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   ∗أنطوانيت الديب

  א
يهدف هذا البحث إىل قياس فاعلية التعليم بوساطة نظام احمللل القاعدي احلاسـويب يف حتصـيل   

مقارنة بالطريقة التقليدية، كما يهدف إىل دراسـة  ) بنية واملعربةاألفعال امل(بعض قواعد اللغة العربية 
  .أثر متغري اجلنس يف مستوى التحصيل

  :وحتقيقاً ألهداف البحث متً استخدام األدوات التالية
  .نظام احمللل القاعدي احلاسويب وأقسامه -1
 .االختبار التحصيلي القبلي -2
 .االختبار التحصيلي البعدي -3

طالبة من طلبة ) 30(طالباً و) 30(طالباً منهم ) 60(ى عينة مكونة من وطبقت هذه األدوات عل
  .الصف الثاين الثانوي األديب يف مدينة محص

وأظهرت النتائج أن املستوى التحصيلي للمجموعة التجريبية اليت اسـتخدمت نظـام احمللـل    
  .القاعدي احلاسويب كان أعلى من املستوى التحصيلي لطلبة اموعة الضابطة

  . كما أظهرت النتائج أن املستوى التحصيلي لإلناث كان أعلى وأفضل من املستوى التحصيلي للذكور
  :وبناًء على هذه النتائج قدمت الباحثة عدداً من املقترحات منها

إجراء مزيد من الدراسات، تتناول تصميم أنظمة حاسوبية حتلل وتعاجل قواعد اللغة العربية آلياً خارج  -1
 .وداخله أسوة باللغات الطبيعية األخرى، لإلستفادة منها يف التدريس سياق النص

  .أن يراعى يف أثناء وضع املناهج استخدام احلاسوب أداة أساسية يف التعليم والتعلّم -2
                                           

إىل كليـة   يشكل هذا البحث أحد متطلبات رسالة ماجستري يف التربية قـدمت . باحثة من اجلمهورية العربية السورية  ∗
 .2005التربية جبامعة دمشق عام 
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  المقدمة -1
من أبرز ظواهر التقدم العلمي والتقين ظهور احلاسوب وانتشاره يف مجيـع دول العـامل   

االت، وما صاحب ذلك من تزايد احلاجة إىل استخدام برجميـات  واستخدامه يف مجيع ا
  .تتسم لغتها بالقوة واملرونة؛ لتليب حاجات اتمعات العلمية واالقتصادية واخلدمية

لذا بدأ استخدام احلاسوب ضرورة أساسية يف التعليم لتلبية متطلبات املتعلمني، وخاصة 
التربوية اليت دف إىل تصميم الربجميات التعليمية فانطلقت البحوث . يف جمال التعلًم الذايت

املتعددة الوسائط وتطويرها وإنتاجها، ودراسة فاعليتها يف مجيع املواد الدراسية، ومراحـل  
  .التعليم مجيعها

ففي ضوء التقدم اهلائل الذي أحرزه احلاسوب وتقانة املعلومات، دخلت اللغة العربية يف 
  .وترسم مستقبلها بدخول العامل عصر املعلوماتيةحتديات جديدة حتدد مصريها، 

إال أن هناك واقعاً متردياً لتعليم اللغة العربية، ميثله تدريس اللغـة العربيـة وضـعفاً يف    
هذا الواقع أثار اهتمام اللغويني واملربني، فبدأت احملاوالت لـدرء سـيل   . مستوى حتصيلها

يف جممل مهارات اللغة العربيـة، ولكشـف    األخطاء النحوية واللغوية اليت يرتكبها الطلبة
  .أسباب اخنفاض مستوى حتصيل الطلبة يف القواعد النحوية يف االمتحانات العامة

لذا فإنّ البحث حماولة جتريبية، ختوض فيه الباحثة جتربة تصميم نظام حملـل قاعـدي    
ينة من طلبة الصـف  حاسويب؛ لتدريس األفعال املبنية واملعربة يف اللغة العربية، تطبقه على ع

متخذة من احلاسـوب أداة أساسـية يف   . الثاين الثانوي األديب يف ثانويتني يف مدينة محص
  .التعليم والتعلًم، مستخدمة املعاجلة اآللية لبعض قواعد اللغة العربية

  
 هالبحث وأسئلت مشكلة -2
ب كوا تفاعل للمعرفة، وهي إىل جان ووعاءأداة للفكر ووسيلة لالتصال والتفاهم  اللغة

 .فيها تاريخ هذه اجلماعة وحاضرها يصبأفراد اجلماعة فيما بينهم تعد بوتقة 
ومشـكلة كثـرة   . مشكلة تعليم اللغـة  أخطرهاالقت اللغة العربية مشكالت عدة من  وقد
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  . يف القواعد النحوية يف االمتحانات العامة الطلبةاألخطاء النحوية، واخنفاض مستوى حتصيل 
يف النظم التربويـة   النظرالت أثارت اهتمام اللّغويني واملربني فبدؤوا بإعادة املشك ههذ

أساساً لتعليم استخدام اللّغـة يف   العربيةالقائمة اليت غالباً ما تركّز على تدريس قواعد اللّغة 
األخطاء النحوية اليت يرتكبـها   لحد منل احملاوالتفقد بدأت , ااالت الدراسية املختلفة

ولكشف أسباب اخنفاض مستوى حتصيل الطلبـة يف  , العربيةلبة يف جممل مهارات اللّغة الط
 . العامة االمتحاناتالقواعد النحوية يف 

 :قد عزا اللغويون أسباب الضعف إىل ما يليو 
محلها عباس حسن مسؤولية الضـعف   فقد :اضطراب املادة النحوية و اخلالفات فيها -1 

يف كثري من القواعـد   والتفرقهذا اخلالف : (إذ قاليها فوتدين مستوى التحصيل 
الوصول إىل يف  والرأي، حتصيلهاالنحوية كان أظهر العيوب فيها، وأكثر العقبات يف 

االستعانة ا يف التفاهم الكالمي و الكتايب و يسهل استخدامها سليمةضوابط حمددة 
م القاعدية املضبوطة اليت ال فوضى فيه وال اضطراب شأن العلو دقيقعلى وجه حمكم 

 )حيث يبغي فيها إىلبه يف يسر وسهولة ودقة  وتنهضغاياا  إىلتأخذ بيد صاحبها 
  .)66، ص 1966حسن، (

ـ   لغةأنّ أي (يرى حسام اخلطيب : طرائق التدريس -2  درجـة   تيف العامل مهمـا بلغ
وية الناجعة لتعلّمها الترب الطريقة تتوافرتقان حني إلصعوبتها وتعقيدها ممكنة التعلّم وا

 .واكتساا، ولغتنا العربية غري خمدومة تربوياً، وطرائق تعلًمها متخلفة وغري علميـة 
 .)70، ص 1998اخلطيب، (

كيف ميكن أن يتحول درس العربية من درس قسري شبيه بتعلـيم  ( يتساءل كما
غـة  خدمة علمية وتربوية جيب أن تؤدى لل وأي ق؟ودي مشو درسلغة أجنبية إىل 

داخلية طوعية بدل من أن تكون جمرد مقرر ال بـد مـن    حىت تصبح ممارسة العربية
 .)71، ص 1998اخلطيب، ) (لالنتقال من مرحلة تعليمية إىل أخرى؟ فيهالنجاح 

االضـطراب  (اختيار املوضوعات النحوية وترتيبها يف مناهج التعليم يرى السـيد أنّ   -3 
يف املناهج وعدم بنائها علـى أسـس علميـة     حويةالنوالبلبلة يف تقرير املوضوعات 

وهذا  )بالضبطالنحو، وقلة التدريبات وعدم التقيد  مفهومموضوعية ناتج عن قصور يف فهم 
  .)21، ص 1987السيد، (السابقة  األسباب فضالً عنما أكده السيد 
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أن تلميذنا (ر رأى عما فقد .صحيحاً لغوياًلها سلوكاً ثاستيعاب اللّغة العربية ومتعدم  -4 
ونفاجأ  إىل مرحلة أعلى، تعليميةحيمل الضعف معه من صف إىل صف، ومن مرحلة 

يشعر باحلرج إن طُلب إليه أن و ،العربيةبه وقد أى دراسته اجلامعية يف أقسام اللّغة 
ـ  رأى كمـا  ).179، ص 1994عمـار،  ( )يتحدث باللّغة العربية الفصحى أن ب

اليت تعطى للطالب أو اليت يطلب إليه دراسـتها   وماتاملشكلة ليست يف كمية املعل(
ذلك املرحلة اجلامعية، فهي ضخمة دون شك، ولكن  يفعرب سين دراسته الطويلة مبا 
  .)180، ص، 1994عمار، () لغوياً صحيحاً سلوكاًاملشكلة يف استيعاا ومتثلها 

  
ـ طرعن  فتشواأن حدد اللغويون و املربون أسباب هذا الضعف  بعد ق احلـل هلـذه   ائ
–27بـني   فيمـا فقد دعا جممع اللّغـة العربيـة إىل عقـد نـدوة بدمشـق      ، املشكلة

  .الواقع املشكل جتاوزاجلاد يف  لإلسهام" النحو تيسري"حول موضوع  31/10/2002
خنلص مما سبق إىل أن مشكلة تعليم اللغة العربية وتعلّمها، وضعف حتصيل الطلبة فيها ال 

دة بل يف كيفية حتصيل املعرفة واحلقائق والقواعد واألحكام واستذكارها تكمن يف جوهر املا
وتطبيقها على احلاجة هلا، ويف طرائق إيصال هذه القواعد إىل ذهن املتعلم، كما تكمـن يف  

  .استخدام اللغة يف الكالم والكتابة يف خمتلف ااالت
النحوية  األخطاء ثرةكيف النحو ويتجلى ذلك من خالل  الطلبةإذن هي ضعف  املشكلة

 .مستوى حتصيلهم يف القواعد النحوية واخنفاضاليت يقع فيها الطلبة 
  :يسعى البحث إىل اإلجابة عن السؤال التايل

ما فاعلية تعليم األفعال املبنية واملعربة باستخدام نظام حملل قاعدي حاسـويب مقارنـة   
  بالطريقة التقليدية؟

  
 البحث  أهمية -3

  :حث من األمور التاليةأمهية الب تتأتى
خاصة ق التدريس ائوالباحثون يف جمال طر عامةيأيت البحث استجابة ملا نادى به املربون  -1
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اليت تثري اهتمام الطالب ويئ هلم التفاعل مع  احلديثةمن ضرورة استخدام األساليب التربوية 
  .ملية التدريسوتقلّل من املشكالت اليت تواجه ع تقابلهماملواقف املختلفة اليت 

البحث إسهام لالستغالل األمثل واالستفادة القصوى من احلاسوب واستعماله أداة  إن -2
 لعرضيف التعليم والتعلّم يف املنهاج، واخلروج من دائرة استخدامه أداة مساعدة  أساسية

مة يف شتات مصمقاعدي  حملّلوذلك من خالل استخدام نظام  االختصاصات ىبرجمي
باألفعـال   يتعلّقإذ يعمل احلاسوب على توليد ما . ض قواعد اللّغة العربية آلياًيعاجل بع

قواعدها لتحقيـق   وختزينالعربية املبنية واملعربة بأنواعها وعالمات اإلعراب وأنواعه، 
  .التفاعل األعمق واألمشل

تربويـة يف  ولغوية و حاسوبية جهود تضافرإن املعاجلة احلاسوبية للغة العربية حتتاج إىل  -3
جاء البحث منوذجاً لتضافر  فقد. تتحقق الغاية منها على النحو األمثل كيجمال التعليم 

يف كلييت التربية واهلندسـة   املعلومايتجهود بعض املتخصصني يف اال التربوي واال 
املقترحات اليت يفتـرض أن تسـهم يف    وضعوذلك ليستفاد من نتائجه يف . املعلوماتية
  .حباث املستقبلية يف هذا االاأل تطوير

  

  فرضيات البحث -4
  :ينطلق البحث من الفرضيات التالية

ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية  -1
الذين درسوا األفعال املبنية واملعربة باستخدام نظام احمللل القاعدي احلاسويب، ومتوسط 

لةدرجات طالب اموعة الضابطة الذين درسوها باالعتماد على الطريقة املعد.  
ليس هناك من فرق ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالبات اموعة التجريبية  -2

  . ومتوسط درجات طالبات اموعة الضابطة بعد تطبيق االختبار البعدي
ب اموعة التجريبية ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طال ليس هناك من فرق -3

  .ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة بعد تطبيق االختبار البعدي
ذي داللة إحصائية بني متوسط درجات طالب اموعة التجريبية  ليس هناك من فرق -4

  .بعد تطبيق االختبار البعدي) إناث(، ومتوسط درجات طالبات اموعة التجريبية )ذكور(
  

 أهداف البحث  -5
  :يهدف البحث إىل ما يلي
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  .تصميم نظام حملل قاعدي حاسويب لتعليم األفعال املبنية واملعربة للصف الثاين الثانوي األديب - 1
قياس فاعلية التعليم بوساطة احمللل القاعدي احلاسويب يف حتصيل قواعد اللغة العربيـة   -2

  .مقارنة بالطريقة املعدلة
  التعريفات اإلجرائية -6
  حلل القاعدي الحاسوبيالم -6-1

خطة للمعاجلة اآللية للغة العربية وضعتها الباحثة، تتضمن تزويد احلاسوب بقواعد حنوية 
حمددة، مكتوبة بلغة برجمية خاصة متكنه من توليد الكلمات واشـتقاقاا، وختـزين هـذه    

  .القواعد مع األمثلة والشواهد، ليعرضها بصور خمتلفة
  التعلم الذاتي -6-2

ماد املتعلم على نفسه باكتساب املعارف واملهارات من خالل استخدامه لنظـام  هو اعت
  :يقوم هذا التعلم على مكونات أربعة هي. احمللل القاعدي املصمم

  . وجود الدافع -1
  . إعطاء املثريات واملعلومات -2
  . قيام املتعلم باالستجابة والنشاط يف أثناء عملية التعلم -3
  .راً بنتيجة عملهإعالم املتعلم فو -4

  الطريقة المعدلة -6-3
هي طريقة استقرائية، تدرس قواعد اللغة من خالل نصوص نثرية أو شعرية معدة مسبقاً 

وستعتمد هذه الطريقة يف تدريس األفعال العربية املبنية واملعربـة للمجموعـة   . هلذه الغاية
  .الضابطة

  
  عينة البحث -7
اين الثانوي األديب يف ثانويتني يف ضـاحية محـص   طّبق البحث على عينة من طالب الث 

أخذت العينة بالطريقـة العشـوائية   . أنثى) 30(ذكراً و) 30: (طالباً) 60(بلغت العينة 
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 .املنتظمة ألن كالً من الثانويتني ليس فيها إال شعبة واحدة للصف الثاين الثانوي األديب
بعد تطبيـق االختبـار    2005– 2004طبق البحث يف الفصل األول للعام الدراسي 
بدأ تطبيق البحث يـوم  . 12/10/2004القبلي على مجيع أفراد العينة وذلك يوم الثالثاء 

، واستمر تطبيقه مخسة أسابيع متتالية مبعدل حصتني درسيتني 2004/ 19/10الثالثاء يف 
، ومن مث طبـق االختبـار   25/11/2004يف األسبوع، وانتهى التطبيق يوم اخلميس يف 

  .30/11/2004دي يوم الثالثاء يف البع
  
  أدوات البحث  -8
  المحلل القاعدي الحاسوبي وأقسامه -8-1

األفعال العربية ملؤلفيه سـام  (اعتمد يف تصميمه على مناذج وجداول صرفية من كتاب 
، وعلى خمطط صممته )2000عمار ويوسف ديشي، الصادر عن دار هاتييه الفرنسية، عام 

قسم احمللـل  . لتناسب املعاجلة اآللية) ابق واللواحق يف األفعال العربيةالسو(الباحثة بعنوان 
  :القاعدي يف أثناء تصميمه إىل أربعة أقسام

  القسم األول -8-1-1
يضم نظاماً للتوليد يعمل على توليد الفعل املضارع من الفعل املاضي باستخدام أحرف 

التغريات اليت تطرأ علـى األفعـال   ؛ وتوليد فعل األمر من الفعل املضارع، ويظهر )أنيت(
املثال واألجوف والناقص واللفيف املقرون واللفيف املفـروق  : الصحيحة واملعتلة بأنواعها

  . واملهموز عند توليدها
  القسم الثاني -8-1-2

يضم نظاماً للتحليل وهو إرجاع كل من الفعل املضارع وفعل األمر إىل اجلذر املعتمد، 
ك وفق خوارزمية تبدأ بإزالة السوابق واللواحق، مث تنتقل إىل وزن وذل. وهو الفعل املاضي

  .الفعل ومقارنته باألوزان املخزنة يف قاعدة البيانات احلاسوبية
  القسم الثالث -8-1-3

يضم نظاماً يعىن بإعادة األفعال العربية، وتعرفها، وحتليلها ضمن نـص مـا، وذلـك    
  .باالعتماد على النظامني السابقني
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  القسم الرابع -8-1-4
يضم الربنامج احلاسويب الذي اعتمد يف تصميمه على األقسام الثالثة السابقة ويتكون من 

ستة دروس تتعلق باألفعال املبنية واملعربة، وأربعة دروس تتعلق جبداول : دروس هي) 10(
 وذلك وفق منهاج. إسناد كل من الفعل الصحيح واملضعف، واملثال، واألجوف، والناقص

  .الثاين الثانوي األديب
ليكون مشـروع موقـع   ) إضافة إىل كونه إحدى أدوات البحث(صمم هذا الربنامج 

اعتمد املوقع على وجود نظام . لتعليم قواعد اللغة العربية) الويب(الكتروين على صفحات 
  : محاية يوفّر لثالثة مستويات إمكانية دخول النظام هي

  .الطالب -3. املدرس -2. مدير النظام -1
  العالقات بين الكيانات -8-1-4-1

ويتضمن كل درس ) ودروس إسناد، درس بناء وإعراب: (متت جتزئة الكيان إىل نوعني
بناء وإعراب عرضاً للنص واألفعال الواردة فيه مث حيدد الطالب التغريات اليت تطـرأ علـى   

  .الفعل وفق سياق النص
ويتضـمن كـل   . تهاء كل درس هناك تقومي ائيكما تتضمن كل فقرة تقومياً مرحلياً وعند ان

  .إسناد جدوالً إلسناد األفعال إىل الضمائر كلها، وعند انتهاء كل درس، هناك تقومي ائيدرس 
األفعال إىل الضمائر كلها، واختياراً يقوم فيه  ويتضمن كل درس إسناد؛ جدوالً إلسناد

زمنة الثالثة كما ميكن لكل مـدرس  الطالب بإسناد فعل ما إىل جمموعة من الضمائر يف األ
  .إضافة عدة دروس بالطريقة املصممة يف عرض الدروس

  واجهة البرنامج -8-1-4-2

  

  

  

 املقدمــــة

 األهــــداف

 عرض احملتـــوى

 تـــدريبــات

 تقومي تعزيز أو تغذية مراجعة فورية

 )مساعدة يف حاجة الطالب إليها(شاشات داعمة

 8ـايــــة
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  االختبار التحصيلي القبلي  -8-2

هو اختبار موضوعي صممته الباحثة لقياس مستوى حتصيل طلبة الصف الثاين الثـانوي  
 ).عربةاألفعال املبنية وامل(األديب يف النحو 

  أهدافه -8-2-1
  .قبل البدء بالتجربة للطالباملستوى التحصيلي  فعرت  -1
  .التغير احلاصل ملعرفةنتائج هذا االختبار القبلي بنتائج االختبار البعدي  مقارنة  -2
  مكوناته -8-2-2
مـدة  واسم الطالب : لتطبيق االختبار ضروريةمعلومات عامة  على االختبار حيتوي -1

  . الكليةالدرجة وخ االختبار تاريواالختبار 
تضمن االختبار تسـعة  وي. ليتقيد ا لطالبإىل اذلك بعض التعليمات املوجهة  يتلو -2

األوىل عالمـات البنـاء واإلعـراب،     القائمةأسئلة ذيلت بثالث قوائم تضمنت 
 تضـمنت مصـطلح املـبين   أما الثالثة فمنت القائمة الثانية الضمائر املتصلة، ضوت

  .الطالب عند اإلجابة ااملرفوع واملنصوب وازوم ليستعني  :واملعرب
  :حتليل لكل سؤال من حيث احملتوى والنمط والدرجة املخصصة له يلي وفيما

  األول  السؤال -8-2-2-1
قـد  و( معربـة  وأأربعة أفعال مبنية  فيهمامتًام  على بيتني من الشعر أليب حيتوي
) (اخلطأ بوضع إشارة  اإلعرابح من حيعراب الصطلب إىل الطالب متييز اإلوي ).أعربت
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  .، وخصص للسؤال أربع درجاتاخلطأأمام اإلعراب ) (الصحيح وإشارة  اإلعرابأمام 
  الثاني  السؤال 8-2-2-2

 مـن . منها األفعال وأعربت تثالثة أبيات من الشعر أليب نواس استخرج على حيتوي
خمتاراً إجاباته مـن  بشأنه، الب ملء الفراغات طلب إىل الطيو ،إعرابه ناقصاً كانها ما بين

نها ما أعرب ووضعت أمامه إجابات متعددة خيتار منـها الطالـب   من بيو األوىلالقائمة 
الكامل، فإذا ما اختار اإلعراب الصحيح الناقص نال نصـف الدرجـة    الصحيحاإلعراب 
ـ  وخصص ،فعل لكل اًعدد اإلجابات املتعددة أربع وبلغ. املخصصة السـؤال سـت   ذا هل
  .درجة لكل فعل: درجات

  الثالث  السؤال -8-2-2-3
األفعال منهما، وحدد نوعهـا   تاستخرج. بيتني من الشعر ملسلم بن الوليد على حيتوي

 القـوائم إىل الطالب ملء الفراغ مبا يتناسب مع إعراا الصحيح خمتاراً اإلجابة من  طلبيو
  .ص لكل فراغ درجة واحدة، إذ خصوخصص سبع درجات هلذا السؤال ،الثالث

  الرابع  السؤال -8-2-2-4
وأعـرب بعضـها    منه،األفعال  تجربيت من الشعر لبشار بن برد، استخ على حيتوي

أمامها فراغ ميلؤه الطالب مبا يتناسب وإعراا الصحيح من القـوائم   ووضع ،اًجزئيإعراباً 
الطالب اإلجابة الصحيحة  ليختار ؛أمامه إجابات متعددة تواحد وضع فعلهناك و. الثالث

وخـص   أربع إجابات، وخصص سبع درجات هلذا السؤال،والبالغ عددها الكاملة منها، 
  .كل فراغ بدرجة واحدة

أمـا إذا  . وخصصت درجة واحدة الختيار اإلجابة الصحيحة الكاملة إلعراب الفعـل 
  .كانت اإلجابة صحيحة وناقصة، فينال الطالب نصف درجة

  الخامس  السؤال -8-2-2-5
  :هذا السؤال من قسمني يتألف
إىل الطالب حتديد الفعل املضارع  طلبي. اممتّمن الشعر أليب  اًيتضمن بيت: األول القسم

أمام اخليـار الـذي    وجودامل الفراغواألداة اليت دخلت عليه بوضع خط حتتهما، وملء فيه 
هلـذا  ص أربع درجات ، وخصخياراتثالثة  بني من) مبا يتناسب مع عمل األداة(اختاره 
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درجة واحدة لألداة، ودرجة واحدة للفعل، ودرجـة  : السؤال وزعت على الشكل التايل

  . واحدة لالختيار الصحيح ودرجة واحدة لـملء الفراغ
حتديـد  إىل الطالب طلب فيه يمن الشعر أليب فراس احلمداين،  اًتضمن بيت: الثاين القسم

ا، وملء الفراغ املوجود أمام اخليار الذي خيتـاره  بوضع خط حتتهم واألداةالفعل املضارع 
  .وخصص له درجة واحدة) إن وجدا(مع عمل األداة  يتناسبالطالب مبا 

  السادس  السؤال -8-2-2-6
حتديد الفعل املضـارع  إىل الطالب  فيه طلبيبيت من الشعر البن الرومي،  على يتوحي

أربعة خيارات، وملء الفراغ بني ح من اختيار اإلعراب الصحي مثواألداة اليت دخلت عليه، 
  .السؤال خبمس درجات خصوأمام اخليار املختار 

  السابع  السؤال -8-2-2-7
ملء الفراغ الذي أمامها من القوائم  إىل الطالب طلبي. بنود قاعدية ناقصة علىحيتوي 

  .بسبع درجات، لكل فراغ درجة واحدة السؤال خصوالثالث 
   الثامن السؤال -8-2-2-8
إىل  طلبوي ، ومنها ما هو خطأ،يححتتوي على مسائل إعرابية منها ما هو صح اًبنود تضمني

  .بسبع درجات، وزعت على سبع مسائلالسؤال  ، وخصبينهماالتمييز  الطالب
   التاسعالسؤال  -8-2-2-9

أنت، وأنتمـا، وهـم   : وهي إىل أربعة ضمائر) جزى(إسناد الفعل  جدولعلى حيتوي 
،ن خيتار الطالب اضمري يف كل حالة خيار كلأمام ضع و. املاضي واملضارع واألمريف  وهن

أربـع  : وزعت على الشكل التايل عشرة درجة، هذا السؤال باثنيت وخص. منهما الصحيح
درجات لإلسناد الصحيح للفعل إىل الضمائر األربعة احملددة يف املاضي، وأربـع درجـات   

ئر نفسها يف املضارع، ودرجتان لإلسناد الصحيح لفعـل  لإلسناد الصحيح للفعل إىل الضما
  .األمر
  داءألا معايير -8-2-3

وهي درجة النجاح يف اللغة درجة  60درجة من  30أي %  50 النجاح معيارحدد 
وهو مسـتوى اجليـد يف    درجة 60درجة من  42أي %  70 نومعيار التمكّ العربية،

  .االمتحانات العامة
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  ختبار مراحل بناء اال -8-2-4
  :بناء االختبار على ثالث مراحل متّ 

   األوىل املرحلة
واملتعلقـة   بعض احلقائق النحوية واإلعرابية املوجودة يف الكتاب املدرسـي أعيد ترتيب 
ويتجلـى بعـض منـها يف     .كما متّ تبسيطها ليتمكًن الطالب من فهمها ،بدروس البحث

  .االختبارالسؤال الثامن من هذا 
   الثانية املرحلة
وطرائق تدريسها واحمللـل  ) النحوية(األسئلة مبا يتناسب مع املادة العلمية  أشكال اراختي
عاة األسس التربوية يف التدريس والسيما التدرج من السـهل إىل  ااملصمم مع مر القاعدي
، والتسلسل املنطقي يف عرضها وترتيبها، وقد جاءت مبجملها خمتلفة عما اعتـاده  الصعب
رجعت الباحثة يف أثناء بناء  .به السادة احملكمون وهذا ما أقر. ة االختباراتيف أسئل الطالب

  ).القياس والتقومي يف التربية احلديثة(االختبارات املوضوعية إىل كتاب امطانيوس خمائيل 
   الثالثة املرحلة

  .م التصحيحسلّبالشكل األويل ووضع الدرجات لكل سؤال وتوزيعها يف  االختبار وغص
  التحكيم  -8-2-5
تضم بعض أعضـاء  مني كّمن احمل جمموعةع على هذا االختبار بالشكل األويل ووز طبع

مـىن   .د .أ: اهليئة التدريسية من كلية اآلداب جامعة دمشق قسم اللغة العربية وهم السادة
  .شوقي املعري .د .وأ علي أبو زيد .د .أالياس و

جامعـة  كلية اآلداب  منالنبهان  اإللهعبد  .د .د أمحد دمهان وأ.أ :كما وزع للسيدين
  .قسم اللغة العربية البعث
  .التربية جامعة دمشق كلية منطلق املفرح . أمحد كنعان ود .د .أ :السيدينو
   التعديل -8-2-6

بعض املفردات الواردة يف  فيما خيصبعض التعديالت الباحثة من السادة احملكمني  تلقت
أجـرت الباحثـة   و .كما هو يف التصميم األويلظلّ  ةاألسئلاألسئلة، ولكن حمتوى  وغص

  .التعديالت املطلوبة
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  التجريب االستطالعي  8-2-7
ويف ثانوية نظري نشيوايت لإلناث يف  ،للذكور الفارايبق االختبار القبلي يف ثانوية بطُلقد 
من الصف الثـاين  طالب ) 10(عشوائية عددها  عينةالعدوي يف مدينة محص على  ةمنطق
ىل مدى إف التعر وكان الغرض من التجريب. 26/9/2004 األحدانوي األديب يف يوم الث

 لبنودغ اوختبار، والكشف عن أي غموض يف صالالالزم إلجناز ا والزمنفقة، اوضوح التعليمات املر
  .أي حصة درسية واحدة ،دقيقة )45( االختبار مدةكانت ، واالختبارية ومهماا
التأكد مـن وضـوح العبـارات     ومتّ) استطالعياً(الختبار مرحلة جتريب ا انتهت وقد

يف  اجلدةاملوضوعية لقواعد اللغة العربية اليت كانت جديدة كل البنود مة ءومال والتعليمات
 )15(الباحثة إىل زيادته بمما دفع  ،تكن مدته كافية فلماملخصص  الزمنأما . طريقة طرحها

  .جابة عن األسئلةاإل الستكمال) وهو وقت االستراحة(دقيقة 
إجابام يف الزمن احملدد لالختبار، فلم يتجـاوز سـبعة    االطالب الذين أو عدد أماو

  .اموعتني منطالب 
  وثباته  االختبارصدق  8-2-8

  :استخدمت الباحثة الطرائق التالية االختبارللتحقق من صدق 
 صدق احملتوى -8-2-8-1

ء هيئة التدريس يف جامعيت دمشق والبعـث  عرض االختبار على سبعة حمكمني من أعضا
، وعما إذا كان املختلفة االختبار تفحص بنوديف كلية التربية وكلية اآلداب، وذلك دف 

   .املوضوعات املراد قياسها حملتوىاالختبار بكليته عينة ممثلة 
 ويقـيس مـا   .االختبار وبنوده ممثالن ملا وضعا من أجله أن كمني علىاحمل آراء تمجعأ

  .وضع لقياسه
   ثبات املقياس -8-2-8-2

للتحقق من ثبات االختبار استخدمت الباحثة طريقة االختبار وإعادة االختبار على عينة 
طالب من الصف الثاين الثانوي األديب بفاصل زمـين مقـداره أسـبوعان،    ) 10(قوامها 

تـرابط بـني   واستخدمت معامل إرتباط الرتب لسبريمان حلساب معامل الثبات وقد بلغ ال
  . وهو معامل ارتباط عالٍ جيعلنا نطمئن إىل ثبات االختبار 0.915نتائج التطبيقني 

  التطبيق النهائي  مرحلة -8-2-8-3
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الضابطة والتجريبية للـذكور   اموعتنيوجرب على  ،االختبار يف صيغته النهائية طبع
سية الثانيـة يف ثانويـة   يف احلصة الدر 12/10/2004واإلناث يف الثانويتني يوم الثالثاء 

 على زمن احلصـة ) د 15(يف ثانوية اإلناث بعد إضافة  الرابعةالذكور ويف احلصة الدرسية 
  ). د 60(الختبار ل احملدد زمنالليصبح  الدرسية
   .بنفسها على تطبيق االختبار الباحثة أشرفتو
  نتائج االختبار القبلي -8-2-8-4

  ):1(عتني الضابطة والتجريبية يف اجلدول أدرجت نتائج االختبار القبلي للمجمو
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  )1(رقم  دولاجل

 حلساب الفروق بني متوسطي العينتني التجريبية والضابطة يف االختبار القبلي) ت(نتائج اختبار 

 العينة العينة أفراد
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

درجة
 احلرية

)ت(قيمة
 احملسوبة

 مستوى
 الداللة

التجريبية اموعة
 3.627 30.66 30 إناث15ذكور و 15

58 3.698 
دالة عند 
ى مستو

الضابطة اموعة 0.05
 إناث15ذكور و 15

3034.13.411

) 0.05(اجلدوليـة عنـد مســتوى    ) ت(بقيمـة  احملسوبة ) ت(وعند مقارنة قيمة 
ا يدل على مم. اجلدولية) ت(احملسوبة أعلى من قيمة ) ت(جند أن قيمة ) 2.02(والبالغـة 

أن هناك فرقاً ذا داللة إحصائية بني اموعتني لصاحل اموعة الضابطة، ويفسر وجود هذا 
الثـانويتني   كالً منألن  ،بالطريقة العشوائية املنتظمة أخذتالفرق بطريقة أخذ العينة ألا 

عم نتـائج  كما جاء هذا الفرق ليد .للصف الثاين الثانوي األديب واحدةإال شعبة ليس فيها 
  .اموعة التجريبية يف االختبار البعدي

  االختبار التحصيلي البعدي  -8-3
 أهدافه  -8-3-1

  :البعدي يف هذا البحث إىل االختبار يهدف
التعليمية املرسومة للربنامج من خالل عمل احمللـل   األهدافم الطالب حنو قدت تقومي -1

  .تلك األهداف حتققالقاعدي احلاسويب ومدى 
 .حتقيق التفاعل األعمق واألمشل بني الطالب واحلاسوب يففاعلية احمللل القاعدي احلاسويب  راختبا - 2

  مكوناته  -8-3-2
ذاته يف شكله وعدد بنوده ومعايري أدائه، مع األخذ  هو االختبار القبلي البعدي االختبار
 التجريبية ألن طريقة طرح بنود االختبار، إذ ختتلف عند تطبيقه على اموعة بعني االعتبار

تنفيذه سيتم باحلاسوب بعد االنتهاء من تدريسها األفعال املبنية واملعربـة بنظـام احمللـل    
بينما تنفذه اموعة الضابطة على الورق بعد االنتهاء مـن تدريسـها   . القاعدي احلاسويب

  . بالطريقة املعدلة، ويف التوقيت املقرر ذاته
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  النهائيمرحلة التطبيق  -8-2-3
 :رحلةامل هذه يف التاليةت اخلطوات متً

 اسوب،احل لغة يناسبلاالختبار البعدي للمجموعة التجريبية تغري طريقة طرح بنود  متّ -1
 املؤشرةالطلبة مع احلاسوب بتفاعل ويتم. 

كما متّ رقنه علـى احلاسـوب   ، الضابطةعلى الورق للمجموعة االختبار  ت بنودطبع -2
 . للمجموعة التجريبية

على امـوعتني التجريبيـة    30/11/2004االختبار البعدي يوم الثالثاء يف بق ط -3
يف زمـن   25/11/2004يف  اخلميسوالضابطة بعد االنتهاء من تنفيذ الربنامج يوم 

موعة التجريبية، اعلى تنفيذ اختبار  بنفسها أشرفت الباحثةدقيقة وقد ) 60(وقدره 
 .املادة وطة مدرساموعة الضاب على اختبارأشرف  كما

بعد أن أدخل كل طالب رقمه اخلـاص   احلاسوبنتائج اموعة التجريبية من أخذت  -4
وفقاً لسلم تصحيح وضعته  ، وذلكالربنامجبداية استخدام  ذالذي حفظه احلاسوب من

 . الباحثة
ت أوراق االختبار للمجموعة الضابطة وفق سلّم الدرجات نفسه الذي استخدم صحح -5

  .عة التجريبيةللمجمو
  
  نتائج البحث وتفسيرها -9

  :سنعاجل نتائجها على النحو التايل. قام البحث كما رأينا على أربع فرضيات
ليس هناك من فرق ذي داللة إحصـائية بـني متوسـط     :الفرضية األوىل ونصها -1

درجات طالب اموعة التجريبية الذين درسوا األفعال املبنية واملعربة باسـتخدام  
ظام احمللل القاعدي احلاسويب، ومتوسط درجات طالب اموعة الضابطة الذين الن

 .درسوها باالعتماد على الطريقة املعدلة
وللتحقق من صحة هذه الفرضية حسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري لدرجات 

 متوسـط  لتوضيح الفروق الدالة إحصـائياً بـني  " ت " الطالب يف اموعتني، وحسبت 
القاعـدي   واملعربة باستخدام النظـام احمللـل   املبنيةرجات الطالب الذين درسوا األفعال د
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مث  درسوها باالعتماد على الطريقـة املعدلـة،   الذيناحلاسويب، ومتوسط درجات الطالب 

، )58= (، ودرجة حريـة  )0.05(قورنت بنظريا اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية 
  ). 2(كما هو موضح يف اجلدول 

  

  )2(اجلدول رقم 
  حلساب الفروق بني متوسطي العينتني التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي) ت(نتائج اختبار 

 العينة العينة أفراد
املتوسط
احلسايب

االحنراف
املعياري

 )ت(قيمة
 احملسوبة

  درجة
 احلرية

مستوى 
 الداللة

التجريبية موعةا
   2.8 42.06 30 إناث15ذكور و15

5.434  
  
 

58  
 

دالة عند 
مستوى 
الضابطة اموعة 0.05

 3.143 37.13 30 إناث15ذكور و15

ن إ، إذ )0.05(مستوى الداللة  عندإحصائياً  داالً اًهناك فرق أن) 2(يبني اجلدول رقم 
ـ ) ت(مـن قيمـة    بكثريأعلى ) 5.434(ة ـوبة والبالغـاحملس) ت(قيمة   ،ةـاجلدولي
  .يةالفرض ههذ تذلك رفضوب). 2.02(ة ـالبالغ

طالب يف اموعـة  ) 9(طالباً مقابل ) 18(كما بلغ حد التمكن يف اموعة التجريبية 
وهذا ما يؤكد فاعلية التدريس بنظام احمللل القاعدي احلاسويب يف رفع املسـتوى  . الضابطة

  .التحصيلي للطلبة مقارنة بالطريقة املعدلة املتبعة حالياً يف تدريس النحو
ميكن تفسري ذلك بأن نظام احمللل القاعدي احلاسويب بأقسامه الثالثة األوىل قد شـكّل  و

قاعدة معرفية لدى الطالب، حني استطاع أن يوظّفها توظيفاً جيـداً يف أثنـاء سـريه يف    
الربنامج، كما جنح يف وضع خوارزمية مناسبة للطالب استطاع من خالهلا السري يف الربنامج 

ثالثة اليت راعت يف عرضها مبدأ التدرج من السهل إىل الصـعب وفـق   من خالل األطر ال
  .السرعة الذاتية لكل طالب

بـني متوسـط    إحصـائية ليس هناك من فرق ذي داللة  :الفرضية الثانية ونصها -2
درجات طالبات اموعة الضـابطة   ومتوسطدرجات طالبات اموعة التجريبية 

  .بعد تطبيق االختبار البعدي
املتوسط احلسايب واالحنـراف املعيـاري لـدرجات     حسبقق من هذه الفرضية وللتح

بـني متوسـط    إحصـائياً الفرق الدال  لتوضيح"  ت" يف اموعتني، وحسبت  الباتالط
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، ومتوسط درجات طالبات اموعة الضابطة من حيث التجريبيةاموعة  طالبات درجات
، )0.05(اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية مث قورنت بنظريا  نتائج االختبار البعدي،

  ).3(، وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم )28= (ودرجة حرية 
  

  )3(اجلدول رقم 
  حلساب الفروق بني متوسطي عينيت اإلناث التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي) ت(نتائج اختبار 

ينةالع العينة أفراد
املتوسط
احلسايب

االحنراف
 املعياري

 )ت(قيمة
 احملسوبة

درجة
احلرية

  مستوى
 الداللة

  1543.932.31التجريبية اموعة
6.460  

 
دالة عند مستوى  28

0.05 3.34 39.02 15 الضابطة وعةما 

قيمة  نّإ، إذ )0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياً داالً اًأن هناك فرق )3(يبين اجلدول 
). 2.048(اجلدولية والبالغة ) ت(أعلى بكثري من قيمة ) 6.460(احملسوبة والبالغة ) ت(

 .يةالفرض ههذ رفضتوبذلك 
وهذه النتيجة تعين أن طالبات اموعة التجريبية وجدن الطريقة املناسبة لتدريسهن بعض 
قواعد النحو لرفع مستوى حتصيلهن، إذ بلغ عدد الطالبات اللوايت وصلن حد الـتمكّن يف  

طالبـات  ) 6(طالبة، وجتاوز العدد املتبقي معدل النجاح، مقابل ) 13(ة اموعة التجريبي
هذا ما . وصلن حد التمكّن، وبقيت طالبة واحدة حتت معدل النجاح يف اموعة الضابطة

  .يؤكد جناح نظام احمللل القاعدي احلاسويب الفعلي يف رفع املستوى التحصيلي للمجموعة التجريبية
داللة إحصـائية بـني متوسـط     ذي فرقهناك من  ليس :هاالفرضية الثالثة ونص -3

درجات طالب اموعة الضابطة بعد  ومتوسطدرجات طالب اموعة التجريبية 
 .البعدي االختبارتطبيق 

الطالب  لدرجاتحسب املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري  يةالفرض همن هذ للتحقق
 البدال إحصائياً بني متوسط درجات طالفرق ال لتوضيح"  ت" يف اموعتني، وحسبت 

اموعة الضابطة من حيث نتائج االختبـار   الباموعة التجريبية، ومتوسط درجات ط
= ، ودرجة حرية )0.05(اجلدولية عند مستوى داللة إحصائية  بنظرياالبعدي مث قورنت 

 .)4(، وذلك كما هو موضح يف اجلدول رقم )28(
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  )4(اجلدول رقم 

  حلساب الفروق بني متوسطي عينيت الذكور التجريبية والضابطة يف االختبار البعدي) ت(تبار نتائج اخ

 املتوسطينةالع ةالعين أفراد
 احلسايب

 االحنراف
 املعياري

  )ت(قيمة
 احملسوبة

درجة 
مستوى الداللة احلرية

 1540.23.21التجريبية اموعة
دالة عند مستوى  28  6.425

 2.81 1535.06 الضابطة اموعة 0.05

قيمـة   ن، أل)0.05(عند مستوى الداللة  إحصائياً داالً اًأن هناك فرق )4(يبين اجلدول 
 ،)2.048(اجلدولية والبالغة ) ت(أعلى بكثري من قيمة ) 6.425(احملسوبة والبالغة ) ت(

 .يةالفرض ههذ توبذلك رفض
بعض قواعد النحـو   مناسبة لتدريسهامل الطريقةأيضاً  واوجدوهذا يفسر بأن الذكور قد 

) 3(طالب مقابـل  ) 5(ولكن مل يصل منهم إىل حد التمكّن إال ، ممستوى حتصيلهلرفع 
إنّ احمللل القاعدي احلاسويب قد : ، ولكن نستطيع القول)ذكور(طالب يف اموعة الضابطة 

نما بقي ثالثـة  جنح يف رفع املستوى التحصيلي للمجموعة التجريبية إىل معدل النجاح، بي
  .طالب حتت املعدل يف اموعة الضابطة

داللة إحصائية بـني متوسـط    ذيهناك من فرق  ليس: الفرضية الرابعة ونصها -4
اموعـة   البات، ومتوسط درجات ط)ذكور(درجات طالب اموعة التجريبية 

  .بعد تطبيق االختبار البعدي) إناث( التجريبية
ب املتوسط احلسايب واالحنـراف املعيـاري لـدرجات    حس يةالفرض همن هذ للتحققو

الفرق الدال إحصـائياً بـني متوسـط     لتوضيح"  ت" يف اموعتني، وحسبت  الطالب
التجريبيـة  اموعة  الباتدرجات ط ومتوسط، )ذكور( درجات طالب اموعة التجريبية

توى داللة ـعند مسقورنت بنظريا اجلدولية  مثدي، ـمن حيث نتائج االختبار البعإناث 
، وذلك كما هو موضح يف اجلـدول رقـم   )28= (ودرجة حرية  ،)0.05( ةـإحصائي

)5(.  
  

  )5(اجلدول رقم 
  يف االختبار البعدي) ذكور(والضابطة ) إناث(التجريبية : حلساب الفروق بني متوسطي اموعتني) ت(نتائج اختبار 

  حنرافاال احلسايب املتوسط ينةالع العينةأفراد 
 املعياري

  )ت(قيمة 
 احملسوبة

درجة 
 احلرية

مستوى 
 الداللة

دالة عند  28 43.932.315.040 15 إناثالتجريبية اموعة
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مستوى  3.21 40.2 15ذكور التجريبية اموعة
0.05

، ألنّ )0.05(أن هناك فرقاً داالً إحصائياً عند مستوى الداللـة  ) 5(يبين اجلدول رقم 
). 2.048(اجلدولية والبالغة ) ت(أعلى من قيمة ) 5.040(سوبة والبالغـة احمل) ت(قيمة 

  . وبذلك رفضت هذه الفرضية
وهذا يعين أن املستوى التحصيلي لإلناث أعلى وأفضل من املستوى التحصيلي للذكور، 
وميكن تفسري ذلك بأن اإلناث كن أكثر تفاعالً وإقباالً على التعلّم بوساطة نظـام احمللـل   

 .وهذا يشري إىل أن ملتغري اجلنس تأثرياً يف مستوى التحصيل. اعدي احلاسويب من الذكورالق
  

 المقترحات -10
  :بناًء على نتائج البحث تقترح الباحثة ما يلي

 وتعاجلتصميم أنظمة حاسوبية حتلل تعىن ب، يف كلية التربية مزيد من الدراسات إجراء -1
 األخـرى نص وداخله أسوة باللغات الطبيعية قواعد اللغة العربية آلياً خارج سياق ال

 .وذلك بالتعاون والتنسيق مع كلية اهلندسة املعلوماتية التدريس،استخدامها يف  ليتم
اعتماد الطرائق التفاعلية يف التدريس اليت تكسب املتعلمني مهارات يف التعلّم الـذايت   -2

ـ  تجابة املـتعلم  فاحلاسوب هو إحدى الوسائل اليت جتمع بني عرض املعلومات، واس
والتغذية الراجعة، وتعمل هذه الوسيلة على ضبط سلوك املتعلًم من بداية الربنـامج  

 .التعليمي إىل ايته
تكامل اجلهود وتضافرها بني الدول العربية لدعم النماذج واملشروعات اليت قامـت    -3

 .ا بعض الدول العربية يف جمال النظام احلاسويب الصريف النحوي وتطويرها
م، والـتعلّ  التعليمأثناء وضع املناهج استخدام احلاسوب أداة أساسية يف يف يراعى  أن -4

وفق  املناهجإذ تبىن  باحلاسوب، بالتعليم املربمج وهذا ما يعرف يف األوساط التربوية
بالتعاون تعليمية على املدرس حتويلها إىل برجميات  لتسهخوارزمية تربوية حاسوبية 

 .املعلومايتمع اخلبري 
استثمار إمكانات احلاسوب يف تعليم اللغة العربية، ألنّ يف استخدامها إثارة الهتمام   -5

 .املتعلمني، وجذباً هلم لإلقبال على الدروس وتعلًمها
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التركيز على إنتاج برجميات تعليمية تراعي أساليب التعزيز والتغذية الراجعة والتقومي   -6

كلها، وخباصة املراحـل التعليميـة   بأسلوب تربوي جذاب، وتشمل مراحل التعليم 
 .األوىل نظراً لدورها الفعال يف تكوين املهارات
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