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 اإلهداء
 وشجعين على متابعة الطريقإىل من شق يل طريق احلياة ، 

 احلياة هي العمل اجلاد واملخلص، وعلمين أن
 وكان يل املرشد والناصح والقدوة الصاحلة

 والدي رمحه هللا تعاىل
 إىل من أرضعتين احلب واحلنان

 الدعاء يل يف السر والعلن إىل من تكثر من
 ضعفي قوة يف حلظات إىل من محلت مهي وأمدت

 ىلوالديت رمحها هللا تعا
 الدراسة إىل الذين أحاطوين بتشجيعهم لتجاوز عناء

 وأفتخر هبم دائما الذين أعتز
 إخواين وأخوايت حفظهم هللا تعاىل

 إىل من مدت يديها جسرا لنجاحي، إىل قمري الذي ال يغيب
 حفظها هللا تعاىل زووجيت الغالية خريان  

 ادريب وضيائه وع، ومشأرضي نيحاير   إىل
 هللا تعاىل حفظهم وايلالغ أبنائي

 يل الكثري من املساعداتالذين قدموا إىل أصحايب 
 ين على إجناز هذه الرسالةوحّثو 

 عطاء غري جمذوذ فلهم مين كل الشكر والتحية والتقدير ملا بذلوه من
  



 ح

 

 االستهالل
 

 ادُْع ِإىِل َسِبيِل رَبَِّك ِِبحلِْْكَمِة َواْلَمْوِعَظِة احلََْسَنةِ 

 ِِبلَِِّت ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ رَبََّك ُهَو َأْعَلُم ِبَن َضلَّ َعن َسِبيِلهِ َوَجاِدْْلُم 

 .َوُهَو َأْعَلُم ِِبْلُمْهَتِدينَ 

 صدق هللا العظيم

 [125 ، اآليةالنحل سورة ]
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 الشكر والتقدير

 

دمحم خامت األنبياء الصالة والسالم على سيداناحلمد هلل رب العاملني، و 
وصحبه الغر امليامني ومن تبعهم إبحسان إىل يوم الدين،  واملرسلني وعلى آله

 :وبعد

ل الشكر وعظيم يسرين يف املراحل النهائية هلذه الرسالة أن أتقدم جبزي
الدكتورة خملصة والدكتور نور خالص الفاضلني مرشدّي  االمتنان للمشرفني

 على عناء قراءهتا وحتمال الذين أشرفا على رساليت جبدية وعطاء سفيان
لتقومي ما أعوج فيها، وما أبداي من ملحوظات وتوجيهات وإرشادات قيمة 

الين بروح أضفت على هذه الرسالة خبرباهتم الواسعة وآراءمها السديدة، وعام
، أشكرمها لصربمها معي ولوفائهما وإخالصهما الذي متثلت يف أمسى املربني

 .معانيها

بعيد يف إجناز وأخريا أقدم شكري إىل كل من ساهم من قريب أو 
 .هذه الرسالة
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 مستخلص البحث
برانمج الدراسات العليا جبامعة الرانري اإلسالمية :  اجلامعة

 احلكومية
 2-25131795/الفارسي أمري :  رقم القيد/االسم

 لية تطبيق الطريقة احلوارية املمّيزة يف ترقية مهارةعاف :  موضوع الرسالة
دراسة جتريبية ) وتفكريهم االستقرائي الطالب الكالم عند

 (يف معهد الصديق العايل آتشيه الكربى
 الدكتورة خملصة املاجستري:  املشرفة األوىل
 الدكتور نور خالص سفيان املاجستري:  املشرف الثاين

 هـ1001/م2119:  عام املناقشة

الطريقة  كان اهلدف من هذه الدراسة الكشف عن مدى فعالية تطبيق
يف  وتفكريهم االستقرائي الكالم عند الطالب هارةاحلوارية املميزة يف ترقية م

طالبًا من ( 20) ستة وعشرين نتكونت عّينة الدراسة م. حمافظة آتشيه
يف معهد  العربية الثانية ملرحلة إعداد اللغةطلبة السنة طلبة السنة األوىل و 

توزعوا على  نيصفمن ال ومت اختيارهم قصدايً  الصديق العايل آبتشيه الكربى،
 لسنة األوىل والسنة الثانيةمن ا جتريبيتني جمموعتنيأربع جمموعات، 

 مت تقسيمهم، لقد لسنة األوىل والسنة الثانيةمن ا ضابطتني جمموعتنيو 
ولتحقيق هدف الدراسة مت إعداد اختبار ترقي يف وحديت . بشكل عشوائي

ن العربية بني يديك، تكّون م من كتاب( املبين للمجهول، وأسلوب الشرط)
فقرة، واختبار يف التفكري االستقرائي يف الوحدتني املذكورتني،  (20)عشرين



 ف

 

فقرة كذلك، وخطة تدريسية لسري احلصة وفق  (20)عشرين  تكّون من
 .والثبات ألدوات الدراسة طريقة احلوار، وقد مت التحقق من الصدق

بني  اوقد كشفْت نتائج الدراسة عن وجود فرق دال إحصائي
ة على اختبار الرتقي الب عدي يف مادة اللغة العربية بني عالمات الطلب

اجملموعتني التجريبيتني والضابطتني، ولصاحل اجملموعة التجريبية اليت درسْت 
بني عالمات الطلبة على  اوفق طريقة احلوار، وعدم وجود فرق دال إحصائي

وللتفاعل بني  ،املستوىيف مادة اللغة العربية تبعاً ملتغري  اختبار الرتقي الب عدي
أبن القيمة احملسوبة أكرب من القيمة النظرية وهي  املستوىو طريقة التدريس 

، كما كشفت النتائج عن وجود فرق ذي داللة 0549%>% 5041
إحصائية بني عالمات الطلبة على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة 

ولصاحل اجملموعة التجريبية  العربية الب عدي اجملموعتني التجريبيتني والضابطتني
اليت درست اللغة العربية وفق طريقة احلوار، كما أشارت النتائج إىل عدم 
وجود فرق دال إحصائي على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة 

والتفاعل بينه وبني الطريقة  املستوىخيلى ملتغري يعزى و العربية الب عدي 
% 0749ة أكرب من القيمة النظرية وهي أبن القيمة احملسوب التدريسية

<3242%. 
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Abstract 

Institution : Postgraduate of UIN Ar-Raniry Banda Aceh 

Name/NIM : Al Farisi Amir/25131795-2 

Thesis Title : The Effectiveness of the Application of the 

Distinctive Method of Dialogue in the 

Promotion of Students' Speech Skills and 

Their Inductive Thinking 

Supervisors :  1. Dr. Mukhlisah, MA 

  2. Dr. NurChalis, MA 

Graduation Period : 2019M/1440H 

 

The purpose of this study was to identify the effectiveness of 

applying a distinctive dialogue method in promoting their students' 

speaking skills and inductive thinking in the province of Aceh. The 

study sample consisted of twenty-six (26) first-year and second-year 

students at the i’dadullughah (Arabic preparation) level at the Ash-

Shiddiq Academy Institute in Aceh Besar, they were randomly 

selected from two classes, divided into four groups, two experimental 

groups from the first and second years, and two fixed groups as usual 

from the first and second years, which were divided randomly. To 

achieve the research objectives, promotion tests in two units(al-

mabniy lil majhul dan uslubusy syarth) from the book ofAl-

‘arabiyyatu Baina Yadaik, consisting of twenty (20) test item, and 

inductive thought tests in the two units mentioned above, sharing 

according to the dialogue method, has verified honesty and 

consistency of learning tools. 

The results showed that there were statistically significant 

differences between student scores on post-promotion tests in Arabic 

between the experimental group and the experimental group, for the 

experimental group that was studied according to the dialogue method 

and there was no statistically significant difference between the 

students' scores in the post –post, depends on phase variables, and the 

interaction between teaching methods and stages that the calculatet 

value is greater than the theoretical value 54,1% > 45,9%. The results 

also reveal statistically significant differences between the scores of 
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students on inductive thinking tests in Arabic, experimental and 

experimental groups, and experimental groups who learn Arabic 

according to the dialogue method. Results also show that there is no 

Statistical differences In inductive thinking tests in material Arabic 

dimensions are associated with variable phases and interactions 

between him and teaching methods that the calculatet value is greater 

than the theoretical value 67,8% > 32,2%. 

  



 ر

 

Abstrak 
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Nama/NIM :  Al Farisi Amir/25131795-2 

JudulTesis :  Efektivitas dalam Mempraktekkan Metode Dialog 

untuk Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa dalam 

Berkomunikasi dan Pemikiran Induktif Mereka 

Pembimbing :  1. Dr. Mukhlisah, MA 

  2. Dr. NurChalis, MA 

Tahun Lulus :  2019M/1440H 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyelidiki sejauh 

mana efektivitas penerapan metode dialog yang unggul untuk 

meningkatkan keterampilan mahasiswa dalam berkomunikasi dan 

pemikiran induktif mereka di provinsi Aceh.Sampel penelitian terdiri 

dari dua puluh enam (26) mahasiswa tahun pertama dan tahun kedua 

tingkat i’dadul lughah (persiapan bahasa Arab) di Ma'had Akademi 

Ash-Shiddiq Aceh Besar, mereka dipilih secara acak dari dua kelas, 

yang kemudian dibagi lagi menjadi empat kelompok, dua kelompok 

eksperimen dari tahun pertama dan tahun kedua, dua kelompoktetap 

seperti biasa dari tahun pertama dan tahun kedua, yang dibagi secara 

acak.Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti mengembangkan tes 

Peningkatan Prestasi dari dua bab (al-mabniy lil majhul dan uslubusy 

syarth) dari kitab Al-‘rabiyyatu Baina Yadaik, yang terdiri dari dua 

puluh (20) item tes, dan tes Pemikiran Induktif dari dua bab yang 

terdiri dari dua puluh (20) item tes juga, dan target pembelajaran 

dalam menjalankan jam belajar sesuai dengan metode dialog, maka 

peneliti menghitung validitas dan reliabilitas untuk kedua alat belajar 

ini. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada perbedaan yang 

signifikan secara statistik antara rata-rata nilai mahasiswa pada post-

test dalam mata kuliah Bahasa Arab antara kelompok eksperimen dan 

kelompok kontrol yang mendukung kelompok eksperimen dalam 

belajar sesuai dengan Metode Dialog. Selain itu, tidak ada perbedaan 

statistik yang signifikan antara nilai rata-rata mahasiswa pada post-test 

dalam mata kuliah Bahasa Arab yang dikaitkan dengan variabel 

leveldan interaksi antara metode pengajaran dan level bahwa nilai 

yang dihitung lebih besar dari nilai teoritis 54,1% > 45,9%. Hasil juga 
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mengungkapkan perbedaan yang signifikan secara statistik antara nilai 

rata-rata mahasiswa pada tes Pemikiran Induktif dalam Bahasa Arab 

antara kelompok eksperimen dan kelompok kontroldan untuk 

kepentingan kelompok eksperimen yang mempelajari Bahasa Arab 

sesuai dengan Metode Dialog. Selain itu, tidak ada perbedaan statistik 

yang signifikan antara nilai rata-rata mahasiswa pada tes Pemikiran 

Induktif dalam mata kuliah Bahasa Arab yang dikaitkan dengan 

variabel level dan interaksi antara leveltersebut dengan metode 

pengajaran bahwa nilai yang dihitung lebih besar dari nilai teoritis 

67,8% > 32,2%. 
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 الفصل األول
 بحثال أساسيات

 بحثمشكلة ال - أ
والبيان عن نفسه،  املتعلم يف احلوارتعد اللغة العربية وسيلة 

واالستيعاب الصحيح ملا يقول اآلخرون أو يكتبونه، كما هي أداة حتصيل 
العلم واملعرفة، وأداة تفكري وتعبري وإحساس وشعور يتكون من خالهلا فكر 

 1.اإلنسان العريب
شأن تعليم اللغة العربية وتعّلمها أبمهية متزايدة لدى  ىعليحيظى و 

واملربني يف بلدان إندونيسيا، غري أن هذا امليدان يواجه مشكالت  الدارسني
يف مسألة استخدام األساليب احلديثة يف  تربوية، لعل أبرزها تعقيدا وتذبذابً 

وهذا ما أكدته االجتاهات احلديثة  2تعليم اللغة العربية ومنها أسلوب احلوار،
ور العملية  ملشاريع تطوير تدريس مادة اللغة العربية حيث عّدت للطالب حم 

التعليمية، وأصبح له دور حيوي وإجيايب يف العملية التعليمية، فهو يسأل 
ها ومشرفا جّ  يكون املدرس مو  ويفكر ويبتكر وخيطط، ومع هذا ويناقش
 3.ومرشدا

                                                 
،اهليئة املصرية العامة (تفسري املنار)القرآن احلكيم تفسري ، (1991)دمحم رشيد بن علي رضا، 1

 .213، ص 11للكتاب، ج 
، 2، طتيسري النحو التعليمي قدميا وحديثا مع منهج جتديده، (2117)شوقي ضيف، 2

 .00القاهرة، دار املعارف، ص 
، عمان، منشورات 1، طتيسري العربية بني القدمي واحلديث، (2110)عبد الكرمي خليفة، 3

 .10اللغة العربية، ص  جممع
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ائق التفاعلية كطرائق التدريسية احلديثة تركز على وهكذا ظهرت الطر 
اإلجيابية يف الدرس واكتشافهم احلقائق واملعارف أبنفسهم  مشاركة املتعلمني

الطرائق التفاعلية شريك يف  بتوجيه من قبل املدرس وإشرافه، فاملعلم يف
 والربط بني احلوار، ومجيع الطرائق التفاعلية هتدف إىل تنشيط عملية التفكري

القضااي األساسية، وتعمل على تبادل األفكار واملعلومات ومقارنتها مع 
ويتصف التعلم الناجح عن "إىل ترابطات جديدة،  بعضها بعًضا للوصول

ثباات ودميومة، وله أتثري فّعال على تفكري الطلبة  الطرائق التفاعلية أبنه أكثر
 0".املادية الدراسية االستقرائي، مما يقوده إىل فهم وحتصيل أفضل املكوانت

وأتيت أمهية استخدام طريقة احلوار من الرغبة يف إقناع حاجة املتعلم 
لالندماج يف مجاعة، والتواصل مع اآلخرين وتدريبه على التفكري، فيتعلم  

تعلمها يف سياقات ذات كيفية السؤال واإلجابة مراعيا القواعد النحوية اليت 
يب الطالب على إعادة تنظيم أفكاره د، فضال عن تدر مقص  م غزى و داللة و 

يغ املناسبة للتعبري عنها وللحوار أمهية يف تنمية مهارات التفكري . واختيار الص 
العليا لدى الطلبة؛ ل ما تتطلبه من فهم وحتليل وتقومي واستنتاج وتركيب 

بتنمية قدرة الطلبة على استماع اآلخرين وفهم ما يقولون  األفكار، يعين
وإصدار أحكام  ميه يف ضوء مالديهم من خربات أو معلوماتوحتليله وتقو 

 5.وصنع القرارات التيتتصل ابملوضوع

                                                 
 .17، دمشق، منشورات جامعة دمشق، ص طرائق تدريس اجلغرافية، (2113)علي احلصري، 0
، عمان، دار 1، ط تكنولوجيا التعليم بني القول واملمارسة، (2111)حممود دمحم احليلة، 5

 .110املسرية، ص 
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والطريقة احلوارية تساعد يف تعميق الفكرة وأتصيلها يف نفوس 
: املتحاورين بشرط أن يراعي املعلم املبادئ والقواعد اليت تكفل فّعاليتها مثل

ليم، واحلوار املميز يكون قصريا، استخدام األسئلة يف التوقيت املناسب للتع
ويشرتك فيه عدد من التالميذ يف وقت واحد، ويتوفر فيه جو من املرح 

واستخدام الوسائل املعّينة اليت تساعد يف إغناء  والتآلف بني املعلم وتالميذه،
وترى فيه إاثرة  احلوار وإجناحه، ومادة اللغة العربية تقدر طريقة احلوار،

فكر يبعث على احملاولة وتكرارها، ومعلم اللغة العربية للنشاط وحتداي لل
 0.يستطيع أن يتخذ احلوار أسلواب له يف تدريس مادة اللغة العربية

وميكن للمعلم عند استخدام احلوار أن يستخدم األسئلة املتنوعة 
بتوجيه السؤال إىل التالميذ مرة أخرى، ليحقق املزيد من املشاركة،  فيقوم

ويرجع العديد .  املشاركني على التحدث وتبادل اآلراءث الطالب غريحيو 
من الرتبويني يف جمال املناهج وطرق التدريس تسمية الطريقة احلوارية ابلطريقة 

 نسبة إىل سقراط الفيلسوف اليوانين املعروف كما( االستقرائية)السقراطية 
ه قدمها عن أفالطون يف حماوراته فهي تسمى هبذا االسم نظرا الستعمال

 7.الكثري هلا
لذلك أتيت هذه الدراسة لتعرُّف مدى فّعالية تدريس اللغة العربية 

 .الطالب وتفكريهم االستقرائي عندبطريقة احلوار يف ترقية مهارة الكالم 
                                                 

، القاهرة، 1، ط وأساليب تعليميةاحلوار فنياته واسرتاتيجياته ، (2113)مىن إبراهيم اللبودي، 0
 .21وهبة للنشر والتوزيع، ص 

أثر الطريقة احلوارية على املستوى التحصيلي يف مادة علم ، (2111)دمحم سليمان الصلييب، 7
 .25دمشق، ص جامعة ، دمشق، األحياء لطلبة الصف األول الثانوي
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إن املتتبع لطرق التدريس يف بلد إندونيسيا يالحظ اعتماد املعلمني 
وعدم استخدام الطرائق على تدريس املواد املختلفة ابلطريقة التلقينية 

التدريسية احلديثة، لذلك فإن مشكلة الدراسة تربز من خالل املشاكل اليت 
عهد مبللمرحلة العالية  مادة اللغة العربيةيف ها عملية التدريس االعتيادية ورثت

عربية بني أن طريقة تعليم كتاب ال شيه كربى إبندونيسيا حيثالصديق العايل آت
 ،احلوارات اليت فيهمل أتت بتمام واجبها يف أتدية األهداف املرجوة من تعليم  يديك

 :تنيالتالي طتنييظهر هذه املشكلة من خالل النقو 
  تعمل هذه الطرائق التقليدية على احلد من عملية التفكري اإلبداعي

 .لدى طلبة هذه املرحلة
 جعة فقط، إذ وهذه الطرائق تركز على احلفظ والتكرار والتسميع واملرا

االعتيادية أن طلبة السنة األوىل ُيالحظ من خالل اتباع الطرائق 
سلبيني مستمعني عليهم الصمت واحلفظ دون  الثانية يكونونالسنة و 

 .واريف احل مارسةاملشاركة وامل
وهذا ما أكدته نتائج العديدة من املؤمترات كمؤمتر التطوير الرتبوي 

يف  مالك إبراهيم اإلسالمية احلكومية مباالنقجامعة موالان الذي ُعقد يف 
كُمؤمت ر التطوير الرتبوي الذي ُعقد يف األردن يف العام و م2110العام 

م، كما أكدته نتائج بعض الدراسات على أمهية استخدام طريقة 1997
احلوار يف تنمية مهارات الكالم املميزة لدى الطالب الذي يف مثل دراسة 

زريقات اليت أكدت على دور الطريقة احلوارية يف ، ودراسة Wade))وايد 
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ودراسة الصلييب اليت أكدت على أمهية الطريقة احلوارية  9تنمية الكالم الناقد،
يف حتصيل مادة األحياء اليت تقابل الطريقة اإللقائية واليت تتطلب إىل إعادة 

 9.التفكري يف الطرق التدريسية املستخدمة
استخدام الطرق التدريسية اليت تقوم على وحتتاج اللغة العربية إىل 

احلوار الفّعال؛ لتتناسب مع طبيعة مادة اللغة العربية اليت تتطلب إىل التفاعل 
واحلوار والنشاط يف عملية التعلم، ابإلضافة إىل التأكيد على قواعد احلوار يف 

 .موضوعاهتا املختلفة
ى لكشف عن مدا: لذا حدد الباحث مشكلة الدراسة كما يلي

 لدىفّعالية تدريس اللغة العربية ابلطريقة احلوارية يف ترقية مهارة الكالم 
 .الطالب وتفكريهم االستقرائي

 :هسؤاالو  بحثالهدف  - ب
فّعالية تدريس اللغة  إىل الكشف عن مدى احلايل بحثالهدفت 

الطالب وتفكريهم  لدىيف ترقية مهارة الكالم  العربية بطريقة احلوار
اإلجابة عن األسئلة  بحثال ولتحقيق هذا اهلدف فقد حاول. تقرائياالس

 :التالية

                                                 
مهارات التحدث والتفكري  أثر الطريقة احلوارية يف تنمية، (2119)وليد فالح زريقات، 9

، أطروحة دكتوراه غري منشورة، جامعة الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي يف األردن
 .50الريموك، إربد، األردن، ص 

أثر الطريقة احلوارية على املستوى التحصيلي يف مادة علم ، (2010)دمحم سليمان الصلييب، 9
 .34دمشق، ص جامعة ، دمشق، األحياء لطلبة الصف األول الثانوي
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طلبة السنة طلبة السنة األوىل و لدى الكالم رقية مهارة هل خيتلف ت .9
احلوار،  طريقة)التدريس  طريقةالثانية يف مادة اللغة العربية ابختالف 

 التدريس والتفاعل بينهما؟ مرحلةو ( ةاالعتيادي طريقةوال
طلبة السنة طلبة السنة األوىل و لدى هل خيتلف التفكري االستقرائي  .2

احلوار،  طريقة)التدريس  طريقةالثانية يف مادة اللغة العربية ابختالف 
 والتفاعل بينهما؟ التدريس مرحلةو ( ةاالعتيادي طريقةوال

 :بحثفرضيات ال - ج
 :ما أييتجمموعة من الفرضيات، وهي كعلى  بحثال قوم هذه الي
 يف ترقية مهارة (α≥.0.5) فروق ذات داللة إحصائية توجد .9

الثانية يف مادة اللغة طلبة السنة طلبة السنة األوىل و لدى الكالم 
 رحلتهومل (احلوارية، االعتيادية)التدريس  طريقةل نسبالعربية تُعزى وتُ 
 .وللتفاعل بينهما

يف التفكري  (α≥.0.5) توجد فروق ذات داللة إحصائية .2
الثانية يف مادة اللغة طلبة السنة و  طلبة السنة األوىللدى االستقرائي 

 رحلتهومل (احلوارية، االعتيادية)التدريس  طريقةل نسبالعربية تُعزى وتُ 
 .بينهماوللتفاعل 

 :بحثالأمهية  - د
ُتدخل أمهية البحث يف أمهية استخدام طريقة احلوار يف تدريس اللغة 

لدى املتعلمني  قيالسنة األوىل والثانية وأثرها على املستوى الرت العربية لطلبة 
 : يف كونه البحثوتفكريهم االستقرائي، كما تتجلى أمهية 
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اليت تعتمد  طرائقمن ال ياحلوار، وه يوه ةً مهم طريقةً تتناول  .9
الطالب حمورًا هلا، وهذا ما تركز عليه املؤسسات الرتبوية؛ إذ تسعى 

 ةلياعفاتيجيات يف التدريس؛ ألاها تزيد من إىل تطبيق هذه االسرت 
الطالب داخل غرفة الصف ابالنتقال من التعليم القائم على التَّلقني 
إىل التعليم القائم على التساؤل واحلوار واملشاركة والنشاط والتفاعل 

 .وإاثرة التفكري
يتوقع أن يفيد املعلمون من اختباري الرتقية والتفكري االستقرائي  .2

أُعدا أبسلوب احلوار يف تدريس موضوعات الوحدات  الذين  
 .الدراسية، وحماولة بناء مناذج جديدة لوحدات دراسية أخرى

أمام خمططي املناهج واملعينني يف وزارة  البحث اإمكانية وضع هذ .3
مناهج اللغة العربية، وتساعد  رقيةالرتبية والتعليم؛ لعلها تسهم يف ت

ة رقياملسئولني الرتبويني يف مراكز إعداد املعلمني وأتهيلهم، يف ت
احلوار لدى املعلمني يف تدريبهم قبل اخلدمة  طريقةاملهارات اخلاصة ب

 .ويف أثنائها
قد تفتح هذه الدراسة اجملال أمام املهتمني ابلبحث الرتبوي؛ إلجراء  .4

احلوار يف املراحل التعليمية  طريقةة رقيتدراسات مستقبلة من أجل 
 .املختلفة

 :بحثالحدود  - ه
 :يف  بحثالُتدخل حدود 
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على عّينة من طلبة السنة األوىل  البحثقتصر ي: احلدود املكانية .1
 .والثانية يف معهد الصديق العايل

 .م2119يف العام الدراسي  البحثمت إجراء : احلدود الزمانية .2
مبدى استجابة أفراد العّينة  البحثتتحدَّد نتائج : احلدود البشرية .3

 .على أدوات الدراسة
 :بحثالمصطلحات  - و

طريقة تدريس تعتمد على قيام املعلم إبدارة حوار " :طريقة احلوار .1
شفوي خالل املوقف التدريسي، هبدف الوصول إىل بياانت أو 

 طريقة أبنه بحثال اويعرف إجرائيًا يف هذ 11معلومات جديدة،
على التفاعل واحلوار املوّجه بني املعلم والطالب وبني  ةقائم ةتدريسي

الطالب أنفسهم حتت إشراف املعلم كما هو يف اخلطة التدريسية 
املعدة لتدريس اللغة العربية للسنة األوىل والثانية مبعهد الصديق 

 .العايل
التعليمية  مقدار ما حصله الطالب من معرفة ابملادة: ترقية مهارة .2

إضافة للمفاهيم  -املبين للمجهول وأسلوب الشرط  -املقررة

                                                 
، عمان، دار أسامة للنشر التعليم احلديث املعلم واسرتاتيجيات، (2009)عاطف الصيفي، 11

 .115والتوزيع، ص 
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وقد مت قياسه إجرائياً يف هذه الدراسة ابلعالمة اليت ارتقى  11النحوية،
 .البعدي الذي أُعد هلذا الغرض يقعليها الطالب يف االختبار الرت 

هو ذلك املذهب من التفكري الذي ينقل الفرد  :التفكري االستقرائي .3
اجلزء إىل الكل من األمثلة إىل القاعدة، ومن احلاالت الفرعية  من

ويعرف إجرائيًا يف هذه الدراسة  12إىل األفكار الكلية العامة،
ابلعالمة الكلية اليت حصل عليها طالب السنة األوىل والثانية على 

 .اختبار التفكري االستقرائي املعد هلذا الغرض
  

                                                 
درييب إلسرتاجتيات حل املسألة اْلندسية يف تنمية القدرة تأثر برانمج ، (2007)جرب البنا، 11

لتحصيلي لدى طلبة الصف العاشر يف على حل املسألة اْلندسية وعلى التفكري الرايضي وا
 .97، أطروحة دكتوراه غري منشورة، اجلامعة األردنية، ص األردن

، عمان، دار تدريس مهارات التفكري مع األمثلة التطبيقية، (2003)جودت سعادة، 12
 .12الشروق، ص 
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 :الدراسات السابقة - ز
يف ضوء مراجعة الدراسات السابقة اليت هلا عالقة متت تضمني 
الدراسات املتعلقة مبتغريات الدراسة احلالية، وهي الدراسات اليت تناولت 
الطريقة احلوارية والتفكري االستقرائي يف املناهج عامًة، ويف مبحث اللغة 

 من العربية خاصة، كما مت ترتيب الدراسات السابقة حسب التسلسل الزمين
 :وهي كما أييت أذكر اثنني منهااألقدم إىل األحدث، لكنين هنا 

دراسة يف والية نيويورك األمريكية هدفت إىل  (Wade)أجرى وايد 
تقييم فّعالية الطريقة احلوارية يف تطوير التفكري الناقد عند متعلمي اللغة 

لة الثانوية طالبا وطالبة يف املرح( 85)تكونت عّينة الدراسة من . اإلجنليزية
يف والية نيويورك األمريكية قسموا إىل جمموعتني، تكونت اجملموعة التجريبية 

طالبا ( 40)طالبا وطالبة، بينما ضمت اجملموعة الضابطة ( 45)من 
وطالبة، درست اجملموعة التجريبية وحدة التاريخ األمريكي ابلطريقة احلوارية، 

ة املعتادة وبعد إاهاء فرتة التدريس ستها اجملموعة الضابطة ابلطريقايف حني در 
وبيّنت نتائج الدراسة أن الطريقة احلوارية . طبق عليهم اختبار للتفكري الناقد

أسهمت بشكل إجيايب يف تطوير التفكري الناقد عند الطلبة وقراءهتم للتاريخ 
األمريكي بشكل انقد، مع وجود نفوق واضح لإلانث يف اجملموعة 

 13.التجريبية
دراسة  (Cohen, Adelman &Bresit)دملان وبرست أكوهن و وأعد  

هدفت التعرف إىل أثر الطريقة احلوارية يف التدريب على التفكري الناقد 
                                                 
13

L.Wade, (2000), Using dialogue to develop critical thinking, Journal of 

language development, 5, (1), page 90-96. 
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معلما مجعوا من عدة ( 54)تكونت عّينة الدراسة من . وتنميته يف كندا
مؤسسات تربوية لدراسة التفكري الناقد، ولتحقيق هدف الدراسة مت عقد 

تراوحت مدة كل منها بني ثالث إىل ثالث ساعات ونصف، عشرين جلسة 
تضمنت التدريس ابستخدام الطريقة احلوارية، وتطبيق اختبار للتفكري الناقد، 

وبعد مجع البياانت وحتليلها خلصت الدراسة إىل أن الطريقة احلوارية أدت 
 10.إىل تنمية مهارات التفكري الناقد
دراسة نوعية هدفت  (Holden&Schmit)وأجرى هولدن ومشيت 

للكشف عن أهم الطرق اليت ميكن تقدميها ملعلمي اللغة اإلجنليزية يف املراحل 
الدراسية املختلفة يف بناء اسرتاتيجيات تدريس قائمة على املناقشة تتصف 

دراسة سابقة مت مراجعتها ونقلها ( 10)تكونت عينة الدراسة من . ابلفاعلية
ت النتائج إىل أن احلوار الفاعل قائم أشار . من أجل حتقيق هدف الدراسة

 استخدام احلوار املبين على املنهجية :على استخدام االسرتاتيجيات التالية
السقراطية يف إظهار وجهات نظر الطالب، وطرح األسئلة من خالل 

تدريس حصص األدب، وأن يقوم املعلم بدور فاعل يف إدارة احلوار 
 15.الصفي

وقام الزعيب إبجراء دراسة هدفت إىل اختيار أثر كل من طريقة 
يف تنمية التفكري الناقد ( االكتشاف املوجهة، واملناقشة، والعصف الذهين)

والتحصيل يف مادة الرتبية اإلسالمية لدى طلبة الصف الثامن األساسي يف 
                                                 
14M.Cohen, L.Adelman, T.Bresit, (2001), Dialogue as medium (and message) for 

training critical thinking, Dash Publishing,Page56. 
15J. Holden &J. Schmit, (2002), Inquiry and the literary Text: Constructing 

Discussions in the English Classroom, Classroom Practices in Teaching English, 

Page 89. 
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يق ، ولتحقشعب مت تقسيمها ابلطريقة العشوائية( 9)األردن، موزعني على 
هدف الدراسة مت إعداد أدوات البحث املكونة من الربانمج التعليمي، 

واالختبار التفكريي الناقد، ومت تطبيق االختبارات قبل التجربة وبعدها، وقد 
أظهرت نتائج الدراسة أن استخدام االكتشاف املوجه، واملناقشة، والعصف 

التفكري الناقد لدى ية رقالذهين يف التعليم يؤدي إىل زايدة يف التحصيل، وت
الطلبة، واالحتفاظ ابملعلومات ملدة أطول من الزمن، وعدم وجود أثر 

للتفاعل بني اجلنس والطريقة يف االختبار التحصيلي واالختبار التفكريي 
والطريقة يف  رحلةالناقد البعدي لعينة الدراسة، وهناك أثر للتفاعل بني امل

لتفكريي الناقد البعدي ألفراد عينة االختبار التحصيلي البعدي واالختبار ا
قبل )البحث كما أظهرت النتائج حتسنا يف التفكري الناقد والتحصيلي 

عند اإلانث كانت أعلى من الذكور من الناحية ( التجريب وبعده
 10.اإلحصائية
سرتاتيجية ابدراسة هدف فيها إىل الكشف عن فعالية  خمتار موقا

يري املفهومي يف تصويب تصورات اخلطأ للحوار النشاطي حاول التغ خمتارة 
وقد مت  عن بعض املفاهيم النحوية لدى التالميذ يف الصف الثاين اإلعدادي، 

مبدرسة السيدة  اختيار جمموعة البحث من تالميذ الصف الثاين اإلعدادي 
وقد تكونت اجملموعة التجريبية  عائشة اإلعدادية يف مدينة أسيوط يف مصر، 

                                                 
أثر االكتشاف املوجِّه واملناقشة والعصف الذهين يف تنمية ،(2003)إبراهيم سالمة الزعيب، 10

 مهارات التفكري الناقد والتحصيل يف مادة الرتبية اإلسالمية لدى طلبة املرحلة األساسية
 .159أطروحة دكتوراه غري منشورة، عمان، جامعة عمان العربية، ص  العليا يف األردن،
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وقد تعرض  طالبا، ( 35)واجملموعة الضابطة تكونت من  طالبا، ( 35)من 
األوىل قبل التدريس ابستخدام : أفراد اجملموعة حلاليت اختبار املختلفتني
اإلحصائي للبحث  وقد أظهره التحليل  إسرتاتيجية التغري املفهومي املقرتحة، 

ومي تفوق اجملموعة التجريبية اليت درست ابستخدام إسرتاتيجية التغري املفه
يب تصورات تالميذ الصف و املقرتحة على الطريقة التقليدية السائدة يف تص

الثاين اإلعدادي عن بعض املفاهيم النحويية املرتبطة مبفهوم املنصوابت املقررة 
عليهم، وكذلك تفوقها يف إكساب تالميذ الصف الثاين اإلعدادي بعض 

 17.املقررة عليهم( املنصوابت)املفاهيم النحويية 
يف دراسة اهلالالت اليت هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام دورة و   

التعلم و املنظم املتقدم يف اكتساب املفاهيم النحويية والتفكري االستقرائي 
. لدى طلبة املرحلة األساسية العليا يف مدرسة الثقافة العسكرية يف األردن  
يف مدرسة  طلبة الصف العاشر األساسي(  210)تكون أفراد الدراسة من  

إانث، يف مديرية التعليم / الذكور واحلسني الثانوية/ الثورة العربية الكربى
ولتحقيق هدف الدراسة، مت إعداد اختبار يف  األردن،  والثقافة العسكرية يف 

واختباري يف التفكري االستقرائي تكون كل منهما  اكتساب املفاهيم النحوية، 
وأظهرت الدراسة النتائج  متعدد، فقرة من نوع االختيار من ( 31)من 

تعزى  وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم النحوية، : التالية

                                                 
فعالية إسرتاتيجية مقرتحة للتغري املفهومي يف تصويب ، (2115)خمتار،  عبد الرزاق17

جملة كلية  التصورات اخلطأ عن بعض املفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي،
 .99-09ص (: 21)، 1الرتبية، 
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ولصاحل دورة  ( دورة التعلم، واملنّظم املتقّدم واالعتيادية)إىل طريقة التدريس 
تعزى  التعلم، وجود فروق ذات داللة إحصائية يف اكتساب املفاهيم النحوية، 

( دورة التعلم، واملنّظم املتقّدم واالعتيادية)بني طريقة التدريس للتفاعل 
تعزى  وجود فروق ذات داللة االحصائية يف التفكري االستقرائي،  واجلنس،  

ولصاحل دورة  ( دورة التعلم، واملنّظم املتقّدم واالعتيادية)إىل طريقة التدريس 
كري االستقرائي، تعزى التعلم، وعدم وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التف

( دورة التعلم، واملنّظم املتقّدم واالعتيادية)للتفاعل بني طريقة التدريس 
 19.واجلنس

ويف دراسة ملختار هدفت إىل الكشف عن أثر استخدام أنشطة  
أثرائية مقرتحات يف اللغة العربية على تنمية التحصيل واملهارات اللغويه لدى 

،مت اختيار جمموعيت البحث من تالمذ الصف تالميذ الصف الرابع االبتدائي
الرابع االبتدائي يف مدرسة الزهراء االبتدائية يف مدينة أسيوط،وقد تكونت 

وتكونت  تلميذا وتلميذة لكل جمموعة،( 30)اجملموعة الضابطة من 
اختبار  تلميذا وتلميذة، كما مت إعداد وتطبيق( 30)اجملموعة التجريبية من 
تالميذ الصف الرابع االبتدائي جمموعة البحث،  التحصيل اللغوي على

صائي لبحث األثر واختبار املهارات اللغوية، وقد أظهر التحليل اإلح
األثرائية على تنمية التحصيل اللغوي لدى تالميذ الصف  ةاإلجيايب لألنشط

                                                 
أثر استخدام دورة التعلِّم واملنظِّم املقدِّم يف اكتساب املفاهيم ،(2110)دمحم علي اهلالالت، 19

النحويِّة والتفكري االستقرائي لدى طلبة املرحلة األساسيِّة العليا يف مدارس الثقافة العسكرية 
 .07، عمان، أطروحة دكتوراة غري منشورة، جامعة عمان العربية، ص يف األردن
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الرابع االبتدائي، وكذلك األثر اإلجيايب على تنمية بعض املهارات اللغوية 
 19.الصف الرابع االبتدائيلدى تالميذ 

وقامت أبو الرب إبجراء دراسة هدفت إىل استقصاء أثر 
اسرتاتيجيات اخلطاب الصفي يف مستوى التواصل الكتايب مع املادة العلمية 

طالبة من طالبات ( 110)تكونت عينة الدراسة من . ويف التحصيل املعريف
الصف السابع األساسي يف مدرسة األندلس الثانوية التابعة ملديرية تربية إربد 

م، مت اختيارها ابلطريقة القصدية وقد  2117/2119ألوىل للعام الدراسي ا
مت توزيع العينة عشوائيا على ثالث جمموعات تدريس ابستخدام 

ولتحقيق هدف . اسرتاتيجيات اخلطاب االنفرادي والطريقة االعتيادية
الدراسة مت إعداد اخلطط الدراسية اليت تتناسب ومالمح هذه االسرتاتيجيات  

فقرة يقيس املستوايت املعرفية ( 21)مت بناء اختبار حتصيلي تكون من  كما
العليا من تصنيف بلوم واختبار مقايل يقيس التواصل الكتايب مع حمتوى 

وتوصلت . وحدة احلرارة ومت التحقق من صدق أدوات الدراسة وثباهتا
ت الدراسة إىل وجود فروق ذات داللة إحصائية يف التحصيل املعريف مبستواي

عليا ويف مستوى التواصل الكتايب مع املادة العلمية اخلطاب احلواري مقارنة 

                                                 
أثر استخدام أنشطة أثرائية مقرتحة يف اللغة العربية على تنمية ، (2117)عبد الرزاق خمتار، 19

(: 23)، 1، جملة كلية الرتبية، التحصيل واملهارات اللغوية لدى تالميذ الصف الرابع االبتدائي
 .259-197ص 
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بكل طالبات اخلطاب االنفرادي والطريقة االعتيادية ولصاحل طالبات الطريقة 
 21.االعتيادية مقارنة مع طالبات اخلطاب االنفرادي

دراسة هدفت إىل  الكشف عن أثر الطريقة  (Opel)وأجرى أوبل 
 اكتساب أطفال املرحلة األساسية يف بنغالد  ملهارات التحدث، احلوارية يف

( 91)ولتحقيق هدف الدراسة اختري . واملفردات يف مادة اللغة اإلجنليزية
طالبا وطالبة من مخس مدارس أساسية حكومية يف بنغالد ، شركوا يف 

 برانمج دراسي قائم على الطريقة احلوارية ملدة أربعة أسابيع، وأعد الباحث
احلوار، وإبداء الرأي، : قائمة شطب تضمنت مهارات التحدث وهي

ومت استخدام اختبار آخر تضمن سلم تقدير لفظي . والعرض، ومتثيل املواقف
وبعد إجراء . لعدد املفردات اجلدد اليت اختدمها الطالب أثناء التحدث

مها التطبيق البعدي لالختبارات تبني أن نسبة املفردات اجلديدة اليت استخد
من اجملموع العام للتحدث، ومتكن الطلبة من %( 50)الطلبة وصلت إىل 

توظيف مهارات إبداء الرأي، ، ومتثيل املواقف ابألدلة أثناء التحدث، وأن 
اإلانث تفوقن على الذكور يف مهارات العرض، والقدرة على تنسيق 

 21.األفكار، وترابطها
                                                 

أثر استخدام اسرتاتيجيات اخلطاب الصفي أثناء تدريس  ،(2008)رىب دمحم أبو الّرب، 21
العلوم يف مستوى التواصل مع املادة العلمية ويف التحصيل املعريف ِبستوايت عليا لدى 

األردن، رسالة ماجستري غري منشورة، جامعة الريموك، إربد، طالبات الصف السابع األساسي، 
 .170ص 

21A. Opel, (2008), The effect of  preschoog dialogic reading in speaking and 
vocabulary among rural Bangladeshi children, P.HD thesis Mefill University, 
Page 69. 
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قة احلوارية يف تنمية تقصي أثر الطري وكان الغرض من دراسة زريقات
مهارات التحدث والتفكري الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي يف 

طالبا من الصف العاشر األساسي ( 01)األردن، تكون أفراد الدراسة من 
يف مدرستني من املدارس احلكومية التابعة ملديرية الرتبية والتعليم يف حمافظة 

اختبار موقفي : نت أدااتن مهاجر  يف األردن، ولتحقيق هذا اهلدف بي
للتحدث مصحوب ابلتسجيل والتصوير، واختبار تفكري انقد يف سياق 

لغوي، وكان من أهم نتائج الدراسة وجود فروق بني متوسطات أداء الطلبة 
يف كل مهارات من مهارات التحدث تعزى إىل طريقة التدريس لصاحل 

ن مهارات التفكري الناقد اجملموعة التجريبية، ووجود فروق يف كل مهارة م
 22.تعزى إىل طريقة التدريس لصاحل الطريقة احلوارية

يف دراسته أثر تصميم برانمج تعليمي لوحدة  وتقّصى الصلييب
احلوارية ملعرفة الفرق بني  التغذية يف مادة األحياء مصمم وفق الطريقة

يقة التدريس التدريس بطريقة احلوار الطرائق اإللقائية، ومعرفة العالقة بني طر 
( 75)ومستوى حتصيل الطلبة يف مادة العلوم، تكونت عينة الدراسة من 

طالبا وطالبة يف الصف األول الثانوي يف إحدى املدارس الثانوية يف دمشق، 
مت توزيعهم إىل جمموعتني ضابطة وجتريبية، ولتحقيق أهداف الدراسة مت يناء 

التحصيلي للمتعلمني، وكان اختبار حتصيلي لوحدة التغذية لقياس املستوى 

                                                 
أثر الطريقة احلوارية يف تنمية مهارات التحدث والتفكري ،(2009)وليد فالح زريقات، 22

، أطروحة دكتوراة غري منشورة، األردنالناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي يف األردن، 
 .03جامعة الريموك، إربد، ص 
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من أهم نتائج هذه الدراسة وجود فرق بني متوسط درجات اجملموعتني 
لصاحل اجملموعة التجريبية، وعدم وجود ( ذكور وإانث)الضابطة والتجريبية 

فرق بني متوسط درجات الذكور ومتوسط درجات اإلانث يف كل من 
 23.اجملموعة الضابطة اجملموعة التجريبية

 على الدراسات السابقةالتعليق  - أ
من خالل مطالعة الدراسات السابقة العربية واألجنبية، فقد ظهر 

أمهية أسلوب احلوار وفاعليته يف التحصيل وإكساب املفاهيم واملهارات 
األساسية يف اللغة العربية، وتنمية مهارات التفكري املختلفة، كما تبني من 

نة واألدوات والنتيجة وهي  تلك الدراسات أاها تنوعت يف األهداف والعي
 :كما أييت
تناولت جمموعة من الدراسات السابقة أسلوب احلوار : األهداف .9

العربية  وأثره على التحصيل الدراسي لدى الطلبة يف مبحث اللغة
، كما كان مثل دراسة الزعيب، ودراسة أبو الرب، ودراسة زريقات

وار وأثره هناك بعض الدراسات األجنبية اليت تناولت أسلوب احل
على التحصيل يف مبحث اللغة اإلجنليزية مثل دراسة ابليب، الجنر، 

، (Applebee, Langer, Nystrand&Gamoran)نستارند، وجاموران 
، يف حني تناولت بعض الدراسات أثر الطريقة (Kahn)ودراسة كان 

احلوارية يف تنمية مهارات التفكري العليا املختلفة مثل مهارة التفكري 

                                                 
أثر الطريقة احلوارية على املستوى التحصيلي يف مادة علم ، (2010)دمحم سليمان الصلييب، 23

 .92دمشق، ص جامعة ، دمشق، األحياء لطلبة الصف األول الثانوي
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، ، ودارسة الزعيب، ودراسة زريقات(Wade)الناقد كما يف دراسة وايد 
وهبذا من خالل عرض أهداف الدراسات السابقة فقد وجد 
الباحث جمموعة من الدراسات تناولت أثر تدريس أسلوب احلوار 
يف تنمية التحصيل الدراسي، ولكن مل يكن هناك أي دراسة حسب 

تدريس أبسلوب احلوار يف علم الباحث حاولت الكشف عن أثر ال
 .تنمية مهارات التفكري االستقرائي يف اللغة العربية

تنوعت العينة يف الدراسات السابقة من حيث املرحلة،  :العينة .2
والبيئة، أما املرحلة فكانت عينة بعض الدراست السابقة من املرحلة 

، وكانت عينة بعض الثانوية مثل دراسة خمتار، ودراسة العبيد
األساسية مثل دراسة الزعيب، ودراسة اهلالالت، ت يف املرحلة الدراسا

على طلبة  الصف العاشر، ودراسة خمتار، على طلبة ودراسة زريقات
وأما من . على طلبة الصف السابع ف الرابع، ودارسة أبو الربالص

حيث البيئة فتنوعت الدراسة بني البيئة العربية واألجنبية، ومل يكن 
مجهورية إندونيسيا يف هذا املوضوع حسب علم هناك أي دراسة يف 

الباحث، كما مل تشتمل الدراسات السابقة على أي دراسة تناولت 
، وهبذا فقد اختلفت الدراسة احلالية عن السنة األوىل والسنة الثانية

ي السنة يف الصف الدراسي الذي تناولته وهالدراسات السابقة 
يت جرت فيها الدراسة وهي البيئة ، ويف البيئة الاألوىل والسنة الثانية

 .اإلندونيسية



2. 

 

اختلفت أدوات الدراسات السابقة حسب هدف  :األدوات .3
الدراسة فقد استخدمت أغلب الدراسات السابقة املقاييس أو 
االختبارات، أما الدراسة احلالية فقد استخدمت مقياس التفكري 

 .االستقرائي واخبتار التحصيل يف اللغة العربية
أظهرت بعض الدراسات فعالية أسلوب احلوار يف حتصيل  :النتيجة .4

، ودراسة أبو (Kahn)، ودراسة كان العربية مثل دراسة الزعيب يف اللغة
كما كشفت بعض الدراسات فعالية استخدام أسلوب احلوار . الرب

يف تدريس اللغة يف تنمية مهارات التفكري املختلفة مثل دراسة وايد 
(Wade) ودراسة كوهون وأدملان وبرست ،(Cohen, Adelman 

&Bresit) ،يف مهارات التفكري  ودراسة الزعيب، ودراسة زريقات
 .الناقد

ومن خالل استعراض ما سبق من دراسات يالحظ أاها حاولت 
الكشف عن أثر استخدام طريقة احلوار يف الغرفة الصفية ويف عملية التدريس 

مهارات التفكري، ولكن مل يلحظ وجود أي يف التحصيل الدراسي وتنمية 
دراسة تناولت مهارات التفكري االستقرائي، لذا فإن الدراسة احلالية تستمد 

متيزها عن غريها من الدراسات السابقة من خالل مجعها بني أسلوب احلوار 
 .والتحصيل الدراسي ومهارات التفكري االستقرائي

  



29 

 

 سات السابقةاالختالف بني الدراسة احلالية والدرا - ب
لقد متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة بعدة ميزات 
جعلتها ختتلف عن غريها من الدراسات السابقة، ومن أبرز ما متيزت به 

 :الدراسة احلالية عن الدرسات السابقة ما أييت
لقد متيزت الدراسة احلالية يف هدفها، إذ اشتملت يف هدفها : اْلدف .1

 احلوار والتحصيل الدراسي وترقية مهارات الكالم طريقةعلى 
 .والتفكري االستقرائي يف مبحث اللغة العربية

ختتلف الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة يف عّينة : العيِّنة .2
يف معهد الصديق العايل الذين مت  سنة الثانيةوال األوىلسنة ال طالب

 .إجراء الدراسة عليهم
وير مقاييس الدراسة، والتأكد من معامالت قام الباحث بتط: األداة .3

الصدق والثبات هلا يف البيئة اإلندونيسية، مما يعطيها ميزة عن 
الدراسات السابقة، ويفيد الدراسات اليت أتيت بعدها من خالل 

 .استخدام مقياس مطبق على البيئة اإلندونيسية
 الفائدة من الدراسات السابقة -ج

السابقة يف بناء اإلطار النظري استفاد الباحث من الدراسات 
للدراسة احلالية وتعرف أساليبها اإلصحائية وصياغة أسئلة الدراسة 

وفروضها، كما استفاد من الدراسات السابقة يف كيفية بناء مقاييس الدراسة 
 .احلالية
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 الفصل الثاين
 اإلطار النظري

سة، يستعرض الباحث فيما يلي اإلطار النظري املتعلق مبوضوع الدرا
احلوار  طريقةمت تناول  هإذ مت تناوله ابلرجوع إىل األدب الرتبوي، ومن خالل

 طريقةاحلوار، واألساس النظري ل طريقةمفهوم : يف التدريس ويشتمل على
احلوار،  طريقةاحلوار يف الغرف الصفية، وعناصر  طريقةاحلوار، وخطوات 

احلوار، كما يشتمل  طريقةاحلوار، ودور الطالب يف  طريقةودور املعلم يف 
احلوار والتفكري  طريقةاإلطار النطري على التفكري االستقرائي، وعالقته مع 

 .االستقرائي
 احلوار يف التدريس طريقة :املبحث األول

يتضمن هذا اجلزء األدب النطري املتعلق ابحلوار يف عملية التدريس، 
وذلك من خالل توضيح مفهوم احلوار والفرق بينه وبني املناقشة، وبيان 

احلوار وعناصره، ودور املعلم والطالب،  طريقةاألساس النظري وخطوات 
 :احلوار، وهي كما أييت طريقةوشروط ومبادئ استخدام 

 واراحل طريقةمفهوم  - أ
واحلور الرجوع عن : إن أصل كلمة احلوار يف اللغة مأخوذ من ح ور 

الشيء إىل الشيء، وحار إىل الشيء رجع عنه وإليه، واحملاورة هي مراجعة 
اجملاوبة، والتحاور : احملاورة: ويف الصحاح 20املنطق والكالم يف املخاطبة،

                                                 
 .219، ص 0صادر، ج  ، بريوت، دارلسان العرب، (1997)مجال الدين دمحم ابن منظور، 20
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حتاور وحتاوروا كما أشار الزايت أن احلوار يف اللغة مشتق من  25.التجاوب
أي تراجعوا الكالم فيما بينهم، واحلوار حديث جيري بني شخصني أو أكثر 

وعرفه األصفهاين 20يف العمل القصصي أو بني ممثلني أو أكثر على املسرح،
 27.أبنه املراد يف الكالم، ومنها التحاور

ويف األساس الفلسفي للحوار فإنه يدل على املراجعة يف الكالم 
 :دل عليه املعاين اآلتيةوالتجاوب، وت

توليد األفكار اجلديدة يف ذهن املتعلم، وليس عرض األفكار  .9
 29.القدمية، كما أنه تباين يف اآلراء ووجهات النظر

 29.حُتاو رك أي تراجعك الكالم وجُتاد ُلك  أي ُتسائ لك .2
 31.تبادل الكالم ومراجعته هبدف الوصول إىل احلقيقة .3

                                                 
، بريوت، مكتبة لبنان خمتار الصحاح، (9519)دمحم بن أيب بكر بن عبد القادر الرازي، 25

 .107ص انشرون، 
، ص 1، القاهرة، دار عمر للنشر والتوزيع، ج املعجم الوسيط، (1985)أمحد حسن الزايت، 20

215. 
دمشق، دار القلم للنشر ، مفردات ألفاظ القرآن الكرمي، (1997)الراغب األصفهاين، 27

 .272، ص1والتوزيع، ج 
، الرايض، مكتبة املنهج املدرسي من منظور جديد، (2005)إبراهيم الكثريي الشافعي، 29

 .70العبيكات، ص
دار  ، القاهرة،اجلامع ألحكام القرآن، (1990)، أبو عبد هللا دمحم بن أمحد األنصاري القرطيب29

 .272، ص 17، ج الكتب املصرية
، عمان، منشورات وزارة األوقاف األردنية، أدب احلوار، (1987)العزيز اخلياط،  عبد31

 .13ص
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مع  31وصول إىل نقاط االلتقاء،تبادل الكالم ومراجتعة هبدف ال .4
 32.عن اخلصومة والتعصب البعد

ألن احلوار حيتاج إىل إيصال ما يف نفسه إىل غريه للوصول إىل  .5
 33.مقاصده وأغراضه

تناول احلديث بني طرفني أو أكثر عن طريق السؤال واجلواب حول  .6
موضوع معني، يهدف يف النهاية إىل القدرة على توليد معرفة 

 30.جديدة
جمال الرتبية والتعليم فقد تناول الباحثون والدارسون أسلوب ويف 

احلوار ابلتعريف والتوضيح للداللة على ذلك األسلوب التدريسي الذي يتبع 
إجراءات منظمة وحمددة يتبعها املعلم ليضمن تفاعل الطالب مع اخلربات 

لك ذ: "أبنه: الرتبوية املقدمة، ومن تلك التعريفات ما أشار إليه اللقاين
اللفظي بني املعلم وطالبه،  األسلوب الذي يقوم على احلوار والنقا 

ابستخدام السؤال واجلواب من جانب املعلم، أو من جانب الطالب، وهو 
أن أسلوب احلوار  وترى اللبودي 35".يرمي إىل إاثرة التفكري أكثر من التذكر

                                                 
، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص احلوار قيمة حضارية، (2010)عقيل سعيد زادة، 31

79. 
 .17، األردن، ص 1994))الندوة العاملية للشباب املسلم، 32
، دمشق، دار الفكر للنشر والتوزيع، 0ط الفقه اإلسالمي وأدلته، ، (1997)وهبة الزحيلي، 33
 .09، ص 0ج 
 .05، دمشق، دار الفكر للنشر والتوزيع، ص الرتبية ِبحلوار، (2111)عبد الرمحن النحالوي، 30
عمان، مكتبة دار الثقافة  ،أساليب تدريس الدراسات االجتماعية، (2117)أمحد اللقاين، 35

 .120للنشر والتوزيع، ص 
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واملشاعر،  هو حمادثة بني طرفني أو أكثر يتضمن تباداًل لآلراء واألفكار
ويستهدف حتقيق قدر أكرب من الفهم والتفاهم بني األطراف املشاركة؛ 

 30.لتحقق أهدافاً معّينة يسعى املشاركون يف احلوار إىل إجنازها
كما يعرف ابحثون آخرون أسلوب احلوار من حيث العمليات 

املنظمة هلذا األسلوب، واخلطوات امليسرة لعملية التعلم وفقها، ومن هذه 
طريقة تعليمية معدلة عن طريقة : "إذ بني أنه عريفات ما أشار إليه احليلةالت

التدريس ابحملاضرة، ويعتمد على احلوار الشفوي بني املعلم وطلبته، على 
كما   37،"شكل جمموعات صغرية أو كبرية، يكون فيها احلوار مقيداً أو حراً 

م املعلم إبدارة طريقة تدريس تعتمد على قيا" :إىل أن احلوار أشار الصيفي
حوار شفوي خالل املوقف التدريسي، هبدف الوصول إىل بياانت أو 

 39".معلومات جديدة
احلوار يف التدريس يظهر أنه  طريقةيف ضوء ما سبق من تعريفات ل

ميتاز مبجموعة من اخلصائص، تعطيه ميزة عن غريه من األساليب التدريسية، 
للفظية، إذ يغلب عليه احلديث ا طرائقأنه يعد من ال: ومن هذه اخلصائص 

                                                 
، القاهرة، وهبة احلوار فنياته واسرتاتيجياته وأساليب تعليمية، (2113)مىن إبراهيم اللبودي، 30

 .21للنشر والتوزيع، ص 
، عمان، دار الكتاب 1ط  ،طرائق التدريس واسرتاتيجياته، (2002)دمحم حممود احليلة، 37

 .119ص  اجلامعي،
دار أسامة للنشر  عمان، ،احلديث ليماملعلم واسرتاتيجيات التع، (2009)الصيفي،  عاطف39

 .115والتوزيع، ص
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سواء من املعلم أو من الطالب، ويتيح جواً من النشاط أثناء الدرس، ويتيح 
 .للطلبة مشاركة فّعالة يف عملية التعلم

ويتفق احلوار مع املناقشة يف أن كاًل منهما يقوم على السؤال 
سها واجلواب، وحيثان الطالب على بذل اجلهد، واالتصال ابملادة اليت يدرّ 

املعلم، ويستفيدان من خربة الطالب السابقة، وينميان االستقالل الذايت 
 39.للطالب

أما عن أوجه االختالف بني احلوار واملناقشة، فيلخصهما خليفة، 
 :اآلتية ابلنقاط
املعرفة اليت حيصل عليها الطالب بطريقة احلوار أتيت من داخله، أما  .1

 .ارجيةاملعرفة يف املناقشة فتأيت من مصادر خ
التنتقل املعرفة من املعلم إىل الطالب بطريقة احلوار؛ ألاها كامنة  .2

 .بداخله، أما يف املناقشة قتنتقل من املعلم إىل الطالب مبشاركته
يف احلوار يكون االستقالل الذايت بقيادة املعلم للطالب، ويؤكد أكثر  .3

يف  على املكافآت الداخلية، ألنه كسب املعرفة جبهوده اخلاصة، أما
االستقالل الذايت بتوفري التشجيع املستمر على  رقياملناقشة فاملعلم ي

 .التعلم وتطوير الدوافع الشخصية
يكون الطالب يف احلوار أكثر قدرة على العمل لوحده واالعتماد  .0

 .على نفسه من املناقشة

                                                 
طرائق التدريس ، (2000)هاشم السامرائي وإبراهيم القاعود وصبحي عزيز ودمحم املومين، 39

 .05دار األمل للنشر والتوزيع، ص، عمان، العامة وتنمية التفكري
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تكون العالقة الشخصية اإلجيابية بني الطالب واملعلم يف احلوار أكثر  .5
 .ناقشةمنها يف امل

يف املناقشة إن املعلم هو الذي يوصل املعرفة أما يف احلوار فعلى  .0
املعلم أن ينشط ذاكرة الطالب وإاثرة ما لديه من معرفة، وابلتايل ال 
يستطيع املعلم نقل املعرفة للطالب ابلطريقة اليت متكنه أن يستمر يف 

 .املعرفة
األدلة والشواهد التأمل واجلدل واحلكم وتقومي األسباب وتقدمي  .7

ملناقشة فتكون يكون للمعرفة اليت مت توليدها بطريقة احلوار، أما يف ا
 01.ها املعلم من مصادر خارجيةللمعرفة اليت يثري 

 احلوار طريقةالنظري ل األساس - ب
إنه ال خيفى أن الدين اإلسالمي قد قام على احلوار، فقد ورد يف 

صاحب  ية، إذ تظهر قصةمواضع عديدة يف القرآن الكرمي والسنة النبو 
يرتاجعان بينهما يف : قال لصاحبه املؤمن، ومها يتحاوران، أيالذي اجلنتني 
ملا جعل له هللا جنتني من أعناب  ايت املعتادة، مفتخرا عليهر  ج  ابعض امل
وال  أبمر خارجي ليس فيه فضيلة نفسية هافتخار وهو ما يؤكد للحوار وخنل، 

وََكاَن َلُه ََثٌَر فـََقاَل ِلَصاِحِبِه َوُهَو ُُيَاِورُُه َأاَن {: ، فقال سبحانه صفة معنوية

                                                 
عمان، منشورات  ،1طتيسري العربية بني القدمي واحلديث،  ،(2006)خليفة،  عبد الكرمي 01

 .79جممع اللغة العربية، ص
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وقد وردت احلوارات القرآنية يف مواطن  01،}َأْكثـَُر ِمْنَك َماالا َوَأَعزُّ نـََفراا
 02.عديدة، وفيها كثرٌي من العرب والعظات، والفوائد واللطائف واملعارف

مني دعوا إىل وقد أشار القاضي إىل أن العلماء واملربني املسل
استخدام احلوار يف العملية التعليمية، ملا حيمله من آاثر تربوية وعقلية 
وتطبيقية، فقد نقد ابن خلدون الركود الذهين يف بالد املغرب يف القرن الرابع 
عشر امليالدي، وعزاه إىل قصور طرق التدريس، ألاها أمهلت املناقشة 

إىل أن املريب املسلم الزرنوجي ذكر  كما أشار الصيفي  03واملناظرة يف التعليم،
أن قضاء ساعة واحدة يف املناقشة واحلوار أجدى للمتعلم من قضاء شهر 

 00.أبكمله يف التكرار واحلفظ
بشكل واسع  طريقةال هويرجع معظم الرتبويني الفضل يف تطبيق هذ

والدفاع عن أمهيته وفائدته الرتبوية يف التعليم إىل الفيلسوف اليوانين املعروف 
سقراط، فهو أول من أكد بقوة على أن عملية التعليم اليقصد منها حشو 
أذهان الطلبة ابملعلومات واحلقائق املختلفة، بل تشجيعهم على استنباطها 

ه يف التعلم يتلخص يف حماورته تطريقمعهم، فكان  يعن طريق احلوار النشط

                                                 
 30اآلية رقم  الكهفسورة  01
دور معلم الرتبية اإلسالمية يف تنمية قدرات احلوار ، (2010)عادل بن أبو بكر ابوزير، 02

 .23، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، صالوظين لدى طلبة املرحلة الثانوية
، القاهرة، علم الكتب للنشر أصول الرتبية اإلسالمية، (2111)سعيد إمساعيل القاضي، 03

 .121والتوزيع، ص 
دار أسامة للنشر  عمان، ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف00

 .117والتوزيع، ص
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واستدراجهم لإلجابة عن األسئلة  لطالبه عن طريق طرح األسئلة عليهم،
املتالحقة، إىل النقطة اليت تتضح لديه جهل طالبه أو غرورهم، من أجل 
دفعهم إىل البحث عن احلقيقة أبنفسهم، من خالل التأمل والتفكري 

 05.ت العالقةوالتقصي، الستنتاج األدلة والرباهني ذا
الباحث الروسي من أكثر الرتبويني الذين  ( (Bakhtinوكان ابختني

اهتموا بطريقة احلوار يف القرن العشرين، حيث قام بتطويرها، استجابة 
ويف    ملدارس فكرية مثل الفلسفة الوجودية، والبنائية اللغوية واملار كسية،

على أن الطريقة احلوارية متثل رسالة أو تعبري وبناء  (Zappen)هذا يؤكد زابني 
 07.مشرتك بني املتكلمني يتأثر ابلسياق االجتماعي والتارخيي للمتكلمني

ويرى ابختني أن هناك ثالثة مبادئ جوهرية تشكل النظرية احلوارية 
أن احلوار أعظم شكل طبيعي للحديث اإلنساين، واملعىن بناء تعاوين : وهي

املشرتك بني املتكلم واملستمع، وحيدد السياق أو املوقف  يشكل القاسم
 09.االجتماعي طبيعة املعىن املستهدف

كما ظهرت نظرية الرشيدي اليت تؤكد أن احلوار يعزز الفهم، ويعزز 
التعلم، وأشار يف نظريته التطويرية إىل التفاعل االجتماعي واملساعدة 

مؤثرا يف علم النفس  دياملتناقصة، وعلى السياق، وقد كان عمل الرشي
                                                 

دمحم اخلزاعلة، ومنصور الزبون، وخالد اخلزاعلة، وعساف الشوبكي، وحسني السخين، 05
 .00عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، ص  التدريس الفعِّال،طرائق  ،(2011)

46
M. Bakhtin, (2005),Speech genres and other essays, Boston, University of Texas 

press, Page 85. 
47 J. Zappen, (2004),The rebirth of dialogue bakhtin and critical thingking, 

Collaborative injure, 1, )4(, Page 51-85. 
48 M. Bakhtin, (2005),Speech genres and other essays, Boston, University of Texas 

press, Page 86. 
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الرتبوي ونظريته التطويرية، إذ يعاد بناء املعرفة تبىن بشكل مشرتك أو مجاعي 
بني الناس عرب التفاعالت احلوارية، يف فضاءات اجتماعية حيددها اجلمهور 

 :هذه النظرية يف اآلتية ويلخص زريقات 09من متحدثني ومستمعني،
 يقوم التعلم على مبدأ التفاعل الصفي .1
حيدث التعلم اللغوي ابلتفاعل االجتماعي ما بني املتأثرين يف املواقف  .2

االجتماعية مجيعهم وليس اللغة، والتحدث إحدى مهاراهتا تكتسب 
 .بفعل النقل، أو احملاكاة مابني الطلبة ومعلمهم

عند بناء املعىن يف حديث الطلبة يعتمد على نتاجات صفية  .3
يتم التعلم  ، وهكذا(جياتمفاهيم، وحمتوى، ومعرفة، واسرتاتي)

 .األساس للتعلم وبناء املعىن االجتماعي ابملالزمة، واللغة وسيطة
 القدرة على التعلم أبن تستمر وتتحول وتتغري، ويتوقف ذلك على ما .0

 وعلى طبيعة املشكلة مدار التناول، أو يعرفه الشخص من قبل
 51.الواجب الذي سينفذ

  

                                                 
 فاعلية تدريس اللغة العربية أبسلوب احلوار يف حتصيل، (2112)أمحد عنيزان الرشيدي، 09

اجستري، جامعة رسالة املطلبة الصف التاسع وتفكريهم االستقرائي بدولة الكويت، الكويت، 
 .10الشرق األوسط، ص 

أثر الطريقة احلوارية يف تنمية مهارات التحدث والتفكري  ،(2009)وليد فالح زريقات، 51
األردن، أطروحة دكتوراه غري منشورة، الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي يف األردن، 

 .35جامعة الريموك، إربد، ص 
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 احلوار طريقةعناصر  -ج
احلوار يتكون من عناصر رئيسة، ال يتصور احلوار إن أسلوب 

بدواها، وهذه العناصر جيب حتققها يف عملية احلوار، حىت يتحول احلوار إىل 
 :عملية إجيابية، ذات نتائج مثمرة، وهذه العناصر كما أييت

وهو احملاور، وهناك شروط جيب أن تتوافر يف شخصية : املرسل -9
قبل أن يتصدى لعملية احلوار حىت احملاور الذي يدير عملية احلوار 

يكون منهجياً، ومن هذه الصفات اإلميان اجلازم ابلفكرة اليت 
يطرحها، والعلم الدقيق بفكرته، واالستعداد هلا قبل احلوار، واحلكمة 

 .الشاملة يف عملية احلوار
وهي شخصية الطرف اآلخر للحوار ومن الشروط : املستقبل -2

تكون لديه الرغبة يف إجراء احلوار،  الواجب توافرها يف احملاور أن
 .والرغبة يف البحث عن احلقيقة واالعرتاف ابحلق

حيتاج احلوار إىل بيئة وظروف هادئة بعيدة عن كل : بيئة احلوار  -3
التوترات واملؤثرات الداخلية، إذ ينبغي مراعاة الظروف قبل البدء 

ف املكان ظر : ومن الظروف املؤثرة يف احلوار ثالثة أمور. ابحملاورة
الذي جيري فيه احلوار، وظرف الزمان الذي يكون فيه األوقات 
املناسبة للحوار، وظرف اإلنسان وهو احلالة النفسية وحضورها أثناء 

 .عملية احلوار
وهو اهلدف واملصلحة اليت يدور حوهلا موضوع : موضوع احلوار -4

احلوار، فإنه ال حمرمات يف احلوار، ال من حيث األفكار وال من 
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حيث األسلوب يف طرحها، بشرط اجلدية وعدم اهلزل أو التعريض 
 .يف احلوار

وتدخل ضمن أسلوب احلوار طريقتان؛ األوىل تقوم : احلوار طريقة -5
طريقة العنف والشدة اليت تعتمد على املواجهة واإلكراه دون مراعاة 
لقواعد احلوار وآدابه، ويدخل ضمن هذا األسلوب اجلدال املذموم، 

األسلوب السلمي واحلسن إلدارة احلوار، حيث يراعى فيه : والثاين
 51.قواعد وآداب احلوار

 احلوار طريقةدور املعلم يف  -هـ
يرتكز دور املعلم على التعريف ابإلهداف، وتسهيل حدوث التعلم 
من املشاركني، حيث يقوم املعلم يف احلوار الصفي بتحديد األهداف، 
ووسائل حتقيقها وتقوميها، ويرتكز التعلم الصفي على عمل الطلبة معًا يف 

 52.الغرفة الصفية أو يف مواقف التعليم
كما يبني اخلزاعلة واآلخرون أنه مهما كانت األساليب املتبعة يف 
احلوار فإن دور املعلم يكون مشرفًا على سري املناقشة الصفية، أو يكون 
مشاركًا طلبة صفه يف املناقشة عضوًا من أعضائه، أو أن يشرف على سري 

                                                 
، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص قيمة حضاريةاحلوار ، (2010)عقيل سعيد زادة، 51

115. 
 .97عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  طرق التدريس، ،(2010)إميان عمر، 52
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عاً شون موضو قيبحثون أو ينا مناقشة كل جمموعة من جمموعات الطلبة الذين
 53.موضوعات املناقشة، أو جزءاً أو طرفاً 

ويرى مصطفى أن دور املعلم يف احلوار مركزي ومهم، ويعتمد عليه 
لية مشاركة الطلبة فيه، لذا يتحدد دور املعلم يف جمموعة من عاجناح احلوار وف

 :لية احلوار يف الغرفة الصفية، وهي كما أييتعااخلطوات األساسية لضمان ف
 املناسبة حتضري الوسيلة .1
 .مساعدة الطلبة على املشاركة من خالل تعدد األسئلة وتنوعها .2
 .إعطاء فرصة ملشاركة مجيع الطلبة .3
 .اصطياد املشكلة اليت هتم أغلبية الطلبة .0
 .تنظيم وتسيري األفكار واخلربات .5
مراعاة تسلسل احلوار للوصول إىل تعميق الفكر واكتشاف احللول  .0

 50.املناسبة
 احلوار طريقةدور الطالب يف  - و

إن للطالب دوراً مهماً وفاعاًل يف احلوار الصفي فال يقل عن دور 
املعلم بل قد يزيد، فهو الشخص الذي يصغي جيداً ملا يقوله رفاقة أو املعلم 

خالل املناقشة، وهو الذي يقوم بتحليل األفكار أو اآلراء اليت يسمعها، 
، ويتفق مع غريه وهو الذي يعّقب على ما يقال، حبيث يعارض أحياانً 

                                                 
دمحم اخلزاعلة، ومنصور الزبون، وخالد اخلزاعلة، وعساف الشوبكي، وحسني السخين، 53
 .97التوزيع، ص عمان، دار صفاء للنشر و  طرائق التدريس الفعِّال، ،(2011)

، عمان، دار البداية انشرون اسرتاتيجيات تعليم التفكري ،(2111)مصطفى نور مصطفى، 50
 .32وموزعون، ص 
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أحياانً أخرى، وهو القادر على تقدير األمور، واقرتاح احللول املالئمة 
للموضوع املطروح للنقا ، وهو قادر على الدفاع عن وجهة نظره 

ابملعلومات الصحيحة واألفكار ذات الصلة ابلقضية اليت تتم مناقشتها، وهو 
 55.همالقادر على تقبل نقد اآلخرين واحرتام وجهات نظر 

وتشري احلريري إىل أن الطالب خالل عمليات احلوار الصفي يتفاعل 
مع زمالئه، ويتعاون معهم يف سبيل حتقيق األهداف املرغوب فيها، كما أنه 
الذي يسعى مع معلمه ومع رفاقه إلجناح احلوار النشيط، وذلك عن طريق 

 50.يميالبحث عن أفضل األفكار واآلراء واحللول املناسبة للموقف التعل
التعلم ووسائله  طرائقكما يتمثل دور الطالب يف استخدام "

املختلفة، ابإلضافة إىل التكنولوجيا احلديثة وعلى رأسها شبكة اإلنرتنت، 
فيما يساعد على رفع وترية التفاعل يف احلوار ابحلصول على أحدث 

كما   57،"املعلومات واآلراء الرتبوية واملعرفية فيما يفيده ويفيد رفاقه يف احلوار
ليات  احلوار الصفي املختلفة يرى العبيد أن دور الطالب مهم يف عم

واملتمثلة اباللتزام آبداب احلوار ومنها االبتعاد عن األاننية واالستئثار ابحلوار، 

                                                 
 .119عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  طرق التدريس،، (2010)إميان عمر، 55
عمان، دار الفكر انشرون  .طرق التدريس بني التقليد والتجديد ،(2010)رافدة احلريري، 50

 .32وموزعون، ص 
 .05عمان، الفرقان، ص  اسرتاتيجيات التدريس والتقومي، ،(2009)حممود الشقريات، 57
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حبيث يسمح لزمالئه ابحلديث وخمالفته يف الرأي بكل تقدير واحرتام، دون 
 59.هجوم أو هتكم أو انسحاب من موقع احلوار

 احلوار طريقةشروط استخدام  -ز
احلوار نتائجه املرجوة واليصل إىل هدفه املنشود، ما مل تتوافر الحيقق 

جمموعة من الشروط الالزمة، وهذه الشروط هي عامة بني أي عملية حوار 
سواء أكانت يف غرفة الصف أويف برامج إعالمية أو يف جلسات ثقافية 
وعلمية أو حماورات سياسة واجتماعية وغريها، وقد وضع الباحثون هذه 

لضمان حتقق األهداف املرجوة من عملية احلوار، ومن هذه الشروط الشروط 
 :ما أييت
الشرط األول الذي اليتم احلوار إال به : أن جيمع بني طرفني أو أكثر .9

هو أن جيمع بني طرفني؛ وذلك ألن احلوار يف اللغة على وزن فّعال 
رج  مما حيتاج إىل طرفني أو أكثر يف عملية النقا ، وبغري ذلك خي 

 59.وار عن منهجه األصلي فيتحول إىل درس أو حماضرةاحل
ونعين به أن يكون لكل طرف من : احلرية التامة بني أطراف احلوار .2

أطراف احلوار مطلق احلرية يف طرح آرائه، ووجهات نظره يف القضااي 
دون أن يتعاىل طرف على طرف آخر، . املختلفة على طاولة احلوار

سات حتد من هذه احلرية ألن أي ودون أن يتعرض لضغوط، أو ممار 
                                                 

تعزيز ثقافة احلوار ومهاراته لدى طالب املرحلة  ،(2009)العبيد،  إبراهيم بن عبد هللا59
 .99د العزيز للحوار الوطين، ص الرايض، مركز امللك عب الثانوية الدواعي واملربرات واألساليب،

مكة  احلوار آدابه وضوابطه يف ضوء الكتاب والسنة،، (1994)حيىي بن دمحم زمزمي، 59
 .102املكرمة، دار الرتبية والرتاث، ص 
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ممارسة أو حماولة من هذا النوع خُيرج احلوار من مساره وجيعله دون 
 01.معىن

من الشروط املهمة اليت ال يتم احلوار : االعرتاف واالحرتام املتبادالن .3
إال بتوافرها يف عملية احملاورة أن يكون كل من طريف احلوار أو أطرافه 

او ر أن حيرتم األطراف األخرى اليت حُياو رها، معرتفا ابآلخر، فعلى احمل
أاي كان فكرها ومينحها حقها املتوجب هلا من التقدير واالحرتام، 
فنحن مأمورون أن ننزل الناس منازهلم دون متلق أو نفاق أو كذب 
أو حنوه فهذا أقدر على اإلقناع، وجيعل فرصة استماع اآلخرين لنا 

 01.أفضل
من األمور الالزمة :  اليت يتم احلوار بشأاهاحتديد القضية أو القضااي .4

يف عملية احلوار، وجود قضية أو قضااي هتم الطرفني يتم احلوار 
بشأاها، إذ من الالزم حتديد هذه القضااي بدقة، حىت يكون احلوار 
منهجيا، ويف مساره احملدد له، وابلتايل حتقيق احلوار لنتائجه 

 02.املرجوة

                                                 
، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص احلوار قيمة حضارية، (2010)عقيل سعيد زادة، 01

70. 
 .13، األردن، ص 1994))لم، الندوة العاملية للشباب املس01
، عمان، دار النفائس للنشر والتوزيع، ص احلوار قيمة حضارية، (2010)عقيل سعيد زادة، 02

91. 
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إن جناح عملية احلوار، مرهون : ت احلوارااللتزام آبداب وأخالقيا .5
 03.ابألداء العملي واملمارسة الفعلية آلداب وأخالقيات احلوار

كما أشار بكار إىل جمموعة من الشروط الواجب توافرها يف احلوار 
لنجاحه وسريه بطريقة جيدة، وخروجه بنتائج ذات قيمة، وكل هذا يتطلب 

 :حتقيق بعض الشروط، منها
ما مل يتم حتديد موضوع النقا ، فإن احلوار : النقا حتديد موضوع  .9

قد ال أييت أبي نتيجة، ويدور احلوار غالبًا حول مشكلة، وليس من 
العسري توضيح أبعاد املشكلة موضع البحث، حىت يتمكن 

 .املتحاورون من بلورة ما يريدون بلورته على حنو جيد
ر ال بد من قبل الشروع يف احلوا: إعطاء املعلومات للمتحاورين .2

إعطاء معلومات للمتحاورين عن القضية اليت سيتحاورون فيها، 
وهذا ضروري جدًا لطالب املدارس، فحني خيتار املعلم املناقشة 
واحلوار أسلواًب للتعليم يكون قد اختار أسلواًب عظيم الفائدة له 
ولطالبه، فإذا أراد املعلم أن يناقش مع طالبه مثاًل أمهية العنصر 

دقائق إىل ربع ساعة أن  يف الرتبية، فإّن علية يف خالل عشر البشري
لومات حول عدد السكان يف املنطقة، ونسبة الشباب عيقدم امل

فيها، وحول الرؤية السامية لإلنسان، وكونه مركز الكون واألساس 
يف كل اهضة، مث يتحدث عن قيمة العلم والتدريس يف ترقية 
الشخصية وصقلها، ويقدم إليهم بعض املبادئ واملفاهيم حول 

                                                 
 .15، األردن، ص 1994))الندوة العاملية للشباب املسلم، 03
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الصعيد املهاري  شروط التفوق والنجاح على الصعيد اخللقي، وعلى
 .والتقين

من الواضح أننا حني نتحاور يف أي : حتديد ما ليس موضعًا للحوار .3
مسألة من املشائل فإن ذلك يعين أن لدينا نوعاً من االختالف، ولو 
حول بعض الفروع واجلزئيات، واليكون هناك حوار بني املتفقني يف 

هو معيب، وليس يف اختالفنا ما  تحاورنمباذا س نال شيء؛ ألنثم
يف التعبري عن  فأن خنفلكن الذي حيدث يف كثري من األحيان 

 .آرائنا ومعتقداتنا ومن مث نصبح كمن يدور حول نفسه
 حملهم يف كل حوار البعد عن التجريمن ا: البعد عن التجريح .4

الشخصي، والتعريض ابحملاور اآلخر؛ ألننا بذلك نكون قد ابتعدان  
جيب أن يسود من اللباقة وجتنب  عن األدب الرفيع، وعما اكثريً 

فقد : ويكمن التجريح الشخصي يف العديد من الصور. اإلحراج
يتجسد يف ذكر خمالفة السلوك احملاور ملا يقول فإذا قال أحد 

إن احملافظة على الوقت أساس النجاح فقد أييت من : املتحاورين
وهل أنت حتافظ على الوقت حىت : املتحاورين معه من يقول له

 .ول ذلكتق
دث أثناء احلوار اجلماعي أن يدور الكالم بني حي: إدارة احلوار .5

شخصني، ويسكت الباقون، وتسود روح من التحدي، ويكثر 
الصياح، وترتفع األصوات، ويكثر االبتعاد عن جوهر املوضوع، 
وكلما حاول أحد احلاضرين أن يعلق بكلمة، أو يشارك بطرح فكرة، 
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رين؛ لذا فإنه من الواجب يف هذه احلالة أسكته أحد القطبني املتحاو 
أن يقود احلوار أحد احلضور؛ ليجعل لكل احلاضرين يف اجمللس 
قسطًا من الوقت مساواًي لغريه، ومنهيًا االستقطاب الثنائي 

 .للمجلس
حىت نشعر أبننا خرجنا بشيء ملموس فإن : تلخيص أهم النقاط .6

استعراض مجيع علينا أن نقوم ابستعراض أهم ما توصلنا إليه، و 
اخليوط املبعثرة واملشتتة، وتقدميها يف ملخص خمتصر يشتمل على ما 
مت االتفاق عليه، كما يشتمل التلخيص على أهم الفوائد والطرائق 

 00.الفكرية والعلمية اليت وردت النقا 
وأخريًا فقد أضاف الغول جمموعة الشروط الواجب توافرها يف 

يف العملية التعليمية، وحتقق اهلدف  ليتهاعاأسلوب احلوار حىت حتقق ف
 :املقصود منها يف تدريس اللغة العربية، ومن هذه الشروط ما أييت

 .الوعي ابألهداف املرجوة من احلوار .1
 .عدم جتاوز حجم اجملموعة عشرين طالباً، وأال يقل عن طالبني .2
 .هتيئة الفرصة الستخدام احلوار .3
والعلم ابملوضوع املراد أن يكون الطالب على قدر من الدراية  .0

 .التحاور حوله

                                                 
الرايض، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين،  الرتبية ِبحلوار، ،(2010)عبد الكرمي بكار، 00

 .121مكتبة امللك فهد الوطنية، ص 
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أن يعد املعلم األسئلة املناسبة اليت يدور حوهلا املوضوع املراد التحاور  .5
 .فيه

ية قدرة الطالب على رقأن تكون األسئلة من النوع الذي يؤدي إىل ت .0
 05.إدراك العالقات ومسايرة الدرس

 احلوار طريقةاملبادئ الواجب مراعاهتا عند استخدام  - ح
حيقق احلوار الفّعال الفوائد الرتبوية املرجوة منه، فقد ابدر عدد  حىت

تدريسها، كي  طرائقمن املربني إىل إدخال تعديالت على طرق احلوار و 
تتمشى مع املنهج السائد يف املدارس احلديثة، حبيث أصبح من الضروري 

 مراعاة املبادئ اآلتية أثناء عملية التطبيق؛
ر، بعيدًا عن التعقيد واإلجراءات الصعبة، توّخي البساطة يف احلوا .1

وذلك لتشجيع الطلبة ليس على تقبل هذا األسلوب كانطالقة 
 .مناسبة فحسب، بل والعمل على تطبيقه حبماسة واضحة وكبرية

تقصري مدة احلوار مع الطالب، حبيث ال تزيد عن مخس دقائق، ومع  .2
 .عدد من الطلبة حبيث ال تتعدى عشرين دقيقة هلم مجيعاً 

اختيار التوقيت املناسب لتطبيق طريقة احلوار، كأن يالحظ املعلم  .3
شعور الطلبة ابمللل ويريد هلم التنويع يف األسلوب، أو رغبة منه يف 
الكشف عن مدى التعمق لدى الطلبة يف موضوع من املوضوعات 

 .أو قضية من القضااي أو أمر من األمور

                                                 
، عمان، دار الكتاب مناهج اللغة العربية وطائق تدريسها، (2119)منصور حسن الغول، 05

 .70الثقايف، ص 
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الطالب يف احلوار أو عدم استهزاء املعلم أو استخفافه بطريقة  .0
احلديث، إذا كانت غري دقيقة، بل اللجوء إىل عملية التصويب أو 

 00.إصالح اخلطأ كي يستفيد الطلبة مجيعاً من ذلك
ضرورة إجراء املعلم للحوار مع أكرب عدد ممكن من الطلبة خالل  .5

احلوار النشط واملطول، حبيث ال يقتصر ذلك على طالب واحد أو 
 .ةعدد قليل من الطلب

استخدام املعلم ألسلوب الدعابة أو املرح اهلادف خالل عملية  .0
احلوار، وذلك من أجل إاثرة جو من احملبة والتآلف بداًل من الرهبة 

 .واخلوف
استخدام املعلم للوسائل التعليمية املتنوعة اليت ال تثري الطلبة  .7

وتشجعهم على احلوار فحسب، بل وتساعدهم أيضا على حتليل 
 .األسئلة األكثر عمقاً حول املوضوع املطروح للحوار األمور وطرح

ضرورة ضبط النظام داخل احلجرة الدراسية خالل عملية احلوار،  .9
حىت يفهم الطالب كل سؤال يطرح من جانب املعلم، وحىت يتابع 
املعلم إجاابت الطالب ويستمع إىل أسئلته، وحىت يدرك بقية الطلبة 

 07.شاركة فيه فيما بعدما يدور من حوار ويعملوا على امل
 االستقرائيالتفكري : املبحث الثاين

                                                 
تعزيز ثقافة احلوار ومهاراته لدى طالب املرحلة  ،(2009)العبيد،  إبراهيم بن عبد هللا00
 .05الرايض، مركز امللك عبد العزيز للحوار الوطين، ص  انوية الدواعي واملربرات واألساليب،الث
دار أسامة للنشر  عمان، ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف07

 .99والتوزيع، ص 
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تنمية قدرة الفرد على  (Dewy)يف بداية القرن العشرين عد ديوي 
التفكري هدفاً أساسياً للرتبية، واألداة الصاحلة ملعاجلة املشاكل والتغلب 

عليها؛ فالتفكري مبعناه الواسع عملية حبث عن معىن يف املواقف أو اخلربات، 
م التفكري مركب ويتضمن أربعة أن مفهو  (Mayer)ويف هذا اإلطار يرى ماير 

كعملية حبيث تّكون عمليات املعاجلة  التفكري: ب أساسية هينجوا
معريف، حبيث يتم داخل العقل /والتجهيز داخل النظام املعريف، عقلي

اإلنساين أو النظام املعرف ويستدل عليه من سلوك حل املشكلة بطريقة 
تركييب لعمل /مباشرة، يظهر يف سلوك موجه حلل مشكلة ما، نشاط حتليلي

أن التفكري مفهوم معقد يتألف من ثالثة  (Bayer)بينما يرى ابير . املخ
عمليات معرفية معقدة، ومعرفة مبحتوى املادة أو املوضوع، : مكوانت هي

 09.واستعدادات وميول شخصية
فالتفكري هو استثمار املعلومات احلسية وإدراك املعلومات واألفكار 

: ويعرف التفكري أبنه. املخزنة يف الذاكرة من أجل احلصول على معىن
نشاط معريف يشري إىل عمليات داخلية كعمليات معاجلة املعلومات وترميزها "

حبيث ال ميكن مالحظتها وقياسها على حنو مباشر، غري أنه ميكن 
نتاجها من السلوك الظاهري الذي يصدر عن األفراد لدى انشغاهلم يف است

 09.لة معّينةكحل مش
                                                 

القاهرة، مكتب  دراسة مقارنة،: أساليب التفكري والتعليم ،(2000)خريي املغازي عجاج، 09
 .05األجنلو املصرية، ص 

اإلمارات العني،  دليل املعلم،: املرجع يف تدريس مهارات التفكري ،(2003)ابري ابير، 09
 .29دمحم جهاد اجلمل، دار الكتاب اجلامعي، ص  مراجعة: ترمجة مؤيد فوزي
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لقد استخدم الباحثون أوصافاً عدة للتمييز بني نوع وآخر من أنواع 
التفكري مثل التفكري الفّعال، واملتقارب، واملتباعد، والناقد، واملنطقي، 

واإلبداعي، والرايضي وغريها  واالستقرائي، واالستداليل، والتأملي، والعلمي،
من أنواع التفكري، ويعد التفكري االستقرائي أحد أنواع التفكري املهمة، ويعين 
عملية عقلية يرى فيها اإلنسان أن ما يصدق على الكل يصدق أيضا على 

اجلزء، كما يعد االهتمام ابلتفكري االستقرائي أحد األهداف األساسية يف 
 71.يري املنهاجامع

ذلك النمط من التفكري الذي ينقل الفرد من "فه سعادة أبنه وقد عر 
اجلزء إىل الكل ومن األمثلة إىل القاعدة، ومن احلاالت الفرعية إىل األفكار 

 ".الكلية العامة
فالتفكري االستقرائي يذهب دائماً إىل ما هو أبعد من حدود 

يطمح إليه هو  املعلومات املعطاة، أو الدليل املائل أمام املستقرئ، وجّل ما
اختاذ الدليل أو املعلومات املتوافرة سنداً مرجحاً لالستنتاجات، مبعىن إذا  

كانت الفروض أو املعلومات صحيحة تكونت االستنتاجات صحيحة، ويف 
 :ما يلي أهم مكوانت مهارات التفكري االستقر االستقرائي

 .حتديد املعلومات ذات العالقة ابملوضوع .9
 .ية أو ربط السبب ابملسببحتديد العالقة السبب .2
 .حتليل املشكالت املفتوحة .3

                                                 
ات العني، دار اإلمار  مفاهيم وتطبيقات،: تعليم التفكري ،(1999)فتحي عبد الرمحن جروان، 71

 .79الكتاب اجلامعي، ص 
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 .االستدالل التمثيلي .4
 71.التوصل إىل االستنتاجات .5

 احلوار والتفكري االستقرائي طريقةالعالقة بني  :املبحث الثالث
فيعد حتفيز فكر  تلتقي أساليب احلوار مع التفكري من حيث اهلدف،

والقضااي واملعارف املقدمة له من الطالب وإاثرة هي للنظر يف املسائل 
أهداف وأسلوب احلوار، ابإلضافة إىل أن احلوار بني املعلم وطالب يعمل 

 72.على إاثرة التفكري أكثر من التذكر
املشار إليه يف  (Bereiter&Scadamailia)ويرى برييرت وسكادميليا 

درة زريقات إىل أن أسلوب احلوار ال بد من أن يهدف يف النهاية إىل الق
على توليد معرفة جديدة، وال يتم ذلك إال من خالل ممارسة عمليات 

 73.التفكري املختلعة مثل التفكري االستقرائي واالستنتاجي وغريه

                                                 
، عمان، دار تدريس مهارات التفكري مع األمثلة التطبيقية، (2003)جودت سعادة، 71

 .50الشروق، ص 
عمان، مكتبة دار الثقافة  أساليب تدريس الدراسات االجتماعية،، (2117)أمحد اللقاين، 72

 .122للنشر والتوزيع، ص 
أثر الطريقة احلوارية يف تنمية مهارات التحدث والتفكري  ،(2009)وليد فالح زريقات، 73

األردن، أطروحة دكتوراه غري منشورة، الناقد لدى طالب الصف العاشر األساسي يف األردن، 
 .97جامعة الريموك، إربد، ص 
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ومما يدل على العالقة القوية بني أسلوب احلوار ومهارات التفكري ما 
وكان سرتاتيجية  تعليم التفكري، اقام به أحد الباحثني حيث وضع كتااب يف 

 70.احلوارُ  من بني تلك االسرتاتيجيات  
 احلوار طريقةأساليب إاثرة التفكري االستقرائي يف  - أ

احلوار من أساليب التعلم النشطي اليت تثري التفكري،  طرائقيعد 
، ابإلضافة إىل دوره يف طالبية املهارات العقلية لدى الرقوتساعد على ت

فرتة أطول، وذلك  قيةالرت  تلكعندهم، واالحتفاظ ب ةاألكادميي قيةزايدة الرت 
 :خالل اآليت

ويكون ذلك بطرح : استخدام األسئلة مع اإللقاء يف احلوار .1
األسئلة وتسلسلها وتتابعها والتدرد فيها، ومع ذلك فقد جيد املعلم 
نفسة أحياان أمام حالة تتمثل يف وجود طالب ليست لديه معلومات 

عالقة مبوضوع احلوار، مما حيتم عليه سابقة أو واضحة أو ذات 
وتعد األسئلة السابرة  75استخدام أسلوب اإللقاء أو احملاضرة،

القائمة على تنمية التفكري لدى الطلبة األساس يف الطريقة 
 70.احلوارية

                                                 
، عمان، دار البداية انشرون اسرتاتيجيات تعليم التفكري ،(2111)مصطفى نور مصطفى، 70

 .07وموزعون، ص 
عمان، دار الفكر انشرون  طرق التدريس بني التقليد والتجديد، ،(2010)رافدة احلريري، 75

 .25وموزعون، ص 
، عمان، دار البداية انشرون اسرتاتيجيات تعليم التفكري ،(2111)مصطفى نور مصطفى، 70

 .39وموزعون، ص 
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حيرص املعلم الناجح على اختيار : اختيار املوضوع املالئم للحوار .2
، من طالبالفعال لدى ال وحتديد موضوع احلوار الذي يثري التفكري

ويرى  77.ت اليت يشملها املنهج املدرسيبني العديد من املوضوعا
فني عند اختيار موضوع أن املعلم يلجأ إىل أسولبني خمتلالشقريات 

لوب االستقراء الذي يتم يف االنتقال من اجلزء سأ: احلوار املالئم مها
. ذلك املوضوعإىل الكل، إذا كانت معرفة الطلبة حمدودة ابلنسبة ل

كانت معلوماهتم عنه جيدة، فإنه يلجأ إىل استخدام   اأما إذ
األسلوب االستنتاجي أو القياسي الذي يتم فيه االنتقال من الكل 
إىل اجلزء، وذلك من أجل التوصل إىل املزيد من التفصيالت املهمة 

 79.لوب احلوارسيف أ

أمهية : اعتباران مهاويتحكم يف عملية اختيار موضوع احلوار الفعال 
املوضوع، وفيما إذا كانت تتأثر به موضوعات أخرى، ومدى مالءمته 

 79.للموقف التعليمي التعلمي

تعمل الوسائل التعليمية على حث : ستخدام الوسائل التعليميةا .3
الذاكرة اخلاصة ابملتعلم على استحضار املعلومات الضرورية املتعلقة 

ا يعمل على تسهيل مهمة املعلم مبوضوع احلوار، كما أن استخدمه
                                                 

 .59عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  طرق التدريس، ،(2010)إميان عمر، 77
 .27عمان، الفرقان، ص  اسرتاتيجيات التدريس والتقومي، ،(2009)حممود الشقريات، 79
 طرائق التدريس، ،(2010)هادي طوالبة وابسم الصرايرة ونسرين الشمايلة وخالد الصرايرة، 79

 .05عمان، دار املسرية للنشر والتوزيع، ص 
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وميكن  يف مساعدة الطلبة على تذكر املعلومات واحلقائق الضرورية، 
احلوار  طرائقمهية استخدام الوسائل التعليمية يف جناح أحتديد 

النشاط، يف أاها متثل قاعدة احلوار الناجح من جانب املعلم،  
حلوار والعمل واملنطلق الفكري السليم للطلبة، وتعمل على أثراء ا

على إجناحه يف حتقيق يف مهمته التعليمية عموما، وميكن تلخيص 
 :خطوات استخدام الوسائل التعليمية يف احلوار النشاط كاآليت

 .التهيئة لالستخدام الوسائل التعليمية بشكل فعال -
 .عرض الوسيلة التعليمية بشكل واضح على الطلبة من جانب املعلم -
املعلمعن موضوع الوسيلة وعالقة ذلك إعطاء حملة من جانب  -

 .مبوضوع احلوار
ضرورة بدء املعلم احلوار من خالل الوسيلة التعليمية املعروضة، إذا   -

أما إذا   .كانت على شكل لوحة أو صورة أو شكل أو خريطة
كانت يف شكل فيلما أو شريطا مسعيا، فيتم وعرضهما أوال، مث يبدأ 

عارف أو حه من معلومات أو ماحلوار بعد ذلك، يف ضوء ما مت طر 
 91.آراء أو أفكار أو مشكالت

التأكد من وجود  ويهدف هذا األسلوب إىل  :مراجعة مادة احلوار .0
اخللفية املعرفية لدى الطلبة حول موضوع احلوار النشاط، حيث 

                                                 
عمان، دار أسامة للنشر  ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف91

 .92ص  والتوزيع،
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 91.ةاجلديد ةاألكادميي قيةومتثل هذه اخللفية، القاعدة الضرورية الرت 
املعلم أن حيصر استخدام احلوار  وهنا فإنه من الضروري على

النشاطي يف املوضوعات اليت مل ميكن الطالب فيها من إعطاء 
إجاابت، وأشار الشقريات إىل أنه ميكن للمعلم استخدام أحد 

: قد ميزج بينهما، ومها أو ملراجعة طريقة احلوار، األسلوبني اآلتيتني
 ضوع املطروححوار عام حياور املعلم فيه طالبه حول املو  استخدام 

بصورة عامة، أو استخدام احلوار متدرج لكل  فقرة على حدة حىت، 
 92.ينتهي من املوضوع ذاته

الطالب خالل  ءخطاأ تعد عملية تصويب: تصويب األخطاء .5
 رقيةعملية التعلم، مسؤولية تربوية أساسية للمعلم، تؤدي إىل زايدة ت

وتبني احلريري أنه أسلوب  93.الطالب، وإاثرة تفكريه من جديد
تصويب األخطاء  تتضمن استعراض مدى فهم الطالب للمصطلح 
أو املوضوع الذي يدور حوله احلوار ومن مث حتديد نقاط الضعف 

وتظهر أمهية استرياتيجية . اليت مل يدركها الطلبة يف هذا اجلانب
بصورة جلية، خالل تعليم  خالل احلوار النشاطي تصويب األخطاء 

وضوعات املتسلسلة اليت تعتمد فيها تعلم املوضوعات أو املفاهيم امل

                                                 
 .20عمان، دار الثقافة للنشر والتوزيع، ص  طرق التدريس، ،(2010)إميان عمر، 91
 .92عمان، الفرقان، ص  اسرتاتيجيات التدريس والتقومي، ،(2009)حممود الشقريات، 92
دار أسامة للنشر  عمان، ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف93

 .05والتوزيع، ص 
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الالحقة على املوضوعات أو املفاهيم السابقة هلا، وذلك حىت يزيد 
 90.تعمقهم هلا كلما تقدموا يف تعلم املوضوعات أو املفاهيم الالحقة

تتمثل األوىل : ويتم تصويب األخطاء يف أسلوب احلوار النشاطي بطريقتني
أخطاء طالبه خالل إجابتهم لألسئلة اليت  م املعلم بتصويبيف قيا

طرحها عليهم املعلم أثناء حواره معهم، حبيث يزودهم مبعلومات 
صحيحة، أو إعادة احلواري يف النقاط اليت وقعوا فيها أبخطاء 

أما الطريقة الثانية، فتتمثل يف قيام الطالب نفسه بتصويب  .واضحة
شة لذاته، حبيث يقوم مبحاورة نفسه أخطائه، وذلك عن طريق مناق

أو اليت أخفق  بنفسه، منتقدا ذاته، وموضحا اجلوانب اليت أبدع 
 95.فيها، خالل األجوبة، وماذا كان عليه أن جييب بصورة أفضل

 أنواع احلوار يف ضوء عمليات التفكري االستقرائي - ب
ية العديد من املهارات رقإن علميات احلوار املختلفة من شأاها ت

العقلية العليا، وممارسة ألوان متنوعة من التفكري االستقرائي، وذلك من 
خالل ممارسة عدة أنواع من احلوار، وأشار احليلة والصيفي إىل أن أنواع 

 :احلوار اليت تلتقي مع العمليات العقلية العليا ومهارات التفكري املختلفة هي
ملساعدة الطلبة يستخدم احلوار التأملي : احلوار التأملي التفكريي .9

على تطوير مهاراهتم التحليلية والتوصل إىل بدائل متنوعة، وإجياد 
                                                 

عمان، دار الفكر انشرون  طرق التدريس بني التقليد والتجديد، ،(2010)رافدة احلريري، 90
 .07وموزعون، ص 

عمان، دار األصلية للنشر  تفكري األطفال تطوره وطرق تعليمه، ،(1991)يوسف قطامي، 95
 .30، ص والتوزيع
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حلول لبعض املشكالت املختارة، وتصنيف األفكار يف جماالت 
رئيسة وترتبط هذه املهارات تصورة مباشرة أبهداف معرفية ذات 

 90.مستوى عال مثل التحليل والرتكيب والتقومي
لتزويد الطلبة ابلفرص الستعمال  ويستخدم: احلوار االستقصائي .2

األسلوب التحليلي للتفسري، ويتطلب معلومات جديدة مع مساعدة 
قليلة من املدرس وميارس، الطلبة يف النقا  االستقصائي التفكري 

ومجع وحتليل املعلومات واشتقاق النتائج على أساس أن    الناقد،
 97.الوضوح والربهان

النوع من النقا  إىل متكني ويهدف هذا  : احلوار االستكشايف .3
مثل  الطالبة من حبث القضااي اليت يثار حوهلا اجلدل واخلالف، 

التدخني واستعمال املخدرات، ومثل هذا النقا  يساعد الطلبة على 
وجهات النظر الطلبة اآلخرين، وهذا يساعدهم يف أن  االطالع على

 99.يصبحوا أكثر تساحما متقبال لألفكار املختلفة

                                                 
دار أسامة للنشر عمان،  ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف90

 .90والتوزيع، ص 
عمان، دار الكتاب اجلامعي،  طرائق التدريس واسرتاتيجياته، ،(2002)احليلة،  دمحم حممود97

 .95ص 
دار أسامة للنشر  عمان، ،املعلم واسرتاتيجيات التعليم احلديث، (2009)الصيفي،  عاطف99

 .99والتوزيع، ص 
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وء ما سبق مما كتبه الباحثون من أدب نظرحيول موضوع ويف ض  
الدراسة، و مبا يتعلق  أبسلوب احلوار، والتفكري االستقرائي فقد استفاد 

 :الباحث من هذا اإلطار النظري يف دراسته احلالية مبا أييت
حتديد مفهوم احلواري يف العملية التدريسية، وعناصر وأسلوب  .9

والطالب يف العملية التعليمية، و شروط احلوار، ومهمة كل من املعلم 
 .ومبادئ احلوار

ساعد األدب النظري الباحث يف مراعاة املبادئ الواجب  كما .2
 .مراعاهتا عند استخدام أسلوب احلوار يف التدريس

وأخريا يف ضوء ما أشار إليه األدب النظري املتعلق أبسلوب احلوار  .3
 (.2)مللحق فقد أعد الباحث اخلطة التدريسية كما هو يف ا

ليبه يف اسأر و كري االستقرائي، وعالقاته ابحلواتوضيح مفهوم التف .4
 .إاثرة التفكري ابحلوار وأنواعه

ساعد اإلطار النظري البحث يف بناء اختبار التفكري االستقرائي كما  .5
  .(2)هو يف امللحق 
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 الفصل الثالث
 الطريقة واإلجراءات

 
، وطريقة اختيار العّينة، البحثيتناول هذا الفصل وصفاً ألفراد 

والطرق اليت مت من خالهلا إعداد أدوات مجع البياانت وتطويرها، كما 
اليت استخدمت يف معاجلة  تطويرية، والطرق الالبحثيتضمن إجراءات 

 .البياانت
 البحثمنهجية  - أ

، إذ مت اختيار البحث انهج شبه التجرييب يف هذمت استخدام امل
وجمموعتني ضابطتني بطريقة قصدية من منطقة آتشيه جمموعتني جتريبيتني 

إبندونيسيا، ومت توزيع تلك اجملموعات إىل جتريبية وضابطة بطريقة عشوائية، 
وقد ُدّرست اجملموعة التجريبية األوىل والثانية بطريقة احلوار، أما اجملموعتان 

ت قبليا ومت اختبار اجملموعا. الضابطتان فتم تدريسهما ابلطريقة االعتيادية
االستقرائي، وبعد االنتهاء من تدريس  ابالختبار التطويري واختبار التفكري

الوحدتني، مت اختبار اجملموعات بعدايً بنفس األدوات، لقياس أثر املعاجلة 
 .التجريبية على اجملموعتني

 البحثأفراد  - ب
طالباً من طلبة السنة األوىل والثانية ( 20) البحثبلغ عدد أفراد 

مت  يف معهد الصديق العايل آبتشيه الكربى ملرحلة إعداد اللغة العربية
اختيارهم قصدايً من الصفني توزعوا على جمموعتني للسنيت األوىل والثانية، 
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ومت تقسيمهم إىل أربع جمموعات، جمموعتني جتريبيتني وجمموعتني ضابطتني 
ي، حيث وقع االختيار على بعض السنة األوىل ابلتجريبية اليت بشكل عشوائ

طالب، وبعض آخر ( 0)درست وفق أسلوب احلوار وكان عددهم ستة 
طالب، ( 0)ستة  ابلضابطة اليت درست وفق الطريقة االعتيادية وعددهم

وكهذا للسنة الثانية فكانت اجملموعة التجريبية اليت درست وفق أسلوب 
طالب، واجملموعة الضابطة اليت درست وفق ( 7)عة احلوار عددهم سب

يبني ذلك ( 1)طالب أيضا، واجلدول ( 7)الطريقة االعتيادية عددهم سبعة 
: 

 (1)اجلدول 
السنة الدراسية وعدد : على متغريات الدراسة البحثتوزيع أفراد 

 الطالب ونوع اجملموعة
 نوع اجملموعة العدد السنة الدراسية 

 
 جتريبية 0 السنة األوىل
 ضابطة 0 السنة األوىل

-  12 اجملموع

 
 جتريبية 7 السنة الثانية
 ضابطة 7 السنة الثانية

 - 10 اجملموع
 - 20 اجملموع الكلي 
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 :البحثأدوات  -ج
، األوىل تقيس على ترقية مهارة البحث امت تطوير أداتني يف هذ

التفكري االستقرائي يف اللغة الطلبة يف اللغة العربية، والثانية تقيس على 
 :العربية، وهي كما أييت

 اختبار ترقية املهارة: اة األوىلاألد
قام الباحث إبعداد اختبار ترقية مهارة الكالم وهدفه قياس على 

املبين للمجهول، )تنمية قدرة كالم طلبة السنة األوىل والثانية يف وحديت 
قرر عليهم، وفق اخلطوات من كتاب العربية بني يديك امل( وأسلوب الشرط

 :اآلتية
االطالع على حمتوايت الوحدتني وأهدافهما ومعرفة املفاهيم  .9

األساسية املتضمنة فيهما ابالشرتاك مع بعض مدرسي اللغة العربية 
 .ومشرفيها يف منطقة آتشيه الكربى إبندونيسيا

للتأكد من بناء اختبار  يةبناء جدول مواصفات يف صيغته األول .2
املبين )متوازن يتم فيه مراعاة مجيع عناصر احملتوى التعليمي لوحديت 

من كتاب العربية بني يديك املقرر على ( للمجهول، وأسلوب الشرط
الثانية، ابإلضافة ملراعاة مستوايت ديبلوم السنة طلبة السنة األوىل و 

الفهم، ومستوى  مستوى التذكر، ومستوى: يف اجملال املعريف وهي
 .التطبيق، ومستوى التقومي

من خالل مراجعة أنواع االختبارات : حتديد نوع فقرات االختبار .3
ار بالتقوميية للطلبة يف مناهج اللغة العربية فقد مت اختيار أسئلة االخت



55 

 

يـْر ة، وقد أشار العديد من الباحثني من أمثال  من متعدد أبربعة خ 
تعد من أنسب أنواع أسئلة  إىل أاها (Gronlund)جرونلند 

الوضوح، وقدرهتا على مشول : االختبارات ملا تتمتع به من مزااي أمهها
احملتوى أكثر من غريها، وسرعة اإلجابة عنها، وسهولة تصحيحها، 
وموضوعيتها الكاملة، وقدرهتا على التمييز بني املستوايت العليا 

 99.بصورة واضحة
مبراجعة األدب النظري املتعلق  قام الباحث: صياغة فقرات االختبار .4

بكيفية صياغة اختبارات االختيار من متعدد، ابإلضافة إىل خربته  
كمدرس يف اللغة العربية، ويف ضوء ذلك متت صياغة فقرات اختبار 

وضوح العبارات واالختيارات، مراعاة : ، وقد روعي فيهترقية اللغة
ق الفردية بني الطلبة، مستوى الطلبة واملرحلة التعليمية، ومراعاة الفرو 

 .مشول احملتوى التعليمي، ووجود إجابة واحدة لكل فقرة
ويف ضوء ما سبق من اخلطوات اليت متت مراعاهتا يف وضع 

قبل التحكيم من  يةاالختبارات الرتقية فقد تكون االختبار يف صورته األول
يـْر ة واحد منها إج فقرة اختيار من متعدد، ولكل فقرة أربعة( 20) ابته خ 

 .صحيحة
  

                                                 
89Gronlund, N.E, (1981), Measurement and Evaluation in Teaching, Machmillan 
Publishing, Page43. 
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 قيةصدق اختبار الرت : أوال
بعد إعداد اختبار الرتقية من كتاب العربية بني يديك املقرر على 

من ( 0)مبحافظة آتشيه قام الباحث بعرضه على  طلبة السنة األوىل والثانية
أعضاء هيئة التدريس فيمعهد الصديق العايل آبتشيه الكربى ، كما يف 

جلنة التحكيم إبداء الرأي حول مدى مالءمة ، وقد طلب من (1)امللحق 
الفقرات ومشوهلا ألهداف االختبار، ومدى الوضوح، والدقة العلمية يف 

إجاابت فقرات االختبار، والسالمة اللغوية لفقرات االختبار وصياغتها، ومت 
 .يف موافقة احملّكني على فقرات االختبار( %80)اعتماد نسبة 

داها احملكمون مت إجراء التعديالت ويف ضوء املالحظات اليت أب
، واليت  (2)املطلوبة واخلروج ابالختبار بصيغته النهائية كما هو يف امللحق 

كانت يف الصياغة اللغوية لفقرات االختبار وإعادة ترتيب بعض الفقرات، 
وتوزيعها على مستوايت بلوم، إذ مت تعديل جدول املواصفات، حيث 

رتيب فقرات هذا املستوى حسب حذف مستوى التقومي، وإعادة ت
مستوايت بلوم الثالثة األوىل يف اجملال املعريف، وأصبح جدول املواصفات يف 

 (.2)صيغته النهائية كما هو يف امللحق 
 ثبات االختبار الرتقي: اثنيا

طالب من إحدى ( 7)مت اختيار عّينة استطالعية بلغ عددها 
ن عفان آبتشيه األساسي يف مدرسة عثمان ب شعب الصف الثالث

الشمالية، وهي من غري أفراد الدراسة، ومت تطبيق االختبار عليهم، وبعد 
أسبوعني مت إعادة تطبيق االختبار على العّينة نفسها، وبعد تصحيح 
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استجاابت الطالب على فقرات االختبار للمرتني، ورصد العالمات اليت 
جابتهم يف املرتني بريسون نتائج است حصلوا عليها، مت حساب معامل ارتباط

وهو معامل مقبول ألغراض تطبيق االختبار على أفراد ( 0.84)فبلغ 
الدراسة، كما مت احتساب معامل االتساق الداخلي حسب طريقة كرونباخ 

، وتعد هذه املعامالت (0.82)ألفا على التطبيق األول وبلغ معامل الثبات 
 .مقبولة ألغراض الدراسة احلالية

 الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار الرتقيمعامالت : اثلثا
لقد مت حساب معامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لكل فقرة من 

فقرات االختبار، وذلك من خالل التجريب األويل لالختبار على عّينة 
( 7)استطالعية من مدرسة روضة الفقراء آبتشيه الشمالية، بلغ عدد طالهبا 

لبات مت حساب معامالت الصعوبة وبعد تصحيح إجاابت الطا. طالب
ومعامالت التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار، وقد تراوحت معامالت 

وتراوحت معامالت الصعوبة ما ( 0.25-0.72)التمييز لالختبار ما بني 
 :يبني ذلك( 2)، واجلدول (0.31-0.77)بني 

 (2)جدول 
 قيمعامالت الصعوبة ومعامالت التمييز لفقرات االختبار الرت 

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

رقم 
 الفقرة

معامل 
 الصعوبة

معامل 
 التمييز

1 0.68 0.31 11 0.31 0.56 
2 0.30 0.33 12 0.52 0.36 
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3 0.30 0.34 13 0.31 0.62 
4 0.33 0.42 14 0.41 0.68 
5 0.72 0.39 15 0.41 0.77 
6 0.52 0.46 16 0.55 0.58 
7 0.62 0.41 17 0.70 0.33 
8 0.34 0.35 18 0.66 0.51 
9 0.55 0.75 19 0.38 0.70 

10 0.38 0.35 20 0.48 0.31 
 

 تصحيح االختبارات الرتقية: رابعا
فقرة من نوع االختيار من متعدد ( 21)تكون االختبار الرتقي من 

يـْر ة، واحتسبت عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة، والعالمة صفر  أبربعة خ 
( 21)اخلاطئة، وبذلك تكون النهاية العظمى للعالمة على االختبار لإلجابة 

 .عالمة
 تفكري االستقرائياختبار ال: األداة الثانية

قام الباجث إبعداد اختبار التفكري االستقرائي من خالل الرجوع إىل 
األدب النظري املتعلق ابلتفكري االستقرائي، هبدف الكشف عن مفهوم 

االستقرائي ومعرفة األسس اليت ينطلق منها التفكري ومبادئ التفكري 
 .االستقرائي
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ويف ضوء ذلك قام الباحث ابلتعرف إىل مهارات التفكري االستقرائي 
وكيفية بناء االختبار يف ضوء تلك املهارات، وكيفية صياغة الفقرات، وهبذا 

 فقرة من نوع االختيار من( 21)فقد تكون االختبار يف صيغته األوىل من 
( املبين للمجهول، وأسلوب الشرط)متعدد، صيغت الفقرات من وحديت 

اللتني درسهما الطالب، ويهدف إىل االنتقال من اجلزء إىل الكل، من خالل 
قياس قدرة الطالب على توظيف املعلومات املوجودة يف املقدمات يف مواقف 

 .جديدة واخلروج ابستنتاجات وتعميمات يستفاد منها
 ائيبار التفكري االستقر صدق اخت: أوال

بعد إعداد اختبار التفكري االستقرائي من كتاب من كتاب العربية 
بني يديك املقرر على طلبة السنة األوىل والثانية مبحافظة آتشيه قام الباحث 

معهد الصديق العايل آبتشيه  من أعضاء هيئة التدريس يف( 0)بعرضه على 
من جلنة التحكيم إبداء الرأي ، وقد طلب (1)الكربى ، كما يف امللحق 

حول مدى مالءمة الفقرات للتفكري االستقرائي، ومناسبة اخلرية لفقرات 
االختبار، ومدى الوضوح والدقة يف إجاابت فقرات االختبار، والسالمة 

وصياغتها، ويف ضوء املالحظات اليت أبداها  اللغوية لفقرات االختبار
ة اليت كان أمهها إبقاء الفقرات على احملكمون مت إجراء التعديالت املطلوب

فقرة، ولكن متت إعادة صياغة العديد من الفقرات ( 20)عددها وهي 
لتناسب مهارة التفكري االستقرائي، ووضع جمموعة من املقدمات يف فقرة 

يبني ( 2)االختبار ليصل الطالب من خالهلا إىل االستنتاج، وامللحق 
 .ائية بعد التحكيماالختبار االستقرائي يف صيغته النه
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 ات التفكري االستقرائيثب: اثنيا
طالب من إحدى ( 7)مت اختيار عّينة استطالعية بلغ عددها 

األساسي يف مدرسة عثمان بن عفان آبتشيه  شعب الصف الثالث
وهم من غري أفراد الدراسة، ومت تطبيق االختبار عليهم، وبعد  الشمالية،

أسبوعني مت إعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها، وبعد تصحيح 
استجاابت الطالب على فقرات االختبار للمرتني ورصد العالمات اليت 

حصلوا عليها، مت حساب معامل ارتباط بريسون بني نتئج استجابتهم يف 
، كما مت احتساب معامل الثبات االتساق الداخلي (1891) املرتني فبلغ

حسب معادلة كرونباخ ألفا على التطبيق األوىل وبلغ معامل الثبات 
 .، وتعد هذه املعامالت مقبولة ألعراض الدراسة احلالية(1899)

 تصحيح اختبار التفكري االستقرائي: اثلثا
 متعدد أبربعةفقرة من نوع االختيار من ( 21)ار من بتكون االخت

خرية، واحتسبت عالمة واحدة لإلجابة الصحيحة، والعالمة صفر لإلجابة 
 .عالمة( 21)اخلاطئة، وبذلك تكون النهاية العظمى للعالمة على االختبار 

 اخلطة التدريسية: األداة الثالثة
املبين )قام الباحث إبعداد خطة تدريسية لتدريس وحديت 

اب العربية بني يديك املقرر على طلبة من كت( للمجهول، وأسلوب الشرط
، (م 2119-2117)مبحافظة آتشيه للعام الدراسي  السنة األوىل والثانية

 :وقد مت اتباع حتضري الدروس يف تلك اخلطط وفق اخلطوات اآلتية
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كتابة املعلومات األساسية للدرس، وهي املادة الدراسية، وعنوان  .9
 .التاريخ، واحلصةالوحدة وعنوان الدرس، واسم املدرسة، و 

املبين للمجهول، )حتديد األهداف التعليمية املنشودة من وحديت  .2
 .من كتاب العربية بني يديك املقرر على طلبة (وأسلوب الشرط

 .حتديد الوسائل التعليمية .3
حتديد خطط سري الدرس، الذي يتمثل ابلتمهيد للحصة وفعاليات  .4

قة احلوار وأساليب تطبيق التدريس لكل من املعلم والطالب وفق طري
 . التقومي القبلي والتكويين اخلتامي يف احلصة

 .وضع طرق التقومي لكل درس .5

 من أعضاء هيئة التدريس يف( 0)وقد مت عرض تللك اخلطط على 
، ليتم تناول هذه (1)معهد الصديق العايل آبتشيه الكربى ، كما يف امللحق 

مالحظاهتم وأراؤهم وقد أخذت . اخلطط ابلتعديل أو اإلضافة أو احلذف
ابحلسبان، ووضعت اخلطط التدريسية بصورهتا النهائية كما هو يف امللحق 

 .واليت مت تطبيقها على اجملموعتني التجريبيتني( 2)
 البحثمتغريات  -د

 :على املتغريات اآلتية البحثاشتملت 
 :واملتمثل بطريقة التدريس وله مستواين، مها: املتغري املستقل .1
 .احلوارطريقة  -
 .الطريقة االعتيادية -
 :املتغريات التابعة، وتشمل .2
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 الرتقية -
 .التفكري االستقرائي -

 تصميم الدراسة -ه
طبق  ، إذالبحث ادام التصميم شبه التجرييب يف هذجرى استخ

على مجيع ( القبلي والبعدي)االختبارات الرتقية، واختبار التفكري االستقرائي 
على أفراد اجملموعتني التجرييتني ( احلوار)التدريس ، وطبق طريقة البحثأفراد 
وبذلك . كمتغري معدل( أوىل واثنية)مع األخذ ابالعتبار متغري السنة  فقط،

ابختبار قبلي جرييب الت شبه هو البحث افإن التصميم املستخدم يف هذ
 :وبعدي، والذي يوضحه الرسم اآليت 

 (1)جدول 
 بية والضابطةالتصميم العاملي للمجموعتني التجري

اجملموعة         
 السنة

 جتربية
 (طريقة احلوار)

 الضابطة
 (الطريقة االعتيادية)

قياس قبلي وبعدي للتفكري  األوىل
 االستقرائي والرتقية

قياس قبلي وبعدي للتفكري 
 االستقرائي والرتقية

قياس قبلي وبعدي للتفكري  الثانية
 االستقرائي والرتقية

للتفكري قياس قبلي وبعدي 
 االستقرائي والرتقية
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 :البحثإجراءات  -و
 :، وهي كما أييتحبثهاتبع الباحث اإلجراءات التالية لبلوغ أهداف 

اليت مت االنطالق منها يف  وأسئلته الرئيسي البحثحتديد هدف  .1
 .احلايل البحث

املبين للمجهول، )إعداد دروس يف تطبيق أسلوب احلوار لوحديت  .2
كتاب العربية بني يديك املقرر على طلبة السنة   يف( وأسلوب الشرط

األوىل والثانية يف معهد الصديق العايل آتشيه الكربى إبندونيسيا، إذ 
يشتمل كل درس على عنوان الدرس واألهداف التعليمية والوسائل 
وإجراءات السري يف احلصة وفق أسلوب احلوار، وقد مت التحقق من 

ها على جمموعة من احملّكمني سالمة وصحة الدروس من خالل عرض
 .املتخصصني

من خالل األدب النظري والدراسات السابقة،  البحثت او بناء أد .3
املبين )وهي اختبار التطوير واختبار التفكري االستقرائي لوحديت 

يف كتاب العربية بني يديك املقرر ( للمجهول، وأسلوب الشرط
 .واتعليهم، وحتقيق معامالت الصدق والثبات هلذه األد

اليت مت التطبيق عليها وهي أربع شعب من طلبة  البحثحتديد أفراد  .0
السنة األوىل والثانية يف مبحث اللغة العربية، وتقسيمهم إىل شعبتني 
جتريبيتني تدرسان وفق أسلوب احلوار، واثنتني ضابطتني تدرسان 

 .وفق الطريقة االعتيادية
 .ةتطبيق أدوات الدراسة قبلياً على أفراد الدراس .5
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تدريس طلبة اجملموعتني التجريبيتني ابستخدام الطريقة احلوارية وفقاً  .0
وتدريس طلبة اجملموعتني الضابطتني ابستخدام . للحصص املقررة

 .الطريقة املعتادة يف التدريس، وبنفس عدد احلصص
تطبيق أدوات الدراسة بعداًي على طلبة جمموعيت التجريبية والضابطة  .7

 .التطبيقبعد االنتهاء من 
. (SPSS)حتليل النتائج وتفسريها بواسطة برانمج التحليل اإلحصائي  .9

 .وتقدمي التوصيات واملقرتحات يف ضوء نتائج الدراسة
 :التحليالت اإلحصائية -ز

 :مت استخدام املعاجلات اإلحصائية اآلتية البحثللتوصل إىل نتائج 
 .املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية .1
، واختبار الفرضيات البحث، لإلجابة عن سؤايل "ت"اختبار  .2

 .املتعلقة به
معامل ارتباط بريسون ومعامل االتساق الداخلي كرونباخ ألفا  .3

 .للتأكد من ثبات االختبار الرتقي واختبار التفكري االستقرائي
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 الفصل الرابع

 البحثنتائج 
 

يتناول هذا الفصل عرضا لنتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها اليت 
لية تطبيق الطريقة احلوارية املمّيزة يف ترقية مهارة عافهدفت إىل معرفة مدى 

يف معهد الصديق العايل مبحافظة  وتفكريهم االستقرائي الكالم عند الطالب
 :دراسة، وفيما يلي عرٌض هلا وفقا لسؤايل الإندونيسيا -آتشيه 

هل خيتلف ترقية طلبة : النتائج املتعلقة ِبلسؤال األول ونصه ما أييت: (أ)
يف مادة اللغة العربية  إندونيسيا -ِبحافظة آتشيه  معهد الصديق العايل

واملرحلة ( طريقة احلوار، والطريقة االعتيادية)ِبختالف طريقة التدريس 
والتفاعل بينهما؟، ولإلجابة عن هذا السؤال متت صياغة الفريضة 

يف ( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية : " الصفرية اآلتية
عربية تظهر لطريقة يف مادة اللغة ال معهد الصديق العايلترقية طلبة 
 ".، وللمرحلة وللتفاعل بينهما(احلوار، االعتيادية)التدريس 

لقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات  
أفراد عينة الدراسة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية القبلي والبعدي 

واملرحلة ( لطريقة االعتياديةطريقة احلوار، وا)طريقة التدريس : وفقا ملتغري
 (.0)نة يف اجلدول ، وكانت النتائج كما هي مبيَّ (أوىل واثنية)
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 (1)اجلدول 
املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لعالمات أفراد عينة الدراسة 

: على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية القبلي والبعدي وفقا ملتغريي
واملستوىطريقة التدريس   

اإلحصاءات  السنة
 الوصفية

 االختبار البعدي االختبار القبلي
 اجملموع التجريبية الضابطة اجملموع التجريبية الضابطة

 
 األوىل

 12 0 0 12 0 0 العدد

املتوسطة 
 احلسايب

5.59 4.73 5.33 11.29 15.45 13.42 

االحنراف 
 املعياري

2.50 2.21 2.41 2.03 2.06 2.92 

 
 الثانية

 10 7 7 10 7 7 العدد

املتوسطة 
 احلسايب

5.50 5.88 5.69 11.38 15.88 13.67 

االحنراف 
 املعياري

2.65 2.24 2.43 1.71 2.28 3.03 

 
 اجملموع

 20 13 13 20 13 13 العدد

املتوسطة 
 احلسايب

5.71 5.34 5.52 11.33 15.68 13.55 

االحنراف 
 املعياري

2.56 2.28 2.42 1.85 2.17 2.97 
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وجود فرق ظاهري بني متوسط عالمات ( 0)يتبني من اجلدول 

الطلبة على اختبار التحصيل يف مادة اللغة العربية القبلي يف اجملموعتني 
التجريبية والضابطة، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات اجملموعة الضابطة 

التجريبية فقد بلغ عالمة، أما املتوسط احلسايب لعالمات اجملموعة ( 5871)
عالمة، أي أن هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني ( 5830)

كما يتضح وجود فرق ظاهري بني متوسط ( 1837)اجملموعتني مقداره 
عالمات السنة األوىل والسنة الثانية على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية 

عالمة، ( 5833)نة األوىل القبلي، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات الس
عالمة، أي أن ( 5809)أما املتوسط احلسايب لعالمات السنة الثانية فقد بلغ 

وقد مت (. 1830)هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني املرحلتني مقداره 
 ."ت"اختبار  هذه الفروق إحصائيا ابستخدام( حذف)ضبط 

أن هناك فروقا ظاهرية بني متوسط عالمات  (0)ويظهر اجلدول 
الطلبة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي يف اجملموعتني 

التجريبية والضابطة، إذ تشري النتائج إىل أن املتوسط احلسايب لعالمات 
عالمة ابحنراف ( 11833)اجملموعة الضابطة على االختبار البعدي كان 

ن هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني ، أي أ(2817)معياري 
، كما يتضح وجود فرق ظاهري بني متوسط (0835)اجملموعتني مقداره 

عالمات السنة األوىل والسنة الثانية على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية 
عالمة ( 13802)البعدي، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات السنة األوىل 
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، أما املتوسط احلسايب لعالمات السنة الثانية فقد (2892)اري ابحنراف معي
، أما املتوسط احلسايب (2892)عالمة ابحنراف معياري ( 13802)بلغ 

، (3813)عالمة ابحنراف معياري ( 13807)لعالمات السنة الثانية فقد بلغ 
 (. 1825)أي أن هناك فرقا ظهراي يف املتوسط احلسايب بني املرحلتني مقداره 

وملعرفة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق يف املتوسطات احلسابية 
لعالمات الطلبة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي وفقا ملتغري 

، واملرحلة، والتفاعل  بني (طريقة احلوار والطريقة االعتيادية)طريقة التدريس 
ق يف أداء الطلبة على الفرو ( حذف)طريقة التدريس واملرحلة، وهبدف عزل 

عند مستوى الداللة  "ت"اختبار االختبار القبلي، مت تطبيق اختبار 
 (5)وكانت النتائج كما هي ُمب ينة يف اجلدول ، (α≤0.05) اإلحصائية 

 (2)اجلدول 
نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب لعالمات الطلبة على اختبار الرتقي 

 واملستوىوفقا ملتغريي طريقة التدريس البعدي يف مادة اللغة العربية 
 والتفاعل بينهما

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

املصاحب 
 (القبلي)

0.164 1 0.164 0.039 0.843  

 %54.1 *0.000 102.491 428.627 1 428.627 طريقة التدريس

 %0.40 0.560 0.343 1.435 1 1.435 املرحلة

طريقة 
 املرحلةxالتدريس

0.525 1 0.525 0.126 0.724 0.10% 
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    4.182 87 363.841 اخلطأ

     91 794.593 الكلي

 
وجود فرق ذي داللة إحصائية عند ( 5)تظهر النتائج يف اجلدول 

بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار الرتقية يف ( α≤0.05)مستوى 
اليت درست ابستخدام )التجريبية : اللغة العربية البعدي يف اجملموعتنيمادة 

، فقد  (واليت درست ابستخدام الطريقة االعتيادية)والضابطة ( طريقة احلوار
، وهذه القيمة دالة إحصائية عند (1128091)احملسوبة ( ف)كانت قيمة 

ود إىل عدم وج( 2)، كما يشري اجلدول (α≤0.05)الداللة اإلحصائية 
بني متوسط عالمات ( α≤0.05)فرق دال إحصائية عند مستوى الداللة 

السنة )الطلبة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي يف اجملموعتني 
، (18303)احملسوبة تساوي ( ف)، فقد كانت قيمة (األوىل والسنة الثانية

صائية وهذه القيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلح
(0.214≥α) يف حني تظهر النتائج عدم وجود فرق دال إحصائي بني ،

متوسطات عالمات الطلبة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي 
احملسوبة ( ف)تبعا للتفاعل بني طريقة التدريس واملرحلة، فقد كانت قيمة 

الداللة  ، وهذه القيمة غري دالة إحصائية عند مستوى(18120)تساوي 
 (.α≤0.724)اإلحصائية 

ولتحديد قيمة الفروق يف متوسطات عالمات الطلبة يف اجملموعتني 
التجريبية والضابطة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي، مت 

حساب املتوسطات احلسابية املعدلة وذلك أثر أداء اجملموعتني يف االختبار 
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تبار البعدي، وكانت النتائج كما يف اجلدول القبلي، على أدائهما يف االخ
(0.) 

 (5)يف اجلدول 
املتوسطات احلسابية املعدلة لعالمات الطلبة يف اجملموعتني التجريبية 

والضابطة على اختبار الرتقية البعدي يف مادة اللغة العربية بعد عزل أثر 
 األداء على االختبار القبلي

 يارياخلطأ املع املتوسط املعدل اجملموعة
 1831 11833 الضابطة
 1831 15807 التجريبية

 
لعالمات ( 0اجلدول )تشري النتائج املتوسطات احلسابية املعدلة 

الطلبة يف اجملموعتني التجريبية والضابطة على اختبار الرتقية البعدي يف مادة 
العربية اللغة العربية، بعد عزل أثر األداء على اختبار  الرتقية يف مادة اللغة 

اليت درست ابستخدام )القبلي إىل أن الفروق كانت لصاحل اجملموعة التجريية 
( 15807)، إذ حصلت على متوسط حسايب معدل بلغ (طريقة احلوار

عالمة وهو أعلى بداللة إحصائية من املتوسط احلسايب املعدل للمجموعة 
 (.11833)البالغ ( واليت درست ابستخدام الطريقة االعتيادية)الضابطة 

 Effect Sizeوإلجياد فعالية طريقة احلوار مت اجياد حجم األثر  
وهذا %( 5081)، فقد وجد أنه يساوي Eta Squareابستخدام مربع ايتا 

اللغوية  من التباين يف الرتقية%( 5081)يعين أن طريقة احلوار يفسر حوايل 
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جع إىل غري مفسر وير %( 0589)لدى الطلبة، بينما الباقي من التباين 
 .عوامل أخرى غري متحكم هبا

هل خيتلف التفكري : النتائج املتعلقة ِبلسؤال الثاين ونصه: (ب)
يف مادة اللغة العربية  معهد الصديق العايلاالستقرائي لدى طلبة 

 واملستوى (طريقة احلوار، والطريقة االعتيادية)ِبختالف طريقة التدريس 
السؤال متت صياغة الفرضية اآلتية والتفاعل بينهما؟، ولإلجابة عن هذا 
يف التفكري االستقرائي ( α≤0.05)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية 

لدي طالب معهد الصديق العايل يف مادة اللغة العربية تعزى لطريقة 
 وللتفاعل بينهما؟ واملستوى، (احلوار، االعتيادي)التدريس 

عيارية لعالمات لقد مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات امل
أفراد عّينة الدراسة على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة العربية 

طريقة احلوار والطريقة )طريقة التدريس : القبلي والبعدي وفقا ملتغريي
، وكانت النتائج كما هي (السنة األوىل والسنة الثانية)واملرحلة ( االعتيادية

 (7)مبنية يف اجلدول 
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 (1)اجلدول 
فراد عينة الدراسة أرافات املعيارية لعالمات املتوسطات احلسابية االحن

على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة العربية القبلي والبعدي 
 واملستوىأسلوب التدريس : وفقا ملتغريي

 
 السنة

اإلحصاءات 
 الوصفية

 االختبار البعدي االختبار القبلي

 اجملموع التجريبية الضابطة اجملموع يةبالتجري الضابطة 

 
 األوىل

 12 0 0 12 0 0 العدد
املتوسط 
 احلسايب

4.43 3.41 3.91 10.29 13.38 11.8
6 

االحنراف 
 املعياري

2.62 2.36 2.51 2.69 2.42 2.96 

 
 الثانية

 12 0 0 12 0 0 العدد
املتوسط 
 احلسايب

3.29 3.16 3.22 9.25 13.24 11.2
9 

االحنراف 
 املعياري

2.27 2.08 2.15 2.98 2.50 3.39 

 
 اجملموع

 20 13 13 20 13 13 العدد
املتوسط 
 احلسايب

3.82 3.28 3.54 9.73 13.30 11.5
1 

االحنراف 
 املعياري

2.48 2.19 2.34 2.86 2.44 3.19 
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وجود فرق ظاهري بني متوسط عالمات ( 7)يتبني من اجلدول 
االستقرائي القبلي يف مادة اللغة العربية يف الطلبة على اختبار التفكري 

اجملموعتني التجريبية والضابطة، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات اجملموعة 
املتوسط احلسايب لعالمات اجملموعة التجريية  عالمة، أما( 3892)الضابطة 
عالمة، أي أن هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني ( 3829)فقد بلغ 

كما يتضح وجود فرق ظاهري بني متوسط (.  1850)وعتني مقداره اجملم
على اختبار التفكري االستقرائي القبلي  عالمات السنة األوىل والسنة الثانية

يف مادة اللغة العربية، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات السنة األوىل 
بلغ عالمة، أما املتوسط احلسايب لعالمات السنة الثانية فقد ( 3891)
عالمة، أي أن هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني املرحلتني ( 3822)

هذه الفررق إحصائيا ابستخدام ( حذف)وقد مت ضبط (. 1809)مقداره 
 ."ت"اختبار 

أن هناك فروقا ظاهرية بني متوسطة عالمات ( 7)ويظهر اجلدول 
لغة العربية يف الطلبة على اختبار التفكري االستقرائي البعدي يف مادة ال

اجملموعتني التجريية والضابطة، إذ تشري النتائج إىل أن املتوسط احلسايب 
عالمة ( 9873)لعالمات اجملموعة الضابطة على االختبار البعدي كان 

، أي أن هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني (2800)ابحنراف معياري 
رق ظاهري بني متوسط كما يتضح وجود ف(. 3857)اجملموعتني مقداره 

عالمات السنة األوىل والسنة الثانية على اختبار التفكري االستقرائي البعدي 
يف مادة اللغة العربية، فقد كان املتوسط احلسايب لعالمات السنة األوىل 
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، أما املتوسط احلسايب لعالمات (2890)عالمة ابحراف معياري ( 11890)
، أي أن (3839)مة ابحنراف معياري عال( 11829)السنة الثانية فقد بلغ 

 (.1857)هناك فرقا ظاهراي يف املتوسط احلسايب بني املرحلتني مقداره 
وملعرفة مستوى الداللة اإلحصائية للفروق بني املتوسطات احلسابية 

لعالمات الطلبة على اختبار التفكري االستقرائي البعدي يف مادة اللغة العربية 
، واملرحلة، (طريقة احلوار والطريقة االعتيادية)يس وفقا ملتغري طريقة التدر 

الفروق يف أداء ( حذف)والتفاعل بني طريقة التدريس واملرحلة، وهبدف عزل 
عند  "ت"ابستخدام اختبار الطلبة على االختبار القبلي، مت تطبيق اختبار 

، وكانت النتائج كما هي مبينة يف (α≤0.05)مستوى الداللة اإلحصائية 
 (.9)اجلدول 

 (7)اجلدول 
نتائج حتليل التباين الثنائي املصاحب لعالمات الطلبة على اختبار 

املتغريي طريقة  التفكري االستقرائي البعدي يف مادة اللغة العربية وفق
 والتفاعل بينهماواملستوى التدريس 

جمموع  مصدر التباين
 املربعات

درجات 
 احلرية

متوسط 
 املربعات

الداللة  قيمة ف
 اإلحصائية

حجم 
 األثر

املصاحب 
 (القبلي)

6.448 1 6.448 0.911 0.342  

292.1 1 292.169 طريقة التدريس
69 

41.26
5 

0.000* 32.2
% 

0.90 0.377 0.787 5.573 1 5.573 املرحلة
% 
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طريقة 
 املرحلةxالتدريس

3.709 1 3.709 0.524 0.471 0.60
% 

    7.080 87 615.989 اخلطأ

     91 923.888 الكلي

 
وجود فرق ذي داللة إحصائية عند ( 9)تظهر النتائج يف اجلدول 

بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار التفكري ( α≤0.05)مستوى 
اليت )التجريبية : االستقرائي البعدي يف مادة اللغة العربية  يف اجملموعتني

الطريقة واليت درست ابستخدام )والضابطة ( درست ابستخدام طريقة احلوار
، وهذه القيمة دالة (018205)احملسوبة ( ف)، فقد كانت قيمة (االعتيادية

، كما يشري اجلدول (α≤0.00)إحصائية عند مستوى الداللة اإلحصائية 
إىل عدم وجود فرق دال إحصائية عند مستوى الداللة ( 5)
(0.377≥α) بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار التفكري ،

السنة األوىل )عدي يف مادة اللغة العربية   يف اجملموعتني االستقرائي الب
، وهذه (18797)احملسوبة تساوي ( ف)، فقد كانت قيمة (والسنة الثانية

، (α≤0.214)القيمة غري دالة إحصائيا عند مستوى الداللة اإلحصائية 
يف حني تظهر النتائج عدم وجود فرق دال إحصائي بني متوسطات 

التفكري االستقرائي البعدي يف مادة اللغة العربية  تبعا  عالمات الطلبة على
احملسوبة تساوي ( ف)للتفاعل بني طريقة التدريس واملرحلة، فقد كانت قيمة 

 (.α≤0.471)، وهذه القيمة غري دالة إحصائية عند مستوى (18520)
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ولتحديد قيمة الفروق يف متوسطات عالمات الطلبة يف اجملموعتني 
ابطة على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة العربية التجريبية والض

البعدي، مت حساب املتوسطات احلسابية املعدلة وذلك أثر أداء اجملموعتني 
يف االختبار القبلي، على أدائهما يف االختبار البعدي، وكانت النتائج كما 

 (.9)يف اجلدول 
 (9)اجلدول 

الطلبة يف اجملموعتني التجريبية املتوسطات احلسابية املعدلة لعالمات 
والضابطة على اختبار التفكري االستقرائي البعدي يف مادة اللغة العربية 

 بعد عزل أثر األداء على االختبار القبلي
 اخلطأ املعياري املتوسط املعدل اجملموعة
 1801 9873 الضابطة

 1839 13833 التجريبية

 
لعالمات ( 9اجلدول )تشري النتائج املتوسطات احلسابية املعدلة 

الطلبة يف اجملموعتني الضابطة والتجريبية على اختبار التفكري االستقرائي 
البعدي يف مادة اللغة العربية، بعد عزل أثر األداء على اختبار  التفكري 

لصاحل اجملموعة  االستقرائي يف مادة اللغة العربية القبلي إىل أن الفروق كانت
، إذ حصلت على متوسط (اليت درست ابستخدام طريقة احلوار)التجريية 

عالمة وهو أعلى بداللة إحصائية من املتوسط ( 13833)حسايب معدل بلغ 
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واليت درست ابستخدام الطريقة )احلسايب املعدل للمجموعة الضابطة 
 (.9873)البالغ ( االعتيادية

 Effect Sizeجياد حجم األثر إر مت واوإلجياد فعالية طريقة احل
وهذا %( 3282)، فقد وجد أنه يساوي Eta Squareابستخدام مربع ايتا 

من التباين يف الرتقية اللغوية %( 3282)يعين أن طريقة احلوار يفسر حوايل 
غري مفسر ويرجع إىل %( 0789)لدى الطلبة، بينما الباقي من التباين 

 .عوامل أخرى غري متحكم هبا
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 الفصل اخلامس
 مناقشة النتائج

  
يتناول هذا الفصل مناقشة نتائج الدراسة اليت مت التوصل إليها، واليت 

مهارة  هدفت إىل معرفة مدى فعالية تطبيق الطريقة احلوارية املميزة يف ترقية
الكالم لدى الطالب وتفكريهم االستقرائي مبعهد الصديق العايل آتشيه 

 .هلا وفقا لسؤايل الدراسةكربى، وفيما يلي عرض ال
هل خيتلف : مناقشة النتائج املتعلقة ِبلسؤال األول ونصه ما أييت: (أ)

كربى يف الترقية مهارة الكالم لدى طالب معهد الصديق العايل آتشيه 
طريقة احلوار، والطريقة )مادة اللغة العربية ِبختالف طريقة التدريس 

 والتفاعل بينهما؟واملستوى  (االعتيادية
كشفت نتائج الدراسة املتعلقة هبذا السؤال عن وجود فرق ذي 

داللة بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار الرتقية يف مادة اللغة العربية 
( اليت درست ابستخدام طريقة احلوار) التجريبية : البعدي يف اجملموعتني

لنتائج ، كما أشارت ا(واليت درست ابستخدام الطريقة االعتيادية)والضابطة 
إىل عدم وجود فرق دال إحصائي بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار 

الرتقية يف مادة اللغة العربية البعدي يف اجملموعتني تبعا ملتغري املرحلة، 
 .وللتفاعل بني طريقة التدريس واملرحلة

ومل جيد الباحث يف حدود إطالعه وحبثه يف الدراسات السابقة 
ة ختتلف يف نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية، ونتائجها وجود أي دراس
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حيث كشفت نتائج مجيع الدراسات اليت وجدها الباحث يف موضوع هذا 
السؤال وجود أثر للمجموعة التجريبية اليت درست وفق طريقة احلوار وأثره يف 

 .زايدة ترقية الطلبة
 أما ابلنسبة ألثر متغري املرحلة فقد كشفت نتائج الدراسة يف هذا

السؤال عن عدم وجود فروق إحصائية تعزى ملتغر املرحلة، وقد يعود السبب 
السنة األوىل والسنة الثانية،  يف ذلك إىل توفري ظروف متشاهبة بني جمموعات

وضبط املتغريات الداخلية مثل بيئة الصف وجودة املعلم واتفاق اجملموعتني 
انت نتائج طلبة يف إجراءات الدراسة وإجراءات طريقة التدريس، حيث ك

السنة األوىل والسنة الثانية على االختبار الرتقي البعدي غري دالة إحصائيا 
 .وفق متغري املرحلة

هل خيتلف التفكري : مناقشة النتائج املتعلقة ِبلسؤال الثاين ونصه: (ب)
كربى يف مادة الاالستقرائي لدى طالب معهد الصديق العايل آتشيه 

طريقة احلوار، والطريقة )ريقة التدريس اللغة العربية ِبختالف ط
 والتفاعل بينهما؟واملستوى ( االعتيادية

كشفت نتائج املتعلقة هبذا السؤال عن وجود فرق ذي داللة بني 
متوسط عالمات الطلبة على اختبار التفكري االستقرائي يف مادة اللغة العربية 

( طريقة احلواراليت درست ابستخدام )التجريبية : البعدي يف اجملموعتني
، كما أشارت النتائج (واليت درست ابستخدام الطريقة االعتيادية)والضابطة 

إىل عدم وجود فرق دال إحصائيا بني متوسط عالمات الطلبة على اختبار 



8. 

 

التفكري االستقرائي يف مادة اللغة العربية البعدي يف اجملموعتني يعزى ملتغري 
 .يسيةاملرحلة، والتفاعل بني الطريقة التدر 

اتفقت نتيجة الدراسة احلالية هلذا السؤال مع نتيجة دراسة اهلالالت 
اليت كشفت عن وجود أثر ذي داللة إحصائية لصاحل اجملموعة التجريبية 

على اختبار التفكري االستقرائي يعزى إىل تطبيق الطريقة التعليمية املستند إىل 
 .نظرية التفكري االستقرائي

 احلالية يف هذا السؤال مبا يتعلق ابملرحلةواتفقت نتيجة الدراسة 
املرحلة والطريقة مع نتائج دراسة اهلالالت اليت كشفت عن والتفاعل بني 

عدم وجود فروق إحصائية يف التفكري االستقرائي تقصد للمرحلة، كما 
أظهرت عدم وجود فروق إحصائية تعزى للتفاعل بني طريقة التدريس 

دراسة يف حدود علم الباحث ختتلف يف  ومل جيد الباحث أي. واملرحلة
 .نتائجها مع نتائج الدراسة احلالية املتعلقة أبثر املرحلة

 بحثتوصيات ال
، يوصي الباحث مبا بحثال اضوء النتائج اليت توصلت إليها هذيف 

 :يلي
تدريب معلمي اللغة العربية قبل اخلدمة وأثناءها، على أسس  .1

إبجراءات حصة اللغة العربية وفق ومبادئ طريقة احلوار وكيفية السري 
 .هذه الطريقة
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توجيه القائمني على أتليف أدلة كتب اللغة العربية ابالهتمام بطريقة  .2
احلوار أثناء أتليفهم لألدلة، ملساعدة املعلمني على تطبيق هذه 

 .الطريقة يف تدريس اللغة العربية
خمتلفة ويف إجراء املزيد من الدراسات التجريبية يف مراحل تعليمية  .3

خمتلف فنون اللغة العربية للتعرف إىل أثر طريقة احلوار يف تدريس 
 .اللغة العربية

إجراء دراسات وصفية للكشف عن مدى إملام معلمي اللغة العربية  .0
 .ودرجة ممارستهم ملبادئ طريقة احلوار يف تدريسهم الصفي
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 (2)امللحق 
 أمساء حمكِّمي أدوات الدراسة

 
 مكان العمل مدرس املادة االسم الرقم

دمحم / الشيخ 1
 توفيق الكيفاين

تدريس  مناهج وطرق 
 اللغة العربية

معهد الصديق 
 العايل

دمحم مسلم بن  2
 هاشم

معهد الصديق  التاريخ واآلداب
 العايل

دمحمحنيف بن  3
 عبد هللا

معهد الصديق  اللغة العربية والعقيدة
 العايل

معهد الصديق  الصرف دمحم عارفني 0
 العايل

 



1. 

 

 (1)امللحق 
 أدوات الدراسة بصيغتها النهائية

 
الصديق العايل  اخلطة التدريسية لتطبيق طريقة احلوارعند طالب معهد

 آتشيه الكربى
 

 حتضري الدرس بطريقة احلوار
 (املبين للمجهول: الوحدة األوىل)

 اللقاء األول
 املبين للمجهول: املوضوع العربية بني يديك: املادة

 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل
 1 :احلصة 2119سبتمرب  13اإلثنني، :اليوم والتاريخ

 
 :األهداف التعليمية :أوال

 :يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على
 .توضيح مفهوم املبين للمجهول .9
 .استنتاج سبب حذف الفاعل يف مجلة املبين للمجهول .2
 .التمييز بني الفاعل وانئب الفاعل .3
 .صياغة االسم املبين للمجهول .4
 .إعراب املبين للمجهول .5
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 :التعليميةالوسائل : اثنيا
 : تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة يف اآليت

 . جهاز عرض الشفافيات .1
 .الكتاب املدرسي املقرر .2
 :خطة سري الدرس: اثلثا

وترتيب الطالب للدرس، وجتهيز , يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية :التمهيد
 .وجتهيزه لعرض األمثلة, الوسائل التعليمية املتمثلة جبهاز عرض الشرائح

، مث يطلب (يعرض املعلم األمثلة أمام الطلبة مقسمة إىل جمموعتني) :املعلم
 :أييتوهي كما ( ب)، و(أ)منهم النظر إىل األمثلة يف اجملموعتني 

 (ب)اجملموعة  (أ)اجملموعة  الرقم
 .يُقام حفٌل كبرٌي يف املدرسة   يقيُم مديُر املدرسة  حفاًل كبرياً  .1
 .يُدعى األابُء إىل املدرسة   .يدعو مديُر املدرسة  األابء   .2
 .أُنريْت املدرسةُ  .أانر  املعلمون املدرسة   .3
 . ُصفت الكراسيُّ  .صّف العاملون الكراسيَّ  .0
 .ُهيئت منصُة التمثيل   .هيأ العماُل منصة  التمثيل   .5
 .ُعرضْت متثيليٌة لطيفةٌ  .عرض الطالُب متثيليًة لطيفةً  .0

 
 (.ب)واجملموعة , (أ)من يقرأ لنا األمثلة املعروضة يف اجملموعة  :املعلم
 (.أ)يقوم بقراءة األمثلة يف اجملموعة  :أمحد
 (.ب)يقوم بقراءة األمثلة يف اجملموعة  :سعيد
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 (.ة لقراءة كل طالبعالتغذية الراجتصحيح األخطاء اللغوية و  يقدم) :املعلم
والتمثلة ابلفعل والفاعل ( أ)من حيدد عناصر اجلمل يف اجملموعة  :املعلم

 واملفعول؟
 (.أ)حيددون عناصر مجل املمجموعة  :وإبراهيم عبد هللا ودمحم

 (.ب)ن عناصر مجل املمجموعة احيدد :رضوان وجعفر
 أحسنتم مجيعا، من يفرق بني مجل اجملموعتني؟ :املعلم
مجلها عن املبين للمعلموم، واجلمل يف اجملموعة ( أ)اجلمل يف اجملموعة :جعفر

 .عن املبين للمجهول( ب)
، ويسأل (إسكندار على جوابه الصحيح نظرة  إعجاٍب للطالب):املعلم

 يف مجلة املبين للمجهول؟ الطالب أين الفاعل
 .لقد حذفت الفاعل يف تلك اجلمل :عبد هللا

 ملاذا؟ :املعلم
ُسر ق  )ألننا قد جنهل شخص الفاعل، فال ميكننا معرفته مثل  :سعيد
 .، فنحن ال نعرف السارق(البيتُ 
 وهل هناك سببا آخر اي أستاذ؟: أمحد
 .على سؤال أمحد من جييب :املعلم

 .من األمساء املعربةحيذف ألنه : إبراهيم
 .من يصحح خلالد تفسريه: املعلم
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نعم اي أستاذ فهذا التفسري ال عالقة له ألسباب حذف الفاعل، أما : دمحم
عن السبب الثاين حلذف الفاعل وهو بسبب العلم به فال حاجة لذكره؛ ألنه 

 (.وُخلق  اإلنساُن ضعيفاً )معروف مثل قوله تعاىل 
ومن يعطي أسباابً أخرى حلذف الفاعل مع ضرب أحسنت اي دمحم، : املعلم

 املثال على ذلك؟
وإذا )ألنه ال يتعلق بذكره فائدة، كما حيذف الفاعل يف قوله تعاىل : فيصل

 (.حّييُتم بتحيٍَّة فحيُّوا أبحس ن  منها
ر  الزجاجُ )للرغبة يف إخفائه أو لإلهبام مثل :سعيد  (.ُكس 
الصحيحة، وتُلخص إجاابهُتم على يعزز الطالب  على إجاابهتم : )املعلم

 ، ويسأل ما الذي حل حمل الفاعل، وماذا يسّمى؟(السبورة
 .املفعول به، ويسّمى انئب الفاعل: إبراهيم
أحسن هللا إليك، ومن يبني لنا شكل الفعل وانئب الفاعل يف مجلة : املعلم

 املبين للمجهول؟
انئب الفاعل فريفع  حيدث التغيري يف الشكل، فُيضم أول الفعل، أما: دمحم

 (.يُقام حفلٌ )آخره بعد أن كان منصوابً، ومثال عليه 
يكلف الطالب بنشاط وهو كتابة ثالث مجل للمبين للمجهول، : )املعلم

 (.ووضع خط حتت انئب الفاعل فيها، ويراقب املعلم الطالب أثناء اإلجابة
 .اكتب لنا اي أستاذ مثاال حنتذي به: عبد هللا

 (.حفلٌ )، وانئب الفاعل (يُقام حفلٌ )هو  املثال: املعلم
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يعطي الطالب وقتاً كافياً، مث يسأهلم من يقرأ مثااًل من األمثلة اليت  : املعلم
 كتبوها؟

 (.البيتُ )، انئب الفاعل (ُسر ق  البيتُ )املثال هو : أمحد
 (.البيتُ )، انئب الفاعل (أُنري  البيتُ )املثال هو : جعفر
 (.الطعامُ )، انئب الفاعل (طعامُ ُأكل ال)املثال هو : سعيد
 (.الدرسُ )، انئب الفاعل (ُكتب  الدرسُ )املثال هو : فيصل
يقوم بتلخيص القواعد النحوية املتعلقة بنائب الفاعل، وحتديد :املعلم

 .الواجب املنزيل
 التقومي: رابعا

 : عزيزي الطالب أجب عن األسئلة اآلتية
 فاعل؟ما هي أسباب حذف الفاعل يف مجلة انئب ال .1
اكتب مثااًل على مجلة املبين للمعلوم وحوله إىل مجلة املبين  .2

 للمجهول؟
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 اللقاء الثاين
 (جحا الويف)تدريبات : املوضوع العربية بني يديك: املادة

 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل
 1 :احلصة 2119سبتمرب  17اجلمعة،  :اليوم والتاريخ

 
 :األهداف التعليمية: أوال

 :يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على
 (.جحا الوايف)تلخيص قصة الدرس  .9
 .استخراج أمثلة على انئب الفاعل من الدرس .2
 .إعراب انئب الفاعل .3
 .حتويل الفعل من املبين للمعلوم إىل املبين للمجهول .4

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 :الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة يف اآليت تتمثل أهم

 .الكتاب املدرسي املقرر .1

 :خطة سري الدرس: اثلثا
يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية الطالب للدرس، وتقدمي تلخيص : التمهيد

، (ُعرضت متثيليٌة لطيفةٌ )للدرس السابق، ويكتب مثاالُ على السبورة وهو 
 انئب الفاعل يف هذه اجلملة؟من يستخرج , ويسأل الطالب

 (.لطيفةٌ )انئب الفاعل هو : أمحد
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 ما رأيكم اي أبنائي هبذه اإلجابة؟: املعلم
ال أعتقد اي أستاذ أن إجابة أمحد صحيحة، واإلجابة الصحيحة هي : خالد

 ؟(لطيفةٌ )، ولكن اي أستاذان ما إعراب (متثيليةٌ )
 .مباذا ُوصفت التمثيلية، ويسأل الطلبة (يعزز خالدا على سؤاله: )املعلم
 ؟(لطيفةٌ )لقد وصفت اي أستاذ بـ : انيف
 ؟(لطيفةٌ )إذن، ما رأيكم اي أبنائي إبعراب : املعلم
 إاها صفة اي أستاذ، ولكن اي أستاذ ملاذا جاءت الصفة مرفوعة؟: محد

أحسنت اي محد على مالحظتك هذه، لقد رفعت الصفة ألاها تتبع : املعلم
 .راباملوصوف يف حركة اإلع

 يف هذه اجلملة؟( متثيليةٌ )وما إعراب : خالد
يف ( متثيليةٌ )، مث يسأل من يعرب (يقدم التعزيز اللفظي لسؤال خالد: )املعلم

 اجلملة السابقة؟
 .انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة على آخره: سعيد
أحسنت اي سعيد، ولننتقل اآلن إىل موضوع الدرس احلايل، وهو : املعلم

 ؟(جحا الوايف)ابلدرس السابق، فمن يقرأ النص مرتبط 
 (.يقرأ كل واحد فقرة: )عبد هللا ودمحم وإبراهيم

، ويقول هلم أحسنتم مجيعا، مث يطلب (التغذية الراجعة لقراءهتم يقدم: )املعلم
آخرين القراءة ويعززهم على حسن قراءهتم، وحسن استماع  من أشخاص

 ت املرأة من جحا؟بقية الطلبة، ويسأل الطالب ماذا طلب
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ُسلمت إليها رسالتان من دمسق، األوىل من ابنها والثانية من أختها، : محد
 .فطلبت من جحا كتابة رسالتني للرد عليهما

 ما سبب اعتذاره؟, نرى اي أستاذ أن جحا اعتذر عن تلبية طلبها: إبراهيم
 ما رأيكم اي أبنائي؟: املعلم
 .ءةألنه ال يستطيع الكتابة والقرا: أمحد
 من يصحح هذه اإلجابة اي أبنائي؟: املعلم

إن جحا اعتذر ألن الوقت ال يتسع للذهاب إىل دمشق، فخطه رديء : دمحم
 .وحيتاج الذهاب إىل دمشق لقراءة الرسالة اليت كتبها

 ومن يستخرج انئبا للفاعل ويعربه؟, نت اي دمحمأحس: املعلم
وعالمة رفعه األلف ألنه انئب فاعل مرفوع : رسالتان، وإعرابه هو: سعد
 .مثىن

الرسالُة، وإعرابه انئب فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة الظاهرة على : جعفر
 .آخره
يعرض املعلم اللوحة املكتوبة عليها جمموعة من األمثلة ليتحاور مع : )املعلم

ويسأل الطالب السؤال اآليت، عنّي , الطالب حول انئب الفاعل فيها
 ل يف اجلمل املكتوبة على اللوحة؟الفاعل وانئب الفاع

 يعرضون إجاابهتم، وتكون صحيحة؟: سعد وانيف وحممود وعبد الرمحن
 يسأل املعلم ما وظيفة انئب الفاعل يف مجلة املبين للمجهول؟: محد

 إجابة لسؤاله؟( محد)يسأل الطالب من يعطي : املعلم
 .مة اإلعرابانئب الفاعل ينوب مكان الفاعل يف العمل وعال: عبد الرمحن
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هناك عدة أسباب لوجود انئب الفاعل يف اجلملة منها اجلهل : سعد
 . ابلفاعل، أو للعلم به فال حاجة لذكره

 .أو رغبة يف إخفائه، أو أن ذكره ال فائدة منه: جعفر
أحسنتم اي أبنائي فكالمكم صحيح، لكن هل إذا أعطيتكم بعض : املعلم

 .ون حتويلها إىل صيغة املبين للمجهولاجلمل يف صيغة املبين للمعلوم تستطيع
 .سنحاول إن شاء هللا اي أستاذ: الطالب

يعرض اللوحة املكتوبة عليها جمموعة من األمثلة، ويسأل من حيول : املعلم
 اجلمل إىل صيغة املبين للمجهول؟

 .كشف  هللاُ الغمة  عن املؤمنني .1
 .قّدم  اإلندونيسيون مساعدات إلخوااهم احملتاجني .2
 .العلماُء أوطااهم بعلمهمخيدُم  .3

 (.ُكشفت الغمُة عن املؤمنني  : )عبد هللا
 (.ُقدمت املساعداُت للمحتاجني: )انيف

 (.خُيدم األوطاُن ابلعلم: )إبراهيم
، ويسأل الطالب أين انئب الفاعل يف اجلمل (يعزز املعلم الطالب): املعلم

 اليت ذكرها زمالؤكم؟
 (.الغمةُ : )محد
 (.املساعدةُ : )سعد
 (.األوطانُ : )جعفر



11 

 

يسأل املعلم، ملاذا اي أستاذ وضعت عالمة اإلعراب الضمة لنائب : سعد
 الفاعل؟

 يسأل الطالب من يستطيع إعطاء زميلكم إجابة لسؤله؟: املعلم
لذلك فإنه أيخذ  ،ويعمل عمله ،وذلك ألن انئب الفاعل حيل حمله: فيصل

 عالمته اإلعرابية؟
هتم الصحيحة، ويلخص إجاابهتم على يعزز الطالب على إجااب: املعلم

 .السبورة
 .خري من الدرسوهو إجابة التمرين األ منزيليكلف الطالب بواجب : املعلم
 :التقومي: رابعا

حول اجلمل اآلتية يف اجلدول من صيغة املبين للمعلوم إىل : عزيزي الطالب
 :غة املبين للمجهوليص

 املبين للمجهول املبين للمعلوم الرقم
  .اُل منصة  التمثيلعمال هيأ 2
  .صف العاملون الكراسي 1
  .ركب الطالُب حافلة  املدرسة 1
  عرض الطالُب متثيليًة لطيفةُ  1
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 اللقاء الثالث

تغيري صورة الفعل : املوضوع العربية بني يديك: املادة
 املاضي عند البناء للمجهول

 والثانيةاألوىل : السنة معهد الصديق العايل :كانامل
 1 :احلصة 2119سبتمرب  11اإلثنني،  :اليوم والتاريخ
 

 :األهداف التعليمية: أوال
 :يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على

 .تغيري صورة الفعل املاضي عند البناء للمجهول .1
 .تغيري صورة الفعل الذي اثنيه ألف عند البناء للمجهول .2
 .الفعل اخلماسي والسداسي عند البناء للمجهولتغيري صورة  .3

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 :تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة اآليت

 .الكتاب املدرسي املقرر .2
 .لوحة مكتوب عليها جمموعة من األمثلة .1

 :خطة سري الدرس: اثلثا
لطالب للدرس، وتقدمي يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية وترتيب ا: التمهيد

وإذا حّييُتم بتحيٍَّة )ثااًل على السبورة وهو متلخيص للدرس السابق، ويكتب 
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، ويسأل الطالب، من يستخرج انئب الفاعل يف هذه (فحيُّوا أبحس ن منها
 اجلملة؟

 (.التاء يف كلمة حّييُتم)انئب الفاعل هو : أمحد
 .يف الكلمة السابقة( التاء)يقدم التعزيز اللفظي، مث يسأل من يعرب : املعلم
ضمري متصل يف حمل رفع انئب فاعل وعالمة رفعه الضمة الظاهرة : انيف

 .على آخره
 وأين الرفع اي انيف يف الكلمة؟: املعلم
 .الضمة اي أستاذ: انيف
أحسنت اي انيف، ولننتقل اآلن إىل موضوع الدرس احلايل، وهو : املعلم

 مل املكتوبة على اللوحة؟مرتبط ابلدرس السابق، فمن يقرأ اجل
 .يقرأ كل واحد مجلة: عبد هللا وعبد الرمحن ومحد وإبرهيم

منك أداء الشهادة فأدها على الوجه الصحيح، وإذا  طُلبإذا  عبد هللا
 .ملعونة حمتاج فلّب الدعوة ُدعيت

حقوق الناس، ُروعيتالعهد، و  ص نياحلق، و ق يل واعلم أنه إذا  عبد الرمحن
 .عن املظلوم، وعومل الفقري معاملة طيبة ارتقى اجملتمع ُدوفعو 

 .املسألة تُعلمت محد
منك عن حقيقة تعرفها، فال تبخل هبا على  أُستفهمإذا  إبراهيم

 .املستفهم
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يقدم التغذية الراجعة لقراءهتم، ويقول هلم أحسنتم مجيعاً، مث يسأل : املعلم
 أين الفعل املبين للمجهول يف هذه اجلمل؟

 (.طُلب: )سعد
 (.ُدعيت: )جعفر
 (.ق يل، ص ني، ُروعيت، ُدوفع: )فيصل
 أحسنتم مجيعا، هل بقي هناك أمثلة أخرى اي دمحم؟: املعلم

 .أظن نعم اي أستاذ، لكن ال أستطيع استخراجها: دمحم
 مد؟حملهل من مساعد : املعلم
 (.تُعلمت، واُستفهم)ستاذ، بقي هناك فعالن،ومها اي أنعم : سعد
 ماذا تالحظون اي أبنائي على صيغ األفعال املبنية للمجهول؟: امللعم
 .إاها أفعال صيغت يف املاضي: انيف
 وهل هي ابملعلوم أم ابجملهول اي انيف؟: املعلم
 .إاها ابجملهول اي أستاذي: انيف
 وماذا يرتتب على صياغة املبين للمجهول يف املاضي؟: امللعم
عال فصياغة األ نصياغتها قد اختلفت، كما أأالحظ اي أستاذ أن : انيف

 اختلفت من مجلة إىل أخرى، ولكن ال أعلم ملاذا اي أستاذ؟
ما رأيكم اي أبنائي، الحظوا اجلملة األوىل وفعلها، فمن يبني التغيري : املعلم

 احلادث عليها؟
 .وكسر آخره ،إن الفعل املبين للمجهول يف اجلملة األوىل ُضم أوله: سعود
 وابلنسبة للجملة الثانية؟: امللعم
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 إن أفعاهلا املبنية للمجهول مل ترفع أوهلا، ولكن ملاذا اي أستاذ؟: محد
انظروا اي أبنائي إىل األمثلة منها الثالثي ومنها الرابعي، وعندما : املعلم

 :نرجعها إىل صيغة املبين للمعلوم يكون اثنيها ألفاً، وهي كما أييت
 جهولاملبين للم املبين للمعلوم

 ق يل قال
 ص ني صان

 ُروعي ىراع
 ُدوفع دافع

 ماذا نالحظ اي أبنائي على األفعال السابقة؟: املعلم
عن األفعال الثالثية يقلب ألف ايًء، وإن األفعال الرابعية تقلب ألفه : دمحم
 .واواً 

 أحسنت اي دمحم، وما رأيك اي دمحم ابألفعال الرابعية؟: املعلم
 . قلب ألفه واواً توإن األفعال الرابعية : دمحم

أحسنت اي دمحم، وما رأيكم اي أبنائي ابألفعال اخلماسية والسداسية  : املعلم
 ؟(3،0)كما يف اجلمل 

 هل نقلب اي أستاذ أحد حروفها؟: عبد الرمحن
 ما رأيكم بكالم عبد الرمحن اي أبنائي؟: املعلم

األفعال اخلماسية والسداسية اي أستاذ ال نقلب أايً من  نإ: عبد هللا
 .حروفها، وإمنا نضم األول ونكسر ما قبل األخري
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أحسنتم اي أبنائي، ويقوم بتلخيص القواعد اليت مت التوصل إليها : املعلم
 .خالل احلوار والنقائ يف احلصة، وكتابة ذلك على السبورة

اً وهو جمموعة من منزلياحلصة واجباً يعطي املعلم الطالب يف اهاية : املعلم
اجلمل يف صيغة املبين للمعلوم ويقوم الطالب بتحويلها إىل صيغة املبين 

 .للمجهول
 : التقومي: رابعا

اكتب مثااًل يف صيغة املبين للمجهول للفعل املاضي يف : عزيزي الطالب
 : احلاالت اآلتية

 ..................................:........إذا كان األلف اثنيه .1
 ......................: ..مبدوء بتاء زائدة إذا كان الفعل مخاسيا .2
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 لقاء الرابعال
تغيري صورة الفعل : املوضوع العربية بني يديك: املادة

 املضارع عند البناء للمجهول
 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل

 1 :احلصة 2119سبتمرب  10اجلمعة،  :اليوم والتاريخ
 

 : األهداف التعليمية: أوال
 : يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على

 .تغيري صورة الفعل املضارع عند البناء للمجهول .1
تغيري صورة الفعل املضارع الذي قبل آخره ايًء أو واو عند البناء  .2

 . للمجهول
 .فعل مبين للمجهول بصيغة الفعل املضارع إعطاء مثال على .3

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 :تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة يف اآليت

 .الكتاب املدرسي املقرر .1
 .لوحة مكتوب عليها جمموعة من األمثلة .2
 .يةيس  اط  ن  غْ لوحة م   .3

 :خطة سري الدرس: اثلثا
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البيئة الصفية وترتيب الطالب للدرس، وتقدمي يقوم املعلم بتهيئة : التمهيد
 ،تلخيص للدرس السابق، إذ مت تناول صيغ الفعل املاضي يف الدرس السابق

أما يف الدرس احلايل فسوف نتناول صيغ الفعل املبين للمجهول يف املضارع، 
والتغيري الذي حيصل على الفعل، ويقوم املعلم بعرض لوحة مكتوب عليها 

 :مثلة، وهي كما أييتجمموعتان من األ
 (ب: )اجملموعة (أ)اجملموعة 

 ال يُهان الضعيفُ  ُيشك ر احملسُن على إحسانه  
 يُعان اجلارُ  يُكرم العاملُ لفضله

م الكبريُ   ُتصان احلقوقُ  حُيرت 
انظروا إىل األمثلة يف هذه اللوحة، من يستخرج  الفعل املبين : املعلم

 للمجهول يف األمثلة السابقة؟
 (.احملسنُ : )محد

 .ما رأيكم اي أبنائي، هل هذا فعل أم اسم: املعلم
 .إنه اسم اي أستاذ: سعود
 اي سعود، ما حملها من اإلعراب؟( احملسنُ )وما رأيك بكلمة : املعلم
 إاها انئب فاعل مرفوع؟: سعود
 وهل إبمكانك أن تعطيين فعاًل مبنياً للمجهول؟ ،أحسنت اي سعود: املعلم
 (.ُيشك ر)الفعل املبين للمجهول يف اجلملة األوىل هو  ،ستاذنعم اي أ: سعود
وأين الفعل املبين للمجهول يف اجلملة الثانية اي أستاذي، فأان ال : خالد

 أستطيع إخراجه؟ 
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 اي أبنائي؟ اشكراً على سؤالك اي خالد، ومن يساعد خالد: املعلم
 .هي الفعل املبين للمجهول( ُيكر م: )إبراهيم
اجلملة الثالثة، هل تستطيع اي خالد استخراج الفعل املبين  ويف: املعلم

 للمجهول؟
م)نعم اي أستاذ فاجلواب هو : خالد  (.حُيرت 
 كيف صيغت األفعال املضارعة يف مجل اجملموعة األوىل؟: املعلم

 .وفُتح ما قبل آخرها ،لقد ُضم أوهلا: إبراهيم
اي أبنائي من يعطيين مثااًل آخر على نفس  ،أحسنت اي إبراهيم: املعلم

 .القاعدة، وغري ما هو مكتوب على اللوحة
 (.يُكس ر الزجاجُ : )عبد هللا

أين هي األفعال  ،(ب)انظروا اي أبنائي إىل األمثلة يف اجملموعة الثانية : املعلم
 املبنية للمجهول؟

نالحظ اي أستاذ  ، ولكن(ُتصاُن، يُعاُن، يُهانُ )إاها اي أستاذ : عبد الرمحن
 ، ملاذا؟(أ)هناك اختالفاً يف صياغتها مع اجلمل السابقة يف اجملموعة  نأ

كالمك اي عبد الرمحن منطيقي وصحيح، حىت نصل للجواب انظروا : املعلم
اي أبنائي إىل األفعال من يستطيع إرجاعها إىل املبين للمعلوم؟ يقوم املعلم 

عثرة، يضع جمموعة من الكلمات املب  يسية على احلائط، و اط  بوضع لوحة مغن  
 .ويقوم الطالب برتتيبها ووضعها يف مكااها

 .، ويضعها يف مكااها(يُهني)يقوم سعود ابختيار كلمة : سعود
 .، ويضعها يف مكااها(يُعني)يقوم سعود ابختيار كلمة : دمحم
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 .، ويضعها يف مكااها(يصون)يقوم سعود ابختيار كلمة : دمحم
وهي   ، أبنائي عماًل، ويعرض اللوحة النهائية على الطلبةأحسنتم اي: املعلم

 : كما أييت
 الفعل املضارع املبين للمعلوم الفعل املضارع املبين للمجهول

 (يُه ني) يُهان
 (يُع ني) يُعان

 (يصون) ُيصان
 

من يستنتج القاعدة  ،ويسأل الطالب ،يقرأ املعلم األفعال يف اجلدول: املعلم
 .لصياغة الفعل املضارع املبين للمجهول من اجلدول السابق

 .نقوم اي أستاذ بضم احلرف األول: إبراهيم
انظر اي إبراهيم، هل كالمك يصلح أن يكون قاعدة جلميع األفعال : املعلم

 .يف اجلدول
 لال ينطبق فشك يمن خالل اجلدول اي أستاذ يظهر أن كالم: إبراهيم

 ل اختلف يف صياغة املبين للمجهول، ولكن ما القاعدة اي أستاذ؟الفع
 انظروا اي أبنائي إىل األمثلة، واستنتجوا القاعدة؟: املعلم

فالفعل املضارع الذي حرفه قبل األخري ايًء أو  ،أان أجيب اي أستاذ: عبد هللا
 .يقلب ألفاً، ويضم أوله اواو 

 ااًل آخر غري اليت ذكرانه؟فمن يعطنا مث, أحسنت اي عبد هللا: املعلم
 (. يُقام)، فأصبح (يقيم)، وأصلها الفعل (يُقام حفٌل كبريٌ : )انيف
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كتابة : أحسنتم اي أبنائي، مث يطلب املعلم من الطالب النشاط اآليت: املعلم
وما يقابلها من األفعال املبنية  ،قائمة ابألفعال املضارعة املبنية للمعلوم

 .للمجهول
علم بتصحيح النشاط وإعطاء التغذية الراجعة، مث يسأل يقوم امل: املعلم

 ما القاعدة اليت استنتجناها يف هذا الدرس؟: الطالب
إن القاعدة اي أستاذي متعلقة بتغيري صورة الفعل املضارع عند البناء : سعود

 . للمجهول
 ف إىل ما قال سعود؟يمن يض: املعلم

 .ُيضم أوله ويفتح ما قبل آخره: عبد الرمحن
ف كذلك يف حالة الفعل الذي يكون احلرف ما قبل آخره يمن يض: ملعلما

 واًوا أو ايًء؟
 .يقلب ألًفا مع ضم أوله: انيف
أحسنتم اي أبنائي ويقوم بقراءة القاعدة العامة لتغيري صورة الفعل : املعلم

 .ند البناء للمجهولع املضارع
 : التقومي: رابعا

اكتب مثااًل يف صيغة املبين للمجهول للفعل املضارع يف : عزيزي الطالب
 : احلاالت اآلتية

 ...............................:..ذا كان احلرف قبل اآلخر ايءً إ .1
 ...................:..............اآلخر واواً إذا كان احلرف قبل  .2
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 (أسلوب الشرط: الوحدة الثانية)
 اللقاء اخلامس

 أدوات الشرط اجلازمة: املوضوع العربية بني يديك: املادة
 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل

 1 :احلصة 2119سبتمرب  17اإلثنني،  :اليوم والتاريخ
 

 :األهداف التعليمية: أوال
 :يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على

 .الشرط اجلازمةحفظ أدوات  .1
 .توضيح الغاية من استخدام أدوات الشرط اجلازمة .2
 .استنتاج عمل أدوات الشرط اجلازمة على اجلملة .3

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 :تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة اآليت

 .الكتاب املدرسي املقرر .1
 .(Data Show) جهاز العرض .2

 :خطة سري الدرس: اثلثا
يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية وترتيب الطالب للدرس، وتقدمي : التمهيد

 (Data Show)تلخيص للدروس السابقة، مث يقوم بتحضري جهاز العرض 
 .لعرض األمثلة عليه
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إىل األمثلة املعروضة، جتدون عدداً من األدوات قد جزمت  اانظرو : املعلم
 ا خط؟من يقرأ هذه األدوات، اليت حتته ،املضارع

 (.إن، من، ما، مىت، أينما، مهما: )أمحد
 ما رأيكم اي أبنائي، كم فعاًل لكل مجلة من اجلمل؟: املعلم
 .نلحظ اي أستاذ فعلني: سعود
 ما عالمة إعراب الفعلني؟: املعلم
 .غلب األفعال جاء على آخرها سكون، وبعضها يف آخرها ضمةأ: سعود
 ؟وماذا تسمى هذه األفعال اي أستاذ: خالد
 من يعطينا جوااب؟: املعلم
 ال أعلم اي أستاذ؟: سعود
 من يساعد زميله اي أبنائي؟: املعلم
 إاها أفعال الشرط؟: انيف
 أحسنت اي انيف، ومن يبني ما هي عالمة اجلزم؟: املعلم

 .السكون: إبراهيم
 وهل هناك عالمة أخرى؟: املعلم

 .ال أعلم اي أستاذ: إبراهيم
هناك بعض األفعال تنتهي حبرف علة، وحذف هذا اي أبنائي إن : املعلم

احلرف عالمة للجزم، وبعضها انتهى بواو اجلماعة، وهو من األفعال 
 .اخلمسة، وقد حذفت نونه عالمًة للجزم

 ملاذا جزمت هذه األفعال؟: املعلم
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 .ألنه قد سبقها أدوات اجلزم: سعود
 وهل تعمل هذه األدوات عماًل آخر اي دمحم؟: املعلم

 ال أعلم اي أستاذي؟: دمحم
 يف اإلجابة؟ امن يساعد دمحم: املعلم

 .نعم اي أستاذ فإاها شرطية، يكون الفعل األول شرطاً للفعل الثاين: إبراهيم
 أحسنت اي إبراهيم، وكيف يكون ذلك يف اجلملة األوىل؟: املعلم

 .تدل اجلملة الشرطية على أن الذهاب إىل مكة شرط هلدوء النفس: إبراهيم
 .من يعطيين معىن الشرط يف اجلملة الثانية: علمامل

 .إن ابتعاد اإلنسان عن وساوس الشيطان شرط للنجاة: انيف
لقد تعرفنا اي أبنائي على عمل الشرط، لكن ما معاين تلك : املعلم

 األدوات؟
 تدالن على غري( ما، ومهما)تدل على العاقل، و ( من)إن : عبد هللا

 .العاقل
 األدوات األخرى؟ما معاين : املعلم
 .تدل على املكان( أينما)تدل على الزمان، و( مىت: )محد

 من يلخص لنا القواعد اليت مت التواصل إليها من خالل احلوار: املعلم
 السابق؟

إن القاعدة األوىل اي أستاذ اليت خلصت إليها هي أن أدوات الشرط : دمحم
 .جتزم فعلني مها فعل الشرط وجوابه

 قاعدة أخرى؟ من يعطي: املعلم



993 

 

، ومنها (من)ة، فمنها للعاقل مثل يدإن ألدوات الشرط معاين عد: سعد
 (.ما، ومهما)لغري العاقر مثل 

 أحسنت اي سعد من يعطي معاين أخرى؟: املعلم
 (.مىت)وللزمان نستخدم : عبد الرمحن

( إن)تستخدم للمكان، و( أينما)أحسنتم اي أبنائي وأضيف لكم أن : املعلم
 .اجلواب ابلشرطحرف لربط 

أضيف لكم اي معلمي أن عالمات جزم املضارع هي السكون، : عبد هللا
 .وتكون يف الفعل الصحيح اآلخر

كما أضيف اي أستاذي أن الفعل املعتل اآلخر حنذف حرف العلة : دمحم
 .جلزمه
ملقصود من عبارة اغري واضحة، من يوضح ( دمحم)إن عبارتك اي : املعلم

 ؟(دمحم)
يقصد أن من عالمات جزم املضارع املعتل اآلخر حذف  اإن دمحم: سعد

 .حرف العلة، عالمة على جزمه
خرياً أن الفعل املضارع إذا كان من أأحسنتم اي أبنائي وأضيف لك : املعلم

 .األفعال اخلمسة حتذف نونه عند اجلزم
 :التقومي: رابعا

 : عزيزي الطالب
واجلواب يف كل منهما ط شر كون ثالث مجل شرطية، يكون فعال ال .1

 :مضارعني صحيحي اآلخر
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- ......................................................... 
- ......................................................... 
- ......................................................... 

 :أعرب ما حتته خط .2
  فوهخيُ اخلري  يسمعواإن. 
  من أذاه ينجعدوه  حيذرمن. 
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 اللقاء السادس
بني الثور )تدريبات : املوضوع العربية بني يديك: املادة

 (والعجل
 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل

 1 :احلصة 2119سبتمرب  21اجلمعة،  :اليوم والتاريخ
 

 : األهداف التعليمية: أوال
 :االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا علىيتوقع من الطالب قبيل 

 .ستفهامية والتعجيبيةالتقريق بني ما الشرطية وما اال .1
 .استخراج مثال على اجلمل الشرطية .2
 .إعراب األفعال الشرطية .3
 .تكوين مجل شرطية مستخدما أدوات الشرط اجلازمة .0

 : الوسائل التعليمية: اثنيا
 :املستخدمة خالل احلصة يف اآليتتتمثل أهم الوسائل التعليمية 

 .الكتاب املدرسي املقرر .1
 .لوحات مكتوب عليها األمثلة .2
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 :خطة سري الدرس: اثلثا
وتقدمي  ،يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية وترتيب الطالب للدرس: التمهيد

إىل مكة  من يذهبْ )تلخيص للدرس السابق، ويكتب على السبورة وهو 
 لطالب، من يستخرج أداة الشرط يف هذه اجلملة؟، ويسأل ا(نفُسه هتدأْ 

 .م ن :هي: أمحد
 .أين فعل الشرط ه يسألمثيقدم التعزيز اللفظي، : املعلم
فعل الشرط هو يذهب، وإعرابه فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه : أمحد

 .السكون
 أحسنت اي أمحد، ومن يبني عمل أداة الشرط يف اجلملة؟: املعلم
جاء جمزوماً ( يذهب)عل، فنالحظ اي أستاذ، الفعل إاها جتزم الف: سعد

 .وعالمة جزمه السكون
أحسنتم اي أبنائي، ولننتقل اآلن إىل موضوع الدرس احلايل، وهو : املعلم

 ؟(ور والعجلبني الثَّ )مرتبط ابلدرس السابق، فمن يقرأ النص 
 .يقرؤون كل واحد فقرة: عبد هللا ودمحم، وإبراهيم

يقدم التغذية الراجعة لقراءهتم، ويقول هلم أحسنتم مجيعاً، مث يطلب : املعلم
من جمموعة  أخرى القراءة ويعززهم على حسن قراءهتم، وحسن استماع بقية 

 الطلبة، ويسأل الطالب ملا كان الثور غري حمتاج إىل معونة الصغري؟ 
 .ألنه يعلم الطريق قبل أن يولد هذا العجل: محد

 إجابة أخرى؟ ومن يضف: املعلم
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أان اي أستاذ، فالعجل مل يكن أسلوبه جيداً يف تقدمي النصيحة فرفضها : دمحم
 الثور؟
 ما اخلُلق الذي تدعو إليه هذه القصة؟: املعلم
 .األسلوب اجليد يف تقدمي النصيحة: سعد
 .ن اإلنسان ال ينبغي أن نتظاهر ابملعرفةإف اي أستاذ يأض: جعفر
الصغري ينبغي عليه احرتام الكبري، ويبحث عن ن إف اي أستاذ يوأض: سعود

 .الطريقة املثلى يف تقدمي النصيحة له
وأضيف اي أستاذ أبن الكبري حيمل الكثري من املعرفة والعلم وذلك : عبد هللا

خلرباته الواسعة يف احلياة، فلذلك ال بد من احرتام خربته واالستفادة منه 
 .األطفال منخصوصا 

فعال اليت حتتها خط يف النص فمن بنائي، وانظروا إىل األأحسنتم اي أ: املعلم
 يبني ما حركة آخرها؟

 .السكون اي أستاذ: عبد الرمحن
 أحسنت ولكن ملاذا؟: املعلم

 .كونسإاها جمزومة اي أستاذ وعالمة جزمها ال: عبد الرمحن
كالمك صحيح اي عبد الرمحن، ولكن من يوضح اي أبنائي ملاذا : املعلم

 ابلسكون؟جزمت 
 . كان سبب جزمها أن سبقها أداة الشرط اجلازمة: إبراهيم
 أحسنت اي إبراهيم، فمن حيدد اي أبنائي أدوات الشرط يف النص؟: املعلم

 (.إن، ما: )دمحم
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 أحسنت من يعرب الفعل الذي بعدها؟: املعلم
يف الفقرة  األوىل بعد أداة الشرط؛ لذا ( تنتظر)جاء اي أستاذ الفعل : محد

 .فعل مضارع جمزوم وعالمة جزمه السكون: رب الفعل كما أييتيع
وهو فعل مضارع ( أقدم)يف اجلملة الثانية اي أستاذ جاء الفعل : إبراهيم

 .جمزوم وعالمة جزمه السكون
أحسنتم اي أبنائي سأعرض عليكم جمموعة من األمثلة واملطلوب : املعلم

 منكم استخراج أداة الشرط وفعليها؟
 ةاجلمل الرقم

 .من أذاه من عدوه ينجُ  ن حيذرْ م   1
 .ه هللاف  من أعمالك يعلمْ ما ختُ  2
 .أهل اليسار إىل شواطئ البحر فصل الصيف يرحلْ  مىت أيت   3

 
من يستخرج منها أداة الشرط  ،انظروا اي أبنائي إىل اجلمل يف اجلدول: املعلم

 .وفعلي الشرط
 (.من)يف اجلملة األوىل أداة الشرط : دمحم

 وأين فعال الشرط؟: املعلم
 (.حيذر وينج: )دمحم
ختف، : )، وفعال الشرط مها(ما)يف اجلملة الثانية أداة الشرط : محد

 (.ويعلمه
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أيت، )، وفعلي الشرط (مىت)يف اجلملة الثالثة فعل الشرط : عبد الرمحن
 (.ويرحل
أحسنتم اي أبنائي فاإلجاابت الدقيقة والصحيحة تدل على فهمكم : املعلم

 السليم ألدوات الشرط اجلازمة وعملها يف اجلملة، ولتأكيد الفهم فمن يكون
 .مجلة شرطية تشتمل على أداة الشرط اجلازمة وفعلي الشرط لديه
 (.مثرة سرية ابخلري بني الناس ابملعروف جيدْ  رْ م ن يس  )أان اي أستاذ : دمحم

 (.وة اخلالف بينكمقإن جتادلوا السفهاء تتسع : )سعد
 (.مىت جيد البدوي مرعى خصيباً يقم: )هللاعبد 
فأنتم اآلن ومن خالل ما شاهدت  ،أحسنتم أيها الطالب اجملتهدون: املعلم

 .من إجاابتكم قد فهمتم الدرس جيدا
 وهو إجابة التمرين نزيليقوم يف اهاية احلصة بتحديد الواجب امل: املعلم

 .والتمرين السابع ،اخلامس
 :التقومي: رابعا

 : لطالبعزيزي ا
 (جيد مثرة سرية خرياً ) (يسري بني الناس ابملعروف) .1

 ...وغري ما يلزم ،اربط اجلملتني السابقتني أبداة شرط جازمة مناسبة
 .عنّي يف اجلمل اآلتية فعل الشرط واجلواب وعالمة اجلزم .2
 من حيذر عدوه ينج من أذاه. 
 ما ختف من أعمالك يعلمه هللا تعاىل. 
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 اللقاء السابع
أدوات الشرط غري : املوضوع العربية بني يديك :املادة

 اجلازمة
 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل

 1 :احلصة 2119سبتمرب  20اإلثنني،  :اليوم والتاريخ
 

 :األهداف التعليمية: أوال
 : يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على

 .الشرط غري اجلازمةحفظ أدوات  .1
 .يوضح الغاية من استخدام أدوات الشرط غري اجلازمة على اجلمل .2
 .استنتاج عمل أدوات الشرط غري اجلازمة على اجلمل .3

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 :تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة اآليت

 .الكتاب املدرسي املقرر .1
 .(Data Show)ض جهاز العر  .2

 :خطة سري الدرس: اثلثا
يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية وترتيب الطالب للدرس، وتقدمي : التمهيد

 (Data Show)تلخيص للدروس السابقة، مث يقوم بتحضري جهاز العرض 
 .لعرض األمثلة عليه
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انظروا إىل األمثلة املعروضة، جتدون أن كل مجلة تشتمل على فعلني، : املعلم
للثاين، فمن حيدد أدوات الشرط يف كل من اجلمل  األول جاء شرطا

 السابقة؟
 (.إذا، لو، كلما: )أمحد
 ما رأيكم اي أبنائي، كم فعاًل لكل مجلة من اجلمل؟: املعلم
 .حظ اي أستاذ فعلنينال: سعود
 ما عالمة إعراب الفعلني؟: املعلم
 .الفتحة: سعود
 وملاذا مل جتزم؟: املعلم
 .ال أعلم اي أستاذ: سعود
أبنائي لقد دخل عليها أدوات الشرط غري اجلازمة؛ لذا مل أتت : املعلم

 جمزومة، ولكن اي أبنائي ماذا تعمل أدوات الشرط؟
 .إاها جتعل الفعل األول شرطاً حلدوث الثاين: إبراهيم
 أحسنت، وهل احلروف مجيعها مبعىن واحد؟: املعلم

 أظن أاها مبعىن واحد اي أستاذ؟: إبراهيم
  أستاذ؟ال اي: سعود
 ملاذا اي سعود؟: املعلم

 .ظرف ملا يستقبل من الزمان( إذا)ألن كل أداة هلا معىن، فتأيت : إبراهيم
 أحسنت اي إبراهيم، ومن يبني معىن لو؟: املعلم

 .تدل على امتناع المتناع: دمحم
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 وما معىن ذلك اي دمحم؟: املعلم
 .أان أساعد دمحماً يف اإلجابة اي أستاذ: انيف
 تفضل اي انيف؟ :املعلم
 .أي تدل على امتناع اجلواب المتناع الشرط: انيف
أحسنت اي انيف، ولكن يف ضوء هذا املعىن من يشرح اجلملة : املعلم

 الثانية؟
إن أبواب احلياة وتفتحها مشروط ابستخدام املرء عقله، فلو امتنع املرء : محد

 .من استخدام عقله ملا تفتحت له أبواب احلياة
وأضيف إليكم اي أبنائي معىن األداة الثالثة وهي  ( محد)سنت اي أح: املعلم

كلما، فهي شرطية تفيد التكرار، واآلن من يلخص لنا القواعد اليت مت 
 التوصل إليها من خالل احلوار السابق؟

ن بعض أدوات إإن القاعدة األوىل اي أستاذ اليت خلصت إليها هي : دمحم
 (.اإذا،لو، كلم)الشرط غري جازمة مثل 

 .إن مجلة الشرط تشتمل على فعلني مها فعل الشرط وجوابه: إبراهيم
 من يعطينا قاعدة أخرى؟: املعلم
فمنها ظرف ملا يستقبل من الزمان , ةيدإن ألدوات الشرط معاين عد: سعد
 (.لو)، ومنها حرف امتناع المتناع مثل (إذا)مثل 

 أحسنت اي سعد، من يعطينا معاين أخرى؟: املعلم
 (.كلما)وللتكرار نستخدم : الرمحنعبد 
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 ،أحسنتم اي أبنائي وأمتىن منكم اللقاء القادم كتابة ثالث مجل: املعلم
 .تستخدم فيها أدوات الشرط غري اجلازمة

 : التقومي: رابعاا 
 :عزيزي الطالب

 .ما أدوات الشرط غري اجلازمة .1
 اكتب ثالثة مجل شرطية غري جازمة؟ .2
 :الشرط احملذوفةأمتم اجلمل اآلتية بوضع مجلة  .3
  فسل ما يستطيع.... ..........................إذا. 
  ما ندمت............... ................لو. 
  ابتهج الناس.............. ...............كلما. 
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 اللقاء الثامن
 (الرهان)تدريبات : املوضوع العربية بني يديك: املادة

 األوىل والثانية: السنة معهد الصديق العايل :كانامل
 1 :احلصة 2119سبتمرب  29اجلمعة،  :اليوم والتاريخ

 
 :األهداف التعليمية: أوال

 :يتوقع من الطالب قبيل االنتهاء من هذا اللقاء أن يكون قادرا على
 .استنتاج العربة من القصة .1
 .استخراج مثال على أدوات الشرط غري اجلازمة .2
 .املعتمدة على أدوات شرط غري جازمةإعراب األفعال الشرطية  .3
 .تكوين مجل شرطية مستخدماً أدوات الشرط غري اجلازمة .0

 :الوسائل التعليمية: اثنيا
 : تتمثل أهم الوسائل التعليمية املستخدمة خالل احلصة يف اآليت

 .الكتاب املدرسي املقرر .1
 .لوحات مكتوب عليها أمثلة .2

 : خطة سري الدرس: اثلثا
يقوم املعلم بتهيئة البيئة الصفية  وترتيب الطالب للدرس، وتقدمي  :التمهيد

كلما تفتحت )تلخيص للدرس السابق، ويكتب مثال على السبورة وهو 
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، ويسأل الطالب، من يستخرج أداة (أبواب احلياة أمام املرء ازداد حبا هلا
 الشرط يف هذه اجلملة؟

 (.كلما)هي : أمحد
 .، مث يسأل أين فعل الشرطيقدم التعزيز اللفظي: املعلم
 .، وإعرابه فعل ماض مبين على الفتح(تفتحت)فعل الشرط هو : أمحد
 أحسنت اي أمحد، وملاذا مل جتزم أداة الشرط؟: املعلم
 .إلاها من األدوات غري اجلازمة: سعد
أحسنتم اي أبنائي، ولننتقل اآلن إىل موضوع الدرس احلايل، وهو : املعلم

 ؟(الرهان)السابق، فمن يقرأ النص مرتبط ابلدرس 
 .يقرؤون كل واحد فقرة: عبد هللا، ودمحم، وإبراهيم

يقدم التغذية الراجعة لقراءهتم، ويقول هلم أحسنتم مجيعاً، هم يطلب : املعلم
من جمموعة أخرى القراءة ويعززهم على حسن قراءهتم، وحسن استماع بقية 

 ة على األرنب؟الطلبة، ويسأل الطالب ملاذا فازت السلحفا
 .ألن األرنب تقاعس وتكاسل: محد

 ومن يضف إجابة أخرى؟: املعلم
أان اي أستاذ، فالسلحفاة اجتهدت وهذا نصيب اجملتهد، فإذا اجتهد : دمحم

 املرء فاز مبا أراد؟
 ما اخللق الذي تدعو إليه هذه القصة؟: املعلم
 .االجتهاد وعدم التكاسل: سعد
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أخرى وهي عدم االستهان ابخلصم حىت لو  أضيف اي أستاذ فائدة : جعفر
 .كان ضعيفا

 .وأضيف اي أستاذ فائدة وهي عدم السخرية من الغري واالستهزاء هبم: سعود
 أحسنتم اي أبنائي، وانظروا إىل النص السابق فمن يستخرج مجال: املعلم

 شرطية غري جازمة؟
 .(يت استطعت أن تدرك الغاية يف وقت قصريناو إذا ت: )عبد الرمحن

 (.فإذا كسلت خسرت الرهان: )عبد هللا
 أحسنت ولكن ملاذا جاءت األفعال غري جمزومة؟: املعلم

 .ألاها سبقت أبدوات شرط غري جازمة: عبد الرمحن
ن، يقوم املعلم بعرض لوحة مكتوب محكالمك صحيح اي عبد الر : املعلم

 عليها مترين وهو مجل شرطية حتتاج إىل جواب الشرط، كما أييت؟
 ..................................كل إنسان مبا يعينه   اشتغللو  .1
 ...........................................كلما زارين صديق  .2
 ....................................إذا أكثرت عتاب الصديق  .3

 من اي أبنائي يكمل اجلمل السابقة بوضع جواب الشرط؟: املعلم
 (.جد ما يرضيهلوُ )األوىل هو  جواب اجلملة: إبراهيم

 (.فرحاً  تُ ازددْ )جواب اجلملة الثانية هو : دمحم
 (.خسرت صداقتهم)جواب اجلملة الثالثة هو : محد
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أحسنتم اي أبنائي فاإلجاابت الدقيقة والصحيحة تدل على فهمكم : املعلم
السليم ألدوات الشرط غري اجلازمة وعملها يف اجلملة، ولتأكيد الفهم فمن 

 .مجلة شرطية تشتمل على أداة الشرط غري اجلازمة وفعلي الشرطلديه ن يكو 
 (.إذا عمل اإلنسان لغريه معروفا وجد مثرة عمله)أان اي أستاذ : دمحم

 (.وة اخلالف بينكمقلو جادلتم السفهاء التسعت : )سعد
أحسنتم أيها الطالب اجملتهدون، فأنتم اآلن ومن خالل ما شاهدت : املعلم

 .م قد فهمتم الدرس جيدامن إجاابتك
 وهو إجابة التمرين نزيليقوم يف اهاية احلصة حتديد الواجب امل: املعلم
 .السابع

 : التقومي: رابعا
 :عزيزي الطالب

 . أمتم اجلمل الشرطية اآلتية بوضع جواب الشرط املناسب .1
  لو اشتغل كل إنسان مبا يعينه.................................. 
  صديقي كلما زارين.......................................... 
 ق إذا أكثرت عتاب الصدي.................................... 
  كلما غرق الناس يف الرتف.................................... 



928 

 

للسنة األوىل والسنة  يف اللغة العربية قيصفات االختبار الرت اجدول املو 
 بعد التحكيم الثانية يف معهد الصديق العايل آبتشيه الكربى

 
من نوع االختبار من متعدد، إذ وضعت  قيكما مت بناء االختبار الرت 

أربعة خيارات واحدة منها صحيحة، وقد متت كتابتها ابللون الغامق 
 .لتمييزها

 :املواصفات اآليت وهووقد مت عمل االختبار اعتمادا على جدول 
          مستوايت      

 بلوم  
 الوحدات

 اجملموع التطبيق الفهم التذكري

 النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار النسبة التكرار

 % 55 11 % 21 0 %15 3 % 21 0 املبين للمجهول
 % 05 9 % 11 2 % 21 0 %15 3 أسلوب الشرط
 % 111 21 % 31 0 % 31 7 % 35 7 جمموع األسئلة
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للسنة األوىل والسنة الثانية يف معهد  ي يف اللغة العربيةقاالختبار الرت 
 بعد التحكيم الصديق العايل آبتشيه الكربى

 
 : عزيزي الطالب
وحدة )يهدف هذا االختبار إىل قياس املستوى دروس الوحدتني  -

العربية بني يف كتاب ( املبين للمجهول، ووحدة أسلوب الشرط
 .للسنة األوىل والسنة الثانية يف معهد الصديق العايل يديك

فقرة من نوع اختيار من متعدد، ( 21)يتكون هذ االختبار من  -
 .، واحدة منها صحيحةخريةلكل فقرة أربع 

املطلوب منك اختيار الرمز على اإلجابة الصحيحة، ووضع  -
 .دائرة حوله

 :معلومات الطالب
 الثانية)  (    ىلاألو : )  ( سنةال
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ة الثانية يف معهد للسنة األوىل والسن ي يف اللغة العربيةقاالختبار الرت 
 آبتشيه الكربى الصديق العايل

: التاريخ.....   ....: ......الطالب مرحلة : ................اسم الطالب
 ...................: ...عهدامل  .....................
 .......: ...............الزمان  .....................: الشعبة

رمز تبادل السؤال واجلواب مع زميلك مث اخرتا : عزيزي الطالب
 :اإلجابة الصحيحة
 فقرات االختبار

 (:يُقام حفل كبري)يف مجلة ( حفل)راب انئب الفاعل عاخرت حركة اإل .1
 .حفل   .أ 
 .حفالً  .ب 
 .حفلٌ  .ج 
 .حفل   .د 

مضمومة احلرف ( أُنريت املدرسةُ )مجلة يف ( املدرسةُ )جاءت كلمة  .2
 :األخري ألاها

 .مبتدأ .أ 
 .خرب .ب 
 .فاعل .ج 
 .انئب فاعل .د 

 :عالمة اإلعراب يف انئب الفاعل هي .3
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 .الرفع .أ 
 .النصب .ب 
 .اجلزم .ج 
 .اجلر .د 

 :حيذف الفاعل يف مجلة املبين للمجهول ويقوم مقامه .0
 .شبه اجلملة .أ 
 .انئب الفاعل .ب 
 .اجلملة اخلربية .ج 
 .الفعل .د 
 : حيذف الفاعل يف مجلة املبين للمجهول ألنه .5

 .معروف .أ 
 .ال فائدة لذكره .ب 
 .اجلهل به .ج 
 .مجيع ما ذكر .د 
 : تتغري صورة الفعل املاضي عند بنائه للمجهول حيث .0

 .يضم أوله وآخره .أ 
 .ُيضم أوله ويكسر ما قبل آخره .ب 
 .يكسر أوله ويضم آخره .ج 
 .ُيضم أوله ويكسر آخره .د 
 :يف املبين للمجهول لتصبح( قال)تتغري صورة الفعل املاضي  .7
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 .قيل .أ 
 .قول .ب 
 .قال .ج 
 .يقال .د 

 :أصلها يف املبين للمعلوم هو( ُدعيت)إن صيغة املبين للمجهول  .9
 .دعي .أ 
 .دعوت .ب 
 .دعت .ج 
 .دعوة .د 

 :عند بنائه للمجهول( يصون)يصبح الفعل  .9
 .ُيصان .أ 
 .ُتصان .ب 
 .تصون .ج 
 .تصن .د 
يف املبين للمجهول تغريت صورهتا من الفعل املبين ( ُيشك ر)إن كلمة  .11

 :للمعلوم اآليت
 .ُيشك ر .أ 
 .ش ك ر   .ب 
 .ي شُكر .ج 
 .شكراً  .د 
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 :من أدوات الشرط اليت جتزم فعلني .11
 .إن .أ 
 .بينما .ب 
 .إنَّ  .ج 
 .إمنا .د 
 : من أدوات الشرط اجلازمة اليت تستخدم( مىت) .12

 .للمكان .أ 
 .للعاقل .ب 
 .لغري العاقل .ج 
 .للزمان .د 
مهما حتاولوا إخفاء )عالمة جزم الفعل املضارع اجملزوم يف مجلة  .13

 :هي( يظهرها هللاعيوبكم 
 . السكون .أ 
 .الواو .ب 
 .حذف حرف العلة .ج 
 .حذف النون .د 
الفعل الصحيح الذي ميكن استبداله ابلفعل الذي حتته خط يف مجلة  .10

 : هو( نفس املؤمن يقرتب من هللا تصفيمىت )
 .تصفو .أ 
 .تصفا .ب 
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 .تصفُ  .ج 
 .تصف   .د 
 :على اجلمل تدخل أدوات الشرط غري اجلازمة .15

 .الفعلية .أ 
 .االمسية .ب 
 .اخلربية .ج 
 .أشباه اجلمل .د 
اإلنسان يف  إذا عمل)يف مجلة ( عمل)عالمة البناء األخرية لكلمة  .10

 : هي( هاحلياة اندفع مبواهب
 .عمل   .أ 
 .عملُ  .ب 
 .عمل .ج 
 .عمل   .د 
 :أداة شرط غري جازمة تقيد( كلما) .17

 .االمتناع .أ 
 .التكرار .ب 
 .الزمان .ج 
 .املكان .د 
 (:اجتهد الطالب ألدرك الغايةلو )أعرب ما حتته خط يف مجلة  .19

 . فعل ماض مبين على الفتح .أ 
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 .فعل ماض جمزوم .ب 
 .فعل ماٍض مبين على الضم .ج 
 .فعل ماٍض مبين على السكون .د 
 (:من يذهُب إىل مكة هتدأ نفسه)صحح اخلطأ يف فعل الشرط  .19

 .يذهبو .أ 
 .يذهب .ب 
 .يذهب   .ج 
 .يذهب   .د 
 :ما اجلملة الشرطية فيما أييت .21

 ما حفظت  من كتاب هللا تعاىل؟ .أ 
 .وابهثما تقدم من خري تلق   .ب 
 !ما أعظم دمحماً  .ج 
 !أمجل املنظر ام .د 
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للسنة األوىل والسنة الثانية يف  مقياس التفكري االستقرائي يف اللغة العربية
 معهد الصديق العايل آبتشيه الكربى

 
 :عزيزيت الطالبة/عزيزي الطالب

يهدف االختبار احلايل إىل احضار جمموعة من الشواهد أو األمثلة  
لتصل إىل نتيجة جتمع بينها، حيث يتم االنتقال هبذا  أو احلقائق أو املفاهيم

 .االختبار من اخلاص إىل العام، ومن األمثلة إىل القاعدة
فقرة من نوع االختيار من متعدد، ( 21)يتكون هذا االختبار من  

اللتني ( املبين للمجهول، وأسلوب الشرط)صيغت الفقرات من وحديت 
ا ختتار اإلجابة األصح واألنسب درستهما، وليس هناك إجابة خاطئة إمن

للمعلومة املعطاة، إذ يعد هذا البديل تعميما أو قاعدة مستنتجة من املقدمة 
 .أو الفقرة

حرف، ( إىل)فعل، ( نظر)، (نظرت إىل السماء)ومثال على ذلك مجلة 
 :إن التعميم الذي يشتمل على هذه املعلومات هو. اسم( السماء)

 .حرفاجلمل تتكون من اسم وفعل و  .أ 
 .اجلمل تتكون من فعل وفاعل .ب 
 .أقسام الكالم اسم وفعل وحرف .ج 
 (.جار وجمرور)يتعّدى الفعل الالزم بشبه مجلة  .د 

ألاها جاءت استنتاجا وتلخيصا ( ج)االختيار األصح هو 
 .للمعلومات املوجودة يف املقدمة رغم صحة اخليارات األخرى بشكل عام
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والسنة الثانية يف معهد الصديق  للسنة األوىلاختبار التفكري االستقرائي 
 العايل آبتشيه الكربى

 : ...........الطالب مرحلة ........: ..اسم الطالب
 : ................سةاملدر  ..: .............التاريخ
 ..........: ......الزمن ..........: .....الشعبة

لكل يف ضوء فهمك للمثال السابق، اخرت التعميم األصح املناسب 
حتت رمز اإلجابة األصح يف ورقة ( X)فقرة من الفقرات اآلتية بوضع إشارة 

 .اإلجابة املرفقة
 

 مقياس التفكري االستقرائي يف اللغة العربية
استمع إىل السؤال، مث اخرت اجلواب الصحيح من : الطالب يعزيز 

 :رمز اإلجابة الصحيحة التالية
 العبارة

طُرد الشيطاُن من )، وتقول (ضعيفاً وخلق اإلنساُن : )قال تعاىل .1
 :حذف الفاعل يف اجلملة داللة على( أُنزل آدُم من اجلنة)و, (الرمحة

 .اجلهل ابلفاعل .أ 
 .العلم به فال حاجة لذكره .ب 
 .الرغبة يف إخفائه .ج 
 .ال يتعلق بذكره فائدة .د 

الزجاُج، )، جاءت األمساء (أُكل الطعامُ )و( ُكسر الزجاجُ )تقول  .2
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ان الفاعل وأتخذ حركتها، ويف ضوء ذلك لتنوب مك( والطعامُ 
 :نستنتج أن

 .لنائب الفاعل ما للفاعل من أحكامه .أ 
 .انئب الفاعل معرابً وليس مبنياً  .ب 
 .انئب الفاعل أييت يف مجلة املبين للمجهول .ج 
 .حيذف انئب الفاعل ويقوم مقامه انئب الفاعل .د 

ويف  ،(ُسر ق البيتُ )حيذف انئب الفاعل عندما جنهل شخصه مثل  .3
 :ضوء هذا نستنتج أن

 .حيذف انئب الفاعل عندما ال يتعلق بذكره فائدة .أ 
 .ينوب انئب القاعل عندما ال يتعلق بذكره فائدة .ب 
حيذف الفاعل عندما يكون هناك سبب حلذفه، وينوب عنه  .ج 

 .انئب الفاعل
 .حيذف الفاعل عند عند الرغبة يف إخفائه .د 

، (قيل، صني)بح عند حتويلها للمجهول تص( قال، صان)األفعال  .0
 :وهذا داللة على أن

 .الفعل املاضي تتغري صورته عند حتويله مبنياً للمجهول .أ 
عند حتويلها ( ايءً )تقلب ( ألف)األفعال الثالثية إذا كان وسطها  .ب 

 .للمبين للمجهول
 .خيتص هذا التغيري األفعال الثالثية .ج 
 .يف األفعال املبنية للمجهول( ايء)إىل ( األلف)تقلب  .د 
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روعي، )عند حتويلها للمجهول تصبح ( راعي، عامل، دافع)األفعال  .5
 :ويف ضوء هذا التغيري ُيستنتج( دوفع، عومل

يف صيغة املبين للمجهول إذا كان ( واو)إىل (األلف)تقلب  .أ 
 .الفعل غري ثالثي

 .تتغري صياغة األفعال غري الثالثية يف املبين للمجهول .ب 
عن صياغة مجلة املبين مجلة املبين للمجهول ختتلف صياغتها  .ج 

 .للمعلوم
 .الفعل املاضي تتغري صورته عند بناء مجلة املبين للمجهول .د 

رتم)الفعل  .0 تتغري صياغته يف مجلة ( حيرتُم الصغرُي الكبري  )يف مجلة ( حي 
 :ويدل هذا على أن, (حُيرتُم الكبريُ )املبين للمجهول ليصبح 

 .للمجهولصورة الفعل املضارع تتغرييف مجلة املبين  .أ 
 .انئب الفاعل حكمه الرفع .ب 
عند صياغته يف ( ألفاً )يقلب ( واو)إذا كان احلرف قبل اآلخر  .ج 

 .مجلة املبين للمجهول
 .حذف الفاعل يف مجلة املبين للمجهول .د 

رتم)الفعل  .7 تتغري صياغته يف مجلة ( حيرتُم الصغرُي الكبري  )يف مجلة ( حي 
 :ويدل هذا على أن، (حُيرتُم الكبريُ )املبين للمجهول ليصبح 

 .الفاعل حيذف يف مجلة املبين للمجهول .أ 
 .انئب الفاعل حيل حمل الفاعل يف احلركة اإلرابية .ب 
 .تتغري صورة الفعل املضارع يف مجلة املبين للمجهول .ج 
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الفعل املضارع عند صياغته للمبين للمجهول يضم أوله ويفتح ما  .د 
 .قبل آخره

فقد كان ( تـُُعلمت)فعل ، عند النظر يف ال(تُعلمت املسألة)تقول  .9
 :، نستنتج أن(تـ ع لمتُ )أصله يف املبين للمعلوم 

 .الفاعل يف مجلة املبين للمجهول ُحذف .أ 
 .انئب الفاعل مرفوع .ب 
إذا كان الفعل مخاسياً مبدوؤاً بتاء زائدة ُيضم أوله واثنيه ويُكسر  .ج 

 .ما قبل آخره
 .صورة األفعال املضارعة تتغري عند بنائها للمجهول .د 

 :على أن( م ن يذهب إىل حكمه هتدأ نفسه)اجلملة اآلتية تدل  .9
 .مجلة الشرط تشتمل على فعلني مضارعني جمزومني .أ 
 .أفعال الشرط جمزومة .ب 
 (.م ن)من أدوات الشرط  .ج 
 .اجلملة الشرطية تبدأ أبداة الشرط .د 
 :من أدوات الشرط الدالة على( مىت) .11

 .مجلة الشرط .أ 
 .وجود فعلني يف مجلة الشرط .ب 
 .يف مجلة الشرطمعىن الزمان  .ج 
 .أداة شرط .د 
إن ( إن تدرس تنجح)و ( من يذهب إىل مكة هتدأ نفسه)تقول  .11



949 

 

حركة الفعل يف اجلمل اآلتية تغريت وأصبحت سكون مما يدل على 
 :هي( إن، م ن، ما، مىت، أينما، مهما)أن 

 .من أدوات الشرط .أ 
 .من أدوات الشرط اجلازمة .ب 
 .تدخل على مجلة فيها فعلني .ج 
 .اجلملة الشرطية ابلسكون جتزم األفعال يف .د 
عالمة إعراب الفعل ( مىت تصُف نفس املؤمن يقرتب من هللا) .12

 :اجلزم حبذف حرف العلة، وهذا يدل على أن( تصفُ )
 .من أدوات الشرط اجلازمة( مىت) .أ 
 .حتتاج لفعلني يف مجلة الشرط( مىت) .ب 
إذا انتهى الفعل حبرف علة حذفت عالمة للجزم يف مجلة  .ج 

 .الشرط
 .يف مجلة الشرط جمزومةاألفعال  .د 
اشتملت على فعلني، ويف ( ما تقدم من خري تلق جوابه)يف مجلة  .13

 :ضوء هذا
 .تشتمل مجلة الشرط على فعلني .أ 
 .الفعل يف مجلة الشرط جمزوم .ب 
 .أداة الشرط تدخل على اجلملة الفعلية .ج 
إذا دخلت على اجلملة تدل على معان متعددة منها ( ما) .د 

 .الشرط واالستفهام والتعجب
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لو استخدم املرء عقله لتفتحت )يف مجلة الشرط ( استخدم  )الفعل  .10
فقد جاءت هذه اجلملة مبدوءة أبداة شرط هي ( أمامه أبواب احلياة

 :، وفعل الشرط مل أييت جمزوما، ويف ضوء ذلك فإن(لو)
 .أفعال الشرط قد أتيت جمزومة .أ 
 .أفعال الشرط قد أتيت غري جمزومة .ب 
 .اجلملة من أدوات الشرط يف هذه( لو) .ج 
 .من أدوات الشرط غري اجلازمة( لو) .د 
جتزم الفعل، وأداة ( ما، مهما، مىت، أينما, إن, من)أدوات الشرط  .15

غري جازمة لألفعال بعدها، وبناء عليه ( إذا، لو، كلما)الشرط 
 :نقول

 .أفعال أتيت جمزومة .أ 
 .أفعال الشرط أتيت غري جمزومة .ب 
داة املستخدمة اجلزم وعدمه يف أفعال الشرط يعتمد حسب األ .ج 

 .يف اجلملة
 .أدوات الشرط هلا معان وأعمال متعددة .د 
، إذ (كلما زارين صديق، فرحت بزايرته)نقول يف اجلملة الشرطية  .10

 :تشتمل هذه اجلملة على فعل حيتاج جلواب، وعليه نقول
 .غري مكتملة املعىن .أ 
 .فقدت اجلملة جواب الشرط .ب 
 .أفعال الشرط جمزومة .ج 
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 .غري اجلازمةمن أدوات الشرط ( كلما) .د 
فعل ( من حيذر عدوه ينج من أذاه)يف اجلملة ( حيذر)يعرب الفعل  .17

 :مضارع جمزوم، وذلك ألن
إذا دخلت أداة الشرط اجلازمة على اجلملة فإن عالمة اإلعراب  .أ 

 .تكون اجلزم
 .تشتمل اجلملة الشرطية عل فعلني .ب 
 .الفعل املضارع يف مجلة الشرط جمزوماً  .ج 
 .ة ومنها غري اجلازمةأدوات الشرط منها اجلازم .د 
يذهب، هتدأ، : )إذا دخلت أداة الشرط اجلازمة على األفعال اآلتية .19

يف مجلة الشرط فإاها جتزمها ابلسكون، وهذا ( يبعد، جيد، يقرتب
 :داللة على أن

 .أدوات الشرط غري جازمة .أ 
 .األفعال يف مجلة الشرط جمزومة .ب 
وعالمة  األفعال اليت تنتهي حبرف صحيح يف مجلة الشرط جتزم .ج 

 .جزمها السكون
 .عالمة اجلزم السكون .د 
، الحظ حركة (يُهزم العدو)، و(ُيكرم املرء)و( يُعان اجلار)تقول  .19

 :وعليه نقرر أن, انئب الفاعل يف اجلملة اآلتية
 .انئب الفاعل أييت دائماً مرفوعاً  .أ 
 .يضم أول الفعل املبين للمجهول .ب 
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 .ال يوجد يف مجلة املبين للمجهول فاعل .ج 
 .بين للمجهول فعليةمجلة امل .د 
املرُء، اجلاُر، )، الحظ (يهزم العدو)و, (ُيكرم املرء)و, (يُكر م)تقول  .21

كيف كان إعراهبا يف مجل املبين للمعلوم، وكيف اصبح ( الطعام
إعراهبا يف مجل املبين للمجهول، فقد كانت مفعول به يف املبين 

كن للمعلوم وأصبحت انئب فاعل يف املبين للمجهول، وعليه مي
 :القول أن

كل اسم بعد فعل املبين للمجهول وأصله مفعول به هو انئب  .أ 
 .فاعل

 .انئب الفاعل مرفوع .ب 
 .فعل املبين للمجهول مرفوع األول ومنصوب  ما قبل آخره .ج 
 .مجلة املبين للمجهول تتكون من فعل وانئب فاعل .د 

 

  


