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 الخالصة
                                                                                                                                                     هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية اآلتية:                                                                                  للتثبت من 

المجموعة التجريبية الذين يدرسون قواعد اللغة  تالميذال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات 

تالميذ المجموعة الضابطة الذين يدرسون قواعد اللغة العربية  ومتوسط درجات STAD العربية بطريقة  

 . 5 ,53 عند مستوى داللة  التقليديةبالطريقة 

 الدراسة الحالية في العراق في الجامعة المستنصرية/ كلية التربية األساسية. الدراسة: أجريتمكان 

 نوع المنهج: اتبع الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي للبحث.

المدارس الحكومية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية  : تألف مجتمع البحث من المدارسوعينتهحث مجتمع الب

قاطع بغداد الجديدة/ البلديات. اختار الباحث منها  بطريقة السحب العشوائي  محافظة بغداد/ الرصافة الثانية
1
 

كانت تضم ثالث شعب للصف الخامس االبتدائي,  لبحثه, إذ)مدرسة التراث العربي االبتدائية( لتكون عينة 

وبطريقة السحب العشوائي
2
تمثل المجموعة  التجريبية والشعبة ) ب(تمثل المجموعة  ) ج( اصبحت الشعبة 

( تلميذ, وبعد ذلك استبعد الباحث   53) ) ب( ( تلميذ وفي الشعبة53) ) ج( الضابطة وكان عدد التالميذ في الشعبة

التالميذ الراسبين منهما إحصائيا المتالكهم خبرات سابقة, وبواقع ثالث تالميذ من المجموعة التجريبية وتلميذ 

وعة الضابطة, وبذلك اصبح عدد التالميذ في كل مجموعة من المجموعتين التجريبية والضابطة واحد من المجم

(53 .) 

 )االختبار التائي لعينتين مستقلتين,: الوسائل االحصائية: استعمل الباحث الوسائل االحصائية المناسبة لبحثة وهي

)كا( مربع كاي
2
معامل فعالية البدائل الخاطئة, معامل ارتباط بيرسون, معامل  معامل الصعوبة, معامل التمييز, ,

, وبعد استخراج النتائج توصل الباحث إلى عدد من االستنتاجات والتوصيات ارتباط سبيرمان.براون(

 والمقترحات.

 

 

 

 

                                                           
 وضع الباحث ثالثة عشر قصاصة في صندوق كل قصاصة تمثل اسم مدرسة وقد سحب القصاصة االولى فكانت مدرسة 1

 .)التراث العربي(

وضع الباحث ثالث قصاصات تمثل ثالث شعب وقد سحب القصاصة االولى لتكون المجموعة التجريبية)ج( اما   2

 )ب( . القصاصة الثانية فكانت للمجموعة الضابطة



 

 
533 

 

 

The Effect of "STAD" Method in 

Achieving Fifth Grade Students in 

Arabic Grammar 

 

 

 

 

 

ABSTRACT 
To confirm the objective of the research, the researcher put the following zero 

hypothesis: 

There was no statistically significant difference between the average score of students 

in the experimental group who taught Arabic grammar in STAD method and the 

average score of students in the control group who study Arabic grammar in the 

traditional way at a level of 5053.  

Place of study: The present study was conducted in Iraq at Al-Mustansiriya University 

/ Faculty of Basic Education. 

Type of Curriculum: Follow the researcher experimental design with partial control of 

the research. 

The research community and its type: The research community consisted of schools, 

day-school schools belonging to the Directorate General of the province of Baghdad / 

second Rusafa, Baghdad New Sector / municipalities. (C) represents the experimental 

group and the division (b) represents the control group and the number of students in 

the division (c) (53) students and in Division (b) (53) students, and then excluded the 

researcher students who are statistically absent from their previous experience, and 

three students from the experimental group and one student from the control group, 

thus the number of students in each group of experimental and control groups (36). 

Statistical methods: The researcher used the appropriate statistical methods for the 

study: (the test of two independent samples, square Kai (Ka
2
), coefficient of 

difficulty, coefficient of discrimination, coefficient of the effectiveness of the wrong 

alternatives, Pearson correlation coefficient, Spearman, Bron correlation coefficient) 

The researcher to a number of conclusions, recommendations and proposals. 
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 مشكلة البحث: اوالً:
ان من يتقصى حقيقة ضعف التالميذ في قواعد اللغة العربية ال يجد مشقة في الوقوف على تلك الحقيقة وهذا     

الضعف ال يقتصر على مرحلة بعينها بل يشمل جميع المراحل بما فيها الجامعية وهذا ما اكدته الدراسات و 

لمس الباحث بنفسه هذا الضعف كونه  البحوث التي عمدت الى تقديم ما من شانه معالجة هذا الضعف و قد

محاضرا في احدا المدارس اذ وجد ان كثير من التالميذ ال يميزون بين االفعال و كذلك ال يميزون بين االسم و 

( التي 2502( و دراسة  خضير ) 2553(,و دراسة العوادي )  2555الفعل و ما يؤكد ذلك دراسة المشهداني ) 

ى تحصيل التالميذ في قواعد اللعة العربية, و قد اوعز المتخصصون في اللغة اكدت جميعها على تدني  مستو

العربية و مناهج و طرائق تدريسها الى ان هذا الضعف قد يكون بسبب المادة نفسها لما فيها من تعقيد و صعوبة , 

ين على تدريسها, و عزا اخرون ان السبب هو في طرائق تاليف كتبها, و اخرون يرون ان السبب يعود الى القائم

في حين يرى اخرون ان السبب هو كامن في استراتيجيات    طرائق واساليب تعليمها او تدريسها اذ ان المشكلة 

:  2552ليست في المادة نفسها وانما في استراتيجيات وطرائق واساليب التدريس المتبعة ) الدليمي , وكامل ,

لة هي كامنة في استراتيجيات و طرائق  اساليب التدريس والتعليم ( .   يتفق الباحث مع من ذهب الى ان المشك05

المتبعة ويؤكد )الهاشمي( ذلك اذ يرى ان قواعد اللغة العربية ليست صعبة اذا ما عرضها المعلم بطريقة ميسرة و 

 ( .23: 2552سهلة اي ان القصور يكمن في الطريقة و ليس في المادة نفسها )الهاشمي,

من الجبوري وحمزة إن درس قواعد اللغة العربية مشكلة ماثلة امام  التالميذ و المعلمين على  وكذلك يرى كل    

حدا سواء, وعند البحث عن اسباب هذه المشكلة نجد عوامل كثيرة ابرزها يتعلق بطرائق التدريس )الجبوري, 

 (.220: 2505وحمزة, 

التعليم او التدريس و ما يؤكد ذلك كثرة الندوات و  اذ ان الطرائق التقليدية اصبحت غير مجدية في تحقيق اهداف

المؤتمرات التي عقدت من اجل تطوير العملية التدريسية و التربوية و نصت توصياتها على ضرورة االطالع 

على استراتيجيات و طرائق و االساليب الحديثة بما يتالءم مع الثورة العلمية و المعرفية , ومن هذه المؤتمرات 

من شهر  20الى  25لثاني عشر الذي عقد في الجامعة المستنصرية / كلية التربية االساسية للمدة من ) المؤتمر ا

( تحت شعار ) المعلم رسالة البناء و السالم في المجتمع (, و المؤتمر العلمي الثالث عشر 2505نيسان لسنة 

اذار  55الى  03متجدد ( للفترة ) من المنعقد في المكان نفسه و تحت شعار ) التربية نبض حي و فعل انساني 

 (.  32:  2505( ) زاير , و سماء ,2500لسنة 

( بعدها احدى طرائق التدريس الحديثة في تدريس قواعد  s-t-a-dو مما تقدم عمد الباحث الى توظيف طريقة ) 

 اللغة العربية لعلها تسهم في تقليل او معالجة ضعف التالميذ في قواعد اللغة العربية 

 

 ثانياً: أهمية البحث
وتمتاااااز اللغااااة العربيااااة بخصااااائه لغويااااة تجعاااال  منهااااا لغااااةا غنيااااةا تسااااتطيع أن ت ساااااير التطااااور الحضاااااري 

والفكااااري , باااادليل أنهااااا اسااااتطاعت فااااي العهااااود اوسااااالمية المختلفااااة , أن تسااااتوعب الفكاااار الاااادخيل والعلااااوم 

, وفااااي هااااذا يقااااول )جااااون فاااارن( :  إن ( 32: 0325المختلفااااة , وان تعباااار عنهمااااا بلغااااة صااااافية ) فريحااااة, 

: 0325اللغااااة العربياااااة لغاااااة مساااااتقبل, والشاااااك اناااااه  سااااايموت غيرهاااااا فاااااي حاااااين تبقاااااى هاااااي حية )السااااايد,

(.ويسااتند تنظااايم اللغااة العربياااة إلااى قواعاااد ثابتااة, متسااااندة, مترابطااة وتكشاااف مراقبااة هيكليتهاااا ومااا يطااارأ 05

اعااد ثابتااة, وتؤلااف هااذه الخصااائه مجتمعااة عليهااا ماان تغياارات و تباادالت تحصاال ضاامن أطاار محاادودة وقو

: 0320عبقريااة العربيااة, وتميزهااا ماان غيرهااا, وتجعلهااا تنفاارد فااي عااالم ال تشااتر، فيااه مااع غيرهااا )طحااان,

023.) 

ومهمااا اطلنااا الحااديث علااى اللغااة العربيااة فهننااا لاان ننصاافها فهااي روم األمااة العربيااة واوسااالمية وقلبهااا       

 النابض.

وتنقساااام اللغااااة العربيااااة علااااى اقسااااام مختلفااااة  ماااان ناحيااااة التاااادريس هااااي: القااااراءة, والخااااط, واومااااالء,    

والتعبياااار, والقواعااااد, والتاااادريب اللغااااوي, واألناشاااايد, والمحفوظااااات, والنصااااو   ويقصااااد بتقساااايم اللغااااة 

ربوياااون إلاااى علاااى أقساااام تنسااايق العمااال فاااي المحااايط الدراساااي و تحدياااد مااادة زمنياااة لكااال قسااام  ليصااال بهاااا الت

 (.                                                     55: 2553الغاية العامة )الشمري وسعدون, 

وتعاااد قواعاااد اللغاااة العربياااة بمنزلاااة العماااود الفقاااري لهاااا,  إذ إنهاااا ليسااات معلوماااات ومعاااارف تضااااف إلاااى  

اللسااااان وإجااااادة التعبياااار والبيااااان الخاااازين  الااااذهني ,باااال وساااايلة إلااااى غايااااة ,إذ تكااااون وساااايلة إلااااى اسااااتقامة 

 ( .255: 0332)إبراهيم,
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وت عَاااادا دراسااااة القواعااااد النحويااااة وساااايلة أساسااااية تااااؤدي إلااااى التعبياااار الصااااحيح وفهاااام األفكااااار وإدرا،       

 ( .33: 2550المعاني بيسر )أبو مغلي,

مااان ينطاااق بالعربياااة علياااه ويؤكاااد ابااان األثيااار أنل أول العلاااوم التاااي ينبغاااي تعلمهاااا هاااو علااام النحاااو, فكااال        

أن يتقنهااا ماان إتقانااه للنحاااو إذ قال: أمااا علاام النحاااو فانااه فااي علااام البيااان ماان المنظاااوم والمنثااور بمنزلااة أبجاااد 

 (.  052: 0323في تعليم الخط....  )ابن األثير, 

إلااى أهميااة النحااو بقولااه:   النحااو ماان اللغااة بمنزلااة القلااب ماان جساام   Ghomiskeyويشااير )تشومسااكي(   

وياااارى عاشااااور (22: 0325ماااان غياااار قلب )المنظمااااة , اونسااااان وال يمكننااااا أن نتصااااور حياااااة ألي إنسااااان

, وثانيهماااا الهااادف الاااوظيفيل   -والحوامااادة أنن هناااا، هااادفين رئيساااين لتااادريس النحاااو, أولهماااا: الهااادف النظاااريل

ا وكتابااا و تنااادرج تحتهماااا  -ةا ويقصاااد بالهااادف الاااوظيفيل الموضاااوعات النحوياااة المساااتعملة فاااي لغاااة الطلباااة تحااادثا

 األهداف اآلتية : 

تقاااويم اعوجااااج اللساااان, وتصاااحيح المعااااني والمفااااهيم ,ذلاااك بتااادريب الطلباااة علاااى اساااتعمال األلفااااظ  : أّوالً 

 والجمل والعبارات استعماالا صحيحا,ا يصدر من غير تكلف وال جهد,

أخطاااء اللغاااة ,  ذلااك بتعوياادهم التااادقيق تمكااين الطلبااة مااان القااراءة والكتابااة والحااديث بنحاااو  خااال  ماان  ثانياااً :

 في صياغة األساليب والتراكيب حتى تكون خالية من الخطأ النحويل الذي يذهب بجمالها,

تيساااير إدرا، الطلباااة للمعااااني والتعبيااار عنهاااا بوضاااوم , وجعااال محاكااااتهم للصاااحيح مااان اللغاااة التاااي  ثالثااااً :

, بد ا على أساس  مفهوم   الا من أن تكون مجرد محاكاة آليلة ,يسمعونها أو يقرؤونها مبنيا

توقاااف الطلباااة علاااى أوضااااع اللغاااة وصااايغها,ألنن النحاااو إنماااا هاااو وصاااف علمااايل  لتلاااك األوضااااع  رابعااااً :

 والصيغ,وبيان التغيرات التي تحدث في ألفاظها,

 إنن الطلبااااة الااااذين يدرسااااون لغااااة أجنبيااااة إلااااى جانااااب لغااااتهم القوميااااة يجاااادلون فااااي دراسااااة قواعااااد خامساااااً :

ا مااان القواعاااد العاماااة, كأزمناااة  اااا يسااااعدهم علاااى فهااام اللغاااة األجنبياااة,ألنن باااين اللغاااات قااادراا مشاااتركا لغتهم,ممن

 (.            053: 2553األفعال والتعجب والنفي واالستفهام والتوكيد  )عاشور, والحوامدة,

, وتلاااك وألهمياااة القواعاااد النحوياااة فقاااد شاااهدت الدراساااات اللغوياااة ذلاااك الجهاااد الاااوا      فر مااان العطااااء العلمااايل

الكثااااارة الكااااااثرة مااااان المؤلفاااااات والتصااااانيفات والشاااااروحات واالساااااتدراكات ,فلااااام يشاااااهد الفكااااار اوساااااالميل 

ماادارس فاااي علاااوم العربيناااة إالل فاااي الفقااه والقواعاااد النحوياااة, ففاااي الفقاااه هنااا، الماااذاهب الخمساااة, وفاااي النحاااو 

لكوفاااة , وهاااذا دليااال علاااى أنن هناااا، اتجاهاااات فكرياااة هناااا، مااادارس عااادلة, لكااان أشاااهرها مدرساااتا البصااارة, وا

 , اااااة العربينااااة فااااي مدرسااااتي البصاااارة والكوفااااة )الهاشااااميل ذات أسااااس علميااااة يمارسااااها مجتهاااادو الفقااااه, ون حن

2552 :23. ) 

والقواعاااد النحوياااة فاااي مدارسااانا ومعاهااادنا وجامعاتناااا يمكااان تعلمهاااا إ ذا تاااوافرت الطريقاااة المالئماااة لتدريساااها 

القاااائمين بعملياااة تعليمهاااا سااالو، أقااارب السااابل وأيسااارها لتعلااايم القواعاااد النحوياااة, وأن يفكاااروا  يجاااب علاااىاذ 

ا يشد القلوب ويبعد عنها التعقيد وااللتواء  ) الرحيم ,   . ( 000: 0333في الطريقة التي يلبسونها لباسا

والقاااائم بتدريساااها ) المااادرس إن لطريقاااة التااادريس أهمياااة ال تقااال عااان أهمياااة الماااادة الدراساااية ) المااانهج ( اذ 

او المعلاااام ( اذ ياااارتبط نجااااام التعلاااايم وتقدمااااه بالطريقااااة او االساااالوب التعليمااااي وماااادى مالءمتااااه للموقاااااف 

 (.232: 2555التعليمي )الجبوري, 

ونظاااراا لماااا تمتااااز باااه الطرائاااق المساااتندة الاااى التعلااايم التعااااوني مااان مزاياااا جيااادة, أقااادم الباحاااث علاااى توظياااف 

فااااي تعلاااايم قواعااااد اللغااااة العربيااااة , و اختااااار الباحااااث  S-T-A-Dلطرائااااق وهااااي طريقااااة واحاااادة ماااان هااااذه ا

ا لتجربتاااه,  إذ إن االهتماااام بالمرحلاااة االبتدائياااة فاااي الوقااات  الحاضااار تالمياااذ الصاااف الخاااامس االبتااادائي ميااادانا

ز, مااان المعاااايير المهماااة التاااي يقااااس بهاااا تقااادم أي مجتماااع, وتطاااوره موازناااة بغياااره مااان المجتمعاااات ) سااابتر

اااة, وإنلهااام ثروتهاااا الحقيقياااة, ودمهاااا الحاااي  (  52:  0335 و يمثااال تالمياااذ هاااذه المرحلاااة باااراعم مساااتقبل االمل

ا معاااافى فتدفعاااه هاااذه  اااة صاااحيحا ا كاااي يكاااون جسااام االمل المتااادفق , لاااذا ينبغاااي  العناياااة بتعلااايمهم تعليمااااا صاااحيحا

  (33:  0325ة كلهـــــــا. )السيد, الصحة وتلك السالمة الى العطاء والخلق واالبتكار في مجاالت الحيا

 

 ثالثاً : مرمى البحث :
في تحصيل تالميذ الصف الخامس االبتدائي في قواعد  STADيرمي البحث الحالي إلى تعرف    اثر طريقة  

 اللغة العربية     .
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 رابعاً : فرضية البحث :
                                                                                                                                                     هدف البحث وضع الباحث الفرضية الصفرية اآلتية:                                                                                  للتثبت من    

ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط درجات تالميذ المجموعة التجريبية الذين يدرسون قواعد اللغة  

ومتوسط درجات تالميذ المجموعة الضابطة الذين يدرسون قواعد اللغة العربية  STAD العربية بطريقة  

 . 5 ,53 بالطريقة التقليدية عند مستوى داللة 
 

 خامساً : حدود البحث : 
 يتحدد البحث الحالي بـ.      

تالميذ الصف الخامس االبتدائي في المدارس االبتدائية النهارية في محافظة بغداد التابعة للمديرية العامة  -0

 لتربية الرصافة الثانية . 

ي في الفصل الثاني من موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسه لتالميذ الصف الخامس ابتدائ -2

 ( في العراق.2502-2503العام الدراسي )

 

    سادساً :  تحديد المصطلحات : 
 الطريقة :-0

ي َرة  او الحاَلَة او الَمذَْهب  او الَخطا في الشيء)معلوف,  (.  233:  0333أ: لغةا: الطنريقَة  جمعها َطَرائ ق  وهي السل 

ا :  ,  الدليميل عرفها ب: اصطالحا  (02:  2553بأننها:  األداة أو الوسيلة الناقلة للعلم والمعرفة والمهارة  )الدليميل

الخفاف بأنها:   صورة من التعلم التعاوني يستخدم فرق تعلم متعددة القدرات عرفها (  STADطريقة )  *  

مهارات  , قواعد أكاديمية, مبادئلدراسة صورة محددة من المحتوى ,حقائق, مفاهيم, تعميمات, 

 ( .33: 2505)الخفاف,

التعريف االجرائي: هي مجموعة االجراءات التي يتبعها تالميذ المجموعة التجريبية بمساعدة المعلم لجعل عملية 

 التعلم ايسر.

 * التحــصيل :  

    : أ : لُغـَــةً 

, َحَصَل الشيء  ح ص والا ,  بَق ين وذَهَب ما سَواَْه, يقال:ما َحَصَل  جاءت كلمة )َحَصَل( في المعجم الوسيط  وهي 

في يَدين شي ٌء  َرَجَع, وَحَصَل عليه كذا , ثَبََت َووَجَب . وَحَصَل ف اَلن  على الشيء: أَدَْرَكه  َونَاْلَه )مصطفى 

 (  . 033هـ :   0522وآخرون,

 اصطالحاً :ب : 

أنه:  مستوى محدد من االنجاز والتقدم في العمل المدرسي أو األكاديمي يقومه المدرسون  (chaplin)جابلن,

 .( chaplin 1971 : 5)بوساطة االختبارات المقننة 

ا  :هوالتعريف االجرائي  كل ما تحقق من أهداف تعليمية لدى عينة البحث في مادة قواعد اللغة العربية مقاسا

 التحصيلي الذي أعده الباحث. االختبارن عليها في بالدرجات النهائية التي يحصلو

 

  *قواعد اللغة العربية :
 :  أ:لغـــةا 

د  من البيت( (  يْم القََواع  القواعد : جمع قَاعدة , والقَاعدة هي أساس البناء ومنه قوله تعالى  )) وإذ يَْرفَع إ ْبَراه 
١
 ,

م  ل د  ( (وكذلك قوله تعالى   ))فَـأَتَى هللا  ب ْنيَانَه  مَن اْلقََواع 
٢

ا عندما يريد  . وقال ابن األثير : ان هذه الكلمة تطلق لفظا

 .(33: 0333بها المتكلم الضابط , وهو األمر الكلي الذي ينطبق على جزيئات متعددة )ابن األثير,

 
                                                           

 

 

 (023) اآلية , البقرة سورة. ١

 (23) اآلية النحل سورة. ٢
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ا  :    ب: اصطالحـــا

وعلم الصوت , ورسم الحروف العربية إنها :  مفهوم عامل يشمل القواعد النحوية و الصرفية والبالغية  الموسى

, والمعروف أن قواعد اللغة العربية تعني القواعد النحوية و الصرفية في الكتب المقرر تدريسها   ) الموسى , 

0333  :02 . ) 

التعريف االجرائي: تزويد تالميذ الصف الخامس االبتدائي)عينة البحث( بمجموعة من قواعد اللغة العربية 

 كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسة لهم .المضمنة في 

 

:الصف الذي وصل اليه التلميذ بعد مضي أربع سنوات من الدراسة , ويكون * الصف الخامس االبتدائي 

عمره عادةا احدى عشرة سنةا , وهي السنة ما قبل األخيرة من المرحلة االبتدائية ,وهو أحد مستويات المرحلة 

مرحلة رياض األطفال, وتسبق الدراسة المتوسطة ومدة الدراسة فيها ست سنوات )جمهورية  االبتدائية, تأتي بعد

 (53:  0332العراق, وزارة التربية, 

                           
 الجانب النظري

 
 : التعلم التعاوني -اوالً 

القديم )اليوناني, إن التعلم التعاوني فكرة قديمة قدم الوجود البشري, ظهرت بوادرها في العصر 

ا بل له امتداد تاريخي في تراثنا وألكنه  ,والروماني(,وامتدت حتى العصر اوسالمي فالتعاون كفكرة ليس حديثا

كأسلوب أو شكل من أشكال التعليم ظهرت جذوره التاريخية في أواخر القرن الثامن عشر وبدايات القرن التاسع 

لتعاونية الصغيرة في التعلم والتعليم ومنها انتقل إلى الواليات المتحدة عشر في بريطانيا إذ استعملت المجموعات ا

األمريكية, وقد طورت الفكرة على يد األمريكي باركر ثم جون ديوي الذي حث على استعمال  المجموعات 

راسات التعاونية في التعليم وعدت من بين ابرز األفكار التي شددت عليها في عملية التعلم ,ثم أجريت عليها د

وبحوث كثيرة في ستينيات القرن الماضي أثبتت فعاليتها في التعلم ودورها في حل الصراعات النفسية بين 

المتعلمين ومنذ ذلك التاريخ حظي هذا النوع من التعليم بالمزيد من العناية واالهتمام واحتل مساحة واسعة في 

 عمليات التعليم. 

فقاااد بااادأ اساااتعمال الاااتعلم التعااااوني متاااأخرا إذ لااام يساااتعمل إال فاااي ثمانينياااات القااارن  أماااا فاااي بلاااداننا العربياااه   

الماضاااااي والعقااااااد األخياااااار مناااااه فااااااي بعااااااض البلاااااادان العربياااااة كمصاااااار والسااااااعودية والعااااااراق واألردن. 

 (252:   2503)عطية,

والاااتعلم ماااع  وعاارف عباااد الساااالم الاااتعلم التعااااوني بهناااه : هو أسااالوب تدريساااي يتااايح للتالمياااذ فااار  المشااااركة

 (. 25: 2555بعضهم البعض في مجموعات صغيرة عن طريق الحوار والتفاعل  )عبد السالم ,

 المبادئ األساسية للتعلم التعاوني* 

 نسبح معا كي ننجو من الغرق  عبارة اتخذ منها التعلم التعاوني مبدأ رئيس يسير  االعتماد اويجابي المتبادل:-0

 (.053: 2552)ابو حرب واخرون,إيجابية ذاتية من داخل الصفعليه وهذا يعني وجود قدرة 

يتوجب على كل عضو في المجموعة تقديم المساعدة والتفاعل اويجابي  مع زميل اخر  التفاعل وجها لوجه :-2

 (.52: 2553في المجموعة نفسها وجها لوجه)دمحم وعامر,

ل طالب في المجموعة بنصيبه من  العمل وأداء ضرورة إسهام ك  المسؤولية الفردية والمسؤولية الجماعية:-5

 (. 253:    2553األدوار المناطة به ويجب على الفرد االبتعاد عن األنانية والذاتية) الزغول وشاكر , 

ولتعزيز عالقات العمل الوثيقة بين التالميذ عليهم أن يتعلموا أسلوب تطوير  المهارة الشخصية واالجتماعية: -2

 (   Okebukola K, 1986 :585) العالقات االجتماعية المناسبة وتطوير العالقات الشخصية مثل القيادة

من  ويقصد بمعالجة عمل المجموعة التعاونية هو تقويم ما تم من عمل وما تحقق معالجة عمل المجموعة :-3

 (.32: 2550)حليم,األهداف التي مورست العملية التعليمية من أجلها

 طرق التعلم التعاوني *

 طريقة تعليم األقران-0

 طريقة فرق التعلم -2

 طريقة االحجية )جيكسو(-5

 قة التكامليةطريال-2
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 طريقة البحث الجماعي-3

 طريقة تعلم المجموعات الكبيرة-3

 الطريقة البنيوية -3

 

 STADطريقة فرق التحصيل : ا:يثان
( ( وجماعته في جامعة )جون هوبكنزفي  Slavin (طورت هذه الطريقه على يد روبرت )اسىالفين( 

وهي من أبسط طرائق تدريس التعلم التعاوني, إذ إنها مباشرة وواضحة ,وتتم من طريق عرض 0325عام

المعلمون المعلومات المعرفية الجديدة على التالميذ كل أسبوع مستعملين العرض الشفوي أو النه, ويقسم 

ل فمنهم مرتفع ( أعضاء يختلفون في التحصي3-2تالميذ الصف إلى فرق تعلم ,يتألف كل فريق من)

التحصيل ومنهم متوسط ومنهم منخفض, ويستعمل أوراق عمل, أو أي أدوات للدرس والمذاكرة لكي يتقنوا 

المواد األكاديمية, ثم يساعد الواحد منهم األخرين على تعلم المواد ويجيب التالميذ فرديا على اختبارات 

رفية وتصحح هذه األختبارات ويعطى لكل فرد قصيرة كل أسبوع أو مرتين في األسبوع تتناول المواد المع

درجة تحسن ويستند تقدير التحسن هذا على درجة تحسنه عن متوسطات التلميذ الماضية, وتصدر نشرة في 

كل اسبوع  تحتوي على إعالن عن الفرق التي حصلت على أعلى التقديرات ,والتالميذ الذين حققوا أكبر 

 وعات الفائزة بهحدى الطرائق اآلتية:تحسن في الدرجات وتتم مكافأة المجم

 *كتابة أسماء المجموعة على لوحة الشرف داخل الصف الدراسي.

 *العمل على تقليدهم أوسمة التفوق.

 *زيادة درجاتهم أو عالماتهم بما يراه المعلم مناسبا.

 *تقديم الثناء الذي يستحقونه أو غيرها من أشكال التعزيز والتشجيع.

 (  033: 2505)الخفاف,

 

 هي:    STADخطوات طريقة 
 إجراء اختبار تحصيلي فردي قبلي لتحديد درجة كل تلميذ قبل الدراسة .-0

 توزيع التالميذ  بين مجموعات متباينة في التحصيل .-2

 يعرض الدرس على جميع المتعلمين في الصف.-5

 يطلب من المجموعات دراسة الموضوع بالتعاون فيما بين أفرادها.-2

المعلم اختبارا تحصيليا فرديا لجميع أفراد المجموعات أي جميع تالميذ الصف بعد الدراسة يجيب عليها يجري -3

 كل تلميذ منفردا.

يوازن بين درجات التالميذ السابقة ودرجاتهم بعد الدراسة التعاونية فيضيف الفروق التي حصلت بين -3

 وعته   التحصيل السابق والالحق لكل تلميذ إلى مجموع درجات مجم

 تحديد الفرق التي حققت ما حدده المعلم من إهداف.-3

 (223: 2503تكريم المجموعات التي حققت األهداف تكريما ماديا أو معنويا.)عطية ,-2

 

 سات السابقةالدرا
 (:STADالمحور االول / دراسات  عمدت الى تدريس طريقة )

للتعليم التعاوني في تدريس الدراسات االجتماعية   STADفاعلية طريقة   (:2553دراسة النقراشي ) -1

 لتنمية التفكير الجماعي لدى تالميذ المرحلة االبتدائية.

في األداء التدريسي للطلبة المطبقين للغة  STADو CPSأثر استعمال ستراتيجيتي :(2502دراسة جياد)-2

  االنكليزية لغة اجنبية واتجاهاتهم نحو التدريس

 الخامس االبتدائي: المحور الثاني / دراسات عمدت إلى تدريس قواعد اللغة العربية للصف

 اسلوب المواقف التعليمية وأثره في تحصيل تالمذة الصف الخامس االبتدائي في  (:0323دراسة الدليمي)-3

 قواعد اللغة العربية 

ريس في تحصيل تالميذ الصف الخامس :  اثر استخدام األلعاب اللغوية كمدخل للتد2502دراسة خضير -2 

 االبتدائي في قواعد اللغة العربية 
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 اجراءات البحث

اعتمد الباحث المنهج التجريبي, ألنه  يتالءم و طبيعة البحث الحالي, وكذلك لتحقق من أوالا: منهج البحث:  

التجربة تعني تخطيط الظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة التي هدف البحث والتوصل إلى نتائج دقيقة, اذ ان 

 .(053: 2500يتم دراستها بطريقة معينة ثم مالحظتها )داود,
ا: التصميم التجريبي:  ثانيا

 

 ( التصميم التجريبي المعتمد 1شكل ) 

 االداة           المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

االختبار التحصيل  التحصيل STADطريقة  التجريبية

     الضابطة النهائي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ا: مجتمع البحث  حدد الباحث مجتمع بحثه بتالميذ الصف الخامس االبتدائي في المدارس :وعينته ثالثا

, قاطع بغداد الجديدة/ البلديات  بغداد/ الرصافة الثانيةالحكومية النهارية التابعة للمديرية العامة لتربية محافظة 

   .ومن مدارس الذكور
منهم  في مدرسة التراث العربي االبتدائية للبنين في بغداد( تلميذ 33تتكون عينة البحث من ) :عينة البحث - 

وبعد ذلك استبعد الباحث التالميذ الراسبين  الضابطة,في المجموعة  (53تلميذ في المجموعة التجريبية و) (53)

منهما إحصائيا المتالكهم خبرات سابقة, وبواقع ثالث تالميذ من المجموعة التجريبية وتلميذ واحد من المجموعة 

 .( 53الضابطة, وبذلك اصبح عدد التالميذ في كل مجموعة من المجموعتين التجريبية والضابطة )

ا: تكافؤ مجموعتي البح البحث في  حر  الباحث قبل الشروع ببدء التجربة على تكافؤ تالميذ مجموعتي ث:رابعا

ر, التحصيل الدراسي لألبوين, درجات التالميذ في العمر الزمني للتالميذ محسوبا بالشهو : (المتغيرات االتية

  (2502-2503مادة اللغة العربية في االختبار النهائي للنصف االول من العام الدراسي( )

 

 لتالميذ مجموعتي البحث في العمر الزمني محسوبا بالشهورT-test) ) نتائج االختبار التائي (4) جدول

 

 تكرارات التحصيل الدراسي لآلباء تالميذ مجموعتي البحث (5الجدول )

 

 

 المجموعتان

 

 

 

 

 المجموعتان

 

 

 عدد أفراد العينة

 

 

 المتوسط الحسابي

 

 

االنحراف 

 المعياري

 

 

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

 الداللة 

05) ,0) 

 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 غير داله 2.555   5 ,033   35 325,2      023 ,23  53      التجريبية التجريبية

 322,3  33,023  53      الضابطة الظابطة

 حجم العينة المجموعة
يقرأ ويكتب 

 وآبتدائية

متوسطة و *

 اعدادية

 دبلوم و *

بكالوريوس 

 فما فوق

درجة 

 الحرية

قيمة )كا(
2

 55مستوى  الداللة 

,5 
 الجدولية المحسوبة

 02 05 00 53 التجريبية

2 22 ,0 33 ,3 
 غير دال

ا   إحصائيا
 03 02 2 53 الضابطة

 22 25 11 22 المجموع
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 تالميذ مجموعتي البحث تكرارات التحصيل الدراسي المهات  (6الجدول )

 (2)  الجدول

 ( لدرجات تالميذ مجموعتي البحث في مادة اللغة العربيةt-testنتائج االختبار التائي ))

 (2512-2512نصف األول من العام)ال

 

من ضبط المتغيرات الدخيلة التي تعد البدن للباحث  ضبط المتغيرات الدخيلة )غير التجريبية(: خامسا:

ومنها)ظروف التجربة والحوادث واحدا من اوجراءات المهمة في البحث التجريبي للتقليل الخطأ

 الفروق في اختيار العينة,العوامل المؤثرة في النضج( المصاحبة,االندثار التجريبي,

سيدرسها في أثناء مدة التجربة, وتمثلت بخمسة  حدد الباحث المادة العلمية التي :تحديد المادة العلمية سادسا:

موضوعات وهي:)الجار والمجرور, واالسم المثنى, وجمع المذكر السالم, وجمع المؤنث السالم, والعطف( من 

موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية المقرر تدريسها للصف الخامس االبتدائي في الفصل الثاني من العام 

 .(2502, 2503الدراسي)

(, إذ كانت المدة   2502, 2503طبقت التجربة في النصف الثاني من العام الدراسي) سابعا: مدة التجربة:

/  2/  55وانتهت بيوم الثالثاء الموافق 2502/  2/  23متساوية لتالميذ المجموعتين اذ بدأت يوم الثالثاءالموافق

2502 . 

ا موزعة على المستويات 53بلغ عددها) في  صاغ الباحث أهداف سلوكية األهداف السلوكية: ثامنا: ( هدفا

, وللتأكد من صحة تصنيف األهداف السلوكية (Bloom)الثالثة األولى من المجال المعرفي لتصنيف بلوم 

وفي ضوء مالحظاتهم تم إجراء  واستيعابها لمحتوى المادة الدراسية تم عرضها على مجموعة من المحكمين, 

 من الخبراء 80 ‰إذ اعتمد الباحث على نسبة اتفاق بعضها, وحذف واحد منها, بعض التعديالت البسيطة على

ا سلوكياا.52وبهذا بلغ عدد األهداف بصيغتها النهائية )   ( هدفا

 المجموعة
حجم 

 العينة

تقرأ 

وتكتب 

 وآبتدائية

متوسط

 ة
 دبلوم إعدادية
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قيمة )كا(
2

مستوى   

  55,5الداللة
 الجدولية المحسوبة

 00 3 3 3 3 53 التجريبية

2 32,5 23, 3 
 غير دال

 ٌ  احصائيا
 05 3 3 3 3 53 الضابطة
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أعد الباحث خططا تدريسية لتدريس موضوعات قواعد اللغة العربية لتالميذ   تاسعا:اعداد الخطط الدراسية:

( للمجموعة التجريبية وعلى وفق )الطريقة األعتيادية(للمجموعة STADمجموعتي البحث على وفق طريقة)

عرض الباحث نماذج هذه الخطط على مجموعة من المحكمين, وجرى تعديلها بناءاا على آراءهم ثم  الضابطة,

 ومالحظاتهم لتحسين صياغة تلك الخطط, وجعلها سليمة تضمن نجام التجربة, وأصبحت جاهزة للتنفيذ.

اختار الباحث االختبار التحصيلي اداة لبحثه واالختبار هو اجراء منظم لقياس تحصيل  البحث:اداة  عاشرا:

التالميذ ألهداف تعليمية محددة او اجراء منظم لقياس ما اكتسبه المتعلم من حقائق و مفاهيم و تعميمات ومهارات 

ولمعرفة الفروق ما بين  ,(220:  2553نتيجة دراسة موضوع او وحدة تعليمية معينة.) علي وابراهيم,

مجموعتي البحث في متوسط التحصيل  ومعرفة داللتها اوحصائية, يتطلب ذلك تطبيق اختبار تحصيلي 

 .بموضوعات التجربة من كتاب قواعد اللغة العربية المعنية بالبحث لقياس تحصيل تالميذ مجموعتي البحث

( تلميذ من 25ختبار على عينة مكونة من ) طبق الباحث اال :: التجريب االستطالعي لالختباراحد عشر

   ,2502\2\22مجتمع البحث نفسة في مدرسة) الشهيد رياض النوري( االبتدائية في يوم االحد المصادف 

وبالتعاون مع معلم المادة وبحضور الباحث وقد لوحظ إنن تعليمات اوجابة, وفقرات االختبار كانت واضحة, 

 (دقيقة.25وحسب الباحث متوسط زمن اوجابة عن فقرات االختبار,إذ كانت)

 اثنا عشر:التحليل اوحصائي لفقرات االختبار: 

ة لكل فقرة من فقرات االختبار وجدل أنها تتراوم بين تم حساب معامل الصعوب : صعوبة فقرات االختبار -أ

 ( , وهي نسبة مقبولة, وإن الفقرات التي يتراوم مدى معامل صعوبتها بين 5 ,50 – 5 ,32)

 .( تكون ضمن الحدود المقبولة5, 5/25, 25)

   قوة تميز فقرات االختبار: -ب
 (  5 , 25/ 5, 33أجرى الباحث حساب تمييز كل فقرة من فقرات االختبار وجد أنها تتراوم بين ) 

وإن فقرات االختبار تكون جيدة  وهذا يدل على ان فقرات االختبار ميزت بين تالميذ المجموعتين العليا والدنيا  

 (.030:  2553( فأكثر. )الكبيسي, 5  ,55إذا كانت القوة التمييزية لها ) 

 )المشتتات أو المموهات( فاعلية البدائل المغلوطة -ج
معادلة فعالية البدائل لتقييم إجابات المجموعتين العليا والدنيا لكل فقرة من فقرات االختبار, اتضح  الباحث لاستعم

ا  أنن البدائل الخاطئة قد جذبت إليها عدداا من تالميذ المجموعة الدنيا أكثر من عدد تالميذ المجموعة العليا, ممل

 قيت البدائل من غير تغيير.يعطي مؤشرا ا على فاعلية هذه البدائل في الجذب, لذا أب

اعتمد الباحث  إذ استعمل الباحث طريقة التجزئة النصفية لحساب ثبات االختبار,ثبات االختبار:  ثالثة عشر:

( وهو يعد 5 ,23فبلغ ) ,( تلميذ255درجات أفراد عينة التحليل اوحصائي في استخراج الثبات البالغ عددهم ) 

ا أذا بلغ )معامل ثبات جيداا, الن معامل   ( . 522:  2552( فما فوق.  ) ابو عالم , 5, 33الثبات يعد جيداا وعاليا

 الوسائل األحصائية: اربعة عشر:

 
 ( لعينتين مستقلتين :t- testاالختبار التلائي ) 

 
 2س – 1س                               

 ر= 

 ( 1+   1)             2 2( ع 1 – 2+ ) ن 2 1( ع 1 – 1) ن             

   2ن   1ن                    2- 2ن – 1ن                        

 

 

   ( مربع كاي2اختبار )كا-2

 

كا
2
    = مج  
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 ن د (  –ن ع ( + ) ن  –ص = )ن  معامل الصلعوبة-5
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 =ت                               

 

 

 

 معامل فعالية البدائل الخاطئة-5
      

 ن د م   -ن ع م                                                                                   

 =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــ ف                                                                     

 ن   

 

 

 ( :Pearsonمعامل ارتباط بيرسون ) -6
 

 مج )س( مج ) (  –ن مج س                                              

 ر=

 [ 2)مج   (  -  2[   ] ن مج  2)مج س (  – 2] ن مج س                           

 

  

 

 

 ـ براون :ـ سيبرمان ارتباطمعامل  -3

                      

 ر   2                     

 ر ث ،  = ــــــــــــــــــــــــــــــ

                       0ر+                      
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مج ص د –مج ص ع 

 ك()مج  1/2



 

 
533 

 

 عرض النتيجة
 

 

 (14)  جدول

 لتالميذ مجموعتي البحث في االختبار التحصيلّي النهائي نتائج االختبار التائي

 عدد أفراد المجموعة

 العينة

 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 درجة

 الحرية

 مستوى القيمة التائية

 الداللة

 الجدولية المحسوبة

ا عند  2, 555 2 ,553 35 2 ,320   553,25 53 التجريبية دالة احصائيا

  53,5مستوى

      2 ,553   3 ,533 033,03 53 الضابطة

 

ً ولمصلحة المجموعة التجريبية التي درست باستعمال طريقة وبذلك  (stad) وهذا يعني انها دالة احصائيا

 .نرفض الفرضية الصفرية

 
 يرى الباحث أن هذا التفوق قد يُعزى إلى األسباب اآلتية: تفسير النتيجة:

( اوجدت جواا من التفاعل والتعاون بين التالميذ مما ساعد على تعزيز الثقة بالنفس stadأنن طريقة ) -0  

 واوعتماد على النفس في التعلم واالبتعاد عن الجوانب السلبية وهذا يؤدي إلى إرتفاع تحصيلهم الدراسي.

من معرفة سابقة مع ( أسهمت في تقوية الصلة بين المعرفة الجديدة وما يمتلكه  التالميذ stadان طريقة ) -2

 تصحيح المعلومات المغلوطة في معرفتهم السابقة  .

 

 األستنتاجات :

 بعد أن عرض الباحث النتائج وتفسيرها استنتج مايأتي: 

إن التفاعل االيجابي بين التالميذ ومشاركتهم الفعالة في التدريس الذي أدى إلى زيادة تحصيل التالميذ, يجعل -0

 رائق الناجحة في التدريس.(  من  الطstadطريقة )

ا واكثر فاعلية داخل الموقف التعليمي.-2  حاجة التالميذ إلى طرائق حديثة تجعلهم أكثر نشاطا

 

  التوصيات:
 يقترم الباحث استكماالا للبحث الحالية ما يأتي:

مزايا مفيدة,  ( في تعليم قواعد اللغة العربية في الصف الخامس االبتدائي لما لها منstadاعتماد طريقة ) -0

 وفاعلية في زيادة تحصيل التالميذ لقواعد اللغة العربية.

( stadتعريف معلمي ومعلمات اللغة العربية في المرحلة االبتدائية بطرائق التعلم التعاوني, ومنها طريقة)-2

 لتعليم قواعد اللغة العربية وعدم االقتصارعلى الطرائق التقليدية.
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 المقترحات:
 مماثلة للبحث الحالي على مراحل دراسية اخرى في مادة قواعد اللغة العربية . إجراء دراسة-0

 إجراء دراسة مماثلة للبحث الحالي في فروع اللغة العربية االخرى.-2

 
 المصادر

 

 المصادر العربية

 م.0332, 2إبراهيم, عبد العليم, الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية, دار المعارف بمصر, ط .0

االثير,عز الدين أبي الحسن علي الجزري : الكامل في التأريخ,  دار صادر ودار بيروت, لبنان, ابن  .2

 م.0333, 2ط

, تحقيق أحمد  0, ج 2 هـ(المثل السائر في أدب الكتاب والشاعر , ط335ابن األثير, ضياء الدين )ت/ .5

 م. 0323, 0ج 2الحوفي وبدوي بطانة, دار الرفاعي, الرياض,  ط

حيى, وعطا أبو الجبين, وعلي الموسوي: ,الجديد في التعلم التعاوني ,مكتبة الفالم للنشر ابو حرب, ي .2

 م.0,2552والتوزيع, االمارات العربية المتحدة, ط

أبو عالم , رجاء محمود : مناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية, دار النشر للجامعات مصر ,   .3

 م.2552,   2القاهرة , ط

األساليب الحديثة لتدريس اللغة العربية, دار يافا للنشر والتوزيع, عمان, األردن,  :سميحأبو مغلي,  .3

 م.2550

الجبـــــــــوري , عمران جاسم , وحمزة هاشم السلطاني: المناهج وطرائق تدريس اللغة العربية ,دار  .3

 م.2505, 0ط الرضوان للنشر والتوزيع , عمان,

استعمال طريقة التعلم التعاوني في اكتساب المفاهيم النحوية لدى الجبوري , فتحي طه مشعل :  اثر  .2

تالميذ الصف السادس االبتدائي , )بحث منشور( , مجلة أبحاث كلية المعلمين , جامعة الموصل , 

 م.2555(, الموصل, 0(, العدد )0المجلد )

ريسي للطلبة المطبقين في األداء التد  STADو   CPSجياد, أنوار عدنان: اثر استعمال استراتيجيتي  .3

جامعة بغداد, كلية التربية ابن رشد.)اطروحة  لللغة االنكليزية لغة اجنبية واتجاهاتهم نحوالتدريس

 م.2502دكتوراه غير منشورة(,

حليم, كامل: تأثيرات برنامج كتابي تعاوني باستخدام الحاسوب واستراتيجيات التعلم البنائية في جودة   .05

(, العدد الخامس, 0الب المرحلة الثانوية نحو الكتابة ,مجلة كلية التربية ,المجلد)الكتابة وفي اتجاهات ط

 م.2550جامعة اسيوط, 

 م.2505, 0ط الخفاف, ايمان عباس: التعليم التعاوني, دار المناهج للنشر والتوزيع, عمان, .00

العربية , دار الدليميل , طه علي حسين, وكامل محمود نجم الدليمي , أساليب تدريس قواعد اللغة  .02

 م.2552, 0المناهج , عمان , األردن, ط

بين الطرائق التقليديلة واالستراتيجيات الحديثة , عالم  –الدليمي , طه علي حسين : تدريس اللغة العربيلة  .05

 م.2553الكتب الحديث, عمان, األردن , 

ة الصف الخامس الدليمي , كامل محمود نجم :اسلوب المواقف التعليمية وأثره في تحصيل تالمذ .02

االبتدائي في قواعد اللغة العربية , )اطروحة دكتوراه غير منشورة ( , كلية التربية , جامعة بغداد, 

 م.0323

 م.0333, 0الرحيم ,احمد حسن: اصول تدريس اللغة العربية , وزارة التربية, بغداد, ط .03

يس الصفي, دار المسيرة للتوزيع الزغول, عماد عبد الرحيم, والمحاميد, شاكر نعمة: ,سيكولوجية التدر .03

 م.   2553, 0ط والنشر,عمان, االردن,

سبترز, دين : تكوين المفاهيم والتعلم في مرحله الطفولة المبكرة, ترجمة: نجم الدين علي مردان وشاكر  .03

 م. 0335نصيف العبيدي, مطابع التعليم العالي, الموصل,

,  0ط غة العربية وآدابها, دار العودة, بيروت,السيد , محمود أحمد: الموجز في طرائق تدريس الل .02

 م.0325

الشمري, هدى جواد, وسعدون محمود: مناهج اللغة العربية وطرق تدريسها,  دار وائل للطباعة  .03

 م.2553, 0والنشر, ط
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 م.0320, 2ط طحان , ريمون : األلسنية العربية , دار الكتاب اللبناني , بيروت , لبنان , .25

ودمحم فؤاد الحوامدة: اساليب تدريس اللغة العربية بين النظرية والتطبيق , دار  عاشور , راتب قاسم , .20

 م.2553,  2ط, المسيرة للنشر , االردن

عبد السالم ,مصطفى: تطوير تدريس الفيزياء لطالب المرحلة الثانوية, مجلة التربية العلمية,  .22

 م.2555(, 2(,ع)5مج)

 م.2503, 0ط ئرة المكتبة الوطنية, عمان,عطية, محسن علي:,التعلم انماط ونماذج, دا .25

 م.0320نظريات في اللغة , دار الكتاب اللبناني , بيروت , لبنان ,  فريحة , انيس : .22

, 0ط الكبيسي , عبد الواحد: القياس والتقويم تجديدات ومناقشات , دار جرير للنشر  والتوزيع , عمان,  .23

 م.2553

االنضباط التعاوني, دار اليازوري للنشر والتوزيع, الطبعة دمحم, ربيع وعامر, طارق عبد الرؤوف:  .23

 م.2553العربية, عمان االردن, 

مصطفى, إبراهيم وآخرون: المعجــم الوسيط , مجمع اللغة العربية , مطبعة باقري, طهران, ايران,  .23

 ه .0522

 م.53,0333 0, ط0معلوف, لويس: المنجد في اللغة, انتشارات اسالم , طهران , ج .22

المنظمة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وتطوير منهج تعليم القواعد النحوية واساليب التعبير  .23

  م.0325في مراحل التعليم العام, تونس, 

, اللجنة الوطنية القطرية للتربية  02الموسى , نهاد : راي في رسم منهاج النحو , مجلة التربية ,ع .55

 م.0333والثقافة والعلوم , قطر , 

  للتعليم التعاوني في تدريس الدراسات STADفاعلية طريقة  النقراشي, أحمد موسى ابراهيم: .50

األجتماعية لتنمية التفكير الجماعي لدى تالميذ المرحلة األبتدائية)بحث سحب من االنترنيت(, جامعة 

 م.2553الزقازيق, الكويت, 

 م.2552, دار المناهج للنشر والتوزيع,عمان,0م,طالهاشمي, عبد الرحمن: تعليم النحو واالمالء والترقي .52
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