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امللّخص
ُيعــد تعليــم القواعــد جــزء اليتجــزأ مــن عمليــة تعليــم اللغــة يف مجيــع املناهــج والطرائــق التقليديــة واحلديثــة 
والــذي شــكل حيــزا خالفيــا يف معظــم طرائــق تعليــم اللغــة مــن حيــث مســتوی االعتــاد عليهــا واســرتاتيجياهتا 
ــة  ــا جمموع ــط بصفته ــم النش ــرتاتيجيات التعل ــر إس ــن أن تؤث ــل  يمك ــة. فه ــم اللغ ــة تعلي ــية يف عملي التدريس
حديثــة مــن اإلســرتاتيجيات يف التعليــم، عــى حتســن تعلــم القواعــد لــدى الطلبــة اإليرانيــن أم أهّنــا الختتلــف 
مــع اإلســرتاتيجيات التقليديــة يف هــذا املجــال؟ انطالقــا مــن هــذه املســألة هتــدف هــذه املقالــة دراســة فاعليــة 
إســرتاتيجيات التعّلــم النشــط يف حتســن تعّلــم قواعــد اللغــة العربيــة لــدی طلبــة قســم العلــوم القرآنيــة 
واحلديــث بجامعــة معــارف القــرآن والعــرتة عليهــم الســالم يف مدينــة إصفهــان. تكــّون جمتمــع الدراســة مــن 
طلبــة قســم العلــوم القرآنيــة واحلديــث بجامعــة معــارف القــرآن والعــرتة عليهــم الســالم بمدينــة إصفهــان يف 
الفصــل األول مــن عــام 2019-2020م. انتهجــت الدراســة الطريقــة شــبه التجريبيــة جلمــع البيانــات الكّميــة 
ــت  ــد تعّلم ــاويتن. وق ــن متس ــي جمموعت ــيمهم ع ــا بتقس ــث قمن ــًا حي ــن 40 طالب ــة م ــة الدراس ــت عين وتكّون
ــا  ــط أم ــم النش ــرتاتيجيات التعّل ــالل إس ــن خ ــو م ــد النح ــة قواع ــة جتريبي ــا جمموع ــی بوصفه ــة األول املجموع
ــة يف تعليــم النحــو. توّصلــت الدراســة إلــی وجــود  فــروق  املجموعــة الضابطــة فخضعــت للطريقــة التقليدي
ــدي  ــاس البع ــة يف القي ــة والضابط ــن التجريبي ــة املجموعت ــات طلب ــطي درج ــن متوّس ــة ب ــة إحصائي ذات دالل
وذلــك لصالــح املجموعــة التجريبيــة. تقــرتح هــذه الدراســة اإلطــار املتضّمــن للطريقــة االســتقرائية والتعّلــم 
التعــاوين والتقويــم الــذايت وتقييــم األقــران ورســم اخلرائــط الذهنيــة لتعليــم القواعــد العربيــة يف اجلامعــات.

الكلــامت الدليليــة: تعليــم القواعــد، إســرتاتيجيات التعّلــم النشــط، الطريقــة االســتقرائية، اخلرائــط الذهنيــة، 
جامعــة معــارف القــرآن والعــرتة )عليهــم الســالم(.
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التمهيد

ظهــر يف ثانيــات القــرن العرشيــن اجتــاه خمالــف للرتكيــز علــی تعليــم القواعــد بشــكل رصيــح 
يف اللغــة اإلنجليزيــة فذهبــوا إلــی أّن تعليــم القواعــد جیــب أن ينــدرج ضمــن املهــارات اللغوية 
وال تــدّرس بشــكل مســتقل ورصيــح إاّل أن بعــض الدراســات فيــا بعــد أثبتــت أّن الطالــب يف 
املراحــل املتقّدمــة حيتــاج إلــی الرتكيــز علــی القواعــد بشــكل رصيــح لتنميــة مهاراتــه اللغويــة 
)Baleghizadeh, 2016: 74(، فتأّثــرت املناهــج والطرائــق التعليميــة هبــذه االجتاهــات يف 
ــم القواعــد بشــكل رصيــح يف املراحــل  ــًا بتعلي ــول اهتام ــة حيــث مل ت ــم اللغــة اإلنجليزي تعلي
التمهيديــة ومل ترتكــز عليهــا بــل اهتمــت هبــا كجــزء مــن عمليــة التواصــل الكالمــي أو 
ــث  ــد حي ــم القواع ــی تعلي ــر عل ــز أكث ــام وتركي ــر اهت ــة ظه ــل املتقّدم ــا يف املراح ــايب. أم الكت
ــد.  ــوب املعّق ــی إتقاهنــا هبــدف فهــم واســتخدام اخلطــاب الشــفهي واملكت ــدارس إل ــاج ال حيت
إذن مــا اتفقــت عليــه معظــم الكتــب احلديثــة يف تعليــم مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة فهــي تقديــم 
ــارشة ومــن خــالل العــرض الوظيفــي فقــط  ــة بصــورة غــري مب القواعــد يف املســتويات املبتدئ
أمــا يف املراحــل املتقدمــة فهنــاك إشــارات أكثــر وضوحــٌا إلــی اجلوانــب النظريــة هلــا، بجانــب 
عرضهــا الوظيفــي داخــل الســياقات املختلفــة. إذن عــرض القواعــد بصــورة نظريــة ومبــارشة 
ومنفصلــة عــن الســياق منــذ املراحــل املبتدئــة كــا نالحظــه يف مقــررات تعليــم قواعــد اللغــة 
العربيــة يف األقســام اجلامعيــة يف إيــران خاّصــة يف األقســام اجلامعيــة التــي تتعّلــم العربيــة لفهــم 
ــة  ــادئ احلديث ــده املب ــة ال تؤّي ــة تقليدي ــرب طريق ــة، تعت ــام الرشيع ــل أقس ــوص مث ــراءة النص وق
يف تعليــم اللغــات األجنبيــة.  ففــي أقســام الرشيعــة رغــم اختصــاص مــواد دراســية متعــددة 
لتعليــم اللغــة العربيــة نــری أّن معظمهــا هتــدف إلــی تنميــة مهــارات الطلبــة يف تعّلــم القواعــد 
ــا أن  ــم ك ــراءة والفه ــالل الق ــن خ ــد م ــي للقواع ــب الوظيف ــة اجلان ــس يف تنمي ــة ولي النظري
عــرض القواعــد منــذ الفصــل األول عــرض مبــارش ورصيــح وال يتــم فيــه مراعــاة التــدّرج مــن 
الســهل إلــی الصعــب ومــن العــرض غــري املبــارش إلــی املبــارش يف تقديــم القواعــد. ودراســتنا 
احلاليــة رغــم أهّنــا ختالــف املناهــج احلاليــة يف تعليــم القواعــد يف أقســام اللغــة العربيــة وأقســام 
ــد  ــم القواع ــدة يف تعلي ــرتاتيجيات اجلدي ــض االس ــة بع ــاول جترب ــا حت ــة إاّل أهّن ــات الرشيع كّلي
ضمــن املناهــج املوجــودة بغيــة التوّصــل إلــی توصيــات واقرتاحــات لتطويــر طرائــق التدريــس 
ــة يف  ــرتاتيجيات احلديث ــذه االس ــّميت ه ــد س ــريب. وق ــو الع ــد النح ــم قواع ــة يف تعلي التقليدي
ــة التعليــم  ــم النشــط حيــث يرفــع مــن مســؤولية املتعلــم وحموري ــم باســرتاتيجيات التعّل التعّل
مــن عاتــق املــدرس وجیعلهــا علــی عاتــق الــدارس مــن خــالل النشــاطات التــي حتتــاج إلــی 
مشــاركة الطلبــة بفعاليــة واســتمرار. فهــل هــذه االســرتاتيجيات تســاعد علــی حتســن تعّلــم 
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ــم النحــو مــن  ــة أم اليمكــن تيســري تعلي ــة باالســرتاتيجيات التقليدي ــة مقارن القواعــد النحوي
خــالل تطويــر هــذه االســرتاتيجيات وذلــك ألّن النحــو كــا يقــول البعــض مــادة صعبــة 
ــة، 2016: 266،  ــق واالســرتاتيجيات.)حممد خليلي ــري الطرائ ــر يف تعليمهــا تغي ــة اليؤّث وجاف
نقــاًل عــن شــلبي، 2005م: 266( انطالقــا مــن هــذه املســألة هتــدف هــذه املقالــة إلــی دراســة 
فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط املتمّثلــة يف التعلــم التعــاوين، وتقويــم األقران، 
والتقويــم الــذايت واخلرائــط الذهنيــة يف تعّلــم قواعــد النحــو بجامعــة املعــارف والعــرتة عليهــم 
الســالم يف مدينــة إصفهــان والتــي يــدرس فيهــا طلبــة العلــوم القرآنيــة واإلســالمية املتنّوعــة 
ويتعلمــون علــوم اللغــة العربيــة مثــل النحــو وذلــك مــن خــالل اإلجابــة علــی الســؤال التــايل:
هــل توجــد فــروق ذات داللــة إحصائيــة يف درجــات طلبــة املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة 

يف مــادة النحــو عــرب توظيــف اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط والطريقــة التقليديــة؟
الفرضيــة: ال توجــد فــروق داللــة إحصائيــة بــن متوّســط درجــات الطلبــة يف املجموعــة 
التجريبيــة الذيــن خيضعــون للتعليــم مــن خــالل اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط ومتوّســط 

درجــات طلبــة املجموعــة الضابطــة الذيــن يدرســون بالطريقــة القياســية. 

الدراسات السابقة
ــرية ونخــّص  ــران كث ــت موضــوع النحــو وطــرق تدريســه خــارج إي ــي تناول إّن البحــوث الت

منهــا بالذكــر:
تطّرقــت زيريــن )2011م( يف دراســته إلــی تدريــس النحــو بمدخــل التعّلــم التعــاوين 
بطريقــة جيكســو بإندونســيا وخلصــت النتائــج إلــی أّن هــذه الطريقــة تســاعد الطالبــات لفهــم 

ــدرايس. ــل ال ــو والتحصي ــم النح ــّجعهن يف تعلي ــدًا وتش ــد جي القواع
ــاب  ــالب ب ــد ط ــكالت عن ــل املش ــة ح ــو بطريق ــس النح ــري )2015م( تدري ــة أزه دراس
ــة  ــة لرتقي ــون ذات فعالي ــكالت تك ــل املش ــة ح ــی أّن طريق ــت إل ــيا وتوّصل ــرة بأندونس املغف

ــو.  ــس النح ــة يف تدري ــاءة الطلب كف
ــل  ــاديل يف حتصي ــس التب ــرتاتيجية التدري ــة اس ــة فاعلي ــة )2016م( يف معاجل ــالة خليلي رس
ــا يف  ــو تعّلمه ــة نح ــة والدافعي ــة العربي ــو يف اللغ ــادة النح ــايس ب ــع األس ــف التاس ــة الص طلب
ــی أّن  ــة إل ــت الدراس ــد توّصل ــي، وق ــج التجريب ــی املنه ــدًا عل ــطن معتم ــن بفلس ــة جن حمافظ
ــة يف املجموعــة  ــة الطلب ــع دافعي ــل النحــو ورف ــال يف حتصي ــاديل فّع ــس التب ــرتاتيجية التدري اس

ــة.   التجريبي
تنــاول ســعد وهيــب )2016م( يف دراســته تدريــس قواعــد اللغــة العربيــة يف التعليــم 
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االبتدائــي وفقــًا لطريقــة املقاربــة بالكفــاءات يف اجلزائــر وكشــف أّن منهــج املقاربــة بالكفــاءات 

ناجــح إلــی حــد مــا يف تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة يف املرحلــة اإلبتدائيــة. 
قــام فكــري )2018م( بدراســة اســتعال النصــوص املتكاملــة يف تدريــس النحــو دراســة 
جتريبيــة بمعهــد دار اإلحســان تنكــو احلــاج حســن كرونــج كايل بأندونيســيا وتوّصــل إلــی أّن 
اســتخدام طريقــة النصــوص املتكاملــة فعــال عنــد الطــالب وإّن اســتجابة الطلبــة عــن تدريــس 

النحــو باســتعال هــذه الطريقــة مرتفعــة. 
ــة التــي عاجلــت تدريــس النحــو ومشــاكل تدريســها يمكــن أن  ومــن الدراســات اإليراني

نشــري إلــی:
ــريب يف  ــو الع ــم النح ــة بـــ »تعلي ــم املعنون ــرون )1397ش( يف مقالته ــبوق وآخ ــاول مس تن
اجلامعــات اإليرانيــة العقبــات واحللــول« دراســة الصعوبــات والعقبــات التي تواجههــا طرائق 
تعليــم النحــو العــريب يف اجلامعــات اإليرانيــة يف مرحلــة البكالوريــوس فضــال عــن إلقــاء نظــرة 
علــی الطرائــق التقليديــة واحلديثــة لتعليــم هــذه املــادة بنــاء علــی املنهــج الوصفــي التحليــي. ما 
توّصــل إليــه البحــث هــو أّنــه ال يمكــن الرتكيــز علــی طريقــة واحــدة دون األخــری؛ إذ جیــب 
أن نجمــع بــن الطرائــق املختلفــة بعــد تعديــل بعــض طرائــق التعليــم اخلاطئــة يف اجلامعــات 
اإليرانيــة. وســّد الثغــرات املوجــودة يف الكتــب الدراســية إلــی جانــب إفســاح املجــال ملســامهة 
الطلبــة طيلــة الفصــل وعــرض األمثلــة التــي تالئــم واقــع حياهتــم، واختيــار الكتــب النحويــة 
التــي حتظــی باملنهجيــة يف ترتيــب الــدروس وعــرض القواعــد وتتحاشــی عــن القواعــد النــادرة 

والشــاذة واخلالفــات القائمــة بــن أصحــاب املدرســتن الكوفيــة والبرصيــة.   
ــور  ــرتاتيجية الص ــر اس ــن أث ــت ع ــي بحث ــرون )1397ش( والت ــداري، وآخ ــة نام دراس
التفســريية يف تنميــة املفــردات ومهــارات الــرصف والنحــو للغــة العربيــة لــدی طلبــة املــدارس 
الثانويــة يف كرمانشــاه؛ وتوّصلــت الدراســة إلــی أّن توظيــف اســرتاتيجية الصــور التفســريية 
قــد رفــع مســتوی الطــالب إلــی حــد هائــل يف تعلــم املفــردات، وتعلــم رصف ونحــو اللغــة 

العربيــة.
كشــف كشــاورز وخورســندي )1395ش( عــن أســباب الضعــف لــدی طلبــة فــرع اللغــة 
العربيــة وآداهبــا باجلامعــات اإليرانيــة يف تطبيــق القواعــد اللغويــة يف مهــارة الــكالم وتقديــم 
حلــول إلزالــة هــذا الضعــف؛ نتائــج الدراســة تبــّن أّن عــدم اســتخدام مناهــج تدريــس اللغــة 
العربيــة لغــري الناطقــن هبــا يف اجلامعــات اإليرانيــة مــن أهــم األســباب التــي أدت إلــی نشــوء 

الضعــف لدهيــم يف تطبيــق القواعــد النحويــة.
قــد جــرت دراســات حــول فاعليــة اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط يف املــواد الدراســية 



119جملة دراسات يف تعليم اللغة العربية وتعلمها، السنة الرابعة، العدد السابع، خریف وشتاء 1441/1398
ــال:  ــذا املج ــت يف ه ــي أّلف ــات الت ــذه الدراس ــم ه ــی أه ــري إل ــة فنش املختلف

كشــفت الزايــدي )1429هـــ( عــن معرفــة أثــر التعّلــم النشــط يف تنميــة التفكــري االبتــكاري 
والتحصيــل الــدرايس بــادة العلــوم لــدی طالبــات الصــف الثالــث املتوّســط مقارنــة بالطريقــة 
ــم النشــط أثــر إجیــايب يف  التقليديــة. ومــا توّصلــت إليــه الرســالة هــو أّن الســرتاتيجيات التعّل
تنميــة التفكــري االبتــكاري والتحصيــل الــدرايس لــدی طالبــات الصــف الثالــث يف املجموعــة 

التجريبيــة.   
ــط  ــم النش ــن التعّل ــرتاتيجيتن م ــة اس ــة فاعلي ــی معرف ــلان )2015م( إل ــت س ــد تطّرق ق
ــس  ــف اخلام ــذات الص ــل تلمي ــارك( يف حتصي ــرتاتيجية فكر-زواج-ش ــدور، واس ــب ال )لع
االبتدائــي يف مــادة قواعــد اللغــة العربيــة، ونتائــج البحــث تبــّن إلــی أن االســرتاتيجيتن 
التــي تــّم اســتخدامها تكونــان ذات فاعليــة يف حتســن تعّلــم مــادة قواعــد اللغــة العربيــة لــدی 

ــة.     ــة التجريبي ــن يف املجموع ــع دافعيته ــذات ورف التلمي
قــد عالــج املهلــل )2012م( اجلاغــوب معرفــة أثــر اســتخدام بعــض اســرتاتيجيات التعّلــم 
ــذا  ــه ه ــل إلي ــا توّص ــذّوق األديب، وم ــارات الت ــی مه ــة عل ــارف األدبي ــم املع ــط يف تعلي النش
البحــث هــو أّن اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط قــد حّققــت فعاليــة هائلــة يف معــّدل الدرجــات 

لصالــح املجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت هلــا.
ــم النشــط يف  قــد تناولــت رمضــان )2018م( يف مقالتهــا دراســة أثــر اســرتاتيجيات التعّل
ــج  ــّان، ونتائ ــة ع ــان يف حمافظ ــة عرج ــابع يف منطق ــف الس ــة الص ــدی طلب ــايب ل ــري اإلجی التفك
الدراســة تشــري إلــی عــدم فاعليــة اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط يف التفكــري اإلجیــايب وتطويــره 

لــدی طلبــة املجموعــة التجريبيــة التــي خضعــت هلــذه االســرتاتيجيات.
فيبــدو أّنــه مل جتــر دراســة حتــی اآلن عــن اســتخدام اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط حســب 

إطــار هــذه الدراســة يف تعليــم قواعــد اللغــة العربيــة يف اجلامعــات اإليرانيــة. 

مراجعة األدب النظري
طرائق تدریس النحو

القياســية والطريقــة  الطريقــة  إلــی  النحــو  تدريــس  الباحثــن طرائــق  مــن  الكثــري  قســم 
ــی  ــة عل ــو قائم ــد النح ــس قواع ــة يف تدري ــدم طريق ــية أق ــة القياس ــد الطريق ــتقرائية ويع االس
ــة التدريــس مــن الــكل  ــدأ عملي ــاس االســتداليل فعلــی أســاس هــذه الطريقــة تب ــة القي عملي
وتنتهــي إلــی اجلــزء أو مــن العــام إلــی اخلــاص؛ ومــن املقّدمــات إلــی النتائــج، فخطــوات هــذه 
الطريقــة هــي التمهيــد، وذكــر القاعــدة، ثــم توضيــح األمثلــة والتطبيــق عليهــا، ويعتربهــا كثــري 
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مــن الباحثــن أســهل طريقــة يف تدريــس النحــو وتعّلمــه حيــث ال يبــذل املــدرس هبــا جهــود 
مضنيــة يف تدريــس النحــو وال يتطلــب الطلبــة هبــا إلــی تركيــز شــامل وجهــد عقــي واســع يف 
تعلــم القواعــد )عاشــور واحلوامــدة، 2007م: 265(. يعرفهــا امليــداين بــأّن هــذه الطريقــة ال 
تناســب يف تدريــس القاعــدة علــی وجــه العمــوم وليســت مناســبة يف املرحلــة االبتدائيــة بصفــة 
خاصــة ومــرّد ذلــك إلــی أّنــه »ال يشــرتك املعّلــم والطالــب يف العمليــة التعليميــة وإهنــا تتطلــب 
عمليــة عقليــة معّقــدة واملســتوی العلمــي والفكــري لتالميــذ املرحلــة األساســية الدنيــا مل يصــل 

إلــی تلــك الدرجــة مــن النضــج.« )امليــداين، 2017م: 11( 
أمــا التدريــس يف الطريقــة االســتقرائية فيبــدأ مــن اجلــزء إلــی الــكل حيــث تقــدم األمثلــة 
ــأّن الطريقــة  أوال ثــم تســتنبط القواعــد مــن خــالل حتليــل األمثلــة. ويــری بعــض الباحثــن ب
ــري يف  ــّوة التفك ــري ق ــا تث ــو إذ أهّن ــس النح ــا لتدري ــق وأنجعه ــل الطرائ ــن أفض ــتقرائية م االس
ــادة الدراســية حيــث يشــارك كّل  ــري اهتامهــم بامل ــًا علــی دوافعهــم وتث ــر إجیابي ــة، وتؤّث الطلب
ــة إذ يناقشــون يف اســتنباط القاعــدة وتطبيقهــا،  ــة التعليمي مــن املــدّرس والدارســن يف العملي
ــم  ــة لدهي ــروة اللغوي ــيع الث ــة يف توس ــامهة فعال ــاهم مس ــي تس ــرية الت ــة الكب ــرض األمثل وتع
)صومــان، 2009م: 262( إضافــة إلــی أهنــا يمكــن تطبيقهــا علــی املراحــل الدراســية الدنيــا 
والعليــا )امليــداين، 2017م: 17( و تقــوم هــذه الطريقــة »علــی البــدء باألمثلــة تــرشح وتناقــش 
ثــّم تســتنبط منهــا القاعــدة.« )الليلــة، 2016م: 77( وخطــوات هــذه الطريقــة هــي: املقّدمــة، 
عــرض األمثلــة، املوازنــة أو الربــط ثــّم اســتنباط القاعــدة ويف النهايــة التطبيــق علــی القاعــدة 

)املصــدر نفســه: 77( 

التعّلم النشط
إّن اســرتاتيجية التعلــم النشــط حتتــوي علــی أنشــطة منّوعــة تفســح املجــال للدارســن للتعلــم 
األمثــل وذلــك مــن خــالل تشــجيعهم بالقيــام هبــذه األنشــطة يف بيئــة تعليميــة تقــود الدارســن 
علــی توظيــف مصــادر التعّلــم )األســطل، 2010م: 13(. تــری ســمية حلمــي حممــد اجلمــل 
ــب بســلوكات  ــأن يقــوم الطال ــذي يســمح ب ــم ال ــك التعل ــم النشــط ذل ــأّن »التعّل )2017م( ب
خمتلفــة يف املوقــف التعليمــي بحيــث يكــون الطالــب حمــورًا للعمليــة التعليميــة بحيــث يعمــل 
علــی تكويــن املعنــی، والتعــاون مــع اآلخريــن ضمــن أجــواء يقــل فيهــا الرتكيــز علــی اســتقبال 
ــّم  ــث يت ــة بحي ــة التعليمي ــدور املرشــد وامليــرس للعملي ــم ب املعلومــات وحفظهــا، ويقــوم املعّل
ــة  ــة فاطم ــه الباحث ــة.« )13( وتعرف ــة لــدی الطلب ــطة حمّبب ــی أنش ــة إل ــل املــادة التعليمي حتوي
ــة  ــح الفرص ــرتاتيجية تتي ــط اس ــم النش ــأّن التعّل ــدي )1429ق( ب ــري الزاي ــف اهلل عم ــت خل بن
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ــاون  ــألة والتع ــل املس ــرأي يف ح ــداء ال ــم وإب ــة التعلي ــة يف عملي ــاركة الفّعال ــن للمش للدارس
ــل مســؤولية تّعلمهــم  ــی أهنــا تشــّجعهم علــی حتّم ــة إل ــذ األنشــطة إضاف مــع أقراهنــم يف تنفي
وتقويمهــم الــذايت وتزيــد مــن مســتوی اســتقالهلم مــن خــالل املشــاركة واملناقشــة والتفكــري 

ــة واجلاعيــة )9( .  ــام بمجموعــة مــن األنشــطة املنّوعــة الفردي والقي

اسراتيجيات التعّلم النشط يف هذه الدراسة
ختتلــف اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط مــن مــادة دراســية إلــی أخــری ومــن مقــرر إلــی مقــرر، 
فاملــدرس هــو الــذي يميــز وحيــدد االســرتاتيجيات املالئمــة مــع ماّدتــه ودروســه. ففــي هــذه 
الدراســة تــم اختيــار اســرتاتيجيات التعّلــم التعــاوين والتقويــم الــذايت وتقويــم األقــران ورســم 

اخلرائــط الذهنيــة لتعليــم القواعــد. 

أ. التعّلم التعاوين
ــن  ــرص الراه ــات الع ــب متطلب ــي تواك ــرتاتيجيات الت ــّم االس ــن أه ــاوين م ــم التع ــرب التعّل يعت
ــم مســؤولية التعليــم بوحــده، فقــد وقفــت هــذه  ــه ال ينبغــي أن يتحّمــل املعّل حيــث تــری بأّن
ــدرايس  ــل ال ــلطة يف الفص ــم س ــون املعّل ــة يف ك ــة املتمّثل ــرة التقليدي ــام الفك ــرتاتيجية أم االس
ومتّثــل الطلبــة ألوامــره فحســب، بحيــث ال يشــاركون يف عمليــة التعليــم. لقــد عــّززت هــذه 
ــم.  ــة التعلي ــاء عملي ــم أثن ــا بينه ــل في ــم والتفاع ــة التعلي ــة يف عملي االســرتاتيجية دور الطلب

)حممــد أمحــد، 2016م: 22(
ــذ أن  ــن التالمي ــب م ــس تتطّل ــرتاتيجية تدري ــه »اس ــًا بأّن ــاوين إجرائي ــم التع ــرف التعل يع
يعملــوا ســويًا، ويتفاعلــوا فيــا بينهــم أثنــاء دراســتهم، بحيــث يعلــم بعضهــم بعضــًا، متحّملن 
مســؤولية تعليمهــم، وصــوالً إلــی أهــداف التدريــس املقــرر، كــا يعمــل التعّلــم التعــاوين علــی 
تطويــر قــدرة املتعّلــم علــی التحصيــل يف املــادة الدراســية، وتطويــر اجتاهــات إجیابيــة لديــه نحو 
املــادة التــي يدرســها، وتنميــة قدرتــه علــی التفكــري، كــا يعمــل علــی تطويــر قــدرة املتعّلــم علی 
اســتخدام التعّلــم التعــاوين يف جوانــب احليــاة املختلفــة، حيــث يمتــّد أثــره إلــی تدريــب املتعّلــم 

علــی العمــل التعــاوين يف األرسة، واملجتمــع.« )إســاعيل حســن، 2015م: 276(
حيّقق التعّلم التعاوين عددًا من األهداف ويمكن أن نخّص منها بالذكر:

حتسن أداء املتعّلم وتطويره يف املهام األكاديمية بتعزيز مسؤوليته الفردية واجلاعية.
متهيد الطريق أمام املتعّلمن للتخطيط وإكساهبم مهارة اإلدارة.

بّث روح التفاعل واملشاركة وتنمية مهارات التعاون بدالً من التحّزب والتحّيز.
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مساعدة بطيء التعّلم وتطوير انتباهه يف عملية التعّلم بربطه مع أعضاء املجموعة. 

تنمية مستوی التحصيل الدرايس.
رفع مستوی الثقة بالنفس والشعور باالستقاللية. 

ــة، 2016م:  ــة. )حكيم ــن الطلب ــا ب ــل في ــات والتفاع ــن العالق ــة وحتس ــز روح الصداق تعزي
37-38؛ نقــاًل عــن إســاعيل، 2013م: 214(

ب. التقویم الذايت
يــری أمحــد حمســن أنــور الرزاقــي )2016م( بــأّن التقويــم الــذايت عبــارة عــن »نمــط مــن أنــاط 
التقويــم متعــّدد األطــراف الــذي يقــوم فيــه املتعّلــم بتقييــم نفســه بنفســه ملــا تــّم تعلمــه داخــل 
بيئــة تعلــم تشــاركية تفاعليــة ملعرفــة نواحــي القــّوة والضعــف يف عمليــة تعّلمــه داخــل البيئــة 
يف ضــوء معايــري وأســس متّفــق عليهــا ممــا يعــود بالنفــع علــی املتعّلــم بزيــادة دافعيتــه للتعلــم 
ــم  ــه بنفســه. وعلــی املعلــم يتغــري دوره ليصبــح موجــه ومرشــد ومســاعد للمتعّل ــز ثقت وتعزي
يف عمليــة التعّلــم وليــس ملقنــا كــا يف الســابق وحيــدث ذلــك مــن خــالل تفاعلــه مــع املتعّلــم 

داخــل البيئــة التشــاركية.« )146( 
ــا يقــوم  ــه ب ــه وبصريت ــره لذات ــد مــن تقدي ــة الطــالب ويزي ــذايت يعــّزز دافعي ــم ال إّن التقوي
نظــرًا ألهّنــا تعتمــد علــی التعّلــم املســتقل للطالــب. حتظــی هــذه االســرتاتيجية بأمهيــة بالغــة يف 
عمليتــي التعليــم والتعّلــم إذ أهّنــا تقــوم بتطويــر التفكــري الناقــد وتعزيــزه لــدی الطالــب حيــث 
ــود، 2016م:  ــي عب ــية. )زك ــادة الدراس ــه يف امل ــه وقوت ــادر ضعف ــن مص ــب ع ــف الطال يكش

1831؛ نقــاًل عــن عــالم، 2004م: 207( 

ج. تقویم األقران
»اســرتاتيجية تقويــم األقــران نظــام تعليمــي يقــوم املتعلمــون بتقاســم معرفتهــم وتوفــري 
االســتنتاجات والدعــم واملســاعدة فيــا بينهــم بغــرض صقــل مهاراهتــم اخلاليــة وكســب 
ــة  ــن الثق ــاخ م ــار من ــية يف إط ــول الدراس ــة بالفص ــكلة مرتبط ــل مش ــدة أو ح ــارات جدي مه
والرصاحــة مــن خــالل املالحظــة املتبادلــة املركــزة والتقييميــة داخــل الفصــول وكذلــك تقديــم 
التغذيــة الراجعــة الفوريــة والبنــاءة بقصــد تصحيــح األداء وتطــّوره.« )شــاتة، 2013م: 349( 
ــم أعاهلــم  ــًا نشــطًا يف تعلمهــم وتقوي ــة دورًا إجیابي ــم يســمح للطلب ــوع مــن التقوي إّن هــذا الن
بأنفســهم. )زكــي عبــود، 2016م: 1832؛ نقــاًل عــن عــالم، 2004م: 207( وقــد عرفــه بــراون 
ــهم.  ــة بأنفس ــم والثق ــن دوافعه ــد م ــتقاللية ويزي ــاون واالس ــة روح التع ــب الطلب ــه يكس بأّن
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)بــراون، 1389: 356(   

»يركــز تقويــم األقــران علــی دور كّل طالــب بتقويــم أعــال أقرانــه وفقــًا لذلــك يمكــن أن 
يتبــادل طالبــان املهــام أو األعــال التــي أداهــا كّل منهــا، حيــث يقــّوم كل منهــا كفــاءة، ودّقــة، 
ودرجــة مناســبة عمــل اآلخــر بشــكل متســق وفّعــال ومنّظــم للوصــول إلــی أحــكام صحيحــة 
تســهم يف تطويــر عمليــة التقويــم وتدعيمهــا. ومتكــن االســتفادة مــن تقويــم األقــران يف دعــم 
عمليــة التعّلــم وفهــم املــادة الدراســية، حيــث يشــّجع الطــالب علــی النقــد ويدعــم التفكــري، 
ــا يف  ــم ك ــؤولية تعلمه ــل مس ــی حتّم ــم عل ــهم وحيّثه ــم بأنفس ــد ثقته ــد، ويزي ــري الناق والتفك
ــه قــد يشــعر بــيء مــن الســلطوية،  التقويــم الــذايت، منهــا أّن الطالــب الــذي يقّومــه زميــل ل
وبالتــايل قــد يتبنــی موقفــًا رافضــًا، كــا قــد تؤّثــر العالقــات االجتاعيــة بــن الطــالب بشــكل 
أو بآخــر، يف صــدق تقديراهتــم ألقراهنــم. ويشــكل نقــص معرفــة الطــالب باملجــال الــدرايس 
الــذي يقّومونــه عنــد زمالئهــم أحــد ســلبيات هــذا التقويــم.« )زكــي عبــود، 2016م: 1831( 

د. اخلرائط الذهنية
تعــّد اخلرائــط الذهنيــة إحــدی اســرتاتيجيات التعلــم النشــط والتــي هلــا دور حاســم وريــادي 
يف التعبــري عــا يــدور يف ذهــن الــدارس ويف التفكــري اإلشــعاعي إذ إهنــا وســيلة تقــوم بتنظيــم 
ــا  ــكار وتدّفقه ــن األف ــل م ــّم هائ ــن ك ــة تكوي ــح فرص ــّم تتي ــا ث ــا وصياغته ــكار وتركيزه األف
للــدارس وبالتــايل تفــي إلــی انتشــار األفــكار املتوّلــدة مــن املركــز إلــی كّل اجلهــات. )حممــد، 

2006م: 37(  
ــة اســرتاتيجية »تقــوم  ــط الذهني ــأّن اخلرائ ــن دعمــوش )1398ش( ب ــل مــدين ب ــری خلي ي
علــی اكتســاب مهــارة جتزئــة املركــب، أو حتليــل املوقــف إلــی عنــارصه، أو حتليــل صــورة الكل 
إلــی أجــزاء يشــتمل عليهــا، بشــكل يســهل رؤيــة التفاصيــل وفهــم العالقــات التــي ترتبــط فيــا 

بينهــا.« )81(
ــة  ــة مثالي ــد رأی بأهنــا »أداة فكري ــّرة وق ــوزان« هــذا املصطلــح ألول م ــوين ب ــد طــرح »ت ق
لتنظيــم األفــكار، كــا أهّنــا تقــوم بتصنيــف وتنظيــم احلقائــق واألفــكار حيــث تســتخدم 
ــّم  ــة ث ــم رئيس ــه مفاهي ــعب من ــة تتش ــز اخلريط ــوري يف مرك ــوم حم ــن مفه ــّون م ــوان وتتك األل
ــس  ــث تعك ــور، حي ــوز، أو ص ــات، أو برم ــا بكل ــا إم ــّم حتديده ــری، ويت ــة أخ ــم فرعي مفاهي
ــرس  ــن واألي ــه األيم ــة بنصفي ــاغ كامل ــات الدم ــتثار طاق ــان واس ــاغ اإلنس ــل دم ــلوب عم أس
إضافــة إلــی تزويــد الطــالب بطــرق جديــدة ممتعــة حلفــظ واســتدعاء املعلومــات، واســتعاهلا 
ــر أفضــل الســبل  ــل، فهــي توّف ــاء التخي ــداع، بإحي ــز، واإلب ــادة الرتكي لتحســن الذاكــرة، وزي
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ــل، 2012م: 18(  ــوارد الطالــب الذهنيــة.« )املهل الســتخدام م

الطریقة
يعــد هــذا البحــث مــن الدراســات الكّميــة التــي تنتهــج املنهــج شــبه التجريبــي لدراســة فاعليــة 

اســرتاتيجيات التعلــم النشــط يف تنميــة القواعــد النحويــة لــدی الطلبــة.

املجتمع وعّينة الدراسة
ــران خــالل الفصــل  ــة الرشيعــة يف جامعــات املعــارف يف إي تكــّون جمتمــع الدراســة مــن طلب
الــدرايس األّول مــن العــام الــدرايس 2019-2020م. أّمــا العينــة فتــم اختيارهــا بطريقــة 
أخــذ العّينــات البســيطة يف جامعــة معــارف القــرآن والعرتة)عليهــم( بمدينــة إصفهــان حيــث 
ــغ عــدد  ــم اختيارهــا لســهولة الوصــول.   بل ــن مدّرســًا يف هــذه اجلامعــة فت كان أحــد الباحث
ــًا. قــد اجتــاز الطلبــة يف املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة الــدروس  عينــة الدراســة 40 طالب
العربيــة املختلفــة مــن الــرصف والنصــوص و.. يف الفصــول الســابقة، وقــد تعّلمــوا أيضــًا مــادة 
النحــو حتــی هنايــة قســم املرفوعــات، وجتــدر اإلشــارة بأّننــا قمنــا بتدريــس قســم املنصوبــات 
)املفاعيــل، والنــداء، واالســتثناء، احلــال، التمييــز والتعّجــب( خــالل 28 حّصــة هلاتــن 
املجموعتــن. وانقســم الطــالب إلــی جمموعتــن متاثلتــن تتضمــن كل منهــا 20 طالبــًا. تعّلــم 
إحــدی املجموعــات بالطريقــة التقليديــة واملجموعــة الثانيــة باســتخدام اســرتاتيجيات التعّلــم 

النشــط. 
اجلدول )1(: عينة الدراسة

العددالصفاملجموعة
20الفصل اخلامسالتجريبية
20الفصل اخلامسالضابطة

40املجموع

أداة الدراسة
ــدي  ــار البع ــي )pre test( واالختب ــار القب ــن. االختب ــی اختباري ــة عل ــتملت أداة الدراس اش
ــة  ــد النحوي ــالب يف القواع ــدرة الط ــة ق ــي ملعرف ــار القب ــتخدام االختب ــم اس )post test(. وت
قبــل اخلضــوع لتجربــة التعّلــم ضمــن هــذه الدراســة أمــا االختبــار البعــدي و»هــو االختبــار 
الــذي ختتــربه املجموعتــان بعــد االنتهــاء مــن الفصــل الــدرايس لتحديــد مســتوی التحصيــل 
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الــدرايس لدهيــا يف مــادة اللغــة العربيــة« )العّســاف، 2000م: 307(، فتــم اســتخدامه لفهــم 
ــطة  ــرتاتيجيات النش ــف االس ــس بتوظي ــراء التدري ــد إج ــن بع ــن الطريقت ــة كلٍّ م ــدی فاعلي م
ــّم يف  ــد ت ــة. فق ــة الضابط ــة يف املجموع ــة التقليدي ــة والطريق ــة التجريبي ــو يف املجموع يف النح
هــذا االختبــار طــرح أســئلة عــن املفاعيــل، واحلــال، واملســتثنی، واملنــادی، والتمييــز وأســلوب 
التعّجــب. واجلديــر بالذكــر أن االختباريــن القبــي والبعــدي تكــّون علــی عــرشة أســئلة 
حيــث تــّم عرضهــا علــی طلبــة املجموعتــن دون أن نقــوم بتنفيــذ أّي تغيــري فيهــا. وتــم بنــاء 
االختباريــن القبي/البعــدي قبــل الفصــل الــدرايس وتــم عرضهــا علــی أســتاذين أخصائيــن 
يف جمــال تعليــم اللغــة العربيــة وقمنــا بتعديــل االختباريــن وتنقيحهــا بعــد التوصيــات 

ــادات.  واإلرش
  

حتليل البيانات
اســتخدم الباحثــان برنامــج SPSS لتحليــل نتائــج االختبــارات وتــّم حتليــل املفرتضــات 
ــع الطبيعــي  ــم التوزي ــار شــابريو ويلــك لتقوي ــن ومهــا اختب ــي تشــمل اختباري ــة الت اإلحصائي
املعيــاري لدرجــات العينــة؛ واختبــار ليفــن لتقويــم جتانــس التبايــن،، كــا اســتخدمنا اختبــار 
حتليــل التغايــر ملعرفــة فاعليــة االختبــار القبــي ثــم متــت دراســة فــروض البحــث وحتليلهــا بنــاء 

علــی حتليــل التغايــر.

اإلجراءات
تــّم تدريــس قســم املنصوبــات )املفاعيــل، احلــال، املســتثنی، التمييز، املنــادی والتعجــب( لكل 
مــن املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة خــالل الفصــل الــدرايس األّول مــن العــام الــدرايس 
ــم  ــح يف تعلي ــو الواض ــاب »النح ــس كت ــم تدري ــد ت ــه ق ــر أن ــر بالذك 1399-1398ش، واجلدي
قواعــد اللغــة العربيــة« املرحلــة األولــی ملصطفــی أمــن وعــي اجلــارم للمجموعــة التجريبيــة 
والســبب يف اختيــار هــذا الكتــاب راجــع إلــی أنــه انتهــج طريقــة اســتقرائية يف تدريــس النحــو 
حيــث تكــون هــذه الطريقــة أكثــر مالئمــة مــع اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط ويف الوقــت نفســه 
تــم تدريــس كتــاب »مبــادئ العربيــة« )املجلــد الثــاين( لطلبــة املجموعــة الضابطــة حيــث تــّم 
تدريــس القواعــد فيــه وفــق الطريقــة القياســية املتالئمــة مــع الطريقــة التقليديــة. إّن اخلطــوات 

التــي اتبعناهــا يف تدريــس النحــو يف املجموعــة التجريبيــة هــي: 
-1 عــرض القواعــد علــی اللوحــة ضمــن جمموعــات خمتلفــة تشــرتك كل جمموعــة يف قاعــدة 

خاصــة وختتلــف عــن املجموعــة األخــری. 
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-2 قراءة األمثلة قراءة جهرية من قبل املدرس وبعض الطلبة. 

-3 تقديــم هــذه األمثلــة يف أوراق العمــل إلــی الطلبــة املقّســمن إلــی فئــات تــرتاوح كل فئــة 
بــن أربعــة إلــی ســتة أشــخاص ملناقشــتها واســتنباط التشــاهبات والفــروق بــن األمثلــة. 

-4 عرض النتائج علی اللوحة وقيام املجموعات بتقويمها )تقويم األقران(. 
-5 اســتنباط القواعــد النهائيــة مــن قبــل املــدرس بمســاعدة املجموعــات وكتابتهــا علــی 

اللوحــة. 
-6 تقديم التدريبات للمجموعة لتطبيق القواعد عليها. 

-7 طلــب املــدرس مــن املجموعــات للقيــام بتقويــم نتائجهــم حســب املعايــري التــي حددهــا 
وفقــا لقواعــد كل درس )التقويــم الــذايت(. 

-8 تتبــادل املجموعــات أوراق العمــل وتقــوم كل جمموعــة بتصحيــح نتائــج املجموعــة 
األخــری )تقويــم األقــران(. 

-9 قيام ممثل من كل جمموعة بحّل جزء من التدريببات علی اللوحة. 
-10 قيــام املجموعــات برســم اخلرائــط الذهنيــة للقواعــد التــي تعّلمــوا يف تلــك احلّصــة 
ــداء آراء حــول اخلرائــط  ــل مــن كل جمموعــة لرســم اخلريطــة علــی اللوحــة وإب وحضــور ممث
مــن قبــل املجموعــات واختيــار أفضــل وأكمــل اخلريطــة يف كل حّصــة فهــذه اخلرائــط تســاعد 

ــة لرتســيخ املعلومــات مــن جهــة والتســهيل يف مراجعتهــا مــن جهــة أخــری. الطلب
-11 تقديــم تدريبــات إضافيــة للطلبــة للقيــام هبــا يف البيــت علــی االنفــراد وإحضــار نتائجهــا 
إلــی الصــف وذلــك لعــدم االكتفــاء بالنشــاطات التعاونيــة حيــث أهّنــا جــزء مكمــل مــن عملية 

التعّلــم وال يمكــن حــذف النشــاط الفــردي بشــكل كامــل.
ــة  ــة والتقليدي ــة املألوف ــاس الطريق ــی أس ــم عل ــة فت ــة الضابط ــس يف املجموع ــا التدري أم
وهــي مــن خــالل الطريقــة القياســية حيــث كان املــدّرس يقــّدم املــادة يف عــّدة مراحــل. املرحلــة 
األولــی التمهيــد أو املقّدمــة واملرحلــة الثانيــة عــرض القاعــدة واملرحلــة الثالثــة تفصيــل 
القاعــدة واملرحلــة الرابعــة التطبيــق واملرحلــة اخلامســة قيــام الطلبــة بحــل التدريبــات يف 

الصــف وتدريبــات إضافيــة يف البيــت. 

عرض النتائج
ــابية  ــطات احلس ــن املتوّس ــة ب ــة إحصائي ــروق ذات دالل ــد ف ــة ال توج ــج الدراس ــب نتائ حس
واالنحــراف املعيــاري لطلبــة املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف االختبــار القبــي. حيــث إّن 
املتوّســط احلســايب لالختبــار التحصيــي يف تعّلــم النحــو لطلبــة املجموعــة التجريبيــة يف القياس 
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ــغ )0/813(  ــد بل ــا ق ــة بعينه ــاري يف املجموع ــراف املعي ــغ )3/237( واالنح ــد بل ــي ق القب
وقــد بلــغ املتوّســط احلســايب للمجموعــة الضابطــة يف القيــاس القبــي)3/062( واالنحــراف 
ــابية  ــطات احلس ــن املتوّس ــة ب ــة إحصائي ــا ذات دالل ــاك فروق ــن هن ــاري )0/989(. لك املعي
الضابطــة  املجموعــة  درجــات  ومتوّســط  التجريبيــة  للمجموعــة  املعيــاري  واالنحــراف 
وانحرافهــا املعيــاري حيــث بلــغ املتوّســط احلســايب للقيــاس البعــدي للمجموعــة التجريبيــة 
)16/525( واالنحــراف املعيــاري )2/195( واملتوّســط احلســايب للمجموعــة الضابطــة 
)11/687( واالنحــراف املعيــاري )3/193(. يوّضــح اجلــدول )1( داللــة الفــروق بــن 
متوّســطي درجــات طلبــة املجموعتــن الضابطــة والتجريبيــة يف االختباريــن القبــي والبعــدي 

علــی النحــو التــايل: 

اجلدول )1( املتوّسطات احلسابية واالنحرافات املعياریة لدرجات طلبة املجموعتنی الضابطة والتجریبية يف 
االختبارین القبيل والبعدي

العدداملجموعةاملتغري
القياس البعديالقياس القبي

املتوّسط احلسايب 
واالنحراف املعياري

املتوّسط احلسايب 
واالنحراف املعياري

حتصيل النحو
203/237التجريبية

0/813
16/525
2/195

203/062الضابطة
0/989

11/687
3/193

املفرضات اإلحصائية لتوظيف االختبارات البارامریة
لقــد اعتمدنــا علــی حتليــل التغايــر للدراســة االســتنباطية للنتائــج، ومــن هــذا املنطلــق توّجــب 

علينــا دراســة الفــروض الالزمــة وفحصهــا لتوظيــف االختبــارات البارامرتيــة.

أ. فرضية التوزیع الطبيعي املعياري لدرجات عّينات البحث:
ــج  ــة ونتائ ــي للعّين ــات الطبيع ــع الدرج ــص توزي ــابريو-ويلك لفح ــار ش ــتخدام اختب ــّم اس ت

ــك:    ــح ذل ــم )2( يوض ــدول رق اجل
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اجلدول )2( نتائج اختبار شابرو –ولك لدراسة فرضية التوزیع الطبيعي املعياري للدرجات

  
املجموعةاملتغري

شابريو-ويلك

درجة اإلحصاء
قيمة الداللةاحلرية

حتصيل النحو 
0/962200/574التجريبية
0/952200/400الضابطة

القبــي  االختبــار  يف  الطبيعــي  الدرجــات  توزيــع  فرضيــة  أّن  اجلــدول  مــن  يّتضــح 
للمجموعــة  الداللــة  قيمــة  جــاءت  حيــث  مقبــول  والضابطــة  التجريبيــة  للمجموعتــن 
التجريبيــة بنســبة 0/574 وللمجموعــة الضابطــة بنســبة 0/400 فنالحــظ تكافــؤ املجموعتــن 

يف القيــاس القبــي نظــرًا لتوزيــع الدرجــات الطبيعــي.  
 

ب. فرضية جتانس التباین يف املجموعتنی الضابطة والتجریبية:  
تــم توظيــف نتائــج اختبــار ليفــن لدراســة جتانــس التبايــن قبــل تقديــم اختبــار حتليــل التغايــر، 
وتشــري النتائــج إلــی أّن مســتوی الداللــة أكــرب مــن 05/. يف املتغــرّي التابــع؛ وهــذا يــدّل علــی أّن 
التبايــن هلــذا املتغــري يكــون متجانســًا ومســاويًا. فليــس هنــاك مــا يمنــع توظيــف اختبــار التغايــر 
ــع بدرجــة  يف نتائــج البحــث ومــن هــذا املنطلــق إّن النتائــج املكتســبة مــن هــذا االختبــار تتمّت

عاليــة مــن الثبــات.  
اجلدول )3( نتائج اختبار ليفنی لدراسة جتانس التباین يف االختبار البعدي للمجموعتنی التجریبية والضابطة 

درجة درجة حرية F1املتغرياملرحلة
حرية2

مستوی 
الداللة

1/2661380/268حتصيل النحوالقياس البعدي

اإلحصاء االستداليل
فــرّست النتائــج التــي تــم عرضهــا مــن خــالل اجلــدول التــايل إلــی وجــود فــرق دال إحصائيــًا 
بــن معــّدل درجــات طلبــة املجموعتــن التجريبيــة والضابطــة يف القيــاس البعــدي نظــرًا لنتائج 
اختبــار F لتحصيــل النحــو والتــي قــد بلغــت يف القيــاس البعــدي )F=31/053( عند مســتوی 
الداللــة )P=0/001(، وبعــد شــطب تأثــري االختبــار القبــي علــی املتغــرّي التابــع وذلــك يكــون 
الفــرض الصفــري مــردودًا والفــرض البديــل مقبــوالً يعنــي يكــون اســتخدام اســرتاتيجيات 
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التعّلــم النشــط فعــاالً عنــد طلبــة املجموعــة التجريبيــة يف القيــاس البعــدي يف حتصيــل النحــو. 
ــة  ــی حال ــري إل ــث يش ــدي حي ــار البع ــري( 456/. ، يف االختب ــم التأث ــاي )حج ــع إيت ــغ مرب فبل

وجــود فــروق ذات داللــة إحصائيــة بــن املجموعتــن يف االختبــار البعــدي:

اجلدول رقم )4( نتائج حتليل التغایر لتأثر احلضور يف الصف علی متوسطات درجات طلبة املجموعتنی 
الضابطة والتجریبية يف التحصيل الدرايس بامدة النحو 

متغريات 
البحث

جمموع  
مربعات

درجة  
احلرية

متوّسط
Fاملرّبعات

مستوی 
الداللة

مرّبع ايتاء  
)حجم 
التأثري(

القوة 
اإلحصائية

القياس 
2/99712/9970/3930/5350/0110/094القبي

احلضور 
236/9661236/96631/0530/0010/4561/000يف الصف

----282/350377/631اخلطأ

االستنتاج واملناقشة
ــم التعــاوين والتقويــم  اســتخدمت هــذه الدراســة الطريقــة االســتقرائية واســرتاتيجيات التعّل
الــذايت وتقويــم األقــران واخلرائــط الذهنيــة يف املجموعــة التجريبيــة والطريقــة القياســية التــي 
ــة  ــذه الدراس ــج ه ــت نتائ ــة. خلص ــة الضابط ــد يف املجموع ــم القواع ــة يف تعلي ــت مألوف كان
الدراســة  هــذه  توظيفهــا يف  تــم  التــي  النشــط  التعلــم  اســرتاتيجيات  اســتخدام  أّن  إلــی 
ــرآن  ــارف الق ــة مع ــالب جامع ــدی ط ــريب ل ــو الع ــد النح ــم قواع ــن تعّل ــی حتس ــاعد عل يس
ــي مجعهــا املــدّرس يف  ــة الت ــات النوعي ــة إصفهــان كــا أّن البيان ــه الســالم( بمدين والعرتة)علي
ــة ورغباهتــم  ــات الطلب ــرت يف اجّتاه ــرتاتيجيات أّث ــذه االس ــی أّن ه ــارت إل ــة الفصــل أش هناي
ــی  ــرة عل ــا مؤث ــی أهّن ــة إل ــة التجريبي ــة املجموع ــب طلب ــد ذه ــا، وق ــريا إجیابي ــم تأث ــاه التعّل جت
ــا تأخــذ  ــس إاّل أهّن ــة بالنف ــة الثق ــا بينهــم وتنمي ــا والتعــاون في ــات ومراجعته ــيخ املعلوم ترس
ــع  ــة م ــذه الدراس ــج ه ــق نتائ ــو. تتف ــس النح ــابقة يف تدري ــق الس ــة بالطرائ ــر مقارن ــا أكث وقت
دراســات ســلان)2015( يف فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجيات التعّلــم النشــط يف تعليــم قواعــد 
النحــو، واجلاغــوب)2017( يف فاعليــة اســتخدامها لتعليــم التــذّوق األديب، ومــع دراســة 
ــا  ــد م ــا تؤّي ــا أهّن ــو ك ــم النح ــة يف تعلي ــة التعاوني ــتخدام الطريق ــة اس ــن)2011( يف فاعلي زيري
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توّصــل إليــه كشــاورز وخورســندي)1395( ومســبوق وآخــرون)1397( يف أّن طرائــق 
ــات  ــو يف اجلامع ــم النح ــاكل تعّل ــة ملش ــل الرئيس ــن العوام ــرتاتيجياته م ــو واس ــس النح تدري

ــة .  اإليراني

التوصيات
تقــرتح هــذه الدراســة حســب الدراســات الســابقة واألدب النظــري والنتائــج التــي توّصلــت 
إليهــا بعــد فصــل درايس كامــل مــن جتربــة التدريــس، اإلطــار الــذي طّبقتــه يف تدريــس القواعد 
ــة والتــي أشــري إليهــا إشــارة كاملــة يف طريقــة البحــث وهــي  ــة يف املجموعــة التجريبي النحوي
ــم  ــة بالتقوي ــام الطلب ــم التعــاوين وقي ــن تدريــس القواعــد بالطريقــة االســتقرائية والتعّل تتضّم

الــذايت وتقويــم األقــران واســتخدام اخلرائــط الذهنيــة.
وثّمة بعض املالحظات التالية جیب أخذها يف االعتبار بخصوص تطبيق اإلطار املقرتح:

الشــك أّن للطريقــة التعاونيــة نتائــج إجیابيــة ســواء يف اجلانــب املعــريف أو يف اجلانــب 
الوجــداين لكــن عــدم اخلــربة يف تطبيقهــا قــد يــؤّدي إلــی نتائــج عكســية. فمــن حتّديــات هــذه 
ــي اليمكنهــم  ــن قــد اليقومــون بوظائفهــم الت ــاء أو غــري املهتّم ــة أّن الطــالب الضعف الطريق
ــاوين  ــاط التع ــن النش ــؤولياهتم ضم ــون مس ــة فيلق ــاطات الفردي ــن النش ــا ضم ــالت منه االف
علــی عواتــق الطــالب املجتهديــن أو األقويــاء، وللحيلولــة مــن هــذه املشــكلة يمكــن أن حيــدد 
ــة  ــب يف املجموع ــوم كل طال ــن أن يق ــا يمك ــة ك ــب يف املجموع ــؤولية كل طال ــدرس مس امل
ــج  ــون النتائ ــض وخيرج ــع البع ــم م ــاء نتائجه ــارك األعض ــم يش ــردًا ث ــات منف ــل التدريب بح
ــات واإلرشاف  ــن املجموع ــدرس ب ــتمر للم ــور املس ــا أّن احلض ــدة ك ــة واح ــة يف ورق النهائي
عليهــا وتشــجيع الطلبــة علــی املشــاركة وتقديــم االستشــارات الالزمــة هلــم، قــد يدفــع مجيــع 

ــي. ــل اجلاع ــة يف العم ــاركة الفعال ــة للمش الطلب
واملالحظــة الثانيــة هــي أّن نتائــج هــذه الدراســة التــدّل علــی فاعليــة الطريقــة االســتقرائية 
مقابــل الطريقــة القياســية يف تدريــس النحــو كــا أهّنــا التؤكــد علــی رضورة اســتخدام الطريقــة 
االســتقرائية دون القياســية ضمــن هــذا اإلطــار، فقــد يســتطيع مــدرس تطبيــق الطريقــة 
االســتقرائية بجانــب االســرتاتيجيات النشــطة مثــل التعّلــم التعــاوين وتقييــم األقــران والتقييــم 
الــذايت واخلرائــط الذهنيــة حســب ماهيــة الــدروس، إاّل أّن الباحثــّن يف هــذه الدراســة يعتقدان 
ــة  ــوات الطريق ــث أّن خط ــة حي ــة التعاوني ــع الطريق ــة م ــر مالئم ــتقرائية أكث ــة االس أّن الطريق
االســتقرائية مــن أوهلــا أي مناقشــة األســئلة واســتنباط القواعــد تقتــي النشــاط التعــاوين أو 
املناقشــة املشــاركية أكثــر مــن الطريقــة القياســية التــي يتــم تقديــم القاعــدة أوال ثــم يبــدأ الطلبــة 
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ــام بنشــاط تعــاوين إاّل يف  بحــل التدريبــات والتطبيقــات لتلــك القواعــد فــال يمكــن هلــم القي

املرحلــة األخــرية مــن الــدرس أي مرحلــة التطبيقــات.
  وهنــاك مالحظــة أخــرية يف تطبيــق االســرتاتيجيات اجلديــدة والطرائــق احلديثــة القائمــة، 
وهــي أنــه يأخــذ مــن املتعّلــم وقتــا أكثــر مقارنــة مــع الطرائــق التقليديــة القائمــة علــی املــدّرس 
إاّل أّن فاعليــة هــذه الطرائــق يف حتســن التعّلــم وترســيخ املعلومــات ومراجعتهــا وتنميــة روح 
التعــاون والتنافــس اإلجیــايب وبــث الثقــة بالنفــس ُأثبتــت يف الكثــري مــن الدراســات، كــا أّن 
ــی  ــم حت ــارات التعّل ــم مه ــی تعلي ــز عل ــم ترتك ــن التعّل ــی حتس ــالوة عل ــدة ع ــق اجلدي الطرائ
يتخــرج الدارســون وهــم يمتلكــون االســتقاللية يف التعّلــم ويعرفــون طريقــة الفهــم والبحــث 
واالســتنتاج واالســتنباط دون االّتــكاء علــی املــدرس فلهــذا كّلــه تعتمــد هــذه الطرائــق علــی 

نوعيــة التعّلــم بــدال مــن كّميتــه.

املصادر واملراجع 
بمعهــد  دراســة جتریبيــة  املشــكالت  بطریقــة حــل  النحــو  تدریــس  أزهــري، حممــد. )2015م(. 
ــل  ــة والتأهي ــة الرتبي ــة. كلي ــالمية احلكومي ــريي اإلس ــة الران ــتري. جامع ــالة املاجس ــرة. رس ــاب املغف ب

للمعلمن،.قســم تعليــم اللغــة العربيــة. 

األســطل، حممــد زيــاد. )2010م(. أثــر تطبيــق اســراتيجيتنی للتعّلــم النشــط يف حتصيــل طــالب 
ــرشق  ــة ال ــالة املاجســتري. جامع ــد. رس ــم الناق ــة تفكره ــخ ويف تنمي ــادة التاری ــع يف م ــف التاس الص

األوســط للدراســات العليــا. كليــة العلــوم الرتبويــة. قســم املناهــج وطــرق التدريــس. 

ــاركي  ــم التش ــة التعّل ــم يف بيئ ــاط التقوي ــض أن ــة بع ــن. )2016م(. »فاعلي ــد حمس ــي، أمح ــور الرزاق أن
لتنميــة االجتاهــات لــدی طــالب معلــم احلاســب اآللــی«. املجلــة العلميــة للجمعيــة. املجلــد4. ص 

 .158-137

إســاعيل حســن، آمــال. )2015م(. أثــر تدريــس النحــو يف تنميــة بعــض مهــارات التفكــري اللغــوي 
لــدی تالميــذ الصــف الثــاين اإلعــدادي. العــدد 17. جملــة كليــة الربيــة جامعــة بورســعيد. ص259-

 .284

بــراون، داگالس. )1389ش(. ارزشــيابی زبــان: اصــول و عملكردهــای كالســی. مرتجــم: علريضــا 
فــرح بخــش. هتــران: انتشــارات رهنــا.

بــن دعمــوش، خليــل مــدين. )1398ش(. »تنميــة مهــارات املتعّلــم ذهنيــًا باســتخدام اخلرائــط الذهنية 
يف مــادة الــرصف«. جملــة دراســات يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا. الســنة3. العــدد6. ص 90-71. 

ــط يف  ــم النش ــرتاتيجيات التعّل ــض اس ــتخدام بع ــر اس ــن. )2017م(. »أث ــد عبدالرمح ــوب، حمم اجلاغ
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تعليــم مــادة املعــارف األدبيــة عــل التــذوق األديب لــدی طلبــة املرحلــة الثانويــة يف اإلمــارات العربيــة 

ــة والنفســية. املجلــد 1. العــدد 5. ص 14-1. ــة العلــوم الربوی املّتحــدة«. جمل

اجلمــل، ســمية حلمــي حممــد. )2017م(. فاعليــة برنامــج تدریبــي مقــرح قائــم علــی اســراتيجيات 
التعلــم النشــط يف تنميــة مهــارات التدریــس اإلبداعــي لــدی معّلمــي الریاضيــات يف مرحلــة التعليــم 
األســايس. رســالة املاجســتري. اجلامعــة اإلســالمية – غــّزة. كليــة الرتبيــة: قســم املناهــج وطــرق 

ــس.   التدري

حكيمــة، ليازيــدي. )2016م(. اســراتيجية تدریــس اللغــة العربيــة يف الطــور االبتدائــي »الســنة 
أولــی ابتدائــي نموذجــًا-. رســالة املاجســتري. جامعــة عبداحلميــد ابــن باديــس -مســتغانمكلية األدب 

ــريب.  ــم األدب الع ــون. قس والفن

خليليــة، مــراد أمحــد حممــد. )2016م(. فاعليــة اســراتيجية التدریــس التبــاديل يف حتصيــل طلبــة الصــف 
ــالة  ــنی، رس ــة جن ــا يف حمافظ ــو تعلمه ــة نح ــة والدافعي ــة العربي ــو يف اللغ ــامدة النح ــايس ب ــع األس التاس

املاجســتري. جامعــة النجــاح الوطنيــة. كليــة الدراســات العليــا. 

ــة  ــم النشــط يف التفكــري اإلجیــايب لــدی طلب ــر اســتخدام التعّل ــال حســن. )2018م(. »أث رمضــان، من
الصــف الســابع يف منطقــة عــّان«. جملــة كليــة الربيــة األساســية للعلــوم الربویــة واإلنســانية. العــدد 

39. ص 678-665. 

الزايــدي، فاطمــة بنــت خلــف اهلل عمــري. )1429ق(. أثــر التعّلــم النشــط يف تنميــة التفكــر االبتــكاري 
ــة  ــدارس احلكومي ــط بامل ــث املتوّس ــف الثال ــات الص ــدی طالب ــوم ل ــامدة العل ــدرايس ب ــل ال والتحصي
ــرق  ــج وط ــم املناه ــة. قس ــة الرتبي ــری. كلي ــة أم الق ــتري. جامع ــالة املاجس ــة. رس ــة املكّرم ــة مك بمدین

ــس.    التدري

زكــي عبــود، ســريي. )2016م(. »املعلــم وعــرص املعرفــة – الفــرص والتحديــات«. املؤمتــر الــدويل، 
ــد. اجلــزء األول. ص 1848-1831. جامعــة امللــك خال

التعــاوين بطریقــة جيكســو )بحــث  التعلــم  النحــو بمدخــل  تدریــس  نــور. )2011م(.  زيريــن، 
ــالمية  ــريي اإلس ــة الران ــتري. جامع ــالة املاجس ــوم(. رس ــد دار العل ــاين بمعه ــف الث ــي يف الص اإلجرائ

احلكوميــة. كليــة الرتبيــة والتأهيــل للمعلمــن. قســم تعليــم اللغــة العربيــة. 

ــذات  ــل تلمي ــم النشــط يف حتصي ــة اســرتاتيجيتن مــن التعّل ســلان، هــدی حممــد. )2015م(. »فاعلي
ــد 22.  ــانية. املجّل ــوم اإلنس ــة العل ــة«. جمل ــة العربي ــد اللغ ــادة قواع ــي يف م ــس االبتدائ ــف اخلام الص

العــدد 2. ص18-1.    

شــاتة. حســن. )2013م(. املرجــع يف التدریــس والتقویــم )خــربات ورؤی جدیــدة(. ط1. القاهــرة: 
دار العــامل العــريب. 
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صومان، أمحد. )2009م(. أساليب تدریس اللغة العربية. األردن. عان: دار زهران.  

عاشــور، راتــب قاســم؛ احلوامــدة، حممــد فــؤاد.) 2007م(.  أســاليب تدریــس العربيــة بــنی النظریــة 
ــرية.  ــان-األردن: دار املس ــق، ط1. ع والتطبي

العّســاف، صالــح بــن حممــد.)2000م(. املدخــل إلــی البحــث يف العلــوم الســلوكية. الريــاض: 
العبيــكان للطباعــة والنــرش.

فكــري، حممــد. )2018م(. اســتعامل النصــوص املتكاملــة يف تدریــس النحــو دراســة جتریبيــة بمعهــد 
ــالمية  ــريي اإلس ــة الران ــتري. جامع ــالة املاجس ــج كايل. رس ــن كرون ــاج حس ــو احل ــان تنك دار اإلحس

ــة وآداهبــا.  ــل للمعلمــن. قســم اللغــة العربي ــة والتأهي ــة الرتبي ــدا أتشــيه. كلي ــة بن احلكومي

ــة  ــم النحــو يف فــرع اللغــة العربي كشــاورز، حبيــب؛ خورســندي حممــود. )1395ش(. »مناهــج تعلي
وآداهبــا باجلامعــات اإليرانيــة« )مشــاكل وحلــول(. جملــة دراســات يف تعليــم اللغــة العربيــة وتعّلمهــا. 

الســنة 1. العــدد األّول. ص 124-109. 

الليلــة، عــزة، 2016م. »طرائــق تدريــس علــم النحــو واســرتاتيجياهتا الفعالــة«. جملــة التدریــس. 
املجلــد الرابــع. العــدد األول. ص 93-71. 

حممــد أمحــد، مرفــت صالــح. )2016م(. »فاعليــة اســرتاتيجية تعليــم األقــران يف تنميــة األداءات 
املهاريــة يف التدرييبــات املهنيــة لطــالب املدرســة الثانويــة الصناعيــة ختصــص نجــارة األثــاث واجتاههم 

نحــو املــادة«. جملــة عربيــة يف جمــاالت الربيــة النوعيــة. العــدد 2. ص 56-12.  

حممــود، صــالح. )2006م(. تفكــر بــال حــدود رؤی تربيــة معــارصة يف تعليــم التفكــر وتعلمــه. 
ــاب. ــامل الكت ــرة: ع القاه

مســبوق، ســيد مهــدي وآخــرون. )1398ش(. »تعليــم النحــو العــريب يف اجلامعــات اإليرانيــة العقبات 
واحللــول«. جملــة بحــوث يف اللغة العربيــة. العــدد 20. ص 120-105.  

امليــداين، خدجیــة. )2017م(. طرائــق تدریــس النحــو كتــاب فنــون اللغــة العربيــة وأســاليب تدریســها 
بــنی النظریــة والتطبيــق ملحمــد فــؤاد احلوامــدة وراتــب قاســم عاشــور أنموذجــًا. اجلمهوريــة اجلزائريــة 
ــة واألدب  ــم اللغ ــة. قس ــة اآلداب واللغ ــة. كلي ــد دراي ــة أمح ــة اإلفريقي ــعبية. اجلامع ــة الش الديمقراطي

العــريب. 

ــم  ــل املفاهي ــة علــی حتصي ــط الذهني ــر برنامــج اخلرائ ــل، عبدالرمحــن غــادة حممــد. )2012م(. أث املهل
ــة الســعودیة.  ــداع لــدی تلميــذات الصــف اخلامــس االبتدائــي يف اململكــة العربي ــة اإلب ــة وتنمي العلمي

ــا.  ــة الدراســات العلي رســالة ماجســتري. جامعــة اخلليــج. كلي

نامــداری، إبراهيــم وآخــرون. )1397(. »فاعليــة اســتخدام اســرتاتيجية الصــور التفســريية يف تنميــة 
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ــاه«.  ــة يف كرمانش ــدارس الثانوي ــة امل ــدی طلب ــة ل ــة العربي ــو للغ ــرصف والنح ــارات ال ــردات ومه املف

ــة وتعلمهــا. الســنة 2. العــدد 4. ص 129-146.  ــم اللغــة العربي ــة دراســات يف تعلي جمل

وهيــب، يســعد. )2016م(. تدریــس قواعــد اللغــة العربيــة يف التعليــم االبتدائــي وفقــًا بطریقــة املقاربــة 
ــم  ــات. قس ــة اآلداب واللغ ــة. كلي ــان مرية-بجاي ــد الرمح ــة عب ــتري. جامع ــالة املاجس ــاءات، رس بالكف

اللغــة واألدب العــريب. 

Baleghizadeh, S (2016). Materials development for English language 
teaching: a practical guide. Tehran: samt. 



اثربخشی به كارگیری استراتژی  های یادگیری فعال در بهبود 
یادگیری قواعد زبان عربی نزد دانشجویان رشتۀ علوم قرآن 

و حدیث شهر اصفهان

امنی نظری تریزی1*، دانش حممدی2

۱- دانش آموخته دکتری رشتۀ زبان و ادبیات عربی، دانشگاه اصفهان، ایران.
۲- استادیار زبان و ادبیات عربی، دانشگاه شیراز، ایران.

چكیده
ــنتی و  ــای س ــا و روش  ه ــۀ برنامه  ه ــوزش در هم ــد آم ــر فراین ــزء جدایی ناپذی ــد ج ــوزش قواع آم
جدیــد آمــوزش زبــان بــوده اســت به طوری کــه یکــی از مــوارد اختالفــی مهــم بیشــتر ایــن روش هــا، 
ــود  ــت. باوج ــوده اس ــان ب ــوزش زب ــی آن در آم ــتراتژی  های یادده ــد و اس ــر قواع ــز ب ــزان تمرک می
ــواع  ــر ان ــان دهندة تأثی ــده نش ــای انجام ش ــد، پژوهش  ه ــوزش قواع ــا در آم ــن روش  ه ــات ای اختالف
ــن  ــن پژوهــش بررســی ای ــوده اســت. هــدف ای مختلــف اســتراتژی  های فعــال در آمــوزش قواعــد ب
مســأله اســت کــه آیــا اســتراتژی  های فعــال به عنــوان مجموعــۀ جدیــدی از اســتراتژی  های آموزشــی، 
ــزد دانشــجویان ایرانــی می  شــود. جامعــه آمــاری ایــن  ــی ن ــان عرب ســبب بهبــود یادگیــری قواعــد زب
پژوهــش دانشــجویان تــرم اول ســال تحصیلــی )۲0۱9-۲0۲0 م( در دانشــگاه علــوم قرآنــی و عتــرت 
ــع آوری  ــزار جم ــی و اب ــبه آزمایش ــش، ش ــتند. روش پژوه ــان هس ــهر اصفه ــالم( در ش )علیهم الس
ــی  ــرم تحصیل ــك ت ــه مــدت ی ــرل و آزمایــش ب ــر در دو گــروه کنت ــون اســت. چهــل نف داده  هــا، آزم
در کالس قواعــد زبــان عربــی شــرکت کردنــد. گــروه کنتــرل بــا روش قیاســی و گــروه آزمایــش بــا 
ــی،  ــی و نقشــه  های ذهن ــی، دیگرارزیاب اســتفاده از اســتراتژی  های فعــال آمــوزش گروهــی، خودارزیاب
مــورد آمــوزش قــرار گرفتنــد. نتایــج پژوهــش نشــان می  دهــد کــه تفــاوت معنــاداری بیــن نتایــج دو 
ــجویان  ــه دانش ــبت ب ــری نس ــری فعال ت ــش یادگی ــروه آزمای ــجویان گ ــت و دانش ــود داش ــروه وج گ

گــروه کنتــرل داشــتند.

ــه  های  ــتقرائی، نقش ــال، روش اس ــری فع ــتراتژی  های یادگی ــد، اس ــوزش قواع ــدی: آم واژگان كلی
ــالم(. ــرت )علیهم الس ــرآن و عت ــارف ق ــگاه مع ــی، دانش ذهن
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Abstract

Grammar education is an integral part of the language teaching process 
in all traditional and modern curricula and methods, which has been a 
contentious space in most of the language teaching methods in terms of 
the level of dependence and teaching strategies in the language teaching 
process. Do active learning strategies as a modern set of strategies in 
education affect improving grammar learning for Iranian students, or 
do they differ with traditional strategies in this field? this article aims 
to study the effectiveness of active learning strategies in improving the 
learning of Arabic grammar for students of university of Quran and 
etrat studies in the city of Isfahan. The study population consisted of 
students of the Department of university of Quran and etrat studies. The 
study adopted the quasi-experimental method for collecting quantitative 
data. Our sample consisted of 40 students, as we divided them into two 
equal groups. As the experimental group, the first group learned the 
rules of grammar through active learning strategies. The control group 
was subject to the traditional method of grammar education. The study 
found that there is a statistically significant difference between the mean 
scores of the students of the experimental and control groups in the post 
measurement, in favor of the experimental group. This study proposes 
the framework that includes inductive method, cooperative learning, 
self-evaluation, peer evaluation and mental mapping for teaching 
Arabic grammar in universities.

Keywords: Grammar Teaching, Active Learning Strategies, Inductive 
Method, Mind Maps, university of Quran and etrat.
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