
 

 عمادة الدراسات العليا
 جامعة القدس

 

 

 
 
 

القصة القصيرة في تنمية مهارات اللغة العربية وتصويب  أثر استخدام
 تاسعلدى طلبة الصف ال التصورات الخطأ للمفاهيم النحوية
 

 
 

 حنان إسماعيل محمد ربعي
 

 رسالة ماجستير
 

 فلسطين -القدس
 

  م8192ه / 9341



 

القصة القصيرة في تنمية مهارات اللغة العربية وتصويب استخدام  أثر
 تاسعالصف اللدى طلبة  التصورات الخطأ في المفاهيم النحوية

 

 

 :إعداد

 حنان إسماعيل محمد ربعي

/  المفتوحةقدس جامعة ال/  اللغة العربية وأساليب تدريسهابكالوريوس 
 فلسطين

 

 غّسان سرحان: إشراف الدكتور

 

 

درجة الماجستير في أساليب التدريس  تكماالً لمتطلباتقدمت هذه الرسالة اس
 عمادة الدراسات العليا / كلية العلوم التربوية / جامعة القدس

 
 

م8192 ه /9341



 
 

 جامعة القدس
 عمادة الدارسات العليا

 برنامج أساليب التدريس
 
 
 
 
 
 

 إجازة الرسالة

القصة القصيرة في تنمية مهارات اللغة العربية وتصويب التصورات الخطأ أثر استخدام 
 تاسعلدى طلبة الصف ال للمفاهيم النحوية

 
 
 ربعيمحمد حنان إسماعيل : لباحثةا

 21520140عي: الرقم الجام

 

 غّسان عبد العزيز سرحان د. المشرف:
 

م من لجنة المناقشة المدرجة أسماؤهم  31/7/2012 نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ
 :وتواقيعهم

 :التوقيع         غسان سرحان د. رئيس لجنة المناقشة: .1
  : التوقيع          بعاد الخالص .د       ممتحنا داخليا: .2
  : التوقيع          أحمد دعمس .د      ممتحنا خارجيا: .3

 
 

 فلسطين –القدس 
 م2012ه / 1431



 

 اإلهداء
 .في الزمن الصعب الم نتظر لميح  و  السامي لهدفي الطامحةإلى نفسي 

ليك يا من أوفيت    .الوعد لنقطف ثمرة النجاح بعد الكدح: زوجي الفاضل وا 
 .إلى من غرس في نفسي حب القلم وعشق الكتب واالعتزاز بالعربية: أبي الحبيب

ليك أمي حيث يعجز الحرف عن التعبير عند ذكرك  .وا 
خوتي وأخواتي   .لفلذات كبدي وا 

 
على طرقات دربي ، وغرس ، ومد لي عونا  ، وأحيا في نفسي فرحا  لكل من علمني حرفا  

  .؛ حتى وصلت إلى هناأمل  
 

 أساتذتي، زميلتي، زملئي، أهدي إليكم رسالتي هذه.
 
 
 
 

 
 
 
 حنان إسماعيل محمد ربعي
  



 أ
 

 
 
 
 
 
 

 اإلقرار

أبحررر   اهررر ام جارررأاوَأم اانهررر اقررر  عالا   رررأاالدررر االمجررررا نارررأاال  اسررر جنالنسررر لأناأم ااةُأقرررناأمررر ا  ررر  ا
أاارءءا مهر الرماجدر مالمجرراأج راهذهاالنس لأاأواأي اااإلش نةالهاحج   اون ناوَأن ااأاب س  م ءا  ا م االخ ص ا

اأوا  ه اآخن.ا ناأاعلج األياا   أ ا

ا:اال وقجع

 ربعيمحمد حنان إسماعيل  االسم:

ام31/7/2012اال  نجخ:

 
 
 
 
 
 
 



 ب
 

 عرفانالشكر وال

ن تشكروا يرضه لكم"قال   (.7)سورة الزمر، آية  تعالى" وا 
وثنراء  علرى عظريم كرمره  ،بجللره يليرق م، حمردا  وبجزيرل عطائره أنعرم وتكررّ  ،لالحمد هلل الذي أنعم وتفضّ 

 .، فلوال توفيقه لما وصلنا إلى هنا، فلك الشكر ربي ولك الحمد على فضلكوفضله
ح فرووجز، وأعطرى فروكرم، نصرإذ دليل علم بدستور متين،  ومن هنا أتوجه بالشكر والتقدير لمن بنى لي

خلص قلّ  بخطوات حق   ووجه فوحسن التوجيه ن كتبت مجراميع لارات الشركر  نظيره، ال مراء فيها، وا  وا 
 ان سرحان حقه.ما أوفيت لمعلمي الدكتور غسّ 

 وجزاك اهلل خير الجزاء في الدارين. ،وعليك ،ولك ،وبك ،فوقول له بارك اهلل فيك
هري مرداد خيرر ننتفرع بره مرن بعردك لتبقرى ألسرنتنا حييرة   ؛، أن تحكي حقا  ، أن تنشر علما  أن تبني إنسانا  
 بالدعاء لك.

كمررا أشرركر المرردير الفاضررل محمررود أبررو عقيررل والمررديرة الفاضررلة نسرررين الرربص علررى مررا قرردماه لرري مررن 
 جزاء.تسهيلت أثناء تطبيق الرسالة فكانا نعم المضيف فجزاهما اهلل خير ال

وأخص بالرذكر زميلتري آيرة عمررو لمرا قدمتره لري  ،ولكل من ساندني في رسالتي لكم كل الشكر والتقدير
 من مساندة ودعم طيلة فترة الرسالة.

ثرائها لتخرج بوفضل صورة.  وأشكر عضوي لجنة المناقشة لتفضلهما بمناقشة رسالتي وا 
 .ا  وتقدير  وحبا   والثناء، وفاء  كله الشكر  لكم جميعا  

 أسول اهلل تعالى أن ينفعنا بما علمنا ويزدنا علما ويرزقنا اإلخلص في القول والعمل.
 

 الباحثة                                                                          
 ربعيمحمد حنان إسماعيل 
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 الملخص

 ،فرري تنميررة مهررارات اللاررة العربيررةأثررر اسررتخدام القصررة القصرريرة التعرررف علررى إلررى  هرردفت هررذه الدراسررة
وتصررويب التصرررورات الخطرررو للمفررراهيم النحويررة لررردس طلبرررة الصرررف التاسررع. وتكونرررت عينرررة الدراسرررة مرررن 

ناثرررا (313) وطالبرررة درسرررت  ( طالبرررا  31)، وزعرررت عشررروائيا إلرررى شرررعبتين تجرررريبيتين ( طرررلب )ذكرررورا  وا 
البررة درسررت بالطريقررة االعتياديررة، وقررد وط ( طالبررا  33)وشررعبتين ضررابطتين  ،باسررتخدام القصررة القصرريرة

وآخرر لردداء الكترابي،  ،كما قامت بإعداد سلم تقدير لردداء القرائري ،استخدمت الباحثة المنهج التجريبي
عرررداد اختبرررار   ،. وقامرررت الباحثرررة باسرررتخدام المتوسرررطات الحسرررابيةالتصرررورات الخطرررو للمفررراهيم النحويرررةوا 

 ومعادلة الثبات كرونباخ ألفا. ،ANCOVAواختبار تحليل التااير المصاحب  ،واالنحرافات المعيارية

وتصرويب  ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود أثر السرتخدام القصرة القصريرة فري تنميرة مهرارات اللارة العربيرة
لصررالح ريس يعررزس لطريقررة التررد يم النحويررة لرردس طلبررة الصررف التاسررع؛التصررورات الخطررو لرربعا المفرراه

لصرالح الرذكور، بينمرا أثرر الجرنس داء القرائري يعرزس لمتايرر الجرنس جريبية، ووجود أثر لدالمجموعة الت
 ر الجرنس فري تصرويب التصرورات الخطروفي األداء الكتابي يعزس لمتاير اإلناث، وعدم وجود أثر لمتاير

 كذلك عدم وجود أثر للتفاعل بين طريقة التدريس والجنس.

بتوظيف القصة القصيرة في تردريس فرروا اللارة العربيرة بشركل  وفي ضوء نتائج الدراسة أوصت الباحثة
كمررا أوصررت بضرررورة الكشررف عررن التصررورات الخطررو للمفرراهيم فرري فررروا اللاررة العربيررة األخرررس  ،متكامررل

 والعمل على تصويبها.
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Abstract 

The study aims at investigating the effect of using short story on the development of 

Arabic language skills and the correction of grammatical misconceptions among 

9thgraders'. The researcher followed the experimental approach and the quasi – 

experimental design. The sample included (104) students. They were assigned into two 

experimental groups (53) students and two control groups (51) students, the experimental 

groups were taught by using the short story, while the control groups were taught by the 

ordinary method. The researcher used the following instruments: a rubric for measuring 

reading skills and another one for measuring writing skills. The researcher also used a test 

for measuring the grammatical misconceptions. Means, standard deviations and two – way 

"ANCOVA" test were used in the study. 

The findings of the study showed that there were statistically significant differences in the 

mean scores of 9th graders’ Arabic language skills and the correction of grammatical 

misconceptions due to teaching method and in favor of the experimental group. In 

addition, there were statistically significant differences in the mean scores of 9th graders’ 

reading skills due to gender and in favor of the males. Moreover, there were statistically 

significant differences in the mean scores of 9th graders’ writing skills due to gender and in 

favor of the females. 

The results of the study also showed that there were no statistically significant differences 

in the total mean scores of 9th graders’ correction of grammatical misconceptions due to 

gender. In addition, there were no statistically significant differences in the total mean 

scores of 9th graders’ Arabic language skills and the correction of grammatical 

misconceptions due to the interaction between the teaching method and gender. 

Based on those findings, the researcher recommended the necessity of implementing this 

strategy in teaching Arabic language skills in an integrated way for better outcomes. The 

researcher also recommended the need to uncover the misconceptions in the other branches 

of Arabic language and to correct them. 
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 الفصل األول

 مشكلة الدراسة وخلفيتها:

  مقّدمة 9.9

تعتررز األمررم بلااتهررا فهرري رمررز كيانهررا، وعنرروان شخصرريتها، ومسررتودا تراثهررا الثقررافي والحضرراري، ومنهررا 
فهري  ،نسران عرن غيررهتميز اإل من أهم الظواهر االجتماعية التي تستمد وحدتها وقوميتها، كما أن اللاة

بداء اآلراء ،وسيلة للتعبير عن النفس ظهار المشاعر،وا  تطيع من خللها تحقيق وهي األداة التي يس ، وا 
  .حاجاته والتواصل مع غيره

وقد اصطفاها اهلل عز وجل  ،ومن أكثرها مرونة ،العصور ة على مرّ وتعّد اللاة العربية من اللاات الحيّ 
ن ه  " قال في محكم كتابه:ف ،لتكون لاة القرآن الكريم وح   بِرهِ  ن ز ل  ( 318) اْلع ال ِمين   ر ب   ل ت نِزيل   و اِ   اأْل ِمرين   الررو

ل ى  ( 311) ِبي   ِبِلس ان  ( 313) اْلم نِذِرين   ِمن   ِلت ك ون   ق ْلِبك   ع  -318سورة الشعراء، آيرة ) "(313) موِبين   ع ر 
313.) 

اة العربية أربع مهارات أساسية هي: االستماا والمحادثة والقراءة والكتابة، وتوتي القراءة والكتابة فري وللّ 
نتراج؛ فرالقراءة بوابرة تعلّرمقدمة المهرارات  مهرا م فري كرل الميرادين وتعلّ اللاويرة أهميرة، كمهرارتي اسرتقبال وا 

نما لايرها أيضا من أنواا المعرفة المختلفرة، كمرا أن الكتابرة هري إنتراج هرذه المعرفرة  ليس لذاتها فقط، وا 
ذا كانت القراءة مفتاح التعلم، فإن الكتابة هي التعلم ذاته، باإلضافة  وتعبير عما اكتسبه المتعلم منها، وا 
 (.8133البصيص، )إلى ما تتسم به القراءة والكتابة من تعدد في العمليات وتشّعب في المهارات 

 لمررا لهررا مررن أهميررة فرري الحيرراتين ،ورفررع مسررتواها ،لررذلك عمرردت الباحثررة إلررى البحررث عررن طرررق تنميتهررا
كثرة األخطاء النحوية واإلملئية، وعدم قردرة ية والعملية، ولما تتعرا له اللاة العربية من تشويه بملالع

الطلبة في مراحل علمية متقدمة على الكتابة والقراءة بصورة صحيحة، باإلضافة إلى األسلوب التقليردي 
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ن التصرورات الخطرو للمفراهيم النحويرة؛ تكروّ ، و وفصرل فنونهرا عرن بعضرها ،المتبع في تعليم اللاة العربيرة
 يفا صحيحا في الكتابة والقراءة.وذلك لعدم توظيف قواعدها توظ

 8132عرام دبري المنعقرد فري المرؤتمر الردولي السرابع للارة العربيرة وهذا ما ذهبت إليه نترائج وتوصريات 
، والعمرل تردريس اللارة العربيرةالعربي إلى إعرادة النظرر فري طررق  دعوة وزارة التربية والتعليم في الوطنب

ا، مرررع التوكيرررد علرررى أهميرررة تعلررريم المهرررارات اللاويرررة وتطويرهرررة والمنررراهج يعلرررى تحرررديث الخطرررط الدراسررر
ليهرا فري جميررع لحاجرة الفرررد إاألسرراس فري التعلريم  التري تعردّ  (والمحادثرةالكتابرة والخرط والقرراءة والتعبيررر )

كرررد علرررى أهميرررة وظيفيرررة والفكريرررة والثقافيرررة، كمرررا أوترررؤثر كثيررررا علرررى مسررريرته العلميرررة وال ،شرررؤون حياتررره
 ة في اللاة العربية بجميع فروعها.الشائع تصحيح األخطاء

إن ديمومررة اللاررة العربيررة وبقاءهررا البررد أن يسررتند إلررى مقومررات وقرروانين تضرربطها وتعصررم م تكّلميهررا مررن 
الوقرروا فرري الخطررو، وهررذا ال يررتم إال مررن خررلل قواعررد اللاررة الترري تحكمهررا، فهرري مررن أهررم مقومررات اللاررة 

 (.8132الفتلوي، ) هاناية باألساسية وأصولها؛ لذلك البد من الع

حرررو مكانرررة مهمرررة ضرررمن منظومرررة اللاررررة، وهرررو اآلليرررة األولرررى إلتقررران اللارررة العربيرررة بجميررررع ويحترررل النّ 
ويساعد على ضبط األداء اللاوي كتابة وقرراءة، كمرا أنره يسراعد فري تنميرة المهرارات اللاويرة  ،مستوياتها

ذا كانت اللاة تحتاج في ؛ والنشاطات التفكيرية ممارستها إلرى ضربط ودقرة؛ فرالنحو العربري يرؤدي هرذه وا 
 –الوظيفررة فرري األداء اللارروي مررن خررلل كررم هائررل مررن الضرروابط المتضررمنة فرري مفاهيمرره وقواعررده الترري

توضررح لنررا طريقررة العرررب فرري اسررتخدام اللاررة، وتمرردنا بالشررروط والمعررايير اللزمررة السررتخدامها،  –برردورها
خلرف )هرا فرل معنرى لمعرفتنرا بقواعرده شرودة مرن معرفتره، فرإن لرم يؤدّ وتلك هي وظيفة النحرو والاايرة المن

 (.8138اهلل وسليمان، 

إذ يررؤدي ترردريس النحررو بررالتركيز علررى  ؛لررذلك ترررتبط القواعررد النحويررة بعلقررة قائمررة ودائمررة بفنررون اللاررة
ألخررس كرالقراءة وانتقالهرا إلرى فنرون اللارة ا ،وبقراء أثرر تعلمهرا ،الوظيفة والممارسرة إلرى سرهولة تحصريلها

ولررذا ال يمكررن للطالررب الررذي لررم يسررتوعب القواعررد النحويررة ويرردرك مفاهيمهررا ويترردرب  ،الجهريررة والتعبيررر
صرحة  فري عبرارات واضرحة صرحيحة نحويرا؛ ألن   سرليما   على تطبيقها أن يعبرر تعبيررا لاويرا   كافيا   تدريبا  

اكتسراب الطالرب للقواعرد النحويرة معرفرة الجملة ووصولها للمستقبل على الوجه المراد يتوقف على مدس 
 (.8111الجوراني، ) واستخداما  

مررع األخررذ بعررين  ،المفرراهيم النحويررة بصررورة صررحيحة ركيررزة أساسررية فرري تعلررم اللاررة العربيررة تعلررميعتبررر و 
لرذلك بررزت  ،التي تظهر من خلل قرراءة وكتابرة الطلبرة تلك المفاهيمالتصورات الخطو ل االعتبار تعديل
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باإلضرررافة إلرررى العمرررل علرررى توظيرررف النحرررو  ،إلرررى تاييرررر األسررراليب التدريسرررية التقليديرررة المتبعرررةالحاجرررة 
بمرررا يتوافرررق وأغرررراا الطلبرررة، وذلرررك بالبعرررد عرررن األمثلرررة التقليديرررة واسرررتبدالها بنصررروص  حقيقيرررا   توظيفرررا  

 ،قشررتهاوتعزيررز حضررورها مررن خررلل طرررح األسررئلة ومنا ،قصصررية تبرررز فيهررا المفرراهيم النحويررة بونواعهررا
 إضافة إلى توظيف المفهوم النحوي في تلك المعاني. ،حيث يتم إنتاج المعاني المناسبة للمواقف

الرذي ال يرربط برين فنرون اللارة العربيرة ومهاراتهرا لوب التقليدي المتبع في التدريس وترس الباحثة أن األس
احتماليرررة فعاليرررة  كرررذلك ، وتررررسوضرررعف األداء فررري القرررراءة والكتابرررة طررروأدس إلرررى تكرررون التصرررورات الخ

 أسلوب القصة في تنمية مهارات اللاة العربية ومعالجة التصورات الخطو.

فهري عنصرر تربروي مهرم، تعتمرد علرى الحروار الرذي  ،بمكانة  ظيممة  ظ ةر مةع ور  ة عوتتمتع القصرة 
ائل يجري بين شخصيات القصة، وتتخرذ مرن الواقرع أو الخيرال أو منهمرا معرا مرنهل  لهرا، فهري مرن الوسر

الناجحرررة فررري التربيرررة بصرررفة عامرررة، وفررري التربيرررة اللاويرررة بصرررفة خاصرررة، وتسررراعد فررري نجررراح المواقرررف 
مرن أكبرر الوسرائل  دو لرذلك تعر ؛تحمرل ألوانرا  مرن التهرذيب النفسريأنهةا كمرا  ،التعليمية إذا أجيد اسرتخدامها

القررردرة علرررى القررول الجيرررد مرررع ضررربط التفكيرررر،  طالررربلمختلفرررة، فعرررن طريقهررا يكرررون للفرري دراسرررة العلررروم ا
 (.8112حمودة، )وصحة التعبير 

ام أسرلوب القصرة فري التري أوصرت باسرتخدلدراسرة فري ضروء الدراسرات السرابقة ولقد أجرت الباحثة هذه ا
 تنمية المهارات اللاوية وتصويب التصورات الخطو لبعا المفاهيم النحوية.

 :مشكلة الدراسة 8.9

تدني مستوس القراءة والكتابة أثناء عملها كمعلمة بديلة برزت مشكلة الدراسة من خلل ملحظة الباحثة 
وكثررة الشركوس مرن صرعوبتها وعردم  ،وعردم تتبرع القواعرد النحويرة ،للطلبة في المراحرل التعليميرة المختلفرة

ن التصرورات الخطرو تكروّ  مصرادرو  ،لتحديرد أسرباب هرذا الضرعف بدايرة   ةولقرد كانرت الحاجرة ملّحر ،فهمها
 ،واللاة العربيرة بشركل خراص ،والمواد الدراسية بشكل عامالمختلفة المراحل التعليمية  س المتعلمين فيلد

باإلضررافة إلررى قلررة الدراسررات الترري جمعررت بررين المهررارات اللاويررة وتصررويب التصررورات الخطررو للمفرراهيم 
علرى حردة،  ين أفررا اللارة العربيرة ويقسرمها كرل  تباا أسلوب تدريسي تقليدي ال يرربط براوكذلك  ،النحوية

ولذلك على المعلم توظيف استراتيجيات حديثة تساعد علرى إتقران المهرارات اللاويرة والنحويرة، ومرن هنرا 
 تحددت مشكلة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

التصااورات الخطااأ لاابع  مااا أثاار اسااتخدام القصااة القصاايرة فااي تنميااة المهااارات اللغويااة وتصااويب 
 المفاهيم النحوية لدى طلبة الصف التاسع؟
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 أهداف الدراسة 4.9

 :هدفت الدراسة إلى

 أثر استخدام القصة في تنمية المهارات اللاوية لدس طلبة الصف التاسع.الكشف عن  .9
اسررتخدام  وأثرر ،تحديرد التصرورات الخطررو فري بعرا المفرراهيم النحويرة لرردس طلبرة الصرف التاسررع .8

 .في تصويبهاالقصة 

 أسئلة الدراسة 3.9

 السؤال الرئيس من خلل السؤالين اآلتيين: نتمت اإلجابة ع

مررا أثررر اسررتخدام القصررة القصرريرة فرري تنميررة المهررارات اللاويررة لرردس طلبررة الصررف التاسررع  وهررل  .9
 يختلف أثر استخدام القصة القصيرة باختلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما 

اسررتخدام القصررة القصرريرة فرري تصررويب التصررورات الخطررو لرربعا المفرراهيم النحويررة لرردس مررا أثررر  .8
طلبرررة الصرررف التاسرررع  وهرررل يختلرررف أثرررر اسرررتخدام القصرررة القصررريرة بررراختلف طريقرررة التررردريس 

 والجنس والتفاعل بينهما 

 فرضيات الدراسة 1.9

 لإلجابة عن سؤالي الدراسة تم صياغة الفرضيتين اآلتيتين:

0.05)ال توجررررد فرررررروق ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوس الداللرررررة  .9 = α فررررري المتوسرررررطات )
ة لطريقرررر الحسرررابية لررردرجات طلبرررة الصررررف التاسرررع فررري اختبرررار مسررررتوس المهرررارات اللاويرررة تبعرررا  

 ا.التدريس والجنس والتفاعل بينهم
0.05)ال توجررررد فرررررروق ذات داللرررررة إحصرررررائية عنرررررد مسرررررتوس الداللرررررة  .8 = α فررررري المتوسرررررطات )

الحسابية لردرجات طلبرة الصرف التاسرع فري اختبرار تصرويب التصرورات الخطرو لربعا المفراهيم 
 .للجنس والطريقة والتفاعل بينهما النحوية تبعا  

 أهمية الدراسة 1.9

 يوتي: فيماتتمثل أهمية الدراسة 
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 ،فرري الجمررع بررين األسرلوب التدريسرري وتنميررة مهاراتره اللاويررة مررن جهررة الدراسرة تميررزت :األهميرة النظريررة
م فرري سررد الثارررة فرري هِ يسرر مّمررا ،سوتصررويب التصررورات الخطررو لرربعا المفرراهيم النحويررة مررن جهررة أخررر 

 األدب التربوي المفتقر لهذه العناصر.

جررا ؛أما على الصعيد البحثي ء دراسرات أخررس تقروم فقد تفتح اآلفاق أمام البراحثين لدخرذ بالتوصريات وا 
 على متايرات مختلفة لم تتطرق إليها الدراسة الحالية.

تسرهم فري اسرتخدام المعلمرين الطريقرة الصرحيحة السرتراتيجية القصرة  قد وعلى مستوس الصعيد التطبيقي
ن الطلبرررة مرررن االسرررتخدام الصرررحيح تمّكررر قرررد هررراكمرررا أن   ،، واسرررتخدام أدوات الدراسرررةفررري العمليرررة التعليميرررة

 يم النحوية في القراءة والكتابة.للمفاه

  حدود الدراسة 1.9

 تعميم نتائج الدراسة الحالية ضمن الحدود اآلتية: يمكن

الحررررررد الزمرررررراني: أجريررررررت هررررررذه الدراسررررررة فرررررري الفصررررررل الدراسرررررري الثرررررراني مررررررن العررررررام الدراسرررررري  .9
 م.8137/8132

ومدرسرررة ذكرررور رافرررات لإلنررراث، الحرررد المكررراني: طبقرررت الدراسرررة فررري مدرسرررة الحررررمين األساسرررية  .8
 السموا.-الثانوية في جنوب الخليل

الحد البشري: أجريرت هرذه الدراسرة علرى طلبرة الصرف التاسرع فري مديريرة تربيرة جنروب الخليرل/  .4
 م.8137/8132فلسطين والمنتظمين في الدراسة في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 

لقراءة والكتابة وتصويب بعا المفراهيم الحد الموضوعي: اقتصرت هذه الدراسة على مهارتي ا .3
فرري  ى الصررف الثررامن ضررمن المررنهج القررديمالنحويررة الترري سرربق تعلمهررا مررن الصررف الخررامس إلرر

 م.8132م وحتى عام 8111فلسطين والذي د ّرس من العام 

 مصطلحات الدراسة 2.9

مجموعرررة مرررن "بنررراء فنررري يعتمرررد علرررى مجموعرررة مرررن األحرررداث والوقرررائع تبنرررى علرررى القصاااة القصااايرة: 
 (.33: 8131 الحميد،) ومكان تدور فيه" ،وزمان ،وشخصيات تجسدها ،المقومات من حبكة تربطها

: نصروص فنيرة هادفرة يراعرى عنرد اختيارهرا وكتابتهرا المرحلرة العمريرة يسرتخدمها فتها الباحثة إجرائيا  وعرّ 
 وتصويب التصورات الخطو لبعا المفاهيم النحوية لديهم. ،المعلم بهدف تنمية مهارة القراءة والكتابة
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قررة والكفرراءة، ومراعرراة القواعررد رعة والدّ أداء صرروتي أو غيررر صرروتي يتميررز بالّسررمهااارات اللغااة العربيااة: 
 (.323: 8113البجة، )ة والمكتوبة اللاوية المنطوق

 بررالقراءة والكتابررة ورفررع مسررتوسكسرراب الطلبررة مجموعررة مررن المهررارات الخاصررة إ وتعرفهرا الباحثررة إجرائيررا:
 بالقصة. تدريسهمأدائهم من خلل 

 ،أو الحرذف ،أو التكررار ،وعردم التبرديل ،نطرق الطالرب الكلمرات والجمرل بصروت مسرموامهارة القاراءة: 
مرع تفسرير  ،طرق اإلملئري وفهمهرابط النحوي والنّ كما يراعى صحة الضّ  ،أو اإلضافة للحروف المقروءة

 (.17: 8137المصري، )االنفعاالت واألفكار والمعاني التي تحتوي عليها المادة المقروءة 

: عمليررة لاويررة تتطلررب نطررق الحررروف وقررراءة الكلمررات وفررق قواعررد اللاررة العربيررة الباحثررة إجرائيررا   فتهرراوعرّ 
خللهرررا القرررارل مرررن التعبيرررر ن مرررن يرررتمكّ ل ،والتفاعرررل معررره ونقرررده المقرررروء والقررردرة علرررى فهرررم ،الصرررحيحة

مررن خررلل سررلم تقرردير  هاويررتم قياسرر ،المنطرروق بشرركل سررليم للحررديث فرري المواقررف والمناسرربات المتعررددة
 ته الباحثة.للقراءة أعدّ 

 ،"هي أداء لاروي يرتم مرن خرلل رسرم الحرروف وكتابرة الكلمرات وفرق الرسرم الصرحيح لهرامهارة الكتابة: 
عرن األفكرار والمشراعر"  ن الطلبرة مرن التعبيرر السرليم كتابيرا  يحة ويمّكرفق قواعد الكتابرة العربيرة الصرحو و 
 (.38: 8133الشيخ، )

: قرردرة طلبررة الصررف التاسررع علررى الكتابررة المعبرررة عررن األفكررار بعبررارات صررحيحة وتعرفهرا الباحثررة إجرائيررا  
 للكتابررة ويررتم قياسررها مررن خررلل سررلم تقرردير ،لهررا وتنظيمهررا وتحريرهررا وفررق الارررا المعرردّ  ،وأسررلوب جيررد

 ته الباحثة.أعدّ 

التي توجرد لردس الطلبرة تجراه بعرا المفراهيم  ،"مجموعة األفكار، والمعاني، والمفاهيمالتصورات الخطأ: 
النحوية التي تعبر عن رؤيتهم بطريقة تخالف ما أقره النحويون، وما اصطلح عليه الجمهور، وتعرارا 

 (. 81: 8131الزهراني، )سليمة" القواعد اللاوية ال

تجراه  يحة لردس طلبرة الصرف التاسرع: مجموعة من المعاني واألفكرار غيرر الصرحوتعرفها الباحثة إجرائيا  
ويستخدمونها، ويحتفظون بها لفترات غير قصيرة علرى  ،التي يتمسك بها الطلبةبعا المفاهيم النحوية 

ختبرررار فررري اوتقررراس عبرررر درجرررات الطلبرررة  ،الررررغم مرررن تعارضرررها مرررع وجهرررة النظرررر اللاويرررة الصرررحيحة
 التصورات الخطو.
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"صرررورة عقليرررة مجرررردة يكونهرررا الطالرررب عرررن الكلمرررة، وبنيتهرررا، وعلقتهرررا بايرهرررا فررري المفااااهيم النحوياااة: 
ط خصائصررها وسررماتها؛ لترردل علررى البرراب النحرروي الررذي تنتمرري إليرره، بحيررث الجملررة، ولهررا قاعرردة تضررب

: 8131الزهرانرري، )يمكررن تمييزهررا عررن غيرهررا، والحكررم علررى الشرراذ لخروجرره عنهررا بشرركل واضررح مميررز" 
81.) 

( سرنة، والمسرجلين 33-33) برين هم الطلب والطالبات الذين تتراوح أعمارهم ماطلبة الصف التاسع: 
 الخاصة.المدارس أو  ،الوكالةمدارس أو  ،الحكوميةفي المدارس 
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 تيمهرار و  ،ومهارات اللاة العربية بشكل عام ،تناول هذا الفصل األدب التربوي المتعلق بالقصة القصيرة
كمرررا تنررراول الدراسرررات السرررابقة  ،والمفررراهيم النحويرررة و،والتصرررورات الخطرررر ،القرررراءة والكتابرررة بشررركل خررراص

 .العربية واألجنبية المتعلقة بموضوا الدراسة

 اإلطار النظري 9.8

بالقصة القصيرة، والمهارات اللاوية، والمفاهيم النحوية، يتناول هذا البند مراجعة لددب النظري المتعلق 
 والتصورات الخطو.

 القصة القصيرة المحور األول:  9.9.8

ن كانررت مررادة وس فرري القصررر أو الطررول األجنرراس األدبيررة بيرروت فنيررة ال تتشررابه وال تتسررا إنّ  أو الحجررم وا 
فن األول من فنون القول البشري ولذا فهو ال ،" وقدر القص أنه فن ال ينقطع"اللاة هو واحدا   شيئا   البناء

 .(8133 ،عبد الباري)

نسرران فهرري مررن أقرروس عوامررل جررذب اإل ،سررانيةمررن أشرركال اإللقرراء الملئررم للفطرررة اإلن القصررة شرركل   تعرردّ 
علررى  ترروثيرا  وهرري أشررد  ،القصررة نالررت استحسرران الكبررار والصرراار أنّ  هشررك فيرر ا الومّمرر ،بطريقررة طبيعيررة

ي لمررا تحظررى برره القصررة مررن مكانررة عظيمررة فقررد عنرري القرررآن الكررريم بالقصررص فرر ونظرررا   ،نسررانسررلوك اإل
واسرتخدم األسرلوب القصصري المصرحوب برالعبرة  ،باسرم "القصرص" كاملرة   أفرد سرورة  و  ،ن موضعأكثر م

 للقرررارليرررة لمرررا لررره مرررن أثرررر نفسررري وانطبررراا ذهنررري وحجرررج منطق ،والموعظرررة كوسررريلة مرررن وسرررائل التربيرررة
 .(8132، التتري)والسامع على حد سواء 



9 
 

 وهري خيرر وسريلة لتنميرة الثرروة اللاويرة قرراءة   ،لقد كانت القصة ومازالت من أفضرل الطررق لترذوق اللارة
قصررة ليعرريف كوحررد أعضرراء  بررل فرري جملررة فرري موضرروا أو ،فرري الررنفس فرراللفظ ال يعرريف منفررردا   ،وكتابررة
لقصررص ليحيررا عرررا األلفرراظ فرري صررفحات مررن اس كثيرررا مررن اللاررات األجنبيررة تكرررر لررذلك نررر  ،الجملررة

 (.8131 ،طاهر) القارلاللفظ في نفس 

ذا كان  فهي برل مرراء فرصرة أمرام المردرس وبخاصرة  ،للقصة هذه األهمية وذلك الدور في حياة الناسوا 
 ،عتمرد عليره فري نجراح مواقفره التدريسريةي مرا  مه تربويرا   في المراحل األولى من التعليم يتخذ منهرا عنصررا  

من أفكرار  فيها من قصص بحيث تتناسب وما يقدمه لطلبه أن يجيد اختيار ما األمر يقتضي غير أنّ 
بحيرث تحمرل  ؛أن يجيرد بعرد ذلرك اسرتخدامها واسرتاللهاو  ،ومستويات نضرجهم وحوادثومعان وفضائل 

هررا األهررداف التربويررة المرغرروب فيهررا فرري ثناياهررا المعلومررات والمعررارف الترري يحترراجون إليهررا ويحققررون ب
 .(8132 ،عاشور ومقدادي)

 :مفهوم القصة 9.9.9.8

 الخبرر: والقصرص وقصصرا ، قصرا   يقصره خبره عليّ  وقص القصص، وهو الخبر، هي اللاة في القصة
 .تكتب التي القصة جمع: والقصص المقصوص،

 علرى بالقردرة يتميرز كمرا والبهجرة، بالمتعرة الشرعور يمرنح فنري عمرل: هرابونّ  فتعررف اصرطلحا   القصة أما
ثارة والتشويق، االنتباه جذب  هذه تشمل وقد ترويحيا ، أو لاويا   أو أخلقيا   غرضا   تتضمن وقد الخيال، وا 

 .(8138 ،البشيتي)بعضها  أو كلها األغراا

أو حوادث  ،وهي تتناول حادثة واحدة ،يرويها الكاتب ،مجموعة من األحداثب" :(3111)وعرفها البجة 
علررى غرررار مررا تتبرراين  ،وتصرررفها فرري الحيرراة ،تتبرراين أسرراليب عيشررها ،تتعلررق بشخصرريات إنسررانية ،عرردة

 ."فاوتا من حيث التوثر والتوثيرويكون نصيبها في القصة مت ،حياة الناس على وجه األرا

ودفررع التصررورات الذهنيررة  ،عمليررة مررن المشرراركة واالتصررال الحرري تهرردف إلررى تنميررة الخيررالب كمررا تعرررف
 (.31: 8111 ،والفراقطامي ) وهي محور نشاطات التعلم ،والتمثيلت البصرية إلى عقل المتلقي

نصوص فنية هادفة يراعى عند اختيارها وكتابتهرا المرحلرة العمريرة لطلبرة  :هابونّ  وعرفتها الباحثة إجرائيا  
وتصرويب التصرورات الخطرو  ،القرائري والكترابي :يستخدمها المعلرم بهردف تنميرة األداءيرن ،الصف التاسع

 .لبعا المفاهيم النحوية لديهم

 



10 
 

 القصة في التربية والتعليم:ية أهمّ  8.9.9.8

باإلضرافة إلرى تحقيرق  ،ألنهرا ترؤدي وظيفرة تربويرة سرامية ؛تسهم القصة بشكل كبيرر فري التربيرة والتعلريم
لرب علرى ن الطاتمررّ  :(8131)ومن أهم تلك الوظائف والاايات ما ذكره طاهر  .غايات تعليمية منشودة

 ،وتبعررث فيرره الميررل للقررراءة وحررب االطررلا ،اللاويررة وتزيررد فرري ثروترره ،اإللقرراءإجررادة المحادثررة والتعبيررر و 
ثارة الخيال وتنميته في نفس الطالرب وتقويرة ذاكرترهو  مرن أنجرح الوسرائل فري تعلريم اللارة  تعردو هرا كمرا أن   ،ا 

فهرو يسرمع المعلرم باهتمرام فيتعلرق ذهنره بالقصرة فيسرمع  ،وترقية أسلوب الطالب واالرتفاا بمستوس لاتره
 ،وينتبرره إلررى الجمررل الترري يتفرروه بهررا فيتررزود باألفكررار والمفررردات واألسرراليب ،كلماتهررا كمررا ينطقهررا المعلررم
 إلخ.  ...يد للعباراتجوالتركيب ال ،فيتعلم النطق السليم لدلفاظ

 كلهررا، المراحررل العمريررة صررة فرري الصررف فرريباب السررتخدام الق( عرردة أسرر8111)ويضرريف قطررامي والفرررا 
فهررم الكلمررات غيررر المولوفررة  ،تنميررة تقرردير اللاررة وتررذوق الجوانررب الفنيررة والجماليررة والموسرريقية فيهررا :منهررا

وتسراعد كرذلك علرى  ،وتوسعة قاموس الطلبة اللاوي من المفردات والصيغ البلغية والتعبيرات المجازيرة
نهم إعرررادة سررررد القصرررة والمشرررراركة فررري النقررراف حرررول أحررررداثها تنميرررة مهرررارات الحرررديث عنرررد الطلررررب مررر

 ،وتسرراعد علررى تنميررة مهررارات الكتابررة حررين يررتم تشررجيعهم علررى كتابررة قصصررهم الخاصررة ،وشخصررياتها
على فهم  وتساعد الطلبة ،وتنمية التفكير اإلبداعي ،باإلضافة إلى تنمية مهارات القراءة والدافعية نحوها

 .تراثهم الثقافي وتراث اآلخرين

وفهرررم  ،التعررررف علرررى أسرررار العرررالم :( أيضرررا فررري وظررائف القصرررة فررري التربيررة3111)وممررا ذكرررره البجررة 
براز الكثير من مواهب الطلب ،الكثير من الحقائق العلمية التي ترويها القصة  .ومهاراتهم ،وا 

وذلرك العتبرارات  ،القصرة لطلبرة المرحلرة اإلعداديرةفقد أكد على أهميرة قرراءة  ،(8131)أما أبو صبحة 
والقرردرة علررى ربررط األحررداث بشرركل  ،تترريح قررراءة وكتابررة القصررة مسرراحة مررن االتسرراا اللارروي :كثيرررة منهررا
اسررررتخدام مهررررارة و  ،واألشررررخاص ،المواقررررفو  ،وتررررذكر الحرررروادث ،لررررى دقررررة الملحظررررةوالتعررررود ع ،منطقرررري

تعويد الطالرب علرى انتقراء أدق األلفراظ المؤديرة و  ،مكانالوصف في وصف الشخصيات أو الزمان أو ال
تدريب الطالب على التحليل النفسي والنقد مرن خرلل إبرداء رأيره و  ،إلى المعنى حتى تكون القصة هادفة

 ،وتعويرد الطالرب علرى الكتابرة بوسرلوب ممترع ،للقرارلتقرديم المتعرة والتسرلية و  ،فري النصروص القصصرية
فساح المجال أمام    .الطلب إلظهار قضايا المجتمع ومناقشتها من خلل الحوار القصصيوا 

كمرا أنهرا وسريلة  ،والقيم واألخلق المبادلأن القصة أداة فاعلة في غرس ترس الباحثة أيضا ومما سبق 
فإنها توافق في الوقت نفسه تقويم  ،فكما أنها تزود الطالب بثروة لاوية ،مجدية في تنمية القراءة والكتابة
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وقد تكون جملها شرواهد فري التردريب علرى االسرتعماالت اللاويرة  ،وتحقيق أهداف التعلمعوجاج اللسان ا
 .والنحوية وتصويبها

  :أنواع القصص التعليمية 4.9.9.8

شى في فكرتها وحوادثها ومازاها مرع نمرو الطلبرة ولرذلك فرإن الطالرب االقصص التعليمية أنواا شتى تتم
 .تناسب طور نموهيميل إلى نوا القصص التي 

نجررد أن  ،(8133)وعيرراف  ،(8132)اق وعبررد الرررحمن دراسررة رزّ وبررالرجوا إلررى الدراسررات السررابقة مثررل 
الخيررال و  ،الخياليررةو  ،الواقعيررةو  ،العلميررةو  ،القصررص الدينيررة :حسررب المضررمون إلررىأنررواا القصررة قسررمت 

 .الخوارقو  ،بطولة الماامراتو  ،الرواية التاريخيةو  ،االجتماعيةو  ،العلمي

 :( فقد جاء تقسيم القصص على النحو اآلتي8132)أما في دراسة صلح 

القصرررة و  ،قصرررة الشخصرررياتو  ،القصرررة التاريخيرررة :الرررذي يالرررب فيهرررا العنصااار أنرررواا القصرررة مرررن حيرررث
إلرى  شاكلها، ومرن حيرث وقصة البيئرة ،قصة األجيالو  ،قصة الفترة الزمنيةو  ،قصة الحوادثو  ،التمثيلية

يلرة إلرى روايرة أو قصرة طو  الطاولقصة زمانية ومكانيرة وقصرة تجمرع برين الزمران والمكران، ومرن حيرث 
 كالقصص الشعبية وقصص األساطير. المضمون من حيثوقصة صايرة أو أقصوصة، و 

 :( أنواا القصة على النحو اآلتي3111)( والبجة 8112)وقد قسم الهاشمي 

 :الطويلرةو ، وفكررة محرددة معينرا   تحقرق هردفا   ،أو حروادث قليلرة تتضمن حادثا   :القصيرة :من حيث الشكل
 .وتتناولها بشيء من التفصيل ،( التي تتعدد فيها الوقائع واألحداث والشخصياتالرواية)وهي 

وال مجررال فيهررا للخيررال إال بالقرردر الررذي يقرروي هررذا  ،مررن واقررع المجتمررع :واقعيررة :حيااث المصاادرأمااا ماان 
شركلت ويعرالج فيهرا القراص م ،لكنهرا تحاكيره ،بعيردة عرن الواقرع :خياليرة، و الواقع أو يظهره على حقيقتره
 ؛ لتحقيق أهداف التعلم المنشود.تربوية واجتماعية وتعليمية

 ،وهررذا النرروا مررن القصررص يرمرري إلررى غرررس المثررل العليررا :أخلقيررة :(المضاامون)ماان حيااث الغاار  و 
ي فريهم العرادات وتنّمر ،وتحرث علرى الصرفات الطيبرة ،والتحلري براألخلق الحميردة ،والفضائل في النفوس

أحداثرره فرري فترررة و  ،وهرري الترري توخررذ مادتهررا مررن حقررائق الترراريخ ووقائعرره :تاريخيررةالقصررص ال، و الكريمررة
والتخلرق  ،بقصرد تخليردهم ،كذلك تتناول سير األبطال، إلحيراء مجردهم فري نفروس الناشرئة ،زمنية محددة

 :فكاهيرررة، و أمراضررره ويرررتم علجهرررا مرررن خرررلل القصرررصألدواء المجتمرررع و  :ناقررردة، و بررروخلقهم وصرررفاتهم



12 
 

نه مرن والمررح، بمرا تتضرمّ  ،والسررور ،ويقصد بهرا تلرك الحكايرات التري تردخل إلرى نفروس الطرلب المتعرة
 ولهرررذا النررروا مرررن القصرررص أثرررر تهرررذيبي محمرررود ألن   ،ومعررران لطيفرررة ،وعبرررارات ضررراحكة ،ظ خفيفرررةألفرررا

بل قد تكون المواقف الفكاهية  ،السلوك الحميد ال يتعلم عن طريق المواعظ الجادة والتوجيهات الصارمة
تقرديم النصرح تهردف إلرى  :رمزيرة، و والدعايرة للسرلوك الحسرن ،أشد توثيرا في التنفير عرن العرادات السريئة

ي هرررذا النررروا مرررن القصرررص ينّمرررو  ،واإلرشررراد واسرررتخلص الررردروس والعبرررر عرررن طريرررق اإليحررراء والتلمررريح
ة حمرل قارئهرا أو باّير ،وتفسررها تحللهرا ،تبنرى علرى نظريرة فكريرة :فلسرفية، وقصرص اإلبداا عنرد الطلبرة

 .سامعها على الاوص في معانيها البعيدة والكامنة وراء هذه القصة

الررررة ( قصرررص البطولررررة والمارررامرة: وتتنرررراول حيررراة بعررررا مرررن الرحّ 8133)الحوامررردة وعاشررررور  وأضررراف
شررباا ميررولهم فرري والمكتشرفين، وهررذه القصررص ترمرري إلررى إشررباا غزيرررة حرب االسررتطلا عنررد الطلبررة، وا  

 .الماامرة والبطولة

ن ومرن هنرا يمكننرا أن نبريّ  ،وحاجاتهرا ،وميولهرا ،لكرل فئرة عمريرة خصائصرها :من حيث الفئاة العمرياةو 
 :أنواا القصص التي تناسب كل فئة على النحو اآلتي

ويالرررب علرررى هرررذه الفئرررة العمريرررة الميرررل  :مرحلرررة ريررراا األطفرررال()مرررن سرررن الثالثرررة إلرررى الخامسرررة -3
 ،والقصص المستمدة من بيئة الطفرل ،كالقصص التاريخية ،للقصص الواقعية التي تبرزها حوادث األيام

ثارة األطفال وتشويقهم.تمل على شيء من الارابة و شريطة أن تش   ا 

وهررذه الفئررة تميررل إلررى القصررص الخياليررة  :(المرحلررة األساسررية الرردنيا)عاشرررة مررن سررن السادسررة إلررى ال-8
 (.كليلة ودمنة)ككتاب  ،والقصص الرمزية التي تصاغ على ألسنة الحيوانات والطير والنبات ،والفكاهية

وتناسب هذه الفئة القصص التي تبعث  :المرحلة األساسية العليا()شرة إلى الثالثة عشرة من سن العا-1
 .والشجاعة ،والعزة ،والكرامة ،في نفوس الطلب الوطنية

وتشرررمل قصرررص المارررامرات  :(مرحلترررا المراهقرررة والرشرررد)نرررة عشررررة مرررن سرررن الثالثرررة عشررررة حترررى الثام-3
كمررررا تشررررمل قصررررص المثررررل العليررررا  ،والقصررررص البوليسررررية ،والرررررحلت الكشررررفية ،كالسررررفر إلررررى األدغررررال
 .والقصص االجتماعية

والمثرل العليررا  ،ويناسرربهم القصرص التري تعررالج مشركلت المجتمررع :مرن سرن الثامنررة عشررة فمررا بعردها-3
 .وتترجم أخلقهم وتقاليدهم ،ومعتقداتها ،المستمدة من عادات األمة
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أّن القصرررة تعرررّد اسرررتراتيجية لتنميرررة مهرررارتي القرررراءة بعرررد هرررذا العررررا ألنرررواا القصرررص رس الباحثرررة وتررر
 .والمبادل واحتل الخيال مكانة بارزة فيهابوصفها وسيلة لتعليم القيم  والكتابة، وتحّدث عنها التربويين

 صةعناصر الق 3.9.9.8

 عناصررر مررن مجموعررة نيتضررمّ  عنصررر  منهررا  كررل أن   غيررر ،أساسررية عناصررر عرردة علررى القصررة تشررتمل
 :وهي فرعية

 وتشررتمل: الحبكررةو  .العلمرري المضررمونو  العرررا طريقررةو  الفكرررة علررى العنصررر هررذا ويشررتمل: الموضرروا
 الرئيسرة الشخصرية وهرو البطرل علرى وتشرتمل :الشخصرياتو  .الصرراا، و الحروار، و السردو  ،الحكاية على
 مجموعررررة وهرررري: الثانويررررة الشخصرررريات، و القصررررة أحررررداث حولرررره دورترررر الررررذي القصررررة محررررور تعررررد الترررري

 الوقرائع مترنظّ  التري العلقرة شركل: بره ويقصرد البناءو  .اللزمة الجانبية األحداث يؤدون الذين األشخاص
 الفكررة بهرا لتتحروّ  التي الطريقة :به المقصود العام اإلطار على يشتمل كما األحداث. اخلله من مقدّ وت
 ،االنفعاليرررة الحالررة علرررى العنصررر هررذا ويشرررتمل :العررام الجرروو . نهايتهرررا تبلررغ حتررى وتتطرررور أحررداث إلررى
 طبيعة على وتشتمل :البيئةو  ومصدرها وطريقة عرضها. القيم نوا على وتشتمل القيمو  .النفسية الحالةو 

 الظرواهر أمرام والتوقرف ،والفقررات والجمرل الكلمرات علرى فالتعررّ  بره ويقصرد :األسلوبو  ووصفها. البيئة
 علررى الطالررب واسررتطاعة بالقصررة اإلعجرراب مرردس بيرران برره ويقصررد :العررام االنطبرراا. و وغيرهررا البلغيررة
 .(8112 ،حمودة) بايرها مقارنتها

  :وهيعناصر القصة بشيء من التفصيل  فقد تناوال ،(8133)وعبد الباري ( 8112)أما أبو شريخ 

وهري المعنرى المقصرود الرذي مرن  ،الفكرة هي األسراس الرذي يقروم عليره البنراء الفنري للقصرة :الفكرة: أوال  
  .أجله أوجد الكاتب شخصية بعينها وجعلها تتصرف بطريقة معينة

 ،تصوير الشخصية بعالمها النفسي والتربوي مهم جدا  و  ،وهي من أهم عناصر القصة :الشخصية: ثانيا  
ها النفسرررري يويعمررررل القرررراص علررررى تصرررروير شخصررررياته بررررإبراز كررررل السررررمات والمكونررررات فيهررررا فرررري بعررررد

ون وهي التي تظهر في القصرة دالشخصية الثابتة  :ويقسم النقاد الشخصية إلى نوعين هما األخلقي.و 
نمررا يحررردث التاّيرررر و أن يحرردث فررري تكوينهرررا أي تاّيررر أمرررا  ،ر فررري علقتهررا بالشخصررريات األخررررس فحسررربا 

تظهررر  فهرري الناميررة أو المتطررورة وهرري الترري ال ،أمررا الشخصررية األخرررس ،ا  واحررد ا  تصرررفاتها فتوخررذ طابعرر
نما تتكشفبوضوح ألول وهلة و   .داث وتطورهامع سير األح ا 
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حين تبلغ قمة تعبيرها عن  هي بؤرة الفكر أو المركز الذي تلتقي عنده األحداث :الحبكة أو العقدة :ثالثا  
 .(الحل)تتضح في مرحلة التنويراألشياء وهي أعلى درجات التكثيف الخاص بالمشاعر ثم تبدأ  ،الفكرة

 ،وهرو مرن أهرم عناصرر القصرة وقرد يخترار القراص مرن الحردث مرا يخردم الفكررة األساسرية :الحدث: رابعا  
فري الرنفس األثرر لإلرشراد  تاركرا   ،كما يخلق الجو التربوي الملئم من تشويق أو تنفير مما يثير االنفعرال

  .هيوالتوج

ه يضررفي تلررك اللمسررة الحيررة الترري تجعلهررا أكثررر ّنررإذ إلقصررة هررو روحهررا الحرروار فرري ا إنّ  :الحرروار: خامسررا  
هو الذي يبعث الحياة و  ،ويتناول جميع أجزائها ،كامل   ويصور المواقف تصويرا   ،القارلواقعية في نظر 

ويسرراعد فرري رسررم  ،ويخفررف مررن رتابررة السرررد ،ويررؤدي إلررى الهرردف المررراد تحقيقرره ،والحركررة فرري الحرردث
 أن ،)داخلرري( وحرروار مررع الررنفس ،حرروار مررع اآلخررر )خررارجي( :ولرره نوعرران رئيسرريان همررا .الشخصرريات

 خصرررال إبرررراز عليررره يجرررب كمرررا ثقافتهرررا، ومسرررتوس الشخصررريات مرررع يرررتلءم وأن القصرررة، أحرررداث يخررردم
 الحروار نروعي برين مرا المزاوجرة يتبّنر وعليره والتترابع، السلسرة على يحرص وأن وصفاتها، الشخصيات

 .الحوار مستويات في ينوا وأن ،(الديالوج) والخارجي ،(المونولوج) الداخلي

هررا مسرررح للحرردث دون أن ن  حيررث إ ،وتعنرري ذلررك الوسررط الررذي ترردور فيرره أحررداث القصررة :البيئررة: سادسررا  
 .ها توجه تطور األحداث فهي المكان الفاعل المؤثرألنّ  ،يعني ذلك األرضية فقط

قرد تروتي مرن الماضري أو  أحرداث القصرصو  ،والمحررك لهرا ،هو القلب النابا لدحداث :الزمان: سابعا  
 .وبذلك فإن لكل قصة زمنها الخاص بها ،المستقبل بالخيال من الحاضر أو تستقرل

ويتروثر أسرلوب القراص فري  ،لاة القصص تختلف باختلف الموضروعات التري تتناولهرا :األسلوب: ثامنا  
ومرررن المقومرررات الواجرررب توفرهرررا فررري  .عة إدراكررره وفهمررره للواقرررع الرررذي يعيشرررهبثقافتررره وسررر كتابرررة القصرررة

، وأن ترابط الفقررات وتسلسرلها، و سلمة التركيب النحوي للجمل، و فصاحة الكلمات :األسلوب القصصي
 .توظيف المحسنات البديعيةإلى  ، إضافة  استخدام الصور البيانية المعبرةتعبر كل فقرة عن فكرة، و 

 :وكتابتها القصص التعليمية اختيار سسأ 1.9.9.8

تكررررون األحررررداث  أنو  ،وضرررروح الفكرررررة وكتابتهررررا القصررررص لواجررررب مراعاتهررررا عنررررد اختيررررارمررررن األسررررس ا
وتردعوه  عقدة مناسبة تتحردس تفكيرر الطالرب واشتمالها على .والشخصيات ناطقة بالهدف المقصود منها

، وأن تكرررون لاتهرررا مرررن حيرررث اللفرررظ واألسرررلوب مناسررربة لمسرررتوس نضرررج إلرررى االسرررتمتاا بانشرررااله بحلهرررا
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الطرلب اللاروي، ويراعرى فري طولهرا مناسربة الرزمن المخصرص لهرا، وأن تكرون ذات تروثير جمرالي علرى 
 .(3171سمك، )الطلب ومدركاتهم  أحاسيس

 ،والمعررارف ،أن تررزود الطالررب بالحقررائقمررن أسررس اختيارهررا وكتابتهررا أيضررا:  (8131)وأضرراف الحميررد 
 ،واألفكرار ،والحروادث ،أن تكون القصص متنوعة األغرراا، و التي يحتاجون إليها في الحياة ،والخبرات
يفهمررره الطرررلب بايرررر مشرررقة  سرررائاا   أسرررلوبها سرررهل  ، و ونمررروهم ميرررولهمو  لقررردرات الطرررلب تبعرررا   ؛والمارررزس
 .أن تكون بعيدة عن التكلف في تسلسلهاو  ،وعناء

تحويرررل نصررروص القرررراءة  فرررإن الدراسرررة الحاليرررة عملرررت علرررى ؛أسرررس وشرررروط سررربق مرررن علرررى مرررا وبنررراء  
شرارة لمرا تمرت اإل بية للصرف التاسرع وفقرا  الخامسة والسادسة من كتاب اللاة العر  الموجودة في الوحدتين

  .المرحلة العمرية لعينة الدراسة إليه مراعية  

 :الخطوات المتبعة في استراتيجية القصة 1.9.9.8

مراعراة البرد مرن للهردف الرذي كتبرت مرن أجلره، و  بعرا  القصة تختلف في طريقة تدريسرها ت أنّ ترس الباحثة 
فري دراسرتها بضررورة تروافر جملرة مرن  (8111)ومنها ما أشرارت إليره الطحران  ،سهاعدة أمور عند تدري

 الشروط في تدريس القصة لتكون مؤثرة من الناحيتين العلمية والتربوية ومن أبرزها: 

وأدوات ، ومراعرررراة الوقفرررراتللموقررررف،  تاييررررر نبرررررات الصرررروت طبقررررا  الجيررررد الصررررحيح لدلفرررراظ، و النطررررق 
األيردي، بائيرة بالحركرات سرواء أكانرت بالوجره، أو التعبيرات اإليماالستفهام، ومواضع الوصل، وتوظيف 

ت، أو إثرارة التشرويق والتخيرل بتعبيرراالجسم لتعبرر عرن الموقرف الرذي يرروس، باإلضرافة إلرى حركات بأو 
  مرا : مراذا سريحدث؛ مثل من يقول لريات أو أساليب تثير انتباه الطلبة، وتبعد عنهم الملل والضيقكلم

، أصرحيح أم ال  مرا الخطرو  مراذا كران عليره أن يفعرل  إلرى غيرر ذلرك مرن المتوقع  ما رأيكرم فيمرا حردث
عطرررراء الفرصررررة للاصررررلة الحررررديث، و األسرررراليب الترررري تجررررذب انتبرررراه الطلبررررة لمو  للمناقشررررة والتعليررررق  طلبررررةا 

 .واألسئلة

ة والحرروار نهررا وسرريلة إلثررراء المناقشررحيررث إ ؛وقررد رأت الباحثررة ضرررورة طرررح األسررئلة أثنرراء شرررح القصررة
تصرررويب التصرررورات رزة فررري تنميرررة القرررراءة والكتابرررة و ألهميتهرررا البرررا ، إضرررافة  وتعميرررق الررروعي بمضرررمونها

  .الخطو لبعا المفاهيم النحوية الواردة لديهم

يررذ، خطرروات تنفيررذ الرردرس باسررتخدام القصررة فهنرراك اخررتلف فرري وجهررات النظررر حررول إجررراءات التنفأمررا 
 تنفيذ الدرس يجب أن يتم وفق الخطوات اآلتية: ( أنّ 3122)، فيرس قورة وأدوار كل من المعلم والطالب
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، ها لطلبرهليتحقرق مرن مناسربتالتمهيد للموقف التدريسي من خرلل: قرراءة القصرة قرراءة تفهرم واسرتيعاب 
عرداد مرراو  لقاءهررا وأن يحسرن إ ،األمرراكن لقرص القصررةن وسررائل، اختيرار أنسررب األوقرات و يلرزم القصررة مر ا 

علرى حسرن إلقائهرا  را  كبير ألن تحقيق أهرداف القصرة يعتمرد اعتمرادا   على الطلب في الموقف التدريسي؛
ميرذ، البعرد المناسربة للتل ، اسرتخدام اللارةص شخصرياتهاعال بحوادث القصة وتقمّ : االنفوذلك من خلل

، التقليل مرا أمكرن ذ بعدم المقاطعة أثناء سرد القصة، التزام التلميرشاد الصريحعن الوعظ المباشر واإل
القصررة ونسرريان المعوقررات  ، توجيرره كررل الجهررد الفكررري إلررى قررصإلقرراء التوجيهررات فرري أثنرراء السرررد مررن

 الطررلبوفرري النهايررة يعبررر و جلوسرره عنرد سرررد القصررة، لوقوفرره أ ا  مناسررب ، اختيررار المعلررم مكانررا  الخارجيرة
  .عن القصة بعد سردها

 ي:فرأس أن خطوات تدريس القصة كاآلت( 3111) أما البجة

، وتوجررره انتبررراههم إلرررى موضررروا ن خرررلل طررررح أسرررئلة تنشرررط معلومررراتهمالتهيئرررة والتمهيرررد وذلرررك مررر: أوال  
 القصة.
 ،مةالصروت حسرب الموقرف، واختيرار األسراليب العربيرة السرلين ذلك من تلوين وما يتضمّ  اإللقاء:: ثانيا  
 القصة.االنفعال مع أحداث و 

المناقشررة ويررتم ذلررك بتوجيرره المعلررم األسررئلة لطلبرره حتررى يكشررف مرردس فهمهررم للقصررة واسررتيعاب : ثالثررا  
 مضامينها.

 سليمة.، والتعبير عنها بلاة ف المعلم طلبته بالحديث عن القصةحديث الطلب: يكل: رابعا  
، وتشرجيعهم علرى ةوهو مناسب إلشراك أكبرر قردر ممكرن مرن الطرلب فري إلقراء القصر التمثيل:: خامسا  

 هيب وتدريبهم على التعبير الشفوي.الوقوف أمام اآلخرين دون خوف أو ت
علم من الطلب تلخيص أهم ، بحيث يطلب الموذلك في نهاية مراحل تدريس القصة التلخيص:: سادسا  
، أو كتابررة نهايررة أخرررس الكتابررة عررن شخصرية محررددة فيهررا، أو اسرتخلص الفكرررة العامررة لهراأو  ،أحرداثها

 لها.

 عالقة القصة في تنمية المهارات اللغوية وتصويب التصورات الخطأ 1.9.9.8

، فري التردريس أجزاء صايرة غير مجرد   المنهج التقليدي الذي يبنى على تقسيم اللاة إلى ترس الباحثة أنّ 
، ومن هنا جاءت فكرة البحث التي تقوم على استخدام القصة اة العربية عبارة عن نظام متكاملالل ألنّ 

تنميررة المهررارات اللاويررة باسررتخدام  نّ ، ألونحرروا   وكتابررة   فرري الترردريس لتحقيررق التكامررل بررين فروعهررا قررراءة  
يرتم مرن خللهرا  وكتابيرةوذلرك بوضرعهم فري مواقرف قرائيرة م، للرتعلّ القصة يعطري فرصرة أكبرر للمتعلمرين 

  .أثناء الدراسة تنمية المهارات، وتصويب التصورات الخطو
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فوثناء القراءة يقوم  ،نعمليتان متكاملتا هماألنّ  ؛وقد اقتصرت دراسة الباحثة على مهارتي القراءة والكتابة
وعلررى خبراترره  ،عتمرراد علررى بنرراء علقررات بررين أجررزاء الررنصقررروء باالالطالررب بررالتعرف علررى معنررى الم

برذلك إلرى  وحين الكتابة يحاول استدعاء المعاني وتنظيمهرا وكتابتهرا فري فقررات وجمرل مسرتعينا   ،السابقة
 خبراته السابقة 

ويحرراول  ،يسررتخدم معرفترره وخبراترره السررابقة بالنصرروص فكررل قررارل ،تررانالقررراءة والكتابررة عمليترران بنائيّ  إنّ 
م القصرررة فررري فررري تعلررريم الطفرررل باسرررتخدا عنرررى ومرررؤثرا  مويكرررون الرررنص ذا  ،اسرررتنتاج المعنرررى مرررن الرررنص

ي الجمل المتفرقة الت لمن التعليم من خل ثارة والمتعة بدال  س كونها تحتوي عنصري التشويق واإلالتدري
  .(8113 ،خلف)ادة منها فال تساعد على تتبع األفكار واإل

 ،والتعبيررر والكتابررة القرررراءة لررىإ الحاجررة زادت مررراوكلّ  ذاتهررا، العربيررة اللاررة هميررةأ مررنتنبررع أهميررة النحررو و 
 مرررن خاليرررا   سرررليما   تعبيررررا   أفكررراره عرررن يعبرررر أن يسرررتطيع ال الطالرررب ألنّ  ذلررررك، فررري النحرررو أهميرررة بررررزت

 اللارة خصرائص تعررف فرري دارسررها القواعرد تسرراعد إذ ؛العربية اللاة بقواعد مسربقة بمعرفة الإ األخطراء
 .(8111، الجوراني) المختلفة اللاة أوضاا عرن تكشف القواعد هذه ألن صياها، ثراءوا ِ  العربية

دراسرة  ةا ما يخص تصويب التصورات الخطو للمفاهيم النحوية مرن خرلل القصرة فلرم تجرد الباحثرة أي رأمّ 
، وكمررا ذكرررت سررابقا أن اللاررة الخاطئررة مررن خررلل القصررةعالجررت تلررك التصررورات حسررب علمهررا سررابقة 

ن الطالب ليتمكّ  ؛ونطق الحروف بطريقة سليمة ،اللحناعوجاج إذ ال بد من تقويم  العربية نظام متكامل
من القراءة الصحيحة وال تتحقق إال بمراعاة الضبط الحركي الصرحيح للكلمرات ليرتم فهرم المعنرى بصرورة 

ذا تررمّ  ،واضررحة فها أثنرراء القررراءة حررول بعررا المفرراهيم النحويررة فسرريوظّ  تصررويب تلررك التصررورات الخطررو وا 
 .توظيفا  صحيحا  الكتابة و 

 ب رِريء   الل ره   أ ن  " اآليرة هرذهولقرد كانرت  ،معنرى وتاييررهلتلرك المفراهيم إلرى قلرب ال الخراط وقد يرؤدي الفهرم 
 اهلل   ن  أ) قرأهرا األعرابي ألنّ  ؛الكريم القرآن تشكيل في سببا   (1)سورة التوبة، آية  "و ر س ول ه   اْلم ْشِرِكين   ِمن  
د هرذا دليرل يؤّكرو ، القررآن بتشركيل فقرامالردؤلي  األسود أبو سمعه خطو وهذا( سوِلهِ ر  و   المشركين   ن  مِ  يء  رِ ب  

 .الكتابة بشكل صحيحن الطلبة من القراءة و ليتمكّ  طوتصويب التصورات الخ صحة ما سبق بضرورة
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 :الثاني: مهارات اللغة العربية المحور 8.9.8

 مقدمة: 9.8.9.8

: مسرتوس االسرتقبال تتوزا علرى مسرتويين لردداء اللارويل اللاة منظومة متكاملة من المهارات التي تشكّ 
وبين هرذه  ،رسال الذي يضم مهارتي التحدث والكتابةومستوس اإل ،رتي االستماا والقراءةالذي يضم مها

 .(8131الحلق، ) خرسمهارة لاوية تؤثر في المهارات األوتنمية أي  .المهارات ترابط وتكامل

د وعررن طريقهررا يتررزوّ  ،للتعلرريم والررتعلم فرري المراحررل المختلفررة ل أساسررا  ومررن الواضررح أن هررذه المهررارات تمثّرر
هرا ألنّ  ؛وقد هدفت العديد من الدراسرات إلرى تنميتهرا ،المتعلم بالمعرفة العلمية والتراث الحضاري والثقافي

 (8137المصري، )ة المختلفة الت الحياااللبنة األساسية للتعليم والسلوك في مج

وتؤكرد التربيررة الحديثررة علررى أهميررة العنايررة بررالمتعلمين لتمكيرنهم مررن المهررارات اللاويررة الترري تعيررنهم علررى 
لمهرارات اللاويرة يتحقق إال من خلل األداء الجيرد ل ، وهذا الللاة العربية في المواقف الحيويةاستخدام ا

 ،فري مؤسسراتنا التعليميرة دون اسرتثناء محمرودا   اللاة العربية مقاما   أولذلك يجب أن تتبوّ المناسبة للتعلم، 
ن األفرراد مرن اسررتخدامها ، بوسرلوب محكرم ورصرين حتررى يرتمكّ ت حديثررةوأن يرتم تدريسرها وفرق اسرتراتيجيا

 في الحياة. وصحيحا   فعاال   استخداما  

 تعريفها:. 8.8.9.8

 ،قررة الصررحيحةواإلجررراءات الملئمررة وبالطري هرري أداء مهمررة أو نشرراط معررين بصررورة مقنعررة وباألسرراليب
 .(3: 8133، هبال) وبسرعة في التنفيذ ،وبدقة متناهيةن إنجاز مهمة معينة بكيفية محددة، ن ممكّ لتّ 

 وكيفيتررره، ويختلرررف األداء ونررروا ودقرررة، بسررررعةيرررتم  لاررروي أداء" هرررابونّ  أيضرررا   اللاويرررة المهرررارات فتعررررّ و 
، العمايرردة) "التعليميررة المواقررف فرري بنجرراح اللاررة اسررتخدامو  وطبيعترره وأهدافرره اللارروي، المجررال برراختلف
8138 :7.) 

أداء لاوي صوتي أو غير صوتي يتميز بالسرعة والدقة والكفاءة "بونها  (31: 8133)ها العرينان توعرفّ 
 ."واعد اللاوية المنطوقة والمكتوبةوالفهم ومراعاة الق

س مجموعررة مررن المهررارات الخاصررة بررالقراءة والكتابررة ورفررع مسررتو  كسرراب الطلبررةإ :فهرا الباحثررة إجرائيررا  وتعرّ 
 .بالقصة أدائهم من خلل تدريسهم
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مهرارتين  احثة حصرت اهتمامها فري الدراسرة علرىإال أن الب ةربعوبالرغم من أهمية المهارات اللاوية األ
؛ فالكتابرة تعتمرد دون اآلخرر يكاد يتحقرق أحردهما نظرا للرتباط بينهما وال ،لاويتين وهما القراءة والكتابة

نصررل إلررى المعنررى المررراد،  اطهمررا معررا  وبارتب ،علررى رسررم رمرروز صرروتية أمررا القررراءة فهرري رمرروز منطوقررة
 بعرررا نّ لمرررة األداء بررردال مرررن المهرررارة حيرررث إهرررا أشرررارت فررري بعرررا المواضرررع إلرررى كباإلضرررافة إلرررى أنّ 

 بينهما.فيما وثيقة ال لصلتهما واحدا   يجعلون األداء والمهارة شيئا  ( 8132)كعطية الباحثين 

جة عالية من الدقة واإلتقران حيرث ويتطلب من المهارة أداء يقوم به المتعلم، هذا األداء يجب أن يتم بدر 
المهررارة مجموعررة اسررتجابات الفرررد األدائيررة المتناسررقة الترري تنمررو بررالتعلم والممارسررة حتررى تصررل إلررى  نّ إ

محررددة وتكررون علررى شرركل أداءات قابلررة للملحظررة والقيرراس وتقرراس بمعررايير  ،درجررة عاليررة مررن اإلتقرران
 (.8132عطية، )

 مهارة القراءة: 4.8.9.8

 : صوت النطق بالكلم المكتوب.القراءة لاة  

ر الحيرراة فلررم يعررد يقتصررر علررى األداء اللفظرري بررل ر مفهرروم القررراءة اليرروم بتطرروّ قررد تطرروّ ف ،  أمررا اصررطلحا
 ،عر وآراء والحكرررم علرررى المقرررروءوترجمتررره إلرررى أفكرررار ومشررراتعرررداه إلرررى فهرررم مرررا تشرررتمل عليررره الحرررروف 

  .التفاعل واإلبداا مع النصوص المقروءة ضافة إلىباإل

أهرم فنونهرا وعمراد اللارة العربيرة و  ،للاة العربيةإحدس مهارات ا"ها ( أنّ 32: 8137) الشماليفتها وقد عرّ 
الطالرررب للكلمرررات والجمرررل بصررروت التررري تبقررري علرررى االتصرررال المباشرررر برررالمواد المتعرررددة، وهررري نطرررق 

 ."مسموا

عمليررة عقليرة تتطلرب التعرررف علرى الرمروز اللاويرة فرري أشركالها المكتوبرة وترجمتهررا "بونهرا  ف أيضرا  تعررّ و 
قاسم ) "فادة منهوتذوقه ونقده واإلعن طريق البصر إلى أصوات مقطوعة مع فهم للمقروء والتفاعل معه 

 .(822: 8133ضل، وفا

مسررموا  والجمررل بصرروت   ،نطررق الطالررب الكلمررات"فهررا علررى أنهررا فقررد عرّ  ،(18 :8137)أمررا المصررري 
كما يراعى صحة الضبط النحوي  ،ءةأو اإلضافة للحروف المقرو  ،أو الحذف ،أو التكرار ،وعدم التبديل

 ."واألفكار والمعاني التي تحتوي عليها المادة المقروءةمع تفسير االنفعاالت  ،النطق اإلملئي وفهمهاو 
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 القرررارلالتررري ينطررق  هرري تلرررك القررراءةالقررراءة الجهريرررة  أنّ إلرررى  (27: 8133) وعاشررور الحوامررردة وأشررار
 ،مسرموعة فري أدائهرا ،، مضربوطة فري حركاتهراالجمل المكتوبة صحيحة في مخارجهاخللها المفردات و 

 .نتهامعبرة عن المعاني التي تضمّ 

عملية لاوية تتطلب نطرق الحرروف وقرراءة الكلمرات وفرق  :هابونّ  الباحثة القراءة إجرائيا   ومما سبق تعرف
 القرارلويتمكن مرن خللهرا  ،والقدرة على فهم ونقد المقروء والتفاعل معه ،قواعد اللاة العربية الصحيحة

م مرن خرلل سرلّ  هامن التعبير المنطوق بشكل سليم للحديث في المواقف والمناسبات المتعرددة ويرتم قياسر
 ه الباحثة.تتقدير للقراءة أعدّ 

 أهمية القراءة: 9.4.8.9.8

وهرذا تنويره مررن  (،3)سرورة العلرق، آيرة  (قررأا)أول كلمرة أنزلهرا اهلل سربحانه وتعرالى فري القررآن الكررريم  إنّ 
راءة وسرررتبقى عمرراد العلرررم ومازالرررت القرر ،وجررل بوهميرررة القررراءة والكتابرررة فرري حيررراة الفرررد والمجتمررع اهلل عررزّ 
قراس اإلقبال عليها مرن المعرايير التري ي  للبشرية في الماضي والحاضر، و  م، وهي أساس كل تقدّ والمعرفة
 .(8132، نور الهدس)ر معات ألنها وسيلة لمواكبة التطوّ المجت بها رقيّ 

 أهررموهرري مررن  اإلنسررران، لررردس ثقيررفالتّ  أدوات أهررم مررن وأداة المعرفررة، نوافررذ حرردسإ القررراءة مهررارة لتمثّررو 
 العقررل بنتررائج االتصرال أدوات أهرم ومرن المدرسرة، فري المتعلمون يمارسها التري اللاروي النشراط مجاالت
 منرره ط ِلررب   مرررا ييررؤدّ وال يمكررن أن  المررتعلم، نجرراح جوانررب مررن مهررم جانررب هررو عليهررا والقرردرة البشرررري،
 .(8133، التميمي ويعقوب) المهارة هذه أتقن إذا إال دةجيّ  بصورة تحقيقه

هناك علقة بين التقدم في القرراءة والتقردم  ، ألنّ التقدم في التحصيل الدراسيد على ها تساعد الفر كما أنّ 
 ، ألنّ وتسرهم فري النمرو العقلري للفررد ،العلمريفي بقية المواد األخرس، كما أنها وسيلة من وسائل البحث 

بة يررق القررراءة، وفرري بيئررة ثقافيررة مناسررل فرري أفضررل صررورة ممكنررة عررن طر اسررتعداداته العقليررة تنمررو وتتشرركّ 
 (.8131طاهر، )

باالتصررال برراآلخرين ومشرراركتهم فرري فكرررهم كالحاجررة  ،شرربع حاجررات نفسررية كثيرررة لرردس الفررردهررا تكمررا أنّ 
كررذلك  إذ تمكنرره مررن تحصرريل المعرفررة باالعتمرراد علررى نفسرره وتسرراعده ؛ومشرراعرهم، والحاجررة للسررتقلل

البصرريص، )سررتفادة مررن أوقررات الفررراغ واال ،وزيررادة اهتماماترره ،وتنميررة ميررول الفرررد ،ف النفسرريعلررى التكّيرر
8133). 
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وهرررري وسرررريلة مررررن وسررررائل نقررررل التررررراث  ،فرررري إعررررداد الفرررررد للحيرررراة االجتماعيررررة تسرررراعد القررررراءة أيضررررا  و 
والتبرادل الثقرافي خاصرة فري  ،هرا وسريلة للتصرال الفكرريكمرا أنّ  ،وعامل من عوامرل إحيائره ،االجتماعي

 .عالمنا المعاصر

 :أنواعها 8.4.8.9.8

خلل االطلا علرى األدب التربروي وجردت الباحثرة أن البراحثين والمختصرين فري مجرال اللارة وعلرم من 
نهرا تنقسرم إلرى: القرراءة الصرامتة، حيث أ ؛أنواا من حيث األداءفقوا على أن القراءة لها أقسام و النفس ات

 (.8131طاهر، )والقراءة السمعية  ،القراءة الجهريةو 

والتذوقيررررة، والقررررراءة  ،والترفيهيررررة ،والتحصرررريلية ،السررررريعةالقررررراءة  :إلررررىمت أمررررا مررررن حيررررث الارررررا فقّسرررر
 (.8137المصري، )والناقدة، والتصحيحية  ،الفاهمة

لفررة فينرردرج فرري نطرراق هررذا النرروا مررن القررراءة الموضرروعات المخت ،طبيعررة المررادة المقررروءةأمررا مررن حيررث 
 فلسفية.وال ،األدبية، والتاريخية، والدينية :للمادة المقروءة مثل

(، وعيسروي 8113الشرعة ومحمد )كدراسة  من خلل االطلا على األدب التربوي والدراسات السابقةو 
(، 8131(، والنجار )8111(، والشمري )8111وحسن ) ،(8131)(، 8111) عبد الباريو  (،8117)

(، 8133(، وسررررررالمان )8133(، وأحمررررررد )8131وطرررررراهر ) ،(8131) هررررررواريوال(، 8131والحميررررررد )
(، والحوامررررررررردة 8131ونهابرررررررررة )(، 8131)(، وعيسرررررررررى 8138) والصرررررررررويركي ،(، 8138) والشرررررررررهري

مت الباحثة مهارات قسّ (، 8137والزهراني ) ،(8132) براهيمواإل (،8132(، وقحوف وعليان )8133)
وذلررك بهرردف تنميتهررا فرري هررذه  ؛رات وقواعررد تقرردير خاصررة بهرراالقررراءة وفررق مسررتويات معياريررة ولهررا مؤشرر

ذالدراسة  جاء تقسيمها كاآلتي: ، وا 

القراءة الجهرية الصحيحة في وحدات فكرية تامة المعنى وعرفتها الباحثة بالقراءة الصحيحة المعبرة: -3
مررع مراعرراة الضرربط النحرروي الصررحيح و  ،والقررراءة بسرررعة ملئمررة ،نصعررن معرراني الرر مررع التعبيررر صرروتيا  

 أو إضافة. ،أو إبدال ،لقراءة دون حذفوا ،مواضع الوقف
 .: القدرة على االستنباط واالستنتاج وفهم المعاني الضمنية التي لم يصرح بها الكاتبالقراءة الفاهمة-8
  .التعرف على القيمة الجمالية والداللة اإليحائية للكلمات :القراءة التذوقية-1
عرادة ترتيبهرا ،المقرروء لمعرفرة مرا وراء الكلمرات: عملية تفاعل مرع الرنص القراءة اإلبداعية-3 يجراد  ،وا  وا 

  .البدائل لبعا األفكار للوصول إلى شكل جديد للنص يتميز باألصالة
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توضرح مردس  علرى الرنص المقرروء فري ضروء معراييرم احكرأالقردرة علرى إصردار  : وهريالقراءة الناقدة-3
  .والتمييز بين الحقائق واآلراء ،أو نفعه ،أو قيمته ،صحته

ها أداة أساسية من وقد تم إعدادها واعتماد ،ولكل مهارة من المهارات السابقة مهارات فرعية تندرج عنها
 أدوات الدراسة.

 :كيفية تنمية مهارة القراءة 4.4.8.9.8

الرب أجرل تمكرين الط ، ومرنينباي مراعاته تعليميا   حة ومطلبا  لقد أصبحت تنمية مهارة القراءة ضرورة مل
وال  ،من تلك المهارة يجب العمل على حفز قدراته من خلل مراعاة عوامل الدافعيرة والميرل نحرو القرراءة

تكرررون المرررادة ، وأن سرررتخدام طرائرررق تررردريس حديثرررة وفعالرررةوا ،ا فررري أسررراليب العررررايرررتم ذلرررك إال برررالتنوّ 
لرى ربرط المهرارة برالمواقف الوظيفيرة الترري إضرافة إ، المرحلري والعمرري للطالرب المقرروءة وفرق المسرتويين:

 يمارسها الطالب في حياته. 

 :القراءة في أسباب الضعف 3.4.8.9.8

 ،ب فري معظرم فرروا اللارة العربيرةلدس الطرل ظاهرا   واقع مدارسنا العربية يلحظ ضعفا   ع علىالمطلّ  إنّ 
ة أسررباب أدت إلررى هررذا ( عرردّ 8133)وقررد ذكررر البصرريص ، ترردني مسررتوس اللاررةس هررذا الضررعف إلررى أدّ و 

 الضعف الملحوظ وهي:

االفتقرراد إلررى ، و المررواد األخرررس باسررتخدام اللاررة العربيررة الفصررحى عرردم عنايررة معلّررم اللاررة العربيررة ومعّلمرري
الحديثررة فرري الوسررائل ضررافة إلررى قلررة اسررتخدام ، باإلأدوات القيرراس الموضرروعية فرري تقررويم التعلرريم اللارروي

فرررردات قواعرررد اللارررة العربيرررة وترررداخلها وصرررياغتها فررري قوالرررب جامررردة دون كثررررة م، و تعلررريم اللارررة العربيرررة
، اضرررطراب المسرررتوس اللاررروي برررين كترررب المرررواد الدراسرررية، و ة للارررةاالسرررتفادة منهرررا فررري الناحيرررة الوظيفّيررر

بعرد اللارة العربيرة التري يتعلمهرا الطلبرة فري المردارس عرن روح ، و انخفاا مستوس معلمي اللارة العربيرةو 
 العصر.

وعرردم إعطائهررا قيمتهررا  ،واالنصررراف إلررى غيرهررا مررن اللاررات ،ضررافة إلررى قلررة االعتررزاز باللاررة العربيررةباإل
 يان ال يضاهيها فيها أي لاة أخرس.خصائص وبكما كانت عليه سابقا بالرغم ما تتميز به 

 ،والبيئرة ،والمرنهج ،والطالرب ،ت إلرى هرذا الضرعف تعرود للمعلرمكثيررة أدّ  ا  هناك أسرباب ومما سبق نرس أنّ 
 من توحيد وتكثيف الجهود للرتقاء بلاتنا الخالدة. والبدّ ، واألسرة
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 الكتابةمهارة  3.8.9.8

 :تعريفها 9.3.8.9.8

ر فيره اللفرظ بحرروف الهجراء، صوّ  يكتب كتابة، الكتابال: كتب يق لاة: تصوير اللفظ بحروف الهجاء،
ينسرخهم أو  ،يكتب الناس يعلمهم الكتابرة :كّتبوفلن مكتب وم ه،وكتابة خطّ  وكتب الشيء وكتّبه كتابا  
 ،واإللرررزام ،لرررى الحريرررة، والقضررراءواالتفررراق ع ،والتنظررريم الجمرررع والشررردّ  نيهرررا لاويرررا  يملررري علررريهم، ومرررن معا

 .(811: 8132عاشور ومقدادي، ) يجابواإل

 ألن الكتابررررة ال تقرررروم إالّ  ؛والجمررررع أمررررر ضررررروري والمعنررررى االصررررطلحي يجمررررع هررررذه المعرررراني فالشرررردّ 
فري رغبرة ل ة فتتمثّرأمرا الحرّير ،ا فيمرا بينهراوالصياغة هي جمع بين الكلمرات وربطهر ،بالصياغة المحكمة

فالكلمرررة  ن معنرررى اإللرررزام أيضرررا  تتضرررمّ و  ،اإلنسررران تحريرررر مرررا فررري نفسررره مرررن أفكرررار ومشررراعر وأحاسررريس
 .(8113نطي، الشّ )عليه  ة تلزم صاحبها وتعتبر شاهدا  المكتوب

يعتمرد علرى االختيرار الرواعي لمرا يريرد الفررد نشاط ذهني  :ها( على أنّ 112: 8132) فها مصلحوقد عرّ 
  .تناسب مع غرا الكاتبالتعبير عنه، والقدرة على تنظيم الخبرات وعرضها بشكل ي

معرفرررة الرمررروز الكتابيرررة التررري تعبرررر عرررن أصررروات الكرررلم  :نعمليرررة عقليرررة تتضرررمّ هرررا بونّ  فرررت أيضرررا  ر  وع  
والررربط بررين  ،لقواعررد الخررط العربرري وفقررا   صررحيحا   والقرردرة علررى رسررمها رسررما   ،وتجميعهررا لتكرروين كلمررات

 وتقتضري االلترزام بقواعرد النحرو ،الكلمات لتكوين جمرل وفقررات وتنظيمهرا فري ضروء الاررا مرن الكتابرة
 .(3: 8132وعليان، قحوف )وعلمات الترقيم 

صررحيحة قرردرة طلبررة الصررف التاسررع علررى الكتابررة المعبرررة عررن األفكررار بعبررارات  :الباحثررة إجرائيررا   اوتعرفهر
م تقرردير كتررابي خررلل سررلّ ، ويررتم قياسررها مررن لهررا وتنظيمهررا وتحريرهررا وفررق الارررا المعرردّ  ،دوأسررلوب جّيرر

 .الباحثة تهأعدّ 

 :يتهاأهمّ  8.3.8.9.8

وقرد أقسرم اهلل  ،نسران بايررهوهي من أهم وسائل اتصرال اإل ،لاويةالرابع من المهارات الالكتابة هي الفن 
ررا و اْلق ل ررمِ  ن) :سررت عظمتررهفقررال تقدّ  ؛ر بررهبررالقلم الررذي هررو آلررة الكتابررة ومررا يسررطّ  م  ون   و  سررورة ) (3) ي ْسررط ر 

لحاجرة النراس  نظررا   ،ةتوسيس أول مدرسة لتعليم القرراءة والكتابر وقد كان للقرآن الكريم الفضل في .(القلم
صرلى اهلل سرت هرذه المدرسرة عقرب غرزوة بردر الكبررس حيرث اشرترط الرسرول الكرريم ولقد توسّ  ،إلى تدوينه
 .(8131طاهر، )صبيان المدينة القراءة والكتابة  لفكاك أسر األسرس تعليم بعاعليه وسّلم 
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تراثرره الثقررافي  نسرران علررى تسررجيلاعد اإلفهرري تسرر ؛الكتابررة منزلررة بالاررة فرري حيرراة الفرررد والمجتمررع تحتررلّ و 
يلة أساسرية وضررورة اجتماعيرة لنقرل هري وسرو  ،ه وأفكراره وحضرارته عبرر األجيرالوتدوين معلوماترونقله، 

التعبير عنها بصورة و بداعية د أداة أساسية لتوليد القدرات اإلنها تعكما أ ،ينخر األفكار والتواصل مع اآل
 (.8133أحمد، )مكتوبة 

الكتابررة صررناعة  إلررى أنّ ولقررد أشررار ابررن خلرردون فرري مقدمترره  ،هررا وسرريلة إلشررباا الحاجررات النفسرريةكمررا أنّ 
عبد )ووسيلة من وسائل التفكير  ،وهي جماا فنون اللاة ،ز اإلنسان عن غيره من المخلوقاتشريفة تميّ 

 (.8131، الباري

وترتيرررب  ،وانتقررراء التراكيررب ،ر األلفرراظفسرررح المجررال أمرررام الطررلب لتخّيرررهررا تنّ إذ إ تربويرررةللكتابررة أهميررة و 
دبري مررؤثر مرا يجررول بخراطرهم بوسررلوب أوالقرردرة علرى اإلفصرراح ع ،وحسرن الصررياغة واألسرلوب ،ألفكرارا

 تإذا كانرر ا فرري خررواطرهم مررن أفكررار إالّ ولررن يسررتطيعوا التعبيررر عّمرر ،بررداعهموراق يتجلررى فرري خيررالهم وا  
 (.8131البري، )لديهم الرغبة في الكتابة 

، تابررة علررى اإلجررادة والنطررقوتمررّرس الحررواس للك ،ة والنظررامتسرراعد المررتعلم علررى الدقّررهررا باإلضررافة إلررى أنّ 
 ها توسع خبراتهم اللاوية.كما أنّ 

  :أنواعها 4.3.8.9.8

ة، أقسررام هرري: الكتابررة اإلملئيررة، والكتابررة المهاريررة الخطّيرر ةمت الكتابررة مررن حيررث وظيفتهررا إلررى ثلثررقّسرر
 :الكتابررة( مررن حيررث الشرركل إلررى) التعبيررر (8112) م المصررريوقّسرر .(8118 ،عمررار)والكتابرة التعبيريررة 

 ا عبرد البراريأّمر .وتعبيرر إبرداعي ،بيرر وظيفريتع :ومرن حيرث الاررا إلرى .وتعبير كتابي ،تعبير شفوي
 هما:اء والصياغة الكتابية إلى نوعين ضوء األدفها في ( فقد صنّ 8133)

، واإلفصراح عرن العواطرف، وترجمرة األحاسريس المختلفرة إظهار المشاعر :يقصد بهاية و الكتابة اإلبداع
 وتوليف القصص. ،ككتابة المقاالت ،دة النسقجيّ ظ، بعبارة منتقاة اللف

مثل كتابرة  ،تهمقضاء حاجالتنظيم حياتهم و تصال بين الناس، تحقق اال :هي التيف الكتابة الوظيفية أما
 والتقررارير ،والنشرررات ،وكتابررة المررذكرات ،سررتماراتومررلء اإل ،ومحاضررر االجتماعرراتالرسررائل والبرقيررات، 

 .(8133 شحاتة وآخرون،)

 :فت في ضوء الارا إلىوصنّ 
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وتعنرري التعبيررر عررن  كتابررة حجاجيررةو كتابررة تفسرريرية، و ، كتابررة وصررفيةو كتابررة إقناعيررة، و  ،كتابررة تعبيريررة
برررراز الماالطرررات عررراءاالدّ  الررررأي، أو كتابرررة تعبيريرررة  :ومرررن تصرررنيفاتها أيضرررا .(8133، عبرررد البررراري)، وا 

 وكتابة إملئية.

ب علرى قردرة الطالر :تدريب الطلبة علرى الكتابرة فري اإلطرار المدرسري يتركرز فري العنايرة برومور ثلثرة إنّ 
جررادة ، و الكتابررة الصررحيحة إملئيررا    .والقرردرة علررى التعبيررر عمررا لديرره مررن أفكررار فرري وضرروح ودقررة ،لخررطاا 

مت الباحثررة مهررارة الكتابررة إلررى مسررتويات معياريررة ولهررا مؤشررراتها وقواعررد التقرردير الخاصررة بهررا ولررذلك قّسرر
(، وعيسررروي 8112والمصرررري ) (،8113(، وعرررزازي )8113دراسرررة عبررد الحميرررد ) :الطرررلا علرررىبعررد ا

(، 8133(، وصرومان )8133(، والصرويركي )8131أبو صربحة )(، و 8131وعبد الباري ) (،8112)
(، 8133(، والشررررريخ )8131(، وشرررررحتو وآخررررررون )3311(، والعبيررررردي )8133والحرررررلق والهاشرررررمي )

 مرررررردكور وآخرررررررونو (، 8133وبصررررررل ) ،(8133)سررررررعودي (، و 8133(، وهررررررزاا )8133والحردانرررررري )
 والشرروابكة والحررداد(، 8137) وعلرروانوعبرراس ، (8137)والزيررود والخوالرردة  ،(8132)وأمررين  ،(8132)
 وهي: ،(8137)

ويقصرررد بررره احترررواء موضررروا الكتابرررة علرررى أفكرررار فرعيرررة ورئيسرررة تتميرررز بالتسلسرررل  :المسررتوس الفكرررري-3
 كما يتم تدعيمها بالشواهد واألدلة ضمن إطار يتميز بالوحدة والتماسك. ،والصحة

توظيررف و  ،ا فرري األسرراليبوالتنرروّ  ،ة للمعررانيالقرردرة علررى اختيررار األلفرراظ المناسررب :المسررتوس األسررلوبي-8
 ف.الصور البلغية والمحسنات البديعية من غير تكلّ 

الصرررفية  وسررلمة البنيتررين ،دة الخررطوجررو  ،إملئيررا   تنظيمرري: يقصررد برره الكتابررة الصررحيحةالمسررتوس ال-1
 .واستخدام علمات الترقيم بصورة صحيحة ،النحوية للكلماتو 
 ،وتصرويب األخطراء اإلملئيرة والنحويرة فيره ،المستوس التحريرري: ويقصرد بره مراجعرة العمرل الكترابي-3

 ياغة اللاوية وتعديلها.واكتشاف مواضع الضعف في الصّ 

 كيفية تنمية مهارة الكتابة: 3.3.8.9.8

 اسرتعمال خرلل مرن وذلرك الكتابرة، مهارات لديهم يينمرّ  أن عليه ميهمتعلّ  بلاة العربية اللاة معلم ليرتقي
 مفردات استخدامو  ،والتنّوا فيها والكتابة البصرية والرؤية االستماا طريق عرن المباشررة التردريب أساليب
 فررري وبخاصرررة ومسرررتمر، دائرررم بشررركل التررردريب ممارسررررة إلرررى باإلضرررافة وتوظيفهرررا، المتعلمرررين بيئرررة مرررن

 الحررروف، لمخررارج الصررحيح النطررق األساسرري؛ مررع التركيررز علررى التعلررريم مرحلرررة مرررن ولررىاأل الصررفوف
مشرركلة  عرررلج فررري اليررومي اإلمررلء فكرررة مشررروا وتفعيررل والعلرروم، اللاررة فررروا برراقي مررع اإلمررلء وربررط

 رو األمرر وأوليررراء المعلررم بررين المثمررر التعرراون عررن فضررل   الكتررابي، بررالتعبير واالهتمررام اإلملئرري، الضررعف
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 وتؤسرس تقانهرا،إ علرى وتسراعد تانيهرا، التري الكتابيرة بالتردريبات ودعمهرا المهرارة هرذه تنميرة على للعمل
 .(8131 النعيمي،) فصيحة سليمة عربية للاة

والتعرررف علررى  ،وتسرراعد علررى تجنررب األخطرراء ،ة تسررهم فرري تحسررين الجررودة الكتابيررةكثرررة القررراء كمررا أنّ 
علرررى التنويرررع فررري المرررواد  ، مرررع الحررررصالمفرررردات المناسررربة للكتابرررة ختيررراروا ،وكيفيرررة صرررياغتها ،الجمرررل
 .المقروءة

 العالقة بين مهارتي القراءة والكتابة: 1.3.8.9.8

ذا شرئت أن  ،فهم عبارتك صحيحة فاقرأها صحيحةإذا شئت أن ت  يقال:  ت قررأ عبارترك صرحيحة فاكتبهرا وا 
 .صنع معكصنع ي  ك في هذا الشون كما ت  ؛ ألنّ صحيحة

ذا كانت القراءة إحدس نوافذ المعرفة نسران علرى نترائج ز أدوات التثقيف التي يقف بها اإلأبر وأداة من  ،وا 
ولقررد  ،هرا أعظررم مرا أنتجرره العقرلفري الواقرع مفخرررة العقرل اإلنسرراني برل إنّ  برة تعرردّ فررإن الكتا ؛الفكرر البشرري
من خللها  ه استطااألنّ  ؛خه الحقيقيخترا الكتابة بدأ تارينسان حين اإلا نّ أ ياألنثروبولوجذكر علماء 

يفكر بعمق  القارلر لنا عن ما استوحاه من خبراته المكتسبة وجعلها داخل قوالب مسبوكة تجعل ن يعبّ أ
 .(8133 ،زاير وداخل) في هذه الكتابة

 بالجملرة، واإلحسراس الكلمرة إلررى التعرف تعزز الكتابة ألنّ  وثيقة، علقة والكتابة القراءة بين العلقة إنّ 
 ومعرفتهررا ،كتابيررة مهررارات تتطلررب القررراءة فررري الخبرررات مررن وكثيررر بالكلمررات. المتعلمررين ألفررة مررن وتزيررد

 إلررىمررن خررلل الكتابررة  المررتعلم يتعرررف قررد آخررر جانررب ومرررن قراءترره، فاعليررة مررن تزيررد القررارل بواسررطة
 والتحليررل الفهررم علررى المتعلمررين تشررجعوهرري بررذلك  ،القررراءة إلررى بهررا التوصررل يريررد الترري الفكرررة أو الهرردف
 .(8133 أبو لبن،) يقرؤون لما والنقد

 :المحور الثالث: المفاهيم النحوية 4.9.8

لرردس اإلنسرران مررن الطفولررة عنرردما ، ويبرردأ تكرروين المفهرروم م هرري األسرراس فرري عمليررة الررتعلمالمفرراهي تعرردو 
المفرراهيم النحويررة النافررذة الترري يمكررن مررن  ، وتعرردّ ف مررا حولرره مررن العوامررل المحيطررة بررهاستكشررايحرراول 

كانرت تلرك التصرورات صرحيحة أم  ، سرواءالعقلية لدس الطلبة عن مصطلحاتهاخللها معرفة التصورات 
والوقوف على طبيعة التصورات العقلية للمفاهيم النحوية وتحليلها يساعد على تقديم استراتيجيات  ،خطو

 .(8113، محمود) الةتدريسية فعّ 
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 هامرا   تربويرا   هذا المنطلرق كانرت دراسرة المفراهيم النحويرة والتعررف علرى أهميتهرا وخصائصرها هردفا  ومن 
 .في جميع مستويات التعليم

 تعريف المفهوم: 9.4.9.8

فهم( والفهم هو ) المفهوم في اللاة هو لفظ مشتق من الجذر الثلثي تشير المعاجم اللاوية إلى أنّ  :لاة
مررادة فهررم، ، لسرران العرررب)علمرره، وفهمررت الشرريء عقبترره وعرفترره  وفهمرره فهمررا  معرفتررك الشرريء بالقلررب، 

8113). 

( 833: 8117)ومررن بيررنهم مرعرري والحيلررة  ،ف الكثيررر مررن العلمرراء والتربررويين المفهرروم: عرررّ اصررطلحا  
م علرى أشرياء ال حصرر بكلمة أو كلمرات تطلرق علرى صرورة ذهنيرة لهرا سرمات مميرزة وتعّمر"عرفاه ن اللذا
 ."لها

امررة أو أكثررر نررة عه مجموعررة مررن المظرراهر والصررفات الترري تشررترك فيمررا بينهررا بخاصررية معيّ ويعرررف بوّنرر
 (.137: 8111 الحيلة،)وترتبط بقاعدة معينة 

"صررياة التفكيررر  هبوّنرر ريفرره عررن المفهرروم بصررفة عامررة ويعرررفوالمفهرروم النحرروي ال يختلررف كثيرررا فرري تع
و مجموعررة مررن الكلمررات ذات علقررات قائمررة فيمررا بينهررا المجرررد الترري تعكررس السررمات الجوهريررة بكلمررة أ

فر هذه السمات للداللة على ويتم تكوين المفهوم النحوي من خلل تضا ،تؤدي إلى فهم الظاهرة اللاوية
 (.831: 8111، العدوي)النحوية األبواب 

الكلمرة،  عرن الطالرب نهرايكوّ  مجرردة عقلية "صورة المفهوم النحوي هو أنّ ( 81: 8131)لزهراني ويرس ا
وسماتها؛ لتردل علرى البراب النحروي  خصائصها قاعدة تضبط الجملة، ولها في بايرها وعلقتها وبنيتها،

الررذي تنتمرري إليرره، بحيررث يمكررن تمييزهررا عررن غيرهررا، والحكررم علررى الشرراذ لخروجرره عنهررا بشرركل واضررح 
 .مميز"

العقلررري الرررذي يكررون للفررررد للداللرررة علرررى ه الفكرررة أو التصرررور ( بوّنررر37: 8111)فررره المخزومررري بينمررا يعرّ 
 ز التعبيررر باللاررة حررديثا  إلررى حّيرر ،تقررل بهررذا المفهرروم مررن عررالم الفكرررةبعررا المصررطلحات النحويررة ثررم ين

  .وكتابة
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   النحوية المفاهيم تعلم أهمية 8.4.9.8

تعامرررل العقرررل مرررع المفررراهيم  أنّ ( 8131) ( والعفيفررري8131) الزهرانررري كدراسرررةد الدراسرررات التربويرررة تؤّكررر
ا أّمرر سررريعا ، المنفصررلةالمعلومررات  رة المنفصررلة، فالطلبررة ينسررونه مررع المعلومررات الكثيررأسررهل مررن تعاملرر

المعلومات التي تقروم علرى العلقرات برين الحقرائق والمفراهيم ضرمن إطرار مفراهيمي يجعلهرا أكثرر فعاليرة 
 .هاوتتيح الفرصة لربط هذه المعلومات وتصنيف ،في العقل

 المتعلمرين تواجه التي الصعوبات حلّ  فياإلسهام  ة تعلم المفاهيم كاآلتي:( أهمي8131)د إبراهيم ويحدّ 
 يرروتي لمرراتعررّد ركيررزة   األوليررة المعرفررة ؛ ألنّ آخررر تعليمرري مسررتوس إلررى تعليمرري مسررتوس مررن انتقررالهم عنررد
 لكررل تجعررل إذ ؛هررابين المتبادلررة العلقررات وتوضرريح المعلومررات تنظرريم علررى تعمررل، و معررارف مررن الحقررا  

 وعررن الخبرررات لتنظرريم طرائررق عررن البحررث فرري كررذلك تسررهم، و العلقررات خررلل تلررك مررن معناهررا معلومررة
  كلها المعلومات بين الربط ر نتيجةتتطوّ  التي العلقات نمط في التفكير إلى يؤدّ ت جديدة معلومات

ذا  فري انتبراههم تثيرر التري األمرور مرن لكثيرر المتعلمرين فهرم فري يسرهم عامرة فةبص المفاهيم تعلم كان وا 
 مرال خاصرة أهمية النحوية للمفاهيم فإن لها، الخام المادة من لديهم ما على بناء   وتفسيرها التعليم عملية
 نحروي موضروا ألي المعرفيرة البنيرة دراسرة إن حيرث النحو، مادة تعلم في ومهم أساس دور من به تقوم
 المتعلمرين لتمكرين المناسربة باألسراليب تنميتهرا ثرم ،نرهتكوّ  التري والفرعية األساسية المفاهيم بتوضيح تبدأ
 (.8138وسليمان، خلف اهلل ) مهاوتعلّ  اللاة فهم في واستخدامها إدراكها من

 مررن نررهويمكّ  ،اللارروي النظررام ألساسرريات واسررتيعابه الطالررب فهررم فرري يسررهم النحويررة المفرراهيم تعلررم كمررا أنّ 
 تررذليل فري دراسررتها تسرهم كمررا ،وكتابتره حديثرره ضربط يسررتطيع ثرمّ  ومررن ،اللاويرة السررلمة جوانرب امرتلك
 نقطرة يكرون الردنيا الصفوف في الطلب يدرسه فما ،تراكمية بطريقةألنها تبنى ، التعلم صعوبات بعا

 األهررداف مررن أهررم النحويررة للمفرراهيم هررمفهم ليمثّرر لررذا العليررا؛ الصررفوف فرري بعررد فيمررا سيرردرّ  لمررا انطررلق
 .(8132، عبد الباري) تحقيقيها إلى النحوية القواعد تدريس يسعى التي

االسررتخدام  :المفرراهيم النحويررة كرراآلتي( أهميررة تعلررم 8133)عبررد المجيررد والمزينرري وقررد لخصررت دراسررة 
فري الوصرول  والمسراعدة، م اللارةالمرواد األخررس المتصرلة برتعلّ  مفراهيم تعلرماالسهام فري و  الصحيح لّلاة،

، ويسرررأفكرراره بسررهولة  وتوصرريل، التعبيرررالطالررب دقررة  اكسررابو ، النحويررة المررادة عميررق لطبيعررة إلررى فهررم
دراك العلقراتوالتمييرز ،والتصنيف ،المقارنةو الموازنة، و  ،التحليل القدرة على تنميةو  القضراء علرى و ، ، وا 

عمليررة  مررن كررين المررتعلمتم، و هذات معنررى لرر بحيررث تصرربح لمررادة النحررو الوظيفررة وتحقيررق الحفررظ األصررم
مهرارات  اتقران ،على موقرع الكلمرات مرن معنرى وداللرة يترتب ، وماوالتراكيب للمفردات اإلعرابيالتحليل 
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في فنون اللاة المختلفة من  من اللحن والخطو اللاوية لمهاراتالتي تعد ضابطا  لكافة ا اللاوية، الصحة
واسرتيعابه، والتخفيرف  ارةالحيروي للّ  النظام أساسيات على فهمالمساعدة ، و وقراءة وكتابة وحديث استماا

 .من تراكم مسائل النحو وتشعبه

 ي واجره صحيحة بصورة المفاهيم بناء على المتعلمين مساعدة أن( 8137)وتشير الجبرين والعبد الكريم 
 تتفررق ال المعرفررة هررذه كانررت إذا ماالسرريّ و  المتعلمررين، لردس القبليررة المعرفررة :أبرزهررا الصررعوبات، مررن بعديرد
 تعلرم على المتعلم مساعدة فقط ليسالمعلمين  يواجه الذي التحدي وأصبح ،العلم في صحيح هو ما مع

 يايرب وال، المعرفيرة بنيتره فري المفراهيم هرذه تعرديل علرى مسراعدته برل سرليمة؛ بصرورة واألفكرار المفاهيم
 يسررتطيع مبسررط بشرركل توضررع أن يمكررن صررعبة؛ كانررت مهمررا معلومررة أي أنّ  برونررر يررراه مررا الررذهن عررن
 ذهرن فري خاطئرة نمراذج أحيان را الجديردة المفراهيم تعلرم ويواجه ،ويفهمها يتعلمها أن الصاير الطفل حتى

 تنشررو قرد ثرم ومررن تدريسرها؛ ي رراد الترري واألفكرار والمبرادل، المفرراهيم، اسرتيعاب عمليرة يعرروق ممرا المرتعلم؛
 .للمتعلم قناع اوا   منطقية أكثر ولكنها خاطئة؛ تصورات أو نماذج

 خصائص المفاهيم النحوية: 4.4.9.8

 ز المفاهيم النحوية بعدد من الخصائص منها:تتميّ 

وذلررك مررن خررلل اسررتخدام عمليررات إلجررراء مقارنررات متعررددة بررين مجموعررة مررن المثيرررات  التصررنيف:-3
، وتجمررع األمثلررة الترري ال تنتمرري إليررهم مررن المقدمررة علررى المفهرروم، ويررتم مررن خللهررا تمييررز أمثلررة المفهررو 

 .أمثلة المفهوم إلى صنف واحد بناء على صفة مميزة، واستثناء األمثلة التي ال تنتمي إلى ذلك الصنف

نّ ينطبرررق علرررى شررريء أو موقرررف واحرررد فقرررط، و  أي أن المفهررروم النحررروي ال التعمررريم:-8 مرررا ينطبرررق علرررى ا 
 الفعرل فمفهروم ائص التي يتميز بها هذا المفهروم،صمجموعة من األشياء والمواقف ذات السمات أو الخ

 .المضارا الفعل داللة فيه تتوافر فعل كل على ينطبق بل نمعيّ  مضارا فعل على ينطبق ال المضارا

مات المفهروم النحروي يتضرمن مجموعرة مرن الخصرائص والّسر الرمزية: ويشير هذا المصطلح إلرى أنّ -1
 ذات النحويرة المعرارف يسرتخدم فالفاعرل ،من المفاهيم النحوية زه عن غيرهالتي يرمز له برمز معين تميّ 

وعبرد المررنعم،  العبرد اهلل ومردكور) بره صرفاتّ  أو بالفعرل قرام مرن أنره علرى التردليل فري المشرتركة السرمات
8133.) 

 يشتمل النحوي فالمفهوم :من السمات والخصائص أيضا: التمييز (8138)اهلل وسليمان  وأضاف خلف
مفراهيم  تسرتبعد أن يمكرن التري وبرين الصرفات بينره زوتميّ  تحته المفهوم تجمع التي الصفات جميع على
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 األفعرال مرن غيرره عرن تميرزه التري اتالصرف مرن مجموعرة لره الماضي الفعل فمفهوم ،معه تتداخل أخرس
 خرلل مرن المفهروم ويظهرر المفهروم، تكروين نتراج وهري :األمر، والملحظة فعل أو الفعل المضارا مثل

 نتيجرة تحدث التي راتالتايّ  مثل ملحظة عليها، النحوي المفهوم انطباق على للتدليل تقدم التي األمثلة
 االسمية. الجملة على وأخواتها كان دخول

 المفاهيم النحوية: واقع تعليم 3.4.9.8

أجمعررت أغلررب الدراسررات الترري تناولررت قضررايا اللاررة العربيررة فرري مراحررل التعلرريم المختلفررة علررى ضررعف 
 ،كثرة القواعد النحوية وتشعبها( 8133)المستوس اللاوي للطلبة ومن أسباب الضعف ما ذكره إسماعيل 

واالقتصررار فرري  ،ق مبرردأ الوظيفيررة مررن ترردريس القواعررد النحويررة والصرررفيةيرروعرردم تحق ،وكثرررة تفصرريلتها
بيئررة  إلررىإضررافة آخرهررا، ترردريس القواعررد النحويررة علررى الجوانررب الشرركلية فرري بنرراء بنيررة الكلمررة أو ضرربط 

  .هج القواعد النحوية وتسلسلها بطريقة منطقية ونفسيةاالمتعلم الثقافية واالجتماعية، وعدم تتبع أبواب من

 الطلبرة قناعرة ستوس الطلبرة فري النحرو منهرا:ت إلى االنحدار بمعدة أسباب أدّ  (8111)الجوراني  وذكر
 الجانرررب علرررى التررردريس طرائرررق اعتمرررادو  ،وآدابهرررا اللارررة لخدمرررة وسررريلة وليسرررت غايرررة القواعرررد مرررادة برررونّ 

 أي إلرى القواعرد تردريس استناد عدمو  ،ستعمالياال دراكواإل الفهم على المبني غير التلقيني االستظهاري
 عبرارة النحروي الردرس وكرونّ  والكتابيرة القرائيرة اللاويرة الطلبرة مهرارات همرالوا   ،الرذاتي الرتعلم أسراليب من
 .وكتاب مدرس عن

اسرتعمال المفهروم النحروي  نّ إذ إ ،رورة االهتمرام بالمفراهيم النحويرةوترس الباحثة من خلل هذا الواقع ض
 ذلررك إالّ وال يررتم  ،والمحافظررة علررى وحرردة التركيررب للجمررل ،بطريقررة صررحيحة يررؤدي إلررى ضرربط الكلمررات

واكتسررراب القررردرة علرررى تنفيرررذها فررري القرررراءة  ،م القواعرررد اللاويرررةل تعلّرررر وتسرررهّ بالتوصرررل السرررتراتيجية تيّسررر
 والكتابة والمحادثة واالستماا.

 :التصورات الخطأالمحور الرابع:  3.9.8

 تعريفها: 9.3.9.8

فقرررد  ((Misconceptionsأشرررار عررردد مرررن البررراحثين إلرررى تسرررميات مختلفرررة للتصرررورات الخطرررو للمفررراهيم 
وقرررد  ((Preconceptions والمفررراهيم السرررابقة (Alternative) Frameworksسررميت األطرررر البديلرررة 

الصرعوبات المفاهيميرة لردس الطرلب ينرتج عنهرا مفراهيم بديلرة والتري  أنّ  (Muammer, 2005)اعتبرر 
  .تختلف أو تتعارا مع المفاهيم والحقائق العلمية المقبولة
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 أفكرار أو ،خاطئرة خبررة ةأّير علرى ذلرك فرإن وبنراء   ،مراحرل علرى يرتم علمري مفهروم ألي الفرد اكتساب إنّ 
 بديلرة ومفراهيم أطرر تكروين إلرى حتمرا   ييرؤدّ  المفهروم لهرذا تكوينره خرلل الفررد يكتسبها علمية دقيقة غير

 أيضرا   برل ؛فحسب التكوين موضع المفهوم لهذا تكوينه خلل ليس الفرد ؛ ولهذاخاط  فهم على تنطوي
 تعالج لم ما تستمر التصورات هذه وأنّ  ،الحقة ومفاهيم وأفكار خبرات من به يرتبط وما عليه ترتبما ي
 (.8133 بن العزمية وشريهد،ا)

د التصررورات البديلرة؛ ليررتم تعررديلها ف التصررورات القبليرة خطرروة مهمررة فري سرربيل تعلررم فاعرل، فتحرردّ تعررّ  إنّ 
 تنقل من عقل إلى عقل، بل إنّ  ، والت صنع المعارف البناء عليها ألنّ لصحيحة؛ ليتم د التصورات اوتحدّ 

هرذه  ، وأنّ عقل المعلم أو الكاتب يعبر عن تصوراته في رموز لفظية، أو رقمية، أو حركيرة، أو تشركيلية
الزهرانري، )أفكرار تحمل في ذاتها أو لذاتها معاني أو  الرموز مهما أحكمت صياغتها أو أجيد نسجها ال

8131). 

العديد مرن التعريفرات لمصرطلح التصرورات الخطرو  ل االطلا على األدب التربوي تجد الباحثةومن خل
تفسرريرات أو نمرراذج ذهنيررة غيررر  :هررا( بونّ 313: 8133) جرراء فرري دراسررة أمبوسررعيدي والبلوشرري منهررا مررا

يتعلمهررا بحيررث تكررون متسررقة مررع الفهررم العلمرري الصررحيح يكونهررا الفرررد لكثيررر مررن األشررياء الترري يريررد أن 
 ."بعيدة عن سياقها الصحيح ضمن فئة أخرس مختلفة عنها

وعرفهررا باألفكررار أو المعلومررات أو  ،( فرري دراسررته التصررورات البديلررة31: 8131)بينمررا سررماها العنررزي 
تفسريرها التفسرير العلمري ن لدس المتعلم حول موضوا أو مفهروم محردد، ويخرالف البنى العقلية التي تتكوّ 

 ن لديه قبل أو بعد مروره بخبرات أو أنشطة تعليمية معينة.والمتكوّ الدقيق، 

تلررك األفكررار الترري ال تتسررق مررع التفسررير الصررحيح للمفهرروم "هررا ( بونّ 333: 8133) فهررا عبررد البرراريوعرّ 
: سررم بعرردة سررمات منهرراللطررلب، وتتّ لبنيررة المعرفيررة ( الثابتررة فرري االقبليررة)، أو هرري الفكرررة األوليررة العلمرري

حرداث أنمراط مرن الفهرم عارضها مرع المفهروم العلمري الصرحيح، وتبنيتهم المعرفية رسوخها في  الخطرو، وا 
 ."للظاهرة العلمية

ه الطالرررب مرررن خرررلل خبراتررره نرررمفهررروم شخصررري يكوّ ب"التصرررور الخطرررو  (123: 8138)ويعررررف سرررلمة 
 ."المعرفة المقبولة من المتخصصين في المعارف المختلفة راته الذاتية وال يتفق مع، وتصوّ الشخصية

نتراج جهرود "هرا فهرا بونّ في دراسرته بمصرطلح التصرورات البديلرة وعرّ  (31: 8112) الناشريبينما أوردها 
، سق مع خبراتهمالتي يمكن أن تتّ داث واألشياء المجردة في بيئتهم ة يقوم بها الطلب لتفسير األحتخيليّ 

 . "أنها تعد تفسيرات جزئية وذات مدس محدود وذلك بالرغم من
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األفكرررار، والمعررراني، والمفررراهيم التررري توجرررد لررردس الطلبرررة تجررراه بعرررا  مجموعرررةومرررن التعريفرررات أيضرررا "
 ه النحويرون، ومرا اصرطلح عليره الجمهرور،المفاهيم النحوية التي تعبر عن رؤيتهم بطريقة تخالف ما أقرّ 

 .(81: 8131، الزهراني)" وتعارا القواعد اللاوية السليمة

وذلرك  حات انتشرارا  مرن أكثرر المصرطل misconceptionsويعد مصطلح المفاهيم أو التصورات الخطو 
( وقررد اسررتخدم 3121)لرياضرريات عررام العلرروم وا يالنرردوة الدوليررة عررن التصررورات الخطررو فرر منررذ تبنيرره فرري

ر بنشراط بعرد المررو  ،المرتعلملمقبرول لمفهروم مرا بوسراطة مصطلح التصور الخطو لوصف التفسير غيرر ا
 .(8138البياري، )تعليمي معين 

نرا قرد نفهرم مرن بعرا التسرميات األخررس أكثرر ألنّ  وقد يكون تسميتها بالتصورات الخطو للمفراهيم مناسربا  
يقررروم بالررردفاا عنهرررا هرررا صرررحيحة و فيعتقرررد الطالرررب أنّ  ،يم علميرررة صرررحيحة للظررراهرة المدروسرررةهرررا مفررراهأنّ 

تعررارا مرررع طبيعررة المعرفرررة ، تت خطررو حررول المفهرررومهرري فررري الحقيقررة تصرررورا ، بينمررراويرررفا تعررديلها
  .(8133 ،الحربي والشايع)العلمية 

 مررع المتفررق غيررر الفهررم علررى للداللررة الخطررو التصررور مصررطلح الدراسررة هررذه فرري الباحثررة تسررتخدم وسرروف
 الطلبرة عليهرا يحصرل التري بالدرجرة عليره يسرتدل والرذي التاسع، الصف طلبة لدس السليم، النحوي الفهم
 مرن خطرو فهري ثرم ومرن ،الطرلب لردس مالوطرة تصرورات هري التصرورات هرذه .لرذلك المعد االختبار في

 كوننررا يسررتقيم ال وهررذا،  خطرر  مررن فاعررل اسررم الخاطئررة فكلمررة الخاطئررة التصررورات أمررا العلميررة الناحيررة
 .الخطو إحداث في السبب هي التصورات هذه أنّ  إلى نشير

مجموعررة مررن  :لمفهرروم التصررورات الخطررو علررى مررا سرربق تضررع الباحثررة التعريررف اإلجرائرري التررالي وبنرراء  
المعاني واألفكار غير الصحيحة لدس طلبرة الصرف التاسرع تجراه بعرا المفراهيم النحويرة والتري يتمسرك 
ر بها الطلبة ويستخدمونها، ويحتفظون بها لفترات غير قصيرة على الرغم من تعارضرها مرع وجهرة النظر

 ختبار التصورات الخطو.في اوتقاس عبر درجات الطلبة  ،اللاوية الصحيحة

 :في النحو العربي رف على التصورات الخطأ لدى الطلبةأهمية التع 8.3.9.8

، لرررذا لرررزم تكوينهرررا وتعليمهرررا بصرررورة علميرررة ات أهميرررة كبيررررة فررري اللارررة العربيرررةالمفررراهيم النحويرررة ذ تعررردّ 
لرردينا  مررن خررلل األسرراليب التدريسررية المناسرربة حتررى يكررونوسررليمة فرري بنيررة الطررلب المعرفيررة  صررحيحة

هرا فري المواقرف اللاويررة نرره مرن توظيفلرره صرور واضرحة لردس الطالرب تمكّ نظرام مفهرومي نحروي متماسرك 
، تصررورات الخطررو فرري البنيررة المعرفيررةولكررن هررذه الصررور للمفرراهيم النحويررة قررد تختررل بسرربب الالمختلفررة، 
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وذكرررت ة الشررائعة الترري يقررع بهررا الطررلب مررن اإلشررارة إلررى أهميررة معرفتهررا واألخطرراء النحوّيرر ولررذلك البرردّ 
 : البديلة وهي ( األهمية التربوية لمعرفة التصورات8133قاسم، )

 طريقرررة تحسرررين مرررن همنيمّكررر لرررديهم الرررتعلم صرررعوبات وفهرررم للطلبرررة العلميرررة للخلفيرررة ينالمعلمررر معرفرررة نّ إ
مرن العمرل علرى  همنألسرباب تكونهرا تمّكر معررفتهم كمرا أنّ  ،التردريس فاعلية من يزيد مما هممع التواصل

 مررا بينهررافي الخلررط لررىإ بهررم يررؤدي الطررلب علررى المفرراهيم بعررا صررعوبة إنّ حيررث  تلفيهررا والحررد منهررا؛
 كررذلك المعلمررين تسرراعدكمررا أنهررا تررؤثر سررلبا  علررى فاعليررة التعلرريم الجديررد، ومعرفتهررا  تعلمهررا يعرروق بحيررث
 .التقليدية األساليب فشل ضوء في البديلةرات التصو  لتعديل حديثة تدريسية أساليب تطوير على

 أهمية تعرف التصورات البديلة في النقاط اآلتية: (333-333: 8113)ويجمل عبد السلم 

حرداث سبة للتعامرل مرع التصرورات القبليرة، واألساليب المناتوجيه المداخل-3 التاييررات المناسربة فري ، وا 
 محتويات المناهج المختلفة.

 وتؤدي إلى فهم صحيح. ة اللاة العلمية،تحافظ على سلميب تعليمية حديثة استخدام أسال-8
وأسرربابها وبالتررالي التالررب  م فرري فهررم مصررادر التصررورات البديلررةهتعرررف الخلفيررة العلميررة للطررلب يسرر-1

 ن كل من المعلم والطالب.ل تحسين طريقة التفاهم بيعليها من خل
 ضمان عدم إضافة تصورات بديلة على المفاهيم العلمية التي يدرسها الطلب.-3
 ختيار المفاهيم التي يجب تعلمها.تسهل عملية ا-3

 بعرا صرعوبةالتعررف علرى التصرورات البديلرة وهري: بعا النقراط ألهميرة  (8131)أضافت العفيفي و 
 التصرورات تاييرر يمكرن، و تعلمهرا يعوق بحيث المفاهيم في الخلط إلى بهم يؤدي الطلب على المفاهيم
 لتسرهيل جديردة اسرتراتيجيات واسرتخدام متعمردة محاوالت بعمل صحيحة مفاهيم إلى الخطو والفهم البديلة
 البديلة التصورات أسباب على المعلمين فتعرّ ، و السليم المفهوم إلى الخطو والفهم البديل التصور تايير
 تشخيصها وتعديلها يعتبر من أهم أهداف التعلم. ، كما أنّ منها للتقليل العمل من نهمتمكّ  الخطو والفهم

الخطرررو عنرررد بنررراء  ومرررن خرررلل العررررا السرررابق تررررس الباحثرررة بضررررورة األخرررذ بالحسررربان تلرررك التصرررورات
تجاهررل تلررك ، وأنرره مررن الخطررو حملهررا الطلبررة فرري بنيررتهم المعرفيررة، وأنمرراط الفهررم الترري يالمنرراهج اللاويررة

إعررادة الرردرس أكثررر مررن مرررة ال يعنرري بالضرررورة فهررم الطلبررة لرره، والسرربب يعررود إلررى  التصررورات، كمررا أنّ 
 ا تجدر اإلشارة إليه أنّ وممّ فلها المعلم والمنهج على حد سواء، التصورات الخطو المسبقة لديهم والتي يا

يبنرى علرى أسراس مخاطبرة التصرورات  هالكشف عن التصورات الخطو يؤدي إلى زيادة فاعلية الرتعلم ألّنر
  .القبلية للطلب
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وقرررد جررراءت الدراسرررات فررري التربيرررة اللاويرررة فررري تعلررريم النحرررو كاشرررفة ألخطررراء الطلبرررة ومنقبرررة عنهرررا دون 
ن ، ممرا يررؤدي إلررى تراكمرات مررن األخطرراء تررتمكّ جررة تلرك المفرراهيم الخاطئررة وتعررديهااسرتثمار حقيقرري لمعال

لهرررم  جعرررل تلرررك األخطررراء ترررزداد لرررديهم وبالترررالي أصررربح النحرررو هاجسرررا   مرررن البنيرررة المعرفيرررة للطلبرررة ممرررا
 .(8131 الزهراني،)

 ن التصورات الخطأ:مصادر تكوّ  4.3.9.8

 ن التصررورات الخطررو لرردس الطلبررة مررن األمررور الهامررة حيررث تعتبررر نقطررةمصررادر تكرروّ  يعتبررر التعرررف إلررى
وقرد نهرا لردس الطلبرة بتحديرد مصرادر تكوّ وقرد اهرتم العديرد مرن البراحثين  ،البداية للتالب عليها وتصرويبها

 ( عدة مصادر للتصورات البديلة تحددت فيما يوتي:8132) ذكرت دراسة المصري

الخبررات ، و ونمراذج فيهرا العديرد مرن التصرورات البديلرةدرسي وما بره مرن معلومرات ورسرومات الكتاب الم
التري تهمرل الررربط اسرتراتيجيات التردريس التقليديرة اهيم غيرر دقيقرة، و لبرة ومرا بهرا مرن مفرالسرابقة لردس الط

المعلم ومرا يقدمره وجودة في البنية المعرفية للطالب، و ة والمفاهيم العلمية المم  لّ بين المفاهيم العلمية المتع  
خاطئة دون  ا  من أفكار ومعلومات غير صحيحة أو ما يستخدمه من بعا التشبيهات التي تحمل أفكار 

ي ترؤدي التر دس الطالرب وبعرا الظرواهر الطبيعيرةالتشرابهات برين المعلومرات لرقصدها أثناء التدريس، و 
 وسائل اإلعلم المختلفة.إلى تكوين المفاهيم الخطو، و 

التقرررويم إذ تعتبرررر بعرررا  طرررو أيضرررا  مرررن مصرررادر تكررروين التصرررورات الخ ( أنّ 8133)وقرررد ذكرررر عمرررران 
التي تعتمد على الحفظ للمفاهيم خاصة األساليب  ،من مصادر تكوين التصورات البديلة أساليبه مصدرا  

وتطبيقاتهرا فري الحيراة اليوميرة بمرا يتريح للطالرب  لتركيز على الفهم العميرق لهراوالتعميمات العلمية دون ا
 ممارسة التفكير والحوار والتحليل والتجريب للتحقق من صدق المعلومات.

 ن نتيجة عدد من العوامل منها:التصورات البديلة في المفاهيم النحوية تتكوّ  ( أنّ 8131)وأورد الزهراني 
صرعوبة مفراهيم النحرو وبسربب كثرتهرا يتجاهلهرا المعلمرون، و  األخطاء التي يقع فيهرا الطلبرة وهري كثيررة،

يرررة التررري تهرررتم بالمعرفرررة طررررق التررردريس التقليد، و روتررره كترررب اللارررة علرررى ذلرررك وتعقررردها وخيرررر شررراهد مرررا
، ونظرام التقرويم واالمتحانرات والمنراخ المدرسري ، والكتب النحويرةومهملة الخلفية السابقة للطلبةالجديدة، 

ن برررامج سررهلت عصرر التقنيررة واالنفترراح ومرا رافقرره مرثافرة الصررف وعلقررة المعلرم بالطالررب، و مرن حيررث ك
تصررورات غيررر المنضرربطة مررع التراكيررب اللاويررة والتراكيررب اللاويررة غيررر الصررحيحة والانتشررار األخطرراء 

 السليمة.
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في غاية األهمية من أجل الوصول  يعد أمرا  ة الكشف عن هذه التصورات الخطو عملي وترس الباحثة أنّ 
علرررى إعرررادة التفكيرررر فررري تصررروراتهم  ويلرررزم ذلرررك تررروفير بيئرررة تشرررجع المتعلمرررين إلرررى التصرررور الصرررحيح.

وقررد اسررتخدمت الباحثررة فرري  ات حديثررة لتعررديل تلررك التصررورات الخطررو.أفكررارهم ومررن ثررم تقررديم اسررتراتيجيو 
تلررك التصررورات لمررا لهررا مررن أثررر فعررال فرري ترروفير بيئررة صررفية هررذه الدراسررة اسررتراتيجية القصررة لتصررويب 

بداء اآلراء والكشف عما تحمله بنيتهم المعرفية من عطاء الفرصة للطلبة في التفاعل و مشجعة وكذلك إ ا 
  .صويبهاتصورات حتى يتم ت

 خصائص التصورات الخطأ: 3.3.9.8

 فيمرا الخصرائص هرذه بعرا ويمكرن تحديرد ماتوالّسر الخصرائص مرن بالعديرد الخطرو التصرورات صفتت
 الترري واألحررداث األشررياء عررن الخطررو التصررورات مررن العديررد ولديرره المدرسررة إلررى يرروتي المررتعلم إنّ  :يرروتي
كما  بنائها، في وقت يحتاج لكنه المتعلم، لدس فجوة نتتكوّ  ال الخطو التصورات، وهذه يتعلمه بما تربطه

 التررردريس طررررق باسرررتخدام وخاصرررة رهررراتايّ  الصرررعب مرررن يجعرررل ممرررا كبيررررة؛ بدرجرررة بالثبررراتأّنهرررا تتمّيرررز 
 هرذه تكتسرب مرا غالب را، و نفسرها البديلرة التصرورات فري التلميذ مع المعلمون أحيان ا يشترك، كما التقليدية

 وجودهررا الدراسررات أثبتررت حيررث معينررة، سررن علرى يقتصررر ال وجودهرراكمررا أّن  مبكرررة سررن فرري التصرورات
 عالميرة، صرفة ذات ولكنهرا ،معرين بجرنس أو معينرة بثقافرة هاتعلقباإلضافة إلى عدم  ،األعمار كل لدس
 تشرررمل أن يمكرررن، و يعيشرررها التررري بالعوامرررل ريتاّيررر حررردوثها وتكررررارومسرررتواها  تشررركيلها طريقرررةإّن  حيرررث

 مررن الكثيررر قبررل مررن وتسررتخدم منطقي ررا، المترابطررة الفرضرريات مررن لمجموعررة خاطئررة اعتقررادات المفرراهيم
 البيئرررة مرررع تفررراعلهم خرررلل مرررن للطلبرررة، الشخصرررية الخبررررات مرررن الخطرررو التصرررورات نتتكررروّ وقرررد  .الطلبرررة

 (.8133 رصرص،)المدرسي  الكتاب خلل من المقدم المعرفي والمحتوس المحيطة

 وقتررا   يسرتارقتكررّون التصرورات الخطررو ( 8117)مرا أضررافته دراسرة عبررد السرميع  ومرن خصائصرها أيضررا  
التصرررورات الخطررو عررن المصررطلحات المقبولرررة  اخررتلف ،ا يررؤدي إلررى المزيرررد مررن التصرروراتمّمرر طررويل  
عردم مناسربة طررق  ،ها تكون مقبولة لردس الطلبرة مرن وجهرة نظررهم الرتباطهرا ببنيرتهم المعرفيرةلكنّ  علميا  

ويمكن تعديلها باستخدام  ،التقليدية لتعديلها أو تاييرها لرسوخها في البنية المعرفية لدس المتعلمالتدريس 
 هابعضرها يرجرع إلرى اسرتخدام لهرا خلفيرة تاريخيرة ومعنرى ذلرك أنّ ، األساليب والنماذج التدريسية الحديثة

حاجتهرا إلررى التشررخيص  ،الدراسرريةمراحرل انتشررارها الشرائع لرردس الطلبررة فري جميررع الو المعلمررين قرديما  مرن 
 مناسبة للعلج.تحديد الطريقة الفي ضوء ذلك يتم ل
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 حرررلامر  فررري والمتعلمرررين الطلبرررة برررين باالنتشرررار تتميرررز التصرررورات الخطرررو ( برررونّ 8138) وتشرررير البيررراري
 فاعليرة علرى وترؤثر واالسرتبدال، التاييرر تقراوم هراأنّ  كما واألدبية، العلمية المباحث ولجميع ،كافة التعليم
 .الجديدة المفاهيم تعلم وتعوق التعليم

تخررالف بتفسرريرات  الطررلب الخصررائص السررابقة للتصررورات الخطررو تسرريطر علررى عقررول وترررس الباحثررة أنّ 
، وهي مقاومة للتايير مما يؤثر على اكتساب المفاهيم بصورة صحيحة سواء التفسيرات النحوية السليمة

، ومن هذا األساس كران البرد مرن الكشرف عنهرا أو من خلل حياتهم اليومية ،مدارسأثناء تعلمهم في ال
 باستخدام األساليب المناسبة والعمل على تصويبها.

 أساليب الكشف عن التصورات الخطأ: 1.3.9.8

نررت العديررد مررن الدراسررات األسرراليب المسررتخدمة فرري تشررخيص التصررورات الخطررو ومررن أهررم األسرراليب بيّ 
 ها:المستخدمة في تشخيص

 يرتم فيهراطريقرة جروين و و ، المفهروم بنراء تحليرلو ، الحرر الترداعيو ، المفاهيمية الخارطةو ، الحر التصنيف
– اعرررا" طريقررةو ، الصررفية المناقشررةو ، لمقابلررةاو ، الرسررمو ، القبليررة االختبرراراتو  ،(V)الشرركل  اسررتخدام
سررؤاال حررول التصررور  اختبررارات الورقررة والقلررم ذات الشررقين بحيررث يتضررمن الشررق األولو ، "فسررر –الحررظ

وهناك أيضا أساليب مضافة للكشف  .(8131عودة، ) الخطو، والشق الثاني تبرير اإلجابة التي اختارها
 .(8117اللولو، )المحاكاة بالكمبيوتر، ومهام ترابط الكلمات وفرزها  عن التصورات الخطو مثل:

التصرورات الخطرو عنرد الطلبرة براختلف وترس الباحثة أن هذه األسراليب تتكامرل فيمرا بينهرا للكشرف عرن 
بوسرراطة األسرراليب المررذكورة  وتشخيصررها التصررورات الخطررو تحديررد كمررا أنّ  ،مسررتوياتهم العمريررة والثقافيررة

القلم ذات الشقين في هذه اختبارات الورقة و  استخدام ولقد تمّ ، ة األولى نحو تصويبهاأعله يعتبر الخطو 
  .سؤاال حول التصور الخطو والشق الثاني سبب اختيار اإلجابة، بحيث يتضمن الشق األول الدراسة

 :التصورات الخطأ من منظور إسالمي 1.3.9.8

ورد فرري القرررآن الكررريم والسررنة النبويررة العديررد مررن اآليررات واألحاديررث الترري تشررير إلررى المفرراهيم الخاطئررة 
رب س  " :، قرال تعرالىتصرويبها منهرا مرا ورد فري سرورة عربسوأساليب  ل ى ع  ت رو  راء ه   أ نْ ( 3) و  ( 8) اأْل ْعم رى ج 

م ا رنِ  أ م را( 3) الذ ْكر س ف ت ْنف ع ه   ي ذ ك ر   أ وْ ( 1) ي ز ك ى ل ع ل ه   ي ْدِريك   و  رد س ل ره   ف و ْنرت  ( 3) اْسرت ْان ى م  را( 2) ت ص  م   و 
ل ْيررك   ررا( 7) ي ز ك ررى أ ال   ع  ررنْ  و أ م  رراء ك   م  ْنرره   ف و ْنررت  ( 1) ي ْخش ررى و ه ررو  ( 2) ي ْسررع ى ج  -3) عرربس "(31) ت ل ه ررى ع 
31). 
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ذا قررأ ، وا  ي والصربر والرتعلمالتربويرة كرالتروّ لقد حملت اآليرات الكريمرة العديرد مرن التفسريرات والمضرامين 
لى اهلل عليرره عبرروس الرسررول صرر ه يحمررل لهررا العديررد مررن التفسرريرات منهررا:فإّنررطالررب صرراير هررذه اآليررات 

، إضرافة إلرى ويوي وغيرر الّسرذلك تمييرزه برين الّسر، كروجه األعمى، ورفضه للشرخص لدعمرىوسلم في 
 رفضه صلى اهلل عليه وسلم تعليم هذا األعمى.

لشررررح وفهرررم الموقرررف مفهررروم الصرررحيح التررري يحملهرررا طالرررب لرررم يتعررررا هرررذه جميعرررا تصرررورات خاطئرررة لل
لردس  فكريرا   للفكررة والموقرف يحردث تناقضرا  ، وعملية الشرح والتوضيح والعرا السليم بظروفه الصحيحة

ثباتررات ليررتم تصررويب لقصررة مررع االسررتعانة بررالبراهين واإلوتعرررا المفرراهيم الصررحيحة فرري هررذه ا ،المررتعلم
 (.8111، ضهير) التصورات الخطو واستبدالها بمفاهيم وحوادث صحيحة وسليمة

المفرررراهيم توضرررريح أمررررا فرررري السررررنة النبويررررة فقررررد كرررران دور المعلررررم األول محمررررد صررررلى اهلل عليرررره وسررررلم 
، اعلررة مثررل اسررتخدام أسررلوب المناقشررة، وقررد وظررف اسررتراتيجيات تربويررة هامررة وفللصررحابةوتصررحيحها 

إضررررافة إلرررى الشرررررح وم بصرررورته الصرررحيحة، وضرررررب األمثلرررة لتوضررريح دالالت المفهرررر ،وتفعيرررل الحررروار
سرامية التري دلرت عليهرا األحاديرث والمواقرف النبويرة الكثيررة إلى غيرر ذلرك مرن القريم التربويرة ال ،مثيلوالت
 .(8117، اللولو)

أسرررلوب التعلررريم  منهرررا:مرررن األسررراليب النبويرررة فررري تصرررحيح المفررراهيم  ( بعضرررا  8117)أضرررافت الالررريظ و 
، كرذلك عمليرا   وتعلريم المخطر ة وتكررار التخويرف، بإصلح الخطو فور وقوعه، معالجرة الخطرو بالموعظر

ح ذلررك فيمرررا رواه م البررديل الصرررحيح ويتّضررقرردّ  هولكنرر ،إذ لرررم يكتررف ببيرران الخطرررو تقررديم البررديل الصررحيح
أبا سعيد الخدري رضي اهلل عنه قال: جاء بلل إلى النبي صلى اهلل عليه وسلم بتمر برني  البخاري أنّ 

نرردنا تمررر رديء فبعررت منرره صرراعين بصرراا لررنطعم فقرال لرره النبرري: مررن أيررن لررك هررذا  قررال بررلل: كرران ع
النبرري صررلى اهلل عليرره وسررلم فقررال لرره النبرري عنررد ذلررك: آوه آوه عررين الربررا عررين الربررا ال تفعررل ولكررن إذا 

 .أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتره"

 هريررررة أبرررو رواه مررراومرررن أمثلتهرررا  ،فررري تصرررحيح التصرررورات الخطرررواسرررتخدمت القصرررة  وتررررس الباحثرررة أنّ 
 العطرف، عليره اشرتدّ  بطريرق يمشري رجرل بينمرا: "قال وسلم عليه اهلل صلى اهلل رسول أن عنه اهلل رضي
 هررذا بلررغ لقررد: الرجررل فقررال العطررف، مررن الثرررس يوكررل يلهررث كلررب فررإذا خرررج، ثررم فشرررب، فنررزل بئرررا   فوجررد
 فشركر الكلرب فسرقى بفيه، أمسكه ثم خفه فمد البئر فنزل بي، بلغ قد كان الذي مثل العطف من الكلب
نّ  اهلل رسول يا: قالوا له، فافر له اهلل )رواه  "أجرر رطبرة كبرد   ذات كرل فري: فقرال  ،أجرا   البهائم في لنا وا 

األجررر والخيررر هررو باإلحسرران إلررى  تصررّور ح للصررحابة المفهرروم الخطررو بررونّ وهنررا صررحّ  (،مالبخرراري ومسررل
، يرردخل فيرره اإلنسرران وغيررره مررن الكائنررات الحيررة، ورّد علرريهم بجررواب أعررم مررن السررؤال حيررث فقررطالنرراس 
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سرلمي ر عن التصورات الخطو كران للردين اإلما يتم الحديث عنه في الوقت الحاض ن من ذلك أنّ ويتبيّ 
وتروجيههم  ،صلى اهلل عليه وسلم في تعلريم صرحابته ا أساليب النبيّ ويلحظ تنوّ  ،السبق في التطرق لها

 يتهم المعرفية.وتصويب المفاهيم التي كان يحملونها في بن ،الوجهة الصحيحة

ومررن هنررا اسررتخدمت الباحثررة أسررلوب القصررة مخالفررة لمررا جرراءت برره الدراسررات السررابقة الترري ركررزت علررى 
أسررلوب القصررة ومررا فيرره مررن حرروار وتسرراؤالت يعطرري  ، ورأت أنّ مرراذج المبتكرررة فرري تصررويب المفرراهيمالن

 لبعا المفاهيم النحوية. ف عن ما يحملونه من تصورات خاطئةة للطلبة للكشفرص

 لادى الخطاأ التصاورات تعاديل علاى المعلام تسااعد التاي والنصاائ  االعتبارات 1.3.9.8
 :الطالب

رات الخطرو نره مرن تصرويب التصرو ( مجموعة مرن النصرائح للمعلرم تمكّ 8112)األسمر وردت في دراسة 
 :في عملية التعلم وهيتوجد لدس الطلب والتي تستند إلى أهمية الحوار والمحادثة  التي

 عمليررات خررلل مررن الفهررمثررم يرروتي  ،الررتعلم برردء قبررل المسررتهدفة المفرراهيم عررن الطررلب تصررورات ديررحدت
 المعلررم علرى يتوجرب لرذلك ؛الطرلب قبررل مرن بره يسرتهان ال عقلري جهررد برذل ويتطلرب ،المتترالي التقريرب
ومن هنا تبرز  .التساؤل على وتشجيعهم الطلب سؤال في االستمرارمع  والعمل الوقت الطالب إعطاء

 أنّ  الطررلب فيهررا يشررعر آمنررة بيئررة ترروفير تصرروراتهم الخاطئررة وتعررديلها، شررف عررنأهميررة التسرراؤالت للك
 األخطراء عمرل برونّ  التوكيردمرع  ،خطرو األفكرار تلرك كانرت لو حتى أفكارهم عن التعبير في الحرية لديهم
 الرتعلمو  التردريب ممارسرة بعرد نراجح عمرل إلرى يصرل الفررد وأنّ  ،الرتعلم عمليرة أجرزاء من ا  عادي ا  جزء يعدّ 
 أوجرره عررن الكشررف فرري الطررلب ةسرراعدينبارري م وافيررة، غيررر نظريررة، وحررين يواجرره المعلررم أخطائرره مررن

 ،للمشراهدات تفسريرها كيفيرة وتوضيح معقولية أكثر تفسيرات اكتشاف نحو بقيادتهم والقيام فيها الضعف
عطررراءو   أمثلرررة مااسرررتخد، و والثنررراء التقررردير مرررن حقهرررا الطرررلب أفكرررار فررري والجديررردة االبتكاريرررة السرررمات ا 

 لمعرفرة الطرلب معتقردات تفحرص، و العلمري مللتقردّ  الطريق مهدت التي األخطاء أنواا لتوضيح تاريخية
، معتقرررداتهم وتعرررديل المتناقضرررات هرررذه إدراك علرررى الطرررلب عيشرررجتو  فررريهم المتوصرررلة خطرررولا التصرررورات

 تعلررم كيفيررة فرري الطررلب لمسرراعدة متبررادل نحررو علررى متنوعررة تدريسررية وأسرراليب طرررق مااسررتخد وأخيرررا  
 .النصوص وفهم وقراءة

 دراسات السابقة:ال 8.8

عرا بعا الدراسات السابقة العربيرة  بعد اطلا الباحثة على األدب التربوي في موضوا الدراسة، تمّ 
 واألجنبية التي تناولت المحاور التالية من األقدم إلى األحدث:
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 .دراسات متعلقة بالمهارات اللاوية والقصة 
 .دراسات متعلقة بالمفاهيم النحوية 
 .دراسات متعلقة بالتصورات الخطو للمفاهيم 

 :لمهارات اللغويةوا لقصةلالدراسات السابقة . 9.8.8

إلى الكشف عن مدس فاعلية برنامج يقوم على استخدام القصة في تنمية  (8113)دراسة خلف هدفت 
، واتبعرررت ت الصرررف الرابرررع األساسررري فررري األردنمهرررارتي القرررراءة الجهريرررة والتعبيرررر الكترررابي لررردس طالبرررا

( طالبرة 21)تكونرت عينرة الدراسرة مرن و ، التصميم شبه التجريبري فري دراسرتهاالباحثة المنهج التجريبي و 
( طالبررة 11)بيررة مكونررة مررن وقسررمت إلررى شررعبتين تجري ،خلرردا الثانويررة الشرراملة فرري عّمرران مررن مدرسررة

، وقررد قامررت تدريسررها بالطريقررة االعتياديررة تررمّ  ( طالبررة11)درسررت بطريقررة القصررة، وضررابطة مكونررة مررن 
 الترري توصررلت إليهررا: اسررة، ومررن نتررائج الدر جهريررة وآخررر للتعبيررر كتررابيالالباحثررة بإعررداد اختبررار للقررراءة 

وجررود أثررر السررتخدام القصررة فرري تنميررة مهررارة القررراءة الجهريررة والتعبيررر الكتررابي يعررزس لطريقررة الترردريس 
 .ما أظهرته نتائج االختبار البعديولصالح المجموعة التجريبية وفق 

إلررى معرفررة أثررر اسررتخدام طريقررة سرررد القصررة فرري تنميررة مهررارات  هرردفتف (8113)دراسااة أبااو كايااد أمررا 
، واتبرررع الباحرررث المرررنهج فررري محافظرررة جررررفاألساسررري طلبرررة الصرررف السرررابع  االسرررتيعاب القرائررري لررردس

( طالرب وطالبرة مرن 311)، فيما تكونت عينة الدراسة من والتصميم شبه التجريبي في دراستهالتجريبي 
، وقرد توزعرت أربع مردارس مرن مردارس محافظرة جررف ن يدرسون فيطلبة الصف السابع األساسي الذي

 ا  ( طالبرر32)إنرراث( مجموعررة ضررابطة وعررددها  /ذكررور)شررعبتين ، ة الدراسررة إلررى أربررع شررعب دراسرريةعينرر
 ا  ( طالبر33)كمجموعة تجريبية وعرددها  إناث( ذكور/)بة يدرسون وفق الطريقة التقليدية، وشعبتين وطال

، وللكشف عرن مسرتوس الطلبرة فري االسرتيعاب القرائري وفقا لطريقة سرد القصة المقترحة وطالبة يدرسون
وجرررود فرررروق ذات داللرررة  :، وأظهررررت نترررائج الدراسرررةللسرررتيعاب القرائررري تحصررريليا   تبرررارا  أعرررد الباحرررث اخ

 ذات داللررة احصررائية تعررزس للجررنس ولصررالح هنرراك فررروق كمررا أنّ  ،احصررائية تعررزس لطريقررة سرررد القصررة
 .تعزس للتفاعل بين الطريقة والجنسبينما لم يوجد فروق ذات داللة احصائية ، اثاإلن

لتعبيرر الكترابي إلى معرفة أثر قراءة القصة في تنميرة مهرارات ا هدفتف ،(8131) صبحة أبو دراسةأما 
، الصرف التاسرع األساسريطالبرات مرن ( طالبرة 72)نرت عينرة الدراسرة مرن وّ ، وقرد تكللصف التاسع بازة

وشرعبة  طالبرة، (12)وتم اختيار العينة بطريقة قصدية مكونرة مرن شرعبتين، شرعبة المجموعرة الضرابطة 
هارات التعبير الكتابي واستخدم الباحث أداة اختبار تحصيلي لقياس مطالبة،  (12)المجموعة التجريبية 

القصررة فرري تنميررة  وتوصررلت الدراسررة إلررى فعاليررة قررراءة، اتبررع المررنهج التجريبرري فرري دراسررتهو ، اإلبررداعي
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علرررى المجموعرررة الضرررابطة فررري  ن خرررلل تفررروق المجموعرررة التجريبيرررةوذلرررك مررر ،مهرررارات التعبيرررر الكترررابي
 االختبار البعدي.

إلررى معرفررة أثررر فاعليررة برنررامج قررائم علررى القصررة فرري تنميررة بعررا هرردفت ف (8191)دراسااة الحميااد و
مهرررارات القرررراءة اإلبداعيرررة لررردس تلميرررذ الصرررف الثالرررث المتوسرررط، واسرررتخدم الباحرررث المرررنهج التجريبررري 

، وترم اختيرار عينرة الدراسرة بطريقرة عشروائية مرن المجموعتين التجريبيرة والضرابطةالمعتمد على تصميم 
رة العامرة للتعلريم بمنطقرة تيار المدرسة مرن برين المردارس المتوسرطة التابعرة لرإلداخلل إجراء القرعة الخ

لصررف مررن تلميررذ ا تلميررذا   (21)نررت عينررة الدراسررة فرري المدرسررة المختررارة مررن ، وتكوّ السررعودية الباحررة/
 منري وصرمّ ب   وتم إعرداد برنرامج قرائم علرى القصرة ،( تلميذا  11)وبلغ عدد كل مجموعة  ،الثالث المتوسط

نرري فرري ضرروء قائمررة بنرراء اختبررار مهررارات القررراءة اإلبداعيررة الررذي ب   كمررا تررمّ  ،فرري ضرروء قائمررة المهررارات
تفرررروق تلميررررذ المجموعررررة  :إلررررى اإلبداعيررررة المسررررتهدفة بالتنميررررة، وخلصررررت الدراسررررةمؤشرررررات المهررررارات 

تنميرررة  فررري عليرررة البرنرررامج القرررائم علرررى القصرررةفا علرررىل ممرررا يررردلّ  التجريبيرررة علرررى المجموعرررة الضرررابطة،
 .مهارات القراءة اإلبداعية

إلررى التعرررف علررى فاعليررة نشرراطات قائمررة علررى عمليررات الكتابررة فرري  (9341)العبياادي  دراسااة وهرردفت
اسرررتخدم  ولتحقيرررق أهرررداف الدراسرررة ،ميرررذ الصرررف األول المتوسرررطتنميرررة مهرررارات كتابرررة القصرررة لررردس تل

اسررة مررن طررلب الصررف األول ف مجتمررع الدر والتصررميم شرربه التجريبرري، وتررولّ ، الباحررث المررنهج التجريبرري
، مكرررة المكرمرررة تربيرررة والتعلررريم بالعاصرررمة المقدسرررة/فررري المررردارس المتوسرررطة التابعرررة إلدارة الالمتوسرررط 

ومررثلهم فرري المجموعررة  ،فرري المجموعررة التجريبيررة ا  طالبرر (31) ،طالبررا   (21)وتكونررت عينررة الدراسررة مررن 
وقائمررة مهررارات كتابررة القصررة  ،ليررل للمعلررم ودليررل للطالرربد :دراسررتهومررن أدواترره المعرردة فرري  ،الضررابطة

 :ومرررن نترررائج الدراسرررة، باإلضرررافة إلرررى االختبرررار التحصررريلي المناسررربة لتلميرررذ الصرررف األول المتوسرررط،
 فاعلية النشاطات القائمة على عمليات الكتابة في تنمية مهارة كتابة القصة.

فاعليرررة برنررامج قرررائم علررى اسرررتخدام نشررراطات الكشرررف عررن إلرررى  هرردفتف (8198) دراساااة الشاااهري أمررا
وترررم ، س تلميرررذ الصرررف السرررادس االبتررردائيفررري تنميرررة مهرررارات الفهرررم القرائررري واالتجررراه نحوهرررا لرررد القرررراءة

ترم ، ن تلميذ الصف السادس االبتدائيم ا  تلميذ (23)وبلغ حجم العينة ، ريبياستخدام المنهج شبه التج
لررت أدوات وتمثّ  ،ا  تلميررذ (11)ضررابطة بلاررت و  ،تلميررذا   (13)ت تجريبيررة بلارر، ترروزيعهم علررى مجمرروعتين

الدراسة في قائمة مهارات الفهم القرائي، واختبار الفهرم القرائري، ومقيراس االتجراه نحرو القرراءة، باإلضرافة 
مسررتوس تفرروق المجموعررة التجريبيررة فرري  :إلررى البرنررامج القررائم علررى نشرراطات القررراءة، ومررن نتررائج الدراسررة

 ل على فاعلية البرنامج في تنمية مهارات الفهم القرائي.ات الفهم القرائي، مما يدلّ مهار  أداء
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إلرررى معرفرررة أثرررر اسرررتخدام اسرررتراتيجية قائمرررة علرررى القصرررة فررري  هررردفت حيرررث (8198)دراساااة العقيااال و 
 ، ولتحقيرررق أهرررداف الدراسرررة أعررردّ بررري لررردس طلبرررة الصرررف العاشرررر األساسررريق األدتحسرررين مهرررارات الترررذوّ 

 المرررنهج اتبرررع، و لررردس طلبرررة الصرررف العاشرررر األساسررري لقيررراس مهرررارات الترررذوق األدبررري ا  الباحرررث اختبرررار 
ن الخامسرررة مرررن مديريرررة تربيرررة عمرررا اختيرررار مدرسرررتين قصرررديا   ، وترررمّ التجريبررري والتصرررميم شررربه التجريبررري

 طالبرررا  ( 33)ت كرررل مدرسرررة شرررعبتين، تجريبيرررة وعررردد أفرادهرررا إحرررداهما لإلنررراث، واألخررررس للرررذكور، ضرررمّ 
االسرتراتيجية  ، وترم تردريس المجموعرة التجريبيرة وفرقوطالبرة ( طالبرا  32)، وضابطة عدد أفرادها وطالبة

 :، وأظهرررت النتررائجفقررد درسررت وفررق الطريقررة االعتياديررةا المجموعررة الضررابطة ، أّمررالقائمررة علررى القصررة
فري اختبرار مهرارات سري بين متوسطي أداء طلبة الصف العاشر األسا وجود فروق ذات داللة إحصائية

ق و أظهرررت وجررود فررر كمررا ، لصررالح المجموعررة التجريبيررةو لترردريس عررزس إلررى اسررتراتيجية اتالتررذوق األدبرري 
عررزس تداللررة إحصررائية  اتق ذو وجررد فررر ت، بينمررا لررم لصررالح اإلنرراثو عررزس للجررنس تاحصررائية داللررة  اتذ

 .ل بين استراتيجية التدريس والجنسللتفاع

ي فعاليررة اسررتراتيجيات نمرروذج فورسررت فرري إلررى تقّصرر فهرردفت ،(8194)دراسااة الحواماادة وعاشااور أمااا 
برررع روايرررة القصرررة فررري تنميرررة مهرررارات التعبيرررر الكترررابي لررردس طلبرررة الصرررف الثالرررث فررري محافظرررة إربرررد، واتّ 

تعبيرررر اختبرررار يقررريس مسررتوس مهرررارات ال :، ومرررن أدوات البحررثثرران المرررنهج التجريبررري فرري دراسرررتهماالباح
ن علرى مدرسرتين وطالبرة مروزعي طالبرا   (313)نرت عينرة الدراسرة مرن ، وقد تكوّ الكتابي لدس أفراد الدراسة

نرراث واشررتملت  المجموعررة التجريبيررة مررن خرلل اسررتراتيجيات فورسررت فرري روايررة القصررة،سررت درّ  ،ذكرور وا 
واشتملت ، عتياديست وفق البرنامج االفقد درّ أما المجموعة الضابطة  ،طالبة (12)و ا  ( طالب82)على 
فعاليررة اسررتراتيجيات نمرروذج فورسررت فرري  :وقررد أظهرررت نتررائج الدراسررة، ( طالبررة13)و ( طالبررا  12)علررى 

حصررائية فرري مسررتوس إداللررة  يذ لتعبيررر الكتررابي مرن خررلل وجررود فرررقروايرة القصررة فرري تنميررة مهررارات ا
 ولرم أفرراد المجموعرة التجريبيرة،أداء طلبة الصف الثالث األساسي على مهارات التعبير الكترابي لصرالح 

 .ناثيظهر أي فرق دال بين الذكور واإل

إلرررى الكشرررف عرررن أثرررر اسرررتخدام منحرررى العمليرررات فررري الكتابرررة فررري  (8194)ي دراساااة البااارّ  فيمرررا هررردفت
اديررة الشررمالية الاربيررة فرري تحسررين مهررارات كتابررة القصررة لرردس طررلب المرحلررة األساسررية فرري مرردارس الب

مكونرة مرن شرعبتين  ،( طالبرا  31)نت عينة الدراسة من وتكوّ  ،الباحث المنهج التجريبي، واستخدم األردن
سرتخدام منحرى ست المجموعة التجريبيرة بادرّ  .واألخرس ضابطة، اختيرتا بطريقة قصدية ،جريبيةواحدة ت

وات ، ومرن األدبطة باسرتخدام الطريقرة االعتياديرةست المجموعرة الضرا، في حين درّ العمليات في الكتابة
، وكشررفت ربررع قصررص مررن االختبررارات المقاليررةاختبررار مكررون مررن أفكررار أل :الترري اسررتخدمها فرري دراسررته
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نترررائج الدراسرررة عرررن وجرررود فرررروق ذات داللرررة احصرررائية تعرررزس ألثرررر طريقرررة التررردريس ممرررا يعنررري فعاليرررة 
 .يجية في تحسين مهارة كتابة القصةاالسترات

إلرى قيراس أثرر اسرتراتيجيتي التلخريص والنسرخ فهردفت : (, 8194Maharmeh)محارماة دراساة أماا 
، ولتحقيررق ردنيررةاررة االنجليزيررة لطلبررة الجامعررات األداء الكتررابي باللتي االسررتيعاب القرائرري واألعلررى مهررارا

مرن  (17)راسرة مرن نت عينرة الدوتكوّ  ،ذلك استخدمت الباحثة المنهج التجريبي والتصميم شبه التجريبي
 ا  طالبر (13)ولرى تجريبيرة مكونرة مرن مجموعرات األ ، وقسرمت العينرة إلرى ثرلثردنيةطلبة الجامعات األ

سرررروا باسررررتراتيجية وطالبررررة درّ  ا  ( طالبرررر11)مررررن مكونررررة والثانيررررة  ،سرررروا باسررررتراتيجية التلخرررريصوطالبررررة درّ 
نرت وتكوّ  ،سروا بالطريقرة االعتياديرةوطالبرة درّ  ا  ( طالبر11)نت من التلخيص أما المجموعة الضابطة تكوّ 

( لتقيررريم مهرررارة Lee)واعتمررراد معيرررار  ،داء كترررابيواختبرررار أ ،اختبرررار اسرررتيعاب قرائررري :نأداة الدراسرررة مررر
داء فررري تحسرررين االسرررتيعاب القرائررري واأل حصرررائيةوجرررود فرررروق ذات داللرررة إ :ظهررررت النترررائجوأالكتابرررة، 

 .يسن في التدر يالكتابي لصالح المجموعتين التجريبيتين مما يؤكد فاعلية االستراتيجيت

إلرررى معرفرررة أثرررر بعرررا األنشرررطة اللاويرررة فررري تنميرررة مهرررارات التعبيرررر ، (8193دراساااة هااازاع )هررردفت و 
نرررت عينرررة وتكوّ  ،اسرررتخدمت الباحثرررة المرررنهج التجريبررريو  ،ي لررردس طالبرررات الصرررف األول المتوسرررطالكتررراب

فررري ثانويرررة اآلمررال للبنرررات فررري محافظرررة  برررة مررن طالبرررات الصرررف األول المتوسررططال (21)البحررث مرررن 
تفرررروق  :ومررررن نتررررائج الدراسررررة ،بررررارات بعديررررة متسلسررررلة أداة لبحثهرررراوتررررم إعررررداد سررررتة اختديررررالى/العراق، 

لدنشطة اللاوية  د على أنّ مما يؤكّ ، وعة الضابطة في االختبار البعديالمجموعة التجريبية على المجم
 في تنمية مهارات التعبير الكتابي. ا  أثر 

إلى معرفة فاعلية برنامج تعليمي في اللاة العربية مستند إلرى الرتعلم  هدفتف(: 8193) دراسة جرار أما
التعرراوني فرري مهررارة القررراءة لرردس طلبررة الصررف التاسررع األساسرري فرري مرردارس محافظررة جنررين الحكوميررة، 

ترم تقسريمهم إلرى مجمروعتين  طالبرا   (23)نت عينة الدراسة مرن واعتمدت الباحثة المنهج التجريبي، وتكوّ 
تجريبية وضابطة، وتم إعداد برنامج تعليمي أداة للدراسرة، واختبرار تحصريلي يقريس مهرارة القرراءة، ومرن 

 .تفوق المجموعة التجريبية في اختبار مهارة القراءة البعدي :أهم نتائج الدراسة

لحرررروار التعلمرررري فرررري إلررررى التعرررررف علررررى أثررررر أسررررلوبي القصررررة وا هرررردفت: (8193)دراسااااة الفااااتالوي و 
، وقرررد اخترررارت لررردس تلميرررذات الصرررف الخرررامس األساسررريالتحصررريل واالتجررراه نحرررو مرررادة االجتماعيرررات 

، مجمروعتين ةبط الجزئري لمجموعرات البحرث الثلثرالباحثة المنهج التجريبي والتصرميم التجريبري ذا الضر
( 11)، وبررذلك بلررغ عرردد العينررة الكلرري ( طالبررة11)ة وتحترروي كررل منهررا علرى تجرريبيتين ومجوعررة ضررابط

 ، وتررمّ تربيررة الرصررافة الثانيررة فرري العررراقلمديريررة العامررة لن مدرسررة الطبررري التابعررة طالبررة تررم اختيارهررا مرر
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ة الثانيرة بوسرلوب تردريس المجموعرة التجريبير فيمرا ترمّ  ،بطريقة القصة تدريس المجموعة التجريبية األولى
 ت الباحثررة اختبررارا  ، وقررد أعرردّ سررت بالطريقررة االعتياديررةطة فقررد درّ ضرراب، أمررا المجموعررة الالحرروار التعلمرري

، ومرررن أهرررم مرررا توصرررلت لررره الدراسرررة تفررروق المجمررروعتين وكرررذلك مقيررراس االتجررراه نحرررو المرررادة تحصررريليا  
د فاعلية استراتيجية القصرة والحروار ا يؤكّ ، ممّ بار البعدي على المجموعة الضابطةالتجريبيتين في االخت

 .زيادة التحصيل لمادة االجتماعياتالتعلمي في 

لتعررف أثرر فاعليرة أنشرطة قائمرة علرى المردخل التكراملي فري ، (8191) قحوف وعليااندراسة أجريت و 
، وقرررد اتبرررع ب التعلررريم الثرررانوي الفنررري الصرررناعيتنميرررة مهرررارات الفهرررم القرائررري واألداء الكترررابي لررردس طرررل

( طالبررة مرررن 338)وتكونررت عينررة الدراسرررة مررن  ،ين الوصرررفي والتجريبرري فرري دراسرررتهماالباحثرران المنهجرر
، واعتمرررد الباحثررران التصرررميم ا التعليميرررة فررري محافظرررة القررراهرةمدرسرررة ناصرررر الثانويرررة للبنرررات برررإدارة شررربر 

قائمرررة  :ومرررن أدوات الدراسررة ،يرراس القبلرري البعررردي لهررذه المجموعررةذي المجموعررة الواحررردة والق التجريبرري
اختبرار لقيراس مهرارات الفهرم القرائري واألداء الكترابي لردس  ،الكترابي ت الفهم القرائري واألداءببعا مهارا

باإلضررافة إلرى أنشررطة مقترحررة قائمررة  ،الصررناعي فرري ضرروء القائمرة السررابقة طرلب التعلرريم الثررانوي الفنري
عينرة الدراسرة المخترارة فري وجرود تحسرن ملحروظ فري  :ائج الدراسرةواتضح من نت ،على المدخل التكاملي

ممررا يؤكررد فعاليرة األنشررطة المقترحررة فري تنميررة مهررارات  ؛يقبلرر البعرردي عنره فرري االختبررار البراأداء االخت
 الفهم القرائي واألداء الكتابي لدس طالبات التعليم الثانوي الفني الصناعي.

ي أثر استخدام استراتيجية قائمة على التواصل اللاوي في هدفت إلى تقصّ ف (8191) دراسة صبي أما 
فري  العربية في تنمية الذكاء اللاوي والتعبير الكترابي لردس طلبرة الصرف الخرامس األساسريتدريس اللاة 

شررررعبتين )وطالبررررة موزعررررة علررررى أربررررع شررررعب  طالبررررا   (382)نررررت عينررررة الدراسررررة مررررن وقررررد تكوّ  .فلسررررطين
 ي دراستها والتصميم شبه التجريبي،المنهج التجريبي فالباحثة واتبعت  وشعبتين ضابطتين(، تجريبيتين،
، ة إلررى اسررتبانة لقيرراس الررذكاء اللاررويباإلضرراف ،دليررل معلررم وفررق اسررتراتيجية التواصررل اللاررويت كمررا أعرردّ 

بررين متوسررطات  حصررائيا  إوجررود فررروق دالررة  :ومررن أهررم نتررائج الدراسررة ،ومقيرراس لقيرراس التعبيررر الكتررابي
 كتابي.لصالح الذكور في مقياس التعبير ال، و الكتابي تعزس إلى طريقة التدريسالتعبير 

هرردفت إلرى معرفرة أثررر ف (،Dolma and Boonprasitt, 2016)دراساة دولمااا وبونبراسات أماا 
 الذاتيرة المفرردات جمرع اسرتراتيجية باسرتخدام المفرردات، لتعزيرز كوسريلةاستراتيجية قراءة القصة القصيرة 

لررردس طرررلب الصرررف السرررابع فررري بوتررران، واسرررتخدم الباحثررران المرررنهج  ثانيرررة كلارررة اإلنجليزيرررة اللارررة فررري
وطالبرة ترم اختيرارهم بطريقرة  ا  طالبر (23)نرت عينرة الدراسرة مرن وتكوّ  ،التجريبي والتصميم شبه التجريبي

 :تقسيم العينة إلى مجموعتين وتمّ  ،عشوائية من طلب الصف السابع من المدرسة الثانوية الدنيا ببوتان
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ومرن  ،وطالبرة ا  ( طالب11)نت الضابطة تكوّ والمجموعة  ،وطالبة ا  ( طالب13)األولى تجريبية تتكون من 
ثرررر ، واختبرررار تحصررريلي لقيررراس ألمعرفرررة آراء الطرررلب نحرررو هرررذه االسرررتراتيجية اسرررتبانة :أدوات الدراسرررة
الختبررار البعرردي الررذي علررى نتررائج ا وتوصررلت الدراسررة إلررى فاعليررة هررذه االسررتراتيجية بنرراء   ،االسررتراتيجية
 التجريبية. المجموعةجاء لصالح 

 لرردس المقررروء فهررم علررى القصرريرة القصررص ترروثير لمعرفررة (،Gebre, 2016)جبااري  دراسااة أجريرتو 
اسرررتخدم الباحرررث المرررنهج و  .الجديررردة التعليميرررة والمرررواد المهرررارة تجررراه والموقرررف المفرررردات وقررروة ،الطرررلب

 فري التاسرع الصرف مرن طالبرا   (381) الدراسرة فري المشراركون كرانو  ،التجريبي والتصميم شبه التجريبري
وضررابطة تحرروي كررل  تررم تقسرريمهم إلررى مجمرروعتين تجريبيررةفرري أثيوبيررا.  واإلعداديررة الثانويررة ديررل مدرسررة
 ،وبعد قبل والفهم القراءة اختبار استخدام تمّ  بالدراسة الخاصة البيانات جمع أجل منو  ( طالبا  21)منها 

 القصررص خررلل مررن القررراءة مهررارات ترردريس أنّ  :النتررائج وكشررفت .واالسررتبيان المفررردات لقرروة االختبررارو 
 علرى إيجرابي تروثير ولهرا الروزارة، فري تعردّ أ   التري المقراطع خرلل مرن التردريس مرن فعاليرة أكثرر القصيرة
وذلرك مرن خرلل تفروق المجموعرة التجريبيرة علرى  المفرردات وقروة القرراءة فري للطرلب الدراسي التحصيل

 .الضابطة في االختبارات البعدية

ي قرائي كتابي إلى معرفة أثر برنامج تجريب هدفت، (,Al-Qouran 8191) .القرعاندراسة كما أن 
التجريبرري  ، واسررتخدمت الباحثررة المررنهجتررابي لرردس طلبررة الجامعررات األردنيررةفرري فهررم المقررروء واألداء الك
فرري شررعبتين مررن جامعررة فيلدلفيررا تررم  ( طالبررا  31)نررت عينررة الدراسررة مررن تكوّ و  ،والتصررميم شرربه التجريبرري

اختبررار االسررتيعاب  :ومررن أدوات الدراسررة .وأخرررس تجريبيررة ،ضررابطة :إلررى مجمرروعتين توزيعهمررا عشرروائيا  
وجررود فررروق  :رت النتررائجوقررد أظهرر .مقابلررةو  ،وسررلم التقرردير الكتررابي ،الكتررابي واختبررارات لرردداء ،القرائرري

القرائري واألداء الكترابي فري االختبرار البعردي  االسرتيعابحصرائية برين مسرتويات الطلبرة فري ذات داللة إ
 .ولصالح المجموعة التجريبية

التعرف إلى أثر استخدام األنشطة التمثيليرة فري تنميرة مهرارات اللارة ، (8191)دراسة المصري  وهدفت
فررري ، واتبرررع الباحرررث المرررنهج التجريبررري لررردس طلبرررة الصرررف الرابرررع فررري فلسرررطين التررروملي العربيرررة والتفكيرررر

مرن الصرف الرابرع  وطالبرة ( طالبرا  333)نة دراسرته مرن نت عي، فيما تكوّ دراسته والتصميم شبه التجريبي
باسرتخدام األنشررطة  واسرردرّ وطالبرة  ا  ( طالبرر21)إلرى شررعبتين تجرريبيتين  عرت عشرروائيا  حيررث وزّ  األساسري،

 :ومن األدوات المستخدمة ،بالطريقة االعتيادية واسدرّ  طالبةو  ( طالبا  33)، وشعبتين ضابطتين مثيليةالتّ 
وجرود أثرر السرتخدام األنشرطة  :وأظهررت النترائج .واختبار التفكيرر التروملي ،العربيةاختبار مهارات اللاة 
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 لطريقررة الترردريس ولصررالح المجموعررة فكيررر الترروملي يعررزسالتمثيليررة فرري تنميررة مهررارات اللاررة العربيررة والت
 .ين كل من طريقة التدريس والجنسلتفاعل بوا وعدم وجود أثر لمتاير الجنس ،يبيةالتجر 

إلرررى معرفرررة أثرررر قرررراءة القصرررص القصررريرة فررري تحسرررين هررردفت ، ,Bartan) 8191)بارتاااان دراساااة و 
( أسرربوا فرري مدرسررة ابتدائيررة فرري 31) لمرردة ميرردانيا  ت الدراسررة وتّمرر ،مهررارات الكتابررة فرري اللاررة األجنبيررة

نرت عينرة البحرث وتكوّ  ،واتبع الباحث المنهج التجريبي والتصرميم شربه التجريبري فري دراسرته ،تركيا-أنقرة
طالبرررة  81و ا  لبرررطا 83عهم علرررى النحرررو اآلتررري: وطالبرررة مرررن الصرررف السرررابع ترررم تررروزي ( طالبرررا  71)مرررن 

اختبرار لقيراس تروثير  :ومرن أدوات الدراسرة ،البرة مجموعرة ضرابطةط 33و ا  طالب32و ،مجموعة تجريبية
وقرد توصرلت الدراسرة مهرارات الكتابرة. وتحسرينها لالقصرص القصريرة موذج القرراءة للكتابرة علرى تطروير ن

 الكتابرة مهرارات تحسرين على لها توثير للكتابة القراءة نموذج خلل من القصيرة القصص قراءة :أنّ إلى 
وذلك مرن خرلل االختبرار البعردي الرذي كران  ؛التواصلية واالنجازات والتنظيم والمحتوس اللاة :حيث من

 .لصالح المجموعة التجريبية

 للمفاهيم النحوية: الدراسات السابقة. 8.8.8

هردفت هرذه الدراسرة إلرى الكشرف عرن فعاليرة تردريس النحرو فري ضروء نظريرة (: 8199)دراسة الجوجاو 
ضررعيفات  لرردس طالبررات الصررف السررابع األساسرري المتعررددة فرري تنميررة بعررا المفرراهيم النحويررة الررذكاءات
نرت وتكوّ  ،والتصرميم شربه التجريبري ،اسرتخدمت الباحثرة المرنهج التجريبريو  ،فلسرطين فري غرزة/ التحصيل

 (13)مجموعررة تجريبيررة تكونررت مررن  مت العينررة إلررى مجمرروعتين:وقّسرر ،طالبررة (71) عينررة الدراسررة مررن
واختبرار  أداة تحليرل المحتروس، :ومن أدوات الدراسرة طالبة، (13)ومجموعة ضابطة تكونت من  طالبة،

ولقرررد  ،ة إلرررى مقيررراس الرررذكاءات المتعرررددة لمررراري آن كرسرررتينباإلضررراف ،ودليرررل المعلرررم ،المفررراهيم النحويرررة
بعرررردي علررررى تفرررروق المجموعررررة التجريبيررررة فرررري اختبررررار المفرررراهيم النحويررررة ال :توصررررلت هررررذه الدراسررررة إلررررى

 وهذا يعكس أثر توظيف نظرية الذكاءات المتعددة في تدريس النحو العربي. ،ضابطةالمجموعة ال

استقصرراء أثررر اسررتراتيجية دورة الررتعلم فرري اكتسرراب إلررى  تهرردفف، (8199)دراسااة عباينااة ونصاار أمااا 
واتبررع الباحثرران ، فرري األردن لثررامن األساسرري فرري لررواء بنرري كنانررةالمفرراهيم النحويررة لرردس طلبررة الصررف ا

مرن مدرسرتي  ،وطالبرة ا  ( طالبر21)نت عينة البحث مرن ، وتكوّ تجريبي والتصميم شبه التجريبيالمنهج ال
 ا  ( طالبر31)موعتين إحداهما تجريبيرة وتضرم ، موزعين على مجخرجا الثانوية للبنات، وكفر سوم للبنين

 ولتحقيررق هرردف الدراسررة اسررتخدم الباحثرران اختبررارا   وطالبررة ا  ( طالبرر31)خرررس ضررابطة تضررم ، واألوطالبررة
به( وأظهرت  مفعولفعل، فاعل، و )المرتبطة بالجملة الفعلية  لقياس اكتساب المفاهيم النحوية موضوعيا  
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، وعردم وجرود يس لصرالح اسرتراتيجية دورة الرتعلمذا داللرة إحصرائية يعرزس ألثرر التردر وجود فررق  :النتائج
 زس ألثر متايري الجنس والتفاعل بين استراتيجية التدريس والجنس.داللة إحصائية يع يفرق ذ

إلى معرفة أثر توظيف نموذج جانييه في اكتساب مفاهيم النحرو لردس  هدفت ،(8198)دراسة الدبور و 
والتصرميم  واتبعرت الدراسرة المرنهج التجريبري ،سادس األساسي في محافظة شرمال غرزةطالبات الصف ال
ترم  ،حافظة شمال غرزةمن المدارس الحكومية في م طالبة (21)وقد بلات عينة الدراسة شبه التجريبي، 

 طالبرررة لكرررل مجموعرررة، (31)ومجموعرررة تجريبيرررة بواقرررع  ،مجموعرررة ضرررابطة :تقسررريمهم إلرررى مجمررروعتين
ومررن نتررائج  ،ل المعلررم الررذي يعرررا نمرروذج جانييررهودليرر ،دوات الدراسررة فرري اختبررار االكتسررابلررت أوتمثّ 

حيرث  ؛فاعلية نموذج جانييه في اكتساب مفاهيم النحو لدس طالبات الصف السرادس األساسري :الدراسة
قررت طالبررات المجموعررة التجريبيررة علررى طالبررات المجموعررة الضررابطة فرري االختبررار البعرردي الكتسرراب تفوّ 

 مفاهيم النحو.

المرحلرررة  طلبرررةنميرررة المفررراهيم النحويرررة لررردس إلرررى ت هررردفتف ،(8198)دراساااة خلاااف ام وساااليمان أماااا 
أمرا عينرة  ،واتبرع الباحثران المرنهج التجريبري ،اإلعدادية من خرلل برنرامج قرائم علرى نمروذج أبعراد الرتعلم

 ا  طالبر (31)مرنهم  ا  طالبر( 23) وبلرغ عرددهاالصرف الثراني اإلعردادي  طلبرةمرن الدراسة فقد تم اختيارهرا 
ي مرردارس محافظررة القليوبيررة فرري ة فررمررن المجموعررة الضررابط طالبررا  ( 33)، وضررمن المجموعررة التجريبيررة

، باإلضررافة ج القررائم علررى نمرروذج أبعرراد الررتعلموتررم ترردريس المجموعررة التجريبيررة باسررتخدام البرنررام ،مصررر
وقد تبين من خلل نتائج الدراسة مدس فاعليرة البرنرامج علرى تنميرة  ،إلى إعداد اختبار المفاهيم النحوية

 المفاهيم النحوية لدس طلب الصف الثاني اإلعدادي.

آيلرري فرري اكتسرراب المفرراهيم –مرروذج جيررر الفإلررى معرفررة أثررر ان :(8198)ي دراسااة العااان فيمررا هرردفت
واتبعرررت الباحثرررة  فرري العرررراق، قرررد أجريررت هرررذه الدراسرررةو  ،لطالبرررات الصرررف المتوسررط واسرررتبقائهاالنحويررة 

( 81)، بواقررع ( طالبررة32)د أفررراد عينررة الدراسررة بلررغ عرردو والتصررميم شرربه التجريبرري،  ،المررنهج التجريبرري
اختبررار : ابطة، ومررن أدوات دراسررتها( طالبررة فرري المجموعررة الضرر87)طالبررة فرري المجموعررة التجريبيررة، و

تررري درسرررت تفررروق المجموعرررة التجريبيرررة ال :وتوصرررلت الدراسرررة إلرررى نترررائج مرررن أهمهرررا .اكتسررراب المفررراهيم
علررررى المجموعررررة التجريبيررررة الترررري درسررررت المررررادة نفسررررها بالطريقررررة آيلرررري –باسررررتخدام أنمرررروذج جيررررر الف

 .عدياالعتيادية وذلك من خلل تفوق األولى في االختبار الب

إلرررى تعررررف فاعليررررة تررردريس القواعرررد النحويررررة مرررن خرررلل اسررررتخدام ، (8194)دراساااة عيسااااى  وهررردفت
، والقردرة في تنمية تحصيل القواعد النحوية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم المتمركز حول المشكلة

التجريبرري والتصررميم  ، ولتحقيررق ذلررك تررم اتبرراا المررنهجي األداء اللارروي الشررفهي والكتررابيعلررى تطبيقهررا فرر
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انوي بمدرسرة الملرك الثر مرن طرلب الصرف األول ( طالبرا  31)نت عينة الدراسة من وتكوّ ، شبه التجريبي
: تجريبيررة درسررت القواعررد النحويررة ، مرروزعين علررى مجمرروعتينفرري مدينررة الطائف/السررعودية خالررد الثانويررة

، وقرد أعرد ا بالطريقرة االعتياديرة، وضابطة درست القواعد نفسهباستخدام االستراتيجية المقترحة المختارة
أحررردهما للمعلرررم واآلخرررر ودليلرررين  ،الشرررفهي والكترررابي داءواختبرررارين لقيررراس األ ،تحصررريليا   برررارا  الباحررث اخت

فاعلية تدريس القواعد النحويرة باالسرتراتيجية المقترحرة فري تنميرة تحصريل  :، وقد أظهرت النتائجللطالب
، اررروي الشرررفوي والكترررابي بصرررورة صرررحيحةداء اللوالقررردرة علرررى تطبيقهرررا مرررن خرررلل األ القواعرررد النحويرررة
واسرررتخدام  ه االسرررتراتيجية قرررد زاد مرررن االرتبررراط برررين التحصررريل النحرررويالتررردريس بهرررذ أنّ  ا  وأظهررررت أيضررر

 .داء الشفهي والكتابيالقواعد النحوية في األ

حرررى هررردفت إلرررى استقصررراء أثرررر تررردريس القواعرررد النحويرررة باسرررتخدام منف، (8193)دراساااة الناصااار أماااا 
والشررفوي لرردس تلميررذ الصررف ل الدراسرري ومهررارات التعبيررر الكتررابي يمسرررحة المنرراهج فرري تنميررة التحصرر
التجريبرررري  ، واتبررررع الباحررررث المررررنهجلقطيررررف بالمملكررررة العربيررررة السررررعوديةالسررررادس االبترررردائي فرررري مدينررررة ا

علرى مجمروعتين متكرافئتين  ، مروزعين( تلميرذا  28)نرت عينرة الدراسرة مرن وّ ، وتكوالتصميم شبه التجريبري
بية باستخدام منحى مسرحة اعد اللاة العر : إحداهما تجريبية درست ثلث وحدات من منهاج قو إحصائيا
، ودرسرررت مهرررارات سرررها مرررن خرررلل الطريقرررة االسرررتقرائية، واألخررررس ضرررابطة درسرررت الوحررردات نفالمنررراهج

يلي فررري مرررادة اختبرررار تحصرر :مررن أدوات الدراسرررة، و والشرررفوي باسررتخدام طريقرررة النمررروذج التعبيررر الكترررابي
، ومن تحصيلي لمهارات التعبير الكتابي، ومقياس لمهارات التعبير الشفوي ، واختبارقواعد اللاة العربية

نتررائج الدراسررة وجررود فررروق ذات داللررة احصررائية بررين متوسررطي العلمررات الكليررة للتلميررذ فرري االختبررار 
، ومقيراس مهرارات لتحصريلي لمهرارات التعبيرر الكترابي، واالختبرار االعربيرةالتحصيلي لمرادة قواعرد اللارة 

بيرررر الشرررفوي يعرررزس إلرررى أثرررر التررردريس باسرررتخدام منحرررى مسررررحة المنررراهج لصرررالح تلميرررذ المجموعرررة التع
 .التجريبية

عرن اسرتراتيجية تعليميرة قائمرة علرى النظريرة  ،(8191)ام ومدكور وعبد المنعم  دراسة العبد وتحدثت
 تواتبعرر ،الثررانوي بسرروريةطررلب الصررف األول لرردس لمفرراهيم النحويررة والبنررى الصرررفية البنيويررة لتنميررة ا
مررن المجموعررة  ( طالبررا  83) نررت عينررة البحررث مررن، كمررا تكوّ ، والتصررميم شرربه التجريبررييالمررنهج التجريبرر

، المفراهيم النحويرة والبنرى الصررفيةإعرداد اختبرار  تمّ ، و من المجموعة التجريبية ا  ( طالب83)، والضابطة
المفاهيم النحوية والبنى موعة التجريبية في اختبار تفوق المج :ومن النتائج التي تحققت في هذه الدراسة

المفررراهيم ، وهرررذا يؤكرررد فعاليرررة االسرررتراتيجية التعليميرررة القائمرررة علرررى النظريرررة البنيويرررة فررري تنميرررة الصررررفية
 .النحوية والبنى الصرفية
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إلرى تعررف فاعليرة الخررائط الذهنيرة اليدويرة واإللكترونيرة فري تردريس  هردفت: (8191)راسة بصال دأما 
، التجريبري، واتبعرت الباحثرة المرنهج االبتدائيدس تلميذ الصف السادس النحو لتنمية المفاهيم النحوية ل

وتلميرذة، ترم  ا  ( تلميرذ12)التلميرذ ( وبلرغ عردد مصرر)دراسرة مرن مدرسرتين بالزقرازيق وتم اختيرار عينرة ال
بطريقة الخرائط الذهنية  تم تدريسها ا  ( تلميذ18)مجموعة تجريبية عددها :يمهم إلى ثلث مجموعاتتقس

، يقررة الخرررائط الذهنيررة اإللكترونيررةتررم تدريسررها بطر  ا  ( تلميررذ18)، ومجموعررة تجريبيررة مكونررة مررن اليدويررة
األدوات المسررتخدمة فرري ، ومررن الطريقررة التقليديررةتررم تدريسررها ب تلميررذا   (18)ومجموعررة ضررابطة عررددها 

ونية فاعلية الخرائط الذهنية اليدوية وااللكتر  :وقد توصلت الدراسة إلى .المفاهيم النحوية اختبار لدراسة:ا
تفروق المجمروعتين التجرريبيتين اللترين درسرتا النحرو برالخرائط الذهنيرة وذلرك ل ؛في تنمية المفراهيم النحويرة

عررة الضررابطة الترري درسررت بالطريقررة التقليديررة وذلررك فرري التطبيررق مقارنررة بالمجمو  (رونيررةاليدويررة واإللكت)
 البعدي الختبار المفاهيم النحوية.

هررردفت إلرررى التحقرررق مرررن فاعليرررة اسرررتخدام األلعررراب التعليميرررة فررري اكتسررراب : (8191)دراساااة اللهيباااي و 
التجريبري، وتمثلرت تلميذات الصف الخامس االبتدائي بعرا المفراهيم النحويرة. واتبعرت الدراسرة المرنهج 

، وتم تطبيق الدراسرة علرى عينرة مرن عة من األلعاب التعليمية اللاويةاألداة في اختبار تحصيلي ومجمو 
تررم ، ( تلميررذة23) مجموعهرراس البنررات بمكررة المكرمررة، بلررغ ئي فرري مرردار تلميررذات الصررف الخررامس االبترردا

، وتوصررررلت للمجموعررررة التجريبيررررة( تلميررررذة 81)و، عررررة الضررررابطة( تلميررررذة للمجمو 81)تقسرررريمهن بواقررررع 
الدراسرررة إلرررى تفررروق المجموعرررة التجريبيرررة فررري متوسرررط درجرررات التحصررريل المعرفررري البعررردي فررري جميرررع 

يميرة فري علرى فاعليرة اسرتخدام األلعراب التعل ، ممرا يردلّ معرفية لصالح المجموعرة التجريبيرةالمستويات ال
 .اكتساب المفاهيم النحوية

ى استقصررراء أثرررر اسرررتخدام اسرررتراتيجية دورة الرررتعلم المعدلرررة فررري إلررر، (8191)دراساااة ضااايدان  وهررردفت
ردن اكتساب المفاهيم النحوية وتحسين التفكير االستداللي لدس طرلب الصرف العاشرر األساسري فري األ

مرن  ( طالبرا  23)نت عينة الدراسرة مرن ، وتكوّ مقارنة بالطريقة االعتيادية، واتبع الباحث المنهج التجريبي
التربيرة ، والتابعرة لمديريرة لمثنرى برن حارثرة الثانويرة الشراملةطلب الصف العاشر األساسي في مدرسرة ا

وضررابطة  ،( طالبررا  18)نررت مررن تجريبيررة تكوّ  :نإلررى مجمرروعتي عرروا عشرروائيا  ، وزّ ربرردإوالتعلرريم لررواء قصرربة 
اختبار تحسرين التفكيرر  ،لنحويةار اكتساب المفاهيم ا: اختب، ومن أدوات الدراسة( طالبا  11)نت من تكوّ 

: وجررود فررروق ذات أظهرررت الدراسررة النتررائج التاليررةو  ،يررل معلررم لترردريس المفرراهيم النحويررة، دلاالسررتداللي
داللررررة احصررررائية بررررين متوسررررطات علمررررات الطررررلب علررررى اختبررررار اكتسرررراب المفرررراهيم النحويررررة تعررررزس 

مجموعررة  خرلل تفروق المجموعرة التجريبيرة وذلرك مرنالرتعلم المعدلرة  السرتراتيجية التردريس ولصرالح دورة
 .الطريقة االعتيادية
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هرردفت إلررى الكشررف عررن أثررر فعاليررة برنررامج قررائم علررى المخططررات  ،(8191)دراسااة عبااد الباااري أمااا 
واتبررع الباحررث المررنهج  ،العقليررة لتنميررة المفرراهيم النحويررة والمعتقرردات المعرفيررة لتلميررذ المرحلررة اإلعداديررة

ضرررمن المجموعررة الضرررابطة بمدرسرررة  ا  ( طالبررر33) ،ا  طالبرر (11)نرررت عينررة الدراسرررة مرررن وتكوّ  ،التجريبرري
ضررررمن  ا  ( طالبرررر33)و ،ة إلدارة طرررروخ التعليميررررة فرررري مصرررررإميرررراي اإلعداديررررة للتعلرررريم األساسرررري التابعرررر

المجموعررة التجريبيررة فرري مدرسررة سررعد زغلررول بمدينررة بنهررا التابعررة إلدارة بنهررا التعليميررة فرري مصررر، ومررن 
عقلية لتنمية وبناء برنامج قائم على نظرية المخططات ال ،اختبار قياس المفاهيم النحوية :الدراسةأدوات 

فعالية البرنامج  :وتوصلت الدراسة إلى ،رفية لتلميذ المرحلة اإلعداديةالمعتقدات المعالمفاهيم النحوية و 
وذلك لتفروق المجموعرة التجريبيرة فري اختبرار قيراس المفراهيم النحويرة بسربب  ؛في تنمية المفاهيم النحوية

 االختلف في طريقة التدريس.

هدفت هذه الدراسة إلى التحقق من مدس فاعلية استخدام استراتيجية األلااز : (8191)دراسة السيسي 
ه الدراسرة بمدرسرة ، وقرد أجريرت هرذاإلعردادي لربعا المفراهيم النحويرة في اكسراب تلميرذ الصرف األول

(، وقررد مصررر)التعليميررة بمحافظررة الاربيررة  التابعررة إلدارة غرررب طنطررا (نرراتب)السرريدة عائشررة اإلعداديررة 
، لمفررراهيم النحويرررة واألداء الكترررابياتبعرررت الباحثرررة المرررنهج الوصرررفي الكتشررراف اسرررتراتيجية األلاررراز فررري ا

 .تجريبرري، واتبعررت التصررميم شرربه الالمقترحررةدس فاعليررة االسررتراتيجية وكررذلك المررنهج التجريبرري لمعرفررة مرر
، ومرررن ، ومثلهرررا مجموعرررة ضرررابطةة تجريبيرررة( مجموعررر11) :تلميرررذة( 21)نرررت عينرررة الدراسرررة مرررن وتكوّ 

فاعليرررة : ومررن النتررائج الترري توصررلت إليهررا .اختبررار المفرراهيم النحويرررة: لدراسررةاألدوات المسررتخدمة فرري ا
المجموعرة التجريبيرة علرى  الختبار البعردي الرذي تفوقرت فيرهاالستراتيجية المتبعة وذلك بناء على نتائج ا

 .الضابطة

إلررى معرفررة أثررر اسررتخدام اسررتراتيجية التصررور  هرردفت، (8191)دراسااة ساانجي والصااغير ومكاااوي أمااا 
 ،العقلي في تنمية المفاهيم النحوية لدس تلميذ الصف الثاني اإلعدادي واتبع الباحثون المنهج التجريبي

لرريم فرري مررن الررذكور بررإدارة بنهررا التابعررة لرروزارة التربيررة والتع ا  ( تلميررذ71)نررت عينررة الدراسررة مررن كمررا تكوّ 
ومرثلهم فري  ،فري المجموعرة التجريبيرة ا  تلميرذ (13) :مقسمة إلرى مجمروعتينمحافظة القليوبية في مصر 

وقرررد اسرررتخدم البررراحثون التصرررور  ،اختبرررار المفررراهيم النحويرررة :ومرررن أدوات الدراسرررة .المجموعرررة الضرررابطة
فعاليرة اسرتراتيجية التصرور  :العقلي كاستراتيجية تدريسرية للمجموعرة التجريبيرة وقرد توصرلت الدراسرة إلرى

 على تفوق المجموعة التجريبية في اختبار المفاهيم النحوية. العقلي في تنمية المفاهيم النحوية بناء  
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 :الدراسات السابقة للتصورات الخطأ 4.8.8

إلررى تحديررد التصرورات الخطررو حررول بعرا المفرراهيم النحويررة المرتبطررة  ،(8111محمااود )دراسااة  هردفت
معرفرة أثرر اسرتراتيجية  باإلضرافة إلرى ،صف الثاني اإلعداديبمفاهيم المنصوبات المقررة على تلميذ ال

( المنصروبات)بعا المفاهيم النحوية مقترحة للتاير المفهومي في تصويب التصورات الخطو واكسابهم 
ق الباحررث دراسررته وقررد طّبرر ،مصررر() ، وذلررك فرري محافظرة أسرريوطة علرريهم مقارنررة بررالطرق التقليديررةالمقررر 

 ا ،( طالبر13)تجريبيرة عرددها  :نرت مرن مجمروعتينأما العينة فقد تكوّ  ،على خمس مدارس في المحافظة
، أمرررا عرررن أدوات دراسرررتهمرررنهج الوصرررفي والتجريبررري فررري وقرررد اسرررتخدم ال ،ا  ( طالبررر13)وضرررابطة عرررددها 
جرراء اختبرار التصرورات عرن بعرا المفراهيم النحويرة  ،بإعداد قائمرة بالمفراهيم النحويرةالدراسة فقد قام  وا 

لمقترحرة باإلضرافة إلرى تطبيرق اسرتراتيجية التايرر المفهرومي ا ،واختبرار تحصريلي ،المتعلقة بالمنصروبات
االسرتراتيجية المقترحرة فري تصرويب التصرورات تفروق  :، ومن نتائج دراسرتهفي تدريس وحدة المنصوبات

الخطو عن بعا المفاهيم النحوية في وحدة المنصوبات على الطريقرة التقليديرة وذلرك لتفروق المجموعرة 
 التجريبية على الضابطة في النتائج.

الكشررف عررن  هرردفت إلررى،(Logue and Thompson, 2006)لوجااو وثومبساان  دراسااةأمااا 
واتبع  ،األخطاء في المفاهيم العلمية وتم استخدام بعا مفاهيم العلوم وما يرتبط بها من مفاهيم خاطئة

سرنة ترم ( 33-2)طلب تتراوح أعمرارهم مرن  (2)من  نت عينة الدراسةوتكوّ  ،الباحثان المنهج الوصفي
 مرررن سرررلفا محرررددة مجموعرررة باسرررتخدام ومرررن أدوات الدراسرررة: المقابلرررة تقسررريمهم إلرررى ثرررلث مجموعرررات،

الطرلب  وأنّ  ،شيوا األخطاء فري المفراهيم العلميرة :توصلت الدراسة إلىو  .مفهوم لكل وأنشطة ،األسئلة
ى صرعوبة تصرحيح المفراهيم للطرلب بينما تتجلّر ،لديهم القابلية والرغبة في تعديل المفاهيم األصار سنا  
 .األكبر سنا  

إلررى التعرررف علررى مرردس فاعليررة مدونررة إلكترونيررة فرري عررلج التصررورات  ،(8191)دراسااة مطاار وهرردفت 
مررنهج الخطرو للمفرراهيم العلميررة لرردس طرلب الصررف التاسررع األساسرري واتجاهراتهم نحوهررا، واتبررع الباحررث ال

نت عينة الدراسة من ، وتكوّ والتصميم شبه التجريبي تفسير النتائج، والمنهج التجريبيالوصفي لوصف و 
، فلسررطينفرري مدرسررة ذكررور النصرريرات باررزة /  ( طالبررا  33)الصررف التاسررع وعررددهم شررعبتين مررن شررعب 

مرررن طرررلب الصرررف التاسرررع درسررروا مرررن خرررلل المدونرررة  ( طالبرررا  87)نرررت المجموعرررة التجريبيرررة مرررن وتكوّ 
المجموعرة الضرابطة مرن ، و التصورات الخطو للمفراهيم العلميرةلكترونية وذلك لتقصي أثرها في تعديل إلا
، ام الباحررث بإعررداد األدوات اآلتيررة: أداة تحليررل المحترروس، وقررد قرردرسرروا بالطريقررة االعتياديررة ا  طالبرر (82)

اس االتجررراه نحرررو المفررراهيم العلميرررة، وقرررد ، ومقيرررم العلميرررةواختبرررار تشرررخيص التصرررورات الخطرررو للمفررراهي
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للمفرراهيم العلميررة لكترونيررة فرري عررلج التصررورات الخطررو : فاعليررة المدونررة اإلأظهرررت الدراسررة نتررائج منهررا
 .المجموعة التجريبية على الضابطة لنتائج االختبار البعدي الذي تبين فيه تفوق وذلك تبعا  

هرردفت إلررى معرفررة أثررر اسررتخدام اسررتراتيجية بوسررنر للتايررر المفهررومي فرري ف، (8198)دراسااة جباار أمااا 
واتبعرت الباحثرة  ،ي العرامطرلب الصرف الثراني الثرانو  تصويب التصورات البديلرة للمفراهيم البلغيرة لردس

، ومررن أدوات وطالبررة مررن مرردارس مصررر ا  طالبرر (21)نررت العينررة مررن المررنهج التجريبرري فرري دراسررتها وتكوّ 
عررداد ا  و  ،لب الصررف الثرراني الثررانوي العرراماختبررار التصررورات البديلررة للمفرراهيم البلغيررة لرردس طرر :الدراسررة

وترردريس موضرروعات المفرراهيم البلغيررة وفررق  ،وكترراب الطالررب لتصررويب التصررورات البديلررة ،دليررل المعلررم
التصورات البديلرة للمفراهيم البلغيرة لردس مجموعرة  وذلك لتعديل استراتيجية بوسنر في التاير المفهومي

حصرررائية برررين متوسرررطي إوجرررود فرررروق ذات داللرررة  :ومرررن أبررررز مرررا توصرررلت إليررره هرررذه الدراسرررة .الدراسرررة
ممررا يرردل علرررى فاعليررة االسررتراتيجية فرري تصرررويب  ؛بلغيررةدرجررات التطبيررق القبلرري والبعرردي للمفررراهيم ال

 .صورات البديلة للمفاهيم البلغيةالت

والتي هدفت التعرف إلى مدس فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التاير ، (8194)دراسة الزهراني و 
في تعديل التصورات البديلة عن بعا المفاهيم النحوية لدس طرلب الصرف الثراني المتوسرط  المفهومي

والتصررميم الشرربه تجريبرري  ،هج الوصررفي لكشرف التصررورات البديلررةواسررتخدم الباحررث المررن واحتفراظهم بهررا،
 ،اتفاعليرة االسرتراتيجية المقترحرة فري تعرديل التصرور  ة وضابطة لمعرفةيالمعتمد على مجموعتين تجريب

طالبرا كعينرة  (831)نرت عينرة الدراسرة مرن وتكوّ  ،كما اعتمد أداة تحليل المحتوس واالختبرار التشخيصري
لصرررالح  حصرررائيا  إكشرررفت الدراسرررة عرررن وجرررود فرررروق دالرررة و  عينرررة التجربرررة، طالبرررا   (38)و تشخيصرررية،

 مما يعني فاعلية االستراتيجية المقترحة لتعديل التصورات النحوية. ؛المجموعة التجريبية

بنرررراء برنررررامج قررررائم علررررى اسررررتراتيجتي الصررررراا المعرفرررري  ،(8193)دراسااااة عبااااد الباااااري  تاسررررتهدفو 
المرتبطة بعلم البيان لدس طرلب شرعبة اللارة تصورات الخطو للمفاهيم البلغية والمتشابهات لتصويب ال

ئي الشررق ثنررا ا  تشخيصرري ا  الباحررث اختبررار  ولتحقيررق هرردف الدراسررة أعرردّ  ؛بنهرراالعربيررة بكليررة التربيررة جامعررة 
، واعتمد المنهج التجريبري وطالبة ( طالبا  71)نة الدراسة من نت عي، وتكوّ للكشف عن التصورات الخطو

أظهرررت النترائج عرن وجرود العديررد ، و واحرردة ذات القيراس القبلري والبعرديلوالتصرميم التجريبري للمجموعرة ا
فاعلية البرنرامج  ، كما أظهرت النتائج أيضا  م البلغية المرتبطة بعلم البيانمن التصورات الخطو للمفاهي

 .م البلغية المرتبطة بعلم البيانفي تصويب التصورات الخطو للمفاهي

معرفرة أثرر اسرتخدام اسرتراتيجية البيرت الردائري فري عرلج إلرى التعررف هردفت  :(8193)دراسة قاسام و 
لرردس طالبرات الصررف الحرادي عشررر التصرورات البديلررة لربعا المفرراهيم العلميرة فرري مرادة الثقافررة العلميرة 
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، وكرران مجتمررع الدراسرررة التصررميم شررربه التجريبرري فرري دراسرررتها، واتبعررت الباحثررة المرررنهج التجريبرري و باررزة
اسرة ا عينرة الدر ، أّمرعلروم إنسرانية فري مديريرة شرمال غرزةن من جميع طالبات الصف الحادي عشرر مكوّ 

، واسررررتخدمت ومثلهررررا للمجموعررررة الضررررابطة ،تجريبيررررة( طالبررررة فرررري الشررررعبة ال13) :( طالبررررة71)شررررملت 
ظهرت أبديلة لمفاهيم الكيمياء من حولنا، و واختبار تشخيصي للتصورات ال ،الباحثة أداة تحليل المحتوس

فعاليررة االسررتراتيجية فرري تعررديل التصررورات البديلررة وفررق مررا أظهرترره نتررائج االختبررار البعرردي مررن  :النتررائج
ة التري درسرت تفوق المجموعة التجريبية التي درست باستراتيجية البيت الدائري على المجموعة الضابط

 التقليدية.بالطريقة 

 المفرراهيم" المعنونررة (،(Mohyuddin and Khalil, 2016 محااي الاادين وخلياالدراسااة وتهاادف 
 الخاطئرة المفاهيم بعا على التعرف إلى "االبتدائي المستوس في الرياضيات تعلم في للطلب الخاطئة

 وتصرميم ،الخاطئرة للمفاهيم المحتملة األسباب في للتحقيق االبتدائية؛ المرحلة في الطلب رهايطوّ  التي
 ،ج الوصررفيواتبرع الباحثران المرنه ،الخاطئررة المفراهيم هرذه لتصرحيح للطررلب العلجيرة اإلجرراءات وتنفيرذ
مدرسررة تررم اختيارهررا عشرروائيا مررن أكثررر مررن ألفرري مدرسررة فرري مقاطعررة  (38)نررت عينررة الدراسررة مررنوتكوّ 
واسرررتخدم الباحثررران  ،مرررن طرررلب الصرررف الخرررامس طالبرررا  ( 832)الباكسرررتان( وترررم اختيرررار ) ل أبرررادفيصررر

باإلضرافة إلرى إجرراء مقرابلت مرع  ،مفاهيم رياضية( 2) حول سؤاال  ( 38)ن من اختبار تشخيصي مكوّ 
ن هرررذه المفررراهيم وكيفيرررة مدرسرررة بعرررد إجرررراء االختبرررار لمعرفرررة أسرررباب تكررروّ  (38)طرررلب مرررن كرررل ( 3)

 .نهاا أسباب تكوّ ة لدس الطلب وتنوّ علجها، وتوصلت الدراسة إلى كثرة األخطاء المفاهيمي

هررردفت إلرررى تحديرررد التصرررورات الخطرررو عرررن المفررراهيم الفيزيائيرررة والظرررواهر ف (8191)دراساااة محااارم أماااا 
 اسرررتراتيجيةقيررراس فاعليرررة اسرررتخدام الثررراني ثرررانوي و  المتضرررمنة فررري مرررادة الفيزيررراء لررردس طرررلب الصرررف

(PDEODEالبنائيررررة فرررري تصررررويب ا )واتبعررررت الباحثررررة المررررنهجلتصررررورات الخطررررو فرررري الفيزيرررراء لررررديهم ، 
دس ، مرررن إحررروطالبرررة ا  ( طالبررر21)ينرررة الدراسرررة مرررن نرررت ع، فيمرررا تكوّ ريبررريالتجريبررري والتصرررميم شررربه التج

البررة وط ا  ( طالبرر31)، حيررث بلررغ عرردد طررلب المجموعررة التجريبيررة مرردارس محافظررة الدقهليررة فرري مصررر
زيراء لردس طرلب اختبار التصورات الخطو في الفي :، ومن أدوات الدراسةومثلهم في المجموعة الضابطة

: فعالية االستراتيجية المستخدمة في تصويب التصورات الخطو ومن نتائج الدراسةالصف الثاني ثانوي، 
المجموعة التجريبية علرى  الذي تفوقت فيهعلى نتائج االختبار البعدي  ناءفي المفاهيم الفيزيائية وذلك ب

 .الضابطة

تعرديل التصرورات هدفت إلى معرفة أثر استخدام نموذج الرتعلم الرواقعي فري  ،(8191)دراسة أبو دقة و 
لباحثرة ، واتبعت االعلوم البديلة للمفاهيم العلمية لدس طالبات الصف الخامس األساسي واتجاهاتهن نحو
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، واسرررتخدمت التصرررميم شررربه التجريبررري المعتمرررد علرررى مجمررروعتين تجريبيرررة والتجريبررريالمرررنهج الوصرررفي 
 االبتدائيرررةة الفرررارابي درسررربم االبتررردائينرررت عينرررة الدراسرررة مرررن طالبرررات الصرررف الخرررامس وضرررابطة، وتكوّ 

( طالبرررة مجموعرررة 11)تجريبيرررة، و( طالبرررة مجموعرررة 11): ( طالبرررة22)وبلرررغ عرررددها  (غرررزة)المشرررتركة 
ومقيراس االتجراه نحرو العلروم،  ،علميرة، وتم إعداد اختبار لتشخيص التصورات البديلة للمفاهيم الضابطة

درجررات طالبررات المجموعررة بررين متوسررط وجررود فررروق ذات داللررة احصررائية  :ومررن النتررائج لهررذه الدراسررة
البعردي لصرالح المجموعرة المجموعرة الضرابطة فري اختبرار التصرورات البديلرة مقارنة بطالبرات  التجريبية
 .الواقعي في تعديل تلك التصورات د فعالية استخدام نموذج التعلم، مما يؤكّ التجريبية

 التعقيب على الدراسات السابقة 3.8.8

 على الدراسات السابقة التي تناولت القصة وتنمية المهارات اللغوية:التعقيب .9.3.8.8

من خلل العرا السابق لهذه الدراسات التي تناولت القصة وتنمية المهرارات اللاويرة سرتعرا الباحثرة 
ناتهرررا تحليرررل هرررذه الدراسرررات والتررري تتعلرررق بوهرررداف الدراسرررة وعي م النقررراط التررري ترررم استخلصرررها مرررنأهررر

 .أدواتها ونتائجهاخدمة فيها و والمناهج المست

مجتمعرررة وتنميتهرررا اللارررة العربيرررة مهرررارات  عظرررم الدراسرررات السرررابقة إلرررى قيررراسهررردفت م : األهرررداف:أوال  
  .(8137المصري، )كتابة( كما في دراسة ، الاالستماا، المحادثة، القراءة)

ودراسررررررررررة (، 8113الكتابررررررررررة كمررررررررررا فرررررررررري دراسررررررررررة )خلررررررررررف، وهرررررررررردفت إلررررررررررى تنميررررررررررة مهررررررررررارة القررررررررررراءة و 
(8194Maharmeh ,) ودراسة  ،(8132 قحوف وعليان)، ودراسة(8191 Al-Qouran,). 

 ،(8131الحميرد، )(، و8113كايرد،  )أبرواءة كمرا فري دراسرة وهدفت هذه الدراسات إلى تنمية مهارة القر 
  .(Gebre, 2016)و ،(8133 جرار،)و(، 8138و)العقيل،  ،(8138الشهري، )و

و)العبيردي،  ،(8131 أبو صبحة،)وهدفت هذه الدراسات إلى تنمية مهارة الكتابة وحدها كما في دراسة 
 ،(8132 صرربيح،)و(، 8133(، و)هررزاا، 8131(، و)البررري، 8131(، و)الحوامرردة وعاشررور، 3311

 .(,Bartan 8191)و

 ،تيجية القصرررةالسرررابقة كاسرررتراعرررت االسرررتراتيجيات المسرررتخدمة لتنميرررة المهرررارات فررري الدراسرررات وقرررد تنوّ 
 والبرنامج. ،نشطةواأل ،والتواصل اللاوي
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ومنهرررا اسرررتخدم المرررنهج  ،: جميرررع الدراسرررات اسرررتخدمت المرررنهج التجريبررريمرررنهج الدراسرررة والعينرررات :ثانيرررا  
إلرررى طلبرررة  ووصررروال   ،بطرررلب المرحلرررة األساسرررية أمرررا العينرررة فقرررد تنوعرررت بررردءا   ،الوصرررفي مرررع التجريبررري

 الجامعات.
 واختبرارات قيراس ،برين االختبرار التحصريلي القبلري والبعردي عت األدوات المستخدمة مرااألداة: تنوّ  :ثا  ثال

 المقابلة.و  ،م التقدير الكتابيالمهارات وسلّ 
: النتررائج: أشررارت نتررائج الدراسررات السررابقة إلررى فعاليررة الطرررق والبرنررامج واألنشررطة واالسررتراتيجيات رابعررا  

، وتفرروق المجموعررة التجريبيررة فرري اختبررار اللاررة العربيررة مجتمعررة أو منفررردة مهرراراتالمقصررودة فرري تنميررة 
 .المهارات على المجموعة الضابطة

 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت المفاهيم النحوية 8.3.8.8

بعررررد اطررررلا الباحثررررة علررررى الدراسررررات الترررري تناولررررت المفرررراهيم النحويررررة سررررتعرا أهررررم النقرررراط الترررري تررررم 
استخلصررررها مررررن تحليررررل هررررذه الدراسررررات مررررن حيررررث األهررررداف والعينررررات والمررررنهج المسررررتخدم واألدوات 

 .والنتائج

الدبور (، و 8133عباينة ونصر ) هدفت الدراسات إلى اكتساب المفاهيم النحوية كدراسة: األهداف: أوال  
بينما هدفت  ،(8132)السيسي و (، 8133(، وضيدان )8133واللهيبي ) ،(8138)العاني و (، 8138)

(، والعبرررداهلل وآخررررون 8138وخلرررف اهلل وسرررليمان )(، 8133)الجوجرررو  تنميتهرررا كدراسرررةدراسرررات أخررررس 
ررر ،(8137)سرررنجي وآخررررون و (، 8132(، وعبرررد البررراري )8133(، وبصرررل )8133) دراسرررة عيسرررى ا أم 
األداء  ( فهررردفت إلرررى تنميرررة التحصررريل فررري القواعرررد النحويرررة عبرررر تطبيقهرررا تطبيقرررا  صرررحيحا  فررري8131)

هرررردفت إلررررى تنميررررة التحصرررريل ومهررررارات التعبيررررر الكتررررابي  (8133)الناصررررر دراسررررة اللارررروي والكتررررابي، و 
 .والشفوي من خلل القواعد النحوية

ا العينررات أّمر ،بررين التجريبيرة والوصررفية عررت المنراهج المسررتخدمة مرامرنهج الدراسررات والعينرات: تنوّ  :ثانيرا  
 وحتى الصف العاشر.فقد كانت من الصف الخامس األساسي 

ودليرررل ، األداء اللاررروي ومقيررراس ،واالختبرررارات التحصررريلية ،ويرررةالنح اختبرررارات المفررراهيم : األدوات:ثالثرررا  
 .المعلم والطالب

االسررررتراتيجيات يؤكررررد فاعليررررة  ممررررا ؛النتررررائج: جميررررع النتررررائج كانررررت لصررررالح المجموعرررة التجريبيررررة :رابعرررا  
 .لمفاهيم النحويةوالنماذج المختلفة في اكتساب وتنمية ا
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 التعقيب على الدراسات السابقة التي تناولت التصورات الخطأ. 4.3.8.8

هدفت بعا الدراسات إلى قياس أثرر اسرتراتيجيات متنوعرة لتعرديل التصرورات الخطرو  بالنسبة لدهداف:
 ،(8133)عبد الباري و (، 8133وقاسم )، (8131)الزهراني (، و 8138(، جبر )8131مطر )كدراسة 

 ،(8113)محمررود هرردف إلررى تحديررد وكشررف التصررورات الخطررو كدراسررة  ومنهررا مررا، ( 8137)أبررو دقررة و 
 (.8137ومحرم ) ،(Mohyuddin and Khalil, 2016)و

عت أما العينات فتنوّ  ،يوالوصفي التحليل ،التجريبي ين:استخدم الباحثون المنهج :بالنسبة لمنهج الدراسة
 ،عرررررت مرررررن اختبرررررارات تشخيصررررريةتنوّ الثانويرررررة والمرحلرررررة الجامعيرررررة، واألدوات مرررررن المرحلرررررة األساسرررررية و 

أما النتائج فقد أظهررت  ،ضافة إلى المقابلةباإل ،للكشف عن التصورات وتعديلها وتحصيلية ثنائية الشق
فرري جميررع الدراسررات التجريبيررة فعاليررة اسررتخدام االسررتراتيجيات المسررتخدمة فرري تعررديل التصررورات الخطررو 

وصررفية وجررود تصررورات خطررو لرردس ت الدراسررات الكمررا أكرردّ  ،ة الدراسررة مقارنررة بالطريقررة العاديررةلرردس عينرر
 عينات الدراسة.

 التعقيب العام على الدراسات السابقة: 3.3.8.8

ا كرذلك التنرروّ  ،، ومرن بيئرات مختلفرةلمرواد الدراسرية والمراحرل العمريرةا ااتضرح مرن الدراسرات السرابقة تنروّ 
وتصرويب  ،االستراتيجيات المختلفة لتنمية المهارات اللاويرةواألدوات المستخدمة، و  ،في المناهج المتبعة

 .التصورات الخطو في المفاهيم المختلفة

 بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة المعروضة أعاله:االختالف  1.3.8.8

وتصرويب التصرورات الخطرو  فقرط، (القرراءة والكتابرة) إلى تنمية مهارات اللارة العربيرةتهدف هذه الدراسة 
للمفراهيم النحويررة مررن خررلل القصررة. وترررس الباحثررة أن هرذه الدراسررة جرراءت مكملررة لمررا تناولترره الدراسررات 
السرررابقة ذات االختصررراص فررري تنميرررة مهرررارات اللارررة العربيرررة وتصرررويب التصرررورات الخطرررو فررري المفررراهيم 

 المرنهج ت السرابقة التري قامرت باسرتخداماسراواتبعت الباحثة المرنهج التجريبري وبرذلك توافرق الدر  النحوية،
لتنميرة مهرارتي القرراءة والكتابرة اختلفرت عرن جميرع الدراسرات السرابقة وذلرك كما أن األداة المتبعرة  ،نفسه
رار ما جاء في مهارات للكتابة يتم قياسها بوساطة سّلم تقدير على غ (3( مهارات للقراءة و)3عها )بجم

االختبرارات التحصريلية لمعرفرة مردس تنميرة مهرارات القرراءة والكتابرة، وهرذا  التري اتبعرتالدراسات السرابقة 
أداء الطلبة قراءة وكتابة، كمرا أّن بطريقة مباشرة من خلل فرصة للمعلمين بملحظة أثر القصة أتاح ال
وبرذلك اتفقرت مرع بعرا  ،تشخيص وتحديد التصرورات الخطرو كانرت عبرارة عرن اختبرار ثنرائي الشرقأداة 

الدراسرة تنفررد عرن وهرذه  ت السرابقة التري اسرتخدمت الطريقرة نفسرها للكشرف عرن تلرك التصرورات،الدراسا
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القرراءة والكتابرة وتصررويب  جية واحردة فري تنميرة مهرارتيغيرهرا مرن الدراسرات السرابقة كونهرا تقردم اسرتراتي
 ،مررن علقررة وطيرردة راءة والكتابررة والمفرراهيم النحويررةلمررا بررين القرر التصررورات الخطررو للمفرراهيم النحويررة نظرررا  

 ،وهري ضررورية ال غنرى عنهرا ،وتراكيرب الكلمرة والجملرة ،األخيرة تضبط قوانين اللاة الصوتية نّ حيث إ
أّن القصرة لرم تسرتخدم كوسريلة لتصرويب التصرورات الخطرو فري أي مرن الدراسرات السرابقة  ضافة إلرىباإل

تصرويب تصرورات فري آن واحرد يرتم و  ،جعل الدراسة تنفرد بجمعها مهرارتين وهذا ماحسب علم الباحثة، 
ولرى مررة األوطبقت هذه الدراسة حسب متايراتها لل ،وأدوات متنوعة تنميتها وتصويبها باستراتيجية واحدة

 .لمنهج الجديد للصف التاسعمع ا في فلسطين تزامنا  
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

الدراسرررة،  ، ويشرررمل مرررنهجاتبعتهرررا الباحثرررة فررري دراسرررتهاالتررري يتنررراول هرررذا الفصرررل الطريقرررة واإلجرررراءات 
اختبرررار إلرررى باإلضرررافة  وآخرررر للكتابرررة، "سرررلم تقررردير للقرررراءة هرررادواتأ وعينتهرررا، وبنررراءهرررا ووصرررف مجتمع

ة فرري الكشرررف عررن مررردس صررردقها واإلجررراءات التررري اتبعتهررا الباحثررر، لتصررورات الخطرررو للمفرراهيم النحويرررةا
جراءات الدراسة وتصميم  .استخدامهاليلت اإلحصائية التي تم ، ومتايراتها والتحهاوثباتها، وا 

 :منهج الدراسة 9.4

، والتصررررميم شرررربه التجريبرررري باسررررتخدام مجمرررروعتين هررررذه الدراسررررة المررررنهج التجريبررررياتبعررررت الباحثررررة فرررري 
العينررة الكليررة  اشررتملت، وبررذلك الصررف التاسررع ومجمرروعتين ضررابطتين مررن طررلب وطالبررات ،تجررريبيتين

 :التصميم المبين في الجدول اآلتي وفقمجموعات  أربعدراسة على لل

  :: تصميم الدراسة9.4جدول 

 بعد التطبيق الطريقة قبل التطبيق المجموعة الجنس

قيررررررررررررررررررررررررررررررررراس  ضابطة ذكور
األداءيررررررررررررررررررررن 
القرائررررررررررررررررررررررررررري 

 والكتابي

اختبررررررررررررررررررررررررررررررررررررار 
التصررررررررررررررررررررورات 
الخطو للمفاهيم 

 النحوية

قيررررررررررررررررررررررررررررررررراس  االعتيادية
األداءيررررررررررررررررررررن 
القرائررررررررررررررررررررررررررري 

 والكتابي

اختبررررررررررررررررررررررررررررررررررار 
التصررررررررررررررررررورات 
الخطررررررررررررررررررررررررررررررررررررو 
للمفرررررررررررررررررررررررررررراهيم 

 النحوية

 القصة القصيرة تجريبية

 االعتيادية ضابطة إناث

 القصة القصيرة تجريبية
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 :مجتمع الدراسة 8.4

مديريرة جنروب الخليرل التابعرة لروزارة فري مردارس جمريعهم ع طلبة الصف التاسر لدراسة منن مجتمع اتكوّ 
فرري الفصررل الثرراني مررن العررام  والمسررجلين، ( مررن الجنسررين1132)والبررالغ عررددهم العررالي يم التربيررة والتعلرر

 (.8132-8137)الدراسي 

 عينة الدراسة: 4.4

 :العينة االستطالعية 9.4.4

( 13)قامررت الباحثررة بتطبيررق اختبررار التصررورات الخطررو للمفرراهيم النحويررة علررى عينررة اسررتطلعية بلاررت 
 .بهدف التحقق من الثبات خارج عينة الدراسةطالبة من مجتمع الدراسة األصلي، ومن 

 :العينة الفعلية 8.4.4

 ة مرن مدرسرتي ذكرور رافرات الثانويرة، ومدرسرة الحررمين األساسريةعينة الدراسة بطريقة قصردي ارتم اختي
حتررواء المدرسررتين علررى عرردد /جنوب الخليررل، وذلررك الالعررالي ابعتين لمديريررة التربيررة والتعلرريم، التررلإلنرراث
العينرة فري خصرائص  يعنري أنّ وهرذا ، في منطقة السرمواهما وقوع، و وكاف من الشعب الدراسيةمناسب 

تعرراون مرردير مدرسررة الررذكور و  ،ا مررن مكرران سرركن الباحثررةمررة إلررى قربه، باإلضررافكررل المدرسررتين متماثلررة
 .الدراسةمع الباحثة لتطبيق ومعلمة اللاة العربية إلناث وكذلك مديرة مدرسة ا ،ومعلم اللاة العربية

، والشررعبة تررتعلم بالقصرة إحرردس الشرعب مرن كررل مدرسرة بطريقرة عشرروائية كمجموعرة تجريبيرة اراختير وترمّ 
توزيع الطلبة في صفوفهم  ، وتوكدت الباحثة من أنّ ضابطة تتعلم بالطريقة االعتياديةاألخرس كمجموعة 

مرروزعين كمررا فرري  لبطرر (313) وقررد بلررغ عرردد أفررراد العينررة، ألولكمررا كرران عليرره األمررر فرري الفصررل ا
 اآلتي: 8.1الجدول 

 توزيع أفراد العينة على المجموعتين التجريبية والضابطة  :8.4جدول 

 المجموا إناث ذكور المجموعة
 (%33) 31 83 82 تجريبية
 (%31) 33 83 87 ضابطة
 (%311) 313 31 33 المجموا
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 المادة التعليمية: 3.4

الباحثرررة بإعرررداد المرررادة التعليميرررة ودليرررل للمعلرررم يتضرررمن خطرررط تدريسرررية لتحقيرررق أهرررداف الدراسرررة قامرررت 
مرع تقرديم األهرداف واإلرشرادات والوسرائل  ؛بنائيرا   للوحدتين الخامسة والسادسة وذلك بعد تحليلهما تحليل  

إضررافة إلررى دور المعلررم والطالررب، وتررم إعررادة صرروغ النصرروص بوسررلوب قصصرري مررن  ،اللزمررة للتطبيررق
ظهررار المهررارات اللاويررة المررراد تنميتهررا ،ة مررع مراعرراة عناصررر القصررة، وكيفيررة كتابتهرراترروليف الباحثرر  ،وا 

دخررال المفرراهيم النحويررة الترري تررم اختيارهررا تحويررل  بارررا تصررويب التصررورات الخطررو منهررا، وقررد تررمّ  ؛وا 
لرت األمثلرة الرواردة فنصوص القرراءة إلرى قصرص لتحقيرق أهرداف القرراءة أمرا فري دروس القواعرد  إلرى حو 

قصرررة قصررريرة تكثرررر فيهرررا المفررراهيم النحويرررة المرررراد تصرررويبها، وفيمرررا يخرررص التعبيرررر والكتابرررة ترررم تنميرررة 
ة ة بعرررد نهايرررة كرررل درس إضرررافة إلرررى أوراق العمرررل المعررردّ مهاراتهمرررا مرررن خرررلل تلخررريص القصرررص المعررردّ 

 لتحقيق األهداف نفسها.

 آلية إعداد المادة التعليمة: 3.4.9

مررت قا وحصررر األهررداف المرجررو تنفيررذها،ما قامررت الباحثررة بتحليررل المحترروس علررى مررا سرربق، وبعررد عطفررا  
حصرر المهرارات  بحيرث ترمّ  ،للدراسرة بشركل قصرة تخردم أهرداف الدراسرة بإعادة كتابة الدروس المقصودة
تقررديم العررلج مررن  ، ومررن ثررمّ الخاطئررة لرردس الطلبررة والتصررورات النحويررة القرائيررة والكتابيررة الواجررب تنميتهررا

والتصورات، وذلك من خلل السرد القصصي التسلسلي  خلل القصة التي تنحصر حول هذه المهارات
، ثرم الوصرول لمعرفرة التصرور الصرحيح التصرور الخطرو ومرناكتشراف ي المهرارات المقصرودة و الذي ينّمر

 يوضح آلية اإلعداد:  3.1الشكل و 

 
 التعليمية: آلية إعداد المادة 3.1شكل 

 

 آلية تنفيذ المادة التعليمية: 3.4.8

محتروس الردروس المقصرودة للدراسرة لحصرر المهرارات  لرتمادة التعليمية بعدما حلّ قامت الباحثة بإعداد ال
مررع القصررص الترري ال تبتعررد عررن المضررمون العررام للرردروس،  ، ومررن ثررم ترروليفواألهررداف المرجررو تحقيقهررا

إلدخررال  كمررا عمرردت أيضررا   ،علررى المهررارات القرائيررة والكتابيررة الترري تريررد أن تنميهررا فرري الطلبررة التركيررز
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وذلررك تماشرريا مررع األهررداف الترري اسررتخرجتها مررن تحليررل  ،لتصررويبهاالخطررو للمفرراهيم النحويررة  التصررورات
المحتوس، كما قامت الباحثة بوضع دليل لهذه المرادة موضرحة فيره الخطروات واإلجرراءات اللزمرة لتنفيرذ 

منبثقرة مرن  الدراسة، وعمرل مرادة تدريبيرة كرووراق عمرل الشكل السليم الذي يخدم أهدافالمادة التعليمية ب
فتررتم قررراءة القصررة أوال  وفررق الشررروط المتبعررة قررراءة المعلررم ثررم المررادة التعليميررة،  تعزيررزالقصررص وذلررك ل

تتبعهررا قررراءة الطلبررة،، ثررم تررتم كتابتهررا مررن قبررل الطلبررة، ويررتم التصررحيح والتعررديل مررن خررلل المناقشررات 
، والتسرراؤالت أثنرراء الحصررص لتنميررة المهررارات وتصررويب التصررورات، مررن خررلل سررت لقرراءات أسرربوعيا  

 يوضح آلية التنفيذ. 8.1والشكل يتخللها أوراق عمل وتلخيص للقصص المقروءة، 

 
 : آلية تنفيذ المادة التعليمية8.1شكل 

 

 محتويات المادة التعليمية: 3.4.4

 المهرارات تنميرة فري القصريرة القصرة اسرتخدام أثرر يبتقّصر والمتمثلرة اوأهردافه الدراسرةمرع عنروان  تماشيا  
بترروليف  الباحثررة قامررت ،التاسررع الصررف طلبررة لرردس النحويررة للمفرراهيم الخطررو التصررورات وتصررويب اللاويررة

 العديد من القصص للدروس المقصودة لهذه الدراسة وجاءت على النحو اآلتي: 

القرراءة والكتابرة  نصروص بتحويرلة الباحثرت قامر: لقرراءة والكتابرةاتي لمهار قصصية ال النصوص -أ
قصصررية تتضررمن فرري  نصرروص إلررى الدراسررة عليهررا أجريررت والترري المقرررر، الكترراب فرري الررواردة

 .محتواها أهداف مهارتي القراءة والكتابة، واألمور التي من شونها تساعد على تنميتهما
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إلررى حيررث عمرردت الباحثررة فرري توليفهررا لهررذه القصررص  :القصصررية للمفرراهيم النحويررة نصرروصال -ب
في تصويب التصورات الخطو للمفاهيم  إبراز المفاهيم النحوية بشكل واضح حتى تساعد الطلبة

 النحوية لديهم.
 :أدوات الدراسة 1.4

عرداد  ،بتحليرل المحتروسمن أجل تحقيق أهداف الدراسة قامت الباحثة  م تقردير لفظري لمهرارة القرراءة سرلّ وا 
 وفيمررا يلرري توضرريح لخطرروات، التصررورات الخطررو للمفرراهيم النحويررةآخررر للكتابررة، باإلضررافة إلررى اختبررار و 

 :إعداد كل أداة من أدوات الدراسة

 القرائي والكتابي :م تقدير لألداءينسلّ  9.1.4

 ؛لصرف التاسرعالكترابي بحيرث يناسرب طلبرة اتقدير لفظري لدداءيرن القرائري و  قائمةقامت الباحثة بإعداد 
المستخدمة ستراتيجية ا في االم، وذلك لتضمينههمل تينراءة والكتابة اللزمالق يمهارات وذلك بهدف تنمية

 :منها المصادر على مجموعة منبناء األداتين ت الباحثة في واعتمد في التدريس

والرجروا إلرى ، الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمهارات اللاوية عامة والقراءة والكتابة خاصة -أ
لتررري ، وقرررد ذكررررت الباحثرررة الدراسرررات اقررروائم المهرررارات التررري توصرررلت إليهرررا تلرررك الدراسرررات والبحررروث

(، وعيسرررروي 8113كدراسررررة الشرررررعة ومحمررررد ) رجعررررت إليهررررا إلعررررداد سررررلم التقرررردير القرائرررري وهرررري:
(، والنجررررررار 8111(، والشررررررمري )8111(، وحسررررررن )8131(، )8111وعبررررررد البرررررراري ) (،8117)
(، وسررالمان 8133(، وأحمررد )8131(، وطرراهر )8131(، والهررواري )8131(، والحميررد )8131)
(، 8131(، ونهابرررررة )8131(، وعيسرررررى )8138(، ، والصرررررويركي )8138) والشرررررهري(، 8133)

أمررررا  .(8137(، والزهرانرررري )8132(، واإلبررررراهيم )8132(، وقحرررروف وعليرررران )8133والحوامرررردة )
(، 8113دراسرة عبرد الحميرد )الدراسات التي تم بناء سلم التقدير الكتابي بعد االطلا عليها هري: 

(، وأبرو صربحة 8131وعبرد البراري ) (،8112، وعيسروي )(8112(، والمصرري )8113وعزازي )
(، والعبيررردي 8133(، والحرررلق والهاشرررمي )8133(، وصرررومان )8133(، والصرررويركي )8131)
(، 8133(، وهررزاا )8133(، والحردانرري )8133(، والشرريخ )8131(، وشررحتو وآخرررون )3311)

(، والزيرررررود 8132(، وأمرررررين )8132(، ومررررردكور وآخررررررون )8133(، وبصرررررل )8133وسرررررعودي )
 (.8137(، والشوابكة والحداد )8137(، وعباس وعلوان )8137والخوالدة )

"اللارة  األهداف العامة والخاصة للاة العربية في وثيقرة اإلطرار المرجعري لتطروير المنراهج الوطنيرة -ب
 (.3ملحق) العربية " وزارة التربية والتعليم
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ع ويعرررف بونرره طريقررة العربيررة للصررف التاسررتحليررل محترروس الرردرس الخررامس والسررادس لكترراب اللاررة  -ج
أو إشررارية وتحليلهررا بوسررلوب مررنظم وموضرروعي  ،أو مرئيررة ،أو سررمعية ،تصررال لفظيررةلدراسررة مررادة ا

العرردوي، )وكمرري بارررا قيرراس بعررا المتايرررات الترري تعكررس المررادة االتصررالية موضرروا الدراسررة 
8111.) 

إحصراء مجموعرة الحقرائق والمفراهيم والتعميمرات والقواعرد  :أما المقصود بتحليرل محتروس المرواد الدراسرية
 ولقررررد تررررم إجررررراء تحليررررل المحترررروس تبعررررا   قرررريم المتضررررمنة فرررري المررررادة الدراسررررية.والمهررررارات واالتجاهررررات وال

 للخطوات اآلتية: 
واسرتخراج المفراهيم والحقرائق  ،تحديد الهدف من التحليل وذلك بتحديد األهداف السلوكية وتصنيفها -أ

 ل تحقيق الهدف التعليمي الرذي حرددتعلمها وذلك من أجإلى ات اللاوية التي يحتاج الطلبة والمهار 
 .له

الخررامس والسررادس مررن كترراب اللاررة العربيرررة  يناختيررار عينررة التحليررل والترري اقتصرررت علررى الدرسررر -ب
 للصف التاسع /الفصل الدراسي الثاني.

 واعد، المهارات، القيم، االتجاهات(.المفاهيم، الحقائق، التعميمات، الق)تحديد فئات التحليل  -ج
 الكلمة، الجملة، الفقرة( كوحدات تحليل المحتوس.)اعتماد  -د
والجملررة  ،تطبيررق إجررراءات التحليررل وذلررك بقررراءة النصرروص المحررددة فرري المحترروس واعتمرراد الكلمررة -ه

 ثم تفريغ النتائج في جداول التكرار الخاصة بها. ،وتحديد فئات التحليل ،والفقرة كوحدات تحليلية

ترم التحقررق مررن صردق التحليررل الررذي أعدتره الباحثررة بعررد عررا نتائجرره علررى مجموعرة مررن ذوي الخبرررة و 
 والكفاءة إلبداء رأيهم فيه والحكم عليه في ضوء معايير التحليل.

من كتاب اللاة العربية للصف  بقا  قامت الباحثة بتحليل محتوس الدروس المذكورة ساف ،أما ثبات التحليل
م ويسرمى هرذا النروا 8132م ثم أعادت التحليل مرة أخرس في شهر آذار 8132التاسع في شهر شباط 

 والجدول اآلتي يوضح نتائج التحليل في المرتين. "الثبات عبر الزمن"من ثبات التحليل 

 : نتائج تحليل المحتوس ضمن شخصي1.1جدول 
 معامل الثبات نقاط االختلف نقاط االتفاق التحليل الثاني األولالتحليل  األهداف

72 73 71 3 11.3 
ثم قامت الباحثة بالمقارنة بين تحليلها وتحليل باحث آخر وحصلت على نتائج مشابهة، وهذا النوا مرن 

 .يوضح ذلك 3.1 بين شخصي( والجدول)الثبات يسمى ثبات التحليل عبر األشخاص 
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 نتائج تحليل المحتوس بين شخصي: 3.1جدول 
 *معامل الثبات نقاط االختلف نقاط االتفاق تحليل الباحث تحليل الباحثة األهداف

72 23 78 3 13 
 *تم حساب معامل ثبات التحليل وفق معادلة كوبر

 أنّ  تبررين التحليررل خررلل ومررن بلرروم، أهررداف مجرراالت ضررمن هرردفا  ( 72) المحترروس تحليررل عررن نررتجوقررد 
 المنهراج ألنّ  وذلرك ،(اللارة قواعرد) النظريراتوبدرجة أقرل تروتي  ،ومفاهيم حقائق محتوس األهداف أغلب

 األولرى علرى اعتبرار أنّ  بالدرجة المفهوم وتثبيت الحقيقة تعلم علىز ويركّ  ،العليا األساسية للمرحلة دع  م  
 المتوسطة ما بين الصف الخرامسساسية مها الطالب في المرحلة األقواعد اللاة العربية( تعلّ )النظريات 

 والصف الثامن األساسي.

 مهرارات فرعيرة، ة ومرا ينردرج تحتهرا مرنريرة الرئيسرالمسرتويات المعيا الباحثرة ، أعردتوفي ضوء مرا تقردم
 :مسة مستويات معيارية للقراءة وهيخ نت منبحيث تكوّ 

 : المستويات المعيارية للقراءة3.1جدول 
 مستوس عدد المهارات في كل المستوس م
 2 القراءة الصحيحة المعبرة 3
 2 القراءة الفاهمة 8
 3 القراءة التذوقية 1
 2 القراءة اإلبداعية 3
 3 القراءة الناقدة 3

 11 المجموا
 

 :لمهارة الكتابة فقد جاءت كاآلتيأما المستويات المعيارية 
 : المستويات المعيارية للكتابة2.1جدول

 كل مستوسعدد المهارات في  المستوس م
 2 الفكري 3
 (3) جمال األسلوب (1) الجملة (3) الفقرة (8) األلفاظ األسلوبي 8
 2 التنظيمي 1
 2 التحريري 3
 12 المجموا 
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 :القائمتين صدق
 أوال   التحققبر قامت الباحثة بالتحقق من صدق قائمتي التقدير وذلك األداتين بصورتهما األولية بعد بناء

مرررن خرررلل مراجعرررة المصرررادر والدراسرررات السرررابقة ذات العلقرررة بمهرررارات القرررراءة  وسمرررن صررردق المحتررر
ذوي  عرضررها علررى مجموعررة مررن المحكمررينالصرردق الظرراهري وذلررك بوالكتابررة وتصررنيفاتها المختلفررة ثررم 

اسرربة المهررارات مرردس منبهرردف تحديررد  ؛(8ملحررق ) محكمررا   (83)والبررالغ عررددهم  ؛االختصرراص والخبرررة
اإلضافة إلى صرحة الصرياغة اللاويرة، وحرذف ، بمدس انتماء كل مهارة لمحورها، و التاسعلطلبة الصف 

ناسرب مرن المحكمرين ترم التعرديل الم األدوات وبعرد جمرع (1ملحرق ) أو تعديل أو إضافة ما هرو مناسرب
وذلك بتوحيد المقياسين ونقل بعرا المهرارات إلرى المسرتوس المناسرب ن و في ضوء ما أشار إليه المحكم

 .(3ملحق)للوصول إلى األداتين بصورتهما النهائية  وتعديله البعا اآلخر وحذف لها

 ثبات قائمتي األداء القرائي والكتابي: 
رائيررة السررللم مررن خررلل حسرراب نسرربة االتفرراق بررين محكمرري قائمررة المهررارات الق ثبرراتالتوصررل إلررى  تررمّ 

 .%11والكتابية والتي بلات 

 إجراءات التصحي :
ررررردّ داء الكترررررابي كوسررررراس للتصرررررحيح اسرررررتخدام قائمرررررة معرررررايير األداء القرائررررري واألألغرررررراا و   ةثلثررررردت ح 

 كمررا تررم تحديررد التقرردير الكمرري ،تررابيمسررتويات لدرجررة األداء الك ةوثلثرر ،مسررتويات لدرجررة األداء القرائرري
 :قائمة المعيار تبعا للتدرج اآلتيبتخصيص ثلث علمات لكل بند من بنود 

هررارة المبنيررة فرري مفترراح علررى المجميعهررا المؤشرررات السررلوكية الدالررة  باسررتخدم الطالرر ث علمررات إذاثررل
ة الدالررة علررى مفترراح المعيررار ن إذا اسررتخدم الطالررب بعررا المؤشررات السررلوكيا، وعلمتررممترراز()المعيرار 

 ، فيما تخصص علمة واحدة فقط للطالب إذا استخدم جرزءا بسريطا مرن المهرارات السرلوكية الدالرةجيد()
 .ضعيف() المبنية في مفتاح المعيارعلى المهارة 

 ي لمستويات األداءين القرائي والكتابي لطلبة الصف التاسع األساسيالتقدير الكمّ : 7.1جدول 
 (الدرجة)التقدير الكمي  مستوس األداء 
 3 أداء ضعيف 3
 8 أداء جيد 8
 1 أداء ممتاز 1

تحديرد  ترمّ و  ،درجة حد أعلى (11)درجة حد أدنى إلى  (11)سلم القراءة بين وقد تراوحت العلمات في 
 الحد الفاصل للحكم على تقديرات األداء كما في الجدول اآلتي:
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 : درجات مستويات األداء القرائي2.1جدول 
 الدرجة مستوس األداء

 31-11 ضعيف
 71-33 جيد

 11-73 ممتاز
حرد  ( علمات312)علمة حد أدنى إلى ( 12)أما العلمات في سلم التقدير الكتابي فقد تراوحت بين 

 :اآلتي( 1.1)أعلى كما في الجدول 

 : درجات مستويات األداء الكتابي1.1جدول 
 الدرجة مستوس األداء

 21-12 ضعيف
 23-23 جيد

 312-23 ممتاز

 :النحويةاختبار التصورات الخطأ للمفاهيم  8.4.1
قامت الباحثة بإعداد اختبار يكشف التصورات الخطو والصحيحة لردس طلبرة الصرف التاسرع فيمرا يتعلرق 

كما هدف إلى قيراس فاعليرة اسرتراتيجية القصرة القصريرة  ،ببعا المفاهيم النحوية التي سبق لهم تعلمها
 (.3ملحق )المستهدفة في هذه الدراسة  مإعداد قائمة بالمفاهي وتمّ  ،في تصويب تلك التصورات

 :وبناؤه االختبار إعداد
بعرد الرجروا إلرى البحروث والدراسرات السرابقة التري  (2 ملحرق)بصرورته األوليرة  هتم إعداد االختبار وبنائر

ومراجعة قائمة المفاهيم النحوية المقررة على طلبة الصف  ،تناولت اختبارات القواعد النحوية ومفاهيمها
علرى كترب اللارة العربيرة التري سربق للطلبرة دراسرتها منرذ  واالطرلا أيضرا   ،التي تم التوصرل إليهراالتاسع 

مرررن المفررراهيم  (81)اختيرررار ، و بنائيرررا   تحليلهرررا تحلررريل   حيرررث ترررمّ  الصرررف الخرررامس وحترررى الصرررف الثرررامن.
مرن المفرراهيم األساسرية فري النحررو  وتعردّ  ،علررى نسربتها األعلرى تكرررارا النحويرة إلعرداد االختبررار فيهرا بنراء  

 وقاعدة تبنى عليها المفاهيم األخرس.

 وصف مفردات االختبار:
أو عبارات  ،اشتمل على أمثلة نحوية :األول: محتوس السؤال الشقّ  ين:نت مفردات االختبار من شقّ تكوّ 
ن المفهرروم النحرروي أو تعيري ،ويسررول عرن اسررم المفهروم النحرروي ،أو أحاديررث نبويرة ،أو آيررات قرآنيرة ،أدبيرة

ن أربعرررة اختيرررارات وعلرررى الطالرررب أن يخترررار اإلجابرررة تضرررمّ اني فالثّررر الشرررقّ وأمرررا  .مرررن المثرررال المعطرررى
 عن سبب اختياره اإلجابة في الجزء األول. ويسول هذا الشقّ  ،الصحيحة المرتبطة بمحتوس السؤال
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 تعليمات االختبار:
نت الهردف مرن تضرمّ  والتي بصياغة تعليمات االختباربعد تحديد عدد الفقرات وصياغتها قامت الباحثة 

وترم وضرع مثرال توضريحي عرن كيفيرة  ،وبيان عدد األسئلة التي يجيرب عنهرا الطلبرة ،ووصفه ،االختبار
 اإلجابة على البنود االختيارية قبل البدء بالحل.

 تصحي  االختبار:
درجرررة كحرررد أعلرررى بحيرررث  (31)مرررن صرررفر كحرررد أدنرررى إلرررى  وح قيمرررة الررردرجات علرررى االختبرررار كلّرررهتتررررا

ين، أما إذا أجاب إجابة يحصل الطالب على درجتين للسؤال الواحد إذا أجاب إجابة صحيحة على الشقّ 
الثرراني فيحصررل علررى درجررة واحرردة، وفرري حررال إجابترره  األول وخاطئررة علررى الشررقّ  صررحيحة علررى الشررقّ 

أي درجررة، وبالمثررل إذا أجرراب فررل يوخررذ  الثرراني األول وصررحيحة علررى الشررقّ  إجابررة خاطئررة علررى الشررقّ 
األول من السؤال تبرز أهميته مرن كونره يحمرل المفهروم  ين فل درجة له، فالشقّ إجابة خاطئة على الشقّ 
 .الختيار الطلبة للمفهوم المقدم الثاني فيقدم تفسيرا   بينما الشقّ  ،النحوي المراد اكتسابه

  صدق االختبار:
االختصراص الخبررة و علرى عردد مرن المحكمرين مرن ذوي  ع ررا إعداد االختبار في صرورته األوليرةبعد 

هرم وملحظراتهم ؛ وذلرك إلبرداء آرائومعلميهراللارة العربيرة ومشررفي ا ،في مجال المنراهج وطررق التردريس
ومناسربة السربب الختيررار اإلجابرة الصرحيحة لكررل  ،مناسربة أسرئلة االختبررار لطرلب الصرف التاسررعحرول 

جررراء مرراوصررحة الصررياغة الل ،مفهرروم نحرروي وفرري ضرروء توجيهررات السررادة  يلررزم مررن تعررديلت. اويررة، وا 
 (.7ملحق )بشكله النهائي كما في  وأصبحار المحكمين تم إجراء التعديلت اللزمة لبنود االختب

 العينة االستطالعية:
عية مررن طلبررة الصررف التاسررع والبررالغ عررددهم تطبيررق اختبررار التصررورات الخطررو علررى عينررة اسررتطل تررمّ 
دقيقررة مررن خرلل تسررجيل الررزمن الررذي اسررتارقه أول  11والرذي بلررغ حسرراب زمررن االختبررار طالبرة و ( 13)

أمرا  وتسرجيل الرزمن الرذي اسرتارقه آخرر طالرب أنهرى االختبرار. ،طالب في اإلجابة عن فقرات االختبرار
 (.1.731)من خلل معامل كرونباخ الفا، ولقد كانت نتيجة الثبات ه حساب تمّ ثبات االختبار ف

 عامل الصعوبة والتمييز: م

 تحديد معامل الصعوبة:
قامت الباحثة بتحديد معامل الصعوبة لفقرات االختبرار بعرد تطبيقره علرى العينرة االسرتطلعية باسرتخدام 

 المعادلة اآلتية:
 جابة/عدد الذين حاولوا اإل311ة خاطئة*معامل الصعوبة= عدد الذين أجابوا إجاب
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 .نسبة مقبولة إلجراء االختباروهي  1.71- 1.83ببن  تتراوحو 

 تحديد معامل التمييز:
 تم حساب معامل التمييز لكل فقرة من فقرات االختبار وفق المعادلة اآلتية:

جموعرررة جابرررات الصرررحيحة للمعررردد اإل -الصرررحيحة للمجموعرررة العليررراجابرررات عررردد اإل) معامرررل التمييرررز=
 /عدد الطلب في إحدس الفئتين.(311الدنيا*

 وهي نسبة مقبولة إلجراء االختبار. 1.23-1.81التمييز بين  وتراوح معامل

 : معاملت الصعوبة والسهولة والتمييز لفقرات االختبار31.1جدول 

رقررررررررررررررررررررررررررررم 
 السؤال

معامررررررررررررررررررررررررررل  الفقرة
 الصعوبة

معامرررررررررررل 
 السهولة

معامررررررررررل 
 التمييز

رقرررررررررررررررررررررررم 
 السؤال

معامرررررررررررررررررررررررررررل  الفقرة
 الصعوبة

معامرررررررررررل 
 السهولة

معامررررررررررل 
 التمييز

3 3 1.31 1.31 1.33 33 3 1.11 1.23 1.37 
8 1.31 1.33 1.13 8 1.31 1.33 1.31 

8 3 1.31 1.37 1.13 38 3 1.73 1.82 1.81 
8 1.73 1.81 1.37 8 1.71 1.83 1.81 

1 3 1.72 1.83 1.13 31 3 1.23 1.13 1.83 
8 1.71 1.83 1.81 8 1.23 1.13 1.83 

3 3 1.28 1.12 1.33 33 3 1.82 1.73 1.33 
8 1.23 1.13 1.13 8 1.32 1.33 1.31 

3 3 1.23 1.13 1.13 33 3 1.31 1.37 1.31 
8 1.73 1.81 1.37 8 1.28 1.12 1.33 

2 3 1.32 1.33 1.81 32 3 1.83 1.71 1.33 
8 1.23 1.13 1.81 8 1.22 1.18 1.81 

7 3 1.12 1.28 1.81 37 3 1.31 1.33 1.31 
8 1.31 1.33 1.37 8 1.28 1.12 1.23 

2 3 1.31 1.37 1.73 32 3 1.31 1.31 1.31 
8 1.23 1.13 1.73 8 1.23 1.13 1.37 

1 3 1.37 1.31 1.83 31 3 1.83 1.73 1.37 
8 1.31 1.33 1.83 8 1.33 1.31 1.37 

31 3 1.83 1.71 1.33 81 3 1.73 1.82 1.81 
8 1.12 1.28 1.31 8 1.71 1.83 1.81 
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 :الدراسةمتغيرات  2.8

 :المتغيرات المستقلة 9.1.8
 .عتياديةالطريقة االالتدريس بو  ،صة القصيرةالق التدريس باستخدام :ولها مستويان :طريقة التدريس-
ناث. ،ذكور وله مستويان: :الجنس-  وا 

 :المتغيرات التابعة 8.1.4
 وتم العمل على مهارتي القراءة والكتابة فقط. ة،تنمية مهارات اللاة العربي-
 .التصورات الخطو للمفاهيم النحويةتصويب -

 :إجراءات تطبيق الدراسة 1.4

 فيما يوتي توضيح إلجراءات تطبيق الدراسة:

االطلا على األدب التربروي والدراسرات السرابقة المتعلقرة بموضروا الدراسرة بهردف االسرتفادة منهرا فري -
 التعليمية وبناء أدوات الدراسة.تصميم المادة 

جنروب –الحصول على كتاب تسهيل مهمرة مرن عمرادة الدراسرات العليرا موجره لمديريرة التربيرة والتعلريم -
 (.2 ملحق)الخليل 

 الحصول على موافقة معلمي ومديري المدارس التي تم اختيارها لتطبيق الدراسة.-
عرداد المرادة التعليميرة،  اختيار الوحدتين- الخامسة والسادسرة مرن كتراب اللارة العربيرة للصرف التاسرع، وا 

(؛ لمساعدة المعلمين في تدريسها؛ وذلك بعرد تحليرل الوحردتين المرذكورتين أعرله 1ملحق )ودليل المعلم 
المرنهج )، باإلضافة إلى تحليل كتب اللاة العربيرة مرن الصرف الخرامس إلرى الصرف الثرامن بنائيا   تحليل  

 القديم( الستخراج المفاهيم النحوية المراد تصويبها منها.
وسرلم تقردير لردداء  ،إعداد أدوات الدراسة والمتمثلة باختبار التصورات الخطو لربعا المفراهيم النحويرة-

وسررلم تقرردير لرردداء الكتررابي، وعرضررها علررى مجموعررة مررن المحكمررين ذوي االختصرراص باللاررة  ،القرائرري
 ليب التدريس.العربية وأسا

 تطبيق أدوات الدراسة على عينة استطلعية من خارج مجتمع الدراسة األصلي للتوكد من ثباتها.-
 ( طالبا وطالبة.313)نة من اختيار عينة الدراسة والمكوّ -
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التطبيررق القبلرري ألدوات الدراسررة لتشررخيص التصررورات الخطررو وقيرراس األداءيررن الكتررابي والقرائرري علررى -
 األداء القرائري ترمّ  برونّ  تجريبية والضابطة في كل المدرستين قبل البدء بتطبيرق الدراسرة، علمرا  العينتين ال
 من خلل قراءة نص قصصي لكل طالرب علرى حردة، واسرتارق القيراس نصرف سراعة تقريبرا   قياسه قبليا  

 مجموعتين.لكل طالب وطالبة، أما األداء الكتابي فتم قياسه من خلل تصحيح دفاتر التعبير لكل ال
بينمرررا درسرررت  ،تطبيرررق التجربرررة حيرررث درسرررت المجموعرررة التجريبيرررة وفرررق اسرررتراتيجية القصرررة القصررريرة-

 حصص أسبوعيا .7، بواقع كامل   المجموعة الضابطة بالطريقة االعتيادية واستّمر التطبيق شهرا  
البعررردي علرررى  تطبيرررق أدوات الدراسرررة لتشرررخيص التصرررورات الخطرررو وقيررراس األداءيرررن الكترررابي والقرائررري-

الرذي اتبررع نفسرره األسرلوب ب تين وذلرك بعرد إنهرراء التطبيرق،العينترين الضرابطة والتجريبيررة فري كرل المدرسرر
 في التطبيق القبلي.

ووضرررررع التوصررررريات  ،وتفسررررريرها ،السرررررتخراج النترررررائج لعرضرررررها جمرررررع البيانرررررات ومعالجتهرررررا إحصرررررائيا  -
 والمقترحات.

 التحليالت اإلحصائية المستخدمة: 2.4

، حيررررث تررررم حسرررراب المتوسررررطات الحسررررابية (spss)ت الباحثررررة بتحليررررل النتررررائج مسررررتخدمة برنررررامج قامرررر
اسرررررتخدام و  (ANCOVA)واالنحرافرررررات المعياريرررررة، وترررررم اسرررررتخدام اختبرررررار تحليرررررل التاررررراير المصررررراحب 

 .للتوكد من ثبات أدوات الدراسةكرونباخ ألفا( إليجاد معامل الثبات )
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 الفصل الرابع

 الدراسةنتائج 

التي هدفت إلى الكشرف عرن أثرر اسرتخدام نتائج التي توصلت إليها الدراسة لل يتناول هذا الفصل عرضا  
ويرة استراتيجية القصة في تنمية مهارة القرراءة والكتابرة وتصرويب التصرورات الخطرو لربعا المفراهيم النح

بررراختلف الجرررنس وطريقرررة ، وكرررذلك معرفرررة مرررا إذا كررران هرررذا األثرررر يختلرررف لررردس طلبرررة الصرررف التاسرررع
 للمتايرات التابعة: للنتائج في هذا الفصل تبعا   وفي ما يلي عرا .التدريس والتفاعل بينهما

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول: 9.3

لادى طلبااة لغويااة ال المهااراتماا أثاار اساتخدام القصااة القصايرة فاي تنميااة  :يانص الساؤال األول علااى
يختلف أثر استخدام القصة القصيرة باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل  الصف التاسع؟ وهل

 بينهما؟

 تنمية األداء القرائي للسؤال األول: األولاإلجابة على الفرع  9.9.3

مررا أثررر اسررتخدام القصررة القصرريرة فرري تنميررة األداء القرائرري لرردس طلبررة الصررف التاسررع  وهررل يختلررف أثررر 
 استخدام القصة باختلف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما  

م ولإلجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بحسراب المتوسرطات الحسرابية واالنحرافرات المعياريرة علرى سرلّ 
  .لقرائيتقدير األداء ا

اعتمراد علمرات الطلبرة فري العينترين التجريبيرة  ولحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ترمّ 
 والضابطة على مقياس القراءة وذلك بحسب الجنس وطريقة التدريس، كما في الجدول اآلتي:
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طلبرررة فررري العينترررين (: األعرررداد والمتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لعلمرررات ال1.4)جررردول 
، القصررة القصرريرة فرري تنميررة األداء القرائرري لرردس طلبررة الصررف التاسررعالضررابطة والتجريبيررة فرري اختبررار 

 حسب طريقة التدريس في االختبارين القبلي والبعدي.
 الدرجات البعدية الدرجات القبلية  

المتوسااااااااااااط  الجنس طريقة التدريس المجال
 الحسابي

االنحاااااااااااااراف 
 المعياري

المتوسااااااااااااااط  العدد
 الحسابي

االنحاااااااااااااراف 
 المعياري

 العدد

القررررررررررررررررررررررررررررررررراءة 
الصرررررررررررررررحيحة 

 المعبرة

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التقليدية

 27 2.741 14.85 27 2.689 12.33 ذكر

 24 3.394 12.04 24 3.111 11.13 أنثى

 51 3.349 13.53 51 2.930 11.76 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 1.020 16.32 28 2.646 9.54 ذكر

 25 2.814 14.60 25 3.028 11.60 أنثى

 53 2.224 15.51 53 2.991 10.51 المجموا

 المجموا
 55 2.165 15.60 55 2.996 10.91 ذكر

 49 3.339 13.35 49 3.046 11.37 أنثى

 104 2.988 14.54 104 3.014 11.13 المجموا

القررررررررررررررررررررررررررررررررراءة 
 الفاهمة

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التقليدية

 27 3.735 19.48 27 4.488 16.70 ذكر

 24 4.881 16.79 24 4.472 14.54 أنثى

 51 4.478 18.22 51 4.567 15.69 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 2.315 20.89 28 2.548 13.75 ذكر

 25 3.916 18.80 25 3.240 15.20 أنثى

 53 3.312 19.91 53 2.958 14.43 المجموا

 المجموا
 55 3.147 20.20 55 3.894 15.20 ذكر

 49 4.485 17.82 49 3.866 14.88 أنثى

 104 3.999 19.08 104 3.865 15.05 المجموا

القررررررررررررررررررررررررررررررررراءة 
 التذوقية

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التقليدية

 27 2.492 9.85 27 2.163 7.70 ذكر

 24 2.642 7.75 24 2.401 6.88 أنثى

 51 2.750 8.86 51 2.293 7.31 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 1.071 11.04 28 1.425 6.43 ذكر

 25 2.155 9.68 25 2.554 7.76 أنثى

 53 1.790 10.40 53 2.125 7.06 المجموا

 المجموا
 55 1.980 10.45 55 1.919 7.05 ذكر

 49 2.572 8.73 49 2.495 7.33 أنثى

 104 2.425 9.64 104 2.202 7.18 المجموا
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القررررررررررررررررررررررررررررررررراءة 
 اإلبداعية

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التقليدية

 27 5.031 16.19 27 3.840 12.15 ذكر

 24 2.440 10.29 24 2.193 10.88 أنثى

 51 4.973 13.41 51 3.208 11.55 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 2.846 19.21 28 2.606 12.14 ذكر

 25 4.082 14.08 25 2.550 11.60 أنثى

 53 4.312 16.79 53 2.569 11.89 المجموا

 المجموا
 55 4.310 17.73 55 3.240 12.15 ذكر

 49 3.853 12.22 49 2.385 11.24 أنثى

 104 4.927 15.13 104 2.891 11.72 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة  القراءة الناقدة
 التقليدية

 27 1.819 9.19 27 1.882 7.19 ذكر

 24 2.740 6.87 24 2.265 6.54 أنثى

 51 2.555 8.10 51 2.075 6.88 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 1.331 11.07 28 1.860 6.86 ذكر

 25 2.393 8.32 25 2.082 8.00 أنثى

 53 2.342 9.77 53 2.032 7.40 المجموا

 المجموا
 55 1.840 10.15 55 1.861 7.02 ذكر

 49 2.644 7.61 49 2.273 7.29 أنثى

 104 2.578 8.95 104 2.059 7.14 المجموا

 الدرجة الكلية
المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 

 التقليدية

 27 13.412 69.56 27 12.625 56.07 ذكر

 24 14.471 53.75 24 12.712 49.96 أنثى

 51 15.917 62.12 51 12.912 53.20 المجموا

المجموعررررررررررررررررررررررررررررة 
 التجريبية

 28 6.083 78.54 28 7.990 48.71 ذكر

 25 11.587 65.48 25 10.024 54.16 أنثى

 53 11.157 72.38 53 9.330 51.28 المجموا

 المجموا
 55 11.209 74.13 55 11.066 52.33 ذكر

 49 14.233 59.73 49 11.497 52.10 أنثى

 104 14.573 67.35 104 11.216 52.22 المجموا

أن هنرررراك فروقررررا  ظاهريرررة فررري المتوسطررررات الحسرررابية لعلمرررات الطلبرررة فررري  (1.4) يتضرررح مرررن الجرررردول
 .بين الطريقتين مقياس األداء القرائي

الحسرابية لعلمرات الطلبرة ذات داللرة إحصرائية ولمعرفة ما إذا كانت الفرروق الظاهريرة فري المتوسرطات 
(، وكانررت النتررائج ANCOVA)، تررم اسررتخدام اختبررار تحليررل التارراير الثلثرري (α=1.13) عنررد المسررتوس

 كما في الجدول التالي:
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( لعلمرات الطلبرة فري مقيراس تنميرة ANCOVA): نتائج اختبرار تحليرل التاراير المصراحب 8.3جدول 
 التدريس والجنس والتفاعل بينهما طريقةاألداء القرائي حسب 

درجااااااااات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوساااااااااااااااااط 
 المربعات

قيمااااااااااااااااااااااة ف 
 المحسوبة

مسااااتوى الداللاااااة 
 اإلحصائية

القااااااااااااااااااراءة 
الصاااااااااحيحة 

 المعبرة

 0.040* 4.314 28.333 1 28.333 االختبار القبلي

 *0000. 18.812 123.537 1 123.537 طريقة التدريس

 *0000. 21.573 141.671 1 141.671 الجنس

 6480. 0.210 1.377 1 1.377 الجنس× طريقة التدريس 

 6.567 99 650.139 الخطأ
  

 103 919.846 المجموع المعدل
   

القااااااااااااااااااراءة 
 الفاهمة

 *2990. 1.089 15.486 1 15.486 االختبار القبلي

 *0160. 5.957 84.709 1 84.709 طريقة التدريس

 0*002. 10.070 143.212 1 143.212 الجنس

 8860. 0.021 0.292 1 0.292 الجنس× طريقة التدريس 

 14.221 99 1407.892 الخطأ
  

 103 1647.385 المجموع المعدل
   

القااااااااااااااااااراءة 
 التذوقية

 6340. 228. 1.066 1 1.066 االختبار القبلي

 *0000. 13.231 61.910 1 61.910 طريقة التدريس

 *0000. 16.258 76.077 1 76.077 الجنس

 3350. 0.938 4.389 1 4.389 الجنس× طريقة التدريس 

 4.679 99 463.245 الخطأ
  

 103 605.837 المجموع المعدل
   

القااااااااااااااااااراءة 
 اإلبداعية

 0.230 1.462 20.566 1 20.566 االختبار القبلي

 *0.000 22.017 309.803 1 309.803 طريقة التدريس

 0*0.00 57.432 808.118 1 808.118 الجنس

 )555. 0.350 4.926 1 4.926 الجنس× طريقة التدريس 

 14.071 99 1393.021 الخطأ
  

 103 2500.115 المجموع المعدل
   

القااااااااااااااااااراءة 
 الناقدة

 0.780 0.079 353. 1 0.353 االختبار القبلي

 *0.000 15.405 69.036 1 69.036 طريقة التدريس

 *0.000 37.092 166.218 1 166.218 الجنس

 5640. 0.335 1.503 1 1.503 الجنس× طريقة التدريس 

 4.481 99 443.644 الخطأ
  

 103 684.760 المجموع المعدل
   

 6320. 0.230 31.838 1 31.838 االختبار القبلي الدرجة الكلية
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 *0.000 20.305 2806.299 1 2806.299 طريقة التدريس

 0*0.00 38.928 5380.074 1 5380.074 الجنس

 6530. 0.203 28.030 1 28.030 الجنس× طريقة التدريس 

 138.207 99 13682.533 الخطأ
  

 103 21875.538 المجموع المعدل
   

 (α=1.13) دالة عند المستوى* 

 النتائج المتعلقة بطريقة التدريس: 9.9.9.3
ف( المحسرروبة للفرررق بررين متوسررطي درجررات طلبررة المجمرروعتين )قيمررة  ( أنّ 4.2)يتضررح مررن الجرررردول 

مقيراس ( فري القصرة القصريرةالتري درسرت بطريقرة )التي درست بالطريقة التقليدية( والتجريبية )الضابطة 
 ،(0.000)( وأن قيمررة الداللررة اإلحصررائية 20.305)بحسررب طريقررة الترردريس هرري  تنميررة األداء القرائرري

هنراك فروقرا  ذات داللرة إحصرائية برين علمرات  ممرا يردل أنّ  .(=0.05) وهي أقل من مستوس الداللرة
 وكررذلك لجميررع المجرراالت. طلبررة المجموعررة التجريبيررة، متوسررطاتطلبرة المجموعررة الضررابطة مقارنررة مررع 
( =0.05) هناك أثرا  كبيرا  ذا داللة إحصائية عند مسرتوس الداللرة األمر الذي يقودنا إلى االستنتاج أنّ 

 يعررزس لطريقررة الترردريس. التاسررعلرردس طلبررة الصررف تنميررة األداء القرائرري فرري القصررة القصرريرة  السررتخدام
ولمعرفة مصدر الفروق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية، تم حساب المتوسطات الحسرابية المعدلرة 

 ، كما في الجدول التالي:تنمية األداء القرائيواألخطاء المعيارية البعدية لمتاير 

 القرائريتنميرة األداء  لمقيراس(: المتوسطات الحسابية المعدلرة واألخطراء المعياريرة البعديرة 3. 4)جدول 
 حسب طريقة التدريس.

 الخطأ المعياري المتوسط الحسابي المعدل الطريقة المجال

 0.364 13.334 الضابطة القراءة الصحيحة المعبرة

 0.356 15.564 المجموعة التجريبية

 0.532 18.076 الضابطة القراءة الفاهمة

 0.522 19.906 المجموعة التجريبية

 0.304 8.806 الضابطة القراءة التذوقية

 0.298 10.354 المجموعة التجريبية

 0.527 13.206 الضابطة بداعيةالقراءة اإل

 0.516 16.671 المجموعة التجريبية

 0.298 8.038 الضابطة القراءة الناقدة

 0.293 9.687 المجموعة التجريبية

 1.651 61.612 الضابطة الدرجة الكلية

 1.620 72.048 المجموعة التجريبية
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للمجموعة الضابطة التي درسرت بالطريقرة  للدرجة الكلية المتوسط المعدل ( أنّ 3. 4)من الجدول يتبين 
القصررررة الترررري درسررررت بطريقررررة )ن متوسررررط المجموعرررة التجريبيررررة قررررل مرررر( وهررررو أ61.612)التقليديرررة هررررو 

الفررروق بررين المجمرروعتين كانررت لصررالح المجموعررة  (، ممررا يرردل علررى أنّ 72.048)( الررذي بلررغ القصرريرة
 التجريبية في الدرجة الكلية ولجميع المجاالت.

 النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: 8.9.9.3

ف( المحسرروبة للفرررق بررين متوسررطي علمررات طلبررة المجمرروعتين )قيمررة  (، يتضررح أنّ 4.8)مررن الجرردول 
مقيراس ( فري القصرة القصريرةالتري درسرت بطريقرة )التي درست بالطريقة التقليدية( والتجريبية )الضابطة 

(، 0.000)وأن قيمررة الداللررة اإلحصررائية  .(38.928)بحسررب متايررر الجررنس هرري  تنميررة األداء القرائرري
أثررر ممررا يشرررير إلررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري ، (=0.05)مررن مسررتوس الداللررة  أقررلوهرري 

، يعزس لمتاير الجنس استخدام القصة القصيرة في مقياس تنمية األداء القرائي لدس طلبة الصف التاسع
ولمعرفرررة مصررردر الفرررروق برررين المجمررروعتين الضرررابطة والتجريبيرررة ترررم حسررراب  وكرررذلك لجميرررع المجررراالت.

 اآلتي: المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتاير الجنس كما في الجدول

(: المتوسررطات الحسررابية المعدلررة واألخطرراء المعياريررة البعديررة لمقيرراس تنميررة األداء القرائرري 3.3)جرردول 
 حسب متاير الجنس.

 الخطو المعياري المتوسط الحسابي المعدل الجنس المجال
القرررررررررراءة الصرررررررررحيحة 

 المعبرة
 0.346 15.622 ذكر

 0.367 13.277 أنثى

 0.509 20.168 ذكر القراءة الفاهمة

 0.539 17.814 أنثى

 0.292 10.438 ذكر القراءة التذوقية

 0.309 8.721 أنثى

 0.509 17.766 ذكر القراءة اإلبداعية

 0.540 12.110 أنثى

 0.286 10.132 ذكر القراءة الناقدة

 0.303 7.594 أنثى

 1.586 74.037 ذكر الدرجة الكلية

 1.680 59.623 أنثى
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( وهرررو 73.117)المتوسررط الحسررابي المعررردل للدرجررة الكليررة للرررذكور هررو  ( أنّ 3.3)يتبررين مررن الجررردول 
ين ( ممرا يردل علرى أن الفرروق بر31.281)أعلى من المتوسط الحسابي للدرجة الكلية لإلناث الذي بلغ 

 وكذلك لجميع المجاالت. المجموعتين كانت لصالح الذكور،

 بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنسالنتائج المتعلقة  4.9.9.3

طلبرة المجمروعتين الضرابطة  اتف( المحسوبة للفرق بين متوسرط)مة قي أنّ  (2. 4)من الجدول يتضح 
مقيراس ( فري القصرة القصريرةاسرتخدام التري درسرت بطريقرة )التي درست بالطريقرة التقليديرة( والتجريبيرة )

قيمرررة الداللرررة  ( وأنّ 0.203)بحسرررب التفاعرررل برررين طريقرررة التررردريس والجرررنس هررري  تنميرررة األداء القرائررري
وجررود فررروق عرردم ممررا يشرررير إلررى  .(=0.05)مررن مسررتوس الداللررة  كبررر(، وهرري أ0.653)اإلحصررائية 

 التاسرعلدس طلبرة الصرف  تنمية األداء القرائيفي القصة القصيرة أثر استخدام ذات داللة إحصائية في 
 وكذلك لجميع المجاالت. بين طريقة التدريس والجنسيعزس للتفاعل 

 تنمية األداء الكتابي اإلجابة على الفرع الثاني للسؤال األول: 8.9.3

لاادى طلبااة الصااف  األداء الكتااابي اسااتخدام القصااة القصاايرة فااي تنميااة مااا أثاار :علااىياانص السااؤال 
في تنمية األداء الكتابي لدى طلبة الصاف التاساع يختلف أثر استخدام القصة القصيرة  التاسع؟ وهل

 باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟

م تقدير ولإلجابة عن السؤال قامت الباحثة بحساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية على سلّ 
اعتمرراد علمررات الطلبررة فرري  ولحسرراب المتوسررطات الحسررابية واالنحرافررات المعياريررة تررمّ  األداء الكتررابي.

العينترررين التجريبيرررة والضرررابطة علرررى مقيررراس الكتابرررة وذلرررك بحسرررب الجرررنس وطريقرررة التررردريس، كمرررا فررري 
 الجدول اآلتي:

: األعداد والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لعلمات للطلبة في العينتين التجريبية 3.3جدول
 .طريقة التدريس في األداء الكتابي القبلي والبعدي م التقدير الكتابي حسبوالضابطة في سلّ 

 الدرجات البعدية الدرجات القبلية  المجال
المسررررررررررررررررررررررررررررتوس 

 الفكري
طريقررررررررررررررررررررررررررررة 

 التدريس
المتوسررررررررررط  الجنس

 الحسابي
االنحرررررررررررراف 

 المعياري
المتوسررررررررررط  العدد

 الحسابي
االنحررررررررررراف 

 المعياري
 العدد

المجموعرررررررررررررة 
 الضابطة

 87 8.313 33.233 87 1.128 38.111 ذكر
 83 8.173 33.132 83 3.321 33.173 أنثى

 33 8.173 33.228 33 1.732 33.713 المجموا
 82 1.383 38.382 82 1.888 38.238 ذكرالمجموعرررررررررررررة 
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 83 8.127 31.231 83 1.122 33.311 أنثى التجريبية
 31 1.823 31.113 31 1.328 38.132 المجموا

 33 8.121 38.387 33 1.877 38.187 ذكر المجموا
 49 8.211 38.212 31 1.283 33.127 أنثى

 313 8.132 38.311 313 1.331 33.223 المجموا
المسررررررررررررررررررررررررررررتوس 

 األسلوبي
المجموعرررررررررررررة 

 الضابطة
 87 2.381 13.117 87 2.213 81.323 ذكر
 83 31.831 18.311 83 2.131 87.222 أنثى

 33 2.823 13.783 33 7.333 82.287 المجموا
المجموعرررررررررررررة 

 التجريبية
 82 2.182 11.218 82 2.337 82.823 ذكر
 83 2.227 13.781 83 3.118 87.221 أنثى

 31 7.118 11.321 31 2.213 82.113 المجموا
 33 7.823 11.121 33 7.332 82.278 ذكر المجموا

 31 2.227 13.338 31 2.2228 87.773 أنثى
 313 2.172 18.323 313 7.373 82.133 المجموا

المسررررررررررررررررررررررررررررتوس 
 التنظيمي

 

المجموعرررررررررررررة 
 الضابطة

 87 3.272 33.332 87 3.813 32.812 ذكر
 83 1.321 32.222 83 1.311 32.211 أنثى

 33 3.133 32.132 33 1.273 32.331 المجموا
المجموعرررررررررررررة 

 التجريبية
 82 3.312 33.217 82 3.833 33.833 ذكر
 83 3.182 37.121 83 1.338 32.131 أنثى

 31 3.332 32.313 31 1.731 33.211 المجموا
 33 3.213 33.321 33 3.823 33.733 ذكر المجموا

 31 1.133 37.181 31 1.823 32.382 أنثى
 313 3.131 32.831 313 1.283 32.127 المجموا

المسررررررررررررررررررررررررررررتوس 
 التحريري

المجموعرررررررررررررة 
 الضابطة

 87 3.111 31.111 87 3.312 33.333 ذكر
 83 1.312 31.332 83 1.721 31.121 أنثى

 33 3.313 31.178 33 3.231 38.111 المجموا
المجموعرررررررررررررة 

 التجريبية
 82 3.231 33.217 82 3.218 1.218 ذكر
 83 3.233 32.321 83 8.123 33.131 أنثى

 31 3.732 33.311 31 1.721 31.313 المجموا
 33 3.111 31.123 33 3.727 31.131 ذكر المجموا

 31 3.311 33.171 31 1.311 38.131 أنثى
 313 3.772 33.333 313 3.823 33.883 المجموا

المجموعرررررررررررررة  المجموا الكلي
 الضابطة

 87 37.227 73.711 87 37.88 22.222 ذكر
 83 37.183 73.311 83 37.22 22.132 أنثى

 33 37.831 71.131 33 37.83 22.183 المجموا
 82 31.823 71.313 82 32.211 22.113 ذكرالمجموعرررررررررررررة 
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 83 32.128 21.311 83 38.238 22.121 أنثى التجريبية
 31 32.711 72.322 31 33.123 22.322 المجموا

 33 32.131 78.212 33 32.132 27.312 ذكر المجموا
 31 37.333 71.131 31 33.872 27.218 أنثى

 313 32.381 73.231 313 32.331 27.382 المجموا
هناك فروقا ظاهرية في المتوسطات الحسابية لعلمات الطلبة فري األداء  ( أنّ 3.3)يتضح من الجدول 

ولمعرفررة إذا مررا كانررت الفررروق الظاهريررة فرري المتوسررطات  الكتررابي بررين الطررريقتين التجريبيررة والضررابطة.
0.05)الحسابية لعلمات الطلبة ذات داللة إحصائية عند المستوس  = α)  تم اسرتخدام اختبرار التاراير

 وكانت النتائج كما في الجدول اآلتي: (ANCOVA)المصاحب 

الطلبررة فرري تنميررة األداء ( لعلمررات ANCOVA): نتررائج اختبررار تحليررل التارراير المصرراحب 2.3جرردول
 التدريس والجنس والتفاعل بينهما الكتابي حسب طريقة

مجمررررررررررررررررررررررررررررررررررررروا  مصدر التباين المجال
 المربعات

درجررات 
 الحرية

متوسرررررررررررررررررررررررررررررررررررط 
 المربعات

قيمرررررررررررررررة ف 
 المحسوبة

مسرررررررتوس الداللرررررررة 
 اإلحصائية

المسررررررررررررررررررررتوس 
 الفكري

 1.111 13.132 311.323 3 311.323 االختبار القبلي
 *1.183 3.888 18.383 3 18.383 الجنس

 *1.181 3.138 11.878 3 11.878 طريقة التدريس
 1.332 8.332 33.278 3 33.278 الجنس* طريقة التدريس

   2.881 11 232.223 الخطو
    311 273.111 المجموا المعدل

المسررررررررررررررررررررتوس 
 األسلوبي

 1.111 81.331 3833.377 3 3833.377 االختبار القبلي
 *1.133 2.737 132.733 3 132.733 الجنس

 1.838 3.377 23.313 3 23.313 طريقة التدريس
 1.133 1.113 32.323 3 32.323 الجنس* طريقة التدريس

   33.222 11 3337.313 الخطو
    311 2737.232 المجموا المعدل

المسررررررررررررررررررررتوس 
 التنظيمي

 1.111 23.872 731.338 3 731.338 االختبار القبلي
 1.331 8.172 81.222 3 81.222 الجنس

 1.337 8.317 82.713 3 82.713 طريقة التدريس
 1.722 1.121 3.182 3 3.182 الجنس* طريقة التدريس

   33.312 11 3312.313 الخطو
    311 3131.311 المجموا المعدل

المسررررررررررررررررررررتوس 
 التحريري

 1.111 28.173 117.122 3 117.122 االختبار القبلي
 1.772 1.123 1.172 3 1.172 الجنس

 *1.111 81.131 827.217 3 827.217 طريقة التدريس
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 *1.121 1.382 17.322 3 17.322 الجنس* طريقة التدريس
   38.137 11 3321.222 الخطو

    311 8131.721 المجموا المعدل
المجمرررررررررررررررررررروا 

 الكلي
 1.111 73.133 31813.223 3 31813.223 االختبار القبلي

 *1.181 3.182 118.713 3 118.713 الجنس
 *1.112 7.132 3122.733 3 3122.733 طريقة التدريس

 1.818 3.231 117.817 3 117.817 الجنس* طريقة التدريس
   322.118 11 32332.11 الخطو

    311 11283.312 المجموا المعدل
0.05)*دالة عند المستوس  = α) 

 المتعلقة بطريقة التدريسالنتائج  9.8.9.3
المحسرروبة للفررررق بررين متوسرررطي درجررات طلبرررة المجمررروعتين  (ف)قيمرررة  ( أنّ 2.3)يتضررح مرررن الجرردول 

 وأنّ  (7.132)الضابطة والتجريبية في قياس األداء الكتابي بحسرب طريقرة التردريس للدرجرة الكليرة هري 
0.05)وهي أقل مرن مسرتوس الداللرة  (1.112)قيمة الداللة اإلحصائية هي  = α)  ّهنراك  ممرا يردل أن

فروقررررا ذات داللررررة إحصررررائية بررررين علمررررات طلبررررة المجموعررررة الضررررابطة مقارنررررة مررررع طلبررررة المجموعررررة 
0.05)ذا داللررة إحصررائية عنررد مسررتوس الداللررة  هنرراك أثرررا   األمررر الررذي يشررير إلررى أنّ  ،التجريبيررة = α) 

الصرف التاسرع يعرزس لطريقرة التردريس الستخدام اسرتراتيجية القصرة فري تنميرة األداء الكترابي لردس طلبرة 
وهري  (1.181)وأن قيمرة الداللرة اإلحصرائية هري  (3.138)للمستوس الفكري كانرت  (ف)كما أن قيمة 

0.05)أقرل مرن مسررتوس الداللرة  = α)  وقيمررة  (81.131)وكررذلك قيمتهرا فرري المسرتوس التحريررري كانرت
ذا داللرررة إحصرررائية عنرررد مسرررتوس الداللرررة  ا  هنررراك أثرررر  ممرررا يشرررير إلرررى أنّ  (1.111)الداللرررة اإلحصرررائية 

(0.05 = α)  السررتخدام اسررتراتيجية القصررة فرري تنميررة المسررتوس الفكررري والتحريررري للكتابررة لرردس طلبررة
 الصف التاسع يعزس لطريقة التدريس.

 وأنّ  (3.377)المحسوبة بحسب متاير الطريقة للمستوس األسرلوبي كانرت  (ف)أما الدرجة الكلية لقيمة 
0.05)وهرري أكبررر مررن مسررتوس الداللررة  (1.838قيمررة الداللررة اإلحصررائية هرري ) = α)  ممررا يشررير إلررى

عردم وجررود فرروق ذات داللررة إحصرائية فرري فاعليررة اسرتخدام القصررة فري تنميررة المسرتوس األسررلوبي يعررزس 
مرري الدرجررة الكليررة لقيمررة ف المحسرروبة بحسررب متايررر الجررنس للمسررتوس التنظي لمتايررر الطريقررة، كمررا أنّ 

0.05)وهي أكبرر مرن مسرتوس الداللرة  (1.337قيمة الداللة اإلحصائية هي ) وأنّ  (8.317) كانت =

α)  ّا يشير إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في فاعلية استخدام القصة فري تنميرة المسرتوس مم
ريبيررة تررم ولمعرفررة مصررادر الفررروق بررين المجمرروعتين الضررابطة والتج التنظيمرري يعررزس لمتايررر الطريقررة.
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المعياريرة البعديرة لمتايرر اسرتخدام القصرة القصريرة كمرا الحسابية المعدلرة واألخطراء  حساب المتوسطات
 في الجدول اآلتي:

: المتوسررطات الحسررابية المعدلررة واألخطرراء المعياريررة البعديررة السررتخدام القصررة القصرريرة فرري 7.3جرردول
 تنمية األداء الكتابي حسب متاير الطريقة.

 الخطو المعياري المتوسط الحسابي المعدل الطريقة المجال
 1.131 33.133 الضابطة المستوس الفكري

 1.133 31.117 التجريبية 
 1.318 38.733 الضابطة المستوس التحريري

 1.323 32.331 التجريبية 
 3.132 78.333 الضابطة الدرجة الكلية

 3.223 71.331 التجريبية 
المتوسرررط المعررردل للمسرررتوس الفكرررري والمسرررتوس األسرررلوبي والدرجرررة الكليرررة  أنّ ( 7.3)يتبرررين مرررن الجررردول 

للمجموعة التجريبيرة التري درسرت بالقصرة أعلرى مرن متوسرط المجموعرة الضرابطة التري درسرت بالطريقرة 
  .الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية االعتيادية مما يدل على أنّ 

 قة بمتغير الجنس:النتائج المتعل 8.8.9.3
قيمرررة ف المحسررروبة للفررررق برررين متوسرررطي درجرررات طلبرررة المجمررروعتين  أنّ  (2.3) يتضرررح مرررن الجررردول

م األداء الكتابي لدس طلبة الصف التاسرع فري تنميرة المسرتوس الفكرري لردداء الضابطة والتجريبية في سلّ 
وهي أقل من مسرتوس  (1.183)قيمة الداللة اإلحصائية  وأنّ  ،(3.888)الكتابي بحسب متاير الجنس 

0.05)الداللررة  = α)  اسررتخدام القصررة فرري  أثرررممررا يشررير إلررى وجررود فررروق ذات داللررة إحصررائية فرري
  تنمية المستوس الفكري يعزس لمتاير الجنس.

م المحسرروبة للفرررق بررين متوسررطي درجررات طلبررة المجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة فرري سرررلّ  (ف)وقيمررة 
األداء الكتررابي لرردس طلبررة الصررف التاسررع فرري تنميررة المسررتوس األسررلوبي لرردداء الكتررابي بحسررب متايررر 

0.05)وهري أقرل مرن مسرتوس الداللرة  (1.133)قيمة الداللة اإلحصائية  وأنّ  (2.737)الجنس  = α) 
سرلوبي مما يشير إلى وجرود فرروق ذات داللرة إحصرائية فري أثرر اسرتخدام القصرة فري تنميرة المسرتوس األ

 يعزس لمتاير الجنس.

م المحسرروبة للفرررق بررين متوسررطي درجررات طلبررة المجمرروعتين الضررابطة والتجريبيررة فرري سرررلّ  (ف)وقيمررة 
األداء الكتررابي لرردس طلبررة الصررف التاسررع فرري تنميررة المسررتوس التنظيمرري لرردداء الكتررابي بحسررب متايررر 

0.05)وهي أكبر من مستوس الداللة  (1.331) قيمة الداللة اإلحصائية وأنّ  (8.172)الجنس  = α) 
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ا يشرررير إلرررى عررردم وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية فررري أثرررر اسرررتخدام القصرررة فررري تنميرررة المسرررتوس مّمررر
 التنظيمي يعزس لمتاير الجنس.

م المحسروبة للفررق برين متوسرطي درجرات طلبرة المجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري سرلّ  (ف)أما قيمرة 
لبررة الصررف التاسررع فرري تنميررة المسررتوس التحريررري لرردداء الكتررابي بحسررب متايررر األداء الكتررابي لرردس ط

0.05)وهي أكبر من مستوس الداللة ( 1.772)قيمة الداللة اإلحصائية  وأنّ ( 1.123)الجنس  = α) 
ا يشرررير إلرررى عررردم وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية فررري أثرررر اسرررتخدام القصرررة فررري تنميرررة المسرررتوس مّمررر

 لمتاير الجنس.التحريري يعزس 

م المحسروبة للفررق برين متوسرطي درجرات طلبرة المجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري سرلّ  (ف)أما قيمرة 
وهري أقرل مرن  (3.182)األداء الكتابي لردس طلبرة الصرف التاسرع للدرجرة الكليرة بحسرب متايرر الجرنس 

0.05)مستوس الداللة  = α)  ّأثرر اسرتخدام القصرة ا يشير إلى وجود فروق ذات داللة إحصرائية فري مم
ولمعرفررة مصرردر الفررروق بررين المجمرروعتين  فرري تنميررة األداء الكتررابي بشرركل عررام يعررزس لمتايررر الجررنس.

حساب المتوسطات الحسابية المعدلة واألخطاء المعيارية البعدية لمتايرر القصرة  التجريبية والضابطة تمّ 
 الجدول اآلتي:في تنمية المستوس الفكري واألسلوبي والدرجة الكلية كما في 

: المتوسررطات الحسررابية المعدلررة واألخطرراء المعياريررة البعديررة السررتخدام القصررة حسررب متايررر 2.3جرردول
 الجنس

 الخطو المعياري المتوسط الحسابي المعدل الجنس المجال
 1.112 33.137 ذكر المستوس الفكري

 1.132 31.172 أنثى
 1.173 11.731 ذكر المستوس األسلوبي

 3.181 13.113 أنثى
 3.233 78.227 ذكر الدرجة الكلية

 3.131 72.232 أنثى
المتوسط المعدل لإلناث للمجموعرة التجريبيرة أكبرر مرن المتوسرط الحسرابي  ( أنّ 2.3)ن من الجدول يتبيّ 

 الفروق كانت لصالح اإلناث في المجموعة التجريبية. المعدل للذكور مما يدل على أنّ 

 المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنسالنتائج  4.8.9.3
قيمرررة ف المحسررروبة للفررررق برررين متوسرررطي علمرررات طلبرررة المجمررروعتين  نّ ( أ2.3)يتضرررح مرررن الجررردول 

داء الكتررابي بحسررب دس طلبررة الصررف التاسررع فرري تنميررة األلررطة والتجريبيررة فرري اسررتخدام القصررة الضرراب
( 1.818)قيمرة الداللرة اإلحصرائية  وأنّ  ،(3.231) لكليرةالتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس للدرجة ا
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0.05)كبر من مستوس الداللة وهي أ = α) حصرائية فري مما يشير إلرى عردم وجرود فرروق ذات داللرة إ
س وطريقررة الترردريس وكررذلك داء الكتررابي يعررزس للتفاعررل بررين الجررناألفاعليررة اسررتخدام القصررة فرري تنميررة 

 .المجاالت

 النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني:  8.3
طلبااة الصااف  ماا أثاار اسااتخدام القصاة القصاايرة فااي تصاويب التصااورات الخطااأ لابع  المفاااهيم النحويااة لادى

 التاسع؟ وهل يختلف أثر استخدام القصة القصيرة باختالف طريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما؟

حصرائية عنرد توجرد فرروق ذات داللرة إ تيرة: الن صرحة الفرضرية اآلكد مرالتولإلجابة عن هذا السؤال تم 
0.05)مسررررتوس الداللررررة  = α)  بررررين متوسررررطات علمررررات طلبررررة الصررررف التاسررررع فرررري اختبررررار تصررررويب

حسرررراب  وتررررمّ  تعررررزس لطريقررررة الترررردريس والجررررنس والتفاعررررل بينهمررررا. التصررررورات الخطررررو للمفرررراهيم النحويررررة
وذلك بحسب طريقة  على اختبار تصويب التصورات الخطو المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية

 تي:الجنس والتدريس كما في الجدول اآل

والمتوسرررطات الحسرررابية واالنحرافرررات المعياريرررة لعلمرررات الطلبرررة فررري المجمررروعتين  : األعرررداد1.3جررردول
حسب طريقة التردريس فري االختبرارين القبلري  تصورات الخطوفي اختبار تصويب ال التجريبية والضابطة

 .والبعدي
 الدرجات البعدية الدرجات القبلية 

طريقررررررررررررررررررررررررررررررررة 
 التدريس

المتوسررررررررررط  الجنس
 الحسابي

االنحررررررررررررراف 
 المعياري

المتوسررررررررررط  العدد
 الحسابي

االنحررررررررررراف 
 المعياري

 العدد

المجموعرررررررررررررررررة 
 الضابطة

 87 2.123 37.171 87 2.732 33.111 ذكر
 83 31.131 32.222 83 2.137 32.312 أنثى

 33 1.827 37.121 33 2.713 33.183 المجموا
المجموعرررررررررررررررررة 

 التجريبية
 82 2.337 32.118 82 2.383 38.313 ذكر
 83 1.231 88.311 83 1.312 32.381 أنثى

 31 1.813 81.821 31 1.181 33.132 المجموا
 33 2.333 37.211 33 2.133 31.733 ذكر المجموا

 13 1.138 81.373 31 1.383 37.733 أنثى
 313 1.873 31.331 313 1.113 33.213 المجموا

فررري  لعلمرررات الطلبرررة قرررا ظاهريرررة فررري المتوسرررطات الحسرررابيةهنررراك فرو  نّ ( أ1.3)يتضرررح مرررن الجررردول 
 ولمعرفرة مرا إذا ،تجريبيرة والضرابطةللمفاهيم النحوية بين الطرريقتين ال اختبار تصويب التصورات الخطو

 مررات الطلبررة ذات داللررة إحصررائية عنررد المسررتوسكانررت الفررروق الظاهريررة فرري المتوسررطات الحسررابية لعل



83 
 

(0.05 = α)  ّام اختبرررار تحليرررل التاررراير المصررراحباسرررتخد ترررم (ANCOVA)  وكانرررت النترررائج كمرررا فررري
 تي:الجدول اآل

لعلمررررات الطلبررررة فرررري اختبررررار ( ANCOVA)نتررررائج اختبررررار تحليررررل التارررراير المصرررراحب  :31.3جرررردول
 تصويب التصورات الخطو حسب الجنس وطريقة التدريس والتفاعل بينهما.

مجمررررررررررررررررررررررررررررررررروا  مصدر التباين
 المربعات

درجرررررررررات 
 الحرية

متوسررررررررررررررررررررررررررررط 
 المربعات

قيمرررررررررررررررررررررررررة ف 
 المحسوبة

مستوس الداللة 
 اإلحصائية

 *1.111 323.333 3331.118 3 3331.118 االختبار القبلي
 1.331 1.171 33.378 3 33.378 الجنس

 *1.138 2.321 3121311 3 312.311 طريقة التدريس
 1.723 1.111 8.723 3 8.723 الجنس* طريقة التدريس

   81.818 11 8121.11 الخطو
    311 2231.31 المجموا المعدل

0.05)*دالة عند المستوى  = α) 

 بطريقة التدريس:النتائج المتعلقة  9.8.3
المحسرروبة للفرررق بررين متوسررطي درجررات طلبررة المجمرروعتين  (ف)قيمررة  نّ ( أ31.3)يتضررح مررن الجرردول 
ريس للمفرراهيم النحويررة بحسررب طريقررة التررد ة فرري اختبررار تصررويب التصررورات الخطرروالضررابطة والتجريبيرر

0.05)قررل مررن مسررتوس الداللررة وهرري أ( 1.138)حصررائية هرري قيمررة الداللررة اإل وأنّ  ،(2.321) = α) 
هناك فروقرا ذات داللرة إحصرائية برين علمرات طلبرة المجموعرة الضرابطة مقارنرة مرع  نّ أ على ا يدلممّ 

 ام القصرررة فررري تصرررويب التصرررورات الخطررروثرررر اسرررتخدإلرررى أ ذلرررك يشررريرت المجموعرررة التجريبيرررة و علمرررا
ولمعرفة مصردر الفرروق برين المجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة  للمفاهيم النحوية يعزس لطريقة التدريس.

القصيرة في  خطاء المعيارية البعدية لمتاير استخدام القصةالمتوسطات الحسابية المعدلة واألحساب  تمّ 
 تي:مفاهيم النحوية كما في الجدول اآللل تصويب التصورات الخطو

خطررراء المعياريرررة البعديرررة السرررتخدام القصرررة القصررريرة ابية المعدلرررة واألالمتوسرررطات الحسررر :33.3 جررردول
 حسب طريقة التدريس.

 الخطو المعياري متوسط الحسابي المعدلال يقةالطر 
 1.722 37.711 الضابطة
 1.731 81.322 التجريبية
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المتوسررط المعرردل للمجموعررة التجريبيررة الترري درسررت بطريقررة القصررة هررو  نّ ( أ33.3)يتبررين مررن الجرردول 
ا ممّ ( 37.711)طة التي درست بالطريقة التجريبية كبر من متوسط المجموعة الضابوهو أ (81.322)

 الفروق بين المجموعتين كانت لصالح المجموعة التجريبية. نّ يدل على أ

 النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: 8.8.3
الدرجرة الكليرة لقيمرة ف المحسروبة للفررق برين متوسرطي علمرات طلبرة  نّ ( أ31.3)يتضح مرن الجردول 

يم للمفرراه تصرويب التصرورات الخطرو فري القصريرةاسرتخدام القصرة مجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري ال
قيمررة الداللرة اإلحصررائية  وأنّ  ،(1.171)النحويرة لردس طلبررة الصرف التاسررع بحسرب متايرر الجررنس هري 

0.05)كبر من مستوس الداللة وهي أ (1.331)هي  = α)  ّلة لى عدم وجود فروق ذات دالا يشير إمم
القصريرة فري تصرويب التصرورات الخطررو للمفراهيم النحويرة لردس طلبررة  ثرر اسرتخدام القصررةإحصرائية فري أ

 التاسع يعزس لمتاير الجنس. الصف

 النتائج المتعلقة بالتفاعل بين طريقة التدريس والجنس 4.8.3
المحسوبة للفرق بين متوسطي علمات طلبرة  (ف)الدرجة الكلية لقيمة  نّ ( أ31.3)يتضح من الجدول 

يم للمفرراه القصريرة فري تصرويب التصرورات الخطرواسرتخدام القصرة مجمروعتين الضرابطة والتجريبيرة فري ال
 نّ وأ ،(1.111)عررل بررين الجررنس وطريقررة الترردريس هرري بحسررب التفا النحويررة لرردس طلبررة الصررف التاسررع

0.05)كبررر مررن مسررتوس الداللررة وهرري أ (1.723) الداللررة اإلحصررائيةقيمررة  = α) لررى عرردم ا يشررير إمّمرر
فررري تصرررويب التصرررورات الخطرررو  ثرررر اسرررتخدام القصرررة القصررريرةفررري أ وجرررود فرررروق ذات داللرررة إحصرررائية

 للتفاعل بين الجنس وطريقة التدريس. الصف التاسع يعزسلدس طلبة  للمفاهيم النحوية

 تصويب التصورات الخطأ: 3.8.3
راسرة علرى البردائل فري لمعرفة ما هي التصورات الخطو قامت الباحثة برصدها من خلل إجابة عينة الد

 ،ن وجرود العديرد مرن التصرورات الخطرو لرديهموقرد تبريّ  ،اختبار التصرورات الخطرو للمفراهيم النحويرة القبلري
 ن ذلك:يبيّ  38.3 والجدول ،وتم رصد التصور الخطو األكثر تكرارا  

طلبررة  : التصررورات الخطررو عنررد الطلبررة فرري اختبررار التصررورات الخطررو للمفرراهيم النحويررة لرردس38.3جرردول
 الصف التاسع

 التصورات الخطو لدس الطلبة في اختبار التصورات الخطو للمفاهيم النحوية لدس طلبة الصف التاسع
 التفسير خطوالمفهوم ال التفسير المفهوم الصحيح المفهوم الرقم
أضيفت إلى اسرم ظراهر  شجون ذوالحديث  األسماء الخمسة 3

 وعلمة رفعها الواو
أضرررررريفت إلررررررى يرررررراء المررررررتكلم  خطيب وشاعر أبي

 وعلمة رفعها الياء
بزيررادة األلررف والنررون وعلمررة  سرررلمت المرررديرة علرررىبزيرررررررادة األلرررررررف والنرررررررون  الطالبتررررررران دخلرررررررت المثنى 8
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وعلمررررة إعرابرررره األلررررف  المدرسة
 ألنه مرفوا

فازترررررررررررررررررا  طالبتررررررررررررررررران
 بالمدرسة

 إعرابه الكسرة ألنه مجرور

جمررررررررررررع المررررررررررررذكر  1
 السالم

أطمرررررراا  للصررررررليبين  
 بيت المقدس في

بزيرررررررررادة اليررررررررراء والنرررررررررون 
وعلمررررررة إعرابرررررره اليرررررراء 

 ألنه مجرور

هرررررزم القائرررررد صرررررلح 
 الصليبيونالدين 

والنرررون وعلمرررة بزيرررادة اليررراء 
 مجرور إعرابه الواو ألنه

جمرررررررررررع المؤنرررررررررررث  3
 السالم

خرجرررررررت الجامعرررررررة 
للعمررررررررررل  طبيبررررررررررات  
 الصحي

بزيررررررررادة األلررررررررف والترررررررراء 
وعلمررررة إعرابرررره الكسرررررة 

 ألنه منصوب

حالة  الطبيباتِ  راقبت
 المريضة

بزيررادة األلرررف والتررراء وعلمرررة 
 إعرابه األلف ألنه مجرور

التطرررور  حجرررم  كررران  اسم كان وخبرها 3
 هائل   االلكتروني

ترفرررررع المبتررررردأ وتنصرررررب 
 الخبر

التطرررررور حجرررررم  كررررران 
 هائل  االلكتروني 

 ترفع المبتدأ وترفع الخبر

لنرررررررا  فررررررراغفر"ربنرررررررا  فعل األمر 2
 ذنوبنا"

علررى حرردوث الطلررب دل 
فررررررري الرررررررزمن المسرررررررتقبل 

 وعلمة بنائه السكون

ذو سرررعة مرررن  "لينفرررق
 سعته"

 اقترن بلم األمر

تناولرررررررررررت األسررررررررررررة  المفعول به 7
 العشاء طعام

اسرررم منصررروب دل علرررى 
مررررررن وقررررررع عليرررررره فعررررررل 

 الفاعل

المفعررررررررول المطلررررررررق/ 
 المفعول فيه

اسررررررم منصرررررروب جرررررراء مبينررررررا 
للسررررربب/ اسرررررم منصررررروب دل 

 على ظرف المكان
الحديقرررررررررة  بسررررررررراتين جمع التكسير 2

 مثمرة
تايررررررررت صرررررررورة مفررررررررده 

 وعلمة رفعه الضمة
زيررررررادة األلررررررف والترررررراء علررررررى  جمع المؤنث السالم

 مفرده وعلمة رفعه الضمة
الفعررررررل المضرررررررارا  1

 المنصوب
عجلرررررررة  تايرررررررر لرررررررن

 الزمن الحقيقة
سبق بحرف نصرب يفيرد 
النفرررررررري فرررررررري المسررررررررتقبل 

 وعلمة نصبه الفتحة

 الفعررررررررررررل المضرررررررررررررارا
 المنفي

سرررررربق بحرررررررف نصررررررب يفيررررررد 
النفررري فررري الماضررري وعلمرررة 

 نصبه السكون
أبررد فصررول  الشرتاء   المبتدأ 31

 السنة
اسررررررم مرفرررررروا وقررررررع فرررررري 

 ابتداء الكلم
الشرررررررتاء يسرررررررقط  فررررررري

الشرررتاء أترررى المطرررر/ 
 محمل بالبرد

حرف وقع في ابترداء الكرلم/ 
 فعل وقع في ابتداء الكلم

المسررررررجد األقصررررررى  الخبر 33
المسررررررررررررلمين  قبلرررررررررررة
 األولى

 جاءت بعد المبتدأ مباشرة األقصى قبلة  

تنصرررررب المبتررررردأ وترفرررررع  الباطل  زهوق  إن  اسم إن وخبرها 38
 الخبر

تنصرررررررررب المبتررررررررردأ وتنصرررررررررب  الباطل  زهوقا  إن 
 الخبر

الفعررررررررل الماضرررررررري  31
 المبني على الضم

فهمررررررررررروا  الطرررررررررررلب
 الدرس

 رفع فاعلألنه في محل  الدرس فهمت   التصاله بواو الجماعة

 هنررردكتبرررت القصرررة  الفاعل 33
 قبل أسبوا

اسم مرفوا دل على مرن 
 قام بالفعل

 اسم يوتي بعد الفعل مباشرة القصة

مرررراا مبنرررري للمجهررررول  القيد ر  سِ ك   نائب الفاعل 33
بضم أوله وكسر ما قبل 

 آخره

مضرررارا مبنررري للمعلررروم بفرررتح  القيد رتكس  ي  
 أوله وفتح ما قبل آخره

اسم منصوب دل علرى مكران  ظرف مكاناسرررم منصررروب دل علرررى إلررررى  يومررررا  سررررنرجع المفعرررررررررررررول فيررررررررررررره  32
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نرررررا ونارررررررق فرررررري حيّ  ظرف الزمان()
 دافئات المنى

زمرررررررران حرررررررردوث الفعررررررررل 
 يتضمن معنى في

حرردوث الفعررل يتضررمن معنررى 
 فيه

يررروم تمرررور السرررماء " المفعول المطلق 37
" سرورة الطرور، مورا  
 1آية 

اسررم منصرروب جرراء مررن 
 معناه ؤكدلفظ الفعل لي

اسرررم منصررروب دل علرررى مرررن  المفعول به
 وقع عليه فعل الفاعل

 طلبررررررا   يجتهررررررد زيررررررد المفعول ألجله 32
 للتفوق

اسم منصوب جراء مبينرا 
 للسبب

اسرررم منصررروب دل علرررى مرررن  المفعول به
 وقع عليه فعل الفاعل

 مهندسرررررررو المبررررررراني الجر باإلضافة 31
 فنانون

المضرررراف نكررررررة حرررررذفت 
نونررررررره والمضررررررراف إليررررررره 

 معرفة

 مهندسررررررررون المبرررررررراني
 فنانون

المضرررراف معرفررررة والمضرررراف 
 إليه معرفة

اسرررررم منصررررروب يصرررررف  هلال   ظهر القمر الحال 81
هيئة الفاعل عند حدوث 

 الفعل

اسررررررررررم يرررررررررردل علررررررررررى صررررررررررفة  صفة
 الموصوف

النحويرة قامرت الباحثرة بحسراب  أثر القصة في تصويب التصورات الخطو في بعا المفاهيم أما لدراسة
 .يوضح ذلك 31.3 وحساب نسبة التحسن والجدوللتصورات الخطو قبل وبعد التجريب شيوا ا نسب

 .نسب شيوا التصورات الخطو قبل وبعد التجريب ونسبة التحسن :31.3جدول

ؤال
الس

 المفهوم 
 المجموعة التجريبية ذكور

نسررررررررررررررررررربة 
 التحسن

 المجموعة التجريبية إناث
نسرررررررررررررررررربة 
نسرررربة الشرررريوا  التحسن

 قبل التجريب
الشررررريوا نسررررربة 

 بعد التجريب
نسررررربة الشرررررريوا 
 قبل التجريب

نسررررررربة الشررررررريوا 
 بعد التجريب

 12 36*** 48*** 83.3 39.2*** 60.7** األسماء الخمسة 3
 4 76* 80* 31.7 67.8** 78.5* المثنى 8
 16 64** 80* 7.3 75* 82.1* جمع المذكر السالم 1
 12 72* 84* 31.7 71.4* 82.1* جمع المؤنث السالم 3
 8 48*** 56** 83.8 64.5** 85.7* اسم كان وخبرها 3
 12 60** 72* - 85.7* 85.7* فعل األمر 2
 8 32*** 40*** 82.2 39.2*** 67.8** المفعول به 7
 28 48*** 76* 1.2 67.8** 71.4* جمع التكسير 2
 8 76* 84* 7.3 71.4* 78.5* الفعل المضارا المنصوب 1
 32 - 32*** 83 39.2*** 64.2** المبتدأ 31
 24 44*** 68** 37.2 60.7** 78.5* الخبر 33
 10 60** 68** 33.1 71.4* 85.7* اسم إن وخبرها 38
 4 72* 76* 33.8 75* 89.2* الفعل الماضي 31
 12 20**** 32*** 7.3 71.4* 78.5* الفاعل 33
 12 44*** 56** 31.7 71.4* 85.1* نائب الفاعل 33
 4 56** 60** 33.1 64.2** 78.5* فيهالمفعول  32
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 16 24**** 40*** 1.2 67.8** 71.4* المفعول المطلق 37
 24 28**** 52** 82.2 53.5** 82.1* المفعول ألجله 32
 16 48*** 64** 31.2 64.2** 75* الجر باإلضافة 31
 4 56** 60** 33.1 64.2** 78.5* الحال 81
 ****شيوا منخفا جدا  -3***شيوا منخفا -1**شيوا متوسط -8*شيوا عال -3

وللحكرم علرى أفرراد  يتبين لردينا نسربة التحسرن قبرل وبعرد التجريرب. 31.3 من خلل اإلشارات في جدول
 ،وا عررال  إلررى شرري تصررنيف نسررب الشرريوا فيهررا العينررة بررون لررديهم تصررورات خطررو فرري المفرراهيم النحويررة تررمّ 

 :الجدول اآلتيوفق وذلك  ،ومنخفا جدا   ،ومنخفا ،ومتوسط

تصرررنيف نسرررب الشررريوا فررري مسرررتويات التصرررورات الخطرررو والنسررربة المئويرررة لهرررا قبرررل وبعرررد : 33.3جررردول
 التجريب.

مسرررررررررررررررررررتويات 
 نسبة الشيوا الشيوا

 إناث ذكور
 بعد التجريب قبل التجريب بعد التجريب قبل التجريب
عرررررررررررررررررررررردد 
تكررررررررررررررررررار 

 الشيوا

تكرررررررررررررررررررررررررررار 
التصرررررررورات 

 البديلة

عرررررررررررررردد 
تكررررررررررار 
 الشيوا

تكرررررررررررررررررررررررررار 
التصرررررورات 

 البديلة

عررررررررررررررررردد 
تكرررررررررررررار 
 الشيوا

تكرررررررررررررررررررررررررررررار 
التصرررررررررورات 

 البديلة

عررررررررررررررررررررردد 
تكرررررررررررررررررار 

 الشيوا

تكرررررررررررررررررررررررررار 
التصرررررورات 

 البديلة
 %81 3 %13 7 %31 2 %23 37 311-71 عال  

 %83 3 %13 7 %33 1 %33 1 31-21 متوسط
 %13 7 %83 3 %33 1 - - 11-31 منخفا

 %81 3 %3 3 - - - - 11أقل من  منخفا جدا  
بعررا المفرراهيم النحويررة  حررولالتجريبيررة قبررل التجريررب  البحررث عينررة لرردس خطرروال التصررورات إلحصرراءو 

المررراد تصررويبها تررم حسرراب التكرررارات والنسررب المئويررة لكررل بررديل مررن البرردائل االختياريررة حيررث تررم كتابررة 
  .البديل الصحيح بالخط الاامق

االختياريررة ألسررئلة اختبررار التصررورات البديلررة لرردس عينررة : النسررب المئويررة لتكرررارات البرردائل 33.3جرردول 
 ( طارب 52) الدراسة التجريبية إناث قبل التجريب.

 وربدوئل والختماعم  الختماع ورمفه م ورمفه م ورنح ي ورسؤول

 د ج ب أ

 ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع

 %11 4 %16 61 %15 3 %4 1 وألسماء ورخمس  1

 %54 1 %23 8 %54 1 %52 2 ورمثنر 5

 %44 11 %4 1 %52 2 %23 8 جمع ورمذكع ورسارم 3

 %38 7 %4 5 %11 4 44 15 جمع ورمؤنث ورسارم 4

 %16 61 %52 5 %52 2 %4 5 وسم كان  خبعها 2

 %23 8 %4 1 %4 5 %21 14 ف ل وألمع 1
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 %73 68 %4 1 %11 4 %4 5 ورمف  ل به 7

 - - %16 61 %54 1 %15 3 جمع ورتكسمع 4

ورف ةةةةةةةةةةةةل ورم ةةةةةةةةةةةةاع   9
 ورمن  ب

7 54% 4 35% 1 54% 6 61% 

 %71 61 %4 1 %11 4 %4 1 ورمبتدأ 12

 %15 3 %31 9 %61 61 %15 3 ورخبع 11

 %61 61 %4 5 %42 12 %15 3 وسم إن  خبعها 15

 - - %54 1 %44 15 %38 7 ورف ل ورما ي 13

 %13 32 - - - - %4 5 ورفاظل 14

 %11 4 %73 68 %4 1 %4 5 نائب ورفاظل 12

 %81 31 - - %4 5 %15 3 ورمف  ل فمه 11

 %4 5 %4 1 %81 31 %4 5 ورمف  ل ورمط ق 17

 %23 62 %15 3 %4 1 %35 4 ورمف  ل ألج ه 14

 %11 4 %4 5 %23 62 %54 1 ورجع باإل اف  19

 %44 15 %66 66 %4 5 - - ورحال 52

: النسررب المئويررة لتكرررارات البرردائل االختياريررة ألسررئلة اختبررار التصررورات البديلررة لرردس عينررة 32.3جرردول
 ( طارب 52) الدراسة التجريبية إناث بعد التجريب.

 وربدوئل والختماعم  الختماع ورمفه م ورمفه م ورنح ي ورسؤول

 د ج ب أ

 ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع

 %11 4 %71 61 %4 1 %4 1 وألسماء ورخمس  1

 %4 5 %23 62 %11 4 %54 1 ورمثنر 5

 %54 7 %4 5 %52 2 %66 66 جمع ورمذكع ورسارم 3

 %38 7 %4 1 %11 4 %25 13 جمع ورمؤنث ورسارم 4

 %16 61 %4 5 %15 3 %15 3 وسم كان  خبعها 2

 %66 66 %4 1 %4 1 %44 15 ف ل وألمع 1

 %71 61 %4 1 %4 5 %15 3 ورمف  ل به 7

 - - %73 68 %15 3 %11 4 جمع ورتكسمع 4

 %38 7 %4 1 %54 7 %42 12 ورف ل ورم اع  ورمن  ب 9

 %81 31 %4 5 %4 5 %4 1 ورمبتدأ 12

 %11 4 %52 2 %16 61 - - ورخبع 11

 %61 61 %54 1 %35 4 %4 1 وسم إن  خبعها 15

 %4 1 %52 2 %42 12 %21 1 ورف ل ورما ي 13

 %13 32 - - - - %4 5 ورفاظل 14

 %15 3 %81 31 %4 1 %4 1 نائب ورفاظل 12

 %88 33 %4 5 - - %4 1 ورمف  ل فمه 11

 - - %4 1 %11 36 - - ورمف  ل ورمط ق 17

 %71 61 %15 3 - - %51 3 ورمف  ل ألج ه 14

 - - %4 1 %73 68 %11 4 ورجع باإل اف  19

 %52 2 %73 68 %4 1 %4 1 ورحال 52

( وجود تصورات خطو لدس عينة اإلناث من خرلل اإلجابرة علرى 32.3)( و33.3) ينيتبين من الجدول
نسربة إجابرات الطالبرات علرى االختيرار  كمرا نلحرظ أنّ  ،البدائل المتاحة وارتفراا نسربتها مرن مفهروم آلخرر

األول مررن السررؤال كانررت أعلررى بعررد التجريررب باسررتثناء مفهرروم جمررع المؤنررث السررالم فقررد  الصررحيح للشررقّ 
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وتفسرر نسربة التحسرن الحاصرلة لهرذا المفهروم بارتفراا عردد  ،كانت اإلجابات متساوية قبل وبعد التجريرب
حة الطالبات اللواتي امتلكن الصورة الكاملة لفهرم المفهروم مرن خرلل ارتفراا عردد المجيبرات إجابرة صرحي

وخبرهررا حيررث  الثرراني مررن السررؤال، وكررذلك الحررال نفسرره لمفهرروم اسررم كرران وخبرهررا واسررم إنّ  علررى الشررقّ 
ويعررود ذلررك  %31إلررى  %2بين مرا نسرربة التحسررن تراوحرت، و تسراوس عرردد اإلجابررات قبرل وبعررد التجريررب

 علرى الشرقّ  وتعرزو نسربة التحسرن القليلرة إلرى ارتفراا نسربة المجيبرات ،الكبيرر برين المفهرومين إلى الخلرط
وذلرك النخفراا  الثاني من السؤال إجابة صحيحة، أما بالنسبة لمفهوم الفاعل فتساوت اإلجابرات أيضرا  

 نسبة شيوا التصورات الخطو للمفهوم من البداية.

: النسررب المئويررة لتكرررارات البرردائل االختياريررة ألسررئلة اختبررار التصررورات البديلررة لرردس عينررة 37.3جرردول 
 (طارب 54) ة ذكور قبل التجريبالدراسة التجريبي

 وربدوئل والختماعم  الختماع ورمفه م ورمفه م ورنح ي ورسؤول

 د ج ب أ

 ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع

 %1277 3 %6166 62 %1774 2 %52 7 وألسماء ورخمس  1

 %1774 2 %6166 62 %1475 4 %5174 1 ورمثنر 5

 %3571 9 %1277 3 %5174 1 %2267 61 جمع ورمذكع ورسارم 3

 %2163 66 %771 5 %5174 1 %3571 9 جمع ورمؤنث ورسارم 4

 %6167 2 %1277 3 %3571 9 %4574 15 وسم كان  خبعها 2

 %3862 8 %1774 2 %5174 1 %3571 9 ف ل وألمع 1

 %21 66 %5174 1 %1277 3 %1774 2 ورمف  ل به 7

 - - %2163 66 %3277 12 %52 7 ورتكسمعجمع  4

 %21 66 %1277 3 %1774 2 %5174 1 ورف ل ورم اع  ورمن  ب 9

 %6368 63 %5171 1 %1475 4 %5171 1 ورمبتدأ 12

 %771 5 %1277 3 %2366 1 %22 14 ورخبع 11

 %3666 1 %5174 1 %4574 15 %1475 4 وسم إن  خبعها 15

 %771 5 %1774 2 %22 14 %32 7 ورف ل ورما ي 13

 %766 3 %1774 2 %22 14 %52 7 ورفاظل 14

 %4574 15 %3666 1 %1774 2 %52 7 نائب ورفاظل 12

 %2766 61 %372 1 %1277 3 %5472 4 ورمف  ل فمه 11

 %372 1 %1475 4 %2262 62 %5472 4 ورمف  ل ورمط ق 17

 %2163 66 %1774 2 %1277 3 %3571 9 ورمف  ل ألج ه 14

 %1277 3 %1475 4 %21 66 %52 7 ورجع باإل اف  19

 %5174 1 %2262 62 %1277 3 %1475 4 ورحال 52

: النسررب المئويررة لتكرررارات البرردائل االختياريررة ألسررئلة اختبررار التصررورات البديلررة لرردس عينررة 32.3جرردول 
 (طارب 54)راسة التجريبية ذكور بعد التجريب الد

 وربدوئل والختماعم  الختماع ورمفه م ورمفه م ورنح ي ورسؤول

 د ج ب أ

 ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع ورنسب  ورتكعوع

 %372 1 %7862 33 %372 1 %1475 4 وألسماء ورخمس  1

 %1774 2 %21 66 %1475 4 %1774 2 ورمثنر 5

 %1772 2 %1475 4 %1774 2 %21 66 جمع ورمذكع ورسارم 3
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 %21 66 %1774 2 %1774 2 %1475 4 جمع ورمؤنث ورسارم 4

 %6368 63 %1774 2 %1475 4 %52 7 وسم كان  خبعها 2

 %2366 1 %372 1 %5174 1 %4574 15 ف ل وألمع 1

 %72 36 %1277 3 %771 5 %771 5 ورمف  ل به 7

 %372 1 %21 66 %1475 4 %3571 9 جمع ورتكسمع 4

 %21 66 - - %5472 4 %5174 1 ورف ل ورم اع  ورمن  ب 9

 %72 36 %1277 3 %1277 3 %372 1 ورمبتدأ 12

 %1277 3 %52 7 %6166 62 %1774 2 ورخبع 11

 %2163 66 %5174 1 %3571 9 %771 5 وسم إن  خبعها 15

 %372 1 %1277 3 %22 14 %2267 61 ورف ل ورما ي 13

 %1167 67 - - %1774 2 %5174 1 ورفاظل 14

 %1277 3 %2766 61 %52 7 %771 5 ورفاظل نائب 12

 %72 36 - - %771 5 %1774 2 ورمف  ل فمه 11

 %1277 3 %771 5 %72 36 %771 5 ورمف  ل ورمط ق 17

 %21 66 %1774 2 %771 5 %52 7 ورمف  ل ألج ه 14

 %1475 4 %1475 4 %2262 62 %1774 2 ورجع باإل اف  19

 %1277 3 %1768 61 %771 5 %1475 4 ورحال 52

( وجود نسب تصورات خطرو عاليرة لردس الرذكور وذلرك مرن خرلل 32.3)( و37.3) ينن من الجدوليتبيّ 
ولقد كانت اإلجابات على البديل الصحيح بعد التجريرب أعلرى  ،ملحظة اإلجابات على البدائل المتاحة

ا يرردل علررى وجررود أثررر للطريقررة علررى تصررويب التصررورات الخطررو باسررتثناء مفهرروم منهررا قبررل التجريررب مّمرر
األول كمرا هرو  فعل المضارا المنصوب حيث بقي عدد الطلب المجيبين على البديل الصرحيح للشرقّ ال

وتعرزس نسربة  ،وذلك للخلط بين مفهوم الفعل المضارا المنصوب والفعل المضارا المنفي ،قبل التجريب
لة إلرررى ارتفررراا عررردد الطلبرررة الرررذين امتلكررروا الصرررورة الصرررحيحة للمفهررروم وذلرررك باإلجابرررة التحسرررن الحاصررر

 ي السؤال.الصحيحة على شقّ 

مررنهم لررم  نسرربة   ورصرردت الباحثررة عرردد الررذين أجررابوا إجابررة صررحيحة علررى البررديل الصررحيح والحظررت أنّ 
 يوضح ذلك: 31.3المفهوم بصورة صحيحة والجدول يتوصلوا إلى فهم 

ناث( الذين أجابوا إجابة صحيحة ومازال بعضهم يمتلك )عينة الدراسة التجريبية  :31.3جدول  ذكور وا 
 عدم فهم للمفهوم.

ؤال
الس

 

 المفهوم
البرررررررررررررررررررررررديل 
الذي يقيس 

 المفهوم

 إناث ذكور
عررررررررررررررررررررررررررررردد 
المجيبررررررررون 

 ككل

عررردد الطرررلب الرررذين 
مرررررررا زالررررررروا يمتلكرررررررون 

 عدم فهم للمفهوم

عررررررررررررررررررررررررررررردد 
المجيبرررررررات 

 ككل

عرررررررررردد الطالبررررررررررات 
مررررررا زلررررررن  اللررررررواتي

يمرررتلكن عررردم فهرررم 
 للمفهوم

 1 31 3 88 ب وألسماء ورخمس  3
 7 31 3 33 د ورمثنر 8
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 8 33 7 33 د جمع ورمذكع ورسارم 1
 - 7 3 33 د جمع ورمؤنث ورسارم 3
 1 32 8 38 أ وسم كان  خبعها 3
 3 33 3 1 ب ف ل وألمع 2
 8 31 1 83 ج ورمف  ل به 7
 3 32 3 33 ج جمع ورتكسمع 2
 3 7 3 31 أ ورف ل ورم اع  ورمن  ب 1

 - 81 3 83 د ورمبتدأ 31
 8 32 3 38 ب ورخبع 33
 - 31 1 33 د وسم إن  خبعها 38
 8 1 1 31 ب ورف ل ورما ي 31
 8 88 2 32 ب ورفاظل 33
 2 81 2 32 ج نائب ورفاظل 33
 33 88 33 83 ب ورمف  ل فمه 32
 3 83 31 83 د ورمف  ل ورمط ق 37
 3 31 3 33 ج ورمف  ل ألج ه 32
 3 32 3 33 د ورجع باإل اف  31
 2 37 1 31 أ ورحال 81
غم مرررن يمتلكررون الفهرررم الكامرررل للمفهرروم برررالر مررن الطلبرررة ال  ا  هنررراك عررردد ( أنّ 31.3)ن مرررن الجرردول يتبرريّ 

واسرم  ،والمبتردأ ،األول فري السرؤال باسرتثناء جمرع المؤنرث السرالم على الشقّ اختيارهم اإلجابة الصحيحة 
األول مرن السرؤال  فقد حصلت جميع الطالبات اللواتي اخترن اإلجابة الصحيحة على الشرقّ  ،وخبرها إنّ 

وبالتالي توصلن بعد التجريب إلى فهرم كامرل  ،على الدرجة الكاملة الختيارهن التفسير الصحيح للمفهوم
 .للمفاهيم المشار إليها

 ملخص نتائج الدراسة: 4.3

 رات خطو للمفاهيم النحوية بنسب متفاوتة لدس طلبة الصف التاسع.وجود تصو -
لدس طلبة  في تنمية األداء القرائيالقصة القصيرة  استخداموجود فروق دالة إحصائيا  في مدس فاعلية -

 يعزس لطريقة التدريس ولصالح المجموعة التجريبية. التاسعالصف 
لدس طلبة  في تنمية األداء القرائيالقصة القصيرة  استخداموجود فروق دالة إحصائيا  في مدس فاعلية -

 ، ولصالح الذكور.تعزس لمتاير الجنس التاسعالصف 
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لردس  في تنمية األداء القرائيالقصة القصيرة  استخدامعدم وجود فروق دالة إحصائيا  في مدس فاعلية -
 .يعزس للتفاعل بين كل من متايرات طريقة التدريس والجنس التاسعطلبة الصف 

لردس طلبرة الصرف التاسرع  ي أثر استخدام القصة في تنميرة األداء الكترابيف دالة إحصائيا   وجود فروق-
 يعزس لطريقة التدريس.

 داء الكترابي لردس طلبرة الصرف التاسرعفي تنميرة األثر استخدام القصة في أ دالة إحصائيا   وجود فروق-
 تعزس لمتاير الجنس.

لكترابي تعرزس للتفاعرل برين داء اام القصرة فري تنميرة األثرر اسرتخدفري أ حصرائيا  عدم وجرود فرروق دالرة إ-
 .متايرات الجنس وطريقة التدريسكل من 

 تصررورات الخطررو للمفرراهيم النحويررةثررر اسررتخدام القصررة فرري تصررويب الفرري أ وجررود فررروق دالررة إحصررائيا  -
 عزس لطريقة التدريس.لدس طلبة الصف التاسع ت

ثرررر اسرررتخدام القصرررة فررري تصرررويب التصرررورات الخطرررو للمفررراهيم فررري أ وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيا  عررردم -
 النحوية لدس طلبة الصف التاسع يعزس لمتاير الجنس.

للمفررراهيم  لقصرررة فررري تصرررويب التصرررورات الخطررروسرررتخدام افررري أثرررر ا عررردم وجرررود فرررروق دالرررة إحصرررائيا  -
 الجنس وطريقة التدريس. كل من متايرات النحوية تعزس للتفاعل بين
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 الخامس الفصل

 مناقشة النتائج والتوصيات

 القصرة اسرتراتيجية اسرتخدام أثرر عرن الكشرف إلرى هردفتيتناول هذا الفصل مناقشرة نترائج الدراسرة التري 
 الصف طلبة لدس النحوية المفاهيم لبعا الخطو التصورات وتصويب والكتابة مهارتي القراءة تنمية في

 .التاسع

 األول: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 9.1

 أثرر يختلرف وهرل التاسرع  الصرف طلبة لدس اللاوية المهارات تنمية في القصيرة القصة استخدام أثر ما
 بينهما  والتفاعل والجنس التدريس طريقة باختلف القصيرة القصة استخدام

ال توجرد فررروق ذات داللرة إحصررائية عنررد ها: نّصرر الترري األولرى الفرضررية إلرى السررؤال هررذا تحويرل تررمّ  وقرد
0.05)مسرررتوس الداللرررة  = α فررري المتوسرررطات الحسرررابية لررردرجات طلبرررة الصرررف التاسرررع فررري اختبرررار )

 مستوس المهارات اللاوية تبعا لطريقة التدريس والجنس والتفاعل بينهما.

 األداء القرائي:مناقشة نتائج  9.9.1

 :التدريس طريقة بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 9.9.9.1

عند مستوس الداللة تعزس لطريقرة التردريس ولصرالح  دالة إحصائيا   هناك فروقا   أظهرت نتائج الدراسة أنّ 
اسرتخدام القصرة فري التردريس كران  ا يردل علرى أنّ مّمر ،المجموعة التجريبية مقارنرة بالمجموعرة الضرابطة

وتعزو الباحثرة هرذه  .دية في التدريسالها األثر اإليجابي في تنمية األداء القرائي مقارنة بالطريقة االعتي
ثررارة عنصررر التشررويق بصررورة تختلررف عررن  ،وقرردرتها علررى جررذب االنتبرراه ،النتيجررة إلررى طبيعررة القصررة وا 

 أكبر للتفكير واإلبداا إذا ما أحسن استخدامها وتوظيفها توظيفرا  الطريقة االعتيادية، كما أنها تفتح آفاقا 
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( وغيرهررا مررن الدراسررات 8131)فررق هررذه الدراسررة فرري مررا توصررلت إليرره مررع دراسررة الحميررد وتتّ  ،صررحيحا  
 السابقة المشار إليها في أثر القصة في تنمية األداء القرائي.

 :الجنس بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 8.9.9.1

أظهرت النتائج وجرود فرروق دالرة إحصرائيا فري أثرر اسرتخدام القصرة فري تنميرة األداء القرائري لردس طلبرة 
 طريقرة أنّ وتعزو الباحثرة ذلرك إلرى  .وكانت الفروق لصالح الذكور ،الصف التاسع يعزس لمتاير الجنس

 الترري والمشرراركة العمررل إلررى الطررلب يميررل حيررث تررتلءم مررع الررذكور، الدراسررة فرري المسررتخدمة الترردريس
الطالبرررات ينترررابهن  ا أنّ كمررر ،الرجولرررة()كررراس المجتمرررع الرررذكوري وحضرررورها نتيجرررة انع الشخصرررية تبررررز

 ،والمزخرفرةة والوسرائل الفنيرة المنمقرة يراألعمرال الفنيرة كاألنشرطة الفنيرة التمثيل عمليرة إلرى لرنالخجل ويم
 ات كانت لصالح الذكور.الفروق نّ ( حيث إ8137)فق هذه الدراسة مع دراسة الشمالي وتتّ 

 والجنس: الطريقة بين التفاعل بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 4.9.9.1

 لرردس القرائرري األداء تنميررة فري القصررة اسررتخدام ثرررأ فري إحصررائيا   دالررة فررروق وجرودعرردم أظهررت النتررائج 
وتعرزو الباحثرة ذلرك  ،التردريس وطريقرة الجرنس متايررات مرن كرل بين للتفاعل يعزس التاسع الصف طلبة

طريقررة الترردريس المسررتخدمة تهررتم بالجنسررين وتررم اتبرراا الخطرروات نفسررها ممررا يجعررل االسررتعداد  إلررى أنّ 
 .باه للموقف التعليمي بالمستوس نفسهواالنت

 :مناقشة النتائج المتعلقة باألداء الكتابي 8.9.1

 التدريس:  طريقة بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 9.8.9.1

 طلبرة لردس الكترابي األداء تنميرة فري القصرة اسرتخدام ثررأ فري إحصرائيا   دالة فروق النتائج وجود أظهرت
لرى األسرلوب القصصري الرذي جعرل إوتعرزو الباحثرة هرذه النتيجرة  التردريس. لطريقة يعزس التاسع الصف

عرن الطريقررة االعتياديررة ممررا انعكررس  ومختلفررا   يررراه الطلبررة جديرردا   الطلبرة يتفرراعلون معرره كونرره يعررد أسرلوبا  
ث عرن إلى قصرة تتحردّ مثل  عليهم بالتفاعل والترحاب بهذا األسلوب، فالطالب والطالبة حينما يستمعون 

ها تعلق في الذهن مما يساعد الطالب على اسرترجاعها نّ إهمزات في مواقع مختلفة فكتابة الر كيفية تطوّ 
 .ةبالطريقة االعتياديوكتابتها بشكل سليم، أكثر من تناولها 

مررن كررون الطلبررة يعيشررون مررع أحررداث القصررص بتركيررز  انعكرراس هررذه النتيجررة نررابع نّ أكمررا ترررس الباحثررة 
تعبيريررة  فتجررده يّكررون جمررل   ،ا يترريح للطالررب أن يسررتخدم الخيررالأكثررر مررن الطرررق االعتياديررة، مّمرر عررال  
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 مرا اختزلره ذهنيرا   تسلسل ومترابط مسترجعا  بشكل م كوحداث للقصة التي استمع إليها، فتجده يعبر كتابيا  
 للقصة التي استمع إليها.

طرراء حصررص الكتابررة بشررقيها اإلملئرري عإتين المسررتخدم فرري و يخرررج الطالررب والطالبررة مررن الررر ه كمررا أّنرر
 ر والطرق االعتيادية.تين المكرر في الكتاب المقرّ و ، فنجد الطلبة يشعرون بتحرر من هذا الر والتعبيري

وأبرررو كايرررد  ،(8131)وأبرررو صررربحة  ،(8113)فرررق هرررذه نترررائج هرررذه الدراسرررة مرررع نترررائج دراسرررة خلرررف وتتّ 
( الترررري أشررررارت إلرررررى وجررررود فررررروق ذات داللرررررة إحصررررائية فرررري المتوسرررررطات الحسررررابية لصرررررالح 8113)

 المجموعة التجريبية التي درست بالقصة.

 مناقشة النتائج المتعلقة بمتغير الجنس: 8.8.9.1

 التاسرع الصرف طلبرة لردس الكترابي األداء تنميرة فري القصرة اسرتخدام ثررأ فري إحصرائيا   دالرة فروق وجود
 ين اآلتيين:الباحثة هذه النتيجة إلى العامل وتعزو ناث.اإل حالجنس ولصال لمتاير تعزس

داء الكترابي كرون الكتابرة ترتم بلارة صرامتة وهرذا من الخجل في األ إلناث أكثر تحررا  ا : أنّ العامل األول
فرري الصروت ممرا انعكررس  حرجرا   نا تتفروق علرى الررذكور الرذين ال يررو ا يجعلهرللكتابرة، مّمرر يعطيهرا مجراال  

 عليهم بالتفوق في األداء القرائي.
شرررعور الطالبرررات باالرتيررراح مرررع هرررذه االسرررتراتيجية الجديررردة كونهرررا كسررررت الشرررعور  أنّ  العامااال الثااااني:

يوية والدخول في جو منرافس للرذكور، حو  أكثر تفاعل  هّن جعلمما بالرتابة اليومية في الطرق االعتيادية 
األثر اإليجابي في تنميرة مهرارة األداء الكترابي  على استخدام األسلوب القصصي لهوهذا يعطينا مؤشرا   

للتنميق وانتقاء العبارات والجمل الفنية الجميلة المستوحاة مرن  األكثر ميل   لدس اإلناث، فهنّ  وخصوصا  
ولقرد جرراءت هرذه الدراسررة موافقرة لدراسررة العقيررل  ،وحري القصررص والتري برردت واضرحة فرري األداء الكتررابي

 .( في تفوق اإلناث على الذكور في األداء الكتابي8138)

 والجنس: الطريقة بين التفاعل بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 4.8.9.1

 تعرزس الكترابي األداء تنميرة فري القصة استخدام ثرأ في إحصائيا   دالة فروق وأظهرت النتائج عدم وجود
وقرد يعرود ذلرك إلرى عوامرل ذاتيرة تتعلرق بطبيعرة  ،التردريس وطريقة الجنس متايرات من كل بين للتفاعل

 اإلناث من حيث االهتمام األكثر بالدراسة واالستعداد للمتحانات.
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 الثاني: بالسؤال المتعلقة النتائج مناقشة 8.1

 طلباة لادى النحوياة المفااهيم لابع  الخطاأ التصاورات تصاويب فاي القصايرة القصاة اساتخدام أثر ما
 والتفاعل والجنس التدريس طريقة باختالف القصيرة القصة استخدام أثر يختلف وهل التاسع؟ الصف
 بينهما؟

=  α) الداللررة مسررتوس عنررد إحصررائية داللررة ذات فررروق توجررد ال اآلتيررة: الفرضررية إلررى السررؤال تحويررل تررم
 لررربعا الخطرررو التصرررورات تصرررويب اختبرررار فررري التاسرررع الصرررف طلبرررة درجرررات متوسرررطات برررين( 1.13
 .بينهما والتفاعل والطريقة للجنس تبعا النحوية المفاهيم

 التدريس. طريقة بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 9.8.1
 الخطررو التصررورات تصررويب فرري القصررة اسررتخدام أثررر فرري إحصررائيا   دالررةوجررود فروقررات  النتررائج أظهرررت
 التدريس. لطريقة تعزس التاسع الصف طلبة لدس النحوية للمفاهيم

تصررويب الخطررو للمفرراهيم النحويررة  فري األسررلوب القصصرري اسررتخدام أنّ  إلرى النتيجررة هررذه الباحثررة وتعرزو
مررن  األسررلوب القصصرري يعرردّ  ألنّ  وذلررك سررليمة؛ بصررورة تررذكر المفهرروم واسررترجاعه علرررى الطلبرررة سررراعد

 ميصمّ  أسلوب القصص لفترات طويلة، إضافة إلى أنّ  األساليب التي يسهل على الطالب اختزالها ذهنيا  
 ، وهذا يكون مفقرودا  ذاتها القصة لرى المفهوم الخطو وتصويبه فيع تحتوي وسهلة، منظمة طواتخ وفق

 غيررر ةتوملّير ومناقشرات م أنشرطة ذهنيرة إضررافيةاألسرلوب القصصري يقردّ  في الطررق االعتياديرة، كمرا أنّ 
 المرررادة ربرررط عملرررت علرررى باألسرررلوب القصصررري التررردريس طريقرررة أنّ و  المدرسرررري، الكترررراب فرررري موجررررودة
 بصرورة فهمهرا علرى الطلبرة سراعدت توضريحية أنشرطة علرى احتوائهرا خرلل مرن العمليرة بالمرادة النظرية

 الطلبرررة إقبررالفري  زاد التررردريس فرري األسرررلوب ةجررديّ  أنّ  الباحثرة وتررس ،صرحيحا   وتوظيفها توظيفا   ،دةجيّ 
 الضابطة. على التجريبية المجموعة تفرروق على انعكس راممرّ  ؛التعمق في المفاهيم النحوية علرى

الزهرانرري  دراسررةمثررل  الباحثررة، عليهررات اطلعرر الترري السررابقة الدراسررات مررن عرردد مررع النتيجررة هررذه فررقوتتّ 
فرري تفرروق المجموعررة التجريبيررة علررى الضررابطة فرري  ا  سررابق إليهررا المشررار الدراسررات مررنا وغيرهرر( 8131)

عرن جميرع الدراسرات السرابقة فري اسرتخدام أسرلوب  هرا انفرردتنّ كمرا إ ،اختبار تصرويب التصرورات الخطرو
 ها األولى من نوعها على حسب علم الباحثة.القصة في التصويب حيث أنّ 

 الجنس. بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 8.8.1
 الخطرو التصرورات تصرويب فري القصرة اسرتخدام أثرر فري إحصائيا   دالة فروق وجود عدم أظهرت النتائج

 الجنس. لمتاير يعزس التاسع الصف طلبة لدس النحوية للمفاهيم
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األسلوب القصصي في تدريس المفاهيم النحوية وتصويب التصورات الخطو  أنّ  إلى ذلك الباحثة وتعزو
 واالجتماعيررة والمعرفيررة النفسررية واتجاهرراتهم ميرولهم هررا تراعرريل علررى أنّ قرد تررلءم مررع الجنسررين، وهرذا يرردلّ 

 أنّ  علررى هررذا مؤشرررا   ويعرردّ  هررذه النتيجررة العدالررة بررين الجنسررين،الصررف ممررا انعكررس علررى  غرفررة داخررل
ناثا   ذكورا   الطلبة  التدريس. في الحديثة االستراتيجيات من للستفادة استعداد لديهم وا 

 التنفيرذ، زمنو  المديرية،)المتايرات  حيث من الجنسين لكل متشابهة ظروف في التجربة تطبيق أنّ  كما
 النتيجة. في واإلناث الذكوروس يتسا أن ساعد على( العملوأوراق  ،الوسائل توفرو 

الالرريظ دراسررة مثررل  الباحثررة، عليهررا اطلعررت الترري السررابقة الدراسررات مررن عرردد مررع النتيجررة هررذهختلررف وت
( 8138)والبياري  ،(8131)ها اختلفت عن دراسة العفيفي التي كانت لصالح اإلناث، كما أنّ  (8117)

( الترري اقتصرررت علررى 8131) اقتصرررت علررى اإلنرراث فقررط ودراسررة الزهرانرريوغيرهررا مررن الدراسررات الترري 
 (.8131)بينما تناولت هذه الدراسة كل الجنسين كما في دراسة عودة  ،الذكور فقط

 :بينهما والتفاعل والجنس الطريقة بين التفاعل بمتغير المتعلقة النتائج مناقشة 4.8.1

و الخطر التصرورات تصرويب فري القصرة اسرتخدام أثرر فري إحصائيا   دالة فروق وجود عدم النتائج أظهرت
 التدريس. وطريقة الجنس متايرات من كل بين للتفاعل تعزس النحوية للمفاهيم

 لكررررل العقليررررة والذهنيررررة الخصررررائص تراعرررري المسررررتخدمة الترررردريس طريقررررة أنّ  إلررررى ذلررررك الباحثررررة وتعررررزو
مررن الموضرروعات الترري تحترراج التعامررل باألسرراليب النحويررة الخطررو تصررويب المفرراهيم  أنّ  كمررا الجنسررين،
األسررلوب القصصرري فرري الترردريس مررن  ، وهررذا يرردل علررى أنّ ي تهررتم بالقرردرات النمائيررة للطلبررةالعادلررة الترر

ناثرا   ذكرورا   للطلبرة األساليب التي تعطي مسراحة متسراوية الباحثرة تررس فري هرذه  كمرا أنّ ، واضرح بشركل وا 
  حاجررات مئرريل بمررا منطقرري بتسررلل المبنيررة خطررواتلل وفقررا التتررابع ريررةح والمررتعلم للمعلررم إعطرراءالطريقررة 
 في الدراسة جراء تطبيقإتي ساعدت على ظهور هذه النتيجة ومن العوامل ال، ورغباتهم وميولهم الطلبة
  .الجنسين بين متشابهة بيئة

 مناقشة النتائج المتعلقة بمعالجة التصورات الخطأ: 3.8.1

بعد دراستهم باستراتيجية القصرة" انخفضت نسبة شيوا التصورات الخطو لدس طلبة المجموعة التجريبية 
جرراء مقارنرات برين  ،برع فري القصرة حيرث ترم طررح التسراؤالتترجع الباحثة النتيجة إلرى األسرلوب المتّ و  وا 

واسرتخراج المفهروم  ،رالتوكرد مرن خرلل التقرويم المسرتم وترمّ  ،التصور القديم والمفهوم بصرورته الصرحيحة
ممررا يزيررد مررن فهررم الطلبررة  ؛وممارسررته ممارسررة عمليررة مررن خررلل توظيفرره فرري القررراءة والكتابررة ،الصررحيح
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تقررديم  كمررا تررمّ  ،ويزيررد مررن قرردرتهم علررى التفكيررر والتحليررل ،واسررتيعابهم للمفهرروم النحرروي بالشرركل الصررحيح
القصرة تجررذب انتبرراه  كمررا أنّ و ه، رسرروخ فري ة بخطرروات متسلسررلة وواضرحة مّمررا زادالمفهروم بطريقررة جديرد

مرن صروغها فري شرواهد ال يرتم توظيفهرا بصرورة  وتزيد مرن دافعيرتهم لرتعلم المفراهيم النحويرة بردال   ،الطلبة
 صحيحة لبقية األفرا اللاوية والمواد الدراسية األخرس.

 :التوصيات 4.1

 فإنها توصي باآلتي: ،في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة في هذه الدراسة

للقائمين على إعداد مناهج اللاة العربية: تضمين محتوس كتب اللاة العربيرة بعردد مرن القصرص التري -
 فق وخصائص الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.تتّ 

 التركيز على تنمية األداءين القرائي والكتابي بصورة متكاملة واستخدام معايير جديدة للتقويم.-

ت تدريبية للمعلمين الستخدام استراتيجيات حديثة في التدريس قائمة علرى التكامرل برين فرروا عقد دورا-
 اللاة العربية.

وربطهررا مررع فررروا اللاررة العربيررة  ،وتصررويبها ،للبرراحثين: إجررراء دراسررات تكشررف عررن التصررورات الخطررو-
 ولمختلف المراحل الدراسية. ،المختلفة
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 المراجع

 :المراجع العربية

 .الكريمالقرآن 

(: أثر برنامج تعليمي قائم على المدخل الوظيفي في تحسرين مهرارات القرراءة 8132اإلبراهيم، افتكار. )
-مجلااة الطفولااة العربيااةالناقرردة لرردس طالبررات الصررف الثالررث المتوسررط فرري المملكررة العربيررة السررعودية. 

 .81ص-1(. ص22)37، الكويت

رات التفكير الناقد على اكتساب المفاهيم النحوية لطالبات أثر استخدام مها: (8131) .إبراهيم، عبد اهلل
 .113ص-817ص(. 1)37 العراق،-مجلة التربية والعلم. الصف الرابع العلمي

(: أثر اسرتخدام اسرتراتيجية دورة الرتعلم الخماسرية فري تعرديل 8133، علي. )ابن العزمية، علل؛ شريهد
مجلة بحوث ودراساات التصورات البديلة لمادة الرياضيات لدس تلميذ الصف السابع األساسي براليمن. 

 .383ص-13بحث محكم. صتربوية. 

شررر، بيررروت، . دار صررادر للطباعررة والن1، طلسااان العاارب(: 8113ابررن منظررور، محمررد بررن مكرررم. )
 لبنان.

أثر استخدام نموذج التعلم الاواقعي فاي تعاديل التصاورات البديلاة للمفااهيم  :(8137أبو دقة، ميررام. )
رسالة ماجستير غير منشورة،  .س األساسي واتجاهاتهن نحو العلومالعلمية لدى طالبات الصف الخام
 .الجامعة اإلسلمية، غزة، فلسطين

 ، المعتز للنشر والتوزيع، عمان، األردن.استراتيجيات التدريس(: 8112أبو شريخ، شاهر. )

 الكتااابي التعبيار مهااارات بعا  تنمياة فااي القصايرة القصاة قااراءة أثار :(8131) أبرو صربحة، نضرال.
 غرررزة، الجامعرررة اإلسرررلمية، منشرررورة، ماجسرررتير غيرررر رسرررالة .األساساااي التاساااع الصاااف طالباااات لااادى

 فلسطين.

أثر اساتخدام طريقاة سارد القصاة فاي تنمياة مهاارات االساتيعاب القرائاي  :(8113) أبو كايد، عاصم.
رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة، جامعرررة  .صاااف الساااابع األساساااي فاااي محافظاااة جااار لااادى طلباااة ال

 .اليرموك، إربد، األردن
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 أسررراليب تدريسرررها، أهرررداف أهميتهرررا، مفررررهومها، اللزمرررة االسرررتماا (: مهرررارات8133). أبرررو لررربن، وجيررره
تررررررررررررراريخ  https://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269922تنميتهرررررررررررررا
 م.83/8/8132الزيارة: 

المتعررددة علررى تنميررة مهررارات القررراءة الناقرردة  (: فاعليررة اسررتخدام أنشررطة الررذكاءات8133أحمررد، سررناء. )
. 11، مصر-المجلة التربويةوالكتابة اإلبداعية والدافع لإلنجاز لدس تلميذ الصف السادس االبتدائي. 

 .333ص-21ص

دار  ة.اسااتراتيجيات تاادريس اللغااة العربيااة أطاار نظريااة وتطبيقااات عملياا :(8133). إسررماعيل، بليررغ
 ردن.المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األ

أثاار دورة الااتعلم فااي تعااديل التصااورات البديلااة للمفاااهيم العلميااة لاادى طلبااة (: 8112األسررمر، رائررد. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فلسطين. .الصف السادس واتجاهاتهم نحوها

(: أثررر اسررتخدام اسررتراتيجية حررل المشرركلت برراألقران 8133، عبررد اهلل؛ البلوشرري، سررليمان. )أمبوسررعيدي
فررري اكتسررراب المفررراهيم الوراثيرررة وتعرررديل التصرررورات البديلرررة لررردس طالبرررات الصرررف الثررراني عشرررر بسرررلطنة 

 .333ص-311(. ص8)31 المجلة األردنية في العلوم التربوية،عمان. 

اتيجية دمااج التكنولوجيااا فااي التعلاايم فااي تنميااة مهااارات التعبياار ثاار اسااتر أ(: 8132أمررين، نسرررين. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة دمشق، سوريا.الكتابي

. دار الفكرررر، 3طأصاااول تااادريس العربياااة باااين النظرياااة والممارساااة، (: 3111البجرررة، عبرررد الفتررراح. )
 عمان، األردن.

، الجررامعي الكتراب دار. العربياة وآدابهاا اللغاة مهااارات تادريس أسااليب (:8113. )الفتراح عبرد البجرة،
 العين، اإلمارات العربية المتحدة.

أثررر اسررتخدام منحنررى العمليررات فرري الكتابررة فرري تحسررين مهررارات كتابررة القصررة  (:8131. )البررري، قاسررم
 العلاوم –مؤتاة للبحاوث والدراساات . مدارس الباديرة الشرمالية الاربيرة لدس طلب المرحلة األساسية في

 .12ص – 27ص .(7) 82، األردن –االنسانية واالجتماعية 

https://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/269922
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. القصاااة وأثرهاااا علاااى الطالقاااة اللغوياااة عناااد أطفاااال ماااا قبااال المدرساااة(: 8138البشررريتي، دعررراء. )
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41624 تررررررررررررررررررررررررررراريخ الزيرررررررررررررررررررررررررررارة ،

8/3/8132. 

اإللكترونيرة فري تردريس النحرو لتنميرة المفراهيم ط الذهنية اليدوية و فاعلية الخرائ (:8133. )سلوس ،بصل
-817ص. 371. مصاار –مجلااة القااراءة والمعرفااة .دس تلميررذ الصررف السررادس االبترردائيالنحويررة لرر

 .811ص

. تنمياة مهاارات القاراءة والكتاباة اساتراتيجيات متعاددة للتادريس والتقاويم :(8133البصيص، حراتم. )
 منشورات الهيئة العامة السورية للكتاب، وزارة الثقافة، دمشق، سوريا.

أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية بوساانر فااي تعااديل التصااورات الخطااأ للمفاااهيم (: 8138البيرراري، آمررال. )
. رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، الجامعررة اإلسررلمية، دى طالبااات الصااف الرابااع األساساايالرياضااية لاا

 غزة، فلسطين.

ئاي لادى طاالب أثر توظيف القصص الرقمية فاي تنمياة مهاارات الفهام القرا(: 8132التتري، محمرد. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة، فلسطين.الصف الثالث األساسي. 

مجلااة مااداد (: المهررارات اللاويررة ودورهررا فرري االتصررال اللارروي، 8133التميمرري، رافررد؛ يعقرروب، بررلل. )
 .817ص-823. ص33،بغداد-اآلداب

ثر استخدام استراتيجية بوسنر للتاير المفهومي في تصويب التصورات البديلرة (: أ8138ء. )رجا جبر،
. مصاار، جامعاة بنهاا، مجلاة كلياة التربيااة .عرامطرلب الصرف الثرراني الثرانوي ال للمفراهيم البلغيرة لردس

 .33ص-3(، ص92) 84

دور معلمررات العلرروم فرري تكرروين التصررورات الخاطئررة  :(8137) .صررالح، والعبررد الكررريم ؛الجبرررين، نررورة
المجلاااة الدولياااة للبحاااوث . حرررول مفررراهيم الوراثرررة لررردس طالبرررات المرحلرررة المتوسرررطة فررري مدينرررة الريررراا

 .812ص-813ص(. 3)33. التربوية، جامعة اإلمارات

في اللغة العربية مستند إلى التعلم التعاوني في مهاارة  فاعلية برنامج تعليمي :(8133). جرار، شهد
رسالة ماجستير غير  .القراءة لدى طلبة الصف التاسع األساسي في مدارس محافظة جنين الحكومية

 ، فلسطين.جامعة النجاح، نابلس منشورة،

http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41624
http://www.alukah.net/publications_competitions/0/41624
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فعاليررة ترردريس النحررو فرري ضرروء نظريررة الررذكاءات المتعررددة فرري تنميررة بعررا : (8133)ت. ألفرر الجوجررو،
سلساالة العلااوم  مجلااة جامعااة األزهاار بغاازة، المفرراهيم النحويررة لرردس طالبررات الصررف السررابع األساسرري،

 .3388ص-3173ص (.1)94 .نسانيةاإل 

المفررراهيم )بحرررث  (: ترردريس المفررراهيم النحويررة علرررى وفررق اسرررتراتيجية خرررائط8111الجرروراني، إبرررراهيم. )
 .31ص-7ص ،1، دراسات تربوية، تجريبي(

(: التصورات الخطو للمفاهيم الكيميائية المتعلقة بحراالت المرادة 8133الحربي، عبد اهلل؛ الشايع، فهد. )
. (3)42دراسااااات، العلااااوم التربويااااة، الررررثلث لرررردس طررررلب الصررررف الثالررررث ثررررانوي بمدينررررة الريرررراا. 

 .3723ص-3731ص

: تقويم مستوس األداء التعبيري الكتابي اإلبداعي لدس طلبة الصف الخرامس (8133) الحرداني، محمد.
 .811ص-833(، ص8)833، العراق -جامعة بغداد-كلية ابن رشد-مجلة األستاذاإلعدادي. 

(: برنامج مقترح لتنمية التفكيرر التحليلري وفاعليتره فري تنميرة الفهرم القرائري والروعي 8111حسن، ثناء. )
. 333، مصار-دراسات في المنااهج وطارق التادريستفكير لدس تلميذ المرحلة اإلعداديرة. بعمليات ال

 . 11ص-32ص

. دار 8، طاللغة والتفكير الناقد أسس نظرية واستراتيجيات تدريساية(: 8131الحلق، علي سرامي. )
 المسيرة، عمان، األردن.

مرن اسرتراتيجيتي التعبيرر الكترابي (: أثر كل 8133الحلق، علي سامي؛ الهاشمي، عبد الرحمن عبد. )
العلاوم -دراسااتالوجه والمقيد في تنمية مهارات التعبير الكتابي لدس طلبة المرحلة الثانوية فري األردن. 

 .11ص-22. ص22األردن، -التربوية

 الناقد التفكير مهارات تنمية علاى القصاة تدريس في التعاوني التعلم فعالياة (:8112حمودة، وائرل. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، القاهرة، مصر.اإلعادادي الثاني طاالب الصاف لادى

 فاعلية برنامج قائم على القصة في تنمية بع  مهارات القاراءة اإلبداعياة :(8131) .حسرن الحميد،
المكرمررة، مكررة  جامعررة أم القرررس، رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة، .لاادى تالميااذ الصااف الثالااث المتوسااط

 .السعودية



103 
 

(: فاعلية اسرتراتيجية قائمرة علرى تعلريم التفكيرر فري تنميرة مهرارات القرراءة 8133الحوامدة، محمد فؤاد. )
(. 8)33، األردن-المجلااة األردنيااة فااي العلااوم التربويااةالناقرردة لرردس طلبررة الصررف الخررامس األساسرري. 

 .387ص-331ص

أساااليب تاادريس اللغااة العربيااة بااين النظريااة (: 8133)، راتررب قاسررم الحوامرردة، محمررد فررؤاد؛ عاشررور
 .. دار المسيرة، عمان، األردن3ط، والتطبيق

( فري روايرة forst)فعاليرة نمروذج فورسرت  (:8131. )راترب قاسرم محمرد ،عاشور ؛محمد فؤاد، الحوامدة
مجلاة  إربرد.القصة في تنميرة مهرارات التعبيرر الكترابي لردس طلبرة الصرف الثالرث األساسري فري محافظرة 

 .11ص-23ص. (3)93، البحرين-العلوم التربوية والنفسية

. دار الكتاب الجامعي، العين، اإلمرارات 1، ططرائق التدريس واستراتيجياته(: 8111الحيلة، محمد. )
 العربية المتحدة.

المفرراهيم برنررامج قررائم علررى نمرروذج أبعرراد الررتعلم لتنميررة (: 8138) .سررليمان، جمررال ؛خلررف اهلل، محمررود
ص  .(183) ،مصار –ت في المنااهج وطارق التادريس دراسا .ية لدس تلميذ المرحلة اإلعداديرةالنحو 
 .312ص -11

فاعليااة برنااامج يقااوم علااى اسااتخدام القصااة فااي تنميااة مهااارتي القااراءة  :(8113). نخلررف، مجرردولي
، جامعررة غيرر منشرورة هرسرالة دكتررورا. الجهرياة والتعبياار الكتاابي لاادى طالباات الصااف الراباع األساسااي

 .ا، عمان، األردنعمان العربية للدراسات العلي

أثر توظيف نموذج جانييه فاي اكتسااب مفااهيم النحاو لادى طالباات الصاف : (8138). خترام الدبور،
، غرررزة جامعرررة األزهررر، ،رسررالة ماجسررتير غيرررر منشررورة .السااادس األساساااي فاااي محافظااة شااامال غااازة

 فلسطين.

(: أثر استخدام طريقة القصة باسرتعمال الصرور علرى 8132؛ عبد الرحمن، جبار. )رزاق، سيبه رزكار
، جامعة كويةتذكر المفاهيم الموجودة في القصص لدس أطفال الروضة في مدينة كوية، بحث ميداني. 

 .371ص-331كلية التربية، قسم رياا األطفال. ص

لرردس طلبرة الصررف العاشرر األساسرري (: التصررورات البديلرة للمفرراهيم الرياضرية 8133رصررص، حسرن. )
 .112ص-121ص ،(8)94 المجلد ،اإلنسانية العلوم سلسلة غزة،-األزهر جامعة مجلة بازة،
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. الردار المنهجيرة للنشرر اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(: 8133زاير، سعد؛ داخل، سماء. )
 والتوزيع، عمان، األردن.

فااي تعااديل  المفهااومي التغياار علااى قائمااة مقترحااة اسااتراتيجية فاعليااة :(8131). محمررد الزهرانرري،
 .التصورات البديلة عن بع  المفااهيم النحوياة لادى طاالب الصاف الثااني المتوساط واحتفااظهم بهاا

 جامعة أم القرس، مكة المكرمة، السعودية. غير منشورة، هرسالة دكتورا

رزانو في تنمية مستويات الفهم القرائري لردس (: فاعلية نموذج أبعاد التعلم لما8137الزهراني، مرضي. )
(. 1)83، غرزة، مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوياة والنفسايةطلب الصف الثالث المتوسط. 

  27ص-32ص

(: أثررر برنررامج تعليمرري قررائم علررى القررراءة الحرررة فرري 8137الزيررود نهررى نمررر أحمررد؛ الخوالرردة أحمررد حمررد )
العلوم -دراساتتحسين المفردات في التعبير الكتابي لدس طالبات الصف العاشر األساسي في األردن. 

 .81ص-33(. ص 8)33، األردن -التربوية

مرررا وراء الرررذاكرة فررري تنميرررة التحصررريل وبعرررا مهرررارات  (: فعاليرررة اسرررتراتيجية8133سرررالمان، أسرررامة. )
مجلااة بحااوث القررراءة الناقرردة والكتابررة اإلبداعيررة فرري مررادة البلغررة لرردس طررلب الصررف الثرراني الثررانوي، 

 .77ص-18. ص81، مصر-التربية النوعية

مرحلررة (: تنميرة مهرارات الفهررم االسرتماعي واألداء الكترابي لرردس تلميرذ ال8133سرعودي، عرلء الرردين. )
. 831، مصار-دراساات فاي المنااهج وطارق التادريساالبتدائية في ضروء نظريرة السرقاالت التعليميرة. 

 .833ص-322ص

" البنررائي لتصررويب التصررورات الخاطئررة Bybee(: تطبيررق نمرروذج بررايبي"8138سررلمة، عبررد الحررافظ. )
لة جامعة الملك سعود، مجفي مجال تكنولوجيا التعليم لدس طلب كلية المعلمين بجامعة الملك سعود. 

 .173ص-123. ص1الريا ، -العلوم التربوية والدراسات اإلسالمية

. مكتبرة فن التدريس للتربية اللغوية وانطباعاتها المسلكية وأنماطهاا العملياة(: 3171سمك، محمد. )
 األنجلو المصرية، القاهرة، مصر.

أثررر اسررتخدام اسررتراتيجية التصررور العقلرري فرري  (:8131) .دسرري مكرراوي،؛ بديعررة الصرراير، ؛سرريد سررنجي،
مجلاة بحاوث عربياة فاي مجااالت التربياة  .لدس تلميذ الصف الثراني اإلعرداديتنمية المفاهيم النحوية 

 .113ص – 821ص. 1 مصر، –رابطة التربويين العرب  –النوعية 
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تلميررررذ الصررررف األول فاعليررررة اسررررتخدام اسررررتراتيجية األلارررراز فرررري اكتسرررراب (: 8132) ى.السيسرررري، منرررر
-131ص . 23 ،مصااار –جامعاااة طنطاااا–مجلاااة كلياااة التربياااة. دي لررربعا المفررراهيم النحويرررةاإلعررردا
 .121ص

(: فاعليرررة الرررتعلم المرررنظم ذاتيرررا فررري تنميرررة 8133شرررحاتة، حسرررن؛ هاشرررم، شررريماء؛ رسرررلن، مصرررطفى. )
. بيااة عااين شاامس مصاارمجلااة كلياة التر مهرارات األداء اللاروي الكتررابي لردس تلميررذ المرحلرة اإلعداديررة 

 .323ص-313(. ص3)41

(: فاعليرة اسرتخدام عمليرة المراجعرة فري تنميرة 8131شحتو، سكينة؛ العبد، رحاب؛ فضل اهلل، محمرد. )
-871. ص317 مصاار،-مجلااة القااراءة والمعرفااةمسررتويات األداء الكتررابي لطلبررة المرحلررة الثانويررة. 

 .118ص

القررراءة الناقرردة علررى التعبيررر الكتررابي لرردس طررلب الصررف (: أثررر 8113الشرررعة، نايررل؛ محمررد، فررارس. )
 .31ص-13(. ص3)49، األردن-العلوم التربوية-دراسات .العاشر األساسي

فااي تنميااة مهااارات الفهاام القرائااي  (PQ4R)أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية  :(8137الشررمالي، أحررلم. )
ماجسرتير غيرر منشرورة، جامعرة القردس، . رسرالة األساساي والتفكير التأملي لدى طلبة الصف الخاامس

 فلسطين.

(: فاعليررة كررل مررن اسررتراتيجيات نظريررة الررذكاءات المتعررددة واسررتراتيجية الررتعلم 8111الشررمري، زينررب. )
دراسات فاي التعاوني في االستيعاب القرائي والتعبير الكتابي لدس تلميذات المرحلة االبتدائية في حائل. 

 .372ص-381. ص331، مصر-المناهج وطرق التدريس

. دار األنردلس، حائرل، 3، طفن التحريار العرباي ضاوابطه وأنماطاه(: 8113الشنطي، محمد صرالح. )
 السعودية.

فاعليااة برنااامج قااائم علااى اسااتخدام نشاااطات القااراءة فااي تنميااة مهااارات  :(8138الشررهري، محمررد. )
رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة،  .الفهم القرائي واالتجااه نحوهاا لادى تالمياذ الصاف الساادس االبتادائي

 مكة المكرمة، السعودية. جامعة أم القرس،

(: أثررر اسررتخدام الرردراما التعليميررة فرري تحسررين مهررارات 8137الشرروابكة، سررامية؛ الحررداد، عبررد الكررريم. )
(. 3)33، األردن-العلااوم التربويااة-دراساااتالتعبيررر الكتررابي لرردس طالبررات الصررف العاشررر األساسرري. 

 .37ص-31ص
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تقاويم األداء الكتاابي لتالمياذ الصاف الساادس االبتادائي فاي ضاوء المهاارات (: 8133خ، فواز. )الشي
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرس، مكة المكرمة، السعودية.المناسبة لهم

على التواصل اللغاوي فاي تادريس اللغاة العربياة فاي  قائمة استراتيجية أثر: (8132) .صرفاء صبيح،
رسررالة ماجسررتير غيررر  الااذكاء اللغااوي والتعبياار الكتااابي لاادى طلبااة الصااف الخااامس األساسااي.تنميااة 
 فلسطين.، جامعة القدس، منشورة

أثر استخدام القصة واألنشاطة العلمياة فاي التحصايل العلماي واالتجاهاات (: 8132صلح، شريماء. )
تير غيررر منشررورة، رسررالة ماجسررلاادى طالبااات الصااف الخااامس األساسااي فااي ماادارس محافظااة جنااين. 

 جامعة النجاح الوطنية، نابلس، فلسطين.

(: أثررر نرروعي تصررحيح التعبيررر )المرمررز والمباشررر( فرري األداء التعبيررري لطلبررة 8133صررومان، أحمررد. )
 .318-73(. ص8)1 فلسطين،-مجلة جامعة الخليل للبحوث .المرحلة األساسية العليا باألردن

أداء التعبيرررر الكترررابي عنرررد طلبرررة المرحلرررة األساسرررية فررري ( تقرررويم مسرررتوس 8133الصرررويركي، محمرررد. )
 .223ص-211(. ص2)41، جامعة األزهر( مصر)كلية اللغة العربية بالمنصورة األردن. مجلة 

(: بناء معيار لقياس األداء التعبيري الشفوي لردس طلبرة المرحلرة األساسرية. 8138الصويركي، محمد. )
 .333ص-313(. ص8)92، السعودية -علم النفسدراسات عربية في التربية و 

أثر استخدام استراتيجية التعلم التوليدي في عالج التصورات البديلة لبع  (: 8111ضهير، خالرد. )
رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة، الجامعرررة المفااااهيم الرياضاااية لااادى طاااالب الصاااف الثاااامن األساساااي. 

 اإلسلمية، غزة، فلسطين.

استخدام دورة التعلم المعدلة في اكتساب المفاهيم النحوياة وتحساين أثر  :(8133). مشرتاق ،ضيدان
رسررالة ماجسررتير غيررر منشررورة،  .الصااف العاشاار األساسااي فااي األردن التفكياار االسااتداللي لاادى طااالب

 .جامعة آل البيت، األردن

ن، دار المسريرة، عمرراتادريس اللغاة العربياة وفقاا ألحادث الطرائاق التربوياة. (: 8131طراهر، علروي. )
 األردن.

دار الفكرررر، عمررران، مهاااارات االساااتماع والتحااادث فاااي الطفولاااة المبكااارة. (: 8111الّطحررران، طررراهرة. )
 األردن.
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 المهارات القرائية والكتابية طرائق تدريسها واستراتيجياتها،(: 8132عاشور، راتب؛ مقدادي، محمد. )
 . دار المسيرة، عمان، األردن.3ط

لطالبات الصف أثر انموذج جير الف _ آيلي في اكتساب المفاهيم النحوية  (:8138. )إيناس العاني،
 .221ص  – 312، ص27 ،العراق –علوم التربوية والنفسية مجلة ال .المتوسط واستبقائها

(: فاعلية برنامج تعليمي على وفق األنشطة اللاوية لتنمية مهارات 8137عباس، بسام؛ علوان، رغد. )
مجلاااة كلياااة التربياااة طالبرررات المرحلرررة اإلعداديرررة فررري مرررادة التعبيرررر الكترررابي. التعبيرررر اإلبرررداعي لررردس 

 .273ص-218. ص11، العراق-جامعة بابل،–األساسية للعلوم التربوية واالنسانية 

أثر استراتيجية دورة التعلم في اكتساب المفاهيم النحوية لردس  (:8133ن. )نصر، حمدا ؛عباينة، إيمان
(. 37)98، الكويااات –مجلاااة الطفولاااة العربياااة  .األساسررري فررري لرررواء بنررري كنانرررةثرررامن طلبرررة الصرررف ال

 .83ص-2ص

. فاعليرررة برنرررامج قرررائم علرررى المخططرررات العقليرررة لتنميرررة المفررراهيم (8132)مررراهر شرررعبان  عبرررد البررراري،
، ة كليااة التربيااة )جامعااة بنهااا( مصاارمجلاا .عرفيررة لتلميررذ المرحلررة اإلعداديررةالنحويررة والمعتقرردات الم

 .123ص-183، ص(105)94

(: فاعليرررة اسرررتراتيجية التصرررور الرررذهني فررري تنميرررة مهرررارات الفهرررم 8111عبرررد البررراري، مررراهر شرررعبان. )
-73. ص333مصررررر،-القرائرررري لتلميررررذ المرحلررررة اإلعداديررررة. دراسررررات فرررري المنرررراهج وطرررررق الترررردريس

 .333ص

دار المسيرة، عمان،  .المهارات الكتابية من النشأة إلى التدريس :(8131عبد الباري، ماهر شعبان. )
 األردن.

 . دار المسيرة، عمان، األردن.قوائم التقدير وفنون اللغة(: 8131الباري، ماهر شعبان. ) عبد

 . دار المسيرة، عمان، األردن.8، طالكتابة الوظيفية واإلبداعية(: 8133عبد الباري، ماهر شعبان. )

برنررامج لتصررويب التصررورات الخطررو للمفرراهيم البلغيررة المرتبطررة (: 8133. )، مرراهر شررعبانيعبررد البررار 
 –بويااة المجلااة الدوليااة لألبحاااث التر  .اررة العربيررة بكليررة التربيررة ببنهررابعلررم البيرران لرردس طررلب شررعبة الل

 .371ص– 311ص .13 ،اإلمارات العربية المتحدة
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تقررويم مسررتويات األداء فرري التعبيررر اللارروي لرردس طررلب  (:8113عبررد الحميررد، عبررد الحميررد عبررد اهلل. )
 .833ص-813. ص1، مصر-مجلة القراءة والمعرفة .المرحلة الثانوية

دار الفكرررر االتجاهاااات الحديثاااة فاااي تااادريس العلاااوم. (: 8113عبررد السرررلم، عبرررد السررلم مصرررطفى. )
 العربي، القاهرة، مصر.

(: أثررر اسررتخدام نمرروذج بررايبي البنررائي فرري ترردريس البلغررة علررى تعررديل 8117عبررد السررميع، صررلح. )
التصررورات البديلررة عررن المفرراهيم البلغيررة وتنميررة االتجاهررات نحررو البلغررة لرردس طالبررات الصررف األول 

 .373ص-383(. ص1)944، جامعة األزهر-مجلة كلية التربيةالثانوي. 

اسرتراتيجية تعليميرة قائمرة علرى النظريرة  (:8133. )، صابربد المنعمع ؛علي مدكور، ؛رامي ،العبد اهلل
كلياة مجلاة  .البنيوية لتنمية المفاهيم النحوية والبنى الصرفية لدس طرلب الصرف األول الثرانوي بسرورية

 .173ص – 133(. ص101)81، مصر –التربية )جامعة بنها( 

 اإللكترونية التعليمية األلعاب على قائم برنامج (: فعالية8133). المجيد، عواطف؛ المزيني، نوفعبد 
جامعررة السررودان للعلرروم والتكنولوجيررا، كليررة  مجلااة العلااوم اإلنسااانية، النحويررة. المفرراهيم إكسرراب فرري

 .78ص-33. ص8قسم العلوم التربوية، -التربية

تنميااة مهااارات كتابااة فاعليااة نشاااطات قائمااة علااى عمليااات الكتابااة فااي : (3311) .خالررد العبيرردي،
مكرررة  جامعرررة أم القررررس، غيرررر منشرررورة، هرسرررالة دكترررورا القصاااة لااادى تالمياااذ الصاااف األول المتوساااط.

 السعودية. المكرمة،

(: التنظررريم الهرمررري للمفررراهيم النحويرررة فررري منررراهج المرحلرررة اإلعداديرررة دراسرررة 8111العررردوي، غسررران. )
 .822ص-837ص(. 3)91 مجلة جامعة دمشق،ميدانية في مدينة دمشق، 

(: تحليررل محترروس كترراب القررراءة فرري ضرروء معررايير الجررودة الشرراملة ومؤشررراتها 8111العرردوي، غسرران. )
مجلة دراسة تحليلية لمحتوس كتاب القراءة للصف الخامس من مرحلة التعليم األساسي )الحلقة الثانية(. 

 .312ص- 373(. ص3+1)81، جامعة دمشق

سااتخدام القصااة االلكترونيااة فااي تنميااة بعاا  المهااارات اللغويااة فاعليااة ا(: 8133العرينرران، هررديل. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرس، مكة المكرمة، السعودية.لدى طفل الروضة
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تصااور مقتاارن لماانهج فااي اللغااة العربيااة قااائم علااى الااوعي األدبااي لتنميااة (: 8113عررزازي، سررلوس. )
. رسررالة دكترروراه منشررورة، جامعررة المنصررورة، عداديااةمرحلااة اإلر الكتااابي لاادى تالميااذ المهااارات التعبياا

 مصر.

األداءات الكتابياااة ودورهاااا فاااي تنمياااة المهاااارات اللغوياااة لااادى تالمياااذ (: 8132عطيرررة، مصرررطفى. )
. رسررالة دكترروراه غيررر منشررورة، جامعررة محمررد لمررين دبرراغين، دراسااة لسااانية ميدانيااة-المرحلااة الثانويااة

 ، الجزائر.8سطيف

فااي تعااديل التصاورات البديلااة للمفاااهيم  K.W.Lأثاار توظيااف اساتراتيجية (: 8131أمراني. ) العفيفري،
. رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غرزة، لدى طالبات الصف السابع األساسي التكنولوجية
 فلسطين.

أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية قائمااة علااى القصااة فااي تحسااين مهااارات التااذوق  :(8138). يرل، نرروافالعق
الجامعرة األردنيرة، عمران،  ،ر غيرر منشرورةرسرالة ماجسرتي .بي لدى طلباة الصاف العاشار األساساياألد

 .األردن

 . مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(: 8118عمار، سامر. )

نشطة في تنمية المهاارات اللغوياة لادى أطفاال فاعلية برنامج قائم على األ (: 8138، خالرد. )العمايدة
 . رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة القاهرة، مصر. الروضة والمرحلة األساسية الدنيا باألردن

أثاار اسااتخدام نمااوذج أدي وشاااير فااي تعااديل التصااورات البديلااة للمفاااهيم (: 8133عمررران، محمررد. )
. رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، الجامعرة اإلسرلمية، غرزة، لعلمية لدى طالب الصف التاسع األساسيا

 فلسطين.

( فااي تعااديل التصااورات البديلااة فااي مفاااهيم Vفاعليااة خريطااة الشااكل )(: 8131العنررزي، عبررد اهلل. )
 ودية.رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة طيبة، السع العلوم لدى طالب المرحلة المتوسطة.

أثر استخدام نموذج أوزبل فاي عاالج التصاورات الخطاأ للمفااهيم الرياضاية (: 8131عودة، موسى. )
 . رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسلمية، غزة فلسطين.لدى طلبة الصف العاشر األساسي
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أثر برنامج مدعم بالقصص علاى تحصايل طلباة الصاف العاشار فاي وحادة (: 8133عياف، سامية. )
رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة، جامعرررة النجررراح الوطنيرررة، نرررابلس، الوراثاااة ودافعياااتهم نحاااو تعلمهاااا. 

 فلسطين.

(: فعاليرررة تررردريس مرررنهج متكامرررل برررين القرررراءة والكتابرررة باسرررتخدام اسرررتراتيجية 8117عيسررروي، حرررافظ. )
مجلااااة كليااااة التربيااااة ي تنميررررة األداء القرائرررري لرررردس تلميررررذ المرحلررررة االبتدائيررررة. الترررردريس التبررررادلي فرررر

 .318ص-12. ص2،مصر-باإلسماعيلية

(: فاعليررة مررنهج قررائم علررى التكامررل بررين القررراءة والكتابررة باسررتخدام اسررتراتيجية 8112عيسرروي، حررافظ. )
مجلاااااة كلياااااة التربياااااة تدائيرررررة، الرررررتعلم التعررررراوني فررررري تنميرررررة األداء الكترررررابي لررررردس تلميرررررذ المرحلرررررة االب

 .883ص-317، ص31، مصر–باإلسماعيلية 

مقترحة قائمة على التعلم المتمركز حول المشكلة لتنميرة تحصريل استراتيجية  (:8131) .عيسى، محمد
المجلااااة . انويالقواعرررد النحويرررة وتطبيقهررررا فررري األداء الشررررفهي والكترررابي لرررردس طرررلب الصرررف األول الثرررر

 .313ص-137ص (.312)81، الكويت –التربوية 

اسررتراتيجية مقترحررة قائمررة علررى مرردخل القررراءة االسررتراتيجية التعاونيررة لتنميررة : (8131). عيسررى، محمررد
 ،مصاار-دراسااات فااي المناااهج وطاارق التاادريس .ناقرردة لرردس طررلب المرحلررة الثانويررةمهررارات القررراءة ال

 .338ص-331ص. 312

للمفااااهيم الفيزيائياااة لااادى طلباااة الصاااف الحاااادي عشااار التصاااورات البديلاااة (: 8117الالرريظ، هبرررة. )
. رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة، الجامعرررة اإلسرررلمية، غرررزة، وعالقتهاااا باالتجااااه نحاااو ماااادة الفيزيااااء

 فلسطين.

فرري تخدمها طلبررة الصررف الخررامس العلمرري عررادات وطرررق المررذاكرة الترري يسرر :(8132) ء.الفررتلوي، بهررا
(. 3)83 ،نسااانيةمجلااة جامعااة باباال/العلوم اإل . ترردريس اللاررة العربيررةمررادة قواعررد اللاررة العربيررة طرائررق 

 .8311ص-8381ص

أثر أسالوبي القصاة والحاوار التعليماي فاي التحصايل واالتجااه نحاو ماادة (: 8133الفتلوي، سماح. )
رسرررالة ماجسرررتير غيرررر منشرررورة، الجامعرررة االجتماعياااات لااادى تلمياااذات الصاااف الخاااامس االبتااادائي. 

 لعراق.المستنصرية، ا
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معرفااة أثاار اسااتخدام اسااتراتيجية البياات الاادائري فااي عااالج التصااورات البديلااة (: 8133قاسررم، ألفررة. )
رسررالة . لاابع  المفاااهيم العلميااة فااي مااادة الثقافااة العلميااة لاادى طالبااات الصااف الحااادي عشاار بغاازة

 ماجستير غير منشورة، جامعة األزهر، غزة، فلسطين. 

(: قياس األداء في اختبارات الفهم والقرراءة فري اللارة العربيرة لردس 8133قاسم، يحيى؛ فاضل، فهمي. )
. 3، جامعااة العلااوم والتكنولوجيااا الدراسااات االجتماعيااة  مجلااةجامعررة الحديرردة. -طررلب كليررة اآلداب

 .813ص-837ص

التكراملي فري تنميرة مهرارات فاعلية أنشطة قائمة علرى المردخل (: 8132ن. )عليان، إيما؛ أكرم حوف،ق
 –مجلااة القااراءة والمعرفااة  .ب التعلرريم الثررانوي الفنرري الصررناعيالفهررم القرائرري واألداء الكتررابي لرردس طررل

 .33ص– 3ص. 113 مصر،

دار المسرريرة، التفكياار اإلبااداعي القصصااي لألطفااال ويليااامز.  (:8111قطررامي، يوسررف؛ الفرررا، رلررى. )
 عمان، األردن.

دراسات تحليلية ومواقف تطبيقية في تعلايم اللغاة العربياة والادين اإلساالمي، (: 3122قوره، حسين. )
 . دار المعارف، مصر.1ط

 فاعليرررة اسرررتخدام األلعررراب التعليميرررة فررري اكتسررراب تلميرررذات الصرررف الخرررامس(: 8133. )اللهيبررري، رانيرررة
 .828ص -823، ص322، مصر –مجلة القراءة والمعرفة .االبتدائي بعا المفاهيم النحوية

أثااار اساااتخدام الوساااائل المتعاااددة فاااي تعاااديل التصاااورات البديلاااة للمفااااهيم (: 8117اللولرررو، فررردوس. )
. رسررررالة ماجسررررتير غيررررر منشررررورة، الجامعررررة التكنولوجيااااة لطالبااااات الصااااف السااااادس األساسااااي بغاااازة

 اإلسلمية، غزة، فلسطين.

صرويب التصررورات الخطررو فرري ( البنائيررة فرري تPDEODEفاعليررة اسرتراتيجية )(: 8137. )محررم، نيفررين
-3111ص. 88، جامعاااة بورساااعيد –مجلاااة كلياااة التربياااة . الفيزيررراء لررردس طرررلب المرحلرررة الثانويرررة

 .3182ص

فرري تصررويب التصررورات  فعاليررة اسررتراتيجية مقترحررة للتايررر المفهررومي: (8113). عبررد الرررزاق محمررود،
 مجلاة كلياة التربياة بأسايوط،. الخطو عن بعا المفاهيم النحوية لدس تلميرذ الصرف الثراني اإلعردادي

 .21ص-32ص .(1)89
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(: أثرررر اسرررتخدام بعرررا طررررق تررردريس النحرررو فررري اكتسررراب تلميرررذ الصرررف 8111المخزومرري، ناصرررر. )
-1ص. (3)2األردن، –مجلااة جاار  للبحااوث والدراسااات التاسررع األساسرري لرربعا المفرراهيم النحويررة. 

 .13ص

(: تقويم مهارات الكتابة اإلبداعية في اللارة العربيرة 8132مدكور، علي؛ خليف، سامية؛ جاد، محمد. )
 .323ص-332(. ص8)8، مجلة العلوم التربويةلطلب الصف األول الثانوي. 

 دار المسيرة، عمان، األردن.. 1ط ،العامةطرائق التدريس  :(8117)مد. مح الحيلة، ؛توفيق مرعي،

لتصرويب بعرا التصرورات  on-Hands(: اسرتخدام اسرتراتيجية اليرد المفكررة 8132المصري، ترامر. )
مجلاااة التربياااة البديلرررة وتنميرررة بعرررا عمليرررات العلرررم لررردس تلميرررذ المرحلرررة اإلبتدائيرررة بمنطقرررة الباحرررة. 

 .21ص-3(. ص3)91مصر، -العلمية

يار أثر استخدام األنشطة التمثيلية في تنمية مهارات اللغة العربية والتفك: (8137). المصري، سامي
 .جامعة القدس، فلسطين، رسالة ماجستير غير منشورة. التأملي لدى طلبة الصف الرابع

فاعليااة برنااامج بالوسااائل المتعااددة فااي تنميااة مهااارات التعبياار الكتااابي (: 8112المصررري، يوسررف. )
. رسالة ماجستير غيرر منشروره، الجامعرة اإلسرلمية، طالب الصف الثامن األساسي واالحتفاظ بها لدى

 غزة، فلسطين.

مجلااة اسررتراتيجيات تنميررة المهررارات اللاويررة لرردس المررتعلم )دراسررة وصررفية(.  (:8132مصررلح، عمررران. )
 .132ص-111. ص32، جامعة المدينة العالمية

عاالج التصاورات الخطاأ للمفااهيم العلمياة لادى  فعالية مدوناة الكترونياة فاي: (8131). مطر، محمد
رسرالة ماجسرتير غيرر منشرورة، الجامعرة اإلسرلمية،  .لتاسع األساسي واتجاهاتهم نحوهاطالب الصف ا
 .غزة، فلسطين

التصورات البديلة عن بعا  المفااهيم الوراثاة لادى طاالب الصاف الثالاث (: 8112الناشري، محمد. )
 رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة أم القرس، مكة المكرمة، السعودية.، المتوسط بمحافظة القنفذة

أثر تدريس القواعد النحوية باستخدام منحرى مسررحة المنراهج فري التحصريل (: 8133) د.محم ،الناصر
 مجلااة الدراساااات .دس تلميرررذ الصررف السررادس االبترردائيالدراسرري ومهررارات التعبيررر الكتررابي والشررفوي لرر

 .371ص-331ص(. 3)2، سلطنة عمان –ة التربوية والنفسي
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(: قيرررراس مسررررتوس القرررردرة القرائيررررة لرررردس تلميررررذ الصررررفوف األولررررى مررررن المرحلررررة 8131النجررررار، خالررررد. )
-313، ص318، مصار-مجلاة القاراءة والمعرفاة .االبتدائية في ضوء المعرايير القوميرة لتعلريم القرراءة

 .371ص

 تعلاام أسااس) الكتابرة مهررارة فري التحصريل بمسرتوس للرتقراء تربروي مشرروا"(: 8131) .مرريم النعيمي،
 .البحرين المنامرة، والتعلريم، التربيرة وزارة ،(العربياة اللغاة

(: أثررر اسررتراتيجية التسرراؤل فرري تنميررة مهررارات الفهررم القرائرري لرردس طلبررة الصررف 8131نهابررة، أحمررد. )
 .383ص-313. ص333، العراق جامعة بابل  مجلة كلية التربية األساسية الثاني المتوسط. 

، رسرالة ماجسرتير تادريس مهاارة القاراءة فاي ضاوء المقارباة بالكفااءات(: 8132نور الهدس، زنرازل. )
 غير منشورة، جامعة مصطفى اسطمبولي معسكر، الجزائر.

طرائااق تاادريس مهااارات اللغااة العربيااة وآدابهااا للمراحاال الدراسااية. (: 8112الهاشررمي، عابررد توفيررق. )
 رسالة، بيروت، لبنان.مؤسسة ال

المرؤتمر فري:  دور اللغة العربية فاي تنمياة المهاارات اللغوياة لادى المتعلماين(: 8133هبال، نوري. )
 .3، دبي، اإلمارات العربية المتحدة، صالدولي الثالث للاة العربية

طالبرات ي لردس أثر بعا األنشطة اللاوية فري تنميرة مهرارات التعبيرر الكتراب :(8133)ر. انتصا هزاا،
 .17ص-31ص .21 ،العراق-للبحوث اإلنسانية مجلة ديالى .الصف األول المتوسط

(: تقرررررويم األداء القرائررررري لتلميرررررذ الصرررررف األول المتوسرررررط بالمملكرررررة العربيرررررة 8131الهرررررواري، خالرررررد. )
(. 7)933، مصاار جامعااة األزهاار(. مجلااة التربيااة )السررعودية فرري ضرروء المسررتويات المعياريررة للقررراءة

 .222ص-231ص

 اللغة العربية للصف التاسع األساسي، الجزء الثاني،( كتراب 8132وزارة التربية والتعليم الفلسطينية، )
 طبعة تجريبية، مركز المناهج، رام اهلل، فلسطين.

، مركز وثيقة اإلطار المرجعي لتطوير المناهج الوطنية، اللغة العربيةوزارة التربية والتعليم الفلسطينية، 
 ناهج، رام اهلل فلسطين.الم
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المرجعي لتطوير المناهج الوطنية وثيقة اإلطار ) –األهداف العامة والخاصة للاة العربية ( 9) ملحق
 .(8132" اللاة العربية " وزارة التربية والتعليم 

 الهدف الرقم
 األهداف العامة :أوالً 
 توثيق االرتباط بالتراث العربي اإلسلمي للستفادة منه في بناء الحاضر واستشراف المستقبل 3
والحرص على  فلسطين،االعتزاز باللاة العربية الفصيحة واعتبارها اللاة الرسمية في دولة  8

 فضل  عن استخدامها في مناحي الحياة المختلفة. كافة،استخدامها في تحصيل المعارف 
ورمز  األمة،اللاة العربية الفصيحة لاة قومية؛ فهي أساس بناء شخصية  اإليمان بونّ  1

 وحدتها.
وقدرتها  المعاصرة،تعزيز الثقة بقدرة اللاة العربية الفصيحة على استيعاب العلوم والمعارف  3

والتعبير عن حاجات األفراد  المختلفة،على الوفاء بمتطلبات الثقافة والحضارة والعلوم 
 والجماعات حاضرا  ومستقبل .

 وكتابة. ،وقراءة ،ومحادثة ،استماعا   ،بناء المهارات اللاوية وتنميتها لدس الدارسين 3
فهام اآلخرين بلاة عربية  ،تنمية القدرة على فهم المسموا أو المقروء بلاة عربية فصيحة 2 وا 

 وبالسرعة المناسبة. ،صحيحة نطقا  أو كتابة
وتنمية المواهب  ،صقل مهارة الكتابة الصحيحة الجميلة حسب قواعد اإلملء والخط العربي 7

 ط العربي.الفنية في مجال الخ
تنمية الثروة اللاوية والفكرية للتمكن من االتصال والتواصل مع اآلخرين بلاة عربية فصيحة  2

 بيسر وسهولة وتلقائية.
 وتنمية التذوق الجمالي؛ وصوال  للبتكار واإلبداا. ،تعزيز الميول والمواهب األدبية وصقلها 1

 لة باللاة العربية الفصيحة.اإلفادة من الوسائل السمعية والبصرية المتوس 31
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 األهداف الخاصة ثانيًا:
 وعروبته اإلسلمية. ،ووطنه ،تكوين المواطن الصالح المؤمن بعقيدته اإلسلمية السمحاء 3
ووسيلة التعبير واالتصال بينه  ،توعية الطالب بما تمثله اللاة العربية باعتبارها أداة التفكير 8

 فيقبل على تعملها بقناعة واهتمام. ،وبين مجتمعه
 وما بها من جمال في أساليبها ومعانيها. ،ومعرفته أسرارها ،تذوق الطالب اللاة العربية 1
 وتراكيب. ،وجمل ،بما تحتويه اللاة العربية من مفردات ،تعويد الطالب أصول القراءة السليمة 3
 ،والمصادر ،وتوجيهه إلى المطالعة في الكتب ،تنمية مهارات القراءة لديه من فهم للمقروء 3

 والمراجع الخاصة بها.
وتعليمه كيفية توظيف اللاة في التعبير عما يدور  ،تنمية قدرة الطالب التعبيرية حديثا  وكتابة 2

والتزامه بوسس الصياغة  ،وتنظيم وترتيب ما يعرضه من أفكار ،في نفسه بصورة سليمة
 الصحيحة.

وما يحتويه من  ،وفنونه ،وتعريفه بوحواله ،بتراثه األدبي في عصوره المختلفةوصل الطالب  7
 وتراكيب. ،وجمل ،وما يزخر به من مفردات ،أساليب بلغية رائعة

مما  ،تعريف الطالب باألعلم البارزين من اللاويين واألدباء الذين أسهموا في إثراء العربية 2
 ء بهم.واالقتدا ،يدفعه إلى السير على دربهم

تعويد الطالب استخدام أسلوب التفكير المنطقي السليم في العرا والتحليل في دروس  1
 وغيره. ،والقواعد ،والنقد ،واألدب ،النصوص

تدريب الطالب على تصحيح األخطاء اللاوية قراءة وكتابة بعد اكتشافها؛ مما يساعده على  31
 واستنتاج النتائج. ،وينمي لديه القدرة على التلخيص ،فهم المقروء

وأدب  ،وحسن الجوار ،تنمية القدرة على االستماا الجيد الذي يساعد على فهم الحديث 33
 المناقشة.

 وكتابة(. ،وقراءة ،نطقا  )إكساب الطالب القدرة على استعمال اللاة العربية استعماال  صحيحا   38
واستخدامها استخداما   ،المقارنة والقياسمحاكاة األنماط اللاوية محاكاة سليمة عن طريق  31

 سليما .
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 (8)ملحق 

 ن ألدوات الدراسةالسادة المحكمو 

 المسمى الوظيفي المؤهل العلمي اسم المحكم الرقم
 محاضرة جامعية/ جامعة الخليل أصول التربية دكتوراه ميسون التميمي د. 9
 كلية العلوم التربوية/جامعة القدسعميد  مناهج وطرق تدريس دكتوراه إيناس ناصر د. 8
 محاضر جامعي/جامعة النجان  مناهج وطرق تدريس دكتوراه محمود الشمالي د. 4
 محاضر جامعي/ جامعة القدس مناهج وطرق تدريس دكتوراه محسن عدس د. 3
 محاضر جامعي/جامعة القدس مناهج وطرق تدريس دكتوراه عفيف زيدان د. 1
 محاضر جامعي/جامعة القدس أساليب تدريس اللغة العربية دكتوراه علي أبو راس د. 1
 معلم لغة عربية/ تربية جنوب الخليل في اللسانيات دكتوراه إبراهيم المصري د. 1
 محاضر جامعي/جامعة الخليل لغة عربية دكتوراه نسيم بني عودة د. 2
 الخليلمحاضر جامعي/جامعة  لغة عربية دكتوراه م الشويكياشه د. 1
 محاضر جامعي/ جامعة القدس المفتوحة لغة عربية دكتوراه محمود حريبات د. 91
 محاضر جامعي/جامعة الخليل ماجستير نحو وصرف يوسف الحسني أ. 99
 معلم لغة عربية/تربية جنوب الخليل ماجستير أساليب تدريس لغة عربية سامي المصري أ. 94
 النائب اإلداري/مكتب تربية يطا عربيةماجستير لغة  ياسر محمد أ. 93
 معلمة لغة عربية/المرحلة الثانوية ماجستير لغة عربية أ.ابتسام أبو شرار 91
 معلمة لغة عربية/المرحلة الثانوية ماجستير لغة عربية فر خال  أ.ميس   91
 مشرفة لغة عربية /تربية جنوب الخليل لغة عربية سبكالوريو  حسة.أ.نبال الل   91
 معلمة لغة عربية/المرحلة الثانوية لغة عربية سبكالوريو  أ.افتخار الدرباشي 92
 معلم لغة عربية/الصف التاسع لغة عربية سبكالوريو  أ.أسامة الرجوب 91
 معلم لغة عربية/الصف التاسع لغة عربية سبكالوريو  أ.محمود حريبات 81
 عربية/تربية جنوب الخليلمشرف لغة  لغة عربية سبكالوريو  يبةأ.فتحي الذ   89
 مشرف لغة عربية/تربية يطا لغة عربية سبكالوريو  م داوودأ.تي   88
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 ( أدوات الدراسة قبل التحكيم4)ملحق 
 بسم هللا ورعحمن ورعحمم

 جام   ورقدس

 بعنامج وردعوسات ور  ما

 أسارمب ورتدعمس

 ..................................ورمحتعم / ة.........ح عة ورمحكم / ة

 ورسالم ظ مكم  عحم  هللا  بعكاته

وستخدوم ورق   ورق معة في تنمم  ورمهاعوت ور غ م   ت  مب  )أثعورباحث  بإظدود دعوس  ب ن ون  تق م

 ذرك الستكمال ورح  ل ظ ر دعج   ورتاسع(ورت  عوت ورخطأ ر مفاهمم ورنح م  ردى ط ب  ور ف 

إظدود قائمتي تقدمع  من متط بات وردعوس   ور عبم ،ورماجستمع في تخ ص أسارمب تدعمس ور غ  

 منبغي تنممتها ردى طالب ور ف ورتاسع.  وركتابي ورتيتت من مهاعوت وألدوءمن ورقعوئي 

  حمث:من  من ح عتكم ورتف ل بتحكمم ورقائمتمن ورمعج  

 وألساسي.اسب  ورمهاعة رطالب ور ف ورتاسع مدى من .1

 مدى ونتمائها رمح عها. .5

 ور غ م . ح  ور ماغ   .4

 مناسبا.ت دمل أ  حذف أ  إ اف  ما تع نه . 2

 

 

 

 

  تقب  و فائق والحتعوم  ورتقدمع

 ورباحث                                                

 حنان عب ي
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 مقياس األداء القرائي

 القراءة الصحيحة املعبرة، القراءة للفهم، القراءة الناقدة، القراءة التذوقية، القراءة اإلبداعية

 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 قوائم التقدير

 متميز ممتاز جيد منخفض

القراءة الصحيحة 

 املعبرة

يقرأ قراءة جهرية 

صحيحة في جمل 

وحدات فكرية( تامة )

 املعنى

 يجد صعوبة في

القراءة الجهرية 

الصحيحة في جمل 

 فكرية تامة املعنى

يقرأ قراءة جهرية 

مخال بالوحدة 

الفكرية لبعض 

 الجمل

يقرأ قراءة 

جهرية صحيحة 

في وحدات 

 فكرية تامة 

يقرأ قراءة جهرية 

صحيحة في جمل 

فكرية تامة 

بسهولة ألي نص 

 كان

يعبر صوتيا عما 

يتضمنه النص 

 املقروء من معاني

صوته ال يوظف 

بشكل سليم في 

إيصال املعنى 

 لآلخرين

يقرأ آليا النص 

القرائي دون أن 

يعبر صوتيا عن 

 معنى النص

يعبر صوتيا في 

أغلب األحيان 

عن املعنى املراد 

 في النص

يعبر صوتيا املعنى 

املراد في أثناء 

 القراءة

يقرأ بسرعة مالئمة 

 إلفهام اآلخرين

يجد صعوبة في 

القراءة بالسرعة 

املالئمة إلفهام 

 اآلخرين

يتمكن من القراءة 

بالسرعة املالئمة 

إلفهام اآلخرين 

 بمساعدة املعلم

يتمكن من 

القراءة 

بالسرعة 

املالئمة إلفهام 

 اآلخرين

يقرأ بسرعة 

مالئمة إلفهام 

اآلخرين مع وضوح 

الصوت وعدم 

 التقطيع 

يضبط أواخر 

الكلمات ضبطا 

مراعاة )صحيحا 

 حركات اإلعراب(

ن أواخر يسك

الكلمات بشكل 

 مستمر

يضبط أواخر 

الكلمات ولكنه 

 يخطئ

يضبط أواخر 

الكلمات بشكل 

 صحيح

يضبط أواخر 

الكلمات بشكل 

صحيح ويصحح 

لزمالئه األخطاء 

القرائية في ضبط 

 أواخر الكلمات

يقرأ النصوص 

بطالقة مع مراعاة 

مواضع الوقف 

 الصحيحة

يجد صعوبة في 

قراءة النصوص 

راعي بطالقة وال ي

مواضع الوقف 

 الصحيحة

يقرأ النصوص 

 بطالقة ولكنه ال

يحسن الوقوف 

أثناء القراءة عندما 

 يكتمل املعنى

يقرأ النصوص 

بطالقة ولكنه 

يقف في بعض 

املواضع بطريقة 

غير سليمة 

 أحيانا

يقرأ نصوص 

خارجية بطالقة 

ويقف عند القراءة 

في مواضع تامة 

 املعنى

يقرأ دون حذف أو 

 إضافةإبدال أو 

يجد صعوبة في 

القراءة دون حذف 

 أو إبدال أو إضافة

يقرأ بحذف أو 

إبدال أو إضافة 

 أحيانا

يقرأ بدون 

حذف أو إضافة 

 أو إبدال

يقرأ دون حذف أو 

إضافة أو إبدال 

ويصوب األخطاء 

في املقروء من 

حيث الحذف 

 واإلضافة واإلبدال
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 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 قوائم التقدير

 متميز ممتاز جيد منخفض

 القراءة للفهم

ضبط املفردة ضبطا 

صحيحا يساعد على 

 فهم معناها

ال يضبط املفردة 

 ضبطا صحيحا 

يضبط املفردة 

ضبطا صحيحا 

ولكن ال يفهم 

 معناها

يضبط املفردة 

ضبطا صحيحا 

 مع فهم معناها

يضبط املفردة 

ضبطا صحيحا 

ويفهم معناها 

 بشكل دقيق

املتعددة فهم املعاني 

 للكلمات

ال يفهم أي معنى 

 للكلمات

يفهم معنى واحد 

 للكلمات

يفهم أكثر من 

 معنى للكلمات

يفهم املعاني 

املتعدد للكلمات 

ويوظفها في جمل 

 من إنشائه

ترتيب األحداث 

واملعلومات حسب 

تسلسلها الزماني 

واملكاني وترابطها في 

النص املقروء 

 القصة()

ال يستطيع ترتيب 

واملعلومات  األحداث

حسب تسلسلها 

الزماني واملكاني 

وترابطها في النص 

 املقروء

يذكر بعض 

املفردات املتعلقة 

باألحداث 

واملعلومات 

وتسلسلها الزماني 

 واملكاني

يرتب األحداث 

واملعلومات 

حسب تسلسلها 

الزماني واملكاني 

وترابطها في 

 النص املقروء 

يرتب بدقة 

األحداث 

واملعلومات حسب 

ها الزماني تسلسل

واملكاني وترابطها 

 في النص املقروء

يفسر املعنى املجازي 

 لبعض العبارات 

يجد صعوبة في 

تفسير املعنى املجازي 

 لبعض العبارات

يذكر معنى قريبا 

 من املعنى املجازي 

يستنتج معنى 

موثوق الصلة 

عن املعنى 

 املجازي 

يفسر املعنى 

 املجازي بدقة

يستنبط الصفات 

لبعض املميزة 

الشخصيات الواردة 

 في النص املقروء

يجد صعوبة في 

استنباط الصفات 

املميزة لبعض 

الشخصيات الواردة 

 في النص املقروء

يذكر بعض 

املواقف التي تشير 

إلى صفة من 

الصفات في 

 الشخصية

يستنبط بعض 

الصفات 

لشخصية من 

الشخصيات 

دون البعض 

 اآلخر

يستنبط بكفاءة 

الصفات التي 

تتصف بها 

شخصية من 

الشخصيات في 

 النص املقروء

يحدد الكلمات 

املفتاحية في النص 

 املقروء

يجد صعوبة في 

تحديد الكلمات 

املفتاحية في النص 

 املقروء

يبرز بعض الكلمات 

املفتاحية في النص 

املقروء مع عدم 

تبيان صلتها 

 باملوضوع

يبرز ويحدد 

الكلمات 

املفتاحية في 

النص املقروء 

تها مع بيان عالق

 بالنص املقروء

يبرز الكلمات 

املفتاحية بمجرد 

قراءته للعنوان 

ويكتشف الكلمات 

املفتاحية في 

النص، غير كلمات 

 العنوان ويبرزها

 
يوضح داللة بعض 

األساليب الواردة في 

 املقروء

يجد صعوبة في 

توضيح داللة بعض 

األساليب الواردة في 

 املقروء

يوضح داللة بعض 

األساليب بمساعدة 

 املعلم

يوضح داللة 

بعض األساليب 

 الواردة في النص

يوضح بدقة داللة 

بعض األساليب 

 الواردة في املقروء

 
يستنتج األفكار للنص 

 املقروء

ال يستطيع تحديد 

 األفكار للنص املقروء

يذكر بعض 

املفردات ذات 

 الصلة باألفكار

يحدد بعض 

األفكار قريبة 

الصلة للنص 

يستنتج األفكار 

التي لم يصرح بها 

الكاتب في املقروء 
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 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 قوائم التقدير

 متميز ممتاز جيد منخفض

 القراءة التذوقية

يحدد الوظيفة 

 للكلماتالرمزية 

ال يستطيع تحديد 

الوظيفة الرمزية 

 للكلمات 

يستنتج املعنى 

الرمزي للكلمات 

 بمساعدة املعلم

يستنتج 

الوظيفة 

الرمزية 

للكلمات مع 

عدم ربط الرمز 

 بداللته

يستنتج الوظيفة 

الرمزية للكلمات 

الواردة في النص 

األدبي بدقة مع 

 ربط الرمز بداللته

يميز بين أساليب 

وصف السرد وال

 والحوار في القصة

يجد صعوبة في 

التمييز بين أساليب 

السرد والوصف 

 والحوار في القصة

يخلط بين أساليب 

السرد والوصف 

والحوار في القصة 

أحيانا مع عدم 

معرفته لقيمة كل 

 منهم 

يميز بين 

أساليب السرد 

والوصف 

والحوار في 

القصة مع عدم 

معرفته لقيمة 

 بعضهم

يميز بين أساليب 

رد والوصف الس

والحوار في أثناء 

قراءته لقصة ما 

مع معرفته لقيمة 

 كل منهم

يكشف العيوب 

املوجودة في النص 

 األدبي

ال يكتشف العيوب 

 املوجودة في النص

يكشف خطأ واحد 

ورد باملقروء مع 

 عدم تبرير ذلك

يكشف بعض 

العيوب الواردة 

في النص مع 

 تبرير بعضها

يحدد بكفاءة 

العيوب واألخطاء 

الواردة في النص 

مع تبرير سبب 

 ذلك وتصحيحه

استنتاج القيم 

األخالقية التي تشيع 

 في القصة ومصدرها

يجد صعوبة في 

استنتاج القيم 

األخالقية في القصة 

وعدم القدرة على 

 تحديد مصدرها

يستنتج بعض 

القيم األخالقية 

ويحدد بعض 

مصادرها بمساعدة 

 املعلم

يستنتج القيم 

 األخالقية التي

تشيع في القصة 

ويحدد 

 مصدرها

يستنتج القيم 

األخالقية التي 

تشيع في القصة 

ويحدد مصادرها 

 بدقة

 

 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 قوائم التقدير

 متميز ممتاز جيد منخفض

 القراءة اإلبداعية
يتنبأ بالنتائج من 

 املقدمات

يجد صعوبة في تنبؤ 

 النتائج من املقدمات

بنتائج غير يتنبأ 

 مكتملة للمقروء

يتنبأ بنتائج 

قريبة من 

يتنبأ بنتائج 

صحيحة ومبتكرة 

 بدقة املقروء

 
يضع عنوانا معبرا عن 

 النص املقروء

يجد صعوبة في وضع 

 عنوان معبر للنص

يضع عنوان بعيدا 

 عن النص املقروء

يضع عنوان 

قريب من النص 

 املقروء

يضع أكثر من 

عنوان معبر للنص 

 املقروء

 
يحدد مرادفا ومضاد 

 الكلمة

يجد صعوبة في 

تحديد مرادف 

 ومضاد الكلمة 

يحدد مرادف 

ومضاد قريبا من 

 املعنى املراد

يحدد مرادف 

ومضاد بشكل 

 صحيح 

يحدد أكثر من 

مرادف ومضاد 

 للكلمة
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بناء على ما سبق  الصواب

 من مقدمات

يكتب عدة نهايات 

 لقصة غير مكتملة

يجد صعوبة في كتابة 

 النهايات

يكتب نهاية 

تقليدية بمساعدة 

 املعلم

يكتب نهاية 

جديدة فقط 

لقصة غير 

 مقترحة

يكتب نهايات 

مبتكرة لقصة غير 

 مكتملة

يقدم مقترحات 

إبداعية لتجويد 

 النص

يجد صعوبة في تقديم 

مقترحات إبداعية 

 لتجويد النص

يقدم مقترحات 

تقليدية لتحسين 

 النص املقروء

يقدم مقترحات 

تتميز بالجدة 

ولكنها غير 

 أصيلة

يقدم مجموعة 

من املقترحات 

التي تتميز بالجدة 

مع األصالة 

لتهذيب النص 

 القرائي

يقترح بداية 

 مختلفة للنص

يجد صعوبة في ابتكار 

 بداية للنص

يبتكر بداية جديدة 

 بمساعدة املعلم

يبتكر بدايات 

 بديلة للنص

يبتكر بدايات 

مختلفة للنص مع 

ذكر املبررات 

 لسبب االختيار

يقترح بدائل 

إبداعية جديدة 

 لبعض األحداث

يجد صعوبة في اقتراح 

 البدائل

تقليديا  يقدم بديال 

 واحدا

يقدم بديال 

 إبداعيا واحدا 

يقدم بدائل 

إبداعية جديدة 

 لألحداث

يترجم النص 

املقروء إلى شكل 

قصة، )جديد 

 شعر، مقالة(

يجد صعوبة في ترجمة 

 النص إلى شكل جديد

يستطيع ترجمة 

النص إلى شكل 

جديد بمساعدة 

 املعلم

يترجم النص 

إلى شكل جديد 

 واحد

يترجم النص إلى 

ر من شكل أكث

 جديد

ينسج من خياله 

موقفا يرتبط بما 

 ورد في املقروء

يجد صعوبة في نسج 

موقفا من خياله 

يرتبط بما ورد في 

 املقروء

ينسج من خياله 

موقفا يرتبط 

بشكل قريب بما 

 ورد في املقروء

ينسج من 

خياله موقفا 

يرتبط بما ورد 

في املقروء دون 

 التعليل

ينسج من خياله 

بما موقفا يرتبط 

ورد في املقروء مع 

ذكر املبررات 

 للموقف

يربط بين الخبرة 

املقروءة وبين 

خبرات حياتية 

 معاشة

يجد صعوبة في الربط 

بين الخبرات املقروءة 

 وخبرات حياتية معاشة

يربط بين الخبرات 

املقروءة بخبرات 

ذكر  معاشة دون 

ألوجه الشبه 

 باملوضوع

يربط الخبرات 

الواردة في 

ض املقروء ببع

الخبرات 

املعاشة قريبة 

الصلة 

 باملوضوع

يربط بشكل 

صحيح بين 

املقروء وبين 

الخبرات الحياتية 

املعاشة مع ذكر 

أوجه الشبه بين 

 هذه وتلك

يعيد ترتيب النص 

 من جديد

يعيد ترتيب النص 

بطريقة تشوه النص 

 القرائي

يعيد ترتيب النص 

 بطريقة تقليدية 

يعيد ترتيب 

النص بطريقة 

 جديدة

عيد ترتيب النص ي

القرائي بأكثر من 

 طريقة جديدة

 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 قوائم التقدير

 متميز ممتاز جيد منخفض
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 نقد املقروء

يصدر حكما على ما 

 قرأه

ال يستطيع إصدار 

 الحكم على ما قرأه

يصدر حكما قريبا 

 للصواب

يصدر حكما 

صائبا على ما 

 قرأه

يصدر عدة أحكام 

ما قرأه على 

 ويبدي رأيه فيه

يصدر حكما على 

شخصية وردت في 

 املقروء

يجد صعوبة في إصدار 

الحكم على شخصية 

 وردت في النص 

يصدر حكما قريبا 

إلى الصواب على 

سلوك شخصية 

 وردت في النص

يصدر حكما 

صحيحا على 

تصرفات 

شخصية وردت 

 في املقروء

يصدر أكثر من 

حكم دقيق على 

تصرفات 

وردت شخصية 

 في املقروء

التمييز بين الحقائق 

واآلراء والخيال في 

 النص

يخلط بين الحقائق 

واآلراء والخيال في 

 النص

يميز بين الحقائق 

واآلراء والخيال مع 

عدم بيان الفرق 

 بينهم

يميز بين 

الحقائق واآلراء 

والخيال مع 

تعليلها تعليال 

 صحيحا

يميز بين الحقائق 

واآلراء والخيال مع 

بيان الفرق بينهم 

ويعطي جمال من 

عنده حقيقية 

وخيالية ترتبط 

بالنص املقروء 

 من حيث املعنى
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 األداء الكتابي

 مؤشرات األداء املستوى املعياري 
 مستويات األداء

 جيد مقبول  ضعيف

 املستوى الفكري للكتابة

 توافر في األفكار الحداثة
أفكارا تقليدية وقديمة عند كتابته  يقدم

 للموضوع

يقدم أفكارا تقليدية ولكنها تتميز بالحداثة عند 

 كتابته للموضوع

يقدم أفكارا جديدة وتتميز بالحداثة عند 

 كتابته للموضوع

 مراعاة التسلسل في تناول األفكار
يرتب أفكاره الرئيسة والفرعية بشكل غير 

 متسلسل

سة أو الفرعية بشكل يرتب إما أفكاره الرئي

 متسلسل

يرتب أفكاره الرئيسية والفرعية بشكل 

 متسلسل

يحتوي موضوع الكتابة على أفكار أساسية 

 وأخرى ثانوية

يتضمن موضوع الكتابة على أفكار أساسية 

 وثانوية بعيدة عن املوضوع

يتضمن موضوع الكتابة على أفكار أساسية 

 وثانوية مع عدم توضيح األفكار بينهما

يتضمن موضوع الكتابة على أفكار أساسية 

 وأخرى ثانوية مع توضيح العالقة بينهما

 يتسم املوضوع بالوحدة والتماسك
يستطرد الطالب استطرادات بعيدة الصلة 

 بموضوع الكتابة

يستطرد الطالب استطرادات قريبة الصلة 

 بموضوع الكتابة

ال يستطرد الطالب في موضوع الكتابة ويلتزم 

 يا واحدا للموضوعخطا فكر 

 الربط بين الفقرات
ال يوظف الطالب أدوات الربط بين فقرات 

 املوضوع

يوظف الطالب أدوات الربط بين فقرات 

 املوضوع بطريقة غير مناسبة

يربط الطالب بين فقرات املوضوع باستخدام 

 أدوات الربط املناسبة

 الطالقة الفكرية
ة وغير يولد الطالب إما أفكارا رئيسة أو فرعي

 ذات صلة باملوضوع

يولد الطالب إما أفكارا رئيسة أو فرعية وذات 

 صلة باملوضوع

يولد الطالب أفكارا رئيسة وفرعية وذات صلة 

 باملوضوع

 باملوضوعاألفكار صحيحة وذات صلة  األفكار صحيحة وغير ذات صلة باملوضوع األفكار غير صحيحة وغير ذات صلة باملوضوع صحة األفكار وسالمتها

 العرض بموضوعية شديدة
ال يعرض الطالب موضوعه بموضوعية بل 

 بتحيز

يتذبذب الطالب عند عرضه للموضوع بين 

 املوضوعية والتحيز

يلتزم الطالب باملوضوعية وعدم التحيز عند 

 عرضه للموضوع

 ال يدعم األفكار باألدلة والشواهد  تدعيم األفكار باألدلة والشواهد
األفكار باألدلة والشواهد قريبة الصلة يدعم 

 باملوضوع

يدعم األفكار باألدلة والشواهد املناسبة وذات 

 صلة باملوضوع

 املستوى األسلوبي للكتابة

    األلفاظ (1)

 الدقيق املناسب للمعنىيختار اللفظ  يختار لفظا قريبا من املعنى املراد يختار لفظا بعيدا عن املعنى املراد اختيار اللفظ املالئم للمعنى

 مناسبة الكلمة للمقام
يختار الطالب ألفاظه بشكل ال يراعي املقام 

 عند الكتابة

يختار بعض األلفاظ املناسبة للمقام عند 

 الكتابة

يختار األلفاظ الدقيقة املناسبة للمقام عند 

 الكتابة

خلو األسلوب من األلفاظ العامية أو 

 املبتذلة
 وغير معبرة عن املعنىيكتب كلمات عامية 

يكتب كلمات عامية وفصيحة غير معبرة عن 

 املعنى

ال يكتب كلمات عامية بل فصيحة معبرة عن 

 املعنى
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    الجملة (2)

 اختيار الجملة املالئمة ملوضوع الكتابة
يختار الطالب جمال بعيدة الصلة عن موضوع 

 الكتابة
 يختار جمال قريبة الصلة بموضوع الكتابة

الجمل املعبرة عن موضوع الكتابة وذات  يختار 

 صلة به

 الجمل املكتوبة واضحة املعنى الجمل املكتوبة يلفها بعض الغموض الجمل املكتوبة مبهمة وضوح الجملة

استخدام أدوات الربط استخداما سليما 

 للربط الجيد بين الجمل
 ال يربط الجمل باستخدام أدوات الربط

أدوات ربط غير  يربط بين الجمل باستخدام

 مناسبة

باستخدام أدوات  بين الجمليربط جيدا 

 الربط املختلفة واملناسبة

 اإليجاز غير املخل واإلسهاب غير اململ
يكتب جمال طويلة حول املوضوع ومخلة 

 باملعنى

يكتب جمال موجزة ومسهبة أحيانا أخرى 

 ومخلة باملعنى

معان  مسهبة تحوي يكتب جمال موجزة وغير 

 غير مخلة باملعنىكثيرة و 

 ترتيب الجمل ترتيبا مناسبا
يكتب جمال غير مرتبة وغير معبرة عن املوضوع 

 املكتوب

ولكنها غير معبرة عن  مرتبة،يكتب جمال 

 املوضوع

يكتب جمال مرتبة ترتيبا دقيقا معبرا عن 

 املوضوع

 عن الفكرة العامة جمال معبرةيكتب  يكتب جمال قريبة الصلة بالفكرة العامة العامة يكتب جمال بعيدة الصلة عن الفكرة ارتباط الجملة بالفكرة العامة للموضوع

    الفقرة (3)

 أن تعبر الفقرة عن فكرة واحدة
يكتب فقرة تعبر عن فكرة بعيدة الصلة عن 

 املوضوع املكتوب

يكتب فقرة تعبر عن فكرة قريبة الصلة 

 باملوضوع املكتوب

املتصلة باملوضوع يكتب فقرة تعبر عن الفكرة 

 املكتوب

 تنظيم الفقرات وتسلسلها
مما يحول  منظمة،يكتب فقرات عشوائية وغير 

 للقارئ توصيل املعنى 

يرتب الفقرات ولكنه ال ينظمها بشكل ال يسهم 

 للقارئ أحيانا في توصيل املعنى 

يرتب الفقرات وينظمها بشكل يسهم في توصيل 

 املعنى للقارئ بصورة جيدة

الفكرة الرئيسة للفقرة في أولها وفي إبراز 

 آخرها

فكرة الفقرة غير واضحة وغير ذات صلة 

 باملوضوع

يبرز الفكرة الرئيسية للفقرة مع عدم توضيح 

 عالقتها باملوضوع

يبرز الكاتب الفكر الرئيسية للفقرة مع توضيح 

 عالقتها باملوضوع

    جمال األسلوب (4)

 عحسن االستهالل في كتابة املوضو 

 كتابة مقدمة شائقة تجذب انتباه القارئ()

يستهل موضوعه بعبارات تعبر عن معنى بعيد 

 الصلة عن مضمون العمل الكتابي

 معنى قريبايستهل موضوعه بعبارات تعبر عن 

 من مضمون العمل الكتابي

يستهل موضوعه بعبارات تعبر عن مضمون 

 العمل الكتابي

 الصدق في التعبير
والفتور  العاطفي،تتسم كتابته بالفتور 

 التعبيري 
 تتسم كتابته بالصدق العاطفي دون التعبيري 

تتسم كتابته بصدق العاطفة والصدق في 

 التعبير

 توظيف الصور البالغية املعبرة عن املعنى
يندر استخدام الصور البالغية عند كتابة 

 املوضوع

يوظف الصور البالغية توظيفا غير مناسب 

 وضوعللم

يوظف الصور البالغية توظيفا مناسبا 

 للموضوع

 يوظف املحسنات البديعية بتكلف في كتاباته ال يوظف املحسنات البديعية في كتابته توظيف املحسنات البديعية من غير تكلف
يوظف املحسنات البديعية توظيفا مناسبا من 

 غير تكلف في كتاباته

ينوع أسلوبه عند الكتابة بين األسلوب الخبري ينوع من األسلوب الخبري واإلنشائي مع عدم مع عدم  يتعداه،يكتب بأسلوب واحد فقط ال  واالنشائيالتنوع بين األسلوب الخبري 
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 واالنشائي مع مناسبة التنوع للموضوع مناسبة التنوع للموضوع مناسبته للموضوع

 املستوى التنظيمي للكتابة

 عرض وخاتمةتقسيم املوضوع إلى مقدمة و 
يخلط في تقسيم املوضوع بين املقدمة والعرض 

 والخاتمة وقد ال يكتب الخاتمة

يقسم املوضوع إلى مقدمة وعرض وخاتمة 

 ويكتبها بطريقة صحيحة

يقسم املوضوع إلى مقدمة وعرض وخاتمة 

 ويكتبها بطريقة صحيحة ودقيقة

 خطه غير واضح وغير مقروء الخط وجودتهوضوح 
الوضوح في رسم الخط أحيانا وخطه يراعي  ال

 مقروء

الوضوح في رسم الخط والجودة وجيد ويقرأ 

 بسهولة

 يحدد بشكل دقيق بداية الفقرة ونهايتها يحدد أحيانا بداية الفقرة ونهايتها ال يحدد بداية الفقرة ونهايتها تحديد بداية الفقرة ونهايتها

 تقل لديه األخطاء اإلمالئية في الكتابة اإلمالئية عند الكتابةتكثر لديه األخطاء  صحة الرسم اإلمالئي
بشكل  ويرسم كلماتهال يوجد لديه أخطاء 

 صحيح إمالئيا

 ال يوظف عالمات الترقيم عند الكتابة توظيف عالمات الترقيم 
يوظف عالمات الترقيم بشكل صحيح أحيانا 

 عند الكتابة

يوظف عالمات الترقيم بشكل دقيق عند 

 ابةالكت

 سالمة البنية الصرفية والنحوية للكلمات
يكتب كلمات تحتوي على أخطاء نحوية 

 وصرفية كثيرة

يكتب كلمات تحتوي على بعض األخطاء 

 النحوية والصرفية

يكتب كلمات صحيحة خالية من األخطاء 

 النحوية والصرفية

 يراعي سالمة الهوامش األفقية والرأسية أحيانا األفقية والرأسيةال يراعي سالمة الهوامش  مراعاة سالمة الهوامش األفقية والرأسية
يراعي سالمة الهوامش األفقية والرأسية بدرجة 

 عالية من الدقة

 يضع النقط بطريقة خاطئة على الحروف الدقة في وضع النقط على الحروف
ال يلتزم بالدقة أحيانا في وضع النقط على 

 الحروف

ط على الحروف يلتزم بالدقة في وضع النق

 بشكل صحيح

 املستوى التحريري 

تحديد االخطاء النحوية والصرفية 

 وتصويبها

ال يكتشف األخطاء النحوية والصرفية في 

 العمل الكتابي

يكتشف األخطاء النحوية والصرفية في العمل 

 الكتابي ويصوب بعضها دون البعض اآلخر

يكتشف جميع األخطاء النحوية والصرفية في 

 العمل الكتابي ويصوبها جميعا 

 ال يكتشف األخطاء اإلمالئية في العمل الكتابي اكتشاف األخطاء اإلمالئية وتصحيحها
يكتشف األخطاء اإلمالئية في العمل الكتابي 

 ويصحح بعضها دون البعض اآلخر

 يكتشف جميع األخطاء اإلمالئية في املكتوب

 ويصححها جميعا

 تعديل الصياغات غير املناسبة أو الضعيفة
يكتشف بعض الصياغات الضعيفة أو غير 

 املناسبة للموضوع دون قدرته على تعديلها

يكتشف بعض الصياغات الضعيفة أو غير 

املناسبة للموضوع ويعدل بعضها دون البعض 

 اآلخر

يكتشف جميع الصياغات الضعيفة أو غير 

 ضوع ويعدلها جميعها املناسبة للمو 

 حذف مواطن الحشو والتطويل
ال يكتشف مواطن الحشو والتطويل في عمله 

 الكتابي

يكتشف مواطن الحشو والتطويل في العمل 

 الكتابي ويعدل بعضها دون البعض اآلخر

يكتشف جميع مواطن الحشو والتطويل في 

 ويعدل الصياغة بنفسه الكتابي،العمل 

 الترقيمالتأكد من استخدام 
ال يكتشف أخطاءه في استخدام عالمات 

 الترقيم

يتحقق من استخدام عالمات الترقيم ويصوب 

 بعض األخطاء دون البعض اآلخر

يتحقق من استخدام عالمات الترقيم في 

أماكنها الصحيحة ويصوب بنفسه جميع 

 األخطاء الواردة فيها
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 مراجعة املعلومات الواردة في املوضوع
ات الواردة باملكتوب دون التحقق يراجع املعلوم

 من صدقها وصلتها باملوضوع

يراجع املعلومات الواردة باملكتوب ويتحقق من 

 صدقها دون صلتها باملوضوع

يراجع املعلومات الواردة باملكتوب ويتحقق من 

 صلتها وصدقها باملوضوع

 مراجعة الشكل والتنظيم
يراجع متن العمل الكتابي دون االهتمام 

 والتنظيم بالشكل

 وتنظيمه دون يراجع متن العمل الكتابي 

 االهتمام بالشكل

الشكل  الكتابي ويراجعيراجع متن العمل 

 للموضوع.والتنظيم العام 

 مراجعة األفكار املكتوبة
يراجع األفكار الواردة في املكتوب دون التحقق 

 من صلتها باملوضوع ودون تسلسلها

مع التحقق  يراجع األفكار الواردة في املكتوب

 من صلتها باملوضوع دون تسلسلها

التحقق  املكتوب معيراجع األفكار الواردة في 

 من صلتها باملوضوع وتسلسلها
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 ( األدوات بصورتها النهائية /األداء القرائي3)ملحق 
المستوى 
 مؤشرات األداء المعياري

 قوائم التقدير
 4/4 ممتاز 8/4 جيد 9/4 ضعيف

وى 
ست
الم

ول:
األ

 
عبرة

الم
حة 

صحي
ة ال
راء
الق

 

وحدات )يقرأ قراءة جهرية صحيحة في جمل 
 .فكرية( تامة المعنى

يجد صعوبة في القراءة 
الجهرية الصحيحة في 
 .جمل فكرية تامة المعنى

 يقرأ قراءة جهرية مخل  
بالوحدة الفكرية لبعا 

 .الجمل

يقرأ قراءة جهرية صحيحة 
جمل فكرية تامة في 

 .بسهولة ألي نص كان

نه النص المقروء من عما يتضمّ  يعبر صوتيا  
 .معان  

ف صوته بشكل ال يوظّ 
سليم في إيصال المعنى 

 .لآلخرين

 يقرأ النص القرائي آليا  
عن  دون أن يعبر صوتيا  

 .معنى النص

عن المعنى  يعبر صوتيا  
 .أثناء القراءة المراد

 .إلفهام اآلخرينيقرأ بسرعة ملئمة 
يجد صعوبة في القراءة 
بالسرعة الملئمة إلفهام 

 .اآلخرين

ن من القراءة بالسرعة يتمكّ 
الملئمة إلفهام اآلخرين 

 .بمساعدة المعلم

يقرأ بسرعة ملئمة إلفهام 
مع وضوح  ،اآلخرين

 .الصوت وعدم التقطيع

 صحيحا   يضبط أواخر الكلمات ضبطا  
 .مراعاة حركات اإلعراب()

يسكن أواخر الكلمات 
 .بشكل مستمر

يضبط أواخر الكلمات 
 .ولكنه يخط 

يضبط أواخر الكلمات 
ح بشكل صحيح ويصحّ 

لزملئه األخطاء القرائية 
 .في ضبط أواخر الكلمات

يقرأ النصوص بطلقة مع مراعاة مواضع 
 .الوقف الصحيحة

يجد صعوبة في قراءة 
وال  ،النصوص بطلقة

يراعي مواضع الوقف 
 .الصحيحة

يقرأ النصوص بطلقة 
ه ال يحسن الوقوف ولكنّ 

أثناء القراءة عندما يكتمل 
 .المعنى

يقرأ نصوص خارجية 
ويقف عند القراءة  ،بطلقة

 .في مواضع تامة المعنى

 .يقرأ دون حذف أو إبدال أو إضافة
يجد صعوبة في القراءة 
دون حذف أو إبدال أو 

 .إضافة

يقرأ بحذف أو إبدال أو 
 .إضافة أحيانا  

يقرأ دون حذف أو إضافة 
ويصوب  ،أو إبدال

األخطاء في المقروء من 
حيث الحذف واإلضافة 

 .واإلبدال
وى 

ست
الم

ي:
لثان
ا

 
مة
فاه
ة ال
راء
الق

 

يساعد على  صحيحا   يضبط المفردة ضبطا  
 .فهم معناها

 ال يضبط المفردة ضبطا  
 .صحيحا  

 يضبط المفردة ضبطا  
ولكن ال يفهم  صحيحا  
 .معناها

 يضبط المفردة ضبطا  
ويفهم معناها  صحيحا  

 .بشكل دقيق

 .يفهم المعاني المتعددة للكلمات
واحد معنى يفهم 

 .للكلمات
معنى واحد أكثر من يفهم 

 .للكلمات

يفهم المعاني المتعددة 
للكلمات ويوظفها في جمل 

 .من إنشائه
تسلسلها  والمعلومات حسبترتيب األحداث 

كاني وترابطها في النص المقروء الزماني والم
 .(القصة)

ال يستطيع ترتيب 
األحداث والمعلومات 

حسب تسلسلها الزماني 

يذكر بعا المفردات 
المتعلقة باألحداث 

والمعلومات وتسلسلها 

قة األحداث يرتب بدّ 
تسلسلها  والمعلومات حسب

الزماني والمكاني وترابطها 
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والمكاني وترابطها في 
 النص المقروء

 في النص المقروء الزماني والمكاني 

  .ر المعنى المجازي لبعا العباراتيفسّ 
يجد صعوبة في تفسير 
المعنى المجازي لبعا 

 .العبارات

يذكر معنى قريب من 
 .المعنى المجازي للعبارات

ر المعنى المجازي يفسّ 
 .بدقة

يوضح داللة بعا األساليب الواردة في 
 .المقروءالنص 

يجد صعوبة في توضيح 
داللة بعا األساليب 

النص الواردة في 
 .المقروء

يوضح داللة بعا 
في  األساليب الواردة
  .النص المقروء

ة داللة بعا يوضح بدقّ 
األساليب الواردة في النص 

 .المقروء

يستنبط الصفات المميزة لبعا الشخصيات 
 .الواردة في النص المقروء

نباط يجد صعوبة في است
الصفات المميزة لبعا 

  .الشخصيات الواردة

يذكر بعا المواقف التي 
تشير إلى صفة من 
  .صفات الشخصية

يستنبط بكفاءة الصفات 
 بها شخصيةالتي تتصف 

من الشخصيات في النص 
 .المقروء

 .يستنتج األفكار في النص المقروء
يذكر بعا المفردات  

في  ذات الصلة باألفكار
 النص المقروء.

يستنتج بعا األفكار 
قريبة الصلة للنص 

 .المقروء

يستنتج بعا األفكار التي 
لم يصرح بها الكاتب في 

 .المقروء بدقةالنص 

 .يحدد مرادف ومضاد الكلمة
يجد صعوبة في تحديد 
 .مرادف ومضاد للكلمة

 يحدد مرادف ومضاد قريبا  
 .من المعنى المراد

يحدد أكثر من مرادف 
 .ومضاد للكلمة

وى 
ست
الم

ث:
لثال
ا

 
قية
تذو
ة ال
راء
الق

 

 .يستنتج الوظيفة الرمزية للكلمات
ال يستطيع استنتاج 

 .الوظيفة الرمزية للكلمات

يستنتج الوظيفة الرمزية 
للكلمات مع عدم ربط 

 .الرمز بداللته

يستنتج الوظيفة الرمزية 
للكلمات الواردة في النص 
األدبي بدقة مع ربط الرمز 

 .بداللته

أساليب السرد والوصف والحوار في  يميز بين
 .القصة مع معرفته لقيمة كل منهم

يجد صعوبة في التمييز 
بين أساليب السرد 

والوصف والحوار في 
 .القصة

يميز بين أساليب السرد 
والوصف والحوار في 
القصة مع عدم معرفته 

 .لقيمة بعضهم

يميز بين أساليب السرد 
والوصف والحوار في أثناء 

ما مع معرفته  قراءته لقصة
 .لقيمة كل منهم

يوضح الصور الفنية الواردة في النص 
 األدبي

يجد صعوبة في توضيح 
الصور الفنية في النص 

 .األدبي

يوضح بعا الصور 
الفنية في النص األدبي 

 .بمساعدة المعلم

يوضح الصور الفنية في 
 .النص األدبي بدقة
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 استنتاج القيم األخلقية التي تشيع في القصة
 .ومصدرها

يجد صعوبة في استنتاج 
القيم األخلقية في القصة 
وعدم القدرة على تحديد 

 .مصدرها

يستنتج بعا القيم 
األخلقية ويحدد بعا 
 .مصادرها بمساعدة المعلم

يستنتج القيم األخلقية التي 
تشيع في القصة ويحدد 

 .مصادرها بدقة

وى 
ست
الم

بع:
الرا

 
عية

إلبدا
ة ا
راء
الق

 

 .بارنتائج من ورمقدماتمتنبأ 
متنبأ بنتائج غمع مكتم   

 .ر نص ورمقع ء
متنبأ بنتائج قعمب  من 

 .ور  وب

متنبأ بنتائج  حمح  
 مبتكعة بناء ظ ر ما سبق 

 .من مقدمات
 

 .مكتب ظدة نهامات رق   غمع مكتم  
مكتب نهام  تق مدم  رق   

 .بمساظدة ورم  م
مكتب نهام  جدمدة فقط 

 .رق   غمع مقتعح 
ب نهامات مبتكعة رق   مكت

 غمع مكتم  .

  .م مقتعحات إبدوظم  رتج مد ورنصمقد  
مجد    ب  في تقدمم 

مقتعحات إبدوظم  رتج مد 
 .ورنص ورمقع ء

م مقتعحات تق مدم  مقد  
 .رتج مد ورنص ورمقع ء

 مقدم مجم ظ  من
ورمقتعحات ورتي تتممز 

بارجدة مع وأل ار  رتهذمب 
 .ورنص ورقعوئي  تج مده

 

 ورمقع ء. مقتعح بدوم  مخت ف  ر نص
مجد    ب  في وبتكاع 

 .بدوم  ر نص ورمقع ء
مبتكع بدوم  جدمدة ر نص 
 .ورمقع ء بمساظدة ورم  م

مبتكع بدومات مخت ف  ر نص 
ورمقع ء مع ذكع ورمبععوت 

 .رسبب والختماع

 .مقتعح بدوئل إبدوظم  جدمدة رب ض وألحدوث
مجد    ب  في وقتعوح 
 .وربدوئل رب ض وألحدوث

 وحدو   مقدم بدمال تق مدما  
 .رب ض وألحدوث

وئل إبدوظم  جدمدة مقدم بد
 رألحدوث.

 ق  ،)متعجم ورنص ورمقع ء إرر شكل جدمد 
 (مقار  ،ش ع

مجد    ب  في تعجم  
ورنص ورمقع ء إرر شكل 

 .جدمد

مستطمع تعجم  ورنص 
ورمقع ء إرر شكل جدمد 

 .بمساظدة ورم  م

ورنص ورمقع ء إرر متعجم 
 .أكثع من شكل جدمد

معتبط بما  عد في  منسج من خماره م قفا  
 .ورنص ورمقع ء

مجد    ب  في نسج 
م قف من خماره معتبط 

بما  عد في ورنص 
 .ورمقع ء

 منسج من خماره م قفا  
معتبط بشكل قعمب بما 
  . عد في ورنص ورمقع ء

من خماره  منسج م قفا  
 في ورنصمعتبط بما  عد 

ورمقع ء مع ذكع 
 ورمبععوت.

 .مقتعح ظن ونا  جدمدو  ر نص ورمقع ء
ظن  ب مدو   م ع ظن ونا  

 .ورنص ورمقع ء
من  قعمبا   م ع ظن ونا  

 .ورنص ورمقع ء
م ع أكثع من ظن ون جدمد 

 ر نص ورمقع ء.

وى 
ست
الم

نقد
س: 

خام
ال

 
روء

لمق
ا

 

 .ظ ر ما قعأه م دع حكما  
م دع حكما  ب مدو  ظن 

 .ما قعأه ظ رور  وب 
 قعمبا   م دع حكما  

 .ر   وب ظ ر ما قعأه
م دع ظدة أحكام ظ ر ما 

 .قعأه  مبدي عأمه فمه

ظ ر شخ م   عدت في ورنص  م دع حكما  
 .ورمقع ء

مجد    ب  في إ دوع 
ورحكم ظ ر شخ م  

 عدت في ورنص 
 .ورمقع ء

إرر  قعمبا   م دع حكما  
ور  وب ظ ر س  ك 

شخ م   عدت في ورنص 
 .ورمقع ء

ظ ر   حمحا   م دع حكما  
س  ك شخ م   عدت في 

 .ورنص ورمقع ء
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مكشف ور م ب ور وعدة في ورنص وألدبي 
 . م  بها

مجد    ب  في وركشف 
ظن ور م ب ورم ج دة في 

 .ورنص وألدبي

مكشف ب ض ور م ب 
ور وعدة في ورنص وألدبي 

 .ورتبعمعمع ظدم 

مكشف بكفاءة ور م ب 
ورم ج دة في ورنص وألدبي 
 .مع تبعمع ذرك  ت حمحه

ورتمممز بمن ورحقائق  وآلعوء  ورخمال في 
  .ورنص ورمقع ء

مخ ط بمن ورحقائق 
 وآلعوء  ورخمال في 

 .ورنص ورمقع ء

ز بمن ورحقائق  وآلعوء ممم  
 ورخمال مع ظدم بمان 

 .ورفعق بمنهم

وء  وآلع ز بمن ورحقائقممم  
 ورخمال مع بمان ورفعق 

 بمنهم.
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 سلم التقدير الكتابي بصورته النهائية

 مؤشرات األداء المستوى المعياري
 مستويات األداء

 4/4ممتاز  8/4جيد  9/4 ضعيف

 المستوى الفكري للكتابة

تقليدية وقديمة عند كتابته  يقدم أفكارا   .األفكار الحديثةتوافر 
 .للموضوا

ز ولكنها تتميّ  ،تقليدية يقدم أفكارا  
 .بالحداثة عند كتابته للموضوا

جديدة تتميز بالحداثة عند  يقدم أفكارا  
 .كتابته للموضوا

 .مراعاة التسلسل في تناول األفكار
يرتب أفكاره الرئيسة والفرعية بشكل 

 .غير متسلسل
الرئيسة أو الفرعية ا أفكاره يرتب إمّ 

 .بشكل متسلسل
ة والفرعية بشكل يرتب أفكاره الرئيس

 .متسلسل

يحتوي موضوا الكتابة على أفكار 
 .أساسية وأخرس ثانوية

أساسية  ا  أفكار  موضوا الكتابة حتويي
 .وثانوية بعيدة عن الموضوا

موضوا الكتابة على أفكار  حتويي
سية وثانوية مع عدم توضيح أسا
 .بينهما علقةال

أساسية  أفكارا  الكتابة موضوا  حتويي
وأخرس ثانوية مع توضيح العلقة 

 .بينهما

 .يتسم الموضوا بالوحدة والتماسك
يستطرد الطالب استطرادات بعيدة 

 .الصلة بموضوا الكتابة
يستطرد الطالب استطرادات قريبة 

 .الصلة بموضوا الكتابة

يستطرد الطالب في موضوا  ال
 واحدا   ويلتزم خطا فكريا  ، الكتابة

 .للموضوا

 .الربط بين الفقرات
ال يوظف الطالب أدوات الربط بين 

 .الموضوافقرات 
يوظف الطالب أدوات الربط بين فقرات 

 .الموضوا بطريقة غير مناسبة
يربط الطالب بين فقرات الموضوا 

 .باستخدام أدوات الربط المناسبة

 .واهدال يدعم األفكار باألدلة والش   .واهدتدعيم األفكار باألدلة والش  
واهد قريبة يدعم األفكار باألدلة والش  

 .بالموضواالصلة 
واهد المناسبة يدعم األفكار باألدلة والش  

 .بالموضواوذات صلة 

 المستوى األسلوبي للكتابة
 ظ( األلفا9)

 .يختار اللفظ الدقيق المناسب للمعنى .من المعنى المراد قريبا   يختار لفظا   .عن المعنى المراد بعيدا   يختار لفظا   .اختيار اللفظ الملئم للمعنى
ة بل فصيحة ال يكتب كلمات عاميّ ة وفصيحة غير يكتب كلمات عاميّ ة وغير معبرة عن يكتب كلمات عاميّ   .ةخلو األسلوب من األلفاظ العاميّ 
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 .المعنىمعبرة عن  .معبرة عن المعنى .المعنى
 ة( الجمل8)

اختيار الجملة الملئمة لموضوا 
 .الكتابة

بعيدة الصلة عن  مل  يختار الطالب ج  
 .موضوا الكتابة

قريبة الصلة بموضوا  يختار جمل  
 .الكتابة

يختار الجمل المعبرة عن موضوا 
 .الكتابة وذات صلة به

 .الجمل المكتوبة واضحة المعنى .ها بعا الاموايلفو الجمل المكتوبة  .الجمل المكتوبة مبهمة .وضوح الجملة
 استخدام أدوات الربط استخداما  

 .للربط الجيد بين الجمل ؛سليما  
 .الجمل يستخدم أدوات الربط بينال 

يربط بين الجمل باستخدام أدوات ربط 
 .غير مناسبة

الجمل باستخدام أدوات بين  يربط جيدا  
 .الربط المختلفة والمناسبة

واإلسهاب ، اإليجاز غير المخل
 .غير الممل

طويلة حول الموضوا  يكتب جمل  
 .ومخلة بالمعنى

 موجزة ومسهبة أحيانا   يكتب جمل  
 .أخرس ومخلة بالمعنى

تحوي موجزة وغير مسهبة يكتب جمل   
 .معان كثيرة وغير مخلة بالمعنى

، مناسبا   ترتيب الجمل ترتيبا  
 للموضوا.وارتباطها بالفكرة العامة 

غير مرتبة وغير معبرة  يكتب جمل  
الصلة  وبعيدة ،عن الموضوا المكتوب

 .عن الفكرة العامة للموضوا

ها غير معبرة ولكنّ  مرتبة، يكتب جمل  
بة الصلة بالفكرة ، وقريعن الموضوا

 .العامة للموضوا

 معبرا   دقيقا   مرتبة ترتيبا   يكتب جمل  
ومرتبطة بالفكرة العامة  ،عن الموضوا

 .للموضوا
 ة( الفقر 4)

 .أن تعبر الفقرة عن فكرة واحدة
عن فكرة بعيدة الصلة  يكتب فقرة تعبر

 .عن الموضوا المكتوب
يكتب فقرة تعبر عن فكرة قريبة الصلة 

 .بالموضوا المكتوب
يكتب فقرة تعبر عن الفكرة المتصلة 

 .بالموضوا المكتوب

 .وتسلسلهاتنظيم الفقرات 
، يكتب فقرات عشوائية وغير منظمة

 .للقارلمما يحول توصيل المعنى 

ا ينظمها بشكل ال فقرات ولكنهيرتب ال
يسهم أحيانا في توصيل المعنى 

 للقارل.

يرتب الفقرات وينظمها بشكل يسهم في 
 .جيدةتوصيل المعنى للقارل بصورة 

إبراز الفكرة الرئيسة للفقرة في أولها 
 .وفي آخرها

 ليس لهافكرة الفقرة غير واضحة و 
 .بالموضواعلقة 

ة للفقرة مع عدم يبرز الفكرة الرئيس
 .بالموضواتوضيح علقتها 

ة للفقرة مع يبرز الكاتب الفكر الرئيس
 .بالموضواتوضيح علقتها 

 األسلوب ل( جما3)
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حسن االستهلل في كتابة 
 .الموضوا

كتابة مقدمة شائقة تجذب انتباه )
 القارل(

موضوعه بعبارات تعبر عن  يستهلّ 
معنى بعيد الصلة عن مضمون العمل 

 .الكتابي

موضوعه بعبارات تعبر عن  يستهلّ 
من مضمون العمل  معنى قريب

 .الكتابي

موضوعه بعبارات تعبر عن  يستهلّ 
 .مضمون العمل الكتابي

توظيف الصور البلغية المعبرة 
 .عن المعنى

البلغية عند يندر استخدام الصور 
 .كتابة الموضوا

ف الصور البلغية توظيفا غير يوظّ 
 .مناسب للموضوا

 مناسبا   يوظف الصور البلغية توظيفا  
 .للموضوا

توظيف المحسنات البديعية من 
 .غير تكلف

ف المحسنات البديعية في ال يوظّ 
 .كتابته

ف المحسنات البديعية بتكلف في يوظّ 
 .كتاباته

 البديعية توظيفا  ف المحسنات يوظّ 
 .من غير تكلف في كتاباته مناسبا  

ا بين األسلوب الخبري التنوّ 
 .نشائيواإل

، مع يكتب بوسلوب واحد فقط ال يتعداه
 .للموضواعدم مناسبته 

ا من األسلوب الخبري واإلنشائي ينوّ 
 .للموضوا مع عدم مناسبة التنواّ 

الكتابة بين األسلوب  ا أسلوبه عندينو  
ا نشائي مع مناسبة التنوّ الخبري واإل
 .للموضوا

 المستوى التنظيمي للكتابة

تقسيم الموضوا إلى مقدمة وعرا 
 .وخاتمة

يخلط في تقسيم الموضوا بين المقدمة 
وقد ال يكتب  ،والعرا والخاتمة

 .الخاتمة

م الموضوا إلى مقدمة وعرا يقسّ 
 .ويكتبها بطريقة صحيحة ،وخاتمة

وعرا م الموضوا إلى مقدمة يقسّ 
ويكتبها بطريقة صحيحة ، وخاتمة
 .ودقيقة

 .خطه غير واضح وغير مقروء .وجودتهوضوح الخط 
يراعي الوضوح في رسم الخط  ال

 .أحيانا وخطه مقروء
والجودة الوضوح في رسم الخط يراعي 
 .بسهولة ويقرأ

 .د بشكل دقيق بداية الفقرة ونهايتهايحد   .د أحيانا بداية الفقرة ونهايتهايحد   .د بداية الفقرة ونهايتهاال يحد   .ونهايتهاتحديد بداية الفقرة 

 .صحة الرسم اإلملئي
تكثر لديه األخطاء اإلملئية عند 

 .الكتابة
 لديه األخطاء اإلملئية في الكتابة تقلّ 

يرسم كلماته و  ال يوجد لديه أخطاء
 .بشكل صحيح إملئيا  

 .ف علمات الترقيم عند الكتابةال يوظ    .توظيف علمات الترقيم
ف علمات الترقيم بشكل صحيح يوظ  

 .أحيانا عند الكتابة
ف علمات الترقيم بشكل دقيق يوظ  

 .عند الكتابة
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سلمة البنية الصرفية والنحوية 
 .للكلمات

يكتب كلمات تحتوي على أخطاء 
 .وصرفية كثيرةنحوية 

يكتب كلمات تحتوي على بعا 
 .األخطاء النحوية والصرفية

يكتب كلمات صحيحة خالية من 
 .األخطاء النحوية والصرفية

الهوامف األفقية  تنسيقمراعاة 
 .والرأسية

الهوامف األفقية  تنسيقال يراعي 
 .والرأسية

الهوامف األفقية والرأسية  تنسيقيراعي 
 .أحيانا  

الهوامف األفقية والرأسية  تنسيقيراعي 
 .بدرجة عالية من الدقة

الدقة في وضع النقط على 
 .الحروف

يضع النقط بطريقة خاطئة على 
 .الحروف

ال يلتزم بالدقة أحيانا في وضع النقط 
 .على الحروف

يلتزم بالدقة في وضع النقط على 
 .الحروف بشكل صحيح

 المستوى التحريري

والصرفية خطاء النحوية األ تحديد
 .في العمل الكتابي وتصويبها

األخطاء النحوية والصرفية  بعا دحدّ ي
 .في العمل الكتابي

األخطاء النحوية والصرفية في  حددي
ب بعضها دون العمل الكتابي ويصوّ 

 .البعا اآلخر

 جميع األخطاء النحوية والصرفية دحدّ ي
 .بها جميعافي العمل الكتابي ويصوّ 

األخطاء اإلملئية  تمييز
 .في العمل الكتابي صحيحهاتو 

األخطاء اإلملئية في  بعا زيميّ 
 .العمل الكتابي

األخطاء اإلملئية في العمل  زميّ ي
الكتابي ويصحح بعضها دون البعا 

 .اآلخر

جميع األخطاء اإلملئية في  زميّ ي
 .المكتوب ويصححها جميعا  

تعديل الصياغات غير المناسبة أو 
 .الضعيفة

يكتشف بعا الصياغات الضعيفة أو 
غير المناسبة للموضوا دون قدرته 

 .على تعديلها

يكتشف بعا الصياغات الضعيفة أو 
غير المناسبة للموضوا ويعدل بعضها 

 .دون البعا اآلخر

يكتشف جميع الصياغات الضعيفة أو 
المناسبة للموضوا ويعدلها غير 

 .جميعها

ة في طالحذف مواطن الحشو واإل
 العمل الكتابي.

 طالةمواطن الحشو واإلبعا  يكتشف
 .في عمله الكتابي

في  طالةيكتشف مواطن الحشو واإل
ل بعضها دون ويعدّ  ،العمل الكتابي
 .البعا اآلخر

 إلطالةن الحشو وايكتشف جميع مواط
ل الصياغة ، ويعدّ في العمل الكتابي

 .بنفسه

 .التوكد من استخدام الترقيم
علمات االستخدام الصحيح لال يراعي 

 .الترقيم

ق من استخدام علمات الترقيم يتحقّ 
ويصوب بعا األخطاء دون البعا 

 .اآلخر

ق من استخدام علمات الترقيم يتحقّ 
ويصوب بنفسه  ،في أماكنها الصحيحة

 .جميع األخطاء الواردة فيها
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مراجعة المعلومات الواردة في 
 .الموضوا

يراجع المعلومات الواردة بالمكتوب 
دون التحقق من صدقها وصلتها 

 .بالموضوا

يراجع المعلومات الواردة بالمكتوب 
ويتحقق من صدقها دون صلتها 

 .بالموضوا

يراجع المعلومات الواردة بالمكتوب 
ويتحقق من صلتها وصدقها 

 .بالموضوا

 .مراجعة الشكل والتنظيم
دون االهتمام يراجع متن العمل الكتابي 

 .بالشكل والتنظيم
وتنظيمه يراجع متن العمل الكتابي 

 .بالشكلاالهتمام  دون
 الكتابي ويراجعيراجع متن العمل 

 للموضوا.الشكل والتنظيم العام 

 .مراجعة األفكار المكتوبة
يراجع األفكار الواردة في المكتوب دون 

ودون  ،التحقق من صلتها بالموضوا
 .تسلسلها

فكار الواردة في المكتوب مع يراجع األ
التحقق من صلتها بالموضوا دون 

 .تسلسلها

مع  راجع األفكار الواردة في المكتوبي
التحقق من صلتها بالموضوا 

 .وتسلسلها
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 (3)ملحق 

ثامن( المنهج -خامس)المفاهيم النحوية التي تم اختيارها لارا التصويب من كتب اللاة العربية قائمة 
 الفلسطيني السابق.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 مفاهيم المخفوضات مفاهيم منصوبات مفاهيم مرفوعات مفاهيم فعلية مفاهيم حرفية مفاهيم اسمية
 

 الجر باإلضافة المفعول به مبتدأ ماا   إن وأخواتها مثنى
  المفعول المطلق خبر مضارا  سالمجمع مذكر 

  المفعول ألجله فاعل أمر  جمع مؤنث سالم
األفعال   جمع التكسير

 الناسخة
  المفعول فيه نائب الفاعل

  الحال    األسماء الخمسة
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 ( والختباع ب  عته وأل رم 1)م حق 

                 جام   ورقدس

 بعنامج وردعوسات ور  ما

 ورتدعمس أسارمب

 

 ......................................ورمحتعم / ة.ح عة ورمحكم / ة

 ورسالم ظ مكم  عحم  هللا  بعكاته

ثع وستخدوم ورق   ورق معة في تنمم  ورمهاعوت ور غ م   ت  مب أ)م ورباحث  بإظدود دعوس  ب ن ون تق 

ذرك الستكمال ورح  ل ظ ر دعج  (  مم ورنح م  ردى ط ب  ور ف ورتاسعورت  عوت ورخطأ ر مفاه

رت  عوت ،  من متط بات وردعوس  وركشف ظن وتخ ص أسارمب تدعمس ور غ  ور عبم ورماجستمع في 

وألفكاع ذهنم   : ورت  عوت ورارت  عوت ورخطأ ر مفاهمم ورنح م  مق د ب ورخطأ ر مفاهمم ورنح م ،

ورنح م   ال تتفق مع ما  اسي ظن ورمفاهممورم ج دة في وربنم  ورم عفم  ردى ط ب  ور ف ورتاسع وألس

 عمق   حمح  في ورقعوءة  وركتاب .رهم ت يمف هذه ورمفاهمم بطكذرك ال تتمح  ،ه  مقعع

 ختباع مست من  بارم ادع ورتارم : ر كشف ظنها قامت ورباحث  بإظدود و

 .رسابق  ورخا   بارمفاهمم ورنح م وردعوسات  وربح ث و .1

 عوت ورت  عوت ورخطأ ثنائم  ورشق.تخدمت وختباوردعوسات ورتي وس .5

 م ورتف ل بتحكمم والختباع من حمث: ورمعج  من ح عتك

 .مدى وتفاق وألسئ   مع وألهدوف .1

 .مناسب  أسئ   والختباع رطالب ور ف ورتاسع وألساسي .5

 .وإلجاب  ور حمح  ركل مفه م نح ي مناسب  ورسبب الختماع .3

 . ح  ور ماغ  ور غ م  .4

 .أ  حذف أ  إ اف  ما تع نه مناسبا . ت دمل2

  تقب  و فائق والحتعوم  ورتقدمع

 : حنان عب يورباحث 
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 تعليمات االختبار

 :الطالب/ة عزيزي/عزيزتي

 وبعد،... .السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ولن يؤثر على  العلمي،لغرض البحث  النحوية؛يستهدف هذا االختبار تحديد تصوراتك الخطأ في املفاهيم 

 العربية.درجات تحصيلك في مقرر اللغة 

 شقين:وكل سؤال يتكون من  سؤاال،( 22)ويتكون هذا االختبار من 

 ،فهوم النحوي من املثال املعط ، أو تعيين املنحوي ويسأل عن اسم املفهوم ال السؤال،محتوى  الشق األول:

 .ويتضمن أربعة اختيارات أو بدائل

، ويسأل الصحيحة املرتبطة بمحتوى السؤال ن أربعة خيارات أو بدائل وعليك اختيار اإلجابةيتضم والشق الثاني:

 .األول(سبب اختيارك اإلجابة في الشق )هذا الشق عن 

 اآلتي:واملطلوب منك اتباع 

 .اختر إجابة واحدة .1

تختارها أمام رقم ، عليك وضع دائرة حول حرف اإلجابة التي ارك اإلجابة التي ترى أنها صحيحةعند اختي .2

 :في املثال اآلتي اإلجابة، كماة السؤال في ورق

  هو: الخمسة،واحد من األفعال التالية يعد من األفعال  :الشق األول 

  ترسم-د   ترسمين-ج  رسما-ب   رسموا –أ 

  الفعل:سبب اختياري اإلجابة السابقة أن  الثاني:الشق 

 االثنين.ماض اتصل بألف  –ب    مضارع اتصل بياء املؤنثة –أ 

 بضمير.يتصل  لم-د  الجماعة.ماض اتصل بواو  –ج 

 

 االختيارات الجزء 

 األول 
 د ج ب أ األول 

 د ج ب أ الثاني
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 اختار/ي اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمز وكتابة سبب االختيار

 

 ِفي ) تعالى:قال  -1
ْ
ْحَسُنوا

َ
ِذيَن أ

َّ
ل ِ
 
ْيًرا ل

َ
 خ

ْ
وا

ُ
ال

َ
ْم ق

ُ
ك نَزَل َربُّ

َ
ا أ

َ
 َماذ

ْ
ْوا

َ
ق ِذيَن اتَّ

َّ
ْيٌر  َهِذهِ َوِقيَل ِلل

َ
َداُر اآلِخَرِة خ

َ
 َول

ٌ
َيا َحَسَنة

ْ
ن الدُّ

ِقيَن  تَّ
ُ ْ
ِنْعَم َداُر امل

َ
 (َول

 الكلمة التي تحتها خط في اآلية تعد من:

 .األسماء املوصولة –ب     .أسماء اإلشارة –أ 

 0 العلم أسماء-د   .املنفصلة الضمائر -ج

 هذه(:)سبب اختياري اإلجابة السابقة أن 

 املوصول.اسم معرفة يدل على معين بواسطة جملة بعده سمى صلة  –أ 

 إشارة.اسم معرفة يدل على معين بواسطة  –ب 

ى  –ج   معين.اسم معرفة يدل على مسم 

 .كلم أو املخاطب أو الغائبتبقرينة امل اسم معرفة يدل على معين –د 

       ______________________________________________________________________________ 

 بالحروف:إحدى الكلمات التي تحتها خط في الجمل التالية تعد مثاال صحيحا لألسماء الخمسة املعربة  -2

 وشاعر.خطيب  أبي–ب    . كرماء إخوانك إنَّ  –أ       

 كان أحمد –د    شجون. ذو الحديث –ج       
ً
. أخا

ً
 صادقا

 خط:سبب اختياري اإلجابة أن الكلمة التي تحتها      

  وعالمة رفعها الياء املتكلم،أضيفت إلى ياء  –أ 

 الواو.أضيفت إلى اسم ظاهر، وعالمة رفعها  –ب 

   .وعالمة نصبها الياء مفردة،غير  –ج 

  مضافة، وعالمة جرها األلف. غير -د 

      ______________________________________________________________________________ 

 للمثنى:إحدى األمثلة التالية تمثل االختيار الصحيح  -3

متا هدية  –أ    مها.شهدت الطالبتين ِعلى  –ب          للمعلمة.الطالبتيِن قد 
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 املسابقة.املديرة على طالبتان فازتا في  سلمت-د        .املدرسةدخلت الطالبتاِن –ج 

 على:سبب اختياري اإلجابة أن املثنى دل          

 .اثنين بزيادة الياء والنون وعالمة إعرابه ثبوت النون ؛ ألنه منصوب -أ 

 .اثنين بزيادة الياء والنون وعالمة إعرابه الياء ؛ ألنه مرفوع –ب 

 .دة األلف والنون وعالمة إعرابه الكسرة ؛ ألنه مجروراثنين بزيا -ج 

 .اثنين بزيادة األلف والنون وعالمة إعرابه األلف ؛ ألنه مرفوع –د 

   ______________________________________________________________________________ 

ل االختيار الصحيح لجمع املذكر  -4
 
 :السالمإحدى األمثلة التالية تمث

  للصليبييَن أطماع في بيت املقدس. -أ 

 .احتل الصليبيين صفد عام ألف ومائة وأربعين للميالد -ب

  .الصليبييَن عاثوا في األرض فسادا -ج

 .هزم القائد صالح الدين الصليبيون -د 

 :سبب اختياري اإلجابة أن جمع املذكر السالم دل على أكثر من اثنين

 .بزيادة الواو والنون وعالمة إعرابه الواو ؛ ألنه مجرور –أ 

 .بزيادة الياء والنون وعالمة إعرابه الفتحة ؛ ألنه منصوب –ب 

 .بزيادة الياء والنون وعالمة إعرابه ثبوت النون ؛ ألنه مرفوع –ج 

 .بزيادة الياء والنون وعالمة إعرابه الياء ؛ ألنه مجرور –د 

  ___________________________________________________________________________ 

 :إحدى األمثلة التالية تمثل االختيار الصحيح لجمع املؤنث السالم  -2

مت املديرة للطبيبات ُ هدية ثمينة. -ب  .باشرت الطبيبات حالة املريضة -أ   قد 

 للعمل الصحي -ج
ً
 .الصحي الجامعة طبيباٍت للعمل خرجت -د .خر جت الجامعة طبيباتا

 :سبب اختياري اإلجابة أن جمع املؤنث السالم دل على أكثر من اثنتين 

 .بزيادة األلف والتاء وعالمة إعرابه التاء ؛ ألنه مرفوع –أ 

 .بزيادة األلف والتاء وعالمة إعرابه األلف ؛ ألنه مجرور –ب 
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 .؛ ألنه منصوب بزيادة األلف والتاء وعالمة إعرابه الفتحة –ج 

 . ؛ ألنه منصوب بزيادة األلف والتاء وعالمة إعرابه الكسرة –د 

   ____________________________________________________________________________ 

 :جمع نوعه (بساتين): كلمة، (بساتين الحديقة مثمرة) -6

 .مؤنث سالم –ب      .مذكر سالم –أ 

 تصحيح  –د      .تكسير-ج

 :جمع (بساتين)سبب اختياري اإلجابة أن 

 .رفعه الضمةوعالمة  ،ء على مفردهبزيادة األلف والتا –أ 

 .وعالمة جره الياء ،بزيادة الياء والنون على مفرده –ب 

 .رفعه الضمةوعالمة  ،مفردهتغيرت صورة  –ج 

 وعالمة رفعه الفتحة ،التي ُيختم بها الجمع السالم بنوعيه يحتوي على الحروف –د 

__________________________________________________________________________    

 :وخبرها ،إحدى الجمل التالية تمثل االختيار الصحيح السم كان الناسخة -7

  -ب. كان حجُم التطور اإللكتروني هائٌل  –أ 
ً
 .كان حجم َ التطور اإللكتروني هائال

  –د  . حجَم التطور اإللكتروني هائٌل  كان -ج 
ً
 .كان حجُم التطور اإللكتروني هائال

  :تدخل على الجملة اإلسمية (كان)سبب اختياري اإلجابة أن 

 .وترفع الخبر ،فترفع املبتدأ –ب   .وتنصب الخبر ،فترفع املبتدأ –أ 

 وتنصب الخبر  ،فتنصب املبتدأ –د   .وترفع الخبر ،فتنصب املبتدأ –ج 

    ______________________________________________________________________________ 

 :إحدى اآليات التالية تحتوي على فعل أمر  -8

و َسَعٍة ِمْن َسَعِتِه ) :قال تعالى –أ 
ُ
 7:الطالق(.ِلُيْنِفْق ذ

ا)قال تعالى  –ب 
َ
ن
ْ
أ
َ
ط

ْ
خ

َ
ْو أ

َ
ِسيَنا أ

َ
ا ِإْن ن

َ
ن
ْ
اِخذ

َ
ؤ

ُ
 ت

َ
َنا ال  268:. البقرة(َربَّ

 ۖ(.يونس ) :قال تعالى –ج 
ٌ
ُحْسَنٰى َوِزَياَدة

ْ
ْحَسُنوا ال

َ
ِذيَن أ

َّ
 .26ِلل

وَبَنِا(. آل عمران ) :قال تعالى–د 
ُ
ن
ُ
َنا ذ

َ
ِفْر ل

ْ
اغ

َ
َنا ف  193َربَّ

 :سبب اختياري اإلجابة أن الفعل الوارد في اآلية

 .وعالمة بنائه الضمة ،دل على حدوث العمل في الزمن املاض ي –أ 
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 .وعالمة بنائه السكون  ،دل على حدوث الطلب في الزمن املستقبل –ب 

 .دل على النهي –ج 

 .اقترن بالم األمر –د 

    ______________________________________________________________________________ 

فهم فرَّغ قلبهمن الفهم إال  يستطيعال ) -9  :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم، (للتَّ

 .الفعل املضارع املرفوع –ب    .الفعل املضارع املجزوم –أ 

 .الفعل املضارع املنصوب –د    .الفعل املضارع غير املنفي –ج 

 (:يستطيع)سبب اختياري اإلجابة السابقة أن الفعل    

 .الضمةورفع الفعل املضارع بعده وعالمة رفعه  ،ُسبق بحرف نفي –أ 

 .ونصب الفعل املضارع بعده وعالمة نصبه الفتحة ،ُسبق بحرف نفي –ب 

 .وجزم الفعل املضارع بعده وعالمة جزمه السكون  ،ُسبق بحرف نفي –ج 

 .ورفع الفعل املضارع بعده وعالمة رفعه الضمة ،لم يسبق بحرف نفي –د 

     ______________________________________________________________________________ 

 :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم، (عجلة الزمن الحقيقة تغير  لن) - 10

 .الفعل املضارع املجزوم –ب    .الفعل املضارع املثبت –أ 

 .الفعل املضارع املنصوب – د   .الفعل املضارع املرفوع –ج 

 :سبب اختياري اإلجابة السابقة أن الفعل

 .وعالمة نصبه الفتحة ،ُسبق بحرف نصب يفيد النفي في املستقبل –أ 

 .وعالمة نصبه السكون  ،ُسبق بحرف نصب يفيد النفي في املاض ي -ب

 .وعالمة جزمه الكسرة ،ُسبق بحرف جزم يفيد النفي في املاض ي واملستقبل –ج 

 .وعالمة رفعه الضمة ،صبلم يسبق بحرف نفي أو ن –د 

    ______________________________________________________________________________ 

 :إحدى هذه العبارات بدأت بمبتدأ - 11

 .مرحبا بالشتاء في خيراته –ب    .في الشتاء يسقط املطر –أ 

ال -ج   .الشتاء أبرد فصول السنة –د    .بالبرد أت  الشتاء محم 

 :سبب اختياري اإلجابة أن العبارة تحتوي على

 .فعل وقع في ابتداء الكالم –ب    .حرف وقع في ابتداء الكالم –أ 

 .اسم مرفوع وقع في ابتداء الكالم –د   .اسم منصوب وقع في ابتداء الكالم –ج 
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    ______________________________________________________________________________ 

 :الكلمة الدالة على خبر املبتدأ في املثال السابق، هي، (املسجد األقص ى قبلة املسلمين األولى) - 12

 قبلة-ب     .املسجد –أ 

 األولى –د      .املسلمين –ج 

 :سبب اختياري اإلجابة السابقة

 .أنها أتمت معنى مع املبتدأ –ب    .أنها وقعت في بداية الكالم –أ 

 .شبه جملة في محل رفع خبر –د    .املبتدأ مباشرة جاءت بعد –ج 

       ______________________________________________________________________________ 

 :وخبرها، الجمل التالية تمثل االختيار الصحيح السم إن الناسخة إحدى-13

ا –ب     . إن الباطُل زهوٌق  –أ 
ً
 .إن الباطَل زهوق

  –ج 
ً
 .إن الباطَل زهوٌق  –د     .إن الباطُل زهوقا

  :تدخل على الجملة اإلسمية (إن  ) سبب اختياري اإلجابة أن

 وترفع الخبر  ،املبتدأ فترفع-ب  .فترفع املبتدأ وتنصب الخبر –أ  

 وترفع الخبر  ،فتنصب املبتدأ –د   .فتنصب املبتدأ وتنصب الخبر –ب  

       ______________________________________________________________________________ 

 :إحدى الجمل التالية تحتوي على فعل ماض ي مبني على الضم - 14

 فهمُت الدرس. –ب    الطالب فهموا الدرس. –أ 

 .الطالبان فهما الدرس –د    فهم الطالب الدرس. –ج 

 ملاض ي مبني على الضم:سبب اختياري اإلجابة أن الفعل ا

 .التصاله بواو الجماعة –ب    .ألنه صحيح اآلخر –أ 

 .ألنه في محل رفع فاعل –د   .التصاله بضمير رفع متحرك –ج 

       ______________________________________________________________________________ 

 :هي ،تدل على مفهوم الفاعلالكلمة التي ، (كتبت القصة هدى قبل أسبوع) - 12

 . قبل-ب     . القصة-أ

 .هدى-د     . أسبوع-ج

 :سبب إجابتي أن الفاعل

 اسم مرفوع دل على من قام بالفعل. –ب           .اسم دائما بعد الفعل مباشرة –أ 

 .اسم مجرور دل على من قام بالفعل –د     .اسم منصوب دل على من قام بالفعل –ج 
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         ______________________________________________________________________________ 

 إحدى هذه العبارات فقط تحتوي على نائب الفاعل: - 16

 .يكسر األسير القيَد  –ب    .كسر األسير القيَد  –أ 

ر القيُد  –د                    .كسر القيُد  –ج   .َيتكس 

 :لسبب اختياري اإلجابة أن الفع

 .بفْتح أوله وفْتح ما قبل آخره للمعلوم؛مضارع مبني  –أ 

 .بضم  أوله وفتح ما قبل آخره للمعلوم؛ماٍض مبني  –ب 

 .بضم أوله وكْسر ما قبل آخره للمجهول؛ماٍض مبني  –ج 

 .بضم  أوله وكسر ما قبل آخره للمجهول؛مضارع مبني  –د 

         ______________________________________________________________________________ 

 سنرجع  - 17
ً
نا يوما ِ

  ونغرق في دافئات املنى إلى حي 

 :الكلمة التي تحتها خط تمثل مفهوم

 املفعول به –ب      .ظرف املكان –أ 

 ظرف الزمان  –د     .املفعول ألجله –ج 

 :سبب إجابتي أنها

  .    م منصوب وقع عليها فعل الفاعلاس –أ 

 (.في)يتضمن معنى  ،اسم منصوب دل على زمان حدوث الفعل –ب 

 (.في) يتضمن معنى ،اسم منصوب دل على مكان حدوث الفعل –ج 

 (.في)ال يتضمن معنى  ،اسم منصوب دل على زمان حدوث الفعل –د 

         ______________________________________________________________________________ 

 :الكلمة التي تحتها خط تمثل مفهوم    .العشاء طعام تناولت األسرة - 18

 .املفعول املطلق –ب     .املفعول ألجله –أ 

 .املفعول به –د     .املفعول فيه –ج 

 :سبب إجابتي أنها

 .اسم منصوب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناه –ب  . مبينا للسبب اسم منصوب جاء –أ 

 .اسم منصوب دل على ظرف املكان –د  .اسم منصوب دل على من وقع عليه فعل الفاعل –ج 

          ______________________________________________________________________________ 

ُموُر ال)قال تعالى  - 19
َ
َماُء َيْوَم ت  :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم ،((9) َمْوًراسَّ

 املفعول املطلق –ب      .املفعول به –أ 

 املفعول فيه–د     .املفعول ألجله –ج 
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 (:مورا)سبب اختياري اإلجابة أن الكلمة 

  .اسم منصوب دل على من وقع عليه فعل الفاعل –ب  .اسم منصوب دل على ظرف الزمان –أ 

 .ب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناهاسم منصو  –د     اسم منصوب جاء مبينا للسبب –ج 

        ______________________________________________________________________________ 

 يجتهد زيد ) - 20
ً
 :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم، (للتفوق  طلبا

 فيهاملفعول  –ب      .املفعول به –أ 

 املفعول ألجله –د     .املفعول املطلق –ج 

 (:طلبا)سبب اختياري اإلجابة أن كلمة 

 اسم منصوب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناه –أ 

  .منصوب دل على من وقع عليه فعل الفاعل اسم-ب 

 .اسم منصوب جاء مبينا للسبب –ج 

 .اسم منصوب دل على ظرف املكان –د 

        ______________________________________________________________________________ 

 :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم (،الكالم تجنب املقاطعة غير الالئقة في) - 21

 .االسم املجزوم –ب    االسم املجرور بالحرف  –أ 

 .االسم املجرور باإلضافة –د    .االسم املنصوب –ج 

 :اختياري اإلجابة أنها وقعتسبب 

 -أ 
ً
؛ اسما

ً
  –ب         ألنها سبقت بفي منصوبا

ً
؛اسما

ً
 ألنها سبقت بفي مجرورا

  –ج 
ً
؛اسما

ً
  –د     . ألنها سبقت بفي مجزوما

ً
 مجرورا

ً
 .سبقت بفي باإلضافة؛ ألنهااسما

        ______________________________________________________________________________ 

 باإلضافة:إحدى هذه العبارات فقط تعد املثال الصحيح للجر  - 22

 .مهندسون مباني فنانون  –ج    .مهندسون املباني فنانون –أ 

 .املباني فنانون  املهندسون -د   .مهندسو املباني فنانون  –ب 

 :سبب اختياري اإلجابة

 .واملضاف إليه معرفة ،املضاف معرفة –أ 

 .واملضاف إليه نكرة ،املضاف نكرة بقيت نونه –ب 

 .واملضاف إليه معرفة ،املضاف نكرة بقي نونه –ج 

 واملضاف إليه معرفة ،املضاف نكرة ُحذف نونه –د 

        ______________________________________________________________________________ 

 ) :قال تعالى - 23
َّ
ُفْر ِبالط

ْ
َمْن َيك

َ
َ (ف

َ
ق

ْ
ُوث

ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ِد اْسَتْمَسَك ِبال

َ
ق

َ
ِه ف

 
ِمن ِبالل

ْ
وِت َوُيؤ

ُ
 اغ

 :الكلمة التي تدل على مفهوم الصفة في اآلية السابقة
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 العروة  –ج      .الطاغوت –أ 

 استمسك–د      .الوثق  –ب 

 :سبب اختياري اإلجابة السابقة أن

 .والجر ،والتعريف ،أنيثوالت ،فرادأن الصفة تبعت املوصوف في اإل  –أ 

 .والنصب ،والتعريف ،أنيثوالت ،إلفرادأن الصفة تبعت املوصوف في ا –ب 

 .والرفع ،والتعريف ،أنيثوالت ،فرادأن الصفة تبعت املوصوف في اإل  –ج 

 .والنصب ،والتأنيث ،ذكيروالت ،فرادأن املوصوف تبع الصفة في اإل  – د

        ______________________________________________________________________________ 

 :إحدى العبارات التالية تمثل اختيارا صحيحا ملفهوم العطف - 24

 .إلى النجاح واألمُل طريقناالتفاؤُل  –أ 

 طريقنا إلى النجاح. واألمل ِالتفاؤُل  –ب 

 .طريقنا إلى النجاح واألمل َ التفاؤُل  –ج 

 .طريقنا إلى النجاحالتفاؤُل واألمْل  –د 

 :سبب إجابتي

 .ودل حرف العطف على الترتيب والتعقيب ،املعطوف تبع املعطوف عليه في النصب –أ 

 .ودل حرف العطف على املشاركة ،املعطوف تبع املعطوف عليه في الرفع –ب 

 .ودل حرف العطف على الترتيب والتراخي ،املعطوف تبع املعطوف عليه في الجر –ج 

  :وف ال يتبع املعطوف عليه في إعرابهاملعط –د 
ً
  ،رفعا

ً
  ،ونصبا

ً
 .وجرا

       ______________________________________________________________________________ 

 :الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم، (هالالظهر القمر ) - 22

 حال  –ج      .مفعول فيه –أ 

 صفة –د      .تمييز –ب 

 (:هالال)سبب اختياري اإلجابة السابقة أن الكلمة 

 .منصوب يصف هيئة الفاعل عند حدوث الحدث اسم-أ 

 .اسم يدل على صفة املوصوف –ب 

 .يوضح املقصود من اسم سبقه ،نكرة منصوب اسم-ج 

 .يدل على املصاحبة ،منصوب اسم-د 
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 ( االختبار بصورته النهائية1)ملحق
 سم ام الرحمن الرحيمب

 تعليمات االختبار
 :عزيزي/عزيزتي الطالب/ة

 ،... وبعد.السلم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
 

ن ويتكروّ ، ولن يرؤثر علرى تحصريلك الدراسري فري مرادة اللارة العربيرة ،هذا االختبار لارا البحث العلمي
 :ينوكل سؤال يتكون من شقّ  ،( سؤاال  81)من 

أو تعيررين المفهرروم النحرروي مررن المثررال  ،ويسررول عررن اسررم المفهرروم النحرروي ،محترروس السررؤال األول: الشااقّ 
 .ن أربعة اختيارات أو بدائلويتضمّ  .المعطى
وعليررك اختيررار اإلجابررة الصررحيحة المرتبطررة بمحترروس  ،يتضررمن أربعررة خيررارات أو برردائل الثاااني: والشااقّ 
 .(األول سبب اختيارك اإلجابة في الشقّ )عن  ويسول هذا الشقّ  ،السؤال

 :والمطلوب منك اتباع اآلتي
 .اختر إجابة واحدة .1
عليررك وضررع دائرررة حررول حرررف اإلجابررة الترري  ،هررا صررحيحةعنررد اختيررارك اإلجابررة الترري ترررس أنّ  .3

 :تختارها كما في المثال اآلتي
  ّهو ل التالية يعد من األفعال الخمسة،واحد من األفعا :األول الشق: 
  ترسم-د   ترسمين-ج رسما-ب   رسموا –أ 
  ّسبب اختياري اإلجابة السابقة أن الفعل :الثاني الشق: 
 .ماا اتصل بولف االثنين –ب    مضارا اتصل بياء المخاطبة –أ 
 .يتصل بضمير لم-د  .ماا اتصل بواو الجماعة –ج 
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 ......................................................................الشعبة:.االسم:
 اإلجابة الصحيحة بوضع دائرة حول الرمزاختار/ي 

 لألسماء الخمسة: صحيحاً  الكلمات التي تحتها خط في الجمل اآلتية إحداها تعد مثاالً  -9
 .خطيب وشاعر أبي–ب    كرماء.  إخوانك إن   –أ 
 .صادقا   أخا  كان أحمد –د    شجون. ذوالحديث –ج 

 الكلمة التي تحتها خط: سبب اختياري اإلجابة أنّ 
 .، وعلمة رفعها الياءأضيفت إلى ياء المتكلم –أ 
 .أضيفت إلى اسم ظاهر، وعلمة رفعها الواو –ب 
 ، وعلمة نصبها الياء.غير مفردة –ج 
 مضافة، وعلمة جرها األلف. غير-د 

 
 إحدى الجمل اآلتية تمثل الضبط الصحي  للمثنى:-8

 .الطالبتينِ على مهاشهدت  –ب  .الطالبتيِن قّدمتا هدية  للمعلمة –أ 
 .المديرة على طالبتان فازتا في المسابقة سّلمت-د  البتاِن المدرسة.دخلت الط–ج 

 المثنى دل على اثنين: سبب اختياري اإلجابة أنّ 
 .ألنه منصوب ؛الياء والنون وعلمة إعرابه ثبوت النون بزيادة-أ 
 ألنه مرفوا. ؛بزيادة الياء والنون وعلمة إعرابه الياء –ب 
 .ألنه مجرور ؛األلف والنون وعلمة إعرابه الكسرة بزيادة-ج 
 ألنه مرفوا. ؛بزيادة األلف والنون وعلمة إعرابه األلف –د 

 
 إحدى الجمل اآلتية تمّثل االختيار الصحي  لجمع المذكر السالم:-4

 أطماا في بيت المقدس. للّصليبيين  -أ 
 .صفد عام ألف ومائة وأربعين للميلد ليبيين  الصّ  احتل-ب
 .عاثوا في األرا فسادا الّصليبيين  -ج
 .ليبيونهزم القائد صلح الدين الصّ -د

 سبب اختياري اإلجابة أن جمع المذكر السالم دل على أكثر من اثنين:
 .ألنه مجرور ؛بزيادة الواو والنون وعلمة إعرابه الواو –أ 
 .ألنه منصوب ؛وعلمة إعرابه الفتحةبزيادة الياء والنون  –ب 
 .ألنه مرفوا ؛بزيادة الياء والنون وعلمة إعرابه ثبوت النون –ج 
 ألنه مجرور. ؛بزيادة الياء والنون وعلمة إعرابه الياء –د 
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 إحدى األمثلة التالية تمثل االختيار الصحي  لجمع المؤنث السالم:  -3

هدية ثمينة. قّدمت-ب  .حالة المريضة الطبيباتِ  راقبت-أ   المديرة للطبيبات  
 .الصحيالجامعة طبيبات  للعمل  خرجت-د .الجامعة طبيباتا  للعمل الصحي خّرجت-ج

 سبب اختياري اإلجابة أن جمع المؤنث السالم دل على أكثر من اثنتين:
 .ألنه مرفوا ؛بزيادة األلف والتاء وعلمة إعرابه التاء –أ 
 .ألنه مجرور ؛وعلمة إعرابه األلفبزيادة األلف والتاء  –ب 
 ؛ ألنه منصوب.بزيادة األلف والتاء وعلمة إعرابه الفتحة –ج 
 رابه الكسرة؛ ألنه منصوب.بزيادة األلف والتاء وعلمة إع –د 
 

 إحدى الجمل اآلتية تمثل االختيار الصحي  السم كان الناسخة، وخبرها: -1
 .كان حجم  التطور اإللكتروني هائل   –أ 
 .حجم   التطور اإللكتروني هائل   كان-ب
 .حجم  التطور اإللكتروني هائل   كان-ج 
 .كان حجم  التطور اإللكتروني هائل   –د 

 كان( تدخل على الجملة اإلسمية:)سبب اختياري اإلجابة أن 
 .وترفع الخبر ،فترفع المبتدأ –ب   وتنصب الخبر. ،فترفع المبتدأ –أ 
 وتنصب الخبر  ،فتنصب المبتدأ –د   الخبر.وترفع  ،فتنصب المبتدأ –ج 

 
 إحدى اآليات اآلتية تحتوي على فعل أمر: -1

 7:قالطل (.ِلي ْنِفْق ذ و س ع ة  ِمْن س ع ِتهِ ) :قال تعالى –أ 
ب ن ا ال  ت ؤ اِخْذن ا ِإْن ن ِسين ا أ ْو أ ْخط ْون ا)قال تعالى  –ب   822:. البقرة(ر 
ِزي اد ة  ) :قال تعالى –ج  ْسن ى  و   .82 س(. يونۖ  ِلل ِذين  أ ْحس ن وا اْلح 
ب ن ا ف اْغِفْر ل ن ا ذ ن وب ن ِا(. آل عمران ) :قال تعالى–د   311ر 

 سبب اختياري اإلجابة أن الفعل الوارد في اآلية:
 .وعلمة بنائه الضمة ،على حدوث العمل في الزمن الماضي دلّ  –أ 
 .وعلمة بنائه السكون ،على حدوث الطلب في الزمن المستقبل دلّ  –ب 
 على النهي. دلّ  –ج 
 .اقترن بلم األمر –د 
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 :الكلمة التي تحتها خط تمثل مفهوم .العشاء طعام األسرة تناولت- 1

 .المفعول المطلق –ب .                    المفعول ألجله –أ 
 .المفعول به –د .                    المفعول فيه –ج 

 :سبب إجابتي أنها

 .اسم منصوب جاء مبينا للسبب –أ 
 .ب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناهاسم منصو  –ب 
 .دل على من وقع عليه فعل الفاعل اسم منصوب –ج 
 .اسم منصوب دل على ظرف المكان –د  

 :بساتين( جمع نوعه)كلمة ، (بساتين الحديقة مثمرة) - 2

 تصحيح  –د  تكسير-ج مؤنث سالم – ب سالممذكر  –أ 
 :بساتين( جمع) سبب اختياري اإلجابة أنّ 

 .، وعلمة رفعه الضمةاء على مفردهبزيادة األلف والت –أ      
 .ون على مفرده، وعلمة جره الياءبزيادة الياء والن –ب      

 .، وعلمة رفعه الضمةرت صورة مفردهتاي –ج  
 .، وعلمة رفعه الفتحةبنوعيهيحتوي على الحروف التي ي ختم بها الجمع السالم  –د  
 

 عجلُة الزمن الحقيقة(، الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم: ُتغّير   لن) -1
 .الفعل المضارا المجزوم –ب   .الفعل المضارا المنفي –أ 
 .الفعل المضارا المنصوب –د   الفعل المضارا المرفوا. –ج 

 سبب اختياري اإلجابة السابقة أن الفعل:
 .وعلمة نصبه الفتحة ،في في المستقبلس بق بحرف نصب يفيد النّ  –أ 
 .وعلمة نصبه السكون ،في في الماضيس بق بحرف نصب يفيد النّ  -ب
 .وعلمة جزمه الكسرة ،في في الماضي والمستقبلس بق بحرف جزم يفيد النّ  –ج 
 وعلمة رفعه الضمة. ،نصبس بق بحرف نفي أو  –د 
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 الجملة التي بدأت بمبتدأ: –91
 .مرحبا بالشتاء وخيراته –ب   المطر. في الشتاء يسقط   –أ 
 .الشتاء  أبرد  فصول السنة –د   بالبرد. أتى الشتاء  محّمل   -ج 

 سبب اختياري اإلجابة أن العبارة تحتوي على:
 .وقع في ابتداء الكلمفعل  –ب    حرف وقع في ابتداء الكلم. –أ 
 .اسم مرفوا وقع في ابتداء الكلم –د   اسم منصوب وقع في ابتداء الكلم. –ج 
 

المسجد األقصى قبلة المسلمين األولى(، الكلمة الدالة علاى خبار المبتادأ فاي المثاال الساابق، ) -99
 هي:

 قبلة -ب     المسجد. –أ 
 األولى –د      األقصى. –ج 

 اإلجابة السابقة:سبب اختياري 
 .ت معنى مع المبتدأأنها أتمّ  –ب   أنها وقعت في بداية الكلم. –أ 
 .شبه جملة في محل رفع خبر –د   جاءت بعد المبتدأ مباشرة. –ج 

 
 الناسخة، وخبرها: إحدى الجمل اآلتية تمثل االختيار الصحي  السم إنّ  -98

 .زهوق اإّن الباطل   –ب     .إّن الباطل  زهوق   –أ 
 .إّن الباطل  زهوق   –د    .إّن الباطل  زهوقا   –ج 

 إّن( تدخل على الجملة اإلسمية:)سبب اختياري اإلجابة أن 
 وترفع الخبر  ،فترفع المبتدأ -ب  فترفع المبتدأ وتنصب الخبر. –أ 
 وترفع الخبر ،فتنصب المبتدأ –د  فتنصب المبتدأ وتنصب الخبر. –ب 

 الجمل اآلتية تحتوي على فعل ماضي مبني على الضم: إحدى -94
 فهمت  الدرس. –ب   الطلب فهموا الدرس. –أ 
 .الطالبان فهما الدرس –د   فهم الطالب الدرس. –ج 

 سبب اختياري اإلجابة أن الفعل الماضي مبني على الضم:
 .التصاله بواو الجماعة –ب    .ألنه صحيح اآلخر –أ 
 .ألنه في محل رفع فاعل –د  رفع متحرك.التصاله بضمير  –ج 

 
 كتبت القصة هند قبل أسبوع(، الكلمة التي تدل على مفهوم الفاعل، هي:) - 93

 هند. -د  أسبوا.  -ج  قبل.  -ب  القصة.  -أ
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 سبب إجابتي أن الفاعل:
 اسم مرفوا دل على من قام بالفعل. –ب   اسم يوتي دائما بعد الفعل مباشرة. –أ 
 .اسم مجرور دل على من قام بالفعل –د  صوب دل على من قام بالفعل.اسم من –ج 
 

 إحدى هذه العبارات فقط تحتوي على نائب الفاعل: -91
 .يْكِسر األسير القيد   –ب    .ك سر األسير القيد   –أ 
 .ي تكّسر القيد   –د     .ك سر القيد   –ج 

 سبب اختياري اإلجابة أن الفعل:
 .بفْتح أوله وفْتح ما قبل آخره ؛مضارا مبني للمعلوم –أ 
 .بضّم أوله وفتح ما قبل آخره ؛ماا  مبني للمعلوم –ب 
 .بضم أوله وكْسر ما قبل آخره ؛ماا  مبني للمجهول –ج 
 .بضّم أوله وكسر ما قبل آخره ؛مضارا مبني للمجهول –د 
 

 ونارق في دافئات المنى  إلى حي نا يوما  سنرجع  -32
 خط تمثل مفهوم:الكلمة التي تحتها 

 ظرف الزمان  –د  المفعول ألجله. –ج   المفعول به –ب  ظرف المكان. –أ 
 سبب إجابتي أنها:

 .اسم منصوب وقع عليها فعل الفاعل –أ 
 (.في)يتضمن معنى  ،اسم منصوب دل على زمان حدوث الفعل –ب 
 (.في)، يتضمن معنىاسم منصوب دل على مكان حدوث الفعل –ج 
 (.في)ال يتضمن معنى  ،منصوب دل على زمان حدوث الفعلاسم  –د 

ْورًاي ْوم  ت ُموُر الس م اُء )قال تعالى  -91  ((، الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم:1) م 
 .المفعول فيه–د  المفعول ألجله. –ج  .المفعول المطلق –ب   المفعول به. –أ 

 (:موراً )سبب اختياري اإلجابة أن الكلمة 
 .اسم منصوب دل على ظرف الزمان –أ 
 .اسم منصوب دل على من وقع عليه فعل الفاعل –ب 
 .للسبب اسم منصوب جاء مبينا   –ج 
 .اسم منصوب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناه –د 
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 للتفوق(، الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم: طلباً يجتهد زيد ) -92
 .المفعول ألجله –د  .المفعول المطلق –ج  .المفعول فيه –ب  المفعول به. –أ 

 طلبا(:)سبب اختياري اإلجابة أن كلمة 
 .اسم منصوب جاء من لفظ الفعل ليؤكد معناه –أ 
 .اسم منصوب دل على من وقع عليه فعل الفاعل -ب 
 .للسبب اسم منصوب جاء مبينا   –ج 
 .اسم منصوب دل على ظرف المكان –د 

 

 :المثال الصحي  للجر باإلضافةتعد إحدى هذه العبارات فقط  -91
 .مهندسون مباني فنانون –ج   مهندسون المباني فنانون.–أ 
 .المهندسون المباني فنانون -د  مهندسو المباني فنانون. –ب 

 سبب اختياري اإلجابة:
 .والمضاف إليه معرفة ،المضاف معرفة–أ
 .والمضاف إليه نكرة ،المضاف نكرة ثبتت نونه–ب
 .والمضاف إليه معرفة ،بتت نونهالمضاف نكرة ث–ج
ذفت نونه–د  .والمضاف إليه معرفة ،المضاف نكرة ح 

 

 (، الكلمة التي تحتها خط تدل على مفهوم:هالالً ظهر القمر ) -81
 .صفة –د   تمييز. –ب   .حال –ج   مفعول فيه. –أ 

 (:هالالً )سبب اختياري اإلجابة السابقة أن الكلمة 
 .منصوب يصف هيئة الفاعل عند حدوث الحدث اسم -أ 
 .اسم يدل على صفة الموصوف –ب 
 .يوضح المقصود من اسم سبقه ،اسم نكرة منصوب -ج 
 .يدل على المصاحبة ،اسم منصوب -د 

 انتهت األسئلة
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 تسهيل المهمة:كتاب (2)ملحق 
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 ( دليل المعلم والمادة التعليمية1)ملحق 
 دليل المعلم

الجزء دليل المعلم لتدريس الوحدة الخامسة والسادسة من كتاب اللغة العربية 
 ستراتيجية القصةال الثاني للصف التاسع وفقاً 
 : حنان ربعيإعداد الباحثة
 فلسطين –القدس 

8192 
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 المقدمة
ت في نسيج يثير ستراتيجية محكمة رصينة الرتكازها على عناصر تآلفاتعد القصة بمعمارها القصصي 

، ر في عناصر السرد القصصيوثر وتؤثّ ، حيث تتأو السامع عنها للقارلالعاطفة والوجدان، ال غنى 
، التعلم والتعليمستراتيجية دور فاعل في التدريس يمكن تطويرها لتصبح أكثر وظيفية وفاعلية في ولل

لمهارات اللاة العربية والتي جاءت  ستراتيجية القصة لمعرفة مدس تنميتهااومن هذا المنطلق تم توظيف 
ءة هي ، والقرابط بالكلمة المكتوبة أو المطبوعةهما يرتيكل ألنّ  ؛مقتصرة على مهارتي القراءة والكتابة

أما الكتابة فهي فن إنتاجي، ولكي يقرأ ويكتب  ،ها فن استقبالي؛ حيث أنّ الوجه المقابل لفن الكتابة
بذلك في التزامه  مرتبطا   صحيحا   وجمله مرسومة رسما   سليما   نطقا   تكون ألفاظه منطوقة الطالب البد أن
تعديل تصوراته ذلك إال بمعرفته تلك المفاهيم و  ، وال يتمحوية والحركات اإلعرابية الصحيحةبالمفاهيم الن

يصال المعنى الدقيق  جيدا   فا  فها توظيالخاطئة عنها حتى يوظّ  ، للقارليساهم في جودة الكتابة وا 
يمانا  و بالنحو  والرتباط القراءة والكتابة بدور المعلم الفعال في تنمية المهارات اللاوية لطلبه وتصويب  ا 

والذي يعتبر بمثابة المرشد  ؛التصورات الخطو لبعا المفاهيم النحوية لديهم نضع بين يديك دليل المعلم
يس اللاة العربية، لتنمية مهارتي ستراتيجية القصة في تدر ايقوم بإرشادك إلى كيفية استخدام الذي س

إعداده من خلل االطلا  وقد تمّ  ،رات الخطو لبعا المفاهيم النحويةالقراءة والكتابة وتصويب التصو 
في تدريس  ستراتيجية، ليكون لك عونا  والدراسات السابقة المرتبطة باال على الدراسات األدبية التربوية،

 . لجزء الثاني من مقرر الصف التاسعلاة العربية االوحدة الخامسة والسادسة من كتاب ال
 :ن هذا الدليلوتضمّ 
 أهمية القصة في التربية والتعليم 
 أسس اختيار القصة التعليمية 
 خطوات تدريس القصة 
 (الكتابة –القراءة )اتيجية القصة ستر ال ت اللاوية الواجب تنميتها وفقا  المهارا 
  ستراتيجية القصة.ال المفاهيم النحوية وفقا  مراحل تصويب التصورات الخطو لبعا 
 كما جاءت في كتاب الصف التاسعلوكية المتوقع تحقيقها من الدروساألهداف الس ،. 
 الوسائل التعليمية. 
 ستراتيجيةالخطة الزمنية لتنفيذ اال. 
 المحتوس التعليمي لكل درس مرفقا بالخطط التحضيرية. 

 :أهمية القصة في التربية والتعليم
لذلك تعتبر وسيلة فعالة من وسائل  ،من المعرفة والتهذيب النفسي القصة في أعطافها ألوانا   تحمل

ب من أنجح الوسائل في تعليم اللاة وترقية أسلو  وتعدّ ، لعلوملدراسة جميع ا ومحورا   ،التربية الحديثة
سمعون كلماتها لقصة فيق أذهانهم با، فهم يسمعون المعلم باهتمام فتتعلّ الطلب واالرتفاا بمستوس لاتهم
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ب ه بها فيتزودون باألفكار والمفردات واألسالي، وينتبهون إلى الجمل التي يتفوّ كما ينطقها المعلم
نهم على إجادة المحادثة ها تمرّ ، كما أنّ يتعلمون النطق السليم لدلفاظ، والتركيب الجيد للعباراتو 

ها تثير كما أنّ  ،القراءة والميل إلى االطلاوتارس في النفوس حب  ،وتزيد في الثروة اللاوية ،واإللقاء
باإلضافة  ،وتقوي المدارك بما يزيد من خبرتهم في الحياة ،د على حسن االستماا والفهموتعوّ  ،الخيال

 .لسلوكية التي تحدثها القصة فيهمإلى اآلثار األخلقية وا
 :أسس اختيار القصة التعليمية

  يفهمه التلميذ باير مشقة وعناء سائاا   سهل  أن يكون أسلوبها. 
 شيء من المعارف والخبرات الجديدةأن تزود الطلب ب. 
  ملئمة لفهم ومسايرة أطوار نموهمأن تكون. 
 أن يكون لها مازس تهذيبي. 
 والمفاجآت المثيرة لنشاط الطلب أن تشيع فيها الحركة والحياة. 
  يراعي في طولها الزمن المخصص لهاأن. 
  ومستكملة لعناصر القصةعلى التخيل واالستنباطأن يكون فيها ما يبعث ،. 
 يارها فل تكون كلها من نوا واحدأن يراعي تنوا األغراا في اخت. 

 خطوات تدريس القصة:
  لسماا القصة حيث يكون الطلب مهيئين نفسيا  بالزمان والمكان الملئمين للسرد اختيار. 
  من  ويكون هذا عن طريق طرح مجموعة ،وتهيئة أذهان الطلب لهاالتمهيد المناسب للقصة

 .وتوجه انتباههم إلى موضوا القصة ،األسئلة تنشط معلوماتهم
 بدأ بسرد القصة بصوت واضح ، ثم يبحيث يراه جميع الطلب ،أن يقف في المكان المناسب

 .معاني القصة واقف القصة مع تمثيلا بحسب مويتنوّ  ،، يرتفع حينا وينخفا حيناومسموا
 وال بالعامية المبتذلة ،تفهم فل هي بالعربية التي ال ؛يجب أن تكون لاة المعلم مناسبة للطلب. 
  ّلحركاتهم وشعورهم وعباراتهم معطيا   ، وممثل  ي في السرد، ولبس أثواب شخصيات القصةالتون 

 .يدرك الطلب الفرق بين الشخصيات كل شخصية خصائصها الطبيعية حتى
  وينباي عدم اإلطالة في شرح المفهومة وبيان المراد منهاشرح العبارات أو الكلمات غير ،

 .المفردات
  ثملمعرفة مقدار ما فهموه من القصة بعد االنتهاء من السرد يتم توجيه أسئلة إلى الطلب 

 .مناقشتهم في بعا ما اشتملت عليه
 ب سرد القصة بحسب تسلسل أحداثهاإعادة الطل. 
 عنوان مناسب للقصة اقتراح. 
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 :ستراتيجية القصةال لمهارات التي يجب تنميتها وفقاً ا
 ما يتعلق باألداء القرائي:

  .القراءة الصحيحة المعبرة -3
  .القراءة الفاهمة -8
  .ةالقراءة التذوقيّ  -1
 .القراءة اإلبداعية -3
 .نقد المقروء -3

 :لصحيحة المعبرة المهارات التاليةن القراءة اتتضمّ 
 .قراءة جهرية صحيحة في جمل تامة المعنىقراءة النص  .3
 .عما يتضمنه النص المقروء التعبير صوتيا   .8
 .القراءة بسرعة ملئمة إلفهام اآلخرين .1
 .صحيحا   ضبط أواخر الكلمات ضبطا   .3
 .ة مع مراعاة مواضع الوقف الصحيحةقراءة النصوص بطلق .3
 .القراءة دون حذف أو إبدال أو إضافة .2

 :همة فقد جاءت على النحو اآلتيلفاأما مهارات القراءة ا
 .يساعد على فهم معناها صحيحا   ضبط المفردة ضبطا   .3
 .فهم المعاني المتعددة للكلمات .8
 .ترتيب المعلومات واألحداث حسب تسلسلها الزماني والمكاني وترابطها في النص المقروء .1
 .تفسير المعنى المجازي لبعا الكلمات .3
 .في النص المقروءتوضيح داللة بعا األساليب الواردة  .3
 .استنباط الصفات المميزة لبعا الشخصيات .2
 .تاج األفكاراستن .7
 .تحديد مرادف ومضاد الكلمات .2

 :القراءة التذوقية
 .استنتاج الوظيفة الرمزية للكلمات .3
 .التمييز بين أساليب السرد والوصف والحوار في القصة مع معرفة قيمة كل منهم .8
 .توضيح الصور الفنية الواردة في النص .1
 .استنتاج القيم األخلقية التي تشيع في القصة ومصادرها .3
 :اإلبداعيةالقراءة 
 .التنبؤ بالنتائج من المقدمات .3
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 .كتابة عدة نهايات لقصة غير مكتملة .8
 .تقديم مقترحات إبداعية لتجويد النص .1
 .اقتراح بداية مختلفة للنص .3
 .(قصة، شعر، مقالة)ترجمة المقروء إلى شكل جديد  .3
 .الخيال موقف يرتبط بما ورد في النص المقروءالنسج من  .2
 .اقتراح عنوان جديد للنص .7

 نقد المقروء:
 .إصدار حكم على ما قرأ .3
 .إصدار حكم على شخصية وردت في النص .8
 اكتشاف العيوب األدبية في النص األدبي وتصويبها. .1
 .التمييز بين الحقائق واآلراء والخيال في النص المقروء .3

 الكتابي: أما ما يتعلق باألداء
 :محاورأربعة  فيتمحورت مهارات األداء الكتابي 

 ، التحرير الفكر، األسلوب، التنظيم
ولكل منها مؤشرات خاصة بها يتم قياسها على الطلب من خلل ملحظة أدائهم أثناء الحصص 

متلكهم لتلك المهارات من باإلضافة إلى حصة التعبير األسبوعية حيث تكشف كتاباتهم مدس ا
 .اعدمه

أما بالنسبة لتصويب التصورات الخطو فيتم من خلل اختيار بعا الجمل من النصوص 
 :الستعماالت النحوية وذلك من خللالقصصية يتخذها أمثلة أو شواهد في التدريب على ا

 الكشف عن التصور الخطأ للمفهوم لدى الطالب في المرحلة األولى  -9
، مفهوم النحوي في القصةآراء الطلب حول ال على تعرفاليقوم المعلم في هذه المرحلة ب

عطا ، وتشخيصاء البنية المفهومية السابقة لهمواستقص هم فرصة ئأفكارهم من خلل مناقشتهم وا 
 .ى التصورات الخطو السابقة لديهم؛ وذلك للوقوف علللتعبير والحوار

  مرحلة تقديم المفهوم النحوي -8
حوية له ليتم بعد ذلك إحلل التصور الجديد مكان التصور من خلل محاولة استنتاج الوظيفة الن

 .لديهومقبوال    ن الجديد واضحا  الخطو شريطة أن يكو 
 مرحلة التقويم  -4

، مفهوم النحوي وبيان علمة إعرابهال ستخراج الطالب من النصوص القصصيةمن خلل ا
 .لاوية جديدة في القراءة والكتابةوالتطبيق عليه في مواقف 
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 األهداف السلوكية المتوقع تحقيقها من الدروس كما جاءت في كتاب الصف التاسع:
 استنتاج األفكار الرئيسة والفرعية في النصوص. 
 قراءة النصوص قراءة صحيحة معبرة. 
 توضيح معاني المفردات والتراكيب الجديدة الواردة في النصوص. 
 أو عناصرها الرئيسةتحليل النصوص إلى أفكارها ،. 
 استنتاج خصائص النص األسلوبية.  
 استنتاج العواطف الواردة في النصوص األدبية. 
 تمثل القيم والسلوكات الواردة في النصوص في حياتهم وتعاملهم مع اآلخرين. 
 تعرف المفاهيم النحوية الواردة في دروس النحو. 
 توضيح القواعد النحوية الواردة في دروس النحو. 
 ة في سياقات حياتية متنوعةتوظيف التطبيقات النحوي. 
 إعراب األسماء الواردة في مواقع إعرابية مختلفة. 
 تعرف المفاهيم البلغية في دروس البلغة. 
 تحليل أمثلة على المفاهيم البلغية الواردة. 
 كتابة أمثلة على قضايا البلغة الواردة. 
 تعرف القواعد اإلملئية الواردة. 
 في كتاباتهم مراعاة تلك القواعد اإلملئية. 
 تعرف المفاهيم المتعلقة بونماط التعبير الوظيفي. 
 كتابة أنماط مختلفة من التعبير الوظيفي. 

 :الوسائل التعليمية
دفاتر  ،أوراق عمل ،القصة مطبوعة السبورة لشرح الكلمات الصعبة والجديدة، ،المعاجم اللاوية
 .مسرح لتمثيل القصة ،، دليل المعلمخاصة للتعبير
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 8192الخطة الزمنية لتنفيذ اإلستراتيجية خالل الفصل الدراسي الثاني 
 مالحظات الوسائل التعليمية الزمن   عنوان الدرس الفرع الوحدة

  1 كيف نعتني بونفسنا القراءة الخامسة
 
1/1 

إلى 
32/1 

 قصة مطبوعة
 السبورة

 أوراق عمل
 دليل المعلم
 المعجم اللاوي

 دفاتر خاصة للتعبير
 

 قصة 
التركيز على )

التصورات الخطو 
لبعا المفاهيم 
النحوية ومناقشتها 
أثناء الحصة لتعديل 

 (التصور
 قصة 8 المفعول معه القواعد

يتكرر فيها مفهوم 
المفعول معه ومفاهيم 
 أخرس يراد تصويبها

 - 3 تطبيق على التورية البلغة
أخطاء شائعة في كتابة  اإلملء

 (3)الهمزة 
استخراج بعا  3

الروخطاء الشائعة من 
 القصص السابقة

ملحظة تقدم الطلب  3 التهنئة التعبير
في األداء الكتابي من 
خلل تصحيح دفاتر 

 التعبير
هكذا عاف أجدادنا  القراءة السادسة

 العونة()
1  

 
 
31/1 
 إلى
87/1 

 
 قصة مطبوعة

 السبورة
 أوراق عمل
 دليل المعلم
 المعجم اللاوي

 دفاتر خاصة للتعبير

 قصة

النص 
 الشعري

 / 1 الناس للناس

قصة تحتوي على  3 تطبيقات على المفاعيل القواعد
المفاعيل 

به/فيه/المطلق/ألجله )
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 معه/
تطبيق على األخطاء  اإلملء

الشائعة في كتابة الهمزة 
(8) 

ويتم خارجية قصة  3
استخراج األخطاء 
 .اإلملئية منها

ملحظة تقدم الطلب  3 كتابة تهنئة التعبير
في أدائهم الكتابي من 
خلل تصحيح دفاتر 

 .التعبير
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 خطة دروس القراءة
 األهداف:

 :ما تم ذكرها في كتاب الصف التاسعك
 استنتاج األفكار الرئيسة والفرعية في النصوص. 
 قراءة النصوص قراءة صحيحة معبرة. 
  والتراكيب الجديدة الواردة في النصوصتوضيح معاني المفردات. 
 أو عناصرها الرئيسةتحليل النصوص إلى أفكارها ،. 
 استنتاج خصائص النص األسلوبية.  
 استنتاج العواطف الواردة في النصوص األدبية. 
  ات الواردة في النصوص في حياتهم وتعاملهم مع اآلخرينيالسلوكتمثل القيم و. 

 دور المعلم:
 .الجيد لدلفاظالنطق الصحيح -3
 .ومناسبتها للموقف المعبر عنه مراعاة التعبيرات اللاوية-8
 .للمواقف ر نبرات الصوت طبقا  تايّ -1
رات اإليمائية سواء أكانت بالوجه، أو مواضع الوصل التعبياعاة الوقفات وأدوات االستفهام و مر -3

 ، أو حركات الجسم لتعبر عن الموقف الذي يروس.األيدي
اليب تثير انتباه الطلبة، وتبعد عنهم الملل ، أو كلمات أو أسشويق والتخيل بتعبيراتإثارة الت-3

والضيق؛ مثل: من يقول لي: ماذا سيحدث  ما المتوقع  ما رأيكم فيما حدث  أصحيح أم ال  ما 
ب انتباه الطالب لمواصلة   إلى غير ذلك من األساليب التي تجذالخطو  ماذا كان عليه أن يفعل

  .الحديث
بة للمناقشة والتعليق واألسئلة وذلك إلثارة التوسع في مرحلة ما بعد السرد وهي إعطاء الفرصة للطل-2

، ولتعميق وعيهم وقدرتهم على التخيل ثم أخذ ق أفكار جديدة مبتكرة غير مولوفةأفكارهم لخلخبراتهم و 
 .عبر من القصة التي استمعوا إليهاال

 دور الطالب:
 للمقدمة التي سيلقيها المعلماالنتباه والمتابعة 

 االستماا والتركيز أثناء سرد المعلم للقصة
 قراءة القصة كما سردها المعلم

 اإلجابة عن األسئلة التي يطرحها المعلم والتعليق والتعقيب والمشاركة والتفاعل على ما يسول المعلم
 التحدث عن شخصيات القصة

 تلخيص القصة 
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 :سلوب القصةإجراءات تنفيذ درس القراءة بأ
تهيئة الطلبة ذهنيا ونفسيا كنشاط قبلي للقراءة حيث يقوم المعلم / المعلمة بتوظيف الخبرات  -3

ثارة اهتمامهم نحو أهمية ماوالمعرفية السابقة لدس الطلبة و  اللاوية سيقرؤون وضرورة  ا 
 .مشاركتهم في تحقيق أهداف الدرس

، والذي يراعي فيه ةعلمالقرائي من المعلم / الم: يستمع الطلبة إلى النموذج العرا / السرد() -8
، الية المصاحبة ألسلوب عرا المادةتلوين األداء وتطوير الحركات الجسمية واالنفع

اعتماد آليات السرد القصصي، مع التوكيد على  ةالوسائل المتاحة مع ضرورة مراعا واستخدام
طوة معالجة الجانب الصوتي من ، ويتم خلل هذه الخاألفكار، والمعاني البارزة في النص

رب على قراءة مواضع ، والتدبدال أو إضافةإهرية صحيحة والقراءة دون حذف أو قراءة ج
 .الوصل والوقف

تيح المعلم للطلبة تقديم األسئلة، والتعليقات، ، وفي هذه المرحلة يمعالجة النص ألغراا الفهم -1
 مهارات األداء القرائي.، وتقديم أشكال النقد بقصد تنمية واستنتاج األفكار

: حيث يتم استخراج الصور الفنية القراءة التذوقية()امل اللاوي معالجة النص ألغراا التك -3
 الواردة في القصة 

علم للطلبة سرد القصة بقالب : حيث يتيح المتفكير اإلبداعيمعالجة النص بقصد تنمية ال -3
 .س مبتكرة وجديدةوتوقع نهايات أخر ، جديد، واقتراح بعا البدائل واألحداث

 : وذلك أن يطلب المعلم منهم تلخيص القصةالتلخيص -2
بعا ، فللمعلم أن يكلف بعا أجزائها عمل صالحا للتمثيل ، فإذا كانت القصة أوالتمثيل -7

 .الطلبة أداءها تمثيل  
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 المادة التعليمية لدروس القراءة
 (كيف نعتني بأنفسنا)لقصة األولى ا

حرردهم ، أو لعررل أ تسررمع إال أصرروات أنفرراس النررائمين، أو أنررين المتعبررين، الحيررث وقررت السررحر والافررران ..صررباحاالثالثررة 
، بناهرا ث باترت كمرائن الشرر فري نفسره واضرحة، أو متربصا يخطط لايره سرببا للخرلف حيررثأمضى ليله نادبا حظه العا

 .على أوهام وسوء ظن لكل من حوله
، يقرررأ سررريرة ترررنقل بررين أدفرراف الكتررب ينهررل منهررا، ويكشرررف أسرررارها، ويارروص فرري أعماقهرراأمررا عمررر فقررد أمضررى ليلترره م

بفهرم  ، حترى يخررجمرن الثقافرة جديدة مرن الفكرر، ويصروغ لهرا قالبرا   ه جسورا  ، ليبني  لنفسويتعلم من حكم األقدمين ،ألولينا
 .الطلبة المجدين في جامعة الدنيا ن، وحب القراءة حتى صار ملقد اعتاد على الدرس ،آخر ذو نظرة واعية للحياة

مررن  قادمررا  محمررود  لررم يقرراطع تركيررزه سرروس قرررا نعررال ، وانبعررث صرروت الفجررر بصررداه ومررازال منهمكررا  تررنفس الصرربح بنررداه
أنفرراس  تخرررج منرره ،ةه المرراء اآلسررن، ال حركررة فيرره وال تفكيررر، وال هّمررعلررى الركررود فيرره كوّنرر، لقررد اعترراد المقهررى المجرراور
، أمرا عينراه الاائرتران فري أعمراق وجهره قسمات وجهه علمرات الكسرل والترراخ، وتعلو على ب يلتف حولهالدخان كالضبا

 .ا معه في سبات عميقتنتظران إطباقهما لتخلد
 ، أو نهريم بهرا إفكرا  ب لنا الحيراة    لنحيرا بهرا كرامرا  أّن في كل نفس توه  أال تعلم : محموديقاطع لذة إطباقهما عمر قائل

 .نه بالشكر هلل والسعي لما هو أفضل، وزيّ سك رداء الكسل وأبدله برداء الجدانزا عن نف ،وطايانا  
 .الملذ اآلمن لكل كدر في الحياة، حيث هو واتركني في غياهب النومقال محمود: دا ثقافتك لنفسك 

لقرد ، ود فتنتزعهرا منرا نهرارا  نت يا محمر، أما أيد لكليهما نظرة غضب وانطلق يقول: أنت يا عمر تحرمنا الراحة ليل  نظر ز 
: لقررد نقرره قررائل  أمسررك بربرراط ع، و هررّب محمررود مررن فراشرره متجهررا صرروبه ،بررين مسرركن وآخررر يت شررهري األول متررنقل  أمضرر

ا دائررم معنررا منررذ وطئررت أقرردامك هنررا، توشرري بررين األصرردقاء، وتمضرري وقتررك بالقيررل ك فرري نررزا، إّنررسررئمنا مررن مخاصررمتك
عة منره أحردثت فري لرم يكمرل محمرود جملتره األخيررة حترى جاءتره صرف. بايرر انشراال والقال، مناص على نفسك، مشرالها

  .حتى فا عمر بينهما النزاا بقوةعلت أصواتهما ، و داميا   وجهه جرحا  
. أال تعلمرران أن حتررى صررار عررادة يوميرة البررد منهررا، ليرذهب كررل منكمررا إلرى مبتارراه، فرري كررل صرباح تكرررران المشررهد نفسره

، أمرررا أنتمررا قرررد اعترردتما عرررادات سررريئة، ويؤديهررا عرررن رضررى وارتيررراح ،إليهرررا ينقررراد ،الطاعرررة للعررادة الجسررم اإلنسررراني سررريع
 ، لرررموعقليكمرررا فرري مسرررتوس عقررول الصررربيان ، وقررد تبلاررران مررن الكبرررر عتيرراالتمتررع بالحيررراة الهادئررة المسرررتقرةأقصررتكما عرررن 

 .ن لبلغ سنوات عديدة من عمريكمارغ الشؤو فا و عددتما ما قضيتماه من الوقت فيول، تهذبكما ثقافة ولم تنضجا بقيم
، أمرا ي نومره العميرق كمرا اعتراد كرل صرباح، وقرأ تعويذة ندب الحرظ كعادتره ثرم غرّط فرغطى محمود نفسه بلحاف السلبية

هرا المررة الرابعرة خرلل شرهر أمضراها فري الترنقلت بسربب إنّ ؛ ملم أغراضره إذ عرزم علرى الرحيرلزيد فقد استشاط غضبا يل
 .مجتمعه ينفر منه القريب والبعيد في تى بات منبوذا  مخاصمته ح

األهررل حتررى وصررلنا إلررى هررذه ، لقررد أتعبنررا ادي عمررر: هيررا يررا صررديقي إلررى الجامعررةه علرري ينررصرروت جديررد هررذه المرررة إّنرر
 .ن اهلل بجبهة ناصعة البياا إليهم، نحمل أعلى الدرجات، وننفع بعلمنا الناس، سنرجع بإذالمرحلة
يقرول علري: عمرر لقرد رأيترك ليلرة البارحرة منهمكرا برين . يامرهما األمل، متحرديان المصراعب جا معا  مر نفسه وخر جهز ع

  جيدا   أنك أعددت للمتحان إعدادا   الكتب يبدو
  تروافر لرك كرل الوقررت : وكيررفدهررف علري وفرتح ثارره قرائل  . لسرلمة موسرى جديردا   ل قرررأت كتابرا  : برتبسرم عمرر ورد قرائل  

وال  بروح جميلرة   وتتمتعرغم الوعكة الصحية التي ألمت بك، إضافة إلى أنك تدير شؤون السكن، ومسؤول عن الطلب
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، وفي أيام وال تقع عينك إال على أفضل الكتب، وتوكل من أطيب الطعام، ترضى بالدون، أرس غرفتك من أفضل الارف
  د الخلبة وترس معالمها ومفاتنهالبلالعطلة األسبوعية ال تتردد في السفر لتتمتع بمناظر ا

 : نحن نعيف يا علي مرة واحدة في هذه الدنيا فلم ال نعيف فيها أحسن عيف قدر المستطاا قال عمر
 .دم العمر حكمتنا وتجاربنا وعلمناتعلمنا وتصقلنا وتزيد بإذن اهلل مع تق

  ف ننال تلك الحياة الطيبة يا عمررد علي وكي
، ونعودها العرادات التري تسراعدنا علرى الرقري فري نستطيع أن نحياها ما لم نعمد إلى أنفسنا فنربها ي علي إننا لنصديق-

 .مدارج الفضل والذوق
  ي أكثرحت لوضّ  هلّ -
ذ الصرربا عررادات تلزمنررا مرردس حياتنررا؛ فتررزداد سررعادتنا، وتررتم ، ونعودهررا منرريرررد عمررر: نحررن بحاجررة إلررى أن نربرري أنفسررنا-

 .ولايرنامنفعتنا ألنفسنا، 
مرن النراس مرن يحفرر  : إنوقرد قيرل ،برل صرحة وال تمترعفإنره ال هنراء  ،تي تحفظ لنرا صرحتناها العادات ال: وأهمّ قال علي

 .قبره بوسنانه
لرذلك اعتردنا علرى كثررة الرياضرة  وقرد تضريع الصرحة بوشرياء أخررس غيرر الطعرام، لكثررة نهمره يرا علري :عمر وقال ضحك

 .ألقدام إلى الجامعةعلى ا مشيا   حا  حيث نذهب صبا
ا حتى توسعت مرداركك وفهمرك له للكتب قارئا   ، لقد عهدتك محبا  علي: أحسنت يا صديقي ومن العادات الحسنة القراءة-

 .للحياة
ى لقد اعتدت القراءة في الصرار حتر .ها غذاء العقل والروح يا علي: إنّ دة طويلة وانبعث عبير صوته قائل  تنهد عمر تنهي
 .لحياة بل قراءة حياة ضنك وعدم. إن الي في الكبر ملزما   صارت صديقا  

، وحركرة دبرت علرى األرا بعرد أن كران الليرل ضرى كرل منهمرا يتومرل مرا يرراه أمامره، مرن طبيعرةساد الصرمت المكران وم
 .من األصوات حيث ال صوت يعلو خل أنفاس النائمين مقفرا  

اذا عرن مصراريف التعلريم والمسركن   لكرن مر نقنع بالدون من أي شريء  فلهيةيحدث علي نفسه قائل: ولم ال نعتاد الرفا
    كيف أعتاد الرفاهية كما هو عمر القائمة تطولو 

   ر يا عليبم تفكّ  تفكيره عمر قائل  قاطع 
 .علي يرد: كيف أعيف حياة مرفهة  ليس لدي المال الكافي لذلك

 : إذن أين تكون   قاطعه عليصديقيفهوم المال يا : وهل تظن الرفاهية تكمن في مقال عمر
إن رأيتها ثرم صررفت عنهرا نظررك دون أن تتوملهرا فرل  ر إلى اللوحة الفنية تعلو المبنى: انظتوقف عمر عن المشي وقال

 .قيمة وال معنى لها عندك وقس ذلك على حياتك
  ما العلقة بينهما يا عمرو 

ق فرري فمررا دمررت تتررونّ ؛ تمارسرره بررذكاء وذوقجمرريل    هررا فنررا  وتعتبر  الرفاهيررة فرري العرريف أن تتررذوق جماليررات الحيرراة :رد عمررر
 ، أو نوكررل طعامررا  ل نرضررى ألنفسررنا قررراءة كترراب سررخيف، فررق فيمررا نرررس وفيمررا نقرررأنررا نتررونّ فإنّ المسرركن والمطعررم والملرربس 

 .غير متقن ناقصا   أو نعمل عمل   ،ا  فاسد
، وتفريا منره كانرت تعلروه محيراه االبتسرامة، الجامعة الرئيسريةول إلى بوابة فهم علي ما قصده عمر وقد اقتربا من الوص

، ال يخروا غمرار يعاشر الناس برالمعروف، طيرب ذكرره عنرد القريرب والبعيرد طيبا   ديقا  لقد وهبه اهلل صلمات السعادة، ع
العررادات ه ربررى نفسرره علررى إّنرر، المنفعررةبصررره عررن طريررق الخيررر و ال يزيررغ ال يررذهب جهررده العصرربي دون فائرردة و الحسررد و 
 .حتى صارت ديدنه وطريقه الواضح ،الحسنة
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ن أخبررك أن : علري لقرد نسريت أكل منهما إلرى قاعتره ثرم قرال عمرر أوشكت الدقائق التي أمضياها معا على االنتهاء وهمّ 
د وّ ن نعرر؛ والبررد أال معنررى لهررا لكررل منررا غرائررز وأهررواء، إذا استسررلمنا لهررا أنهكررت قوانررا، واختصرررت أعمارنررا، وعشررنا حيرراة  

، والتمتع بالمتع األنيقة السرامية ننا من تحقيق غاياتنا العلياتمكّ  ،أبداننا قوة ، حتى تتوافر لنا منأنفسنا على االعتدال فيها
 .تدل على كرامتنا وتبرهن رقّيناالتي 

تررائج أصرردرت النالسررنوات الدراسررية بسرررعة خاطفررة و  ومضررت، رب السرراعة إذ حرران وقررت االمتحررانقاطعهمررا صرروت عقررا
واسررتثمر األوقررات النفيسررة فيهررا  ،ورتررب حياترره ،، أمررا علرري فقررد سررار علررى منرروال صرراحبهليحمرل عمررر درجررة علميررة رفيعررة

ة ، حتى صار يعمل في جامعة مرموقة في البلد مع عمرر يسرعيان فيهرا لرقري المنظومرد نفسه على العادات الحسنةوعوّ 
حياهررا ، ومررن أا، وتحفيررزهم علررى خرروا العلرروم المختلفررة فيهررتهررااالجتماعيررة بترقيررة فكررر أتباعهررا، وتعلرريمهم تررذوق جماليا

 ا.فكونما أحيا الناس جميع
ط فرري غياهررب الكسررل أوغلررت صرردره العررداوات، ومحمررود مررازال ياررمررن مسرركن آلخررر أنهكترره الخصررومات و  أمررا زيررد يتخرربط
 .إما المقهى أو المنفى البعيد؛ والنوم الطويل

 انتهت
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 (العونة)عاف أجدادنا  : هكذاالقصة الثانية
د األيام وتحسب الدقائق والثواني لتلقى األحبة، . تععد سفر هند مع أسرتها إلى فلسطين، ليقترب مو يطوسيوم آخر 

اء احتفالية تبدأ ، األجو وتتمتع وأسرتها بالعطلة الصيفية، فالجميع ينتظرهم بشوق جم، حيث تعد التجهيزات لهذه المناسبة
، ة وفرحتها بهم تطايان على المشهد، حنان الجدمراسم االستقبال مميزة ،ومظاهر البهجة تعم الحي، ووصول أسرة هند

، يحكي كل منهم عن يومه س سنوات. تجتمع أسرة هند كل مساءليبدأ الجميع بذرف دموا الفرح بعد غياب دام خم
 .حادثة تمر بها القرية تكرر في كلوعن مظاهر التعاون التي ت، يل الذي قضاه في قريته الجميلةالجم

فمشهد  ؛س في مشهد جميل ال نراه إال هنا: لقد تكررت مظاهر التعاون بين النابدأ هند الحديث هذه الليلة وتقولت
 .أحد في بيته إال جاء مهنئا   ، لم يبق  استقبالنا كان رائعا  

 (العونة)تبتسم الجدة لحفيدتها وتقول: ال بد من 
 العونة يا جدتي : وما معنى هند مندهشة

تعاضد يا هند في اللمات : أي المساعدة وال. ثم يتحدث األب قائل  مصطلح شعبي يعني العون والمعاونة: العونة لجدةا
 .لخطر داهم لااية، أو صدا   ون تحقيقا  ا، وهي سمة للكائنات التي عادة ما تتعوالملمات

  تقول هند: وما فائدة التعاضد والتماسك
سلمي عظم فوائد التعاضد والتماسك فسلك سبله وجعله قيمة ان يا صايرتي عبر التاريخ اإلنسد أدرك اإلقالت الجدة: لق

 . سه التي تميزه عن سائر المجتمعاتكما جعل له طقو  ،عظيمة في وجوده
ضا اهلل عن لر  الرسول عليه الصلة والسلم جعل العون سببا   : حتى إنّ الجدة حديثها حتى هب أحمد قائل   ما إن انتهت

 .(العبد ما دام العبد في عون أخيه واهلل في عون) :عباده حين قال
 ، ونحن هنا خبرنا كل الظروف على أرضنا منذ القدم واتخذنا من التعاون في حياتنا نهجا  قال األب: أحسنت يا بني

 .(العونة)يعرف به فكانت  ه اسما  وجعلنا ل ،متبعا  
نّ ، و وتتوافد لها السواعد واألقدام: إنها كلمة تطرب لسماعها اآلذان متقول األ بعد جيل يشير إلى  كل ما توارثناه جيل   ا 
 .ح واألتراح وفي المواسم المختلفة، وما جعلوه من عونة دائمة بينهم في األفراتع به آباؤنا و أجدادنا من تعاونما تم

نسانية التي عتمدنا عليها في حياتنا، والفطرة اإللحياة الزراعية والحرفية التي ا: واقع اكمل الحديث الجدة مرة أخرس قائلة  ت
 .رة ملحة لتحقيق أهدافنا ومساعينا، جعل من هذا النهج ضرو تراه مدنيا بطبعه

، والتصاقه من خلل هذا النهج مظاهر انتمائه: لقد كرس الفلسطيني تقول هند: وكيف ذلك يا جدتي  ترد الجدة
را ن إذ تتعاون العائلت في بذار األ، تبدأ منذ بذار الحب في تشريتوارثةجعل لمواسمه طقوس عونة مبورضه، و 

ر حيث يجتمع الفلحون للسمر ليل، ينثرون الحكايات والضحكات، وجمع الحب ودرسه على البيد، ورعايتها وحصادها
ة ، وتخزين مونرس الحب وفرزه، ثم يبكرون لدلهمويتبادلون مواويل العتابا، والميجنا، ويتخذون حلل القمح منامات 

 .المواشي من القف والتبن وغيره
، ترانا ننسل فجرا من كل حدب وصوب، نعافي فراشا دافئا    ري يا أمي موسم قطف الزيتون أيضا: أال تذكيقول األب

، أما أبي فقد كان يجمع أدوات أنت تحضري الزادالمفارف، وأختي تحضر الماء، و  يجهد العيون، أنا أعدّ  ونقاوم سهادا  
 .قطف استعداد لرحلة عشقه األبديال

  : إلى أين أيها الفلسطينيما هند يدور في خلدها هذا المشهد، الكون ينادي ذاك الفلسطيني قائل  صمت الجميع بين
وقد أعيت ، الرؤوم ة، إلى هذه الشجر فة على التخوم طودا في وجه الاول، إلى الواق: إلى هذه أم هذه األرايرد قائل  

 .طيني في الجليل والقدس والخليل، وحمت الفلسجذورها مخالب المقتلعين، ومخططاتهم
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تادوا تبادل ، الذين اعها شجرة الزيتون، عنوان كنعانية هذه األرا، وكنعانية عاشقيهاتقطع الجدة الصمت وتقول: إنّ 
، وتبديل لى أبواب الشتاء، كما اعتادوا تناول وجباتهملقادم ع، وتصنيعه في جلسات الدفء اب في تشرينب والح  الح  

 .عة المتجولين بين السفوح والوهادالفاكهة بالزيتون مع البا
قامة المباني والمساجد يا جدتي جيدا   ا  أما أحمد فكان مستمع   وتوجه إلى جدته بسؤال آخر: وما قصة عقد البيوت وا 

واعد الحي والقرية تتضافر ، فكل من يبني بيته يجد سالفلسطينية ور العونة: هذه صورة أخرس من صتقول الجدة
بالخشب وقف السمسم قبل عقده، وخلل ذلك ينشدون  قامة الجدران وملئهاا  ه في جلب الحجارة وتحضير الطين و نتلمعاو 
ت مظلة العونة ت تحجبة أعدّ ن يتناولوا و أالتي تعلي من قيمة التعاون قبل  هازيج والمواويل المشجعة على العملاأل

 .نفسها
ل والنساء في يام تقام فيها الوالئم وينشال الرجاعراس التي تمتد ألتستلم الحديث األم قائلة: وتتجلى العونة كذلك في األ

قامةاستقبال المدعوين و  قاسمون ليها الصاار والكبار يتإخراج زفة العريس التي يتسابق ا  حلقات الدبكة والدحية والحناء و  ا 
 .السعادةالفرحة و 

  حزان يا أبيتراح واألوماذا عن األ :يقول أحمد
ليها ومشاركتها حزنها إرسال الطعام ا  لى الوالئم و إكرام عائلته بدعوتها ا  كل طقوس وداا المتوفى ودفنه و  إنّ : بيرد األ

ية وبقائها عنوان بعده من مظاهر التعاضد ونبل المواساة وهي مدعاة الستمرار العونة الفلسطين طيلة أيام العزاء وما
 .هوية ونهج حياة

شهداء وعيادة الجرحى واستقبال ائي أن تتجلى العونة في مراكب توديع ال: وليس غريبا يا أعزّ تكمل الحديث الجدة قائلة
 .سرساأل

لصلة عليه وتفرغت لوداعه وا ،، لقد اجتمعت عليه القلوبدت على شاشة التلفاز عزاء الشهيد: لقد شاهتقول هند
مكانات المتاحة والتعاون لى جانبها ودعمها بكل اإلإلمشاركة عائلته مصابها والوقوف  ، يتوافدونعه جماهير غفيرةوتشيي
 .بنائهم وكفالة تعليمهمأمن منازلهم والمساهمة في رعاية  عادة بناء ما تهدمه جرافات المحتلينإفي 

 سرس يا أبي وماذا عن األ
ولقد ، صدقاء والمؤسسات الرسميةهل واألفإنها ستجد كل رعاية واهتمام من األ رسالتي يتعرا أبناؤها لدسر يقول: األ

سرة التي فرقتها انطلقت الزغاريد فرحا بلم شمل األإن الحناجر صدحت باألناشيد و ، نا اليوم في موكب تحرير األسيرك
 .غلل وغيبت فرحتها عتمة الزنازيناأل

الشفاء للجرحى والمصابين الذين يسقطون في ميدان المواجهة فيتدافع الناس لسنة بدعوات ما تلهج األ: كمقالت األ
 .دم واالطمئنان عليهم والذود عنهمللتبرا بال

 .سطيني ويحفظ عليه وحدته وتماسكهخي الذي يمتاز به شعبنا الفلآبهى لهذا التاأل ةنها الصور إقالت هند: 
أن أهلها ما زالوا محافظين على هذه  وغيابنا الطويل عن القرية إالها : رغم مظاهر الحداثة التي نعيشأما األب فقال

 .لعونة في القرس والمدن والمخيماتالروح التي تبث فيهم نخوة المساعدة وحمية التعاون ويعيف الجميع مظاهر ا
رث هذا اإلنتم مدعوون للحفاظ على أو  ،جدادعما كان في عيف األ ورة أقل وضوحا  : بني لكنها تظهر بصتقول الجدة

 .قيدتنا الدينية ومبادئنا الوطنيةنسانية وعنا انتماءنا وينسجم مع فطرتنا اإلالاالي الذي يحفظ ل
والاوص في حكاياته أنساها  ولم تشعر العائلة بمضي الوقت، فوحاديث الزمن الماضي ،أوشك الليل على االنتصاف

تتزاحم في مخيلته أجمل الذكريات ، وذهب كل   إلى فراشه ،طنتقضيه في استقبال الزوار أو التجوال في الو  متعبا   يوما  
 .دخول يوم جديد ب الساعة معلنا  عقر  ليدقّ 
   انتهت  من عودة قريبة تلم الشمل من جديد، فهل ذكرت إنه اليوم األخير في الوطن: آه لقد تهند
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 للطلبة تعلمهاالمفعول معه( / مراجعة وتصويب المفاهيم التي سبق )خطة دروس القواعد 
 :األهداف

 أن يتعرف الطالب على مفهوم المفعول معه. 
 أن يتعرف الطالب على واو العطف والمعية. 
 أن يميز الطالب بين واو العطف وواو المعية. 
 أن يستنتج القاعدة النحوية للمفعول فيه. 
 أن يوظف المفعول معه في جمل من إنشائه. 
 هةأن يميز بين المفاهيم النحوية المتشاب. 
  أن يصوب التصورات الخطو عن المفاهيم التي سبق تعلمها من خلل المقارنة بين ما يتصوره

 .وبين ما يكتسبه للوصول إلى الصورة الصحيحة للمفهوم
 .توظيف المفاهيم النحوية في القراءة والكتابة بصورة صحيحة بعد تصويبها 

 دور المعلم:
  .األسئلة إلثارة معلومات الطلبالتمهيد للقصة تمهيدا مناسبا بإلقاء بعا  -3
 .إلقاء القصة بمراعاة وضوح الصوت وتنويعه حسب المواقف المختلفة -8
  .الضبط القرائي السليم -1
م المعرفية حول توجيه األسئلة إلى الطلبة لمعرفة مقدار فهمهم للقصة والكتشاف بنيته -3

عطائهم فرصة للتعبير والحوار للوقوف على تصوراتهم الخطو السابقة المفهوم النحوي و  ا 
 في وخالد حمدأ بين نقاف وتم....... .جملة القصة في معنا مر قد)الموجودة لديهم مثال 

 برأيه وكذا كذا لىإ داستن فخالد   المصاحبة مأ المشاركة على تدل هل الواو هذه وضع
( وكذلك يقاس على بقية المفاهيم مثل   صحاأل أيهما برأيه، وكذا كذا لىإ ستندا حمدوأ

 ..إلخ..متى ذهب أحمد  كيف كانت السماء اليوم 
ن يتصوره الطالب تقديم المفهوم النحوي واستنتاج وظيفته مع إجراء مقارنة بين ما كا -3

 والمفهوم الصحيح.
لاوية  مساعدة الطلبة على استخراج المفهوم النحوي من القصة واستخدامه في مواقف -2

 .جديدة
 

 دور الطالب:
 .واالنتباه للمعلم أثناء قراءته للقصة االستماا

 .المشاركة في الحوار والنقاف حول المفاهيم النحوية
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محاولة ربط ما يمتلكه في بنيته المعرفية حول التصور الخطو والتصور الصحيح للمفهوم 
 .ومحاولة حل التعارا بينهما
القصة الواردة والتطبيق عليه في مواقف لاوية جديدة كقراءة استخراج المفهوم الجديد من 

 ، وكتابة ملخص للقصة مراعيا  علمة إعرابه قراءة صحيحة مميزا   المفهوم الوارد في القصة
 .اب ومفرقا بين واو العطف والمعيةكذلك علمات اإلعر 

 ملحظات: 
المفاهيم المراد يتم تقديم أوراق عمل على شكل نصوص قصصية في كل منها عدد من 

تاحة الفرصة للطالب تصويبها وذلك من خلل اكتشاف بطريقة  التعبير لاويا  ها بالقصة وا 
ثم إجراء مقارنة بين التصور الخطو والتصور  ا كان يتصوره عن المفهوم سابقا  صحيحة عمّ 

ف د من ذلك يقوم باكتشاوللتوكّ  ،الجديد إلعادة تشكيله بصورة صحيحة في بنيته المعرفية
ومن ثم توظيف المفهوم المصّوب بنطقه نطقا صحيحا  ،األخطاء النحوية وتصويبها

 في الكتابة. صحيحا   واستخدامه استخداما  
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 القصة الثالثة: المفعول معه
، يحتاج للراحة ل من العمل الشاق والجهد الم ضني، يقول في نفسه: إن اإلنسان ضعيف  كان خالد  منهك ا بعد يوم طوي

 بما يهب اهلل له من خيرات الحياة. وقانعا   والتمتع بوقته حتى يستطيع العودة للعمل مرة أخرس راضيا  
، ثم قاطعت سان وعادته التي اعتادها في عيشه، وأنا اعتدت الراحة مساء ، أصل األرحام، وأزور األصدقاءيسير اإلن

 ضور مباراة الفريق الوطني.إنه صديقه أحمد يدعوه لح تفكيره نامات رنين هاتفه المحمول؛
 . ال تفرقهما األقوال، وال الشائعات لذهاب معه في المناسبات المختلفة، و أصبحا صديقين حميمين،لقد اعتاد ا

يحضر هنا  ؛داني ويتمتعان بمشاهدة المباراةوصل إلى ساحة الملعب وجلسا على مقعدين قريبين يشاهدان القاصي وال
 .بناء، المعلمون والفنانون، وغيرهم كثير، اآلباء واأليريد الترويح عن نفسهن الشعب كل فئات مختلفة م

خالد سينهي كتابين عاد االثنان إلى منزليهما،  .هورهتاف الجم، وانتهت و بدأت المباراة هادئة، ومرت مرور ا سريعا
 .جاءها المخاا وآن وقت الوالدة لقد، أما أحمد فقد استقبلته زوجته متولمة ،قراءة  

ا ، فتهللت أسارير الوجوه بقدومه، أمّ حتى ولد الطفل وبزوغ الفجر كثيرا  ، وانتظر صوب المشفى حمد مسرعا  انطلق أ
، ثم اتجهت األم إلى زيارته من مدينتها البعيدة، هبطت الطائرة وشروق الشمس والدته فقد كانت على موعد للحضور

 .بالمولود الجديد شديدا   فرحة فرحا  صوب المشفى 
 ، واْسع  أبلغ في الثناء: توجه إلى اهلل بالشكر، و حمد قائل  أ ، وعلت أهازيج الفرحة المكان ثم وّدامهنئ ا صديقه ء خالدجا

 .توشك أبواب الخير على االنفتاح ك إن تفعل، فإنّ لتربيته رغبة  في الثواب العظيم
وفي قلبه " رة أعين واجعلنا للمتقين إماما  وذرياتنا ق ربنا هب لنا من أزواجنا " إلى منزله مرّدد ا اآلية الكريمةعاد خالد 
 .ن باهلل بون ي هب  له ذرية صالحةأمل ويقي

، وصوت همهمات سمية وهي في المكان إال دقات عقارب الساعة، ال ي سمع س في صمت وتفّكر  بينه وبين نفسهجل
 .ول: كعادتك ؛ توتي وغروب الشمستق

  .بينما سمية تقلب صفحات مواقع التواصل االجتماعي من جديد في عدم اكتراث لشيء البّتة ،للمعرفة ي كمل القراءة حبا  
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 خطة دروس الكتابة
 األهداف كما تم ذكرها في كتاب الصف التاسع

 تعرف القواعد اإلملئية الواردة. 
 مراعاة تلك القواعد اإلملئية في كتاباتهم. 

 دور المعلم
  .عن الرسم اإلملئي أو قواعد اللاة عند الكتابةاإلجابة عن تساؤالت الطلبة 

 .تصحيح أخطاء الطلبة مع إعطاء الوقت الكافي لمناقشتها
تكليف المعلم للطلب بقراءة فقرات مما كتب قراءة صحيحة معبرة مع الضبط السليم لبنية الكلمة وذلك 

 .مع أهداف القراءة المرجوة من القصة تماشيا  
 وتعبير على تحقيق عدة أهداف من مهارات األداء الكتابي. العمل في كل حصة إملء

 مع أهداف القراءة اإلبداعية. البدء بتنمية المستوس الفكري من حيث حداثة األفكار وذلك تزامنا  
 مع أهداف القراءة التذوقية. تنمية المستوس األسلوبي لدداء الكتابي تزامنا  
ة وذلك من خلل اكتشاف األخطاء اإلملئية والنحوية العمل على تنمية المستوس التنظيمي للكتاب

 وتصويبها.
 ي وذلك بمراجعة الموضوا المكتوب.العمل على تنمية المستوس التحرير 

 تكليف الطلبة بتلخيص القصص المعدة.
 عرا بعا ما كتبه الطلبة لمناقشة األخطاء الشائعة.
 عله.التقويم المستمر والمتابعة لتحقيق المهارات المذكورة أ

 دور الطالب
 االنتباه والتفاعل أثناء الحصة

 تقديم األفكار بصورة جديدة لموضوا التعبير.
 .صحيحا   إثراء المناقشة الصفية بشواهد وأمثلة وتوظيفها توظيفا  

 زيادة الثروة اللاوية من خلل االطلا والقراءة حتى يتم استخدامها بموضوا التعبير.
  .شائعةتصحيح األخطاء اإلملئية ال

 عرا ما تم كتابته أمام الطلبة بارا التصويب.
 .توظيف ما تعلموه من مفاهيم نحوية في الكتابة بصورة صحيحة
 تلخيص القصة المذكورة واقتراح أحداث ونهايات مختلفة فيها.

 ملحظات:
األداء يتم في كل حصة تعبير التركيز على مستوس من مستويات األداء الكتابي استكماال لمستويات 

فعلى سبيل المثال حين يتم العمل على تنمية القراءة ي كل حصة قراءة، القرائي التي تم مراعاتها ف
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وتوظيف  ،معها وذلك لتحقيق التكامل بينهما التذوقية يتم تنمية المستوس األسلوبي في الكتابة تزامنا  
 القواعد النحوية فيها.
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 الغني والكوبالقصة الرابعة: 
 ،كان ذا مال وفيرخاصة مع الفقراء والمساكين و  ،ديداألغنياء في مدينته بالكرم الشحد أاشتهر 

حدهم درهما  أطلب منه  فإذا ،يعطيهم الصدقات واكين وهفقد كان يتفاخر على المس ؛ولكن كانت له عاداتان سيئتان
على  وكان يمنّ  .عشرة دراهم ذخ، حدا  درهما  فقطأعطي أال  أنا  درهم واحد: مام الناسأكان يقول له بصوت عال 

مال الذي الرجل بيا ت ماذا فعل مام الناس:أيقول له  ةعطاه صدقأ رعلى فقي فإذا مر ،ن يعطيهم الصدقاتأالفقراء بعد 
عادته  عنهذا الاني يكف ولم  ،يتصدق عليهمأنه لك كان الفقراء يكرهونه رغم ذول حللت مشاكلك به  عطيته لك  هلأ

ا هذن يلقن أ لرجالحد اأفقرر  موال.أوبما يعطي الفقراء والمساكين من مام الناس بما يملك أ بالتفاخر بل استمر ،السيئة
 .وسوف يضيع ثوابه يعد خطو كبيرا   ن ما يفعلهأمه بدأ  ويعلأسا  ال ينساه الاني در 
أخفى و  ،فارغا  كوبا  صايرا   مامهأوارتدا  كيسا باليا  ووضع  ،لانيا ذي يمر بهذات  يوم في الطريق ال ذا الرجلجلس ه

 .رابجزء منه  في الت
الكوب   ذان تضع لي درهما  في هأيمكن  العرب هل اخأمامه قال له: يا أوقتا  يسيرا  وعندما مر الاني  الرجل وانتظر
على س نادو  ،لك هذا الكوب بدراهم أمديها الفقير سوف أ كعادتِه درهم ! ال فيه ءك الاني وقال: متفاخرا  بملفضح

كن درهم! ول ائةوضع م ىخر حتآ ءرهما  ورال الخادم يضع دظف ،ن يملى هذا الكوب بدراهمأ مرهأو  ،و سالمبأخادمه 
 ،يا سيدي يمتل : الكوب لم لرجلا فقال له ،فرغه كله في الكوب دون فائدةأمسك كيس الدراهم و أثم  متل يالكوب لم 

 .وانقلب وجهه سوادا   ذت!موالي ن فأنا أفوجابه الاني: و 
: رجلثم قال ال ة،عميق ةفر ح سفله وقد حفر تحتهأي مثقوبا  من الان لكوب فوجدها : هل تعلم لماذا   ثم رفعرجلفقال ال

 .موالهأليه إثم رد  ،جرك وثوابكأي والتفاخر لم ينفعك وسوف يبتلع لك التباهكذ ،موالكأكل  ةذه الحفر لقد ابتلعت ه
 لك الموقف.في ذ ءس هدس وضياأفهم الاني الدرس فر 

ال ه   د ق اِتك م ِباْلم ن  و األذ س ك ال ِذي ي نِفق  م  ْؤِمن  ِبالّلِه ي ِرئ اء الن اِس و ال وتذكر قوله تعالى:}}ي ا أ يوه ا ال ِذين  آم ن وْا ال  ت ْبِطل وْا ص 
 و اْلي ْوِم اآلِخِر{

  .ملئية وذلك بارا تصحيحهااألخطاء اإل: القصة منقولة بتصرف وتكثر فيها حظةمل
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 صفد حصن الجليلالقصة الخامسة: 
ضباب  ، رغم ما يلفها منفد من أجمل مدن فلسطين في الجليل، تعتز بمنشئها الكنعاني األصيلص

لم حضارية تقف شاهدة على مكانتها، وحضارتها العربية . فيها معااالحتلل الذي سينقشع يوما
وصفات أهلها األصليين، وتشير ، هذه القصة تظهر جمال موقعها، وحصانتها، وتسميتهاواإلسلمية. 

 .نها في مجابهة المحتلين وأطماعهمأهميتها وعنفواإلى تاريخها، و 
إذا حدثك فإن حديثه ؛ ريخ والحضارة والتوليف المسرحيبالتا مارما   ،بالمطالعة كان صديقنا طه مفتونا  

ذا طلبت رأيهال ينتهي  في أحد الكتب فإنه يجيبك جواب الخبير العارف. ، وا 
وسرعان  ،، وأخبر المدير فكلفه بتنشيط إذاعة المدرسة يوم العطلة األسبوعيةانتبه معلمنا إلى موهبته
 ما تشكل فريق العمل.
صفد حصن  ا لوحة كبيرة كتب عليها بخط جميل" لمسة وفاءحال وصولنا قابلتن، ثم كانت أول حصة

 ، قسمنا معلمونا إلى فرق وجلسوا في منصة التحكيموكانت الكراسي قد صففت في الساحة" الجليل
 .قرب مسرح صاير انتصبت وسطه شاشة

، وما هي إال عده تتزاحم في أذهاننا التساؤالت، وتوجهنا كل إلى مقغمرتنا مشاعر الحماس والفضول
 :هذا طه يقول ف واثقائق حتى شقت أسماعنا نامات دافئة، وانبعث عبرها صوت مولو دق

مخة التي ، رائقة فوق ذرا مرتفعاتها الشانفس من بعيد، وتطيب لرؤيتها، وتصفو لجمالهاتهفو لها ال
 .تعانق قوس السماء شتاء
ويشير بيده األخرس  مكبر الصوتديقنا أحمد يحمل بإحدس يديه ، وبرز صلمعت على الشاشة صور

 :الحديث نحو شاشة العرا مواصل  
من أوديتها  وتستمد‘ الموقع ولطافة المناخ، وسحر اإلطللة، ومن كنعان رفعة الجرمق غرباتوخذ من 

تشرف على منطقة الجليل  ،وينابيعها وسهولها وقربها من بحيرة طبرية خصوبة األرا، وغزارة العطاء
 .يقارب تسعمائة متر عن سطح البحر ، على ارتفاابروعتها وجمالها

 :يستلم الكلمة قائلفوق خشبة المسرح فتتاير الصور ويظهر أمجد 
 هي" :ا من أحسن القلا و أمنعها، وأطيب البقاا وأخصبها" وقيل في وصفها أيضا  هإنقيل عنها: "

وقد  ا،أهل اإلسلم في إيداا أموالهم وأهلهم إلى أمانته ، ويطمئنالقلعة يضرب بها المثل بحصانتها
، وأتعبت الرياح لما حلقت من البروق نصوال   ة بروجها، وجردت على منطقأطلت على الكواكب نزوال  

 .إليها
 :يعود مرة أخرس صوت طه متابعا  

أهلها األصليون هم عرب كنعانيون، تستااث بوكفهم اللطائف، وبمثل صفاتهم ترقم الصحائف، عرفوا 
الحضاري؛ ، وتراثهم سماء مستمدة من بيئتهم الجارافيةأطلقوا على مدنهم أ .بالبذل والصلح والصفاء

لذلك يقال: إن أصل تسميتها صفت، وقيل صفد؛ ألنها قيد للمنعم عليه، وقيد لساكنها في موقعها، 
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 ن ساكنها من الحركة في كل وقت؛ فيستقر في مكانه، خاصة أن لها مدخل  تمكّ ، ال يفهي تقع في جبل
 .، فوفسد فيهاسه، وشد أغلل لكل من خبثت نفوفي المقابل هي قيد وتصفيد ،ا  واحد

 :اب تقليدية يناول الكلمة باعتزازيظهر اآلن بلل عليه ثي
 .من مدن فلسطين التاريخية القديمة، رغم تبدل ظروف سيادتها، وتاير ملمح عروبتهاتعد صفد 

وجدت فيها حفريات أثرية ومدافن ، و تب التاريخ والبلدان والحضارات واألدب القديمةظلت حاضرة في ك
وتحفظ امتدادها  رس تؤصل لكيانه العريق ومكانتها الدينية واإلدارية والحضارية المرموقةومعالم أخ

، ا جامع األحمر أو الظاهر بيبرسففيه، ، وتقف شاهدا على هويتها العربية واإلسلميةالعربي التاريخي
 .ة وغيرها، وبرج الساعوجامع السوق، ومجمعات بنات يعقوب، وزاوية الشيخ العثماني

 :فيقول مسلسل   ه واضعا خوذة ودرعا  إلى رضوان وقد تقدم نحو  مكبر الصوتم بلل يسل
، بقيادة الصحابي شرحبيل مية إلى الشمال الفلسطيني فاتحةدخلها اإلسلم مع وصول الجيوف اإلسل

؛ إذ احتلها الصليبيون في فترة الحروب الصليبية ن بارزا  لكن حضورها كا –رضي اهلل عنه –بن حسنة 
أمام هجمات ، للدفاا عن الساحل الذي غزوه حصنا  ، وبنوا فيها ألف ومائة وسبعة وثمانين للميلدعام 

 ،ن عام ألف ومائة وسبعة وثمانينوبعدما انتصر صلح الدين في معركة حطي ،أمراء دمشق األيوبيين
 ، وهزم الصليبين وتولى المسلمون زمام أمورها.حاصر صفد

ر بيبرس الذي جدد مبانيها وعمرها، فحازت أعادها المماليك مرة أخرس من الصليبيين بقيادة الظاه
 دينيا   دس نيابات السلطنة في بلد الشام، وحلقة بريد مع مصر، ومركزا  وكانت إح، مكانة رفيعة عندهم

والي أحمد باشا وال ،لت في حكم العثمانيين فترة طويلة، وممن حكمها الشيخ ظاهر العمرثم دخ ،ا  مهم
 .واضطر نابليون إلى احتلل صفد قبل وصوله عكا ومحاصرتها ،الجزار

شبكوا  أمجد وبلل اللذينبزي عسكري طوقوا ببنادقهم أحمد و تشق مجموعة من األطفال خشبة المسرح 
 :هم على صدورهم في ثبات، بينما عاد صوت طه يقوليأيد

، ثم بدأت البريطاني، ومرت بظروف سيئة د تحت االحتللوأثناء الحرب العالمية األولى وقعت صف
ا الوحشية على المدينة بشن هجماته ونية عام ألف وتسعمائة وثمانية وأربعين للميلدالعصابات الصهي

، فعاثت تلك ين حاولوا صد هذه الهجمات الشرسة، الذدون هوادة، مع مقاومة شديدة من أبنائها
رزت أنياب حقدها في جسدها الطاهر، ونفذت أبشع حملت وغ وتدميرا   العصابات في المدينة تخريبا  

، وترك في يبق من سكانها العرب إال القليل، فمشهد ترحيل معظمهم أدمى القلوب ، حتى لماإلبادة فيها
 ؛ لتصبح تلكأللم على لسان من نجى من أبنائها، يروي حكاية انازفا   اصرة الشعب الفلسطيني جرحا  خ

 .حتلل بشكل كاملالمدينة خاضعة لل
 :بلل الخط العسكري قائلين بصوت واحدأمجد و وفي تلك اللحظة يتجاوز أحمد و 
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، وذاكرة أبنائها انة حضارية عربية في ذاكرة الزمنتظل لصفد عراقة ومك ،ومهما دارت عجلة الزمن
لبعد عنها، وهلل مصدور با الج ، ويبقى هواؤها شفاء كل ظرون إليها عاصمة الجليل الجميلةالذين ين

 :در المتنبي حين قال
 لك يا منازل في القلوب منازل ****أفقرت أنت وهن منك أوائل
 جمح الزمان فل لذيذ خالص **** مما يشوب وال سرور كامل 

، ونظراتنا تلقاء لجنة نحيي أصدقاءنا مجهوداتهم الجبارة، ووقفنا ت الساحة بالتصفيق الحارضجّ 
 .مسابقاتترقب بدأ الالتحكيم 
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