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 }فَأَقْبَمَ بَعْضُيُمْ عَهََ بَعْضٍ َّخَعَاءَنٌُنَ

  ِِقَالَ قَائِمٌ مِنْيُمْ إِوِِّ كَانَ ن

 قَسِّهٌ{ 

 
 

 ( 05 - 05)الصافات:                                       
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 ني إقرار املشرف
 

ل ٍثر منهج  اقرنرا ه حت   نأ)بــىذهالرسالةالموسومةإعدادنأنشيد
قـدرـرىت ـت(حت مناد  اقبغةنة الاتحاظناه  جنا اإلعذادٌنةطاقبات املرحلة 

الىوىـيرـزممـنمتامبـاتنيـلدررـةرامعـةديـ–األساسـيةفيكميـةالتربيـةإشرافنا
.(طرا ق تذرٌس اقلغة اقعر ٍة)مارستيرفيالتربية
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم

 

 اخلبري اقلغوي إقرار


أ ( بـ الموسومة الرسالة ىذه أن   ٍل ثر مهج  اقررا ه حت أشيد
قد(حت ماد  اقبغةة الاتحاظاه  جا عذادٌةطاقبات املرحلة اإل متياالتي

رامعةديالىوىي–ساسيةالىكميةالتربيةاأل(سعاد موسى ٌعروبالاالبة)
طرا ق تذرٌس اقلغة اقعر ٍة )مارستيرفيالتربيةباتنيلدررةمتامرزممن

.صال ةمنالنا يةالمغوية،(









االسم:

:التاريخ










 ه

 يمحبسم اهلل الرمحن الر


 اخلبري اقعلمً إقرار


أ ىذهنأشيد ( بـ الموسومة ثر مهج  اقررا ه حت   ٍل أالرسالة

قدحت ماد  اقبغةة الاتحاظاه  جا  اإلعذادٌةطاقبات املرحلة  التي متيا(
الىوىيرامعةدي–األساسيةكميةالتربيةإلى(سعاد موسى ٌعروبالاالبة)

طرا ق تذرٌس اقلغة اقعر ٍة)التربيةمارستيرفيرزممنمتامباتنيلدررة
.صال ةمنالنا يةالعممية،(









سم:اال
:لتاريخا










 و

 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 قرار جلهة املهاقشة إ
تحصيل   فيأثر منهج القرائن ادلناقشت ،اطهعنا عهَ ىره انسظانت ادلٌظٌمت بـ ) جلنت  أونا أعضاء وشيد          

يف )سعاد مىسى  يعقىب(ًقد واقشنا انطانبت  ،اإلعداديت في مادة البالغت واالحتفاظ بها(  طالباث المرحلت

                          يف انبربْت ننْم دزجت ماجعخري حمخٌّاهتا ًفْما نو عالقت  هبا ، ًوعخقد أهنا  جدّسة بانقبٌل 

                                                                                                                )                        ( .                                                                                                  انعسبْت (،بخقدّس  انهغت)طسائق حدزّط 
 األظخاذ اندكخٌز

 مثنَ عهٌان اجلشعمِ 

 )زئْط انهجنت(

 عد اندكخٌزاألظخاذ ادلعاعد اندكخٌز                                                                                         األظخاذ ادلعا

 ضْاء عبد اهلل أمحد                                        حمعه حعني خمهف                                                                        
 )عضٌاً(                )عضٌاً(                                                                                                                      

 األظخاذ اندكخٌز                                                                                 األظخاذة اندكخٌزة                               
 ناًُ احلمداوِ أمساء كاظم فندُ ادلععٌدُ                                                                                           حممد عهِ غ

 مشسفاً()عضٌاً ً                                                                                                                        )عضٌا ًًمشسفاً(    

 جامعت دّاىل .–صدقج انسظانت مه قبم جمهط كهْت انبربْت األظاظْت 
 األظخاذ اندكخٌز                                                                                                                                  

 عباض فاضم  اندنْمِ                                                                                                                                       

 عمْد كهْت انبربْت األظاظْت                                                                                                                                           

                                                                                                                                                             /               /3122  



 ز

 داءـــــــــــــــــــــــىاإل
 ...ىل إ     

  ) ًاندُ(                  ......ؤادانرُ أبد اندىس أًدعخو انسًح ًانف حد ًعشقِ األَ -

 

 ) ًاندحِ (                                               ......نياحلقْقْ  فقدث احملبت ًاحلنان فقدىا  مه ب -

 

  ًُأحكئ عهْو يف أمس شزُ ،مه أشد بو  أ -

 ) شًجِ (             مم يف طسّق طمٌحِ......ًانرُ شزع األ

 

 ) ىدٍ (        . . .   . . . . . منبع انطمأوْنت ًاحلب ًانٌفاءفْض انعطاء ،  -
 

                 وبض فؤادُ ......            وٌز عْين ،  -

 (  ًالدُ ًبناحِ) أ                                                                                                     

 

 مدًوِ بانعٌن ًاندعم . كم انطْبني انرّه أ

 اىدُ ىرا اجليد ادلخٌاضع

 

 سعاد          
 
 
 



 ح

 الاماهانشكر ٌ
  

اهللالمنعوتبرميلالصفات،ال م  الصال اتوصالتود تتم والذيبنعمتو
ُيظيرهلوعمىسيدنام مدأشرفالكائنات،المبعوثباليدىودينال قوسالم

صمواتكثيراتدائمات.ة،يناليدابرتالمنعمىالدينكمو،وعمىآلووأص ابو


فصول أنأنييتكتابة لتيأنأرسايسرنيبعد بخالصالشكرتقدم
األستاذ إلى ، الرزيمين ةواالمتنان ( (أمساء كاظم فندُ ادلععٌدُالدكتورة

( الدكتور المذيناًُ احلمداوِحممد عهِ غنواألستاذ تفضالباإلشرافعمىىذه(
والموريين، المرشدين فكانا ، بشيوالمذالرسالة أسيما ن في فعال غناماكل

رشادسديدينقد بماالب ثوانرازه، الب ث.ايمةمدةماهمننصحوا 


أُ االمتنان، وافر عن إولمتعبير شكري ال مقةأعضاملىسرل
الدكتوروىم(منار)السالدراسية الدكتور)و(حممد عهِ غناًُ):االستاذ عباض األستاذ

ةستاذواأل(فاضم اندنْمِ ( مساء كاظم فندُأالدكتورة المساعدواألستاذ(
الدكتور)( انعصُ  انسمحه عادل عبدالدكتور) المساعد (زّاض حعني ادليداًُواألستاذ

فيبمورةعنوانالب ث.ٍ اقدموهمنريدلم


يفيكميةتذتاوامتنانيإلىأسدمشكريوا تراميولألمانةوالوفامأق
أابتداماًاألساسية،التربية األفاضللما العميدواألساتذة منود بدومنالسيد ه
،وتوريو ومساندة ودعم  ( منيم عاعد اندكخٌز عالء حعني ظخاذ ادلاألوأخص

ينلميتأخرافيالمذ(،انسظٌل ظهمان ظخاذ ادلعاعد اندكخٌز ماشن عبداأل،و)(اخلاندُ
.لىذلكا ترتإتقديمالنصحواإلرشادوالمساعدةكمما



 ا


األساتذةإممتدوالشكر التربيةلى كمية في األستاذ-األفاضل األصمعي،والى
لتقديمالمساعدةوالعون.،(أمحد عبداألمري  احلعه عبدالدكتور)المساعد


وغيرسياممباشرأولوإمنكانلويدالعونأكل رالعذستميحوأ

مباشرفيانرازالب ثولميرداسموىنا.


ىذاالريدخالصًالوريورعلراريةمناهللتعالىأنيوأخيرًاأرفعيدي 
نوىوالسميعالعميم.بنونإالونتفعبويومالينفعمالالكريم،وأنأ

 

 ( نيبُ أ) وما توفيقي اال باهلل عليه توكلت واليه 

                    
                                        

 
 

 سعاد                                                                        
 
 
 
 
 
 
 



 ي

 ملخص اقرساقة                                            

  ٍل طاقبنات  أثر مهج  اقررا ه حت)رمىالب ثال اليإلىتعر ف)

الت قـقمـن((عـناريـقاملرحلة اإلعذادٌة حت ماد  اقبغةنة الاتحاظناه  جنا
اآلتيتين:الصفريتينص ةالفرضيتين

(،بــينمتوســا1,10داللــةإ صــائيةعنــدمســتوىداللــة)قذولــيسىنــاكفــر .2
يجدرراتاالباتالمرموعةالترريبيةالالتـييدرسـنمـادةالبالغـةعمـىوفـقمـن

القــــرائنومتوســــادررــــاتاالبــــاتالمرموعــــةالضــــاباةالالتــــييدرســــنالبالغــــة
 بالاريقةالتقميدية،فياختبارالت صيل.

 

(،بــينمتوســا1,10داللــةإ صــائيةعنــدمســتوىداللــة)ذولــيسىنــاكفــرق .3
درراتاالباتالمرموعةالترريبيةالالتـييدرسـنمـادةالبالغـةعمـىوفـقمـنيج

نومتوسادرراتاالباتالمرموعـةالضـاباةالالتـييدرسـنمـادةالبالغـةالقرائ
 بالاريقةالتقميديةفياختباراال تفاظ.


ولت قيقمرمىالب ـث،اتبعـتالبا ثـةإرـراماتالمـنيجالترريبـي،واختـارت

مــنمرمــوعتيناألولــىترريبيــةتـــُدر سمــادةاًتصــميمًاترريبيــًاذاضــبارزئــي،مكونــ
لبالغـــةعمــــىوفــــقمـــنيجالقــــرائنواأُلخــــرىضــــاباةتــــُدر سمــــادةالبالغــــةبالاريقــــةا

لال تفــاظ،وقــداختيــرتإعداديــةالعراقيــةاً،واختبــاراًبعــدياًت صــيمياًالتقميديــة،واختبــار
لمبناتفيمركزقضامالخالصفيم افظةديالىقصدياً،إلررامالترربة.


(االبــة،تــوزعنعمــىمرمــوعتيالب ــثبواقــع23تألفــتعينــةالب ــثمــن)
(االبةفيالمرموعةالضاباة.43(االبةفيالمرموعةالترريبيةو)43)

كافــأتالبا ثــةإ صــائياًبــينمرمــوعتيالب ــثفــيمتغيــرات)دررــاتالمغــة

ــــةلمعــــامالســــابق) ــــي،والت صــــيلالدراســــي3121–3112العربي (،والعمــــرالزمن



 ك

،ودرراتاختبارفيمالمعـانيالمغويـةلرمزيـةالغريـب(ولـمتكـنىنـاكفـروقلألبوين
ذاتداللةإ صائيةبينمرموعتيالب ث.


ـــؤثرفـــي ـــدت ـــةالتـــيق ـــةضـــباعـــددمـــنالمتغيـــراتالخارري ـــتالبا ث ثـــم اول

ــــدثارالترريبــــي،وال ــــوادثالمصــــا بة،وعامــــل الترربــــةمثــــل،مــــدةالترربــــة،واالن
أدواتالقياس،وأثراإلرراماتالترريبية.النضج،و


أثنــاممــدةالترربــة،وصــاغتفــي ــددتالبا ثــةالمــادةالعمميــةالتــيدر ســتيا

ثــمأعــدتالخاــا(ىــدفًاســموكيًا،21وعاتفكانــت)األىــدافالســموكيةليــذهالموضــ
التدريسيةاألنموذريةالخاصةلتدريسموضوعاتالبالغةالم ددة.


دتالبا ثـــةاختبـــاراًنأعـــينالتـــابعأثـــرالمتغيـــرالمســـتقلفـــيالمتغيـــريولقيـــاس

(فقـــرةمـــننـــو االختيـــارمـــن41،تكـــونمـــن)لقيـــاسالت صـــيلواال تفـــاظت صـــيمياً
والقـوةالتمييزيـةوفعاليـةومتعدد،تأكـدتمـنصـدقووثباتـوواسـتخررتمعامـلصـعوبت

البدائلالخاائةلفقراتو.

رتدريسـيالمرمـوعتيدر ستالبا ثةنفسياموضوعاتالبالغـةالمقـروبعدأن

التـياسـتمرتفصـالًدراسـياًوا ـداً،ابقـتاالختبـارمـدةالترربـةأثنـامفيالب ث
ـــمأعـــادتتابيقـــو الت صـــيميلقيـــاسالت صـــيلعمـــىاالبـــاتمرمـــوعتيالب ـــث،ث

لىالنتائجاآلتية:(يومًا،فتوصمتالبا ثةإ20لقياساال تفاظبعدمرور)

(بـــينمتوســـادررـــات1,10داللـــةإ صـــائيةعنـــدمســـتوىداللـــة)ىنـــاكفـــرقذو .2

االبـــاتالمرموعـــةالترريبيـــةومتوســـادررـــاتاالبـــاتالمرموعـــةالضـــاباةفـــي
 اختبارالت صيل،ولمصم ةالمرموعةالترريبية.

 



 ل

ادررـــات(بـــينمتوســـ1,10داللـــةإ صـــائيةعنـــدمســـتوىداللـــة)ىنـــاكفـــرقذو .3
االبـــاتالمرموعـــةالترريبيـــةومتوســـادررـــاتاالبـــاتالمرموعـــةالضـــاباةفـــي

 اختباراال تفاظولمصم ةالمرموعةالترريبية.


وفــيضــومنتــائجالب ــثأوصــتالبا ثــةبضــرورةاســتعمالمــنيجالقــرائنفــي

تكمااًلتــدريسمــادةالبالغــةلممر مــةاإلعداديــةواقتر ــتإرــرامعــددمــنالدراســاتاســ
لمدراسةال اليةمنيا:


إرـــرامدراســـةترمـــيإلـــىتعـــر فأثـــرمـــنيجالقـــرائنفـــيتـــدريسمـــادةالبالغـــة

لممر مـةالرامعيـة،وتعـر فأثـرمـنيجالقـرائنفـيتـدريسفـرو المغـةالعربيـةاألخــرى
ولممرا لالمتوساةوالثانويةوالرامعية.
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 : مشكلت البحث

تستيدؼ تعػديؿ السػلوؾ عػف طريػؽ ال وػرة والتػدري   ةـ عملية منظمة مقصوديالتعل إف
  تعديؿ السلوؾ في االتجاه المرغو  فيو . أومف اجؿ غرس سلوؾ ايجاوي 

   ( ٕٛ،ص  ٕ٘ٓٓ، الرشيدي)صالح و                                           
وحقؿ التعليـ اللغوي مف الحقوؿ المتجددة والمتطورة في مجاؿ التروية . ألنػو ودايػة  ػؿ 

تقانيػػا يػػؤ راف ( ، ذلػػؾ إ ٗ ، ص ٜٜٓٔـ وآ ػػروف ، تعلػػيـ وتي يػػر . ) الػػرحي ف تعلػػـ اللغػػة وان
حساسو  وتي يره وتنمية قدراتو  اللغوية .   في سلوؾ اليرد وان

 (   ٚ ، ص ٜٜٜٔ) إسماعيؿ ،                                           
إف واقع التعليـ في مدارسنا ومؤسسػاتنا التعليميػة يشػير إلػ  إف ىنػاؾ  ػعيام فػي تمّ ػف 

في عمليػة الطلوة مف أساسيات اللغة العروية ، مع وجود صعووات تواجو المعلميف والمدرسيف 
تعليـ اللغة . ف الم عػف الشػ وا المسػتمرة مػف  ػعؼ طلوتنػا فػي مراحػؿ التعلػيـ الم تليػة فػي 

 مادة اللغة العروية ويروعيا الم تلية وش ؿ عاـ ، والوالغة وش ؿ  اص .
 ( ٕ ،ص ٕٗٓٓ) محمد ،                                                       

نمػػا مشػػ لة مت لمييػػا ومشػػ لة طرا ػػؽ فالمشػػ لة ليسػػت مشػػ لة  اللغػػة العرويػػة فحسػػ  وان
 ( ٕ، ص  ٕٚٓٓالم تلية. )الشويلي ، تعليميا ويروعيا

فقد عانت الوالغة ومازالت تعاني مف صعووات م تلية في تعلميا وتعليميػا ، اذ وػدت 
 آ ػػػار تلػػػؾ الصػػػعووات وا ػػػحة مػػػف  ػػػالؿ ال ػػػعؼ الظػػػاىر فػػػي مسػػػتويات الطلوػػػة فػػػي مػػػادة

 (ٕ، ص ٕٙٓٓ. )الزغيوية ، الوالغة
اتيقػػت علػػ  وجػػود  ػػعؼ ظػػاىر  ل  يػػر مػػف الدراسػػات واألوحػػاث ، إذوىػػذا مػػا أ دتػػو ا        

 في تعليـ الوالغة وتعلميا ومنيا :
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،  ٖٕٓٓ، ودراسػػػػػة الجنػػػػػاوي  ٕٕٓٓري ، ودراسػػػػػة الحّميػػػػػ ٕٓٓٓاسػػػػػة العويػػػػػدي ) در 

، ودراسػة الشػويلي  ٕٙٓٓيويػة ، ودراسة الزغ ٕٗٓٓ،ودراسة محمد  ٕٗٓٓودراسة ال ياجي 
 ( وغيرىا . ٕٚٓٓ

أسػػػوا  ال ػػػعؼ توزعػػػت وػػػيف أمػػػور   يػػػرة دا ػػػؿ  ف  وقػػػد اتيقػػػت ىػػػذه الدراسػػػات علػػػ  أ
النظػػاـ التعليمػػي منيػػا ) المػػادة وال تػػا  المقػػرر ، وعػػدـ اسػػت داـ المػػوروث األدوػػي ، وطرا ػػؽ 

سػػػيف و ػػػعؼ  قػػػافتيـ التػػػدريس ، او  ػػػعؼ االرتوػػػاط وػػػيف المػػػني  وطرا ػػػؽ تدريسػػػو او المدر 
 األدوية . او الطلوة أنيسيـ . وغيرىا مف األسوا  ( .

يالحػػظ عنػػد شػػرح المػػادة إىمػػاؿ الػػروط وػػيف الوحػػدات الوالغػػة او وػػيف عناصػػر  ػػؿ  إذ
ر  م ػػػؿ السػػػّجع وتتقػػػا اوالمػػػراد والوحػػػدة مجموعػػػة المو ػػػوعات التػػػي تتحػػػدد غاياتيػػػ -وحػػػدة 

( ف ػالم  ٕٖٓ وػراىيـ    ت، ص) ا-الصػوتيلالنسػجاـ  -نيا مظاىروالجناس ، مف حيث إ
ف تػدريس الوالغػة يعػاني مػف التر يػز علػ  مجػرد حيػظ التعرييػات والنصػوص مػع ت لػؼ عف أ

 ظاىر لعلـ معقد الي رج عف  ونو مجرد حيظ للقواعد والتعرييات . 
                                                                          (    ٕٚٔ، ص  ٕٜٚٔ)الياشمي ،                                                        

روس الوالغػػة ت يػػؽ عنػػدما وقػػد يعػػود السػػو  الػػ  عػػدـ اسػػت داـ المػػوروث األدوػػي ، فػػد      
أم لػػة مصػػنوعة وجمػػؿ موتػػورة وعيػػدة عػػف النصػػوص األدويػػة المورو ػػة ، فيجػػ  أف  تػػدّرس فػػي

، وأف تتجػػػػو العنايػػػػة فػػػػي جميعيػػػػا لدراسػػػػات الوالغيػػػػةأساسػػػػام ل  ػػػػذ النصػػػػوص األدويػػػػة الجيػػػػدةتت
معالجػػػة ىػػػذه النصػػػوص الػػػ  تييػػػـ معانييػػػا أوالم .  ػػػـ يعػػػاد النظػػػر فييػػػا لتػػػذوؽ جماليػػػا وتويػػػاف 

ص  ٜٜٓٔلينػي .) اللوسػي وآ ػروف، مزاياىا األدوية واجتالء ماتمتاز وو مف الػواف الجمػاؿ ا
ورة واسػػت راج التعرييػػات والمصػػطلحات وذ ػػر النػػوع (  وألف االقتصػػار علػػ  األم لػػة الموتػػ ٚٛ

 الوالغي اليجدي في ت ويف الذوؽ األدوي . 
 ( ٜ٘ٔ ،ص ٕٚٓٓ) عاشور والحوا مدة ،                                     
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دوػي والغة ، انما ي وف ل دمة النص األإف النص األدوي ىو العمدة ، واف تدريس ال         

دراؾ مػػافي الػػنص األدوػػي مػػف معػػاف وأف ػػار سػػامية وتػػذوؽ . فػػالغرض مػػف  دراسػػة الوالغػػة ىػػوان
 ( . ٕ٘ٔ ، ص ٕٓٔٓوصور وليغة. ) مد ور .  ماوو مف جماؿ و ياؿ

تشػير االوحػاث الحدي ػة  ، إذالطريقة التدريسية المستعملة  وقد يعود السو  ال   عؼ
أ نػػاء ممارسػػتيـ فػػي وويػػة  طػػاء تر سػػيف رغػػـ صػػدؽ نوايػػاىـ قػػد يرت وػػوف أف وعػػض المدر الػػ  أ

التدريس ، وقد يترت  عل  تلػؾ األ طػاء . إلحػاؽ ال ػرر وطلوػتيـ . اذ نجػد ىػؤالء المدرسػيف 
رسػييـ وآوػا يـ يتوعوف في تدريس طلوتيـ األسالي  والطرا ؽ نيسيا التي تلقوا ويا العلػـ عػف مد

 ( . ٚٛ، ص  ٜٚٛٔ . ) مجموعة ىولمز ،
 العرويػة اأُل ػرا مػف االىتمػاـ إذ ؿ مانالتػو فػروع اللغػةإف طرا ؽ تدريس الوالغػة لػـ تنػ 

 اتسمت طرا ؽ تدريسيا والقصور في الوصوؿ والطلوة ال  الغاية المنشودة .
 (  ٜٓٔ، ص ٕٜٜٔ)شحاتو ،                                                   

التروويػة  إف تجاوز  ؿ ماىو تقليدي في التعليـ ال  ماىو أف ؿ ىو ىػدؼ المؤسسػات
والتعليميػػػػة . ولعػػػػؿ مػػػػف األسػػػػالي  والطرا ػػػػؽ التعليميػػػػة المجديػػػػة اليػػػػـو تلػػػػؾ التػػػػي تيسػػػػ  أمػػػػاـ 

حقيػػػؽ المتعلمػػػيف المزيػػػد مػػػف المشػػػار ة اليعالػػػة فػػػي انجػػػاز الػػػدرس ، واسػػػت الص نتا جػػػو ، وت
 ( ٘ ، ص ٜٕٓٓأىدافو .) قدورة ، 

صػػؼ ال ػػامس األدوػػي وقػػد يعػػزا ىػػذا ال ػػعؼ الػػ  مػػايتعلؽ و تػػا  الوالغػػة المقػػرر لل
 مف حيث عجزه عف تنمية قدرة الطلوة عل  استيعا  األسالي  المميزة وو وح .

 ( ٔٔ ص ، ٜٜٜٔ،  ) العزاوي                                                     
ؼ قد يعود ال   ػعؼ االرتوػاط وػيف مػني  الدارسيف ال  أف ىذا ال ع أشار قسـ مفو        

وض والطالػػػ   قافيػػػام ا ػػػؽ تدريسػػػو ، علػػػ  الػػػرغـ مػػػف إف المػػػني  ييػػػدؼ الػػػ  النيػػػالوالغػػػة وطر 
فػػػي تحقيػػػؽ ماتسػػػع   اليػػػو اال إف الطرا ػػػؽ المسػػػتعملة فػػػي تدريسػػػو التسػػػيـ   يػػػرام  واجتماعيػػػام ،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      سػػػووعيام. وىػػػو حصػػػة واحػػػدة أ الوقػػػت الم صػػػص لتػػػدريس الوالغػػػة قلػػػةالػػػ  جانػػػ   المنػػػاى ،

 ( ٔ٘ ، ص ٕٕٓٓعود عوف ، )
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علػ  ال تػا  المقػرر  اذ يقتصػر قسػـ مػنيـ سػي مػادة الوالغػة ،اللػـو علػ  مدرّ  وقد ُيلقػ       

مػنيـ ومعلومػات ال تػا  المدرسػي مػف  وي تيػي قسػـ   قلة  قافتيـ األدويػة والعلميػة ،وحده وسو
 . دوف أي معلومات ت يي عل  الدرس طاوع الحيوية والنشاط

 ( ٖ، ص  ٕٚٓٓ) الشويلي ،                                                   
الوالغػة فػػي  ػعؼ أسػػالي  التقػويـ واال توػارات التػػي يقػـو ويػػا وقػد ت مػف صػػعووة مػادة       
سػػو المػػادة واعتمػػادىـ أسػػالي  تقليديػػة ترت ػػز علػػ  قيػػاس مسػػتوا الطلوػػة ومقػػدار مػػاحيظوه مدرّ 

(، ولػيس التر يػز علػ  صػقؿ ٓٔ ص ٖٜٜٔوالتعاريؼ والمعلومػات ) ال الػدي ،  مف القواعد
تقػػـو علييػػا والغػػة ال ػػالـ وفصػػاحة الويػػاف ، موىوػػة الطالػػ  ومػػدا تمّرسػػو علػػ  اأُلسػػس التػػي 
 وجودة األسلو  ، وحسف التعوير ووراعة ال ياؿ .

 (   ٓٙٔ، ص ٕٚٓٓ) عاشور والحوامدة ،                                   
وقػػػد ي ػػػوف سػػػو  ال ػػػعؼ الطلوػػػة أنيسػػػيـ ، اذ إف وع ػػػيـ ال يعيػػػروف أىميػػػة  ويػػػرة         

قلػػة الدرجػػة الم صصػػة لمػػادة الوالغػػة ، وىػػي ) عشػػر( درجػػات فقػػط للمػػادة ، واسػػتيانتيـ ويػػا ل
مف اصؿ ) ما ة ( درجة . وىػذا ماتوصػلت اليػو الواح ػة مػف  ػالؿ توجيػو وعػض االسػ لة الػ  

 المدرسيف والمدرسات وال  الطلوة أنيسيـ .
مما تقدـ تْ لص الواح ة الػ  وجػود  ػعؼ فػي تػدريس طلوػة الصػؼ ال ػامس األدوػي         
اح ػة أف السػو  فػي ادة الوالغة تصاحوو ش وا مستمرة مف مستوا متدٍف فييػا. وتػرا الوفي م

عدـ ا تيار األسػالي  والطرا ػؽ المناسػوة، وعػدـ اسػتعماؿ المػوروث األدوػي،  ذلؾ قد يعود ال 
ف ػػػالم عػػػف  ػػػعؼ الطلوػػػة أنيسػػػيـ فػػػي ىػػػذه المػػػادة التػػػي تػػػدرس لسػػػنة واحػػػدة فقػػػط طيلػػػة مػػػدة 

 الدراسية ال انوية .
دراسة لتعّرؼ أ ر مني  جديد في التدريس وىػو) مػني  القػرا ف لذلؾ إرتأت الواح ة إجراء      

ًم لييػـ المو ػوع المطػروح، محاولػة منيػا لتيسػير فيػـ قواعػد  ( الليظية والمعنوية لت وف منطلقام
 الوالغة وصقؿ موىوة الطلوة وتنمية الذوؽ األدوي لدييـ .
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 : أهميت البحث
االتصػػاؿ الي ػػري او التيػػاىـ او نقػػؿ االنطواعػػات الحسػػية والمعرفػػة النظريػػة مػػف  يجػػري

، أوؿ األمػر  ػـ الم تووػة وعػد ذلػؾ )جعيػرش ص ال  آ ر عف طريؽ اللغة المتحدث ويػا فػي 
( فاللغػػػة ىػػػي ُأس األسػػػاس فػػػي  ػػػؿ قوميػػػة ، فيػػػي تحيػػػظ  يػػػاف االمػػػة وػػػيف ٙٗٔ ،ص ٜٔٚٔ

سياسػػية أُلمػػة مػػالـ تسػػتقـ نظميػػا االجتماعيػػة وال قافيػػة علػػ  اأُلمػػـ ، وال يم ػػف أف تػػتـ الوحػػدة ال
( فويػا  ٚ،ص ٜٜٚٔأساس الوحدة اللغوية ، فاللغة ىي القومية والقوميػة ىػي اللغػة .) القػزاز،

يتصؿ الناس ووع يـ ، ويوّ حوف ويا حاجتيـ ويعّوػروف عّمػا فػي نيوسػيـ ، ويو ػوف أشػواقيـ 
 ف ويا عملية الييـ واإلفياـ. و آماليـ وعواطييـ ، وآالميـ، ويمارسو 

 (                                                                                ٚ، ص  ٜٙٛٔ)محجو  ،                                              
ي ور اإلنسػانويرا اللغويوف المحد وف أف اللغة مف أعج  الموت رات التػي أظيرىػا التطػ      

طالػػة الوقػػوؼ لنػػرا، فيجػػ  الوقػػوؼ عنػػدىا ، ومػػا ىػػو الػػدور الػػذي تؤديػػو علػػ  وجػػو الدقػػة ، وان
النصػػي  الػػذي تقػػـو وػػو فػػي التطػػور العقلػػي ، ومػػا ىػػي صػػالت اليػػرد والجماعػػة فيمػػا ي ػػتص 

 (ٕوان ماليا. )ج .فندريس،    ت، ص  إنتاج ىذه األداة القيمةو
نمػا ىػي حاجػة و ػرورة ، فيػي وسػيلة مػف وسػا ؿ      فلـ تعد اللغة وسيلة التياىـ فحس  ، وان

التذوؽ اليني ألنيا تصور الطويعة  ما تصور الحياة، وتتػرجـ مػا تحتويػو العقػوؿ والنيػوس مػف 
 أف ار وأحاسيس ال  صور حية وأسلو  فني جميؿ .

 (   ٘ ، ص  ٜٜٛٔروية ، ) وزارة الت                                    
فيػي أىػػـ ماوصػػؿ اليػو اإلنسػػاف مػػف وسػا ؿ التيػػاىـ ،  مػػا أنيػا وسػػيلة المجتمػػع األولػػ  
لصػػوأ أع ػػا و والصػػوغة االجتماعيػػة ، فيػػي تلعػػ  دورام حيويػػام فػػي انػػدماج اليػػرد مػػع مجتمعػػو 

حساسػػػو وتي يػػػره عػػػف طريػػػؽ تنميػػػاوػػػؿ إف ا تسػػػا   تقانيػػػا يػػػؤ راف فػػػي سػػػلوؾ اليػػػرد وان ة للغػػػة وان
 ( ٚ ص ،ٜٜٜٔالقدرات اللغوية وتنمية القدرة عل  االندماج مع الغير .) إسماعيؿ : 

واللغة  ػذلؾ أداة التي يػر ، والصػلة وػيف اللغػة والي ػر صػلة و يقػة مح مػة ، ألف الي ػرة 
التػي  منذ إشراقيا في  الذىف تظؿ عامة وشا عة يعوزىػا ال ػوط والتحديػد ، حتػ  تجػد الوسػيلة
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نمػػوذج ، ودور اللغػػة فػػي ىػػذا التعويػػر لػػو المقػػاـ األوؿ ، ولػػذا غػػة او رسػػـ اوأتعوػػر عنيػػا مػػف ل

( .  ٗٗ- ٖٗيقػػػاؿ : التي يػػػر  ػػػالـ نيسػػػي، وال ػػػالـ تي يػػػر جيػػػري .) إوػػػراىيـ ،   ت ، ص 
إننػا ني ػر  ي حياة اإلنساف يقوؿ طو حسيف :  "فأىمية اللغة ت مف في الوظا ؼ التي تؤدييا ف

ف اللغة أداة   (   ٘ ، ص ٜٕٓٓتي ير " .) الموسوي ، الواللغة وان
ف اللغػػة ىػػي األداة التػػي ُيمتػػع ويػػا اإلنسػػاف نيسػػو ،  االنتيػػاع وأوقػػات اليػػراغ والقػػراءة إ 

نيػػا الوسػػيلة األولػػ  لنقػػؿ التجػػار  وػػيف األفػػراد  . ) والتسػػلية والنشػػاطات والتػػذوؽ الجمػػالي ، وان
ة علػػػ  تجػػػار  اأُلمػػػة الواحػػػدة ( ، فاللغػػػة نافػػػذة مشػػػرع ٕ٘الشػػػّمري والسػػػاموؾ ،   ت ، ص 

و وراتيا وعل  تجار  اأُلمـ اأُل را و وراتيا ، فيي التػي تحيػظ لُممػة ترا يػا األدوػي والعلمػي 
 وفي الوقت ذاتو ُتطلع أوناءىا عل  تراث اأُلمـ اأُل را.

 (  ٚ ، ص  ٕٜٜٔ) السعدي وآ روف ،                                           
ة وفف وشعور وتعوير ، وفييا تتجمع  الصػة التجػار  الوشػرية للترفيػو عػف فاللغة ميار 

 ( ٖٖ ، ص  ٕٙٓٓت قيؼ عقولنا .) عطا ، أنيسنا و 
مػدا قد أدرؾ العلماء في العصػر الحػديث عالقػة اللغػة وػالمجتمع الػذي نعػيش فيػو و ل         

اإلنسػػانية وتلونيػػا وػػألواف   عرفػػوا الصػػلة القا مػػة وػػيف اللغػػة والػػنيسو  تأ رىػػا وػػو ،وتأ يرىػػا عليػػو،
 (  ٖ ، ص  ٜٜٚٔ( ، ٔر . ) عود التوا )االنيعاالت الوجدانية لدا وني الوش

نسػػاف فػػي المجتمػػع الحػػديث اليتوقػػؼ ا تسػػاوو للغػػة اال وانتيػػاء الحيػػاة ، فاللغػػة فػػي فاإل
نمػػػػػػػو وتطػػػػػػػور وذلػػػػػػػؾ لشػػػػػػػيوع وسػػػػػػػا ؿ اإلعػػػػػػػالـ الحدي ػػػػػػػة التػػػػػػػي سػػػػػػػاعدت علػػػػػػػ  ىػػػػػػػذا النمػػػػػػػو 

 ا ف حي ، ألنيا تحيػا علػ  ألسػنة  ( . فيي ٖٕو حسيف ،   ت ، ص : يمي والتطور.)الدل
المت لمػػػيف ويػػػا ، وىػػػي لػػػذلؾ تتطػػػور وتتغيػػػر ويعػػػؿ الػػػزمف ، وليسػػػت اللغػػػة مػػػف صػػػنع فػػػرد مػػػف 

نما ىي نتيجة حتمية للحياة   (   ٜ ، ص  ٜٜٚٔ( ،  ٕ.) عود التوا  ) االفراد وان
ف ليا معن  ، اص طالحيام ناجمػام عػف اتيػاؽٍ  أو تػراٍض وػيف فاللغة راوطة اجتماعية ، وان

( ،  مػػا ٙ،  ت ، ص ) نيػر الوشػر . فيػي تجعػؿ للمعػػارؼ واألف ػار الوشػرية قيمػػام اجتماعيػةم 
عنصرام ميمام مف العناصر الحيوية في المسيرة االجتماعية فيػي مالزمػة للوجػود اإلنسػاني  تعد
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انع ػػاس إلنجػػازات أىليػػا  فيػػي( . لػػذلؾ  ٚ، ص  ٜٚٚٔي ، منػػذ أقػػدـ العصػػور. ) السػػامرا 

الح ارية، وليا ارتواط و يؽ وح ارة المجتمع ، فاذا اتسعت ح ارة ُأمة مف اأُلمػـ وازدىػرت 
،  ٕٙٓٓو  رت حاجاتيا وتعددت مرافؽ حياتيا ، ني ت لغتيا و  رت ميرداتيػا .)الزغيويػة، 

 ( ٘ص

قدميا قد يودو اللغة ليست ىامدة او سا نة وحاؿ مف األحواؿ عل  الرغـ مف إف تو 
فاإلنساف يتعلـ اللغة عل   ( ٓٔ، ص ٜٜٚٔ( ، ٕوطي ام في وعض األحياف ) عود التوا )

أنيا وسيلة لغاية ، غير أف ىذه الوسيلة ليا مف األىمية مايجعليا شويية والغاية  أساس
( . فيي مناط ال قافة في  ؿ معانييا . ومنياج ف ر وطريقة ٗٙٔ، ص   ٖٕٓٓ)دندش ، 
 ا نات ، وىي مف لو  تصور . فيي ظاىرة وشرية امتاز ويا اإلنساف عف سا ر النظر وأس

عَهَّمَهُ   خَهَقَ اإلِوسَانَ   عَهَّمَ انْقُزْآنَ  انزَّحْمَهُ  نعـ ويا عليو فقاؿ تعال  : نعـ اهلل تعال  أ

انْبَيَانَ
والقيـ واألوحاث ، لذا فيي ، ويا ُتّحصؿ المعارؼ وال ورات والتعلـ التعليـوىي وسيلة (ٔ)

 وسيلة تعليمية ترووية تتقدـ عل  الوسا ؿ اأُل را جميعيا .

 ( ٗ، ص   ٜٕٓٓ) الموسوي ،                                                 
لعلمػػػػاء واللغػػػػوييف قػػػػديمام او لػػػػذلؾ حظيػػػػت الدراسػػػػات اللغويػػػػة واىتمػػػػاـ واسػػػػع مػػػػف اليالسػػػػية 

س الف مو ػوعام لنيػؿ شػيادات ُه ، ويػدرّ يتوسػع وسػرعة ويػزداد قػّراؤ   ػوع أ ػذ، وىو مو وحدي ام 
( ، وا تلػػػػػؼ الوػػػػػاح وف  ٚ، ص   ٜٚٛٔجامعيػػػػة فػػػػػي العديػػػػػد مػػػػػف الجامعػػػػات ، ) الينػػػػػز  ، 

 القدماء والمحد وف في تعريؼ اللغة وتحديد مييوميا . 
   ( ٕٔ، ص   ٖٕٓٓ) عاشور والحوامدة ،                                    

. ويت   مف تعرييو  وات يعور ويا  ؿ قـو عف أغرا يـ "أص فعّرفيا اوف جني : "
 إشارتو ال  مادة اللغة ومييوميا ووظييتيا االجتماعية التواصلية . 

 (  ٖٔ، ص   ٕٗٓٓ) اشتيو و اعالوي ،                                     

                                                                        

 ٗ – ٔ الرحمف / (ٔ)
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 ؿ أمة وعلـ قوانيف تلؾ األلياظ ، وىو  علـ األلياظ الدالة عف ووصييا الياراوي: "      

الذي يعطي قوانيف ) النطؽ  ال ارجي ( أي القوؿ ال ارجي والصوت وىو الذي وو ت وف 
 ( ٙ٘، ص   ٕ٘ٓٓ.) الدليمي والوا لي ، "عوارة اللساف عما في ال مير

ف اللغات إف الحديث عف اللغة وأىميتيا يقودنا ال  الحديث عف اللغة العروية فيي أمت       
،  ٜٓٛٔتر يوام ، وأو حيا ويانام ، وأذوقيا لسانام ، وأمدىا رواقام ، وأعذويا مذاقام .)السيد ، 

( فاللغة العروية أقدـ اللغات في رأي العقاد مف  الؿ دراسة لتاريخ علـ اإلنساف  ٕٔص  
( ٓٔ، ص   ٜٙٛٔحيث يؤ د أنيا أسوؽ مف  قافة اليوناف و قافة العورييف.) محجو  ، 

فيي ُأـ اللغات في العالـ عل  أساس إرجاع   ير مف ال لمات األجنوية  الالتينية واإلغريقية 
ال  أصؿ عروي ، ووجود الم ات مف ال لمات المتشاوية فيما وينيا وويف اللغة العروية جعلت 

التروية  وعض العلماء يميلوف ال  االعتقاد واف اللغة العروية ىي ُأـ اللغات في العالـ .) وزارة
 ( ٖٔ، ص   ٜٜٛٔ، 

مف أح  اهلل أح   تاوو : فقو اللغة وسر العروية : "وقديمام قاؿ ال عالوي في مقدمة  
الرسوؿ المصطي  ) صل  اهلل عليو وآلو وسلـ ( ، ومف أح  النوي العروي ، أح  العر  ، 

جـ والعر  ومف أح  العر  ، أح  اللغة العروية التي ويا نزؿ أف ؿ ال ت  عل  أف ؿ الع
 . و اور علييا وصرؼ ، ِىمتو الييا "، ومف أح  العروية ُعني ويا ، 

 (  ٙ، ص  ٖٕٓٓ)إوراىيـ ،         
اللغة العروية لغة ح ارتنا وف ر امتنا ، و ياىا شرفام أف نزؿ ويا "يوردالصغّاني أف و 

لواله لتيرقت القوا ؿ العروية القرآف ال ريـ الذي ون  ش صيتنا ، وحيظ  ياننا ، وقّوـ لغتنا ، اذ 
 . "وليجاتيا الم تلية ، واندرست وعد طروء اللحف علييا

 (  ٖ، ص  ٖٜٛٔ،  ) الصّغاني                                               
فاللغة العروية ىػي معجػزة اهلل ال الػدة أودعيػا شػوو الجزيػرة العرويػة لت ػوف وسػيلة الت اطػ  

يا تمييدام لنػزوؿ آ ػر رسػاالت السػماء علػ   ػاتـ الرسػؿ واألنويػاء محمػد وػف والتياىـ ويف س ان
 عود اهلل )صل  اهلل عليو وآلو وسلـ ( 
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 (   ٘ٔ، ص   ٕٛٓٓ) رّواي ،                                               

فػػي واللغػػة العرويػػة واحػػدة مػػف اللغػػات العالميػػة التػػي ليػػا أىميػػة  وػػرا فيػػي اللغػػة السادسػػة 
إوػػػراىيـ ، )ة مليػػػوف ، مػػػاويف عروػػػي وغيرعروػػػي العػػػالـ الف ، يتحػػػدث ويػػػا مايزيػػػد عػػػف  ال ما ػػػ

فيػػي تشػػغؿ مر ػػزام جغرافيػػام ميمػػا فػػي العػػالـ ، وليػػا تػػاريخ طويػػؿ متصػػؿ (.  ٘، ص   ٖٕٓٓ
 سنة عل  األقؿ ، ولـ تيقد  رورتيا وأىميتيا . ٓٓٙٔيصؿ ال  

 (   ٜٕ، ص ٕٙٓٓ) عطا ،                                                
وجػػدنا للغػػة العػػر  ف ػػالم علػػ  جميػػع ويػػذا ال صػػوص عنػػدما قػػاؿ : " (ٔ)وقػػد أشػػار اليػػّراء

لغات اأُلمـ  ا تصاصام مف اهلل تعال  و رامة أ رميـ ويا ومف  صا صػيا أنػو يوجػد فييػا مػف 
د تميػػػزت اللغػػػة ( فقػػػ ٙ، ص  ٕٚٓٓ.) الشػػويلي ، "اإليجػػاز مااليوجػػػد فػػػي غيرىػػا مػػػف اللغػػػات

العرويػػة إف لػػـ نقػػؿ انيػػردت ، وأنيػػا لػػـ تعػػد لغػػة قػػـو ، او جماعػػة ول نيػػا أصػػوحت الػػ  جانػػ  
( . ف اف القرآف ىو الوم ة التي تنيػر طريػؽ  ٛ، ص   ٜٕٓٓذلؾ لغة عقيدة ) الموسوي ، 

الحػػػؽ وال ػػػالص ، ويو ػػػ  معػػػالـ اليدايػػػة وأوعادىػػػا ، مت ػػػذام منيجػػػام  اصػػػام يميػػػزه عػػػف وػػػاقي 
 نصوص ، مت يرام أعذ  األسالي  منطقام وأشرفيا مقصدام .ال

 (   ٚ) عود الغيار ،   ت ، ص    

بِهِسَانٍ عَزَبِيٍّ مُّبِنيٍ   عَهَى قَهْبِكَ نِتَكُىنَ مِهَ انْمُنذِرِيهَ وَزَلَ بِهِ انزُّوحُ األَمِنيُ :قاؿ تعال  
 (ٕ.) 

ف اف نزوؿ القرآف ال ػريـ واللغػة العرويػة أقػوا سػو  سػاعد علػ  انتشػارىا وأقػوا حػافز         
يػا علػ  وجػوه شػت  مػف الوحػث ا يوللعلماء لو ع علـو اللغة العروية والوحػث فػي ميرداتيػا وتر 

 ، ذلؾ أف القرآف ال ريـ عروي النظـ واألسلو  .

                                                                        

اليّراء : ىو يحي  وف زياد وف عوداهلل وف منظور الديليمي ، إماـ ال وفييف وأعلميـ والنحو ، ولد سنة ) (ٔ) 
والمقصور والممدود . ىػ ( ولو مؤليات منيا : معاني القرآف ،  ٕٚٓىػ ( ، في ال وفة توفي سنة )  ٗٗٔ

 ( . ٘ٗٔ، ص:  ٛ، ج ٜٓٛٔ) الزر لي ، 
 ٜ٘ٔ-ٖٜٔالشعراء /  (ٕ)
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 (   ٖٕ) الجندي ،   ت ، ص                                                  

إِوَّاا وَْْاهُ وَزَّنْنَاا    }والقرآف معجػزة اإلسػالـ ال وػرا ، وقػد وعػد اهلل  وحيظػو اذ يقػوؿ تعػال  :        

ْزَ وَإِوَّاااا نَاااهُ نََْاااا ِ ُىنَ   لمعػػػامالت وآدا  وىػػػو دسػػػتور اإلسػػػالـ ، فييػػػو دليػػػؿ العوػػػادات وا (1){اناااذَر

)  السػػلوؾ وعالقػػات األفػػراد والجماعػػات لُممػػة اإلسػػالمية فػػي ما ػػييا وحا ػػرىا ومسػػتقوليا .
 ( ٖٕ، ص   ٕٗٓٓ(، ٔحساف )
ءة وواللغػػة العرويػػة يتعامػػؿ المسػػلموف فػػي ُأمػػور ديػػنيـ سػػواء  ػػانوا يت لمونيػػا اـ ال فقػػرا        

وال وػػديؿ عنيػػا وترجمػػة او تيسػػير معنػػ  مػػف  ة يحويػػا المسػػلموفالقػػرآف التػػتـ اال ويػػا وىػػي عوػػاد
معانيو ، ومعنػ  ىػذا أف قػراءة القػرآف أمػر مطالػ  وػو  ػؿ مسػلـ علػ  ا ػتالؼ جنسػو ولونػو ، 
ولػػذا  ػػاف عليػػو أف يلػػـ وعػػض اإللمػػاـ والعرويػػة ،  مػػا إف اللغػػة العرويػػة لغػػة الحػػديث النوػػوي ، 

مجتيػػديف فػػي ديػػف اهلل ، يترجمػػوف ولغػػة صػػحاوة رسػػوؿ اهلل ) صػػل  اهلل عليػػو وآلػػو وسػػلـ ( وال
األجيػاؿ ، لتصػو  وعػد ذلػؾ أساسػام  مع رويـ  ػـ تتناقليػا األجيػاؿ تلػوويا مشاعرىـ و مناجاتيـ 

 (   ٜٗ، ص  ٕٙٓٓي ري العروية وينمييا .) عطا ، 
ىذا ىو السر الذي يجعلنا النقيس العروية وما يحػدث فػي اللغػات الحيػة المعاصػرة فػإف 

ت فػػػي شػػػ ليا الحا ػػػر ال يتعػػػدا القػػػرنيف مػػػف الػػػزمف ، فيػػػي دا مػػػة أقصػػػ  عمػػػر ىػػػذه اللغػػػا
حػرج التطورالتغيير وعر ة للتياعؿ مع اللغات المجاورة تأ ذ منيػا وتعطػي،  والتجػد فػي ذلػؾ 

ؿ فػي العرويػة . ) عوػد حياتيا و تػا  مقػدس  مػا ىػو الحػا ألنيا لـ ترتوط في  وقت مف أوقات
 (   ٖٔ، ص   ٜٜٚٔ( ، ٕالتوا )
الذي دفع العلمػاء الػ  أف يتييمػوا  والحديث الشريؼ ىما السو  الر يسفالقرآف ال ريـ         

تقانيػػػا يرجػػػع  ٖ، ص   ٖٜٛٔاللغػػػة ويقيػػػوا علػػػ  أسػػػرارىا ) الّصػػػغاني ،  ( . وتعلػػػـ العرويػػػة وان
الػػ  أسػػوا  ُأ ػػرا منيػػا سػػو  اجتمػػاعي يرجػػع الػػ  أننػػا فػػي حاجػػة الػػ  ت ػػويف مسػػتوا لغػػوي 

أقػػػدر علػػػ  التيػػػاىـ ونقػػػؿ األف ػػػار والمشػػػاعر وتوادليػػػا فيمػػػا ويننػػػا ، ومنيػػػا سػػػو   معػػػيف يجعلنػػػا
                                                                        

 ٜالحجر/  ( ٔ)



                                                                                        02                                   مصطهحاتهحتديد  فرضيتاه،و حدوده، وواهميته،ومرماه، ومشكهة انبحث ،انفصم االول ........
ح ػػاري يػػرج  الػػ  أف اللغػػة وعػػاء الح ػػارة وودايػػة الني ػػة الحقيقيػػة لُممػػة ، فوسػػالمة اللغػػة 

 ( ٘، ص   ٖٕٓٓتسلـ لُممة ىويتيا وش صيتيا .) إوراىيـ ، 
       
ية في تر ي  حروفيا وتدا ليا وامتزاجيا وصػياغة فاللغة العروية ذات ح مة ودقة متناى      

فؽ ول نيا لغة واسعة األُفؽ رح ًُ أنيػا  وة الوػاع ، ف ػالم عػفليظيا ، وىي لغة ليست  يقة اأُل
ذات نسػػػػؽ ونمػػػػط مطػػػػرد فػػػػي التػػػػأليؼ يشػػػػتد تالحػػػػـ أصػػػػواتيا وحروفيػػػػا وارتواطيػػػػا ووع ػػػػيا.) 

 (   ٗ، ص  ٕٕٓٓالقيومي ، 
       
ودىػػػا القصػػػوا فػػػي تعلػػػيـ لغاتيػػػا . لمػػػا للغػػػة مػػػف أىميػػػة  ويػػػرة فػػػي حيػػػاة وتوػػػذؿ اأُلمػػػـ جي     

 ٔٔ، ص  ٕٗٓٓالمجتمعػػات واألفػػراد ، ودور ر ػػيس فػػي التواصػػؿ وػػيف الوشػػر . ) الػػدليمي ، 
ا واسػتيعاويا .) يػ( فاف االىتماـ وتعليـ اللغة العروية ي وف وتنمية مل ة اللساف ليػا وفيم ٕٚ –

 (. ٕٗٙ عطية ،   ت ، ص 
          

، وو صػ  منياجيػا فػي االشػتقاؽ ممػا ادا  (ٔ)وتتميز لغتنػا العرويػة وأنيػا لغػة االشػتقاؽ      
فييا)دنػػػػدش ، الػػػ  غػػػزارة ميرادتيػػػػا  . وىػػػو األمػػػر الػػػػذي يسػػػاعد علػػػ  إدراؾ مػػػػواطف الجمػػػاؿ 

ومػػػا         فييػػػا  ػػػرو  المجػػػاز واإلعػػػرا  ، واالسػػػتعارة وال نايػػػةو   (  ٔٚٔ، ص   ٖٕٓٓ
 يصل  لمغراض العلمية واألدوية ، فيي لغة العلـ واألد  ومف السيؿ أف ن ت  ويا 

المتحصػلة   ( ف انػت المل ػة  ٓٔ، ص   ٕٙٓٓمانشاء وأف نترجـ الييا مانشاء ) الزغيوية ، 
للعػر  مػػف ذلػػؾ أحسػػف المل ػػات وأو ػػحيا إوانػػة عػػف المقاصػػد لداللػػة غيػػر ال لمػػات فييػػا عػػف 

لحر ػػات التػػي تعػػّيف الياعػػؿ والميعػػوؿ والمجػػرور ، فصػػارت ليػػا اعتوػػار فػػي المعػػاني ، م ػػؿ ا
 (      ٕٕ، ص ٕٛٓٓ) رّواي ، .الداللة عل  المقصود 

                                                                        

، ص :  ٜٜٓٔاالشتقاؽ : ىو عملية است راج أي توليد ليظ مف ليظ آ ر ) أوو شريية وآ روف ،   (ٔ)
ٖ٘ . ) 
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ؿ ويا األدواء أف ارىـ وصوروا عواطييـ و شيوا ويػا فأصوحت اللغة العروية لغة أد  سجّ      

 (   ٘ٔ، ص  ٜٜٓٔعف أحاسيسيـ .) سّلـو ونور الديف ، 
        

 ػػاف القػػرآف ال ػػريـ أساسػػام لدراسػػة   يػػر مػػف علػػـو العرويػػة مػػف لغػػة ونحػػو وفقػػو ووالغػػة و      
وغيرىػا مف فروع اللغة ، ولما  انػت الوالغػة إحػدا فػروع اللغػة العرويػة فقػد  ػاف للقػرآف ال ػريـ 
أ ػػر  ويػػر فػػي نشػػأتيا وتطورىػػا ، فمػػف المعػػروؼ انػػو لػػـ تؤلػػؼ  تػػ  توحػػث فػػي الوالغػػة والنقػػد 

 ولو .قوؿ نز 
 ( ٖ، ص ٕٕٓٓ) الحّميري ،                                            

فػػػالقرآف  تػػػا  اهلل ، ومػػػف آيػػػات إعجػػػازه روعػػػة والغتػػػو ، التػػػي ويػػػرت العػػػر  فوقيػػػوا         
( ولعػؿ  ٖٗٔ، ص   ٜٔٛٔمويوتيف تجاه اإلوػداع الينػي الػذي ُعػرض مػف  اللػو ) ُعطوػة ، 

دراسػػات الوالغيػػة ىػػو  دمػػة القػػرآف ال ػػريـ الػػذي  ػػاف معجػػزة مػػف اىػػـ أسػػوا  ال ػػوض فػػي ال
ف عروػي موػيف ( . وقد نػزؿ ولسػا ٜ، ص  ٜٜٓٔتحدا اإلنس والجف ) مطلو  و الوصير ، 

مػػف الوالغػػة ، وماجػػت سػػطوره وػػأروع أسػػالي  الويػػاف )القزوينػػي ،    وسػػمت آياتػػو فػػوؽ الػػذرا
ولطؼ اإليجػاز ومايشػتمؿ عليػو  ( وجودة السوؾ وحسف الوصؼ ووراعة الترا ي  ٘ت ، ص 

 مف سيولة التر ي  وجزالة  لماتو وعذووة ألياظو وسالمتيا . 
 (    ٓٛ، ص  ٕٓٓٓ) النوراني ،                                                     

       
 ويػرة فوجػدوا أف الوصػوؿوألجؿ ىذا  انت الوالغة مػف العلػـو التػي أوالىػا العػر  عنايػة       

دراؾ أىدافو لف ي وف اال ودراسة فنوف القوؿ ، وألنيا  ما يال  فيـ  قػوؿ أوػو  تا  اهلل تعال  وان
)  حيظ وعػػػػد المعرفػػػػة وػػػػاهلل جػػػػؿ  نػػػػاؤه "أحػػػػؽ العلػػػػـو وػػػػالتعلـ واوالىػػػػا وػػػػالت ىػػػػالؿ العسػػػػ ري : "

( وىدؼ علـ الوالغة ىػو دراسػة أوجػو الجمػاؿ فػي ال ػالـ سػواء  ٜ، ص   ٜٔٛٔالعس ري ، 
 في الصورة.اـ في المعن  والليظ اـ  في اسلو  األداء أ اف 

 (   ٘ٔٔ، ص   ٜٔٛٔ) ُعطوة ،                                                   
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والوالغة علـ مف علـو اللغة ويا ووالنقػد يقػاس األد  ويميػز حسػنو مػف ردي ػو وجميلػو         

 مف قويحو فيي روح األد  ، واألد  مادتيا تعّلـ صنعو وتوّصر ونقده .
 (   ٜ، ص ٜٓٛٔ) مطلو  ،                                                   

ىػدافيا مػف حيػث تػذوؽ األد  ودراسػة  صا صػو العامػة فالوالغة تتيؽ مػع األد  فػي أ      
حسػػاس وجمػػاؿ  اتياقيػػا فػػي ترويػػة مل ػػة التػػذوؽ األدوػػي واإل  ػػالم عػػفلجوانػػ  الجماليػػة فيػػو فوا

سلو  في ما ينت  الوشر مف آ ار فنية وأدوية . والوالغة تحقػؽ غاياتيػا مػف التعوير ، ووناء األ
ؿ اليني واألسػلووي ، فػاألد  ىػو الػذي يقػدـ المػادة األد  ويعتمد علييا في إجالء ألواف الجما

 ( ٖٔٔ، ص   ٜٙٛٔالجيدة ليحققا أىدافيما .) محجو  ، 
فليست الوالغة قوؿ  ؿ شئ اال فنام مف الينوف يعتمد عل  صياء االستعداد اليطػري ،         

 ودقة إدراؾ الجماؿ ، وتويف اليروؽ ال يية ويف صنوؼ األسالي  .
 (   ٓٔ) الجاـر و أميف ،   ت ، ص                                              

فيػػي ليسػػت منحصػػرة فػػي إيجػػاد معػػاف جليلػػة والفػػي ا تيػػار اليػػاظ وا ػػحة جزيلػػة ، وػػؿ       
ىي تتناوؿ مػع ىػذيف األمػريف أمػرام  ال ػام: ىػو إيجػاد أسػالي  مناسػوة للتػأليؼ وػيف تلػؾ المعػاني 

 ( ٖٚ، ص ٕٚٓٓالم  .) الياشمي ، واأللياظ مما ي سويا قوة وجما
لػػػذلؾ تعػػػد الوالغػػػة مػػػف المػػػواد الممتعػػػة للطالػػػ  ، وتسػػػيؿ عليػػػو فيػػػـ قواعػػػد اللغػػػة وُأصػػػوليا 

( فيػػػي وسػػػيلة لغايػػػة أسػػػم  وىػػػي ترويػػػة مل ػػػة الػػػذوؽ لػػػدا  ٕٔ٘،ص   ٜٜٜٔ)إسػػػماعيؿ ، 
مػػف  مينػػو،  طالونػػا وتنميتيػػا وتطويرىػػا لتعيػػنيـ علػػ  تػػذوؽ األد  واالسػػتمتاع وػػو، وتمييػػز غ ػػو

وتوسيع ُأفقيـ اليني و ياليـ األدوي ، وترىؼ حسػيـ ، وتصػقؿ وجػدانيـ ، فيستشػعروا الجمػاؿ 
وللمرانػػػة يػػػد   ،( ٜٕٔ، ويػػػدر وا مػػػواطف اإلوػػػداع ، ويقػػػّدروا ذلػػػؾ  لػػػو ) عمػػػار ،   ت ، ص 

ف مػ الُتجحد في ت ويف الذوؽ الينػي وتنشػيط المواىػ  اليػاترة ، وال وػد للطالػ  الػ  جانػ  ذلػؾ
مػػف نميػػره الييػػاض ، ونقػػد ال ػػار األدويػػة والموازنػػة وينيػػا ، وأف  قػػراءة طرا ػػؼ األد  ، والتملػػؤ

و  مػػا يّعػػد قويحػػام .)  ًْ ي ػػوف لػػو مػػف ال قػػة ونيسػػو مػػا يدفعػػو الػػ  الح ػػـ وُحسػػف مػػايراه حسػػنام ووػػُؽ
 (   ٓٔالجاـر وأميف ،   ت ،ص   
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فيجػػ  علػػ  المعلػػـ عنػػدما يػػدّرس النصػػوص األدويػػة أف يقػػؼ عنػػد علػػـو الوالغػػة لي ػػوف       

المػػػتعلـ فػػػي موقػػػؼ لغػػػوي مت امػػػؿ ، والتوقػػػؼ عنػػػد الصػػػور الوالغيػػػة واألسػػػالي  والمحسػػػنات 
شػػعارىـ والجمػػاؿ دوف أف يرّ ػػز  وقيػػات وسػػيطة تيػػدؼ الػػ  تنميػػة الػػذوؽ األدوػػي لػػدا طالوػػو وان

 (   ٕٛٔ، ص   ٕ٘ٓٓالوالغية .) صالح والرشيدي ،    يرام عل  المصطلحات
فالوالغة مف العلـو ال رورية والمناسػوة لطالػ  المرحلػة ال انويػة ،ألنيػا تتصػؿ الػ  حػد       

 وير ومرحلة النمو التي يمػر ويػا ىػذا الطالػ  ، وألنيػا تجمػع فػي طويعتيػا وػيف جػانويف الغنػ  
ف ، وىمػا  ػرورياف لتنميػة ش صػية ىػذا الطالػ  ألحدىما عف ال ر ، وىمػا جانوػا العلػـ واليػ

عػػػف طريػػػؽ تّ ػػػُمف الوالغػػػة الجوانػػػ  التروويػػػة ال ال ػػػة ) المعرفػػػي و الوجػػػداني و الميػػػاري () 
ة التػػي تنػػاؿ إعجاوػػو يػػالوالغ ( ، ومسػػاعدتو علػػ  محا ػػاة الينػػوف ٕٖٓ، ص   ٕٙٓٓعطػػا ، 

القػػػدرة علػػػ    وال ػػػالـ وي سػػػووتروػػػي فػػػي نيسػػػة ذوقػػػام أدويػػػام نا ػػػجام ييتػػػدي وػػػو الػػػ  ت يػػػر جيػػػد 
 (  ٚ٘ٔ، ص  ٕٚٓٓالميا لة ويف اأُلدواء .) عاشور و الحوامدة ، 

إف الغايػػػػة مػػػػف تػػػػدريس أي علػػػػـ مػػػػف العلػػػػـو ىػػػػو أف تحّصػػػػؿ اليا ػػػػدة للطػػػػال  الػػػػذيف         
ف ىذا يتوقؼ عل  إتواع الطريقة المال مة فػي تدريسػو.  يدرسوف ىذا العلـ، وتحقيؽ أىدافو ، وان

ؽ التػػدريس متنوعػػة فػػإف ا تيػػار أيػػة ا ػػولمػػا  انػػت طر  ،( ٕٚٔ، ص   ٖٜٛٔ مػػاف ، ) مػػال ع
طريقة يج  أف ي وف منسجمام مع المادة التي يجري تدريسيا ليستطيع المػدرس تحقيػؽ أىدافػو 

( وعليػػو ينوغػػي أف تػػرتوط طريقػػة التػػدريس  ٜ، ص ٖٜٛٔالتعليميػػة والتروويػػة ) مػػال ع مػػاف ، 
 المادة الدراسية.ارتواطام و يقام ومحتوا 

 (   ٕٛٔٔ، ص   ٖ، ج  ٕٗٓٓ) إوراىيـ ،                                           
ؽ الحدي ػػة فػػي التػػدريس أمػػر  ػػروري ألف الطريقػػة الجيػػدة ت ػػوف ناجحػػة ا ػػتوػػاع الطر فا       

مػػف جيػػة وتػػؤدي الػػ  اليػػدؼ وتحققػػو فػػي اقػػؿ وقػػت وجيػػد مػػف جيػػة ُأ ػػرا .  مػػا ت يػػر اىتمػػاـ 
ؽ تحليػػؿ المعلومػػات ا ػػلمػػيف وتحيّػػزىـ علػػ  العمػػؿ والمشػػار ة والنشػػاط ، وتػػدرويـ علػػ  طر المتع

 وعد جمعيا وال روج وأف ار جديدة ت ري العلـ والمعرفة.
 (   ٚٗ، ص   ٜٜٜٔ) إسماعيؿ ،                                                  
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ليػتعلـ أ  ػر ويحّسػف مػف ميػارات والمدرس الجيػد يوحػث وشػ ؿ دا ػـ عػف طرا ػؽ وأسػالي       

 تدريسو ، فالتعلـ نشاط مستمر يت مف إتقاف ميارات ومياىيـ جديدة.
 (   ٖٖ، ص   ٕٓٓٓ) قطامي ،                                                    

ة لػػػـ ي تػػػ  ليػػػا التػػػي أ ػػػذت ويػػػا وعػػػض الولػػػداف الناميػػػؽ الحدي ػػػة فػػػي التػػػدريس ا ػػػإف الطر      
أىميػػا عػػدـ األ ػػذ واألسػػلو  العلمػػي عنػػد اسػػت داميا ،) الو يػػؿ  عػػدة سػػوا ل ػػافي ألالنجػػاح ا

ؽ التػػػدريس الحدي ػػػة ىػػػي التػػػي تتعػػػرض لتنميػػػة ميػػػارات ا ػػػ( ألف أحسػػػف طر ٖٗ، ص  ٕٜٛٔ،
 (   ٙٚٔ، ص   ٕٜٛٔ، األسلو  العلمي في التي ير.) الو يؿ

مػػػدرس علػػػ  تنييػػػذ الإف السػػػير فػػػي التػػػدريس و طػػػوات متدرجػػػة وتسلسػػػؿ منطقػػػي يسػػػاعد     
اذ اليجػػػوز االنتقػػاؿ مػػػف نقطػػػة تعليميػػػة الػػ  النقطػػػة التػػػي تلييػػػا اال وعػػػد  الػػدرس وشػػػ ؿ فعػػػاؿ ،

( . ودور المعلػػػـ يقػػػـو  ٕٔٚالتأ ػػػد مػػػف فيػػػـ الطلوػػػة ليػػػا واسػػػتيعاويا ) عمػػػار ،   ت ، ص  
حماسػػيـ مػػة لطويعػػة المتعلمػػيف ومػػا ي يػػر ؽ مالءا ػػطلوػػة وي تػػار أ  ػػر الطر علػػ  تنظػػيـ تعلػػـ ال

 ويدفعيـ ال  اإلقواؿ عل  تعليـ المادة الدراسية وليس التلقيف والحيظ واالستظيار .
 (   ٜٕ، ص   ٜٜٜٔ) ىندي وآ روف ،                                                 

عرويػة اليصػيحة ، ، اذ يقػـو علػ  مالحظػة األسػالي  الويظير ذلػؾ جليػام فػي مػني  القػرا ف    
 لماتيػا وجمليػا مػف  صػا ص ،  ػـ جمػع ىػذه ال صػا ص والموازنػة وينيػا ،  تتميز وووتتوع ما

و ري تمامػػػام فػػػي الميػػػداف العلمػػػي ف ػػػالمعف ذلػػػؾ فيػػػواسػػػتنواط القواعػػػد منيػػػا علػػػ  نحػػػو مػػػايج
األسػػلو  الػػذي يجعػػؿ المتعلمػػيف يشػػعروف وحػػاجتيـ الملحػػة الػػ  القاعػػدة وويا ػػدتيا وقيمتيػػا فػػي 

علػ  دافػع مػف الػدوافع او رغوػة مػف الرغوػات مػع إشػواع ذلػؾ الػدافع او حياتيـ التعويرية ويقـو 
 (   ٕٓ – ٜٔ، ص   ٜٕٓٓتلؾ الرغوة.) الموسوي ، 

واللغػػة العرويػػة م ونػػة مػػف  ال ػػة أنظمػػة وقا مػػة مػػف ال لمػػات التػػي تت ػػوف منيػػا المعػػاني       
ع)المعن  ، والمعنػػػػ  الػػػػداللي ( وحاصػػػػؿ جمػػػػ ىػػػػي ) المعنػػػػ  الػػػػوظييي ، والمعنػػػػ  المعجمػػػػي

المعنػػػػ  المعجمػػػػي( لل لمػػػػات ال يسػػػػاوي ا  ػػػػر مػػػػف )معنػػػػ  المقػػػػاؿ( او )المعنػػػػ  )الػػػػوظييي( و
أي  لػػػنص ، وال يػػػزاؿ الػػػنص وحاجػػػو الػػػ  )معنػػػ  المقػػػاـ(للسػػػياؽ او معنػػػ  ظػػػاىر ا الليظػػػي(
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 المعن  االجتمػاعي الػذي ي ػـ القػرا ف الحاليػة الػ  مػا فػي السػياؽ مػف قػرا ف مقاليػة وويػذا يػتـ

 (   ٔٗ – ٓٗ، ص  ٕٗٓٓ(، ٕ.) حّساف )  )المعن  الداللي(الوصوؿ ال
فػػػالقرا ف تعػػػد ميػػػدانام رحوػػػام للدراسػػػات اللغويػػػة ألنيػػػا تحتػػػوي علػػػ    يػػػر مػػػف القواعػػػد          

اللغويػػػػة . وتت ػػػػ  القػػػػرا ف مػػػػف  ػػػػالؿ العالقػػػػات  فوالقػػػػوانيف اللغويػػػػة التػػػػي تعيننػػػػا علػػػػ  السػػػػن
التػػػي ويػػا ُيوػػيف المػػت لـ أف صػػورة ذىنيػػة  انػػت  قػػػد السػػياقية التػػي تػػروط وػػيف أجػػزاء الجملػػة ، 

تأليت أجزاؤىا في ذىنو ، فيت ػذىا وسػيلة لنقػؿ مػا جػاؿ فػي ذىنػو الػ  ذىػف السػامع ، فيتسػن  
للمت لـ التعوير عف غر ػو ، ويمّ ػف سػامعيو مػف فيمػو اعتمػادام علػ  القػرا ف التػي تعػيف علػ  

   ( ٕٔٗ، ص   ٜٗٚٔاإلفصاح عف مقصوده . ) حّساف ، 
ف مف شروط معرفة داللة الترا ي  معرفة داللة  لماتيا، وتتوع داللػة ال لمػة وصػياغة وان       

التر ي  مف ونيتيا والسياؽ الذي ترد فيو . فل ؿ  لمػة داللػة وطريقػة اسػتعماؿ ، وعلػ  أسػاس 
معرفػة داللػػة ال لمػػة فػي السػػياؽ يػػتـ التوصػػؿ الػ  معنػػ  التر يػػ  ، وعػدـ معرفػػة معنػػ  ال لمػػة 

 يعيؽ فيـ معن  التر ي  اللغوي الذي وردت فيو .
 (   ٓٙ، ص   ٕٛٓٓ) عطية ،                                               

إف الحاجػة الػ  دراسػة اللغػة العرويػة علػ  أسػاس ) ووناء عل  ماتقدـ يشيراألنصاري إل       
 ػػػػييا ومػػػػا داـ األسػػػػلو  المعنػػػػ  و المونػػػػ  ( تظػػػػؿ قا مػػػػة مػػػػاداـ حا ػػػػر اأُلمػػػػة موصػػػػوالم وما

القرآني وحاجة ال  تيسير لشرح ألياظػو وا تشػاؼ أسػراره الوالغيػة واالقتػرا  مػف معانيػو ، ومػا 
 م ات المالييف مف المسلميف .داـ  تا  اهلل يتلوه 

 ( ٔ، ص   ٜ٘ٛٔنصاري ، ) األ   
مػف مقت ػيات  نػا األوا ػؿ اىتمػوا وػالمون  أ  ػر مػف المعنػ  فلعػؿ ذلػؾواذا  ػاف علماؤ          

تأسػػيس العرويػػة ، ول ػػف صػػيرورة الدراسػػات اللغويػػػة فيمػػا وعػػد ُيغتنػػ   وأنظػػارىـ ذات الطويعػػػة 
 (   ٘،ص   ٕٗٓٓالداللية . ) شديد ، 

اصػػد ، ألف فػػػ ) قػػرا ف ال ػػالـ (  مػػا اسػػماىا اوػػف  لػػدوف تػػدؿ علػػ   صوصػػيات المق        
 (  ٕٓ، ص  ٜٕٓٓالموسوي ،  )مو يا .عند ألتواسيا او غ القرا ف دواؿ عل  معافٍ 
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إف إدراؾ القػػػرا ف ) الليظيػػػة والمعنويػػػة ( قػػػد تسػػػاعد فػػػي تيسػػػير فيػػػـ القواعػػػد الوالغيػػػة        

دوػػي واإلحسػػاس أسػػراره الوالغيػػة وتنميػػة الػػذوؽ األووالتػػالي فيػػـ أليػػاظ القػػرآف ال ػػريـ وا تشػػاؼ 
 وجماؿ األعماؿ األدوية .

 فيما يأتي : مما تقدم تبرز أهمية البحث           
أىميػػة اللغػػة ووصػػييا أداة التي يػػر ووسػػيلة لتعلػػيـ اليػػرد وت ييػػؼ سػػلو و وطوعػػو ومػػا  .ٔ

 يتالءـ  وتقاليد المجتمع .

أىميػػة اللغػػة العرويػػة ألنيػػا لغػػة اإلعجػػاز القرآنػػي ، لغػػة اليصػػاحة والويػػاف ، والقػػرآف  .ٕ
 ، ف ػالمعف غة ونحو وفقو ووالغة وغيرىػاال ريـ أساس لدراسة العلـو العروية مف ل

 . إنيا إحدا مقومات ُأمتنا ومعلـ مف معالـ عزىا وميا رىا

أىميػػة الوالغػػة  ونيػػا إحػػدا فػػروع اللغػػة العرويػػة الميمػػة التػػي تم ننػػا  مػػف الوقػػوؼ  .ٖ
الػذوؽ  ف المعف إف ليا أىمية فػي تنميػة ،القرآف ال ريـ وأوعاده ومراميو عل  أسرار

وويػػا يقػػاس األد  وُيميزحسػػنو مػػف حسػػاس وجمػػاؿ النصػػوص األدويػػة ، واال األدوػػي
 ردي و وجميلو مف قويحو.

ام انية إفادة الجيات الم تصة مف نتا   ىذا الوحث في النيػوض ومسػتوا الطلوػة  .ٗ
 . والسيما في المرحلة اإلعدادية في مادة الوالغة

 ؿ ال  أسلو  يساعد عل  تذليؿ صعووة مادة الوالغة تجريويام .ػالتوصّ  .٘

تناولػت أ ػر مػني  القػرا ف فػي تػدريس  -  حّد علػـ الواح ػة عل -عدـ وجود دراسة  .ٙ
 مادة الوالغة .
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 : مرمى البحث

أثرر مرج ا القررافي فري تحطريب تالبرات المرحمرة  )يرم  الوحث الحػالي الػ  تعػّرؼ          
 اإلعدادية في مادة البالغة واالحتفاظ ب ا ( .

 
 : فرضيتا البحث

 لتحقيؽ مرم  الوحث و عت الواح ة الير يتيف الصيريتيف :            
(وػػػيف متوسػػػط ٓ، ٘ٓاللػػػة إحصػػػا ية عنػػػد مسػػػتوا داللػػػة )) لػػػيس ىنػػػاؾ فػػػرؽ ذو د .ٔ

درجات طالوػات المجموعػة التجريويػة الالتػي يدرسػف مػادة الوالغػة علػ  وفػؽ مػني  
سػف مػادة الوالغػة القرا ف ومتوسػط درجػات طالوػات المجموعػة ال ػاوطة الالتػي يدر 

 والطريقة التقليدية في ا توار التحصيؿ ( .

( وػػيف متوسػػط  0ٓ٘ٓاللػػة إحصػػا ية عنػػد مسػػتوا داللػػة ) ) لػػيس ىنػػاؾ فػػرؽ ذو د .ٕ
درجات طالوػات المجموعػة التجريويػة الالتػي يدرسػف مػادة الوالغػة علػ  وفػؽ مػني  

ة الوالغػة القرا ف ومتوسػط درجػات طالوػات المجموعػة ال ػاوطة الالتػي يدرسػف مػاد
 والطريقة التقليدية في ا توار االحتياظ ( .

 حدود البحث :
 يتحدد الوحث الحالي وػ :        
فػػػػي محافظػػػػة  وال انويػػػػة اإلعداديػػػػة المػػػػدارس الوػػػػات الصػػػػؼ ال ػػػػامس األدوػػػػي فػػػػي ط .ٔ

 ـ( . ٕٔٔٓ –ـ ٕٓٔٓللعاـ الدراسي )  ق اء ال الص،مر ز /ديال 

)السػػػػجع،الجناس،الطواؽ والمقاولة،التورية،التشػػػػويو وأر انو،التشػػػػويو الميػػػػرد  مو ػػػػوعات .ٕ
مػػف  تػػا  ) الوالغػػة والتطويػػؽ ( للصػػؼ ال ػػامس األدوػػي ، الطوعػػة  والتشػػويو التم يلػػي(

 ـ . ٕٓٔٓ،   ةالتاسعة عشر 

 ـ. ٕٔٔٓ –ـ ٕٓٔٓاليصؿ الدراسي األوؿ للعاـ الدراسي  .ٖ
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 حتديد املصطلحاث :

 رررراألث -

 لغًة : عّرفه –أ 
 هر( : 711ابي مجظور ) ت  .1

 (وقية الشئ والجمع آ ار وَأ ور ، و رجت في ِإ ره وفي َأ ره أي وعده  .)
 ) اوف منظور ،   ت ، مادة أ ر (                                 
 ( : هر666ت )الرازي    .2

 ( ٘ ، ص  ٕٜٛٔ.) الرازي ،  "مف رسـ الشئ "اأَلَ ر ويتحتيف : ماوقيَ 

 أجيس وآخروي : .3

 (العالمة ، وَأَ ُر الشئ ، وقيتو ، وأَ ره ، َأْ رام ، وَأ ارة وُأْ ره ، توع َأَ َره .)
 (   ٘) أنيس وآ روف ،   ت ، ص                             

 عّرفو : اطتالحًا : –ب 
:) ىػػػو النتيجػػػة الحاصػػػلة عػػػف الشػػػئ، وىػػػو مايترتػػػ  عػػػف الشػػػئ ، وىػػػو  1961طرررميبا  – ٔ

 ال ور ويطلؽ عل   الـ السلؼ العل  فعليـ .( 
 (   ٖٚ، ص ٜٓٙٔ) صليوا ،                             

:) الشػػػئ المتحقػػػؽ واليعػػػؿ ، النػػػو حػػػادث عػػػف غيػػػره . وىػػػو ومعنػػػ  ،  2112الشرررمري  – ٕ
 مايرادؼ المعلـو او المسو  عف الشئ .( 

 (   ٕٛ، ص   ٕٕٓٓ) الشمري ،                                                 
لػو  ال ػة معػاٍف األوؿ : ومعنػ  النتيجػة ، وىػو الحاصػؿ مػف الشػئ  ): 2117الجرجاجي  – ٖ

 (اني: ومعن  العالمة ، وال الث : ومعن  الجزء . ، وال 
 (   ٘ٔ، ص   ٕٚٓٓ) الجرجاني ،                                             
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 :   التعريف اإلجرائي لألثر

وىػػػو النتيجػػػة المتحققػػػة واليعػػػؿ والمتوقيػػػة مػػػف جػػػّراء تػػػدريس طالوػػػات الصػػػؼ ال ػػػامس  
 .   ؽ مني  القرا ف في مادة الوالغة وفعل  (  التجريوية األدوي ) عينة الوحث

 مج ا القرافي : -
 : املنهج والً : أ

 لغت : عرفه : –أ . 
 هر ( : 395ابي فارس ) ت  – 1
 والمْنَي :الطريؽ الّني  : الطرؽ ، وَنَي  لي األمر : أو حو ، وىو مستقيـ المنياج)
 (                أي ام ، والجمع مناى  . 

 ( ٖٔٙ) اوف فارس ،   ت ، ص                                            
 هر ( : 711ابي مجظور  ) ت  -2

جة ، وسويؿ َمْنُي ) ًِ  َنْي  : طريؽ َنْي   : َوّيف وا   ، وىو النّي  ، وطرؽ َنِو
جَعَهْنَا مِانكُمْ  كُمٍّ نِزيػؿ : )وفي التن .( َنْي  ، ومَنْيَ  : الطريؽ وّ حو ، والمنياج :  المني 

 ) اوف منظور ،   ت ، مادة : ني  (   .(ٔ)(شِزْعَةً وَمِنْهَاجًا

 ( :هر 666ت الرازي)-3
 . المنيػاج : الطريػػؽ الوا ػػ  ، )َنيَػػ ( الطريػػؽ : أوانػػو وأو ػػحو وَنيجػػو أي ػػام : َسػػل و        

 ( ٔٛٙ ، ص  ٕٜٛٔ) الرازي ، 
 أجيس وآخروي  : -4

المنيػػػػػاج الطريػػػػػؽ الوا ػػػػػ  ، وانػػػػػتي  الطريػػػػػؽ ، اسػػػػػتوانو وسػػػػػل و ، والمػػػػػني  : المنيػػػػػاج      
 ،والناى  ، يقاؿ : طريؽ  ناى   :وا    وّيف ، وطريقة ناىجة ، وا حة وّينة .

 ( ٜٚ٘) أنيس وآ روف ،   ت ، ص                                         
                                                                        

 ٛٗالما دة / ( ٔ)
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  اصطالحًا : عرفه : -ب 
ٔ–  (TAYLOR 1970  :) (  مجموعػػػة ال وػػػرات او الميػػػردات لوحػػػدات مرتوةوأسػػػلو        

 .وذاتو(  معيف وحيث تعلـ  ؿ وحدة منيا مايم ف القياـ وو  عمؿ منيرد او قا ـ 
TAYLOR . 1970 .P.85 )                                                                 ) 

 ." ؿ ال ورات التي تقدميا  الؿ عملية التدريس " ( : 1981) عبد الموجود وآخروي  – ٕ
 ( ٓٔ، ص   ٜٔٛٔ) عود الموجود وآ روف ،

لتػػي تييؤىػػا المدرسػػة للتالميػػذ تحػػت مجموعػػة ال وػػرات المرويػػة ا " ( : 1982) الوكيررب  – ٖ
إشػػػػػرافيا لقصػػػػػد مسػػػػػاعدتيـ علػػػػػ  النمػػػػػو الشػػػػػامؿ 
.                           "وعلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديؿ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػلو يـ

 (ٖٔص ، ٜٔٛٔو يؿ، )ال
ال طػػػػة المو ػػػػوعة لتحقيػػػػؽ أىػػػػداؼ معينػػػػة ووأسػػػػالي  معينػػػػة  " ( : 1986) محجرررروب  –ٗ

 ."للوصوؿ ال  تحقيؽ أىداؼ المني 
 ( ٘ٔ، ص :  ٜٙٛٔ) محجو  ،                                               

والم تسػوة التػي يتياعػؿ مجموعػة المعػارؼ والقػيـ ال الػدة ":  ( 1991) عبداهلل وآخروي  –٘
معيػػػػػػػا الطلوػػػػػػػة تحػػػػػػػت إشػػػػػػػراؼ المدرسػػػػػػػة وقصػػػػػػػد 
إيصػػػػػػاليـ الػػػػػػ   مػػػػػػػاليـ اإلنسػػػػػػاني المتم ػػػػػػؿ فػػػػػػػي 
العوودية هلل سوحانو وتعال  ووإتواع طرا ؽ تػدريس 

 ."م وطرا ؽ تقويـ مال مة
 (    ٓٔ، ص ٜٜٔٔعوداهلل وآ روف ، )                                            

 طػػة م تووػػة معتمػػدة للػػتعلـ والتعلػػيـ ، او الوسػػيلة التػػي ":  ( 1999هجرردي وآخررروي  ) – ٙ
 ". تست دميا التروية لتحقيؽ أىدافيا

 (٘، ص  ٜٜٜٔ) ىندي وآ روف ،                                         
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مجموعة ال ورات واألنشطة التي تقدميا المدرسػة تحػت إشػرافيا  "( : 2111) مطتفى  – ٚ

للطلوػػػة وقصػػػد احت ػػػا يـ ويػػػذه ال وػػػرات وتيػػػاعليـ 
معيا ، ومف نتػا   ىػذا االحت ػاؾ والتياعػؿ يحػدث 
تعلػػػػـ او تعػػػػديؿ فػػػػي سػػػػلو يـ يػػػػؤدي الػػػػ  تحقيػػػػؽ 
النمػػو الشػػامؿ المت امػػؿ الػػذي ىػػو اليػػدؼ األسػػم  

 ".للتروية
 ( ٙٔ، ص   ٕٓٓٓ) مصطي  ،                                                 

 
جميع ال ورات التعليمية الم ططة التي تُنظـ دا ػؿ المدرسػة و ارجيػا  ": 2113أبوجادو -ٛ

 ."إلحداث تغييرات مرغووة في سلوؾ المتعلـ
 ( ٕٗٗ،  ص ٖٕٓٓ)أووجادو  ،                                                       

 
وسػػيلة لتحقيػػؽ غايػػة ميمػػة وىػػي تعػػديؿ سػػلوؾ التالميػػذ اللغػػوي مػػف ": 2117أبوال يجررا  -ٜ

 ." الؿ تياعليـ مع ال ورات واألنشطة اللغوية
 (ٜٖ،ص  ٕٚٓٓ)أووالييجاء،                                                    

 : القرائن -: ثانياً 
 لغت : عرفها : –أ 
قَػػػَرف : احػػػد أصػػػاله يػػػدؿ علػػػ  جمػػػع شػػػئ الػػػ  شػػػئ ، )هرررر ( : 395ابررري فرررارس ) ت   – 1

وقارنػػت وػػيف الشػػي يف  ، والقرينػػة نيػػس اإلنسػػاف  أنيمػػا 
 (قد تقاروا ، وقرينة الرجؿ إمرأتو

 ( ٚٚ-ٙٚ) اوف فارس ،   ت ، ص                                                   
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القرينػة : فعيلػة ومعنػ  ميعولػة مػف االقتػراف ، وقػد اقتػرف ):هرر (  711ابي  مجظرور ) ت –2 

الشػػػي اف وتقاروػػػا ، وقػػػارف الشػػػئ والشػػػئ  مقارنػػػة وِقرنػػػام : 
اقترف وو وصاحوو ، واقترف الشئ وغيره ، وقارنتو ِقرنػا : 
صػػػػاحوتو ، وقرنػػػػت الشػػػػئ والشػػػػئ : وصػػػػلتو ، والقػػػػريف 

   (:المصاح 
 ) اوف منظور ،   ت ، مادة : قرف (                                            

الشػئ والشػئ وصػلو وػو وواوػو َ ػَرَ  ، واقتػرف الشػئ وغيػره ،  ) قَػَرَف :(:  1982)الرازي  -3
قارنتػػػػػػو ِقرنػػػػػػام ، صػػػػػػاحوتو ، القػػػػػػريف : المصػػػػػػاح  ، وقرينػػػػػػة الرجػػػػػػؿ 

 ( ٖٖ٘ – ٕٖ٘، ص   ٕٜٛٔ) الرازي ، (إمرأتو.
والشئ وَقَرف وينيما َقْرنام وِقرانػام: جمػع ، وقارنػو مقارنػة ) َقَرَف (: الشئ ) أجيس وآخروي ( :–4

وِقرانػػام : صػػاحوو واقتػػرف وػػو ، الشػػئ والشػػئ : وازنػػو وػػو ، 
والمقػػػػػػارف : المصػػػػػػاح  ، وتقػػػػػػارف الشػػػػػػيأف : تالزمػػػػػػا .) 

 ( ٘ٛٔأنيس وآ روف ،   ت ، ص 
 اصطالحًا : عرفه : _ب 
 . "او مايدؿ عل  المرادأمر يشير ال  المطلو  ، "( : 1969) الجرجاجي  – 1

 (   ٔٛٔ، ص  ٜٜٙٔ) الجرجاني ،                                             
ظاىرة ليظيػة او معنويػة او حاليػة ، يػتـ مػف  الليػا التوصػؿ  "( : 1997) عبد األمير  – 2

الػػػ  أمػػػف اللػػػوس الناشػػػئ مػػػف تر يػػػ  الميػػػردات وع ػػػيا علػػػ  
عنػػ   ػػـ يػػتـ تػػرجي  ح ػػـ وعػػض فػػي سػػياقات متقاروػػة ليظػػام وم

 (   ٗ، ص   ٜٜٚٔ.) عود األمير ، "عل  آ ر ووساطتيا
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 (.ٔ)"مايلـز ال الـ او الجملة مف أحواؿ التنيؾ عنيا ( "( : 2114) شديد  – 3

 (  ٖٚٔ، ص ٕٗٓٓ) شديد ،                                                  
ت التي تػروط وػيف المعػاني ال اصػة حتػ  مجموعة مف العالقا ": ( 2114( 2) حّساي) – 4

 ."ت وف صالحة عند تر يويا لوياف المراد منيا
 ( ٛٚٔ، ص ٕٗٓٓ(، ٕ) حّساف)                                                      

عالقػػات ليظيػػة او معنويػػة او حاليػػة ، تييػػـ مػػف  ػػالؿ السػػياؽ  )( : 2119) الموسرروي - 5
تييػػػد فػػػي تحديػػػد المعنػػػ  المطلػػػو  ، او مػػػا يػػػدؿ علػػػ  المػػػراد ، 
عنػػػػػدما يت ػػػػػافر وع ػػػػػيا مػػػػػع وعػػػػػض ، اذ تو ػػػػػ  ويػػػػػا معػػػػػالـ 
السياؽ ، والعالقات الع وية ويف ال لمػات الناشػ ة مػف تر يويػا 

يػـ الػنص وع يا مع وعض ليظام و معن  ، مما يسػاعد علػ  ف
 .(ومعرفة وسيلتو في ذلؾ 

 ( ٕٚ، ص :  ٜٕٓٓ) الموسوي :                                                  
 التعريف اإلجرائي ملنهج القرائن :

عالقػػػات ليظيػػػة او معنويػػػة او حاليػػػة تسػػػت رج مػػػف السػػػياؽ ، للداللػػػة علػػػ  المعنػػػػ  ، 
تر يػػ  الميػػردات وع ػػيا وػػوعض فػػي سػػياقات وتسػػت دـ للتوصػػؿ الػػ  أمػػف اللػػوس الناشػػئ مػػف 

متقاروة ليظام ومعن  ، مما يساعد عل  فيـ النص الوالغي وتحليلو والغيػام . وىػو مػايتـ إتوػاع 
 إجراءاتو في تدريس طالوات المجموعة التجريوية)عينة الوحث (.

 
 
 
 

                                                                        

عناصر تحقيؽ الداللة في العروية ( ، واسماىا أورده الد تور ) صا ؿ رشدي شديد ( في  تاوو )   (ٔ)
 )اللواـز ( وقد جاءت ونيس معن  القرا ف .
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 التحصيل-
 لغة :عرفه :  –أ 
ماوقي و وت وذى  سواه ، َحَصػؿ الحاصؿ مف  ؿ شيء : ) ( :711ابي مجظور ) ت  – 1

الشػػػػػئ يحصػػػػػؿ حصػػػػػوالم . والتحصػػػػػيؿ : تمييػػػػػز مايحصػػػػػؿ ، 
 (وتحّصؿ الشيء : تجّمع وت وت .

 ) اوف منظور ،   ت ، مادة حصؿ (                                              
) َحَصػػػَؿ الشػػػئ ( : تحصػػػيالم : وحاصػػػؿ الشػػػئ محصػػػولو أي ( : هرررر666الررررازي) ت    –ٕ 

 وقيتو ) وتحصيؿ ( ال الـ : ردُّه ال  محصولو .
 ( ٓٗٔ، ص   ٕٜٛٔ) الرازي ،                                                     

 
حّصػػػػػؿ الشػػػػػئ تحصػػػػػيالم : احػػػػػرزه ومل ػػػػػو ، وحاصػػػػػؿ الشػػػػػئ  : (2111): البسرررررتاجي  – 4

ومحصولو : وقيتو ، ومحصوالم عنده  ذا : أي وجد عنده الشػيء 
أي ُوػّيف ، وتحّصػؿ الشػئ ( ٔ)(وَحُصِّمَ مَا  ِي انصُّدُورِ)تعػال  : . قاؿ 

 تجمع وت وت .
 ، مادة ح ص ؿ ( ٖٛٔ، ص   ٕٓٓٓ) الوستاني ،                             

 
: الشئ حصػوالم : وقػي وذىػ  ماسػواه ، ويقػاؿ ماَحَصػؿ  ) َحَصَؿ () أجيس وآخروي ( : – 2

فػػػي يػػػدي شػػػئ منػػػو : مػػػاَرجع ، َحّصػػػؿ : الشػػػئ واألمػػػر :  ل صػػػو 
ػػؿ  هومّيػػز  مػػف غيػػره ، تح صػػؿ الشػػئ : تجمػػع و وػػت ،و يقػػاؿ تحص 

 مف المناقشة  ذا : است لص .
 (   ٜٚٔ) أنيس وآ روف ،   ت ، ص                                                  

                                                                        

 . ٓٔالعاديات:  (ٔ)
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   اصطالحًا : عرفه : –ب 

1–  (Novak,1963 ): (تحديد التقدـ الػذي يحػرزه التلميػذ فػي المعلومػات او فػي الميػارات)                                   

1963 .p.292) ، (Novak                 
2– (Morgan 1966: )(نجاز في ا توار المعرفة ا).والميارة 

                                                   (Morgan   .1966  . p .762) 

3-  (Chaplain. 1971: )(  ، مسػػتوا محػػدد مػػف االنجػػاز ، او وراعػػة فػػي العمػػؿ المدرسػػي
                .(يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػّوـ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف المعلمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف ، او واال توػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارات المقننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

(Chaplain .  1971 . p. 5 )   

4-   (Page and Others . 1971:) ( االنجػػاز فػي سلسػلة مػػف اال توػارات التروويػة فػػي
المدرسػػة او ال ليػػة ويسػػتعمؿ وشػػ ؿ واسػػع لوصػػؼ االنجػػازات فػػي 

 ( Page and Other.1971 . p .110).( الموا يع المنيجية
 

5-(Good .1973 ) : ( انجػػػاز او وراعػػػة فػػػي األداء فػػػي ميػػػارة مػػػا،او فػػػي مجموعػػػة مػػػف
  (Good .1973 .p.7). )المعارؼ

6-  (1977 : Page) : ( األداء فػػػي المدرسػػػة او فػػػي الجامعػػػة فػػػي سلسػػػلة مػػػف اال توػػػارات
  p.25.       (Page.1977). (المقننة

انجػػػاز عمػػػؿ مػػػا ، او إحػػػراز التيػػػوؽ فػػػي ميػػػارة او مجموعػػػة مػػػف "( :  1961) جّجرررار  – 7
 (٘ٔ، صٜٓٙٔ.) نّجار ، "المعلومات

محصػلة مايتعلمػو التلميػذ ، وعػد مػروره وػال ورة التعليميػة ، ويم ػف " (:2113جادو ) أبو-8  
قياسػػػو والدرجػػػة التػػػي يحصػػػؿ علييػػػا الطالػػػ  فػػػي ا توػػػار تحصػػػيلي 
وذلػػػؾ لمعرفػػػة مػػػدا نجػػػاح اإلسػػػتراتيجية التػػػي ي ػػػعيا وي طػػػط ليػػػا 
المعلػػـ ليحقػػؽ أىدافػػػو ومايصػػؿ اليػػػو التلميػػذ مػػف معرفػػػة تتػػرجـ الػػػ  

 ( ٕ٘ٗ، ص ٖٕٓٓجادو ،)أوو  . "درجات
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األداء الػػػذي يقدمػػػو الطالػػػ  فػػػي مو ػػػوع دراسػػػي نوعػػػام  :"( 2113)مرعررري والحيمرررة     -9 

.) مرعػػػػػي والحيلػػػػػة ، " و مػػػػػا فػػػػػي غ ػػػػػوف مػػػػػدة معينػػػػػة
 ( ٜٖ، ص  ٖٕٓٓ

الميػػػارات الم تسػػػوة مػػػف قوػػػؿ الطػػػال  و المعرفػػػة ":(  2113) مؤسسرررة ريرررا، ججرررد  -11
 ."تعليمية معينة نتيجة لدراسة مو وع او وحدة 

 ( ٜٖ، ص  ٖٕٓٓ) مؤسسة رياض نجد ،    
قػػػدره معرفيػػػة للمػػػتعلـ علػػػ  مو ػػػوع معػػػيف وأدا ػػػو علػػػ  ا توػػػار " ( : 2115) بركرررات  – 11

                                . "يت ػػػػػػػػػمف مجموعػػػػػػػػػة مػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػ لة لقيػػػػػػػػػاس ىػػػػػػػػػذا المو ػػػػػػػػػوع
 (    ٛٓٔ، ص   ٕ٘ٓٓ) ور ات ، 

 
 : للتحصيلالتعريف اإلجرائي 

( ودرجػة تقػػدميف  التجريويػػة النتيجػة النيا يػة التػػي توػيف مسػتوا الطالوػػات ) عينػة الوحػث    
في مادة الوالغة في غ وف مدة معينة ) مػدة التجروػة ( مم لػة والػدرجات التػي حصػلف علييػا 

 في اال توار التحصيلي المعّد ألغراض الوحث .
 البالغت:-

 لغت : عرفها : –أ 
 هر ( : 395ابي فارس ) ت  – 1

، نقػػػوؿ : ولغػػػت  واحػػػد صػػػحي  ، وىػػػو الوصػػػوؿ الػػػ  الشػػػ ء الوػػػاء والػػػالـ والغػػػيف اصػػػؿ    
 الم اف اذا وصلت اليو  وقد تسم  المشارفة ولوغام .
 ( ٖٔٓ) اوف فارس ،   ت ، ص :                                                 
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الوالغػة فػي اللغػة مصػدر اليعػؿ )َ ولُػَأ ( مػف وػا  ) َ ػُرـَ ( )هر (: 538الزمخشري ) ت  – 2

، الػػػػداؿ علػػػػ  الصػػػػيات المالزمػػػػة ، فيقػػػػاؿ  ولػػػػأ الرجػػػػؿ 
 (والغةم فيو وليأ ، وىذا قوؿ وليأ .

 (ٓ٘) الزم شري ،   ت ، ص :                                                     
شػئ ولوغػام ، والغػام : وصػؿ وانتيػ  ، وتولّػأ الشػئ ) َولَػَأ( الهر (: 711ابي مجظور  )ت  – 3

: وصػػؿ الػػ  مػػراده ، والػػوالغ: مػػايتولأ وػػو ويتوصػػؿ الػػ  
الشػئ المطلػو  ، والػػوالغ : ماَوَلّغػؾ ، والػوالغ : ال يايػػة 

 ، وأولغو إوالغام ، وولغو توليغام .
 ) اوف منظور ،   ت ، مادة ولأ (       

:} ) َوَلأ ( الم اف : وصؿ اليو، و ذا شػارؼ عليػو ، قػاؿ تعػال  ( : هر666ت ) الرازي – 4

) واإلوػػػػػالغ ( و ) التوليػػػػػأ ( :  أي قارونػػػػػو . (ٔ){ َااااا ََِا بَهَأْاااااهَ  َجَهَهُاااااهَّ  

اإليصاؿ ، واالسـ : َوالغ ، والػَوالغ اي ػام ال يايػة وشػئ وػالأ ، أي 
 جيد ، والغة : اليصاحة ، وَوُلأ الرجؿ صار وليغام .

 (ٖٙ، ص   ٕٜٛٔ) الرازي ،                                                  
  
) َولَػػأ الشػػجر ولوغػػام ووالغػػام : حػػاف إدراؾ  مػػره ، والغػػالـ : أدرؾ، ) أجرريس وآخررروي ( : – 5

واألمػػر وصػػؿ الػػ  غايتػػو ، ومنػػو ) ح مػػة  والغػػة  ( . وَولَػػأ الشػػئ 
  وحُسػف ويانػو ، فيػو وليػأ، ولوغام : وصؿ اليو، َوُلَأ والغة : فُصػ

   (يقاؿ َوُلأ ال الـ ، أولغو الشئ اليو : أوصلو اليو .
 (، مادة   ؿ غ ٜٙ) أنيس وآ روف ،   ت ، ص                                   

 اصطالحًا : عرفها: _ب  
                                                                        

 ٖٕٗالوقرة / (ٔ)
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أحسػػػف مػػػا اجتوينػػػاه وّدونػػػاه ، وال ي ػػػوف ال ػػػالـ يسػػػتحؽ اسػػػـ "هرررر (:255الجررراحظ : ) ت   -1

الوالغة حت  يسػاوؽ معنػاه ليظػو ،و ليظػو معنػاه فػال ي ػوف 
 ."ليظو ال  سمعؾ اسوؽ مف معناه ال  قلوؾ

 ( ٘ٔٔ، ص  ٔ،ج ٜٛٙٔ) الجاحظ ،                                             
إحاطػػػة القػػػوؿ وػػػالمعن  ، وا تيػػػار ال ػػػالـ وحسػػػف النظػػػر حتػػػ  "هرررر( : 285المبرررّرد  ) ت  -2

اروػػػة ُأ تيا،معا ػػػدة شػػػ ليا وأف يقػػػر  ويػػػا ت ػػػوف ال لمػػػة مق
 ."الي وؿالوعيد، ويحذؼ منيا

 (ٜ٘،   ت ، ص) المورد                                                     
دراؾ الغرض وألياظ سػيلة وعذوػة سػليمة مػف "هر ( : 371اآلمدي ) ت  – 3 اصاوة المعن  وان

وال تػػػنقص الحاجػػػة،اليػػػدر الزا ػػػد علػػػ  قػػػدر الت لػػػؼ التولػػػأ 
 ."نقصام يقؼ دوف الغاية

 (   ٖٔ٘ص)المدي،   ت،                                                         
 ؿ ما تولأ وو المعن  قل  السامع ، فتم نو في نيسػو  تم نػو "هر (: 395العسكري) ت  - 4

 .نيسؾ ، مع صورة مقوولة ومعرض حسف"في 
 (ٓٔ) العس ري ،   ت ، ص     

داللة وتماميػا فيمػا لػو  ػاف وصؼ ال الـ وحسف ال "هر(: 474أو   471الجرجاجي ) ت  –5
يترجميػػػػػا فػػػػػي صػػػػػورة أويػػػػػ  وأزيػػػػػف ،  ػػػػػـ داللػػػػػة
،وأعجػػػػ  ،وأحػػػػػؽ أف تسػػػػتولي علػػػػػ  ىػػػػػوا وآنؽ
 ."النيس

 ( ٖٗص ،ٕٜٜٔ،الجرجاني)                                                     
 
 ."والغة ال الـ مطاوقتو لمقت   الحاؿ مع فصاحتو "هر (: 739القزويجي )ت  -6

 ( ٜ) القزويني ،   ت ، ص  
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 ( : 1362ال اشمي ) ت  – 7

 : قسميا الياشمي عل        
 .مع فصاحة الياظو ميردىا ومر ويا"مطاوقتو لما يقت يو حاؿ ال طا   "بالغة الكالم : -

 ( ٖٙ، ص  ٕٗٓٓ) الياشمي ،              
مل ػػػة فػػػي الػػػنيس يقتػػػدر ويػػػا صػػػاحويا علػػػ  تػػػأليؼ  ػػػالـ وليػػػأ ، مطػػػاوؽ :" بالغرررة المرررتكمم-

 ."لمقت   الحاؿ مع فصاحتو في أي معن  قصده
 ( ٖٚ، ص  ٕٚٓٓ) الياشمي ،     

ىػػي تأديػػة المعنػػ  الجليػػؿ وعوػػارة صػػحيحة فصػػيحة ذات أ ػػر جميػػؿ "(:  1981 ُعتبررة) – 8
ل ػػالـ للمناسػػوة التػػي قيػػؿ فييػػا ولمشػػ اص فػػي الػػنيس مػػع مالءمػػة ا

 (٘ٔٔ، ص   ٜٔٛٔ.) ُعطوو ، "الذيف ُي اطووف وو
مناسػػػػػ  للمقػػػػػاـ ، مػػػػػع فصػػػػػاحة مطاوقػػػػػة ال ػػػػػالـ لالعتوػػػػػار ال"(  :  1987) مترجررررري   – 9

 (   ٕٕ، ص ٜٚٛٔ. ) مطرجي ، ألياظو"
وتوفيػو  ػواص صػاص ولوغ المت لـ في تأدية المعن  حػدام لػو  إ ت"(:2111) الجوراجي  – 11

 الترا ي  حقيا ".
 ( ٔٛ، ص  ٕٓٓٓ) النوراني ،                                                   

تأدية المعن  الجليػؿ وعوػارة صػحيحة فصػيحة ليػا فػي الػنيس ا ػر  "(: 2111) تاهر  – 11
فيػو ، واألشػ اص   ال  مع مالءمة  ؿ  الـ للموطف الذي يقػاؿ

 .الذيف ُي اطووف "
 ( ٕٛٛ، ص  ٕٓٔٓ) طاىر ،                                                   

 
 التعريف اإلجرائي ملادة البالغت:
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أ ناء مدة التجروة والتػي يت ػمنيا  تػا   في مجموعة مف المو وعات المقرر تدريسيا       

لجنػػػػاس ، الوالغػػػػة والتطويػػػػؽ المقػػػػرر تدريسػػػػو للصػػػػؼ ال ػػػػامس األدوػػػػي وىػػػػي : ) السػػػػجع ، ا
 الطواؽ والمقاولة، التورية ، التشويو وار انو ، التشويو الميرد والتشويو التم يلي ( .

 
 االحتفاظ ) االستبقا  (:-
 لغة : عرفه : –أ 
 (: هر 711ابي مجظور ) ت  – ٔ

) الحيظ ( نقيض النسياف ، وىو التعاىد وقلة الغيلة ، وَحِيظ الشئ ِحْيظام ، ورجؿ حافظ    
 .(ٔ){ ِي نَىْحٍ مَّْْفُىظٍ    هُىَ قُزْآنٌ مَّجِيدٌ بَمْ }:مف قـو حياظ وحييظ ، قاؿ تعال  

ام مػاالم اذا  صوص الحيظ، يقاؿ : احتيظت والشئ لنيسي، ويقاؿ استحيظت فالنػواالحتفاظ : 
 ) اوف منظور ،   ت ، مادة حيظ ( .سألتو اف يحيظو لؾ. 

) َحِيَظ ( الشئ وال سر ِحيظام َحَرسو وَحِيظو أي ام : استظيره ويقػاؿ :1982عرفه الرازي  –2
: ) اْحَتَيظ ( ويذا الشػيء أي أحيظػو ، ) اسػتحيظو(  ػذا : سػألو 

 (ٗٗٔ،ص ٕٜٛٔ)الرازي ، أف يحيظو.
 
ظ ( الشئ ِحيظػام : صػانو وَحَرسػو، والعلػـ وال ػالـ  ػوطو ودعػاه ، ) َحيِ أجيس وآخروي : – 3

فيػػػػػو حػػػػػافظ وحيػػػػػيظ . واحػػػػػتيظ الشػػػػػئ وػػػػػو لنيسػػػػػو أي  صػػػػػيا وػػػػػو ، و 
 سألو أف يحيظو لو وا تمنو عليو. )استحيظُو ( الشئ :

 ( ٘ٛٔ ) أنيس وآ روف،   ت ، ص    
  

 هاطتالحًا : عرف-ب
                                                                        

 ٕٕ-ٕٔالوروج /  (ٔ)
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1-( Webester. 1971 :) تياظ والمعلومات وواستمرارية اسػت داميا ) قدرة اليرد عل  االح

عػػػػػػػػػػادة الػػػػػػػػػػتعلـ.( وػػػػػػػػػػوعػػػػػػػػػػد تعر ػػػػػػػػػػو ل  رات االسػػػػػػػػػػترجاع اوان
(Webester. 1971 . p . 938  ) 

ة التػي سػوؽ أف القدرة عل  استرجاع المعلومات او األحداث الما ي "(: 1972) طالح  – ٕ
 (   ٜٙٗ،ص   ٕٜٚٔ) صال  ، مرت و ورة اإلنساف. " 

ذي يتوقػػػػػػ  وعػػػػػػد التجروػػػػػػة او األ ػػػػػػر ال اوػػػػػػت الػػػػػػ "(: 1977) رزوق  وعبررررررد الرررررردايم     – ٖ
 ( ٖٔ،صٜٚٚٔوعود الدايـ، .)رزوؽال ورة"

الػػػتعلـ والتػػػذ ر األ ػػػر المتوقػػػي عػػػف ال وػػػرة الما ػػػية والم ػػػوف ألسػػػاس  "(:1981)عاقرررب  –ٗ
 ( ٕٛص   ٜٓٛٔ) عاقؿ ، ."وانتقاؿ الميارات 

وقاؤىػػا  امنػػة لحػػيف الحاجػػة الػػ  "( :1984محمررود )  -٘ حيػػظ ال وػػرات السػػاوؽ تحصػػيليا وان
تسػػا  المو ػػوع واسػػتعادتو مػػرة االنتيػػاع ويػػا وعػػد مػػدة تنق ػػي وػػيف ا 

 (ٚٛ٘، ص  ٜٗٛٔمحمود ، ) ".أ را
دا قدرة الطال  عل  االحتياظ والمادة الدراسية وعد مدة محددة :"م  (1996) أبو فمجة  -ٙ

)           .ليػػا، مقيسػػة وواسػػطة ا توػػار تحصػػيليسػػتو مػػف درا
 (ٖٓٓ،ص  ٜٜٙٔاوو فلجة ،

زف وحيػظ االنطواعػات فػي الػذا رة عػف طريػؽ ت ػويف "   (:2111) الكبيسي والداهري   –7
)              . ات وينيػػػػا تشػػػػ ؿ وحػػػدات مػػػػف المعػػػػاني"ارتواطػػػ

   ( ٜٛ، ص   ٕٓٓٓال ويسي والداىري ، 
ٛ-  (Oxford . 1998 : ) (تيػػاظ القػدرة علػػ  تػػذ ر الحقػا ؽ والتياصػػيؿ والمعلومػػات واالح

     (Oxford .1998 . p .1003)( .ويا
 
ٜ-  Webester .1998 ):) " القػػدرة علػػ  االحتيػػاظ والتػػأ يرات الوعديػػة لل وػػرة الػػذي يجعػػؿ

 عرؼ عل  األشياءمم نام. "  التذ ر والت
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Webester .1998 .p .999)) 

ت زنيػا الػذا رة  عمليػة تحويػؿ السػلوؾ المالحػظ الػ  صػورة ذىنيػة"( :2111) الضبع    –ٓٔ
 ( ٙٛٔ ، ص ٕٔٓٓ.) ال وع ،  لحيف االستعماؿ"

ف "( : 2114) إبرررراهيم    – ٔٔ اسػػػتمرار ووقػػػاء الػػػتعلـ وعػػػد انتيػػػاء التػػػدري  او التحصػػػيؿ وان
اليرؽ ويف مايم ف للش ص عملو عند نيايػة فتػرة الػتعلـ ووػيف 

الممارسػػػة يم نػػػو عملػػػو فػػػي ا توػػػار مػػػا  وعػػػد فتػػػرة مػػػف عػػػدـ ما
 ".يعطينا المقدار المحيوظ 

 ( ٕٓٗٛ، ص  ٕ، ج ٕٗٓٓ) إوراىيـ ،    
 التعريف اإلجرافي لالحتفاظ ) االستبقا  (:

علومػات والقواعػد ( عل  استوقاء المعينة الوحثال امس األدوي )رة طالوات الصؼ قد        
زمنيػة  إعادة ا توار التحصيؿ نيسػو ومػدة والدرجات التي يحصلف علييا وعدة الوالغية ، مقاس
( يومام مػف غيػر تعػريض الطالوػات الػ  أي تػدريس فػي المػدة الزمنيػة  ٕٔ – ٓٔتتراوح ويف ) 
 الياصلة  .

ىي مرحلة دراسية تقع  ػمف المرحلػة ال انويػة وعػد المرحلػة المتوسػطة ، :المرحمة اإلعدادية -
يخ مػػاتـ ا تشػػافو مػػف سػػنوات . ترمػػ  الػػ  ترسػػ ٖفييػػا مػػدة الدراسػػة 
وميوليـ وتم نيـ مف ولوغ مسػتوا أعلػ  مػف المعرفػة  ةوقاوليات الطل

والميارة مع تنويع وتعميؽ وعػض الميػاديف الي ريػة والتطويقيػة تمييػدام 
عدادى  للحياة اإلنتاجية . ـلمواصلة الدراسة الجامعية وان

 (   ٗ ، ص ٜٚٚٔ، لسنة  ٕظاـ المدارس ال انوية رقـ ) وزارة التروية ، ن            
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 خلفيت وظزيتأوالً:  
 ػلم البالغت  :ولاأل المبحث

 تمهيد  -
 البالغة والفصاحة والفرؽ بينهما  -

 فروع عمـ البالغة  -

 تطوير تدريس البالغة  -

 البالغة وطالب المرحمة اإلعدادية -

   
 مىهج القزائه  الثاوي: املبحث  

 تمهيد  -
 القرينة في الفكر المغوي  -

  وأنواعها في المغة العربية ائفالقر  -

 منهج القرائف في تدريس مادة البالغة  -

 
 الحتفاظ الثالث : ا ملبحثا  

 االحتفاظ والذاكرة والتعمـ  -
 أنماط الذاكرة  -

 العوامؿ المؤثرة في عممية االحتفاظ   -

 قياس االحتفاظ ) قياس الذاكرة (  -

 عمميات االحتفاظ  -

 تطبيقات تربوية تسهـ في تحسيف الذاكرة  -
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 :خلفيت الىظزيتأوالً: 
 ػلم البالغت  األول: املبحث   

 :   متهيد
طبػػا اا العػػرب عمػػة فصػػاحة التعبيػػر ق وبالغػػة القػػوؿ ق فكػػاف البيػػاف مػػف مفػػا ر ـ ق 

ور الحجػة ق وثبػات الجنػاف ر ـ ق يمدحوف بشدة العارضة ق وقوة المنة ق وظهػثوالطالقة مف مآ
   ق ويهجوف ب الؼ ذلؾ . ـوالعمو عمة ال ص ق 

 (   5 ق ص  1991ستيت  ق )ابو     
فالبالغػة قبػػؿ كػؿ شػػن  ػي فػػف مػف الفنػػوف يعتمػد عمػػة صػفاي االسػػتعداد الفطػري ودقػػة 

و ػػي لفػػظ ومعنػػػة  قوعناصػػر ا الفػػروؽ ال فيػػة بػػيف صػػػنوؼ ا سػػاليبإدراؾ الجمػػاؿ ق وتبػػيف 
ػػح  و  اً وتػػيثير  ةً لفػػاظ يمنحهػػا قػػو وتػػيليؼ لأ حسػػب  فػػي ا تيػػار الكممػػات وا سػػاليب ع ق ثػػـ دقػػةً  اً نس 

 طف الكالـ ومواقعه وموضوعاته وحاؿ السامعيف .امو 
 (   11 ت ق ص  ) الجاـر واميف ق ب 

فهػػي عمػػـ يهػػتـ بمعرفػػة ال صػػائص المغويػػة التػػي تتصػػؿ بدقػػة التعبيػػر عػػف المعنػػة وقػػوة      
دب ق ( ويحػػدد القػػوانيف التػػي تحكػػـ ا  747ق ص   1999تػػاثيرف فػػي الػػنفس . ) اسػػماعيؿ ق 

 ووترتيبهػػػا .)الػػػدليمي  ففػػػي تنظػػػيـ افكػػػار  ا ديػػػبيتبعهػػػا  أفير  ػػػي التػػػي ينبغػػػي يو ػػػذف المعػػػا
   (   752ت ق ص حسيفق ب
بهػػا العػػرب والمسػػمموف لحػػاجتهـ اليهػػا فػػي  يوائػػؿ العمػػـو التػػي عنػػأكانػػت البالغػػة مػػف و 

ف  ( ذلػػؾ  11 قص 1981اف تراكيبػػه  .) مطمػػوب ق ف الكػػريـ وسػػحرف وبيػػآمعرفػػة روعػػة القػػر 
ق    ومجػػػازف هحكامػػػأيبحثػػػوف فػػػي  المسػػػمميف ق فقػػػد شػػػغمهـ كثيػػػراً  ةفػػػي حيػػػا اً ثػػػر أف الكػػػريـ آمقػػػر ل

عجازف ق وأساليب بيانه  (    18 ق ص  7115) المشهداني ق .ونظمه ق وا 
ف الكريـ وتوجػه اييػات آوالبالغة احدى الوسائؿ المهمة التي تكشؼ اسرار اعجاز القر 

يػػػػة مقػػػػدمات آنالتػػػي ال يمكػػػػف حممهػػػػا عمػػػة الظػػػػا ر  في ػػػػذ المفسػػػػروف يضػػػعوف لدراسػػػػاتهـ القر 
   .يتحدثوف عف اييات وبالغتها بالغية او ي وضوف في مباحثها حينما

 (   15 ق ص  1991البصير ق  و) مطموب 
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ة مػػوا فػػي النػػاس قػػوة الحػػس البالغػػي واف يعػػودو ـ عب ػػر  وبػػذلؾ اتجػػه العممػػاي الػػة اف ي  
 .ف ق وال ت فة عميهـ مراميه آعميهـ أساليب القر  ؼذوؽ البياف السامي حتة ال تستغم

 (   5 ت ق ص  ) القزويني ق ب       
 ابتػػػػدايً  واصػػػػطالحاً  وتفسػػػػيراً  ولهػػػػذا مػػػػنا العػػػػرب البالغػػػػة كػػػػؿ جهػػػػد ـ ق وأثرو ػػػػا بحثػػػػاً 

بالزم شػري  جاج وعبد القػا ر الجرجػاني ق انتهػايً اي والز  كالفر   لغوياً  المفسريف الذيف نحو منحاً ب
)  .عػػف نضػػج التجربػػة البالغيػػة تي معبػػراً يف ليػػآالػػذي وضػػا كتابػػه ) الكشػػاؼ ( فػػي تفسػػير القػػر 

 (   74 – 72 ق ص  7111صبا ق 
 هلفاظػػأف الكػػريـ ومعرفػػة مػػا فػػي آيػػة العمػػـو العربيػػة ل دمػػة القػػر بقفقػػد نشػػيت البالغػػة ك

كػػػي الحػػػس وتثػػػري الوجػػػدافق وتصػػػقؿ الػػػذوؽ وتكشػػػؼ سػػػر ذ   مػػػف نػػػواحي جماليػػػة تػػػ هسػػػاليبأو 
مػػه ومعرفػػة ف الكػػريـ ومحػػاوالت فهآالبالغػػة منػػذ نشػػيتها بػػالقر  تنػػي ق لػػذلؾ ارتبطػػآعجػػاز القر اإل

في اعمة مراتب البالغػة ق شػتماله  فآف القر  ق ( 121 ق ص  1986) محجوب ق .اعجازف 
الػػة تصػػديؽ النبػػي  ةوسػػيم فعػػف طػػوؽ البشػػر  ػػذ ةال ارجػػ عمػػة الػػدقائؽ وا سػػرار وال ػػواص

ػػأ  ثػػرف ق اذا تكػػوف البالغػػة مػػف أة فػػوسػػمـ( فػػي جميػػا مػػا جػػاي بػػهق ليقت ه والػػه)صػػمة اا عميػػ  ؿ  ج 
ػأ  لكوف معموماتهػا مػف  العمـو شػرؼ الغايػات وجاللػة العمػـ بجاللػة أالمعمومػات وغايتهػا مػف  ؿ  ج 

 ف ال يعرؼ اال بها .آالقر  زعجاإف إالمعمومات ذلؾ ف
 (  17قص7111) النورانيق    

سػموب يبحػث ق فهو عمػـ ا  ةفظيمنوية والععرؼ به  صائص الكالـ الموعمـ البالغة ت  
ق ليظهػػر مػػا فػػي الكػػالـ مػػف وسػػائؿ التحسػػيف  ةوجػػه التعبيػػر الم تمفػػأوفػػي  ةفظيػػممزايػػا الالفػػي 
صػػػػميـ التربيػػػػة الفنيػػػػة والغايػػػػة مػػػػف تدريسػػػػه ق تمكػػػػيف  مػػػػففظػػػػي والمعنػػػػوي ق وعمػػػػـ البالغػػػػة مال

  . ا دبيػةالفنػي لممػؤثرات   اإلدراؾساليب الم تمفػة ق وتنميػة القػدرة عمػة يز ا يالطالب مف تم
 (    147 ق ص7111 روفق آ)السامرائي و 
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 :البالغت والفصاحت والفزق بيىهما 
بانػة  ا  البالغػة  ػي اإلفصػاح عػف حكمػة مسػتغمقة و  "السػالـ (   هعمي ) عميػ اإلماـقاؿ 
كشػػػؼ و يضػػػاح الممتبسػػػات إالبالغػػػة   "السػػػالـ ( هحسػػػف ) عميػػػالمػػػاـ . وقػػػاؿ اإل "عمػػػـ مشػػػكؿ

 (   78 ق ص  7111.) النوراني ق  "مكف مف العباراتيماحسف يعورات الجهاالت ب
اف ق وبمػػػػػ  الرجػػػػػؿ هػػػػػوالبالغػػػػػة فػػػػػي المغػػػػػة ) الوصػػػػػوؿ واالنتهػػػػػاي ( ومبمػػػػػ  الشػػػػػن ومنت

ً  ق ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ًً ػػػػعحسػػػػف التعبيػػػػر أفهػػػػو بميػػػػ    اذا  بالغػػػػًة وتقػػػػا البالغػػػػة فػػػػي  قا فػػػػي نفسػػػػه م 
 (   25 ق ص  7114تكمـ فقط .) الهاشمي ق االصطالح وصفا" لمكالـ والم

 بالغة الكالم :  – 1
البالغػة  أفويفهػـ منػه  "مطابقػة الكػالـ لمقتضػة الحػاؿ مػا فصػاحته  " البالغة في  الكيالم : 

 تعتمد عمة ركنيف أساسييف     
 مطابقة الكالم لمقتضى الحال .   احدىما : 
عتبػػػر مػػػا كالمػػػه الػػػذي يػػػؤدي بػػػه اصػػػؿ المػػػراد ي أفاعي لممػػػتكمـ الػػػة دمػػػر الػػػ  ػػػو ا والحيييال :

ف يػورد كالمػه أافا او المناسػبة التػي تممػي عمػة المػتكمـ د صوصية مػا . او  ػو الػ
 عمة صورة م صوصة مف صور التعبير . 

 .لفاظ ، مفردىا ومركبيا ا : فصاحة ال مثانيي
ولػػػـ تكػػػف الفاظػػػه فصػػػيحة ق لمػػػا كػػػاف بميغػػػا" ق ولػػػذا  فمػػػو طػػػابؽ الكػػػالـ مقتضػػػة الحػػػاؿ
 ( .   ق وليس كؿ فصيا بميغاً  توقؼ تحقؽ البالغة ) فكؿ بمي  فصيا

 (   19 – 18 ق ص  7112) العاممي ق                                          
  و الذي يصورف المتكمـ بصورة تناسب احواؿ الم اطبيف . والكالم البميغ : 

 ػرى . أ  يراد كالمه في صورة دوف إمر الذي يحمؿ المتكمـ عمة ومم ص القوؿ اف ا 
قتضػػػػا ا الحػػػػاؿ يسػػػػمة )مقتضػػػػة( ق ارة التػػػػي و لقػػػػاي الكػػػػالـ عمػػػػة  ػػػػذف الصػػػػا  و  (حػػػػاالً )يسػػػػمة 

 والبالغة  ي مطابقة الكالـ الفصيا لما يقتضيه الحاؿ .
 (    27 – 26 ق ص  7117) الهاشمي ق                                         
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 متكمم : البالغة   – 2
تعبيػػر عػػف مقصػػودف العمػػة  ةكػػاف ذا قػػدر  إذاالمػػتكمـ بالبالغػػة  ؼيتصػػ البالغيية فيي  المييتكمم :

( ق و ػػػػي ممكػػػػة وقػػػػدرة  19 ق ص 7112بكػػػػالـ فصػػػػيا . ) العػػػػاممي ق 
 (   47 ق ص  7118القزوينيق ).كالـ بمي  تيليؼيستطاع بواسطتها 

. اال بكثػرة مزاولػة الكػالـ نهػتتالساسها الذوؽ السػميـ و أنفس الفالبالغة ممكة تنطبا في 
 لكتاب والشعراي . ا ومحاكاة وشعراً  البمي  نثراً 

 (   789ق ص    7111) طا ر ق                                                      
 قفصػيا  -كػاف او متكممػاً  كالمػاً  -ف كػؿ بميػ  إ   احيدىماف   امػر أ كرتضا  مما ذ  يو 

كػػالـ مرجعهػػا الػػة االحتػػراز عػػف ال طػػي الالبالغػػة فػػي  إف   يميياثاني . ولػػيس كػػؿ فصػػيا بميغػػاً 
 (   11 ت ق ص  ) القزويني ق ب.في تيدية المعنة المراد 

  فغيػػػػر  مػػػػفف مرجعهػػػػا الػػػػة تمييػػػػز الفصػػػػيا إكمػػػػا  قعمػػػػـ المعػػػػاني بويحتػػػػرز عػػػػف  ػػػػذا 
او  قاو النحػػو  قاو التصػػريؼ  ةكشػػؼ فصػػاحة المفػػظ او عػػدمها عػػف طريػػؽ عمػػـ مػػتف المغػػوت  

نػػه ععػػدى التعبيػػر المعنػػوي الػػذي يحتػػرز  وذلػػؾ مػػا قتػػدرؾ بػػالحس والسػػميقة الصػػالحة والػػذوؽ 
ه تعػرؼ وجػوف التحسػيف والتػزييف فػي كػؿ مػف المعػاني وااللفػاظ بػا فيبػدوامػا عمػـ ال قبعمـ البياف

 (   42 ق ص  7118ني ق ي) القزو .
 ا الفصاحة :  م  أ

 ذ داللتها الفنية يبمفهومه المغوي قبؿ اف تف لفظة الفصاحة مما شاع وعرفه العرب إف
 يف    تجد لها في المعاجـ داللنو 
البالغيػوف ففػي لسػاف العػرب    هطالحي الػذي تعػارؼ عميػصػتقرب مف المعنػة اال ةدالل – 1

ػػف  و  قفصػػا الرجػػؿ فصػػاحة فهػػو فصػػيا  ق) الفصػػاحة   البيػػاف  عجمػػي   تكمػػـ بالعربيػػة ا ا ص 
 (    79 ق ص  1981) مطموب ق  (                           هـ عنه .وف  
ػػػػ – 7  أفاعمػػػػـ "   (ص المفتػػػػاح يفػػػػي شػػػػرح تم ػػػػ  فػػػػراحبكي فػػػػي كتابػػػػه ) عػػػػروس ا قػػػػاؿ الس 

وفصػا  قو ػو  ػذا المػبف  قعنه الرغػوة ق ومنػه الفصػيا  ذؤ ت  الفصاحة  ي صفة المبف الذي
 (   55 ق ص  1ق ج 7112) السبكي ق . " ذت عنه الرغوة أ  اذا 
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ق والعػػػرب تقػػػوؿ  وال قػػػر   هيػػػـو مفصػػػا ال غػػػيـ فيػػػ "وفػػػي لسػػػاف العػػػرب البػػػف منظػػػور   
 ."نه وكشفه ي  اذا ب ضوؤف واستبافق وأفصا عف الشن إفصاحاً   بدا فصا الصبا أ

 فصا (   مادة   ب ت ق) ابف منظور ق
 اذا أظهرف .  ها في نفسفصا فالف عم  أوالفصاحة   مف قولهـ        

 (   18 ق ص  1991ـو ونور الديف ق ) سم                                          
   .(1){ لِسَاواً مِنِّي أَفْصَحُ هُوَ هَازُونُ وَأَخِي}قاؿ تعالة             

 مور   أ  صؼ بها ثالثة توفي االصطالح ت
 المفرد ق والكالـ ق والمتكمـ 

 
 وصػمباً  ف الجػزؿ مػف االلفػاظ مػا كػاف شػريفاً أوالظػا ر  ةف امة المفظ وشػدة الجزالػوالفصاحة : 

 (   79 – 78 ق ص  7111النوراني ق  )غير سهؿ . 
المفػػظ وحسػػف المعنػػة ق و مػػوص الكػػالـ مػػف التعقيػػد فػػي تركيػػب  ة ػػي جزالػػ ةوالفصػػاح       

 (   75 ق ص  7117) عبد الجميؿ ق  . لفاظ جميعاً حرؼ وا ا 
 مور   أ  ربعة أحقؽ بسالمته مف تفي المفرد فت ةاما الفصاح      

تثقػؿ بسػببه عمػة المسػافق ويعسػر النطػؽ بهػا  ةوصػؼ فػي الكممػ "  و ػو تنافر الحروف  – 1
قػوؿ االعرابػي سػيؿ عػف ناقتػه فقػاؿ    فػيالهع ػا( ) ةومف ذلؾ كمم ".
 . ةفظ بها بسهولمتركتها ترعة الهع ا ( حيث اليكاد المساف يت )

 (   19 ق ص  1991ـو ونور الديف ق ) سم                                               
االسػتعماؿ  ةنوسػيو ي كوف الكممة وحشية ق غير ظا رة المعنػة وال م غرابة االستعمال: – 2

 (    71 ق ص  7111) العاممي ق .
بػه حكػـ ر وذلػؾ بػاف تكػوف الكممػة غيػر جاريػة عمػة القػانوف الػذي يتقػر   مخالفة القيياس: – 3

 .  ةفتكوف شاذ ةالصرفي ةق مف حيث الهيئة المفردات المغوي
 (   154 ق ص  7117) الهاشمي                                                   

                                                                        

 24القصص   (1)
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ح دالتي وقعت فػي قػوؿ المتنبػي يمػ ةفي السما او االبتذاؿ مف مثؿ تمؾ الكرا ي ةالكرا ي – 4
 سيؼ الدولة  

 (1)ي شريؼ النسب ش  ر  كريـ الج    مقب ال مبارؾ االسـ اغر  
 

 ي أي النفس ( . في السما  نا في قوله ) الجرش   ةوالكرا ي
 (   29 ق ص  7118) القزويني ق                                                       

مػػور بعضػػها راجػػا أ  ربعػػة أتحقػػؽ بعػػد فصػػاحة مفرداتػػه مػػف تامػػا الفصػػاحة فػػي الكػػالـ ف       
 (   71ق ص  7111نة .) العاممي ق ع ر راجا الة الموالبعض اي قالة المفظ 

 ف   امر يفيما الراجا الة المفظ ف
 اجتماعها .  ةعمة المساف في حال ةف تكوف الكممات ثقيمأو و  تنافر الكممات : – 1

 كقوؿ الجاحظ   
 (7) قبر    وليس قرب قبر حرب            مكاف قفر  بوقبر حرب 

 (   78 – 77 ق ص  7117 ق) الهاشمي                                                
 قعمػة  ػالؼ القػانوف النحػوي  هفػي تركيبػ اً يػف يكػوف الكػالـ جار أو ػو  ليف :أضعف التي – 2

ػػ(  ر ق نحػػويمػػف مثػػؿ عػػودة ضػػمير متقػػدـ عمػػة لفػػظ متػػ  غالمػػه   ب  ر  ض 
   .اً لفظ  ري( المت تعود عمة ) زيداً )غالمه ( ي. فالهاي ف(زيداً 

 
 مراف  يما الراجا الة المعنة فأو 
معنػػة المػػراد بػػه ق الالداللػػة عمػػة  ف يكػػوف الكػػالـ  فػػي  أو ػػو  المفظيي  : ديييقاحييدىما : التع  

عمػػة وفػػؽ ترتيػػب المعػػاني بالتقػػديـ والتػػي ير . والفصػػؿ بػػيف  ةلفػػاظ غيػػر مرتبػػبحيػػث تكػػوف ا 

                                                                        

ق ولد في حي بني كندة في  اشهر الشعراي العرب   ابو الطيب احمد بف الحسيف بف الحسف قالمتنبي(1)
 (549-54،ص:6891فروخ ،)الكوفة ق اشتهر بالف ر لشرؼ قومه وشجاعتهـ وبيسهـ .

 6ج  في كتاب ) الحيواف ( قعف قتمة بيد الجف  هالجاحظ   اورد الجاحظ  ذا البيت في معرض حديث(7)
 حب البيت . صاولـ يعرؼ  ق  717 ص   ق 7114ق
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ف تتجػاور ويتصػؿ بعضػها بػبعض (  و ػو أالمتالزميف ) أي الفصػؿ بػيف الكممػات التػي يجػب 
 نه يوجب ا تالؿ المعنة واضطرابه كقوؿ المتنبي   مذمـو ق  

 (1)غر دالئؿ شيـ عمة الحسب ا                 جف ت و ـ ال يجف وف بها بهـ      
                                                              غػػر ق و ػػـ اليجف ػػوف بهػػا . االحسػػب بهػػـ شػػيـ   دالئػػؿ عمػػة  قاصػػمه ق جف ػػت   افت ػػرت  

 (   79ص  ق 7117 ق) الهاشمي 
عمػػة المعنػػة المػػػراد ق  ةالداللػػ ف يكػػوف الكػػالـ  فػػي  أ  و ػػو  ثانييمييا : التعقيييد المعنييو     

ل مػػؿ فػػي انتقػػاؿ الػػذ ف مػػف المعنػػة فهػػـ معنػػاف اال بعػػد عنػػاي وتفكيػػر طويػػؿ وذلػػؾ بحيػػث ال ي  
 صمي الة المعنة المقصود . ا 

  (7)حنؼ كقوؿ العباس بف ا 
 طمب بعد الدار عنكـ لتقربوا       وتسكب عيناي الدما لتجمدا يس            

 إلػػػةحػػػوؿ تق ثػػػـ  وا لػػػـيواجػػػه الفػػػراؽ مػػػف الحػػػزف مػػػا بػػػدأ بسػػػكب الػػػدموع  لمتػػػدليؿ عمػػػة       
وذلػؾ  قه دواـ التالقػي مػف السػرور واالرتيػاح بػا ( عمػة مػا يوجدقولػه ) لنجمػنقيض  ذا فدلؿ ب

نماف الجمود يعني  مو العيف مف البكاي ق أمنه  ظناً   ب ؿ .لعف ا يةان ي ك وا 
 . اإلضافاتالتكرار وتتابا  ةفي  موصه مف كثر  أيضاً وتكوف فصاحة الكالـ        

 (   41 ق ص  7118ق  القز ويني)                                                       
عمػػػة التعبيػػػر عػػػف مقصػػػودف بكػػػالـ  ةكػػػاف ذا قػػػدر  إذاالمػػػتكمـ فيتصػػػؼ بالفصػػػاحة ق  وأمػػػا      
ي وقػت شػاي ق مػا فقػداف المػانا مػف مػرض و نػـو ونحو مػا ق أراد ق و أا فػي أي غػرض يفص
ور الكػالـ ومنظومػه ثػق واطػالع وافػر عمػة من ةجيد ةقيلمف كاف ذا سم ةالقدر نما تحصؿ  ذف ا  و 

لهػا .  ةوعمومها ما ممارسة دائم ةف فصحاي العرب ق وذا الماـ واسا بمفردات المغر مالصاد
 (   72 ق ص  7111) العاممي ق 

 ػو اف تجعػؿ لكػؿ مقػاـ مقػاال" ق  )  كمػا اشارالهاشػمي حد البالغػةأف يتضا مما تقدـ 
 قكػد فػي موضػا التوكيػد ؤ وت قطنػاب ؿ اإلمػيجازق وتطنب   حيػث يجتوجز   حيف يحسف اإلف

                                                                        

 . 179 ص  ق  ق ب تديواف المتنبي  ( 1)
موي والعباسي ق اشتهر   شاعر الغزؿ الرقيؽ والحب العفيؼ في العصريف ا  نؼحالعباس بف ا  (2)

 ( . 51 ص ب ت ق ق  1ق ج  ي لعباسا)  بمحبوبته فوز هبحبة وغزل
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ر بغيػػػػػفػػػػػة بغرضػػػػػؾ ق وت اطػػػػػب الػػػػػذكي أو نسػػػػػب لقولػػػػػؾ و أيػػػػػت ذلػػػػػؾ أ ر   اذا ر ؤ وتقػػػػػدـ او تػػػػػ
                                                                                .مػػػػػػػػػػػػػػػػػػف القػػػػػػػػػػػػػػػػػػوؿ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ حػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ مايناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػبهلمات اطػػػػػػػػػػػػػػػػػػب بػػػػػػػػػػػػػػػػػػه الغبػػػػػػػػػػػػػػػػػػي وتجعػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ  

 (   47 ق ص  7112) الهاشمي ق 
تتعمػػؽ بػػالمفظ  ةلػػايف المفػػظ   ةعمػػ ةالبيػػاف ق فهػػي مقصػػور  ةلػػآمػػا الفصػػاحة فهػػي تمػػاـ أ     

  .مة المعنة ع ةنها مقصور يالة القمب ق فك ةنهاي المعنإ ي  ةدوف المعنة ق والبالغ
 (   79 ق ص  7117عبد الجميؿ ق  )                                                   

لفػاظ ف الفصاحة مقصػورة عمػة وصػؼ ا إوالبالغة  و    ةف الفرؽ بيف الفصاحإلذلؾ ف     
والكػػالـ  ةلمكممػػ تكػػوف وصػػفاً  ةف الفصػػاحا  لفػػاظ مػػا المعػػاني و لأ التكػػوف اال وصػػفاً  ةق والبالغػػ

ف فصػاحة الكػالـ شػرط فػي ا  ق بػؿ تكػوف لمكػالـ ق و  ةلمكممػ ال تكػوف وصػفاً  ةوالمتكمـ ق والبالغػ
 . كالـ بمي    فصيا ق وليس كؿ فصيا بميغاً  ؿبالغته ق فك

 (   42 ق ص  7112) الهاشمي ق                                                       
 بػػةالمعػػاني ق و ػػي ا ػػص مػػف الفصػػاحة وتقػػا البالغػػة فػػي مرتلفػػاظ و ة لأشػػامم ةفالبالغػػ    

نفػػػس السػػػاما ال يػػػتـ اال  هف بموغػػػأتتعمػػػؽ بػػػالمعنة فقػػػط و  ةعمػػػة الفصػػػاحة ق فالبالغػػػ ةمتقدمػػػ
 (   21 ق ص  7117صاحة . ) عبد الجميؿ ق بواسطة الف

 
 :  فزوع ػلم البالغت

 مى عموم ثالثة : عم البالغة مينقسم ع   
 ( .   747 ق ص  1999) اسماعيؿ ق .) عمـ المعاني ق وعمـ البياف ق وعمـ البديا ( 

فػػػػادة ومػػػػا يتصػػػػؿ بهػػػػا مػػػػف إلتراكيػػػػب الكػػػػالـ فػػػػي ا  ػػػػو تتبػػػػا  ػػػػواص عمييييم المعييييان  : – 1
لوقوؼ عميهػػا مػػف ال طػػي فػػي تطبيػػؽ الكػػالـ بػػااالستحسػػاف وغيػػرف ليتحػػرز 

 (   81 ق ص  7111ه الحاؿ. ) النوراني ق عمة ما يقتضي
يكػػوف بهػػا مطابقػػا" لمقتضػػة  حػػواؿ الكػػالـ العربػػي التػػيأو ػػو اصػػوؿ وقواعػػد يعػػرؼ بهػػا      

 (   46 ق ص  7117) الهاشمي ق .ؽ لهيالحاؿ ق بحيث يكوف وفؽ الغرض الذي س
حواؿ المفظ العربي التي بواسطتها يطابؽ  ػذا المفػظ أعمـ تعرؼ به "فعمم المعان  ىو :       

 (   47 ق ص  7118) القزويني ق  ".ما يقتضيه الحاؿ 
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 196   ق ص1984قمطمبعبػدال) .ف عمـ المعاني يتناوؿ مباحث الػدالالت المركبػةإ        
قوبمعنػة  ةحيث داللتهػا عمػة المعنػمف فهو يتناوؿ  صائص التراكيب المغوية ) النحوية ق  (
وعمػـ المعػاني يرشػد المػري الػة الطريقػة التػي  (ق ر ا تيار التركيب المغوي المناسب لمموقؼ أ

فػػي ذ نػػه .)  التػػي ت طػػر ةعمػػة الفكػػر  ةمػػف جعػػؿ الصػػورة المفظيػػة اقػػرب مػػاتكوف داللػػ هتمكنػػ
 (   747 ق ص  1999اسماعيؿ ق 

اؽ ي ػرى فػي السػوقد يت طا ا الة عالقاتهػا بالجمػؿ ا  ةالواحد ةيبدأ عمـ المعاني بالجمم إذ  
 (   211 ق ص  7114ق  (1)افالتي  ي فيه .) حس  

 
 بواب : أىذا العمم ف  ثمانية  رصنحوي
   .ريبسناد ال حواؿ اإلأ – 1
 .حواؿ المسند إليه   أ – 7
 .حواؿ المسند أ  – 2
   .ؿعحواؿ متعمقات الفأ – 4
 .القصر  – 5
 .نشاي اإل – 6
  .الفصؿ والوصؿ – 7
 (   47 ق ص  7118) القزويني ق   .ة اب والمساوانطيجاز واإلاإل – 8
 
 ػلم البيان  – 2

ف ق واسػػتباف وغير ػػا ق وبػػاف الشػػن   اتضػػا فهػػو بػػي   ةالبيػػاف مػػايبيف بػػه الشػػن مػػف الداللػػ     
 ما ذكاي . اإلفصاح  ف   فصيا ق والبيافالشن   ظهر ق والبياف   الفصاحة ق وكالـ بي  

 ت ق مادة باف (  ور ق ب) ابف منظ                                                      
  (1){لِلْمُتَّقِنيَ وَمَوْػِظَةٌ وَهُدىً لِلنَّاسِ بَيَانٌ هَرَا} قاؿ تعالة  

                                                                        

          128 االية ؿ عمراف آ(1)



                                                                                        03    خلفية نظرية ........ الثاني الفصل 
 

ق و تػػؾ الحجػػاب دوف الضػػمير  ةكشػػؼ لػػؾ قنػػاع المعنػػ ييالبيػػاف   اسػػـ جػػاما لكػػؿ شػػ      
نػػا مػػا كػػاف ذلػػؾ البيػػاف ومػػف أي جػػنس كػػاف ذلػػؾ ائضػػي الػػة حقيقػػة ويهجػػـ عمػػة محصػػوله كفي

فهػػاـ ق نمػػا  ػػو الفهػػـ واإلإالتػػي اليهػػا يجػػري القائػػؿ والسػػاما  ةمػػر والغايػػالػػدليؿ ق الف مػػدار ا 
 وأوضحت المعنة فذلؾ  و البياف في ذلؾ الموضا .  فهاـ اإل تبمغ ييي شيبف

 (   76 ق ص  1ق ج  1968) الجاحظ ق                                                
فهػاـ ويحتػاج الػة اح  والفهػـ واإلضػياإلو الجاحظ واسا المعنة ق و ػو الكشػؼ  دفالبياف عن    
وجهػػارة النطػػؽ ق وتكميػػؿ  ق وسػػهولة الم ػػرج  ةحكػػاـ الصػػنعا  لػػة و يايػػز ق وسياسػػة ق وتمػػاـ يتم

 قامة الوزف .ا  الحروؼ ق و 
 (   167 ق ص  1981) مطموب ق                                                       

 ه"يراد المعنة الواحد بطرؽ م تمفة فػي وضػوح الداللػة عميػإعمـ يعرؼ به "وعمـ البياف        
 ف عمـ المعاني كالمفرد والبياف كالمركب .وا  ني ا ص مف عمـ المعأف  ذا العمـ ا  و  .

       (   5 ق ص  7ق ج  7112) السبكي ق                                                    
يػر فػي الػذ ف ثالبياف ي تص بدراسة الصور ال يالية التي تعبر عف المعنػة وت ف عمـإ

 المحسوسات  .بذكريات تجارب محسوسة ق و و استحضار الصور البديعية وربط المعاني 
التصػريحية والمكنيػة  ةسػتعار راضه واالأغوتناوؿ  ذا العمـ بالدراسة    التشبيه بينواعه و   

. )  (ة عػف النسػبةيػانة عف الموصوؼ ق والكيانة عف الصفة . والكيانالك )نواعها ياية بنق والك
ومجػػػػػػػاز مفػػػػػػػرد المفػػػػػػػرد المرسػػػػػػػؿ  )نواعػػػػػػػهي( . والمجػػػػػػػاز ب 748 ق ص  1999اسػػػػػػػماعيؿ ق 

 .(ومركب باالستعارة  باالستعارة قومركب مرسؿ ق
 (   765 ق ص  7117) الهاشمي ق                                                       

 يغ دػلم الب – 3
ة   كب ػق وبػدع الر   أفجاي في لساف العػرب بػدع الشػيي يبدعػه بػدعا" وابتدعػه   أنشػاف وبػد      
.)  هدعت الشػػيي   ا ترعػػتػحػػدثهاق والبػديا والبػػدع   الشػػيي الػذي يكػػوف اوال" . وأبأطها و باسػتن

 ت ق مادة   بدع (  ب ابف منظور ق 
 .أي مبدعها  (1){وَالْأَزْضِ السَّمَاوَاتِ بَدِيغُ}قاؿ تعالة   

                                                                        

   117البقرة    (1)
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 وف  االصطالح : 
البػػػػديا دراسػػػػة المحسػػػػنات ق والمحسػػػػنات كمػػػػا يبػػػػدو مػػػػف التسػػػػمية ز ػػػػارؼ الكػػػػالـ يتحقػػػػؽ     

 ( .   241 ق ص  7114ق  (1)المعنة بدونها ولكنه يحسف بها . ) حساف
 ةق وتكسػػػوف بهػػػايً و وطػػػال حسػػػناً و ػػػو عمػػػـ تعػػػرؼ بػػػه الوجػػػوف  والمزايػػػا التػػػي  تزيػػػد الكػػػالـ       
                                                 .ومعنة  ما وضوح داللته عمة المراد لفظاً  قق بعد مطابقته لمقتضة الحاؿ ورونقاً 

 (   277 ق ص  7117) الهاشمي ق                                                      
ـ ثػػ ػػػ .  774ق المتػػوفي يالعباسػػ (1)زتػػالعمػػـ  ػػو عبػػداا بػػف المعوؿ مػػف وضػػا  ػػذا أو       

 هلفػػوا فػػي  ػػذا العمػػـ وزادوا فيػػأثػػـ جػػاي بعػػد ما كثيػػروف  (7)ة اثػػر قدامػػة بػػف جعفػػر الكاتػػبفػػاقت
 ق ص  7118قزوينػي ق ال).وغير مػا  (4)ق وابػف رشػيؽ القيروانػي (2) العسػكري ابػو  ػالؿ منهـ 
او  ةكانػت عالقػة صػوتيأاو الفقػرة سػواي  ةجزاي الجممػأ( وعمـ البديا يتناوؿ العالقة بيف  172

 ( .   748 ق ص  1999قة تضاد . ) اسماعيؿ ق معنوية ق عالقة تناسب اـ عال
       
 
  

 مى ضربين : عوجوه تحسين الكالم ف  ىذا العمم وتنقسم 
 

                                                                        

الرشيد العباسي ق ابو العباس الشاعر المبدع ق له عبد اا بف المعتر بف المتوكؿ بف المعتصـ بف (1)
 (21قص 1قج7112)السبكي  مصنفات منها  الز رالرياضق البديا ق اشعار المموؾق طبقات الشعراي.

له كتب  قفالسفة الفضالي ق في عمـ المنطؽ بف جعفر بف قدامة   احد البمغاي الفصحاي ق وال ةقدام (2)
          (15 -17ق صق 17ق ج ب ت ػ. )معجـ االدباي ق  227 ةتوفي سنج اوفي ال ر  ةفي صناعة الكتاب

عالـ با دب ق له شعر وعدد كبير مف المؤلفات في التراث   الحسف بف عبداا بف سهؿ العسكري (3)
 4ق ج  ب تدباي ق  ػ .)معجـ ا    295 ةالشعري والبالغي والمغوي ق منها كتاب الصناعتيف . توفي سن

 ( . 174 – 172 ق ص 
ي  وصاحب كتاب   ) العمدة في صناعة الشعر ونقدف مرواني   الشاعر البيالحسف بف رشيؽ الق(4)

فمما تعمـ الشعر رحؿ الة القيرواف  قبالمغرب  ةولد بالمسيمم قفاؽ ( الذي طارت شهرته في اي هوعيوب
 ( . 172 ص  ق  ق 7118القزوينيق  ػ . )  462ومدح ممكها . وتوفة سنة 
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تنييييان والطبييييار واالسييييتطراد فواالسييييتخدام االورييييية ، تااالول : المحسيييينات المعنوييييية : كال
 رصاد وحسن التعميل وغيرىا . دماج واإل والمقابمة واإل

الثييان  : المحسيينات المفظييية : كالجنيياس والتصييحيف ، واالزدواج ، والسييجر والترصييير ورد 
 والتشرير وغيرىا .     زير العجز عمى الصدر ، والتط

 (   191 – 174 ق ص  7118ق  ينيالقزو ) ( 269 – 274 ق ص 7117لهاشميق )ا 
 :   أمورن البالغة تتوقف عمى عدة أمما تقدم تبين 

 االحتراز عف ال طي في تيدية المعنة المراد ) عمـ المعاني (.   – 1
 مة بالفصاحة . ) عمـ البياف ( .  الم    ا سباباالحتراز عف  – 7
 تزييف الكالـ وتحسينه بنوع مف التنميؽ ) عمـ البديا ( .  – 2

 (   74 ق ص  7111ق  العاممي( )  719 ص ت ق  ) عمار . ب                      
 تطىيز تدريس البالغت : 

ق فهو يحكػـ عمػة كثيػر مػف الظػوا ر  ا شيايالحكـ عمة  إلةمياؿ بطبعه  اإلنسافف إ
القػػبا ولكنػػه بعػػد اطالعػػه عمػػة بعػػض القواعػػد  أوالتػػي تقػػا تحػػت نظػػرف فػػيحكـ عميهػػا بالجمػػاؿ 

التػػي  ا دبػػيالتػػذوؽ  حاسػػةتنمػػو عنػػدف  ا دبيػػةه فػػي قػػراية النصػػوص سػػالبالغيػػة والنقديػػة وتمر 
سػة البالغػة ة النهائيػة لدرا و الحصيم ا دبيذوؽ تق فال ا دبيـ العمؿ يو طتها يستطيا تقاسبو 

 (  791 – 791 ق ص  7111. ) طا ر ق 
  ا دبػػيالناشػػن لتػػذوؽ العمػػؿ  وتهيػػن ا دبالبالغػػة تصػػقؿ ممكػػة  أفلػػذلؾ يمكػػف القػػوؿ        

نفسػه  ةحاجػ بقممػهيػتكمـ فيصػيب ق واف يكتػب فيبمػ   أف أراد إذاوتمهد له سبيؿ القػوؿ والكتابػة 
ف مػػدب والبالغػػة تكي ا ( . لػػذلؾ فػػاف مسػػؤولية مدرس ػػ 757 ق ص  1999ق  إسػػماعيؿ. ) 

واالرتقػػاي  بمهػػارات التػػذوؽ االدبػػي  تػػه لتنميػػة مهاراتػػه المغويػػة عمومػػاً الطالػػب ورعاي فػػي تعهػػد
 (   791 ق ص  7111) طا ر ق  .  صوصاً  هلدي

متعػاريؼ والنصػوص ق مػا لاف تدريس البالغة في مدارسنا اليـو انتهت الة مجرد حفظ       
تكمػؼ واقحػػاـ لعمػػـ ال ي ػرج عػػف كونػػه مجػرد حفػػظ لمقواعػػد ق لػذا فػػاف عمينػػا تغيػر السػػبيؿ التػػي 

يػػراد ا  ظهػػار الجمػػاؿ الفنػػي فػػي النصػػوص االدبيػػة ق و إنسػػمكها فػػي تػػدريس البالغػػة عػػف طريػػؽ 
 ؽئػػػاويراعػػػي فػػػي كػػػؿ طر  (  177 ق ص  1977) الهاشػػػمي  ق  . ة تػػػدريجياً يػػػالقواعػػػد البالغ
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زئ العممي الدقيؽ ق وتجنػب المناقشػات التػي تجسراؼ في التحميؿ ق والتدريس البالغة عدـ اإل
ب لمطالػب العامػؿ ذث يصػبا التػذوؽ عامػؿ جػيػبعاد الػنص عػف جانػب التػذوؽ بحإمف شينها 
 (   274 ق ص  7116عطا ق  طرد . )
       
  : أتي ىميا ماأ عدةمور أ   فور الطالب منو يتطمب نن تطوير تدريس البالغة وتجاوز إ
المتعممػيف الػة  ةمبػي حاجػتالتي  ةصيمدبية ا تدريس البالغة مف  الؿ النصوص ا  .1

 ة والمقطوعة عف سياقها . أالمجز  مف  الؿ ا مثمة التذوؽ الجمالة ق ال

ة لػػذاتها دبحيػػث التبػػدو مقصػػو  ة يػػتجنػػب التركيػػز عمػػة القواعػػد والمصػػطمحات البالغ .2
اف يتوصػؿ الطػالب فػي نهايػة الػدرس الػة تعريػؼ المصػطما واذا كاف مف الضروري 

 ة الستيعاب الدرس عبر البحث . يركاف الصورة فميكف ذلؾ نتيجة طبيعأديد حوت

سػػػئمة ا  طريػػػؽف عػػػحػػػثهـ المسػػػتمر لالشػػػتراؾ فػػػي الػػػدرس التشػػػجيا الػػػدائـ لمطػػػالب و  .3
جههػا المػدرس الػيهـ ق بحيػث تقػود ـ الػة تممػس التػي يو ق  المكثفة والم طط لهػا جيػداً 

 موطف الجماؿ في الصورة . 

ف يقػـو بهػذف ال طػوة الطػالب صػيمة ق عمػة اأ ةنصػوص متكاممػ طريػؽف عػالتطبيػؽ   .4
 رشادف . ا  المعمـ و  هبتوجي

ق  ونثػػػراً  المدروسػػػة شػػػعراً النصػػػوص  دبػػػي ومحاكػػػاة نتػػػاج ا تشػػػجيا الطػػػالب عمػػػة اإل .5
عنايػػة المدرسػػيف وا تمػػامهـق والتعػػاوف مػػا الطػػالب  ةمػػا تمقػػم  قو ػػذف المسػػالة الجو ريػػة 

 لهـ عمة العطاي .  عمة تصحيحها وتحسينها ليكوف حافزاً 

 (     756 – 755تق ص  )الدليمي وحسيفق ب (777 – 771صقت بق) عمار
 
 

 ػداديت : البالغت وطالب املزحلت اإل
لصػػعوبة  ونظػػراً عداديػػة المرحمػػة اإلدبػػي مػػف س فػػي الفػػرع ا ف البالغػػة تػػدر  إمػػف المعمػػـو      

ف إق فػ جديػداً  كونهػا درسػاً لالبالغة اذ انها تقـو عمة تحميؿ النصوص االدبية ونقد ا وتذوقها و 
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ومػف  نػا يمجػي المػدرس الػة اتبػاع  ةة ليست عمميػة سػهميمثمة والقاعدة البالغعممية استقراي ا 
 (  757ت ق ص  ب ) الدليمي وحسيف قفي تدريسها . (1)الطريقة القياسية 

س التوقػػػؼ عنػػػد عداديػػػة فينبغػػػي عمػػػة المػػػدر  إلة امػػػتػػػدريس البالغػػػة لممرح ددذا كنػػػا بصػػػإفػػػ     
دبػػي لػػدى ت بسػػيطة تهػػدؼ الػػة تنميػػة الػػذوؽ ا اقفػػسػػاليب والمحسػػنات و الصػػور البالغيػػة وا 

 ة التػػي ربمػػا تكػػوفيػػبػػال  فػػي اسػػت داـ المصػػطمحات البالغيشػػعار ـ بالجمػػاؿ دوف اف ا  و  هطالبػػ
يػػر الطػػالب نفصػػعبة عمػػة طػػالب  ػػذف المرحمػػة وربمػػا تػػؤدي الػػة تعقيػػد الموقػػؼ التعميمػػي او ت

 (   718 ق ص  7115شيدي ق ر مف المادة . ) صالح و ال
تقتصػر  في المرحمة االعدادية فيجػب اال    ادؼنسبة لتدريس عمـ البالغة بشكؿ الاما ب       

 ػرى العربيػة ا    ةي فػي دروس فػروع المغػمػدوف تطبيػؽ عم ةدراسػتها عمػة الموضػوعات المقػرر 
ق  1999عميمػػي نفسػػه )اسػػماعيؿ ق ودروس الػػديف كػػذلؾ بشػػكؿ ي ضػػا لمتغيػػرات الموقػػؼ الت

دراؾ ا  لفػػاظ و مػػف تعػػرؼ دالالت ا  ه( . الف  ػػذا الطالػػب وصػػؿ الػػة مرحمػػة تمكنػػ 755 ص 
التها لو دالمجػردة وربطهػا بمػالعالقات بيف معػاني التراكيػب والعبػارات ق ويؤ مػه لمعرفػة المعػاني 

 ( .   271 ق ص  7116الحسية .) عطا ق 
صػػػولها أ  فهػػػـ قواعػػػد المغػػػة و  همطالػػػب ق وتسػػػهؿ عميػػػلمػػػف المػػػواد الممتعػػػة  تعػػػد مػػػادة البالغػػػة  

ودراسػػػػتها ضػػػػرورية لطالػػػػب المرحمػػػػة االعداديػػػػة النهػػػػا .(   751 ق ص  1999اعيؿ ق )اسػػػػم
نهػا تجمػا فػي طبيعتهػا بػيف بهػا  ػذا الطالػب ق و  تتصؿ الة حد كبير بمرحمة النمو التػي يمػر

 جانبيف ضرورييف لتنمية ش صية  ذا الطالب و ما   العمـ والفف .
 (   271 ق ص  7116) عطا ق                                                         

كي الحػػػس ق ولػػػيس مػػػف العمػػػـو التػػػي تشػػػحذ ذدبػػػي ق ينضػػػج الػػػذوؽ ق ويػػػأفالبالغػػػة فػػػف 
 ضافة جديد مف المعمومات والحقائؽ . إالفكر او تصقؿ العقؿ ب

 (  211 ت ق ص  ) ابرا يـ ق ب                                                
                                                                        

لكػػؿ الػػة اثنػاي التفكيػػر مػػف أفػػي يػػتـ انتقػػاؿ العقػػؿ  إذعكػػس الطريقػػة االسػتقرائية  ي ػػو الطريقػة القياسػػية   (1)
(  121 ق ص  7111 ػػػروف  ق آها . ) السػػػامرائي و تذكر القاعػػػدة ثػػػـ نبػػر ف عمػػػة صػػحبػػجػػزي فنبػػػدأ ال

يقػػة  يػػرة مػػف الطر موسػػعة لم طػػوة ا  ةتػػا" طػػويال" ومػػا  ػػي اال صػػور قو ػػدف الطريقػػة سػػريعة التسػػتغرؽ و 
 ( .  215 ق ص7112االستقرائية)الحيمةق 
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دراؾ ا   داؼ تدريس البالغػة  فػي  ػذف المرحمػة  ػو تنميػة الػذوؽ الفنػي و أ ـ أولعؿ مف 
 . فنياً  تقويماً  ه دبي وتقويمال صائص الفنية لمنص ا 

 (   751 ق ص  1999) اسماعيؿ ق                                               
ن دراسييية البالغييية ضيييرورية لطاليييب المرحمييية أ وتتفييير الباحثييية مييير عطيييا فييي      

   يأت :االعدادية بسبب ما
دراؾ العالقػة بػيف لفظػة إف النمو العقمي لهذا الطالب وصؿ الة مرحمة يستطيا فيهػا إ .1

بعػض  عمةف يسػيطر أبااللغػاز فػي  ػذف المرحمػة  هواقػا ا تمامػ ق ويستطيا مػفا رى و 
 عماؿ العقؿ . إالة  دفالمفظية التي تاالمعاني في المحسنات 

 -اسػتعداد طبيعػي  همػف لديػل -مفنوف الجميمة ل هف النمو االنفعالي لهذا الطالب وميمإ .7
لجانػػب مػػف  اً عابشػػإيظهػػر فػػي  ػػذف المرحمػػة ق وقػػد يجػػد فػػي بعػػض الشػػوا د البالغيػػة 

 .   تهمو ب

قػػػراف ق الػػػة جماعػػػة ا  ـالنمػػػو االجتمػػػاعي يتطمػػػب ت طػػػي مرحمػػػة الرشػػػد واالنضػػػما  .2
جعػػػؿ لكػػػؿ مقػػػاـ مقػػػاؿ تاالسػػػاليب البالغيػػػة بوتحقيػػػؽ المكانػػػة االجتماعيػػػة ق واإللمػػػاـ 

  ريف . عمة الت اطب ما اي هيساعدف عمة النجاح . وتنمي قدرت

فػػػي فهػػػـ ا لفػػػاظ ق  هيتزايػػػد ق ويعتمػػػد عمػػػة قدرتػػػ ةرحمػػػالنمػػػو المغػػػوي لطالػػػب  ػػػذف الم .4
المفظيػػػػة  هوالتعبيػػػػرات المغويػػػػة  الم تمفػػػػة ومعرفػػػػة مترادفػػػػات الكممػػػػات فيزيػػػػد مػػػػف ثروتػػػػ

 .   هسموب التعبير لديأو 

شػػيي معػػيف فػػي  ػػذف المرحمػػة ق ويبػػدو فػػي ا تمامػػه العميػػؽ الػػة يتضػػا ميػػؿ الطالػػب   .5
 ةحينمػػػػػا يتعػػػػػرض الطالػػػػػب ل بػػػػػرات كثيػػػػػر  تنبثػػػػػؽ الميػػػػػوؿو  النشػػػػػاط الم تمفػػػػػة ق  هوجػػػػػيب

 (   277 – 271 ق ص  7116) عطا ق .ومتنوعة 
 
 
 مىهج القزائه  الثاوي: املبحث 

 تمييد  -
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يف نيػػػفكػػػار المعأمػػػور التػػػي تشػػػغؿ وفػػػؽ المنػػػا ج الحديثػػػة مػػػف ا  عمػػػة ف البحػػػث المغػػػويإ
بهػػػذا   يػػرة نهوضػػاً وقػػد شػػهدت السػػػنوات ا  قبالدراسػػات المغويػػة سػػػواي العربيػػة منهػػا او غير ػػػا

 ومتعددة الجوانب . ةلت قضايا مهمو ناتلفت كتب ودراسات أ  هجي و مننة النحالم
 (    7 ق ص 1986) زويف ق                                                              

الػػدارس فػػي بحثػػه فػػي أي لغػػة ق ينبغػػي اف تتػػوافر فيػػه  صػػمتاف ق  هوالمػػنهج الػػذي يتبعػػ       
مػػف نظريػػات  اً عميهػػا او مسػػتعار  مػػف طبيعػػة المغػػة ق فػػال يكػػوف مقحمػػاً  اً دولػػة اف يكػػوف مسػػتم ا

مغػػػرض الػػػذي قصػػػدف الباحػػػث مػػػف ل ق واال ػػػرى اف يكػػػوف المػػػنهج مالئمػػػاً وافكػػػار غريبػػػة عنهػػػا 
 ا ػػػا وت بحسػػػب ا ػػػتالؼ اال ػػػداؼ التػػػي يتو دراسػػػته ق ومػػػف  نػػػا تتبػػػايف منػػػا ج المغػػػة ق وتتفػػػا

 يحػػؽلمػػنهج دوف غيػػرف وال  مباحػػث اف يتعصػػبلهـ لمغػػات ق ولػػذا ال يصػػا البػػاحثوف مػػف دراسػػت
 ػػػر ق فمكػػػؿ مػػػنهج فضػػػمه ق حػػػد ا فضػػػؿ عمػػػة ا دعي  لػػػه اف يفاضػػػؿ بػػػيف المنػػػا ج ق او ي ػػػ

 (   22 ق ص  7119لموسوي ق وميدانه الذي يطبؽ فيه . ) ا
المغػػات بػػالتغير الػػداللي لمغػػة ق ومراحػػؿ تطػػور لغػػة  ةج التػػاري ي يعنػػي فػػي دراسػػهلمنافػػ

ق  هواحػػدة او مجموعػػة مػػف المغػػات عبػػر مسػػيرتها ق ومظػػا ر  ػػذا التطػػور ق واسػػبابه ق ونتائجػػ
سػػس وائػػؿ  ػػذا القػػرف الػػة مجموعػػة مػػف ا   أصػػؿ المغويػػوف الغربيػػوف فػػي القػػرف الماضػػي و و وت

 لتاري ي ( لعمـ يدعة ) بعمـ المغة ا نوالمفا يـ والقواعد مما  ي
 (   27 – 26 ق ص  1986) زويف ق                                                   
دراسػػات نصػػية ترمػػي الػػة فهػػـ الػػنص مػػف  تفالدراسػػات السػػابقة لممػػنهج التػػاري ي كانػػ

تتػػابا الظػػوا ر مػػف حيػػػث ا ق لغػػػرض الوقػػوؼ عمػػة معنػػاف ق امػػػ ه ػػالؿ المعػػايير المسػػتقاة منػػ
 ذا المػنهج يكف المطمب ا ساسي في تمؾ الدراسات قوقد ظهرت بشائر ي فمـ تطور ا التاري 

 عند ) جريـ ( الذي يعد مؤسس عمـ المغة التاري ي او المنهج التاري ي .
 (    77 ق ص  1997ق  ) عمايرة                                                       

ر ق يساسػػه دي سوسػػأرسػػة أفػػي اوربػػا والػػذي  ف ر دامػػا المػػنهج الوصػػفي فقػػد ظهػػرت بػػوا
ظليػػػه الفضػػػؿ فػػػي بيػػػاف  ػػػذا المػػػنهج و اويعػػػود  هػػػار منافعػػػه فػػػي الػػػدرس المغػػػوي ق فهػػػو يعنػػػي ا 

و ػػو ق (   11    ق ص 1986  ) زويػػف ق بوصػػؼ المغػػة مػػف حيػػث  ػػي تنظػػيـ قػػائـ بذاتػػه .
 ةتمػػد المالحظػػتع ةوصػػفي ةنظػػر  ةفهػػو ينظػػر الػػة المغػػ قي تمػػؼ عػػف الػػدرس التقميػػدي او القػػديـ
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لمظوا ر المغوية الموجودة بالفعؿ وال يهػدؼ مػف ذلػؾ الػة وضػا قواعػد يفرضػها عمػة  ةالمباشر 
لصػرفي والنحػوي ق بؿ كؿ ما يهػدؼ اليػه و ػو وصػؼ نظػاـ المغػة الصػوتي وا ةالمتكمميف بالمغ

 (   71 ق ص  1999 حمد  قأووضا معاجمها . ) 
ات يػػرض القاعػػدة أي يبػػدأ بالكمعػػي ب ػػالؼ المػػنهج الوصػػفي قػػائـ عمػػة والمػػنهج المعيػػار       

اف فػ المغويػة اساسػاً  ةيعتمد الماد استقرائياً  تق ولما كاف المنهج الوصفي منهجاً نتهي بالجزئيايو 
عػف الوصػؼ ويتػيوؿ لمػا  ػرج عػف القواعػد التػي  ىينػوي اساسػاً  ةعياري يعتمد القاعدمالمنهج ال

 ويالت ق او يحكػػػـ عميهػػػا بالشػػػذوذ والقمػػػة اف لػػػـ يجػػػد فيهػػػا تػػػاويالً التػػػي تةحكػػػاـ شػػػييصػػػوغها ب
ال تنسػػػب الػػػة لغػػػوي معػػػيف ق ومػػػف ثػػػـ  ةالمعياريػػػو ( .  72 ق ص  1986) زويػػػف    مناسػػػباً 

التوجػػػد لهػػػا مالمػػػا او سػػػمات او اوصػػػاؼ مكتوبػػػةق فػػػي مؤلػػػؼ مػػػف مؤلفػػػات احػػػد المغويػػػوف ق 
ق ثػـ سػارت االبحػػاث  وحػدد معالمػه اوالً ج وانػه قػد وضػعه بحيػث يكػوف  ػو صػاحب  ػذا المػنه

 (    16 ق ص  1989لؾ . ) ياقوت ق بعد ذ مية مفعالمغوية 
   ةتيػػتمثمهػػا العبػػارة اي رةتقميديػػة مشػػهو  ةفكػػر  ةوالمعياريػػ "بشػػر يقػػوؿ    لػػذلؾ نجػػد كمػػاؿ

ق 1975)  بشػػػرق ".النػػػاس ق وليسػػػت مػػػا يتكممػػػه النػػػاس بالفعػػػؿ  هتكممػػػي ػػػي مايجػػػب اف  ةالمغػػػ
قوله فكرة تقميدية مشهورة تدؿ عمة أنه لـ ينسبها الة أحد قولػـ يصػفها بينهػا مػنهج ف( ق56ص

ا او يحػػدد نشػػيتها بػػزمف معػػيف قاو يػػذكر بػػدأ اشػػتهار ا قاو يحػػدد مالمحهػػا اال بينهػػا المغػػة كمػػ
   (16 قص  1989يجب أف تكوف. )ياقوت ق

الدراسػات المغويػة الغربيػة اما المنهج التحويمي فهو مف المنػا ج الحديثػة المعاصػرة فػي 
ثػػػرف مجمػػػؿ أواوربػػػا ق ومدرسػػػة ق ونظريػػػة واتبػػػاع ق وبمػػػ   اق واصػػػبا لػػػه شػػػيف كبيػػػر فػػػي امريكػػػ

ة مػػػف ميػػػويالدراسػػػات المغويػػػة العالميػػػة ومنهػػػا الدراسػػػات المغويػػػة العربيػػػة ق وتت ػػػذ المدرسػػػة التح
 لها في فهـ وتحميؿ الظا رة المغوية . العقالني اساساً  (ديكارت)منهج 

 (   42 ق ص  1986) زويف ق                                                           
ف أويػػرى  ػػذا المغػػوي  قوكػػاف صػػاحب  ػػذا االتجػػاف  ػػو المغػػوي االمريكػػي ) تشومسػػكي(

تكػػوف لهػػا  ػػذف أف ويػػة فػػي نشػػاط االنسػػاف ق ولهػػذا لػػيس مػػف المعقػػوؿ يـ الجوانػػب الح ػػأ ةالمغػػ
 ا مػػػف العقػػػؿ ق دريػػػجيسػػػعة الوصػػػفيوف الػػػة ت ةثػػػـ تتحػػػوؿ الػػػة مجػػػرد تراكيػػػب شػػػكمي ة ميػػػا 

) تشومسػػػػكي ( كػػػػاف يقػػػػيـ نظريتػػػػه عمػػػػة اسػػػػاس عقمػػػػي ق ويحػػػػاوؿ اف يفسػػػػر أف ومعنػػػػة ذلػػػػؾ 



                                                                                        40    خلفية نظرية ........ الثاني الفصل 
 

)   .وراي ػا مػف دوافػا عقميػة ومنطقيػة ويكشؼ عما قايناسب ا ميته عقمياً  تفسيراً  ةظوا ر المغ
    ( 16 - 17 ق ص  1979ق الراجحي 

يف او تػػػالمقابمػػػة بػػػيف لغتػػػيف اثن هالمػػػنهج التقػػػابمي وموضػػػوع ومػػػف منػػػا ج المغويػػػة ايضػػػاً 
فهػػػو  فػػػه   ق أي بػػػيف مسػػػتوييف لغػػػوييف متعاصػػػريف ق وامػػػا  د ةولغػػػ ةيف او لهجػػػتػػػلهجتػػػيف اثن

 ير ذو  ػػػدؼ بينػػه وبػػيف المػػنهج المقػػارف ق فػػا  فػػػرؽ ة اثبػػات الفػػروؽ بػػيف المسػػتوييف ق وثمػػ
ف لػػه يالكشػػؼ عػف جوانػػب الماضػي فػػي المغػة ق امػػا المػنهج التقػػابمي فػال شػػ هتػاري ي يحػػاوؿ بػ

ذات  ػػدؼ تطبيقػػي فػػي مجػػاؿ تعمػػيـ المغػػات ق يتػػو ة  هتاتمامػػات التاري يػػة ق ودراسػػ بهػػذف اال
منهػػا ابػػراز الفػػروؽ بػػيف نظػػامي لغػػوييف ق لغػػرض تػػذليؿ الصػػعوبات التػػي تواجػػه متعممػػي احػػد 

 (   41 – 77 ق ص  1972ق    ذيف النظاميف . ) حجازي
النحػو بالفمسػفة اليونانيػة ومنطػؽ ارسػطو  ينتاج تيثر عممػا ما منهج القرائف فما  و االأ

كػاف لهػذا المبػدأ شػاف فػي  "فػي النحػو  ةيػأ العم  دكور عف مبدابرا يـ م ثر يقوؿ ق وعف ذلؾ ا 
ة التػي يقػاـ يػة  ػي الدعامػالنحو العربي اليقؿ عف شانه في المنطؽ االرسطي . ذلػؾ الف العم  
) . دة مبػػدأ العميػػة الفمسػػفي يػػعميهػػا القيػػاس النحػػوي والمنطػػؽ ومػػا نظريػػة العامػػؿ النحويػػة اال ول

 (   64 ق ص   1986محجوب ق 
مترابطػػة ق فالجممػػة فػػي مػػنهج القػػرائف  ػػي بػػؤرة التحميػػؿ المغػػوي . وتكػػوف اجزاؤ ػػا  

ػػا ا ق -القػػرائف  -جػػزاي والعالقػػات فعنػػد دراسػػتها تحمػػؿ  ػػذف ا  صػػوؿ التػػي تعمػػؿ عمػػة وتوض 
ق بهػػذف القػػرائف  فهامػػاً ا  و  فهمػػاً  سػػميماً  تكمـ عمػػة اسػػتعماؿ المغػػة اسػػتعماالً لػػربط بينهػػاق وتعػػيف المػػا

ها غو صػمػف حيػث  غيػر مقبولػة منطقيػاً  ويتمكف المػتكمـ مػف الحكػـ عمػة الجمػؿ بانهػا مقبولػة ا
بهػـ حاجػػة الػة مقػػدرة تمكػنهـ مػػف فهػـ العالقػػات المنطقيػة ) القػػرائف ( بػػيف  وف. فػػالمتكمم لغويػاً 

  مية القرائف . أمدلوالت المغة ق و نا تبرز 
 (   28 ق ص  7119) الموسوي ق                                                 

 
 
 ت يف الفكز اللغىي :  ىالقزي   
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نهػا مشػتقه يالفصؿ االوؿ معنة القرينة في المغػة باوضحت التعريفات التي وردت في         
ريف الشػيي مػرتبط قػشػدف او ربطػه ق و  ييق فقرف الشػ ةمتعدد ( والذي له معاف  فر  ) ق   ةمف لفظ

اصػػر أو  مػػف  بػه ق ولػػذا يطمػػؽ عمػػة صػػاحبؾ الػػذي يقارنػػؾ بػػالقريف ق لمػػا يػػربط بػػيف الصػػاحبيف
 هتقػػارف زوجهػػا ق وجػػاي فػػي  ػػذا المعنػػة نفسػػنهػػا ة  نػػالمحبػػة وكػػذلؾ يطمػػؽ عمػػة الزوجػػة القري

 ما اجمعت عميه المعاجـ .  ذاو  .(1){مُقْتَسِوِنيَ الْمَالئِكَةُ مَؼَهُ جَاءَ  }قوله تعالة 
فهػػي ق  فالقرينػة امػػر يشػير الػة المطمػػوب او مايػدؿ عمػػة المػراد  صييطالحاال اميا فيي          
امػف المػبس الحاصػؿ مػف تركيػب المفػردات  ة او معنوية . او حالية يتـ مف  اللهػايظا رة لفظ

مف احواؿ ال تنفػؾ عنهمػا . وقػد ورد ذلػؾ فػي الفصػؿ االوؿ   ةق او  ي مايمـز الكالـ او الجمم
  . 

بػؿ انهػـ  و لغويػاً ا اً نحويػ اً يف المتقػدميف مصػطمحيظهر عند النحو ية لـ نف مصطما القريإ     
يػػػة ق الػػػرابط ق المعجمػػػي منهػػػا   ) اي دفػػػة لمعنا ػػػاريبػػػةق او مراقاستعاضػػػوا عنػػػه بمصػػػطمحات 

 (  7 ق ص  7117) عزيز ق . (  ةمارة ق الداللالدليؿ ق ا 
ثنػػاي حديثػػه أة ق وذلػػؾ فػػي نػػف القريعػػ يػػة عوضػػاً فهػػذا سػػيبويه  قػػد اسػػتعمؿ مصػػطما اي       

ال برعميهػا ق  ةعمة القرائف الحالية المصػاحبة لمكػالـ او داللػ ظا رة حذؼ المبتدأ اعتماداً  فع
ية لؾ عمة معرفة الش ص فقمت   عبداا وربػي ( آيت صورة ش ص فصار أفقاؿ   ) انؾ ر 

ة الحػاؿ كانػت نػراد اف يقػوؿ اف قريأه يف سػيبو ي( قفك 121 ق ص  7ت ق ج  ه ق بي.) سيبو 
 سبب التعرؼ عمة صاحب الصورة ق 

ف المفظػة الواحػدة مػف إفػ "قولػه    ة عندف تعني الػرابط ويتضػا ذلػؾ فػيند فالقريما المبر  أ      
ق  4ت ق ج د ق ب. ) المبػػر   "قرنتهػػا بمػػا يصػػما حػػدث معنػػة  ق واذا االسػػـ والفعػػؿ التفيػػد شػػيئاً 

تعطػػػي معنا ػػػا اال اذا  ال ةالواحػػػد ةف المفظػػػإنػػػه قػػػاؿ يد كر  بػػػ( وتػػػرى الباحثػػػة اف الم 176 ص 
 ة السياؽ . نرنتها بغير ا في سياؽ جممة ق ويتضا بهذا قريقربطتها و 
شػػاد ) ت بة عنػػد ابػػف بانػػمػػف القري رة عوضػػاً مػػاويالحػػظ اسػػتعماؿ مصػػطما الػػدليؿ او ا       
فػػػػي  ة مصػػػػطمحا نحويػػػػاً نػػػػـ ظهػػػػر مصػػػػطما القريثػػػػق ة ػػػػػ ( فػػػػي شػػػػرحه المقدمػػػػة المحسػػػػب 469

                                                                        

  52  الز رؼ (1)
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ق ووضػػػحه شػػػارحه ابػػػف يعػػػيش ق  هالزم شػػػري فػػػي مفصػػػم هسػػػتعمماعصػػػور لغويػػػة متػػػي رة ق ف
  ة لغوية .نبعد ما قريواستقرت عند النحاة 

ة المغويػػػة ق الف وجػػػود نػػػف الػػػرابط  ػػػو المعنػػػة المغػػػوي المطػػػابؽ لمعنػػػة القريأيمكػػػف القػػػوؿ    
يسػػػهـ فػػػي ربػػػط اجػػػزاي الجممػػػة ق واظهار ػػػا وحػػػدة كاممػػػة واضػػػحة السػػػمات  ةة فػػػي الجممػػػنػػػالقري

ق عمػة منػواؿ  والمعالـ والدالالت ق فالمتكمـ في اثناي حديثه يقػـو بتنظػيـ كالمػه بكيفيػة  اصػة
ة لممػتكمـ التعبيػر عػف نسػيتية معينػة كػي رفمعيف ق ترتبط فيه الكممات ق بعالقات صوتية وص

فصػػػاح عػػػف إلعمػػػة القػػػرائف التػػػي تعػػػيف عمػػػة ا ف سػػػامعيه مػػػف فهمػػػه معتمػػػداً غرضػػػه ق ويمك ػػػ
.  هقة دوف شػػػعور منػػػه ق فيسػػػتعيف بهػػػا فػػػي فهمػػػيدركها المػػػتكمـ سػػػميػػػق و ػػػذف القػػػرائف  دالمقصػػػو 
 (   7 ق ص  7117غة .) عزيز ق جمؿ الم هوافهام
وجميػا  " هحاليتها بقولػو ومعنويتها  تهاوقد اشار الجاحظ الة انواع القرائف مف حيث لفظ      

اصػػناؼ الػػدالالت عمػػة المعػػاني فػػي لفػػظ وغيػػر لفػػظ ق  مسػػة اشػػياي ال تػػنقص والتزيػػد اولهػػا 
 .   " ةتسمة نصبالمفظ ق ثـ االشارة ق ثـ العقد ق ثـ ال ط ق ثـ الحاؿ ثـ 
 (   76 ق ص  1ق ج1968الجاحظ ق )                                                  

واالداة ق واالشػارة  قيػةتعدكػالربط ق وال مػةالقػرائف المفظيػة فػي الجم هفالمفظ يعني ب 
او  او وعيػػػداً  اً ر ف ق او بالحاجػػػب ق فيكػػػوف ذلػػػؾ زجػػػس ق او بػػػالعيأتكػػػوف امػػػا باليػػػد ق او بػػػالر  

لممػػػتكمـ ق والعقػػػد قرينػػػة  ةالنفسػػػي ةالتػػػي تعبػػػر عػػػف الحالػػػقق والمقصػػػود بػػػه قرينػػػة الحػػػاؿ  تحػػػذيراً 
ئر ق وال ػػػط ) التػػػرقيـ ( ابػػػالحروؼ وبالضػػػم وق واتاالدبػػػق وتكػػػوف   ةالػػػربط بػػػيف اجػػػزاي الجممػػػ

حالػػة ) التنغػػيـ والنبػػر ( ق وقرينػػة الحػػاؿ أي بػػػ  اً يػػعػػوض عنهػػا  لفظياليػػة عة العالمػػات االنفنػػقري
صػاحبها ق وحيمػة  ةة عػف صػور ئنػالش ص وموقفه عند تمفظػه الجممػة ق و ػذة االنػواع صػورة با

ة ثػػـ عػػف حقائقهػػا مػػاف المعػػاني فػػي الجمعيػػم الفػػة لحيمػػة ا تهػػا ق و ػػي التػػي تكشػػؼ لػػؾ عػػف ا
 (   76ق ص  1ق ج1968تفسير . ) الجاحظ ق الفي 

يقػـو عمػة اسػاس القػرائف المفظيػة والمعنويػة . نحػو تعمػؽ لفظػه  ةاف تعمؽ مفػردة بمفػرد        
ة المطابقػػػة فػػػي العػػػدد ) االفػػػراد ق التثنيػػػة ق الجمػػػا ( والنػػػوع ) التػػػذكير نػػػبمفظػػػه مػػػف حيػػػث قري

كيػػر ... الػػد وقػػد يكػػوف مػػف حيػػث قرينػػة الػػربط ق سػػواي اكػػاف بػػربط نوالتينيػػث ( والتعريػػؼ والت
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نػػػػة االشػػػػارة عم المضػػػػارع اـ بػػػػربط معنػػػػوي كمػػػػا فػػػػيالجػػػػـز والنصػػػػب بالفعػػػػؿ   اتلفظػػػي كػػػػادو 
 (    7 ق ص  7117التكرار . ) عزيز ق و 

ات قػػػػد القػػػػا ر الجرجػػػػاني  ػػػػي البحػػػػث عػػػػف العالبػػػػعظـ لنكمػػػػا اف مقومػػػػات نظريػػػػة الػػػػ        
او المتباعدة لمكممات عف طريؽ الروابط المعنويػة ق ومػا ا ميػة البحػث  –القرائف  –التجاورية 
جػػػػراف أكيبيػػػػة ق فانهػػػػا ال تمثػػػػؿ سػػػػوى مسػػػػتوى مػػػػف مسػػػػتويات البحػػػػث الػػػػذي ات التر قػػػػفػػػػي العال

                                    ( . البالغةسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرار أو  اإلعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز دالئػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ)  هالجرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاني فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كتابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 (        127 ق ص 7111) محمد ق 
ق   ػػذ الكػػالـ دفعػػة واحػػدةأ ميػػة تعمػػؽ االجػػزاي بعضػػها بػػبعض و أظـ اكػػدت نفنظريػػة الػػ       

وضػا ات وتفسػر الظػوا ر المغويػة وتقػظـ العالنكوف مف سمسمة مػف القػوانيف التػي تػتفالتعميؽ ي
 (   7 ق ص  7117المعنة . ) عزيز ق 

اف االلفػػػػاظ  مشػػػػؾ مجػػػػاالً ليػػػػدع  ال فقػػػػد اتضػػػػا اذف اتضػػػػاحاً  "ولػػػػذا يقػػػػوؿ الجرجػػػػاني         
واف الفضػيمة و الفهػا فػي قمف حيث  ػي كمػـ مفػردة  التتفاضؿ مف حيث  ي الفاظ مجردة وال

 ".ذلؾ مما التعمؽ له بصريا المفظ  هماليمة معنة المفظة لمعنة التي تميها . وما اشب
 (  46 ت ق ص ) الجرجاني  ق ب                                                      

 
   :وىاػهاأالقزائه يف اللغت الؼزبيت و

منظمػا  د يسػعة الػة الكشػؼ عػف ظػوا رف كشػفاً لكؿ فرع مف فروع الدراسػة مجػاؿ محػد        
اني بػاؿ ال يهبط به عف مسػتوى المجيعتمد عمة التصنيؼ والتجريد ق فالنحو مثال" يدور في م

                         .                                 التي تتسـ بتماـ الفائدة  ةالمفرد ةالصرفية ق وال يرقة به مستوى الجمم
 (   772 ق ص  7114ق 1) حساف

داللي والمفظػػي ق الف الجممػػة الػػفالجممػػة ينبغػػي اف يرضػػيها العقػػؿ مػػف حيػػث التناسػػؽ         
في الػذ ف عمػة وجػه منػتظـ ق وعمػة شػكؿ  ةعبارة عف االلفاظ التي تعبر عف المعاني المذكور 

ف توالػت إلػيس الغػرض بػنظـ الكمػـ ق  ". والة  ذا ذ ب الجرجاني في قولػه   جزايمتناسؽ ا 
داللتهػػػا عمػػػة الوجػػػه الػػػذي اقتضػػػاف العقػػػؿ ق فالعقػػػؿ  نػػػا  ػػػو  تالفاظهػػػا فػػػي النطػػػؽ بػػػؿ تناسػػػق
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المتناسقة ا جزاي ق والجممػة التػي  ةيز بيف الجمميصدر االحساس الذي يقود الساما الة التمم
 (   51 ت ق ص  صية . ) الجرجاني ق بال تتوافر فيها  ذف ال ا

النحػو وعمػـ المعػاني ف اساتذة المغة العربية الة االرتبػاط الشػديد بػيف عمػـ مويشير الكثير       
ف عممػي النحػو والمعػاني ال يمكػف الفصػؿ بينهمػا ق ويقولػوف اف ماتركػه لنػا عبػد إقفهـ يقولػوف 

اشػارات ذكيػة الػة الطريػؽ الػذي  يعػدسػات فػي دالئػؿ االعجػاز وغيػرف القا ر الجرجاني مػف درا
بدراستهـ النحو وب اصة ماقػاـ بػه عبػد القػا ر مػف دراسػة ) الػنظـ  فف يسمكو أكاف عمة النحاة 

 (   226 ق ص  7114ق  7اف) حس  . العربية  ة( في المغ
ا هػػف المغػػة ظػا رة اجتماعيػة وانأوا الػة نػمػػا فطبولكػف البمغػاي فػي اطػػار شػكمية البالغػة ر       
طة اسػف تحميمهػا بو كػة االرتباط بثقافة الشعب الذي يتكممها واف  ذف الثقافة فػي جممتهػا يمشديد

( فمقػاـ الف ػر غيػر اً منهػا ) مقامػ  مفة التي يسموف كػالً تحصر انواع المواقؼ االجتماعية الم 
 قـ جػرامػمقاـ المدح ق و مػا ي تمفػاف عػف مقػاـ الػدعاي او االسػتعطاؼ او التمنػي او الهجػاي و 

( الف صػػػورة ) المقػػػاؿ (  ت تمػػػؼ فػػػي نظػػػر  مقػػػاـ مقػػػاالً  وكػػػاف مػػػف رأي البالغيػػػيف اف ) لكػػػؿ
 (      227 ق ص  7114ق  7افالبالغييف بحسب المقاـ . ) حس  

الطبيعيػػة  ةي تػػربط الرمػػز بػػالمعنة فتنظػػر فػػي العالقػػتػػف البالغػػة تنظػػر فػػي العالقػػات الإ      
عيػة القائمػة ديي المحسػنات البفػافيتػه و قمحاكػاة المعنػة ق ووزف الشػعر و  و فػي تػيليؼ االلفػاظق

في الكػالـ عػف الحقيقػة  ةا والجناسق وتنظر في العالقة العرفيجعمة التصرؼ في المفظ كالس
والمجاز وفي مطابقة الكالـ لمقتضة الحاؿ وفي الفصاحة ونحػو ذلػؾ ق ثػـ تنظػر فػي العالقػة 

 الكنايات والمحسنات المعنوية .و عارات ة في التشبيهات واالستنيالذ 
 (   217 ق ص  7114ق (1) اف) حس                                                     

الوصػفية فػي الوقػت الحاضػر  ة) المقاـ (  ي المركز الذي يدور حػوؿ عمػـ الداللػ ةففكر       
يػػػػه العالقػػػػات واالحػػػػداث ه االجتمػػػػاعي  الػػػػذي تتمثػػػػؿ فجػػػػو ػػػػو االسػػػػاس الػػػػذي يبنػػػػة عميػػػػه الو 

ي المعنػػة عمػػة المسػػتوى الجػػإف أ( . و  ؿالمقػػا)داي أسػػاعة  دوالظػػروؼ االجتماعيػػة التػػي تسػػو 
يعطينػا اال )  مسػتوى المعجمػي فػوؽ ذلػؾ الالالوظيفي ) الصػوتي والصػرفي والنحػوي ( وعمػة 

   .ائدة الكبرى في تحديد المعنةفو ي القرائف ذات ال (  ؿة المقانمع
 (    228 ق ص  7114ق  7اف) حس                                                       
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يف ) المقػػاـ والمقػػاؿ ( فػػاف الشػػكؿ تفػػاذا كػػاف المعنػػة الػػداللي يعتمػػد عمػػة  ػػاتيف الػػدعامي     
 تي يوضا العالقة بينهما   يا

 المعنة الداللي                                          
    
 
 

     
 
 
 
 
 
 

                                  
 

 
 (  1)ل شك                                       

    ال  والمعنى المقامقبالمعنى الم  عالقة المعنى الدالل                 
                                                       

 (   229 ق ص  7114ق  7اف) حس                                            
 
 
 
 
 

 المعنى المقامي
 هو مكون من ظروف اداء المقالو

مل عليييى القيييرا ن توهيييي التيييي ت ييي

 الحالية ) وكل ذلك يسمى مقال (

 المعنى المقالي
وهو مكون من المعنى اليوظييي   

ت يييييمل  المعنيييييى المعهميييييي وهيييييو

 دت             القرا ن المقالية كلما وه
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 (  يوضا  أنواع القرائف وفروعها.7والشكؿ  )
 القرائف                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

           
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
 
 (19 ق ص  7114ق  (7)اف) حس                                                       

 (2شكل )        
 وفروعيانواع القرائن أ

القرا ن المادية 
كمخليات المهرم في 

 مكان الهريمة

 قرا ن التعليق ليةالقرا ن العق
 

عهدية ذهنية كقولك : 
انا ذاهب الى الكلية 
فيعرف المقصود من 
 الكلية بالعهد الذهني 

 

منطقية كقضايا 
القياس المنطقي 

 واالستدالل والبرهان 
 

 مقالية 
 

حالية تعرف 
 من المقام 

 

 ليظية 
 

 معنوية 
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ف ينظػر أالػة ذلػؾ  تهف وسػيمأهػا النػاظر فػي الػنص  ػي فهػـ الػنص و ف الغاية التي يسػعة اليإ
بواسطتها الة تحديد المبنة ق و ذا لػيس  ؿة او المكتوبة في النص ليصطوقفي العالمات المن

 ةعتمد عمة االدراؾ الحسي كما تتعػرؼ عمػة فػالف بواسػطتؼ تعر   ةباالمر الصعب النه مسيل
 ة العهد الحضوري او حضور المعهود . نامامؾ باالعتماد عمة قري حضورف
المعنػة الف  ةالعقمػي مػف المبنػة الػ قفػزاكثر صعوبة مف ذلؾ دوف شؾ فهػو ال ما و اما     

ا اصػطالح ) القػرائف المقاليػة مػ رى لفظيػة ويصػدؽ عمػة كميهأذلؾ يحتاج الة قرائف معنوية و 
تي الصػعوبة مػف ي( المػف ) المقػاـ ( وتػ ؿيؤ ػذاف مػف ) المقػا( الف  ذيف النوعيف مف القرائف 

 كثر مف معنة . اف المبنة الصرفي الواحد يصما  
 (   191 ق ص  7114ق 7اف ) حس                                                       

 
 :    (1)ه املستىبطت مه املقالئالقزا -
 مى : عقسم نوت
   .القرائف المعنوية  – 1
 (   11 ق ص  7112ق   ي) الزامم.القرائف المفظية  – 7
 
 : القرائن المعنوية :  -1

ات قػػتشػػكؿ عالقػػات تػػربط بػػيف عناصػػر الجممػػة العربيػػة وتعكػػس  ػػذف العالالقييرائن المعنوييية : 
لغويػػة محػػددة لوال ػػا لمػػا اتضػػا معنػػة الجممػػة ق بػػذا تحكػػـ الجممػػة  معػػاف  

 يطمؽ عميها قرائف معنوية .  ات المتشابكةقالعربية مجموعة مف العال
 (   79 ق ص 7117)عزيز ق                                                             

ف الجممػة تعتمػد مة التي تربط بيف اجزاي الجممة  وتعد القرائف المعنوية مف القرائف المه      
تحديػػد  فػػي الكممػػات فيهػػا ق وتفيػػدرصػػؼ و  عميهػػا فػػي ربػػط سػػياقها ق واتسػػاؽ طريقػػة تركيبهػػا ق

 (  78 ص ق  7119) الموسوي ق                 المعنة النحوي لمكممة . 
                                                                        

المغػة العربيػة ) هاف فػي كتابػس ػعتمد في تقسيمها عمة التقسيـ الذي وضعه الدكتور تمػاـ حن ذف القرائف س(1)
 معنا ا ومبنا ا(.
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 م القرائن المعنوية :  تضو  
 ة اإلسناد : ينقر  –أ

المسػػند والمسػػند -ة االسػػناد بوصػػفها وسػػيمة تػػربط اجػػزاي الجممػػة نػػ ميػػة قريأأكػػد سػػيبويه       
كانػػت اـ اسػػمية ق فػػال بػػد لممبتػػدأ مػػف  بػػر ولمفعػػؿ مػػف فاعػػؿ او نائػػب فاعػػؿ ق  ةفعميػػ – هاليػػ

ا فػػػي افػػػادة المعنػػػة ق واف مػػػف السػػػاما يحتػػػاج اليهأابا مػػػف نػػػبهػػػذيف الػػػركنيف  هوا تمػػػاـ سػػػيبوي
 (   165 ق ص  1987ق  يا . ) ابف جنمهبالجممة ال يمكف اف تنهض اال 

اة ذلػػؾ انهػػا بمثابػػة ميػػزاف حػػكبيػػرة عنػػد الن ة ميػػأنػػة االسػػناد يبالػػذكر اف لقر  رومػػف الجػػدي     
  مية . الجممة العربية ق و و في مقابؿ الميزاف الصرفي لمكممة العربية مف حيث ا 

 (  81 ق ص  7117) عزيز ق                                                          
اسػػػميف او فعمػػػيف يػػػدعة االوؿ  ة معنونػػػة ذ نيػػػة تػػػربط بػػػيف لفظػػػيفنػػػقري ة التبعيييية :نيييقري –ب

ة وعدديػػػػة ونوعيػػػػة يػػػػجػػػػه التبعيػػػػة كثيػػػػرة اعرابو ق وا والثػػػػاني تابعػػػػاً  بوعػػػػاً تم
 (   172 – 165 ق ص  1987) ابف جني ق  .نية ييتعو 

رفػا ونصػب وجػر وجػـز ق  مػف بعػراالالجػاري عمػة ماقبمػه فػي ا "ويعرؼ التابا بانػه         
 ".حكـ المتبوع  هف يكوف حكمأفهذا شرط التابا 

 (   87 ق ص  7117) عزيز ق                                                          
ف عػػػدـ التبعيػػػة فػػػي وا  عػػػراب لمتبعيػػػة فػػػي المعنػػػة ق ف التبعيػػػة فػػػي االإ هويػػػرى سػػػيبوي        
كػالـ مف معنػة ال هبحسب مايفهم لعدـ التبعية في المعنة .فسيبويه يوضا االعراب  االعراب

 (   786 ت ق ص  ق ب سيبويه. ) 
ة نحويػة كبيػرة تتفػرع عنهػا قػرائف معنويػة نػقري "الت صيص يعرؼ بانه  ة التخصيص:نقري –ج

يػز والمسػتثنة يا ص منهػا ق وتشػمؿ المفعػوالت ال مسػة والحػاؿ والتم
. وكؿ واحد مف  ذف المنصوبات  ػو فػي المعنػة ت صػيص لعمػـو  "

 يؽ له .يمعنة االسناد الذي في الجممة وتض
 (   57 ق ص  1979) النحاس ق                                                       
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يػػة ق ة التعديػػة ق المعيػػة ق الظرفنػػة الت صػػيص تنػػدرج تحتهػػا قػػرائف فرعيػػة  ػػي   قرينػػفقري     
   .ة الم الفة نة اال راج ق قرينة التفسير ق قرينق قري ةة العم  نة المالبسة ق وقرينوقري
 (   111 – 88 ق ص  7119) الموسوي ق ( 114 – 87 ق ص  7117) عزيز ق     
تهػا تضػييؽ االسػػناد بػذكر مػػا يتعمػؽ بػػه فة معنويػة كبػػرى ق وظينػػو ػي قري ة النسييبة :نيقري – د

والحػػػروؼ  ةفػػػي المجػػػرورات مػػػف االسػػػماي كاالضػػػاف ةنػػػوتتجسػػػد  ػػػذف القري
 (  115 ق ص   7117المجرورة . ) عزيز ق  واالسماي

وتعػرؼ بانهػا الصػور المفظيػة المنطوقػة او المكتوبػة ) عمػة مسػتوى : القزائه اللفظيةت : -2
            (. كػػػػػػؿ جػػػػػػزي مػػػػػػف االجػػػػػػزاي التحميميػػػػػػة لمتعبيػػػػػػر الكالمػػػػػػي ككػػػػػػؿ

 (   181 ق ص  1977) الساقي ق 
 وتشمل ىذه القرائن : 

العربيػة ق وحظيػت  ة ميػة كبػرى فػي الجممػأة لفظيػة لهػا نػو ػي قري: ة العالمة االعرابيةنقري – أ
 ف وعينػق و ػي عمػة  با تماـ المغوييف القػدماي والمحػدثيف معػاً 

عالمػػػة الرفػػا ق والفتحػػػة  ةاصػػمية ق وتشػػػمؿ ق الضػػم عالمػػات
لمنصػب ق والكسػرة لمجػػر ق والسػكوف لمجػػـز ق وعالمػات فرعيػػة 

عزيػػػػز ق ).   ابػػػػت عػػػػف العالمػػػػات االصػػػػمية كػػػػالحروؼ مػػػػثالً ن
 (   55 ق ص  7117

كػػاـ الرفػػا والنصػػب وال فػػض قػػد عمقػػت بالعمػػؿ النحػػوي الػػذي جعػػؿ االسػػاس الػػذي حفي      
النحوية وباثر ا فػي تحديػد العالمػات االعرابيػة ق جػاز بعث عمة كؿ  ذف االحكاـ . وبالعوامؿ 

 ق ما امف المبس .جوباً وو  زاً اسا في الكالـ بالتقديـ والتي ير ق والحذؼ جو و لنا الت
 (   66 ق ص  7114ق  7اف) حس                                                         

عنصػر موقػا معػيف ق يعتمػد  ق فمكػؿ اطػاً باعتتػب اف عناصر الجممة لـ تر  :ة الرتبةنقري – ب
ب يػ( فترت 174ق ص   7111عمة ا ميته في الكػالـ . ) االنصػاري  ق 

ف وضػعت يثـ الفاعؿ فالمفعوؿ بػه ق فػ ناصر الجممة العربية  الفعؿ اوالً ع
د مػػػػت فػػػػي بػػػػاب  ذي مرتبػػػػة بمكانػػػػه فقػػػػد جريػػػػت عمػػػػة االصػػػػؿق واالكػػػػؿ 

 ال تماـ به .التقديـ والتي ير لضرب مف التوسا وا
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 (    76 – 75 ت ق ص  ) ابف يعيش ق ب                                                
 ػػذا وصػػؼ الجممػػة الفعميػػة ق وفػػي وصػػؼ الجممػػة االسػػمية ق وتفضػػيمها ق عمػػة الجممػػة        

قػػػػػاؿ البصػػػػػريوف والكوفيػػػػػوف االسػػػػػماي قبػػػػػؿ االفعػػػػػاؿ   "الفعميػػػػػة ذكػػػػػر الزجػػػػػاجي فػػػػػي ايضػػػػػاحه 
عنػػػوف باالسػػػماي اصػػػحاب يوالحػػػروؼ تابعػػػة االسػػػماي ق وذلػػػؾ الف االفعػػػاؿ احػػػداث االسػػػمايق 

االسػػماي واالسػػـ قبػػؿ الفعػػؿ الف الفعػػؿ منػػهق والفاعػػؿ سػػابؽ لفعمػػهق امػػا الحػػروؼ فانمػػا تػػد ؿ 
 (   61 ق ص  7117عزيز ق ) ."فتحدث فيها واعراب تؤثر  عمة االسماي واالفعاؿ لمعاف  

       
تتقػػدـ وحػػدف  يفة الرتبػػة  ػػي النظػػاـ الػػذي تشػػكمه الوحػػدات فػػي سػػياؽ افقػػي محػػدد كػػنػػفقري     

 ر عنهػػا بشػػكؿ ثابػػت او غيػػر ثابػػت ق امػػا اذا وقػػا فػػي الكػػالـ مػػاال ياو تتػػ قعمػة وحػػدة ا ػػرى 
) ضػػػرب موسػػػة  ةجممػػػكغيػػػرف .  ـ الفاعػػػؿ عمػػػةد  ػ  فاعػػػؿ وال مفعػػػوؿ قػػػ مػػػفبػػػيف فيػػػه االعػػػراب تي

ة االعػػراب فػػي معرفػػة الفاعػػؿ نػػابػػت عػػف قرينة الرتبػػة نػػلتعػػذر ظهػػور االعػػراب فقري قعيسػػة ( 
االمثمػة . ة الرتبة حتة مػا وجػود العالمػة االعرابيػة فػي بعػض نحتاج الة قرينوالمفعوؿ . وقد 
 (    57 – 56 ق ص  7119) الموسوي ق 

ضػػا معنا ػػا تال ي العربيػػة ق نجػػد اف  نػػاؾ الفاظػػاً مػػة عنػػد دراسػػتنا لمجم  ة التضييام نييقري – ج
 حاجة الة غير ا مف االلفاظ ق سواي اكانت اسما اـ فعالً بهابمفرد ا بؿ 

. فػػيمكف تسػػمية العالقػػة التػػي تػػربط بػػيف  ػػاتيف المفظػػيف عالقػػة  حرفػػاً  ـا
(  و ػػػػػػػػػذا مايسػػػػػػػػػػمة المفظػػػػػػػػػػة  66 ق ص  7117ضػػػػػػػػػاـ .) عزيػػػػػػػػػػز ق ت

مػة الفعميػة ق وال بػر فػي الجممػة االسػمية ؿ فػي الجمفعاالسنادية وتمثؿ ال
حامهػػا فػػي قفػػال بػػد مػػف إ ةفػػي لفظػػة اسػػنادية واحػػد حصػػرين الفال طػػاب 

فػي لفظػػة  ةسػياؽ اقػؿ عناصػرف لفظػاف ق واف كانػت الجمػؿ تبػدو م تصػر 
ق فهي في الواقا صػدور لجمػؿ مفيػدة ق فالمفظػة االسػنادية تحتػاج  ةواحد

عػػػادة الفاعػػػؿ فػػػي الجممػػػة ـ لػػػه فػػػي سػػػياؽ معػػػيف ق و ػػػو قحػػػالػػػة لفػػػظ م
 .  هالفعمية والمبتدأ في الجممة االسمية أي المسند الي

 (   67 ق ص  7119) الموسوي .                                                       
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ة فػػػي التركيػػػب النحػػػوي ق ويعتمػػػد عميهػػػا فػػػي بػػػة سػػػمة غالنػػػوتعػػػد  ػػػذف القري ة اليييربط نيييقري –د
ف أالتحميػػؿ الشػػكمي لمتركيػػػب النحػػوي ق اذ يحػػتـ التػػػرابط السػػياقي النحػػػوي 

 نة الربط ق النها تربط بيف اجزائها .ياؽ عمة قر يمؿ الستشي
 ( 71 ت ق ص  ) السيوطي ق ب                                                       

 ر ومػػف ثػػـ وسػػيمة لفهػػـ المعػػاني ة عمػػة اتصػػاؿ احػػد المتػػرابطيف بػػاييػػة لفظنػػاف الػػربط قري   
لمكػػالـ ق وسالسػػؿ الكػػالـ التػػي  منتظمػػاً  طيػػاً   اً دفهػػـ السػػياؽ بوصػػفة امتػػدانالنحويػػة ق ولنػػا اف 

 .ته اف تترابط ق فالترابط  و شرط المعنةاحتوي عميها  ذا السياؽ البد لحمقي
 (   62 ت ق ص  ) االشموني ق ب                                                      

ة معانيهػا قػود تعػد مػف ا ػـ القػرائف فػي الجممػة العربيػة  وذلػؾ لكثرتهػا اوالً  :داة ة النيقري – ىي
نحػػػو ادوات االسػػػتفهاـ والنفػػػي  اذ تضػػػفي عمػػػة الجممػػػة معنػػػة عامػػػاً  ثانيػػػاً 

ادوات الجػػػػـز عمػػػة الفعػػػؿ نحػػػو   ًً  والتعجػػػب وقػػػد تضػػػفي معنػػػة  اصػػػػا
عمػػة االسػػـ نحػػو حػػروؼ الجػػر فػػاالدوات فػػي  والنصػػب ق ومعنػػة  اصػػاً 

اسػػماي نحػػو   اسػػماي الشػػرط  فقػػط ق بػػؿ تػػرد احيانػػاً  العربيػػة ليسػػت حروفػػاً 
 .االستثناي افعاؿ نحو  واسماي االستفهاـ وافعاالً 

 (   774ق ص   1997) عبد االميرق                                                    
لتها مر ونػػة بوجود ػػا فػػي فػػدالق  هفيػػ اداة تكتسػػب معنا ػػا مػػف السػػياؽ الػػذي توضػػفػػا        

 .في غيرف نةولكف له مع هاة اف الحرؼ ليس له معنة في نفسحلذلؾ زعـ الن والسياؽ ق
 (   14 ق ص  1965) االنصاريق                                                    

 هالكممة او القالب الذي تصػاغ االبنيػة الصػرفية عمػة قياسػ ةئالصيغة  ية الصيغة : نقري –و
ق وتنطوي  ذف الهيية عمة عنصريف اساسيف  مػا   االصػوؿ والحركػات 

تحدد برمػوز ة تثابؿ و ي اصو  ةلمجمم ةق فاالصوؿ  ي الحروؼ المكون
الجػذر االساسػي لمكممػة والحركػات  ػي اي والعيف والالـ ( التي ف ي ) ال

او العالمػػػػات االعرابيػػػػة  ػػػػي االصػػػػوات المتغيػػػػرة ) اصػػػػوات المػػػػد ( او 
الحركػػات القصػػيرة والطويمػػة التػػي تحػػدد صػػيغتها وتمنحهػػا معنا ػػا وبػػذلؾ 
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الكممػة   تزداد في نظرنا قيمة الحركات باعتبار ا العامؿ الحكـ فػي  مػؽ
 .                                               العربية 

 (   29 – 28 ق ص  7117) عزيز ق      
ات السػياقية ق قػوثيقة الصػمة بالعال ةة لفظية ق واف معاني الصي  الصرفينفالصيغة قري       

                                         ة .ثر نحوي يتمثؿ في عالقاتها السياقيأ ااتو ومف  نا تصير الصيغة وداللتها ذ
 (  711 – 711ق ص  7114ق 7اف ) حس        

 تية   ة صرفية تفيد تطابؽ المفردة لما قبمها في المعاني اينقري ة المطابقة :نقري –ز
 وال طاب والغيبة .  ـمكالمطابقة الش صية   والمقصود منها المت .1

 المطابقة العددية   في االفراد والثنية والجما .  .7

 المطابقة النوعية   في التذكير والتانيث  .2

 نية   في التعريؼ والتنكير . يالمطابقة التعي .4

 المطابقة اإلعرابية   في الرفا والنصب والجر .  .5

 (  47 ق ص  7117) عزيز ق                                                          
       

ة ال يمكف اف تفضي الة المعنة المراد ما لـ تحصؿ مطابقػة بػبف يات السياققاف بعض العال 
وي قػػػػػ( ق الف  ػػػػػذف المطابقػػػػػة  ت 179 ق ص  7112النحػػػػػوي ق ) الزاممػػػػي ق  اجػػػػزاي التركيػػػػػب

الصمة بيف المتطابقيف فتكوف  ي نفسها قرينة عمة ما بينهما مف ارتباط فػي المعنػة ق وتكػوف 
ؽ الصػػمة بػػيف ثػػا . فبالمطابقػػة تو مػػكػػؿ منه هويعبػػر عنػػ هة عمػػة البػػاب الػػذي يقػػا فيػػيػػة لفظنػػقري

 وتصػػبا الكممػػات المتراصػػة ق منعػػزالً ق  ىر اجػػزاي التركيػػب التػػي تتطمبهػػا ق وبػػدونها تتفكػػؾ الع ػػ
                                           بعضها عف بعض ويصبا المعنة عسير المناؿ  . 

 (   712 – 717 ق ص  7114ق  (7)افحس  )    
 
 اجتماعيػاً  مقبػوالً  حوي تنغيماً تتعد المغة العربية مف المغات النغمية ق فهي  ة التنغيم :نقري –ح

 . ق النطؽ غير مستساغ سمعياً  هيبدو مف غيرف او ب الفق
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فظػة والتنغيـ مف النغـ ) الذي  و جرس الكممة ق وحسػف الصػوت (فكػؿ ل                    
رز ػػػػا مػػػػف غير ػػػػا فػػػػي يب   تعبيريػػػػاً  تحمػػػػؿ فػػػػي طبيعػػػػة صػػػػيغتها ق نغمػػػػاً 

 (   17 ق ص  7117زيز ق ع) .        االستحساف والقبوؿ
مػف القػرائف المفظيػة فػي السػياؽ و ػػو االطػار الصػوتي الػذي تقػاؿ بػه الجممػة فػػي  يو ػ        

سػاؽ النغميػة ذات نموازيف تنغيمية  ي  ياكؿ مػف االو السياؽ ق فالجممة العربية تقا في صي  
االسػػػتفهامية وجممػػػة العػػػرض غيػػػر  مػػػةاشػػػكاؿ  محػػػددة فالهيكػػػؿ التنغيمػػػي الػػػذي تػػػاتي بػػػه الجم

ي ػػتمفف مػػف حيػػث التنغػػيـ عػػف الجممػػة المؤكػػدة ق فمكػػؿ  فالثبػػات و ػػالهيكػػؿ التنغيمػػي لجممػػة ا
تفػؽ يجممة مف  ػذف الجمػؿ صػيغة تنغيميػة  اصػة بعضػها مرتفػا وبعضػها مػن فض وبعضػها 

 ( 776 ق ص  7114ق  (7) اف) حس   .ما النبر وبعضها اليتفؽ معه
          

 القزائه  احلاليت او)املقاميت( 
لػتكمـ ق ثنػاي اأفػي داللة الوضا السائد  ارائف مف  ارج الكالـ النهالقرائف الحالية  ي ق       

روايػػػة صػػػحيحة صػػػريحة مػػػف الماضػػػي او  رويػػػاً مق  او ماضػػػياً   ػػػذا الوضػػػا قػػػد يكػػػوف حاضػػػراً 
 وَال :تعػالة هي قولػفػـ جػرا . فمػات اجتماعيػة و قػعالاو مف احداث  تاري ية او مواقا  اً يدصتم

 ػر الذي كاف يػؤذي اي ف  ال يمكف اف يستفاد مف التركيب م   (1) أَذَاهُمْ وَدَعْ وَالْمُنَافِقِنيَ الْكَافِسِيهَ تُطِغِ
 ة. نياف ق فالسيرة  ي القريإق ولكف قراية السيرة الطا رة تدؿ عمة ايذائهـ 

 (   74 ق ص  7111اف  ق ) حس                                                           
المشػا دة ق و ػي  ؿفالقرائف الحالية  ي قرائف مستنبطة مف  ارج الػنص المغػويق والحػا       

ط فػي مناظرتػه ل  ط فػي نظػرف ق وغػا  م ػمهػا غ  مالة عمة مراد المتكمـ ق فمف ا الد   القرائف مف اعظـ
 ة . نكدت االتجا ات الحديثة في دراسة المغة مراعاة   ذف القريأق لذلؾ 

 (   17 – 11 ق ص  7112) الزاممي ق                                                 
عرابيػػة قيمػػة اال ةولػػـ يعػػد لمعالمػػ قفػػي عهػػد ابػػف  مػػدوف فقػػدت االعػػراب  فالمغػػة العربيػػة       

في اداي المعنة ق وقد استغني عف حركات االعراب تمؾ بقرائف الحاؿ ق وقػد عبػر عػف ذلػؾ ) 

                                                                        

  48  حزاب ا  (1)
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الػذي يحػيط  (سماف ) بساط الحػاؿأا م  عويتحدث قمقاصد (  صوصيات ال مةع ةبالقرائف الدال
ليفهػا مػف يدايف في المساف العربي باحواؿ وكيفيات في تراكيب االلفػاظ ق وتأف أبالمعنة ويقرر 

او حركػػػػات االعػػػػراب ق ويعمػػػػف اف ) بسػػػػاط الحػػػػاؿ ( يتحقػػػػؽ بهػػػػذف  ق ير او حػػػػذؼ يتقػػػػديـ وتػػػػ
 ا االعراب ( ال باالعراب   وحدف . هاالمور كمها ) ومن

 (   65 ت ق ص  ) الشيف ق ب                                                          
 ة  مسة مصادر  ي   نمقريلف إمما سبؽ يمكف القوؿ    

 .النظاـ الصوتي  .1

 .النظاـ الصرفي  .7

 .النظاـ النحوي  .2

 .داللة السياؽ  .4

 .الداللة الحالية  .5

 ( يبيف مصادر القرائف 2والشكؿ )          
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 ة نالقري                                            

 
 
 
  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 
 
 
 
 
 
 

 مصادر القرائن (  3شكل )                                
 

داللة ) حالية 
 ( الموقف

داللة  )سياقية
 (سياق اللفظ

صوتية) العالمة  صرفية نحوية
 االعرابية(

البنية 
 )الصيغة( 

األدوات 
 وحروف المعاني 

 الربط   الرتبة  
 التضام 

 باإلحالة  بالمطابقة  محفوظة  غير محفوظة 

الوصل  الزيادة الحيز المناسبة 
 والفصل

 الذكر والحذف

 االفتقار االختصاص    نحوية  معجمية  
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 (   74 – 77ق ص  7111اف ق ) حس                                                       
ريف ) داللػػة السػػياؽ والداللػػة الحاليػػة (  ػػي يػػ والقػػرائف التػػي تنتمػػي الػػة المصػػدريف ا        

                                                     .  هيضػػػاحإوليػػػات فػػػي منػػػاط امػػػف المػػػبس عنػػػدما تتعػػػدد احتمػػػاالت المعنػػػة وتفشػػػؿ الػػػثالث ا 
 (    72  ق ص  7111اف ق ) حس  
عنػػػة  . ) عبػػػد الجميػػػؿ ق مػػػا يصػػػاحب المفػػػظ ممػػػا يسػػػاعد عمػػػة توضػػػيا الم "   فالسػػػياؽ     

ا بػػػػبعض بعضػػػػ( ق و ػػػػو  يئػػػػة مجػػػػرى الجمػػػػؿ وكيفيػػػػة نظمهػػػػا واتصػػػػاؿ  711 ق ص  7117
الكػالـ  فعرفػة السػياؽ يتطمػب فهمػا" عامػا" وا ػر  اصػا" يحػددمومعرؼ احوالهػا فػي الكػالـ . ف

 (    177 ق ص  7114انت مستقمة . ) شديد ق في  يئته النهائية او الجممة اذا ك
 وتندرج تحت مسمة السياؽ الواف مف النسج  ي   

و و كؿ مايتعمؽ باالطار الدا مي لمغػة ) بنيػة الػنص ( ق ومػا يحتويػه مػف  :السيار المغو  .1
قػػرائف تسػػاعد عمػػة سػػبؿ كشػػؼ داللػػة الوحػػدة المغويػػة الوظيفيػػة و ػػي تسػػبا 

ػ بعػاد الداللػة الغامضػة أاؽ المغػوي توضػيا ة السػيفي نطاؽ التركيػب . فهم 
 .(  712 ق ص  7117لمفظ . ) عبد الجميؿ ق في ا

 
س ق تصػػنفها حسػػب القػػوة ييات ضػػا درجػػات االنفعػػاؿ العػػاطفي الػػة مقػػ السيييار العيياطف  : .7

ق مما يتطمب قرائف بيانية تؤكد عمؽ او سػطحية  ػذا المػوف مػف  ضعؼوال
كشػؼ يالسياؽ العاطفي و   اة يحدداالنفعاؿق فالكممة توقظ في الذ ف شحن

صػاحب . ) ؿ المحػو  تطة القرائف عف طريػؽ الجريػاف والاسو عف مكوناتها ب
 ( .  772 – 777 ق ص  7117عبد الجميؿ ق 

 
الوحػػػدات  هيحػػػدد السػػػياؽ الثقػػػافي درجػػػة المحػػػيط الػػػذي تعػػػيش بدا مػػػ السييييار الثقييياف  :  .2

 . ما يكوف المحيط اجتماعياً   المستعممة وغالباً 

 (   774 ق ص  7117) عبد الجميؿ ق  
 



                                                                                        34    خلفية نظرية ........ الثاني الفصل 
 

 
 مى قسمين : عوينقسم السيار 

مػف المرسػؿ  ط بالحػدث الكالمػي ق ابتػدايً يو و مجموعة الظروؼ التي تح . سيار الحال : 1
سػػػط حتػػػة المرسػػػؿ اليػػػه ق بمواصػػػفاتهـ وتفصػػػيالتهـ المتنا يػػػة فػػػي و ق وال
( ق والكػالـ  ػو مجموعػة  714 ق ص  7117ر . ) عبد الجميؿ ق غالص

تمكف مػػػف معرفػػػة الموقػػػؼ ق وعميػػػه نػػػؿ معنػػػة ق وبػػػذلؾ مػػػجمػػػؿ مفيػػػدة تح
 يمكف معرفة المحذوؼ .

 (   126 ق ص  7114) شديد ق        
. سياؽ المقػاؿ   و ػو مػايفهـ مػف الجممػة ق وال يمكػف تيويمػه ق او اال ػتالؼ فيػه ق فالسػياؽ  7

وف المجػػػوي الػػػة تقػػػدير محػػػذوؼ الي قػػػادر عمػػػة توضػػػيا المحػػػذوؼ دقػػػالم
 قَللالُوا زَبُّكُللمْ أَوْلللَ َ مَللاذَا اتَّقَللوْا لِلَّللرِيهَ قِيلل ََ      تعػػالة  هي تمػػؼ عميػػه . نحػػو قولػػ

 .   فالتقدير   انزؿ ربنا  يراً  ( 1){خَيْساً
 (  127 ق ص  7114) شديد ق      

  لكػػؿ مقػػاـ   اق لػػذا قػػالو  طػػارف ال ػػارجيإنطػػؽ بمعػػزؿ عػػف ف الكػػالـ الي  ه قفػػيعميػػ وبنػػايً        
سػاس ق ال بػد مػف تفاي بهذا المنظور . وعمة  ػذا ا حكثر القـو ق اأمقاؿ  ق وكاف البالغيوف 

انفالتػػػا"  غيػػػر مػػػنظـ مػػػف مػػػدار  رر االمػػػتبػػػعيا ػػػتالؼ السػػػياقات ق بػػػا تالؼ المواقػػػؼ ق واال 
تؤكػػػد ضػػػرورة  ف تعػػػدد المعػػػاني لموحػػػدات الكالميػػػة قإالمحػػػيط بػػػدافا الجػػػذب غيػػػر المتػػػزف ق 

 المعادلة الداللية   
 

 السياؽ الحالي   +  السياؽ المغوي  =  المقاـ  +  المقاؿ  =  امةتال ةالدالل
 السياؽ    +   الداللة المعجمية    المقاؿ       =
 المقتضة   +  االعتبار المناسب   المقاـ        = 

 (   715 ق ص  7117) عبد الجميؿ ق                                                    
 

                                                                        

 21 االية النحؿ  (1)
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 مىهج القزائه يف تدريس البالغت : 

ػػيػػنبمػػنهج القػػرائف  ػػو تحميػػؿ لسػػاني  إف        القػػوؿ ق  هاف فيػػاـ  حس ػػؿ تم ػػوي وصػػفي ق فص 
) المغػػػة العربيػػػة معنا ػػػا  هلمقاربػػػة الظػػػوا ر المغويػػػة مػػػف الناحيػػػة الشػػػكمية والدالليػػػة ق فػػػي كتابػػػ

   -فػػػي تػػػدريس البالغػػػة  هالػػػة صػػػالحيت هسػػػاتذة والمػػػربيف مػػػف تنبػػػمػػػف ا وقميػػػؿ  - ومبنا ػػػا ( 
ػػ تهااليجابيػػة ق وسػػهول فيػػاالمز  ق  ةاف يحتػػاج الػػة تجػػارب عػػداـ حس ػػالعمميػػة ق فمػػا يػػزاؿ كتػػاب تم 
 في الحقؿ التربوي .  هالة حيز الوجود ق وتطبيق ه راجإل

المعنػة الواحػد  إليضػاحف المعنويػة والمفظيػة ئالقػرا تضافرف غاية منهج القرائف  ي إ         
 .االسناد ق وبياف العالقات السياقية  ؾؿ اساسا" في تفكيثالمتم

 (   177 – 176 ق ص  1996ي ق او ) حمد                                             
  عجػػازهػػر االتجػػاف البالغػي الػػة دراسػػة المعنػة كػػاف مػػف طالئػا كتبػػه دالئػػؿ اإلظلمػا و         

عبػػػد القػػػا ر الجرجػػػاني ولقػػػد اتجهػػػت عنايػػػة البالغػػػيف بػػػالمعنة فػػػي  ةلمعالمػػػ ةسػػػرار البالغػػػأو 
مػا فػي يـ عمـو البالغة الثالثة  المعاني والبياف والبديا ق فيتقسلاتجا ات مطابقة  ةالنهاية ثالث

بالدراسة  ةكثر صمياف فيدراسة المعاني ق فقد كاف التركيب  و موضوع الدراسة ق واما عمـ الب
اما عمـ البػديا فقميػؿ مػف ظػوا رف مػا  ةقيفحث في المعاني الوظيتبالمعجمية منه بالقواعد التي 
                                          ورية ونحو ما .تالو يتصؿ بالمعنة كالجناس 

  (   71 – 18 ق ص  7114 (ق7)اف) حس                                                 
 ةالمعنة الػوظيفي لمجممػبػمجانب المتعمػؽ لدراسة  طابعه العاـ في لقد كاف عمـ المعاني       

لمنحو العربي الذي يدرس وظػائؼ المفػردات فػي الجممػة ق  مكمالً  دالعربية وانه بهذف المثابة يع
نػػه يبحػػث تغيػػرات المعنػػة المفػػرد عمػػة محػػوريف   محػػور الحقيقػػة بالمغػػة   ؽوعمػػـ البيػػاف الصػػ

ـ  تيػرات المعنػة بقػدر مػا يهػغيوالمجاز ق ومحور القرب والبعد ق امػا عمػـ البػديا فهػو ال يهػتـ بت
 (   242 ق ص  7114ق 1اف طرز . ) حس  النماط و با 

لموحػػػػػدات المغويػػػػػة ق الف  ػػػػػذف  ةكيػػػػػب الضػػػػام  امقػػػػرائف اثػػػػػر ممحػػػػػوظ يتجمػػػػة فػػػػػي التر لو         
  مفػردة ق وانمػا تكسػب  عمػة معػاف   ةدالػ معجميػةً  لػـ تكػف  ػارج التركيػب اال اصػنافاً  المفردات

عػػػد انتظامهػػػا فػػػي تراكيػػػب او اسػػػاليب معينػػػة تجمعهػػػا عالقػػػات معنويػػػة او بوظيفتهػػػا وموقعهػػػا 
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ثر ػا التعميمػي الواضػا أعػف اف لمقػرائف  فضػالً  ةق تضػفي عميهػا سػمات متميػز  ةلفظية او مقامي
حوظػة ق فهػي وسػيمة مػف وسػائؿ التفسػير ف اتباع منهجها في التحميػؿ يقػود الػة نتػائج ممإذ إق 

عػف اف القػرائف ال تقػؼ  لياته التي تدؿ عمة وضػوح المقاصػد وتحديػد المػراد ق فضػالً آالمغوي و 
عند حدود النظر الشػكمي ق وانمػا يبمػ  اثر ػا فػي الحكػـ عمػة صػواب مسػتوى تركيبػي معػيف او 

المػػػػبس ودفػػػػا الػػػػو ـ او رفضػػػػه ق ويػػػػد ؿ فػػػػي  ػػػػذا االثػػػػر افادتهػػػػا فػػػػي امػػػػف  ه طئػػػػه او قبولػػػػ
 .اقياً يواال تالط في التراكيب المتقاربة س

 (  12- 1ق ص   7112) الزاممي ق                                                   
سػػاليب  مػػا قرينػػة المقػػاـ او بػػيف مقاصػػد ا  ةبينػػ ةاف مػػف ا ػػـ القػػرائف التػػي تفػػرؽ  تفرقػػ     
معػػاني  يضػػاح كػػؿ معنػػة مػػفإتػػؤدي الػػة  ةقػػرائف متعػػددافر ضػػزيػػادة عمػػة ذلػػؾ فػػاف ت قالحػػاؿ 

 (   118 ق ص  7119) الموسوي ق                                      التركيب .
مػػف جزائػػه أفػػالقرائف عناصػػر تحميميػػة تفيػػد فػػي الكشػػؼ عػػف مكونػػات التركيػػب المغػػوي و        

اذ يتحػدد مػف  ػالؿ  ػذف العناصػر ة اعرابية ق ورتبة ق وتعريؼ وتنكير ق وغير ػا ق موعال نيةب  
مػا لالئػتالؼ مػا مفػردة ا ػرى ق   ةق الموقا الوظيفي لموحدات المغوية ق ومػدى صػالحية مفػرد

ة تركيبػػة معينػػة او قػػدرتها عمػػة اشػػغاؿ موقػػا وظيفػػي معػػيف فػػي الجممػػة ق والكشػػؼ نيػػظهػػار ب  إل
ثر فػػي شػػكؿ ؤ زيػػادة تػػعػػف المظػػا ر التػػي تطػػرأ عمػػة الكػػالـ مػػف تقػػديـ او تػػي ير او حػػذؼ او 

ؼ الكػالـ ق تنػداللته ق والسػبيؿ الػة الوقػوؼ عمػة ذلػؾ كمػه مالحظػة القػرائف التػي تكو التركيب 
                                                        واالستعانة بها في تحميؿ بنية التراكيب المغوية .

 (   17 ق ص  7112مي ق ) الزام       
ر فهػػـ البالغػػة العربيػػة بفروعهػػا الثالثػػة وتقريػػب يعال فػػي تيسػػافػػ القػػرائف دور مػػنهج الفػػاف  لؾ لػػذ

ػػ   كػػدفأو ػػذا مػػا   قهرسػػياد  المعنػػة الػػداللي الػػة المغػػة العربيػػة معنا ػػا ه )اف فػػي كتابػػحس ػػ اـ تم 
 . (نا ابوم
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 االحتفاظ الثالث : املبحث  
   االحتفاظ والذاكرة والتعمم 

ػػػبػػػبػػػه مػػػف   احتفػػػاظ الفػػػرد بمػػػا مػػػر"عػػػرؼ ناصػػػر االحتفػػػاظ بانػػػه        مػػػف  همرات وبمػػػا حص 
 (    87 ق ص  1988) ناصر ق.    "مف عادات ومهارات  همعمومات وكسب

بػذلؾ او متػة  ةنساف اسػترجاع  براتػه الماضػية بمجػرد وجػود شػيي لػه عالقػإللويمكف        
 ػر آالعقميػة . وبمعنػة  ةطػرؽ وجػود الحافظػانػه يحصػؿ ذلػؾ عػف فراد االنساف اف يتػذكر أ ما
ؤاؿ او مؤشػر سػب المػتعمـ عمػة تػذكر المعمومػات المطموبػة عمػة وجػه السػرعة مرتبطػة  مكانيةإ

 (   117 ق ص  1991رجاوي ق ي) االز  ة.او مشكم
ويف االرتباطػػات بينهػػا كػػواالحتفػػاظ  ػػو عمميػػة  ػػزف واسػػتبقاي االنطباعػػات فػػي الػػذاكرة بت     

التػػي  ةربػػا االساسػػيو ػػو عمميػػة عقميػػة مػػف ضػػمف العمميػػات ا  قمػػف المعػػاني حػػدات و شػػكؿ تل
 (   741ق ص  7111) ممحـ ق . تتركب منها الذاكرة 

ق ومثػػؿ  ػػذا االمػػر دليػػؿ  ةثػػار ال بػػر ف مصػػطما الػػذاكرة يشػػير الػػة الػػدواـ النسػػبي يإ         
رتقائهػا . ولهػذا فػاف الػذاكرة بػؿ شػرط البػد منػه السػتمرار عمميػة الػتعمـ وا عمة حدوث التعمـ ال
 واالحتفػاظ بهػا ال يمكػف ها ر ق فبدوف تراكـ ال برة ومعالجتا وجود ايموالتعمـ يتطمب كؿ منه

 ( 142 ق ص  7118ق  آ روف ناؾ تعمـ . ) غباري و  اف يكوف 
ف يحػػدث دوف المجػػوي الػػة الػػذاكرة واالفكػػار الجديػػدة والحقػػائؽ والمثػػؿ أفػػالتعمـ اليمكػػف         

فػػادة مػػف ال بػػرات السػػابقة إلاالػػذاكرة ال تعمػػؿ فهػػي تسػػاعد عمػػة ال يمكػػف اكتسػػابها اذا كانػػت 
 (   76 ق ص  7111ـ تعممها . ) كوافحة ق التي ت
ثير ال بػػرة ياي تػػفػػاذا كػػاف الػػتعمـ يشػػير الػػة حػػدوث تعػػديالت تطػػرأ عمػػة السػػموؾ مػػف جػػر        

لالسػػت داـ  ق  ةبقائهػػا جػػا ز ا  ف الػػذاكرة  ػػي عمميػػة تثبيػػت  ػػذف التعػػديالت وحفظهػػا و يالسػػابقة فػػ
سهؿ ػ  كرة والػػػتعمـ بػػاف الشػػػروط التػػػي تػػػاجمػػػا عػػػدد كبيػػر مػػػف الدارسػػػيف المعاصػػريف لمػػػذي  و كػػذا 

سػػػػها يسر االحتفػػػػاظ ق واف مسػػػػتويات التػػػػذكر واالسػػػػترجاع  ػػػػي نفػ  الػػػػتعمـ  ػػػػي نفسػػػػها التػػػػي تػػػػ
 (  142 ق ص  7118ق آ روف و  ي) غبار ة .مستويات التعمـ مف وجهة النظر المعرفي
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 هفػػظ ومػػا تػػـ تعممػػمميػػة الػػتعمـ فػػي عمميػػة االحتفػػاظ واسػػتبقاي مػػا ح  عوتحقػػؽ الفائػػدة مػػف       
عنػد الحاجػة اليػه ومػف المشػكالت االساسػية فػي التربيػة  ػي مايجػب  فوتػذكر  ةاطوؿ مػدة ممكنػ

 (  88 – 87ق ص  7116. ) احمد ق  هوما يجب االحتفاظ ب هحفظ
نهػػا أمعػػاف النظػػر فػػي تعريفػػات االحتفػػاظ التػػي وردت فػػي الفصػػؿ االوؿ . يبػػيف لنػػا إف إ       
ومعمومػات  ماتعممػه الطمبػة مػف  بػرات وتجػارب  معنة التذكر فػي اسػترجاع واسػتدعايتعطينا 

  الؿ مدة معينة بعد التعمـ .
عقمية معرفية يتـ بها تسجيؿ وحفظ واسترجاع ال بػرات الماضػية   لتذكر  و قدرةفا           
نمػا فكػار ومشػاعر وحركػات ال ت تفػي بػال اثػر ق و أو  تدراكػاإ برات االنساف الماضية مػف فق   ا 
عمميػػة التػػذكر ركيػػزة  دها العقػػؿ فػػي شػػكؿ نمػػاذج وصػػور ومفػػا يـ فػػي الػػذاكرة ق لػػذلؾ تعػػيقبيسػػت
 (   216 ق ص  7117) محمد ق   .نساني العقمي اإل ساسية مميزة لمنشاطأ

ث وال بػػرات التػػي تعممهػػا الفػػرد فػػي السػػابؽ و ػػو احػػدمثػػؿ االسػػترجاع فػػي تػػذكر ا يو         
 . بحث عف المعمومات في  زانة الذاكرة واستعادتها عمة شكؿ استجابة ظا رية

 (   171 ق ص  7111ـو  ق ت) الع                                                       
 ت  :   أي ىم ىذه الخصائص ماأان لمتذكر خصائص عديدة ، ومن 

طػوؿ ق ألمػدة  نتذكرف جيداً  شيي الذي تعممناف جيداً فال قر عمة مقدار التعمـيعتمد التذك .1
 ـ . م مية التمريف والمراجعة المذيف يعززاف التعأ تيتيومف  نا 

اف ق فكممػػػا طػػػاؿ الوقػػػت بػػػيف تعمػػػـ شػػػيي مػػػا نػػػماتعمميف الػػػتعمـ وتػػػذكر بػػػالزمنيػػػة  مػػػدةال .7
 ومحاولة تذكر ذلؾ زادت احتماالت نسيانه . 

 ي تمؼ مقدار التذكر با تالؼ درجات فهـ المادة التي تـ تعممها .  .2

   .كثر مف التي لها  برات سيئةأة شياي التي لها  برات سار  يميؿ الفرد الة تذكر ا  .4

 لممواد التي يتعممها . فعمة مقدار تذكر  هلوميو  هتؤثر رغبات الطالب ودوافع .5

ق)غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري ( 156 – 155ق ص  7118ق  آ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػروف ) غبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاري و 
  (                                   175-174قص7118وأبوشعيرةق
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فظػػوا تفالطمبػػة يتعممػػوف المعمومػػات والمهػػارات واالتجا ػػات ويكتسػػبوف ال بػػرات لكػػي يح       
ثنػػاي تدريسػػهـ أها فػػي مواقػػؼ حيػػاتهـ ق لػػذلؾ يفتػػرض اف يراعػػي المعممػػوف فػػي نبهػػا ويسػػت دمو 
تػذكرونها ويسػت دمونها فػي الوقػت يالطمبة و    ذف المعارؼ . لكي يحتفظ بها المطمبة اف يعمقو 

مػر بػه او  بػرة مػػا او  ثرف بموقػؼ مػايعمػة اظهػار تػ ف يكػوف الفػرد قػادراً  أالمناسػب ق فالتػذكر 
 (   77 ق ص  7111ق  فحةمعرفة ما . ) كوا

 والتذكير كعممية عقمية تتم عمى اشكال :  
و ػو استحضػار الماضػي قو و التذكر المباشػر دوف وسػيط يسػاعد عمػة ذلػؾ  االسترجاع : .1

ذ نيػػػة ق فاالسػػػػترجاع   فػػػي صػػػورة الفػػػاظ او معػػػػاف او حركػػػات او صػػػور
ر او المنبػػه الػػذي يعمػػؿ عمػػة يػػعمميػػة ذ نيػػة  الصػػة تػػتـ بػػدوف وجػػود المث

   .( 219 ق ص 7117) محمدق .استدعاي ذكريات الماضي

سػػابقة  ةفػػي الحاضػػر  ػػو جػػزي مػػف  بػػر  عه ػػو شػػعور الفػػرد بػػاف مػػايراف او يسػػم ف :التعيير   .7
ر مثػػػػاؿ عمػػػػة التعػػػػرؼ  ػػػػو اسػػػػت داـ ا تبػػػػار يػػػػتكونػػػػت فػػػػي الماضػػػػي و 

) العبػػارة ( ويميهػػا عػػدد مػػف  اً اال تيػػار مػػف متعػػدد حيػػث يقػػدـ السػػؤاؿ مثيػػر 
. ويػتـ التعػرؼ عنػدما يقػارف الفػرد  بػهتػرتبط  او رمثيػالبدائؿ التػي تفسػر ال

الفرد او ذاكرته لمطابقة احد البػدائؿ مػا   برةف في لبدائؿ ما ما و م ز  ا
 (   171 ق ص  7111ـو ق تػ  ) العمادة الذاكرة .

يػػتـ التػػػداعي حيػػث يسػػػتطيا المػػػتعمـ تػػذكر شػػػيي ماتعممػػػه سػػابقا" حػػػيف يػػػرى او    :عالتيييدا .2
التػي تعمػـ  هفمثال" حيف يػرى طفػؿ مدرسػت قا" ا ر له صمه به ئيالحظ شي
 .وزماليف في  ذف المدرسة  هفانه يتذكر معممي بها سابقاً 

 (   78 ق ص  7111) كوافحة ق       
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بػيف الػذاكرة والػتعمـ والتػذكر واالحتفػاظ فكػؿ  اً وثيقػ اً ارتباطػف  نػاؾ أمما تقدـ نسػت مص        
نسػتطيا تعمػـ أي شػيي . )  فمف  براتنا السابقة فم اً ئتذكر شينفإذا لـ  قتعمـ يتضمف ذاكرة ما

لػػتعمـ  ػػو اانػػه اذا كػػاف  قف و ويػػرى عممػػاي الػػنفس المعرفيػػ (  17ق ص   7111عبػػد ال ػػالؽ 
التػػػػي نمتمكهػػػػا ونسػػػػتعممهاق فػػػػاف الػػػػذاكرة م ػػػػزف ومسػػػػتقر كتسب بهػػػػا المعرفػػػػة ػ  الوسػػػػيمة التػػػػي تػػػػ

ومسػػػتودع ت تػػػزف فيهػػػا  ػػػذف المعمومػػػات التػػػي تصػػػنؼ بدقػػػة وتػػػوزع عمػػػة امػػػاكف متعػػػددة حتػػػة 
 ( .   274 ق ص  1989عبد ال الؽ  ق )يمكف استرجاعها بسرعة عند الحاجة اليها.

) االحتفػاظ ( ق وقػد  هنفسػ ػرى تعطػي المفهػـو أ  تقدـ ق توجػد مصػطمحات  اعم   وفضالً        
جػػؿ ق التحصػػيؿ اي ق التحصػػيؿ ايبقفػػي عػػدد مػػف الدراسػػات والبحػػوث مثػػؿ ) االسػػت تاسػػتعمم
ت تمؼ عف االحتفاظ في شيي ق النها تشترؾ جميعها في  دؼ واحػد و ػو  و ي ال (المؤجؿ 

)  .زمفمعرفة المعمومات التي يستطيا الطمبة تػذكر ا واسػترجاعها بعػد مػرور مػدة معينػة مػف الػ
 (   51 ق ص  7115يدي ق بالز 
 
 مناط الذاكزة : أ-

 لمذاكرة وى  :  عدة انماط حدد عمماء النفس      
عادتهػا ثانيػة دوف ا  تسػاعد صػاحبها عمػة تػذكر االلفػاظ و  ة التػيلذاكر او ذف الذاكرة المفظية : .1

 ( .   175 ص ق7118اري وابو شعيرةق بغ )ا تماـ بمعانيها .

تقػدر    فهػي   مف ا تمامهػا بااللفػاظ  اكثر  بالمعاني   تهتـ  ذف الذاكرة الذاكرة الداللية : .7
   حػػػػػػوادث    كتػػػػػذكر   واسػػػػػػترجاعها الماضػػػػػية  المواقػػػػػػؼ  عمػػػػػة اسػػػػػتعادة 

 . فيها مت يق  التي  االلفاظ  تذكر  مف غير تسمسمها   او قصة 

 (  156 ق ص  7118ق  آ روفاري و ب) غ                             

والبصػػػرية والذوقيػػػة والشػػػمية التػػػي  ةتسػػػتقبؿ المػػػؤثرات ال ارجيػػػة السػػػمعي اليييذاكرة الحسيييية : .2
مػػف الت ػػزيف والتػػي يػػتـ االنتبػػاف  ةالقادمػػ ةتػػد ؿ الحػػواس وتنقمهػػا الػػة المرحمػػ

تتجػاوز الثانيػة بعػد زواؿ المثيػر  اليها ق وت ػزيف المعمومػات لفتػرة قصػيرة ال
 ( . 174 – 172 ق ص  7111ـو ق تػ  . ) الع
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مػػد وعنػػدما يطمػػب منػػا ذلػػؾق عو ػػي تػػذكر االحػػداث بشػػكؿ مقصػػود ومت الييذاكرة الصييريحة : .4
 كتذكر جواب احد اسئمة االمتحاف . 

ؿ الػة تػذكر االحػداث يػمنحػداث ق حيػث و ػي التػذكر غيػر المقصػود لأ الذاكرة الضمنية : .5
 صمي . جهنا موقفا" مشابها" لمموقؼ ا ااذا و 

معينة تشػمؿ  طػوات متتابعػة ق كتػذكر  ةو ي تذكر  طوات القياـ بمهم : اإلجرائيةالذاكرة  .6
  طوات قيادة السيارة او حؿ مسائؿ رياضية . 

 (   176 ق ص7118ق اري وابو شعيرةب( )غ156 ق ص  7118ق روفاري واب) غ   
 :   العوامل المؤثرة ف  عممية االحتفاظ-

مف االحتفػػاظ بػػز أي اف زمػػف االنتبػػاف ودرجػػة اال تمػػاـ ذوا عالقػػة  :االنتبيياه واالىتمييام .1
التعميميػة التػي  ةتعمـ لم بػر مػداد ا تمػاـ الز والعمميات التي تجػري عمػة ال بػرة ق فكممػا ا
دى أة لػذلؾ ق ومػف ثػـ  تت العوامػؿ المشػتػ  يواجهها زادت درجة احتفاظ تمؾ ال بػرة وقمػ

                                             .البناي المعرفي ووضوحهاسر المادة وتكاممها في ذلؾ الة ي  

 (   118 – 117 ق ص  1989ي ق م) قطا                                      
ة لهػـ لتطبيقهػا وربطهػا تاحػة الفرصػا  ق و  بالحيياة اليوميية لمطمبية ربط المادة الدراسيية .7

   ( 274 ق ص  1989) عبد ال الؽ ق بالواقا .
كػػاف االحتفػػاظ اقػػوى  غيػػر مؤقػػتدافعػػًا او كػػاف الػػدافا  كتسييب ذا معنييىكممييا كييان الم   .2

كتسػػب عػػديـ المعنػػة او كػػاف فاالحتفػػاظ يقػػؿ بسػػرعة كبيػػرة اذا كػػاف الم   قوانحػػدارف اقػػؿ
ق و ػػذف الحقيقػػة تفسػػر مانشػػا دف مػػف سػػرعة زواؿ  مؤقتػػاً  افا نحػػو التحصػػيؿ دافعػػاً دالػػ
 قصيرة . مدةلمعمومات بعد اداي االمتحاف با

 (   874 ق ص  7ق ج 7114برا يـ ق إ)                                       
قبػؿ فيػه عمػة ال بػرة ة المتعمـ والقصػد الػذي ي  يبمعنة اف ن  : وقصد المتعمم وتصميم .4

يف ال بػػػرة ق ) قطػػػامي ق عمػػػة تحقيػػػؽ الهػػػدؼ عوامػػػؿ ذات ا ميػػػة فػػػي ت ػػػز  هوتصػػػميم
 هلمػا اكتسػب فبقصد احسػف مػف تػذكر  ه( ق فالفرد يتذكر ما اكتسب 118 ق ص  1989
 ( .   874 ق ص  7ق ج 7114ة . ) ابرا يـ ق فصد
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  يؤدي التكرار الة التثبيت والتجديػد واعػادة البنػاي الف تكػرار المػادة يػتـ  اعادة التعمم .5
ة يػتـ في كؿ مرة فػي سػياؽ جديػد وفػي عالقػات جديػدة ق لػذلؾ فػاف المعمومػات المكػرر 

( ق فػػاف تكػػرار تعمػػـ الفػػرد فػػي  166 ق ص  7118) غبػػاري وابػػو شػػعيرة ق  تػػذكر ا .
   .ؽ يعزز مف قيمة االحتفاظ ويسهؿ التذكر بالسا

 .(  147ق ص   7111ـو ق ػ  ) العت 
و بػػػرة يتعممػػػوف  اً وذكػػػاي   كممػػػا كػػػاف المتعممػػػوف اكثػػػر نمػػػواً اليييذكاء والكفييياءة العقميييية .6

اكبػػر والف الػػتعمـ واالحتفػػاظ  مػػا مظهػػراف مػػف مظػػا ر  بصػػورة اسػػرع ويحتفظػػوف بقػػدر
 ػػرق وبصػػورة عامػػة فػػاف الػػذكي يػػتعمـ بسػػرعة منهمػػا سػػبب ونتيجػػة لآ الػػذكاي واف كػػالً 

 تفظ لمدة اطوؿ. حببطي وي ينسةو 

 (  168 ق ص  7118) غباري وابو شعيرة ق                                  
التػػػي يواجههػػػا الفػػػرد تسػػػاعد عمػػػة  الحيييواس فييي  الخبيييرة مييين راك اكبييير عيييددتان اشييي .7

االحتفػػػاظ لتمػػػؾ ال بػػػرة ق الف اشػػػتراؾ عػػػدد مػػػف الحػػػواس يعنػػػي تعػػػدد المصػػػادر التػػػي 
 .ويزيد مف تفصيالتها  ةاشتركت في اثناي عممية االدراؾ ق و ذا يوسا ال بر 

 ( 118 ق ص 1989طامي ق ق)        
ف نتػذكر  تعمـ ق فالشػيي الػذي تعممنػاف جيػداً يعتمػد التػذكر عمػة مقػدار الػ مقدار اليتعمم : .8

    .المراجعػػة المػػذيف يعػػززاف الػػتعمـا ميػػة التمػػريف و  تػػيتيومػػف  نػػا  قولمػػدة اطػػوؿ  جيػػداً 
 .(  175 ق ص  7118رة ق ) غباري وابو شعي

فكممػػا طػػاؿ الوقػػت بػػيف تعمػػـ شػػيي مػػا  :الزمنييية بييين الييتعمم وتييذكر ماتعممييو  مييدةال .9
متمػريف والمراجعػة تزيػد مػف لومحاولة تذكرف زادت احتمػاالت نسػيانه والفتػرات المتقاربػة 

 (   175 ق ص  7118.) غباري وابو شعيرة ق  هاحتفاظ الشيي وتثبيت
 

ؽ و ممػػا سػػبؽ تسػػتنتج الباحثػػة بػػاف االحتفػػاظ يتػػاثر بعػػدة عوامػػؿ منهػػا مػػايتعمؽ بػػالفر           
ف أق كمػا  يً بالمػادة مػف االقػؿ ذكػا اكثػر احتفاظػاً  مميف أي اف المتعمـ االكثػر ذكػايً الفردية لممتع

الزمنيػة  مػدةحتفػاظ بهػا والالانهػا ذات معنػة ومفهومػة يػؤثر فػي أنوع المادة المتعممة مف حيػث 
حػػو الػػتعمـ والػػدافا ن فق ومقػػدار الػػتعمـ ق وطرائػػؽ التػػدريس المتبعػػة فػػي تػػدريس المػػادة ق واالنتبػػا

 كؿ  ذف عوامؿ تؤثر في عممية االحتفاظ . 
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 قياس االحتفاظ )قياس الذاكزة ( :
 

 لقياس االحتفاظ ) الذاكرة ( ىناك ثالث طرائر وى  : 
 ق نعني استحضار ال برات الماضية في صػور الفػاظاالسترجاع او االستدعاء :  .1

المػتعمـ .  ـماثمة امػااو صور ذ نية ق وتذكر  برة غير ق او حركات ق او معاني 
سػػتدعاي مرحمػػة السػموؾ الظػػا ر لعمميتػػي االكتسػػاب واالحتفػػاظ ق وتشػكؿ عمميػػة اال

ومػػػف ا ػػػـ المواقػػػؼ التػػػي يجػػػري فيهػػػا االسػػػترجاع موقػػػؼ االمتحػػػاف والنجػػػاح فػػػي 
تي يأي اف الطالػػػب اسػػػتطاع اف يػػػ  قنجػػػز بكفايػػػةأ   دف الػػػتعمـ قػػػأاالسػػػتدعاي معنػػػاف 

الػػذاكرة ق ويظهػػر ذلػػؾ فػػي  ه فػػيف الػػذي  زنػػت فيػػبالمعمومػػة الصػػحيحة مػػف المكػػا
 (   117 – 119 ق ص  1989) قطامي ق .ا تبارات المقاؿ 

سهؿ مف االسػتدعاي ق وتعتمػد قػدرة التعػرؼ عمػة وجػود المثيػر أالتعرؼ  ف :التعر   .2
صػػػفه عممػػػاي ي مػػػامثمؼ الػػػذي تػػػـ تعممػػػه فػػػي الماضػػػي بػػػيف عػػػدة مثيػػػرات ق والتعػػػر  

الفػػرد او يسػػمعه فػػي الحاضػػر  ػػو جػػزي مػػف  بػػرة   ػػو شػػعور بػػاف مػػا يػػراف الػػنفس
ار مػػف يػػؼ  ػػو ا تبػػار اال تر مثػػاؿ عمػػة التعػػر  يػػسػػابقة تكونػػت فػػي الماضػػي . و 

     ةؼ مف  الؿ المعادلة االتيمتعدد ق ويمكف قياس التعر  

                     

 
 111 ×        =ؼ عالمة التعر  

 العدد الكمي لممثيرات                                
 (   171 ق ص  7111ـو ق ػ  ) العت                                                     

ف المعمومػػات التػػي أعػػادة الػػتعمـ او درجػػة الػػوفر يشػػير الػػة إيسػػمة و  :االحتفيياظ  .3
مف الػزمف و صوصػا" مػا  مدةماضي تصبا قابمه لمنسياف بعد تعممها الفرد في ال

ف إال يعنػػي  ةكر اف  ػػذا االن فػػاض فػػي الػػذفػػيغيػػاب التػػدريب والتعزيػػز ق ومػػا ذلػػؾ 

 عدد اإلجابات الخاطئة –عدد اإلجابات الصحيحة 
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مومػػات قػػد تػػـ نسػػيانها او فقػػد ا بالكامػػؿ مػػف الػػذاكرة حتػػة لػػو عجػػز الفػػرد عػػف عالم
 مف تستغرؽ وقتػاً مف الز  مدةـ بعد عادة التعمإتذكر ا او التعرؼ عميها . لذلؾ فاف 

 في المرة االولة لمتعمـ .  هاقؿ مما استغرق اً دوجه

 

 ر ) االحتفاظ ( فالو  ةيمكف قياس عالمو         
 
 

 111×       ر = فعالمة الو 
      الزمف الالـز لمتعمـ االوؿ                                   

 (   177 ق ص  7111ـو ق ػ  ) العت                                                    
 ػملياث االحتفاظ : 
بطػريقتيف  حتفػاظ بهػا ق ويػتـ االحتفػاظ رمزيػاً ت ػزيف المعمومػات او اال هيعػرؼ االحتفػاظ بانػ

    
يػػتـ ت ػػزيف المعمومػػات فػػي صػػورة رمػػوز تػػدؿ عمػػة صػػورة   الطريقيية التصييورية : .1

حقيقية لم برة موضا التقميد ق و ذف الصور  ي التي يتـ اسػترجاعها فػي المواقػؼ 
 الالحقة بعد حدوث التعمـ بالمالحظة . 

 

 ميػػة عنػػد اصػػحاب  ػػذف االتجػػاف و ػػي تعتمػػد عمػػة أكثػػر  ػػي ا  الطريقيية المفظييية : .2
العموميػػة ق ففيهػػا تتحػػوؿ المعمومػػات البصػػرية بسػػـ  ػػذف الطريقػػة تالمغػػوي ق وتالتشػػفير 

 . ئص النموذج وموقؼ التقميد معاً والسمعية وغير ا الة شفرة لغوية تصؼ  صا

 (   154 ق ص  7118) غباري وابو شعيرة ق                                    
 

     
 

 الزمن الالزم للتعلم الثاني  –الزمن الالزم للتعلم األول 
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 :  تطبيقاث تزبىيت تسهم يف حتسني الذاكزة
فكار والمبػادئ التػي يمكػف اف تسػهـ فػي تحسػيف الػذاكرة او تقػدـ دالئػؿ  ناؾ الكثير مف ا 
 ذكر منها   نومؤشرات لتحسينها 

يمكف لممتعمـ اف يستفيد مف فكرة قواعػد البيانػات مػف   بناء قواعد منظمة لممعرفة: .1
 الؿ محاولة ربط المفا يـ الجديدة ما المفا يـ القديمػة حيػث كممػا تحسػف التنظػيـ 

 الذاكرة . ت برات السابقة كمما تحسنلوربط الجديد با

 (   142 ق ص  7111ـو ق ػ  ) العت    

زى لمفػرد غػذات معنػة وم وتقـو عمة اساس محاولة بناي قصػة التوليف القصص : .2
 .المتعمـ وذلؾ مف النص او مجموعة المفردات المراد تذكر ا 

 ( 124 ق ص  7111ـو ق ػ  ) العت    

 

وتطبيػػؽ ذلػػؾ فػػي الحيػػاة  االىتمييام بتنظيييم المعمومييات بشييكل يسيياعد عمييى التييذكر، .3
 ػػػر . كاسػػػت داـ اليوميػػػة العمميػػػة وفػػػؽ سمسػػػة منظمػػػة يػػػؤدي بعضػػػها الػػػة تػػػذكر اي

 (   17ق ص  7118ق او الم ططات.)غباري وابو شعيرة ةالترميز او التجزئ
عػػادة كتابػػة الػػنص عمػػة إ طريػػؽف عػػق وذلػػؾ تييدوين المالحظييات بصييورة مسييتمرة .4

 ةنػػي عػػف الػػنص او المػػادة المطموبػػغكر تذشػػكؿ م تصػػر لتػػوفر لنفسػػؾ دالالت لمتػػ
الحاسػػػػوب جهػػػػزة أف مػػػػا تػػػػوفر كثػػػػر ايأصػػػػبحت ممكنػػػػة أق و ػػػػذف الطريقػػػػة  ةكاممػػػػ

  .   ةالمحمول

ة المسػػػاعدة عمػػػة يػػػيئبيجػػػب البحػػػث عػػػف الظػػػروؼ ال -:  ةعواميييل البيئييية الماديييي .5
ضػػاية إلتشػػتيت االنتبػػاف كطريقػػة الجمػػوس ق ومكػػاف الدراسػػة وا عف التػػذكر والبعيػػدة

 هوية وغير ا مف عوامؿ البيئة المادية التي تؤثر عمة التذكر . توال

 ( 144 ص  ق 7111ـو ق ػ  ) العت    
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و اصػة فػي المراحػؿ االولػة مػف ، االعتماد عمى التكرار المفظي  لمميادة المتعممية  .6
ة دالتعمػػيـ اذ اف الطفػػؿ بحاجػػة الػػة تكػػرار سػػماع االلفػػاظ ق وعػػرض المفػػا يـ الجديػػ

  والتي يسمعها الوؿ مرة حتة تكتمؿ الصورة لدى المتمقي .

 (  177 ق ص  7118رة  ق ) غباري وابو شعي                             

 ػالؿ المعمػؿ او الم تبػر او الحيػاة  ًً تطبير االمور التي  يتعممييا الطاليب عممييا .7
ة ق لكػي تترسػد فػي ذ ػف المػتعمـ ويسػػهؿ دال اصػة او  ػالؿ المسػجد لػدروس العبػا

 ( .   178 ق ص  7118) غباري وابو شعيرة  ق تذكر ا . 
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 ثانيًا: دراساخ ساتقح 
   
 عرض دراساخ ساتقح: -

اعتمدت الباحثة عمى مجموع من الدراسات السابقة التي لهاا عقةاة ببحثهاا ق وةسامتها الاى    
 مجموعتين : 

 يف الردريس :  ندراساخ ذناولد منهج القرائ –أ 
  ( 1996 )دراسة حمداوي  - 1

ف ) أثاار ماااهق القااراان غااي التح اايل ماات الااى ت اار  ق ور ُأجرياات هااذد الدراسااة غااي الم اار      
 (  .الساة الراب ة أاموذجا   –المدرسي غي مادة ةواعد الم ة ال ربية بالسمك اإلعدادي الم ربي 

وطالبااة ةسااموا عمااى مجمااوعتين تجريبيااة و ااابطة  ( طالبااا  36تكوااات عياااة البحااث ماان )    
 وطالبة غي كل مجموعة . ( طالبا  06بواةع )

ة ال ربياااة غاااي  اااوق مااااهق القاااراان هماااا ُدرسااات المجموعاااة التجريبياااة درساااين غاااي ةواعاااد الم ااا
امااا المجموعااة ال ااابطة غدرساات ثااقث مو ااوعات هااي )  ق) الماقااوو والمماادود (مو ااوعا

واخ ااا ت كمتاااا المجماااوعتين  ختباااار  قود ( بالطريقاااة التقميدياااة المق اااور والماقاااوو والمماااد
 ب دي .

ل ياتااااين مساااااتقتمين اسااااا رت  (T-testوعاااااد تحميااااال البيااااااات باسااااات مال ا ختبااااار التاااااااي )   
 الدراسة عن الاتيجة ا تية : 

ت وق أغراد المجموعاة التجريبياة التاي اساُت مل مااهق القاراان غاي تدريساها عماى المجموعاة      
 ( . 6,62ال ابطة وبد لة اح ااية ) 

وغااي  ااوق اتيجااة الدراسااة او ااى الباحااث بتو اايات عااد ة ماهااا :  اارورة تجديااد مااااهق      
 وطرق التدريس ق وادخال كل ماهو جديد غي حقل التجربة .

 (   066 – 646 ق و  6663) حمداوي ق                                    
 
 
 ( 2009 )دراسة الموسوي – 2
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ورماات الااى ت اار ف )أثاار  –جام ااة ب ااداد / اباان ر ااد  -ُأجرياات هااذد الدراسااة غااي ال ااراق      
ماهق القراان غي تح يل مادة الاحو وا حت اظ بهاا وااتقاال أثار الات مم لادة طمباة اةساام الم اة 

 ال ربية غي كميات التربية (.
مان طمباة ال اف الثاااي  وطالبة ُأختيروا ع واايا   ( طالبا   46تكوات عياة البحث من )       

(  02المجموعاة التجريبياة ) بما  عادد اغاراد  ق/ ابان ر اد  / ةسم الم ة ال ربية غي كمية التربياة
( طالباة ق اماا عادد اغاراد المجموعاة ال اابطة غقاد  06و )  ( طالباا   61وطالباة بواةاع )  طالبا  
 . ( طالبة  66و ) طالبا  (63وطالبة بواةع ) ( طالبا   02بم  ) 
ت الاحاااو الاهااياااة غاااي جااان مجمااوعتي البحاااث غاااي مت يااارات ) در باااي كاغااا الباحاااث إح ااااايا     

جات اختبار الم مومات السابقة غاي ماادة ق ودر  0664 – 0663ال ف ا ول لم ام الدراسي 
 الجاس ( . قودرجات اختبار ااتقال اثر الت مم القبمي غي مادة الت بير قالاحو 
تح اااايميا  لقياااااس  طبااااق ب اااادد الباحااااث اختبااااارا   ق كااااامق   دراساااايا   اسااااتمرت التجربااااة غ ااااق       

التح يل عمى طمبة مجموعتي البحث واعاد تطبيقا  لقيااس ا حت ااظ بالتح ايل ب اد مارور ) 
وب اد م الجاة البياااات اإلح اااية باسات مال  قثم طبق اختبار ااتقال أثار الات مم  ق ( يوما   66

 تحميل التباين الثاااي  تم التو ل الى الاتااق اآلتية :
ة المجموعاااااة ال اااااابطة غاااااي التح ااااايل ت اااااوق طمباااااة المجموعاااااة التجريبياااااة عماااااى طمبااااا .6

 وا حت اظ .

لاايس هااااك غاارق ذو د لااة اح ااااية بااين طمبااة المجموعااة التجريبيااة وطمبااة المجموعااة  .0
 ال ابطة غي ااتقال اثر الت مم .

وغي  وق اتااق البحث او اى الباحاث ب ارورة اسات مال مااهق القاراان غاي تادريس ماادة     
 ة ( –ح ق وق  0666ال ربية . ) الموسوي ق الاحو لطمبة اةسام الم ة 

 اساخ ذناولد طرائق ذدريس الثالغح : رد  -ب 
وكاااان  قُأجريااات الدراساااة غاااي ال اااراق جام اااة ب اااداد/ابن ر اااد ( :2000دراسةةةة الدي ةةةدي )  -

هااادغها ت ااار ف) أثاااار تااادريس البقتااااة بطريقاااة ا ستك ااااف غااااي التح ااايل وااتقااااال اثااار الاااات مم 
 لبات ال ف الخامس األدبي .وا حت اظ ب  لدة طا
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( طالبااة غااي احاادة الماادارس  16اختااارت الباحثااة عياااة ع ااوااية بماا  عاادد أغرادهااا )         
مجموعاة تجريبياة تكواات  عماى مجماوعتينق الثااوية غي مدياة ب داد / الكارخ  وزعاتهم ع اواايا  

 02مان )  ومجموعاة  اابطة تكواات ق( طالبة درسات باساتخدام طريقاة ا ستك ااف 01من )
 ( طالبة درست بالطريقة ا عتيادية .

درجااة ي السااابقق كاغااات الباحثااة بااين المجمااوعتين غااي ) درجااة الم ااة ال ربيااة لم ااام الدراساا     
 اختبار غهم الم ااي الم وية لرمزية ال ري  ق ال مر الزماي ق التح يل الدراسي لموالدين ( .

ا ول تح ااايمي غاااي  ق اختبااارت المجموعتاااان باختباااارينق دراسااايا   اساااتمرت التجرباااة عاماااا       
 والثاااي غاي ااتقاال أثار الات مم وا حت ااظ با ا جاباة الق ايرة واساامة التكميالق  البقتة من ااوع
 وتو مت الدراسة الى الاتااق اآلتية :  غي مادة الت بيرق

جموعاااة ت اااوق المجموعاااة التجريبياااة الاااى درسااات البقتاااة بطريقاااة ا ستك ااااف عماااى الم .6
 ال ابطة التي درست البقتة بالطريقة التقميدية غي التح يل .

   يوجد غرق ذو د لة اح ااية بين مجموعتي البحث غي ااتقال أثر الت مم . .0

وجااااود غاااارق ذو د لااااة اح ااااااية غااااي ا حت اااااظ ولم اااامحة المجموعااااة التجريبيااااة التااااي  .0
 درست بطريقة ا ستك اف .

سااا رت عاهاااا الدراساااة او اااات الباحثاااة باااالتاويع غاااي طرااااااق وغاااي  اااوق الاتاااااق التااااي ا      
التاادريس المسااتخدمة غااي تاادريس البقتااة مااع ا غااادة ماان مزايااا طريقااة ا ستك اااف غااي تاادريس 

 ز ( –د  قو ق 0666ق  غروع الم ة ال ربية  . ) ال بيدي
 
 ( 2001)دراسة الرّفوع   - 2

أثاار اسااتخدام طريقتاي ا سااتقراق والقياااس ُأجريات الدراسااة غاي ا ردن وهاادغت الااى ت ار ف )     
 غي تح يل مادة البقتة لدة طق  ال ف األول الثااوي غي ا ردن(.

. وزعوا عماى مجماوعتين تجاريبتين ا ولاى درسات  ( طالبا   26تال ت عياة الدراسة من )      
(  02والثاايااة درساات بالطريقااة القياسااية و اامت )  ( طالبااا   03بطريقااة ا سااتقراق و اامت ) 

 .طالبا  
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درجاات الم اة ال ربياة غاي ا متحاان  قكاغا الباحث بين المجموعتين غي ) ال مر الزمااي       
الاهااااي لم ااام السااابق ق درجااات مااادة البقتااة غااي امتحااان ال ااهر ا ول لم ااف ا ول الثااااوي 

 األدبي( .
 تح ااايميا   ق اختباااارا   واحااادا   لتجرباااة التاااي اساااتمرت غ اااق  دراسااايا  اهاياااة ا أعاااد الباحاااث غاااي    

ن ماااان  مو ااااوعيا   اتاااا  عمااااى وغااااق ( غقاااارة ماااان اااااوع ا ختيااااار ماااان مت اااادد اعاااادت غقر 00)تكااااو 
غية الست لت ايف بمومق وةد جاقت اتااق ا ختبار مت قة ماع غر اية البحاث المستويات الم ر 
ا ساااتقراق والقيااااس غاااي تااادريس ماااادة  يقتااايغااارق ذو د لاااة م اوياااة باااين طر  اذ لااام يكااان هاااااك

 .( 6,62البقتة ال ربية عاد مستوة د لة) 
 ح ( -ها ق و   ق 0666) الرغ وع ق                                          

 
 (  2002دراسة الحّم ري )   - 3
ااماااوذجي ف أثااار اساااتخدام ُأجريااات الدراساااة غاااي ال اااراق / جام اااة دياااالى ق ورمااات الاااى ت ااار     

جاايااا  ا ساااتقرااي وكموزمااااير القياساااي غاااي اكتساااا  الم ااااهيم البقتياااة لااادة طالباااات ال اااف 
 الخامس ا دبي .

إلجااراق التجربااة ق تكوااات عياااة  اختااارت الباحثااة اعداديااة القاادس غااي مركااز ب قوبااة ة ااديا      
( طالبااااة غااااي كاااال  00( طالبااااة وزعاااات عمااااى ثااااقث مجموعااااات بواةااااع )  63البحااااث ماااان ) 

غجااااقت  ااا بة ) أ ( ممثماااة المجموعاااة التجريبياااة  جموعاااة وزعااات هاااذد المجموعاااات ع اااواايا  م
مثماات  اا بة )   ( المجموعااة التجربيااة ا ولااى  قالثاايااة التااي تاادرس وغااق اامااوذج كموزماااير 

وجاااقت  اا بة ) ج (  ممثمااة  المجموعااة ال ااابطة . كوغااات  قالتاي درساات وغااق اامااوذج جااياا 
لمت يرات اآلتية ) اختبار غهم الم ااي الم وية لرمزية ال ريا  ق درجاة المجموعات الثقث غي ا

 والتح يل الدراسي لألبوين(. قال مر الزماي  قالم ة ال ربية ال ام الدراسي السابق
( غقااارة 02غاااي اكتساااا  الم ااااهيم البقتياااة تكاااون مااان ) اعااادت الباحثاااة اختباااار تح ااايميا        

 قتوزعت ال قرات عمى مجموعتين من ا سامة ت مات المجموعة ا ولاى ا ختياار مان مت ادد 
واساتخدمت الباحثاة ااماوذج  اي ي  لم رغاة  قو مات المجموعاة الثااياة اساامة ا جاباة الق ايرة

غاارق ذي د لااة م اويااة بااين المجموعااة  اتجاااد ال ااروق بااين المجموعااات غاااظهرت الاتااااق وجااود
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 اماوذج   اموذج جااي  والمجموعة الثااية التي ُدرست وغقا   التجريبية ا ولى التي ُدرست وغقا  
 ولى .ر ولم محة المجموعة التجريبية األكموزماي
وغي  وق الاتااق التي تو مت اليها الدراساة أو ات الباحثاة ب ارورة اهتماام التدريسايين     
 تخ  ين بتطبيق الاماذج الت ميمية غي تدريس غروع الم ة ال ربية .الم

 (  56 – 6 و  ق 0660) الحم يري                                                 
 (2003 )دراسة الجشدمي  - 4

ُأجريت الدراساة غاي ال اراق / دياالىق هادغت الاى ت ار ف) أثار تجزااة القواعاد البقتياة          
 بيقاتها غي تح يل طالبات ال ف الرابع غي م هد إعداد الم ممات( .وتط
تكواااات عيااااة الدراساااة مااان ) عيااااة الم اهاااد ( وعاااددها  ) ساااتة م اهاااد ( واختاااار الباحاااث      

( طالبااة  46بطريقااة ة اادية م هااد اعااداد الم ممااات غااي الخااالو . وبماا  عاادد عياااة البحااث ) 
يبيااااة التاااي تاااادرس البقتااااة ال ربياااة بطريقااااة تجزاااااة ( طالبااااة غاااي المجموعااااة التجر  02بواةاااع ) 

( غااي المجموعااة ال ااابطة التااي تاادرس مااادة البقتااة ال ربيااة بالطريقااة 02القاعاادة البقتيااة و)
 ا ستقرااية .

ثام كاغاا الباحااث باين أغااراد مجماوعتي البحااث غاي) درجااات الم اة ال ربيااة غاي ا متحااان         
والتح ااايل  قوال مااار الزمااااي لممجماااوعتين  – اااف الثالاااث ال –الاهاااااي لماااادة الم اااة ال ربياااة 

 الدراسي لموالدين (.
ساؤال اختياار مان مت ادد وساؤال  ق. يتالف من ثقثة اساامة  تح يميا   أعد الباحث اختبارا       

وسؤال اخر مث ل لماا يااتي بجمماة م يادة ق وكااات اتاااق ق غي مجال استخراج ال ور البقتية 
البحث هي ت اوق طالباات المجموعاة التجريبياة  القتاي درسان البقتاة باسامو  تجزااة القاعادة 

 عمى طالبات المجموعة ال ابطة القتي درسن البقتة بالطريقة التقميدية)ا ستقرااية (  . 
 ( 636 – 616 و  ق 0660 قالج  مي  )                                      

 
 
 
 (   2003دراسة الجنايي )   - 5



                                                                                            48                    دراسات السابقة........ الثاني الفصل 

رماااات الااااى ت اااار ف )اثاااار  ب ااااداد ق كميااااة التربيااااة / اباااان ر اااادق ُأجرياااات الدراسااااة غااااي جام ااااة   
اامااااوذجي هيمااااداتابا ومياااارل وتياسااااون غااااي اكتسااااا  الم اااااهيم البقتيااااة لاااادة طالبااااات ال ااااف 

 .(الخامس األدبي وا حت اظ بها 
إعدادياااة عاااداان خيااار اف لمبااااات غاااي مديااااة ب اااداد / الكااارخ الثااياااة  ت الباحثاااة ع اااواايا  اختاااار  

اختااارت ثااقث  اا   ماهااا لتمثياال عياااة البحااث ق إذ  إلجااراق التجربااة وبطريقااة ع ااوااية اي ااا  
ق وكاان مثمت ال  بة )ج(المجموعة التجريبية ا ولاى التاي ُدرسات باسات مال ااماوذج هيماداتابا 

( المجموعاااااة التجريبياااااة الثااياااااة التاااااي ُدرسااااات أ( طالباااااة ومثماااااث ال ااااا بة )04هاااااا )عااااادد طالبات
ومثماااث ال ااا بة ) (  ق( طالباااة 04باسااات مال ااماااوذج ميااارل وتياساااون وكاااان عااادد طالباتهاااا ) 

المجموعااة ال ااابطة التااي ُدرساات البقتااة عمااى وغااق الطريقااة التقميديااة )القياسااية( البااال  عاادد 
 ( طالبة . 03طالباتها ) 

باساااتخدام تحميااال التبااااين  كاغاااات الباحثاااة باااين طالباااات مجموعاااة البحاااث الاااثقث اح ااااايا      
 قدرجااات الم ااة ال ربيااة لم ااام السااابق  قاأُلحااادي ومربااع كاااي غااي المت ياارات) ال ماار الزماااي 

اختباار  قالتح ايل الدراساي لموالادين  قغي مادة الم اة ال ربياة  اختبار الم مومات المذكورة آا ا  
القاادرة الم وياااة (ق ولاام يكااان هاااااك غاارق ذو د لاااة اح ااااية باااين المجموعاااات الثقثااة غاااي هاااذد 

 المت يرات .
عر اات غقراتاا  عمااى مجموعااة ماان الخبااراق لبيااان  اادة   تح اايميا   أعاادت الباحثااة اختبااارا      

طريقاة و استخرجت الباحثة م امال ثباتا  بق ومن ثم حسبت م امقت   وبة وةوة تميز غقرات 
 اعادة ا ختبار عمى عياة ممثمة من ال ياة ا ستطقعية. .

باساااات مال تحمياااال التباااااين اأُلحااااادي وم ادلااااة كااااودر  وب ااااد م الجااااة البيااااااات اح اااااايا         
 ( تمخ ت الدراسة عن الاتااق اآلتية : 06رت اردسون )

طة غااااي ت ااااوق مجمااااوعتي البحااااث التجريبيااااة ا ولااااى والثاايااااة عمااااى المجموعااااة ال اااااب .6
 اكتسا  الم اهيم البقتة .

 يوجاد غارق ذو د لاة اح اااية باين مجماوعتي البحاث التجاريبيتين ا ولاى والثااياة غاي  .0
 اكتسا  الم اهيم البقتة .
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وغي  وق اتااق البحث أو ت الباحثة باهمية است مال ااماوذج ) هميادا تاباا ( و)ميار        
 غي ال ف الخامس ا دبي .وتياسون ( عاد تدريس الم اهيم البقتية 
 (   623 – 6و  ق 0660 ق) الجاابي                                                 

 
 ( 2004دراسة الخفاجي )  – 6

ُأجريااات الدراساااة غاااي بابااال ق ورمااات الاااى ت ااار ف )أثااار اآلياااات القرآاياااة امثماااة عااار  غاااي       
 تح يل طق  ال ف الخامس األدبي غي البقتة (.

مان ثاقث مادارس ثااوياة واعدادياة لمبااين غاي مركاز محاغظاة  وةد اختار الباحث ع اواايا       
باباال اعداديااة ا مااام عمااي عمياا  السااقم وهااي احاادة الماادارس التاب ااة لمديريااة تربيااة محاغظااة 
باباال ق جااراق التجربااة غوجاادها ت اام  اا بتين لم ااف الخااامس ا دباايق وتكوااات عياااة البحااث 

غاااي  ااا بة )  ( التاااي مثمااات المجموعاااة المجموعاااة  ( طالباااا   06بواةاااع )  ا  ( طالبااا 16مااان ) 
 غي   بة ) أ ( التي مثمت المجموعة ال ابطة . ( طالبا  06التجريبية و )

 كاغا الباحث بين طق  مجموعتين البحث وغقا" لممت يرات اآلتية :      
وال مااار الزمااااي لمطاااق  والتح ااايل الدراساااي  ق)درجاااات الم اااة ال ربياااة لم اااام الدراساااي الساااابق

 لهذد المت يرات . ولم يكن هااك غرق ذو د لة اح ااية بين المجموعتين وغقا   قلألبوين (
اختبااارا  تح اايميا   قواحاادا   دراساايا   واعااد الباحااث غااي اهايااة التجربااة التااي اسااتمرت غ ااق        

( غقرة مان ااوع  06التي بم  عددها )  عر   عمى مجموعة من الخبراق لبيان  قحية غقرات 
 ا ختيار من مت دد .

)الوساااااط اية وب اااااد تحميااااال اتاااااااق ا ختباااااار باساااااتخدام مجموعاااااة مااااان الوسااااااال ا ح اااااا      
وةيمااة  قوالقيمتااان التاايتااان ) الجدوليااة والمحسااوبة ( التباااين  قوا احااراف الم ياااري قالحسااابي

 عة التجريبية عمى المجموعة ال ابطة .اظهرت الاتااق ت وق المجمو  قمربع كاي( 
وغااي  ااوق اتااااق البحااث او ااى الباحااث باعتماااد اساامو  آيااات القاارآن الكااريم ) امثمااة       

عاااار  ( لاااايس غااااي دروس البقتااااة غحساااا  باااال غااااي غااااروع الم ااااة ال ربيااااة وا هتمااااام بطرااااااق 
 التدريس وال مل عمى استمرار تدري  المدرسين والمدرسات .

 ح (  -ها  ق وق 0661) الخ اجي ق                                            
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 (2004  )دراسة الداني    – 7
رماات الااى ت اار ف )أثاار الماظمااات  غااي ال ااراق / الجام ااة المستا ااريةق ُأجرياات الدراسااة      

 المتقدمة غي تح يل طق  ال ف الخامس ا دبي غي مادة البقتة( .    
غاااي المجموعاااة التجريبياااة  ( طالباااا   02بواةاااع )  ( طالباااا   26تكواااات عيااااة الدراساااة مااان )      

غاااااي المجموعااااااة  طالبااااااا   ( 02التاااااي ُدرسااااات باسااااااتخدام اساااااتراتيجية الماظمااااااات المتقدماااااة ق ) 
وكاغا الباحث بين مجموعتي البحث غاي المت يارات  قال ابطة التي ُدرست بالطريقة ا عتيادية

 التح يل الدراسي لموالدين ( . قدرجات الم ة ال ربية لم ام السابق  قمر الزماي ا تية ) ال 
مكاون مان  تح ايميا   واعاد الباحاث اختباارا   لتجربة خاقل ال  ال الدراساي ا ولقاستمرت ا    
( غقارة مان ااوع ا ختياار مان  63( غقرة بواةع ثقث اسامة . الساؤال ا ول مكاون مان )  06) 

والساؤال الثالاث مكاون مان )  غقارات مان ااوع المطابقاةق(  1الثااي مكون من ) مت دد والسؤال 
 ( غقرات من اوع التكميل . 66

( غااي تحمياال الاتااااق غاااظهرت الاتااااق وجااود T-Testواسااتخدم الباحااث ا ختبااار التااااي )      
غاي   المجموعاة التجريبياة ( ل اال  طاق 6,66غرق ذو د لة اح ااية عاد مساتوة د لاة ) 

 ح (  –ج  و ق ق 0661 ق) ال ااي                                 التح يل .
 
   (   2004دراسة محمد  )    - 8

ُأجرياات الدراسااة غااي ال ااراق/ جام ااة ديااالى ق ورماات الااى ت ر ف)أاثاار اسااتخدام الحاسااو       
 .(غي تح يل طق  الخامس ا دبي غي مادة البقتة ال ربية 

 قلبحثااا    اختاااار الباحاااث اعدادياااة ال اااريف الر اااي لمبااااين بطريقاااة ة ااادية لتكاااون ميااادااا      
مدرساااة وةربهاااا مااان ماطقاااة ساااكا  وت ااااون إدارة المدرساااة م ااا  اللوجاااود مختبااار لمحاساااو  غاااي 

(  00واختار الباحث بطريقة ع وااية ال  بة ) أ ( لتمثال المجموعاة التجريبياة وعادد اغرادهاا )
 . ( طالبا   00ختار ال  بة )   ( لتمثل المجموعة ال ابطة وعددها ) وا ق  طالبا  
( ومربااع كاااي غااي مت ياارات ) T–Test) باسات مال  اغاا الباحااث بااين مجمااوعتي  اح اااايا  ك   

التح ااايل الدراساااي لألبااااق وا مهااااتق درجاااات الم اااة ال ربياااة لم اااام الدراساااي  قال مااار الزمااااي 
 السابق( .
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 ولقياس اثر الحاسو  غي التح يل  ق( يوما   46است رةت مدد التجربة )        
(  غقارة مان ااوع  06لف مان ) ا  تح ايميا  يتااالدراسي لطق  عياة البحاث اعاد الباحاث اختباار 

اساااامة ا جاباااة الق ااايرة ق عر ااا  الباحاااث عماااى مجموعاااة مااان الخباااراق  قا ختياااار مااان مت ااادد
وطبقااا  عماااى عيااااة اساااتطقعية لمتاكاااد مااان  قة وطراااااق تدريساااهاوالمتخ  اااين بالم اااة ال ربيااا

  دة  وثبات  .
د لااااة اح ااااااية  عاااان وجااااود غاااارق  ذي ك اااا ت اتااااااق ا ختبااااار ب ااااد تحميمهااااا اح اااااايا       

لم محة طق  المجموعة التجريبية الذين ُدرساوا باساتخدام الحاساو  عماى طاق  المجموعاة 
 م الحاسو  .ال ابطة الذين ُدرسوا من دون استخدا

وفةةي ءةةون الن ةةاي  ال ةةي  واةةمد ال  ةةا الدراسةةة ب اواةة  الياحةة  يمجمو ةةة  واةة اد      
 من ا  :  

وت ماايم اجهاازة ومختباارات  ت ميميااة م ااوةة غااي تاادريس البقتااة قاعتماااد الحاسااو  وساايمة      
ى الحاساااو  عماااى المااادارس الثااوياااة وا عدادياااة واةاماااة دورات مكث اااة لممدرساااين لمتااادري  عمااا

 ي (  –ز  و ق ق 0661 قاجهزة الحاسو  . ) محمد 
 
 ( 2006)دراسة الزغ ي ة    -9

أثار تجزااة  القاعادة غاي  ورمات الاى ت ار ف ) قجريت الدراسة غاي ال اراق / جام اة بابال أُ      
 تح يل طالبات ال ف الخامس ا دبي غي مادة البقتة  وا حت اظ  بها .

( طالباااة توزعااات عماااى مجماااوعتين المجموعاااة التجريبياااة 26تكواااات عيااااة الدراساااة مااان )     
( طالباااااة درسااااان البقتاااااة باسااااامو  تجزااااااة القاعااااادة البقتياااااة والمجموعاااااة  02تكواااااات مااااان ) 

( طالبااة التااي درساان البقتااة بالطريقااة ا عتياديااةق وكاغااات الباحثااة 02ال ااابطة تكوااات ماان )
 مت يرات اآلتية :بين مجموعتي البحث غي ال

والتح ايل الدراساي  قودرجات الم ة ال ربية لم اام الساابق  قبال هور  ) ال مر الزماي محسوبا  
 لموالدين ( .
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مان ااوع ا ختياار  تح ايميا    واعادت الباحثاة اختباارا   ق ( اسابوعا   60است رةت التجرباة )      
اعاادة تطبيقا  ب اد مارور اسابوعين ( غقرةق وتم تطبيق  عمى ال ياة ثام 06)من مت دد تكون من 

 من تطبيق  غي المرة ا ولى لقياس ا حت اظ.
اظهرت الاتاااق ت اوق المجموعاة التجريبياة عماى المجموعاة ال اابطة عااد مساتوة د لاة       

( غااي اختباااري التح اايل وا حت اااظ . وةااد او اات الباحثااة بمجموعااة ماان التو اايات  6,62) 
 ح ( –ج  ق و ق 0663ق رحات . )  الزتيبية  والمقت

 
 ( 2007 )دراسة الشو مي   - 10
)إثاااراق ورمااات الاااى ت ااار ف أثر -د / ابااان ر ااادجام اااة ب ااادا -ُأجريااات الدراساااة غاااي ال اااراق      

 ماان اهااق البقتااة لقمااام عمااي ) عمياا مو ااوعات كتااا  البقتااة والتطبيااق با ااوو مختااارة 
 . غي تح يل طق  ال ف الخامس ا دبي ( دالسقم ( وأثر 

اااين التااي اختارهااا الباحااث طبقاات التجربااة غااي محاغظااة ذي ةااار غااي اعداديااة الرغاااعي لمب     
والتااي ت اام  اا بتين لم ااف الخااامس ا دبااي لم ااام الدراسااي)  قلتجربتاا   ع ااواايا  لتكااون مياادااا  

(ق وبطريقااة السااح  ال  ااوااي اختااار الباحااث  اا بة ) أ ( لتكااون المجموعااة 0664 - 0663
تاااي سااايت ر  اغرادهاااا لممت يااار المساااتقل وهاااو ) إثاااراق مو اااوعات كتاااا  البقتاااة التجريبياااة ال

والتطبيق با وو مختارة من اهق البقتة لقمام عماي "عمياة الساقم" ( عااد تادريس البقتاة 
غي حين مثمت   بة )  ( المجموعة ال ابطة التي سيدرس طقبها المادة ا سها مان دون  ق

(  01بواةاااع )  ( طالباااا   15د اغاااراد عيااااة البحاااث ) بمااا  عاااد الت ااار  لممت يااار المساااتقل ق وةاااد
 غي كل مجموعة . طالبا  

ق بال اااهور  لممت يااارات ) ال مااار الزمااااي محساااوبا   كاغاااا الباحاااث باااين المجماااوعتين وغقاااا          
اختباااار غهااام  قدرجاااات الم اااة ال ربياااة لم اااام الما اااي  قلقبااااق وا مهاااات  التح ااايل الدراساااي
 الم ااي الم وية ( . 

ومان ااوع ا ساامة المقالياة  قمان ااوع ا ختياار مان مت ادد اعد الباحث اختبار تح ايميا          
( ل ياتاين  مساتقمتين تباي ن    T – Testذات ا جاباات الق ايرة وباسات مال ا ختباار التاااي ) 

اق مو ااوعات الكتااا  با ااوو ت ااوق طااق  المجموعااة التجريبيااة التااي ُدرساات باسااتخدام اثاار 
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 قعمااى الطااق  المجموعااة ال ااابطة الااذين درسااوا ماان تياار اثااراق  قمختااارة ماان اهااق البقتااة
 (. 6,62وكان ال رق ذا د لة اح ااية عاد مستوة د لة ) 

إثاااراق مو اااوعات كتاااا  البقتاااة وغاااي  اااوق اتاااااق البحاااث ق او اااى الباحاااث ب ااارورة       
تااةق لماا لاا  مان أثار غااي تح ايل الطااق  . واةتارح الباحااث طبياق با اوو ماان اهاق البقوالت

 وعمى مواد دراسية اخرة . قإجراق دراسة مماثمة عمى عياات من ا ااث 
 (    4 –ة  وق ق 0664 ق) ال ويمي                                              

 
 املىازنح تني الدراساخ الساتقح والدراسح احلاليح:

 ( ال دف ) المرم  ب1
( الاى ت ار ف  6663تبايات الدراساات الساابقة غاي مراميهاا  . اذ رمات دراساة حماداوي )      

وبياماا رمات  ق(  0666أثر مااهق القاراان غاي تح ايل ماادة الاحاو وكاذلك دراساة الموساوي ) 
ودراسااا   ق( الاااى ت ااار ف اثااار تااادريس البقتاااة بطريقاااة ا ستك ااااف  0666دراساااة ال بيااادي ) 

الاااى ت ااار ف أثااار طريقتاااي ا ساااتقراق والقيااااس غاااي تح ااايل ماااادة البقتاااة ق  ( 0666الرغاااوع ) 
( الى ت ار ف اثار ااماوذجي جاايا  وكموزمااير غاي اكتساا  الم ااهيم  0660ودراسة الحم يري ) 

( الاااااى ت ااااار ف اثااااار تجزااااااة القواعاااااد البقتياااااة غاااااي  0660ودراساااااة الج ااااا مي )  قالبقتياااااة 
ى ت ر ف اثر ااموذجي هيمداتابا وميارل وتياساون غاي  ( ال 0660ودراسة الجاابي )  قالتح يل

( الاى ت ار ف اثار اآلياات القرآاياة ) امثماة  0661سة الخ اجي )ااكتسا  الم اهيم البقتية ودر 
( الى ت ر ف اثار الماظماات المتقدماة  0661ودراسة ال ااي )  قعر  ( غي تح يل البقتة

( الاااى ت ااار ف اثااار الحاساااو  غاااي تح ااايل  0661غاااي تح ااايل البقتاااة ق ودراساااة محماااد ) 
التح اايل . ( الااى ت اار ف اثاار تجزاااة القواعااد البقتااة غااي 0663ودراسااة الزتيبيااة ) قالبقتااة 

( الاى ت ار ف اثار اثاراق  0664يمي ) ودراساة ال او  – ا مي غاي ذلاك وةد ات قت مع دراسة الج
 مو وعات كتا  البقتة با وو مختارة من اهق البقتة لقمام عمي ) عمي  السقم ( .

امااا الدراسااة الحاليااة غقااد رماات الااى ت اار ف اثاار ماااهق القااراان غااي تح اايل مااادة البقتااة       
 وا حت اظ بها.

 المن    :  ب2
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ت مالها الت ااااميم اساااات مال الماااااهق التجريبااااي واساااالاااام تختمااااف الدراسااااات السااااابقة غااااي        
 حس  المت يرات المستقمة التي يتم الت ر ف عمى اثرها غي المت ير التابع . كلالمااس  وذ

 
 المادة الدراس ة  :   ب3

 -وكذلك الدراسة الحالية-تااولت م ظم الدراسات السابقة مادة البقتة ال ربية     
( غاااي ةواعااد الم اااة ال ربيااة ق ودراساااة الموساااوي )  6663باسااتثااق دراساااتي حمااداوي ) 

 ( غي الاحو . 0666
 

 المرحمة الدراس ة :   ب4
 قال اف الخاامس ا دباي  م ظم الدراسات السابقة ُطبقت عماى المرحماة الثااوياة وتحديادا       

( غقاااد طبقااات عماااى طالباااات ال اااف الراباااع غاااي م هاااد اعاااداد 0660ماعااادا دراساااة الج ااام ي)
 ( طبقت عمى المرحمة الجام ية . 0666الم مماتق ودراسة الموسوي ) 

امااا الدراسااة الحاليااة غقااد اخت اات بطالباااات ال ااف الخااامس ا دبااي اي ااا" وذلاااك  ن       
 مادة البقتة تدرس غي هذد المرحمة .

 
  نة  :  جنس الد ب5
( ماااع  6663تباياااات الدراساااات الساااابقة غاااي جااااس ال يااااة غقاااد ات قااات دراساااة حماااداوي )      

( غااي اسااتخدامها لكااق الجاسااين غااي التجربااة . امااا دراسااة الرغااوع )  0666دراسااة الموسااوي ) 
ودراسااااة ) محمااااد )  ق(  0661ودراسااااة ال ااااااي )  ق( 0661ودراسااااة الخ اااااجي )  ق(  0666
غقد ات قات غاي اساتخدمها الطاق  ) الاذكور ( غاي  ق(  0664اسة ال ويمي ) ودر  ق (  0661
ودراساة الج ا مي  ق(  0660ودراساة الحم ياري )  ق(  0666اما دراساة ال بيادي )  قتجاربها 

غقاااااااد طبقااااااات  ق(  0663ودراساااااااة الزتيبياااااااة )  ق(  0660ودراساااااااة الجااااااااابي )  ق(  0660) 
 ذلك الدراسة الحالية .وك قتجاربها عمى الطالبات ) ا ااث ( 

 
 حجم الد نة  :   ب6
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تبايات الدراسات السابقة غي حجم عيااتها حسا  اإلمكاااات المتاوغرة واحتياجاات الدراساة      
 ( غااردا   63و ) ق(  0660قغااي ) دراسااة الخ اااجي  ( غااردا   16غ ياااة الدراسااات تراوحاات بااين ) 

 ( . 0660 قغي ) دراسة الحم يري 
اماااا الدراساااة الحالياااة غساااتختار الباحثاااة ال يااااة مااان مجتماااع البحاااث الاااذي ساااتطبق عميااا       

 تجربتها .
 

 ال كافؤ :  ب7
أجرت م ظم الدراسات عمميات التكاغؤ باين مجموعاات بحثهاا وةاد تباياات المت يارات التاي     

 قلزمااااي غماهاااا مااان اساااتخدم التكااااغؤ غاااي ثاااقث مت يااارات ) ال مااار اق تااولتهاااا تماااك الدراساااات 
ودراساة  ق(  0660تح ايل الوالادين ( كماا غاي دراساة الج ا مي )  قدرجات المرحمة السابقة 

ودراسااااة  ق(  0661ودراسااااة محمااااد )  ق(  0661ودراسااااة ال ااااااي )  ق(  0660الخ اااااجي ) 
خاار وهااو )اختبااار غهاام المت ياارات مت ياار آوماهااا ماان أ اااف الااى تمااك  ق(  0663الزتيبيااة ) 

 ق(  0660ودراسااة الحم يااري )  ق(  0666ل ريا  ( وماهااا دراسااة ال بيادي ) الم اااي لرمزيااة ا
غااي حااين كاغااات دراسااة الرغااوع  ق(  0664ودراسااة ال ااويمي )  ق(  0660ودراسااة الجاااابي ) 

ودرجاااة ال اااهر ا ول غاااي ماااادة  قباااين مت يااارات ) ال مااار الزمااااي ق ودرجاااات المرحماااة الساااابقة 
 قساااوي غاااي مت يااارات هاااي )درجاااات الاحاااو لم اااام الساااابق البقتاااة ( بياماااا كاغاااات دراساااة المو 

الجاااس ( ولاام  قدرجااات اختبااار ااتقااال اثاار الاات مم غااي مااادة الت بياار  قدرجااات ا ختبااار القبمااي 
 ُيذكر غي ممخو دراسة حمداوي ا ارة الى التكاغؤ .

راهاااا اماااا الدراساااة الحالياااة غساااتكاغن الباحثاااة باااين مجماااوعتي بحثهاااا غاااي المت يااارات التاااي ت     
 مااسبة .

 األداة   :   ب8
وةااد ةااام  قاعتماادت الدراسااات السااابقة جمي هااا ا ختبااار التح اايمي كاااداة لجمااع البيااااات     

ا  أاهااا اختم اات غااي  قالباااحثون بدعااداد هااذد ا ختبااارات باا سااهم وتاكاادوا ماان  اادةها وثباتهااا 
( غقارة مان ااوع ا ختياار مان  00)  ق(  0666عدد غقراتها واوعها غكاات غي دراسة الرغوع ) 

( غقااارة مااان ااااوع ا ختياااار مااان مت ااادد واساااامة  02( ) 0660وغاااي دراساااة الحم ياااري) قمت ااادد 
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( غقااد تكااون ا ختبااار ماان ثااقث اسااامة  0660ا جابااة الق اايرة قامااا غااي دراسااة  الج اا مي ) 
ال اور البقتياة  والثاااي : غاي مجاال اساتخراجق ( غقارات 2أولها : غي ا ختيار مان مت ادد ) 

(  62( غقاارات قغبماا  عاادد غقراتاا  )  2والثالااث : مثاال لمااا ياااتي بجماال م ياادة ) ق ( غقاارات 2) 
 غقرة .

وغاااي ق( غقااارة مااان ااااوع ا ختياااار مااان مت ااادد  06( )  0661وغاااي دراساااة الخ ااااجي )        
 63مان ) تكون الساؤال ا ول ق( غقرة  بواةع ثقث اسامة  06( من )  0661دراسة ال ااي ) 

( غقاارات ماان اااوع المطابقااة  1( غقاارة ماان اااوع ا ختيااار ماان مت اادد السااؤال الثااااي يكااون ماان ) 
 ( غقرات من اوع التكميل . 66السؤال الثالث مكون من ) 

غاااي ق ( غقااارة مااان ااااوع ا ختياااار مااان مت ااادد  06وغاااي دراساااة محماااد تكاااون ا ختباااار مااان )    
ودراسااة ال اويمي تكااون ق اااوع ا ختياار ماان مت ادد  ( غقاارة مان 06دراساة الزتيبياة تكااون مان ) 

وغاي  من ااوع ا ساامة ذات ا جاباة الق ايرة .و ( غقرة من اوع ا ختيار من المت دد  06من ) 
 قولاام يااذكر حمااداوي وال بياادي  ق( غقاارة ماان اااوع ا ختيااار ماان مت اادد  16دراسااة الموسااوي ) 

 عدد غقرات اختبارهما .
 ة غستباي الباحثة اختبارا  تح يميا  مااسبا  لبحثها .اما غي دراسة الحالي      

 
 مدة ال جرية  :  ب9
حياث  قغي المدة الزماية التاي اساتمرت غيهاا تجاربهاا  ات قت جميع الدراسات السابقة تقريبا      

التااااي ( 0666ق ماعاااادا دراسااااة ال بياااادي  )او جاااازق مااااا   واحاااادا   دراساااايا   كاااااات جمي هااااا غ ااااق  
 يذكر غي ممخ ها مدة تجربتها .لم ودراسة حمداوي التي  ق كامق   استمرت عاما  

 اما الدراسة الحالية غستحدد الباحثة ذلك غي ماهجية البحث .       
 الوسايل االحااي ة  :  ب10

( ل ياتين مستقمتين غاي   T – Testاست ممت الدراسات السابقة جمي ها ا ختبار التااي )     
ماعااادا دراساااة الحم ياااري ودراساااة الجااااابي غقاااد اساااتخدمت  قتحميااال البياااااات واساااتخراج الاتاااااق 

( غقاد اساتخدمت تحميال التبااين الثااااي 0666اماا دراساة الموساوي )  قتحميل التباين ا حادي 
 .ثهاوستستخدم الباحثة الوساال ا ح ااية المااسبة لبح قغي استخراج الاتااق 
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 الم غ ر ال ايع   :   ب11

ات قت م ظم الدراسات السابقة عمى ج ل التح يل مت يرها التابع ا ول غي حاين  امت     
 0666مثال دراساة ال بيادي )  عان التح ايلق عدد من الدراسات مت يرات تاب ة اخارة غ اق  

اماا  قتح ايل غقاد  امتا ا حت ااظ وااتقاال اثار الات مم الاى ال ق( 0666ودراسة الموساوي )  ق(
 غقد  مت الى التح يل ا حت اظ بو    مت يرا  تاب ا  آخر . ق( 0663الزتيبية ) 

 0660( والجااابي )  0660بياما كان ا كتسا  القاسم الم اترك باين دراساتي الحم ياري )    
 عن ا كتسا  . غ ق   ولكن دراسة الجاابي ةد ا اغت ا حت اظ بو    مت يرا  تاب ا   ق(

 ا الدراسة الحالية غقد استخدمت المت يران التاب ان التح يل وا حت اظ .ام    
 ( يو حان ويمخ ان هذد الموازاة بين الدراسات السابقة:0( و )6والجدو ن )
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 الموازنة  بين الدراسات التي تناولت منهج القرائن (  1جدول  ) 
 

المتغيرررررررررر  المنهج الدراسة والسنة
 المستقل

المتغيرررررررررررررررررر 
 التابع

المرررررررررررررررررررراد  
 الدراسية

المرحمرررررررررررررة 
 الدراسية

جرررررررررررررنس ال ينرررررررررررررة 
 وحجمها

 الوسائل اإلحصائية النتائج نوع األدا  األدا 

دراسرررررررة حمرررررررداو   
1991 

مررررررررررررررنهج  تجريبي
 القرائن

قواعررد المغررة  التحصيل
 ال ربية

الرابرررررررررررررررررررع 
 اإلعداد 

( طالرررررررررررررررررررر   16) 
 وطالبة

تفررررررررروة المجموعرررررررررة  ---- االختبار التحصيمي
 التجريبية

 االختبار التائي

دراسرررررة الموسرررررو   
9669 

مررررررررررررررنهج  تجريبي
 القرائن

التحصرررررررررررريل 
واالحتفررررررررررراظ 
وانتقررررال ا ررررر 

 الت مم

ال انيرررررررررررررررررة  النحو
 الجام ية

( طالرررررررررررررررررررر   06) 
 وطالبة

تفررررررررروة المجموعرررررررررة  اختيار من مت دد االختبار التحصيمي
 التجريبية

 تحميل التباين ال نائي
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 البالغةالموازنة بين الدراسات التي تناولت طرائة تدريس  ( 9جدول  )
 
 

 الماد  الدراسية المتغير التابع المتغير المستقل المنهج الدراسة والسنة

 

المرحمرررررررررررررررررررررررة 
 الدراسية

جررنس ال ينررة 
 وحجمها

 الوسائل اإلحصائية النتائج نوع األدا  األدا 

تحصيل + احتفاظ +  طريقة االستكشاف تجريبي ( 9666دراسة ال بيد   )  .1
 انتقال ا ر الت مم

 الخرررررررررررررررررررررامس البالغة
 األدبي

 (99  )
 طالبة

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية إجابة قصير  + تكميل اختبار تحصيمي

(  11)  األول ال انو  البالغة التحصيل طريقتي االستقراء والقياس تجريبي ( 9661دراسة الرفّروع  )  .9
 طالبا"

 االختبار التائي ال فرة بين المجموعتين اختيار من مت دد اختبار تحصيمي

أنمررررررررررررررررررررررو   جانيرررررررررررررررررررررر          تجريبي ( 9666) دراسة الحّمير   .3
 وكموزماير

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة االكتسا 
 األدبي

تفوة المجموعة التجريبية  اختيار من مت دد + إجابة قصير  اختبار تحصيمي ( طالبة91) 
 االولى

 تحميل التباين اأُلحاد 

الرابررررررع م هررررررد  البالغة التحصيل تجزئة القاعد  تجريبي (  9663دراسة االجشر مي)  .9
 الم ممات

 (06  )
 طالبا"

اختيار من مت دد + استخرا  صور  اختبار تحصيمي 
 بالغية + مّ ل بجممة مفيد 

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية

أنمررو جي ليمررداتابا و ميرررل  تجريبي (9663)  دراسة الجنابي  .1
 وتينسون 

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة اكتسا  + احتفاظ
 األدبي

تفررررررررررررروة المجمررررررررررررروعتين  رررررررررررررر اختبار تحصيمي  ( طالبة06) 
 التجريبتين عمى الضابطة

تحميررل التبرراين اأُلحرراد  +كررورد 
 ( 96ريتشاردسون ) 

اآليررررررات القر)نيررررررة  )ام مررررررة  تجريبي ( 9669دراسة الخفاجي )   .1
 عرض(

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة التحصيل
 األدبي

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية اختيار من مت دد اختبار تحصيمي  ( طالبا"96) 

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة التحصيل المنظمات المتقدمة تجريبي ( 9669دراسة ال اني  )   .0
 األدبي

اختيررررار مررررن مت رررردد + مطابقررررة +  اختبار تحصيمي  ( طالبا"16) 
 تكميل

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة التحصيل الحاسو  تجريبي ( 9669دراسة محمد)   .0
 األدبي

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية اختيار من مت دد + إجابة قصير  اختبار تحصيمي ( طالبا"91) 

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة التحصيل +االحتفاظ تجزئة القاعد  تجريبي (9661دراسة الزغيبية   )   .9
 األدبي

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية اختيار من مت دد اختبار تحصيمي  طالبة( 16) 

إ ررررراء بنصررررو  مررررن نهررررج  تجريبي (9660دراسة الشويمي    )   .16
 البالغة

الخرررررررررررررررررررررامس  البالغة التحصيل
 األدبي

 االختبار التائي تفوة المجموعة التجريبية اختيار من مت دد + إجابة قصير  اختبار تحصيمي ( طالبا"90) 
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 جىانة اإلفادج من الدراساخ الساتقح   : 
 

الت اار ف عمااى كي يااة  ااياتة الدراسااات السااابقة لم ااكقتها وا غااادة ماان ذلااك غااي كي يااة  .6
  ياتة م كمة الدراسة الحالية .

 

اإلغااادة ماان اجااراقات التكاااغؤ التااي ت ااماتها الدراسااات السااابقة واختيااار مايااساا  عياااة  .0
 الدراسة الحالية .

 بموم الم رغي . هداف السموكية عمى وغق ت ايفاإلغادة من كي ية  ياتة األ .0
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اإلغادة من اسمو  بااق ا ختبارات وم رغة كي ية  ياتة ال قارات واختياار ااوع ا ساامة  .1
 المااس  لمدراسة الحالية.

 

 اإلغادة من اتااق الدراسات السابقة ومقاراتها مع اتااق الدراسة الحالية . .2

 

بحاث عاهاا والرجاوع اإلغادة من الم ادر التي استخدمتها الدراسات الساابقة ومحاولاة ال .3
 اليها والتي لها عقةة بالدراسة الحالية .
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 جراءاته  :إمنهجيح انثحث و
   :منهجيةًالبحث:أولًً
لبلءلتتته حت  ثتتت  لحلتتت   أليتتتأل األ اتتتح ،اتبعتتتت احبة اتتته احلتتتيبي احتبحثبتتتل اتتتل ب ابتتتة اح تتتةحل  

ضهتتتض لتتتيبي ثتقتتت  بةح تتتكحة ي تتت  احتتتت    اتتتل ل ت تتت  احعضالتتت   ،أل ضءابحاءاتتتتألثتاحب تتتث ضاح تتتث
إذ ثبيتت  لتتيبي احب تتث احتبحثبتتل ي تت  األقتت ضب احع لتتل  ،احلتتؤاحة اتتل احةتتةهحة احلتتحاك كحاقتتتبة 

ضثبكأ بضبضك لش  ه لة تضابأل احبة تث ثبتب ي ثتأل احب تث يتب األقتبةب ضاحةتحض  ح  بتة ضذحت  
 (   742 ص  ، 0991 ،بإبحاء احتبةحب. ) كاضك ضيبك احح لب

        
                                              

ًثانيًا:إجراءاتًالبحث
 انتصميم انتجريثي:  -1

ثعتتتك ا تثتتتةح احتلتتتلث  احتبحثبتتتل لتتتب أ تتتتح احلبتتتة  احتتتتل ت تتت  ي تتت  يتتتةت  احبة تتتث ييتتتك       
(  ضثت تتتتتتكك يتتتتتتض  احتلتتتتتتلث   99- 94 ص  ، 0990 ،قثةلتتتتتتأل بتبحبتتتتتتتأل . )احمضبعتتتتتتل ضاح يتتتتتتة  

 ،  احعثيتته احتتتل ث تةحهتتة احبة تتث )احمضبعتتل ضاح يتتة  ض ضةتتح  ،احتبحثبتتل بتبثعتته لشتت  ه احب تتث 
ا تثتتةح احتلتتلث   ،إذ إب لتتب احشتتحضت األقةقتتثه ضقبتت  إبتتحاء احكحاقتته  ،( 017 ص  ، 0990

 احتبحثبل احذي ثتيةقب ضيض  احب ث ضيثيتأل ضاحض أل .
 (   190 ص  ، 0999 ،) اةب كاحثب                                              

 تضق  قضة احتللث  ي   قكحتأل ي   ت  ث  لك  كا  ل لحتف  .تذ إ       
 (   070 ص ، 0999 ،) أبض يبل                                          

 ،ايتتتتأل ث تتتتلب بكاثتتتته يل ثتتتته كقث تتتته ح ب تتتتث إذ  ،  تلتتتتلث  احتبحثبتتتتل أهلثتتتته  بثتتتتحة ا حتتتتذا      
أي ت تتتتثت  ،ضاحتلتتتلث  احتبحثبتتتل ة يبتتتةحة يتتتب ل تتتتت ضبحيتتتةلي يلتتت  ح ثفثتتته تيفثتتتذ احتبحبتتته 

 احةحض  ضاحعضال  احل ثته بةحةةهحة احتل تكحقبة بتحث ه لعثيه . 
 (   792 ص  ، 0991 ،) كاضك ضيبك احح لب                                      
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تةبعتتتةب ا تتك ايتلتتكت احبة اتتته ضلت ثتتحاب  ،ضحلتتة  تتةب ح ب تتتث اح تتةحل لت ثتتح لقتتتت   ضا تتك      
 ،  احب تتث اح تتةحل ض لتتب احتلتتةلث  احتبحثبثتته ذات اح تتبت احبميتتل احتتذي ثتتتبلء  ضةتتح  ضا تتكاً 

 ابةء احتللث  ي   احش   اآلتل ة 
  األكاة احلت ثحاب احتةبعةب  احلت ثح احلقت    احلبلضيه 
 بعكي ا تبةح  ضاال تفةة  احت لث  ليبي اح حايب  احتبحثبثه 
 بعكي ا تبةح  ضاال تفةة  احت لث  _______  اح ةبته 

ً(4شكلًً) 
 التصميمًالتجريبي

 جمتمع انثحث وعينته   -  2
ً:(1ً)مجتمعًالبحثًً-أ

ثتلا  لبتل  احب ث اح ةحل بتةحبتةت احلح  ته اإليكاكثته ) احلت  اح تةلب األكبتل ( .       
 حب اإليكاكثه ضاحاةيضثه ح بيةت ال لح م ق ةء اح ةحص احتةب  حل ةاةه كثةح  . اال احلك
ققتت  احت تتتثت اتتل لكثحثتته تحبثتته كثتتةح  حلعحاتته أقتتلةء احلتتكاحب اإليكاكثتته  ماحت احبة اتته      

 اثبتة يكك تةحبةت احل  اح ةلب األكبتللعحاه ض  ،ضاحاةيضثه ح بيةت ال لح م لكثيه اح ةحص 
 (  ثض ح ذح  .1ضيكك احشعب . ضاحبكض   )

ً(3ًجدولًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ًمجتمعًالبحثًومواقعهاًًلسماءًالمدارسًأًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً

ًعددًالشعبًعددًالطالباتًموقعًالمدرسةًًاسمًالمدرسةً
107ً3ًًمركزًالخالصً/ًالحيًالعصريًًإعداديةًالعراقيةً

70ً2ًًمركزًالخالصً/ًحيًالسيدًيوسفًًإعداديةًالنبوةً
15ً1ًًسعديةًالشطًًثانويةًالحمائمً
19ً1ًًجيزانيًالجولًًثانويةًالوديعةً
18ً1ًًجديدةًاألغواتًًثانويةًتممساتً
22ً1ًًزنبورًثانويةًالقواريرً

                                                                        

          لبتلتتتتت  احب تتتتتث ة بلثتتتتت  األاتتتتتحاك ) اض األشتتتتتثةء ( احتتتتتذثب حبتتتتت   لتتتتتةيص ضا تتتتتكة ثل تتتتتب لبل ةتبتتتتتة .   (1)
 (  97 ، ص  0999)أبض يبل  ، 
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 : (1)عينح انثحث   -ب
ضذحت  حتعتكك احشتعب اثبتة  ،بتحث ه قلتكثه  (7)ا تةحت احبة اه ) إيكاكثه احعحاقثه ح بيةت (    

ضحتعتتةضب إكاحة احلكحقتته لتت  احبة اتته  ،للتتة ثلن تتب احبة اتته لتتب ا تثتتةح شتتعبتثب إلبتتحاء تبحبتبتتة 
ضبتحث ه احقت ب احعشتضايل ا تتةحت احبة اته  ،( شعب1ذ ب غ يكك احشعب )إ ،ضتقبث  لبلتبة 

 ،ي اح تتتتحايب لتتتيب احتتتتل تتتتكحب احببلتتتته بةقتتتتعلة  (1)شتتتعبه )ب( حت تتتضب احلبلضيتتته احتبحثبثتتته 
   ) اح ثةقثه ( . كحب لةكة احببلته بةحتحث ه احتل ت (4)ضشعبه )أ( حت ضب احلبلضيه اح ةبته 

    
حتت  ض  ،( تةحبتته اتتل  تت  لبلضيتته  12بضاقتت  )  ،( تةحبتته  27ب تتغ يتتكك تةحبتتةت احشتتعبتثب )   

(  27ضهتتتذا ثعيتتتل إب يثيتتته احب تتتث ب  تتتت ) ث تتتب هيتتتة  تةحبتتتةت حاقتتتبةت اتتتل   تتتتة احشتتتعبتثب. 
( تةحبتتتتته اتتتتتل احلبلضيتتتتته  12)  ،( تةحبتتتتته اتتتتتل احلبلضيتتتتته احتبحثبثتتتتته  12بضاقتتتتت  )  ،تةحبتتتتته 

 (   ثض ح ذح . 4اح ةبته . ضاحبكض  )
 
 
 
ً

ً(4جدولًً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
                                                                        

 (  91 ، ص  0999ةيص لشتح ه .) أبض يبل  ، لحب ثةلبلضيه بميثه لب لبتل  حأل  يثيه ا(1)
تب تتت احبة اتته تبحبتبتتة اتتل إيكاكثتته احعحاقثتته ح بيتتةت بلضبتتب  تتتةب تقتتبث  احلبلتته احلتتةكح لتتب لكثحثتته  (2)

 (.0ل    ) –كثةح   –احتحبثه 
احلبلضيه احتبحثبثه ة ضت   احلف ضلثب احذثب ثقتتبثبضب حةتحض  اض أ تضا  احلت ثتح احلقتت   لض تض  (3)

 احكحاقه ، ضت ةحب اقتبةبةت أاحاك هذه احلبلضيه بةقتبةبةت احلبلضيه اح ةبته . 

أايتتةء يل ثتته اتتل احلبلضيتته اح تتةبته ة ضت تت  احلف ضلتتثب احتتذثب ال ثتعح تتضب ألثتته لعةحبتتةت  ةلتته (4)
ب ، ضتقتتتتت ك  اقتتتتتبةبةت أاتتتتحاك هتتتتذه احلبلضيتتتته  يقتتتتةب ح ل ةحيتتتته ،  ثتتتتث ث تتتتض  احبة تتتتث بل ةحيتتتته احتبحثتتتت

 ، ص  7111بلضيتته اح تتةبته . ) أبتتض بتتةكض ، اقتتتبةبةت ااتتحاك احلبلضيتته احتبحثبثتته بةقتتتبةبةت ااتتحاك احل
410   ) 
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ًتوزيعًطالباتًعينةًالبحث
 احلبلض  اححاقبةتيكك احتةحبةت  يكك احتةحبةت احشعبه احلبلضيه 
 27 / 12 ب احتبحثبثه 
 / 12 أ اح ةبته 
 

 :تكافؤ جممىعتي انثحث   -3
اتتتل بعتتتت   ي تتتت  ت تتتةاؤ لبلتتتتضيتل احب تتتث ا لتتتتةيثةً  حلتتتت احبة اتتتته قبتتت  بتتتتكء تبحبتبتتتة    

حعحبثتتته ح عتتة  احقتتتةب  تتتضاح اتتل يتتتتةيي احب تتث ضهتتل ) كحبتتتةت لتتةكة اح  تته ا قتتتك احلت ثتتحات احتتتل
ت لتتث  اآلبتتةء ضاألتلبتتةت،  ،ايلتتةح تةحبتتةت احلبلتتضيتثب ل قتتضبةر بةحشتتبضح  ، اححابتت  األكبتتل 

 ضي   احي ض اآلتل ة  ،كحبةت ا تبةح اب  احلعةيل اح  ضثه ححلمثه اح حثب ( 
ً–2009ًدرجاتًمادةًالمغةًالعربيةًلمعاامًالسااب)ً)ًالراباعًاألدبايً(ًلمعاامًالدراساي) -ًأ

2010ًً:ً)ً
ح  لتض  ي ت  كحبتةت تةحبتةت احلبلتتضيتثب  ،اقتتعةيت احبة اته بقتببلت إكاحة احلكحقته      

ضقتك ب تغ لتضقتت كحبتةت  ،(  7101- 7119ال لةكة اح  ه احعحبثته احيبةيثته ح عتة  احكحاقتل ) 
بثيلتتتة ب تتتغ لتضقتتتت كحبتتتةت تةحبتتتةت احلبلضيتتته  ،(  29 ، 97تةحبتتتةت احلبلضيتتته احتبحثبثتتته ) 

( حعثيتتتثب  T – Testضبةقتتت كا  اال تبتتةح احتتتةيل )  ، (1( ل  تت  ) 24 ،79ه  ) اح تتةبت
ات تح أب احفتح  حتثب بتذي  ،لقت  تثب حلعحاه كالحه  احفح  اإل لةيل بثب لبلضيتل احب ث 

 ،(  0,19اذ  ةيتت اح ثلته احتةيثته احل قتضبه )  ،(  1,19كالحه إ لةيثه ييك لقتضى كالحه ) 
ثتتتك  ي تتت  أب لبلتتتضيتل (، ضهتتتذا  0,99حتةيثتتته احبكضحثتتته احبةح تتته ) ضهتتتل التتت ح لتتتب اح ثلتتته ا

ال كحبةت لتةكة اح  ته احعحبثته احيبةيثته ح لت  اححابت  األكبتل ح عتة  احقتةب  )  احب ث لت ةايتةب
 ( ثض ح ذح  .  9،  ضاحبكض   ) ( 7101 – 7119

                                    
 
 

ً(5جدولًً)ً
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التائيًلمجموعتيًالبحثًفيًدرجاتًمادةًالمغةًالعربيةًًالنهائيةًلمصفًنتائجًالختبارً
ًالرابعًاألدبيً.

يكك  احلبلضيه 
 األاحاك

احلتضقت 
 اح قةبل

االي حا  
 احلعثةحي

كحبه 
 اح حثه

احكالحه اإل لةيثه  اح ثله احتةيثه
ييك لقتضى كالحه 

1,19  
 احبكضحثه احل قضبه

  9,22 29,97 12 احتبحثبثه
21 

 
0,19 

 
0,99 

 تثح كاحه إ لةيثةً 
ييك لقتضى كالحه 

1,19 
 2,19 24,79 12 اح ةبته 

 
ًبالشهورً:ًًأعمارًمجموعتيًالبحثًمحسوباًً-ب

ضميت احبة اه اقتتلةحة لع ضلتةت ي ت  يثيته احب تث ت ت  احلع ضلتةت احلتع  ته بةحتةحبتةت      
 ،تتةحث  احتضالكة  بتةحثض  ضاحشتبح ضاحقتيه ، ت لتث  احضاحتكثب  ،اثلة ث ص احب ث ) اق  احتةحبه 

(، لتتت  احتي تتتك لتتتب لتةب تتته ت تتت   7101 – 7119كحبتتتةت اح  تتته احعحبثتتته اتتتل احعتتتة  احقتتتةب   
 احلع ضلةت ل  لة هض لضبضك ال احبتةقه احلكحقثه .

حاج ضاقتت  ،(  4ضييك  قةب احلعك  احعة  أليلتةح احتةحبتةت ل قتضبةر بةحشتبضح ل  ت  )     
(  719,04) ،( ح لبلضيتتتتتتته احتبحثبثتتتتتتته  714,44ب تتتتتتتغ ) احلتضقتتتتتتتت اح قتتتتتتتةبل ح لبلتتتتتتتضيتثب 

 احتةيثتته ( ضبتتك إب اح ثلتته T – Testضبةقتتت كا  اال تبتتةح احتتتةيل  )   ،ح لبلضيتته اح تتةبته  
( ييتتك لقتتتضى  0,99( اقتت  لتتب اح ثلتته احتةيثتته احبكضحثتته احبةح تته )  1,74احل قتتضبه احبةح تته ) 

ب ال هتذا احلت ثتح ضهذا ثعيل إب احلبلضيتثب لت ةايتة(  21( ض كحبه  حثه )  1,19كالحه ) 
 (  ثض ح ذح  .  2. احبكض   )

 
 
 
 

ً(6جدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
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بالشهورًًًًًًًًً  نتائجًالختبارًالتائيًألعمارًطالباتًمجموعتيًالبحثًمحسوباًً

احلتضقتتتتتتتتتتتتت  احلبلضيه 
 اح قةبل 

االي تتتتحا  
 احلعثةحي 

كحبتتتتتتتتتتتته 
 اح حثه 

احكالحتتتتته اإل لتتتتتةيثه ييتتتتتك  اح ثله احتةيثه 
 احبكضحثه احل قضبه  1,19كالحه لقتضى 

  01,1 714,44 احتبحثبثه
21 

 
1,74 

 
0,99 

ييتتتك  تثتتتح كاحتتته إ لتتتةيثةً 
 07,01 719,04 اح ةبته  1,19لقتضى كالحه 

 
 
 انتحصيم اندراسي نألتىين :  -ج

ًالتحصيلًالدراسيًلآلباءً:ًً–
 ل ت احبة اه ي   احلع ضلةت احتل تتع   بةحت لث  احكحاقل آلبةء تةحبةت احب تث لتب     

ضت  احتي ك لب احلع ضلةت بضقتةته اقتتلةحة احلع ضلتةت احتتل ضميتت ي تثبب  ،احبتةقه احلكحقثه 
  . 
اتتتيةبحت يتتتتةيي  ،( 7أبتتتحت احبة اتتته احت تتتةاؤ بتتتثب احلبلتتتضيتثب بةقتتتت كا  لحبتتت   تتتةي )  تتتة   

(  7ا ك ب  تت قثلته )  تة ،ب ال هذا احلت ثح إل لةيل أب لبلضيتل احب ث لت ةايتةاحت  ث  ا
( ييتتتك لقتتتتضى  2,97( ضهتتتل التتت ح لتتتب قثلتتته  تتتةي احبكضحثتتته احبةح تتته )  1,19احل قتتتضبه ) 

 ( ثض ح ذح  . 2ضاحبكض )   ،( 1( ضبكحبه  حثه ) 1,19كالحه ) 
ً
ً
ً
ً
ً
ً

ًً
ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً
ً(7جدولً)ًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًً



                                                                                         301     منهجية البحث وإجراءاته........ الثالث  الفصل 
 

ًقيمةًمربعًكايًالمحسوبةًوالجدوليةًلمستوىًتحصيلًآباءًطالباتًالمجموعتين
يكك ااحاك  احلبلضيه

 احعثيه
ض أتلل 
 إبتكايل

  ثه الة  لعبك إيكاكثه لتضقته
 اض 

كحبه 
 اح حثه

احكالحه اإل لةيثه  قثله لحب   ةي
ييك لقتضى 

 1,19كالحه
  2 7 9 01 01 12 احتبحثبثه

1 
*

 

تثح كاحه إ لةيثًة  احبكضحثه احل قضبه
ييك لقتضى كالحه 

1.19 
 2,97 1,19 1 2 2 02 9 12 اح ةبته

ًالتحصيلًالدراسيًلؤُلمهاتً:ً–ً
احبتةقته احلكحقتثه (  لت ت احبة اته  ،) إقتتلةحة احلع ضلتةت يفقتبةاحللتةكح احقتةب ه ضلب     

اقتتت كا  لحبتت  ض ي تت  لع ضلتتةت يتتب احت لتتث  احكحاقتتل حؤلتلبتتةت . ضبعتتك احت  ثتت  اإل لتتةيل 
ا تتتتك ب  تتتتت قثلتتتته لحبتتتت   تتتتةي  ،ت تتتتةاؤ احلبلتتتتضيتثب اتتتتل هتتتتذا احلت ثتتتتحأةبتتتتحت احيتتتتتةيي  ، 7 تتتتة

 (1,19حته )( ييتك لقتتضى كال 2,97( ضهل ال ح لب احبكضحثه احبةح ته )  0,49احل قضبه ) 
 ( ثض ح .9( . ضاحبكض  ) 1ضبكحبه  حثه ) 

ً(8جدولً)
ًقيمةًمربعًكايًالمحسوبةًوالجدوليةًلمستوىًتحصيلًأمهاتًطالباتًًالمجموعتين

يتتتكك ااتتتتحاك  احلبلضيه 
 احعثيه 

ض التتتتتتتتتتتل 
 ابتكايثه 

  ثتته التتة  لعبك  ايكاكثه  لتضقته 
 اض  

كحبتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته 
 اح حثه 

احكالحتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتته  قثله لحب   ةي
اإل لتتتتتتتتتتةيثه 
ييتتتك لقتتتتضى 

 1,19كالحه 
  7 1 2 00 04 12 احتبحثبثه 

1 
*

 

تثح كاحه  احبكضحثه احل قضبه
ا لةيثًة 
ييك لقتضى 

 1.19كالحه 

 2,97 0,49 4 9 9 01 07 12 اح ةبته 

 

 درجاخ اختثار فهم املعاني انهغىيح ) نرمزيح انغرية ( :  - د
                                                                        

ايلتتتب ت كحبتتته ( 9تتتت  كلتتتي اح  ثتتتتثب )لعبتتتك لتتت    ثتتته التتتة اتتتض  (ح تتتضب احت تتتحاح احلتضقتتت  أقتتت  لتتتب ) (*)
 (.1اح حثه)

 (. 1( ايلب ت كحبه اح حثه )  9ت  كلي ) لعبك ل    ثه الة اض ( ألب احت حاحاحلتضق  اق  لب )  (*)
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ي ت   -(9ل  ت  ) -تب ت احبة اه ا تبةح اب  احلعةيل اح  ضثه احذي أيكتأل حلمثه اح حثتب    
 (  .  2تةحبةت احلبلضيتثب ، ضبعك تل ثح إبةبةت احتةحبةت ضت عت  احكحبةت  ل     )

( اةبتحت احيتتةيي أب لتضقتت  T – Test) ضبعتك احت  ثت  اال لتةيل ح يتتةيي بةقتت كا         
ضقتتك ب  تتت اح ثلتته احتةيثتته  ،(  92,00( ضاحلبلضيتته اح تتةبته ) 99,92ثبثتته ) احلبلضيتته احتبح 
ييتك لقتتضى كالحته  ،(  0,99( ضهل الت ح لتب اح ثلته احتةيثته احبكضحثته )  1,19احل قضبه ) 

ضهتتذا ثتتك  ي تت  ت تتةاؤ لبلتتضيتل احب تتث اتتل هتتذا احلت ثتتح،  ،( 21( ضكحبتته  حثتته ) 1,19) 
 (  ثض ح ذح . 9ضاحبكض   )

ً(9ً)جدولً
التائيةًالمحسوبةًوالجدوليةًلختبارًفهمًالمعانيًالمغويةًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًًالقيمةً

ًلممجموعتين
 احلتضقت احلبلضيه

 اح قةبل
 االي حا 
 احلعثةحي

كحبه 
 ح حثها

احكالحه اإل لةيثه ييك لقتضى  اح ثله احتةيثه
 احبكضحثه احل قضبه 1,19 كالحه

  07 99,92 احتبحثبثه
21 

 
1,19 

 
0,99 

تثح كاحه إ لةيثًة ييك 
 01,21 92,00 اح ةبته 1.19لقتضى كالحه 

 
 ضثط املتغرياخ اخلارجيح ) غري انتجريثيح ( :   -4

بةحمثتةكة  أب تؤاح اتل أاتح احلت ثتح احلقتت   هية  أيضا  لب احلت ثحات اح ةحبثه احتل ثل ب    
لتتتت  اح ةحبثتتتته ا(، ضاب  تتتتبت هتتتتذه احعض  099 ص  ، 0992 ،اض احي لتتتتةب ) بتتتتةبح ض تتتتةة  

 (   112 ص ،0991 ، حضحة  تلثه . ) كاضك ضيبك احح لب 
ضتابثتبتتة  ،ضثتلاتت  اح تتبت بةيت تتةء بعتت  احعضالتت  اض احلت ثتتحات ذات احلتت ه بتتةحلت ثح احتتتةب    

    ( لةيكا احعةل  9ص ة ، 0990 ، ت  ال تؤاح ال يتةيي احتبحبه ، ) احمضبعل ضاح ية  
 
ضيبتةح  حلبله ح ل ثقثتح احبة ث ي   يل تألاحذي ثحاك لعحاه أاحه ، ضاح بت لب احعيةلح ا 

 تبحبتأل ضببة  ث تقب احبة ث ا ه يةحثه بكحاقتأل ضتؤكي اح  يتةيي ذات قثله يةحثه.
 (   099 – 099ص  ، 7110) حؤض  .                                           
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ةًفيًسيرًالتجربةًحاولتًالباحثةًقدرًاإلمكانًتفاديًأثرًبعضًالمتغيراتًالخارجي لذا   
ًاًيأتيًهذهًالمتغيراتًالخارجيةًوكيفيةًضبطهاً:ًونتائجهاً.ًوفيم

اقت حقت احتبحبه احلكة احمليثه يفقبة حلبلضيتل احب تث ، ا تك بتكأت احتبحبته مدةًالتجربةً: - أ
( ضهتتذه احلتتكة احتتتل  09/0/7100( ضاقتتتلحت ح ةثتته ) 01/01/7101اتتل )

 ت كح بابلاه اشبح  ةيت لض كة حلبلضيتل احب ث . 
األاح احلتضحك يب تح  يكك لب احتبلب ) يثيته احب تث ضث لك بأل ) الندثارًالتجريبيً: - ب

(. ) ( اض اي تتتةيب  اتتل أايتتةء لتتكة احتبحبتته ضهتتض لتتة ثتحتتتب ي ثتتأل تتتياثح اتتل يتتتةيي احب تتث 
 (   99 ، ص  0990احمضبعل ضآ حضب ، 

ضح  ث كث ال تبحبه احب ث اح ةحل شئ لب هذا يكا  ةالت اح ثتةب احفحكثته احتتل  ةيتت      
 .   ت حثبةً  احب ث بيقب  يث ه ضبش   لتقةض   تلت كث ال لبلضي

ةقك ث تكث  تبل  احكحاقته أب تتؤاح احعضالت  احبثضحضبثته ضاحيفقتثه ي ت  بعت  أاتحاك النضجًً-ج
احعثيتتته اتتتتؤكي احتتت   تتتكضث ت ثتتتحات بقتتتلثه اض ابتلةيثتتته اض ايفعةحثتتته اض لعحاثتتته ضثشتتت   هتتتذا 

، ص   0999مليثتتته تضث تتته .) ابتتتض يتتتبل  ،  لشتتت  ه اتتتل احب تتتضث احتتتتل تقتتتت ح  لتتتكةاحعةلتتت  
 ضاحب ث اح ةحل ثلتةم بلكة مليثه قلثحة .  ،( 019

  لثتتتةً  اح ثتتتةب هتتتض احعل ثتتته احتتتل ثتتتت  ببتتتة ت كثتتتك احقتتتله اض اح ةلتتتثه ت كثتتتكاً  أداةًالقيااااسً:-د
 ضاال تبةح هض األكاة احتل تقت ك  ح ضلض  اح  هذا احت كثك اض احت لث  .

 (   2ص ، 7117 ،) احكحثلل ضاحلبكاضي                                    
 ضقك تب ت احبة اه أكاة قثةب ضا كة ي   لبلضيتل احب ث ضهض اال تبةحاحت لث ل .      
أب ثتعح  أاحاك احتبحبه ح ةكث كا ت  احتبحبته اض  ث كث أ ثةيةً ة الحوادثًالمصاحبةً-ها

 ةحببة ث ضب ذا أاح ال احلت ثتح احتتةب  ،ضذحت  للتة ثشتضه تتياثح احلت ثتح احلقتت   اض ثتؤكي 
 اح  احلبةح ه ال قثلتأل .

 (   99ص ، 0990 ،) احمضبعل ضاح ية          
ضح  ثعتح  قتثح احتبحبته اي  تةكث اض تتةحئ لتب احةتحض  احتتل تعحقت  قتثحهة اض تتؤاح      

 ال احلت ثحثب احتةبعثب . 
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قتتك تتتؤاح االبتتحاءات احتبحثبثتته اتتل احلت ثتتح احتتتةب  ، حتتذح   أثاارًاإلجااراءاتًالتجريبيااةً:ً - ض
البتتك لتتب أب ثتتت    احبة تتث اتتل تبثعتته احةتتحض  ضاح لتتةيص ضاإلبتتحاءات ي تت  ي تتض 

 ل  بلث  احلبلضيةت . لض ك 
 (   721ص  ، 0991 ،) كاضك ضيبك احح لب                                  

ًًًً
ًولمحدًمنًأثرًاإلجراءاتًالتجريبيةًالتيًيمكنًأنًتؤثرًفيًسيرًالتجربةً:ًً

ًاتبعتًالباحثةًمايأتيً:ً
القتتتتلحاح  تبحبتتته ضيتتتك  إ بتتتةح احتةحبتتتةت  تتتلةيةً ح  فتتتةة ي تتت  قتتتحثه اح ساااريةًالتجرباااةً:ً–ً

يشتتةتبب ضقتت ض بب  تتبل  احتبحبتته بشتت   تبثعتتل اتف تتت احبة اتته لتت  إكاحة 
  بإبحاءات احكحاقه.  إ بةح احتةحبةتبعك   احلكحقه ، ضلكحنقه احلةكة ،

 هحلبلتتتتتضيتل احب تتتتتث تلا تتتتتت بقتتتتتت ة ةيتتتتتت احلتتتتتةكة احكحاقتتتتتثه ضا تتتتتكالماااااادةًالدراسااااايةً:ًًً-ًً
لض تتتضيةت لتتتب  تتتتةب احببلتتتته ضاحتتبثتتت  احل تتتحح تكحثقتتتأل حت بتتته 

 ( .   7100 – 7101احل  اح ةلب األكبل ح عة  احكحاقل ) 
 ضيتثب حتفتةكي تتياثح هتذا احعةلت  اتلكحقتت احبة اته يفقتبة تةحبتةت احلبلت مدّرسةًالمادةً:ً–ً

ضح تتتتتتل ث تتتتتتث  ي تتتتتت  يتتتتتتتةيي احتبحثتتتتتته كحبتتتتتته لتتتتتتب  ،يتتتتتتتةيي احتبحبتتتتتته 
ألب ت لتتثص لكحنقتته ح تت  لبلضيتته ثبعتت  لتتب  ،ه احلض تتضيثه ضاحكقتت

احلتعب حك احيتتةيي احت  احلت ثتح احلقتتت  ، ا تك تعتمى احت  تل تب إ تتكى 
احلكحنقةت لب احلةكة أ اح لب األت تحى اض ا تتبل  لتفةتبة احش لتثه 

 اض اح  تثح ذح  لب احعضال  . 
هتتذا احعةلتت  ي تت  حعتتك  تتتياثح  ل لكحقتته ضا تتكة  تتلةيةً تتب تتت احتبحبتته اتتبنايااةًالمدرسااة:ًً-ً

إذ إب احتةحبتةت كحقنتب اتل لتفض  كحاقتثه لتبتةضحة ضلتشتةببه  ،احيتةيي
 لب  ثث احلقة ه اإليةحة ضيكك احل ةيك ضيضيثتبة . 

 
قتتتته احلتتتتةكة حت كثتتتتك األثتتتتة   ،اتف تتتتت احبة اتتتته لتتتت  اكاحة احلكحقتتتته توزيااااعًالحصااااصً:ً-ً ضلكحن

ل احب تتتث ضاحتتتكحضب احتتتتل قتتتتتك حنب اثبتتتة لتتتةكة احببلتتتته حلبلتتتضيت
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ثض تتح   (01ح تت  شتتعبه .ضاحبتتكض ) بضاقتت   لتته ضا تتكة إقتتبضيثةً 
 ذح  .

 
ً(10جدولً)

ًتوزيعًالحصصًوأوقاتهاًعمىًمجموعتيًالبحث
 احقةيه احل لله اح له احثض  احلبلضيه
 9,11 األضح  األ ك احتبحثبثه
 9,11 األضح  االايثب اح ةبته

 
تت بة ح تةحتتب ضهتتض اتتل ةالوسااائلًالتعميميااةً- ت تتك  احضقتتةي  احتع ثلثتته احل ت فتته اح  تتةي  ضتض ن

ضتقةيك ال تيلثه احتف ثح احيةقتك ضتض تثح  ،ل ةيأل كا   قةيه احكحب 
احتلتتضحات ضمثتتةكة اح تتكحات ضاحتتكضاا  ضا تقتتةب اح بتتحات ضاحلبتتةحات .) 

 (   9 – 1 ص  ، 0991 ،يبك احليع  ضآ حضب 
ضقك  حلت احبة اه ي   اقت كا  احضقةي  احتع ثلثه بش   لت ةائ اتل لبلتضيتل احب تث     

 اح تةب احل حح تكحثقأل ( .  ،احتبةشثح األبث  ضاحل ضب  ،ضهل ) احقبضحة 
 
 متطهثاخ انثحث :  -5
ًيتطمبًالبحثًالحاليًاإلجراءاتًاآلتيةً:ًًًً

أايتتةء احتبحبتته اتتل  تتككت احبة اتته احلتتةكة احع لثتته احتتتل قتتتكحب  تحدياادًالمااادةًالعمميااةً:-أ
 (  ثض ح ذح  . 00لب  تةب احببلته ضاحتتبث  ح ل  اح ةلب األكبل ، ضاحبكض  )

 
 
 
  

ً(11)جدول
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ًالموضوعاتًالتيًستدرسًلمطالباتًوأرقامًالصفحاتًفيًالكتابً
 حق  احلف ه ال اح تةب احلض ضيةت  ت
 04 احقب   0
 02 احبيةب  7
 77 احتبة  ضاحل ةب ه  1
 72 احتضحثه  4
 11 احتشبثأل ضأح ةيأل  9
 19 احتشبثأل احلفحك ضاحتشبثأل احتلاث ل  2

ثبتتتك  تتتتكحثب أثتتته لتتتةكة بشتتت   يتتتة  احتتت   إ تتتكاث ت ثنتتتح :ًصاااياغةًاألهااادافًالساااموكية-ب  
ا حي اض قثلل اض  ح ل ال  ثةة احلتع   . ض   يل  يةبح ثبب أب ثقتثح  قتب  –ق ض ل 
يل ثته لبتتضحة حتثب  لحا   ضأهكا  لض ضيثه ، ضأي يلت  لتب كضب هتذه األهتكا  ثعتك ته ض 
 (   72 – 04، ص0991  يل ل إبحايل .) لكاب ، حبة لعي

حذح  ثيب ل أب تيت   احلةكة احتع ثلثه لب أهكا  تع ثلثه ل تككة  تتلت  ب ت  لبتةحة لتب  
 ي   أب ت ضب هذه األهكا  للةته لثةته ق ض ثه  . ،احلبةحات 

 (   091 ص  ، 7112 ،) احمت ض  ضاحل ةلثك                                  
ضاألهتتتكا  احقتتت ض ثه تقتتتتتعل  اتتتل احلضقتتتت  احتع ثلتتتل لتتتتب ابتتت  ض تتتت  األهتتتكا  احعةلتتتته      

 (   019 ص  ، 7110 ،احتحبضثه ال يبةحات ضا  ه ضقةب ه ح  ثةب .) قعةكة 
ا تتك لتتةتت احبة اتته لبلضيتته  ،ضألهلثتته األهتتكا  احقتت ض ثه بةحيقتتبه ح لتتكحب ضاحتةحتتب       

 ،ةت احل تتحح تكحثقتتتبة حتةحبتتةت لبلتتضيتل احب تتتث لتتب األهتتكا  احقتت ض ثه حل تتتتضى احلض تتضي
ضلضميتته ي تت  احلقتتتضثةت احقتتت  ،(2حتتتكحثب احببلتتته ل  تت )بةاليتلتتةك ي تت  األهتتكا  احعةلتته 

 ،احتح ثتتتتب  ،احت  ثتتتت   ،احتتبثتتتت   ،احفبتتتت   ،اتتتتل احلبتتتتة  احلعحاتتتتل حتلتتتتيث  ب تتتتض  ) احلعحاتتتته 
 .   ( هكاةً  22ضاحت ضث  ( . ضب  ت األهكا  ) 

حتي ك لب لتبل ثتبة ضاقتتثفةيبة حل تتضى احلتةكة احكحاقتثه يح تتبة احبة اته ي ت  ضح ح  ا     
لبلضيته لتب اح بتحاء ضاحلت للتتثب اتل تتكحثب اح  ته احعحبثتته ضتحايت  تكحثقتبة ، ضاتل احع تتض  

 ( . 9ضلت للثب ال اح ثةب ضاحت ضث  . ل    حق  )  ،احتحبضثه ضاحيفقثه 
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حاء اتل لتبل ثتبة ضلبلءلتبتة ح لقتتضثةت احلعحاثته ضبةاليتلةك ي   لبل ةتةت ضآحاء اح بت     
 تتتذات احبة اتتته قتتتته أهتتتكا  أليبتتتة حتتت  ت لتتت  ي تتت  يقتتتبه  ،ضت تثتبتتتة حل تتتتضى احلض تتتضيةت 

( هتتكاةر  21ه )حتتذا ا تتك ألتتبح يتتكك األهتتكا  بلتتث تبة احيبةيثتت ،%( لتتب اح بتتحاء  91اتفتتة  )
   .( 9)  ق ض ثةر ، ل    

 
احت تتتتثت لتتتب أهتتت  احعضالتت  احتتتتل تقتتتةيك ي تتت  يبتتتةح ثعتتتك إعااادادًالخطاااطًالتدريسااايةً:-ج

يلتة  احلع   ال أكاء حقةحتأل ضلبلتأل إذ إب اب احتكحثب حثب يل ثه احتبةحثه اض يشضايثه ، ضا 
يكاك ، ضض    ته ل ككة .  هض يل ثه ت تةج ت تثت ضا 

ضأليشتتتته احتع تتتث  ضاحتتتتع   احتتتتل تلتتتل  حتل تتتثب  ،ا تتتته احتتتكحبة هتتتض ل  تتتص حل تتتتضاه        
 (   012 ص  ، 0999 ،لثذ لب ت  ث  األهكا  احل ككة ح كحب.) بةبح ضآ حضب احتبل
        

 اتتل تكحثقتتثه حلض تتضيةت احببلتتته ضاحتتبثتت  احتتتل قتتتكحب حتتذح  أيتتكت احبة اتته  تتتتةً       
  لتتيبي ي تت  ضاتت ،اتتل  تتضء ل تتتضى اح تتتةب ضاألهتتكا  احقتت ض ثه احللتتةته  ،أايتتةء احتبحبتته 

ضي ت  ضات  احتحث ته احت  ثكثته )اح ثةقتثه (  ،( 00ل  ت  )حتةحبةت احلبلضيه احتبحثبثه  اح حايب 
 حتةحبةت احلبلضيه اح ةبته . 

ضيح ت احبة اه أيلضذبثب لب هذه اح تت ي   لبلضيه لتب اح بتحاء ضاحلت للتثب        
  آحايبتتتت  القتتتتتتبل ،اتتتتل تتتتتكحثب اح  تتتته احعحبثتتتته ضتحايتتتت  تكحثقتتتتبة ضاحع تتتتض  احتحبضثتتتته ضاحيفقتتتتثه 

ت ت   اح ع  ضتعمثم يضا ل اح ضة اتل ضل تح ةتب  ضلبل ةةتب  ح ح  تعكث  ضت قثب يضا ل 
ضال  ضء لة أبتكاه اح بتحاء أتبحثتت بعت  احتعتكثبلت احبلملته  ،اح تت ح لةب يبةح احتبحبه 

   .(  01)  تبة احيبةيثه  ل    ي ثبة . ايلب ت بلضح 
 

        
 أداج انثحث ) اختثار انتحصيم واالحتفاظ (  -6 
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ابتتض ث تتتةج احتت  هتتذا احيتتض  لتتب  ،ثقتتت ك  احلتتكحب اح اثتتح لتتب اال تبتتةحات احت لتتث ثه 
لتة تقتت ك  اتل األب تةث احتبحثبثته احل ت فته اتل  اال تبةحات حت ضث  لقتضى تبللثذه ،ضهتل  اثتحاً 

 حذا  ةب لب اح حضحي أب ث   احلكحب بتحث ه تللثلبة .  ،احتحبثه 
 (   999 ص  ، 0999 ،) اح حثب                                                  

ابتتل تعتتك لتتب أهتت  األكضات حبلتت  احلع ضلتتةت احبلملتته حعل ثتته احت تتضث  احتحبتتضي ضبشتت    تتةص   
 (    77 ص  ، 7117 ،احت ضث  احلفل . ) احلبكاضي ضاحكحثلل 

ضثشتل  اال تبةح ي   يثيه للا ه لب األقتي ه  ت تثب األهتكا  ضاحل تتضى  قتب األهلثته     
 ضت ثب احيتةبةت احتع ثلثه احلشت ه لب أهكا  احل حح. ،ضاحضمب 

 (    994 ص ، 7111 ،)  قتةلل ضآ حضب                                 
 ةب يتةبةت احتع   احل ت فه ح تةحب .ضاب ا ك اهتلةلةت احلع   احيةبح هض قث     

 (   411ص  ، 7110 ،) ل                                                  
ضاال تبتتةح احت لتتث ل بتتمء ل لتت  ح عل ثتته احتع ثلثتته اذا اقتتت ك  بفعةحثتته  ضقتتث ه قثتتةب         

           حتع ثلثتتتتتتته .                       يتتتتتتةك بتتتتتتتةحيف  اح اثحي تتتتتت  احتتتتتتتتبلب ضاحلع لتتتتتتثب ض تتتتتتت  لتتتتتتب حتتتتتتتأل يبلقتتتتتته بةحعل ثتتتتتتته ا
 (   19 ص  ،  7111   ،)لؤققه حثة  يبك 

 ( 011ص  ، 7114 ،لعثيه .) إبحاهث   ابض ث ثب لة ل أل احت لثذ ال لكة     
ا تتتتتةحت احبة اتتتته يتتتتض  لتتتتب اال تبتتتتةحات احلض تتتتضيثه اتتتتل لتتتتثةته ا تتتتحات اال تبتتتتةح ضهتتتتض      

اال تثتتتةح لتتتب لتعتتتكك . ذحتتت  الب هتتتذا احيتتتض  لتتتب اال تبتتتةحات ثتلتتت  بةحلض تتتضيثه ضاحشتتتلضحثه 
ضاقتت كالة اتل لحا ت   ال أ  ةلبتة ضأ احهتة شتثضيةً  تبةحات ابةتةً ا بًل يب أيبة أ اح أيضا  اال 

 ( 02 ص ، 0999 ،ل لك ) ضيبة ال تتياح بذاتثه احلل ح . ،فه احكحاقه احل ت 
ماحتته ييلتتح  ا تتبلً         يتتب إيبتتة تلتتتةم ب لتتح أقتتي تبة لتت   احتبتتة ضاقتتتلتة  احت بتته ببتتة ضا 

ضقتتتتبضحه تلتتتت ث بة ضتلتتتتتةم بكقتتتته قتتتتكحتبة ي تتتت  احتلثثتتتتم بتتتتثب احت بتتتته  ،اح تتتتض  حتتتتكى احت بتتتته 
 (                                                               419 ص  ، 0999 ، ه ضت تثتبة ألقةقثةت احلةكة احكحاقثه .) اح ث

ت اح ةلتته بةحت لتتث  احكحاقتتل شتتثضيًة ضاقتتت كالًة حتتكى  لتتة إيبتتة أ اتتح أيتتضا  اال تبتتةحا       
 (   41ص ة ، 7110 ،إ كى ضقةي  احت ضث  احلتبعه .) ل     احلكحقثب بضلفبة
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ضحلتتة  تتةب احب تتث اح تتةحل ثتت تتب إيتتكاك ا تبتتةح ت لتتث ل ح ثتتةب ت لتتث  احتةحبتتةت اتتل      
كحن  ي   احببلته ي ت  -ضحلة ح  ثتضاح ا تبتةح بتةهم ضل تيب  ،قت حبب ضا  احلض ضيةت احتل ت

 اآلتثه ة   يلكت احبة اه اح  بيةء ا تبةح ت لث ل ي   ضا  اح تضات  - ك ي   احبة اه 
 اريح ( : جدول املىاصفاخ ) اخلارطح االختث إعداد-أ
أب ث تضب اال تبتةح يثيته للا ته لتب ال تبتةح احت لتث ل ثبتب األ تذ بةح قتبةب حكى بيةء ا     

 ،األقتتي ه ت تتثب األهتتكا  ضاحل تتتضى  قتتب أضحضثتته ت تت  األهتتكا  اتتل لبتتة  احعل ثتته احتحبضثتته 
تبتتةح ضتضمثتت  أقتتي تأل ي تت  ابتتض ثتتؤلب لتتك  اال  ،ضاحتتذي ث  تت  ذحتت  هتتض بتتكض  احلضالتتفةت 

 ل ت   أبماء احلةكة ضي   بلث  أهكا  احتع   احلض ضيه .
 (   447 - 440ص ، 7110 ،) ل                                                 

ضثلتت  بتتكض  احلضالتتفةت تبثعتته احعثيتته اال تبةحثتته احلحتضبتته، ضث تتكك لتتة احتتذي ثيب تتل 
ابتكض  احلضالتفةت ة هتض بتكض  ايتةيل ثتحبت بتثب  ، تبتةح اب ت ثقأل    لفحكة لب لفحكات اال

ضثل ييتة لتب أب يلتين   ت  لفتحكة لتب لفتحكات  ،األهكا  احتع ثلثه ضل تتضى احل تحح احكحاقتل 
ثلتتت  يتتتكك احلفتتتحكات  ،اال تبتتتةح ي تتت  أقتتتةب  تتت  لتتتب األهتتتكا  احتع ثلثتتته ضل تتتتضى احل تتتحح 

حتع ثلثته ضل تتضى احل تحح اح تذنثب تت  اال تبةحثه احبلمله ح  لض  ي   قثتةب لتتضامب حؤلهتكا  ا
 أايةء احتع ث .ال احتي ثك ي ثبة 

 (   402 – 40، ص  0999 ،) بةبح ضآ حضب                                   
بةحلض تضيةت احقتت احتتل  ب أيتكت احبة اته بتكض  لضالتفةت  تةصضي   هتذا األقتة

احتتل ب تغ يتككهة هتكا  احقت ض ثه ضلقتتضثةتبة احقتته ضي   ضات  األ ،كتحقت حلبلضيتل احب ث 
ضقتتتك  قتتتبت احبة اتتته يقتتتبه أهلثتته  تتت  لض تتتض  اتتتل  تتتضء احضقتتتت احتتتذي  قتتت ض ثةً  ( هتتكاةً  21) 

لتت  اقتشتتةحة بعتت  لكحنقتتل اح  تته احعحبثتته ح لتت  اح تتةلب  ،اقتتت حقتأل احبة اتته اتتل احتتتكحثب 
ككت  تذح  يتكك اح لتص ضقتك  ت ،األكبل ال ليةقبه هذا احضقت احلقت ح  ل  احلض ضيةت 

ضتتت  اقتتت حاج يقتتبه أهلثتته األهتتكا  احقتت ض ثه بلقتتتضثةتبة احقتتته اتتل  تتضء يتتكك  ،ح ت  لض تتض 
( ا تحة لضميته ي ت  11األهكا  ال    لقتضى احت  احعتكك اح  تل ،اب تغ يتكك ا تحات اال تبتةح )

ضاألهلثته احيقتبثه  ،لقتضثةت ب ض  احقته ح لبة  احلعحال ، ضذح  ب قةب احعكك اح  ل ح ف تحات 
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( ثبتتتتتثنب بتتتتتكض  07بتتتتتكض  )  ،حل تتتتتتضى احلض تتتتتضيةت ضاألهلثتتتتته احيقتتتتتبثه حؤلهتتتتتكا  احقتتتتت ض ثه 
 احلضالفةت .

 
ًاتبعتًالباحثةًاإلجراءاتًالحسابيةًاآلتيةًفيًإعدادًجدولًالموصفاتًوهيً:ً

 القت حاج يقبه أهلثه ل تضى احلض ضيةت اقتت ك  اح ةيضب اآلتل  ة  .0

 
 011×ى احلض ضيةت=_______________________ل تض  يقبه أهلثه      ملب تكحثب احلض ض  احضا ك                                         

 ملب تكحثب احلض ضيةت)احملب اح  ل(                                       
 (  22 ص  ، 7119 ،) احعماضي                                                     

 اقت ك  اح ةيضب اآلتل ة  ،القت حاج يقبه أهلثه    لقتضى ق ض ل لعحال  – 7
 

  هكا  احق ض ثه ح لقتضى احضا ك يكك األ                
  ثه اح  ليكك األهكا  احق ض                 011 ×تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتيقبه أهلثه لقتضى احبك  احق ض ل = 

 (  91 ص  ،0991 ،) اإللة  ض آ حضب                                                  
 
  -اقت ك  اح ةيضب اآلتل ة  ،الق حاج يكك األقي ه ح   لض ض   – 1
 

 تتتتتتتتتتتتتتتيكك االقي ه ح   لض ض  = تتتتتتتتتت احعكك اح  ل حف حات اال تبةح ×يقبه اهلثه احلض ض      
                   011  

 (   91 ص  ، 0999 ،)احةةهح                                                        
 ةالقت حاج يكك األقي ه ح   لقتضى ال احلض ض  يفقأل اقت ك  اح ةيضب اآلتل  – 4
 

 يكك األقي ه ح   لقتضى ال احلض ض  يفقأل = تتتتتتتتتتتتتتتتتتت أهلثه    هك     ×يكك أقي ه احلض ض                                                   
                                                        011  

 (  91 ص  ، 0999 ،) احةةهح                                                          
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 صياغح فقراخ االختثار انتحصيهي :  –ب
ايتلكت احبة اه ييك لثةته ا حات اال تبةح احت لث ل اال تبتةحات احلض تضيثه أليبتة 

ضاحل لتتضك بةحلض تتضيثه هيتتة ، يتتك  تتتك   احعضالتت  احذاتثتته  ،تتلتت  بةحشتتلضحثه ضاحلض تتضيثه 
 ،لب قب  احلكحب ال ت كثح احكحبه ي   اإلبةبته ضهتذا احت تكثح ال ث ت ت  بتة تبل  احللت ح 

 لتتتة إيبتتتة تتتتتتح  حبلثتتت  بضايتتتب احلتتتيبي ضبتتتذا الثعتلتتتك احيبتتتةح اثبتتتة ي تتت  يةلتتت  احلتتتكاه . )  
 (   099 ، ص  0ج ، 7114 ،إبحاهث  
 ، احلض تتضيثه اتتل ت كثتتك احبتتضاب قتت فةً  لتتب ضااثتتةً  ال تبتتةحات احلض تتضيثه تتتضاح قتتكحاً اة        

اض لتتتتب قبتتتت  اي  اض آحثتتتتةً  تتتتثب احتلتتتت ثح بقتتتتحيه ضبقتتتتبضحه ثتتتتكضثًة ضاقتتتتتبعةك حأي احللتتتت ح ضتل
ضت تثته بلثت  بضايتب احلتةكة احكحاقتثه ، ضتشتعح احتةحتتب ،ضات  لفتتةح احتلت ثح  ي ت  شت ص

حلض تضيثه احتلت ثح ض اتحة  تلت  بلتك   ضابتةت يتةحثثب يةتحاً بة تبعكاحه احتل ثح ،  لة إي
 (    414 ص  ، 7110 ،يكك االقي ه. ) ل    

لتتتتتب أيتتتتضا  اال تبتتتتتةحات احلض تتتتتضيثه اتتتتتل بيتتتتتةء اال تبتتتتتةح  اً ضا تتتتتك ةً ا تتتتتةحت احبة اتتتتته يضيتتتتت     
 .ضهض اال تثةح لب لتعكك حقبضحه ت  ث  يتةيبأل إ لةيثةً  ،احت لث ل 

 (    9 ص ة ، 0990 ،) احمضبعل                                                     
ضحلتتتتة ثتلتتتتت  بتتتتأل لتتتتب لماثتتتتة اثبةبثتتتته  ةحلتتتتك  ضاحابتتتتةت ضلحضيتتتتتأل اح بثتتتتحة اتتتتل قثتتتتةب          

 (   711 ص  ، 0999 ،ل حبةت احتع    قب تليث  ب ض  . ) أبض يبل  
ل تتتضى ضاألهتتكا  اةي ثتته ضت تتتل لقتتة ه ضاقتتعه لتتب اح لتتة ايبتتة أ اتتح أيتتضا  اال تبتتةحات     

 . ال احضقت ضاحببك ح تةحب ضاحلكحب ضأق  ت لثيةً  ضهل أ اح اقتلةكاً 
 (       721 ص  ،  0991)  لكاب ،                                               

ي  ثته  ابتل ت تثب أهتكااةً  ،عك لب أا ت  أيتضا  األقتي ه ي ت  اإلتتبل  يب إيبة ت ا بلً       
 ي ثة ثلعب ي   األقي ه احلض ضيثه األت حى قثةقبة .

 (   91 ص  ، 7117 ،) احكحثلل ضاحلبكاضي 
اي بمثتتةكة ا تتحتثب ي تت  احلبلتتض   ،( ا تتحة17ضب تتغ يتتكك ا تتحات اال تبتتةح بلتتث تأل األضحثتته )     

ح بتتحاء ي تت  بعتت  لتتب يتتك  لضاا تته ا ت قتتبةً  ،األلتت ل ضاحلشتتةح احثتتأل اتتل بتتكض  احلضالتتفةت
أايتتتتةء احت  ثتتتت  اإل لتتتتةيل حبتتتتة . اب تتتتغ يتتتتكك ا تتتتحات اتتتتل احف تتتتحات اض اقتتتتتبعةك بعتتتت  احف تتتتحات 
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% لتب اح بتحاء 91ذ  ذات احبة اه ا تحتثب حعتك  لضاا ته إ( ا حة 11اال تبةح بلث تأل احيبةيثه )
   (07ل    ) .ي ثبة 

ًصد)ًالختبارً:ًً–ج
 . رأتاتح  أب ث ثقأل ييكلة ث ثب لة ر اب اال تبةح ثعك لةكقةً     

 (Guil Ford .1982 .  p . 470    ) 
 ،الب احعضال  احلبله احتل ثبب اب ثتي تك ليبتة ضا ت  اال تبتةح هتض لتكقأل )  اح حثتب       
اةحلتتتتك  حتتتتثب لبتتتتحك  ،ضيل ثتتتته لتتتتك  اي ا تبتتتتةح حثقتتتتت اةبتتتتته  ،(  222ص ة  ، 0999

ب  يل ثه تتتضثح أا ت  حتفقتثح احلبل ةتةت احلكحبته ي ت   ،تضاث  حلعي  يبللةت ا تبةح لة
 (  991 ص  ، 7111 ،ش   يبللةت ي   ا تبةح لة . ) قتةلل ضآ حضب 

ضث لتتك بلتتك  اال تبتتةح أب ث تتثب اال تبتتةح بةحفعتت  لةض تت  لتتب ابتت  قثةقتتأل . ) لؤققتته     
اي لتتتكى لتتتبل ثه اال تبتتتةح ح ثتتتةب هتتتك  اض بةيتتتب  ،(  42 ص  ، 7111 ،حثتتتة  يبتتتك 

 (   411 ص ، 7111 ،ل كك . ) أبض بةكض 
ضلتتب احبتتكثح بةحتتذ ح أب اال تبتتةح احتتذي  ، التتب لتتفةت اال تبتتةح احبثتتك اب ث تتضب لتتةكقةً      

 ثيلتتتة ث تتتضب  . اةال تبتتتةح ث تتتضب اةبتتتتةً  ثتقتتت  بعتتتك  احابتتتةت أث تتتةً لة ثتقتتت  بعتتتك  احلتتتك  تةحبتتتةً 
  .لةكقةً 

 (   099 ص  ، 0ج ، 7114 ،) إبحاهث      
ثشتثح احت   فةثته اال تبتةح  لا لتة ،ضثشثح لك  احل تضى احت  احلتفةت احكا  ثته حبل تبتةح     

ي تتت  يتتتتةيي ذحتتت  اال تبتتتةح   ض ثةت احتتتتل قتتتثبحي تعلثلبتتتة بيتتتةءاً اتتتل تلاثتتت  لبلضيتتته لتتتب احقتتت
ضثشتتثح يتتةكة احتت  احتتتحابت بتتثب لفتتحكات اال تبتتةح  ،(  991 ص  ، 7111 ،)قتتةلل ضآ تتحضب 

 احت لث ل ضيل ثه احتع ث  احتل بيل اال تبةح لب اب بة.
 (   0042 ص  ، 1ج ، 7114 ،) إبحاهث                                       

ثل تب  لتب شتحضت لتبل ثه اال تبتةحات احت لتث ثه ضال بضهحثتةً  ثعك لك  احل تضى شحتةً      
ا احيتتض  لتتب أيتتضا  احلتتك  لتتب كضب االيتلتتةك ي تت  أهتتكا  ضا تت ه ضل تتككة ح تي تتك تيقتتثب هتتذ

 لة ض   ح ثةقأل . لب أب احل ثةب ث ثب اعبلً 
 (    799 ص  ، 0992 ،) التةيثضب                                            
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تتتضى ( ضح تي تتك لتتب لتتك  ا تبتتةح احب تتث اح تتةحل ا تتك ايتلتتكت احبة اتته ) لتتك  احل         
اض احةتتةهحة اليتتأل ثبتتكأ لتت  اح تتتضات األضحتت  حبيتتةء اال تبتتةح، اذ ث تتكك تلتتلث  اال تبتتةح احقتتله 

. ضقتتك قتتةيك بتتكض  احلضالتتفةت احتتذي أيكتتتأل احبة اتته اتتل ت  ثتت   ليت ثتتةً  احلتتحاك قثةقتتبة ت كثتتكاً 
ضيح تت احبة اته اال تبتةح ي ت  لبلضيته لتب اح بتحاء احلت للتثب  ،هذا احيض  لتب احلتك  

 (.   9) كاء آحايب  ضلبل ةةتب .  ل    إلب
، تتتت  تعتتتكث  بعتتت  (  بثتتتحاً  10ضبعتتتك ت  ثتتت  اقتتتتبةبةت اح بتتتحاء ضآحايبتتت  ضاحبتتتةحغ يتتتككه  )    

% ( لتب اح بتحاء ضهتل احيقتبه احتتل  91احف حات ض ذ  احف حات احتتل حت  ت لت  ي ت  يقتبه ) 
ح اال تبتتتتةح بلتتتتث تأل ( ثض تتتت07) ء اح  تتتتل . ضاحل  تتتت  ايتلتتتتكتبة احبة اتتتته لتتتتب لبلتتتتض  اح بتتتتحا

 احيبةيثه .
 تع ثلةت اال تبةح  -

ًوضعتًالباحثةًالتعميماتًاآلتيةً:ً
 ا تبل اقل  ضاحل  ضاحشعبه ال احماضثه احع ثة احل لله حذح  . -

 تته ض ضيتتك  تتتح  اي ليبتتة ألب احف تتحة لتح  ،ثحبتت  اإلبةبتته يتتب ا تتحات اال تبتتةح بلثعبتتة  -
 تعةل  لعةل ه اإلبةبه تثح احل ث ثه .  ،اإلبةبه اض تثح احضا  ه 

 ضلفح حبلبةبه تثح احل ث ه .  ،تعت  كحبه ضا ك ح   ابةبه ل ث ه  -

 ت ضب اإلبةبه ي   ضحقه األقي ه .  -

 
ًالعينةًالستطالعيةً:ًً–ًد

 ثتته ةيضلقتتتضى لتتعضبتبة ضقتتضة تلثثمهتتة ضا ،ح تتح  احتي تتك لتتب ض تتضح ا تتحات اال تبتتةح 
ضاحتتملب احتتذي ثقتتت ح  اتتل اإلبةبتته ييبتتة . تب تتت احبة اتته اال تبتتةح ي تت  يثيتته لتتب  ،بتتكاي بة 

بلضبتتب  تتتةب ،تةحبتتةت احلتت  اح تتةلب األكبتتل اتتل إيكاكثتته ) أت   بثبتته ( ح بيتتةت اتتل كثتتةح  
 ،( تةحبته 21احبتةحغ يتكك تةحبةتبتة ) (،7تقبث  احلبله احلةكح لب لكثحثه تحبثه كثةح  ل   )

اتتل ثتتض  ،لتتب كحاقتته هتتؤالء احتةحبتتةت ح لض تتضيةت احلشتتلضحه بةحتبحبتته بعتتك أب تي تتكت احبة اتته 
قبتتت  أقتتتبض  لتتتب  عتتتك إيتتتبل  احتةحبتتتةت بلضيتتتك اال تبتتتةحضب،  7101/ 07/ 72األايتتتثب احلضااتتت  
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 ،ذحتت  . ضقتتك أشتتحات احبة اتته بيفقتتبة ضبلقتتةيكة إ تتكى احلكحقتتةت ي تت  يل ثتته قتتثح اال تبتتةح 
 ( كقث تته49ضاحتتذي  تتةب)  ،ال تبتتةح حتقتتبث  احلبل ةتتةت ضاحضقتتت احتتذي اقتتت حقأل ا

(0)
 . ضاحل  تت  

 .( ثلا  كحبةت تةحبةت احعثيه االقتتبليثه 01)
ًالتحميلًاإلحصائيًلفقراتًالختبارًًً–ًها

إب اح تتح  لتتب ت  ثتت  ا تتحات اال تبتتةح هتتض احتابتتت لتتب لتتبل ثه  تت  ا تتحة لتتب ا حاتتتأل 
إيتتتةكة لتتتثةتتبة اض  ضت قتتتثب يضيثتتتتأل لتتتب  تتتبل   شتتت  احلا تتتذ اتتتل احف تتتحات اح تتتعثفه ألبتتت 

 ا ص إبةبةت احت به يب    ا حة . يب تحث ف حات تثح احلةح ه ، ضذح  اقتبعةك اح
 (   24 ص  ، 0990 ،) احمضبعل                                               

ابعك تتبث  اال تبةح ضتل ثح اإلبةبةت اةب اح تضات احتةحثه هتل ا تص  ت  ا تحة لتب       
 ثته احبتكاي  ةييتب ا ضقتكحتبة احتلثثمثته لبلتة  تةب شت   احف تحة ا تبلً  ،ة ضقبضحتبة ثث لعضبتب

 اذا  ةيت احف حات لب يض  اال تثةح لب لتعكك .
 (   070 ص ، 0999) يضكة .                                                  

بةبتتةت ضحتبتتت حتتذح  يلتتكت احبة اتته إلبتتحاء يل ثتتةت احت  ثتت  اإل لتتةيل بعتتك تلتت ثح اإل    
%( لب احتكحبةت بضلتفبة أا ت  يقتبه  72ا  ا تةحت أي   ضأضتي ) كحبةت احتةحبةت تيةمحثةً 

ح لضاميه بثب لبلضيتثب لتبتةثيتثب لتب احلبلضيته اح  ثته حكحاقته  لتةيص ا تحات اال تبتةح، إذ 
 ( 792 ص  ، 0999  ،إب هذه احيقبه تعتل أي   تلثثم ح ف حة .) يضكة 

 ثته احبتكاي  ح ف تحات ي ت  احي تض ةيمثته ضاثضاح تضة احتلث ،ضقك  قبت احبة اته لقتتضى احلتعضبه   
 اآلتل ة 

 
 
 

                                                                        

احتتتتل  اقتتتت حبت احبة اتتته لتضقتتتت احضقتتتت اتتتل اإلبةبتتته يتتتب ا تتتحات اال تبتتتةح لتتتب  تتتبل  بلتتت  األمليتتته (1)
 ، بتقبث  ضقت    تةحبه ي   ضحقه إبةبتبة . ضايتلةك  احلعةكحه اآلتثه ة  اقت حقتبة احتةحبةت بلثعةً 

        احضقت احلقت ح  =  احملب احلقت ح  ح تةحبه األضح  + احملب احلقت ح  احتةحبه احاةيثه + احاةحاه + ه ذا اح  احيبةثه 
 تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت

 يكك احتةحبةت اح  ل
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ًمستوىًصعوبةًالفقراتً:ً -
(   1,91)  –(  1,71تعتتك ا تتحات اال تبتتةح ل بضحتته اذا  تتةب لعتتك  لتتعضبتبة ثتتتحاضح بتتثب )    
 (Bloom . 1971 .p . 66  )،  بثيلتتة ثف تت  اتتل اال تبتتةح احبثتتك أب تتتتحاضح لعتتةلبلت

 ( 1,21)  –(  1,41لعضبه ا حاتأل ضقبضحتبة بثب ) 
 (   99 ص  ، 0992 ،) التةيثضب                                              

ضبعتتك  قتتةب لعةلتت  احلتتعضبه ح تت  ا تتحة لتتب ا تتحات اال تبتتةح ضبتتكت احبة اتته ايبتتة تتتتحاضح      
 (  04.  ل    ) حذا قب ت  ا حات اال تبةح بلثعةً  ،(  1,29 – 1,79بثب ) 

ً
ًقوةًتمييزًالفقراتً:ًً -

تعيتتتل لتتتكى قتتتكحة احف تتتحة ي تتت  احتلثثتتتم بتتتثب احت بتتته ذضي احلقتتتتضثةت احع ثتتتة ضاحتتتكيثة بةحيقتتتبه      
 (  041ص  ، 0991 ،ح لفه احتل ث ثقبة اال تبةح. ) اإللة  ضآ حضب 

 ،اتتتةح ضة احتلثثمثتتته تؤشتتتح قتتتكحة اال تبتتتةح ي تتت  اح شتتت  يتتتب احفتتتحض  احفحكثتتته بتتتثب احت بتتته      
تتتثب اتتتةحف حة ت تتتضب اعةحتتته ييتتتكلة ت تتتثب احقتتتله احلتتتحاك قثةقتتتبة لتتتب كضب تثحهتتتة ضتلثنتتتم بتتتثب لت ع ل 

 (   119 ص  ، 0999 ،. ) يبك احح لب ق ض ثةً  ث ت فةب ال احقله ا تبلاةً 
ضبتكت احبة اته أيبتة تتتحاضح بتثب )  ،م    ا حة لتب ا تحات اال تبتةح ثثضبعك  قةب قضة تل      
ضتعك هذه احلعةلبلت بثكة اذ إب ا حات اال تبةح تعتك بثتكة اذا  ةيتت قتضة  ،(  1,21 – 1,79

تح اح تضة  04ل  ت   )  ، (Brown. 1982. p . 104)  ( اتي اح. 1,71ثمهتة ) ثتل (   ثض ن
 احتلثثمثه حف حات اإل تبةح.

  
ًميةًالبدائلًالخاطئةً:ًاعف -

تعتلتتك لتتعضبه ا تتحة اال تثتتةح لتتب لتعتتكك ي تت  كحبتته احتشتتةبأل ضاحت تتةحب بتتثب احبتتكاي  للتتة 
ضث  تت  ي تتت   ،ه يتتتب اإلبةبتته احلتت ث ه ثثشتتتت احلف تتضص تثتتح احلتتتتل ب لتتب احلتتةكة احكحاقتت

لتتتبل ثه احبتتتكث  لتتتب  تتتبل  ل ةحيتتته أيتتتكاك احلبثبتتتثب ي ثتتتأل لتتتب بتتتثب أاتتتحاك احلبلتتتضيتثب احع ثتتتة 
 احكيثة . ض 
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لتب  ه احع ثتة اقت ييكلة ث ضب يكك احت به احذثب ا تةحضه اتل احلبلضيت ضثعك احبكث  اعةالً 
 يكك احت به احذثب ا تةحضا احبكث  يفقأل ال احلبلضيه احكيثة.

 (   010ص  ، 0999 ،) احةةهح ضآ حضب                                     
ًويشترطًتوفرًميزتينًفيًالبديلًالفعالًهماً:ًًًً
 ث تةحه بع ب  . ضل حثًة  ح ت به حذاأب ث ضب بذابًة  – 0
 أب ث ضب يكك احذثب بذبب  احللضه ال احلبلضيه احكيثة أ بح ليأل ال احلبلضيه احع ثة. – 7

 (   712، ص 7111)ل   ،                                         
 ثته احبتتكاي  اح ةتيته ح تت  ا تحة لتتب ا تحات اال تبتتةح احت لتث ل ضبتتكت ةيضييتك  قتتةب ا

( ضبيتتةء ي تت  ذحتت  أب تتت احبة اتته احبتتكاي  1,10 -)  –(  1,19 -احبة اتته أيبتتة تتتتحاضح بتتثب ) 
 ( ثض ح ذح .  04كضب ت ثثح ل     )

 
ًثباتًالختبار -

ي ت  إيتتةء  ضث لتك بتأل قتكحة اال تبتةح ،ثعك ابةت اال تبةح لب شحضت اال تبةح احبثتك 
 حض أتيثك تتبث أل ي   احعثيه يفقبة بعك لكة مليثه  ل ككة .  احيتةيي يفقبة ت حثبةً 

 (   001 ص  ، 0999 ،) ل لك                                              
تعتتككة ضثتتك  ابتتةت اال تبتتةح ي تت  االتقتتة  ضاالتفتتة  ضاحكقتته بتتثب يتةيبتتأل اتتل اح تتةالت احل

 (   091 ص  ، 0992 ،احتل ثتب  اثبة هذا اال تبةح ضي   األاحاك أيفقب  . ) كحضمة 
ب اال تبتتةح لضاتتض  بتتأل ضثل تتب االيتلتتةك ي ثتتأل اتتل إيتتتةء احيتتتةيي يفقتتبة ييتتك ضثعيتتل أ

 (  099 ص  ، 0999 ،تتبث أل أ اح لب لحة . ) يبك احح لب 
اذ إيبتتة  ،ض قتتبت احبة اتته ابتتةت ا تتحات اال تبتتةح احت لتتث ل بتحث تته احتبميتته احيلتتفثه 

لتب احتحايت  احبثتكة اتل  قتتةب ابتةت اال تبتةحات احت لتث ثه ح تتضب احةتحض  ضا تكة اتل أبتتماء 
ضهتتتذه  ،اذ ثتبتتت  اال تبتتتةح لتتتحة ضا تتتكة  ،ضلتتتب لماثةهتتتة االقتلتتتةك بةحضقتتتت  ،يلتتتفل اال تبتتتةح 

 ت به بةح بحة لا لة هض اح ة  ال تحث ه إيةكة اال تبةح .احتحث ه تبيب تمضثك اح
 (   049 ص  ، 0999 ،) احةةهح                                                 

 



                                                                                         311     منهجية البحث وإجراءاته........ الثالث  الفصل 
 

(  ضقتتتتتك ايتلتتتتتكت احبة اتتتتته كحبتتتتتةت يثيتتتتته احت  ثتتتتت  اإل لتتتتتةيل ) احعثيتتتتته االقتتتتتتتبليثه
قتعل ت لعةكحه احتبةت بثحقتضب ضا ،   ققلثب ا حات احكثه ضا حات مضبثه ضققلت اال تبةح ي

 (Bearson  ( اب تتغ لعةلتتت  احابتتةت )1,21  )،  بتتتحاضب )  –اتتت  لتتت  تأل بلعةكحتته قتتتبثحلةب
Sperman – Brawn  ( اب تتتتغ )إذ تعتتتتك  ،( ضهتتتتض لعةلتتتت  ابتتتتةت يتتتتة   ضبثتتتتك  1,94

 ( اي اح . 1,29اال تبةحات تثح احل ييه بثكة اذا ب غ لعةل  ابةتبة ) 
                                                  (William . 1966 . p . 22  ) 

 :  تطثيق انتجرتح -7
ًاتبعتًالباحثةًفيًأثناءًتطبي)ًالتجربةًاإلجراءاتًاآلتيةً:ًًًًً
،  01/01/7101بتتكأ تتبثتت  احتبحبتته ي تت  ااتتحاك لبلتتضيتل احب تتث ثتتض  األ تتك احلضااتت  -أ

بضاق   لته ضا تكة أقتبضيثًة ح ت  لبلضيته ، ضاقتتلح تتكحثب احلبلتضيتثب احفلت  احكحاقتل 
 احلضااتتتتتتتت   ( اذ ايتبتتتتتتتتت ثتتتتتتتتض  األحبعتتتتتتتتةء 7100 – 7101األض  لتتتتتتتتب احعتتتتتتتتة  احكحاقتتتتتتتتل ) 

 ا تبةح اال تفةة ال ذح  احثض  . تتبث  بعك إتلة  09/0/7100

تتت ت احبة اتتته اتتتل احثتتتض  األض  لتتتب تتبثتتت  احتبحبتتته ضقبتتت  احبتتتكء بةحتتتتكحثب احفع تتتل  -ب ض ن
ضاتت  ) لتتيبي اح تتحايب ( ح لبلضيتته احتبحثبثتته ا تتت .  ي  أقتت ضب ت تتكث  لض تتضيةت احببلتتته

بثيبتة بحقت   بإث ةح لعي  اح حثيه ال اح  ه ضااللتتبلح، ضأيتضا  اح تحايب ضاحضيبتة ضاحعبلقته
ل تت ي   احقبضحة ثض ح ذح ، ض ثفثه اقت حاببة ضاةيكة ذحت  اتل ابت  احلتضح احببلتثته 
ضاحعبلقه بثب اح فة  ضاحلعي ، ضأهلثه اح حثيه ال احكحاقةت اح  ضثه ، أليبة ت تضي  اثح لتب 

ثةقثه اح ضايك ضاح ضايثب اح  ضثه احتل تعثيية ي   اب  احقيب اح  ضثه ، ضتض تثح احعبلقتةت احقت
بتحام أهلثته اح تحايب حثعثييتة ذحت   احتل تتحبت أبتماء احبل ته ضتعتثب ي ت  ابت  لتكحضالت اح  ته ضا 

 ي   اب  احلضح احببلتثه . 

 كحنقت احبة اه يفقبة لبلضيتل احب ث ي   ضا  اح تت احتكحثقثه احتل أيكتبة. -ج

تع ثلتتتتةت بعتتتتك أب أيتتتتكت احبة اتتتته ا تتتتحات اال تبتتتتةح، ضتي تتتتكت لتتتتب لتتتتبل ثتبة ضأيتتتتكت -ك
ض قتتتةب  أل ،ضا حاتتتت ألتع ثلةتتتتحعثيتتته االقتتتتتبليثه حلعحاتتته ض تتتضح اال تبتتتةح ضتب تتتتأل ي تتت  ا

ح تتبثت     ضاحابتةت ، ألتبح اال تبتةح بتةهماً لعةل  احلعضبه ضاح ضة احتلثثمثه ضاعةحثته احبتكاي
   ( ا حة لب يض  اال تثةح لب لتعكك، 11بلضحتأل احيبةيثه ضهض لؤح  لب ) 
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اتل  9/0/7100 األحبعتةء احلضاات   ةحبةت لبلضيتل احب تث اتل ثتض تب تأل احبة اه ي   ت
بلضيتتك االلت تتةب قبتت  أقتتبض  لتتب  ، بعتتك أب أ بتتحتبب  لتتبة ةً  9,11ضقتتت ضا تتك اتتل احقتتةيه 

قتته اح  ته احعحبثتته اتل احلكحقتته اتتل إبحايتأل ح تتح  االقتتعكاك حبل تبتتةح، ضاقتتعةيت احبة اتته بلكحن 
(  ثبتتثب كحبتتةت 09اإلشتتحا  ي تت  قتتثح اال تبتتةح اتتل ضقتتت ضا تتك ، ح لبلتتضيتثب ، ضاحل  تت  ) 

 احلبلضيتثب ال ا تبةح احت لث  .

 

أيةكت احبة اه تتبثت  اال تبتةح احت لتث ل يفقتأل ي ت  تةحبتةت لبلتضيتل احب تث اتل  -هت
( ثتتتض  لتتتب تتبثتتت  اال تبتتتةح  09لتتتحضح ) ، اي بعتتتك  09/0/7100ثتتتض  األحبعتتتةء احلضااتتت  

األض  . ح تتتح  قثتتتةب ا تفتتتةةبب بةحلتتتةكة . ضبتتتحى اال تبتتتةح اتتتل ضقتتتت ضا تتتك حلبلتتتضيتل 
( بتثب كحبتةت تةحبتةت  02. ضاحل  ت ) لتبة ةً  9.11احب ث احتبحثبثه ضاح تةبته احقتةيه 
 احلبلضيتثب ال ا تبةح اال تفةة . 

 
 :  انتصحيح ) اختثار انتحصيم واالحتفاظ (  -8

ضات  األيلتضذج  ي ت  ل  ت احبة اه إبةبةت احتةحبتةت اتل ا تبتةح احت لتث  ضاال تفتةة     
 تل ة   ي   ضا  لةثياحذي ض عتأل ح تل ثح 

 ( كحبه بضاق  كحبه ضا كة ح   ا حة ا تبةحثه . 11احكحبه اح  ثه حبل تبةح هل ) -أ

   احل ث ه اضاحلتحض ه.، ضلفح حئلبةبه تثح كحبه ضا كة حئلبةبه احل ث ه تعت  -ب
 

( كحبتتةت 01( كحبتته  تتيي   كحبتته ض)79ضبعتتك تلتت ثح اإلبةبتتةت تحاض تتت احتتكحبةت بتتثب) 
( كحبتتتةت 9ي   كحبتتته )( كحبتتته  تتتي79) ضتحاض تتتت بتتتثب ، يضتتتتي كحبتتته اتتتل ا تبتتتةح احت لتتتث 

 ا تبةح اال تفةة .   يضتي كحبه ال
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 انىسائم اإلحصائيح : -9
 

ً(ًلعينتينًمستقمتينً:ً T.Testالختبارًالتائيً)ً-أ
اقتتعل  حلعحاه كالالت احفحض  اإل لةيثه بثب تةحبةت لبلضيتل احب تث ييتك احت تةاؤ 

ضا تبتةح ابت  احلعتةيل اح  ضثتته )  ،اإل لتةيل اتل لت ثتحات كحبتةت اح  ته احعحبثتته ح عتة  احقتةب  
ضييتتك  قتتةب احفتتحض  اإل لتتةيثه بتتثب  ،بةحشتتبضح  ، ضاحعلتتح احمليتتل ل قتتضبةً ححلمثتته اح حثتتب ( 

( احل قتتتضبه ضل ةحيتبتتتة  Tضاقتتتت حاج قثلتتته )  ،احلبلتتتضيتثب اتتتل ا تبتتتةح احت لتتتث  ضاال تفتتتةة 
 بةحبكضحثه . 

 
 ت = 
         -    - 

 
 اذا تلا  ة 

 = احضقت اح قةبل احلبلضيه األضح  . 0ب  
 = احضقت اح قةبل احلبلضيه احاةيثه .  7ب
 = يكك تةحبةت احلبلضيه األضح  . 0ب
 = يكك تةحبةت احلبلضيه احاةيثه . 7ب
 = تبةثب تةحبةت احلبلضيه األضح .  0 
 = تبةثب تةحبةت احلبلضيه احاةيثه . 7 

 (   721  ص ، 0922 ،) احبثةتل                                                
 

ً(2ًًًمربعًكايًً)ًكا-ب
اقتتعل  حلعحاه كالالت احفحض  اإل لةيثه ح لبلتضيتثب ييتك احت تةاؤ اتل لت ثتحي احت لتث     

 احكحاقل حآلبةء ضاألتلبةت . 
 

 2س ً-1س ً

1(ع1-1)ن
2(ًع1-2+ً)ن2ً

2ًًًًً1ًًًًًًً1 

 2ن1ًًًًًًن2ًًًًًًًًًًًًًًً-2ً+ن1ن
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                   (– )  ً2  
 = لي تتتتتتتتت7 ة

                       
 اذ تلا  ة 

   = احت حاح احلبل ة . 
   = احت حاح احلتضق  .

 لي = احلبلض    .            
 (   779 ص  ، 0999 ،) احلضال                                                

 
ً(:Bearsonًًمعاملًارتباطًبيرسونً)ً-ج
 اقتتعل  ح قةب ابةت اال تبةح احت لث ل .      

 
 
 =   ح

          
 

 إذ تلا  
 ح  = لعةل  احتبةت بثحقضب .

 ب = يكك أاحاك احعثيه .
 ب = قث  احلت ثح األض  .
 ص = قث  احلت ثح احاةيل .

 (  091 ص  ، 0922 ،) احبثةتل                                   
 
 

 )ًمجًس(ً)ًمجًص(ً–نًمجًسًصًً

 ]2)مج ص( 2ن مج ص[ ]2)مج س( -2ن مج س [
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ً(ً:ًًً Sperman – Brawn) براونًً–معاملًسبيرمانً-د
 اقتتعل  ال تل ثح لعةل  احابةت بعك اقت حابأل بلعةل  احتبةت بثحقضب .    
 

 ح ث ث = 
 

 اذ تلا  
 حث ث = احابةت اح  ل حبل تبةح 

 = لعةل  احابةت حيلفل اال تبةح      ح 
 ( 090،ص 0991)كاضك ضيبك احح لب ،                             

ًمعاملًصعوبةًالفقراتً-ها
 اقتعل  ح قةب لعةلبلت لعضبه ا حات اال تبةح احت لث ل ة     

  
 ب ك (  –ب   ( + ) ب  –) ب                     

 ب  7                              ص =  تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتت
 اذ تلا  ة    
احلتتتتتتتتتتتتتتتت ث ه يتتتتتتتتتتتتتتتتب احف تتتتتتتتتتتتتتتتحة اتتتتتتتتتتتتتتتتل احلبلضيتتتتتتتتتتتتتتتته                    ب   (  = يتتتتتتتتتتتتتتتتكك اإلبةبتتتتتتتتتتتتتتتتةت  –)ب 

 احع ثة  . 
                احلتتتتتتتتتتتتتتتت ث ه يتتتتتتتتتتتتتتتتب احف تتتتتتتتتتتتتتتتحة اتتتتتتتتتتتتتتتتل احلبلضيتتتتتتتتتتتتتتتته    ب ك ( = يتتتتتتتتتتتتتتتتكك اإلبةبتتتتتتتتتتتتتتتتةت  –ب  )

 احكيثة  . 
 . ب     =  يكك احتبلب ال احلبلضيتثب 7    

 (  074 ص  ، 0999 ،) يضكة                                               
 
 
 

 ر2ًً

 +ر1
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ًمعاملًتمييزًالفقرةً:ً-و
 اقتتعل  ح قةب اح ضة احتلثثمثه حف حات اال تبةح احت لث ل .     
 

 لعةل  احتلثثم =  
 ب      

 
 اذ تلا  

 لبلضيه احع ثة .اح   = يكك اإلبةبةت احل ث ه يب احف حة ال 
 لبلضيه احكيثة .احب = يكك اإلبةبةت احل ث ه يب احف حة ال 
 ب = احعكك اح  ل ح ذثب أبةبضا يب احقؤا  .

 (  011 ص  ، 0922 ،) يقبت                                    
ًميةًالبدائلًالخاطئةًعاف-ز
  ثه احبكاي  اح ةتيه حف حات اال تبةح احت لث ل. اقتعل  إلثبةك اةي      

 
 ب                                احبكث  =  تتتتتتتتتتتت  ثهةيا ب   ك  –ب                           

 اذ تلا  
 ب     = يكك احتبلب احذثب ا تةحضا احبكث  اح ةتئ لب احلبلضيه احع ثة. 
 ب   ك = يكك احتبلب احذثب ا تةحضا احبكث  اح ةتئ لب احلبلضيه احكيثة. 

 أاحاك إ كى احلبلضيتثب .ب = يكك 
 (   90ص  ، 0999 ،) احةةهح                                  

 س-ع

1ً
2 
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51,7 22,63 21 51,12 51,12 51,77 

  4 / / 5 5 5 5 0 5 5 5 2 2 2 56,66 دقيقة 01 2 السجع 5

  4 / / 5 5 5 5 51 5 2 5 2 2 2 56,66 دقيقة 01 2 الجناس  2

الطباق  6
 والمقابلة 

6 561 
 دقيقة

21 6 4 3 2 2 / 57 5 2 5 5 5 / 3  

  4 5 / / 5 5 5 51 5 5 5 2 6 2 56,66 دقيقة 01 2 وريةتال 4

التشبيه  1
 واركانه

  3 / 5 5 5 5 2 52 5 5 5 6 6 6 21 دقيقة561 6

التشبيه المفرد  3
والتشبيه 
 التمثيلي 

  3 5 / 5 5 2 5 52 / 5 2 6 6 6 21 دقيقة561 6

  61 2 2 1 3 7 7 71 4 7 7 57 57 51 % 511 دقيقة371 51 المجموع  
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يت الباحثة إجراء تجربة البحث عمى وفق الخطوات المشار الييا في بعد أن أن
عنيا البحث عمى وفق ىدفو  الفصل الثالث . تعرض في ىذا الفصل النتائج التي اسفر

 ومن ثم تفسير ىذه النتائج .  ،و وفرضيتي
 اوالً : عرض النتائج 

 الفرضية االولى :  .1
( بين متوسط درجات  0,03) ليس ىناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) 

وفق منيج القرائن ومتوسط عمى طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة البالغة 
درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة البالغة بالطريقة التقميدية في اختبار 

 التحصيل ( . 
لمتحقق من صحة الفرضية السابقة  تم حساب  متوسطي درجات طالبات مجموعتي 

لبات المجموعة غ متوسط درجات طامالبحث ) التجريبية والضابطة ( في اختبار التحصيل فب
والجدول   (86 ،47درجات طالبات المجموعة الضابطة ) ( ومتوسط00,68التجريبية ) 

 ( يوضح ذلك . 81)
 

 ( 13جدول  ) 
مجموعتي البحث في اختبار لدرجات طالبات  ف المعياريالمتوسط الحسابي واإلنحرا

 صيلالتح
 التباين االنحراف المعياري المتوسط الحسابي حجم العينة المجموعة 
 6,57 0,74 00,68 14 التجريبية 
 00,74 2,57 86,47 14 الضابطة 

( لعينتين مستقمتين الختبار الفرق بين  T-Testوعند استعمال االختبار التائي )   
وىي اكبر من  ،( 0,04كانت القيمة التائية المحسوبة )  ،متوسط درجات المجموعتين 

يدل  وىذا ،( 50( ودرجة حرية )0,03عند مستوى داللة ) ( 8,77القيمة الجدولية البالغة ) 
. لذلك  ولمصمحة المجموعة التجريبية عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين

 يوضح ذلك .  (82والجدول) .ُترفض الفرضية الصفرية االولى
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 ( 14جدول  ) 
 طالبات مجموعتي البحث في اختبار التحصيل ي لدرجاتنتائج االختبار التائ

حجم  المجموعة 
 العينة 

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية 
 حرية

الداللة 
اإلحصائية 
عندمستوى 

 0,03 داللة
  الجدولية المحسوبة 0,74 00,68 14 التجريبية 

50 
دالة احصائية 
عند مستوى 

 0,03داللة 
 8,77 0,04 2,57 86,47 14 الضابطة 

  الفرضية الثانية :.0
( بين متوسط درجات  0.03احصائية عند مستوى داللة )  ،داللة  ) ليس ىناك فرق ذو

طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة البالغة عمى وفق منيج القرائن ومتوسط 
درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة البالغة بالطريقة التقميدية في اختبار 

 االحتفاظ ( .
ية تم حساب متوسطي درجات طالبات مجموعتي ولمتحقق من صحة الفرضية الثان

البحث ) التجريبية والضابطة ( في اختبار االحتفاظ فبمغ متوسط درجات المجموعة التجريبية 
( 83( . والجدول  ) 85,11( ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ) 00,11)

                يوضح ذلك . 
 ( 15جدول  )                                      

 مجموعتي البحث في اختبار االحتفاظ لدرجات طالبات المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري
 التباين  االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  حجم العينة  المجموعة 
 84,85 2,00 00,11 14 التجريبية 
 85,27 2,86 85,11 14 الضابطة 

( لعينتين مستقمتين ألختبار داللة الفرق بين T –Testوعند استعمال االختبار التائي )
وىي اكبر من  ،(  3,83فكانت القيمة التائية المحسوبة )  ،متوسط درجات المجموعتين 

وىذا  ،(  50( ودرجة حرية )  0,03( عند مستوى داللة )  8,77القيمة الجدولية البالغة ) 
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 ،ولمصمحة المجموعة التجريبيةيدل عمى وجود فرق ذي داللة إحصائية بين المجموعتين 
 ( يوضح ذلك .  84) . والجدول لذلك ُترفض الفرضية الصفرية الثانية 

 
 ( 16جدول  )

 مجموعتي البحث في اختبار االحتفاظ طالبات نتائج االختبار التائي لدرجات
حجم  المجموعة 

 العينة 
المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية 
 الحرية

الداللة 
اإلحصائية 
عندمستوى 

 0,03 داللة
  الجدولية المحسوبة 2,00 00,11 14 التجريبية 

50 
دالة احصائية 
عند مستوى 

 0,03داللة 
 8,77 3,83 2,86 85,11 14 الضابطة 

 
 

 : تفسري النتائج  ثانياً 
 تفسير نتيجة الفرضية األولى  .1
داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات  يعد تحميل النتائج ظير وجود فرق ذب

ن البالغة عمى وفق منيج القرائن ومتوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الالتي درس  
 ،ن البالغة بالطريقة التقميدية ولمصمحة المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة الالتي درس  

وىذه النتيجة تتفق بيا الدراسة الحالية مع نتائج الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة في 
 0008إحصائية باستثناء دراسة ) الرفوع  والتي اظيرت وجود فرق ذو داللة ،الفصل الثاني 

     تجربتيا .  جموعتيتي لم تظير وجود فرق بين م( ال
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 سباب اآلتية :  ة قد تعود الى سبب او اكثر من األوترى الباحثة ان هذه النتيج
أسيم في اكساب  في عرض مادة البالغة ، ان منيج القرائن بوصفة منيجًا حديثاً  - أ

مة في غرفة اعالطالبات اتجاىات ايجابية مثل الرغبة في متابعة الدرس والمشاركة الف
 .الدرس 

وان الرغبة ،إذ إن التفاعل والمشاركة قد أسيما في توضيح الصور البالغة أكثر         
 تعجل في سرعة الفيم ومن ثم زيادة التحصيل . 

 ( 814 ص ، 8750 ،)الياشمي     
ن منيج القرائن يشد انتباه الطالبات لمدرس من خالل األسئمة التي تستيدف                    إ - ب

عقمية من تحميل واستنتاج وتمخيص والتي تؤدي في نياية األمر الى التفكير العمميات ال
ا فييا من صور الكممات واستيعابيا ومن التأثر بمالعممي الصحيح والى تدبر معاني 

 أدبية وبالغية .

 –ن منيج القرائن يستدعي من الطالبات التحضير والقراءة لضبط القرائن بأنواعيا إ  - ت
وقوة التركيز والحرص عمى المتابعة والتحضير ويكسبين القدرة  –المفظية والمعنوية 

ز بين ما تتضمنو الكممة الواحدة من معاٍن فين َينظر ن في التعبيرات يعمى التمي
وداللتيا المعنوية وَيشعر ن باعتزاز بانتسابين الى ىذه المغة الغنية بالمعاني الدقيقة 

الباحثة  تفق. وتوالدالالت في كالمين والجميمة ويحرصن عمى تطبيق ىذه التعبيرات
 (   840 ص ، 0007 ،الموسوي مع الموسوي في ذلك. )

ان منيج القرائن يبحث في التراكيب ويتسع ليشمل جوانب المغة كميا بما فييا الصوت  - ث
 .والصيغة والتركيب والداللة  

  

 تفسير نتيجة الفرضية الثانية :  – 2
احصائية بين متوسط درجات االحتفاظ الى وجود فرق ذي داللة  أشارت نتائج اختبار

عمى وفق منيج القرائن ومتوسط التجريبية الالتي درسن البالغة  طالبات المجموعة
درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي درسن البالغة بالطريقة التقميدية ولمصمحة 

 المجموعة التجريبية . 
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  واحد او أكثر من األسباب اآلتية :وترى الباحثة  إن ذلك قد يعود الى 

ن منيج القرائن يزيد من قابمية الطالبات عمى الفيم وتخزين المعمومات إ - أ
سات العالقة بين الفيم وحفظيا واسترجاعيا ، فقد اثبتت كثير من الدرا

 والتحصيل .

ع وحفظيما لمدة اطول من ر فان المواد ذات المعنى تؤدي الى تعمم اس       
وأسيل في فالكالم المفيوم أسرع  ،( 848ص  ، 0007 ،) الموسوي  الزمن .

 (   024،  ص8750)الياشمي ،  الحفظ من الكالم المبيم  . 

اج البات في الشرح والتحميل واالستنتإن منيج القرائن أدى الى اشتراك الط - ب
بالمعمومات وتذكرىا  واالحتفاظوالحوار وفتح امامين السبيل الى الفيم 

 واسترجاعيا .

 واالعتماد عمى نفسو يجعمو قادراً  اكتساب المتعمم لممعمومات ذاتياً  فان         
أكثر قدرة عمى حفظيا  ووىذا بدوره يجعم ، عمى ربطيا بطريقو منظمة

 (  04 ، ص 8778) محمد ، . واسترجاعيا في اختبار االحتفاظ 

ن منيج القرائن باعتماده األسموب العممي في التفكير والتوصل الى إ - ت
المعمومات ، ادى الى زيادة متابعة الطالبات والتحضير والحرص واالنتباه 
الى الخطأ الذي وقعن فيو  في االختبار التحصيمي لتفاديو في االختبارات 

التعمم ، الالحقة ، وزيادة تصميم الطالبات وعزمين عمى تحقيق اليدف من 
 . مما ساعد عمى احتفاظين بالمعمومات 

بتعمم الخبرة  الذي ُيمبى الن قصد المتعمم وتصميمو عمى تحقيق اليدف        
،فضاًل عن ذلك (  806، ص  8767يم في تخزين الخبرة.) قطامي ، عامل م

 ممية االحتفاظ بالمادةالدراسية.المراجعة تعرز عفإن 
 (   687ص ، 8777 ،) الحيمة                                                  
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 ادرــــاملص
 املصادر العربية-

 القرآن الكريم           
توجييات عامة في طرائق تدريس المغة  ،خروف آعبد الجبار و  ،لوسي اآل .1

بغداد  ،وزارة التربية  ةمديرية مطبع ، 1ط ، يةو العربية لمرحمة الدراسية الثان
 ـ .  1991 ،العراؽ  ،

تحقيؽ  ، 1ج ، تمام والبحتري يبأالموازنة بين  ،الحسف بف بشر  ،مدي اآل .2
 1954  ،مصر  ،القاىرة  ،مطابع السعادة  ،محمد محي الديف عبد الحميد 

 ـ . 

 ،فاؽ العربية دار اآل ،لى تعمم العربية إالمدخل  ،رجب عبد الجواد  ،براىيـ إ .3
 . ـ 2113 ،مصر  ،القاىرة 

دار ، 13ط ، الموجو الفني لمدرسي المغة العربية ،عبد العميـ  ،براىيـإ .4
 ب ت .  ،بغداد  ،المعارؼ

دار  ،1ط، 3ج ، 2ج ، 1ج  ، سيموسوعة التدر  ،مجدي عزيز  ،براىيـإ .5
 ـ .  2114 ،ردف الأ  ،عماف  ،المسيرة 

 1ط ،تحقيؽ حامد المؤمف ، الممع في العربية ،بو الفتح عثماف أ ،ابف جنى  .6
 .  1982 ،العراؽ  ،بغداد  ،مطبعة العاني  ،

ؽ عبد السالـ يتحق ، معجم مقاييس المغة ،حمد أبو الحسيف أ ،ابف فارس  .7
 ب. ت .  ،يرافإ ،قـ  ،يةمدار الكتب العم ،المجمد الخامس  ،ىاروف 

 ، 1ج ،عداد وتصنيؼ يوسؼ خياط إ ، لسان العرب المحيط ،ابف منظور  .8
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،  3ج ، 2ج

 ،المطبعة المنيرية  ، 4ط  ، لـشرح المفص   ،موفؽ الديف  ،ابف يعيش  .9
 ب ت .  ،مصر  ،القاىرة 

دار المسيرة  ، 3ط ، عمم النفس التربوي ،صالح محمد عمي  ،بو جادو أ .11
 ـ .  2113 ،ردف الأ  ،عماف  ،لمنشر والتوزيع 
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 1ط ، مقاييس البالغيين في فصاحة الكممة ،الشحات محمد  ت ،بو ستيأ .11
 ـ .  1991 ،مصر  ،مانة مطبعة ال ،

دار  ، 2ط ، دراسات في المغة العربية ،خروفآعبد القادر و  ،بو شريفة أ .12
 ـ .  1991 ،ردف الأ  ،عماف  ،الفكر لمنشر والتوزيع 

مكتبة  ، 1ط،  مناىج البحث التربوي إلىمدخل  ،رجاء محمود  ،بو عالـ أ .13
 ـ .  1989 ،يت و الك ،الفالح لمنشر والتوزيع 

 ،مجمة التربية القطرية  ، "المنيج التجريبي في التعمـ  ث،"غيا ،بو فمجة أ .14
 ـ .  1996 ،116العدد 

عداد أبوالييجاء ،فؤاد حسف ،  .15 أساليب وطرق تدريس المغة العربية وا 
 ـ.  2117، لأردف،دارالمناىج لمنشر والتوزيع،عماف،ا 3،طدروسيا اليومية 

تقاني في تحصيل ثر أساليب التعمم ال أ ،مير عبد الحسف عبد ال ،حمد أ .16
 ، دب والنصوصدبي واالحتفاظ بو في مادة األطالب الصف الخامس األ

غير  هطروحة دكتوراأ)  ـ ، 2116 ،الجامعة المستنصرية  ،كمية التربية 
 منشورة ( . 

 ،داب كمية اآل ، كتاب سيبويو المنيج الوصفي في ،نوزاد حسف  ،حمدأ .17
 ( . ةغير منشور ه طروحة دكتوراأ)  ، 1991 ،جامعة بغداد 

دار الكتب  ، سس عمم النفس التربويأ   ،فاضؿ محسف  ،زيرجاوي اال .18
 ـ .  1991 ،العراؽ  ،الموصؿ  ،لمطباعة والنشر 

  ،ةيالجامع  ةدار المعرف ، طرق تدريس المغة العربية ،زكريا  ،سماعيؿ إ .19
 ـ .  1999 ،مصر  ،سكندرية اإل

دار  ، 3ط ، ساسيات في المغة العربيةأ ،اعالوي  نزيو و  ، حفظي،واشتي .21
 ـ .  2114 ،ردف عماف الأ  ،الصفاء لمنشر والتوزيع 

ان عمى شرح حاشية الصب   ،بو الحسف نور الديف بف محمد أ ،موني شال .21
 مطبعة،الكتب العربيةحياء أدار  ، 6ط ،كابن مالة لفيأ شموني عمىاأل

 ب ت .  ،مصر  ،الحمبي  مصطفى
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دار الحكمة  ، التقويم والقياس ،خروف آو ، مصطفى محمود  ،ماـ اإل .22
 ـ .   1991 ،بغداد  ،لمطباعة والنشر 

 اتمنشور  ، القياس والتقويم في التربية الحديثة ،ميخائيؿ  ،امطانيوس  .23
 ـ .  1997 ،سوريا  ،جامعة دمشؽ 

مغني المبيب عن  ،جماؿ الديف عبداهلل بف يوسؼ بف ىشاـ  ،ري انصال .24
 ،بيروت ،دار الفكر ، 1ط ،خروف آتحقيؽ مازف المبارؾ و  ،عاريب كتب األ
  . ـ1985 ،لبناف 

 .ت . ب ، 2ج،، 1ج ، 2ط ، جم الوسيطعالم ،خروف آبراىيـ و إ ،نيس أ .25

العالقة بيف التفكير التأممي والتحصيؿ لدى عينة  " ،زياد حسف  ،بركات  .26
جامعة  ،تربية الكمية  ، مجمة العموم التربوية والنفسية  "مف طمبة الجامعة 

 ـ .  2115، ديسمبر ،  4، ع 6البحريف ، مج 

 ،بيروت  ،دار الفكر   ، 38ط ،المنجد في المغة العربية  ،كـر  ،البستاني  .27
 ـ .  2111 ،لبناف 

،دار المعارؼ ،             4،ط ، عمم المغة العام لألصواتبشر، كماؿ  .28
 ـ.1975مصر ،

حصاء الوصفي واالستداللي ال،اسيوسنثأ وزكريا ،توفيؽعبدالجبار ،البياتي .29
 ـ . 1977،بغداد  ،عة مؤسسة الثقافة العماليةبمط ،عمم النفس و التربية  في

 ،تعريب عبد الحميد الدواخمي ومحمد القصاص  ، المغة  ندريس ف -ج  .31
 ب ت .  ،مطبعة لجنة البياف العربي  ،نجمو المصرية مكتبة ال

دار النيضة  ، 3ط ،ميارات التدريس ،خروف آو  ، جابر عبد الحميد، جابر  .31
  .ـ  1998 ،مصر ،القاىرة  ،العربية 

مناىج البحث في التربية  ، كاظـ حمد خيريأو  ، ، جابر عبد الحميد،جابر  .32
 ـ .  1987 ،مصر ، القاىرة  ،دار النيضة العربية  ،وعمم النفس 

دار الفكر  ،1ج ، التبيينو البيان  ،بو عثماف عمر بف بحرأ ،الجاحظ  .33
 ـ .  1968 ،لمجميع 
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الفرات لمنشروالتوزيع ،  ، كتاب الحيوان  أبوعثماف عمر بف بحر،،الجاحظ .34
 ـ.2114

 ،البالغة الواضحة البيان والمعاني والبديع  ، أميف ومصطفى ،عمي،الجاـر .35
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،المكتبة العممية 

 ،بو نير أقراءة محمود شاكر  ، عجازدالئل ال ،عبد القاىر  ،الجرجاني  .36
 ب ت .  ،القاىرة  ،مطبعة المدني 

نور أتحقيؽ عادؿ  ، كتاب التعريفات ،عمي بف محمد بف عمي  ،الجرجاني .37
 ـ .  2117 ،لبناف  ،بيروت  ،دار المعرفة  ، 1ط ،خضر 

ثر تجزئة القواعد البالغية وتطبيقاتيا في أ ،ى عمواف نمث ،الجشعمي  .38
العدد  ، مجمة اليرموك ،عداد المعممات إتحصيؿ طالبات الصؼ الرابع معيد 

 ـ .  2113 ،ديالى  ،جامعة اليرموؾ  ،السنة الثانية  ،( 6)

 ـ . 1971 ، الرباط،عوالتوزي مكتبة التومي لمنشر  ،المغة الفكر ،نوري،جعفر .39

  وتنسون نموذجي ىيمداتابا وميرلأثر أ ، عبد الحمزة  انتصار ،الجنابي  .41
دبي في اكتساب المفاىيم البالغية لدى طالبات الصف الخامس األ

ـ .  2113 كمية التربية ) ابف الرشد (  ،جامعة بغداد  ، واالحتفاظ بيا
 غير منشورة ( .  هروحة دكتوراطأ)

 ،مطبعة الرسالة  ، ومياصالمغة العربية بين حماتيا وخ ،نور أ ،الجندي  .41
 ب ت .  ،مصر  ،عابديف 

  . ـ1973 ،الكويت  ، العربية ةعمم المغ ،محمود فيمي  ،حجازي  .42

 ،والمحمي  التقديري فالقرائف النحوية واطراح العامؿ واإلعرابي ،حّساف ، تمّاـ .43
 .  ـ1974 ،المممكة العربية السعودية ، مجمة المسان العربيمج ، ج ، 

 ،مصر ،القاىرة  ،عالـ الكتب  ، 1ط،  الخالصة النحوية ، _________ .44
  ـ. 2111

 ،ولوجية لمفكر المغوي عند العرب مايست ةصول دراساأل   تّماـ ،،(1)حًساف .45
 .  ـ 2114 ،مصر  ، ةالقاىر  ،عالـ الكتب 
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 ،القاىرة ،عالـ الكتب  4ط ، اىا ومبناىانالعربية معالمغة ،  (2)ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػ .46
 . ـ 2114 ،مصر 

 ،دار العمـ لممالييف  ، وسسو وتطبيقاتأ  يم التعمم و يتق ،محمد زياد  ،حمداف  .47
 ـ .  1981 ،لبناف  ،بيروت  ، 1ط

المدرسي في مادة قواعد ثره في التحصيؿ أمنيج القرائف و  " ،جميؿ ،حمداوي .48
المجمة  ، " -نموذجاً أالسنة الرابعة  -عدادي المغربيالمغة العربية بالسمؾ اإل

 ـ .  1996 ، 41العدد  ، 11مج  ، التربوية

حياء إدار  ، 1ج ،تحقيؽ مرجوليوث  ،دباء معجم األ   ،ياقوت  ،ي و الحم .49
 التراث العربي . ب . ت . 

وكموزماير في  ونموذجي جانيأثر استخدام أ ،ىديؿ حميد عمو  ،ري الحميّ  .51
كمية  ،دبي لدى طالبات الصف الخامس األ يةاكتساب المفاىيم البالغ

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( .  . 2112 ،جامعة ديالى  ،المعمميف 

دار المسيرة  ، التصميم التعميمي نظرية وممارسة الحيمة،محمد محمود ، .51
 ـ .  1999 ،ردف الأ  ،عماف ، لمنشر والتوزيع 

دار الكتاب الجامعي  ، طرائق التدريس واستراتجياتو ،  ___________ .52
   . 2113 ،مارات العربية المتحدة اإل ،

صعوبات تدريس البالغة ودراستيا لدى  ،ر سندس عبد القاد ، الخالدي .53
جامعة  ، سين والطمبةدبي من وجية نظر المدر  طمبو الصف الخامس األ

  ( . ةـ )رسالة ماجستير غير منشور 1993كمية التربية ) ابف رشد(  ،بغداد 

مثمة عرض ( في أنية ) رآيات القثر اآلأ ،عدناف عبد طالؾ  ،الخفاجي  .54
كمية  ،جامعة بابؿ  ،دبي في البالغة تحصيل طالب الصف الخامس األ

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( .  .ـ  2114 ،ساسية التربية ال

وزارة  ،مناىج البحث التربوي  ، عبد الرحمف نور حسيفأ،  عزيز حنا ،داود .55
 ـ .  1991 ،جامعة بغداد  ،التعميـ العالي والبحث العممي 
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، مكتبة 2،ط، األسئمة التعميمية والتقييم المدرسينضير دروزة ،أفناف .56
 ـ1997الفارابي،الأردف، 

 2ط ، القياس والتقويم ،الميداوي  عدناف محمود ،حساف عميوي إ ،الدليمي  .57
 . ـ 2112 ،

 

حديثة في تدريس  بساليأ ،محمود نجـ  ؿوكام ،طو عمي حسيف ،الدليمي  .58
 ـ .  2114 ،ردف الأ  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  ،قواعد المغة العربية 

اتجاىات حديثة من  ، الوائمي وسعاد عبد الكريـ،طو عمي حسيف  ،الدليمي  .59
 . ـ 2115 ،ردف الأ  ،عالـ الكتب الحديث  ، 1ط ،العربية  ةتدريس المغ

طرائق تدريس المغة  ، حسيف طو عمي ،كامؿ محمود نجـ  ،الدليمي  .61
 ب ت .  ،وزارة التعميـ العالي والبحث العممي  ،العربية

 ، 1ط ، تجاىات جديدة في المناىج وطرق التدريسا ،فايز مراد  ،دندش  .61
 ـ . 2113مصر  ،سكندرية اإل ،النشر  ةدار الوفاء الدنيا لمطباع

 ،ةي، دار المعرفة الجامع 2، ط التطبيق النحوي ، عبده ،الراجحي  .62
    .ـ  2111 ،مصر  ،  اإلسكندرية

 ،دار الرسالة  ، مختار الصحاح ،محمد بف بكر بف عبد القادر  ،الرازي  .63
  .ـ  1982 ،الكويت 

طرائق تعميم المغة العربية لمصفين الرابع  ،خروف آحمد حسيف و أ ،الرحيـ  .64
  .ـ  1991 ،وزارة التربية ، 4ط ،عداد المعممين إوالخامس معاىد 

المؤسسة  ،موسوعة عمم النفس  ، دايـال عبد هللوعبد ا ،سعد أ ،رزوؽ  .65
 ـ . 1977 ،لبناف  ،بيروت ، دراسات والنشر والتوزيع مالعربية ل

ثر استخدام طريقتي القياس واالستقراء في أ ،يوسؼ عبد الكريـ  ،وع فّ ر ال .66
جامعة  ، ردنول الثانوي في األ  تحصيل مادة البالغة لدى طالب الصف األ 

ـ . ) رسالة ماجستير غير منشورة  2111 ،كمية التربية ) ابف رشد ( ،بغداد 
 .) 
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لتدريس قواعد النحو ) في مراحل التعميم  ىالطريقة المثم ،صالح  ،اي روّ  .67
ـ  2118 ر،مص ،القاىرة  ،دار غريب لمطباعة والنشر والتوزيع  ، (المختمفة

 . 

التصاميم التجريبية في الدراسات النفسية  ،ـ عبد الخالؽ يبراىإ ،رؤوؼ  .68
 .ـ 2111،ردف الأ  ،عماف  ،دار عمار لمنشر والتوزيع  ، 1ط ،والتربوية 

النحوي عند  وثر القرائن في التوجيأ ،لطيؼ حاتـ عبد الصاحب  ،الزاممي  .69
.                 ـ  2113 ،الجامعة المستنصرية  ،داب كمية اآل ، سيبويو

 طروحة دكتوراه غير منشورة ( . أ) 

ف في امطين من االستكشنثر استعمال أ ،وفاء كاظـ سميـ عبيد  ،الزبيدي  .71
 ، سالمية واستبقائيا لدى طالبات الصف الرابع العاماكتساب المفاىيم ال

طروحة دكتوراه غير أ ،)ـ  2115كمية التربية ) ابف رشد (  ،داد جامعة بغ
 ( .  ةمنشور 

لبناف  ،بيروت  ،يف يدار العمـ لممال ، 8ج ، عالماأل ،خير الديف  ،ركمي الزّ  .71
 ـ .  1981 ،

سيكولوجية التدريس  ، المحاميد شاكر عقمة ،عماد عبد الرحيـ  ،ؿ الزغمو  .72
ـ  2117   ردف ،الأ  ،عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ، 1ط ،الصفي 

 . 

ثر تجزئة القاعدة في تحصيل أ ،شيماء حسف عبد اليادي  ،الزغيبية  .73
كمية التربية  ، دبي في مادة البالغة واالحتفاظ بياألطالبات الصف الخامس ا

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( . . 2116 ،بابؿ ،جامعة ساسيةال

دار  ، ساس البالغةأ ،قاسـ محمود بف عمر البو أجار اهلل  ،الزمخشري  .74
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،صادر 

   ، س النفسيةياالختبارات والمقاي ،خروف آو  إبراىيـ، ؿ،عبد الجميالزوبعي .75
 .  1981 ،اعة والنشر بجامعة الموصؿ بدار الكتب لمط
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مناىج البحث في  ، الغناـ حمدأومحمد  ، إبراىيـ عبد الجميؿ ،الزوبعي  .76
 ـ .  1981 ،العراؽ  ،مطبعة جامعة بغداد  ، 1ج ، التربية

،  1، ط منيج البحث المغوي بين التراث وعمم المغة الحديث ،عمي  ،زويف  .77
  . 1986 ،بغداد  ،عالـ وزارة الثقافة واإل ،ة العامة يدار الشؤوف الثقاف

كالم العربي من حيث الشكل والوظيفة لقسام اأ ،فاضؿ مصطفى  ،الساقي .78
  ـ. 1977 ،مصر  ،القاىرة  ،مكتبة الخانجي  ، 1، ط

مؤسسة دار الكتب لمطباعة  ، في تاريخ العربية ،براىيـ إ ،السامرائي  .79
 ـ .  1977 ،العراؽ  ،الموصؿ  ،والنشر 

  2ط ، طرائق التدريس العامة وتنمية التفكير ،خروف آىاشـ و  ،السامرائي .81
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،ربد أ ،مؿ ال دار، 

 ، شرح تخميص المفتاح فيفراح كتاب عروس األ ،بياء الديف  ،السبكي  .81
    ،بيروت ، صيدا  ،المكتبة العصرية  ، 1ج ،تحقيؽ عبد الحميد ىنداوي 

 ـ .  2113 ،لبناف 

في جميع  يةية والتعميمو ىداف التربصياغة األ ،حمد أجودت  ،سعادة  .82
 ـ .  2111 ،ردفالأ  ،عماف ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع ،المواد الدراسية

دار  ، 1ط ، ساليب تدريس المغة العربيةأ ،خروف آتوفيؽ و  دعما ،السعدي  .83
 ـ .  1992 ،مؿ لمنشر والتوزيع ال

لى البالغة وعروض إالدليل  ، نور الديف وحسف محمد،عمى جميؿ  ،ـو سمّ  .84
 . ـ 1991 ،لبناف  ،بيروت  ،دار العمـو العربية  ،الخميل 

 ،تحقيؽ عبد السالـ ىاروف  ، الكتاب ر،  عمر بف عثماف بف قنب ، سيبويو .85
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،مطباعة والنشر لعالـ الكتب 

 ، دابياآالموجز في طرائق تدريس المغة العربية و  ،حمد أمحمد  ،السيد  .86
 ـ .  1981 ،لبناف  ،بيروت  ،دار العودة  ، 1ط

 ،تحقيؽ عبد الرؤوؼ سعيد  ،شباه والنظائر األ ،جالؿ الديف  ،السيوطي  .87
 . ـ 1988سوريا ،  ،دمشؽ  ،جمة والنشر ر طالس لمدراسات والت ، 1ط
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  المصرية ر الدا ،م المغة العربية بين النظرية والتطبيقيتعم ،حسف  ،شحاتة  .88
 ـ .  1992 ،مصر  ،القاىرة  ،المبنانية 

ىمية ال ، 1ط ،ق الداللة في العربيةيعناصر تحق ،صائؿ رشدي  ،شديد  .89
  ـ. 2114 ،ردف عماف الأ  ،يع ز لمنشر والتو 

دبية في تدريس ثر توظيف النصوص األأ ،بشرى حمود حسف  ،الشمري  .91
،   كمية التربية  ،  قواعد المغة العربية في تحصيل طالبات المرحمة المتوسطة

   .(ة) رسالة ماجستيرغير منشور  ،ـ  2112 ،الجامعة المستنصرية 

مناىج المغة العربية  ، الساموؾ سعدوف محمود ،ىدى عمى جواد  ،الشمري  .91
  .ـ  2115دار وائؿ لمنشر  ، 1ط ،وطرق تدريسيا 

ثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبيق إ ،حيدر محسف سمماف  ،الشويمي .92
في  هثر أعمية السالم ( و مام عمي ) إللبنصوص مختارة من نيج البالغة 
جامعة  ،كمية التربية ) ابف رشد ( ،دبي تحصيل طالب الصف الخامس األ

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( .  .ـ  2117 ،بغداد 

دار النيضة  ، سس النفسية لمتعميم الثانوياأل   ،حمد زكي أ ،صالح  .93
 ـ.1972صر،م ،القاىرة  ،المصرية 

 نينندلسي في القر األ  آنيتفسير القر الالبالغة في  ،خمدوف سعيد  ،صبح  .94
  . 2111 ،سوريا  ،دمشؽ  ،ازجي يمطبعة ال ،السابع والثامن 

قيؽ حت ، الشوارد في المغة ،الديف الحسف بف محمد  يرض ،اني الصغّ  .95
 1983 ،بغداد  ،العراقي مطبعة المجمع العربي ،عدناف عبد الرحمف الدوري

   .ـ

التدريس العام وتدريس المغة  ، الرشيدي سعد محمد ،سمير يونس صالح  .96
  . ـ 2115 ،الكويت  ،مكتبة الفالح  ، 2ط ،العربية 

 ،لبناف ،بيروت  ،دار الكتاب المبناني  ، المعجم الفمسفي ،جماؿ  ،صميبا  .97
 ـ .  1961
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في التمثيل  واختبار كاي واستخدامات ،عبد المجيد رشيد  ،الصوفي  .98
 ،لبناف  ،بيروت  ،دار منشورات النضاؿ لمطباعة والنشر  ، 1ط ،حصائي ال

 ـ .  1985

 ، 1ط ، طفالية لدى األلدينتعمم المفاىيم المغوية وا ،ثناء يوسؼ  ،الضبع  .99
 ـ . 2111 ،مصر  ،القاىرة  ،دار الفكر العربي 

حداث الطرائق تدريس المغة العربية وفقًا أل ،عموي عبداهلل  ،طاىر  .111
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار المسيرة  ، 1ط ،ية و الترب

 ، مبادئ القياس والتقويم في التربية ،خروف آو ، زكريا محمد  ،الظاىر  .111
 ـ .  1999 ،ردف الأ  ،دار الثقافة لمنشر والتوزيع  ، 1ط

أساليب تدريس المغة العربية بيف عاشور،راتب قاسـ ،ومحمد فؤادالحوامدة ، .112
 ـ.2117،دار المسيرة ،عّماف،الردف ،2،ط النظرية والتطبيؽ

 ،  بيروت  ،دار العمـ لممالييف  ، عمم النفس التربوي ،فاخر  ،عاقؿ  .113
 ـ .  1981 ،لبناف 

المركز العالمي  ، 1ط ، دروس في البالغة ، يف دقيؽ عم ،ي مالعام .114
 ـ .  2113 ،يراف إ ،قـ  ،سالمية لمدراسات اإل

ثر المنظمات المتقدمة في تحصيل أ ،حساف عدناف عبد الرزاؽ إ ،العاني  .115
الجامعة  ،كمية التربية  ، دبي في مادة البالغةطالب الصف الخامس األ

 ) رسالة ماجستير غير منشورة ( . . 2114 ،المستنصرية 

 نصيص عمى شواىد التمخيصتمعاىد ال ،حمد أعبد الرحيـ بف ي ،العباس .116
            ـ.    1947،لبناف،بيروت ،عالـ الكتب،الديف عبد الحميد ؽ محمد محيّ يتحق ، 

 ، سماء المعربةة النحوية في األنالقري ،دريد عبد الجميؿ  ،مير عبد ال .117
) رسالة ماجستير غير  .ـ 1997 ،كمية التربية لمبنات  ،جامعة بغداد 

 (. ةمنشور 

 البحث المغوي المدخل الى عمم المغة ومناىج ،رمضاف  (،1)عبد التواب .118
 ـ .  1997 ،مصر  ،القاىرة  ،مكتبة الخانجي  ، 3ط ،
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 ،مكتبة الخانجي  ، 3ط ، والتطور المغوي مظاىره وعممو وقوانين ،(2ػػػػػػ) .119
 ـ .  1997 ،مصر  ،القاىرة 

 ، 1ط ، سموبية وثالثية الدوائر البالغيةاأل ،عبد القادر  ،عبد الجميؿ  .111
 ـ .  2112 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع 

 ،ةيدار المعرفة الجامع ، عمم النفس سسأ   ،مد محاحمد  ،عبد الخالؽ  .111
 ـ .  1989 ،مصر  ، اإلسكندرية

 ـ .  1998 ،الكويت ،مكتبة الفالح ،القياس النفسي، سعد ،عبد الرحمف  .112

دار الرشيد  ، ظاىرة التأويل وصمتيا بالمغة ،حمد أالسيد  ،عبد الغفار  .113
 ب ت .  ،لمنشر والتوزيع 

سالمية مدخل التربية الى ال ،خروف آعبد الرحمف صالح و  ،اهلل  عبد .114
 ـ . 1991 ،ردف الأ ،  1ط ،وطرق تدريسيا 

الييئة العامة المصرية ،   سموبيةالبالغة واأل ،حمد أ ،عبد المطمب  .115
 .  ـ1984 ،مصر  ،القاىرة  ،لمكتب 

ىميتيا في أالرحمة التعميمية و  ،خروف آو  ،شاكر محمود ،عبد المنعـ  .116
 ـ  1991 ،مطبعة اشبيمية  ، 1ط ،تدريس المواد االجتماعية 

دار  ، ساسيات المنيج وتنظيماتوأ ،خروف آمحمد عزت و  ،عبد الموجود  .117
 ـ .  1981 ،مصر  ،القاىرة  ،الثقافة 

لمدارس الثانوية تقويـ تدريس مادة البالغة في ا ،فاضؿ ناىي  ،عبد عوف  .118
مجمة  ،سات سيف والمدرّ عدادية في محافظة القادسية مف وجية نظر المدرّ واإل

 ـ .  2112 ، 2مج ،( 3العدد )  ، جامعة القادسية

 

ثر تدريس البالغة بطريقة االستكشاف في أ ،ئمة رقية عبد ال ،العبيدي  .119
الخامس ثر التعمم واالحتفاظ بو لدى طالبات الصف أالتحصيل وانتقال 

)أطروحة ـ . 2111 ،كمية التربية ) ابف رشد (  ،جامعة بغداد  ،دبياأل
  دكتوراه غير    منشورة(.
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    ، عرفي النظرية والتطبيقمعمم النفس ال ،عدناف يوسؼ  ،ـو تّ الع .121
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار المسيرة  ،2ط

 ، ط،  العممية التدريسيةالقياس والتقويم في  ،رحيـ يونس كرو  ،العزاوي  .121
 ـ .  2118 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار دجمة 

قسام المغة أصعوبات تدريس البالغة لدى طمبة  ،فائزة محمد  ، العزاوي .122
) ابف     كمية التربية  ،جامعة بغداد  ،العربية في كميات التربية في بغداد 

  )رسالة ماجستيرغير منشورة(.ـ . 1999رشد( 

)          كمية التربية  ، نة في المغة العربيةيالقر  ،زار كاكؿ يكول ،عزيز .123
 (  .  ةطروحة دكتوراه غير منشور أ).ـ 2112 ،جامعة بغداد  ،ابف رشد(

 ،(  395بو ىالؿ الحسف بف عبداهلل بف سيؿ ) ت أ ،العسكري  .124
 ـ .    1981دار الكتب العممية ،  ، 1ط، ة حيمتحقيؽ مفيد ق ، الصناعتين

مركز  ، 2ط ، المرجع في تدريس المغة العربية ،براىيـ محمد إ ،عطا  .125
 ـ .  2116 ،مصر  ،القاىرة  ،الكتاب لمنشر 

المشاة الشعبية  ، 1ط ،في رحاب المغة العربية  ،عبد الرحمف  ،ة بطعأ  .126
 ـ .  1981 ،ليبيا  ، واإلعالـلمنشر والتوزيع 

 ،1ط ،الصفي االستراتيجيات الحديثة في التدريس ،محسف عمي  ،عطية  .127
 ـ .  2118 ،ردف الأ ،عماف  ،دار صفاء لمنشر والتوزيع 

دار الكتاب  ،ووطرائق وصولأ  التقييم التربوي اليادف  ،نعيـ  ،عطية .128
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،المبناني 

مؤسسة  ،المغة العربية اتجاىات حديثة في تدريس ،ساـ  ،عمار  .129
 ب ت .   ،الرسالة

 ،الزرقاء  ، المستشرقون والمناىج المغوية الحديثة ،سماعيؿ إ ،عمايرة  .131
1992 . 

 ، 2ط ، سيةيالقياس والتقويم في العممية التدر  ،حمد سميماف أ ،عودة  .131
 ـ .  1998 ،ردف الأ  ،عماف  ،والتوزيع  رمؿ لمنشدار ال
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مكتبة المجتمع العربي ، 1ط ، عمم النفس العام ،خروف آو  ،ثائر ، يغبار  .132
 ـ .  2118 ،ردف الأ  ،عماف  ،لمنشر والتوزيع 

عمم النفس التربوي وتطبيقاتو  ،  ،بو شعيرة أخالد و  ثائر، ،غباري .133
 ـ .  2118 ،مكتبة المجمع العربي لمنشر والتوزيع  ،1ط، ةفيالص

 ،نجمو المصرية مكتبة ال ،التقويم والقياس التربوي ، ةرمزي ،الغريب  .134
 ـ .  1985 ،مصر 

ترجمة  ، مناىج البحث في التربية وعمم النفس ،ديوبولدب  ،فاف داليف  .135
نجمو مكتبة ال ،حمد عثماف أمراجعة سيد  ،خروف آبيؿ نوفؿ و نمحمد 

 ـ .   1985، مصر ،القاىرة  ،المصرية 

، دارالعمـ لممالييف،بيروت، 1، ط 2،ج العربي األدب تاريخفروخ، عمر،  .136
 ـ.1968لبناف، 

 ،ردف الأ  ،عماف  ، 1ط ، طرق التدريس العامة ،دالؿ كامؿ  ،قدورة  .137
  .ـ  2119

الدراسات المغوية في العراق في  ،عبد الجبار جعفر وىيب  ،القزاز  .138
 ،  جامعة بغداد  ،داب مطبعة كمية اآل ، ول من القرن العشرينالنصف األ 

 ـ.  1971

تخميص المفتاح في  ،جالؿ الديف محمد بف عبد الرحمف  ،القزويني  .139
 ، صيدا  ،المكتبة العصرية  ،يوبي تحقيؽ ال ،المعاني والبيان والبديع 

 ـ .  2118 ،لبناف  ،بيروت 

العراؽ  ،بغداد  ،مكتبة المثنى  ، 1ج  ، يضاح في عموم البالغةال ،ػػػػػػػػػػػػػػػػ .141
 ب ت . ،

دار الشروؽ  ،سيكولوجية التعمم والتعميم الصفي  ،يوسؼ  ،مي طاق .141
 .  ـ 1989 ،ردف الأ  ،عماف  ،لمنشر والتوزيع 

عماف  ر،دار الفك ، 1ط ، تصميم التدريس ،خروف آو قطامي ،يوسؼ ،  .142
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،
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حت والتركيب المغوي في ضوء نظاىرة ال ،حمد عبد التواب أ ،ومي القيّ  .143
 ـ .  2112 ،مصر  ،القاىرة  ،مكتبة وىيبة  ، 1ط ،عمم المغة الحديث 

 النفسالمدخل في عمم  ، الداىري وصالح حسف، وىيب مجيد  ،الكبيسي  .144
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،ربد أ ،دار الكندي لمنشر والتوزيع  ، 1ط ، التربوي

 ،   ةحصعوبات التعمم والخطة العالجية المقتر  ،تيسر مفمح  ،كوافحة  .145
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار المسيرة  ، 4ط

التراكيب النحوية من الوجية البالغية عند عبد  ،عبد الفتاح  ،الشيف  .146
 ب ت .  ،المممكة العربية السعودية  ،الرياض  ،دار المريخ لمنشر  ،القاىر 

 ،ترجمة عباس صادؽ الوىاب  ، المغة والمعنى والسياق ،جوف  ،ز نالي .147
 ،العراؽ  ،دادبغ ،العامة  ةفيثقادار الشؤوف ال ، 1ط ز ، مراجعة يوئيؿ عزي

 ـ .  1987

  ،دار الوراؽ ، 1ط ، المعممين بالشامل في تدري ،مؤسسة رياض نجد  .148
 ـ .  2113 ،لبناف  ،بيروت 

محمد  :تحقيؽ ، المقتضب ،يزيد  بف بو العباس محمد بف محمدأ ،ردالمبّ  .149
 ب ت .  ،لبناف  ،بيروت  ،عالـ الكتب  ، ةعبد الخالؽ عضيم

تحقيؽ رمضاف عبد التواب  ، البالغة ،  بف يزيد بوالعباس محمدأ ،د المبرّ  .151
 ب ت .  ،مصر  ،القاىرة  ،مطابع الشعب  ،

 ،بيروت  ،المكتبة الثقافية  ، ديوان المتنبي ،حمد أبو الطيب أ ،المتنبي  .151
 ب ت .  ،لبناف

 لدوؿي بترجمة ونشر مكتب التربية العر  ، معممو الغد ،مجموعة ىولمز  .152
 ـ .  1987الخميج ، 

 ، مشكالت تعميم المغة العربية حمول نظرية وتطبيقية ،عباس  ،حجوب م .153
 ـ .  1986 ،قطر  ،الدوحة  ،دار الثقافة  ، 1ط
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ثر استخدام الحاسوب في تحصيل طالب أ ،براىيـ عبد الكريـ إ ،محمد  .154
جامعة ديالى  ،كمية التربية ،دبي في مادة البالغة العربية الصف الخامس األ

 لة ماجستير غير منشورة ( . ) رسا .ـ  2114 ،

ندوة عممية في  ، وشكالت البحث فيمبداع و ال ،جميؿ ميدي  ،محمد  .155
 بغداد  جامعة   كمية التربية ) ابف رشد ( ،  اركتبية االمدور التربية في تن

 ـ .  1991

كمية  ،جامعة بغداد  ، ان وجيوده النحويةام حس  تم   ،عمي ميدي  ،محمد .156
 ( .  ةغير منشور  هطروحة دكتوراأ) ، ـ2111 ،داب اآل

دار  ،سالمعمم النفس المعاصر في ضوء ال ،محمد محمود  ،محمد  .157
 ـ .  2117 ،لبناف  ،بيروت  ،مكتبة اليالؿ 

ثر بعض المتغيرات عمى أدراسة تجريبية عف  " ،محمد ميدي  ،محمود  .158
 . ـ1984 ، بغداد ، 18العدد  ، داب المستنصريةآمجمة  "عمميات التذكر 

 ،دار المسيرة  ، 2ط ، ق تدريس المغة العربيةئطرا ،حمد أعمى  ،كور دم .159
 ـ .  2111 ،ردف الأ  ،عماف 

 ،طرائق التدريس العامة  ، الحيمة و محمد محمود، حمد أتوفيؽ  ،مرعي  .161
 ـ .  2112 ،ردف الأ  ،عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع  ، 1ط

 بن الجوزي في تفسيرالبالغية الالجيود  ،مثنى نعيـ حمادي  ،المشيداني .161
 ،القاىرة  ،مطباعة لدار المصري  ،  1،ط زاد الميسر في عمم التفسير

 .   2115 ،صر م

سسيا أ  و  ،عناصرىا  ،المناىج الدراسية  ،صالح عبد الحميد  ،مصطفى  .162
 ـ .  2111 ،السعودية  ،رغ مدار ال ،وتطبيقيا 

مؤسسة ، 1ط ، العربية والعروضالجامع لفنون المغة  ،عرفات ،مطرجي  .163
 ـ .  1987 ،لبناف ،بيروت  ،قافية ثالكتب ال

وزارة  ، 1ط ،البالغة العربية المعاني والبيان والبديع ،حمد أ ،مطموب  .164
 ـ . 1981 ،التعميـ العالي والبحث العممي 
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مكتب ،   البالغة والتطبيق ، البصير وكامؿ حسف، حمد أ ،مطموب  .165
 ـ .  1991 ،الطباعة المركزي جامعة بغداد 

 ،مكتبة الرشيد ،1ط ، 3ج، طرق التدريس ،حسف  ،مال عثماف  .166
 ـ .  1983 ،المممكة العربية السعودية   ،الرياض

، دار 1،ط القياس والتقويم في التربية وعمم النفس، سامي محمد ،ممحـ  .167
 . 2111 الفكرلمنشروالتوزيع، الردف،

سس النظرية والتطبيقية م األ  يعمم والتعمتسيكولوجية ال ،__________ .168
 .  ـ 2111 ،ردف الأ ، عماف  ،دار المسيرة  ، 1ط ،

ثر منيج القرائن في تحصيل مادة النحو أ ،حيدر زامؿ كاظـ  ،الموسوي  .169
كمية  ،قسام المغة العربية أثر التعمم لدى طمبة أواالحتفاظ بيا ، وانتقال 

طروحة دكتوراه غير أـ . )  2119التربية ) ابف رشد ( جامعة بغداد 
   .منشورة(

 . ـ 1988 ،ردف الأ  ،ة عبال مطب  ، سس التربيةأ   ،براىيـ إ ،ناصر  .171

 ،كية يمر الجامعة ال،  قاموس التربية وعمم النفس ،فريد جبرائيؿ  ،نجار  .171
 ـ .  1961 ،لبناف  ،بيروت 

مطابع دار ،  1ط ، دوات النحويةدراسات في األ ،مصطفى  ،النحاس  .172
  .ـ  1979 ،الكويت  ،القبس 

 ، 2ط ، مناىج البحث التربوي ،انتويستؿ  ،ج د . و ف ج  ،نسبت  .173
مصر  ،دار المعارؼ  ،براىيـ بسيوني عميرة ا  و  ،ترجمة حسيف سميماف قورة 

 ـ .  1977 ،

 ،دار الغصوف بيروت  ، عمم المغة االجتماعي عند العرب ،ىادي  ،نير  .174
 ب ت .  ،لبناف 

 ،1ط ، ن والسنةرآقواعد البالغة في ضوء الق ،مصطفى  ،النوراني  .175
 ـ .  2111 ،يراف إ ،قـ  ،ىؿ البيت أمكتب 
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 ، 2ط ،تحقيؽ سميماف الصالح  ، جواىر البالغة ،حمد أالسيد  ،الياشمي  .176
 ـ .  2117 ،لبناف  ،بيروت  ،دار المعرفة 

 2ط ، جواىر البالغة في المعاني والبيان والبديع ،_____________  .177
 ـ .  2114 ،راف إي ،مياف عيسماإانتشارات  ،

مطبعة  ،الموجو العممي لمدرسي المغة العربية ،عابد توفيؽ  ،الياشمي  .178
  ـ . 1972 ،العراؽ  ،بغداد  ،الرشاد 

 ، وتدريس ، وواقع تو،التعبير فمسف ، عمي عبدمف رحعبد ال ،الياشمي  .179
 ،ردف الأ  ،عماف ،دار المناىج لمنشر والتوزيع  ، 1ط ، وساليب تصحيحأ

 ـ .  2115

دار  ، 3ط ، هتخطيط المنيج وتطوير  ،خروف آصالح ذياب و  ،ىندي  .181
 ـ .  1999 ،ردف الأ  ،عماف  ،الفكر لمنشر والطباعة والتوزيع 

، المديرية العامة لمتعميـ الثانوي، نظام المدارس الثانويةوزارة التربية،  .181
 ـ . 1977مديرية الشؤوف الفنية، العراؽ، 

عداد إني في معاىد ثاول والطرائق تدريس المغة العربية لمصفين األ  ،ػػػػػػ .182
 . ـ 1989 ،العراؽ  ،بغداد ،مطبعة اشبيمية  ، 6ط ، المعممين

 ةشركة الفنوف لمطباع ، 1ط ، عداديةمنيج الدراسة ال ،__________ .183
 ـ .  1991 ،المحدودة 

 ، وساليبأ ، وسسأ   ،سبابو أ ،تطوير المناىج  ،حمد أحممي  ،الوكيؿ  .184
 ـ . 1982 ،مصر  ،القاىرة  ،نجمو المصرية ال ةمكتب ،اتوقمعو  و،اتو خط

دوف  ، 1ط،  ةيالكتاب بين المعيارية والوصفحمد سميماف . ، أياقوت  .185
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 (2ملحك )
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 (3ملحك )
 درجات مجموعتي البحث في مادة المغة العربية لممرحمة السابقة

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 62 19 67 1 61 19 60 

2 81 20 75 2 70 20 65 

3 60 21 64 3 63 21 64 

4 65 22 62 4 64 22 59 

5 62 23 69 5 68 23 62 

6 63 24 68 6 71 24 63 

7 75 25 65 7 58 25 60 

8 68 26 65 8 50 26 63 

9 50 27 71 9 54 27 83 

10 60 28 73 10 63 28 83 

11 63 29 63 11 74 29 63 

12 61 30 71 12 54 30 61 

13 61 31 64 13 57 31 61 

14 64 32 65 14 54 32 61 

15 65 33 72 15 68 33 64 

16 75 34 63 16 67 34 69 

17 63 35 68 17 75 35 72 

18 63 36 67 18 71 36 60 

 64,28 الوسط الحسابي 95,92 الوسط الحسابي

 7,39 االنحراؼ المعياري 6ٙٙ٘ االنحراؼ المعياري

 54,66 التبايف 32,08 التبايف

 

                                             
 
 



 276     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

  ( 4ملحك )     
 أعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبًا بالشهور 

 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 عدد الشيور ت عدد الشيور ت عدد الشيور ت عدد الشيور ت

1 212 19 206 1 195 19 192 

2 194 20 199 2 198 20 194 

3 194 21 194 3 199 21 198 

4 216 22 217 4 206 22 189 

5 204 23 195 5 201 23 197 

6 222 24 214 6 189 24 200 

7 226 25 206 7 225 25 189 

8 201 26 190 8 223 26 201 

9 208 27 197 9 225 27 190 

10 203 28 200 10 215 28 213 

11 201 29 197 11 224 29 210 

12 196 30 195 12 224 30 218 

13 193 31 188 13 217 31 200 

14 223 32 211 14 222 32 208 

15 209 33 200 15 225 33 202 

16 207 34 194 16 192 34 203 

17 200 35 217 17 192 35 201 

18 224 36 207 18 199 36 209 

الحسابيالوسط  204,44 الوسط الحسابي  205,14 

 12,10 االنحراؼ المعياري 10,3 االنحراؼ المعياري

 164,5 التبايف 106,1 التبايف
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 (  5ملحك ) 

 اختبار فهم المعاني المغوية لـ ) رمزية الغريب (

 إرشادات االختبار 

 ة او بيت مف الشعر او قوؿ مأثور , يتموه ثالثتية مف جمميتكوف كؿ سؤاؿ مف األسئمة اآل
 المطموب منؾِ  واحد فقط يؤدي معنى بيت الشعر أو الجممة , أو يقترب مف معناه . منيا  تفسيرات ,

 :  ع دائرة حولووضأشير عمى الحرؼ الذي يشير الى اإلجابة الصحيحة , وذلؾ بالت

 

 . تأتي الرياح بما ال تشتهي السفن   : مثال توضيحي

 لى الرياح . السفف تحتاج في سيرىا إ - أ

 كؿ ما يتمناه المرء يدركو.ليس  - ب

 المجتيد يناؿ ما يشتييو  - ت

 تي : ا يأمّ اآلف أجيبي ع

 وما نيل المطالب بالتمني      ولكن تؤخر الدنيا غالبا  - ٔ

 .مف غيره  ف حظاً سحالمقاتؿ أ - أ

 .ليو كافح تنؿ ماتصبو إ - ب

  . الدنيا يـو لؾ ويوـ عميؾ - ت
 ما كل هاو لمجميل بفاعل    وال كل فعال له بمتمم  - ٕ

 .فاعؿ الجميؿ محمود  - أ

  . ة محمودةىواية الخدمة االجتماعية سم - ب

  .تمامياإنو يعدؾ بخدمات ال يعني إ - ت
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  ومكمف األيام ضد طباعها    متطمب من الماء جذوة نار - ٖ

  . ياـ فميس مف طباعيا الوفاءال تأمف لأل - أ

 .مف يطمب المستحيؿ أعياه التعب  - ب

 الماء يطفئ النار بسيولة .  - ت

 
 . اال كل شئ ماخال اهلل باطل – ٗ

 .الدنيا فانية  - أ

 .اهلل باؽ  كؿ شيء فاف ووجو - ب

  .وتعالى قادر اهلل سبحانو - ت
  كان يعرف طيب غرف العود لوال اشتعال النار فيما جاورت     ما – ٘

 النار تحرؽ ما حوليا وال تبقى عمى غث او سميف .  - أ

 الرجؿ يعرؼ معدنة في الشدائد .  - ب

 العود في أرضو نوع مف الحطب . - ت

 
 اخمق بذي الصبر أن يحظى بحاجة     ومدمن القرع لألبواب أن يمجا – ٙ

 بوابيا . أدخموا البيوت مف أ - أ

 الصبر صفة جيدة .  - ب

 مثابرًا . ماؿ لمف كاف صبوراً تتحقؽ اآل - ت

 
  امش عمى مهل تقطع مسافة أطول . – ٚ

 قاتؿ اهلل العجمة .  - أ

  .في التأني السالمة وفي العجمة الندامة - ب

 تميؿ تحقؽ ما تصبوا إليو. - ت
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 . يممع ذهب كل ما ما – ٛ
 الكالـ المعسوؿ يخدر العقوؿ .  - أ

 ال تنخدع بالمظاىر .  - ب

 كالمو جميؿ كسالسؿ الذىب. - ت

 
  ما يشتهي والم المخطئ الهبل  والناس يمقي خيرا قائمون له    – ٜ

 .ذا وقع الجمؿ كثرت سكاكينو إ - أ

  . يمتؼ الناس حوؿ ذي جاه وماؿ - ب

 .جحة االناس مع الكفة الر  - ت

 
  والناس لمناس من بدو وحاضرة      بعض لبعض وان لم يشعروا خدم – ٓٔ
 .الدنيا بخير  - أ

 .  اً خو المؤمف كالبنياف يشد بعضو بعضالمؤمف ا - ب

 ديؽ جاىؿ . ر مف صعدو عاقؿ خي - ت

 
 يد اهلل مع الجماعة . – ٔٔ
  .اليد الواحدة ال تصفؽ - أ

 .الصديؽ عند الضيؽ  - ب

 عدو عاقؿ خير مف صديؽ جاىؿ. - ت

 
 كمما انبت الزمان قناة    ركب المرء لمقناة سنانا – ٕٔ
 .مف غدر الزماف إدخر قمياًل تأ - أ

 .ف كاف الناس اسعد حظًا في الزمف الغابر منيـ اآل - ب

 . نسافيي أىوف مف غدر اإلنساف بأخيو اإلياـ فاأل ميما كانت عاديات - ت

 
 



 :27     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

 . نك تجني من الشوك العنبإ – ٖٔ
 . ال تزرع العنب في غير أوانو - أ

  وتنتظر خيرًا. تفعؿ شراً  ال - ب

 . ال تمش عمى الشوؾ  - ت

 
 . خذ القوس باريهاأ – ٗٔ
  .ىموناؿ منصبا ىو أ - أ

  . لى الرقيالنبوغ يقود المرء إ - ب

 ىذا المنصب ليس فيو. - ت

 
 . أنا الغريق فما خوفي من البمل – ٘ٔ
 مف لـ يمت بالسيؼ مات بغيره .  - أ

  .ال يضير الشاة سمخيا بعد ذبحيا - ب

 السباح ال يخاؼ الغرؽ .  - ت

 
  ما طار طير وارتفع         إاّل كما طار وقع  - ٙٔ
 .ئرعمى الباغي تدور الدوا - أ

 .وسطيا خير اأُلمور أ - ب

 .ذا ما تـ نقصاف لكؿ شيء إ - ت

 
 يخطب الحسناء لم يغمها المهر.  نْ م   – ٚٔ
 .لمحسناء  اً كبير  اً يجب اف تدفع مير  - أ

 .الحسف والجماؿ ثروة  - ب

 .مف طمب العال سير الميالي  - ت
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 ال بد لمشهد من أبر النحل . – ٛٔ
 .نقابؿ في الحياة متاعب ومصاعب  - أ

 .طريؽ النجاة محفوؼ بالمخاطر  - ب

 .الحياة سيمة وميسرة لمناس  - ت

 
 المورد العذاب كثير الزحام . – ٜٔ
 يسقط المطر حيث ينمو الحب .  - أ

 .الماء العذب الـز لحياة اإلنساف  - ب

 .نفعيـ  يتيافت الناس عمى ما فيو - ت

 
 من يفعل الخير ال يعدم جوازيه . – ٕٓ
 الرجؿ الفاضؿ يحبو الناس . - أ

 ومف يفعؿ مثقاؿ ذرة خيرًا يره .  - ب

                                      ال تفعؿ شرًا وتنتظر خيرًا.            - ت

                                                                                   

 (ٛٗٔ-ٗٗٔص: ,ٕ٘ٓٓ )الياشمي,                                                    
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 ( 6ملحك ) 

  درجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار فهم المعاني المغوية 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 50 19 50 1 55 19 70 

2 45 20 80 2 60 20 70 

3 60 21 80 3 45 21 60 

4 65 22 65 4 40 22 55 

5 50 23 65 5 30 23 45 

6 70 24 55 6 35 24 65 

7 70 25 60 7 45 25 70 

8 55 26 55 8 50 26 40 

9 60 27 65 9 65 27 55 

10 40 28 60 10 60 28 45 

11 55 29 50 11 75 29 55 

12 45 30 55 12 65 30 50 

13 40 31 50 13 55 31 65 

14 30 32 65 14 50 32 60 

15 35 33 70 15 60 33 55 

16 45 34 75 16 65 34 60 

17 40 35 50 17 50 35 65 

18 55 36 55 18 65 36 65 

 56,11 الوسط الحسابي 55,97 الوسط الحسابي

 10,63 االنحراؼ المعياري ٕٔ االنحراؼ المعياري

 113,02 التبايف 144,03 التبايف
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 ( 7ملحك ) 

 لتدريس البالغةاألهداف العامة 
 

تنمية قدرة المتعمـ عمى الموازنة بيف األدباء والموازنة بيف األساليب وتقويميا تقويماً  سديداً  تحدد  .ٔ
 خاللو أصالة األديب أو تقميده وصدؽ  عاطفتو أو زيفيا . 

 

ثؿ تمكيف المتعمـ مف إنشاء الكالـ الجيد لما ينطبع في نفسو مف فنوف األساليب الرفيعة التي تتم .ٕ
 .في النصوص حيث يدرس وجوه البالغة أو ُيدرب عمى نقدىا واستجالء خصائصيا

 
 (  ٜٜٓٔ ) منيج الدراسة اإلعدادية , وزارة التربية , 
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 (8ملحك )
البحث مرتبة حسب المقب  اتإجراءالسادة الخبراء الذين استعانت بهم الباحثة في  أسماء

 العممي والحروف الهجائية
الخطط  التخصص  الجامعة  الكمية  اسماء الخبراء  ت

 التدريسية

ىداؼ األ
 السموكية

االختبار 
 لتحصيمي ا

 *   لغة عربية / بالغة ديالى  التربية ياد عبد الودود عثماف الحمدانيأأ.د. ٔ

 *   طرائؽ تدريس المغة العربية  المستنصرية األساسية التربية جمعة رشيد كّضاض أ.د. ٕ
 *     طرائؽ تدريس المغة العربية بغداد /ابف رشد التربية حسف عمي فرحاف العزاوي أ.د. ٖ
 * * * طرائؽ تدريس المغة العربية بغداد  /ابف رشد التربية  سعد عمي زايرأ.د. ٗ
  * * لتاريخطرائؽ تدريس ا ديالى /األصمعي التربية عبد الرزاؽ عبداهلل زيداف أ.د. ٘
 * * * لغة عربية / بالغة ديالى /األصمعيالتربية فاضؿ عبود خميس التميمي أ.د. ٙ
 *   النحولغة عربية /  المستنصرية اآلداب عبد الرسوؿ عبد  لطيفةأ.د. ٚ
 * * * طرائؽ تدريس المغة العربية ديالى ة/األصمعيالتربي مثنى عمواف الجشعمي أ.د. ٛ
  *  عمـ النفس التجريبي ديالى األساسية التربية ميند محمد عبد الستار أ.د. ٜ

  *  القياس والتقويـ ديالى األساسية التربية ناظـ كاظـ الدراجي أ.د. ٓٔ
 * * * النقد األدبيلغة عربية /  بغداد  /ابف رشدالتربية أ.ـ.د.أنساـ محمد راشد  ٔٔ
 *   بالغةلغة عربية /  المستنصرية التربية أ.ـ.د.بشرى احمد طو البشير  ٕٔ
 * * * دراسات صوتيةلغة عربية/  بغداد   /ابف رشد التربية أ.ـ.د.تحسيف عبد الرضا كريـ الوزاف   ٖٔ
 *   لغة عربية / بالغة المستنصرية األساسية التربية أ.ـ.د.حامد عبد اليادي   ٗٔ
 * * * العربيةطرائؽ تدريس المغة  بغداد  /ابف رشد التربية أ.ـ.د.حسف خمباص حمادي  ٘ٔ
  * * طرائؽ تدريس المغة العربية  بغداد /ابف رشد التربية رقية عبد األئمة العبيدي د.ـ.أ. ٙٔ
 * * * طرائؽ تدريس المغة العربية ديالى األساسية التربية أ.ـ.د.رياض حسيف عمي الميداوي  ٚٔ

 *   األدب والنقدعربية/لغة  المستنصرية  التربية أ.ـ.د.صالح ميدي حسيف الزبيدي  ٛٔ
 *   النحولغة عربية /  بغداد  /ابف رشدالتربية أ.ـ.د.ضرغاـ محمود عبود الخفاؼ  ٜٔ
 * * * طرائؽ تدريس المغة العربية ديالى األساسية التربية أ.ـ.د.عادؿ عبد الرحمف نصيؼ العزي   ٕٓ
 * * * طرائؽ تدريس المغة العربية ديالى رئاسة الجامعة أ.ـ.د. عبد الحسف عبد األمير أحمد   ٕٔ
  * * طرائؽ تدريس المغة العربية المستنصرية  التربية أ.ـ.د. عفاؼ حسف الشبَّر   ٕٕ
  * * النحولغة عربية /  ديالى األساسية التربية أ.ـ.د. عالء حسيف الخالدي   ٖٕ
 *   األدب العربيلغة عربية /  المستنصرية  التربية أ.ـ.د.عمي محمد عمي الحبوبي   ٕٗ
  * * طرائؽ تدريس المغة العربية المستنصرية  التربية أ.ـ.د.عمي محمد العبيدي  ٕ٘
 *   فقو المغةلغة عربية /  ديالى األساسية التربية أ.ـ.د.قسمة مدحت حسيف  ٕٙ
  * * النحولغة عربية /  ديالى األساسية التربية أ.ـ.د.مازف عبد الرسوؿ سمماف  ٕٚ
 *   النحولغة عربية /  المستنصرية  التربية أ.ـ.د.ميثـ محمد عمي  ٕٛ
  * * القياس والتقويـ المستنصرية  التربية أ.ـ.د.نبيؿ عبد الغفور  ٜٕ
 * * * البالغة والنقدلغة عربية / ديالى األساسية التربية ـ.د.لطيؼ يونس حمادي  ٖٓ
بكالوريوس لغة  آمنة عبد الحسف أحمد ٖٔ

 عربية
مدّرسة العراقية 

 لمبنات
  * * لغة عربية
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 (9) ملحك                                                          
 استبانة آراء الخبراء في صالحية األهداف السموكية

 جامعة ديالى                               
 كمية التربية األساسية   

 الماجستير-الدراسات العميا
 تدريس المغة العربيةطرائؽ 

 األستاذ الفاضؿ............................................................المحتـر .
 السالـ عميكـ ورحمة اهلل وبركاتو:

اإلعداديت يف  أثرمنهج المرائن يف حتصيل طالباث املرحلتترـو الباحثة إجراء دراستيا الموسومة بػ)        
ماجستيرفي طرائؽ تدريس المغة العربية ؿ عمى درجة (.وىي جزء مف متطمبات الحصو واالحتفاظ بهامادة البالغت 

,ولما كاف البحث الحالي يتطمب صياغة األىداؼ السموكية لمادة البالغة العربية لمصؼ الخامس األدبي,اشتقت 
وياتو الستة )المعرفة, الفيـ, التطبيؽ, الباحثة أىدافاً سموكية مف األىداؼ العامة لممادة عمى وفؽ تصنيؼ بموـ بمست

التحميؿ, التركيب, التقويـ (. وبالنظر الى ما تعيده الباحثة فيكـ مف دقة وسعة إطالع في ىذا المجاؿ فضالً عّما 
تمتمكونو مف خبرة ودراية, فإنيا تضع بيف أيديكـ األىداؼ السموكية راجية التفضؿ بإبداء مالحظاتكـ السديدة في الحكـ 

                                 ى صالحيتيا وصياغتيا وتغطيتو لمحتوى الموضوعات ومدى مالءمتيا لممستويات المعرفية التي تقابميا .عم
 ولكـ جزيؿ الشكر واالمتناف                                               

                                    حضرة األستاذ الفاضل:

 كتابة المعمومات اآلتية: ُيرجى

 االسم الثالثي :

 المقب العممي :

 التخصص :

 :مكان العمل 

 الباحثة    لتوقيع   :                                                                      ا
 سعاد موسى يعقوب السلطاني                                                                       
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 لسجع :جعل الطالبت لادرة على أن:ا
    معرفة  تعرؼ الَسْجع . ٔ
                تحميؿ  تبيف الصفات المميزة لمسجع . ٕ
    تركيب  تصوغ تعريفاً  لمفيـو السجع بأسموبيا الخاص. ٖ
    تطبيؽ  تعطي أمثمة عمى السجع. ٗ
    تطبيؽ  تحؿ التمرينات الخاصة بموضوع السجع بصورة صحيحة. ٘
    فيـ                 تستعمؿ السجع استعماال صحيحًا في الحديث والكتابة. ٙ
    تقويـ  تقّوـ النص المتوافر فيو السجع. ٚ
    فيـ  تعّيف األسجاع والفواصؿ في األمثمة المكتوبة عمى السبورة . ٛ
    معرفة تعّرؼ مفيـو الفاصمة . ٜ
 اجلناس : جعل الطالبت لادرة على أن :-ب

    معرفة  تعّرؼ الجناس . ٓٔ
    معرفة المميزة لمجناس.تذكر الشروط  ٔٔ
    تطبيؽ                  تحؿ التمرينات الخاصة بموضوع الجناس بصورة صحيحة . ٕٔ
    فيـ  تفرؽ بيف الجناس التاـ والجناس الناقص . ٖٔ
    تطبيؽ عف الجناس بنوعيو) التاـ والناقص (. تعطي أمثمة ٗٔ
    تركيب  بأسموبيا الخاص .تصوغ تعريفاً  لمجناس التاـ والناقص  ٘ٔ
تستنتج الصفات المميزة لمفيومي الجناس التاـ والجناس  ٙٔ

 الناقص مف األمثمة .
    تحميؿ  

    تركيب  تشكؿ جمالً جديدة تتضمف صيغا لمجناس بنوعيو . ٚٔ
    تقويـ    تحكـ عمى جودة النصوص األدبية التي تضـ الجناس بنوعيو  ٛٔ
    فيـ     األمثمة المنتمية إلى الجناس وغير المنتمية لو .تميّػز بيف  ٜٔ
    تركيب  تشكؿ جمالً جديدة تتضمف صيغا لمجناس بنوعيو . ٚٔ

    تقويـ    تحكـ عمى جودة النصوص األدبية التي تضـ الجناس بنوعيو  ٛٔ

    فيـ     تميّػز بيف األمثمة المنتمية إلى الجناس وغير المنتمية لو . ٜٔ

 الطباق واملمابلت :جعل الطالبت لادرة على أن : –ج 
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    معرفة  الطباؽ بشكؿ عاـ بوصفو أحد صور البديع . تتعّرؼ ٕٓ

    معرفة  تشير إلى األلفاظ التي تمثؿ الطباؽ في الجمؿ الواردة أماميا. ٕٔ

تفرؽ بيف طباؽ السمب وطباؽ اإليجاب في األمثمة الواردة  ٕٕ
 أماميا .

    فيـ 

تستخرج األلفاظ التي تمثؿ طباؽ اإليجاب في األمثمة الواردة  ٖٕ
 أماميا .

    تطبيؽ 

    تطبيؽ  تعطي أمثمة عمى طباؽ اإليجاب . ٕٗ

تميّػز بيف األمثمة المنتمية إلى طباؽ اإليجاب مف غير المنتمية  ٕ٘
. 

    تحميؿ 

    تركيب  الخاص .تصوغ تعريفاً  مناسبًا لطباؽ اإليجاب بأسموبيا  ٕٙ

    فيـ  تميّػز بيف األلفاظ المنتمية إلى طباؽ اإليجاب مف غيرىا. ٕٚ

    تركيب  تصوغ تعريفًا لمفيـو طباؽ السمب بأسموبيا الخاص . ٕٛ

    تطبيؽ  تعطي أمثمة عمى طباؽ السمب . ٜٕ

تعيّػف األلفاظ التي تمثؿ طباؽ السمب في األمثمة المعروضة  ٖٓ
 أماميا . 

    تطبيؽ

    معرفة الجمؿ التي تتمثؿ فييا المقابمة .تتعرؼ  -ٖٔ

تستخرج األلفاظ ونقيضيا التي تمثؿ المقابمة في الجمؿ  -ٕٖ
 المعروضة أماميا .

    تطبيؽ

    فيـ  وغير المنتمية ليا.تميّػز بيف األمثمة المنتمية لممقابمة  -ٖٖ

    تطبيؽ  تأتي بأمثمة جديدة عف المقابمة . -ٖٗ

    فيـ  تفّرؽ بيف الطباؽ والمقابمة في أثناء حؿ التمرينات . -ٖ٘

تفّسر تسمية )طباؽ اإليجاب والسمب والمقابمة (بمصطمح  -ٖٙ
 المقابمة .

    تحميؿ

 التىريت :جعل الطالبت لادرة على أن: -د 
    معرفة  التورية بوصفيا أحد صور البديع .تتعرؼ  -ٖٚ

    تحميؿ  تبيف المعنى البعيد والقريب لأللفاظ التي تمثؿ التورية . -ٖٛ

المفردات التي تمثؿ التورية في األمثمة المعروضة تتعرؼ  -ٜٖ
 أماميا .

    معرفة 
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غير تفّرؽ بيف األمثمة التي تنتمي إلى التورية واألمثمة  -ٓٗ
 المنتمية.

    فيـ 

    تطبيؽ تعطي أمثمة عف أسموب التورية . -ٔٗ

    تركيب  تصوغ تعريفاً  لمتورية بأسموبيا . -ٕٗ

    تقويـ  تقّوـ جمالية النصوص األدبية التي تمثؿ التورية . -ٖٗ

    تطبيؽ  تحؿ التمرينات الخاصة بالتورية بصورة صحيحة.  -ٗٗ

    فيـ  التورية واألساليب البالغية األخرى . توازف بيف أسموب -٘ٗ

    فيـ  تقّدـ موجزا عف موضوع التورية بشكؿ مبسط . -ٙٗ

 التشبيه وأركانه:جعل الطالبت لادرة على أن :  -هـ 
    معرفة  التشبيو بوصفو أحد صور البياف .تتعرؼ  -ٚٗ

    معرفة  التشبييات في األمثمة المعروضة أماميا. تتعرؼ  -ٛٗ

    فيـ  تميّػز أركاف التشبيو في الجمؿ المعروضة أماميا . -ٜٗ

    تطبيؽ  تستخرج أركاف التشبيو في األمثمة المعروضة أماميا . -ٓ٘

    تركيب تصوغ تعريفًا مناسبًا لمتشبيو بأسموبيا الخاص. -ٔ٘

    تحميؿ  تستنتج الصفات المميزة لمتشبيو . -ٕ٘

    معرفة  األمثمة المنتمية لمتشبيو وغير المنتمية لو. تتعرؼ -ٖ٘

    تطبيؽ  تأتي بأمثمة عف التشبيو . -ٗ٘

    فيـ تمّيػز النصوص األدبية التي تتضمف التشبيو . -٘٘

تعطي حكمًا أي الجمؿ أكثر وقعًا وتأثيرًا في السامع التي  -ٙ٘
 تتضمف التشبيو أو التي تخمو منو.

    تقويـ 

    تطبيؽ  تحؿ التمرينات الخاصة بالتشبيو بصورة صحيحة.  -ٚ٘

    فيـ تميّػز بيف أسموب التشبيو واألساليب البالغية األخرى. -ٛ٘

 التشبيه املفرد وتشبيه الصىرة :جعل الطالبت لادرة على أن: -و
    معرفة  التشبيو المفرد وتشبيو الصورة .تتعرؼ  -ٜ٘

    فيـ  تضـ التشبيو المفرد وتشبيو الصورة. تميز بيف األمثمة التي -ٓٙ

بيف األمثمة المنتمية لمتشبيو المفرد واألمثمة غير توازف  -ٔٙ
 المنتمية لو .

    تحميؿ 
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األمثمة غير المنتمية األمثمة المنتمية لتشبيو الصورة مف تميّػز  -ٕٙ
 لو في األمثمة المعروضة.

    تحميؿ 

لمتشبيو بنوعيو مف األمثمة تستخمص الصفات المميزة  -ٖٙ
 المعروضة أماميا .

 فيـ 
 

   

    فيـ  النصوص األدبية الوارد فييا التشبيو بنوعيو .تتعرؼ  -ٗٙ

    تطبيؽ  تعطي أمثمة جديدة تتضمف التشبيو المفرد وتشبيو الصورة.  -٘ٙ

    معرفة التشبيو المفرد والتشبيو التمثيمي أثناء حؿ التمرينات.تتعرؼ  -ٙٙ

    تركيب  توجز الموضوع بشكؿ مبسط.  -ٚٙ

تحؿ التمرينات الخاصة بموضوع التشبيو بنوعيو بصورة  -ٛٙ
 صحيحة .

    تطبيؽ 

    تطبيؽ بيف التشبيو المفرد وتشبيو الصورة. توازف -ٜٙ

تستخرج التشبيو المفرد والتشبيو التمثيمي مف األمثمة  ٓٚ
 المعروضة.

    تطبيؽ
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 (11ملحك ) 
 راء الخبراء في صالحية الخطط التدريسية آ استبانة               

    جامعة ديالى          
 كمية التربية األساسية     

                                                                                                  الماجستير  –الدراسات العميا 
 طرائق تدريس المغة العربية 

 . المحترم ..............................األستاذ الفاضل ......................
 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاته :

المرحمة اإلعدادية في  ثر منهج القرائن في تحصيل طالباتأتروـ الباحثة إجراء دراستيا الموسومة بػ )          
ر في طرائؽ تدريس المغة العربية ماجستي درجةتطمبات الحصوؿ عمى (. وىي جزء مف م بها  واالحتفاظمادة البالغة 

فإف الباحثة أعدت خطتيف أنموذجيتيف لتدريس موضوع إعداد خطط تدريسية , ا كاف البحث الحالي يتطمبمول ,
  تي :وعمى النحو اآل (ع )الَسجْ 
 أنموذجية عمى وفؽ منيج القرائف وعمى الطريقة القياسية .خطة  .ٔ

 )القياسية (. االعتياديةخطة أنموذجية عمى وفؽ الطريقة  .ٕ

راجية التفضؿ بإبداء  التدريسيتيف , الخطتيفتضع الباحثة بيف أيديكـ ظر لما تمتمكونو مف خبرة ودراية ,وبالن       
 محتوى الموضوع .يتيا وتغطيتيا آرائكـ السديدة ومالحظاتكـ القيمة في صالح

 واالمتنافولكـ جػزيؿ الشكر 
 ستاذ الفاضلحضرة األ

 تية:كتابة المعمومات اآل ُيرجى
 :االسم الثالثي -
 :المقب العممي -
 :ص ـالتخص-
 :لـمكان العم -
 :عـــالتوقي -

  
 الباحثة

 سعاد موسى يعقوب السمطاني                                                                   
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                                                                                                                    أنموذجية لتدريس موضوع )الس ْجع(عمى وفق منهج القرائن خطة -                
 )لممجموعة التجريبية (                          

 
 

 المادة :البالغة                                                   :ريخ والتا اليـو
 الموضوع:السجع                                  دبي األالخامس الصؼ والشعبة :

 الطريقة :قياسية                                                    
                                                                              

 (ٚينظر ممحؽ) األهداف العامة : 
 األهداف الخاصة :

 وفؽ منيج القرائف .عمى تمكيف الطالبات مف معرفة مفيـو السجع  .ٔ

 ع .جْ ساب الطالبات القدرة عمى فيـ النصوص الوارد فييا السَ إك .ٕ

 بحياة الطالبات وواقعيف .ربط األمثمة  .ٖ
 .الموضوع ليكوف منطمقًا لفيـ سجع وأمثمتو ,تبياف القرائف المفظية والمعنوية في موضوع ال .ٗ

 
  (ٜينظر ممحؽ ) األهداف السموكية :
 الوسائل التعميمية :

 الكتاب المدرسي المقرر )البالغة والتطبيؽ (. .ٔ

 . استخدامياالسبورة وحسف  .ٕ

 . الطباشير األبيض والمموف .ٖ

 
 خطوات الدرس :

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  (دقائق ٘ -ٖالتمهيد:) -ٔ

    عالقة بالدرس ,عمى بالمعمومات السابقة ذات ال باالستعانةالجديد  الطالبات لمموضوعتييئة أذىاف 
 :اآلتيالنحو 
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ؼ أف العرب ُعرفوا بفصاحة وذكرنا كيالماضي مقدمة عف البالغة والنقد ,تناولنا في الدرس  :سةالُمدرّ 
 ما إلىالذي أضاؼ  اإلسالـفي عصر  أو سواء في عصر ما قبؿ اإلسالـالبياف ,  وروعة القوؿ ,
باإلعجاز القرآني ,ومالو مف الذي اتسـ وؿ القرآف الكريـ ,وذلؾ بنز مف خبرة في معرفة البياف ,  لدييـ

معنى البالغة :)وىي  إلىكما إننا تطرقنا ما في العصرييف األموي والعباسي ,والسيتأثير في حياتيـ ,
 غة  فما ىي عمـو البالا وبيف النقد , وعرفنا الفرؽ بيني ,(مطابقة الكالـ لمقتضى الحاؿ مع فصاحتو

 المعاني .عمـ البياف ,عمـ البديع , :عمـطـــالبة  
 ورة مف صور البديع وفف بالغي وىوإذف درسنا ليذا اليـو يختص بص:)أحسنِت (,المدّرسة   

 )الَسْجع (.
 دقائق ( ٘)  عرض القاعدة-ٔ

 اآلتي :ػالقاعدة عمى السبورة بخط واضح عمى النحو تثبت المدّرسة      
 ْجع :ىو توافؽ الفواصؿ في الحرؼ األخير منيا .السَ  -

 : المفظة األخيرة مف الفقرة . صمةالفا -

ال  وال إكثارتكمؼ  وجاء مف غير قصد والالمعنى , إذا تطمبويزداف الكالـ بالَسْجع  - قيود  إلى نقمباوا 
 المعبر عنو .تكبؿ المعنى 

 دقيقة (. ٖٓ -ٕ٘)   التحميل البالغي-ٔ

 ميالً تحمميا تح ومف ثـ, عرض مجموعة النصوصفأنيا ت, القاعدة عمى السبورةسة المدرّ ت ف تثبأ بعد
 بالغيًا عمى النحو اآلتي :

 وأطمب مف الطالبات اإلستماع ألييا .أقرأ األمثمة قراءة جيدة مع الضبط بالشكؿ : المدّرسة 
 .(2){حَنْيَسًَْأَهَّب السَّبئِلَ فَال فَأَهَّب الَْْخِْنَ فَال حَمْيَسْ .... ًَاللَّْْلِ إِذَا سَجََ  ًَالضُّحََ}: ولالمثال األ 

 مى,قلحرؼ األخير مف الكممات :)الضحى ,سجى ,نجد افأننا قولو تعالى جيدًا , فمنتأمؿ عزيزاتي الطالبات :
في الفقرات  كما نجد الكممات,  لفاظفي جميع ىذه األ قد تشابو وتوافؽ فأغنى(,فيدى ,آوى ترضى , األولى,

وسميت الحروؼ األخيرة مف ىذه أيضًا , في كؿ منيا األخير  الحرؼتفؽ التي تمييا : )تقير , تنير (, قد ا
  سميناه .......أىذا النوع مف الكممات والفقرات  الكممات بالفواصؿ .

 .الَسْجع  طالبة :

                                                           
 . ٙ-ٔ:  الضحى (ٔ)
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شبيو القرآف الكريـ بسجع ترفعا مف ت,  واصؿ في القرآف الكريـ اليسمى سجعاً الف ولكف توافؽجيد, المدّرسة :
 يسميو البالغيوف )فاصمة(.ولكف الكياف ,

                                         .    في القرآف والسجع في غيره فالفاصمة إذف
ؽ (أو )المطابقة (أي توافؽ تظير لنا القرينة األولى في السجع مف خالؿ ماسبؽ وىي قرينة )التواف     

 األخيرة في جميع الفواصؿ أو أغمبيا . الحروؼ
القرينة وىذه  روؼ األخيرة فسيكوف ىنالؾ َسْجع ,تضح لنا التشابو أو التوافؽ في الحما افمتى     

   )المطابقة(مف القرائف المفظية .
 سميناىاأالتي  ف األلفاظ األخيرة مف فقراتيالى اآلية الكريمة مرة أخرى,نجد إر إعيد النظن      

 فيذه قرينة جديدة وىي )قرينة العالمة ,ف أواخرىا تسكف دائمًا لموقؼ أي أ)الفواصؿ(ساكنة ,
 تالؼفاظ عمى وحدة اإليقاع الصوتي واالئوتأتي ىذه القرينة )الوقؼ (لمحوىي قرينة لفظية أيضًا ,  اإلعرابية (

 وتطرب لو النفوس .الموسيقي الذي ترتاح لو اآلذاف , 
 ذا  ولمايمكف أف نستخدـ السجع ,   واآلف َمْف تستطيع أف تقوؿ لي متى    

 نعمد إلى الَسْجع عند إرادة التأثير في السامع . طالبة :
 جيد .نعـ , : سة  المدرّ 

 فقد يكوف السجع نوعًا مف أنواع التوكيد .لمتوكيد , طالبة أخرى : 
الكالـ مف  ينواح ممستو التوكيد لموصوؿ إلى لب المعنى , فالسجع ضرٌب مف ,نعـ أحسنِت  : سة المدرّ 

يجب وجودىا في السجع وىي فيذه )قرينة أخرى ( طمبو المعنى واقتضاه ,إذا تيصعب الوصوؿ إلييا بغيره , 
لى قيود تكبؿ انقمب المعنى إ الوا  فقرينة التوكيد ىي مف القرائف المعنوية قتضاء المقاـ لو , ة (وايعتب)قرينة ال

 المعنى المعبر عنو . 
وى,ىدى( تشابيت في الصيغة أخرى نجد أف األلفاظ )الضحى,سجى,قمى,آ مرة فمنتأمؿ قولو تعالى     

 الصرفية وكذلؾ لفظتا )تقير, تنير()قرينة الصيغة(وىي قرينة لفظية. 
 ف معناىا الجمالي.سياؽ جممة لتكوّ في افر رينة السياؽ(:فاف ىذه القرائف تتضو)ق  

 وىي :ع جْ السَ قرائف )دالئؿ ( تقترف ب أصبحت لدينا خمس     
 قرينة المطابقة ) التوافؽ ( . طالبة :

 .قرينة العالمة األعرابية )الوقؼ ( : طالبة أخرى
 المعنى (. تضاء قواة )التوكيد يعتبقرينة ال : طالبة أخرى

 قرينة الصيغة الصرفية. : خرىطالبة أ
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 يؿ فيو المقاؿ .قرينة السياؽ والحاؿ والمقاـ الذي ق خرى  :طالبة أ
 بارؾ اهلل فيكف جميعًا .  سة :المدرّ 
ثـ ننتقؿ إلى األمثمة  بالغيًا كما في المثاؿ األوؿ , وتحميم إلىالمثاؿ الثاني ونتوصؿ  إلىننتقؿ اآلف      

 . نفسيا األخرى الطريقة
 
   دقائق( ٘:   )التطبيق -ٔ

  في القرآف الكريـ أمثمة كثيرة )لمفاصمة(  فمف منكف تعطي مثاالً  : المدّرسة 
 (2)الْأَبْخَسُ{ ىٌَُ شَبًِئَهَ إِىَّ ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّالْىٌَْثَسَ أَعْطَْْنَبنَ إًَِّب }:قولو تعالى طالبة : 

  في ىذه السورة مف تستطيع أف تبيف الفواصؿ , أحسنِت :  المدّرسة 
 .بتر(في الكممات)الكوثر ,انحر,األ حرؼ الراءطالبة : 

   مف تستطيع تعييف القرائف الموجودة في السورة سة : المدرّ 
 األبتر (. نحر ,ا لمطابقة في الكممات ) الكوثر ,قرينة ا طالبة :

 وىي سكوف الراء في الكممات الثالثة . : قرينة العالمة اإلعرابية ,طالبة أخرى 
 المقاـ . هقتضاا: قرينة التوكيد )التبعية ( الذي طالبة أخرى 

 بتر(.ألاقرينة الصيغة في) انحر , :خرى طالبة أ
 ف معناه الجمالي.افرت ىذه القرائف في سياؽ النص لتكوّ قرينة السياؽ حيث تض :خرى  طالبة أ

 بارؾ اهلل فيكف .  و  أحسنتف جميعًا , المدّرسة :
 

 : الواجب البيتي-٘
مف القرآف الكريـ ,     )الفاصمة(تياف بطائفة مف األمثمة عف ات مع حفظ القاعدة , واإلرينحؿ التم      

 .واألدب العربي شعرا ونثراوالسجع مف الحديث النبوي , 
          

 
 
 

                                                           
 ٖ-ٔالكوثر :  (ٔ)
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 خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) الس ْجع ( عمى وفق الطريقة التقميدية )القياسية (-
 لممجموعة الضابطة

 
 ادة :البالغة  لما                                                        

            الموضوع :الَسْجع                                  اليـو والتأريخ                          
 الطريقة :قياسية    الصؼ والشعبة :الخامس األدبي                                      

 
 .(ٚينظر ممحؽ ):  األهداف العامة

 األهداف الخاصة :
 تمكيف الطالبات مف معرفة مفيـو السجع . -ٔ

  .فييا الَسْجع بات القدرة عمى فيـ النصوص الواردساب الطالإك -ٕ

 ربط األمثمة بحياة الطالبات وواقعيف .  -ٖ

 
 . (ٜممحؽ ) نظر: ي األهداف السموكية

 نظر الخطة السابقة . : ت لوسائل التعميميةا
 : خطوات الدرس

 دقائق ( ٘-ٖ:)التمهيد -ٔ
ستعانة بالمعمومات السابقة ذات العالقة بالدرس ) كما ىاف الطالبات لمموضوع الجديد باالتييئة أذ      

 .في الخطة السابقة ( 
 
 دقائؽ(٘-ٖ)عرض القاعدة -ٕ

 القاعدة عمى السبورة بخط واضح كما في الخطة السابقة . المّدرسة تثبت 
 
 (دقيقةٖٓ -ٕ٘) :التحميل البالغي-ٖ

تحمميا  ومف ثـ  ,مجموعة النصوصنيا تعرض سة القاعدة عمى السبورة فإالمدرّ ت تثب فأ بعد
   تحمياًل بالغيًا عمى النحو اآلتي :



 296     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

 
   االستماع إلييا . مع الضبط بالشكؿ وأطمب مف الطالبات أقرأ األمثمة قراءة جيدة سة :المدرّ 

ًَأَهَّب السَّبئِلَ فَال فَأَهَّب الَْْخِْنَ فاَل حَمْيَسْ ... ًَاللَّْْلِ إِذَا سَجََ  ًَالضُّحََ} المثال األول :  .2

 .(2){حَنْيَسْ

مف  فأننا نجد الحرؼ األخير , يات المباركاتقولو تعالى جيداً  في اآل اتأممنذا إ عزيزاتي الطالبات :
 الكممات : ) الضحى , سجى , قمى , األولى , ترضى , آوى , فيدى , فأغنى ( قد تشابو وتوافؽ ,

 أيضا ً  في كؿ منيا  األخير الحرؼتنير ( قد أتفؽ  في الفقرات التي تمييا : ) تقير ,كما نجد الكممات 
 ......)الَسْجع ( .  أسميناهذا ة مف الكممات بالفواصؿ وى. وسميت الحروؼ األخير 

 فما ىو الَسْجع   سة :رّ المد
 ىو توافؽ الفواصؿ في الحرؼ األخير منيا . طالبة :

 وماذا نعني بالتوافؽ   نعـ , أحسنت ,سة :رّ المد
 التوافؽ يعني التشابو .   طالبة :

أي أف الحرؼ األخير في الكممة األولى  , التوافؽ ىو التشابو أو التماثؿ ,أحسنِت  نعـ ,  سة :رّ المد
 ىو أشبو بالحروؼ األخيرة في بقية الكممات . 

 بيا  ىذا بالنسبة لمتوافؽ أما الفاصمة فماذا نعني 
 الفاصمة : ىي المفظة األخيرة مف الفقرة .  طالبة :

 أيف الفاصمة في المثاؿ السابؽ  نعـ أحسنِت , سة :المدرّ 
  .قمى .....( )الضحى , سجى , طالبة :

 إذف فالحرؼ األخير مف كؿ فاصمة متشابو وىذا نسميو ......  : نعـ , أحسنِت ,المدرسة 
 الَسْجع . طالبة :

نما  ع ,جْ ف الكريـ ال يسمى سَ , ولكف تشابو الفواصؿ في القرآ حسنتِ , أنعـ سة :المدرّ  وا 
لذلؾ ْجع الكياف الذي كاف سائدا قبؿ اإلسالـ,مف تشبيو القرآف الكريـ بسَ وذلؾ ترفعا يسمى)فاصمة(, 

 ع في غيره.جْ يسميو البالغيوف )فاصمة( ,فالفاصمة في القرآف الكريـ والسَ 
                                                           

 . ٙ-ٔى : الضح  (ٔ)
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 المثاؿ الثاني :نتقؿ إلى ن سة :المدرّ 
 ودعاء ال ,يخشع مب الوق ,ينفع ال )الميـ إني أعوذ بؾ مف عمـ ٍ قال)صمى اهلل عميه واله وسمم(:

 تشبع(. ونفس ال سمع,يُ 
 

قد خير مف الكممات )ينفع,يخشع,يسمع,يخشع(د الحرؼ األفمنتأمؿ قوؿ الرسوؿ الكريـ ,فأننا نج       
خيرة في بقية الكممات.وقد الكممة األولى أشبو الحروؼ األتشابو وتوافؽ ,أي أف الحرؼ األخير في 

 تشبييا لو بسجع الحماـ لجمالو وعدـ تغيره. ع(جْ )السَ ػ سمي اتفاقيا ىذا ب
 

 خيرة مف ىذه الفقرات فماذا تسمى األلفاظ األ
 .تسمى الفواصؿ طالبة:

  ا لماذىذه الفواصؿ متشابية في حركتيا . واخرنالحظ إف أ , حسنتِ ,  أنعـسة: المدرّ 
 .ذافواالئتالؼ الموسيقي الذي ترتاح إليو اآل يقاعلمحفاظ عمى وحدة اإلطالبة: 

 ع بالنسبة لمنثر جْ ماذا يمثؿ السَ  , حسنتِ أسة: المدرّ 
ارتياحيا مف  كثروكما نعمـ إف ارتياح النفوس لمشعر أ ع في النثر كالقافية في الشعر,جْ السَ طالبة : 

 .لمنثر
 بارؾ اهلل فيؾ . , حسنتِ أالمدرسة : 
 .خرىمدرسة الطريقة نفسيا في تحميؿ األمثمة األ_وتتبع ال

 
  دقائق(٘)التطبيق : -ٗ

 فمف منكف تعطيني مثااًل   آف الكريـ أمثمة كثيرة لمفواصؿفي القر  المّدرسة :
 (2)الْأَبْخَسُ{ ىٌَُ شَبًِئَهَ إِىَّ ًَاًْحَسْ لِسَبِّهَ فَصَلِّالْىٌَْثَسَ أَعْطَْْنَبنَ إًَِّب :} :قولو تعالى  طالبة :

 مف تستطيع أف تبيف الفواصؿ في ىذه السورة   سنِت ,أح المّدرسة :
 . ( بتر,األنحرا ؼ الراء في الكممات : )الكوثر ,حر  طالبة :

 رأيِؾ في الكالـ المسجوع  ما  المّدرسة :
                                                           

  ٖ-ٔ الكوثر :   ( ٔ)
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 تستسيغو اأُلذف عند السماع . طالبة :
 .: يسيؿ المفظ عند القراءة طالبة أخرى
 : لو تأثير موسيقي في السمع والنفس .  طالبة ُأخرى

 يسيؿ عممية حفظ النصوص النثرية أو اآليات .  طالبة أخرى :
 لكفَّ جميعًا . : شكرا ً  المّدرسة

                                                                                                             : الواجب البيتي -٘ 
ولمسجع مف  ,مف القرآف الكريـ مع اإلتياف بطائفة مف األمثمة لمفواصؿ ع حفظ القاعدة ,م اترينحؿ التم

 .         شعرا ونثراواألدب العربي  الحديث النبوي ,
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 ( 11ملحك )  
 الخطط التدريسية األنموذجية عمى وفق منهج القرائن لممجموعة التجريبية

 
قة القياسية لممجموعة خطة أنموذجية لتدريس موضوع) الجناس (عمى وفق منهج القرائن وبالطري-

 . التجريبية 
 

 المادة : البالغة   دبي :                                    ألاالصؼ الخامس 
 الموضوع ) الجناس (                 اليـو والتاريخ :

 
 (  ٚنظر ممحؽ ) ي   : األهداف العامة

 هداف الخاصة:األ
 . الطالبات مف معرفة الجناس بنوعيو تمكيف .ٔ

 .  النصوص الوارد فييا الجناس بنوعيوكساب الطالبات القدرة عمى فيـ إ .ٕ
 الطالبات وواقعيف . ربط األمثمة بحياة .ٖ
 .  المعنوية في موضوع الجناس وامثمتوو  مفظيةف القرائف التبيا .ٗ

 
 ( ٜ: ينظر ممحؽ )  األهداف السموكية

 :  الوسائل التعميمية   
 .السبورة  .ٔ

  .الطباشير األبيض والمموف .ٕ
 الكتاب المقرر. .ٖ

 
 



 :29     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

 :  خطوات الدرس
 دقائؽ (  ٘ – ٖ: )  التمهيد .ٔ

ذات العالقة بالدرس تييئة أذىاف الطالبات لمدرس الجديد باستحضار بعض المعمومات السابقة         
 تي : عمى النحو اآل

 يع  سناه في الدرس السابؽ مف صور البدسة : ما الموضوع الذي در المدرّ 
 ع .جْ موضوع السَ طالبة : درسنا 

 ع   جْ فما ىو السَ  المدّرسة : جيد ,
 خير منيا . افؽ الفواصؿ في الحرؼ األ: ىو تو عجْ طالبة : السَ 

    اصمةعني بالفالمدّرسة : أحسنِت , وما ن
 .  طالبة : الفاصمة  : ىي المفظة األخيرة مف الفقرة

 لماذا نستخدـ السجع في كالمنا    المدّرسة : أحسنِت ,
انقمب ال ا  و  إكثار , طالبة : ألف الكالـ يزداف بو إذا تطمبو المعنى , وجاء مف غير قصد وال تكمؼ , وال

 .لى قيود تكبؿ المعنى المعبر عنو المعنى إ
واستدلمنا عميو  وية ,والمعن مفظيةنا موضوع السجع بمعونة القرائف الدرسّ  : بارؾ اهلل فيِؾ , سةالمدرّ  

 .بواسطتيا . درسنا ليذا اليـو ىو ) الجناس ( 
 
 : دقائق(٘-ٖ) عرض القاعدة – ٕ

  :تيالنحو اآلبورة بخط واضح عمى تثبت المدّرسة القاعدة عمى الس      
 وىو نوعاف :لفاظ في النطؽ واختالفيا في المعنى ,الجناس : تماثؿ األ 

 و حركاتيا . األلفاظ في عدد الحروؼ , ونوعيا , وترتيبيا , وشكميا أالجناس التاـ : تماثؿ 
  .ربعةف األركاف األالتاـ : تماثميا في ثالثة م غيرالجناس 
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 دقيقة (   ٖٓ -ٕ٘التحميل البالغي )  – ٖ
وعة النصوص ومف ثـ تحمميا نيا تعرض مجملقاعدة عمى السبورة , فإسة اف تثبت المدرّ بعد أ         

 تحميالً  بالغياً  عمى النحو اآلتي :
 لييا . االستماع إ مة قراءة جيدة مع الضبط بالشكؿ وأطمب مف الطالباتمثالمدّرسة : أقرأ األ

 (2){سَبعَت غَْْسَ لَبِثٌُا هَب الْوُجْسِهٌُىَ ُّمْسِنُ السَّبعَتُ حَمٌُمُ ًٌََّْمَ }: ولالمثال األ 

  وردت في المثاؿ كممتاف متماثمتاف في النطؽ تماماً  , وىما كممتا : 
نة ي, )قر وترتيبيا , وشكمياوؼ , ونوعيا , ) الساعة , ساعة (, وىما كما نرى متطابقتاف في عدد الحر 

 ولى   فما معنى كممة الساعة األ,  مطابقة ( وىي قرينة لفظية
 يـو القيامة .  طالبة : 

 ومعنى الساعة الثانية     الساعة ىي يـو القيامة .  , حسنتِ المدّرسة : أ
 .ساعة زمنية ) الوقت المحدد المعروؼ (  طالبة : 

ثميا  في المفظ وىي قرينة ُأخرى يف مختمفتيف في المعنى مع تماتف المفظ, تبيف لنا أ حسنتِ :  أسة المدرّ 
ع المفظ الثاني في وؿ منة المخالفة ( أي مخالفة المفظ األيوىي) قر  ف نستدؿ عمى الجناس منيايمكف أ

 ة لفظية ( .نيالمعنى . ) قر 
نة لفظية يد , وىي قر عمى وزف واح متماثميف في الصيغة الصرفية , فيماكما نرى أف المفظيف      

 ة الصيغة ( . نيأيضاً  )  قر 
نيـ مشركيف يـو القيامة , وما سوؼ يؤولوف إليو وادعاىـ أية الكريمة وصؼ لحاؿ الكما إف في اآل    

أي الحاؿ الذي كاف عميو نة السياؽ(ي) قر لىفي الحياة الدنيا غير ساعة واحدة يوصمنا إ لـ يمبثوا
ية إال بعد معرفة نة معنوية (, فال يفيـ معنى اآليت فيو اآلية , وىي ) قر مشركيف والمقاـ الذي وردال

الدراسة ط و يتبسطة اليمكف الفصؿ بينيا اال ألجؿ الف ىذه القرائف مترابيط بيا . كما إؼ التي تحو الظر 
 لمنص بدوف اجتماعيا .  وال يكتمؿ المعنى الجمالي

                                                           

 .  ٘٘(  الرـو /  ٔ)
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 جناس يسمى : ىذا النوع مف ال
 التاـ .طالبة : الجناس 
وشكميا نوع الحروؼ,  ,وؼر ترتيب الح ,عدد الحروؼ, تتماثؿ فيو األلفاظ في حسنِت المدّرسة: نعـ , أ

 او حركاتيا . 
 خرى الخاصة بالجناس التاـ . سة نفس الطريقة في تحميؿ األمثمة األُ تبع المدرّ وت

  : نتأمؿ طائفة األمثمة اآلتية : سة المدرّ 

    .(2)(الْوَسَبقُ ٌَّْهَئِرٍ زَبِّهَ إِلََبِبلسَّبقِ  السَّبقُ }ًَالْخَفَّجِقاؿ تعالى:  .ٔ

  . (3)َّمِنيٍ{ بِنَبَأٍ سَبَأٍ هِيْ :}ًَجِئْخُهَ قاؿ تعالى .3

 قال صمى اهلل عميه وآله وسمم: ) المهم آمن روعاتنا ، واسترعوراتنا ( .  .ٖ

مقي ،قال صمى اهلل عميه وآل .ٗ   (. فحّسن ُخمقي ه وسمم:) المهم كما حسّنت خ 

 
ف في النطؽ مختمفيف في المعنى , غير أف ىذا التماثؿ غير تاـ قد تضمف كؿ منيا لفظيف متماثمي      

 .  ؛ الختالفيا في واحد مف األركاف األربعة المكونة لمجناس
  فمف تذكرنا باألركاف األربعة المكونة لمجناس   

 وشكميا او حركتيا .  طالبة : عدد الحروؼ , ونوعيا , وترتيبيا ,
 وؿ   ؼ في المثاؿ األختال, فما كاف اال حسنتِ سة : أالمدرّ 

في المساؽ عمى مافي الساؽ مف أحرؼ طالبة : في عدد الحروؼ في ) الساؽ والمساؽ ( لزيادة الميـ 
 ة لفظية . نينة مخالفة ( وىي قر ي)قر 

لـ يكف ولماذا  ي عدد الحروؼ بيف المفظيف ,الفة فة المخنيية ىي قر ة لفظني, قر  حسنتِ سة : نعـ أالمدرّ 
 بالساؽ ( .  الجناس بيف ) الساؽ ,

                                                           

 . ٖٓ-ٜٕ قيامة / ال ( ٔ)
 .  ٕٕ (  النمؿ / ٕ)
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 سة . جابة فتجيب المدرّ إذا لـ تستطيع الطالبات اإل
 وشرط الجناس اختالؼ المعنى .  تي ) الساؽ , بالساؽ ( تعطي معنى واحد ,ف لفظسة : ألالمدرّ 
اإلعرابية فالمفظيف متشابييف في الحركة اإلعرابية ) نة الحركة ينة ُأخرى تتضح لنا وىي قر يىناؾ قر     
 ة لفظية ( . نيقر 
 ختالؼ . اال يـَ وايف الجناس في المثاؿ الثاني , وف    

 ختالؼ في نوع الحروؼ . طالبة : ) سبأ , نبأ ( واال
ة نيقر كننا نالحظ التطابؽ في الحركة اإلعرابية ) ل , االختالؼ في نوع الحروؼ , حسنتِ : أسةالمدرّ 
 ة اإلعرابية ( وىي )قرينة لفظية( . الحرك

 سياؽ ( فيو الحاؿ والمقاـ الذي قيؿ فيو المقاـ ,ة النينة الصيغة ( وأما ) قر يوفي الصيغة ) قر 
 لى النبي سميماف ) عمية السالـ ( . الذي جاء إوىو حاؿ اليدىد 

  الث كاف االختالؼ في : وفي المثاؿ الث
 اتنا (   في ترتيب الحروؼ . عور  ) روعاتنا , :طالبة
ة نينة الصيغة , وأيضاً  قر يرينة الحركة اإلعرابية المتطابقة, وقر وجود ق , ونالحظ  حسنِت سة : أالمدرّ 

 السياؽ . 
 االختالؼ   يف الجناس   وفيـَ وماذا عف المثاؿ الرابع   أ

  ي ( االختالؼ حركة الحروؼ .مقخُ  طالبة :) َخمقي , 
ف في الشكؿ واختالفيا في المعنى , ولكف اختالفيما نالحظ تطابؽ المفظي , حسنِت سة :نعـ, أالمدرّ 
 في الحركات .  أيضاً 

يا يعطي الكالـ معناه الجمالي . ) ف تضافرىا وتداخمبقي أف نعمـ أف ىذه القرائف متداخمة وا  
 ة معنوية نينة السياؽ ( وىي قر يقر 
 دقائق (  ٘التطبيق : )  – ٗ

 لمجناس التاـ    تستطيع أف تعطينا مثاالً سة : مف المدرّ 
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 : قوؿ الشاعر :  طالبة
 مر اهلل فيو سبيؿ يحيى ليحيا فمـ يكف    إلى رّد أ سميتو
  الجناس التاـ في البيت الشعري   ف تبيف تطيع أس, مف ت حسنتِ سة : أالمدرّ 

 يحيا ( . طالبة : ) يحيى,
 الجناس ىنا    سة : كيؼ تبيف لؾِ المدرّ 
 وترتيبيا .  الحروؼ ونوعيا, وشكميا , ة المطابقة  ( في عددني: لوجود القرائف وىي ) قر  طالبة

 ة الصيغة ( فالكممتيف بنفس الصيغة الصرفية . نيطالبة ُأخرى : ) قر 
فاألولى اسـ  ة المخالفة (نيطالبة ُأخرى : اختالؼ معنى الكممة األولى مع معنى الكممة الثانية ) قر 

  ة فعؿ .والثاني لشخص ,
 نة السياؽ ( مف الواضح إف القائؿ كاف في حاؿ يموت لو األوالد عند والدتيـ ,يطالبة ُأخرى : ) قر 

 .  (ة معنويةنيضى ذلؾ الحاؿ والمقاـ الذي ىو فيو قوؿ ىذا المقاؿ وىي) قر لذلؾ اقت
 لمجناس الناقص .  ف, مف تعطينا مثاالً بارؾ اهلل فيك, و جميعاً  تفَ نحسسة :  أالمدرّ 

 .(2)ًَبظِسَةٌ{ زَبِّيَب إِلََ  ًَبضِسَةٌ ٌَّْهَئِرٍ ًُجٌُهٌ}طالبة : قاؿ تعالى: 

 يف الجناس الناقص   وما نوع االختالؼ   , أ حسنتِ المدّرسة : أ
 ناظرة ( واالختالؼ في نوع الحروؼ .  اضرة ,طالبة : ) ن

 ذلؾ    وكيؼ تبيف لكفَّ  سة : أحسنت ,المدرّ 
مخالفة ( أي مخالفتيا في  نةينة مطابقة المفظيف في الشكؿ ) وقر يقرائف , وىي قر طالبة : بتضافر عدة 

نة العالمة اإلعرابية ( , فكالىما بنفس ينة الصيغة ( فالفظيف بنفس الصيغة , و)قر يالمعنى , ) قر 
 مت فيو اآلية . قي أي الحاؿ والمقاؿ الذية السياؽ ( نيضافة إلى ) قر باإل العالمة اإلعرابية ,

 بارؾ اهلل فيؾ .  , حسنتِ سة : أالمدرّ 
 

                                                           

 .ٖٕ-ٕٕ القيامة /   (ٔ)
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 ( دقائق   ٘ – ٖ: ) الواجب البيتي
سة إلى الواجب البيتي وىو: حؿ التمرينات وحفظ خيرة مف الدرس تشير المدرّ في الدقائؽ األ

واألحاديث لتاـ والجناس غير التاـ مف القرآف الكريـ ف الجناس االقاعدة , واإلتياف ببعض األمثمة ع
 .    ونثراً  دب العربي شعراً النبوية واأل
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القياسية  خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) الطباق والمقابمة ( عمى وفق منهج القرائن وبالطريقة-
 . لممجموعة التجريبية 

 
 المادة : البالغة     دبي                        الصؼ : الخامس األ

 الموضوع : الطباؽ والمقابمة    اليـو والتاريخ :                                   
 

 (  ٚ:           ينظر ممحؽ )    هداف العامةاأل
 :  هداف الخاصةاأل

 مة . بتمكيف الطالبات مف معرفة الطباؽ والمقا .ٔ

 المقابمة . فيـ النصوص الوارد فييا الطباؽ و  كساب الطالبات القدرة عمىإ .ٕ

 بحياة الطالبات وواقعيف .  ربط األمثمة .ٖ

 يما .فظية والمعنوية في موضوع الطباؽ والمقابمة وأمثمتتبياف القرائف الم .ٗ
 (  ٜ: ينظر ممحؽ )  األهداف السموكية

 تنظر الخطة السابقة .  الوسائل التعميمية :
 : خطوات الدرس

 دقائق (  ٘ – ٖ: ) التمهيد  .ٔ

 تي : المعمومات السابقة عمى النحو اآل الطالبات لمدرس الجديد باستحضار بعضذىاف تييئة أ
فما  الدرس السابؽ فف مف فنوف البديع , وصورة مف صوره , وىي ) الجناس ( ,نا في سة : درسّ المدرّ 

 ىو الجناس   
 س التاـ ,لمعنى وىو نوعاف : الجنالفاظ في النطؽ واختالفيا في اطالبة : الجناس : ىو تماثؿ األ

 تاـ ) الناقص ( . الوالجناس غير 
 فما ىو الجناس    المدّرسة : أحسنِت ,

 شكميا او حركاتيا . طالبة : الجناس التاـ , تماثؿ األلفاظ في عدد الحروؼ , ونوعيا , وترتيبيا , وب
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 تاـ ) الناقص (   الوما الجناس غير  , حسنتِ سة :أالمدرّ 
 ربعة . ثة مف األركاف األاأللفاظ في ثالطالبة : تماثؿ 

 ت لنا دليالً وكان عونة القرائف المفظية والمعنوية ,نا موضوع الجناس بمدرسّ  سة : بارؾ اهلل فيؾ ,المدرّ 
 درسنا ليذا اليـو ىو ) الطباؽ والمقابمة (  عمى وجوده في النص ,

 
  

 : دقائق(٘-ٖ)عرض القاعدة .ٕ

 تثبت المدرسة القاعدة عمى السبورة بخط واضح عمى النحو اآلتي :       
 وىو نوعاف :  الطباؽ : الجمع بيف المعنى وضده , -

 : الجمع بيف معنييف متضاديف موجبيف . طباؽ اإليجاب  –أ   
 مر بو والنيي عنو ونفيو او األثباتو ع بيف موجب المعنى وسالبو أي إجمطباؽ السمب : ال   –ب 
 .  ىخر يناقضو في األُ  جممتيف في كؿ منيما معنى ما المقابمة : الجمع بيف فقرتيف او -

 
 ( دقيقة.ٖٓ-ٕ٘. التحميل البالغي :) ٖ

يا تعرض مجموعة النصوص ومف ثـ تحممفإنيا سة القاعدة عمى السبورة بعد أف ثبتت المدرّ      
 تي : عمى النحو اآل تحمياًل بالغياً 

 لييا . مف الطالبات االستماع إ ثمة قراءة جيدة مع الضبط بالشكؿ واطمبمالمدّرسة : أقرأ األ
 أوالً  : طباق اإليجاب 

  (2) الْعَظِْنُ{ الْعَلُِِّ ًَىٌَُ الْأَزْضِ فِِ ًَهَب السَّوَبًَاثِ فِِ هَب لَوُ :}قاؿ تعالى

 السموات واألرض ( ,ىذا مات ألفاظاً  متضادة ىي ) تضمن ىانجد سة : فمنتأمؿ اآلية الكريمة ,المدرّ 
 عني بالموجبيف   فماذا ن  التضاد في لفظيف موجبيف .  طباؽ اإليجاب لحصوؿالبالغيوف  يسميو

 طالبة : أي ال يوجد فييا نفي وال نيي . 
                                                           

   ٗ (  الشورى / ٔ)
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 او نيي , ويمكف  ف التضاد حصؿ مف غيرما سمب بنفيالمدرسة : أحسنِت , أي أ
فة ( أي مخالفة المفظ األوؿ لمفظ الثاني في المعنى ومعاكستو , نة المخاليأف نستدؿ عميو مف وجود ) قر 

 نة معنوية ( .ي) قر 
وتتجمى قيمة الطباؽ في الجمع بيف األضداد وما فيو مف تغيير وتنويع , لكف ىذه األضداد ما 

المعنى مف خاللو . تظير لنا ىنا لـ تدخؿ في سياؽ جممة يفيـ  ا المطموب ماكانت لتعطي معناى
داة والربط نة األيؽ ( , كما نجد بيف المفظيف أداة تربط بيف المفظيف المتضاديف ) قر ة السياني) قر أىمية 
 العاطفة . وىي الواو  المفظية ,ي مف القرائف ( وى

 كالىما ىنا وقع مجرورًا بحرؼ الجرعرابية فكما إف ) السموات , واألرض ( بنفس الحركة اإل
 مة اإلعرابية(.قرينة العال ُأخرى ىي) ىذه قرينةو 

 يجاب . باؽ اإلخرى الخاصة بطوتتبع المدّرسة الطريقة نفسيا في تحميؿ األمثمة األُ       
 

 ًً  :  : طباق السمب ثانيًا

   .(2)الْأَلْبَبةِ{ أًُلٌُ َّخَرَوَّسُ إًَِّوَب َّعْلَوٌُىَ ال ًَالَّرِّيَ َّعْلَوٌُىَ الَّرِّيَ َّسْخٌَُِ ىَلْ لْل }قاؿ تعالى : 

ضاد ظيف متضاديف أيضاً , غير أف التنجد فييا لف تي الطالبات فمنتأمؿ اآلية المباركة ,ا:عزيز سة المدرّ 
 فكيؼ حصؿ التضاد    في طباؽ اإليجاب ,ىنا لـ يكف بيف لفظيف موجبيف كما 

 خرى . د بمفظ واحد مثبت مرة ومنفي مرة أُ طالبة : حصؿ التضا
لفظ واحد جاء مثبتًا مرة ومنفياً  مرة ُأخرى , وقد  الفي اآلية الكريمة إ, ال يوجد نعـ , ِت المدّرسة : أحسن

 لٌَْالً لَيُوَب ًَلُلْ حَنْيَسْىُوَب ًَال أُفٍّ لَيُوَب حَمُلْ }فاَلو تعالى : خرى كما في قولعنو مرة أُ مرة ومنييًا   بو يجئ مأمورا ً 

  (3)وَسِميبً{

                                                           

 .  ٜ ( الزمر / ٔ)
 .ٖٕ اإلسراء /   (ٕ)
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 البالغيوف طباؽ السمب فكيؼ يكوف التضاد في طباؽ السمب    يسميو وىذا ما
 مر والنيي . : التضاد ىنا يكوف بيف النفي واإلثبات أو بيف األطالبة 

بيف المفظ األوؿ والثاني في  جد وجود مطابقة, ولو نتأمؿ اآلية الكريمة مرة ُأخرى ن حسنتِ المدّرسة : أ
 ة ( التي سبقت المفظنة األداينفسو ولكف سبقتو أداة نفي ) قر  نة مطابقة ( أي إف المفظ ىويالشكؿ ) قر 

.  الثاني وحولتو إلى لفٍظ منفيٍّ
 

فسيا الصيغة الصرفية لمفظ الثاني ) نوؿ ) يعمموف ( ىي كما نجد إف الصيغة الصرفية لمفظ األ      
عرابية , والعالمة اإلنة معنوية يوىي قر ة الصيغة ( نيوىي ) قر  –داة النفي بعد رفع أ –ال يعمموف ( 

 عرابية ( .نة العالمة اإلية أيضًا وىي ثبوت النوف ألنيما مف األوزاف الخمسة ) قر ليما واحد
 

وعرؼ الحاؿ  ذا ورد في سياؽ جممةيفيـ المعنى مف التضاد إال إ ( ,حيث ال ة السياؽنيفضال" عف ) قر 
 داة والربط ( وىي الواو العاطفةنة األي) قر  ى سنة ( كما ال ننة معنوييوالمقاـ الذي قيؿ فيو النص . ) قر 
 ة ( . ية لفظنيالتي ربطت بيف المتضاديف . ) قر 

نة المخالفة ( مف مخالفة يبيف ) يعمموف , ال يعمموف ( فيوصمنا إلى ) قر ا التضاد في المعنى أم   
 وؿ والثاني في المعنى . المفظ األ

 االستدالؿ عمى طباؽ السمب .  نا القرائف التي يمكف بوساطتياتضحت لا   
 خرى الخاصة بطباؽ السمب . مدرسة الطريقة نفسيا في تحميؿ األمثمة األُ وتتبع ال -

 
 : المقابمة : ثانياً 

 لو وسمـ لألنصار : قاؿ صمى اهلل عمية وآ
  عند الفزع , وتقّموف عند الطمع (. إنكـ لتكثروف )

متقابمتيف , في كؿ منيما أكثر مف لفظ , ولكؿ لفظ نقيضو المثاؿ السابؽ جممتيف سة : نالحظ في المدرّ 
 مف تستطيع توضيح ذلؾ    في الجممة المقابمة ,
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 وف عند الطمع . نقيضيا تقمّ فزع و تكثروف عند ال : طالبة
يسميو البالغيوف المقابمة ,  ىذا ماو  سة : جيد , الجممة األولى مناقضة لمجممة الثانية في المعنى ,المدرّ 
    سميَّ ىذا التضاد بالمقابمة فمماذا

 لفاظ . جرى بيف مجموعتيف أو فئتيف مف األنو طالبة : أل
 لفظ في الجممة .  ة األولى يناقضفكؿ لفظ في الجمم المدّرسة: نعـ , أحسنِت ,

 .  ىخر يناقضو في األ في كؿ منيما معنى ماو جممتيف الثانية , أي أف التضاد يكوف بيف فقرتيف أ
 فكيؼ نستدؿ عمى وجود المقابمة في النص     

 سة . تجيب المدرّ إف لـ تستطيع الطالبات اإلجابة ف
 بتضافر عده قرائف في النص وىي : 

ة نينة معنوية ( و ) قر يف متخالفتيف بالمعنى ومتناقضتيف , ) قر ف الجممتي( أي أ ة المخالفة) قرين
)     , وكذلؾ صيغة ) الفزع , الطمع ( ة الصرفيةبنفس الصيغ(  ) تكثروف , تقّموفالصيغة ( فصيغة

أو  ة والربط ( فالجممتيفلربط بيف الجممتيف ) قرينة األداة انة معنوية (, باإلضافة إلى وجود أدايقر 
 بط الواو العاطفة . الفقرتيف مترابطتيف بحرؼ الر 

 .     اـ الذيف قيؿ فيو المقاؿياؽ الكالـ يوحي بالمقابمة , والحاؿ والمقسنة السياؽ ( فيوال ننسى ) قر 
 مف غيرىا .  يز المقابمةالتي مف خالليا نستطيع تميىذه ىي القرائف المتضافرة 

 خرى الخاصة بالمقابمة . تحميؿ األمثمة األُ  وتتبع المدرسة الطريقة نفسيا في
 
  دقائق ( ٘التطبيق : )  – ٗ

المدّرسة : في القرآف الكريـ واألحاديث النبوية الشريفة أمثمة كثيرة عف الطباؽ بنوعيو والمقابمة فمف 
  تعطيني مثااًل. 

  .البصير (,عمى طباؽ اإليجاب , ) األ  (2)ًَالْبَصِريُ{ الْأَعْوََ َّسْخٌَُِ :}ًَهَبطالبة : قولو تعالى 

                                                           

 .ٜٔ (  فاطر/ٔ)



 311     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

طباؽ السمب :  (2)ًَالْعُدًَْاىِ{ الْأِثْنِ عَلََ حَعَبًًٌَُا ًَال ًَالخَّمٌٍَْ الْبِسِّ عَلََ }ًَحَعَبًًٌَُاخرى : قولو تعالى : طالبة أُ 

 نوا ( . و وال تعا نوا ,و )تعا
 (والتقوى عمى البرّ  اتعاونو )جممة لممقابمة أيضًا , ف االً ف يكوف المثاؿ السابؽ مثطالبة ُأخرى : يمكف أ

اونوا (ىي نقيضة ) ال تعاونوا ( , و ) البر فػ )تع (ثـ والعدوافتعاونوا عمى اإل) وال ىي نقيضة لجممة
 .ثـ والعدواف ( والتقوى ( نقيضيا ) اإل

 مثمة السابقة . األوالمقابمة في  ؼ استدليِت عمى وجود الطباؽ بنوعيوكي جميعًا , حسنتفَ سة : أالمدرّ 
)تعاونوا , ة الصيغة ( فينيمخالفة المفظيف في المعنى , ) قر نة المخالفة ( يطالبة : بتضافر القرائف ) قر 

فضاًل  ,يف المفظيف وبيف الجممتيفة والربط ( فحرؼ العطؼ كاف الرابط ب)قرينة األداو وال تعاونوا ( ,
 النصوص .  نة السياؽ ( الذي وردت فيويعف ) قر 

 بارؾ اهلل فيؾ .  , حسنِت المدّرسة :  أ
 
 :  الواجب البيتيّ  – ٘

في الدقائؽ األخيرة تشير المدّرسة إلى الواجب البيتّي وىو ) حؿ التمرينات , وحفظ التعاريؼ 
ة مف القرآف الكريـ والحديث النبوي الشريؼ مثمة عف الطباؽ والمقابموالقاعدة , مع اإلتياف بطائفة مف األ

 .  ( العربي شعرًا ونثراً دب واأل
 
 
 
 
 

                                                           

 . ٕ (  المائدة / ٔ)
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القياسية  خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) التورية ( عمى وفق منهج القرائن وبالطريقة -
 لممجموعة التجريبية .

 
 المادة : البالغة    دبي                               الصؼ :الخامس األ

 :  التورية   عالموضو                                          :اليـو والتاريخ 
 

 ( ٚممحؽ )  ينظر : األهداف العامة
  هداف الخاصة :األ

 تمكيف الطالبات مف معرفة التورية .  .ٔ
 ساب الطالبات القدرة عمى فيـ النصوص الوارد فييا تورية . إك .ٕ
 عيف . ربط األمثمة بحياة الطالبات وواق .ٖ
 .  وية في موضوع التورية وأمثمتوالمفظية والمعنتبياف القرائف  .ٗ

 
 (  ٜينظر ممحؽ )    السموكية :األهداف 

 الكتاب المقرر . ( ٖاألبيض والمموف .         ) (الطباشيرٕ)     (السبورة .ٔ):  الوسائل التعميمية
 :  خطوات الدرس

 دقائؽ( ٘-ٖ ( التمهيد .ٔ

العالقة سئمة البسيطة عف المعمومات السابقة ذات تييئة أذىاف الطالبات لمدرس بإثارة بعض األ     
 تي : بالدرس الجديد عمى النحو اآل

 في الدروس السابقة    هناسة : ما الموضوع الذي درسّ المدرّ 
 نا موضوع الطباؽ والمقابمة   طالبة : درسّ 

    ىي أنواعو ة : فما ىو الطباؽ   وماسالمدرّ 
 بيف المعنى وضده وىو نوعاف :  طالبة : الطباؽ : ىو الجمع
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  معنييف متضاديف موجبيف . : الجمع بيف طباؽ اإليجاب
 مر بو والنيي عنو . اؽ السمب : الجمع بيف موجب المعنى وسالبو أي إثباتو او نفيو او األطب

    سة : أحسنِت , وما ىي المقابمةالمدرّ 
 خرى . يناقضو في األُ  في كؿ منيا معنى ما طالبة : الجمع بيف فقرتيف او جممتيف

نا التي تدلّ  ةالقرائف المفظية والمعنويع الطباؽ والمقابمة بمعونة موضو  نانعـ درسّ  , حسنتِ سة : أالمدرّ 
 .خرى مف صور البديع وىي ) التورية ( النص درسنا ليذا اليـو ىو صورة أُ  عمى وجودىا في

 دقائؽ(٘-ٖ):عرض القاعدة – ٕ
 تي : لقاعدة عمى السبورة عمى النحو اآلسة اتثبت المدرّ 

بحكـ المناسبة او السياؽ  ود ُيأتي بو بمفظ مفرد محتمؿ لمعنييف قريب: إيياـ متعمد مقص التورية -
فيخفى عمى  –وؿ وىمة أ –ذىف السامع , يستتر خمفو المعنى المراد فيبتعد عف  -غير مراد  -

 ي الفطف . كيخفى عمى الذ وال غير الذكي الفطف ,
 .  غيره بإظيارالشئ  إخفاءوىي في المغة :  -

والذكاء وحضور البديية , وحسف التخمص إذا جاء عفوًا واستجابة لداع مف ؿ الفطنة وىي دلي -
 لييا . حاجة إ إذا اصطنعت اصطناعًا مف غير ماوتفقد رونقيا وبياءىا  دواعييا ,

 
  ( دقيقة  ٖٓ– ٕ٘التحميل البالغي )  – ٖ

النصوص ومف ثـ تحمميا نيا تعرض مجموعة تت المدّرسة القاعدة عمى السبورة , فإف ثببعد أ        
 تي : تحمياًل بالغيًا عمى النحو اآل

 لييا . أطمب مف الطالبات االستماع إمثمة قراءة جيدة مع الضبط بالشكؿ و سة : اقرأ األالمدرّ 
  تصـ إلى الحاكـ فوجدناه قد قضى () ذىبنا نخ:  المثال األول

 قضى . ند الحاكـ فوجدوه قد جماعة ذىبوا يختصموف عف سة : نالحظ في ىذا المثاؿ أالمدرّ 
 ىنا توحي لنا بمعنييف فما ىما    ولكف لفظو ) قضى (

 سة . جابة فتجيب المدرّ إف لـ تستطع الطالبات اإل
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نة يعادة مع الحكـ والحاكـ وىي )قر ء تستخدـ االقض لحكـ , ألف لفظةف الحاكـ قد قضى في اتعني أ -
 ة ( . ية لفظنيمع الحكـ والحاكـ عادًة وىي ) قر  ذ يرتبط ويقترف معنى القضاءالربط ( إ

تدؿ عمى لفظية في سياؽ الجممة  ( أي وجود داللةة السياؽنيوالذي ساعد عمى إدراؾ ىذا المعنى ) قر 
اقتراف بدييي يفيـ مف الوىمة  الخصومة مع القضاء معنى القضاء وىي لفظة ) نختصـ ( فاقتراف لفظة

 ولى . األ
 ظر في الجممة لرأينا أف ىناؾ معنى او داللة ُأخرى لمفظ . ولكف إذا دققنا الن

 : مات .  طالبة
قضى نحبو ,  أي )مات ( المعنى المراد مف لفظة ) قضى ( إف الحاكـ قد  ف, إ حسنِت سة : أالمدرّ 

أي مخالفة داللة المفظ في الجممة , فقد أعطت لنا معنييف  ( نة مخالفةينة ُأخرى ىي ) قر يوىذه قر 
وىو يختمؼ عف  وىو المعنى المراد , خر المعنى البعيديب وىو ليس المعنى المراد ,واألقر وؿ األ
 وؿ في الداللة وقد توارى خمؼ المعنى القريب . عنى األالم
 عرؼ التورية في الجممة   إذف كيؼ ن-

نة يقر  ( : أي داللة المفظ عمى معنييف مختمفيف , )ة مخالفةطالبة : بتضافر عدة قرائف وىي ) قرين
يدؿ نة السياؽ( أي وجود ما ييب وتوىـ بو و)قر قترف وترتبط بالمعنى القر ية تة لفظنيالربط ( أي وجود قر 

 نى القريب في سياؽ الجممة وىي ىنا لفظة ) نختصـ ( .  ععمى الم
 . نتِ سحالمدّرسة : أ

 خرى . طريقة نفسيا تحميؿ األمثمة األوتتبع المدرسة ال-

 
  ائق (دق ٘التطبيق : )  –ٗ

 فما ىي الصفات المميزة ليا    سة : بعد أف عرفنا التورية ,المدرّ 
 مخالفة ( .  ةنيية ليا معنييف مختمفيف وىذه ) قر لفاظ التي مثمت التور طالبة : أف األ

ونستدؿ  ى المراد , واألخر بعيد ىو المراد ,حدىما قريب وىو ليس المعنالمعنياف أ فطالبة ُأخرى : ىذا
  .اؽ () قرينة السي عمييا مف خالؿ سياؽ الجممة وىي : 
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 ة الربط ( . نيمعنى القريب لو داللة لفظية ظاىرة في الجممة ترتبط وتقترف بو ) قر ال :خرىطالبة أُ 
 تر خمؼ المعنى القريب.ف المعنى البعيد يستطالبة ُأخرى : إ

 ورية . يزة لمتيعًا , ىذه ىي الصفات الممجم حسنتفَ المدّرسة : أ 
 لمتورية    واآلف مف تعطينا مثاالً   -

  .ذا سجع: الحماـ أبمغ مف الكتاب إ طالبة
 ف التورية في المثاؿ   :أحسنِت , أيسة المدرّ 

  .طالبة : تمثمت التورية في لفظة ) سجع (
 .ما المعنييف القريب والبعيد لمفظة ) سجع (  سة : جيد ,المدرّ 

 سموب البالغي . والمعنى البعيد ىو سجع الحماـ . القريب ىو األعنى طالبة : الم
 لؾ   لى معرفة ذالمدّرسة : أحسنِت , ولكف كيؼ توصمت إ

ة الربط ( نيالمفظ عمى معنييف مختمفيف , ) وقر  نة مخالفة ( داللةيطالبة : بتضافر عدة قرائف وىي ) قر 
اؽ ( نة السيياألسموب البالغي , و ) قر مفظ تعني ف الامع بأبمغ ( التي توىـ السد لذلؾ كممة ) أفميّ 

  دت لذلؾ أيضًا.كممة ) كتاب ( ميّ  فسياؽ الكالـ ووجود داللة لفظية
  المدّرسة : أحسنِت , وبارؾ اهلل فيؾ .

 
 (دقائق  ٘ – ٖالواجب البيتي ) 

اإلتياف بطائفة مف مع  الواجب البيتي وىو) حؿ التمرينات,لى سة إخيرة تشير المدرّ في الدقائؽ األ    
 .  األمثمة عف التورية مف روائع األدب العربي شعرًا ونثرًا(
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وبالطريقة  خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) التشبيه وأركانه ( عمى وفق منهج القرائن -
 القياسية  لممجموعة التجريبية .

 
 المادة : البالغة     دبي                        الصؼ: الخامس األ

 ركانو الموضوع : التشبيو وأ                                      :اليـو والتاريخ
 ( ٚنظر ممحؽ )ي    : األهداف العامة

 :  هداف الخاصةاأل
 ركانو .تمكيف الطالبات مف معرفة التشبيو  وأ .ٔ

 ركانو . شبيو وتحديد أساب الطالبات القدرة عمى فيـ النصوص الوارد فييا التإك .ٕ

 مثمة بحياة الطالبات وواقعيف . األربط  .ٖ

لفيـ الموضوع  مقاً لتكوف منط و ,تية والمعنوية في موضوع التشبيو وأركانو وأمثمبياف القرائف المفظت .ٗ
 . 

 : تنظر الخطة السابقة .  الوسائل التعميمية
 ( .  ٜ: ينظر ممحؽ )  األهداف السموكية

 :  خطوات الدرس
 ) دقائق (  ٘التمهيد : )  -ٔ

 تي : المعمومات السابقة عمى النحو اآل ذىاف الطالبات لمدرس الجديد باستحضار بعضتييئة أ
فما ىي صور البديع التي  : في الدروس السابقة تطرقنا إلى طائفة مف صور البديع , سةالمدرّ 

 درسناىا   
 التورية .  , الطباؽ والمقابمة , الجناس طالبة : السجع ,

بمعنوية القرائف المفظية والمعنوية  رفنا كؿ صورة مف صور البديع ىذه ,عو  , حسنتِ سة : أالمدرّ 
عمى وجود ىذه الصور في  دليالً وكانت لنا  لنا عونا" في فيـ ىذه الموضوعات ,التي كانت 

 ( .  شبيو وأركانوالنص . درسنا ليذا اليوـ ىو صورة مف صور البياف وىو ) الت
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  دقائق(٘-ٖ)عرض القاعدة : – ٕ 
 تي : ى السبورة بخط واضح عمى النحو اآلسة القاعدة عمتثبت المدرّ           

 كثر . التشبيو : عقد مماثؿ بيف شيئيف أو أكثر في وصؼ مشترؾ بينيا أو أ -
 :  أركاف التشبيو -
ف يتو بغير المشبو : وىو الشيء الذي شب - أ ه وىو المتحدث عنو وابرز ركف مف أركاف التشبيو وا 

 صؿ . شئت فيو األ

  او الصورة التي صورت بيا المشبو .وىو الشئ الذي شبيت بو غيره فيو الحدث : المشبو بو - ب
 ساف . ويسمى المشبو والمشبو بو طرفي التشبيو فيما الركناف الرئي       
ط المشبو والمشبو بو . وتكوف حرفًا كالكاؼ وكأف , أو : وىي المفظ الذي يرب أداة التشبيو  -ت

 الخ . اكى...وماثؿ وح , أو فعؿ كأشبوأسمًا كمثؿ وشبو 
 يف . وجو الشبو : ىو الوصؼ المشترؾ بيف الطرف - ت
 
 دقيقة (  ٖٓ – ٕ٘)  التحميل البالغي : – ٖ

ميا ومف ثـ تحمي قاعدة عمى السبورة , فإنيا تعرض مجموعة النصوص ,سة الالمدرّ  تف ثبتبعد أ       
 تي : آلاتحمياًل بالغيًا عمى النحو 

 لييا . مة قراءة جيدة مع الضبط بالشكؿ وأطمب مف الطالبات االستماع إمثالمدّرسة : أقرأ األ
 :  المثال األول

لصفاء ( لما كاف اإلنساف يجيؿ حقيقة األشياء , فقد دعت قمب الصديؽ المخمص كالماء في ا )   
عميو وبذلؾ كاف أوضح داللة منو ليقيسو خر الحاجة مخاطبتو عف شيء يجيمو إلى عرض شيء آ

 يعرؼ .  مر لمف الالتشبيو طريقة إليضاح األ
يكوف نظيرًا لقمب الصديؽ ل الطالبات فمنتأمؿ المثاؿ السابؽ , ففيو يتخير المتكمـ وصفاً تي اعزيز  -

 واستعاف عمى ىذا بالكاؼ .  يشترؾ معو في الصفاء , فشبو قمب الصديؽ في صفاءه بالماء ,
  أف التشبيو ىو .....بناءًا عمى ىذا يمكف القوؿ 
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 كثر . عقد مماثمة بيف شيئيف او أكثر في وصؼ مشترؾ بينيما او أطالبة : 
 وىي ...  حديد أركاف التشبيومف خالؿ المثاؿ السابؽ ت سة : جيد , ويمكف أيضاً المدرّ 

 ووجو الشبو .  ,داة التشبيوطالبة : المشبو , والمشبو بو , وأ
 ىو في المثاؿ السابؽ    يفبو   وأالمدّرسة : جيد , فما ىو المش

 وىو في المثاؿ ) قمب الصديؽ ( .  طالبة : المشبو : ىو الشيء الذي شبيتو بغيره ,
 يف ىو في المثاؿ السابؽ   و   وأب المدّرسة : أحسنِت , وما ىو المشبو

 .وىو ) الماء ( في المثاؿ  طالبة : المشبو بو : ىو الشيء الذي شبيت بو غيره ,
 يف ىي في المثاؿ   وأ    ,  وماىي أداة التشبيو حسنتِ سة :أرّ المد

 وىي في ىذا المثاؿ ) الكاؼ ( .  طالبة : أداة التشبيو : المفظ الذي يربط المشبو والمشبو بو ,
 وأيف ىو في المثاؿ  و   أحسنِت, وما ىو وجو الشب سة :المدرّ 
 .وىو في المثاؿ ) الصفاء (  : وجو الشبو ىو الوصؼ المشترؾ بيف الطرفيف ,طالبة
 .  ,    وبارؾ اهلل فيكف جميعاً  حسنتِ سة : أالمدرّ 

 : نعيد النظر في المثاؿ السابؽ , لنرى كيؼ يمكننا أف نستدؿ عمى وجود التشبيو فيو عزيزاتي الطالبات
   وذلؾ بوجود بعض القرائف التي تعيننا عمى ذلؾ وىي : 

والمشبو بو متطابقاف في اإلفراد في ىذا المثاؿ , وسنرى تطابقيما في فالشبو ة المطابقة ( :  ني) قر  -
 ة لفظية ( . نيراد او التثنية او الجمع وفي التأنيث والتذكير في األمثمة الالحقة ) قر فاإل
مشبو , صفات المشبو بو الى الركة بيف الشيئيف , أي صفة مف المشت قرينة اإلسناد : إسناد الصفة -

 لى ) قمب الصديؽ ( وىي صفة مف صفات الماء . الصفاء ( اأي إسناد صفة ) 

 ة لفظية ( . نيولكف قد يتأخر أحيانا ) قر  ,  و دائماً دـ المشبو عمى المشبو بيتق : ة الرتبة (ني) قر  -

يكوف ىناؾ تشبيو مف دوف وجود أداة تربط المشبو بالمشبو بو , ولو أف ىذه  داة ( : فالنة األي) قر  -
 ة لفظية ( . نيأحيانًا ويفيـ ذلؾ مف السياؽ , ) قر األداة قد تحذؼ 

في سياؽ الجممة لتكوف معناىا الجمالي , فحتى افر اخؿ ىذه القرائف وتتضة السياؽ ( : تتدني)قر  -
والحاؿ والمقاـ يفيـ ذلؾ مف خالؿ سياؽ الكالـ  –رئيساف لاف عدا الركنا – أركاف التشبيو حدلوحذؼ أ

 ة معنوية ( . نيالذي يتطمب المقاؿ . ) قر 
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وذلؾ مف خالؿ نغمة صوت المتكمـ ,  كاف( : قد يفيـ التشبيو حتى مع غياب أحد األر ة التنغيـني)قر  -
 .ة ( ية لفظنيفنبرة صوتو توحي بالتشبيو )قر 

   
اسمًا كمثؿ وشبو او فعاًل كأشبو وماثؿ وحاكى , كالكاؼ او  كوف حرفاً ت بقى أف نعمـ إف أداة التشبيو

 الالحقة .  ألمثمةكما سنرى في ا
 خرى . سة الطريقة نفسيا في تحميؿ األمثمة األوتتبع المدرّ 

 
 دقائق (  ٘التطبيق : ) -ٗ

    سة : مف تعطيني مثاال" عف التشبيوالمدرّ 
 كالسكر في مذاقيا .  ىذه البرتقالة طالبة :
 في المثاؿ    سة : جيد , مف تحدد أركاف التشبيوالمدرّ 
( ىي المشبو , ) السكر ( ىو المشبو بو , ) الكاؼ ( أداة التشبيو , ) مذاقيا (  :   ) البرتقالةطالبة

  وجو الشبو .
 ربعة في المثاؿ  , كيؼ استدلت زميمكَف عمى األركاف األ حسنتِ سة : أالمدرّ 

 في المثاؿ وىي :  طالبة : بوجود عدة قرائف تضافرت
  .فرادفي اإل لمشبو والمشبو بو متطابقاف) قرينة المطابقة ( : فا -
 مف صفات السكر .  فصفة الحالوة مسندة الى البرتقالة , وىي صفةسناد (  : نة اإلي)قر  -

 عمى المشبو بو .  نة الرتبة ( : فالمشبو متقدـ رتبةي)قر  -

 داة التشبيو وىي ) الكاؼ ( موجودة وواضحة في المثاؿ . األداة ( : فأ ةني) قر  -

ويفيـ منو المراد  واضح , لحاؿ والمقاـ الذي قيؿ فيو المقاؿكالـ واسياؽ النة السياؽ ( : في) قر  -
 مف التشبيو . 

 سة : بارؾ اهلل فيؾ . المدرّ 
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 الواجب البيتي : -٘
الواجب البيتي وىو حؿ التمرينات , مع اإلتياف بطائفة لى ة إسخيرة تشير المدرّ ئؽ األفي الدقا       

واالستدالؿ  حديث النبوي الشريؼ واألدب العربي شعرًا ونثرًا,لكريـ والف اعف األمثمة عف التشبيو مف القرآ
 عمى ذلؾ بمعونة القرائف .      
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خطة أنموذجية لتدريس موضوع ) التشبيه المفرد والتشبيه التمثيمي ( عمى وفق منهج القرائن -
 وبالطريقة القياسية لممجموعة التجريبية .

 
 المادة : البالغة     : الخامس األدبي                الصؼ

  تشبيو المفرد والتشبيو التمثيمي ال :الموضوع    :                     اليـو والتاريخ 
 

 (  ٚينظر ممحؽ )  هداف العامة :األ
 :  األهداف الخاصة

 المفرد .  تمكيف الطالبات مف معرفة التشبيو .ٔ

 التمثيمي .  التشبيو مكيف الطالبات مف معرفةت .ٕ

 .المفرد والتمثيمي  كيف الطالبات مف التمييز بيف التشبيوتم .ٖ

 بنوعيو .  ى فيـ النصوص الوارد فييا التشبيوساب الطالبات القدرة عمإك .ٗ

 مثمة بحياة الطالبات وواقعيف . ربط األ .٘

لتكوف  , وأمثمتيما التمثيمي د والتشبيوتبياف القرائف المفظية والمعنوية في موضوع التشبيو المفر  .ٙ
 لفيـ الموضوع .  اً مقمنط

 
 .(  ٜينظر ممحؽ )     األهداف السموكية :

 
 الوسائل التعميمية : 

   .( الكتاب المقررٖبيض والمموف )( الطباشير األٕ),( السبورة ٔ)  

 
 
 



 322     ك ...ــــــــــــــــاملالح
 

 
 

 خطوات الدرس : 
 . دقائق ( ٘-ٖالتمهيد : )  .ٔ
 

 تييئة أذىاف الطالبات لمدرس الجديد باستحضار بعض المعمومات السابقة عمى النحو اآلتي : 
 المدّرسة : ما الموضوع الذي درّسناه في الدرس السابؽ   

 طالبة : درسنا في الدرس السابؽ التشبيو وأركانو . 
 المدّرسة : جيد , فما ىو التشبيو   وما ىي أركاف   

 و عقد مماثمة بيف شيئيف او أكثر في وصؼ مشترؾ بينيما أو أكثر . طالبة : التشبيو : ى
 فيي أربعة أركاف , المشبو والمشبو بو , وأداة التشبيو , ووجو الشبو .  وطالبة ُأخرى : أما أركان

 المدّرسة : أحسنتما , ماذا نقصد بطرفي التشبيو أو الركناف الرئيساف لمتشبيو   
المشبو و المشبو بو , وىما الركناف الرئيساف لمتشبيو وال يمكف حذفيما  طالبة : طرفا التشبيو ىما

 ولكف يمكف حذؼ أداة التشبيو أو وجو الشبو . 
في فيـ  ية والمعنوية التي كانت لنا عوناً ركانو بمعونة القرائف المفظنا التشبيو وأدرسّ  , نتِ سحسة : أالمدرّ 

 ي النص . عمى وجود التشبيو ف لنا دليالً الموضوع وكانت 
 التمثيمي ( .  درسنا ليذا اليوـ صورة ُأخرى مف صور البياف , وىو ) التشبيو المفرد والتشبيو    

 دقائق(٘-ٖ)عرض القاعدة : .ٕ
 تي : ى السبورة بخط واضح عمى النحو اآلسة القاعدة عمتثبت المدرّ            

 و المركب مابالمركب ومف التشبي مف التشبيو ما يشبو فيو المفرد بالمفرد وما يشبو فيو المركب -
صورة مف صور التشبيو المعروفة  ىعرؼ بػ ) تشبيو الصورة أو التشبيو التمثيمي ( ويأتي عميُ 

 مور متعددة . تزعة مف أُ نويكوف وجو الشبو فيو صورة م
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 ( دقيقةٖٓ-ٕ٘)  التحميل البالغي : .ٖ
فإنيا تعرض مجموعة النصوص , ومف ثـ تحمميا سة القاعدة عمى السبورة , ف تثبت المدرّ بعد أ      

 تي : تحمياًل بالغيًا عمى النحو اآل
 ول :  المثال األ 

ف كاف أ نورب ليؿ كأي :      قاؿ المعرّ      سود الطيمساف الصبح في الحسف       وا 
    فيوا المثاؿ السابؽ نجد فيو تشبييا , فمف تستطيع توضيح األركاف األربعة سة : لو تأممنالمدرّ 

 ووجو الشبو الحسف .  ,داة التشبيو : كأفطالبة : المشبو ىو الميؿ , والمشبو بو ىو الصبح , وأ

في  ذلؾ   طالبة : بوجود عدة قرائف تضافرتزميمتكف مف معرفة  , كيؼ تمكنت حسنتِ سة : أالمدرّ 
 المثاؿ وىي :  

إلى الميؿ وىي صفة الصبح ( و نة إسناد صفة الحسف ينة المطابقة في األفراد ( و ) قر ي) قر 
عف  نة األداة لوجود أداة التشبيو كأف ( فضالً يقدـ  عمى المشبو بو ( و ) قر بو متنة الرتبة فالمشي)قر 
 . (ة السياؽ فالحاؿ والمقاـ الذي قيؿ فيو المقاؿ مفيـو مف السياؽ نيقر )

و بو ىو بالمثاؿ السابؽ نجد إف المشتي الطالبات افمنتأمؿ عزيز  , بارؾ اهلل فيؾ , حسنتِ المدّرسة : أ
ي مفرد وىو ) الميؿ ( كما إف المشبو بو ىو مفرد أيضًا وىو ) الصبح ( والصفة المشتركة بينيما ى

 ة المطابقة ( . نيأيضًا ,) قر مفردة  ةصفة واحد
 وىو تشبيو المفرد بالمفرد .  ا النوع مف التشبيو يسمى بالتشبيو المفرد ,ىذ    
 

 .(العصفورة في الرشاقة وخفة الحركة  ىذه الطفمة تشبو (: انيالمثال الث
 ركاف األربعة فيو    ىؿ ىو تشبو مفرد   وما ىي األسة : في المثاؿ السابؽ تشبييا , المدرّ 

 ربعة ىي : طالبة : نعـ , ىو تشبو مفرد , واألركاف األ
 الشبو ىما الرشاقة وخفة ووجيا بو ,المشبو : ىو الطفمة , والمشبو بو العصفورة , وأداة التشبو : تش

 الحركة .
 كيؼ تمكنت زميمتكف مف معرفة ذلؾ    , حسنتِ سة : أالمدرّ 
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 ياؽ . نة السينة األداة وقر يالرتبة , وقر ة نيطالبة : بتضافر , قرينة المطابقة , وقر 
 سمى ىذا التشبيو مفردا"   , ولكف وجو الشبو ىنا كاف متعدد , فكيؼ ن حسنتِ سة : أالمدرّ 
 :  سةب المدرّ يجإف لـ تستطيع الطالبات اإلجابة فت  

 وه الشبو , وذلؾ الف كاًل مف وجيي الشبو عمى حدة ,وج تف تعدد, وا   يسمى ىذا التشبيو مفرداً 
 العصفورة ( ىما الطرفاف . و  و يتكوف مف مفرديف ) الطفمةيوالتشب اقة وخفة الحركة,وىما الرش

 و المفرد . يخرى الخاصة بالتشبفي تحميؿ األمثمة األُ ة نفسيا قسة الطريتتبع المدرّ و      
 : قاؿ امرؤ القيس   المثال الثالث

 ؿػّ مذي في مالءٍ  ارو             عذاري دوّ فعف لنا سرٌب كأف نعاج
مى صورة مركبة يو مبني عخر مف التشبلو نظرنا الى المثاؿ السابؽ نجد أف بيف أيدينا نوع آسة : المدرّ 

 خرى مركبة . بصورة أُ 
    فمف تستطيع تحديد األركاف األربعة لمتشبيو

 سة : جابات فتجيب المدرّ إف لـ تستطيع الطالبات اإل   
بقر الوحشية بيض الظيور , سود القوائـ , تدور ا" مف الإف امرؤ القيس يصور لنا إنو يممح سرب    

ف ػّ ساف يطفشبييا بفتيات حِ كتيا ومشيتيا ) ىذا ىو المشبو ( فعجب بمنظرىا وحر حوؿ رائدىا , وقد أُ 
ووجو الشبو منظرىا  ار ( في مالءاتيف البيض المذيمة بالسواد , أما أداة التشبيو فيي كأف ,بالصنـ ) دوّ 

 مشيتيا اليادئة . و وحركتيا 
نما ىو صورة منتزعة مف ُأمور متعددة ,  بو بصورة منتزعة مف مشو  نرى ىنا إف المشبو ليس مفردًا ,وا 

 .  ُأمور متعددة أيضاً 
 و يسمى : يىذا النوع مف التشب    

 الصورة .  يو التمثيمي أو تشبيوطالبة : التشب
 التمثيمي .  , كيؼ لنا أف نتمكف مف تحديد التشبيو حسنتِ سة : أالمدرّ 

 النص .  ىا فيافر طالبة : بوجود القرائف وتض
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 ذه القرائف وتحديدىا   سة : مف تستطيع استخراج ىالمدرّ 
 سة . المدرّ  بجابة فتجيإف لـ تستطيع الطالبات اإل

بو متطابقاف في كونيما  نة المطابقة ( : فالمشبو والمشبوييو التمثيمي ىي ) قر ولى في التشبنة األيالقر 
نما مركبيف , و ) قر سيل بو بو موجودة بو والمشالتي تربط بيف المش نة األداة ( فأداة التشبيويا مفرديف , وا 

 بدونيا ,فيـ معناه يُ  و التمثيمي اليف التشبنة ميمة ىنا ألينة السياؽ ( فيي قر يوىي )كأف( , أما ) قر 
 .  لحاؿ والمقاـ الذي قيؿ فيو المقاؿفدورىا واضح بحكـ ا

 التمثيمي .  يوبنفسيا في تحميؿ األمثمة اأُلخرى الخاصة بالتش الطريقة سةوتتبع المدرّ     
 دقائق ( ٘التطبيق : ) .ٗ

 و المفرد   يعف التشب مف تعطيني مثاالً  سة :المدرّ 
 .  طالبة : )القط كالنمر لونًا وطبعًا(

    , ومف تحدد األركاف األربعة فيو حسنتِ سة : أالمدرّ 
 الموف والطبع .  طالبة : القط ىو المشبو , والنمر المشبو بو , الكاؼ ىي األداة  ووجيا الشبو

بينا أيضًا إلى وجود القرائف المفظية والمعنوية في المثاؿ . واآلف , مف تعطيني وتن ة: أحسنِت ,سالمدرّ 
 التمثيمي .  مثاال" عف التشبيو

 ًَاللَّوُ حَبَّتٍ هِبئَتُ سُنْبُلَتٍ وُلِّ فِِ سَنَببِلَ سَبْعَ أًَْبَخَجْ حَبَّتٍ وَوَثَلِ اللَّوِ سَبِْلِ فِِ أَهٌَْالَيُنْ ُّنْفِمٌُىَ الَّرِّيَ }هَثَلُ طالبة : قاؿ تعالى :

 (2)عَلِْنٌ{ ًَاسِعٌ ًَاللَّوُ َّشَبءُ لِوَيْ ُّضَبعِفُ

 ية الكريمة   يو في اآلركاف التشبسة : بارؾ اهلل فيؾ , فأيف أالمدرّ 
حاؿ  ًا كثيرًا, وأما المشبو بو فيومقى جزاءاؿ مف ينفؽ قميال" في سبيؿ اهلل ثـ يتطالبة : المشبو ىو ح

ف ووجو الشبو صورة م مف يبذر حبة فتنبت سبع سنابؿ في كؿ سنبمة مائة حبة , واألداة ىي الكاؼ ,
 .  يعمؿ في سبيؿ اهلل قمياًل فيجني مف ثمار عممو كثيراً 

 .  سة : أحسنت , بارؾ اهلل فيؾالمدرّ 
                                                           

 .ٕٔٙ (  البقرة / ٔ)
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 دقائق (  ٘الواجب البيتي : )  .٘
بأمثمة عف  واإلتياف الواجب البيتي وىو حؿ التمرينات ,ة الى سخيرة تشير المدرّ في الدقائؽ األ      
 .  ة واألدب العربي شعرًا ونثراً الشريف ةالنبوي حاديثواألمفرد والتشبيو التمثيمي  مف القرآف الكريـ و اليالتشب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 (12ملحك)                                                
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 لتحصيمياآراء الخبراء في صالحية فقرات االختبار  استبانة
 جامعة ديالى                       

 كمية التربية األساسية   
 الماجستير-الدراسات العميا

 طرائق تدريس المغة العربية 
 .المحترم  األستاذ الفاضل .........................................................

 ورحمة اهلل وبركاته . السالم عميكم
أثر منهج القرائن في تحصيل طالبات المرحمة ) بػ  ترـو الباحثة إجراء دراستيا الموسومة

 ( .اإلعدادية في مادة البالغة واالحتفاظ بها
ولما كانت الدراسة تتطمب إعداد أداة لقياس تحصيؿ الطالبات في المادة التي ُدرست ليف . 

ميًا لطالبات المرحمة اإلعدادية في الموضوعات : )السجع ,الجناس , أعدت الباحثة اختبارًا تحصي
(.ولما تجده ي( لتمثيموالتشبيو المفرد وتشبيو الصورة )ا التورية, التشبيو وأركانو, الطباؽ والمقابمة,

الباحثة فيكـ مف دراية وخبرة عممية تضع بيف أيديكـ ىذا االختبار , راجية إبداء آرائكـ السديدة في 
 حية فقراتو , شاكرةً  لكـ تعاونكـ وتفضمكـ بقراءتو .صال

 مع فائؽ الشكر واالمتناف
 حضرة األستاذ الفاضل :

 كتابة المعمومات اآلتية : ُيرجى
 االسم الثالثي :  

 المقب العممي : 
 التخصص :  
 مكان العمل : 

 الباحثة                                               التوقـيع :      
 سعاد موسى يعقوب السمطاني                                                          
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 بصيغته النهائية لتحصيميا االختبار
            

 تعميمات االختبار
 

 ُأكتبي اسَمِؾ والصؼ والشعبة في الزاوية العميا اليسرى المخصصة لذلؾ.  .ٔ

االختبار جميعيا, وعدـ ترؾ أي منيا .ألف الفقرة متروكة اإلجابة أو غير يرجى اإلجابة عف فقرات  .ٕ
 الواضحة , تعامؿ معاممة اإلجابة غير الصحيحة .

 الصحيحة . تعطى درجة واحدة لكؿ إجابة صحيحة , وصفر لإلجابة غير .ٖ

 تكوف اإلجابة عمى ورقة األسئمة . .ٗ

 
 الصحيحة فيما يأتي :ضعي دائرة حول الحرف الذي يسبق اإلجابة / مالحظة 

 قال رسول اهلل )صمى اهلل عميه وآله وسمم (:  -ٔس
 اجلنة بسالم ". تدخلىا"أيها الناس أفشىا السالم ، وأطعمىا الطعام ، وصلـّىا بالليل والناس نيام ، 

 
 :الفواصل في النص تتمثل بـ

 ـ .السالـ ,الطعاـ , نياـ , بسال -ب     أفشوا السالـ , أطعموا الطعاـ -أ
 الناس نياـ , الجنة بسالـ . -د    أفشوا , أطعموا , وصمػّوا , تدخموا -ج 
 

 يعرف طباق اإليجاب بأنه :  -ٕس
 الجمع بيف كممات ليا معنى مشترؾ .  -ب    الجمع بيف المثبت والمنفي في الجممة . -أ

 نى . تماثؿ لفظتيف في النطؽ والمع -د   الجمع بيف معنييف متضاديف موجبيف . -ج 
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 (2){الْوَسَبقُ ٌَّْهَئِرٍ زَبِّهَ إِلََبِبلسَّبقِ  السَّبقُ ًَالْخَفَّجِ :} قال تعالى  -ٖس

 الجناس في اآلية الكريمة  :-
 التفت الساؽ , يومئذ المساؽ  -ب   الساؽ , بالساؽ            -أ     
 الساؽ , بالساؽ ,المساؽ  -الساؽ , المساؽ               د -ج   
 

 ) قد يضرؾ الشقيؽ  ,وقد ينفعؾ الصديؽ ( . قيل  -ٗس
 يتحول طباق اإليجاب هذا الى طباق سمب عمى النحو اآلتي :-
 قد ال ينفعؾ الشقيؽ , وقد ال ينفعؾ الصديؽ .  -أ

 قد ال ينفعؾ الشقيؽ , وقد ينفعؾ الصديؽ . -ب
 قد ينفعؾ الشقيؽ , وال يضرؾ الصديؽ . -ج 
 قد ينفعؾ الشقيؽ , وينفعؾ الصديؽ . -د 
 

 :  المثال  الذي يشتمل عمى مقابمة  -٘س
 ليس لو صديؽ في السر , وال صديؽ في العالنية .  -أ

 مف أقعدتو نكاية المئاـ , أقامتو إعانة الكراـ . -ب 
 يموت المرء وال تموت ذكراه .  -ج 
 خير الماؿ عيف ساىرة لعيف نائمة . -د 
 
 التي تشتمل عمى فواصل  :اآلية  -ٙس
 (2){الرَّحِينِ الرَّحْمَنِ  الْعَالَمِنيَ رَبِّ لِلَّهِ الْحَمْدُ }: قاؿ تعالى  -أ

                                                           
 .  ٖٓ-ٜٕالقيامة / (ٔ)
 .ٖ-ٕالفاتحة ,  /  (ٕ)
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 (.1وَانْحَرْ{) لِرَبِّكَ فَصَلِّ الْكَىْثَرَ أَعْطَيْنَاكَ إِنَّا }قاؿ تعالى -ب 

 (3) بِبلسٌُّءِ{ لَأَهَّبزَةٌ النَّفْسَ إِىَّ ًَفْسِِ أُبَسِّئُ ًَهَب :}قاؿ تعالى -ج 

 (4{) َّمِنيٍ بِنَبَأٍ سَبَأٍ هِيْ ًَجِئْخُهَ :}قاؿ تعالى  -د 

 

 ".اللين آهي زًعبحنب  ، ًاسرت عٌزاحنب قاؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ "   -ٚس

 ختالف في  :في النص هو االسبب الجناس الناقص -
 نوع الحروؼ .     -أ

 عدد الحروؼ .  -ب
 ترتيب الحروؼ.   -ج
 حركة الحروؼ .  -د
 

 تعرف التورية بأنها إيهام متعمد مقصود بـ :  -ٛس
 بمفظ واحد يحتمؿ معنييف .  -أ   
 بمفظتيف  ليما معنى مشترؾ .  -ب  
 بمفظتيف  متضادتيف  بالمعنى .  -ج  
 بمفظة واحدة منفية .  -د  
 
  اآلية التي فيها طباق سمب  :  -ٜس
  ( .5)النٌُّزُ{ ًَال الظُّلُوَبثُ ًَالًَالْبَصِريُ الْأَعْوََ َّسْخٌَُِ }ًَهَب: قاؿ تعالى  -أ  

                                                           
 ٕ-ٔالكوثر /  (ٔ)
 .  ٖ٘ يوسؼ /  (ٕ)
 .  ٕٕ (  النمؿ /ٖ)
 ٕٓ-ٜٔ (  فاطر /ٗ)
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 (2الْعَظِْنُ{) الْعَلُِِّ ًَىٌَُ الْأَزْضِ فِِ ًَهَب السَّوَبًَاثِ فِِ هَب }لَوُقاؿ تعالى  -ب 

 (3وَسِميبً{) لٌَْالً لَيُوَب ًَلُلْ حَنْيَسْىُوَب ًَال أُفٍّ لَيُوَب حَمُلْ فاَل :}قاؿ تعالى  -ج 

 (4)ٌُّلَدْ{ ًَلَنْ َّلِدْ لَنْ الصَّوَدُ اللَّوُ أَحَدٌ اللَّوُ ىٌَُ }لُلْ: قاؿ تعالى  –د  

 
 .(ذىبنا نختصـ الى الحاكـ فوجدناه قد قضى  )  -ٓٔس
 تتمثل التورية في الجممة السابقة بكممة "قضى " ومعناها البعيد هو :  -
 الحكـ .قضى في  - أ

 قضى قضاًء عادالً . -ب 

 قضى وقتًا ممتعاً  . -ج
 قضى َنْحَبو -د
 

 :  أداة التشبيه  -ٔٔس
 الشيء الذي شبيتو بغيره  -المفظ الذي يربط المشبو بالمشبو بو .ب -أ
 الشيء الذي شبيت بو غيره .  -الوصؼ المشترؾ بيف الطرفيف .  د -ج
 
 في التشبيه  ال يجوز حذف :  -ٕٔس
 المشبو والمشبو بو . –المشبو وأداة التشبيو .                   ب  -أ
 المشبو بو  ووجو الشبو . -المشبو ووجو الشبو .                   د -ج
 

           نجـٌ في رفعٍة وضياءٍ                 تجتميؾ العيوف شرقًا وغربًا                                              أنت   -ٖٔس
 فن البديع في البيت  :  -
 جناس ناقص . -جناس تاـ .                              ب-أ

                                                           

 .  ٗالشورى /(  ٔ)
 . ٖٕ (  اإلسراء / ٕ)
 .ٖ-ٔ (  اإلخالص / ٖ)
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 تشبيو .  –طباؽ سمب .                          د  -ج
 

 والشيب ينيض في الشباب كأنو              ليُؿ يصيح بجانبيو نياُر   -ٗٔس
 نوع التشبيه في البيت  : -
 مفصؿ  -تمثيمي           د -مجمؿ            ج -مفرد           ب -أ
 

 تكون أداة التشبيه :  -٘ٔس
 فعال ً   -حرفًا أو اسمًا أو فعاًل .    د  -اسمًا .   ج  -حرفًا.      ب  - أ

 
 يتميـّز السجع بـ :  -ٙٔس
 اختالؼ كممتيف في الحروؼ .   -أ

 .تشابو الحرؼ األخير مف كؿ فاصمة  -ب 
 تشابو كممتيف واختالفيما في المعنى .  -ج
 تشابو الحروؼ في الكممة األخيرة في كؿ فاصمة .   -د
 

 ) حسامو فتٌح ألوليائو , حتٌؼ ألعدائو (.  : قيل  -ٚٔس
 في هذا النص جناٌس ناقٌص هو : -
 ألوليائو , ألعدائو . –فتح , حتؼ.     د  –حتؼ.         ج  -فتح .      ب  -أ

 
   أي النصوص اآلتية يمثل جناساً  تاما ً  -ٛٔس 

 (2)عَنْوُ{ ًََّنْأًَْىَ عَنْوُ َّنْيٌَْىَ ًَىُنْ :}قاؿ تعالى  -أ
 قاؿ الرسوؿ صمى اهلل عميو وآلو وسمـ :  " الميـ كما حسنت َخْمقي فحسف ُخمقي ". –ب 
 قاؿ البحتري  :  –ج 

 او بيت مف الشَّعربيت مف الشِّعر  والُحسف يظير في بيتيف رونقو     
                                                           

 .  ٕٙ (  األنعاـ  /ٔ)
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 قاؿ الشاعر : لـ نمؽ غيرؾ إنسانًا ُيالذ بو  –د 
 فال برحت لعيف الدىر إنسانا                                             

 تتميز  التورية بـ :  -ٜٔس
 إخفاء الشيء الظاىر بالشيء الظاىر . -أ

 إخفاء الشيء بإظيار غيره . –ب 
 عدـ إخفاء الشيء . –ج 
 إيياـ غير مقصود .  –د 
 

 قال أبو عالء المعري :  -ٕٓس
ف كاف اسود الطيمساف                                                                                                                                                                                    وليٌؿ كأنو الصبح في الُحسفِ           وا 
  المشبه به في هذا النص الشعري  : -
 الطيمساف  . –الُحسف د   –الصبح    ج  –ليٌؿ     ب  -أ

 
 حدد البالغيون أركان التشبيه بـ :   -ٕٔس
 المشبو ووجو الشبو وأداة التشبيو . –المشبو والمشبو بو .         ب  -أ

 التشبيو . المشبو والمشبو بو وأداة –ج 
 المشبو والمشبو بو وأداة التشبيو ووجو الشبو .  –د  

 ُيْعرف تشبيه الصورة أو التشبيه التمثيمي بأن :  -ٕٕس
 وجو الشبو فيو صورة منتزعة مف أمور متعددة .  -أ

 المشبو وأداة التشبيو محذوفاف . –ب 
 أداة التشبيو محذوفة . -وجو الشبو محذوٌؼ .              د –ج 
 
 تضمن أحد النصوص اآلتية تشبيهًا تمثيميًا :   -ٖٕس
  (2){ لَيُيَّ لِبَبسٌ ًَأًَْخُنْ لَىُنْ لِبَبسٌ ىُيَّ :}قاؿ تعالى  -أ

                                                           
 .ٚٛٔ البقرة/  (ٔ)
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 قالت الخنساء : أغر أبمج تأتـ اليداة بو            كأنو عمـٌ  في رأسو نارُ  –ب 
 كأف مثار النقع فوؽ رؤوسنا          وأسيافنا ليؿٌ  تياوى كواكبو    قاؿ بّشار بف ُبرد  :  -ج 
 ومتف كمتف القوس أعوج ُمنَأد      قاؿ الُبحتري في وصؼ الذئب:  لو ذنٌب مثؿ الُرشاِء يجرهُ  –د 
 

 قال الشاعر :    وحديقة غناء ينتظم الندى  -ٕٗس
 بفروعها كالّدر في األسالكِ                                                             

 التحميل الصحيح لمبيت الشعري  :
 المشبو حديقة والمشبو بو الّدر وأداة التشبيو الكاؼ . –أ 

 المشبو بو حديقة والمشبو الّدر وأداة التشبيو مثؿ . –ب 
 حديقة  وأداة التشبيو محذوفة . المشبو الّدر  والمشبو بو-ج 
 أداة التشبيو الكاؼ و المشبو حديقة والمشبو بو محذوؼ  . –د  
 

 :  يحكم عمى التورية إذا  اصطنعت اصطناعًا في غير ما حاجة لها -ٕ٘س
 
 تكتسب رونقاً  وجماالً  . –تفقد رونقيا وبياءىا        ب  –أ 
 لكالـ مترابطًا .تجعؿ ا –تجعؿ الكالـ أكثر قوة     د  –ج 
 
 قال اإلمام عمي )عميه السالم (:  -ٕٙس

 )إف الدنيا واآلخرة عدواف متفاوتاف, وسبيالف مختمفاف ............ (.
 
 الصورة البالغية في النص تمثل :  -
 جناس  -مقابمة     د –تشبيو         ج  –تورية           ب  -أ

 
 الوصف المشترك بين طرفي التشبيه  :   -ٕٚس
 أداة التشبيو . –وجو الشبو    د  –المشبو بو     ج  –المشبو    ب  -أ
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 ورد في النص طباق سمب عند تحويمه إلى مقابمة يصبح :) يموت المرء وال تموت ذكراه (. - ٕٛس
 يموت المرء مرة واحدة ,  وتحيا ذكراه مرات عديدة .  –أ 

 ت المرء وتموت ذكراه .يمو  –ب 
 ال يموت المرء وال تموت ذكراه .  –ج 
 يخمد المرء وال تموت ذكراه .  –د 
 

 قال ذو اإلصبع العدواني يوصي ابنه ُأسيدًا :   -ٜٕس
وال تستأثر عمييـ ،  لقومؾ ُيحّبوؾ , وتواضع ليـ يرفعوؾ , وابسط ليـ وجيؾ يطيعوؾ )ألف جانبؾ

 بشيء يسودوؾ (.
  البالغي في النص :الفن -
 تشبيو .   -د     تورية      -ج   طباؽ       -ب سجع    -أ
 

  قال المتنبي يمدح عمي بن منصور الحاجب    : -ٖٓس
 كالبحر يقذؼ لمقريب جواىرًا    

 جػودًا ويبػعث لمبعيد سحائبا                                    
 كالشمس في كبد السماء وضوؤىا   

 يغشي البالد مشارقًا و مغاربا                                  
 الفن البالغي المشترك بين البيتين :-
 مقابمة  .  -د    سجع   -جػ    طباؽ سمب -ب    طباؽ إيجاب  -أ

                                                           
                  

 
 
 

 ( 13ملحك )                                            
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 درجات طالبات العينة االستطالعية 
   

 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 ٕ٘ 21 ٕٓ 41 14 

2 ٔٚ 22 ٕٓ 42 19 

3 ٕٔ 23 ٔ٘ 43 14 

4 ٕٗ 24 ٕٓ 44 18 

5 ٕٔ 25 ٔ٘ 45 14 

6 ٕٗ 26 ٕٓ 46 18 

7 ٕٔ 27 ٔ٘ 47 9 

8 ٕٗ 28 ٔٚ 48 18 

9 ٕٖ 29 ٔ٘ 49 11 

10 ٕٔ 30 ٔٚ 50 18 

11 ٕٖ 31 ٔ٘ 51 11 

12 ٔٙ 32 ٕٓ 52 18 

13 ٕٔ 33 ٖٔ 53 11 

14 ٕٕ 34 ٔٚ 54 17 

15 ٔٙ 35 ٖٔ 55 20 

16 ٕٕ 36 ٜٔ 56 17 

17 ٕٓ 37 ٖٔ 57 20 

18 ٔٙ 38 ٜٔ 58 17 

19 ٔٙ 39 ٖٔ 59 20 

20 ٔٙ 40 ٜٔ ٙٓ ٕٓ 
 ( 14ملحك )  

  لتحصيمياالبدائل لفقرات االختبار  فاعميةو  مييزيةالصعوبة والقوة التمعامل 
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 فاعمية البدائل  البدائل

 معامل الصعوبة د حـ ب أ المجموعة ت

القوة 
 د حـ ب أ زيةيالتمي

1 

 / 2 13 * 1 العميا
 

0،69 

 

0،25 

 

0،13- 
 
/ 

 

0،06- 

 

 1 3 9 3 الدنيا 0،06

2 

 1 13* / 2 العميا

 2 8 3 3 الدنيا -  -0،19 -0،06 0,31 0,66

3 

 7* 1 / 8 العميا

 2 2 1 11 الدنيا / -0،06 -0،06 -0،19 0،31 0،28

4 

 / 3 9 * 4 العميا

 1 8 2 5 الدنيا -0،06 -0،31 / -0،06 0،44 0،47

5 

 2 1 6 * 7 العميا

 4 2 2 8 الدنيا -0،13 -0،06 / -0،06 0،25 0،25

6 

 / / 14* 2 العميا

 2 3 7 4 الدنيا -0،13 -0،19 / -0،13 0،44 0،66

7 

 / 16 * / / العميا

 2 7 2 5 الدنيا -0،13 / -0،13 -0،31 0،56 0،28

8 

 / 1 2 13* العميا

 2 2 4 8 الدنيا -0،13 -0،06 -0،13 / 0،31 0،66

9 

 / 6 * / 10 العميا

 1 2 1 12 الدنيا -0،06 / -0،06 -0،13 0،25 0،25

10 

 14* / 1 1 العميا

 4 1 2 9 الدنيا / -0،06 -0،06 -0،05 0،63 0،56

11 

 / / / 16* العميا

 3 3 4 6 الدنيا -0،19 -0،18 -0،25 / 0،62 0،31

12 

 1 2 10* 3 العميا

 2 4 5 5 الدنيا -0،06 -0،13 / -0،13 0،31 0،47

13 

 14* / / 2 العميا

 4 1 4 7 الدنيا / -0،06 -0،25 -0،31 0،63 0،56

14 

 / 10* / 6 العميا

 1 3 2 10 الدنيا -0،06 / -0،13 -0،25 0،44 0،59

15 

 / 15* / 1 العميا

 2 9 2 3 الدنيا -0،13 / -0،13 -0،13 0،38 0،75

16 

 2 2 10* 2 العميا

 4 6 5 1 الدنيا -0،12 -0،25 / -0،06 0،31 0،53

17 

 4 11* 1 / العميا

 9 2 3 2 الدنيا -1ٖٔٓ / -0،12 -0،12 0،56 0،56

 / -0،06 -0،13 -0،06 0،25 0،25 6* 3 5 2 العميا 18
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 2 4 7 3 الدنيا

19 

 1 / 15* / العميا

 6 1 6 3 الدنيا -1ٖٔٓ -0،06 / -0،19 0،56 0،66

20 

 1 1 13* 1 العميا

 2 2 8 4 الدنيا 0،06 0،06 / 0،19 0،31 0،66

21 

 16* / / / العميا

 9 3 2 2 الدنيا / -0،19 -0،13 -0،13 0،44 0،78

22 

 / 3 / 13* العميا

 2 5 1 8 الدنيا -0،13 -0،13 -0،06 / 0،31 0،66

23 

 2 11* 3 / العميا

 5 4 4 3 الدنيا -0،019 / -0،06 -0،18 0،44 0،53

24 

 / / 1 15* العميا

 1 2 3 10 الدنيا -0،06 -0،13 -0،13 / 0،31 0،78

25 

 4 1 / 11* العميا

 6 5 3 2 الدنيا -0،13 -0،25 -0،19 / 0،56 0،41

26 

 3 4 7 * 2 العميا

 4 6 2 4 الدنيا -0،06 -0،13 / -0،13 0،31 0،28

27 

 3 11* 1 1 العميا

 4 7 3 2 الدنيا -0،06 / -0،13 -0،06 0،25 0،56

28 

 2 1 2 11* العميا

 5 2 3 6 الدنيا -0،19 -0،06 -0،06 / 0،31 0،53

29 

 / / 2 14 * العميا

 1 1 4 10 الدنيا -0،06 -0،06 -0،13 / 0،25 0،75

30 

 7 / / 9 * العميا

 8 1 2 5 الدنيا -0،06 -0،06 -0،13 / 0،25 0،44

 
 
 
 

                                              
 ( 15لحك ) م

 في اختبار التحصيل درجات مجموعتي البحث
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 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 19 19 24 1 21 19 21 

2 18 20 21 2 20 20 26 

3 15 21 25 3 16 21 25 

4 22 22 22 4 12 22 21 

5 19 23 22 5 24 23 9 

6 16 24 12 6 13 24 23 

7 21 25 21 7 14 25 18 

8 17 26 21 8 28 26 17 

9 20 27 21 9 17 27 21 

10 24 28 23 10 13 28 17 

11 24 29 20 11 18 29 16 

12 25 30 24 12 23 30 17 

13 24 31 20 13 23 31 10 

14 16 32 17 14 19 32 12 

15 23 33 21 15 23 33 23 

16 20 34 23 16 19 34 24 

17 20 35 25 17 17 35 24 

18 21 36 20 18 17 36 12 

 18,69 الوسط الحسابي 20,81 الوسط الحسابي

 4,79 االنحراؼ المعياري 2,96 االنحراؼ المعياري

 22,96 التبايف 8,79 التبايف

 ( 16ملحك ) 
 درجات مجموعتي البحت في اختبار االحتفاظ

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت

1 20 19 26 1 20 19 19 

2 21 20 17 2 18 20 20 

3 15 21 25 3 16 21 19 

4 29 22 24 4 15 22 10 

5 17 23 25 5 16 23 18 
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6 16 24 13 6 23 24 17 

7 26 25 22 7 17 25 17 

8 16 26 24 8 28 26 18 

9 20 27 20 9 24 27 15 

10 26 28 25 10 16 28 15 

11 26 29 21 11 14 29 14 

12 26 30 22 12 20 30 12 

13 28 31 25 13 18 31 10 

14 28 32 17 14 18 32 20 

15 23 33 22 15 11 33 20 

16 20 34 22 16 18 34 26 

17 24 35 25 17 15 35 9 

18 26 36 22 18 18 36 20 

 17,33 الوسط الحسابي 22,33 الوسط الحسابي

 4,18 االنحراؼ المعياري 4,02 االنحراؼ المعياري

 17,49 التبايف 16,17 التبايف
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Abstract 

 The current research aims at knowing the (effect of evidence 

approach in the achievement of preparatory school female students in 

the subject of rhetoric and keeping them ) by verifying and keeping 

the following hypotheses:  

 

1. There is no a statically significant difference at the level of 

(0.05) between the average scores of the experimental group 

students who are studying rhetoric according to the evidence 

approach and the average scores of the controlling group 

students who are studying rhetoric in the traditional approach in 

the achievement test . 

2. There is no a statically significant difference at the level of 

(0.05) between the average scores of the experimental group 

students who are studying rhetoric according to the evidence 

approach and the average scores of the controlling group 

students who are studying rhetoric in the traditional approach in 

the keeping test . 

 

To achieve the aim of the research, the researcher followed the 

procedures of the experimental approach and chose an empirical 

design with partial control consisting   of  two  groups. The first group 

is experimental teaches rhetoric according to the evidence approach 

and the other is controlling teaches rhetoric according to traditional 

approach. 

 

The researcher chose achievement post test and keeping test. Al- 

Iraqiya (Iraqi) preparatory school for girls in Al-Khalis/Diyala 

province was chosen to conduct the experiment. 

 

The research sample consists of (72) students  distributed to (36) 

students in the experimental group and (36) students in the controlling 

group. 
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The researcher accounted statistically between the two groups of 

the research in the variables of the marks of Arabic language of the  

previous year (2009-2010), the chronological age, and the educational 

achievement of  parents and the scores of the test of understanding 

linguistic meaning of Ramziya Al-Ghareeb.  

 

There were  no significant differences between the two groups: 

 The researcher tried to adjust a number of external variable 

which may affect the experiment as to duration of the experiment 

extinction, associated events, maturity factor, measuring instruments, 

and the effect of experimental procedures. 

 

The researcher identifies the scientific material that she studied 

during the period of the experiment and formulated the  goals of these 

behavior target and then she prepared example teaching plans for 

teaching rhetoric . 

 

To measure the impact of the independent variable group the 

researcher prepared achievement test to measure achievement and 

keeping. The test contains (30)  items . multiple choice verified its 

validity and firmness.  

 

The difficulty coefficient, discriminatory power and the wrong 

alternatives of its items were extracted.  

 

After teaching rhetoric to the two groups the researcher applied the 

achievement test to measure the achievement of the students of the 

two groups, then she reapplied it to measure the keeping after (15) 

days. 
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The researcher reached at the following results: 

1. There is a statistically significant difference at the level of 

(0.05) between the average  scores of students in the 

controlling group achievement test and the benefit is for the 

experimental group. 

2. There is a statistically significant difference at the level of 

(0.05) between the average scores of students in the 

controlling group keeping test and the benefit is for the 

experimental group. 

 

According to the results of the research recommended using the 

evidence approach in teaching rhetoric for the preparatory school and 

suggested a number of studies to complete  the current study including 

carrying out a study aims at knowing the effect of evidence approach 

in teaching knowing the effect of evidence  approach in  teaching the 

other branches of Arabic in the intermediate, preparatory and college 

students.   

 

  


