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 أنا الموقع أدناه مقدم الرسالة التي تحمل العنوان:

ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها لدى إاستخدام  فاعلية
 بغزة الحادي عشرطالبات الصف 

اشتملت عليه هذه الرسالة إنما هو نتاج جهدي الخاص، باستثناء ما تمت اإلشارة  أقر بأن ما
ن هذه الرسالة ككل أو أي جزء منها لم يقدم من قبل لنيل درجة أو لقب علمي  إليه حيثما ورد، وا 

 أو بحثي لدى أي مؤسسة تعليمية أو بحثية أخرى.
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 اإلهداء
 

 ، رمحه اهلل تعاىل           .الطاهرة والدي روح إىل 

 وحسن اخلامتة. ورزقها الصحة والعافية  والدتي الغالية، أمدّ اهلل يف عمرها، إىل 

 الصرب. أهلمونيالذين شاطروني اجلهد و ،زوجي وأبنائي إىل 

فلسطني عامة، وشهداء معركة  شهداء ...امجیعً امنّ أكرم هم من إىل

 الذين رووا بدمائهم ثرى الوطن احلبيب. العصف املأكول خاصة،

 كل إنسان محل مشعل العلم، وسافر يف حبور النون والقلم.  إىل 

 إليهم مجيعًا ... أهدي مثرة جهدي   املتواضع.

 الباحث 

 حممود مسلم قرمان
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 شكر وتقدير

 خير على والسالم والصالة البيان، مهعل  و  اإلنسان لقخالذي  العالمين، رب هلل الحمد 

 ...وبعد عليه وسالمه اهلل صلوات محمد سيدنا الكالم، مرامي عن وأبان ،بالضاد نطق من

على جليل فضله، وتتابع نعمه، على ما أمدني من اوآخرا  وجل  أوًلا  ز  فإني أحمد اهلل عبداية 

 الدراسة.ه ذتمام هإلعون وتوفيق 

من ًل ": في الحديث الذي رواه أبو هريرة الن بي صلى اهلل عليه وسلم لقول وامتثاًلا  

ألهل الفضل، يطيب لي ءا وعرفاناا ووفا (،455: 1954 ،)الترمذي "يشكر الناس ًل يشكر اهلل

أن  ذ، منالدراسة ذهه تخطوا دير إلى كل من تابع معيقيل الشكر، وخالص التز دم بجقأن أت

 ة ماثلة.قيقح ت، وغداعلى سوقه تفكرة إلى أن استو  تكان

 ،العلياوعمادة الدراسات ،الجامعة اإلسالميةمن أدين له بواجب الشكر والعرفان لوأو  

 .وعموم القائمين عليها ،وكلية التربية ممثلة بعميدها

زقوت،  شحادة محمد ألستاذي الفاضل الدكتوركما أتقدم بجزيل الشكر وعظيم اًلمتنان  

طائه األثر وبحر ع ،والذي كان لعظيم نصائحهالدراسة،  خالل تفضله باإلشراف على هذه من

وجعل هذا العمل  ،وأحاطه بعنايته ورعايته ،فجزاه اهلل عني خير الجزاء، كبر في رسالتياأل

ا في  والشكر موصول لعضوي لجنة المناقشة الدكتور: محمود ميزان حسناته يوم القيامة، خالصا

ول مناقشة رسالتي، محمد الرنتيسي، والدكتور: خليل عبد الفتاح حماد؛ على عظيم فضلهما بقب

اًلحترام والتقدير، سائالا المولى عز وجل أن يبارك فيهما، وينفع بعلمهما، ويعلي  فلهما مني كل  

 درجاتهما في الدنيا واآلخرة.  
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لى بحور العلم أساتذتي الكرام في قسم المناهج وطرق  التدريس، الذين نهلت من علمهم، وا 
واستفدت من خبراتهم، وأخص منهم بالذكر األستاذ الدكتور عزو عفانة، والدكتور إبراهيم 

 األسطل.
 ،للتقدير حد فال ومعلمين، تربويين ومشرفين جامعات أساتذة من المحكمون السادة أما 

، وأخص منهم بالذكر أنفعه النصح ومن أطيبه، الجهد من بذلوا فقد التعبير، على قدرة وًل
 الدكتور الفاضل إياد عبد الجواد.

وًل يفوتني أن أسجل كلمة شكر وتقدير ألخي وزميلي الدكتور عدلي الشاعر الذي لم  

أتقدم بخالص الشكر لزميلي  العزيزين األستاذ  كماوتوجيهاته القيمة،  ،بآرائه السديدةيبخل علي  

 حسونة، واألستاذ معين كحيل.عمر 

ما يسرني أن أتقدم بالشكر إلى مدرسة الزهراء الثانوية )ب( ممثلة في مديرتها ك 

منفذة اًلستراتيجية، الذي كان ألسلوبها الرائع، وأدائها إيناس داود المعلمة  األختالفاضلة، و 

 المتميز أكبر األثر في نجاح التجربة.

 نم اوقتا  أمضى أو ،اجهدا  بذل أو ،انصحا  قدم لكل من شكري وتقديريفي الختام و  

  الجزاء. عظيم عني الجميع فجزى اهلل ،دراسةال هذه نجازإ على بعيد أو قريب

  ُِلْيِه أ  (.88)هود،   يبُ نِ َوَما َتْوِفيِقي إًلا بِاهلِل َعَلْيِه َتَوكَّْلُت َوا 

 والحمد هلل رب العالمين.

 الباحث
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 ملخص الدراسة

ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل إفاعلية استخدام  هدفت الدراسة إلى معرفة
، وتحددت مشكلة الدراسة في البالغة واًلتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 السؤال الرئيس: 
ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها لدى إاستخدام  ما فاعلية

 بغزة؟  الحادي عشرطالبات الصف 

 وتفرع من السؤال الرئيس األسئلة التالية:
 ستراتيجية خرائط المفاهيم في مادة البالغة العربية؟إلما الصورة المقترحة  -1
مستوى تحصيل طالبات المجموعة على ستراتيجية خرائط المفاهيم إ استخدامما فاعلية  -2

 التجريبية في اًلختبار البعدي في مادة البالغة؟
 لدى نحو مادة البالغةاًلتجاه ستراتيجية خرائط المفاهيم في تنمية إ استخدامما فاعلية  -3

 ؟عشر الحادي طالبات الصف
من طالبات ولتحقيق أهداف الدراسة تم استخدام المنهج شبه التجريبي على عينة عشوائية 

والتعليم   بمديرية التربية، بمدرسة الزهراء الثانوية )ب(الصف الحادي عشر قسم العلوم اإلنسانية
( طالبة، تم تقسيمهن إلى 82م، وبلغ عدد أفراد العينة ) 2014-2013للعام الدراسي  شرق غزة

، ( طالبة41وقوامها ) ستراتيجية خرائط المفاهيمإاألولى تجريبية درست باستخدام مجموعتين: 
ا بالنسبة ألدوات الدراسة فقد أم ( طالبة،41وقوامها ) ة ضابطة درست بالطريقة التقليديةوالثاني

فقرة؛ لقياس مستوى التحصيل ألفراد العينة (48مكون من ) تحصيليببناء اختبار  قام الباحث
في محتوى دروس البالغة المتضمنة في كتاب العلوم اللغوية المقرر على الصف الحادي 

بعد التأكد من صدق و البالغة،  لقياس اتجاه طالبات المجموعة التجريبية نحو، واستبانة عشر
وبعد معالجة البيانات وحللت النتائج، ، تطبيقها على عينة الدراسة أدوات الدراسة، وثباتها، تم

 جاءت نتائج الدراسة على النحو التالي:إحصائياا 
  توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى دًللة(α =0.05  )%  بين متوسط درجات

 مادةلطالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تحصيلهن 
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ستراتيجية خرائط المفاهيم إمما يدلل على فاعلية  ،البالغة لصالح المجموعة التجريبية
 في تدريس البالغة.

 ( توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى دًللةα=0.05  بين متوسط درجات )%
طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في التطبيق البعدي 

وهذا يدل على أن  ،لصالح المجموعة التجريبية البالغة مادةلمقياس اًلتجاه نحو 
 .الطالباتتعديل اتجاهات على ملموس  أثركان لها  خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ

 السابقة أوصت الدراسة بما يلي:في ضوء النتائج 
عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية في أثناء الخدمة؛ لتدريبهم على كيفية التدريس  -

 .خرائط المفاهيم ستراتيجيةإباستخدام 
ثراء، و خرائط المفاهيم ستراتيجيةإاهتمام مركز تطوير المناهج بتبني  - كتاب العلوم اللغوية  ا 

 قسم البالغة بخرائط مفاهيمية حول الموضوعات المقررة.
، خرائط المفاهيم ستراتيجيةإتدريب الطالب المعلمين في كليات التربية على استخدام  -

 ومتابعة ذلك من خالل التدريب الميداني.
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Abstract 
      The study aimed to recognize the effectiveness  of the use of concept 

maps strategy in achieving the Arabic rhetoric and the attitude towards it 

of the female students in grade eleven in Gaza, and the problem of the 

study is identified in this main question :  

 How effective is the use of concept maps strategy in achieving the 

Arabic rhetoric and the attitude towards it of the female students in 

grade eleven in Gaza?    
     The main question is divided into  the following questions :  

1.What's the form of  the  suggested strategy of  concept maps in the 

Arabic rhetoric? 

2. How effective is the use of concept maps strategy on the level of 

achievement of  female students in the experimental group in post test of 

the subject of Arabic rhetoric?                 
3.How effective is the use of concept maps strategy in the development 

of the  attitude   towards the  substance of Arabic rhetoric of grade eleven 

female students in Gaza? 
  To achieve the objectives of the study, semi-experimental  approach 

was used on a random sample of female students in grade eleven  

Department of Humanities at  A-Zahra Secondary School for Girls (B) 

Directorate of Education - East Gaza - the school year 2013- 2014- and 

the total number of specimen is (82 female students),  they have been 

divided into two groups: the first is the experimental group which  

studied by using strategy of concepts  maps and this group consists of 

(41) female students, and the second is the control  group which studied 

through the traditional manner and this group consists also of (41) 

female students. As for the study tools the researcher  has built   

achievement test consisting of (48) paragraphs to measure the level of 

achievement of the specimen individuals in the content of the lessons of 

Arabic rhetoric included in the book of Arabic Linguistic Sciences 

scheduled to grade eleven , and a questionnaire to measure the attitudes 

of the experimental group towards Arabic rhetoric, and after making sure 

of the validity and accountability of study tools which have been 

implemented on  the study sample, and  after analyzing the results, and 
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processing the data statistically, the results of the study come as the 

following : 

- There are statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05%) between the average scores of the experimental group 

students and the average scores in the control group in their achievement 

of Arabic rhetoric  for the good of experimental group, which indicates 

the effectiveness of the strategy of  concept maps in the teaching of 

Arabic rhetoric.  

-There are statistically significant differences at the level of significance 

(α = 0.05%) between the average scores of the experimental group 

students, and the average scores of the control group in post applying of  

the attitude measure towards the  subject of Arabic rhetoric for the good 

of experimental group. 

In light of previous results, the study recommended the following:  

- Holding in-service training courses for teachers of the Arabic language 

to train them on how to teach by using  concept maps strategy. 
- Adopting  a strategy of concept maps by curriculum development 

center through providing linguistic sciences book- section Arabic 

rhetoric- with  conceptual maps on topics. the target  
- - Training of trainers in faculties of education on how to use concept 

maps, and following  this through field training department.   
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 محتوياتفهرس ال

 الصفحة الموضوع

 ت اإلهداء
 ث شكر وتقدير

 ح ملخص الرسالة
Abstract د 

 ر المحتويات فهرس
 ص قائمة الجداول
 ط قائمة األشكال
 ظ قائمة المالحق

 الفصل األول
 خلفية الدراسة وأهميتها

 2 المقدمة
 5 مشكلة الدراسة

 5 الدراسة يتاضفر 
 6 أهداف الدراسة
 6 أهمية الدراسة
 7 حدود الدراسة

 7 مصطلحات الدراسة
 الفصل الثاني

 اإلطار النظري للدراسة
 01 تمهيد

 01 خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ -المحور األول
 01 في التعلم ذي المعنى Ausubelنظرية أزوبل 

 00 مراحل التعلم ذو المعنى
 ب توافرها إلحداث تعلم ذي المعنىالشروط الواج
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 الصفحة الموضوع
 02 ل التي تؤثر في التعلم ذي المعنىالعوام

 01 التعلم ذي المعنىنظرية  الهيكل األساسي التي تقوم عليه
 01 ستراتيجية خرائط المفاهيمإ

 01 المفهوم
 05 خصائص المفاهيم

 05 م المفاهيمتعل  
 06 أهمية تعلم المفاهيم

 07 صعوبات تعلم المفاهيم
 07 مصادر صعوبات تكوين المفاهيم

 01 تعريف خرائط المفاهيم
 21 ائط المفاهيمية والخرائط الذهنيةالفرق بين الخر 

 22 لخرائط المفاهيمساس السيكولوجي األ
 22 األساس الفلسفي لخرائط المفاهيم

 21 أهمية خريطة المفاهيم
 21 أهمية الخرائط المفاهيمية في تنمية المهارات البالغية

 25 ستراتيجية خرائط المفاهيمإتخدام أسس تدريس البالغة باس
 12 استخدامات خرائط المفاهيم

 11 طبيقات التربوية لخرائط المفاهيمالت
 11 تقييم خريطة المفاهيم

 15 ستراتيجية خرائط المفاهيم إنواحي القصور في استخدام 
 15 تصنيفات خرائط المفاهيم

 11 خطوات بناء خريطة المفاهيم
 11 النقاط يجب مراعاتها عند بناء خرائط المفاهيم

 11 ستراتيجية خرائط المفاهيمإإجراءات تدريس البالغة باستخدام 
 10 البالغة العربية -المحور الثاني
 10 تعريف البالغة

 12 نشأة البالغة وتطورها
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 الصفحة الموضوع
 11 األسلوبية في البالغة العربية

 11 علوم البالغة
 16 أهمية تدريس البالغة العربية

 17 أهداف تدريس البالغة
 17 تدريس البالغة العربية التي ينبغي مراعاتها عند سساأل

 51 طرائق تدريس البالغة
 50 خطوات تدريس البالغة
 52 غة العربية في المرحلة الثانويةصعوبات تدريس البال

 51 ترحات عالج صعوبات تدريس البالغةمق
 55 قة البالغة بأفرع اللغة العربيةعال

 51 االتجاه -المحور الثالث
 55 تعريف اًلتجاه

 55 مكونات اًلتجاهات
 61 اًلتجاهاتخصائص 

 60 عوامل تكوين اًلتجاه
 60 تجاهاتأهمية اًل
 62 اًلتجاهات اإليجابية نحو البالغةتنمية 

 61 تغيير اًلتجاهات وتعديلها
 65 طرق قياس اًلتجاهات

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

يم في المواد التعليمية ستراتيجية خرائط المفاهإالمحور األول دراسات تتعلق ب
 المختلفة

61 

 71 التعقيب على دراسات المحور األول
م في مادة اللغة ستراتيجية خرائط المفاهيإدراسات تتعلق ب المحور الثاني
  العربية وفروعها

10 

 16 التعقيب على دراسات المحور الثاني
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 الصفحة الموضوع
 الفصل الرابع

 إجراءات الدراسة
 52 منهج الدراسة

 52 متغيرات الدراسة
 52 مجتمع الدراسة
 52 عينة الدراسة
 51 أدوات الدراسة

 001 إجراءات الدراسة
 006 المعالجة اإلحصائية 

 الفصل الخامس
 وتفسيرهاومناقشتها نتائج الدراسة 

 001 نتائج السؤال األول ومناقشتها وتفسيرها
 001 وتفسيرهانتائج السؤال الثاني ومناقشتها 
 022 وتفسيرهانتائج السؤال الثالث ومناقشتها 

 021 توصيات الدراسة
 021 مقترحات الدراسة
 025 المصادر والمراجع

 011 المالحق
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 قائمة الجداول
 

 الصفحة عنوان الجدول رقم الجدول
 21 أوجه اًلختالف بين خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية (2.1)
 51 .المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطةعدد طالبات  (1.0)
 56  .نقاط اًلتفاق واًلختالف في تحليل محتوى الدروس (4.2)
 57 .جدول مواصفات اًلختبار في صورته األولية (4.3)
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:             

ا الشعوب، فهي أداة األمم و في حياة ومنزلة كبرى، وشأناا عظيماا  ،إن  للغة دوراا مهما
أرقى وسائل اًلتصال اإلنساني،  التفكير والتعبير عن حاجات اإلنسان منذ أقدم العصور، وهي

فمن خاللها يستطيع الفرد التعبير عم ا يكنه من مشاعر وأحاسيس، وما يجول في خاطره من 
رؤى وأفكار؛ لذلك فاألمم تعتز بلغاتها؛ ألنها رمز كيانها، وعنوان شخصيتها، ومستودع تراثها 

مية اللغة عند كل أمة؛ ألنها وتاريخها الفكري والثقافي والفلسفي والديني، ومن هنا كانت أه
  قطعة غالية من تاريخها، ونبض حي من حاضرها، وحياة متجددة في مستقبلها.  

اللغة عنصراا من العناصر التي تتحكم في سلوك الفرد، فهي جزء من كيانه ًل  وتعتبر
ن لم يدرك مكنونه ،فهو يستخدمها كما يستخدم الماء والهواء ،يستطيع اًلستغناء عنها ا وا 

  .(97: 1997،)زقوت وأهميتها وتعقيداتها

واللغة العربية ميزها اهلل سبحانه وتعالى بقرآنه، وخصها بمعجزته، فهي لغة اإلسالم 
الخالد ولغة أبناء العروبة، وفي إحيائها إحياء للدين، ومحافظة على القرآن العظيم، وتمجيد 

             دسة وتهاون في شأنها للوطن والعروبة، وفي إهمالها إهمال لهذه الشعائر المق
 .(48:  1990)عبد العال،

أنزل بها لغة القرآن الكريم   -سبحانه وتعالى  -ومن إكرام اهلل للغة العربية، أن اهلل 
نَُّه َلَتْنِزيُل َربا اْلَعاَلِمينَ  الذي جاء للبشرية كافة، مما أكسبها صفة العالمية، قال تعالى: " َنَزَل  ،َواِ 

وُح اأْلَِمينُ  ، (195-192:)الشعراء ".ِبِلَساٍن َعَرِبيٍّ ُمِبينٍ  ،َعَلى َقْلِبَك ِلَتُكوَن ِمَن اْلُمْنِذِرينَ  ،ِبِه الرُّ
 .(2" )يوسف:  ِإنَّا َأْنَزْلَناُه ُقْرَآناا َعَرِبيًّا َلَعلَُّكْم َتْعِقُلونَ وقال تعالى: " 

على هذا  له نظيراا في معظم لغات العالم، وليس أدل  وتتمتع اللغة العربية بثراء ًل تجد 
ولما كانت البالغة أحد فروع اللغة  ،واتساعها في اًلستعارة والتمثيل ،الثراء من كثرة مفرداتها
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   العربية فهي: "زينة تاج العربية ودليل سالمتها ولسانها وزخرفة كالمها وحلية ألفاظها" 
 .(  2003:3 ،)عايش

لغة متكاملة في جميع فروعها، في القراءة والتعبير واألدب والنصوص  واللغة العربية
، والنحو والنقد والبالغة، فهي وحدة متكاملة وأي خلل في فرع فيها يؤثر في باقي الفروع األخرى

ولما كانت البالغة أحد فروع اللغة العربية فهي: تهدف إلى تمكين الناشئة من استعمال اللغة 
إلى غيرهم بطريقة تسهل عليهم إدراكها وتمثيلها، وتنمية قدرتهم على فهم في نقل أفكارهم 

وتذوق ما فيها من جمال، واًلستمتاع بألوان  ،ثار األدبية الخالدةاألفكار التي اشتملت عليها اآل
تمثيلية ... عن طريق فهم خصائص كل لون من هذه األلوان و األدب من قصيدة وقصة ومقالة 

دراك ما فيها من  قيم جمالية.   وا 

ن دراسة البالغة تساعد المرء على فهم أسرار البالغة القرآنية ومواطن اإلعجاز كما أ
في القرآن الكريم، وذلك من جهة حسن التأليف وبراعة التركيب، وما يتضمنه من إيجاز بديع 

 ،)الهاشمي والعزاوي واختصار لطيف، وما فيه من حالوة وسهولة كالم، وعذوبة وسالسة
2005 :119). 

علم البالغة  قول العسكري: " إن علم البالغة به يعرف إعجاز كتاب  ما يؤكد أهميةوم
ن صاحب العربية إذا أخل   فقد فاتته فضيلته  ،بطلب هذا العلم وفر ط في التماسه اهلل تعالى، وا 

وآخر ردئ، ولفظ حسن وآخر قبيح"  حسن ألنه لم يفرق بين كالم ؛وعلقت به رذيلة فوته
 .( 9: 1984العسكري،)

وتستوجب هذه األهداف العناية بالبالغة في مراحل التعليم المختلفة، وتقديمها بصورة 
ن الطالب من اإلفادة منها، وتوظيفها في واقع حياتهم، إذ ًل تقاس قدرة الطالب على تمك  

نما  بمقدار التذوق األدبي بكثرة ما عرفوه من مصطلحات بالغية، وما حفظوه من تقسيمات، وا 
ما اكتسبوه من مهارة في تذوق جوانب الجمال واإلبداع في النصوص األدبية، واًلهتداء إلى 

 .الصور البالغية فيها
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والمتأمل لتحصيل طلبة المرحلة الثانوية في موضوعات البالغة يالحظ الضعف في 
في هذا المجال التي تمت  العربية والمحلية من الدراسات عديدال أشارت إليهالتحصيل، وهذا ما 

(، ودراسة 2003(، ودراسة عايش)2003(، ودراسة سهمود )2006مثل: دراسة دحالن )
حيث أشارت هذه  ،(1993(، ودراسة جلو )1998(، ودراسة الحوري )2001الحشاش )

 الدراسات إلى ضعف تحصيل الطلبة في المرحلة الثانوية في مادة البالغة وعزوفهم عنها.

( 25وعددهم )كما أثبت استطالع عينة استكشافية قام بها الباحث لمعلمي اللغة العربية 
في المرحلة الثانوية أن مستوى %( من عدد المعلمين العاملين 32معلماا ومعلمة بنسبة )

وأن أسباب ، تحصيل الطلبة في مادة البالغة يتسم بالضعف، وكذلك إقبالهم على المادة ضعيف
  ، طرائق التدريس.مدرسيع إلى عدة عوامل منها: المادة البالغية، الكتاب الرجتهذا الضعف 

للعام  الحادي عشركما قام الباحث بفحص عينة عشوائية من اختبارات طلبة الصف 
درجات الطلبة في أسئلة  تدنيفي مادة اللغة العربية واتضح منها:  2013-2012الدراسي 
 لبالغية.الخلط بين بعض المفاهيم او  ،البالغة

وأشارت بعض الدراسات التي أجريت في مجال البالغة إلى ضرورة مراجعة طرائق 
التي تنمي لدى الطلبة القدرة  ،والتركيز على استخدام طرائق التدريس الحديثة ،التدريس التقليدية

(، ودراسة الحشاش 2003( ودراسة عايش )2006على اًلطالع والبحث مثل دراسة دحالن )
لك شعور الباحث بأن الضعف في مادة البالغة قد يعود في جانب منه إلى كذ، (2001)

في اعتماد معظم معلمي اللغة العربية على أساليب التدريس التقليدية، وذلك من خالل خبرته 
 ؛تربوي، وقيامه بالعديد من الدورات التدريبية لمعلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانويةالف اشر اإل

ستراتيجيات التي تجعل من لذا اهتمت دراسات عديدة في مجال طرائق التدريس بالبحث عن اإل
ستراتيجيات تساعد المتعلم على التعلم تعلماا ذا معنى، والبعد عن التعلم اًلستظهاري، هذه اإل

 ستراتيجية خرائط المفاهيم.إتسهيل عملية التعلم ومنها 
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ستراتيجيات خرائط إي أجريت في مجال تدريس وبالنظر إلى العديد من الدراسات الت
ستراتيجية في اإلهذه المفاهيم لمواد دراسية مختلفة، فقد اتضح أن معظمها توصلت إلى فعالية 

 تحسين التعلم مثل:
(، ودراسة 2011(، ودراسة فندي وعلي )2011(، ودراسة الخرماني )2011دراسة األنصاري )

(، ودراسة عبد 2005دراسة مقابلة والفالحات )و  ،(2010دراسة الشمري )و  (،2010غانم )
  .(2004ودراسة مطر ) (،2004الجواد )

ستراتيجية خرائط إكل ذلك دفع الباحث إلى إجراء الدراسة الحالية بهدف تعرف فاعلية 
وتنمية اتجاهاتهن نحو  ،المفاهيم البالغية الصف الحادي عشرالمفاهيم نحو إكساب طالبات 

 مادة البالغة.

 مشكلة الدراسة: 
 مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: تحددت 

ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها لدى إاستخدام  ما فاعلية
 بغزة؟  الحادي عشرطالبات الصف 

 وينبثق من السؤال الرئيس السابق األسئلة الفرعية التالية: 
 إلستراتيجية خرائط المفاهيم في مادة البالغة العربية؟ما الصورة المقترحة 1- 
مستوى تحصيل طالبات المجموعة على ستراتيجية خرائط المفاهيم إ استخدامما فاعلية 2- 

 التجريبية في اًلختبار البعدي في مادة البالغة؟
 لدى البالغةنحو مادة اًلتجاه ستراتيجية خرائط المفاهيم في تنمية إ استخدامما فاعلية 3- 

 ؟عشر الحادي طالبات الصف

 الدراسة:  يتافرض
 ن:ين اآلتيتين الصفريتيالفرضيت تم صوغألجل تحقيق أهداف الدراسة، 
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%( بين متوسط درجات  α ≤0.05ًل توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى دًللة )1- 
لمادة  البعدي تحصيلهنطالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 

 البالغة.
%( بين متوسط درجات α ≤ 0.05ًل توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى دًللة ) 2-

مقياس ل التطبيق البعديطالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في 
 اًلتجاه نحو البالغة.

 أهداف الدراسة: 
 الدراسة إلى تحقيق ما يأتي:  تهدف

صورة إستراتيجية خرائط المفاهيم في موضوعات البالغة المتضمنة في كتاب  التعرف إلى1- 
 العلوم اللغوية للصف الحادي عشر.

في  مستوى التحصيل الدراسي على فاعلية استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم عنالكشف 2- 
 .مادة البالغة لدى طالبات الصف الحادي عشر

خرائط المفاهيم على اتجاهات أفراد عينة البحث  إستراتيجية استخدام عن فاعلية الكشف3- 
 نحو تعلم البالغة.
 أهمية الدراسة: 

 يأتي:  يماأهمية الدراسة ف كمنت
في حدود علم  – الشمالية والجنوبية بفلسطين محافظاتالأنها من أول الدراسات التربوية ب 1-

 البحث في هذا الموضوع. تالتي تناول –الباحث
 ستراتيجية خرائط المفاهيم.إتركيزها على اختيار طريقة في تدريس البالغة باستخدام 2- 
قد تكون هذه الدراسة عوناا لمشرفي ومعلمي مبحث اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم 3- 
 لالستفادة منها في توظيف خرائط المفاهيم في البالغة.  ؛العالي
نهم من تنظيم المحتوى وفقاا العربية بطرائق تدريسية جديدة، تمك  تزود معلمي اللغة ربما 4- 

 لخرائط المفاهيم.
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 حدود الدراسة:
 :أتيي فيما الدراسة حدود تتمثل    
 )األكاديمي(:   الموضوعي الحد -

المتضمنة في  موضوعات البالغة جميع ستراتيجية خرائط المفاهيم في تدريسإ طبقت الدراسة
 اًلعتيادية. الطريقةب، ومقارنتها كتاب العلوم اللغوية للصف الحادي عشر

 الحد البشري:       -
 مدرسة الزهراءبالعلوم اإلنسانية  قسم عشر الحاديالدراسة على طالبات الصف  تقتصر ا

 .2014-2013الثانوية "ب" في مدينة غزة المسجالت للعام الدراسي 
                                                                                    الحد الزماني:  -
 .2014-2013الدراسة في الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي  تبقطُ 

 شرق غزة. –الدراسة في مديرية التربية والتعليم  تبقطُ   الحد المكاني: -

 مصطلحات الدراسة:  
 الدراسة التعريفات اإلجرائية التالية: تبنى الباحث في هذه

 الفاعلية: 
مدى تحقيق إستراتيجية خرائط المفاهيم لألهداف المرجوة منها في رفع تحصيل طالبات 

 الصف الحادي عشر في مادة البالغة، وتنمية اًلتجاه نحوها. 

 خرائط المفاهيم:
بحيث تبدأ بالمفهوم العام في  ،أشكال تخطيطية توضح العالقة بين المفاهيم البالغية

قمة الخريطة تتبعها نحو القاعدة المفاهيم الفرعية، ويتم توضيح العالقة بين المفاهيم في 
 اًلتجاهين الرأسي واألفقي.

 خرائط المفاهيم:ستراتيجية إ
هي مجموعة من اإلجراءات التي يتبعها المعلم تخطيطاا وتنفيذاا وتقويماا في تدريس 

تستخدم كأداة تدريس؛ لتوضيح العالقات المتبادلة بين المفاهيم البالغية، أو البالغة، وهي 
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العناصر المكونة للموضوع بطرق منظمة ومتكاملة ومتسلسلة، بحيث يتم عرض المفهوم 
 وصوًلا إلى األمثلة.   العام في قمة الخريطة تتبعها نحو القاعدة المفاهيم الفرعيةالبالغي 

 التحصيل: 
مقدرة بالدرجات التي يحددها ، تكتسبه الطالبات من معلومات ومعارف بالغيةناتج ما 

 اًلختبار التحصيلي.

 البالغة: 
تدل على معاٍن مرتبطة بموضوعات  ،هي مجموعة المصطلحات محدودة الدًللة

 .عشر الحاديالبالغة المقررة على طالبات الصف 

  االتجاه:
، البالغة موضوعات تجاه الطالبة تبديها التي الرفض أو القبول مجموعة استجابات هو

 .وتقاس بالدرجة التي تحصل عليها في مقياس اًلتجاه الذي أعده الباحث

 : عشر الحادي الصف طالبات

 مرحلة ضمن والمصنفات سنة،( 16-17)بين أعمارهن وحترات اللواتي الطالبات هن
 .الفلسطيني التعليمي السلم في الثانوي التعليم

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني

 للدراسة اإلطار النظري

 

 ستراتيجية خرائط المفاهيم.إ -المحور األول 

 البالغة العربية. -المحور الثاني 

 االتجاه. -المحور الثالث
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 الفصل الثاني
 النظري للدراسةاإلطار 

 تمهيد:

 تناول هذا الفصل األسس النظرية للدراسة، والتي تتمثل في المحاور الثالثة اآلتية:

المفاهيم، حيث تم فيه تعريف خرائط المفاهيم، واألسس التي تقوم  خرائط إستراتيجية -األول
 عليها، وأهميتها، واستخداماتها، وتطبيقاتها التربوية، وخطوات بنائها.

العربية، حيث تم في هذا المحور تعريف البالغة، وبيان نشأتها وتطورها،  البالغة -الثاني
وعلومها، وأهميتها، وأهدافها، وأسسها، وعالقتها بأفرع اللغة العربية، وطرائق تدريسها، 

 وصعوبات تدريسها، ومقترحات لعالج تلك الصعوبات.

تحديد مكوناته، وخصائصه، وعوامل تكوينه، اًلتجاه، حيث تم فيه تعريف اًلتجاه، و  -الثالث
 وأهميته، وتغيير اًلتجاهات وتعديلها، وطرق قياسها. 

 ستراتيجية خرائط المفاهيم:إ -المحور األول
تعد إستراتيجية خرائط المفاهيم من اإلستراتيجيات المهمة في التدريس، حيث إنها تساعد 

واًلحتفاظ بها، وتناولت الدراسة في هذا  على إحداث روابط بين المفاهيم، مما يسهل تعلمها
المعنى، والتي وضحت أهمية خرائط  ذي اللفظي التعلم في أزوبل نظرية عن الفصل الحديث

المفاهيم كمنظمات توضيحية في تنسيق البنية المعرفية للمتعلم، كما تناولت خرائط المفاهيم من 
ا وأهمية تعليمها، ثم تعريف خرائط حيث تعريف المفاهيم وأنواعها وخصائصها وكيفية تكوينه

المفاهيم، واألساس السيكولوجي والفلسفي لتلك الخرائط، وأهميتها، واستخداماتها وتطبيقاتها 
 التربوية، وخطوات بنائها، وفيما يلي تفصيل ذلك:

 :المعنى ذي التعلم في Ausubel أزوبل نظرية
 علم عالم إلى بأصولها المعنى على القائم المعرفي اللفظي للتعلم أزوبل نظرية تعود

 النظرية هذه خالل من حاول الذي ،"0501Ausubel  David أزوبل دفيد" المعرفي النفس
 .(62: 2111 الجواد، عبد) والمقروءة المنطوقة اللفظية المادة األفراد يتعلم كيف تفسير
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 تكون عندما يحدث المعنى ذا التعلم أن إلى(  001:0556) المنعم وعبد األغا ويشير
 عشوائية، وغير حقيقية أسس على للمتعلم المعرفية بالبنية ترتبط تعلمها المراد الجديدة الخبرات
 ببعض، بعضها مرتبطة والعالقات المفاهيم تكون أن وهو منطقي، معنى ذات تكون بحيث
 المسبقة التعليمية بالخبرة مرتبطة الجديدة الشخصية الخبرة فتكون سيكولوجي، معنى ذات وتكون
 .المرتبطة العقلية البنية في

 السابق والخبرات بالمعرفة ويربطها اللفظية، المعلومات يستقبل المتعلم أن أزوبل ويرى
 :على تعتمدان وفاعليته التعلم سرعة فإن ذلك وعلى اكتسابها،

 .بالسابقة الجديدة المعلومات ارتباط مدى -0

 .للفرد المعرفي البناء داخل وترابطها المعلومات، تنظيم مدى -2

 الزيات،) الجديدة المعلومات واكتساب إكساب على والمتعلم المعلم من كل قدرة مدى -1
0556 :251،251.) 

 :المعنى ذي التعلم مراحل
 ببعدين ترتبط ألزوبل المعنى ذي التعلم نظرية إلى أن( 11:2110) زينة أبو يشير

 :هما أساسيين
 من نوعين طريق عن المعلومات يكتسب فالمتعلم المعلومات، تقديم بطرق يتعلق :األول البعد
 :هما التعلم أنواع
 .للمتعلم النهائي بشكلها المتعلمة للمادة الكلي المحتوى ُيقدم وفيه: اًلستقبالي التعلم -0
 للمتعلم، المتعلمة المادة في الرئيس المحتوى ُيعطى ًل النوع هذا وفي: اًلستكشافي التعلم -2
 .بنفسه يكتشفه أن منه ُيطلب بل

 ربطها أو الجديدة المعلومات لدمج المتعلم يستخدمها التي األساليب ويتضمن :الثاني البعد
 :نوعان وهي المعرفية، ببنيته

 .المعرفية ببنيته يربطها أن دون المعلومات بحفظ المتعلم يقوم عندما وتحدث  استظهارية: -0
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 عشوائية وغير منتظمة بطريقة المتعلمة المادة بربط المتعلم يقوم عندما وتحدث معنى: ذات -2
 المتعلمة بالمادة صلة لها ثابتة فكرية مرتكزات وجود على التعلم ويعتمد سابقاا، يعرفه بما

 .للمتعلم المعرفية البنية في مسبقاا وموجودة
 :المعنى ذي تعلم إلحداث توافرها الواجب الشروط

 :يلي كما الشروط تلك إلى( 011:2112) وزيتون ،( 51: 2111) مطر يشير

 .بالمعنى تعلمه المراد المحتوى يتصف أن -0

 .لديه والمتواجدة بها الصلة وثيقة بالمعرفة الجديدة المعرفة ربط المتعلم يحاول أن -2

 .الالحق للتعلم فكرية ركيزة بمثابة تكون ومرتبطة متصلة مفاهيم يمتلك أن -1

 :المعنى ذي التعلم في تؤثر التي العوامل
 :يلي ما المعنى ذي التعلم في تؤثر التي العوامل أهم من أن( 50: 2111) مطر يرى

 أهم من قبل من المتعلم يعرفه ما أو السابق التعلم أن أزوبل يعتبر: للتعلم المعرفية البنية -0
 .المتعلمة بالمادة واًلحتفاظ التعلم، عملية في تؤثر التي العوامل

 في الموجودة المفاهيم تكون عندما: ووضوحها للمتعلم المعرفية البنية في المفاهيم ثبات -2
 البنية احتواء عملية فإن الجديدة، بالمادة ومتصلة ومنظمة وثابتة واضحة للمتعلم المعرفية البنية

 .معنى ذا التعلم يكون وبذلك أكثر، بفاعلية تتم الجديدة للمفاهيم المعرفية

 المعرفية بالبنية الجديدة المادة ارتباط إمكانية بذلك ويقصد: الجديدة للمادة المعنى إمكانية -1
 .عشوائي غير حقيقياا ارتباطاا

 المفاهيم مخططات استخدام أهمية على المعنى ذات نظريته في أوزوبل ويؤكد
 من لتمكينه وذلك للمتعلم؛ المعرفية البنية تنسيق في( الصورة أو بالرسم) توضيحية كمنظمات

 يتم بحيث المفاهيم، نمذجة طريق عن التفكير بإمكانه المتعلم أن يرى كما الجديدة، المفاهيم فهم
المعنى            ذي التعلم عملية في ومهم أساسي، كمتغير هرمية بصورة المفاهيم تشكيل

 (.11: 0555 عفانة،) و ،( 27: 2112 جبر، أبو)
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 عليه تقوم الذي األساسي الهيكل تشكل التي المفاهيم من مجموعة أزوبل نظرية وتتضمن
 (:117: 0551 قالدة،) و ،( 61: 2111 الجواد، عبد) ومنها النظرية

 إلى جديدة معلومات لدخول نتيجة يحدث الذي التعلم به ويقصد: المعنى ذو والتعلم المعنى -0
 السيكولوجية الناحية فمن المعرفية، بنيته في مختزنة سابقة بمعلومات صلة لها المتعلم، عقل
 جديدة معلومات لدخول نتيجة النفسية، العمليات على تطرأ تغيرات يتضمن المعنى ذا التعلم فإن

 .بالسابقة ترتبط

 الناس تنظيم وطريقة الدراسية، المادة تنظيم طريقة بين توازن يوجد حيث: المعرفية البنية -2
 تصبح بحيث توضيحها، يمكن مادة لكل المفاهيم بنية بأن أوزبل ويعتقد عقولهم، في للمعرفة
 تلك تتضمنه ما مشكالت وحل معينة ميادين لتحليل استخدامها؛ للدارسين يمكن عقلية خريطة
 .الميادين

 في شمولية أكثر مفهوم بواسطة شمولية أقل مفهوم استيعاب ويعني(: التضمين) اًلحتواء -1
 .قبل من المعروفة بالمفاهيم الجديدة المفاهيم وترتبط معناه،

، ُتعرض الدراسية للمادة الرئيسة األفكار معظم أن ويعني: التدريجي التمايز -1  تحليلها ويتم أوًلا
 .عمومية فأقل أقل أفكار إلى أي التفصيالت، إلى بالتدريج

 يتم أن بمعنى السابق، التعلم بمحتوى ربطها يجب الجديدة األفكار أن أي: التكاملي التوفيق -5
 .    سابقاا تعلمه تم بما الالحق التعلم تربط نظم بواسطة المنهج تتابع

 عليها تقوم التي األساسية للمفاهيم استعراضه خالل من الباحث يستخلص تقدم ومما
 التي األساسية القواعد جوهرها في هي المفاهيم هذه أن المعنى ذي التعلم في أزوبل نظرية
 المفاهيم تحتل إذ هرمياا، ترتيباا مرتبة المفاهيم تبين إنها حيث المفاهيم، خرائط عليها ترتكز
 .    األمثلة ثم شمولية األقل المفاهيم تحتها يندرج ثم الهرم، قمة عمومية األكثر
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 ستراتيجية خرائط المفاهيم:إ
تعد  خرائط المفاهيم من اًلتجاهات الحديثة التي يمكن استخدامها بصورة مباشرة في 

المجاًلت، حيث إنها تقوم على النظرية البنائية والتي تركز على أساسين مهمين العديد من 
المعرفة، وتوظيفها، بحيث تكون أكثر عمقاا وتطوراا لدى الفرد، إذ تعكس خرائط  اكتساب وهما:

المفاهيم التعريف البنائي للخبرات المعلَّمة، وتعطي فهماا أعمق للمفاهيم المهمة والمركزية، حيث 
ت فكرة الخرائط المفاهيمية بنظرية أوزبل البنائية؛ إذ أدخل أوزبل مفهوم الخريطة ارتبط

المفاهيمية في العملية التعليمية؛ لتيسير عملية التعلم، بحيث يتم تنسيق المفاهيم وتنظيمها في 
 (. 126: 2110البنية العقلية للمتعلم، وبالتالي تسهيل إدراكها ونموها )عفانة، 

 طو رها Ausubel أوزبل ألفكار ترجمة لمفاهيم إستراتيجية تعليمية، وهيوتعتبر خرائط ا
 في تساعد المفاهيمية الخرائط أن يرى واستخدمها في إكساب المفاهيم، فهو ، Novak نوفاك
 على بينها مبنية العالقة تكون مفاهيم من مؤلفة وأن المعرفة المتعلم، لدى المعرفي البناء تمثل
 من استفاد نوفاك ، ولقد( 17: 2100 الخرماني،) .بطريقة متسلسلة منظَّمةوافتراضات  مبادئ
 (. 520: 2117مبادئها  األساسية والتي تم ذكرها سابقاا )زيتون،  إلى مستنداا أوزبل نظرية

 :المفهوم
 من استخلصت مشتركة، بخصائص تشترك والمثيرات الرموز من مجموعة"هو  المفهوم

  .(15: 2100)الجنابي، "رمز أو باسم عنها يعبر والتي واحدة فكرة في وجمعت متعددة مصادر
 صورة تكوين إلى يؤدي عقلي، نشاط عن عبارة"بأنه:  (11: 2112ملوح ) ويعرفه أبو

 فاصلة، محكية وخصائص سمات لها الخبرات، أو العناصر من لمجموعة مجردة فكرة أو ذهنية
 خالل من إجرائياا تحديده ويمكن ألفاظ، مجموعة أو واحدة بلفظة أو برمز إليه يشار أن يمكن
 . " الرمزية أو واًلصطالح والشمولية التجريد

 مجردة صورة تكوين إلى الهادف العقلي النشاط" :بأنه( 51: 2111) مطر ويعرفه
 الصورة لتلك فتكون المختلفة، والظواهر والخبرات العناصر من مجموعة خالل من وواضحة
 ."أخرى مفاهيم عن تنفصل ًل ومميزات خصائص

 منطقية أو ذهنية صورة عن "عبارة: بأنه( 051: 0555أما اللقاني والجمل فيعرفانه )
 .معين" حدث أو موقف أو موضوع حول
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 ظواهر أو معينة أحداث على ويدل رمز، أو بكلمة عنه ُيعبَّر عقلي تصور: بأنه الباحث ويعرفه
 . مشتركة خصائص لها محددة

 :المفاهيم خصائص
 ،(55: 2111الجواد) عبد :ومنهم المفاهيم خصائص إلى الباحثين من الكثير أشار لقد

 :الخصائص هذه ومن ،(056: 2111) وجلجل ،(11: 2112) جبر وأبو
 .المستخدم التعبير أو اللفظ إليه يشير الذي الشيء معنى عن محددة فكرة هو المفهوم -0

 .ما حدث أو ما، شيء عن الفرد يحملها التي المعاني حصيلة هو المفهوم -2

 .معين موقف لتكرار نتيجة الفرد لدى تجمعت لفكرة تجريد هو المفهوم -1

 المفاهيم من غيره عن تميزه التي الخصائص أو الصفات، من مجموعة المفهوم يتضمن -1
 .األخرى

 .تعقيداا أكثر أخرى إلى مرحلة من الصعوبة في وتتدرج باستمرار، وتنمو المفاهيم تتكون -5

 . المتعلم نضج باختالف تختلف مستويات عدة الواحد للمفهوم -6

 السابقة. الفرد خبرات على للمفهوم الفرد تعلم يعتمد -7

 اللفظية الدًللة -والثاني المصطلح، أو الرمز أو اًلسم -األول: جزأين من المفهوم يتكون -1
 .للمفهوم
 :المفاهيم تعّلم

 (: 215: 2110 المنعم، وعبد األغا)التالية  بالمراحل وتعليمها المفاهيم تعلم تمر عملية
 :المفهوم إلى والتعرف المعلومات تقديم  -األولى المرحلة

 .محددة أمثلة المعلم يقدم -

 فيها تتوافر ًل التي) واألمثلة ،(المفهوم خصائص فيها تتوافر التي) األمثلة بين الطالب يقارن -
 (.المفهوم خصائص
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 .    واختبارها الفروض الطالب بفرض يقوم -

 .األساسية الخصائص على يحتوي الطالب تعريفاا يحدد -

 :المفهوم إلى التوصل اختبار -الثانية المرحلة

 أي إليه، تنتمي ًل أو المفهوم، إلى تنتمي كانت إن يحددون أخرى أمثلة الطالب على يتعرف -
 .سلبية أو إيجابية كانت إن

 .للخصائص تبعاا صياغتها ويعيد للمفاهيم، أسماء ويعطي اًلفتراضات، المعلم يؤكد -

 .عندهم من الطالب بأمثلة يأتي -

 :التفكير إستراتيجيات تحليل -الثالثة المرحلة

 عندما الناس يتخذها التي القرارات ترتيب المفاهيم تعليم في باإلستراتيجية ويقصد
 :التالية الطالب باألعمال يقوم عندما التفكير تحليل ويتم للمفهوم، جديد مثال كل يواجهون

 .التصنيف وأسس المعلومات تنظيم في تراودهم التي األفكار وصف -

 .والخصائص الفروض دور مناقشة -

 .وعددها الفروض نوع مناقشة -

 :المفاهيم تعلم أهمية
 تنبع حيث المعرفية، الحياة في أهمية التعلم جوانب أكثر من للمفاهيم الطلبة تعلم ُيعد

 األثر له يكون مما المفاهيم، هذه تمثلها التي المتعلمة المادة أهمية من المفاهيم تعلم أهمية
    أهمها نقاط عدة في المفاهيم تعلم أهمية برونر ويلخص للتعلم، الدافعية زيادة في األكبر

 (:50: 0552 السويدي،)و ،( 16: 2112 جبر، أبو) و ،( 60: 2111 الجواد، عبد)
      وتنظيم المحتوى، واختيار التعليمية، األهداف تحديد في مهماا دوراا المفاهيم تمثل -0

 .التقويم ووسائل التعليمية، الوسائل
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 .واألحداث األشياء مجموعات بين والربط بالتنظيم تسمح -2

 .الجديدة التعليمية للمواقف التعلم أثر انتقال في تسهم -1

 .والتطبيق التفسير على المتعلم يساعد المفاهيم تعلم -1

 .جديدة مواقف مواجهة عند التعلم إعادة إلى الحاجة من تقل ل -5

 :المفاهيم تعلم صعوبات
      ،(60: 2111 الجواد، عبد) منها عوامل عدة إلى المفاهيم تعلم صعوبات ترجع

 :(16: 2112 جبر، أبو)و
 .المعقدة أو المجردة، العلمية للمفاهيم المتعلم فهم مدى في ويتمثل المفهوم، طبيعة -0

 التي المفاهيم خاصة المفاهيم لبعض اللفظية الدًللة في أو المفهوم، معنى في الخلط -2
 .النواة: مثل علمية كمصطلحات تستخدم

 .الجديدة العلمية المفاهيم لتعلم الالزمة السابقة المفاهيم تعلم صعوبة -1

 .العلمية الطالب خلفية في النقص -1

 :المفاهيم تكوين صعوبات مصادر
 خارجية عوامل عن معظمها في تنشأ المفاهيم تعلم صعوبات أن التربوي األدب يبين

 :الخارجية العوامل داخلية، ومن وعوامل عليها، سلطان للمتعلم ليس
 .المناسبة غير الدراسية المناهج -0
 .وأساليبه التدريس طرائق -2
 أو اإلنجليزية كاللغة األم، اللغة عن تختلف بلغة الطالب تدريس عند خاصة التعليم لغة -1

 .الفرنسية
 وارتباطه دافعيته، ومدى للمفاهيم، فهمه ومدى العلمي، المؤهل مثل: للمعلم ترجع عوامل -1

 .التدريس بمهنة
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 تعلم نحو ودافعيته الطالب استعداد المفاهيم، تعلم صعوبة في تسهم التي الداخلية العوامل ومن
 (.16: 2112 جبر، أبو)التساؤل  روح تشجع ًل قد الطالب فيها يعيش التي والبيئة المفاهيم،

 :تعريف خرائط المفاهيم
 وضع الباحثون تعريفات كثيرة لخرائط المفاهيم نعرض منها ما يلي:

المفاهيم ( بأنها: مخطط مفاهيمي يمثل مجموعة من 012: 2101يعرفها علي وآخرون ) -
المتضمنة في موضوع ما، ويتم ترتيبها بطريقة متسلسلة هرمية بحيث يوضع المفهوم العام في 
أعلى الخريطة، ثم المفهوم األقل عمومية بالتدرج في المستويات التالية، ويتم الربط بين المفاهيم 

 نها.المترابطة بخطوط، أو أسهم يكتب عليها بعض الكلمات التي توضح نوع العالقة بي
أما الرويثي فترى بأنها: مخطط ثنائي البعد تُنظم فيه المفاهيم في مستويات هرمية متعاقبة  -

بدءاا بالمفاهيم العامة الشاملة وانتهاءا بالمفاهيم واألمثلة النوعية، بحيث تتضح فيه العالقات 
ل مستوى من الرأسية بين المفاهيم العامة والفرعية، والعالقات األفقية بين المفاهيم في ك

 (.60: 2115 الرويثي،)المستويات الهرمية 
( بأنها: رسوم تخطيطية تعبر عن العالقات بين 211: 2115ويعرفها سالمة وآخرون ) -

المفاهيم في موضوع ما، كما أنها رسم تخطيطي لتوضيح مجموعة من المعاني المتضمنة في 
 إطار من اًلقتراحات.   

المفاهيم  عرض في تستخدم تدريسية، إستراتيجية اهيم هيالمف ويؤكد الجهني أن خرائط -
تنازلياا،  عمومية األقل المفهوم إلى الخريطة قمة في العام المفهوم من متدرجة هرمية بصورة

: 2117والخاصة )الجهني،  البسيطة المفاهيم إلى وصوًلا  الخريطة المختلفة، عبر مستويات
71 .) 
 رسم تخطيطي" أنها: Primo and Shovlson( 0556وشوفلسون ) بريمو عرفها كما -

مفهومين"              كل بين العالقة إلى تشير رابطة بخطوط المفاهيم تمثل عقد من يتكون
   (.293: 0555 الجندي،)
 مستويات العالقة يوضح تخطيطي رسم: بأنها Soyibo( 0555) سويبو عرفها وكذلك -

 كما ، والعالقات الهرمية للمفاهيم، الطالب فهم تقيس المفاهيم وخرائط المفاهيم، بين الهرمية
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 عمومية، كانت أكثر التي األساسية المفاهيم احتواء على التدرب على المتعلمين تساعد أنها
،  (.251:  0555 الجندي،)وشموًلا  عمومية، األقل واألفكار للمفاهيم، وتجريداا وشموًلا

 لتمثيل مخَطَطة بأنها: "أداة Gowin and Novak ( 22: 0555وجووين ) ويرى نوفاك -
 القضايا".  من إطار مفهوم متضمن في معاني من مجموعة

 

 توضح تخطيطية أشكال :وفي ضوء التعريفات السابقة يعّرف الباحث خرائط المفاهيم بأنها
 القاعدة نحو تتبعها الخريطة قمة في العام بالمفهوم تبدأ بحيث البالغية، المفاهيم بين العالقة
 .واألفقي الرأسي اًلتجاهين في المفاهيم بين العالقة توضيح ويتم الفرعية، المفاهيم

ومن حيث الشكل العام لخرائط المفاهيم، فهي يمكن أن تكون ذات بعد واحد أو ذات بعدين، 
 والخرائط أحادية البعد عبارة عن مجموعة من المفاهيم، تميل أن تكو ن خطاا رأسياا، أما خرائط
المفاهيم ثنائية البعد، فتجمع بين مزايا كل من األبعاد الرأسية واألفقية، ولذلك تسمح وبدرجة 

ا بسيطاا لخريطة 1أكبر بتمثيل العالقات بين المفاهيم تمثيالا تاماا، وشكل رقم ) ( يوضح نموذجا
 (.61: 2111مفاهيمية ثنائية األبعاد )عبد الجواد، 

 القمة                                                                                      

                                                                                                                                                                                                              القاعدة         
 
 (2.0شكل )

 دنموذج مبسط لخريطة مفاهيمية ثنائية األبعا
 
 

 مفاهيمأكثرشموًل

 مفاهيمأقلشموًل

 مفاهيمأقلخصوصية

 أمثلة
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 الفرق بين الخرائط المفاهيمية والخرائط الذهنية:
 المعلومات إلدخال طريقة أسهل وهي نهائية، تنظيمية تفكير أداة الذهنية الخرائط

بداعية فع الة طريقة الذهنية والخريطة المخزنة، المعلومات هذه استرجاع ثم ومن ،للدماغ ألخذ  وا 
األلوان،  تستخدم جميعها أنها: منها أشياء عدة في الذهنية، الخرائط جميع وتشترك الملحوظات،

شكل  تشبه بذلك وهي الخطوط، منه تتفرع بمركز تبدأ إنها حيث واحد، طبيعي تركيب ولها
ا العصبية، الخلية باإلضافة  والكلمات والرموز، الخطوط الذهنية الخرائط جميع تستخدم وأيضا
منظم،  مخطط إلى المملة والتلخيصات وظاتالملح تحويل يمكن وبهذا التخيلية، الرسومات إلى

 منظم عن عبارة الدماغ، وهي عمل لكيفية ومماثل متالئم بشكل يعمل للتذكر وقابل وملون
 من المعلومات فيها وتتدرج الرئيسة األفكار منه مركزي، تتفرع أو رئيس مفهوم يشمل تخطيطي
، األقل إلى شموًلا  األكثر  (.01-5: 2100 حوراني،)ورسومات وألوان رموز وتحتوي على شموًلا

 المتعلم يساعد سريع وأسلوب فعال، عقلي منهج بأنها: (011: 2117) هالل وعرفها
ضافة والمهاري، المعرفي للبناء الجيد التنظيم في آخر جانب من والمعلم جانب من  معارف وا 

 تجزئته خالل من الدراسة موضوع في التفكير لتوسيع خارطة ويرسم منهما، كل لدى جديدة
ضافة  الكلمات تقليل على ويعمل العقل، في موجود هو لما جديدة ومعلومات بيانات وا 

 المعبرة القصيرة والكلمات المنطق يستخدم حيث الدرس، أو الموضوع عرض في المستخدمة
  الرسومات. بين والروابط واأللوان، والصور التوضيحية والرسومات والخطوط

( الخرائط الذهنية بأنها إستراتيجية للتفكير، وتنظيم المعلومات Buzanويعرف بوزان )
بشكل واضح ومرئي بأساليب ممتعة، مستخدمة أشكاًلا وألواناا أو رسوماا تخطيطية، توضح 

 (.12: 2013العالقات بين المعلومات )ضهير، 

 الذهنية: والخرائط المفاهيم خرائط أوجه الشبه بين
 (:35: 2013الذهنية في أن كلتيهما )ضهير،  والخرائط المفاهيم خرائط بين يكمن وجه الشبه

 أداة سهلة للمراجعة، وتثبيت المعلومات. -
 تساعد على التلخيص، وتركيز المعلومات. -
 تساعد على رؤية الموضوع بشمول. -
 منظمات تخطيطية بصرية. -
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 تعتمد في بنائها على المفاهيم العلمية. -
 تراعي الفروق الفردية. -
 أداة للتفكير والتعلم. -
 (:46: 2009الذهنية )وقاد،  المفاهيم والخرائط خرائط بين الفروق أهم

 (2.1جدول )
 الذهنية المفاهيم والخرائط خرائط أوجه االختالف بين

 الذهنية الخرائط المفاهيم خرائط
من مسمياتها: خرائط المفاهيم، خرائط المعرفة، 

 مخططات المفاهيم.  
مسمياتها: خرائط التفكير، خرائط الذهن، من 

 خرائط العقل، خرائط الذاكرة.
 إلى من األعلى هرمياا شكالا  تتخذ أشكالها:
 .األسفل

 

بحيث  الشجرة أو الشعاع، يشبه واحد شكل لها
تكون الفكرة العامة في الوسط واألفكار الفرعية 

 .جميع اًلتجاهات في منتشرة منها

 
 خريطة قضية في أو وممفه من أكثر تتناول
 .واحدة

 خريطة مستقلة. في موضوع كل تتناول

تتكون من مفاهيم علمية، كلمات ربط، روابط 
 عرضية، أمثلة. 

تتكون من مفاهيم علمية، وروابط بين 
المفاهيم، وتستخدم في ذلك الرموز والصور 

 واألشكال والرسوم التوضيحية واأللوان.
تذهب أبعد من المعلومات، وتحوي عالقات  الدرس.تلتزم بحدود المعلومات في 

 جديدة يضعها الطالب بنفسه.
هي إستراتيجية تدريس؛ لتوضيح المادة 

 وتنظيمها.
هي إستراتيجية تعلم يبني فيها الطالب روابط 

 ومهارات.
 .عادة الطالب بإعدادها يقوم .الطالب أو المعلم بإعدادها يقوم

 ًل يمكن استخدامها إًل من قبل صاحبها. فادة منها.يمكن ألي شخص فهم الخريطة واإل
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 :المفاهيم لخرائط السيكولوجي األساس

 على يقوم المتعلم عقل المعرفة في أساسه على تنظم الذي األسلوب أن يرى أوزبل
 العامة المفاهيم تحتل فيه هرمي بناء من الدراسية المادة فيه تتكون إذ سيكولوجي، أساس

 عمومية المفاهيم األقل تحتها وتندرج القمة، العالية المجردة الصفة تحتمل والتي والشاملة
 المعلومات إلى حتى نصل والتخصيص التحديد في العملية هذه تستمر تحديداا، واألكثر

 التمايز، ويزداد تتعلق بالمفاهيم التي الشمولية في التناقص ويظهر واألمثلة، والحقائق التفصيلية
 المتقدم المنظم أن نجد -أوزبل قول حد على- السيكولوجي الهرمي المعرفي البناء إلى وبالنظر
 التعلم مادة من الشمولية والتجريد من عالٍ  مستوى على يكون إذ الهرمي، التنظيم قمة يحتل

التعلم  لمادة التمايز تدعم قابلية فكرية حركة تشكيل في الرئيس الدور يمثل والذي الجديدة،
 داخل الجديدة تنظيم العناصر إلى يؤدي للمادة السيكولوجي التنظيم أن أوزبل قدويعت وتعززه،
، أكثر تصنيفية هياكل  عندما عملية مستمرة بمثابة يكون التعلم ذا المعنى أن ذلك ويوضح شموًلا
 عمليتي من داخل جديدة عالقات اكتساب نتيجة أكثر، بصورة للمفاهيم معاني إضافة تحدث
 (. 57: 2112التكاملي )أبو ملوح،  والتوفيق التدريجي التمايز

 :المفاهيم لخرائط الفلسفي األساس

المفاهيم، أن التعلم ذا المعنى يقوم على دمج الخبرات  يقصد باألساس الفلسفي لخرائط
فكرية  الجديدة مع مفاهيم وخبرات سابقة ومناسبة في البنية المعرفية التي تعتبر بمثابة إرساءات

لذلك، إذ إن هذا الدمج يسمح للتعلم اللفظي ذي المعنى بالظهور، حيث يكون باستطاعة التعلم 
الجديد أن يشكل ارتباطات بشكل كبير بالتجريدات األولية الموجودة في البنية المعرفية من 

 خالل الخبرة المحسوسة السابقة أو الحالية.

وتنظيم هرمي للمفاهيم، إذ يتمثل فيها  المفاهيم تشتمل على عمليات مطابقة وخرائط
التنظيم السيكولوجي والفلسفي، وذلك من خالل التنظيم الهرمي للمفاهيم، ورسم ما بينها من 
عالقات في بنية المادة الدراسية، وهذا التنظيم يساعد المتعلم على فهم طريقة بناء المعرفة مما 

 (.72: 2111 الجواد، عبد)يسهل ربط الخبرة الجديدة بالمعرفة السابقة 
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 :المفاهيم خريطة أهمية

 في استخدامها أهمية التي تناولت خرائط المفاهيم على الدراسات من العديد أجمعت
 تلك توصلت خاص، حيث بشكل أفرع اللغة العربية تدريس في وأهميتها بشكل عام، التدريس
 أهميتها التعليم والتعلم، وعن عملية تحسين المفاهيمية في الخرائط استخدام فاعلية إلى الدراسات
، وشبر وآخرون (51: 2100، والخرماني )(215: 2102عاذرة ) أشار أبو والمعلم للطالب

(، والجهني     16،17: 2115(، وأبو طير )51: 2115(، والناشف )211: 2101)
 تلك كمنوت والمعلم، الطالب من لكل أهمية كبيرة المفاهيمية للخرائط أن ، إلى(75: 2117)

 :اآلتي في األهمية

 بالنسبة للطالب المفاهيمية الخرائط أهمية -أوالا 
 :على الطالب المفاهيمية الخرائط تساعد      

 بين تلك العالقات وفهم سابقاا، درسها التي بالمفاهيم للطالب تقد م التي الجديدة المفاهيم ربط -0
 .له المعرفية البنية في المفاهيم تلك ترسيخ إلى يؤدي مما المفاهيم،

 .أهمية األقل والمفاهيم المهمة، المفاهيم بين التمييز -2
 تعلمه. لما تخطيطي بملخص الطالب تزويد -1
 الشبه واًلختالف بين المفاهيم. التمييز بين أوجه -1
الخريطة  في المفاهيم وتصنيفها تنظيم خالل من لديه، التأملي التفكير وتنمية الطالب تدريب -5

 المفاهيمية.
 زيادة التحصيل الدراسي، واًلحتفاظ بالتعلم. -6
 تنمية اتجاهات المتعلمين نحو المادة الدراسية. -7

  للمعّلم المفاهيمية الخرائط أهمية -ثانياا
 :على المعل م المفاهيمية الخرائط تساعد

 .دراسي أو سنة دراسية فصل أو دراسية وحدة سواء لدرس أو للتدريس؛ التخطيط -0
التدريس؛ فقد تستخدم قبل الدرس )كمنظم متقدم(، أو أثناء شرح الدرس، أو في نهاية  -2

 الدرس.
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 الطالب القيام من يتطلب المفاهيم خريطة رسم إن حيث للتقويم؛ كأداة تستخدم فهي التقويم؛ -1
 يمكن المفاهيميةفالخرائط  وتقويمها، وتركيبها، وتحليلها، وتطبيقها، المعارف، وفهمها، بتذكر

 .الستة المعرفية المستويات لقياس استخدامها
 .الدرس يتطلبه الذي واًلتساع العمق مدى معرفة -1
الخلفية  لنا ُتظهر المفاهيمية الخرائط إن حيث الطالب؛ لدى المعرفية البنية عن الكشف -5

 .معين مفهوم نحو للطالب السابقة
 .وطالبه المعل م بين التعاون روح تنمية -6
 كشف التصورات الخطأ لدى الطالب، والعمل على تصحيحها. -7

 

 المهارات البالغية: تنمية في المفاهيمية الخرائط أهمية

للطالب والمعلم بشكل  وأهميتها عام، بشكل المفاهيمية الخرائط أهمية استعراض خالل من
 من تتكون بطبيعتها فالبالغةالبالغية،  المهارات تنمية في أهميتها نستخلص يمكن أن خاص
 يعد   المفاهيمية الخرائط تكاملية، كباقي أفرع اللغة العربية، واستخدام ذات عالقات مفاهيم،
 الخرائط أهمية تكمن لذا البالغية؛ تنمية المهارات وبالتالي العالقات، تلك لفهم األنسب

  :اآلتي في -حسب رأي الباحث- البالغية المهارات تنمية في المفاهيمية

التركيز  يجب التي الرئيسة البالغية المفاهيم وللمعلمين للطالب المفاهيمية الخرائط تحدد -0
الطالب؛ مما  ذهن في منتظمة البالغية المادة يجعل بدوره وهذا التعل م، عملية خالل عليها

 .البالغي بالمفهوم العالقة ذات المهارات اكتساب على يساعده
ويجعل  المعلم، قبل من اإللقائية الطرق استخدام من يقلل المفاهيمية الخرائط استخدام -2

 خالل من البالغية المهارات تنمية على يساعده مما التعلم؛ عملية في فع اًلا  مشاركاا الطالب

 .البالغية للمادة الفعلية الممارسة
 إن حيث واًلبتكاري، اإلبداعي تفكيرهم تنمية في الطالب يساعد المفاهيمية الخرائط بناء -1

 بين المفاهيم العالقات تمثل التي العرضية الروابط عن البحث الطالب من يتطلب بناءها
 .مترابطة غير أنها األولى الوهلة في له تبدو قد والتي قبل، درسها من التي والمفاهيم الجديدة،
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 :المفاهيم خرائط ستراتيجيةإأسس تدريس البالغة باستخدام 
 المفاهيم خرائط إستراتيجية استخدام الهدف من هذه الدراسة معرفة فاعليةعندما كان 

عشر، فهناك بعض األسس  الحادي الصف طالبات لدى نحوها واًلتجاه البالغة تحصيل على
التي يجب اًلعتماد عليها، وهي مستمدة من األسس العامة لمنهاج اللغة العربية وآدابها وهي 

 (:00،02: 0555العربية،  )الفريق الوطني لمبحث اللغة
 األساس الفكري:  -أوالا 

يهدف هذا األساس إلى التأكيد على أن اللغة العربية لغة عريقة، ترتبط ارتباطاا وثيقاا 
بالنص القرآني الكريم، والنصوص األدبية على اختالف عصورها، وتتمثل هذه العراقة في ثراء 

على التفاعل الخالق مع اللغات المختلفة، دون أن  اللغة العربية، وقابليتها للتطور، وفي قدرتها
 تفقد أصالتها وخصائصها الفنية والجمالية.

 األساس التربوي: -ثانياا
يهدف هذا األساس إلى التأكيد على أهمية التربية ودورها المميز في التعليم والتعلم من 

 خالل األبعاد اآلتية:
 البعد المعرفي:     -0
المعرفة حق لكل فرد في المجتمع، وهي تقتضي اإلفادة من التطور يؤكد هذا البعد أن   

.  الحاصل في وسائل اًلتصال بما يلبي حاجات المجتمع حاضراا ومستقبالا
 البعد اًلجتماعي: -2

فالفرد عضو في جماعة له فيها حقوق، وعليه واجبات، كما يؤكد هذا البعد على أن 
يتها ينهض المجتمع وتسود األمة، ويؤكد كذلك على األسرة هي نواة المجتمع، فبحمايتها ورعا

 ضرورة انتماء الفرد إلى مجتمع ديمقراطي نزيه، يحارب الفساد، ويعلي من شأن الفرد.
 البعد النفسي: -1

البعد ضرورة مراعاة الجوانب النفسية لجميع الطالب في المراحل التعليمية  هذا يؤكد
 بوية الحديثة.المختلفة، مع اإلفادة من الدراسات التر 

أما عن مراعاة هذه األسس في تدريس الطالب باستخدام خرائط المفاهيم فتمثل ذلك في 
 اآلتي:

توضيح المفاهيم البالغية من خالل األمثلة والجمل التي تجسد عالقة الطالب بدينهم  -
 ووطنهم.

 السماح لجميع الطالب بالمشاركة في أنشطة الحصة. -



 

 

26 

 

ربوي؛ وذلك بتبسيط المعرفة المقدمة بحيث تراعي جميع مستويات اإلفادة من األساس الت -
 الطالب.

 تنويع األهداف بمستوياتها المختلفة. -
مفاهيم في بعض أفرع اللغة العربية،  بعض النماذج من إعداده كخرائط ويعرض الباحث

اللغة العربية أن ومنها البالغة والتي تشتمل على الكثير من المفاهيم البالغية، التي يمكن لمعلم 
يبني منها خرائط مفاهيمية تعتبر وسيلة مساعدة له في عمله، ويتضح ذلك في األشكال اآلتية 

(2( ،)3( ،)4   :)  
 
 

 تنقسم إلى                                    
 
 
 
 

 أقسامه                                        
 
 
 
 
 

 أنواعها   من   أنواعها                                                            من       
 
 
 
 

 مثال         مثال           مثال                           مثال            مثال       مثال  

 (2.2شكل )
 .)الخريطة من إعداد الباحث وتصميمه( علوم البالغةل خريطة مفاهيمية

 علوم البالغة

 البديععلم البيانعلم المعانيعلم

 لفظيةال المحسنات المعنوية المحسنات

 السجع الموازنة الجناس التورية التقسيم المقابلة
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 ينقسم إلى                                     
 
 
 

                هو                                                                          هو      

 

 من   أنواعه                                                                               من أنوعه                            

 

    

 لعل  الحقَّ ينتصر.  لعمُرَك هذا ممات الرجال                                                                                                           

 محمد الرجل نعم  !  اإلخوانَ  أكثرَ  ما                                                                          

                                            ..صوره                                        اكتب  

 لتجلْس مكانك.                                        

                           البالغية  قياماا..                                   أغراضه                                         

 عليكم أنفسكم.                                              

 

 

با بلغ تحيتنا.                                       شاور سواك إذا ن       ابتك نائبة.    "ربِّ اشرح لي صدري".                        يا نسيم الصَّ

 فاحمل الجرح وسر جنباا لجنب.                                          "فأتوا بسورة من مثله"                  

 

 األسلوب اإلنشائي

 غيرطلبي طلبي

مايستدعيمطلوبًاغير

 وقتالطلب.حاصل
 .يستدعيمطلوبًالما

استفها التمني النداء األمر

 م
 النهي

 األمرفعل

التعج القسم المدح لرجاءا

 ب

 مضارع مقترن بالم األمر

 المصدر النائب عن فعل األمر

 األمراسمفعل

 الدعاء

هوحصولالشيءعلىوجهالستعالء

 .واإللزام

 التعجيز النصح

 

 التمني

 

 اللتماس

 .)الخريطة من إعداد الباحث وتصميمه( لألسلوب اإلنشائي ( خريطة مفاهيمية2.1شكل )
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 ينقسم إلى                                      
 
 
 

 مثال           

 .                                                              نوع العالقة        البحر على غزة مدينة تقع  

 

 

 أنواعها                              من أنواعها                                                                          من        

 

 تنقسم إلى        

 أنواعها         من                                                                                    

 

 "جميعاا اهلل بحبل واعتصموا"

 ."الرحمة من الذل جناح لهما واخفض"                          "شيباا الرأس واشتعل"             

 ."ودسر ألواح ذات على وحملناه"عالقاته                                                                    

 

 

 

 التعبير بالغياا

 مجازي حقيقي

 مشابهة غيرمشابهة

 الستعارة

 مكنية تصريحية

 الكناية المرسلالمجاز

 كنايةعنموصوف كنايةعنصفة

 الجزئية

 الكلية

 المحلية

 الحالية

 المسببية اعتبارماكان

 اعتبارماسيكون السببية

 )الخريطة من إعداد الباحث وتصميمه(.ألقسام التعبير من الناحية البالغية  ( خريطة مفاهيمية2.1شكل )
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أما في النصوص األدبية، فعند اًلنتهاء من شرح النص األدبي يعطي المعلم تعقيباا عاماا 
يتضمن عدة نقاط يمكن صياغتها على شكل خريطة مفاهيمية، كما هو موضح في الشكل 

 اآلتي: 

 
 

 يتكون من                                      
 
 
 

 ينقسم إلى                                                                                  

 

 

 إلى تنقسم         

 

    

 

 

 

 

 مثال                           مثال                         مثال                            مثال     

 (2.5شكل )
 (.51: 2004)عبد الجواد، لتقييم النص األدبي  خريطة مفاهيمية

 النص األدبي

 الشكل المضمون

 الحقائق واتجاهاتقيم األفكار الشخصيات

 ر الفرعيةالفك   الفكرة الرئيسة

األنماط المفردات

 اللغوية
 التراكيب التعابير
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أما بالنسبة للنحو العربي فهو يمتلئ بالمفاهيم النحوية التي يمكن من خاللها بناء الخرائط 
 :اآلتي الشكل في موضح هو كما المفاهيمية

 
 

 أقسامه                                         
 
 
 

 حالته                                                                        حالته                                                  

 حالته                                             

 

 مثال                                                                              مثال       

 أنواعه                                         على                                                       

 

 

 عالمته                              عالمته               عالمته              مثال                    مثال

 

 

 مثال                مثال 

 

 

عرابه 2.6شكل )  )الخريطة من إعداد الباحث وتصميمه(.( خريطة مفاهيمية لبناء الفعل وا 

 الفعل

 مضارع أمر ماض 

 مبني مبني

 مرفوع منصوب مجزوم

 مبني معرب

 ثبوتالنون الضمة

 الفتح السكون

 السكون حذفالنون حذف حرف العلة ثبوتالنون الفتحة
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 في موضح هو كما وكذلك في فرع اإلمالء يمكن للمعلم بناء العديد من الخرائط المفاهيمية
 :اآلتي الذي أعده الباحث الشكل

 
 

 ترسم  على                                              
 
 
 

 مثال                            مثال                        مثال                                    

 أفئدة                   قراءة        مسؤول                حاًلتها                             

 

 
 
 

 

 مثال                                مثال                                  مثال          

 َرْأفة                          نْشَأة          َسَأل                                     

 

 )الخريطة من إعداد الباحث وتصميمه(( خريطة مفاهيمية للهمزة المتوسطة على ألف 2.7شكل )

 

 

 الهمزة المتوسطة

 ياء واو السطر ألف

 الهمزة كانت إذا
وقبلها مفتوحة

 حرفمفتوح.

 الهمزة كانت إذا
وقبلها ساكنة

 حرفمفتوح.

 الهمزة كانت إذا
وقبلها مفتوحة

 حرفساكن.
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 استخدامات خرائط المفاهيم:

به خرائط المفاهيم من مرونة، فإنها تستخدم في مجاًلت متعددة نظراا لما تتمتع 
: 2117 زيتون،)(،  و216، 215: 2115(، و)سالمة وآخرون، 010: 2101)الشمري، 
،     (72: 2111 الجواد، عبد)(، و105،106: 2116، و)السعدني وعودة، (510،512

 منها: (11: 2112 جبر، أبو)و

 وتصميمها: أداة منهجية لتخطيط المناهج -0
وخريطة  كامل، تربية برنامج أو مقرر، أو لدرس، اشتقاقها يمكن المفاهيم خرائط حيث إن

المعرفي  المكون تصبح العالقة ذات المفاهيم من كبيرة مجموعة على تشمل التي المفاهيم
 أن تكون يمكن النواتج وهذه المقصود، التعلم نواتج على مرتبة سالسل هو المنهج وأن للمنهج،
 حركية. نفس أو معرفية، أو وجدانية، طبيعة ذات

 الشكوى الدائمة على يقضي أن يمكن المناهج في المفاهيم خرائط استخدام أن إلى ويشار
 المناهج. محتوى بين الرابطة انعدام من
 أداة تدريسية: -2

 لتوضيحالمفاهيم كأدوات تعليمية في أثناء التدريس، حيث يمكن استخدامها  تستخدم خرائط
 مقرر، أو دراسية، وحدة في واحد، أو موضوع في المتضمنة المفاهيم بين الهرمية العالقات

 من يزيد الذي األمر وهو يتم تدريسها، التي المفاهيمية لألبنية مختصرة صور تمثل حيث
 خرائط استخدام من األبنية، وبالرغم لتلك هادف ذي معنى تعلم تسهيل في إسهامها احتمالية
 يفضل فإنه قبلية، خريطة دراسته ًلستخدامها يتم الذي للموضوع عامة نظرة إلعطاء المفاهيم

 كخريطة استخدامها أي الموضوع، على من قبل اطلعوا قد المتعلمون يكون أن بعد استخدامها
 بعدية.

 أداة تقويمية:  -1
المفاهيم كوسيلة تقويم غير تقليدية، تحاول الحكم على تعلم المفهوم،  يمكن استخدام خرائط

ليس بلغة التحصيل، ولكن بلغة قدرة المتعلم على ربط المفاهيم الرئيسة للمادة الدراسية بطريقة 
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متسلسلة، ويمكن تحقيق ذلك عن طريق تكليف المتعلمين بأن يرسموا خرائط للمفاهيم، أو أن 
 ناقصة.  يقوموا بإكمال خرائط 
أن خرائط المفاهيم كإستراتيجية تدريسية تعليمية تقف على أسس  Novakولقد بي ن نوفاك 

سيكولوجية متينة؛ فهي ًل تساعد المتعلم على أن يتعلم فحسب، بل تعلمه أن يتعلم كيف يتعلم، 
المفاهيم مما ينمي لديه العمليات والمهارات العلمية، ويطور قدرات التفكير لديه، كما أن خرائط 

تتماشى مع كثير من مبادئ التعلم، ومن بينها المبدأ الذي يرى أن المعرفة تخزن مرتبة 
 (.    511: 2117)زيتون،

 :المفاهيم لخرائط التربوية التطبيقات
( أن التطبيقات التربوية لخرائط المفاهيم تتمثل 110-115: 2116ذكر )السعدني، وعودة، 

 فيما يلي:
المتعلمون من قبل، حيث إن خرائط المفاهيم هي األداة التربوية التي تم  اكتشاف ما يعرفه -0

ابتكارها وتطويرها للوصول إلى بنية المتعلم المعرفية، فهي بمثابة عملية ينطلق منها الطالب 
والمعلمون إلى األمام بطريقة واعية ومدروسة، وعندما يتمكن الطالب من اكتساب مهارة رسم 

كن أن يختاروا عدداا مناسباا من المفاهيم الرئيسة الالزمة لفهم موضوع التعلم، خرائط المفاهيم، يم
 وبناء خريطة تربط بين هذه المفاهيم.

رسم خريطة لمسارات عملية التعلم: وذلك برسم خرائط مفاهيمية شاملة تبين األفكار  -2
تدريس مقرر دراسي  المهمة، وُتظهر المفاهيم الرئيسة التي يمكن أن تؤخذ بعين اًلعتبار عند

خالل نصف عام أو عام دراسي بأكمله، وبعد ذلك يمكن اًلنتقال إلى بناء خرائط للمفاهيم 
توضح جزءاا من المقرر يقع تدريسه في ثالثة أو أربعة أسابيع، وأخيراا يمكن رسم خريطة مفاهيم 

، وهذه لموضوع يتم تدريسه في يوم أو عدة أيام، ثم لموضوع ُيدرس في حصة أو حصتين
المستويات المختلفة لخرائط المفاهيم تساعد المتعلمين على تنظيم األفكار والمعاني والصور 

 الذهنية في بنياتهم المعرفية.
فهم الكتب الدراسية واستخراج المعاني المتضمنة فيها: إن تعلم المرء كيفية القراءة بطريقة  -1

قراءة الكلمات والعبارات عندما تكون قليلة، فعالة يعتبر من األمور بالغة الصعوبة، وقد يصعب 
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وقد يكون من المتعذر بناء خريطة مفاهيم لكل فقرة أو صفحة من الكتاب المقرر، ولكن ليس 
من العسير عمل خريطة مفاهيم لألفكار الرئيسة في جزء أو فصل من الكتاب الدراسي، وهذا 

زيزها، مما يسهل على الطالب العمل يساعد على تدعيم المعاني المستخرجة من النص وتع
 القيام برحلة خالل المادة المتضمنة في مقرر تعليمي كامل بشكل ذي دًللة ومعنى أكثر. 

التخطيط لكتابة البحوث: حيث إن معظم الطالب يجدون في كتابة البحوث شيئاا مفزعاا؛  -1
لتي تحطم هذه فهم يعجزون عن تجميع أفكارهم، وتعتبر خرائط المفاهيم واحدة من الطرق ا

العقبة، حيث إن من السهل أن يضع الطالب قائمة ببعض المفاهيم والعالقات التي يريد أن 
يشتمل عليها البحث، وفي خالل دقائق قليلة يمكن بناء خريطة مختصرة للمفاهيم، قد ًل تكون 

طالق منها شاملة لكل األفكار، ولكنها كافية لكتابة الفقرة األولى من البحث، والتي يمكن اًلن
 إلى كتابة بقية فقرات البحث.    

 تقييم خريطة المفاهيم:
يبدو أنه ًل توجد طريقة حاسمة وموحدة لتقييم خرائط المفاهيم وتقديرها، إًل أنه يمكن 

( و 61،65: 2100اًلسترشاد بما قد مه نوفاك وجوين، حيث يتم التقدير فيما يلي )الجنابي،
 (:71،75: 2111الجواد،  ( و )عبد515-511: 2117)زيتون، 

مفهومين مشار إليها بخط موصل وكلمات  العالقات: هل العالقات الدالة على معنى بين -0
 رابطة، هل هذه العالقة صحيحة؟ ُتعطى عالمة واحدة لكل عالقة صحيحة وذات معنى.

تسلسالا هرمياا؟ وذلك في ضوء سياق  التسلسل الهرمي: هل تعكس الخريطة المفاهيمية -2
المادة التي ُرسمت منها الخريطة. ُتعطى خمس عالمات لكل مستوى صحيح من مستويات 

 التسلسل الهرمي.
المفاهيمية روابط ذات معنى  الروابط المتبادلة )الوصالت العرضية(: هل تعكس الخريطة -1

قة الموضحة صحيحة وذات دًللة؟ بين جزء وآخر من التسلسل الهرمي للمفاهيم؟ هل العال
 تبادلية رابطة صحيحة وذات دًللة، وعالمتين لكل رابطة تبادلية لكل عالمات عشر ُتعطى

 صحيحة، ولكنها ًل توضح تركيباا ذا دًللة بين مجموعة من المفاهيم.
كل ل األمثلة: والتي تعتبر أمثلة صحيحة لما يشير إليها اسم المفهوم، وُتعطى عالمة واحدة -1

 مثال.
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 ستراتيجية خرائط المفاهيم في العملية التعليمية:إنواحي القصور في استخدام 

التعليمية إًل أن هناك بعض  العملية بالرغم من األهمية التي تمثلها خرائط المفاهيم في
 (:017: 2101القصور التي قد تقف في طريق استخدامها ومنها )علي وآخرون،  نواحي

 فء على قدر من الخبرة والدراية بفلسفة هذه اإلستراتيجية.تحتاج إلى معلم ك -0
 قلة الوسائل التعليمية التي تتطلبها خرائط المفاهيم، مثل أجهزة العرض. -2
 تطبيقها. في أْكَفاء الطالب يصبح أن قبل التدريب من وقتاا كبيراا تتطلب -1
 .(65: 2100الجنابي،)لدى الطالبقد تأخذ شكالا معقداا ومتشابكاا مما يقلل من اًلستيعاب  -1

 

 :المفاهيم خرائط تصنيفات
به أبو  قام ما وهذا المفاهيم، خرائط تصنيف عند أساسيين عنصرين على اًلعتماد يتم

 النحو على (105: 2115) ( وخطايبة11-25: 2117( وأبو عوكل)12-21: 2115طير)
 اآلتي:
 أنواع: أربعة إلى للطالب تقديمها طريقة تصنف حسب -أوالا 

 فقط: للمفاهيم خريطة -0
 األسهم من خالية فقط، وتكون مفاهيم لها ناقصة مفاهيمية خريطة للطالب يعطى

 كلمات وكتابة مفهومين كل بين تربط األسهم التي رسم المتعلم من وكلمات الربط، ويطلب
 .عليها

 
 
 

         
 (2.1شكل )

 خريطة مفاهيمية تبين أركان التشبيه وصوره.
 
 

 التشبيه
 أركان صور

 بليغ تمثيلي ضمني المشبه به  األداة المشبه
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 فقط: الربط لكلمات خريطة -2
 خاصة وفراغات الربط وكلمات أسهم بها ناقصة مفاهيمية خريطة للطالب يعطى

 .الفراغات في المناسبة المفاهيم كتابة الطالب من بالمفاهيم، ويطلب
 
 

                                
 ينقسم إلى                                                        

                                      
 
 

 هي                                                                منها            
 
 
 
 

 (2.5شكل )
 الربط تبين أركان التشبيه وصوره. لكلمات خريطة مفاهيمية 

      
 :افتراضية خريطة -1

 من ناقصة، ويطلب مفاهيمية وخريطة الربط وكلمات بالمفاهيم قائمة للطالب يعطى
 .الربط وكلمات المفاهيم من يناسبها بما الخريطة إكمال الطالب
، المشبه، المشبه به، أداة التشبيه، بليغ، تمثيلي، ضمني، أركان، التشبيه: المفاهيم قائمة مثال

 صور.
 : ينقسم إلى، هي، منها.الربط كلمات قائمة
 

 التشبيه
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 ينقسم إلى                                                        
                                      

 
 

 هي                                                                منها            
 
 
 

 ( 2.01شكل )
 افتراضية تبين أركان التشبيه وصوره. خريطة مفاهيمية

 المفتوحة: الخريطة -1
 المفاهيم من محددة بقائمة التقيد دون ما، لموضوع مفاهيمية خريطة ببناء الطالب يقوم

 .معين بمرجع أو الكتاب من بنص أو
 :أنواع ثالثة إلى أشكالها حسب المفاهيم تصنف خرائط -ثانياا
 الهرمية: المفاهيم خريطة -0

 تتدرج بحيث هرمية، صورة في المفاهيم ترتيب فيها يتم المفاهيم خرائط من نوع وهي
 واألكثر شمولية األقل المفاهيم إلى الهرم، قمة في خصوصية واألقل شمولية األكثر من المفاهيم

 .الهرم قاعدة في خصوصية
 المجمعة: المفاهيم خريطة -2

 يليه الخريطة، منتصف في العام المفهوم وضع يتم المفاهيم خرائط من آخر نوع وهي
  .الخريطة بناء يتم حتى عمومية األقل المفاهيم ذلك بعد
 المتسلسلة:      المفاهيم خريطة -1

 متسلسل.  بشكل المفاهيم وضع يتم المفاهيم خرائط من نوع وهي

 التشبيه

 أركان 

       المشبه
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 خطوات بناء خريطة المفاهيم:   
المستويات  تبدأ هرمي، بشكل منظ مة مستويات شكل في المفاهيمية الخريطة رسم يتم
تصل  حتى العليا، للمستويات الصعود عند بالتعقيد وتأخذ بسيطة، بمفاهيم الهرم( )قاعدة السفلى
تسلسلي،  نحو على المفاهيمية الخرائط في المفاهيم تتكون وبذلك عام، بمفهوم الهرم قمة إلى

الخريطة  منها تتكون التي العناصر استنباط ويمكن المترابطة، العناصر من عدداا يتضمن
 (:521: 2117)زيتون،  المفاهيمية

 .الهرم أعلى في ويكون العام، المفهوم -0
صناديق أو مربعات أو  أو دائرية، أو بيضاوية، أشكال داخل وتكتب الفرعية المفاهيم -2

 مستطيالت.
 بين المفهومين. الواصل الخط على وتكتب أكثر، أو مفهومين لربط الربط وتستخدم كلمات -1
التسلسل  من أكثر أو مفهومين بين )عرضية( وصلة عن عبارة وهي العرضية الوصالت -1

 .عادة عرضي خط بصورة الهرمي، وتمثَّل
 يفضل أنه إًل بأشكال، عادة تحاط وًل وجدت، إن المفهوم أمثلة عادة وتمثل: األمثلة -5

 .المفاهيم عن لتمييزها دوائر وضعها في
 مثال ذلك:

 المفهوم العام                                                                   
 إلى                           الخطوط العرضية ينقسم                   كلمات الربط                  

 
                                    

 
 

 مثال                       مثال                    مثال                      مثال      
 المفاهيم الفرعية                                          األمثلة                  

 (2.00شكل )
 عناصر الخريطة المفاهيمية.

 

 يانعلم الب

 الكناية الستعارة المجازالمرسل التشبيه
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 لمصممها، المعرفي التنظيم ُتظهر أنها كما إبداعي، نشاط المفاهيمية الخرائط وبناء
 تتسم أنها من الرغم وعلى أجله، من الخريطة صمم الذي الموضوع حول وتجس د معرفته

دراكه المعرفي تنظيمه ومدى المتعلم، لدى التفكير عمق تعكس أنها إًل، نسبياا بالصعوبة  وا 
 التي والمفاهيم والمعارف المعرفي، مخزونه في تتمثل التي والمفاهيم المعارفبين  للعالقات
 حديثاا، وبعد اًلطالع على مجموعة من الدراسات واألبحاث التربوية ومنها: نوفاك تعل مها

 ، والخرماني(72: 2111) الجواد ، وعبد(526: 2117) (، وزيتون25: 0555وجووين )
( 212: 2102(، وأبو عاذرة)7: 2100(، وفندي وعلي)61: 2100، والجنابي)(51: 2100)

 خرائط المفاهيم يمكن بناؤها بالخطوات التالية: يرى الباحث أن
ا أو  اختيار -0 الموضوع الذي سيرسم له خريطة مفاهيم، والذي يمكن أن يكون درساا أو نصا

، ويفضل أن يكون قصيراا؛ حتى ًل يصبح المخطط كبيراا.  فصالا
 الموضوع من أجل تحديد المفاهيم المتضمنة فيه. تحليل هذا -2
تحديد الدًلًلت اللفظية لكل مفهوم وفقاا لما جاء في المحتوى الدراسي؛ من أجل كشف  -1

 الغموض الذي يحيط بدًلًلت بعض األلفاظ.
 تصنيف المفاهيم وفقاا للصفات المشتركة بينها، فتكون إما مفاهيم عامة أو خاصة . -1
اهيم لتصميم خريطة المفاهيم، ويكون الترتيب من األكثر عمومية التي تتميز ترتيب المف -5

بالشمولية، إلى األقل عمومية، ثم المفاهيم الخاصة، وتوضع المفاهيم التي على نفس الدرجة 
من العمومية أو الخصوصية، على نفس الخط أفقياا، ثم توضع األمثلة أسفل المخطط في نهاية 

 لمفاهيمية.كل فرع من الخريطة ا
ربط المفاهيم المتصلة التي تنتمي إلى بعضها البعض بخطوط، والكتابة على كل خط كلمة  -6

ذا ُقرئت مع المفهومين اللذين يقعان  أو حرف جر أو عبارة توضح العالقة بين المفهومين، وا 
 على جانبيها فإنها تشكل جملة مفيدة.

هم في نهاية خط الربط؛ ليبين أن العالقة ليست بين المفاهيم ذات العالقة باستخدام س الربط -7
ثنائية اًلتجاه، كما يحاط المصطلح الدال على المفهوم بإطار، بينما األمثلة ًل تحاط بأي 

 إطار.
هذه الخطوات عند بنائه لخرائط المفاهيم، حيث قام بتحديد  وقد اتبع الباحث

، ثم قام بتصنيف المفاهيم وفقاا الموضوعات وتحليلها، وتحديد المفاهيم الرئيسة والفرعية
 للخصائص المشتركة بينها.
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النقاط أن هناك بعض (  66: 2111 مطر،)و ( 71: 2111 الجواد، عبد)ويوضح 
 يجب مراعاتها عند بناء خرائط المفاهيم منها:

خرائط المفاهيم تعتمد علي نظرة صانع الخريطة، فال توجد خرائط تامة أو صحيحة، ولكن  -0
 ط تعتمد علي معاني المفاهيم.هناك خرائ

ليس من الضروري أن تكون خرائط المفاهيم متماثلة في التفريعات، فقد تكون متفرعة في  -2
 جانب بدرجة أكبر من الجانب اآلخر، وهذه المسألة ًل تشكل درجة كبيرة من األهمية. 

ا.  -1  خرائط المفاهيم بحاجة إلى إعادة رسمها أكثر من مرة؛ كي تصبح أكثر وضوحا
 يخلص الباحث إلى إجراءاتوبعد هذا العرض لخرائط المفاهيم، وخطوات بنائها، 

  :المفاهيم، والمتمثلة فيما يأتي خرائط ستراتيجيةإ البالغة باستخدام تدريس
 . السبورة على الدرس عنوان تكتب ثم للموضوع، تمهد المعلمة -0
 المراد للموضوع تدريجي بشكل المفاهيم خريطة .L.C.D جهاز باستخدام المعلمة تعرض -2

 .شرحه
 .فيها الواردة المفاهيم وتوضح متسلسل، بشكل المفاهيمية الخريطة عناصر المعلمة تناقش -1
 .أخرى بأمثلة وتدعمها المفاهيمية، الخريطة أمثلة المعلمة تناقش -1
 .تعبيرهن من بأمثلة الخريطة على المعروضة األمثلة الطالبات تحاكي -5
 ثم عمل، ورقة خالل من تقويمية كوسيلة المشروح للدرس المفاهيم خريطة المعلمة تعرض -6

 .الخريطة عناصر من نقص ما إكمال الطالبات من تطلب
 .  فيه الواردة النقاط أهم بتلخيص وذلك الدرس، المعلمة تغلق -7
تطلب المعلمة من الطالبات إعداد خريطة مفاهيمية للدرس الجديد كنشاط بيتي، ومناقشتها  -1

 في الحصة التالية.
وقد تم تبني هذه اإلجراءات في تدريس موضوعات البالغة للمجموعة التجريبية، كما تم 

راسة وبهذا تتم إجابة السؤال األول من أسئلة الدبناء دليل للمعلم في ضوء هذه الخطوات، 
 البالغة مادة في المفاهيم خرائط إلستراتيجية المقترحة الصورة ما" والذي ينص على:

 . "العربية؟
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 العربية: البالغة -الثاني المحور

 تعريف البالغة:
الوصول واًلنتهاء، ُيقال: بلغ الشيء يبلغ بلوغاا وبالغاا، أي وصل وانتهى، والبالغ: ما لغة: 

يتبلغ به ويتوصل إلى الشيء المطلوب، ورجل بليغ: حسن الكالم وفصيحه، يبلغ بعبارة لسانه 
 (. 121: 2111ُكْنَه ما في قلبه )ابن منظور،

ا:  جملها ارتباطاا وثيقاا بالمعاني اللغوية لتلك وردت تعريفات كثيرة للبالغة، ترتبط في ماصطالحا
 الكلمة، وتستمد منها الكثير من مدلوًلتها، ومن هذه التعريفات ما يأتي:

"مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته"، هذا بالنسبة إلى بالغة الكالم، أما بالغة  -0
  (.00-5: 2003المتكلم فهي: "ملكة يقتدر بها على تأليف كالم بليغ" )القزويني، 

يراد أنواع  -2 "بلوغ المتكلم في تأدية المعنى حداا له اختصاص بتوفية خواص التراكيب حقها، وا 
 (. 105: 0511التشبيه والمجاز والكناية على وجهها )السك اكي، 

 صورة مع نفسك في كتمكنه نفسه، في فتمكنه السامع، قلب المعنى به تبلغ ما كل "البالغة -1
  .(06:  1984)العسكري، "حسن ومعرض مقبولة

 (. 11: 2111"وصف الكالم بحسن الدًللة وتمامها فيما له كانت دًللة" )الجرجاني،  -1
ا بعبارة فصيحة،  -5 يجاز، وتأدية المعنى أداء واضحا "وضع الكالم  في موضعه من طول وا 

لمخاطبين به"     لها في النفس أثر خالب، مع مالءمة كل كالم للمقام الذي يقال فيه ول
 (. 01: 0551)عتيق، 

ا بعبارة صحيحة فصيحة، لها في النفس أثر خالب، مع  الجليل المعنى تأدية" -6 واضحا
مالءمة كل كالم للموطن الذي ُيقال فيه، واألشخاص الذين ُيخاَطبون"                   

 (.     1: 0555)الجارم وأمين، 
 يف ننشئ الكالم الجميل، المؤثر في النفس، أو يعلمنا كيف"العلم أو الفن الذي يعلمنا ك -7

 (. 251: 0556ننشئ القول األجمل" )الجمبالطي والتوانسي، 
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"العلم الذي يحاول الكشف عن القوانين العامة التي تتحكم في اًلتصال اللغوي، ليأتي على  -1
 (. 051: 0515نمط خاص" )خاطر وآخرون، 
 أمكن للباحث مالحظة ما يأتي: ومن خالل التعريفات السابقة

 ترتبط تلك التعريفات بالمدلوًلت والمعاني التي جاءت في معاجم اللغة لكلمة "بالغة". -
التقاء التعريفات السابقة في ربطها لمفهوم البالغة حول مضمون واحد وهو فن القول  -

 التأثير.والتعبير، وكيفية الوصول به إلى أقصى درجة ممكنة من حسن البيان وقوة 
اختالف التعريفات عند البالغيين لمفهوم البالغة فمنهم من يقصرها على بالغة الكلمة،  -

 ومنهم من يقصرها على بالغة المتكلم، ومنهم من يجمع بين الطرفين كما في تعريف القزويني.   

 وتطورها: البالغة العربية نشأة
ا العرب بفطرتهم الصافية نشأت البالغة بشكل فطري في العصر الجاهلي، وتناوله

وسليقتهم العربية، وانتشرت األسواق األدبية في شبه الجزيرة العربية قبل اإلسالم، وكان الشعراء 
يترددون عليها فيتبارون بالشعر، ثم يحتكمون فيما بينهم، فكانت فنون األدب هذه هي البذور 

ن القرآن الكريم أبلغ من كل بالغة، األولى في حقل البالغة العربية، ولما جاء اإلسالم بنوره كا
فأدهش العرب ببيانه، وأعجزهم بأسلوبه، وتحداهم أن يأتوا بمثله، أو بعشر سور منه، أو بسورة 

الذي قال اهلل في حقه: " وما ينطق  فعجزوا، وقد صاحب بالغة القرآن بالغة الرسول الكريم 
(، فكان أفصح العرب لهجة، وأبلغهم حجة، وأعذبهم كلماا، وأصدقهم حديثاا، 1عن الهوى" )النجم:

 (.07: 2116وأوجزهم عبارة )دحالن، 
كما كان للقرآن الكريم األثر األكبر في ظهور البالغة بهذا الشكل عند العرب، ومن 

ير من المصنفات والمؤلفات القيمة حول بالغة القرآن الكريم، وكشف دًلئل هذا األثر ظهور الكث
سر إعجازه مثل: دًلئل اإلعجاز للقاضي الجرجاني، ومجاز القرآن ألبي عبيدة        

 (.007: 2115)الهاشمي والعزاوي، 

مختلفة وشهدت تجارب متعددة، وكان المصطلح البالغي  البالغة بأطوار ولقد مرت
لمي الدقيق كلما ظهر عالم ألمعي له قدرة على وضع الحدود وصياغة التعريفات، يأخذ معناه الع

ه( كان من أكثر البالغيين دقة في المصطلح، وضبطاا 170ولعل عبد  القاهر الجرجاني )
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للقاعدة ورسماا لألصول، فقد ألف كتابي: دًلئل اإلعجاز وأسرار البالغة، اللذين كانا عمدة 
غة تشهد نمواا حتى القرن الثاني عشر للهجرة، ولكنها توقفت عند رسوم البالغيين، وظلت البال

المتأخرين، ولم يضف إليها في هذا العصر إًل ما يهدف إليه المنهج الحديث في تصنيف 
الموضوعات، فإذا هي تصبح مجموعة من القواعد الجافة كقواعد النحو والصرف      

 (. 7: 2111)مطلوب، 

عربية على حالها من الجمود والتعقيد الذي آلت إليه حتى مطلع ولقد بقيت البالغة ال
العصر الحديث، حين بدأ محمد عبده في التصدي لذلك المنهج الجامد في التعامل مع البالغة، 
وحاول إعادة اكتشاف عبد القاهر من جديد، وذلك حين ُأسند إليه تدريس البالغة في األزهر، 

فحققه وصححه وعمل على نشره، كما فعل نفس الشيء مع فعمد إلى كتاب )أسرار البالغة( 
، ولم يرحل محمد عبده إًل وقد أعيد كتابا عبد القاهر إلى دائرة الضوء (اإلعجاز دًلئل)كتاب 

    (. 001-015: 0556بعد إهمالهما قروناا )عبد اهلل، 

وبعد ذلك بدأت البالغة تنهض من كبوتها فألف حسن الزيات كتابه )الدفاع عن 
(، مبيناا فيه مفهوم البالغة، ووظيفتها، وأهم الشروط الواجب توافرها في 0515البالغة( سنة )

الذي يدعو فيه إلى  (0517) سنة الكالم البليغ، ثم تبعه أمين الخولي في كتابه )فن القول(
منهج بالغي جديد، يقوم على أساس اًلستفادة من الدراسات األدبية واألوروبية، وهو يحاول أن 

 (.                     011: 0511يرفد البالغة العربية بعلم النفس والجمال وغيره من العلوم الحديثة )أبو الرضا، 

سط قضايا البالغة العربية، وقيمها ثم توالى بعد ذلك األدباء الذين يسعون إلى ب
التعبيرية والجمالية، والكشف عن الجوانب المشرقة في التراث البالغي، ولقد بدأت البالغة 
العربية تنهض في العصر الحديث من سباتها وجمودها، ولعل بروز اتجاه األسلوبية في البالغة 

جربة الشعرية في القصيدة العربية، هو العربية الحديثة، واًلهتمام بموضوعات الوحدة الفنية والت
 العربية.    البالغة خير دليل على تواصل محاوًلت التجديد والتطوير في
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 األسلوبية في البالغة العربية: 

يعتبر اًلهتمام باألسلوبية في البالغة العربية توجهاا جديداا، سعى البالغيون المحدثون 
حديثها، وفق اًلتجاهات الحديثة في علم البالغة، من ورائه إلى تطوير البالغة العربية وت

وأساس األسلوبية أن الحقيقة المجردة ألي عمل أدبي أن بنيته لغوية، وأن هذه البنية هي تركيب 
من وحدات صغيرة األصوات والمقاطع التي تتشكل في كلمات، وأشباه جمل، وعالقات وأدوات 

البنية ذات نظام خاص يحكم وحداتها، وأي  ربط بين الجمل، وهي التي تكون األسلوب، وهذه
اختالف في شكلها يؤدي إلى اختالف في نظامها، فالعبارات المختلفة في نظامها تقول كل منها 
شيئاا مختلفاا، ومن هنا فإن األسلوب في مصطلح البالغيين يعني: تلك الوسائل التي يستطيع 

م العناصر التي يتكون منها األسلوب هي: بها األديب نقل فكرته وعاطفته معاا إلى قرائه، وأه
الفكرة والعاطفة واللفظ، كما أن لألسلوب ثالث صفات رئيسة هي: الوضوح والقوة والجمال، وهي 

 (.17: 2102صفات عامة يخضع لها كل أسلوب )الدربي، 

ومما سبق يمكن تحديد مفهوم األسلوبية بأنها: طريقة األديب في اختيار األلفاظ، 
 ها عن أفكاره  وعواطفه؛ بقصد اإليضاح والتأثير.للتعبير ب

 :البالغة العربية علوم

وقد يتبادر إلى  ، والبديع المعاني والبيان: هي ثالثة تتألف البالغة العربية من علوم
بعض األذهان أن هذه العلوم الثالثة البالغية قد نشأ كل واحد منها مستقالا عن اآلخر بمباحثه 

الواقع غير ذلك، فالبالغة قد مر ت بتاريخ طويل من التطور حتى انتهت إلى ما ونظرياته، ولكن 
انتهت إليه، وكانت مباحث علومها مختلطاا بعضها ببعض منذ نشأة الكالم عنها في كتب 

 (.5: 0551السابقين األولين من علماء العربية، وكانوا يطلقون عليها "البيان" )عتيق،
 غة:البال لعلوم تعريف يلي وفيما
 علم المعاني: -0

ويعرف علم المعاني بأنه: "أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكالم لمقتضى 
 الحال بحيث يكون وفق العرض الذي سيق له. 
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 واإليجاز ومن أهم الموضوعات التي يشتمل عليها علم المعاني: الخبر واإلنشاء، واإلسناد،
 .(15: 2112)الهاشمي، والوصل  والمساواة، والفصل واإلطناب

ومن فوائده: الوقوف على أسرار البالغة في منثور الكالم ومنظومه، فنحتذي حذوهما، وننسج 
على منوالهما، ومعرفة وجه إعجاز القرآن من وجهة ما خصه اهلل من حسن التأليف، وبراعة 

ه، وندرك السر التركيب، وما اشتمل عليه من عذوبة، وجزالة، وسهولة، وسالسة؛ فنقتنع ببالغت
   (.12: 0551 المراغي،)في فصاحته، وكيف كان معجزة خالدة على مر  الزمن 

 علم البديع:  -2
الوجوه والمزايا التي تزيد الكالم حسناا وطالوة، وتكسوه بهاء ورونقاا  به يعرف "علم هو

 أهم ومن ،(206: 2112 الهاشمي،)بعد مطابقته لمقتضى الحال، ووضوح الدًللة على المراد" 
 علم البديع: عليها يشتمل التي الموضوعات

  :المحسنات المعنوية ومنها -أ
المطابقة، المقابلة، المشاكلة، المزاوجة، التورية، اللف والنشر، الجمع، التفريق، التقسيم، حسن 

 المدح. يشبه الذم بما التعليل، تأكيد المدح بما يشبه الذم، تأكيد
 المحسنات اللفظية ومنها: -ب

الجناس، السجع ، رد العجز على الصدر، الموازنة، القلب، التشريع، لزوم ماًل يلزم 
  (. 111-111:  2003)القزويني،

وللمحسنات البديعية شروط يجب أن تستوفيها؛ حتى يتحقق لها صفة الحسن، وهذه الشروط هي 
 :(011: 0512 خفاجي وشرف،)

 أن تكون غير متكلفة، وًل متراكمة بجوار بعضها. 
 .أن يطلبها المعنى ويستدعيها المقام 
 .أن تكون في موضعها المالئم من األسلوب 
 .أن ُتكسب الكالم سحراا 

 علم البيان: -3
واإليضاح، وبان الشيء،  الكشف أي وغيرها؛ الدًللة من الشيء به ُبيان ما :لغة البيان

 (.  2003:67بياناا: اتَّضح فهو َبي ٌن )ابن منظور، 
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به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدًللة على نفس  يعرف علم"وفي اًلصطالح: 
 به يعرف ، أو هو "علم(051: 2112 الهاشمي،)ذلك المعنى، مع المطابقة لمقتضى الحال" 

 بالوقوف ليحترز وبالنقصان؛ عليه الدًللة في وضوح بالزيادة مختلفة بطرق الواحد المعنى إيراد
 (.062: 0511المراد منه" )السكاكي،  لتمام مطابقة الكالم في الخطأ عن ذلك على

 (:19، 1998:18ويشمل علم البيان الموضوعات اآلتية )عتيق،
 التشبيه: مفهومه، أركانه، أقسامه، أدواته، أغراضه البالغية. -أ
 .البالغية أغراضه المجاز: مفهومه، أقسامه، -ب
 البالغية. أغراضها مها،أقسا اًلستعارة: مفهومها، -ت
 .البالغية أغراضها أقسامها، الكناية: مفهومها، -ث

 :العربية البالغة تدريس أهمية
تعد البالغة بعلومها الثالثة: البيان والبديع والمعاني، من أجل  العلوم وأشرفها، وتتمثل        

 أهميتها في الجوانب اآلتية:
 الشريفة؛ واألحاديث القرآنية، اآليات في البالغي اإلعجاز أسرار تعرف من الطالب تمك ن -0

والبالغية، كما تمكن  اللغوية قدراتهم وصقل لديهم، اإليماني الجانب تقوية في مما تساهم
دراك المرامي األدبية، األعمال عليها تشتمل التي واألفكار المعاني فهم الطالب من  وا 
 منها النصوص تتكون التي والعبارات، لأللفاظ المباشرة الدًلًلت وراء الكامنة واألغراض
أدبى رفيع         بأسلوب وخواطرهم أفكارهم عن التعبير على الطلبة قدرة وتنمى األدبية،

 (. 25: 0516 عطا،)
الشعرية  الفنية لألعمال األدبي على النقد القدرة من الطالب تمكن أنها الحشاش ويرى -2

بالصور  إلمامهم خالل من األدبي؛ الخيال تنمية في وتساهم جودتها، مستوى وتحديد وتقويمها،
وقصص  قصائد من األدباء، أعمال في الواردة البالغية األساليب تتضمنها التي واألخيلة
نشاء البالغية، األساليب محاكاة على القدرة الطلبة وغيرها، تكسب وروايات البليغ  الكالم وا 

  (.56:2110 الحشاش،)
ثارة القرائية، الميول تنمية في تساهم أنها الجويني ويرى -1  لغتهم لتعلم الطالب؛ دافعية وا 

 الطالب، لدى وتطويرها األدبية المواهب كشف في كما تساهم بها، واًلعتزاز العربية وتذوقها
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العربية  والمذاهب العالمية اًلتجاهات أهم على وتطلعهم األدبي، أمتهم بتراث وكذلك تربطهم
 (.5-1: 0515 الجوينى،) األدب فنون شتى في وحديثها قديمها المعاصرة
 البالغة العربية في المرحلة الثانوية: تدريس أهداف

 : (71: 0555الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية، )  تساعد الطلبة على ما يأتي -0
 إدراك نواحي الجمال في النصوص األدبية. - أ
 تنمية الذوق األدبي. - ب
 الفنية في األساليب الحديثة.اإللمام ببعض الصور  - ت
 تعرف األساليب البالغية، واإلفادة منها في الكتابة، وتحليل النصوص. - ث
 تعرف المفاهيم البالغية عبر النصوص األدبية الراقية.  - ج

 شكل تأخذ ولم نفسه، باألدب مرتبطة درست إذا الطلبة األدبي ذوق في تربية تسهم البالغة -2
 (. 251: 0575 أحمد،)والقواعد المصبوبة  القوالب

 وكيف المختلفة، األساليب بأنواع الطلبة تبصير البالغة، أهداف تدريس من فيرى سمك أما -1
 يعمد وكيف لمقتضى الحال، مطابقاا الكالم يكون بطرق مختلفة، وكيف الواحدة الفكرة تؤدى
 روعة بها والمعنوية؛ ليزداد منها اللفظية البديعية المحسنات بأنواع كالمهم تزيين إلى البلغاء
  (.111: 0575 سمك،) وجماًلا 
يتضح مما سبق أن للبالغة العربية أهدافاا عديدة، نسعى لتحقيقها لدى الطالب، وهذه       

األهداف ينبغي على معلم اللغة العربية أن يضعها في الحسبان أثناء تدريس البالغة؛ حتى 
 يؤتي درس البالغة ثماره المرجوة.

 :العربية البالغة تدريس أسس

 تشكل والنقد واألدب البالغة فنون أن على البالغة تدريس في الحديثة اًلتجاهات ترتكز       
 لآلخر يعطى فكل متنامية؛ عالقة بينها العالقة وأن بينها، الفصل يمكن ًل متكاملة وحدة

 الدراسات من جزءاا البالغة وجعل بينها، القائمة العزلة على القضاء ينبغي ثم ومن ويغذيه،
 متكاملة. وحدة يمثل الذى األدبي العمل إطار في البالغي والتحليل األدبية،
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 الرئيسة والمهام األسس من مجموعة البالغة تدريس في الحديثة اًلتجاهات بينت وقد        
 تتحقق حتى البالغة؛ معالجة أثناء في وتطبيقها إدراكها، البالغة معلم على ينبغي التي

 وفهمه األدب دراسة في أسرارها إدراك إلى بالطالب ويصل تدريسها، من المنشودة األهداف
 األسس: هذه وتذوقه، ومن

 تتفاعل متكاملة، كلية بنية األدبي فالنص شاملة: متكاملة نظرة األدبي العمل إلى النظر -0
 لتنتج وتتضافر والتأثر، التأثير تتبادل وهى آخر، جزء عن منه جزء يغنى وًل وتتداخل، أجزاؤه
 سائر عن معزل في وتجزئتها البالغية العناصر إلى النظر فإن ثم ومن جميالا؛ فنياا  عمالا 

 أو اجتماعية أو نفسية فيه؛ أساسية مكونات ويحجب األدبي، العمل يشوه األخرى العناصر
 النص ضمن البالغة إلى ينظروا أن على الطالب يدرب أن المعلم من يتطلب وهذا فكرية،
 لغوية عالقات من يحكمه بما األدبي للنص وتفسيرهم تحليلهم في مستعينين شاملة؛ نظرة األدبي
 (.010: 2115 ، الهاشمي والعزاوي)أجزائه  وترابط تماسكه على تعمل ودًللية،

 يسهل حتى ًلزمة؛ خطوة وتوضيحها: فشرح النص األدبي يعتبر األدبية النصوص شرح -2
 الظاهرة يتعرف أن للطالب يمكن فال عالجها، البالغية المراد الظاهرة استنباط الطالب على
ا النص معنى ًل يفهم وهو  (.055: 0557 زقوت،)ونقداا  وموازنة وتحليالا وأفكاراا  شرحا
بحيث يتمرن الطلبة تمريناا كافياا على الصور البالغية؛ ألن الغرض  :البالغي التدريب -1

المنشود من تدريس البالغة ًل يتم إًل بالمران والممارسة، وخير ما يتدرب عليه الطلبة آيات 
القرآن الكريم، والحديث النبوي الشريف، ومختارات من الشعر العربي، والنثر الفني      

 (.010: 2115 ، والعزاوي الهاشمى)
 واألدب البالغة بين وثيقة عالقة هناك :العربية اللغة فروع وبين البالغة بين الرابطة توثيق -1
 حصة في طالبه مع الوقوف المعلم األدبي، فعلى الذوق تكوين إلى يهدفان أنهما حيث من

 ليشرح فرصة وتلك النصوص، دروس في البالغية الفنون من لديهم لتأكيد ما تجمع يخصصها
وًل  األدب، حصص في الطالب خالطه بما مستشهداا أنواعها بين ويفرق فيها المصطلحات،

نما واحدة حصة في تظهر البالغة  الخط، وما وكذلك واإلمالء والتعبير القراءة في نلتمسها وا 
رهاف الذوق إلنماء صالحة منتقاة قطع إًل القراءة  الطالب عبارات على تطل واإلمالء الحس، وا 
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 الخط نجد نماذج وكما ذلك، من المعلم يحرمه فال أسرارها، على العثور نفسه تستشرف معجبة
 إلى تلفت الطالب بعناية مصنوعة وهى القالئد، من ألنها بها؛ إعجاباا الطالب يحفظها مأثورة

 في والفكري اللغوي برصيده التأنق الطالب فيه يحاول تطبيقي درس فهو التعبير جمالها، أما
بذاتها  حصة في محصوراا أو بعينه فرع على حكراا البالغي ًل يكون الدرس محكم، وبهذاإطار 

 (. 052: 0552 عامر،)
 يكشف إبراز العالقة البالغية والجانب النفسي واًلجتماعي لألديب: حيث يرى "زقوت" أن -5

 الذي عصرال مع عدم مالءمتها أو النص، فكرة مالءمة عن البالغة لدروس معالجته في المعلم
ظهار فيه، قيلت     لألديب النفسي واًلجتماعي بالوضع تأثرها ومدى البالغية، العالقة وا 

 (.061: 0557 زقوت،)
 بالغية؛ فنون من النصوص في ما وتجلية واًلستنتاج، اًلستقراء في الطالب على اًلعتماد -6

 النقاش، ويدير يرشد الذى فهو ، المعلم دور غياب يعنى ًل وهذا الفنية، لشخصياتهم تنمية
 يبتعد أن المعلم فعلى وبالتالي البالغية، الفنون عن والكشف والموازنة والنقد التحليل في ويشارك

ا؛ الطالب على األدبية األحكام وفرض بالكالم، اًلستئثار عن  نعمة يحرمهم ًل كي فرضا
 (.010: 2115 ، والعزاوي الهاشمي) البالغي التذوق ومتعة واًلستنتاج التحليل

 والطبقات األدباء لغة على اًلستعمال مقصورة ليست فهي:  الكالم في فطرية البالغة -7
نما المتعلمة، المثقفة  الخيال من وألوان البارع، البالغي التصوير من صور مالحظة يمكن وا 
 اليوم في ينفع األبيض القرش: "العامة، مثل ألسنة على تدور التي اليومية األحاديث في البسيط
 الصور من ذلك وغير الكناية أو الجناس أو البالغية كالتشبيه الصور من وكثير طباق،" األسود

 يدرس بأنه الطالب فيشعر لدرس البالغة، التمهيد في التي يمكن للمعلم أن يوظفها والتراكيب
 (. 012-010: 2115 عيسى،)لديه  مألوفاا شيئاا
ت بين الموضوعات أو بين األساليب؛ ذلك ألن هذه اًلعتماد على الموازنات والمقارنا -1

الموازنات تلقي الضوء على مواطن اًلبتكار عند أديب وتقصير آخر فيها، ومن شأن هذه 
الموازنات تقدير القيمة الفنية وبيان مظاهر القصور أو عناصر الجمال، وهي من إحدى 

يضاحه.  الوسائل في سرعة تكوين الذوق األدبي وا 
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ف عند صورة معينة، ومقارنتها بين شاعر وآخر، كصورة سيف الدولة في شعر فيمكن الوقو 
 المتنبي عندما يقول:

 وقفت وما في الموت شك لواقف         كأنك في جفن الردى وهو نائم
 وصورة الفدائي في شعر إبراهيم طوقان حيث يقول:

 هو بالباب واقف                        والردى منه خائف
 يا عواصف                     خجالا من جراءتهفاهدئي 

فصورة الموت عند طوقان تختلف عنها عند المتنبي، فهي عند الثاني ًل حركة فيها؛ ألن الموت 
قدامه عند  نائم عند سيف الدولة غافل عنه، في حين أن الموت يرتعد خوفاا من جرأة الفدائي وا 

  (.011: 2115 والعزاوي، اشمياله)طوقان، مما أكسب المعنى روعة وجماًلا 
 

 طرائق تدريس البالغة العربية:
إن طرائق تدريس البالغة مر ت بالمراحل نفسها التي مر  بها تدريس القواعد النحوية 

 :(075-071: 2115 والعزاوي، الهاشمى)وهي 
 القياسية: الطريقة -0

باألمثلة، وتأتي التدريبات فيما وهي التي تتبنى ذكر القاعدة البالغية، ومن ثم توضيحها 
وتقسيماتها وتعريفاتها المتعددة  بعد، وكان المعلمون يتفننون في ذكر المصطلحات البالغية

إظهاراا للبراعة، ولم يكن هذا يؤدي إلى تحقيق الغاية المرجوة من تدريس البالغة، وجاء عن 
نما فيالدكتور طه حسين قوله: " ليس في مصر أساتذة للغة العربية و  أساتذة  مصر آدابها، وا 

لهذا الشيء الغريب المشوه الذي يسمونه نحواا وما هو بالنحو، وصرفاا وما هو بالصرف، 
وبالغة وما هو بالبالغة، وأدباا وما هو باألدب، إنما هو كالم مرصوف قد ضم بعضه إلى 

 بعض، تكره الذاكرة على استيعابه فتستوعبه".
 الطريقة االستقرائية: -2

 تلك من القاعدة استنباط ثم األمثلة، عرض يتم حيث السابقة، الطريقة عكس يوه
، األمثلة من مجموعة بكتابة المعلم يبدأ الطريقة هذه ففي األمثلة،  إلى طالبه نظر يلفت ثم أوًلا
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 مصطلح معنى حول المالحظات هذه تجمع ثم ليالحظوها، األمثلة؛ هذه من معينة أجزاء
 .جديدة أمثلة على ويطبق السبورة، على يكتب واحد بالغي

 التفكير على الطالب لمساعدة سبيل خير تكون قد الطريقة هذه أن البعض ويرى
 المصطلح معنى لفهم تدريجيًّا بأيديهم وتأخذ والتطبيق، والربط اًلستنتاج من وتمكنهم المنظم،
ا، معناه يجعل وذلك البالغي،     .سهالا  عليه التطبيق فيصير واضحا

 الطريقة اللسانية: -3
أما اًلتجاه الحديث فيرمي إلى تدريس البالغة في ضوء النصوص األدبية شعرية كانت 
نما وسيلة لغاية أعم تتمثل في  أم نثرية، على أًل تكون ضروب البالغة هدفاا في حد ذاتها، وا 

 واألدب، وص،النص: وهي الثالثة الفنون بين الربط إلى الطريقة هذه لجأت اًلرتقاء بالذوق، وقد
 اآلخر، قيمة بوضوح يبرز منها وكل قيمة، له منها فكل وترابط، تكامل من بينها لما والبالغة،

 يقل كما واأللفاظ، والخيال، والفكرة، والجملة، األدبية، الصورة على التركيز يتم الطريقة تلك وفي
، الطريقة بتلك التدريس ويصبح والتعاريف، والمصطلحات، القواعد، على التركيز  ويتبع سهالا
  .العلمي األسلوب

  خطوات تدريس البالغة العربية:
 من وتشويقهم بإثارة الطالب وذلك الدرس، لموضوع المعلم يمهد المرحلة هذه في :التمهيد -0

 العالقة ذات البالغية العامية الصور بعض عرض على تشجيعهم أو هادفة، مناقشة خالل
 (.060: 0557 زقوت،)الجديد  بالدرس

 األمثلة أو األدبية القطعة أو األدبي النص المعلم يعرض المرحلة هذه وفى :العرض -2
معبرة  قراءة المعلم من وتقرأ الواضحة، البالغية األلوان فيها تبدو البالغية التي والشواهد
ا  ويتبعه غضبه، أو بأسه أو تعجبه أو تساؤله أو هدوئه، في شخصية الكاتب بها متقمصا
 األذهان، تحفز أدبية معالجة األدبي النص أو األمثلة معالجة للقراءة ، ثم المجيدون الطالب
 (.17:  0516 عطا،) النص في التذوق وتطرح جوانب الوجدان، وتستثير

 الجدة وجه إدراك إلى تقودهم للطالب أسئلة توجيه يتم المرحلة هذه وفى :والموازنة الربط -3
 العادية، اللغة في نظائرها من به مهد ما وبين بينها بالربط مستعيناا الجديد، اللون البالغي في

 (.201: 0555 الركابى،) المعنى تؤدى أخرى وعبارة النص، عبارة بين الموازنة متبعاا طريقة
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 وأثر البالغي، اللون في والجمال القوة نواحي عن الكشف المرحلة هذه في يتم وكذلك       
 لمسوا قد أنهم إلى يطمئن حتى الطالب مناقشة في ويستمر السامع،أو  القارئ في نفس ذلك

 (.115: 0575 أحمد،) جمالها وتذوق العبارة بأنفسهم روعة
 القاعدة استنباط في التسرع عدم المعلم على ينبغي المرحلة هذه وفى :القاعدة استنباط -4

 وبعد األمثلة، من العديد مناقشة بعد ذلك ويتم الشأن، هذا في على الطالب واًلعتماد البالغية،
 المرحلة وهذه القاعدة، استنباط يتم واستيعابها، البالغية الظاهرة لفهم الطالب المعلم اطمئنان
 سهل الطالب، لدى ومدركة مفهومة السابقة المراحل كانت فإذا مراحل من ما سبقها على تعتمد

 (. 062: 0557 زقوت،. )البالغية القاعدة عليهم استنباط
 كثيرة تدريبات المعلم يعد أن ًلبد الطالب أذهان في البالغية القاعدة تثبت لكى :التطبيق -5

 أوجه من فيها ما على استنباط تساعد الطالب متنوعة، صوراا تضم عبارات بالغية فيها
 ما تذكر على الطالب تساعد البالغية فكثرة التدريبات وفهموه، ما درسوه في ضوء البالغة،
 في ما تذوق على قائماا أمراا  بها معرفتهم تصبح تكرارها ومع البالغة، أبواب من درسوا

 (.012 : 1990العال، عبد. )التعبير جمال من النصوص األدبية
 

 العربية في المرحلة الثانوية: البالغة تدريس صعوبات
تواجه البالغة العربية اليوم اختباراا صعباا، حيث أصبحت دروس البالغة جهداا من غير         

طائل؛ ألنها ًل تصقل أذواق المتعلمين، وًل تنمي ملكاتهم األدبية؛ لكونها تقوم على أمثلة متكررة 
 منذ قرون خلت، وعبارات مأثورة تلوكها األلسن فقدت قيمتها لدى األجيال المعاصرة.

إن البالغة العربية اليوم بحاجة إلى تجديد وتطوير، وذلك من خالل اًلستفادة من العلوم        
العربية المعاصرة في مجال النقد واألدب، وطرائق التدريس الحديثة، ويتم ذلك من خالل الوقوف 
 على صعوبات تدريس البالغة ، ووضع الحلول والمقترحات لتيسير الدرس البالغي، ومعالجة

 المعيقات التي يعاني منها.
 

 ومن أهم صعوبات تدريس البالغة ما يأتي:
 خلو كتاب البالغة من التمهيد الذي يوضح الهدف من تدريس البالغة للطالب.  -0
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تقصير بعض المعلمين في توضيح الهدف األساس في تدريس البالغة              -2
 (.211: 2115 والعزاوي، الهاشمى)
 والمهارية، والوجدانية المعرفية المختلفة تناولها للمستويات وعدم وتداخلها األهداف غموض -1

           ميولهم مع تناسبها وعدم الطالب وقدراتهم، باستعدادات األهداف ارتباط وعدم
 كشواهد المختارة والنصوص األمثلة وصعوبة بطريقة جافة، المحتوى موضوعات عرض 4-

 عدم كذلك تدريسها، في قديمة أساليب البالغة، واتباع تدريس أساليب تنوع بالغية، وعدم
 الطالب إكساب على والتركيز البالغية، فهم المعلومات تيسر التي التعليمية الوسائل استخدام

غفال الجوانب القواعد وحفظ المعرفية، المعلومات التذوق   ومهارات األخرى المهارية وا 
 (.015،110: 2110 الحشاش،)
 ضعف اإلعداد األكاديمي للمعلم الذي يؤهله لتدريس البالغة. -5
 ( 211: 0511قلة وجود مراجع مبسطة للرجوع إليها في التطبيقات البالغية )إبراهيم، -6
 التدريس في طريقته تكون أن اهتمامه وعدم تدريس البالغة، بأهداف المعلم معرفة قلة -7

 المقرر من ممكن قدر أكبر إنجاز في الطريقة تلكتساعد  بأن اهتمامه بقدر وجذابة شائقة
-061: 2110 الحشاش،)له  المحدد والزمن حسب الجدول وذلك دائماا، يالحقه الذى الدراسي
071 .) 

 النصوص معالجة من للتخفيف المقتضبة؛ والجمل المصنوعة، األمثلة على اًلعتماد -1
 (.116: 0575 سمك،) البالغية األلوان تحديد إلى الوصول والسرعة في

عدم تدريب الطالب على تطبيق القواعد البالغية المقررة في ممارساتهم العملية        -5
 (.56: 2116)دحالن، 

تدريس البالغة ما  صعوبات بين من أن التربوي اإلشراف في خبرته خالل من الباحث ويرى
 يأتي:
كالنحو،  تدريسها في البالغة ومعاملة اإللقاء، طريقة على المعلمين من كثير اعتماد - أ

 وروعة جمالها. البالغة أوصال تمزق جداول طريقة حيث تعرض المادة على
همالها واًلستظهار، الحفظ على تركز التقويم أساليب معظم  - ب  .األدبي قياس التذوق وا 
 األسئلة. من نصيبها البالغة، وقلة لمادة المخصصة العالمات قلة  - ت
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البالغة، توضح أهداف البالغة، وطرائق تدريسها،  مساق في للمعلمين أدلة وجود عدم  - ث
 وأساليب تقويمها.      

 وتعبير. وقراءة من أدب ونصوص األخرى اللغة وفروع البالغة بين التكامل افتقار  - ج
 قلة الحصص المقررة لمادة البالغة، حيث إنها بواقع حصة لكل أسبوعين.  - ح

 

 دارس أدى إلى ما يأتي:ويمكن القول إن واقع تدريس البالغة في الم

  تدني تحصيل الطالب في فرع البالغة، وتأكد الباحث من ذلك من خالل الزيارات
 الميدانية للمعلمين، ونتائج اًلختبارات، والدراسات السابقة.

  سرعة نسيان المفاهيم البالغية، وعدم اًلحتفاظ بها فترة طويلة؛ ألنها ُتحفظ كقواعد
 األدبية.جافة، دون ربطها بالنصوص 

وفي هذا البحث حاول الباحث استخدام إستراتيجية جديدة في تدريس البالغة تعتمد على       
مشاركة فاعلة للطالب في العملية التعليمية، مما قد يسهم في تنمية التحصيل، واًلحتفاظ 

 بالمادة البالغية فترة أطول، وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة البالغة.  
 

 عالج صعوبات تدريس البالغة العربية:مقترحات 
 تدريس صعوبات لعالج بناء على ما سبق يرى الباحث أن هناك بعض المقترحات

 العربية وتتمثل فيما يأتي: البالغة
 وجوب احتواء كتاب البالغة على أهداف تدريس البالغة. -
المادة، ويثير عندهم مناقشة أهداف تدريس البالغة مع الطالب؛ مما يزيد من اهتمامهم بهذه  -

 الدافعية للتعلم.
 رفع كفاية معلمي البالغة علمياا ومهنياا. -
 ربط المعلمين بين فروع اللغة العربية في التدريس.  -
- .  توظيف طرائق التدريس الحديثة، التي تجعل الطالب عنصراا إيجابياا متفاعالا
 لبالغة.ضرورة إجراء التقويم المستمر ألداء الطالب في مادة ا -
 اإلكثار من األمثلة والشواهد عند عرض الموضوع البالغي. -
 من التطبيقات والتمارين في نهاية كل موضوع من موضوعات البالغة. اإلكثار -
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 ضرورة أن تكون أسئلة امتحانات البالغة بمستوى الموضوعات التي يتضمنها الكتاب. -
 .زيادة عدد حصص البالغة بما يتناسب وموضوعاتها -
 وأساليب تدريسها، وطرائق البالغة، أهداف إعداد دليل للمعلم في مادة البالغة، يوضح -

 .      تقويمها
 األخرى خاصة األدب والنصوص. اللغة فروع اعتماد كتاب البالغة على التكامل بينه وبين -

 عالقة البالغة بأفرع اللغة العربية:
ن تقسيمها إلى فروع إنما هو تقسيم زمني فقط        تعتبر اللغة العربية وحدة واحدة ًل تتجزأ، وا 

ًل يقصد منه إًل إعطاء كل فرع نصيبه من العناية التي تتطلبها ظروف الطالب؛ وذلك حتى 
، وفيما يلي تفصيل (217: 0556 والتوانسي، الجمبالطي)يسهل عليهم فهم الدروس واستيعابها 

 طبيعة العالقة بين البالغة وفروع اللغة األخرى:ل

 عالقة البالغة باألدب والنقد:
ترتبط البالغة ارتباطاا وثيقاا باألدب: شعره ونثره، سواء من حيث مفهوم كل منهما، أو       

 وظيفته، أو أهدافه.
القوانين والنظم فإذا كانت البالغة في مفهومها تعني العلم الذي يهتم بالبحث في القواعد و       

التي توجه اًلتصال اللغوي؛ ليأتي على نمط خاص يالئم أحوال المخاطبين ويؤثر فيهم، كما 
يعني بتنمية قدرة اإلنسان على التعبير عن أفكاره وعواطفه وأحاسيسه بأسلوب أدبي رفيع، فإن 

خفى ما بين األدب في مفهومه هو: الكالم الذي يصور العقل والشعور تصويراا صادقاا، وًل ي
هذين المفهومين من ترابط وتداخل، فاإلنسان في تعبيره عن أفكاره ومشاعره يحتاج إلى قواعد 
البالغة وقوانينها؛ لكي ترشده وتوجهه إلى اختيار األلفاظ والعبارات واألساليب المناسبة  

 (.26: 2116)دحالن، 
ص األدبي شعراا كان أم نثراا هو بل إن مادة الدرس البالغي هي نفسها مادة األدب، فالن      

موضوع درس البالغة، وعلوم البالغة ًل تقوم إًل على أساس من النصوص األدبية، وبدون هذه 
النصوص تصبح البالغة عبارة عن مجموعة من القوانين والقواعد الجافة التي ًل جمال فيها، 

د وفي ا فإن النصوص األدبية يصعب فهمها وتذوقها وا  راك مواطن الجمال فيها، المقابل أيضا
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 :2110 الحشاش،)والتمييز والمفاضلة بينها دون اإلحاطة بعلوم البالغة، والتمكن من قواعدها 
16.) 

وعالقة البالغة بالنقد هي األوثق بينها وبين أي فرع آخر من أفرع اللغة العربية، فهما       
أن النقد األدبي كان من العوامل  متحدان نشأة وغاية، فمن حيث النشأة يرى كثير من الباحثين

التي أوجدت البالغة، حيث إن مالحظات النقاد استحالت فيما بعد إلى قوانين علمية ترشد 
الكتاب والشعراء إلى ما يجب اتباعه في التعبير عن العقل والشعور وهي قوانين البالغة، وأما 

نقد األدبي في اًلصطالح، إذ يعرف ارتباط البالغة بالنقد في الموضوع والغاية فيؤكده مفهوم ال
ا، وبيان قيمته ودرجته األدبية )الشايب،   (. 50: 0571بأنه: تقدير النص األدبي تقديراا صحيحا

فالنقد بمفهومه هذا يقترب كثيراا من البالغة، ويبرز مدى ما بينهما من تعاون وتكامل في       
ميدان األدب والتذوق، إذ ًل يقوم أحدهما بدون اآلخر، وبذلك تكون البالغة وليدة النقد وثمرته 

لشرح الناضجة؛ لذا يجب على معلم اللغة العربية إظهار هذه العالقة، فيوظف النص األدبي؛ 
براز أثرها وقيمتها الجمالية للطالب، كما يمكنه توظيف النماذج  القواعد والفنون األدبية، وا 
واألمثلة البالغية في توضيح المعاني واألفكار واألحاسيس وغيرها من المضامين التي اشتملت 

واطف عليها األمثلة والنماذج، فاألدب نتاج عقول لها قوة التفكير وروعة التصوير، ونتاج ع
  (.27: 2116 دحالن،)ومشاعر لها قوة التأثر والتأثير بما تشاهده وتعبر عنه 

 عالقة البالغة بالنحو:
ًل تقل عالقة البالغة بالنحو عنها بأي فرع آخر من فروع اللغة العربية، بل فاقتها قوة       

أهدافها ومتانة، حيث إنها ترتبط بها من أكثر من جانب، فهي ترتبط بها في نشأتها و 
وموضوعها، فقد ارتبطت في نشأتها بالنحو، إذ إن كثيراا من العلماء الذين ساهموا في تطوير 
علوم البالغة كانوا في األصل نحاة، بل إن عبد القاهر الجرجاني واضع علم البالغة كان عالماا 

 (. 067، 2111نحوياا كبيراا )ضيف، 
ة، فمع أن مهمة النحو األساسية المحافظة على وتتداخل وظيفة النحو مع وظيفة البالغ       

سالمة األلفاظ من الناحية اإلعرابية، وسالمة الجمل والتراكيب، إًل إن مهمته بالنسبة للبالغة 
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تتمثل في تنسيق األلفاظ، والمحافظة على األسلوب، ووضع األلفاظ فيه حسب المعنى المقصود 
 (. 15: 0571)فريد 

خراجها ويتبين من ذلك           أن النحو يسعى إلى المحافظة على سالمة التراكيب والجمل وا 
بصورة صحيحة سليمة، والبالغة تهدف إلى تزيين هذه التراكيب، وجعل أساليبها بليغة قوية 
التأثير، ويستطيع المعلم أن يأخذ من درس البالغة مادة لدرس النحو أو العكس، مما يؤكد 

 (.10: 2116 دحالن،)غة الترابط الوثيق بين النحو والبال

 :بالقراءة البالغة عالقة
للبالغة صلة بالقراءة فقد تكون النصوص التي تدرس في ظاللها األلوان البالغية         

ا مطولة، وحينئذ يكلف المعلم طالبه أن يقرؤوها قبل الحصة؛ ليتسع الوقت في الحصة  نصوصا
تخاذ بعض الموضوعات التي عولجت في أحد للشرح والتحليل والتذوق، وزيادة على ذلك يمكن ا

  (. 107: 0511دروس المطالعة مادة لدراسة بعض األلوان البالغية )إبراهيم، 

 :بالتعبير البالغة عالقة
وأمتنها، فإذا كان درس التعبير يهدف  تعتبر عالقة البالغة بالتعبير من أقوى العالقات        

إلى تمكين الطالب من التعبير عن أفكارهم وأحاسيسهم وخواطرهم بأسلوب لغوي سليم، يتيح 
دراك مظاهر الجمال في أساليب التعبير، فإن  لآلخرين فهم تلك األفكار واألحاسيس وتذوقها، وا 

يمكن اعتبار موضوعات التعبير  ذلك يرتبط ارتباطاا قوياا بأهداف الدرس البالغي، ومن هنا
 .(251: 0556 والتوانسي، الجمبالطي)مجاًلا خصباا للدراسة البالغية 

والتعبير هو المحصلة النهائية والهدف األسمى لتدريس فروع اللغة العربية، فنحن نتعلم        
غة؛ النحو؛ لنصون اللسان والقلم، ونحفظ النصوص األدبية؛ لنصون التعبير، وندرس البال

لنرتقي بأسلوبنا، ونتذوق النقد؛ لنكتسب الخبرة والدربة على التعبير الصادق واإلنتاج الفكري 
 (.12: 2116 دحالن،)المميز 
 فروعها من فرع فكل بعضها، مع العربية اللغة فروع تكامل أهمية يتضح سبق مما       
 الطالب تعين مجتمعة وكلها األخرى، الفروع مع بتكامله إًل فرع أي يستقيم وًل لآلخر، مكمل
   .صحيحة وتراكيب بليغ، متقن أسلوب في سليمة بلغة واضح، فكر عن التعبير في
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 االتجاه: -المحور الثالث 
 ثراءا، وأكثرها اًلجتماعي النفس علم في المفاهيم أهم من وسيظل كان اًلتجاه مفهوم إن        
 من  كبيراا عدداا  بداخلهم يحملون فاألفراد اًلجتماعي، النفس لعلم األساس المحور يعد بل إنه

ا. أنفسهم نحو وكذلك األفراد، من غيرهم ونحو األشياء، من العديد نحو اًلتجاهات  أيضا

فرد  كل يكو ن حيث للسلوك كدوافع اًلتجاهات أهمية على أكدوا النفس علماء أن كما        
 ما كل إن القول: ويمكننا اًلجتماعية، والموضوعات والمواقف والجماعات األفراد نحو اتجاهات
 .اتجاهاته من اتجاه موضوع يكون أن يمكن للفرد البيئي المحيط يقع في
 الدراسات وفي والتعليم، التربية في بارزة مكانة تحتل اًلتجاهات أن نجد هنا ومن        

 في دوراا مهماا تؤدي اًلتجاهات ألن والخاصة؛ العامة اإلنسانية والعالقات الشخصية، والتواصل
تعمل  اليومية، كما حياته في لها يتعرض التي المتباينة للمثيرات المختلفة الفرد استجابات
تساعد  كذلك وللجماعة، لألفراد المقبول المالئم السلوك اتخاذ إلى الفرد توجيه على اًلتجاهات
تأخير             أو تردد وبدون والنفسية اًلجتماعية المواقف بعض في القرارات اتخاذ على الجماعة
 (.52،51: 2100)الرملي،

نحو  واتجاهاتهم المتعلمين مشاعر ألن واألداء؛ التعليم في دوراا مهماا اًلتجاهات وتؤدي       
 على تحقيق قدرتهم في تؤثر وذواتهم، ومعلميهم، زمالئهم، ونحو المدرسية، واألنشطة المواد

 يكون لدى المتعلمين، مناسبة نفسية اتجاهات تكوين إلى يؤدي الذي التعلمف التعليمية، األهداف
 أن إلى سبب ذلك ويعود فقط؛ المعرفة اكتساب إلى يؤدي الذي التعلم من جدوى أكثر

 بصورة الخبرات المعرفية تخضع بينما طويلة، لمدة وُيحتفظ بها آثارها، تبقى النفسية اًلتجاهات
 والعمل التفاعل اًلجتماعي، على قدرتهم في تؤثر اًلتجاهات أن   النسيان، كما لعوامل عامة

 ، التكيف على في قدرتهم تؤثر وبالتالي ذواتهم، تحقيق على قدرتهم وفي اآلخرين، مع المشترك
 .(51: 2100 الخرماني،)حولهم  من المجتمع في يواجهونها التي المستمرة للتغيرات واًلستجابة
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   :االتجاه تعريف
 ،(وجه) مادة اتجه، للفعل مصدر بقوله: هو ه( اًلتجاه0101عر ف ابن منظور )       
 أي رأي له اتجهو ،وقصدها أقبل عليها أي القبلة نحو اتجه فنقول معينة جهة قصد أي: واتجه
 (.557: 2111وتقصده )ابن منظور،  إليه تتوجه الذي الموضع: جميعاا والوجهة والجهة سنح،

 من مجموعة بأنه: عرف زيتون اًلتجاه فقد في الفكر التربوي، اًلتجاه تعريفات تعددت       
 أو موضوع أو قضية نحو باستجابة الفرد تتصل التي والسلوكية، واًلنفعالية المعرفية المكونات
 (. 015: 2101)زيتون،  الرفض أو القبول حيث من اًلستجابات تلك وكيفية موقف،
 دينامياا على تأثيراا تولد العقلي، اًلستعداد من والجمل بأنه: حالة اللقاني كما عرفه       
 من له يتعرض فيما اإليجاب أو بالرفض سواء القرار، اتخاذ ليساعده على الفرد؛ استجابة
 (. 7: 0555والجمل،  اللقاني) ومشكالت  مواقف

 يتضمن حالة معين، موضوع إزاء الفرد عند استجابة"  اًلتجاه أن   عالم أبو بينما يرى        
 إزاء هذا تردد أو تفكير دون سريعة معينة بطريقة يستجيب تجعله صاحبه، لدى واستعداد تأهب

 (. 111: 0516الفرد )أبو عالم،  لدى داخلي بشعور عادة يرتبط الذي الموضوع

 متعلم عصبي عقلي تهيؤ أو نفسي، استعداد عن "عبارة بأنه: زهران في حين عرفه       
 في رموز أو مواقف أو موضوعات أو أشياء أو أشخاص نحو السالبة، أو لالستجابة الموجبة

 (. 011: 0577 زهران،) اًلستجابة" هذه التي تستثير البيئة

 يتخذه الذي يعني، الموقف المادة أو اإلستراتيجية نحو اًلتجاه أن   ومما سبق نستنتج       
 أو بالقبول والموافقة، إما المادة أو تلك اإلستراتيجية، هذه نحو يبديها التي اًلستجابة أو الطالب،
 إلى معينة، أدت زمنية فترة خالل تعليمية وأنشطة لخبرات تعرضه نتيجة والمعارضة، الرفض
 .واًلستجابات المواقف تلك إكسابه

 :االتجاهات مكونات
:  2100الرملي،) كل من:تتفق األدبيات التربوية على أن لالتجاهات مكونات أساسية يذكرها 

  ( وهي:  155:2117 أبو عالم،)(، و261: 2117(، و)سرايا،56
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 نظر وجهة على تنطوي التي المعرفية، الجوانب إلى المكون هذا يشير :المعرفي المكون -0

 والحقائق المعلومات المكون هذا ويتضمن اًلتجاه، موضوع بموافقة العالقة ذات الفرد
 التي الخبرات من مجموعة لديه الموضوع، ويتكون هذا عن الفرد لدى الموضوعية المتوافرة

 المثيرات.  لهذه المعرفي اإلطار تشكل
 الفرد استجابة في يؤثر عام شعوري أسلوب إلى المكون هذا ويشير: الوجداني المكون -2

 عن الخبرات والمعارف من مجموعة الفرد لدى يتكون أن فبعد رفضه؛ أو اًلتجاه لقبول موضوع
 السلبي أو اإليجابي اتجاهه تعكس التي والمشاعر األحاسيس بعض لديه يظهر موضوع معين؛
 وتوجهاته. واعتقاداته مواقفه عن فيه يعبر الذي نحو الموضوع

 التي الواضحة واًلستجابات التعبيرات من مجموعة عن عبارة وهوالمكون السلوكي:  -3
 جوانب تتكامل عندما إذ الموقف، هذا في وانفعاله ومعرفته إدراكه بعد موقف ما في الفرد يقدمها
يقوم  وتوجيهه، اًلنفعال تكوين على تساعد التي والمعرفة الخبرة إلى رصيد باإلضافة اإلدراك
                اإلدراك. وهذا الخبرة وهذه اًلنفعال هذا مع التي تتناسب اًلستجابة بتقديم الفرد

 فهذه منفصل، بشكل منها كل يعمل أن يمكن ًل الثالثة المكونات هذه أن ونجد       
  اآلخر. عن مكون كل فصل ويصعب مترابطة المكونات تبدو

 :االتجاهات خصائص
أن  كما الوجدانية، المفاهيم بعض عن تميزها التي الخصائص ببعض اًلتجاهات تتصف       

أشار  وقد اًلتجاه، لمفهوم المختلفة األبعاد من مزيد على الضوء إلقاء في تفيد الخصائص هذه
 (001،000: 2110وزيتون) (061: 2110وملحم ) (2005:01الخصائص الشاعر) هذه إلى

 :هي الخصائص (، وهذه55 :2100والرملي )
 .وراثية وًلدية وليست ومتعلمة، مكتسبة اًلتجاهات -0
 .المالحظ السلوك خالل من والتقويم للقياس قابلة -2
 .انفعالية خصائص ولها بها المرتبطة المثيرات حسب وتختلف تتعدد اًلتجاهات -1
 .الموضوعية من أكثر الذاتية عليها يغلب -1
األفراد والجماعات  من عدد ويشترك اجتماعية، ومواقف بمثيرات ترتبط اجتماعية اًلتجاهات -5

 فيها.
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 معينة. موضوعات عدة أو بموضوع الفرد عالقة يتضمن ولكنه فراغ، في يتكون ًل اًلتجاه -6
في  المتعلمة فاًلتجاهات للتغيير، قابليتها أو مدى ثباتها، قوة حيث من اًلتجاهات تتباين -7

ا وأقل ثباتاا، أكثر العمر من مبكرة مراحل في  المتعلمة اًلتجاهات بعض من للتغيير تعرضا
ذات  اًلتجاهات من ثباتاا أكثر األقوى، العاطفية الصبغة ذات واًلتجاهات متأخرة، مراحل
 .الضعيفة العاطفية الصبغة
 :االتجاه تكوين عوامل
 تتفاعل وربما إيجاباا، أو سلباا إما اًلتجاه تكوين في مهماا دوراا تؤدي عوامل عدة هناك       

: 2117العوامل )سرايا، هذه أبرز يلي اًلتجاه، وفيما لتكوين البعض بعضها مع تلك العوامل
271،270 :) 

 في فعالية أكثر تكون ومؤثرة، حادة انفعاًلت يصاحبها التي فالخبرة: الخبرة وتأثيرها حدة -0
 ارتباطاا أكثر ويجعله الفرد، نفس في الخبرة يعمق والمؤثر القوي اًلنفعال ألن تكوين اًلتجاهات؛

 .الخبرة بمحتوى المرتبطة اًلجتماعية المواقف بسلوكه في
 متكررة صعوبة المتعلم يجد فعندما الخبرة، تكرار على اًلتجاه وينتك يعتمد: الخبرة تكرار -2

 .نحوها سلبياا اتجاهاا يكون فإنه ؛ معالجتها عن ويعجز معينة، دراسية في مادة
بالعناصر  خبراته مع البيئة عناصر من بعنصر الفرد خبرة ترتبط عندما: الخبرة تكامل -1

واقعياا  إطاراا وتصبح الخبرات، هذه تعميم إلى تؤدي كلية وحدة في الخبرة لديه تتكامل األخرى،
 .السابقة الخبرات بمواقف مشابهة لمواقف واستجاباته ومواقفه أحكامه عنه تصدر

التي  فاألشياء واهتماماته؛ لحاجاته الفرد إشباع خالل من اًلتجاهات تنمو: الحاجات إشباع -1
 واألشياء نحوها، تنمو اإليجابية اتجاهاته فإن واًلجتماعية، والنفسية العقلية الفرد حاجات تشبع

 . نحوها سلبياا اتجاهاا يكو ن قد الفرد حاجات التي ًل تشبع
 أهمية االتجاهات:

 (:211: 2100وسرور، في أنها )عطيفة اًلتجاهات أهمية تلخيص تم       
 .وتفسره السلوك طريق تحدد -0
 في النواحي الموجودة بعض حول والمعرفية واإلدراكية واًلنفعالية الدافعية عمليات تنظم -2

 .الطالب فيه يعيش الذي المجال
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 .اآلخرين مع وتفاعله وأفعاله وأقواله الطالب سلوك في تنعكس -1
 اًلتساق من شيء المتعددة في النفسية المواقف في القرارات اتخاذ على القدرة للطالب تيسر -1

 .تفكيراا مستقالا  مرة كل في موقف كل في تفكير أو تردد دون والتوحيد،
 .اًلجتماعي عالمه وبين الفرد بين العالقة صورة تبلور -5
 .ومعتقدات وقيم معايير من مجتمعه يسود لما الفرد مسايرة عن تعبر -6

 نحو البالغة: اإليجابية االتجاهات تنمية
نحو  طالبه اتجاهات تنمية على المعلم تساعد التي واألساليب األفكار بعض يلي وفيما        

 (: 57: 2102 المادة التي يدرسها )بخش،
 .الطلبة لدى تنميتها المرغوب اًلتجاهات أو اًلتجاه، تحديد -0
 نحو المادة. اًلتجاه تنمية على تساعد التي المختلفة التعليمية الخبرات تحديد -2
 توظيف للمعلم يمكن المجال هذا وفي اًلتجاهات، هذه تنمية وأساليب إستراتيجيات تحديد -1

 حديثة. إستراتيجيات تدريسية
 بأنشطة القيام في الطلبة ومشاركة الجمعي، التعلم فرص توفر التي التعليمية المواقف تحديد -1

 التي العاطفية الخبرات بتبادل تسمح تعليمية إمكانيات لها المواقف هذه فمثل معينة، تدريبات أو
 جانب من والنجاح بالسرور الشعور التعلم هذا يصاحب حيثاًلتجاهات،  تعلم من تزيد

 .الطالب
 معينة، مواقف في إيجابية اتجاهات سلوكها في تظهر التي اإلنسانية النماذج بعض عرض -5

 من حتى أو المعلمين، لبعض أو بارزة، علمية لشخصيات نماذج طالبه على المعلم يعرض كأن
 وأن سلوكه، وفي تفكيره في لطالبه قدوة يكون أن المعلم على الجانب هذا وفي أنفسهم، الطالب
رشادهم توجيههم على قادراا يكون  الجوانب السلوكية. هذه في نموهم يحقق ما إلى وا 

 

 البالغة نحو فاًلتجاهات تلقائياا، تنمو ًل اًلتجاهات أن الباحث يرى سبق ما ضوء في       
نما البالغة، لمقرر الطلبة دراسة بمجرد تنمو ًل  حجرة في مناسبة ظروف توفير خالل من يتم وا 

 في المعلم عاتق على تقع كبيرة مسؤولية فهناك ومستمرة، متنوعة خبرات خالل ومن الدراسة،
 وأن لهم، حسنة قدوة المعلم يكون أن وأهمها طالبه، لدى البالغة نحو إيجابية اتجاهات تنمية
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 التعاوني بالعمل لهم وتسمح مهاراتهم، وتنمي دافعيتهم تثير تدريسية إستراتيجيات يستخدم
 الباحث قام ولذلك وآرائهم؛ أنفسهم عن للتعبير الفرصة وتعطيهم بعضهم مع والمشاركة والمناقشة
 نحو البالغة. اًلتجاه لتنمية خرائط المفاهيم؛ إستراتيجية بتوظيف

 

 :وتعديلها االتجاهات تغيير
عرضة  أنها إًل اًلستقرار صفة ولها النسبي بالثبات تتميز اًلتجاهات أن من الرغم على       
النوع  من الفرد اتجاهات كانت معها، وكلما وتفاعل المختلفة للخبرات الفرد تعرض كلما للتغيير
 هذه اًلتجاهات تعديل أصبح حياته، من مبكرة مراحل في نشأت وكلما المعالم، الواضح القوي

 الزمن بمرور تتكون اًلتجاهات أن إلى يرجع هذا في السبب ولعل الصعوبة، بالغ وتغييرها أمراا

 اًلتجاه موضوع كان وكلما األساسية، الفرد شخصية مكونات بين من تصبح أن إلى وتتسق
 الفرد فاتجاهات التعديل، أو عرضة للتغيير أقل اًلتجاه كان وشخصيته الفرد بذات التصاقاا أكثر
 الحديثة التكنولوجيا وسائل اتجاهاته نحو من للتغيير عرضة أقل ثقافته أو عرقه أو دينه نحو
 (.221: 0551 جادو، أبو)

 :اًلتجاهات تغيير عملية عليها تتوقف التي العوامل بعض إلى(  207:0550) المنسي ويشير
 .وخصائصه ذاته اًلتجاه طبيعة -0
 .اًلتجاه صاحب نفسه الشخص صفات -2
 .التغيير محاولة فيه تتم الذي الموقف طبيعة -1

 :االتجاهات تعديل طرق
هذه  أهم يلي وفيما تغييرها، أو اًلتجاهات تعديل عملية في استخدامها يمكن طرق هناك       
 الطرق:

 وتكوينها، الفرد اتجاهات تحديد في أثراا للجماعة إن :الفرد إليها ينتمي التي الجماعة تغيير -0
 مع فإنه الجماعة، هذه إلى وانتمى جديدة، ذات اتجاهات جديدة جماعة إلى الفرد انتقل فإذا

 الجماعة واقع مع يتكيف حتى ،وتغييرهاالقديمة  يسعى إلى تعديل اتجاهاته الوقت مضي
 .الجديدة ومعاييرها
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 ًلختالف نتيجة الفرد اتجاهات في تعديل أو تغيير يحدث ما كثيراا :الفرد أوضاع تغيير -2
 .الجديدة األحوال مع تكيفاا أكثر يصبح بحيث حياته، بها خالل يمر التي الظروف

 يمر اضطرارية ظروف نتيجة الفرد اتجاهات في تغيير يحدث :السلوك في القسري التغيير -1
 نجد أسرته مسؤولية يتحمل أن إلى المدلل اًلبن تضطر الظروف عندما فمثالا  حياته، في بها
 .تتغير الحياة نحو اتجاهاته أن
 كمياا تغيراا اًلتجاه موضوع معرفة وتعديله اًلتجاه تغيير يتطلب :اًلتجاه موضوع في التغيير -1
  .اًلتجاهات تغيير في بارزاا دوراا وعملياته اًلتصال وسائط المعرفة، وتلعب هذه في نوعياا أو
 اًلتجاه بموضوع المباشر اًلتصال يؤدي أن الطبيعي من :اًلتجاه بموضوع المباشرة الخبرة -5
 أمور عدة إلى يرجع ذلك في السبب ولعل معين، موضوع الفرد نحو اتجاه تعديل أو تغيير إلى

 للموضوع، جديدة جوانب إلى يتعرف بأن له يسمح مباشرة للموضوع لخبرات الفرد تعرض منها:
 .اًلتجاه على تغيير مباشرة بطريقة يساعده وهذا
 يتبنى ما وغالباا األفراد، اتجاهات في الجماعية المناقشات تؤثر :الجماعة وقرار المناقشة -6

 تتغير وبالتالي المناقشات، خالل من الجماعة إليها التي تتوصل القرارات األفراد هؤًلء
 .اتجاهاتهم

 مواقفه تخالف بسيطة خدمة يقدم أن الفرد إقناع طريق عن وذلك :القدم سحب طريقة -7
 البسيط التنازل هذا وفي واتجاهاته مواقفه عن يسير بقدر متنازًلا  على ذلك فيقدم واتجاهاته،

 يقترب أخرى تنازًلت لتقديم استعداداا أكثر ذلك بعد ويصبح صاحب اًلتجاه، دفاعات تحطيم
: 0550السابقة )منسي،  اتجاهاته من يغير أو فيها، يعدل اتجاهات جديدة اكتساب من فيها
 (. 075، 071: 0511(  و)مرعي،206-221

 تهم   التي الموضوعات أهم اًلتجاهات موضوع إن القول يمكننا سبق ما ضوء في       
 اتجاهات تحديد طريق فعن والتعليم؛ التربية مجال في والعاملين األمور، المعلمين، وأولياء

 لمادة الطالب هؤًلء تقبل درجة إلى التعرف يمكن دقيقاا تحديداا مادة البالغة نحو الطالب
 .ودافعيتهم نحوها البالغة
اًلتجاهات  على والقضاء السليمة، اًلتجاهات تشجيع على العمل يمكن ذلك على وبناءا        
 .ذلك الضرورة اقتضت إن أوسع جديدة اتجاهات لتنمية التمهيد مع السليمة، غير
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 االتجاهات: قياس طرق
 علماء لدى بالغاا اهتماماا وجدت التي الموضوعات من النفسية اًلتجاهات قياس       

 القياس، طرق تعددت وبالتالي الحياة، ميادين من العديد في أهمية من لها اًلجتماع، لما
 يذكر كما اًلتجاهات مقاييس أشهر اًلتجاهات، ومن قياس في المقاييس المستخدمة وتعددت
: 2117( و )فرج، 521-515: 2100( و )عودة، 261: 2111 التربوي )النبهان، األدب
751-751 :) 
 الجمعي(. التقدير ليكرت )مقياس مقياس -0
 جتمان )المقياس التراكمي(. مقياس -2
 ظاهرياا(. المتساوية الفترات مقياس) ثيرستون مقياس -1
  .(المفاهيم معاني أوزجود )مقياس تمايز مقياس -1

 مقاييس اًلتجاهات، الجمعي أشهر التقدير وهو ما يسمى مقياس ليكرت مقياس وُيعد         
 وارتفاع نتائجه، وتفسيرها، واستخراج إعداده، لسهولة التربوية؛ الدراسات في استعماًلا  وأكثرها
 قياس طريقه عن يمكن أول مقياس ُيعد   ليكرت مقياس زيتون أن وصدقه، فيذكر ثباته درجة
 بسهولة ويتميز القياس، من مواقف موقف كلا  عن للمستجيب المعارضة أو الموافقة درجة مدى

 الموافقة بين عبارة كل الدرجات أمام لتفاوت وذلك وصدقه؛ ثباته درجة وارتفاع استعماله،
الصدفة    التخمين، وعامل درجة من يقلل أنه كما الشديدة، والمعارضة الشديدة،
 وألنه ذو لسهولته، نظراا ليكرت؛ مقياس تفضيل الغرباوي على (، ويؤكد51: 0511)زيتون،
 (. 22: 2117عالية )الغرباوي، ثبات درجة

 العبارات عدد من تقديم على يعتمد ليكرت مقياس أن زيتون إلى يشير بنائه طريقة وعن       
 البدائل عدداا من المفحوصون يجد عبارة كل عن ولإلجابة اًلتجاه، بموضوع تتصل للمفحوصين

 اًلستجابةإًل  على المفحوص، وما شديدة، بمعارضة وتنتهي تام، بتأييد تبدأ عبارة، كل أمام
 (.51: 0511البدائل )زيتون، ألحد تفضيله مقدار على تدل عالمة بوضع عبارة لكل

 اًلتجاه، ويتدرج بموضوع ترتبط سلبية وأخرى إيجابية، فقرات ليكرت مقياس ويتضمن       
ا  التربوية، الدراسات في شيوعاا أكثر والخماسي خماسياا، رباعياا، أو أو ثالثياا، المقياس تدريجا

( في 5-0) بين تتراوح تقديرية أوزان إلى عبارة كل على المفحوص استجابة يتم تحويل وفيه
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 المفحوص، عليها حصل التي الدرجات بمجموع اًلتجاه درجة وتحسب حال البدائل الخمسة،
درجات  عكس السلبية اًلستجابة درجات أن مالحظة مع والسلبية، اإليجابية فتجمع الدرجات

 ًل /أوافق/ بشدة )أوافق: التالي النحو على الخمسة البدائل أن فرضنا فلو اإليجابية، اًلستجابات
على النحو التالي:  اإليجابية العبارة حالة في الدرجات تكون أعارض بشدة(،/أعارض/ أدري

  (. 57: 2100 الخرماني،)( 5-1-1-2-0السلبية: ) العبارة حالة (، وفي5-1-1-2-0)
ليكرت  وضعها التي المستويات بعدد اًللتزام بالضرورة ليس أنه بالذكر الجدير ومن       

 حسب أو منه، الغرض حسب العدد هذا في المقياس مطور يتصرف )التدرج الخماسي(، فقد
( مستويات       7-1بين ) تتراوح الغالب في ولكنها الفئات، هذه التمييز بين على القدرة

 (. 516: 2100 )عودة،
اًلتجاه  قياس في الباحث عليه اعتمد فقد المميزات من ليكرت مقياس به يتمتع ولما        

 عشر. الحادي الصف طالبات نحو البالغة لدى
 
 



 

 

 

 
 

 
 

 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

 
 

 التعليمية المواد في المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ تناولت التي الدراسات -األول المحور

 .المختلفة

 العربية اللغة مادة في المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ التي تناولت الدراسات –الثاني المحور

وفروعها
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 الفصل الثالث
 الدراسات السابقة

ذات العالقة بموضوع الدراسة الحالية، وقد تم تناول هذا الفصل عدداا من الدراسات السابقة  
 عرض الدراسات في محورين رئيسين:

 تناول دراسات تتعلق بإستراتيجية خرائط المفاهيم في المواد التعليمية المختلفة. -المحور األول
تناول دراسات تتعلق بإستراتيجية خرائط المفاهيم في مادة اللغة العربية  –المحور الثاني

  وفروعها.
( دراسة، حيث اشتمل المحور األول على 28وبلغ عدد الدراسات السابقة في المحورين ) 
( دراسات، واعتمد الباحث في ترتيبها من 9( دراسة، بينما اشتمل المحور الثاني على )19)

األحدث إلى األقدم، وذلك بذكر هدف الدراسة وعينتها ومنهجها وأدواتها ونتائجها، ثم تعقيب 
على كل محور، وبيان أوجه الشبه واًلختالف بينها وبين الدراسة الحالية، ومدى استفادة الباحث 

 من هذه الدراسات. 
 بإستراتيجية خرائط المفاهيم في المواد التعليمية المختلفة:دراسات تتعلق  -األولالمحور 

 (:2013دراسة أبو مرق ) -0
( في تنمية vوالشكل ) المفاهيم خرائطستراتيجيتي إ استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت 

التفكير اًلستدًللي في الجغرافيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة، واتبعت الدراسة 
ات من الصف التاسع األساسي، بمدرسة ( طالب108) مكونة من عينةشبه التجريبي لالمنهج 

، حيث تتوزع الطالبات على 2012-2013فهمي الجرجاوي األساسية )أ( للبنات للعام الدراسي 
ثالثة فصول، فصل كمجموعة ضابطة تدرس بالطريقة اًلعتيادية، وفصلين كمجموعة تجريبية 

( 36، بواقع )(v)ستراتيجية خرائط المفاهيم، واألخرى تدرس بالشكل إحداهما تدرس باستخدام إ
طالبة في كل مجموعة، واستخدمت الدراسة أداتين األولى: أداة تحليل المحتوى، والثانية: اختبار 
لقياس مهارات التفكير اًلستدًللي، وأشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين 

لدراسة الثالث )التجريبية األولى لخرائط المفاهيم، والتجريبية الثانية متوسط درجات مجموعات ا
لصالح مجموعة  في اختبار مهارات التفكير اًلستدًللي (، والمجموعة الضابطة(v)الشكل 

 . خرائط المفاهيم
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 (:2011)دراسة الحدابي وحسن  -2
في تدريس العلوم على التحصيل لدى  المفاهيم خرائط استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت

طالبات الصف السادس من مرحلة التعليم األساسي، وقد اتبع الباحثان المنهج شبه التجريبي 
تم اختيارهن بطريقة قصدية من طالبات الصف السادس بمدرسة  ،( طالبة60) مكونة من عينةل

 تم تقسيمولقد ، 2010-2011 للعام الثاني الدراسي الفصل بلقيس بالعاصمة صنعاء في
( طالبة، حيث تم تدريس المجموعة التجريبية 30إلى مجموعتين، قوام كل مجموعة ) الطالبات

اًلعتيادية، ولتحقيق  بالطريقة ضابطةال في حين درست المجموعة ،المفاهيم باستخدام خرائط
اًلختيار من ( فقرة من نوع 15من ) امكونا  اتحصيليا  ااختبارا  انأهداف الدراسة استخدم الباحث

التطبيق(، وأشارت نتائج  الفهم، متعدد؛ لقياس التحصيل في ثالثة مستويات معرفية )التذكر،
الدراسة إلى وجود فروق ذات دًللة إحصائية في التحصيل العام لصالح المجموعة التجريبية، 
ن في حين ًل توجد فروق دالة إحصائياا عند مستوى التذكر ومستوى الفهم بين المجموعتي

   .التجريبية والضابطة
 

 (:2011)دراسة سليمان  -3
هدفت الدراسة إلى معرفة فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تنمية التحصيل والتفكير 

واتبعت الدراسة  اًلبتكاري والميل نحو مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم لطالبات رياض األطفال،
طالبات بطريقة قصدية من  متم اختياره ات،طالب( 105) مكونة من عينةالمنهج التجريبي ل

 الثاني الدراسي الفصل في المستوى السادس بقسم رياض األطفال بكلية التربية جامعة الطائف
( 53، وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين تجريبية وعددها )2010-2011 للعام

ألدوات الدراسة فقد استخدمت الباحثة اختباراا ( طالبة، أما بالنسبة 52طالبة، وضابطة وعددها )
وكذلك اختباراا للتفكير اًلبتكاري، ومقياساا للميل نحو  في مقرر وسائل وتقنيات التعليم، تحصيلياا

خرائط المفاهيم في  ، وأشارت نتائج الدراسة إلى فعالية استخداممقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم
 ري والميل نحو مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم لدى طالباتتنمية التحصيل والتفكير اًلبتكا
 .األطفال المستوى السادس بقسم رياض
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 (:2011طاشمان وآخرين )دراسة  -4
المفاهيمية  والخرائط المتعددة الذكاءات ستراتيجيتيإ هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام

 جامعة في الصف معلم طلبة العربي لدى الوطن جغرافيا مادة في التأملي التفكير تنمية في
 جميع من الدراسة مجتمع تكونو  ،التجريبي شبه المنهج الباحثون استخدم في األردن، اإلسراء
 عينة تكونت بينما ،وطالبة ا( طالبا 347وعددهم ) ،التربوية العلوم كلية في صفال معلم بطال

( طالباا، 60الذكور ) عدد بلغحيث  ،صف معلم اختصاص وطالبةا ( طالبا 121من ) الدراسة
 قصدية، وقد استخدمت الدراسة أداة بطريقة الدراسة عينة اختيار تم ( طالبة، وقد61واإلناث )
ستراتيجية إ إحصائية بين دًللة نتائج إلى وجود فروق ذاتالالتأملي، وأشارت  التفكير اختبار

 اًلعتيادية والطريقة ميةيالمفاه الخرائط ستراتيجيتيإ من كل وبين جهة، من المتعددة الذكاءات
 الخرائط ستراتيجيةإ بين إحصائية دًللة ذات فروق وجود النتائج أظهرت كماجهة أخرى، من 

 .المفاهيمية الخرائط ستراتيجيةإ لصالح اًلعتيادية، المفاهيمية والطريقة
 

  Mast (2011):دراسة ماست -5
 في الكلمات ومصفوفات المفاهيم، خرائط استخدام فاعلية على الوقوف الدراسة إلى هدفت 

 واعتمدت أجنبية بالمرحلة المتوسطة، كلغة اإلنجليزية تعليم فصول من األولى المستويات
 الدراسي طالب الصف طالباا من (56من ) الدراسة عينة وتألفت التجريبي، شبه المنهج الدراسة
-2011الدراسي  العام خالل األمريكية فيالدلفيا وًلية مدارس بإحدى الملتحقين التعليم من الرابع

 خرائط باستخدام تجريبية تدرس إحداهما: مجموعتين إلى الدراسة عينة ُقسمت وقد ،2010
 البيانات جمع التقليدية، وتم بالطريقة وتدرس ضابطة واألخرى الكلمات، ومصفوفات المفاهيم
 المفردات في التحصيلية ألحد اًلختبارات والبعدي القبلي التطبيق خالل من للدراسة الالزمة
 المفاهيم، خرائط استخدام فاعلية عن الدراسة نتائج كشفت إحصائياا البيانات تحليل وبعد اللغوية،

 األولى المراحل خالل اللغوية المفردات تعل م في الطالب قدرة تنمية في الكلمات ومصفوفات
 .األجنبية للغة لدراستهم

  Beydogan and Bayindir (:(2010 وبايندير دراسة بيدوجان -6
 اللغوية، القواعد تدريس في المفاهيم خرائط استخدام فاعلية على الوقوف إلى هدفت الدراسة 

 طالب من ( طالباا96) من الدراسة عينة تألفت حيث التجريبي،  المنهج الدراسة واعتمدت
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( 44كيرسهير بتركيا، توزعت بين ) بمدينة اًلبتدائية المدارس بإحدى الرابع الدراسي الصف
 تدرس تجريبية إحداهما: مجموعتين بين بالتساوي الدراسة عينة وانقسمت ( طالبة،52طالباا، و)
 جمع وتم التقليدية، بالطريقة تدرس واألخرى ضابطة المفاهيم، خرائط باستخدام اللغوية القواعد
 في التحصيلية اًلختبارات ألحد والبعدي القبلي التطبيق خالل من للدراسة الالزمة البيانات
 البيانات تحليل وبعد المستخدمة، التجريبية المعالجة فاعلية على للوقوف اللغوية؛ القواعد
 اللغوية القواعد تدريس في المفاهيم خرائط استخدام فاعلية عن الدراسة نتائج كشفت إحصائياا
 اللغوية القواعد فهم بتنمية يتعلق فيما وبخاصة التقليدية، بالطريقة مقارنة المشاركين للطالب
 الجمل بين العالقات وتفسير للطالب، المطلوبة المعلومات تقديم وتيسير واستيعابها المجردة،
 .المختلفة اللغوية القواعد للطالب على مناسبة أمثلة ضرب إلى إضافة المتناولة،

 (:2010غانم )دراسة  -7
هدفت الدراسة إلى معرفة أثر برنامج محوسب بالخرائط المفاهيمية في عالج صعوبات 

 التجريبي، وتكون المنهج الدراسة واستخدمتعشر،  الحادي الصف طالب لدى الفيزياء تعلم
 التابعة لمديرية الثانوية المدارس في عشر الحادي الصف طالب جميع من الدراسة مجتمع
 الباحث عينة ، واختار2009-2010الدراسي  العام من األول الفصل في وذلك غزة، شمال
 غزة، وتكونت محافظة شمال من للبنين الثانوية ًلهيا بيت مدرسة من قصدية بطريقة الدراسة
 تتعلم تجريبية إحداهما عشوائياا، اختيارهما على مجموعتين تم موزعين طالباا،62) ) من العينة
 ضابطة واألخرى ( طالباا،29، بلغ عدد أفرادها )المفاهيمية بالخرائط المحوسب البرنامج بطريقة
ا، وقد أعد الباحث اختباراا تحصيلياا من ( طالبا 33) هاأفراد عدد بلغ التقليدية، وقد بالطريقة تتعلم

إحصائية بين  دًللة وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق ذاتنوع اًلختيار من متعدد، 
، مما يدلل على التجريبية المجموعة وعتين التجريبية والضابطة لصالحمتوسط درجات المجم

    الفيزياء. تعلم صعوبات معالجة في ودوره المحوسب البرنامج فعالية
  Sahin and Sahin :(2009) شاهين و  شاهين دراسة -8

 تنمية في الكمبيوتر على المفاهيم القائمة خرائط استخدام فاعلية إظهار إلى الدراسة هدفت
 التجريبي، حيث المنهج الدراسة التعلم، واعتمدت أثر وبقاء اًلستماع، الطالب لنصوص فهم
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دراسيين  بفصلين الملتحقين السادس الصف طالب من طالباا (39) من الدراسة عينة كونتت
 العام من الثاني النصف اللبتركيا( خ(إرزروم  بمدينة الواقعة المدارس اًلبتدائية بإحدى

، وقد ُقسمت عينة الدراسة إلى مجموعتين: إحداهما تجريبية وعددها 2007-2008الدراسي 
( طالباا، وتدرس باستخدام خرائط المفاهيم القائمة على الكمبيوتر، واألخرى ضابطة وعددها 20)
 ( طالباا، وتدرس بالطريقة التقليدية، وتم جمع البيانات الالزمة للدراسة عبر التطبيق القبلي19)

والبعدي لالختبارين التحصيليين )اختبار فهم نصوص اًلستماع، واختبار بقاء أثر التعلم في 
مهارة اًلستماع(، وبعد تحليل البيانات إحصائياا كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام خرائط 
 المفاهيم القائمة على الكمبيوتر في تنمية فهم الطالب المشاركين لنصوص اًلستماع، فضالا 

 عن بقاء أثر تعلمها في المستقبل.
 (:2009مصطفى )دراسة  -9

استخدام  وفاعلية ،الفلسطيني المنهاج في الرياضيات إبداع واقع إلى تعرفال الدراسة هدفت
 الباحث واستخدم األساسي، السابع الصف طلبةدى ل لإلبداع وتطويرها المفاهيمية الخرائط

 في يدرسون األساسي، الذين السابع الصف طلبة من الدراسة تمعمج وتألف المنهج التجريبي،
 حجم بلغ وقد، 2008-2009 الدراسي للعام قباطية تربية مديرية في الحكومية المدارس
 اختيرت وقد ( شعبة،87) على موزعين طالباا  (2697) الحكومية المدارس في المجتمع
 بلغ حيث شعب (3) على تحتويمدرسة  كل وكانت الدراسة، إجراء لغرض ؛مدرستان عشوائياا

موزعين على مجموعتين تجريبيتين، ومجموعة ضابطة في  ا،طالبا  ( 253 ) العينة طلبة عدد
وأشارت ، تحصيلي باختبار تمثلت الدراسة في هذه قياس أداة الباحث واستخدمكل مدرسة، 

 ،الفلسطيني المنهاج في الرياضيات إبداع واقعفي إحصائية  دًللة نتائج إلى وجود فروق ذاتال
 في األساسي السابع الصف لطلبة اإلبداع هذا في تطوير المفاهيمية الخرائط استخدام وفاعلية
 .التجريبية المجموعةلصالح  قباطية تربية مديرية
 (:2007الجهيمي )دراسة  -01

 وأثرها الفقه تدريس المفاهيم في خرائط ستراتيجيةإ استخدام فاعلية  معرفة إلى الدراسة هدفت
 شبه المنهج الدراسة واتبعت الثانوي، األول لدى طالب الصف واًلتجاه التحصيل على

 موزعين الثانوي األول الصف طالب من طالباا( 128) من الدراسة عينة وتكونت التجريبي،
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 وبعد ذلك تم الرياض تم اختيارهما بالطريقة العشوائية، بمدينة البنين مدارس من مدرستين على
 وتمثلت الضابطة بطريقة عشوائية، للمجموعة وفصلين التجريبية، للمجموعة فصلين اختيار
 ذات فروق وجود الدراسة نتائج وأظهرت اتجاه، ومقياس تحصيلي، اختبار في الدراسة أدوات
 طالب درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالب درجات متوسط بين إحصائية دًللة

 وجود وكذلك التجريبية، المجموعة لصالح البعدي التحصيلي اًلختبار في الضابطة المجموعة
 .  التجريبية المجموعة لصالح اًلتجاه في المجموعتين بين فروق
 (:2007)دراسة النديم  -00

الرياضي  التفكيرتقييم  في يةالمفاهيم مخططاتال معرفة كيفية توظيف إلى الدراسة هدفت
واتبع الباحث المنهج الوصفي التحليلي؛ لبيان كيفية ، بغزة األساسي الثامن الصف طالب لدى

توظيف المخططات المفاهيمية في تقييم التفكير الرياضي، وتكون مجتمع الدراسة من جميع 
طلبة الصف الثامن األساسي في حي الزيتون بغزة ، والذين يدرسون في المدارس اإلعدادية 

( مدارس 3ر الباحث المدارس قصدياا وهي )الحكومية ومدارس وكالة الغوث الدولية، ولقد اختا
حكومية مقسمة إلى مدرستين للذكور، ومدرسة لإلناث، بينما بلغ عدد مدارس الوكالة مدرستين، 

( 164( طالباا وطالبة منهم )334مدرسة للذكور وأخرى لإلناث، وبذلك بلغ عدد أفراد العينة )
لمدارس السابقة بطريقة عشوائية بواقع ( طالبة، واختار الباحث الصفوف من ا170طالباا، و )

صفين من كل مدرسة، أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدم الباحث اختبار التفكير الرياضي 
وجود فروق ذات دًللة إحصائية إلى نتائج الدراسة  وأشارت المعتمد على مخططات المفاهيم،

ة الصف الثامن تعزى لمتغير الجنس، لدى طلب الناقد( ،اإلبداعي ،البصريالرياضي) التفكير في
 التفكير وجود فروق ذات دًللة إحصائية فيإلى نتائج ال وذلك لصالح الذكور، كما أشارت

لدى طلبة الصف الثامن تعزى لمتغير المؤسسة التعليمية،  الناقد( ،اإلبداعي ،البصريالرياضي)
 وذلك لصالح طلبة وكالة الغوث.

 (:2006الشلبي )دراسة  -02
مادة األحياء في تحصيل  في يةالمفاهيم ةطيخر الهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام 

وقد  طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية ودافع اإلنجاز لديهم وقدرتهم على التفكير اإلبداعي،
جميع طلبة الصف التاسع في  التجريبي، وتكون مجتمع البحث منشبه اتبعت الدراسة المنهج 
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 ،2005-2006الة الغوث الدولية في منطقة جنوب عمان في الفصل الثاني للعام مدارس وك
مدرسة إناث نزال اإلعدادية األولى، ومدرسة  من قصدية بطريقة الدراسة الباحث عينة واختار

ذكور نزال اإلعدادية الثانية، ثم اختار شعبة تجريبية وأخرى ضابطة في كل مدرسة بالطريقة 
 في الدراسة أدوات وتمثلت ( طالبة،44( طالباا، و )66العشوائية، حيث بلغ عدد أفراد العينة )

وأشارت نتائج  ، ومقياس التفكير اإلبداعي،اختبار تحصيلي، واختبار الدافعية نحو اإلنجاز
في تحصيل الطلبة، ودافع اإلنجاز لديهم، وقدرتهم  إحصائية دًللة الدراسة إلى وجود فروق ذات

ستراتيجية إعلى التفكير اإلبداعي لصالح المجموعتين التجريبيتين يعزى إلى طريقة التدريس ب
لمجموعة التجريبية على ذكور المجموعة خرائط المفاهيم، كما أظهرت النتائج تفوق إناث ا

 التجريبية في التحصيل، وتفوق الذكور في اختبار التفكير اإلبداعي.
 (:2005)دراسة الخوالدة  -03

دورة التعلم المعدلة وخريطة المفاهيم في  ستراتيجيتيإهدفت الدراسة إلى معرفة فاعلية 
التحصيل في األحياء واكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي، 

( 6( طالباا موزعين على )280المنهج التجريبي لعينة مكونة من ) تهدراس فيواتبع الباحث 
دارس الحكومية في مدينة المفرق شعب من الصف األول الثانوي العلمي، في مدرستين من الم

باألردن مدرسة ذكور ومدرسة إناث، وتكونت العينة من مجموعتين تجريبيتين ومجموعة 
ضابطة، تم اختيارهما عشوائياا تضم كل مجموعة شعبة ذكور وشعبة إناث، ولقد تم تدريس 

وعة الثانية باستخدام المجموعة التجريبية األولى باستخدام دورة التعلم المعدلة، وتم تدريس المجم
خريطة المفاهيم، في حين تم تدريس المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة التقليدية، ولقد 
استخدم الباحث في دراسته أداتين هما: اختبار التحصيل في األحياء، ومقياس مهارات التفكير 

بة الصف األول العلمي، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة احصائياا في تحصيل طل
ستراتيجية التدريس لصالح المجموعتين التجريبيتين، في حين الثانوي العلمي في األحياء تعزى إل

ستراتيجية خرائط المفاهيم، كما أشارت نتائج إستراتيجية دورة التعلم المعدلة مع أثر إتكافأ أثر 
م لدى الطلبة تعزى الدراسة إلى وجود فرق دالة احصائياا في اكتساب مهارات عمليات العل

 ستراتيجية دورة التعلم المعدلة.إل
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 (:2004)دراسة عزب  -04
تدريس الجغرافيا على التحصيل  في المفاهيم طائهدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام خر 

المنهج  تهدراس فيوتنمية التفكير اًلستدًللي لدى طالب الصف الثاني اًلعدادي، واتبع الباحث 
الثاني الصف  الببطريقة قصدية من ط متم اختياره ا( طالبا 84) مكونة من عينةالتجريبي ل
الدراسي    للعامنزه الحاجر بمحافظة سوهاج بجمهورية مصر العربية بمدرسة  اًلعدادي

قوام كل ، وتم تقسيم العينة بطريقة عشوائية إلى مجموعتين: تجريبية وضابطة، 2004-2003
في حين  ،المفاهيم حيث تم تدريس المجموعة التجريبية باستخدام خرائط ا،( طالبا 42مجموعة )

، أما بالنسبة ألدوات الدراسة فقد استخدم الباحث اًلعتيادية بالطريقة ضابطةال درست المجموعة
، وكذلك التطبيق( الفهم، لقياس التحصيل في ثالثة مستويات معرفية )التذكر،اختباراا تحصيلياا 

 متوسط بين إحصائية دًللة ذات فروق وجود الدراسة نتائج ر اًلستدًللي، وأظهرتاختباراا للتفكي
التطبيق  في الضابطة المجموعة طالب درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالب درجات

 دًللة ذات فروق التجريبية، وكذلك وجود المجموعة لصالح التحصيلي البعدي لالختبار
 المجموعة طالب درجات ومتوسط التجريبية، المجموعة طالب درجات متوسط بين إحصائية
 التجريبية. المجموعة لصالح التفكير اًلستدًللي، التطبيق البعدي ًلختبار في الضابطة

 (:2004)دراسة مطر  -05
التفكير  تنمية في المفاهيم مخططات استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت

، التجريبي المنهج في دراسته اتبع الباحثو  ،بغزة األساسي الثامن الصف طالب لدى الرياضي
 لوكالة التابعة المدارس في األساسي الثامن الصف طلبة من فتكون الدراسة مجتمعل أما بالنسبة

من  قصدية بطريقة عينةال وتم أخذ، 2003-2004الدراسي  العام في غزة بقطاع الغوث الدولية
على  موزعين ا،طالبا 80) ) من العينة تكونتحيث اإلعدادية )ج(  جباليا مدرسة ذكور
طالب كل  ضابطة، وبلغ عددواألخرى تجريبية  إحداهما عشوائياا، اختيارهما مجموعتين تم
 للتفكير تحصيلي واشتملت أدوات الدراسة على دليل للمعلم، واختبار ( طالباا،40مجموعة )
 الرياضي التفكير إحصائية فيأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ذات دًللة لقد الرياضي، و 
المفاهيم  مخططات ًلستخدام تعزى الثامن، الصف طالب اإلبداعي( لدى الناقد، )اًلستنتاجي،

 .التجريبية المجموعة لصالح
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 (:2002أبو جبر )دراسة  -06
لية استخدام خرائط المفاهيم على تحصيل طلبة الجامعة افع ةفمعر هدفت الدراسة إلى 

 المنهج اتبع الباحثو  ،مادة الجراحة والباطنة التمريضية واتجاهاتهم نحوهااًلسالمية بغزة في 
مجتمع  بكلية التمريض بدبلوم الثاني المستوى طلبة جميع من الدراسة مجتمع وتكون ،التجريبي
وشملت ، ( طالباا وطالبة52عددهم ) بغزة والبالغ اإلسالمية بالجامعة والتطبيقية المهنية العلوم

( 15وتتكون من )، األصلي المجتمع حجم لصغر وذلك ؛مجتمعالعينة الدراسة جميع أفراد 
تحليل المحتوى، واختبار تحصيلي،  ةواشتملت أدوات الدراسة على أدا ،( طالبة37)وطالباا، 

نتائج  وأظهرت، ومقياس اتجاه لقياس اتجاهات الطلبة في مادة الجراحة والباطنة التمريضية
 متوسط بين (a = 0.05دًللة ) مستوى عند إحصائية دًللة ذات فروق دو وج عدمالدراسة 

 تحصيل توسط درجاتم وبين المفاهيم، خرائط باستخدام يتعلمون الذين طالبال درجات تحصيل
 مستوى عند إحصائية دًللة ذات التقليدية، وكذلك ًل توجد فروق بالطريقة يتعلمون الذين أقرانهم
 اتجاهات متوسط بين التمريضية والباطنة الجراحة نحو مقرر اًلتجاه ( فيa  =0.05دًللة )
 يتعلمون الذين أقرانهم اتجاهات متوسط وبين المفاهيم باستخدام خرائط يتعلمون الذين بالطال

 . التقليدية بالطريقة
 (:1999)دراسة عفانة  -07

 في المفاهيم لمخططات ستراتيجياتإ ثالث استخدام أثر إلى هدفت الدراسة التعرف
 الرياضيات من كل نحو واتجاهاتهم الثامن الصف طالب تحصيل علي الرياضيات تعليم
 طالباا  (184) التجريبي لعينة مكونة من المنهج واستخدمت الدراسةالمستخدمة،  ستراتيجياتواإل

 والرابع والثالث الثاني والفصول ضابطة كمجموعة األول الفصل فصول، أربعة على موزعين
 مغايرة ستراتيجيةإب ةاألربع المجموعات من مجموعة كل تدريس تم حيث تجريبية، كمجموعات

 المتعلمين أداء تحسين في فعالية أكثر منها ستراتيجيةإ أي على للتعرف وذلك ؛األخرى عن
واستخدم الباحث أربع أدوات في جمع البيانات المتعلقة بالبحث وهي: اًلختبار  واتجاهاتهم،

ستراتيجيات إالتحصيلي، ومقياس اًلتجاه نحو تعلم الرياضيات، ومقياس اًلتجاه نحو استخدام 
ومن أهم النتائج التي توصلت  مخططات المفاهيم في تعليم الرياضيات، ومخططات المفاهيم،

 تعلم نحو يجابيةإ اتجاهات تكوين في المفاهيم مخططات ستراتيجياتإ أثر بيان إليها الدراسة
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 مقابل وذلك المتقدم(، المنظم الجماعي، )التصميم ستراتيجيتيناإل أثر وخاصة الرياضيات
 ستراتيجياتاإل استخدام أن إلي النتائج أشارتكما  األولى، للمجموعة التقليدية ستراتيجيةاإل

 ستراتيجيةاإل مقابل فعال تأثير لها متأخر( كان منظم جماعي، تصميم متقدم، )منظم الثالثة
 تذكر من المختلفة المستويات في الثامن الصف لطالب التحصيلي المستوى رفع في التقليدية،

 والثانية األولى ستراتيجيتيناإل فعالية عن فضالا  وتقويم، هذا وتركيب وتحليل وتطبيق وفهم
 .الرياضيات في العام التحصيلي المستوى رفع في خاصة
  Hasmann and  Mansfield (1995:)  ومانسفيلد هاسمان دراسة -01

المعرفة  تطوير في المفاهيم خرائط استخدام أثر عن الكشف إلى الدراسة هدفت
 خرائطمشروع  كل تضمن حيث الرياضيات، في مشروعين الدراسة هذه قدمت حيث الرياضية،
وجاهزة  معدة مفاهيم خرائط تقديم يتم األول المشروع في ،والهندسة الكسور وحدتي في للمفاهيم
 التعلم، أما في عمليات على البحث في الخرائط هذه مزايا من اًلستفادة يتم حيث ،مسبقاا

مكنت  التي قبل الطالب من المفاهيم خريطة بناء طريقة استخدام تم فقد اآلخر المشروع
المنهج  تهمادراس في، واتبع الباحثان الفردي  للطالب الفهم مدى على التعرف من الباحثين

 طالب من طالباا ( 26 ) الرابع، طالب الصف من طالباا ( 25 ) مكونة من عينةالتجريبي ل
عطاء عند الفردي الفهم مراقبة تم وقد السادس، الصف  عن للطالب معلومات الطالب، وا 
 الطالب فهم من يزيد المفاهيم خرائط استخدام أن الدراسة نتائج فأظهرت الرياضية، المفاهيم
 .المختلفة الرياضية المفاهيم بين للعالقات

 Jegede and Others(: 1990)  نيوآخر  جيجدي دراسة -09
 همالطلبة وتحصيل قلق على المفاهيم خرائط استخدام أثر استقصاء إلى الدراسة هدفت

 وطالبة اطالبا   (51)مكونة من عينةالمنهج التجريبي ل تهدراس فيواتبع الباحث  األحياء، مادة في
 مجموعة تجريبية مجموعتين، على موزعين من طالب الصف العاشر في مدرسة في زائير

 وتم تدريب األحياء، مادة في القلق ومقياس تحصيلي باختبار الباحث واستعان ضابطة، وأخرى
 كما تعرضوا عليها، للتعود أسابيع ثالثة لمدة المفاهيمية الخرائط على التجريبية المجموعة أفراد
 وذلك ستة أسابيع، لمدة المفاهيمية الخرائط استخدام يتطلب تدريب إلى التجريب فترة في أيضا
 التقليدي، باستخدام األسلوب درسوا فقد الضابطة المجموعة أفراد أما القبلي، اًلختبار تطبيق بعد
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 إحصائية دًللة فروق ذات وجود الدراسة نتائج أظهرت وقد والمحاضرة، الشرح فيه استخدم الذي
 الدراسي، في التحصيل التجريبية المجموعة أفراد (  لصالحa 0.05 =مستوى دًللة) عند

 الجنس تفاعل بين وجود النتائج أظهرت كما ،لديهم القلق مستوى انخفاض إلى باإلضافة
 إلى المفاهيمية تؤدي خرائطال أن المعالجة تلك أظهرت حيث ،والقلق الجنس وبين والمعالجة،

 .اإلناث من أكبر بدرجة الذكور عند القلق مستوى وخفض التحصيل زيادة

 التعقيب على دراسات المحور األول:

 األهداف: -أوالا 
خرائط المفاهيم في المواد  اتفقت الدراسات السابقة في معرفة فاعلية استخدام إستراتيجية

 استخدام أثر التعليمية، واختلفت الدراسات من حيث المتغير التابع إذ اهتمت دراسات بمعرفة
، ودراسة (2011)مثل: دراسة الحدابي وحسن  تدريس على التحصيلالفي  المفاهيم خرائط

عفانة  ودراسة (،2002)ودراسة أبو جبر(، 2005)ودراسة الخوالدة  (،2007الجهيمي )
معرفة فاعلية  (، بينما هدفت دراسات أخرى1990)  نيوآخر  جيجدي دراسة(، و 1999)

، (2101) مرق أبو مثل: دراسة استخدام خرائط المفاهيم على التحصيل أو تنمية التفكير
ودراسة  (،2006الشلبي )ودراسة  (،2011طاشمان وآخرين )ودراسة  (،2011)ودراسة سليمان 

معرفة فاعلية استخدام  (، كما هدفت بعض الدراسات إلى2004)ودراسة مطر  (،2004)عزب 
الجهيمي  مثل: دراسة ستراتيجيةاًلتجاه نحو المادة أو اًلتجاه نحو اإل خرائط المفاهيم على

فقد  (2010(، أما دراسة غانم )1999)ودراسة عفانة  (،2002)ودراسة أبو جبر (،2007)
، الفيزياء حوسب بالخرائط المفاهيمية في عالج صعوبات تعلمهدفت إلى معرفة أثر برنامج م

 وتطويرها المفاهيمية استخدام الخرائط إلى معرفة فاعلية ( فهدفت2009أما دراسة مصطفى )
 يةالمفاهيم مخططاتال معرفة كيفية توظيف إلى (2007، في حين هدفت دراسة النديم)لإلبداع

 فاعلية على الوقوف إلى فقد هدفت (2011ماست )، أما دراسة الرياضي التفكيرتقييم  في
 اإلنجليزية تعليم فصول من األولى المستويات في الكلمات ومصفوفات المفاهيم، خرائط استخدام
 فاعلية على الوقوف كان الهدف منها (2010) وبايندير بيدوجان ، بينما دراسةأجنبية كلغة

شاهين وشاهين  اللغوية، في حين هدفت دراسة القواعد تدريس في المفاهيم خرائط استخدام
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 فهم تنمية في الكمبيوتر على المفاهيم القائمة خرائط استخدام فاعلية إظهار إلى (2009)
 هدفت( فقد 1995)ومانسفيلد  هاسمان ، أما دراسةالتعلم أثر وبقاء اًلستماع، الطالب لنصوص

 .المعرفة الرياضية تطوير في المفاهيم خرائط استخدام أثر عن الكشف إلى

 أوجه الشبه واًلختالف بين الدراسة الحالية والدراسات السابقة:
ستراتيجية خرائط إهدفت الدراسات السابقة في أكثرها إلى معرفة فاعلية استخدام 

المفاهيم على التحصيل، وهذا ما يتفق مع الدراسة الحالية، كما هدفت الدراسة الحالية مع بعض 
ستراتيجية خرائط المفاهيم على اًلتجاه نحو المادة إفي معرفة فاعلية استخدام الدراسات السابقة 

(، أما 1999)ودراسة عفانة  (،2002)ودراسة أبو جبر (،2007الجهيمي ) دراسة مثل:
اختالف الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة فيكمن في المادة العلمية المستخدمة فيها خرائط 
المفاهيم وهي مادة البالغة المقررة على الصف الحادي عشر، وكذلك معرفة فاعلية استخدام 

 ستراتيجية خرائط المفاهيم على اتجاهات الطالبات نحو البالغة.  إ

 العينة: -ثانياا

( 334ختلفت الدراسات السابقة فيما بينها في حجم العينات، حيث بلغت أكبر عينة )ا
( طالباا كما في 39(، وبلغ أصغر حجم للعينة )2007طالبة كما في دراسة النديم )طالباا و 

(، وكذلك اختلفت الدراسات فيما بينها من حيث نوع العينة، حيث أن 2009دراسة شاهين )
 على الذكور، أما الدراسات التي أجريت على اإلناث فقط فهي: دراسةمعظم الدراسات أجريت 

(، أما الدراسات 2011، ودراسة سليمان )(2011)دراسة الحدابي وحسن  ،(2101) مرق أبو
(، ودراسة 2011طاشمان وآخرين ) التي أجريت على الذكور واإلناث معاا فهي: دراسة

  نيوآخر  جيجدي دراسة(، و 2002)ودراسة أبو جبر(، 2006الشلبي )ودراسة  (،2007النديم)
(، كما اختلفت الدراسات السابقة من حيث اختيار الصفوف والمراحل الدراسية التي 1990)

طبقت عليها، حيث أن معظم الدراسات ُطبقت على عينة من طالبات المرحلتين: اًلبتدائية 
(، 2005)ودراسة الخوالدة  (،2007(، ودراسة الجهيمي )2010واًلعدادية، أما دراسة غانم )

(، 2011دراسة سليمان )فقد اعتمدت على عينة من طالب المرحلة الثانوية، في حين اعتمدت 
 ( على عينة من طلبة الجامعات.2002)ودراسة أبو جبر (،2011طاشمان وآخرين ) ودراسة
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ودراسة  (،2007(، ودراسة الجهيمي )2010اتفقت الدراسة الحالية مع دراسة غانم )
(، في اختيار العينة من الصف الحادي عشر بالمرحلة الثانوية، بينما اهتمت 2005)الخوالدة 

معظم الدراسات السابقة بأخذ العينة من المرحلتين: اًلبتدائية واًلعدادية، أو المرحلة الجامعية، 
لبات الصف وقد اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في أنها اختارت عينة من طا

 الحادي عشر بقطاع غزة. 
 المنهج: -ثالثاا

( دراسة، أما الدراسات 02استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج التجريبي وعددها )
ودراسة الحدابي وحسن  ،(2101) مرق أبو التي استخدمت المنهج شبه التجريبي فهي: دراسة

(، ودراسة الجهيمي 2011)(، ودراسة ماست 2011طاشمان وآخرين ) ، ودراسة(2011)
( فقد استخدمت المنهج الوصفي 2007(، أما دراسة النديم )2006الشلبي )ودراسة  (،2007)

بعض الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج شبه  اتفقت الدراسة الحالية معوقد التحليلي، 
 التجريبي.

 

 األدوات: -رابعاا
اًلختبارات كأداة لقياس متغيراتها، سواء كانت استخدمت الدراسات السابقة جميعها 

ا منها استخدمت إضافة إلى  اختبارات تحصيلية أو اختبارات لقياس مهارات التفكير، إًل أن بعضا
الجهيمي  (، أو مقياساا لالتجاه مثل دراسة2011اًلختبارات مقياساا للميل مثل دراسة سليمان )

 دراسةمقياساا للقلق مثل (، أو 1999)فانة ودراسة ع (،2002)ودراسة أبو جبر (،2007)
(، وتتفق الدراسة الحالية مع العديد من الدراسات السابقة في استخدام 1990)  نيوآخر  جيجدي

 اًلختبار التحصيلي ومقياس اًلتجاه.

 النتائج:     -خامساا
خرائط المفاهيم على زيادة  أظهرت نتائج الدراسات السابقة فاعلية استخدام إستراتيجية

التحصيل وتنمية المهارات واًلتجاهات في المواد التعليمية المختلفة، وهذا ما يتفق مع الدراسة 
إحصائية  دًللة ذات فروق دو وج عدم ( حيث أظهرت2002الحالية، ما عدا دراسة أبو جبر )

توسط م وبين المفاهيم، خرائط باستخدام يتعلمون الذينب الطال درجات تحصيل متوسط بين
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 دًللة ذات وكذلك ًل توجد فروق التقليدية، بالطريقة يتعلمون الذين أقرانهم تحصيل درجات
 بالطال اتجاهات متوسط بين التمريضية والباطنة الجراحة نحو مقرر اًلتجاه في إحصائية

 بالطريقة يتعلمون الذين أقرانهم اتجاهات متوسط وبين المفاهيم باستخدام خرائط يتعلمون الذين
 والقابلية اًلستعداد لديهم يكن لم التجريبية المجموعة بطال أن ويرجع سبب ذلك إلى ،التقليدية
 تثيرو  حواسهم، وتشحذ انتباههم، تجذب مل الطريقة تلك ألن ؛خرائط المفاهيم باستخدام للتعلم
 المحتوى فهذا ابقة،الس الطلبة وخبرات لمستوي المحتوى مراعاة عدموكذلك  ،لديهم التفكير
 المفاهيم العلمية استيعابفي  ضعف يعانون من العينات أفراد جميعو باللغة اإلنجليزية  مكتوب
 ملخصات من المذاكرة على التجريبية المجموعات طلبة اعتمادعالوة على اإلنجليزية  باللغة
، النهائي اًلختبار في عالية درجات على الحصول عدم من خشية ؛الكتاب المقرر وعلى المعلم،

 حديثة في تعليم كلية التمريض تدريسية واستراتيجياتأوصت الدراسة بضرورة استخدام طرق و 
 .واستعداداتهم الطلبة قدرات مع تتالءم

 

استراتيجية خرائط المفاهيم في المواد تعقيب عام على دراسات المحور األول التي تناولت 
 التعليمية المختلفة:

إستراتيجية خرائط المفاهيم في المواد التعليمية التي تناولت  بالدراساتاهتم هذا المحور 
مثل: الرياضيات والعلوم واألحياء والفيزياء والجغرافيا والتكنولوجيا والفقه وتعلم  المختلفة

أوجه الشبه واًلختالف بين الدراسة  -فيما سبق -اإلنجليزية كلغة أجنبية، وقد بين الباحث 
 ت السابقة من حيث: الهدف والمنهج والعينة واألدوات والنتائج.الحالية والدراسا

دراسات تتعلق بإستراتيجية خرائط المفاهيم في مادة اللغة العربية          -الثانيالمحور 
 وفروعها:

 (:2011األنصاري )دراسة  -0
باستخدام  فاعلية برنامج قائم على الخرائط المفاهيمية هدفت الدراسة إلى معرفة 

 الحاسوب في تنمية مهارات فهم النصوص األدبية وتذوقها لدى طالب الصف األول الثانوي،
لعينة عشوائية من طالب الصف األول الثانوي  التجريبيقد استخدمت الدراسة المنهج و 

( طالباا، حيث يتوزع 97بمحافظة الدقهلية بجمهورية مصر العربية، وقد بلغ قوام العينة )
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على ثالثة فصول تم اختيارها بطريقة عشوائية، واحد يمثل المجموعة الضابطة، وبلغ الطالب 
( طالباا، واثنان يمثالن المجموعتين التجريبيتين، األولى درست بالخرائط 32عدد طالبه )

( طالباا، والثانية درست بالخرائط المفاهيمية بالحاسوب، وبلغ 33المفاهيمية، وبلغ عدد طالبها )
( طالباا، واستخدم الباحث في دراسته استبانة؛ ًلستطالع آراء الخبراء حول 32ها )عدد طالب

قائمة مهارات فهم النصوص األدبية المتضمنة في مقرر الصف األول الثانوي، واختبارين لقياس 
مهارات فهم النصوص األدبية وتذوقها، إحداهما قبلي واآلخر بعدي، وأشارت نتائج الدراسة إلى 

برنامج القائم على الخرائط المفاهيمية باستخدام الحاسوب في تنمية مهارات فهم فاعلية ال
 النصوص األدبية وتذوقها.

    (:2011) الخرمانيدراسة  -2
 لمالتع دورة بين الدمج على قائمة ستراتيجيةإ فاعلية على الوقوف إلى الدراسةهدفت 

 المتوسط، الثالث فالص البلدى ط النحوية بعض المهارات تنمية في المفاهيمية والخرائط
 تكونحيث  التجريبي، شبهقد اتبعت الدراسة المنهج و  نحو اإلستراتيجية، تهماتجاها عن فوالكش
التربية  رةئدال التابعة المدارس في المتوسط من جميع طالب الصف الثالث الدراسة مجتمع
 ،ه1431-1432للعام الثاني الفصل الدراسي في ادراسيا  جدة والمنتظمين بمحافظة والتعليم
  من الدراسة عينة تكونت وقد ،مدرسة (542) إلى ينتمون ( طالباا18550)عددهم  والبالغ
 مقسمين جدة، بمحافظة المتوسطة ذي النورين مدرسة في الثالث فالص البط من اطالبا  (60)
، ولتحقيق أهداف مجموعة كل فيطالباا  (30)بمعدل  وتجريبية ضابطة، :مجموعتين إلى

 وفق النحو تعل م نحوالدراسة صمم الباحث أداتين: اًلختبار التحصيلي، ومقياس اًلتجاه 
 المفاهيمية، وأظهرت النتائج وجود فروق والخرائط التعل م دورة بين الدمج على قائمة ستراتيجيةإ

بين متوسط درجات المجموعتين: التجريبية والضابطة في األداء البعدي  إحصائية دًللة ذات
 دًللة ذات للمهارات النحوية المستهدفة لصالح المجموعة التجريبية، وكذلك وجود فروق

ستراتيجية بين متوسط درجات المجموعتين في القياس القبلي والبعدي لالتجاه نحو اإل إحصائية
 المفاهيمية لصالح المجموعة التجريبية.  والخرائط التعل م دورة بينالقائمة على الدمج 
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 (:2011فندي وعلي )دراسة  -3
 البالغية المفاهيم اكتساب في المفاهيم هدفت الدراسة إلى معرفة أثر استخدام خرائط  
المرحلة اإلعدادية، وقد اتبعت الدراسة المنهج التجريبي، وتكون مجتمع البحث من  طالبات لدى

ديالى  محافظة مركز بعقوبة في اإلعدادية المدارس األدبي في طالبات الصف الخامسجميع 
من طالبات  ةطالب(55)  من الدراسة عينة تكونت، كما 2010-2011للعام الدراسي  بالعراق

 اماختياره مجموعتين تم على اتموزع ،من مدرسة أم حبيبة للبنات األدبي الصف الخامس
 أعدتو  ،طالبة (26( طالبة، والثانية ضابطة وعددها )29تجريبية وعددها )، األولى اعشوائيا 

 البالغية، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق المفاهيم كتسابًل موضوعياا ااختبارا  الباحثتان
 المجموعة لصالح بين متوسط درجات المجموعتين التجريبية والضابطة إحصائية دًللة ذات

 خرائط، مما يدلل على فاعلية المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ باستخدام درست التي التجريبية
 في تدريس المفاهيم البالغية. المفاهيم

    (:2010)دراسة الشمري  -4
الصورة  تكوين في المفاهيمية الخرائط ستراتيجيةإ فاعلية عن الكشفإلى  الدراسة هدفت

 الثالث الصف طالبات لدى التعبير مادة في اًلبداعي التفكير مهارات وتنمية، الكتابية الفنية
 التجريبي، وحددت واعتمدت الدراسة المنهج شبه ،السعودية العربية المملكة في المتوسط
 الدراسة مجتمع ضابطة، وتكون واألخرى تجريبية إحداهما لمجموعتين البعدي -القبلي التصميم

 والتعليم التربية لوزارة التابعة الحكوميةالعام  التعليم بمدارس المتوسط الثالث طالبات جميع من
 طالبات من طالبة (65) من الدراسة عينة وتكونت ،متوسطة (38) وعددها حائل بمدينة

 2010-2009الدراسي  للعام حائل، مدينة في التعليم منطقة إلدارة التابعة (37)المتوسطة
؛ للمعلمة دليل إعدادوتمثلت أدوات الدراسة في  ،اعشوائيا  اماختياره تم شعبتين على موزعات

 نبصورتي والبعدي القبلي الفنية الصور اختبار ، وكذلك إعدادالتدريس عملية في به لالسترشاد
 الفنية الصور بناء في إحصائية دًللة ذات فروق نتائج الدراسة وجود وأظهرت، متكافئتين
 دًللة ذات فروق ، وكذلك وجودالمفاهيم خرائط درست باستخدام التي المجموعة لصالح الكتابية

 المجموعة األصالة، لصالح المرونة، الطالقة، اإلبداعي: التفكير مهارات تنمية في إحصائية
 . المفاهيم خرائط ستراتيجيةإ باستخدام درست التي التجريبية
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 (:2010المهنا )دراسة  -5
الهمزة  كتابة مهارة تنمية في فاهيميةالم الخرائط استخدام أثر معرفة إلى الدراسة هدفت
، التجريبياتبع الباحث المنهج و  متوسط،ال الثالث الصف طالب لدى بها واًلحتفاظ المتوسطة

متوسط بمحافظة عنيزة بالمملكة ال الثالث الصف طالبوقد تكون مجتمع الدراسة من جميع 
ه، وشملت عينة 0111-0125ل للعام األو  الدراسي في الفصل المنتظمين العربية السعودية

، تم تقسيمهم بطريقة عشوائية إلى بن رواحة عبداهلل مدرسة طالب( طالباا من 30الدراسة )
، وقد أعد الباحث اختباراا مجموعة كل فيطالباا  (15)بمعدل  وتجريبية ضابطة، مجموعتين:

ق قبلياا وبعدياا، وأشارت ( ُطبالتطبيق الفهم، التذكر،)تحصيلياا يقيس المستويات المعرفية األولى: 
الهمزة المتوسطة  كتابة مهارة تنمية في نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام خرائط المفاهيم

 خرائط ًلستخدام كبير تأثير هناكمتوسط، حيث أن ال الثالث الصف طالب لدى بها واًلحتفاظ
 التعلم. أثر بقاء وعلى ،اإلمالئية األخطاء تقليل على المفاهيم

 

    (:2009الدعدي )دراسة  -6
المعززة  المفاهيم خرائط، و المفاهيم استخدام خرائط فاعليةهدفت الدراسة إلى معرفة 

بالعروض التقديمية )الحاسب اآللي( في تحصيل قواعد اللغة العربية، لدى طالبات الصف 
شبه وقد اتبعت الدراسة المنهج  الرابع اًلبتدائي عند المستويات الدنيا )التذكر، الفهم، التطبيق(،

الرابع اًلبتدائي بمدارس تعليم مكة  الصف جميع طالباتمن  الدراسةالتجريبي، وتكون مجتمع 
( طالبة 96ه، أما عينة الدراسة فتكونت من )1428-1429المكرمة للفصل الدراسي األول 

( 32الضابطة، و)( طالبة يمثلن المجموعة 32الرابع اًلبتدائي، منهن ) الصف طالباتمن 
( طالبة 32، و)المفاهيم استخدام خرائططالبة يمثلن المجموعة التجريبية األولى التي درست ب

المعززة بالعروض  المفاهيم استخدام خرائطيمثلن المجموعة التجريبية الثانية التي درست ب
 الفهم، التذكر،)وقد أعد الباحث اختباراا تحصيلياا يقيس المستويات المعرفية األولى:  التقديمية،
في التحصيل البعدي  إحصائية دًللة ذات (، وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروقالتطبيق

الكلي بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية، 
 ذات مجموعة الضابطة عند المجموع الكلي للمستويات المعرفية، بينما ًل توجد فروقوطالبات ال

في التحصيل البعدي الكلي بين المتوسطات الحسابية لدرجات طالبات  إحصائية دًللة
 المجموعتين التجريبيتين األولى والثانية عند المجموع الكلي للمستويات المعرفية الثالثة.
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    (:2007) وتنجيالزعبي والتدراسة  -7
 قواعدال تدريس في يةالمفاهيم خرائطال ستراتيجيةإاستخدام هدفت الدراسة إلى معرفة أثر  

وية في التحصيل ومستوى البنية المفاهيمية لدى طالب الصف العاشر في اللغوالتطبيقات 
الصف العاشر  بطال من مجتمعال تكونو  التجريبي، شبهقد اتبعت الدراسة المنهج و  األردن،

 عينةعمان، وتشكلت  –األساسي الملتحقين بالمدارس الخاصة التابعة لمديرية التعليم الخاص
شعبتين من شعب الصف العاشر في مدارس النمو التربوي في العام الدراسي  من الدراسة
، اعشوائيا  اماختياره مجموعتين تم على موزعين ا،طالبا (53)  عينةال بلغتو ، 2116-2117

وتمثلت أدوات طالباا،  (28( طالباا، والثانية ضابطة وعددها )25ولى تجريبية وعددها )األ
للتدريس بخرائط المفاهيم، وكذلك إعداد اختبار تحصيلي، واختبار  لمعلما دليل إعدادالدراسة في 

مستوى البنية المفاهيمية، وكشفت نتائج الدراسة تفوق طالب المجموعة التجريبية على طالب 
 دًللة ذات موعة الضابطة في اًلختبار التحصيلي، كما أظهرت النتائج وجود فروقالمج

 في اختبار مستوى البنية المفاهيمية لصالح طالب المجموعة التجريبية.   إحصائية
 

 (: 2005) دراسة مقابلة والفالحات -8
 تحصيل في المفاهيم خرائط ستراتيجيةإالتدريس باستخدام هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

قد اتبعت و  ،اًلعتيادية بالطريقة مقارنة العربية اللغة قواعد في األساسي الثامن الصف طلبة
 في األساسي الثامن الصف طلبة من الدراسة مجتمع تكونحيث  التجريبي، شبهالدراسة المنهج 

 (69) منهم وطالبة اطالبا  (123)  من الدراسة عينة وتكونت البتراء، للواء والتعليم التربية مديرية
 اًلعتيادية بالطريقة درست ضابطة األولى مجموعتين: على موزعين طالبة، (54) و طالباا،

 خرائط ستراتيجيةإ باستخدام درست شعبتين مكونة من تجريبية واألخرى شعبتين، منوتكونت 
 المفاهيمية، الخرائط باستخدام منظمة تعليمية مادة أداتين األولى: الدراسة استخدمت، و المفاهيم
 إلى النتائج وأشارت ،متعدد من اًلختيار نوع من فقرة 30)من) تكون تحصيلي اختبار والثانية:
 ستراتيجيةإ باستخدام درست التي التجريبية المجموعة لصالح إحصائية دًللة ذات فروق وجود
 .المفاهيم خرائط
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 (:2004عبد الجواد )دراسة  -9
على التحصيل  المفاهيممخططات  ستراتيجيةإاستخدام هدفت الدراسة إلى معرفة أثر 

اتبعت الدراسة المنهج و  في النحو والميول نحوه لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة،
، وقد تكون مجتمع الدراسة من طالبات الصف الحادي عشر أدبي في مدارس البنات التجريبي

م 2003-2004ل الدراسي في محافظة غزة، حيث بلغ عدد الطالبات المسجالت في الفص
( طالبة من 128( مدرسة، وتكونت عينة الدراسة من )17طالبة موزعات على ) (2629)

طالبات الصف الحادي عشر القسم األدبي من مدرسة دًلل المغربي الثانوية )أ( بطريقة 
قصدية، حيث تتوزع الطالبات على ثالثة فصول تم اختيارها بطريقة عشوائية، واحد يمثل 
المجموعة الضابطة، واثنان يمثالن المجموعتين التجريبيتين، واستخدم الباحث في دراسته 
اًلختبار التحصيلي، ومقياس الميل نحو النحو، وأشارت نتائج الدراسة إلى فاعلية استخدام 

 مخططات المفاهيم على تحصيل الطالبات في مادة النحو، وتحسين ميولهن نحوه.
 

 محور الثاني: التعقيب على دراسات ال
 األهداف: -أوالا 

ستراتيجية إتباينت الدراسات السابقة في أهدافها، فقسم منها تناول أثر التدريس باستخدام 
دراسة (، و 2005خرائط المفاهيم في تحصيل قواعد اللغة العربية مثل: دراسة مقابلة والفالحات )

 (2004هدفت دراسة عبد الجواد )(، بينما 2009الدعدي )دراسة ، و (2007) الزعبي والتوتنجي
نحوه،  والميول النحو في التحصيل على المفاهيم مخططات ستراتيجيةإ استخدام أثر معرفة إلى

ستراتيجية خرائط المفاهيم في تنمية مهارات إكما هدفت بعض الدراسات إلى الكشف عن فاعلية 
 (2011ما دراسة الخرماني)، أ(2009)الشمري  التفكير اإلبداعي في مادة التعبير مثل دراسة

 والخرائط التعلم دورة بين الدمج على قائمة ستراتيجيةإ فاعلية على الوقوف إلى فقد هدفت
( فقد هدفت إلى معرفة 2010المهنا )دراسة  المهارات النحوية، أما بعض تنمية في المفاهيمية

بها، بينما  واًلحتفاظ المتوسطة الهمزة كتابة مهارة تنمية في المفاهيميةأثر استخدام الخرائط 
 المفاهيمية الخرائط على قائم برنامج فاعلية معرفة إلى (2011األنصاري )دراسة  هدفت

وتذوقها، أما دراسة فندي وعلي  األدبية النصوص فهم مهارات تنمية في الحاسوب باستخدام
 .          البالغية المفاهيم اكتساب في المفاهيم هدفت إلى معرفة أثر استخدام خرائطفقد  (2011)
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ستراتيجية خرائط المفاهيم، إاتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في استخدام 
ستراتيجية خرائط إلكنها اختلفت عنها في التخصص، فالدراسة الحالية تناولت فاعلية استخدام 

غة سوى دراسة فندي وعلي المفاهيم على تحصيل البالغة واًلتجاه نحوها، ولم يتناول فرع البال
(، واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسة السابقة في اختيار موضوعات خاصة بعلم 2011)

 البيان، كما تميزت الدراسة الحالية باهتمامها بمعرفة اًلتجاه نحو علم البالغة.   
 
 

 العينة: -ثانياا
( 128بلغت أكبر عينة )اختلفت الدراسات السابقة فيما بينها في حجم العينات، حيث 

( طالباا كما في دراسة 30(، وبلغ أصغر حجم للعينة )2004طالبة كما في دراسة عبد الجواد)
(، وكذلك اختلفت الدراسات فيما بينها من حيث نوع العينة، فمنها من أجرى 2010المهنا )

أجرى الدراسة  (، ومنها من2005الدراسة على الذكور واإلناث مثل: دراسة مقابلة والفالحات )
دراسة و  ،(2011األنصاري )ودراسة  ،(2011) الخرماني على الذكور فقط كما في دراسة

فندي وعلي على اإلناث فقط مثل دراسة  ومنها من أجرى ،(2007) الزعبي والتوتنجي
(، 2004عبد الجواد )ودراسة  ،(2009)دراسة الشمري و  (،2009الدعدي )ودراسة  (،2011)

الدراسات السابقة من حيث اختيار الصفوف والمراحل الدراسية التي طبقت عليها، كما اختلفت 
ومنها  (،2009الدعدي )دراسة  فمنها من طبق على عينة من طالبات المرحلة اًلبتدائية مثل:

ودراسة  ،(2011) الخرماني دراسة من طبق على عينة من طالب المرحلة اًلعدادية مثل
أما دراسة  ،(2007) الزعبي والتوتنجيدراسة ، و (2009)شمري دراسة الو  (،2010المهنا )

(، فقد اعتمدت 2004عبد الجواد )ودراسة (، 2011فندي وعلي )ودراسة  (،2011األنصاري )
(، 2011فندي وعلي )دراسة  على عينة من طالب المرحلة الثانوية، واتفقت الدراسة الحالية مع

العينة من طالبات الصف الحادي عشر بالمرحلة ( في اختيار 2004ودراسة عبد الجواد )
الثانوية، بينما اهتمت معظم الدراسات السابقة بأخذ العينة من المرحلة اًلعدادية )األساسية 

 العليا أو المتوسطة(.
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 المنهج: -ثالثاا
 الخرماني استخدمت معظم الدراسات السابقة المنهج شبه التجريبي مثل: دراسة

 الزعبي والتوتنجيدراسة ، و (2009)دراسة الشمري (، و 2009الدعدي )ودراسة  ،(2011)
(، أما باقي الدراسات فاستخدمت المنهج التجريبي، 2005دراسة مقابلة والفالحات ) ،(2007)
 الدراسات السابقة التي استخدمت المنهج شبه التجريبي. اتفقت الدراسة الحالية معو 
 

 األدوات: -رابعاا
السابقة جميعها اًلختبار التحصيلي كأداة لقياس متغيراتها، إًل أن استخدمت الدراسات 

ا منها استخدمت إضافة إلى اًلختبار التحصيلي استبانة كدراسة األنصاري ) (، أو 2011بعضا
(، أو مقياس ميل كدراسة عبد الجواد 2011مقياس اتجاه نحو اإلستراتيجية كدراسة الخرماني )

 ،(2007) الزعبي والتوتنجيدراسة ، و (2009)الشمري  كدراسة(، أو دليل المعلم 2004)
 (.2004ودراسة عبد الجواد )

ويتضح من ذلك أن جميع الدراسات السابقة التي حصل عليها الباحث اتخذت اًلختبار 
التحصيلي أداة للقياس، سواء هدفت إلى قياس التحصيل أو المفاهيم أو تنمية المهارات، وهذا 

الحالية حيث استخدمت اًلختبار التحصيلي أداة لقياس فاعلية استخدام يتفق مع الدراسة 
إستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة، كذلك اتفقت الدراسة مع بعض الدراسات في 
استخدامها دليل المعلم لالسترشاد به في عملية التدريس، واختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات 

 مقياس اتجاه نحو علم البالغة.    السابقة في استخدامها
 

 النتائج:     -خامساا
أظهرت نتائج الدراسات السابقة فاعلية استخدام إستراتيجية خرائط المفاهيم على زيادة   

التحصيل، وتنمية المهارات في مادة اللغة العربية وفروعها، حيث أظهرت نتائج دراسة 
( فاعلية البرنامج القائم على الخرائط المفاهيمية باستخدام الحاسوب في تنمية 2011األنصاري )

( فاعلية 2011نتائج دراسة الخرماني ) أظهرتمهارات فهم النصوص األدبية وتذوقها، وكذلك 
المفاهيمية في تحصيل الطالب  والخرائط التعل م دورة بين الدمج على قائمةال ستراتيجيةاإل

في  المفاهيم خرائطفاعلية ( 2011، كما أظهرت نتائج دراسة فندي وعلي )للمهارات النحوية
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(  إلى فاعلية استخدام خرائط 2010المهنا )أشارت دراسة  تدريس المفاهيم البالغية، وكذلك
التعلم، أما دراسة الشمري  أثر بقاء الهمزة المتوسطة وعلى كتابة مهارة تنمية في المفاهيم

، الكتابية الصورة الفنية تكوين في المفاهيمية الخرائط ستراتيجيةإ فاعلية ( فقد أظهرت2009)
(، 2009الدعدي ) كما أظهرت نتائج دراسة ،التعبير مادة في بداعياإل التفكير مهارات وتنمية

عبد الجواد ، ودراسة (2005) دراسة مقابلة والفالحاتو  ،(2007) الزعبي والتوتنجي دراسةو 
وهذا ما يتفق مع في تحصيل قواعد اللغة العربية،  المفاهيم استخدام خرائط ( فاعلية2004)

 .الدراسة الحالية

في مادة اللغة العربية  خرائط المفاهيمتعقيب عام على دراسات المحور الثاني التي تناولت 
 وفروعها:

في مادة اللغة العربية  خرائط المفاهيمالتي تناولت  اهتم هذا المحور بالدراسات  
وفروعها، وهذه الدراسات هي خالصة ما تمكن الباحث من الوصول إليه بعد بحث دقيق في 
الدوريات والمجالت وصفحات اًلنترنت، وقد ًلحظ الباحث ندرة الدراسات التي تناولت 

خاص، إستراتيجية خرائط المفاهيم في أفرع اللغة العربية بشكل عام، وفي فرع البالغة بشكل 
 إًل على دراسة واحدة أجريت في العراق هي دراسة  -على حد علمه  –حيث لم يعثر الباحث 

 (، وهذا يعزز مكانة هذه الدراسة وأهميتها.2011فندي وعلي )

 :السابقة ساتاالدر  على عام قيبتع

 :يأتي ما السابقة تبين الدراسات استعراض بعد
 على يدل مما وأجنبية عربية متعددة وبلدان متباينة، زمنية تافتر  في الدراسات السابقة أجريت -
 .التربوية العملية ستراتيجية خرائط المفاهيم فيإ باستخدام اًلهتمام يداتز 
على ، وأثرها التربوية العملية ستراتيجية خرائط المفاهيم فيإ فاعلية الدراسات السابقة أثبتت -

 . التقليدية بالطريقة مقارنة التعليمية المختلفةزيادة التحصيل، وتنمية المهارات في المواد 
 إفادة الباحث من الدراسات السابقة: 

إن  اًلطالع على الدراسات السابقة، وما توصلت إليه من نتائج، مكن الباحث من اًلستفادة من 
 جوانب متعددة منها:
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 استخدام المنهج شبه التجريبي، والذي استخدمته معظم الدراسات. -
 بعض جوانب اإلطار النظري.إثراء  -
 بناء اًلختبار التحصيلي. -
 بناء خرائط المفاهيم، والدروس المعدة بها.  -
 تفسير نتائج الدراسة الحالية، ومناقشتها. -



 

 

 

 
 

 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

 منهج الدراسة
 الدراسة متغيرات

 مجتمع الدراسة
 عينة الدراسة
 أدوات الدراسة

 إجراءات الدراسة
المعالجة اإلحصائي
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 الفصل الرابع
 إجراءات الدراسة

تناول هذا الفصل وصفاا لمنهج الدراسة ومتغيراتها ومجتمعها وعينتها، وكيفية بناء 
وثباتها، والتعرف إلى مدى صالحيتها للدراسة، كما يحتوى أدوات الدراسة، والتأكد من صدقها 

جراءاتها واألساليب اإلحصائية المتبعة في تحليل  هذا الفصل على كيفية تنفيذ الدراسة وا 
 البيانات.

 منهج الدراسة:   
استخدمت الدراسة المنهج شبه التجريبي، وذلك باستخدام مجموعتين: األولى تجريبية 

 إستراتيجية خرائط المفاهيم، والثانية ضابطة درست بالطريقة التقليدية.  درست باستخدام 

 متغيرات الدراسة:
ستراتيجية إ البالغة وهي تدريس في المستخدمة ستراتيجيةاإل :في المتغير المستقل وتمثل -0

 خرائط المفاهيم. 
 وتمثل في:المتغير التابع  -2
 خالل اختبار التحصيل البعدي.قياس تحصيل الطالبات في دروس البالغة من  -
 عده الباحث. أالبالغة من خالل مقياس اتجاه  مادةقياس اتجاهات الطالبات نحو  -

 مجتمع الدراسة:
 قسم العلوم اإلنسانية، عشر الحاديالصف تكون مجتمع الدراسة من جميع طالبات 

م، وبلغ عدد 2014-2013للعام الدراسي شرق غزة   – التعليمو  التربية  مديريةبالمسجالت 
 ( مدراس.7( شعبة في )42( طالبة موزعة على )1736أفراد المجتمع )

 عينة الدراسة:
قسم  عشر الحاديوهي جزء من طالبات الصف  ،ار العينة بطريقة قصديةيختتم ا  

، ويمكن اعتبارها ممثلة لجميع مدارس العلوم اإلنسانية من مدرسة الزهراء الثانوية )ب( للبنات
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البنات الثانوية التابعة لوزارة التربية والتعليم الفلسطينية بمحافظة غزة، حيث إن المناطق جميعها 
  في المستوى اًلقتصادي واًلجتماعي والثقافي والتعليمي.  -إلى حد كبير -متكافئة 

وقد تم اختيار فصلين بطريقة اختيار العينة العشوائية من فصول الصف الحادي عشر، والتي 
طالبة مقسمات إلى مجموعتين إحداهما  (82وبلغ عدد الطالبات فيهما )، ها ستة فصولعدد

مثل المجموعة ت ىخر األو  ،( طالبة41وعددها ) (4وهي شعبة ) المجموعة التجريبيةتمثل 
( طالبة، واستبعد الباحث الطالبات المعيدات للصف 41( وعددها )2وهي شعبة ) الضابطة

 السابقة في المحتوى الدراسي، والجدول التالي يوضح ذلك.الحادي عشر؛ لخبرتهن 

 (4.0جدول رقم )
 عدد طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة

 العدد المتبقي العدد المستبعد العدد المسجل اسم الصف الدراسي المجموعة
 41 2 43 (4الحادي عشر شعبة ) التجريبية
 41 3 44 (2الحادي عشر شعبة ) الضابطة

 82 5 87 المجموع

 مبررات اختيار العينة:
قربها من مكان عمل لللبنات وذلك  (ب)سبب اختيار العينة من مدرسة الزهراء الثانوية  -

شرق غزة (؛ وألنها من المدارس التي يشرف عليها الباحث  –الباحث )مديرية التربية والتعليم 
 أثناء عمله .

أن الضعف البالغي  فيرجع إلى ؛طالبات قسم العلوم اإلنسانيةأما سبب اختيار العينة من  -
وهذا ما يتم  ،واضح لدى طالبات قسم العلوم اإلنسانية أكثر منه لدى طالبات القسم العلمي

، ومن خالل زيارات الباحث اإلشرافية لطالبات مالحظته من نتائج اًلمتحانات التحصيلية
 اإلنسانية. القسمين: العلمي والعلوم

 فيرجع إلى: عشر الحاديوأما سبب اختيار العينة من طالبات الصف  -
العلوم المدرسي المقرر )كتاب الأن مادة البالغة تبدأ بشكل واضح في موضوعات مستقلة في * 

 .عشر الحاديفي الصف  (اللغوية
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تستطيع  وبذلك ،هو صف متوسط بين العاشر والثاني عشر عشر الحاديأن الصف  *
الطالبات اًلستفادة من طريقة خرائط المفاهيم في تعلم البالغة في السنة التي تليها )الصف 

 (.عشرالثاني 

 أدوات الدراسة:
 تصميم األدوات اآلتية:  تملتحقيق أهداف الدراسة، واإلجابة عن أسئلتها، 

 البالغة. مادة اختبار تحصيلي في1- 
 .البالغة مادة نحو اًلتجاه مقياس 2- 
 .المفاهيم خرائط باستخدام المعدة للدروس المعلم دليل 3- 

 االختبار التحصيلي: -أوالا 
قام الباحث ببناء اًلختبار التحصيلي؛ لقياس مستوى التحصيل ألفراد العينة في محتوى 
دروس البالغة المتضمنة في كتاب العلوم اللغوية المقرر على الصف الحادي عشر، وهذه 

 الكناية، –المجاز المرسل  –اًلستعارة )التصريحية والمكنية(  –الدروس هي: الحقيقة والمجاز 
( فقرة من نمط )اًلختيار من متعدد(، وتم  48ختبار في صورته النهائية من )وقد تكون اًل

اختيار هذا النمط من األسئلة؛ ألنها تمكن الباحث من قياس مدى تحقق جميع األهداف التربوية 
المرتبطة بنواتج التعلم، كما أن درجة الصدق والثبات فيها مرتفعة، وكذلك يسهل تصحيحها، كما 

      (.106: 0512ائجها إحصائياا )أبو لبدة، يمكن تحليل نت
وقد وقع هذا اًلختبار ضمن المستويات المعرفية الستة لتصنيف بلوم وهي: التذكر، 

 والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، والتقويم.

 خطوات بناء االختبار التحصيلي:  
 تحديد الغرض من االختبار:  -0

ُصمم اًلختبار من أجل بحث تربوي؛ يستهدف الكشف عن أثر استخدام إستراتيجية 
خرائط المفاهيم على تحصيل طالبات الصف الحادي عشر في البالغة، ومن ثم فقد صيغت 

 فقرات اًلختبار بحيث تالئم مستوى الطالبات. 
 



 

 

15 

 

 تحليل المحتوى:  -2
ة المقررة على طالبات الصف طبق الباحث تجربة البحث على جميع موضوعات البالغ

الحادي عشر، والمتضمنة في كتاب العلوم اللغوية، ثم قام بتحليل مضامين دروس البالغة إلى 
اًلستعارة  –المفاهيم الرئيسة، والتي تمثل عناوين تلك الدروس وهي: الحقيقة والمجاز 

مفاهيم البالغية الفرعية الكناية، ثم قام باستخراج ال –المجاز المرسل  –)التصريحية والمكنية( 
التي تندرج تحت المفاهيم الرئيسة، وذلك اعتماداا على رأي المحكمين وذوي اًلختصاص، 
والخبرة الشخصية للباحث حيث يعمل مشرفاا لمبحث اللغة العربية منذ تسع سنوات، ثم قام 

لعربية للصف الباحث باًلستعانة بمشرف تربوي لمبحث اللغة العربية، وبمعلمة لمادة اللغة ا
الحادي عشر؛ لتحليل الدروس المقررة إلى المفاهيم البالغية المتضمنة لها، حيث تم الحصول 
على مجموعة من المفاهيم من المحللين الثالثة، ثم تم فرز المفاهيم المتفق عليها من قبل 
ق المحللين والباحث، وعرضها على مجموعة من المختصين للحكم على مصداقيتها. انظر ملح

 (.    1رقم )

 صدق التحليل:
بعد أن تم عرض دروس البالغة على مجموعة من المحكمين، أكدوا بأن عملية التحليل 
لتلك الدروس صادقة، وتتصف بالدقة في استخراج المفاهيم المتضمنة، وهذا يشير إلى مصداقية 

 تحليل المضمون كما أبداه المحكمون.

 ثبات التحليل:
حليل عن طريق الثبات عبر األشخاص، حيث تم إيجاد معامل تم التأكد من ثبات الت

ثبات التحليل عن طريق تحديد نقاط اًلتفاق ونقاط اًلختالف بين كل محللين، ولقد استخدم 
 (:011: 0555لتحليل المضمون وهي )عفانة،   Holistiالباحث معادلة هولستي 

                                   100×            عدد نقاط اًلتفاق                   معامل الثبات =    
 عدد نقاط اًلتفاق + عدد نقاط اًلختالف                                  

 والجدول التالي يبين معامل اًلتفاق بين كل محللين:
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 (4.2جدول رقم )

 نقاط االتفاق واالختالف في تحليل محتوى الدروس )الثبات عبر األشخاص(
نقاط  المحللون م.

 االتفاق
مجموع  نقاط االختالف

 النقاط
معامل 
 الثبات

 % 94.1 34 2 32 الباحث والمحلل األول 1
 % 88.2 34 4 30 الباحث والمحلل الثاني 2
 % 91.2 34 3 31 المحلل األول والمحلل الثاني 3
 % 91.2 34 3 31 معامل الثبات الكلي 4

جميع معامالت الثبات لتحليل الباحث مع المحلل األول، ويالحظ من الجدول السابق أن 
والباحث مع المحلل الثاني، والمحلل األول مع المحلل الثاني مرتفعة، وكذلك معامل ثبات عملية 

(، وهذا يعني أن التحليل على مستوى عاٍل من 91.2%التحليل بصفة عامة حيث بلغت )
 الثبات.
، قام الباحث بتحديد األهداف اإلجرائية التي يسعى إلى بعد التأكد من سالمة التحليل       

تحقيقها وفق المادة العلمية التي تضمنتها دروس البالغة؛ وذلك تسهيالا لصياغة البنود 
 Bloomاًلختبارية، وقد تم تحديد األهداف ضمن المستويات المعرفية الستة وفق تصنيف بلوم 

التقويم، وكذلك تم تحديد األوزان  –التركيب  –التحليل  –التطبيق  –الفهم  –وهي: التذكر 
النسبية التي تناسب كل مستوى من األهداف، وفقاا آلراء بعض المختصين من أساتذة 
الجامعات، ومشرفي مبحث اللغة العربية، والمعلمين والمعلمات الذين يدرسون المادة، وفي ضوء 

( لمستوى 17%فهم، و )( لمستوى ال23%( لمستوى التذكر، و )20%ذلك تم إعطاء )
( لمستوى التقويم، 17%( لمستوى التركيب، و )11%( لمستوى التحليل، و )12%التطبيق، و )

 والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (4.3جدول رقم )
 جدول مواصفات االختبار في صورته األولية

الوزن  المحتوى
 النسبي

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 الحقيقة والمجاز
 

%15 2 3 2 3.5 2 2.5 1 1.8 1 1.7 1 2.5 9 15 

الستعارة ا
 )التصريحية والمكنية(

35% 4 7 4 8 3 6 3 4.2 2 3.8 3 6 19 35 

 المجاز المرسل
 

%28 3 5.6 3 6.5 3 4.8 1 3.3 2 3.1 2 4.7 14 28 

 الكناية
 

%22 2 4.4 3 5 2 3.7 2 2.7 1 2.4 2 3.8 12 22 

 المجموع
 

%100 11 20 12 23 10 17 7 12 6 11 8 17 54 100 

 صياغة فقرات االختبار: -3
( فقرة عرضت على المختصين وبعض 60وقد اشتمل اًلختبار في صورته األولية على )

المبحث الذين لهم خبرة في مشرفي مبحث اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وبعض معلمي 
صدار الحكم عليها من حيث:  (.    1) رقم ملحق انظر تدريسه؛ وذلك إلبداء الرأي فيها، وا 

 مدى وضوح الصياغة، وسالمة اللغة.   -
 قياس الفقرات للموضوعات المقررة.     -
 مدى مناسبة الفقرات لمستوى طالبات الصف الحادي عشر. -
 إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه مناسباا.  -

( أسئلة؛ لعدم وضوحها، وفقاا لما أشار إليه المختصون، وكذلك تم 6وتم تبعاا لذلك حذف ) 
 ( فقرة قبل التجريب.54تعديل بعض األسئلة واستبدال بعض البدائل، وبذلك بقي اًلختبار )

 (.    1) رقم ملحق انظر

 ترتيب األسئلة: -4
تم ترتيب أسئلة اًلختبار وفقاا لتسلسل الموضوعات المذكورة في الكتاب المقرر، حيث        

جمعت األسئلة التي تدور حول موضوع واحد مع بعضها؛ ألن هذا يساعد الطالبة على التفكير 
 المركز في األسئلة قبل اًلنتقال إلى موضوع آخر.
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 صياغة تعليمات االختبار:  -5
اًلختبار على ورقة منفصلة في كراس اًلختبار، واشتملت على  تم صوغ تعليمات

الهدف من اًلختبار، وعدد فقراته، وطريقة اإلجابة عنها، مع توضيح ذلك بمثال يبين كيفية 
 اإلجابة. 

  تجريب االختبار: -6
 منطالبة ( 40قام الباحث بتجريب اًلختبار على عينة استطالعية عشوائية عددها )

؛ وذلك للتأكد من صالحية اًلختبار لما وضع من أجله، وحساب الدراسة عينة أفراد خارج
صدقه وثباته، ومعامل تمييزه وصعوبته، إضافة إلى معرفة الزمن الالزم لإلجابة عنه، حيث تم 
تسجيل الوقت الذي استغرقته أول خمس طالبات وآخر خمس طالبات في اإلجابة عنه، حيث 

 ( دقيقة.55( دقيقة، وبهذا يكون زمن اًلختبار حوالي )45 - 65تراوح الوقت ما بين )

 تصحيح االختبار: -7
تم تصحيح اًلختبار باستخدام المفتاح المثقب الذي أعده الباحث، وقد أعطى لكل سؤال        

( درجة، أي أن أعلى درجة تحصل 54درجة واحدة بحيث يكون مجموع درجات اًلختبار )
للتأكد من  ؛مرة ثانية درجة هي )صفر(، ثم أعيدت عملية التصحيح(، وأدنى 54عليها الطالبة )
، ثم رتبت األوراق حسب الدرجات ترتيباا تنازلياا، ورصدت الدرجات في جداول دقة التصحيح

 خاصة لتحليلها.

 تحليل فقرات االختبار: -8
قام الباحث بتحليل نتائج اًلختبار إحصائياا للحصول على معامل صعوبة اًلختبار، 

 ومعامل تمييزه، وصدقه، وثباته على النحو التالي:

 صدق االختبار: -أ
وقد تم التأكد من صدق اًلختبار  ويقصد به أن يقيس اًلختبار ما وضع لقياسه فعالا،

 صدق المحكمين، وصدق اًلتساق الداخلي. بطريقتين هما:
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 صدق المحكمين: -
الجامعات في كليات  تم عرض اًلختبار على مجموعة من المختصين من أساتذة

التربية، وبعض مشرفي مبحث اللغة العربية بوزارة التربية والتعليم، وبعض معلمي المبحث الذين 
لهم خبرة في تدريسه، وقد أبدى المحكمون بعض اآلراء والتعديالت التي أخذها الباحث بعين 

وتعديلها، انظر  اًلعتبار عند وضع الصورة النهائية لالختبار، حيث تم حذف بعض الفقرات
 (.   2ملحق رقم )

 صدق االتساق الداخلي: -
ويقصد به " قوة اًلرتباط بين درجة كل فقرة من فقرات اًلختبار والدرجة الكلية لالختبار 

 من فقرة كل درجات بين بيرسون ارتباط معامل حساب وقد تم  وذلك لحساب معامل بيرسون "،
 SPSSاإلحصائي  باستخدام البرنامج إليه، تنتمي الذي لالختبار والدرجة الكلية اًلختبار تافقر 

 والجدول التالي يوضح ذلك:
 (4.4الجدول رقم )

معامل ارتباط كل فقرة من فقرات االختبار مع الدرجة الكلية لالختبار

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

رقم 
 السؤال

معامل 
 االرتباط

1 0.574 11 0.624 12 0.186 23 0.742 34 0.184 

1 0.689 13 0.578 13 0.503 24 0.590 34 0.557 

2 0.535 13 0.498 14 0.660 24 0.425 34 0.799 

3 0.357 14 0.654 14 0.631 24 0.544 34 0.437 

4 0.294 14 0.609 14 0.512 24 0.488 34 0.629 

4 0.470 14 0.542 14 0.526 24 0.353 45 0.100 

4 0.314 14 0.549 14 0.537 35 0.546 41 0.397 

4 0.409 14 0.335 25 0.480 31 0.634 41 0.400 

4 0.700 15 0.520 21 0.576 31 0.382 42 0.358 

15 0.630 11 0.325 21 0.166 32 0.704 43 0.571 

11 0.259 11 0.596 22 0.606 33 0.502   

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )     
 0.304( = 0.05( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )     

ا عند مستوى دًللة يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا 
وأصبح  ا،حيث قام الباحث بحذفه (50، 45، 32، 23، 11، 5)( عدا الفقرات 0.05،0.01)

  .( فقرة 48)مكوناا من اًلختبار بصورته النهائية 
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وللتأكد من اًلتساق الداخلي لمجاًلت اًلختبار تم حساب معامالت اًلرتباط بين درجة كل 
 مستوى تعليمي والدرجة الكلية لالختبار كما هو موضح في الجدول التالي:

 (4.5)جدول 
 معامالت ارتباط درجات مستويات االختبار بالدرجة الكلية لالختبار

 مستوى الداللة معامل االرتباط مستويات األهداف
0.0.دالة عند  0.908 تذكر  

0.0.دالة عند  0.904 فهم  

0.0.دالة عند  0.680 تطبيق  

0.0.دالة عند  0.589 تحليل  

0.0.دالة عند  0.848 تركيب  

0.0.عند  دالة 0.829 تقويم  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )  
 0.304( = 0.05( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )  
يتضح من الجدول السابق أن جميع معامالت ارتباط مستويات اًلختبار بالدرجة الكلية   

الداخلي لمستويات  اًلتساق(، مما يدل على 0.01لالختبار دالة إحصائياا على مستوى الدًللة )
 اًلختبار.

 :معامالت الصعوبة والتمييز لفقرات االختبار -ب
 :الصعوبة معامل - 

 من سؤال كل على أجابوا الذين األفراد لعدد المئوية النسبة" الصعوبة بمعامل يقصد
، حيث تمثل كل مجموعة والدنيا العليا المحكيتين المجموعتين من إجابة صحيحة اًلختبار
 ويحسب ،( فرداا 11من أعداد العينة اًلستطالعية، فيكون عدد األفراد في كل مجموعة ) %27

 :(071 :0551عليان،و  التالية )الزيود بالمعادلة
 

 درجة صعوبة الفقرة =
 مجموع اإلجابات الصحيحة على الفقرة من المجموعتين العليا والدنيا

 ×011% 
 عدد األفراد الذين أجابوا عن الفقرة في المجموعتين

 أن  الباحث وجد اًلختبار فقرات من فقرة لكل الصعوبة معامل يجادا  و  السابقة المعادلة وبتطبيق
 الصعوبة معامل متوسط وكان ،(( 0.27-0.77 بينتراوحت ما  الصعوبة معامالت

 مستوىمناسبة ل وذلك اًلختبار، فقرات جميع على الباحث بقيي النتائج وبهذه ، (0.48)الكلي
 .0.80وأقل من 0.20 الفقرات، حيث كانت معامالت الصعوبة أكثر من  صعوبة درجة
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 :زييالتم معامل - 
 (070 :0551عليان،و  ا للمعادلة التالية: )الزيودالتمييز للفقرات وفقا  تحساب معامالتم        

 معامل تمييز الفقرة =
عدد اإلجابات الصحيحة في  –عدد اإلجابات الصحيحة على الفقرة في المجموعة العليا 

 %011×  المجموعة الدنيا
 عدد أفراد إحدى المجموعتين

 بين السابقة المعادلة استخدام بعد اًلختبار لفقرات التمييز معامالت جميع تراوحت حيث
 الكلي التمييز معامل متوسط بلغ وقد والدنيا، العليا الفئتين إجابات بين ( للتمييز0.27-0.73)
 على الباحث بقيي وبذلك (، 0.20)من أكثر بلغ إذا معامل التمييز القياس علم ويقبل 0.51))

 .اًلختبار جميع فقرات
 (4.6)جدول 

 معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات االختبار
 معامالت التمييز معامالت الصعوبة م معامالت التمييز معامالت الصعوبة م
1 0.36 0.73 25 0.36 0.36 
2 0.50 0.64 26 0.41 0.45 
3 0.27 0.55 27 0.27 0.55 
4 0.77 0.27 28 0.50 0.64 
5 0.45 0.55 29 0.41 0.45 
6 0.27 0.36 30 0.68 0.64 
7 0.59 0.27 31 0.59 0.64 
8 0.32 0.64 32 0.68 0.45 
9 0.36 0.73 33 0.45 0.55 
10 0.45 0.73 34 0.50 0.64 
11 0.41 0.45 35 0.64 0.36 
12 0.32 0.27 36 0.77 0.45 
13 0.41 0.64 37 0.36 0.55 
14 0.55 0.55 38 0.32 0.27 
15 0.50 0.64 39 0.41 0.45 
16 0.32 0.64 40 0.36 0.55 
17 0.77 0.27 41 0.59 0.45 
18 0.45 0.73 42 0.45 0.36 
19 0.77 0.27 43 0.64 0.73 
20 0.32 0.64 44 0.55 0.36 
21 0.36 0.55 45 0.45 0.55 
22 0.50 0.64 46 0.41 0.45 
23 0.64 0.55 47 0.36 0.55 
24 0.59 0.27 48 0.41 0.45 

 0.51 معامل التمييز الكلي 0.48 معامل الصعوبة الكلي

موزعة كما هو موضح  فقرة (48وبذلك أصبحت الصورة النهائية لالختبار مكونة من )
 في الجدول اآلتي: 
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 4.7)الجدول )
 جدول مواصفات االختبار في صورته النهائية

الوزن  المحتوى
 النسبي

 المجموع تقويم تركيب تحليل تطبيق فهم تذكر

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

 الحقيقة والمجاز
 

%15 2 3 2 3.5 1 2.5 1 1.8 1 1.7 1 2.5 8 15 

 االستعارة
 )التصريحية والمكنية(

35% 3 7 4 8 3 6 2 4.2 2 3.8 2 6 16 35 

 المجاز المرسل
 

%28 3 5.6 3 6.5 2 4.8 1 3.3 2 3.1 2 4.7 13 28 

 الكناية
 

%22 2 4.4 2 5 2 3.7 2 2.7 1 2.4 2 3.8 11 22 

 المجموع
 

%100 10 20 11 23 8 17 6 12 6 11 7 17 48 100 

 ثبات االختبار:  -ج

في  ذاتهاعند تكرار القياس باستخدام األداة  هاويقصد به الحصول على النتائج نفس
ن بطريقتي على العينة اًلستطالعية نفسها وقد قام الباحث بإيجاد معامل الثبات ها،الظروف نفس

 على النحو التالي: 21ريتشارد سون  -التجزئة النصفية وكودر هما:

 طريقة التجزئة النصفية: -

قام الباحث بحساب الثبات بطريقة التجزئة النصفية، حيث تم تقسيم اًلختبار إلى 
 معامل اًلرتباط بين النصفينحساب تم و  نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية،

  سبيرمان بروان.تعديل باستخدام معادلة الثم جرى  بمعادلة بيرسون،

 ر 2  =  الثبات المعدل
 (.263:2005)ملحم،                    + ر1                    

 حيث إن:  ر : معامل ارتباط بين نصفي اًلختبار.

 :اًلختباروالجدول التالي يوضح معامالت ثبات  
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 (4.8جدول)
 معامالت ثبات االختبار

 معامل الثبات بعد التعديل االرتباط قبل التعديل عدد الفقرات األهداف مستويات

 0.812 0.684 10 تذكر

 0.854 0.841 11* فهم

 0.677 0.512 8 تطبيق

 0.606 0.434 6 تحليل

 0.603 0.432 6 تركيب

 0.437 0.432 7* تقويم

 0.915 0.844 48 الكليةالدرجة 

 * تم استخدام معادلة جتمان؛ ألن النصفين غير متساويين.
وهذا يدل على أن  ،(1.105يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )

 طمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة.مما يالثبات بتمتع ي اًلختبار

Richardson and Kuder:  21 سون ريتشارد -طريقة كودر -

وذلك إليجاد معامل ثبات  ؛استخدم الباحث طريقة ثانية من طرق حساب الثبات
للدرجة الكلية لالختبار ككل  21سون اًلختبار، حيث حصل على قيمة معامل كودر ريتشارد

 طبقاا للمعادلة التالية: 

0 –ك  ( م (  –م ) ك  - 0)  ك = ث ك 2ع         
 

 درجات االختبار : تباين2ع    ك: عدد الفقرات        درجات االختبار م: متوسطن :  إحيث 
 يوضح ذلك: التاليوالجدول 

 (4.9الجدول )
 21عدد الفقرات والتباين والمتوسط ومعامل كودر ريتشارد سون 

 21معامل كودر ريتشارد شون  م 2ع ك األهداف مستويات
 0.767 5.675 7.917 10 تذكر

 0.795 4.975 9.820 11 فهم

 0.431 4.150 3.208 8 تطبيق

 0.558 3.525 2.717 6 تحليل

 0.575 2.175 2.661 6 تركيب

 0.570 3.625 3.420 7 تقويم

 0.908 23.325 108.174 48 الدرجة الكلية
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لالختبار ككل كانت  21ون سيتضح من الجدول السابق أن معامل كودر ريتشارد 
 ( وهي قيمة عالية تطمئن الباحث إلى تطبيق اًلختبار على عينة الدراسة. 0.908)

( 48، وأصبح اًلختبار في صورته النهائية ) هوبذلك تأكد الباحث من صدق اًلختبار وثبات
 .(5انظر ملحق رقم ) ،فقرة

 مقياس االتجاه: -ثانياا 
بعد اًلطالع على األدب التربوي الحديث الذي سبق أن عرضناه، وفي ضوء الدراسات 

عن طريق المختصين استطالع رأي عينة من ، وفي ضوء المتعلقة بمشكلة الدراسةالسابقة 
وفق  مقياس االتجاهقام الباحث ببناء ، التي استخلصنا منها أبعاداا معينة، المقابالت الشخصية
 الخطوات اآلتية:

هدف المقياس: تمثل الهدف من المقياس في معرفة اتجاه طالبات الصف الحادي عشر  -0
 نحو مادة البالغة العربية.

أبعاد المقياس: استعرض الباحث العديد من المقاييس التي تناولت قياس اًلتجاهات في  -2
ع موضوعات مختلفة، إًل أنه لم يعثر على مقاييس تتعلق بقياس اًلتجاهات نحو موضو 

الدراسة؛ لذلك فقد اعتمد غالباا في بنائه لبنود مقياس اًلتجاه المستخدم في الدراسة على خبرته 
الشخصية لسنوات طويلة في التدريس واإلشراف التربوي، باإلضافة إلى استئناسه ببعض 
المقاييس التي تمت في أفرع اللغة العربية، أو في مواد تعليمية مختلفة، ومن هذه الدراسات: 

( واسليم 2011والخرماني )( 2012( وفنونة )2012( والشهري )2012راسة أبو سكران )د
 (.1994( وزقوت )2009)

وقد ضمن الباحث هذا المقياس أبعاداا ثالثة، تقيس في مجملها اتجاه الطالبات نحو مادة 
 البالغة، وهذه األبعاد هي:

 .البالغةمادة اتجاه الطالبات نحو طبيعة  -البعد األول
 .البالغةمادة اتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس  -البعد الثاني
 .البالغةبمادة اتجاه الطالبات نحو اًلستمتاع  -البعد الثالث
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وقد ركز الباحث على هذه األبعاد في بنائه للمقياس؛ نظراا ألهميتها، وعالقتها باتجاه 
 الطالبات نحو مادة البالغة، وحرصهن على تعلمها.

ة مادة البالغة، حيث تؤثر طبيعة أي ة مادة تعليمية ومكوناتها ومدى ما فمن حيث طبيع
تتميز به من سهولة أو صعوبة على تعلم الطالب لها واتجاهاتهم نحوها إيجاباا أو سلباا؛ 
مما دفع الباحث إلى اًلهتمام بأن يحتوي المقياس الذي أعده على معرفة اتجاه الطالبات 

 وموضوعية.نحو هذا األمر بصورة علمية 
أما فيما يتعلق بطريقة التدريس المتبعة، وأثرها في تكوين اتجاهات نحو المادة، فمن 
ن تفاعل الطالب مع  المعلوم أن لطرائق التدريس المستخدمة أثرها في عملية التعلم، وا 
أسلوب التدريس المتبع، وشعورهم باًلرتياح نحوه يعزز من اتجاههم اإليجابي نحو تلك 

 لذا جاءت العناية بهذا البعد في مقياس اًلتجاه المستخدم في هذه الدراسة.المادة؛ 
وأما من ناحية اًلستمتاع بالمادة التعليمية، وعالقته باتجاه الطالب نحوها، فالجدير 
بالذكر أن مشاعر الحب والكره، والمتعة والملل نحو موضوع معين تؤثر على الفرد تأثيراا 

ادة تعليمية معينة، ويستمتع بدراستها، فيندفع نحوها ويستجيب كبيراا، فقد يحب الطالب م
لها على نحو إيجابي، وقد يكره مادة أخرى وينفر منها، ويشعر بالملل في تعلمها فيبتعد 

 (.045: 0114عنها، وتكون استجابته لها سلبية )زقوت، 
بهدف ومن هنا كان اهتمام الباحث بهذه الجوانب التي شملها مقياس اًلتجاهات؛ 

اكتشاف عالقة هذه األبعاد التي يتكون منها المقياس المستخدم في الدراسة بمستوى 
 تحصيل الطالبات في مادة البالغة العربية.

 المقياس( يوضح 7والملحق رقم )، ( فقرة33شمل ) حيثفي صورته األولية  المقياسإعداد  -3
 في صورته األولية.

من أساتذة الجامعات والمشرفين  المختصين،من المحكمين  مجموعةعلى  المقياسعرض  -4
 (.2الملحق رقم )انظر ، والمعلمين لمبحث اللغة العربية

(؛ 33، 32، 19، ومنها حذف الفقرة )التعديالت التي أوصى بها المحكمونبعض إجراء  -5
 وذلك لتكرار محتواها مع فقرات أخرى، كما تم تعديل صوغ بعض الفقرات. 
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 موزعة على ثالثة أبعاد هي: ( فقرة،30النهائية ) في صورتها المقياسدد فقرات بلغ ع -6

 ( فقرات.10، ويشتمل على )البالغةمادة اتجاه الطالبات نحو طبيعة  -البعد األول
 ( فقرات.10ويشتمل على ) ،البالغة مادةاتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس  -البعد الثاني
 ( فقرات.10، ويشتمل على )البالغةبمادة اتجاه الطالبات نحو اًلستمتاع  -البعد الثالث

 مقياس ليكرت الخماسي حسب الجدول التالي:أعطى لكل فقرة وزن مدرج وفق  وقد -7

 (4.10جدول)
 توزيع الدرجات التي ُتعطى على فقرات المقياس

 

 أعارض بشدة أعارض ال أدري أوافق أوافق بشدة االستجابة

 الدرجة
5 4 3 2 0 

 

( يوضح 8( درجة، والملحق رقم ) 150-30وبذلك تنحصر درجات أفراد عينة الدراسة ما بين )
 المقياس في صورته النهائية .

 :المقياس صدق 

ويقصد بصدق المقياس: أن تقيس فقرات المقياس ما وضعت لقياسه، وتم التأكد من 
 صدق المقياس بطريقتين:

 : صدق المحكمين -0
ات من جامعالفي صورته األولية على مجموعة من أساتذة  المقياستم عرض 

من يعملون في الجامعات المختصين في المناهج وطرق التدريس وعلم النفس التربوي، م
حيث قاموا بإبداء آرائهم وكذلك على مجموعة من المشرفين التربويين والمعلمين، الفلسطينية، 

، وكذلك وضوح كل فقرة إلى بعدهاومدى انتماء  ،المقياسظاتهم حول مناسبة فقرات و وملح
 (.2انظر ملحق ) صياغاتها اللغوية،

ليصبح عدد  ،وفي ضوء تلك اآلراء تم استبعاد بعض الفقرات وتعديل بعضها اآلخر 
 .( فقرة 30) المقياس فقرات
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  صدق االتساق الداخلي: -2

على عينة استطالعية مكونة  همن صدق اًلتساق الداخلي للمقياس بتطبيقتم التحقق 
تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة و ، طالبة( 40من )
  .(SPSSوذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ) ،الذي تنتمي إليه للمقياسالكلية 

 (4100الجدول )

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات المقياس والدرجة الكلية لفقراتها
 معامل االرتباط م معامل االرتباط م معامل االرتباط م

البعد األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة 
 مادة البالغة

البعد الثاني: اتجاه الطالبات نحو طريقة 
 تدريس مادة البالغة

البعد الثالث: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة 
 البالغة

1 0.663 11 0.801 21 0.821 
2 0.718 12 0.722 22 0.690 
3 0.797 13 0.519 23 0.646 
4 0.374 14 0.739 24 0.652 
5 0.712 15 0.722 25 0.376 
6 0.440 16 0.756 26 0.772 
7 0.670 17 0.703 27 0.678 
8 0.488 18 0.745 28 0.481 
9 0.672 19 0.798 29 0.686 

11 0.385 20 0.587 31 0.364 

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دًللة )15حرية )ر الجدولية عند درجة   
 0.304( = 0.05( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )  

ا عند مستوى دًللة يتضح من الجدول السابق أن جميع الفقرات دالة إحصائيا 
ن وللتأكد من التناسق الداخلي ألبعاد المقياس تم حساب معامالت اًلرتباط بي، (0.05،0.01)

 درجة كل بعد بالدرجة الكلية للمقياس كما هو موضح في الجدول التالي:
 

 (4.12الجدول )
 مصفوفة معامالت ارتباط كل بعد من أبعاد المقياس مع الدرجة الكلية

 معامل االرتباط المجموع أبعاد المقياس
1.10ا عند دالة إحصائيا  0.839 اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة البالغة  

1.10ا عند دالة إحصائيا  0.740 الطالبات نحو طريقة تدريس مادة البالغة اتجاه  
1.10ا عند دالة إحصائيا  0.894 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة البالغة  

 0.393( = 0.01( وعند مستوى دًللة )15ر الجدولية عند درجة حرية )           
 0.304( = 0.05وعند مستوى دًللة )( 15ر الجدولية عند درجة حرية )           
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 اترتبط بالدرجة الكلية للمقياس ارتباطاا ذ األبعاديتضح من الجدول السابق أن جميع 
تمتع بدرجة عالية يوهذا يؤكد أن المقياس  ،(1.15، 1.10دًللة إحصائية عند مستوى دًللة )

 من اًلتساق الداخلي.

 : المقياس ثبات
أفراد العينة أجرى الباحث خطوات التأكد من ثبات المقياس وذلك بعد تطبيقها على 

  .بطريقتين هما: التجزئة النصفية، ومعامل ألفا كرونباخاًلستطالعية 
 طريقة التجزئة النصفية: -0

 ،تم استخدام درجات العينة اًلستطالعية لحساب ثبات المقياس بطريقة التجزئة النصفية
 بعدلكل حيث قام الباحث بتجزئة المقياس إلى نصفين، الفقرات الفردية مقابل الفقرات الزوجية 

ثم جرى تعديل الطول باستخدام  ،وذلك بحساب معامل اًلرتباط بين النصفين المقياس، أبعادمن 
 يوضح ذلك: التاليوالجدول   سبيرمان بروانمعادلة 

 (4.13الجدول )
المقياس، وكذلك المقياس ككل قبل التعديل، ومعامل  أبعادمن  بعدفي كل معامالت االرتباط بين نص

 الثبات بعد التعديل

 عدد الفقرات األبعاد
االرتباط قبل 
 التعديل

معامل الثبات بعد 
 التعديل

 0.792 0.656 10 األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة مادة البالغة

 0.877 0.780 10 البالغة الثاني: اتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس مادة

 0.877 0.782 10 الثالث: اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة البالغة

 0.904 0.825 30 الدرجة الكلية

تمتع يوهذا يدل على أن المقياس  ،(1.114يتضح من الجدول السابق أن معامل الثبات الكلي )
 من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسة. عاليةبدرجة 

 طريقة ألفا كرونباخ: -2

وذلك  وهي طريقة ألفا كرونباخ؛ استخدم الباحث طريقة أخرى من طرق حساب الثبات
 المقياس، أبعادمن  بعدإليجاد معامل ثبات المقياس، حيث حصل على قيمة معامل ألفا لكل 

 يوضح ذلك: تاليالوالجدول  ،ككل للمقياسوكذلك 
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 (4.04الجدول )
 المقياس، وكذلك للمقياس ككل أبعادمن بعد معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال

 0.786 10 األول: اتجاه الطالبات نحو طبيعة علم البالغة

 0.884 10 الثاني: اتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس علم البالغة

 0.825 10 اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بعلم البالغةالثالث: 

 0.907 30 الدرجة الكلية

وهذا يدل على أن  ،(1.117أن معامل الثبات الكلي ) السابقيتضح من الجدول 
، ويعني تمتع بدرجة عالية من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبيقه على عينة الدراسةيالمقياس 

تطبيقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثر من مرة لكانت النتائج ذلك أن هذه األداة لو أعيد 
 .مطابقة بشكل كامل تقريباا، ويطلق على نتائجها بأنها ثابتة

 دليل المعلم: -ثالثاا

لتدريس موضوعات البالغة الواردة في كتاب العلوم قام الباحث بإعداد دليل المعلم؛ 
، حيث صممت تلك الدروس باستخدام خرائط اللغوية المقرر علي طالبات الصف الحادي عشر

المجاز ، اًلستعارة )التصريحية والمكنية(، الحقيقة والمجازالمفاهيم، وهذه الدروس هي: 
 ، الكناية.المرسل

ستراتيجية لمعلمة متميزة في مبحث اللغة العربية، حيث ًلحظ ولقد أسند الباحث تدريس اإل
تميز هذه المعلمة، وقدرتها على تنفيذ الدروس  الباحث من خالل عمله في اإلشراف التربوي

ستراتيجية المحددة؛ لذا قام بتزويدها بدليل المعلم؛ للسير في الدروس وفق ما حدده وفق اإل
ستراتيجية؛ للتأكد من فهمها لها، والعمل بها، وقد تم حضور الباحث، ثم قام بمناقشتها في اإل

ستراتيجية كما تم تحديده فيذ المعلمة لإلبعض حصص للمعلمة، حيث اطمأن الباحث إلى تن
 مسبقاا.

 ويتضمن الدليل ما يلي:
 مقدمة: توضح الهدف من الدليل ومضمونه والموضوعات التي تضمنها. -0

 ستراتيجية خرائط المفاهيم، والعناصر المكونة لها.إنبذة عن  -2
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األهداف العامة: لموضوعات البالغة المقررة والمتضمنة في كتاب العلوم اللغوية، حيث   -1
 صيغت هذه األهداف على شكل أهداف عامة.

لكل درس من الدروس المذكورة، وفق المادة األهداف السلوكية  صوغاألهداف السلوكية: تم  -1
، وتم صوغ األهداف السلوكية هاالعلمية التي تضمنتها هذه الدروس؛ وذلك تسهيالا لشرح

ضمن المستويات المعرفية لبلوم وهي: )التذكر، والفهم، والتطبيق، والتحليل، والتركيب، 
 والتقويم(.

مجموعة من الوسائل والمصادر التعليمية ومنها: م ااستخدتم الوسائل والمصادر التعليمية:  -5
 لعرض خرائط المفاهيم، السبورة، أوراق عمل. .L.C.Dجهاز 

اتبع  حيث، ستراتيجية خرائط المفاهيمإإلجراءات واألنشطة لتدريس البالغة باستخدام ا -6
 :الباحث في هذا الدليل اإلجراءات اآلتية

 تمهد المعلمة للموضوع، ثم تكتب عنوان الدرس على السبورة . -أ
خريطة المفاهيم بشكل تدريجي للموضوع المراد  L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز . -ب

 شرحه.
 تناقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية بشكل متسلسل، وتوضح المفاهيم الواردة فيها. -ت
 تناقش المعلمة أمثلة الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى. -ث
 بيرهن.تحاكي الطالبات األمثلة المعروضة على الخريطة بأمثلة من تع -ج
تعرض المعلمة خريطة المفاهيم للدرس المشروح كوسيلة تقويمية من خالل ورقة عمل، ثم  -ح

 تطلب من الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة.
 تغلق المعلمة الدرس، وذلك بتلخيص أهم النقاط الواردة فيه.   -خ
يد كنشاط بيتي، ومناقشتها تطلب المعلمة من الطالبات إعداد خريطة مفاهيمية للدرس الجد -د

 في الحصة التالية.
 صدق الدليل:

بعد إعداد دليل المعلم في صورته المبدئية، قام الباحث بعرضه على مجموعة من        
تحكيم الدليل من حيث: ل ؛(2المحكمين من أصحاب التخصص والخبرة، انظر ملحق رقم )
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السالمة العلمية، وأسلوب عرض المحتوى، ومناسبة األنشطة للمحتوى التعليمي، ومناسبة خرائط 
 المفاهيم للمحتوى، ووضوح الخريطة المفاهيمية.

، وأبدوا بعض اآلراء والتعديالت ولقد أشار المحكمون إلى أن الدليل صالح لتحقيق أهدافه       
وضع الدليل في صورته النهائية مثل إضافة الهدف التي أخذها الباحث بعين اًلعتبار عند 

السلوكي: تعبر الطالبة عن الروابط التي تربط بين المفاهيم في الخريطة، وبعد إجراء التعديالت 
ا لتحقيق الهدف منه، انظر ملحق رقم )  (. 10المطلوبة، أصبح الدليل صالحا

 :ضبط المتغيرات قبل بدء التجريب

ا آلثار العوامل الدخيلة التي يتوجب سالمة النتائج، وتجنبا ا من الحرص على انطالقا 
الباحث  ىللوصول إلى نتائج صالحة قابلة لالستعمال والتعميم، تَبن ؛والحد من آثارها ،ضبطها

، ويعتمد على تكافؤ وبعدها التجريبية والضابطة باختبارين قبل التجربة :نيطريقة المجموعت
ى اًلختيار العشوائي ألفراد العينة، ومقارنة المتوسطات المجموعتين من خالل اًلعتماد عل

 :تيةلذا قام الباحث بضبط المتغيرات اآل ؛الحسابية في بعض المتغيرات أو العوامل

 :  العمر فيتطبيق اإلستراتيجية تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل  -0
تجريب، قام الباحث برصد أعمار الطالبات من خالل السجالت المدرسية قبل بدء ال 

، وتم استخدام اختبار )ت( لقياس  2013واستخرج متوسط األعمار ابتداء من أول يناير 
 الفروق بين المجموعتين، والجدول التالي يوضح ذلك:

 (4.15جدول )
قبل تطبيق  العمرالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار

 اإلستراتيجية

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير
قيمة  "ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.205 0.232 16.793 41 تجريبية العمر
 

0.838 
 

غير دالة 
 0.199 16.783 41 ضابطة اإحصائيا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى دًللة )11عند درجة حرية )قيمة "ت" الجدولية  
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عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين المجموعتين  السابقيتضح من الجدول 
 ن فياوهذا يعني أن المجموعتين متكافئت ،قبل بدء التجربة العمرالتجريبية والضابطة في متغير 

  .العمر

      :  اللغة العربية تحصيل مادة فياإلستراتيجية تطبيق تكافؤ مجموعتي الدراسة قبل  -2
اللغة العربية، استعان الباحث بكشوف  للتحقق من تكافؤ المجموعتين في تحصيل مادة       

وتم  ،2013-2014درجات الطالبات في امتحان اللغة العربية في الفصل الدراسي األول للعام 
 استخدام اختبار )ت(؛ لقياس الفروق بين المجموعتين، والجدول التالي يوضح ذلك:

 (4.16جدول )
الفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة في متغير التحصيل  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار

 اإلستراتيجيةقبل تطبيق  مادة اللغة العربيةفي 
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير

قيمة  "ت " المعياري
 الداللة

مستوى 
 الداللة

 مادةالتحصيل في 
 اللغة العربية

 0.949 14.412 115.183 41 تجريبية
 

0.345 
 

غير دالة 
 13.008 118.061 41 ضابطة اا إحصائي

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى دًللة )11الجدولية عند درجة حرية )قيمة "ت"  

عدم وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين المجموعتين  السابقيتضح من الجدول 
 وهذا يعني أن   ،قبل بدء التجربة  مادة اللغة العربيةالتجريبية والضابطة في متغير التحصيل في 

 .العربية اللغة مادة ن فياالمجموعتين متكافئت

 :اختبار التحصيل القبلي فياإلستراتيجية قبل توظيف  دراسةتكافؤ مجموعتي ال. 3
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في التعلم القبلي لموضوعات البالغة، طبق الباحث         

اًلختبار التحصيلي القبلي، وبعد تصحيح اًلختبار تم رصد درجات الطالبات، وتحليلها 
     استخدام اختبار )ت(؛ لقياس الفروق بين المجموعتين، والجدول التالي يوضح ذلك:بإحصائياا 
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 (4.17)جدول 
 في االختبار القبليالفروق بين المجموعتين التجريبية والضابطة  لمعرفة"ت"  نتائج اختبار

االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المستويات
قيمة  " ت " المعياري

 الداللة
مستوى 
 الداللة

 0.680 2.066 4.073 41  قبلي تجريبية تذكر
 

0.498 
 

غير دالة 
 1.453 3.805 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 1.159 1.519 3.488 41 قبليتجريبية  فهم
 

0.250 
 

غير دالة 
 1.530 3.098 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 تطبيق
 

 1.134 1.087 3.341 41 قبليتجريبية 
 

0.260 
 

دالة غير 
 1.423 3.024 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 1.601 0.901 2.195 41 قبليتجريبية  تحليل
 

0.113 
 

غير دالة 
 1.027 2.537 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 تركيب
 

 1.579 0.894 1.415 41 قبليتجريبية 
 

0.118 
 

غير دالة 
 0.781 1.122 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 0.722 1.181 2.610 41 قبليتجريبية  تقويم
 

0.472 
 

غير دالة 
 1.264 2.415 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 1.259 3.957 17.122 41 قبليتجريبية  الدرجة الكلية
 

0.212 
 

غير دالة 
 4.111 16.000 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 

فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة عدم وجود  السابقيتضح من الجدول 
(α=0.05بين طالبات المجموعة التجريبية )،  وطالبات المجموعة الضابطة في أبعاد اًلختبار

 .اًلختبارن في اوالدرجة الكلية لالختبار، وعليه فإن المجموعتين متكافئت

 :في مقياس االتجاه دراسة. تكافؤ مجموعتي ال4
للتحقق من تكافؤ المجموعتين في اًلتجاه نحو علم البالغة، طبق الباحث مقياس اًلتجاه        

تم استخدام اختبار )ت(؛ لقياس الفروق بين  نحو البالغة كتطبيق قبلي، وبعد تفريغ المقياس
 المجموعتين، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 (4.18)جدول 
في االختبار القبلي التجريبية والضابطة  تينللمقارنة بين المجموع T.testنتائج اختبار "ت"  

 لمقياس االتجاه
االنحراف  المتوسط العدد المجموعة المتغير

قيمة  " ت " المعياري
 الداللة

مستوى 
 الداللة

اتجاه الطالبات نحو 
 طبيعة مادة البالغة

 0.187 7.836 35.732 41 قبليتجريبية 
 

0.852 
 

غير دالة 
 6.281 35.439 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

اتجاه الطالبات نحو 
طريقة تدريس مادة 

 البالغة

 6.628 38.659 41 قبليتجريبية 
1.745 
 

0.085 
 

غير دالة 
 6.016 41.098 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

اتجاه الطالبات نحو 
االستمتاع بمادة 

 البالغة

 7.677 37.390 41 قبليتجريبية 
0.833 
 

0.407 
 

غير دالة 
 5.380 36.171 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 0.244 19.069 111.780 41 قبليتجريبية  الدرجة الكلية
 

0.808 
 

غير دالة 
 15.064 112.707 41 قبليضابطة  اإحصائيا 

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى دًللة )11"ت" الجدولية عند درجة حرية )قيمة  

فروق ذات دًللة إحصائية عند مستوى دًللة عدم وجود  السابقيتضح من الجدول 
(α=0.05بين طالبات المجموعة التجريبية )،  المقياسوطالبات المجموعة الضابطة في أبعاد 

 .مقياس اًلتجاه نحو مادة البالغةن في االمجموعتين متكافئت، وعليه فإن للمقياسوالدرجة الكلية 

 إجراءات الدراسة: 
ستراتيجية خرائط المفاهيم إالمرتبطة بالبحث العلمي اًلطالع على الدراسات السابقة وأدبيات  -0
 .اًلتجاهات العلميةالبالغة، و  علمطبيعة و 
 .لدراسةا الذي يتعلق بموضوع النظري اإلطار إعداد -2
إعداد دليل المعلم الذي يتضمن موضوعات البالغة المقررة على طالبات الصف الحادي  -1

 ، وعرضه على مجموعة من الخبراء.ستراتيجية خرائط المفاهيمإعشر، وفق 
وفقاا لجدول المواصفات، ثم عرضه على  إعداد اختبار تحصيلي في دروس البالغة المقررة -1

 مجموعة من المحكمين.
 قياس اًلتجاه نحو البالغة، ثم عرضه على مجموعة من المحكمين.إعداد م -5
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 الحصول على موافقة وزارة التربية والتعليم بإجراء التجربة على عينة الدراسة. -6
تكافؤ  من التأكد ثم ،وضابطة تجريبية :مجموعتين إلى وتقسيمها الدراسة عينة اختيار -7

 سابق في مادة اللغة العربية.ال التحصيلو  الزمني في العمر المجموعتين
تطبيق اًلختبار التحصيلي، ومقياس اًلتجاه تطبيقاا قبلياا في بداية الفصل الثاني للعام  -1

 . 2013-2014الدراسي 
 تصحيح اًلختبار، وتفريغ بيانات مقياس اًلتجاه. -5

خدام البدء بتنفيذ تجربة الدراسة، وذلك بتدريس طالبات المجموعة التجريبية باست -01
، وطالبات المجموعة الضابطة باستخدام الطريقة العادية، وقد قامت ستراتيجية خرائط المفاهيمإ

 معلمة المادة نفسها بتدريس كلتا المجموعتين.
 تطبيق اًلختبار التحصيلي ومقياس اًلتجاه تطبيقاا بعدياا على مجموعتي الدراسة. -00
 التوصيات والمقترحات. تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها، ثم تقديم -02
 :، بتاريخ 2013-2014بداية التجربة كانت في بداية الفصل الثاني للعام الدراسي  -01
 . 6-4-2014،  واستمر التطبيق حتى  2014-2-20 

 أما عن توزيع الحصص الذي نفذ من خاللها الباحث تجربته فيوضحه الجدول التالي:       
 (4.19)جدول 

 نفذ من خاللها الباحث تجربته مع المجموعتين: التجريبية والضابطةتوزيع الحصص الذي 

 عدد الحصص البيان الرقم
 الضابطة التجريبية

 - 1 توضيح مفهوم خرائط المفاهيم 1
 2 2 االختبار التحصيلي القبلي 2
 1 1 مقياس االتجاه القبلي 3
 1 1 الحقيقة والمجاز 4
 2 2 االستعارة )التصريحية والمكنية( 5
 2 2 المجاز المرسل 6
 2 2 الكناية 7
 2 2 االختبار التحصيلي البعدي 8
 1 1 مقياس االتجاه البعدي 9
 13 14 المجموع الكلي لعدد الحصص 10
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 المعالجة اإلحصائية:

والمعروفة  ، SPSSاستخدم الباحث في هذه الدراسة الرزمة اإلحصائية للعلوم اًلجتماعية 
 ،في إجراء التحليالت اإلحصائية Statistics  Package For Social Scienceباسم 

 :تيةوالمتمثلة في األساليب اإلحصائية اآل
 المتوسطات الحسابية واًلنحرافات المعيارية.  -0
 إليجاد صدق اًلتساق الداخلي. ؛Pearson "معامل ارتباط بيرسون "  -2
تساوية، ومعادلة جتمان للتجزئة النصفية معامل ارتباط سبيرمان بروان للتجزئة النصفية الم -1

 . إليجاد معامل الثبات ؛غير المتساوية
 .T.test independent sampleاختبار  -1
 إليجاد حجم التأثير.؛  dمعامل إيتا، و -5
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 الفصل الخامس
 ومناقشتها وتفسيرها نتائج الدراسة

باإلضافة إلى  ،الدراسة إليها تلنتائج التي توصلا الباحث في هذا الفصل تناول
 من خالل إجابة أسئلتها والتحقق من فروضها. هاتفسير و  تهامناقش

 :هاتفسير و  ومناقشتهانتائج السؤال األول 
الصورة المقترحة إلستراتيجية خرائط ما "ينص السؤال األول من أسئلة الدراسة على: 

 المفاهيم في مادة البالغة العربية؟"
والدراسات السابقة المتعلقة  ،ل قام الباحث باًلطالع على األدب التربوياوإلجابة هذا السؤ 

 ودراسة ،(2011) الخرماني ودراسة ،(2011) األنصاري مثل دراسةبموضع الدراسة الحالية، 
 ودراسة (،2007الزعبي والتوتنجي ) ، ودراسة(2010ودراسة المهنا ) ،(2011) وعلي فندي
 .(2004) الجواد عبد ودراسة ،(2005) والفالحات مقابلة

خرائط المفاهيم في علم البالغة،  ثم قام الباحث بتحديد الصورة المقترحة إلستراتيجية
وعرضها على مجموعة من المحكمين المتخصصين في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، 
وبعد األخذ بملحوظات المحكمين كانت الصورة النهائية إلستراتيجية خرائط المفاهيم في مادة 

(، وبذلك تم إجابة السؤال األول من 40البالغة، ولقد تم توضيحها في اإلطار النظري صفحة )
 أسئلة الدراسة.    

 :هاتفسير الثاني ومناقشتها و السؤال نتائج 

ستراتيجية خرائط إ استخدام ما فاعلية"من أسئلة الدراسة على:  الثانيينص السؤال 
 مادةمستوى تحصيل طالبات المجموعة التجريبية في االختبار البعدي في على المفاهيم 
 ".؟البالغة
ال توجد فروق دالة  :التالي الصفري ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض        

%( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية،  α≤0.05إحصائياا عند مستوى داللة )
 ة.البالغ لمادةومتوسط درجات المجموعة الضابطة في تحصيلهن 
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           م اختبار "ت" لعينتين مستقلتين وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدا
"T. test independent sample  يوضح ذلك. التالي"والجدول 

 (5.0الجدول )
المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة للتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات 

 لالختبار التحصيلي في المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي الباتالط

ستوياتالم االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

 تذكر
 10.290 0.762 9.341 41 تجريبية بعدي

 
0.000 

 

ا عند دالة إحصائيا 
 1.382 6.805 41 ضابطة بعدي 1.10

 فهم
 1.575 9.341 41 تجريبية بعدي

9.739 
 

0.000 
 

ا عند دالة إحصائيا 
 2.025 5.439 41 ضابطة بعدي 1.10

 تطبيق
 

 10.752 1.285 6.268 41 تجريبية بعدي
 

0.000 
 

ا عند دالة إحصائيا 
 1.403 3.073 41 ضابطة بعدي 1.10

 تحليل
 4.399 1.014 3.854 41 تجريبية بعدي

 
0.001 

 

ا عند دالة إحصائيا 
 1.093 2.829 41 ضابطة بعدي 1.10

 تركيب
 

 0.907 4.683 41 تجريبية بعدي
10.891 

 
0.001 

 

ا عند دالة إحصائيا 
 1.129 2.220 41 ضابطة بعدي 1.10

 تقويم
 13.572 0.988 6.220 41 تجريبية بعدي

 
0.001 

 

ا عند دالة إحصائيا 
 1.229 2.878 41 ضابطة بعدي 1.10

 19.705 3.494 39.512 41 تجريبية بعدي الدرجة الكلية
 

0.001 
 

دالة إحصائياا عند 
 3.967 23.244 41 ضابطة بعدي 1.10

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01)( وعند مستوى دًللة 11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 

 يتضح من الجدول السابق أن:

قيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة "ت" الجدولية في جميع مستويات اًلختبار والدرجة الكلية 
(، وهذا يدل على وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين α≤0.01لالختبار عند مستوى دًللة )

جموعة الضابطة في اًلختبار ومتوسط درجات الم ،متوسط درجات المجموعة التجريبية
توجد فروق دالة إحصائياا التحصيلي، وبذلك نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، 

%( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط  α≤0.05عند مستوى داللة )
 البالغة لصالح المجموعة التجريبية.  لمادةدرجات المجموعة الضابطة في تحصيلهن 
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 "  باستخدام المعادلة التالية:  η 2حساب مربع إيتا "تم ولحساب حجم التأثير 

t2 
= η 2 

t2 + df 
 حيث إن:

η 2  .تمثل نسبة التباين الكلي في المتغير التابع، والذي يرجع إلى المتغير المستقل : 
t2   مربع قيمة اًلختبار :t . 
df .درجة الحرية لالختبار : 
 

η 2وعن طريق "
باستخدام  ستراتيجيةلإلقيمة التي تعبر عن حجم التأثير ال" أمكن إيجاد  

 المعادلة التالية:

 
 : d  ،η 2ويوضح الجدول المرجعي التالي حجم كل من قيمة  

 

 (5.2جدول )

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقياس من مقاييس حجم التأثير

ستراتيجية خرائط المفاهيم( على العامل إالعامل المستقل )ولقد قام الباحث بحساب حجم تأثير 
  ."η 2 " ، "dيوضح حجم التأثير بواسطة كل من " التاليالجدول التابع )اًلختبار التحصيلي( و 

 

 

 

 األداة المستخدمة
 حجم التأثير

 كبير جداا كبير متوسط صغير
D 0.2 0.5 0.8 1.1 
η 2 0.01 0.06 0.14 0.20 
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 (5.3الجدول )
 في االختبار الكلي حجم التأثيرو " d" و " η 2قيمة "ت" و "

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" ستوياتالم
 جداا كبير 2.301 0.570 10.290 تذكر
 جداا كبير 2.178 0.542 9.739 فهم

 جداا كبير 2.404 0.591 10.752 تطبيق
 جداا كبير 0.984 0.195 4.399 تحليل
 جداا كبير 2.435 0.597 10.891 تركيب
 جداا كبير 3.035 0.697 13.572 تقويم

 جداا كبير 4.406 0.829 19.705 الدرجة الكلية

أن حجم التأثير كان  5.3))من الجدول يتضح 5.2)  وبناءا على الجدول المرجعي ) 
تحصيل زيادة على ملموس  أثركان لها  خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ، وهذا يدل على أن جداا اكبيرا 

في مادة البالغة في جميع مستويات األهداف من التذكر إلى التقويم، ويعزو الباحث  الطالبات
 ذلك إلى األسباب اآلتية: 

أثارت انتباه  ستراتيجية حديثةإ بوصفها البالغة، تدريس في خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ فاعلية -
 الطالبات، وأدت إلى زيادة تفاعلهن في أنشطة الحصة مقارنة بالطريقة العادية.

في  Power point، واستخدام برنامج .L.C.Dاعتماد اإلستراتيجية على توظيف جهاز  -
باأللوان وبشكل تدريجي ومبسط؛ مما جعل طريقة العرض شائقة  عرض الخريطة المفاهيمية

 وجذابة.

ات على إعادة تنظيم المفاهيم الطالب ساعد خرائط المفاهيم ستراتيجيةإن  التدريس باستخدام إ -
دراك العالقات فيما بينها، وعلى ربط الموضوعات وفهمها واسترجاعها،  في البنية المعرفية، وا 

    ها، علماا بأن هذا الربط يحتاج إلى استعمال عمليات عقلية عليا.  ومن ثم سهولة تطبيق

للقيام بعمليات عقلية  الطالبات أمام خرائط المفاهيم يفسح المجال ستراتيجيةإن  التدريس وفق إ -
راقية، تساعدهن على إعطاء أمثلة على المفهوم البالغي من خالل خبرتهن السابقة في 

وهذا بدوره يؤدي إلى ترسيخ المفهوم واكتسابه، كما يؤدي إلى  موضوعات األدب والنصوص،
 توفير عامل اًلرتباط واًلنسجام بين عناصر المادة التعليمية.
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وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه كثير من الدراسات مثل: دراسة الخرماني        
ودراسة سليمان (، 2011الحدابي وحسن ) دراسة(، و 2011فندي وعلي ) دراسة(، و 2011)
دراسة مقابلة و  ،(2007) الزعبي والتوتنجي دراسة(، و 2009الدعدي ) دراسة(، و 2011)

دراسة عزب (، و 2004عبد الجواد )(، ودراسة 2005،  ودراسة الخوالدة )(2005) والفالحات
(2004.) 

 :هاتفسير الثالث ومناقشتها و السؤال نتائج 
ستراتيجية خرائط إاستخدام ما فاعلية  ": السؤال الثالث من أسئلة الدراسة علىينص 
 ؟"الحادي عشر طالبات الصف لدى البالغة مادةنحو االتجاه تنمية  المفاهيم في

توجد فروق دالة إحصائياا ال  :ولإلجابة عن السؤال قام الباحث بصياغة الفرض التالي
%( بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط α≤0.05عند مستوى داللة )

 . البالغة مادةمقياس االتجاه نحو ل التطبيق البعديدرجات المجموعة الضابطة في 
              وللتحقق من صحة هذا الفرض تم استخدام اختبار "ت" لعينتين مستقلتين

 "T. test independent sample " يوضح ذلك. التالي والجدول 

 (5.4الجدول )
في  الباتللتعرف إلى الفروق بين متوسطات درجات الط ؛المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيمة "ت" ومستوى الداللة

 لمقياس االتجاه1 المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق البعدي

حورالم االنحراف  المتوسط العدد المجموعة 
قيمة  قيمة "ت" المعياري

 مستوى الداللة الداللة

اتجاه الطالبات 
نحو طبيعة 
 مادة البالغة

 3.624 1.938 42.463 41 تجريبية بعدي
 

0.001 
 

ا عند دالة إحصائيا 
 4.136 39.878 41 ضابطة بعدي 1.10

اتجاه الطالبات 
نحو طريقة 
تدريس مادة 
 البالغة

 2.274 46.317 41 تجريبية بعدي
8.739 

 
0.001 

 

ا عند إحصائيا دالة 
 2.617 41.585 41 ضابطة بعدي 1.10

اتجاه الطالبات 
نحو االستمتاع 
 بمادة البالغة

 6.593 1.822 44.927 41 تجريبية بعدي
 

0.001 
 

ا عند دالة إحصائيا 
 4.089 40.317 41 ضابطة بعدي 1.10

 الدرجة الكلية
 7.434 4.697 133.707 41 تجريبية بعدي

 
0.001 

 

إحصائياا عند دالة 
 9.136 121.780 41 ضابطة بعدي 1.10

 2.00( = α≤0.05( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
    2.66( =α≤0.01( وعند مستوى دًللة )11قيمة "ت" الجدولية عند درجة حرية ) 
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 يتضح من الجدول السابق أن:

والدرجة الكلية لالختبار عند  حاور"ت" الجدولية في جميع المقيمة "ت" المحسوبة أكبر من قيمة 
(، وهذا يدل على وجود فروق ذات دًللة إحصائية بين متوسط درجات α≤0.01مستوى دًللة )

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة في مقياس اًلتجاه، وبذلك نرفض  ،المجموعة التجريبية
      جد فروق دالة إحصائياا عند مستوى داللة تو الفرضية الصفرية ونقبل الفرضية البديلة، 

(α ≤0.05  بين متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية، ومتوسط درجات المجموعة )%
 لصالح المجموعة التجريبية.  البالغة مادةالضابطة في التطبيق البعدي لمقياس االتجاه نحو 
 يوضح ذلك: التالي"، والجدول  η 2ولحساب حجم التأثير قام الباحث بحساب مربع إيتا "

 (5.5الجدول )
 لمقياس االتجاه في االختبار الكلي حجم التأثيرو " d" و " η 2قيمة "ت" و "

 حجم التأثير dقيمة  η 2قيمة  قيمة "ت" حورالم
اتجاه الطالبات نحو 
 طبيعة علم البالغة

 جداا كبير 0.810 0.141 3.624
اتجاه الطالبات نحو 

علم طريقة تدريس 
 البالغة

 جداا كبير 1.954 0.488 8.739

اتجاه الطالبات نحو 
االستمتاع بعلم 

 البالغة

 جداا كبير 1.474 0.352 6.593

 جداا كبير 1.662 0.409 7.434 الدرجة الكلية

 ا أن حجم التأثير كان كبيرا  5.5))يتضح من الجدول 5.2)  وبناءا على الجدول المرجعي  ) 
تعديل اتجاهات على ملموس  أثركان لها  خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ، وهذا يدل على أن جداا

 الطالبات، ويعزو الباحث ذلك إلى األسباب التالية: 
بقدرة عالية على جذب  –حسب متابعة الباحث، ورأي المعلمة  –ستراتيجية تمتع اإل -0

انتباه الطالبات، وزيادة مشاركتهن في أنشطة الحصة في أثناء التقويمين المرحلي 
والختامي، باإلضافة إلى التغذية الراجعة المقدمة من المعلمة، كل ذلك أدى إلى زيادة 
قبالهن عليها، مما ساعد في تكوين اتجاهات إيجابية نحو  دافعية الطالبات نحو المادة وا 

 تعلم البالغة.
لطبيعة الموضوعات البالغية ساعد على تفاعل  خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ مناسبة -2

 الطالبات مع المادة العلمية، وولد لديهن الرغبة في التعلم، مما أث ر إيجابياا في اًلتجاه.
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تقانهن للمهارات البالغية  -1 إن زيادة التحصيل لدى طالبات المجموعة التجريبية، وا 
ستراتيجية المطلوبة، من المتوقع أنه أدى إلى تنمية اتجاهات إيجابية نحو المادة واإل

 التي تدرس بها. 
ستراتيجية خرائط المفاهيم جديدة على الطالبات لم يسبق لهن إقد يكون من األسباب أن  -1

أن تعلمن بها، مما جعلها تستهويهن وتخلق جواا من األلفة بينهن، وبذلك تكو ن لديهن 
 جاهات إيجابية.   ات

(، ودراسة الجهيمي 2011وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة الخرماني )
 (.1999(، ودراسة عفانة )2007)

 توصيات الدراسة:
 في ضوء النتائج التي توصلت إليها الدراسة، فإن الباحث يوصي بما يلي:

عقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية في أثناء الخدمة؛ لتدريبهم على كيفية التدريس  -0
 .خرائط المفاهيم ستراتيجيةإباستخدام 

ثراء كتاب العلوم خرائط المفاهيم ستراتيجيةإاهتمام مركز تطوير المناهج بتبني  -2 ، وا 
 اللغوية قسم البالغة بخرائط مفاهيمية حول الموضوعات المقررة.

، خرائط المفاهيم ستراتيجيةإتدريب الطالب المعلمين في كليات التربية على استخدام  -1
 ومتابعة ذلك من خالل التدريب الميداني.

 مقترحات الدراسة:
 خرائط المفاهيمستراتيجية إإجراء دراسات في أفرع اللغة العربية؛ لمعرفة أثر استخدام  -0

  في تدريس العروض، واألدب، والنقد، واإلمالء.
في  خرائط المفاهيم ستراتيجيةإ إجراء دراسات مماثلة للدراسة الحالية حول استخدام -2

 متغيرات تابعة أخرى مثل: التفكير اإلبداعي أو التفكير الناقد.
ستراتيجيات التدريس؛ لمعرفة أكثرها فاعلية في إإجراء دراسات تقوم على الدمج بين  -1

 العملية التعليمية.
كأداة تقويم في أفرع اللغة العربية.   خرائط المفاهيمإجراء دراسات تستخدم  -1
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 المصادر والمراجع
 الكريم.القرآن  -
 .الحديث النبوي الشريف -

 :العربية المراجع - أوالا 

مجلة (. مشكالت دراسة وتدريس البالغة في المرحلة الثانوية، 1988إبراهيم، أحمد ) -0
 جامعة المنصورة: جمهورية مصر العربية. ،كلية التربية

 دار صادر.: بيروت ، 1 المجلد ،العرب لسان(. 2111ابن منظور، جمال الدين ) -2
 ، عم ان: دار المسيرة.علم النفس التربوي(. 1998أبو جادو، صالح ) -1
 تحصيل طلبة على المفاهيم خرائط استخدام فعالية (2002) . محمد جبر، أبو -1

 رسالة ،نحوها واتجاهاتهم التمريضية والباطنة الجراحة مادة في بغزة اإلسالمية الجامعة
 غزة. :اإلسالمية الجامعة التربية، كلية منشورة، ماجستير غير

، القاهرة: دار الكتب البالغة العربية بين القيمية والمعيارية(. 1984أبو الرضا، سعد ) -5
 المصرية.

، عم ان: دار 5، طالرياضيات مناهجها وطرق تدريسها(. 2001أبو زينة، فريد ) -6
 الفرقان.

حل فاعلية استخدام خرائط التفكير في تنمية مهارات (. 2012أبو سكران، محمد ) -7
 غير ماجستير رسالة، المسألة الهندسية واالتجاه نحوها لدى طالب الصف الثامن األساسي

 ، الجامعة اإلسالمية: غزة.منشورة
فاعلية توظيف خرائط المعلومات في تعديل التصورات (. 2009أبو طير، بالل ) -1

الجامعة ، منشورة غير ماجستير رسالة، البديلة للمفاهيم العلمية لطالب الصف الثامن األساسي
 اإلسالمية: غزة.

 ، عم ان: دار الثقافة.االتجاهات الحديثة في تدريس العلوم(. 2012أبو عاذرة، سناء ) -5
، القاهرة: 6، طمناهج البحث في العلوم النفسية والتربوية(. 2007أبو عالم، رجاء ) -01

 دار النشر للجامعات.
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 : دار القلم.الكويت علم النفس التربوي،(. 1986أبو عالم، رجاء ) -00
دراسة إلثراء مقررات العلوم للمرحلة األساسية . (2007أبو عوكل، ميسرة ) -02

 ، الجامعة اإلسالمية: غزة.منشورة غير ماجستير رسالة ،بالمخططات المفاهيمية
، عم ان:  2، طمبادئ القياس النفسي والتقييم التربوي(. 1982أبو لبدة، سبع ) -01

 جمعية عمال المطابع التعاونية.
( في vوالشكل ) المفاهيم خرائطستراتيجيتي إ استخدام أثر(. 2013أبو مرق، رنا ) -01

 رسالة ،تنمية التفكير االستداللي في الجغرافيا لدى طالبات الصف التاسع األساسي بغزة
 ، الجامعة اإلسالمية: غزة.منشورة غير ماجستير

القلق نحوها لدى طلبة (. تنمية التفكير في الهندسة واختزال 2002أبو ملوح، محمد ) -05
رسالة  الصف الثامن األساسي بمحافظة غزة في ظل مدخلي هايل ومخططات المفاهيم،

 دكتوراه غير منشورة، جامعة األقصى: غزة.
، القاهرة: مكتبة النهضة 2، ططرق تعليم اللغة العربية(. 1979أحمد، محمد ) -06

 المصرية.    
 العربية لدى اللغة نحو باالتجاه وعالقته اللغوي التنور مستوى(. 2009اسليم، رندة ) -07

، الجامعة منشورة غير ماجستير رسالة ،عشر في محافظة غزة الحادي الصف طالبات
 اإلسالمية: غزة.

، 5، طالتربية العملية وطرق التدريس(. 2110األغا، إحسان وعبد المنعم، عبد اهلل ) -01
 غزة: مكتبة منصور.

، 3، طمقدمة في التربية وعلم النفس(. 1996) األغا، إحسان وعبد المنعم، عبد اهلل -05
 غزة: مكتبة اليازجي.

فاعلية برنامج قائم على الخرائط المفاهيمية باستخدام (. 2011األنصاري، هاني ) -21
 ،الحاسوب في تنمية مهارات فهم النصوص األدبية وتذوقها لدى طالب الصف األول الثانوي

 جامعة المنصورة: جمهورية مصر العربية. منشورة، غير ماجستير رسالة
التدريس الفعال للعلوم الطبيعية للمرحلة الثانوية في ضوء (. 2012بخش، هالة ) -20

 عم ان: دار الشروق. الكفايات التعليمية،
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البالغة الواضحة البيان والمعاني والبديع (. 1999الجارم، علي وأمين، مصطفى ) -22
 ارف.بيروت: دار المع للمدارس الثانوية،

، قراءة وتعليق محمود محمد شاكر، دالئل اإلعجاز(. 2000الجرجاني، عبد القاهر ) -21
 القاهرة: الهيئة العامة للكتاب.

 ، القاهرة: دار النهضة.علم النفس التربوي المعاصر(. 2000جلجل، نصرة ) -21
تقويم تحصيل البالغة في المدارس الثانوية دراسة ميدانية في (. 1993جلو، باسلة ) -25

 جامعة دمشق. :منشورة، كلية التربية غير ماجستير رسالة ،مدارس دمشق الرسمية
األصول الحديثة لتدريس اللغة (. 1996الجمبالطي، علي والتوانسي، أبو الفتوح ) -26

 ، القاهرة: دار نهضة مصر.2، طالعربية
خرائط المفاهيم واألسلوب المتمركز حول المشكلة وأثرها (. 2011الجنابي، طارق ) -27

 ، عم ان: دار الصفاء.في تحصيل المفاهيم اإلحيائية وتنمية حب االستطالع العلمي
في  v(. أثر استخدام نموذجي التعلم البنائي ونموذج الشكل 1999الجندي، أمينة ) -21

تصحيح التصورات البديلة لبعض المفاهيم العلمية لطالب الصف األول الثانوي في مادة الفيزياء 
، المؤتمر العلمي الثالث،               جمعية المصرية للتربية العمليةالواتجاهاتهم نحوها، 

 25-28ص ص 
فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في التحصيل بمادة التاريخ (. 2007الجهني، محمد ) -25

غير  رسالة ماجستر لدى طالب الصف الثالث المتوسط في المعهد العلمي بمكة المكرمة،
 كة المكرمة.منشورة، جامعة أم القرى: م

 تدريس المفاهيم في خرائط ستراتيجيةإ استخدام فاعلية (.2007الجهيمي، أحمد ) -11
غير  ، رسالة دكتوراهالثانوي األول لدى طالب الصف واالتجاه التحصيل على وأثرها الفقه

 منشورة، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية: الرياض.
 ، القاهرة: منشأة المعارف.تأصيل وتجديد البالغة العربية(. 1985الجويني، مصطفى ) -10
في تدريس العلوم  المفاهيم خرائط استخدام أثر (.2011الحدابي، داود وحسن، غدير ) -12

. العدد المجلة العربية للتربية العملية، على التحصيل لدى طالبات الصف السادس
 .2012األول،
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 غزة من بمحافظات الثانوية للمرحلة البالغة منهج تقويم (2001). غانم الحشاش، -11
 . غزة: اإلسالمية الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،المعلمين نظر وجهة
الخرائط الذهنية في تحصيل طلبة  ستراتيجيةإأثر استخدام (. 2011حوراني، حنين ) -11

الصف التاسع في مادة العلوم وفي اتجاهاتهم نحو العلوم في المدارس الحكومية في مدينة 
 ، جامعة النجاح الوطنية: فلسطين.منشورة غير ماجستير رسالة ،قلقيلية
 بالجمهورية الثانوية المرحلة في والنقد البالغة تدريس مشكالت(. 1998) أمة الحوري، -15

. التدريس المناهج وطرق في دراسات مجلة  ،والمعلمين الموجهين نظر  وجهة من اليمنية
 .شمس عين :التربية كلية ،50العدد 
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية في ضوء (. 0515خاطر، محمد وآخرون ) -16

 ، القاهرة: دار المعرفة.2ط االتجاهات التربوية الحديثة،
 لمالتع دورة بين الدمج على قائمة ستراتيجيةإ فاعلية(. 2011الخرماني، عابد ) -17

 المتوسط الثالث فالص البلدى ط النحوية بعض المهارات تنمية في المفاهيمية والخرائط
 غير منشورة، جامعة أم القرى: مكة المكرمة. رسالة دكتوراهواتجاهاتهم نحوها، 

 ، عم ان: دار المسيرة.  تعليم العلوم للجميع(. 2115خطابية، عبد اهلل ) -11
، القاهرة: مكتبة نحو بالغة جديدة(. 1982خفاجي، محمد وشرف، عبد العزيز ) -15

 غريب.
دورة التعلم المعدلة وخريطة المفاهيم في  ستراتيجيتيإفاعلية (. 2005الخوالدة، سالم ) -11

، التحصيل في األحياء واكتساب مهارات عمليات العلم لدى طلبة الصف األول الثانوي العلمي
، العدد األول، مكة 19. المجلد مجلة جامعة أم القرى للعلوم التربوية واالجتماعية واإلنسانية

 .329-392، ص ص 2007المكرمة: 
فعالية برنامج في عالج صعوبات تعلم البالغة لدى طلبة (. 2006دحالن، عمر ) -10

معهد البحوث والدراسات ، منشورة غير دكتوراه  رسالة ،الصف الحادي عشر في قطاع غزة
 العربية: القاهرة.

أثر برنامج مقترح يوظف اإلعجاز البالغي في تنمية التحصيل . (2012الدربي، أمل ) -12
 غير ماجستير رسالة ،لطلبة اللغة العربية بالجامعة اإلسالمية بغزةوالتفكير الناقد بعلم البيان 

 ، الجامعة اإلسالمية: غزة.منشورة
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المعززة  المفاهيم خرائط، و المفاهيم استخدام خرائط فاعلية(. 2009الدعدي، سها ) -11
 ،بالعروض التقديمية في تحصيل قواعد اللغة العربية لدى تلميذات الصف الرابع االبتدائي

 جامعة أم القرى: مكة المكرمة.   منشورة، غير ماجستير رسالة
 ، دمشق: دار الفكر.2، ططرق تدريس اللغة العربية(. 1995الركابي، جودت ) -11
في تنمية المفاهيم  أثر توظيف المدخل المنظومي(. 2011الرملي، إسالم طارق ) -15

 ماجستير رسالة الفقهية واالتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر في محافظة غزة،
 ، الجامعة اإلسالمية: غزة.منشورة غير
 ، عم ان: دار الفكر. رؤية جديدة في التعليم(. 2009الرويثي، إيمان ) -16
 خرائطال ستراتيجيةإاستخدام معرفة أثر  (.2007الزعبي، طالل والتوتنجي، رندة ) -17

وية في التحصيل ومستوى البنية المفاهيمية اللغوالتطبيقات  قواعدال تدريس في يةالمفاهيم
مجلة دراسات في المناهج واإلشراف التربوي. المجلد  لدى طالب الصف العاشر في األردن،

 .111-160، ص ص  2009األول، العدد األول، عم ان: 
 غزة. :اإلسالمية الجامعة ،العربية اللغة تدريس في المرشد (1997 ). محمد زقوت، -11
دراسة لمستوى التحصيل النحوي عند طلبة الثانوية العامة . (1994زقوت، محمد ) -15

، رسالة دكتوراه غير منشورة، جامعة أم درمان: وعالقته بالجنس والتخصص األكاديمي واالتجاه
  السودان.

 ، القاهرة: عالم الكتب.4ط علم النفس االجتماعي،(. 1977زهران، حامد ) -51
سيكولوجية التعلم بين المنظور االرتباطي والمنظور (. 0556الزيات، فتحي ) -50

 كلية التربية: جامعة المنصورة. المعرفي،
 ، القاهرة: عالم الكتب.2، طتصميم التدريس(. 2001زيتون، حسن ) -52
 وتدريسها، االتجاهات العالمية المعاصرة في مناهج العلوم(. 2010زيتون، عايش ) -51

 عم ان: دار الشروق.
، عم ان: دار ستراتيجيات تدريس العلومإالنظرية البنائية و(. 2007زيتون، عايش ) -51

 الشروق.
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عمان: دار  االتجاهات والميول العلمية في تدريس العلوم،(. 1988زيتون، عايش ) -55
 عمان للنشر والتوزيع.

 ، القاهرة: عالم الكتب.بنائيةتدريس العلوم للفهم رؤية . (2002زيتون، كمال ) -56
، 2ط مبادئ القياس والتقويم في التربية.(. 1998الزيود، نادر وعليان، هشام ) -57

 عم ان: دار الفكر.
عم ان: دار وائل  تكنولوجيا التعليم المفرد وتنمية االبتكار،(. 2007سرايا، عادل ) -51

 للنشر والتوزيع.  
تربية العملية مداخلها واستراتيجياتها، ال(.2006السعدني، عبد الرحمن وعودة، ثناء ) -55

 القاهرة: دار الكتاب الحديث.
، عل ق عليه نعيم زور، بيروت: دار مفتاح العلوم(. 1983السكاكي، سراج الدين ) -61

 الكتب العلمية.
 طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة،(. 2009سالمة، عادل وآخرون ) -60

 عم ان: دار الثقافة.
(. فعالية استخدام خرائط المفاهيم في تنمية التحصيل والتفكير 2011سميحة )سليمان،  -62

مجلة التربية  ،اًلبتكاري والميل نحو مقرر وسائل وتكنولوجيا التعليم لطالبات رياض األطفال
 .161-201، ص ص 2013، العدد الثاني، جامعة الطائف: 16، المجلد العلمية

 ، القاهرة: اًلنجلو المصرية.بية اللغويةفن التدريس للتر (. 1979سمك، محمد ) -61
مشكالت تعليم وتعلم البالغة العربية في الصف العاشر (. 2003سهمود، نصر ) -61

 جامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،األساسي من وجهة نظر المعلمين والطلبة بمحافظة غزة
 .: غزةزهراأل
(. تطور مدلول بعض المفاهيم الدينية لدى عينة من تالميذ 1992السويدي، وضحه ) -65

 . المجلد التاسع، العدد التاسع، قطر.حولية كلية التربيةوتلميذات المرحلة اًلبتدائية، 
اتجاهات طلبة الجامعات الفلسطينية في محافظة غزة نحو (. 2005الشاعر، درداح ) -66

رسالة دكتوراه غير  قيمة الحياة لديهم،المخاطرة وعالقتها بكل من المساندة االجتماعية و 
 منشورة، جامعة األقصى: غزة.
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 ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.8، طأصول النقد األدبي(. 1973الشايب، أحمد ) -67
 ، عم ان: دار المناهج.أساليب التدريس(. 2010شبر، خليل وآخرون ) -61
مادة األحياء في تحصيل  في يةالمفاهيم ةطيخر الأثر استخدام (. 2006الشلبي، إلهام ) -65

مجلة ، طلبة الصف التاسع للمفاهيم العلمية ودافع اإلنجاز لديهم وقدرتهم على التفكير اإلبداعي
 .118-150، 2010، عم ان: 2، العدد 11. المجلد العلوم التربوية والنفسية

 فنيةال الصورة تكوين في المفاهيمية الخرائط ستراتيجيةإ (. فاعلية2010) الشمري، زينب -71
في  متوسط الثالث الصف طالبات لدى التعبير مادة في اًلبداعي التفكير وتنمية مهارات الكتابية
 المجلد والنفسية، التربوية للدراسات اإلسالمية الجامعة مجلة ،السعودية العربية المملكة

 . 2102الثاني، يونيو  العدد العشرون،
استخدام نشاطات القراءة في  فاعلية برنامج قائم على(. 2012الشهري، محمد ) -70

رسالة  تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوها لدى تالميذ الصف السادس االبتدائي،
 دكتوراه غير منشورة، جامعة أم القرى: مكة المكرمة.

توظيف الخرائط الذهنية لتنمية مهارة التفكير المنظومي (. 2013ضهير، غادة ) -72
، منشورة غير ماجستير رسالة، طالبات الصف التاسع األساسي والتحصيل في التكنولوجيا لدى

  الجامعة اإلسالمية: غزة.
 ، القاهرة: دار المعارف.10، طالبالغة تطور وتاريخ(. 2111ضيف، شوقي ) -71
 المتعددة الذكاءات ستراتيجيتيإ معرفة أثر استخدام(. 2011طاشمان، غازي وآخرون ) -71

 معلم طلبة العربي لدى الوطن جغرافيا مادة في التأملي التفكير تنمية المفاهيمية في والخرائط
، 20. المجلد مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، اإلسراء جامعة في الصف

 .243-281، ص ص 2012العدد األول، عم ان: 
، اإلسالميةطرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية . (1992عامر، عز الدين ) -75

 طرابلس: جامعة الفاتح.
صعوبات تعلم البالغة لدى طلبة قسم اللغة العربية في (. 2003عايش، آمنة ) -76

 الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الجامعة اإلسالمية بغزة وبرنامج مقترح لعالجها
 .غزة : اإلسالمية
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التحصيل في النحو أثر استخدام مخططات المفاهيم على (. 2004عبد الجواد، إياد ) -77
جامعة ، منشورة غير دكتوراه  رسالة ،والميول نحوه لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 .عين شمس: القاهرة
 مكتبة غريب. ، القاهرة:طرق تدريس اللغة العربية(. 1990عبد العال، عبد المنعم ) -71
 وهبة.، القاهرة: مكتبة مدخل في البالغة العربية(. 1996عبد اهلل، محمد ) -75
 القاهرة: دار اآلفاق العربي. علم البيان،(. 1998عتيق، عبد العزيز ) -11
أثر استخدام خرائط المفاهيم في تدريس الجغرافيا على (. 2004عزب، كرامي ) -10

 غير ماجستير رسالة التحصيل وتنمية التفكير االستداللي لدى تالميذ الصف الثاني االعدادي،
 هرة. جامعة جنوب الوادي: القا ،منشورة
مفيد  :تحقيق ،2 طوالشعر،  الكتابة الصناعتين، (1984). هالل أبو العسكري، -12

 .الكتب دار :بيروت قميحة،
، القاهرة: طرق تدريس اللغة العربية والتربية اإلسالمية(. 0516عطا، إبراهيم ) -11

 النهضة المصرية.
األهداف تعليم العلوم في ضوء ثقافة جودة (. 2011عطيفة، حمدي وسرور، عايدة ) -11

 القاهرة: دار النشر للجامعات. واالستراتيجيات،
(. العالقة بين المعرفة المفاهيمية والمعرفة اإلجرائية في تعليم 2001عفانة، عزو ) -15

 ، العدد الخامس.مجلة البحوث والدراسات التربوية الفلسطينيةوتعلم الرياضيات، 
 تعليم في المفاهيم طاتلمخط ستراتيجياتإ ثالث استخدام أثر(. 1999عزو) عفانة، -16

الرياضيات  من كل نحو واتجاهاتهم الثامن الصف طالب تحصيل على الرياضيات
 العدد الحادي ،التدريس وطرق للمناهج المصرية الجمعية مجلة ،المستخدمة ستراتيجياتواإل

 56-25ص ص  .1999 نوفمبر والستون،
ستراتيجيات التدريساتجاهات حديثة في طرائق (. 2013علي، عيد وآخرون ) -17 ، وا 

 عم ان: دار الصفاء.
، عم ان: دار 2ط القياس والتقويم في العملية التدريسية،(. 2011عودة، أحمد ) -11
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(. فاعلية برنامج تعليمي مقترح في تنمية مهارات تدريس البالغة 2009عيسى، محمد ) -15
، الجزء 95، العدد المعرفةمجلة القراءة و لدى الطالب معلمي اللغة العربية بكلية التربية، 
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، الجامعة منشورة غير ماجستير رسالة، عشر الحادي الصف طالب لدى الفيزياء تعلم

 اإلسالمية: غزة.
 ، عم ان: مكتبة المجتمع العربي.االتجاهات النفسية(. 2007الغرباوي، محمد ) -50
 ، القاهرة: مكتبة األنجلو مصرية.6ط القياس النفسي،(. 2007فرج، صفوت ) -52
 ، القاهرة: مكتبة النهضة المصرية.المدخل إلى دراسة البالغة(. 1978فريد، فتحي ) -51
لمنهاج اللغة الخطوط العريضة (. 1999الفريق الوطني لمبحث اللغة العربية وآدابها ) -51

 مركز تطوير المناهج، وزارة التربية والتعليم: فلسطين. العربية وآدابها،
 المفاهيم اكتساب في المفاهيم أثر استخدام خرائط(. 2011فندي، أسماء وعلي، إيمان ) -55

  .2102العدد الخمسون  مجلة الفتح.، المرحلة اإلعدادية طالبات لدى البالغية
 تنمية في الذهني والعصف التوليدي التعلم نموذج استخدام أثر(. 2012فنونة، زاهر ) -56

، رسالة غزة بمحافظات عشر الحادي الصف طالب لدى األحياء نحو المفاهيم واالتجاه
 ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالمية: غزة.
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تصور مقترح لتوظيف المخططات المفاهيمية في تقييم التفكير  (.2007النديم، نادر ) -002

 الجامعة منشورة، غير ماجستير رسالة ،الرياضي لدى طلبة الصف الثامن األساسي بغزة
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 (1ملحق رقم )
 قائمة بأسماء السادة محكمي تحليل مضامين موضوعات البالغة

 المتضمنة في كتاب العلوم اللغوية
 المسمى الوظيفي االسم م.
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة األمة حمادد. خليل  0
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة األقصى د. إياد عبد الجواد 2
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم -مشرفة تربوية د. أنيسة قنديل  3
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم -مشرف تربوي أ. عمر حسونة 4
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم -مشرف تربوي أ. فؤاد عطية 5
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم  -مشرفة تربوية أ. نعمة ظاهر 6
 ماجستير لغة عربية ومعلمة في وزارة التربية والتعليم أ. سهام الزعبوط 7
 ماجستير لغة عربية ومعلم في وزارة التربية والتعليم أ. فؤاد مطير 8
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 (2ملحق رقم )

 قائمة بأسماء السادة محكمي أدوات الدراسة
 دليل المعلم( -مقياس االتجاه -)االختبار التحصيلي

 التخصص االسم م.
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة األمة د. خليل حماد 0
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة األقصى د. إياد عبد الجواد 2
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة القدس المفتوحة د. فتحي كلوب 3
 أستاذ اللغة العربية جامعة األقصى د. محمد حسونة 4
 أستاذ المناهج وطرق التدريس جامعة األقصى د. ماجد مطر 5
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم غرب غزة -مشرفة تربوية د. أنيسة قنديل  6
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم شرق غزة -تربويمشرف  أ. عمر حسونة 7
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم غرب غزة -مشرف تربوي أ. فضل العابد 8
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم غرب غزة -مشرف تربوي أ. يحيى شاهين 9
 والتعليم شمال غزةلغة عربية في وزارة التربية  -مشرف تربوي أ. خالد سالم 10
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم شرق غزة -مشرف تربوي أ. فؤاد عطية 11
 لغة عربية في وزارة التربية والتعليم شرق غزة -مشرفة تربوية أ. نعمة ظاهر 12
 ماجستير لغة عربية ومعلمة في وزارة التربية والتعليم أ. سهام الزعبوط 13
 ماجستير لغة عربية ومعلم في وزارة التربية والتعليم أ. فؤاد مطير 14
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 (3ملحق رقم )
 خطاب تحكيم االختبار التحصيلي

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

   كلية التربية
  لغة عربية -قسم المناهج وطرق التدريس

 اختبار تحصيلي في مادة البالغة للصف الحادي عشرتحكيم 

 األخ الفاضل الدكتور / األستاذ: ............................................... حفظه اهلل 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

خرائط المفاهيم على  ستراتيجيةإفاعلية استخدام يقوم الباحث بإجراء دراسة بهدف معرفة 
؛ وذلك للحصول علي تحصيل البالغة واًلتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. 
وتقتضي الدراسة في إحدى مراحلها إعداد اختبار تحصيلي لموضوعات البالغة المقررة 

اًلستعارة  –وهي: ) الحقيقة والمجاز   2101 - 2101  في الفصل الدراسي الثاني للعام
 الكناية(. –المجاز المرسل  –التصريحية واًلستعارة المكنية 

وقد تم بناء اًلختبار في ضوء الوزن النسبي للمحتوى، وكذلك في ضوء عدد الحصص 
 – الفهم –التي سيستغرقها كل موضوع ، حيث تقيس البنود اًلختبارية مستويات: التذكر 

( فقرة من نوع اًلختيار 60التقويم، ويتكون اًلختبار من ستين ) -التركيب -التحليل –التطبيق 
 من متعدد.

ونظراا لما تتمتعون به من مكانة علمية، وخبرة واسعة في هذا المجال، فإن الباحث يأمل 
 من سيادتكم التكرم بإبداء آرائكم فيما يأتي:

 مدى مناسبة الفقرات لمستوى الطالبات.  –.   مدى وضوح الصياغة، وسالمة اللغة -
 إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباا. -قياس الفقرات للموضوعات المقررة.       -

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحث                                                                               
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 (4ملحق رقم )
 التحصيلي في مادة البالغة في صورته األولية االختبار

 أختي الطالبة:
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد...

البالغة، لطالبات  مادةيهدف هذا اًلختبار إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي في      
من  ( فقرة من نوع اًلختيار60الصف الحادي عشر )قسم العلوم اإلنسانية(، ويتكون من ستين )

 ( أبدال لإلجابة، واحد منها صحيح.4متعدد، ولكل فقرة أربعة )
( في ورقة اإلجابة ×والمطلوب إليك قراءة كل الفقرات قراءة جيدة، ثم ضعي عالمة )

 المرفقة في مربع الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة.
   مثال توضيحي:

 من الحسن حتى كاد أن يتكلما  قال الشاعر: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاا        -0  
 في الجملة )يختال ضاحكاا(:  

 مجاز مرسل -استعارة تصريحية        د -استعارة مكنية      ج -تشبيه بليغ      ب -أ    
( داخل ×فاإلجابة الصحيحة في المثال هي )ب(، والمطلوب منك أن تضعي إشارة )

 المربع الذي يمثلها كما في الشكل التالي:
 د ج ب أ الفقرةرقم 
0  ×   

 البحث ضراألغ ستستخدم إجابتك بأن علماا  واهتمام، بدقة اتر الفق عن اإلجابة يرجى
 فقط، وليس لها أي تأثير على درجاتك المدرسية. العلمي
 :االختبار تعليمات
 .المطلوب لتعرفي ؛ا جيدا اًلختبار ترافق اقرئي -
 .دون إجابة فقرة تتركي وًل الفقرات، جميع أجيبي -
 لكل فقرة جواب واحد صحيح. -
 .فقرة (60) ستون اًلختبار ترافق عدد -
 ( دقيقة.90زمن اًلختبار تسعون ) -

 والتقدير الشكر جزيل مني ولك
 الباحث  
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 االختبار التحصيلي في مادة البالغة

 اسم الطالبة: .................................... الشعبة: ...................

 اختاري رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي، ثم انقلي اإلجابة إلى الجدول المخصص لها:

 يسمى اللفظ المستعمل في غير معناه األصلي لوجود قرينة مانعة باللفظ: -0
 المجازي -الحقيقي                                     ب - أ
 المعجمي -اللغوي                                      د - ج

 الشاعر: فلم أر قبلي من مشى البحر نحوه     وال رجالا قامت تعانقه اأُلسدُ  قال -2
 وقع المجاز في البيت السابق في لفظ: 

 األسد -البحر                                       ب - أ
 البحر واألسد -رجالا                                       د  - ج

 الحقيقة هي اللفظ المستعمل في: -3
 أصل معناه اللغوي.        -معناه األصلي.                         ب غير - أ
 معناه المجازي.    -غير معناه اللغوي.                           د -ج       
 قال البحتري: يؤدون التحية من بعيد           إلى قمر من اإليوان باد -4

 القرينة في البيت السابق:
 قمر -أ + ب        د -من اإليوان باد        ج -يؤدون التحية      ب - أ
 قال المتنبي: واستقبلت قمر الزمان بوجهها      فأرتني القمرين في وقت معا -5

 كلمة" القمرين " تعبير:
 بالغي -حقيقي ومجازي معاا        د -مجازي         ج -حقيقي         ب - أ
 نوع العالقة في التعبير المجازي هي عالقة: -6

 غير تالزم -تالزم            د -غير مشابهة            ج -ب       مشابهة   - أ
 الكلمات التي تحتها خط تعبر عن معان مجازية ما عدا:    -7

 "                رزقااقال تعالى: "وينزل لكم من السماء  -تبكي                    ب زهرةرأيت  - أ
              المطر.يحصد المزارعون  -شتاء                   د المطرينزل -ج
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ن ضنوا علّي كرام -8 ن جارت علّي عزيزة        وأهلي وا   قال الشاعر:  بالدي وا 
 شبه الشاعر بالده في الشطر األول من البيت بــ:

 شجرة وارفة الظالل -اإلنسان الظالم                         ب - أ
 الحاكم العادل     -اإلنسان العزيز الغالي                ج  - ج

 االستعارة التصريحية هي:  -9
 ما صرح فيها بالمشبه به  -ما صرح فيها بالمشبه                   ب - أ
 ما حذف منها أداة التشبيه    -ما حذف منها المشبه                    د -ج       
 االستعارة المكنية هي:   -01
 ما حذف فيها وجه الشبه -حذف فيها المشبه وصرح بالمشبه به       بما  - أ
 ًل شيء مما سبق  -ما حذف فيها المشبه به و صرح بالمشبه      د  -ج       
 قال تعالى: " واعتصموا بحبل اهلل جميعاا وال تفرقوا".  -00

 نوع الصورة في كلمة "حبل":
 مجاز مرسل -ة مكنية         داستعار  -استعارة تصريحية     ج -تشبيه      ب - أ
 كل ما يأتي من أنواع االستعارة ما عدا:  -02
 التمثيلية -البيانية             د -المكنية          ج  -التصريحية        ب - أ
 العالقة في االستعارة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي هي عالقة: -03
 غير التالزم -التالزم          د -غير المشابهة        ج -المشابهة          ب - أ
 جميع العبارات خطأ ما عدا واحدة:  -04
 اًلستعارة هي تشبيه ُحذف منه وجه الشبه.      - أ
 اًلستعارة في األصل تشبيه ُحذف أحد طرفيه  - ب
 اًلستعارة نوع من أنواع التعبير الحقيقي        - ج
 العالقة في اًلستعارة ليست المشابهة -د
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 طئ الغدير ورود         أغمضت عينها لمطلع فجرقال الشاعر: وعلى شا -05
 نوع الصورة في البيت السابق:

 استعارة تصريحية      -تشبيه                            ب - أ
 كناية -استعارة مكنية                     د -ج       
ذا العناية الحظتك عيونها       نم فالمخاوف كلهن أمان -06  قال الشاعر: وا 

 نوع العالقة في التعبير المجازي )عيونها( :         
 غير تالزم. -تالزم.        د -غير مشابهة.           ج -مشابهة.          ب - أ
 تداعب أمواج البحر شاطئ غزة.    قرينة االستعارة في الجملة السابقة: -07
 اعبتد   -شاطئ              د -البحر             ج -أمواج            ب - أ
 قال الحجاج في إحدى خطبه:   -08

ني لصاحبها ".  في الصورة السابقة  "إني ألري رؤوساا قد أينعت وحان قطافها وا 
 استعارة تم فيها  حذف: 

 القرينة   -وجه الشبه             د  -المشبه به          ج  -المشبه          ب - أ
 طلع البدر علينا           من ثنيات الوداع   -09

 في االستعارة السابقة بين المشبه والمشبه به: العالقة
 الهداية                                   -الضياء                               ب - أ
 الصفاء -الضياء و الهداية                     د -ج
 قال ابن المعتز: ُجمع الحق لنا في إمام              قتل البخل وأحيا السماحا -21

 جمال االستعارة في الشطر الثاني من البيت:سر 
 جميع ما سبق -التشخيص        د -التجسيم         ج -التوضيح         ب - أ
 قال شوقي: ريم على القاع بين البان والعلم     أحل سفك دمي في األشهر الحرم -20

 شبه الشاعر في قوله )ريم على القاع(:
 الفتاة الجميلة بالريم -ب    الريم بالفتاة الجميلة                  - أ
 الفتاة بالعلم -الريم بالعلم                             د -ج
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 سُنفهم الصخر إن لم يفهم الحجر        أن الشعوب إذا قامت ستنتصر -22
 توحي االستعارة في كلمة )الصخر(:

 صالبة الصخر وقوته. -التحدي وقوة العزيمة.                        ب - أ
 الرضا بالواقع.    -لعناد والتكبر.                               دا -ج
 قال تعالى: "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور"  -23

 في كلمة "الظلمات" استعارة تصريحية حيث:
 حذف المشبه به )الظلمات( وصرح بالمشبه )الكفر( - أ
 ات( حذف المشبه )الكفر( وصرح بالمشبه به )الظلم - ب
 صرح بكل من المشبه )الكفر( والمشبه به )الظلمات( -ج
 حذف كال من المشبه)الكفر( وبالمشبه به )الظلمات(  -د
 أي من العبارات اآلتية تعّد مثاالا على االستعارة التصريحية؟ -24
 هو بالباب واقف           والردى منه خائف - أ
 تجلس حيفا في سفح الكرمل.  - ب
 الصوت في حفلة غنائية.جلس البلبل أمام مكبر  -ج
 من عضته الدنيا بنابها ذمها ساخطاا عليها.  - د
أي من الكلمات التي تحتها خط في األبيات الشعرية اآلتية ُيعد مثاالا على االستعارة  -25

 المكنية:
 السحاباتعرض لي السحاب وقد قفلنا       فقلت إليك إن معي  -أ
 ما كان أقصر عمره      وكذاك عمر كواكب األسحار كوكباايا  -ب
ذا  -ج  أنشبت أظفارها          ألفيت كل تميمة ًل تنفع المنيةوا 
 من دم       يوحي إلى جيل الغد البغضاء مناراايا ويحهم نصبوا  -د
، واألذن بياناا". -26 ا له فقال: "كان أخي يقري العين جماالا  وصف أعرابي أخا

 في الكالم السابق:توضيح االستعارة 
 شبه إمتاع العين بالجمال واألذن بالبيان بقري الضيف. - أ
 شبه إمتاع العين بالمناظر الجميلة باإلنسان الكريم.  - ب
 شبه إمتاع األذن بالبيان بقري الضيف. -ج
 شبه الجمال والبيان بقري الضيف. -د
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لعالقة غير نطلق على الكلمة التي تستعمل في غير ما وضعت له في أصل اللغة  -27
 المشابهة:

 القرينة -المجاز المرسل          د -الكناية       ج -اًلستعارة          ب - أ
 ُسمي المجاز المرسل بالمرسل بسبب: -28
 تقيده بعالقة المشابهة -عدم تقيده بعالقة المشابهة               ب - أ
 بهةتقيده بعالقة غير المشا -عدم تقيده بعالقة غير المشابهة          د - ج
 من عالقات المجاز المرسل: -29
 جميع ما ذكر صحيح -المحلية        د  -الكلية         ج -الجزئية         ب - أ
 المقصود بعالقة )اعتبار ما سيكون( في المجاز المرسل هي تسمية الشيء باسم: -31
 ما يؤول إليه.   -ما كان عليه.           د -جزئه.           ج -كله.         ب -أ
 عالقة المجاز المرسل التي ُيطلق فيها لفظ المسبب وُيراد السبب هي عالقة: -30
 اعتبار ما كان -اعتبار ما سيكون       د -المسببية      ج -السببية        ب - أ
 :عالقته مرسل مجاز" خمراا" كلمة إني أراني أعصر خمراا".   فيقال تعالى: "  -32
 جزئية -سببية           د -ج    اعتبار ما سيكون    -اعتبار ما كان      ب - أ
 ".َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَهاقال تعالى: "  -33

 في كلمة "القرية" مجاز مرسل عالقته:
 الحالية -المحلية               د  -الكلية             ج -الجزئية           ب  - أ
 :عالقته مرسل مجاز "مجرماا" كلمة قال تعالى: "إنه من يأت ربه مجرماا". في -34
 كلية -سببية              د -اعتبار ما سيكون       ج -اعتبار ما كان       ب - أ
قال تعالى: "َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيْقُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ َخَطئاا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمناا َخَطئاا َفَتْحِريُر  -35

 اآلية الكريمة في كلمة:. تمثل المجاز المرسل في َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة"
 تحرير -رقبة                د -مؤمنة               ج -مؤمن              ب - أ
 قال الشاعر: تسيل على حد السيوف نفوسنا      وليست على غير السيوف تسيل -36

 المجاز المرسل في البيت السابق في كلمة:
 نفوسنا -د        تسيل       -حد               ج -السيوف             ب - أ
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  :عالقته مرسل مجاز" اليتامى" كلمة وآتوا اليتامى أموالهم". في قال تعالى: " -37
 اعتبار ما كان -اعتبار ما سيكون       د -كلية          ج -مسببية         ب - أ
 قال تعالى: "إن األبرار لفي نعيم" -38

 لق:المجاز المرسل في كلمة "نعيم " عالقته حاّلية؛ وذلك ألنه أط
 الحال والمحل معاا. -المحل وأراد الحال.                          ب - أ
 الحال فقط.     -الحال وأراد المحل.                          د -ج
 سر الجمال في المجاز المرسل: -39
 كل ما سبق -المبالغة              د -اإليجاز           ج -التأكيد          ب - أ
 وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل"قال تعالى: "  -41

 الحقيقة المقصودة بقوله تعالى "من قوة ": 
 كل أدوات القتال -الرماح            د -السيوف         ج -الخيول         ب - أ
 اآلية الكريمة التي مثلت الكلمة المخطوطة فيها مجازاا مرسالا عالقته جزئية هي: -40
 في آذانهم "  أصابعهمقال تعالى: " ويجعلون  - أ
 " عينهاقال تعالى: " فرجعناك إلى أمك كي تقر  - ب
 ا"أيديهمقال تعالى: " والسارق والسارقة فاقطعوا  -ج
 اهلل هم فيها خالدون" رحمةقال تعالى: " وأما الذين ابيضت وجوههم ففي  - د
 أي الكلمات اآلتية التي تحتها خط تمثل مجازاا مرسالا عالقته سببية: -42
 "رزقاا تعالى: "وينزل لكم من السماءقال -أ
 ما ليس في قلوبهم" بأفواههمقال تعالى: "يقولون -ب
 ". َكفَّاراا َفاِجراا ِإًلَّ  َيِلُدوا وًل قال تعالى: " -ج
 علي  سابغة    ُأعدُّ منها وًل أعددها أيادقال الشاعر: له  -د
 وكم علمته نظم القوافي          فلما قال قافية هجاني -43

 :ذكركلمة "قافية" مجاز مرسل عالقته جزئية، وذلك ألنه 
 القافية وأراد القصيدة. -القصيدة وأراد القافية.                          ب - أ
 القافية وأراد بيت الشاعر. -القافية والقصيدة معاا.                          د-ج
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 األصلي.لفظ أطلق وأريد به الزم معناه مع جواز إرادة المعنى  -44
 التعريف السابق يطلق على مصطلح:

 المجاز المرسل -الكناية          د  -اًلستعارة          ج -التشبيه         ب - أ
 قال تعالى: "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة" -45

 اآلية الكريمة كناية عن:
 الرحمة والتواضع    -الخوف والخضوع                        ب - أ
 الحب والخنوع -د                         القهر والجبروت - ب
 من أنواع الكناية، كناية عن: -46
 جميع ما سبق -نسبة           د -موصوف           ج -صفة           ب - أ
 العالقة في الكناية بين األلفاظ الحقيقية والمعنى المراد، عالقة: -47
 ترادف -د تضاد            -تالزم                ج -مشابهة          ب - أ
 تختلف الكناية عن المجاز فيما يأتي: -48
 تقدم الكناية المعنى بألفاظ مجازية -تقدم الكناية المعنى بألفاظ حقيقية.      ب-أ
 أ + ج -ًل يمكن اعتماد الحقيقة في المجاز    د-ج
 قال الشاعر: شققنا على من مات منهم جيوبنا      وكان قليالا أن تشف الترائب  -49

 الكناية في البيت السابق:سر جمال 
 توكيد المعنى      -توضيح المعنى                     ب - أ
 تقديم المعنى مصحوباا بالدليل -أ + ب                           د  -ج
 قال تعالى: " فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها ..." -51

 اآلية الكريمة كناية عن صفة:
 الغضب -الترف               د -ج       الندم       -الحزن           ب - أ
 قال الشاعر:  سليل النار دّق ورّق حتى          كأن أباه أورثه الُسالال  -50

 "سليل النار" كناية عن موصوف وهو:
 الحصان -السيف              د -القوس             ج -الرمح             ب -أ     
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 مخذم         والطاعنين مجامع األحقادقال الشاعر: الضاربين بكل أبيض  -52
 "مجامع األحقاد" كناية عن:

 القلب والعقل معاا. -اإلنسان            د -العقل           ج -القلب        ب - أ
ن زجروا طيراا بنحٍس تمّر بي         زجرُت لهم طيراا تمّر بهم سعدا -53  قال الشاعر: وا 

 البيت كناية عن:
 الضغينة. -التفاؤل.           د -لتسامح.           جا -التشاؤم.         ب - أ
 أي الجمل اآلتية تمثل تعبيراا بالكناية: -54
 يعمل أبي طبيباا -انتصر المسلمون في معارك كثيرة.             ب-أ
 المعلم بحر من العطاء -أبي من أسرة المحراث                          د-ج
 اليم ما أبوك بخيل          ما له مولعاا بمنع وحبس قال شوقي: يا بنة -55

 "ابنة اليم" كناية عن :
 موصوف وهو السفينة -موصوف وهو السجن                    ب-أ
 صفة القسوة -صفة البخل                            د-ج
    "قال تعالى: "أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين -56

 " كناية عن:ينشأ في الحلية في قوله:"
 صفة الضعف والعجز -صفة الترف والبذخ                    ب-أ
   موصوف وهو الولد   -موصوف وهي البنت                 د-ج
 "لك صدر البيت أّنى حللت" القول السابق كناية عن: -57
 أ + ب -نسبة             د -موصوف             ج -صفة            ب - أ
 قال البحتري يصف قتله ذئباا: -58

 بحيُث يكوُن اللُّبُّ والرُّعُب والِحقدُ        فأتبعُتها ُأْخرى فأضللُت َنْصلها    
 الكناية في البيت السابق في كلمة:

 كل ما سبق -الحقد             د -الرعب            ج -اللب              ب - أ
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 صفة ما عدا: كل اآليات الكريمة اآلتية تمثل كناية عن -59
 قال تعالى:" وًل تصعر خدك للناس.."      - أ
 قال تعالى:" وًل تمش في األرض مرحا" -ب
 قال تعالى: " وًل تكن كصاحب الحوت"     -ج
 قال تعالى:" وًل تجعل يدك مغلولة إلى عنقك" -د
 العبارة التي تمثل كناية عن صفة الشهرة وعلو المنزلة: -61
 يشار إليه بالبنان       -ًل يطأطئ رأسه                 ب - أ
 لبس له جلد النمر -ناعمة الكفين                   د -ج
 

 انتهت األسئلة
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 (5ملحق رقم )
 االختبار التحصيلي في مادة البالغة في صورته النهائية

 أختي الطالبة:
 وبعد...السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

البالغة، لطالبات  مادةيهدف هذا اًلختبار إلى قياس مستوى التحصيل الدراسي في      
( فقرة من نوع 48الصف الحادي عشر )قسم العلوم اإلنسانية(، ويتكون من ثمان وأربعين )

 ( أبدال لإلجابة، واحد منها صحيح.4اًلختيار من متعدد، ولكل فقرة أربعة )
( في ورقة اإلجابة ×كل الفقرات قراءة جيدة، ثم ضعي عالمة ) والمطلوب إليك قراءة

 المرفقة في مربع الحرف الدال على اإلجابة الصحيحة.
   مثال توضيحي:

 قال الشاعر: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكاا         من الحسن حتى كاد أن يتكلما -0  
 في الجملة )يختال ضاحكاا(:  

 مجاز مرسل -استعارة تصريحية        د -استعارة مكنية      ج -تشبيه بليغ      ب -أ    
( داخل ×فاإلجابة الصحيحة في المثال هي )ب(، والمطلوب منك أن تضعي إشارة )

 المربع الذي يمثلها كما في الشكل التالي:
 د ج ب أ رقم الفقرة

0  ×   
 البحث ضراألغ ستستخدم إجابتك بأن علماا  واهتمام، بدقة اتر الفق عن اإلجابة يرجى

 فقط، وليس لها أي تأثير على درجاتك المدرسية. العلمي
 :االختبار تعليمات
 .المطلوب لتعرفي ؛ا جيدا اًلختبار ترافق اقرئي -
 .دون إجابة فقرة تتركي وًل الفقرات، جميع أجيبي -
 لكل فقرة جواب واحد صحيح. -
 .فقرة (48) ثمان وأربعون اًلختبار ترافق عدد -
 ( دقيقة.50زمن اًلختبار خمسون ) -

 والتقدير الشكر جزيل مني ولك
 الباحث  
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 االختبار التحصيلي في مادة البالغة 

 اسم الطالبة: ...................... الصف: .................    الشعبة: .............

 انقلي اإلجابة إلى الجدول المخصص لها:اختاري رمز اإلجابة الصحيحة فيما يلي، ثم 

 يسمى اللفظ المستعمل في غير معناه األصلي لوجود قرينة مانعة باللفظ: -0
 المجازي. -الحقيقي.                                     ب - أ
 المعجمي. -البالغي.                                     د -ج

 البحُر نحوه         وال رجالا قامت تعانقه اأُلسدُ قال الشاعر: فلم أَر قبلي من مشى  -2
 وقع المجاز في البيت السابق في كلمتي: 

.                                  ب - أ . -البحر ورجالا  اأُلسد ورجالا
 البحر ومشى. -البحر واأُلسد.                                  د -ج

 الحقيقة هي اللفظ المستعمل في: -3
 معناه المجازي. -اه اللغوي.                            بأصل معن - أ
 غير معناه األصلي.      -غير معناه اللغوي.                              د -ج       
 قال البحتري: يؤدون التحية من بعيد              إلى قمٍر من اإليوان بادِ  -4

 قرينة المجاز )قمر( في البيت السابق هي: 
 أ + ب -بعيد.        د -من اإليوان باد.        ج -التحية.        ب يؤدون - أ
 :   ما عداالكلمات التي تحتها خط تعبر عن معاٍن مجازية  -5

 ".                 ِرْزقاا السََّماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوُيَنزالُ  قال تعالى: " -تبكي.                 ب زهرةا رأيُت  - أ
      المطر.يحصد المزارعون  -شتاءا.               د المطرُ ينزُل  -ج

ذا العناية الحظتك عيونها              نم فالمخاوف كلهّن أمان  -6  قال الشاعر: وا 
 نوع العالقة في التعبير المجازي )عيونها( :         

 غير تالزم. -تالزم.        د -غير مشابهة.           ج -مشابهة.          ب - أ
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 قال الشاعر: سقتني شمٌس ُيخِجُل البدَر نوُرها   ويكسُف ضوء البرق وهو بروقُ  -7
 المجاز في كلمة )شمس( هو من قبيل تشبيه:

 الفتاة الجميلة بالشمس. -الشمس بالفتاة الجميلة.                           ب - أ
 الفتاة الجميلة بضوء البرق.  -الفتاة الجميلة بالبدر.                             د -ج

 االستعارة في االصطالح البالغي هي تشبيه:    -8
 ُحذف أحد طرفيه. -ُحذف منه وجه الشبه.                            ب - أ
 ُذكر فيه المشبه والمشبه به. -ُحذف منه األداة.                                د -ج   

 االستعارة التصريحية هي: -9
 ما ُصر ح فيها بالمشبه. -ما ُصر ح فيها بالمشبه به.                          ب - أ
 ما ُحذف منها أداة التشبيه.   -ما ُحذف منها المشبه به.                           د -ج       
 العالقة في االستعارة بين المعنيين الحقيقي والمجازي هي عالقة: -01
 غير التالزم. -التالزم.        د -غير المشابهة.        ج -المشابهة.     ب - أ
 رود           أغمضت عينها لمطلع فجرقال الشاعر: وعلى شاطئ الغدير و  -00

 نوع الصورة البيانية في كلمة )ورود(:
 استعارة مكنية.             -استعارة تصريحية.          د -كناية.       ج -تشبيه.     ب - أ
 قال شوقي في رثاء سعد زغلول:   -02
 ومالوا بضحاها           وانحنى الشرق عليها فبكاها الشمسشيعوا  

 ة التي تحتها خط في البيت السابق:الكلم
 كناية. -مجاز مرسل.      د -استعارة تصريحية.    ج -استعارة مكنية.     ب - أ
 )تداعب أمواج البحر شاطئ غزة(، قرينة االستعارة في الجملة السابقة هي:  -03
 تداعب.   -شاطئ.            د -البحر.           ج -أمواج.           ب - أ
 االستعارة المكنية هي:  -04
 ما ُحذف منها المشبه به وُذكر المشبه.  -ما ُحذف منها المشبه وُذكر المشبه به.ب - أ
 ما ُذكر فيها المشبه والمشبه به.  -ما ُحذف منها أداة التشبيه وُذكر وجه الشبه.  د -ج       
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 قال الحجاج في إحدى ُخَطبه: "إني ألرى رؤوساا قد أينعت وحان قطافها".     -05
 في الصورة السابقة استعارة تم فيها حذف: 

 القرينة.   -وجه الشبه.          د  -المشبه به.        ج  -المشبه.          ب - أ
 علينا           من ثنيات الوداع  البدرطلع   -06

 والمشبه به فيما تحته خط:العالقة بين المشبه 
 الصفاء. -الضياء والهداية.        د -الهداية.          ج -الضياء.         ب - أ
)الغضب جمرة في جوف ابن آدم(، عند تحويل التشبيه السابق إلى استعارة مكنية  -07

 فإننا نقول:
 النار تحرق قلب ابن آدم.  -في جوف ابن آدم جمرة تتقد.                ب - أ
 حرارة الغضب تلذع قلب ابن آدم. -في قلب ابن آدم جمرة تشتعل.               د -ج
 أّي العبارات أكثر بالغة؟ -08
 التزم الصمت. -إياك وكثرة الكالم.                              ب - أ
 احذر سيفاا بين فكيك. -ًل تتكلم بما ًل يفيد.                            د -ج
 القاع بين البان والعلم     أحّل سفك دمي في األشهر الحرم قال شوقي: ريم على -09

 شبه الشاعر في قوله )ريم على القاع(:
 الريم بالعلم. -الريم بالفتاة الجميلة.                           ب - أ
 الفتاة بالعلم. -الفتاة الجميلة بالريم.                           د -ج
 الحجر              أّن الشعوَب إذا هبت ستنتصرُ سُنفهُم الصخَر إن لم يفهم  -21

 توحي االستعارة في كلمة )الصخر(:
 صالبة الصخر وقوته. -التحدي وقوة العزيمة.                        ب - أ
 الرضا بالواقع.    -العناد والتكبر.                               د -ج
 ضحك المشيُب برأسه فبكى       قال الشاعر: ال تعجبي يا سلم من رجل        -20

 سر جمال االستعارة في كلمة )المشيب(:
 التعليل. -المبالغة            د -التجسيم         ج -التشخيص          ب - أ
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 أي من العبارات اآلتية تعّد مثاالا على االستعارة التصريحية؟ -22
 هو بالباب واقف           والردى منه خائف - أ
 تجلُس حيفا في سفح الكرمل.  - ب
 جلَس البلبُل أمام مكبر الصوت في حفلة غنائية. -ج
 من عضته الدنيا بنابها ذمها ساخطاا عليها.  -د
أّي من الكلمات التي تحتها خط في األبيات الشعرية اآلتية ُيعدُّ مثاالا على االستعارة  -23

 المكنية؟
 السحابات إليك إن معي تعرض لي السحاب وقد قفلنا              فقل -أ
 ما كان أقصر عمره            وكذاك عمر كواكب األسحار كوكباايا  -ب
 من دم             يوحي إلى جيل الغد البغضاء مناراايا ويحهم نصبوا  -ج
ذا  -د  أنشبت أظفارها               ألفيت كل تميمة ًل تنفع المنيةوا 
ا له فقال: "كان أخي يقري العين جماالا ".  -24  وصف أعرابي أخا

 توضيح االستعارة في الكالم السابق:
 شبه إمتاع العين بالجمال ِبقرى الضيف. - أ
 شبه إمتاع العين بالمناظر الجميلة بطعام مر  المذاق.  - ب
 شبه إكرام الضيف بإمتاع العين. -ج
 شبه قرى الضيف بجمال العين. -د
الكلمة التي تستعمل في غير ما وضعت له في أصل اللغة لعالقة غير نطلق على  -25

 المشابهة:
 القرينة. -المجاز المرسل.         د -الكناية.        ج -اًلستعارة.        ب - أ
 المقصود بعالقة )اعتبار ما سيكون( في المجاز المرسل هي تسمية الشيء باسم: -26
 ما يؤول إليه.   -ا كان عليه.           دم -جزئه.           ج -كله.         ب -أ
 ".َواْسَأِل اْلَقْرَيَة الَِّتي ُكنَّا ِفيَهاقال تعالى: "  -27

 عالقة المجاز المرسل في كلمة )القرية(:  
 الكلية. -الجزئية.            د -الحالية.          ج -المحلية.         ب   - أ
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ُتَل ُمْؤِمناا ِإالَّ َخَطئاا َوَمن َقَتَل ُمْؤِمناا َخَطئاا َفَتْحِريُر قال تعالى: "َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأن َيقْ  -28
 . تمثل المجاز المرسل في اآلية الكريمة في كلمة:َرَقَبٍة مُّْؤِمَنٍة"

 رقبة. -تحرير.                د -مؤمنة.           ج -مؤمن.            ب - أ
 َنِعيٍم ". َلِفي اأْلَْبرَارَ  ِإنَّ  قال تعالى: " -29

 المجاز المرسل في كلمة "نعيم " عالقته حاّلية؛ ألنه أطلق:
 الحال والمحل معاا. -المحل وأراد الحال.                          ب - أ
 الحال فقط.     -الحال وأراد المحل.                          د -ج
 عالقته جزئية هي: اآلية الكريمة التي مثلت الكلمة المخطوطة فيها مجازاا مرسالا  -31
 َآَذاِنِهْم ".  ِفي َأَصاِبَعُهمْ  قال تعالى: " َيْجَعُلونَ  - أ
 ".  َعْيُنَها َتَقرَّ  َكيْ  ُأماكَ  ِإَلى قال تعالى: " َفَرَجْعَناكَ  - ب
 ". َأْيِدَيُهَما َفاْقَطُعوا َوالسَّاِرَقةُ  قال تعالى: " َوالسَّاِرقُ  -ج
 َخاِلُدوَن ". ِفيَها ُهمْ  اللَّهِ  َرْحَمةِ  َفِفي ُوُجوُهُهمْ  اْبَيضَّتْ  الَِّذينَ  قال تعالى: " َوَأمَّا -د
 ُسمي المجاز المرسل بالمرسل بسبب: -30
 تقيده بعالقة المشابهة. -عدم تقيده بعالقة المشابهة.                      ب - أ
 المشابهة.تقيده بعالقة غير  -عدم تقيده بعالقة غير المشابهة.                 د -ج
 أي الكلمات اآلتية التي تحتها خط تمثل مجازاا مرسالا عالقته َسببية؟ -32
 ". ِرْزقاا السََّماءِ  ِمنَ  َلُكمْ  َوُيَنزالُ  قال تعالى: "-أ
 ُقُلوِبِهْم ". ِفي َلْيَس  مَّا ِبَأْفَواِهِهم َيُقوُلونَ  قال تعالى: "-ب
 ". َكفَّاراا َفاِجراا ِإًلَّ  َيِلُدوا وًل قال تعالى: " -ج
 علي  سابقٌة             ُأعدُّ منها وًل أعددها. أيادٍ قال الشاعر: له  -د
 عالقة المجاز المرسل التي ُيطلق فيها لفظ الُمسبَّب وُيراد الَسبب هي: -33
 الَسببية.     -الُمسبَّبية.                                ب - أ
 اعتبار ما كان. -داعتبار ما سيكون.                        -ج
 
 



 

 

058 

 

 وكم علمته نظم القوافي                  فلما قال قافية هجاني -34
 كلمة )قافية( مجاز مرسل عالقته جزئية؛ ألنه ذكَر:

 القافية وأراد القصيدة. -القصيدة وأراد القافية.                          ب - أ
 لقافية وأراد بيت الشاعر.ا -القافية والقصيدة معاا.                          د-ج
 َأْمَواَلُهْم ". في كلمة )اليتامى( مجاز مرسل عالقته:  اْلَيتَاَمى َوآُتوا قال تعالى: " -35

 اعتبار ما كان. -اعتبار ما سيكون.    د -ُكلية.     ج -ُمسبَّبية.     ب - أ
 المعنى األكثر بالغة فيما يأتي: -36
 هزم جنود القائد جيش العدو. -ب   هزم القائد جيش العدو.                      - أ
 ُهزم جيش العدو.   -هزم الجنود جيش العدو.                        د-ج
 سر جمال المجاز المرسل في قولنا)رعينا الغيث(: -37
 التقليل. -التأكيد.            د -اإليجاز.            ج -المبالغة.             ب - أ
 ع جواز إرادة المعنى األصلي هو:لفظ أطلق وأريد به الزم معناه م -38
 المجاز المرسل. -الكناية.       د  -اًلستعارة.         ج -التشبيه.          ب - أ
 العالقة في الكناية بين األلفاظ الحقيقية والمعنى المراد، عالقة: -39
 ترادف. -تضاد.              د -تالزم.              ج -مشابهة.        ب - أ
 المعنى جماالا وقوة ألنها:الكناية ُتكسب  -41
 توجز المعنى.     -تقدم المعنى بألفاظ مجازية.                      ب - أ
 تفسر المعنى. -تقدم المعنى مصحوباا بالدليل.                    د -ج       
 قال الشاعر: الضاربين بكل أبيض مخذم                والطاعنين مجامع األحقاد -40

 ي قوله )مجامع األحقاد( عن:كنَّى الشاعر ف
 القلب والعقل معاا. -اإلنسان.        د -العقل.          ج -القلب.          ب - أ
 أي الجمل اآلتية تمثل تعبيراا بالكناية: -42
 يعمل أبي طبيباا. -انتصر المسلمون في معارك كثيرة.              ب - أ
 المعلم بحر من العطاء. -أبي من أسرة المحراث.                         د -ج
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    ."ُمِبينٍ  َغْيرُ  اْلِخَصامِ  ِفي َوُهوَ  اْلِحْلَيةِ  ِفي ُيَنّشأُ  َأَوَمن قال تعالى: " -43
 " كناية عن:ينشأ في الحلية في قوله:"

 صفة الضعف والعجز. -صفة الترف والبذخ.                         ب-أ
   موصوف وهو الولد.   -موصوف وهي البنت.                      د-ج
ن زجروا طيراا بنحٍس تمّر بي         زجرُت لهم طيراا تمّر بهم سعدا -44  قال الشاعر: وا 

 البيت كناية عن:
 الضغينة. -التفاؤل.           د -التسامح.             ج -التشاؤم.        ب - أ
 اليم ما أبوك بخيل          ما له مولعاا بمنع وحبس قال شوقي: يا بنة -45

 )ابنة اليم( كناية عن موصوف:
 السمكة. -الماء.              د-السفينة.            ج -السجن.           ب -أ
 قال البحتري يصف قتله ذئباا: -46

 بحيُث يكوُن اللُّبُّ والرُّعُب والِحقدُ        فأتبعُتها ُأْخرى فأضللُت َنْصلها    
 وقعت الكناية في البيت السابق في قوله:

 كل ما سبق. -الحقد.          د -الرعب.            ج -اللب.           ب - أ
 :ما عداكل اآليات الكريمة اآلتية تمثل كناية عن صفة  -47
 .قال تعالى:" وًل ُتَصعاْر َخدََّك ِللنَّاِس" -أ
ا" -ب          .قال تعالى:" وًل َتْمِش ِفي اأَلْرِض َمَرحا
 .قال تعالى: " َوًل َتُكن َكَصاِحِب اْلُحوِت"  -ج        
 .قال تعالى:" َوًَل َتْجَعْل َيَدَك َمْغُلوَلةا ِإَلٰى ُعُنِقَك" -د
 العبارة التي تمثل كناية عن صفة الشهرة وعلو المنزلة: -48
 لبس له جلد النمر. -ناعمة الكفين د -إليه بالبنان. ج يشار -ًل يطأطئ رأسه. ب - أ

  
 انتهت األسئلة
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 ورقة اإلجابة
 اسم الطالبة: .................    الصف: .................    الشعبة: ................

 أختي الطالبة: 
( في مربع الحرف الدال على اإلجابة ×ضعي عالمة )بعد تأكدك من صحة اإلجابة 

 الصحيحة.
رقم 
 السؤال

رقم  د ج ب أ
 السؤال

 د ج ب أ

0     25     
2     26     
3     27     
4     28     
5     29     
6     31     
7     30     
8     32     
9     33     
01     34     
00     35     
02     36     
03     37     
04     38     
05     39     
06     41     
07     40     
08     42     
09     43     
21     44     
20     45     
22     46     
23     47     
24     48     
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 (6ملحق رقم )
 طالبات نحو تعلم البالغةالخطاب تحكيم مقياس اتجاه 

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

   التربية كلية
  لغة عربية -قسم المناهج وطرق التدريس

نحو  علوم إنسانية -الصف الحادي عشر طالباتالموضوع:  تحكيم مقياس اتجاه            
 تعلم البالغة

 األستاذ / الدكتور : ................................................  حفظه اهلل ورعاه 

ستراتيجية خرائط المفاهيم إفاعلية استخدام يقوم الباحث بإجراء دراسة تهدف الي معرفة 
؛ وذلك   للحصول على تحصيل البالغة واًلتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 علي درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. 
تعلم، فقد قام الباحث بإعداد مقياس ًلتجاه ولما ًلكتساب اًلتجاهات من أهمية نحو ال
 طالبات الصف الحادي عشر نحو مادة البالغة. 

ونظراا لما عرف عن سيادتكم من سداد في الرأي، وخبرة علمية في هذا المجال ، فإن 
الباحث يأمل من سعادتكم التكرم بتحكيم مقياس اتجاه طالبات الصف الحادي عشر نحو مادة 

 ضوء:  البالغة، وذلك في
 صحة المادة  واللغة المستخدمة.  -0
 وضوح العبارات.  -2
 تحديد كل فقرة من فقرات المقياس للبعد الذي تندرج تحته.  -1
 إضافة أو حذف أو تعديل ما ترونه مناسباا. -1

 ولكم جزيل الشكر والتقدير
 الباحث                                                                           
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 (7ملحق رقم )
 في صورته األولية البالغة تعلم مقياس االتجاه نحو

 البالغة  علمنحو  علوم إنسانية -الصف الحادي عشر مقياس اتجاه طالباتب خاصة تعليمات
 ...تحية طيبة وبعد   ............................................أختي الطالبة 

 يقوم الباحث بإجراء دراسة للحصول علي درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس
ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها لدى إفاعلية استخدام  :بعنوان

 .طالبات الصف الحادي عشر بغزة
ضع ألغراض البحث وُ  قد أعد الباحث لهذا الغرض مقياساا لالتجاه نحو مادة البالغة،و 

والمطلوب قراءة كل عبارة من  ،العلمي فقط؛ لذا نرجو منك أن تجيبي عن فقراته بأمانة وصدق
يك الشخصي وذلك أ( في الخانة التي تعبر عن ر √عبارات المقياس بدقة، ثم ضعي عالمة )

 علي النحو التالي: 
ا إذا كان رأيك يتفق :أوافق بشدة  ة.مع العبار  تماما

 ة.مع العبار إلى حد ما : إذا كان رأيك يتفق أوافق
 إذا لم تتأكدي من إعطاء رأي. ال أدري:
 يتعارض إلى حد ما مع العبارة. إذا كان رأيك أعارض:

 ع العبارة.إذا كان رأيك يتعارض تماماا م أعارض بشدة:
ليك المثال اآلتي:  وا 

ال  أوافق أوافق بشدة العبارة مسلسل
 أدري

أعارض  أعارض
 بشدة

     √ .أشعر بارتياح عند دراسة البالغة 0

 اختيار الطالبة يدل على شعورها باًلرتياح عند دراسة البالغة.
 تعليمات المقياس:

 رأيك بصدق. ًل توجد إجابات صحيحة وأخرى خطأ ما دامت أنها تعبر عن 
 .تأكدي من عدم ترك أي عبارة دون إجابة 
 .درجاتك في هذا المقياس ليس لها عالقة في التأثير على درجاتك المدرسية 

 مع خالص شكري وتقديري
 الباحث
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مسلسل
 التعديل المقترح االنتماء للمجال المناسبة والوضوح العبارة 

غير  مناسبة
 مناسبة

غير  منتمية
 منتمية

: اتجاه الطالبات نحو طبيعة    البالغةمادة أوالا

       .أن البالغة مادة سهلة وممتعة ىأر    0

       .هي مادة البالغة أفضل مادة لدي   2

       .عتقد أن مادة البالغة صعبة ومعقدةأ 1

       .أـن تعلم مادة البالغة ضروري لكل طالبة ىأر  1

       .موضوعات البالغةصعوبة في فهم أعاني من  5

      أعتقد أن البالغة أسهل أفرع اللغة العربية. 6

      .أن مادة البالغة سريعة النسيان عتقدأ 7

الجامعي بعيداا عن مادة  يسأختار تخصص 1
  .البالغة

     

       أحب البالغة ألنها تنمي التفكير. 5

التواصل أشعر أن تعلم البالغة ينمي القدرة علي  01
  .خرينمع اآل

     

  ثانياا : اتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس مادة البالغة

أحب الطريقة التي تستخدمها المعلمة في تدريس  00
  .البالغة

     

الطريقة التي تستخدمها المعلمة في شرح أرى أن  02
  .دروس البالغة تجعلها مسلية
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لموضوعات أشعر بأن طريقة عرض المعلمة  01
  .البالغة تقليدية ًل جديد فيها

     

الطريقة التي تستخدمها المعلمة تجعلني  أرى أن 01
  .تفاعل مع دروس البالغةأ

     

أتمني أن تغير المعلمة طريقة شرحها لدروس  05
  .البالغة

     

طريقة المعلمة في تدريس البالغة  أرى أن 06
  .تجعلني أتذوق جمال اللغة العربية

     

أشعر أن طريقة عرض المعلمة للموضوع  07
  متسلسلة.

     

الطريقة التي تستخدمها المعلمة في تدريس  01
  .البالغة تجعلني مشتت الذهن

     

 أشعر أن الطريقة التي تستخدمها المعلمة في  05
  .موضوعات البالغة مثالية

     

طريقة المعلمة في تدريس البالغة معقدة  21
  .وصعبة

     

الوسائل الجديدة التي تستخدمها المعلمة أشعر أن  20
 .في تدريس البالغة تثير انتباهي

     

  : اتجاه الطالبات نحو االستمتاع بمادة البالغةثالثاا

       .أشعر بارتياح ومتعة عند دراسة البالغة 22

       .انتظر حصة البالغة بلهفة وشوق 21

عندما أتعلم شيئاا جديداا في مادة  سعادةأشعر بال 21
  .البالغة

     

      .حصة البالغة  أثناءأشعر بالملل  25
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 أشعر بالمتعة أثناء مشاهدة برامج تتعلق 26
 .عجاز البالغي في القرآن باإل

     

       .دراسة موضوعات البالغة في وقت فراغي هأكر  27

       .أتمني زيادة حصص البالغة 21

       .أجد صعوبة في فهم موضوعات البالغة 25

أفضل أن أقضي وقتاا طويالا في استذكار مادة  11
  .البالغة

     

 ةثقتي بنفسي تزداد عندما أكون متفوقأشعر أن  10
  .البالغةفي 

     

      أرى حذف مادة البالغة من المقرر الدراسي. 12

      بالحياة.أرى أنه ًل توجد للبالغة عالقة  11
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 (8ملحق رقم )
 في صورته النهائية البالغة تعلم مقياس االتجاه نحو 

 البالغة  علمنحو  علوم إنسانية -الصف الحادي عشر مقياس اتجاه طالباتب خاصة تعليمات
 ...تحية طيبة وبعد   أختي الطالبة ............................................

 بإجراء دراسة للحصول علي درجة الماجستير في المناهج وطرق التدريس يقوم الباحث
ستراتيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجاه نحوها لدى إفاعلية استخدام  :بعنوان

 .طالبات الصف الحادي عشر بغزة
 ضع ألغراض البحثوُ  وقد أعد الباحث لهذا الغرض مقياساا لالتجاه نحو مادة البالغة،

والمطلوب قراءة كل عبارة من  ،العلمي فقط؛ لذا نرجو منك أن تجيبي عن فقراته بأمانة وصدق
يك الشخصي وذلك أ( في الخانة التي تعبر عن ر √عبارات المقياس بدقة، ثم ضعي عالمة )

 علي النحو التالي: 
ا إذا كان رأيك يتفق :أوافق بشدة  ة.مع العبار  تماما

 ة.مع العبار إلى حد ما : إذا كان رأيك يتفق أوافق
 إذا لم تتأكدي من إعطاء رأي. ال أدري:
 يتعارض إلى حد ما مع العبارة. إذا كان رأيك أعارض:

 إذا كان رأيك يتعارض تماماا مع العبارة. أعارض بشدة:
ليك المثال اآلتي:  وا 

ال  أوافق أوافق بشدة العبارة مسلسل
 أدري

أعارض  أعارض
 بشدة

     √ .دراسة البالغةأشعر بارتياح عند  0

 اختيار الطالبة يدل على شعورها باًلرتياح عند دراسة البالغة.
 تعليمات المقياس:

 .ًل توجد إجابات صحيحة وأخرى خطأ ما دامت أنها تعبر عن رأيك بصدق 
 .تأكدي من عدم ترك أي عبارة دون إجابة 
  المدرسية.درجاتك في هذا المقياس ليس لها عالقة في التأثير على درجاتك 

 مع خالص شكري وتقديري
 الباحث
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أوافق  العبارة مسلسل
 بشدة

أعارض  أعارض ال أدري أوافق
 بشدة

 .البالغةعلم اتجاه الطالبات نحو طبيعة  -المحور األول

       .سهل علمأن البالغة  ىأر   0

       أفرع اللغة العربية.أفضل أعتقد أن علم البالغة  2

       .البالغة صعب ومعقد علمأن  ُأشعر 1

       مثيرة للتفكير.البالغة  طبيعةأـن  ىأر  1

       .موضوعات البالغة أشعر بالقلق عند دراسة 5

      أعتقد أن البالغة مرتبطة ببقية أفرع اللغة العربية. 6

      .البالغة سريع النسيان علمأن  عتقدأ 7

       دفعني الختيار قسم العلوم اإلنسانية. البالغة لعلم حبي 1

       أحب دراسة موضوعات البالغة. 5

       أعتقد أن دراسة موضوعات البالغة تهذب األذواق. 01

 .البالغة علماتجاه الطالبات نحو طريقة تدريس  -المحور الثاني

       .أحب الطريقة التي تستخدمها المعلمة في تدريس البالغة 00

       مثيرة وشيقة.البالغة تدريس طريقة المعلمة في أرى أن  02

ًل البالغة  في تدريسأشعر بأن طريقة المعلمة  01
  تراعي الفروق الفردية.

     

مع  تفاعالا أكثر طريقة المعلمة تجعلني  أرى أن 01
  .دروس البالغة

     

       .أن تغير المعلمة طريقة شرحها لدروس البالغة ىأتمن 05

طريقة المعلمة في تدريس البالغة تجعلني  أرى أن 06
  .أتذوق جمال اللغة العربية
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أوافق  العبارة مسلسل
 بشدة

أعارض  أعارض ال أدري أوافق
 بشدة

       متسلسلة.أشعر أن طريقة عرض المعلمة للموضوع  07

الطريقة التي تستخدمها المعلمة في تدريس أرى أن  01
    .الذهن ةتجعلني مشتتالبالغة 

     

طريقة المعلمة في تدريس البالغة معقدة أعتقد أن  05
  .وصعبة

     

الوسائل الجديدة التي تستخدمها المعلمة أشعر أن  21
 .انتباهي تجذبفي تدريس البالغة 

     

 .البالغة علماتجاه الطالبات نحو االستمتاع ب -المحور الثالث

       .ومتعة عند دراسة البالغةأشعر بارتياح  20

       .نتظر حصة البالغة بلهفة وشوقأ 22

       .البالغة علمعندما أتعلم شيئاا جديداا في  سعادةأشعر بال 21

      .حصة البالغة في أثناءأشعر بالملل  21

 أشعر بالمتعة في أثناء اًلستماع لبرامج تتعلق 25
 .عجاز البالغي في القرآنباإل

     

      .زيادة حصص البالغة ىأتمن 26

27 
 

أشعر بالضيق عندما أجد اآلخرين مستمتعين 
 بالبالغة.

     

أتجنُب المشاركة في األنشطة الصفية في أثناء  21
  حصة البالغة.

     

 علمأن أقضي وقتاا طويالا في استذكار  فضلُ أُ  25
  .البالغة

     

في  ةعندما أكون متفوقثقتي بنفسي تزداد أشعر أن  11
  .البالغة
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 (9ملحق رقم )
 موضوعات البالغة في تدريس خطاب تحكيم دليل المعلم

 غزة –الجامعة اإلسالمية 
 عمادة الدراسات العليا

   كلية التربية
  لغة عربية -قسم المناهج وطرق التدريس

 موضوعات البالغة الواردة في كتاب العلوم اللغوية  دليل المعلم في تدريستحكيم 
 ستراتيجية خرائط المفاهيمإللصف الحادي عشر والمصّممة باستخدام 

 األستاذ / الدكتور : ................................................  حفظه اهلل ورعاه 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد ...     

ستراتيجية خرائط المفاهيم على إفاعلية استخدام يقوم الباحث بإجراء دراسة بهدف معرفة 
؛ وذلك للحصول علي تحصيل البالغة واًلتجاه نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة

 درجة الماجستير في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية. 
في الفصل الدراسي الثاني للعام  وتتناول هذه الدراسة موضوعات البالغة المقررة 

المجاز  –اًلستعارة التصريحية واًلستعارة المكنية  –وهي: )الحقيقة والمجاز  2101 - 2101
 الكناية(. –المرسل 

 .المفاهيم ستراتيجية خرائطوتتطلب الدراسة في بعض إجراءاتها إعداد دليل المعلم وفقاا ًل
 الخطوات التي يتضمنها الدليل من حيث:والمرجو من سيادتكم إبداء آرائكم في 

 السالمة العلمية . -
 أسلوب عرض المحتوى. -
 مناسبة األنشطة للمحتوى التعليمي. -
 مناسبة خرائط المفاهيم للمحتوى.  -
 وضوح الخريطة المفاهيمية. -

 ولكم جزيل الشكر والتقدير

 الباحث                                              
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 (10ملحق رقم )
  موضوعات البالغة في تدريس دليل المعلم

 المقدمة  
 أختي المعلمة ...

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته وبعد... 
هذا الكتاب )دليل المعلم ( أعد من أجلك، ليكون مرشداا لك في تدريس موضوعات 
البالغة الواردة في كتاب العلوم اللغوية المقرر علي طالبات الصف الحادي عشر للعام 

، الفصل الدراسي الثاني باستخدام خرائط المفاهيم  2101-2101الدراسي 
  والموضوعات هي:

 الحقيقة والمجاز. -
 اًلستعارة )التصريحية والمكنية (. -
 المجاز المرسل. -
 الكناية. -

 ويحتوي الدليل علي : 
 نبذة عن خرائط المفاهيم. -0
 األهداف العامة لموضوعات البالغة الواردة في مقرر الفصل الثاني.  -2
 األهداف اإلجرائية لكل درس.  -1
 الوسائل التعلمية.  -1
 اإلجراءات واألنشطة.   -5
 التقويم.  -6
 لكل درس من الدروس المقررة.  خرائط مفاهيم -7

 الباحث                                                                      
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 األهداف العامة: 

 تحديد مفهوم المجاز . -0
 التمييز بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي. -2
 معرفة نوع العالقة في التعبير المجازي. -1
 تحديد مفهوم اًلستعارة. -1
 معرفة نوعي اًلستعارة.  -5
 التمييز بين اًلستعارة التصريحية واًلستعارة المكنية . -6
 التمثيل لنوعي اًلستعارة . -7
 معرفة سر جمال اًلستعارة. -1
 تحديد مفهوم المجاز المرسل .  -5
 معرفة عالقات المجاز المرسل. -01
 التمثيل لعالقات المجاز المرسل . -00
 تحديد مفهوم الكناية.  -02
 معرفة نوعي الكناية.  -01
 التمييز بين نوعي الكناية . -01
 معرفة سر جمال الكناية . -05
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 المفاهيم: خرائط
 ألفكار ترجمة وهي، ستراتيجيات المهمة في التدريسالمفاهيم من اإل تعد استراتيجية خرائط     
 الخرائط أنيرى  فهو المفاهيم، إكساب في واستخدمها ، Novakنوفاك  طورها Ausubelأوزبل 

 تكون مفاهيم من مؤلفة المعرفة وأن الطالب، لدى المعرفي البناء تمثل في تساعد المفاهيمية
 منظمة بطريقة وتعلمها بطريقة متسلسلة، منظمة وافتراضات مبادئ مبنية على بينها العالقة
 تلك بين العالقات وفهم سابقاا، درسها التي بالمفاهيم المفاهيم الجديدة ربط على الطالب يساعد

 .يتعلمه لما تخطيطي بملخص كما تزوده المكتسبة، للمعرفة ترسيخ إلى يؤدي مما المفاهيم؛
 :المفاهيم خرائطتعريف 

أشكال تخطيطية توضح العالقة بين المفاهيم البالغية بحيث تبدأ بالمفهوم العام في قمة     
توضيح العالقة بين المفاهيم في اًلتجاهين الخريطة تتبعها نحو القاعدة المفاهيم الفرعية، ويتم 

 الرأسي واألفقي .
 خرائط المفاهيم:ستراتيجية إ

هي مجموعة من اإلجراءات التي يتبعها المعلم تنفيذاا وتقويماا ًلستثارة المتعلم وذلك من 
المراد شرحه تستخدم  للدرس مفاهيمية خريطةخالل عرض المعلم بعد المتطلب األساسي 

 كطريقة تدريس، ثم عرض الخريطة كوسيلة تقويم في نهاية الحصة. 
 :المفاهيمية طةيالخر  مكونات
 تسلسلي نحو هرمي، على بشكل منظمة مستويات شكل في المفاهيمية طةيالخر  رسم يتم
 الهرم رأس من المفاهيمية ابتداءا  طةيالخر  تتكون ولهذا، المترابطة العناصر من اعددا  يتضمن

 :من
 .الهرم أعلى في يكون و العام، المفهوم -0
 .... مستطيالت أو دوائر، أو مربعات، أشكال داخل وتكتب  :الفرعية المفاهيم -2
 بين الواصل الخط على وتكتب أكثر، أو مفهومين، لربط وتستخدم :الربط كلمات -1

 .أكثر أو مفهومين
 من أكثر أو مفهومين بين  )عرضية( وصلة عن عبارة وهي: العرضية الوصالت -1

 .عادة عرضي خط بصورة وتمثل ، الهرمي التسلسل
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 بأشكال. عادة تحاط وًل وجدت، إن المفهوم أمثلة وتمثل :األمثلة -5
 مثال: تنقسم اًلستعارة إلى قسمين: استعارة تصريحية واستعارة مكنية.

  :التالي مفاهيميبالشكل ال اًلستعارة تقسيم تمثيل ويمكن
 املفهوم العام    

 كلمات الربط                                                               

 تنقسم   إىل        اخلطوط العريضة    
 

                                                                                                                 
 ا                                                                                                        املفاهيم الفرعية

 .                                                             ...........                  األمثلة..........          

 
 ستراتيجية خرائط المفاهيم:إجراءات تدريس البالغة باستخدام إ
 تمهد المعلمة للموضوع، ثم تكتب عنوان الدرس على السبورة . -0
 خريطة المفاهيم للموضوع المراد شرحه. .L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز  -2
تناقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية بشكل متسلسل، وتوضح المفاهيم  -1

 الواردة فيها.
 تناقش المعلمة أمثلة الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى. -1
 تحاكي الطالبات األمثلة المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن. -5
ريطة المفاهيم للدرس المشروح كوسيلة تقويمية، ثم تطلب من تعرض المعلمة خ -6

 الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة.
 تغلق المعلمة الدرس، وذلك بتلخيص أهم النقاط الواردة فيه.   -7
 بيتي، كنشاط الجديد للدرس مفاهيمية خريطة إعداد الطالبات من المعلمة تطلب  -1

 .التالية الحصة في ومناقشتها
 
 

االستعار

 ة

تصريح مكنية

 ية
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 الدرس األول: الحقيقة والمجاز                                الزمن: حصة واحدة     

 المتطلب األساسي: تحديد معنى الكلمة المخطوطة في سياق الجملة.

 األهداف السلوكية:     
 تعر ف الطالبة الحقيقة بالغياا. -0
 تعر ف المجاز.  -2
 ريطة .تعبر عن الروابط التي تربط بين المفاهيم في الخ -1
 تحدد نوع العالقة في التعبير المجازي . -1
 تميز بين التعبير الحقيقي والتعبير المجازي . -5
 توضح المجاز من خالل أمثلة معطاة . -6
 تمثل لنوعي التعبير الحقيقي والمجازي . -7

 
 الوسائل التعليمية واألدوات والمصادر: 

 أوراق عمل. –لعرض الخريطة المفاهيمية  L.C.Dجهاز . –الطباشير  -السبورة             
 اإلجراءات واألنشطة: 

 قياس المتطلب األساسي: 
 ماذا أفادت الكلمة المخطوطة فيما يأتي؟ -

 أكثر الحيوانات شجاعة.  األسد 
 هل يمكن استعمال كلمة )األسد( بمعاٍن أخرى؟ -
 تستنبط المعلمة عنوان الدرس وتكتبه علي السبورة . -
 خريطة المفاهيم للحقيقة والمجاز.  .L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز  -
تناقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية بشكل متسلسل، وتوضح مفهومي: الحقيقة  -

 والمجاز.
 تناقش المعلمة أمثلة الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى. -
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مثل التعبير الحقيقي، ثم تبدأ المعلمة تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي ي -
 بتحليله عن طريق المناقشة.

 تقع مدينة غزة على شاطئ البحر. مثال:
 ما المقصود بــ )البحر( في المثال السابق؟ -     
 ماذا نسمي هذا التعبير؟ -     

تدعم المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثالين آخرين يمثالن التعبير  -   
 الحقيقي وهما:

 * ينزُل المطر شتاءا.     
 * رأيُت زهرةا في البستان.    
 تحاكي الطالبات أمثلة التعبير الحقيقي المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن. -  
معروض على الخريطة والذي يمثل التعبير المجازي، ثم تبدأ المعلمة تقرأ طالبة المثال ال -  

 بتحليله عن طريق المناقشة.
 رأيُت بحراا يعظ الناس. مثال:     

 ما المقصود بــ )البحر( في المثال السابق؟ -      
 هل دلت كلمة البحر على معنى حقيقي؟ -      
 ما الدليل على أن كلمة البحر في المثال لم يقصد بها المعنى الحقيقي؟ -      
 ماذا نسمي هذا التعبير؟ -      

 )تشير المعلمة إلى القرينة وتحددها من خالل السياق(.        
تدعم المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثالين آخرين يمثالن التعبير المجازي  -

 وهما:
 * سلمُت على األسد.
 * رأيُت زهرةا تبكي.

 تحاكي الطالبات أمثلة التعبير المجازي المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن. -

 



 

 

076 

 

 التقويم: 
توزع المعلمة على كل طالبة ورقة مرسوماا عليها خريطة المفاهيم لدرس الحقيقة والمجاز  - 

 .وذلك كوسيلة تقويمية، ثم تطلب من الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة
 تتابع المعلمة بعض اإلجابات، ثم تناقش التقويم مع الطالبات. -
 ألهم النقاط الواردة فيه.   تغلق المعلمة الدرس، وذلك بمراجعة شفوية -
 لمناقشتها بيتي؛ كنشاط اًلستعارة لدرس مفاهيمية خريطة إعداد الطالبات من المعلمة تطلب -
 .التالية الحصة في
 
 

         ينقسم    إلى                                   

 
 

                                                                      
 هو         

 
 

 يشترط فيه   وجود                                                       مثال          

                                                                                                                    
 البحرتقع مدينة غزة على 

                                                        شتاء. المطرُ ينزُل  
 هي                                                  في البستان. زهرةا رأيُت 

                                                                

 
                                           مثال                                                                       

   القرينة في: كلمة )يعظ(. يعظ الناس. بحراارأيت                                                   
 (.تبكي) كلمة: في القرينة        تبكي. زهرةا رأيُت                                                   
 (.سلمتُ ) كلمة: في القرينة  .األسد على سلمتُ                                                           

 خريطة مفاهيم لدرس الحقيقة والمجاز

 )بالغيًا( تعبيرال

في أصل معناه  المستعملاللفظ  

 1اللغوي

مع  يصلغير معناه األفي  المستعملاللفظ  

 مانعة من ذكر المعنى الحقيقي1 قرينة

 القرينة

 

األمر الذي يصرف الذهن عن المعنى 

 1الحقيقي للكلمة 

 حقيقي

 

 يمجاز
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 االستعارة )التصريحية والمكنية(                        الزمن: حصتانالدرس الثاني: 

 المتطلب األساسي: تحديد أركان التشبيه.
 األهداف السلوكية: 

 تعر ف الطالبة اًلستعارة.  -0
 تعبر عن الروابط التي تربط بين المفاهيم في الخريطة.  -2
 تستخرج اًلستعارة من خالل األمثلة. -1
 تشرح اًلستعارة من خالل األمثلة.  -1
 تعر ف نوعي اًلستعارة.  -5
 تميز نوعي اًلستعارة.  -6
 توضح سر جمال اًلستعارة. -7
 تمثل لنوعي اًلستعارة. -1

 الوسائل التعليمية واألدوات والمصادر: 
 لعرض الخريطة المفاهيمية. L.C.Dجهاز . –الطباشير  -السبورة             

 اإلجراءات واألنشطة: 
 قياس المتطلب األساسي:  -

 وضحي التشبيه في الجملتين اآلتيتين، وبيني أركانه.
 العلم في الصغر كالنقش في الحجر. -2المعلم بحر في العطاء.         -0

 تستنبط المعلمة عنوان الدرس وتكتبه علي السبورة . -
تطلب المعلمة من الطالبات عرض النشاط البيتي وهو خريطة مفاهيمية حول درس  -

 ستعارة، ومناقشته بصورة سريعة مع تعزيز الطالبات.اًل
تطلب المعلمة من الطالبات مقارنة الخريطة المفاهيمية التي أعددتها كل طالبة مع  -

 الخريطة التي ستعرض خالل الحصة.
 خريطة المفاهيم لالستعارة.  .L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز  -
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بشكل متسلسل، وتوضح المفاهيم الواردة  تناقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية -
 فيها.

 مثال:  -
 .تعريف اًلستعارة 
 .تحديد نوعيها، ومفهوم كل نوع 
 .تحديد نوع العالقة في اًلستعارة 

 تناقش المعلمة أمثلة الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى. -
التصريحية، ثم تبدأ تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي يمثل اًلستعارة  -

 المعلمة بتحليله عن طريق المناقشة.
 ".النورإلى  الظلماتقال تعالى: "كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من   مثال:
 ورد في اآلية الكريمة كلمة )الظلمات(، استعملت استعماًلا مجازياا.  -

     فما المقصود بالظلمات؟ 
 بم شبه الكفر؟ 
 كفر؟ما العالقة بين الظلمات وال 
 .حددي المحذوف من التشبيه 
 ما نوع اًلستعارة؟ 

 تناقش المعلمة كلمة )النور( بنفس الطريقة السابقة. -
تدعم المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثال آخر يمثل اًلستعارة التصريحية  -

 وهو:
 * قال تعالى: "واعتصموا بحبل اهلل جميعاا".

اًلستعارة التصريحية المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن أو تحاكي الطالبات أمثلة  -
 محفوظهن.

تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي يمثل اًلستعارة المكنية، ثم تبدأ المعلمة  -
 بتحليله عن طريق المناقشة.
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 قال تعالى: " واشتعل الرأس شيباا".  المثال:
 عد مناقشته بمثالين آخرين يمثالن اًلستعارة المكنية وهما:تدعم المعلمة المثال السابق ب -

 * قال الشاعر: هو بالباب واقف             والردى منه خائف
 * من عضته الدنيا بنابها، ذمها ساخطاا عليها.

 توضح المعلمة من خالل المناقشة سر جمال اًلستعارة. -
ة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن أو تحاكي الطالبات أمثلة اًلستعارة المكنية المعروض -

 محفوظهن.
 التقويم: 

توزع المعلمة على كل طالبة ورقة مرسوماا عليها خريطة المفاهيم لدرس اًلستعارة وذلك  -
 .كوسيلة تقويمية، ثم تطلب من الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة

 الطالبات.تتابع المعلمة بعض اإلجابات، ثم تناقش التقويم مع  -
 تغلق المعلمة الدرس، وذلك بمراجعة شفوية ألهم النقاط الواردة فيه.   -
 بيتي؛ كنشاط لدرس المجاز المرسل مفاهيمية خريطة إعداد الطالبات من المعلمة تطلب  -

 .التالية الحصة في لمناقشتها
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 هي                                                            

 

                                                                    

 من أنواعها                                                                    

              

 

 

 تستعمل استعمااًل                                                 

                                                            

            هي                                                                                       هي                           

 

 

 لعالقة                                                           

                                                                                                                          

 مثال                                                                                        مثال                               

                                                                 

 اهلل جميعاا"                                                  "واشتعَل الرأُس شيباا" بحبل"واعتصموا 
 "كتاٌب أنزلناه إليك لتخرَج الناَس                              من عّضته الدنيا بنابها ذّمها ساخطاا عليها.

 هو بالباب واقف     والردى منه خائف.            من الظلماِت إلى النور".                         
 

 خريطة مفاهيم لدرس االستعارة
 
 
 

 االستعارة

 تصريحية

 ما يُصرح فيها بالمشبه به

 مجازيًا

بين المعنى الحقيقي  المشابهة

 والمعنى المجازي1

 نوع من المجاز البالغي، وهي في األصل تشبيه ُحذف أحد طرفيه1  

 المشبه بههايُحذف منما 

 مكنية
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 الدرس الثالث: المجاز المرسل                                       الزمن: حصتان

 المتطلب األساسي: توضيح االستعارة، وبيان نوع العالقة فيها.
 األهداف السلوكية:

 تعر ف المجاز المرسل. -0
2- .  تعلل سبب تسمية المجاز مرسالا
 تعبر عن الروابط التي تربط بين المفاهيم في الخريطة . -1
 ُتسمي بعض عالقات المجاز المرسل. -1
 توضح مفهوم كل عالقة من عالقات المجاز المرسل. -5
 تحدد المجاز المرسل في سياق لغوي. -6
 توضح المجاز المرسل في سياق لغوي. -7
 تحدد نوع عالقة المجاز المرسل. -1
 علل سبب تحديده لنوع العالقة في المجاز المرسل.ت -5

 تستبدل بالمجاز المرسل تعبيراا حقيقياا في سياق لغوي. -01
 توضح سر بالغة المجاز المرسل. -00
 تمثل لمجاز مرسل في جملة من عندها. -02

 الوسائل التعليمية واألدوات والمصادر: 
 المفاهيمية. لعرض الخريطة L.C.Dجهاز . –الطباشير  -السبورة             

 اإلجراءات واألنشطة: 
 قياس المتطلب األساسي:  -

 سار البدر مختاًلا بين أقرانه.
 وضحي الصورة الجمالية في التعبير السابق. - أ
 وضحي نوع العالقة في الصورة السابقة. - ب

 تستنبط المعلمة عنوان الدرس وتكتبه علي السبورة . -
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وهو خريطة مفاهيمية حول درس تطلب المعلمة من الطالبات عرض النشاط البيتي  -
 المجاز المرسل، ومناقشته بصورة سريعة مع تعزيز الطالبات.

تطلب المعلمة من الطالبات مقارنة الخريطة المفاهيمية التي أعددتها كل طالبة مع  -
 الخريطة التي ستعرض خالل الحصة.

 خريطة المفاهيم للمجاز المرسل.  .L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز  -
اقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية بشكل متسلسل، وتوضح مفهوم المجاز تن -

 المرسل، وبيان عالقاته ومفهوم كل عالقة.
 تناقش المعلمة أمثلة الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى. -
تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي يمثل المجاز المرسل ، ثم تبدأ المعلمة  -

ه عن طريق المناقشة؛ للتوصل إلى تعريف المجاز المرسل، وسبب تسميته، بتحليل
 وبيان عالقاته. 

 مثال:  -
 في آذانهم". أصابعهمقال تعالى: "جعلوا 

 ماذا يضع الكفار في آذانهم؟ وما سبب ذلك؟ 
 هل يتم وضع األصابع كاملة في اآلذان أم جزء منها؟ 
 ما المقصود بعالقة الكلية؟ 
  المجاز المرسل بهذا اًلسم؟لماذا ُسمي 

 ما سر بالغة المجاز المرسل؟ 

تدعم المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثالين آخرين يمثالن العالقة الكلية  -
 للمجاز المرسل وهما:

 ا".أيديهم* قال تعالى:" والسارق والسارقة فاقطعوا 
 عام الفيل. مكةفي  * ولد الرسول 

أمثلة العالقة الكلية للمجاز المرسل المعروضة على الخريطة بأمثلة من  تحاكي الطالبات -
 تعبيرهن أو محفوظهن.
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مناقشة باقي عالقات المجاز المرسل الموضحة على الخريطة بنفس الطريقة السابقة، مع  -
المحاكاة من قبل الطالبات وهذه العالقات هي: الجزئية والمحلية والحال ية واعتبار ما كان 

 بار ما سيكون والُمسببية والسببية.واعت

 التقويم: 

توزع المعلمة على كل طالبة ورقة مرسوماا عليها خريطة المفاهيم لدرس المجاز المرسل وذلك  -
 .كوسيلة تقويمية، ثم تطلب من الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة

 تتابع المعلمة بعض اإلجابات، ثم تناقش التقويم مع الطالبات. -
 تغلق المعلمة الدرس، وذلك بمراجعة شفوية ألهم النقاط الواردة فيه.   -
 لمناقشتها بيتي؛ كنشاط الكناية لدرس مفاهيمية خريطة إعداد الطالبات من المعلمة تطلب  -
 .التالية الحصة في
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 هو                                                                                          

 

 عالقاته    

 

 

 

 

        أي              أي                           أي                أي                             أي                         أي                          أي                         أي              

 

  

 مثال           مثال   مثال                                       مثال                         مثال                       مثال                         مثال                      مثال               

 "رزًقا"وينزل لكم من السماء      "                           مجرًماالتي                              "إنه من يأِت ربه  القرية"واسأل                       "ومن قتل مؤمًنا         

 كنا فيها"                       مؤمنة"       رقبةفتحرير 

 علينا أياد  لمعلمينا        "           خمًرا"إني أراني أعصر        "                       نعيمفي أذانهم"                            "إّن األبرار لفي  أصابعهم"جعلوا               

 

 اعتبار ما كان

 كلمة استعملت في غير ما وضعت في أصل اللغة لعالقة غير المشابهة

 المجاز المرسل

اعتبار ما  الحالية المحلية الكلية الجزئية

 سيكون
 السببية الُمسبَّبية

الجزء  طلقيُ 

  ويُراد الكل

الكل  طلقيُ 

 ويُراد الجزء
تسمية الشيء 

 باسم ما يؤول إليه

 تسمية الشيء

 باسم ما كان عليه

ذكر لفظ الحاّل 

 وإرادة المحل

ذكر لفظ المحل 

وإرادة الحاّل 

 فيه

لفظ السبب  يُطلق

 ويُراد الُمسبب 

يُطلق لفظ الُمسبَّب 

 السببويُراد 

 خريطة مفاهيم لدرس المجاز المرسل
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 الدرس الرابع: الكناية                                               الزمن: حصتان
ا. المتطلب األساسي:  ا ًل تصريحا  بيان سبب ذكر بعض األشياء تلميحا
 األهداف السلوكية: 

 تعر ف مفهوم الكناية. -0
 توضح الكناية في سياق لغوي. -2
 في الخريطة . تعبر شفوياا عن الروابط التي تربط بين المفاهيم -1
 تحدد نوع الكناية. -1
 تحدد نوع العالقة في الكناية.  -5
 تميز بين الكناية والمجاز. -6
 تفرق بين التعبير الحقيقي والتعبير بالكناية. -7
 توضح القيمة الفنية للكناية. -1
 تكون كنايات لمعان معطاة. -5

 الوسائل التعليمية واألدوات والمصادر: 
 لعرض الخريطة المفاهيمية.  L.C.Dجهاز . –الطباشير  -السبورة             

 اإلجراءات واألنشطة: 
 المتطلب األساسي:  -
 .أشكو إليك قلَّة الفئران في بيتي: جاءت أعرابية إلى قيس بن سعد فقالت له  
 .ا وكساءفما كان من ذلك الوالي إًل أن مأل بيتها طعاما   

         ماذا تقصد األعرابية من شكواها؟ 
     ماذا نسمي هذا التعبير؟ 
  عرفي الكناية لغة؟ 

 تستنبط المعلمة عنوان الدرس )الكناية(، وتكتبه على السبورة . -
تطلب المعلمة من الطالبات عرض النشاط البيتي وهو خريطة مفاهيمية حول درس  -

 المجاز المرسل، ومناقشته بصورة سريعة مع تعزيز الطالبات.
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قارنة الخريطة المفاهيمية التي أعددتها كل طالبة مع تطلب المعلمة من الطالبات م -
 الخريطة التي ستعرض خالل الحصة.

 خريطة المفاهيم للكناية.  .L.C.Dتعرض المعلمة باستخدام جهاز  -
تناقش المعلمة عناصر الخريطة المفاهيمية بشكل متسلسل، وتوضح مفهوم الكناية،  -

 ونوعيها، ونوع العالقة.
 الخريطة المفاهيمية، وتدعمها بأمثلة أخرى.تناقش المعلمة أمثلة  -
تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي يمثل كناية عن صفة، ثم تبدأ المعلمة  -

 بتحليله عن طريق المناقشة.
 مثال: -

 قال تعالى: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة". 
  ما دًللة قوله تعالى: " واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"؟ 
 لم عدل التعبير القرآني عن التصريح بصفة الرحمة والتواضع إلى اإلشارة إليها ؟ 
 ماذا نسمي هذا التعبير؟ 
 ما نوع الكناية في اآلية الكريمة؟ وما سر جمالها؟ 
 ما نوع العالقة بين المعنى الكنائي والمعنى الحقيقي؟ 

آخرين يمثالن الكناية عن صفة ُتدع م المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثالين  -
 وهما:

 * قال تعالى: "فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها".
 * فالن ينظر إلى الدنيا بمنظار أبيض.

تحاكي الطالبات أمثلة الكناية عن صفة المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن أو  -
 محفوظهن.

يمثل الكناية عن موصوف، ثم تبدأ المعلمة تقرأ طالبة المثال المعروض على الخريطة والذي  -
 بتحليله عن طريق المناقشة.

 قال تعالى: "وحملناه على ذات ألواح ودسر".المثال: 
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تدعم المعلمة المثال السابق المعروض على الخريطة بمثالين آخرين يمثالن الكناية عن  -
 موصوف وهما:

 .* قال تعالى:" فاصبر لحكم ربك وًل تكن كصاحب الحوت"
 * قال الشاعر: قوم ترى أرماحهم يوم الوغى         مشغوفة بمواطن الكتمان

تحاكي الطالبات أمثلة الكناية عن موصوف المعروضة على الخريطة بأمثلة من تعبيرهن أو  -
 محفوظهن.
 التقويم: 

يلة توزع المعلمة على كل طالبة ورقة مرسوماا عليها خريطة المفاهيم لدرس الكناية وذلك كوس -
 .تقويمية، ثم تطلب من الطالبات إكمال ما نقص من عناصر الخريطة

 تتابع المعلمة بعض اإلجابات، ثم تناقش التقويم مع الطالبات. -
 تغلق المعلمة الدرس، وذلك بمراجعة شفوية ألهم النقاط الواردة فيه.   -
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                                                                                                                                                                                                            مثال                                                                         مثال              

 ."ذات ألواح ودسر" وحملناه على  1-        "واخفض لهما جناح الذل من الرحمة"           1-
 كناية عن السفينة.                                      كناية عن الرحمة والتواضع.

 ".كصاحب الحوت" فاصبر لحكم ربك وال تكن  -2                      فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها". -2
 كناية عن نبي اهلل يونس عليه السالم                                                        كناية عن الندم

 بمواطن الكتمانفة قوم ترى أرماحهم يوم الوغى     مشغو  -3              فالن ينظر إلى الدنيا بمنظار أبيض. -3
 كناية عن القلوب                                                    كناية عن التفاؤل.

 خريطة مفاهيم لدرس الكناية

  

 الكناية

 كناية عن موصوف كناية عن صفة

 عالقة تالزم

 ُأطلق وأريد به الزم معناه، مع جواز إرادة المعنى األصلي. لفظ

 التي يطلب بها نفس الموصوف. التي يطلب بها نفس الصفة.
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 (11ملحق رقم )
 تسهيل مهمة خطاب

 


