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 قديرالشكر والت
رب أوزعىن أن أشكر نعمتك الىت أنعمت على وعلى والدى وأن أعمل صاحلا ترضاه وأدخلىن 

 برمحتك ىف عبادك الصاحلني.

أما الشكر فلله العلى القدير، صاحب الفضل واملنة، إذ شرح ىل صدرى، ويسر ىل أمرى، 
، وال يسعىن إال أن أسجد مكنىن من إجناز هذا العمل املتواضعورزقىن من الصحة والعافية والوقت ما 

 إايه أن جيعله عمال خالصا لوجهه الكرمي، وسبيال إىل جنته. هلل داعيا

أمل حممود أتقدم بوافر الشكر والعرفان وعظيم االمتنان إىل املشرف على الرسالة الدكتورة 
عدة من عون ومسا على ما قدمتهالتدريس( بكلية الرتبية، قسم املناهج وطرق مشارك)أستاذ علي، 
وتوجيه، وإرشاد وتشجيع بصرب وخلق اندرين، أاثهبا هللا على ما بذلته من جهد وإرشاد،  ومتابعة،

 وجعله هللا ىف ميزان حسناهتا.

كما أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل األساتذة أعضاء جلنة املناقشة على تفضلهم بقبول 
 ري.خطاء واهلنات فجزاهم هللا عىن كل ختهذيبها وتشذيبها، وختليصها من األمناقشة هذه الرسالة ل

والشكر موصول لوالدي الكرميني العزيزين على دعمهما ووقوفهما جبانىب منذ صغرى وحىت 
هذه اللحظة فجزاهم هللا عىن خري اجلزاء. كما ال أنسى أن أتقدم خبالص الشكر والتقدير إىل زميلي 

؛ أقول حياتى وىف مرحلة الدراسة ولو بكلمةس ولكل من وقفوا عوان وسندا ىل ىف إبراهيم خليل عبا
للجميع: لكم مىن كل الشكر والتقدير واالحرتام، أما وفاء فضلكم علي فذلك من هللا وحده، فأرجو 

 أن يضاعف لكم أجركم ويعطيكم احلسنيني ىف الدنيا واألخرة.

 أمجعني. وصلى هللا على سيدان حممد وعلى آله وصحبه
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 الرسالة   ملخص
ىل التعددرف علددى فعاليددة تددريس القصددص القددرآه يف تنميددة مهددارات الفهددم القرا ددي البحددث إ يهددف هددذا

رآنيدة لدى الناطقني بغري العربية يف مدينة زاراي يف حمافظة كدوان بنيجرياي مدن خدالل دراسدتهم للقصدة الق
عاجلددة مشددكلة وقددد اسددتخدم الباحددث مل، ابملسددتوى املتقدددمدارسددى اللغددة العربيددة لغددري الندداطقني هبددا وهددم 

وقدد اهدتم هدذا البحدث بوضدع أهدم األسدس واملعدايري يف ، نهج الوصدفي واملدنهج شدبه التجدرييالبحدث املد
دارسددى اللغددة العربيددة لغددري الندداطقني هبددا تدددريس القصددة القرآنيددة يف تنميددة مهددارات الفهددم القرا ددي لدددى 

باحث اختبارا لقيداس مهدارات حقق اهلدف املطلوب من البحث، وقد أعد اللكي يت ابملستوى املتقدم،
وكان من أبرز النتدا ج الديت توصدل ، ي كما قام أيضا إبعداد دليل ملعلم هذه املرحلة التعليميةالفهم القرا 

ال توجدد فدروق ذات داللدة إحصدا ية عندد مسدتوى الداللدة بدني متوسد  درجدات  إليها البحث مدا يلدي:
درجددات السددرد التحليلددي للقصددة القرآنيددة، ومتوسدد  موعددة التجريبيددة الددذين تعلمددوا ابسددتخدام طددالب اج

ال توجددد  ،طددالب اجموعددة الضددابطة الددذين تعلمددوا ابلطريقددة العاديددة يف اختبددار مهددارات الفهددم القرا ددي
تعلمددوا ( بدني متوسد  اجموعدة التجريبدة الدذين 0,.5فدروق ذات داللدة إحصدا ية عندد مسدتوى الداللددة )

ضددابطة الددذين تعلمددوا لقرآنيددة، ومتوسدد  درجددات طددالب اجموعددة الابسددتخدام السددرد التحليلددي للقصددة ا
 ابلطريقة العادية يف مقياس االجتاه حنو تعلم القصة القرآنية.
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ABSTRACT 

 

This research aims at identifying the effectiveness of teaching the Quranic story 

for development of reading comprehension of the non-Arabic speakers in Zaria 

City of Kaduna State, Nigeria, through their study of Quranic stories as non 

Arabic speakers in higher level. In order to treat the problem of the research, the 

researcher has adopted the descriptive methodology and semi-empirical 

methodology. This research has also focused on setting the main bases and 

standards of teaching the Quranic story in developing reading comprehension 

skills of the students at this level, with a view of accomplishing the required aim 

of this research. The researcher has set a test to measure the reading 

comprehension skills, and has also prepared a guide for the teacher of this 

academic level. The most prominent findings the research are: - In the test of 

reading comprehension skills, there are no tangible statistical differences in the 

level of statistic between the average marks of the experimental group students 

who learnt using analytic narrative of the Quranic story and the average marks 

of the regular group students who learnt through the ordinary method. - Also, in 

the measure of the direction towards learning the Quranic story, there are no 

tangible statistical differences in the statistic level (0,. 5) between the average 

marks of the experimental group who learnt using analytic narrative of the 

Quranic story and the average marks of the regular group students who learnt 

through the ordinary method. 
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 الفصل األول

كأىدافو كأٮبيتو. كما يتناكؿ ا٢بديث  مقدمة البحثا٢بديث عن الباحث َب ىذا الفصل من ٕبثو  يتناكؿ
عن مشكلة البحث كمصطلحاتو. كا٥بدؼ الرئيسى من كتابة الفصل عرض ملخص من ا٤بشكلة الٌب يعانوف 

 منها دراسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا با٤بستول ا٤بتقدـ َب مدينة زاريا بنيجّبيا.
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 :البحث مقدمةأوال: 
 

اإلنساف ُب ىذا العصر تطورا مذىبل كمتسارعا منقطع النظّب، كقد فرضت ىذه يعيش 
التطورات ثورة معلوماتية ُب شٌب اجملاالت، كقد كاف ٦باؿ الَببية كالتعليم أحد ىذه اجملاالت 

، ىل ا٤بتسارعا٤بتأثرة هبذا التطور، كبالتأكيد ف ف اللغة العربية أخذت نصيبا من ىذا التطور ا٤بذ
وية األمة ككياهنا ، لغة القرآف الكرمي كا٢بديث الشريف كالشعر العرىب كا٢بضارة العربية ى ألهنا

أداتو للتعبّب عما ٯبيش َب نفسو من إحساسات  ىىَب حياة الفرد اإلسبلمية. ككظيتها الكربل 
ٰبقق ا٤برء مآربو كما يريد من حاجات ،  كأفكار ، كىى كسيلة لبلتصاؿ بغّبه ، كهبذا االتصاؿ 

 ما أهنا هتيئ لو فرصا كثّبة لبلنتفاء بأكقات الفراغ .ك

كتعد القراءة من أىم أىداؼ اللغة العربية ، كخاصة َب الببلد اإلسبلمية غّب الناطقة 
چ )قد أشار القرآف الكرمي على أٮبية تلك القراءة لقولو تعأب : باللغة العربية ، ك٩با ال شك فيو 

چ ڇ ڇ ڇ بْب بُب البشر من األمم ا٢باضرة كالسابقة فهى مهمة للتواصل  ،[1]العلق:   (چ 
عن طريق ما يكتب كما كتب ، فأخذت القراءة حيزا كبّبا َب برامج تعلم الللغات األجنبية ، 

بوصفها لغة أجنبية للناطقْب بغّبىا ، فعنيت هبا كٗبهاراهتا اللغوية ، كاالجتماعية ، كٖباصة العربية 
 ها لدل متعلميها .كالثقافية ، كتنميت

كاألصل َب القراءة أف تكوف أكال للفهم ، ألف الفهم القرائى مهارة رئيسة، بل ىى ا٤بهارة 
(  بقولو : "  ُٖ:  ََِّ، كىذا ما أكده ) جاد ،  اورية التىيهدؼ تعليم القراءة إٔب تنميتها

ٙبقيقو ، كهتدؼ العملية  إف الفهم القرائى ىو ا٥بدؼ األ٠بى من القراءة الٌب يسعى ا٤بعلم إٔب
". كمن خبلؿ مهارات الفهم  ُالتعليمية إليو ، فقراءة ببل فهم ال تعد قراءة ٗبفهومها الصحيح

                                                             
فدجلامميد لضعددضلمتد تيتليطيتدمليطرتيمددجلطافميدثليط د ليط  طددثلم(لفع طيد لإتداتيايدي لمراتحدد ل3002محمد لططيدجلددد  ل 1

.71:ل71،لص33يإلع ي ي،لمدل ليطرتيءةلويطمعتف ،لد مع لعينلشمس،لع
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يقـو الطالب بكثّب من العمليات العقلية مثل : التحليل ، كا٢بكم ، كاالستنتاج ، القرائى 
كتربز إبتكاراتو. فارتفاع  فمبقدار ما يقرأ الفرد يسمو فكره ، كتظهر موىبتو ، كتسع آفاقو ،

اإلنساف كثقافتو ٓب يعد يتوقف على كمية ا٤بركء فقط ، بل على أسلوب القراءة نفسو ، 
 (. ِِ:  ََُِ) ا٢بميد ،  ُكاستثماره للمقركء

كنظرا ٤بكانة الفهم القرائي ُب حياة اإلنساف كأٮبيتو ُب عمليات التعلم فقد حظي 
كعلى كتبوا ُب مهاراتو كأ٭باطو ككيفية تطويره لدل ا٤بتعلمْب، باىتماـ الكثّب من ا٤بربْب الذين  

الرغم من أٮبية مهارات الفهم القرائى، فقد تبْب أف ىناؾ قصورا لدل التبلميذ بشكل عاـ َب 
امتبلؾ الفهم القرائى ، كقد ظهر ذلك جليا من خبلؿ مقالبة الباحث بالعديد من معلمى 

 َب مدرسة مركز ا٥بدل للَببية اإلسبلمية كالعلـو ٗبدينة زاريا ةا٤بتوسطة كا٤بتقدم احلكمعلمات ا٤بر 
من ، باإلضافة إٔب نتائج بعض الدراسات العربية الٌب أظهرت أف التبلميذ يعانوف بشكل عاـ 

( ، كدراسة ا٥بامشى  ََُِضعف كاضح َب فهم ما يقوموف بقراءتو ، مثل دراسة موسى ) 
% لدل ّٕ% ك ّٕالفهم القرائى يَباكح بْب  ( الٌب أكضحت أف مستول مهارات ََِِ)

 تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية.

كيرل الباحث أف مرد ىذا الضعف يعود إٔب طرائق التدريس التقليدية ا٤بستخدمة َب 
 تدريس القراءة ، كعليو ٯبب على ا٤بعلم أف ٱبتار الطريقة الٌب تؤدل إٔب ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة.

كُب ضػػوء مػػا ذكػػر كػػاف ال بػػد مػػن اسػػتخداـ إسػػَباتيجيات تبلئػػم الواقػػع ا٤بتمثػػل ُب ضػػعف 
مهارات الفهم القرائي األمر الذم دفع الباحث إٔب توظيف تدريس القصص القرآم بغرض تنميػة 

زاريػا كذلػك ألف توظيػف القصػص القػرآم  ٗبدينػةمهارات الفهم القرائي لدل الناطقْب بغّب العربية 
طالب كٯبعلو يتفاعل مع ما يعرض أمامو كيزيد مػن دافعيتػو ٫بػو العمليػة التعليميػة، كيبقػى يشوؽ ال

 أثر التعلم لديو مدة أطوؿ، كمن ىنا يربز ضركرة البحث ُب ىذا ا٤بوضوع.
                                                             

م(:ليألت طيبليطح ي  لفجلاعليمليطلغ ليطعتضي ،ليطكويت،لمكاض ليطيفحلطلمشتلويطاوزيع.3000عض يهلللعض ليطحمي ل 1
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الفهم تنمية مهارات  فيفعالية تدريس القصص القرآنىهدؼ إٔب معرفة ي البحثىذك 
. ك٤با كانت القصة القرآنية من أكثر  بنيجّبيا زاريا  مدينةالناطقْب بغّب العربية َبلدل  القرائى

َب تنمية  ٕبثوكوف يف الكرمي ، فقد رأل الباحث أف آا٤بوضوعات الٌب شغلت حيزا كبّبا َب القر 
َب ضوء القصة القرآنية ، الٌب تسهم ٗبا تقدمو لئلنساف من خبلؿ  الفهم القرائىمهارات 

 .التجارب البشرية َب إزاحة ستار الغفلة كالنسياف ، كصقل ذاكرة اإلنساف كإقناعو بالصواب

الٍب تعمل على تنمية الفضائل ُب كالَببوية القصة من أقدر األساليب األدبية كقد كانت 
آب الطفل كيبقى أثرىا ُب نفسو ككجدانو، فالطفل يستمع النفس، فهي السبيل للدخوؿ إٔب ع

للقصة بكل ٞباس كشغف، فهي مصدر للمتعة كالتسلية كالَببية، فيقضي كقتان ٩بتعان ُب ٠باعها 
. كقد أكد الكيبلىن كمتابعة أحداثها، كبذلك تكوف القصة ٥با أثر بالغ ُب حياة الطفل كتربيتو

ذات أثر بالغ َب الَببية كالتنشئة ، كالقصة الناجحة تزكد القصة "ىذا الكبلـ عندما يقوؿ :  
 . )ُ(ة كالوجدانية كالنفسية كالسلوكية"الطفل ٗبختلف ا٣بربات الثقافي

ل القصة القرآنية جانبا كبّبا من اىتمامات الباحثْب كالدارسْب األكلْب منهم ثكٛب"
كاآلخرين ، لذلك كجد الباحث بغيتو ، ككجد أيضا ٜبرة ىذه ا١بهود ٦بتمعة َب دراسة )نوفل 

، اللتْب ٛبثبلف كٕبق نقطة نظاـ َب تاريخ البحث  )ّ((ََِٓكدراسة )الدقورل  )ِ((ََِٕ
 ".قرآىنالالقصص كالتأليف َب 

تزاكج بْب النظرية يل بحثال اكمن خبلؿ الوقوؼ على اطات السالفة الذكر ، جاء ىذ
مع بْب كل ما سبق َب دراسة ٘بريبية كاحدة ككحيدة حسب اطبلع الباحث، ٯبك  ،كالتطبيق

نمية دريس تتوظف فيها منهجا من مناىج البحث كالتأليف َب عرض أحداث القصة القرآنية لت
                                                             

 .ْٓ :ص،د.ط ، اإلسالمأدب الطفل في الكيبلم، ُ))
 . ْٔص ، ُ، ط مناىج البحث والتأليف فى القصص القرآنى،نوفل ((ِ

كلية الشريعة ، : األردف)، ، رسالة دكتوراه غّب منشورةاتجاىات التأليف ومناىجو فى القصص القرآنى،لدقورل ا(ّ)
 .(جامعة الّبموؾ
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 فيفعالية تدريس القصص القرآنىكفق منهج إسبلمى ، َب دراسة بعنواف "  الفهم القرائىمهارات 
 . "بنيجّبيا زاريا الناطقْب بغّب العربية َب مدينةلدل  الفهم القرائىتنمية مهارات 

مهارات  يسهم بشكل بارز ُب تنمية دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هباإف تقدمي القصة إٔب 
الكفاءة االتصالية، من خبلؿ ا٢بوارات كالعبارات الٍب تتناكؿ ا٤بوضوعات  رائى كتنميةالفهم الق

ٔبانب تنمية  كا٤بعرفية ا٢بياتية، كا٤بتضمنة ُب القصة، باإلضافة إٔب إكساب الكفاءتْب اللغوية 
 مهاراتو لفهم القراءة.

إف تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا كلغة ثانية يقتضى التعامل معها كأل لغة أجنبية بالنسبة 
كما يصلح لتعليمها قد يصلح لتعلم لغة ثانية أخرل، ف ف إ٪بليزيا ىى للناطقْب هبا من العرب ، 

كبالتأب ما يصلح كطريقة اللغة الثانية قد تكوف األ٤بانية ، أك الفرنسية ، أك األسبانية، أك العربية، 
إف تعليم اللغة العربية كلغة ثانية ٥با من ا٤بميزات  .1لتعلم أحد اللغات يصلح لتعلم األخرل

الصوتية، كالصرفية، كالنحوية، كالداللية عن اللغات األخرل، كَب ىذا النوع من التوجو َب تعليم 
ٝبلة من القضايا َب ذلك بغية ٛبكْب اللغة الثانية ٯبتهد القائموف َب التخطيط ٥با، حيث تراعى 

اكتساهبا كتعلمها. متعلميها من   

 الشعور بمشكلة البحث 

شعر الباحث هبذه ا٤بشكلة كىى تدىن أك ضعف مهارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب 
َب ا٤بستول ا٤بتقدـ أثناء عملو ٗبدرسة أكادٲبية األزىرية َب مدينة زاريا بنيجّبيا ،  العربية

كقداستغرؽ الباحث ستة سنْب يدرس َب ىذه ا٤بدرسة كاآلف ىو عضو من أعضاء ٦بلس 
كقاـ باالختبار على  كأيضا من خبلؿ الدراسة االستطبلعية الٌب قاـ هبا، األمناء َب ا٤بدرسة. 

عدد من الطبلب،مع البياف ٥بم بأف ىذا االختبار للفهم فقط كال عبلقة لو بنجاح أك رسوب 
 درسة. كىا ىى ٭بوذج من ٭باذج االختبار الٌب قاـ هبا الباحث:الطالب َب ا٤ب

 
                                                             

1
 .66–55،ص2212جوان-،22مجلةاألكاديميةللدراساتاالجتماعيةواإلنسانية،العدد
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 تعليمات االختبار

 عزيزى التلميذ /

يهػػدؼ ىػػذا االختبػػار إٔب قيػػاس بعػػض مهػػارات الفهػػم القرائػػى ، كىػػو يتكػػوف مػػن ثبلثػػْب  
سػػػؤاالن ، كال عبلقػػػة ٥بػػػذا االختبػػػار بنجاحػػػك أك رسػػػوبك ، فأجػػػب دكف قلػػػق ، مػػػع ا٢بػػػرص علػػػى 

 السليمة ، كا٤بطلوب منك أتباع التعليمات التالية :اإلجابة 

 قبل أف تبدأ َب اإلجابة ، اكتب بياناتك َب ا٤بكاف ا٤بخصص لذلك َب كرقة اإلجابة. - ُ

 اكتب اإلجابة َب األماكن ا٤بخصصة لذلك َب كرقة اإلجابة .  - ِ

 ال تكتب شيئان َب كراسة األسئلة .  - ّ

 بل اإلجابة عن أسئلة االختبار .اقرأ كل نص قراءة جيدة ، ق -ْ

 لكل سؤاؿ أربعة بدائل ، كاحدة منها ىى الصحيحة . -ٓ

 ( ٙبت البديل الذل تراه صحيحان أماـ السؤاؿ َب كرقة اإلجابة.ضع عبلمة )  - ٔ

 أجب عن ٝبيع األسئلة بعناية ، كال تستغرؽ كقتان طويبلن َب اإلجابة عن أحد األسئلة.  - ٕ

 من اإلجابة عن أحد األسئلة ، اتركو ٍب ارجع إليو مرة أخرل . إذا ٓب تتمكن -ٖ

 ال تبدأ َب اإلجابة ، حٌب يؤذف لك بذلك . -ٗ

 بعد االنتهاء من اإلجابة التـز ا٥بدكء حٌب يؤذف لك باإلنصراؼ . -َُ

 كفيما يلى مثاؿ يوضح كيفية اإلجابة عن أسئلة االختبار . 

 ( كلمة )منبع( تعُب :ُ)
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 هناية  –أ  مصدر –ب  بئر ماء – ج متوسط –ء 

 

 اقرأ النص التالى ، ثم أجب عن األسئلة التالية لو فى ورقة اإلجابة . 

األـ ٥بػػا فضػػل كبػػّب علػػى اإلنسػػاف ، فهػػى الػػٌب تتحمػػل متاعػػب ا٢بمػػل كالػػوالدة ، كتتػػؤب  
األـ خػّبان إرضاء الطفل كالعنايػة بػو بعػد كالدتػو ، كتسػهر علػى راحتػو ، كقػد أكصػى ديننػا ا٢بنيػف بػ

 كذكر اإلنساف بفضلها ، كإىن استذكر دركسى ٔبد .

كفضل األب ال يقل أٮبية عن فضل األـ ، فهو الذل يتعػب كيعمػل مػن أجػل تػوفّب ا٤بػاؿ  
البلـز لئلنفاؽ على األبناء كرعايتهم ، كتوفّب ما ٰبتاجوف إليو من مسػكن كملػبس كغػذاء كشػراب 

 ب السعادة ألبنائو .، كال يدخر كسعان َب سبيل توفّب أسبا

كلذا كاف من الواجب علينا إحَباـ كالدينا كطاعتهما ، كعمل كل ما يرضيهما ، كاالبتعػاد  
عػػن كػػل مػػػا يغضػػبهما ، كالتخلػػق بػػػاألخبلؽ ا٢بميػػدة ، كحسػػن معاملػػػة اآلخػػرين ، فػػوا ألقػػػومن 

 بواجىب ٫بو كالدل ككطُب كديُب ، كأطيع ا٤بعلم كاحَبمو .

 الذى يدور حولها النص السابق : ( الفكرة العامة9)

 بر الوالدين.  –أ 

 فضل األـ. –ب 

 فضل األب. –ج 

 حب الوطن . –ء 

 ( كلمة "يدخر" فى النص السابق تعنى :8)

 يضيع . –ج  ينفق . –أ 
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 يوفر . –ء  يسرؼ . –ب 

 ( مضاد كلمة "يفضل" :4)

 عطاء . –أ 

 إساءة . –ب 

 كـر .  –ج 

 جود . –ء 

 يتصل بالنص السابق :( ما ال 3)

 إىن استذكر دركسى ٔبد. –ج  االبتعاد عن كل ما يغضبهما.  –أ 

 قد أكصى ديننا ا٢بنيف باألـ . –ء  التخلق باألخبلؽ ا٢بميدة . –ب 

 

 ( من األفكار الرئيسة بالنص السابق:5)

 يوفر األب ا٤بسكن لؤلبناء . –ج  تتؤب األـ العناية باألبناء . –أ 

 فضل األـ على األبناء . –ء  األب من أجل راحة األبناء.يتعب  –ب 

 ( "ألقومن" بالنص السابق:2)

 مضارع معرب . –ج  ماضى مبُب.  –أ 

 أمر مبُب . –ء  مضارع مبُب . –ب 

 ( من خالل السياق كلمة طاعتهما "تعنى":7)
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 التقرب منهما . –ج  اإلحساف إليهما . –أ 

 كدٮبا .كسب   –ء  ٠باع كبلمهما . –ب 

 ( الفكرة الرئيسة فى الفقرة الثانية:2)

 إنفاؽ األب على األبناء . –ج  يوفر األب السعادة ألبنائو . –أ 

 فضل األب على األبناء . –ء  حسن معاملة األب . –ب 

 ( كلمة احترام "تعنى" :1)

 تقدير . –ج  اىتماـ . –أ 

 طاعة . –ء  مشاركة . –ب 

 اآلخرين" بالفقرة الثالثة ، تعد فكرة :( "حسن معاملة 91)

 عامة . –أ 

 رئيسة  –ب 

 فرعية . –ج 

 ضمنية . –ء 

 ( أفضل جملة لتلخيص الفقرة الثالثة :99)

 احَباـ األبناء لوالديهم . –ج  كاجب األبناء ٫بو الوطن . –أ 

 فضل األباء على األبناء . –ء  كاجب األبناء ٫بو كالديهم . –ب 

 األفكار الفرعية بالفقرة الثانية :( من 98)
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 دكر األب مع أبنائو . –ج  توفّب ا٤باؿ لؤلبناء . –أ 

 فضل كالدينا علينا . –ء  فضل األب على األبناء . –ب 

 ( مضاد كلمة "السعادة" بالنص:94)

 التكيف . –ج  الراحة . –أ 

 الضيق . –ء  الندـ . –ب 

 ( ما ال يتصل بالنص السابق :93)

 كأف أطيع ا٤بعلم كاحَبمو . –ج  احَباـ كالدينا كطاعتهما.  –أ 

 ذكر اإلنساف بفضلهما . –ء  حسن معاملة اآلخرين . –ب 

 ( أفضل جملة لتلخيص الفقرة األولى:95)

 أكصى الدين باألـ خّبان . –ج  اإلنساف يتذكر فضل األـ . –أ 

 ة األبناء .األـ تسهر على راح –ء  رعاية األـ كأبنائها . –ب 

 :فعل ( استذكر. 92)

 أمر مبُب . –ج  مضارع مبُب  –أ 

 مضارع معرب . –ء  ماضى مبُب . –ب 
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 عزيزى الدارس: 

 اقرأ النص التالى ، ثم أجب عن األسئلة التالية لو فى ورقة اإلجابة .

كنشػاط ، كمػا أهنػا للرياضة البدنية أثرىا الكبّب َب بناء ا١بسم ، كقوتػو كقدرتػو علػى العمػل َب ٮبػة 
تقول العقل ، ك٘بعلو سليمان ، قادران على التفكّب كحسن التصرؼ ، كلػذا قيػل : العقػل السػليم َب 
ا١بسم السليم ، كبذلك ينشرح الصدر كيواجو اإلنسػاف حياتػو َب سػركر كينبغػى علػى اإلنسػاف أف 

 يطيع ربو كيؤدل حقو .

ومي األخػػبلؽ  حيػػث تعػػود اإلنسػػاف علػػى كللرياضػػة البدنيػػة أثرىػػا َب هتػػذيب النفػػوس ، كتقػػ 
 ا١بد كاالجتهاد كا٤بثابرة كالصرب كقوة االحتماؿ ، كالنظاـ كالتعاكف َب سبيل النصر.

كإف لعبة كرة القدـ تساعد على التعاكف بْب األفراد َب سبيل إحػراز النصػر   حيػث ٙبتػاج  
نتصػػار ، كمزايػػا ابػػو كالتعػػاكف ، إٔب ا١بػػد كاإلجتهػػاد كا٤بهػػارة ، كبػػذا ٘بعػػل اإلنسػػاف ٰبػػس بلػػذة اال

 كإنكار الذات َب سبيل ا١بماعة .

 ( مضاد كلمة تهذيب بالفقرة الثانية :97)

 توجيو . –ج  ٙبسْب  –أ 

 تدمّب . –ء  إصبلح . –ب 

 ( كلمة "المثابرة" بالفقرة الثانية تعنى :92)

 الوحدة . –ج  االجتهاد . –أ 

 التعاكف . –ء  النصر . –ب 

 الفكرة العامة للنص السابق: (91)
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 أٮبية التعاكف بْب األفراد . –ج  تساعد كرة القدـ على الصرب . –أ 

 أٮبية النصر َب حياة اإلنساف  –ء  أثر الرياضة البدنية على اإلنساف –ب 

 ( من خالل السياق "الجسم السليم" يعنى :81)

 ا١بسم القول . –ج  اإلنساف ا٤بثقف . –أ 

 اإلنساف ا٤بتعلم . –ء  ١بميل .ا١بسم ا –ب 

 ( من األفكار الرئيسة بالنص السابق:89)

 أٮبية التعاكف بْب األفراد . –ج  اإلحساس بلذة النصر . –أ 

 الرياضة البدنية هتذب النفوس. –ء  طاعة اإلنساف لربة . –ب 

 ( ماال يتصل بالنص السابق :88)

 الرياضة تقول ا١بسم ك٘بعلو سليمان. -ج الرياضة تساعد على ا١بد كاالجتهاد. –أ 

 االحساس بلذة االنتصار . –ء  ينبغى على االنساف اف يطيع ربو. –ب 

 ( كلمة "ينشرح" بالفقرة األولى تعنى:84)

 السركر . –ج  الكـر . –أ 

 ا٤بودة . –ء  ا١بود.  –ب 
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 ( من األفكار الفرعية بالنص السابق :83)

ادران علػػػػػػػػػى الرياضػػػػػػػػػة ٘بعػػػػػػػػػل اإلنسػػػػػػػػػاف قػػػػػػػػػ –أ 
 التصرؼ .

 الرياضة هتذب النفوس . –ج 

 أٮبية الرياضة َب حياة اإلنساف. –ء  كرة القدـ تساعد على التعاكف .  –ب 

 ( من خالل السياق "تقوى العقل" تعنى : 85)

 ٘بعلو كبّبان . -ج ٘بعلو قويان . -أ 

 تدفعو لؤلماـ . –ء  ٘بعلو نشيطان . –ب 

 السابق :( تجعل فى النص 82)

 مضارع مبُب . –ج  ماضى مبُب . –أ 

 مضارع معرب . –ء  مصدر معرب . –ب 

 َب الفقرة ( أىمية كرة القدم :تعد فكرة عامة : 87)

 الثانية . –ج  األكٔب   –أ 

 األكٔب كالثانية معان .  –ء  الثانية . –ب 

 ( أفضل جملة لتلخيص النص السابق :82)

 أٮبية الرياضة َب بناء ا١بسم . –ج  التعاكف . تساعد كرة القدـ على –أ 
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 الرياضة تبُب اإلنساف جديان كركحيان . –ء  الرياضة هتذب النفوس . –ب 

 ( من األفكار الرئيسة بالنص السابق:81)

 ٙبتاج كرة القدـ إٔب ا٤بهارة . –ب  طاعة اإلنساف لربو . –أ 

 اإلنساف بلذة االنتصار .إحساس  –ء  تساعد كرة القدـ على التعاكف . –ب 

 ( أفضل تلخيص للفقرة الثانية:41)

 تنظم الرياضة حياة اإلنساف . –ب  الرياضة ٘بعل اإلنساف قويان . –أ 

 الرياضة تعود اإلنساف على الصرب –ء  الرياضة هتذب النفوس . –ب 

القرائى كأيضا من خبلؿ اطبلع على البحوث كالدراسات السابقة ا٤بتعلقة ٗبوضوع الفهم 
 كالقصة، كىا ىى ٭بوذج من تلك الدراسات

 ذج من الدراسات السابقة التى لها عالقة بدراسة الحاليةنمو 

اىتم كثّب من الباحثْب كالكاتبْب للحديث عن صعوبات القراءة كالفهم القرائى كتنميتو، كتناكلوا 
أساليب عبلجية ٨بتلفة ٤بعا١بة ىذه الصعوبات من التبلميذ، كمن الدراسات الٌب دعت إٔب ذلك 

ى ( بعنواف : " برنامج مقَبح لتنمية مهارات الفهم القرائَُِّدراسة )سلول حسن ٧بمد بصل 
من خبلؿ القصة لدل تبلميذ ذكل الصعوبات التعلم با٤برحلة االبتدائية"، كدراسة ) 

Kaufman ََِِ ( كما أشارت دراسة ،)Rotman ُٗٗٓ إٔب أف صعوبات تعلم )
القراءة كفهمو يتباين ما بْب : صعوبة تعرؼ رموز الكلمة، كصعوبة الفهم القرائى ، كصعوبة 

 تعرؼ الكلمة كالفهم معا.
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اسة ا٢بالية ٧باكلة للتغلب على صعوبات القراءة كتنمية مهارات الفهم القرائى من خبلؿ كالدر 
 القصة القرآنية لدل دراسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا.

كالقصة من األلواف األدبية اببة إٔب الكبار كالصغار كا٤بؤثرة َب نفوسهم، كىى أداة 
لكثّب من األىداؼ الَببوية، فهى كسيلة للتنشئة االجتماعية، للَببية كالٌب ٲبكن توظيفها لتحقيق ا

كتنمية كعى الصغار ، كجذب انتباىهم ، كإيقاظ حواسهم. فالقصة ٘بعل الصغار أكثر استجابة 
٤با يتعلمونو ، كتساعدىم على فهم كثّب من ا٤بفاىيم كا٢بقائق ، كمعرفة بعض القضايا كالظواىر، 

ات كخربات كقيم كا٘باىات إٯبابية كأخبلقيات، كتعدؿ من كتتبع األحداث، كتكسبهم مهار 
 سلوكياهتم إٔب األفضل.

كقد أثبتت العديد من الدراسات السابقة فاعلية القصة َب التدريس كتنمية مهارات  
( ، كدراسة ) زينب ََِٖا٤بتعددة كزيادة ٙبصيل ا٤بتعلمْب كمنها دراسة ) خالد عبد اللطيف ، 

( الٌب أثبتت على فاعلية القصة َب  ََِِ، Chi Fengة ) ( ، كدراس ََِٗعاطف، 
 تنمية مهارات الفهم القرائى.

من خبلؿ العرض السابق للدراسات تتضح أٮبية القصة لكوهنا مصدر جذب للتبلميذ  
كاستثارهتم للمشاركة كالتفاعل ، كتنمية مهارات ا٤بختلفة لديهم ، لذا فقداىتمت الدراسة ا٢بالية 

 تنمية مهارات الفهم القرائى لدل دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا.باستخدامها ل

 كىذا اإلحساس ىو ما دفعُب إٔب تناكؿ ىذه ا٤بشكلة.
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 تحديد مشكلة البحث: 

الفهم القرائى لدل مهارات تنمية تتحدد مشكلة ىذا البحث ُب:كجود ضعف ُب 
 ،رغم دراستهم للقصة القرآنيةالناطقْب بغّب العربية َب مدينة زاريا بنيجّبيا

 

 :: أسئلة البحث  - أ
تدريس القصص القرآىن ما فاعلية مشكلة البحث َب السؤاؿ الرئيس التأب:كٲبكن صياغة 

 ؟ َب تنمية مهارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية َب مدينة زاريا

 كيتفرع عن  السؤاؿ الرئيس السابق األسئلة الفرعية اآلتية :

الفهم القرائى الواجب تنميتها لدل الناطقْب بغّب العربية من خبلؿ ما مهارات  -ُ
 ؟ دراستهم للقصة القرآنية

 دل الناطقْب بغّب العربية َب مدين زاريا بنيجّبيا؟ة لناسبما مهارات القراءة ا٤ب -ِ
 ما ا٤بعايّب البلـز اتباعها عند توظيف القصص القرآم؟ -ّ
ا٤بقَبحة لتنمية مهارات الفهم القرائى لدل النػاطقْب  ما أسس كإجراءات االسَباتيجية -ْ

 ؟بغّب العربية ٗبدينة زاريا بنيجّبيا
 

 :رابعا: أىداف البحث
 :يةلاألىداؼ التاٙبقيق إٔب  يسعى ىذ البحث

ٗبدينة زاريا  الناطقْب بغّب العربيةالواجب تنميتها لدل  الفهم القرائىٙبديد مهارات  -ُ
 من خبلؿ دراستهم للقصة القرآنية .

ية مقَبحة لتدريس القصة القرآنية لتنمية مهارات إسَباتيجٙبديد أسس كإجراءات  -ِ
 ٗبدينة زاريا .الناطقْب بغّب العربيةلدل  الفهم القرائى
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الناطقْب بغّب لدل  الفهم القرائىالقصة القرآنية ُب تنمية مهارات  فعالية تدريسمعرفة -ّ
 ٗبدينة زاريا. لعربيةا

الناطقْب بغّب العربية لدل  بتنمية مهارات الفهم القرائىعوامل ا٤برتبطة الٙبديد أىم  -ْ
 َب مدينة زاريا بنيجّبيا.

إبراز دكر تنمية الفهم القرائى َب عملية التعليم للناطقْب بغّب العربية مع الوقوؼ على  -ٓ
 القراءة.أفضل الوسائل كطرؽ الٌب تستخدـ عند ٩بارسة 

 
 
 

 خامسا : أىمية البحث:
 :: تطبيقي ، كالثام : نظرم اجانبْب اثنْب: أحدٮبتتلخص أٮبية البحث َب 

 الجانب النظرى  - أ
 

يسعى ىذا البحث إٔب كشف كيفية توظيف القصة القرآنية ٕبيث تكوف إحدل  -ُ
٫بو الباحثْب كالدارسْب  الفهم القرائىأساليب الَببوية القائمة على تطوير مهارات 

 للقرآف الكرمي.
الفهم القرائى لدل تقدمي مقَبحات لتطوير أساليب التدريس كتنمية مهارات  -ِ

 .الناطقْب بغّب العربية
يسعى إٔب رفع مستول التحصيل ا٤بعرَب كتنمية بعض مهارات الفهم القرائى ا٤بتعلقة  -ّ

 بالقصة القرآنية.
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لصعوبات الٌب يعاىن منها دراسى اللغة العربية يقدـ برنا٦با مقَبحا يسمح بتجاكز ا -ْ
 لغّب الناطقْب هبا.

 الجانب التطبيقى  - ب

 لجهات التالية :ةلفيدمنتائج ىذا البحث  تكوف يتوقع الباحث أف

، الفهم القرائىالطبلب: فهم ا٤بستفيد األكرب، حيث إف فقد مهارات  -ُ
 سيؤدم إٔب عدـ حصوؿ التبلميذ على الغاية ا٤برجوة من الَببية كالتعليم. 

مهارات ا٤بعلمْب كا٤بعلمات: كذلك من خبلؿ إجراءات البحث َب تنمية  -ِ
 ، ألف ا٤بعلم ىو العمود الفقرل للعملية التعليمية كالَببوية.الفهم القرائى

٤بسئولية ا٤بباشرة لَببية أكلياء األمور: إف اآلباء ىم الذين تقع على عاتقهم ا -ّ
أبناءىم الَببية اإلسبلمية الصحيحة ، كىم ا٤بسئولوف أيضا عن متابعة مسّبة 

 لديهم . الفهم القرائىأبنائهم التعليمية كتنمية مهارات 
الباحثْب: يفسح ىذا البحث اجملاؿ أماـ الباحثْب إلجراء ٕبوث كدراسات  -ْ

ية مقَبحة لتدريس القصة القرآنية على تنمية إسَباتيجمستقبلية حوؿ فاعلية 
 َب مراحل تعليمية ٨بتلفة . الفهم القرائىمهارات 

القائمْب على ٚبطيط كتطوير ا٤بناىج : إف ىذا البحث يكشف للمهتمْب  -ٓ
بتخطيط كتطوير ا٤بناىج أٮبية القصة القرآنية كضركرة االىتماـ بو ٗبهارات 

 ل ا٤بقررات الدراسية .ليتم تضمينها َب ٧بتو  الفهم القرائى

 
 ثامنا : مصطلحات البحث:

 الفاعلية
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علػػػى التػػػأثّب، فالفاعليػػػة : ىػػػى  الفاعليػػة لغػػػة مصػػػدر صػػػناعى مػػػن فاعػػػل أل مقػػػدرة الشػػػئ
 . ُكسيلة كدكاء كحل

كيعرفهػػػا منػػػّب كىبػػػو ا٣بػػػازف بأهنػػػا : مػػػدل األثػػػر الػػػذل ٲبكػػػن أف ٙبدثػػػو ا٤بعا١بػػػة التجريبيػػػة 
 .ِأحد ا٤بتغّبات التابعةباعتبارىا متغّبا مستقبل َب 

"كيعرب مصطلح الفاعلية عن مدل األثر الذل ٲبكن أف ٙبدثو ا٤بعا١بة التجريبية باعتبارىا 
متغّبا مستقبل َب أحد ا٤بتغّبات التابعة ، فهو مدل أثر عامل أك بعض العوامل ا٤بستقلة على 

 (.ِّص ، ََِّعامل أك بعض العوامل التابعة" . )حسن شحاتة كزينب النجار ، 

كا٤بقصود هبا َب ىذا البحث مدل األثر الذل ٲبكن أف ٙبدثو مهارات تدريس القصة 
هارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية القرآنية )باعتبارىا متغّبا مستقبل( َب تنمية م

القبلى  )باعتبارىا متغّبا تابعا( ، كتقاس ىذه الفاعلية  بالفرؽ بْب التطبيقْب با٤بستول ا٤بتقدـ
 كالبعدل ألدكات البحث .

 الفهم القرائي: 

( بأنػػو "العمليػػة العقليػػة الػػٍب تعتمػػد علػػى تعػػرؼ الرمػػوز ُٖٗ: َََِعرفػػو عبػػد ا٢بميػػد )
 .(ّ)ا٤بكتوبة كتفسّبىا كربطها بداللتها ُب ضوء ا٣بربة الثقافية للمعلم

النص مسػتخدما ( بأنو: "عملية يقـو هبا القارئ للتفاعل مع ّٖ: ََُِكيعرفو موسى )
 .(ْ)خرباتو السابقة، كإشارات السياؽ الستنتاج ا٤بعام ا٤بتضمنة ُب النص"

                                                             
1

262،ص3،ج1،طلسانالعربابنمنظور،
2

16،دارالنشرللجامعيينبيروت،ص1،طالنفسعلممعجممصطلحات(1565منيروهبالخازن،)

ليطح ي  لفجلاعليمليطلغ ليطعتضي ،ليطكويت،لمكاض ليطيفحلطلمشتلويطاوزيع.م(:ليألت طيبل3000(عض يهلللعض ليطحمي ل (2
م(:لأ تلإتاتيايدي لم لوتيءليطمعتف لفجلاحتدينلأممد طليطيتدمليطرتيمدجلويطدوعجلضمد ل3007(لم طيىلإتم عيللموتىل (4

ماد جليألتدمل لطد ملافميددثليطمتحلد ليإلع ي يد ،لمدنلضحدوثليطمددؤامتليطعلمدجليأل ولل:ل وتليطردتيءةلفدجلاعلددملوتيءليطمعتفد لوين
ل.777ل-96،صل73ل-77يطموي ليط تيتي ليطمخالي ،ليطممعر لفجليطياتةلمنل
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 كيستنبط الباحث من خبلؿ التعريفات السابقة ما يلي:

 أف الفهم القرائي ٰبتوم على العديد من ا٤بهارات كالعمليات العقلية. .ُ

 ٤بكتوب.يعتمد الفهم القرائي على التفاعل اإلٯبايب بْب القارئ كالنص ا .ِ

كيعػػرؼ الباحػػث الفهػػم القرائػػى إجرائيػػا بأنػػو "عمليػػػة عقليػػة معرفيػػة تقػػـو علػػى فهػػم معػػػُب 
 من خبلؿ التجارب السابقة. كالقدرة على تطبيق األفكار كتفسّبىا الكلمة كا١بملة

 مهارات الفهم القرائي:

العامػة كالتمييػز بػْب "ربػط معلومػات الػنص ٖبػربات القػارئ السػتنتاج الفكػرة يعرفها الزيُب بأهنػا 
األفكػػار الرئيسػػة كالفرعيػػة، كإداراؾ مػػا بػػْب السػػطور مػػن أفكػػار ضػػمنية، كتفسػػّب ا٤بفػػردات اجملازيػػة، 

 .(ُ)(ْْٖ: ََُِكاستنتاج أغراض الكاتب كدكافعو )الزيِب، 

"عملية ربط خػربة القػارئ بػالرمز ا٤بكتػوب، كيشػمل ىػذا الربػك إلٯبػاد كما يعرفها زىراف بأهنا 
من خبلؿ السػياؽ، كاختيػار ا٤بعػُب ا٤بناسػب، كتنظػيم األفكػار ا٤بقػركءة كتػذكرىا كاسػتخدامها ا٤بعُب 

 .(ِ)(َّٕـ، ََِٕفيما بعد ُب األنشطة ا٢باضرة كا٤بستقبلية )زىراف، 

بأهنػػا: ٦بموعػػة مػػن ا٤بهػػارات الػػٍب عو١بػػت ُب  إجرائيػػامهػػارات الفهػػم القرائػػي كيعػػرؼ الباحػػث 
دركس اللغػػػػة العربيػػػػة، كتتمثػػػػل ُب التعػػػػرؼ علػػػػى ا٤بفػػػػردات كاسػػػػتخبلص األفكػػػػار، كإدراؾ القػػػػيم، 

 كتتدرج ٗبستويات الفهم ا٢برُب، كالفهم االستنتاجي كالفهم التعددم.

 كيرل الباحث أف أىهمية الفهم القرائي تتمثل فيما يأٌب:

 فكّب لدل الطبلب.تنمية عمليات الت .ُ

                                                             

(محمدد ليطتددي ليطزيمددج:لضتمدد مفلمراددتحلفددجلمحددوليطددمصلومدد ملفع طياددرلفددجلامميدد ليطيتددمليطرتيمددجلألممدد طلماموعدد لمدددنل(7
ل.17عيطم وصلط مليططفبليطمعلمين،لمدل لكلي ليطاتضي ،لد مع ليطمم وتة،ل

م(:ليطميدد ايمليطلغويدد لعمدد ليألطيدد للمأتتددت لومتدد تيتلا تيتددت لوارويمتدد م،لعمدد ن،ل يتليطمتدديتةل3001(ح مدد لزاددتينل (3
طلمشتلويطاوزيع.
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 السبيل إٔب ٙبقيق النجاح ُب ٝبيع ميادين ا٢بياة. .ِ

 اختصار الوقت كا١بهد بالنسبة للمتعلم. .ّ

 

 :  التدريس

من جذر )درس( كدرس ُب اللغة أم عانده حٌب انقاد ٢بفظو.كقيل ُب اللغة التدريس "
 –الدرس أم أكثرت من القراءة حٌب حفظتو.    -أم قرأت كتاب.درست السورة   -درست 

 .  (ُ)"ىو ا٤بقدار من العلم ييدرىس ُب كقت ما

. ككفق تلك ا٤بعاجم كالٍب ظهر  Teachليزية معناىا ٪بإلااللغة تدريس كفق ا٤بعاجم كال"

 معناىا:  Teachف أمرة يظهر  ألكؿهبا ا٤بصطلح 

 .عطاء ا٤بعلوماتإ -ُ

 .توصيل شيء ما مثل مهارة أك معرفة  -ِ

 .قناع شخص ما بفعل شيء عن طريق العقاب أك الثواب إ -ّ

 . "تعليم شخص ما التعليمات ا٣باصة بعمل شيء معْب -ْ

 ( Teaching as a means of communication)عملية اتصاؿىو :ُب االصطبلحالتدريسك

االتصاؿ ليس جملرد االتصاؿ إ٭با ىي من أجل إيصاؿ رسالة معينة من ك ، بْب ا٤بعلم كالطالب

 .علم أب الطالب مثل مهارات معينةا٤ب

                                                             

 .ُُٔ، ص ّ، ج ُ، ط لسان العربابن منظور،(ُ)
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 ،بْب ا٤بعلم كالطالب( Teaching as a means of cooperation)عملية تعاكف :التدريسو 

 طرؽ التفكّب كشعور كأفعاؿ ا٤بتعلم.ك يعاكف هبا ا٤بعلم الطالب على تعديل عملية التعلم، 

يستخدـ للداللة أف مصطلح التدريس َب الوقت ا٢باضر "(ُ)جاء َب )ا٢بصرل كالعنيزل("
على )علم تطبيقى إنتقائى( يشّب إٔب العمليات الٌب يقـو هبا ا٤بدرس مع طبلبو َب ا٤براحل 

كا١بامعية( ، كىو يستخدـ على عملية التعليم كالتعلم الٌب ٘برل   -التعليمية ا٤بتقدمة )الثانوية 
طبلبو َب حجرة الدراسة ضمن ا٤بدارس أك ما يسمى بالتعليم ا٤بدرسى ، أك التفاعل بْب ا٤بدرس ك 

 . "أك قاعة ااضرات أك ا٤بختربات

كلذا يعرؼ التدريس بأنو "عملية تربوية ىادفة كشاملة تأخذ َب اعتبارىا كافة العوامل 
للتعليم كالتعلم كيتعاكف خبل٥با كل من ا٤بعلم كالطبلب كاإلدارة ا٤بدرسية كاألسرة لتحقيق ما 

 . "ِا٤بنهجيةىداؼ الَببوية أك األيسمى ب

 المهارة

، أك ىى ا٢بذؽ كا٤بهارة لغة: ىى مصدر مهر. كىى القدرة على أداء عمل ٕبذؽ كبراءة "
 .َّب الشئ كاإلحكاـ لو كاألداء ا٤بتقن لو

يقاؿ مهر الشئ مهارة أل أحكمو كصار بو حاذقا فهو ماىر ، كيقاؿ مهر َب الصناعة 
 فيو فهو متمهر.كالعلم كغّبٮبا. كيقاؿ ٛبهر َب كذا أل حذؽ 

كا٤بهارات اللغوية : ىى القدرة البلزمة الستخداـ لغة ما، كىى الفهم كالتحدث كالقراءة 
 . ُكالكتابة

                                                             

 . ِْ-ِّص د.ط ، ، طرق التدريس العامةا٢بصرل كالعنيزل، (ُ)
 .ِٔص د.ط ، مصدر سابقا٢بصرل كالعنيزل، (ِ)2
3

،دارالكتبالعلميةبيروت535،ص15،ج1،طلسانالعربابنمنظور،



 

24 
 

فقد تعددت اجملاالت الٌب تتواجد هبا ا٤بهارات كبذلك ٚبتلف تعريفات ا٤بهارة تبعا 
لباحث أف ما يهمنا للمجاؿ الذل يتم تعريفها فيو ، كٗبا يتبلءـ مع طبيعة ىذا اجملاؿ ، كيرل ا

عدة تعريفات للمهارة َب اجملاؿ  (ِ)ىو تعريف ا٤بهارة َب اجملاؿ الَببول كقد كرد َب )عثماف(
 :هاالَببول من

بأهنا األداء السهل الدقيق جملموعة من اإلجراءات "(ّ))أبو سريع(كفاء عرفتها " -ُ
على الفهم كالتدريب ٤با يتعلمو الفرد عقليا كحركيا  الدالةكا٣بطوات كالعمليات 

 . "كا١بهد لتحقيق األىداؼ ا٤بنشودة استخداـ الوقتالكاَبمع 
على أهنا نشاط معقد يتطلب فَبة من التدريب ا٤بقصود "(ْ))ا٢بيلة(٧بمد عرفها  -ِ

 . "كا٤بمارسة ا٤بنظمة كا٣بربة ا٤بضبوطة ٕبيث يؤدل بطريقة مبلئمة
( ُٔٓ، : َََِ،  Oxford)َب )قاموس أكسفورد ) كقد كرد للمهارة -ّ

جيدة نتيجة صحيحة ك لقياـ بعمل شئ ما بطريقة قدرة اإلنسانل"تعريف على أهنا 
 ."للتدريب كا٤بمارسة

أك األداء السهل "تعريفا للمهارة على أهنا  (ٓ)بينما جاء َب )اللقاىن كا١بمل( -ْ
اإلنساف حركيا كعقليا مع ٤با يتعلمو كذلك الدقيق القائم على الفهم البسيط 

 ."توفّب الوقت كا١بهد كالتكاليف

                                                                                                                                                                                      
 . ِٖٗص ،  ِط، معجم مصطلحات التربوية المعرفة فى المناىج وطرق التدريس:  اللقاىن كا١بمل ، (ُ)1
طالب شعبة المالبس فعالية استخدام استراتيجية تعليم األقران فى تنمية األداءات المهارية لدى : عثماف ، (ِ)

جامعة حلواف ، ٕبث مقدـ للحصوؿ على درجة ا٤باجستّب َب الَببية ٚبصص مناىج كطرؽ  -الجاىزة بكلية التربية
 .َْص د.ط ، التدريس ، 

أثر استخدام استراتيجية تدريس مقترحة لتدريس الحاسب اآللى لطالب الثانوية التجارية على  :أبو سريع، (ّ)
 ، رسالة ماجستّب ، كلية الَببية ، جامعة عْب مشس .ُٔص ط ، د.، اكتساب مهاراتو

 .ّٕٓ-ّٔٓص  ،ِط ، طرائق التدريس واستراتيجياتو: ا٢بيلة ، (ْ)
 . ِْٗص ،  ِط، معجم مصطلحات التربوية المعرفة فى المناىج وطرق التدريس:  اللقاىن كا١بمل ، (ٓ)
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كبناء على ذلك يرل الباحث أف ا٤بقصود با٤بهارة َب ىذا البحث أهنا "القدرة على 
استخداـ كتطبيق ا٤بعارؼ كا٣بربات العلمية َب التفكّب كذلك عن طريق الفهم كا٤بمارسة كبدرجة 

٤بتاحة لتحقيق تكلفة ك٦بهود َب ضوء اإلمكانات امناسبة من السرعة كالدقة كاإلتقاف كبأقل 
 . األىداؼ ا٤بنشودة"

 .(ُ): ٭با الشئ أل زاد ككثر التنمية

كيعرؼ الباحث كلمة التنمية إجرائيا : بأهنا عملية شاملة هتدؼ إٔب إحداث زيادة َب 
٤بواجهة قدرة التبلميذ الصف األكؿ اإلعدادل على التفكّب إلشباع حاجتهم ا٤بادية كا٤بعنوية 

 مشكبلهتم كحلها ذاتيا .

 :القصة القرآنية

فعػػل القػاص إذا قػػص القصػػص، كالقػػاص  ىػػي لغــةبػػأف القصػة "أشػار ابػػن منظػػور َب لسػاف العػػرب 
ىػػو الػػذل يػػأتى بالقصػػة علػػى كجههػػا ، كأنػػو يتتبػػع معانيهػػا كألفاظهػػا . كيقػػاؿ قصصػػت الشػػئ إذا 

أل :   [11]القصصصص:(   ۆ ھ ے ے ۓ): ه شػػيئا بعػػد شػػئ، كمنػػو قولػػو تعػػأبتتبعػػت أثػػر 
عليو ا٣بػرب قصصػا أل : أعلمػو بػو كأخػربه ، كتقصػص ا٣بػرب  يقاؿ قص   ،ا٣برب :اتبعى أثره، كالقصة

. كقػػػد أشػػػار "(ِ)تتبعػػػو، كالقصػػػة تػػػأتى ٗبعػػػُب ا٢بػػػديث ، قصصػػػت ا٢بػػػديث أل ركيتػػػو علػػػى كجهػػػو
: تتبعػو ، كمنػو قولػو تعػأب"ره أل : صاحب ٨بتار الصحاح إٔب ما يؤيد ىذا ا٤بعػُب َب قولػو قػص أثػ

 [64]الكهف:(   ڃ چ چ چ چ ڇ)

ۓ ۓ ﮲ ﮳ ): ٢بػديث ركاه علػى كجهػو كقولػو تعػأب، كالقصة ا٢بديث كاألمػر ، كاقػتص ا

 [3]يوسف:(   ﮴ 

                                                             

 .ٔٓٗ:  ، صْط ،المعجم الوسيط ٦بمع اللغة العربية، :(ُ)
 .ّٖ-ِٖ، ص ٕ: " لساف العرب " ، ج ابن منظور ،(ِ)
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 ."(ُ)أل : نبْب لك أحسن البياف

بْب )القصص( بفتح القاؼ ، ك )القصص( بكسر القاؼ ، فالقصص بفتح  ؽه رٍ فػى ثىػم ةى ك 
 . (ّ). أما القصص بكسر القاؼ فتعُب : ٝبع القصة الٌب تكتب (ِ)القاؼ تعُب ا٣برب ا٤بقصوص

أف كلمة )القصص( بالفتح تشّب إٔب طريقة "رأل البعض  بعد ذكر التعريفات السابقة
)القصص( بالكسر فتشّب إٔب األحداث كاألخبار كاألمور أما ، ك قص األخبار كعرض األحداث

الٌب ٝبعتها القصة كحوهتا ، كالقرآف الكرمي ٓب يستعمل لفظ )القصص( إال بالفتح كلعل َب ذلك 
 ."(ْ)إشارة إٔب ٛبيز طريقة القرآف كأسلوبو َب عرض ىذه األحداث كالوقائع الٌب تضمنتها قصصو

: " ىو تتبع آثار  )السباعى( بأهنافقد عرفها  في االصطالح،القصة القرآنية وأما 
ا٤باضية كإيراد مواقفهم كأعما٥بم كٖباصة مع رسل ا إليهم ، مع إظهار الدعوات كأخبار األمم 

 .(ٓ)"، مع الَبكيز على مواطن العربة كالعظةكذلك بأسلوب حسن ٝبيل فيهم ،

جاء ُب القرآف من حكاية آثار كيعرؼ الباحث القصة القرآنية إجرائيا على أهنا "ىى ما 
كأخبار األمم ا٤باضية قبل بعثة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ، كذلك لتحقيق غاية تعليمية 

 كتربوية، فمن ىذا كاف القرآف ُب كل سياقاتو القصصية يركز دائما على  موطن العربة كالعظة".

كبعد ا٢بديث عن مقدمة البحث كا٤بنهج ا٤بتبع كأٮبية البحث كمصطلحاتو، سننتقل إٔب الفصل   
 الثاىن للحديث عن األدب النظرل بالتفصيل ٍب الدراسات السابقة.

                                                             

 .ِِٗص د.ط ، ، مختار الصحاح: الرازل ، (ُ)
 ابن منظور ،مرجع سابق .(ِ)
 .ّْٕ، ص  ِ، طالكليات: الكفول ، (ّ)
 ، رسالة دكتوره غّب منشورة ، كلية ِٓص د.ط ،،  اتجاىات التأليف ومناىجو فى القصص القرآنىقور ، : الد(ْ)

 الشريعة ، جامعة الّبموؾ ، األردف .
 . َّ، ص  ُ" ، ط القصة فى القرآن الكريم: "  السباعى ،(ٓ)
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 الفصل الثانى
 اإلطار النظرى العام والدراسات السابقة 

 ويتناول الحديث عن :
 مهارات القراءة 
 الفهم القرائى 
  القرأنيةالقصة 

 تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بها 
 الدراسات السابقة 
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 الفصل الثانى 
 األدب النظرى والدراسات السابقة

 
 مقدمة

القراءة كأٮبيتو ٍب الفهم القرائى، كما يتناكؿ ا٢بديث  يتناكؿ ىذا الفصل ا٢بديث عن 
عن القصة القرآنية كعناصرىا كخصائها كأىدافها ككذلك مناىج البحث كالتأليف َب عرض  أيضا

 قصص القرآىن. كفيما يلى كصفا للعناصر السابقة.

 :ما يلي كيشمل ىذا الفصل على

 مباحث:عدة اإلطار النظري، وتحتو  :أوال 

 ا٤بهارات القرائية: المبحث األول

 القرائىمفهـو الفهم : المبحث الثانى

 القصة القرآنية: المبحث الثالث

 تدريس اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا :المبحث الرابع

 .الدراسات السابقةثانيا: 
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 ويشمل البيان على : المهارات القرائية: المبحث األول

 مفهوم القراءة

 أىمية القراءة

 أىداف تعلم القراءة

 مهارات القراءة

 أقسام القراءة

 تدريس القراءةطرائق 

 مظاىر الضعف فى القراءة

 أسباب الصعف

 مقترحات لعالج ىذا الضعف
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 المهارات القرائية: المبحث األول

لفهم ما ترمي إليو من ا٤بعام، سواء  الرموز ا٤بكتوبة  التعرؼ علىالقراءة: ىى عملية 
 ،أك مسموعة ،أصوات مهموسةكانت القراءة نظرا إٔب الرموز ا٤بكتوبة فقط، أك مع ٙبويلها إٔب 

من  معينةككلما استوعب الفرد حصيلة  ،عينةىى الكلمات الٌب ٙبمل دالالت م الرموزكىذه 
كىذه النافذة ا٤بفتوحة  ،كفهم ما يدكر حولو ،كلما اتسع أفقو  ،ىذه الكلمات ذات الدالالت

 على ايط الى

كا٣بربات ا٤بتنوعة. ف ذا كانت  ،كىى كسيلة اكتساب ا٤بعارؼ ،للفرد كالعآب ا٣بارجى
بنقلو إٔب  ذلكك  ،ف ف القراءة توسع مداركو ،ا٢بياة تساعد الفرد على النمو كالتعامل مع الغّب

 . ُآفاؽ كاسعة

أنزؿ  -عز كجل -كإف من الدالئل الواضحة على أٮبية القراءة َب حياة الفرد كاجملتمع أف ا٤بؤب 
چ )) :َب قولو سبحانو كتعأب َب سورة العلق ذلكك  ،راءةأكؿ آية َب القرآف الكرمي ٙبث على الق

چ ڇ ڇ ڇ (. )العلق ک ک ک ک گ گ  ژ ژ ڑ ڑ  ڎ ڎ ڈ ڈ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  چ 
ُ-ٓ.)

 تعريف القراءة في االستعمال اللغوي:

مادة )قرأ( ُب اللغة العربية مهما ٙبولت كاشتق منها ف هنا تفيد ُب أصل الوضع: )ٝبع 
: )قراءة أك مقركء(  ،بعضو(شيء بشيء( أك )ضمو إٔب  كمن ىذا ٠بى الكبلـ ا٤بكتوب إذا تيًليى

                                                             
 .ُٔٔ( ، طرؽ تدريس اللغة العربية ، اإلسكندرية ، دار ا٤بعرفة ا١بامعية ، ص ُٗٗٗإ٠باعيل ، زكرياء ) ُ
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ألف سوره  كآياتو مضمومة إٔب  ها إٔب بعض، كالكتاب الكرمي قرآفألف القارئ يضم ا٢بركؼ بعض
 .ُبعضها البعض

ٍب نقل الكلمة إٔب كل ما يتلى كإف ٓب يبلحظ تىالًيًو أصل كضعو الذم ىو ا١بمع، فقلنا  
 القراءة كقصدنا ما يتكلم بو ا٤بتكلم ٩با ىو مكتوب أك ٧بفوظ من مكتوب، كىكذا. 

 التعريف االصطالحى للقراءة

فكّب كذات شكل ىرمى يرتبط بالت ،يعرفها عاشور كا٢بوامدة: "بأهنا عملية عقلية مركبة
كل درجة تفكّب تعتمد على ما ٙبتها كال تتم بدكهنا. فأما عملية   يث إفٕب ،بدرجاتو ا٤بختلفة

القراءة ٛباثل ٝبيع العمليات الٌب يقـو هبا ا٤بعلم َب التعليم فهى تستلـز الفهم كالربط 
 . ِكاالستنتاج

دراؾ بصرل أك إ ،: "تعرؼ كفهم كاستبصار أل تعرؼكيعرؼ بعض الباحثْب القراءة بأهنا
ألف  ،كىو إدراؾ ا٤بعاىن ٍب استبصار كىو أعمق من التعرؼ كالفهم بكثّب ،للرموز ا٤بطبوعة ٍب فهم

كتصور للنتائج كاالحتماالت  ،إ٭با ىو أيضا إدراؾ العبلقات ،االستبصار ليس ٦برد فهم للمعاىن
سن توقع ٤با كتنبؤ كح ،كدالالت ضمنية ،كإدراؾ ما كراء السطور من معاف خفية ،ا٤بتوقعة

 . ّمن قراءات كأحكاـ ذلككما سيَبتب على  ،ستكوف عليو األمور

كالفيسيولوجى  ،بأهنا: "عملية عقلية عالية التعقيد الرتباطها العقلى كيعرفها آخر
كىى تتجاكز حدكد اإلدراؾ  ،كا٢بالة النفسية ،إضافة إٔب حاسة النظر كأدات النطق ،إلنسافاب

                                                             
 ق ( "٨بتار الصحاح " ، دار القلم ، بّبكت ، لبناف . َٔٔالرازل ٧بمد بن أىب بكر ) ُ
 -( أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، دار ا٤بسرة ، عمافََِّعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، )ِ

 األردف ص 
 -ُُٕعماف ػ دار ا٤بيسرة للنشر كالتوزيع . ص  ، ُ( ، طرؽ التدريس اللغة العربية ، ط ََِٕمدكور على أٞبد ) ّ

ُّٕ. 
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منها التعرؼ إٔب  ،كتقـو على أبعاد متعددة ،كفهم معانيها ،إٔب حلهاالبصرل للرموز ا٤بكتوبة 
ا٢بركؼ ، كالكلمات ، كالنطق هبا مع الفهم الدقيق ٥با ، كنقدىا كالربط بْب حيثيات ا٤بادة 

 " . ُا٤بقركءة 

كالرسـو الٌب  ،دافعة تشمل تفسّب الرموز ،عملية انفعالية"بأهنا:  أخركذلك يعرفها 
 ،كىذه ا٤بعاىن ،كالربط بْب خربة السابقة ،كفهم ا٤بعاىن ٦بموعةعن طريق  يتلقاىا القارئ

 . ِ"كحل ا٤بشكبلت ،كالذكؽ ،كالتحكم ،كالنقد ،كاالستنتاج

أل االستجابة البصرية  ،أهنا "عملية تعرؼ الرموز كنطقها نطقا صحيحاب بعضهمكيعرفها 
ٍب فهم أل ترٝبة  ،ٍب النطق أل ٙبويل الرموز ا٤بطبوعة إٔب أصوات ذات معُب ،٤با ىو مكتوب

كليست َب الرمز  ،كىذه ا٤بعاىن َب الواقع تكوف َب ذىن القارئ ،الرموز كمنحها ا٤بعاىن ا٤بناسبة
 . ّذاتو"

كٙبويل الرموز ا٤بطبوعة إٔب  ،كتعرؼ القراءة عند "بدير" على أهنا "عملية فك الرموز
 . ْثلها لتشكل لغة ا٤بنطوقة ا٤بسموعة"أصوات ٛب

كبْب القارئ فكريا  ،كقد ذىب عبد ا٢بميد إٔب أف القراءة "عملية تفاعل بْب الرموز
ٍب ٙبديد موقف عقلى نفسى عاطفى ٫بو  ،كتذكقو ٤با يقرأ ،٩با يؤدل إٔب فهمو ،كبصريا ،كعقليا

                                                             
( ، "االستعداد لتعلم القراءة تنميتو كقياسو َب مرحلة رياض األطفاؿ " ، ََِِعبد الرٞبن ، سعد ك ٧بمد ، إٲباف زكى ) ُ

 . ّٕ، مكتبة الفبلح القاىرة ، ص  ُط 
الكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية ك ََِِالبجة عبد الفتاح ) ِ

ُِِ. 
( ، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار ََِّالديلمى ، طو على حسْب كالوائلى ، سعاد عبد الكرمي عباس ) ّ

 .َُّأردف ص  -الشركؽ عماف
القاىرة، عآب الكتب ،  –( ، التعلم اإلٯباىب كصعوبات التعلم رؤية نفسية تربوية معاصرة ، مصر ََِٔبدير ، كرٲباف ) ْ

 .َُٔص 
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تلك التفاعبلت مع ا٤بادة ا٤بقركءة حيث تتحوؿ  ،اقف َب ا٢بياةو كمن ٍب توظيف تلك ا٤ب ،ما يقرأ
 . ُتوجو بشكل مباشر خربات الفرد" ،إٔب أ٭باط سلوكية

 

 السابقة على التعريفات بتعقي

كا٢باصل من ىذه التعريفات ا٤بذكورة كلها، أف القراءة نظر إٔب ا٢بركؼ ا٤بكتوبة كالتأمل 
فيها ٧باكال الكشف عن رموزىا لتبْب عن الداللة الٍب ضمنها كاتبها، فهي إذف عملية تتطلب 
من اإلنساف القائم هبا أف يصرؼ ٥با حواسو خاصة بصره، ٍب عقلو ليستوعب ما ىو مكتوب، 

مباشر كىو الوصوؿ إٔب ما قصده الكاتب، كىدؼ آخر غّب مباشر، كىو ٧باكلة ك٥با ىدؼ 
 ا٤بقركء ُب ا٢بياة اليومية.من االستفادة 

 أىمية تعلم القراءة

نزؿ بو جربيل عليو السبلـ على  أكؿ ماكفيها شرفا أهنا يك  ،القراءة غذاء الركح كالعقل
كالعلـو  ،َِب اكتساب ا٤بعارؼ كا٣بربات ةأٮبية كبّب ٥با القراءة . ك نبينا ٧بمد صلى ا عليو كسلم

إذ يقرأ  ،خرتو على السواء. كتعترب القراءة مقدمة على الكتابةآك  ،الٌب تنفع اإلنساف َب حياتو
تقـو اليد  ،كصورا ذىنية ،ككلمات ،إلنساف عندما يتقن القراءة أحرفااف ،اإلنساف أكال ٍب يكتب

 كلو على صفحات الدفَب.  ذلكبرسم 

ف ٲبتلكها الفرد َب أف ف القراءة تعد من أىم ا٤بهارات الٌب ٲبكن  ،إٔب جانب ذلك
كمضاعفة فرص  ،كالسبيل إٔب توسيع آفاؽ الفرد العقلية ،ألهنا كسيلة التفاىم كاالتصاؿ ،اجملتمع

                                                             
، دار  ُ( ، أنشطة كمهارات القراءة كاالستذكار َب ا٤برحلتْب االبتدائية كاإلعدادية ، ط ََِٔعبد ا٢بميد ، ىبة ٧بمد ) ُ

 األردف . –صفاء ، عماف 
 .ّأردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓلديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد )ا ِ
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فَباث  ،ُكما أف ٥با قيمتها االجتماعية  ،ككسيلة من كسائل التذكؽ كاالستماع ،ا٣بربة اإلنسانية
عن طريق ما يدكف كما  ،كمن فرد إٔب فرد ،ينقل من جيل إٔب جيل ،اإلنساف الثقاَب كاالجتماعى

كما أف التواصل   ،كَب أل كقت يشاء ،تكوف َب متناكؿ كل فرد ٕبيث أكيطبع من كتب ،يكتب
 ،يةكيدعم الركابط االجتماع ،يساعد على رفع مستول ا٤بعيشة أفعن طريق ا٤بادة ا٤بكتوبة ٲبكن 

 . ِكتعميق العواطف اإلنسانية،كيساعد أيضا على الذكؽ

كإذا  ،كيرل الفيلسوؼ اال٪بليزل )فرنسيس بيكوف( أف القراءة تصنع اإلنساف الكامل
، لوجد أهنم قرءكا َب طفولتهم فأحسنوا فهما كٛبثبل ،ٕبث الفرد َب حياة ا٤بتفوقْب َب حياة البشرية

 . ّفحققوا األصالة كاإلبداع ،مٍب أضافوا آلية من بنات أفكارى منك 

كىو التعرؼ  ،٥با جانباف: ا١بانب اآلٔب،ك كالقراءة كاحدة من أىم ا٤بهارات اللغوية األربع
كجانب حركى ذىُب  ،كالقدرة على تشكيل الكلمات كا١بمل منها ،على أشكاؿ ا٢برؼ كأصواهتا
 ،بْب ا١بانبْب اآلٔب كاإلدراكىحواؿ كال يكمن الفصل ٕباؿ من األ ،يؤدل إٔب فهم ا٤بادة ا٤بقركءة

فالقراءة تصبح  ،كالضعف ،إذ تفقد القراءة داللتها كأٮبيتها إذا اعَبل أل جانب منها الوىن
كال ٲبكن أف تكوف قراءة إذآب  ،كاستيعاب ما يقرأ،ببغاكية إذآب يكن القارئ قادر على الفهم

 ،كا١بمل ،كالكلمات ،للحركؼ يكن قادرا على ترٝبة ما تقع عليو عيناه إٔب أصوات مسموعة
على نوعى  ذلكلتكوف ىناؾ قراءة با٤بعُب الدقيق ينطبق  ،كىنا يلتقى ا١بانباف اآلٔب كاإلدراكى

                                                             
األردف ، ص  –، الدار العلمية الدكلية ، عماف  ُ( ، طرؽ تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة ، ط َََِا٢بسن ، ىشاـ ) ُ

ُٕ. 
 .ٖٗعآب الكتب القاىرة ، ص  ُ( ، تنمية ا٤بهارات اللغوية للطفل ، ط ََِِبدير ، كرٲباف كصادؽ ، إٲبيلى ) ِ
 .ّأردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ّ
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ف ف القراءة  ،ف ف كانت ا١بهرية ٙبتاج إٔب جانب الصوتى كاإلدراكى معا ،القراءة ا١بهرية كالصامتة
 . ُة إٔب دالالت كمعافالصامتة ٙبتاج إٔب القدرة على ترٝبة ا٤بادة ا٤بقركء

كىى عملية يراد هبا إٯباد الصلةبْب لغة  ،كالقراءة أسلوب من أساليب النشاط الفكرل
كعلى  ،كاأللفاظ الذل تؤدل ىذه ا٤بعاىن ،كتتألف لغة الكبلـ من ا٤بعاىن ،الكبلـ كالرموز الكتابية

كالرمز ا٤بكتوب.  ،يؤديو ىذا األساس ف ف عناصر القراءة تتكوف من: ا٤بعُب الذىىب كاللفظ الذل
أل االستجابة البصرية ٤با ىو  ،كنطقها نطقا صحيحا ،كقيل إف القراءة ىى عملية تعرؼ الرموز

ل ترٝبة الرموز أإٔب أصوات ذات معُب، ٍب الفهم،  ال ٙبويل الرموز ا٤بطبوعة ،ٍب النطق ،مكتوب
كىذه ا٤بعاىن َب الواقع تكوف َب الذىن القارئ كليس َب الرمز  ،كمنحها ا٤بعاىن ا٤بناسبة ،ا٤بدركة

فهى َب  ،كإف القراءة َب ا٤برحلة األساسية ٚبتلف َب الواقع باختبلؼ حلقات التعليم فيها ،ذاتو
 . ِالصف األكؿ األساسى تأخذ منحى حاصا يسميها ا٤بربْب ا٥بجاء

 ،رء من االطبلع كا٤بعرفة مثل اإلذاعةكعلى الرغم من تنوع الوسائل الثقافية الٌب ٛبكن ا٤ب
ألف القراءة تفوؽ كل ىذه  ،إال أنو ٰبتاج دائما إٔب القراءة ،كاإلنَبنت ،كالسينما ،كالتلفاز
 ،٤با ٛبتاز من السهولة كالسرعة كا٢برية، فبل ىى تقيده بزمن معْب مثل اإلذاعة كالتلفاز ،الوسائل

كعن طريقها يتصل الفرد بغّبه ٩بن  ،كاإلنَبنت  كال ٔبهاز حاسوب ،كال ٗبكاف ٧بدد كالسنيما
كبيئة قاصرة. كال  ،كلوال القراءة لعاش ا٤برء َب عزلة عقلية ،تفصلو عنهم مسافات الزماف كا٤بكاف

بد من القراءة عند الرغبة َب التعلم. إذ القراءة ىى ا٤بفتاح الذل يدخل بواسطتو أل شخص إٔب 
 ،جهل ا٤برء بالقراءة أكضعفو فيها إٔب فشلو َب تلقى العلـوكرٗبا أدل  ،٦باالت العلـو ا٤بختلفة

كأبعدىا عن  ،أقل كسائل ا٢بصوؿ على ا٤بعارؼ كلو ذلككمن ٍب فشلو َب ا٢بياة. كالقراءة فوؽ 

                                                             
، دار صفاء ،  ُكاإلعدادية ، ط  ( ، أنشطة كمهارات القراءة َب ا٤برحلتْب االبتدائيةََِٔعبد ا٢بميد ، ىبة ٧بمد ، ) ُ

 األردف . –عماف 
أردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ِ

َُٓ. 
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 ،الوقوع َب ا٣بطأ. كىى كسيلة فذة للنهوض َب اجملتمع كربطو بعضو ببعض عن طريق الصحافة
لبث ركح  ذلككالتعليمات كغّبىا. كىى كسيلة مهمة ك ،كاإلرشادات ،كاللوائح ،كالوسائل

كٲبكن تلمس أٮبية القراءة َب اجملتمع إذا تصورنا لو أف  ،التفاىم كالتقارب بْب أفراد اجملتمع
فالقراءة َب اجملتمع أشبو  ،إحدل الدكائر إمتنع موظفوىا عن قراءة ا٤بعامبلت كلو لفَبة كجيزة

 . ُمل النور إٔب أ٫بائوبالتيار الكهربائى ينظم بناءة كٰب

ٕبيث ال تقتصر األٮبية على الطالب  ،كيرل الباحث أف للقراءة دكرا مهما َب حياة الفرد
فالفرد َب ٝبيع مراحل حياتو ال يستطيع العيش بشكل طبيعى بدكف  ذلك،بل تتعدل  ،فقط

العيش حياة مقتبل العمر من الوسائل الٌب تساعد الفرد على َب القراءة  تلذا كان ،القراءة
 كتساب كافة أنواع العلـو كا٤بعارؼ الٌب ٰبتاجها َب حياتو.ا كمن خبل٥با يستطيع  ،طبيعية

 أىداف تعلم القراءة

 :ِكيشّب بعض الباحثْب إٔب أف أىداؼ القراءة تتمثل َب اآلتى

 ،القدرة على القراءة االستيعابية الواعية بالسرعة ا٤بناسبة كاستنباط األفكار العامة -ُ
 لومات ا١بزئية كإدراؾ ما بْب السطور من معاف كما كراء األلفاظ من مقاصد.كا٤بع

اللغوية باكتساب األلفاظ كالَباكيب كاأل٭باط اللغوية الٌب ترد َب  تبلميذإثراء ثركة ال -ِ
 النصوص القراءة.

 االستفادة من أساليب الكتاب كالشعراء ك٧باكاة ا١بيد منها. -ّ
 كالكتاىب( كتنميتو بأسلوب لغول صحيح.ارتقاء مستول التعبّب )الشفهى  -ْ

                                                             
 . ُٖاألردف . ص  –( ، األساليب ا٢بديثة لتدريس اللغة العربية ، دار يافا ، عماف ََُِأبو مغلى ، ٠بيح ) ُ
، ص ََِٔ( ك )عبد ا٢بميد َُٔ-َُٓ، ص ُٗٗٗ( ك )زقوت ٖٗ-ٖٖ، ص ُُٗٗراجع كل من )معركؼ،  -ِ

 (.ٔ، ص ََِٓ( ك )صاَب ُٖ-ُ، ص َََِ( ك )ا٢بسن ِْ
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توسيع خربات الطالب ا٤بعرفية كالعلمية كالثقافية ٗبا يكتسبو من بطوف الكتب  -ٓ
 كاجملبلت كالصحف كغّبىا من كسائل النشر كاإلعبلـ.

جعل القراءة نشاطا ٧بببا عند الطالب لبلستمتاع بوقت فراغو بكل ما ىو نافع كمفيد  -ٔ
 مسل.

َب العودة إٔب ا٤براجع كا٤بصادر  ذلككتساب ا٤بعارؼ كالعلـو ك توظيف القراءة َب ا  -ٕ
 كالوثائق كالبحوث كالدراسات ا٤بختلفة.

ٛبكن القارئ من ٙبقيق مردكد أفضل نوعا كأكثر كما ٔبهد أقل كزمن أقصر عند أداءه  -ٖ
نتيجة ٤با توفره مهارة القراءة لديو من اختزاؿ َب ا١بهد كالوقت مع  ذلكألعمالو ك 
 اإل٪باز.جودة َب 

فالقراءة  ،مساعدة الطالب على تعلم ا٤بواد الدراسية ا٤بختلفة َب ٝبيع مراحل التعليم -ٗ
كأف  ،ىى أداة التعليم األساسية كىى ا١بسر الذل يصل بْب اإلنساف كالعآب ايط بو

أل إخفاؽ َب السيطرة على ىذه ا٤بهارة سيؤدل إٔب اإلخفاؽ َب ا٢بياة ا٤بدرسية أكال 
 ٔب اإلخفاؽ َب ا٢بياة.كقد يؤدل إ

تأكيد الصلة كتعزيزىا بكتاب ا كسنة نبيو كاالعتزاز ٗبا خلفو لنا األباء كاألجداد  -َُ
 . ُكاألسبلؼ من تراث فكرل كعلمى كأديب كلغوم

غرس القيم كا٤بثل كا٤ببادئ الٌب يريد اجملتمع اكساهبا ألفراده كالتاثر هبا ٩با يدفع  -ُُ
 عنها. التبلميذ إٔب اعتناقها كالدفاع

 ،كنقد ،كاستنباط ،كاستدالؿ ،ٚبيل ،تنمية القدرات العقلية للمتعلمْب من: تذكر -ُِ
 كٙبليل.

                                                             
لبناف ، ص  –، دار النفائس ، بّبكت  ْ(، خصائص العربية كطرائق تدريسها ، ط  ُُٗٗمعركؼ ، نايف ٧بمود )ُ

ٖٖ-ٖٗ. 
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أداب  ةلعادات القرائية البناء مع مراعاتنمية ا٤بيل إٔب القراءة لدل ا٤بتعلمْب كاكساهبم ا -ُّ
القراءة َب التعامل مع الكتاب كا٤بادة كالقدرة التذكقية على نقد ا٤بقركء مع أفكاره 

 صوره كأساليبو.ك 
تكوين بعض اال٘باىات اإلٯبابية لدل الدارسْب: الشغف بالقراءة كاإلحساس با٤بتعة  -ُْ

 كاالحتفاظ با١بميل من الصور كاألساليب َب ذاكرة ا٤بتعلمْب.
 . ُرئ منهااتطويع القراءة لنوع ا٤بادة القرائية أدبية كانت أـ علمية كلغرض الق -ُٓ
اإلبداعية َب ٦باالت األدب ا٤بختلفة من خبلؿ إكساب الطالب القدرة على الكتابة  -ُٔ

 بية ا٤بتنوعة.دقراءتو ا٤بتنوعة للنتاجات األ
االرتقاء بفهم الطالب كتوسيع مداركو ٩با يؤىلو إٔب عمق التفكّب كالقدرة على اإلبداع  -ُٕ

 َب اجملاالت ا٢بياة كافة.
كا٤بفكرين فيتخذ االرتقاء بسلوؾ الطالب من خبلؿ قراءتو لسّب العلماء من القادة  -ُٖ

 . ِمن سلوكهم اإلٯباىب قدكة ٯبتذل هبا
تسهم َب بناء شخصية الفرد عن طريق تثقيف العقل كاكتساب ا٤بعرفة فعن طريقها  -ُٗ

يكتسب القارئ: ا٤بعارؼ كا٤بفاىيم كا٢بقائق كاألراء كاألفكار كالنظريات الٌب ٙبتويها 
 الكتب كالنشرات كالدكريات.

 ه ٩بن تفصلو عنهم ا٤بسافات الزمانية أكا٤بكانية.كصيلة االتصاؿ الفرد بغّب  -َِ
 تزكيد الفرد باألفكار كا٤بعلومات كإطبلعو على تراث ا١بنس البشرل. -ُِ
القراءة كسيلة النهوض باجملتمع كارتباط بعضو ببعض عن طريق الصحافة كالرسائل  -ِِ

 . ُكالؤلفات كالنقد كالتوجيو كرسم ا٤بثل العليا
                                                             

 .َُٔ -َُٓغزة ، ص  –، ا١بامعة اإلسبلمية  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗتة )زقوت ، ٧بمد شحاُ
، دار صفاء ،  ُ( ، أنشطة كمهارات القراءة َب ا٤برحلتْب االبتدائية كاإلعدادية ، ط ََِٔعبد ا٢بميد ، ىبة ٧بمد ، ) ِ

 .ِْاألردف ، ص  –عماف 
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بتكرين يبحثوف عن ا٢بقائق كا٤بعرفة بأنفسهم كمن جعل األطفاؿ مفكرين باحثْب م -ِّ
أجل منفعتهم ٩با يساعدىم َب ا٤بستقبل على الدخل َب العآب كمخَبعْب كمبدعْب 

 ال كمحاكْب أك مقلدين.
 . ِحب األدب كاللعب كدعم القدرة اإلبداعية كاالبتكارية باستمرار كحب اللغة -ِْ
 ؿ جديدة لدل األطفاؿ. القراءة ٥با دكر فعاؿ َب تكوين إىتمامات كميو  -ِٓ

 

 أقسام القراءة

 من حيث الغرض: -

 أغراض القراءة كثّبة جدة، ك٩با ذكره الباحثوف:

 قراءة التعرؼ كتكوين فكرة عامة عن موضوع كاسع -ُ
 القراءة التحصيلية -ِ
 القراءة التجميعية -ّ
 قراءة ا٤بتعة األدبية كالرياضة الفكرية -ْ
 قراءة التحليلية النقدية -ٓ
 كالتفاعل مع ا٤بوضوعقراءة التذكؽ  -ٔ
 .  ّقراءة التصحيحية -ٕ

                                                                                                                                                                                      
األردف ، ص  –، الدار العلمية الدكلية ، عماف  ُ( ، طرؽ تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة ، ط َََِا٢بسن ، ىشاـ ) ُ

َُ-ُْ. 
األردف ،  –، الركاد ، عماف  ُ( ، أكثر من طريقة لَبغيب طفلك ككاجباتو ، ط ََِٓصاَب ، شيماء حساـ الدين )ِ

ٔٗ . 
األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ( تعليم ََِِالبجة عبد الفتاح ) ّ

ِٕ-ّٕ. 
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 من حيث األداء -
 القراءة الصامتة -ُ
 القراءة ا١بهرية -ِ

 :أوال: القراءة الصامتة

فهى سرية ليس فيها صوت  ،تكوف بالعْب فقط: "فو الَببويك األدباء  كىي كما يشّب إليو
كٰبرص  ،كعقلو فقط وٗبعُب أخر أف القارئ يعتمد على عيني ،كال ٮبس كال ٙبريك لساف أكشفة

كاالنتباه إٔب ترتيب األفكار ك٘باكز  ،كحصر الذىن َب ا٤بقركء ،القارئ فيها أيضا على التأمل ا١بيد
االنشغاؿ با٤بثّبات ا٣بارجية. كلكى تكوف القراءة الصامتة صحيحة ٯبب على القارئ أف يقاـك 

 . ُأل نوع من أنواع االستسبلـ كالشركد الذىُب

ا٤بعاىن كاألفكار من خبلؿ انتقاؿ العْب بْب الكلمات كا١بمل دكف رؾ"فالقارئ  فيها يد
أل أف البصر كالعقل ٮبا العنصراف الفاعبلف َب ىذه القراءة  ،االستعانة بعنصر الصوت

كتوجيو كل اىتمامو  ،تسمى القراءة البصرية. فهى تعفى القارئ من االنشغاؿ بنطق الكبلـذلككل
 . ِبفهم ما يقرأ

 وفوائد القراءة الصامتةأىم مزايا 

 تتمثل فيما يلى كما يشّب إليو بعض الباحثْب:

إهنا أسلوب القراءة الطبيعية الٌب ٲبارسها اإلنساف َب مواقف ا٢بياة ا٤بختلفة يوميا ٥بذا  -ُ
 ٯبب تدريب التبلميذ عليها منذ الصغر

                                                             
أردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ُ

ُُٓ. 
األردف ص  –، الدار العلمية الدكلية ، عماف  ُة ، ط ( ، طرؽ تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابَََِا٢بسن ، ىشاـ )ِ

ُٕ. 
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كتساعد  ،زيادة قدرة الطالب على القراءة كالفهم َب دركس القراءة كغّبىا من ا٤بواد -ِ
كتزكده با٤بعارؼ الضركرية َب  ،كأهنا تشبو حاجاتو  ،على ٙبليل ما يقرأ كالتمعن فيو ذلك

 حياتو.
ألهنا تتيح لو تأمل العبارات كالَباكيب  ،كسيلة الطالب لزيادة حصيلتو اللغوية كالفكرية -ّ

دكء الذل كما أهنا تيسر ا٥ب  ،تنمية ثركتو اللغوية ذلككَب  ،كالتفكّب َب معانيها كألفاظها
 ٲبكنو من تعميق األفكار كدراستها كتعمل على توفّب جو من الطمأنينة للطالب.

ألهنا أسرع من القراءة ا١بهرية الٌب  ،زيادة سرعة القارئ للقراءة مع إدراكها للمعاىن -ْ
 يقرأ كما أكرب َب حالة قراءة الصامتة. ذلككالطالب ب ،تتطلب الَبكيز على الضبط

 ذلككتعودىم ك ،كتعودىم على االعتماد على النفس َب الفهم تشغل التبلميذ ٝبيعا -ٓ
 . ُحسن البلطبلع كفيها مراعاة للفركؽ الفردية بينهم

تساعد القراءة الصامتة على سرعة استيعاب ا٤بوضوعات ببمجرد النظر إٔب الكلمات  -ٔ
 كا١بمل كفهم مدلوالهتا كمعانيها.

بل إهنا ٘بلب  ،إٔب ا٤بلل الذل يصاحب القراءة ا١بهرية عادة القراءة الصامتة ال تدعو -ٕ
 ا٤بتعة كالسركر.

 كما أهنا تنمى دقة ا٤ببلحظة لديو.  ،تعود القارئ على الَبكيز كاالنتباه -ٖ
 تعطى القارئ الراحة ألعضاء النطق من جهة عدـ إجهاد النظر َب القراءة ا١بهرية. -ٗ

 . ِتستعمل َب ا٢بياة أكثر من القراءة ا١بهرية -َُ

 ، منها:مزايا القراءة الصامتة إال أنو يوجد لها بعض العيوبو مع كثرة على أن

 صعوبة تصحيح األخطاء -ُ

                                                             
 .ٖٕ( ، أساليب كطرؽ التدريس اللغة العربية ، الطبعة الثانية ، ص ََِِأبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )ُ
 .ُُٔ(، طرؽ تدريس اللغة العربية ، اإلسكندرية ، دار ا٤بعرفة ا١بامعية ، ص ُٗٗٗإ٠باعيل ، زكرياء )ِ
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 صعوبة التأكد من حدكث القراءة -ِ
 الضعاؼ تبلميذغّب مناسبة لل -ّ
 ه.  تبلميذالتتيح للمعلم متابعة  -ْ
 التدريب على األداء السليم للقراءة. تبلميذال هتيئ لل -ٓ
 .   ُعلى مواجهة ا١بماىّب تبلميذال تشجع ال -ٔ
 عدـ التأكد من سبلمة النطق كصحة ٨بارج ا٢بركؼ. -ٕ
 تبعث الطالب على ا٣بجل كاالنطواء كعدـ القدرة على التحدث أماـ األخرين. -ٖ
 عملية التقومي فيها ٙبتاج إٔب كقت كثّب. -ٗ

 ال ٲبكن االستفادة منها َب ا٤بواقف الٌب ٙبتاج إٔب ٛبثل ا٤بعُب. -َُ

 . ى من خاللها يمكن التدريب على القراءة الصامتةأىم الوسائل الت

َب حصص القراءة َب الكتب ا٤بقررة ٪بعل التبلميذ يقرءكف الدرس قراءة صامتة قبل  -ُ
 من مقدمة مشوقة أك أسئلة تستثّبىم على القراءة الصامتة. ذلكقراءهتم جهرا كالبد ل

 عقد مسابقات بْب التبلميذ َب سرعة االلتقاط كالفهم. -ِ
قراءة حرة خارج الصف ٍب مناقشة  ،الكتب ذات ا٤بوضوع الواحد أك القصصقراءة  -ّ

 .ذلك
البطاقات كىى من خّب الطرؽ للتدريب على القراءة الصامتة. كالبطاقات أنواع كثّبة  -ْ

كبطاقة اإلجابة عن  ،كبطاقة اختيار اإلجابة الصحيحة ،منها: بطاقة تنفيذ التعليمات
 . ِكقطعة االستيعاب ،كبطاقة التكميل ،كبطاقة األلغاز ،السؤاؿ

                                                             
أردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓ، طو كالوائلى ، سعاد )الديلمى  ُ

ُُٔ. 
 -، دار يافا العلمية ، عماف   ُ(، أساليب تعليم القراءة كالكتابة ، ط َََِأبو مغلى ، ٠بيح كسبلمة ، عبد ا٢بافظ )ِ

 ْٗاألردف ف ص 
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 . أىم إستخدامات القراءة الصامتة

 تستخدـ القراءة الصامتة َب العديد من ا٤بواقف من أبرزىا ما يلى!

 قراءة ا٤بواد الدراسية كٙبضّبىا كفهمها -ُ
 قراءة الرسائل ا٣باصة -ِ
 قراءة ا٤بوضوعات الٌب يريدىا القارئ َب الصحف كالدكريات كاجملبلت. -ّ
 قراءة ا٤بوضوعات الفكرية كالثقافية ا٤بختلفة -ْ
 قراءة البحث كالتنقيب َب ا٤بكتبات -ٓ
 ات الٌب هتم ا٤برءتفبلقراءة اإلعبلنات كال -ٔ
 . ُقراءة ترٝبة بعض الربامج األجنبية عرب شاشة التلفاز -ٕ

 :القراءة الجهرية

قواعد اللغة وع ٕبسب أهنا: "نطق الكلمات بصوت مسمبالوائلى كالديلمى" عرفها "
 كٛبثل ا٤بعاىن.  ،كإخراج ا٢بركؼ من ٨بارجها ،كسبلمة الكلمات ،صحة النطق مراعاةالعربية مع 

ٗبعُب أخر ف ف ىذه  ،كيعد ىذا النوع من القراءة مبلزما ٤برحلة التعليم األساسى كلها
ى عنها بنطق كالتعبّب الشفه ،القراءة ٘بمع بْب التعرؼ البصرل للرموز كاإلدراؾ العقلى للمدلوؿ

كعليو ف ف ىذه القراءة تتطلب للصوت كاإللقاء كاإلحساس با٤بشاعر الٌب  ،الكلمات كا١بهر هبا
كإهنا تكوف أصعب من القراءة الصامتة فهى تستغرؽ كقتا أطوؿ فضبل عن  ،قصدىا الكاتب

 . ِانشغاؿ العْب كالعقل كأجهزة النطق كالتصويت مع اإلدراؾ كالفهم

                                                             
األردف ، ص  –، دار صفاء عماف  ُأساليب تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة ، ط  ( ،ََُِسليماف ، نايف كأخركف )ُ

ٖٓ. 
أردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ِ

العربية ، مكتبة غريب ، القاىرة ، ص ( ، طرؽ تدريس اللغة ََِِكانظر أيضا: عبد العاؿ ، عبد ا٤بنعم سيد ، ) .ُُٔ
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 القراءة الجهرية أىم مزايا وفوائد

 تعد القراءة ا١بهرية من أفضل الوسائل كإجادة النطق السليم كٛبثيل ا٤بعُب. -ُ
 تبلميذىى أسلوب من أساليب إدخاؿ ا٤بتعة كالسركر كغرس ركح ا١بماعة َب ال -ِ

 الصغار.
 فرصة التدريب على مواجهة األخرين. تبلميذٙبقق القراءة ا١بهرية لل -ّ
 . ُتبلميذالكثّب من أكجو النشاط عند ال القراءة ا١بهرية مدعاة إلشباع -ْ

 عيوب القراءة الجهرية

 ٙبد من حرية القارئ كال تنمى قابلية الطالب َب السرعة على القراءة. -ُ
 فينصرفوف عن تدبر ا٤بعُب كإدراكو. ،با٢برص على إتقاف النطق السليم تبلميذتشغل ال -ِ
 . ِتستغرؽ كقتا طويبل -ّ
 َب القراءة. تبلميذل اليسمح باشَباؾ ٝبيع الضيق كقت ا٢بصة الدراسية األمر الذ -ْ
 إٔب اللعب كاالنشغاؿ أثناء القراءة مع زمبلئهم. تبلميذ١بوء بعض ال -ٓ
 َب أثناء القراءة تبلميذإجهاد ا٤بدرس ٗبتابعة ا٤بقركء كال -ٔ
 . ّتبلميذإزدحاـ الصف باألعداد الكبّبة من ال -ٕ

                                                                                                                                                                                      

األردف  –، الدار العلمية الدكلية ، عماف  ُ( ، طرؽ تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة ، ط َََِ، ك ا٢بسن ، ىشاـ )ٕٔ
 .ُٖص 

دف ، ص ( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األر ََِِالبجة عبد الفتاح ) ُ
ْٖ. 

أردف ص  –(، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف ََِٓالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ِ
ُُٕ. 

 .َُٓ -َُْ، ا١بامعة اإلسبلمية غزة ، ص  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ّ
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 :القراءة الجهرية الجيدة مهارات

 َب اآلتى: ا٤بهاراتتتمثل ىذه 

 جودة النطق كحسن األداء كإخراج األصوات من ٨بارجها الصحيحة. -ُ
 ٛبثل ا٤بعُب. -ِ
 الوقوؼ ا٤بناسب عند عبلمات الَبقيم. -ّ
 السرعة ا٤ببلئمة للفهم كاإلفهاـ. -ْ
 .    ُضبط حركات اإلعراب -ٓ
 تقف على متحرؾ(. الالعرب فتسكْب أكاخر الكلمات عند الوقف َب أخر ا١بملة ) -ٔ
 . ِا٤بكتوبة )كلياهتا كجزئياهتا( بشكل كاضحرؤية ا٤بادة  -ٕ

 أىم وسائل وقواعد التدريب على القراءة الجهرية

ال ٲبكن للتلميذ التمكن من إتقاف القراءة ا١بهرية إال إذا راعى معلمو بعض القواعد 
 العامة نذكر من تلك القواعد:

 ٧بببا إٔب نفوس التبلميذ. ءأف يكوف ا٤بوضوع ا٤بقرك  -ُ
 ا٤بادة ا٤بقركءة مستويات التبلميذ من حيث الكلمات كا٤بعام.أف تراعى  -ِ
 إعطاء التلميذ فرصة تلو األخرل كي ينتقى ما يرغب َب قراءتو دكف إجباره عليو. -ّ
 تنويع مواقف القراءة ا١بهرية -ْ

                                                             
، مكتبة دار العربية  ّ، القاىرة ط  َّ( ، القراءة مهاراهتا كمشكبلهتا َب ا٤بدرسة االبتدائية ، ص ََِٓفهيم مصطفى ) ُ

 للكتاب .
 
 .ُٗلبناف ص  –، دار النفائس بّبكت  ْ( ، خصائص العربية كطرائق تدريسها، ط ُُٗٗمعركؼ ، نايف ٧بمود )ِ
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ضركرة العناية َب تدريس ا٤بواد األخرل بالقراءة فبل تقتصر على حصة اللغة العربية  -ٓ
 فقط.

 وفق خطوات منها: الجهرية فى مرحلة وتدرس القراءة

 التمهيد -9

ا٤بعلم أذىاف التبلميذ للدرس ا١بديد كٯبلب إنتباىهم إليو. كيكوف التمهيد  ءكفيها يهي
يدكر  ،أك يعرض شيئا ،كللمعلم ا٢برية َب اختيار أل نوع منها فهو قد يثّب أسئلة ،بأنواع ٨بتلفة
كيشَبط َب التمهيد أف يتسم  ،أك يتطرؽ إٔب موقف مثّب لو عبلقة ٗبوضوع الدرس ،حولو الدرس

 با٢برية كالَبكيز كاإلٯباز كالسرعة.

 العرض  -8

 ،بتحديد العنواف كتسجيلو على السبورة ذلكيعرض ا٤بعلم َب ىذه ا٣بطوة الدرس ا١بديد ك 
بصورة معربة ضابطا للجمل كبصوت كاضح ك  ،كمن ٍب يبدأ ا٤بعلم بقراءة ا٤بوضوع قراءة ٭بوذجية

كملونا صوتو ٕبسب ا٤بواقف على أف تكوف القراءة طبيعية كغّب متكلفة. كبعد أف  ،ك٩بثبل للمعُب
فقرة أك أكثر على أف يراعى يقرأ كل تلميذ ،  يفرغ من القراءة يطلب من التبلميذ قراءة ا٤بوضوع 

قرأ معظم التبلميذ أك ٝبيعهم ا٤بوضوع كبعد أف ي م القارئ،ضركرة متابعة التبلميذ األخرين لزميله
ٍب يشتغل  ،يبدأ ا٤بعلم ٗبناقشتهم َب ا٤بعاىن ا٤بفردات الصعبة كا٤بعاىن العامة الٌب تضمنها ا٤بوضوع

 ا يتبقى من الوقت بقراءة التبلميذ ا١بهرية.ٗب

 التقويم -4

 ،تكتسب ىذه ا٣بطوة أٮبميتها من أف ا٤بعلم يدرؾ من خبل٥با مدل ماأحرز من ٪باحك 
أكٙبويل بعض مواقف الدرس إٔب حوار ٛبثيلى أك توجيو  ،كيكوف التقومي بأسئلة تستوَب األىداؼ
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بتكليف بعض التبلميذ بتلخيص  ذلككك ،التبلميذ إٔب إجراء حوار منظم كىادؼ فيما بينهم
 . ُفقرات ٨بتارة من الدرس

 مجاالت استخدام القراءة الجهرية

ففى داخل ا٤بدرسة ٛبتد  ،سة كخارجها َب حياة الكبارٛبارس القراءة ا١بهرية داخل ا٤بدر 
٩بارسة ىذه القراءة لتتجاكز حصص القراءة ا٤بخصصة ٥با إٔب دراسة النصوص األدبية الٌب هتتم 
ٕبسن األداء كا١بودة كاإللقاء إٔب دركس الببلغة كالكتابة كالتعبّب. ٛبارس َب بعض ا٤بواقف 

كقراءة  تبلميذمعْب من مراجع ٨بتلفة كقراءة التقارير أماـ الا٤بدرسية منها قراءة ماٝبع عن موضوع 
األحداث ا١بارية كالتعليمات كالتوجيهات. كتتعدل القراءة ا١بهرية ىذه اجملاالت لتصل إٔب 
أصحاب ا٤بهن كاامْب كالوعاظ كاألطباء كا٤بعلمْب كا٤بمثلْب الذين ٯبدكف أنفسهم َب مواقف 

 . ِا١بهريةيتحتم عليهم ٩بارسة القراءة 

 أىم الفروق بين القراءة الجهرية والقراءة الصامتة

 :من القراءة الصامتة كا١بهرية تتمثل فيما يلى ٜبة فركؽ جوىرية

القراءة ا١بهرية تتطلب مهارات للصوت الواضع كاإللقاء ا٤بؤثر كاإلحساس ٗبعاىن  -ُ
تاجها القارئ إٔب قراءة بينما ال ٰب ،كىذه أمور ٙبتاج إٔب شئ من ا٤بهارة كالقدرة ،ا٤بقركء

 صامتة.
بينما يفسر القارئ َب القراءة  ،هتبلميذالقراءة ا١بهرية تتطلب أف يفسر ا٤بعلم ا٤بقركء ل -ِ

 الصامتة.

                                                             
أردف ص  –، الطرائق العلمية َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف (ََِّالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ُُ

ُِْ 
( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ََِِالبجة عبد الفتاح ) ِ

ُُ. 
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بينما الصامتة أكثر سرعة  ،القراءة ا١بهرية فيها الكثّب من الوقفات كإظهار ا٢بركات -ّ
 . ُكأقل كقفات أك إظهارا للحركات

 ثالثا: قراءة االستماع

كقد عرؼ "مصطفى" قراءة االستماع بقولو: "إذا كانت القراءة الصامتة بالعينْب كالقراءة 
ٲبكن االعتماد على االستماع   ،ف ف االستماع قراءة باألذف فقط ،ا١بهرية تتم بالعينْب كالشفتْب

حيث يكوف  ،كوسيلة للتلقى كالفهم َب ٝبيع مراحل الدراسية ما عدا مرحلة االبتدائية الدنيا
 . ِفبل يستطيع أف ٰبصر انتباىو مدة طويلة إال إذا كاف يسمع قصة ،الطفل مياال بفطرتو للعب

"البجة بأهنا: "ىى العملية الٌب يستقبل فيها اإلنساف ا٤بعاىن كاألفكار الكامنة كراء  عرفهاك 
 ،ما أكا٤بتحدث َب موضوع ،اءة جهريةرئ قر ما يسمعو من األلفاظ كالعبارات الٌب ينطق هبا القا
كىى َب ٙبقيق أىدافها ٙبتاج إٔب حسن  ،أك ترٝبة لبعض الرموز كاإلشارات ترٝبة مسموعة

 ". ّآداب السمع كاالستماع كالبعد عن ا٤بقاطعة أك التشويش مراعاةاإلنصات ك 

 أىمية االستماع

فمن خبللو ٫بصل  ،ف االستماع لو أٮبية عظيمة َب حياة ٝبيع األفرادأ٩با الشك فيو 
 إٔب عدة أمور: ذلكعلى ا٤بعرفة كا٤بنفعة كاالستفادة كيرجع 

 الطريق الطبيعى لئلستقباؿ ا٣بارجى -ُ

                                                             
 .ْٕ، ص  ِربية ، ط ( ، أساليب كطرؽ تدريس اللغة العََُِأبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )ُ
، مكتبة دار العربية  ّ، القاىرة ط  ُّ( ، القراءة مهاراهتا كمشكبلهتا َب ا٤بدرسة االبتدائية ، ص ََِٓفهيم مصطفى ) ِ

 للكتاب
( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ََِِالبجة عبد الفتاح ) ّ

 .ُٗ، ص  ِ( ، أساليب كطرؽ تدريس اللغة العربية ، ط ََُِكانظر أيضا: أبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )  .ُُِ
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ىو عماد كثّب من ا٤بواقف الٌب تستدعى اإلصغاء كاالنتباه كاألسئلة كاألجوبة  -ِ
 كا٤بناقشات كاألحاديث كإيراد القصص كبرامج اإلذاعة.

اإلصغاء كاالنتباه كاالستيعاب كحصر الذىن كمتابعة االستماع تدريب على حسن  -ّ
كيبدك ىذا َب غاية األٮبية بالنسبة للتبلميذ ا٤براحل الدراسية  ،ا٤بتكلم كسرعة الفهم

 . ُألف عماد الدراسة لديهم ااضرات كاالستماع إليها ،كا١بامعية كخصوصا ا١بامعية

 أىداف قراءة االستماع

 :ءة االستماع كٯبملها فيما يلىيذكر أحد الباحثْب أىداؼ قرا

 أف يتعلم الطالب كيف يستمع إٔب التوجيهات -ُ
 أف يتعلم كيف يستمع مع االحتفاظ بأكثر قدر من ا٤بعلومات الٌب ٠بعها. -ِ
 أف يدرؾ الكلمات ذات النغم أك اإليقاء كالسجع كا١بناس كاألصوات. -ّ
 أف يتابع تطور ك٭بو قصة كىو يستمع -ْ
 كأف يستمع لكبلمهم دكف مقاطعة ،ا١بماعة أف يتعلم كيف يكوف عضوا َب -ٓ
 . ِأف يتعلم كيف ٰبكم على الكبلـ كينقذه كيقومو -ٔ

 مزايا قراءة االستماع

 :تتميز قراءة االستماع ٗبا يلى

 كاالستماع إٔب اإلذاعة ،اجات الناس َب بعض ا٤بواقف كا٣بطبحتلىب  -ُ
 تناسب بعض األعماؿ خاصة َب ٦باؿ التعليم العأب كالقضاء. -ِ

                                                             
األردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ُ( ، أساليب تعليم األطفاؿ القراءة كالكتابة ، ط ََُِسليماف ، نايف كأخركف )ُ

ٖٔ. 
 .ْٗ، ص  ِتدريس اللغة العربية ، ط  ( ، أساليب كطرؽََُِأبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )ِ
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 ٰبتاج إليها ا٤بكفوفوف -ّ
كحسن االستماع كسرعة الفهم   تبلميذإهنا كسيلة لتنمية بعض ا٤بهارات عند ال -ْ

 كاستيعاب ا٤بسموع.
 توفّب كقت ا٤بستمع ألنو الٰبتاج سول اإلنصات كاالستماع.  -ٓ
 .ُباع مواىبوشأكقات الفراغ با٤بفيد ا٤بمتع كإ تساعد على قضاء -ٔ

 عيوب قراءة االستماع

 ف لقراءة االستماع عدة مزايا إال أف ٥با عيوب منها :كبالرغم من أ

 ال تعطى فرصة الكافية لتعلم صحة النطق كحسن اإللقاء -ُ
 بعض التبلميذ يتصفوف ببطء الفهم كقد يعجزكف عن متابعة ا٤بتحدث. -ِ
مدعاة  ذلكلسماع حديثو كَب  تبلميذاليستطيع ادث أف يلـز ا٤بستمعْب من ال -ّ

 . ِلبلنصراؼ عن ٠باعو
 كقد يكوف سبب من أسباب النفور 
 .تؤدل بالشخص إٔب االعتماد على األخرين كعدـ ا٤بقدرة على االعتماد على نفسو 
 قد يشعر ا٤بستمع با٤بلل َب بعض األحياف 

 قراءة االستماعطرائق التدريب على 

 ٜبة طرائق للتدريب على القراءة االستماع تتمثل فيما يلى !

 : مرحلة التحضير -9

                                                             
 .ٖٓ، ص  ِ( ، أساليب كطرؽ تدريس اللغة العربية ، ط ََُِأبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )ُ
 .ٖٔ، ص  ِ( ، أساليب كطرؽ تدريس اللغة العربية ، ط ََُِأبو ا٥بيجاء ، فؤاد حسن حسْب )ِ
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كيشَبط أف تكوف ىذه ا٤بادة مناسبة  ،ا٤بعلم ا٤بادة الٌب سيقدمها لتبلميذه كفيها ٱبتار
كعلى ا٤بعلم أف  ،أك طرقا أدبية ،أك حقائق علمية ،للمستول العقلى للتبلميذ ٙبمل قيما أخبلقية

أل أف  ،يكوف ملما إ٤باما تاما ٗبحتول مادتو ا٤بختارة فيعرؼ ا٤بفردات الصعبة كا٤بواقف الغامضة
 فسو عن اإلجابة عن أل تساؤؿ حوؿ ىذه ا٤بادة.يهيئ ن

 : مرحلة التنفيذ -8

تبدأ ىذه ا٤برحلة بتهيئة أذىاف التبلميذ لدرس االستماع كالكشف طبيعة ا٤بادة موضوع 
 ،كٙبديد أبرز أىدافها كاالستمتاع بأحداثها كمواقفها كالتهيؤ لئلجابة عن األسئلة حو٥با ،الدرس

كالقدرة على االستنباط الدركس كالعرب  ،ف كإعادة حكايتوكالقدرة على االستظهار ا٤بضمو 
كبعد االنتهاء من القراءة  ،كلو يبدأ ا٤بعلم بقراءة ا٤بادة بصورة متأنية  ذلكا٤بستفادة منها. بعد 

 يدكف الكلمات الصعبة على السبورة.

 : مرحلة المتابعة -4

بطرح  ذلكتبلميذه كتقوٲبهم ك  بعد أف ينتهى ا٤بعلم من قراءة موضوع الدرس يبدأ ٗبتابعة       
كالطلب إٔب  ،أسئلة حوؿ ا٤بوضوع كتكليف بعض التبلميذ بتلخيصو أك حكايتو بأسلوهبم

 . ُتبلميذ تلخيص أىم الدركس كالعرب الٌب ٲبكن أف يستفيدكىا من ىذا ا٤بوضوعال

 

 طرائق تدريس القراءة

 ٲبكن تلخيص أىم طرؽ تدريس القراءة َب التأب!

                                                             
أردف ص  –ة َب تدريس اللغة العربية ، دار الشركؽ ، عماف (، الطرائق العلميََِّالديلمى ، طو كالوائلى ، سعاد ) ُ

ُُٓ. 
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 .ا٥بجائيةالطريقة  -ُ
 . الطريقة ا٤بقطعية -ِ
 . طريقة التعليميةال -ّ
 . طريقة ا١بملة -ْ
 . الطريقة التوفيقية أك التوليفية -ٓ
 الطريقة الصوتية -ٔ

 : الهجائيةيقة أوال: الطر 

حيث  ،كىى طريقة قدٲبة َب التعليم فقد تعلم عن طريقها الكبار منذ عشرات السنْب
أشكاؿ ا٢بركؼ كأ٠بائها فيكتب ٦بموعة من تعليم بتبدأ ىذه الطريقة بأف يقـو ا٤بعلم 

يرددكف ىذه  تبلميذىا كالءكىو يذكر أ٠با اٍب يشّب إٔب ىذه ا٢بركؼ كاحدا كاحد ،ا٢بركؼ
كإذا فرغ ا٤بعلم من ٦بموعة ا٢بركؼ انتقل إٔب غّبىا حٌب  ،األ٠باء كيكرركهنا حٌب ٰبفظوىا

 ينتهى منها ٝبيعا.

 : يةئالهجامزايا الطريقة األبجدية أو 

 تتميز الطريقة األٔبدية بعدة مزايا من أبرزىا ما يلى !

 تتميز ىذه الطريقة بالسهولة على ا٤بعلمْب نظرا لتدرج خطواهتا. -ُ
تزكد ىذه الطريقة األطفاؿ ٗبفاتيح القراءة فيبدءكف بقراءة ا٢برؼ أكال ٍب يتدرجوف  -ِ

 إٔب الكلمة.
ا٤بتعلمْب لرؤيتهم أطفا٥بم  ٘بد ىذه الطريقة دعما كقبوال من أكلياء األمور لؤلطفاؿ -ّ

 . ُحرفا أك كلمة ،كقد تعلموا شيئا

                                                             
 .َُّاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ
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َب السيطرة على ا٢بركؼ ا٥بجائية َب ترتيبها ٩با ٯبعلهم قادرين  تبلميذأهنا ٛبكن ال -ْ
 . ُعلى التعامل مستقببل مع ا٤بعاجم اللغوية

 عيوب الطريقة األبجدية

 كتبعث َب أنفسهم ا٤بلل. تبلميذتقضى على الدافعية لدل ال -ُ
ٚبالف طبيعة التحدث كالتعبّب ألف الطفل حْب يعرب يعرب عن معاف ال عن  -ِ

 حركؼ. 
ٚبالف طبيعة األشياء ألهنا تبدأ باألجزاء َب حْب أف العْب تدرؾ األشياء بصورهتا  -ّ

 اإلٝبالية
 . ِألف القراءة ىى الفهم ،،تعلم النطق بالكلمات ال القراءة -ْ
كظيفتها كيظل َب عا٤بها اجملهوؿ ٤بدة إف الطفل يتعلم هبا ا٢بركؼ دكف أف يدرؾ  -ٓ

 طويلة.
 إف صوت ا٢بركؼ أصغر من ا٠بو كَب ىذا عنت على ا٤بتعلم. -ٔ
 سيستغرؽ االنتقاؿ بالطفل من ا٢بركؼ إٔب الكلمات إٔب ا١بمل كقتا طويبل. -ٕ
 تفيد ىذه الطريقة حرية الطفل كٙبد من طبلقتو للتحدث. -ٖ

 : ثانيا: الطريقة الصوتية

ا تبدأ ،حيث إهنمع الطريقة األٔبدية َب األساس الذل تقـو عليوتتفق ىذه الطريقة 
ا ىو أف ا٢بركؼ َب ىذه الطريقة تقدـ إٔب التبلميذ مبا٢بركؼ كلكن االختبلؼ بينه

                                                             
اف ، األردف ، ص ( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عمََِِالبجة عبد الفتاح ) ُ

َّْ. 
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ِ

 .ُِْاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
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مصحوبة بأصواهتا ال بأ٠بائها. كَب ىذه الطريقة ينطق الطفل بأصوات ا٢بركؼ الٌب تتكوف 
ركؼ بعضها ببعض. فهذه الطريقة ترل أف ٍب يسّب تدرٯبيا حٌب يوصل ا٢ب ،منها الكلمات

ا٥بدؼ من القراءة ىى تعرؼ التبلميذ الكلمات كالنطق هبا كأف ىذا ا٥بدؼ اليتحقق إال إذا 
كأف ىذا ا٥بدؼ اليتحقق إال إذا استطاع  ،استطاع التلميذ تعرؼ الكلمات كالنطق هبا

ميذ على ىذا الَبكيب كلكن قدرة التبل ،التلميذ تعرؼ األصوات الٌب تَبكب منها الكلمة
ىا فبل لزـك ٤بعرفتها ألف العناية بتعلم ؤ أشكاؿ ا٢بركؼ كأصواهتا، أما أ٠باتتطلب معرفتو ب

 أ٠باء ا٢بركؼ يصعب على ا٤بتعلم ٙبليل الكلمة كالنطق هبا.

 : مزايا الطريقة الصوتية

 األمور.تتميز ىذه الطرقة بسهولتها كتدرج َب خطواهتا كتعترب مقبولة لدل أكلياء  -ُ
 تربط ىذه الطريقة بْب الصوت كالرمز ا٤بكتوب. -ِ
فحاسة السمع تساعد  ،يشَبؾ َب ىذه الطريقة أكثر من حاسة َب عملية التعلم -ّ

 على ٠باع صوت ا٢برؼ كالعْب تراه كاليد تكتب.
 . ُتساير اللغة العربية ألهنا تغلب عليها ناحية الصوتية -ْ
ا٢برؼ كأشكالو ا٤بختلفة ٩با يؤدل على التعرؼ على صوت  تبلميذأهنا تساعد ال -ٓ

 . ِإٔب قدرهتم على القراءة اآللية

 : عيوب الطريقة الصوتية

 للطريقة الصوتية عدة عيوب من أبرزىا ما يلى !

 أهنا تبدأ با١بزء كتعويد الطفل بطء َب القراءة كعدـ االىتماـ با٤بعُب. -ُ
                                                             

 .َُٖ، ص  األردف –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ِ

 .ُٕاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
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 عملية التعلم. إف ىذه الطريقة هتدـ كحدة الكلمة الٌب ٘بزئها إٔب مقاطع َب -ِ
 . ُتَبؾ عند األطفاؿ عادات غّب سليمة َب النطق كاألداء مثل ا٤بد دكف حاجة -ّ
َب الكلمات  ذلكك  ،يصيب التبلميذ الذين يتعلموف هبذه الطريقة االضطراب -ْ

أهنا تعتمد على اختيار   ،ذلكتاب( ،غاب ،ا٤بتشاهبة َب أشكا٥با مثل )باب
 كلمات من ذكات ا٢برفْب أك الثبلثة.

ٍب تعميمها على   ،يصعب عليهم ربط األصوات مع الكلمات تبلميذّب من الكث -ٓ
 كلمات أخرل.

 : ثالثا: الطريقة المقطعية

تعتمد ىذه الطريقة على مقاطع الكلمات ك٘بعل منها كحدات لتعليم القراءة للمبتدئْب 
٠بيت بالطريقة ا٤بقطعية كىى ٧باكلة لتعليم الطفل  ذلككل ،بدال من ا٢بركؼ كاألصوات

القراءة عن طريق كحدات لغوية أكرب من ا٢برؼ كالصوت كلكنها أقل من الكلمة. كالطفل 
٥بذا عدت ىذه الطريقة تركيبية  ،َب ىذه الطريقة يتعلم عددا من ا٤بقاطع ليؤلف هبا كلمات

 أك جزئية.

 : مزايا الطريقة المقطعية

 الطريقة الَبكيبية كالتحليلية.ا١بمع بْب  -ُ
 ٕبركؼ العلة. تبلميذتعريف ال -ِ
 للمدكد تبلميذالعمل على إتفاف ال -ّ
 لنطق ا٢بركؼ بصورة صحيحة تبلميذإتقاف ال -ْ
 ا١بمع بْب القراءة كالكتابة -ٓ

                                                             
 .ُُٗاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ
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 : عيوب ىذه الطريقة

ٱبتار إف ا٤بقاطع ذات ا٤بعُب َب اللغة العربية قليلة كبناء على ىذا ف ف على ا٤بعلم أف  -ُ
 مقاطع ال تدؿ على معاف.

ألهنا تلقى عليو عبئا ال يتحملو َب الفَبة األكٔب من  ،ىذه الطريقة ثقيلة على الطفل -ِ
ف ف ٓب يستطيع تذكرىا ال  ،تعلمو القراءة ألهنا تلزمو أف يتذكر مقاطع الكلمات

 يستطيع أف يفهم ا٤بقاطع ا١بدبدة.
ة ا٤بفردة كىى ا٤بقاطع الٌب َب النهاية إف ىم ىذه الطريقة مركز على أجزاء من الكلم -ّ

 تبعث فيو السآمة كا٤بلل. ذلكال تؤدل معُب للطفل فل
 . ُطريقة جزئية َب منهجها كأسلوهبا -ْ

 

 : رابعا: طريقة الكلمة

تبدأ ىذه الطريقة بأف يعرض ا٤بعلم على التلميذ كلمة لفظها كمعناىا كلكنو ال يعرؼ 
مع تثبيت صورهتا  نطقهاكيطلب تعرؼ شكلها كيرشده إٔب ٙبليلها ككيفية  ،شكلها ككتابتها

َب ذىنو. بعد أف يتأكد ا٤بعلم من حفظ التلميذ ٥بذه الكلمة كمن رسم صورهتا َب ذىنو 
ٍب كلمة بعد أخرل كىكذا. كبعد أف  ،يعطى كلمة أخرل كيطلب منو حفظها كٙبليلها

خا٥با َب ٝبل كيطلب منو تعرفها كفهمها. كبعد يتكوف عند التلميذ حصيلة الكلمات يتم إد
أف يتكوف لدل التلميذ رصيد كبّب من الكلمات كأصبح قادرا على مبلحظة أكجو الشبو 

 ينقل بو إٔب ٙبليل الكلمة إٔب حركفها. ،كاالختبلؼ بينهما

                                                             
( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ََِِالبجة عبد الفتاح ) ُ

ّْْ. 
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 : مزايا طريقة الكلمة

 ا مدلو٥با.ألف كل كلمة تعترب مستقلة ك٥ب ،االىتماـ بالكل كتقدٲبو على ا١بزء -ُ
 إكساب ا٤بتعلمْب ثركة لغوية أثناء تعلم القراءة. -ِ
 إستخداـ ما تعلمو التلميذ من كلمات َب تكوين ٝبل َب كقت قصّب. -ّ
 يتعلم التلميذ هبذه الطريقة الرمز كاللفظ كا٤بعُب معا. -ْ
 تشجع ىذه الطريقة التلميذ على تعلم القراءة الرتباطها با٤بعُب. -ٓ
 سرعة التميز َب القراءةتساعد ىذه الطريقة على  -ٔ

 : عيوب طريقة الكلمات

ال يستطيع ا٤بتعلم بوساطة ىذه الطريقة تعرؼ كلمات جديدة غّب الٌب سبق لو  -ُ
 تعلمها.

تؤدل ىذه الطريقة إٔب ا٣بلط كاالضطراب عند كثّب من األطفاؿ كٖباصة َب نطق  -ِ
 الكلمات ا٤بتشاهبة َب ر٠بها كا٤بختلفة َب معناىا.

ركنا ىاما من أركاف القراءة كىو ٙبليل الكلمات إٔب حركفها نظرا قد يضيع ا٤بعلم  -ّ
 . ُألنو يؤخر ىذه ا٤برحلة كيقـو هبا الحقا

 يدخل فيها عنصر التخمْب بشكل كبّب. -ْ
 . ِقد يعجز األطفاؿ عن قراءة الكلمات الغريبة أك غّب مألوفة -ٓ

 : خامسا: طريقة الجملة

                                                             
 .َُُاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ
ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ( تعليم األطفاؿ ََِِالبجة عبد الفتاح ) ِ

ّْٔ. 
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كتقـو ىذه الطريقة على  ،الكلمة أك أساسا ٥با مفهومها: تعترب طريقة ا١بملة تطورا لطريقة
ٗبعُب أف الوحدة الٌب ٥با معُب ىى ا١بملة كليس الكلمة.  ،اعتبار أف ا١بملة كحدة ا٤بعُب

كال يتمدد معناىا بدقة إال من خبلؿ إدخا٥با  ،كالكلمة ٗبفردىا قد يفهم منو أكثر من معُب
على التبلميذ كمطالبتهم ٗبعرفة شكلها كفهم َب ا١بملة. كتبدأ ىذه الطريقة بعرض ٝبلة كاملة 

ٍب ٙبليل  ،كتتدرج ا١بمل من البسيط إٔب الصعب ،ٍب عرض ٝبلة أخرل كىكذا ،معناىا
 . ٍُب الكلمة إٔب حركفها ،ا١بملة إٔب كلمات تتألف منها

 طريقة الجملة لها مزايا العديدة والتى يمكن تلخيصها فيما يلى!

ا تتمشى مع إدراؾ األشياء الكلية أكال ٍب األشياء أهنا تسهل تعلم القراءة ألهن  -ُ
 ا١بزئية

كتقدـ ٥بم من ا١بمل  ،أهنا تستغل دكافع ا٤بتعلمْب كطاقتهم كقدراهتم َب التعلم -ِ
 كالكلمات ما يتصل ٗبيو٥بم كحاجتهم.

 تركز ىذه الطريقة على ا٤بعُب َب تعلم القراءة -ّ
كاالنطبلؽ َب القراءة نتيجة لفهمهم  ،تعود ىذه الطريقة ا٤بتعلمْب على السرعة -ْ

 للمقركء.
إهنا مشوقة للقراءة ألف الطالب يقرأ الكلمات كا١بمل الٌب تتصل ٖبربتو كأغراضو  -ٓ

 . ِكتتبلءـ مع قدراتو كاستعداده
تقـو ىذه الطريقة على أساس نفسى فهى تبدأ بالكليات دكف الَبكيز أكؿ األمر  -ٔ

 على ا١بزئيات.

                                                             
 .ُُُاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ
،  ِة بْب النظرية كالتطبيق ، ط ( ، أساليب تدريس اللغة العربيََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ِ

 .ُُِاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
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 انطبلؽ الطفل َب ٙبدثو كتعبّبه َب لغتو الشفوية كالكتابية.تعمل ىذه الطريقة على  -ٕ
 ٲبكن أف تعلم ىذه الطريقة عن طريق الكتاب أك البطاقات. -ٖ
 . ُيقل ا٢بدث كالتخمْب فيها عما يبلحظو َب طريقة الكلمة -ٗ

 وبالرغم من وجود المزايا إال أنو لها عيوب منها:

 كٙبليلها إٔب حركفها. ،عدـ عنايتها الكافية بتعرؼ الكلمات  -ُ
االسَبساؿ َب القراءة إذا اشتملت ا٤بادة ا٤بقركء على   تبلميذعدـ استطاعة ال -ِ

 كلمات جديدة ٓب يألفوىا من قبل.
إف ىذه الطريقة ٙبتاج إٔب معلم خبّب َب استخدامها كمعد إعدادا خاصا كمدرؾ  -ّ

 . ِفيهالؤلسس الٌب تقـو عليها ىذه الطريقة كللخطوات الٌب ٯبب اتباعها 
كيؤجل ٙبليل ىذه ا١بمل إٔب كلمات كحركؼ  ،قد يسَبسل ا٤بعلم َب قراءة ا١بمل -ْ

٩با يدفعو  ،٩با ٯبعل الطالب يقرأ ا١بملة كلكنو ال يستطيع أف يقرأ كل كلمة فيها
ك٩با ٯبعل الطالب يفتقر إٔب ٛبييز حركؼ ىذه الكلمات  ،إٔب حفظ ا١بملة غيبا

 . ّمستقببل

 : التوفيقية أو التوليفيةسادسا: الطريقة 

 ،من خبلؿ االستعراض لطرؽ التدريس القراءة السابقة تبْب أف لكل طريقة مزايا كعيوب
كأنو ليس ىناؾ طريقة كاحدة ٥با كل ا٤بزايا كبالتأب اال٘باه ا٢بديث يسعى إٔب ا١بمع بْب أكثر 

                                                             
( تعليم األطفاؿ ا٤بهارات القرائية كالكتابية ، دار الفكر للنشر كالتوزيع عماف ، األردف ، ص ََِِالبجة عبد الفتاح ) ُ

ّْٕ. 
 .ُُِاألردف ، ص  –صفاء ، عماف ، دار  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ِ
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ّ

 .ُْٕاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
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إرتأل  ذلكل ،إلمكافٗبعُب أنو يأخذ من كل طريقة مزاياىا كيَبؾ مساكئها قدر ا ،من طريقة
كمن ٍب تبلورت فكرة  ،ا٤بختصوف ضركرة اإلفادة من كل طريقة سواء كلية كانت أـ جزئية

الطريقة ا٤بتبعة حاليا َب التدريس كىى الطريقة ا٤بزدكجة أك الَبكيبية التحليلية كالٌب من أىم 
 عناصرىا مايلى!

 تقدـ لؤلطفاؿ كحدات معنوية كاملة للقراءة. -ُ
 يوب الٌب ٙبققت بالطرؽ السابقة ٩با يزيد من صبلحيتها ك٪باحها.ٚبلصت من الع -ِ
 بتحليل الكلمات ٙبليبل صوتيا للتعرؼ إٔب أصوات ا٢بركؼ كربطها برموزىا. معينة -ّ
 تعُب َب إحدل مراحلها ٗبعرفة ا٢بركؼ ا٥بجائية ر٠با كا٠با. -ْ
 . ُتقدـ ٝببل سهبل تشَبؾ فيها بعض الكلمات -ٓ

 ! القراءة عند األطفال فى األمور التاليةويمكن حصر مظاىر الضعف فى 

على قراءة مادة متنوعة من الكتب الٌب قرأىا َب ىذه  تبلميذعدـ قدرة بعض ال -ُ
 عندما تقدـ بصورة ٨بتلفة عن الصورة الٌب كردت فيها َب كتاهبم ا٤بدرسى. ،ا٤برحلة

ذ من راجعا إٔب عدـ معرفة التلمي ذلكفقد يكوف  ،عجز التبلميذ عن أداء ا٤بعُب -ِ
 أين تبدأ ا١بملة كأين تنتهى.

 كلو أف ٝبيع ا٤بفردات مرت هبم. ،الصعوبة َب قراءة مادة ٓب ترد َب كتبهم ا٤بدرسية -ّ
 الصعوبة َب فهم ا٤بادة ا١بديدة ا٤بقركءة. -ْ
 . ِالصعوبة َب ترٝبة ا٤بادة ا٤بقركءة بلغة التلميذ ا٣باصة -ٓ

                                                             
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ُ

 .ُٕٓاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
 
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ِ
 .ُٖاألردف ، ص  –ر ا٤بيسرة، عماف دا
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 هرية.ا٤ببالغة َب رفع الصوت أكخفضو َب أثناء القراءة ا١ب -ٔ
أك  ،تكرار األلفاظ َب أثناء القراءة للعجزة عن قراءة الكلمات الواردة بعدىا -ٕ

أك  ،أك إٔب نقص َب خرباتو اللغوية ،األسباب جسمية كا اضطراب حركات العْب
 عجزه عن فهم ا٤بقركء.

مثل: على قدر أىل العـز تأتى  ،اإلبداؿ كينشأ عن كضع كلمة مكاف أخرل -ٖ
 العزائم. يقوؿ )علىعـز أىل القدر تأتى العزائم(.

ا٢بذؼ ككثّب ما يَبتب على السرعة َب القراءة كعدـ االلتفاة الكاَب للمحتول  -ٗ
 . ُمن ضعف اإلبصار ذلكالفكرل للمادة ا٤بقركءة كقد ينشأ 

 أسباب الضعف

 :يذ للقراءة فيما يلىٲبكن إرجاع األسباب الٌب تكمن َب ضعف التبلم

 أسباب مرجعها المعلم: -9
كعدـ التعامل معها با١بدية الٌب  ،ىتماـ معلم اللغة العربية ٗبادة القراءةعدـ ا- أ

 تستحقها.
تدريسهم، كمن ا٤بعركؼ أف كثرة  ستخداـ معلمى العربية للغة الفصحى َباعدـ - ب

كالَباكيب السليمة يؤدل  ،كلؤلساليب الصحيحة ،للغة الفصحى تبلميذاستماع ال
 إٔب تذكقهم ك٩بارستهم للغة.

                                                                                                                                                                                      

 
( ، الطرؽ ا٣باصة بتدريس اللغة العربية كأدب األطفاؿ ، كزارة الَببية كلتعليم ُْٕٗجابر ، جابر عبد ا٢بميد كأخركف )ُ

 .ٓٔ، ِٕمصر ، ص 
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 ذلكك  الفصحى،أف بعض ا٤بعلمى اللغة العربية الٯبيدكف التحدث باللغة العربية - ت
بل قد  ،كلضعف تأىيلهم األكادٲبى كا٤بهُب ،لضعفهم َب استخداـ ىذه اللغة

 يكوف بعضهم غّب متخصص َب اللغة العربية كيسند إليو تدريسها.
ىم على ا٤بطالعة ا٢برة كالقراءة َب غّب الكتب ا٤بقررة تبلميذجيع ا٤بعلمْب لعدـ تش- ث

 لتنمية حب القراءة لديهم. ذلكك 
ستخداـ ا٤بعلمْب لطرائق تدريس قدٲبة َب مادة القراءة ال تثّب الطالب كال تدفعو ا- ج

 للمشاركة.
اعد عدـ ربط دركس القراءة بفركع اللغة العربية األخرل الٌب من شأهنا أف تس- ح

 على اىتماـ ٗبادة القراءة. تبلميذال
طبلع على مافيها تبلميذىم إٔب زيارة مكتبة ا٤بدرسة كاالبعض ا٤بعلمْب ال يرشدكف - خ

 كٙببيبهم َب القراءة. ،َب تنمية قدراهتم القرائية ،من كتب لئلفادة منها
 كزىدىم َب استخداـ الفصحى َب تدريس ،نظرة معلمى ا٤بواد األخرل للغة العربية- د

 ا٤بواد الٌب يقوموف بتدريسها.
للغة العربية ٰبولوف أحيانا حصص القراءة لتدريس فرع أخر من ابعض ا٤بعلمْب - ذ

 . ُفركع اللغة العربية ٙبت تأثّب ضغط ا٤بنهاج كضيق الوقت
 ،من الصف األكؿ على ٘بريد ا٢بركؼ بتداءن ااىتماـ ا٤بعلم بتدريب التبلميذ  عدـ- ر

 كالَبكيب. ،كالتحليل
كمن ٍب ال  ،كعدـ قدرتو على تشخيص العيوب القرائية كصعوبتعا ،إىتماموعدـ - ز

 يعرؼ كيف يكوف العبلج.

                                                             
 -ُُٖاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ

َُِ. 
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كقياس  ،عدـ اىتمامو ٗبعرفة مستول التبلميذ اللغول َب بداية السنة الدراسية- س
 . ُقدرهتم القرائية

 متعلمللأسباب مرجعها  -8
 كضعف السمع كالبصر كغّبىا.  ،ضعف الصحة العامة عند الطالب -ُ
 كضعف حصيلة اللغوية. ،كزىده َب القراءة ،لة مطالعة الطالبق -ِ
 كعدـ متابعتو للمقركء. ،عدـ اىتماـ الطالب بدركس القراءة -ّ
 ضعف الدكافع لدل الطالب َب القراءة -ْ
 . ِأكا٤بكتبة ا٤بدرسية ،عدـ زيارة الطالب للمكتبات العامة -ٓ
العاـ كالقدرة على تذكر القدرة العقلية )االستعداد العقلى(: متمثلة َب نسبة ذكاء  -ٔ

كبالتأب قد  ،صور الكلمات أك على إدراؾ العبلقات أك تتيح سلسلة األفكار
 يكوف التلميذ بطئ التعلم.

ا٢بالة االجتماعية كاالقتصادية: كفقداف أحد األبوين أك األمية لدل األب كاألـ  -ٕ
ماعية تؤثر كثّبا َب اىتماـ التبلميذ بالقراءة كقد يكوف سوء ا٢بالة االجت
 . ّكاالقتصادية حافزا لبعض التبلميذ لتحدل مثل ىذه الظركؼ كالتغلب عليها

 لكتاب المدرسى:لأسباب مرجعها 

كال  ،ال تبعث فيهم الشوؽ لقرائتها تبلميذبعض موضوعات القراءة ا٤بقركءة على ال -ُ
 كىى بعيدة عن اىتماماهتم كحاجاهتم. ،،كالتبلئم ميو٥بم كرغباهتم ،تستهويهم

                                                             
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ُ

 .ِٖاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
 .َُِاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ِ
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ّ

 .ِٖاألردف ، ص  –دار ا٤بيسرة، عماف 
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ا هتمراعاكعدـ  ،٥با تبلميذاألفكار َب بعض موضوعات القراءة كصعوبة إدراؾ الخفاء  -ِ
 ٤بستوياهتم.

ال يغرل الطالب  ،إخراج الكتاب الفُب الذل يتعلق بطباعتو كغبلفو كشكلو العاـ -ّ
 بقراءتو.

خلو بعض كتب القراءة من األسئلة كالتمارين كأساليب التقومي األخرل الٌب تساعد  -ْ
 على معرفة ما حصلوه كتثبت ما فهموه. تبلميذال

قد توضع بعض الكتب كتقرر دكف أف ٘برب على عينات من التبلميذ كٖباصة َب  -ٓ
الصفوؼ االبتدائية العليا كقد كضع ىذه الكتب مؤلفوف بعيدكف عن معايشة التبلميذ 

 َب ىذه ا٤برحلة الدراسية.
ه ا٤بوضوعات فوؽ كأف ىذ ،قد ٯبد من يدرس بعض ا٤بوضوعات َب كتب القراءة -ٔ

 . ُكأهنا ال تتناسب كقدراتو العقلية ،طاقة التلميذ العقلية

 

 : مقترحات لعالج ىذا الضعف

 يقَبح "زقوت" َب كتابو "ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية" لعبلج ىذا الضعف ما يلى:

 قراءة ا١بمل كليس قراءة الكلمات ا٤بتفرقة أك ا١بمل مبتورة ا٤بعُب. تبلميذتعويد ال -ُ
تنمية مهارات القراءة كسرعة ا٤بناسبة كالطبلقة كحسن األداء كالوقف َب موضعو  -ِ

 كالوصل َب موضعو كالتعجب كاالستفهاـ.
 .تبلميذية َب القراءة ا١بهرية كإٮباؿ باقى التبلميذعدـ الَبكيز على بعض العناصر ال -ّ

                                                             
،  ِ( ، أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية كالتطبيق ، ط ََِٕعاشور ، راتب قاسم ، ا٢بوامدة ، ٧بمد فؤاد ،) ُ

 .ّٖ -ِٖاألردف ، ص  –٤بيسرة، عماف دار ا
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حٌب  ذلككغّب ربط دركس القراءة بفركع اللغة العربية األخرل من: ٫بو كتعبّب كإمبلء  -ْ
 بوحدة اللغة كتكاملها كبأٮبية القراءة كقيمتها. تبلميذيشعر ال

بل القياـ بتصويب أخطاؤىم  تبلميذالبعد عن االستهتار كالتهكم َب أثناء قراءة ال -ٓ
 كتشجيعهم على ٙباشيها.

 ،االستعانة ببعض الوسائل التعليمية ا٤بناسبة لدرس القراءة كالرسـو كالصور كاألفبلـ -ٔ
 ٩با يسهل ٙبقيق أىداؼ الدرس.

ما أمكن َب استنتاج أفكار الدرس الرئيسية كعدـ التسرع َب  تبلميذاالعتماد على ال -ٕ
 .ذلك

عن طريق ما للقراءة من أٮبية َب نبوغ  ،كٙببيبهم فيها ،للقراءة تبلميذزيادة تشويق ال -ٖ
 بعض العظماء كالعلماء الذين تركوا بصماهتم َب ا٢بضارة اإلنسانية.

عربية كزمبلئو من معلمى ا٤بواد األخرل كحثهم القد مصا٢بة لغوية بْب معلم اللغة ع -ٗ
 على استخداـ الفصحى َب التدريس.

على اال٬براط َب ألوف النشاط اللغول خارج الصف كاإلذاعة  تبلميذتشجيع ال -َُ
 .ذلككالصحف كاجملبلت األدبية كغّب  ،ا٤بدرسية

كتعويدىم القراءة النموذجية  تبلميذ،تعليم الأف يدرؾ ا٤بعلم عن كعى كبصّبة أف  -ُُ
 . ُالسليمة ٰبتاج إٔب صرب كأناة

االىتماـ بتدريب التبلميذ على ٘بريد ا٢بركؼ كٙبليلها كتركيبها من الصف األكؿ  -ُِ
 األساسي.

كإف ٓب يستطع  ،الوقوؼ على أخطاء التبلميذ كالطلب إٔب التلميذ أف يصحح خطأه -ُّ
 عتمد دكما على أنو ا٤بصحح الوحيد.كأف ال ي ذلك،يطلب من زميلو 

                                                             
 -ُِِاألردف ، ص  –، دار صفاء ، عماف  ِ( ، ا٤برشد َب تدريس اللغة العربية ، ط ُٗٗٗزقوت ، ٧بمد شحادة )ُ

ُِّ. 
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 تنويع الطرائق أثناء القراءة. -ُْ
كرسم خطة عبلجية  ،إجراء فحوص تشخيصية َب بداية ا٤برحلة الدراسية للتبلميذ  -ُٓ

 للضعف.
مراقبة حالة الطفل الصحية كاالتصاؿ بأكلياء األمور عند مبلحظة ما يشّب إٔب كجود  -ُٔ

 عد األمامية َب الصف.ضعف َب البصر أك السمع مع كضعو َب ا٤بقا
أك مدل  ،االىتماـ بتعريف أكلياء األمور ٗبستويات أبنائهم كمدل تقدمهم َب القراءة -ُٕ

 تأخرىم.
 التأليف كفق شركط تراعى ميوؿ كرغبات التبلميذ كتراعى قدراهتم العقلية. -ُٖ
أف ٘برب موضوعات الكتب على فئة من التبلميذ كيؤخذ برأل ا٤بعلمْب كتعدؿ  -ُٗ

 قبل استعما٥با كبعده. ذلكى كتطور بناء عل
 ٕبيث ٯبد فيها كل تلميذ ما يركؽ لو. ،أف تتنوع موضوعاهتا -َِ
 أف تتدرج َب مفرداهتا كتراكيبها كموضوعاهتا كفق قدرات التبلميذ العقلية كاللغوية. -ُِ
 ٛبضى القراءة األكٔب دكف إصبلح إال ما يَبتب عليو فساد َب ا٤بعُب. -ِِ
 هتا ليكشف ا٣بطأ بنفسو كال نستعجل بالرد عليو.بعد إنتهاء ا١بملة نطلب منو إعاد -ِّ
 إلصبلح ا٣بطأ لزميلهم القارئ. تبلميذيكمن االستعانة ببعض ال -ِْ
ا٣بطأ النحول كالصرَب ٰببذ من ا٤بعلم اإلشارة إٔب القاعدة إشارة عابرة عن طريق  -ِٓ

 ا٤بناقشة.
 أف يناقشو ذلككعبلج  ،قد ٱبطئ الطالب َب لفظ كلمة بسبب جهلو َب معناىا -ِٔ

 فيما أخطأ فيو زميلهم. تبلميذا٤بعلم َب معناىا حٌب يعرؼ خطأه مع إشراؾ ٝبيع ال
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كيرل الَببويوف أنو إذا كاف خطأ الطالب صغّبا ال قيمة لو كخصوصا إذا كاف الطالب  -ِٕ
 . ُمن اجمليدين كنادرا ما ٱبطئ فبل بأس من ٘باىل ا٣بطأ كعدـ مقاطعتو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
ا٤برحلة الثانوية  تبلميذ( ، برنامج لتنمية مهارات بعض فنوف الكتابة اإلبداعية َب اللغة العربية لََِِمسلم ، حسن أٞبد )ُ

 .ِٗٔ، رسالة دكتوراة ، كلية الَببية جامعة الزقازيق . ص 
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 ويشمل البيان على : القرائىالمبحث الثانى :  الفهم 
 مفهوم القهم القرائى 
 أسس الفهم القرائى 
 مكونات الموقف القرائى 
 أىمية الفهم القرائى 
 تطوير الفهم القرائى 
 مستويات الفهم القرائى 
 العوامل التى تؤثرعلى فهم القرائى 
 أساليب تنمية مهارات الفهم القرائى 
 شروط تنمية مهارات الفهم القرائى 
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 : الفهم القرائي نىالمحور الثا

القراءة تبدأ ٕباسة البصر، ٍب ترتقي إٔب مستويات ٨بتلفة من التفكّب، فهى عملية تفسّب 
للرمز اللفظية ا٤بكتوبة، كىى نتيجة للتفاعل بْب الرموز ا٤بكتوبة الٌب ٛبثل ا٤بهارات اللغوية كا٣بربات 

كتوبة أف يعطى معاىن جديدة للكلمات ا٤ب ئالقار ، كَب عملية القراءة ٰباكؿ ئالسابقة للقار 
، كمعُب ىذا أف القرءاة عملية نشطة إٯبابية تتطلب من القارئ  ُكذلك ٕبسب ا٤بستول اللغول

مستويات ٨بتلفة من الفهم، كهبذا فا٥بدؼ من القراءة ىو تنمية القدرة على الفهم القرائي، 
م القرائي يعد ذركة مهارات القراءة ، كأساس ف الفهإبل كذلك من أ٠بى أىداؼ تعليم القراءة  

 ٝبيع القرائية.

 مفهوم الفهم القرائي: 

( الفهم القرائي بأنو:" فهم الطالب للنص َب أثناء القراءة  َُْ:َُِّيعرؼ هناية )
قدل، كالفهم التذكقى ، كالفهم من حيث الفهم ا٢برَب، كالفهم االستنتاجي، كالفهم الن

 ".ِبداعياإل

( بأنو:" عملية يقـو هباالقارئ للتفاعل مع النص مستخدمان ّٖ:  ََُِموسى)كيعرؼ 
 ".ُخرباتو السابقة، كإشارات السياؽ الستنتاج ا٤بعُب ا٤بتضمنة َب النص

                                                             

. القاىرة ُ. طمناىج تدريس اللغة العربية بالتعليم األساسي( . َََِطعيمة، رشديأٞبد )1
 51،ص: دار الفكر العريب

هم القرائي ( . أثر اسَباتيجية التساؤؿ الذاٌب َب تنمية مهارات الفَُِّهنابة، اٞبد صاّب )2
 -َُُ(، ُْ، العدد )جامعة بابل –مجلة كلية التربية لدم طلبو الصف الثام ا٤بتوسط. 

ُِٓ
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( بأنو:" ملء الفجوة ا٤بوجودة بْب ا٤بعلومات الواردة ُُٔ: ََِْأما عجاج فقد عرفو )
 ".َِب النص كما ٲبلكو الفرد من معلومات

( بأنو :" العملية العقلية الٌب تعتمد على تعرؼ ُٖٗ: َََِعرفو عبد ا٢بميد ) كقد
 ". ّالرموز ا٤بكتوبة ، كتفسّبىا ، كربطها بداللتها َب ضوء ا٣بربة الثقافية للمتعلم

( بأنو :" عملية عقلية معرفية  يصل هبا القارئ ْٖ: َُِِكيعرؼ شحاتو كالسماف)
عتمادان على خرباتو السابقة ، كبذلك إالنص ا٤بقركء نثران أك شعران  هاإٔب معرفة ا٤بعام الٌب يتضمن

من خبلؿ قيامو بالربط بْب الكلمات ، كا١بمل  ، كالفقرات ربطان يقـو على عمليات التفسّب ، 
ا٢برَب للنص ، كتنتهى بالفهم  كا٤بوازنة ، كالتحليل ، كالنقد ، كيتدرج َب مستويات تبدأ بالفهم

 ".ْ يتمكن من بناء ا٤بعُب من النص من خبلؿ تفاعلو معوبداعى لو، حٌباإل

 ويستنبط الباحث من خالل التعريفات السابقة ما يأتى:

 . الفهم القرائي ٰبتول على العديد من ا٤بهارات كالعمليات العقلية. ُ

                                                                                                                                                                                      

( . أثر اسَباتيجية ما كراء ا٤بعرفة َب ٙبسْب أ٭باط الفهم ََُِموسي، مصطفى إ٠باعيل )1
المؤتمر  بحوثالقرائي كالوعي ٗبا كراء ا٤بعرفة كإنتاج األسئلة لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية 

 ٗٔ،  ُِ-ُُ، َب الفَبة  العلمي األول : دور القراءة فى تعلم المواد الدراسية المختلفة
 ّٖ، ص ُُُ –

. ا٤بنصورة : دارالوفاء للطباعة صعوبات القراءة والفهم القرائي(. ََِْعجاج ، خّب ا٤بغزل )2
 .ُُُ، ص كالنشر كالتوزيع

،لصل ي  لفجلاعليمليطلغ ليطعتضي ،ليطكويت،لمكاض ليطيفحلطلمشتلويطاوزيعم(:ليألت طيبليطح3000عض يهلللعض ليطحمي ل 3
786. 

. ُ. طالمرجع في تعليم اللغة العربية وتعلمها(. َُِِشحاتو، حسن كالسماف، مركاف )4
24،صالقاىرة: مكتبة الدار العربية للكتاب
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 . يعتمد الفهم القرائي على التفاعل اإلٯبايب بْب القارئ كالنص ا٤بكتوب.ِ

: ٦بموعات من ا٤بهارات الٌب عو١بت َب دكرس اللغة الفهم القرائى إجرائيا بأهناكيعرؼ الباحث 
ٗبسنويات العربية، كتتمثل َب التعرؼ على ا٤بفردات، كاستخبلص األفكار، كإدراؾ القيم، كتتدرج 

 ا٢برَب، كالفهم االستنتاجي، كالفهم النقدل.الفهم 

 أسس الفهم القرائي: 

 ( األسس األتية للفهم القرائي:  ّٖ:  َََِأكرد حبيب ا ) 

 مراعاة الوقت الذل ٰبتاجو القارئ لقراءة نص معْب. .ُ
 مستول فهم القارئ لتحقيق ا٥بدؼ من القراءة. .ِ
 . ُاستثمار طاقات القارئ، كتفعليها للوصوؿ إٔب الفهم .ّ

( أن الفهم القرائي  43:  8112( كما اوردت سلطانة )Brownوأضاف براون )
 ألتية: ينطلق من األسس ا

 ٙبديد جوانب الفهم ا٤بهمة.  .ُ
 تركيز االنتباه على الفكرة الرئيسة أكثر من الَبكيز على األفكار الثانوية. .ِ
 مراقبة النشاطات القائمة، لتحديد ما إذا كاف ا٥بدؼ  ٰبدث. .ّ
 .ِٚباذ اإلجراء ا٤بناسب عندما يتم مبلحظة قصور َب عملية الفهمإ .ْ

 ويرى الباحث عدداً من األسس منها: 

                                                             

.عماف: ِ.طوالتطبيقأسس القراءة وفهم المقروء بين النظرية (. َََِحبيب ا، ٧بمد )1
.32،صدار عمار

أثر بعض العمليات الذىنية المصاحبة للتعرف في (. ََِٔسلطانة، صفاء عبد العزيز )2
. رسالة دكتوراة استيعاب المقروء لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي وفي تعبيرىم الكتابي

34صغّب منشورة،جامعة حلواف، حلواف، مصر،
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 ٙبديد ا٤بهارة القرائية ا٤بناسبة للهدؼ من القراءة.  .ُ
 مستول الطالب القرائى كمدل امتبلكو الثركة اللغوية.  .ِ
 توظيف ا٣بربة السابقة للمتعلم َب فهم ا٤بقركء. .ّ

 مكونات الموقف القرائي:

تكوف من ثبلثة عناصر أك ( أف ا٤بوقف القرائي ي ّٔ -ِّ: ََُِأكرد عبد البارل ) 
 مكونات أساسية كىى كاآلتى: 

 القارئ:  (أ 
يعد القارئ العنصر األكؿ من عناصر الفهم القرائي، فالقارئ ىو الذل ٲبارس القراءة من 

راتو العقلية كاللغوية خبلؿ تفاعلة مع ا٤بوضوع، كيتم ىذا التفاعل من خبلؿ توظيفو ا١بيد لقد
 .بشكل صحيح

 الموضوع أو النص القرائي: . أ
يعد النص القرائي من العناصر شديدة التأثّب على إعانة القارئ على الفهم أك إعاقة ىذا 

 وغ ىذا الفهم.لة لبنيرئ ببناء عدد من التمثيبلت ا٤بعالفهم لديو، كلذا يقـو القا

 السياق القرائي:  (ب 
هنا تتجاكز نطاؽ أتل مكاهنا داخل السياؽ القرائي، أل كيعُب أف عمليات تعلم القراءة ٙب

الفصل الدراسي، كيقصد بالسياؽ ىنا البيئات الثقافية كاالجتماعية ايطة بالقارئ، كالٌب ٰبيا 
 .  ُكيقرأ كيتعلم فيها

 

                                                             

. عماف : دار ا٤بسّبة ُ.طاستراتيجيات فهم المقروء(. ََُِاف )عبد البارم، ماىر شعب1
36-32،صللنشر كالتوزيع كالطباعة
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 أىمية الفهم القرائي:  

القرائي يعد ( إٔب أٮبية الفهم القرائي بقولو:" إف الفهم ٓٗ:  ََِٖيشّب عبد الوىاب )
ساسية الٌب ينطلق الطالب من خبل٥با إٔب تعلم كاستيعاب موضوعات اللغة العربية، البنية األ

ككذلك موضوعات ا٤بواد الدراسية األخرل بدرجات متفاكتو كفق درجة تشبعها بالعامل اللغول، 
بوف كعلماء لذا يظل تنمية مهارات الفهم القرائي ىدفان من األىداؼ األساسية الٌب يسعى ا٤بر 

 ".ُاللغة كعلماء النفس إٔب ٙبقيقها دكمان لدل ا٤بتعلمْب َب كل ا٤براحل التعليمية

كنظران لتلك ا٤بكانة الكبّبة الٌب ٰبظى هبا الفهم القرائي، ف ف التدريب عليو تدريبان كافيان يتيح    
ن مواجهة طوفاف مب أف يتقدـ تقدمان كبّبان َب سائر ا٤بواد الدراسية، كما ٲبكنو ذلك لللطا

ة الٌب فرضت نفسها على العآب  نتجتو كتنتجو كل يـو الثورة ا٤بعرفية الضخمأا٤بعلومات الذل 
 .ِوكل

 وتتضح أىمية الفهم القرائي وضرورة تنمية مهاراتو من خالل مايأتى: 

 إتاحة الفرصة للطبلب إلدراؾ ا٤بعارؼ كا٤بعلومات كالتواصل مع الثقافات األخرل. .ُ
 ( .ْٖ:  ََِٔالطبلب على حل ا٤بشكبلت ) ٧بمد ، مساعدة  .ِ
 التقليل من أخطاء الطبلب َب القراءة. .ّ
 أساس لتعلم كل مقركء، فاألصل َب القراءة أف تكوف أكالن للفهم. .ْ
 يرتقي بلغة الطبلب كيزكدىم بأفكار ثرية كمعلومات مفيدة. .ٓ

                                                             

(. أثر التدريب على اسَباتيجيات ما كراء ا٤بعرفة َب ََِٖعبد الوىاب ، عبد الناصر أنيس)1
ة مواقف تعاكنية َب تنمية مهارت الفهم القرائي لدل التبلميذ ذكل صعوبات التعلم با٤برحل

51،ص(ُٖ، العدد )جامعة عين شمس –مجلة القراءة والمعرفة االبتدائية. 

تدريس القراءة فى عصر العولمة: استراتيجيات ( . ََِٖعبد اإللو، ٨بتار عبد ا٣بالق)2
63،ص. اإلسكندرية : دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيعوأساليب جديدة
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 يكسب الطبلب مهارات النقد ا٤بوضوعى ، كيعودىم على إبداء اآلراء.  .ٔ
 .)ُٕٔ – ُٔٔ:  ََِٖيساعد الطبلب علة التعمق َب النص ا٤بقركء )حافظ  .ٕ

 ويري الباحث أن أىمية الفهم القرائى تتمثل فيما يأتى: 

 يعد الفهم القرائي صقبلن لقدرة الطالب على الفهم. .ُ
 طبلب.تنمية عمليات التفكّب لدل ال .ِ
 انعكاس الفهم القرائي على حياة الطالب مستقببلن. .ّ
 السبيل إٔب ٙبقيق النجاح َب ٝبيع ميادين ا٢بياة.  .ْ
 ختصار الوقت كا١بهد على ا٤بتعلم.إ .ٓ
 يبقى التعلم  الناتج عن الفهم َب ذاكرة ا٤بتعلم فَبة أكرب من التعلم عن طريق ا٢بفظ. .ٔ
 

 تطوير الفهم القرائي: 

٤بكانة الفهم القرائي َب حياة اإلنساف كأٮبيتو َب عمليات التعلم حظى تطويره  انظر  
، كٲبكن ْبم٭باطو ككيفية تطويره لدل ا٤بتعلباىتماـ الكثّب من ا٤بربْب الذين ٕبثوا َب مهاراتو كأ

 التعبّب عن تلك ا٤بقَبحات كاالسَباتيجيات باآلتى: 

ق إبداء ا٤بساعدة ٥بم َب ٙبسْب الرغبة َب ْب ٫بو القراءة عن طريمتطوير دافعية ا٤بتعل .ُ
القراءة ، كٙبديد الغرض منها كتدريبهم على استخداـ ا٤بعاجم لتطوير قدراهتم على فهم 
معاىن ا٤بفردات كالَباكيب ا٤بقركءة، فضبلن عن تدريبهم على استخراج األفكار الٌب ٰبملها 

 النص  ا٤بقركءكتلخيصو.
 ئي كتطويرىا لدل ا٤بتعلمْب.التدريب على مهارات الفهم القرا .ِ
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قياـ ا٤بعلمْب ٗبساعدة ا٤بتعلمْب لغرض تقليل الفارؽ بْب قدراهتم كمتطلبات ا٥بدؼ من  .ّ
القراءة حٌب يصل ا٤بتعلموف إٔب ا٤بستول الذل ٲبكنهم من التعامل مع ا٤بقركء بشكل 

 .ُمستقل باالعتماد على أنفسهم دكف مساندة
 ئي ٩بكن من خبلؿ: كيرل الباحث أف تطوير الفهم القرا

 االىتماـ بشكل أكرب من قبل ا٤بعلمْب َب دكرس القراءة ٕبيث يتجاكز القراءة السطحية. .ُ
 ثناء التدريس.أتخداـ الوسائل الَببوية ا٤بشوقة اس .ِ
 اقَباح اسَباتيجيات حديثة لتعليم القراءة. .ّ

 

 مستويات الفهم القرائي: 

تصنيفًا لمستويات  الفهم القرائي (  892 – 895:  8118أورد الناقة وحافظ ) 
 ومهاراتو كما يأتى:

 لفهم المباشر، وتضم مهاراتو ما يلي:اأواًل: مستوى 

 ٙبديد ا٤بعُب ا٤بناسب للكلمة من السياؽ. .ُ
 ٙبديد أكثر من معُب مشَبؾ للكلمة. .ِ
 ٙبديد مرادؼ الكلمة كمضادىا. .ّ
 ٙبديد الفكرة العامة اورية للنص. .ْ
 للفقرة. ٙبديد الفكرة الرئيسة  .ٓ
 ٙبديد األفكار ا١بزئية كالتفاصيل الداعمة َب النص. .ٔ
 إداراؾ الَبتيب الزماىن كا٤بكام. .ٕ
 إدارؾ الَبتيب حسب األٮبية. .ٖ

                                                             

. عماف ُ. طضوء الكفايات األدائية تدريس اللغة العربية فى(. ََِٕعطية، ٧بسن على )1
.52،ص: دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع
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 ثانياً: مستوى الفهم االستناجي، ومن مهارتو:

 لشبو كاالختبلؼ.ااستنتاج أكجو  .ُ
 استنتاج عبلقات السبب بالنتيجة. .ِ
 استنتاج أغراض الكاتب كدكافعو. .ّ
 استنتاج اال٘باىات كالقيم الشائعة َب النص. .ْ
 استنتاج ا٤بعاىن الضمنية َب النص. .ٓ

 ثالثاً: مستوى الفهم النقدى ، وتشتمل مهاراتو على : 

 التميز بْب االفكار الثانوية كاألساسية . .ُ
 التمييز بْب ا٢بقيقة كالرأل.  .ِ
 التمييز بْب ما يتصل با٤بوضوع، كبْب ما ال يتصل بو.  .ّ
 بْب ا٤بعقوؿ كغّب ا٤بعقوؿ من األفكار.التمييز  .ْ
 التمييز بْب الفكرة الشائعة كالفكرة ا٤ببتكرة. .ٓ
 ٙبديد مدل منطقية األفكار كتسلسلها. .ٔ
 مصداقية الكاتب. لٙبديد مد .ٕ
 ا٢بكم على مدل أصالة ا٤بادة  كمعاصرهتا. .ٖ

 رابعاً: مستوى الفهم التذوقى، ومن مهاراتو: 

 ترتيب األبيات حسب قوة ا٤بعُب.  .ُ
 إدراؾ القيمة ا١بمالية كالداللة اإلٰبائية َب الكلمات كالتعبّبات. .ِ
 إدراؾ ا٢بالة الشعورية كا٤بزاجية ا٤بخيمة على جو النص. .ّ

 خامساً: مستوى الفهم اإلبداعي : وتركز مهاراتو على:

 رة.كاهتا بصورة مبتيإعادة ترتيب أحداث القصة، أك ترتيب شخص .ُ
  موضوع أك قصة.اقَباح حلوؿ جديدة ٤بشكبلت كردت َب .ِ
 التواصل إٔب توقعات لؤلحداث بناء على فرضيات معينة. .ّ
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 هتا.اءالنتهاء من قر التنبؤ باألحداث كحبكة ا٤بوضوع أك القصة قبل ا .ْ
 ٙبديد هناية لقصة ما، ٓب ٰبدد الكاتب هناية ٥با. .ٓ
 .ُمسرحة النص ا٤بقركء كٛبثيلو .ٔ

 فقد حدد مستويات الفهم القرائي َب ثبلثة مستويات ىي:   ِأما فضل ا

 أواًلً: مستوى الفهم الحرفي:

فهم ا٤بعاىن ا٢بقيقة للكلمات الواردة َب ا٤بوضوع ا٤بقركء، كٙبديد فكرتو الصرٰبة،  إٔبكيشّب 
 يد تفاصيلو كفهم تنظيم الكاتب لو كاستيعاب التعليمات كالتوجيهات الواردة فيو.دكٙب

 مستوى الفهم التفسيري:  ثانياً:

كيشّب إٔب تفسّب ا٤بفردات اجملازية، كإدراؾ ما هتدؼ إليو، كٙبديد األفكار الضمنية 
الواردة، كٙبليل مشاعر كاتب  األحداثكاستخبلص النتائج من ا٤بعلومات ا٤بعركضة كٛبييز 

 ا٤بوضوع كالشخصيات الٌب يتحدث على لساهنا.

 ثالثاً: مستوى الفهم التطبيقي:

العلمية، كالتمييز  تور حكم أك رأل فيو، كٙبديد مدل دقيشّب إٔب نقد ا٤بقركء ب صداك 
بْب ما فيو من حقائق كآراء، كاالستفادة منو َب حل ا٤بشكبلت ، كاستثماره لفظان كفكران عند 

 الكبلـ أك الكتابة.

                                                             

. تعليم اللغة العربية : مداخلو وفنياتو( . ََِِالناقة ، ٧بمود كامل حافظ ، كحيد السيد )1
.212–215،صالقاىرة : جامعة عْب مشس

( . مستويات الفهم القرائي كمهاراتو البلزمة ألسئلة كتب اللغة العربية ََُِفضل ا، ٧بمد )2
26،ص(ٕ، العدد ) مجلة القراءة والمعرفةٗبراحل  التعليم العاـ بدكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة. 
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بعد العرض السابق لتصنيف مستويات الفهم القرائي يبلحظ الباحث أنو اليوجد 
لتصنيفات، حيث إهنا صنفت َب مستول ىرمى يبدأ با٤بستويات اخبلؼ كبّب بْب ىذه 

الدنيا كينتهي با٤بستويات العليا، كمن ٍب مهما تعددت مستويات الفهم القرائي كتعددت 
ف ٝبيع ا٤بهارات مَبابطة مع إارات الفهم القرائي  بل س فصل مهمهاراتو ف ف ا٥بدؼ منها لي

بعضها، كقد يكوف بعضها مهمان َب موقف، كأكثر أٮبية َب موقف آخر، كما أف تقدمي ىذه 
ا٤بهارات يتم ٗبا يتناسب كا٤برحلة العمرية للطبلب، كلعل التوسع قد يعود إٔب مفهومي 

 عتو التفاعلية، كعبلقتها بالقارئ كا٤بقركء.القراءة، كالفهم القرائي ا٤بعقدة كا٤بركبة، كطبي

كَب ىذه الدراسة اقتصر الباحث على ا٤بستول ا٢برَب،  كاالستنتاجي، كالنقدل طبلب 
،أما ا٤بستول التذكقى، كاالبداعي ف ف ا٤بهارات الواردة فيها تتطلب األكؿ اإلعدادلالصف 

 طبلبان َب مستويات أعلى.

 رائي:العوامل التى تؤثر على الفهم الق

ىناؾ الكثّب من العوامل الٌب ٲبكن أف تؤثر َب قدرة القارئ على فهم ا٤بقركء، أشار إليها  
:  ََُِ  عطية ،  ُْ:  ََِّ  ا٢بيلواىن ،  ُٗ:  ََِٗكل من )الدليمى كالوائلي، 

ِْ.) 

 مدل توافر ا٥بدؼ عند القارئ كطبيعة ىذا ا٥بدؼ.  .ُ
 ا٤بعرفة القبلية ٗبوضوع النص.  .ِ
 االسَباتيجية الٌب يستخدمها القارئ َب االستيعاب القرائي للنص. .ّ
 توجيو األسئلة قبل عملية القراءة أك بعدىا. .ْ
 طوؿ ا٤بادة العلمية كصعوبتها. .ٓ
 ترابط األفكار مع بعضها البعض داخل النص الواحد. .ٔ
 مستول دافعية القارئ كا٪بذابو إٔب قراءة ا٤بوضوع. .ٕ
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 تقانو ٤بهارتو.إاالستيعاب ك ة القارئ على الفهم ك مستول قدر  .ٖ
 

( فقد أورد مجموعة من العوامل التى تؤدي  17:  8199أما جاب اهلل وآخرون ) 
 إلى تدنى مستوى الفهم القرائي: 

 صعوبة ا٤بفردات اللغوية بالنص ا٤بقركء. .ُ
 صعوبة إدراؾ األفكار ا٤بتضمنة بالنص ا٤بقركء.  .ِ
 عدـ مبلءمة سرعة األداء القرائي. .ّ
 ا٢بالة الذىنية عند القراءة.عدـ مبلءمة  .ْ
 سوء تنظيم الوقت ا٤بخصص للقراءة. .ٓ

 كيرل الباحث أف من العوامبللٌب تؤدم إٔب تدم مستول الفهم القرائي ما يأٌب :

 عدـ استخداـ كسائل ٧بفزة أثناء القراءة. .ُ
 .ُإعطاء أكثر من نشاط كاحد َب كقت قصّب .ِ

 

 أساليب تنمية مهارات الفهم القرائي: 

بعضان من األساليب الٌب ٲبكن من خبل٥با أف تؤدل إٔب تنمية مهارات الفهم  ِعبد ا٢بميد حدد
 القرائي كىى كاآلٌب: 

                                                             

تعليم ( . َُُِجاب ا، على سعد كمكاكم، سيد فهمي كعبدالبارم، ماىر شعباف )1
،. عماف : دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعةُط القراءة والكتابة: أسسو وإجراءاتو التربوية.

.57ص

أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار فى المدرستين ( . ََِٔعبد ا٢بميد ، ىبة ٧بمد )2
 .ٔٗ، ص . عماف : دار صفاء للنشر كالتوزيعُ. طاالبتدائية واإلعدادية
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 تدريب الطبلب على الفهم، كتنظيم األفكار أثناء القراءة. .1
تدريب الطبلب على القراءة ٝبلة ٝبلة ، ال كلمة كلمة، كتدريبهم كذلك على ماٰبسن  .2

 الوقوؼ عليو.
 ب على التذكؽ ا١بمأب للنص، كاالنفعاؿ الوجدام با٤بعام ا١بميلة. تدريب الطبل .3
 تدريب الطبلب على القراءة كعلى الَبكيز، كالقدرة على تلخيص ما قرأ.  .4
 زين َب القراءة ٗبختلف أساليب التشجيع.يتشجيع الطبلب ا٤بتم .5

 

 ويرى الباحث أنو يمكن تنمية مهارات الفهم القرائي من خالل: 

 ا٤بعلم للقارئ ا٤بفردات ا٤بوجودة َب مادة القراءة.تبسيط  .ُ
 مناقشة تكوين ا٤بفاىيم ا٤بهمة للفهم َب القراءة. .ِ
 ثناء القراءة.أإعطاء بعض التوجيهات َب  .ّ

 

 شروط تنمية مهارات الفهم القرائي:

 أف أسلوب تنمية مهارات الفهم القرائي ينجح إذا توافرت فيو الشركط اآلتية: ُيوضح الشهرام

 تباطو باألداء ا٤بطلوب كصوؿ الطبلب إليو َب كل مهارة.ار  .ُ
توظيفو بشكل يناسب مع طبيعة كل مهارة من جهة، كطبيعة مرحلة النمو اللغول لدل  .ِ

 الطبلب َب تلك ا٤برحلة.
 قيامو على فلسفة تربوية ٙبدد دكر ا٤بعلم كالطالب َب ا٤بوقف التدريسي. .ّ
 ة.مزج النموذج بشخصية ا٤بعلم كخرباتو السابق .ْ

                                                             

مستوى تمكن معلمي الصف األول االبتدائي من أساليب (. َُُِالشهرام، خليل ٧بمد )1
. رسالة ماجستّب غّب منشورة، جامعة أـ القرل، مكة تنمية مهارات القراءة لدى تالميذىم

.25،صا٤بكرمة، ا٤بملكة العربية السعودية
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سابق ور الفهم القرائي مدل أٮبية الفهم القرائي كضركرة االىتماـ بتنمية يتبْب من العرض ال
مهاراتو لدل الطبلب، األمر الذل يستوجب معرفة أساليب تنميتو، لذلك البد من توظيف 
مهارات الفهم القرائي خبلؿ حصص اللغة العربية َب داخل غرفة الصف للوصوؿ إٔب ا٥بدؼ 

 َب العملية التعليمية كىو االرتقاء ٗبستول الطبلب التعليمي. ا٤بنشود
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 المبحث الثالث : القصة القرآنية، ويشمل البيان على:
 مفهوم القصة القرآنية -9
 أىداف القصة -8
 عناصر القصة القرآنية -4
 أنواع القصة -3
 خصائص القصة القرآنية -5
 أىداف القصة القرآنية -2
 القصة القرآنيةمناىج البحث والتأليف فى عرض أحداث  -7
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 المبحث الثالث : القصة القرآنية :

اتفق الَببويوف على أٮبية التدريس باألسلوب القصصى كأثره َب العملية الَببوية التعليمية ، كقد "
أجادكا أٲبا إجادة عندما كجهوا اىتمامهم َب دراستهم ٥بذا األسلوب الفريد َب ضوء القرآف 

القصة من أقدر  الٌب تصدر كسبق غّبه َب عرض ىذا األسلوب الَببول .الكرمي باعتباره الكتاب 
الفضائل ُب النفس، فهي السبيل للدخوؿ إٔب التفكّب ك األساليب األدبية الٍب تعمل على تنمية 

عآب الطفل كيبقى أثرىا ُب نفسو ككجدانو، فالطفل يستمع للقصة بكل ٞباس كشغف، فهي 
، فيقضي كقتان ٩بتعان ُب ٠باعها كمتابعة أحداثها، كبذلك تكوف مصدر للمتعة كالتسلية كالَببية

كالقصة الناجحة تزكد الطفل كتنمية فكره كعقلو.  القصة ٥با أثر بالغ ُب حياة الطفل كتربيتو
كال ٱبفى علينا دكر القصة كأٮبيتها ُب ". لنفسية كالسلوكيةاٗبختلف ا٣بربات الثقافية كالوجدانية ك 

ؿ ا٤بختلفة، من حاجة إٔب التوجيو كا٢بب كا٢باجة إٔب النجاح كا٢باجة إٔب تلبية حاجات األطفا
االستقبلؿ، كا٢باجة إٔب التقدير االجتماعي، كبناءان على ىذه ا٢باجات ا٤بختلفة تنمي القصة 

، فالقصة تنمى جوانب النمو عند الطفل من الناحية العقلية كاالجتماعية كالنفسية كا٤بعرفية
العقلية ا٤بختلفة مثل:التذكر كالتخيل كالتفكّب كالتحليل كالنقد كالقدرة على حل للمتعلم القدرات 

 .(ُ)"ا٤بشكبلت

كتعػػد القصػػػة مػػن الطػػػرؽ ا٤بثلػػػى َب تعلػػيم الطػػػبلب خاصػػة األطفػػػاؿ، كوهنػػػا تسػػاعد علػػػى جػػػذب "
كاسػتخداـ ". (ِ)"انتباىهم كتكسبهم الكثّب مػن ا٤بعلومػات كا٢بقػائق التارٱبيػة بصػورة شػيقة كجذابػة

القصة كأسلوب للتدريس ليس جديػدا أك مبتػدعا ، فقػداعتُب القػرآف الكػرمي بالقصػة عنايػة خاصػة 
، ٤با فيهػا مػن عنصػر التشػويق كجوانػب االتعػاظ كاالعتبػار. كقػد أ٤بػح القػرآف إٔب ىػذا َب أكثػر مػن 

، إٔب غػػّب ذلػػك [176]األعصصراف:(        )آيػػة مػػن ذلػػك قولػػو تعػػأب 
                                                             

(ُ)Abdoo,Y :Educational Principles in the Qur’anic Stories in Al-Kahaf Chapter, Unpublished 

master thesis, Yarmouk University

 . ُٓ، ص  ُط ،طرق التدريس: عمر، (ِ)
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كيعتػػرب أسػػلوب القصػػة أحػػد أسػػاليب ". (ُ)"الػػٌب تبػػْب اعتمػػاد القػػرآف أسػػلوب القصػػص مػن اآليػػات
الػػتعلم البنػػائى الفعالػػة َب إيصػػاؿ ا٤بعلومػػة ا٤بطلوبػػة بطريقػػة مشػػوقة ك٩بتعػػة للطفػػل ا٤بػػتعلم. كمػػا تػػزكد 

تتػػيح الطفػػل بكلمػػات جديػػدة كىػػذا مػػا ٯبعلػػو ٲبتلػػك حصػػيلة لغويػػة ثريػػة. عػػبلكة علػػى أف القصػػة 
رصة أكرب للفهم كاالستيعاب حيث تساعده على توسيع مدراكو ليتمكن من اسػتيعاب للطبلب ف

ما ٰبدث حولو من ظواىر عن طريق ٚبيل أحداث القصة ، كىذا يؤدل إٔب ٭بو شخصية الطالب 
كتطويرىػػا َب جوانػػب العقليػػة كا٣بلقيػػة كاالجتماعيػػة ، كىػػذا مػػا ينمػػى مهػػارات الطػػبلب كمػػواىبهم 

 .(ِ)"يق نتائج مرضية على الصعيدين الَببول كالتعليمىكيؤدل بدكره إٔب ٙبق

كعناصرىا ، كخصائصها ، كأٮبيتها ، كمناىج كأىدافها، كفيما يلى بياف ٤بفهومها ، 
 التأليف َب عرض أحداثها.

 أوال : مفهوم القصة القرآنية :

َب كل  اللغة ىى األـ الٌب تنسج شبكة الرفاؽ كالتفاىم ، كهبا تعرؼ ا٤بعاىن كىى األساس
تعريف القصة   االصطبلحى ، ك٥بذا كاف لزاما عندمصطلح ، فاللغة ىى ا٤بدخل إٔب ا٤بعُب

د ا٤بقصود بصورة يحدلت كٗبواضع ذكرىا َب القرآف الكرمي،القرآنية أف ٫بيط ٗبفاىيمها اللغوية 
 جامعة كمانعة. 

 القصة فى اللغة :

القػاص إذا قػص القصػص ، كالقػاص ىػو فعػل "أشار ابن منظور َب لساف العػرب بػأف القصػة ىػو "
قصصػػػت الشػػػئ إذا ". كيقػػاؿ  "الػػذل يػػػأتى بالقصػػػة علػػى كجههػػػا ، كأنػػػو يتتبػػع معانيهػػػا كألفاظهػػػا

أل :   [11]القصصصص:(   ھ ے ے ۓ)، كمنػػو قولػػو تعػػأب : "تتبعػػت أثػػره شػػيئا بعػػد شػػئ 
                                                             

أثر استخدام القصة المصورة ودراما القصة فى تدريس قواعد النحو لتلميذات المرحلة االبتدائية على :األٞبدل ، (ُ)
 .ّْٓكلية البنات،  ص   ٦بلةد.ط، ، التحصيل واالتجاىات وبقاء أثر التعليم

. ّٗ، ص  ِ" ط ،طرائق التدريسكآخركف : طوالبة(ِ)
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كأخػربه ، كتقصػص ا٣بػرب و بػو اتبعى أثره ، كالقصة ا٣برب يقاؿ قص عليػو ا٣بػرب قصصػا أل : أعلمػ"
 ."(ُ)، كالقصة تأتى ٗبعُب ا٢بديث ، قصصت ا٢بديث أل ركيتو على كجهوتتبعو

تتبعػو ، كمنػو "كقد أشار صاحب ٨بتار الصػحاح إٔب مػا يؤيػد ىػذا ا٤بعػُب َب قولػو قػص أثػره أل : "
، كالقصػػػة ا٢بػػديث كاألمػػر ، كاقتصػػػا٢بديث [64]الكهصصف:(   ڃ چ چ چ چ)قولػػو تعػػأب : 

﮳ ﮴)ركاه على كجهو كقولو تعأب :  ﮲  أل : نبْب لػك أحسػن   [3]يوسف:(   ۓ ۓ 
 ."(ِ)البياف

كفرؽ بْب )القصص( بفتح القاؼ ، ك )القصص( بكسر القاؼ ، فالقصص بفتح "
الٌب  ٝبع القصة". أما القصص بكسر القاؼ فتعُب : "(ّ)ا٣برب ا٤بقصوص"القاؼ تعُب 

 ."(ْ)تكتب

طريقة قص "أف كلمة )القصص( بالفتح تشّب إٔب "كبناء على ما سبق رأل البعض 
فتشّب إٔب األحداث كاألخبار كاألمور الٌب ". أما )القصص( بالكسر  "األخبار كعرض األحداث

ٝبعتها القصة كحوهتا ، كالقرآف الكرمي ٓب يستعمل لفظ )القصص( إال بالفتح كلعل َب ذلك 
 . (ٓ)"إشارة إٔب ٛبيز طريقة القرآف كأسلوبو َب عرض ىذه األحداث كالوقائع الٌب تضمنتها قصصو

 

 

                                                             

 ،.ّٖ-ِٖ، ص ٕ، جمرجع سابق:  ابن منظور (ُ)
 مرجع سابق.ِِٗ، ص مختار الصحاح: الرازل (ِ)
 ، مرجع سابق . ّٖ-ِٖ، ص  ٕابن منظور ، ج(ّ)
 .مرجع سابق ،ّْٕ: ص الكفول (ْ)
، رسالة دكتوره غّب منشورة ، كلية الشريعة  ِٓص د.ط، ، ومناىجو فى القصص القرآنىاتجاىات التأليف قور ،: الد(ٓ)

 ف.،د، جامعة الّبموؾ ، األردف 
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 القصة القرآنية اصطالحا :

ا٤باضية كإيراد : " ىو تتبع آثار كأخبار األمم  عرؼ )السباعى( القصة القرآنية بأهنا"
فيهم ، كذلك بأسلوب  مواقفهم كأعما٥بم كٖباصة مع رسل ا إليهم ، مع إظهار الدعوات

 .(ُ)"حسن ٝبيل ، مع الَبكيز على مواطن العربة كالعظة

ىى ا١بزء الذل يقص آثار الغابرين ، كبعض األحداث ، "كعرفها )العوضْب( بأهنا : 
قصود َب عرضو ، فهى تشتمل على األنباء ا٢بقة ا ترل أنو ٰبقق الغاية كيفى با٤بلتقدـ منها م

 . (ِ)"الٌب ال زيف فيها

ىى األحداث التارٱبية ا٤باضية الٌب قص أحداثها القرآف "يعرفها ) أبو شريخ ( بأهنا : ك 
 . (ّ)"للعربة كالعظة عليو الصبلة كالسبلـ الكرمي قبل بعثة الرسوؿ

كيقوؿ )ا٣بطيب ( : " إف القصص القرآىن كلو عرض ألحداث تارٱبية مضى هبا زمن ، 
بْب يدل التاريخ من كثائق فيما جاء فيو من أشخاص ر ذلك كثيقة تارٱبية من أكثق ما فهو كاألم

ىكذا أطلق "كأحداث ، كما يتصل باألشخاص كاألحداث من أمكنة كأزمنة " . ٍب يقوؿ : 
القرآف على ما حدث بو من أخبار القركف األكٔب َب ٦باؿ الرساالت السماكية ، كما كاف يقع 

 .(ْ)"بْب قول ا٢بق كالضبلؿ بْب مواكب النور كجحافل الظبلـ َب ٧بيطها من صراع

                                                             

 . َّ، ص  ُ، طالقصة فى القرآن الكريماعى ،  : السب(ُ)
 .ُْ، ص  ُ، طالبيان القصصى فى القرآن الكريم: العوضْب ، (ِ)
، رسالة ماجستّب منشورة ،  ُْص د.ط، ، س النفسية فى القصص القرآنىالمبادئ التربوية واألس:  أبو شريخ ، (ّ)

 .لَببية ، جامعة الّبموؾ ، األردفكلية ا
 . َْ، ص (القصص القرآنى فى منطوقو ومفهومو)طيب ، : ا٣ب(ْ)
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أما ) ابن عاشور ( فيعرفها بقولو ىى : "ا٣برب عن حادثة غائبة عن ا٤بخرب هبا ، فليس َب 
القرآف من ذكر األحواؿ ا٢باضرة َب زمن نزكلو قصص ، مثل ذكر كقائع ا٤بسلمْب مع 

 .(ُ)"عدكىم

: ذلك ا١بزء القرآىن الذل يشغل ما  االقصة القرآنية بأهنَب ضوء ما سبق يعرؼ الباحث 
يقارب الربع إف ٓب يزد قليبل ، كالذل يتتبع آثار كأخبار األمم ا٤باضية قبل بعثة الرسوؿ عليو 
الصبلة كالسبلـ كيركل من األحداث كا٤بواقف ا٢بقة الٌب ال زيف فيها ٩با ٰبقق الغاية من إيراد 

 ن العربة كالعظة بأسلوب حسن كٝبيل.األحداث ، كإظهار النتائج ، كالَبكيز على مواط

 كىذا التعريف يتضمن النقاط ا٤بنهجية التالية :

إف ا٢بيز الذل يشغلو األسلوب القصصى َب القرآف الكرمي ىو خّب دليل - أ
 على أٮبيتو.

( ال تعػػد مػػن قبيػػل قصػػص األنبيػػاء ألهنػػا ليسػػت مػػن ا٤باضػػى لى ا عليػػو كسػػلمإف سػػّبة النػػىب )صػػ
(   ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ)آف الكػػػرمي ، كيؤيػػػد ذلػػػك قولػػػو تعػػػأب : الػػػذل حكػػػى عنػػػو القػػػر 

 .[55]طه:

إف قصص القرآف تشمل قصص األنبياء كغّبىم كقصة أصحاب الكهف - ب
 ، كأصحاب ا١بنتْب .

ترتبط القصة القرآنية باألىداؼ العامة من نزكؿ القرآف الكرمي كالٌب منها - ت
 االتعاظ كاالعتبار .

 فيو كال خياؿ .القصص القرآىن حق ال زيف - ث

 
                                                             

 . ْٔ، ص  ُجد.ط، ، التحرير والتنويرابن عاشور ، : (ُ)
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 ثانيا : أىداف القصة

إٔب أف من أىداؼ القصة "(  ُِْللقصة أىداؼ متعددة ككثّبة ، فقد أشار دياب ) د. ت : 
 :ما يلى 

 .التسلية كالَبفية كالَبكيح ُ

تقدـ للطفل أشياء عن ا٤باضى البعيد كٛبده ٖبربات ك٘بارب من ا٢باضر كتعده ٣بربات  ِ
 ا٤بستقبل.

 .(ُ)"بنفسو تعريف الطفل ّ

 التدرب على حسن اإلصغاء." ْ

 تنمية قدرتو على حل ا٤بشكبلت. ٓ

 تنمية التفكّب اإلبداعى لدل الطفل . ٔ

 تنمية قدرة الطفل على ا٤ببلحظة كالبحث كاالكتشاؼ. ٕ

 تزكد الطفل باإلحساس باألمن كاالستقرار. ٖ

 التنفيس عن مشاعر الطفل ا٤بكبوتة. ٗ

 للطفل عن طريق تنمية الطفل جسميا، كعقليا ، كنفسيا ، كلغويا. إٯباد التوازف النفسى َُ

 تنمية الثرة اللغوية ، كا٤بساعدة على النمو اللغول. ُُ

 إمداد التلميذ با٤بعرؼ كا٣بربات كاألفكار ا٤برتبطة بالعآب كا٢بياة. ُِ

                                                             

(
1
)Abas, F.Stories in the Qur'an, Amman, Dar Al- Forqan. 
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 ترفيق كجداف التلميذ ، كتنقية ركحو. ُّ

 كتشويق التلميذ إٔب التعلم. إدخاؿ السركر كالسكينة على النفس ، ُْ

 مساعدة التلميذ علىاستثمار الوقت فيما يفيد. ُٓ

 ٙبقيق االنتماء الديُب كالوطُب لدل الطفل ، كتعريف التلميذ بالطبيعة كالعآب ا٣بارجى. ُٔ

 .)ُ("تنمية القدرة على التعبّب الشفهى كالكتاىب ُٕ

 عناصر القصة القرآنية :ا: ثالث

القرآنية عناصر جلية سامية تتناسب مع جبلؿ الوحى ك٠بو الرسالة يوجد َب القصة "
اإل٥بية ، كال غُب للنص القصصى عنها ، حيث تتأثر كتؤثر َب السرد القصصى القرآىن لتحقيق 

 : "أىدافو كغاياتو السامية فيو كأىم عناصرىا على سبيل اإلٝباؿ ىى

 الشخصية : -9

الذات الٌب تصنع أحداث القصة كتدكر كالشخصية ىى "كىى من أىم عناصر القصة ، "
معها ، كتكوف الشخصية بشرية كشخصية إبراىيم ، كموسى ، كفرعوف ، كغّبىم ... ، كتكوف 
غّب بشرية مثل شخصية ا٤ببلئكة، كشخصية ا١بن ، كالنملة ، كا٥بدىد ، كغّب ذلك  ...، 

 . "كتكوف فردا أك تكوف ٝباعة كىكذا

إف "األشخاص كتصويرىا يقوؿ التهامى نقرة :  كعن مذىب القرآف الكرمي َب رسم
مذىب القرآف الكرمي َب رسم األشخاص كتصويرىا مذىب غّب مباشر ، فالشخصيات َب 
القصص القرآىن ليست مقصودة لذاهتا ، كإ٭با ا٤بقصود ىو ا٢بدث الذل جرت حولو القصة ، 

                                                             

(
1
)Maki, A. Studies of Values and Morals in Children StoriesUnpublished master 

thesis, Asyoot University. 
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جيد القصص ىو ٛب ألف ا٥بدؼ من سياؽ القصة ىو العربة كالعظة كليست ا٤براد من سياؽ
الطوؿ كلوف الشعر كالعينْب كغّب ذلك ، إ٭با يعرضها كنماذج الشخصيات أك ذكر أكصافها ، ك

 .)ُ("بشرية لبلقتداء هبا إف كانت خّبة ، أك النفور منها إذا كانت شريرة

 الحدث :  -8

كىو عنصر رئيسى آخر مهم َب القصة ، كقد ينصرؼ االىتماـ َب القصة القرآنية إٔب "
ا٢بدث دكف الشخصية فيختار القرآف من ا٢بدث ما ٱبدـ الفكرة الرئيسية ، كيصوره َب جو 
نفسى مبلئم يثّب االنفعاؿ ، كيَبؾ أثره َب الوجداف ، مستعينا َب ذلك بأمور عدة أكجزىا 

 التهامى نقرة َب كتابو " سيكولوجية القصة َب القرآف " كالتأب :

ۓ )الوصف الدقيق ا٤بصور ، كوصف نوح عليو السػبلـ إلعػراض قومػو عػن دعوتػو قػاؿ تعػأب : "

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى 

 .[7-5]نوح:(   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ

ۉ )ا٤بعػػػاىن ا٤بعػػػربة عػػػن ا٤بشػػػاعر كاالنفعػػػاالت ، كمػػػا جػػػاء علػػػى لسػػػاف مػػػرمي قػػػاؿ تعػػػأب : "

 .[23]مريم:(   ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ

إبراز الصراع منسجما مع ا٤بغزل العاـ للقصة ، سواء أكاف ىذا الصراع ماديا  "- أ
كصراع موسى عليو السبلـ مع السحرة ، أـ نفسيا كموقف إبراىيم عليو السبلـ 

 . )ِ("من الكواكب كالقمر كالشمس
 الزمن :  -4

                                                             

، رسالة ماجستّب منشورة ،   ِٓص د.ط، : " ا٤ببادئ الَببوية كاألسس النفسية َب القصص القرآىن " ،  أبو شريخ ، (ُ)
 ، األردف .كلية الَببية ، جامعة الّبموؾ 

 .  ِ، ج ُّٖ – ُِٖص د.ط، ، المرجع فى تدريس علوم الشريعةعبد ا ،  : (ِ)
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كأحداث القصص القرآىن كلها الزمن َب القصة ىو اليد ا٢باملة لؤلحداث كاركة ٥با ، "
آتية من آفاؽ القركف كاألزماف ا٣بالية ، ٩با يعطينا إحساسا خاصا بالزمن بأنو صورة ا٤باضى 

 . (ُ)"البعيد

كتقـو القصة القرآنية على مبلحظة العنصر الزمُب مبلحظة دقيقة كاعية ، حيث ٛبسك "
لع هبا َب الوقت الذل تستدعيو األحواؿ ا٣بيوط الزمنية بكل جزئياهتا كٙبركها ٗبيقات معلـو ، فتط

 . (ِ)"، كما تبعدىا عن ٦باؿ الرؤية َب الوقت ا٤بناسب الذل يستدعى اختفاءىا مؤقتا أك مؤبدا

كىػػذا يعػػُب أف الػػزمن َب القصػػة كإف كانػػت لػػو مكانتػػو ا٤بلحوظػػة ، إال أنػػو ٯبػػئ َب القصػػة القرآنيػػة 
ٕبسػػػب مػػػا يقتضػػػيو ا٢بػػػاؿ فحينمػػػا يكػػػوف لػػػو أٮبيػػػة َب رسػػػم الصػػػورة ا٤بعطػػػاة فالقصػػػص ٯبػػػئ بػػػو ، 

ٿ )كمثػػاؿ ذلػػك الػػزمن الػػذل دبػػرت فيػػو ا١برٲبػػة َب قصػػة يوسػػف عليػػو السػػبلـ قػػاؿ تعػػأب : "

ڭ ۇ )، كا٤بػػدة الػػٌب نامهػػا أىػػل الكهػػف ، قػػاؿ تعػػأب : [16]يوسصصف: (  ٿ ٹ ٹ ٹ

. أمػػا إذآب تكػػن لػػو أٮبيػػة مػػن ذكػػره ، أك أف [25]الكهصصف:(   ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ
 .  (ّ)"ذكره كعدمو سواء ، فبل يذكر َب القصة القرآنية

كٓب يلتـز القصص القرآىن َب منهجو الزمُب بَبتيب أحداث القصة َب السرد حسب "
ترتيبها َب ا٤بوضوع الزمُب ، إال إذا كاف ىذا الَبتيب عامبل رئيسيا َب ترابط نسج أحداث القصة 

. فقصة يوسف عليو السبلـ مثبل كاف  ْكتتابعها للوصوؿ إٔب نتاجات معينة كأىداؼ مرجوة
عنصر الزمن ٩بسكا هبا َب كل جوانبها ، حيث تدرج الزمن َب تتبع أحداث حياتو منذ صباه 

 ركل ألبيو رؤياه ، حٌب كهولتو كقد أصبح عزيز مصر ، كما ٚبلل ذلك من أحداث .كىو ي

                                                             

 ، مرجع سابق .ِٗأبو شريخ ، ص (ُ)
 ، مرجع سابق . ّٖ-ِٖا٣بطيب ، ص (ِ)
 ، مرجع سابق . ُِّالسباعى ، ص (ّ)
 ، مرجع سابق . ِٗأبو شريخ ، ص (ْ)
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 المكان : -3

ا٤بكاف عنصر من عناصر القصص ال يقل أٮبية عن سواه من العناصر كيظهر ا٤بكاف َب "
القصص القرآىن َب الوقت ا٤بناسب حيث تستدعى ا٢باجة إليو . فالقرآف الكرمي ال يلفت إٔب 

لو ذكرا إال إذا كاف للمكاف كضع خاص يؤثر َب سّب ا٢بدث ، أك يربز مبل٧بو  ا٤بكاف كال ٯبرل
 . (ُ)"، أك يقيم شواىد العربة كالعظة منو

كالػػدليل علػػى أٮبيػػة ا٤بكػػاف َب بنػػاء القصػػة كٙبريػػك أحػػداثها كإضػػفاء صػػبغة الواقعيػػة عليهػػا ىػػو مػػا "
جاء من حديث اإلسراء كا٤بعراج ، حيث جاء اإلسراء مقَبنا با٤بكاف الػذل بػدأ منػو كالػذل انتهػى 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ )إليػػػػو قػػػػاؿ تعػػػػأب : 

 .[1]اإلسراء:(   ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ

كقد ذكرت بعض األماكن َب القصص القرآىن للعربة كالعظة كدافعا لئلنساف للبحث "
كاالستكشاؼ ، كمدائن صاّب عليو السبلـ كقرية لوط عليو السبلـ ، ٤با َب ذلك َب آثار تربوية 

 . (ِ)"فاعلة َب ىداية اإلنساف كهتذيبو

 : الحوار -ٓ

كثّب منها إذ يضفى على ا٤بوقف ا٢بوار عنصر ىاـ َب القصص القرآىن نراه كاضحا َب  "
 . (ّ)"قوة كبراعة كينسجم القصة كأف اإلنساف يسمع كيرل

ىو الركح الذل "كا٢بوار كما يقوؿ التهامى َب كتابو )سيكولوجية القصة َب القرآف ( "
يسرل فيو كياف العمل القصصى ، فا٢بوار يصور ا٤بواقف تصويرا تاما ، كيتناكؿ ٝبيع أجزائو ، 

                                                             

 ، مرجع سابق . ِٗا٣بطيب ، ص (ُ)
 ، مرجع سابق . َّخ ، ص أبو شري(ِ)
 ، مرجع سابق . ُُِالسباعى ، ص (ّ)
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بعث ا٢بياة كا٢بركة َب ا٢بدث ، كيؤدل ا٥بدؼ ، كيظهر ا٤بغزل ، يكشف عن مدل فهو الذل ي
 . (ُ)"الصراع َب ا٤بواقف ا٤بتغايرة ، كما أنو يَبجم الشخصية

كمن ٩بيزات ا٢بوار القرآىن تعدد مصادره ، فقداشَبكت فيو عناصر متباينة ، فهناؾ حوار بْب ا "
پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ )كا٤ببلئكػػػػػة قػػػػػاؿ تعػػػػػأب :

. كقػػػػػػد [32]البقصصصصصصر :(   ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ
يكوف ا٢بوار بْب اإلنساف كا٤ببلئكة كحوار إبراىيم عليو السبلـ مع ضيفو ، كقد يكوف ا٢بػوار بػْب 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ )ا عػز كجػػل كإبلػيس كمػػا َب قولػو تعػػأب : 

(   ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃٺ ٿ ٿٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ 

. كمػػن ا٢بػػوار مػػا يكػػوف بػػْب ا عػػز كجػػل ك اإلنسػػاف كذلػػك كمػػا َب قولػػو  [14-12]األعصصراف:
ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ )تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػأب : 

       ﯁  ﯀  ﮾ ﮿  ﮼﮽   ﮻  ﮹ ﮺  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮳﮴   ﮲  ۓ 

           ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ 

َب كال يتوقػػػػػف ا٢بػػػػػوار ، "[255]البقصصصصصر :(   ىئ يئ جب حبۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ جئ حئ مئ 
، كمػػا ٯبػػوؿ َب اه إٔب حركػػات الػػذىن كفكػػر اإلنسػػاف، بػػل يتعػػدالقصػػص القػػرآىن عنػػد الظػػاىر فقػػط

 الػنفس البشػرية خواطره من اندفاعات خّبة تتمثل َب النفس ا٤بؤمنػة ، كانػدفاعات شػريرة تتمثػل َب
ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ )، قػػاؿ تعػػأب َب قصػػة ابػػُب آدـ عليػػو السػػبلـ : ا٢باقػػدة الكػػافرة

[22]المائد :(   ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ
"(ِ)  . 

 

 

                                                             

 ، مرجع سابق .ِٕأبو شريخ ، ص (ُ)
 ، مرجع سابق . ِٖأبو شريخ ، ص (ِ)
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 األسلوب : -2

طريقة سبك القصة الٌب انفرد القرآف الكرمي هبا َب تأليف كبلمو "نقصد باألسلوب : 
 . (ُ)"كاختيار ألفاظو

النظم كاختيار األلفاظ ، كسبك كأسلوب القصة القرآنية أسلوب معجز من حيث "
ا٤بعاىن ، شأنو َب ذلك شأف سائر أسلوب القرآف الكرمي ، ك٥بذا اكتسب األسلوب القرآىن 
كٖباصة َب إطار القصة كأحد عناصرىا لونا فريدا ساعد على أف تصل القصة إٔب ىدفها الذل 

 . "سيقت لو

من يقرؤه ، كمعُب ىذا أف  كمن أىم ما يتميز بو أسلوب القرآىن سهولتو كمركنتو لكل"
القرآف الكرمي إذا قرأتو على العامة أك قرئ عليهم ، أحسوا جبللو ، كذاقوا حبلكتو ، كفهموا منو 
على قدر استعداداهتم ما يرضى عقو٥بم كعواطفهم . ككذلك ا٣باصة إذا قرؤكه أك قرئ عليهم 

. كىذا ما سهل إدراكو   (ِ)"ةأحسوا جبللو كذاقوا حبلكتو ، كفهموا منو أكثر ٩با يفهم العام
 ١بميع عقوؿ الناس بالرغم من كجود التفاكت بينها َب الفهم .

كاألسلوب القػرآىن ٱباطػب اإلنسػاف بكاملػو عقػبل كقلبػا ككجػدانا فهػو ٯبمػع ا٢بػق كا١بمػاؿ َب آف "
ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ )كاحػد ففػػى قصػػة يوسػػف عليػو السػػبلـ مػػثبل قػػاؿ تعػػأب : 

، [23]يوسصصصصصصصصصصصصف:(   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ
تأمل كيػف قوبلػت دكاعػى الغوايػة الػثبلث بػدكاعى العفػاؼ الػثبلث "يقوؿ الزرقاىن َب ىذه اآلية : 

                                                             

 .ُِٖ، ص  ِجد.ط، " ،  مناىل العرفان فى علوم القرآن:  الزرقاىن ، (ُ)
 ، مرجع سابق . ِِٓالزرقاىن ، ص (ِ)
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، مقابلػػة صػػورت مػػن القصػػص ا٤بمتػػع جػػدال عنيفػػا بػػْب جنػػد الػػرٞبن كجنػػد الشػػيطاف ، ككضػػعتهما 
 . (ُ)"أماـ العقل ا٤بنصف َب كفٌب ميزاف

 رابعا : أنواع القصة

القصة التارٱبية ، قصة الشخصيات ، ": أنواع القصة من حيث العنصر الذى يغلب فيها  9
 . "قصة التمثيلية ، قصة ا٢بوادث ، قصة الفَبة الزمنية ، قصة األجياؿ ، كقصة البيئة

قصة مكانية ، قصة زمانية ، كقصة ٘بمع بْب الزماف ": أنواع القصة من حيث شكلها  8
 ."كا٤بكاف

 . "الركاية أك القصة الطويلة ، القصة القصّبة كاألقصوصة"لقصة من حيث طولها:أنواع ا 4

قصص ا١بن كالسحرة ، قصص األساطّب ، قصص ":  أنواع القصة من حيث موضوعها 3
ا٢بيواف ، كالقصص الشعىب الٌب تدكر أحداثها حوؿ أبطاؿ التاريخ ، أك القصص القائمة على 

قصة شهر زاد ، كالقصص العلمية ، كالقصص التارٱبية كالبطولية ، التقابل كالتضاد كا٢بيلة مثل 
 .(ِ)"كالقصص الواقعية ، كالقصص الفكاىية

 خصائص القصة القرآنية :: خامسا

القصة القرآنية ىى أحد أىم كسائل القرآف الكرمي إلببلغ الدعوة كترسيخها كنشرىا ، "
كخضوع القصة القرآنية ٥بذا الغرض الديُب جعلها بعيدة كل البعد عن ٩باثلة القصة الفنية الٌب 
ٰبدد معا٤بها العقل كالذكؽ البشرل ، فالقصة القرآنية ٚبضع َب موضوعها ، كَب طريقة عرضها ، 

ارة حوادثها ٤بقتضى األغراض الدينية ، حيث ٪بدىا تتجاكز عن الكثّب من عناصر العمل كإد
القصصى فبل هتتم غالبا با٤بكاف ، أك الزماف ، أك األشخاص ، أك التسلسل َب األحداث ، كىذا 

                                                             

 سابق .، مرجع ِِٔ، ص  ِالزرقاىن ، ج(ُ)
 . ْٔ، ص ُط ،أساليب تعلم األطفال القراءة والكتابةكآخركف:سليماف (ِ
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ما منح القصة القرآنية ٠بوا كعلوا على غّبىا من القصص العادل الذل كاف للبشر تدخل فيو 
 . "كيؤكلونو على حسب أىوائهم كخيا٥بمٰبوركنو 

كخضوع القصة القرآنية الكامل للغرض الديُب ٓب ٲبنع من ٛبييزىا ٖبصائص جعلت منها "
 . "أداة فعالة كمؤثرة ٗبخاطبتها ٢باسة الوجداف الديينية بلغة ا١بماؿ الفنية

كقد تناكؿ الباحثوف موضوع خصائص القصص القرآىن ، كجعل من كتب َب ىذا "
وضوع اقتبس من كتاب ) التصوير الفُب َب القرآف الكرمي ( لسيد قطب ، إال أف الباحث هنج ا٤ب

فضل عباس َب تقسيمو لتلك ا٣بصائص ،  \َب عرضو ٣بصائص القصة القرآنية منهج الدكتور 
بالرغم من أنو كاف من ٝبلة من نقل عن سيد قطب إال أنو تفرد َب تقسيمو ٣بصائص القصص 

مْب : خصائص ذاتية . حيث قسم خصائص القصة القرآنية إٔب قس(ُ)"م فريد مفيدالقرآىن بتقسي
 .، كخصائص فنية

 الخصائص الذاتية للقصة القرآنية :

: فهػػى ذات ىػػدؼ ديػػُب أخبلقػػى ال ينفصػػل عػػن أخػػبلؽ العقيػػدة القصــة القرآنيــة قصــة ىادفــة"
كالشػػريعة، غػػّب أهنػػا ٘بمػػع إٔب ٠بػػو ا٥بػػدؼ كرقػػى الشػػكل الفػػُب، كمػػا كػػاف ىػػذا ليكػػوف إال لكوهنػػا 

﮶﮷  ﮸ ﮹ )كحػػػى مػػػن ا تبػػػارؾ كتعػػػأب، قػػػاؿ تعػػػأب:  ﮵  ﮴  ﮳  ﮲  ۓ ۓ 

﮾ ﮿ ﯀  .[3]يوسف:(   ﮺ ﮻ ﮼ ﮽ 

: كقػد اكتسػبت ىػذه ا٣باصػية مػن مصػدرىا الػٌب تنبػع قعيـة القصة القرآنية تتسم بالصـدق والوا"
منػػو ، فالقصػػة القرآنيػػة تقػػـو علػػى حقػػائق تارٱبيػػة ككقػػائع ال مػػدخل للشػػك أك الزيػػف فيهػػا ، كىػػى 
بواقعيتهػػػا تعػػػػاِب القضػػػػايا ا٤بتعلقػػػػة باإلنسػػػاف مهمػػػػا كػػػػاف زمػػػػن ا٢بػػػديث عنػػػػو ماضػػػػيا أك حاضػػػػرا أك 

                                                             

 . ْٗ – ْٓص د.ط، ،قصص القرآن الكريمعباس ،  : (ُ)
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ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ )مسػػػػػػػػػػػتقببل ، قػػػػػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػػػػػأب : 

 .[111]يوسف:(   ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ

: فالقصة القرآنية ال تعُب َب عرضها ألخبار األمم عدم االلتزام بالسرد القصصى " -ُ
السابقة بتتبع تفاصيل األحداث كالوقائع التارٱبية ، كإ٭با تسوؽ ىذه األحداث 

البياف ، كضمن ا٢بديث بالقدر الذل تتحقق من خبل٥با الغاية الكربل كىى ا٥بداية ك 
عن ىذا النطاؽ يقوؿ ) الدقور ( : " إنو عندما نقوؿ إف القرآف ٓب يلتـز بالسرد 
القصصى ، ف ٭با نقصد أنو ٓب تكن عنايتو األكٔب موجهة إٔب نقل كتسجيل األحداث 
التارٱبية ، بل ٪بده ينتخب مواقف كأحداث ، كيعيد أحيانا أجزاء من ىذه ا٤بواقف 

 . (ُ)"فصل فيها َب مكاف ، كٱبتزؿ منها َب مكاف آخر إٔب غّب ذلككاألحداث كي

 الخصائص الفنية للقصة القرآنية :

 التكرار الوظيفى فى عرض القصة القرآنية :  -9

كقد أشار إٔب ىذه ا٣باصية سيد قطب قى قولو : " لقد كاف أكؿ أثر ٣بضوع القصة "
معظم ا٢باالت مكررة َب مواضع شٌب ، كلكن القرآنية للغرض الديُب أف ترد القصة الواحدة َب 

و إشارة سريعة  مىذا التكرار ال يتناكؿ القصة كلها غالبا إ٭با ىو تكرار لبعض حلقاهتا ، كمعظ
 (ِ)"٤بوضع العربة فيها ، أما جسم القصة كلو ، فبل يكرر إال نادرا ، ك٤بناسبات خاصة َب السياؽ

. 

سب أناس أف ىنالك تكرارا َب القصص كَب موضع آخر يقوؿ َب ىذا الصدد : "كٰب"
القرآىن ، كلكن النظرة الفاحصة تؤكد أنو ما من قصة ، أك حلقة من قصة تكررت َب صورة 

                                                             

، رسالة دكتوراه غّب منشورة ، كلية الشريعة ،  ّٖ، ص اتجاىات التأليف ومناىجو فى القصص القرآنى:الدقور ، (ُ)
 جامعة الّبموؾ ، األردف.

 .ُْ، ط ُِٔ، ص التصوير الفنى فى القرآن: قطب ، (ِ)
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كاحدة ، من ناحية القدر الذل يساؽ ، كطريقة األداء َب السياؽ ، كأنو حيثما تكررت حلقة  
 .(ُ)"كاف ىنالك جديد تؤديو ينفى حقيقة التكرار

قد يتوىم القارئ لكبلـ )سيد قطب( كجود تناقض َب كبلمو عن  َب ضوء ما سبق"
التكرار قتارة ينفيو كتارة يثبتو ، َب حْب أف التكرار الذل ٙبدث عنو سيد قطب ىو حسب رأل 

ة َب سور شٌب إلفادة معُب الباحث تكرار كظيفى كيراد بو : " إعادة ذكر بعض أحداث القص
فضل عباس َب قولو " ... إف ا٤بنهج القصصى َب القرآف . كىذا ٛباما ىو ما ذىب إليو جديد "

الكرمي ىو ا٤بنهج البديع ا٤بعجز ، حيث ذكرت القصة َب سور كثّبة ، كخصت بعص السور 
بذكر حدث كاحد ، ٍب توزعت ىذه ا٤بشاىد كاألحداث على السور الٌب ذكرت فيها القصة 

ىا ، كٕبيث يذكر َب كل سورة ما قلت أـ كثرت ، ٕبيث ٘بد َب كل سورة ما ال ٘بده َب غّب 
يتبلءـ مع موضوعها كسياقها ، ٕبيث تذكر القصة َب السورة َب ا٤بوضع الذل اختّبت لو كالذل 

 .   (ِ)"اختّب ٥با ، كىذا ما يفتح للدارسْب َب كتاب ا أبوابا للتأمل كاالستنتاج كا٤بقارنة

سياؽ القرآىن َب عرض كبناء على ما سبق يرل الباحث أف تضمْب موضوع دراسة ال
 أحداث القصة القرآنية يفيد الدارسْب كالباحثْب كيفتح ٥بم آفاقا جديدة ٤بعاىن فريدة .

 تنوع طريقة العرض : -8

إف من أىم ا٣بصائص الفنية للقصة القرآنية تنوع طريقة العرض ، فالبياف القرآىن ال يلتـز َب "
لتنوع األغراض ، كٚبتلف الوسائل البيانية العرض القصصى ٭بطا كاحدا بل تتنوع الطرائق تبعا 

 . (ّ)"تبعا لتنوع الطرائق

                                                             

 . ٓٓ، ص  ُجد.ط، "  فى ظالل القرآن: "  قطب ، سيد (ُ)
 ، مرجع سابق . ُٖص : عباس ،(ِ)
 .ُُٕ، ص  ُ، طالبيان القصصى فى القرآن الكريم: " العوضْب ، (ّ)
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فػػبعض ا٤بشػػاىد تقػػػـو علػػى استحضػػػار األحػػداث دكف تػػػدخل بالركايػػة ، كاالقتصػػػار علػػى التنبيػػػو "
علػػػى عنػػػواف ا٤بشػػػهد أك موضػػػوعو ، ٍب تظهػػػر األحػػػداث كاألقػػػواؿ مػػػن أصػػػحاهبا مباشػػػرة ، فتصػػػبح 

امنا كمثاؿ ذلك قصػة إبػراىيم عليػو السػبلـ َب مشػهد بنػاء الكعبػة ا٤بشاىد ككأهنا حاضرة كماثلة أم
بنيػاف الكعبػة ٫بسػبهما ككأهنمػا معنػا ، ي، فنحن حينما نقرأ اآليات كنسمع ألسنتهما يدعواف كٮبػا 

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ )قػػاؿ تعػػأب :

-127]البقصصصصصصصصصصر :(   ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ

122]. 

كأكثر القصص القرآىن يعتمد على ا٢بكاية كالركاية ، كبذلك يسيطر على ا٤بوقف لينتقى "
من األحداث ما ٰبقق ا٥بدؼ كينسقها  َب إطار فُب ال ٱبرجها عن ا٢بقيقة ، كال يَبؾ اجملاؿ 
لكل ما كقع فيخرج هبا عن ىدفها ا٤بسوقة ألجلو ، فالبياف القرآىن ٰبرؾ األشخاص ا٢بركة نفسها 

ٙبركوىا َب الواقع ا٤باضى ، غّب أنو ينتقل هبم َب قفزات ، متجاكزا كل ما ال يفيد الغرض ،  الٌب
فيجمع بذلك بْب الصدؽ الواقعى كالصدؽ الفُب مثل قصة أصحاب الكهف ، كقصة يوسف 

 .(ُ)"مع إخوتو

 إقامة العرض على التصوير : -4

القصصى فيها ينهض على إف من أبرز ا٣بصائص الفنية للقصة القرآنية أف العرض "
األسلوب التصورل ، فالقرآف يتخّب من ألواف التصوير لكل قصة ٗبا يتناسب أًب التناسب مع 

 . (ِ)"القصة َب مواطنها

كيقدمها كمشاىد حية تنبض فالعرض القصصى َب القرآف ٰبرؾ األحداث كا٤بواقف "
ف كاالنفعاالت النفسية على ، كتدب فيها الركح ، كما يربز التصوير القرآىن العواطبا٢بياة

                                                             

 ، مرجع سابق . ُُٕالعوضْب ، ص (ُ)
 ، مرجع سابق . ُِٔالعوضْب ، ص (ِ)
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تعددىا كاختبلفها كما لو أهنا ملموسة ٧بسوسة شاخصة أمامنا ، كيقدـ التصوير القرآىن 
األشخاص َب صورة كاضحة تربز خصائصهم ا١بسمية ، أك العقلية ، أك النفسية ، أك العاطفية ، 

 . "حٌب يتخيل للقارئ بأنو كاحد منها

َب مشاىد القصة ألواف : لوف يبدك َب قوة العرض  يقوؿ سيد قطب : " للتصوير الفُب
كاإلحياء ، كلوف يبدك َب ٚبيل العواطف كاالنفعاالت ، كلوف يبدك َب رسم الشخصيات ، 
كليست ىذه األلواف منفصلة ، كلكن أحدٮبا يربز َب بعض ا٤بواقف كيظهر على اللونْب اآلخرين 

 . (ُ)"لها تبدك َب مشاىدة القصص ٝبيعافسمى با٠بو ، أما ا٢بق ف ف ىذه اللمسات الفنية ك

ك٘بدر اإلشارة إٔب أف أل ٧باكلة بشرية لسد الفجوات الٌب تتخلل أحداث ككقائع "
تلقى عن متابعة القصص َب القرآف الكرمي لن ٚبلو من ا٣بلط كالغلط ، ألهنا ستحجز ا٤ب

ح عن ذكرىا ، كما أنو ليس من الضركرل تتبع مشاىد طول القرآف الصفاألحداث القصصية
 ."ألهنا ال تقود إٔب ٭بو ا٢بدث القصصى كال تضيف جديدا

 تنوع طريقة المفاجئة : -3

ٓب تسلك القصة القرآنية طريقا كاحدا َب تقدمي ا٢بدث ا٤بفاجئ الذل ٰبرؾ القصة إٔب "
حل عقدهتا الرئيسية ، كٰبدث َب نفس ا٤بتلقى التأثّب ا٤بطلوب ، كيوصلو إٔب االنتباه للغاية من 

 . "القصة الٌب تساؽ ، كلكنها تراعى ا٤بكاف كالزماف ا٤بناسبْب إلظهار ا٤بفاجئة

 أىداف القصة فى القرآن الكريم :رابعا: 

إف ا٢بديث عن أىداؼ القصة القرآنية ، ىو جزء من ا٢بديث عن أىداؼ القرآف "
ف للقصة تأثّبا نفسيا الكرمي ذاهتا ، كا٤بتوخاة َب أشكاؿ التعبّب األخرل َب القرآف الكرمي ، غّب أ

                                                             
 .َُٗ، ص  ْ، طالتصوير الفنى فى القرآن: قطب ، (ُ)
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ككجدانا كفكريا ٤با فيها من عرض لؤلحداث أماـ ا٤بتلقى كما لو كانت ماثبة أمامو كإف كانت 
 : "ألقواـ مضوا ، كمن أىداؼ القصة القرآنية الٌب ذكرىا القرآف الكرمي بشكل صريح ما يلى

 الدعوة إلى التفكير : -9

﮴ ﮵ )قػػػػػػػػػػػػػػػاؿ ا تعػػػػػػػػػػػػػػػأب : " ﮳  ﮲  ﮶﮷  ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ 

﯁          ﯀  ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮺ ﮻  ﮹  ﮸ 

توضػػػػح اآليػػػػة السػػػػابقة أحػػػػد الػػػػذين أخػػػػذ ا علػػػػيهم العهػػػػد بالتوحيػػػػد ،[176]األعصصصصراف:(   
كاالمتثاؿ ألمر ا ، كأمده ا بعلػم بعينػو علػى الوفػاء ٗبػا عاىػد ا عليػو َب الفطػرة ، ٍب ٓب يدفعػو 

 )ْب ، كختمػت اآليػة بقولػو تعػأب: اه فكػاف مػن الغػويذلك إٔب أف يقدر ا حق قدره ، كاتبػع ىػو 

أل : " اقصػػػص ىػػػذه القصػػػة كغّبىػػػا مػػػن القصػػػص الػػػٌب  َب (       
القػػػػػػرآف، فػػػػػػ ف َب القصػػػػػػص تفكػػػػػػرا كموعظػػػػػػة فّبجػػػػػػى منػػػػػػو تفكػػػػػػرىم كمػػػػػػوعظتهم ، ألف لؤلمثػػػػػػاؿ 

 النفوس الذاىلػة كاستحضار النظائر شأنا عظيما َب اىتداء النفوس هبا كتقريب األحواؿ ا٣بفية إٔب
 .(ُ)"أك ا٤بتغافلة

من خبلؿ ما سبق يتضح أف من أىداؼ القصص القرآىن شحذ العقوؿ كتوجيههػا ٫بػو النظػر َب "
سػػػنة ا َب األرض ، كأحػػػواؿ األمػػػم كالشػػػعوب السػػػابقة للوصػػػوؿ إٔب ا٢بػػػق ك٥بػػػذا جعػػػل اإلسػػػبلـ 

ٓب يتفكػر كيػتعظ ٗبػا جػرل للسػابقْب التفكّب فريضػة إسػبلمية ككاجبػا قرآنيػا ال ٯبػوز تعطيلػو ، كمػن 
ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ )فهو أعمى القلب كالعقل كالبصػّبة . قػاؿ ا تعػأب :

[46]الحج:(   ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی
"(ِ) . 

 تحقيق االعتبار واالتعاظ : -8

                                                             

 .مرجع سابق ، ُٕٗ، ص  ٗجابن عاشور ، (ُ)
 .ُ، ط ّّ، ص ُ، جالقصص القرآنى عرض وقائع وتحليل أحداثلدل ، : ا٣با(ِ)
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ال جملػرد القػرآف الكػرمي يػدعو للسػّب َب األرض كٝبػع األخبػار كالتعػرؼ علػى قصػص األمػم الغػابرة "
التسلية أك االمتاع ، كإ٭با لتفسّب ىػذه األحػداث كاالنتفػاع هبػا َب معا١بػة حاضػر األمػة كمسػتقبلها 
كذلك من خػبلؿ ٙبليلهػا كامتشػاؽ مػا فيهػا مػن مفػاىيم كمػن دركس تسػاعد َب ٘بنػب مػا كقػع فيػو 

ا٥بػدؼ  السابقوف من عثرات ، كقػد جػاءت اآليػة األخػّبة مػن قصػة يوسػف عليػو السػبلـ لبيػاف أف
االعتبػػار ٗبػػا جػػرل للسػػابقْب كاإلفػػادة مػػن هتػػا َب القػػرآف الكػػرمي ىػػو ٙبقيػػق مػػن ىػػذه القصػػة كمثيبل

ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )ذلػػك كأكلػػوا األلبػػاب ىػػم الػػذين يتحقػػق ٥بػػم ذلػػك ، قػػاؿ تعػػأب : 

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ 

أف االعتبػػار ىػػو العبػػور  يقػػوؿ الػػرازل َب تفسػػّب ىػػذه اآليػػة : " اعلػػم .[111]يوسصصف:(   مئ ىئ
مػػن الطػػرؼ ا٤بعلػػـو  إٔب الطػػرؼ اجملهػػوؿ ، كا٤بػػراد منػػو التأمػػل كالتفكػػر ، كقػػد جػػاء َب أكؿ السػػورة 

﮳ ﮴) ﮲  ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ )، ٍب ذكػػػر َب آخرىػػػا : [3]يوسصصصف:(   ۓ ۓ 

تنبيهػػا علػػى أف حسػػن ىػػذه القصػػة كغّبىػػا إ٭بػػا كػػاف سػػببا أنػػو  ٰبصػػل ، [111]يوسصصف:(   ۇئ
 .(ُ)"كمعرفة ا٢بكمة منها العربة

 وأتباعو من المؤمنين )صلى اهلل عليو وسلم(تثبيت فؤاد النبى  -4

من أىداؼ القصة القرآنية تثبيت فؤاد الرسوؿ عليػو َب ٦بػاؿ الػدعوة كحثػو علػى الصػرب مػا يبلقيػو "
ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ )مػػن األذل . قػػاؿ تعػػأب : 

 .[122]هود:(   ڇ ڇ ڇ

أنو علػى ا٢بػق كتسػلى قلبػػو كتثبػت فػؤاده ببيػػاف )صػلى ا عليػو كسػػلم(فالقصػص تزيػد يقػْب النػػىب "
أنو ليس كحده من سار على طريق الدعوة ككاجو فيها ما كاجو بل سػبقو إليهػا أخػوة لػو مػن أنبيػاء 

ۉ ۉ ې )ا أكذكا َب سػبيل الػػدعوة كصػػربكا حػػٌب أتػاىم النصػػر كالفػػتح . قػػاؿ ا تعػػأب : 

                                                             

 ، مرجع سابق .ِِٕ، ص  ُٖالرازل ، ج(ُ)
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(   ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئې 

 .[35]األحقاف:(   ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ)، كمثلو قولو تعأب :  [34]األنعام:

كَب القصص القرآىن تثبيت لقلوب أتباع الرسوؿ عليو الصبلة كالسبلـ كلقلوب الدعاة إٔب 
 ا ، فهى تزيد من ثقتهم كيقينهم با ككعده .

 بحث والتأليف فى عرض أحداث القصة القرآنية :مناىج الخامسا: 

ا٤بناىج ٝبع منهج ، كىى مشتقة من الكلمة الثبلثيػة )هنػج( ، كتعػُب َب اللغػة : "الطريػق الواضػح "
[42]المائد :(   ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں)، قاؿ تعأب : 

كعليػو فػ ف كلمػة مػنهج تسػتعمل ". (ُ)
 . "معرفتو كٛبييزهَب الطريق الواضح البْب ا٤بعركؼ ، الذل يسهل 

: "ا٣بطة ا٤برسومة اددة الدقيقة الٌب تتمثل َب القواعد كيعرؼ ا٣بالدل ا٤بنهج بأنو"
كاألسس كا٤بنطلقات الٌب تعرؼ عليها ا٤بفسر ، كالٌب انطلق منها َب فهمو للقرآف الكرمي ، كالٌب 

أما الطريقة : فهى " :قائبلمفرقا بْب ا٤بنهج كالطريقة . كيتابع قولو (ِ)"التـز هبا َب تفسّبه لو
األسلوب الذل سلكو ا٤بفسر أثناء تفسّبه لكتاب ا ، كبعبارة أخرل : الطريقة  ىى تطبيق 

 ا٤بفسر للقواعد كاألسس ا٤بنهجية الٌب كانت منهجو َب فهم القرآف".

تعددت ا٤بناىج بتعدد اال٘باىات ، كعليو ف ف لكل مفسر ككاتب َب القصة القرآنية قد ك 
ا خاصا َب إيراده لؤلحداث كتفسّبه للمفردات كامتشاقو للعرب كالعظات ، كا٢بديث عن منهج

مناىج التأليف َب عرض أحداث القصة القرآنية لو أصوؿ كجذكر ٪بدىا بْب جهود السابقْب 
ٗبسميات ٨بتلفة ، كالدراسة األكٔب حسب اطبلع الباحث الٌب أفرد ىذا العنواف بتأليف مستقل 

( ك٥بذا اعتمد الباحث على ىذين  ََِٓ( ، ٍب تبعو ) الدقور ،  ََِٕفل ، ىى دراسة ) نو 

                                                             

 . ُٓٗص د.ط، : " ا٤بفردات َب غريب القرآف " ، األصفهاىن ، (ُ)
 .ُٖ-ُٕص د.ط، ، تعريف الدارسين بمناىج المفسرين:  ا٣بالدل ، (ِ)
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القرآنية ، كفيما يلى عرض ا٤بصدرين َب حديثو عن مناىج التأليف َب عرض أحداث القصة 
 :ألٮبها

 المنهج السردى : -9

تقدمة شئ إٔب شئ تأتى بو متسقا بعضو َب أثر بعض متتابعا ، كيقاؿ سرد "السرد لغة : 
 .(ُ)"سردا إذا تابعو ، كيقاؿ : ٓب يكن يسرد ا٢بديث سردا أل يتابعو كيستعجل فيو ا٢بديث

٩با سبق ٲبكن القوؿ بأف كتابة القصة كفق ا٤بنهج السردل يعتمد على التتابع َب عرض "
أحداث القصة من البدء إٔب ا٤بنتهى بالَبتيب كفقا لتسلسل ا٤بوقف التارٱبى ، كال تتوجو عناية 

ىذا ا٤بنهج إٔب ترتيب النزكؿ ا٤بصحفى آليات القصة ، كال يعنيهم كثّبا بياف معاىن الكاتب كفق 
 . (ِ)"األلفاظ ، أك دالالت النظم كالنص القصصى ، بل يأخذكف ا٤بعُب اإلٝبأب

كالكتبة َب القصص القرآىن كفق ىذا النهج اضطركا إٔب اللجوء إٔب اإلسرائيليات ألمرين "
ملء ما توٮبوه فراغا كنقصا َب ا٤بشاىد القرآنية ، كاألمر الثاىن : ربط ال ألمر كاحد ، األكؿ : 

 . (ّ)"ا٢بلقات تقدٲبا كتأخّبا

كلقد بدأ التأليف َب عرض أحداث القصة القرآنية  با٤بنهج السردل ، كظل ىو ا٤بسيطر "
ألف  على ساحة التأليف ، ك٥بذا ف ف ىذا ا٤بنهج ىو الغالب على التأليف َب القصص القرآىن ،

النفس اإلنسانية ٛبيل إٔب ٠باع القصص كتتبع أحداثها ككقائعها ، كىذا أمر يستهول القارئ  أك 
السامع كثّبا ، لذا ٪بد كثّبا من الكتاب يسلكوف ىذا ا٤بنهج ٙبقيقا لرغباهتم َب تكميل 

 . (ْ)"األحداث ، كربطها ، كالوصوؿ هبا إٔب خاٛبتها ، إرضاء لفضوؿ القراء أك لفضو٥بم ىم

                                                             

 ، مرجع سابق .َِٔ، ص ّابن منظور ، ج(ُ)
 مرجع سابق.، ُّْ( : ص ََِٓالدقور )(ِ)
 مرجع سابق.،  ُ، ط ُُ، ص ( ََِٕنوفل ، أٞبد ) (ّ)
 ، مرجع سابق . ُّْالدقور ، ص (ْ)
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كيرل الباحث أف السرد كطريقة من طرؽ التأليف َب القصص القرآىن أمر ال بد منو كال 
غُب عنو لكل من أراد أف يكتب َب القصة القرآنية ، لذلك ٲبكن أف يضم ىذا ا٤بنهج بعض 

 ا٤بناىج األخرل كالٌب سيأتى ا٢بديث عنها الحقا .

 المنهج التفسيرى : -8

يهتم ىذا ا٤بنهج ٗبعا١بة النص معا١بة تقـو على استقصاء آيات القصة كتوضيحها من "
 ."خبلؿ بياف معاىن األلفاظ كدالالت اآليات كإبراز خصائص النظم َب النص القصصى 

كاألصل أف يكوف لفظ التفسّب عاما ففى توضيح معاىن اآليات القرآنية كالبحث َب "
رسوف َب ىذا الزماف على تقسيم التفسّب إٔب تفسّب ٙبليلى ، تفاصيلها ، لكن ٤با تعارؼ الدا

إْب ، فمن ا٤بمكن أف نطلق على ىذا ا٤بنهج اسم منهج التفسّب التحليلى  ،كإٝبأب ، كموضوعى
". 

 كمن القضايا الذل يهتم هبا ىذا ا٤بنهج : 

 . "استقصاء آيات القصة الواحدة َب كل السور الٌب كردت فيها ٝبيعا"- أ
يات القصة الواحدة كبياف العبلقة بْب أحداثها من خبلؿ تتبع آياهتا ترتيب آ"- ب

 . "ا٤بوزعة َب السور
بياف معاىن الكلمات كاأللفاظ الواردة َب القصة ، كبياف ٝباؿ النظم ، كدقة "- ت

 ."األسلوب القرآىن
 . "إبراز مناسبة آيات القصة للسور الٌب كردت فيها"- ث
ه القصص ٩با ٱبص أحداثها لقة هبذكالوقائع ا٤بتعٙبقيق بعض القضايا "- ج

 ."كشخوصها
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كجدير بالذكر أف الكاتبْب َب إطار ىذا ا٤بنهج ليسوا على حد سواء َب اىتماـ بتلك 
القضايا ، فبعضهم اىتم هبا ٝبيعا ، كآخركف زادكا عليها . كمعظم الكاتبْب َب القصص القرآىن 

٧بمد متؤب الشعراكل ،  أمثاؿ : الشيخكفق ىذا ا٤بنهج ىم من علماء الشريعة كالتفسّب من 
، كأٞبد نوفل ، كصبلح ا٣بالدل .... كىذا يؤكد أف االىتماـ هبذا ا٤بنهج قد نشأ فضل عباس

 كترىب على أيدل علماء الشريعة .

كال شك أف ا٣بدمة الٌب قدمها ىذا ا٤بنهج للقصة القرآنية خدمة عظيمة تتمثل َب بناء "
قا علميا ك٧بكما ، ككيف ال كىذا ا٤بنهج يتعامل مع ذات النص األساس ٥بذه القصص بناء دقي

الذل ىو قاعدة القصة كأساسها ، كلكن ىذا ال يعُب أف ىذا ا٤بنهج قد كَب القصة القرآنية 
حقها ٖبدمتها َب ٝبيع ٦باالهتا ، كلكنو ٲبثل حجر األساس الذل يبُب عليو كل باحث دراستو 

غُب  ألل دارس للقصة القرآنية عن الرجوع إٔب نتاج ىذا  للقصة القرآنية من أل زاكية ، فبل
 . "ا٤بنهج كاإلفادة منو

كىذا ا٤بنهج قد حد من الركايات اإلسرائيليات الٌب شجعها كعزز كجودىا ا٤بنهج السردل "
لكن ىذا ٓب ٲبنع بعض الكاتبْب كفق ا٤بنهج التفسّبل من ذكر بعض اإلسرائيليات ، ككأهنم أبوا 

 . (ُ)"كا با٤بنهج السردلإال أف يتأثر 

 المنهج التحليلى : -4

ىو ا٤بنهج الذل يتميز َب دراستو للقصة القرآنية بوقوفو على شخصيات القصة، كأحداثها، "
 كمواقفها، بكامل تفصيبلهتا كعناصرىا، كمن أىم القضايا الٌب يتناك٥با ا٤بنهج التحليلى:

 ."أحداث القصة كتطورىا "- أ
 . "رصد حركة ا٢بوار َب القصة"- ب
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 . "الوقوؼ على شخصيات القصة كحضورىا كتطور مواقفها"- ت
 . "االستنتاجات كالدالالت الٌب يربزىا العمل التحليلى ٥بذه القضايا"- ث

كإذا كاف ا٤بنهج التفسّبل ٲبثل األساس َب خدمة القصة القرآنية ، ف ف ا٤بنهج التحليلى "
 . (ُ)"للمنهج التفسّبل يعد متما لو ، كٲبكن اعتبار ا٤بنهج التحليلى ٜبرة حقيقة

كلقد ٫بى ) التهامى نقرة ( ٫بو ٙبديد التحليل َب حدكد النص القرآىن حيث قاؿ : " "
كأصحاب ىذا ا٤بنهج يعتمدكف غالبا تفسّب القرآف بالقرآف كالسنة كاألثر الصحيح ، كإذا أكردكا 

حقائق القرآف  رة مشهورة تبلئمتبعض األخبار َب القصة عن أصحاب السّب ف ما ألهنا متوا
 .(ِ)"كالسنة ، كإما ألهنا مزيفة ٙبتاج إٔب الرد كالتنبيو

دراسات ا٤بتعلقة بالقصة كقسم أٞبد نوفل ىذا ا٤بنهج إٔب قسمْب : قسم ينشغل بال"
: أغراضها كخصائصها كعناصرىا كما إٔب ذلك ٩با يتعلق هبا ، كقسم آخر يتعاطى مع القرآنية

 ما يتضمن من دالالت .النص ألفاظو كحركفو كتراكيبو ك 

كا٤بنهج التحليلى كما يرل أٞبد نوفل ليس شيئا كاحدا كال يتم كفق منظور كاحد كإ٭با "
ينصبغ بتخصص الدارس . فقد ينصبغ باللوف اللغول كالبياىن ، أك بالتحليل العقلى كالتارٱبى ، 

الناحية ا١بغرافية أك ٲبكن أف تغلب الدراسات االقتصادية كاإلدارية على التحليل ، أك تغلب 
 . "كا٤بكانية على كجهة التحليل

كبناء على ما سبق ٲبكن القوؿ بأف مفهـو ا٤بنهج التحليلى عند أٞبد نوفل قد يندرج 
ٙبتو مناىج أخرل فمثبل التحليل الذل ينصبغ باللوف اللغول كالبياىن ٲبكن أف يكوف منهجا 
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لنقاط على ا٢بركؼ حينما أفرد منهجا َب قائما بذاتو ، ك٥بذا جاء الدقور َب رسالتو كاضعا ا
 التأليف َب القصص القرآىن أ٠باه ا٤بنهج األدىب كالذل سيأتى ا٢بديث عنو الحقا .

كىذا كقد ذىب البعض إٔب ا١بمع بْب ا٤بنهجْب السردل كالتحليلى ٗبنهج ثالث بالسرد "
دراسة أٞبد نوفل إال أف التحليلى ، كبالرغم من أف ىذا ا٤بنهج ٓب يرد هبذا ا٤بسمى إال َب 

الباحث ٓب ٯبد تعريفا دقيقا لطبيعة ىذا ا٤بنهج َب ٕبثو سول أنو قاؿ فيو : " إنو منهج آخذ من  
 .(ُ)"كبل ا٤بنهجْب )السرد كالتحليل( مستمد من الطريقتْب

ك٤با كاف تعريف الدقور للمنهج التحليلى ٧بدد ككاضح ا٤بعآب . استعاف الباحث بدارستو  "
مفهـو السرد التحليلى كرأل من خبلؿ اطبلعو أف السرد التحليلى ىو منهج ٯبمع بْب لتحديد 

جنباتو ما بْب السرد كالتحليل كالتفسّب. أما السرد فهو كما تقدـ ذكره أمر ال غُب عنو لكل من 
أراد أف يكتب َب القصة القرآنية ، كالتحليل كعملية ال تكتمل إال بعد التفسّب ، فالتحليل ىو 

 . "ة للتفسّب كال يصح إال بوٜبر 

حكاية أحداث القصة "يعرؼ الباحث السرد التحليلى للقصة القرآنية بأنو : فكعليو 
القرآنية منذ البدء إٔب ا٣بتاـ مع االىتماـ بسياؽ القصة ، كالوقوؼ على ما كرد فيها من 

 ."كسياسية فسية كاجتماعية كتربويةشخصيات كأحداث كمواقف ٙبليل ما تضمنتو من دالالت ن

كبناء على ما سبق ف ف أل كاتب َب القصص القرآىن كفق منهج السرد التحليلى يتطلب 
منو ذلك ا٤بركر من التفسّب إٔب التحليل كإخراج ذلك كلو َب قالب سردل آخر ٧بفز للعقوؿ 

 كاألذىاف ، كمؤثر َب ا٤بشاعر كاالنفعاالت .

 

 المنهج األدبى : -3
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الٌب يسعى هبا أصحاهبا لتحويل القصة القرآنية من حيث كا٤بقصود بو تلك ااكالت "
عناصرىا ا٢بوارية كالسردية إٔب قصة أدبية فنية ، كعلى الرغم من قلة نتاج ىذا ا٤بنهج إال أف 
بعض ا٤بؤلفات فيو القت قبوال ، كذلك ألف ىذه الكتابات ٛبيل َب أسلوهبا الركائى أك القصص 

القرآىن عن ىدفو األ٠بى كغايتو األكٔب كىى ىداية الناس األدىب ، كىذا ا٤بنهج يبعد القصص 
كٙبقيق معاىن العربة كالعظة ، كينحى منحى التسلية كالَبفية كملء الفراغ أحيانا ، أك منحى 

 . "التشويق كا٤ببالغة أحيانا أخرل

كالكاتبوف كفق ىذا ا٤بنهج ليسوا سواء ، فبعضهم يقَبب جدا من دائرة النص القرآىن "
القرآف عن ىذه القصص ، مسَبشدا باآليات َب كثّب ٩با يقوؿ ، كبعضهم اآلخر ال كحديث 

 . (ُ)"يأخذ من القصة إال فكرهتا كمعناىا كما يريد أف يفهمو ىو

 المنهج المقارن : -5

كىو ا٤بنهج الذل عُب بو أصحابو بدراسة أحداث القصة القرآنية مقارنة باألحداث الٌب "
كمدل التطابق أك االختبلؼ  من حيث تفصيل ىذه األحداث ،كردت َب التوراة كاإل٪بيل، 

، كا١بوانب الٌب تناكلتها ا٤بؤلفات ذات االىتماـ با٤بنهج ا٤بقارف متقاربة متشاهبة جدا كتكاد بينها
 تكوف كاحدة َب معظم ا١بوانب كالٌب منها :

 . "مقدار حجم األحداث كتفصيبلهتا بْب القرآف كالكتاب ا٤بقدس"- أ
 . "األحداث الٌب تتشابو ركايتها َب القرآف الكرمي كالكتاب ا٤بقدسبياف "- ب
 . "بياف صدؽ الوقائع كمدل توافقها مع حكم الشرع كالعقل"- ت

 كاألحداث كما تظهر َب ىذه ا٤بؤلفات ال ٚبرج عن حاالت ثبلثة :

 . "أف يكوف القرآف موافقا كمصدقا ٥بذه األحداث"- أ
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 . "ركاية أخرل للحوادث كالوقائعأف يكذهبا القرآف الكرمي كتكوف لو "- ب
أف ال يراد شئ َب القرآف الكرمي عن تلك األحداث ، كىذا كثّب َب ركايات "- ت

 . (ُ)"الكتاب ا٤بقدس
 المنهج الموضوعى : -2

اسة تقـو على اختيار ر الكاتب دراسة القصص القرآىن در يتمثل ىذا ا٤بنهج َب اختيا"
خبلؿ قصصو أك بعضها ، فيستخرج عناصر موضوع ما ، يلحظ تعرض القرآف الكرمي لو من 

 . "ىذا ا٤بوضوع كينسق كيؤلف بينها ، كىذا الشكل ىو الغالب على ىذا ا٤بنهج

كىناؾ شكل آخر ٲبثل ىذا ا٤بنهج كىو أف يتناكؿ الكاتب قصة معينة فيدرسها أك "
 يدرس بعض ا١بوانب فيها دراسة موضوعية ، أك أف يتناكؿ ٝبيع القصص القرآىن على ىذا

 . "النحو

كىذا ا٤بنهج ال يزاؿ عمبل فرديا ينتمى إٔب جهود قلة من الكاتبْب ينبثق من فكر ا٤بؤلف "
كثقافتو الفردية ، فالقصص القرآىن ٕباجة إٔب أف تتكاتف كتتكاثف َب التأليف فيو جهود العلماء 

 .  (ِ)"، ٕبثا َب قضاياه ا٤بوضوعية كاستنباطا لقيمو الدينية كاإلنسانية كاالجتماعية

 المنهج الوعظى اإلرشادى : -7

إف أبرز جانب يظهره كل متحدث عن أىداؼ القصص ىو ٙبقيق العربة كالعظة ، فما "
من كتاب قصصى إال كٰبرص على ٙبقيق كلو شئ بسيط من ىذا ا١بانب ، كإف كثّبا من 
ا٤بؤلفْب ينص صراحة على ما ٙبققو كل قصة من دركس كعرب ، كمنهم من ينص على ىذا 
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ساس من خبلؿ عنواف الكتاب ، فجميع ا٤بناىج الٌب درست القصة القرآنية سعت ٫بو إبراز األ
 . "ىذه القيم من عرب كمواعظ كدركس

أما ا٤بنهج الوعظى اإلرشادل فيتميز عن غّبه بأف االىتماـ فيو يقـو على رصيد "
وية كجهود الكتاب كفق كتسجيل كإبراز القيم الَببوية كاألخبلقية كاإلنسانية كاالجتماعية كالدع

ىذا ا٤بنهج موجهة كبكثافة ٫بو دراسة مواطن العربة كالعظة كاستنباط األفكار كالدالالت كا٤بعاىن 
العميقة . كمن ا٤بؤلفْب كفق ىذا ا٤بنهج من يسجل الدركس كالعرب على شكل عناكين كاضحة 

 .  (ُ)"بعد كل قصة أك أنو يعرض ٥بذه القيم من خبلؿ سرده لؤلحداث كالوقائع

 منهج التأليف لألطفال والناشئة : -2

ىو منهج يقارب َب شكلو منهج السرد ، كا٤بنهج األدىب ، إال أنو يتسم باالختصار "
كسهولة العبارة ، كتبسيط ا٤بعاىن ، كتقريب الفائدة ، كذلك حٌب يتناسب مع طبيعة ا٤برحلة 

لصور كا٤بناظر لتقريب ا٤بعُب ا٤بستهدفة ، ك٪بد َب بعض ىذه ا٤بؤلفات تدعيما للقصة ببعض ا
 . "كترسيخو ، كٙبقيق عنصر التشويق كالبعد عن ا٤بلل

ب ذكك االىتماـ بَببية األطفاؿ كرعاية اتيف كالناشئة ىو منهج يهتم بو الككمنهج التأل"
النشء كتوجيهو ، كىى مادة تربوية لصقل أخبلؽ النشء كتعديل صفاتو كترسيخ قيم ا٣بّب 

 .(ِ)"عنده
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 ويشمل البيان على: تدريس اللغة العربية لغير الناطقين بهاطرائق المبحث الرابع: 

 المقدمة

 نشأة طرائق تدريس اللغات

 طريقة القواعد والترجمة

 طريقة الطبيعية

 طريقة المباشرة

 طريقة القراءة

 طريقة السمعية الشفهية

 طريقة الطبيعة

 طريقة تعلم لغة الجماعة

 طريقة الصامتة
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 مقدمةال

ليس ا٤بقصود بطرائق التدريس أساليب تدريس مقررات ا٤بنهج منفصبل عن بعضها البعض ،  
كطريقة تدريس القواعد مثبل أك اإلمبلء أك األدب أك التاريخ أك غّب ذلك. كىى أيضا ليست 
٦برد كسيلة لنوصيل ا٤بعلومات كا٤بعرفة، أك إجراءات كأنشطة تدريبية يقـو هبا ا٤بعلم َب داخل 

كإ٭با ىى خطة شاملة يستعاف هبا َب ٙبقيق ا٥بدؼ الَببول ا٤بنشود، كتتطلب لفصل كحسب ، ا
عددا من ا٣بطوات كاإلجراءات كاألساليب كاألنشطة َب داخل الفصل كخارجو، كترتبط بطريقة 
إعداد ا٤بنهج ، كتأليف الكتاب ا٤بقرر ، كاختيار موضوعاتو كتنظيمها، ككسائل التقومي ، كتقنيات 

 التعليم ، كالتوجيهات الٌب تشتمل عليها دليل ا٤بعلم .

إف تعليم اللغة العربية ليس أمر سهبل بالنسبة للطبلب ا١بدد غّب الناطقْب هبا ، كذلك ألف   
اللغة العربية ٙبتاج إٔب طرائق كأساليب متعددة الكتساهبا ٤با ٥بذه اللغة من ٠بات ٨بتلفة عن 

 اللغات األخرل.

ىى : طريقة النحو كالَبٝبة ، طريقة ا٤بباشرة،  ليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هباكمن طرائق تع  
طريقة القراءة ، طريقة اإللقائية ، طريقة ااضرة ، طريقة القياسية ، طريقة االستقرائية 

 االستنباطية، طريقة حل ا٤بشكبلت ، طريقة التوصيلية ، كطريقة القصة .

 طرائق تدريس الٌب ٛبارس داخل حجرة الدراسة : التقدمي ، كا٢بوار ، كمن اإلجراءات ا٤بعركفة َب
كالتعزيز ، كالتكرار ، كالقراءة ا١بهرية ، كالقراءة الصامتة ، كتبادؿ األدكار ، كالتمثيل ، كالتدريبات 
بأنواعها . كىذه اإلجراءات كاألنشطة الٌب ٛبارس داخل الفصل ، باإلضافة إٔب ما يقـو بو ا٤بعلم 

إعداد كٙبضّب الدرس ، كما يلـز ذلك من تقنيات تعليمية ، تشكل َب ٦بموعها طريقة  من
 التدريس.
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 غة العربية لغير الناطقين بهانشأة طرائق تدريس الل

ٚبتلف طرائق تدريس اللغات األجنبية من حيث  نشأهتا ك٭بوىا كانتشارىا. فبعض  الطرائق عرفها الناس  

كاضح كالتاريخ ٧بدد لنشأهتا، كبعض الطرائق انبثقت من نظرية أك نظريات أك كاستعملوىا ، كالييعرؼ سبب 

مذاىب لغوية أك نفسية اك تربوية . كبعضها اشتقت  من  طرائق أخرل ، أك كانت نشاطان من أنشطتها. كٜبة 

 طرائق  نشأت حبلن ٤بشكلة أك نتيجة لتجارب كاجتهادات شخصية أك ظركؼ معينة.

لطرائق كتناقلوىا، كاعتادكا على استعما٥با، كٓب يفكركا ُب أصلها كنشأهتا كفائدهتا. فطريقة فقد عرؼ الناس بعض ا
مثبلن تعد أقدـ طرائق تدريس اللغات ا٤بعركفة،    The  Grammar- Translationالقواعد كالَبٝبة 

دٲبة، نشات منذ ظهرت كاليعرؼ تاريخ ٧بدد لنشأهتا كمراحل تطورىا . ككل ما يعرؼ عنها أهنا طريقة تقليدية ق
ا٢باجة إٔب تعلم اللغات األجنبية كتعليمها، كالتستند إٔب نظرية  كال مذىب أك مدخل ُب علم اللغة اك علم النفس 

 أك الَببية .

كبعض الطرائق انبثقت من مذىب أك مدخل لغول أك نفسى أك تعلمٓب ، يستند إٔب نظرية من النظريات اللغوية أك 
  The Audio – Lingual Methodة أك االجتماعية . فالطريقة السمعية الشفهية النفسية أك الَببوي

مثبلن نشأت ُب ا٣بمسينات من القرف العشرين نتيجة تطبيقات ٤بذىب من مذاىب تعليم اللغات األجنبية ، ىو : 
، كىذا ا٤بذىب يستند إٔب النظرية    The Audio – Lingual Approachا٤بدخل السمعى الشفهى 

سلوكية البنيوية ، الٍب نشأت ُب منتصف القرف العشرين نتيجة التقاء آراء البنيوين من اللغويْب بآراء السلوكيْب من ال
 علماء النفس حوؿ طبيعة اللغة اإلنسانية  كمناىج ٙبليلها كأساليب اكتساهبا كتعلمها كتعليمها  .

فلسفة عامة أك علمية ُب ا٢بياة كالسياسة كالتعلم كالتعليم كرٗبا نشأت الطريقة نتيجة اقتناع ٦بتمع ما ُب فَبة معينة ب
مثبلن نشأت نتيجة التفكّب العلمى الذل سيطر على أكربا  The Natural Method، فالطريقة الطبيعية 
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ُب القرف التاسع عشر   كتراعى طبيعتو اإلنسانية ، كتكوف بديلة عن الطرائق الٍب تعتمد علىى النظرات الفلسفية 
قية كتقـو على الَبٝبة. كإنطبلقان من ىذا ا٤ببدأ بدأ التفكّب ُب تعليم اللغة الثانية على أساس من أف الشئ ا٤بنط

الطبيعىى أفضل من الشيء ا٤بتكلف، كأقرب منو إٔب الناحية العلمية ، بناء على ذلك، ف ف اللغة الثانية ينبغي أف 
ألـ بشكل طبيعىى ، كأف هتيأ لو الظركؼ ا٤بشاهبة تعلم لؤلجنىب باألسلوب الذم يكتسب بو الطفل لغتو  ا

 للظركؼ الٍب ٲبر هبا الطفل ُب أثناء اكتسابو لغتو األـ.

كرٗبا تنشأ الطريقة نتيجة البحث عن بدائل لطرائق تدريس غّب مرغوب فيها  كالطريقة ا٤بباشرة الٍب كاف من أسباب 
نع هبا الباحثوف كا٤بعلموف بعدـ جدكاىا ُب تعليم اللغات نشأهتا، التخلص من طريقة القواعد كالَبٝبة ، الٍب اقت

األجنبية ، بل إف الباحثْب من يرل أف الطريقة السمعية الشفهية . الٍب  ظهرت ُب  ا١بنسيات من القرف العشرين ، 
 نشأت نتيجة رد فعل لطريقة القواعد كالَبٝبة.

 Theبقة أك معاصرة ٥با ، كطريقة القراءة كقد تنشأ الطريقة لتكمل النقص ُب طريقة أك طرائق أخرل سا
Reading Method   ،الٍب نشأت ُب أكائل القرف العشرين لتكمل جوانب  نقص ُب الطريقة ا٤بباشرة ،

كٖباصة ُب مهارتى القراءة كالكتابة . فقد الحظ ا٤بربوف ُب ذلك الوقت أف الطريقة ا٤بباشرة قد تنتج طبلبان قادرين 
، كترديد عبارات كٝبل جاىزة ، رٗبا تكوف شائعة االستعماؿ ، غّب أهنم غّب قادرين على على حفظ كلمات معينة 

القراءة كالكتابة باللغة ا٥بدؼ، كما ذلك إال بسبب االىتماـ الزائد ٗبهارتى الفهم كالكبلـ، كقلة االىتماـ ٗبهارتى 
د سنتْب أك أكثر من الدراسة بالطريقة ا٤بباشرة، القراءة كالكتابة ، كأف ا٢بصيلة اللغوية الٍب كاف ٱبرج هبا الطبلب بع

. كرأكا أف أفضل السبل   (ُ)ٓب تكن تستحق ما كاف يبذؿ فيها من جهد ككقت كما كاف ينفق عليها من ماؿ 
الكتساب اللغة األجنبية ىو تنمية قدرات الطالب ُب كل ا٤بهارات   فهمان ككبلمان كقراءة ككتابة. كرٗبا تكوف 

لطريقة أخرل، أك تطبيقان من تطبيقاهتا  فتكوف  جزءان منها ُب بداية األمر ٍب  تستقل بنفسها ،  الطريقة تطوران 
كتصبح طريقة ٚبتلف عنها ُب أنشطتها كإجراءاهتا . كمن األمثلة  على ىذا النوع من الطرائق ، الطريقة السمعية 

                                                             

(1)Coleman, A. The Teaching of Modern Foreign Languages in the United states: A Reported prepared for the 
Modern Language study. New york: Macmillan Company, 1929.  
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، ٍب أصبحت أنشطتها  (ُ)اشرة  الٍب ٭بت كتطورت من الطريقة ا٤بب  Audio -Visual Methodالبصرية 
جزءان من أنشطة الطريقة السمعية الشفهية ٍب استقلت عنها فيما بعد، لكن خبت نارىا بعد سقوط الطريقة 

كالطريقة   Phonetic Methodالسمعية الشفهية. بل إف من الباحثْب من يرل أف كبلن  من الطريقة الصوتية 
 The Directرحلة من  مراحل ٭بو الطريقة ا٤بباشرة ٛبثل م   The Natural Methodالطبيعية 

Method (ِ) . 

كرٗبا تنشأ الطريقة نتيجة ٘بريب عدد من األنشطة أك تطبيق عدد من ا٤ببادئ كاآلراء ا٤بنتمية إٔب ميادين ٨بتلفة، 
 Jamesكرٗبا يكوف صاحب الطريقة غّب لغول كال متخصص ُب ميداف  تعليم اللغات األجنبية. فهذا  ألن آشر 

Asher   صاحب طريقة االستجابة ا١بسدية الكاملة ،The Total physical Response (TPR) 
، غّب متخصص ُب علـو اللغة ، لكنو خرج إٔب الناس هبذه الطريقة بعد ٧باكالت ك٘بارب شخصية ، كمعتمدان على 

ـ، كاالعتماد على ا٢بركات ا١بسمية ُب عدد من ا٤ببادئ ا٤بتباينة  كتشبيو اكتساب اللغة الثانية ب كتساب اللغة األ
التعلم ، كٚبفيف التوتر ، كأساليب التدريب ا٢بركية كعبلقتها بالذاكرة كاالستيعاب ، كالتفريق بْب األشياء اسوسة 

 . (ّ)كا٤بفاىيم اجملردة ، باإلضافة إٔب االىتماـ با٤بثّب كاالستجابة ، كانتقاؿ أثر التدريب من مهارة إٔب أخرل 

كرٗبا نشأت الطريقة ألسباب كثّبة    بعضها نظرل ، كبعضها عملى . كمن أكضح  األمثلة على ذلك الطريقة 
السمعية الشفهية ، الٍب كاف من أسباب نشأهتا ا٢باجة إٔب االتصاؿ الشفهي بْب الشعوب بعد ا٢برب العا٤بية 

اسات ُب ثقافات الشعوب ، كتطور تقنيات التعليم الثانية ، كعجز الطرائق السابقة عن تلبية ىذه ا٢باجة، ك٭بو الدر 
، باإلضافة إٔب ما  ذكرناه من قبل من ظهور نظريات لغوية كنفسية انبثقت عنها مذاىب ُب تعليم اللغات األجنبية 

. 

 أخّبان ، رٗبا تنشأ الطريقة نتيجة تطبيق أنشطة كإجراءات تربوية مستمدة من ميادين أخرل غّب ميداف تعليم اللغات
 Theاألجنبية ، كٖباصة  بعض  األنشطة ا٤بستمدة من طرائق التدريس العامة لؤلطفاؿ. فالطريقة الصامتة 

                                                             

(1)Lado, R. Teaching English Across Cultures. New York: McGraw Hill,1988. P.23.  
هــ ،  5849طرق تدريسه ، مكة المكرمة : جامعة أم القرى ،  –مداخله  –ناقة، تعليم اللغة العربية للناطقين بلغات أخرى : أسسه محمود كامل ال((6

 .:6ص 
 . 568– 5:6ريشتارد وروجرز ، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات، مرجع سابق ، ص ((7
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silent Way   مثبلن كانت ٦بموعة من األنشطة الٍب استمدىا كالب غاتينوCaleb Gattegno  من
يقة الٍب ابتكرىا قبلو جورج كويزنر طريقتو ُب تعليم مبادئ الرياضيات كالقراءة لؤلطفاؿ ُب التعليم العاـ ، تلك الطر 

 ُب تدريس الرياضيات.

 

 طريقة القواعد والترجمةأوال: 

The Grammar- Translation Method 

 -النشأة :

تعد ىذه الطريقة أقدـ طرائق تعليم اللغات ا٤بعركفة، بيد أنو ال يعرؼ تاريخ ٧بدد لنشأهتا كمراحل ٭بوىا كتطورىا ، 
 طريقة تقليدية  قدٲبة ، نشأت منذ ظهرت ا٢باجة إٔب تعلم اللغات األجنبية كتعليمها.ككل ما يعرؼ عنها أهنا 

كيرل فريق الباحثْب   أهنا كانت تستعمل قدٲبان ُب تدريس لغات ذات حضارات قدٲبة ُب الصْب كا٥بند كاليوناف.  
ف اليونانية كالبلتينية الَباث كما يرل فريق أخر أهنا تعود إٔب مايعرؼ بعصر النهضة ُب أكربا  حيث نقلت اللغتا

اإلنساىن ، ا٤بكتوب بلغات شٌب إٔب العآب الغرىب، كبعد توثق العبلقات بْب ٨بتلف الببلد األكركبية ، شعر  أىلها 
با٢باجة إٔب تعلم ىاتْب اللغتْب ، كاتبع ُب ذلك األساليب الٍب كانت شائعة ُب تدريس اللغات الثانية ُب العصور 

.   كيرل جاؾ رتشاردز كزميلو ثيودكر ركجرز أف ىذه الطريقة من نتاج العقلية  (ُ)بلد األكربية الوسطى  ُب الب
 .(ِ)األ٤بانية 

                                                             
 .:79سابق ، ص عبدالموجود وآخران ، طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع ((5
 . :رتشاردز وروجرز ، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ، مرجع سابق ، ص ((6
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كقد عرفت  ىذه الطريقة ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية ُب هناية القرف التاسع عشر ا٤بيبلدل  ٙبت أ٠باء ٨بتلفة ، كالطريقة 
، بيد   (ُ) The Ciceronion  Methodريقة الشيشركنية ،  كالط The Prussian Methodالربكسية 

 . (ِ)أهنا شاعت باسم طريقة القواعد  كالَبٝبة ُب الثبلثينات من القرف العشرين 

ككانت ىي الطريقة السائدة ُب برامج تعليم اللغة العربية للناطقْب بلغات أخرل حٌب كقت قريب ، كالتزاؿ متبعة  ُب كثّب 
غة العربية لغة أجنبية ، أم خارج الوطن العرىب، كٖباصة لدل معلمى العربية الناطقْب بلغات الطبلب من برامج تعليم الل

 ا٤بتعلمْب.

كقد ٠بيت ىذه الطريقة بطريقة القواعد كالَبٝبة ، ألهنا هتتم بتدريس القواعد ، بأسلوب نظرل مباشر ، كتعتمد على 
اللغة األـ ، كتَبجم إليها القواعد كالكلمات كا١بمل . كقد يكوف سبب الَبٝبة من اللغة األـ كإليها  حيثيتم التدريس ب

التسمية ىو أف تدريس القواعد غاية ُب ذاتو   حيث ينظر إليو على أنو ىو اللغة ، أك أنو كسيلة لتنمية ملكات العقل 
 راسة اللغة .كطرائق التفكّب ، كما أف الَبٝبة من اللغة ا٥بدؼ إٔب اللغة األـ ىي ا٥بدؼ الرئيسى من د

 -أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

ا٥بدؼ الرئيسى من تعليم اللغة ا٥بدؼ ىو ٛبكْب الدارسْب من قراءة النصوص ا٤بكتوبة هبا ، كاالستفادة من ذلك ُب  -ُ
التدريب العقلى ، كتنمية ا٤بلكات الذىنية ، كتذكؽ األدب ا٤بكتوب كاالستمتاع بو، مع القدرة على الَبٝبة من اللغة 

 .(ّ)دؼ كإليها ا٥ب

النظر إٔب اللغة على أهنا حفظ القواعد كاإل٤باـ هبا نظريان ، كأف ذلك شرط ٤بمارستها ، ك٥بذا تقدـ ٝبيع القواعد  -ِ
النحوية كالصرفيو  بالتفصيل، مقركنة باإلستثناءات كالشواذ من األ٠باء كاألفعاؿ كالصفات ، مع قائمة بالكلمات 

 .(ْ)كا٤بصطلحات ا٤برتبطة هبا 

                                                             
 . 6،  :المرجع السابق ، ص  ((5
 . :79عبدالموجود وأخرون طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص ((6

 
 . 796المرجع السابق ، ص ((7

(4)Omaggio. Teaching Language in  Context. OP. Cit., P. 55 
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 . (ُ)يعد حفظ ا٤بفردات كفهم معناىا من خبلؿ الَبٝبة من أبرز مقومات تعلم اللغة ا٥بدؼ ، بعد حفظ القواعد -ّ

ضركرة تعرؼ الطبلب خصائص اللغة ا٥بدؼ، كمقارنتها بغّبىا من اللغات ، كٖباصة اللغة األـ للطالب   ك٥بذا  -ْ
 . (ِ)ا٢بديث هبايصرؼ ا٤بعلم معظم كقتو ُب ا٢بديث عن اللغة ، بدؿ 

االىتماـ بالقراءة ، مع القدرة على الكتابة التقليدية من خبلؿ التدريب على الَبٝبة من اللغة األـ إٔب اللغة ا٥بدؼ،  -ٓ
كعدـ االىتماـ ٗبهارتى فهم ا٤بسموع كالكبلـ . كمن النادر أف يسمع الطبلب حديثان أك حوراران أك نصان مقركءان بلغة  سليمة 

يقرؤه عليهم ا٤بعلم من الكتاب ا٤بقرر ، كغالبان ما يكوف ا٤بعلم غّب ناطق باللغة ا٥بدؼ ، مع قلة االىتماـ ، سّبل ما 
 بالنطق السليم ألصوات اللغة كمفرداهتا.

ُب القواعد كاإلمبلء كالَبٝبة الدقيقة ، كقلة االىتماـ    Language  Accuracyالتأكيد على الصحة اللغوية  -ٔ
 . Language Proficiencyية بالكفاية اللغو 

االىتماـ بالنصوص  األدبية الراقية ُب ا٤براحل ا٤ببكرة من التعلم ، كالنظر إليها على أهنا مادة للتدريب على التحليل  -ٕ
 النحول ، ال٧بتول  للدخل اللغول ا٤بفهـو أك كسيلة الكتساب اللغة.

، كا٢برص الشديد على فهم كل كلمة ُب النص من خبلؿ الَبٝبة اختيار ا٤بفردات كفقان لوركدىا ُب النصوص ا٤بقركءة  -ٖ
، من غّب نظر ٤بعايّب الشيوع أك التدرج  أك ا٢باجة إٔب ىذه الكلمات ُب الفهم كاالتصاؿ ، ٍب كضعها ُب قوائم مقركنة 

 .(ّ)بتصريفاهتا كمشتقاهتا ، كا٢برص  على حفظها معزكلة عن سياقاهتا 

ا٤بقرر ، كاستقصاء ما فيو من قواعد كنصوص كتدريبات ، كعدـ ا٣بركج عنو، أك االستعانة  االىتماـ الكامل بالكتاب-ٗ
 . (ْ)بغّبه 

 .(ُ)حصر التدريبات ُب ترٝبة كلمات كعبارات كٝبل غّب مَبابطة ، من اللغة األـ إٔب اللغة ا٥بدؼ كالعكس  -َُ

                                                             
 .796محمد عزت عبدالموجود وأخران ، طرق تدريس اللغة العربية ، مرجع سابق ، ص ((5
 المرجع السابق .((6

 (3)Lado, R. Teaching English Across Cultures. New Tork: MeGraw- Hill, 1988,p.12. 
 . 85، ص  5995صالح عبدالمجيد العربى ، تعلم اللغات الحية وتعليمها بين النظرية والتطبيق ، بيروت : مكتبة لبنان ،  ((8
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، تلك االختبارات الذاتية غّب ا٤بوضوعية ، الٍب  حصر كسائل التقومي ُب االختبارات ، كٖباصة اختبارات ا٤بقاؿ -ُُ
 تقيس حصيلة الطبلب من ا٤بفردات كالقواعد الواردة ُب الكتاب ا٤بقرر ، كالتعطى صورة عن كفاية ا٤بتعلم ُب اللغة ا٥بدؼ.

ـ ، كأف اللغة األـ اإلٲباف بأف الطالب الٲبكن أف يتعلم اللغة ا٥بدؼ باللغة ا٥بدؼ ، كإ٭با يتعلمها من خبلؿ اللغة األ -ُّ
 . (ِ)مرجع أساس ُب ذلك 

 .كيتحدثوف اللغة األـ للمتعلمْب قلة االىتماـ ب عداد ا٤بعلمْب كتأىيلهم كتدريبهم ، ما داموا يتقنوف اللغة ا٥بدؼ ، -ُْ

 

 الطريقة الطبيعيةثانيا: 

The Natural Method 

 النشأة :

عشر ا٤بيبلدل   نتيجة االىتماـ بالتفكّب الذم ظهر ُب أكركبا ، كنتيجة يعود تاريخ ىذه الطريقة إٔب أكائل القرف التاسع 
البحث عن طرائق طبيعية ، هتتم بالفرد كتراعى طبيعتو اإلنسانية ، كتكوف بديلة عن الطرائق الٍب تعتمد على النظرات 

 الفلسفية ا٤بنطقية كتقـو على الَبٝبة.

م اللغة الثانية على أساس من أف الشئ ا٤بتكلف . بناء على ذلك ، ف ف اللغة انطبلقان من ىذا ا٤ببدأ ، بدأ التفكّب ُب تعلي
الثانية ينبغي أف تعلم لؤلجنىب باألسلوب الذل يكتسب بو الطفل لغتو األـ ، كأف هتيأ لو الظركؼ  ا٤بشاهبة للظركؼ الٍب 

ا٤براحل الٍب ٲبر هبا الطفل ُب أثناء إكتسابو لغتو ٲبر هبا الطفل ، كأف ترتب لو ا٤بواد اللغوية كالعلمية كغّبىا ترتيبان يشابو 
 األـ.

                                                                                                                                                                                      

(1)Omaggio. Teaching Language in  Context. OP. Cit., P. 55 
(2)Lado. Teaching English Across Cultures. OP. Cit., P. 12. 
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كلكى  تتحقق ىذه األمور ، ينبغي أف يفهم ا٤بتعلم ا٤بنطوؽ أكالن ، ٍب يتحدث ثانيان ، كبعد فَبة يبدأ ُب القراءة فالكتابة   
 ألف ىذا ىو الَبتيب الطبيعى لنمو لغة الطفل.

، بل يتعلمها نتيجة تعرضو اليومى للغة ا٤بنطوقة ، كقراءة ا٤بكثفة   فيتوصل إٔب  كينبغى أال تدرس القواعد  للمتعلم إطبلقان 
ىذه القواعد بنفسو من خبلؿ مواقف طبيعية ، كسياقات غّب مصنوعة . أما ا٤بفردات فينبغى أف يكتسبها ا٤بتعلم ، كيفهم 

مواقف كسياقات طبيعية سليمة ، بعيدان عن  معانيها ، كيعرؼ استعماالهتا   عن طريق  ا٣بربة  كمن خبلؿ التعرض للغة ُب
 .(ُ)ا٢بفظ كالَبٝبة 

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

االىتماـ بالنواحى العلمية الطبيعية كالتأكيد على ا١بوانب اإلنسانية ٤بتعلم اللغة الثانية ، بعيدان عن النظرات الفلسفية   -ُ
 كا٤بنطقية.

 الٱبتلف  عن تعلم اللغة األـالتأكيد على أف تعلم اللغة الثانية  -ِ

 التأكيد على أف  ا١بوانب الشفهية ُب اللغة ، كاالىتماـ ٗبهارتى فهم ا٤بسموع كالكبلـ. -ّ

التدرج ُب تقدمي ا٤بهارات اللغوية ، تدرجان ٲباثل ا٤براحل الٍب ٲبر هبا الطفل ُب اكتسابو لغتو األـ   حيث يبدأ بالفهم   -ْ
 تابة.فالكبلـ ، ٍب القراءة فالك

 التتطلب ىذه الطريقة كتبان كال مواد لغوية مقررة ، كٖباصة ُب ا٤براحل األكٔب من التعلم.  -ٓ

اليشَبط التحضّب للدركس ، كال االستعداد للمواقف   ألف ا٤بواقف ينبغي أف تكوف طبعية عفوية ، غّب أف على   -ٔ
 مستواىم ، كما ٱباطب الوالداف طفلهما. ا٤بعلم أف يراعى مستول  طبلبو ، فيخاطبهم باللغة الٍب تناسب

اللغة األـ للمتعلم التستعمل ُب حجرة الدراسة ، مهما كانت األسباب كا٤بسوغات ، كعلى ا٤بعلم أف يشرح الكلمات  -ٕ
 باللغة ا٥بدؼ فقط ، كٲبكن أف يلجأ إٔب التمثيل كاإلشارة كالرسم ، عندما اليفهم الطبلب .

                                                             

 (1)Steinberg. An Introduction to Psycholinguistics. New York: Longman Publishing 1990, p. 224. 225. 
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 . (ُ)ان ، كٙباشى ا٢بديث عن القواعد بطريقة نظرية مباشرة عدـ تدريس القواعد إطبلق -ٖ

 

 

 الطريقة المباشرةثالثا: 

The Direct Method 

  -النشأة :

أف النظرية الطبيعية إٔب اللغة كتعلمها كتعليمها نشأت نتيجة التذمر  من طريقة القواعد كالَبٝبة  (ِ)ذكرنا ُب موضع سابق 
القائمة على ا٤ببادئ ا٤بنطقية  الفلسفية ، كذكرنا أف ىذه النظرة بدأ تطبيقها ُب أكائل القرف التاسع عشر ا٤بيبلدل ، من 

ت السابقة ، كٛبثلت بشكل أكضح بالطريقة ا٤بباشرة ، الٍب ىي موضع خبلؿ الطريقة الطبيعية  الٍب ٙبدثنا عنها ُب الصفحا
 حديثنا األف.

ففي  أكاخر القرف التاسع عشر كأكائل القرف العشرين ، تطورت الدراسات العلمية ُب علم اللغة كعلم النفس ، اللذين 
، كٖباصة تعليم  اللغات األجنبية ،  اتضحت معا٤بهما كتكونت مناىجهما كمدارسهما ، ٍب بدأت  تؤثر ُب ميادين التعليم

ككاف االعتقاد السائد آنذاؾ ىو أف تطبيق ا٤بعارؼ العلمية ، ُب علم اللغة كعلم النفس ، على تعليم اللغة سوؼ يكوف 
أسرع  ُب التعلم ، كأفضل ُب النتائج ، من االعتماد على تقدمي اللغة بطريقة عفوية غّب معدة كال٨بطط ىل ، كما ىو 

 ُب الطريقة الطبيعية.ا٢باؿ 

                                                             

(1)Ibid. 
 كان هذا في ختام الحديث عن طريقة القواعد والترجمة .((6
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تطبيقان  ٥بذه ا٤ببادئ ، بدأت ٧باكالت جادة لئلستفادة من مزايا الطريقة الطبيعية ، كتنظيمها كتقنينها بناء على ما توصلت 
إليو الدراسات كالبحوث ُب علم اللغة كعلم النفس ، فكانت النتيجة ظهور الطريقة ا٤بباشرة ُب هناية القرف التاسع عشر 

 . (ُ)قرف العشرين كبداية ال

كقد ذكرنا أف من أبرز اإلصبلحيْب الذين نادكا هبذه ا٤ببادئ ، كطبقوىا ُب تدريس اللغات ُب مراحل مبكرة ، العآب 
ـ ( ، كالعآب األ٤بام ؼ فرانك  َُٕٗ – ُِٖٔ) L. Sauveurالفرنسي فرانسوا جواف ، كما كاف منهم ؿ سوفّب 

F. Franke  (ُْٖٖ – َُٖٗ كقد . )ٙبمس ىؤالء كغّبىم من أنصار ىذه ا٤ببادئ إٔب إدخا٥با ُب ا٤بدارس  ـ
 الر٠بية ُب كل من فرنسا كأ٤بانيا ، بشكلها األخّب الذل عرؼ بالطريقة ا٤بباشرة.

أما ُب الواليات ا٤بتحدة األمريكية ف ف ىذه الطريقة عرفت من خبلؿ تطبيقات كل من سوفّب كماكسملْب 
Maximilian   ليتز ، كتشارلز بّبCharles Berlitz   ٥با ُب مدارس ٘بارية لتعليم اللغة ، بيد أهنا ٓب تعرؼ آنذاؾ

. ككاف من أنصار ىذه  (ِ)صاحب ىذه ا٤بدارس   Berlitz Schoolبالطريقة ا٤بباشرة ، كإ٭با عرفت بطريقة بّبليتز 
ـ ( ، كاللغول  ُّْٗ – ُٖٗٔ)    Otto Jespersenالطريقة أيضان اللغوم البنيول ا٤بعركؼ أكتو يسربسن 

 .(ّ) Harold Palmerالتطبيقى ىاركلد با٤بر 

 Johnكتشّب بعض الدراسات إٔب أف أصوؿ ىذه الطريقة تعود إٔب أكائل القرف السابع عشر ا٤بيبلدل على يد جوف لوؾ 
Lock  خر القرف التاسع عشر ، ، بيد أهنا ٓب تكتسب كثّبان من األتباع ، كٓب يظهر أثرىا ُب تعليم اللغات ، إال ُب أكا

 .(ْ)عندما اعَبفت هبا فرنسا، كشجعت على تطبيقها ُب مدارسها الر٠بية ، بوصفها الطريقة الطبيعية ُب تعليم اللغات 

كالتناقض بْب ىذه اآلراء   ألف فكرة الطريقة رٗبا كانت قدٲبة ٍب طورت كضبطت كفقان لئل٘باىات ا٢بديثة ُب علم اللغة 
 ظهرت ُب هناية القرف التاسع عشر ا٤بيبلدل. كعلم النفس  الٍب

                                                             

(1)Steinberg. An Introduction to Psycholinguistics , Op. Cit., P. 225, 226. 
 . 59،  59تعليم اللغات ، مرجع سابق ، ص ريتشاردز وروجرز ، مذاهب وطرائق في ((6

(3)Omaggio. Teaching Language in  Context. OP. Cit., P. 57 
 .85العربى ، تعلم اللغات الحية وتعليمها ، مرجع سابق ، ص ((8
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كقد ٠بيت ىذه الطريقة بالطريقة ا٤بباشرة   ألهنا تفَبض  كجود عبلقة مباشرة بْب الكلمة كالشئ أك بْب العبارة كالفكرة ، 
 من غّب حاجة إٔب كساطة اللغة األـ  أك تدخلها.

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

 ، كفقان ٥بذه الطريقة ، ىو االتصاؿ هبا مع الناس ، بشكل طبعي عفوم.ا٥بدؼ من تعلم اللغة الثانية  -ُ

ا٢برص على أف يقود تعلم اللغة ا٥بدؼ إٔب التفكّب هبا ُب أقصر كقت ٩بكن ، دكف اللجوء إٔب الَبٝبة من اللغة األـ  -ِ
 كإليها.

 . (ُ)ها االىتماـ كثّبان با١بوانب الشفهية من اللغة ، كتأخّب ا١بوانب ا٤بكتوبة من -ّ

بناء على ذلك ، ف ف ا٤بهارات اللغوية األربع ينبغي أف تقدـ ٤بتعلم اللغة ا٥بدؼ مرتبة زمانية مشاهبة لَبتيب مراحلها  -ْ
لدل األطفاؿ ُب اكتساهبم لغاهتم األصلية ، ٕبيث تبدأ بفهم ا٤بسموع فَبة  كافية ، يليو الكبلـ ، ٍب القراءة فالكتابة ُب 

 مرحلة متاخرة.

االعتقاد ا١باـز بأف اللغة الثانية ٲبكن تعلمها بطريقة طبعية مباشرة مثلما تكتسب اللغة األـ   فالطفل يتعلم لغتو األـ   -ٓ
من خبلؿ ا٤بواقف االجتماعية الٍب ٲبر هبا   حيث تتداعى ا٤بعاىن بتداعى ا٤بواقف ا٤بتشاهبة أك ا٤بماثلة ، فيستعمل ا٣بربة  

 . (ِ)علم ا٣بربة ا١بديدة السابقة مرجعان لغويان ُب ت

 Teaching،  ال طريقة تعليم   Learning Methodينظر أصحاب ىذه الطريقة إليها بوصفها طريقة تعلم  -ٔ
Method   إذ يؤكدكف على ضركرة مشاركة ا٤بتعلم إلكتساب ا٣بربات ا١بديدة بنفسو. أل أف ا٤بتعلم قادر على أف  

ف يبُب نظامان  لغويان مستقبلن إذا ما ترؾ لطبيعتو ، دكف تدخل من أحد ، كدكف حاجة يتعلم اللغة ا٥بدؼ بنفسو مباشرة ، كأ
 . (ّ)إٔب الَبٝبة أك تقريب نظاـ اللغة ا٥بدؼ إٔب نظاـ اللغة األـ  

                                                             
 . 86،  85المرجع السابق ، ص ((5

(2)Omaggio. Teaching Language in  Context. OP. Cit., PP. 57,58. 
(3)Ibid. 
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ؽ بعد االىتماـ بتعليم ا٤بفردات كا١بمل الشائعة ُب ٧بيط الطالب ، كا٤برتبطة ٕباجاتو اليومية ، ٍب ُب ا٤بنزؿ ، ٍب االنطبل -ٕ
 :Here and Nowذلك إٔب ا٢بياة العامة ، أخذان با٤ببدأ الذل يقوؿ : 

من خبلؿ سياقات طبعية   Formulaic Speech Formulaeاالىتماـ بتقدمي العبارات  كا١بمل ا١باىزة /   -ٖ
 شائعة.

كمن السهل إٔب الصعب ، كمن  التدرج ُب تقدمي ا٤بادة اللغوية من اسوس إٔب اجملرد ، كمن ا٤بعلـو إٔب اجملهوؿ ، -ٗ
 البسيط إٔب ا٤بعقد .

 تقدـ العناصر اللغوية من كلمات كعبارات كٝبل ُب بداية األمر من خبلؿ نصوص حوارية ، تكوف قصّبة كمفهومة. -َُ

بياف معاىن الكلمات من خبلؿ ا٤برادفات ، كتعليم العبارات كا١بمل من خبلؿ الصور كا٢بركات كالتمثيل ، كليس  -ُُ
 عن طريق الشرح أك الَبٝبة.

التدر س القواعد مباشرة ، بل يتوصل إليها ا٤بتعلم  بنفسو من خبلؿ األمثلة كالنصوص  ا٤بقركءة كا٤بواقف الطبعية ،  -ُِ
 إعتمادان على مبدأ النحو الوظيفى  . كإذا دعت الضركرة إٔب شرح قاعدة فبلبد أف يكوف الشرح باللغة ا٥بدؼ،

عماؿ اللغة ا٥بدؼ منذ اللحظة األكٔب ، كاستبعاد اللغة األـ أك أم لغة كسيطة ، مع عدـ اللجوء إٔب اإللتزاـ باست -ُّ
 على كثرة القراءة من نصوص سهلة كمكتوبة باللغة ا٥بدؼ. –بدالن من ذلك  –ا٤بعاجم ثنائية اللغة ، كاالعتماد 

عا كفق معايّب مدركسة كاختربت فيهما  الكلمات االىتماـ بالكتاب ا٤بقرر كاإللتزاـ ٖبطة الدرس ، ألهنما كض  -ُْ
 كا١بمل كالصيغ الصرفية كالوظائف النحوية لتقدـ ُب مراحل ٧بددة.

إعطاء ا٤بتعلمْب فرصان كافية ٤بمارسة اللغة ا٥بدؼ داخل الفصل، كأف يكوف كبلمهم أكثر من كبلـ ا٤بعلم ، سواء  -ُٓ
 ٙبدثوا معو أـ ٙبدثوا مع بعضهم.
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 Language، من غّب إغفاؿ للصحة اللغوية   Language Fluencyاالىتماـ بالطبلقة اللغوية  -ُٔ
Accuracy   من نطق  سليم كإلتزاـ بالقواعد الصوتية كالصرفية كالنحوية الصحيحة ،(ُ). 

 

 

 طريقة القراءةرابعا: 

The Reading Method 

 -النشأة :

، كٙبمس ا٤بعلموف كا٤بربوف لتطبيقها ُب مناطق ٨بتلفة من العآب ، كٖباصة ُب أكربا  انتشرت الطريقة ا٤بباشرة فَبة من الزمن
كالشرؽ  األكسط ، ك٪بحت ُب فك عقدة لساف الطالب ، كمكنتو من ترديد كلمات  كعبارات معينة باللغة األجنبية . بيد 

اسة هبذىالطريقة ٓب تكن تستحق ما كاف يبذؿ أف ا٢بصيلة اللغوية الٍب كاف ٱبرج هبا الطبلب بعد سنتْب أك أكثر من الدر 
 فيها من جهد ككقت كما كاف ينفق عليها من ماؿ.

ـ ، عجزان كاضحان ُب  ُِٗٗعاـ   Algernon Colemanلقد أثبتت نتائج الدراسة ،الٍب أجراىا أ١برنوف كو٤باف 
م هبذه الطريقة . كأثبتت شواىد أخرل أف مهارات القراءة كالكتابة لدل ا٤بتعلمْب الذين أمضوا أكثر من سنتْب ُب التعل

الطريقة ا٤بباشرة رٗبا تنتج طبلبان قادرين على حفظ كلمات  معينة ، كترديد عبارات كٝبل جاىزة ، كرٗبا تكوف شائعة  
االستعماؿ، غّب أهنم قادرين على القراءة كالكتابة باللغة ا٥بدؼ، كما ذلك إال بسبب االىتماـ الزائد ٗبهارتى الفهم 

 . (ِ)كالكبلـ، كقلة االىتماـ ٗبهارتى القراءة كالكتابة 

                                                             

(1)Ibid. 
(2)Coleman, A. The Teaching of Modern Foreign Language in the United states: A  Reported Prepared 
for the Modern Language Study. New Macmillan Company, 1929. 



 

127 
 

٥بذا تنبو ا٤بتخصصوف بتعليم اللغات األجنبية إٔب  أف أفضل السبل الكتساب اللغة األجنبية ىو تنمية قدرات الطالب ُب  
 كل ا٤بهارات   فهمان ككبلمان كقراءة ككتابة.

ُب فَبة زمنية ٧بدكدة ، ف ف على ا٤بعلم اف يهتم  با٥بدؼ ا٤بهم  مستحيبلن  –ُب نظر ىؤالء  –ك٤با كاف ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ 
الذل ٲبكن ٙبقيقو ُب فَبة قصّبة ، كيستطيع ا٤بتعلم تنميتو كتطويره بنفسو ، حٌب بعد إنتهاء فَبة دراسة اللغة . فكانت 

ىي  –ُب نظر ىؤالء  –قراءة مهارة القراءة الصامتة ، أم القراءة من  أجل الفهم ، ىي الٍب ٙبقق ىذا ا٥بدؼ ، ألف ال
ا٤بهارة الٍب ٚبدـ ا٤بهارات األخرل ، كتنميتها بصورة سليمة ، كتبقى مع ا٤بتعلم بعد مرحلة اللغة ، إذا ما استغلت استغبلالن 

 .(ُ)جيدان ، كطوِّعت لتحقيق ىذا ا٥بدؼ 

ول اإل٪بليزل ا٤بعركؼ مايكل ، نسبة إٔب الَبب West Methodعرفت ىذه الطريقة الٍب نتحدث عنها بطريقة كيست  
،الذل عرؼ بكتبو ُب القراءة ، الٍب اعتمدت موادىا كنصوصها على قوائم ا٤بفردات األكثر  Michael Westكيست 

شيوعان ، كشاع استعماؿ ىذه الكتب ُب تعليم اللغة اإل٪بليزية  لغة أجنبية ُب ا٥بند كالدكؿ العربية ، كدكؿ أخرل ُب الشرؽ 
من ا٤بستعمرات الربيطانية آنذاؾ . كاستمر العمل  هبذه الطريقة ُب الببلد العربية كٖباصة ُب مصر، حٌب األكسط كغّبىا 

 .(ِ)أكائل ا٣بمسينات من القرف العشرين 

عمادة تفتيش اللغة اإل٪بليزية ُب مصر إباف ا٢برب العا٤بية الثانية   Johnsonكعندما تؤب الَببوم الربيطام جونسوف 
ّب  من معلمى اللغة اإل٪بليزية أنذاؾ اف كتب مايكل كيست للقراءة ٙبول كلمات كموضوعات غريبة عن الحظ ىو ككث

البيئة العربية ، كالتناسب ا٤بتعلم العرىب ، على الرغم من سبلمة الطريقة الٍب تتبعها ُب ترتيب ا٤بواد كالعناصر اللغوية ، ألهنا  
كمعاكنوه ب دخاؿ تعديبلت على كتب كيست للقراءة األساسية ، كبقيت  كتبت أصبلن للتبلميذ ُب ا٥بند . فبدأ جونسوف

 .(ّ)الكتب ا٤بساعدة كما ىي ، ك٠بيت الكتب ا١بديدة ا٤بعدلة باسم طريقة جونسوف 

، الذل تنسب إليو  Bondeكالواقع أف ىذه الطريقة ٓب تكن جديدة ، كٓب يكن كيست كال جونسوف كال أكتو بوند 
ال غّبىم ، أكؿ من عرؼ ىذه الطريقة ، كإ٭با عرفت ُب النصف الثاىن من القرف التاسع عشر ، كٙبديدان الطريقة أحيانان ، ك 

                                                             
 . 88، 87العربى ، تعلم اللغات الحية وتعليمها، مرجع سابق ، ص ((5
 .88 المرجع السابق : ص ((6
 .89المرجع السابق، ص ((7
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 Chicagoـ ، حيث بدأت على يد كلورمارسيل ، ككانت تعرؼ بطريقة شيكاغو لتعليم القراءة  ُُٕٖٔب عاـ 
Method   الطريقة ، كٖباصة ٕبوث بوند حوؿ ، نسبة للبحوث كالتجارب الٍب أجريت ُب جامعة شيكاغو لتطوير ىذه

 .(ُ)تعليم اللغة الفرنسية على ا٤بستول ا١بامعى 

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

 ا٥بدؼ من تعلم اللغة ، كفقان ٥بذه الطريقة ، ىو القدرة على فهم ا٤بقركء فهمان دقيقان. -ُ

االىتماـ بالقراءة الصامتة ، كتدريب الطبلب على االستفادة منها   بوصفها منطلقان لتنمية ا٤بهارات األخرل   انطبلقان  -ِ
 .(ِ)من مبدأ انتقاؿ   أثر التدريب من مهارة إٔب أخرل 

 كالشيوع. االىتماـ با٤بفردات ، كتقدٲبها للمتعلمْب بأساليب مقننة كمتدرجة  من حيث السهولة كالصعوبة -ّ

قلة االىتماـ با١بانب الشفهى  من اللغة،كعدـ االىتماـ بالنطق السليم ألصوات اللغة ، مع قلة التدريب على الكتابة  -ْ
(ّ). 

 التقليل من شرح القواعد الصرفية كالنحوية ، بل عدـ اللجوء إليها إال ُب حاالت الضركرة.  -ٓ

بدالن من شرح القواعد ، يوج و ا٤بتعلموف ٫بو ٙبليل الكلمات ا١بديدة  إٔب عناصرىا األكلية ، من سوابق كصدكر  -ٔ
 .(ْ)كلواحق ، كمعرفة أزمنة  األفعاؿ ، كما ٙبدثو ىذه التغّبات من تغيّب ُب ا٤بعُب كالوظيفة 

 من خبلؿ األسئلة كالتدريبات كاالختبارات. االىتماـ بفهم ا٤بعُب العاـ للنص ا٤بقركء ، كالتأكد من ذلك  -ٕ

                                                             
محمد عزت عبدالموجود ، محاضرات في تعليم اللغة العربية ، محاضرات ألقيت على طالب الدراسات العليا في قسم تأهيل  معلمى  ((5

 هـــ. 5848اللغة العربية في جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية محمد بن سعود في الرياض عام 
 المرجع السابق.((6
 المرجع السابق.((7
 . 88العربى ، تعلم اللغات الحية وتعليمها ، مرجع سابق ، ص ((8
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االعتماد على كتاب كاحد أساس لكل مرحلة ، يسمى كتاب القراءة ، تقدـ فيو الكلمات ا١بديدة بطريقة منظمة   -ٖ
كمتدرجة ، كتضاؼ إليو كتب للتدريب على القراءة كالكتابة كاادثة ، ككتب أخرل للقراءة ا٢برة ا٤بيسرة الٍب الٰبتاج 

 .(ُ)تعلم فيها إٔب االستعانة با٤بعاجم ا٤ب

االعتماد  على  ما يقدـ للطالب ُب الفصل من مواد لغوية ُب الكتاب ا٤بقرر كالكتب ا٤بصاحبة ، كتوجيو الطالب   -ٗ
 .(ِ)توجيهان منظمان ك٧بكمان ، بل تقييده هبذه القيود ، كحرمانو من فرص اإلبداع 

 

 الطريقة السمعية الشفهيةخامسا: 

The Audio lingual Method 

 -النشأة :

بعد أف كضعت ا٢برب العا٤بية الثانية أكزارىا ، بدأت العبلقات الدكلية تنمو كتتحسن ، فظهرت ا٢باجة إٔب االتصاؿ 
الشفهي بْب العآب على مستول الدكؿ كاألفراد، كأدرؾ الناس أف االتصاؿ ٓب يعد مقصوران على قراءة تراث األمم كترٝبتو 

اللغات األخرل . ٍب شعرت دكؿ كربل با٢باجة ا٤بلحة إٔب تعليم اللغات ٤بواطنيها كا٤بسؤكلْب فيها   لتحقيق االتصاؿ إٔب 
 .(ّ)الشفهى الطبعي بلغات الببلد الٍب ترتبط هبا 

 قد تقدمت تقدمان ملحوظان   Anthropologyككانت الدراسات اللغوية كالنفسية كدراسة اإلنساف أك األنثركبولوجيا 
آنذاؾ ، كتغّبت نظرة اللغويْب إٔب طبيعة اللغة كأساليب اكتساهبا كتعلمها كتعليمها  فظهرت مداخل كمذاىب لتعليم 

أك   The Oral Approachاللغات األجنبية ، هتتم با١بانب الشفهي ا٤بسموع من اللغة   كا٤بذىب الشفهى 

                                                             
 المرجع السابق.((5
 عبدالموجود ، محاضرات في تعليم اللغة العربية ، مرجع سابق.((6
 .:8العربى ، تعلم اللغات الحية وتعليمها ، مرجع سابق ، ص ((7
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الذل تطور  فيما بعد إٔب ا٤بذىب السمعى ،   The Situational Approachا٤بذىب ا٤ببِب على ا٤بواقف 
 . (ُ)الشفهى ، كقد ٛبخضت عن ىذه ا٤بداخل طرائق لتدريس اللغات ، كاف من أبرزىا الطريقة السمعية الشفهية 

فالطريقة السمعية الشفهية إذف ٓب تظهر نتيجة عدد من األسباب كالعوامل السياسية كالعلمية ، الٍب ٲبكن إٯبازىا ُب النقاط 
 الية:الت

ا٢باجة إٔب االتصاؿ الشفهى ا٤بباشر بْب األمم ، بعد إنتهاء ا٢برب العا٤بية الثانية ، كعدـ االعتماد على قراءة تراث  -ُ
األمم كترٝبتو إٔب اللغات القومية . ككانت كسائل االتصاؿ ا٢بديثة قد بدات تتطور كتنتشر بْب الناس ، ما قرب ا٤بسافات 

شفهى ا٤بباشر بْب الدكؿ كالشعوب ، فظهرت ا٢باجة إٔب تعلم اللغات األجنبية بأساليب ٙبقق ، كىيأ الظركؼ لئلتصاؿ ال
 ىذا ا٥بدؼ.

عجز الطرائق السابقة ، كٖباصة طريقة القواعد كالَبٝبة كطريقة القراءة عن ٙبقيق ا٤بطالب االتصالية با٤بفاىيم ا١بديدة  -ِ
٢برب العا٤بية الثانية بعدـ قدرة كثّب من جنودىم على ٙبدث أم لغة ، حٌب إف ضباط ا١بيش األمريكي فوجئوا ُب أثناء ا

 .(ِ)أجنبية بطبلقة كافية 

التطور ُب الدراسات اللغوية النفسية ُب منتصف القرف العشرين ، الذل انتهى بالتزاكج  اك التكامل بْب النظرية البنيوية  -ّ
 –ُب علم النفس ، كتبلور    Behaviorismُب علم اللغة كالنظرية ا٢بسية السلوكية    Structuralismالوصفية 

ا٘باه لغول نفسى عرؼ باإل٘باه السلوكى البنيول ،  ذلك اال٘باه الذل ينظر إٔب اللغة نظرة شفهية شكلية  –نتيجة لذلك 
(ّ) . 

                                                             
 . 96– 99عليم اللغة العربية، مرجع سابق، ص العصيلى ، النظريات اللغوية والنفسية وت((5
 .:8العربى تعلم اللغات الحية وتعليمها ، مرجع سابق ، ص ((6
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جيا ، كقياـ عدد من علماء اللغة كعلماء النفس تطور الدراسات ُب علم اإلنساف كثقافات الشعوب  أك اإلنثركبولو  -ْ
بدراسة اللغات ا٥بندية األمريكية غّب ا٤بكتوبة   ما فرض على األمريكيْب التعامل مع الناطقْب هبا شفهيان ، كىيأ الفرض 

 .(ُ)لدراسة لغات الشعوب األخرل غّب ا٤بكتوبة ُب أسيا كأفريقيا كأمريكا ا١بنوبية 

ُب تقنيات التعليم ، كٖباصة ُب معامل اللغات كأدكات التسجيل ا٤بسموعة كا٤برئية كغّب ذلك ٩با  التطورات الٍب حدثت -ٓ
 . (ِ)زاد ُب فاعلية أساليب التدريس ُب ا١بوانب السمعية الشفهية

فهى نتيجة ٥بذه األسباب كالعوامل ،  برر االىتماـ با١بوانب السمعية الشفهية من اللغة ، فظهر ا٤بدخل السمعى الش -ٔ
The Aural – oral Approach    .ُب تعليم اللغات ، الذل انبثقت منو الطريقة السمعية الشفهية 

كتعد الطريقة السمعية الشفهية طريقة   أمريكية ُب نظر كثّب من الباحثْب ُب ميداف تعليم اللغات األجنبية . يستدلوف على 
انية   حيث فوجئ ا٤بسؤكلوف فيو بعدـ قدرة كثّب من ا١بنود على ذلك ٗبا حدث للجيش األمريكي إباف ا٢برب العا٤بية الث

ٙبدث أم لغة أجنبية بطبلقة . فأنشأت اللحكومة األمريكية ، ٩بثلة ُب كزارة الدفاع ، معهدان أطلق عليو  : معهد كزارة 
 Army Specialized، طبق فيو برنامج   The defense  Language Instituteالدفاع للغات 

Program (ASTP)  هبدؼ مساعدة الضباط كا١بنود األمريكيْب على إكتساب لغات الشعوب الذين كانوا ٰباربوهنم
أك ٰباربوف معهم ، بأساليب سريعة كمثمرة ، كأسندكا اإلشراؼ على ىذا ا٤بعهد جملموعة من اللغويْب البنيويْب ، أمثاؿ فريز 

 كغّبٮبا. ، Robert Lado، كركبرت الدك   Fries Charlesتشارلز 

ككاف ىؤالء يصفوف اللغات ا٤براد تعليمها كصفان بنائيان شكليان ، مستعينْب ٗبجموعة من الناطقْب هبا الذين كاف يطلق على 
( حيث يستمعوف إليو ، كيصفوف اللغة كيقننوهنا كفقان لكبلمو ، ٍب يعلموهنا باألسلوب   informantالواحد منو ) ٨بيٍربو 

 .(ّ)نفسو 

                                                             
 عبدالموجود ، محاضرات في تعليم اللغة العربية ، مرجع سابق. ((5
 السابق .المرجع ((6
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اح الذل لوحظ ُب تعليم اللغات األجنبية هبذه الطريقة   لدل العسكريْب ُب القوات ا٤بسلحة األمريكية ، كبسبب النج
ٙبمس القائموف على تطبيق ىذه الطريقة ُب تعليم اللغات ُب ا٤براكز األكادٲبية ُب  أمريكا كأكربا كالشرؽ األكسط . ٍب  

كا٤بعارؼ ُب الدكؿ العربية ، كٖباصة ُب تدريس اللغة اإل٪بليزية ، كاللغة  تبنتها ا١بهات ا٢بكومية ككزارات الَببية كالتعليم
العربية للناطقْب  بغّبىا ، كبنيت على أساسها ا٤بناىج كا٣بطط ، كألفت هبا ، كديرىب عليها ا٤بعلموف ، كتعلم بواسطتها 

 عدد اليستهاف بو من الدارسْب فَبة زمنية طويلة.

ف شاع استعما٥با ُب أمريكا ، كاف ٥با جذكر بريطانية ترجع إٔب الربع األكؿ من القرف  العشرين كالواقع أف ىذه الطريقة ، كإ
، ُب كتابة الطريقة   Harold Palmer، أم قبل أف تنتشر ُب أمريكا . فقد نادل هبا العآب اإل٪بليزل ىاركلد با٤بر 

الٍب صدرت الطبعة األكٔب منو   The Oral Method in Language Teachingالشفهية ُب تعليم اللغات 
 ـ ، فهذه الطريقة إذف أكربية ا٤بنشأ ، أمريكية االستعماؿ كاإلنتشار. ُُِٗعاـ 

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

تنطلق ىذه الطريقة من منطلق بنيول سلوكى   حيث تنظر إٔب اللغة على اهنا ٦بموعة من الرموز الصوتية الٍب يتعارؼ  -ُ
داللتها ككظائفها ، لتحقيق االتصاؿ فيما بينهم ، كأهنا بنية شكلية ، كظاىرة شفهية ، األصل فيها أفراد اجملتمع على 

 . (ُ)الكبلـ الشفهى ، كأف ا١بانب ا٤بكتوب منها مظهر ثانول

يرل أصحاب ىذه الطريقة أف اللغة ىي ما يتحدث بو الناطقوف باللغة بالفعل ، ال ما ينبغي أف يتعلموه أك يتحدثوا بو  -ِ
من قواعد كأ٭باط مفركضة عليهم من قبل ىيئات ثقافية اك سلطات ر٠بية ، كىذا ا٤ببدأ  مأخوذ من القاعدة الٍب يرددىا 

 . (ِ)Prescriptiveالمعيارية   Descriptiveنبغي أف تكوف كصفية البنيويْب ، الٍب ترل أف دراسة اللغة ي

تتبُب ىذه الطريقة نظرة األنثركبولوجيْب للثقافة ، الٍب ترل أف الثقافة ليست ٦برد أشكاؿ الَباث كالفن كاألدب . . .   -ّ
تم ىذه الطريقة بتدريس األ٭باط كإ٭با ىي أسلوب ا٢بياة الٍب يعيشها قـو ُب بيئة معينة ، يتكلموف لغة معينة . ك٥بذا هت

 الثقافية للغة ا٥بدؼ من خبلؿ تدريس اللغة ذاهتا كلعل ىذا سبب اىتماـ ىذه الطريقة با٤بواقف اللغوية.
                                                             

(1)Ladio. Teaching English Across Cultures. Op.cit,pp,17,22. 
(2) Ibid. 
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بناءعلى ما سبق   ف ف على كاضعى ا٤بناىج كمؤلفى  الكتب توخى الكلمات كالصيغ كالَباكيب الشائعة ُب  -ْ
ية ٨بالفة ٤بعايّب الفصاحة ، ٍب تقدٲبها للمتعلم متدرجة   من األكثر شيوعان ، إٔب االستعماؿ ا٤بعاصر ، كلو كانت عام

الشائع فاألقل شيوعان ، كىكذا ك٥بذا هتتم ىذه الطريقة بالعبارات االجتماعية السائدة ُب ٦بتمع اللغة ا٥بدؼ ، كٖباصة 
 عبارات السبلـ كالتحية كالتوديع كاجملامبلت . . . .

قة  أف اللغة ٦بموعة من العادات السلوكية ، يكتسبها الطفل ُب بيئتو ، مثلما يكتسب   العادات ترل ىذه الطري -ٓ
السلوكية األخرل ، بناء على قوانْب ا٤بثّب كاالستجابة كالتعزيز كااكاة كغّبىا من القوانْب الٍب كضعها السلوكيوف تفسّبان 

ـ ( الٍب اعتنقها اللغويوف البنيوين  ُِٗٗ – َُْٗ) .Skinner B.Fالكتساب اللغة ، كٖباصة قوانْب باركس سكنر 
ـ( كأف األجنيب ينبغي أف يتقن اللغة  ُْٗٗ – ُٕٖٖ)  Leonard Bloomfield، كالسيما ليونارد بلومفيلد  (ُ)

 الثانية مثلما يتقنها الناطقوب هبا.

ي ٙبليلها كتعلمها كتعليمها كفقان ٥بذا ا٤ببدأ ، اللغات ٚبتلف فيما بينها ، فكل لغة مستقلة بأنظمتها كعناصرىا ، ينبغ -ٔ
بعيدان عن التصورات ا٤بسبقة عن اللغات األخرل ، كٖباصة لغة ا٤بتعلمْب األصلية . كىذا مبدأ بنيول قدمي ، اقَبحو أبو 

 البنيوية األمريكية ليونارد بلومفيلد منذ ستْب عامان حْب قاؿ:

" The student of an entirely new language will have to throw off all his 
prepossessions ions abort language and start with a clean state" (2)  

 كمعناه أف ا٤بتعلم ا١بديد للغة ، ينبغي أف يطرح كل تصوراتو السابقة عنها ، ٍب يبدأ تعلمها بصفحة جديدة.

ابلية لكل من اللغة كا٥بدؼ األـ للمتعلمْب ، ُب كل من األصوات ينيغى أف يسبق تعليم اللغة دراسة كصفية  ٙبليلية تق -ٕ
كالصرؼ كالنحو كالداللة كاأل٭باط الثقافية كاالجتماعية ، ٍب تبُب ا٤بواد ا٤بقدمة ُب الكتاب ا٤بقرر على أساس من نتائج 

                                                             

(1)Skinner, B.F. Verbal Behavior . New York: Appleton Century Crafts, 1957.  
(2)Bloom field, L. Outline Guide for the  Practical Study of Foreign Language. Baltimore: Linguistic of America, 
1942,p.1.  
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فيها ، ٍب يركز على العناصر ا٤بختلفة ُب التحليل التقابلى، للتمييز بْب العناصر الٍب تتفق فيها اللغتاف كالعناصر الٍب ٚبتلفاف 
 (ُ)اللغتْب ، بوصفها عناصر ٛبثل صعوبة لدل ا٤بتعلم ، نتيجة تدخل أنظمة اللغة األـ ُب اكتساب اللغة ا٥بدؼ 

 Teach theتؤكد ىذه الطريقة على تعليم اللغة ، التقدمي معلومات عنها ، على حد قوؿ أصحاهبا :  -ٖ
language, not about  the Language   كىذه العبارة تعُب ضركرة تقدمي اللغة كما يتحدثها الناطقوف هبا

 .(ِ)من غّب شرح كالتعليل نظرل فلسفى لقواعد اللغة 

تسعى ىذه الطريقة على الوصوؿ با٤بتعلم إٔب التفكّب باللغة ا٥بدؼ    ٕبيث  يستعملها بشكل تلقائى، اليسبقو  -ٗ
أك تفكّب باللغة األـ، ك٥بذا ٙبضر الطريقة استعماؿ اللغة األـ أك أم لغة أخرل كسيطة   تفكّب ُب القواعد ، كال ترٝبة  

 ٘بنبان للتداخل اللغول.

ىذه الطريقة تعتمد على مبادئ ا٤بدخل  السمعى الشفهى ، الذل ٙبكمو أربعة قوانْب أساسية ، ذكرىا ركبرت الدك  -َُ
 . (ّ)االستيعاب، كقانوف التدريب، كقانوف األثر ، ىي: قانوف التحاكر، كقانوف التكثيف ، كقانوف

ينبغي أف يبدأ ُب تعليم الدارس اللغة ا٥بدؼ ٗبهارات االستماع ، تليها مهارات الكبلـ، ٍب مهارات القراءة ،  -ُُ
كؼ فمهارات الكتابة،  على أف يكوف االتصاؿ الشفهى باللغة  ىو ا٥بدؼ األ٠بى من العملية التعليمية، كأف هتيأ الظر 

 كا٤بواقف كاألساليب الٍب ٙبقق ىذا ا٥بدؼ.

ترتيب ا٤بهارات اليعُب ٚبصيص مرحلة لفهم ا٤بسموع ، كمرحلة أخرل للكبلـ ، ٍب مرحلة ثالثة للقراءة ، فرابعة  -ُِ
رب للكتابة ، كإ٭با ينبغي أف تكوف مواد الكبلـ قد٠بعها الطبلب  قبل ذلك ، كأف تكوف نصوص القراءة  كحواراهتا ٩با تد

عليو الطرب  ُب االستماع كمارسوه ُب الكـر ، كأف تكوف الكتابة ٩با قرأه الطبلب كتدربوا على استعمالو شفهيان كٙبريريان 
(ْ) . 

                                                             

(1)Charles , F. Teaching and Learning English as a Foreign Language Ann Arbor, MI: University  of 
Michigan Press, 1945, P.3.  
(2)Lado. Teaching English Across CulturesOp.Cit, PP. 17, 22. 
(3)Ibid. 

 تشير إلى أن بعض البرامج التي طبقت فيها هذه الطريقة كانت تخصص مرحلة سمعية شفهية فقط تصل مدتها إلى بضعة أسابيع.((8
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مراحل التعلم تبدأ با٢بفظ يليو التقليد فالقياس، ٍب يأٌب التحليل ُب مرحلة متأخرة . فا٤بطلوب من ا٤بتعلم حفظ  -ُّ
األ٭باط اللغوية من خبلؿ التكرار كالتدرب ا٤بستمر ، حٌب ترسخ ُب ذىنو ، ٍب يقيس عليها ُب مرحلة التدريبات بطريقة آلية 

 .(ُ)ه  األ٭باط ، ٍب يفكر ُب القواعد الٍب ٙبكم ىذ

هتتم ىذه الطريقة بقواعد اللغة ، كتبُب عليها ا٤بواد اللغوية ا٤بقررة ، لكنها التقدمها للمتعلمْب بطريقة الشرح ا٤بباشر  -ُْ
، كال بالطريقة االستنباطية ، كإ٭با تقدمها من خبلؿ نصوص كحوارات ، بأساليب غّب مباشرة، ُب شكل أ٭باط لغوية 

Language Patterns   ٲبثل كل ٭بط قاعدة معينة . ٍب تعزز ىذه األ٭باط كأمثا٥با فيما يعرؼ بتدريبات األ٭باط ،
Pattern Practice / Drills   كالغرض من تدريبات األ٭باط ىذه الوصوؿ بالدراس إٔب مرحلة القياس ، ٕبيث  .

، كالٍب ٙبولت إٔب قوالب ثابتة ُب يستطيع صنع ٞبل  كعبارات جديدة قياسان على األ٭باط الٍب حفظها كتدرب عليها
 . (ِ)ذاكرهتن يستطيع أف ٲبؤلىا باتول الذل يناسبها

يتم تعلم الكلمات من خبلؿ السياؽ ، ألف الكلمة المعُب ٥با خارج السياؽ، كال تسمح ىذه الطريقة بوضع  -ُٓ
 .(ّ)الكلمات ُب قوائم ، أك إبراز الكلمات ا١بديدة ُب النص

صحة اللغوية ، كٖباصة النطق ألصوات اللغة ككلماهتا ، كاالستعانة ٗبا يعرؼ بالثنائيات الصغرل االىتماـ بال -ُٔ
Minimal Paris  ، للتفريق بْب ا٢بركؼ ا٤بتشاهبة ُب ا٤بخرج ، ا٤بختلفة ُب الصفة ، كالسْب كالصاد ، كالداؿ كالضاد

رب كدرب ، كطْب كتْب ،  للتأكيد على أف كالتاء كالطاء . . . ، ككضعها ُب كلمات ، ٫بو : صرير كسرير ، ض
 االختبلؼ الفونيمى يقود إٔب اختبلؼ ا٤بعُب.

اىتمت ىذه الطريقة بتدريب ا٤بعلمْب، كأنشئت ُب فَبة إزدىارىا برامج إلعداد معلمى اللغات األجنبية ، ٗبا فيها  -ُٕ
 برامج إعداد معلمى اللغة العربية للناطقْب بلغات أخرل .

 

                                                             
 عبدالموجود ، محاضرات في تعليم اللغة العربية، مرجع سابق.((5
 .99، 98اللغوية والنفسية وتعليم اللغة العربية، مرجع سابق ، ص العصيلى ، النظريات ((6
 عبدالموجود ، محاضرات في تعليم اللغة العربية ، مرجع سابق. ((7
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 يةالطبيع لطريقةاسادسا: 

The Natural Approach Method 

 -النشأة :

أستاذ اللغة األساسية ُب جامعة كاليفورنيا  Tracy Terrelينسب ىذىالطريقة، ُب شكلو ا٢بإب ، إٔب تراسى تّبؿ 
األمريكية ، نتيجة ٧باكالتو ُب السبعينات من القرف العشرين كضع تصور لتعليم اللغة على أساس من ا٤ببادئ الطبيعية الٍب 

 حددىا الباحثوف ُب ميداف الدراسات ا٤بتعلقة ب كتساب اللغة الثانية.

يم اللغة ، ٠باه ا٤بذىب الطبيعى أك ا٤بدخل الطبيعى ، بناء على ٘باربو ُب تعليم إقَبح تّبؿ أسلوبان لتعل ُٕٕٗففي عاـ 
اللغتْب اإلسبانية  كا٥بولندية لؤلطفاؿ الناطقْب باللغة اإل٪بليزية ، ٍب  طبق ىذا األسلوب ُب فصوؿ تعليم اللغات األجنبية 

 .(ُ)طة كالثانوية كا١بامعية األخرل ، كٖباصة اللغتاف الفرنسية كاأل٤بانية ، ُب ا٤براحل ا٤بتوس

كقد إستفاد تّبؿ ُب بناء مذىبو ىذا من عدد من ا٤بذاىب كاآلراء الٍب قدمها اللغويوف التطبيقيوف ُب ٦باؿ إكتساب اللغة 
،صاحب أ٭بوذج ا٤براقب  Steven Krashenالثانية كتعلمها  كتعليمها ،  فقد استفاد كثّبان من أراء ستيفن كراشن 

Monitor Model   اك نظرية ا٤براقبMonitor  Theory  كما إستفاد من الطرائق االتصالية ، كاإلستجابة .
أك تعلم لغة Lozanovللوزانوؼ  Suggestopedia، كالطريقة اإلٰبائية   Asherآلشر   TPRا١بسدية الكاملة 

 The Silentلصامتة ، كالطريقة ا  Curranلكّباف   Community  Language Learningا١بماعة 
Way 

 .(ِ)Gattegnoلغاتينو 

                                                             

(1)Terrel, T " The Natural Approach to Language Teaching " In John W, Jr . Oller, and P. Richard –
Amato (Eds.) Methods that Work :  A Smorgasbord of Ideas for Language Teachers> Cambridge, 
Mass: Newbury House Publishers, 1983,pp.267,68. 
(2) Ibid. P. 267. 
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 Inputبيد أف النظرية الٍب تعد أساس ىذا ا٤بذىب ىي نظرية ا٤براقب لستيفن كراشن ، كٖباصة فرضية الدخل اللغول 
Hypothesis  بدليل أف تّبؿ قد ضم جهوده إٔب جهود كراشن ، كأعلنا عنها ُب شكل مبادئ كتطبيقات ٥بذا ا٤بذىب

 .(ُ)The Natural Approach ـ بعنواف :  ُّٖٗصدره  عاـ ُب كتاب أ

لقد أدل إعتماد ا٤بذىب الطبيعى على آراء كراشن ُب اكتساب اللغة الثانية إٔب دعوة بعض الباحثْب إٔب نسبة ىذا ا٤بذىب 
 إٔب كراشن بدال من تّبؿ.

قة لو ، الٍب أطلق عليها  عدة أ٠باء ٨بتلفة ، منها كأيا ما كاف األمر ، فقد ربط كراشن كتّبؿ بْب ىذا ا٤بذىب كا٤بذاىب الساب
: ا٤بذىب الطبيعى ، كا٤بذىب ا١بديد ، كا٤بذىب ا٤بباشر ، كا٤بذىب اإلصبلحي ، كا٤بذىب التحليلى ، كا٤بذىب التقليدل ، 

 إٔب لغة الدارس االـ.كٝبيعها تنادل ب ستعماؿ اللغة َب مواقف اتصالية طبعية دكف االعتماد على القواعد النظرية  أك اللجوء 

نشّب ىنا  إٔب أف ىذا ا٤بذىب الذم نتحدث عنو ٱبتلف عن الطريقة الطبيعية الٍب ٙبدثنا عنها ُب بداية ىذا الفصل ، كالٌب 
 يعود التفكّب فيها إٔب أكائل القرف التاسع عشر ا٤بيبلدل، ٍب تطور عنها ما يعرؼ بالطريقة  ا٤بباشرة.

 مبلمح ا٤بذىب كأىدافو:

نطلق ا٤بذىب  الطبيعى من نظرية كراشن ُب اكتساب  اللغة الثانية ، كٖباصة فرضية الدخل اللغوم ، كفرضية ا٤بصفي ي -ُ
. فالدخل  اللغوم ا٤بفهـو أساس إكتساب اللغة ، كٖباصة  كبلـ ا٤بعلم (ِ)االنفعإب ، كتقدمي  االكتساب على التعلم 

ضحان، متدرجان من حيث الطوؿ كالصعوبة كالتعقيد . . . ففى  ا٤براحل باللغة ا٥بدؼ ، ٥بذا  ينبغى أف يكوف كبلمو كا
األكٔب ينبغى أف يرفع ا٤بعلم صوتو كٱبرج األصوات من ٨بارجها بوضوح تاـ ، كيطيل الوقفات بْب الكلمات كا١بمل ،  

ين كنظرات العينْب كيوضح  ا٤بعاىن عن طريق الشرح كالتكرار كإعادة الصياغة كرسم الصور كاالستعانة ٕبركات اليد
كقسمات الوجو ك٫بو ذلك ، كعليو  أف يبتعد قدر اإلمكاف عن استعماؿ  ا٤بختصرات،  كحركؼ ا١بر ا٤بوٮبة أك قليلة 
االستعماؿ ، كيفضل أف يلجأ ا٤بعلم إٔب ما يعرؼ باسَباتيجيات ا٢بديث الٌب تعْب على التواصل   كطرح سؤاؿ ٲبكن 

                                                             

(1)Krashen, S. and T Terrell.The Natural Approach. San Francisco: Alemany, 1983.83.  
 يما بعد إن شاء هللا.تقوم نظرية كراشن على خمس فرضيات ، سوف نذكرها ف ((6
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ؿ عبارات مثل : أليس كذلك ؟ ٓب ٙبضر أمس ! ىل كنت مريضان ؟ ك٫بو ذلك . ٍب يتدرج اإلجابة عنو بنعم أكال، كاستعما
 . (ُ)ُب الطوؿ كالصعوبة كالتعقيد 

يتميز ىذا ا٤بذىب عن كثّب من ا٤بذاىب بأنو اليقتصر على طريقة معينة أك نشاط ٧بدكد ، بل يستفيد ٩با تقدمو   -ِ
ت كأنشطة ، فقد اعتمد على نظرية كراشن َب االىتماـ ب كتساب اللغة من ا٤بذاىب كالطرائق األخرل من أساليب كإجراءا

خبلؿ الدخل اللغول  ا٤بفهـو ، كٚبفيف التوتر ، كأخذ من طريقة االستجابة ا١بسدية  الكاملة أسلوهبا ُب فهم ا٤بسموع َب 
قة اإلٰبائية  ، كالطريقة الصامتة ، ا٤براحل ا٤ببتدئة ، كما استفاد من طرائق أخرل ُب مراحل ٨بتلفة من التعلم   كالطري

 .(ِ)كتعليم اللغة اإلرشادم 

ٯبب إببلغ الدارسْب منذ البداية ٗبا ٲبكن ٙبقيقو من أىداؼ َب فَبة معينة ، كما يتوقعونو من مستول لغوم َب كل  -ّ
 .(ّ)مرحلة من ا٤براحل   حٌب يكونوا على بينة من األمر 

ينبغى أف توجو ٝبيع األنشطة داخل الفصل إٔب ٚبفيف التوتر لدل الطبلب ، ليمر الكبلـ ا٤بسموع عرب ا٤بصفى  -ْ
بيسر كسهولة ، فيتحوؿ الكبلـ ا٤بسموع إٔب دخل لغوم مفهـو كيتحوؿ الدخل   The Affective Filterاالنفعأب 

 .(ْ)ا٤بفهـو  إٔب رصيد لغول مكتسب 

أىم من معرفة القواعد ،  –َب نظرية تّبؿ  –الفهم كإنتاج الكبلـ كأساس اكتساب اللغة   كىى  ا٤بفردات ىى مفتاح -ٓ
بل ٯبب ٙباشى ا٢بديث عن القواعد داخل الفصل، كإذا احتاج طالب ما إٔب شرح  قاعدة من القواعد فمن األفضل 

 .(ٓ)االنفراد بو خارج الفصل 

بناء ا٢بد األدىن من القدرة االتصالية لديو ، الٍب يستطيع من خبل٥با فهم  الوصوؿ با٤بتعلم إٔب ا٤بستول ا٤بتوسط ، ك  -ٔ
كبلـ ا٤بعلم كمتابعة ما يدكر ُب الفصل من نقاش كحوار   لضماف االستمرار ُب التعلم كالتدرب على استعماؿ اللغة 

                                                             

(1)Omaggio .Teaching Language in context.Op.Cit,. PP.76,77. 
(2)terrel.The Natural Approach.Op.Cit , p. 567. 

 ،6:4رتشاردز وروجرز ، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ، مرجع سابق ، ص ((7
(4)Omaggio. Teaching Language in context.Op.Cit , p. 76. 
(5)Ibid. P.77. 
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لبنية ، كالَبكيز على الطبلقة اللغوية ا٥بدؼ كالتفاىم هبا مع الناس بدرجة  مقبولة ، كىذا يتطلب االىتماـ با٤بعُب بدال من ا
 . (ُ)بدال من الصحة الشكلية

يفضل أف يكوف ا٢بديث باللغة ا٥بدؼ كحدىا ، لكن ٲبكن للطالب َب البداية أف يسأؿ أك يرد على سؤاؿ ا٤بعلم  -ٕ
الٌب ٲبكن أف يفهمها باللغة األـ أك بلغة كسيطة   تشجيعان لو على فهم ا٤بسموع ، كتوسيع قدراتو ، كتنويع ا٤بوضوعات 

(ِ). 

تنويع األنشطة الصفية الشفهية الٍب تثّب رغبة ا٤بتعلم ُب االتصاؿ باللغة ا٥بدؼ ، كتزيد من دخلو اللغوم ، كتشجعو  -ٖ
على  استعماؿ اللغةخارج الصف . كعلى ا٤بعلم مراعاة الفركؽ الفردية بْب طبلبو عند اختيار األنشطة ، كيفضل أف يقرر 

 .(ّ)اجات ا٣باصة منهم  أنشطة معينة   لتحسْب مستوياهتم ُب بعض ا٤بهارات لذكل االحتي

تصحيح ا٣بطأ ُب أثناء كبلـ الدارس قليل الفائدة ، كرٗبا أحدث نتائج عكسية ، حيث ٲبنع الطالب من ا٤بشاركة ُب   -ٗ
ولو ، كقد يزيد  من نسبة األخطاء األنشطة  االتصالية ، كيسبب لو ا٤بلل ، كيضعف من دكافعو، كيؤثر على إ٘باىاتو  كمي

لذا يبنغى ٙباشيو  حٌب لو اعتقد ا٤بعلم ضركرتو أك أٮبيتو ُب إكتساب اللغة ، كٲبكن تنبيو الطبلب إٔب بعض × ُب كبلمو 
 .(ْ)األخطاء بطريقة غّب مباشرة ُب أكقات متفرقة ، كيفضل أف  يقتصر تصحيح األخطاء على ا٤بهارات الكتابية 

يسبق الفهم اإلنتاج ، أل أف فهم ا٤بسموع مقدـ على الكبلـ ، كالقراءة ٯبب أف تسبق الكتابة ٗبراحل    ينبغى أف -َُ
 ٥بذا ينبغى أف تسّب األنشطة االتصالية كفق ثبلث خطوات على النحو التأب :

لبعض األكامر ،  األكٔب : فهم ا٤بسموع ، كيتم التأكد  منو من خبلؿ بعض األنشطة   كاالستجابات ا٢بركية ا١بسمية
كاإلجابات ا٢بركية عن بعض األسئلة ، ٫بو : ما إ٠بك ؟ من أين انت ؟ أيكم ينوم الدراسة ُب كلية الشريعة؟ حيث 

 ٯباب عن ىذه األسئلة  برفع اليد كىز الرأس ك٫بو ذلك.

                                                             

(1)Ibid.p.75. 
(2) Ibid. 
(3)Ibid.p.76. 
(4) Ibid. 
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كإستعماؿ كلمة  أك كلمتْب أك  الثانية : الكبلـ ا٤ببكر ادكد ، الذل يقتصر على كبلـ قصّب مقيد،  كاإلجابة بنعم أك ال.
 عبارة قصّبة . . .

الثاثة : الكبلـ ا٢بر ا٤بوسع ، كىو ا٤برحلة الطبعية لظهور الكبلـ من خبلؿ بعض األنشطة ، كاأللعاب اللغوية ، كأنشطة 
 . (ُ)اتول كاألنشطة االجتماعية ، كٝبع  ا٤بعلومات كحل ا٤بشكبلت

نظران ألف ا٤بذىب الطبيعى مذىب اتصإب شفهي ، يهتم با٤برحلتْب ا٤ببتدئة كا٤بتوسطة   ف نو يرل اإلقبلؿ من القراءة  -ُُ
قدر اإلمكاف ، كتأخّب الكتابة حٌب يكوف ا٤بتعلم قادران عليها ، بل إف ىذا ا٤بذىب اليشجع على الكتابة ا٤بعتمد على 

 .  (ِ)القواعد 

معُب لتقومي  أداء ا٤بتعلمْب من خبلؿ االختبارات  الكتابية ، كإف كانت موضوعية ، ألف ا١بوانب يرل تّبؿ أنو ال -ُِ
الشفهية يصعب قياسها كتابيان ، بل إنو يرل صعوبة تقومي ا٤بعلم ألداء طبلبو شفهيان ، ٥بذا يرل أف أفضل كسيلة ٢بل ىذه 

 .  (ّ) ٙبليلو كتقوٲبو  ا٤بشكلة ىي تسجيل أداء الطبلب الشفهى ُب ٨بترب اللغة ، ٍب

 

 تعلم لغة الجماعةطريقة سابعا: 

Community Language learning method 

  -النشأة :

 Charlesطريقة طورىا تشارلز كّباف  Community – Language learning( CCLتعلم لغة ا١بماعة )
A. Curran  أستاذ علم النفس  اإلرشادل ُب ٝباعة لويوال ،Loyola university ، ٗبدينة شيكاغو األمريكية ،

ـ، كقدمها ُب عدد من ا٤بؤٛبرات كالندكات  َُٔٗبعد دراسات  ك٘بارب ُب تعليم اللغات األجنبية ، بدأىا منذ عاـ 

                                                             

(1) Terrell.The Natural Approach. Op. Cit., PP. 268-282. 
(2)Ibid. p. 170. 
(3)Ibid. p . 171. 
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 العلمية ، كنشر  نتائجها ُب عدد من اجملبلت ا٤بتخصصة َب الَببية كعلم النفس كتعليم  اللغات األجنبية ، بيد أف معا٤بها 
 . (ُ)ـ  ُٕٔٗٓب تتضح إال بعد عاـ 

كىذه الطريقة ٚبتلف ُب نشأهتا كمرجعيتها عن طرائق التدريس الٌب ٙبدثنا عنها حٌب األف ، فقد قامت على أساس من 
 Carlالدراسات النفسية ،  كارتبطت ٗبجاؿ اإلرشاد النفسى ، كٖباصة نظرية الذات ُب الشخصية  عند كارؿ ركجرز 

Rogers (َُِٗ -  : ا٤بعركفة بػػ )Roger's Self Theory personality    الٌب ظهرت  بعد ا٢برب ،
العا٤بية الثانية ، الٌب  تتلخص ُب ترؾ ا٤بريض يتحدث إٔب ا٤برشد النفسى عن مشكبلتو ٕبرية تامة ، ليتيسر لو فهم نفسو، 

رىا  بصوت مرتفع ، لينبهو  إٔب أٮبيتها من كٰباكؿ ا٤برشد َب أثناء ذلك التقاط بعض   الكلمات كا١بمل من ا٤بريض كيكر 
 غّب تدخل فيها كالتفسّب ٥با، بل يَبؾ ا٤بريض يفهم نفسو  كيعاِب مشكبلتو.

كيزعم ركجرز اف إرشاد ا٤بعلم غّب ا٤بباشر يعْب الفرد على إكتشاؼ مشاعره ا٢بقيقية ، كيؤكد احَبامو لنفسو كإٯبابياتو 
 (ِ)كقيمو  

باإلرشاد النفسى لدل ركجرز كاف سببا ُب تسميتها بطريقة تعلم اللغة اإلرشادل  كلعل ارتباط ىذه الطريقة
Counseling – Language Learning Method (ّ)  كالواقع أهنا ليست طريقة إرشادية ، كإ٭با ىي ،

 تطبيق  لبعض األساليب اإلرشادية ُب تعليم اللغات األجنبية.

ن فركع  علم اللغة ، لكنو الحظ أف الصعوبات الٌب يعاىن منها األجانب ٓب يكن كّباف لغويان كالمتخصصا ُب فرع م
كمتعلموا اللغات األجنبية ، ناشئة عن مشكبلت نفسية كإجتماعية ، قد يكوف سببها صعوبة  تعبّب ا٤بتعلم عما َب نفسو . 

يبان نفسيان ، كا٤بتعلم، بوصفو  فرأل أف حل ىذه ا٤بشكبلت يكمن َب بناء عبلقة ٞبيمة بْب ا٤بعلم ، بوصفو مرشدان أك طب
مريضان أك عميبلن يَبدد على عيادة الطبيب النفسى ) ا٤بعلم ( . ٰباكؿ ا٤بعلم . فهم مشكبلت  ا٤بتعلم أكالن ، ٍب تقدمي 

 النصح كا٤بشورة لو، ٛبهيدان ٢بل مشكبلتو بالطريقة الٍب يتعامل هبا ا٤برشد النفسى مع مرضاه ُب عبادتو.

                                                             

(1)Curran , C ." Counseling Learning." In: John Oller et al. Methods that Work. Cambridge, Mass; 
Newbury House Publishers, 1983, p. 146,147. 

 .688،  687م ، ص  5998، القاهرة : مكتبة مدبولى ،  8عبدالمنعم الحفنى ، موسوعة علم النفس والتحليل النفسى ، ط ((6
(3) Curran. Counseling Learning . Op. Cit., p. 146. 
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كالتخليص    incarnationف ُب طريقتو ىذه كثّبان من ا٤بصطلحات الدينية النصرانية ، كالتجسيد كقد استعار كّبا
redemption   كالتعميد كالتطهّبBaptism   كالتنصّب كبث الركحrebirth  كالبعثresurrection  كغّب

الناس كحل مشكبلهتم ،  ذلك من ا٤بصطلحات الشائعة لدل ا٤بنصرين كرجاؿ الكنيسة ، الٍب تظهر تلمسهم ٢باجات
 .(ُ)ٛبهيدا لتنصّبىم  

 Theلقد قامت ىذه الطريقة منذ نشأهتا على مذىب فلسفى إنساىن تربول ، عرؼ با٤بذىب أك ا٤بدخل اإلنساىن 
Humanistic Approach    كطبق ُب ميادين التعلم  كالتعليم بوجو عاـ . كيرل أصحاب ىذا ا٤بذىب أف فهم

مشكبلت ا٤بتعلمْب كالعمل على حلها، كتلمس حاجاهتم كرغباهتم كأىدافهم ، كمساعدهتم ُب ا٢بصوؿ عليها ، يساعد 
ىب ُب ميداف تعليم اللغات على ٙبقيق التعلم السليم. كَب أكائل السبعينات من القرف العشرين طبق كّباف ىذا ا٤بذ

األجنبية، من خبلؿ إتاحة الفرصة للطبلب األجانب ليتحدثوا عما ُب أنفسهم ، كيعربكا عن مشاعرىم ، كيتبادلوا ما 
 لديهم من أراء كأفكار.

يرل كّباف أف ىذا األمر اليتم إال من خبلؿ ٝباعة تشعر هبذه ا٢باجات كٙبس هبذه ا٤بشاعر، كىذه ا١بماعة 
ٲبثلها  الطبلب ُب حجرة الدرس، بعد تقسيمهم إٔب ٝباعات صغّبة تشبو ٝباعة لغوية متعاكنة، يشارؾ  ٲبكن أف

 فيها ا٤بعلم بنفسو كشعوره بطريقة إٯبابية فعالة.

على الرغم ٩با قدمو كّباف ُب ىذه الطريقة من مبادئ كأساليب ك٭باذج تطبيقية ، ف ف كثّبا منها أصبح تقليديان  
ُب   La Forgeجو ، كأحدثت  ٭باذج جديدة ، كٖباصة تلك الٍب قدمها زميلو الفورج حيث طورت ٭باذ

 الثمانينات من القرف العشرين.

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

تستند ىذه الطريقة إٔب ا٤بذىب اإلنساىن الذل يدعو إٔب تقدير الدارس بوصفو إنسانان ، كمراعاة شعوره  -ُ
 األـ كثقافتو، كاعتبار  ىذه األمور عناصر أساسية ُب العملية التعليمية.كرغباتو كأىدافو، كاحَباـ لغتو 

                                                             

(1)Ibid 
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يعتقد أف فكرة ىذه الطريقة مستمدة من األساليب التنصّبية ، كأف كّباف نفسو  معجب هبذه األساليب ،   -ِ
 . (ُ)بدليل استعمالو بعض ا٤بصطلحات كاألساليب الدينية 

كٚبفيف التوتر لدل الدراسْب ، كزرع الطمأنينة ُب قلوهبم كالثقة ُب  االىتماـ با١بانب الشفهى من اللغة، -ّ
نفوسهم ، كمنحهم فرصان للتعبّب  عن شعورىم   ٛبهيدان ٢بل مشكبلهتم النفسية كاالجتماعية ، كغّب ذلك ٩با 

 .  (ِ)يعتقد أنو يشجع على التعلم، كيدفع الطبلب إٔب إستعماؿ اللغة ا٥بدؼ  

ب ُب الفصل على ٟبسة عشر طالبان، يقسموف إٔب ٦بموعات التتعدل الواحدة منها اليزيد  عدد الطبل -ْ
ٟبسة طبلب، ككل ٦بموعة  ٛبثل ٝباعة من ٝباعات اللغة ا٥بدؼ ،  ٯبلس أفرادىا على شكل حلقة، كا٤بعلم 

ُب  نطق الكلمات يراقبهم عن بعد، فيقـو بوظيفة ا٣ببّب ا٤برشد ، ٦بيبا عن أسئلتهم كاستفساراهتم ، كمساعدان ٥بم 
 كالعبارات ، كترٝبتها من اللغة األـ إٔب اللغة ا٥بدؼ، كيفضل أال يتدخل ُب شؤكهنم ما ٓب تدع ا٢باجة إٔب ذلك.

اليوجد منهج معد مسبقان ، كالكتاب مقرر، كإ٭با يستمع ا٤بعلم إٔب طبلبو ، كيتلمس حاجاهتم ، كيتعرؼ  -ٓ
 . (ّ)ر ٥بم مادة لغوية تناسبهم على دكافعهم كرغباهتم كأىدافهم ، ٍب ٱبتا

٘بمع ىذه الطريقة بْب ٦بموعة من األنشطة   بعضها ٧بدد ُب خطوات الطريقة ، كبعضها من ابتكار ا٤بعلم  -ٔ
، من ذلك تقسيم الفصل  إٔب ٦بموعات صغّبة ، كإفساح اجملاؿ للمحادثات ا٢برة ، كاستماع ا٤بعلم إٔب كل 

بلمو إٔب اللغة ا٥بدؼ ، كتسجيل ىذه ا٤بكا٤بات كدمعها كٙبليلها ، ككتابة بعض طالب باللغة األـ سرا ٍب ترٝبة ك
 .(ْ)العبارات كا١بمل  

تسّب ىذه الطريقة كفق ٟبس مراحل ، تشبو مراحل النمو اللغول لدل الطفل ُب اكتساب لغتو األـ ، كىذه  -ٕ
 ا٤براحل ىي :

                                                             

(1)Oller, j.Counseling Learning "Editor's  Introduction.' In: John. Olleret al.,  methods that Work 

.Cambridge, Mass.: Newbury House, Publishers,1983.P. 146. 
(2) Omaggio.Teaching Language in Context. OP. Cit., P. 79. 

 .675ريتشارد وروجرز ، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ، مرجع سابق ، ص   (7)

 .679المرجع السابق، ص   (8)
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كاملة با٤بعلم    حيث يقدـ كل طالب ما يرغب ُب التعبّب األكٔب : ا٤برحلة االتكالية ، كىى مرحلة االستعانة ال
عنو بلغتو األـ إٔب ا٤بعلم بصوت  مرتفع، ٍب يقَبب ا٤بعلم  من الطالب كيهمس ُب أذنو ٗبا يقابلو باللغة  ا٥بدؼ ، 
ٍب يردد الطالب كبلـ ا٤بعلم باللغة ا٥بدؼ بصوت مرتفع، كيسجل ذلك كلو على جهاز تسجيل يفضل أف تكوف 

قطتو  ُب يد ا٤بعلم أك ُب جيب الطالب . تكرر ىذه العملية   مع كل طالب يرغب ُب ا٤بشاركة ، ك٘بمع ا٤بواد  ال
 اللغوية ا٤بسجلة   لتكوف مادة للتحليل كالتدريب.

الثانية : مرحلة تأكيد الذات  أك التعزيز الذاٌب ، كفيها ٰباكؿ الدراسوف أف يعربكا عما يريدكف بأنفسهم من غّب 
 خل مباشر من ا٤بعلم.تد

الثالثة : مرحلة الوالدة ، كفيها يزداد اعتماد الدارسْب على أنفسهم ، كيتأكد  استقبل٥بم عن ا٤بعلم، حيثيتحدثوف 
 باللغة ا٥بدؼ من غّب حاجة إٔب تدخل ا٤بعلم كمساعدتو ُب الَبٝبة ، ما ٓب يطلب منو ذلك.

أكثر إطمئنانا كثقة بنفسو من ذم قبل   حيث يتقبل تصويب الرابعة : مرحلة ا٤براىقة ، كفيها يكوف الطالب 
 األخطاء من معلمو  أك زمبلئو ، كقد يطلب ذلك بنفسو.

ا٣بامسة : مرحلة االستقبلؿ التاـ ، كفيها يتم التفاعل بْب الدراس كمعلمو أك معلميو  من ناحية ، كبينو كبْب 
قة ، فيشعر بالراحة التامة، كتزداد ثقتو بنفسو ، زمبلئو من ناحية أخرل ، كيندمج هبم كيتحدث معهم بطبل

كيتقبل النقد بصدر رحب ، كيأخذ باإلقَباحات  كالنصائح، كذلك ٩با يشجعو على االنطبلؽ ُب اللغة ا٥بدؼ 
 .(ُ)دراسة كتواصبل  

ا٤بكونة  SARDلقد ٝبعت ىذه الطريقة ٦بموعة األفكار ا٤بتعلقة با٤بتطلبات النفسية للتعلم الناجح ُب كلمة 
من ٟبسة أحرؼ ، كل حرؼ منها يرمز إٔب شرط من شركط إكتساب اللغة كٛبكنو من استعما٥با خارج حجرة 

، الٍب تعِب األماف الذل يعد شرطان   Security( يرمز لكلمة Sالصف ألغراض اتصالية. فا٢برؼ األكؿ )
الٍب تعِب االنتباه ك   Attentionمٌب : ( يرمز لكلAال٬براط ا٤بتعلم ُب خربة تعلم ناجحة . كا٢برؼ الثاىن )

                                                             

(1) Curran.Counseling Learning.Op.Cit., 155. 
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Aggression    ، الٍب تعِب  العداء   ألف فقداف اإلنتباه  مؤشر على عدـ مشاركة الدارس ُب عملية التعلم
كما أف العداء مؤشر لتأكيد الذات  لدل الطفل يظهر من خبللو قدراتو كٛبكنو من الشئ الذل تعلمو. أما 

الٍب تعِب   Reflectionالٍب تعِب ا٢بفظ  أك التذكر ك    Retention( فّبمز لكميي : Rا٢برؼ )
التأمل   فا٢بفظ  دليل  على مشاركة ا٤بتعلم ُب عملية التعلم، كالتأمل شعور داخلى كمؤشر على أثار التعلم لدل 

 .(ُ)ا٤بتعلم 

 

 الطريقة الصامتةثامنا: 

The Silent Way 

 -النشأة :

تربويا مهتما بربامج تعليم األطفاؿ، اشتهر باستخدامو العصى  Caleb Gattegnoكاف كالب غاتينو 
ا٣بشبية ا٤بلونة ُب تعليم مبادئ القراءة كالرياضيات لؤلطفاؿ، تلك الطريقة الٍب ابتكرىا قبلو جورج كويزنّب 

George Cuidenaire .ُب تدريس الرياضيات 

الكلمات ُب ألواف ، كىى طريقة لتعليم  Words un Colorsكما اشتهر بسلسلتو التعليمية ا٤بعركفة بػػػ : 
مبادئء القراءة يرمز فيها لؤلصوات بألواف معينة. كقد ٝبع غاتينو ىذه ا٤بواد كنشرىا من خبلؿ مؤسسة يديرىا 

 . (ِ)Educational Solutions , Incبنفسو ُب نيويورؾ  ، تدعى 

ليم اللغات  األجنبية منذ بداية الستينات من القرف أعجب غاتينو بنتائج ىذه  الطريقة، فبدأ تطبيقها ُب تع
 Teaching Foreign Language inـ ُب كتاب عنوانو :  ُّٔٗالعشرين، ٍب أعلنها عاـ 

Schools Silent Way  ٍب  أجرل عليها بعض التطوير كالتعديل   بناء على ملحوظاتو على سلوؾ

                                                             

 . 669،  666ريتشاردز وروجرز ، مذاهب وطرائق في تعليم اللغات ، مرجع سابق، ص   (5)

 .599المرجع السابق ، ص   (6)
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 Educationalألدنبية ، كنشرىا من خبلؿ مؤسستو ا٤بتعلمْب، كأعدىا ُب شكل دركس ُب تعليم اللغات ا
Solutions, Inc ٍب أعيد نشرىا كاملة ك٦بزأة ُب عدد من اجملبلت كالكتب  ا٤بتخصصة ُب تعليم  اللغات .

 Much، كمرة بعنواف   The Silent Wayاألجنبية ، ٙبت عناكين ٨بتلفة ، فقد نشرىا مرة بعنواف 
Language and Little Vocabulary   : كمرة أخرل بعنواف ،Perception (ُ). 

، كخصصها لتعليم اللغة ا٥بدؼ لغة أجنبية  The Silent Wayأطلق غاتينو على عملو  ىذا : الطريقة الصامتة 
Foreign Language   كيقصد هبما تعليم اللغة خارج بيئتها األصلية ، كٖباصة تعليم اللغات األ٤بانية  كالفرنسية ،

، أم حينما تدرس ُب   Second Languageالواليات ا٤بتحدة األمريكية، ُب مقابل تعليمها لغة ثانية  كاإلسبانية ُب
 The Silent Way of   Teaching  Foreignبيئتها األصلية   حٌب إنو أطلق عليها مصطلح 

Language (ِ)  كمصطلح ،Teaching Foreign Languages: the Silent Way (ّ)  ككبلٮبا يعُب ،
 الطريقة الصامتة لتعليم اللغة األجنبية.

٠بيت ىذه الطريقة بالطريقة الصامتة ، العتمادىا على ا٤ببدأ القائل  بأنو ينبغي ٤بعلم اللغة أف يكوف صامتان معظم الوقت ، 
كأف يشجع الدارسْب  على النطق كالكبلـ باللغة ا٥بدؼ قدر اإلمكاف ، مستعينان ُب ذلك بالوسائل ا٤بعينة من عصى كألواف 

 . (ْ)يح للدراسْب فرصان للتفكّب كاالكتشاؼ كالربط ، بدال من التلقْب كالَبديد كا٢بفظ كرسـو كحركات كغّب ذلك  ٩با يت

 أىداؼ الطريقة كمبل٧بها:

لتعليم اللغات األجنبية ، أم أهنا موجهة لتعليم  اللغات خارج مواطنيها األصلية  –ُب األصل  –ىذه الطريقة ٨بصصة  -ُ
لواليات ا٤بتحدة األمريكية ، كاإل٪بليزية كالفرنسية ُب الصْب، كالعربية كالفارسية   كاأل٤بانية  كالفرنسية كاإلسبانية ُب ا

                                                             

(5)  Innovative Approaches to Language Teaching   . 

(2) Cattegno, C. " The Silent Way." In : John Oller and Patricia Richard- Amato, Eds., Methods that 
Work, Op.Cit., P.72.  
(3) Omaggio.Teaching Language in Context. Op.cit,p.81. 
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كالسواحلية ُب بريطانيا حينما التتاح الفرص الكافية الستعماؿ ا٤بتعلمْب اللغة ا٥بدؼ خارج جدراف الفصل ، كمن ىنا 
 .(ُ)جاءت تسميتها بالطريقة الصامتة لتعليم اللغات األجنبية 

غة األجنبية عملية ٚبتلف اختبلفان بينا عن اكتساب الطفل لغتو األـ ، كال٦باؿ للمقارنة بْب ا٢بالتْب ، ألف الثانية تعلم الل -ِ
. كمن الواضح أف ىذا ا٤ببدأ  (ِ)عملية مصنوعة  كاألكٔب سلوؾ طبعي ، ٥بذا ينبغي التعامل مع ا٢بالتْب على ىذا  األساس

 ، الذل قامت عليو ىذه الطريقة ، أكثر ٩با يتفق مع مبادئ تعلم اللغة الثانية.يتفق مع مبادئ تعلم اللغة  األجنبية 

معظم  أنشطة ىذه الطريقة موجهة إٔب بناء ا٤برحلة السمعية الشفهية ُب ا٤بستول ا٤ببتدئ من تعلم اللغة ، كٲبكن   -ّ
 .(ّ)االستفادة منها ُب مهارتى القراءة كالكتابة بشكل ٧بدكد  

ريقة إٔب إكساب الطبلب طبلقة عامة ُب اللغة ا٥بدؼ قريبة من طبلقة الناطقْب هبا ، كطبلقة خاصة هتدؼ ىذه الط -ْ
بنطق األصوات نطقان سليما يقَبب من نطق أىل اللغة ، كتدريب ا٤بتعلمْب على ذلك من خبلؿ تنبيههم إٔب تنوع األصوات 

 دان لبناء معرفة سليمة بالنحو.كاختبلفها عن الصوت األ٭بوذجى  ا٤بتمثل ُب صوت ا٤بعلم ، ٛبهي

 يتوقع غاتينو كأتباعو أف ٙبقق طريقتهم ىذه ا٤بطالب التالية ُب ا٤براحل األكٔب من التعلم: -ٓ

 اإلجابة الصحيحة  بيسر كسهولة عن أسئلة تدكر حوؿ حياة ا٤بتعلم كبلده كأحداثو اليومية. -أ 

 التحدث بلكنة جيدة مفهومة. -ب

 ناظر كالصور شفهيان  أك كتابيان.القدرة على كصف ا٤ب -ج

 اإلجابة عن أسئلة عامة تدكر حوؿ ثقافة الناطقْب باللغة. -د

 األداء ا٤بناسب ُب ا٥بجاء كالنحو كالصرؼ كالقراءة كالكتابة. -ىػػ 

                                                             

(1) Gattegno. The Silent Way.Op.Cit.,P.72. 
(2) Ibid. PP. 72, 73. 
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تقدمي مفردات اللغة كاستعماالهتا من خبلؿ الوسائل ا٤بنصوص عليها ُب ىذه الطريقة كعدـ ا٣بركج عليها ، كىى العصا  -ك
 .(ُ)كاأللواف كالرسـو كاألكامر كا٢بركات 

يتضح من عنواف ىذه الطريقة أف على ا٤بعلم أف يبقى صامتان معظم الوقت ، مع استمالة ا٤بتعلمْب لبدء ا٢بديث ،  -ٔ
. على أف يستوعب ا٤بتعلم العنصر اللغول ذىنيان، من خبلؿ  التجربة ا٢بسية (ِ)كإعطائهم فرصا للكبلـ قدر اإلمكاف 

 كا٤بمارسية العملية، قبل أف ينتجو حديثان مسموعا  أك نصان مكتوبان.

  Much Language and Little Vocabularyاالعتماد على مبدأ : كثّب من اللغة كقليل من الكلمات  -ٕ
، أم استعماؿ اللغة ُب الفهم كالكبلـ استعماال سياقيا مفهوما من خبلؿ كلمات ٧بدكدة العدد مع التوسع ُب استعماالهتا 

 .(ّ)تدرٯبيان ، كعدـ إغراؽ ا٤بتعلمْب بسيل من الكلمات غّب ا٤بفهومة 

ذلك من الكلمات الٌب ٲبكن اإلىتماـ بالكلمات الشائعة االستعماؿ ، مثل خذ،  أعط، ضع، أنظر ، ك٫بو  -ٖ
استعما٥با استعماال طبعيا ُب حجرة الدرس ب ستخداـ الوسائل اددة، ككذلك الكلمات الوظيفية   كالضمائر ، 

 كأ٠باء اإلشارة ، كاأل٠باء ا٤بوصولة ، كالظركؼ ، كحركؼ ا١بر.

لكبلـ، كيقدـ من الكلمات التدرج ُب تقدمي مهارات اللغة عناصرىا ككظائفها  حيث يقدـ الفهم على ا -َُ
كالعبارات كالَباكيب ما ىو سهل النطق شائع االستعماؿ على ما سواه، كما يراعى التدرج ُب الصحة اللغوية، 

 كسرعة ا٢بديث، ك٫بو ذلك.

تدريب ا٤بتعلمْب على استعماؿ اللغة َب مواقف اجتماعية َب السوؽ كا٤بطعم كالفندؽ كا٤بطار . . . ،  -ُُ
 .(ْ)كصف األماكن  كالصور كا٤بواقف ك٫بوىا، كفق األساليب كاألنشطة اددة  كتدريبهم على

                                                             

 .599المرجع السابق ، ص   (5)

(2) Gattegno. The Silent Way.Op.Cit.,P.72. 
 Much Language and، أطلق عليه هذه العبارة :  Method that Workخصص كاتينو موضوعاً في الفصل الخاص به من كتاب :  (7)

Little Vocabulary   بل إنه نشر بحثاً بهذا العنوان في الفصل الرابع من كتاب ،Innovative Approaches to Language Teaching . 

(4) Gattegno.The Silent Way.Op.Cit,PP. 75-86.  
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تعلم اللغة يصبح أيسر إذا ًب من خبلؿ التعامل ا٢بسى ، ا٤بتمثل َب استعماؿ الوسائل ا٤بعينات التعليمية  -ُِ
ة تعمل كسائط ربط تعْب البصرية ، كالعصى ا٤بلونة كا٢بركات كاالستجابات لبعض األكامر ، الٌب ٚبلق صوران ذىني

 الطالب على التعلم كالتذكر ، أل أف ىذه الطريقة توجو ا٣بربة ا٢بسية لتحقيق األىداؼ ا٤بعرفية.

اإلىتماـ  با٤بتعلم بوصفو العنصر األىم َب العملية التعليمية ، كتوجيهو ٫بو اإلبداع كاالكتشاؼ كحل  -ُّ
نية ، كتنظيم ا٤بعلومات َب الذاكرة، كٰبققق أعلى مستويات ا٤بشكبلت   ألف ذلك يعْب على زيادة القدرة الذى

 ، كىذا ما يفسر اىتماـ ىذه الطريقة بالتعلم كتقدٲبو على التعليم.(ُ)التعلم، كىو التعلم ا٤بعرَب  

هتتم ىذه الطريقة بالنواحى العقلية ا٤بعرفية ُب تعلم اللغة كتعليمها، كتؤكد  على ما يعرؼ بتعليم ا٤بتعلم  -ُْ
يقة التعلم، بدال من التلقْب ا٤بباشر، كترل أف الصمت افضل كسيلة للتعلم ، ألف ا٤بتعلم الصامت يركز على طر 

ا٥بدؼ ا٤بطلوب منو ٙبقيقو كيبحث عن أ٪بح األساليب لتحقيقو، كتزادا  أٮبية الصمت إذا كاف بديبلن عن 
 .(ِ)التكرار الذم  يستهلك الوقت كيشتت الذىن 

السابق  ف ف غاتينو كأصحابو يركف أف ٘بنب ا٤بعلم للتكرار ٯبرب ا٤بتعلم على االنتباه كالَبكيز،  ٙبقيقان للمبدأ -ُٔ
كأف معاناة الطالب َب صناعة عبارة سليمة ذات معُب باللغة اإل٪بليزية تتطلب إعماؿ قدراتو العقلية التحليلية   ما 

 .(ّ)هج َب تعلم اللغة يؤدل إٔب فهم حقيقى ٥با، كيعود ا٤بتعلم على اتباع ىذا ا٤بن

يوصى أصحاب ىذه الطريقة ا٤بتعلم  باإلبتعاد عن التقليد كالتكرار كا٢بفظ، كٰبذركف ا٤بعلم من التلقْب  -ُٕ
 . (ْ)ككثرة الكبلـ كتصويب األخطاء 

 

 

                                                             

(1) Ibid. 
 .599في تعليم اللغات ، مرجع سابق  ، ص  ريتشارد وروجرز ، مذاهب وطرائق  (6)

 المرجع السابق.  (7)

(4) omaggio, Teaching language in Context. Op.Cit., P. 82 
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 دراسات السابقة، ويشمل البيان على:ال: دسالساالمبحث 
 مهارات الفهم القرائى دراسات تناولت -9
 مهارات الفهم القرائىالتعقيب على الدراسات تناولت  -8
 دراسات تناولت موضوع القصة -4
 تعقيب على الدراسات تناولت موضوع القصة -3
 دراسات تناولت موضوع تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها -5
 تعقيب عام على الدراسات السابقة -2
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 الدراسات السابقة

يتناكؿ الباحث فيما يلى ٦بموعة من الدراسات السابقة الٌب ٛبكن من ا٢بصوؿ عليها، 
بالنسبة ٥بذه الدراسات،  ٕبثو، كذلك من أجل توضيح موقع  ٕبثو ا٢بإبكالٌب ٥با عبلقة ٗبوضوع 

إضافة إٔب االستفادة منها َب بناء إطار النظرل، كا٤بادة العلمية َب القصص القرآىن ككذلك 
الدراسات إٔب ثبلثة ٧باكر . كقد قاـ الباحث بتصنيف ىذه  ٕبثواالستفادة منها َب نتائج 

 :رئيسية

 الفهم القرائى مهاراتالمحور األول : دراسات تناولت 

أثر استخدام استراتيجية )تنال القمر( على  "بعنوان :  (8195لصيداوي )دراسة ا .9
 ".تنمية مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

ىدفت الدراسة إٔب معرفة أثر استخداـ اسَباتيجية )تناؿ القمر( على تنمية مهارات الفهم 
بغزة، كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحث القرائي لدل تلميذات الصف الرابع األساسي 

( تلميذة ًب اختيارىم بطريقة عشوائية، كقسمت َٖا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
( تلميذة، كاختبار مهارات الفهم القرائي، كأظهرت نتائج َْإٔب ٦بموعتْب، األكٔب ٘بريبية )

ي درجات تلميذات اجملموعتْب التجريبية الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسط
 كالضابطة َب اختبار مهارات الفهم القرائي كمستوياتو كذؾ لصاّب تلميذات اجملموعة التجريبية.

أثر توظيف استراتيجيتين للتعلم النشط فى تنمية  بعنوان " (8193دراسة الغلبان) .8
 ".مهارات الفهم القرائي لدى تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة

ىدفت الدراسة إٔب معرفة أثر توظيف اسَباتيجيتْب للتعلم النشط َب تنمية مهارات الفهم 
القرائي لدل تلميذات الصف الرابع األساسي بغزة، كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحث 

( تلميذة ًب اختيارىم بطريقة عشوائية، حيث َُّا٤بنهج التجرييب ، كتكونت عينة الدراسة من )
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( تلميذة، ِّلعينة إٔب ثبلث ٦بموعات، حيث تكونت اجملموعة التجريبية األكٔب من )قسمت ا
( تلميذة، كقد أعد ّٓ( تلميذة، كاجملموعة الضابطة من )ّٔكاجملموعة التجريبية الثانية من )

الباحث أدكات الدراسة متمثلة َب قائمة ٗبهارات الفهم القرائي، كاختبار مهارات الفهم القرائي، 
رت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطس درجات تلميذات كأظه

اجملموعة التجريبية األكٔب كاجملموعة الضابطة َب اختبار مهارات الفهم القرائي لصاّب تلميذات 
اجملموعة التجريبية األكٔب، باإلضافة إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطي درجات 

موعة التجريبية الثانية كاجملموعة الضابطة َب اختبار مهارات الفهم القرائي لصاّب تلميذات اجمل
لعب  -تلميذات اجملموعة التجريبية الثانية، كما أف اسَباتيجيٍب التعلم النشط ) التعلم التعاكم

 األدكار( ٥بما تأثّب كبّب َب تنمية مهارات الفهم القرائي لدل تلميذات الصف الرابع األساسي.

دور أولياء  بعنوان "( pagan & seneschal, 2014دراسة باجنوسينشل ) .4
األمور فى برنامج القراءة الصيفي لتنمية الفهم القرائي، والطالقة والمفرادت لدى 

 ".طلبة الصــــــــــفين الثالث والخامس االبتدائيين
الصيفي لتنمية الفهم ىدفت الدراسة إٔب معرفة دكر أكلياء األمور َب برنامج القراءة 

القرائي، كالطبلقة كا٤بفرادت لدل طلبة الصػػػػػػػػػػفْب الثالث كا٣بامس االبتدائيْب، كلتحػػػػػػػػقيق 
( طالبان ْٖأىداؼ الػػػػدراسة اتبع البػػاحثاف ا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الػػػػػػػػػػػػػػػدراسة من )

ػػػػػػػػػػامس من ذكل التحصػػػػػػػػػػػػػػيل ا٤بتدم، حيث كاف عدد أفراد كطالبة من طلبة الصفْب الثالث كا٣بػػػػ
( من ُّ( من الصف الثالث ك )ُُ( طالبان كطالبة منهم )ِْاجملمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوعة التػػػػػػػػػػػػػػػجريبية )

الث ( من الصف الثُِ( طالبان كطالبة منهم )ِْالصف ا٣بامس، ك٦بموعة ضابطة تتكوف من )
( من الصف ا٣بامس، كقد أعد الباحثاف أدكات الدراسة متمثلة َب قراءة كتاب أسبوعيان، ُِك )

كاالختبار اآلدائي، كأظهرت نتائج الدراسة أٮبية إشراؾ أكلياء أمور الطلبة ضعاؼ التحصيل 
، للصفْب الثالث كا٣بامس َب تعليم القراءة الصيفي كتأثّبه على ٙبسن مهارات الفهم القرائي

 كزيادة ٙبصيل ا٤بفردات اللغوية.
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أثر النشاط التراكمي وعالقات  "بعنوان: 8193( Johnsonدراسة جوىنسون ) .3
 ".األقران على الفهم القرائي

ىدفت الدراسة إٔب معرفة أثر النشاط الَباكمي كعبلقات األقراف على الفهم القرائي،  
( ُِٗونت عينة الدراسة من)كتك تبع الباحث ا٤بنهج التجرييب،كلتحقيق أىداؼ الدراسة ا

طالبان من طبلب الصف األكؿ حٌب الصف السادس االبتدائي َب مدرسة حى ا٢بضرية، كقد 
أعد الباحث أدكات الدراسة متمثلة َب استبانة مقياس النشاط، كاختبار الفهم القرائي، 

ت اإلجتماعية كأظهرت نتائج الدراسة أٮبية دكر األقراف َب الفهم القرائي، كإكساب ا٤بهاا
 بْب طالب كآخر.

أثر استراتيجية منية على التخيل فى تحسين  "بعنوان: ( 8194حسن والحداد ) .5
مهارات ااالستيعاب القرائي التفسيري واإلبداعي لدى طلبة الصف العاشر فى 

 ".الكويت
ىدفت الدراسة إٔب تفحص أثر اسَباتيجية منية على التخيل َب ٙبسْب مهارات ااالستيعاب 

لقرائي التفسّبم كاإلبداعي لدل طلبة الصف العاشر َب الكويت، كلتحقيق أىداؼ الدراسة ا
( طالبان قسمت إٔب ٦بموعة ْْاتبع الباحثاف ا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )

( طالبان، كقد ٛبثلت أدكات الدراسة َب قائمة ِِ٘بريبية كأخرل ضابطة َب كل منهما )
ب القرئي، كاختبار االستيعاب القرائي، كأظهرت نتائج الدراسة عدـ تفوؽ ٗبهارات االستيعا

طبلب اجملموعة التجريبية َب مهارات االستيعاب القرائي التفسّبم، كأظهرت تفوقها َب 
 (.َٓ.َمهارات االستيعاب القرائي اإلبداعي عند مستول داللة)

استراتيجية"اتقن" المقترحة فى تنمية تأثير  بعنوان : " (8194دراسة الحديبي ) .2
 ".مهارات الفهم القرائي لدى متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى

ىدفت الدراسة إٔب قياس تأثّب اسَباتيجية"اتقن" ا٤بقَبحة َب تنمية مهارات الفهم القرائي 
تبع الباحث لدل متعلمي اللغة العربية الناطقْب بلغات أخرل، كلتحقيق أىداؼ الدراسة ا
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( متعلمان من طبلب ا٤بستول الرابع ِّا٤بنهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
ٗبعهد تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا با١بامعة اإلسبلمية با٤بدينة ا٤بنورة، كقد أعد 

الفهم  الباحث أدكات الدراسة متمثلة َب استبانة ٗبهارات الفهم القرائي، كاختبار مهارات
القرائي، كأظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة 

( بْب متوسطي درجات ا٤بتعلمْب ُب التطبيقْب القبلي كالبعدم لصاّب التطبيق َُ.َ)
 البعدم.

–اقرأ –أسأل –أثر استراتيجية) افحص بعنوان: "( 8194درا سة أحمد ومجيد ) .7
 ".الفهم القرائي لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائيراجع( في –سمعا –تأمل

راجع( –٠بعا –تأمل–اقرأ –أسأؿ –ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر اسَباتيجية) افحص
ُب الفهم القرائي لدل تبلميذ الصف ا٣بامس االبتدائي، كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحثاف 

( تلميذان من تبلميذ مدرسة األشباؿ التابعة ِٓن )ا٤بنهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الدراسة م
( تلميذان، ٤ِٓبديرية العامة لَببية بغداد موزعْب عشوائيان بْب ٦بموعتْب، األكٔب ٘بريبية كتضم )

( تلميذان، كقد ٛبثلت أدكات الدراسة َب قطعة قرائية مبلئمة لقياس ِٕكالثانية ضابطة كتضم )
بار ٙبصيلي لقياس مهارة الفهم، كأظهرت نتائج الدراسة مهارٌب سرعة القراءة كصحتها،كاخت

كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطي درجات تبلميذ اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب مهارٌب 
 سرعة القراءة كصحتها، كمهارة فهم ا٤بقركء لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية.

ستراتيجية التدريس التبادلى فى أثر استخدام ا بعنوان: "( 8194دراسة الميعان ) .2
تنمية الفهم القرائي واالتجاه نحو القراءة لدى طالبات الصف السابع بدولة 

 ".الكويت
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر استخداـ اسَباتيجية التدريس التبادٔب َب تنمية الفهم 

راءة لدل طالبات الصف السابع بدكلة الكويت، لتحقيق أىداؼ الدراسة القالقرائي كاال٘باه ٫بو 
( طالبة ًب اختيارىن عشوائيان َْاتبعت الباحثة ا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )

( َِ( طالبة، كالثانية ضابطة مكونة من )َِموزعْب على ٦بموعتْب، األكٔب ٘بريبية مكونة من )
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ثة أدكات الدراسة متمثلة َب اختبار الفهم القرائي، كمقياس اال٘باه ٫بو طالبة، كقد أعدت الباح
القراءة، كأظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطى درجات الطالبات َب 
اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب اختبار الفهم القرائي البعدل كذلك لصاّب الطالبات َب 

اإلضافة إٔب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطي درجات الطالبات اجملموعة التجريبية، ب
َب اجملموعة التجريبية، باإلضافة إٔب عدـ كجود فركؽ دالة إحصائيان بْب متوسطي درجات 

 الطالبات َب اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب مقياس اال٘باه ٫بو القراءة.

تنمية بعض  ىاتيجية التساؤل الذاتي فأثر استر  بعنوان: "( 8194دراسة نهابة ) .1
 ".المهارات الفهم القرائي لدى طالب الصف الثاني المتوسط

تنمية بعض ا٤بهارات  ثر اسَباتيجية التساؤؿ الذاٌب َبىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أ
الفهم القرائي لدل طبلب الصف الثام ا٤بتوسط، كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحث 

( طالبان من الصف الثام ا٤بتوسط َب ٧بافظة َٔا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
الثانية ضابطة ( طالبان، ك َّبابل بالعراؽ ، كزعوا على ٦بموعتْب، األكٔب ٘بريبية مكونة من )

( طالبان، كقد ٛبثلت أدكات الدراسة َب قائمة ٗبهارات الفهم القرائي، كاختبار َّمكونة من )
مهارات الفهم القارئي، كأظهرت نتائج الدراسة تفوؽ طبلب اجملموعة التجريبية على طبلب 

 اجملموعة الضابطة َب اختبار مهارات الفهم القرائي البعدم ٔبميع أبعاده.

لية استراتيجتي النمذجة والتلخيص فى افع بعنوان: " (8198محمود )دراسة  .91
عالج صعوبات فهم المقروء وخفض قلق القراءة لدى دراسات المدارس الصديقة 

 ".للفتيات
لية اسَباتيجٍب النمذجة كالتلخيص َب عبلج صعوبات اىدفت الدراسة إٔب الوقوؼ على فع

فهم ا٤بقركء كخفض قلق القراءة لدل دراسات ا٤بدارس الصديقة للفتيات، كلتحقيق أىداؼ 
( ُِالدراسة اتبع الباحث ا٤بنهج الوصفي كا٤بنهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )

الصديقة للفتيات ٗبحافظة أسيوط ٗبصر،  دراسة من دراسات الصف السادس االبتدائي با٤بدارس
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كقد أعد الباحث أدكات الدراسة متمثلة َب قائمة ٗبهارات فهم ا٤بقركء، كقائمة بصعوبات فهم 
ا٤بقركء، كاختبار الذكاء ا٤بصور )أٞبد زكي عايش(، كاختبار تشخيصي َب صعوبات فهم ا٤بقركء، 

دراسة فاعلية اسَباتيجيٍب النمذجة كمقياس قلق القراءة لدل الدراسات، كأظهرت نتائج ال
كالتلخيص َب عبلج صعوبات فهم ا٤بقركء، كخفض قلق القراءة لدل دراسات الصف السادس 

 االبتدائي با٤بدارس الصديقة للفتيات.

فاعلية برنامج تعليمي قائم على استراتيجية  بعنوان: " (8198دراسة الخوالدة ) .99
القرائي لدى التالميذ ذوى صعوبات التعلم التدريس التبادلي لتنمية مهارات الفهم 

 ".بالمرحلة األساسية فى األردن
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على فاعلية برنامج تعليمي قائم على اسَباتيجية التدريس التبادٕب 
لتنمية مهارات الفهم القرائي لدل التبلميذ ذكل صعوبات التعلم با٤برحلة األساسية َب األردف، 

( تلميذة َّؼ الدراسة اتبع الباحث ا٤بنهج التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )كلتحقيق أىدا
من تلميذات الصفوؼ الثالث كالرابع كا٣بامس، حيث قسمت عينة الدراسة بطريقة عشوائية إٔب 

( تلميذة، كقد أعد ُٓ( تلميذة، كاألخرل ضابطة بواقع )٦ُٓبموعتْب إحداٮبا ٘بريبية بواقع )
لدراسة متمثلة َب اختبار مهارات الفهم القرائي، كأظهرت نتائج الدراسة كجود الباحث ادكات ا

فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطعبلمات تلميذات اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب 
مهارات الفهم القرائي على االختبار البعدم للربنامج التعليمي كلصاّب تلميذات اجملموعة 

ٔب عدـ كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسط عبلمات تلميذات التجريبية، باإلضافة إ
اجملموعة التجريبية َب مهارات الفهم القرائي َب االختبار البعدم كعبلماهتم على اختبار ا٤بتابعة 

 َب الصفوؼ الثالث كالرابع كا٣بامس تعزل للربنامج التعليمي.

لوسائط المتعددة فى تنمية فاعلية استخدام ا "بعنوان: ( 8198دراسة بن عدنان) .98
 ".بعض مهارات الفهم القرائي لدى تالميذ الصف السادس األبتدائي
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ىػػػػػػػدفت الدراسة إٔب التعرؼ على فاعلية استخداـ الوسائط ا٤بتعددة َب تنمية بعض مهارات 
الفهم القرائي لدل تبلميذ الصف السادس األبتدائي، كلتػػػػػػػػحقيق أىػػػػػػػػػداؼ الدراسػػػػػة اتبع 

من تبلميذ الصػػػػػػػػػػف  ( تلميذان َٓالباحث ا٤بنهج شبو التػػػػػػػػػجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
( تلميذان ِٓالسػػػػػػػػػػػػادس األبتػػػػػػػػػػػػدائيبمدارس منطقة الباحقة با٤بملكة العربية السعودية، منهم )

( تلميذان باعتبارىم ٦بموعة ضابطة، كقد أعد الباحث ادكات ِٓباعتبارىم ٦بموعة ٘بريبية ك)
قرائي، كاختبار مهارات الفهم القرائي، كأظهرت نتائج الدراسة متمثلة َب قائمة ٗبهارات الفهم ال

( َب األداء البعدم ٤بهارات َُ.َالدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول داللة )
الفهم القارئي ا٢برُب، كاالستنتاجي، كالنقدم بْب تبلميذ اجملموعتْب التجريبية كالضابطة لصاّب 

افة إٔب كجود داللة عملية لتطبيق الرب٦بية القائمة على استخداـ تبلميذ اجملموعة التجريبية، باإلض
 الوسائط ا٤بتعددة َب ٭بو مهارات الفهم القرائي ا٤بستهدفة بالتنمية لدل تبلميذ اجملموعة التجريبية.  

أثر استخدام استرتيجيات التنظيم الذاتي على  بعنوان: "( 8198دراسة مشعل) .94
ى التالميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة فى الحلقة تنمية مهارات الفهم القرائي لد

 ".الثانية من التعليم األساسي
ىدفت الدراسة إٔب التعرؼ على أثر استخداـ اسَبتيجيات التنظيم الذاٌب على تنمية مهارات 
الفهم القرائي لدل التبلميذ ذكل صعوبات تعلم القراءة َب ا٢بلقة الثانية من التعليم 
األساسي، كلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبعت الباحثة ا٤بنهجالتجرييب، كتكونت عينة الدراسة 

ذة من تلميذاتالصف الثام ذكات صعوبات تعلم القراءة ٗبدرسة بنات بن ( تلميَّمن )
النفيس اإلعدادية التابعة إلدارة الرٞبانية التعليمية ٗبحافظة البحّبة ٗبصر، كزعن على 

( تلميذة، كقد ٛبثلت أدكات الدراسة ُب قائمة ٦ُٓبموعتْب ٘بريبية كضابطة مكونة من)
مهارات الفهم القرائي، كاختبار القدرة العقلية العامة لؤلعمار  ٗبهارات الفهم القرائي، كاختبار

( ، كأظهرت نتائج الدراسة كجود فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطى ُّ-ُِ)
درجات تلميذات اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب القياس البعدم للفهم القرائي لصاّب 

د فركؽ ذات داللة إحصائية بْب متوسطي تلميذات اجملموعة التجريبية، باإلضافة إٔب كجو 
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درجات تلميذات اجملموعة التجريبية َب القياسْب القبلي كالبعدم للفهم القرائي لصاّب القياس 
 البعدم. 

فاعلية برنامج قائم على استخدام نشاطات  بعنوان: "( 8198دراسة الشهري) .93
تالميذ الصف السادس القراءة فى تنمية مهارات الفهم القرائي واالتجاه نحوىا لدى 

 ".االبتدائي
ىػػػػػػػػدفت الدراسة إٔب الوقوؼ على فاعلية برنامج قائم على استخداـ نشاطات القراءة َب 
تنمية مهارات الفهم القرائي كاال٘باه ٫بوىا لدل تبلميذ الصف السادس االبتدائي، كلتحقيق 

( ُٔهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الػػػػػػػػػػػػػػػػػدراسة من )أىػػػػػػداؼ الػػػػػدراسة اتبػػػػػػع الباحػػػػػػػػػث ا٤بن
تلميذان من تبلميذ الصف السادس االبتدائي ٗبكة ا٤بكرمة ُب ا٤بملكة العربية السعودية، كزعوا 

( َّ( تلميذان، كاألخرل ضابطة مكونة من )ُّعلى ٦بموعتْب، إحداٮبا ٘بريبية مكػػػػونة من )
حث أدكات الػػػػػػػػػػػػدراسة متمثلة ُب قائمة ٗبهارات الفهم القرائي، كاختبار تلميذان، كقد أعد البا

مهارات الفهم القرائي، كمقياس اال٘باه ٫بو القػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراءة، كالربنامج القػػػػػػػائم على نشػػػػػػػػاطات 
ود فركؽ ذات داللة إحصػػػػػػائية عند مسػػػػػػػػػػػػػػػتول داللة القراءة، كأظػػػػػػػػػهرت نتائج الػػػػػػػػػػػػػػػدراسة كجػػػػػػػػػػػ

 ( ُب األداء البػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدمَٓ.َ)

٤بستويات مهارات الفهم القرائي ا٢برُب، االستنتاجي، النقدم، التذكقي، كاإلبداعي لصاّب   
ة عند مستول داللة تبلميذ اجملموعة التجريبية، باإلضافة إٔب كجود فركؽ ذات داللة إحصائي

 ( ُب قياس اال٘باه ٫بو القراءة لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية.َٓ.َ)

فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على التعلم  بعنوان: " (8198دراسة السيد ) .95
المنظم ذاتيًا لعالج الضعف فى مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوى الصعوبات 

 ".يةالتعلم بالمرحلة اإلعداد
ىدفت الدراسة غلى التعرؼ على فاعلية اسَباتيجية مقَبحة قائمة على التعلم ا٤بنظم ذاتيان لعبلج 
الضعف َب مهارات الفهم القرائي لدل التبلميذ ذكل الصعوبات التعلم با٤برحلة اإلعدادية 
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( ِٓكلتحقيق أىداؼ الدراسة اتبع الباحث ا٤بنهج شبو التجرييب، كتكونت عينة الدراسة من )
تلميذان كتلميذة من تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادل قسمت إٔب ٦بموعتْب ، ٦بموعة ٘بريبية 

( تلميذا كتلميذة، كقد ٛبثلت ِٔ( تلميذان كتلميذة، ك٦بموعة ضابطة عددىا )ِٔعددىا )
( ، كاالختبار التشخيصي، َُٕٗٗب اختبار الذكاء ا٤بصور )أٞبد زكي صاّب،  أدكات الدراسة

كاختبار )بندرجشتلت البصرم ا٢بركي(، كمقياس سلوؾ التبلميذ لفرز حاالت صعوبات التعلم، 
كاختبار الفهم القرائي، كأظهرت نتائج الدراسة كجوج فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول 

درجات تبلميذ اجملموعتْب التجريبية كالضابطة َب القياس البعدم  ( بْب متوسطيَُ.َداللة )
لصاّب تبلميذ اجملموعة التجريبية َب مهارات الفهم القرائي )ككل (، كَب كل مهارة بشكل 

عبلج الضعف َب مهارات الفهم القرائي  فاعلية االسَباتيجية ا٤بقَبحة َبمنفرد، باإلضافة إٔب 
 تعلم.لدل التبلميذ ذكم صعوبات ال

 التعقيب على الدراسات محور األول

 من خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ٲبكن مبلحظة ما يلى :

 وجو الشبو بين البحث الحالى والدراسات السابقة

  فاعلية استخداـ العديد من االسَباتيجيات على ٝبيع الدراسات السابقة على ٝبعت
 .تنمية مهارات الفهم القرائي

  القرآىناتفقت الدراسات السابقة مع ىدؼ الدراسة ا٢بالية َب توظيف القصص 
 )متغّب مستقل ( كمهارات الفهم القرائي )متغّب تابع(.

  أٝبعت ٝبيع الدراسات السابقة على القوؿ بأٮبية الفهم القرائى كدكىا العغاؿ َب
 تنمية ا٤بهارة.
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  ،ا٤بنهج الوصفى كشبو التجرييب،  كاآلخربعض الدراسات اتبعت ا٤بنهج شبو التجرييب
كالبعض اآلخر ا٤بنهج الوصفي كالتجرييب، كاتفقت الدراسة ا٢بالية مع معظم 
الدراسات السابقة الٌب اتبعت ا٤بنهج التجرييب ا٤بعتمد على اجملموعتْب التجريبية 

 كالضابطة.
  القرائي لدل الفهم أف بعضها قد سلك الضوء على ٙبسْب مستول بعض مهارات

 . دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا
  أف جل ىذه الدراسات كغّبىا أكدت على ضركرة االىتماـ بالتبلميذ الذين يعانوف

 من صعوبات َب تعلم القراءة كأكدت على ضركرة تأىيل معلمى ىذه ا٤برحلة .
 ٝبيع الدراسات السابقة َب ا٤بتغّب التابع كىو تنمية مهارات الفهم القرائي. اتفقت 

 أوجو االختالف بين البحث الحالى والدراسات السابقة

  ،تتفق الدراسة ا٢بالية مع دراسات ىذا اور َب كوهنا تناكلت مهارات الفهم القرائى
حاكلت أف تستفيد  إال أف دراسة ا٢بالية ٚبتلف عن الدراسات السابقة َب أهنا

بالقصة القرآنية كطريق من طرؽ التدريس لبناء كتنمية مهارات الفهم القرائى لدل 
 .دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا

  َب تنمية مهارات  القرآىنعلى الرغم من كجود دراسات متنوعة َب توظيف القصص
 ) َب حدكد علم الباحث(.  إال أنو ٓب يتم توظيفها َب نيجّبياالفهم القرائي 

  مكاف إجراء الدراسة : إذ تعد األكٔب من نوعها َب ٝبهورية نيجّبيا االٙبادية الفدرالية
الدارسى اللغة العربية لغّب الٌب ٙباكؿ تنمية مهارات الفهم القرائى لدل التبلميذ 

 من خبلؿ القصص القرآىن.الناطقْب هبا 

 وث والدراسات السابقةجوانب استفادة البحث الحالى من البح
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  ككيفية تطبيقها القرآىنالتعرؼ على جهود الباحثْب َب ٦باؿ القصص. 
 .ٙبديد اإلطار النظرم للدراسة كبنائو 
 .إعداد دليل ا٤بعلم 
  تبْب ا١بوانب الٌب ًب الَبكيز عليها كا١بوانب الٌب ٓب يتم الَبكيز عليها كمراعاة ذلك َب

 البحث ا٢بأب .

  اختيار ا٤بنهج ا٤بناسب ٥بذه الدراسة.ا٤بساعدة ُب 
 .التعرؼ على األدكات البحثية كبنائها َب ىذه الدراسة 
 .ا٤بساٮبة َب ٙبليل نتائج الدراسة كتفسّبىا 

 يتميز البحث الحالى من البحوث والدراسات السابقة من خالل ما يلى :

 يف القصص من أكؿ البحوث الٌب ٘برل َب نيجّبيا كالذل يقـو بتوظ أف ىذا البحث
القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى لدل طبلب دراسى اللغة العربية لغّب الناطقْب 

 هبا با٤بستول ا٤بتقدـ.
  استخدـ البحث ا٢بأب عينة من طبلب دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا من

 مدينة زاريا بنيجّبيا.
 القراءة كتعمل على رفع فهم َب  تبلميذتعاِب ىذه الدراسة بعض جوانب قصور ال

 . لدل الناطقْب بغّب العربيةالقراءة لديهم كٙبقق أىداؼ تدريس القراءة فهم مستول 
  سوؼ يوجو ىذ البحث أنظار القائمْب على تصميم كتطوير مناىج التعليمية قى

نيجّبيا مع ضركرة االىتماـ ٗبعرفة مستول النمو ا٤بعرَب لدل الطلبة لبلرتقاء هبم إٔب 
 ا١بيد الذل يتناسب مع القصص القرآنية . م القرائىفه
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  كيهدؼ ىذا البحث أيضا إٔب كشف آفاؽ جديدة لدل الباحثْب ٫بو الدراسات
ا٤بناسب مع القصة القرآنية  تنمية مهارات الفهم القرائىا٢بديثة الٌب تتعلق ٗبوضوع 

 لدل أفراد اجملتمع اإلفريقى كاإلسبلمى.

 

 : دراسات تناولت موضوع القصة الثانىالمحور 

( بعنوان "أثر قراءة القصة فى تنمية بعض مهارات 8191دراسة أبو صبحة ) -9
 التعبير الكتابى لدى طالبات الصف التاسع األساسى"

ىدفت ىذه الدراسة إٔب معرفة أثر قراءة القصة َب تنمية بعض مهارات التعبّب الكتاىب "
كلتحقيق ىذا ا٥بدؼ الرئيس قاـ الباحث ب عداد لدل طالبات الصف التاسع األساسى ، 

استبانة تشمل قائمة ٗبهارات التعبّب الكتاىب اإلبداعى األكثر أٮبية لطالبات الصف التاسع 
األساسى، كإعداد اختبار لقياس ىذه ا٤بهارات الٌب ًب التوصل إليها ، كما قاـ باختيار ٦بموعة 

التجريببة، لكى يقيس أثرىا َب تنمية مهارات القصص ا٤بفَبض أف تقرأىا طالبات اجملموعة 
التعبّب الكتاىب اإلبداعى . كقد أكصى الباحث َب هناية دراستو بأمور منها : تشجيع الطالبات 
بقراءة القصص ، ألف قراءة القصة تزكدىن ٗبفردات لغوية كاألساليب الببلغية ، كما تنمى لديهن 

 . "ر ملكاهتن التعبّبيةالثركة اللغوية كاللفظية كالفكرية ، كتطو 

 ( بعنوان "مناىج البحث والتأليف فى القصص القرآنى"8117دراسة نوفل ) -8

يق ر مكتبة القصص القرآنية ،كالتعريف بكل كتاب عن طىدفت ىذه الدراسة إٔب دراسة "
تلخيصو ، كبياف منهج الكاتب َب تأليف كتابو ، كقد ٝبع الباحث َب دراستو بْب الكتب 

قصص القرآىن تَباكح بْب ثبلثة مناىج كىى : اليثة ، كبْب أف مناىج التأليف َب القدٲبة كا٢بد
ا٤بنهج السرد التحليلى(. كمن أبرز ما توصل إليو الباحث َب  -ا٤بنهج التحليلى -)ا٤بنهج السردل
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دراستو أف ا٤بنهج السرد التحليلى ىو من أليق كجوه دراسة القصة القرآنية ، كأف السرد بدكف 
 . "اف مدخبل لئلسرائيليات كمنو تسربت إٔب كتب القصصٙبليل ك

 ( بعنوان "قصص القرآن الكريم"8117دراسة عباس ) -4

ىدفت ىذه الدراسة إٔب دراسة القصة القرآنية حسب النزكؿ ال حسب ترتيب "
ا٤بصحف ، كىذا حسب رأل الباحث ٰبقق أمرين َب غاية األٮبية : األكؿ : تذكؽ مواقع النجـو 
للقصة القرآنية،كالثاىن : ا٤بساعدة َب دراسة قضية التكرار َب القصة القرآنية، ٕبيث توصل ىذه 

سليمة . كدراسة القصة القرآنية كفق ىذا ا٤بنهج ككما يرل الباحث تساعد  الطريقة إٔب نتائج
يات ا٤بتشاهبة اللفظى الٌب ٪بدىا َب النص القصصى، كلقداىتم الباحث َب اآلأيضا َب فهم 

دراستو با٢بديث عن خصائص السور الٌب كردت فيها القصة ، كبياف مناسبة القصة ٤بوضوع 
ورة مع ربط ذلك بالقصة الٌب كردت فيو ، ككاف للباحث السورة، كالكشف عن خصائص الس

كقفات متأنية َب ٙبقيق بعض ا٤بسائل كالقضايا كقضية القوؿ بوجود تكرار َب القصص القرآىن ، 
كظهر َب ىذه الدراسة عناية الكاتب كثّبا ب براز خصائص النظم القرآىن كالتأكيد على قضية 

 . "اإلعجاز القرآىن

 ا٤بنهج الذل استخدمو َب دراسة ا٤بوضو ٓب يشر الباحث إٔب

( بعنوان : اتجاىات التأليف ومناىجو فى القصص 8115دراسة الدقور ) -3
 " القرآنى

اىتمت ىذه الدراسة با٢بديث عن ا٘باىات التأليف كمناىجو َب أحداث القصص "
٤بعايّب القرآىن ، كقد استخدـ الباحث َب دراستو ا٤بنهج الوصفى التحليلى لوضع أىم األسس كا

ا٤بنهجية َب دراسة القصة القرآنية كللكشف عن ا٘باىات ا٤بؤلفْب كمناىج التأليف َب أحداث 
القصة القرآنية . ٍب كضع الباحث َب هناية دراستو منهج مقَبح لدراسة القصة القرآنية دراسة 
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ل إليها ٙبقق ٥با ا٣بدمة ا٤بطلوبة َب الكشف عن أىدافها كقيمها . كمن أىم النتائج الٌب توص
 الباحث َب دراستو ما يلى :

 . إف القصة القرآنية احتلت مساحة كاسعة َب اىتماـ كجهود ا٤بؤلفْب كالكاتبْب 
  إف القصص القرآىن ٦باؿ خصب للتوجيهات كاإلرشادات ، كإبراز القيم الدينية السامية

. 
  الفنية ، أف ىناؾ جوانب كثّبة َب القصة القرآنية ٙبتاج إٔب ٕبث كدراسة كا١بوانب

كالتحليلية ، كا٤بوضوعية . كما أكصى الباحث بأٮبية تكاتف جهود الباحثْب كالكاتبْب 
قيم كدالالت . كرأل الباحث أف صص كاستجبلء أىدافو كمقاصده من لدراسة الق

القصة القرآنية َب حاجة ملحة ألف تتوجو جهود العلماء ٫بو تنقيتها ٩با علق هبا من 
 . "ت كاألباطيلاإلسرائيليات كا٣برافا

( بعنوان : " أثر قراءة المعلمين القصص على تالميذ 8115دراسة المجيدل ) -5
 الصف الثانى االبتدائى فى تنمية اتجاىاتهم اإليجابية نحو القراءة "

ىدفت ىذه الدراسةإٔب إعداد برنامج لتنمية اال٘باىات اإلٯبابية ٫بو القراءة لدل تبلميذ "
ستخداـ أسلوب قراءة ا٤بعلمْب القصص عليهم ، كمن ٍب قياس أثر الصف الثاىن االبتدائى با

تطبيق الربنامج َب ا٘باىات التبلميذ ٫بو القراءة . كقد قاـ الباحث ببناء برنامج قراءة القصص 
على أسس علمية ، كأعد مقياسا ٤بعرفة أثر تطبيق الربنامج على التبلميذ ، كبعد تطبيق الربنامج 

الصف الثاىن االبتدائى َب ٦بمع األمّب سلطاف التعليمى بالرياض ، كصل  على عينة من التبلميذ
الباحث إٔب أف استخداـ أسلوب قراءة القصص على التبلميذ كاف ذا أثر كبّب َب تنمية ا٘باىاهتم 

فت االختبارات عن كجود فركؽ ذات دالة إحصائية بْب شاإلٯبابية ٫بو القراءة ، حيث ك
كقداستخدـ الباحث ل ٤بقياس اال٘باه ٫بو القراءة لصاّب التطبيق البعدل .التطبيقْب القبلى كالبعد

 كَب ضوء النتائج أكصى الباحث بأمور منها : ا٤بنهج التجرييب كالوصفى َب دراستو، 
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  ضركرة أف يقـو معلمو ا٤برحلة االبتدائية بقراءة القصص على تبلميذىم َب ٝبيع صفوؼ
 الدراسى . ىذه ا٤برحلة كبشكل يومى خبلؿ العاـ

 . دمج برنامج قراءة القصص َب منهج مادة القراءة كالكتابة َب الصفوؼ األكٔب 
 . عقد دكرات تدريبية ٤بعلمى الصفوؼ األكٔب حوؿ أسلوب قراءة القصة 
  تضمْب مناىج إعداد معلمى ا٤برحلة االبتدائية َب كليات ا٤بعلمْب مقررات متخصصة

 ".مع الَبكيز على ا١بوانب التطبيقيةبأدب األطفاؿ ، كأسلوب قراءة القصص 
( بعنوان "بعض القيم الخلقية والتربوية المتضمنة فى 8113دراسة رمضان ) -2

 القصص القرآنى"

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على القيم ا٣بلقية كالَببوية ا٤بتضمنة َب القصص "
فرعية يدكر ٧بتواىا عن القرآىن كدكرىا َب تربية النشء ا٤بسلم ، كتفرع من ىذا ا٥بدؼ أسئلة 

أغراض القصة، ك٩بيزاهتا ، كأنواعها ، كقد استخدمت الباحثة َب دراستها ا٤بنهج الوصفى 
١بمع ا٤بعلمومات عن القيم ا٣بلقية كٙبديد أ٭باطها كمداخلها . كقد أكصت الباحثة َب 

 دراستها بأمور منها ما يلى:

 ة ا٤بدرسية لتنمية القيم ا٣بلقية إدخاؿ القصص القرآىن َب ا٤بناىج الدراسية كاألنشط
 كالَببوية .

  تضافر مؤسسات التنشئة االجتماعية فيما بينها لبلستفادة من القصص القرآىن َب تنمية
 القيم ا٣بلقية كالَببوية لدل النشء.

 االىتماـ بالتطبيقات الَببوية للقصص القرآىن داخل حجرة الفصل" . 
صة فى تنمية المفاىيم الرياضية ( : " أثر استخدام الق8118دراسة مطر ) -7

 واالحتفاظ بها لدى تالمذة الصف األول األساسى بغزة "
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ىدفت ىذه الدراسة إٔب اإلجابة على السؤاؿ الرئيس التأب : ما أثر استخداـ القصة َب "
تنمية ا٤بفاىيم الرياضية كاالحتفاظ هبا لدل تبلمذة الصف األكؿ األساسى بغزة ؟ كقد تكونت 

( طالبا كطالبة من الصف األكؿ األساسى ، حيث قاـ الباحث باختيار ُٖالدراسة من )عينة 
( طالبا ، ك ُِعينة قصدية تتكوف من شعبتْب ، إحداٮبا ٛبثل اجملموعة التجريبية كتتكوف من )

( طالبة َِ( طالبا ك )ُِ( طالبا كطالبة ، كاألخرل ضابطة تتكوف من )ُْ( طالبة )َِ)
ة . كأعد الباحث مادة تعليمية عبارة عن ٦بموعة من القصص الٌب تضمنت ( طالبا كطالبُْ)

فقرة متعدد . كمن أىم النتائج  َّا٤بفاىيم الرياضية ، كاختبار للمفاىيم الرياضية يتكوف من 
 الٌب توصل إليها الباحث ما يلى :

 لموا توجد فركؽ دالة إحصائيا بْب متوسط درجات طلبة اجملموعة التجريبية )الذين تع
سلوب ا٤بعتاد( األبأسلوب القصة( ، كمتوسط درجات اجملموعة الضابطة )الذين تعلموا ب

 لصاّب ٦بموعة التجريبية .
  يشر الباحث إٔب ا٤بنهج الذل استخدمو َب دراسة ا٤بوضوٓب

 كأهنى الباحث دراستو ٔبملة من التوصيات كا٤بقَبحات منها :

 حيث ٯبب مراعاة الطريقة الصحيحة لسرد  أٮبية الطريقة الٌب يتم  فيها سرد القصة ،
 القصة لتحقيق الفائدة ا٤برجوة منها .

  ضركرة اشتماؿ مقررات الرياضيات َب الصفوؼ الدراسية ا٤بختلفة على دركس كمفاىيم
 كمهارات مصوغة بأسلوب القصة .

 دراسة أثر استخداـ القصة َب تنمية ا٤بيل ٫بو الرياضيات كدراستها" . 
( بعنوان : " القصص القرآنى وأىميتو فى تعميق القيم 8111دراسة حسان ) -2

 . التربوية من خالل سورة لقمان "
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ىدفت ىذه الدراسة إٔب إظهار عناية اإلسبلـ بَببية األبناء الصحيحة من خبلؿ قصة "
لقماف ، كٙبدث الباحث َب دراستو للقصص عن أٮبيتها الَببوية كتطبيقاهتا َب اجملتمع اإلسبلمى 

 ا٤بعاصر . كَب هناية دراستو سجل الباحث ٝبلة من النتائج كالٌب من أٮبها : 

 ىو أفضل ا٤بناىج كاألساليب الَببوية َب التهذيب كاإلصبلح ،  إف قصص القرآف الكرمي
ألنو أسلوب تربول رائع ٤با ٰبملو من عنصر التشويق كا١بذب للنفس البشرية ، كىو 

 . "منهج شامل لتحقيق القيم الَببوية كالعقدية كاألخبلقية َب نفوس ا٤بدعوين
االجتماعية فى  ( يعنوان : "  أثر استخدام القصص8111دراسة محمد على ) -1

تدريس مادة االجتماع على تنمية بعض القيم االجتماعية لدى طالبات المرحلة 
 الثانوية " .

ىدفت ىذه الدراسة إٔب التعرؼ على أثر استخداـ القصص االجتماعية َب تدريس "
كا٤بعايّب مادة علم ااالجتماع على تنمية بعض القيم االجتماعية )تقدير الوقت ، االلتزاـ بالقواعد 

االجتماعية ، اافظة على البيئة ، تقدير السبلـ( لدل طالبات الثاىن الثانول بالقاىرة . كسعى 
الباحث َب دراستو إٔب ٙبديد أسس اختيار كبناء القصص االجتماعية ا٤بناسبة لتدريس ا٤بادة ، 

فصلْب ،  ( عاما ، موزعات علىُٔ( طالبة متوسط أعمارىن )ِٔكقد بلغت عينة الدراسة )
 عة ضابطة ، كأكدت نتائج الدراسة على النقاط التالية :و أحدٮبا ٘بريىب كاآلخر ٦بم

  استخداـ القصص التعليمية َب تدريس مادة علم االجتماع أدل إٔب تنمية القيم
 االجتماعية لديهن .

  استخداـ القصص َب التدريس ال ٰبقق النتائج اا٤برجوة إذا ًب تقدٲبها كدرس عادل ، بل
 ىى ٕباجة إٔب إعداد جيد كطريقة جيدة ككاعية َب تنفيذ الدرس .
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ىذا كقد أكصت الدراسة باستخداـ القصة َب عرض مواد دراسية ٨بتلفة مع مراعاة أف 
 . "تكوف القصة مناسبة ٤بستويات ا٤بتعلمْب الثقافية كاللغوية كالنفسية كاالجتماعية

 رآن الكريم "( بعنوان: " القصة فى الق9127دراسة السباعى ) -91

ىدفت ىذه الدراسة إٔب البحث َب موضوع القصة القرآنية من حيث خصائصها "
كعناصرىا كموضوعها كىدفها كعوامل التأثّب فيها . كلقد سلكت الباحثة َب دراستها منهج 
البحث العلمى ا٤بوضوعى ، حيث عمدت إٔب تتبع النصوص القرآنية َب القصص القرآىن كٝبعها 

ليليا ، كما كتتبعت الباحثة ا٤بؤلفات القدٲبة كا٢بديثة حوؿ القصة القرآنية للرد كشرحها شرحا ٙب
على بعض أخطائها كاعتماد ما ىو صواب فيها . كلقد سجلت الباحثة َب هناية دراستها ٝبلة 

 من النتائج منها :

 دكر َب تنشئة اإلنساف جسديا كعقليا كركحيا . ية ٥بالقصص القرآنأف ا 
 أساليب ا٥بداية كالتقومي من أ٪بح  أهنا". 

 : الثانىتعقيب على دراسات المحور 

 من خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ٲبكن مبلحظة ما يلى :

 وجو الشبة بين البحث الحالى والدراسات السابقة

 . ٝبعت الدراسات السابقة بشكل عاـ َب ىذا اور بْب القصة القرآنية كالقصة البشرية 
  دراسات القصة القرآنية انقسمت إٔب اتفقت الدراسات السابقة مع دراسة ا٢بالية َب أف

 شرعية، كتربوية .
 كالقصة القرآنية  أٝبعت ٝبيع الدراسات السابقة على القوؿ بأٮبية القصة بشكل عاـ ،

 ىا الفعاؿ َب التنمية كاإلصبلح َب شٌب اجملاالت .دكر ك بشكل خاص، 
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  الشرعية َب تناك٥با ٤بوضوع القصة القرآنية بتنوع مناىجها ، فقسم منها ٛبيزت الدراسات
انشغل بدراستو للقصة القرآنية من حيث أغراضها كخصائصها كعناصرىا، كقسم آخر 

، كقسم اىتم ٗبناىج البحث كالتأليف َب  بعرض أحداث ككقائع القصص القرآنية اىتم
ّبه بتصنيفو ٤بكتبة  تفرد عن غعرض أحداث القصص القرآىن ، كىذا القسم األخّب

قد استفاد ، كعرضو ١بهود األكلْب كاآلخرين َب ىذا ا٤بوضوع . ك  القصص القرآنية
 ىذا َب بنائو لئلطار النظرل َب موضوع القصة القرآنية .الباحث من 

 أوجو االختالف بين البحث الحالى والدراسات السابقة

  ر ُب كوهنا تناكلت القصة القرآنية كاستفادت تتفق الدراسة ا٢بالية مع دراسات ىذا او
من إٔباث ىذه الدراسة، إال أهنا ٚبتلف عن ىذه الدراسة ُب أهنا حاكلت أف تستفيد 
بالقصة القرآنية كطريق من طرؽ التدريس لبناء كتنمية مهارات التفكّب لدل تبلميذ 

 ا٤برحلة اإلعدادية. 
 ا َب ٝبهورية نيجّبيا االٙبادية الفدرالية مكاف إجراء الدراسة : إذ تعد األكٔب من نوعه

 الٌب ٙباكؿ تنمية مهارات التفكّب الطبلب من خبلؿ القصص القرآنية .

 جوانب استفادة البحث الحالى من البحوث والدراسات السابقة

 بناء اإلطار النظرل العاـ 
 . االطبلع على منهجية البحث ا٤بتبعة َب كل دراسة 
  الَبكيز عليها كا١بوانب الٌب ٓب يتم الَبكيز عليها كمراعاة ذلك َب تبْب ا١بوانب الٌب ًب

 البحث ا٢بأب.
 . إعداد دليل ا٤بعلم للتدريس باستخداـ القصة 
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 دراسات في برامج تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها: المحور الثالث

لتنمية مهارات  فعالية برنامج بعنوان: 8111عبد العزيز عبد القادر:  دراسة : نشأت -9

 .األداء اللغوي لمتعلمي اللغة العربية غير الناطقين بها في ضوء المدخل الكلى

فاعلية برنامج معد ُب ضوء ا٤بدخل الكلي للغة، ُب تنمية على تعرؼ ال استهدفت ىذه الدراسة :

 مهارات األداء اللغوم ٤بتعلمي اللغة العربية غّب الناطقْب ُب ا٤بستول ا٤بتوسط.

دارسان( من متعلمى اللغة العربية غّب الناطقْب َِكلتحقيق ذلك قاـ الباحث على ٦بموعة ٕبثية )

هبا ُب ا٤بستول ا٤بتوسط ُب مركز تعليم اللغات بكلية دار العلـو كاستخدـ البحث ا٤بنهج الوصفي 

. نفذت ُب إطاره النظرم، كما استخدـ ا٤بنهج التجرييب ُب اإلعداد لتجربة البحث كُب تطبيقها

٘بربة البحث من خبلؿ التصميم التجرييب للمجموعة التجريبية الواحدة مع تطبيق قبلي بعدم 

الختبار مهارات األداء اللغوم، ككانت قائمة ٗبعايّب كمؤشرات األداء اللغوم ا٤بناسبة ٤بتعلمي 

 اللغة العربية غّب الناطقْب هبا ُب ا٤بستول ا٤بتوسط.

 ة:أبرز ا٤بزايا ُب تلك الدراس

 ا٤بوقف التواصلى الذم تستخدـ فيو اللغة ٗبحداتو الٍب يفرضها: -ُ

( هبا كأىلها، كفهم كاستيعاب خصائص ثقافتهم Communicationالتواصل )

(Cultures ُب جوانبها ا٤بادية ك ا٤بعنوية، حيث ٲبكنهم ذلك من اإلرتباط هبم )

(Connections)  ،أك اإلندماج ك العيش معهم(Communities)  تقبلهم كمقارنة أك
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(Comparisons) ،ثقافتهم بثقافات ٦بتمعات أخرل ُب ضوء مفاىيم كأسس تعارؼ

 يش الثقافات ا٤بختلفة ك تكاملها.كتعا

تصور مقتر لتصميم برنامج لتعليم اللغة :  (8195) دراسة نماضر حمزة محمد فضل8

اإلنترنت (. لنيل درجة العربية لغير الناطقين بها عبر الشبكة العالمية للمعلومات ) 

الدكتوراة فى علم اللغة التطبيقى فى تعليم اللغة العربية الناطقين بغيرىا. معهد اللغة 

 الجمهورية السودان. –جامعة إفريقيا العالمية  –العربية 

كاللغوية ، كالثقافية ، كالفنية كالنفسية، ٙبديد األسس : الَببوية ، ىدفت ىذه الدراسة إٔب 

تصميم برنامج لتعليم اللغة العربية الناطقْب بغّبىا عرب اإلنَبنت، على ضوئها الٌب ٲبكن 

كٙبديد معوقات استخداـ شبكة اإلنَبنت َب تعليم اللغة العربية للناطقْب بغّبىا، ككضع 

 تصور مقَبح لتصميم برنامج لتعليم اللغة العربية الناطقْب بغّبىا عرب شبكة اإلنَبنت.

الوصفى القائم على التحليل ، كاستخدـ فيها أدكات االستبانة كا٤بقابلة كأتبع فيها ا٤بنهج 

 كخلص إٔب النتائج التالية :

ينبغى مراعاة األسس الَببوية ، كالنفسية، كاللغوية ، كالثقافية ،  .ُ

كالفنية عند تصميم برنامج لتعليم اللغة العربية الناطقْب بغّبىا 

 .عرب اإلنَبنت

 التعامل مع شبكة اإلنَبنت. ضعف مهارات ا٤بتعلمْب َب .ِ
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عدـ اىتماـ ا٤بؤسسات التعليمية كا١بهات ا٤بختصة بتعليم اللغة  .ّ

كأكصت باآلتى :. تأىيل  العربية الناطقْب بغّبىا عرب اإلنَبنت.

كتدريب معلمى اللغة العربية َب ٧باؿ استخداـ ا٢باسب اآلٔب 

للغة َب تعليم ا صةصختكاإلنَبنت، كدعوة ا١بامعات كا٤بعاىد ا٤ب

العربية الناطقْب بغّبىا إٔب االستفادة من اإلنَبنت كفق األسس 

متخصصة َب ٦باؿ تصميم ، إنشاء مراكز كا٤بعايّب العلمية

 الرب٦بيات التعليمية كتقوٲبها.

تعليم المهاراتين المسموعة والملفوظة  بعنوان: " 8195أحمد محمد أحمد أبكر  - 4
بغيرىا بالحاسوب ) دراسة تطبيقية ( لنيل درجة الدكتوراه ، فى تعليم اللغة العربية الناطقين 

 .الجمهورية السودان –جامعة إفريقيا العالمية  –معهد اللغة العربية 
كالكبلـ َب اللغة العربية لدل طبلب الناطقْب الدراسة إٔب تنمية مهارتى االستماع  ىدفت ىذه

تعديل سلوؾ ا٤بتعلمْب ٘باه تعليم  كالكشف عن مدل فاعليتو َببغّبىا َب ا٤بستول األكؿ. 

 ا٤بهارتْب.

كأتبع فيها ا٤بنهج التجريىب القائم على تصميم اجملموعة ا٤بتكافئة من خبلؿ ٦بموعتْب ) ٘بريبية 

كضابطة( حيث يتم تدريس اجملموعة التجريبية باستخداـ ا٢باسوب، كتدريس اجملموعة الضابطة 

 بالطريقة العادية.

أف للحاسوب فعالية كبّبة َب تعليم ا٤بهارتْب، كأف ئج التالية :. كخلص الباحث إٔب النتا

 ا٢باسوب يهيئ بيئة تعليمية مرنة تتبلئم مع االختبلفات الفردية بْب الطبلب.
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ضركرة تدريب ا٤بعلمْب كا٤بتعلمْب على التعامل مع التقنية، إقامة كأكصى بالنتائج التالية منها : 

 .مهارات اللغة ا٤بختلفة كتذليل الصعوبات استخداـ ا٢باسوب َب تعليم ٘بارب

( : اتجاىات معلمى اللغة العربية الناطقين 8193)صالح مدنى محمد    -3

بغيرىا نحو تعليمها بمساعدة الحاسوب، لنيل درجة الدكتوراه فى علم اللغة 

جامعة إفريقيا  –التطبيقى فى تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرىا، معهد اللغة 

 .العالمية

) َب الياباف  ا٘باىات معلمى اللغة العربية الناطقْب بغّبىاعلى  الدراسة إٔب التعرؼىدفت ىذه 

 ٫بو تعليمها ٗبساعدة ا٢باسوب كمدل عبلقتو ٗبتغّبات الدراسة. كماليزيا (

ًب ٙبليلها ، كاستهدفت اجملتمع من ( عبارة  ّٖكاستخدـ الباحث فيها أدكات االستبانة من ) 

 َب ماليزيا  َب ا١بامعات العا٤بية اإلسبلمية كمعلمات اللغة العربية للناطقْب بغّبىاٝبيع معلمى 

( معلما كمعلمة ًب اختيارىا عشوائى.  َٔ. كبلغ عدد أفراد العينة ) اإلسبلمى َب طوكيو كا٤بعهد

 كخلص إٔب النتائج التالية :

  لياباف كماليزيا ( ٫بو ) َب ا ا٘باىات معلمى اللغة العربية الناطقْب بغّبىاأف مستول

 تعليمها ٗبساعدة ا٢باسوب كاف مرتفعا جدا.

  عدـ كجود فركؽ ذات داللة احصائية َب متوسط استجابات معلمى اللغة العربية

٫بو نعليم اللغة العربية ٗبساعدة ا٢باسوب تعزل  للناطقْب بغّبىا  َب ماليزيا كالياباف

 ٤بتغّبات النوع ، كالتخصص ، كا٣بربة ، كالتدريب.
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  عدـ كجود فركقات ذات داللة احصائية َب ا٘باىات معلمى اللغة العربية للناطقْب بغّبىا

ٗبساعدة ا٢باسوب يعزل للتفاعل بْب متغّبل النوع  كالتخصص ، كبْب متغّبل ا٣بربة ، 

 دريب كالتخصص.كالت

 كأكصى باآلتى :

  الٌب تضطلع ب عداد معلمى اللغة العربية الناطقْب أف تعتمد كل ا٤بؤسسات كا١بامعات

 للتعليم ٗبساعدة ا٢باسوب ضمن مقرراهتا كبرا٦بها.بغّبىا 

  أف تتبُب كل ا٤بؤسسات كا١بامعات الٌب تضطلع ب عداد معلمى اللغة العربية الناطقْب

كوف ذلك بتوفّب البيئة ا٤بكتبية من إمكانيات كتقنية، بتخصيص أجهزة بغّبىا للتعليم كي

 كبر٦بيات.

فعالية برنامج لتنمية مهارات التعبير الكتابي :  8113محمد أحمد عيسي -5

الوظيفي لدارسى اللغة العربية من الناطقين بلغات أخرى رسالة دكتوراه/كلية 

 م8113التربية، جامعة المنصورة 

الدراسة ٙبديد ٦باالت التعبّب الكتايب الوظيفي الٍب ٰبتاج إليها دارسو اللغة استهدفت ىذه 

العربية من الناطقْب بلغات أخرل ك الٍب يتوقع أف ٲبركا هبا ُب  اثناء اإلتصاؿ الكتايب بالعربية، ٍب 

مج ٙبديد ا٤بهارات العامة للتعبّب الكتايب الوظيفي البلزمة ٥بؤالء الدارسْب، كمن ٍب كضع برنا

 مقَبح لتنمية مهارات التعبّب الكتايب الوظيفي.

 كلتحقيق ذلك قاـ الباحث ٗبا يلي:
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)أ( إعداد قائمة ٗبهارات التعبّب الكتايب الوظيفي البلزمة لدارسي اللغة العربية من الناطقْب 

 بغّبىا.

 )ب( إعداد قائمة با٤بهارات العامة البلزمة لدراسي اللغة العربية الناطقْب بغّبىا.

 )ج( إعداد برنامج مقَبح لتنمية مهارات التعبّب الكتايب الوظيفي، كتطبيقو.

 )د( إعداد دليل معلم  لئلستعانة بو ُب تدريس الربنامج ا٤بقَبح.

)ىػ( بناء اختبار موضوعي لقياس استيعاب الدارسْب ا٤بفاىيم ك ا٤بعارؼ األساسية الواردة 

 عبّب الكتايب الوظيفي، كتطبيقو قبليا ك بعديابالربنامج، كقياس مدل ٛبكنهم من مهارات الت

 كمن أىم النتائج الٍب توصلت إليها ىذه الدراسة ما يلى:

 إعداد قائمة ٗبهارات التعبّب الكتايب 

 .الكتابة من اليمْب إٔب اليسار 

 .كتابة ا٢بركؼ ا٥بجائية ُب أشكا٥با ا٤بختلفة 

 .كتابة ا٥بمزة بشكل صحيح 

  ؼ بطريقة تظهر ا٤بعُب.استخداـ قواعد النحو ك الصر 

 .الربط بْب ا١بمل ك الفقرات بأدكات الربط ا٤بناسبة 

 .تعزيز األفكار بالشرح ك التفصيبلت ا٤بناسبة 

 .اختيار األلفاظ ا٤ببلئمة للمعُب 

 * ٙبديد أسس بناء الربنامج ا٤بقَبح مثل:
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 مراعاة احتياجات الدارسْب.  * مراعاة مبدأ التكرار كا٤بمارسة الفعلية 

 .مشولية التقومي 

 أف يسهم كبلن تدريب ُب تنمية مهارة معينة 

 .إٯبابية الدارسْب ُب أثناء تعلمهم 

تحليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من الماليزيين من الناحية : 8113 وليد العناني -2

التركيبية، ثم تقديم بعض اإلقتراحات لعالج تلك األخطاء "اللسانيات التطبيقة" وتعليم 

 . األردن –العربية لغير الناطقين بها، الجوىر للنشر و التوزيع، عمان  اللغة

: ٙبليل أخطاء متعلمي اللغة العربية من ا٤باليزيْب، كلتحقيق ذلك اٚبذ  ىذا البحث إٔبيهدؼ 

طالبان ماليزيا من الدراسْب ُب مركز اللغات ٔبامعة آؿ البيت كاٚبذ ا٤بنهج :  َّالباحث العينة : 

الوصفي عند ٙبديد األخطاء، ا٤بنهج التجرييب عند تطبيق الربنامج ككاف التصميم التجرييب 

 -حدة كأدكات ٕبثو:اجملموعة الوا

 إعداد بياف بأخطاء الدارسْب من العينة -ُ

 الوقوؼ على أىم ا٣بصائص النحوية ك الصرفية لكل من اللغة ا٤باليزية كاللغة ا٤بستهدفة. -ِ

 ا٤بقارنة بْب األخطاء ك الرسم الصحيح ٥با مستخدمان التحليل اللغوم. -ّ

 ع ُب ا٣بطأ اللغوم:: عرض ألسباب الوقو أىم النتائج الٍب توصل إليها

 النقل من اللغة األـ. -ُ

 القياس ا٣باطئ ُب اللغة ذاهتا. -ِ
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برنامج مقترح لعالج الصعوبات اللغوية الشائعة في   :8112ىداية إبراىيم : دكتوراه  -7

كتابات دارسي اللغة العربية الناطقين بغيرىا، في ضوء مدخل التقابل اللغوي وتحليل 

 .معهد الدراسات التربوية، جامعة القاىرة8112دكتوراه غير منشورةاألخطاء، رسالة 

ٙبديد الصعوبات اللغوية الٍب يعام منها دارسو اللغة العربية  ة َب ىذه الدراسةالباحث تاستهدف

 عشوائية من )مائة دارس( ةعين ة الدراسةككانت عينمن الناطقْب بغّبىا كالٍب تظهر ُب كتاباهتم، 

 كاستخدمت الباحثة ا٤بناىج التالية :  ة العربية التابع لؤلزىر الشريف.ركز تعليم اللغم

 ا٤بنهج الوصفي عند ٙبديد الصعوبات اللغوية. -ُ

 ا٤بنهج التجرييب عند تطبيق اإلختبار الكتايب، كالربنامج ا٤بقَبح على الدارسْب. -ِ

 أدكات الدراسة:اجملموعة التجريبية الواحدة  التصميم التجرييب:

إلختبار القبلي: اإلختبار الكتايب يتكوف من ٟبسة مستويات: أسئلة ا١بانب الصوتى، ا -ُ

 أسئلة ا١بانب الصرُب، أسئلة اإلمبلئي، ا١بانب النحوم، ا١بانب الدالٕب ك التعبّبم.

 ٙبليل إجابات الدراسْب. -ِ

الدراسات ا٣باصة إعداد قائمة الصعوبات للمستول ا٤بتوسط ك ا٤بتقدـ من الدارسْب ٗبعهد  -ّ

باألزىر، الناطقْب باللغة اإل٪بليزية، كىذه الدراسة  أقرب  الدراسات لدراسة الباحث من حيث 

 اإلستفادة.

 -أىم النتائج الٍب توصل إليها الباحث:
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 التدقيق البعدل  توصل الباحث ٙبسن أداء الدراسْب ُب ا٤بستويات اإلختيارية ا٤بقيدة َب

 عنو ُب التطبيق القبلي

  عبلج الصعوبات اللغوية ُب ا٤بستوم ا٤بوجو أكثر عنو ُب ا٤بستويْب: ا٤بقيد ك ا٢بر  ألف

 الدارس حدد لو ا٘باه معْب، ٩با يثّب ظهور األخطاء لديو.

  توصلت الدراسة إٔب قائمة الصعوبات اللغوية الشائعة لدل عينة الدراسة، تكونت من

صعوبات ٫بوية، صعوبات صرفية، ( صعوبة، كزعن علي أربعة ٦باالت فرعية ىي: ْٓ)

 صعوبات إمبلئية، صعوبات داللية

  

 التعقيب على الدراسات محور الثالث

 من خبلؿ استعراض الدراسات السابقة ٲبكن مبلحظة ما يلى :

 وجو الشبو بين البحث الحالى والدراسات السابقة

 العربية لغّب الناطقْب تعليم اللغة مع دراسة ا٢بالية َب ٝبيع الدراسات السابقة  اتفقت
 هبا.

  ٙبديد كمعرفة الدراسات السابقة مع ىدؼ الدراسة ا٢بالية َب أىداؼ بعض اتفقت
 األسس كا٤بعايّب الٌب ينبغى األخذ هبا عند تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا.

  اتفقت بعض الدراسات السابقة مع دراسة ا٢بالية كىدفت إٔب إعداد برنامج لتعليم
غة العربية لغّب الناطقْب هبا بوصفها لغة ثانية أجنبية مع التعرؼ على فعالية ىذا الل

 الربنامج.
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   اتفقت بعض الدراسات السابقة مع دراسة ا٢بالية َب أٮبية استخداـ القصص
القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى كالوقوؼ على ا٤بعوقات الٌب ٙبوؿ دكف 

 استخدامها.
  الدراسات السابقة ا٤بنهج الوصفى التحليلى، ألنو أنسب ا٤بناىج الٌب اتبعت معظم

 اقتضتها طبيعة ىذه الدراسات.
  أٝبعت ٝبيع الدراسات السابقة على القوؿ بأٮبية الفهم القرائى كدكىا العغاؿ َب

 تنمية ا٤بهارة.
  ،ا٤بنهج الوصفى كشبو التجرييب كاآلخربعض الدراسات اتبعت ا٤بنهج شبو التجرييب ،

كالبعض اآلخر ا٤بنهج الوصفي كالتجرييب، كاتفقت الدراسة ا٢بالية مع معظم 
الدراسات السابقة الٌب اتبعت ا٤بنهج التجرييب ا٤بعتمد على اجملموعتْب التجريبية 

 كالضابطة.

 أوجو االختالف بين البحث الحالى والدراسات السابقة

 ا تناكلت مهارات الفهم القرائى، تتفق الدراسة ا٢بالية مع دراسات ىذا اور َب كوهن
إال أف دراسة ا٢بالية ٚبتلف عن الدراسات السابقة َب أهنا حاكلت أف تستفيد 
بالقصة القرآنية كطريق من طرؽ التدريس لبناء كتنمية مهارات الفهم القرائى لدل 

 دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا.

  َب تنمية مهارات  القرآىنعلى الرغم من كجود دراسات متنوعة َب توظيف القصص
إال أنو ٓب يتم توظيفها َب لدل دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا الفهم القرائي 

 ) َب حدكد علم الباحث(.  نيجّبيا
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 ة الفدرالية مكاف إجراء الدراسة : إذ تعد األكٔب من نوعها َب ٝبهورية نيجّبيا االٙبادي
اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا  لدل دارسى الٌب ٙباكؿ تنمية مهارات الفهم القرائى 

 من خبلؿ القصص القرآىن.
  ىذه الدراسة تسعى َب الوصوؿ إٔب نتائج كتوصيات عملية يسهل عملية تدريس

مهارات اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا، كالكسف عن مدل تأثّب تدريس القصص 
 القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى عكس بعض الدراسات السابقة.

 جوانب استفادة البحث الحالى من البحوث والدراسات السابقة

  تعليم اللغة العربية لغّب الناطقْب هباالتعرؼ على جهود الباحثْب َب ٦باؿ. 
 .ٙبديد اإلطار النظرم للدراسة كبنائو 
 .إعداد دليل ا٤بعلم 
 نب الٌب ًب الَبكيز عليها كا١بوانب الٌب ٓب يتم الَبكيز عليها كمراعاة ذلك َب تبْب ا١بوا

 البحث ا٢بأب .

 .ا٤بساعدة ُب اختيار ا٤بنهج ا٤بناسب ٥بذه الدراسة 
 .التعرؼ على األدكات البحثية كبنائها َب ىذه الدراسة 
 .ا٤بساٮبة َب ٙبليل نتائج الدراسة كتفسّبىا 

 حوث والدراسات السابقة من خالل ما يلى :يتميز البحث الحالى من الب

  أف ىذا البحث من أكؿ البحوث الٌب ٘برل َب نيجّبيا كالذل يقـو بتوظيف القصص
القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى لدل طبلب دراسى اللغة العربية لغّب الناطقْب 

 هبا با٤بستول ا٤بتقدـ.
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  اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا من استخدـ البحث ا٢بأب عينة من طبلب دارسى
 مدينة زاريا بنيجّبيا.

 القراءة كتعمل على رفع فهم َب  تبلميذتعاِب ىذه الدراسة بعض جوانب قصور ال
 . لدل الناطقْب بغّب العربيةالقراءة لديهم كٙبقق أىداؼ تدريس القراءة فهم مستول 

  مناىج التعليمية قى سوؼ يوجو ىذ البحث أنظار القائمْب على تصميم كتطوير
نيجّبيا مع ضركرة االىتماـ ٗبعرفة مستول النمو ا٤بعرَب لدل الطلبة لبلرتقاء هبم إٔب 

 ا١بيد الذل يتناسب مع القصص القرآنية . فهم القرائى
  كيهدؼ ىذا البحث أيضا إٔب كشف آفاؽ جديدة لدل الباحثْب ٫بو الدراسات

ا٤بناسب مع القصة القرآنية  لفهم القرائىتنمية مهارات اا٢بديثة الٌب تتعلق ٗبوضوع 
 لدل أفراد اجملتمع اإلفريقى كاإلسبلمى.
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 تعقيب عام على الدراسات السابقة :

 إٔب ما يلى : الباحث بعد العرض السابق للدراسات كالبحوث السابقة توصل

 ٦باؿ خصب للتوجيهات كاإلرشادات ، كإبراز القيم الدينية السامية  إف القصص القرآنية
 الٌب ٙبتاجها اإلنسانية كالبشرية َب حياهتا .

  أٮبية تضمْب األسلوب القصصى بشكل عاـ كالقصة القرآنية بشكل خاص َب ا٤بناىج
 الدراسية كاألنشطة ا٤بدرسية لتنمية ا١بوانب الركحية كا٣بلقية كالَببوية كالعقلية.

  ية القصص َب التدريس ال ٰبقق النتائج ا٤برجوة إذا ًب تقدٲبها كدرس سَباتيجااستخداـ
 عادل ، بل ىى ٕباجة إٔب إعداد جيد كطريقة كاعية َب تنفيذ الدرس.

  كاال٘باىات اإلٯبابية ٫بو التعلم. الفهم القرائىللقصة دكر مهم َب تنمية مهارات 
 ة كاللغوية كالنفسية ات ا٤بتعلمْب الثقافيمن ا٤بهم أف تكوف القصة مناسبة ٤بستوي

 .كاالجتماعية
  إف قراءة القصص تزكد ا٤بتعلمْب بكثّب من ا٤بفردات اللغوية كاألساليب الببلغية، كتطور

 لديهم ا٤بلكات التعبّبية .
 َب تنمية  القصص القرآمتدريس  اليةعلباحث أل دراسات سابقة استخدمت فٓب ٯبد ا

سباب األمدينة زاريا، كىذا من بْب الناطقْب بغّب العربية َب لدل  الفهم القرائىمهارات 
الٌب دفعتو للقياـ هبذا البحث على ىذه ا٤برحلة بالذات. كلكن ىناؾ دراسات سابقة َب 
ا٤براحل كالصفوؼ ا٤بختلفة األخرل سواء كانت أعلى من الصف األكؿ اإلعدادل أك 

 أدىن منو كَب ا٤بواد ا٤بختلفة .
 ٓب يتم إجراء أل من ىذه الدراسات السابقة كالٌب تتعلق ٗبوضوع الباحث  على حد علم

سواء كانت عربية أك  فعالية تدريس القصص القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى
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الدراسات َب ٙبديد  ىذه استفاد الباحث منكمع ذلك فقد  أجنبية َب مدينة زاريا.
 .ة تطبيق النظريات على ميداف البحث، كُب كيفياإلطار النظرل للدراسة ا٢بالية

 

 تخلص الباحث من خالل ما اطلع عليو من دراسات سابقة إلى :

  لدل الطبلب  الفهم القرائىتعدد الدراسات كاألٕباث الٌب اىتمت بتنمية مهارات
 باستخداـ اسَباتيجيات أك برامج متنوعة .

  تدريس القصص القرآىن َب تنمية ندرة الدراسات العربية كاألجنبية الٌب تناكلت فاعلية
 مهارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية.

  كمتغّب مستقل ( كالقصص القرآنية ) كمتغّب تابع (  الفهم القرائىاالرتباط بْب مهارات(
 ، كىذا ما ينفرد بو البحث ا٢بأب .

 ية مهارات جاء َب توصيات كمقَبحات الدراسات السابقة ٝبيعها :. االىتماـ بتنم
ٰبقق ىدفْب معا : تنمية مهارات  التبلميذ،ألف القصص القرآنيةلدل  الفهم القرائى
كزيادة التحصيل الدراسى لديهم ، كمن ىنا جاء البحث ا٢بأب كا  الفهم القرائى

 استجابة لتوصيات كنتائج الدراسات السابقة .
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 للبحث : اإلجراءت المنهجيةالفصل الثالث
 البحث، ويشمل البيان على:منهجية 

 منهج البحث 
 حدود البحث 
 فروض البحث 
 مجتمع البحث 
  البحثعينة 
  البحثأداة 
 قائمة مهارات الفهم القرائى 
 اختبار لقياس مهارات الفهم القرائى 
 دليل المعلم 
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 الطريقة واإلجراءاتالثالث: الفصل 

 المقدمة

٦بتمع البحث كعينتها ، ككذلك أدكات  يتناكؿ ىذا الفصل كصفا ٤بنهج البحث ، كأفراد
 االبحث ا٤بستخدمة كطرؽ إعدادىا ، كما يتضمن ىذا الفصل كصفا لئلجراءات الٌب قاـ هب

الباحث َب تقنْب أدكات البحث كتطبيقها ، كأخّبا األساليب اإلحصائية الٌب اعتمد الباحث 
 عليها َب ٙبليل البحث . كفيما يلى كصفا للعناصر السابقة:

 البحث : منهج 

 من أجل ٙبقيق أىداؼ البحث سيقـو الباحث باستخداـ ا٤بناىج التالية : 

 المنهج شبو تجريبى : -9

الذل يتناسب مع ىدؼ ا٤بنهج شبو ٘بريىب على لقد اعتمد الباحث َب ىذا البحث 
البحث ا٤بتمثل َب معرفة فعالية تدريس القصص القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى لدل 

وعٌب البحث )الضابطة كالتجريبية( الٌب ًب اختيارىا ك٦بمالناطقْب بغّب العربية ا٤بستول ا٤بتقدـ، 
كوف ٘بريبية يطبق عليها عشوائيا كأثبتت التكافؤ بينهما ، حيث اختّبت إحدل اجملموعتْب لت

 توظيف القصص القرآىن كأخرل ضابطة تدرس الدركس اددة بالطريقة العادية.

 كالشكل التأب يضح التصميم التجريىب للبحث

 اجملموعة التجريبية

توظيف معا١بة   ُس  اختيار قبلى
 القصص القرآىن

 اختيار بعدل ِس 

 ِس  ِس  الطريقة العادية ُس  ضابطة
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 الوصفى التحليلى : المنهج -8

حيث سيقـو الباحث باالستعانة هبذا ا٤بنهج َب ضوء األدب الَببول ، كمراجعة البحوث 
كالدراسات السابقة ، كٝبع ا٤بعلومات كالبيانات حوؿ موضوع التفكّب كالقصة القرآنية ، 

 كتصنيفها كتنظيمها ، كالوصوؿ إٔب استنتاجات كتعميمات تساعد على الفهم كالتطوير .

 

 حدود البحث: 
 .َُِٗ\َُِٖطبقت الدراسة َب الفصل الدراسى الثاىن  ٢بد الزمُب : ا -ُ
مركز ا٥بدل للَببية ٗبدينة زاريا، كىي:أ.  ثبلث مدارسكيَبكز ُب ا٢بد ا٤بكاىن :  -ِ

معهد الدراسات العربية .ج. مدرسة األكادٲبية األزىرية.ب. اإلسبلمية كالعلـو
 كاإلسبلمية ١بماعة نصر اإلسبلـ.

اقتصر ىذا البحث على توظيف القصص القرآىن َب تنمية مهارات ا٢بد ا٤بوضوعى :  -ّ
 .الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية با٤بستول ا٤بتقدـ من كتاب ا٤بقررة عليهم

تسعْب طالبا من ىذه ا٤بدارس الثبلثة َب العاـ ا٢بد البشرم:اقتصر ىذا البحث على  -ْ
 با من كل مدرسة.طال َّ،  َُِٗ \ َُِٖالدراسى 

اللغة  كىذه ا٤بدارس الثبلثة تقع َب مدينة زاريا بنيجّبيا ، كىى مدارس يتعلم فيها
 العربية لغّب الناطقْب هبا
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 فروض الدراسة

بْب متوسط (  a.،. = ٓال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )  .9
درجات طبلب اجملموعة التجريبية الذين تعلموا باستخداـ السرد التحليلى للقصة القرآنية 

، كمتوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة العادية َب اختبار 
 َب القياس البعدل. الفهم القرائى

بْب متوسط (  a=  .،.ٓال توجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )  .8
درجات طبلب اجملموعة التجريبية الذين تعلموا باستخداـ السرد التحليلى للقصة القرآنية 

، كمتوسط درجات طبلب اجملموعة الضابطة الذين تعلموا بالطريقة العادية مقياس 
 ٫بو تعلم القصةالقرآنية . الفهم القرائىمهارات 

بْب (  a.،. = ٓية بْب مستول الداللة ) ال توجد عبلقة ارتباطية ذات داللة إحصائ .ّ
٫بو تعلم القصة لدل  الفهم القرائىالسرد التحليلى للقصة القرآنية ، كمقياس مهارات 

 طبلب اجملموعة التجريبية .

 

 : مجتمع البحث 

دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب با٤بستول كيشمل اجملتمع األصلى للدراسة طبلب 
ية مركز ا٥بدل للَببية اإلسبلم  الثالثة دارسا٤ب طالبا موزعْب على َٗالبالغ عددىم ا٤بتقدـ 

الدراسات العربية كاإلسبلمية ١بماعة نصر اإلسبلـ  كادٲبية األزىرية كمعهدمدرسة األك ، كالعلـو
 )كلهاٗبدينة زاريا(.

 عينة البحث 
 : تكونت ىذه العينة من 
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  طالبا من طبلب دارسو  َّالعينة االستطبلعية :. حيث اختّبت عينة مكونة من
اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا با٤بستول ا٤بتقدـ َب مدينة زاريا بنيجّبيا، كاختّبت 

العينة من خارج عينة الدراسة بطريقة عشوائية بغرض التأكد من صبلحية أداة 
 البحث كالتأكد من الصدؽ كالثبات.

 طريقة عشوائية، كقد بلغ حجم العينة األصلية )الفعلية( :. اختار الباحث العينة ب
طالبا كضابطة  ْٓطالبا . كقسم أفراد العينة إٔب ٦بموعة ٘بريبية كعددىا  َٗالعينة 

 طالب. ْٓعددىا 
 كا١بدكؿ اآلتى يوضح توزيع عينة البحث 

 ا٤بدرسة اجملموعة العدد اجملموع الكلى
 َٓذكور  ٘بريبية ْٓ ُ
 َْإناث  ضابطة ْٓ ُ

  
 مهارات الفهم القرائى لدل طبلب دارسى اللغة العربية  جدكؿ مواصفات اختبار

 َُِٗ/  َُِٖلغّب الناطقْب هبا با٤بستول ا٤بتقدـ للفصل الدراسى الثاىن عاـ 

ا٤بستول  ا٤بستول التقديرل 
 االستنتاجى

 اتول ا٤بستول ا٢برَب

عدد أسئلة 
 النسبة ا٤بئوية

  عدد األسئلة عدد األسئلة النسبة ا٤بئوية

  ِ ّ  اجملموع
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 : أداة البحث 

فاعلية تدريس القصص القرآىن َب تنمية لتحقيق أىداؼ البحث كالٌب تتمثل َب معرفة 
مهارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية َب مدينة زاريا بنيجّبيا، فقد قاـ الباحث ب عداد 

ا٤بواصفات الختبار مهارات الفهم  ب عداد جدكؿاختبار لقياس مهارات الفهم القرائى، كما قاـ 
تقدمي ٍب قاـ ب عداد دليل ا٤بعلم ل. القرائي كذلك عن طريق ٙبديد الوزف النسيب للدركس

 .اإلرشادات الٍب تساعد على ٙبقيق األىداؼ ا٤برجوة

 :كسيتحدث الباحث عن كل أداة بالتفصيل فيما يلى

 قائمة مهارات الفهم القرائى

َب سبيل الوصوؿ إٔب مهارات الفهم القرائى ا٤بناسبة لدارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا   
با٤بستول ا٤بتقدـ، ًب إعداد قائمة تتضمن عددا من مهارات الفهم القرائى من خبلؿ اإلجراءات 

 التالية:

ا٤بناسبة  : ىدفت ىذه القائمة إٔب ٙبديد أىم مهارات الفهم القرائى تحديد ىدف القائمة
لدارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا با٤بستول ا٤بتقدـ ٛبهيدا الستخدامها َب إعداد اختبار 

 مهارات الفهم القرائى كتنميتها بواسطة عرض القصص القرآىن.

 : ًب بناء ىذه القائمة َب ضوء مصادر التالية : مصادر بناء القائمة

كاألجنبية، الٌب تناكلت مهارات القراءة كالفهم البحوث كالدراسات السابقة : العربية  -
 القرائى.

ا٤براجع كا٤بصادر ذات الصلة ٗبوضوع الدراسة ا٢بالية، َب ٦باؿ ا٤بناىج كطرؽ تدريس  -
 اللغة العربية.
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 القوائم ، كالتصنيفات العربية ، ا٣باصة ٗبهارات الفهم القرائى، كمستوياتو. -

 السلوكية قائمة مهارات الفهم القرائى ومؤشراتها 

 رقم الفقرة ا٤بؤشر السلوكى الداؿ عليها ا٤بهارة
معرفة معاىن  .ُ تفسّب ا٤بفردات كالَباكيب

الكلمات َب النص 
 ا٤بقركء.

التفريق بْب ا٤بعاىن  .ِ
ا٤بختلفة للكلمة 
حسب السياؽ الٌب 

 كردت فيو.
معرفة أضداد  .ّ

الكلمات َب النص 
 ا٤بقركء.

ِ ،ُ 
ِٖ  ،ٗ 
ِٗ  ،ّ 

الرئيسية من تعرؼ األحداث 
 النص ا٤بقركء.

ٙبديد ا٢بدث  .ُ
الرئيسى الٌب يتناكلو 

 النص.
تقسيم النص إٔب  .ِ

٦بموعة من 
 األحداث الرئيسية

استبعاد األفكار الٌب  .ّ
ال تنتمى للفكرة 
الرئيسية من النص 
من بْب قائمة 

 األفكار.

ٓ 
 

ِّ  ،ٔ 
 

ُّ 
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تعرؼ األىداؼ من النص 
 ا٤بقركء.

ٙبديد ا٥بدؼ  .ُ
 األساسى من النص

ٙبديد أىداؼ    .ِ
 النص ا٤بقركء

الوقوؼ على أغراض  .ّ
 الكاتب كمراميو

ُٗ  ،ٖ 
ِِ ،َِ 
ِٕ ،ِٓ ،
ُِ 

تعرؼ األفكار ا١بزئية من 
 النص ا٤بقركء

اإلجابة عن األسئلة  .ُ
الٌب كضعت للنص 

 ا٤بقركء
ٙبديد تفاصيل  .ِ

الوصفوبدقة َب نص 
 ا٤بقركء

ٙبديد ا٤بعلومات  .ّ
كا٢بقائق كاألمثلة 
الٌب تدعم الفكرة 

 ئيسية كتؤكدىا.الر 

ُُ  ،َُ 
 

ُٓ  ،ُْ 
 

َّ ،
ِٔ،ِْ 

اختيار عنواف مناسب للنص 
 ا٤بقركء

اختيار عنواف مناسب للنص 
 ا٤بقركء

ُٔ.ٕ 

إبداء الرأل َب عدد ـ  إصدار األحكاـ
 ا٤بوضوعات.

الكشف عن اال٘باىات 
 الكاتب.

ا٢بكم على أسلوب الكاتب 
 َب النص.

 إصدار ا٢بكم على النص.

ُٕ 
 

ُِ 
 
ْ 
 

ُٖ 
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 لطالب دارسى اللغة العربية لغير الناطقين بها اختبار لقياس مهارات الفهم القرائي

أعد الباحث ُب الدركس ا٤بختارة بعد االطبلع على الدراسات الٍب استخدمت اختبار  
 الفهم القرائي باعتبارىا أداة ٥با كفقا للخطوات اآلتية:

 الهدف من االختبار: .9

 أثر تدريس القصص القرآم ُب تنمية مهارات الفهم ىدؼ ىذا االختبار ىو قياس مدل
 .القرائى

 تعليمات االختبار 

ركعػػي عنػػد صػػياغتها أف تكػػوف كاضػػحة، كمناسػػبة ٤بسػػتول متعلمػػي اللغػػة العربيػػة النػػاطقْب 
بغّبىػػػػا، كبسػػػػيطة، كبالتػػػػإب يسػػػػتطيع ا٤بتعلمػػػػْب مػػػػن خبل٥بػػػػا فهػػػػم كيفيػػػػة اإلجابػػػػة عػػػػن مفػػػػردات 

التعليمػػػات ٗبثػػػاؿ يبػػػْب كيفيػػػة اإلجابػػػة، كقػػػد ًب تصػػػميم االختبػػػار ُب كرقػػػة االختبػػػار، كمػػػا زكدت 
كاحػػدة ٛبثلػػت ُب كرقػػة األسػػئلة كاإلجابػػة يعلوىػػا تعليمػػات االختبػػار كمفتػػاح التصػػحيح كالبيانػػات 
ا٣باصة با٤بتعلم   حيث ٯبيب ا٤بػتعلم  علػى مفػردات االختبػار ُب نفػس الورقػة كال تعطػى لػو كرقػة 

 إجابة منفصلة.
 تقدير الدرجات )مفتاح التصحيح(  .1

ًب تقػػدير الػػدرجات ٕبيػػث يكػػوف لكػػل مفػػردة درجػػة، علػػى أف ٰبصػػل ا٤بػػتعلم  علػػى درجػػة 
كاحػػػػدة عػػػػن اإلجابػػػػة الصػػػػحيحة، كصػػػػفر عنػػػػدما ٯبيػػػػب إجابػػػػة خطػػػػأ، علػػػػى أف يكػػػػوف ٦بمػػػػوع 

 الدرجات ثبلثوف درجة.
 عرض الصورة األولية لالختبار على مجموعة من المحكمين .2

ختبػػار بصػػورتو األكليػػة علػػى عػػدد مػػن األسػػاتذة ا٤بتخصصػػْب كا٣بػػرباء ُب ٦بػػاؿ عػػرض االًب 
كًب كضع مقَبحات السػادة اكمػْب ُب االعتبػار عنػد إعػداد ا٤بناىج كطرؽ تدريس اللغة العربية، 

  حيث طلب منهم إبداء الرأم حوؿ النقاط التالية: الصورة النهائية لبلختبار 
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 ألىدافو كالغرض منو.مدل مناسبة مفردات االختبار -أ 
 مدل مناسبة صياغة مفردات االختبار ٤بتعلمي اللغة العربية غّب الناطقْب بغّبىا.-ب 
 سبلمة ا٤بفردات من الناحية العلمية.-ج 
 حذؼ أك إضافة أك تعديل ُب بعض مفردات االختبار.-د 
 مناسبة االختبار لعينة الدراسة.  -ق 
٤بتعلمػػي اللغػػة العربيػػة غػػّب النػػاطقْب تغطيػة كمشػػوؿ االختبػػار لقيػػاس كػػل ا٤بهػػارات البلزمػة -ك 

 .بغّبىا
 ارتباط مفردات االختبار بأىداؼ الربنامج.-ز 
 كضوح التعليمات ا٣باصة باالختبار. -ح 

( كػػل علػػى ُكقػػد ًب إجػػراء مقػػاببلت شخصػػية مػػع السػػادة أعضػػاء ١بنػػة التحكػػيم ملحػػق )
انفػراد، ذلػػك ٤بناقشػػة أم استفسػػار خػػاص باالختبػػار، ككػػاف نتيجػػة ذلػػك أف أكصػػى بعػػض السػػادة 
اكمْب بضركرة إجراء بعض التعديبلت ُب صػياغة بعػض ا٤بفػردات، ٩بػا زاد مػن كجهػة نظػرىم ُب 

كقػػد قػػدـ السػػادة اكمػػْب ٦بموعػػة مػػن ا٤ببلحظػػات تػػو كسػػبلمتو العلميػػة، موضػػوعية االختبػػار كدق
 كالٍب ًب األخذ هبا عند إعداد الصورة النهائية لبلختبار  كىذه ا٤ببلحظات ىي:

  كافػػػػق السػػػػادة اكمػػػػوف علػػػػى ٝبيػػػػع ا٤بفػػػػردات ا٤بتضػػػػمنة باختبػػػػار مهػػػػارات الفهػػػػم القرائػػػػي
 طقْب بغّبىا ُب ا٤بستول ا٤بتقدـ.باعتبارىا مهمة ٤بتعلمي اللغة العربية النا

  أكد السادة اكموف على أٮبية ىذه ا٤بفػردات كمناسػبتها ١بميػع مسػتويات الفهػم القرائػي
ا٤بتضػػمنة بقائمػػة مهػػارات الفهػػم القرائػػي ٤بتعلمػػي اللغػػة العربيػػة النػػاطقْب بغّبىػػا ُب ا٤بسػػتول 

 ا٤بتقدـ.
 بار.ٓب يرل اكموف ضركرة إضافة أم مفردات أخرل لبلخت 
 .ٓب يشر اكموف ٕبذؼ أم مفردة من مفردات اختبار مهارات الفهم القرائي 
  :اقترح السادة المحكمون بعض التعديالت في االختبار يمكن توضيحها فيما يلي 

 ( بالسػػػؤاؿ ْ، ّ، ِ، ُتعػػديل صػػياغة كلمػػة جػػذر الػػػٍب ٛبثػػل ا٤بطلػػوب ُب ا٤بفػػردات )
 األكؿ لتصبح " أصل" كقد ًب إجراء التعديل. 
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  "تعديل صياغة رأس السؤاؿ الثالث من الصػياغة " مػا معػُب الكلمػات الػٍب ٙبتهػا خػط
 إٔب " ما الفرؽ ُب ا٤بعُب بْب كل من"، كقد ًب إجراء التعديل.

  صياغة رأس السؤاؿ الرابع من الصياغة " امؤل مكاف النقط بالتصريف ا٤بناسػب تعديل
مسػػتعينان ٗبػػا بػػْب األقػػواس" إٔب " امػػؤل مكػػاف الػػنقط بالتصػػريف ا٤بناسػػب لؤلصػػل الػػذم 

 بْب األقواس "، كقد ًب إجراء التعديل.
  "تعديل صياغة رأس السؤاؿ السػادس مػن الصػياغة " شػكل الكلمػات الػٍب فػوؽ ا٣بػط

 " اضبط الكلمات الٍب فوؽ ا٣بط "، كقد ًب إجراء التعديل. إٔب
  " تعػػػديل صػػػياغة رأس السػػػؤاؿ السػػػابع مػػػن الصػػػياغة " اخػػػَب أم ا١بملتػػػْب أٝبػػػل" إٔب

 اخَب أم العبارتْب أٝبل "، كقد ًب إجراء التعديل.
  تعػػديل صػػياغة رأس السػػؤاؿ التاسػػع مػػن الصػػياغة " صػػرؼ الكلمػػات التاليػػة إٔب أصػػل

اش كلواحػػػػق" إٔب " حلػػػػل الكلمػػػػات التاليػػػػة إٔب أصػػػػل كسػػػػوابق كحػػػػواش كسػػػػوابق كحػػػػو 
 كلواحق "، كقد ًب إجراء التعديل.

  تعديل صػياغة رأس السػؤاؿ الثالػث عشػر مػن الصػياغة " اسػتبدؿ الكلمػات الػٍب ٙبتهػا
خط بكلمات تؤدم نفس ا٤بعِب" إٔب " غّب الكلمات الٍب ٙبتها خط بكلمات تػؤدم 

فػة رأم السػادة اكمػْب  حيػث أف كلمػة غػّب كلمػة عامػة غػّب نفس ا٤بعػِب "، كًب ٨بال
 ٧بددة بعكس كلمة استبدؿ.

  تعػػػديل صػػػياغة رأس السػػػؤاؿ العشػػػركف مػػػن الصػػػياغة " مػػػا ا٤بعػػػُب الضػػػمِب الػػػذم تؤديػػػو
الكلمات التالية ُب الفقرة التالية " إٔب " ما ا٤بعُب العميق الذم تؤديػو الكلمػات التاليػة 

كًب ٨بالفػة رأم السػادة اكمػْب  حيػث أف ىنػاؾ فػرؽ بػْب ضػمِب  ُب الفقرة التاليػة "،
 كعميق.

كقػػػد ًب إجػػػراء التعػػػديبلت، كفػػػق مػػػا تضػػػمنتو مبلحظػػػاهتم، كبالتػػػإب أصػػػبح االختبػػػار معػػػدان 
( نسبة اتفاؽ السادة اكمػْب علػى ْكصا٢بان للتطبيق على العينة االستطبلعية، كيوضح جدكؿ )

 بار الفهم القرائي.التحكيم ا٤برتبطة باختعناصر 
 (3جدول )
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 نسبة اتفاق المحكمين على عناصر التحكيم المرتبطة باختبار الفهم القرائي

 نسب االتفاق عناصر التحكيم

 %ٖٗ مدل مناسبة مفردات االختبار ألىدافو كالغرض منو.
٤بتعلمي اللغة العربية الناطقْب مدل مناسبة صياغة مفردات االختبار 

 ا٤بستول ا٤بتقدـبغّبىا ُب 
ٖٗ% 

 %ٖٗ سبلمة ا٤بفردات من الناحية العلمية.
 %ََُ مناسبة االختبار لعينة الدراسة.

تغطية كمشوؿ االختبار لقياس كل ا٤بهارات البلزمة ٤بتعلمي اللغة العربية 
 الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول ا٤بتقدـ

ََُ% 

 %ََُ ارتباط مفردات االختبار بأىداؼ الربنامج.

 التجربة االستطالعية الختبار الفهم القرائي .7

ًب تطبيق االختبار على عينة استطبلعية من طبلب دارسػي اللغػة العربيػة لغػّب النػاطقْب هبػا 
( طالبنػا، َّبا٤بستول ا٤بتقدـ ُب مدينػة زاريػا بنيجّبيػا  حيػث بلػغ عػدد أفػراد العينػة االسػتطبلعية )

 رائي على العينة االستطبلعية ٧بددان ُب النقاط التالية:كٛبثل ا٥بدؼ من تطبيق اختبار الفهم الق
 ٙبديد صدؽ االختبار.

 حساب ثبات االختبار.-أ 
 حساب معامبلت السهولة كالصعوبة ٤بفردات االختبار.-ب 
 حساب معامبلت التمييز ٤بفردات االختبار.-ج 
 حساب زمن تقرييب لتطبيق االختبار.-د 
 التأكد من كضوح التعليمات.-ق 

 صدق االختبار .أ
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٤بتعلمػػي اللغػػة العربيػػة النػػاطقْب بغّبىػػا ُب ا٤بسػػػتول ًب ٙبديػػد صػػدؽ اختبػػار الفهػػم القرائػػي 
مػػن خػػبلؿ نػػوعْب مػػن الصػػدؽ ٮبػا  الصػػدؽ الظػػاىرم، كصػػدؽ االتسػػاؽ الػػداخلي، كفيمػػا  ا٤بتقػدـ

 يلي توضيح ٥بذين النوعْب بالتفصيل.

 الصدق الظاىري  -9
اعتمػػد علػػى الصػػدؽ الظػػاىرم ُب ٙبديػػد صػػدؽ االختبػػار  حيػػث ًب عػػرض االختبػػار علػػى      

٦بموعػة مػن اكمػْب ا٤بتخصصػْب ُب اللغػة العربيػة للنػاطقْب بغّبىػا، كمنػاىج كطػرؽ تػدريس اللغػة 
العربية، للتحقق مػن صػدؽ اتػول، كٙبديػد مػدل صػبلحية االختبػار للتطبيػق كالتحقػق مػن مػدل 

٤بتعلمػػي اللغػة العربيػػة النػػاطقْب ت كمػػدل ارتباطهػا بػػاتول العلمػػي كمػدل مناسػػبتها سػبلمة العبػػارا
، كقػػػػػد ًب حسػػػػػاب ىػػػػػذا النػػػػػوع مػػػػػن الصػػػػػدؽ قبػػػػػل تطبيػػػػػق االختبػػػػػار  بغّبىػػػػػا ُب ا٤بسػػػػػتول ا٤بتقػػػػػدـ

 استطبلعيان.

 صدق االتساق الداخلي )الصدق التجريبي( -8
يسػتخدـ االتسػػاؽ الػػداخلي السػتبعاد األسػػئلة غػػّب الصػػا٢بة ُب االختبػار  حيػػث يقصػػد بػػو        

التجػػانس الػػداخلي لبلختبػػار، ٗبعػػُب أف يهػػدؼ كػػػل سػػؤاؿ إٔب قيػػاس نفػػس الوظيفػػة الػػٍب تقيسػػػها 
ًب حسػػاب معامػػل االرتبػػاط بػػْب كػػل األسػػئلة األخػػرل ُب االختبػػار، كلتحديػػد االتسػػاؽ الػػداخلي 

ًب  ٍب حسػػاب ا١بػػذر الَببيعػػي ٤بعامػػل االرتبػػاط جػػدكؿ )(، كمػػاليػػة لبلختبػػار، سػػؤاؿ كالدرجػػة الك
ٍب حسػػػاب ا١بػػػذر الَببيعػػػي حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط بػػػْب كػػػل مهػػػارة كالدرجػػػة الكليػػػة لبلختبػػػار، 

 ٤بعامل االرتباط جدكؿ )(.

 جدول )(

 41ي ن= معامالت االرتباط بين درجة كل سؤال وبين الدرجة الكلية الختبار الفهم القرائ
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رقم 
السؤا
 ل

معامل 
االرتبا
 ط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

رقم 
السؤا
 ل

معامل 
االرتبا
 ط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

رقم 
السؤا
 ل

معامل 
 االرتباط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

1 
.633

** 
0.796 11 

.906
** 

0.952 21 .241* 0.490 

2 
.906

** 
0.952 12 

.530
** 

0.728 22 
.324*

* 
0.569 

3 
.655

** 
0.809 13 

.581
** 

0.762 23 
.457*

* 
0.676 

4 
.682

** 
0.826 14 

.529
** 

0.727 24 
.421*

* 
0.649 

5 
.791

** 
0.889 15 

.557
** 

0.746 25 
.255*

* 
0.505 

6 
.530

** 
0.728 16 

.633
** 

0.796 26 
.288*

* 
0.537 

7 
.641

** 
0.801 17 

.906
** 

0.952 27 
.397*

* 
0.630 
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رقم 
السؤا
 ل

معامل 
االرتبا
 ط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

رقم 
السؤا
 ل

معامل 
االرتبا
 ط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

رقم 
السؤا
 ل

معامل 
 االرتباط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

8 
.409

** 
0.640 18 

.682
** 

0.826 28 .307* 0.554 

9 
.581

** 
0.762 19 

.255
** 

0.505 29 
.416*

* 
0.645 

10 
.529

** 
0.727 20 

.581
** 

0.762 30 
.313*

* 
0.559 

 05.تعِب أف قيمة معامل االرتباط دالة عند  *، 01.تعِب أف قيمة معامل االرتباط دالة عند  **

يتضح من ا١بدكؿ )( أف ٜبة ارتباطنا طردينا بْب أسئلة االختبار كاجملموع الكلي ٥با، كما       
يتضح كجود فركؽ ذات داللة احصائية بْب أفراد العينة على ارتباط أسئلة االختبار مع اجملموع 

عي (، كما يتضح من ا١بدكؿ)( أف قيمة ا١بذر الَببيَُ.َ(، )َٓ.َالكلي عند مستول داللة )
-ْٗ,٤َبعامل االرتباط ١بميع أسئلة االختبار تقَبب من الواحد الصحيح حيث تراكحت بْب )

( كبذلك أصبح االختبار يتمتع بدرجة عالية من االتساؽ الداخلي، ٩با يؤكد صدؽ ِٓٗ,َ
 االختبار.

 (7جدول )

 يوضح درجة الصدق الذاتي لالختبار
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 المهارة

 

معامل 
 االرتباط

الجذر 
التربيعي 
لمعامل 
 االرتباط

 0.992 984. ُمهارة

 0.922 851. ِمهارة

 0.965 932. ّمهارة

 0.939 881. ْمهارة

 0.929 863. ٓمهارة

 0.934 873. ٔمهارة

يتضح من ا١بدكؿ )( أف ٜبة ارتباطنا طردينا بْب ٦بموع كل مهارة من مهارات االختبار        
كاجملموع الكلي للمهارات، كما يتضح كجود فركؽ ذات داللة احصائية بْب أفراد العينة على 

(، كما يتضح من ا١بدكؿ َُ.َارتباط كل ٧بور مع اجملموع الكلي لبلختبار عند مستول داللة )
أف قيمة ا١بذر الَببيعي ٤بعامل االرتباط ١بميع مهارات االختبار ك٧باكره تقَبب من الواحد )( 

(، كبذلك أصبح االختبار يتمتع بدرجة عالية ِٗٗ,َ-ِِٗ,َالصحيح  حيث تراكحت بْب )
كىو ما يؤكد  ٩با يدؿ على قوة ارتباط مهارات الفهم القرائي باالختبارمن االتساؽ الداخلي، 

 صدؽ االختبار.

 ثبات االختبار  - ب
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يقصد بثبات االختبار دقتو ُب القيػاس، كأف يعطػي نفػس النتػائج إذا اسػتخدـ أكثػر مػن مػرة       
ٙبت نفس الظػركؼ، أك ظػركؼ ٩باثلػة، كىنػاؾ طػرؽ ٨بتلفػة ٢بسػاب ثبػات االختبػار، منهػا طريقػة 

الػػػٍب اسػػػتخدمتها الدراسػػػة ا٢باليػػػة  حيػػػث ًب إعػػػادة تطبيػػػق االختبػػػار، أك طريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية 
٢بسػػاب ثبػػات االختبػػار،  تطبيػػق نفػػس الصػػورة مػػن االختبػػار علػػى نفػػس أفػػراد العينػػة االسػػتطبلعية

 حيث ًب ٘بزئة مفردات االختبار بعد تطبيقو )استطبلعيا( ٘بزئة نصفية إٔب جزأين.

 ِٗ.. ، .......ٓ، ّ، ُاألكؿ: يضم األسئلة ذات األرقاـ الفردية )س( 

 َّ، ......... ٔ، ْ، ِالثام: يضم األسئلة ذات األرقاـ الزكجية )ص( 

هنمػا اختباراف فرعياف مػن االختبػار أكًب حساب معامل االرتباط بْب نصفي االختبار عػػلى 
الكلي كىي طريقة شائعة نظران ألف تقػدير الثبػات فيهػا يػتم مػن خػبلؿ تطبيػق االختبػار مػرة كاحػدة 

( َّنػػو يتكػػوف مػػن )أت كا١بهػػد كالتكلفػػة، كألف عػػدد مفػػردات االختبػػار مناسػػبة إذ ٩بػػا يػػوفر الوقػػ
، كمنػػو ًب حسػػاب معامػػل   SPSSكقػػد اسػػتخدـ برنػػامج التحليػػل اإلحصػػائي للبيانػػات مفػػردة، 

 ارتباط "سبّبماف كبراكف" بْب اجملموع الكلي للنصفْب األكؿ كالثام الختبػار الفهػم القرائػي  حيػث
يوضػػػح ا١بػػػدكؿ التػػػإب حسػػػاب معامػػػل االرتبػػػاط  بػػػْب نصػػػفي االختبػػػار بطريقػػػة التجزئػػػة النصػػػفية 

 لػ"سبّبماف كبراكف".

 جدول )(

نتائج حساب معامل ثبات اختبار مهارات الفهم القرائي بطريقة التجزئة النصفية ل " 
 سبيرمان وبراون " 

 41على العينة االستطالعية ن= 

 درجة الثبات الرتباطمعامل ا أجزاء االختبار
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 النصف األكؿ
 مرتفعة َٕٗ.َ

 النصف الثام

باسػػػتقراء ا١بػػػدكؿ )( يتضػػػح مػػػن معػػػامبلت الثبػػػات لكػػػبل ا١بػػػزأين أهنػػػا دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد  
اسػتخداـ االختبػار كػأداة (، كىي درجة ثبات مرتفعػة ٘بعلنػا نطمػئن إٔب صػبلحية َُ,َمستول )

 خصائص عينتو، كما تعُب ىذه النتيجة أف:للقياس بالدراسة ا٢بالية ُب ضوء 

االختبار ثابت إٔب حد كبّب ٩بػا يعػُب أف االختبػار ٲبكػن أف يعطػى نفػس النتػائج إذا أعيػد  -
 تطبيقو على نفس العينة ُب نفس الظركؼ.

 خلو االختبار من األخطاء الٍب تغّب من أداء الفرد من كقت آلخر على نفس االختبار. -

   والصعوبة لمفردات االختبار معامالت السهولة -ج

ًب حساب معامبلت السهولة كالصعوبة لكل مفردة مػن مفػردات االختبػار باسػتخداـ معػادلٍب     
، ََِٓمعامػل السػػهولة كمعامػػل الصػػعوبة كصػػيغتهما: )صػبلح أٞبػػد مػػراد، كأمػػْب علػػي سػػليماف:

ُِّ) 

ُب العلػػػػـو النفسػػػػية (: االختبػػػػارات كا٤بقػػػػاييس ََِٓصػػػػبلح أٞبػػػػد مػػػػراد، كأمػػػػْب علػػػػي سػػػػليماف)
 ، دار الكتاب ا٢بديث، القاىرةِكالَببوية، خطوات إعدادىا كخصائصها، ط

 

 = معامل الصعوبة
 ٦بػ ص

× ََُ 
 ف

 معامل الصعوبة - ُمعامل السهولة = 
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 حيث ٦بػ ص = عدد الطبلب الذين أجابوا إجابة صحيحة على ا٤بفردة.

 ف = العدد الكلي للطبلب.

(، ٕٓ.َ -ّٓ.َبػػػْب )كقػػػد تراكحػػػت معػػػامبلت السػػػهولة كالصػػػعوبة ١بميػػػع ا٤بفػػػردات فيمػػػا      
 ( كىػي معػامبلت سػهولة كصػعوبة مقبولػةٓٔ,َ -ِٓ,َبينما تراكحػت معػامبلت الصػعوبة بػْب )

(ُ). 

 حساب معامالت التمييز لمفردات االختبار- د
كيقصػػػد بػػػو قػػػدرة كػػػل مفػػػردة مػػػن مفػػػردات االختبػػػار علػػػى التمييػػػز بػػػْب األداء ا٤برتفػػػع كاألداء      

ًب حساب ا٤بنخفض ألفراد العينة ُب االختبار، كيعترب معامل ٛبييز ا٤بفردة دليبلن على صدقها، كقد 
 معػػامبلت التمييػػز لكػػل سػػؤاؿ مػػن أسػػئلة االختبػػار باتبػػاع ا٣بطػػوات التاليػػة: )صػػبلح أٞبػػد مػػراد،

 (ُِٓ، ََِٓكأمْب علي سليماف:

  ًب حساب عدد اإلجابات الصحيحة للمفردة الواحدة ُب اجملموعة العليػا الػٍب تضػم أكراؽ
%( مػن طػبلب َٓا٤بتعلمْب الذين حصلوا على أعلى الدرجات ُب االختبار كلو كٲبثلػوا )

 التجربة االستطبلعية.
 موعػة الػدنيا الػٍب تضػم أكراؽ ًب حساب عدد اإلجابات الصػحيحة للمفػردة الواحػد ُب اجمل

%( مػن َٓإجابات ا٤بتعلمْب الذين حصلوا على أقل الػدرجات ُب االختبػار كلػو كٲبثلػوا )
 طبلب التجربة االستطبلعية.

  :ًب ا٢بصوؿ على معامل التمييز بتطبيق ا٤بعادلة اآلتية 

 = معامل التمييز
 ٦بػ د –٦بػ ع 

 ف ِ/ُ

 العليا الذين أجابوا إجابة صحيحة على ا٤بفردة.حيث ٦بػ ع = عدد طبلب اجملموعة 

                                                             

 ملحق)(معامالتالسهولةوالصعوبةالختبارالفهمالقرائي.((1
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 ٦بػ د = عدد طبلب اجملموعة الدنيا الذين أجابوا إجابة صحيحة على ا٤بفردة.

 ف = ٦بموع الطبلب ُب اجملموعتْب.

(، كىػػػػي ٖ,َ -ِ,َكقػػػػد تراكحػػػػت معػػػػامبلت التمييػػػػز ٤بفػػػػردات اختبػػػػار الفهػػػػم القرائػػػػي بػػػػْب )   
 .(ُ)معامبلت ٛبييز مقبولة

 

 

 حق )(مل

 الفهم القرائيمعامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار 

معام
ؿ 
التم
 ييز

معامل 
الصعو 

 بة

معامل 
السهو 

 لة

عدد 
من 
أجا
بو 

صح 
على 
الصو 

 رة

السؤا
 ل

معام
ؿ 
التم
 ييز

معامل 
الصعو 

 بة

معامل 
السهو 

 لة

عدد 
من 
أجا
بو 

صح 
على 
الصو 

 رة

السؤا
 ل

20 26.6 73.3 22 16 20 60 40 12 1 

                                                             

(معامالتالتمييزلمفرداتاختبارالفهمالقرائي.2ملحق)(1)



 

224 
 

7 3 

20 
66.6

7 
33.3

3 
10 

17 
50 

70 30 
9 

2 

50 
70.0

0 30 
9 

18 
20 

60 40 
12 

3 

30 
66.6

7 
33.3

3 
10 

19 
20 

70 30 
9 

4 

20 
63.3

3 
36.6

7 
11 20 20 

70 
30.0

0 
9 

5 

20 
70 30 

9 21 40 
66.6

7 
33.3

3 
10 

6 

30 70 30 9 22 40 60 40 12 7 

20 60 40 12 23 30 70 30 9 8 

50 60 40 12 24 20 50 50 15 9 

20 
70 30 

9 25 20 
56.6

7 
43.3

3 
13 

10 

80 
53.3

3 
46.6

7 
14 26 30 

46.6
7 

53.3
3 

16 
11 



 

225 
 

70 
56.6

7 
43.3

3 
13 27 30 

70 30 
9 

12 

20 
60 40 

12 28 30 
66.6

7 
33.3

3 
10 

13 

20 
70 30 

9 29 40 
43.3

3 
56.6

7 
17 

14 

50 
63.3

3 
36.6

7 
11 30 30 

63.3
3 

36.6
7 

11 
15 

 

 تطبيق االختبارحساب زمن  -ق

ًب حساب ا٤بتوسط الزمِب الذم استغرقو ٝبيػع ا٤بتعلمػْب ُب اإلجابػة عػن االختبػار ككػل،      
( ْٔكجػػػد أف الػػػزمن ا٤بناسػػػب النتهػػػاء ٝبيػػػع ا٤بتعلمػػػْب مػػػن اإلجابػػػة عػػػن ٝبيػػػع أسػػػئلة االختبػػػار )

 حيث ًب حساهبا من ا٤بعادلة التالية: دقيقة 

 مدموع أزمم  يتاد ض ت يطميحو ينزمن االختبار =       
ع   يطميحو ين

 دقيقة ّٔ=  َّ/ ََُٖ=  

 التأكد من وضوح التعليمات  -ك

قبػػل البػػدء ُب اإلجابػػة عػػن االختبػػار كػػاف ىنػػاؾ حػػرص علػػى قػػراءة التعليمػػات مػػن قبػػل  
، كتوضػػيح تلػػك التعليمػػػات ٥بػػم كػػي يتسػػػُب ٥بػػم اإلجابػػة عػػػن مفػػردات االختبػػار بطريقػػػة ا٤بتعلمػػْب
 سليمة.
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 الصورة النهائية الختبار الفهم القرائي -ز
كقػػػد اشػػػتمل  ،(ُ) ُب ضػػػوء مػػػا سػػػبق ًب التوصػػػل إٔب الصػػػورة النهائيػػػة الختبػػػار الفهػػػم القرائػػػي       

 سؤاالن. َّمهارات فرعية تشمل  ٔ( مفردة موزعة على َّاالختبار على )

 اور الثام: إجراءات الدراسة ا٤بيدانية  

 كضبط ا٤بتغّبات.اختيار عينة الدراسة  .ُ
ًب اختيػػػار عينػػػة الدراسػػػة األساسػػػية بطريقػػػة عمديػػػة )مقصػػػودة( مػػػن طػػػبلب دارسػػػي اللغػػػة 

طالبنػػا مػػوزعْب علػػى ا٤بػػدارس الثبلثػػة    َٗالعربيػػة لغػػّب النػػاطقْب با٤بسػػتول ا٤بتقػػدـ البػػالغ عػػددىم 
، كمدرسػػػة األكادٲبيػػػة األزىريػػػة كمعهػػػد  الدراسػػػات العربيػػػة مركػػػز ا٥بػػػدل للَببيػػػة اإلسػػػبلمية كالعلػػػـو

 كاإلسبلمية ١بماعة النصر اإلسبلـ.

 التصميم التجرييب ا٤بتبىع ُب البحث. .ِ

استخدمت الدراسػة ا٢باليػة ُب تطبيػق طريقػة السػرد التحليلػي للقصػة القرآنيػة علػى متعلمػي 
ْب اللغة العربية الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول ا٤بتقدـ، كالتصميم التجرييب ا٤بعػركؼ بتصػميم اجملمػوعت

 التجريبية( ذا التطبيقْب القبلي كالبعدم،  -)الضابطة

 التطبيق القبلي الختبار مهارات الفهم القرائي. -ّ
قبػػػل بػػػدء معلمػػػو اللغػػػة العربيػػػة ُب تػػػدريس الطريقػػػة ا٤بقَبحػػػة باسػػػتخداـ دليػػػل ا٤بعلػػػم علػػػى       

ـ  َُِٖينػػاير  ٕالدارسػػْب متعلمػػي اللغػػة العربيػػة النػػاطقْب بغّبىػػا ًب تطبيػػق أداة الدراسػػة يػػـو 
على ٝبيع أفراد اجملموعتْب الضػابطة كالتجريبيػة، كقػد ركعػي عنػد تطبيػق االختبػار بعػض األمػور 

 منها:
 ا٤بتابعة الشخصية من الباحث على تطبيق االختبار. -

                                                             

الفهمالقرائيلدارسياللغةالعربيةغيرالناطقينبغيرها.(اختبار3ملحق)(1)
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 بث ركح األلفة كا٤بودة لدل ا٤بتعلمْب، لكسر حاجز ا٣بوؼ لديهم. -
 قدر ا٤بستطاع.بدأ تطبيق االختبار ُب بداية اليـو الدراسي ب -
 استهبلؿ كراس االختبار ببعض التعليمات كٗبثاؿ ٦باب عليو. -
 قراءة التعليمات بدقة ككضوح للطبلب، كشرح كيفية ا٢بل من خبلؿ ا٤بثاؿ الوؿ. -
 شرح كيفية استخداـ كرقة اإلجابة ا٤بنفصلة شرحان كافيان. -
 رصد أ٠باء الدارسْب كدرجاهتم ُب كشوؼ خاصة بذلك. -
االختبػػػار ُب جلسػػػة كاحػػػدة مػػػع االلتػػػزاـ بػػػزمن اإلجابػػػة اػػػدد ُب تعليمػػػات ًب تطبيػػػق  -

 االختبار.
رصد درجات التطبيق القبلي الختبػار الفهػم القرائػي ُب كشػوؼ خاصػة كمعػدة لػذلك  -

 ٛبهيدان ٤بعا١بتها إحصائيان.
 تطبيق طريقة السرد التحليلي للقصة القرآنية على ٦بموعة البحث التجريبية. -ْ

قػػػرر بطريقػػػة السػػػرد التحليلػػػي للقصػػػة القرآنيػػػة، بدايػػػة الفصػػػل الدراسػػػي الثػػػام ًب تػػػدريس ا٤ب
ـ  حيػػػث اسػػػتغرؽ َُِٖمػػػايو  ّـ، كقػػػد انتهػػػى تطبيػػػق التجربػػػة بتػػػاريخ َُِٖينػػػاير  ٗبتػػػاريخ 

 تطبيق الربنامج أربعة شهور تقريبان، كما ًب التدريس بواقع ٧باضرتْب أسبوعيان .
 رائيالتطبيق البعدم الختبار الفهم الق- أ
بعد االنتهاء من تدريس الربنامج بالطريقة ا٤بقَبحة على متعلمي اللغػة العربيػة النػاطقْب بغّبىػا      

ُب ا٤بسػػػػتول ا٤بتقػػػػدـ، ًب تطبيػػػػق اختبػػػػار الفهػػػػم القرائػػػػي باالتفػػػػاؽ مػػػػع معلػػػػم اللغػػػػة العربيػػػػة القػػػػائم 
عػػديان عػػدة أمػػور كقػػد ركعػػي عنػػد تطبيػػق االختبػػار ب ـ، َُِٖ/ ٓ/ُٔب يػػـو بػػالتطبيق، كالػػذم ًب 

 منها:

 فحص أكراؽ اإلجابة الستبعاد ا٤بفردات الٍب ٥با أكثر من إجابة. -
 استخداـ مفتاح التصحيح لتحديد اإلجابة الصحيحة بالنسبة لبلختبار. -
 رصد أ٠باء ا٤بتعلمْب كدرجاهتم ُب كشوؼ خاصة بذلك. -
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ُب تعليمػػػات ًب تطبيػػػق االختبػػػار ُب جلسػػػة كاحػػػدة مػػػع االلتػػػزاـ بػػػزمن اإلجابػػػة اػػػدد  -
 االختبار.

 رصد درجات ا٤بتعلمْب ُب كشوؼ خاصة كمعدة لذلك ٛبهيدان ٤بعا١بتها إحصائيان. -
 الصعوبات الٍب كاجهت تطبيق الدراسة ككيفية التغلب عليها -ٓ
ُب ضوء طبيعة الدراسة كخصائص ا٤بتعلمْب، كاجهت الدراسة بعض الصعوبات أثناء عملية      

 التطبيق منها:

 علمْب من اإلخفاؽ ُب االختبار ظنًّا منهم أف نتيجة ىذا االختبار خوؼ بعض ا٤بت
ستضاؼ إٔب االختبارات الدكرية ٥بم كمعد٥بم الدراسي، كقد ًب التوضيح بأف ىذا 
االختبار لن يضاؼ لدرجاهتم األساسية كلن يؤثر على معد٥بم ، كأف ا٥بدؼ األساسي 

 جها بواسطة الطريقة ا٤بقَبحة. منو الوقوؼ على مواطن الضعف لديهم ، ك٧باكلة عبل
  قلة توافر بعض ا٤بواد كاألدكات التعليمية الضركرية لتطبيق الطريقة ا٤بقَبحة ، كقد قاـ

 الباحث بتوفّبىا ، كقد ًب إعطائها للمعلم قبل بدء تطبيق الدراسة.
  صعوبة فهم تعليمات أداة الدراسة بشكل منفرد من قبل ا٤بتعلمْب،كًب التغلب على ذلك

ا قبل شركع ا٤بتعلمْب بالتطبيق.  بتوضيح التعليمات جيدن
  تردد الكثّب من الدارسْب ُب اإلجابة على البنود االختبارية كمعاكدة تصحيحها، كًب

 التغلب على ذلك ب عطاء الدارسْب أقبلـ من الرصاص، لتسهيل عملية التصحيح.
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة في معالجة نتائج الدراسة.7

 ًب استخداـ األساليب اإلحصائية التالية ٤بعا١بة النتائج:

 معادلة )بّبسوف( ٢بساب ثبات نصفي االختبار، ك٢بساب الصدؽ الذاٌب. -
 براكف( ٢بساب الثبات. –معادلة )سبّبماف  -
 معادلة حساب معامل صعوبة مفردات االختبار. -
 معادلة حساب معامل ٛبيز مفردات االختبار. -
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 Mean ا٤بتوسط ا٢بسايب -
  Std. Deviation اال٫براؼ ا٤بعيارم -
 ت لعينتْب مستقلتْب اختبار -
  t-test Paired Samplesت لعينتْب غّب مستقلتْب  اختبار -
 نسبة الكسب ا٤بعدؿ لببلؾ  -
 مربع إيتا لقياس حجم التأثّب. -

 

 

 

 

 دليل المعلم
األىداؼ أخي ا٤بعلم: يهدؼ ىذا الدليل إٔب تقدمي اإلرشادات الٍب تساعد على ٙبقيق 

 ا٤برجوة من تدريس الدركس اآلتية:                        من كتاب
للعاـ  دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هباللفصل الدراسي األكؿ ا٤بقرر على طبلب 

 : َُِٗ \ َُِٖ الدراسي
 ٧بتويات الدليل:

 مفهـو القصة القرآنية. .ُ
 مهارات الفهم القرائي. .ِ
 القرآم.خطوات تنفيذ القصص  .ّ
 القصة القرآنية. سِب لتدريالتوزيع الزم .ْ
 ا٣بطط التدريسية للقصص القرآم. .ٓ
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 القصة القرآنية: .9

ىى ما جاء ُب القرآف من حكاية آثار كأخبار األمم :ايعرؼ الباحث القصص القرآم بأهن
ا٤باضية قبل بعثة الرسوؿ صلى ا عليو كسلم ، كذلك لتحقيق غاية تعليمية كتربوية، فمن 

 .ىذا كاف القرآف ُب كل سياقاتو القصصية يركز دائما على  موطن العربة كالعظة

 مهارات الفهم القرائي: .8
٦بموعة من ا٤بهارات الٍب عو١بت ُب دركس اللغة العربية، كتتمثل ُب يعرفها الباحث بأهنا:

التعرؼ على ا٤بفردات كاستخبلص األفكار، كإدراؾ القيم، كتتدرج ٗبستويات الفهم 
 ا٢برُب، كالفهم االستنتاجي كالفهم التعددم.

كقد ضم كل مستول من مستويات الفهم القرائي عددا منا٤بهارات الفرعية الٍب حددىا 
 الباحث فيما يلي: 

 ٙبديد مدلوؿ الكلمة. -

 ٙبديد مضاد الكلمة. -

 ذكر الشخصيات الواردة ُب القصة. -

 استخبلص ا٥بدؼ من القصة. -

 القصة.استنتاج القيم السائدة ُب  -

 الربط بْب السبب كالنتيجة. -
 

 خطوات تدريس القصة القرآنية
 التمهيد: كا٥بدؼ منو استثارة انتباه التبلميذ ٫بو ا٤بوضوع .

 عرض القصة: يقـو ا٤بعلم بعرضها عن طريق الفيديو الستنتاج العنواف.
 مناقشة القصة: يشرح ا٤بعلم ٧بتول القصة بشكل متسلسل.
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 الطبلب كفق تدريس القصة.التقومي: يتم تقومي 
تقومي مرحلي: بعد كل خطوة من خطوات تدريسها كختامي عن طريق اإلجابة عن 

 األسئلة الٍب صيغت ُب ضوء مهارات الفهم القرائي.
 جدكؿ توزيع ا٢بصص

 عدد ا٢بصص الدرس ـ
ُ   
ِ   
ّ   
ْ   

 
 الدرسا٤بادة                                                  

 الصف                                                الفصل الدراسي األكؿ
 األىداؼ السلوكية:

 يعرب عن صور القصة تعبّبا شفهيا سليما. .ُ
 يقرأ القصة قراءة جهرية سليمة. .ِ
 يعرب عن الفهم العاـ ٤بضموف القصة تعبّبا شفهيا. .ّ
 يستنتج الفكرة الرئيسة للقصة. .ْ
 الواردة ُب القصة.يذكر الشخصيات  .ٓ
 يوظف الَباكيب اللغوية توظيفا سليما. .ٔ
 يبدم رأيو ُب ا٤بواقف الواردة ُب القصة. .ٕ
 يستنتج القيم الواردة ُب القصة. .ٖ



 

212 
 

 يتعرؼ على ا٤بفردات الواردة ُب القصة. .ٗ
 يستنتج صفات الشخصيات الواردة ُب القصة. .َُ
 ٰباكي األساليب اللغوية ٧باكاة سليمة. .ُُ

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 يشمل البيان على :نتائج البحث و : الرابعالفصل 
 وتفسيرىا ومناقشتها بحثنتائج ال -9
النتائج المرتبطة بالفروق المتوقعة بين المجموعتين الضابطة  -8

 والتجريبية
 النتائج المرتبطة بالفروق المتوقعة بين القياسين القبلي والبعدي -4
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 الفصل الرابع
فرضيات البحث كمنقشة نتائجها بعد ٙبليلها إحصائيا، كىى يتناكؿ ىذا الفصل اختبار صحة 

 على النحو التأب:
 

 نتائج الدراسة وتفسيرىا ومناقشتها

 ُب ضوء أسئلة الدراسة كفركضها يتضمن عرض نتائج الدراسة ما يلي:
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النتائج ا٤برتبطة بالفركؽ ا٤بتوقعة بْب اجملموعتْب الضابطة كالتجريبية ُب القياس القبلي  -
الختبار تنمية مهارات الفهم القرائي ٤بتعلمي اللغة العربية الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول 

 .ا٤بتقدـ

النتائج ا٤برتبطة بالفركؽ ا٤بتوقعة بْب القياسْب القبلي كالبعدم للمجموعة الضابطة  -
الختبار تنمية مهارات الفهم القرائي ٤بتعلمي اللغة العربية الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول 

 ا٤بتقدـ.

النتائج ا٤برتبطة بالفركؽ ا٤بتوقعة بْب القياسْب القبلي كالبعدم للمجموعة التجريبية  -
الختبار تنمية مهارات الفهم القرائي ٤بتعلمي اللغة العربية الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول 

 ا٤بتقدـ.

لتجريبية النتائج ا٤برتبطة بالفركؽ ا٤بتوقعة بْب القياس البعدم للمجموعتْب الضابطة كا -
الختبار تنمية مهارات الفهم القرائي ٤بتعلمي اللغة العربية الناطقْب بغّبىا ُب ا٤بستول 

 ا٤بتقدـ.

 

 

 أكالن: نتائج الفركؽ بْب القياسات على ٦بموعٍب الدراسة:

ـــي  -أ  نتـــائج التطبيـــق القبلـــي علـــى المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبيـــة لمســـتوى الفهـــم القرائ
 القرائي.الختبار مهارات الفهم 

تضػػػػمنت النتػػػػائج ا٤بعركضػػػػة اختبػػػػار )ت( لتوضػػػػيح داللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػْب متوسػػػػطات درجػػػػات      
، ا٤بتعلمػػػْب ُب التطبيػػػق القبلػػػي للمجمػػػوعتْب الضػػػابطة كالتجريبيػػػة الختبػػػار مهػػػارات الفهػػػم القرائػػػي

 كٲبكن توضيح ذلك فيما يلي:
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 جدول )(

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس العينة داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
 (11)ن=بمستوى فهم القرائي القبلي 

 المتوسط المجموعة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

مستوى الفهم 
 القرائي

 3.36395 8.8444 ضابطة
44 -.206 .838 

 3.75136 8.8667 ٘بريبية

( بػْب َٓ.َ  عػدـ كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتول )يبلحظ من ا١بػدكؿ )( 
متوسػػػط درجػػػات ا٤بتعلمػػػْب مػػػن اجملمػػػوعتْب الضػػػابطة كالتجريبيػػػة ُب التطبيػػػق القبلػػػي، علػػػى إٝبػػػإب 
االختبػػار ا٣بػػاص ٗبسػػػتول الفهػػم القرائػػػي   فقػػد بلغػػت قيمػػػة )ت( لداللػػة الفػػػرؽ بػػْب متوسػػػطات 

 (،ّٖٖ.َ=  (، كىػي قيمػػة غػّب دالػة إحصػػائينا عنػد مسػتول الداللػػة )َِٔ.َ -اجملمػوعتْب )
٩بػػا يعػػِب تشػػابو كتقػػارب ٦بمػػوعٍب التطبيػػق ُب الفهػػم القرائػػي قبػػل تطبيػػق السػػرد التحليلػػي للقصػػص 

 القرآم. 

ـــة لمســـتوى الفهـــم  - ب ـــائج التطبيـــق البعـــدي علـــى المجمـــوعتين الضـــابطة والتجريبي نت
 القرائي الختبار مهارات الفهم القرائي.

الفػػػػركؽ بػػػػْب متوسػػػػطات درجػػػػات تضػػػػمنت النتػػػػائج ا٤بعركضػػػػة اختبػػػػار )ت( لتوضػػػػيح داللػػػػة      
، ا٤بتعلمػػْب ُب التطبيػػق البعػػدم للمجمػػوعتْب الضػػابطة كالتجريبيػػة الختبػػار مهػػارات الفهػػم القرائػػي

 كٲبكن توضيح ذلك فيما يلي:
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 جدول )(

للمجموعتين الضابطة والتجريبية في القياس العينة داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
 (11)ن=بمستوى فهم القرائي البعدي 

 المتوسط المجموعة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

مستوى 
الفهم 
 القرائي

 3.28095 8.9111 ضابطة
44 

-
34.592 

.000001 
 3.39667 25.6889 ٘بريبية

( بْب َٓ.َ  يبلحظ من ا١بدكؿ )( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
متوسط درجات ا٤بتعلمْب من اجملموعتْب الضابطة كالتجريبية ُب التطبيق البعدم، على إٝبإب 
االختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي لصاّب اجملموعة التجريبية  فقد بلغت قيمة )ت( لداللة 

الداللة (، كىي ذات داللة إحصائية عند مستول ِٗٓ.ّْ -الفرؽ بْب متوسطات اجملموعتْب )
(  =َ.ََََُ ُب )(، ٩با يعِب كجود فاعلية للطريقة ا٤بقَبحة)السرد التحليلي للقصة القرآنية

كٲبكن التأكيد على فاعلية السرد التحليلي تنمية مستول الفهم القرائي لدل عينة الدراسة، 
طة للقصص القرآم من خبلؿ حساب قيمة اختبار )ت( لتوضيح الفركؽ بْب اجملموعتْب الضاب

 كالتجريبية للتطبيق البعدم لكل مهارة من مهارات االختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي.

اختبــار )ت( لتوضــيح الفــروق بــين المجمــوعتين الضــابطة والتجريبيــة فــي التطبيــق  - ج
 البعدي لكل مهارة من مهارات االختبار.
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اختبػار )ت( لتوضػيح للتأكيد على فاعلية السرد التحليلي للقصص القرآم ًب حسػاب قػيم 
لكػػل مهػػارة لفػػركؽ بػػْب متوسػػطات درجػػات اجملمػػوعتْب الضػػابطة كالتجريبيػػة ُب التطبيػػق البعػػدم ا

 فرعية من مهارات مستول الفهم القرائي كما ىو موضح با١بدكؿ التإب.
 جدول )(

في المجموعتين الضابطة والتجريبية العينة داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
الخاص بمستوى فهم  القياس البعدي على كل مهارة من مهارات االختبارفي 

 (11)ن= القرائي

 المتوسط االختبار المهارات
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 9 مهارة
  1.12457 2.3111 ضابطة

44 
-

24.087 .00001 
 85694. 6.2444 ٘بريبية

 8 مهارة
 70353. 7778. ضابطة

44 -9.155 .00001 
 80403. 2.1111 ٘بريبية

 4 مهارة
 69413. 8. ضابطة

44 -9.307 .00001 
 72614. 2.2000 ٘بريبية

 3 مهارة
 1.45540 2.8667 ضابطة

44 
-

31.436 .00001 
 85162. 9.1556 ٘بريبية
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 المتوسط االختبار المهارات
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 5 مهارة
 44721. 9333. ضابطة

44 
-

12.029 
.00001 

 72683. 2.4889 ٘بريبية

 2مهارة
 76541. 1.2222 ضابطة

44 
-

14.015  
.00001 

 86748. 3.4444 ٘بريبية

( بػػػْب َٓ.َ  يبلحػػػظ مػػػن ا١بػػػدكؿ )( كجػػػود فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول ) 
متوسػط درجػػات ا٤بتعلمػػْب ُب اجملمػوعتْب الضػػابطة كالتجريبيػػة ُب التطبيػق البعػػدم ، علػػى ا٤بهػػارات 
الفرعية لبلختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائػي لصػاّب اجملموعػة التجريبيػة  فقػد جػاءت )ت( دالػة 

ي ذات داللػػػػػة إحصػػػػػائينا بػػػػػْب متوسػػػػػطات اجملمػػػػػوعتْب ُب ٝبيػػػػػع ا٤بهػػػػػارات ا٤بكونػػػػػة لبلختبػػػػػار، كىػػػػػ
 .(ََََُ.َ=  إحصائية عند مستول الداللة )

ـــائج التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي علـــى المجموعـــة الضـــابطة لمســـتوى الفهـــم القرائـــي  -د نت
 الختبار مهارات الفهم القرائي.

تضػػػػمنت النتػػػػائج ا٤بعركضػػػػة اختبػػػػار )ت( لتوضػػػػيح داللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػْب متوسػػػػطات درجػػػػات      
ْب القبلػػػي كالبعػػػدم علػػػى اجملموعػػػة الضػػػابطة ٤بسػػػتول الفهػػػم القرائػػػي، كٲبكػػػن ا٤بتعلمػػػْب ُب التطبيقػػػ

 فيما يلي: توضيح ذلك

 جدول )(
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للمجموعة الضابطة في القياسين القبلي العينة داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
 (35)ن=لمستوى فهم القرائي  والبعدي

 المتوسط المجموعة االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

مستوى الفهم 
 القرائي

 3.36395 8.8444 قبلي
44 -.903 .372 

 3.28095 8.9111 بعدم

( بػْب َٓ.َ  يبلحظ من ا١بػدكؿ )( عػدـ كجػود فػركؽ ذات داللػة إحصػائية عنػد مسػتول )
متوسط درجات ا٤بتعلمْب من اجملموعة الضابطة ُب التطبيق القبلػي، كمتوسػط درجػاهتم ُب التطبيػق 
البعػػػدم، علػػػى إٝبػػػإب االختبػػػار ا٣بػػػاص ٗبسػػػتول الفهػػػم القرائػػػي   فقػػػد بلغػػػت قيمػػػة )ت( لداللػػػة 

 (، كىػػػي قيمػػػة غػػػّب دالػػػة إحصػػػائينا عنػػػد مسػػػتولَّٗ.َ -الفػػػرؽ بػػػْب متوسػػػطات االختبػػػارين )
(، ٩بػػا يعػػِب عػػدـ كجػػود فاعليػػة للطريقػػة التقليديػػة ُب تنميػػة مسػػتول الفهػػم ِّٕ.َ=  الداللػػة )

 القرائي لدل عينة الدراسة

ـــة لمســـتوى الفهـــم القرائـــي -ه ـــائج التطبيقـــين القبلـــي والبعـــدي علـــى المجموعـــة التجريبي نت
 الختبار مهارات الفهم القرائي.

لتوضػػػػيح داللػػػػة الفػػػػركؽ بػػػػْب متوسػػػػطات درجػػػػات  تضػػػػمنت النتػػػػائج ا٤بعركضػػػػة اختبػػػػار )ت(     
ا٤بتعلمػػػْب ُب التطبيقػػػْب القبلػػػي كالبعػػػدم علػػػى اجملموعػػػة التجريبيػػػة ٤بسػػػتول الفهػػػم القرائػػػي، كٲبكػػػن 

 فيما يلي: توضيح ذلك

 جدول )(
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في القياسين القبلي العينة للمجموعة التجريبية داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
 والبعدي 

 (35)ن=الفهم القرائيبمستوى 

 المتوسط االختبار االختبار
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

مستوى 
الفهم 
 القرائي

 3.75136 8.8667 قبلي
29 -

33.192 .00001 
 3.39667 25.6889 بعدم

( بْب َٓ.َ  يبلحظ من ا١بدكؿ )( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )
متوسط درجات ا٤بتعلمْب من اجملموعة التجريبية ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب التطبيق 
البعدم، على اور األكؿ ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي الختبار مهارات الفهم القرائي لصاّب 

(، ُِٗ.ّّ -) التطبيق البعدم  فقد بلغت قيمة )ت( لداللة الفرؽ بْب متوسطات االختبارين
(، ٩با يعِب كجود فاعلية ََََُ.َ=  كىي ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )

(  ُب تنمية مستول الفهم القرائي لدل عينة السرد التحليلي للقصص القرآنيللطريقة ا٤بقَبحة)
 الدراسة.

توى مســللطريقــة المقترحة)الســرد التحليلــي للقصــص القرآنــي( فــي تنميــة حجــم التــأثير -و
   الفهم القرائي
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ًب حسػاب  مستول الفهػم القرائػيُب  السرد التحليلي للقصص القرآنيللتأكد من فاعلية 
قيمة مربع إيتا باالسػتعانة بقيمػة )ت( اسػوبة للفػركؽ بػْب القياسػْب القبلػي كالبعػدم للمجموعػة 

 التإب:، كما ىو موضح با١بدكؿ ا٣باص ٗبستول الفهم القرائيالتجريبية الختبار 
 جدول )(

 الفهم القرائي حجم التأثير للسرد التحليلي للقصص القرآني في تنمية مستوى

 (   2) مربع إيتا قيمة " ت " د.ح العدد
مستوى حجم 

 األثر

 كبّب 0.85 53.403- 44 45

السرد بالنظر إٔب قيمة إيتا يتضح أف حجم التأثّب كبّب كىنا ٲبكننا القوؿ بأف طريقة 
للقصص القرآم ذات فاعلية ُب تنمية مستول الفهم القرائي لدل عينة الدراسة، كٲبكن التحليلي 

التأكيد على فاعلية السرد التحليلي للقصص القرآم من خبلؿ حساب قيمة اختبار )ت( 
لتوضيح الفركؽ بْب التطبيقْب القبلي كالبعدم لكل مهارة من مهارات االختبار ا٣باص ٗبستول 

 الفهم القرائي.

اختبـار )ت( لتوضـيح الفـروق بـين التطبيقـين القبلـي والبعـدي علـى المجموعـة التجريبيـة -ز
 لكل مهارة من مهارات االختبار.

للتأكيد على فاعلية السرد التحليلي للقصص القرآم ًب حسػاب قػيم اختبػار )ت( لتوضػيح 
لكػل مهػارة فرعيػة دم لفركؽ بْب متوسطات درجات اجملموعة التجريبية ُب التطبيقْب القبلي كالبعػا

 من مهارات مستول الفهم القرائي كما ىو موضح با١بدكؿ التإب.
 جدول )(
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في القياسين القبلي والبعدي على المجموعة العينة داللة الفروق بين متوسط درجات أفراد 
 (35)ن= الخاص بمستوى الفهم القرائي التجريبية لكل مهارة من مهارات االختبار

 المتوسط االختبار المهارات
االنحراف 
 المعياري

درجة 
الحر 
 ية

 قيمة ت
مستوى 
 الداللة

 9 مهارة
 1.26651 2.3778 قبلي

44 
-

21.308 .00001 
 85694. 6.2444 بعدم

 8 مهارة
 72683. 7111. قبلي

44 -9.307 .00001 
 80403. 2.1111 بعدم

 4 مهارة
 73855. 6667. قبلي

44 
-

10.381 .00001 
 72614. 2.2000 بعدم

 3 مهارة
 1.52189 3.0444 قبلي

44 
-

30.318 .00001 
 85162. 9.1556 بعدم

 5 مهارة
 52030. 8444. قبلي

44 
-

12.873 .00001 
 72683. 2.4889 بعدم

 2مهارة
 80591. 1.1778 قبلي

44 
-

14.438  .00001 
 86748. 3.4444 بعدم
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( َٓ.َ  يبلحظ من ا١بدكؿ )( كجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )      
بْب متوسط درجات ا٤بتعلمْب)من اجملموعة التجريبية( ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب 
التطبيق البعدم، على ا٤بهارات الفرعية لبلختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي لصاّب التطبيق 

قد جاءت )ت( دالة إحصائينا بْب متوسطات اجملموعة التجريبية ُب ٝبيع ا٤بهارات البعدم  ف
 (ََََُ.َ=  ا٤بكونة لبلختبار، كىي ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )

معامل االرتباط بين المهارات المكونة الختبار الفهم القرائي وبين المجموع الكلي ثانًيا: 
 للمهارات:

 جدول )(

معامل ارتباط بيرسون بين إجمالي مهارات االختبار وبعضها البعض يوضح 
 (35)ن=

 عدد االسئلة المهارة
معامل ارتباط 

 الداللة بيرسون

 دالة **934. ٕ األكٔب

 دالة **859. ّ الثانية

 دالة **825. ّ الثالثة

 دالة **963. َُ ةالرابع

 دالة **871. ّ ا٣بامسة

 دالة **928. ْ السادسة
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كيبلحظ من ا١بدكؿ )( أف ٜبة عبلقة ارتباطية بْب مهارات االختبار كاجملموع الكلي 
لبلختبار كٝبيعها ارتباطات طردية قوية حيث تراكحت قيم االرتباط بْب ا٤بهارات ك٦بموع 

( . ، كما كضح ا١بدكؿ أيضنا أف ٜبة فركؽ ذات داللة إحصائية ّٔٗ.َ -ِٖٓ.َاالختبار )
(، ٩با يؤكد فاعلية كتأثّب طريقة السرد َُ.َكذلك عند مستول داللة )على تلك االرتباطات 

 التحليلي للقصص القرآم على تنمية الفهم القرائي لدل عينة الدراسة.

 

  تفسير النتائج المرتبطة بفاعلية طريقة السرد التحليلي للقصص القرآني في تنمية
 غيرىا في مدينة زاريا بنيجيريا .مستوى الفهم القرائي لدارسي اللغة العربية الناطقين ب

 تشّب النتائج ا٤بتحصل عليها من خبلؿ ا١بداكؿ ) ، ، ،( إٔب: 

( بْب متوسطي درجات التطبيق α ≤ َٓ,َ)عند مستول فرؽ ذك داللة إحصائية كجود  -
البعدم الختبار مهارات الفهم القرائي على عينة الدراسة من اجملموعتْب الضابطة 

 .ةاجملموعة التجريبيكالتجريبية لصاّب 
( بْب متوسط درجات عينة α ≤ َٓ,َ)عند مستول فرؽ ذك داللة إحصائية كجود  -

الدراسة من اجملموعة التجريبية ُب التطبيقْب القبلي كالبعدم الختبار مهارات الفهم القرائي 
 .  لصاّب التطبيق البعدم

ط درجات ( بْب متوسα ≤ َٓ,َكجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) -
ا٤بتعلمْب)من اجملموعة التجريبية( ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب التطبيق البعدم، 

 .على ا٤بهارات الفرعية لبلختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي لصاّب التطبيق البعدم
( بالنسبة الختبار ُْ,َأعلى من القيم اكية) (ή2مة)بقيمقدار حجم التأثّب ا٤برتبط  -

 مهارات الفهم القرائي.
٩بػػػا يؤكػػػد فاعليػػػة طريقػػػة السػػػرد التحليلػػػي للقصػػػص القػػػرآم ُب تنميػػػة الفهػػػم القرائػػػي لػػػدل 
ا٤بتعلمػػْب النػػاطقْب بغػػّب العربيػػة ُب ا٤بسػػتول ا٤بتقػػدـ، كٲبكػػن إرجػػاع ىػػذه النتيجػػة إٔب عػػدة عوامػػل 

 أٮبها:
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 سرد التحليلي للقصص القػرآم علػى تػدريب ا٤بتعلمػْب النػاطقْب بغػّب العربيػة تركيز طريقة ال
ُب ا٤بسػػػتول ا٤بتقػػػدـ علػػػى مهػػػارات الفهػػػم القرائػػػي، ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ تػػػوجيههم السػػػتنتاج 
ا٤بعػػػام العميقػػػة ُب الفقػػػرة، ككػػػذلك اسػػػتبداؿ بعػػػض الكلمػػػات ُب الفقػػػرة ٗبػػػا يناسػػػبها مػػػن 

 معاف.
 ا٤بهػػارات الفرعيػػة ٤بسػػتول الفهػػم القرائػػي بطريقػػة السػػرد  التػػدرج ُب تػػدريب ا٤بتعلمػػْب علػػى

التحليلػي للقصػػص القػرآم ، كقػػد أمكػن مراعػػاة ذلػػك مػن خػػبلؿ تقػدمي ا٤بهػػارات البسػػيطة 
مثػػل مهػػارة كتابػػػة الكلمػػات اذكفػػػة مػػن الفقػػرة أكالن، يليهػػػا ا٤بهػػارات األكثػػػر تعقيػػدان مثػػػل 

مهػػارة إعػػادة صػػياغة الفقػػرة باسػػتخداـ صػػيغ مهػػارة اسػػتنتاج ا٤بعػػام العميقػػة ُب الفقػػرة، ٍب 
 أخرل لؤلفعاؿ.

  إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ ا٤بتعلمػػْب النػػاطقْب بغّبالعربيػػة ُب ا٤بسػػتول ا٤بتقػػدـ القيػػاـ بالعديػػد مػػن
األنشػػػطة كا٤بهػػػػاـ التعليميػػػة كالتػػػػدريبات اللغويػػػة ا٤بتضػػػػمنة بالربنػػػامج الػػػػٍب تسػػػهم ُب تنميػػػػة 

ئػػػي كمػػػن ىػػػذه األنشػػػطة كالتػػػدريبات األنشػػػطة الػػػٍب ا٤بهػػػارات الفرعيػػػة ٤بسػػػتول الفهػػػم القرا
تعتمػػد علػػى ٦بػػاالت تواصػػلية تتػػيح للمتعلمػػْب النػػاطقْب بغػػّب العربيػػة ٩بارسػػة اللغػػة العربيػػة 
بسهولة كيسر، كتنظيم مسابقات الختيػار أفضػل مػتعلم يسػتنتج ا٤بعػام العميقػة للفقػرة أك 

 يغ أخرل للفعل.أفضل متعلم يتمكن من إعادة صياغة الفقرات باستخداـ ص
  مراعاة خصائص النمو العقلي عن طريق مراعاة الفركؽ الفردية العقلية بػْب ا٤بتعلمػْب كالػٍب

تظهػػػر بشػػػكل كاضػػػح ُب تلػػػك ا٤برحلػػػة، مػػػن خػػػبلؿ العديػػػد مػػػن األنشػػػطة التعليميػػػة الػػػٍب 
تناسػػػب مسػػػػتول فهػػػػم الفقػػػػرة، ىػػػػذا باإلضػػػػافة إٔب االىتمػػػػاـ ب حػػػػداث نػػػػوع مػػػػن التفاعػػػػل 

ا٤بتعلمْب من خبلؿ النقاش مع األقراف حوؿ مهارات مسػتول فهػم الفقػرة  االجتماعي بْب
لتحقيػػػق ا٤بطلػػػوب مػػػن األنشػػػطة أك حػػػل التػػػػدريبات، أك كتابػػػة مقػػػاالت يػػػتم فيهػػػا إعػػػػادة 

 صياغة فقرات حوؿ موضوع ما.
  تضمن الربنامج ا٤بقَبح على أنشطة إثرائية تتضمن توجيػو ا٤بتعلمػْب النػاطقْب بغّبالعربيػة ُب

كقراءة نصوص من ا١برائد كالصػحف   ول ا٤بتقدـ إٔب القراءة ا٤بوسعة لبعض النصوصا٤بست
َبكيػػز علػػى مهػػارات الفهػػم كالقصػػص.. إْب للحصػػوؿ علػػى مفػػردات جديػػدة كمتنوعػػة، كال
 القرائي ٤بستول فهم الفقرة لتمكينهم من إتقاف ىذه ا٤بهارات.
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 تنميػػػة ا٤بهػػػارات الفرعيػػػة  تضػػػمن الربنػػػامج ألسػػػاليب كأدكات تقوٲبيػػػة متنوعػػػة للتحقػػػق مػػػن
سػػػػئلة ٤بسػػػػتويات الفهػػػػم القرائػػػػي بصػػػػفة عامػػػػة كمسػػػػتول فهػػػػم الفقػػػػرة بصػػػػفة خاصػػػػة، كاأل

الشػفهية أثنػػاء قػػراءة الػػنص كٙبليلػو كهتػػدؼ إٔب تقػػدمي تغذيػػة راجعػة حػػوؿ مػػدل تقػػدـ أداء 
باإلضػػافة إٔب األسػػئلة الشػػفهية، ا٤بتعلمػػْب ٫بػػو ٙبقيػػق مسػػتويات كمهػػارات الفهػػم القرائػػي، 

لتقػػػػومي مػػػػدل ٙبقيػػػػق ا٤بتعلمػػػػْب ٤بسػػػػتويات كاألسػػػػئلة التحريريػػػػة بعػػػػد قػػػػراءة كٙبليػػػػل الػػػػنص 
 كمهارات الفهم القرائي عند مستول فهم الفقرة.
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 ملخص البحث
 

كهتدؼ ىذا البحث ٤بعا١بة مشكلة الطبلب َب استخداـ عقو٥بم ٤بواجهة ا٤بشكبلت كٙبليلها 
، كأف يكونوا قادرين  التبلميذلدل  الفهم القرائىكعبلجها. كما تعمل على رفع مستول مهارات 

كتعمل ىذه الدراسة أيضا على  على مواجهة مشكبلهتم ا٢بياتية كحلها بطريقة مبتكرة كمنطقية .
لدل التبلميذ كرفع مستواىم التعليمية كا٤بعرفية بشكل كبّب ، كرفع  الفهم القرائىتنمية مهارات 

على اختبلفها تعد اليـو  الفهم القرائىؤلمور ، ألف تنمية مهارات مستول إدراكهم كالفهم ا١بيد ل
الكرمي أىم ا٤بصادر َب تأسيس ملكة الفكر َب  مطلبا َب تربية ا٤بوىوبْب كا٤ببدعْب ، كيعد القرآف

 الَببية اإلسبلمية .
طبلب الواجب تنميتها لدل  الفهم القرائىمهارات  ٙبديد إٔب بحثىذال هدؼيكما 

)ٗبدينة زاريا ُب ٧بافظة كدكنا بنيجّبيا( من خبلؿ دراستهم  دارسى اللغة العربية لغّب الناطقْب هبا
ية ما فاعلية إسَباتيج:ىو ا٥بدؼ تصدل للمشكلة بسؤاؿ رئيسىذا كلتحقيق للقصة القرآنية. 
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الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية َب مقَبحة لتدريس القصة القرآنية َب تنمية مهارات 
. كقد تجريىبالا٤بنهج شبو ، ك ا٤بنهج الوصفى التحليلىالباحث اتبع كقد  ؟ مدينة زاريا بنيجّبيا

الفهم ىم األسس كا٤بعايّب َب دراسة القصة القرأنية كتنمية مهارات اىتم ىذا البحث بوضع أ
 لكى ٙبقق ا٣بدمة ا٤بطلوبة ٥بذا البحث. القرائى

 

 

 

 

 

 النتائج:

( بػػْب متوسػػط درجػػات َٓ.َ  وجػػود فػػركؽ ذات داللػػة إحصػػائية عنػػد مسػػتول )ي ال  .ُ
ا٤بتعلمػػػْب مػػػن اجملمػػػوعتْب الضػػػابطة كالتجريبيػػػة ُب التطبيػػػق القبلػػػي، علػػػى إٝبػػػإب االختبػػػار 
ا٣بػػػاص ٗبسػػػتول الفهػػػم القرائػػػي   فقػػػد بلغػػػت قيمػػػة )ت( لداللػػػة الفػػػرؽ بػػػْب متوسػػػطات 

=  (، كىػػػػي قيمػػػػة غػػػػّب دالػػػػة إحصػػػػائينا عنػػػػد مسػػػػتول الداللػػػػة )َِٔ.َ -اجملمػػػػوعتْب )
٩بػا يعػػِب تشػابو كتقػػارب ٦بمػػوعٍب التطبيػق ُب الفهػػم القرائػػي قبػل تطبيػػق السػػرد  (،ّٖٖ.َ

 التحليلي للقصص القرآم. 
( بْب متوسط درجات َٓ.َ  فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول ) يوجد .ِ

ا٤بتعلمْب من اجملموعتْب الضابطة كالتجريبية ُب التطبيق البعدم، على إٝبإب االختبار 
الفهم القرائي لصاّب اجملموعة التجريبية  فقد بلغت قيمة )ت( لداللة  ا٣باص ٗبستول
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(، كىي ذات داللة إحصائية عند ِٗٓ.ّْ -الفرؽ بْب متوسطات اجملموعتْب )
(، ٩با يعِب كجود فاعلية للطريقة ا٤بقَبحة)السرد ََََُ.َ=  مستول الداللة )

كٲبكن ائي لدل عينة الدراسة، التحليلي للقصة القرآنية( ُب تنمية مستول الفهم القر 
التأكيد على فاعلية السرد التحليلي للقصص القرآم من خبلؿ حساب قيمة اختبار 

)ت( لتوضيح الفركؽ بْب اجملموعتْب الضابطة كالتجريبية للتطبيق البعدم لكل مهارة من 
 مهارات االختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي.

( بػػػػْب متوسػػػػط درجػػػػات َٓ.َ  مسػػػػتول ) فػػػػركؽ ذات داللػػػػة إحصػػػػائية عنػػػػد يوجػػػػد .ّ
ا٤بتعلمػػْب ُب اجملمػػوعتْب الضػػابطة كالتجريبيػػة ُب التطبيػػق البعػػدم ، علػػى ا٤بهػػارات الفرعيػػة 
لبلختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي لصاّب اجملموعػة التجريبيػة  فقػد جػاءت )ت( دالػة 

بلختبػار، كىػي ذات داللػة إحصائينا بْب متوسطات اجملموعتْب ُب ٝبيػع ا٤بهػارات ا٤بكونػة ل
 .(ََََُ.َ=  إحصائية عند مستول الداللة )

( بػػػْب متوسػػػط درجػػػات َٓ.َ  فػػػركؽ ذات داللػػػة إحصػػػائية عنػػػد مسػػػتول ) يوجػػػد ال .ْ
ا٤بتعلمْب من اجملموعة الضابطة ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب التطبيػق البعػدم، 
على إٝبإب االختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي   فقد بلغت قيمػة )ت( لداللػة الفػرؽ 

 (، كىػػػي قيمػػػة غػػػّب دالػػػة إحصػػػائينا عنػػػد مسػػػتولَّٗ.َ -بػػػْب متوسػػػطات االختبػػػارين )
(، ٩بػػا يعػػِب عػػدـ كجػػود فاعليػة للطريقػػة التقليديػػة ُب تنميػػة مسػػتول ِّٕ.َ=  الداللػة )

 الفهم القرائي لدل عينة الدراسة
( بْب متوسط درجات َٓ.َ  وجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ي .ٓ

بعدم، ا٤بتعلمْب من اجملموعة التجريبية ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب التطبيق ال
على اور األكؿ ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي الختبار مهارات الفهم القرائي لصاّب 

 -التطبيق البعدم  فقد بلغت قيمة )ت( لداللة الفرؽ بْب متوسطات االختبارين )
(، ٩با ََََُ.َ=  (، كىي ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )ُِٗ.ّّ
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(  ُب تنمية السرد التحليلي للقصص القرآنيحة)يعِب كجود فاعلية للطريقة ا٤بقَب 
 مستول الفهم القرائي لدل عينة الدراسة.

التحليلي للقصص القرآم ذات فاعلية ُب تنمية مستول الفهم القرائي لدل السرد طريقة  .ٔ
عينة الدراسة، كٲبكن التأكيد على فاعلية السرد التحليلي للقصص القرآم من خبلؿ 

)ت( لتوضيح الفركؽ بْب التطبيقْب القبلي كالبعدم لكل مهارة من حساب قيمة اختبار 
 مهارات االختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي.

( بْب متوسط درجات َٓ.َ  وجود فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستول )ي .ٕ
ا٤بتعلمْب)من اجملموعة التجريبية( ُب التطبيق القبلي، كمتوسط درجاهتم ُب التطبيق 

على ا٤بهارات الفرعية لبلختبار ا٣باص ٗبستول الفهم القرائي لصاّب التطبيق البعدم، 
البعدم  فقد جاءت )ت( دالة إحصائينا بْب متوسطات اجملموعة التجريبية ُب ٝبيع 

=  ا٤بهارات ا٤بكونة لبلختبار، كىي ذات داللة إحصائية عند مستول الداللة )
َ.ََََُ) 

لتحليلػػػي للقصػػص القػػرآم ُب تنميػػة الفهػػم القرائػػي لػػػدل ٩بػػا يؤكػػد فاعليػػة طريقػػة السػػرد اك 
ا٤بتعلمػػْب النػػاطقْب بغػػّب العربيػػة ُب ا٤بسػػتول ا٤بتقػػدـ، كٲبكػػن إرجػػاع ىػػذه النتيجػػة إٔب عػػدة عوامػػل 

 أٮبها:

  تركيز طريقة السرد التحليلي للقصص القػرآم علػى تػدريب ا٤بتعلمػْب النػاطقْب بغػّب العربيػة
ات الفهػػػم القرائػػػي، ذلػػػك مػػػن خػػػبلؿ تػػػوجيههم السػػػتنتاج ُب ا٤بسػػػتول ا٤بتقػػػدـ علػػػى مهػػػار 

ا٤بعػػػام العميقػػػة ُب الفقػػػرة، ككػػػذلك اسػػػتبداؿ بعػػػض الكلمػػػات ُب الفقػػػرة ٗبػػػا يناسػػػبها مػػػن 
 معاف.

  التػػدرج ُب تػػدريب ا٤بتعلمػػْب علػػى ا٤بهػػارات الفرعيػػة ٤بسػػتول الفهػػم القرائػػي بطريقػػة السػػرد
التحليلػي للقصػػص القػرآم ، كقػػد أمكػن مراعػػاة ذلػػك مػن خػػبلؿ تقػدمي ا٤بهػػارات البسػػيطة 
مثػػل مهػػارة كتابػػػة الكلمػػات اذكفػػػة مػػن الفقػػرة أكالن، يليهػػػا ا٤بهػػارات األكثػػػر تعقيػػدان مثػػػل 
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٤بعػػام العميقػػة ُب الفقػػرة، ٍب مهػػارة إعػػادة صػػياغة الفقػػرة باسػػتخداـ صػػيغ مهػػارة اسػػتنتاج ا
 أخرل لؤلفعاؿ.

  إتاحػػة الفرصػػة أمػػاـ ا٤بتعلمػػْب النػػاطقْب بغّبالعربيػػة ُب ا٤بسػػتول ا٤بتقػػدـ القيػػاـ بالعديػػد مػػن
األنشػػػطة كا٤بهػػػػاـ التعليميػػػة كالتػػػػدريبات اللغويػػػة ا٤بتضػػػػمنة بالربنػػػامج الػػػػٍب تسػػػهم ُب تنميػػػػة 

ات الفرعيػػػة ٤بسػػػتول الفهػػػم القرائػػػي كمػػػن ىػػػذه األنشػػػطة كالتػػػدريبات األنشػػػطة الػػػٍب ا٤بهػػػار 
تعتمػػد علػػى ٦بػػاالت تواصػػلية تتػػيح للمتعلمػػْب النػػاطقْب بغػػّب العربيػػة ٩بارسػػة اللغػػة العربيػػة 
بسهولة كيسر، كتنظيم مسابقات الختيػار أفضػل مػتعلم يسػتنتج ا٤بعػام العميقػة للفقػرة أك 

 عادة صياغة الفقرات باستخداـ صيغ أخرل للفعل.أفضل متعلم يتمكن من إ
  مراعاة خصائص النمو العقلي عن طريق مراعاة الفركؽ الفردية العقلية بػْب ا٤بتعلمػْب كالػٍب

تظهػػػر بشػػػكل كاضػػػح ُب تلػػػك ا٤برحلػػػة، مػػػن خػػػبلؿ العديػػػد مػػػن األنشػػػطة التعليميػػػة الػػػٍب 
نػػػػوع مػػػػن التفاعػػػػل  تناسػػػب مسػػػػتول فهػػػػم الفقػػػػرة، ىػػػػذا باإلضػػػػافة إٔب االىتمػػػػاـ ب حػػػػداث

االجتماعي بْب ا٤بتعلمْب من خبلؿ النقاش مع األقراف حوؿ مهارات مسػتول فهػم الفقػرة 
لتحقيػػػق ا٤بطلػػػوب مػػػن األنشػػػطة أك حػػػل التػػػػدريبات، أك كتابػػػة مقػػػاالت يػػػتم فيهػػػا إعػػػػادة 

 صياغة فقرات حوؿ موضوع ما.
  النػاطقْب بغّبالعربيػة ُب تضمن الربنامج ا٤بقَبح على أنشطة إثرائية تتضمن توجيػو ا٤بتعلمػْب

كقراءة نصوص من ا١برائد كالصػحف   ا٤بستول ا٤بتقدـ إٔب القراءة ا٤بوسعة لبعض النصوص
َبكيػػز علػػى مهػػارات الفهػػم كالقصػػص.. إْب للحصػػوؿ علػػى مفػػردات جديػػدة كمتنوعػػة، كال
 القرائي ٤بستول فهم الفقرة لتمكينهم من إتقاف ىذه ا٤بهارات.

  كأدكات تقوٲبيػػػة متنوعػػػة للتحقػػػق مػػػن تنميػػػة ا٤بهػػػارات الفرعيػػػة تضػػػمن الربنػػػامج ألسػػػاليب
سػػػػئلة ٤بسػػػػتويات الفهػػػػم القرائػػػػي بصػػػػفة عامػػػػة كمسػػػػتول فهػػػػم الفقػػػػرة بصػػػػفة خاصػػػػة، كاأل

الشػفهية أثنػػاء قػػراءة الػػنص كٙبليلػو كهتػػدؼ إٔب تقػػدمي تغذيػػة راجعػة حػػوؿ مػػدل تقػػدـ أداء 
باإلضػػافة إٔب األسػػئلة الشػػفهية، ا٤بتعلمػػْب ٫بػػو ٙبقيػػق مسػػتويات كمهػػارات الفهػػم القرائػػي، 

لتقػػػػومي مػػػػدل ٙبقيػػػػق ا٤بتعلمػػػػْب ٤بسػػػػتويات كاألسػػػػئلة التحريريػػػػة بعػػػػد قػػػػراءة كٙبليػػػػل الػػػػنص 
 كمهارات الفهم القرائي عند مستول فهم الفقرة.
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 التوصيات:

 َب ضوء النتائج السابقة ف ف الدراسة توصى ٗبا يلى :

ا٤بهارات األخرل مثل التعبّب الكتاىب، ضركرة استخداـ القصص القرآنية َب تنمية بعض  .ُ
 كالقراءة ا١بهرية.

العمل على ٙبديد مهارات الفهم القرائى ا٤بناسبة لكل مرحلة تعليمية كتنميتها من خبلؿ  .ِ
 استثمار ا٤بواقف التعليمية.

مراعاة مصممى مناىج اللغة العربية اختيار النصوص ا٤بناسبة َب دركس القراءة ٕبيث تركز  .ّ
 اليب تدريسها على تنمية مهارات الفهم القرائى.أىدافها كأس

تنظيم الدكرات ككرشالعمل كتنفيذىا للمعلمْب لتدريبهم على تصميم القصص القرآنية  .ْ
 ككيفية تنفيذىا.

ضركرة إعادة النظر َب أساليب تعليم كتعلم القرآف الكرمي كعدـ الوقوؼ َب تعليم القرآف  .ٓ
إٔب ذلك الفهم كالتدبر، كأف يشجع بد أف ٯبمع  عند ٦برد إتقاف التبلكة كا٢بفظ ، بل ال

ا٤بتعلموف على فهم اآليات كإدراؾ مقاصدىا حسب استطاعتهم ، كأف يشجعوا على 
البحث للتعرؼ على معاىن اآليات ، من أجل أف يساىم القرآف َب تكوين شخصياهتم 

 كليكوف جزءا أصيبل من بنائهم الثقاَب .
تعليم، كالقائمْب على ا٤بناىج كطرؽ التدريس لبلىتماـ يدعو الباحث كزارة الَببية كالك  .ٔ

بدراسة مناىج التأليف ُب عرض أحداث القصة القرآنية كتوظيفها توظيفا إٯبابيا ٕبيث 
تتناسب مع طبيعة كخصائص ا٤برحلة العمرية ا٤بستهدفة، كما يدعو الباحث إٔب حشد 

ليف ُب عرض أحدث ا٤بتخصصْب لرعاية مشركع إعادة النظر ُب دراسة منهج التأ
 القصص الديِب بشكل عاـ، كالقصص القرآم بشكل خاص.   
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 االقتراحات:
 ، ف ف الباحث يقَبح القياـ بالدراسات التالية:ا٢بإب البحثاستكماال جملاؿ  

دراسات مقارنة بْب اسَباتيجيات تدريس مهارات الفهم القرائى ، ٲبكن من خبل٥با  -ُ
 لتنمية تلك ا٤بهارات. التعرؼ على أفضل االسَباتيجيات

دراسة توضح أثر الوسائط التعليمية على تنمية مهارات الفهم القرائى َب ٝبيع  -ِ
 مراحل التعليم.

دراسات للكشف عن فاعلية توظيف القصص القرأنية َب تنمية مهارات الفهم  -ّ
 القرائى لدل التبلميذ َب مراحل تعليمية ٨بتلفة.

القصص الديُب بشكل عاـ ، كالقصص  إجراء دراسات تطويرية لطرؽ عرض أحداث -ْ
 القرآىن بشكل خاص.

دراسة كصفية حوؿ الصعوبات الٌب تواجو ا٤بعلمْب َب إعداد القصص القرآىن  -ٓ
 كتطبيقها.

دراسة توجو ا٘باىات الطبلب ٫بو فعالية توظيف القصص القرآىن َب ٨بتلف ا٤براحل  -ٔ
 الدراسية.

الفهم القرائى ٲبكن من خبل٥با دراسات مقارنة بْب اسَباتيجيات تدريس مهارات  -ٕ
 التعرؼ على أفضل درؽ لتنمية تلك ا٤بهارات.

 . القراءة ا١بهريةالربنامج القائم على القصة َب تنمية مهارات  فاعلية -ٖ
الفهم إجراء دراسة مقارنة حوؿ دكر معلمى الَببية اإلسبلمية َب تنمية مهارات  -ٗ

 توسط  ، ثانول ( .َب مراحل التعليم العاـ ) االبتدائى ، م القرائى
 الفهم القرائىإجراء دراسة ٘بريبية حوؿ در الَببية اإلسبلمية َب تنمية مهارات  -َُ

 باستخداـ اسَباتيجيات تدريسية معاصرة .
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مهارات الفهم الدراسات إليضاح طرؽ تنمية البحوث ك ضركرة إجراء ا٤بزيد من  -ُُ
ُب القرآف كتطبيقاهتا الَببوية، لبلستفادة من أساليبو كلبلستغناء هبا عن الطرؽ  القرائى

 الدخيلة على اجملتمع اإلسبلمي، الطرؽ الٍب يكتنفها القصور كا١بهل كالضبلؿ.
 . تنمية مهارات الفهم القرائىإجراء دراسات حوؿ أثر السنة النبوية َب  -ُِ

  

 
 
 
 
 
 

 المصادر
 القرآف الكرمي

 النبوية الشريفةالسنة 
 المراجعقائمة 

 
مفتاح دار (: " ََِْابن قيم ا١بوزية، مشس الدين ٧بمد بن أىب بكر الدمشقى ) -ُ

د.ط )القاىرة: ن، ي"، ٙبقيق سيد عثماف كآخر السعادة ومنشور والية العلم واإلرادة
 .(دار ا٢بديث

إرشاد القرآن (: " ُٔٗٗقيم ا١بوزية، مشس الدين ٧بمد بن أىب بكر الدمشقى )ابن  -ِ
دار ػ )بّبكت: ُط"، والسنة إلى طريق المناظرة وتصحيحها وبيان العلل المؤثرة

 (.الفكر ا٤بعاصر
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، ط"،  الرد على المنطقيين(: " ُّٗٗابن تيمية، تقى الدين أٞبد ابن تيمية ا٢براىن ) -ّ
 )بّبكت: دار الفكر اللبناىن(. 

، ِط"،  مجموعة الفتاوى(: " ََُِابن تيمية، تقى الدين أٞبد ابن تيمية ا٢براىن ) -ْ
 )ا٤بنصورة: دار الوفاء(.

 (.دار السحنوفد.ط،)تونس:  ،" التحرير والتنوير) ب ، ت (: " الطاىرابن عاشور،  -ٓ
"،  تفسير القرآن العظيم(: " ُٖٗٗابن كثّب، أىب الفداء إ٠باعيل بن كثّب الدمشقى ) -ٔ

 .(دار ابن حـز)بّبكت: 
(: " ََِّابن منظور، ٝباؿ الدين أىب الفضل ٧بمد بن مكـر ابن منظور اإلفريقى ) -ٕ

 .(دار الكتب العلمية)بّبكت: ، ُط"،  لسان العرب
، ُط"،  السيرة النبوية(: " ََِّابن ىشاـ، أبو ٧بمد عبد ا٤بلك بن ىشاـ ا٤بعافرل ) -ٖ

 (.دار الغد ا١بديد)ا٤بنصورة: 
حديثة َب اسَباتيجيات ما كراء ا٤بعرفة َب تعليم القراءة . القاىرة ، إبراىيم أٞبد هبلوؿ : ا٘باىات  -ٗ

 .ََِْ( ، يناير ٦َّبلة القراءة كا٤بعرفة ، كلية الَببية ، جامعة عْب مشس ، العدد )
أبو طعيمة : أثر برنامج بالعيادات القرائية لعبلج الضعف َب بعض ا٤بهارات  -َُ

َب ٧بافظة خاف يونس . رسالة ماجستّب ،  القرائية لدل تبلميذ الصف الرابع األساسى 
 ( .ََُِغزة ) –كلية الَببية ، ا١بامعة اإلسبلمية 

"،  سيكولوجية التنشئة االجتماعية(: " َََِأبو جادكا، صاّب ٧بمد على ) -ُُ
 (.دار ا٤بسّبة)األردف،عماف:  ِط

"،  سنن أبى داودأبو داكد، سليماف بن األشعث السجستاىن ) ب.ت (: "  -ُِ
 )بّبكت: مكتبة ا٤بعارؼ(.، ُط
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ية تدريس إستراتيجأثر استخدام (: " ََِِأبو سريع، كفاء إ٠باعيل ٧بمد ) -ُّ
"،  مقترحة لتدريس الحاسب اآللى لطالب الثانوية التجارية على اكتساب مهاراتو

 )القاىرة: جامعة عْب مشس، كلية الَببية(.رسالة ماجستّب، 
بوية واألسس النفسية فى المبادئ التر (: " ََِٓأبو شريخ، شاىر ) -ُْ

 )األردف: جامعة الّبموؾ،كلية الَببية(."، رسالة ماجستّب منشورة، القصص القرآنى 
أثر قراءة القصة فى تنمية بعض (: " ََُِأبو صبحة، نضاؿ حسْب ) -ُٓ

"، رسالة ماجستّب غّب منشورة،  مهارات التعبير الكتابى لدى طالبات الصف التاسع
 اإلسبلمية، كلية الَببية(.)غزة:ا١بامعة 

مكتبة )غزة: ، ِط"،  مقدمة فى التربية اإلسالمية(: " ََِٕأبو دؼ، ) -ُٔ
 اآلفاؽ(.

أٞبد حسْب اللقاىن كعلى أٞبد ا١بمل :  معجم ا٤بصطلحات الَببوية َب ا٤بناىج  -ُٕ
 .ُٗٗٗ، القاىرة ، عآب الكتب ،  ِكطرؽ التدريس ، ط 

ة القصص فى تنمية المهارات اللغوية فعالي(: " َََِأٞبد، فائقة، كآخركف ) -ُٖ
"، ا١بمعية ا٤بصرية للمناىج كطرؽ  وبعض عمليات التفكير عند طفل ما قبل المدرسة

 التدريس، اجمللد الثاىن.
إ٠باعيل ، زكرياء : طرؽ تدريس اللغة العربية ، اإلسكندرية ، دار ا٤بعرفة ا١بامعية ،  -ُٗ

ُٗٗٗ. 
مقَبح للتغلب على صعوبات الفهم القرائى  أماىن حلمى عبد ا٢بميد : برنامج عبلجى -َِ

لدل تبلميذ الصف األكؿ اإلعدادل ، القاىرة ، ٦بلة القراءة كا٤بعرفة ، كلية الَببية ، جامعة عْب 
 .ََِِ( ، أغسطس ُٔمشس ، العدد )
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أمّب صبلح ىوارل : صعوبات تعلم قراءة اللغة العربية َب ا٢بلقة الثانية من التعليم  -ُِ
ا٤بؤٛبر العلمى الثاىن ، التجديد الَببول َب ضوء متغّبات العصر ، كلية الَببية األساسى . ٦بلة 

 .ُٓٗٗبالفيـو ، جامعة القاىرة ، 
أنور ٧بمد الشرقاكل : ا٘باىات معاصرة َب القياس كالتقومي النفسى كالَببول . مكتبة  -ِِ

 .ُٕٗٗاأل٪بلو ا٤بصرية ، 
نهاية السول فى اآلسنول، ٝباؿ الدين عبد الرحيم بن ا٢بسن ) ب،ت(: "  -ِّ

 .(عآب الكتب)القاىرة: ، "شرح منهاج األصول
، ّط"،  المفردات فى غريب القرآناألصفهاىن، ٧بمد الراغب ) ب،ت (: "  -ِْ

 (.دار القلم)دمشق: 
، ُط"،  أساليب التعليم والتعلم فى اإلسالم(: " ُٓٗٗاألغا، إحساف ) -ِٓ

 زة، فلسطْب.غ
اآلمدل، سيف الدين أىب ا٢بسن على بن أىب على بن ٧بمد: ) ب،ت(: "  -ِٔ

 .(دار ا٢بديث د.ط )القاىرة:"،  اإلحكام فى أصول األحكام
يات التعلم الدليل نحو تدريس إستراتيج" (: ََِّأكرليخ، دكنالد كآخركف ) -ِٕ

 (.مكتبة الفبلح د.ط )الكويت:، ترٝبة عبد ا مطر أبو نبعة، ُط"، أفضل 
التفكير من الشاىدة إلى المشهود، دراسة (: " ُٓٗٗالبدرل، مالك ) -ِٖ

 ، الدار العا٤بية للكتاب اإلسبلمى.ْطنفسية إسالمية 
االستنباط عند اإلمام ابن عطية (: " ََِٖالبساطى، عواطف أمْب يوسف ) -ِٗ

توراه منشورة، "، رسالة دك األندلسى فى تفسيره المحرر الوجيز دراسة نظرية تطبيقية
 (.كلية الدعوة كأصوؿ الدين)مكة ا٤بكرمة:جامعة أـ القرل،  
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 اإلقناع فى التربية اإلسالمية(: " ََُِبن جبار، سآب بن سعيد بن مسفر ) -َّ
 ( دار األندلس ا٣بضراء)جدة: ، ِط"، 

"،  طرق التدريس العامة(: " َََِا٢بصرل، على منّب كالعنيزل، يوسف ) -ُّ
 الفبلح(. : مكتبةالكويتد.ط، )

محاضرات فى طرائق تدريس التربية (: " ََِٖحلس، داكد دركيش ) -ِّ
 (.مكتبة آفاؽ)غزة: ، ِط "، اإلسالمية

حساـ عباس خليل طنطاكل : فاعلية برنامج مقَبح لعبلج بعض صعوبات تعلم  -ّّ
معهد الدراسات  –القراءة َب اللغة العربية َب ا٤برحلة االبتدائية . رسالة ماجستّب 

 .ََِٔجامعة القاىرة .  –الَببوية كالبحوث 
حسن سيد شحاتة : كاقع تعليم اللغة العربية َب التعليم األساسى دراسة ميدانية ، ا٤بؤٛبر  -ّْ

السنول الرابع للطفل ا٤بصرل ، الطفل ا٤بصرل كٙبديات القرف ا٢بادل كالعشرين ، مركز دراسات 
 .ُُٗٗالطفولة ، 

١بهرية الشائعة لدل تلميذات ا٢بلقة ٞبداف على نصر : ٙبليل أخطاء القراءة ا -ّٓ
الثانية من التعليم األساسى بدكلة البحرين ، ٦بلة كلية الَببية با٤بنصورة ، العدد ا٣بامس ، 

 .ُُٗٗاجمللد األكؿ ، يناير 
التدريس المعاصر تطوراتو وأصولو وعناصره (: " ُٖٖٗٞبداف، ٧بمد زياد ) -ّٔ

 .(دار الَببية ا٢بديثة :األردفد.ط )"، وطرقو 
دار )القاىرة: ، ُط"،  األساس فى التفسير(: " ُٖٓٗحول، سعيد ) -ّٕ

 .(السبلـ
، ِط"،  ياتوإستراتيجطرائق التدريس و (: " ََِِا٢بيلة، ٧بمد ٧بمود ) -ّٖ

 .(العْب، دار الكتاب ا١بامعى )اإلمارات العربية ا٤بتحدة:
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"،  القصص القرآنى فى منطوقو ومفهوموا٣بطيب، عبد الكرمي ) ب، ت (: "  -ّٗ
 .(دار الفكر العرىب)القاىرة: 

اتجاىات التأليف ومناىجو فى (: " ََِٓالدقور، سليماف ٧بمد على ) -َْ
 (.كلية الشريعة)األردف:جامعة الّبموؾ،  "، رسالة دكتوراه غّب منشورة،  القصص القرآنى

د.ط )بّبكت: "،  مختار الصحاح(: " َََِالرازل، أبوبكر ٧بمد بن ٰبٓب ) -ُْ
 .دار الفكر(

"،  مناىل العرفان فى علوم القرآن، ٧بمد عبد العظيم ) ب،ت (: " الزرقاىن -ِْ
 :دار الفكر(.بّبكت)، ِج

الكشاف عن الز٨بشرل، جار ا ٧بمد بن عمر ا٣بوارزمى ) ب،ت (: "  -ّْ
 .(دار الفكر د.ط )بّبكت: ،" حقائق التنزيل وعيون األقاويل فى وجوه التأويل

،  د.ط"، تصميم التدريس رؤية منظومية (: " ُٗٗٗزيتوف، حسن حسْب ) -ْْ
 )القاىرة: عآب الكتب(.

يات التدريس رؤية معاصرة لطرق إستراتيج(: ََِّزيتوف، حسن حسْب ) -ْٓ
 )القاىرة: عآب الكتب(.، ُط"،  التعليم والتعلم

، ُط"،  القصة فى القرآن الكريم(: " ُٕٖٗالسباعى، مرمي عبد القادر ) -ْٔ
 (.مكتبة مكة)الرياض: 

٧بمود عبد ا : بعض العيوب الشائعة َب القراءة الصامتة بْب التبلميذ  سامى -ْٕ
 .ُْٗٗجامعة األزىر   -الصف الرابع االبتدائى . رسالة ماجستّب . كلية الَببية

سعد زيد ا٢بمداف : الضعف َب القراءة مظاىره كأسبابو كعبلجو . ٦بلة الَببية ،  -ْٖ
 .ُٗٗٗديسمرب ،  ٔٗاإلمارات العربية ا٤بتحدة ، عدد 
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سوسن شاىْب  الشخريٌب: أثر برنامج مقَبح َب تنمية بعض مهارات القراءة لدل تبلميذ  -ْٗ
بشماؿ غزة . رسالة ماجستّب ، كلية –الصف الثالث األساسى ٗبدارس ككالة الغوث الدكلية 

 .ََِٗغزة .  –الَببية ، ا١بامعة اإلسبلمية 

ة كعبلقتها ببعض ا٤بهارات شّبين ٧بمد أٞبد دسوقى : صعوبات تعلم القراء -َٓ
جامعة الزقازيق ،  –كلية الَببية   –األكٔب من التعليم األساسى . رسالة ماجستّب 

ُٗٗٓ. 
،  ُشيماء حساـ الدين صاَب:  أكثر من طريقة لَبغيب طفلك ككاجباتو ، ط  -ُٓ

 .ََِٓاألردف ،  –الركاد ، عماف 
م القراءة كالكتابة لدل صبلح عمّبة ٧بمد : برنامج مقَبح لعبلج بعض صعوبات تعل -ِٓ

تبلميذ غرؼ ا٤بصادر با٤بدرسة االبتدائية التأسيسية. رسالة دكتوراة ، معهد الدراسات العليا 
 .ََِّجامعة عْب مشس ،  –للطفولة 

 .َُٖٗصفوت فرج : القياس النفسى . القاىرة ، دار الفكر العرىب ،  -ّٓ
 -كالتطبيق ، دار ا٤بسرة ، عمافراتب قاسم :  أساليب تدريس اللغة العربية بْب النظرية  -ْٓ

 .ََِّاألردف ، 

أساليب تدريس اللغة ( . ََِٕعاشور ، راتب قاسم كا٢بوامدة، ٧بمد فؤاد ) -ٓٓ
 . عماف : دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع  كالطباعة.ِ. طالعربية بين النظرية والتطبيق

. كتابيةالمهارات القرائية وال( . ََِٓعاشور ، راتب قسم كمقدادم، ٧بمد فخرم) -ٔٓ
 . عماف : دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعة.ُط

طرق التدريس الخاصة باللغة العربية والتربية ( . َََِعامر ، فخر الدين ) -ٕٓ
 . القاىرة: عآب الكتب. ِ. طاإلسالمية

تدريس القراءة فى عصر العولمة: ( . ََِٖعبد اإللو، ٨بتار عبد ا٣بالق) -ٖٓ
 اإلسكندرية : دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع.. استراتيجيات وأساليب جديدة
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( . فاعلية اسَباتيجية التصور الذىِب َب تنمية ََِٗعبد البارم، ماىر شعباف ) -ٗٓ
مجلة دراسات فى المناىج وطرق مهارات الفهم القرائي لتبلميذ ا٤برحة اإلعدادية. 

 .ُُْ -ّٕ( ، ُْٓ، العدد )جامعة عين شمس -التدريس
. عماف : ُ.طاستراتيجيات فهم المقروء(. ََُِاف )عبد البارم، ماىر شعب -َٔ

 دار ا٤بسّبة للنشر كالتوزيع كالطباعة.
( . فاعلية برنامج مقَبح قائم على استخداـ ََُِعبد الباسط، حسْب ٧بمد ) -ُٔ

َب تنمية مفهـو كمهارات تصميم كتطوير القصص الرقمية  photo story 3بر٦بية 
، مجلة الجمعية التربوية للدراسات اإلجتماعية. البلزمة ٤بعلمي اجغرافيا قبل ا٣بدمة

 . َِِ- ُْٗ(، ِٗالعدد )
(. مواقف عملية الستخداـ حكى َُِٓعبد الباسط ، حسْب ٧بمد ) -ِٔ

( ُّ، العدد )مجلة التعليم اإللكترونيالقصص الرقمية َب تدرريس ا٤بقررات الدراسية. 
 ـ عرب الرابط : َُِٓ/َِ/ُٗ، ركجع بتاريخ 

األساليب الحديثة فى تعليم (. َََِبد ا عبد ا٢بميد )عبد ا٢بميد، ع -ّٔ
 . الكويت: مكتبوة الفبلح للنشر كالتوزيع.ُ. طاللغة العربية

أنشطة ومهارات القراءة واالستذكار فى ( . ََِٔعبد ا٢بميد ، ىبة ٧بمد ) -ْٔ
 . عماف : دار صفاء للنشر كالتوزيع.ُ. طالمدرستين االبتدائية واإلعدادية

تطور اللغة (. ََِٕعبد ا٥بادم، نبيل كالدراكيش، حسْب كصوا٢بة، ٧بمد ) -ٓٔ
 . عماف: األىلية للنشر كالتوزيع.ُ. طعند األطفال

(. أثر التدريب على اسَباتيجيات ما ََِٖعبد الوىاب ، عبد الناصر أنيس) -ٔٔ
كراء ا٤بعرفة َب مواقف تعاكنية َب تنمية مهارت الفهم القرائي لدل التبلميذ ذكل 

، جامعة عين شمس –مجلة القراءة والمعرفة صعوبات التعلم با٤برحلة االبتدائية. 
 . ُٕٕ- ْٗ( ، ُٖالعدد )

. ا٤بنصورة : صعوبات القراءة والفهم القرائي(. ََِْعجاج ، خّب ا٤بغزل ) -ٕٔ
 دارالوفاء للطباعة كالنشر كالتوزيع.
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 دارد.ط، )األردف: "،  قصصالقرآنالكريم(: " ََِٕعباس، فضل ) -ٖٔ
 (.النفائس

 "، سيكولوجية التعليم ونظريات التعلم(: " ُٖٓٗعبد ا٢بميد، جابر ) -ٗٔ
 .(دار النهضة العربية :القاىرةد.ط،)

"، الطبعة األكٔب،  البيانالقصصىفىالقرآنالكريم(: " ُٕٕٗالعوضْب، إبراىيم ) -َٕ
 مطبعة السعادة.

استراتيجيات ما وراء المعرفة فى فهم ( . ََُِعطية ، ٧بسن على ) -ُٕ
 . عماف : دار ا٤بناىج للنشر كالتوزيع. المقروء

فاعلية بعض القصص التفاعلية المطورة فى ( . َُِِعلى ، ٠بر سامح) -ِٕ
تنمية مهارات القراءة اإللكترونية فى اللغة العربية لتالميذ الصف الخامس 

 . رسالة ماجستّب غّب منشورة ، جامعة حلواف ، حلواف ، مصر.االبتدائي
على ، عيد عبد الواحد كالعريشي، جربيل بن حسن كالسيد ، فايزةأٞبد  -ّٕ

. عماف : دار ُ.طاتجاىات حديثة فى طرائق واستراتيجيات التدريس( . َُِّ)
 صفاء للنشر كالتوزيع.

أثر توظيف استراتيجيتين للتعلم النشط فى ( .َُِْالغلباف ، حاًب خالد) -ْٕ
. رسالة ماجستّب الصف الرابع األساسي تنمية مهارات الفهم القرائي لدي تلميذات

 غّب منشورة ، ا١بامعة اإلسبلمية، غزة ، فلسطْب.
معجم المصطلحات (: " ُٗٗٗاللقاىن، أٞبد حسْب كا١بمل، على أٞبد ) -ٕٓ

 .(عآب الكتب :القاىرة)،  ِ"، ط التربوية المعرفة فى المناىج وطرق التدريس
َب القراءة لدل تبلميذ ا٤برحلة اإلعدادية ، فتحى على يونس : طرؽ تنمية الثركة اللغوية  -ٕٔ

 .ُُٕٗرسالة ماجستّب غّب منشورة ، كلية الَببية ، جامعة عْب الشمس ، 
 ( ٦بلة القراءة كا٤بعرفة ، العدد األكؿ .َََِفتحى على يونس ) -ٕٕ



 

243 
 

، عماف ػ دار ا٤بيسرة للنشر  ُمدكور على أٞبد : طرؽ التدريس اللغة العربية ، ط  -ٖٕ
 .ََِٕكالتوزيع ، 

( . مستويات الفهم القرائي كمهاراتو البلزمة ألسئلة كتب اللغة ََُِفضل ا، ٧بمد ) -ٕٗ
، العدد  مجلة القراءة والمعرفةالعربية ٗبراحل  التعليم العاـ بدكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة. 

(ٕ ،)ٕٕ – ُّّ. 
ي على تنمية أثر استخدام استراتيجيات التنظيم الذات(. َُِِمشعل ، أماىن ٧بمد ) -َٖ

مهارات الفهم القرائي لدى التالميذ ذوى صعوبات تعلم القراءة فى الحلقة الثانية من 
 . رسالة ماجستّب غّب منشورة ، جامعة القاىرة، مصر.التعليم األساسي

٧بمد صبلح الدين ٦باكر : تدريس اللغة العربية َب ا٤برحلة الثانوية أسسو تطبيقاتو الَببوية  -ُٖ
 .َََِر الفكر العرىب ، . القاىرة ، دا

٧بمد عبد الرءكؼ الشيخ : اال٘باىات ا٢بديثة َب معا١بة صعوبات القراءة َب ا٤برحلة  -ِٖ
االبتدائية . القاىرة ، ٦بلة القراءة كا٤بعرفة ، ٕبوث ا٤بؤٛبر العلمى األكؿ للجمعية ا٤بصرية للقراءة 

 .ََُِكا٤بعرفة ، جامعة عْب مشس ، كلية الَببية ، اجمللد الثاىن ، 
٧بمد عبيد ٧بمد عبيد  : تقومي أسئلة تعليم القراءة َب ضوء مهارات الفهم كمستوياتو َب  -ّٖ

ا٤برحلة اإلعدادية بدكلة اإلمارات العربية ا٤بتحدة ، رسالة ماجستّب غّب منشورة ، كلية الَببية ، 
 .ُٔٗٗجامعة عْب مشس ، 

"،   )القاىرة: ٦بمع اللغة  المعجمالوسيط(: " ََِِمصطفى، إبراىيم كآخركف ) -ْٖ
 العربية(.

مها عبد ا السليماف : أثر برنامج قائم على استخداـ اسَباتيجيات ما كراء  -ٖٓ
ا٤بعرفة َب تنمية مهارة الفهم القرائى لدل تلميذات صعوبات القراءة َب الصف السادس 

البحرين  –ىب جامعة ا٣بليج العر  –كلية الدراسات العليا   –االبتدائى ، رسالة ماجستّب 
 ،ََُِ. 
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تعليم اللغة العربية : ( . ََِِالناقة ، ٧بمود كامل حافظ ، كحيد السيد ) -ٖٔ
 . القاىرة : جامعة عْب مشس. مداخلو وفنياتو

. عماف : دار الشركؽ ُ. ط طرق تدريس العربية( . ََِٔنصّبات ، صاّب ) -ٕٖ
 للنشر كالتوزيع.

( . أثر اسَباتيجية التساؤؿ الذاٌب َب تنمية مهارات َُِّهنابة، اٞبد صاّب ) -ٖٖ
، جامعة بابل –مجلة كلية التربية الفهم القرائي لدم طلبو الصف الثام ا٤بتوسط. 

 . ُِٓ -َُُ(، ُْالعدد )
، دار النفائس  ْنايف ٧بمود معركؼ: خصائص العربية كطرائق تدريسها ، ط   -ٖٗ

 .ُُٗٗ لبناف ، –، بّبكت 
د.ط "،  لغة الحوار فى القرآن الكريم(: " ََِّنزاؿ، فوزل سهيل كامل ) -َٗ

 (.ار ا١بوىرة للنشر كالتوزيع)األردف،عماف: د
"،  مناىج البحث والتأليف فى القصص القرآنى(: " ََِٕنوفل، أٞبد ) -ُٗ

 (. دار الفضيلة )األردف،عماف:  ،ُط
صعوبات تعلم القراءة ىويدة حنفى ٧بمود رضواف  : برنامج عبلج بعض  -ِٗ

كالكتابة كالرياضيات لدل تبلميذ الصف الرابع من التعليم األساسى . رسالة دكتوراة غّب 
 .ُِٗٗجامعة اإلسكندرية ،  –كلية الَببية   –منشورة 
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 (9ملحق رقم )

 نحو تعلم القصة القرآنية الفهم القرائىمقياس 
 

  تعليمات 

 عزيزم الطالب:

فعالية تدريس كطرؽ التدريس بعنواف: "يقـو الباحث ب جراء البحث لنيل درجة الدكتوراه ُب ا٤بناىج  
 القصص القرآىن َب تنمية مهارات الفهم القرائى لدل الناطقْب بغّب العربية َب مدينة زاريا بنيجّبيا".

٫بو تعلم القصة القرآنية، يتكوف من ٦بموعة من  للفهم القرائىكقد أعد الباحث ٥بذا الغرض مقياسا 
العبارات، كا٤بطلوب قراءة كل عبارة بشكل جيد كٙبديد موافقتك عليها باختيار إجابة كاحد من البدائل 

 ُب أحد األعمدة ا٣بمسة، كذلك على النحو التإب:)×( ا٣بمسة بوضع عبلمة 

 ك يتفق بشدة مع العبارة.العمود األكؿ: أسفل كلمة )أكافق بشدة(، إذا كاف رأي 
 .العمود الثام: أسفل كلمة )أكفق(، إذا كاف رأيك يتفق مع العبارة إٔب حد ما 
 .العمود الثالث: أسفل كلمة )ال أدرم(، إذا ٓب تتأكد من إعطاء رأم 
 .العمود الرابع: أسفل كلمة )ال أكافق(، إذا كاف رأيك يتعارض مع العبارة إٔب حد ما 
 فل كلمة )ال أكافق بشدة( إذا كاف رأيك يتعارض بشدة مع العبارة.العمود ا٣بامس: أس 

 تعليمات االختبار:

ال يوجد با٤بقياس إجابة صحيحة كأخرل خاطئة، كإ٭با اإلجابة الصحيحة ىي الٍب تعرب عن  -ُ
 رأيك بصدؽ.

 ال تَبؾ أم عبارة بدكف ٙبديد استجابتك الشخصية عليها. -ِ
 الواحدة.ال تضع عبلمتْب أماـ العبارة  -ّ
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استخدـ قلم رصاص ُب اإلجابة، كإذا أردت تغيّب إجابة ما، فبل بد أف تتأكد أنك ٧بوت  -ْ
 اإلجابة األكٔب للعبارة.

 كابدأ اإلجابة. بعد ٠باعك للتعليمات، اقلب الصفحة -ٓ
 اكتب البيانات اآلتية: -ٔ

 اسم الطالب........................ 
 الصف........................ ...

 التطبيق........................ تاريخ

 شكرا ٤بن حسن التعاكف

 الباحث........







      قائمةمهاراتالفهمالقرائى 
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أامي لا تيسليطر صليطرتآمىلفىلاممي ليطمحوتليألول:ل
 مت تيتليطيتمليطرتيمى

      أم قشلزمفمجلفجلضعضلموضوع تليطر صليطرتآمج. 7

أميللإطىليتاض يلل توسليطر صليطرتآمجلض توسلأك تل 3
 أامي لفجليطحي ةليطعملي .

 

    

      منلأفضلليط توسلض طمتض لطجل توسليطر صليطرتآمج. 2

ليطر صليطرتآمج 7 لمن ليط توسليطمتاي  ة لأن أ تتللأعار 
 فجلميتج.

 

    

لفجل 5 لطلمصليطر  ج ليط قيق ليطيتم لفج ليط ر  لضع م أشعت
 يطرتآنليطكتيم.
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ليطيتمليطرتيمىأتملأنل توسليطر صليطرتآمجلات ع لعلىل 9
 ضعمق.

 

    

ليطموضوع تل 1 لمن ليطرتآمج ليطر ص لموضوع لضأن أشعت
 يطمحضض لطميتج.

 

    

لد ي ة 8 لموضوع ت لإض ف  لإامي  لإطى ماعلر للأميل
 ض طر صليطرتآمج.

 

    

      أتاماعلض تاما جليط توسليطمتاي  ةلمنليطر صليطرتآمج. 6

ليطر صل 70 لمن ليطمتاي  ة ليط توس ليتاما ج لياام مج ي يت
 يطرتآمج.

 

    

       أشعتلأنلموضوعليطر صليطرتآمجلميي لطكلليطم س. 77

      أحسلأنل توسليطر صليطرتآمجلمنليط توسليطمكتتة. 73
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 يالتاما علض توسليطر صليطرتآمجليطمحوتليط  مج:ل
      أشعتلض تاي حلوماع لفجل تيت ليطر صليطرتآمج. 7
يإلتفمي لفجلأشعتلضع ملأامي لحضوتيلطح  ليطاتضي ل 3

 يط توسليطماعلر لض طر صليطرتآمج

 

    

أ ت لوقا لفجلمثيكتةلموضوع تليطر صليطرتآمجلأك تل 2
 منلثيلقضل.

 

    

اغمتمجلتع  ةلكضيتةلفجليطيومليطثيليكونلفيرليط تسلعنل 7
 يطر صليطرتآمج

 

    

ل توسليطر صل 5 لفج ليطمطتوح  ليطموضوع ت أحسلضأن
 يطرتآمجلض يتي لومعتوف .

 

    

      أماظتل توسليطر صليطرتآمجلضشوقلكضيت.ل 9

      ادعلمجل توسليطر صليطرتآمجلأك تلتوح مي . 1
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ليطموضوع تل 8 لض تيت  لأقوم لحين ليالاام م لضع م أشعت
 يطماعلر لض طر صليطرتآمج.

 

    

      أشعتلض طملللفجل توسليطر صليطرتآمج. 6

ل 70 لمم قش  لفج ليططفب لمش تك  لعن يطموضوع تلأضاع 
 يطماعلر لض طر صليطرتآمج.

 

    

ليطكابليطاجلاضحثلفجلموضوع تليطر صل 77 أحبلقتيءة
 يطرتآمج.

 

     

      أشعتلضدم للأتلوبليطرتآنليطكتيملفجلعتضرلطلر  . 73
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 طتير لا تيسليطمعلملطلر صليطرتآمجليطمحوتليط  طث:
ليإلتفمي ل 7 ليطاتضي  لطمعلم لويحاتيم  لار يتي لأك ت أ ضحت

 طتضبلطتيررلفجلعتضليط تس.

 

    
أشعتلضأنلطتير لعتضليطمعلملألح يثليطر  لارلي ي لالل 3

 د ي لفيت .

 

    

ل 2 لعلى ليطر تة لفج لغيته لييوق ليطمعلم لأن ليطر  لأتم طتح
 يطرتآمي لض وبلد ي لطملأشت هلمنلقضل.

 

    

ليط توسل 7 لفج ليطمعلم ليتأطت  ليطاج ليألتمل  لايكيتي ا يت
 يطماعلر لض طر صليطرتآمج.

 

    

أشعتلض طخموللفجلطتير لشتحليطمعلملفجلح  ليطاتضي ل 5
 يإلتفمي .

 

    

لفجل 9 لويطام تينليطمطتوح  لحلليألمشط  أشعتلض طملللعم 
 يطر صليطرتآمج.ح  ل

 

    

لياام مجل 1 لع م لفج ليطتضب لاج لشتح لفج ليطمعلم طتير 
 ض طموضوع.
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ليطمعلملفجل 8 ليطاجليتاخ مت  ا يتليماض اجليطوت ملليطد ي ة
  توسلض طر صليطرتآمج.

 

    

لك  لفجلموضوعل 6 لغيت لعتضليطمعلم لضأنلطتير  أشعت
 يطر صليطرتآمج.

 

    

ل 70 ليطمعلم ليط الالتلات ع مجلطتير  لفتم ليطا تيسلعلى فج
 يطميتي لويطاتضوي لطلمصليطر  جلفجليطرتآن.

 

    

أميللإطىلأنلأ تسليطر  لضطتير ليطمعلملأك تلمنليططتقل 77
 يطاجل تتتلفيت ليطر  لعم لغيته.

 

     

ليطر  ل 73 لشتح لأ م ء ليطمم قش  لفج ليطمعلم لطتير  اشدعمج
 علىليالماض ه.

     

 

 (8ملحق رقم )
 الفهم القرائىنموذج اختبار 

 ُب القصص القرآم: الفهم القرائىا٤بوضوع: اختبار 

 عزيزم الطالب...

 ٙبية طيبة، كبعد: 

من خبلؿ التعامل مع بعض النصوص كالشواىد  الفهم القرائىبْب يديك اختبار يقيس قدرتك على  
القصص القرآم، كيتكوف ىذا االختبار من  ا٤بقتبسة عشوائيا من مواطن متفرقة من ا٤بادة العلمية ا٤بقَبحة ُب

دـ ألغراض البحث خثبلثة أقساـ، يرجى اإلجابة على كل قسم بدقة كاىتماـ، علما بأف إجابتك ستست
 العلمي فقط .

 مبلحظة:

 أكمل ما يلي:

 االسم:................. ...................
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 السنة:..................... ................

 الَباكمي:.............................. ا٤بعدؿ

 

 كشكرا لكم حسن تعاكنكم

 

 معلم ا٤بادة:

............... 

 القسم األول:

 أوال:

﴿قاؿ تعأب:                

               

             

              

     ﴾،                     :البقرة(ّٓ-ّٖ) 
 

 استنتج من اآليات االسابقة أىم الدالالت ُب اجملاالت التالية:

 السياسية االجتماعية التربوية  النفسية
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 الذم نعيشو ُب اجملاالت التالية: كيف ٲبكنك االستفادة من الدالالت السابقة ُب معا١بة الواقع

 اجملاؿ النفسي: -ُ
......................................................... 

 اجملاؿ الَببوم: -ِ
......................................................... 

 اجملاؿ االجتماعي: -ّ
......................................................... 

 اجملاؿ السياسي: -ْ
......................................................... 

 القسم الثاني:

 أوال:

 ﴿قاؿ تعأب:          

              

             

            

  ﴾،                          ( :ٖٕالقصص-َٖ) 
 

ُب النص عزيزم الطالب: أمامك ٝبلة من األفكار، كما عليك سول توظيفها ُب استنتاج مواطن كركدىا 
 القرآم.

 الفكرة األكٔب: البغاة ا٤بتعالوف ال ٰبَبموف مشاعر كأحاسيس الضعفاء 
 

 .الفكرة الثانية: فاعلية العمل ا١بماعي التعاكم ُب عمل ا٣بّب 
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  الفكرة الثالثة: أٮبية الَببية ا١بماعية من الداخل عند حدكث األزمات للحفاظ على ا٤بوجود كالتقليل
 ا٤بتساقطْب.من عدد 

 
  آف الكرمي التعريض غّب ا٤بباشر با٤بذنبْب.ر الفكرة الرابعة: من األساليب الَببوية الواردة ُب الق 

 
 .الفكرة ا٣بامسة: اختيار الوقت ا٤بناسب عند توجيو ا٣بطاب 

 
 

 :ثانيا

 ﴿قاؿ تعأب:                      

                   

                 

   ﴾،                          ( :ٖٕالقصص-َٖ) 
 

ُب استنتاج مواطن كركدىا ُب النص  عزيزم الطالب: أمامك ٝبلة من األفكار، كما عليك سول توظيفها
 القرآم.

 .الفكرة األكٔب: التسليم ا٤بطلق إلرادة ا سبحانو كتعأب 
 

 .الفكرة الثانية: استعداد اإلنساف للَببية كالتعليم ال يتوقف عند حد معْب 
 

 .الفكرة الثالثة: توظيف ا٢بواس ُب عملية التعلم 
 

  .الفكرة الرابعة: استخداـ أسلوب اإلقناع با٢بجة كالربىاف ُب الَببية كالتعليم 
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 .الفكرة ا٣بامسة: البينة على من ادعى 

 
 

 القسم الثالث:

 ﴿قاؿ تعأب:                ﴾، 

 (َُِ)األعراؼ: 

 ﴿قاؿ تعأب: ك         ﴾،  :ىود(ُُٕ.) 

 من خبلؿ قراءة النصوص السابقة استنتج ا٤بعام ا٤بشَبكة بينها كبْب ما كرد ُب قصة قاركف. 

.................................................................................................

.................................................................................................
.................................................................................................

..................................................................... 

 ﴿تعأب:  : بدأت قصة آدـ ُب سورة البقرة بقولوثانيا       

 (.َّ)البقرة:  ،﴾

﴿ قصة بِب إسرائيل من نفس السورة بقولو تعأب:كبدأت           

       ﴾،  :البقرة(ْٕ.) 

﴿ كما بدأت قصدة إبراىيم من نفس السورة أيضا بقولو تعأب:        

          ﴾ :البقرة( ،ُِْ.) 

 فما الموضوع الواحد الذي يجمع بين ىذه القصص الثالث؟
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 (4ملحق رقم )

 : قصة قاروناألولالموضوع 
 قارون في القرآن الكريم: األولى حصةال

 أوال: قارون في القرآن الكريم:

 كرد اسم قاركف ُب القرآف أربع مرات، كىي: 

 ﴿: قولو تعأب: األولى             

   ﴾،  :القصص(ٕٗ). 

 ﴿: قولو تعأب: الثانية         

                     ﴾، 
  .(ٕٔ)القصص: 

 ﴿ : قولو تعأب:الثالثة               

   ﴾،  :العنكبوت(ّٗ.) 

﴿ : قولو تعأب:الرابعة                 

     ﴾،  :عبد الباقي، ب، ت:  .(ِْ-ِّ)غافر(ّْٓ). 

خبلؿ ىذه اآليات، ٪بد أف قاركف كاف من بِب إسرائيل، كأف موسى عليو السبلـ ٤با من  
بعث رسوال إٔب فرعوف، كاف الثالوث الباغي الذم ٰبكم مصر حينئذ متمثبل ُب فرعوف كىاماف 

 كقاركف، كأف قاركف كاف ٲبثل القوة االقتصادية ُب ذلك الوقت.
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اللة على أف الكفار يلتقوف على الكفر كقد قرنت اآليات بْب الطغاة الثبلثة، للد 
 كالطغياف ُب كل زماف كمكاف، كمهما اختلفت أصو٥بم كأجناسهم، فالكفر ملة كاحدة.

 (.ْْ، ص ّ، جُٖٗٗا٣بالدم، )

كٓب ترد خبلصة قصة قاركف إال ُب موضع كاحد ُب القرآف ُب آخر سورة القصص، كيوؼ  
 ركف كفتنو، ككيف انتهت.نقف مع آيات القرآف، لَبكم لنا مظاىر قوة قا

 

 قصة قارون في سورة القصص: ثانيا:

 كلمة في سياق قصة قارون في سورة القصص:

 سورة القصص سورة مكية، يبلغ عدد آياهتا ٜبانيا كٜبانوف آية، كتنقسم إٔب ثبلثة أقساـ: 

القسم األكؿ: يتحدث عن موسى عليو السبلـ، كمواجهتو لفرعوف كىاماف، كقد ٙبدثت آيات 
 ىذا القسم عن عاقبة فرعوف كهنايتو.

القسم الثام: تعرض آياتو مواجهة ٧بمد صلى ا علي كسلم مع ٨بالفو، الذين نصبوا ٮب هم 
على أسباب الرزؽ كاألمن، كأبدكا خوفهم من فقدىا إذا اتبعوا ا٥بدل الذم جاء بو النيب صلى 

: َََِدركزة، متاع الدنيا كزينتها. ) ا عليو كسلم، كما عموا أف ما عند ا خّب كأبقى من

(. كُب ىذا القسم أقاـ ا ا٢بجة على الكفار بأف األمن ال يكوف إال بالقرب منو سبحانو ِّْ
كتعأب، حٌب كلو فقدت كل أسباب األمن الظاىرة الٍب تعارؼ الناس عليها، كا٣بوؼ ال يكوف 

ة قاركف بعدىا كمثاؿ على ما تقدـ. إال بالبعد عن ا، كلتقرير ىذه ا٢بقيقة ساؽ ٥بم قص
 .(ِٕٓٔ، َِ، جََِّ)قطب، 

القسم الثالث: كفيو عرضت اآليات قصة قاركف، لتناسب ٧بتواىا مع فحول اآليات الٍب 
 سبقتها، ففيها يتجدد ا٢بديث عن عاقبة كل من يبغي ُب ىذه األرض، كيسعى فيها فسادا. 
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با١باه كالسلطاف ٩بثلة ُب فرعوف، ٍب  كقد ٙبدثت اآليات ُب بدايتها عن قصة الطغياف
ٙبدثت عن قصة الطغياف با٤باؿ ٩بثلة ُب قاركف، ككلتا القصتْب رمز إٔب طغياف اإلنساف ُب ىذه 

 ا٢بياة، سواء با٤باؿ أك بالعلم أك بالسلطاف.

كٚبتم السورة الكرٲبة القصص الورادة فيها كما تبعها من تعقيبات، ٖبطاب موجو إٔب 
 عليو كسلم يبْب فيو قدرة ا على حراسة الدعوة كٞبايتها، كتدمّب قول الظلم الرسوؿ صلى ا

 (.ُِٕٔ، ص َِ: جََِّقطب، كالطغياف. )

 الحصة الثانية: بغي قارون على قومو،ونصيحتهم لو:

﴿ قاؿ تعأب             

               

          

     ﴾.                    :القصص(ٕٔ-ٕٕ) 
 

 سبة اآلية مع ما قبلها:منا

أهنا  بعد  أف أقيمت ا٢بجة على الكفار الذين اٚبذكا من دكف ا أندادا، ظنا منهم  
ستنفعهم، بْب  ا سبحانو كتعأب ٥بم بأنو ىو ا٤بالك ا٢بقيقي كالوحيد ا٤بتصرؼ ُب ىذا الكوف، 

 كأنو جامع الناس ليـو ال ريب فيو، يـو يتربأ األسياد من أتباعهم كيتخلوف عنهم.

كتأٌب ىذه اآليات ٗبثاؿ حقيقي لطاغية، حاكؿ أف ٱبدع الناس بكثرة علمو، فادعى أف  
٤باؿ قد حازه بعلمو كحولو كقوتو، كنسى حوؿ ا كقوتو كقدرتو، كأف ا ىو ا٤بالك ا٢بقيقي ىذا ا

سبحانو -لكل ما ُب ىذا الكوف، كما ادعى أيضا أف ا٤باؿ الذم أكتيو دليل على رضا ا 
 عنو، كٓب يعترب أك يباؿ ٗبصّب الطغاة الذين أىلكوا قبلو. -كتعأب
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 :معاني المفردات

 (ُّٔ: ََِِ)األصفهام، ٘باكز ا٢بق إٔب الباطل ُب حقهم.  عليهمبغى 
ٝبع كنز، كالكنز: ا٤باؿ الذم ال تؤدل زكاتو، أما ا٤باؿ الذم أخرجت  الكنوز

 (ْٔ، ص ٕ، جُْٗٗ )النوكم،زكاتو فليس بكنز، مهما بلغت قيمتو. 
ٝبع مفتاح، كىو الذم يفتح بو األبواب، كعُب بو ىنا: مفاتح ا٣بزائن.  مفاتح

 (ُُٓ، صُٗ، جََُِالطربم، )
تنوء، من نىاءى بو ا٢بمل إذا أثقلو حٌب أىمىالىوي. كالعصبة: ا١بماعة الكثّبة  تنوء بالعصبة

 .(ُْٔ، صُٗ)اآللوسي، ب، ت:ج
 

 التفسير والبيان:

كاف من قـو موسى، أم من بِب إسرائيل، ككاف من كبار ٚبربنا ىذه اآليات بأف قاركف   
 أغنيائهم ُب زمن فرعوف، كلكن ذلك جعلو يطغى كيتعأب على الناس كيتعدل عليهم.

كقد جاء التعبّب عن كثرة مالو بالكنوز، إٰباءن للسامع بأف صاحبها كاف حريصا على  
بعضها فوؽ بعض دكف أف يؤخذ  عدىا كٚبزينها كادخارىا، كبأهنا كانت كثّبة كمَباكمة يوضع

 . ، بتصرؼ(ْٓ، صّ، جُٖٗٗ)ا٣بالدم، منها شيئا. 

كقد نسب اإليتاء  تعأب  ألنو ىو ا٤بنعم على خلقو ٔبميع أسباب الرزؽ، قاؿ تعأب:  
﴿              ﴾،  :كُب ذلك شٌد (ّٓ)النحل .

 .(ِِٖ، ََِِ)خلة، لبلنتباه، ٤با سيدعيو قاركف بعد ذلك ُب ىذا ا٤باؿ. 

كقد ملك قاركف أسباب الوصوؿ إٔب الثراء االقتصادم، كٛبكن من احتكار السوؽ  
كالتجارة، كاحتكار عقوؿ ا١بماىّب الساذجة، حٌب إنو عمد إٔب عمل ٝباعات كثّبة من ا٣بدـ 

 جندىم ٢بماية مالو كحفظ مفاتيحو.كا٢بشم، ك 
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ك٤با رأل قـو قاركف بغيو كتعاليو، حاكلوا رد ه عن ىذا البغي، كإرجاعو إٔب النهج القومي،  
كىو هنج ال ٰبـر األثرياء ثراءىم، كال ٰبرمهم االستمتاع ٗبا كىبهم ا من ماؿ، كلكنو يفرض 

م أنعم عليهم، فقاـ ا٤بؤمنوف بنصح قاركف عليهم القصد كاالعتداؿ، يفرض عليهم مراقبة ا الذ
ٟبس، كىي كما  كإرشاده إٔب الطريقة اإلٲبانية ُب حفظ األموؿ كشكرىا، ُب مواعظ كنصائح

 يلي:

﴿ النصيحة األولى:      ﴾ إف الفرح نوعاف، فرح .
، كالفرح امود كمثل قولو تعأب:  ﴿٧بمود، كفرح مذمـو     

  ﴾،  :كُب ىذا ندب للمؤمنْب بأف يفرحوا بفضل ا كرٞبتو، (ٖٓ)يونس ،
)الَبمذم، قاؿ رسوؿ ا صلى ا عليو كسلم: "من سر ٍتو حسنتيو كساءٍتو سيئتيو، فذلكم ا٤بؤمن". 

. فا٤بؤمن يفرح بفضل ا (ِِٓ، ص ُِٓٔكتاب الفًب، باب ما جاء فيلزـك ا١بماعة، حديث رقم 
ال يفرح بنفسو فرح الغركر الذم ينتج عن التكرب كالبطر، كمثل ىذا  كيفرح برٞبتو ككرمو، كلكنو

﴿الفرح منهي عنو، قاؿ تعأب ُب أسباب استحقاؽ النار:      

             ﴾ . 

كقد جاء التعليل  إال نتيجة ٢بب الدنيا كالرضا هبا. ىذا، كالفرح بالدنيا كزينتها ال يكوف 
﴿ لنهيهم إياه عن البطر ُب قولو:    ﴾ ،فالفرح ىو مانع من ٧ببة ا ،

٧ببة ا تعأب للفرحْب بالدنيا تنبيو على أف عدـ ٧ببتو تعأب كاؼ ُب الزجر عما هني كُب نفي 
 عنو.

 ﴿ النصيحة الثانية:   ﴾. 

: كأف ٯبعل دنياه طريقا آلخرتو، قاؿ تعأب هتم بآخرتو،يفمن الواجب على ا٤بسلم أف  
﴿          ﴾، ( :ُِٔاألنعاـ) كُب نصحهم إياه ،
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 هبذه النصيحة داللة خاصة على أف قاركف قد انشغل بالدنيا حٌب أ٥بتو عن اآلخرة.
﴿ :النصيحة الثالثة     ﴾. 

، كال تَبؾ حظك كنصيبك من الدنيا، كخذ من بطاعة ا ُب الدنياٗبعُب التمس اآلخرة  
)الطربم، دنياؾ ما ينجيك من عذاب ا كعقابو، فبل بد للمؤمن أف يوازف بْب القاعدتْب. 

﴿. قاؿ تعأب: (ٕٔ، ص ُٗ: جََُِ             

                 

 ﴾، ( :ِّاألعراؼ) كُب شطر من حديث أيب جيحىٍيفة عن أبيو، قاؿ: "آخىى النيب .

سلماف كأيب الدرداء، فزار سلماف أبا الدرداء، فقاؿ لو: إف لربك عليك صلى ا عليو كسلم بْب 
حقا، كلنفسك عليم حقا، كألىلك عليك حقا، فأعط كل ذم حق حقو. فأتىى النيب صلى ا 

)البخارم، كتاب  عليو كسلم، فذكر لو ذلك، فقاؿ النيب صلى ا عليو كسلم: صدؽ سلماف".

، باب من أقسم على أخيو ل  .(ِّْ، ص ُٖٔٗيفطر ُب التطوع، حديث رقم الصـو

﴿ النصيحة الرابعة:     ﴾.  أم: كأحسن ُب ىذه الدنيا ب نفاؽ
: ََُِ)الطربم، األمواؿ ُب كجوه ا٣بّب، كما أحسن ا إليك، فوسع عليك، كبسط لك فيها. 

 .(ُِِ، َِج

﴿ النصحية الخامسة:      ﴾. 

بة أف ا يراقبك، كقد يكوف ٗبلء كالظلم كالتمتع ا٤بطلق دكف مراق كالفساد يكوف بالبغي 
صدكر الناس با٢بسد كالبغضاء، كقد يكوف ب نفاؽ ا٤باؿ ُب غّب كجهو، أك إمساكو عن كجهو 

 .، بتصرؼ(ُُِٕص  ،ٓ: جََِّ)قطب، ا٤بشركع. 

  -كاإلفساد ىي ا٢بالة ا٤بقابلة لئلحساف، فعندما ينعم ا سبحانو كتعأب على أحد بالنعم الكثّبة 
فيها، كال يراقب ا سبحانو كتعأب، ف نو سيستخدمها ُب  ا ، كال يراعي حق-كما فعل مع قاركف
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ىبلكو كخسارتو، كحجة عليو عند  اإلفساد، بل يكوف ا٤باؿ بْب يديو كسيلة لئلفساد، كسببا ُب
 .(ّ، صُ: جُٖٗٗ)ا٣بالدم، ربو. 

 

 تفادة من ىذه القصة: الدروس والعبر واألحكام المس

 إف الدركس كالعرب ا٤بستفادة من اآلية كثّبة، أكتفي منها بالدالالت اآلتية:

 الدالالت النفسية:

﴿ُب قولو:  -ُ      ﴾،  ما يدؿ على مبدإ من
مبادئ الَببية، كىو أف من صفات النضج كاالكتماؿ ُب ا٤برء الثباتي أماـ ا٤بثّبات 
كا٤بتغّبات، فبل تضعف نفسو ُب أم من ا٢بالْب، حاؿ ا٣بّب كالشر، كالشغف ُب 

النفس، فيخرجها عن حاؿ ا٣بّب كالنعمة يتمثل ُب شدة الفرح الذم يسيطر على 
 اتزاهنا كاعتدا٥با.

 ضركرة تربية الدعاة على أسلوب ا٢بوار كالتفكّب ا٥بادم. -ِ
الصراع الطبقي أك الصراع االجتماعي ال ينشأ بسبب ظاىرة من ٲبلك كمن ال ٲبلك،  -ّ

بل ينشأ كيقول ُب نفوس الفقراء عند مشاىدهتم ألصحاب األمواؿ فرحْب متباىْب 
 ﴿لذلك حْب يقوؿ اإلسبلـ للمسلم من خبلؿ قصة قاركف: ٗبا عندىم من أمواؿ، 

     ﴾،  ف نو يعاِب الظواىر ا٢بقيقية الٍب تولد ما تولد ُب
 نفوس الفقراء.

 الدالالت التربوية:

إٮبا٥با، على ا٤بؤمن أف يبتغي الدرا اآلخرة، كال يعِب ذلك نسياف حظو من الدنيا أك  -ُ
 كلكن ٯبمع بينهما.
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أحسن ا إٔب عباده، ٗبا منحهم إياه من نعم كعطايا، كأخربىم بأهنم إف شكركه  -ِ
﴿بأف ٰبسنوا الصنع فيها زادىم منها، قاؿ تعأب:        

        ﴾،  :كا خّب اسنْب ٤بن (ٕ)إبراىيم ،
 يقابل إحسانو باإلحساف.

كثرة األمواؿ كعرض الدنيا، إف ٓب ٙبرس بالتقول كاإلٲباف، تنتهي بأصحاهبا إٔب  -ّ
البغي كالتكرب، كما ُب ا٢بديث: "أبشركا كأمِّلوا ما يسرُّكم، فوا ال الفقر أخشى 

دنيا كما بسطت على من قبلكم، عليكم، كلكن أخشى عليكم أف تػيٍبسىط عليكم ال
)البخارم، كتاب ا١بزية كا٤بوادعة، فتنافسوىا كما تنافسوىا، كهتلككم كما أىلكتهم. 

 .(ِّٖ، ُّٖٓحديث رقم: 

 الدالالت االجتماعية:

أٮبية قياـ الدعاة بواجبهم الدعوم ا٘باه أصحاب النفوذ السياسي كاالقتصادم على  -ُ
 حد سواء، كعدـ تركهم كإٮبا٥بم.

كجوب اإلحساف ٣بلق ا تعأب ٩با أنعم بو على عباده، كاإلحساف منو دليل شكر  -ِ
 من ا٤بخلوؽ للخالق.

العلم أمانة ُب عنق من تعلمو، كال بد من القياـ ٕبقو من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن  -ّ
 ا٤بنكر ُب ٝبيع األحواؿ، كخاصة عند انتهاؾ ا٢برمات. 

 نة، كقد تتحوؿ ا٤بنحة إٔب نقمة.إف من األمواؿ كاألكالد ما يكوف فت -ْ

  :قتصاديةالدالالت اال

 الثركة تؤدم إٔب السياسة، ك٥با دكر فعاؿ ُب صناعة القرار السياسي. -ُ
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أف ا تعأب ٓب ييًعٍب على قاركف كثرة مالو، ألف ا٤باؿ ليس مذموما ُب ذاتو، كإ٭با  -ِ
عاب عليو استخدامو ٥بذا ا٤باؿ. فاإلسبلـ يعَبؼ با٤بلكية الفردية، كيقدر ا١بهد 
الفردم ا٤ببذكؿ،،لكنو ُب الوقت نفسو يفرض منهجا معينا للتصرؼ فيو بشكل 

 .(ُِِٕ: ََِّ)قطب، متوازف. 
ُب اإلسبلـ كسيلة لتحقيق رسالة،كليس ىدفا قائما بذاتو، ف ذا ٘بردت ا٢بركة  ا٤باؿ -ّ

االقتصادية عن ضابطها ا٣بلقي، كانقلبت الوسيلة إٔب غاية، انتهى األمر باإلنساف 
إٔب أزمات نفسية كاجتماعية كاقتصادية، فيتحوؿ اإلنساف إٔب خدمة للماؿ بعد أف  

 كاف ا٤باؿ ُب خدمتو.
 كاالعتداؿ ُب إنفاؽ ا٤باؿ، فننفق منو جزء ابتغاء مرضاة ا ُب اآلخرة،ضركرة التوازف  -ْ

كننفق منو جزء على أنفسنا كأىلنا ُب الطيبات، بعيدا عن الَبؼ كالبذخ كا٤بباىاة 
﴿كاإلسراؼ، قاؿ تعأب:      

﴾ ، :الفرقاف(ٕٔ). 

 

 الحصة الثالثة: تمييز القيم بين الكفر واإليمان

﴿ قاؿ تعأب           

                 

                   

           

    ﴾.                               :القصص(ٕٖ-َٖ) 
 

 سبة اآلية مع ما قبلها:منا
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كما تقدـ بو إليو أىل بعد أف ذكرت اآليات السابقة طغياف كبغي قاركف على قومو،  
الصبلح من النصح كاإلرشاد، جاءت ىذه اآليات لتبْب موقف قاركف من نصيحة أىل الصبلح 
من قومو، ككاف موقفو متغطرسا متكربا، بل ادعى أف ذلك ا٤باؿ عبلمة على رضاء ا عنو، كمن 

ا لقومو، حٌب كاف أف شدة ٛباديو ُب الطغياف، كصل بو األمر أف ٱبرج ٗبالو كجنده ُب زينتو مكايد
يفًب ضعاؼ القلوب، فتمنوا مثل ما لو أف يكوف ٥بم، ككما نصح أىل ا٣بّب قاركف، كج هوا 

 نصائحهم إٔب ىذه الفئة ا٤بفتونة ُب أمرىا بتصرفات قاركف.

 :معاني المفردات

أم خرج بكل ما لديو من أمور يزداف كيتفاخر كيتباىى على الناس.  زينتو
 .(ِِٓ-ُِٓ :ََِِ)الدامغام، 

)الز٨بشرم، ب، ت: كيل: أصلو العاء با٥ببلؾ، ٍب استعمل ُب الزجر كالردع  كيلكم
 .(ُِٗ، صّج

التلقية: جعل الشيء ٯبتمع مع شيء آخر، كىو مستعمل ُب اإلعطاء على  ال يلق اىا
)ابن عاشور، ب، طريق االستعارة، أم ال يعطي تلك ا٣بصلة إال الصابركف. 

 .(ُٖٓ: َِت: ج

 

 التفسير والبيان:

نصح ا٤بؤمنوف قاركف بنصائح ٟبس، كقد كانت ىذه النصائح ٗبثابة قارب النجاة لو من  
عذاب ا كعقابو لو ٛبثل هبا، كلكنو رفض نصيحة قومو،، كرد ليهم متعاليا معتدًّ بعلمو كبأف ما 

 أكٌب من ماؿ إ٭با ىو عبلمة رضا من ا سبحانو كتعأب.

 ﴿بعلمو كجهده، جاءت ىذه اآلية: ك٤با اعتد قاركف      

              ﴾، 
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لتنفي عنو ىذا العلم، فلقد أىلك ا كفارا أغنياء قبل قاركف، كانوا أشد منو قوة كأكثر ٝبعا، كٓب 
تدفع عنهم قوهتم عذاب ا، كلكن قاركف ُب عنفوانو كطغيانو غفل عن االعتبار ٗبا حصل، كٓب 

 .(ْٓ، صّ: جُٖٗٗ)ا٣بالدم، يعلم ىذا حٌب يقي نفسو مصارع ا٥بالكْب. 

 ﴿بقولو تعأب: كختمت اآلية        ﴾،  أم ال يستعتبهم

﴿ا، كال يقبل معذرهتم،،ىذا كقولو تعأب:       

   ﴾،  :ككقولو: (ْٖ)النحل ،﴿   

   ﴾،  :فا سبحانو كتعأب إذا أرا معاقبة اجملرمْب ال حاجة بو (ّٔ-ّٓ)ا٤برسبلت ،
إٔب أف يسأ٥بم عن كيفية تلك الذنوب ككميتها، فهو عآب بكل شيء، ال حاجة بو إٔب السؤاؿ. 

 .(ُِٖ، صٓ)ا٣بازف، ب، ت: ج

كبعد رفض قاركف لنصيحة ا٤بؤمنْب من قومو، خطا خطوة أخرل أشد طغيانا كإفسادا:  
﴿        ﴾،  كقد أراد بذلك أف يغيظ ا٤بؤمنْب من قومو، كىو يعلم

أهنم مقهوركف على يد فرعوف ٧بركموف من ا٤باؿ، ككاف الواجب عليو التخفيف عنهم ٗبواساهتم 
. فخرج ُب موكبو حشد فيو كل ما ٲبكن أف يتزين بو كيتباىي، ُب (ُِْ: ََِِ)خلة،  ٗبالو.

غريهم. كقاركف ُب ىذا ا٤بوقف كإف بدا متعاليا ٨بتاال ٗبا استعراض لقوتو ا٤بادية، ليغيظ ا٤بؤمنْب كي
 لديو، إال أنو ما فعل ذلك إال ليخفي عجزه أماـ نفسو التواقة ١بمع ا٤باؿ كتكسبو. 

كعندما رأل قومو ذلك ٙبركت شهوات أصحاب النفوس الضعيفة، ٩بن فتنوا بزينتو، أف 
﴿يكونوا مثلو:                 

 ﴾،  كقد كصف ا ىؤالء ا٤بفتونْب بأهنم يريدكف ا٢بياة الدنيا، فهم ناسوف لآلخرة غّب

طالبْب ٥با، كال راغبْب فيها، كلذلك قاسوا أنفسهم بقاركف، فشعركا بالفرؽ الواسع بينهم كبينو، 
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 ﴿كمن ٍب شعركا با٢بسرة كالفقر، كالذؿ كا٢باجة، كقالوا:         ﴾، 
 فقاركف ُب نظرىم أسعد منهم.

﴿كٓب يكتفوا باإلفصاح عن تلك األمنية، بل إهنم أتبعوا ذلك بقو٥بم:      

، فا٣بظ العظيم عندىم ىو الزينة (ِّٖ، ُّ، ج ََِّ ،)القرطيبأم لذك نصيب من الدنيا  ،﴾ 
كاغَبارىم ٗبا عند قاركف أهنم يريدكف ا٢بياة الدنيا، كمثل ىؤالء لو كا٤باؿ كا٤بتاع، كسرُّ ا٬بداعهم 

 ماتوا على ىذه األمنية لكاف مصّبىم ُب اآلخرة مثل قاركف.

عند ذلك تدخل قـو مؤمنوف صا٢بوف، كصفهم ا تعأب بأهنم أىل علم كصبلح، ٓب  
حوا لقاركف، نصحوا للذين يريدكف ييفتىنوا بقاركف كزينو، كإ٭با قاموا بواجبهم ا٤بنوط هبم، فكما نص

﴿ا٢بياة الدنيا بعد أف فتنوا بزينة قاركف ككنوزه:    ﴾،  كٓب يقصد ا٤بصلحوف

ُب قو٥بم ذلك الدعاء عليهم با٥ببلؾ، بل قصدكا زجرىم كردعهم كحثهم على ترؾ ما ال يرضي 
ا سبحانو كتعأب، فما أعده ا لعباده الصا٢بْب ُب ا١بنة أفضل من زخارؼ الدنيا كهبجتها. 

د ىذا ا٤بعُب قولو ، ألنو باؽ دائم كمستمر ال ينتهي، ك٩با يؤك(ُِٓ، صَِ: جََُِ)الطربم، 
﴿تعأب:                     ﴾، 

 .(ْٔ)الكهف: 

 ﴿فبل كجو للمقارنة بْب نعيم الدنيا كنعيم اآلخرة، فنعيم اآلخرة أيًعد  فقط:   

         ﴾،  :كىذا كقولو تعأب﴿  

        ﴾ ،( :ُٔٓاألعراؼ) فاإلٲباف كالعمل الصاّب، قريناف ال .
، كىذه ا٢بقيقة ال يدركها إال (ِّْ: ََِِ)خلة، يفَبقاف، كال يصلح أحدٮبا دكف اآلخر، 

 ﴿الصابركف، ك٥بذا قاؿ العلماء للمخدكعْب بزينة قاركف:     ﴾ فاإلٲباف .
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ا٢بق، كمثوبة من عند ا الكرمي، ال يػيوىف ق إليو إال كما يتبعو من عمل صاّب، كقوؿ لكلمة 
 الصابركف.

كمن توفيق ا سبحانو كتعأب أيضا لعباده ا٤بؤمنْب أف سخر ٥بم من يعينهم كيؤازرىم ُب  
عمل ا٣بّب كالثبات على ا٢بق  حيث إف أمور الدين، من الصعوبة أف يقـو هبا الفرد كحده، 

﴿كلذلك جاءت    ﴾  .خلة، بصيغة ا١بمع، ترغيبا للمؤمنْب ُب أف يتعاكنوا على ا٣بّب(

 .، بتصرؼ(ِْْ: ََِِ

كهبذا نكوف قد كصلنا إٔب ا٢بلقة األخّبة من امتحاف ا سبحانو كتعأب  
 لقاركف،كسنكمل ا٤بشهد األخّب من ىذه القصة ُب ا٢بصة القادمة إف شاء ا.

 ىذه القصة:  تفادة منمسالدروس والعبر واألحكام ال

 إف الدركس كالعرب ا٤بستفادة من اآلية كثّبة، أكتفي منها بالدالالت اآلتية:

 الدالالت النفسية:

العلم إف ٓب يرافقو التقول يؤدم إٔب الكفر كاإل٢باد غالبا، كُب ذلك دليل على كجود  -ُ
 ارتباط بْب العقل كالقلب، كبأف االستقامة ال تكوف إال هبما معا.

ا٤بتعالوف ال ٰبَبموف مشاعر كأحاسيس الضعفاء منهم، بل يعملوف على إثارهتم البغاة  -ِ
 كٙبدم مشاعرىم.

إف الكرب كالزىو من كسوسة الشيطاف، كىو داء خطّب يصيب بعض القلوب الضعيفة  -4
فيدفعها إٔب الغركر كاإلعجاب بالنفس، كبطر ا٢بق كغمط الناس كانتقاصهم، 

االمتياز عليهم، كما أنو سبب من أسباب قسوة كالشعور باالستغناء، كالرغبة ُب 
﴿القلب كانتكاسو، قاؿ تعأب:     ﴾، 
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﴿، كسبب ٢برماف ا٥بداية، قاؿ تعأب: (ّٓ)غافر:       

      ﴾،  :األعراؼ(ُْٔ). 

  الدالالت التربوية:

 إف حب الدنيا كزينتها يسد على صاحبو منافذ التفكّب السليم، كالتصرؼ الصحيح. -ُ
من الناس من يعكس ا٤بفاىيم كيقلب ا٤بوازين، فيفتخر با٤بادة، كينظر بالنظرة ا٤بادية  -ِ

ا٤بادة، كىذه النظرة الشيطانية ىي كيزف ٗبيزاف ا٤بادة، كيعطي كٲبنع كيغضب من أجل 
 امتداد ٤با سنو فرعوف كقاركف كىاماف، ككل من على شاكلتهم.

ال ينبغي للمسلم أف ينسب ا٣بّب أك الفضل لنفسو إال ٙبدثا بنعمة ا، ألف ا ىو  -ّ
 مصدر ا٣بّب كالفضل كمالكهما ا٢بقيقي.

حفاظ على ا٤بوجود أٮبية الَببية ا١بماعية من الداخل عند حدكث األزمات لل -ْ
 كالتقليل من عدد ا٤بتساقطْب.

﴿ُب قولو تعأب:  -ٓ        

          ﴾ ، :تذكّب ، (ٖٕ)القصص

من ا لكل من يفعل فعل قاركف ُب كل زماف بأف ا سبحانو كتعأب قادر على 
إنزاؿ العذاب ُب أم كقت يشاء، كبأم صورة يريد، ،ُب ىذا األسلوب تعريض غّب 

 مباشر با٤بذنبْب قبل تنفيذ العقاب، كٲبكن للمربْب االستفادة منو ُب ٦باؿ الَببية.
رضاة ا كالنجاة من عذابو، فبل بد أف يتبع ذلك ال يكفي اإلٲباف كحده لنيل م -ٔ

 عمل صاّب، يَبجم ذلك اإلٲباف، إٔب كاقع ملموس مشاىد.
ا٤باؿ يطغى بصاحبو، ككذلك العلم، مع أف العلم كا٤باؿ نعمتاف حىرًمٌّ هبما أف تصلح  -ٕ

هبما النفوس، كتنعم هبما اجملتمعات، ككما حدثنا القرآف عن إضبلؿ ا٤باؿ لصاحبو: 
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﴿        ﴾،  :كذلك حدثنا عن (ٔ-ٔ)العلق ،
﴿إضبلؿ العلم لصاحبو، فقاؿ:          

      ﴾،  :غافر(ّٖ). 
تقرر اآليات حقيقة القيم، فَبخص من قيمة ا٤باؿ كالزينة إٔب جانب قيمة اإلٲباف  -ٖ

كالصبلح، مع االعتداؿ كالتوازف ُب االستمتاع بطيبات ا٢بياة دكف علو ُب األرض كال 
 .(َُِٕ: ََِّ)قطب، فساد. 

من األمر با٤بعركؼ كالنهي عن العلم أمانة ُب عنق من تعلمو، كال بد من القياـ ٕبقو  -ٗ
 ا٤بنكر ُب ٝبيع األحواؿ، كخاصة عند انتهاؾ ا٢برمات.

األمر با٤بعركؼ، كالنهي عن ا٤بنكر، عمل عظيم ال يػيوىف ق إليو إال من ٙبلى بصفة  -َُ
﴿الصرب، كهبذه الصفة اكتسبت األمة صفة ا٣بّبية، قاؿ تعأب:      

       ﴾،  :آؿ عمراف(َُُ). 
فاعلية اختيار الوقت ا٤بناسب للموعظة، كاالستفادة من ا٤بواقف لتوضيح ا٤بعُب،  -ُُ

 كىذا من شأنو أف ٯبعل التعليم أرسخ ُب نفس ا٤بتعلم.

 الدالالت االجتماعية:

كجوب التناصح من أىل اإلٲباف فيما بينهم، كأىل ا٤بعاصي كالذنوب أكثر، فقد  -ُ
جاء ُب ا٢بديث: "الدين: النصيحة، قلنا ٤بن؟ قاؿ: ، كلكتابو، كلرسولو، كألئمة 

)مسلم، كتاب اإلٲباف، باب بياف أف الدين النصيحة، حديث رقم ا٤بسلمْب، كعامتهم". 

 .(ٓٓ، ص َُُ
ول كالصبلح يقود إٔب ٙبقيق القوة االقتصادية، كمن ٍب العلم ا٤بقَبف بالتق -ِ

 السياسية، كالعلم إف ٓب يرافقو التقول يؤدم إٔب الكفر، كفساد الببلد.
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ا٤بنهج اإلسبلمي يربط ظاىرة الصراع االجتماعي بظاىرة سوء استخداـ ا٤بلكية،  -ّ
ج كليس بظاىرة من ٲبلك كمن ال ٲبلك )ا٤بلكية ا٣باصة(، ك٥بذا، ف ف العبل

الصحيح للصراع االجتماعي ال يستهدؼ إلغاء ا٤بلكية ا٣باصة،كغنما يعاِب ذلك 
من خبلؿ ترشيد االستخداـ كالتصرؼ ُب ا٤بلكية ا٣باصة، حٌب كلو كانت ىذه 

 التصرفات من قبل التصرفات ا٤بعنوية.

 :الدالالت االقتصادية

ماؿ من يعمل على ترل النظرة القاركنية للماؿ بأف ا٤باؿ ليس ماؿ ا، إ٭با ىو  -ُ
ٝبعو، كىذا ىو فهم من ينسى ا كيكفره، كىو منطق من ال يسمح ألحد بالتدخل 

 ُب مالو، كيرفض كضع القيود األخبلقية على ٝبع ا٤باؿ، كعلى استثماره كإنفاقو.
إف اغَبار ا٤برء بكثرة مالو ككفرة ثركتو، قد ٰبملو ذلك على التبذير كاإلسراؼ، كمنع  -ِ

 حق ا فيو.

 وخيمة لحصة الرابعة: البغي غاقبتوا

 ﴿ قاؿ تعأب             

                

              

            )القصص: . ﴾ 
ُٖ-ّٖ) 

 

 سبة اآلية مع ما قبلها:منا

جاءت اآليات السابقة لتذكرنا بتمادم قاركف ُب طغيانو، ٍب جاءت ىذه اآليات  
البلحقة، لبياف عاقبتو الوخيمة، ليدرؾ من فًب بقاركف كزينتو، أف إمداد الرزؽ كمنعو، كل ذلك 
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بيد ا سبحانو كتعأب، كأف من أعطي ليس ألنو أفضل ا٣بلق على ا، ككذلك من منع ليس 
 ٥بوانو على ا، كإ٭با كل ذلك راجع إٔب تدبّب كحكمة منو سبحانو كتعأب.

 :معاني المفردات

، ََِّ)القرطيب، خسف ا بو األرض، أم غي بو فيها تعذيبا لو كعقابا.  فخسفنا
 تصرؼ(، بِّٗ، صُّج

ٝباعة من الناس، يفيء إليهم الرجل كيأكم عند ا٢باجة، كتستخدمها  فئة
، َِ، جََُِ)الطربم، العرب ُب كل ٝباعة كانت عونا للرجل كظهر لو، 

 .(ُِٗص
 .(ُٖ، ِٓ)الرازم، ب، ت: جكا٤بعُب: ٓب ٲبنعو أحد من بأس ا كعذابو.  ينصركنو
كلمة مثل )كىٍيحى(، كالراجح ُب معناىا قوؿ من قاؿ: إهنا ٗبعُب )أىٓبٍى(،  كيكأف  

 .(ُُّ، َِ، جََُِ)الطربم، 
 .(َُٗ، ص َِ)ابن عاشور، ب، ت: جعاقبة الشيء آخرتو كهنايتو.  العاقبة

  التفسير والبيان:

 بعد أف ٙبقق االمتحاف لقاركف با٤باؿ كا١باه، فطغى ك٘برب، كٓب يتواضع ليكوف من
ا٤بؤمنْب، آف األكاف ألف يذىب خاسرا ىو كما معو من كنوز، ليكوف ذىابو عربة كعظة ٤بن يعترب، 
فخسف ا كٗبالو كداره األرض، كىكذا كاجو قاركف عذاب ا كحيدا بدكف ناصر كال معْب، 
فقد ذىبت قوتو عنو، كصار أماـ عذاب ا ضعيفا، كذىب عنو حلفاؤه، فتلقى عذاب ا 

 ، كذىبت عنو كنوزه فاستقبل عذاب القرب فقّبا.كحيدا

كقد جاء ا٢بديث عن ا٣بسف ُب قوؿ النيب صلى ا عليو كسلم، ليكوف عربة لكل من 
تكرب كتباىي، يقوؿ عليو الصبلة كالسبلـ: "بينما رجله ٯبيرُّ إزاره من ا٣بيبلء، خسف بو، فهو 

حاديث األنبياء، باب حديث الغار، حديث رقم )البخارم، كتاب أيتجلجل ُب األرض إٔب يـو القيامة" 

 . )يتجلجل فيها: يضطرب، كينزؿ فيها إٔب يـو القيامة(.(ِّْ، ص ّْٖٓ
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إف خبلصة ما يفهم من ا٢بديث أف ا قد خسف برجل تكرب، خرج ٯبر إزاره خيبلء، 
فليس  كأنو ما زاؿ يتجلجل ُب األرض حٌب قياـ الساعة. أما ٙبديد اسم الرجل، كأنو قاركف،

 . (ِْٓ، ََِِ)خلة، بصريح ُب ا٢بديث كال ُب غّبه. 

كبعد أف ىىوىل قاركف كما معو ُب األرض، كشف ذلك قناعى الغفلة كالضبلؿ عن قلوب 
ا٤بخدكعْب، كاستيقظت قلوهبم من جديد، فنطقوا ٗبا ظهر من عجبهم كاستغراهبم، ٩با حدث، 

اف ا، كما أف تضييقو ليس بعبلمة على كاعَبفوا حينها بأف سعة الرزؽ ليس دليبل على رضو 
سخط ا، كندموا على ما صدر منهم من أمنية كاذبة، كانت ستوردىم إٔب التهلكة. فلوال أف 

﴿تداركتم رٞبة ا كعنايتو، ألىلكتهم تلك األمنية، كىذا معُب قولو تعأب: 

        ﴾،  ،بتصرؼ(.ُُّ، ص َِ، جََُِ)القرطيب ، 

كقاركف كإف ٓب ٯبهر بالكفر، لكن اغَباره با٤باؿ، كنسبتو إٔب ما عنده من العلم، جعلو 
﴿يسلك مسلك الكافرين، فكاف ُب عدادىم:      ﴾،  أم ال فبلح ٥بم

ال ُب الدنيا كال ُب اآلخرة، كىذه حقيقة ثابتة، فالعذاب إما أف يكوف بأيدم ا٤بؤمنْب، أك بأيدم 
أم جندم من جنود ا ا٤بتعددة ُب الدنيا، ٍب إف ما ينتظرىم من العذاب األليم ا٤بهْب ُب اآلخرة 

 .صرؼ(، بتِْٓ: ََِِ)خلة، بتصرؼ، ٥بو أشد ٩با كقع ٥بم ُب الدنيا. 

 ﴿ك٤با قاؿ أىل العلم كاإلٲباف سابقا:   ﴾،  جاء ذكر ٧بل الثواب ُب ىذه

﴿اآلية، فقاؿ:           

ككأنو يقوؿ مد صلى ا عليو كسلم: تلك ا١بنة الٍب ٠بعت ٖبربىا، كبلغك كصفها،  ،﴾
 . (ِْٔ: ََِِ)خلة، ٪بعلها حاضرة معدة ٦بهزة للذين ال يريدكف علوا ُب األرض كال فسادا..". 

فمريدك الدار اآلخرة غّب مستعلْب كال متكربين فيها، كىذه دعوة للمؤمنْب ليكونوا 
صا٢بْب مصلحْب متواضعْب، كال يكونوا مستعلْب مستكربين، كقد جاء ُب ا٢بديث أف النيب 
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كتاب )مسلم،  صلى ا عليو كسلم قاؿ: "ال يدخل ا١بنة من كاف ُب قلبو مثقاؿ ذرة من كرب". 

 .(ٕٔ-ٔٔ، ص ُٕٔرمي الكرب، حديث رقم باب ٙباإلٲباف، 

كُب اآلية السابقة قاعدة ثابتة، تتضمن سنة ربانية مطردة، كىي أف العاقبة ٕبسن ا٤بثوبة 
 ال تكوف إال للمتقْب، كأف ا عادؿ ُب ٧باسبتو الكفار، كىو سبحانو رحيم ُب حسن جزائو.

ئة إال ٗبثلها، كٯبزئ ا٢بسنة كىذا من فضل ا العظيم ككرمو الواسع، أف ال ٯبزئ السي
 ﴿بعشر من أمثا٥با، كىو معُب قولو: )فلو خّب منها( ُب قولو تعأب:        

             (ْٖالقصص: ) ،﴾
﴿ . كمن النصوص القرآنية ُب ىذا ا٤بعُب قولو تعأب:(ُّٗ، ص ّ)الز٨بشرم، ب، ت: ج 

              ﴾،  :األنعاـ(

األحاديث النبوية قولو عليو الصبلة كالسبلـ فيما يركيو عن ربو: "إذا ىم عبدم ، كمن (َُٔ
ٕبسنة كٓب يعملها كتبتها لو حسنة، ف ف عملها كتبتها عشر حسنات، إٔب سبع مائة ضعف، كإذا 

)مسلم، كتاب اإلٲباف،  ىم بسيئة كٓب يعملها كتبتها لو حسنة، ف ف عملها كتبتها سيئة كاحدة".

 .(ّٖ، ص ِّْعبدم ٕبسنة كتبت، حديث رقم باب إذا ىم 
 

 تفادة من ىذه القصة: مسالدروس والعبر واألحكام ال

 إف الدركس كالعرب ا٤بستفادة من اآلية كثّبة، أكتفي منها بالدالالت اآلتية:

 الدالالت النفسية:

 إف العربة كالعظة ال تكوف إال ٤بن كيفِّق، فرزقو ا العقل السليم، كحسن اإلنابة، -ُ
كصدؽ التوبة، كىذا يشّب إٔب أف العقل ىو األصل الذم يوجو العاطفة ال 

 العكس.
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إف أصحاب القلوب ا٤بؤمنة، كإف اعَبهتم الغفلة أحيانا، كلكن سرعاف ما ينتبهوف  -ِ
 ﴿كيتعظوف، قاؿ تعأب:          

     ﴾،  :األعراؼ(َُِ). 
 قولو تعأب: )ُب -ّ      

     ﴾ ، بعيدا عن دليل على أنو ينبغي للمؤمن أف ال يكوف
)الز٨بشرم، ب، ت:  كالتفكّب فيها كذلك. اادهتفحسب، بل كعن إر ا٤بعصية 

ُّٗ). 

 التربوية:الدالالت 

 فعالية الَببية باألحداث ُب تربية العقوؿ كهتذيب النفوس. -ُ
 عاقبة الكرب كالتعإب كخيمة. -ِ
كىضىعى ا قاعدة أصيلة ُب الثواب كالعقاب، ال يضاىيها أم تشريع أرضي، مهما   -ّ

جاء با٢بسنة فسوؼ ٯبزيو ا بأفضل منها، كىذا من باب كرمو كاف، كعليو فمن 
 سبحانو كتعأب كفضلو علينا.

 الدالالت االجتماعية:

 كخيم، كالظلم مؤذف ٖبراب العمراف كالديار. البغي مرتعة -ُ
القرابات كالصداقات ال تنفع أصحاهبا، إف ٓب ٯبمعها رباط اإلٲباف ككشائج  -ِ

 ﴿التقول، كما قاؿ تعأب:         

 (ٕٔ)الزخرؼ:  ﴾
 قد يكوف العطاء فتنة كاستدراجا، كليس قرينة الرضا كا٤بودة. -ّ



 

276 
 

إف ُب قياـ ا٤بصلحْب بواجبهم الدعوم أثر ُب رفع ا٥ببلؾ عن العامة كما قاؿ  -ْ
﴿تعأب:         ﴾ ،

 .(ُُٕ)ىود:
إذا أراد ا إنزاؿ العذاب فما من قوة ُب الوجود تقدر على صرفو، قاؿ تعأب:  -ٓ

﴿          

  ﴾ :األنعاـ(ُٕ). 
إف تقتّب الررزؽ ليس عبلمة على سخط ا، كما أف سعة الرزؽ ليست دليبل  -ٔ

على رضوانو عن العبد، كلو كاف السعة ُب الرزؽ دليبل على الرضواف، ٤با كانت 
عاقبة قاركف أف ٱبسف بو ا األرض، إ٭با السعة ُب الرزؽ امتحاف من ا 

 لعباده.

 

 

 

 

 

 

 (3رقم )ملحق 

 دليل المعلم فى تنفيذ دروس المقترحة فى القصص القرآنى

 الحصة األولى: قارون في القرآن الكريمخطة تنفيذ 



 

277 
 

 األىداف السلوكية:

 يتوقع من الطالب أف: 

 يتتبع كركد قصة آدـ عليو السبلـ ُب القرآف الكرمي. -ُ
 القرآف.يستنتج أىم األفكار الٍب تضمنتها مواطن كركد اسم قاركف ُب  -ِ
 يوضح ا٤بوضوعات الٍب حوهتا اآليات من سورة القصص. -ّ
 .سورة القصصمن  قاركفقصة  موقعدد ٰب -ْ
 يعرب عن أثر السياؽ القرآم على ا٤بعُب. -ٓ

  

 الوسائل التعليمية:

 شفافيات. -جهاز عرض  -السبورة كملحقاهتا  -ا٤بصحف الشريف 

 المتطلبات األساسية:

أف يوضح الطالب منهج القرآف الكرمي ُب ا٢بديث عن األمم السابقة ُب ضوء دراستو 
 لقصة قاركف. 

يتم ٙبقيق ىذا ا٤بتطلب عن طريق مناقشة الطبلب شفويا ُب إجابة السؤاؿ التإب: ُب 
 ضوس دراستك لقصة قاركف، كضح منهج القرآف الكرمي ُب ا٢بديث عن األمم السابقة. 

 التقويم الوسائل ت واألنشطةاإلجراءا األىداف
   عرض مقطع مرئي يتضمن أحداث قصة قاركفٛبهيد:  

يتتبع كركد 
قصة آدـ 
عليو السبلـ 

 يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ باتباع التإب: 
ا٤بعجم ا٤بفهرس أللفاظ  البحث العملي ُب  -ُ

القرآف  الكرمي كحصر عدد مرات كركد اسم 

مبلحظة مدل  شفافيات
فاعلية كمشاركة 

 الطبلب.
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ُب القرآف 
 الكرمي.

 

 قاركف ُب القرآف.
مناقشة الطبلب شفويا ُب عدد مرات   -ِ

 كركد قصة قاركف ُب القرآف.
يستنتج أىم 

األفكار 
الٍب 

تضمنتها 
مواطن كركد 
اسم قاركف 

 ُب القرآف.

يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ عن طريق عرض ا٤بواطن  
األربعة الٍب كرد فيها اسم قاركف ُب القرآف الكرمي كمن 
ٍب يناقش ا٤بدرس شفويا مع الطبلب إجابات األسئلة 

 التالية:
 إٔب أم قـو ينسب قاركف. -ُ
اقَبف اسم قاركف ُب القرآف ٗبوسى عليو  -ِ

السبلـ، كاقَبف أيضا بفرعوف كىاماف، 
قَباف ا٠بو بكل من ىذه فما داللة ا

 الثبلثة؟
 

علِّل اقَبف  اسم  جهاز عرض
فرعوف كىاماف 
كقاركف ُب 

 القرآف الكرمي. 

يوضح 
ا٤بوضوعات 

الٍب حوهتا 
اآليات من 

سورة 
 القصص.

 تعريفا بسورة القصص.  يقدـ الطبلب تعريفا 
تعرض اآليات من سور القصص بالتدريج، كأثاء 

أماـ كل موضوع ذلك يستوقف ا٤بعلم التبلميذ 
من ا٤بوضوعات الٍب ٙبدثت عنها سورة 

 القصص.

  جهاز عرض
+ 

السبورة 
 كملحقاهتا

ما عبلقة 
مواجهة ٧بمد 
صلى ا عليو 
كسلم للمشركْب 

 بقصة قاركف؟

ٰبدد موقع 
قصة قاركف 
من سورة 

 القصص.

يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بالعمل ُب ٦بموعات سداسية 
 كفقا للخطوات التالية:

ا٤بدرس عددا من ا٤بصاحف لكل يوفر  -ُ
 ٦بموعة.

يكلف ا٤بدرس طبلب كل ٦بموعة بالبحث  -ِ
عن إجابة األسئلة التالية من خبلؿ تصفح 

 سورة القصص:
 ما القصص الٍب كرد ذكرىا ُب السورة؟

ما ترتيب قصة قاركف بْب قصص 

ا٤بصحف 
 الشريف

+ 
السبورة 
 كملحقاهتا

جاءت قصة 
قاركف ُب سورة 
القصص ٗبا 
يتناسب مع 
موضوع السورة، 

 كضح ذلك؟
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 السورة؟
ما ا٤بوضوع الذم ٯبمع بْب قصص 

 السورة؟
األسئلة يناقش ا٤بدرس مع الطبلب إجابات  -ّ

 شفويا.
يعرب عن 
أثر السياؽ 
القرآم على 

 ا٤بعُب.

عن طريق جذب أنظار ا٥بدؼ ىذا يتم ٙبقيق 
الطبلب إٔب  تناسب موضوع قصة قاركف مع السياؽ 

 الٍب كردت فيو. 

عبلقة قصة  ما 
قاركف بغّبىا من 
القصص الواردة 
ُب نفس 

 السورة؟
ما ا٤بوضوع الذم ٯبمع القصص  التقويم الختامي: 

 الثبلث الواردة ُب سورة القصص؟
 
 
 
 

 

 ا٤بتابعة
 ك

ىات من كركد اسم قاركف ُب القرآف نشاط بيتي:   اإلرشاد
الكرمي ما يدؿ على أف الثركة تؤدم إٔب السيادسة، كأف 

 دكر فعاؿ ُب صناعة القرار السياسي كاالقتصادم.٥با 
 

 الحصة الثانية: بغي قارون على قومو ونصيحتهم لوخطة تنفيذ 

 األىداف السلوكية:

 يتوقع من الطالب أف: 

 يقرأ اآلية الكرٲبة قراءة جهرية صحيحة. -ُ
 ٰبدد العبلقة الٍب تربط بْب اآليات. -ِ
 يفسر معام ا٤بفردات الصعبة ُب اآلية. -ّ
 ( من سورة القصص.ٰٕٔبلل ا٤بعام الضمنية كالظاىرية الواردة ُب اآلية رقم ) -ْ
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ذكر ا٢بكمة من تعدد األساليب الواردة ُب اآليات الٍب تتحدث عن نصيحة قـو ي -ٓ
 قاركف.

 يستنتج ما تشّب إليو اآليات. -ٔ
 تعرب عن حاؿ ا٤باؿ إف ٓب يكن مصحوبا بالَببية. -ٕ

 الوسائل التعليمية:

 السبورة كملحقاهتا . -شفافيات  –اؽ عمل أكر  -جهاز عرض 

 المتطلبات األساسية:

 أف يوظف الطبلب ظاىر السياؽ القرآم ُب توليد ا٤بعام

يتم ٙبقيق ىذا ا٤بتطلب ٗبناقشة الطبلب شفويا ُب اإلجابة على السؤاؿ التإب: عبلـ 
 يدؿ اقَباف اسم قاركف ُب القرآف بفرعوف كىاماف.

 التقويم الوسائل واألنشطةاإلجراءات  األىداف
هتيئة ركحية: ما منهج القرآف الكرمي ُب ٛبهيد:  

 ا٢بديث عن األمم السابقة؟
  

 
يقرأ اآلية الكرٲبة 
قراءة جهرية 

 صحيحة.
 

 يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ باتباع التإب: 
يستمع  الطالب لتبلكة اآلية  -ُ

 الكرٲبة.
يتلو ا٤بدرس اآلية الكرٲبة تبلكة  -ِ

 جهرية صحيحة.
يكلف ا٤بدرس الطبلب اجمليدين  -ّ

  .صحيحةبصورة  اتبتبلكة اآلي

مراعاة مدل صحة  جهاز عرض
 ككضوح القراءة

ٰبدد العبلقة 
الٍب تربط بْب 

 اآليات.

من خبلؿ عرض اآليات السابقة كاآليات 
البلحقة للنص، كٙبديد نقاط التبلقي بينهما 

 ىذا ا٥بدؼ. ٙبقيق يتم 

ما ىي نقطة  جهاز عرض
التبلقي بْب قصة 
قاركف كقصة 
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مواجهة سيدنا 
رسوؿ ا عليو 

 كسلم ٤بخالفيو.
يفسر معام 
ا٤بفردات الصعبة 

 ُب اآلية.

مناقشة عن طريق  ا٥بدؼىذا يتم ٙبقيق 
مفاٙبو  –الكنوز    -بغى  :ا٤بفردات الصعبة

 .-تنوء بالعصبة  –تفرح  –

استخدـ كلمة  جهاز عرض
)الفرح( ٗبعناه 
 ا٤بذمـو من  تعبّبؾ.

 
ٰبلل ا٤بعام 

الضمنية 
كالظاىرية الواردة 
ُب اآلية رقم 

( من سورة ٕٔ)
 القصص.

 

 استخداـ طريقْب: ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بيتم 
الطريقة األكٔب: ا٤بناقشة الشفوية بطرح األسئلة 

 التالية:
ىات من اآلية الدالالت اللغوية  -ُ

الدالة على كل ما يأٌب: )تعإب 
كثرة كنوز   –قاركف على قومو 

 ٛبادم قاركف كبغيو(. –قاركف 
( ا٤بوضع ٕٔىات من اآلية رقم ) -ِ

الذم يشّب إٔب أف قاركف كاف 
٧بتكرا ألفكار كعقوؿ من حولو ٗبا 

 ٲبلكو من الثركة؟
ُب قولو تعأب: )إذ قاؿ بو قومو ال  -ّ

رح(، هني كتعليل للنهي، كضح تف
 ذلك؟

الطريقة الثانية: تنفيذ عمل كتايب يتضمن 
السؤاؿ التإب: اخَب اإلجابة الصحيحة ٩با 

 يلي:
من كجهة نظرؾ، ما  الشعور الذم انتاب قـو 

 فرعوف ككاف دافعهم لقيامهم بدعوة قاركف؟
رجاؤىم لقاركف بأف يعطيم  –حبهم لقاركف 

إحساسهم بواجبهم ُب الدعوة إٔب  –من مالو 

السبورة 
 كملحقاهتا

+ 
الكراسات 

 الصفية

مٌب يطلق على ا٤باؿ 
   ا٤بدفوف اسم كنز؟
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 خوفو من قاركف. –ا 
يذكر ا٢بكمة 
من تعدد 
األساليب الواردة 
ُب اآليات الٍب 
تتحدث عن 
نصيحة قـو 

 قاركف.

 استخداـ طريقْب: ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بيتم 
تنفيذ عمل كتايب يتضمن الطريقة األكٔب: 

السؤاؿ التإب: قاـ ا٤بؤمنوف بنصح قاركف 
كإرشاده ُب مواعظ ٟبس، كضٍِّح ذلك عن 

 طريق ٙبديد كٙبليل ىذه ا٤بواعظ ا٣بمس؟
 الطريقة الثانية:

 ا٤بناقشة الشفوية بطرح األسئلة التالية:
كابتغ فيما آتاؾ ا الدار ﴿قاؿ تعأب: 

، ما ﴾تنس نصيبك من الدنيا اآلخرة، كال
عبلقة ا١بزء األكؿ من اآلية با١بزء الثام، أىي 

 عبلقة طردية أـ عكسية؟

 شفافيات
+ 

السبورة 
 كملحقاهتا

+ 
الكراسات 

 الصفية

ما ا٢بكمة من تعدد 
األساليب الواردة 

 (؟ُٕٔب اآلية رقم )

يستنتج ما تشّب 
 إليو اآليات.

 

كل خطوة يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بالتزامن مع  
من خطوات تنفيذ الدرس عن طريق طرح كرقة 
عمل كالبحث ُب ٧بتواىا ُب ٦بموعات 

 سداسية.

انظر كرقة 
 (ُعمل )

مبلحظة مدل 
فاعلية الطبلب 

 كمشاركتهم

تعرب عن حاؿ 
إف ٓب يكن ا٤باؿ 

 مصحوبا بالَببية
 .كالتقول

 

يتم ٙبقيق ىذا ا٥بدؼ بالَبكيز على األفكار 
 درس:التالية أثناء شرح ال

ما ذا كاف عاقبة قاركف عندما أساء استخدـ 
 مالو؟

ضرب األمثلة من القرآف على ٭باذج أساءت 
 استعماؿ ا٤باؿ كٓب تراع حق ا فيو؟

ما ىي نقاط التبلقي بْب قصة قاركف كقصة 
 أصحاب ا١بنتْب؟

ىات من القرآف  
مثاال على ا٤باؿ 
الذم ال ينفع 

 صاحبو.

صٍف الشعور الذم انتاب  التقويم الختامي: 
 ا٤بؤمنْب من قـو قاركف عند نصيحتهم لقاركف.

ما الدكافع الٍب كانت سببا ُب بغي قاركف على 
 قومو؟

 
 
 
 

 ا٤بتابعة
 ك

 اإلرشاد
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اإلجابة على سؤاؿ نشاط رقم نشاط بيتي:  
(ُ.) 

 

 

 (9ورقة عمل رقم )

 ﴿قاؿ تعأب:                

                

          

    ﴾ :القصص( ،ٕٔ-ٕٕ.) 
 
 

ما استنتج من اآلية السابقة أىم الدركس ا٤بستفادة، ٍب اكتب كل كاحد منها ٙبت 
 يناسبو من الدالت التالية:

 التربويةالدالالت  النفسيةالدالالت 
 

 الدالالت
 االجتماعية

 االقتصاديةالدالالت 

 
 
 
 
 

 

   

 (9رقم )نشاط بيتي 

 ﴿قاؿ تعأب:                
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      ﴾ :القصص( ،ٕٔ-ٕٕ.) 
 
 

عزيزم الطالب: أمامك ٝبلة من األفكار، كما عليك سول توظيفها ُب استنتاج مواطن كركدىا 
 ُب النص القرآم:

  :كاالعتداؿ ُب إنفاؽ األمواؿضركرة التوازف الفكرة األكٔب. 
  الفكرة الثانية: كثرة األمواؿ كعرض الدنيا، إف ٓب ٙبرس باإلٲباف كالتقول، تنتهي بصاحبها

 إٔب البغي كالتكرب.
  :العلم أمانة ُب عنق من  تعلمو الفكرة الثالثة. 
  :فضل العآب على العابد.الفكرة الرابعة 
  :ت.ا٤بسارعة ُب عمل الطاعاالفكرة ا٣بامسة 
 .الفكرة السادسة: من صفات النضج ُب ا٤برء الثبات أماـ ا٤بثّبات كا٤بتغّبات 
 .الفكرة السابعة: التنوع ُب ا٣بطاب الدعوم كالَببوم 

 الفكرة الثامنة: مواجهة كعبلج اإلسبلـ ٤بظاىر الصراع االجتماعي.
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 قائمة بأسماء األساتذة المحكمين لعبارات االستبيان:

 األستاذ  الدكتور/ أسامة ٧بمد سليم، كلية اآلداب، جامعة قناة السويس. -ُ
الدكتور/ ٧بمد ثام إبراىيم، قسم اللغة العربية، كلية الَببية، جامعة أٞبد بللو زاريا،  -ِ

 نيجّبيا.
الدكتور/ حبيب يوسف الميطو، قسم اللغة العربية، كلية الَببية، جامعة أٞبد بللو زاريا،  -ّ

 نيجّبيا.
 تور/ ٘بام يوسف، قسم اللغة العربية، كلية الَببية، جامعة أٞبد بللو زاريا، نيجّبيا.الدك -ْ
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الدكتور/ يهوذا سليماف إماـ، أستاذ مساعد بقسم اللغة العربية، كلية اللغات األفريقية،  -ٓ
 جامعة أٞبد بللو زاريا، نيجّبيا.

كلية الَببية، جامعة أٞبد اإلدارة كالتخطيط،  قسم أمْب الدف شريح،  \األستاذ الدكتور   -ٔ
 بللو زاريا، نيجّبيا.

يوسف صاّب مدح ، عميد مركز ا٥بدل للَببية اإلسبلمية كالعلـو ك٧باضر  \الدكتور   -ٕ
 ٔبامعة كالية كادكنا.

 سعد طاىر رابع ، عميد معهد األكادٲبية األزىرية. \الدكتور   -ٖ

 
 


