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 : البحح ملخص

قترحة قائمة عمى المدخل القيمي وقياس فاعميتيا ييدف البحث الحالي إلى بناء وحدة م     
لدى تالميذ الصف الرابع  المغويةالطالقة  وميارات مفرادات المغة العربيةفي تنمية بعض 

 من مدرستي اإليمان اإلبتدائية وتمميذة ا( تمميذً 04تكونت عينة البحث من ) وقد، االبتدائي
استخدم البحث األدوات و ، ية بمحافظة المنوفيةوالسيدة عائشة التابعة إلدارة السادات التعميم

نتائج ما يمي: الأظيرت و  ،اإلبداعيةالمغوية الطالقة ، ومقياس المفرادات المغوية : اختباراآلتية
 تالميذ( بين متوسطي درجات 4040وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )

التطبيق لصالح الختبار المفرادات المغوية البعدي و  ين القبميالتجريبية في التطبيق ةالمجموع
تالميذ ( بين متوسطي درجات 4040ووجود فروق ذات احصائية عند مستوى داللة ) ،البعدي

لصالح  اإلبداعيةالمغوية الطالقة لمقياس  البعديو  ين القبميالتجريبية في التطبيق المجموعة
ثقل الحصيمة المغوية بىتمام أوصى البحث بضرورة االوفي ضوء النتائج ، التطبيق البعدي

مناىج المغة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية من خالل تضمين ميارات الطالقة المغوية  وتنمية
 .القصص القرآني واألحاديث النبوية الشريفة وأ لبعض النصوصالعربية 

 المغوية الطالقة  –المفرادات المغوية –: المدخل القيمي الكممات المفتاحية 

Abstract: 

     The present research aims to building a proposed unit in teaching Arabic 

language based on the value entry and measuring its effectiveness in 

developing some linguistic concepts and creative linguistic fluency skills in 

fourth grade primary students. The research sample consisted of (40) students. 

The results revealed that: There are statistically significant differences at the 

level of significance (0.01) between the mean scores of students of the 

experimental group in the pre and post language concepts test in favor of post 

application, and there are statistically significant differences at the level of 

significance (0.01) between the mean scores of the experimental group students 

in the pre and post applications of the creative linguistic fluency scale in favor 

of the post application.  

Key words: Value entry, language vocabulary, creative linguistic fluency. 
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  مكدم٘:

تعد المغة العربية ىي المغة الوحيدة التي اختارىا اهلل عز وجل لوحيو وكتابو الخالد القرآن     
نزلناه قرءانا عربيا الكريم الذي حفظو اهلل وُحفظت المغة العربية بحفظو بقولو تعالى: "إنا أ

حافظت  (، وىي من أقدم المغات، وىى من المغات النادرة التي2)يوسف:لعمكم تعقمون 
 (220: 2402واستمرت عمى أصوليا وكمماتيا وفصاحتيا دون أي تغيير )إبراىيم الحارثي،

لتعميم المغة العربية أىداف كثيرة منيا: إكساب وتنمية معارف وميارات الطالب المغوية، و     
 والفكرية، واألدبية وتمكنو من التعامل مع المضمون العممي لممواد، وتعزز اإليمان بالتراث
الذي استوعبتو المغة العربية والصمة العميقة بين اإلسالم والعروبة، وترسيخ العقيدة 
اإلسالمية، ويعزز القيم اإلجتماعية واألخالقية من خالل نصوص القرآن الكريم، الحديث 
الشريف، وفنون النثر ) كالقصص، والمواعظ، الخطب، والمناظرات(، والنصوص الشعرية، 

ة تعمم العربية؛ حيث ييتم بقراءة الكممات الواردة في المصحف، واإلقبال واالنتباه إلى أىمي
عمى االستعمال المستمر والصحيح لممفردات المغوية الصحيحة وكذلك تنمية االبداع المغوي 

 (                                         02 -ـ24: 2400، )محمد فضل اهلل لدى التالميذ0
رادات واأللفاظ إحدى الخصائص التي تميزىا المغة العربية عن باقي وتعد كثرة المف      

المغات؛ حيث ويحتوي معجم المغة العربية عمى أكثر من مميون مفردة؛ مما جعمو يصنف 
 (0      041: 2443 )عمي وافي، ضمن أكثر المعاجم المغوّية الغنّية بالمفردات والّتراكيب

ضيق األفق محدود القراءة واالطالع، و بتدائية قميل الخبرة إال أن التمميذ في المرحمة اإل     
يحتاج دائما إلى أن نمده بما ينقصو من ألوان الخبرة والثقافة، وكتاب القراءة ذو الموضوعات 
المتنوعة يتكفل بإشباع ىذه الحاجات إلى حد مقبول، لذا من الميم اإللمام بموضوعات 

)عبد العميم  ممين وبخاصة تالميذ المرحمة اإلبتدائيةالقراءة التي تحسن وتطور خبرات المتع
 0(000: 2443إبراىيم،

وقد أشات بعض الدراسات السابقة إلى تدني وقمة المفرادات المغوي لدى تالميذ المرحمة  
( والتي ىدفت إلى تنمية المفردات 2400) اإلبتدائية ومنيا دراسة كل من: دالل أبو الييجاء

الرابع األساسي باستخدام برنامج تعميمي محوسب، وعيطة عبد  المغوية لدى طمبة الصف
( التي ىدفت إلى ضرورة العناية االىتمام بتدريس المفردات 2404المقصود وعصام خطاب )

المغوية غير المألوفة واستيعاب مدلوالتيا، والتنوع في طرائق عرض المفردات، ووائل صالح 
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تنمية المفردات واإلستيعاب القرائي لدى تالميذ ( والتي ىدفت إلى استخدام 2404السويقي )
 الصف الثالث اإلبتدائي باستخدام استراتيجية التعمم المتمايز في تدريس القراءة0

وكما أن غزارة المفرادات وتنميتيا لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية يدفع التالميذ إلى التمكن     
وية اإلبداعية تمكن التالميذ من رؤية ماال يراه فالطالقة المغ ؛الطالقة المغوية اإلبداعيةمن 

اآلخرون من أفكار ومعاني ومترادفات، وأن يتعامل مع الكممات والمعاني والعبارات والجمل 
بأسموب غير مألوف، وىذا ما يدعو إليو القرآن الكريم الذي عجز البشر عن معرفة ما بداخمو 

معاني اآليات واإلبداع في تفسير آياتو، وىذا  حتى يومنا ىذا فيو دائما الباعث لمتفكير وراء
 يعد أيضا من أىداف تعميم المغة العربية وىو تنمية التفكير واإلبداع لدى التالميذ0

الفرعية  ىي إحدى الميارات بمسمياتيا المختمفة وأنواعيا في أن الطالقة أحد يختمف ال    
 تدفق وسرعة التفكير، نمو عمى تدل   في ميارات اإلبداع، كما أنيا الرئيسة تكن لم إن

فيي  الرئيسة؛ التفكير ميارات عن الطالقة معنى نعزل أن الممكن من وليس االستجابات
المتنوع، كما أنيا تدفع الفرد نحو التحرر من القيود والعوائق التي تعيق نشاط  لالنتاج مفتاح

 0(02، 2403)سماء تركي: وحركة التفكير
ف ة الطالقة المغوية إال أن ىناك دراسات أشارت إلى تدني وضعوعمى الرغم من أىمي     

ومنيا دراسة كل من: جمال العيسوي  تالميذ المرحمة اإلبتدائية في ميارات الطالقة المغوية
( التي استخدمت أسموب القدح الذىني في تنمية بعض ميارات الطالقة المغوية، ودي 2441)

التي ىدفت الى تنمية بعض ميارات الطالقة و  De Jong, et al (2013) وأخرون جونج
المغوية وتأثيرىا عمى  وىي طالقة التحدث ومدى تأثير االختالفات الفردية في المعرفة المغوية

( التي ىدفت إلى تعرف مدى توفر ميارات التفكير 2403طالقة التحدث، دعاء حاتم حالق )
حمقة األولى من التعميم األساسي من اإلبداعي في كتب المغة العربية المقررة عمى تالميذ ال

 وجية نظر معممييم0 
ونظرا ألن مرحمة التعميم األساسي من أخطر المراحل العمرية لمفرد فيي تأسيس لمفرد       

وتأىيل لو لممراحل التعميمية العميا لذا يحاول البحث الحالي أن يقدم وحدة مقترحة قائمة 
ثة وىو المدخل القيمي وذلك لتنمية بعض مفرادات مدخل من مداخل التدريس القديمة الحدي

 لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية0المغة العربية وميارات الطالقة المغوية 
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تعد التربية شرطا أساسيا لمتنمية والتطور البشري الدائم الذي تدعو إليو كل و  
، ي واإلجتماعي والجسميعقمي والنفسث تغير إيجابي في تكوين الفرد الالمجتمعات، فيي ُتحد

من الوسائل الميمة لتنمية الفرد لكي يتمكن من التكيف مع البيئة والمجتمع من  كما أنيا
افيا، وحضاريا؛ لثقل شخصية حولو، فيي السبب في إرتقاء اإلنسان إجتماعيا، وأخالقيا، وثق

  0الفرد
 بناءىميتيا فالقيم تساعد في نظرا أل ؛في توجيو العممية التربوية ميماتمعب القيم دورا و       

قيم ، فالحكم عمى السموك لدى األفراد من خالل فيمو وسموكوشخصية الفرد من خالل تحميل 
أعمال تعبر عن سموكيات و يظيره من  معايير شخصية تعكسيا سموكيات الفرد عن طريق ماو 

 0(22: 2442،الصمدي )خالد  مدى توافقو مع القيم
أمس الحاجة الى ترسيخ القيم المواجية لتحديات العصر والثورة  نحن في فى وقتنا الحالىو 

اليائمة لالتصاالت التى نشيدىا والتى أوشكت أن تعصف بكل ما غرس فينا من قيم وأخالق 
 نبيمو؛ ولذا من الضروري االستعانة بالقيم في مرحمة مبكرة لكي تكون بمثابة البذور األولي

 الفرد، ورغباتو، وميولو، واتجاىاتو، وسموكو بشكل عاملمشخصية؛ حيث يتم فييا رسم مالمح 
 (.71: 4002)سعد رياض ،

قاعدة بيدف تأسيس والمدخل القيمى يؤصل المعنى والمبنى المرتبط بمنظومة القيم،       
العالقات المجتمع و وغيرىا من القيم التي تحافظ عمى المساواة والحرية والعدل التعاون و 
ىي دعامة أساسية لكل ألنو منبثق من القيم التي  ؛العممية التعميميةيو جوىر ف، المجتمعية
، فيي تقود الفرد لمتكيف بالغة فى الميدان التربويال مما يظير أىميتو ،المجتمعمن الفرد و 

الشيوات، أما النزوات و تعمل عمى ضبط  كما ،األمان والخيرمجتمعو وتوجيو نحو  أفرادمع 
تقوم بتنظيم العالقة بين االفراد  متماسكأ ليس بو صراعات كما المجتمع فيى تجعل منو كيانأ

مما يزيد من  ،المجتمع مما يؤدي إلى االنتماء وتماسك ،داخل المجتمع وبين الفرد ومجتمعو
 0( 2443:22، دالزبو ماجد استقراره وتقوي عالقاتو مع العالم )

ية الشريفة وىما الدعامة وينبثق المدخل القيمي من القرآن الكريم والسنة النبو       
األساسية لمنيوض بالفرد فالقرآن الكريم يدفع التمميذ لمتأمل الدائم والتفكير وينمي حصيمة 
التمميذ المعرفية والمغوية المختمفة وكذلك السنة النبوية وقصص الصحابة والمرسمين بما فييا 

ة المدخل القيمي فقد أكدت من مثل وأخالق وقيم يمكن االقتداء بيا في حياتنا، ونظرا ألىمي
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     بعض الدراسات إلى ضرورة االىتمام باستخدامو في تدريس المغة العربية0
 قد أشارت دراسات السابقة إلى فاعمية المدخل القيمي في تنمية ميارات التالميذف       

(  التي ىدفت إلى استخدام الوسائل واألساليب 2445) محمد إدريس :ومنيا دراسة كل من
بمحمية جبل  ياألساسالتعميم ة ملتعميمية النبوية في تدريس مادة التربية اإلسالمية بمرحا

لشريعة اإلسالمية الوثيقة بين مقصد ا العالقةوالتي تناولت  (2402ورضوان السيد )أولياء، 
والمتمثمة سالمية من الشريعة اإلتنبثق لذا نجد أن مصادر القيم األخالقية القيمي؛ والمدخل 

، إلجماع (اواتفاق الفقياء )، ةالنصوص الدينيالقصص القرآني، و القرآن والسنة النبوية ) في
والقياس المتمثل في مساواة حكم شرعي لقضية والعرف المتمثل فيما اعتاد عميو الفقياء، 

إلى دراسة القيم  (,Mashiogungh 2400) دراسة ماشيوجونغ، كما ىدفت شبيية بو
مستنبطة من القصص القرآني؛ ألنيا أكثر المواضيع تكرارا في القرآن السموكية واألخالقية ال

لتفسير وعموم القرآن ينصب عمييا، كما استخدمت دراسة شوق وأكبر إىتمامات الباحثين في ا
( المدخل القيمي في تنمية ميارات الفيم القرائي والقيم األخالقية لدى طالب 2424ابراىيم )

ت النتائج فاعمية البرنامج المقترح القائم عمى المدخل القيمي ، وأظير الصف الثاني الثانوي
  في تنمية القيم األخالقية والفيم القرائي لدى الطالب0

لذا يستخدم البحث الحالي المدخل القيمي في تنمية ميارات الطالقة المغوية ومفرادات       
دى تالميذ الصف الرابع بية لالمغة العربية من خالل تقديم وحدة مقترحة في تدريس المغة العر 

 ، وفيما يمي عرض لمشكمة البحث وتحديدىا0اإلبتدائي
 مشلل٘ البحح:

ى لدالمغوية المفردات المغوية وتدني ميارات الطالقة  ضعفتتحدد مشكمة البحث في     
دراسة لطفي فيانا : مثل دراسةالدراسات السابقة تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي والتي أظيرتيا 

 De وأخرون(، ودي جونج 2402(، ريم عبد العظيم )2402(، عبد اهلل الياشمي)2403)
Jong, et al (2013) الدراسة االستطالعية التي قامت بيا الباحثة عمى عينة ، وكذلك

( تمميًذا من مدارس مختمفة تابعة 24عشوائية من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي قواميا )
بمحافظة المنوفية؛ حيث تم إجراء اختبار الطالقة المغوية ، فأظيرت  إلدارة السادات التعميمية

% من التالميذ يعانون من ضعف في ميارات الطالقة المغوية اإلبداعية، 40النتائج أن 
% من التالميذ لدييم ضعف في 3204واختبار أخر في المفرادات المغوية وكانت النتيجة أن 
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مت الباحثة بتحميل منيج المغة العربية لمصف الرابع المفرادات المغوية، ونتيجة لذلك قا
اإلبتدائي فكانت نتائج التحميل ىو خمو المنيج من أي نصوص أو قصص قرآنية أو أحاديث 
شريفة، ومن ىنا جاءت فكرة البحث الحالي وىي بناء وحدة مقترحة قائمة عمى المدخل 

ث الشريفة لتنمية بعض القيمي الذي يعتمد عمى النصوص والقصص القرآني واألحادي
المفرادات المغوية وبعض ميارات الطالقة المغوية لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي، ومن ىنا 

 تحددت مشكمة البحث الحالي في السؤال الرئيس التالي:
فاعمية وحدة مقترحة قائمة عمى المدخل القيمي لتنمية بعض المفردات المغوية وميارات  ما

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؟ اإلبداعية الطالقة المغوية
 ويتفرع من ىذا السؤال الرئيس األسئمة الفرعية التالية:

 الالزمة لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؟ المغوية الطالقة المغوية اإلبداعيةما ميارات  00
وية ما التصور المقترح لموحدة القائمة عمى المدخل القيمي لتنمية بعض المفردات المغ 20

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؟ المغوية اإلبداعية الطالقةوميارات 
ما فاعمية الوحدة المقترحة القائمة عمى المدخل القيمي في تنمية بعض المفردات المغوية  20

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؟
الطالقة ارات ما فاعمية الوحدة المقترحة القائمة عمى المدخل القيمي في تنمية بعض مي  00

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؟اإلبداعية المغوية 
  أٍداف البحح:

 ىدف البحث الحالي إلى ما يمي: 
المغة العربية باستخدام وحدة مقترحة قائمة عمى المدخل القيمي لدى مفردات تنمية بعض ـ 0

 تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي لثقل حصيمتيم المغوية0
وحدة الميارات الطالقة المغوية لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي باستخدام 0 تنمية بعض 2

 0مقترحة ال
قائمة عمى المدخل القيمي في تنمية بعض المفردات المقترحة الوحدة الـ قياس فاعمية 2

 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي0المغوية الطالقة ميارات و المغوية 
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 أٍنٔ٘ البحح: 

 :حث فيما يميقد يسيم الب 
ثراء قاموسيم المغوي وتنمية  بالمستوى المغوي لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائي االرتقاء - وا 

 لدييم0المغوية الطالقة 
لدى المغوية الطالقة إلى ضرورة تنمية المفردات المغوية وميارات المعممين  توجيو أنظار -

 التالميذ 0
في منيج  رآني واألحاديثلقصص القاالنصوص و إلى تفعيل دور  مخططي المناىجتوجيو  -

 المغة العربية0
مدادىم لدراسات بحثية جديدة باستخدام المدخل القيمي الباحثينفتح المجال أمام  -  وا 

 بأدوات مضبوطة 0
 فرّض البحح: 

 الدراسة وضعت الفروض اآلتية: لإلجابة عمى تساؤالت 
متوسطي درجات ( بين 4040وجود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة ) 00

تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار المفرادات المغوية 
 0لصالح التطبيق البعدي

( بين متوسطي درجات تالميذ 4040ووجود فروق ذات احصائية عند مستوى داللة ) 20
إلبداعية المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الطالقة المغوية ا

 0لصالح التطبيق البعدي
 حدّد البحح:

 اقتصر البحث الحالي عمى ما يمي:   
عينة من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي؛ حيث يتمتع ىؤالء التالميذ بمستوى من النضج  -

 المغوية العقمي مما يجعميم بحاجة إلى تنمية بعض المفردات المغوية وميارات الطالقة
( تمميذًا وتمميذة 04) مراحل المتقدمة، وقد تكونت عينة البحث مناإلبداعية إلعدادىم لم

إلدارة السادات التعميمية تين التابعوالسيدة عائشة اإليمان اإلبتدائية  تيمن مدرس
متقاربة وىذا يعنى أن المستوى بمحافظة المنوفية؛ نظرا ألنيما يقعا بمنطقة سكنية 

 0 االجتماعي واالقتصادي واحد
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المغوية الطالقة بحث عمى تنمية بعض المفرادات المغوية وبعض ميارات كما اقتصر ال -
التي تتناسب مع تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي والتي تبناىا البحث الحالي اإلبداعية 

وىي : الطالقة المفظية، طالقة الرموز، طالقة المعاني واألفكار، وطالقة التداعي، 
األول  الدراسي وضوعات الوحدة المقترحة بالفصلوالطالقة التعبيرية، من خالل تدريس م

 0  2405/2424لعام 
 مصطلحات البحح

 :املكرتح٘ الدراسٔ٘ الْحدٗ
( بأنيا: "طريقة من طرق تنظيم محتوى المنيج 2440تعرفيا كوثر حسن كوجك ) 

الدراسي، وىناك أنواع مختمفة من الوحدات، بعضيا يبنى حول موضوعات معينة من المادة 
سية ، وفييا يتبع التنظيم المنطقي لممادة، وتسمى وحدة المادة الدراسية ، وبعضيا التدري

يبنى حول مواقف تمثل حاجات وميول التالميذ ومشكالتيم وتسمى وحدة المواقف أو وحدة 
 الخبرة0  
ىي وحدة تعميمية تخطط ليا وتعدىا الباحثة " :ويعرفيا البحث الحالي إجرائيا بأنيا 

يذ الصف الرابع اإلبتدائي في صورة أىداف ومحتوى وسمسمة من األنشطة لتقدميا لتالم
التعميمية المتنوعة وتقويم ُتنفذ بإشراف المعمم وتوجييو ويتضمن محتوى الوحدة دروس تقوم 

( لتنمية بعض النبوية الشريفة واألحاديث ل القيمي )النصوص والقصص القرآنيعمى المدخ
 اإلبداعية0المغوية قة المفردات المغوية وميارات الطال

 املفردات اللغْٓ٘: 

( بأنيا مجموعة أو قائمة من الكممات 2442يعرفيا )حسن شحاتو وزينب النجار، 
مع شرح مختصر لمعانييا، أوىى مجمل الكممات التي تؤلف المغة باعتبارىا أصغر وحدة 

 مشتقة ذات معنى0
واأللفاظ غير المألوفة مات إجرائيا بأنيا مجموعة من الكم يا البحث الحاليعرفوي 

التي تشتمل عمييا النصوص والقصص و ، يمكن تفسيرىا لتثري القاموس المغوي لمتمميذ
قياسيا  كنم، ويالقرآني واألحاديث النبوية، التي ستقدم إلى التالميذ في الوحدة المقترحة 

 باستخدام اختبار المفرادات المغوية 0
 :اللغْٓ٘ الطالق٘
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 األفكار من كبير عدد وتوليد إنشاء عمى القدرة "بأنيا:  :ومحمد جادو يعرفيا أبو 
 عدد بانتاج وتتميز الفرد، يتعمميا التي لممعمومات الجيد الفيم إلى لممشكالت، وتؤدي والحمول

 (222: 2400وصالح محمد، جادو، أبو( محددة زمنية مدة والتصورات في األفكار من كبير
 بالميارات المغوية، المترابطة  الميارات بأنيا :"مجموعة ( 00: 2403، تركيوتعرفيا )سماء 

 من قدراتو وتزيد محددة، زمنية مدد في والتعبير نتاًجا لاللفاظ، أكثر المتعمم تجعل التي
  .ذاتو" عمى معتمًدا العقمية،
: ىي قدرات التالميذ المتنوعة في انتاج أفكار إجرائيا بأنيا البحث الحاليويعرفيا  

يد وتضم: ميارات في أقل وقت وبأقل ج بألفاظ سميمة اغتيا والتعبير عنياز وصيو ورم
، وطالقة الرموز، وطالقة المعاني واألفكار، وطالقة التداعي، والطالقة الطالقة المفظية

اإلبداعية المغوية التعبيرية في المغة العربية، ويمكن قياس ذلك من خالل مقياس الطالقة 
 لمصف الرابع اإلبتدائي0

 ملدخل الكٔنٕا

"ىو مدخل يرسخ القيم والميارات لدى التالميذ من خالل يعرفو البحث الحالي بأنو  
النصوص الدينية )آيات من القرآن كريم، وأحاديث نبوية شريفة والقصص القرآني الذي 

، وييدف إلى عن تمك النصوصق فيو منبس يتناول حياة الرسل أو الصحابة واألقوام السابقة(
 "0 المختمفة يمثقل مياراتلتفكير والتأمل واإلبداع و يمة التالميذ المغوية وتنمية اإثراء حص

 رٖــــــــــاليظار ــــــــــــــاإلط

 : املفرادات اللغْٓ٘أّال

لداللة عمى في ا تستخدميامفرداتيا وكمماتيا التي ىي الثروة المفظية ألي لغة يراد ب     
، لمداللة عمى المعاني التركيبية الجمل وتكوين يا في بناءالموجودات والمجردات، التي تستغم

 0(01 :2443حماد، )محمد واالستفادة منيا ىذه الجمل في المتضمنة
، وقد ُتصبح رباعّيًة غالباجذور ثالثّية لمكممات  دات األصمّية في الّمغة العربّيةالمفر  وتمثل    

؛ لذا فالمغة الُمفردات والكمماتمن  ثيرالكنتج الجذر المغوّي الواحد في بعض األحيان، فيُ 
 ؛المختمفة نون القولعن ف التعبير في، وأقدرىا وأكثرىا مرونة لغات العالمية من أعظم العرب

جمال دقة العبارة و حرصيا عمى  ومدى، ، وغزارة مفرداتياالكتابية ألنيا تمتاز بدقة قواعدىا
   0(041 :2443)عمي وافي، األسموب
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متعددة لتنمية المفرادات المغوية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية و  متنوعة وىناك طرق     
( والتي ىدفت إلى 2403الوسائل السمعية البصرية كما أشارت دراسة لطفي فيانا ) :منيا
 غة العربية في استيعاب المفراداتبصرية في تعميم المالسمعية الوسائل التأثير استخدام  تعرف
( تقنيات وأساليب مختمفة حديثة 2402)الياشميدراسة عبد اهلل  استخدمتكما ، المغوية

وتكنولوجية في يوظفيا دارسي المغة العربية في جامعة العموم اإلسالمية بماليزيا تعمم الثروة 
 لدى الطالب0 المفظية ومعالجة المفردات المغوية

من قبل بالشكل ر دالالت المفردات في العربية أكث وبعد مجئ اإلسالم اتضحت وتطورت     
المعامالت، استجدت دالالت في فقو حيث  أحدث إنقالبا في مجال الظواىر اإلجتماعية،الذي 

وعمم الحديث وغيرىا من وعمم الكالم،  ،والقراءات ،والتفسيروعموم النحو والصرف،  العبادات،و 
فتاح عمى حضارات اإلسالم واالن جاءت معالتي الكبيرة العموم التي استجدت في النقمة العقمية 

 0(4: 2402)فؤاد شيخ الدين عطا، األمم
المفرادات المغوية المتعددة وغير لذا نجد أن القرآن الكريم واألحاديث الشريفة غنية ب     

حيث يستخدم  ؛المألوفة بشكل مستمر، وىذا ما يقدمو البحث الحالي في الوحدة المقترحة
لتنمية المفرادات  القرآني واألحاديث الشريفةالقائم عمى النصوص والقصص  المدخل القيمي

  المغوية لدى التالميذ0
( سنوات بالغ األىمية، حيث تمثل 04-2وتعد خصاص النمو المغوي بالمرحمة من )      

ىذه المرحمة ىي األساس في اكتساب المغة، وىي مرحمة تركيب الجمل المركبة الطويمة 
عبير التحريري0 أما عن القراءة فالقدرة عمييا تبدأ والتعبير الشفوي بل تمتد أيضا إلى الت

بالتعرف عمى الجمل وربط مدلوالتيا بأشكاليا، كما تزاد عدد الكممات التي يقرأىا التمميذ في 
الدقيقة مع نموه، ويستطيع التمميذ في ىذه المرحمة تمييز المترادفات ومعرفة التضاد، ويتضح 

( سنة في تحدث التمميذ وقراءتو وكتابتو، 02-5ن )تقدم النمو المغوي في ىذه المرحمة م
حيث تزداد المفردات المغوية لديو وفيم معانييا، ويزداد إتقان الميارات والخبرات المغوية، كما 

يمان طو ،  يزاد لدى التمميذ القدرة عمى  طالقة التعبير والجدل المنطقي )أديب عبداهلل وا 
2401) 

و وتزداد المفردات المغوية لدى التالميذ من صف دراسي إلى وفي المرحمة االبتدائية تنم    
صف أعمى، كما أنيم يستخدمون األسماء بنسبة كبيرة تصل إلى أضعاف استخداميم لألفعال؛ 
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وذلك ألن الفعل أكثر تعقيدا من االسم، كما يقل تكرار المفردات أثناء التحدث تدريجيا تبعا 
لجمل والتراكيب في الصفوف الثالثة األولى من المرحمة لتقدم عمر التمميذ، ويزداد استخدام ا

االبتدائية بصورة أكثر وضوحا منيا في الصفوف الثالثة األخيرة، كما أن البيئة المحيطة 
بالتمميذ تؤثر عمى المفردات المغوية المنطوقة والمكتسبة في جميع الصفوف الدراسية 

مؤثرا في النمو المغوي لدى التالميذ؛ حيث بالمرحمة االبتدائية، وكذلك المدرسة تمعب دورا 
تمدىم بالخبرات التعميمية المختمفة، كما ُيعرض التمميذ فييا ألنماط لغوية متنوعة وشبيية بما 

      0(201: 2402وحيد السيد، ) يستخدمو في الواقع
 أن العديد ئية إالية لدى التالميذ بالمرحمة اإلبتداوعمى الرغم من أىمية تنمية المفرادات المغو 

ة اإلبتدائية منيا دراسة كل من الدراسات أشارت إلى قمة المفرادات المغوية لدى تالميذ المرحم
وائل و  ،(2404عيطة عبد المقصود وعصام خطاب )و  ،(2400)دالل أبو الييجاء: من

      0(2404صالح السويقي )
سوف  ات الطالقة المغوية لذاونظرا لالرتباط الكبير بين تنمية المفرادات المغوية وميار     
 من التفصيل فيما يمي: بشئ  يانتناول
 اللغْٓ٘ الطالق٘ : ثاىٔا

المفيوم  وليذا الفرد، ونشاط فاعمية من تزيد التي العقل بقدرات المغوية الطالقة رتبطت      
أفراد  بين االتصالو  التواصل وسيمة المغة ألن نظرا  لإلنسان؛ العقمي التنظيم في بارزة مكانة

 القابل العقمي النشاط الناتجة عن العقمية بالقدرة وترتبط الطالقة المغوية إرتباطا كبيرا، المجتمع
في  الراىن بالوضع ييتم فمثال: العقمي، ستعدادهوا اإلنسان قدرات باختالف وتختمف لمقياس،
 (2540: 2444 )الشيخ، المستقبل إلى االستعداد يظير حين أنو

الحالي أن الطالقة المغوية من أىم ميارات اإلبداع التي ال يختمف أحد في ويرى البحث      
ضرورة تنميتيا لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية فالطالقة المغوية ىي أساس االنتاج العقمي 
المتنوع من المغة، كما أنيا تعتمد عمى االنطالق والتحرر وعدم العزل في التفكير المغوي وفتح 

تمميذ نحو االنتاج، فيي تنطمق بو نحو األفكار والمعاني واأللفاظ المتعددة المجال لخيال ال
 وغير المألوفة0

بأنيا القدرة عمى توليد عدد كبير من  :(2444)المغوية الطالقة  فتحي جوران ويعرف     
 ما لمثير أوموقفاالستعماالت عند االستجابة  ترادفات والمشكالت أوالبدائل والماألفكار و 
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أو المفاىيم معمومات لمتذكر استدعاء و ، وىي في جوىرىا عممية بسيولة عة في توليدىاوالسر 
 سبق تعمميا0التي خبرات الأو 

ميذ قدرة تال ىيالمغوية أن الطالقة الذي يرى  تعريف فتحي جورانالبحث الحالي  ويتبنى     
 يوالمعان واألفكار نتاج وتوليد أكبر عدد ممكن من المفراداتالصف الرابع اإلبتدائي عمى إ

أقل وقت في  المخزونة سابقاالمفاىيم  أو المعمومات الخبرات أو واستدعاءالمغوية المختمفة 
  وبسيولة0

تساعد التمميذ عمى االنتقال بسيولة ويسر بين األفكار واستدعاء المغوية لذا فالطالقة      
المشكالت والمواقف المناسب منيا حسب الموضوع المطروح، وتساعد عمى التعامل مع 

 والتصدي ليا بحمول جديدة ومقترحة بسرعة فائقة ودون عناء0
، من الميارات وال تقتصر عمى شكل واحد فقط متعددة أشكال المغوية الطالقة وتضم     

تفصيل ىذه وفيما يمي ل بأحد مجاالت التفكير اإلبداعي، ويرتبط كل شكل من ىذه األشكا
 مطالقة المغوية:لمختمفة لالصور واألشكال ا

من  عدد كبير إنتاج عمى القدرة ىي )طالقة المفرادات أو الكممات(: المفظية الطالقة - أ
حضارىا الصوتية والوحداتوالمفرادات  الكمماتو األلفاظ  الموقف مع  ناسبتت بصورة وا 
خصائص معينة في وجود  مع ضرورة بسرعة ودقة الطالبالذي يتعرض لو  التعميمي

 سعادة،ت جودو ، 000 :2442ريا الشربيني ويسرية صادق تركيب المفظ )زك
2442 :234)0 

  تنتيي بحرف السين0 التي  الكممات من عدد أكبر اكتب (:0)مثال
أو  من خالل دمج الحروفأو الجمل  الكممات من ممكن عدد أكبر (: انتج2مثال )

  0 الكممات
ن الوحدات األولية ذات خصائص م نتاج عدد كبيرالقدرة عمى إالطالقة االرتباطية ىي   -ب 

محددة مثل عالقة تشابو أو تضاد، وال يكون اإلىتمام بنوع االستجابة التي يصدرىا 
نما ي المحدد0 وتعد ىذه الميارة اختبار لمقدرة عمى  عددىا وفقا لمزمن كون فيالتمميذ، وا 

 (10: 0550الفيم المغوي ) خميل ميخائيل معوض 
 المتصمة األفكار من أكبر عدد إنتاج عمى القدرة ىي: المعاني(الطالقة الفكرية )طالقة  -ج

نوع األفكار ب وال يكون االىتمام   إدراكو عمى قادرافيو  المتعمم يكون معين موقفب
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 قطامي،)نايفو  توليدىا التي تم االستجابات كم اىتمامو بقدر جودىتا، أو ومستوياتيا
2444 :0)0 

أكبرعدد ممكن من اذكر ، أو شياء ذات المون األزرقانتج أكبر عدد ممكن من األ :مثال
 كثر من عنوان لمقصة المقروءة0ضع أ، أو يات التى تشير الى قيمة الصدقةاآل

 أو المفرادات األفكار عنباسموب مختمف  التعبير عمى القدرة ىي: التعبيرية الطالقة -د
كما  ،ومالئمة صمةمت األفكار بحيث تكونسرعة في عبارات مفيدة و  بسيولة صياغتياو 

صالح  أبو) ةمترابطعبارات متصمة و  أو كالم نتاجسريع وا  القدرة عمى التفكير ال ىو أنو
 (000 :2403 ونوفل، جادو

؛ بحيث "الكرم"التي تشتمل عمى كممة والعبارات ممكن من الجمل انتج أكبر عدد  ل:مثا
حيث أن  ؛الطالقة التعبيريةيمكن التفريق بين الطالقة الفكرية و  ،تكون مختمفة فيما بينيا

)عدد  األفكار المنتجو في الزمن المحددالمعمومات و  وعدد كمب تيتمالطالقة الفكرية 
)نوع  وصياغتيا الكيف وىو نوع األفكارتركز عمى رية ، أما الطالقة التعبياالستجابات(
 0االستجابة(

تنتيي بنفس أو تبدأ  كمماتال من عدد كبير نتاحإ وىي قدرة التمميذ عمى: طالقة التداعي -ىـ
 نايفة قطامي)أو االثنين معا أو ايجاد أكثر من معنى أو جمع لكممة واحدة  الحرف

  0 (11 :2444 ،والسبيعي معيوف
اعط أكبر عدد ممكن من أسماء  ، أو)معركة( اكتب أكبر عدد من األلفاظ بمعنىمثال: 

 . النبي محمد
بتممك  فتتغير ما أشكالاإلضافات إلى و  ياداتالز  بعض تقديم وتعني : طالقة األشكال -و

 وقدالتعديالت ألي مثير بصري، إجراء بعض ، أو حقيقية رسوم نلتكواإلضافات البسيطة 
 عمى شكال ممفحوصل حيث يقدم األشكال لوحدات التباعدي اإلنتاج جميفورد أسماىا
 )جودت.  متعددة أشكال يكون بحيث بسيطة إضافة إجراء منو يطمب ثم دائرة صورة

 ( 234: 2442سعادة ، 
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 لرسم صورة رجل:  يمي ما استخدم: مثال
 في المالئمةالحركية  االستجابات من عدد كبير توليد عمى القدرة وىي: الطالقة الحركية -ش
 (020: 2443)أبو جادو ونوفل  0معينة زمنية مدة
 ،الكممات طالقة تسمى الرموز لوحدات تباعديإبداعي  إنتاج وتعني: الرموز طالقة ع0

 الطفل فييا يستند أبجدية تكوينات باعتبارىا الكممات من أكبر عدد توليـد  القدرة عمى وتتطمب
األلفاظ  طالقة القدرة ىذه وتتضمن ، الذاكرة داخل ةالسابق وخبراتو المعرفـي مخزونـو عمى

 المتغيرات مع تفاعموب ميذلدى التم المغوية الثروة عمى وتعتمد األعداد وطالقة الكممات طالقةو 
 (110: 2444 نايفة قطامي،)والخبرات السابقة لديو البيئيةوالمواقف 

ومنيا  لدى التالميذالمغوية  ميارات الطالقةعمى ضعف إلى السابقة دراسات الأكدت وقد      
 ودي جونج( 2402العظيم ) دراسة ريم عبدو ، (2402)ربو محمود عبدو دراسة كل من: 

، وسماء تركي (2403، ودراسة دعاء حاتم حالق ) De Jong, et al (2013) وأخرون
(2403) 
لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية؛ إال  المغويةالطالقة ميارات وعمى الرغم من أىمية تنمية      

سوء اختيار الموضوعات، وقمة أن ىناك بعض العوامل التي تقف عائقًا في تنميتيا منيا: 
)عبد (  23ـ 22:  2400 فضل اهلل ،ى تالميذ الصفوف األولى )محمد الحصيمة المغوية لد

 (0320، 2443العميم إبراىيم، 
الصف الرابع تمميذ عالية فنجد أن كما أن تالميذ المرحمة اإلبتدائية ليم خصائص عقمية     

ام ينمو لديو التخيل من خالل االبتكار والتركيب واالبداع والطالقة، وينمو اىتم اإلبتدائي
التمميذ بالواقع والحقيقة، ويكثر حب االستطالع لديو، والسؤال باستمرار عن معانى المفردات 

 (012: 2404التي تمقى عميو0)حسن مصطفى، 
ويظير النمو العقمي في ىذه المرحمة في التحصيل الدراسي وزيادة االىتمام بالمدرسة     

وق، كما  تنمو ميارات القراءة، والكتابة والمستقبل العممي والتحصيل لمطفل والرغبة في التف
وتتضح تدريجيا قدرة التمميذ عمى االبتكار مع القدرة عمى التخيل واإلبداع، والرغبة في التعمم 
والتوسع في مصادر التعمم، كما يحب جمع البيانات والحصول عمى معمومات مختمفة في كثير 

يمان طو،   (42: 2401من المجاالت0)أديب عبداهلل وا 
لذا يقدم البحث الحالي وحدة مقترحة مضافة إلى منيج المغة العربية الخاص بالصف       
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الرابع اإلبتدائي قائمة عمى المدخل القيمي المنبسق من نصوص القرآن الكريم والقصص 
اإلبداعية  المغويةالطالقة القرآني والحديث الشريف لتنمية المفرادات المغوية وبعض ميارات 

 وفيما يمي شرح مفصل عن المدخل القيمي:غة العربية، في منيج الم
 املدخل الكٔنٕ ثالجا: 

خيا لدى ويرس المعنى والمبنى المتعمق بمنظومة القيميؤصل  وتربوي مدخل تعميمي ىو    
وينبثق المدخل  ؛الشريفةإال من خالل القرآن الكريم والسنة النبوية  يتحققوىذا ال  التالميذ،

الكريم والسنة النبوية وىما منيل العمم والمعرفة المتجدد والمستمر في كل القيمي من القرآن 
دراك  زمان ومكان ويعجز المسان عن وصف عظمتو، وتعجز األقالم عن مجاراة كمماتو وا 
معانيو ، قال تعالى "ولو أنما في البحر من شجرة أقالم والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما 

(، وعجائب القرآن الكريم أن من حفظو واستمر في 23مان، آيةنفذت كممات اهلل" )سورة لق
قراءتو امتاز عن غيره بخصال وفضائل كثيرة منيا: ممكة المسان، ونماء ميارات المغة لديو 
كالتحدث واالستماع والقراءة، والقدرة عمى إخراج األصوات من مخارجيا الصحيحة، وحسن 

لمفظية، واتقان جوانب اإللقاء وغيرىا، فأصبح القرآن األداء الصوتي، وزيادة الثروة والحصيمة ا
االبداعية المغوية الكريم أصل التعميم الذي يبنى تنمية الممكات البشرية المختمفة كالطالقة 

 ( 044-52: 2445)عبد اهلل المسممي،واالبتكار وغيرىا 
من تنمية المفرادات  مكنوا إلى التفكير والتأمل واإلبداع وتمقارئيالقرآن والسنة يدفعان ف    

اإلبداعية والقدرة عمى التخيل لدى التمميذ فالنص القرآني حينما نتدبره يكسب المغوية والطالقة 
من حصيمتو المغوية كما أنو يدفع مما يزيد  الغير مألوفةالتالميذ المعاني والمفرادات المغوية 

 التفكير المستمر0إلى عقمو 
توجيو وتربية التربوية التي تسيم في اإلبداعية و باألساليب تعد األحاديث النبوية ثرية و     

المدخل القيمي، ويمكن اإلستفادة ويدعو إلييا تمعية التي يؤصميا   المسمم عمى القيم المج
ىذه األساليب وتوظيفيا، وتساعد استخدام  منالمعمم  تمكن، كما لتعميميةمنيا في العممية ا
عمى نجاح العممية التربوية ويتوقف ، لخبرات المختمفةاالميارات و تساب المتعممين عمى اك

إلى والميارات واالتجاىات المعارف المعمومات و األسموب الذي يستخدمو المعمم في توصيل 
والسير عمى حاجة لإلقتداء برسول اهلل "صمى اهلل عميو وسمم" أمس الوالشك أننا في  ،طالبو
 ( 022: 2445)محمد إدريس، 0قوال وعمال دائما خطاه
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" نبيو الشريف محمدالقرآن الكريم وأحاديث  في اإلبداعية المغويةاألساليب  ومن نماذج    
وقوة التأثير في استخدام األلفاظ والفصاحة الجمال المغوي : ما يميصمى اهلل عميو وسمم"

 القصصي والسرد ، والتصويرالمختمفة الحوار، طرق لمعاني، واإلقناع الفكريوا
 ( 230: 2400)سيد حمدان،  إلخ000000000 البارع
 ساميةالالقيم  ولنشر بعضوقد جاءت القصة في القرآن الكريم لتحقيق أغراض دينية     

اإلبداع والتفكير فقال تعالى:" فاقصص القصص لعميم يتفكرون"وقال ـ جل في  بيدف تنمية
 ،ة دائما تنمي التفكيرعاله ـ:"لقد كان في قصصيم عبرة ألولي األلباب " ولذا  فالقصة القرآني

كريم في تبميغ ولذا ذكرت دائما مقترنو مع العقل والفكر، وىي وسيمة من وسائل القرآن ال
و، واليوم اآلخر، فضال عما ، وكتبو ورسمالدعوة اإلسالمية وذلك لإليمان باهلل، ومالئكتو

مجال فييا لناصعة التي ال؛ إذ يعتمد عمى الحقائق اومبادئ وأخالق ومثلمن قيم  تحتويو
الكريم من قصص ال يحيد عن الحق )محمد  ورد في القرآن فكل ما ،الخيال الريبة أو مشك أول

 0(2223 :2403فوزي نصير ،
عمى في دعوة اإلنسان  اومما يؤكد األىمية التربوية لمقصص القرآني استخدام القرآن لي    

ثيرة منيا : قصة موسى عميو لطمب العمم وحثو عمى الخير واألمثمة كسبيل المثال دعوتو 
 السالم والعبد الصالح في سورة الكيف وقصة ذو الجنتين، وقصة أصحاب السبت0000إلخ0

أخذ العظة من الطالب عمى ، وتحفز واالخالق الحسنةتكسب المتعممين القيم  كما أنيا    
تخاذىم قدوة حسنة في حياتيم، )الرسل والصحابة ( أبطال القصة  س السموك كما أنيا تغر وا 

وقد أشارت  (TASSONI & SEITH, 2005:81 تاسون وسيتا)بصفة عامة  اإليجابي
إلى أن التدريس بالقصص أفضل من التدريس  )Negretem, 2003(دراسة نجرتيم 

  .فكار العمميةكبير عمى فيم و تذكر األمن أثر  بالطرق التقميدية لما لو
كريم القرآن ال المنبثق من المدخل القيمي عديد من الدراسات إلى أىميةالوقد أشارت     

( أن القصص 2402) أبو جرادةأبو بكر  منيا دراسة كل من: شريفةالنبوية الحاديث األو 
 داللة عمى أىمية وثراء موضوعاتو ،طابات التقويمية وجب اإلحتجاج بو القرآني من أبمغ الخ

( إلى تنمية 2400)مدان سيد حدراسة ىدفت بخفي ثمار فوائده لمن قرأ واتعظ، و  وليس
ميارات القراءة التفسيرية والطالقة التعبيرية لدى الطالب المعممين شعبة المغة العربية 

دراسة رائد تناولت و  ،القرآنية قائم عمى تراكم المعرفةباستخدام برنامج في الثروة المغوية 
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الب الصف األداء التعبيري لدى ط عمىمختارات من القصص القرآني  ( أثر2401)ىادي
توصمت إلى أن القصص القرآنية نمت لدى الطالب حب االستطالع والبحث و الثاني المتوسط، 

 الدرس0 عن األلفاظ الجديدة، وأشاعت بين الطالب روح التعاون وحب المشاركة في أثناء
 وفيما يمي عرض كامل لإلجراءات التطبيقية لمبحث الحالي ومنيجيتو ونتائجو:

 ــحجـــراءات البحـــإ

الالزمة التي تبناىا البحث الحالي و اإلبداعية المغوية قائمة بميارات الطالقة  تحديدأوال: 
، ألدبيات السابقةلتالميذ الصف الرابع اإلبتدائي من خالل: االطالع عمى الدراسات وا

، ومراجعة خصائص تالميذ الصف ومية الخاصة بالمرحمة اإلبتدائيةومراجعة المعايير الق
 تحديدىا0إلبتدائي، ثم الرابع ا

اإلبداعية المغوية ، مقياس الطالقة اختبار المفرادات المغويةثانيا : بناء أدوات البحث وىي: 
 0وضبطيا وعرضيا عمى المحكمين

ثالثا: تحديد أسس بناء الوحدة المقترحة القائمة عمى المدخل القيمي لتنمية المفرادات المغوية 
الرجوع إلى الخطوتين  لدى التالميذ من خالل إلبداعيةا المغوية الطالقةوبعض ميارات 
 :السابقتين مع

 0اإلبداعيةالمغوية تنمية المفرادات والطالقة  فيالحديثة  االتجاىاتالوقوف عمى  -0
 .البحث بمتغيريمراجعة االدبيات والدراسات السابقة الخاصة  -2
في إعداد الوحدة النصوص والقصص الديني واألحاديث الشريفة  بعض استخدام -2

 .المقترحة
 ما يمي : وذلك من خالل رابعا : بناء الوحدة المقترحة القائمة عمى المدخل القيمي 

 تحديد أىداف الوحدة. - 0
 .الوحدةمحتوى تحديد  -2
 .تحديد طرق واستراتيجيات التدريس المستخدمة في الوحدة -2
 .تحديد مصادر التعمم والوسائل  المستخدمة - 0
 .التقويم المستخدمة داخل الوحدة _ تحديد وسائل1
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 : وذلك  من خالل ،ياخامسا : تطبيق الوحدة المقترحة لمتأكد من فاعميت
 المقترحة لمتالميذ0 الوحدةتدريس  – 0
التالميذ لمتأكد من  عمىالمغوية ومقياس الطالقة تطبيق إختبار المفرادات المغوية  -2

 .فاعمية البرنامح
 4جة اإلحصائية لمبيانات واستخالص النتائج  وتفسيرىا المعال -2

 ميَج البحح: 

استخدم البحث الحالي المنيج الوصفي لمراجعة األدبيات والدراسات السابقة المتعمقة  
قائمة المقترحة الوحدة البموضوع البحث، كما استخدم المنيج شبو التجريبي لقياس فاعمية 

لدى تالميذ المغوية وميارات الطالقة  ةمفردات المغويعمى المدخل القيمي لتنمية بعض ال
والتطبيقين  المجموعة الواحدةريبي ذو تم استخدام التصميم التج، و اإلبتدائي الصف الرابع

 تالي التصميم التجريبي المستخدم:ال الجدولويوضح القبمي والبعدي ، 
 ( 1صذول)

 انخظًُى انخضشَبٍ نهبغذ

 انخطبُك انبؼذٌ ذسَسانخ انخطبُك انمبهٍ انًضًىػت

 اخخباس انًفشاداث انهغىَت - انخضشَبُت

 انطاللت انهغىَت يمُاس  -

 اخخباس انًفشاداث انهغىَت - انىعذة انًمخشعت

 انطاللت انهغىَت يمُاس  -

 التعلٔنٔ٘ ِمْادأدّات البحح ّ

 استخدم البحث الحالي األدوات والمواد التعميمية اآلتية:
 )إعداد الباحثة(        وية    اختبار المفرادات المغ 00
 )اعداد الباحثة(    الطالقة المغوية اإلبداعيةمقياس  20
 )إعداد الباحثة(           الوحدة المقترحة0        20

 إجراءات بياء أدّات البحح
 ّضبطُ الطالق٘ اللغْٓ٘ مكٔاس أّال: بياء 

 :طبقا لمخطوات اآلتية  تم إعداد المقياس
موز، طالقة الطالقة المفظية ، طالقة الر قياس ميارات وىو :  ىدف المقياستحديد  -

 تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي0الطالقة التعبيرية لدى المعاني واألفكار، وطالقة التداعي، و 
التي تبناىا  الالزمة لتالميذ الصف الرابع اإلبتدائيالطالقة المغوية ميارت قائمة  تحديد -
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الطالقة جعة األدبيات السابقة التي تناولت ميارات مرااآلتي: من خالل البحث الحالي 
ىي ميارة الطالقة المفظية  ميارات أساسية( خمس)قائمة تتضمن والتي تضم ، المغوية 

 وطالقة التداعي ، وطالقة الرموز، وطالقة المعاني واألفكار –وميارة الطالقة التعبيرية  –
 ة الطالقة المغوية النيائية:، وفيما يمي قائمة بميار ميارة فرعية( سبعة عشر)و

 ( 2)صذول 

 َىػظ طىسة انمائًت انُهائُت نًهاساث انطاللت انهغىَت

 انًهاسة انشئُست انًهــــاساث انفشػُــــــــــــــت

 َكىٌ أكبش ػذد يٍ انكهًاث حغج ششوؽ حشكُبُت يؼُُت.  -

 أٌ َؼشف طىث انغشف انًخكشس فٍ انكهًاث انًزكىسة.  -

انكهًاث باسخخذاو ػذد يٍ انغشوف انًغذدة  فٍ َشكب أكبش ػذد يٍ  -

 ولج يغذد.

انهفظُت انطاللت 

)ؽاللت 

 انًفشاداث (

 َكخب انًؼاٍَ انًخخهفت نهكهًت انىاعذة. -

 َُخش أكبش ػذد يٍ انكهًاث ػهً َفس انىصٌ وانمافُت.  -

 َُخش أكبش ػذد يٍ انًخشادفاث نكهًت يؼُُت ركشث فٍ انذسس. -

 نهكهًت يؼُُت ركشث فٍ انذسس. َزكش أكبش ػذد يٍ األػذاد -

 ؽاللت انخذاػٍ

 

 َزكش أكبش ػذد يٍ األفكاس انفشػُت نهُض انىاعذ. -

 َزكش صًُغ انُخائش انًخشحبت ػهً بؼغ أعذاد انمظت. -

 َزكش ػذد كبُش يٍ األَاث انخً حشُش انً لًُت انؼهى .  -

 َمخشط اكزش يٍ ػُىاٌ نهُض أو انمظت انىاعذة. -

انطاللت انفكشَت 

 انًؼاٍَ( )ؽاللت

َُخش  أكبش ػذد يٍ انىعذاث األونُت راث خظائض يؼُُت  -

 كانخشابه أو انخؼاد.

 َغذد ػُاطش انمظت انًسًىػت أو انًمشوءة. -

 َؼطٍ َهاَت نهمظت انًسًىػت. -

 انطاللت االسحباؽُت

 َظُغ انخاليُز أيزهت وفك انًُىرس انًؼشوع. -

 َؼذل انًزُش انبظشٌ وانًؼشوع فٍ انذسس. -

 يُز أشكال نغىَت يؼشوػت فٍ انذسس.َكًم انخال -

 ؽاللت األشكال

 انًضًىع يهاسة11

يتضح من الجدول قائمة الميارات تتضمن خمس ميارات رئيسة وسبع عشر ميارة      
 فرعية لتنمية وقياس الطالقة المغوية لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي0 

المقياس بسيطة  مفراداتتكون وقد راعى البحث الحالي أن المقياس: صياغة مفرادات 
وقد رعى البحث ، بسيولة وبدقة عالية، حتى يتمكن التمميذ من اإلجابة ومباشرة وواضحة
توزيع اإلجابات الصحيحة عشوائيا بين االختيارات، وأن تكون العبارات  :أثناء الصياغة

ما  وفي ضوء لمتالميذ، مناسبة في الطول قدر اإلمكان، ووضوح األلفاظ وخموىا من التعقيد
 المقياس كما يمي:عداد جدول مواصفات سبق تم إ
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 املكٔاسجدّل مْاصفات 
تم تحديد الوزن النسبي لممقياس من خالل حساب عدد الميارات الفرعية لكل ميارة  

ثم قسمتيا عمى العدد الكمي لمميارات الفرعية وتحديد الطالقة المغوية أساسية من ميارات 
 :، ويوضح الجدول اآلتي مواصفات المقياسرة أساسيةالنسبة المئوية لكل ميا

 (   3صذول ) 

 انطاللت انهغىَت يىاطفاث يمُاس 

ػذد يفشاداث 

 انًمُاس

 انًهاسة انشئُست انىصٌ انُسبٍ

 )ؽاللت انًفشاداث أو انكهًاث( انهفظُت انطاللت  6.116 3

 ؽاللت انخذاػٍ 6.235 4

 ٍ(انطاللت انفكشَت )ؽاللت انًؼاَ 6.235 4

 انطاللت االسحباؽُت 6.116 3

 ؽاللت األشكال 6.116 3

 انًضًىع 166% 11

الوزن النسبي لكل ميارة وعدد مفرادات المقياس حيث كانت  السابق ويتضح من الجدول     
ميارة رئيسية عدد من الميارات الفرعية ولكل فمكل ميارة فرعية وخمس ميارات رئيسية ( 03)

 0يسياميارة فرعية مفردة تق
 ٔاغ٘ التعلٔناتص 

تم وضع التعميمات بمغة واضحة وسيمة تناسب الطالب المعممين وتوضح ليم أىم االمور 
 الواجب مراعاتيا أثناء اإلجابة عن المقياس 0

  (صدق احمللنني)صدق املكٔاس 
عمى مجموعة من المحكمين الستطالع آرائيم في صورتو األولية تم عرض المقياس      

تحتيا وتحقيق عبارة بالميارة التي تندرج أو  المقياس ومدى ارتباط كل مفردةحول صالحية 
، ومدى سالمة المغة وصحتيا  ومناسبتيا لمتالميذ، ووضوح التعميمات، األىداف المحددة لو

)ويعد آراء ثم تم عمل التعديالت المطموبة من حذف واستبدال وتعديالت أشار إلييا المحكمين 
 0صدق الظاىري أو صدق المحتوى(المحكمين بمثابة ال

 تم تطبيق المقياس عمى عينة من تالميذ الصف الرابع التجرب٘ االستطالعٔ٘ للنكٔاس :
بمدرسة خالد ابن الوليد التابعة إلدارة السادات  ( تمميذ وتمميذة24تدائي قواميا )اإلب
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والزمن ، وذلك لحساب: ثبات المقياس ، 2405/ 5/ 21التعميمية يوم األحد الموافق 
 المستغرق في تطبيقو ، وكانت النتائج كما يمي :

باستخدام معادلة ألفا كرونباخ، فكان معامل  : تم حساب ثبات المقياسثبات المقياس
 .وىي نسبة مقبولة التمام البحث الحالي( 40325يساوي )المقياس ثبات 

مزمن تم حساب المتوسط الحسابي لتحديد الزمن المستغرق في تطبيق المقياس: 
المستغرق فكان متوسـط المـدة الزمنيـة الـذي اسـتغرقتيا العينـة االستطالعية يساوي 

 ( دقيقة تقريبا 140)
  الطالق٘ اللغْٓ٘الصْرٗ اليَائٔ٘ ملكٔاس : 

 ؛بعد حساب صدق وثبات المقياس أصبح المقياس في صورتو النيائية معدًا لمتطبيق     
حيث ، ردة موزعة عمى خمس ميارات رئيسية( مف03ي )حيث بمغ عدد مفرادات المقياس حوال

اإلجابة الصحيحة درجتان واإلجابة الخاطئة تأخذ صفر، وبالتالي تعد الدرجة الكمية  تأخذ
 ( درجة، لذا أصبح المقياس جاىزًا لمتطبيق عمي عينة البحث0 20لممقياس )

 بناء اختبار المفرادات المغوية والتحقق من صدقو وثباتو0ثانيا: 
لتعرف كيفية صياغة أسئمة   ؛تم بناء االختبار بعد االطالع عمى الدراسات واألدبيات السابقة   

 ببناء الباحثة قامتاالختبار، وتحديد نوع األسئمة، ومعرفة مواصفات االختبار الجيد، وقد 
 طريق: عن االختبار

ل قياس القدرة وذلك من خال  مفرادات المغويةتحصيل الطالب لم ىدف االختبار إلى قياس ( أ)
لدى تالميذ الصف الرابع عمى تذكر المفرادات، وفيميا، وتحميميا، والتطبيق عمييا 

 اإلبتدائي0
تم إعداد تعميمات االختبار بشكل واضح لمطالب لتيسير األسئمة  :إعداد تعميمات االختبار ( ب)

وضع ، مع ولتوضيح كيفية حل عبارات كل سؤال، وكتابة بيانات التمميذ لمتعريف بنفسو
 0جابة عن األسئمةمجاب عنو لالسترشاد بو في اإلمثال 

ة نصوص قرائية متنوعة )قصة  تكون االختبار من ثالث :فقرات االختباروصياغة  إعداد )ج(
( سؤال من نوع االختيار من متعدد تقيس 02نص قرآني( متبوعة بحوالي ) –أحاديث  –

تعطى درجتان لالجابة ، و بع اإلبتدائيى تالميذ الصف الرالد لممفرادات الحصيمة المغوية
.، وبيذا يكون مجموع الدرجات النيائية لالختبار ككل ةالصحيحة وصفر لإلجابة الخاطئ
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الصحيحة  توزيع اإلجابات :درجة، وقد روعي أثناء صياغة مفرادات االختبار ما يمي( 22)
ح األلفاظ وخموىا ، ووضو طولرات مناسبة في ال، وأن تكون العباعشوائيا بين االختيارات

 لمتالميذ0 من التعقيد
يوضح الجدول التالي جدول مواصفات اختبار المفرادات : جدول مواصفات االختبار )د(

 :المغوية 
 (  4صذول ) 

 يىاطفاث اخخباس انًفشاداث انهغىَت 

 انًهاسة انشئُست ػذد يفشاداث االخخباس انىصٌ انُسبٍ

 يهاسة انخزكش  4 25%

 فهىيهاسة ان 4 25%

 يهاسة انخغهُم 4 25%

 يهاسة انخطبُك 4 25%

 انًضًىع 16 166%

وذلك لمتحقق من مدى  عرض االختبار في  صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين:)ىـ(
ة الصياغة العممية والمغوية ألسئمة االختبار، والتحقق من ر، ودقوضوح تعميمات االختبا

يمة المغوية التي تقيسيا، وتم عمل التعديالت التي مدى ارتباط مفرادات االختبار بالحص
 .)الصدق الظاىري وصدق المحتوى(أشار إلييا المحكمون

ستطالعية عمى عينة اتم تطبيق اختبار المفرادات المغوية عية لالختبار: التجربة االستطال)و(
ن الوليد ( تمميذا وتمميذة بمدرسة خالد اب24من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي قواميا )

، وكان الغرض من 2405 /5/ 21 ابعة إلدارة السادات التعميمية يوم األحد الموافقالت
 نتائج التجربة االستطالعية كاآلتي:كانت و ، ثباتو صدقو و زمن االختبار، حساب التجربة

 تم حساب زمن االختبار من خالل حساب الزمن الذي استغرقو كل : زمن االختبار
 دقيقة  (04)وجد أنو يساوى  د الطالب الكمي،طالب وقسمتو عمى عد

 مى مجموعة من المحكمين المتخصصينحساب صدق االختبار: تم عرض االختبار ع ،
 :كما تم حساب صدق االختبار من خالل معامل االرتباط لبيرسون كما بالجدول التالي
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 ( 4صذول )

 حباؽ نبُشسىٌانذاخهٍ نًفشاداث االخخباس بإسخخذاو يؼايم اإلس االحساق قطذ

انسؤالسلى  انسؤالسلى  يؼايم االسحباؽ   يؼايم االسحباؽ 

1 6.12 9 6.62 

2 6..4 16 6.66 

3 6.6. 11 6..2 

4 6.65 12 6... 

5 6.15 13 6.59 

6 6.69 14 6.19 

1 6.1. 15 6.19 

. 6.65 16 6.63 

6.61يسخىٌ انذالنت: يؼايالث االسحباؽ دانت ػُذ   

 تم حساب ثبات االختبار احصائيا عن طريق إيجاد قيمة  : ارحساب ثبات االختب
 . وىو نسبة مقبولة  (4034)يساوي معامل ألفا كرونباخ، حيث كان معامل ألفا 

الصورة النيائية الختبار المفرادات المغوية: بعد حساب الصدق والثبات وزمن االختبار  )ز(
مي عينة البحث حيث بمغ عدد عبارات أصبح االختبار في صورتو النيائية معدُا لمتطبيق ع

  0( سؤاال02لنيائية )االختبار في صورتو ا
 اد الْحدٗ املكرتح٘ الكائن٘ علٙ املدخل الكٔنٕدعثالجا: إ

ف عمى قو الو  ؛ بيدفتم فحص محتوى كتاب الصف الرابع اإلبتدائي من وحدات ودروس    
ة تعميمية وطرق واستراتيجيات وأنشطومحتوى الوحدة المقترحة وتحديد عنوان ليا وأىداف 

لموحدة  ، وبناًء عميو تم تحديد عنوانمحتوى الدروس بالوحدة المقترحة تتالئم مع التالميذ و 
وموضوعات مختمفة ليا ثم عرض ىذه الموضوعات عمى )العمم في حياة اإلنسان(  :وىو

التي الموضوعات إلبداء آرائيم في عنوان الوحدة و  ؛األساتذة المتخصصين في المغة العربية
 وفيما يمي يعرض الجدول التالي موضوعات الوحدة المقترحة:سيتم بناء الوحدة في ضوئيا، 

 ( 5صذول)

 يىػىػاث انىعذة 

 ػُىاٌ انىعذة : انؼهى فٍ عُاة االَساٌ

 اثانًىػىػػُاوٍَ  دسوس انىعذة 

 )عذَذ ششَف ( فؼم انؼهى )َظىص (    انذسس األول

 )لظت صَذ بٍ عاسرت وانؼهى( انؼهى ؽشَك انُضاط ( )لشاءة انذسس انزاٍَ

 خهك اإلَساٌ )أَت لشآَُت ( انذسس انزانذ )َظىص(  

 )لظت يىسً وانخؼش(   يفخاط انؼهى انذسس انشابغ )لشاءة(
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 : ٗاألٍداف العام٘ للْحد 

 في نياية الوحدة يكون التمميذ قادرا عمى أن : 
 0يفسر معاني الكممات التي وردت بالدرس 00
 يشرح فضل العمم في حياة اإلنسان0 20
 أن يذكر حديث الرسول )ص( الذي يدعو فيو إلى العمم0 20
 يفيم قيمة العمم لإلنسان0 00
 يميز بين العمم والجيل0 10
 يقرأ النص قراءة صحيحة0 20
 يستخرج من النص ما يدل عمى المعنى المقصود من العبارة0 30
 يصنف أطوار خمق اإلنسان كما ورد في النص القرآني0 40
 مع زمالئة ما وراء النص القرآني0 ستنتجي 50

 يكتب النص الديني الذي يحث عمى العمم0 040
 يعيد سرد القصة بإسموبو0 000
 ييتم بالسعي وراء العمم0 020
 يشبع حاجاتو ورغباتو بالعمم والقراءة0 020
 يدرك أىمية العمم والعمماء0 000
 يقدر قيمة العمم في حياة االنسان 010
  انة ببعض الطرق لتدريس الوحدة المقترحة تم االستع : املستخدم٘التدرٓسٔ٘ الطرق

 :ومنيا
  عمى  المتعممينالتي تساعد  روع الطرقمن أ طريقةال تعد ىذه: االكتشافالتعمم بطريقة

بالرضى والرغبة  شعورا مما يولد لدييمبأنفسيم حل المشكالت ار و اكتشاف األفكابتكار و 
 ؛بأنفسيم جديدةمبتكرة و أفكار  يفسح ليم المجال الكتشاف، كما في مواصمة العمم والتعمم

 0لدى التالميذ ةالمغوي الطالقة المغوية اإلبداعيةمية يساعد في تنف
 منيا:طريقة بالعديد من الخصائص ىذه التتميز : ومميزات التعمم باالكتشاف 

تنتيي بمجرد تدريس موضوع  فال التعمم داخل ىذه الطريقة باالستمرارية عمميةتتسم  -
 .معين



 ...............................................                 العربية اللغة مفرادات تنميةل القيميقائمة على المدخل  مقترحة وحدة

- 6111 - 

 .ج لممعرفة وليس مستيمكا لياالمتعمم منت -
 والتقويم0 االستنتاجالعميا كالتحميل و  االىتمام بالعمميات العقمية -
 .من المادة التعميمية بدالمحور العممية التعميمية ىو  المتعمم -
 .أثناء التعممباستمرار  وونشاط إيجابية المتعمم  -
 .أكثر من العرض النظري العممي االعتماد عمى التجريب -
حل المشكالت التفكير العممي في  أسموب تعتمدنحو التعمم، و  المتعممفعية دا تزيد -

 التصدي ليا0و 
، وتحديدىا، ثم عرض المشكمة أو الموقف: خطوات تطبيق طريقة التعمم باالكتشاف 

ار االنتباه إلى بعض األشياء داخل الموقف واالستبصالتفكير في الموقف المعروض أمامو، ثم 
 التحقق من صحة النتائج المتوقعة 0فرض الفروض و حل المشكمة، ثم الذي قد يساعده في 

 جياز -السبورة والقمم  -الموحات الوبرية  –البطاقات لتعميمية المستخدمة: الوسائل ا 
 الحاسب اآللي0

 االنترنت –الكتاب المدرسي : التعمم مصادر 
  األنشطة التعميمية 
ــات ال ــك باســتخراج األي ــم مــع زمالئ ــرآن نشــاط األول: ق ــم مــن الق ــى العم ــي تحــث عم ــة الت القرآني
 لكريم0ا
 نشاط ثاني : لغز من القصص القرآني 0ال
 والموحة الوبرية0الميذ قص ولصق من خالل البطاقات نشاط ثالث: لعبة مع التال
 تم استخدام أنواع التقويم اآلتية:: التكْٓه 

ة لدى التمميذ حول القبمي : في بداية الدروس لموقوف عمى الخمفية المعرفيالتقويم 
موضوع الدرس لمعرفة نقطة البداية في الشرح حتى ال يتم تكرار المعمومات فيشعر التمميذ 

 بالممل0
من خالل الحوار ، ويتم التقويم التقويم البنائي: أثناء شرح الدرس باستمرار 

 والمناقشة مع التالميذ0
، سترجاع بيانات الدرسية كل درس من خالل أسئمة الالتقويم النيائي : تم في نيا
 الطالقة المغوية اإلبداعيةالمفرادات المغوية ومقياس اختبار وكذلك في نياية الوحدة من خالل 
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 0الضعف والقوة لدى التالميذ في الوحدة لتحديد نقاط
 جتــــــــرب٘ البحــــــح

(  بداعيةالطالقة المغوية اإلر المفرادات المغوية ومقياس تباخ)ا أداتي البحثتم تطبيق  -1
بعد اختيار العينة  التجريبية من تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي البحث قبميا عمى مجموعة

عشوائيا من مدرستي اإليمان اإلبتدائية والسيدة عائشة التابعة إلدارة السادات التعميمية 
 0 بمحافظة المنوفية

الدراسي األول لعام  الفصلفي  الوحدة المقترحة لتالميذ المجموعة التجريبية تم تدريس -2
بواقع حصة كل  تسعة أسابيععمى مدار وقد تم إجراء التجربة البحثية  ،2424/ 2405
الموافق  اإلثنينيوم  ىحصة األولكما يمي: ال، حيث تمثل المقاء مع عينة البحث أسبوع

كما تم لمتالميذ تم فييا التعارف والتعريف بأىداف البحث وأىميتو  2405/ 04/ 3
أما من الحصة الثانية  ، المجموعة التجريبية تالميذقبميا عمى اتي البحث تطبيق أد

فتم  00/2405/ 23الحصة الثامنة األربعاء الموافق  حتى 04/ 02ربعاء الموافق األ 
، وفي قع حصتين لكل درس من دروس الوحدةفييا شرح دروس الوحدة المقترحة بوا
تم تطبيق أداتي البحث بعديا وتم  2/02/2405الحصة التاسعة يوم الثالثاء الموافق 

 0عمل حفمة وداع لمتالميذ
عمى فاعمية  فتم استخراج النتائج ومناقشتيا وتفسيرىا ومعالجتيا احصائيا لموقو ثم  -3

 0الطالقة المغوية اإلبداعيةالوحدة المقترحة في تنمية المفرادات المغوية وبعض ميارات 
 تائـج البحـح ّمياقشتَا ّتفسريٍاى

 :ىتائج الفرض األّل :أّاًل
( 4040جود فروق ذات داللة احصائية عند مستوى داللة )تو ":ينص عمى أنو الفرض األول     

بين متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار المفرادات 
 المغوية لصالح التطبيق البعدي"

الباحثة بحساب الفروق بين متوسطات درجات ولمتحقق من صحة ىذا الفرض قامت      
وذلك البعدي الختبار المفرادات المغوية و  ين القبميالتجريبية في التطبيقوعة تالميذ المجم

ىو موضح  ، كماSPSS ببرنامجلممجموعتين المرتبطتين  t- test "ت " باستخدام اختبار 
 : بالجدول التالي
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 ( 6) صذول

انبؼذٌ الخخباس و ٍُ انمبهٍانخضشَبُت فٍ انخطبُم ضًىػتانًحاليُز  َىػظ دالنت انفشوق بٍُ دسصاث

 انًفشاداث انهغىَت

 انًهاسة

 انؼذد انًضًىػت
انًخىسؾ 

 انغسابٍ

 االَغشاف

 انًؼُاسٌ

دسصت 

 انغشَت

لًُت 

 "ث"

انًغسىب

 ة

 لًُت "ث"

 انضذونُت
انذالنت ػُذ 

يسخىي 

6.61 

 يهاسة

 انخزكش
 -انخضشَبُت

  لبهٍ
46 4.16 1.33 

 دانت 2.42 6..9 39
 -انخضشَبُت

 بؼذي

46 
1.32 6.91 

يهاسة  

 انفهى 

 -انخضشَبُت

 لبهٍ

46 
3.96 1.14 

 دانت 2.42 ...1 39
 -انخضشَبُت

 بؼذي
46 6..5 1.6. 

يهاسة 

 انخغهُم

 -انخضشَبُت

 لبهٍ

46 
3.62 1.6. 

 دانت 2.42 9.22 39
 -انخضشَبُت

 بؼذي
46 6.11 6.59 

يهاساث 

 بُكانخط

 -انخضشَبُت 

 لبهٍ

46 
3.15 1.69 

 دانت 2.42 11.41 39
 -انخضشَبُت

 بؼذي

46 
6..4 1.62 

االخخباس 

 ككم
 -انخضشَبُت

 لبهٍ
46 14.6. 1.53 

 دانت 2.42 65..1 39
 -انخضشَبُت

 بؼذي
46 2..61 1.11 

، حيث ريبيةق تحسن األداء المغوي لتالميذ المجموعة التجيتضح من الجدول الساب      
" ت"المحسوبة في كل ميارة من الميارات وفي االختبار ككل أكبر من قيمة " ت" كانت قيمة 

أي أنيا ذات داللة إحصائية كبيرة، وىذا ( 4040≥)عند مستوى داللة  (2002) الجدولية
 .يعني تحقق صحة الفرض األول

 ، وكان ىذا التباينالمقترحةميذ الذين درسو الوحدة وتدل ىذه النتيجة عمى تفوق التال     
إحصائيا، وىذا يؤكد فاعمية الوحدة المقترحة القائمة  ةبفرق دال بين التطبيقين القبمي والبعدي

 في تنمية المفرادات المغوية لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي0 عمى المدخل القيمي
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 :الجاىٕىتائج اختبار الفرض : ثاىَٔا
( بين 4040ود فروق ذات احصائية عند مستوى داللة )وج": عمى أنوالفرض ينص   

متوسطي درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي لمقياس الطالقة 
 "المغوية اإلبداعية لصالح التطبيق البعدي

 درجات تالميذولمتحقق من صحة ىذا الفرض تم حساب داللة الفروق بين متوسطات      
، وذلك الطالقة المغوية اإلبداعيةالبعدي لمقياس و  ين القبميالتطبيق في تجريبيةالمجموعة ال

ىو  ، كماSPSS من خالل برنامجلممجموعتين المرتبطتين  t- test "ت " باستخدام اختبار 
 بالجدول التالي : موضح

 (1)صذول 

انبؼذٌ و ٍُ انمبهٍُمفٍ انخطبانخضشَبُت  انًضًىػت حاليُزَىػظ دالنت انفشق بٍُ يخىسطاث دسصاث  

 ككم ونكم يهاسة يٍ انًهاساث ت اإلبذاػُتانهغىَانطاللت يهاساث  ًمُاسن

انًخىسؾ  انؼذد انًضًىػت انًهاسة

 انغسابٍ

 االَغشاف

 انًؼُاسٌ

دسصت 

 انغشَت

لًُت 

 "ث"

 انًغسىبت

لًُت 

 "ث"

 انضذونُت

يسخىي 

 6.61انذالنت 

انطاللت 

 انهفظُت 

 1.12 2.64 46 انخضشَبُت  لبهٍ

 دانت 2.42 14.62 39
  انخضشَبُت

 بؼذٌ

46 5.61 6..1 

انطاللت 

 انخذاػٍ 

 1.22 3.94 46 انخضشَبُت  لبهٍ

 دانت 2.42 .9.2 39
 1.63 1.11 46 بؼذٌ انخضشَبُت

ؽاللت 

 انفكشَت

 1.52 4.63 46 انخضشَبُت  لبهٍ
 دانت 2.42 .9.6 39

 . 6. 1.24 46 بؼذٌ انخضشَبُت

ت ؽالل

 األشكال

 1.21 2.93 46 انخضشَبُت  لبهٍ

 دانت 2.42 11.35 39

 6.91 5.36 46 بؼذٌ انخضشَبُت

انطاللت 

 االسحباؽُت

 1.42 2.11 46 انخضشَبُت  لبهٍ

 دانت 2.42 13.63 39

 1.62 5.32 46 بؼذٌ انخضشَبُت

س 
ُا

ًم
ان

م
كك

 

 2.66 14.12 46 انخضشَبُت  لبهٍ

  انخضشَبُت دانت 2.42 15.11 39

 بؼذٌ

46 36.62 1.6. 

في التطبيق البعدي اد المجموعة التجريبة يتضح من الجدول السابق تحسن أداء أفر        
ويظير الفرق  ،التطبيق القبميبخالف  الطالقة المغوية اإلبداعية في ميارات بشكل منتظم

صوص الدينية والقصص نظرا ألن الن ؛بدرجة عالية وبخاصة في ميارة الطالقة المفظية
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حسن من القدرة عمى النطق واستدعاء المعاني وسع مدارك التمميذ وتواألحاديث تالقرآني 
المختمفة بطالقة وانسيابية وبالتالي يكون لدية حصيمة لغوية ومعمومات متنوعة تمكنو من 

جات مما يعني وجود فرق ذو داللة إحصائية بين متوسطات در التواصل المفظي بشكل فعال، 
 الطالقة المغوية اإلبداعيةمقياس لفي التطبيقين القبمي والبعدي التجريبية  المجموعة تالميذ

" ت" قيمة بة أكبر من المحسو" ت " حيث كانت قيمة  ككل وفي كل ميارة من الميارات؛
وفي المقياس ككل عند مستوى داللة  في كل ميارة من الميارات( 2002)الجدولية 

 0ذات داللة إحصائية كبيرة، وىذا يعني تحقق صحة الفرض الثانيأي أنيا ( 4040≥)
 بعــض فــي تنميــةالمــدخل القيمــي ولقيــاس حجــم الفاعميــة لموحــدة المقترحــة القائمــة عمــى      

تـم حسـاب لـدى تالميـذ المجموعـة التجريبيـة  المغويـة الطالقـة وميـارات المغـة العربيـةالمفرادات 
 0(2442 المحرزي، )عبد اهلل الكسب المعدل لبالكنسبة 

 
المفـــرادات المغويـــة أن نسببببة الكسبببب المعبببدل لببببالك فبببي تنميبببة ( 0)يتضـــح مـــن الشـــكل       

وميـــارات الطالقـــة المغويـــة اإلبداعيـــة لـــدى تالميـــذ المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد تطبيـــق الوحـــدة 
 تقـل المقترحة القائمـة عمـي المـدخل القيمـي فعـال وذو داللـة مرتفعـة حيـث أن النسـبة يجـب أال

أمــا قبــل  (2042) نســبة الكســب المعــدل يســاوي تبعببا لمعادلببة بببالك، حيببث كانببت( 002)عــن 
وىـي غيـر دالـة؛ أي أنيـا  (40042(كانت قيمـة نسـبة الكسـب المعـدل  تطبيق الوحدة المقترحة

مببن حجببم %  40أيضـا أن ونجببد . لـم تصــل إلـى الحــد األدنـى لمحكــم عمــى الفاعميـة تبعــا لـبالك
المفــرادات المغويــة وميــارات الطالقــة المغويــة اإلبداعيــة لــدى تالميــذ المجموعــة  فــي تنميــة اآلثببر

 .يرجع الى الوحدة المقترحة التجريبية

 التجريبية قبلي 
19% 

(0.483) 

 التجريبية بعدي
81% 

(2.02) 

نسبة الكسب المعدل للمجموعة التجريبية بعد تطبيق الوحدة ( 1)شكل 
 المقترحة
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 مياقش٘ اليتائج ّتفسريٍا

ق ذات داللة إحصائية عند ووجود فر : الفرض األولصحة أظيرت نتائج اختبار  -
تجريبية في الالمجموعة  تالميذبين متوسطات درجات ( 4040≥) مستوى داللة

، وىذا يشير التطبيق البعدية لصالح المفرادات المغويالبعدي الختبار و  ين القبميالتطبيق
إلى زيادة قدرات تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي في المفرادات المغوية فقد زادت حصيمتيم 

إلى فاعمية  في التطبيق البعدي المغوية، ويرجع تفوق تالميذ المجموعة التجريبية
نصوص دة القائمة عمى المدخل القيمي، وذلك لما تتناولو من دروس تتضمن الوح

مميئة بالمفرادات والمصطمحات فيي قصص قرآني ونص قرآني وحديث شريف قرآنية و 
 وغيرىا 0 لمفرادات التي تنمي لدى التالميذ الحصيمة المغوية والقدرة عمى إنتاج ا

تنمية الحصيمة المغوية ابقة في أىمية سة مع بعض الدراسات السوقد اتفقت الدرا     
دراسة دالل أبو  :منياباستخدام استرتيجيات وطرق مختمفة والمفرادات لدى التالميذ 

 ،(2402) (، ودراسة أماني قنصوة2402دراسة أحمد عثمان)(، و 2400الييجاء)
، (2403ودراسة دالل العساف  ) (،(Pei-Lin Liu, 2016 ليو لين -ودراسة بي 

(، 2404(، ودراسة وائل السويقي )2404عيطة عبد المقصود وعصام خطاب ) ودراسة
من  المدخل القيمي لتنمية المفرادات المغوية البحث الحالي عنيا في أنو استخدم ويختمف

خالل النصوص القرآنية واآلحاديث فيي مميئة بالمفرادات المغوية غير المألوفة والتي 
 0تثري قاموس التمميذ المغوي

ق ذات داللة إحصائية عند مستوى ووجود فر  الفرض الثاني:صحة نتائج اختبار  أظيرت -
 بين القبميفي التطبيقالتجريبية  المجموعة تالميذبين متوسطات درجات ( 4040≥) داللة

، وىذا يشير إلى زيادة التطبيق البعديلصالح  الطالقة المغوية اإلبداعيةياس قالبعدي لمو 
، ويرجع تفوق الطالقة المغوية اإلبداعيةاإلبتدائي في ميارات  قدرات تالميذ الصف الرابع

تالميذ المجموعة التجريبية إلى فاعمية الوحدة القائمة عمى المدخل القيمي، وذلك لما 
مميئة فيي قصص قرآني وحديث شريف نصوص قرآنية و تتناولو من دروس تتضمن 

والقدرة  يةاإلبداعالمغوية لطالقة بالمعمومات واألفكار التي تنمي لدى التالميذ ميارات ا
 ميارات0الغيرىا من عمى إنتاج وتوليد األفكار والتأمل و 

تنمية ضرورة مع نتائج الدراسات السابقة التي تناولت  الثانينتائج الفرض وتتفق     
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 : دراسة كل من مثل متنوعةباستخدام طرق متنوعة واسترتيجيات الطالقة المغوية ميارات 
أحمد الزغبي ووفاء سميمان و (، 2402)حمزة العوامرة ، و ( 2441) يجمال العيسو 

أىمية  ( التي أكدت عمى2403دعاء حالق )(، و 2402) ريم عبد العظيمو (، 2400)
بصفة خاصة لدى التالميذ  الطالقة المغوية اإلبداعيةو  االبداع بصفة عامةتنمية ميارات 

في أنو يستخدم المدخل القيمي في  يا، ويختمف البحث الحالي عنفي المراحل المختمفة
 لدى تالميذ الصف الرابع اإلبتدائي0الطالقة المغوية ات تنمية ميار 

 ّمكرتحاتُ تْصٔات البحح

 :  أّال: تْصٔات البحح 
 :أوصى البحث الحالي باآلتي 

 .لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائيةالطالقة المغوية تنمية ميارات  ضرورة -0
الحصيمة المغوية لتالميذ المرحمة المدخل القيمي لتنمية  الباحثين يفضل استخدام-4

 .تالميذ المرحمة اإلبتدائيةلدى اإلبتدائية 
 ينبغي عمى معممي المغة العربية تنمية المفرادات المغوية لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية.-3
 ني واألحاديثريم والقصص القرآكبالقرآن ال مخططي مناىج المغة العربية ىتمامضرورة ا -0     

 .لثقل الحصيمة المغوية لدى التالميذ النبوية الشريفة
 مكرتحات البححثاىٔا: 
 :يقترح البحث الحالي إجراء البحوث والدراسات اآلتية 

 ءة لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية0االمدخل القيمي في تنمية ميارات القر فاعمية  -0
بعض  يمي في تدريس المغة العربية لتنميةمقترح قائم عمى المدخل القبرنامج فاعمية  -2

 0المرحمة اإلبتدائيةالقيم األخالقية لدى طالب 
 . المغة العربية في ضوء المدخل القيميتطوير مناىج   -2
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 املراجع 
 :أّال: املراجع العربٔ٘

، ميم بالمغة األجنبيةفي ظل التع ؟المغة العربية إلى أين (:0211) إبراىيم بن أحمد مسمم الحارثي .1
 دار المأمون لمنشر والتوزيع، عمان، األردن.

كمية قرآني وأثره في العقيدة، رسالة ماجستير، القصص ال (:0210) أحمد محمد أبو جرادة أبو بكر .0
 ليبيا. جامعة سبيا، اآلداب،

ىج معجم المصطمحات التربوية المعرفية في المنا (:0211) أحمد حسين المقاني وعمي الجمل .1
 القاىرة. عالم الكتب، ،1ط وطرق التدريس،

فاعمية استراتيجية تعميمية قائمة عمى القصص القرآني في تنمية  (:0211) أحمد محمد عثمان .2
رسالة  ميارات التواصل الشفوي لدى تالميذ الحمقة الثانية من التعميم األساسي بالجميورية السورية،

 جامعة القاىرة. دكتوراه ،
فاعمية استخدام القصص القرآني  (:0212) الزغبي ووفاء سميمان محمد عوجان أحمد محمد عمي .3

، 110ع  ،06المجمة التربوية، مج  في تنمية ميارات التفكير اإلبداعي لدى طفل ماقبل المدرسة،
  .017-175، ص ص الكويت

يمان طو طايع .4 دار  (: النمو المغوي والمعرفي لمطفل،0213) أديب عبداهلل محمد النوايسو وا 
 اإلعصار العممي،  عمان ، األردن.

فاعمية برنامج قائم عمى القصص القرآني في تنمية  (:0210) أماني محمد عبد المقصود قنصوة .5
، ص 1،ج 12كمية التربية، جامعة حموان،ع مجمة المفاىيم الدينية لتمميذات المرحمة اإلبتدائية، 

 .70 -42ص 
 عالم الكتب ، القاىرة .، ألخالقية لمطفل(: التربية  ا8002) إيمان عبداهلل  شرف .6
مدى توفر ميارات التفكير االبداعي في في كتب"العربية  :(0215) دعاء حاتم الحالق .7

ة نظر معممييم، مجمة جامعة لغتي"المقررة عمى تالميذ الحمقة األولى من التعميم األساسي من وجي
 .02 -11، ص ص 31، ع 17، مجمد البعث

فاعمية استخدام أسموب القدح الذىني في تنمية بعض ميارات  (:0223) جمال مصطفى العيسوي .12
مجمة  لدى تالميذ الحمقة الثانية  بدولة اإلمارات، الطالقة المغوية وعالج األخطاء اإلمالئية الشائعة

 .54 -32، ص ص 00،ع 02 مج ة،دجامعة اإلمارات العربية المتح كمية التربية،
الدار المصرية  معجم المصطمحات التربوية والنفسية، (:0221حسن شحاتو وزينب النجار) .11

 القاىرة. ،المبنانية
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فاعمية برنامج مستند إلى القصص القرآني في تنمية الميارات  (:0211) حمزة محمد حسن العوامرة .10
جامعة  كمية الدراسات العميا، مجمة ،ينة من الطمبة ذوي صعوبات التعممالمغوية واإلجتماعية لدى ع

 .123 -112، ص ص0، ج20، ع اإلسالمية، األردنالعموم 
 ،غوية في تعميم المفردات لمناطقين بغير العربيةتوظيف الؤللعاب الم (:0215) دالل محمد العساف .11

 .45 -21، ص ص 42ع  الجزائر، جامعة عمار ثميجي،مجمة 
مغوية لدى برنامج تعميمي محوسب في تنمية المفردات ال أثر (:0211) دالل محمود أبو الييجاء .12

 جامعة مؤتو، األردن.  ،رسالة ماجستير طمبة الصف الرابع األساسي في لواء الرصيفة،
مختارات من القصص القرآني في األداء التعبيري لدى طالب  أثر (:0213) رائد حميد ىادي .13

  .41 -01، ص ص 65ع  العراق، مجمة كمية التربية األساسية، الصف الثاني المتوسط،
وحدة مقترحة في أدب األطفال قائمة عمى المدخل الجمالي لتنمية  (:0214) العظيم ريم أحمد عبد .14

 وطرق التدريس، مة اإلبتدائية،دراسات في المناىجالخيال األدبي والطالقة المغوية لدى تالميذ المرح
 .21 -10، ص ص 014ع  كمية البنات لآلداب والعموم والتربية،مجمة 

، يس ميارات التفكير مع مئات األمثمة التطبيقية، دار الشروقتدر  :(0224) أحمد سعادة جودت .15
  .عمان

 (: عمم نفس النمو، دار قباء لمطباعة والنشر، القاىرة.0212) حسن مصطفى عبدالمعطي .16
 .، األسكندريةدار الفكر الجامعي ،0ط ،القدرات العقمية :(1772)  خميل ميخائيل معوض .17
في المناىج الدراسية، مقال، استشارية المعيد العالمي (: القيم اإلسالمية 0221خالد الصمدي ) .02

 لمفكر اإلسالمي بالمغرب، منشورات اإليسيسكو.
تأثير وسائل السمعية البصرية في تعميم المغة العربية عمى استيعاب  :(0215لطفي نور فيانا ) .01

تانج ساوا المفرادات لتالميذ الفصل الخامس بالمدرسة نور البركة اإلبتدائية اإلسالمية فيما
 بجامعة رادين اينتان اإلسالمية الحجومية النبونج. ،كمية التربية والتعميم جاموس، تان

مجمة  ،مقاصد الشريعة والمدخل القيمي: النظرية االجتماعية والسياسية :(0211رضوان السيد ) .00
 .12-01ص  ص، 0ج ، 1، جامعة العراق، العراق، ع الكوفة

دار ، أطفال عند القمة : الموىبة والتفوق العقمي واإلبداع :(0220) ويسرية صادق زكريا الشربيني .01
 .، القاىرةالفكر العربي

 مؤسسة إقرا، القاىرة.  -عمم  النفس فى القرآن الكريم :(0222) سعد  رياض .02
ىدى مجمة  ،أىدافو وخصائصو ومنيجو القصص القرآني: (:0226سميمان محمد عمي الدقور) .03

 .165 -132، ص ص 7 ع ،30مج  األردن، ،اإلسالم
 تالميذ عند المغوية الطالقة ميارات تنمية في العقل ألعاب ( : أثر02215سماء تركي داخل ) .04
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 االبتدائي، رسالة دكتوراة منشورة، كمية التربية ، جامعة بغداد. الصف الخامس
لمعرفة برنامج مقترح في الثروة المغوية القرآنية قائم عمى تراكم ا (:0212) سيد السايح حمدان .05

مجمة لتنمية ميارات القراءة التفسيرية والطالقة المغوية لدى الطالب المعممين شعبة لغة عربية، 
 .47 -02، ص ص 24، ع 0دراسات عربية في التربية وعمم النفس، السعودية، ج 

، دار 4(: تعميم التفكير النظرية والتطبيق، ط0215) صالح محمد ابو جادو، ومحمد بكر نوفل .06
 .، عمانالمسيرة

األساليب التربوية واإلبداعية في أحاديث النبي صمى اهلل عميو  (:0211) عبد العزيز محمد متولي .07
 .74 -50، ص ص 0، ج 123واالستفادة منيا في العممية التعميمية، مجمة التربية، ع 

دار ، 16ط  ،في طرق التدريس الموجو الفني لمدرسي المغة العربية (:0225) عبد العميم إبراىيم .12
 ، القاىرة.المعارف

استراتيجيات تعمم المفردات لدى دارسي المغة العربية في جامعة  (:0210) عبد اهلل بشرى الياشمي .11
عتقاداتيم المتعمقة بيا، المجمة األردنية في العموم التربوية، األردن، مج  العموم اإلسالمية بماليزيا وا 

 .30 -11، ص ص0، ع 6
 اتقان استراتيجية اطار في عالجية طرق ثالث استخدام (: أثر0221(المحرزي  عباس اهلل عبد .10

 ، دكتوراه نحوىا، رسالة واتجاىاتيم الرياضيات مادة في االساسية المرحمة طمبة تحصيل عمى التعمم
 . بغداد ، جامعة(الييثم ابن) التربية كمية

ارات المغوية، مجمة أثر حفظ القرآن الكريم في تنمية المي (:0227) عبد اهلل بن محمد المسممي .11
 .120 -56، ص ص  6، ع2مج  مركز البحوث والدراسات اإلسالمية،

 .، القاىرةفقو المغة، شركة نيضة مصر (:0225عمي عبد الواحد وافي) .12
برنامج قائم عمى أنماط التعمم المفضمة لدى تالميذ  (:0216عيطة عبد المقصود وعصام خطاب) .13

جمة القراءة وأثره عمى تنمية الحصيمة المغوية لدييم، م الصف الثاني لتدريس المفردات المغوية
 .67 -21ص  ، ص 177والمعرفة، مصر، ع 

مجمة  في المغة العربية، لقرآن في تطور دالالت المفرداتمن أثر ا (:0211فؤاد شيخ الدين عطا) .14
 .11 -10، ص ص 3جامعة الخرطوم،ع  كمية اآلداب،

 .، عمان، دار الفكر لمطباعة والنشر1إلبداع، طالموىبة والتفوق وا :(0226فتحي جوران ) .15
لم الكتب ، اعدار ( : اتجاىات حديثة في مناىج وطرق التدريس ، 0221كوثر حسن كوجك ) .38

 القاىرة.
فى االردن لدرجة اسهام البينة االجتماعية فى  الجامعيتصور الشباب  (:0225) ماجد الزيود .39

مجمة  اتحاد الجامعات العربية   ،والمعمومات  االتجاىات والقيم لدييم في ظل العولمة تشكيل
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 .133 -101، ص1 ع، 3 مج،  لمتربية  عمم النفس
أثر مختارات من القصص القرآني في األداء التعبيري لدى طالب الصف  (:0212) شيوجونغما .22

 .121-54، ص ص 65ع  العراق، مجمة كمية التربية األساسة، الثاني المتوسط ،
 .، الرياضدار النشر الدولي الثروة المفظية، (:0225) محمد أحمد حماد .21
توظيف األساليب والوسائل التعميمية لمرسول "صمى اهلل عميو  (:0227محمد الخاتم ميدي إدريس) .20

ماجستير، كمية رسالة وسمم"في تربية أصحابو رضوان اهلل عمييم في التدريس بمرحمة األساسي، 
 دان.التربية، جامعة أم درمان اإلسالمية، السو 

عالم  دار المرجع في تدريس المغة العربية بالتعميم األساسي، (:0212) محمد رجب فضل اهلل .21
 القاىرة. الكتب،

 .، القاىر، دار الفكر0(: األنشطة اإلبداعية لؤلطفال، ط0226محمد رضا البغدادي ) .22
لعميا بدولة (: اإلبداع المغوي لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية ا1775)  محمد عبدالرؤوف الشيخ .23

، 12 عاإلمارات العربية المتحدة قياسو وتنميتو )دراسة تجريبية(، حولية كمية التربية، جامعة قطر، 
 .356 -311ص

المؤتمر الدولي  (:معالم اإلعجاز في قصص القرآن،0215محمد فوزي إبراىيم سعد نصير) .24
 .107 -71ص ص ، 1مج  الزقازيق، األزىر، جامعة كمية المغة العربية،مجمة  الخامس،

بناء برنامج تعميمي قائم عمى المسانيات التربوية وقياس  (:0210) محمود سميمان عبدربو الشافي .25
أثره في تنمية الطالقة المغوية القرائية والكالمية لدى متعممي المغة العربية من الناطقين بغيرىا، 

 بية، األردن.دكتوراه، كمية العموم التربوية والنفسية، جامعة عمان العر رسالة 
، تفكير القبعات الست لممرحمة األساسية، دار ديبونو :(0226نايفة قطامي و السبيعي معيوف ) .26

  .عمان
فاعمية استخدام استراتيجية التعمم المتمايز لتدريس القراءة في تنمية  (:0216وائل صالح السويقي) .27

المؤتمر  متبايني التحصيل، المفردات واإلستيعاب القرائي لدى تالميذ الصف الثالث اإلبتدائي
موضوعات كتب مفردات القراءة  :بعنوانوالمعرفة  لمقراءة لجمعية المصرية العممي الثامن عشر

 0216 يوليو11/11موافق  وتدريسيا في مراحل التعميم المختمفة عمى المستويين القومي والعالمي،
 .0 مج القاىرة،

مقترحة في تنمية بعض ميارات القراءة والكتابة (: فاعمية استراتيجية 0214وحيد السيد حافظ ) .32
لدى تالميذ المرحمة اإلبتدائية بمعاىد وبرامج التربية الفكرية، دراسات عربية في التربية وعمم 

 .004-154، ص ص62النفس، ع 
 املراجع األجيبٔ٘ثاىٔا: 
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