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ات فاعلية اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� نظر � تنمية م�ا�ر$ة ا#"قو الداللية  ل

'ر يالتحدث لدى تالميذ الصف ا#/امس -بتدا*ي )   ز

  دمحم عبد الو'اب عطية،  شعبان عبد القادر غزالة ،1شعبان السيد عبد العال

'ر  Gس، Fلية ال��بية، جامعة ) زقسم املناJK وطر التد ر   ق

 shabanelsaid21@gmail.com:  للباحث الرئSسال�Rيد -لك��وOي1

  :املh/ص

ل-ـدف البحــث إ'ــ� الكــشف عــن فاعليــة اســ��اتيجية مق��حـة قائمــة ع�ــ� نظر�ــة ا�قــو الدالليــة �ــ� 

،  وأجــر البحـث ع�ــ� عينــة   -ــر ات التحـدث لــدى تالميــذ الـصف ا�;ــامس 9بتـدا6ي 4 يتنميـة مBــا ي
ُ

ز ر

، قـــــسمت إ'ـــــ� مجمـــــوعت) 59(مGونـــــة مـــــن  -ـــــر يتلميـــــذا بالـــــصف ا�;ـــــامس 9بتـــــدا6ي 4 ز
ً

تجر�Rيـــــة : Pن

د 9بتــــدا6ي،) 30(وضـــابطة بواقـــع  وتلميـــذا للمجموعــــة التجر�Rيـــة، و�مثلBـــا تالميــــذ معBـــد البـــار ً
)29 (

تلميذا للمجموعة الضابطة، و�مثلBا تالميذ معBد بa` -الل 9بتدا6ي، وكال املعBدين تا[عان ملنطقة 
ً

ـــد التــــصميم التجر� ـــ� ضـــــوء طبيعــــة البحـــــث أمكــــن تحديــ -ر�ـــــة، و�ـ ف زســــو-اج 4 وgـــــ` للبحــــث املعـــــر

بتصميم اjkموعة التجر�Rية والضابطة ذات القياسPن القب�� والبعدي، ولتحقيـق أ-ـداف البحـث 

ات التحــدث، وإعــداد دليـل للمعلــم وكتــاب للتلميــذ، واختبــار مواقــف لقيــاس  رتـم إعــداد قائمــة بمBــا

ت النتــائج إ'ــ� فاعليـــة 9ســ��اتيجية  ات التحـــدث، وأشــا را�jانــب 4دا6ــي ملBــا املق��حــة القائمــة ع�ـــ� ر

ة 9-تمــام بالنظر�ـــات  ات التحــدث، وأوwـــuv البحــث بـــضر �ــ� تنميـــة مBــا رنظر�ــة ا�قــو الدالليـــة  ور ل

ــــصو اللغــــو للتالميــــذ، kعمــــل ع�ــــ� إثــــراء اz `قــــو الدالليــــة ال}ــــ-ــــا نظر�ــــة ا� ياللغو�ــــة ومــــن أبر ل ل ز

�ب املعلمPن ع�� استخدام اس��اتيجيا{|ا وتنفيذ إجراءا{|ا، وضر روتد ة 9-تمـام با�jانـب 4دا6ـي ور

سة ات التحدث بصفة خاصة، واللغة بصفة عامة؛ مما يجعلBا حية ومما ر�� zعليم مBا  . ر

ــــة ات التحـــــدث-لنظر�ـــــة ا�قــــــو الدالليـــــة-اســـــ��اتيجية مق��حــــــة: الkلمـــــات املفتاحيــ  الــــــصف -رمBــــــا

-ر يا�;امس 9بتدا6ي 4   .ز
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ABSTRACT: 

The aim of the research was to reveal the effectiveness of an 
educational unit based on semantic field theory in developing speaking 
skills for fifth grade pupils of Al-Azhar primary. A student of the 
experimental group, represented by the students of the Gunpowder 
Primary Institute, (29) students of the control group, represented by the 
students of the Bani Hilal Primary Institute, and both institutes are 
affiliated to Sohag Al-Azhar District. To achieve the objectives of the 
research, a list of speaking skills was prepared, a guide for the teacher 
and a book for the student, and a situational test to measure the 
performance aspect of speaking skills, The results indicated the 
effectiveness of the educational unit based on the theory of semantic 
fields in developing speaking skills, and the research recommended the 
need to pay attention to linguistic theories, the most prominent of 
which is the theory of semantic fields, which works to enrich the 
linguistic output of students, and train teachers to use its strategies and 
implement its procedures, and the need to pay attention to the 
performance aspect of teaching speaking skills in particular, and 
language in general; Making it live and exercise. 

 Keywords: Teaching Unit-Semantic field theory-Speaking skills- fifth 
grade pupils of Al-Azhar primary. 
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 :املقدمة

ُّ�عـــد التحــــدث املظBــــر ا�قيقـــي للغــــة، فــــإذا �انــــت اللغـــة أصــــوات �ع�ــــ� �|ـــا �ــــل قــــوم عــــن  ُ

 الـذي يوظـف -ـذه 4صـوات �ـ� إنتـاج �لمـات وجمـل ذات أغراضـBم، فـإن التحـدث -ـو �طـار العـام
معua، و-و وسيلة اتصال بPن الفرد وا�jماعة؛ فبواسطتھ �ـستطيع إفBـامBم مـا ير�ـد، وأن يفBـم �ـ� 
ًالوقت نفسھ ما يراد منھ، و-ذا 9تصال لن يGو ذا فائدة إال إذا �ان �يحا ودقيقا، إذ يتوقف  ً ن ُ

ــــ� حــــــسن التعبPــــــ� و�ــــــتھ وضــــــوح 9 ـــــوض أو ع�ــ ـــو و9ســــــتجابة البعيــــــدة عــــــن الغمـ ــــتقبال اللغـــ يســ
اسية، وع�� إتقانھ يتوقف تقدم  ر �� مختلف املراحل الد رال�شو�ش، والتعب�P ال�يح أمر ضر ي و

اسية اk;تلفة ، . (رالتلميذ �� كسب املعلومات الد   )1 ()99، 2011يما-ر عبد البار

ات اللغو�ـــ ة التحـــدث مــن أ-ــم املBــا رومــن ثــم zعــد مBــا ر ُّ ُ
 `vة؛ حيــث أو�ــ� [عــض متخصـــ�
ســـال منطـــو واســـتقبال مـــسموع، وأن جوانـــب  zِعلـــيم اللغـــة العر�يـــة أن اللغـــة �ـــ� أساســـBا عمليـــة إ ٍق ٍ ر

ُ

ة عـن مــضمو وإفـصاح عـن -ــذا املـضمو ناللغـة 4خـر تخــدم عمليـة 9تـصال؛ فاللغــة عبـا ن عبــد .(رى
ة 9-تمام بمBا)38، 2005الفتاح البجة،  رة التحدث وتفعيلBا �� �افة ور؛ 4مر الذي يتطلب بالضر

�ة ي¤ب£� أن يتق¢|ا التلميذ من أجل النجاح والتقدم ة ضر �سية؛ �و¥|ا مBا راملواقف التد ر   .ور

�س التحـــدث �ـــ� املرحلـــة 9بتدائيـــة إ'ـــ� تحقيـــق مجموعـــة مـــن 4-ـــداف م¢|ـــا : رو¦|ـــدف تـــد
تھ اللفظية ابط املعua وتطو�ر و§� التلميذ بالGلمات الشفو�ة �وحدات لغو�ة، وإثراء ثر و، وتقو�م ر

تــھ ع�ــ� تنظــيم 4فGــار �ــ� وحــدات لغو�ــة،  رلديــھ، وتمكينــھ مــن zــشكيل ا�jمــل وتركي©|ــا، وتنميــة قد
، . (وتحسPن jªائھ ونطقھ، واستخدامھ للتعب�P القص�v` املس��   )114، 1991رع�� مد�و

-ا الوا�� �� مساعدة التلميذ �� مواقف التو ات التحدث، ودو رو�رغم أ-مية مBا اصل ر
ياللغو الفعال، إال أنھ و�اسـتقراء الواقـع ا�ـا'� لتعلـيم اللغـة العر�يـة �ـ� املرحلـة 9بتدائيـة بـصفة 
يعامة، وتالميذ الصف ا�;امس بصفة خاصة، يت¬� وجود ضعف وا�� �� مستو 4داء اللغو  ى

ات التحـــدث، ومـــن أبـــر مظـــا-ر -ـــذا الـــضعف زلـــدى التالميـــذ �ـــ� مBـــا دى قلـــة ا�ـــصيلة اللغو�ـــة لـــ: ر
، و-ــذا مــا  ىالتالميـذ، وعــدم تنظــيم ا�ــديث �ــ� ضـوء فكــرة أو -ــدف، وغPــ� ذلــك مـن املظــا-ر 4خــر

اسة �ل من اسات والبحوث ال��بو�ة، وم¢|ا د رأكدتھ نتائج عديد من الد ؛ و¥|ا )2018(رانيا إبرا-يم: ر
ة )2016(؛ وعبـــــــد هللا داود)2016(محمــــــود ة تطـــــــو�ر القـــــــد اســـــــات بــــــضر ـــذه الد ـــــت -ــــ ر، وقـــــــد أوصـ ر ور

ة ا�ـديث ومراقبـة مـا ي¤تجـو  اسية، وتمكي¢|م من إدا نالشفو�ة لدى التالميذ �� �افة املراحل الد ر ر
  .من أفGار ومعان لغو�ة، خالل مواقف التحدث

ات التحــــدث لــــدى  اســــات والبحــــوث الــــسابقة ب�نميــــة مBــــا رو�ــــرغم ا-تمــــام عديــــد مــــن الد ر
اســـــات ركـــــزت  ـــة إال أنـــــھ ال يوجـــــد د ا-تمامBـــــا ع�ـــــ� تنميـــــة ال±ـــــ�وة اللغو�ـــــة رتالميـــــذ املرحلـــــة 9بتدائيــ

والطالقة التعب�Pية من خالل برامج أو وحدات لغو�ة zس²|دف تنمية ال±�وة اللغو�ة لدى التالميذ، 
ات التحــدث لــد¦|م؛ ومــن -نــا جــاءت فكــرة  البحــث ا�ــا'� وال}ــ` {|ــدف إ'ــ�  ربمــا �ــسBم �ــ� تنميــة مBــا

ات التعــــرف ع�ــــ� فاعليــــة اســــ��اتيجية مق��حــــة قائمــــة ع�ــــ�  رنظر�ــــة ا�قــــو الدالليــــة �ــــ� تنميــــة مBــــا ل
سـا{|ا  لـم يـتم اسـتخدامBا �ـ� تنميـة - �ـ� حـدود علـم الباحـث -رالتحدث، حيث إن -ـذه النظر�ـة بمما

ات التحدث   .رمBا

                                                
  ).االسم األول واألخير، السنة، الصفحة( اتبع الباحث التوثيق التالي  1
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  :من عدة مصادر من أ-مBانبع �حساس بمشGلة البحث  :-حساس باملشkلة

اسـات والبحــوث الـسابقة ت نتــائج عديـد مـ:رمراجعـة الد اسـات الـسابقة إ'ــ� ر أشـا رن البحــوث والد
اسة �ل من اسات د ات التحدث لدى تالميذ املرحلة 9بتدائية، ومن -ذه الد رضعف مستو مBا ر ر : ى

  ).2011(؛ دمحم جاد )2016(؛ وعبد هللا داود)2016(؛ و¥|ا محمود)2018. (رانيا إبرا-يم

اسة -ستكشافية اسة استكشافية: رنتائج الد  ع�� عينة من تالميذ الصف رقام الباحث بإجراء د
-ر�ــة؛ �|ــدف  ، التــا[ع ملنطقــة ســو-اج 4 -ــر ــuv 9بتــدا6ي 4 زا�;ــامس 9بتــدا6ي، بمعBــد عــامر م́و يز

ات التحـــدث تGـــو مـــن  ات التحـــدث، حيـــث تـــم تطبيـــق اختبـــار ملBـــا نzعـــرف مـــستو�ا{|م �ـــ� مBـــا ر ) 10(ر
ي يرغب التحـدث فيـھ، أو موضوعات، تم عرضBا ع�� التالميذ، بحيث يختار �ل م¢|م املوضوع الذ

  :نتخ�P موضوع آخر يرغبو التحدث فيھ غ�P املوضوعات العشرة، وات¬� من نتائجھ ما يأzي

ات اختيار املفردات ال}` zع�� عن - ات التحدث بصفة عامة، ومBا ر ضعف مستو التالميذ �� مBا ر ى
ف و ًالGلمـات نطقـا �ـيحا، واملعua املراد، واختيار 4فGـار املناسـبة ملوضـوع التحـدث، ونطـق ا�ـر ً

يوالـــضبط النحـــو الـــ�يح للGلمـــات وا�jمـــل، واســـتخدام اللغـــة الفـــصيحة أثنـــاء التحـــدث بـــصفة 
  .خاصة

ات التحـــدث املتعلقـــة با�jانــب امللم¸ـــ�، والـــذي ظBــر مـــن خـــالل تـــد·ي - ر عــدم معرفـــة التالميـــذ بمBــا
ات وا�ر�ات ا�jسمية أثناء التحدث   .رمستوا-م �� توظيف 9شا

يأجـر الباحــث لقـاءات ومناقــشات مفتوحـة مــع [عـض معل¹ــ` اللغـة العر�يــة :  الp/ــصيةاللقـاءات
ة التحدث �� املرحلة 9بتدائية عامة، والصف ا�;امس خاصة،  روموجºB|ا، لتعرف واقع zعليم مBا
{|م ع�ـ� التحـدث، وأسـفرت عـن وجـود ضـعف وا�ـ�  رومعرفة أوجھ قصو التالميذ �� ضعف مقد ر

ات التح ر�� مستو مBا دث لدى التالميذ، ومحدودية ال±�وة اللغو�ة لد¦|م؛ مما ي��تب عليھ ضعف ى
ة ع�ــ� تنظيمBــا،  ضــوح 4فGــار و�ــ²|ا، والقــد {|م ع�ــ� اختيــار 4لفــاظ املع�ــ�ة عــن املعaــu، و رمقــد ور
ات التحـــدث، حيـــث  جـــع املوجBـــو -ـــذا الـــضعف إ'ـــ� عـــدم وجـــود إجـــراءات وا�ـــة لتنميـــة مBـــا روأ نر

ات التحدث ع�� أسالي©|م ا�;اصـة، فـضال عـن قلـة 4·ـشطة �عتمد معظم املعلمPن �� �س مBا  تد
ً

ر ر
ات التحـــــدث، واقتـــــصار معظمBـــــا ع�ـــــ� القـــــراءة والكتابـــــة والقواعـــــد  ســـــة مBـــــا ـــة املقدمـــــة ملما راللغو�ــ ر

  .النحو�ة

ى �� ضوء ما سبق؛ تمثلت مشGلة البحث ا�ا'� �� ضعف مستو تالميذ الصف :مشkلة البحث
ات التحــدث، وملعا�jــة ذلــك؛ تــم إعــداد اســ��اتيجية مق��حــة قائمــة ع�ــ� ا�;ــامس 9بتــدا6ي �ــ� مBــ َّا ر

ات، وقد أمكن صياغة مشGلة البحث �� السؤال  رنظر�ة ا�قو الداللية zس²|دف تنمية -ذه املBا ل
    :الرئ¾س التا'�

ات التحــدث    رمـا فاعليـة اسـ��اتيجية قائمــة ع�ـ� نظر$ـة ا#"قـو الدالليــة �ـ� تنميـة م�ـا ل
؟لدى تالميذ  'ر يالصف ا#/امس -بتدا*ي )   ز

  :و�تفرع من -ذا السؤال السؤالPن التالPن

-ــر �ــ� ضـوء نظر�ــة ا�قــو - ات التحـدث املناســبة لتالميــذ الـصف ا�;ــامس 9بتـدا6ي 4 ل مـا مBــا ي ز ر
  الداللية من وجBة نظر ا�;��اء واملتخصصPن؟
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ات التحـدث لـدى ل ما فاعلية اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� نظر�ة ا�قو الدالل- رية �� تنميـة مBـا
؟ -ر يتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي 4   ز

ض البحث   :وفر

ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو داللة  -1 جات تالميذ اjkموعتPن ) 0.05(ق ربPن متوسطي د
 .التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي الختبار التحدث

ىال يوجـد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  -2 جــات تالميــذ اjkموعــة ) 0.05(ق ربــPن متوســطي د
 .  التجر�Rية �� القياسPن القب�� والبعدي الختبار التحدث

  :أ'داف البحث

ات التحــدث لــدى تالميــذ الــصف ا�;ــامس 9بتــدا6ي  ر-ــدف البحــث ا�ــا'� إ'ــ� تنميــة مBــا
-ر من خالل استخدام اس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� نظر�ة ا�قو الداللية ل4 ي   .ز

  :'مية البحثأ

رتمثلت أ-مية البحـث �ـ� الـدو الـذي يمكـن أن تؤديـھ 9سـ��اتيجية املق��حـة القائمـة ع�ـ� 
مـة  ات التحدث، ملا لBا من أثر �� إثـراء ا�ـصيلة اللغو�ـة الال زنظر�ة ا�قو الداللية �� تنمية مBا ر ل

  : لعملية التحدث، وتتمثل -ذه 4-مية فيما ي��

أوال
ً

  :بالvسبة للتالميذ: 

ل يقــدم -ـــذا البحـــث اســـ��اتيجية مق��حــة قائمـــة ع�ـــ� نظر�ـــة ا�قــو الدالليـــة، ومـــن خاللBـــا يمكـــن -
{|م ع�ـ� التحــدث  �ـادة مقــد ، بمـا �ـسBم �ــ�  ات التحــدث لـد¦|م، وتحــسPن أداÀ|ـم اللغــو رتنميـة مBـا ز ير

  .أمام Áخر�ن

نل}ـ` تقــف حــائال دو  تـذليل الــصعو�ات ال}ـ` تواجــھ التالميـذ أثنــاء اك�ــسا�|م املفـردات اللغو�ــة، وا-
ً

{|م ع�ــ�  �ــادة مقــد رإثــراء حــصيل²|م اللغو�ــة؛ بمــا �ــسBم �ــ� اســتخدام اللغــة اســتخداما �ــيحا، و ز ً ً

  .التحدث

  :بالvسبة للمعلمxن: ًثانيا

�ــــد-م بــــأدوات تقــــو�م - �ــــسية، وتز ا{|م التد و ي�ــــيح -ــــذا البحــــث ملعل¹ــــ` اللغــــة العر�يــــة تطــــو�ر مBــــا ر ر
ات التحدثموضوعية، يمكن استخدامBا �� تقو�   .رم أداء التالميذ �� مBا

ات التحـدث، - شـادي لكيفيـة تنميـة مBـا د-م بـدليل إ ر �ساعد املعلمPن ع�� نمو-م املÂ`؛ حيـث يـز ر و
لباســـتخدام اســـ��اتيجية مق��حـــة قائمـــة ع�ـــ� نظر�ـــة ا�قـــو الدالليـــة، قـــد zـــساعد �ـــ� التغلـــب ع�ـــ� 

�س الـــــسائدة، ومواكبــــة 9تجا-ـــــات ا�ديثــــ رقــــصو طر�قـــــة التــــد ة؛ بمـــــا �ــــسBم �ـــــ� إثــــراء ا�ـــــصيلة ر
ات التحدث لدى تالميذ-م   .راللغو�ة وتنمية مBا

ثالثا
ً

}zا:    :ربالvسبة |/ططي املناJK ومطو

ات التحدث لتالميذ - �د-م باس��اتيجية مق��حة قائمة ع�� نظر�ة ا�قو الداللية لتنمية مBا ر تز ل و
ات التحدث املناسبة لتالميذ الصف رالصف ا�;امس 9بتدا6ي، كما يقدم -ذا البحث قائمة بمBا

يا�;امس 9بتدا6ي، وذلك لتطو�ر برامج وأ·شطة التحدث، تطو�را �س�ند إ'� نتائج البحث ال��بو ً .  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة

 مجلة التربية
 م2022 لسنة يوليو، )5(، الجزء ) 195: (العدد
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 مـــساعد{|م �ـــ� تطـــو�ر كتـــب اللغـــة العر�يـــة ع�ـــ� أســـاس عل¹ـــ` مـــنظم، يقـــوم ع�ـــ� تفاعـــل التالميـــذ -
  .وشيقة لد¦|مو·شاطBم؛ بما �سBم �� جعل مادة اللغة العر�ية مألوفة 

ات التحدث لدى التالميذ؛ و�التا'� - ر مساعد{|م �� التعرف ع�� 4·شطة والفعاليات ال}` تن¹` مBا
مة �Rية الال ات التد زيتم نقل -ذه ا�;��ات إ'� املعلمPن من خالل عقد الدو ر   .ر

ًا{عا   :بالvسبة للباحثxن: ر

اسات وأبحاث أخر � - ى فتح اjkال أمام الباحثPن للقيام بد ات التحـدث وفـق ر ر� مجـال تنميـة مBـا
�س واســ��اتيجياتھ؛ بمـا �ـسBم �ـ� تنميــة  رالنظر�ـات اللغو�ـة، و9تجا-ـات ا�ديثــة �ـ� طرائـق التـد

�Ãامjات التحدث لدى التالميذ �� مراحل التعليم ما قبل ا�   .رمBا

  :حدود البحث

 - Pا إ'ـ� مجمـوعتBوتقـسيم ، -ـر يعينة من تالميذ الصف ا�;امس 9بتـدا6ي 4 إحـدا-ما : نز
  .ىتجر�Rية، و4خر ضابطة

ات التحدث املناسبة لتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي -   .ر[عض مBا

  :مصطh"ات البحث

�سية : ً يمكن zعر�فBا إجرائيا بأ¥|ا:-س��اتيجية املق��حة سات و�جراءات التد رمجموعة من املما ر
ن عـــرض الGلمــات واملفــا-يم و4فGـــار لاملنظمــة واملرتبطــة بنظر�ــة ا�قـــو الدالليــة ومبادÀ|ــا، تتــضم

، بحيــث يـــضم �ــل حقــل مجموعـــة الGلمــات ال}ـــ`  لاملتــضمنة �ــ� موضـــوع مــا، �ــ� مجموعـــات أو حقــو
ة مراحل م�سلسلة تمBد �ل  تباطBا مع [عضBا البعض، تتم �� صو رترتبط دالال{|ا، وإبراز كيفية ا ر

؛ �|دف إثراء ا�صيلة اللغو�ة للتلميذ؛ بما �سBم ات التحدث لديھىم¢|ا لألخر   . ر �� تنمية مBا

ة التحــدث ة اللغو�ـــة ال}ــ` تجعـــل تلميــذ الـــصف ا�;ــامس 9بتـــدا6ي : zًعـــرف إجرائيــا بأ¥|ـــا :رم�ــا راملBــا
ف، zعبPـ�ا ي�ـسم بالوضـوح  ً�ستطيع التعب�P عما �� خاطره وذ-نھ من أفGـار ومـشاعر وخ�ـ�ات ومعـا ر

لسل �� عرض 4فGـار، والـ�ة �ـ� التعبPـ�، والدقة �� اختيار 4لفاظ، والطالقة �� النطق، وال�س
لوالسالمة �� 4داء، من خالل 9س��اتيجية املق��حة القائمـة ع�ـ� نظر�ـة ا�قـو الدالليـة، وتقـاس 

جة الGلية ال}` يحصل علº|ا التلميذ �� اختبار التحدث   .ربالد

  ي�طار النظر للبحث

لا|"و )و ات التحدث: ر   :رم�ا

ــ ُّ�عـــد التحـــدث مـــن أ-ـ َ ، ومـــن دونـــھ ال تقـــوم بـــPن أفـــراد اjkتمـــع ُ يم أنمـــاط ال¤ـــشاط اللغـــو
يصــالت فعالــة مثمـــرة، و-ــو جـــزء حيــو �ـــ� حيــاة النــاس اليوميـــة ع�ــ� اخـــتالف أجناســBم، ولغـــا{|م، 
و�¾ئـــا{|م، و-ـــو أيـــضا أداة مـــن أدوات التعلـــيم والـــتعلم، ال}ــــ` مـــن خاللBـــا يمكـــن التعـــرف ع�ـــ� مــــدى 

ات اللغــة، و ات التحــدث تمثــل ا�jانــب العم�ــ� راك�ــساب التلميــذ ملBــا ر�رجــع ذلــك إ'ــ� اعتبــار أن مBــا
ات اللغو�ة ال}` zعتمد ع�� ثقافة املتحـدث �ـ� إنتـاج املعaـu، وإيـصالھ  رلتعلم اللغة؛ إذ zعد من املBا
ّإ'� السامع؛ ومن ثم فقد ركزت أ-داف zعليم اللغة العر�ية �� أي مرحلة مـن مراحـل التعلـيم، ع�ـ� 

ّتحقيق الن¬É اللغ جة ال}` zساعده ع�� التحدثّ رو لدى التلميذ، بالد   .ي
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  :مف�وم التحدث وطبيعتھ

عــرف دمحم جـــاد 
َ َّ نعمليــة تنظـــيم مــضمو الرســـالة �ــ� العقـــل، : التحــدث بأنـــھ) 180، 2011(َ

، بما ي�ناسب مع ذلك   .نواختيار 4لفاظ، والتوليف فيما بي¢|ا للتعب�P عن -ذا املضمو

يوعرفــــھ مــــا-ر عبــــد البــــار  َ ـــل : بأنــــھ) 94، 0112(َّ عمليــــة فــــسيولوجية وعقليــــة تتــــضمن نقـ
اء مــــــــن  Áــــــــار، وGف، و4ف ـــ�ات، واملعلومــــــــات، واملعــــــــا ـــــشاعر، و4حاســــــــ¾س، وا�;�ـــــ ــــدات، واملـــ راملعتقــــ ر
، والفBـــم، والتفاعــــل و9ســــتجابة، مــــع طالقــــة  لاملتحـــدث إ'ــــ� Áخــــر�ن، نقــــال يقـــع مــــ¢|م موقــــع القبــــو ً

  .سالمة �� 4داءوا·سياب �� النطق، و�ة �� التعب�P، و

اســتخدام أصــوات لغو�ــة للنقــل 4فGــار : بأنــھ) Kamtien ,2010 ,184(و�عرفــھ �ــامتPن 
ات و4صـوات  اء واملشاعر لتحقيق غرض تواص�� و-و 9ختالط باآلخر�ن ع�� اسـتخدام �شـا Áرو ر

uaلتوضيح املع.  

Óع عمليات ي�� ضوء التعر�فات السابقة، يت¬� أن طبيعة التحدث كفن لغو تتضمن  رأ
ه عمليـة عقليـة تـتم قبـل عمليـة الكـالم، وÔـ� تـأzي عنـد وجـود الـدافع : أولBا التفكPـ�: أساسية رباعتبـا

الــذي يحــث املــتGلم ع�ــ� التحــدث، فيقــوم الفــرد بــالتفك�P فيمــا ســيقولھ، عــن طر�ــق اختيــار 4فGــار 
ات ال}ــ` وÔــ� تــأzي [عــد عمليــة التفكPــ�، وفº|ــا يــتم ان: وترتي©|ــا، وثانº|ــا الــصياغة رتقــاء 4لفــاظ والعبــا

-ــا، وثالÕ|ــا و-ــو الــصوت و-ــو العمليــة ال}ــ` يــتم فº|ــا تحو�ــل 4فGــار :  رت�ناسـب مــع 4فGــار ال}ــ` اختا
ـــو 4داء ا[عBـــــا و-ــ ـــر�ن، و ــــة لآلخــ و-ـــــو عنـــــصر أسا´ـــــv` مـــــن عناصـــــر : روالGلمـــــات إ'ـــــ� أصـــــوات ملفوظـ

aـu وحر�ـات الـرأس واليـدين وzعبPـ�ات التحدث �ش�P إ'� الكيفية ال}` يتم �|ـا الكـالم مـن تمثيـل للمع
، (الوجھ؛ بما �سBم �� إيصال املعua املراد   ).109، 1991رع�� مد�و

ة إ'� أن zعليم التحدث لتالميذ املرحلـة 9بتدائيـة �ـستلزم 9-تمـام بGـل     رو-نا تجد �شا
لزم عنـد وضـع ن-ـذه ا�jوانـب اk;تلفـة، دو ال��كPـ× ع�ـ� جانـب وإ-مـال Áخـر، ولعـل -ـذا 4مـر �ـست

ات شــاملة لGــل جوانــب -ــذا الفــن  ات التحــدث لتالميــذ املرحلــة 9بتدائيــة أن تGــو -ــذه املBــا رمBــا نر
ات بالعموم والشمو ، ومركزة علº|ا ح}u ت�سم -ذه املBا لاللغو   .ري

  : نعالقة التحدث بفنو اللغة

ة ا اســـات والبحـــوث ال��بو�ـــة وجـــود عالقـــة وثيقـــة بـــPن مBـــا رأثب�ـــت 4دبيـــات والد لتحـــدث ر
، وتتج�ـ� -ـذه العالقـة بـPن 9سـتماع والتحـدث �ـ� �ـو التحـدث يمثـل جانـب  ات اللغة 4خر نومBا ى ر
 uaسال، و9ستماع يمثل جانب 9ستقبال، باإلضافة إ'� أن 9ستماع يمثل اللبنات 4و'� ال}` تب ر9

ة ع�ــ� 9ســتماع [ع ات التحــدث؛ حيــث إن عمليــة التحــدث تتطلــب القــد رعلº|ــا مBــا نايــة ح}ــu يــتعلم ر
التلميذ النطق ال�يح، كما أن 9ستماع ا�jيـد يـؤدي إ'ـ� ثـراء ا�ـصيلة اللغو�ـة للمتحـدث، ال}ـ` 

ات بناء يحا�ي 4صل املسموع ُتمكنھ من بناء ا�jمل والعبا ، . (ر   )145، 2011يما-ر عبد البار

ا كبPــــ�ا �ــــ� نمــــو اللغــــة الــــشفBية للمتحــــدث، عــــالوة ع�ــــ� ًكمــــا أن للقــــراءة دو  أن التحــــدث ًر
ُبطالقـــة يز�ـــد مـــن اســـتعداد التلميـــذ للقـــراءة، حيـــث إن عمليـــة القـــراءة تمـــد املتحـــدث بالعديـــد مـــن 

4لفـــاظ والتعبPـــ�ات ال}ـــ` يمكنـــھ توظيفBـــا �ـــ� أحاديثـــھ ومناقـــشاتھ، إضـــافة إ'ـــ� أن القـــراءة ا�Bjر�ـــة 
ات ن�ـ�ة الـصوت وتلو�نـھ، وتمثيـل املعaـu، و9: والتحـدث بي¢|مـا قواسـم مـش��كة مثـل رسـتعانة باإلشــا

uaسمية املع��ة عن املعjا�.  
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وت�ـ�ز العالقـة بــPن التحـدث والكتابـة �ــ� أن كـال م¢|مــا �عتمـد ع�ـ� إ·ــشاء الرسـالة اللغو�ــة 
ً

ا ولغة؛ حيث إن كال من الGاتب واملتحدث ¦|دف إ'� اختيار 4فGـار وترتي©|ـا، وانتقـاء الGلمـات  أفGا
ً

ًر
  . وتنظيمBا [شGل يؤدي إ'� إيصال املعua املراداملناسبة ال}` zع�� عن -ذه 4فGار

أن الكتابــة ال يمكـن zعلمBــا إال [عــد أن ) Burns ,1997 ,32(و�ـ� -ــذا الــسياق فقـد ذكــر 
ة التلميــذ مــن املفــردات اللغو�ــة  ات التحــدث، فمــن خــالل التحــدث تــزداد ثــر ويك�ــسب التلميــذ مBــا ر

ا{   .|ا ال�يحةرال}` �ستخدمBا �� كتاباتھ، فتعينھ ع�� إجادة مBا

  : أ'مية التحدث

 uـaعz ة التحـدث إذا �انت اللغة Ôـ� التعبPـ� عـن 4غـراض، كمـا عرفBـا ابـن جaـ`، فـإن مBـا
ُ

ر
مشاعر، وأحاس¾س، وأفGار، ومعتقدات، وتنقلBا إ'� Áخر من خالل zعب�P : ّبGل -ذه 4غراض، من

ة من الوسائل 4ساسية �� راق وأداء سليم، وzعد -ذه املBا ُّر َ ُ ٍ  التعب�P؛ لسBول²|ا، و�سر-ا �� التواصل ٍ
  ).135، 2010قعبد الراز حسPن، (بPن 4فراد وا�jماعات 

صلة ال¢|ائية من وkاسية، حيث إنھ ا �ا �� مختلف املراحل الد رالتحدث �عد أمرا ضر وًر ً ُّ َ ُ

اسية اk;تلفة    .رzعلم اللغة، وع�� إتقانھ يتوقف تقدم التلميذ �� اك�ساب املعلومات الد

ك  إ'ــ� أن التحــدث يمكــن التلميــذ مـــن ) Clark ,2003 ,139(رو�ــ� -ــذا �طــار �ــش�P كــال
ة التحـدث zـساعد التالميـذ ع�ـ� التحـصيل و9نجـاز �ـ�  رالتفاعل �يجاÓي مع Áخر�ن؛ حيث إن مBا
ة عــصر�ة �ــ�  اســية، وÔـ� مــن 4ســس املBمــة �ـ� نجــاح العمليــة التعليميـة، وضــر رمختلـف املــواد الد ور

  .رتطو الذي �ع¾شھ العالم Áنظل ال

ــــن الناحيـــــة  ـــواء مـ ـــا أ-مي²|ـــــا ســ ة التحـــــدث لBــ ـــوء مـــــا ســـــبق، يـــــر الباحـــــث أن مBـــــا رو�ـــــ� ضــ ى
ة التحـدث بمثابـة : 9جتماعية أو اللغو�ة أو ال��بو�ة أو النفسية رفمن الناحيـة 9جتماعيـة zعـد مBـا

ة 4ساســـية لتعلـــيم اللغـــة 4داة املـــؤثرة �ـــ� التواصـــل مـــع Áخـــر�ن، ومـــن الناحيـــة اللغو�ـــة zعـــد ا رملBـــا
ة التحــــدث لBــــا دو مBــــم �ــــ�  فBم اk;تلفــــة، ومــــن الناحيــــة ال��بو�ــــة فــــإن مBــــا رللتالميــــذ، وتنميــــة معــــا ر ر
�©|م ع�� استخدام املفـردات وال��اكيـب بـصو �ـيحة، تتفـق  تقاء بمستو لغة التالميذ، وتد ر9 ر ىر

ـــا مــــن دو �ــــ فــــع ا�jâــــل و9نطــــواء عــــن [عــــض رمــــع ســــياق الكــــالم، ومــــن الناحيــــة النفــــسية ومــــا لBـ ر� 
  .رالتالميذ، وzعو�د-م ع�� ا�jرأة والjãاعة �� مواجBة ا�jمBو

  : أ'داف �عليم التحدث

¦|دف zعليم التحدث �� املرحلة 9بتدائية إ'� تحقيق العديد من العناصر و4-داف من 
-ـــا مـــا ي�ـــ� ، : (زأبر شـــدي طعيمـــة والـــسيد منـــاع، 114، 1991رع�ـــ� مــــد�و جــــب 111، 2000ر؛  ر؛ دمحم 

ة ال��بية والتعليم ، ؛48، 2005؛ عبد الفتاح البجة، 58، 2003فضل هللا،  ا رو   )97 -95، 2013ز

ا�ا  - �©|م ع�� نطق أصوات اللغة نطقا �يحا و ة التالميذ اللفظية، وتد ًتنمية ثر وً ًو   .ر

ة سليمة �يح  -   .ةرتمكPن التالميذ من التعب�P عن حاجا{|م ومشاعر-م وخ��ا{|م [عبا

ـــن ألفــــــاظ وتراكيــــــب إلضــــــافتھ إ'ــــــ� حــــــصيل²|م اللغو�ــــــة،   - ـــــذ بمــــــا يحتاجونــــــھ مـــ ـــد التالميـ �ـــ وتز
  .واستعمالھ �� حديÕ|م وكتاب²|م



 
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الحقول الداللية في 

  تنمية مهارات التحدث لدى تالميذ الصف الخامس االبتدائي األزهري

شعبان السيد دمحم عبد العال / أ  
شعبان عبد القادر غزالة / د.أ  

دمحم عبد الوهاب عطية/ د.أ  

 

 

10 

والــر�ط بي¢|ــا بمــا يــضفي علº|ــا zKعو�ــد التالميــذ ع�ــ� ترت¾ــب 4فGــار، وال�سلــسل �ــ� طرحBــا   -
جماال، وقوة تأث�P �� املتلقي

ً
.  

ن وحسن 4داء وإجادة النطق، وتمثيل املعua، وتلو�ن مساعدة التالميذ ع�� طالقة اللسا  -
  .الصوت بحسب املوقف

ة   - ر{|يئــة التالميــذ ملواجBــة املواقــف ا�ياتيــة اk;تلفــة ال}ــ` تتطلــب فــصاحة اللــسان والقــد
تجال، للع¾ش �� اjkتمع بفعالية   .رع�� 9

ــــذ [ع  - ــــل ع�ــــــ� zغذيــــــة خيــــــال التلميــ ناصــــــر النمــــــو تنميـــــة التفكPــــــ� وت¤ــــــشيطھ وتنظيمــــــھ والعمــ
  .و9بتGار

ة ع�� مواجBة Áخر�ن وتنمية الثقة بالنفس  -   . رإكساب التالميذ القد

�ب التالميذ ع�� مراعاة آداب ا�ديث، و9ل�×ام �|ا أثناء حديÕ|م مع Áخر�ن  -   .رتد

و�ـ� ضــوء مـا ســبق، يتــ¬� أن zعلـيم التحــدث منــذ املرحلـة 9بتدائيــة يتجــھ إ'ـ� تمكــPن التلميــذ 
ه، وتوضــيح مــن اك�ــ ة ع�ــ� التعبPــ� عــن أفGــا ات ا�;اصــة بالتحــدث، وال}ـ̀ـ ت�ــيح لــھ القــد رساب املBــا ر ر

  .وجBة نظره، وعرض املعلومات والتفاعل الدائم معBا، والتعب�P عن ذاتھ عند اتصالھ باآلخر�ن

� املرحلة -بتدائية�  : واقع �عليم التحدث 

يــذ، فإنــھ ال يحظــى باال-تمــام ع�ـــ� بــرغم 4-ميــة ال}ــ` يحظــى �|ــا التحــدث �ـــ� حيــاة التالم
 uåأنت u{ل عشوا6ي، حGلية تؤدى [شGىاملستو التطبيقي، 4مر الذي ال �عدو سو �ونھ مسألة ش ى

ات التحدث   .ر�|ؤالء التالميذ إ'� الضعف الوا�� �� مBا

ات التحدث تتمثل ) Vitthal ,2010 ,20(وتذكر في²|ال  رأن مظا-ر ضعف التالميذ �� مBا
¢|م مــن فBــم Áخــر�ن والتواصـــل �ــ� ضــعف مقــد ر{|م ع�ــ� توظيــف اللغــة �ــأداة ذ-نيــة وفكر�ــة، تمكــ

ة ع�ــــ� تنظـــــيم 4فGـــــار وإعـــــادة  رمعBــــم، 4مـــــر الـــــذي يتــــ¬� مـــــن خـــــالل عـــــدم امــــتالك التلميـــــذ القـــــد
اك املعــا·ي وتوضــيحBا والتــدليل علº|ــا كمتطلبــات  ات إد ة ع�ــ� توظيــف مBــا رصــياغ²|ا، وعــدم القــد ر ر

  . يشفويلإلنتاج اللغو وال

ة إ'� أن -ذا الضعف قد يرجع إ'� نمط ال��بية السائد �� [عض 4سر،  رو-نا تجدر �شا
والــــذي يقــــوم ع�ــــ� اللــــوم والتأن¾ــــب، وكــــذلك zــــسلط [عــــض املعلمــــPن مــــن خــــالل مقــــاطع²|م �ــــديث 
اÀ|ـم، وخـوف التالميـذ مـن الوقـوع �ـ� ا�;طـأ [ـسRب  رالتالميذ، وعدم إعطاÀ|م الفرصة للتعب�P عـن آ

روجود الب¾ئة Áمنـة نفـسيا؛ ممـا يـؤدي إ'ـ� عـدم الـشعو بالطمأن¾نـة، 4مـر الـذي يجعلـھ ي²|ـرب عدم 
ً

  .من مواجBة املواقف التفاعلية
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  :لنظر$ة ا#"قو الداللية: را|"و الثاOي

ات؛ إذ Ôــ�  رzعــد الداللــة مــن أ-ــم مــا شــغل فكــر �·ــسان ع�ــ� الــزمن و�ــ� مختلــف ا�ــضا ُّ ُ

د-ار بـPن أفـراد اjkتمعـات الRـشر�ة، ولـذا أساس التواصل والتفا-م بPن  زالناس، وأساس الر�é و9
الــة الغمــوض، وذلــك مــن خــالل �فــادة  زفåــ` أســاس علــم اللغــة، الــذي ¦|ــدف إ'ــ� توضــيح املعaــu وإ

عمــار شــلواي، (ىو9ســتفادة مــن علــوم اللغــة 4خــر مثــل علــم 4صــوات وعلــم الــصرف وعلــم النحــو 
اســــات �ـــ� -ـــذا امليــــدان، ً؛ ونظـــرا لBـــذه 4-)39، 2002 ت الد رميــــة ال}ـــ` انفـــردت �|ــــا الداللـــة، تطـــو ر

النظر�ة السياقية، والنظر�ة : وك±�ت النظر�ات ال}` {|دف إ'� zسBيل إيصال 4فGار واملعا·ي، وم¢|ا
  .لالتحليلية، ونظر�ة ا�قو الداللية

  : لفكرة نظر$ة ا#"قو الداللية ومف�وم�ا

اسـة لzعد نظر�ة ا�قـو الدالليـة مـن أ ، وأك±�-ـا حداثـة �ـ� د ر-ـم نظر�ـات البحـث اللغـو ي
املعua، وقد تأسست -ذه النظر�ة ع�� فكرة املفا-يم العامة ال}` تؤلف بPن مفردات لغة ما، [شGل 

ّ ّ

تبــاط الــدال'� بــPن الGلمــات  ــددة للــصلة الدالليــة، أو 9kــشر�ة اRرمنـتظم �ــساير املعرفــة وا�;�ــ�ة ال ّ

ن�مو(ال}` يجمعBا لفظ عام   ).14، 1996 طحان، ر

قطـــاع متGامـــل مــن املـــادة اللغو�ـــة، �ع�ـــ� عـــن : َّ-ــذا وقـــد عـــرف أوملـــان ا�قــل الـــدال'� بأنـــھ
ًمجال معPن من ا�;�ـ�ة؛ أي أن ا�قـل �ـشمل قطاعـا دالليـا م��ابطـا، مGونـا مـن مفـردات اللغـة ال}ـ`  ً ً ً

�ة أو موضوع أو فكرة معينة  ؤzع�� عن تصو أو ر   ).79، 1998أحمد مختار عمر، (ر

يوعرفـھ أحمــد jìــاز  يمــصط�í لغـو �عaــu وجــود [عــض الGلمــات ال}ــ` : بأنــھ) 11، 2007(َ
يمكــن أن تــرتبط معــا �ــ� معaــu عــام يجمعBــا، حيــث يمكــن أن تــصنف �ــل �لمــات اللغــة أو أك±�-ــا �ــ� 

  .مجموعات ي¤ت¹` �ل م¢|ا إ'� حقل دال'� معPن و�حدد �ل م¢|ا عناصر Áخر

ل ا�قــــو الدالليــــة تقــــوم ع�ــــ� جمــــع الGلمــــات واملعــــا·ي و�ــــ� ضــــوء ذلــــك، يتــــ¬� أن فكــــرة   
ة عــن ألفـــاظ  �ــ� ســياق لغـــو معــPن zعبPــ�ا عــن îــv`ء عـــام، أي أن ا�قــل الــدال'� عبــا �ــة معــا  راملتقا ًر ي
يــرتبط [عــضBا بـــبعض للتعبPــ� عـــن داللــة محـــددة، فعنــد فBــم معaـــu �لمــة مـــا، مــن وجBـــة نظــر -ـــذه 

�|ـــا دالليـــا، إذ تك�ـــسب الGلمـــة معنا-ـــا مـــن خـــالل النظر�ـــة، ال بـــد مـــن فBـــم معaـــu الGلمـــات املتـــصلة 
ْ ð

ُال}ـ` يفBــم " الـض¸� " ىعالق²|ـا بالGلمـات 4خـر �ــ� داخـل ا�قـل الــدال'� الواحـد، ومثـال ذلـك �لمــة 

معنا-ا من خالل مجموعة من الGلمات ال}` يمكـن وضـعBا �ـ� حقـل دال'ـ� واحـد، و-ـو أوقـات اليـوم 
والـصبح ، والظBــر ، والعـصر ، واملغــرب ، والعـشاء ، الليــل ، الفجــر ، : " الواحـد، ومـن -ــذه الGلمـات

ر òوال¢|ار ، ال." ...  

  : لأ'مية نظر$ة ا#"قو الداللية

ّاك�سRت نظر�ة ا�قو الداللية أ-مية متمP×ة، تتمثـل فيمـا ي�ـ� ، 2019سـيد إبـرا-يم، : (ل
  )76، 1998؛ أحمد مختار عمر، 78، 2001ر؛ منقو عبد ا�jليل، 27

سة قراءة اللغة املكتو�ةzساعد ع�  •   ر� تنمية ال±�وة اللفظية املك�سبة عن طر�ق مما

 تكشف عن الفجوات املjôمية ال}` توجد داخل ا�قل، أي عدم وجود الGلمات املطلو�ة لشرح   •
  .فكرة ما أو التعب�P عن vî`ء ما
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  .تقوم بوضع مفردات اللغة �� شGل تجم�Ã تركيg` ينفي ع¢|ا 9·عزالية املزعومة  •

تمد التلميذ بقائمة من الGلمات لGل موضوع ع�� حدة، كما تمده بالتميP×ات الدقيقة لGل لفظ،   •
ـــا  ممــــا �ــــسBل ع�ــــ� املــــتGلم أو الGاتــــب �ــــ� موضــــوع معــــPن اختيــــار ألفاظــــھ بدقــــة وانتقــــاء املالئــــم م¢|ـ

  .لغرضھ

ـــة �قـــــو املفBـــــوم أو امل  • ابط ا�اكمــ لzـــــساعد التلميـــــذ ع�ـــــ� الكـــــشف عـــــن العالقـــــات والـــــر وضـــــوع و
ه [عضBا ببعض،  ابط ا�اكمة بPن أفGا روألفاظھ وتراكيبھ، ثم الر   و

تكشف عن كث�P من العموميات و4سس املش��كة ال}` تحكم اللغات �ـ� تـص¤يف مفردا{|ـا، كمـا   •
  .بPن أوجھ ا�;الف بPن اللغات �|ذا ا�;صوص

سة عمليات التفس�P و9ست¤تاج والتخمPن لفBم   •   .النص واس�يعابھرتمكن التلميذ من مما

ر 4يام  •   .وي�بPن من خاللBا 4لفاظ ال}` نمت دالل²|ا و4لفاظ ال}` انكمشت دالل²|ا أو اختفت بمر

لو�ـ� ضــوء -ـذا، يــر الباحــث أن نظر�ـة ا�قــو الدالليـة تحقــق العديــد مـن الفوائــد العقليــة  ى
  :والتعليمية، ومن -ذه الفوائد، أ¥|ا

و�ـة [ـشGل فعـال؛ فتقـوم بت¤ـشيط املعرفـة الـسابقة وذلـك مـن zعمل ع�� تنمية املفـردات اللغ  -
  . خالل عرض الGلمات واملفا-يم و4فGار �� فئات لبناء العالقات فيما بي¢|ا

ــ× الفBــــم العميــــق للGلمــــات مــــن خــــالل اك�ــــشاف العالقــــات القائمــــة بــــPن -ــــذه   - zــــسBم �ــــ� تحفPــ
ه �ساعد �� تنمية الو§� حو العمق املعر لالGلمات و-ذا بدو فـع ر ر�� ملعا·ي الGلمات، و�التا'� 

ات اللغة اk;تلفة   .ركفاءة التلميذ �� مBا

ة التلميــذ ع�ــ� ا�;يـــال؛ حيــث يبــدأ التلميـــذ باســتدعاء خ��اتــھ الـــسابقة   - �ــادة قـــد ر zعمــل ع�ــ�  ز
ة ا�;يال يطة �� بي÷تھ؛ مما �ساعده ع�� تنمية مBاkرو4شياء ا .  

ة حــل املــشكالت، حيــث تتطلــب نظر�ــة ا�قــو zعمـل ع�ــ� مــساعدة التلميــذ �ــ� اك�ــساب م  - لBـا ر
�|ا؛ لتحديد مدى مناسب²|ا وعالق²|ـا بـاملفBوم أو  �Pلمات، ثم معاودة التفكGُالداللية حصر ال

  .الGلمة الرئ¾سة

ة التـــص¤يف؛ حيـــث يقـــوم التلميـــذ بتـــص¤يف   - ر zـــسBم �ـــ� مـــساعدة التلميـــذ ع�ـــ� اك�ـــساب مBـــا
  . االGلمات �� ضوء العالقات القائمة بي¢|

ات التفك�P التحلي��، وذلك من خالل ال��كPـ× ع�ـ� فBـم معـا·ي املفـردات   - رzعمل ع�� تنمية مBا
دة بـھ، باإلضـافة  ءة أو املسموعة، والر�ط بPن 4لفاظ ومعانº|ا �� الـسياق اللغـو الـوا راملقر ي و

ة ع�� تحديد مواطن 9تفاق و9ختالف داخل املوضوع الواحد   . رإ'� القد

ة التفك�P 9ست¤تا�ø؛ وذلـك يحـدث [عـد أن يلـم التلميـذ zعمل ع��   - ُفع كفاءة التلميذ �� مBا ر ر
  .بأك�� عدد من املفردات، ثم �ست¤تج العالقة القائمة بي¢|ا

ة العصف الذ-a` لدى التلميذ؛ وذلك من خالل استدعاء أك�� عدد من   - رzعمل ع�� تنمية مBا
  .�ة لديھالGلمات، مما يؤدي إ'� تنمية الطالقة اللغو

  



 

 جامعة األزهر
 كلية التربية بالقاهرة
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  : لمبادئ نظر$ة ا#"قو الداللية

لأن نظر�ــة ا�قـــو ) 30، 2019؛ ســـيد إبــرا-يم، 199-191، 2002رشــيد العبيــدي، (ىيــر 
  :الداللية تقوم ع�� مجموعة من املبادئ تتمثل فيما ي��

و�قــصد بــھ zغيPـــ� اســتعمال املفــردات، بحيــث يمكـــن أن تحــل [عــض املفــردات محـــل :  9ســ�بدال-1
�ـــ� 9 و ) وجـــل(ًســـتعمال أو �ـــ� الداللـــة ، ممـــا يحـــدث تنوعـــا �ـــ� املعaـــu واملقـــصد، فمـــثال �لمـــة غ�P-ـــا 

ا�;ـــــشية "�لBـــــا مفـــــردات م��ادفـــــات لـــــنفس املعaـــــu أو نفـــــس املفBـــــوم و-ـــــو ) م²|يـــــب مـــــن(و ) خـــــائف(
  ". وا�;وف

 لو�عaــ` -ــذا املبــدأ اف�ــ�اض عالقــة قائمــة بــPن ا�قــل العــام وا�قــو الفرعيــة ســواء ع�ــ�:  الـتالؤم-2
  .نطاق املفردات أو ال��اكيب أو ا�jمل

�ــش�P إ'ــ� zسلــسل املعــا·ي و4فGــار وتتا[عBــا وترابطBــا �ــ� �ــل موحــد، و�التــا'� :  ال�سلــسل وال��ت¾ــب-3
نفإن ال�سلسل وال��ت¾ب يرتبط [شGل مباشر باملبـدأ الثـا·ي، فوجـود أحـد-ما متعلـق بـاآلخر، و�ـدو 

  .تالؤم ي¤تفي ال�سلسل وال��ت¾ب والعكس

و�قصد بھ اق��ان [عض املفردات داخل حقولBا الداللية واش��اكBا معا �� التعب�P عن : 9ق��ان -4
أسنان املشط، (من لفظ ) أسنان(ًباألسنان zعد تميP×ا للفظ ) �عض(داللة معua ما، فاق��ان �لمة 

ع�ــ� عــن لإ�ــû، ممــا �عaــ` وجــود مــصاحبة بــPن الGلمــات داخــل ا�قــو الدالليــة لت)...وأســنان امل¤ــشار
  .املعua املطلوب

  : لالعالقات داخل ا#"قو الداللية

: ا-ـــتم أ�ــــاب -ـــذه النظر�ــــة بRيـــان أنــــواع العالقــــة داخـــل ا�قــــل الـــدال'�، وÔــــ� �التــــا'�
  )109 -108، 2019؛ محمود سليمان، 106 -98، 1998أحمد مختار عمر، (

نأي تGــو قابلـة للتبــادل : دو�قــصد بـھ داللــة عـدد مــن الGلمـات اk;تلفــة ع�ـ� معaــu واحـ:  ال�ـ�ادف-1
ب، ســكة، سـRيل). (لعـام، ســنة، حـو: (فيمـا بي¢|ـا �ــ� أي سـياق مثــل ّفــرح، سـر، ا·ــشرح، ) (رطر�ـق، د ُ

Éü(؛ )صديق، صاحب(؛ )ابت�Pل، �سBس(  

و-و خالف ال��ادف، أي �تيان بالGلمة وعكسBا، و-و عالقة بPن املعـا·ي، فمجـرد ذكـر :  التضاد-2
ا �ـــ� الـــذ-ن �ـــست�بعھ معaـــu مـــن املعـــا·ي ي�بـــادر  إ'ـــ� الـــذ-ن ضـــد -ـــذا املعaـــu؛ ألن استحـــضار أوال-مـــ

  ). أبيض: أسود ( ،)قص�P: طو�ل : (استحضار Áخر مثل

ا zــــسu¹ :  9شـــتمال-3 ــ و�قـــصد بـــھ انتمـــاء عنـــصر أو مجموعــــة إ'ـــ� مجموعـــة عليـــا، فاjkموعـــة العليـ
ـــة الفــــرس بــــا� ـــو شــــاملة، والعنــــصر 4ســــفل �ــــسu¹ مــــشموال، وذلــــك مثــــل عالقـ ليوان، وعالقــــة الفـ

�Pد-د بالطBبالنبات، وعالقة ال.  

و�قـصد بــھ مجموعـة 4لفــاظ ال}ـ` �ــل ( ا�jزئيـات املتداخلــة ) ومـن 9شــتمال نـوع أطلــق عليـھ اســم 
  ) سنة- شBر- أسبوع-  يوم-  ساعة-  دقيقة-ثانية: (لفظ م¢|ا متضمن فيما [عده مثل

، وذلــك مثــل عالقــة اليـــد وzعaــ` أن إحــدى الGلمتــPن:  عالقــة ا�jــزء بالGــل-4 ى zعــد جــزءا مــن 4خــر ً

ة، والفـر بـPن -ـذه العالقـة وعالقـة 9شـتمال  قبا�jسم، وعالقة الغالف بالكتـاب، والjôلـة بالـسيا ر
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ًيتـــ¬�، �ـــ� أن اليـــد ل¾ـــست نوعـــا مـــن ا�jـــسم، ولك¢|ـــا جـــزء منـــھ، بخـــالف الفـــرس الـــذي -ـــو نـــوع مـــن 

  .ًا�يوان ول¾س جزءا منھ

 التـــضمن مــن الطـــرفPن إذا �انـــت الGلمـــات مــن حقـــل واحـــد، و�ـــل واحـــدة ال و�عaـــ` عـــدم:  التنــافر-5
ف وفرس، وقـط و�لـب، وللتنـافر  وتضاد 4خر وال zشتمل ع�� معنا-ا، وذلك مثل العالقة بPن خر ى

ًو-و الذي يGو بPن �لمات تدل ع�� ف��ات متعاقبة دائر�ا، �ـل واحـدة : يالتنافر الدائر: أنواع منھ ن
: الـشتاء، الر�يــع، الـصيف، ا�;ر�ــف، ومنــھ: لفــصو الــسنة: ايـة أو ال¢|ايــة، مثـلنتـص�í أن تGــو البد

`gجة من أع�� إ'� أسفل أو العكس، ومن أمثلتھ: التنافر الرت مراحل : رو�Ô ال}` تدل ع�� معان متد
جل، كBل، شيخ: العمر   .رجنPن، طفل، شاب، 

 عالقا{|ــــا مـــــع و�ــــ� -ــــذا الـــــسياق يتــــ¬� أن تحديـــــد معaــــu الGلمـــــة يــــتم مـــــن خــــالل معرفـــــة
�ـــط الGلمـــات مـــع  رالGلمـــات 4خـــر �ـــ� نفـــس ا�قـــل أو اjkـــال الـــدال'�، ومـــن خـــالل القيـــام [عمليـــة  ى
ً[عـضBا داخــل اjkــال الــدال'� وفقــا �;صائــصBا املـش��كة، ألن الGلمــة طبقــا لBــذه النظر�ــة ال تتحــدد 

اك التلميذ قيم²|ا �� ذا{|ا، بل وفقا ملوقعBا الدال'� داخل مجال معPن؛ 4مر الذي � �ادة إد رسBم ��  ز
عيھ لBذه الGلمات؛ مما �ساعده ع�� تنظيمBا �� عقلھ، ف¾سBل تخز�¢|ا، و�عز من تذكر-ا زو   .و

ات التحدث را#"قو الداللية وتنمية م�ا   : ل

ـــن )  251، 1992(ىيـــــر حـــــسن þـــــاتھ  ــــة م¾ـــــسرة، �عـــــد مــ �ـــــد التالميـــــذ ب±ـــــ�وة لغو�ـ ُّأن تز َ ُ و
ات ات املBمـة لتنميــة مBـا ر9عتبـا ات، وأن ر ر التحـدث؛ ألن ضــآلة املفـردات ال �ـساعد ع�ــ� إتقـان املBــا

ا ع�ـــ� التعبPـــ�، والتـــأث�P وجـــذب 9ن�بـــاه، ف©|ـــا �ـــستطيع  ًراملفـــردات ذات أ-ميـــة �ـــ� جعـــل املـــتGلم قـــاد
ة فائقـة ع�ـ� التفكPــ�،  راملـتGلم التعبPـ� عـن املعaـu الواحـد بألفـاظ وتراكيــب متنوعـة، كمـا تمنحـھ قـد

  .عده �� �قناع والتأث�Pوتمده بأدوات zسا

ـــد أكــــد  ـــذا الـــــسياق، فقـ ، (و�ــــ� -ـ ـــار ات ) 213، 2010يمـــــا-ر عبــــد البـ رع�ـــــ� أن تنميــــة مBـــــا
التحدث �ستلزم تنمية املفردات اللغو�ة، ال}` zعد ركP×ة أساسية لتعليم اللغة �� جميع مـستو�ا{|ا 

ســ²|ا  �ــ� ب¾ئ²|ـــا، كمــا أ¥|ــا تمثـــل رومراحلBــا، �و¥|ــا 4داة ال}ــ` تمكـــن الفــرد مــن التواصـــل باللغــة، ومما
القوالـــب ال}ـــ` تحمـــل املعaـــu والداللـــة وتـــؤدي الوظيفـــة التواصـــلية، لـــذا فـــتعلم واك�ـــساب املفـــردات 

  .  اللغو�ة  �عد ذا أ-مية حيو�ة �� تحقيق الكفاية اللغو�ة املنطوقة أو املكتو�ة لدى التلميذ

ة إ'� أن املفردات اللغو�ة zعد اللبنا ُّو-نا تجدر �شا ُ
ت ا�قيقية لعملية التحدث؛ نظرا ر

لألن التحـدث مــا -ــو إال zعبPــ� عــن 4فGــار عــن طر�ــق 4لفــاظ، فــإذا �ــان محــصو التلميــذ مــن -ــذه 
  . 4لفاظ ال �سعفھ �� التعب�P عن -ذه 4فGار فإن ذلك يجعلھ ي²|رب من مواجBة Áخر�ن

مـة بـPن املفـردات اللغو�ـة  لونظر�ة ا�قو الدالليـة ال}ـ` تقـوم ع�ـ� معرفـة العالقـات القائ
ريمكن أن يGو لBا دو فعال �� اك�ساب وzعلم -ذه املفردات؛ �و¥|ا تفيد �� �ثراء الك¹ـ` والنـو§�  ن
ات اســــتخدام اللغــــة  �ــــادة املفــــردات ال¤ــــشطة للتالميــــذ، و�التــــا'� تنميــــة مBــــا رللمفــــردات اللغو�ــــة، و ز

  ). Cao, Wangru ,2016 ,64. (دقةالشفو�ة التلقائية، وانتقاء الGلمات املناسبة للسياق ب

ـــ` zـــــسBم نظر�ـــــة ا�قـــــو الدالليـــــة �ـــــ�  لو�ـــــ� ضـــــوء -ـــــذا، يتـــــ¬� أن املفـــــردات اللغو�ـــــة ال}ــ
اك�ـسا�|ا، zعـد أحـد املؤشـرات الرئ¾ـسة لنجـاح التلميـذ �ـ� عمليـة التحـدث؛ نظـرا ألن ثـراء ا�ـصيلة 

تـھ ع�ـ�  ه، و�ز�ـد مـن قد ة �� التعبPـ� عـن أفGـا راللغو�ة ي�يح لھ القد ر 9تـصال [غPـ�ه؛ و�ـسBم �ـ� بنـاء ر
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ء، بمـا  ، فـضال عـن ت¾ـس�P فBمـھ للمـسموع واملقـر ومjôمھ العق��، وإثـراء قاموسـھ اللغـو والتعبPـ� ي ي
  .يحقق الطالقة �� التعب�P، والتواصل ا�jيد مع Áخر�ن

  :ل-س��اتيجية املق��حة القائمة ع�� نظر$ة ا#"قو الداللية

سـات و�جـراءات : لبحـث ا�ـا'� بأ¥|ـاzعرف 9س��اتيجية املق��حة �� ا رمجموعـة مـن املما
�سية املنظمة واملرتبطة بنظر�ة ا�قو الداللية ومبادÀ|ـا، تتـضمن عـرض الGلمـات واملفـا-يم  لالتد ر
، بحيث يضم �ل حقل مجموعة الGلمـات  لو4فGار املتضمنة �� موضوع ما، �� مجموعات أو حقو

ة مراحل م�سلسلة تمBد ال}` ترتبط دالال{|ا، وإبراز كيفية ا رتباطBا مع [عضBا البعض، تتم �� صو ر
ات التحدث لديھ ؛ �|دف إثراء ا�صيلة اللغو�ة للتلميذ؛ بما �سBم �� تنمية مBا ر�ل م¢|ا لألخر   . ى

  :)سس ال�� تقوم عل�zا -س��اتيجية املق��حة

زار �� تحديد مالمحBا، وال}` رzس�ند 9س��اتيجية املق��حة إ'� مجموعة من 4سس �ان لBا الدو الب
  :تمثلت �� zÁي

ل طبيعة نظر�ة ا�قو الداللية ومبادÀ|ا، وذلك من خـالل إعـداد مجموعـة مـن 4·ـشطة ا'ـ� تتفـق -
  .مع  -ذه املبادئ

�طBا باملفردات  - ف السابقة و ر خ��ات التلميذ السابقة، من خالل قيامھ باستدعاء املفردات واملعا ر
ف ا�jديدة   .رواملعا

  . مساعدة التالميذ ع�� امتالك حصيلة لغو�ة تمك¢|م من 4داء السليم أثناء التحدث مع Áخر�ن-

-uaتھ ع�� تحقيق التعلم ذي املع   .ر فاعلية التلميذ و·شاطھ وقد

 مراعــاة إتاحــة الفرصــة أمــام التالميــذ للتحــدث �ــ� مواقــف طبيعيــة، مــع البعــد عــن املعوقــات ال}ــ` -
  .قةتمنعBم من التحدث بطال

  :مراحل وإجراءات -س��اتيجية املق��حة

  :تقوم 9س��اتيجية املق��حة ع�� مجموعة من ا�;طوات واملراحل و�Ô �التا'�

أوال
ً

ـــذه املرحلــــة �عــــرض املعلـــــم املفBــــوم العــــام : مرحلــــة التم�يــــد:  س(�ــــ� -ــ ـــوان الــــد ، ثــــم يقـــــوم )رعنــ
ة دافعتــــº|م للتفكPــــ� �ــــ� س، عــــن طر�ــــق قيامــــھ رب�ــــشو�ق التالميــــذ وشــــد ان�بــــا-Bم، وإثــــا ر عنــــوان الــــد

عنوان (بتوجيھ أسئلة تمBيدية zس�ث�P دوافع التالميذ للبحث والكشف عن املعرفة باملفBوم العام 
س   ). رالد

�� -ـذه املرحلـة يقـسم املعلـم التالميـذ إ'ـ� مجموعـات صـغ�Pة غPـ� متجا·ـسة، : مرحلة العرض: ًثانيا
س(عام ثم يقدم [عض املعلومات املرتبطة باملفBوم ال ، ثم يطلب م¢|م التفاعل وتحديد )رعنوان الد

ت إ'� أذ-ا¥|م �� ضوء املعلومات  س، وال}` تباد ر4فGار أو الGلمات املفتاحية املرتبطة [عنوان الد ر
لاملقدمـــة، و�قــــوم املعلـــم بــــدو املــــjãع واملوجـــھ؛ ح}ــــu يـــتمكن التالميــــذ مــــن الوصـــو إ'ــــ� 4فGــــار أو  ر

س(املفBوم العــام الGلمــات املفتاحيــة املرتبطــة بــ ، مــن خــالل مجموعــات العمــل، و�قــوم )رعنــوان الــد
ة   . ربتدو�¢|ا ع�� السبو
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�� -ذه املرحلة يGلف املعلم التالميذ بإجراء عمليـة عـصف ذ-aـ`، وتحديـد : مرحلة العصف: ًثانيا
ام الGلمات ال}ـ` استحـضر-ا الـذ-ن عنـد قـراءة 4فGـار أو الGلمـات املفتاحيـة املرتبطـة بـاملفBوم العـ

س( ل، و�قــوم املعلــم بــدو املــjãع واملوجــھ؛ ح}ــu يــتمكن التالميــذ مــن الوصــو إ'ــ� أك�ــ� )رعنــوان الــد ر
ة   .رعدد من الGلمات املرتبطة بGل فكرة أو �لمة مفتاحية، ثم يقوم بتدو�¢|ا ع�� السبو

ًا{عــا ى�ــ� -ـــذه املرحلــة يقـــوم املعلــم بطــرح مجموعـــة أخــر مـــن الGلمــات املرتبطـــة : مرحلــة التوســـع: ر
ة، ثـم يطلـب مـن التالميـذ  رباألفGار أو الGلمات املفتاحية للمفBوم العـام و�قـوم بتـدو�¢|ا ع�ـ� الـسبو
قــراءة -ــذه الGلمــات و9تيــان بــأك�� عــدد ممكــن مــن امل��ادفــات ال}ــ` ت�ــشابھ �ــ� املعaــu مــع الGلمــات 

ة ضة ع�� السبو راملعر   .و

مــــا توصــــلت إليـــھ مــــن �لمــــات، �ــــ� -ــــذه املرحلـــة zعــــرض �ــــل مجموعـــة : مرحلــــة التـــصvيف: ًخامـــسا
ـــم �ــــ� كيفيــــة التوصــــل لBــــذه الGلمــــات، ثــــم يطلــــب مــــ¢|م تــــص¤يف -ــــذه الGلمــــات �ــــ�  و�ناقــــشBم املعلـ

  .ًمجموعات وفقا للعالقات الداللية القائمة بي¢|ا، و�� ضوء أفGار املوضوع أو �لماتھ املفتاحية

[عقد جلسة حـوار عامـة، zعـرض �� -ذه املرحلة يقوم املعلم والتالميذ : مرحلة -ستvتاج: ًسادسا
ه الرئ¾ـسة،  رفº|ا �ل مجموعة ما توصلت إليھ من تص¤يفات للGلمات املرتبطة بـاملفBوم العـام وأفGـا
وكيفية التوصل لBذه التص¤يفات من خالل املناقـشة ا�jماعيـة، ثـم يطلـب مـ¢|م اسـت¤تاج العالقـة 

¤ت¹ـ` إ'ـ� حقـل دال'ـ� معـPن، أو فكـرة القائمة بPن -ذه التص¤يفات، �أن �ـسألBم عـن املفـردات ال}ـ` ت
ـــديل  ـــت¤تاجات الـــــ�يحة وzعــ ـــتم zعز�ــــز 9ســ ـــة يــ س، و�ـــــ� ¥|ايـــــة -ــــذه املرحلــ رفرعيــــة مـــــن أفGـــــار الــــد

  .وتصو�ب 9ست¤تاجات ا�;طأ

ـــھ كيفيـــــة توظيـــــف : مرحلـــــة النمذجــــة: ًســــا{عا ـــذه املرحلــــة �عـــــرض املعلــــم نموذجـــــا، يو�ـــــ� فيـ ً�ـــــ� -ــ

ات مفــــردات ا�قـــــل الـــــدال'� إلحــــدى الGلمـــــات ا رملفتاحيـــــة �ــــ� التحـــــدث، مـــــستخدما �ــــ� حديثـــــھ مBـــــا
س، و�طلب من التالميذ أن يقومـوا بمالحظـة نطقـھ وأدائـھ، وكيفيـة  رالتحدث املرتبطة بأ-داف الد
توظيفھ ملفـردات ا�قـل الـدال'� أثنـاء التحـدث، ثـم يطلـب مـ¢|م محا�اتـھ �ـ� توظيـف مفـردات حقـل 

للتغذية الراجعة، وت�يح املسار أوال بأودال'� آخر مرتبط باملفBوم العام، مع تقديم ا
ً

.  

ثامنا
ً

�� -ذه املرحلة يقدم املعلم مجموعة من 4·شطة التقو�مية ال}` {|دف إ'� : مرحلة التقو$م: 
س، و�ـــش��ك  ات التحـــدث املرتبطـــة بالـــد رإثــراء حـــصيل²|م اللغو�ـــة، وzعيـــ¢|م ع�ـــ� 4داء الـــسليم ملBـــا ر

ن، و�طبقـو مــا zعلمـوه �ـ� مواقـف لفظيـة جديـدة، و�ـ� ضــوء جميـع التالميـذ �ـ� تنفيـذ -ـذه 4·ـشطة
ات التحـــدث، ع�ــــ� أال  ف التالميـــذ وأداÀ|ــــم فيمـــا اك�ــــسبوه مـــن مBــــا ر-ـــذه املواقـــف يــــتم تقـــو�م معــــا ر
س بل تGو مستمرة، بحيث تتم [عد �ل مرحلة من املراحل، مع  نتقتصر تلك العملية ع�� ¥|اية الد ر

  .م املتنوعةمراعاة استخدام املعلم لوسائل التقو�

  : من�J البحث، وتصميمھ التجر$��

ي¤ت¹ـ` -ــذا البحــث إ'ــ� فئــة البحــوث التجر�Rيــة، ال}ــ` {|ــدف إ'ــ� التعــرف ع�ــ� فاعليــة متغPــ� 
مستقل أو أك±� ع�� متغ�P تا[ع أو أك±�؛ حيث س¾تم قياس فاعلية متغ�P مـستقل و-ـو اسـ��اتيجية 

Pقو الداللية ع�� متغات التحـدث، و�ـ� ضـوء : � تا[ع، -ولمق��حة قائمة ع�� نظر�ة ا� رتنميـة مBـا
ف بتـــصميم اjkموعـــة التجر�Rيـــة والـــضابطة  وذلــك أمكـــن تحديـــد التـــصميم التجر�gـــ` للبحـــث املعـــر

  .ذات القياسPن القب�� والبعدي
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  إجراءات البحث

أوال
ً

  :أدوات البحث ومراحل بنا�zا: 

  :لتحقيق أ-داف البحث أعد الباحث 4دوات Áتية

ات التحدث املناسبة لتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي: اس�بانة•    .رلتحديد قائمة بمBا

ات التحدث: اختبار التحدث•    .رلقياس ا�jوانب 4دائية ملBا

  . ؛ لتقدير أداء التالميذ �� اختبار التحدث)Rubric(مقياس متدرج  •

ات التحدث)  أ (   :رقائمة م�ا

ات التحــدث املناسـبة لتال رللوصـو إ'ــ� قائمـة مBــا ميــذ الـصف ا�;ــامس 9بتــدا6ي، تـم إعــداد قائمــة ل
ات التحدث، وتطلب ذلك �جراءات Áتية رتضمنت عددا من مBا ً:  

ات التحــــدث املناســــبة لتالميــــذ :ال�ــــدف مــــن القائمــــة) 1 ـــد مBــــا ر -ــــدفت القائمــــة إ'ــــ� تحديـ
، مـن وجBـة نظـر ا�;�ـ�اء واملتخصـصPن �ـ� اللغـة العر�يـة و -ـر يالصف ا�;امس 9بتدا6ي 4 منـاÉª ز

ات التحدث �سBا؛ تمBيدا الستخدامBا �� بطاقة تقدير 4داء ملBا روطرائق تد   .ًر

  : ّ تم إعداد القائمة من خالل 9ستعانة بمجموعة من املصادر، م¢|ا:مصادر بناء القائمة) 2

ات - ات التحـــدث بــصفة عامــة، واملBـــا اســات والبحــوث الـــسابقة، وال}ــ` تناولــت مBــا ر 4دبيــات والد ر ر
  .سبة لتالميذ املرحلة 9بتدائية بصفة خاصةاملنا

ات لـدى تالميـذ - ات التحدث، وأ-داف zعليمھ، وما ترتكـز عليـھ تلـك 4-ـداف مـن مBـا ر طبيعة مBا ر
  . املرحلة 9بتدائية بصفة عامة، وتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي بصفة خاصة

ات التحدث، ومؤشرات zعليمBا، و- �ة ملBا ر املستو�ات املعيا ما ترتكز عليھ -ذه املعـاي�P واملؤشـرات ر
ات   . رمن مBا

  .  طبيعة نمو التالميذ �� املرحلة 9بتدائية، وخصائصBم، ودوافعBم، ومتطلبا{|م-

�ـــسBا، وÓعــــض معل¹ـــ` اللغــــة - ر عقـــد لقـــاءات مــــع [عـــض املتخصــــصPن �ـــ� اللغــــة العر�يـــة وطرائــــق تد
v´ا باملرحلة 4و'� من التعليم 4سا|ºBالعر�ية وموج`.  

�zا )وليـة) 3 {|ا 4وليـة ع�ـ� :رالقائمـة �ـ� صـو عــة ) 24(ر اشـتملت القائمـة �ــ� صـو ة فرعيـة مو زمBـا ر
ات التحـــدث الرئ¾ـــسة، وÔـــ� Óعـــة جوانـــب تمثـــل مBـــا رع�ـــ� أ ر

ات، وا�jانـــب ) 5(يا�jانـــب الفكـــر : ُ رمBـــا
ات، وا�jانـــب الــصوzي ) 9(ياللغــو ة، وا�jانـــب امللم¸ـــ� التفــاع�� ) 5(رمBـــا ات) 5(رمBـــا ، وقـــد تـــم رمBـــا

ات أن  §ـ� عنـد صـياغة املBـا راس²|الل القائمـة بمقدمـة تو�ـ� عنـوان البحـث، والBـدف منـھ، وقـد ر و
ة واحدة ة مBا رتGو وا�ة، ومحددة، ودقيقة، وأن تتضمن �ل عبا ر   . ن

ـــن : ضــــبط القائمـــــة) 4 لــــضبط القائمـــــة والتأكـــــد مــــن صـــــدق محتو-ــــا تـــــم عرضـــــBا ع�ــــ� مجموعـــــة مــ
كمـــPنkا

�ـــسBا، وÓعـــض معل¹ـــ` اللغــــة ، مـــن املتخصـــصPن )2(َّ ر�ــــ� اللغـــة العر�يـــة ومنـــاÉª وطرائــــق تد
ات لتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي، وأ-مي²|ا : العر�ية وموجºB|ا؛ وذلك ملعرفة رمدى مناسبة املBا

                                                
2 .دوات البحثقائمة أسماء السادة المحكمين على مواد وأ) 1( ملحق    
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ضـــــوح الـــــصياغة اللغو�ـــــة  ــــة با�jوانـــــب الرئ¾ـــــسة، و ات الفرعيـ ــــا تبـــــاط املBـ وبال¤ـــــسبة لBـــــم، ومـــــدى ا ر ر
ة، وحذف، أو zعـديل، أ ات، و�ـ� ضـوء نتـائج التحكـيم، تـم صـياغة رللمBا نـھ مـن مBـا رو إضـافة مـا ير و

{|ا ال¢|ائية   . رالقائمة �� صو

�zا ال�zائيـــة) 5 ، وÓعـــد : رصــياغة القائمـــة �ـــ� صــو كمـــوkـــا ا|ºن[عـــد إجــراء التعـــديالت ال}ـــ` أشــار إل
{|ا 4ولية، تم اعتماد املBا كمPن ع�� القائمة �� صوkرتفر�غ استجابات السادة ا

َّ
رات ال}ـ` حظيـت 

ات ال}` حظيت ب¤سبة موافقة أقل من % 80ب¤سبة موافقة  ، و�� ضوء %80رفأك±�، واس�بعاد املBا
ئ¾ـــسة، مقــــسمة إ'ــــ�  Óعــــة جوانــــب  {|ا ال¢|ائيــــة zـــشمل أ رذلـــك أصــــبحت القائمــــة �ـــ� صــــو ر ة ) 17(ر رمBــــا

  )3 (.فرعية

  :إعداد اختبار التحدث ومقياس تقديره) ج(

ميــــذ الـــصف ا�;ــــامس 9بتـــدا6ي، ومقيــــاس تقـــديره املتــــدرج، تـــم اتبــــاع إلعـــداد اختبــــار التحـــدث لتال
  :�جراءات Áتية

ات التحـــدث : تحديــد ال�ــدف مـــن -ختبــار) 1 راســ²|دف 9ختبـــار التعــرف ع�ــ� ا�jانـــب 4دا6ــي ملBــا
س²|ا �� مواقف التحدث   .رلدى تالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي، وتقدير مدى تمك¢|م من مما

اشتمل 9ختبار ع�� خمسة مواقف، تمثل موضوعات مق��حة للتحدث، ومن : اروصف -ختب) 2
لخاللBـــا يـــتم مالحظــــة أداء التلميـــذ وتقــــديره وا�كـــم عليـــھ،، وتGــــو �ـــل موقــــف مـــن جــــزأين؛ 4و : ن

مقدمة، تضمنت فقرة تو�� طبيعة املوقف الذي ي¤ب£� ع�ـ� التالميـذ التحـدث �ـ� مـضمونھ، وقـد 
§� فº|ا الوضـوح والRـسا تباطBـا بحيـا{|م الواقعيـة، ب¾نمـا ا�jـزء Áخـر مـن الـسؤال، تـضمن ور رطة وا

ات  رتGليـــف التالميــــذ بالتحــــدث عــــن موقــــف مــــن املواقــــف املعطــــاة، مــــع مراعــــاة مــــا zعلمــــوا مــــن مBــــا
ًالتحـدث، وقـد تـرك الباحــث للتالميـذ حر�ـة اختيــار املواقـف واملوضـوعات وفقــا لرغبـات �ـل تلميــذ؛ 

  . ًوتجنبا للتوتر والقلق

-ـذا وقـد حـدد الباحـث -ـذه املواقـف [عـد إجــراء لقـاءات مفتوحـة مـع عـدد مـن التالميـذ واملعلمــPن، 
، للتعــرف ع�ــ�  �ــسBا، وعلــم الــنفس ال��بــو يوÓعــض املتخصــصPن �ــ� منــاÉª اللغــة العر�يــة وطــر تد رق

غبا{|م اÀ|م �� املوضوعات ال}` يفضل التالميذ التحدث فº|ا، وال}` تتوافق مع ميولBم و رآ   .ر

 ، Rubrikَّ لتـ�يح اختبـار التحـدث تـم إعـداد مقيـاس تقـدير متـدرج :ت�"يح اختبار التحدث) 3
ات التحدث، وقد تم اتباع �جراءات  رلتقدير مستو أداء تالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي �� مBا ى

  :Áتية

  ):Rubrik(ال�دف من مقياس تقدير )داء املتدرج ) أ

ات التحـــدث املــــس²|دفة -ـــدف املقيـــاس إ'ــــ� تقـــدير أداء تالم ريـــذ الــــصف ا�;ـــامس 9بتـــدا6ي �ــــ� مBـــا
ــددة �ــ� املقيــاس، لتGــو بمثابــة املعيــار kا �Pصــف -ــذا 4داء بدقــة، مــن خــالل املعــاي نبالتنميــة، و و

كم ع�� أداء التالميذíالذي يتم الرجوع إليھ؛ ل.  

  

  

                                                
3 .الصورة النهائية لقائمة مهارات التحدث) 2( ملحق    
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  :وصف مقياس التقدير املتدرج) ب

ا Óعــة جوانـــب تمثــل املBــا رتــضمن املقيــاس أ ، وا�jانـــب : (ت الرئ¾ــسة للتحـــدث، وÔــ�ر يا�jانــب الفكــر
، وا�jانــــب الـــــصوzي، وا�jانــــب امللم¸ـــــ� التفــــاع�� ـــو ـــب مــــن ا�jوانـــــب الرئ¾ــــسة لـــــھ )ياللغـ ، و�ــــل جانــ

ة لBـــا ثالثــــة مـــستو�ات للتقــــدير املـــستو 4و ات الفرعيـــة، و�ــــل مBـــا لمجموعـــة مـــن املBــــا ى ر ، )مرتفــــع(ر
جــات، واملـستو الثــا·ي  ىو�عطـى ثــالث د جتـان، واملــستو الثالــث )متوســط(ر ى، و�عطــى د ، )مــنخفض(ر

جة واحدة، باإلضافة إ'� صفح}` العنوان والتعليمات، واشتملت صفحة التعليمات ع��  رو�عطى د
  .الBدف من املقياس، والتعليمات املوجBة للمعلم، لالس��شاد �|ا عند تقدير أداء التالميذ

  :قديرها#/صائص السيكوم��ية الختبار التحدث، ومقياس ت) 4

  :صدق -ختبار ومقياس التقدير •

{|ما 4وليـــة ع�ـــ�  رللتحقـــق مـــن صـــدق 9ختبـــار ومقيـــاس تقـــدير 4داء املتـــدرج، تـــم عرضـــBما �ـــ� صـــو
�ـسBا، وÓعـض معل¹ـ` اللغـة  رمجموعة مـن ا�;�ـ�اء واملتخصـصPن �ـ� اللغـة العر�يـة ومنـاÉª وطـر تد ق

ات التحـدث املناســبة ل؛ وطلـب مـ¢|م إبــداء الـرأي �ـ� 9ختبــار حـو )4(العر�يـة  رصـالحيتھ لقيــاس مBـا
لتالميـذ الـصف ا�;ـامس 9بتــدا6ي، ومناسـبة الـصياغة اللغو�ـة ألســئلة 9ختبـار بال¤ـسبة للتالميــذ، 

نھ مناسبا ًومدى وضوح zعليماتھ، مع إضافة أو حذف، أو zعديل ما ير   .و

ملقيـاس لتقـدير ا�jانـب صـالحية ا: كما طلب م¢|م إبداء الرأي �� مقيـاس التقـدير املتـدرج مـن حيـث
ات، ومناسب²|ا للتالميذ، ومدى دقة  ات التحدث، ودقة التعب�P عن عناصر 4داء للمBا ر4دا6ي ملBا ر
ىتحديد املستو�ات واملعاي�P املقابلة لBا �� �ل مستو من مستو�ات 4داء، ومدى مالئمـة الـصياغة 

ضـــــوحBا ـــة ملـــــستو�ات 4داء، ومـــــدى ســـــالمة التعليمـــــات و ــــافة أو واللغو�ــ  بال¤ـــــسبة للمعلـــــم، مـــــع إضـ
نھ مناسبا ًحذف، أو zعديل ما ير   .و

كمPن إ'� صالحية 9ختبار، ومناسRتھ لتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي، كما kوقد أشار معظم ا
َّ

ات التحـدث، وسـBولة تقــدير أداء  ا إ'ـ� صــالحية املقيـاس املتـدرج لتقــدير ا�jانـب 4دا6ـي ملBــا رأشـار و
ات التحـدث التالميذ �� ضوء ة فرعيـة مـن مBـا ر املستو�ات واملعاي�P ال}ـ` تـم وضـعBا لتقـدير �ـل مBـا ر

  .الرئ¾سة

  :التجر$ب -ستطال£� الختبار التحدث، ومقياس تقديره•

تلميــذا مــن تالميـذ الــصف ا�;ــامس 9بتــدا6ي ) 15(تـم تطبيــق 9ختبــار ع�ــ� عينـة قوامBــا 
ً

، التــــا[ع مل -ــــر يبمعBــــد آل الب¾ــــت 9بتــــدا6ي 4 ـــة ســــو-اج، وzعــــد -ــــذه العينــــة ز ركــــز املراغــــة بمحافظـ
§ـ� اختيـار الوقـت املناسـب لتطبيـق 9ختبـار وذلـك  ومستقلة خارج العينة 4ساسية للبحث، وقـد ر

م؛ �ـساب صـدق z9ـساق الـداخ�� لالختبـار، إ'ـ� جانـب التحقـق 9/10/2021يوم السRت املوافـق 
ىھ �� تقدير مـستو 4داء، و�مكـن توضـيح ذلـك من ثبات مقياس تقدير 4داء، والتأكد من صالحيت

  : فيما يأzي

                                                
 .قائمة أسماء السادة المحكمين على مواد البحث وأدواته) 1( ملحق  4
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  :-�ساق الداخ�� الختبار التحدث

جـة الGليــة  ة والد تبـاط بــPن �ـل مBــا رللتحقـق مـن z9ــساق الـداخ�� لالختبــار، تـم حــساب معامـل 9 ر ر
جـــة الGليـــة لـــألداء، وجــــاءت  جـــة �ـــل جانـــب والد تبـــاط بــــPن د ــا تـــم حـــساب معامـــل 9 رلالختبـــار، كمـ ر ر

  :لنتائج ع�� النحو zÁيا

  ): 1(لجدو 

جة الGلية لالختبار ئ¾سة والد ة  جة �ل مBا تباط بPن �ل د رمعامالت 9 ر ر ر   .ر

ة الرئSسة ات الفرعية  رامل�ا تباط  رعدد امل�ا   رمعامالت -

  0.956**  5  يا�jانب الفكر

  0.985**  6  يا�jانب اللغو

 0.826**  3  ا�jانب الصوzي

  0.900**  3  ا�jانب امللم¸�

 )0.01ىمستو الداللة  = **(حيث أن 

ات  ة مـــن مBـــا جـــة �ـــل مBـــا تبـــاط بـــPن د ريتـــ¬� مـــن ا�jـــدو الـــسابق أن قـــيم معـــامالت ا ر ر ر ل
جـة الGليـة لالختبـار تمثلـت �ـ�  ، ع�ـ� التـوا'� )0.900، 0.826، 0.985، 0.956(راختبـار التحـدث والد

، ا�jانب الصوzي، ا�jانـب امل( ، ا�jانب اللغو يا�jانب الفكر ̧ـ�ي وÔـ� قـيم مرتفعـة ودالـة عنـد ) لم
ات اختبار التحدث)0.01(ىمستو أقل من    .ر، مما يدل ع�� z9ساق الداخ�� ملBا

  :  ثبات مقياس التقدير املتدرج

ً[عــد تطبيــق 9ختبــار ع�ــ� العينــة 9ســتطالعية، تــم تــ�يح 9ختبــار وفقــا ملقيــاس التقــدير املتــدرج  َّ

Pن، حيــث اســتعان لــألداء، وللتأكــد مــن ثبــات مقيــاس التقــدير، تــم اســتخدام نمــط اتفــاق املــ�
Pن، أحـد-ما أحـد الـزمالء مـن القـسم، �س (الباحث بـاثنPن مـن املـ� رتخـصص منـاÉª وطـر تـد ق

جـة املاجـست�P �ـ� املنـاÉª ) تخصص لغة عر�يـة) (أ(ل، وÁخر معلم أو )اللغة العر�ية رحاصـل ع�ـ� د
�س اللغة العر�ية  روطر تد ، ثم ) 3(ختبار بنفس الطر�قة، لعدد ؛ لت�يح 9)5(ق ىتالميذ، مرة أخر

ـــة  ـــاق بـــــــPن Cooperتطبيــــــق معادلـــ ـــــدو التــــــا'� معـــــــدل 9تفـــ �ن، و�و�ــــــ� ا�jــ ـــاق املقـــــــد ل ملعامـــــــل اتفـــ ر
Pن ع�� أداء الطالب التالميذ الثالثة  .امل�

  ): 2(لجدو 

Pن ع�� أداء التالميذ الثالثة  .معامل 9تفاق بPن امل�

  التلميذ الثالث  تلميذ الثاOيال  لالتلميذ )و
متوسط معامل -تفاق ع�� 

  التالميذ الثالثة

92%  89%  90%  90.3%  

                                                
علي عبد الرحيم، معلم أول ) 2.(يوسف حماد، مدرس مساعد بقسم المناهج وطرق التدريس اللغة العربية) 1 ( 5

 تخصص لغة عربية ) أ(
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�ــــ� حالــــة التالميــــذ الثالثــــة  Pن ـــدو الــــسابق أن متوســــط اتفــــاق املــــ� ليتــــ¬� مــــن ا�jـ
جــة %) 90.3(ي�ــساو  رو-ــو معامــل ثبــات دال إحــصائيا، بمــا �عaــ` أن بطاقــة تقــدير 4داء ت�ــسم بد ً

  . ق و�دل ع�� 9تفاق �� الت�يح والوثو �� �ة النتائجثابت عالية،

ة ال�zائية الختبار التحدث ومقياس تقديره) 5   :رالصو

�ــ� ضـــوء مـــا أســـفرت عنـــھ نتـــائج التجر�ـــة 9ســـتطالعية الختبـــار التحـــدث، ومقيـــاس التـــ�يح، و�ـــ� 
كمPن، وÓعد التأكد من صدقBما وثبا{|ما، أصبح 9ختبار �ـ� صـوkاء ا رضوء آ تھ ال¢|ائيـة مـشتمال ر

ً

ئ¾ـــسة تمثــل موضـــوعات مق��حــة للتحـــدث، وأصــبح صـــا�ا للتطبيــق ع�ـــ� عينـــة  ًع�ــ� ســـتة مواقــف  ر
تھ ال¢|ائية صا�ا لتقدير أداء التالميذ ًالبحث، كما أصبح املقياس �� صو    )6 (.ر

  : إعداد ماد�ي املعا#§ة التجر$¦ية) ج(

ات التحــــدث، أمكــــن البــــدء �ـــ� إعــــد اد مــــادzي املعا�jــــة التجر�Rيــــة، وفيمــــا ي�ــــ� ر[عـــد أن تحــــددت مBــــا
  . تفصيل ذلك

  :تصميم دليل املعلم املصاغ وفق -س��اتيجية املق��حة)أ(

  :اشتمل الدليل ع�� املGونات التالية

ة مراعـاة ا�jانـب 4دا6ـي مقدمة،)1 ات التحـدث، وضـر §� فº|ـا zعر�ـف املعلـم بأ-ميـة مBـا ر وقد ر ور و
ات؛ واملتمثل �� ق ة التلميذ ع�� املشاركة �� مواقف التفاعل اللفظيرلBذه املBا   . رد

�س وفــــق ال�ـــدف مــــن الــــدليل)2 ر، -ــــدف الــــدليل إ'ــــ� zعر�ــــف املعلــــم بكيفيــــة تنفيــــذ إجــــراءات التــــد
ات التحــدث، لــدى تالميــذ الــصف  ر9ســ��اتيجية القائمــة ع�ــ� نظر�ــة ا�قــو الدالليــة؛ لتنميــة مBــا ل

-ر يا�;امس 9بتدا6ي 4   .ز

، تـم توضــيح الفلــسفة ال}ـ` يقــوم علº|ــا الـدليل، مــن خــالل التأكيـد ع�ــ� الفلــسفة لفلـسفة الــدلي)3
لال}` تقوم علº|ا 9س��اتيجية املق��حة القائمة ع�� طبيعة نظر�ة ا�قو الداللية ومبادÀ|ا، ، وال}` 

شاد رتركز ع�� أن التلميذ -و محو العملية التعليمية، وأن دو املعلم -و التوجيھ و� ر   .ر

تو املقر ع�� تالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي �� ىو الدليلمحت)4kر، يحتو -ذا الدليل ع�� ا ى ي
 `v´ا ا´v` 4و للعام الد رالفصل الد   م 2022/ 2021لر

شادات املBمة ال}` zساعد املعلم توج�zات عامة للمعلم)5 ر، وتم فº|ا تحديد [عض التوجº|ات، و�
ة املوقف التعلي¹`، �� ظل اس   .تخدام 9س��اتيجية املق��حةرأثناء إدا

 تم zعر�ف املعلـم باالسـ��اتيجية املق��حـة القائمـة ع�ـ� نظر�ـة التعر$ف باالس��اتيجية املق��حة،)6
ات التحــــدث، ودو �ـــل مــــن  را�قـــو الدالليـــة ومراحلBــــا اk;تلفـــة، وكيفيــــة توظيفBـــا �ـــ� تنميــــة مBـــا ر ل

  .املعلم والتلميذ خالل تلك املراحل

Gس املوضوعات)7   :وتضمن �ل موضوع ما ي�� وفق -س��اتيجية املق��حة، رتد

ـــن أ'ــــداف املوضــــوع،)أ ( ة ســــلوكية، إجرائيــــة، تــــصف الــــسلوك املتوقــــع مـ ر وقــــد تــــم صــــياغ²|ا بــــصو
ه بموقف التعلم   .ورالتلميذ القيام بھ [عد مر

                                                
  . اختبار التحدث ومقياس تقديره) 3( ملحق  6
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Gس املوضـــوع،)ب (  تـــم تحديــد [عـــض الوســـائل التعليميـــة رالوســائل التعليميـــة املـــستخدمة �ــ� تـــد
�س املوضـــوعات، وال}ــــ` يمكــــن توافر-ـــا، مثــــل الفيــــديو-ات ال}ـــ ر` يمكــــن للمعلــــم اســـتخدامBا �ــــ� تــــد

ة إ'� أن -ذه الوسائل ل¾ست إلزامية، وللمعلم أن �ستخدم ما يراه مناسبا من  ًالتعليمية، مع �شا ر
  .ىوسائل أخر

اصــــية  تــــم تحديـــد أ·ـــشطة تمBيديــــة مناســـبة لGـــل موضــــوع، مـــع مراعـــاة خالvـــشاط التم�يـــدي،)ج (
ة وا�jذب �� -ذه 4·شطة   .ر�ثا

Gس املوضـــــوعات،)د ( �ـــــ� تـــــد �xــــل ركيفيـــــة الـــــس ــــل مرحلـــــة مـــــن مراحـ  وتنفيـــــذ 4·ـــــشطة املرتبطـــــة بGـ
  .9س��اتيجية املق��حة

ة قيام التالميذ باإلجابة عن 4·شطة املوجودة �� كت©|م، التقو$م،)'ـ ( ور وفيھ يؤكد املعلم ع�� ضر
ات التحدث، و�بPن لBم الغاية م¢|ا، وقد تم استخدام �ل من املرتبطة با�jانب املعر�� ر و4دا6ي ملBا

  ) القب��، والبنا6ي، وا�;تامي(التقو�م

للتأكد من صالحية الدليل تم عرضھ ع�� مجموعـة مـن ا�;�ـ�اء واملتخصـصPن صالحية الدليل، )8
�س اللغة العر�ية، إلبداء الرأي حو ل�� مجال طرائق تد س مدى مناسبة 4: ر و-داف للتالميذ وللدر

س مع  س، ومدى اتفاق خطوات س�P الد تو و4·شطة بأ-داف الدkتباط �ل من ا ة، وا راk;تا ر ر ىر
تــو الـــدليل، مــع إتاحـــة k ة الـــسالمة العلميــة، واللغو�ـــةىمراحــل 9ســ��اتيجية املـــستخدمة، و�ــ

نھ مناسبا ًالفرصة إلضافة أو zعديل، أو حذف ما ير   .و

ج بـــبعض رتھ ال�zائيـــة،الــدليل �ـــ� صـــو) 9 كمـــPن أمكـــن ا�;ـــرkو [عـــد عـــرض الـــدليل ع�ـــ� الـــسادة ا
ُ

ة  كمــPن �ــ� 9عتبــار عنــد إعــداد الــصوkحــات الــسادة ا��راملالحظــات واملق��حــات، وقــد تــم وضــع مق
   .ال¢|ائية للدليل

َّتم إعداد كتاب التلميذ؛ لتحقيق أ: كتاب التلميذ املصاغ وفق -س��اتيجية املق��حة) ب( َ
-داف 
ات التحــدث لــدى تالميــذ الــصف ا�;ــامس 9بتــدا6ي،  ر9ســ��اتيجية املق��حــة املتمثلــة �ــ� تنميــة مBــا

  :نوقد تGو كتاب التلميذ من zÁي

ة موجزة، وÓسيطة وقد تضمنت الBدف من الكتاب وأ-ميتھ:  املقدمة-   . روقد تم صياغ²|ا �� صو

ات التحــــدث املـــــس²|دفة  املوجBــــة للتلميــــذ؛ ملـــــساعد: {عــــض التوج�zــــات العامـــــة- ـــ� تنميــــة مBـــــا رتھ �ـ
  .بالتنمية

ات التحدث لديھ، مثل: مصادر التعلم- : ر ال}` يمكن للتلميذ الرجوع إلº|ا وال}` zعمل ع�� تنمية مBا
  .تمثيل 4دوار

س :ى ا|"تو التعلي±�- س، يبـدأ �ـل د ر وتGـو مـن ثـالث وحـدات، zـشتمل �ـل وحـدة ع�ـ� ثالثـة در و ن
س، ثـــــم 4·ـــــشطة باأل-ـــــداف �جرائيـــــة  ــــم نـــــص الـــــد س، ثـ ــــا [عـــــد 9ن²|ـــــاء مـــــن الـــــد ــــع تحقيقBـ راملتوقـ ر

ة التقو�م الذاzي   .رالتعليمية، ثم 4·شطة التقو�مية، ثم استما

{|ا 4وليـــة ع�ـــ� الـــسادة :  ضـــبط كتـــاب التلميـــذ- رللتأكـــد مـــن صـــالحية الكتـــاب، تـــم عرضـــھ �ـــ� صـــو
�س، وا كمPن من املتخصصPن �� املناÉª وطر التـدkرا ق َّ

للغـة العر�يـة وأصـولBا؛ إلبـداء الـرأي فيـھ، 
س،: والتحقق من صالحيتھ للتطبيق، ومعرفة zÁي تبـاط  ومدى مناسـبة 4-ـداف للتالميـذ والـدر را
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س وفــق مراحــل 9ســ��اتيجية املق��حــة، أو متطلبــات  س، ســ�P خطــوات الــد تــو بأ-ــداف الــدkرا ر ى
ة  ن ضر ورأخر ير و   ).حذفBا، إضاف²|ا، zعديلBا(ى

تھ ال�zائية ال-  � صو�  :ركتاب 

ج بـبعض املالحظــات واملق��حـات، وقــد قـام الباحــث  كمــPن أمكـن ا�;ــرkو[عـد عـرض الكتــاب ع�ـ� ا
ُ

تھ ال¢|ائية كمو عند صياغة الكتاب �� صوkحات ال}` أبدا-ا ا��ربمراعاة -ذه املالحظات واملق   .ن

ثالثا
ً

  : التجر²ة ال�zائية: 

  :نحو التا'�تم إجراء التجر�ة ال¢|ائية ع�� ال

ـــث  : اختيــــار مجموعـــــة البحـــــث- ـــدد الباحـــــث مجمــــوع}` البحــ ـــ� ضـــــوء )الـــــضابطة والتجر�Rيـــــة(حــ ، �ــ
-ر�ة حو أعداد التالميذ �� املعا-ـد املنتميـة لBـا، وقـد وقـع 9ختيـار ع�ـ�  ة املراغة 4 شادات إدا لإ ز ر ر

ـــ` -ــــــالل 9بتــــــدا6ي كمجموعــــــة ضــــــابطة وعــــــدد-ا  ـــذ معBــــــدي بaـــ تلميــــــذا، ومع) 29(تالميـــ
ً ً

د  وBــــــد البــــــار
نتلميـــذا؛ لتطبيـــق أدوات البحـــث ومـــواده؛ �ـــو تالميــــذ ) 30(9بتـــدا6ي كمجموعـــة تجر�Rيـــة وعـــدد-ا  ً

ب قدر �مGان تPن، و�¤تمو إ'� وسط اجتما§� واقتصادي متقا راملعBدين من قر�تPن متجاو ن  .ر
 �ــــ� اختبــــار  قــــام الباحــــث بــــالتطبيق القب�ــــ� ألداة البحــــث املتمثلــــة: التطبيــــق القب�ــــ� ألداة البحــــث-

Óعــاء املوافـــق  م، ثــم ع�ـــ� 2021/ 10/ 13رالتحــدث، ع�ــ� تالميـــذ اjkموعــة الــضابطة، وذلـــك يــوم 4
�|ــــدف التحقــــق مــــن م، 2021/ 10/ 14تالميـــذ اjkموعــــة التجر�Rيــــة، وذلـــك يــــوم ا�;مــــ¾س املوافـــق 

�س وال}` تمثلت �� zÁي   :رتGافؤ اjkموعتPن قبل البدء �� التد

 :اختبار التحدث

ققق من تGافؤ مجموع}` البحث �� اختبار التحدث، تم حساب الفر بPن متوسطي للتح
جــات تالميــذ اjkمــوعتPن التجر�Rيـــة والــضابطة �ــ� القيــاس القب�ـــ� الختبــار التحــدث، باســـتخدام  رد

        :لللعينات املستقلة كما يت¬� من ا�jدو التا'�). t-Test" (ت"اختبار 

  ):3(ل    جدو 

جات ت" ت "  قيمــة  �ــ� القيــاس القب�ــ� الختبــار ) التجر�Rيــة، والــضابطة(الميــذ مجمــوع}` البحــث رلــد
  .التحدث

  البيان

  اjkموعة
  العدد

  املتوسط

  ا�ساÓي

9نحراف 
  ياملعيار

جات  رد
  ا�ر�ة

قيمة 
  "ت"

الداللة 
  �حصائية

اjkموعة 
  التجر�Rية

30  20.73  1.530  

ــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ اjkموعــ
  الضابطة

29  20.03  1.500  

57  1.771  0.082  

ىو�استقراء ا�jدو السابق ات¬� أنھ ال يوجد فر دال إحصائيا عند مـستو  ق  بـPن متوسـطي 0,01ًل
جات تالميذ اjkموعتPن التجر�Rية والضابطة �� القياس القب�ـ� الختبـار التحـدث، ممـا يـدل ع�ـ�  رد

Pن قـد بـدأتا تGافؤ اjkموعتPن وصالحي²|ما للمـشاركة �ـ� تجر�ـة البحـث، كمـا يـدل ع�ـ� أن اjkمـوعت
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ومن املستو نفسھ، ومن ثم يمكن عز التغ�P الـذي قـد يطـرأ ع�ـ� اjkموعـة التجر�Rيـة إ'ـ� ال��نـامج  ى
  :لالقائم ع�� نظر�ة ا�قو الداللية، الرسم البيا·ي التا'� يو�� ذلك

س املــادة الــذي  :تطبيـق التجر²ــة امليدانيـة - ر[عــد تطبيـق أدوات البحــث قبليــا، اجتمـع الباحــث ومـد ً

�س لتالميـذ اjkموعـة التجر�Rيـة، وذلـك يـوم ا�;مـ¾س املوافـق  م؛ 14/10/2021رسوف يقـوم بالتـد
ات التحدث، وفق 9س��اتي �س وتنمية مBا �بھ ع�� كيفية التد رلتد ر ًجية املستخدمة، مس��شدا �ـ� ر

�ب مــدة ثالثـة أيــام، حيــث  رذلـك بــدليل املعلـم الــذي أعـده الباحــث لBـذا الغــرض، واسـتمر -ــذا التـد
م، بواقــــع 2021/ 10/ 17م، وانتåـــu يــــوم 4حـــد املوافـــق 2021/ 10/ 14بـــدأ يـــوم ا�;مــــ¾س املوافـــق 

منيــــة، و�ـــ� نفـــس اليــــوم ا) ف�ـــ�ة(جلـــسة لـــذي أنåـــu املعلــــم فيـــھ مــــدة ز�ــــ� اليـــوم الواحـــد مــــد{|ا ســـاعة 
�ـع كتـاب التلميـذ الـذي أعـده الباحـث  �س الفع�ـ� للتالميـذ، والـذي بـدأه بتو �ب ، بدأ �� التـد زالتد ر ر
ـــراد اjkموعـــــة التجر�Rيــــة، ثـــــم تحفPــــ×-م وzـــــjãيعBم للــــتعلم �ـــــ� ضــــوء 9ســـــ��اتيجية  ـــ� جميـــــع أفـ ع�ـ

�س الف. املقدمــة، وتوضــيح أ-مي²|ــا وأ-ــدافBا ر-ــذا وقــد اســتغر التــد سق ) 27(وع�ــ� للوحــدات والــدر
س الواحد، �� الف��ة من يوم 4حد املوافق  م، ح}u يـوم 17/10/2021رف��ة، بواقع ثالث ف��ات للد

 .م2021/ 12/ 9ا�;م¾س املوافق 

�س، تـــم إجـــراء التطبيـــق البعـــدي ألداة : التطبيـــق البعـــدي ألدوات البحـــث- ر [عـــد 9ن²|ـــاء مـــن التـــد
م، ثم ع�� تالميذ 11/12/2021لضابطة، وذلك يوم السRت املوافقالبحث، ع�� تالميذ اjkموعة ا

  .م12/12/2021اjkموعة التجر�Rية، وذلك يوم 4حد املوافق
ً [عد 9ن²|اء من تطبيق أداة البحث [عديا قام الباحث بت�يح اختبار التحـدث :تصيح -ختبار -

صد النتائج ؛ تمBيـدا ر، لتالميذ اjkموعتPن التجر�Rية والضابطة، ثم  ً ا�;اصة بGل م¢|ما �� جـداو ل
 ًملعا�²j|ا إحصائيا

معامـل : ًاعتمد الباحث �ـ� معا�jـة البيانـات إحـصائيا ع�ـ� 4سـاليب التاليـة : املعا#§ة �حصائية-
تباط تباط ب�Pسو �ساب معامالت 9 را   .نر

تباط والثبات-معادلة سب�Pمان -  ان لت�يح معامالت 9 ر بر   .و
�ةاملتوسطات و9نحر -    .رافات املعيا
ـــار ت  -  ــــق مـــــــن الداللـــــــة ) T.test(اختبـــ ـــــات املــــــستقلة واملتوســـــــطات املرتبطـــــــة؛ للتحقــ للعينــ

ق بPن مجموع}` البحث   .و�حصائية للفر
ساب jìم التأث2(�P(استخدام مرÓع إيتا  - � ،.  

  :نتائج البحث

ات التحدث )1   :رالنتائج املتعلقة بقائمة م�ا

ا رتـم التوصـل إ'ــ� قائمـة ¥|ائيـة بمBــا ــق (ت التحـدث َّíل، وتـم تنـاو ذلــك بالتفـصيل �ــ� )2م َّ

ــو الــسابق، و�ـــذلك يGــو الباحــث قـــد أجــاب عــن الـــسؤال 4و مــن أســئلة البحـــث ونــصھkلا ن مـــا " ر
ات التحدث املناسبة لتالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي من وجBة نظر ا�;��اء واملتخصصPن؟   رمBا

ات التحدثالنتائج املتعلقة بفاعلية -س��اتيجية امل) 2 � تنمية م�ا�  :رق��حة 

ات التحــدث �ــ�  رتــم عــرض النتــائج املتعلقــة بفاعليــة 9ســ��اتيجية املق��حــة �ــ� تنميــة مBــا
ض البحث ع�� النحو التا'�   :وضوء فر
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ًال يوجــد فـر دال إحـصائيا عنــد : ل يــنص الفـرض 4و ع�ـ� أنـھ:لالنتـائج املتعلقـة بـالفرض )و)أ( ق
جـــات تالميــذ اjkموعـــة التجر�Rيـــة واjkموعـــة الـــضابطة �ـــ� بـــPن م) 0.05(ىمــستو داللـــة  رتوســـطي د

ات التحدث   . رالقياس البعدي الختبار مBا

جــــات تالميــــذ اjkمــــوعتPن  ق بــــPن متوســــطي د روللتحقـــق مــــن �ــــة -ــــذا الفــــرض تــــم حــــساب الفــــر و
ات التحدث، باستخدام اختبار  ). t-Test" (ت"رالتجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي الختبار مBا

   :لوا�jدو التا'� يو�� -ذه النتائجللعينات املستقلة، 

   ):4( لجدو 

جـــات تالميـــذ اjkمـــوعتPن التجر�Rيـــة والـــضابطة �ـــ� " ت " قيمــة  رللعينـــات املـــستقلة بـــPن متوســـطي د
ات التحدث   .رالقياس البعدي الختبار مBا

        البيان

  اjkموعة
  العدد

ــــــــط  املتوســـــ
  ا�ساÓي

ـــــــــــراف  ــــــــ 9نحـــــ
  ياملعيار

ــــــ ـــــــــ ــــــــ ــــــــ جــــــ ات رد
  ا�ر�ة

  "ت"قيمة 
ـــــــــــة  ــــــــ ــــــــ ـــــــــ ــــــــ الداللـــ

  �حصائية

  1.794  45.57  30  التجر�Rية

  1.668  22.07  29  الضابطة
57  52.06  0.00  

جـــات تالميـــذ اjkموعـــة    رو�اســـتقراء النتـــائج املو�ـــة با�jـــدو الـــسابق اتـــ¬� أن متوســـط د ل
ات التحدث، قد بلغ  ، )1.794(يمعيار بانحراف ) 45.57(رالتجر�Rية �� القياس البعدي الختبار مBا

ات التحـدث  جـات تالميـذ اjkموعـة الـضابطة �ـ� القيـاس البعـدي الختبـار مBـا رب¾نما بلغ متوسط د ر
ه ) 22.07( ربـــانحراف معيــــار قــــد وÔــــ� ) 52.06(قللفــــر بــــPن املتوســــطPن ) ت(و�لغــــت قيمــــة ) 1.668(ي

ىقيمة دالة إحصائيا عند مستو  جة حر�ة )0.01(ً   ).57(ر، و�د

ى إ'ــــ� وجـــود فــــر دال إحـــصائيا عنــــد مـــستو وzـــش�P -ــــذه الن�يجـــة بــــPن متوســــطي ) 0.01(ًق
ات التحدث جات تالميذ اjkموعتPن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي الختبار مBا رد   .ر

صو ع�� نتائج أك±� تفصيال وتحليال؛ �|دف إثراء النتائج ال}` توصل إلº|ا التحليـل íول
ً ً

ل
، تــــم  ـــوعتPن حــــساب ل�حــــصا6ي املتعلــــق بـــــالفرض 4و ـــات تالميــــذ اjkمــ جــ رالفـــــر بــــPن متوســــطي د ق

الختبــــار التحــــدث �ــــ� �ــــل جانــــب مــــن ا�jوانــــب الرئ¾ــــسة التجر�Rيــــة والــــضابطة �ــــ� القيــــاس البعــــدي 
ات التحـدث ع�ــ� حـده، باسـتخدام اختبــار  و�مكــن للعينـات املـستقلة، ). t-Test" (ت"راملرتبطـة بمBـا

  :لتوضيح -ذه النتائج من خالل ا�jدو التا'�
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  :)5(لدو ج

ـــ� التطبيـــــق " ت"قيمـــــة  جـــــات تالميـــــذ اjkمـــــوعتPن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة �ــ رللفـــــر بـــــPن متوســـــطي د ق
ئ¾سة ع�� حدة ة  رالبعدي الختبار التحدث لGل مBا   .ر

ات   اjkموعات  راملBا
jìم 
 العينة

املتوسط 
 ا�ساÓي

 9نحراف

  ياملعيار

جة  رد
 ا�ر�ة

  قيمة

 ت

ىمستو 
 الداللة

 اjkموعة
 التجر�Rية

30 13.63 0.615 
ا�jانب 

اjkموعة   يالفكر
  الضابطة

29 5.48 0.738 

57  46.15 0.00 

اjkموعة 
  التجر�Rية

30 16.93  1.143  
ا�jانب 

اjkموعة   ياللغو
  الضابطة

29 7.41  1.018  

57 33.74 0.00 

اjkموعة 
  التجر�Rية

30 7.6  0.855  
ا�jانب 
اjkموعة   الصوzي

  الضابطة
29 4.62  0.820  

57 13.65 0.00 

اjkموعة 
  التجر�Rية

ا�jانب   0.770  7.4 30
امللم¸� 
اjkموعة   التفاع��

  الضابطة
29 4.55  0.827  

57 13.69 0.00 

جـات تالميـذ ق�ـساب الفـر بـPن متوسـطي » ت« لات¬� من ا�jدو الـسابق، أن قيمـة    رد
ئ¾ـسة �� التطبيق البعـدي الختبـار ) التجر�Rية، الضابطة(اjkموعتPن  ة  ات التحـدث لGـل مBـا رمBـا ر ر

ة الرئ¾سة 4و'�  ة الثانية )46.15) (يا�jانب الفكر(رع�� حدة، قد بلغت �� املBا ا�jانب (ر، و�� املBا
ة الثالثـة )33.74) (ياللغو  ة الرا[عـة ، ) 13.65) (ا�jانـب الـصوzي(ر، �� حPن بلغـت �ـ� املBـا رو�ـ� املBـا

، ممـا �ــش�P )0.01(ىوجميعBـا قـيم دالـة إحـصائيا عنـد مـستو ، )13.69) (ا�jانـب امللم¸ـ� التفـاع��(
جـات تالميـذ اjkمـوعتPن لـصا�� اjkموعـة التجر�Rيـة  رإ'� وجـود فـر دال إحـصائيا بـPن متوسـطي د ð ق

ئ¾سة ع�� حدة ة  ر�� �ل مBا   .ر
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ض البحــث، وقبــو الفـــرض    فــض الفــرض 4و مـــن فــر لوتأس¾ــسا ع�ــ� مــا تقــدم فإنـــھ قــد تــم  ول ر ً

ًوجود فر دال إحصائيا عند مست"البديل والذي ينص ع��  جـات تالميـذ 0.01ىو ق ر بPن متوسطي د
ات التحــــدث لــــصا�� اjkموعــــة  راjkموعــــة التجر�Rيــــة والــــضابطة �ــــ� القيــــاس البعــــدي الختبــــار مBــــا

  .التجر�Rية

، يمكــــن اســــت¤تاج فاعليــــة 9ســـ��اتيجية املق��حــــة القائمــــة ع�ــــ�    لو�ـــ� ضــــوء نتــــائج الفـــرض 4و
ات التحدث لدى  رنظر�ة ا�قو الداللية �� تنمية مBا سـت وفـق ل رتالميذ اjkوعة التجر�Rيـة ال}ـ` د

ست بالطر�قة السائدة،  نة بتالميذ اjkموعة الضابطة ال}` د ر9س��اتيجية املستخدمة، مقا   ر

  :النتائج املتعلقة بالفرض الثاOي

ض البحث ع�� أنھ ىال يوجد فر دال إحصائيا عند مستو : وينص الفرض الثا·ي من فر ًق

ـــة �ـــــ� القياســـــPن القب�ـــــ� والبعـــــدي ) 0.05(داللـــــة  جـــــات تالميـــــذ اjkموعـــــة التجر�Rيــ ربـــــPن متوســـــطي د
ات التحدث   .رالختبار مBا

ــــات تالميــــــذ ولل جـ ــــPن متوســـــطي د ق بــ ـــذا الفـــــرض، تــــــم حـــــساب الفـــــر ــــة -ــ ـــد مـــــن �ــ رتأكــ و
ات التحدث، باستخدام اختبار  " ت"راjkموعة التجر�Rية �� القياسPن القب�� والبعدي الختبار مBا

)t-Test.(  دو التا'� يو�� -ذه النتائجاملرتبطة، للمتوسطاتjلوا�:  

  ): 6(لجدو 

ـــــة �ـــــــ� للمتوســـــــطات املرتبطـــــــة بـــــــ" ت " قيمـــــــة  ــــات تالميـــــــذ ا|§موعـــــــة التجر$¦يــ جـــ رxن متوســـــــطي د
  .القياسxن القب�� والبعدي الختبار التحدث

  البيان

  القياس
  العدد

املتوسط 
  ا�ساÓي

9نحراف 
  ياملعيار

جات  رد
  ا�ر�ة

  "ت"قيمة 
الداللة 

  �حصائية

  1.530  20.73  30  القب��

  1.794  45.57  30  البعدي
29  50.52  0.00  

ـــــذ و�اســـــــتقراء الن ـــات تالميــ جــــ ـــدو الـــــــسابق اتـــــــ¬� أن متوســـــــط د ــــــة با�jــــ رتـــــــائج املو�ـ ل
ــــ� قــــــد بلـــــغ ــــا بلــــــغ )1.530(يبـــــانحراف معيــــــار ) 20.73(اjkموعـــــة التجر�Rيـــــة �ــــــ� القيـــــاس القب�ـ ، ب¾نمـ

قللفــــر بــــPن ) ت(، وقــــد بلغــــت قيمــــة )1.794(يبــــانحراف معيــــار ) 45.57(متوســـط القيــــاس البعــــدي 
جة حر�ة )0.01(ىا عند مستو ًو�Ô قيمة دالة إحصائي) 50.52(القياسPن    ).29(ر، بد

صو ع�� نتائج أك±� تفصيال وتحليال؛ �|دف إثراء النتائج ال}` توصل إلº|ا التحليـل íول
ً ً

ل
جـــــات تالميـــــذ اjkموعـــــة ، تـــــم حـــــساب ثـــــا·ي�حـــــصا6ي املتعلـــــق بـــــالفرض ال ــPن متوســـــطي د رالفـــــر بـــ ق

ـــ� التجر�Rيــــة �ــــ� القياســـــPن القب�ــــ� والبعــــدي  ـــار التحــــدث �ــ �ــــل جانــــب مـــــن ا�jوانــــب الرئ¾ـــــسة الختبــ
ـــ� حـــــده، باســـــتخدام اختبـــــار  ات التحـــــدث ع�ــ و�مكـــــن توضـــــيح -ـــــذه ، ). t-Test" (ت"راملرتبطـــــة بمBـــــا

  :لالنتائج من خالل ا�jدو التا'�
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  : )7(لجدو 

ـــ�" ت"قيمـــــة  جـــــات تالميـــــذ اjkمـــــوعتPن التجر�Rيـــــة والـــــضابطة �ــ رللفـــــر بـــــPن متوســـــطي د ـــق  ق التطبيــ
ئ¾سة ع�� حدةالبعدي الختبار التحدث لGل  ة  رمBا   .ر

ات   9ختبار  راملBا
jìم 
 العينة

املتوسط 
 ا�ساÓي

 9نحراف

  ياملعيار

جة  رد
 ا�ر�ة

  قيمة

 ت

ىمستو 
 الداللة

ا�jانب  0.712  5.1 30 القب��
  يالفكر

 0.615 13.63 30  البعدي
29  48.02 0.00 

ا�jانب   0.980  7.07 30 القب��
  1.143  16.93 30  البعدي  ياللغو

29 31.85 0.00 

ا�jانب   0.855  4.53 30 القب��
  0.776  7.6 30  البعدي  الصوzي

29 13.98 0.00 

ا�jانب   0.718  4.03 30 القب��
امللم¸� 
  0.770  7.40 30  البعدي  التفاع��

29 15.51 0.00 

جـات تالميـذ اjkموعـة» ت« لات¬� من ا�jدو الـسابق، أن قيمـة  ر�ـساب الفـر بـPن متوسـطي د  ق
ئ¾ــسة ع�ــ� حــدة، قــد  ة  ات التحــدث لGــل مBــا رالتجر�Rيــة �ــ� القياســPن القب�ــ� والبعــدي الختبــار ملBــا ر ر

ة الرئ¾ـــسة 4و'ـــ�  ة الثانيـــة ، )48.02) (يا�jانـــب الفكـــر(ربلغـــت �ـــ� املBـــا ) يا�jانـــب اللغـــو (رو�ـــ� املBـــا
ة الثالثـة )31.85( ة الرا[عـة و�ـ� املBـ، ) 13.98) (ا�jانـب الـصوzي(ر، �ـ� حـPن بلغـت �ـ� املBـا ا�jانـب (را

؛ ممـا �ـش�P إ'ـ� وجـود )0.01(ىوجميعBا قيم دالـة إحـصائيا عنـد مـستو ، )15.51) (امللم¸� التفاع��
جـات تالميـذ اjkموعـة التجر�Rيـة �ـ� القياسـPن القب�ـ� والبعـدي   رفـر دال إحـصائيا بـPن متوسـطي د ð ق

  .لصا�� القياس البعدي، والشGل البيا·ي التا'� يو�� ذلك
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ه �ــش�P إ'ــ� تحــسن أداء تالميــذ اjkموعــة التجر�Rيــة �ــ� القيــاس البعــدي عنــھ �ــ� القيــاس  رو-ــذا بــدو
ات التحــدث، و�|ـذه الن� ض البحــث، رالقب�ـ� الختبــار مBـا فـض الفــرض الثـا·ي مــن فـر ويجــة فقـد تــم  ر

ىيوجـد فـر دال إحـصائيا عنــد مـستو"لوقبـو الفـرض البـديل ونــصھ  جــات ) 0.01(ًق ربـPن متوسـطي د
ات التحـدثتالميذ اjkموعة التجر�Rية �� القياسPن القب�� والبعدي  ، لـصا�� القيـاس رالختبـار مBـا

  .البعدي

ل��اتيجية املق��حـة القائمـة ع�ـ� نظر�ـة ا�قـو ًوتأس¾سا ع�� ما سبق يت¬� فاعلية 9سـ
سـت وفـق 9سـ��اتيجية  ات التحدث لدى تالميـذ اjkموعـة التجر�Rيـة ال}ـ` د رالداللية �� تنمية مBا ر

ن²|ا [غ�P-ااملستخدمة   .ر، [غض النظر عن مقا

جـــات تالميـــذ اjkموعـــة التجر�Rيـــة �ـــ�  رونظــرا لوجـــود فـــر دال إحـــصائيا بـــPن متوســـطي د ً ق ً

ات التحـدث، تـم تطبيـق مرÓـع إيتـا  ـساب jìـم 4ثـر  (η2)رالقياسPن القب�� والبعدي الختبار مBا�
ل استخدام 9سـ��اتيجية املق��حـة القائمـة ع�ـ� نظر�ـة ا�قـو الدالليـة �ـ� تنميـة ا�jانـب الناتج عن

ات التحــدث، وتــم حــساب قيمــة مرÓــع إيتــا  ــسو�ة) ت( باالســتعانة بقيمــة (η2)ر4دا6ــي ملBــاkكمــا ا ،
  :ليت¬� من ا�jدو التا'�

  ): 6(لجدو 

�ات º§ــــم )ثــــر النــــاتج عــــن اســــتخدام -ســــ��اتيجية املــــستخدمة �ــــ ر تنميــــة ا#§انــــب )دا*ــــي مل�ــــا
  .التحدث

جات ا�ر�ة  العدد   η2)(مرÓع إيتا (η2)إيتا   )ت(قيمة   رد
ىمستو jìم 

  4ثر

  مرتفع  0.96  0.98  50.52  29  30

ىوÔـ� �ـ� مـستو ) 0.96(، ومرÓعـھ )0.98 ((η2)لات¬� من ا�jدو السابق أن معامـل إيتـا 
مــن التحـــسن �ـــ� % 96 ممـــا يــدل ع�ـــ� أن  (Cohen)حـــسب تــص¤يف �ـــو-Pن) jìــم التـــأث�P املرتفــع(

ه السـتخدام 9سـ��اتيجية املق��حـة القائمـة ع�ـ� نظر�ـة  ات التحـدث يمكـن عـز وا�jانب 4دا6ـي ملBـا ر
  .لا�قو الداللية

  :تفس�x النتائج، ومناقش«zا: ًثانيا

ض البحـث، وقبـو الفـرض  فض الفرض 4و من فر لأو�ت النتائج ال}` تم عرضBا  ول ر
ىيوجــد فــر دال إحــصائيا عنــد مــستو داللــة  "البــديل ونــصھ جــات تالميــذ ) 0.01(ًق ربــPن متوســطي د

  .اjkموعتPن التجر�Rية والضابطة �� القياس البعدي الختبار التحدث لصا�� اjkموعة التجر�Rية

ض البحــث، وقبـــو  فــض الفــرض الثــا·ي مــن فــر لكمــا أو�ــت النتــائج ال}ــ` تــم عرضــBا  و ر
ى دال إحــصائيا عنــد مـستو داللــة قيوجــد فـر"الفـرض البــديل ونـصھ  جــات ) 0.01(ً ربـPن متوســطي د

. تالميذ اjkموعة التجر�Rية �� القياسPن القب�� والبعدي الختبار التحدث، لصا�� القياس البعدي
ات  رممـــا �عaــــ` فاعليـــة 9ســــ��اتيجية املق��حــــة القائمـــة ع�ــــ� نظر�ـــة ا�قــــو الدالليــــة �ـــ� تنميــــة مBــــا ل

  .التحدث
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اســــات ال}ـــ` أثRــــت فاعليـــة نظر�ــــة ا�قــــو وتتفـــق -ــــذه النتـــائ لج مــــع نتـــائج عديــــد مـــن الد ر
اســـة �ــــل مـــن ات وفنـــو اللغــــة اk;تلفـــة، وم¢|ـــا د رالدالليـــة �ـــ� تنميـــة العديــــد مـــن مBـــا جــــب : نر رســـيد 

انيـا عمــر )2019(  ,Hacker& Martina, 2008(،) Richard(، )2021(،بليـغ إســماعيل )2020(ر، 
2011( ،Khosravizadeh& Mollaei, 2011)( ،)Baseel Keray, 2013 (   

ا  ــ ـــك إ'ــــ� عوامـــــل عديــــدة تــــضافرت لتحقـــــق -ــــذا التـــــأث�P، يتعلــــق معظمBـــ ـــاع ذلــ جـ رو�مكــــن إ
ف إلحـداث zعلـم  وباستخدام 9س��اتيجية القائمة ع�� نظر�ة ا�قو الداللية، وما وفرتـھ مـن ظـر ل

اف امل¤ــشودة �ــ� نفعــال، ســاعد ع�ــ� تــوف�P ب¾ئــة zعليميــة أفــضل؛ ممــا جعــل التالميــذ يحققــو 4-ــد
جة أفضل مما أتاحتھ الطر�قة التقليدية و�مكن تفس�P ذلك  ات املس²|دفة بالتنمية بد رتنمية املBا ر

  :بما يأzي

ا للعمليـة التعليميـة أثنـاء اك�ـساب املفـردات اللغو�ـة - ًر تجعل 9سـ��اتيجية املق��حـة التلميـذ محـو
ات التحــدث، ب¾نمــا يGــو دو املعلــم موجBــا ًوzعلــم مBــا ر ن ً ومرشــدا، عنــد حاجــة املوقــف التعلي¹ــ` إ'ــ� ر

  .تدخلھ

ة ان�باه - ة أ·شطة، مما �عمل ع�� اس�ثا س �� صو ر zعمل 9س��اتيجية املق��حة ع�� تنظيم الدر ر و
  .نالتالميذ، و�جعلBم يتوصلو إ'� املعلومات من خالل البحث، والعمل ا�jاد

ـــن خـــــالل اشـــــتمال  zــــساعد 9ســـــ��اتيجية املق��حـــــة املعلـــــم �ـــــ� تحقيـــــق أ-ـــــداف - zعلـــــيم التحـــــدث مــ
ــــ� البحــــــــث  ــــذ إ'ـــ ــــدفع التالميـــ ــــــا يـــ ــــــذ؛ ممـ ـــPن التالميـ 9ســـــــ��اتيجية ع�ـــــــ� جانـــــــب املـــــــشاركة التعاونيـــــــة بــــ

اك العالقات القائمة بي¢|ا   .رو9ستكشاف عن املعرفة باملفردات اللغو�ة وإد

س ساعد التالميذ ع�� عملية التعلم ومعرفة املطلو- ب م¢|م [عد ر وضوح 4-داف ا�;اصة بGل د
س، كما ساعد �� توجيھ املعلم القائم بالتنفيذ ع�� الس�Ã �� تحقيقBا   .ر9ن²|اء من الد

 مجموعــة 4·ــشطة املــصاغة وفــق 9ســ��اتيجية املق��حــة وال}ــ` تقــوم ع�ــ� أســاس توضــيح العالقــة -
قـات القائمـة ًالداللية بPن املفردات اللغو�ة، ساعد التالميذ ع�� توظيف -ـذه املفـردات وفقـا للعال

{|م ع�ــــ� .....) اشـــتمال- تـــضاد-تـــرادف(بي¢|ـــا  �ـــادة مقـــد �ـــادة حــــصيل²|م اللغو�ـــة، و ر، ممــــا أســـBم �ـــ�  زز
  .التحدث

ي قيام 9س��اتيجية ع�� نظر�ة ا�قو الداللية ال}` zعمل ع�� تحقيق النمو اللغو للتالميذ، من - ل
س²|م لأل·شطة اللغو�ة، وتفاعلBم مـع أقـرا¥|م، فيك ً�ـسبو ألفاظـا وتراكيبـا جديـدة، بمـا رخالل مما ً

ن
{|م ع�� التحدث �ادة مقد ر�سBم ��    .ز

اســـية ب¾ئـــة غPـــ� تقليديـــة، وجعلــــت - ر ســـاعدت الوســـائل التعليميـــة املـــستخدمة �ـــ� جعــــل الب¾ئـــة الد
اء لـــد¦|م،  Á ـــوار وتبـــادلات ا� ا طـــو مBـــا رالتالميــذ �ـــ� تفاعـــل إيجـــاÓي مـــع 4حـــداث واملواقــف، ممـــ ر ر

 �يجاÓي للوسائل التعليمية �� تقر�ب ا�;��ة ال��بو�ة بأسلوب شائق وجذاب، مما رإضافة إ'� الدو
  .جعل التالميذ أك±� دافعية للتعلم

�ة، وzعمـــل ع�ــــ� اشــــ��اك - ر أســـاليب التقــــو�م املـــستخدمة وال}ــــ` ت�ــــسم بـــالتنوع والــــشمو و9ســــتمرا ل
مالئـھ، باإلضـافة إ'ـ� التقـو�م التالميذ �� عملية التقو�م، حيث يقوم �ل تلميذ باملشاركة �� تقـو� زم 

  .الذاzي لنفسھ
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�ـــل مــــا ســـبق ســــاعد ع�ـــ� خلــــق ب¾ئـــة zعليميــــة غنيـــة بــــالفرص ال}ـــ` zــــسمح للتلميـــذ ب�نميــــة 
اتــھ اللغو�ــة �ــ� ســياق تفــاع�� مناســب؛ و-ـذا مــا أكــده الكثPــ� مــن التالميــذ أثنــاء تطبيــق  روتطـو�ر قد

  .9س��اتيجية املق��حة، مما أدى إ'� تحقيق أ-دافBا

� إ��� ا���� �� ����� ���� ���� ا��
	��ت ا����  :��
	�ت ا����	

ء �� ��  !: 

ه أداة 9تصال املباشرة، والذي �سند إليھ تنفيذ - ر إعداد معلم اللغة العر�ية إعدادا جيدا؛ باعتبا ً ً

�بــھ ع�ــ� بنـاء ا�قــو الدال لاملـنÉü مــن خـالل تطــو�ر بــرامج إعـداده بGليــات ال��بيــة، لتتـضمن تد ليــة ر
�ب امليدا·ي ات اللغو�ة لدى التالميذ أثناء ف��ة التد روتوظيفBا �� تنمية املBا   .ر

ات التحـدث بــصفة خاصــة، واللغـة بــصفة عامــة؛ - ة 9-تمــام با�jانـب 4دا6ــي �ــ� zعلـيم مBــا ر ضـر ور
سة   .رمما يجعلBا حية ومما

 -ــذه 4·ــشطة ع�ــ� أ¥|ــا  zــjãيع التالميــذ ع�ــ� املــشاركة �ــ� 4·ــشطة اللغو�ــة الــصفية، واســتغالل-
ات التحدث   .رتمثل اjkال الذي يمكن فيھ توظيف ما تم اك�سابھ من مBا

ــصو -kعمـل ع�ــ� إثـراء اz `قــو الدالليـة ال}ــ-ــا نظر�ـة ا� ل 9-تمـام بالنظر�ـات اللغو�ــة ومـن أبر ل ز
�ب املعلمPن ع�� استخدام اس��اتيجيا{|ا وتنفيذ إجراءا{|ا راللغو للتالميذ، وتد   . ي

{|م  - �ــادة مقــد ر9-تمـام بــإثراء حــصيلة املتعلمــPن مــن املفــردات اللغو�ــة، ملــا لBــا مــن أثــر إيجــاÓي �ــ�  ز
ء   .وع�� التحدث، وفBم املقر

�بات وأ·ــشطة مــصممة وفــق نظر�ــة - ة تــضمPن كتــاب القــراءة للــصف ا�;ــامس 9بتــدا6ي تــد ر ضــر ور
ات اللغ را�قو الداللية ملا لBا من أثر فعال �� تنمية املBا   .و�ة اk;تلفةل

ة إعداد وتوف�P أدلة للمعلمPن وفقا الس��اتيجيات وأ·شطة ا�قو الداللية؛ لالس��شاد �|ا - ل ضر ً ور
�س   . ر�� التد

  : أ�1ر ا���� �0ًدا �� ا����.-�ت ���
ث ودرا)�ت �'���&��، �$#�  :������ت ا����

ات  - راســ��اتيجية مق��حــة �ــ� ضــوء نظر�ــة ا�قــو الدالليــة لتنميــة مBــا  التعبPــ� الكتــاÓي لــدى ل
  .تالميذ املرحلة 9بتدائية

ات الــضبط النحــو لـــدى   - يوحــدة مق��حــة قائمــة ع�ــ� نظر�ــة ا�قــو الدالليـــة �ــ� تنميــة مBــا رل
  .تالميذ الصف ا�;امس 9بتدا6ي

-   ،`åات التواصـــــل الـــــشف ربرنــــامج أ·ـــــشطة قــــائم ع�ـــــ� نظر�ــــة ا�قـــــو الدالليـــــة �ــــ� تنميـــــة مBــــا ل
  . تالميذ املرحلة 9بتدائيةوالتفك�P 9بدا§� لدى

تـو مـادة اللغـة العر�يـة لتالميـذ الـصف ا�;ـامس 9بتـدا6ي �ـ� ضـوء نظر�ــة   -k ـ�ح�ىتـصو مق ر
  .لا�قو الداللية

�ـــسية ملعل¹ـــ` اللغـــة   - ات التد ربرنـــامج مق�ـــ�ح قـــائم ع�ـــ� نظر�ـــة ا�قـــو الدالليـــة لتنميـــة املBـــا ر ل
فع الكفاءة اللغو�ة لد¦|م   .رالعر�ية و

  



 
فاعلية استراتيجية مقترحة قائمة على نظرية الحقول الداللية في 
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