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الصتتتترام المعرلتتتتي  يعلتتتتت استتتتتراتجيت قتتتتا م: استتتتت دلت الدراستتتتة بمتتتتا  برمتتتتام  لخصصصص م  

لتصتتويا التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  لتتد  لتترا  والمتشتتاب ات
شتتتعبة اللاتتتة العربيتتتة ببليتتتة التربيتتتة جامعتتتة بم تتتاق ولتحايتتتث ال تتتد  الستتتابث  عتتتد الباحتتتث قا متتتة 

بيا ، وعرضت غذه الاا مة علتت اللبترا  والمتلصصتي  إلقرارغتا، وتتم بالمااغيم البرتية لعلم ال
بما  التبار تشليصي ثمتا ي الشتثق للبشت  عت  التصتورات الللتا للماتاغيم البرتيتة المرتبلتة 

وتم التحاث م  صدث غذا االلتبار وثباته، وقام الباحتث  ،بعلم البيا  لد  لرا الارقة الرابعة
ا ولالبتتتات الارقتتة الرابعتتتة شتتعبة اللاتتتة العربيتتة ببليتتتة التربيتتتة بتلبياتته علتتتت مجموعتتة متتت  لتتر

جامعتتتتة بم تتتتا، بمتتتتا قتتتتام ببمتتتتا  البرمتتتتام  الماتتتتترر الاتتتتا م علتتتتت استتتتتراتيجيتي الصتتتترام المعرلتتتتي 
المتشاب ات، ولبات الدراسة الحالية علت عيمة بلغ عددغا ثرثة وسبعي  لالًبا ولالبة، واعتمد 

لمجموعة الواحتدة ذات الايتاا الابلتي واليعتدأ، و ستارت متتا   الباحث علت التصميم التجريبي ا
الدراسة ع  وجود العديد م  التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا  مم تا:    

غو ذبتر متا ير تم المشتبه، و   التشتبيه المرستا غتو متا حتذ  ممته المشتبه بته، والتشتبيه التشبيه 
بمتا  ه ترت  واالستعارة غي قتوة وجته الشتبه لتي المشتبه بته  لشبه،المؤبد غو ما ذبر ليه وجه ا

المتا   لاعلية برمام  الدراسة الحالية لي تصويبه للتصورات الللا للماتاغيم البرتيتة المرتبلتة 
بعلتتم البيتتا  ببتتا ولتتي بتتا ما تتوم لرعتتي بتتا علتتت حتتدة لتتد  لتترا الارقتتة الرابعتتة شتتعبة اللاتتة 

لمعلمتي  علتت االغتمتام بتتدريا اللترا وابضترورة العربية ببلية التربية ببم ا، و وصت الدراستة 
تشليص غذه التصورات، وذلك بإمدادغم باألدوات العلميتة التتي تباتا ل تم ذلتك، وتتدريب م علتت 

 تمايذ استراتيجيات التايير الما ومي التي تعيم م علت تصويا غذه التصورات وعرج ا. 
الماتتتاغيم البرتيتتتة، التصتتتورات الللتتتا، علتتتم البيتتتا ، استتتتراتيجيات : الكلمصصصات المفتا يصصصة

 ايير الما ومي، لرا بلية التربية شعبة اللاة العربية.الت
 

 مقدمة
البرتتتة العربيتتة غتتي المتترتة التتتي تعبتتا مستتتو  اإلبتتدام اللتتر ث التتذأ وصتتلت  اليتته 
العبارية العربيتة ممتذ العصتور األولتت، اذ استتمد  الات   البرتتي وجتوده مت  ستا ر الامتو  والعلتوم 
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و وتيرغتا، لمشتا بتذلك مشتاة متعتددة الممتابو والروالتد، وغتذا متا باألدا والشعر والماد واللاة والمح
جعتتا برتتتة العتترا تتبتتو  مبامتتة ستتاماة بتتي  علتتوم اللاتتة ولمتتو  األدا، وتتتدت تحتضتتم ا علتتت 
اعتبتتتتار  م  تتتتا تتجلتتتتت متتتت  لتتتترا ملتلتتتت  األممتتتتال التربيبيتتتتة ومتتتتا يترتتتتتا علي تتتتا متتتت  المعتتتتامي 

 ماردات اللاة بلرياة جديدة تثير متعة الاارئ.التي تؤل  بي  واألتراض، والتشبرت المصية 
وتمثا البرتتة مجموعتة الاتوامي  والمعتايير التتي تحبتم األثتر األدبتي  وغتي ال تماصتا 

لإ  البرتة تادم لألديا  ،ع  األدا  لإذا با  األدا يمثا الوجه المشرث لي الجماا والتعبير
دراك الاترض  والشاعر األسا التي ُتبوِّ  غذا الجماا  حيث ام ا تعمي بإصابة المعمت المراد وا 

ال تبلتغ الاتتدر الدا تد عتت  الحاجتة وال تتتماص ماًصتا ياتت   ،بالاتاه ستت لة عذبتة ستتليمة مت  التبلتت 
حس  لذلك يديد لي ب تا   و حبمة تريبة  و  دا  ،لإ  اتاث مو غذا معمت للي  ،دو  الااية

   .(323 ،2010 ،البرم وا   لم يتاث لاد قام بماسه واستامت عما سواه )صوما 
 لبتتا جتتامو استتمولعلتتم البيتتا   غميتتة لاصتتة متت  بتتي  علتتوم البرتتتة التتثرث حيتتث امتته 

 ،حتتت ياضتي الستامو التت حاياتته ،وغتك الحجاا دو  الضمير المعمت، قمام لك بش  شي 
ومت   أ جتما بتا  التدلياق أل  متدار األمتر  ،له با ًما ما با  ذلتك البيتا  وي جم علت محصو 

لبتاأ شتي  بلاتت األل تام و وضتحت  ،والااية التي يجرأ الاا ا والسامو امما غتو الا تم واإلل تام
   حبتتتم المعتتتامي  -حاهتتتك اه –ثتتتم اعلتتتم  ،لتتتذلك غتتتو البيتتتا  لتتتي ذلتتتك الموضتتتو ،عتتت  المعمتتتت

و ستتما   ،وممتتتدة التتت تيتتر م ايتتة ،لتتر  حبتتم األلاتتاهق أل  المعتتامي مبستتولة التتت تيتتر تايتتة
تتلة محتدودة )الجتتاحه وتؤستا البميتتة المعرليتتة  ،(76 ،1998 ،المعتامي ماصتتورة معتدودة ومحصم

التتي تجمع تا  لعلم البرتة عامة والبيتا  لاصتة علتت مجموعتة مت  التصتورات الذغميتة المجتردة
وتتجلتتت  غميتتة غتتذه الماتتاغيم لتتي  م تتا تعتتي  اللتترا علتتت استحضتتار الصتتور  ،لاصتتية محتتددة

 ،وذلتتك متت  لتترا الصتتور اللياليتتة متت  تشتتبيه ،وربتتل المعتتامي المجتتردة بالمحسوستتات ،البديعتتة
ومجتتاد والتتتي تعبتتر عتت  المعمتتت وتثيتتر لتتي التتذغ  ذبريتتات وتجتتارا  ،وتوريتتة ،وبمايتتة ،واستتتعارة
وسيلة لااية  سمت غتي بوم ا ولعا الااية الر يسة البتساا غذه المااغيم تتضح لي  ،سةمحسو 

تربية َمَلَبتتة التذوث لتد  اللترا وتمميت تا وتلويرغتاق لتعيتم م علتت تتذوث األدا واالستتمتام بته، 
وتمييد تثه م  ثميمه، وتوسو  لا م الامي وليال م األدبتي، وترغت  حست م ، وتصتاا وجتدام م، 

 (.219 ،2002 ،عروا الجماا، ويدربوا موال  اإلبدام )عم ارليستش
وتستتاعد الماتتاغيم البرتيتتة عامتتة اللالتتا المعلتتم لتتي احالتتته بالبميتتة المااغيميتتة لعلتتم 

وقدرتته  ،وتحديتد متا بيم تا مت   وجته تشتابه  و التتر  ،وتمييد مباحثه الر يستة والارعيتة ،البيا 
 ،علت تصميا ا التصمي  األمثا الذأ ال يتسبا لي احداث عا  معرلتي علتت المتإل اإلمستامي

ال واجتته اللالتتا المعلتتم صتتعوبة ببيتترة اذا بتتا  عليتته لتتي بتتا األحتتواا    يتعامتتا بالتتذابرة متتو  وا 
مت  وتمبو  غمية المااغيم البرتية  ،با ما وم لرعي لعلم البيا  علت  مه حالة لاصة  و لردية
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 المعمتت اصتابة( لتي 424 ،1994 ، غمية علم البرتة ماسه حيث ام ا تايد بما  شار )اآلمدأ
دراك  قتدر علتت الدا تد ال تذر تبلتغ ال التبلت ، مت  ستليمة مستتعملة عذبتة س لة بالااه الارض وا 

عتتتروة علتتتت دورغتتتا الببيتتتر لتتتي اثتتترا  الحصتتتيلة  ،الاايتتتة دو  ياتتت  ماصتتتاماً  تتتتماص وال الحاجتتتة،
بمتا توستو مت  قتتدرت م علتت توهيت  الصتور البياميتتة  ،المعرليتة لتد  اللترا باأللاتاه والمعتتامي

بما يضتاي لمستة جماليتة  ،م  تشبيه واستعارة ومجاد وبماية واستلدام ا لي  حاديث م وبتابات م
بمتتتا تتجلتتتت  غميتتتة الماتتتاغيم  ،لتتته  و يبتبتتتهوقتتتدرة علتتتت التصتتتوير والتتتتاثير لتتتي المتلاتتتي  لمتتتا ياو 

البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  لتتي تمميتتة الشتتعور الجمتتالي واألدبتتي لتتد  اللتترا وقتتدرت ا علتتت 
لضتًر عتت  دورغتتا الببيتر لتتي تمميتتة  ،تحايتث اإلمتتتام واإلقمتام وترقيتتث الشتتعور وت تذيا الستتلوك 

 ،دوات التي يستعي  ب ا األديا لي تعبيرهحيث ام ا تعيمه بالوسا ا واأل ،م ارات التذوث األدبي
 ،(46 ،2004 ،)الوا لي والتي تمبِّ  المتلاي م  استلراج جماليات المص األدبي والحبم عليه

متة اللاتة الاتادري   ،لضًر ع     غذه المااغيم تعي  علت تبوي  المواغا األدبية التي تمتلتك  دِّ
علتتت التصتتر  لتتي  لااه تتا وترابيب تتا وصتتورغا بحيتتث يمتجتتو   دًبتتا راقًيتتا قتتادًرا علتتت التتتاثير لتتي 

وذلك م  لرا استتل ام روا تو البلتم وتمميتة احساست م بايمتة البلمتة لتي تاديتة المعمتت  ،المتلاي 
ماستتية  ومتتا تحملتته غتتذه الصتتورة متت  عوالتت  وحتتاالت ،وتمميتتة قيمتتة الصتتورة األدبيتتة ،المماستتا

 تعبر ع  حالة امسامية لالصة.
حيتتتتث  ،ومهتتتتًرا ألغميتتتتة علتتتتم البيتتتتا  عامتتتتة لاتتتتد حهتتتتي باغتمتتتتام ودارة التعلتتتتيم العتتتتالي

لصصتتتت بليتتتتات التربيتتتتة ماتتتترًرا لتتتته بعمتتتتوا  علتتتتم البيتتتتا  يتتتتدرا لتتتتي الارقتتتتة الثالثتتتتة تحتتتتت رقتتتتم 
(A313)،   علتتت تحايتتث مجموعتتة متت  األغتتدا  مم تتا : تمميتتة قتتدرات اللالتتا والتتذأ يستتت د

دراك الاتتروث الدقياتتة بتتي   ستاليا البيتتا  ،التحليتا والتتتذوث والتعريتت  ببيايتتة تصتتوير المعتتامي  ،وا 
متو  ،واأللبار واستيعاا التجارا الماسية والشعورية وتجسيدغا لي صور مؤثرة باساليا ملتلاتة

والبشتت  عتت  موع تتا وقيمت تتا ستتوا  بتتا  ذلتتك عتت   ،الاتتدرة علتتت تحليتتا مضتتمو  الصتتورة األدبيتتة
 و  ،ويجستتد األلبتتار ويبردغتتا لتتي صتتورة حستتية مشتتاغدة ،لريتتث المجتتاد التتذأ يشتتلص المعتتامي

وبيايتتتة التتتتردم  ،عتتت  لريتتتث البمايتتتة التتتتي تعبتتتر عتتت  المضتتتمو  الابتتترأ والماستتتي بصتتتورة رامتتتدة
 (.171 ،2005 ،يالشديد بي  المعمت والصورة الدالة عليه )ودارة التعليم العال

حيث  جريتت العديتد مت  الدراستات التتي  ،بما حهيت المااغيم البرتية باغتمام الباحثي 
( دراسة غدلت الت التحاث م  لاعليتة 2005 ،الاضبا )تماولت المااغيم البرتية ومم ا دراسة 

الثاميتتة شتتعبة ممتتوذج غيلتتدا تابتتا لتحصتتيا الماتتاغيم البرتيتتة واستتتباا غم ل تتا لتتد  لتترا الارقتتة 
وبشتتات متتتا   الدراستتة عتت  لاعليتتة ممتتوذج  ،اللاتتة العربيتتة ببليتتة التربيتتة بميستتا  جامعتتة البصتترة

تحصتتيا لتترا الارقتتة الثاميتتة شتتعبة اللاتتة العربيتتة للماتتاغيم البرتيتتة لتتي غيلتتدا تابتتا االستتتارا ي 
ستتتمتاج واإلبتتدام بمتتا  ستت م بتتذلك لتتي اتاحتتة الارصتتة  متتام اللتترا للتابيتتر واال ،واستتتباا غم ل تتا

( دراستة استت دلت البشت  عت   ثتر مملتي تيستير 2006 ،و عتدت )اللراومتة ،لي مارر البرتة
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التتتعلم والتحتترأ الجمتتتاعي لتتي ابتستتتاا الماتتاغيم البرتيتتة وتمميتتتة التتتذوث لتتتد  لتترا المرحلتتتة 
وبشتتات الدراستتة عتت  لاعليتتة ممتتل تيستتير التتتعلم لتتي تمميتتة م تتارات التتتذوث  ،الثامويتتة لتتي األرد 

بمتتتا  ه تتترت المتتتتا   لاعليتتتة المملتتتي  مًعتتتا لتتتي تمميتتتة  ،األدبتتتي ماارمتتتة بتتتممل التحتتترأ الجمتتتاعي
( والتتتتي 2007 ،ومم تتتا دراستتتة )عبتتتد الحميتتتد ،الماتتتاغيم البرتيتتتة للتتترا الصتتت  األوا الثتتتاموأ

تراتيجية دورة التتتعل م لتتي التحصتتيا الاتتورأ والمؤجتتا للتترا غتتدلت التتت التحاتتث متت  لاعليتتة استت
و ستتتارت متتتتا   الدراستتتة عتتت  لاعليتتتة استتتتراتيجية دورة  ،الصتتت  األوا الثتتتاموأ للماتتتاغيم البرتيتتتة

و وصتت الدراستة بضترورة تاييتر  ،التعلم لي تمميتة التحصتيا الاتورأ والمؤجتا للماتاغيم البرتيتة
تبمتتت استتتراتيجيات تتتدريا حديثتتة تُتتدرِّا اللتترا علتتت بمتتا  ممتتل التتتدريا باألستتلوا التاليتتدأ و 

تتث ل م تتم لأللبتتار البمتتا ة ( والتتتي 2009 ،ومم تتا دراستتة )عبتتاا ، لبتتارغم بشتتبا صتتحيح ، وُتعمِّ
غدلت الت التحاتث مت   ثتر استتعماا دورة التتعلم لتي ابتستاا الماتاغيم البرتيتة واستتباا  ا لتد  

المتتا   لاعليتة غتتذه اإلستتراتيجية لتتي تمميتة الماتتاغيم و ه تترت  ،لالبتات الصت  اللتتاما األدبتي
 البرتية لد  عيمة البحث.

( بدراسة است دلت تممية الماتاغيم البرتيتة لتد  لالبتات الصت  2009 ،وقامت )عسيرأ
و ه تترت المتتتا   لاعليتتة الممهمتتات المتادمتتة لتتي  ،األوا الثتتاموأ باستتتلدام الممهمتتات المتادِّمتتة

( لاتتتد  عتتتدت 2011 ، متتتا )الاريبتتتاوأ ،تيتتتة للالبتتتات الصتتت  األوا الثتتتاموأتمميتتتة الماتتتاغيم البر
الماتتتاغيم البرتيتتتة لتتتد   ابتستتتااداميتتتاا ودراياتتتر لتتتي   ممتتتوذجيغتتتدلت التتتت تعتتتر  اثتتتر دراستتتة 

وتوصتتلت الدراستتة التتت لاعليتتة الممتتوذجي  لتتي تمميتتة ابتستتاا  ،األدبتتيلالبتتات الصتت  اللتتاما 
بما  ه رت المتتا   تاتوث المجموعتة التتي درستت باستتلدام ممتوذج  ،اللالبات للمااغيم البرتية

و وصت الدراسة  ،دامياا ماارمة بمموذج درايار لي ابتساا المااغيم البرتية لد  عيمة الدراسة
بضتتترورة استتتتثمار اللبتتترة الستتتاباة عمتتتد تعلتتتم الماتتتاغيم البرتيتتتة واالعتمتتتاد علتتتت اإلستتتتراتيجيات 

( دراستتة استتت دلت التحاتتث 2012 ،وعلتتي ،و عتتدت )لمتتدأ ،ة البما يتتةالحديثتتة المابعتتة متت  المهريتت
 ،اإلعداديتتتة لتتترا ل الماتتتاغيم لتتتي ابتستتتاا الماتتتاغيم البرتيتتتة لتتتد  لالبتتتات المرحلتتتةمتتت  لاعليتتتة 

و ربتتتا   ،وتوصتتلت الدراستتة التتت بعتتتض الماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتتم البيتتا  مم تتا: التشتتبيه
شات ع  لاعلية استراتيجية لرا ل المااغيم لي تمميتة الماتاغيم بما ب ،والتشبيه الصورة ،التشبيه

 بلرا تث الااعتا االغتمتامو وصتت الدراستة بضترورة  ،البرتيتة لتد  لالبتات المرحلتة اإلعداديتة

 ،اللترا لتد  الذغميتة الاتدرات وتمميتة ،العتام العلمتي التلتور مواببتة ب تد  الحديثتة التتدريا
التتتت التحاتتتث متتت  لاعليتتتة ممتتتوذج بتتتاري  لتتتي ابتستتتاا  دراستتتة غتتتدلت( 2012،و جتتتر  )الموستتتوأ

المتا   تاوث لترا المجموعتة  تو ه ر  ،المااغيم البرتية لد  لرا الص  اللاما األدبي
ولاد اتاث العديد م  العلمتا   ،التجريبية علت المجموعة الضابلة لي ابتساا المااغيم البرتية

وعتتدم تاتتديم المعرلتتة  ،العشتتوا ي ل تتذه الماتتاغيم والبتتاحثي  لتتي غتتذا الميتتدا  بتتا  ابتستتاا اللتترا
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 ،الصحيحة بشبا علمي وممهم يعتد حجتر عثترة لتي ستبيا ابتستاا غتذه الماتاغيم والتتمب  مم تا
وسو   ،وحس  تصوره ل ا تصوًرا ياوم علي تبوي  تصورات صحيحة ع  غذا الما وم  و ذاك

وغتو متا  للتث عليته  ،دة لللترا يؤدأ غذا األمر الي وقول ا حاجًدا يممو دلوا المعرلتة الجديت
بمتا  للتث علي تا  يًضتا  ، Alternative Conceptions اسم الا م البديا  و التصتور البتديا 

ولاتتد  للتتث علتتت غتتذه الهتتاغرة عتتدة مم تتا:   ( Misconceptions) اللال تتة استتم األلبتتار
 ةالابليتتت والتصتتتورات  ( preconceptions )واالستتتتدالا العاتتتوأ ،الللتتتا  التصتتورات

(Erroneous Ideas) و متتا يستتمت بالتصتتورات البديلتتة Alternative Conceptions ، 
 . Misconceptionsولعا م   ش ر المسميات التي  للات علت غذه الهاغرة اسم سو  الا م

 لعتدة وذلك ،الللا االغتمام م  قبا الدراسي  والباحثي  التصورات مصللح ماا وقد
 التايرات علت تاوم الللا ال التصورات مصللح الستلدام الاوية الدعا م  غم ا    م   سباا
 بتا ، ل متا لحستا  بثتر اللبيعيتة الهتاغرة لجعتا – اللبترة علت والمبمية – المتعلم بوم ا التي

قادتتهق  التتي األلبتار تلتك ماصتية يمتلتك    استتلام التذأ المتتعلم علتت ذغمًيتا تاتدًيرا لتضتاي
 المابتوا التاستير تيتر لوصت  البتديا التصتور مصتللح استتلدم وقتد مثمترة، تصتورات لتبتوي 
 وجتود تلتك وعمتد ،معتي  بمشتال المترور بعتد المعلتم بواستلة متا لما وم للا( بالضرورة )وليا

وتات   ،المتعلم تااوم التايير لد  قبلية مااغيم تبو  لإم ا التعلم بلبرات المرور قبا التصورات
وتتستم التصتورات  ،(228 ،2003 ،وديتتو  ،عا ًاا لي ستبيا ابتستاا الماتاغيم الجديتدة )ديتتو 

ويعتتدو بثيتتر متت  البتتاحثي  مااومتتة  ،الللتتا بصتتاة عامتتة بام تتا تاتتاوم عمليتتة التصتتحيح والتعتتديا 
   الماتتاغيم اللال تتة ( 23 ،2011 ،غتذه التصتتورات لعمليتتة التاييتتر التتت األستتباا اآلتيتتة )علتتي

بمتتتا     ،تتتتي ابتستتتب ا اللتتترا تتتتم تلديم تتتا لتتتي التتتذابرة ويبتتتو  ه ورغتتتا تلاا ًيتتتا عمتتتد الحاجتتتةال
 ،اللرا ال يترو  الماتاغيم بام تا لال تةق لاتدرت ا علتت تاستير بعتض المواقت  التتي يصتادلوم ا

وتستمر غذه الثاة ما لم  ،باإلضالة الت ثاة اللرا ب اق ألم ا جا ت م  الواقو واللبرة العملية
 اج وا بمواق  صعبة يمب  تاسيرغا. يو 

ومهًرا ألغمية التصورات الللا لاتد حهيتت باغتمتام محتدود مت  قبتا بعتض الدراستات 
( والتتتي 2005 ،)ودةومتت  غتتذه الدراستتات دراستتة  ،لتتي اللاتتة العربيتتة والتربيتتة الديميتتة اإلستترمية

التصتتورات الللتتا استتت دلت التحاتتث متت  لاعليتتة برمتتام  بمبيتتوترأ متعتتدد الوستتا ل لتتي تصتتويا 
 ،وتممية الوعي الديمي لدي م ،للمااغيم الديمية لد  لرا المرحلة الثاموية الامية المعاقي  سمعًيا

 ،وبشات المتا   لاعلية البرمام  متعدد الوسا ل لي تصتويا التصتورات الللتا للماتاغيم الديميتة
بضتتترورة البشتتت  عتتت  و وصتتتت الدراستتتة  ،وتمميتتتة التتتوعي التتتديمي لتتتد  لتتترا المرحلتتتة الثامويتتتة

 ،و جتر  )قمتاوأ ،التصورات الللا وعرج تا باستتلدام استتراتيجيات التاييتر الما تومي المماستبة
دراستتة غتتدلت التتت التحاتتث متت  لاعليتتة ممتتوذج دا تترة التتتعلم حاستتوبًيا لتعتتديا التصتتورات  (2005

التصتورات و ه ترت المتتا   لاعليتة غتذا الممتوذج لتي عترج  ،العادية الللتا لتد  لاتا المدرستة
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الللتا للماتاغيم العاديتة لتد   لاتاا المدرستتة و وصتت بضترورة البشت  عت  الماتاغيم المالولتتة 
 الحديثة.لي البمية المعرلية لد  اللرا وضرورة تعديل ا باستلدام المماذج واإلستراتيجيات 

( دراستتتتة استتتتت دلت للتحاتتتتث متتتت  لاعليتتتتة استتتتتراتيجية ماترحتتتتة 2005 ،بمتتتتا  عتتتتد )محمتتتتود
تصتتورات الللتتا لتتبعض الماتتاغيم المحويتتة المرتبلتتة بوحتتدة الممصتتوبات لتتد  ترميتتذ لتصتتويا ال

مسبة التصورات الللتا لتد  ترميتذ الصت  وتوصلت الدراسة الت     ،الص  الثامي اإلعدادأ
الثتتتتتتامي اإلعتتتتتتدادأ  لمجموعتتتتتتة الدراستتتتتتة حتتتتتتوا بعتتتتتتض  الماتتتتتتاغيم المحويتتتتتتة المرتبلتتتتتتة بماتتتتتتاغيم 

اعليتتة اإلستتتراتيجية الماترحتتة لتتي عتترج بمتتا  بتتدت ل ،مرتاعتتةالممصتتوبات الماتتررة علتتي م بامتتت 
التمتتاقض المعرلتتي التتذأ و وصتتت الدراستتة بضتترورة احتتداث  ،التصتتورات الللتتا للماتتاغيم المحويتتة

دغم علتتتت األستتتلوا العلمتتتي لتتتي  يحتتتدث للترميتتتذ يمبتتت     يثيتتتر دالعيتتتة الترميتتتذ للتتتتعل م، وُيعتتتوِّ
ع م علتتت المماقشتتة الحتت ومم تتا دراستتة  ،وار، وغتتذا م تتم لتتي احتتداث تايتتر الماتتاغيمالتابيتتر وُيشتتجِّ

بايبت البما ت لي تتدريا البرتتة   والتي غدلت الت معرلة  ثر استلدام مموذج (2007 ،) حمد
علتتت تعتتديا التصتتورات البديلتتة عتت  الماتتاغيم البرتيتتة ، وتمميتتة االتجاغتتات محتتو البرتتتة لتتد  

و ستتارت المتتتا   عتت  وجتتود تصتتورات بعتتض التصتتورات الللتتا  ،لالبتتات الصتت  األوا الثتتاموأ
وبشات الدراسة بذلك ع  لاعليتة  ،واالستعارة والبماية ،للمااغيم البيامية وغي : المجاد والتشبيه
بمتتا بشتتات الدراستتة وجتتود ارتبتتال موجتتا ذأ داللتتة  ،ممتتوذج بتتايبي لتتي عتترج غتتذه التصتتورات

لبعدية لي التبار التصورات البديلة وماياا االتجاه احصا ية بي  درجات المجموعة التجريبية ا
و وصت الدراسة بضرورة االغتمام بالمعرلة الستاباة لتد  المتعلمتي  وتوهيا تا بمتا  ،محو البرتة

دراسة است دلت التحاث م  لاعلية استراتيجية  (2011 ،و عد )بمامة ،يلدم تعليم وتعلم البرتة
و ه تترت  ،غيميتتة البرتيتتة لتتد  لتترا المرحلتتة الثامويتتةلتترر األستت لة لتتي عتترج األللتتا  الماا

وبتتذلك  ،والمجتتاد والبمايتتة ،المتتتا   وجتتود بعتتض التصتتورات الللتتا للماتتاغيم المرتبلتتة بالتشتتبيه
 ،لاعليتتة استتتراتيجية لتترر األستت لة لتتي عتترج األللتتا  المااغيميتتة للتترا المجموعتتة التجريبيتتة

ية المميتتتدة للما تتتوم البرتتتتي قبتتتا تاديمتتته و وصتتتت الدراستتتة بضتتترورة توضتتتيح الستتتمات األساستتت
است دلت الدراسة تصويا التصورات البديلة للمااغيم البرتية  (2012 ،و جرت )جبر ،لللرا

لد  لرا الص  الثامي الثاموأ العام م  لرا استراتيجية ماترحة قا مة علت ممتوذج بوستمر 
ت البرتيتتة الللتتا لتتي بتتا  متت  وللصتتت الدراستتة التتت مجموعتتة متت  التصتتورا ،للتايتتر الما تتومي

بمتتا بشتتات عتت  لاعليتتة  ،والتوريتتة ،والماابلتتة والجمتتاا المتتاقص ،لبتتاث اإليجتتاا ولبتتاث الستتلا
و وصتتتتتتت بضتتتتتترورة تدويتتتتتتد المعلمتتتتتتي   ،اإلستتتتتتتراتيجية الماترحتتتتتتة لتتتتتتي عتتتتتترج غتتتتتتذه التصتتتتتتورات

 ،غرامتتتيبمتتتا قتتتام )الد  ،باإلستتتتراتيجيات الملتلاتتتة التتتتي تستتتاعد لتتتي التالتتتا علتتتت غتتتذه التصتتتورات
( بدراسة غدلت الت التحاث مت  لاعليتة استتراتيجية ماترحتة قا متة علتت التايتر الما تومي 2013

لتعتتتديا التصتتتورات البديلتتتة عتتت  بعتتتض الماتتتاغيم المحويتتتة لتتتد  لتتترا الصتتت  الثتتتامي المتوستتتل 
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واحتااه م ب اق ولتحايث ال د  السابث قام الباحث بتحليا محتو  مم   المحو لتحديد المااغيم 
وتبومتت عيمتة الدراستة  ،بما  عد دليًر للمعلم وتلتر للتلميتذ ،واعد التبارصا تشليصًيا ،المحوية

و ستتتارت الدراستتتة عتتت  لاعليتتتة  ،متتت  اثمتتتي  و ربعتتتي  لالًبتتتا متتت  لتتترا الصتتت  الثتتتامي المتوستتتل
اإلستتتراتيجية الماترحتتتة لتتتي تعتتديا بعتتتض التصتتتورات المرتبلتتتة بتتبعض الماتتتاغيم المحويتتتة مم تتتا: 

 واأللعاا والمرلوعات والممصوبات والمجرورات والتوابو. األسما  
تمبم م م  التالا علت  ،ولذا لاد د ا الباحثو  لي البحث ع  استراتيجيات حديثة

 The Cognitiveوم  غذه اإلستراتيجيات استراتيجية الصرام المعرلي  ،غذه التصورات

Conflict Strategy  والتي مبعت م  المهرية البما يةConstructivism Theory،  تلك
 Prior Knowledge المهرية التي لاتت االمتباه بدرجة ببيرة الت اللبرات الساباة للمتعلم 

وتمللث استراتيجية الصرام  ،وضرورة الربل بي  غذه المعلومات والمعلومات الجديدة المبتسبة
بلة بالمااغيم التي المعرلي م  تصور مؤداه    اللرا لدي م بعض التصورات الساباة المرت

و   غذه ربما تبو  سبًبا جوغرًيا لي احداث  و تبوي  تصورات لال ة مرتبلة  ،يتم تدريس ا
ويتم التربيد لي غذه اإلستراتيجية علت احداث تماقض  و صرام معرلي بي  ما  ،ب ذه المااغيم

ي بتاديم ثرثة  موام وترتبل استراتيجية الصرام المعرل ،يمتلبه اللالا بالاعا وبي  ما يادم له
حوا البياية التي تجعا م  الصرام المعرلي  ا األوا مم الموم حيث يرتبل ،م  المشبرت
، والمعتادات المحادة العواماويتضم  غذا الموم م  المشبرت:  ،لللرا ذات ماد 

، المعرلية والمشاربة التعلمالايم والمواق ، واستراتيجيات الساباة، و ، والمعرلة المعرلية
المشبرت حوا  م  الموم الثامي ويرتبل، العواما االجتماعية، لضر ع  التابير واستراتيجيات

 ما الموم الثالث ليرتبل  ،التصورات الللا والتي ما دالت تحتاج الت حلوا علمية وعملية
  .(Limon   2001  357) ببياية تمايذ غذه اإلستراتيجية تمايًذا عملًيا دالا قاعة الدرا

لمعرلتتتتي التتتتت    استتتتتراتيجية الصتتتترام ا (Novak  5002  575ولاتتتتد  شتتتتار )مولتتتتاك  
شتعور اللترا بحالتة مت  االستتيا  عت  معتارل م ولبترات م تستمد الت  ربعة مبتادئ ر يستة غتي: 
الستتيعاا الما توم  تالبد    يبو  لد  اللرا الحتد األدمت ،المرتبلة ببعض المااغيم المتعلمة

ويجتا    يتعتر  اللترا علتت  ،يجا    يبو  الما توم واضتًحا وهتاغًرا ومابتوالً  ،المراد تعلمه
 الاوا د الملتلاة للما وم لي المواق  المتعددة التي يه ر لي ا.

 أ    استتتتتراتيجية الصتتتترام المعرلتتتتي تربتتتتد علتتتتت البميتتتتة المعرليتتتتة الموجتتتتودة بحتتتتودة 
حتتتداث قتتتدر متتت  التمتتتاقض  و التمتتتالر المعرلتتتي بتتتي  متتتا لديتتته متتت  معلوماتتتته ومعارلتتته  ،المتتتتعلم وا 
لمعلومتات الجديتدة المبتستبة بمتا يست م لتي تحايتث االتتدا  المعرلتي لتد  المتتعلم وبي  ا ،الساباة

(Peled, Irit & Suzan , Anat  ,2011 ,73). 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1/177-4400477-9643934/177-4400477-9643934?_encoding=UTF8&field-author=Joseph%20D.%20Novak&search-alias=books&sort=relevancerank
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: وتستتتتتتتتتتتير اجتتتتتتتتتتترا ات استتتتتتتتتتتتراتيجية الصتتتتتتتتتتترام المعرلتتتتتتتتتتتي لتتتتتتتتتتتي الللتتتتتتتتتتتوات التاليتتتتتتتتتتتة
(Choi,Hyukjoon , Kim, Yeousoo, Lee, youjick & Kwon, Jaesool   ,

2004 ,243) : 
 ثم لرر  ،المتماقض: تاديم مادمة ملتصرة ع  المارر الحدث : تاديماألولى المر لة

ويمب   ،مجموعة م  األس لة تبرد التماقض الموجود لي البيمة المعرلية لد  اللرا
 (Nais  1995  960 توهي  العديد م  الامياتق الستثارة غذا التماقض بما  شار )مايد 

 التوقعات تعارض ع  الماتجي  واالستاراا م  لرا: وضو اللرا لي حالة م  الدغشة
واستثارة مجموعة م  األس لة التي تؤدأ  ،االضلراا توليد تؤدأ الت والتي الموضوعية

ودلع م الت توليد حالة م   ،Cognitive Anxiety الت احداث حالة م  الالث المعرلي
شعار اللرا بوجود لجوة معرلية ،بسيلال العالي والمعرلي الاضوا  Cognitive Gap وا 

المعرلية ع  الموضوم الذأ  والتي تشعره بوجود شي   و بعض األشيا  المااودة لي بميته
 وذلك م  لرا لرر مجموعة م  األس لة التي تشعر اللرا ب ذه الاجوات. ،يدرسه

 التماقض حا لي المتعلم يستلدم ا التي الحلوا ع  : مرحلة البحثالمر لة الثانية 
 الت الوصوا لي تس م التي المعرلية باللبرات اللرا امداد لرا م  المعرلي،وذلك

دالة ،لتلك التماقضات حلوا  األولت. المرحلة  حدثته الذأ االتدا  وعدم الضاول وا 
 الارص  مام اللرا إلجرا   اتاحة لرا م  وذلك : حا التماقض المعرلي:المر لة الثالثة

ومرحهة وتاسير  ،العديد م  العمليات العالية والمعرلية م  تحديد  وجه الشبه وااللتر  
جرا  الماارمات،  الاروض وتبويب ا وصياتة وتصميا ا والبيامات المعلومات وتسجيا وا 

صدار المواق  وماد والتجريا  أ  ،لمتعلمي لد  ا المعرلة بما  عمه يتولد مما األحبام، وا 
   اللرا لي غذه المرحلة ياومو  بعملية لحص باما للمااغيم والموضوعات موضو 

 .االغتمام
وتتترتبل استتتراتيجية الصتترام المعرلتتي ارتباًلتتا وثياًتتا باممتتال التصتتورات الللتتا عمتتد تعلتتم 

مميتدة المااغيم البرتيةق وذلك ألم ا تحدث حالة م  التمتالر بتي  متا يملبته اللترا مت  ستمات 
وبالتتتالي لتتإ  غتتذه  ،للبيعتتة بتتا ما تتوم برتتتي وتلتتر وبتتي  الستتمات الصتتحيحة عتت  بتتا ما تتوم

اإلستتراتيجية تحتتدث حالتتة متت  عتدم الرضتتا  و التابتتا للتصتتور الصتحيح للما تتوم البرتتتي تدلعتته 
وغتتذا بتتاللبو لتته دوره لتتي تصتتويا التصتتورات  ،التتت عاتتد الماارمتتات بتتي  متتا لديتته ومتتا ياتتدم لتته

 اغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا .الللا للما
الصتتتتترام المعرلتتتتتي والمتشتتتتتاب ات لاتتتتتد حهيتتتتتت باغتمتتتتتام  يومهتتتتتًرا ألغميتتتتتة استتتتتتراتيجيت

 ، Naizحيتتتث  جريتتتت العديتتتد متتت  الدراستتتات لتتتي غتتتذا المجتتتاا ومم تتتا دراستتتة )متتتايد  ،البتتتاحثي 
والتي غدلت الت التحاث م  لاعلية استراتيجية الصرام المعرلي بإستتراتيجية تدريستية ( 1995
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وبشتتتتات متتتتتا   الدراستتتتة تحستتتت   دا  لتتتترا  ،لتتتتي التالتتتتا علتتتتت بعتتتتض المشتتتتبرت البيميا يتتتتة
المجموعة التجريبية ليما يتعلتث بحتا بعتض المشتبرت البيميا يتة التتي واج تت م متيجتة الصترام 

ومم تتا دراستتة  ،أ  حدثتتته اإلستتتراتيجية لتتي البميتتة المعرليتتة لتتد  اللتتراوالتمتتاقض المعرلتتي التتذ
والتتتتي استتتت دلت التحاتتتث متتت  لاعليتتتة  (Baddock & Bucat   2008)بتتتادوك وبوبتتتات 

وبشتات متتا   الدراستتة عت  لاعليتتة اإلستتراتيجية لتتي  ،استتراتيجية الصترام المعرلتتي لتي البيميتتا 
لشلوا لي تحايتث  أ صترام معرلتي ولاصتة لتي بعتض اال    اللرا قد  ،تحسي  متا   التعلم

   Akpinar, Erol & Aydogdu)ومتت  غتتذه الدراستتات دراستتة  ،المواقت  المثيتترة والجديتتدة
تتتتم اعتتتداد  مشتتتلة قا متتتة علتتتت استتتتراتيجية الصتتترام المعرليتتتة لمعلمتتتي ( والتتتتي استتتت دلت 2009
وللصتتتت الدراستتتة بعتتتد لحتتتص غتتتذه األوراث    معهتتتم معلمتتتي العلتتتوم متتت  ذوأ اللبتتترة  ،العلتتتوم

   Syalberg)ستتتليبرج و جتتتر   ،المعرليتتتة )   معتتترلت م الستتتاباة بامتتتت لال تتتة  و تيتتتر باليتتتة(
( دراسة غدلت الت البشت  عت  بمتا  ماترر قتا م تااعتا الاتري  والصترام المعرلتي والالتث 2012

 ،الماجستتتتير متتت  التتتوعي بالاواعتتتد المحويتتتة لمعلمتتتي اللاتتتة و ثتتتره علتتتت تصتتتورات بعتتتض لتتترا
 و ه رت المتا   تاوث المجموعة التجريبية علت الضابلة لي تممية الوعي بالاواعد المحوية.

ومتتتت  غتتتتذه اإلستتتتتراتيجيات المستتتتتلدمة لتتتتي تصتتتتويا التصتتتتورات الللتتتتا استتتتتراتيجية 
Analogies Strategyالمتشتتاب ات 

وغتتي استتتراتيجية تاتتوم علتتت تحديتتد  وجتته التمتتاهر  و  )*(
 ،التماثا بي  شي ي   حدغما معترو   و شتا و بالمستبة للمتتعلم واآللتر تيتر معترو  بالمستبة لته

وتستتلدم التشتتبي ات لتدويتد المتتتعلم بجستتر يعبتر عليتته ممتا غتتو معتترو  بالمستبة لتته التت متتا غتتو 
التمتتتاهر بتتتي  الجتتتامبي )المعرو  وتيتتتر  وعلتتتت المتتتتعلم ادراك  وجتتته ،مج تتتوا  و تيتتتر معتتترو 

بما    المتعلم يعلم  مه علت الرتم م  وجود  ،حتت يتحاث له غذا العبور المااغيمي المعرو (
غتتتذا التشتتتابه بتتتي  الما تتتومي  اال  متتته توجتتتد لصتتتا ص  و ستتتمات مميتتتدة لبتتتا ما تتتوم علتتتت حتتتدة 

الولتتتة بالماتتتاغيم تيتتتر ولبتتتي تتتتتم عمليتتتة ربتتتل الماتتتاغيم الم ،(446 ،2011 ،وستتترور ،)علياتتتة
المشتبه بته ما توم : (183 ،2008 ،ومحمتود ،المالولة البتد مت  تتوالر  ربعتة شترول غتي )قاستم

يمبتتت   ،يلتلتتت  المشتتتبه بتتته عتتت  المشتتتبه لتتتي صتتتاة واحتتتدة علتتتت األقتتتا ،بستتتيل ومتتتالو  للمتتتتعلم
   يبو  با مت   ،للمتعلم ادراك  وجه الشبه )العرقات( بي  المشبه به والمشبه دو  ج د ببير

 المشبه به والمشبه علت مستو  واحد م  التجريد. 
لالمتشتتاب ات تعتتتد قملتتترة بتتتي  الماتتتاغيم الستتاباة والماتتتاغيم الجديتتتدة تيتتتر المالولتتتة عمتتتد 

وتتستم  ،المتعلم األمر التذأ يستاعده علتت تبتوي  غيابتا معرليتة للماتاغيم تيتر المالولتة المجتردة
 (:  177 ،2009 ،والجيش ،ات م   غم ا )عاامةغذه اإلستراتيجية بالعديد م  السم

                                                 
التدريسدية منهدا ن نمد  ج اليدا   جتجدر اإلشارة إلى أن إستراتيجية المتشابهات قد نبعت منها العديدد مدا النمدا  )*(

, انمد  ج 1696االمعدرا  بتدفلا اتشدتات , انمد  ج رادلد ر لستددريت بالمتشدابهات سدنة  1691ج رادن سنة 

, القددد 1661, انمد  ج جسيددنت سددنة 1696, انمدد  ج بددراان سددنة 1696دان اج يد  لستدددريت بالمتشددابهات سدنة 

   ج اتخير؛ الرتباطه بص رة كبيرة بالمفاهيم البالغية.اعتمد الباحث عسى اإلجراءات المنبثقة ما النم
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 . تمثا  داً  لعااًل لي احداث التاير الما ومي للتصورات البديلة الموجودة لد  المتعلمي 
  تستت ا متت  ل تتم الماتتاغيم المجتتردة متت  لتترا التربيتتد علتتت التشتتابه متتو العتتالم الحاياتتي التتذأ

 يحياه المتعلم.
  يمب     تادم ادراًبا بصرًياVisualization .لما غو مجرد 
  تبشتتت  عتتت  التصتتتورات البديلتتتة المتبومتتتة لتتتد  المتتتتعلم متتت  لتتترا التعتتتر  علتتتت الماتتتاغيم

 الساباة.
 .تديد دالعية المتعلم  وتثير اغتمامه محو تعلم موضوم المتشاب ات 

التتتتتت وجتتتتتتود  ربعتتتتتة عماصتتتتتتر ر يستتتتتة ل تتتتتتذه  (Glynn   1994  23ويشتتتتتير )جلتتتتتتي  
 اإلستراتيجية وغي: 

)الموضتتتوم المستتتت د ( : وياصتتتد بتتته المتتتادة تيتتتر المعرولتتتة المتتتراد  Topicالمشتتتبه  (2
 تعلم ا.

: وغو المادة  و الموضوم المستلدم بجسر يعبتر Analogueالمشبه به  و التماهر  (1
 م  لرله المتعلم الت المشبه.

: وغتتتتي تلتتتتك اللتتتتواص  Analogous Attributesصتتتتاات التشتتتتابه  و التمتتتتاهر  (3
 )المتماهر( والمشبه )الموضوم المست د (. المشتربة بي  المشبه به

: وغتتتتي اللصتتتتا ص الملتلاتتتتة بتتتتي  irrelevant Attributesصتتتتاات االلتتتتتر   (4
 المشبه والمشبه به )المتماهر(.  

 (Glynn   1996  491 ما ع  اجرا ات استراتيجية المتشاب ات لاد حددت )جلتي  

ولضتعت اجرا ات تا للتلتوير المستتمر ممتذ  ،مجموعة م  الللوات اإلجرا ية ل تذه اإلستتراتيجية
واستارت للوات اإلستراتيجية علت اإلجرا ات اآلتيتة: تاتديم  ،م 1996م الت سمة  1993سمة 

تاتتديم الحالتتة المماثلتتة  و المالولتتة و  ،(Targetالما تتوم الجديتتد المتتراد تعلمتته )المشتتبه  و ال تتد  
تحديد اللصا ص والستمات المشتتربة ثم  ،ةويمب  تاديمه باستلدام الحوار والمماقش ،المشبه به

عتداد متمهم رستومي و  ،والمشتبه بته( ،بي  عمصرأ التشتبيه )المشتبه  ،Graphic Organizersا 
تحديتتد االلترلتتات وتتضتتم   ، و جتدوا يوضتتح ليتته الجوامتتا المشتتتربة بتتي  المشتتبه والمشتتبه بتته

  المااغيم المعروضة  و بي  المشبه والمشبه به حتت ال يؤدأ ذلك الت وجود تصورات للا بي
 التوصا الت لرصة عامة ع  الما وم. و ليًرا  ،المادمة له

وتتترتبل غتتذه اإلستتتراتيجية بالتصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  
حيتث ا  التشتبيه  ،لي    بمية غذا العلم تاوم علتت  ممتال التشتابه بتي  بتا ما توم برتتي وتلتر

والمشبه به( للوقو  علت وجه الشبه بيم متا ويتتم  ،بي  ما ومي  وغما )المشبهغو عرقة رابلة 
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 وبذلك االستتعارة ل تي تشتبيه حتذ   حتد ربميته ،ذلك باستلدام  داة م   دوات التشبيه المعرولة
    .)اما المشبه  و المشبه به(

 جريتتتتت بعتتتتض الدراستتتتات ومم تتتتا دراستتتتة ومهتتتتًرا ألغميتتتتة استتتتتراتيجية المتشتتتتاب ات لاتتتتد 
والتتتي استتت دلت التحاتتث متت  لاعليتتة  (Englert and Others   1985)امجلتترت وتلتتري  

استراتيجية المتشاب ات لتعليم م ارات ال جا  لد  ترميذ الص  الحادأ عشر المتللاي  عالًيا 
دورغا لي امتااا  ثر التتعلم وبشات المتا   ع  لاعلية  استراتيجية المتشاب ات و  ،الاابلي  للتعلم

والتتي  (Cooper   1991ومم تا دراستة )بتوبر  ،لي بتابة الماتردات الجديتدة بلرياتة صتحيحة
غتتتتدلت التتتتت التحاتتتتث متتتت  لاعليتتتتة استتتتتراتيجية المتشتتتتاب ات بوصتتتتا ا استتتتتراتيجية معرليتتتتة ماارمتتتتة 

لي تممية م تارات ال جتا  لتد  ترميتذ المرحلتة  Phonic Strategiesباإلستراتيجيات الصوتية 
و ه تترت المتتتا   تحستت   دا  الترميتتذ التذي  درستتوا باستتتلدام استتتراتيجية المتشتتاب ات  ،االبتدا يتة

ومم تتتتا دراستتتتة )تريجستتتتت  ،ماارمتتتتة بالترميتتتتذ التتتتذي  درستتتتوا باستتتتتلدام اإلستتتتتراتيجيات الصتتتتوتية
Treagust  1996استتتتتتلدام المتشتتتتتاب ات لتتتتتي تعتتتتتتديا  ( والتتتتتتي استتتتتت دلت التحاتتتتتث متتتتت   ثتتتتتر

وبشتات متتا   الدراستة عت  لاعليتة  ،التصورات الللا لما وم امعبتاا الضتو  لتي مجتاا العلتوم
بمتا  عتد )دياترد وبتراو   ،غذه اإلستراتيجية لي تصويا الماتاغيم المرتبلتة باالمعبتاا الضتو ي

Deavers & Brown  1997 دراسة غدلت الت التحاث م  لاعلية استراتيجيتي  قا مة علت )
وقد بشتات الدراستة  ،المتشاب ات للتالا علت عدم قرا ة الماردات اللاوية لذوأ العسر الارا ي 
وبتتتي   ، Graphemesعتتت  لاعليتتتة استتتتراتيجية المتشتتتاب ات لتتتي التمييتتتد بتتتي  الرمتتتود اللاويتتتة 

والتتتي غتتدلت التتت التحاتتث  (2005 ، تتا دراستتة )بيتتوميومم ،Phonemeاألصتتوات الدالتتة علي تتا 
متتت  لاعليتتتة استتتتراتيجية المتشتتتاب ات لتتتي تمميتتتة التحصتتتيا وم تتتارات التابيتتتر الماقتتتد لتتتي الاواعتتتد 

وبشات الدراسة لاعلية استراتيجية المتشاب ات لتي  ،المحوية لد  ترميذ الص  الرابو االبتدا ي
المحتتو علتتت مستتتو  االلتبتتار ببتتا وعلتتت مستتتو  تمميتتة التحصتتيا وم تتارات التابيتتر الماقتتد لتتي 

و وصتتت بضتترورة اعتتادة بمتتا  ممتتاغ  اللاتتة لتتي ضتتو  متتا بتتي  لروع تتا متت   ،م ارات متتا الارعيتتة
المعرليتتتتة  ذبحيتتتتث يستتتاعد غتتتتذا التشتتتتابه لتتتي ربتتتتل المعتتتار  الملتدمتتتتة لتتتتي بميتتتة الترميتتتت ،تشتتتابه

راستتة استتت دلت التحاتتث متت  ( دKing  2008و جتتر  )بيتتم   ،بالمعتتار  الجديتتدة التتتي يتعلمومتته
لاعليتتة التتتدريا بالمتشتتاب ات علتتت التابيتتر الايتتاا متت  ج تتة وم تتارات التابيتتر الماقتتد متت  ج تتة 

بمتتا استتت دلت الدراستتة بحتتث العرقتتة بتتي  تعلتتيم لتترا الصتت  األوا التابيتتر الاياستتي  ، لتتر 
ريا باستتتتتلدام وبشتتتتات متتتتا   الدراستتتة عتتتت  لاعليتتتة التتتتد ،وتتتتاثيره علتتتت الاتتتترا ة والا تتتم الارا تتتي

 المتشاب ات علت تحسي  م ارات الا م الارا ي.
الصتتتترام المعرلتتتتي والمتشتتتتاب ات يمبتتتت   يلتتتتي ضتتتتو  اإلجتتتترا ات الارعيتتتتة إلستتتتتراتيجيت

التوصتتا التتتت اإلجتتترا ات التاليتتة لتصتتتويا التصتتتورات الللتتتا للماتتاغيم البرتيتتتة المرتبلتتتة بعلتتتم 
 البيا  بما يلي: 
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 وذلك م  لرا مادمة ملتصرة عمه. ،تعلمهتاديم الما وم البرتي المراد  -أ 

 ،لتتترر مجموعتتتتة متتتت  األستتت لة الباشتتتتاة عتتتت  المعرلتتتة الابليتتتتة  و التصتتتتورات الستتتتاباة -ب 
 وماارمت ا بالمعرلة الصحيحة المرتبلة بالما وم.

ابراد التماقض  و التصورات الللا المرتبلة ب ذا الما وم  و ذاك بماً  علتت معرلتته  -ج 
 الصحيحة له.

 ص والسمات المشتربة بي  عماصر الما وم البرتي.تحديد اللصا  -د 

 لعماصر الما وم البرتي Graphic Organizersاعداد ممهم رسومي  -ه 

وتصتميا ا  ،حا التماقض المعرلي وذلك بتحديد  وجه الشبه وااللتر  بتي  الماتاغيم -ا 
 لي ل ات لي ضو  صاة  و  بثر.

 مشكلة الدراسة
بتتالرتم متت   غميتتة الماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا ، ومتتا ياابتتا غتتذه األغميتتة متت  

( قتتد  بتتدت ضتتع  امتتترك 27، 2001اغتمتتام البتتاحثي  ب تتا اال    متتتا   دراستتة )عبتتد الحميتتد، 
لتترا الصتت  الثالتتث الثتتاموأ العتتام ل تتذه الماتتاغيم، ولسمتتر الباحتتث المتيجتتة الستتاباة التتت لبيعتتة 

البرتيتتة التتتي يالتتا علي تتا صتتاة التجريتتد والتعايتتد، ولتتذا ل تتي تحتتتاج التتت ج تتد ذغمتتي  الماتتاغيم
 وتابير عميث، وتحديد العرقات الاا مة والردمة إلدراك الما وم.   

( التت    لترا المرحلتة 17، 2007بما للصت متا   دراسة ) بي جاموا والعبتد اه، 
 م البرتية التي تمبم م م  توهيا تا التوهيت  األمثتا الثاموية لم يمتلبوا الحد األدمت م  معرلت

لي بتابة  عماا راقية، ولعا السبا لي غذا الضع  يرجو الت لبيعة تلك المااغيم التتي تتستم 
بتتالعلم والمملتتث لتتي تاستتيم ا وتبويب تتا، و   لرياتتة عرضتت ا لتتي بتتتاا البرتتتة يتتتم متت  لتترا 

برتيتتتة، بمتتتا    لرياتتتة تدريستتت ا وشتتترح ا يتتتتم  مثلتتتة مبتتتتورة ُتجمتتتو متتت   جتتتا تحايتتتث الااعتتتدة ال
( والتتي  شتارت 2009و بد المتيجة الساباة متا   دراسة )الشتاجو،  ،بلرياة مملية ال تجدد لي ا

التتت ضتتع  مستتتو  امتتترك لتترا الصتت  الثتتامي الثتتاموأ ل تتذه الماتتاغيم، والتتتي بلاتتت مستتبت ا 
المعتمتد لتي البحتوث العلميتة وغتو %، وغي مسبة  قتا مت  الحتد األدمتت لمستتو  التتمب  46.40

تتلت متتتا   دراستتة )بمامتتة،  ،% متت  الدرجتتة البليتتة لرلتبتتار80بلتتوم مستتتو   ( 61، 2011ولصم
األللتتا  المااغيميتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  لتتد  لتترا المرحلتتة الثامويتتة بتتاألرد ، حيتتث بشتتات 
الدراسة وجود العديد م  غذه التصتورات الللتا  و األللتا  المااغيميتة والتتي بلاتت مستبت ا لتي 

% ، وقتتتد عتتتدا 6..2ولتتتي مجتتتاا البمايتتتة % 53.7%، ولتتتي مجتتتاا المجتتتاد 53.1لتتت  التشتتتبيه 
جتة الستاباة التت بثترة غتذه الماتاغيم وتتدالل ا، وقلتة التربيتد المعلمتي  علتت الستمات الباحث المتي

المميتتدة للما تتوم ، وربلتته بايتتره متت  الماتتاغيم ، باإلضتتالة التتت قلتتة التربيتتد علتتت التتتعلم الستتابثق 
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إلحداث التعلم الرحث، وقلتة استتلدام اإلستتراتيجيات التدريستية المر متة لتعلتيم الماتاغيم عامتة، 
 تلك اإلستراتيجيات التي تعال  التعلم اللالئ للما وم البرتي لاصة.     و

(: متتت  استتتتلدام 104، 2012ومتتت   غتتتم مهتتتاغر غتتتذا الضتتتع  متتتا  شتتتارت اليتتته )جبتتتر، 
المعلمي   و المم   المدرسي بثير م  العبارات الاضااضة تير المحددة مثا : لياا جتامح ، 

قة، التتتي ال توضتتح لبيعتتة الما تتوم البرتتتي ولصا صتته ومحدداتتته،  ليتتاا مربمتتا ، عبتتارة ُمشتتوِّ
وعتتدم اتاحتتتة الارصتتتة لللتتترا للتلبيتتتث والتتتتدريا البرتتتتي، وتوهيتتت  متتتا تتتتم تعلمتتته متتت  قواعتتتد 
وماتتتاغيم لتتتي  حتتتاديث م وبتابتتتات م، ولاتتتدا  األمثلتتتة التتتتي تعتمتتتد علتتتت ماارمتتتة الصتتتور لتوضتتتيح 

تيتتة وتتتدالل ا لتتي  ذغتتا  اللتترا، األتتتراض البرتيتتة لللتترا، متتو التبتتاا المصتتللحات البر
وقلتتة التترم اللتترا علتتت مصتتوص  دبيتتة و مثلتتة متموعتتة، باإلضتتالة التتت متتدرة الموادمتتات بتتي  
األستتاليا البرتيتتة وتيتتر البرتيتتة، واقتصتتار المعلِّتتم لتتي عتترض الماتتاغيم البرتيتتة علتتت  مثلتتة 

دالا واللتتبا بتتي  محتتدودة ومبتترورة، ولعتتا غتتذا الضتتع  يتتؤدأ التتت احتتداث قتتدر ببيتتر متت  التتت
الما تتوم البرتتتي التتر يا المتترتبل بعلتتم البيتتا ، وتيتتره متت  الماتتاغيم الارعيتتة، ولاصتتة عمتتدما ال 
تحتدد الستمات األساستية المميتدة لبتا ما توم لرعتي بتا  علتت حتدة ، ومت  الدراستات التتي  بتدت 

ا  غتذا ( حيتث 9، 1997، والمشتار، 76، 1995غذا التدالا متا   دراسة بتا مت  )المعشتمي، 
التدالا يؤدأ الت صعوبة اللرا لي التمييد بي  ما وم وتلر، وضتع  تتوهيا م ل تا توهياًتا 

بمتتتتا    غتتتتذا الضتتتتع  قتتتتد امستتتتحا علتتتتت اللالتتتتا المعلتتتتم  ،عملًيتتتتا لتتتتي  حتتتتاديث م  و بتابتتتتات م
( التتت وجتتود 79، 2003المتلصتتص لتتي اللاتتة العربيتتة، حيتتث  ه تترت متتتا   دراستتة )عتتايش، 

لبرتيتتة لتتد  اللالتتا المعلتتم، وتتتم تصتتميا ا لتتي ستتتة مباحتتث ر يستتة غتتي عتتدد متت  الصتتعوبات ا
% ، يليتته المشتتابلة  28.3، ثتتم االلتاتتات بمستتبة م ويتتة %43.6التجريتتد، وبلاتتت مستتبة صتتعوبته 

%، ويمستتحا   12.5% ، لتتالل  والمشتتر بمستتبة  15% ، ثتتم التوريتتة بمستتبة  15بمستتبة تاتتدر بتتت 
بذلك ضع  مستو  اللرا المعلمي  لي العديد م  المااغيم البرتية ولاصتة المرتبلتة بعلتم 

، والمحبتتتتوا وصتتتترر 238، 2005البتتتتديو، حيتتتتث  ه تتتترت متتتتتا   دراستتتتة بتتتتا متتتت  )صتتتترر، 
% متت  لتترا بليتتة التربيتتة األساستتية  50( التتت     بثتتر متت  381 -380، 2010والبمتتدرأ، 

لماتتاغيم البرتيتتة البديعيتتة، ولستترت غتتذه المتيجتتة باتبتتام األستتاتذة لرا تتث بالبويتتت ضتتعا  لتتي ا
تاليديتتة لتتتي تتتتدريا غتتتذه الماتتتاغيم، واعتمتتتادغم علتتت الحاتتته والتلاتتتي ، وعتتتدم تمتتتوم المثيتتترات لتتتي 
الموقتتت  التعليمتتتي والملتتتا والاتتتتور اللتتتذي  يصتتتيبا  المتتتتعلم متتت  جتتترا  ذلتتتك، باإلضتتتالة التتتت قلتتتة 

 تي يمارس ا اللرا لي ها اللرياة التاليدية.التدريبات والمماقشات ال
، 105، 2006، صتتتتترلوة، 22، 2003ولتتتتذا لاتتتتتد  وصتتتتتت بعتتتتض الدراستتتتتات )الجمتتتتتابي، 

( بضرورة تحديد التصورات الللا للماتاغيم البرتيتة 78، 2009، وموست، 40، 2007 حمد، 
غتذا المعلتم لتي حياتته لد  اللالا المعلمق املرًقا مت  لبيعتة األدوار المستتابلية التتي ستيؤدي ا 

الم مية، بما    وجود غذه التصورات لد  المعلمي  سيؤثر حتًما لي مال تا بشتبا  و بت لر التت 
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اللتترا لتتي المراحتتا الدراستتية الملتلاتتة، ممتتا ستتيؤدأ التتت تاتتاقم المشتتبلة، بمتتا  وصتتت بتتذلك 
لتتا علتتت بضتترورة البحتتث عتت  استتتراتيجيات حديثتتة، وممتتاذج تدريستتية  يمبتت     تستت م لتتي التا

غتتتتذه التصتتتتورات وتصتتتتويب ا بشتتتتبا لعتتتتاا، وبتتتتالمهر التتتتت الدراستتتتات التتتتتي  جريتتتتت لتتتتي ميتتتتدا  
لتي حتدود  –التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا  يتضح  مه لم تجتر دراستة 

اغتمتتت بتشتتليص غتتذه التصتتورات ومحاولتتة تصتتويب ا باستتتلدام اإلستتتراتيجيات  –علتتم الباحتتث 
 مماسبة وم  غما مبعت لبرة غذا البحث.   التعلمية ال

 ت ديد المشكلة
تتحتتتدد مشتتتبلة الدراستتتة الحاليتتتة لتتتي تشتتتليص التصتتتورات الللتتتا للماتتتاغيم المرتبلتتتة بعلتتتم 
البيا  لد  اللالا المعلم ببلية التربيتة ببم تا، وتصتويا غتذه التصتورات باستتلدام استتراتيجيات 
التاير الما ومي المماسبة )استتراتجية الصترام المعرلتي والمتشتاب ات(، وللتصتدأ ل تذه المشتبلة 

 احث التساؤالت التالية: يلرر الب
التصتتتورات البرتيتتتة الللتتتا المرتبلتتتة بماتتتاغيم علتتتم البيتتتا  لتتتد  اللالتتتا المعلتتتم  متتتا (2

 ببم ا؟ ربيةتلصص اللاة العربية ببلية الت
 لتصتوياالصترام المعرلتي والمتشتاب ات  استتراتجيتي تعلت الاتا مالبرمام  الماترر  ما (1

المرتبلتتة بعلتم البيتتا  لتد  اللالتتا المعلتم ببليتتة  رتيتةالتصتورات الللتا للماتتاغيم الب
 التربية ببم ا؟

الصتترام المعرلتتي والمتشتتاب ات  يالبرمتتام  الماتتترر الاتتا م علتتت استتتراتجيت ليتتةلاع متتا (3
 لد  اللالا المعلم ببلية التربية ببم ا؟ لالتصويا التصورات الل

 أهداف الدراسة
البشتت  عتت  التصتتورات الللتتا للماتتاغيم  تستتت د  الدراستتة الحاليتتة تحايتتث األغتتدا  اآلتيتتة:

البرتية المرتبلة بعلم البيا  لد  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية ببلية التربية جامعتة 
بمتتا  برمتتام  قتتا م علتتت استتتراتجيتي الصتترام المعرلتتي والمتشتتاب ات لتصتتويا التصتتورات و  ،بم تتا

ثتتم  ،لتتد  اللتترا المعلمتتي  ببليتتة التربيتتة ببم تتاالللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  
التحاث م  لاعلية البرمام  الماتترر الاتا م علتت استتراتيجيتي الصترام المعرلتي والمتشتاب ات لتي 
 تصويا وعرج التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا  لد  غؤال  اللرا.

 فروض الدراسة
 تحاث م  صدث الاروض اآلتية:تسعت الدراسة الحالية الت ال 

  توجد مجموعة م  التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا  لد  لرا
 الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية ببلية التربية جامعة بم ا.
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  توجد لروث ذات داللتة احصتا ية بتي  متوستلات درجتات التلبياتي  الابلتي والبعتدأ لتي
لللتتا للماتتاغيم البرتيتتة لعلتتم البيتتا  ببتتا لصتتالح التلبيتتث البعتتدأ التبتتار التصتتورات ا

 لد  لرا الارقة الرابعة تلصص اللاة العربية ببلية التربية جامعة بم ا.

  توجد لروث ذات داللتة احصتا ية بتي  متوستلات درجتات التلبياتي  الابلتي والبعتدأ لتي
البيتا  لصتالح التلبيتث البعتدأ التبار التصورات الللا للمااغيم البرتيتة الارعيتة لعلتم 

 لد  لرا الارقة الرابعة تلصص اللاة العربية ببلية التربية جامعة بم ا.

 أهمية الدراسة

 تتجلت  غمية الدراسة الحالية ليما يمب     تس م به لي الادة الا ات اآلتية:
وذلتتتك متتت  لتتترا البشتتت  عتتت  التصتتتورات الللتتتا للماتتتاغيم البرتيتتتة  اللتتترا المعلمتتتي : (1

 المرتبلة بعلم البيا ، وتاديم برمام  عرجي لتصويب ا.

: وذلتتتتك بتاتتتتديم برمتتتتام  عرجتتتتي قتتتتا م علتتتتت بعتتتتض  ستتتتاتذة البرتتتتتة العربيتتتتة بالجامعتتتتات (5
لتتة استتتراتيجيات التاييتتر الما تتوميق لتصتتويا التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتب

 بعلم البيا .

: وذلك م  لرا تاتديم مجموعتة مت  التصتورات الاا مي  علت برام  اعداد اللالا المعلم (.
الصتتتتحيحة عتتتت  الماتتتتاغيم البرتيتتتتة المرتبلتتتتة بعلتتتتم البيتتتتا ق للتابيتتتتد علي تتتتا عمتتتتد توصتتتتي  
ماررات علم البيا  بالجامعات، والتربيد علت الستمات التاسيستية المميتدة لبتا ما توم، متو 
امتدادغم بتالللوات اإلجرا يتة التتي تعتي  علتت التالتا علتت التصتورات الللتا التتي تتترتبل 

 ب ذه المااغيم.

: لتح المجاا  مام الباحثي  لعرج التصتورات الللتا المرتبلتة بالماتاغيم البرتيتة الباحثي  (4
 لد  لرا المراحا الدراسية الملتلاة باستلدام استراتيجيات  لر .

  دود الدراسة
 صر الدراسة الحالية علت الحدود التالية:تات 

مجموعة م  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية ببلية التربية ببم تاق وذلتك ألم تا الارقتة  (1
الم ا يتتة لعرقتتة اللالتتا المعلتتم بالجامعتتة ، ولتتذا ل تتي تمثتتا حصتتاًدا لمتتا درستته اللتترا متت  

لتدي م مت  تصتورات للتاق حيتث  ماررات برتية ولاصة لتي علتم البيتا ق للوقتو  علتت متا
 ا  وجود مثا غذه التصورات سيمتاا بالتبعية الت لرب م.

استتتراتيجيتي الصتترام المعرلتتي والمتشتتاب اتق ألم متتا متت  استتتراتيجيات التاييتتر الما تتومي ،  (5
تعتمدا  علت احداث قدر ببير م  التماقض المعرلي بي  ما يمتلبه اللرا بالاعتا  ا تلوال

م، وبتي  التصتورات الصتحيحة  و المابولتة للماتاغيم البرتيتة المرتبلتة بعلتم ع  غتذه الماتاغي
البيتتا ، بمتتا  م متتا تربتتدا  علتتت تحديتتد  وجتته الشتتبه وااللتتتر  بتتي  الستتمات الدقياتتة المميتتدة 



 برمام  لتصويا التصورات الللا                                                                245

  

لبتتتا ما تتتوم بيتتتامي بتتتا علتتتت حتتتدة، لضتتتًر عتتت  دورغمتتتا لتتتي تشتتتجيو اللتتترا علتتتت التابيتتتر 
صتتتدار  حبتتتام وقتتترارات لتتتي التيتتتار الماتتتاغيم التتتتاملي والتليلتتتي لتتتي الماتتتاغيم الم تعارضتتتة وا 

 البيامية المتساة مو التاسير الصحيح والعلمي ل ا.  

 :تلتدم الدراسة بالتحديد اإلجرا ي لمصللحات ا علي المحو التالي: ت ديد المصطل ات
تمثا رمدأ با  الما وم عامة غو  (Howard ،1987 ،4وارد ير  )غ المفاهيم البالغية: (1

Mental Representation   لا تتتة معيمتتتة متتت  المثيتترات التتتتي تجمع تتتا صتتتاة  و قاستتتًما
مشتتترًبا بمتتاً  علتتت متتا بيم تتا متت   وجتته تشتتابه، وغتتذا التشتتابه يستت م لتتي ستت ولة استتتدلاا غتتذا 

مجموعتتة متت  األشتتيا ،  و الحتتوادث،  و الرمتتود  و غتتي الما تتوم لتتي بميتتة المتتتعلم المعرليتتة، 
ا لصا ص ا المشتربة العامة، التي يمب     يشار الي تا باستم ، التي تجمو مًعا علت  سا

 Merrill ، David ، Tennyson، Robert D. & Posey، Larry)  و رمتد لتاص

O  ،1992 ،6) ،تجريتتد يعبتتر عمتته ببلمتتة  و رمتتد ويشتتير التتت  بمتتا عرلتتت الماتتاغيم بام تتا
مشتتربة،  و غتي مجموعتة مجموعة مت  األشتيا   و األمتوام التتي تتميتد بستمات ولصتا ص 

 (.949 ،2009 ابراغيم،) م  األشيا   و األموام التي تجمع ا ل ات معيمة
بامم ا با جملة  و عبارة تحما  (21، 1996سبر، ) عرملته ما ع  الما وم البرتي لاد  

م  المعامي المعبِّرة، وما ُيمب     ُمللث عليه مبحثًا برتًيا مثا: استعارة،  و بماية،  و 
ل ا  جماا،  و تاديم وتالير،  و تيرغا م  األلوا ،  و المباحث البرتية التي يتم دراست ا، وعرم

الاوا م  بياٍ  ومعاٍ  وبديٍو وله داللة با مصللح يتعلمث با   ( بامم ا10، 2002حليبة، )
 لاهية ُتحدِّد معماه وُتبيِّ  لصا صه .

ويعتر  اجرا ًيتا لتي البحتث الحتالي بام تتا مجموعتة مت  التصتورات العاليتة ذات الداللتتة   
اللاهيتتة المتاتتث علي تتا بتتي   غتتا االلتصتتاص، والتتتي يبوم تتا لتترا الارقتتة الرابعتتة شتتعبة اللاتتة 

بيتتة ببم تتا عت  المباحتتث البرتيتتة المرتبلتتة بعلتم البيتتا  وتاتتاا غتتذه التصتتورات العربيتة ببليتتة التر 
 اجرا ًيا م  لرا االلتبار التشليصي الذأ سيعده الباحث ل ذا الارض.   

عرلتتت التصتتورات الللتتا عامتتة بام تتا تلتتك األلبتتار التصصصورات الخطصصأ لمفصصاهيم علصصم البيصصان:  (2
التي ال تتستث متو التاستير الصتحيح للما توم العلمتي،  و غتي الابترة األوليتة )الابليتة( الثابتتة 

، وتتستتم بعتتدة ستمات مم تتا: رستتول ا لتتي  Preconceptionsلتي البميتتة المعرليتتة لللترا 
حداث  ممتال مت  الا تم اللتالئ بميت م المعرلية، وتعارض ا مو الما وم العلمي الصحيح،  وا 

بمتتتا عرلتتتت بام تتتا مجموعتتتة متتت  المعتاتتتدات ، (Hammer 1996  ،99) للهتتتاغرة العلميتتتة
،  و األلبتار اللال تة المتصتلة بالماتاغيم العلميتة والتتي تتؤثر لتي Naïve Beliefsالستلبية 

والارديتتتتتة، استتتتتتيعاا اللتتتتترا ل تتتتتذه الماتتتتتاغيم، وتتستتتتتم غتتتتتذه الماتتتتتاغيم بالعاوية)الستتتتتذاجة(، 
 ،Dieter Barke، Hans ، Al Hazari)وتعارضت ا متو الا تم الصتحيح للما توم العلمتي
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D. & Yitbarek، Sileshi   ،2009 ،3،)  و غتتي تلتك األلتتر البديلتة للماتتاغيم التتتي 
تتبو  لد  المتعلم ، وتبو  تيتر متااتة متو المعتامي الستليمة التتي يارغتا العلمتا  ، ويتشتبث 

عليتتته بعتتتض التاستتتيرات التتتتي تبتتتدو مملايتتتة بالمستتتبة لتتته ،  و غتتتي تلتتتك المتتتتعلم ب تتتا حيتتتث ت
األلبتتتتار والماتتتتاغيم الموجتتتتودة لتتتتد  المتتتتتعلم وتلتتتتال  التاستتتتيرات العلميتتتتة للهتتتتواغر العلميتتتتة 

 (.119، 2010والمااغيم المابولة م  العلما  )عليو، ومحمود، 
الباحتتث اجرا ًيتتا بام تتا تلتتك األلبتتار والتصتتورات المالولتتة التتتي يبوم تتا لتترا  ويعرل تتا 

الارقة الرابعتة شتعبة اللاتة العربيتة ببليتة التربيتة ببم تا عت  الماتاغيم المرتبلتة بعلتم البيتا ، والتتي 
يتشبثو  ب ا، علت الرتم م  تعارض ا مو الا م الصحيح ل ذه المااغيم، وتااا غذه التصورات 

ا لي البحث الحالي م  لرا التبار ثما ي الشث: يلصتص الجتد  األوا لايتاا الما توم اجرا يً 
 البرتي، والشث الثامي لاياا التصورات التي توجد لي بمية اللرا المعرلية.

 برنامج لتصويب التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية: (3

اتيجيات التاييتتتتر يعرلتتته الباحتتتتث اجرا ًيتتتتا بامتتته ممهومتتتتة تعليميتتتتة قا متتتتة علتتتت بعتتتتض استتتتتر 
الما تومي )استتتراتيجيتي الصتترام المعرلتي، والمتشتتاب ات(ق لتصتتويا التصتورات الللتتا للماتتاغيم 
البرتيتتة المرتبلتتة بمباحتتث علتتم البيتتا  متت  تشتتبيه واستتتعارة ومجتتاد وبمايتتة لتتد  لتترا الارقتتة 

غتتدا  التعليميتتة، الرابعتة شتتعبة اللاتتة العربيتتة ببليتتة التربيتتة ببم تا، وتتبتتو  غتتذه الممهومتتة متت  األ
والمحتتتتو  البرتتتتي مصتتتاًتا لتتتي ضتتتو  اجتتترا ات اإلستتتتراتيجيتي ، وتحديتتتد األمشتتتلة التعليميتتتة، 

 و ساليا التاويم المتبعة لتصحيح غذه التصورات. 
جراءاتها  منهجية الدراسة وا 
 اتبو الباحث المم جية اآلتية لي دراسته الحالية بما يلي:

 المنهج المستخدم
عمتتد تشليصتته للتصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة  لمنهج الوصصصف بصصااستتتعا  الباحتتث 

المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  لتتد  لتترا الارقتتة الرابعتتة شتتعبة اللاتتة العربيتتة ببليتتة التربيتتة جامعتتة بم تتا، 
عمتتد تحااتته متت  لاعليتتة البرمتتام  الماتتترر الاتتا م علتتت  بصصالمنهج شصصبت التجريبصص واستتتعا  بتتذلك 

والمتشتتاب ات لتي تصتويا التصتورات الللتتا الموجتودة لتي البميتتة استتراتيجيتي الصترام المعرلتي 
المعرليتتتة لتتتد  اللالتتتا المعلتتتم، وذلتتتك متتت  لتتترا اعتمتتتاده علتتتت التصتتتميم التجريبتتتي للمجموعتتتة 

 ياا الابلي البعدأ للمجموعة ماس ا.الواحدة ذات الا
 مجتمع الدراسة وعينتها

يمثا مجتمو الدراسة الحالية جميو لرا اللاة العربية ببلية التربية جامعة بم تا )لترا 
الارقة األولت الت الارقة الرابعة(،  ما ع  عيمة الدراسة الحالية لاد التار الباحث مجموعة مت  
ه لتترا الارقتتة الرابعتتة شتتعبة اللاتتة العربيتتة ببليتتة التربيتتة ببم تتا، وقتتد التتتار الباحتتث لتترا غتتذ
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الارقتتةق ألم تتا الارصتتة الم ا يتتة لعرقتتة اللالتتا المعلتتم بالجامعتتة، وبعتتدغا لستتو  يمتتدا الميتتدا  
ويمارا م مة التعليم، وم  ثم وجا عليما التحاتث مت  امتترب م للتصتورات الصتحيحة للماتاغيم 

 البرتية المرتبلة بعلم البيا . 
 أدوات الدراسة: ضبطها وتطبيقها  

ة بمتتا  برمتتام  لتصتتويا التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة تستتت د  الدراستتة الحاليتت
ق ولتحايتث ال تد  ببلية التربية جامعتة بم تاالمرتبلة بعلم البيا  لد  لرا شعبة اللاة العربية 

 السابث قام الباحث باآلتي: 
قائمصصة بالمفصصاهيم البالغيصصة المرتبطصصة بعلصصم البيصصان للطالصصب المعلصصم تخصصص  اللغصصة  (1

 العربية:  
دلت الاا متتتة تحديتتتد الماتتتاغيم البرتيتتتة المرتبلتتتة بعلتتتم البيتتتا  للتتترا الارقتتتة الرابعتتتة استتتت 

شعبة اللاة العربيتة ببليتة التربيتة ببم تا، وتبومتت الاا متة لتي صتورت ا األوليتة مت  ثماميتة ماتاغيم 
ر يستتتة، واستتتتمد الباحتتتث لتتتي تحديتتتده ل تتتذه الماتتتاغيم علتتتت المصتتتادر اآلتيتتتة: الدراستتتات الستتتاباة 

لتتة بتحديتتد الماتتاغيم البرتيتتة وتمميت تتا، واألدبيتتات المرتبلتتة بالماتتاغيم البرتيتتة المتصتتلة المرتب
بعلتم البيتا ، وبتتذلك  غتدا  تعلتتيم علتم البيتتا  لتي برمتام  اعتتداد اللالتا المعلتتم تلصتص اللاتتة 

تتم عترض الاا متة العربية، وتوصي  مارر البيا  للترا شتعبة اللاتة العربيتة ببليتات التربيتة، و 
ورت ا المبد ية علي لمسة عشر محبًما م   ساتذة الممتاغ  ولترث تتدريا اللاتة العربيتة لي ص

و ساتذة البرتة العربية، وم  معلمي اللاة العربية بالمرحلة الثامويتة، وللتا الباحتث مت  غتؤال  
حتوا متتد  باايتة الماتتاغيم ( بمتتا يعبتر عت  ر ي تتم عرمتة )اللبترا  ابتدا  التتر أ، وذلتك بوضتتو 

 ،ومتد  مماستبت ا ل تم ببلية التربيتة جامعتة بم تاالمرتبلة بعلم البيا  للرا شعبة اللاة العربية 
ولاتتد حتتدد الباحتتث  ،و غميتتة الما تتوم البرتتتي متتو التحاتتث متت  صتتحة التعريتت  اإلجرا تتي للما تتوم

لتبتتتار التشليصتتتي، وغتتتي معيتتتاًرا اللتيتتتار الماتتتاغيم البرتيتتتة التتتتي ستتتيتم لتتتي ضتتتو  ا بمتتتا  اال
%، ولاتد  100% التي  92المااغيم التي حهيت بمسبة اتااث بي  المحبمتي  بمستا تتتراور مت  

اتاتتث الستتادة المحبمتتو  علتتت  غميتتة جميتتو الماتتاغيم التتواردة لتتي الاا متتة متتا عتتدا  ربتتا  التشتتبيهق 
 .ألم ا متضممة لي جميو  قسام التشبيه الواردة لي الاا مة

لتشخيص  ثنائ  الشق لت ديد التصصورات الخطصأ للمفصاهيم البالغيصة بناء االختبار ا (2
 المرتبطة بعلم البيان:

است د  غذا االلتبار تشليص التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلتة بعلتم البيتا  
شتتتعبة اللاتتتة العربيتتتة ببليتتتات التربيتتتة ببم تتتا، وتتتتم بمتتتا  غتتتذا االلتبتتتار  لتتتد  لتتترا الارقتتتة الرابعتتتة

والدراستات استماًدا علت العديد م  المصادر مم ا: قا مة المااغيم البرتية المتصلة بعلتم البيتا  
واألدبيات المرتبلة بالتصورات الللا وبياية تشليص ا و غدا  تعايم البيتا   ،والبحوث الساباة
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وقبا    يتم تصميم وبما  االلتبار  عد الباحث جدواًل للمواصتااتق لتتتم عمليته  ،لللالا المعلم
بما ته علتتت  ستا موضتتوعية، وتبتتو  االلتبتار متت  ثماميتة ولمستتي  ستتؤااًل لايتاا ثماميتتة ماتتاغيم 
ر يستتة وغتتي: التشتتبيه، و متتوام التشتتبيه، والمجتتاد اللاتتوأ، واالستتتعارة، و متتوام االستتتعارة، والمجتتاد 

رقتتتات المجتتتاد المرستتتا، والبمايتتتة، ولاتتتد بلتتتغ عتتتدد الماتتتاغيم الارعيتتتة التتتتي يايستتت ا المرستتتا، وع
االلتبتتار تستتعة وعشتتري  ما وًمتتا برتًيتتا، وتتتم وضتتو ستتؤالي  لبتتا ما تتوم، يتبتتو  بتتا ستتؤاا متت  
شتاي  حيتث ياتيا الشتث األوا الما توم البرتتي، وياتيا الشتث الثتامي التصتور التذأ يوجتد لتتي 

وا غتتذا الما تتوم، واعتمتتد الباحتتث علتتت المعتتايير التاليتتة عمتتد تصتتحيحه بميتتة اللالتتا المعرليتتة حتت
 اللتبار التصورات البرتية: 

 . ُيممح اللالا درجتي  اذا  جاا ع  السؤاا بشايه اجابًة صحيحًة 
  تث األوا : الجتد  اللتاص باستم الما توم ُيممح اللالا درجًة واحتدًة اذا  جتاا عت  الشا

   اجابة. لال، مو تربه الجد  الثامي دو 

   ال يممح اللالا  ية درجة اذا لم ُيجا ع  السؤاا اجابًة صتحيحًة،  و اذا  جتاا عت
 الجد  الثامي م  السؤاا دو  اإلجابة ع  شاه األوا.

ت كيم االختبصار التشخيصص  لت ديصد التصصورات الخطصأ للمفصاهيم البالغيصة المرتبطصة  -أ
 بعلم البيان:  

ولية علت لمسة عشر محبًما م   ساتذة عرض االلتبار التشليصي لي صورته األ
البرتة  ليالاياا والتاويم، و ساتذة المماغ  ولرث التدريا، وبذلك م  المتلصصي  

العربية، وقد  بد  المحبمو  ترا غم حوا االلتبار بما يلي: اقترر  حد  ساتذة البرتة ضرورة 
 يبو  معرلة اللالا الساباة ب ذه البعد ع  األمثلة والشواغد المالولة بالمسبة لللرا، حتت ال

الشواغد مؤثًرا قوًيا علت درجاته لي غذا االلتبار، وقد راعت الباحث غذا األمر عمد اعداده 
لرلتبار التشليصي، بما  شار المحبمو  با  االلتبار لويا جًدا، والسبا لي ذلك  مه 

تصورات الللا التي توجد التبار يتضم  معهم مااغيم علم البيا ، ولذا يجا التحاث م  ال
لد  اللرا المعلمي  قبا تلرج مق حتت يتسمت عرج ا قبا تااقم المشبلة، و ليًرا ر   
بعض المحبمي  بضرورة تشبيا الماردات اللاوية التي ربما يؤدأ عدم تشبيل ا لبًسا لي 

  ذغا  اللرا، وقد استجاا الباحث ل ذا الر أ.

 البالغية المرتبطة بعلم البيان: ضبط االختبار التشخيص  للمفاهيم -ب

لضبل االلتبار التشليصي للمااغيم البرتية تم تلبياه علت مجموعة م  لرا الارقتة 
( لالًبتا ولالبتة، 2.الرابعة شعبة اللاة العربيتة ببليتة التربيتة جامعتة الدقتاديث، وقتد بلتغ عتددغا )

ميردية وذلك لضبل  5015ا سمة وتم ذلك يوم الثرثا  الموالث الرابو والعشرو  م  ش ر  بري
 االلتبار بما يلي:
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تتم حستاا دمت  االلتبتار التشليصتي بمتا  علتت حستاا المتوستل  أواًل:  ساب زمن االختبار: 
وتوصتتتا الدممتتتي لللتتترا األستتترم  دا  لتتتي االلتبتتتار، واألبلتتتا  دا  لتتتي امجتتتاد غتتتذا االلتبتتتار، 

 الباحث الت    دم  االلتبار يساوأ ساعة ومص .
 ثانًيا:  ساب معامل السهولة والصعوبة:  

بتتتا  معامتتتا الستتت ولة والصتتتعوبة ياتتتاا متتت  لتتترا المعادلتتتة  (268، 2000عتتترم،)يشتتتير 
 اآلتية: 

 اإلجابات الصحيحةمعامل السهولة =               -أ

 اإلجابات الصحيحة + اإلجابات اللال ة                                   
 .معاما الس ولة - 1معامل الصعوبة =    -ب

وغتو  62.85التت  37.14وقد تراور معاما الس ولة والصعوبة لماردات االلتبار متا بتي  
 معيار مابوا ألس لة االلتبار، لذا لإ  االلتبار التشليصي ال يحتاج الت  ية تعديرت.

 ثالثًا:  ساب ثبات االختبار:  
لمستتتة عشتتتر يوًمتتتا متتت  تتتتم حستتتاا ثبتتتات االلتبتتتار التشليصتتتي متتت  لتتترا اعادتتتته بعتتتد 

التلبيتتث األوا،  أ    التلبيتتث الثتتامي تتتم يتتوم اللمتتيا الموالتتث العاشتتر متت  شتت ر متتايو ستتمة 
علتتتت ماتتتا مجموعتتتة التلبيتتتث األولتتتت، وتتتتم ذلتتتك متتت  لتتترا حستتتاا معامتتتا االرتبتتتال  2012

وغتتتو معامتتتا مرتاتتتو يلمتتت   علتتتت صتتترحية االلتبتتتار  0.80لبيرستتتو ، وقتتتد بلتتتغ معامتتتا الثبتتتات 
   للتلبيث.

 رابًعا: تطبيق االختبار التشخيص  لت ديد التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية:
تم التلبيتث الابلتي علتت مجموعتة مت  لترا ولالبتات الارقتة الرابعتة شتعبة اللاتة العربيتة 

غتت  1433ببلية التربية، جامعة بم ا، وتم ذلك يوم السبت الموالتث الستادا مت  ذأ الاعتدة ستمة 
م، وقتتد بلتتغ عتتدد عيمتتة الدراستتة ثرثتتة  2012الموالتتث الثتتامي والعشتترو  متت  شتت ر ستتبتمبر ستتمة 

 وسبعي  لالًبا ولالبة.
بناء برنامج قائم علصى سسصتراتيجيت  الصصرال المعرفص  والمتشصابهات لتصصويب التصصورات  (3

يصصصات الخطصصأ للمفصصاهيم البالغيصصصة المرتبطصصة بعلصصم البيصصصان لطصصالب شصصعبة اللغصصصة العربيصصة بكل
 التربية: 

 هدف البرنامج: -أ

است د  البرمام  الحالي تصويا التصورات للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيتا  لتد  
لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية ببليتة التربيتة جامعتة بم تا، وذلتك مت  لترا استتراتيجية 
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 تتومي وغمتا: استتتراتيجية الصتترام توليايتة قا متتة علتت استتتراتيجيتي  مت  استتتراتيجيات التاييتر الما
 المعرلي والمتشاب ات.

 منطلقات البرنامج:  -ب

 يمللث البرمام  م  عدة ممللاات وغي: 
  لمعلتتم اللاتتة العربيتتة دور ببيتتر لتتي تبتتوي  البميتتة المعرليتتة والمااغيمتتة لتتد  اللتترا بمراحتتا

 التعليم الملتلاة.

  بعلم البيا .توجد وشا   وعرقات بي  المااغيم البرتية المرتبلة 

  يتوقتتت  تبتتتوي  التصتتتور الصتتتحيح للما تتتوم البرتتتتي المتتترتبل بعلتتتم البيتتتا  بمتتتاً  علتتتت عتتتدد
الستمات  و اللصتتا ص المميتتدة لبتا ما تتوم علتتت حتدة،  و متتا يعتتر  باستم الستتمات الحرجتتة 

 للما وم البرتي.    

  التصتتورات    التصتتورات الللتتا المرتبلتتة بالماتتاغيم البرتيتتة تاتت  حجتتر عثتترة لتتي ترستتيإل
 الذغمية الصحيحة المرتبلة ب ذه المااغيم.

  وجتتتود مثتتتا غتتتذه التصتتتورات لتتتد  معلمتتتي اللاتتتة العربيتتتة ستتتتمعبا بصتتتورة مباشتتترة علتتتت   
 لرب م.

 .غذه التصورات قابلة للتعديا اذا استلدم المم   المر م لذلك    

 ورات.توجد العديد م  اإلستراتيجيات التي يمب     تس م لي تصويا غذه التص 

  اإلستراتيجية الماترحة بلما بامت قادرة علت احداث حالتة مت  التمتاقض المعرلتي بتي  متا   
لديتته متت  تصتتورات تيتتر صتتحيحة، وبتتي  التصتتور الصتتحيح للما تتوم بامتتت  بثتتر قتتدرة علتتت 

 تصويا مثا غذه التصورات.

 مصادر بناء البرنامج:  -ج

الدراستتتات  المصتتتادر مم تتتا : اعتمتتتد الباحتتتث عمتتتد بمتتتا  برمتتتام  الدراستتتة علتتتي العديتتتد متتت 
األدبيتتات المرتبلتتة بالتصتتورات و  ،والبحتتوث الستتاباة العربيتتة واألجمبيتتة المرتبلتتة بمتايتترأ البحتتث

مو لبيعة المااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا ، عروة علت  ،الللا عامة، وبياية تشليص ا
استتتتراتيجيتي الصتتترام المعرلتتتي، و ليتتتًرا لتتتي ضتتتو   ،للما تتتوم مميتتتدةالساستتتية األستتتمات تحديتتتد ال

 ا لي تصويا غذه التصورات.موالمتشاب ات ودورغ
 توصيف برنامج تصويب التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية المرتبطة بعلم البيان:  -د

تبتتو  برمتتتام  الدراستتتة الحتتتالي متتت  مادمتتتة توضتتتح للستتتاة البرمتتتام ، و غدالتتته العامتتتة التتتتي 
جتترا ات استتتراتيجي تي الصتترام المعرلتتي والمتشتتاب ات ودورغمتتا لتتي تصتتويا يستتعت لتحايا تتا، وا 

غتتذه التصتتورات، واألستتاا العلمتتي ل متتا، ثتتم للتتص الباحتتث لمجموعتتة متت  اإلجتترا ات التوليايتتة 
الوحتتتدة  المابعتتتة متتت  بلتتتتا اإلستتتتراتجيتي ، ولاتتتد تبتتتو  البرمتتتام  متتت   ربتتتو وحتتتدات تدريستتتية غتتتي:

ت غتتتذه الوحتتتتدة ثرثتتتة موضتتتوعات غتتتتي: : التشتتتبيه، ما ومتتته و ربامتتتته و قستتتامه، وتضتتتمماألولتتتت
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الموضوم األوا: ما وم التشبيه و ربامته، الموضتوم الثتامي:  قستام التشتبيه،  متا عت  الثالتث ل تو 
: االستعارة ما وم ا و قسام ا: وتبومت الوحدة مت  موضتوعي  الوحدة الثاميةو  ،م   موام التشبيه

 متا عت   ،والموضوم الثامي م   موام االستعارةغما:الموضوم األوا: ما وم االستعارة و ربام ا، 
: المجتتتاد المرستتتا وعرقاتتتته، واشتتتتملت الوحتتتدة علتتتت موضتتتوم واحتتتد غتتتو المجتتتاد الوحتتتدة الثالثتتتة

: البمايتتتة و قستتتام ا، واشتتتتملت الوحتتتدة علتتتت الوحتتتدة الرابعتتتةو ليتتتًرا  ،المرستتتا: ما ومتتته وعرقاتتتته
الباحث للة دممية لتدريا غذه الوحدات ولاد وضو  ،موضوم واحد غو ما وم البماية و مواع ا

األربتتتتتو تاتتتتتدر بتتتتتاربو عشتتتتترة محاضتتتتترة، علتتتتتت    يلصتتتتتص لتتتتتتدريا بتتتتتا موضتتتتتوم متتتتت  غتتتتتذه 
الموضتتوعات محاضتترتا : تبتتو   والغتتا محاضتترة مهريتتة عتت  لبيعتتة الما تتوم وستتماته الر يستتة 

 المميدة له، والثامية محاضرة تلبياية للما وم البرتي. 
ج تصصويب التصصصورات الخطصأ للمفصاهيم البالغيصصة المرتبطصة بعلصصم التطبيصق الميصدان  لبرنصصام (4

 البيان لطالب شعبة اللغة العربية بكليات التربية : 

 التطبيق القبل  الختبار التصورات الخطأ للمفاهيم البالغية: -أ 

استتتعا  الباحتتث بمتتتا   التلبيتتث الابلتتي اللتبتتار التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة،  
علت مجموعة م  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية ببلية التربية ببم تا،  والذأ تم تلبياه

 بلغ عددغا ثرثة وسبعي  لالًبا ولالبة.
تطبيصصق برنصصامج تصصصويب التصصصورات الخطصصأ للمفصصاهيم البالغيصصة المرتبطصصة بعلصصم البيصصان  -ب

 لطالب الفرقة الرابعة شعبة اللغة العربية.

تم التلبيث الميدامي لبرمام  تصويا التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلتة بعلتم 
البيا  للرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية يتوم االثمتي  الموالتث الثتام  مت  ذأ الاعتدة ستمة 

م، واستتمر التلبيتث الميتدامي  2012غت، الموالث الرابو والعشرو  م  شت ر ستبتمبر ستمة 1433
بعتتة عشتتر  ستتبوًعا بواقتتو محاضتترة واحتتدة بتتا  ستتبوم،  وقتتد قتتام دمتتير  باستتم الممتتاغ  ولتترث  ر 

التتتتدريا ببليتتتة التربيتتتة جامعتتتة بم تتتا بتلبيتتتث البرمتتتام ، وتتتتم االمت تتتا  متتت  تلبيتتتث البرمتتتام  يتتتوم 
غتت، الموالتث الحتادأ والثرثتو  مت  ديستمبر  1434االثمي  الموالث الثام  عشر م  صتار ستمة 

 .م 2012سمة 
 التصميم التجريب :  -ج

ل تتذه  المجموعتتة الواحتتدة والايتتاا الابلتتي البعتتدأاعتمتد الباحتتث علتتت التصتتميم التجريبتتي  
المجموعةق لسبا وغو    برمام  الدراسة الحالية برمام  عرجتي يستت د  تصتويا التصتورات 

 البحث.الللا للمااغيم البرتية لعلم البيا  لد  لرا المجموعة ماس ا التي يلبث علي ا 
تتتم التلبيتتث البعتتتدأ التطبيصصق البعصصدي الختبصصصار التصصصورات الخطصصأ للمفصصصاهيم البالغيصصة:  -د

اللتبتتار التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  علتتت لتترا العيمتتة 
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ماس ا التتي تتم التلبيتث الابلتي علي تا، والبتالغ عتددغا ثرثتة وستبعي  لالًبتا ولالبتة، وتتم 
غتت، الموالتث األوا  1434ا  الموالتث التاستو عشتر مت  شت ر صتار ستمة ذلك يوم الثرث
 م. 2013م  يماير سمة 

 نتائج الدراسة وتفسيراتها
 الفرض األول:

يمص الارض األوا علت  مه توجد مجموعة م  التصورات الللا للمااغيم  
ببليات التربية البرتية المرتبلة بعلم البيا  لد  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية 

وللتحاث م  صحة غذا الارض السابث قام الباحث بتلبيث التبار التصورات الللا  ببم اق
للمااغيم البرتية علت مجموعة م  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية، وتم ذلك م  
ة لرا حساا مسبة استجابات لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية لي بدا ا با مارد

 المرتبلة بعلم البيا ، البرتية التبارية لبا شث م  شاي التبار التصورات الللا للمااغيم
، وغي مسا مرتاعة جًدا، وياسر الباحث 93.83الت  85.61تراوحت مسا شيوع ا بي  وقد 

وجود غذه التصورات الت عدم توضيح السمات التاسيسية المميدة لبا ما وم برتي علت 
تحديد غذه السمات يؤدأ الت بثير م   ممال الللل والتدالا لي بمية  حدة، حيث ا  عدم

اللرا المعرلية، ولي ضو  المتا   المستلرجة م  الجدوا السابث يستليو الباحث تحديد 
 ممال التصورات الللا المرتبلة بعلم البيا  لد  لرا الارقة الرابعة شعبة اللاة العربية، 

  والجدوا التالي يوضح ذلك:
 (1جدوا )

التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيتا  لتد  لترا الارقتة الرابعتة شتعبة اللاتة 
 العربية ببلية التربية ببم ا:

 
الما وم 
 البرتي

 التصور الصحيح للما وم البرتي التصورات الللا للما وم البرتي

 .التشبيه غو: ذبر ما ير م المشبه  التشبيه

  غو: حذ  المشبه به.التشبيه 

 التشبيه غو: للوه م  مر مات  
  .المشبمها به 

تتتياَ  شتتتاَرَبت  تي َرغتتتا  َبيتتتاُ  َ  م َشتتتي  ًا َ و   ش 
تتَي البتتا  َ و   ثتتَر، بتتَاداٍة غا لتتي صتتاٍة  و  َ ب 

ُوغا مل اوهًة َ و    مح 
 مل ُحوهًة.

 غو ما حذ  ممه المشبه به.  التشبيه المرسا

 .غو ما حذ  ممه المشبه 

 .غو ما حذلت ممه  داة التشبيه 

 غو ما ُذباَرت  لايه  داة التشبيه.ُ 
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الما وم 
 البرتي

 التصور الصحيح للما وم البرتي التصورات الللا للما وم البرتي

 غو ما ذبر ليه وجه الشبه.  التشبيه المؤبد

   غو ما امتدعت صورته م 

 
لت  ممُه َ داة التشبيه.  غو ما ُحذا

  .متعدد 

 .غو ما اتسم باوة المشبه 
 

 غو ما حذلت ممه  داة التشبيه.  التشبيه المجما

 بوجه الشبه. غو  ما لمح ليه 

 .غو ما ُجعا المشبه مشبً ا به 

 
 غو ما ُحذا  ممه وجُه الشبها.

 غو ما حذ  ممه وجه الشبه.  التشبيه الماصا

 .غو ما ُجعا ليه المشبه مشبً ا به 

 .غو ما حذ  ممه المشبه واألداة 

 
 غو ما ُذباَر ليه وجُه الشبها.

 غو ما ابتما  ليه  ربا  التشبيه.  التشبيه البليغ

 .غو ما امتدعت صورته م  متعدد 

 .غو ما ذبر ليه وجه الشبه 

 
لت ممُه اأَلداُة وَوجُه الشبه.  غو ما ُحذا

 غو ما حذلت ممه األداة ووجه الشبه.  التشبيه التمثيلي

 .غو ما ابتما ليه  ربا  التشبيه 

 .غو ما ذبر ليه وجه الشبه 

تتبه  غتتو التشتتبيه التتذأ يبتتو  ليتته وجتتُه الشم
ثايلتتي صتتورًة  تتَر َتم  ُمم َتَدَعتتًة متت   متعتتدٍد، وتي 

ُه الشمَبها بذلك.  ااَذا لم َيُب   وج 

غو ما حذ  ممه وجه الشبه و داة   التشبيه الضممي
 التشبيه.

 .غو ما صرر ليه بلاه المشبه به 

  غو ما ذبر ليه  ربا  التشبيه
 األربعة.

تشتتبيهال ال ُيوضتتُو ليتته ال ُمَشتتبمُه والمشتتبمُه بتتها 
صورٍة م  ُصورا التشتبيها المعرولتةا ، لي 

. وغتتتتذا المتتتتوم  بايتتتتاا َبتتتتا  ُيل َمحتتتتا  لاتتتتي التر 
تماَد اَلتتت  َتت بته لاُيايتتَد    الحبتم التتذأ ُ س  ُيتؤ 

 .المَشبمها ُممب ال 

 غو ما ذبر ليه  داة التشبيه.  التشبيه المالوا

 .غو ما حذ  وجه الشبه و داة التشبيه 

 .غو ما  شير ليه الت التشبيه 

تشبيه جعا المشبمها مشبم ًا به بادِّعا ا غو 
 َ  م وجه الشبه ليه َ قَو  وَ ه ُر.

    
 غو ما صرر ليه بالمشبه به.  المجاد اللاوأ

  غو ما ذبر ليه شي  م  لوادم المشبه
 به.

تتَو  تتتع َمُا لتتي تيتتر متتا ُوضا ُغتتَو اللاتتُه الُمس 
تتتت   ااراَدةا  َلتتتته لاَعرقتتتتة متتتتو َقريمتتتتٍة ماماعتتتتٍة ما
المع َمتتتت الحاياتتتي، والَعرقتتتُة َبتتتي َ  ال َمع َمتتتت 
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الما وم 
 البرتي

 التصور الصحيح للما وم البرتي التصورات الللا للما وم البرتي

 .وجود قريمة تير دالة علت المعمت 

 

الحاياتتتتتي والمعمتتتتتت المجتتتتتادأِّ قتتتتتد  تبتتتتتوُ  
الُمَشتاَب َة، وقتتد تبتتوُ  تيَرغتا، والَاريَمتتُة قتتد 

 تبوُ  لاهيًة وقد تبوُ  َحالايمًة.

 غي قوة وجه الشبه لي المشبه به.  االستعارة

 .لعرقة المشاب ة بي  لرلي التشبيه 

 .لاوة وجه الشبه لي المشبه 

َ   َحتُد  تبيهال ُحتذا ، وغَي َتش  مَ  المجاد الل َاوأم
 َلرَلي ها، َلعرقت ا المشاب ُة دا مًا.

االستعارة 
 التصريحية

  غي ما حذ   م   ربام ا المشبه به
 واألداة.

  ما ذبر لي ا المشبه والمشبه به.غي 

 .غي مر مة المشبه للمشبه به 

 
 غي ما ُصرمَر لي ا بَلاها المشبمه بها.

 غي ما ذبر لي ا مر م للمشبه.  االستعارة المبمية

 .لبو  االستعارة اسًما مشتًاا 

 .لللوغا م  مر مات المشبه به 

تتتَد لتتتُه  َ  لي تتتا المَشتتتبمُه بتتتها وُرما غتتتي متتتا ُحتتتذا
 ما   لوادمه.بشي  

 لبو  المستعار اسًما مشتًاا.  االستعارة األصلية

 .لبو  المستعار اسم لاعا 

غي ما با  اللاه المستعار،  و اللاه الذأ 
 جرت ليه اسًما جامًدا.

   .لوجود قريمة مامعة للمعمت األصلي  

 لحذ  المشبه به .  االستعارة التبعية

 .لبو  المستعار اسًما جامًدا 

  .للتصريح بالمشبه به 

غي ما با  اللاه المستعار،  و اللاه الذأ 
 جرت ليه االستعارة اسًما مشتًاا  و لعًر.

االستعارة 
 المرشحة

 .لللوغا م  مر م للمشبه 

 .لبو  المستعار مشتًاا 

 .لبو  المستعار اسًما جامًدا 

 
 غي ما ُذباَر مع ا ُمر م المشبمها بها.

 لللوغا م  مر م للمشبه.  االستعارة المجردة

 .لحذ  المشبه به 

  .لذبر مر م للمشبه به 

 
 غي ما ذباَر مع ا ُمر ُم المشبمها.

 لللوغا م  مر م للمشبه.  االستعارة المللاة

 .لذبر مر م للمشبه 

 .لذبر مر م للمشبه به 

 
غتتي متتا َلَلتتت  متت   ُمر متتاتا المشتتبمها بتته  و 

 المشبمه.
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الما وم 
 البرتي

 التصور الصحيح للما وم البرتي التصورات الللا للما وم البرتي

 غي ما صرر لي ا بالمشبه به.  التمثيليةاالستعارة 

  .غي ما حذ  لي ا المشبه به 

 .غي ما ذبر لي ا مر م للمشبه به 

تتتتَو لتتتته  َا لتتتتي تيتتتتر متتتتا ُوضا تربيتتتتاال استتتتُتع ما
تت   اارادةا  لاعَرَقتتةا المشتتاَب ةا َمتتَو َقريَمتتٍة َماماعتتٍة ما

. ليِّ  َمع ماُه اأَلص 

لعرقتة تربيا استعما لتي تيتر معمتاه   المجاد المرسا
 تير المشاب ة.

 .لبو  وجه الشبه ممتدم م  متعدد 

 .لتلميحه لي التربيا الت التشبيه 

تتتليِّ  تتتر َمعماغتتتا اأَلص  َلت  لتتتي َتي  تتتُتع ما بلمتتةال اس 
لعرقتتٍة تيتتر المشتتاب ةا َمتتَو قريمتتٍة مامعتتٍة متت  

. ليِّ  اارادةا المعَمت األص 

المجاد عرقته 
 السببية

  لتعبيره بالبا و راد الجد 

 .لتعبيره بالجد  و راد البا 

 للتعبير بلاه الحاا. 

 
 غو التعبير بالسبا ع  المسبا.

المجاد عرقته 
 المسببية

 .لتعبيره بالسبا ع  المسبا 

  استتتتتتتتعماا اللاتتتتتتته التتتتتتتذأ وضتتتتتتتو لتتتتتتتي
 الماضي للحاا.

  استتتعماا اللاتته التتذأ وضتتو للمستتتابا
 لي الحاا.

 
 .ع  السبا غو التعبير بالمسبما

المجاد عرقته 
 الجد ية

 .لتعبيره بلاه المحا و راد الموجود 

 . للتعبير بلاه الحاا و راد المبا 

 . لتعبيره بالبا و راد الجد 

 
رادة البا.  غي الرث الجد  وا 

المجاد عرقته 
 البلية

 .لتعبيره بالجد  و راد البا 

 .لتعبيره بالسبا ع  المسبا 

 . لتعبيره بلاه الحاا و راد المبا 

 
رادة الجد .غي الرث البا   وا 

المجاد اعتبار ما 
 با 

  .لتعبيره بالجد  و راد البا 

  استتتعماا اللاتته التتذأ وضتتو للمستتتابا
 لي الحاا.

 .لتعبيره بالسبا ع  المسبا 

غتتي استتتعماا اللاتتته التتذأ وضتتو للماضتتتي 
 لي الحاا.

المجاد عرقته ما 
 سيبو 

  .لتعبيره بالسبا ع  المسبا 

  استتتتعماا اللاتتته التتتذأ وضتتتو للماضتتتي
 لي الحاا .

 .لتعبيره بالجد  و راد البا 

غتتي استتتعماا اللاتته التتذأ وضتتو للمستتتابا 
 لي الحاا.
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الما وم 
 البرتي

 التصور الصحيح للما وم البرتي التصورات الللا للما وم البرتي

المجاد عرقته 
 المحلية

  .لتعبيره بالجد  و راد البا 

 . لتعبيره بالبا و راد الجد 

 . لتعبيره بالبا و راد الجد 

 
رادة الموجود ليه.  التعبير بلاه المحا وا 

المجاد عرقته 
 الحالية

  .لتعبيره بالسبا ع  المسبا 

 .لتعبيره بالمسبا ع  السبا 

 . لتعبيره بالبا و راد الجد 

رادة المبا  ماسه.  التعبير بلاه الحاا وا 

غتتي المشتتاب ة بتتي   متتري  اشتتتربا لتتي   البماية
 صاة.

 .غي ما حذ  مم ا المشبه به 

 .غي ما حذ  مم ا المشبه واألداة 

متتو جتتوادا لاتتهال  للتتَث و ريتتَد بتته الدُم معمتتاُه 
ارادة ذلتتتك المعَمتتتت، تماستتتُم البمايتتتةا باعتبتتتارا 
المبممت عمه ثرثتَة  قستاٍم، لتإ م المبممتت عمته 
قتتد يبتتو  صتتاًة، وقتتد يبتتو  موصتتولًا ، وقتتد 

 يبو  مسبًة.

  الفرض الثان :
يتتمص الاتترض الثتتامي علتتت وجتتود لتتروث ذات داللتتة احصتتا ية بتتي  متوستتلات درجتتات 

لتتتي التبتتتار التصتتتورات الللتتتا للماتتتاغيم البرتيتتتة لعلتتتم البيتتتا  ببتتتا  التلبياتتتي  الابلتتتي والبعتتتدأ
 لصالح التلبيث البعدأ، لد  لترا الارقتة الرابعتة تلصتص اللاتة العربيتة ببليتة التربيتة ببم تاق
وللتحاتتث متت  صتتحة الاتترض التتر يا الثتتامي قتتام الباحتتث بحستتاا قيمتتة )ت( متت  لتترا حدمتتة 

 ، والجدوا التالي يوضح ذلك:  لعيمة الدراسة SPSSالبرام  اإلحصا ية 
 (2جدوا )

يوضح الارث بي  متوسلي درجات التلبياي  الابلي والبعدأ اللتبار التصورات الللا 
  للمااغيم البرتية ببا لد  لرا شعبة اللاة العربية ببلية التربية ببم ا

االمحرا   المتوسل العدد التلبيث
 المعيارأ

درجة 
 الحرية

 قيمة )ت(
 

 حجم التاثير  الداللةمستو  

 الابلي
 البعدأ

73 5.76 
88.17 

2.67 
6.29 

72 104.23 0.01 0.99 

ويستتمت ولمديتتد متت  ضتتبل المتتتا   قتتام الباحتتث بحستتاا مربتتو ايتتتا لايتتاا حجتتم األثتتر، 
بالمعادلتتة التاليتتة ) بتتو  حلتتا ، وصتتادث ، ويتتتم ذلتتك ولا ، حيامتتًا بمستتبة االرتبتتال بتتي  العيمتتات 

1991 ،439: ) 
               T )²)  ²ت           ( =    ²ηمربو ايتا ) 

 + درجات الحريةT )  ²)  ²ت                             
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باتتترا ة الجتتتدوا الستتتابث يتضتتتح لاعليتتتة برمتتتام  الدراستتتة الحاليتتتة لتتتي عرجتتته للتصتتتورات 
الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  لتتد  لتترا الارقتتة الرابعتتة شتتعبة اللاتتة العربيتتة 
ببليتتة التربيتتة ببم تتا، حيتتث دلمتتت المتتتا   وجتتود لتترث بتتي  متوستتلي  دا  اللتترا علتتت االلتبتتار 

ق لصتتالح التلبيتتث البعتتدأ، وقتتد بلتتغ حجتتم تتتاثير البرمتتام  0.01دًيا عمتتد مستتتو  داللتتة قبلًيتتا وبعتت
وغتتو معامتتا تتتاثير ببيتترق ممتتا يؤبتتد لاعليتتة برمتتام  الدراستتة الحاليتتة لتتي تحايتتث متتا وضتتو  0.99

 & Deaversدياترد وبتراو  لته، وغتذه المتيجتة تتاتث متو متتا   بعتض الدراستات مم تا: دراستة 

Brown  ودراستة 2007ستمة   حمتداستة ودر  ،1997سمة ،Akpinar، Erol & Aydogdu  
بما  ،2013والدغرامي سمة  ،2012سمة  جبر، ودراسة  2011ودراسة بمامة سمة ، 2009سمة 

تتاتتث المتيجتتة الستتاباة متتو متتا ورد متت  التتار مهتترأ للدراستتة الحاليتتة، والتتتي تؤبتتد    التصتتورات 
المرتبلتتة بالماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا  غتتي تصتتورات تيتتر مملايتتة وتتعتتارض متتو 
التصور الصحيح للما وم البرتي، بما    السبا لي تبو  غذه التصورات عدم تحديد سمات 

مميدة( بي  با ما وم وتلر، مما  د  الت احداث لبا وتدالا بتي  الماتاغيم البرتيتةق حرجة )
لوجود العديد م  الروابل والاواسم المشتربة بي  با ما توم وتلتر، لضتًر عت  امباميتة تصتحيح 
غتتذه التصتتورات متت  لتترا استتتراتيجيات التاييتتر الما تتومي، والمتمثلتتة لتتي اإلجتترا ات الماترحتتة 

 استراتجيتي الصرام المعرلي والمتشاب ات. الاا مة علت
 وياسر الباحث المتيجة الساباة الت:

  لبيعة برمتام  الدراستة الحاليتة التذأ ياتوم علتت تحديتد  وجته الشتبه وااللتتر  بتي  الماتاغيم
 البرتية المرتبلة بعلم البيا ق مهًرا لما بيم ا م  صرت وروابل.

  المعرلتتي  و التمتتاقض بتتي  متتا يمتلبتته متت  لبتترات حتتوا احتتداث البرمتتام  لحالتتة متت  الصتترام
شتتتعار اللتتترا بحالتتة متتت  االرتبتتتاك  الما تتوم البرتتتتي، وبتتي  التصتتتور الصتتتحيح للما تتوم، وا 

 والدعدعة لما يمتلبومه م  معر  حوا غذه المااغيم.

  تشتجيو اللتترا علتتت استحضتار متتا لتتدي م مت  تصتتورات ستتاباة حتوا الما تتوم البرتتتي، وال
   غذه التصورات صحيحة  م لال ة.ضير    تبو 

 . توضيح السمات التاسيسية المميدة لبا ما وم م  المااغيم البرتية المرتبلة بعلم البيا 

  تضتتمي  برمتتام  الدراستتة العديتتد متت  األمشتتلة العلميتتة المرتبلتتة ببتتا ما تتوم برتتتيق لتتتتيح
  ماتتتارمت م لللتتترا الوصتتتوا التتتت معرلتتتة التصتتتور الصتتتحيح للما تتتوم البرتتتتي، لضتتتًر عتتت

عتتادة تشتتبيل م لبميتتت م المعرليتتة لتتي ضتتو  متتا  لمعتتارل م  ولبتترات م الستتاباة ل تتذا الما تتوم، وا 
 ابتسبوه م  معلومات وتصورات صحيحة ع  غذه المااغيم. 
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  اشتتعار اللتترا بللتتورة التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة المرتبلتتة بعلتتم البيتتا ، وذلتتك
اتتتاغيم البرتيتتتة الجديتتتدة، وعتتت  ضتتتع  تتتتوهيا م ل تتتا لبومتتته تاتتت  عابتتتة لتتتي ستتتبيا تعلتتتم الم

 التوهي  األمثا.

  تشتتتجيو اللتتترا علتتتت العمتتتا التعتتتاومي التتتذأ يتتتتيح ل تتتم لرصتتتة ماتتتا اللبتتترات والتصتتتورات
 الصحيحة المرتبلة بالمااغيم البرتية موضو االغتمام.

 الفرض الثالث:
ات درجات التلبياي  يمص الارض الثالث علت وجود لروث ذات داللة احصا ية بي  متوسل

الابلي والبعدأ لي التبار التصورات الللا للمااغيم البرتية الارعية لعلم البيا  لصالح 
 التلبيث البعدأ، لد  لرا الارقة الرابعة تلصص اللاة العربية ببلية التربية ببم اق

 وللتحاث م  صحة الارض الر يا الثالث قام الباحث بحساا قيمة )ت( م  لرا حدمة
 لعيمة الدراسة ، والجدوا التالي يوضح ذلك: SPSSالبرام  اإلحصا ية 

 (3جدوا ) 
يوضتتتح الاتتترث بتتتي  متوستتتلي درجتتتات التلبياتتتي  الابلتتتي والبعتتتدأ اللتبتتتار التصتتتورات 

 الارعية لد  لرا شعبة اللاة العربية ببلية التربية ببم ا الللا للمااغيم البرتية
االمحرا   المتوسل التلبيث الما وم البرتي

 المعيارأ

 قيمة )ت(
 

مستو  
 الداللة

حجم 
 التاثير

 0.88 0.01 23.64 0.40 0.20 الابلي التشبيه

 0.96 2.89 البعدأ

 0.90 0.01 26.13 0.45 0.28 الابلي التشبيه المرسا

 0.95 3.20 البعدأ

 0.90 0.01 26.81 0.57 0.39 الابلي التشبيه المؤبد

 0.79 3.24 البعدأ

 0.79 0.01 16.77 0.53 0.34 الابلي التشبيه المجما

 1.18 2.68 البعدأ

 0.87 0.01 22.85 0.40 0.20 الابلي التشبيه الماصا

 0.97 2.97 البعدأ

 0.90 0.01 25.69 0.04 0.15 الابلي التشبيه البليغ

 0.11 3.13 البعدأ

 0.92 0.01 29.59 0.39 0.15 الابلي التشبيه التمثيلي

 0.77 3.23 البعدأ

 0.90 0.01 26.69 0.41 0.17 الابلي التشبيه الضممي

 0.86 3.19 البعدأ
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االمحرا   المتوسل التلبيث الما وم البرتي
 المعيارأ

 قيمة )ت(
 

مستو  
 الداللة

حجم 
 التاثير

 0.89 0.01 24.24 0.37 0.16 الابلي التشبيه المالوا

    0.93 3.19 البعدأ 

 0.90 0.01 26.88 0.37 0.16 الابلي المجاد اللاوأ

    0.84 3.23 البعدأ 

 0.91 0.01 27.03 0.34 0.13 الابلي االستعارة

 0.90 3.30 البعدأ

االستعارة 
 التصريحية

 0.89 0.01 24.75 0.34 0.13 الابلي

 1 3.21 البعدأ

 0.88 0.01 23.70 0.37 0.16 الابلي االستعارة المبمية

 0.96 3.17 البعدأ

 0.91 0.01 27.88 0.36 0.15 الابلي االستعارة األصلية

 0.83 3.17 البعدأ

 0.89 0.01 25.34 0.40 0.16 الابلي االستعارة التبعية

 0.90 3.27 البعدأ

 0.89 0.01 24.83 0.39 0.13 الابلي االستعارة المرشحة

 0.93 3.36 البعدأ

 0.89 0.01 24.83 0.38 0.13 الابلي االستعارة المجردة

 0.93 3.36 البعدأ

 0.93 0.01 31.59 0.31 0.10 الابلي االستعارة المللاة

 0.86 3.41 البعدأ

 0.90 0.01 26.62 0.47 0.20 الابلي االستعارة التمثيلية

 0.89 3.23 البعدأ

 0.93 0.01 32.88 0.39 0.19 الابلي المجاد المرسا

 0.76 3.54 البعدأ

المجاد المرسا 
 عرقته السببية

 0.90 0.01 26.69 0.41 0.17 الابلي

 0.86 3.19 البعدأ

 0.92 0.01 30.04 0.47 0.27 الابلي المجاد المرسا 

    0.81 3.46 البعدأ عرقته المسببية

 0.81 0.01 17.61 0.45 0.23 الابلي المجاد المرسا 

    1.17 2.93 البعدأ عرقته الجد ية

 0.83 0.01 18.95 0.38 0.17 الابليالمجاد المرسا 
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االمحرا   المتوسل التلبيث الما وم البرتي
 المعيارأ

 قيمة )ت(
 

مستو  
 الداللة

حجم 
 التاثير

 1.05 2.73 البعدأ عرقته البلية

 0.76 0.01 15.51 0.48 0.21 الابلي المجاد المرسا 

    1.18 2.75 البعدأ اعتبار ما با 

باعتبار ما المجاد 
 سيبو 

 0.84 0.01 19.45 0.35 0.26 الابلي

 1.03 2.93 البعدأ

المجاد عرقته 
 المحلية

 0.85 0.01 20.21 0.49 0.24 الابلي

 1.09 3.16 البعدأ

المجاد عرقته 
 الحالية

 0.83 0.01 18.91 0.43 0.20 الابلي

 1.17 2.84 البعدأ

 0.85 0.01 20.95 0.29 0.95 الابلي البماية

 1.13 2.91 البعدأ

لاعليتتة برمتتام  الدراستتتة الحاليتتة لتتي تصتتتويا التصتتورات الللتتتا  (.)يتضتتح متت  الجتتتدوا  
لتتتد  لتتترا شتتتعبة اللاتتتة  0.01للماتتتاغيم البرتيتتتة الارعيتتتة المرتبلتتتة بعلتتتم البيتتتا  عمتتتد مستتتتو  

، وغتو معامتا تتاثير 0.93التت  0.75العربية ببلية التربية ببم ا، وتراور حجم تاثير البرمام  بتي 
علتتت لاعليتتة برمتتام  الدراستتة الحاليتتة وتصتتويبه ألممتتال الا تتم الللتتا  و التصتتورات   قتتوأ يلمتت 

المالولتتة لتتد  اللتترا المعلمتتي ، وتتاتتث غتتذه المتيجتتة متتو متتتا   بعتتض الدراستتات مثتتا: دراستتة 
ودراستتة بيتتم  ، 2007ستتمة   حمتتدودراستتة  ، 2005ودراستتة بيتتومي ستتمة ، 2005د ستتمة محمتتو 
King  دراستتتة ستتتليبرج ، و 2012ستتتمة  جبتتتر، ودراستتتة 2011ستتتمة  ودراستتتة بمامتتتة، 2008ستتتمة

Syalberg  ويتاث ذلك مو ما ورد م  الار مهرأ  ،2013ودراسة الدغرامي سمة  ،2012سمة
وغتتتتتو    التصتتتتتورات الللتتتتتا عبتتتتتارة عتتتتت  عتتتتترض قابتتتتتا للعتتتتترج والتاييتتتتتر اذا اتبعتتتتتت اللرا تتتتتث 
واإلستتتتراتيجيات الاعالتتتةق لتاييتتتر البميتتتة المعرليتتتة لتتتي  ذغتتتا  اللتتتراق ألمتتته لتتتو لتتتم يتتتتم عتتترج 

ات عمليتة بما يتة التصورات الللا لسو  يؤدأ ذلك الت تااقم تاق حيتث ا  تبتوي  غتذه التصتور 
يتتتم بمتتا  غتتذه التصتتورات بعضتت ا لتتوث بعتتض بالبمتتا ، وتتتدداد تعايتتًدا بمتترور التتدم ، وبلمتتا ادداد 
تعاد غذه التصورات دادت صعوبة عرج ا، ولاصة مو اللرا المعلمي ، حيث ستيمالو  غتذا 

 الللل واللبا للرب م بعد ذلك، وم  ثم ستبو  الللورة والمشبلة  ببر.
 احث المتيجة الساباة الت ما يلي: ويعدو الب 

  :استماد برمام  الدراسة الحاليتة علتت استتراتيجيتي  مت  استتراتيجيات التاييتر الما تومي وغمتا
ستراتيجية الصرام المعرلتي، ومتا  حدثتته بتا استتراتيجية مت  دور  استراتيجية المتشاب ات، وا 

ه التشتتتابه بتتتي  الماتتتاغيم ماتتتاير لأللتتتر ، لإستتتتراتيجية المتشتتتاب ات قامتتتت علتتتت تحديتتتد  وجتتت
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البرتية الملتلاة، بيمما استراتيجية الصرام المعرلي قد  حدثت حالة مت  التمتاقض المعرلتي 
 بي  ما يعرله اللالا بالاعا ع  غذه المااغيم وبي  التصور الصحيح ل ا.

   تضتتتمي  اجتتترا ات اإلستتتتراتيجية الماترحتتتة االعتمتتتاد علتتتت األمثلتتتة الصتتتحيحة التتتتي تتضتتتم
الصتتحيح للما تتوم البرتتتي، و مثلتتة  لتتر  تتضتتم  التصتتورات الللتتا والماارمتتة بتتي   التصتتور

 غذه األمثلة وتلك.

  تحديتد الستتمات المميتدة للبيعتتة بتتا ما تومق للتارقتتة بتي  الماتتاغيم بمتتا  علتت غتتذه الستتمات  و
والتتتتي تشتتتعره  Cognitive Gapاشتتتعار اللتتترا بوجتتتود لجتتتوة معرليتتتة متتتو  ،اللصتتتا ص

ض األشتتتيا  المااتتتودة لتتتي بميتتتته المعرليتتتة عتتت  الما تتتوم البرتتتتي التتتذأ بوجتتتود شتتتي   و بعتتت
 يدرسه، وذلك م  لرا لرر مجموعة م  األس لة التي تشعرغم ب ذه الاجوات.

  عاتتتد ماارمتتتة بتتتي  متتتا يعرلتتته اللالتتتا بالاعتتتا عتتت  الما تتتوم البرتتتتي، وبتتتي  المعرلتتتة الجديتتتدة
،  و Graphic Organizersاعداد متمهم رستومي وذلك م  لرا  ،المتصلة ب ذا الما وم

جتتدوا يوضتتح ليتته الجوامتتا المشتتتربة بتتي  الماتتاغيم البرتيتتةق لتوضتتيح العرقتتات الملتلاتتة  
 ل ذا الما وم، وتوضيح اللصا ص  و السمات المميدة لبا مم ا.

  َشتتتُ  متتت  لرل تتتا عتتت  التصتتتورات المرتبلتتتة تبليتتت  اللتتترا بالعديتتتد متتت  األمشتتتلة التتتتي ُيب 
 لمااغيم البرتية المتصلة بعلم البيا ، ومحاولة تلبيا م ل ذه المااغيم تلبيًاا عملًيا.با

  تضتتمي  برمتتام  الدراستتة  مشتتلة تحليليتتة، تاتتوم علتتت تحليتتا  ربتتا  الما تتوم البرتتتي تحلتتيًر
 وهياًياق لتعي  اللرا علت معرلة  جدا  غذا الما وم وعماصره.

 التعليميتتتة التتتي تضتتم  الما تتتوم البرتتتي، وتمتتوم غتتتذه  تضتتمي  البرمتتام  العديتتتد متت  األمثلتتة
 األمثلة بي  الشواغد الشعرية والمثريةق لتدريا اللرا علت حس  التمييد بيم ا.

  معاومتتتة اللتتترا علتتتت حتتتا التمتتتاقض التتتذأ يعترضتتته، بتاتتتديم لرصتتتة واليتتتة حتتتوا الما تتتوم
 البرتي، تتضم  اللصا ص والسمات المميدة لبا ما وم.

 ا التاتتتتويم المتبعتتتة لتتتتي البرمتتتام  بتتتي  تحديتتتتد الما تتتوم البرتتتتتي، وتبيتتتا   ربامتتتته متتتوم  ستتتاليت
 وعماصره، وبي  تلبيث غذه المااغيم تلبيًاا عملًيا.

لتتي ضتتو  المتتتا   الستتاباة تبتتو  الدراستتة الحاليتتة قتتد حااتتت ال تتد  مم تتا وغتتي تصتتويا 
شتعبة اللاتة العربيتة ببليتة التصورات الللا للمااغيم البرتية المرتبلتة بعلتم البيتا  لتد  لترا 

 التربية ببم ا، ولي ضو  المتيجة الساباة يمب  التوصية باآلتي:
 

 توصيات الدراسة ومقتر اتها
 استماًدا الت متا   الدراسة الساباة يمب  للباحث التوصية بما يلي:

  ضتترورة االستتتاادة متت  برمتتام  الدراستتة الحاليتتة لتتي بمتتا  بتترام  مماثلتتةق لتصتتويا التصتتورات
 الللا للمااغيم البرتية  و لمااغيم لاوية  لر .
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   ضرورة التابيد علت اللصا ص المميدة للمااغيم البرتيتة )البيتا ، والبتديو، والمعتامي(  ثمتا
 دراسة اللرا المعلمي  للماررات البرتية.

  يمباي قبا تدريا المااغيم البرتية    يبشت  المعلمتو  التصتورات الستاباة التتي توجتد لتي
 لبمية المعرلية لد  اللرا، وتصويب ا قبا البد  بشرر الموضوم.ا

  االغتمتتتتام بتتتتتدريا اللتتتترا والمعلمتتتتي  علتتتتت تشتتتتليص غتتتتذه التصتتتتورات، وذلتتتتك بإمتتتتدادغم
 .باألدوات العلمية التي تباا ل م ذلك

 بإستتتراتيجيات التاييتتر الما تتومي التتتي تباتتا ل تتم  تصتتويا غتتذه التصتتورات  المعلمتتي  امتتداد
 .لد  لرب م ا    يتااقم  مرغاوعرج ا قب

   ضتتترورة تضتتتمي  ممتتتاغ  البرتتتتة العديتتتد متتت  األمشتتتلة التتتتي تباتتتا للمعلمتتتي  البشتتت  عتتت
 المعرلة الابلية  و  الساباة التي توجد لي البمية المعرلية لللرا.

  تضتتمي  استتتراتيجيتي المتشتتاب ات والصتترام المعرلتتي لتتي  دلتتة المعلمتتي ق حتتتت يتستتمت ل تتم
 اجرا ات با استراتيجية لي تصويا غذه التصورات لي  ذغا  اللرا. االستاادة م 

   ضتترورة    يبتتو  لللتترا دورال لتتي تصتتويا تصتتورات م باماستت م عتت  لريتتث بتتذا مديتتد متت
 الج دق لتشبيا بميت م المعرلية بماً  علت المعرلة الجديدة.

 ة بتتالتعليم العتتام ضتترورة    تتضتتم  ماتتررات البرتتتة بتتالتعليم العتتالي وممتتاغ  تعلتتيم البرتتت
 ماارمات بي  المااغيم البرتية م  ج ة، وتحليا ألربا  الما وم البرتي م  ج ة  لر .    

  ضتتتترورة اعتتتتداد  للتتتتا للماتتتتاغيم البرتيتتتتة، تاتتتتوم علتتتتت تحديتتتتد الماتتتتاغيم البرتيتتتتة الر يستتتتة
با وعرقات تتا بالماتتاغيم الارعيتتةق بمتتا يعتتي  علتتت ل تتم اللتترا لبتتا ما تتوم، وياتتي م متت  اللتت

تشجيو اللرا علت التعلم المشل والسيما التعلم التعاومي الذأ يستاعد اللترا لتي و  ،بيم ا
 ماا معارل م وتصورات م العلمية الصحيحة حوا المااغيم البرتية الت  تراب م.

  ضرورة الحرص علت تلبيث المااغيم البرتية لي بتابات و عماا  دبية راقيةق ألمه ال قيمة
 لحاه اللرا ل ذه المااغيم دو  تلبيث لعلي ل ا.  

ولتتي ضتتو  متتتا   الدراستتة الحاليتتة وتوصتتيات ا يمبتت  اقتتترار مجموعتتة متت  المشتتروعات 
 البحثية التي يمب  اجراؤغا لي غذا الميدا  بما يلي:

اجتترا  دراستتة ماارمتتة بتتي  التصتتورات الللتتا للماتتاغيم البرتيتتة بتتي  لتترا المرحلتتة الثامويتتة  (1
 واللرا المعلمي  ببليات التربية.

لتتد   والبيتتا  دراستتة تشليصتتية للتصتتورات الللتتا للماتتاغيم المرتبلتتة بعلمتتي المعتتامي والبتتديو (5
 لرا المرحلة الثاموية.

البرتيتتتة لتتتد  معلمتتتي اللاتتتة العربيتتتة بمراحتتتا  دراستتة تشليصتتتية للتصتتتورات الللتتتا للماتتتاغيم (.
 التعليم العام.
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لاعلية استتراتيجية المتشتاب ات لتصتويا التصتورات الللتا للماتاغيم البرتيتة المرتبلتة بعلتم  (4
 المعامي لد  لرا المرحلة الثاموية.

لاعلية استراتيجية الصترام المعرلتي لتصتويا التصتورات الللتا للماتاغيم البرتيتة المرتبلتة  (2
 بعلم البديو لد  لرا المرحلة الثاموية.

بمتتا   للتتا مدرستتي لممتتاغ  تعلتتيم البرتتتة بالمرحلتتة الثامويتتة، و ثتتره علتتت ابتستتاا الماتتاغيم  (9
 البرتية.

بمتتتا  برمتتتتام  قتتتتا م علتتتتت استتتتتراتيجيات المهريتتتتة البما يتتتتة لعتتتترج التصتتتتورات الللتتتتا للماتتتتاغيم  (7
 لتربية.البرتية لد  لرا شعبة اللاة العربية ببليات ا

 ثر التااعا بي  بعض استتراتيجيات التتدريا لتصتويا التصتورات الللتا للماتاغيم البرتيتة  (9
 لد  اللرا ملتلاي السعة العالية بشعبة اللاة العربية ببليات التربية.
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 – 170، الجمعيتة المصترية للاترا ة والمعرلتة ، ص ص والمعرلة، العدد الرابتو والستتو 
206  . 
( : العرقتتتة بتتتي  المعرلتتتة البرتيتتتة واستتتتلدام ا لتتتي 2001عبتتتد اه عبتتتد الحميتتتد ) ،عبتتد الحميتتتد

العتتدد  ،الاتترا ة والمعرلتتةالتعبيتتر اإلبتتداعي البتتتابي لتتد  لتترا المرحلتتة الثامويتتة. مجلتتة 
 .46 – 1ص ص  ،الجمعية المصرية للارا ة والمعرلة ،السابو

الماتاغيم لاعلية استلدام الممهمات المتادمة لي تمميتة (. 2008عسيرأ، لالمة شعبا  محمد )
. رستتتالة ماجستتتتير )تيتتتر ممشتتتورة(، بليتتتة البرتيتتتة لتتتد  لالبتتتات الصتتت  األوا الثتتتاموأ

 التربية للبمات، جامعة الملك لالد.
تعلتيم العلتوم لتي ضتو  ثاالتة (. 2011علياة، حمدأ  بو الاتور، وسترور، عايتدة عبتد الحميتد )

 ات.. الااغرة: دار المشر للجامعالجودة : األغدا  واإلستراتيجيات
استتتراتيجيات تصتتويا (. 2010عليتتو، محمتتد مجيتتا مصتتلات، ومحمتتود، عبتتد التترادث ملتتتار)

 . الااغرة : دار الابر العربي.  ممال الا م الللا لي العلوم والتربية اإلسرمية
التتتتتتدريا والتتتتتتعلم بالتتتتتدمام ذأ (. 2009عاامتتتتتة، عتتتتتدو استتتتتماعيا، والجتتتتتيش، يوستتتتت  ابتتتتتراغيم )

 ار الثاالة للمشر والتوديو.األرد : د –. عما  الجامبي 
الايتاا والتاتويم التربتوأ والماستي:  ساستياته، وتلبيااتته، (. 2000عرم، صرر التدي  محمتود )
 . الااغرة: دار الابر العربي.وتوج اته المعاصرة

 ثتتتتر دورة التتتتتعلم ولتتتترا ل الماتتتتاغيم واألحتتتتداث (. 2011علتتتتي، اقبتتتتاا ملشتتتتر عبتتتتد الصتتتتاحا )
األرد  : دار صتتتتاا   –. عمتتتتا  اتتتتاغيم الجاراليتتتتة اللال تتتتةالمتماقضتتتتة لتتتتي تصتتتتحيح الم

 للمشر والتوديو. 

 . دمشث: مؤسسة الرسالة.اتجاغات حديثة لي تدريا اللاة العربية(. 2002عممار، سام )

http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6242
http://du.opac.mandumah.com.ezp.ud.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=6242
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مستتتتتويات تحصتتتتيا لتتتترا الثامويتتتتة العامتتتتة للماتتتتاغيم المحويتتتتة  .(1989 حمتتتتد عبتتتتده ) ،عتتتتوض
. رستتتالة ماجستتتتير )تيتتتر العرقتتتات المحويتتتة والبرتيتتتةوالبرتيتتتة وعرقت تتتا بتتتالتمب  متتت  

 جامعة لملا. ،ممشورة( بلية التربية
(.  ثتتتر  ممتتوذجي داميتتتاا ودراياتتتر لتتتي ابتستتتاا الماتتتاغيم 2011الاريبتتاوأ، دغتتتور بتتتاهم ممتتتاتي )

مجلتة بليتة التربيتة األساستية بالبويتت، البرتية لد  لالبتات الصت  اللتاما األدبتي . 
 . 326 – 297، ص ص  والستو العدد التاسو 

 ثر تدريا المااغيم البرتية باستلدام ُ مموذج غيلدا تابتا (. 2005الاضبا ، سرم ماجي باقر )
، رستالة ماجستتير لي التحصيا واالستباا  لد  للبة قسم اللاة العربيتة لتي بليتة التربيتة

 )تير ممشورة(، بلية التربية بميسا ، جامعة البصرة.
(.  ثتتر استتتلدام لترا ل الماتتاغيم لتتي ابتستتاا 2012بتتاهم، وعلتتي، ايمتا  حستت  )لمتدأ،  ستتما  

مجلتتتتتة الاتتتتتتح العراقيتتتتتة، العتتتتتدد الماتتتتتاغيم البرتيتتتتتة لتتتتتد  لالبتتتتتات المرحلتتتتتة اإلعداديتتتتتة. 
 .46 – 1، ص ص اللمسو 

الماتتتتاغيم الديميتتتتة اإلستتتترمية : (. 2008قاستتتتم، محمتتتتد جتتتتابر، ومحمتتتتود، عبتتتتد التتتترداث ملتتتتتار )
 . الااغرة : عالم البتا.   ص ا، وتمميت اتحديدغا، وتشلي

(. لعاليتتة استتتلدام ممتتوذج دا تترة التتتعلم حاستتوبًيا لتتي 2005قمتتاوأ، شتتابر عبتتد العهتتيم محمتتد )
مجلتتة تعتتديا الماتتاغيم العاديتتة البديلتتة للماتتاغيم العاديتتة اإلستترمية لتتد  لاتتا المدرستتة. 

رية للاترا ة والمعرلتة، ص ص ، الجمعية المصالارا ة والمعرلة، العدد الحادأ واألربعو 
50 – 98. 

 ثر استلدام استراتيجية لترر األست لة لتي عترج األللتا  (. 2011بمامة، محمد سلما   حمد )
. رستتتالة دبتتتتوراه)تير ممشتتتورة(، بليتتتة المااغيميتتتة البرتيتتتة لتتتد  للبتتتة المرحلتتتة الثامويتتتة

 الدراسات العليا، الجامعة األردمية. 
(. تمميتة 2010، سمير يوما، والبمدرأ، عبتد اه عبتد الترحم  )المحبوا، شالي ل د، وصرر

الماتتتتاغيم البرتيتتتتتة البديعيتتتتتة لتتتتد  لتتتتترا بليتتتتتة التربيتتتتة األساستتتتتية بالبويتتتتتت باستتتتتتلدام 
مجلتتة دراستتات تربويتتة واجتماعيتتة، المجلتتد الستتادا عشتتر، استتتراتيجية التتتعلم التعتتاومي. 

 .    391 -365ص ص  العدد الثالث،
(. لعاليتة استتراتيجية ماترحتة للتايتر الما تومي لتي تصتويا 2005دث ملتتار )محمود، عبد الترا

التصتتورات الللتتا عتت  بعتتض الماتتاغيم المحويتتة لتتد  ترميتتذ الصتت  الثتتامي اإلعتتدادأ . 
،  المجلة العلمية لبلية التربية ، جامعة  سيول ، المجلد الواحد والعشرو  ، العدد األوا

 . 89 – 48ص ص 
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مشتتتبرت تعلتتتيم البرتتتتة لتتتي المرحلتتتة الثامويتتتة بستتتللمة (. 1995الم )المعشتتتمي، محمتتتد بتتت  ستتت
. رستتالة ماجستتتير )تيتتر ممشتتورة( ، بليتتة التربيتتة  ُعمتتا : تشليصتت ا وماترحتتات عرج تتا

 والعلوم اإلسرمية ، جامعة السللا  قابوا.
عمد (. لاعلية  مموذج باري  لي ابتساا المااغيم البرتية 2012الموسوأ، حيدر داما باهم )

 –913ص  (،200مجلتتتة األستتتتاذ العراقيتتتة، العتتتدد )لتتترا الصتتت  اللتتتاما األدبتتتي. 
944 . 

(.  ثتتر استتتراتيجية دورة التتتعلم لتتي تمميتتة الماتتاغيم البرتيتتة لتتد  2009موستتت، محمتتد محمتتود )
للبتتتة قستتتم التربيتتتة تلصتتتص اللاتتتة العربيتتتتة بجامعتتتة الحصتتت  بدولتتتة اإلمتتتارات العربيتتتتة 

(، الجمعيتة المصترية للاترا ة والمعرلتتة، ص 95والمعرلتة، العتتدد )مجلتة الاترا ة المتحتدة. 
 .   84 – 14ص 

لاعلية لرياة االبتشتا  الموجته لتي تمميتة بعتض الماتاغيم (. 1997المشار، مبي ة علت محمد )
. رستتالة ماجستتتير )تيتتتر ممشتتورة( ، بليتتتة  البرتيتتة لتتد  لتتترا الصتت  األوا الثتتتاموأ

 التربية ، جامعة لملا.
 لرا تتتث تتتتدريا البرتتتتة واألدا والتعبيتتتر: بتتتي  التمهيتتتر(. 2004، ستتتعاد عبتتتد البتتتريم )التتتوا لي

 األرد : دار الشروث. –. عما  والتلبيث
: ماتتررات اللاتتة العربيتتة: FOEPمشتتروم تلتتوير بليتتات التربيتتة (. 2005ودارة التعلتتيم العتتالي )

 الااغرة: مشروم تلوير التعليم العالي. التوصي  والمحتو .

لاعليتة برمتام  بمبيتوترأ متعتدد الوستا ل لتي تصتويا (. 2005ميا حامد عبد الحميد )ودة، ل
التصتتورات الديميتتة وتمميتتتة التتوعي التتديمي لتتتد  لتترا المرحلتتة الثامويتتتة الاميتتة المعتتتاقي  

 . رسالة دبتوراه )تير ممشورة(، بلية التربية، جامعة األدغر.سمعيًا
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PROGRAM FOR CORRECTING THE ALTERNATIVE 
CONCEPTIONS OF RHETORICAL CONCEPTS RELATED 

BY EL BAYAN SCIENCE AMONG THE ARABIC LANGUAGE 

SECTION STUDENTS IN BENHA FACULTY OF EDUCATION 

Dr. Maher Shaban Abd El Bary 

Faculty of Education, Benha University, Egypt  
 

 Abstract: The Study aimed at building program for correcting 

the alternative conceptions of rhetorical concepts related by El Bayan 

science among the Arabic language section students in Benha faculty of 

education. To achieve this objective, The Researcher prepared a list of 

rhetorical concepts related by El Bayan science and a diagnostic test to 

measure this concepts for Arabic language section students in Benha 

faculty of education, and building the program based on cognitive 

conflict strategy & analogy strategy for correcting the alternative 

conceptions of rhetorical concepts related by El Bayan science among 

the Arabic language section students in Benha faculty of education, The 

Study results revealed that the students in fourth year have many 

alternative conceptions of rhetorical concepts related by El Bayan 

science, the suggested program was effective in correcting the 

alternative conceptions of rhetorical concepts related by El Bayan 

science in general & correcting it in particular sub rhetorical concepts 

related by El Bayan science among the Arabic language section 

students in Benha faculty of education, The researcher recommended 

that the students in faculties education should training to diagnosis the 

alternative conceptions of rhetorical concepts related by El Bayan 

science & training them to correct this the alternative conceptions of 

rhetorical concepts by using conceptual change strategies, The Study 

suggested some research projects that can be carried out in the field of 

correcting the alternative conceptions of rhetorical concepts in Arabic 

language section students. 

 Keywords: Rhetorical Concepts, the Alternative Conceptions، 

El Bayan Science, Conceptual Change Strategies, Arabic Section in 

Faculty of Education. 




