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 مستخلص

ياء فيي تنميية المفيردات القرآنيية ليدى متعلميي اللغية العربيية : استخدام قصص األنبعنوان البحث
 الناطقين بغيرها، وتأثيرها على فهم النص القرآني

هدف هذا البحث إلى تنمية المفردات القرآنية ومهاااات فهاا الانص القرآناى لادل متعلماى الل اة 
 توسط، وذلك باستخدام وحدة مقترحة من قصص األنبياء.العربية الناطقين ب يرها فى المستول الم

وقد اساتلمم ذلاك دااساة نةرلاة لادبياات والبحاور والدااساات ذات الصالة بموثاو  البحاث 
الحالى، وتا تناولها فى الفصل الثانى من فصول البحث. وفى الفصل الثالث عرثا  ددوات البحاث 

 وإجراءاته، وشمل :
 رآنية ومهــااات فها النص القرآنى التاى تساعى الوحادة المقترحاة إعداد قائمتين بالمفردات الق

 لتنميتها لدل الدااسين.
 .إعداد اختباالن، دحدهما فى المفردات القرآنية، واآلخر فى فها النص القرآنى 
  إعداد وحدة مقترحة فى قصاص األنبيااء لتنمياة المفاردات القرآنياة وفهاا الانص القرآناى لادل

 الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط. متعلمى الل ة العربية
 .اختياا مجموعة البحث من متعلمى الل ة العربية الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط 
  تطبيق اختبااي المفردات وفها النص القرآنى على مجموعة البحث قبليا، ثاا تادالا الوحادة

 ا المجموعة.المقترحة، ثا تطبيق االختباالن مرة دخرل تطبيقا بعدلا على نف
وبعد المعالجة اإلحصائية لداجات التطبيقين القبلى والبعدي، تاا التولال إلاى عادد مان النتاائ  
التى ُعرث  ونوقش  فى الفصل الرابع، وكان من دهمها: ثبوت فاعلية الوحدة المقترحة فاى تنمياة 

 المفردات القرآنية ومهااات فها النص القرآنى.
دا من التوليات والمقترحات فى ثاوء النتاائ  التاى تاا التولال وقد قدم البحث فى النهالة عد

 إليها.
 

Abstract 
Title of research: Using The Stories of The Prophets In Developing 
Qur'anic Vocabulary for The Learners of Arabic as a Foreign 
Language and Their Influence on Understanding The Qur'anic Text. 
This research aimed at developing Qur'anic vocabulary and skills of 
understanding the Qur'anic text for the learners of Arabic as a foreign 
language in the intermediate level, through using a unit in the stories of 
the prophets. 
This entailed theoretical research of related literature shown in chapter 
two of this research. This survey of related literature aimed at reaching a 
philosophical basis for the study and a list of Qur'anic words and another 
list of the skills of understanding the Qur'anic text.  
Chapter three with research tools and procedures has included: 

 Preparing a list for the Qur'anic words that are suitable for the 
learners of Arabic language as a foreign languae for Islamic 
purposes in the intermediate level. 

 Preparing a list for the skills of understanding the Qur'anic text that 
are suitable for the learners. 

 Building the suggested unit in the stories of prophets. 

 Applying two pre-tests in Qur'anic words and skills of understanding 
the Qur'anic text. 

 Teaching the proposed unit to the research group. 

 Applying two post-tests in Qur'anic words and skills of 
understanding the Qur'anic text. 
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After analyzing the collected data statistically, it was found that the 
proposed unit in the stories of the prophets was effective in developing 
Qur'anic vocabulary and the skills of understanding Qur'anic text for the 
learners of Arabic as a foreign language. 
 
Some recommendations and suggestions were presented in the light of 
research results. 

 تحديدها وخطة دراستها –أوال: المشكلة 
 المقدمة: -أوال

الل ة العربية لتكون ل ة كتابه الخالاد، فصااات باذلك مميامة عان  يرهاا مان  الطفى هللا 
الل ات. وبفضل اإلسالم انتشرت العربية فى كافة األنحاء، وسعى الناس إلى تعلّمها، حتى لاات 

 ة القرآن والدلن.ل ة العلا والحضااة، إلى جانب كونها ل 
الل ااة العربيااة وعاااء لثقافااة عالميااة تعاادت حاادود منطقتهااا، وتعبياار عاان حضااااة »ولهااذا فاا ن 

آثااها مختلا  داجااء المعماواة، وساعدت بثمااهاا البشارلة جمعااء، كماا دنهاا دداة  عةيمة شمل 
« ونةمهااووسايلة ألداء شاعائرها، وإعاالن كلمتهاا، ولايا ة مبادئهاا  لتبليغ اسالة خاتماة عاماة،

(13، 2006)اشدي طعيمة ومحمود الناقة، 
 
. 

وفى هذا العصر، تتنو  مقالد الرا بين فى تعلا العربية من الناطقين بل ات دخرل، وتتعدد 
ان د راُثاه اقتصاادلة، إلاى  ان لتعلمهاا أل اراا سياساية، وهنااأ من د راثها من ذلك، فهنالاك من

ُا القرآن الكرلا علاى وجاه الخصاوا، الهادفن  ير ذلك، لكن تةل األ راا الدلنية عموما، وفه
ب يار الل اة ف ناه  األول وال الة األها لمتعلمى العربياة النااطقين ب يرهاا، خصولاا مان المسالمين.

العربيااة ال لمكاان الولااول إلااى فهااا القاارآن، وتاادبّر معانيااه، وتااذو  جمالياتااه، وإدااأ إعجااا  ، 
عااجمة عان نقال معاانى القارآن ؛ ف نهاا تبقاى بياةوالترجمة ال لمكان دن تكاون بادلال عان تعلاا العر

 .السامية
ولما كان األمار كاذلك، كاان مان دوجاب الواجباات علاى العارم دن لتحملاوا مساووليتها نحاو 
خدمة ل ة القرآن، ولبذلوا كل ما لستطيعون من جهود فاى سابيل تيساير تعلّمهاا للارا بين فاى ذلاك 

 من المسلمين و يرها.
الواجاب دن توثاع احتياجاات الدااساين فاى الحسابان عناد بنااء  ومن ناحية دخارل، فا ن مان

المناه  وتصميمها، بحياث لكاون المانه  ملبياا لتلاك االحتياجاات، ومحققاا لاهاداف التاى لساعون 
  إليها؛ ف ن ذلك له دوا  فى  لادة دافعيتها.

قاد ددت إلاى وهذ  المراعاة الحتياجات الدااسين المختلفاة فيماا لتعلاق باتعلمها لل اة األجنبياة 
ظهوا مجال جدلد هو "تعليا الل ة أل راا خالاة"، وفياه لكاون الادااس وحاجاتاه هماا محاوا 
عملية التعليا، فليا ال را هنا تعليا الل ة بصافة عاماة وشااملة، بال لكاون التركيام علاى جاناب 

 معين من الل ة لحتاج إليه الدااس من دجل لتحقيق  را معين.
، لركام المقارا علاى سلسالة مان العنالار الل ولاة المختاااة، الةفعند تعليا الل ة أل راا خ

ومجموعة خالة من استعماالت الل اة، ف ناه لايا مطلوباا مان الماتعلا دن لاتقن نةاام الل اة كلاه كاى 
لتمكن من استخدامها، ولهذا تُختاا عنالر الل ة من خالل النةام الواساع لل اة، ولاتا تجمئتاه ليقابال 

 (.414، 2011)مختاا الطاهر،  الحاجات الخالة للمتعلا
التعارف علاى معانيهاا مان العوامال الرئيساة  دالمكونات الرئيساة للانص، ولعاوالمفردات من 

الموثرة فى عملية التقاط المعنى مان األفكااا التاى وادت لاراحة دو ثامنا فاى الانص المقاروء، 
ر حجا الحصيلة الل ولاة علاى فالعالقة بين الحصيلة الل ولة للقاائ والقراءة عالقة متبادلة؛ إذ لوث
 .(106، 2010فها المقروء، وتمداد الحصيلة الل ولة نتيجة القراءة )هانى فراج، 

ها لبادو دمارا ال  ناى عناه فاى دي كبير من كاف ن مساعدة المتعلمين على اكتسام لذلك، نةرا و
لمفاردات لاادل برناام  تعليماى لل اة، ولهااذا السابب فا ن عمليااة تصاميا مانه  مانةا إلثااراء حصايلة ا

                                                 
 متبوعرا بمرنة الن،رر، ثرا رقرا ال ر حة ثنائيرا على ذكرر امرا المفلر  من المراجع العربية اعتمد البحث في توثيق االقتباس ،

 .منة الن،ر، ثا رقا ال  حة، ومن المراجع األجنبية على ذكر لقب المفل ، متبوعا بالمقتبس منها
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 ,Parvareshbar & Ghoorchaei, 2016)المتعلماين ال باد ودن تا تى فاى مقدماة األولولاات 
1476). 

لكاان اختياااا المفااردات لجااب دن لكااون وفااق معااالير محااددة دشاااا إلااى بعضااها )عبااد العملاام 
( إذ دكااد ثاارواة دال لخضااع اختياااا المااواد الل ولااة وترتيبهااا 242-241م، 2002العصاايلى، 

مها لآلااء الشخصية واالنطباعات العامة، بل لكون اختيااا علميا دقيقاا، فالكلماات لجاب دن وتقدل
تكون شائعة االستعمال والمعنى، ودن تقادم بشاكل تادالجى لبادد مان المعلاوم إلاى المجهاول، ومان 

 السهل إلى الصعب، ومن البسيط إلى المعقد.
ومن هنا كان  قوائا المفردات الشاائعة  ولعد معياا الشيو  من دها معالير اختياا المفردات.

ماان األهميااة بمكااان ألنهااا تساااعد واثااعى المناااه  فااى تحدلااد دي الكلمااات لنب ااى دن تعل ااا، وباا ي 
 ترتيب لمكن دن تقد م.

قااراءة القصااص إحاادل الطاار  التااى لكتسااب ماان خاللهااا مااتعلا الل ااة معرفااة مفرداتيااة  وتعااد
 النصوا سهلة االستيعامبير من ن لتعرا المتعلا لقدا كجدلدة. ولكن من دجل تحقيق ذلك ال بد د

لثبّا  إن ذلاك  إذ ؛رهاألن كثرة ظهوا الكلمة فى ساياقات  نياة لسااعد الطالاب علاى اساتبقائها وتاذكّ 
 (.Krashen, in: Parvareshbar & Ghoorchaei, 2016, 1481لدله ) الي تها ومعناه

لضارواي تحدلاد المهاااات المناسابة للدااساين، دما فيما لتعلق بالمهااات الل ولة، فا ن مان ا
والتى تساعدها على تحقيق هدفها من تعلا الل ة. ومن ثا ف ذا كان هدف متعلمى الل ة العربية مان 
الناطقين بل ات دخرل هو فها النص القرآنى، فمان الواجاب تنمياة المهاااات التاى لحتااجون إليهاا 

( دن تادالا مهاااات فهاا الانص القرآناى قاد 2005من دجل ذلك. ولهاذا دكاد بحاث )محماد بهااء، 
 ساعد المتعلمين على تدبرها لآللات القرآنية.

وكان للباحثين والمتخصصين جهودها من دجل تحدلد المهااات الال ماة لفهاا الانص القرآناى، 
والتى تختل  عن المهاااات الال ماة لفهاا النصاوا األخارل، وذلاك نةارا لطبيعاة الانص القرآناى 

إلهياا معجاما. وجااءت تلاك المهاااات فاى مساتولات مختلفاة: دفقياة تساتند إلاى وحادات بولفه نصاا 
 يات التفكير المتضمنة ومدل عمقها. ملالنص المكّونة له، وادسية تستند إلى ع

 بمشكلة البحث: اإلحساس -ثانيا
 على الر ا مما سبق توثيحه من دهمية المفردات فى برام  تعليا الل ة، وكذلك دهمية تنمية
مهااات فها النص القرآنى، ف ن الواقع لشير إلى وجود ثع  فى الحصيلة الل ولة من المفردات 
القرآنية لدل متعلمى الل ة العربية أل راا دلنية، وعادم العنالاة بتنميتهاا لادلها، وكاذلك مهاااات 

 فها النص القرآنى.
 وقد اتضح ذلك من خالل المصادا التالية: 

فهو لعمل فى ميدان تعليا الل اة العربياة للنااطقين ب يرهاا مناذ الخبرة الشخصية للباحث:  -1
دكثر من عشر سنوات، وقاد الحاأ دن الطاالم لقضاون دوقاتاا طوللاة قبال دن لباددوا فاى 
دااسااة مااا لتعلااق بالجانااب الاادلنى ماان مفااردات ومهااااات، مااع كااون ذلااك هااو  رثااها 

 األساسى من تعلا العربية.
العربياااة  دولااا  بضااارواة االهتماااام بتعلااايا فقاااد: نتاااائ  البحاااور والدااساااات الساااابقة -2

 ال را الدلنى. ومن ذلك:ما لتعلق بأل راا خالة، السيما 
وجااوم مراعاااة احتياجااات المتعلمااين ( الااذي دولااى ب2008بحااث )احااام  ناااتى،  -

من خالل إعداد منااه  خالاة بهاا تختلا  عان المنااه  الدلنياة  الناطقين ب ير العربية
 المقراة على العرم.

( الااذي دولااى ب عااداد باارام  ذات د ااراا متخصصااة 2012حااث )دحمااد حساان، ب -
 .ةلاجانب فى الل ة العربية، وببناء برنام  قائا على نصوا قرآنية مختاا

 :تضمن وقد  التجربة االستطالعية، -3
 وساوالها عانللعربية بهدف فها النصوا الدلنياة، إجراء مقابالت شخصية مع متعلمين  -

. وقد دظهرت إجاباتها دنها  ير ااثين عان تلاك المنااه ، لتى تقدم لهاادلها فى المناه  ا
 ودنها بحاجة إلى مناه  تساعدها فى الولول ألهدافها فى دقرم وق .

ب ارا  إجراء فحص مبدئى لعدد من الكتب المتداولة فى تعليا العربية للنااطقين ب يرهاا، -
وقاد  ارا دلناى. لماون العربياة للتعالاذلن الكش  عان مادل تلبيتهاا الحتياجاات الدااساين 
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ما لتجاهل النص القرآنى، ومنها ما لتا خر كثيارا  دظهرت نتائ  هذا الفحص دن ِمن الكتب
فااى االسااتعانة بالنصااوا الدلنيااة. ومنهااا مااا لركاام علااى قواعااد الل ااة، ولهماال تنميااة 

 صوا الدلنية.النالمفردات والمهااات التى لحتاج إليها المتعلا لفها 
 يد مشكلة البحث:تحد -ثالثا

تتحدد مشكلة البحاث فاى ثاع  حصايلة المفاردات القرآنياة لادل متعلماى العربياة أل اراا 
ولحااول البحاث الحاالى التصادي لهاذ   دلنية، وكذلك وجاود قصاوا لادلها فاى فهاا الانص القرآناى.

 :المشكلة من خالل اإلجابة عن السوال الرئيا التالى
تنمييية المفييردات القرآنييية لييدى لص األنبييياء قصيي بنيياء وحييدة قاعميية علييىس: كيييي يمكيين 

  متعلمي اللغة العربية الناطقين بغيرها، وما تأثيرها على فهم النص القرآني لديهم؟
 ولتفّر  من هذا السوال الرئيا األسئلة الفرعية اآلتية:

لمتعلمى العربية الناطقين ب يرها فى المستول : ما المفردات القرآنية المناسبة 1س
 ، والتى لمكن تقدلمها إليها خالل قصة النبى إبراهيا عليه السالم؟المتوسط

متعلمى الل ة العربية الناطقين ب يرها فى المناسبة للنص القرآنى فها ا: ما مهااات 2س
 المستول المتوسط؟

: ما دسا بناء وحدة تعليمية قائمة على قصص األنبياء لتنمية المفردات القرآنية 3س
 لقرآنى لدل متعلمى العربية الناطقين ب يرها؟ومهااات فها النص ا

: ما مكونات بناء وحدة تعليمية قائمة على قصص األنبياء لتنمية المفردات القرآنية 4س
 ومهااات فها النص القرآنى لدل متعلمى العربية الناطقين ب يرها؟

العربية  : ما فاعلية استخدام قصص األنبياء فى تنمية المفردات القرآنية لدل متعلمى5س
 الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط )مجموعة البحث(؟

: ما ت ثير استخدام قصص األنبياء على تنمية مهااات فها النص القرآنى لدل متعلمى 6س
 الل ة العربية الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط )مجموعة البحث(؟

القرآنى لدل متعلمى الل ة العربية  : ما العالقة بين تنمية المفردات القرآنية وفها النص7س
 الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط )مجموعة البحث(؟

 حدود البحث: -رابعا
مجموعة من متعلمى الل ة العربية أل راا دلنية من الكباا الذلن ها فى بدالة المستول  -1

ن لدله اليد ل وي لسمح ل ه المتوسط، ألنه فى هذا المستول لكون الطالب قد تكو 
 .بدااسة الل ة أل راا خالة

كثرة دحداثها، ومن لنةرا قصة النبى إبراهيا عليه السالم من بين قصص األنبياء، وذلك  -2
 .لتصير مالئمة للمستول الل وي للطالم سلوم سهل ب ليا تهاثا لمكن 

، آن الكرلاجاءت على ادس قائمة المفردات الشائعة فى القرمجموعة من المفردات التى  -3
 تا إعدادها لهذا ال را.لالقائمة التى  تحددهاا وذلك كم

والمناسبة لمتعلمى العربية الناطقين بعض مهااات القراءة الال مة لفها النص القرآنى،  -4
 إعدادها. لتاقائمة المهااات التى  تحددها، وذلك كما ب يرها فى المستول المتوسط

العربية للناطقين ب يرها  مركم "كلمة" لتعليا الل ةلتا تطبيق الوحدة المقترحة فى  -5
 .بالقاهرة

 مصطلحات البحث: -خامسا
 تا تحدلد التعرلفات اإلجرائية اآلتية لمصطلحات البحث:

 هااى  لااادة حصاايلة الطااالم ماان المفااردات القرآنيااة الشااائعة، بحيااث تنمييية المفييردات :
ليما لكونااون قااادالن علااى فهمهااا عنااد االسااتما  إليهااا وقراءتهااا، وعلااى إنتاجهااا إنتاجااا ساا

 واثحا عند الحاجة إلى التحدر بها.

 هو عملية تفاعل بين القااائ والانص القرآناى، تقاود إلاى فهاا معاانى فهم النص القرآني :
مفرداته ودالالت تراكيبه والعالقات بين آلاته، مما لودي إلى إدااأ المعنى الكلى للنص، 

ه، وماا لحولاه مان دحكاام وتذّو  جمالياته، واستخالا العبر منه، واستنتاج ماا لرشاد إليا
 وقيا.

 :منهج البحث -سادسا
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: من خالل اإلطاا النةري للبحث، وذلك فيما لتعلق بمراجعة المنهج الوصفي التحليلي -1
 األدبيات والبحور والدااسات السابقة التى تناول  مت يرات البحث.

ى قصص القائمة عل : وذلك فيما لتعلق بتجربة الوحدة المقترحةالمنهج شبه التجريبي -2
للتعرف على فاعليتها فى تنمية المفردات القرآنية، وت ثيرها على فها النص  األنبياء

القرآنى لدل المتعلمين. وسوف لستعان بتصميا المجموعة الواحدة فى التطبيقين القبلى 
 والبعدي.

 :أدوات البحث -سابعا
 بعدي فى المفردات القرآنية. اختباا قبلى -1
 النص القرآنى.قبلى بعدي فى فها  اختباا -2
 المتعلمين.قائمة المفردات القرآنية التى سوف لتا تنميتها لدل  -3
 ن.متعلميالقائمة المهااات الال مة لفها النص القرآنى التى تناسب  -4
 .حدة المقترحة ودليل المعلا لتدالسهاالو -5

 
 :فروض البحث -ثامنا

تطبيقاين القبلاى : لوجد فر  دال إحصائيا بين متوساطى داجاات مجموعاة البحاث فاى ال1ف
 والبعدي فى اختباا المفردات القرآنية لصالح التطبيق البعدي.

: لوجد فر  دال إحصائيا بين متوساطى داجاات مجموعاة البحاث فاى التطبيقاين القبلاى 2ف
 لصالح التطبيق البعدي. –ككل  –والبعدي فى اختباا مهااات فها النص القرآنى 

ات داجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبلاى : توجد فرو  دالة إحصائيا بين متوسط3ف
لصاالح  -فاى كال مهاااة علاى حادة  –والبعدي فى اختباا مهاااات فهاا الانص القرآناى 

 التطبيق البعدي.
: توجد عالقة ااتباطياة موجباة باين تنمياة المفاردات القرآنياة وفهاا الانص القرآناى لادل 4ف

 طالم مجموعة البحث.
 :إجراءات البحث -تاسعا

 الخطوات اآلتية:تُتبع سوف  ،شكلة البحث، واإلجابة عن تساؤالتهلحل م
 مراجعة البحور والدااسات واألدبيات السابقة ذات الصلة بمت يرات البحث. -1
 إعداد اإلطاا النةري للبحث. -2
 إعداد قائمة بالمفردات القرآنية المستهدفة. -3
 العربية الناطقين ب يرها. إعداد قائمة بمهااات فها النص القرآنى المناسبة لمتعلمى الل ة -4
بناء وحدة مقترحة حول قصة النبى إبراهيا عليه السالم، لتنمية ماا تاا تحدلاد  مان مفاردات  -5

القرآنية ومهااات ال مة لفها النص القرآنى. وتا ذلك من خالل: تحدلاد دساا بنااء الوحادة 
ئط التعليمياة تحدلاد الوساا –تحدلد طرائق التادالا  –تحدلد المحتول  –تحدلد األهداف  –

 إعداد دليل المعلا. -تحدلد دساليب التقولا  –واألنشطة الل ولة 
بناء اختباالن فى المفردات القرآنياة ومهاااات فهاا الانص القرآناى، والتحقاق مان لادقهما  -6

 وثباتهما.
 اختياا مجموعة من الناطقين ب ير العربية من المسلمين الذلن لتعلمونها ل را دلنى. -7
 لمفردات والمهااات على الطالم مجموعة البحث تطبيقا قبليا.تطبيق اختبااي ا -8
 تدالا الوحدة المقترحة للطالم. -9

 تطبيق اختبااي المفردات والمهااات على الطالم تطبيقا بعدلا. -10
 الد النتائ  ومعالجتها إحصائيا، وتفسيرها فى ثوء فروا البحث ودسئلته. -11
 تقدلا التوليات والمقترحات. -12

 
 ث:أهمية البح -عاشرا
ا المفردات ودهميتهوعليا الل ة العربية أل راا دلنية، ت لقدم إطااا نةرلا حول كل من: -1

القرآنااى، مهااااات القااراءة الال مااة لفهااا الاانص وومعااالير اختيااهااا وطاار  تعليمهااا، 
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 استخدام قصص األنبياء فى تعليا الل ة العربية للناطقين ب يرها.و
لنماى لادلها المفاردات القرآنياة ؛ إذ  اراا دلنياةمتعلماى الل اة العربياة أل لفيد كاال مان: -2

معلماى العربياة للنااطقين ، ولفياد كاذلك لنص القرآنى التى لحتااجون إليهااومهااات فها ا
 واثاعى ، ولفياد دلضاالوفر لها وحدة تعليمية تلبى احتياجاات بعاض طالبهاا ؛ إذب يرها

لااة بتاادالا المفااردات لوجااه عنااالتها إلااى ثاارواة العناإذ  ا؛مناااه  العربيااة وُمطّوالهاا
 ات الدااسين من البرام  المختلفة.وتنميتها لدل المتعلمين، وكذلك إلى تلبية احتياج

 
 : اإلطار النظري للبحثثانيا

 :: تعليا الل ة العربية للناطقين ب يرها بين ال را العام واأل راا الخالةالمحور األول
برام  تعليا الل ة أل اراا عاماة،  ول هواأل تنقسا برام  تعليا الل ات األجنبية إلى قسمين:

دي الل ة للحياة، وهى البرام  العامة التى لنخرط فيها جمهوا متعدد الصفات ال لهدف مان تعلماه 
برام  تعليا الل اة أل اراا  ، والقسا الثانى هولل ة سول االتصال بها فى مواق  الحياة المختلفة

جمهااوا ذو طبيعااة خالااة وحاجااات محااددة  فيهااا خالااة، وهااى الباارام  النوعيااة التااى لنخاارط
 (.217، 2006)اشدي طعيمة ومحمود الناقة، 

لكمان فاى دن البرناام  العاام لهادف إلاى تمولاد الادااس البرنامجين  االختالف األساسى بينف
بالكفالة األساسية التى تمّكنه من استخدام الل ة استخداما عاما، فى حين دن البرنام  الخاا لركم 

 الدااس فى مجال تخصصه فحسب.على حاجات 
الل ااة العربيااة تنوعااا كبياارا، فماانها ماان لتعلمهااا أل ااراا سياسااية، تتنااو  مقالااد دااسااى و

ن د راثه اقتصادلة ...، لكن النسبة األكبر هى بجدااة ممن دوافعها إلى دااسة العربياة  ومنها من
النبولة ولقراءة الكتب فى العلوم دوافع دلنية، فها لداسونها فى األساس لفها القرآن الكرلا والسنة 

( حاول دوافاع متعلماى 58/د، 1985اإلسالمية المختلفة. فقد كشف  نتائ  بحث لـ )محماود الناقاة، 
الل ة العربية من المسالمين دن دقاول تلاك الادوافع هاى الر باة فاى دااساة الادلن اإلساالمى، وفهاا 

كرلا، ودااسة الحدلث النبوي وسايرة الرساول ، وقراءة القرآن الالعربيةتفسير القرآن الكرلا بالل ة 
  ... . من األسبام الرئيسة الكامناة وااء إقباال  (%86)اإلحصاءات المتعّددة دظهرت دن »وإن

معرفاة كافياة بعلاوم الشارلعة  لوتحصايالعربية اهين بالر بة فى تعلّا ل ة القرآن،  ير الناطقين ب
 (. 1، 2009 )محمد الخطيب ومحمد عبد اللطي ،« اإلسالمية

وعلى الر ا من األهمية العةمى لل را الادلنى بولافه دحاد األ اراا الخالاة لاتعلّا الل اة 
، شاا نه فااى ذلااك شاا ن بقيااة األ ااراا مااا لسااتحق ماان اهتمااام -حتااى اآلن  –لااا لناال العربيااة، ف نااه 

 ة.الخالة، فقد كان ُجل االهتمام ُمنصبا على ال را العام، دي تعليا الل ة العربية للحيا
وباستقراء األدبيات التى عني  بتعليا الل ة العربية للناطقين ب يرها، دمكن الوقوف على عدد 
من دسا تعلايا العربياة أل اراا خالاة، بماا لسااعد علاى مراعاتهاا عناد بنااء الوحادة التعليمياة 
المقترحة، وبما لحقق األهاداف المرجاّوة مان هاذا البحاث، ومان باين هاذ  األساا: تحليال حاجاات 

لدااسااين ومراعاتهااا، والتركياام علااى المهااااات الل ولااة والعنالاار المناساابة لل اارا الخاااا، ا
ومراعااااة مساااتول الدااساااين الل اااوي والتخصصاااى عناااد تقااادلا النصاااوا األلااالية، وتوظيااا  

 .المنهجيات واألنشطة وطرائق التدالا المناسبة للموق  التدالسى ولةروف الدااسين
 ها فى تعليا الل ة العربية أل راا دلنيةالمفردات ودوا المحور الثاني:

، ف نها لا تنل ماا تساتحق مان تعلا الل ة األجنبيةعلى الر ا من األهمية الكبيرة للمفردات فى 
علااى  -( كياا  دن طرائااق تعلاايا الل ااات األجنبيااة 485، 2009اهتمااام. ولوثااح )وليااد العناااتى، 

ن الل ااة علااى نحااو شاامولى، ولااا تعااتِن كاناا  تصاارف اهتمامهااا إلااى تمكااين المااتعلا ماا -اختالفهااا 
بالتفاليل الدقيقة لتعليا الل ة فى مساتولاتها المختلفاة، ولاذلك فا ن المفاردات لاا تكان محال اهتماام 

 مستقل فى هذ  الطرائق.
( Folse, 2004, 1لكن األمر لا لبق على حاله، وبددت حركة االهتمام بالمفردات. وقد دشاا )

بااالمفردات فااى العقااود األخياارة، وذكاار دن ماان بااين الموثااوعات التااى إلااى هااذا االهتمااام المتمالااد 
تناولتها البحور المتعلقة بالمفردات ما للاى: طار  تعلايا المفاردات، واساتراتيجيات تعلّاا المفاردات، 

الثانية فى التقدلا األولى للكلمة، ودثار واستخدام الل ة األولى دو وتنمية مفردات متعلمى الل ة الثانية، 
 .معرفتها تى لحتاج متعلا الل ة الثانية إلىطة المختلفة فى التعلا، وعدد الكلمات الاألنش
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الشايو  )دو ول تى فى مقدمة تلك المعالير: ، هذا، وقد تعددت دسا ومعالير اختياا المفردات
كماا  –المعياا الوحيد الختياا المفاردات األنساب أل اراا التعلايا، ف ناه  التواتر(. ومع دنه ليا هو

 ،دوليااا علااى دهميااة المفااردة اعااد موشاارل هااو األباار ، إذ –( 27قااول )عيسااى الشاارلوفى، د.ت، ل
وعادة ما لودي طرحها فى  ،دها للمتعلا من  يرها -بال شك  -فالمفردات الشائعة فى االستخدام هى 

 .المنه  إلى مردود تعليمى دكبر نتيجة لهذا الشيو 
التاى دفاادت منهاا المفاردات الشاائعة قاوائا ظهارت  ،دهمية معياا الشيو ونتيجة للت كيد على 

 .كثيرا مناه  تعليا الل ة
ومن بين قاوائا المفاردات القرآنياة الشاائعة تلاك التاى ُوثاع  ثامن مشارو  ل اوي عاالمى 

 –مشترأ، بمباداة من جامعة ليد  البرلطانية، وذلك تح  عنوان: )ُمدّونة الل ة العربياة القرآنياة 
Qur'anic Arabic Corpus وتضا هذ  القائمة جميع الكلماات القرآنياة مرتباة ترتيباا تنا لياا .)

نموال إلى األقل بحسب تكرااها بدءا باألكثر تكرااا،
(1)

. 
%( من كلمات النص القرآنى، فاى 57ت طى نحو ) هاوهذ  القائمة تُةهر دن دول مئة كلمة في

 %(.74ت طى نحو ) %(، ودول ثالثمئة كلمة68حين دن دول ِمئتى كلمة ت طى نحو )
ف التوقد استُفيد من هذا المحوا فى هذا،  متطلبات تعليا المفاردات، ودساا تدالساها، على عرُّ

بما لُساعد فى التعليا الفعال لمفردات الل ة العربية للناطقين ب يرها من خالل الوحدة المقترحة، وبما 
فالت، وذلاك فاى لحقق األهاداف الموثاوعة يجيات تعلاا المفاردات التاى عادد مان اساترات علاى عارُّ

تعولدها على تنةيا تعلمها، سوف لتا تعليمها للطالم من خالل الوحدة المقترحة، وذلك من دجل 
مان دجال لُتايح لهاا االعتمااد علاى دنفساها واالستقالل فيه، وممااسته بفاعلياة خاااج الفصال، بماا 

  لادة الثروة الل ولة.
 المفردات القرآنية بتنميةته فها النص القرآنى وعالق المحور الثالث:

. ولهاذا دشااا )محماد الة خالة مان البااحثين والمتخصصاينلقد حةى فها النص القرآنى بعن
المصدا اإللهى للقرآن الكرلا لجعل له خصولية فاى فهماه تجعلناا ( إلى دن 45، 2006الملنى، 

 .نتساءل عن حقيقة الفها المطلوم من قاائ القرآن الكرلا
الكتام المبين والذكر  له دهمية خالة تنبع من كون القرآن الكرلا هولقرآنى  ن فها النص اف

 إذ لقاول؛ وا اإللماانليُخرج به الناس من ظلمات الكفار إلاى نا الحكيا، الذي دنمله هللا على نبيه 
 :﴿  ُكْا ِمنن اءن ِكتناٌم ُمبِيٌن  هللاِ قنْد جن ِن ات بناعن ِاْثا هللاُ لنْهِدي بِِه  .نُوٌا ون لُْخاِرُجهُْا من ِم ون االن اننهُ ُسابُلن الس  ون

اٍط ُمْستنقِيٍا  لنْهِدلِهْا إِلنى ِلرن اِت إِلنى النُّوِا بِ ِْذنِِه ون [ ، وهو كذلك 16-15]سواة المائدة /  ﴾ِمنن الةُّلُمن
ما من األنبياء نبى إال دُعطى من اآللات : » وآلته الكبرل؛ إذ لقول  المعجمة الخالدة للرسول 

ثلُه آمن عليه البشر، وإنما كان الذي دوتيتُه وحيا دوحا  هللا إلّى، ف اجو دن دكون دكثارها تابعاا ما م
 (.4981، الحدلث اقا 1273، 2002)دبو عبد هللا البخااي، « لوم القيامة

اهااتا عاادد ماان البحااور والدااسااات  ،وفيمااا لتعلااق بمهااااات الفهااا القرائااى للاانص القرآنااى
 سواء دكانوا من الناطقين بالعربية دم ب يرها. ها للطالم،يم، ومن ثا تعلهاحدلدبت

، فمنهاا ماا وقد تعددت تصنيفات مهااات فها النص القرآنى، واختلف  معاالير تلاك التصانيفات
استند إلاى وحادات الانص، بادءا بالكلماة، مارواا بالجملاة والتركياب، ثاا الفقارة، وانتهااء باالنص، 

(. ومنها ما اساتند إلاى مادل عماق الفهاا، وذلاك كتصاني  2005وذلك مثل تصني  )محمد بهاء، 
( الاااذي ذكااار خمساااة مساااتولات للفهاااا، بااادءا باااالفها المباشااار، مااارواا 2006)محماااد الملناااى، 

( الذي 2008باالستنتاجى، ثا الناقد، ثا التذوقى، وانتهاء باإلبداعى، ومثل تصني  )محمد جابر، 
ثااافة مسااتولين همااا الفهااا التطبيقااى والفهااا دشاااا إلااى سااتة مسااتولات، مختلفااا مااع سااابقه فااى إ

االستيعابى، وفى حذف مستول الفها الناقد، ابما تحّرجا من نسبة ذلاك إلاى كتاام هللا تعاالى، وإن 
القارآن الكارلا  قُدسيةال لتناسب مع  ( قد دشاا بالفعل إلى دن النقد61، 2006كان )محمد الملنى، 

 تهادلااة والتفسااير بااالردي، وال لتناااول الااوحى القطعااى  اآلااء االجدنااه إنمااا لكااون فااى ه، ومتااوعةن 
 .بالقبول والتسليا لُتلقى، بل الثبوتِ 

ومن بين تلك التصنيفات دلضا ما جااء مختصاا باالنص القرآناى بولافه نصاا مقدساا معجاما 

                                                 

(
1

 يمكن تحميل هذه القائمة من خالل هذا الرابط: (
http://quran.ilmsummit.org/projects/quran/QuranWordFrequency.pdf 

http://quran.ilmsummit.org/projects/quran/QuranWordFrequency.pdf
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( الذي جعلها 2010لختل  عن  ير  من النصوا البشرلة. ومن ذلك تصني  )عمر السميري، 
ية هااى: فهااا الكلمااات القرآنيااة، فهااا اآللااات القرآنيااة، تااذو  جمااال التعبياار خمااا مهااااات دساساا

( التاى 2012القرآنى، تذو  اآللاات القرآنياة، التعامال ماع مصاادا التفساير. وكاذلك )حباة دكارم، 
ذكرت دابع مهااات دساسية تشمل فها الدالالت الل ولة والبال ية والتحليلية واالجتماعية لآللاات 

 القرآنية.
ولنب ااى الت كيااد هنااا علااى دن فهااا الاانص القرآنااى لتطلااب تحلاايال لبنيااة الاانص القرآنااى  هااذا

وعنالر  من كلمات وتراكيب ودسلوم، وكذلك للمعاانى الاواادة فاى الانص مان معناى عاام كلاى 
ومعاٍن جمئياة تفصايلية، إثاافة إلاى تحليال العالقاات البال ياة الكائناة فاى الانص وتوثايحها بماا 

الياتااه، وكااذلك اسااتنباط األحكااام الشاارعية والقاايا والمبااادئ واألخااال  التااى لااودي إلااى تااذو  جم
 لحولها النص القرآنى.

مسااتولات متنوعااة  لااهدااأ دن فهااا الاانص القرآنااى هااذا، وقااد اسااتُفيد ماان هااذا المحااوا فااى إ
، بما لفرا علاى الباحاث التركيام علاى المساتولات العمق، كل منها لنبنى على سابقهمتفاوتة فى 

لنص القرآنى ا فهاض مهااات وكذلك فى التعّرف على بعاسبة للكفالة الل ولة لدل الدااسين، المن
بها البحث عند بناء قائمة مهااات فها النص القرآناى المناسابة لمتعلماى الل اة  التى سوف لنسترشد

فاطقين ب يرهااا فااى المسااتول المتوسااط، ودلضااا فااى الالعربيااة الناا  العالقااة بااين معرفااةعلااى  تعاارُّ
المفااردات والفهااا القرائااى، ممااا لفاارا العنالااة بااالمفردات التااى لُحتاااج إليااه لفهااا الاانص القرآنااى، 
وخصولا األكثر شيوعا من بينها، فتُقد م من خالل الوحادة المقترحاة، بماا لاودي فاى النهالاة إلاى 

 تنمية فها النص القرآنى لدل الدااسين.
 ا الل ة العربية للناطقين ب يرهاقصص األنبياء ودواها فى تعلي المحور الرابع:

. من ال الات التعليمية المنشاودةكثيرا ، وتحقق مهمةلقصة فى المجال التربوي وظيفة تودي ا
وهى دكثر شحذا النتبا  المتعلا، نتيجة لما تتص  به من ت ثير على مشاعر اإلنسان نةرا لتسلسال 

بعينهااا، وال مرحلااة عمرلااة محااددة دحااداثها ووقائعهااا، كمااا دن ت ثيرهااا لاايا محصااواا علااى فئااة 
 (. 19، 2010)حسن الحميد، 
من دقادا فناون الل اة علاى خدماة مختلا  دنشاطتها )اشادي طعيماة ومحماد مناا ، وهى تعد 

( دن النصاوا القصصاية تمثال كناما 35، 2016(. ولهذا دكدت )إلماان الشاافعى، 218، 2000
مكان مان خاللهاا تحقياق دهاداف تربولاة عدلادة، ثمينا لتعليا الل ة العربية للنااطقين ب يرهاا؛ ألناه ل

 ومساعدة المتعلا على فها وإتقان الل ة.
فى تعليا الل ات األجنبية لمكن إاجاعه إلى ما لملد  -كالقصص  – استعمال النصوا األدبيةو

عن قرن من اآلن، وذلك فى ظل طرلقة القواعد والترجمة، التى كان الطالم مان خاللهاا لترجماون 
  محال تلاك الطرلقاة طارٌ  دخارل توكاد ا حلّاية من الل ة األجنبية إلى ل تها األم. ثا لّمانصولا ددب

دهمية التراكيب والمفردات لا لعد األدم مستعمال فى تعليا الل اة كماا كاان مان قبال. لكان فاى العقاود 
ن األدم األخيرة، وجد األدم طرلقه مرة دخرل إلى مجال تعليا الل ة األجنبية، فقد دداأ المعلمون د

 (.Erkaya, 2005, 2) لمكن االستعانة به فى تدعيا مهااات الل ة المختلفة
للمتعلمين نصولا تجماع  لوفر -والقصص من بين دها دلوانه  - دن األدمهو السبب فى ذلك و

 (.Krashen, in: Amer, 2012, 2-3) بين كونها سهلة االستيعام وممتعة
ألنهااا تااوفر ؛ همااا فااى دي ماانه  لتعلاايا الل ااةدن تشااكل جاامءا م وماان ثااا فاا ن القصااص لجااب

 ها، ولهذا ف نها تعد دداة فاعلة لتعلا الل ة األجنبية.مهاااتعنالر الل ة ومصداا  نيا لتعلا 
( ثرواة Mohamed, 2005, 8-9دكد )، متعلمى الل ة العربية من المسلمينخص فيما لو

ماثال علاى ذلاك بقصاة دلاحام الفيال،  اختياا المواد المناسبة للقاداات المعرفياة للطاالم، وثارم
 وقصة نملة سليمان، وقصص األنبياء التى لرل دنها مناسبة للمستولات المبتدئة فى تعلا العربية.

ومان  – ( إلاى إمكانياة توظيا  قصاص القارآن439، 2010ه )محماد الخطياب، نبّ هذا، وقد 
 :طوات اآلتيةمن خالل الخمن دجل بناء المهااات الل ولة  -بينها قصص األنبياء 

 اختياا القصة بعنالة تتفق وما لحتاج إليه الطالب. -1
 اختياا القصة التى توفر للطالب فرلا لتطولر استراتيجيات الفها العام والفها الدقيق. -2
 واتهيئة المتعلمين ب عطائها نبذة عما ستتحدر عنه القصة قبل االستما  إليها؛ حتى لُعمل -3

 تى لمكن دن تدوا حولها القصة.بكل الكلمات ال وا، ولفكرامعاافه
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اختياا بعض المقاطع فى القصة المسموعة لالساتما  إليهاا مارات عادة، والتركيام علاى  -4
 .خمين معانى بعض المفرداتبعض العنالر فيها، مثل كتابة بعض الجمل، وت

القصاة القرآنياة فاى إنتااج نشااطات كالمياة فاى ساياقات الم مان توظي  ما استفاد  الطا -5
 لحيحة.

صاوا المقدماة للدااسااين لجاب دن تكاون مالئمااة لمساتول الكفالاة الل ولااة الحاالى لهااا، والن
ف نه ليا من المناسب تعرلضها لنص دللى لتضامن قصاص األنبيااء، بال ال باد مان تقادلا ولهذا 

بالكتاب التاى فيهاا قصاص األنبيااء، ، ولمكن االستعانة فاى ذلاك نص ُميسر فيه كثير من التصّرف
 مالئااباألطفال، إثافة إلى كتب التفسير والسنة، ليُصاا  مان كال ذلاك ناص وخصولا ما لتعلق 

على معاونة الطالب على االنتقال مان  -عند ليا ة النصوا  -، مع الحرا لمستول الدااسين
الل ة المبسطة التى كان لتعرا لها فى كتب المبتدئين إلى ل ة القرآن العالياة ببال تهاا ومساتواها 

دن لتا هذا االنتقال بسالسة، وذلك عبر استعمال المفردات والتراكيب القرآنياة الراقى، مع مراعاة 
 ببطء وتداج محسوبنْين.

ف هذا،  العالقاة باين اساتخدام قصاص األنبيااء وكال مان وقد استُفيد من هاذا المحاوا فاى تعارُّ
لمتعلماى ، بماا لوكاد ثارواة العنالاة بتقادلا هاذ  القصاص مفردات القرآنية والفها القرائاىتنمية ال

عربياة لهاذ  الشارلحة مان تشاكل جامءا مهماا فاى دي مانه  لتعلايا ال، ودن العربية أل اراا دلنياة
الوقوف على ثاوابط ومعاالير اساتخدام قصاص األنبيااء فاى تعلايا العربياة ، وكذلك فى المتعلمين

ة للناااطقين ب يرهااا، بمااا لساااعد علااى مراعاتهااا عنااد كتابااة القصااة، وعنااد بناااء الوحاادة التعليمياا
 المقترحة، وبما لحقق األهداف المرجّوة من هذا البحث.

 :وبعد عرا اإلطاا النةري للبحث، دمكن التولل إلى ما للى
عدد من البنود المتعلقاة بجواناب دو دبعااد معرفاة المفاردات، بماا لالئاا متعلماى الل اة العربياة  -

اختباا المفردات الذي  الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط، تلك األبعاد التى سوف لحولها
سيجري تحكيمه. وهذ  البنود هى: معرفة ُمرادف الكلماة، وُمقابلهاا، ومفردهاا، والقاداة علاى 

ماا اختياا الصي ة الصرفية المناسبة، ومعرفة حرف الجر الذي لستعمل مع الكلماة، ومعرفاة 
 اسب.، والقداة على استعمال الكلمة فى السيا  المنلاُل م الكلمة من كلمات دخرل

بعض استراتيجيات تعلا المفردات التى تناسب متعلمى العربية الناطقين ب يرها فى المساتول  -
. ومااان هاااذ  لاااتا تعليمهاااا للطاااالم مااان خاااالل الوحااادة المقترحاااة المتوساااط، والتاااى ساااوف

تحليلهاا وتخمين معنى كلماة مان خاالل ، تخمين معنى كلمة جدلدة من السيا االستراتيجيات: 
 .مفردات الجدلدة، واستخدام المعجاا لل، وعمل قوائلرفيا

دسا بناء الوحدة المقترحة؛ لالستفادة منها فى تنمية المفردات القرآنياة ومهاااات فهاا الانص  -
 المتعلمين. وتتمثل فى:القرآنى لدل 

 من دجل تعولد الطالم على فها النص القرآنى.التركيم على الل ة القرآنية ، 

   المفردات الشائعة دون  يرها. مة علىالتركيم فى القصة المقد 

  تقدلا المفردات فى ساياقات ذات معناى بالنسابة للدااساين، بحياث لكاون مطلوباا مانها دااساة
 هذ  الجمل والسياقات دااسة عميقة تتبعها تماالن وتدالبات كثيرة.

  تقاادلمها ماان خااالل مواقاا  واقعيااة إثاافاء طااابع شخصااى علااى المفااردة، وذلااك ماان خااالل
 عمالها فى جمل تعبر عن دشياء حقيقية بالنسبة للمتعلا. ، واستتستدعيها

 التداج عند تقدلا المفردات. 

 .التقليل من الكلمات الجدلدة فى الداس الواحد 

  العمل على المفردات وتفعيلُها قبل دن لتعرا لها الطالب فى النص األساسى، وذلاك لتعملام
 تقطعة.الطالقة فى القراءة، ودال تكون مجرد قراءة قاموسية م

 .تنولع طر  تعليا المفردات مراعاةً للفرو  الفردلة بين المتعلمين 

 .الحرا على دن لستمع الطالب إلى الكلمة مرات كثيرة ليتمكن من نطقها نطقا سليما 

 استثماا علا الصرف فى تيسير التعلا، و لادة الحصيلة المفرداتية للمتعلمين. 

 دون التركياام علااى الشاارا النحااوي المعقااد، و التركياام علااى القواعااد الوظيفيااة، مااع تفااادي
 .المصطلحات فى المراحل األولى، واالكتفاء بالجانب الوظيفى
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  مراعاة احتياجات الدااسين الل ولة، إذ تركم الوحدة المقترحة على مدخل تعليا الل ة العربياة
أل ااراا خالااة دلنيااة بولاافها دحااد األ ااراا األكادلميااة، وماان خااالل ذلااك لااتا تمولااد 

 دااسين بالمفردات والمهااات التى لحتاجون إليها.ال

 .مراعاة الفرو  الفردلة بين الدااسين 

 .تقدلا تدالبات ميسرة للدااسين؛ وذلك إلشبا  دافع اإلنجا  لدلها، وإشعااها بتحقيق الذات 

 .االستعانة بمجموعة من التسجيالت الصوتية المتنوعة والهادفة 

  عند تقدلا القصة.مراعاة جانبى اإلثااة والتشولق 

 .تنولع األنشطة والتدالبات، وجعلها فى نفا الوق  جذابة وممتعة 

 اعة، ودن لكون حجا الحروف مناسبامراعاة استخدام خط واثح فى الطب. 

  اعتماد مبدد التداج عند تقدلا عنالار الل اة بحياث ال تجتماع علاى الادااس لاعوبتان فاى آن
 واحد.

 
 راءات التجربة الميدانيةثالثا: إعداد أدوات البحث، وإج

 لإلجابة عن دسئلة البحث والتحقق من لحة فروثه، تا إعداد ما للى:
إعداد قائمة المفردات القرآنية المناسبة والال مة لمتعلمى الل ة العربية النااطقين ب يرهاا فاى  -1

بقاوائا  وذلك من خالل االطال  على األدبيات والبحاور الساابقة، واالسترشااد المستول المتوسط،
المفردات القرآنية، للخروج بقائمة المفردات القرآنية المناسبة التى تا عرثها على مجموعاة مان 

( كلماة مان المفاردات القرآنياة 44المتخصصين، إلى دن ظهرت بصاواتها النهائياة التاى ثام  )
  الجدلدة بالنسبة للطالم، ومن ثا سنع  الوحدة المقترحة إلى تنميتها لدلها.

قائمة مهااات فها النص القرآنى المناسبة لمتعلمى الل ة العربياة النااطقين ب يرهاا فاى  إعداد -2
فقد تا االطال  على األدبيات والبحور السابقة، وإعداد قائمة مبدئية بمهاااات ، المستول المتوسط

فها النص القرآنى المناسبة للمتعلمين، ثا ُعرث  على مجموعة من المتخصصين لضبطها، إلاى 
 ( مهااات.7على )ظهرت القائمة على لواتها النهائية، مشتملة دن 

إعااداد الوحاادة المقترحااة المناساابة لمتعلمااى الل ااة العربيااة الناااطقين ب يرهااا فااى المسااتول  -3
 وكذلك إعداد دليل المعلا. المتوسط،

 :للوحدةوقد تا تحدلد المكونات التالية 
تنمية المفاردات القرآنياة لادل الدااساين، : لها فىتمثل  األهداف العامة دهداف الوحدة، و -

وتنميااة مهااااات فهااا الاانص القرآنااى لاادل الدااسااين. وفااى ثااوء هااذلن الهاادفين ُحااّددت 
 األهداف الخالة واإلجرائية التى لجب دن تتحقق بنهالة كل داس.

سبعة داوس، وتاا  راهيا عليه السالم، وتضمن وتمثّل فى قصة النبى إب دة،محتول الوح -
 فردات والمهااات المستهدفة على هذ  الداوس.تو لع الم

وكان مان باين الطرائاق التاى لمكان اساتخدامها فاى تادالا  ،طرائق التدالا المستخدمة -
 الوحدة: المناقشة والحواا، والتعلا التعاونى، والتعلا الفردي، وتمثيل األدواا.

ولوحاات واقياة : لاوا ومان بينهاا، الوسائط التعليمية المعينة فى تحقيق دهاداف الوحادة -
سطوانة عليها ملفات لوتية، من مفردات وجمل ونصوا، واتشير إلى محتول الوحدة 

 عرا البيانات، والهات  الذكى.جها  و
إجاراء حاوااات باين ، ومن بينها: األنشطة التعليمية المستخدمة فى تحقيق دهداف الوحدة -

وكتابااة بعااض ى القصااة، دواا الااواادة فاااألتمثياال و، الطااالم باسااتعمال الكلمااات الجدلاادة
 حفةها.واآللات واألحادلث الواادة فى الداوس بخط جميل، 

الوحاادة  إذ تضااا ،دمة لقياااس ماادل تحقااق دهااداف الوحاادةدساااليب وددوات التقااولا المسااتخ -
التقولا القبلاى، ولجاري مان خاالل تطبياق اختبااالن قبلياين دولها ثالثة دنوا  من التقولا: 

كال مان المفاردات والمهاااات التاى لاراد تنميتهاا لادلها.  لقياس مدل تمكن الدااساين مان
ل دساائلة هااو التقااولا التكااولنى، ولااتا فااى دثناااء تطبيااق الوحاادة، وذلااك ماان خااال والثااانى

. والثالااث هااو التقااولا الختااامى، وذلااك ماان خااالل االختباااالن وتاادالبات كثياارة ومتنوعااة
القبلياين لمكان معرفاة مادل تا ثير البعدلين اللذلن بمقاانة نتائجهماا ماع نتاائ  االختبااالن 

 .الوحدة فى تنمية المفردات والمهااات المستهدفة
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 .دما دليل المعلا، فقد تا إعداد  من دجل االسترشاد به فى عملية تدالا الوحدة المقترحة
ا، قام الباحث بعرثهما ة التدالسية المقترحة ودليل المعلمن إعداد كل من الوحدبعد االنتهاء و 

عاة مان المحك ماين ماان المتخصصاين والعااملين فاى مجااال تعلايا الل اة العربياة للناااطقين علاى مجمو
ب يرها، وذلك للتحقق من لالحيتهما للتطبيق، ومدل مناسبتها لتحقيق األهداف الموثوعة، إلى دن 

 ظهرا على لواتهما النهائية.
 إعداد دداتى القياس، وهما: -4

بعااد مراجعتااه ماان قِباال  – فااى لااواته النهائيااة: وقااد تضاامن اختباااا المفااردات القرآنيااة -
لقيااس مادل  ، وذلاكمان ناو  االختيااا مان متعادد ( سواال50) -مجموعة من المحكمين 

 مكن الطالم من المفردات المستهدفة.ت
وقد قاام المحكماون بمراجعاة لاواته المبدئياة، إلاى دن ظهار : اختباا فها النص القرآنى -

مادل  لقياس ، وذلكمن نو  االختياا من متعدد واال( س14) انمتضم لواته النهائية فى
 الفها القرائى المستهدفة. مهااات تمكن الطالم من

اسااتند الباحااث فااى بحثااه إلااى التصااميا التجرلبااى القااائا علااى : التجرلبااى للبحااث التصااميا -5
المجموعة الواحدة، حيث تاا التطبياق القبلاى علاى مجموعاة البحاث، ثاا تادالا الوحادة المقترحاة 
لهااا، ثااا التطبيااق البعاادي، وذلااك للتحقااق ماان ماادل فاعليااة اسااتخدام الوحاادة المقترحااة فااى تنميااة 

 .المتعلمينالمفردات القرآنية، وت ثيرها على فها النص القرآنى لدل 
اختيرت مجموعة البحث من بين متعلمى الل ة العربياة النااطقين ب يرهاا : مجموعة البحث -6

بلاغ عادد تعليا الل ة العربية للناطقين ب يرها فاى القااهرة. ومة" لبمركم "كلفى المستول المتوسط 
 ستة عشر طالبا، وتراوح  دعمااها بين سبع عشرة سنة ودابعين سنة.دفرادها 
تاا تطبياق اختبااا المفاردات القرآنياة واختبااا مهاااات فهاا : التطبيق القبلى ألداتى البحاث -7

وقاد اسات ر  تطبياق اختبااا  الوحادة المقترحاة.النص القرآنى على مجموعاة البحاث قبال تادالا 
 ( دقيقة.35( دقيقة، دما مفردات فها النص القرآنى فاست ر  تطبيقه )30المفردات )

( ساعة، بواقع ساعتين ونص  للحصة الواحادة، 35واست ر  ): تدالا الوحدة المقترحة -8
 نحو ستة دسابيع. ها( حصة. واستمر تدالس14فبلغ عدد الحصص )

اختباا المفردات القرآنية واختباا مهااات فها الانص  طُبّق: تطبيق البعدي ألداتى البحثال -9
القرآناى تطبيقااا بعاادلا علااى مجموعااة البحااث، ثااا ُلااّحح االختبااااان، وُالاادت الااداجات البعدلااة 

 تمهيدا للمعالجة اإلحصائية لها من دجل استخالا النتائ ، واختباا فروا البحث.
 

 تفسيرهامناقشتها وحث ورابعا: نتاعج الب
 النتاعج: -

على دنه لوجد فر  دال إحصائيا بين متوسطى  * للتحقق من لحة الفرا األول الذي لنص
داجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدي فى اختباا المفاردات القرآنياة لصاالح التطبياق 

 لة اختباا "ت" لعينتين مرتبطتين.باستخدام معادام قيمة )ت( وداللتها اإلحصائية ، تا حسالبعدي
 :وكذلك تا حسام حجا الفاعلية وحجا الت ثير. والجدول التالى لوثح ذلك

 (1)جدول 
ومتوسط  متوسط داجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدي الختباا المفردات القرآنية

 اعلية وحجا الت ثيروحجا الف الفرو  واالنحراف المعيااي وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية

 التطبيق
عدد 
 الطالب

 التباين المتوسط
متوسط 
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 الفاعلية

حجم 
 التأثير

 24.78 20.19 16 القبلى

26.13 

4.98 

25.92 

دالة 
إحصائيا 

عند 
مستول 
0.01 

1.4 11.9 
 3.01 9.09 46.31 16 البعدي

( بااين متوسااطى 0.01الجاادول دنااه لوجااد فاار  دال إحصااائيا عنااد مسااتول ) ولتبااين ماان هااذا
داجات طالم مجموعة البحث التجرلبية فى التطبيقين القبلى والبعدي الختباا المفردات القرآنياة 



- 611 - 

  2017مجلة البحث العلمى فى التربية                                                            العدد الثامن عشر لسنة 

 

 

ولتباين دلضاا دن حادة المقترحاة فاى تنمياة القرآنياة. لصالح التطبياق البعادي، مماا لوكاد فاعلياة الو
فاعلية مرتفعة وت ثير بداجة كبيرة فاى تنمياة المفاردات القرآنياة لادل طاالم  الوحدة المقترحة لها

 وبذلك تتحقق لحة الفرا األول من فروا البحث. مجموعة البحث.
 

وللتحقااق ماان لااحة الفاارا الثااانى الااذي لاانص علااى دنااه لوجااد فاار  دال إحصااائيا بااين * 
اختبااا مهاااات فهاا الانص  متوسطى داجات مجموعة البحث فاى التطبيقاين القبلاى والبعادي فاى

لصااالح التطبيااق البعاادي، تااا حسااام قيمااة )ت( وداللتهااا اإلحصااائية، وذلااك  –ككاال  –القرآنااى 
 باستخدام معادلة اختباا "ت" لعينتين مرتبطتين. والجدول التالى لوثح ذلك:

 (2)جدول 
لنص القرآنى متوسط داجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعدي الختباا مهااات فها ا

وحجا الفاعلية ومتوسط الفرو  واالنحراف المعيااي وقيمة )ت( وداللتها اإلحصائية  -ككل  –
 وحجا الت ثير

 التطبيق
عدد 
 الطالب

 التباين المتوسط
متوسط 
 الفروق

االنحراف 
 المعياري

قيمة 
 )ت(

مستوى 
 الداللة

حجم 
 الفاعلية

حجم 
 التأثير

 1.34 5.69 16 القبلى

6.63 

1.16 

20.23 

دالة 
إحصائيا 

عند 
مستول 
0.01 

1.2 3.2 
 1.31 1.71 12.31 16 البعدي

( بين متوسطى داجات 0.01فر  دال إحصائيا عند مستول ) وجودولتبين من هذا الجدول 
طااالم مجموعااة البحااث التجرلبيااة فااى التطبيقااين القبلااى والبعاادي الختباااا مهااااات فهااا الاانص 

يق البعدي، مما لوكد فاعلية الوحدة المقترحة فى تنمية مهااات فها لصالح التطب -ككل  –القرآنى 
ولتبين دلضا دن الوحدة المقترحة لها فاعلية مرتفعة وتا ثير بداجاة  لدلها. -ككل  –النص القرآنى 

 لدل طالم مجموعة البحث.تنمية مهااات فها النص القرآنى كبيرة فى 
 ث.وبذلك تتحقق لحة الفرا الثانى من فروا البح

 
* وللتحقق من لحة الفارا الثالاث الاذي لانص علاى دناه: توجاد فارو  دالاة إحصاائيا باين 
متوسطات داجات مجموعة البحث فى التطبيقين القبلى والبعادي فاى اختبااا مهاااات فهاا الانص 

لصااالح التطبيااق البعاادي، تااا حسااام قيمااة )ت( وداللتهااا  -فااى كاال مهااااة علااى حاادة  –القرآنااى 
 باستخدام معادلة اختباا "ت" لعينتين مرتبطتين. والجدول التالى لوثح ذلك:اإلحصائية، وذلك 

 (3)جدول 
متوسط داجات مجموعة البحث فى كل مهااة من مهااات فها النص القرآنى فى التطبيقين 
القبلى والبعدي الختباا المهااات والفر  بين المتوسطين واالنحراف المعيااي وقيمة )ت( 

 وداللتها اإلحصائية

 المتوسط التطبيق المهااة
الفر  بين 
 المتوسطين

االنحراف 
 المعيااي

قيمة 
 )ت(

مستول 
 الداللة

تحدلد المعناى اإلجماالى  -1
 لآللات.

 0.69 القبلى

0.75 

0.46 

3.87 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.61 1.44 البعدي

اسااتخدام قرلنااة الساايا   -2
فاااى اساااتنتاج معناااى كلماااة 

 جدلدة.

 0.94 القبلى

0.94 

0.66 

5.51 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.33 1.88 البعدي

دالة  9.00 0.39 1.13 0.81 القبلىتحدلااااد المقصااااود بكلمااااة  -3
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متعاااددة الداللاااة فاااى ساااياقات 
 0.24 1.94 البعدي قرآنية مختلفة.

إحصائيا 
عند مستول 

0.01 

تحدلااد مرجاااع الضااامير  -4
 فى اآللة.

 0.94 القبلى

1.06 

0.56 

7.41 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.00 2.00 البعدي

تحدلااااد المقصااااود باسااااا  -5
اإلشااة دو االسا المولاول 

 فى اآللة.

 0.88 القبلى

1.06 

0.48 

7.41 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.24 1.94 البعدي

إدااأ نو  العالقاة باين  -6
 جملتين فى اآللة.

 0.56 القبلى

0.69 

0.61 

3.87 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.66 1.25 البعدي

اسااتنتاج مااا ترشااد إليااه  -7
 اآللات.

 0.88 القبلى

1.00 

0.60 

6.32 

دالة 
إحصائيا 

عند مستول 
0.01 

 0.33 1.88 البعدي

( باااين 0.01ولتباااين مااان هاااذا الجااادول وجاااود فااارو  ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتول )
ات الطااالم فااى التطبيقااين القبلااى والبعاادي الختباااا مهااااات فهااا الاانص القرآنااى متوسااطات داجاا

مما لوكاد دن تادالا الوحادة المقترحاة  فى المهااات جميعا كلٌّ على حدة، لصالح التطبيق البعدي
قد دثب  فاعليته فى تنمية جميع مهااات فها النص القرآنى لدل مجموعاة البحاث، كال علاى حادة. 

 الفرا الثالث من فروا البحث. وبذلك تتحقق لحة
 

على دنه: توجد عالقاة ااتباطياة موجباة باين  لنص الذي الرابع* وللتحقق من لحة الفرا 
تنميااة المفااردات القرآنيااة وفهااا الاانص القرآنااى لاادل طااالم مجموعااة البحااث، تااا اسااتخدام معاماال 

باين داجاات الطاالم  ااتباط بيرسون لتحدلد نو  العالقة ومستواها، وتا حسام معامل االاتبااط
فااى التطبيااق البعاادي الختباااا المفااردات القرآنيااة والتطبيااق البعاادي الختباااا مهااااات فهااا الاانص 

 القرآنى.
 

 م  ا Xم  س  –ن م  س ا                                          
 معامل االاتباط =                               

 [ 2) م  ا( -2[ ] ن م  ا 2) م  س ( -2] ن م  س                                            
 

(، وهو معامل 74,0وب جراء العمليات الحسابية تا التولل إلى دن معامل االاتباط لساوي )
ااتباط عال لمكن األخذ به كموشر على وجود عالقاة ااتبااط طاردي قاوي باين داجاات الطاالم 

ت القرآنية وداجاتها فى التطبيق البعدي الختباا مهااات فهاا فى التطبيق البعدي الختباا المفردا
 النص القرآنى. وبذلك تتحقق لحة الفرا الرابع من فروا البحث.

 :وتفسيرها النتاعجمناقشة  -
لمكن دن لُعمل الت ثير اإللجابى للوحدة فى تنمية المفردات القرآنية وكذلك فى تنمية مهاااات 

الوحادة بمحاولاة تلبياة احتياجاات الطاالم التاى تتعلاق بفهاا الانص  فها النص القرآنى إلاى ااتبااط
القرآناى بولاافه الهاادف األساسااى ماان دااسااتها لل اة العربيااة، واشااتمالها علااى قصااة ماان قصااص 
األنبياء، وهو موثو  محبب للطالم لكونها مسلمين، ولهذا شعر الطالم بمتعة خالل الدااساة، 

مراعااة دساا تادالا ثااة على الموق  التعليماى، وإلاى وهذا كان له دوا  فى إثفاء نو  من اإل
، وكاذلك إلاى كثارة األنشاطة المفردات، مما ددل إلى تعلّا مثمر وفاعل للمفردات القرآنية المساتهدفة
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الل ولة التى ُكل  الطاالم بهاا داخال الفصال وخااجاه، األمار الاذي وفار للطاالم فرلاا للتادام 
 لنص القرآنى.على المفردات الجدلدة ومهااات فها ا

وتتفق هذ  النتائ  مع النتائ  التى تولل  إليها العدلد من البحور السابقة التى ُعنيا  بتنمياة 
 Abdوبحاث ) (،Mekki, 2005)المفردات لدل متعلمى الل اة النااطقين ب يرهاا، ومنهاا: بحاث 

Alfattah, 2011 وبحااث ،)(Jabir, 2014)ة ، وكااذلك مااع نتااائ  البحااور التااى ُعنياا  بتنمياا
(، وبحاث )نارمين 2002مهااات الفها القرائى بمستولاته المختلفة، ومنها: بحث )سمير لاالا، 

 (.Sallal, 2014(، وبحث )2010(، وبحث )السيد جمعة، 2010محمد، 
 توصيات البحث:

 فى ثوء النتائ  التى تولل إليها البحث لمكن تقدلا التوليات التالية:
حااول تنميااة التراكيااب الل ولااة الشااائعة فااى الاانص اسااتكمال هااذ  الدااسااة بدااسااة دخاارل  -

 القرآنى.
االسااتعانة بقااوائا المفااردات الشااائعة عنااد وثااع المناااه  لمتعلمااى الل ااة العربيااة الناااطقين  -

 ب يرها.
العنالة بالقصص عند تعليا الل ة العربياة للنااطقين ب يرهاا، ووثاع ددلاة إاشاادلة للمعلماين  -

 ال را.توثح لها كيفية استخدامها فى هذا 
االهتمام بمهااات الفها القرائى لدل متعلمى الل ة العربية أل راا دلنية، وخصولا فيماا  -

 لتعلق بالنص القرآنى، وذلك ألن هو ال را الرئيا من تعلمها الل ة العربية.
 مقترحات البحث:

 لقدم هذا البحث مجموعة من المقترحات لبحور دخرل، ومنها:
ميااة التراكيااب الل ولااة الشااائعة فااى الاانص القرآنااى لاادل اسااتخدام القصااص القرآنااى فااى تن -

 متعلمى الل ة العربية الناطقين ب يرها فى المستول المتوسط.
بناء وحدة فى قصص األنبياء لتنمية المفاهيا النحولة لدل متعلمى الل ة العربياة النااطقين  -

 ب يرها.
 ية فى المستول المتوسط.بناء منه  فى السيرة النبولة لدااسى العربية أل راا خالة دلن -
بناااء برنااام  فااى الحاادلث الشاارل  لدااسااى العربيااة أل ااراا خالااة دلنيااة فااى المسااتول  -

 المتوسط.
 مراجع البحث:
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