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  ممخص البحث:
ىدف البحث الحالي إلى تنمية المفاىيم المغوية  لدى التالميذ الفائقين بالصف الثاني       

اإلعدادي، وتعرف أثر استخدام برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية في تنميتيا 
، لدييم، واتبع البحث المنيج التجريبي، باستخدام التصميم شبو التجريبي ذي المجموعة الواحدة 

( تمميًذا من التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي بمدرسة ٕ٘وتكونت مجموعة البحث من )
السالم اإلعدادية التابعة إلدارة أبنوب التعميمية بمحافظة أسيوط، وقد قام الباحثون باستخدام كل 

ائقين بالصف الثاني من: قائمة المفاىيم المغوية وقائمة معايير التفوق المغوي المناسبة لمتالميذ الف
اإلعدادي، واختبار المفاىيم المغوية الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي، وكتاب 
التمميذ، ودليل المعمم لتدريس البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية  لتنمية المفاىيم 

ج القائم عمى معايير التفوق في المغة المغوية لدييم وأسفرت نتائج البحث عن فاعمية البرنام
العربية في تنمية المفاىيم المغوية لدي التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي، ووجود أثر 
كبير لمبرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية  في تنمية المفاىيم المغوية؛ حيث بمغت 

 (9 9ٜٙٓلالختبار ككل )قيمة حجم األثر 
 .: البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية، مفاىيم المغويةلكممات المفتاحيةا
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Thesis abstract:  
This research aimed to develop linguistic concepts among 

outstanding students in the second grade of middle school, and the 
effect of using a program based on the criteria for excellence in the 
Arabic language in their development, and the research followed the 
experimental method, using the quasi-experimental design with one 
group, and the research group consisted of (25) students Of the 
outstanding students in the second grade of middle school at Al Salam 
Preparatory School of the Abnoub Educational Administration in Assiut 
Governorate, and the researchers used each of: the list of appropriate 
linguistic concepts for the superior students in the second grade of 
middle school, the list of standards for linguistic excellence suitable for 
the superior pupils in the second intermediate grade, and the linguistic 
concepts test for the superior students in the class The second 
preparatory program, the student’s book, and the teacher's guide for 
teaching in the program based on the criteria for excellence in the 
Arabic language in developing their linguistic concepts. The results of 
the research resulted in the effectiveness of the program based on the 
criteria for excellence in the Arabic language in developing linguistic 
concepts among outstanding students in the second grade of middle 
school, and the presence of a significant impact For the program based 
on the criteria for excellence in the Arabic language in Tanam Linguistic 
concepts As the value of the impact size (0.96). 
Key words: the program based on the criteria for excellence in the 
Arabic language, linguistic concepts. 
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 المقدمة: 
كما أن المفاىيم تشكل الييكل  ،المفاىيم "محورا رئيسا في المباحث التعميمية كافة تعتبر

*ونظرا ألن" فئة  (ٕ٘٘، ٕٚٔٓ، ومحمود عبد الكريم،وحيد عبد الرشيد المعرفي لتمك المباحث")
ناسبة ليم لذلك،" فإن توفير الفرص التربوية الم؛ وعدتو لممستقبل، الفائقين ىم ثروة أي مجتمع

واجب وطني حتى يتمكنوا من استثمار أقصى طاقاتيم في توظيف المعارف والميارات والخبرات 
(   وتعد المعايير مدخال معاصرا ٙ٘، ٕٙٔٓفي ممارساتيم العممية والحياتية ")عالء المميجي ،

دوات لتطوير المناىج الدراسية: أىدافيا، ومحتوياتيا، وأ -حاليا -لإلصالح التربوي، يتخذ
 -ومنيا المغة العربية –تقويميا؛ ومن ثم فإن االىتمام بتعميم وتقويم المناىج الدراسية المختمفة 

في ضوء المعايير أصبح أمرا ميما، ومتطمبا رئيسا لمواكبة التطورات التي تحدث عمى الساحة 
 (ٚٔ، ٕ٘ٔٓالتربوية العالمية والمحمية9" )محمد قاسم، وعمي الحديبي، 

 بحث :  نبعت مشكمة الدراسة مع خالل الشواهد التالية: * مشكمة ال
مالحظة الباحث من خالل عممو كمعمم لمغة العربية والتربية الدينية اإلسالمية لتالميذ  9ٔ

 المرحمة اإلعدادية9
االطالع عمى الدراسات واألبحاث السابقة التي تناولت المفاىيم المغوية ومن ىذه الدراسات:  9ٕ

(؛ دراسة مرام ٖٕٔٓ(؛ دراسة إبراىيم أحمد )ٕٕٔٓشحاتة طو )دراسة شاكر قناوي، و 
(؛ وقد ٕٛٔٓ(؛ ودراسة مياباد أحمد)ٕٚٔٓ(؛ دراسة عمي الحديبي )ٕٚٔٓالمومني) 

أوضحت نتائج ىذه الدراسات أن ىناك ضعفا في المفاىيم المغوية لدى كثير من التالميذ ، 
التي تناولت الفائقين مثل : دراسة  ومنيم الفائقون، واطمع الباحث عمى عدد من الدراسات

(Kelly, Kathleen Ann ,2007)؛ دراسة ( (Bjercke, Caro Christine,  
 Saleh Al-Anezi, Salwa Al -Thufairi , Mahdi  Ebrahim , 2010؛2007

                    ؛ دراسة (Albert Zinegler And,Jiannon Sh,2011)(؛دراسة (
(Mustafa Hielat,2012)( ؛ دراسة نافع السممي ٕٚٔٓ؛ دراسة سموى الضفيري)

(؛ ودراسة محمد ٕٛٔٓ(؛ دراسة ىشام حسين )ٕٛٔٓ(؛  دراسة خالد الحموري )ٕٛٔٓ)
 (9ٕٛٔٓمصطفى و ىالة حسنين)
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، وتفاصيل كل مرجع مثبتة في *نظام التوثيق المتبع في ىذا البحث )اسم المؤلف ولقبو ، السنة ، رقم الصفحة (

 قائمة المراجع 
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استشارة عدد من  تمت حيثاستشارة الخبراء والمختصين في مجال تدريس المغة العربية:  9ٖ
الخبراء والمختصين في مجال تدريس المغة العربية، وقد أشاروا إلى أىمية تنمية تمك المفاىيم  

 لدى المتعممين
 نتائج الدراسة االستطالعية، مثل: .4
(عشرين من موجيي ومعممي المغة ٕٓدراسة كشفية من خالل تصميم وتطبيق استبانو عمى ) - أ

 ة؛ لتحديد المشكمة وأسبابيا؛ وكانت النتائج كما يمي :العربية بإدارة أبنوب التعميمي

لدى  ىناك ضعفا في بعض المفاىيم المغوية%( ممن شممتيم الدراسة أشاروا إلى أن ٘ٛ) -
 التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي  9

 ( عشرين تمميذا منٕٓعمى)) النحوية والصرفية واإلمالئية (اختبار في المفاىيم المغوية   - ب
تالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين بمدرسة السالم اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة 

( طالبا ممن شممتيم الدراسة ٙٔ% )ٓ٘أكثر من وكانت النتائج كما يمي:  أبنوب التعميمية،
التي تضمنتيا، وحصموا ) النحوية والصرفية واإلمالئية (الكشفية أخطأوا في المفاىيم المغوية 

% من درجات االختبار، مما يشير إلى وجود ضعف لدى تالميذ الصف ٓ٘مى أقل من ع
 9الثاني اإلعدادي الفائقين في المفاىيم المغوية موضوع االختبار

وفي ضوء ما سبق تتحدد مشكمة البحث الحالي فيما يمي : ضعف بعض المفاىيم        
 ميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي المغوية) النحوية والصرفية واإلمالئية (، لدي التال

 * أسئمُة البحث:
 ما معايير التفوق المغوي الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي ؟ -ٔ
ما المفاىيم المغوية ) النحوية والصرفية واإلمالئية ( الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف  -ٕ

 الثاني اإلعدادي ؟
ى معايير التفوق المغوي في تنمية بعض المفاىيم المغوية لدى ما فاعمية البرنامج القائم عم -ٖ

 التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي ؟

 *هدف البحِث: يهدُف البحثُ إلى:
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تنمية بعض المفاىيم المغوية) النحوية والصرفية واإلمالئية ( لدى التالميذ الفائقين        
 . بالصف الثاني اإلعدادي

 : استخدَم البحُث المصطمحاِت اآلتية:*مصطمحاِت البحثِ 
اىر المغوية ويعرف الباحث المفاىيم المغوية إجرائيا بأنيا:" تجمع لمظو  المفاهيم المغوية: -

             واإلمالئية (، ذات الخصائص المشتركة تحت مسمى واحد، )النحوية، والصرفية،
وتقاس ىا من المفاىيم، تميزىا عن غير  يسيل تصنيفيا إلى فئات ذات خصائصبحيث 

                   المفاىيم المغوية  بالعالمة المحققة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي الفائقين في اختبار
 "9الذي أعده الباحث ) النحوية والصرفية واإلمالئية (

 يعرفيا الباحث إجرائيا بأنيا : "محكات تصف ما يجب أن يمتمكو معايير التفوق المغوي: -
التالميذ الفائقين من ميارات ومعارف لغوية، تستخدم في الحكم عمى مدى تفوقيم المغوي، 

 وتقيس األداءات المغوية الدالة عمى تحقيق كل معيار من المعايير"9 
لغرض البحث الحالي عرف الباحث التمميذ الفائق إجرائيا بأنو " تمميذ الصف التمميذ الفائق :  -

ر عمى القيام بأداء متميز، وتحقيق مؤشرات ومعايير تصف ما يجب الثاني اإلعدادي  القاد
أن يمتمكو التمميذ من المفاىيم المغوية) النحوية والصرفية واإلمالئية (، بدرجة ممحوظة 

خاص فوق البرنامج الذي ودائمة مقارنة بزمالئو، كما أنو التمميذ الذي يحتاج إلى برنامج 
 اىيم المغوية "9يقدم لزمالئو ليتمكن من بعض المف

 *أهمية البحث : 
  قد يفيد البحث الحالي في تقديم إطار نظري حول البرنامج القائم عمى  :األهمية النظرية

معايير التفوق في المغة العربية لتنمية بعض المفاىيم المغوية) النحوية والصرفية واإلمالئية ( 
 .لدى التالميذ الفائقين، وكيفية تطبيقو

  قد يفيد البحث الحالي كال من  :يقيةاألهمية التطب: 
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                قد يساعد تطبيق البرنامج في تنمية بعض المفاىيم المغويةالتالميذ الفائقين :  -
 ) النحوية والصرفية واإلمالئية (

حيث يتم تزويدىم ببرنامج، ومعايير، وأنشطة تيتم بتنمية بعض : المعممين والموجهين -
وية والصرفية واإلمالئية ( لدى التالميذ الفائقين بالصف الثاني المفاىيم المغوية) النح

 .اإلعدادي
قد يسيم البحث في تزويدىم بقائمة معايير التفوق في المغة العربية،   :واضعي المناهج  -

 وقائمة ببعض المفاىيم المغوية ) النحوية والصرفية واإلمالئية ( 
           حثية جديدة أمام الباحثين إلجراء مزيدقد يسيم ىذا البحث في فتح آفاق ب: الباحثين  -

من الدراسات لتنمية بعض المفاىيم المغوية ) النحوية والصرفية واإلمالئية ( في مراحل 
 .تعميمية أخري 

 * مواد البحث وأدواته:  
ني قائمة معايير التفوق في المغة العربية لبناء البرنامج اإلثرائي لمتالميذ الفائقين بالصف الثا (ٔ

 )إعداد الباحث(.اإلعدادي
           .قائمة ببعض المفاىيم المغوية الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي  (ٕ

 )إعداد الباحث(
كتاب التمميذ في البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية لتنمية المفاىيم المغوية  (ٖ

 دادي 9لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلع
دليل المعمم في البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية لتنمية المفاىيم المغوية  (ٗ

 ) إعداد الباحث(.لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي
 .اختبار تحصيمي في بعض المفاىيم المغوية لدى التالميذ الفائقين بالصِف الثاني اإلعدادي  (٘

 )إعداد الباحث(
 حددات البحث : اقتصر البحث الحالي عمى المحددات التالية:* م
  ،مجموعة من التالميذ الفائقين بالصِف الثاني اإلعدادي بمدرسِة السالم اإلعدادية المشتركة

 التابعة إلدارة أبنوب التعميمية، بمحافظة أسيوط؛ حيث مقر عمل الباحث 9
  في االعتبار عند بناء البرنامج اإلثرائي يمكن أخذىا معايير التفوق في المغة العربية التي

 القائم عمى معايير التفوق9
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  بعض المفاىيم المغوية ) النحوية والصرفية واإلمالئية ( الالزمة لتالميذ بالصف الثاني
اإلعدادي الفائقين مثل: ) مفيوم اإلعراب والبناء، مفيوم الفعل المبني، مفيوم النعت، مفيوم 

 99999999(9العطف، مفيوم التوكيد،9
  ٕٕٓٓدروس النصوص بمنيج المغة العربية لمصف الثاني اإلعدادي لمعام الدراسي  /

 األول 9الفصل الدراسي  ٕٕٔٓ
لغرض ىذا البحث استخدام الباحث المنيج التجريبي ذو التصميم شبو *منهج البحث: 

 يا وبعديا 9التجريبي القائم عمى المجموعة الواحدة ، من خالل تطبيق أدوات الدراسة قبم

 اإلطار النظري لمبحث  
 المحور األول :التالميذ الفائقون، وأساليب رعايتهم:

لمتمميذ الفائق دراسيا يتميز عن أقرانو في الناحية الدراسية، وفي األنشطة المختمفة  :مقدمة -1
كاألنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية والكشفية، ولقد أدركت بعض األمم أن االستثمار 

ي الفائقين أفضل أنواع االستثمار؛ فعكفت عمى تنمية مواىب الفائقين وزيادة قدراتيم ف
اإلبداعية، "ورغم ىذا االىتمام بالموىوبين والمتفوقين إال أنيم ال يزالون أقل الفئات الخاصة 
حظًا في تقديم خدمات تربوية، وبرامج رعاية تناسبيم إذا ما قورنوا بالفئات الخاصة 

 (9 ٕ، ٕٓٔٓبميغ الشوك، وآخران،األخرى9") 
 مفهوم الفائق :  -2
 : الفائق" من فاق يقال فاق الشيء فوقا وفواقا :عاله ويقال فاق المفيوم المغوي                

            ، تفوق عمى قومو، فاقيم وتفوق: ترفع عمييم، فّوق أصحابة فضميم وصار خيرا منيم
             يد من كل شيء والفائق الممتاز عمى غيره من الناس "فالنا عمى غيره :فضمو، الفائق : الج

 ( ٙٓٚ، ٕٗٓٓ)مجمع المغة العربية ، 

  عرف بعض الباحثين  الفائق بأنو "ذلك الفرد الذي لديو من  :الفائق في االصطالح
االستعدادات ما يمكنو في مستقبل حياتو من الوصول لمستويات أداء مرتفعة في مجال معين 

مجاالت التي يقدرىا المجتمع ومن المجاالت التي يعتد بيا معايير لمتفوق والموىبة، من ال
                والبروز في المجال األكاديمي ومجال الفنون المختمفة، ومجال القيادة االجتماعية999 "

 (  ٕٚٓ،  ٕ٘ٔٓ) سعيد الزىراني، وزينب شقير،
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 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
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قدرة عقمية أو أكاديمية تجعميم قادرين عمى التعمم ويرى آخرون أن" الفائقين َمْن لدييم      
أسرع من زمالئيم في المرحمة العمرية نفسيا، كما أنيم يمتمكون الدافعية لعمل ذلك، ويحصمون 

درجة ، ويصمون في تحصيميم الدراسي إلى مستوى يضعيم  ٖٓٔعمى نسبة ذكاء ال تقل عن 
ولدييم مستوى عال من القدرة عمى  ٝ من زمالئيم في العمر الزمني نفسو،٘ٔضمن أفضل 

 ( Kirk et al , 2003, 113)التفكير االبتكاري 
 المحور الثاني: معايير التفوق في المغة العربية

  :مقدمة -ٔ
يرى بعض الباحثين"أن حركة المعايير ىي أفضل الحركات التعميمية) حتى اآلن( لشفافيتيا      

سبة لمراحل لمطمبة العمرية، وتحديدىا لمميارات وتحديدىا لممعارف ولمميارات المناووضوحيا 
التي يجب أن يتقنيا التالميذ، ويجب أن ُيَقيموا عمييا، كذلك الرتباطيا باألداء الفعمي وسوق 

 ( ٖٖ، ٕٙٔٓالعمل") محمد حسين ،

 مفهوم المعايير : -2
 –اِلمقياس جاء  في المعجم الوجيز أن المعيار من " اِلعيار أي : المفهوم المغوي لممعايير -

وفي الفمسفة نموذج متحقق أو متصٌور لما ينبغي أن يكَون عميو الشيء، ومنو العموم 
، ٜٜٗٔالمعيارية وىي المنطق، األخالق، والجمال، والجمع معايير") مجمع المغة العربية، 

ٗ٘ٔ  ) 

 فيرى عمي الحديبي أنو " قد اتفقت عدة مصادر عمى تعري المفهوم االصطالحي لممعايير: -
ما يجب أن يعرفو المتعمم، وما يكون قادرا عمى أدائو "   :المعيار عمى ضوء نقطتين ىما

( ، ويرى ىاني رمضان وآخرون أن المعيار "ىو الذي من  ٕٔ، ٕٛٓٓ)عمي الحديبي،
خاللو الحكم عمى األشياء وىو إما أن يكون نوعيا أو كميا لموصول لمحد األدنى من األداء9 

 ( ٚٚ، ٕٛٔٓرون،")ىاني رمضان؛ وآخ

             تعرف المعايير المغوية بأنيا " مجموعة من الشروط : المعايير المغوية  -ٖ
           واألحكام التي يمكن من خاَلليا الحكم عمى مدى ماَلءمة المادة المغوية لمطمبة 
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نياج ومستواىم الدراسي، وقدرتيم عمى استيعابيا وفيميا بشكل يحقق األىداف المرسومة لمم
 (ٓٔ، ٕٙٔٓ)منال المحارمو ، 

 أهمية معايير تعميم المغة العربية  -4
تأتي أىمية تعميم المغة العربية " لتحقيق الموضوعية، بوضع معايير يمكن من خالليا الحكم   (ٔ

عمى جودة األداء المغوي لدى المتعمم، ومدى امتالكو القدرات والميارات المغوية، والكشف 
 (٘، ٕٙٔٓوي، 999 ") عيسى الحمادي ،عن مستويات األداء المغ

لتطوير المناىج الدراسية: أىدافيا،  -حاليا–"وتعد المعايير مدخال لإلصالح التربوي، يتخذ  (ٕ
ومنيا  –ومحتوياتيا، وأدوات تقويميا، ومن ثم فإن االىتمام بتعميم المناىج الدراسية المختمفة 

متطمبا رئيسا لمواكبة التطورات التي في ضوء المعايير أصبح أمرا ميما، و  -المغة العربية
 (ٗ، ٕٙٔٓتحدث عمى الساحة التربوية العالمية والمحمي") عيسى الحمادي ،

"تكمن الوظيفة األساسية لممعايير في  تقديم األسس لممقارنة فإذا أجريت مقارنة معزولة من  (ٖ
م السياق ولم يقدم أي  أساس أو محك أو معيار فان ذلك سيفضي إلى الفوضى وعد

  (ٔٚ، ٕٔٔٓمصداقية ")محمد الدريج، وآخران ، 
 المحور الثالث : المفاهيم المغوية

   : المفاهيم المغوية -ٔ
المفاىيم المغوية عبارة عن" السمات والخصائص الجوىرية التي  تعريف المفاهيم المغوية:( 1)

ية لمنطوق األحداث المغوية أو األسماء عن بعضيا البعض وترسم صورة ذىنتميز األشياء أو 
 ( ٓ٘ٗ، ٕٚٔٓالشيء لدى الطفل9 ")مرام المومني ،

  تتمثل أىمية تعمم المفاىيم المغوية  فيما يمي:  أهمية المفاهيم المغوية: (2)
  تعمم المفاىيم المغوية يعمل عمى االرتقاء بمستوى التالميذ العممي ويرفع مستواىم التحصيمي

 والدراسي  9
    ة  تحسين األداء المغوي لمتالميذ واألنشطة المرتبطة بو مثل: إلقاء يسيم تعمم المفاىيم المغوي

 اإلذاعة المدرسية، أو كتابة مقال في صحيفة المدرسة 9الكممات في 
  تعمم المفاىيم المغوية يكسب التمميذ القدرة عمى التعبير عن نفسو وعن أفكاره دون خوف أو

 اضطراب 9
 التعبير عن أفكاره بدقة و وينمي قدرتو عمى إيصال  تعمم المفاىيم المغوية يمكن التمميذ من

 بوضوح ودقة9 المعنى المقصود 



 حسن عمران حسن عمـران / دأ.       
 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
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 إجراءات البحث
 أوال : أدوات جمع البيانات وتشتمل عمى:

   إعداد قائمة بمعايير التفوق في المغة العربية وقائمة بالمفاهيم المغوية الالزمة لمتالميذ
 الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي :

مة المفاىيم المغوية إلى تحديد المفاىيم المغوية الالزمة لمتالميذ الفائقين ىدفت قائ
، وىدفت قائمة معايير التفوق في المغة العربية إلى تحديد معايير  بالصف الثاني اإلعدادي

التفوق في المغة العربية الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي، وقد اعتمد الباحث 
القائمتين عمى عدد من المصادر منيا :اإلطار النظري لمدراسة والدراسات السابقة في إعداد 

التي تناولت المفاىيم المغوية ومعايير التفوق في المغة العربية، واالطالع عمى كتب المغة 
العربية لمصف الثاني اإلعدادي لتحديد ما ورد بيا من مفاىيم لغوية، ومعايير التفوق في المغة 

واالطالع عمى عدد من اختبارات وأداءات التالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي  العربية،
% ٕ٘وتحديد المفاىيم المغوية ومعايير التفوق في المغة العربية التي كانت نسبة الخطأ فييما 

فأكثر كي يعد خطأ شائعأ، ومقابمة مع عدد من معممي وموجيي المغة العربية بالمرحمة 
ة الذين يدرسون منيج الصف الثاني اإلعدادي؛ وتم إعداد قائمتي المفاىيم اإلعدادية خاص

( من ٕ٘المغوية ومعايير التفوق في المغة العربية في صورتيما األولية، وعرضيما عمى )
المتخصصين في المناىج وطرق التدريس وخبراء في عمم النفس وعدد من موجيي ومعممي 

 يس لمتالميذ؛ وذلك لمعرفة آرائيم 9المغة العربية الذين يقومون بالتدر 
 :بإجراء التعديالت التي أبداىا  تفريغ االستبانتين وتحميل آراء واستجابات المحكَّمين

المحكَّمون يكون قد تم التأكد من الصدق الظاىري الستبانة المفاىيم المغوية واسنبانة معايير 
 التفوق في المغة العربية )صدق المحكمين( 9

 ٓٓٔ× عدد الموافقين          = نسبة االتفاق
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اعتمد الباحث في إيجاد صدق كل استبانة عمى معادلة درجة  الصدق الذاتي لالستبانتين:
 الفرعي ( إذا كانت درجة اإلجماع اإلجماع حيث تقبل العبارة )المجال، المفيوم الرئيس، المفيوم

 9( cooperذلك من خالل معادلة كوبر )ٝ فأكثر و  ٓٛعمييا 
  بعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون  :الوصول إلي الصورة النهائية لمقائمتين

( من ٖالمغوية؛ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية، وتمثمت في عدد )عمى استبانة المفاىيم 
( من المفاىيم ٛصرفية، المفاىيم اإلمالئية( ، و)المجاالت الرئيسة ىي )المفاىيم النحوية، المفاىيم ال

المغوية الرئيسة، ىي )المعرب والمبني من األسماء، المعرب والمبني من األفعال، المبني من 
( من ٕ٘الحروف،  التوابع ، المنصوبات، وزن الكممات، الحروف واليمزات، عالمات الترقيم ( ، و)

الزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، كما ىو موضح في المفاىيم الفرعية ) مؤشرات األداء ( ال
 الجدول التالي:                                         

 ( 2جدول )

األوزان النسبية لممفاهيم المغوية الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي في الصورة 
 النهائية لمقائمة

ىيم الفرعية  المفا المفاىيم الرئيسة المجال م
 )مؤشرات األداء(

النسبة المئوية من 
 العدد الكمي

 %ٛٙ ٚٔ ٘ المفاىيم النحوية ٔ
 %ٗ ٔ ٔ المفاىيم الصرفية ٕ
 %ٕٛ ٚ ٕ المفاىيم اإلمالئية ٖ

 %ٓٓٔ ٕ٘ ٛ ٖ المجموع

ل وبعد التوصل إلى الصورة النيائية لقائمة المفاىيم المغوية يكون قد تم اإلجابة عن السؤا      
    * ما المفاهيم المغوية الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصفاألول من أسئمة البحث ونصو " 

 ؟" الثاني اإلعدادي

وبعد إجراء التعديالت التي أشار إلييا المحكمون عمى استبانة معايير التفوق في المغة     
( من المجاالت الرئيسة، ٚفي عدد) العربية؛ أصبحت االستبانة في صورتيا النيائية، وتمثمت

 عدد الموافقين + عدد غير الموافقين 



 حسن عمران حسن عمـران / دأ.       
 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
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وىي: )القواعد النحوية، القواعد الصرفية، القواعد اإلمالئية، التعبير الكتابي، القراءة الجيرية، 
( من مؤشرات التفوق  ٓٓٔ( من معايير التفوق، و)ٕ٘القراءة الصامتة، التذوق األدبي ( و)

 ىو موضح في الجدول التالي: المغوي الالزمة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي، كما 
 (3جدول )

مجاالت ومعايير ومؤشرات التفوق المغوي الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي 
 في صورته النهائية

معايير التفوق  المجال م
 المغوي الرئيسة

مؤشرات التفوق 
 المغوي

النسبة المئوية من العدد 
 الكمي

 %ٙٔ ٙٔ ٘ القواعد النحوية ٔ
 %ٔ ٔ ٔ القواعد الصرفية ٕ
 %ٛ ٛ ٕ القواعد اإلمالئية ٖ
 %ٕٓ ٕٓ ٕ التعبير الكتابي ٗ
 %ٕٕ ٕٕ ٗ القراءة الصامتة ٘
 %ٖٔ ٖٔ ٕ القراءة الجيرية ٙ
 %ٕٓ ٕٓ ٚ التذوق األدبي ٚ

 %ٓٓٔ ٓٓٔ ٕ٘ ٚ المجموع

م اإلجابة عن السؤال وبعد التوصل إلى الصورة النيائية لقائمة معايير التفوق يكون قد ت      
ما معايير التفوق الالزمة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني "  الثاني من أسئمة البحث ونصو :

 ؟" اإلعدادي
 ثانيا : أدوات القياس وتشمل:

 : الثاني اإلعدادياختبار المفاهيم المغوية لمتالميذ الفائقين بالصف  (1
المغوية لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني : قياس مدى توافر المفاىيم الهدف من االختبار . أ

 اإلعدادي9
تقيس المفاىيم المغوية : تضمن االختبار مجموعة من األسئمة التي تحديد محتوى االختبار . ب

 لمتالميذ الفائقين 
( ٕٓبالصف الثاني اإلعدادي والتي تم تحديدىا في القائمة التي تم إعدادىا، والبالغ عددىا)

 مفيوما أدائيا
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 المفاىيم الرئيسة9 تضمنتيا 
 :حساب صدق االختبار . ت
بعد إعداد االختبار وصياغة مفرداتو بصورة أولية، تم عرضو عمى  الصدق الظاهري: -

مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص، حيث أخذ الباحثون ببعض االقتراحات التي 
 أبداىا المحكمون لتوافقيا مع أىداف البحث9

ى االتساق الداخمي لالختبار تم تطبيقو عمى لالطمئنان عم:صدق االتساق الداخمي -
تمميذا من تالميذ الصف الثاني اإلعدادي  ، وتم حساب معامل  ٘ٔعينة استطالعية قدرىا 

ارتباط بيرسون بين كل فقرة من فقرات االختبار والدرجة الكمية لمبعد الذي تنتمي إليو 
 :والدرجة الكمية عمى االختبار كما ىو موضح بالجدول التالي

 ( 4جدول رقم ) 

 الختبار المفاهيم  المغوية معامل االرتباط بين درجة كل فقرة والدرجة الكمية

 (0.05(                   * عند مستوى )0.01** عند مستوى )         
دق، وىى دالة عند وىذه القيمة لمصدق الذاتي لالختبار توضح أن لو درجة عالية من الص      

قيس ( وىذه النتيجة تتفق مع ما ذكره المحكمون من أن االختبار ي9ٓ٘ٓ، و)( 9ٓٔٓمستوىي )
 اختبار المفاىيم المغوية الصدق الظاىري، والصدق الذاتي9 ُوضع لقياسو؛  وبذلك يتوافر في  ما

رقم  الميارة
 السؤال

معامل 
معامل  رقم السؤال الميارة االرتباط

 االرتباط

المعرب والمبني 
 من األسماء

المبني من  **9ٖٙٙٓ ٔ
 الحروف

ٕٔ ٓ9ٛٔٛ** 
ٕ ٓ9ٚٙٗ** ٖٔ ٓ9ٛٔٔ** 
ٖ ٓ9ٜٚٚ** 

 التوابع
ٔٗ ٓ9ٚٓٛ** 

ٗ ٓ9ٙٓٙ* ٔ٘ ٓ9ٚٗٓ** 
٘ ٓ9ٙٓٔ* ٔٙ ٓ9٘ٗٙ* 
 **9ٙ٘ٚٓ ٚٔ المنصوبات **9ٖٛ٘ٓ ٙ
 **9ٙٙٗٓ ٛٔ وزن الكممات **9ٜٕٚٓ ٚ

المعرب والمبني 
 من األفعال

الحروف  *9ٜ٘ٚٓ ٛ
 واليمزات

ٜٔ ٓ9ٚ٘ٔ** 
ٜ ٓ9ٜٕ٘* ٕٓ ٓ9٘ٗٚ* 
ٔٓ ٓ9٘ٚٚ* ٕٔ ٓ9٘ٙٔ* 
 **9ٛٓ٘ٓ ٕٕ عالمات الترقيم **9ٖٛٔٓ ٔٔ



 حسن عمران حسن عمـران / دأ.       
 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
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استخدم الباحث معادلة ألفا كرونباك ثبات االختبار ككل وأبعاده لحساب ثبات االختبار:  . ث
(Alpha Cronbach Method)  ببرنامجSPSS 0.16  ، وىي معادلة تستخدم

  االختبار، فإذا كان معامل االرتباط عاليًا يكون االختبار ثابتًا9ثبات إليضاح المنطق العام ل

 ( 5جدول رقم )
 معامل الثبات الختبار المفاهيم المغوية

عدد فقرات  البعد
 البعد

معامل 
 الثبات

عدد فقرات  البعد
 البعد

معامل 
 الثبات

المعرب والمبني من 
 األسماء

 9ٖٛٓ ٔ وزن الكممات 9ٖٛٓ ٚ

بني من المعرب والم
 األفعال

 9ٛٔٓ ٖ الحروف واليمزات 9ٛٓٓ ٗ

 9ٛٗٓ ٔ عالمات الترقيم 9ٕٛٓ ٕ المبني من الحروف
 9ٜٚٓ ٔ المنصوبات 9ٜٔٓ ٕٕ االختبار ككل 9ٕٛٓ ٖ التوابع

ويتضح من الجدول السابق ثبات أبعاد اختبار المفاىيم المغوية حيث تراوحت قيم 
)المعرب والمبني من األسماء، المعرب والمبني من األفعال، معامالت الثبات لمميارات الرئيسة 

المبني من الحروف، التوابع، المنصوبات، وزن الكممات، الحروف واليمزات، عالمات الترقيم (  
( وىي قيمة دالة  9ٜٔٓ، وقد بمغت قيمة معامل ثبات االختبار ككل)  9ٛٗٓ – 9ٜٚٓما بين 

نسبة ثبات مقبولة ليذه األداة ويجعميا صالحة  (؛ مما يحقق9ٓٔٓإحصائيا عند مستوى )
 لمتطبيق بتجربة البحث9

قام الباحث بحساب الزمن المناسب لإلجابة عن أسئمة االختبار، عن   حساب زمن االختبار: . ج
( ٓٙطريق تسجيل الزمن الذي استغرقو أسرع تمميذ في اإلجابة عن أسئمة االختبار، والذي بمغ )

( دقيقة، ثم حساب متوسط الزمن ٜٓرقو أبطأ تمميذ، والذي بمغ )دقيقة، والزمن الذي استغ
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           ووجد أنو يساوي المناسب لإلجابة عن أسئمة االختبار باستخدام معادلة زمن االختبار، 
 ( دقيقة9٘ٚ)

 دقيقة. 75=    00+60زمن االختبار=                

                      2       

دقائق( لكتابة البيانات وقراءة التعميمات، فيكون الزمن  ٘لسابق) ويضاف إلى الزمن ا
 ( دقيقة9ٓٛاإلجمالي لالختبار ىو)

 ثالثا : أداتا الدراسة وتشمل:
)البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية لتنمية كتاب التمميذ  (1

 المفاهيم المغوية ( :
تمل الدليل في صورتو األولية عمى: مقدمة، واشفي صورته األولية:  إعداد كتاب التمميذ ( أ

وخطوات عرض الدرس في البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية ، والوسائل 
واألدوات  واألنشطة التعميمية التمييدية واألنشطة  التنموية واألنشطة الختامية ،  وأساليب 

 التقويم المتبعة9
تم عرض كتاب التمميذ في لية عمى المحكمين: عرض كتاب التمميذ في صورته األو  ( ب

صورتو األولية عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس المغة 
 العربية؛ لضبطو9

بناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديالت، وأصبح  في صورته النهائية: ج( كتاب التمميذ
 كتاب التمميذ في صورتو النيائية9

مم الستخدام البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية دليل المع (2
 لتنمية المفاهيم المغوية :

واشتمل الدليل في صورتو األولية عمى: مقدمة، إعداد دليل المعمم في صورته األولية:  ( أ
وأىداف الدليل وأىميتو، فمسفة الدليل، مصطمحات ومفاىيم أساسية، مقترحات يمكن 

، وخطوات تنفيذ البرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية في  االسترشاد بيا،
التدريس، والوسائل واألدوات واألنشطة التعميمية، والخطة الزمنية لتدريس الموضوعات، 

 وأساليب التقويم المتبعة9



 حسن عمران حسن عمـران / دأ.       
 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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تم عرض دليل المعمم في صورتو عرض دليل المعمم في صورته األولية عمى المحكمين:  ( ب
ة عمى مجموعة من المحكمين المختصين في المناىج وطرق تدريس المغة العربية؛ األولي

 لضبطو9

بناء عمى آراء المحكمين تم إجراء التعديالت، وأصبح دليل  ج( دليل المعمم في صورته النهائية:
 المعمم في صورتو النيائية9

 تجربة البحث: -رابعا
من التالميذ الفائقين بالصف الثاني  تم اختيار مجموعة  البحثاختيار مجموعة البحث:  -ٔ

السالم اإلعدادية المشتركة التابعة إلدارة أبنوب التعميمية بمحافظة أسيوط، وبمغ اإلعدادي بمدرسة 
 ( تمميذاً ٕ٘عدد تالميذىا )

تم تطبيق أداة الدراسة عمى مجموعة البحث قبميا يوم السبت  التطبيق القبمي ألداة القياس: -ٕ
موقوف عمى مستوى التالميذ في المفاىيم المغوية وكذلك المقارنة بين ؛ وذلك لٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗ

 مستويات أدائيم قبل وبعد البرنامج  
قام الباحث بتطبيق التجربة عمى مجموعة البحث  تطبيق البرنامج عمى مجموعة البحث: -ٖ

لتنمية )مجموعة واحدة ( وتدريس البرنامج اإلثرائي لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي 
م حتى يوم األربعاء  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔالمفاىيم المغوية في الفترة من يوم السبت 

م، وتم توثيق ذلك من خالل التقاط بعض الصور الفوتوغرافية وتسجيل  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛٔ
 بعض مقاطع الفيديو أثناء التطبيق9

حث، تم بعد تطبيق البرنامج اإلثرائي عمى مجموعة الب التطبيق البعدي ألدوات القياس:  -ٗ
؛ لممقارنة بين الدرجات التي  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔتطبيق األدوات تطبيقًا بعديًا يوم السبت 

حصموا عمييا في التطبيقين القبمي والبعدي من خالل المعالجة اإلحصائية؛ وذلك لتعرف 
 فاعمية البرنامج اإلثرائي في تنمية المفاىيم المغوية  لدى التالميذ

 دادي 9الفائقين بالصف الثاني اإلع 
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تم في ىذا البحث استخدام عدد من األساليب  المعالجة  اإلحصائية لبيانات البحث: -٘
 اإلحصائية ، فتم استخدام: 

معادلة حساب زمن تطبيق   -معامل الثبات  -معامل الصدق -) معادلة حساب نسبة االتفاق 
 وسط الحسابي 9(المت  -االنحراف المعياري  -معادلة حجم األثر  -اختبار "ت"  - االختبار
 نتائج البحث وتفسيرها: -خامسا 
اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئمة البحث ونصه : )ما فاعمية البرنامج القائم عمى  

تنمية بعض المفاهيم المغوية لدى التالميذ الفائقين بالصف الثاني معايير التفوق المغوي في 
 اإلعدادي ؟(

ؤال من خالل التجربة الميدانية لمدراسة، وقد تم التوصل إلى اإلجابة عن ىذا الس  
توصل الباحث إلى الصورة النيائية الختبار المفاىيم المغوية الذي أعد لقياس المفاىيم المغوية 
المناسبة لمتالميذ الفائقين بالصف الثاني اإلعدادي؛ ومن ثم اختيار مجموعة الدراسة وتطبيق 

الثرائي ( وبعده، ومعالجة البيانات اإلحصائية لمتطبيقين االختبار قبل تدريس المحتوى )البرنامج ا
 القبمي والبعدي عمى مجموعة البحث 

 : تم حساب نتائج البحث ببرنامج  نتائج اختبار المفاهيم المغويةSPSS 0.16  ،
( تمميذا؛ تم استخدام التصميم التجريبي ذو ٕ٘تكونت من)وحيث أن عينة البحث 

حساب المتوسط، واالنحراف المعياري، وحساب قيمة )ت( ؛ المجموعة الواحدة ؛ حيث تم 
لتحديد وجود فروق ذات داللة إحصائية بين نتائج تالميذ مجموعة البحث في التطبيق 

    القبمي والبعدي الختبار المفاىيم المغوية9
 (5جدول رقم ) 

 نتائج التطبيق القبمي البعدي الختبار المفاهيم المغوية لدى مجموعة البحث

مستوى الداللة  قيمة ت التطبيق البعدى التطبيق القبمي لمفاىيما
 9ٓٔٓعند 

حجم 
 ع م ع م األثر

المعرب والمبني من 
 9ٜٚٓ دالة 9ٜٕٓٓ٘ 9٘ٚٚٓ 9ٛٓٙ 9ٜٙٔٓ 9٘ٙٔ األسماء

المعرب والمبني من 
 9ٜٖٓ دالة 9ٜٕٛٚٔ 9ٕٓٓٓ 9ٜٖٙ 9ٚٙٗٓ 9ٗٓٔ األفعال

 9ٛ٘ٓ دالة 9ٛ٘ٗٔٔ 9ٕٓٓٓ 9ٜٙٔ 9ٜ٘ٙٓ 9ٙٗٓ المبني من الحروف
 9ٜٓٓ دالة 9ٓٚٗ٘ٔ 9ٗٗٓٓ 9ٕٛٛ 9ٙٗ٘ٓ 9ٗٓٓ التوابع

 9ٛٓٓ دالة 9ٜٜٚٛ ٓٓ ٔ 9ٗٓٛٓ 9ٕٓٓ المنصوبات



 حسن عمران حسن عمـران / دأ.       
 / عبد الوهــاب هاشم سيد م.د  برنامج قائم عمى معايير التفوق في المغة العربية

 عصــام إبراهــيم عمـر درويشأ / 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 9ٚٙٓ دالة 9ٚٔٛٛ ٓٓ ٔ 9ٖٗٙٓ 9ٕٗٓ وزن الكممات
 9ٜ٘ٓ دالة 9ٜٕ٘٘ٔ 9ٚٓٚٓ 9ٙٓٙ 9ٜٚٚٓ 9ٕٗٔ الحروف واليمزات
 9ٜٗٓ دالة 9ٖٜ٘ٓٔ 9ٖٚٗٓ 9ٖٛٗ 9ٚٙٗٓ 9ٙٓٓ عالمات الترقيم
 9ٜٜٓ دالة 9ٜٜٗ٘ٗ 9ٕٓٓٔ 9ٕٓٗٛ 9ٖٕٓٔ 9ٕٛٙ االختبار ككل

( بين 9ٓٔٓيتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )    

متوسطات درجات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيق القبمي والبعدي الختبار المفاىيم 

  9 المغوية لصالح التطبيق البعدي

ويدل ذلك عمى وجود اثر لمبرنامج القائم عمى معايير التفوق في المغة العربية في تنمية      

)ما فاعمية البرنامج القائم المفاىيم المغوية وبذلك يكون قد تم التوصل إلى إجابة السؤال الثالث 

قين بالصف عمى معايير التفوق المغوي في تنمية بعض المفاهيم المغوية لدى التالميذ الفائ

 الثاني اإلعدادي ؟(
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  توصيات البحث: -سادسا 

 في ضوء نتائج البحث أمكن التوصل إلى بعض التوصيات منها:

 بناء المناىج وفق االتجاىات الحديثة في التعميم مثل: ميارات التفكير وميارات حل المشكالت
 9الذاتي والتعاوني والتواصل الجيد مع مصادر المعرفةوميارات التعمم 

 توظيف معايير التفوق في المغة العربية في تدريس فروع المغة العربية كافة ، وفي
 .مراحل التعميم المختمفة

 إجراء المزيد من الدراسات التي تيتم بتنمية المفاىيم المغوية  لدى المتعممين، وكذلك
 تضمين كتب المغة العربية ىذه الميارات في جميع المراحل التعميمية9

في تدريس المفاىيم المغوية )النحوية البحث الحالي دة في ن األدوات والمواد المعاإلفادة م
 ؛ لتنمية المفاىيم المغوية لدى المتعممين9والصرفية واإلمالئية (

في ضوء نتائج الدراسة يمكن اقتراح دراسة الموضوعات  :سابعا: مقترحات البحث
 التالية:

العربية  مع عينات أخرى من المتعممين، وفي فعالية استخدام معايير التفوق في المغة  -ٔ
 مراحل دراسية أخرى9

فاعمية األنشطة اإلثرائية في تنمية ميارات التذوق األدبي لدى التالميذ الفائقين   -ٕ
 بالمرحمة اإلعدادية9

ميارات التعبير الكتابي اإلبداعي فعالية معايير التفوق في المغة العربية في تنمية  -ٖ
 9لتالميذ المرحمة

اسة تقويمية لمناىج المغة العربية في ضوء معايير التفوق في المغة العربية، لمكشف عن در  -ٗ
 مدى توافر معايير التفوق المغوي في ىذه المناىج9
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 المراجع العربية

( في تنمية WEB2(: فعالية برنامج قائم عمى الجيل الثاني لمويب )ٖٕٔٓإبراىيم أحمد ) -ٔ
ية التربية واتجاىاتيم نحوه، مجمة مفاىيم المغة العربية لدى طالب كم

 ، يناير ٔ، جٖٖدراسات عربية في التربية وعمم النفس، السعودية ، ع
المنيج االثرائي  -( : مناىج تربية الموىوبين والمتفوقينٕٓٔٓبميغ الشوك ، وآخرون) -ٕ

أنموذجا ورقة عمل مقدمة إلى المؤتمر الوطني لرعاية المتفوقين و 
 ، الجمعية الوطنية لممتفوقين والموىبة ، ٕٓٔٓ/ ٙ/ٕٗ-ٕٕالموىوبين

 -قسم التربية، كمية اآلداب، جامعة مصراتة، الجماىيرية الميبية العظمى
 طرابمس  

(:استراتيجيات إدارة الغضب لدى الطمبة الموىوبين، المجمة الدولية ٕٛٔٓخالد الحموري ) -ٖ
، ٕٗتحدة، مجلألبحاث التربوية، كمية التربية، جامعة اإلمارات العربية الم

 ، يناير ٔع
(:دارسة تشخيص مقارنة لمشكالت ٕ٘ٔٓسعيد عمي الزىراني أ9د9 زينب محمود شقير)  -ٗ

المتفوقات دراسيًا مقارنة بالمتفوقات دراسيًا من المعاقات حركيا)دراسة 
المممكة العربية السعودية، دراسة  -مقارنة( جامعة الطائف –وصفية 

نحو "تحت شعار  -لمموىوبين والمتفوقين منشورة بالمؤتمر الدولي الثاني 
تنظيم قسم التربية الخاصة /كمية  "استراتيجية وطنية لرعاية المبتكرين

التربية /جامعة اإلمارات العربية المتحدة برعاية جائزة حمدان بن راشد آل 
 مايو  ٕٔ-ٜٔمكتوم لألداء التعميمي المتميز 
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ماعي لدى المتفوقين مقارنة بأقرانيم (:التوافق النفسي واالجتٕٚٔٓسموى الضفيري ) -٘
من التالميذ الصف السادس بدولة الكويت، مجمة العموم المتأخرين دراسيا 

 ، كمية التربية، جامعة جنوب الوادي، أبريلٖٔالتربوية،ع
(: أثر تفاعل أنماط التعمم وطرق الحوار وأساليب عرض ٕٕٔٓشاكر قناوي ، وشحاتة طو ) -ٙ

ة في تنمية ميارات التفكير الناقد وميارات قراءة المفاىيم المغوية العربي
الخريطة المعرفية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ، مجمة العموم التربوية ، 

،  ديسمبر، ٗ، عٕٓكمية الدراسات العميا لمتربية ،جامعة القاىرة ، مج
  ٖٖٔص

ية لتنم (TRIZ)(: برنامج إثرائي قائم عمى مبادئ نظرية ٕٙٔٓعالء المميجي ) -ٚ
االبتكارية لدى الطالب الفائقين بالمرحمة الثانوية ، مجمة ميارات القراءة 

 ، يناير ٔٚٔالقراءة والمعرفة ،الجمعية المصرية لمقراءة والمعرفة ،ع
(: فاعمية برنامج قائم عمى معايير تعميم المغة العربية كمغة أجنبية فى ٕٛٓٓعمي الحديبي ) -ٛ

لمناطقين بمغات أخرى، رسالة دكتوراه، تنمية الميارات الحياتية الالزمة 
 جامعة أسيوط9 –كمية التربة 

(: فاعمية برنامج مقترح قائم عمى خرائط التفكير اإللكترونية في تنمية ٕٚٔٓـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ) -ٜ
النحوية وميارات اإلعراب والكفاءة الذاتية في النحو لدى معممي المفاىيم 

بية لمناطقين بمغات أخرى، المجمة الدولية لألبحاث التربوية، المغة العر 
 ، سبتمبر9 ٗ، عٔٗجامعة اإلمارات العربية المتحدة، مج

(: إصدار نموذج معايير تعميم المغة العربية لمصوف األولى، ٕٙٔٓعيسى الحمادي ) -ٓٔ
المجمة العربية لمعموم االجتماعية، الناشر:المؤسسة العربية لالستشارات 

 ، يناير ٘،جٜية وتنمية الموارد البشرية،عالعمم
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( معجم مصطمحات المناىج و عمم التدريس،المنظمة ٕٔٔٓمحمد الدريج و آخرون) -ٔٔ
 العربية لمتربية و الثقافة و العموم

( : معايير اّلتقويم اّلمغوي و مدى تطبيقيا في الحمقة الثانية من ٕٙٔٓمحمد حسين )  -ٕٔ
العربية المتحدة ، رسالة ماجستير ، التعميم األساسي في دولة اإلمارات 

 كمية التربية ، جامعة اإلمارات  ، نوفمبر
( : معايير تعميم المغة العربية في الصفوف األولى  ٕ٘ٔٓمحمد قاسم، وعمي الحديبي ) -ٖٔ

 نموذج تطبيقي ، مكتب التربية العربي لدول الخميج، الرياض
قة حالة القمق المنافسة بكل (:النموذج البنائي لعالٕٛٔٓمحمد مصطفى؛ ىالة حسنين ) -ٗٔ

من اضطراب األرق وأنماط االستثارة الفائقة لدى طالب الجامعة 
الموىوبين رياضيا وأكاديميا، مجمة التربية الخاصة، مركز المعمومات 

 التربوية والنفسية والبيئية، كمية عموم اإلعاقة والتأىيل، جامعة الزقازيق9 
 الوجيز، القاىرة: وزارة التربية والتعميم ( : المعجمٖٕٓٓمجمع المغة العربية) -٘ٔ
(: أثر استخدام المعب عمى تطوير المفاىيم المغوية والتفاعل ٕٚٔٓمرام المومني ) -ٙٔ

االجتماعي لدى أطفال مرحمة رياض األطفال، مجمة العموم التربوية، كمية 
 9٘ٗ، أبريل، صٕ، عٕ٘الدراسات العميا لمتربية، جامعة القاىرة ، مج

( :  درجة مراعاة كتب الّمغة العربية لمصفوف األربعة األولى ٕٙٔٓرمو)منال المحا -ٚٔ
واالجتماعية في األردن من وجية نظر معمميو ، رسالة  لممعايير المغوية

 ماجستير  ، كمية العموم التربوية ، جامعة الشرق األوسط ، كانون الثاني
رات البديمة لممفاىيم (: فاعمية إستراتيجية مقترحة لتعديل التصو ٕٛٔٓمياباد أحمد) -ٛٔ

كمية التربية جامعة ابن رشد  –النحوية لدى طمبة قسم المغة الكردية 
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لمعموم اإلنسانية، مجمة دراسات عربية في التربية وعمم النفس، رابطة 
 ، مارس 9 ٜ٘التربويين العرب، ع

ية (:الحاجات االجتماعية واالنفعالية لدى الطالب الموىوبين من وجٕٛٔٓنافع السممي ) -ٜٔ
نظرىم ،المجمة التربوية الدولية المتخصصة،المجموعة الدولية 

 ، أيمولٜ، عٚلالستشارات والتدريب، مج
 (: فاعمية برنامج مقترح لتدريس المفاىيم الرياضية في المرحمةٕٛٔٓىشام حسين ) -ٕٓ

االبتدائية في ضوء أساليب تعمم الموىوبين، مجمة العموم التربوية والنفسية، كمية التربية، 
 ، مارس ٔ،عٜٔمججامعة البحرين، 

(: معايير ميارات المغة العربية لمناطقين بغيرىا، أبحاث محكمة، ٕٛٔٓىاني رمضان وآخرون )
 ٚٚالمنتدى العربي التركي ، الطبعة األولى، ص

(:أثر استخدام إستراتيجية الرحالت ٕٚٔٓوحيد عبد الرشيد؛ ومحمود عبد الكريم ) -ٕٔ
ساب المفاىيم النحوية وتطبيقيا واستبقائيا المعرفية عبر الويب عمى اكت

وتنمية فعالية الذات لدى طالب المرحمة الثانوية، مجمة كمية التربية ، 
 ، أكتوبر9ٔ، جٓ٘جامعة سوىاج، ع
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