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اطزخذاو انزؼهى انُشظ فٙ رًُٛخ ثؼض يٓبراد رحهٛم انُض األدثٗ نذٖ 
 طبنجبد انًزحهخ انثبَٕٚخ األسْزٚخ

 إعداد
 أطًبء ػجذ انجبػث ػطٛخ  انظزافد/ رْبو يبْز َجٛت 

يذرص انًُبْج ٔطزق رذرٚض 
 انهغخ انؼزثٛخ

 يؼهًخ نغخ ػزثٛخ 

   جبيؼخ طُطب –كهٛخ انززثٛخ 
 

 هلخص الذراسة 

ىدفت الدراسة إلى تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبى لدل طالبات الصؼ 
التعمـ النشط، كلتحقيؽ  األكؿ الثانكل األزىرل مف خالؿ استراتيجية مقترحة قائمة عمى

أىداؼ الدراسة استخدمت الباحثتاف المنيجيف الكصفى كشبو التجريبى، كصممت 
 اف عددا مف األدكات كالمكاد التعميمية تمثمت في:تالباحث
 قائمة ميارات تحميؿ النص األدبى. -1

 اختبار ميارات تحميؿ النص األدبى. -2

 استراتيجية مقترحة قائمة عمى التعمـ النشط. -3

قبؿ  -صدقا كثباتا –أجريت العمميات اإلحصائية الالزمة لضبط تمؾ األدكات كقد
( طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ 66استخداميا، كطبقت الدراسة عمى عينة قكاميا )

ـ بمعيد فتيات قميف الثانكل، تـ 2618 -2617الثانكل األزىرل في العاـ الدراسى 
( طالبة، 36( طالبة، كالثانية: ضابطة )36تقسيميف إلى مجمكعتيف: األكلى: تجريبية )

كلتحميؿ بيانات الدراسة استخدمت الباحثتاف  تغرؽ التطبيؽ ستو أسابيع تقريبان.كقد اس
 اختبار )ت( لمعينات المستقمة، كاختبار )ت( لمعينات المرتبطة.

كقد تكصمت الدراسة الى إحدل عشرة ميارة الزمة لمطالبات )عينة الدراسة( 
ث ميارات تتعمؽ باألفكار، كميارتيف ، ثالث ميارات تتعمؽ باأللفاظ، كثالكمناسبة ليف

 ف تتعمقاف بالعاطفة، كميارة كاحدة تتعمؽ بالقيـ.تتعمقاف باألسمكب، كميارتي
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كما أسفرت النتائج عف فاعمية التعمـ النشط في تنمية بعض ميارات تحميؿ 
 النص األدبى لدل طالبات المرحمة الثانكية األزىرية.

كفى ضكء النتائج التى تـ التكصؿ إلييا قدمت الدراسة عددا مف التكصيات، 
 كالمقترحات لبعض الدراسات ذات الصمة بمكضكعيا.

طالبات الصؼ األكؿ الثانكل  –تحميؿ النص األدبى  –التعمـ النشط الكلوبت الوفحبحية: 
 األزىرل.
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Abstract 

           The study aimed at developing some skills of analyzing 

literary text for 1
st
 grade female students at Azhary secondary school 

by using a proposed strategy based on active learning. To achieve 

that, the researchers used descriptive and semi-experimental methods 

and they designed some tools and educational materials which were 

as follows: 

1: A list for skills of analyzing literary text. 

2: A test for skills of analyzing literary text. 

3: A Proposed strategy Based on Active Learning. 

        The suitable statistical treatments were used to standardize 

those tools regarding validity and reliability before using them. The 

study was conducted using a sample of 60 female students in 1
st
 

grade at Azhary secondary school in 2017-2018 academic year at 

Keleen Secondary Institute and they were divided into an 
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experimental group (30 female students) and a control group (30 

female students). The performance of study took 6 weeks and to 

analyze study data, the researchers used T-test for independent 

samples and T-test for connected samples. 

        The study revealed the existence of eleven skills which were 

suitable for students (sample) and necessary for them; so that three 

skills related to words, three skills related to ideas, two skills related 

to style, two skills related to emotion, and one skill related to values. 

       Furthermore, the results proved the effectiveness of active 

learning in developing some skills of analyzing literary text for 

female students at Azhary secondary stage. According to those 

results, the study submitted some recommendations and suggested 

some researches relating to its subject. 

Key Words 

         Active learning – Analyzing literary text – 1
st
 Grade Female 

Students at Azhary Secondary School.  
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 :هقذهة

المغة أعظـ نعـ اهلل عمى بني البشر، فيي أرقى ما يمتمكو اإلنساف مف مصادر        
يا كحضارتيا، كلكف قد القكة كالثقافة كالحضارة، فمكؿ أمة لغتيا التي تعبر بيا عف ثقافت

كجؿ األمة العربية بأعظـ لغات العالـ كفضمنا نحف العرب عف سائر األمـ خص اهلل عز 
ليس ىذا فحسب بؿ جعميا  ،تي ىي لغة كتابو العزيز كىك القرآف الكريـبالمغة العربية ال

ى األمـ بية لغة عالمية ضمف المغات الست فالجنة لممسمميف، كأصبحت المغة العر لغة 
 . المتحدة

كىى منيج اإلنساف  تحصيؿ المعارؼ كالمعمكمات،لفعالة أداة المغة العربية كُتعد      
لغة ىى ك  ، كما أنيا نظاـ يستعيف بو فى حؿ مشاكمو،كمشاعرهره فى التعبير عف أفكا

كالتالميذ، حيث يتـ مف خالليا بناء المكاطف، كتأسيسو  بيف المعمميف االتصاؿك  التفاعؿ
ا متكائمنا كالبيئة  مع العصر عقمينا، كجسمينا، ككجدانينا، كاجتماعينا ليككف إنساننا صالحن

 (29، 2666كمدككر، ؛ 33 ،1994)محمد،  .ياالتى يعيش في

التي تحتكم عمى ، النصكص األدبيةالمغة العربية تتنكع إلى ميارات كفركع منيا: ك       
ألفاظ، كصكر، كأخيمة، كأفكار، كمعاني، ككجدانيات تحتاج إلى اكتساب الميارات 

 المختمفة لتنميتيا، كاكتساب ىذه الميارات ال يتـ إال مف خالؿ النص األدبي.

جزء مف المغة التي نتحدث بيا كنكتبيا، كيمكف رؤيتو مف جية األدبى كالنص      
)جاؾ  الذم يكجد فيو.مكف فيـ النص تمامنا دكف اإلشارة إلى السياؽ كال يُ كظائفو أيضا، 

 ( 69، 2667سي، 

يراعى فييا قكاعد النحك فى  ميارات المغة، حيثمعظـ  تعكس النصكص األدبيةك      
كالتفكير كالتخيؿ تسمك باألذكاؽ كالمشاعر كتفتح المجاؿ أماـ العقكؿ لمفيـ ك  القراءة 
ألنو مرآة لمنيضة كالتطكر لألمة،  قكل النص األدبي باعثف .(166 ،2613)إبراىيـ،

لبصائر، كما أنو يخاطب العقكؿ كاالثقافة المجتمعية التى تعكس كاقع األمة ثقافيا، 
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عماؿ الفكر كالتدبر كيحثيا عمى النيكض كالرقى  لمنيكض بالمجتمع كاالرتقاء بو.؛ كا 
 (83 ،2615 )سميماف،

إلى تدفؽ المشاعر كاألحاسيس بما يعرضو مف معاٍف،  ييدؼ النص األدبيك      
يحاءات، كالتي تترؾ أثرا في نفس  كأفكار، كقيـ، كبما تحممو األلفاظ مف دالالت كا 

كىذا ال يتـ إال مف  ،(2، 2666)عبيد، رة كاالرتياح التاـ السامع، فيشعر بالسعادة الغام
 خالؿ تحميؿ النص كتذكقو.

البناء المغكم لمقصيدة إلى مككناتو التي بني منيا فؾ كالتحميؿ األدبي ىك "عممية      
. كىك عبارة (162 ،2667،مختار) مف أجؿ إعادة بنائو؛ لبياف مدل تماسؾ أجزائو"

ألفاظو المككنة لو، كفيميا، كتفسير العالقة بينيا لمتكصؿ إلي عف تجزئة النص إلي 
 إبداعو البنيكم الذم يشير إلى مفاتيح النص المؤدية إلى االستمتاع بو كتذكقو.

نما  النص األدبي إلى أكلياتو المككنة تقسيـ )تجزئة(ال ُيعد ك       ا في حد ذاتو، كا  غرضن
 وإبداع يظيريسعى إلى فؾ شفرات النص كتكضيح رمكزه، إلعادة تككينو، فتحميؿ النص 

 (2008 ) طعيمو، كأنو ينتجو مف جديد.

معرفة عمى الطالب  يعيفأنو  حيث ،ىذا يدؿ عمى أىمية تحميؿ النص األدبيك      
كالجمالية لكؿ   كالقيمة التعبيريةطبيعة النص، كعناصره، كخصائص كؿ عنصر فيو، 

كر بيانية، مف كمف ثـ يقؼ الطالب عمى ما يتضمنو النص مف معاف، كصعنصر، 
، ، كاألسمكب، كاألخيمةكاألفكارمككنات النص مف األلفاظ، إلى خالؿ تعرؼ الطالب 

 تذكقو. ؛ مما يؤدم إلىكالقيـ، كالمكسيقى

ذا كانت عممية التحميؿ األدبي تعد       ضركرة لفيـ النص، كتذكقو، فإنيا تزداد أىمية كا 
لدل طالب المرحمة الثانكية؛ ألف ىذه المرحمة تتطمب تعمقنا أكثر في فيـ النص، كفيـ 

يعيد بناء العمؿ األدبي مرة أخرل، المككنة لو، فيك بذلؾ  مقكماتو األساسية، كعناصره
 كىنا يكمف اإلبداع فى تذكؽ النص.
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( فى كرقة العمؿ 2666أكصى )مختارل،  فقديؿ النص األدبي ألىمية تحم اكنظرن      
إتقاف العربية قع كاآلفاؽ" فى الندكة الكطنية ""تحميؿ النص األدبى: الكا التى تحمؿ عنكاف

فى التعميـ" المجمس األعمى لمغة العربية فى الجزائر بضركركة االىتماـ بميارات تحميؿ 
 ،المغة كاألدب في المناىج المدرسية األردنيةندكة بعنكاف " أكصت، ككذلؾ النص األدبى

كضركرة األساليب كالمضاميف" بضركرة االىتماـ بالقضايا األدبية في المرحمة الثانكية، 
دعمنا  كمنيا ميارات تحميؿ النص األدبي، تقديـ الميارات الغائبة عف المنياج التقميدم

ككانت ىذه ندكة عممية  إلعادة النظر في المناىج كالتركيز عمى النكاحي الفنية كاألدبية،
 (2614)الكفاكيف،  باليـك العالمي لمغة العربية. احتفاءن 

دبي تضميف كزارة التربية كالتعميـ كمف مظاىر االىتماـ بميارات تحميؿ النص األ     
ضمف أىدافيا في تدريس النصكص األدبية، كمف ىذه األىداؼ: تحديد  الميارات ىذه

أثر البيئة عمى الشاعر في اختيار ألفاظو، كتكافر الكحدة الفكرية في النص األدبي، 
)كزارة  نكع العاطفة في النص األدبي.كتحديد السمات الفنية ألسمكب الكاتب، كتحديد 

 (2665التربية كالتعميـ، 

كالبحكث العممية ضركرة ت العديد مف الدراسات أكد فقد لى ما سبؽباإلضافة إ     
 راشد،) دراسة كمنيا، لدل تالميذ المراحؿ المختمفة تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي

؛ 2612 ،ةسالمك ؛ Wood, A. L., 2008؛ Smith, et.al., 2005 ؛ 2665
  .(2612 محمد،ك 

نا لكنفي تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي، ك  استراتيجيات كثيرة استخدمتكىناؾ      
اليـك بحاجو إلى استراتيجيات تعميـ كتعمـ كاسعة، كمتنكعة، كمتقدمة تساعد طالبنا عمى 
نتاج الجديد  إثراء معمكماتيـ كتنمية مياراتيـ العقمية المختمفة، كتدريبيـ عمى اإلبداع، كا 

صص الذم يزكدىـ بالمصادر كالمختمؼ، كىذا ال يتأتى بدكف كجكد المعمـ المتخ
فرض التقدـ  ىذا فكلذا فإاإلبداعي،  التفكير كيحثيـ عمىالمناسبة، كيثير اىتماماتيـ، 
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عمينا ضركرة البحث عف استراتيجيات حديثة لتكاكب ىذا التقدـ، كتجعؿ العممية التعميمية 
      تحقؽ أىدافيا المنشكدة منيا.

الحديثة لتطكير العممية التعميمية كتحقيؽ  االستراتيجياتالتعمـ النشط مف  كيعد   
المرجكة مف تدريس النصكص األدبية، حيث أنو تعمـ قائـ عمى األنشطة  األىداؼ

كيتطمب منو التفاعؿ كالمشاركة اإليجابية كالفعالة،  المختمفة التي يمارسيا المتعمـ،
ميـ لممشكمة بيدؼ إشراؾ كيككف المعمـ مكجيا ليساعد الطالب عمى تحديد طريقة في

جميع الطالب في المناقشة، كالعمؿ في المجمكعات؛ مما قد يساعد في تنمية ميارات 
تحميؿ النص األدبي التي تحتاج مشاركة الطالب بعضيـ بعضا في الكصكؿ إلى تحديد 
سمات الكاتب الفنية، كالتعرؼ إلى العاطفة المسيطرة عميو، كأثر البيئة المحيطة بو في 

 .يار ألفاظواخت

، الخمفيات المسبقة لمتالميذ قبؿ البدء في التعمـ معرفةالتعمـ النشط يتطمب ك       
 (155 ،2665 )محمكد، ، كترتيبيا بما ييسر عممية التعمـ.وكتخطيط إجراءات

ما قامت بو كحدة التخطيط  ، كاالىتماـ بوالتعمـ النشطأىمية كمما يدؿ عمى      
تحسيف التعميـ الثانكم مف خالؿ لكالمتابعة بكزارة التربية كالتعميـ مف تقديـ مشركع 

ـ، كقد تضمف البرنامج التدريبي 2669في فبرايربرنامج لتدريب معممي المرحمة الثانكية 
التعمـ،  خمس مكضكعات ىي: التعمـ النشط، كالتعمـ التعاكني، كالتعمـ البنائي، كمصادر

دارة بيئة التعمـ النشط، كالتقكيـ الشامؿ.  (2669)كزارة التربية كالتعميـ،  كا 

باىتماـ الباحثيف في العديد مف الدراسات، كاألبحاث  التعمـ النشط حظي كقد     
فقد أكدت نتائج بعض الدراسات فاعمية التعمـ النشط  المتعمقة بمجاالت التعمـ المختمفة،

 كآخركف، سعادةك ؛ 2662 ىندم،)كؿ مف  في تنمية الميارات المختمفة، كمنيا دراسة
؛ 2667 محمكد،ك ؛ 2666 زامؿ،ك ؛ 2665 عبد الكىاب،ك ؛ 2664 سميماف،ك ؛ 2663
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 عشا كآخركف،ك ؛ 2616 الطريرم، كأبك ىاشـ،ك ؛ 2669 سميـ،ك ؛ 2668 بصؿ،ك 
 (2613 عثماف،ك ؛ 2612
التعمـ النشط إلكساب الطالب استخداـ كما أكصت بعض المؤتمرات بضركرة      

المنعقد في القاىرة  المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ الثانكمكمنيا  ،الميارات المختمفة
ا أكدت عمى ضركرة (2668) مكاكبة التطكرات، كالتغيرات العالمية الحديثة في ، كأيضن

الت تربكية في نظـ كما أحدثتو ىذه التغيرات مف تحك  تكنكلكجيا االتصاؿ، كثكرة المعرفة،
المكاصفات الجديدة لخريجي  تحقيؽإلعداد شباب قادر عمى  والتعميـ الثانكم، كمخرجات

شاركة التعميـ الثانكم، كمتطمبات تنفيذ التعمـ النشط، كالتقكيـ الشامؿ المستمر، كالم
  (2668)المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ الثانكم،  .لمطالباإليجابية 

الذم أكصى ( 2612الثاني عشر لمتعمـ النشط ) باإلضافة إلى المؤتمر العممي     
مف  متنكعة كحديثة في التدريس، كأساليب متطكرة لعممية التعمـ طرؽكد بضركرة كج

يككف الطالب نشيطيف مندمجيف في عمميات  ؛ حتىخالؿ استراتيجيات التعمـ النشط
)المؤتمر العممي الثاني عشر لمتعمـ النشط،  التعميـ كالتعمـ، كليـ أدكار فاعمة كفعالة.

2612) 
 :اإلحسبس ببلوشكلة

تحميؿ النص األدبي لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم  ميارات بالرغـ مف أىمية     
 ءالكتنميتيا لدل ىؤ  ،مى ضركرة تكافرىابعض الدراسات ع تأكيداألزىرم، كبالرغـ مف 

في الكتاب المدرسي نجد أنو فإننا إذا نظرنا إلى كاقع تحميؿ النص األدبي  الطالبات،
يتمخص في تقسيـ النص إلى فكر، كشرح المعنى العاـ لكؿ فكرة، كتحديد السمات الفنية 

فقد يب البيانية الكاردة في النص، لمنص، ثـ يأتي التحميؿ البالغي باستخراج األسال
ى التعميؽ عم لـ يشمؿلمعنى النص، كما أىمؿ جانب األلفاظ، كمدل قكتيا كمناسبتيا 

ا لمحكـ عمى صدؽ العاطفة، لـ يتطرؽ إلى كضع معايير  جانب المكسيقى بنكعييا، كأيضن
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عممية  األدبي، فالتحميؿ زيفيا دكف آلية لمحكـ عمييا بؿ تكصؼ العاطفة بصدقيا أك
، كليس مجرد شرح األبيات معنى كمبنى األدبيتكشؼ طبيعة العناصر المككنة لمعمؿ 

  .كمعاني المفردات

مف خالؿ إشراؼ إحداىف عمى التربية العممية بحكـ عمميا  –قد الحظت الباحثتافك      
 - كعضك ىيئة تدريس بكمية التربية، كالثانية بحكـ عمميا معممة لغة عربية في الميداف

في ميارات تحميؿ النص األدبي، األزىرم كجكد قصكر لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم 
 ىك ما يمثؿ مشكمة، كظاىرة جديرة بالدراسة لمعالجة ىذا القصكر.ك 

كما أجرت الباحثتاف عددنا مف المقابالت مع بعض المعمميف، كالمكجييف الذيف      
أقركا بضعؼ الطالبات في الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم في بعض ميارات تحميؿ النص 

تحديد داللة كؿ مف األسمكب تحديد الفكرة العامة في النص األدبي، ك ، كمنيا: األدبي
 قيـ المتضمنة في النص األدبي.اإلنشائي، كتحديد الالخبرم ك 

 عمياف،) دراسة كمنيا ،كجكد ىذا القصكرعمى بعض الدراسات باإلضافة إلى تأكيد       
 القرني،ك ؛ 2666 نايؿ،ك  ؛Smith,et.al., 2005 ؛2665 راشد،ك  ؛2664
 محمد،ك ؛ 2612 ،سالمةك  ؛Weber, 2009  ؛Wood, A. L., 2008؛2667
2612)     

كمف منطمؽ  كما أسفرت عنو مف تكصيات كنتائج،بالنظر إلى الدراسات السابقة ك      
التعمـ كمف منطمؽ أف  ة، كمتنكعة،استراتيجيات تعميـ كتعمـ حديث ضركرة استخداـ

كفي ضكء تأكيد العديد مف النشط مف االتجاىات الحديثة لتطكير العممية التعميمية، 
أف تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي ال تتـ بالطريقة التقميدية السمطكية الدراسات عمى 

لممعمـ إنما تتـ مف خالؿ برامج، كطرؽ تدريس قائمة عمى التعمـ النشط 
تنمية تناكلت التى  دراساتال قمةكمع (، Smith,et.al.,2005؛ 2663)بسيكني،

 -مف قبؿ  تجر أية دراسة لـ ميارات تحميؿ النص األدبي مف خالؿ التعمـ النشط بحيث
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تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبي لدل  إلىتيدؼ  -ففي حدكد عمـ الباحثتي
ف إلى لؾ دفع الباحثتيكؿ ذالتعمـ النشط، ؼ األكؿ الثانكم األزىرم مف خالؿ طالبات الص
 . ةالحالي إجراء الدراسة

 :ذراسةجحذيذ هشكلة ال

بات الصؼ األكؿ الثانكم طال ضعؼ مستكل ثؿ مشكمة الدراسة الحالية فيتتم     
كلمتصدم ليذه المشكمة سكؼ تقـك لنص األدبي، األزىرم في بعض ميارات تحميؿ ا

 :التالي ىالدراسة الحالية باإلجابة عف السؤاؿ الرئيس

كيؼ يمكف استخداـ التعمـ النشط في تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبي لدل      
 ثانكم األزىرم؟طالبات الصؼ األكؿ ال

 كيتفرع عف ىذا السؤاؿ األسئمة الفرعية اآلتية:

لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم ؿ النص األدبي الالزمة ما أىـ ميارات تحمي -1
 ؟، كالمناسبة ليفاألزىرم

 لدل أفراد العينة؟ ميارات تمؾ الما مدل تكافر  -2

ميارات تحميؿ ما مالمح االستراتيجية المقترحة في التعمـ النشط لتنمية بعض  -3
 النص األدبي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم؟

تنمية بعض تيجية المقترحة في التعمـ النشط في االسترا استخداـ ما فاعمية -4
 ميارات تحميؿ النص األدبي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم؟

 :ذراسةحذود ال

 :ت الدراسة الحالية عمىاقتصر 
الثانكم بمعيد فتيات قميف الثانكم األزىرم التابع لقطاع قميف  طالبات الصؼ األكؿ -1

كيرجع السبب في اختيار طالبات ىذا ، الثانكم األزىرم بمحافظة كفر الشيخ
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صؿ فييا الطالبات إلى يمثؿ بداية المرحمة الثانكية التي يجب أف ت الصؼ إلى أنو
 -ي ىذه المرحمةقنا لخصائص نمكىف فكف –النضج العقمي الالـز لتحميؿ النص

، باإلضافة إلى وبداع فياإلك  نقده،قرأف بؿ كيمكنيف مف الذم يمكنيف مف فيـ ما ت
 أف ىذا الصؼ بداية دراسة البالغة كتحميؿ النص األدبى.

 بعض ميارات تحميؿ النص األدبي التي سيظير التشخيص ضعؼ الطالبات فييا. -2
 جحذيذ هصطلحبت الذراسة:

 Analyzing Literary Text   األدبى تحميؿ النص -1
 )راشد، التعريفات المختمفة ليذا المصطمح:قامت الباحثتاف بدراسة العديد مف      

، 2667 القرني،ك ؛ 45، 2666 نايؿ،ك ؛ Smith,et.al., 2005, 27؛ 36، 2665
؛ 33، 2612 ،سالمةك  ؛Weber, 2009, 15؛Wood, A. L. 2008, 45 ؛87
 (    22، 2612 محمد،ك 

 التعريؼ اآلتي الذم تتبناه الدراسة:خرجتا بك      
مككناتو مف حيث البنية إلي  ، كتقسيموتجزئتوك النص األدبي  تفكيؾ ىك      

، )الكممات، كالجمؿ، كاألساليب(، كالمضمكف )المعنى، كالعاطفة، كالقيـ، كالصكر(
دراؾ كالضمنية بيدؼ فيـ المعانى الصريحة  كالمككنات لعناصراذه ى العالقة بيف كا 

 تذكقو فى ضكء معايير معينة. التى تؤدل إلى
 Active Learningالتعمـ النشط     -2

عبد الكاحد، ) :قامت الباحثتاف بدراسة العديد مف التعريفات المختمفة ليذا المصطمح     
؛ 145 ،2663 شحاتة، كالنجار،ك ؛ 162، 2663 الجمؿ،ك  ؛45، 2661 كالخطيب،

؛ 32، 2669 جكىرم،ك ؛ Mathews, 2006, 89  ؛76، 2666سعادة، ك 
؛ 164، 2613 عثماف،ك  ؛156-143، 2616بدكل، ك  ؛95، 2616المطرفي،ك 
 (65، 2614 طكالف،ك 
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 بالتعريؼ اآلتي الذم تتبناه الدراسة: اكخرجت     

ىك التعمـ الذل يقـك عمى إيجابية المتعمـ كفعاليتو بحيث يعتمد عمى التعمـ النشط      
نشغؿ فى مجرد مستمع بؿ يشارؾ بشكؿ نشط كي فال يككف، كمةتحصيؿ المعمذاتو فى 

 تحت إشراؼ مف المعمـ كتكجييو كذلؾ ،مياـ التفكير العميا كالتحميؿ كالتركيب كالتقكيـ
 لتحقيؽ األىداؼ المنشكدة.

 :إجزاءاد انذراطخ

 سارت إجراءات الدراسة كفقا لمخطكات اآلتية:     
، ة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرمتحميؿ النص األدبي الالزمميارات أكال: تحديد 

 ة ليف، كتـ ذلؾ مف خالؿ الرجكع إلى:كالمناسب
 .مفيـك تحميؿ النص األدبي 
  البحكث كالدراسات السابقة )العربية كاألجنبية( التي تناكلت ميارات تحميؿ

 النص األدبي.
 ة الثانكية.االطالع عمى أىداؼ تحميؿ النص األدبي بالمرحم 
 .رأم الخبراء كالمتخصصيف 

تحميؿ النص مستكل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم في ميارات  ثانيا: لمعرفة
 :األدبي، قامت الباحثتاف باآلتي

 معرفة الطالباتميارات تحميؿ النص األدبي، لقياس مدل  فى بناء اختبار 
 كثباتو.ميارات تحميؿ النص األدبي، كتـ التأكد مف صدقو، ل
 .اختيار أفراد العينة، ثـ تطبيؽ االختبار عمييف 
 .تصحيح االختبار، كتحديد مستكل الطالبات في ميارات تحميؿ النص األدبي 

ثالثا: لتحديد مالمح االستراتيجية المقترحة، قامت الباحثتاف باالطالع عمى الكتب 
كخرجتا بالمالمح كالدراسات السابقة المرتبطة بالتعمـ النشط كاستراتيجياتو، 

 العامة اآلتية لالستراتيجية المقترحة:
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 ما يخص ما قبؿ التدريس. -
 ما يخص تنفيذ التدريس. -
 ما يخص ما بعد التدريس. -

 ،ثـ قامتا بإعداد دليؿ معمـ مرشد لمف يقـك بالتدريس كفؽ االستراتيجية المقترحة    
 كالتى سيتـ ذكر خطكاتيا فى حينو.

 االستراتيجية المقترحة، كذلؾ عف طريؽ:استخداـ رابعا: تنفيذ التدريس ب

 تقسيـ أفراد العينة إلى مجمكعتيف: -

 .مجمكعة تجريبية: تدرس باالستراتيجية المقترحة 

 تدرس بالطريقة التقميدية مع معممة الفصؿ. :مجمكعة ضابطة 

 التدريس باالستراتيجية المقترحة لطالبات المجمكعة التجريبية. -

فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات تحميؿ النص خامسنا: لمعرفة مدل 
 قامت الباحثتاف باآلتي: -يتـ ذلؾ بعد التدريس الفعمي لمطالبات -األدبي

 .التطبيؽ البعدم الختبار تحميؿ النص األدبي 

 .جراء المعالجات اإلحصائية المناسبة  رصد البيانات، كا 

 .تحميؿ النتائج، كتفسيرىا 

  صيات، كالمقترحات.تقديـ بعض التك 
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  :ذراطخأًْٛخ ان

 مف المتكقع أف تفيد الدراسة الحالية كالن مف:  

النص األدبي، الطالبات: حيث ستنعكس نتائج الدراسة في إكسابيف ميارات تحميؿ  -1
عادة النص األدبي إلى عناصره األكلية المككنة لو كمف ثـ تستطعف تحميؿ ، كا 

 .لبياف مدل تماسؾ أجزائوبنائيا؛ 

المعمميف: حيث تقدـ ليـ استراتيجية مقترحة تساعدىـ في تطكير أساليب تدريسيـ  -2
 لمنص األدبي، كمف ثـ رفع مستكل الطالبات كاالرتقاء بيف.

تعميـ المغة العربية لممرحمة الثانكية كمصممييا: حيث يستطيعكف  مناىجمخططي  -3
طيط لممناىج ة عند التخدراسة استخداـ االستراتيجية المقترحفي ضكء ىذه ال

 كتنظيميا بشكؿ يحقؽ تعممنا فعاالن سريعنا.

حيث تعد الدراسة : بخاصة ةاألدبي كصتعميـ النصميداف تعميـ المغة العربية بعامة، ك  -4
 محاكلة لتطكير تعميـ النص األدبي في المغة العربية.

 الباحثيف: حيث تفتح الدراسة الحالية مجاالن لدراسات أخرل يمكف أف تتناكؿ -5
في مراحؿ تعميمية استراتيجيات التعمـ النشط في التدريس لمختمؼ فركع المغة، ك 

 مختمفة. 
 والذراسبت السببقة:اإلطبر النظزي 

لنظرم المرتبط اإلطار الفكرم ا تتناكؿ الباحثتاف في الجزء التالي مف الدراسة     
كقد تـ  ،بتكظيفيا في ثناياه اككذلؾ بعض الدراسات السابقة التي قامت ة،الحالي بالدراسة

 ىما:يف يمحكريف رئيستقسيـ اإلطار النظرم إلى 

 األكؿ: النص األدبي، كميارات تحميمو.

 .ثاني: التعمـ النشطال
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: النص األدبي:     Literary Text  أوًلا
 هفهىم النص األدبي: 

أىداؼ تدريس األدب مف  مف خاللو تحقيؽف مكيالمحتكل الذم  يعد النص األدبي     
، التفكير كاإلبداعتنمية ميارات تحميؿ النص األدبي كميارات التذكؽ األدبي إلى جانب 

، كقد تعددت الدراسات لمحات التراث األدبي، مع جمب المتعة لممتمقي إلىكالتعرؼ 
ص عمى أف الن -إلى حد كبير –كالمراجع التي تناكلت مفيـك النص األدبي، كتتفؽ كميا 

األدبي ىك تفسير شعكرم لمحياة ، كالمنبع الذم تصب فيو جميع الفمسفات كالديانات 
 يكنس،ك ؛ 11 ،2663 قطب،ك ؛ 2 ،2666 عبيد،) .كالتجارب في بيئات مختمفة

 سالمة،ك ؛ 259 ،2667 الناقة، كحافظ،ك ؛ 181 ،2666 مدككر،ك ؛ 356 ،2664
 (73 ،2615 سميماف،ك ؛ 16 ،2613 رجب،ك ؛ 67 ،2612

ىك مجمكعة مف الكممات كالجمؿ مركبة تركيبا كترم الباحثتاف أف النص األدبي      
لغكيا معينا؛ لتعطى دالالت معينة تحمؿ معانى كقيما كعكاطؼ يريد أف ينقميا األديب إلى 

 . القارئ كالسامع كيتككف مف بنية النص كمحتكاه
 طبيعة النص األدبي:  

عف عكاطفو، كأفكاره في أسمكب أدبي ال يقؼ النص األدبي يعبر األديب مف خالؿ      
يقاعاتيا نما يتعداىا إلى إيحاءاتيا، كا  ، فالنص األدبي فيو عند المعاني المغكية فقط، كا 

لكف مف ألكاف القراءة كفف أداتو المغة، فيك الحياة التي ىي في أكسع معانييا حقيقة 
رية مختمطة بعكاطؼ، اجتماعية كاقعة، فكما أف النص األدبي فف لغكم كتجربة شعك 

ا انفعاؿ كتأثر بالجماؿ، كما أنو يجسد الكاقع مغمفنا بجماؿ  كمشاعر الكاتب، فيك أيضن
؛ 84 ،2662 خميفة،ك ؛ 22 -19 ،2662، إسماعيؿ ) المفظ، كاألسمكب، كالمكسيقى.

 (76 ،2615سميماف، ك 



  ILAػضٕ انجًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼزفخ        انجًؼٛخ انًظزٚخ نهمزاءح ٔانًؼزفخ   

 

 

018 

 

 

 

 مكحية كعبارات ألفاظ مجرد ليس فيك الخاص بأسمكبو األدبي النص يتميزك       
نما .األكلى قراءتنا ضكء فى نستخمصيا سطحية بمعاني  المجاز مف خميط ىك كا 
 في كيؤثر ،عميقة أبعادا يتخذ يجعؿ المعنى مما ،كالبديع بالبياف ينسجاف كالحقيقة
 (2614)أكيحي،  .الشاعر أك الكاتب مع يتجاكب كيجعمو القارئ

 فيي المادة الخاـ التيكمما سبؽ يتضح أف المغة كسيمة النص األدبي لمتعبير،      
، تختمؼ تمؾ الصكرة باختالؼ سيطرة كؿ ةكالتي تحمؿ صكرة نابضة حي ،يمتمكيا األديب

أديب عمى ىذه المغة بما يضفيو عمييا مف ذاتو كركحو، كبذلؾ نجد أف لمنص األدبي 
ذاتو كعكاطفو كانفعاالتو مستعينان بجماؿ المفظ،  طبيعة خاصة يصكرىا األديب مف خالؿ

كجماؿ األسمكب، كجماؿ التصكير كجماؿ المكسيقي، فيتمقي القارئ ىذا اإلبداع األدبي 
ذات معني كيفيض عميو مف عكاطفو  ةسكاء أكاف شعران أك نثران فيقرأه قراءة تذكقي

عادة ئتفكيؾ أجزاكخياالتو كيضيؼ عميو مف أفكاره كخبراتو، كيتـ ذلؾ مف خالؿ  و كا 
 بنائيا مرة أخرل.

 أهوية دراسة النص األدبي:  
تمثؿ النصكص األدبية إبداعات شعرية أك نثرية لنخبة مف المبدعيف في عصكر      

مختمفة، ىذه اإلبداعات تبصر الطالب بقيـ الحؽ كالخير كالجماؿ، كتسمك بأذكاقيـ، 
كمشاعرىـ، كتفتح المجاؿ أماـ عقكليـ لمفيـ كالتفكير، كالتخيؿ، مما يجعؿ لدراسة 

 ا يمي: النص األدبي أىمية كبيرة، كتتمثؿ فيم

الحفاظ عمي الطراز المغكم: فالنصكص األدبية مف أرقى الفنكف المغكية، كأكثرىا  -أ 
قد عرؼ العرب مكركثيـ ك ، عمييماتأثيرنا في النفس كالكجداف، فميا األثر األكبر 

 (55 ،2663 ) عكض، الحضارم، كأساليب المغة األصيمة مف خالؿ دراسة األدب.

فممنصكص األدبية أىمية بالغة داخؿ منظكمة المغة تنمية الميارات المغكية:  -ب 
 (161 ، 2665)رسالف،  جيد قديمو، كحديثو.حيث أنيا كعاء التراث األدبي ال
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تنمية التذكؽ األدبي: حيث تزكد المتعمميف بنماذج لغكية راقية تساعدىـ عمى  -ج 
 (113 ،2668 ) سعكدم، دقة الفيـ كحسف استخالص المعنى.

ة، كالثقافة األدبية: فيشير التربكيكف إلى أف لألدب مشاركتو تنمية الثركة المغكي -د 
مداده بألكاف جديدة مف الخبرة كالمعرفة  الجميمة في زيادة مدركات المتعمـ كا 
كتككيف ثقافتو، فكؿ نص أدبي يشتمؿ عمى زاد ثقافي يكسع خبرات الشخص 

 (66 ، 2668)محمد،  كيزيد فيمو لمحياة. كيفتح ذىنو

صكص األدبية الكثير مف القيـ ضمف النتكترسيخ القيـ: حيث تتيذيب النفكس،  -ق 
الصدؽ، كاألمانة، كالتراحـ، كالمساكاة، كما إلى ذلؾ مف قيـ تؤثر في مثؿ: 

 (85 ،2615 ) سميماف، شخصية سكية. االمتعمـ كتخمؽ منو إنساننا ذ

تؤثر  أنيا حيثكبيرة جدان لمفرد،  بؽ يتضح أف أىمية النصكص األدبيةمما س       
عمى نفسو ككجدانو، كتكسبو العديد مف القيـ المرغكبة، كتساعده عمى المقارنة بيف 
األحداث كالعصكر مف خالؿ ما تتضمنو مف أحداث سياسية كثيرة، ككذلؾ فإف ليا 

مة المييسجؿ فيو األحداث كالسير  كظيفة تاريخية فيى ُتعد بمثابة سجؿ تاريخى
كتشكؿ  هكتقاليد عادات المجتمع كىى أيضا ُتعبر عف ،كالعظيمة كالمؤثرة في المجتمعات

  حياة أفراده كتسيـ في بناء المجتمع كسماتو كسمات أفراده. 
 أهذاف جذريس النص األدبي في الوزحلة الثبنىية:

إف أحد أىـ عناصر المنيج الذم يدرسو الطالب يتمثؿ في األىداؼ، فمتى كانت       
أما في المرحمة الثانكية  ،بدقة كاف المنيج منظما كمحددةىذه األىداؼ مصاغة بعناية، 

اد األىداؼ تحديدان، كتقترب مف التخصص، كتضع في االعتبار خصائص نمك طالب دفتز 
المرحمة الثانكية: المعرفي، المغكم، االجتماعي، كاتجاىاتيـ كميكليـ كالمكضكعات 

في االعتبار أنيا مرحمة تككيف األدبية التي يميمكف إلييا في ىذه المرحمة، مع األخذ 
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كفيما يمي بعض أىداؼ تدريس األدب  .لطالب كبنائو الفكرم، كاالجتماعيشخصية ا
 لممرحمة الثانكية:

 .السمك بالتذكؽ الجمالي األدبي؛ نتيجة لمزاكلة قراءة األدب الجميؿ أك سماعو 
  ذات المغزل االتصاؿ بالمثؿ العميا في األخالؽ كالسمكؾ البشرم، كما في القصص

ة،االجتماعي كالقصائد الشعرية التي تعالج مشكالت اجتماعية. )  ( 76 ،2665 البجَّ
  معالجة بعض المشكالت النفسية كاالجتماعية بقراءة القصص أك األشعار التي

 تنفس عف القارئ كعف رغباتو المكبكتة.
 .االستمتاع بكقت الفراغ بقراءة الجميؿ مف ألكاف األدب المختمفة 
 عدة القارئ أك المستمع عمي فيـ نفسو، كفيـ مجتمعو، كالكقكؼ عمى األفكار مسا

)عاشكر،  ستقبمي.كالمعارؼ، كالعكامؿ التي تصنع الحاضر، كتؤثر في تككينيـ الم
 ( 336 ، 2669كالحكامدة، 

  تنمية ممكة التخيؿ لدل الطالب، حيث أف دراسة األدب مف صكر كمعاٍف كأخيمة
 تقدير اآلخريف، كالتعاطؼ معيـ. تجعميـ أكثر قدرة عمى

  تكسيع ثركة الطالب المغكية، فكؿ نص أدبي يشتمؿ عمى زاد لغكم يكسع خبرات
 (79 ،2612 )محمد، فنكف التعبير المختمفة. ممارسة كيكسبو القدرة عمى الطالب،
المرحمة  فى طالباتالتدريس النص األدبي لدل نخمص إلى أف  أىداؼ مما سبؽ 
 :ىىالثانكية 

 .زيادة الذخيرة المغكية مف مرادفات كمعاف كصكر كأخيمة كأساليب 
  .تقكية ممكة التخيؿ كتصكر المعاني 
  الطالبات في حديثيف ككتاباتيف. لاالرتقاء بفنية التعبير لد 
  تعريؼ الطالبات بتراثيف العربي بما فيو مف ظركؼ تاريخية كسياسية مؤثرة عمى

في بناء شخصياتيف كفيـ أنفسيف كتكحيد مسار  ثقافاتيف المغكية لتتخذنيا أساسان 
 حياتيف.
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 .إنماء القدرة عمي النقد كالتحميؿ األدبي 
 .تنمية ميارات التذكؽ األدبي 
 .تعزيز القيـ كالمثؿ العميا كاألخالقيات مف خالؿ األعماؿ األدبية اليادفة 
 ألدبية.تنمية القدرة عمي حؿ المشكالت مف خالؿ الخبرات كاإلفادة مف القراءات ا 
 .تنمية الميارات األدبية لفيـ النص كخاصة ميارات تحميؿ النص 

 الححليل األدبي:
 مفهوم التحليل األدبي: -أ

مدل ترابط كتسمسؿ أجزاء النص  إلىالكسيمة األساسية لمتعرؼ التحميؿ األدبي يعد      
كالمراجع  ، كقد تعددت الدراساتشكؿ في النياية النص األدبي المتكامؿ، التي تاألدبي

عمى أف التحميؿ األدبي  -إلى حد كبير –التي تناكلت مفيـك التحميؿ األدبي، كتتفؽ كميا 
ىك فؾ شفرات النص، كتكضيح رمكزه، كتذكؽ ما فيو مف جماؿ المفظ، كالتركيب، 
كتذكؽ أساليبو، كأغراضو، كمعرفة الجيد كالردمء منو، كالمكازنة بينو كبيف غيره مف 

 ,Smith,et.al., 2005؛ 36، 2665)راشد،  حسف كاألفضؿ.النصكص لمعرفة األ
 ,Wood, A. L. ,2008؛ 87، 2667؛ القرني، 45، 2666؛ نايؿ، 27
 (    22، 2612؛ محمد، 33، 2612، سالمة ؛Weber, 2009, 15؛45
 أهمية التحليل األدبي: -ب

 تكمف أىمية تحميؿ النص فى اآلتى:     

الكحدة العضكية لمنص، كمدل ترابط كتسمسؿ األجزاء، الذم يشكؿ في  إلىالتعرؼ  -
 النياية النص األدبي المتكامؿ. 

يرل ما  مجرد متمٍؽ سمبيال يجعمو سيـ في تفاعؿ الطالب مع النص األدبي، ك ي -
 (  18د. ت،:  )عبد الحميد، يراه اآلخركف.



  ILAػضٕ انجًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼزفخ        انجًؼٛخ انًظزٚخ نهمزاءح ٔانًؼزفخ   

 

 

01< 

 

 

 

يـ كخبراتيـ؛ نتيجة الحصيمة المغكية لمطالب، كالتكسع في مدارك لارتفاع مستك  -
لكقكفيـ عمي كثير مف المعمكمات التاريخية كالجغرافية كالدينية كاالجتماعية 

 (  234:  1981)قكرة،  كالسياسية كاالقتصادية.

 الكقكؼ عمى السمات الفنية الغالبة عمى األديب في النص األدبي. -

بالتحميؿ  لو النصإثراء الطالب بأساليب بالغية كجمالية جديدة مف خالؿ تناك  -
 ( 79: 2612، )سالمة المكضكعي.

كترل الباحثتاف أف أىمية التحميؿ األدبي ال تقتصر عمى األمكر السابقة فقط، بؿ      
لمنص  اتتعداىا إلي أبعد مف ذلؾ، كىك تككيف إنساف متذكؽ لكؿ ما حكلو، كليس متذكق

، كلغتو؛ مما يؤدم األدبي فقط، فيتككف إنساف سكم يمكنو التفاعؿ مع مجتمعو كثقافتو
 إلي تحقيؽ الرضا النفسي لو، كبالتالي تنمية إبداعاتو البنَّاءة.

لى أنو يمكف تنميتو       كتشير العديد مف الدراسات إلى أىمية تحميؿ النص األدبي، كا 
، فجاءت االستراتيجيات كالطرؽ التدريسية المختمفةالمداخؿ، ك مف خالؿ استخداـ بعض 

التي اىتمت بتعميـ الطالب التحميؿ األدبي مف خالؿ األنشطة ( (Weper,2009دراسة 
باستخداـ مدخؿ )المدخالت/ المخرجات(، كىك عبارة عف إسياـ الطالب في تحميؿ النص 

ف مف أىـ نتائجيا أف يككف ككا األدبي مف خالؿ المناقشة، كأنشطة البحث في المعجـ،
 دراسة كتتفؽ يمية مف أجؿ اإلنتاج.محكر المناقشة كالمشاركة في العممية التعم الطالب

؛ Wood, A. L.,2008؛ Smith,et.al., 2005  ؛2665 راشد، )
عمى فاعمية كؿ مف: األنشطة اإلثرائية، كالتعمـ  (2612محمد،ك ؛ 2612،سالمةك 

 التعاكني، كاألنشطة العممية في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي.
 :ومراحله مبادئ تحليل النص األدبي -جـ 

 تحميؿ النص األدبى كقد حددىا كؿ مف ) أبك شريفة،مراحؿ عامة لىناؾ مبادئ      
 ( فى اآلتى:35-34، 2616؛ كالكسكانى كآخراف، 26-22، 2668 كقزؽ،
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بالمكضكع كتحميمو  توتحميؿ العنكاف مف كؿ جكانبو، اختيار تركيب العنكاف كعالق (1
 لغكيان كنحكيان.

مرة قراءة كاعية متأنية يدرؾ فييا القارئ  فيـ النص، بقراءة النص أكثر مف (2
 العالقات النحكية كطريقة األداء المغكم.

 تحديد مكقع النص كجكِّه العاـ ) مناسبة النص، كبيئتو، كقائمو(. (3
بتسجيؿ األفكار الفرعية ثـ النفاذ منيا إلى الفكرة  تحديد الفكرة كالمكضكع، (4

 الكمية.
 في النص األدبي.الصكر، كتشكؿ عنصران بارزان كميمان  (5
العكاطؼ، كىي االنفعاؿ النفسي المصاحب لمنص، كعمى القارئ تحديد نكع  (6

 لعاطفة كدكافعيا كعمقيا كدرجتيا.ا
 دراسة البناء الداخمي كالشكؿ الخارجي كعالقة كؿ ذلؾ بالمكضكع كالعناصر (7

 .السابقة
نصؿ إلى اليدؼ مف ىذه الميارة كىك  فإننا يمكف أف المبادئ ىذه كبتطبيؽ     

التدريب عمى تكجيو مفيـك المقركء، ألف المقركء يرمي إلى معنى، كلف نصؿ إلي ىذا 
المعنى إال مف خالؿ التحميؿ، كالمعنى ىك المقصكد مف الكالـ مف خالؿ ما تقدمو 

 ميؿفالتح ،األلفاظ في مكقؼ معيف، كىك ما يفيـ عمي نحك مباشر مف الجممة كالسياؽ
النص األدبي إلى مككناتو  نشاط عقمي تقـك الطالبة فيو بتحديد الصكر البالغية كتفكيؾ

 معاني( في ضكء ميارات معينة الزمة لتذكؽ النص األدبي. –أساليب –جمؿ –)ألفاظ
  :ههبرات جحليل النص األدبي -د

األدبي المشتركة بيف الشعر النص تحميؿ اختمؼ الباحثكف في تحديد ميارات      
 ( في اآلتي: 155، 2666كؿ حسب كجية نظره، فقد حددىا )نايؿ، كالنثر، 

 :أوالً: مهارات جانب المعنى الداللى  

 تحديد الغرض األدبي لمنص األدبي. -
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 تحديد الفكرة الرئيسية لمنص األدبي. -
 تحديد األفكار الجزئية المتضمنة في النص األدبي. -
 االجتماعية التي تشيع في النص األدبي.تحديد القيـ  -
 تحديد المعاني التي تكحي بيا الصكرة األدبية. -
 ثانياً: مهارات الجانب الوجداني:  

 تحديد نكع العاطفة التي غمبت عمي األديب كظيرت في عباراتو. -
 ثالثاً: مهارات الجانب األسلوبي:  

 تحديد داللة األلفاظ كمعانييا. -
 لممعاني.تحديد تالـؤ األلفاظ  -
 اإلحساس بالتناغـ المكسيقي. -
 التمييز بيف الكالـ الحقيقي كالمجازم. -
 التمييز بيف األسمكب الخبرم كاإلنشائي. -
 تحديد السمات الفنية لمنص األدبي: -

 .التمييز بيف المحسنات البديعية 
 .تحديد المبالغة الزائدة 
 ئص العامة لألسمكب.تحديد الخصا 

 :ةاآلتي ميارات التحميؿ األدبي (Weber, 2009, 453- 467 أضاؼ )كما  
 تمثؿ الحركة النفسية في النص. -
 القدرة عمى اختيار عنكاف معبر عف أحاسيس األديب. -
 إدراؾ التناسب بيف الكممة كالحركة النفسية لمنص. -
 إدراؾ مككنات الصكرة الشعرية، كمدل نجاحيا في رسـ الشخصيات. -
 لصكر اإليحائية عنيا في التعبير المباشر.تحديد الفركؽ الناتجة عف التعبير با -
 إدراؾ ما بيف األبيات مف كحدة عضكية. -
 تحديد الجمؿ االعتراضية. -
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 إدراؾ أثر القافية في جماؿ النص. -
 إدراؾ مدم نجاح الشاعر في تبادؿ الحكاس. -
 تكضيح ما في النص مف إسياب أك حشك. -

  األدبي إلي ما يمي:ميارات التحميؿ ( 62، 61، 2612)محمد،  قد قسـف أيضا
 ميارات التجربة الشعكرية، كتشمؿ: -أ

 معرفة الجك النفسي في النص. -
 قدرة األبيات عمي استثارة ىذا الجك النفسي. -
 إدراؾ درجة التكاـؤ بيف التجربة الشعرية كالصياغة. -
 إدراؾ أثر كؿ جزئية في استثارة الجك النفسي المراد في النص. -
 بيا الصكرة الشعرية.إدراؾ المعاني التي تكحي  -
القدرة عمي فيـ مككنات الصكرة كمدل قدرتيا عمي التعبير عف أحاسيس  -

 الشاعر.
 ميارات التجربة الفكرية، كتشمؿ: -ب

 القدرة عمي استخراج البيت الذم يتضمف الفكرة الرئيسة في القصيدة. -
 القدرة عمي تقسيـ القصيدة إلي كحدات حسب ما فييا مف أفكار. -
 إدراؾ ما في األفكار مف عمؽ.القدرة عمي  -

 ميارات التجربة المفظية، كتشمؿ: -جػ
 فيـ المعاني التي يكحي بيا قكؿ الشاعر. -
 إدراؾ مدل أىمية الكممة في النص. -
 القدرة عمى معرفة كضع النص مف التراث العربي. -
 القدرة عمى معرفة كضع النص مف تراث الشاعر. -
 ا إلي الكاقعية.القدرة عمى اختيار أصدؽ األبيات كأقربي -
 القدرة عمى فيـ الحكمة الكاردة في النص كمناسبتيا كمكاطف استخداميا. -
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القدرة عمى تحديد الصفات التي يصؼ الشاعر نفسو بيا أك يصؼ اآلخريف  -
 بيا.     

قائمة  ت الباحثتاف إلىخمصالنص األدبي، تحميؿ مف خالؿ العرض السابؽ لميارات      
المحكميف لمعرفة  السادة كسيتـ عرضيا عمى مبدئية بميارات تحميؿ النص األدبي،

األزىرل كالمناسبة ليف، كسكؼ يتـ  الثانكل لمطالبات بالصؼ األكؿ ةالميارات الالزم
 تفصيؿ ذلؾ فى الجزء الخاص بإجراءات الدراسة. 

  Active Learning : الحعلن النشط:بثبنيا 
 النشط:مفهوم التعلم  

نيا كميا تدكر حكؿ فكرة أنو ذلؾ كتنكعيا فإلتعمـ النشط، تعدد تعريفات ابالرغـ مف      
 التعمـ الذم يجعؿ مف المتعمـ عضكا فاعال مشاركا في اتخاذ القرارات المرتبطة بتعممو.

بأنو ( Hall, S. et.al., 2002, 9كىذا يتفؽ مع تعريؼ ) (، 25، 2614طكالف، )
 "التعمـ الذم يؤكد عمى المشاركة النشطة لممتعمميف في عممية تعمميـ". 

( بأنو "فمسفة تربكية تعتمد عمي ايجابية 152، 2665كتعرفو )ككجؾ كآخركف،       
المتعمـ في المكقؼ التعميمي كتشمؿ جميع الممارسات التربكية كاإلجراءات التدريسية 

حيث يتـ التعمـ كالبحث كالتجريب كاعتماد  ،التي تيدؼ إلى تفعيؿ دكر المتعمـ كتعظيمو
صكؿ عمى المعمكمات كاكتساب الميارات كتككيف القيـ المتعمـ عمى ذاتو في الح

كىك تعمـ قائـ عمى األنشطة التعميمية المختمفة التي يمارسيا المتعمـ  ،كاالتجاىات
كينتج عنيا السمككيات المستيدفة التي تعتمد عمى مشاركة المتعمـ الفاعمة كااليجابية 

 في المكقؼ التعميمي التعممي".
 كتعميـ تعمـ طريقة" النشط التعمـ أف (  إلى33، 2666كآخركف،  ،كيشير )سعادة      
 كالتفكير اإليجابي باإلصغاء ليـ تسمح متنكعة بأنشطة الطالب فييا يشترؾ آف كاحد في

 المعمـ بكجكد اآلارء في المتعممكف يتشارؾ سة حيثاالدر  لمادة السميـ الكاعي كالتحميؿ
 ."التعمـ أىداؼ تحقيؽ نحك يدفعيـ مما التعمـ لعممية الميسر
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و" طريقة تعمـ تكفر لممتعمـ مجمكعة مف األنشطة العممية الصفية يقصد بكما      
التعمـ ذا معنى".  كالتعاكف، كالحكار؛ بيدؼ جعؿ كالالصفية التي تعتمد عمى المشاركة،

 (95، 2616)المطرفي،
مف خالليا في طريقة ينيمؾ الطالب أنو "ب  (Mathews, 2006, 89) ويعرفك        

  ."األنشطة الصفية المختمفة، بدال مف أف يككف فردا سمبيا يتمقى المعمكمات مف غيره
مما سبؽ يتضح أف التعمـ النشط تعمـ متمركز حكؿ الطالب، كيجعمو ينخرط فى       

النشاط أك الميمة، مما يجعؿ دكره إيجابيا كفعاال، كذلؾ ألنو يشارؾ فى المادة التى 
 المعمـ. اؼ كتكجيوتحمؿ مسؤكلية تعممو تحت إشر يتعمميا كي

 :وأسسهالتعلم النشط  مبادئ

قاسـ، ) كؿ مف كقد حددىا لمتعمـ النشط مجمكعة مف األسس كالمبادئ      
 :اآلتى في (23، 2616أبك الحاج، كالمصالحة، ك  ؛2614

 اشتراؾ المتعمـ في نظاـ العمؿ، كقكاعده. -
 تتناسب مع قدراتو، كاىتماماتو.استخداـ أساليب التدريس التي  -
 إتاحة التكاصؿ بيف المتعمـ، كالمعمـ. -
، كالسماح لممعمميف أثناء التعمـ فى ، كالمرحإشاعة جك مف الطمأنينة، كالمتعة -

 .دارة الذاتيةباإل
 خارجو. كأكأساليب التعمـ النشط سكاء داخؿ الفصؿ، تنكيع طرؽ،  -
 لممتعمـ. الراجعة السريعةتكفير التغذية  -
 ساعدة المتعمـ عمى فيـ ذاتو، كاكتشاؼ نكاحي القكة كالضعؼ لديو.م -
 االعتماد عمى تقكيـ المتعمميف ألنفسيـ كزمالئيـ. -
المتعمـ، عمى كمف خالؿ عرض مبادئ التعمـ النشط نجد أف تحقيقيا يعتمد       

 كالمعمـ، كالمنيج.
 أهداف التعلم النشط:
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 -38، 2612العالكؿ، ك ؛ 65، 2667)الحسيف،  لقد اىتـ بعض التربكييف
بتحديد بعض األىداؼ لمتعمـ  (25 ،2614طكالف، ك ؛ 49 ،2612زغمكؿ، ك  ؛39

 النشط، كالتي يمكف تمخيصيا فيما يمي:
 .تشجيع الطالب عمى اكتساب ميارات التفكير الناقد، كالقراءة الناقدة 
 .اكتساب المعارؼ كالميارات كاالتجاىات المرغكب فييا 
 .تشجيع المتعمميف عمى المركر بخبرات تعميمية كحياتية حقيقية 
  دراؾ العالقات بيف أجز خراجياتنمية ميارة تحميؿ المادة كا   في قالب جديد. ائيا كا 
  كاألمكر كاألشخاص.الحكـ عمى األحداث  
 .قياس قدرة المتعمميف عمى بناء األفكار الجديدة، كتنظيميا 
   تغيير صكرة المعمـ مف أنو المصدر الكحيد لممعرفة إلى ككنو مكجيا كمرشدا

   كميسرا لمعممية التعميمية.
 .جعؿ المتعمـ أساس العممية التعميمية كالتعممية 
 .خمؽ بيئة تعميمية تتسـ بالكفاءة كالفاعمية   
 امحكر  لككنيـحكؿ المتعمميف أنيا تتمركز نجد ؿ في األىداؼ السابقة كعند التأم     

سببا في بث ركح التفاؤؿ كاألمؿ فى   التعمـ النشط ليذا يككفمعممية التعميمية، ك ل
لعممية التعميمية بعد أف كانت قاصرة عمى تمقيف المعمـ المعمكمات لممتعمميف كىك ما ا
ممعمـ دكره في تكفير الفرص كالخبرات التعميمية رؼ بالتعميـ التقميدم، حيث أصبح ليع

 يف مف خالؿ بيئة تعميمية تفاعمية تتسـ بالحماس كالنشاط.لممتعمم
 : ومزاياه أهمية التعلم النشط

يجابية التي يحدثيا عند المتعمـ مف حيث  تظير أىمية التعمـ النشط في النتائج اإل     
المعرفة، كالميارات كاالتجاىات، كالقيـ، حيث يمارس المتعمـ المناقشة كالتفكير كتبادؿ 

تراـ كمحاكلة التكصؿ إلى النتائج الصحيحة بشكؿ منطقي يقـك عمى التشاكر كاحاآلراء، 
 ( 52 ،2612أراء اآلخريف. )زغمكؿ، 
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كيفية التعمـ، ككيفية التفكير مف خالؿ عمى كذلؾ فإف التعمـ النشط يساعد المتعمـ      
 (27 ،2614إلى الحركة، كالنشاط. )طكالف،استراتيجياتو، كيتحكلكف مف السمبية 

، 2614الفار، ك ؛ 51، 2664)غازم،  :ككنوأىمية التعمـ النشط  مف  أيضا كيزيد
 ( 24،  2616أبك الحاج، كالمصالحة، ك ؛ 28

 فادة منيا في حؿ مشكالت جديدة.كاإل المتعمـ عمى االحتفاظ بالمعمكمات يساعد 
 لية.االعتماد عمى الذات كتحمؿ المسؤك  ينمى قدرة المتعمـ عمى 
  التفكير كالفيـ كجمع المعمكمات.يحسف ميارات 
 .يزيد قدرة المتعمـ عمى اكتشاؼ مكاىبو كطاقاتو الكامنة 
 .يزيد قدرة المتعمـ عمى العمؿ الجماعي بركح التعاكف كالمشاركة بحماس 
 الثقة بيف المعمـ كمتعمميو. فيكك 
 .يركز عمى التعبير عف الرأم كالمتعة كاإلبداع كاحتراـ قدرات الفرد كمراعاتيا 
 جذب انتباه المتعمميف لما يتعممكنو في حب كسعادة لما يتعممكنو.ي 
 األسئمة التي يطرحيا المعمـ. فى أثناء اإلجابة عفيجابي يعزز التنافس اإل 
  ميارات التعمـ كميارات حياتية يكسب. 
 .يزيد التفاعؿ داخؿ الصؼ 
  .ينمى الرغبة في المشاركة كالتعاكف 
 اكمبيج اتعميجعؿ التعميـ م. 
 .ينمى التفكير كميارات الفيـ لدل المتعمميف 
 .يزيد مف مستكل التحصيؿ الدراسي 

 كتضيؼ الباحثتاف بعض المزايا، كىى:  
 تباع المطمكب بجدية.ايجابية كااللتزاـ بقكاعد العمؿ، ك اىات كالقيـ اإلتنمية االتج 
 بيف المحتكل كالحياة الكاقعية. الربط 
 .الحد مف القمؽ كالتكتر 
  الفرصة لمتعبير عف األفكار كاآلراء في صياغات أفضؿ.إتاحة 
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 .تقسيـ األفكار كاآلراء كاختيار األنسب 
 .اكتساب بعض ميارات التحميؿ األدبي 

 بيئة التعلم النشط:

داخؿ لفرصة كي يتفاعؿ مع معممو كزمالئو تتيح البيئة التعميمية الجيدة لممتعمـ ا     
التعبير عف نفسو بطريقة حرة مباشرة، فبقدر ما يتفاعؿ المتعمـ  أيضا ، كتتيح لوالصؼ

يت كقد أجر  .النتائج التعميمية فعالة كمؤثرة بنشاط في المكقؼ التعميمي بقدر ما تككف
 -22 ،2665)ككجؾ، كآخركف،  ، كبيئة التعمـ التقميدممقارنة بيف بيئة التعمـ النشط

براىيـ، كآخركف، ك ؛ 24 ، كىى (5، 2616الحاج، كالمصالحة، أبك ك  25، 2665ا 
 كاآلتي:

 (1جدكؿ )
 المقارنة بيف بيئة التعمـ النشط كبيئة التعمـ التقميدم

 بيئة الحعلن الحقليذي بيئة الحعلن النشط وجه الوقبرنة

 طهجٌٕٛ ٚزهمٌٕ انًؼهٕيبد ػٍ طزٚك انًؼهى. يشبركٌٕ فٙ ػًهٛخ انزؼهى ثبنزؼبٌٔ يغ سيالئٓى. دور الحالهيذ

 

 دور الوعلن

يالحع نجٕاَت انؼًهٛخ انزؼهًٛٛخ ككم، فٕٓ يشجغ 

ػهٗ انزؼبٌٔ، ٔيٕجّ ػُذ انضزٔرح، ٔيحذد 

 نهًٓبو، ٔيٛظز الطزخالص انُزبئج.

يهمٍ نهًؼهٕيبد، ال ٚظًح ثًشبركخ انًزؼهى، ٚحكى 

 ػهٗ يظزٕٖ انًزؼهى ثذرجخ انحفع نهًبدح انزؼهًٛٛخ. 

ٔانالطفٛخ يٍ خالل رزُٕع ثٍٛ األَشطخ انظفٛخ،  األنشطة

 يظبدر رؼهى يزُٕػخ.

رمزظز ػهٗ األَشطخ انظفٛخ، ٔيظذرْب انٕحٛذ 

 انكزبة انًذرطٙ.

رزاثظ انًٕاد انذراطٛخ، ٔرؼذد يظبدرْب، كًب أَٓب  الوىاد الذراسية

 لذ رزغٛز حظت يزطهجبد انًزؼهًٍٛ.

ػذو االرظبق ثٍٛ انًٕاد انذراطٛخ، ٔيظذرْب 

 انكزبة انًمزر، ٔال رزغٛز.

رُٕع طزق انزذرٚض انًظزخذيخ، كًب رزُٕع  الحذريس طزيقة

 انٕطبئم، ٔاألَشطخ انزؼهًٛٛخ.

رمزظز ػهٗ طزد انًؼهٕيبد دٌٔ االْزًبو 

 ثبنٕطبئم، ٔاألَشطخ انزؼهًٛٛخ. 

الحفبعل بين الوعلن 

 والحلويـــذ

إطالق حزٚخ انزفكٛز، ٔانزؼجٛز ػٍ اٜراء دٌٔ 

 رؼهٛك، ٔاالْزًبو ثٓذِ اٜراء. 

اإلَظبد انجٛذ يٍ انًزؼهى نهًؼهى دٌٔ رؼهٛك، أٔ 

 رٕجّٛ أطئهخ. 

ٚمذو انًُٓج ككم، ثى ٚمظى إنٗ ٔحذاد طغٛزح،  جقذين الونهج

 يغ االْزًبو ثبنًٓبراد انفزػٛخ.

ٚمذو انًُٓج ككم، يغ انززكٛش ػهٗ انًٓبراد 

 األطبطٛخ.

 ُٚظى انٕٛو ثحظض ثبثزخ ثزٕلٛزبد ثبثزخ. نهفمزاد.ُٚظى انٕٛو انذراطٙ ثزٕلٛزبد يُبطجخ  اليىم الذراسي       

رحذد األْذاف فٙ طٕرح يٓبو ٚجت أٌ ٚحممٓب  األهذاف

 انزهًٛذ إلكظبثّ يٓبراد يؼُٛخ. 

ٚحذد انٓذف انؼبو يٍ انذرص ككم،ٔنٛض فٙ 

 طٕرح أداءاد نهًزؼهى.

 ثجبد انٕلذ فٙ كم انذرٔص.  رٕفٛز انٕلذ انالسو إلرمبٌ انًٓبو. الىقث

 ثبثزخ، ٔغبنجب ال رزغٛز طٕال انؼبو.  خرُٕع األيبكٍ ثزُٕع طزٚمخ انزذرٚض انًظزخذي األهبكن   
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أف بيئة التعمـ النشط تعمؿ عمى خمؽ جك تعميمي فعاؿ، كتتيح  يتضح مما سبؽ
لمطالب العديد مف األنشطة التعميمية، باإلضافة إلى إكسابو الخبرات التعميمية المتنكعة 

 ختمفة.كالميارات الم
 دٔر انًؼهى ٔانًزؼهى فٙ انزؼهى انُشظ:

  أوال: دور المعلم: 

؛ 233، 2668بدير، ك ؛ 113، 2666)سعادة،  كيتضح دكره في النقاط اآلتية:     
 (62، 2612زغمكؿ، ك 

 .إيجاد التكازف بيف األنشطة المستخدمة 

 الطالب في التعمـ. ترغيب  

  النشط.تكفير الكقت كالمكاف المناسبيف لمتعمـ 

 نجاز األنشطة بأنفسيـ. تشجيع الطالب عمى إ 

 عادة صياغتيا.يالمتعمم مشاركة  ف في تحديد أىداؼ التعمـ كا 

 .يركز عمى كيفية التعمـ 

 ارسة ميارات التكاصؿ. مم 
 :دور المتعلم ثانيا:

، 2669؛ كالطيب، 21، 2668)سعادة، كآخركف،  كيتضح دكره في النقاط اآلتية:    
 (63، 2612؛ كزغمكؿ، 76

 .المشاركة الحقيقية في الخبرات التعميمية 

 .المشاركة مع زمالئو في تعاكف جماعي 

 .الحكار كالمشاركة في تصميـ البيئة التعميمية  
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 .تقبؿ النصائح كاالقتراحات مف المعمـ عمى أساس مف المكدة كالصداقة 

 بأف التعمـمـ فيـ المتع .  يبدأ مف ذاتو أكالن
 .إنتاج المعارؼ كالمعمكمات مف خالؿ األنشطة كالمياـ التعميمية 

  كحميا المشكالت لمكاجيةالتفكير كالفيـ.  

يتضح مما سبؽ أف التعمـ النشط يعمؿ عمى إكساب المتعمـ القدرة عمى فيـ      
لية قادرا عمى تحمؿ المسؤك يو، كيجعمو المكقؼ كتحميمو كحؿ المشكالت التي تكاج

بداء  ما قد يكسبو بعض رأيو في حرية كذاتية بشكؿ فعاؿ، باتخاذ القرار المناسب كا 
 .ةالحالي دبي، كالتي يقصد تنميتيا في الدراسةميارات تحميؿ النص األ

 اسحزاجيجيبت الحعلن النشط:

بشيء مف اإليجاز؛ كذلؾ  النشط تعرض الباحثتاف بعض استراتيجيات التعمـ       
جراءات االستراتيجية المقترحة في تدريس النصكص األدبية لتنمية بإ بيدؼ الخركج منيا

 كىذه االستراتيجيات ىى: ،بعض ميارات تحميؿ النص األدبي

    Concept Mapsخرائط المفاهيم:( 1)

 خرائط المفاىيـ:استراتيجية مفيـك  -أ  
يقصد بخرائط المفاىيـ األشكاؿ، أك الرسـك الرابطة بيف المفاىيـ عف طريؽ خطكط،      

ة ىذه المفاىيـ مف المفاىيـ الرئيسأك أسيـ لتكضيح العالقة بيف ىذه المفاىيـ مع تدرج 
 ( 38، 2663 إلى الفرعية. )حسف،

اىيـ كما تعرؼ بأنيا رسـ تخطيطي ترتب فيو المفاىيـ بشكؿ ىرمي، كتمثؿ المف     
 (145، 2611 )عبد الخالؽ، األكثر شمكلية قمة الخريطة، كاألقؿ شمكلية أسفؿ الخريطة.

استراتيجية تعميمية تعتمد عمى نظرية أكزابؿ، كنكفاؾ، كجكيف  خرائط المفاىيـف إ     
لمتعمـ القائـ عمى المعنى، فيي عبارة عف تمثيالت لمعالقات بيف المفاىيـ يتـ التعبير 
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شمكلية  األعـ ىرمي ككممات تربط بيف ىذه المفاىيـ، كتدرج المفاىيـ مفعنيا بشكؿ 
 (167 ،2612 )زغمكؿ، إلى األقؿ شمكلية.

كفي ضكء ما سبؽ فإف خرائط المفاىيـ عبارة عف استراتيجية تعميمية تعتمد عمى      
ط بينيا الترتيب التنازلي لممفاىيـ التدريسية مف المفيـك العاـ إلى المفيـك الخاص كالرب

 بأسيـ لتكضيح العالقة بيف ىذه المفاىيـ.

 مزايا خرائط المفاىيـ: -ب 

، 2612؛ كزغمكؿ، 2611،111مف مزايا خرائط المفاىيـ ما يمى: )السعيد،         
 (37، 2614طكالف، ك ؛ 168

  .تربط المحتكل الدراسي المراد تعممو بعممية التعمـ 

 نية المعرفية لدل المتعمميفبـ التنظ . 
 معنى بربط المفاىيـ المكتسبة بالمفاىيـ الجديدة. لفي تعمـ ذ تسيـ 
  بتكارم بالربط بيف المفاىيـ.في تنمية التفكير االتسيـ 
 .تساعد عمى االستدعاء كالمراجعة لألفكار كالمكضكعات بصكرة فعالة 
 .تسيـ في بقاء أثر التعمـ 

 الباحثتاف بعض المزايا، كىي: كتضيؼ
 ة لمدرس مف خالؿ المفيـك األكؿ.يتحديد الفكرة الرئيس -
 تجزئة الفكرة الرئيسة )المفيـك األكؿ( إلى أفكار فرعية )المفاىيـ الفرعية(. -
 الربط بيف المفاىيـ الفرعية، كىك ما يسمى بالكحدة العضكية ألفكار الدرس. -

 إجراءات تنفيذ استراتيجية خرائط المفاىيـ: -جػ 
، كاستخداميا قبؿ عرض الدرس يتـ تستخدـ قبؿ أك بعد الدرس خرائط المفاىيـ     

، 2612 )زغمكؿ،يالن مف خرائط المفاىيـ النيائية كمنظـ تمييدم، كلكنيا تككف أقؿ تفص
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(، كىناؾ مجمكعة مف اإلجراءات عند تنفيذ استراتيجية خرائط المفاىيـ، يمكف 116
 (54، 2612؛ كنصر، 98، 2611؛ كيكنس، 84، 2663)حسف، : إجماليا في اآلتي

 أك المفاىيـ المطمكب عمؿ خرائط ليا. تحديد مكضكع الدرس 
  تحديد األىداؼ اإلجرائية السمككية مف تدريس المفاىيـ العممية التي تـ

 تحديدىا.
 كالفرعية لمتعرؼ إلى المفاىيـ العامة تحميؿ مضمكف الدرس. 
 كالعالقة بينيا. تصنيؼ المفاىيـ بحسب مستكياتيا 
  ىذه المفاىيـ تنازلينا.ترتيب 
 الربط بيف المفاىيـ بكممات الربط المناسبة. 
 .دعـ المفاىيـ بأمثمة تكضحيا 
 عممو عدة مرات. تـمراجعة ما  ةداعإ  

  Cooperative Learningالتعلم التعاوني:( 2) 

 مفيـك استراتيجية التعمـ التعاكني: -أ 

 قد تعددت تعريفات التعمـ التعاكني، كمنيا:  ل    

طريقة لمتدريس يقـك "أنو: لمتعمـ التعاكني ب (25، 2667)عبد الحافظ،  ؼيعر ت     
فييا المتعممكف بالتعاكف جميعا، كتضافر جيكدىـ لتحقيؽ التعميـ المخطط لو بصكرة 

 ."منظمة، كلكؿ منيـ دكر محدد، كلكف نجاح الفرد يعني نجاح المجمكعة كميا

بأنو "إيجاد ىيكمة تنظيمية لعمؿ ـ التعاكني ( لمتعم26، 2667)زايد،  كتعريؼ     
مجمكعة المتعمميف بحيث ينغمس كؿ أعضاء المجمكعة في التعمـ كفؽ أدكار كاضحة 

 ة يتعمـ المادة التعميمية". محددة، مع تأكيد أف كؿ عضك في المجمكع

تقسيـ  وـ في"أحد أنكاع التعمـ الصفي الذم يت كما يقصد بالتعمـ التعاكني أنو:     
 (246، 2663 )زيتكف، تالميذ الصؼ إلى مجمكعات تعاكنية".
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تقنية ينجز مف خالليا المتعممكف أعماليـ كشركاء في مجمكعات التعمـ التعاكني ف
 صغيرة متعاكنة مف خالؿ أنشطة كأكراؽ عمؿ معينة.

 مزايا التعمـ التعاكني: -ب  

؛ كخميفة، 263، 2663)زيتكف،  حددىا كؿ مف يتسـ التعمـ التعاكني بعدة مزايا    
 :فى اآلتى(  22، 2669سميـ، ك  ؛2667عبد الحافظ ،ك  ؛ 225، 2666كعيسى، 

 .تنمية قدرة الطالب اإلبداعية 

 .تككيف عالقات إيجابية مع اآلخريف 

 .حب الطالب لممكاد الدراسية 

 معدؿ القمؽ، فيعطي الشعكر باألماف. تقميؿ 

  مجمكعة منجاح اآلخر؛ لتحقيؽ النجاح لحرص كؿ فرد مف أفراد المجمكعة عمى
 ككؿ.

 .اعتزاز الفرد بذاتو، كثقتو بنفسو   

 .قدرة كؿ مجمكعة عمى تقييـ ذاتيا مف خالؿ التقارير المكتكبة 

 .المنافسة اإليجابية؛ لتحقيؽ المياـ المطمكبة  

 :استراتيجية التعمـ التعاكني إجراءات تنفيذ -جػ

 ،البعض راءات تعتمد عمى بعضياالتعمـ التعاكني مجمكعة مف اإلج يتطمب تنفيذ     
؛ Cooper, 2002 ؛2666؛ كالفي، 1999: )شاىيف،كمف ىذه اإلجراءات ما يمي

 (                    2669كعبيدات، كأبك السميد، 

 .قياـ المعمـ بتحديد اليدؼ مف استخداـ التعمـ التعاكني 

  تتناسب مع المياـ التكميمية المتعمقة بالدرس.تحديد حجـ المجمكعات بحيث 
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 تقسيـ محتكل المادة التعميمية إلى مياـ مختمفة عمى أفراد المجمكعات األصمية، 
 كيحدد لكؿ طالب ميمة مختمفة عف األخرل.

 كيتراكح عدد كؿ  ،تقسيـ الطالب إلى مجمكعات بحيث تككف غير متجانسة
 طالب. 6 -4مجمكعة ما بيف 

  كتقـك كؿ مجمكعة باختيار) القائد  ،األدكار عمى طالب كؿ مجمكعةتكزيع– 
 الناقد( -المشجع  –المسجؿ  –المقرر  –المراقب 

  قياـ القائد بقراءة الميمة التعميمية عمى زمالئو في المجمكعة، كعمى كؿ عضك
كيقع ، القائدفي المجمكعة كتابة المعمكمات، كالمفاىيـ، كالحقائؽ التي يعرضيا 

د مف تحقيؽ األىداؼ عند كافة أعضاء ية التأكالمجمكعة مسؤكل عمى
 المجمكعة.

  حث المعمـ طالب كؿ مجمكعة عمى المناقشة الجماعية، كالتفاعؿ مع بعضيـ
 البعض في المياـ المكمفيف بيا في ىدكء.

  أثناء الحكار كالمناقشة الدائرة بيف أفراد كؿ فى مراقبة المعمـ لممجمكعات
 مجمكعة.

 لمعمـ إذا لـز األمر؛ لتسييؿ عممية التعمـ عند كجكد مشكالت تعكؽ تدخؿ ا
 الطالب عف إنجاز المياـ المكمفيف بيا.

  تقكيـ أداء المجمكعة ككؿ، حيث تقـك كؿ مجمكعة بتجييز اإلجابات عمى
 األسئمة بصكرة جماعية في شكؿ كرقة عمؿ مكتكبة.

  اد في المجمكعة، تقكيـ أداء المجمكعة عف طريؽ جمع درجات جميع األفر
كيؤخذ المتكسط ليصبح درجة لكؿ طالب في المجمكعة، أك يتـ اختيار درجة أم 
طالب في المجمكعة اختيارا عشكائيا، كتصبح ىذه الدرجة التي يحصؿ عمييا كؿ 
أفراد المجمكعة، كبذلؾ قد يحصؿ الطالب عمى درجات إضافية، أك قد ينقص 

 عف الدرجة التي حصؿ عمييا فرديا.
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 يد المعمـ أفضؿ المجمكعات في الفصؿ مف حيث تنفيذ المياـ المكمفة بيا، تحد
 كتحقيؽ أىداؼ العمؿ التعاكني.

 قياـ المعمـ بتشجيع المجمكعة الفائزة بجكائز معنكية أك مادية . 

   Brain Storming( العصف الذهني:3)

 مفيـك استراتيجية العصؼ الذىني: -أ  

 الستراتيجية العصؼ الذىني، كمف ىذه التعريفات ما يمي:ىناؾ تعريفات عديدة     
"حث المتعمميف عمى التكاصؿ لحؿ مشكمة تعرؼ استراتيجية العصؼ الذىني بأنيا        

 معينة عف طريؽ اإلدالء بأكبر كـ مف األفكار، ثـ تقييميا، كاختيار األمثؿ منيا".
 (22، 2669)الشكادفي،

كما يقصد بيا "أسمكب تعميمي يقـك عمى تقديـ المادة العممية في صكرة مشكالت        
 ( 36، 2611)السحت،  مف خالؿ إجراءات يتبعيا المعمـ؛ لتكليد أكبر عدد مف األفكار".

أنيا "استراتيجية جماعية لتكليد األفكار إلى ( 98، 2612)زغمكؿ، كيشير       
لممشكالت خالؿ فترة زمنية محددة عبر أكبر عدد مف لمكصكؿ إلى حمكؿ إبداعية 

  األفكار".
"استراتيجية التدريس الجماعية المتمركزة حكؿ الطالب، حيث  كما تعرؼ بأنيا       

يتيح فييا المعمـ لطالبو الفرصة العتصار أذىانيـ في تكليد أكبر عدد ممكف مف 
األفكار، مع عدـ كضع قيكد عمى إبداع األفكار، كتأجيؿ الحكـ إلى نياية الجمسة مع 

 فضؿ منيا تحت إشراؼ المعمـتسجيؿ جميع األفكار، كالمفاضمة بينيا، ثـ اختيار األ
 (144، 2614)الفار، ".كتكجييو

 مزايا العصؼ الذىني: -ب 
 ؛122، 2667)نشكاف، كجبراف،  يتسـ العصؼ الذىني ببعض المزايا، كمنيا      

 :(38، 2611؛ كالسحت، 42، 2668كعجاج، 
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  يساعد عمى إتقاف المحتكل مف خالؿ تشجيع المتعمـ عمى اإلدراؾ الجيد لما
 يتعممو.

 .نقؿ المتعمـ مف الدكر السمبي إلى الدكر االيجابي مف خالؿ المشاركة 
 .ينمي الثقة بالنفس  
 .عممية مسمية ألف الفكرة ىي المزج بيف األفكار كتركيبيا 
 .عممية عالجية تسيـ في حرية الرأم دكف التحيز لرأم كاحد  
 .إعطاء مجمكعات مف البدائؿ المناسبة لحؿ مشكمة ما 
  عمى استمرارية الحكار مع تعزيز االستقاللية في التفكير.يساعد 
 في كجو القدرة اإلبداعية يسيـ في إلغاء الحكاجػز التي تقؼ .  

 إجراءات تنفيذ استراتيجية العصؼ الذىني: -جػ  

تمر جمسة العصؼ الذىني بعدد مف المراحؿ يجب تكخي الدقة في أداء كؿ منيا        
، 2611) الشمرل،  عمى الكجو المطمكب لضماف نجاحيا كتتضمف ىذه المراحؿ ما يمي:

 (87، 2616؛ كأبك الحاج، كالمصالحة، 93

  كمناقشتيا. (المكضكع)تحديد المشكمة 

 المكضكع(. المشكمة إعادة صياغة( 

  اإلبداع كالعصؼ الذىني.تييئة جك 

 العصؼ الذىني. 

 تحديد أغرب فكرة. 

 جمسة التقييـ.  

  Dialog and Discussion( الحوار والمناقشة:4)

 مفيـك استراتيجية الحكار كالمناقشة: -أ
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 ،طريقة الحكار كالمناقشة أحد االستراتيجيات الشائعة التي تعزز التعمـ النشط ُتعد     
كقد عرفت بأنيا:"طريقة مف طرؽ التدريس الحديثة تيتـ بالتفاعؿ كاالتصاؿ المغكم 
الذم يتـ في غرفة الصؼ عف طريؽ الحديث المكجو مف المعمـ إلى الطالب، كعف 
طريؽ اإلجابات التي يؤدييا الطالب في الصؼ، أك عف طريؽ األسئمة كاالستفسارات 

 (118، 2663)جابر، ى معمميـ".التي يكجييا الطالب إلى زمالئيـ أك إل

كبير عف المحاضرة  إلى حد كما عرفت بأنيا "أسمكب تعميمي تعممي محكر أك معدؿ     
بكجو عاـ مف األساليب الجيدة التي تضمف اشتراؾ المتعمـ اشتراكا  كُتعدأك اإللقاء، 

جيدا حتى إيجابيا في العممية التعميمية التعممية، كىى تتطمب أف يعدىا المعمـ إعدادا 
 يتمكف مف طرح المادة طرحا جيدا أثناء التنفيذ، كيضمف تفاعؿ الطالب تفاعال جيدا".

 (263، 2665)زيتكف، 

التفاعؿ المفظي بيف طرفيف أك أكثر تحت  فاستراتيجية الحكار كالمناقشة عبارة عف     
 المعمميف لدل يككف أف تتطمبك  .مكصكؿ إلى أفضؿ الحمكؿل ؛إشراؼ كتكجيو المعمـ

دارة أسئمة لطرح المناسبة بالطرؽ كافية كميارات معارؼ  التالميذ لتشجيع المناقشات كا 
 (215 ،2667 رياش، أبك. )كشجاعة بطالقة أفكارىـ طرح عمى

 مزايا الحكار كالمناقشة: -ب

 ؛ كسميـ،261، 2666)سعادة،  تتميز استراتيجية الحكار كالمناقشة بما يمي:     
2669 ،46) 

  الحكار الشفكم كالتعبير العممي الشخصي الذم يتـ اكتسابو مف خالؿ الحكار
 كالمناقشة.

  جمع أكبر عدد ممكف مف المعمكمات عف الظاىرة الكاحدة مف خالؿ الحكار
 آراء زمالئو. الطالب كمناقشة
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  .احتراـ آراء اآلخريف كتقدير مشاعرىـ 

 .اكتساب ميارات التكاصؿ كالتفاعؿ  
  المتعمـ كمشاركتو في العممية التعميمية، كفي الحصكؿ عمى المعرفة.إيجابية 

 بتكارم.المناقشة تساعد الطالب عمى التفكير اال  

 :ات تنفيذ استراتيجية الحكار كالمناقشةإجراء -جػ

: )الميدم، ىيمف خالؿ ثالث خطكات استراتيجية الحكار كالمناقشة  تنفيذ تـي     
 (52، 2668جابر، ؛ ك 46، 2664كالقرني،  ؛56، 2661

  عطاء خمفية عامة عنو، كتحديد ما قبؿ المناقشة: كتتضمف اختيار المكضكع، كا 
 أىداؼ المناقشة، كتنظيـ جمستيا، كترتيبيا، كتحديد بنية االتصاؿ. 

  أثناء المناقشة: كتتضمف اشتراؾ الطالب في تقرير نكعية المشكالت التي فى
مشاركتيـ جميعا، كمطالبة مف لـ يشترؾ بإبداء الرأم تطرح، كالتأكد مف 

كاالشتراؾ، كالتكجيو لبعض الطالب لمناقشة بعض جكانب المشكمة، كتحميؿ ما 
  يدكر كتنظيمو، كالتدخؿ عند الصمت، أك االستطراد أك الخطأ.

  :تتضمف قياـ المعمـ بتككيف مالحظات تتعمؽ بمكضكع المناقشة، ما بعد المناقشة
جراء ع  تحقيؽ األىداؼ المرجكة. لممية تقكيـ لما تـ عممو كا 

  Discovery Learning   :التعلم باالكتشاف( 5)

 مفيـك استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ: -أ

فيك ذلؾ التعمـ الذم يحدث نتيجة لمعالجة  ،االكتشاؼب التعمـ قد تعددت تعريفاتل     
  المتعمـ المعمكمات كتركيبيا كتحكيميا حتى يصؿ إلى معمكمات جديدة.
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ذلؾ النكع مف التعمـ الذل يقـك فيو بأنو " (187، 2665و )اليكيدم، قد عرفك      
 ىك الذمكجمع المعمكمات كتحميميا، كبالتالي ككضع الفركض  ،بتحديد المشكمة المتعمـ

عمى االكتشاؼ مف خالؿ األسئمة التي يطرحيا المعمـ يعينو  يصؿ إلى النتيجة، في حيف
  عميو كي يحثو عمى البحث كالمالحظة". 

 ييئ فيو الظركؼتُ أسمكب خاص لمتعمـ "بأنو ( 316، 2665)محمكد،  وكما عرف      

لمتعامؿ مع مكاد التعمـ المتاحة كمصادرىا كالتي تمكنيـ مف المالحظة كجمع  متالميذل
المعمكمات كرصد الحقائؽ بأنفسيـ كربط األسباب بالنتائج لمتكصؿ ألدلة كمقارنتيا 

  ."كصكال إلى المفاىيـ كالتعميمات كالمبادئ العامة ابعضبعضيا ب

   مزايا التعمـ باالكتشاؼ: -ب

 (28، 2669؛ كسميـ، 49، 2669لمتعمـ باالكتشاؼ مزايا منيا: )حسنيف،      

  فكار كالمفاىيـ المناسبة.كاأل الفرصة لممتعمـ الكتشاؼ العالقاتإتاحة 

 .زيادة الدافعية الداخمية لدل المتعمـ 

 .تنمية الثقة بالنفس لدل المتعمـ  

 ة.تنمية ميارات التفكير حيث أنو يزيد مف القدرة العقمي 

 بنفسو. كؿ مدة  نظرا لحصكؿ المتعمـ عميوبقاء أثر التعمـ ألط 

 مكاقؼ الحياتية المختمفةاستخداـ االكتشاؼ في ال.  

 استراتيجية التعمـ باالكتشاؼ:تنفيذ إجراءات  -جػ

 لتعمـ باالكتشاؼ، كىى:تنفيذ استراتيجية اساسية لاألخطكات ال ىناؾ مجمكعة مف       
 (51، 2669كحسنيف، ؛ 274، 2665)زيتكف، 

 .عرض مكقؼ يثير تفكير الطالب أك طرح أسئمة تثير تفكيرىـ 
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 كاالكتشاؼ. منح الطمبة حرية التقصي 

 جمع المتعمميف لممعمكمات كتحميميا كتنظيميا كتفسيرىا. 
  محمكؿ المناسبةالمتعمميف لصياغة. 

 دكف تعميؽ اإلجابات المعمـ قبكؿ.  

  آرائيـ.تكفير مناخ مف الحرية في التعبير عف 

 كالتفسيرات مف خالؿ المناقشات الجماعية. التكصؿ إلى النتائج  

  Self Learningالتعلم الذاتي:( 6) 

 مفيـك استراتيجية التعمـ الذاتي: -أ  

تعرؼ استراتيجية التعمـ الذاتي بأنيا استراتيجية تتيح لكؿ متعمـ أف يتعمـ بدافع       
كؿ عف تقييـ كفي الكقت المناسب لو، فيك المسؤ  مف ذاتو، كفؽ قدراتو كاستعداداتو،

 (116 ،2665 )عرفو، نجازه الذاتي.إ

 مزايا التعمـ الذاتي: -ب 

 .مراعاة الفركؽ الفردية بيف المتعمميف 

 متى يبدأ التعمـ، كمتى ينتيي، كأم الكسائؿ يختار فيحدد ـ إطالؽ الحرية لممتعم
 ىدفو.لتحقيؽ 

 .نشاط المتعمـ، كاإليجابية في التعمـ 

 .بقاء أثر التعمـ 

 .(27 ،2669 ،سميـ) تنمية التفكير اإلبتكارم 

 إجراءات تنفيذ استراتيجية التعمـ الذاتي: -جػ 
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  كحدات صغيرة. إلىتقسيـ المحتكل 

  أىداؼ كؿ كحدة في الكقت المناسب لياتحديد. 
 نقطة االنطالؽ المناسبة لكؿ متعمـ. إعداد المعمـ الختبارات متعددة؛ لتحديد 

 نجازىا مف كؿ متعمـ.تحديد المياـ المطمكب إ 

 نجاز المياـ المطمكبة منيـ.لممتعمميف في كيفية الكصكؿ إلى إ منح الحرية 

 لتحديد مدل االنتقاؿ إلى الكحدة التالية. عداد اختبار تقكيميإ 

  مرة أخرل إلى أف يتقنيا.حدة إذا كاف االختبار غير فعاؿ فإنو يعيد تعمـ الك 
 (96 ،2613 ،)عثماف

سكؼ تقـك الباحثتاف باقتراح التي تـ عرضيا، ي ضكء استراتيجيات التعمـ النشط فك     
، كالتي سيتـ تفصيميا في الجزء العامة لمتعمـ النشط األسساستراتيجية تعتمد عمى 

  اإلجراءات.  بتنفيذ التدريس فى الخاص
 أدوات الذراسة وضبطهب:

 صممت الباحثتاف عددا مف األدكات تمثمت فيما يمي: لتحقيؽ أىداؼ الدراسة     
 قائمة مهارات تحليل النص األدبي: أوال:

 اليدؼ مف القائمة:  - أ  

ىدفت ىذه القائمة إلى تحديد أىـ ميارات تحميؿ النص األدبى الالزمة لمطالبات        
 كالمناسبة ليف. بالصؼ األكؿ الثانكل األزىرل

 مصادر بناء القائمة كاشتقاؽ الميارات: - ب 

اعتمدت الباحثة في تحديدىا لمميارات عمى مجمكعة مف المصادر المتعددة كالمتنكعة  
 كمنيا:
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تحميؿ النص االطالع عمى األدبيات كالبحكث العربية كاألجنبية التي تناكلت ميارات  -
 .األدبى

 .كأىميتو النص األدبىتحميؿ مفيـك  -

أخذ أراء المتخصصيف كالخبراء في المناىج كطرؽ التدريس، كأيضا بعض مكجيي  -
 المغة العربية كالقائميف عمى تدريسيا.

تحميؿ النص إلى عدد مف ميارات  تافالمصادر السابقة تكصمت الباحث خالؿكمف        
بعرضيا  االقائمة قامتكلمتأكد مف صدؽ ، (1)بكضعيا فى قائمة مبدئية ا، كقامتاألدبى
مف االختصاصييف فى مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس المغة  محكما ثالثة كعشريفعمى 

  بيدؼ معرفة: العربية كمكجيى المغة العربية كالقائميف عمي تدريسيا

  الميارات لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم. أىميةمدل 

 الثانكم األزىرم.الميارات لطالبات الصؼ األكؿ  مدل مناسبة 

 .دقة الصياغة المغكية لكؿ ميارة 

 .إجراء التعديالت بالحذؼ، أك باإلضافة، أك بالدمج 

أسفرت ىذه الخطكة عف حذؼ ميارتيف مف ميارات تحميؿ النص األدبي التي كقد      
حثتاف بتعديؿ صياغة بعض الميارات، كذلؾ في قامت البا ، كمااشتممت عمييا القائمة

 حظيت بنسبة اتفاؽحيث أخذت الميارات التي  ،فادة منياالمحكميف كاإلضكء آراء 
كبذا تككف ىذه الميارات قد حصمت عمى نسبو اتفاؽ عالية ، فأكثر مف المحكميف% 86

إحدل  مككنة مف (2)مف أراء المحكميف، كمف ثـ أصبحت القائمة في شكميا النيائي
ف يث ميارات تتعمؽ باألفكار، كميارتثالث ميارات تتعمؽ باأللفاظ، كثال  -ميارة عشرة

                                                 

 (.1( انظر الممحؽ رقـ )1)
 (.2( انظر الممحؽ رقـ )2)



  ILAػضٕ انجًؼٛخ انذٔنٛخ نهًؼزفخ        انجًؼٛخ انًظزٚخ نهمزاءح ٔانًؼزفخ   

 

 

088 

 

 

 

كالتي  -تتعمؽ بالقيـ كاحدة بالعاطفة، كميارةف تتعمقاف يف باألسمكب، كميارتتتعمقا
  سيبنى االختبار في ضكئيا.

  كبذلؾ تككف تمت اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة األكؿ الذم ينص عمى:

ما أىـ ميارات تحميؿ النص األدبي الالزمة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم،      
 كالمناسبة ليف؟

 تحليل النص األدبي: مهارات اختبار  ثانيا:

 تحديد اليدؼ مف االختبار: -أ 

ييدؼ ىذا االختبار إلى تعرؼ مستكل أداء طالبات الصؼ األكؿ الثانكم 
 ؿ النص األدبي. األزىرم في بعض ميارات تحمي

عداده االختبار بناءمصادر  -ب  : كا 

 اعتمدت الباحثتاف في بناء االختبار عمى المصادر اآلتية: 

قائمة ميارات تحميؿ النص األدبى  الالزمة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكل األزىرل   -1
 كالمناسبة ليف، كالتي انتيت إلييا الباحثتاف سمفا.

 المماثمة كمنيا:  االختباراتمراجعة مجمكعة مف  -2

 (.2666إبراىيـ العمكش، كطو الديممى ) اختبار -

 (.2668اختبار عصاـ مقداد ) -
 .(2668محمد الغناـ، كعبد الرحمف الياشمى ) اختبار -
 .(2611نسريف أميف، كآخراف ) اختبار -

االستعانة بآراء بعض االختصاصييف في القياس التربكم، كالمناىج كطرؽ التدريس  -3
 .االختباراتفي مجاؿ القياس التربكم كالنفسي مف الميتميف ببناء 

 االختبارات. مراجعة ما كتب في مجاؿ القياس التربكم كالنفسي فيما يتعمؽ ببناء -4
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 مفردات االختبار: -ج
باختيار نكع أسئمة االختبار، كىي االختيار مف متعدد بجانب  قامت الباحثتاف

 األسئمة المقالية، كركعي عند صياغة المفردات ما يمي:
 كدقتيا، يا،ككضكحسيكلة األلفاظ المستخدمة في صياغة بنكد االختبار،  -

 كخمكىا مف األلفاظ كالمصطمحات غير المألكفة لمدارسيف.
تكزيع االختيارات الصحيحة في المفردات بطريقة غير منظمة حتى ال تتعرؼ  -

 اإلجابة الصحيحة بالتخميف. إلىالطالبة 
اقتصار السؤاؿ المقالي عمى المعنى المطمكب اإلجابة عنو، كعدـ احتمالو معنى  -

 آخر.

 كصؼ االختبار: -د
 تحميؿ النص األدبي الحالي جزئيف:ار ضمف اختبت       
 )الفخر لعنترة بف شداد(. األكؿ: النص الشعرمالجزء 

أبي مكسى  إلى -رضي اهلل عنو -)رسالة عمر بف الخطاب الجزء الثاني: النص النثرم
 .في القضاء( -رضي اهلل عنو -األشعرم

، ليصبح االختبار ككؿ مككنا  حيث اشتمؿ كؿ جزء منيما عمى أحد عشر سؤاالن
ميارة  -األكؿ في الشعر كالثاني في النثر -يفمف اثنيف كعشريف سؤاالن يقيس كؿ سؤال

  مف ميارات تحميؿ النص األدبي. 

 تعميمات االختبار: -ىػ 

فيـ عمى  الطالباتكمساعدة  اإلجابة عنو،إلى بياف كيفية  االختبارتيدؼ تعميمات      
حرصت الباحثتاف أف تككف التعميمات مباشرة، كقصيرة، كأف تككف ، كقد المطمكب منيف

 الصيغة المفظية  ليذه التعميمات مكجزة، كسيمة، فضال عف الكضكح كالدقة.

 صدؽ االختبار: - ك
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ثالثة كعشريف عمى  وعرض فى صكرتو المبدئية تـبناء االختبار  االنتياء مف بعد     
مف االختصاصييف في مجاؿ المناىج كطرؽ تدريس المغة العربية كعمـ النفس  محكما

 التعميمي، كبعض مكجيي المغة العربية، لمتأكد مف صدقو ككضكح بنكده كمناسبتو
  لطالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم. 

 تعديؿب اكثيرا، قامت الباحثتافمنيا أفادت  فى ضكء آراء السادة المحكميف التىك     
البدائؿ بحيث ال تككف عمى نمط كاحد؛ حتى ال تألفيا  اصياغة بعض األسئمة، ككزعت

 (3)االختبار في صكرتو النيائية أصبحكمف ثـ  ،عمى نتيجة االختبار فيؤثرالطالبات 
األكؿ في الشعر كالثاني في  -مف اثنيف كعشريف سؤاالن يقيس كؿ سؤاليفمككنا مف 

 ميارة مف ميارات تحميؿ النص األدبي.   -النثر

 نظاـ تقدير الدرجات كطريقة التصحيح: -ز

 قدرت الدرجات في االختبار كفقا لما يمي:    

ختيار مف متعدد مف نمط اال( سؤاال18منيـ )سؤاالن ( 22يشتمؿ االختبار عمى )     
لكؿ سؤاؿ منيـ، كتحصؿ  لإلجابة الصحيحة تحصؿ الطالبة عمى درجة كاحدةبحيث 

( مف 4مؿ عمى )، كما يشتعمى السؤاؿ الكاحد الطالبة عمى صفر إذا أخطأت اإلجابة
التي تحتكم عمى مطمكبيف لكؿ سؤاؿ منيا تحصؿ الطالبة عمى درجة األسئمة المقالية 

 . درجة (36، كمف ثـ تككف النياية العظمى لالختبار)كاحدة لكؿ مطمكب فييا

 التجربة االستطالعية لالختبار:

تـ تطبيؽ االختبار عمى ثالثيف طالبة مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم      
 ، كذلؾ بيدؼ:ـ2617مف عاـ  بمعيد فتيات قميف الثانكم في شير أكتكبر

 ككضكحيا.التأكد مف فيـ تعميمات االختبار،  -1

                                                 

 (.3( انظر الممحؽ رقـ )3)
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 التحقؽ مف ثبات االختبار. -2

 تحديد زمف االختبار. -3
 عف اآلتي: ةاالستطالعي بةكقد أسفرت التجر  

 وضوح تعليمات االختبار: (1
 االستفسارات كثيرة كال  كانت التعميمات كاضحة لغالبية الطالبات، حيث لـ تكف

  ما أدل لعدـ إجراء أية تعديالت بيا.متكررة؛ 
 :ثبات االختبار (2

االختبار قامت الباحثتاف بتطبيقو عمى عينة التجريب ىذا ثبات لمعرفة       
، كتـ حساب معامؿ االرتباط  بيف أسبكعيفبتطبيقو عمييف بعد  ااالستطالعي ثـ قامت

 ةمحرر الحزم باستخداـدرجات االختبار في المرة األكلى، كدرجاتو في المرة الثانية 
فكاف معامؿ االرتباط بيف ، (4)(22إصدار) (SPSS) ة فى العمـك االجتماعيةاإلحصائي

( كىى قيمة 6885( أل أف معامؿ ثبات االختبار )6885التطبيقيف فى االختبار ككؿ )
 عالية تدؿ عمى صالحية االختبار كثباتو.

 تحديد زمن االختبار: (3

تـ حساب زمف االختبار عف طريؽ حساب مجمكع األزمنة التي استغرقتيا      
 الطالبات، كقسمتيا عمى عددىف طبقنا لممعادلة التالية: 

 مجمكع األزمنة    
 ػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ =   زمف االختبار

 عدد الطالبات                    

                                                 

(
4
)Statistical Package in Social Science (SPSS) V.22, Author SPSS, INC. 
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( دقيقة مكزعة عمى محاكر 56ىذا كقد أسفرت النتيجة عف أف زمف االختبار )     
االختبار كفؽ عدد األسئمة، كطبيعة كؿ محكر مف المحاكر الخمسة مع االسترشاد 

  باالختبارات المماثمة، كذلؾ كما يمي:

 ما يتعمؽ بمحكر األلفاظ.ل( دقيقة 11)

 يتعمؽ بمحكر األفكار. لما( دقيقة 12)

 يتعمؽ بمحكر األسمكب. لما( دقيقة 8)

 يتعمؽ بمحكر العاطفة. لما( دقيقة 11)

  يتعمؽ بمحكر القيـ. لما( دقيقة 8)

ت الصدؽ كالثبات، كفي ضكء النتائج التي أسفرت عنيا عمميات حساب معامال     
األكؿ  جاىزنا لالستخداـ، كالتطبيؽ الفعمي لقياس أداء طالبات الصؼ أصبح االختبار

المناسبة ليف، كذلؾ ك  الالزمة في بعض ميارات تحميؿ النص األدبيالثانكم األزىرم 
 االستراتيجية المقترحة في تنمية ىذه الميارات لدل ىؤالء الطالبات. الستخداـ تمييدنا 

 :كفؽ خطكات االستراتيجية القائمة عمى التعمـ النشط (5)عمـدليؿ المإعداد  *
 فى أثناء التدريس، كيتضمف اآلتي: تـ إعداد دليؿ لممعمـ  بيدؼ إرشاده    

تحديد اليدؼ مف الدليؿ: تكضيح الخطكات، كاإلجراءات التي يتبعيا المعمـ  -1
لتدريب طالبو عمى كيفية استخداـ االستراتيجية المقترحة في التعمـ النشط؛ 

 بغرض تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي.

                                                 

 (.4( انظر الممحؽ رقـ )5)
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محتكل الدليؿ: اشتمؿ الدليؿ عمى خمسة نصكص شعرية كنثرية ىي تحديد  -2
 عاـمالقسـ األدبي لمفصؿ الدراسي الثاني لانكم األزىرم/ مقرر الصؼ األكؿ الث

 .(6)ـ2618 الدراسى

أثناء التدريس كفؽ االستراتيجية فى األنشطة كالكسائؿ التعميمية المستخدمة  -3
 المقترحة:

 األنشطة التعليمية:  -أ

تعد األنشطة التعميمية مف أىـ عناصر تنفيذ االستراتيجية، كقد ركعي في اختيارىا      
 ما يمي:

 ارتباط األنشطة بأىداؼ االستراتيجية، كمحتكاىا، كأساليب تقكيميا. -

 إتاحة الفرصة لجميع الطالبات لممشاركة فييا بإيجابية. -

الدراسي أك في  تنكع األنشطة ما بيف أنشطة تؤدييا الطالبات داخؿ الفصؿ -
 المكتبة، أك خارج المعيد األزىرم عف طريؽ كسائؿ االتصاؿ اإللكتركنية.

 كقد تـ االستعانة في تنفيذ ىذه االستراتيجية ببعض األنشطة، كىي:

تكميؼ الطالبات بالعمؿ الجماعي عبر مجمكعات تعاكنية داخؿ الفصؿ  -
 الدراسي؛ إلنجاز مياـ معينة، كىي:

 تكميؼ الطالبات بتقسيـ النص األدبي إلى أفكار جزئية.  (1

نيا مف حيث مفيكميا كتسبتات بعمؿ تمخيصات لكؿ ميارة تكميؼ الطالب (2
 كطرؽ تنميتيا.

                                                 

 (.5( انظر الممحؽ رقـ )6)
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تكجيو الطالبات الستنتاج الميارات المراد تنميتيا مف بعض النصكص  (3
 المكجكدة في المكتبة.  

 الوسائل التعليمية: -ب

 التعميمية التي تـ االستعانة بيا فيما يمي:تتمثؿ الكسائؿ 

السبكرة: كىي مف الكسائؿ األساسية في العممية التعميمية التي ال يمكف أف  -
يستغني عنيا المعمـ في أم مرحمة تعميمية، كتـ االستعانة بيا في تدكيف 
األفكار الخاصة بالمكضكعات الدراسية، كتسجيؿ إجابات الطالبات، الختيار 

 يا كتقكيـ الخاطئ، كتدكيف النتائج المستخمصة مف المناقشة.الصحيح من

المكحة الكرقية: دكنت فييا المعممة مجمكعة مف القكاعد كتـ تعميقيا أماـ  -
الطالبات؛ لاللتزاـ بتمؾ القكاعد؛ حتى تساعد في تنظيـ العمؿ داخؿ الفصؿ 

 الدراسي، كتحقيؽ األىداؼ المرجكة.

ستعانت بو كؿ مف المعممة كالطالبات في قراءة كتاب النصكص األدبية المقرر: ا -
 النص األدبي، كمحاكاة بعض الطالبات ليا في القراءة.

بيا األفكار الجزئية المقسمة مف النص ك أكراؽ العمؿ: تكزع عمى الطالبات  -
 األدبي تختتميا بعض األسئمة التي تجيب عنيا الطالبات في الكرقة نفسيا.

(، Laptop(، ك الحاسكب المحمكؿ )Data Showerجياز عرض البيانات ) -
 كتـ االستعانة بيما لعرض النص الشعرل أك النثرل أماـ الطالبات.

 كقد تـ تحديد الكسائؿ المناسبة لكؿ درس مف الدركس المقررة.
 طريقة التدريس باالستراتيجية المقترحة: -4

 اآلتية:سارت طريقة التدريس باالستراتيجية المقترحة كفقنا لممراحؿ   

  :: ما قبؿ الدرسأ   
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تييئ المعممة لمدرس بمكقؼ مثير يرتبط بمكضكع الدرس، كتبدأ الطالبات بالتعميؽ      
عمى ىذا المكقؼ؛ حتى يشيع جك األلفة كالرغبة في التعمـ بالتكاصؿ بيف المعممة 
كالطالبات مف خالؿ ىذا المكقؼ، ثـ تكضح ليف أف عممنا عمؿ جماعي مشترؾ 

ثـ تطمب ف معنا إلنجاز مياـ معينة كفؽ أكراؽ العمؿ التي ستكزع عمييف، بالتعاك
أنفسيف إلى مجمكعات عمى أف تتككف كؿ مجمكعة  المعممة مف الطالبات أف تقسمف

طالبات، كعمى الطالبات االلتزاـ بما طمبتو المعممة منيف في مدة ال تتجاكز  6-5مف 
( دقائؽ، كبعد االنتياء مف تككيف المجمكعات تعمؽ المعممة لكحة كرقية بيا 5)

المرجك مف  مجمكعة مف القكاعد التي سكؼ يمتزمف بيا؛ حتى تساعد عمى تحقؽ اليدؼ
 الحصة الدراسية، كالقكاعد ىي:

 إطالؽ حرية التفكير.                     -1

 عدـ نقد أفكار اآلخريف. -2

 البناء عمى أفكار اآلخريف، كتطكيرىا.      -3

 تنكع األفكار مطمكب. -4

 المشاركة كالتعاكف بيف أفراد كؿ مجمكعة. -5

 إليو مف حمكؿ. تختار كؿ مجمكعة طالبة تسجؿ ما تكصمف -6

 االلتزاـ بالكقت المحدد في أكراؽ العمؿ. -7

 كىذه القكاعد سكؼ تككف ممزمة في مدة التدريس كفؽ االستراتيجية المقترحة.  

 :أثناء الدرسفى : ب 

( تميد المعممة لمدرس بقصة قصيرة ترتبط بمكضكع الدرس، أك بالربط بيف مكضكع 1
تصيغ المعممة مكضكع الدرس عمى شكؿ سابؽ، ثـ الالدرس الحالي كالدرس 

ات أف مشكمة يراد حميا ككتابة تمؾ المشكمة عمى السبكرة، ثـ تطمب مف الطالب
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العناف ألفكارىف كأف ترحبف بجميع األفكار المطركحة ميما كانت مخالفة  تطمقف
دكف نقد  -بقدر المستطاع  –آلرائيف، ثـ تبدأ المعممة بكتابة اآلراء عمى السبكرة 

تقكيـ تمييدنا لمناقشتيا، كبعد االنتياء مف تدكيف جميع اآلراء تطمب المعممة أك 
 منيف المناقشة لمتكصؿ إلى أفضؿ اآلراء كالحمكؿ. 

( تطمب المعممة مف الطالبات فتح الكتاب المقرر في النصكص األدبية، ثـ تبدأ 2
البة المعممة بقراءة النص األدبي قراءة جيرية، ثـ تختار مف كؿ مجمكعة ط

)عشكائيا( لمحاكاتيا في القراءة بصكت كاضح، كفي أثناء القراءة تقـك المعممة 
 بتصكيب األخطاء التي قد تقع فييا الطالبات.

( تساعد المعممة الطالبات في استنباط األفكار الجزئية لمنص األدبي، كتضع المعممة 3
راد تنميتيا؛ فتكزع كؿ فكرة جزئية في كرقة عمؿ يختتميا سؤاؿ لتنمية الميارة الم

كرقة العمؿ األكلى )أ( بيا اسـ المجمكعة كزمف النشاط، كما تضمف الفكرة الجزئية 
األكلى لمنص كالسؤاؿ عمى الميارة المراد تنميتيا في ىذه الحصة، كتطمب مف 
الطالبات تدكيف الحمكؿ في كرقة العمؿ بمشاركة أعضاء كؿ مجمكعة معنا إلنجاز 

 ىذه المياـ. 
ف المعممة بدء العمؿ، كحينئٍذ تتجكؿ المعممة بيف المجمكعات؛ لتشجع الطالبات ( تعم4

 عمى التعاكف بالكممات المحفزة، كتكجيو اإلرشادات إذا لـز األمر.
( بعد انتياء الزمف المحدد تعمف المعممة انتياء الكقت، كتكتب عمى السبكرة أسماء 5

ف في كرقة تقرأ ما ُدك  لكعة المجمكعات، كتختار طالبة )عشكائيا( مف كؿ مجم
العمؿ كتكتب المعممة عمى السبكرة ما تقرأه الطالبات حتى تنتيي مف جميع 

 المجمكعات.
( تحفز المعممة الطالبات عمى المناقشة بمجمكعة مف التساؤالت حتى تتمكف الطالبات 6

مف اختيار أفضؿ الحمكؿ، كقد تزيد المعممة بعض النقاط التي ربما قد أغفمتيا 
 الطالبات. 
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( تستخدـ المعممة أسمكب التعزيز لممجمكعة التي تككف قد اقتربت مف اإلجابات 7
 الصحيحة بالمدح أك بالتصفيؽ ليا أك نحك ذلؾ.

يختتميا ك بيا جزء مف نص آخر  ،( تكزع المعممة كرقة عمؿ باسـ ممارسة الميارة8
لبات لتمؾ الميارة، سؤاؿ يقيس الميارة نفسيا؛ حتى تتأكد المعممة مف إتقاف الطا

ذا كجدت  تقـك فإنيا بعض الطالبات لـ تتمكف مف إتقاف ىذه الميارة أف كا 
بمساعدتيف حتى يتحسف أداؤىف بتكميفيف بتطبيؽ ىذه الميارة عمى نص آخر مف 

 النصكص المقررة عمييف.
( تعيد المعممة صياغة ما قدمتو الطالبات بشكؿ مركز عمى الميارة المستيدفة، 9 

 أثناء ممارسة الميارة.  فى طاء التي كقعف فييا كاألخ
 :ما بعد الدرس: ج 

يشمؿ تقكيـ الدرس؛ بيدؼ التأكد مف فيـ الطالبات لمحتكل الدرس، كعناصره        
لكتركنية اإل تصاؿ اال فى كسائؿ عف طريؽ تحديد نص لمبحث عنو في المكتبة، أك 

المختمفة؛ لتطبيؽ تمؾ الميارة عميو؛ كبذلؾ يتبيف مف خاللو اكتساب الطالبات ليذه 
 الميارة، كتحقيؽ األىداؼ المرجكة.  

 :أثناء االستراتيجية المقترحة فى تقويم الطالبات -5

التقكيـ عنصر أساسي، كضركرم في العممية التعميمية؛ فعف طريقو نستطيع        
عمى مدل ل تحقؽ األىداؼ المنشكدة مف العممية التعميمية، كبالتالي الحكـ عمى مد

التقكيـ في االستراتيجية المقترحة لمعرفة مدل تقدـ  نجاحيا، كاستخدمت الباحثتاف
الطالبات )عينة الدراسة( في الميارات المراد تنميتيا لدييف )أم مدل نجاح االستراتيجية 

 المقترحة في تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا(. 

 مر التقكيـ في االستراتيجية المقترحة بثالث مراحؿ ىي: قد ك 
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: كىدؼ إلى تحديد أداء الطالبات، كتكضيح صكرة التقكيـ المبدئي )القبمي( -
كاممة عف الكضع الكائف قبؿ التدريس باالستراتيجية المقترحة، كتمثؿ ذلؾ في 

قبؿ تنفيذ االستراتيجية المقترحة  تحميؿ النص األدبىتطبيؽ اختبار لميارات 
؛ بيدؼ تحديد مستكل الطالبات طة كتجريبية()ضاب عمى الطالبات عينة التطبيؽ

 في ميارات تحميؿ النص األدبي قبؿ البدء في تدريس االستراتيجية.
 التقكيـ البنائي )التككيني(: ككاف في أثناء التدريس باالستراتيجية المقترحة، -

كاستمر بعدىا؛ بيدؼ معرفة نقاط الضعؼ في أداء الطالبات لمميارات، كعمؿ 
)تعزيزىا(، كتمثؿ ىذا النكع في  خطة لمعالجتيا، كتدعيـ نقاط القكة كتثبيتيا

أثناء المناقشة، ككذلؾ في األسئمة التحريرية التي تعقب كؿ فى األسئمة الشفكية 
مكضكع مف مكضكعات محتكل المنيج؛ ككؿ ذلؾ مف أجؿ مساعدة الطالبات 

 لمتقدـ مف خالؿ التغذية الراجعة.
 حميؿ النص األدبيالتقكيـ النيائي )الختامي(: كتمثؿ في تطبيؽ اختبار ميارات ت -

بيدؼ معرفة مدل تقدـ طة كتجريبية(؛ ضابعينة التطبيؽ )بعدينا عمى الطالبات 
الطالبات في الميارات التي تـ تنميتيا بعد التدريس باالستراتيجية المقترحة، أم 
معرفة مدل فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ىذه الميارات، كمدل نجاح 

 ىداؼ المنشكدة مف االستراتيجية المقترحة.الطالبات في تحقيؽ األ
تكميؼ الطالبات بالبحث عف بعض النصكص األدبية فى المكتبة أك اإلنترنت  -6

حضارىا      .فييا المطمكب تنميتيا ؽ المياراتيطبلت كا 
 تمت اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث الذم ينص عمى: قد كبذلؾ تككف

في التعمـ النشط لتنمية بعض ميارات تحميؿ النص ما مالمح االستراتيجية المقترحة 
  األدبي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم؟

 إجزاءاد رطجٛك انذراطخ انًٛذاَٛخ:
 )أ( اإلجراءات المتبعة قبل التدريس: 

 اختيار العينة: -1
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تككنت عينة الدراسة مف فصميف دراسييف مف طالبات الصؼ األكؿ الثانكم         
(، 1/2، كفصؿ1/1األزىرم بمعيد فتيات قميف الثانكم، محافظة كفر الشيخ، كىما )فصؿ

 ( طالبة.66حيث بمغ عدد الطالبات فييما )
 ثـ قامت الباحثتاف بتقسيـ ىؤالء الطالبات عشكائيا إلى مجمكعتيف:     

 (.1/1)فصؿ  تجريبية: -
 (.1/2ضابطة: )فصؿ  -

المجمكعة التجريبية: ىي التي تعرضت لممتغير التجريبي )التدريس باالستراتيجية 
 المقترحة(.
الضابطة: لـ تتعرض ليذا المتغير، كقد درست بالطريقة التقميدية مع معمـ  المجمكعة
  الفصؿ.

 كفيما يمي جدكؿ تكزيع العينة:
 عينة الدراسة عمى المجمكعتيف الضابطة كالتجريبيةتكزيع أفراد يكضح  (2جدكؿ )

 عدد الطالبات المجمكعة ـ

 36 (1/1)فصؿ  تجريبية 1

 36 (1/2)فصؿ  ضابطة 2

 66 إجمالي عينة الدراسة

 
 االختبار القبمي: -2

تـ تطبيؽ اختبار ميارات تحميؿ النص األدبى عمى عينة الدراسة اإلجمالية، كذلؾ      
لتحديد المستكل المبدئى لمطالبات قبؿ بدء التدريس باالستراتيجية المقترحة، ككاف ذلؾ 

 ـ.2617فى شير نكفمبر 
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ئيا كقامت الباحثتاف برصد درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كمعالجتيا إحصا    
بيدؼ التحقؽ مف مدل تجانس أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة فى ميارات تحميؿ 
النص األدبى، كذلؾ عف طريؽ حساب )ت( لمعينات المستقمة لممقارنة بيف متكسطى 
درجات المجمكعتيف: التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ القبمى الختبار ميارات تحميؿ 

مف محاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، النص األدبى ككؿ، كلكؿ محكر 
اإلحصائية لمعمـك االجتماعية  ةكالعاطفة، كالقيـ(، كذلؾ باستخداـ برنامج الحزم

(SPSS) ( ككانت النتائج كما ىى مكضحة بالجدكؿ التالى:22إصدار ) 

)ت( كداللتيا اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطى درجات المجمكعتيف  ( قمية3كؿ )دج
التجريبية كالضابطة فى التطبيؽ القبمى الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ ككؿ 

 محكر مف محاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(

 و
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 :يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف

( كىى غير دالة 6.295قيمة )ت( الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ )       
ككانت قيمة )ت( بالنسبة لكؿ محكر مف المحاكر الخمسة  (،6.61(عند مستكل 

ككميا غير دالة ( عمى التكالى: 6.6661، 6.6661، 6.6661، 6.268، 6.6661)
ية كالضابطة فى ، ما يدؿ عمى تجانس المجمكعتيف التجريب(6.61عند مستكل )
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التطبيؽ القبمى الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ كمحاكره الخمسة )األلفاظ، 
ما يعنى أنو لك كأنيما ينطمقاف مف نقطة كاحدة،  كاألفكار، كأألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(،

حدث أل تغيير فى الفركؽ بيف متكسطى أداء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة بعديا، 
 ذلؾ يرجع إلى المعالجة التى تتمقاىا إحدل المجمكعتيف.فإف 

)عينة  كما اتضح مف التطبيؽ القبمى أيضا أف طالبات الصؼ األكؿ الثانكل األزىرل     
لدييف ضعؼ فى ميارات تحميؿ النص األدبى المتضمنة باالختبار، كذلؾ ألنو  الدراسة(

يارة مف ت منخفضة جدا فى كؿ مبتحميؿ إجاباتيف تبيف أنيف لـ تحصمف إال عمى درجا
ما يدؿ عمى تدنى مستكاىف فى ىذه الميارات، كلذلؾ ستككف ميارات المحاكر الخمسة، 

 ىذه الميارات التى ينخفض أداء الطالبات فييا محكرا لمتنمية فى ىذه الدراسة.

كبذلؾ تككف تمت اإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثانى الذل ينص عمى: ما مدل تكافر 
 تحميؿ النص األدبى لدل أفراد العينة؟ ميارات

 الجمسات التمييدية لمتدريس: -3
 قامت الباحثتاف بعقد لقاءيف تمييدييف مع طالبات المجمكعة التجريبية بيدؼ:  

 كبيف الطالبات. اتييئة مناخ مف الكد، كاأللفة بينيم -

تعريؼ الطالبات بأىداؼ الدراسة الحالية، كباالستراتيجية المقترحة،  -
 كمتطمبات تنفيذىا.

داخؿ المجمكعات كفقان  الطالبات: قامت الباحثتاف بتكزيع العمؿتككيف فرؽ  -
فى العمؿ معان، عمى أف تضـ كؿ مجمكعة مختمؼ المستكيات  لرغباتيف
 فقط. طالبات ستضعيؼ(، كتتككف كؿ مجمكعة مف  -متكسط –)ممتاز

 .كما يتطمبو كؿ دكرقـك بيا الطالبات فى كؿ مجمكعة ستشرح األدكار التى  -
 :التطبيق )ب( اإلجراءات المتبعة في أثناء
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بتنفيذ خطكات االستراتيجية المقترحة عمى طالبات المجمكعة  بدأ تطبيؽ التدريس     
ـ، كاستغرؽ التطبيؽ ستة 2618عاـ  مف مف فبراير 16التجريبية يـك السبت المكافؽ 

ـ، ككاف 2618 مف عاـ مف مارس 22أسابيع تقريبنا، كانتيى يـك الخميس المكافؽ 
. ثالث حصصفي األسبكع بكاقع  ثالثة أياـالتدريس يتـ خالؿ   في اليـك

 تنفيذ التدريس:
 باالستراتيجية المقترحة كفؽ المراحؿ اآلتية:سارت طريقة التدريس      
 ما قبؿ الدرس: -1

 لمدرس بمكقؼ مثير يرتبط بمكضكع الدرس. الباحثتاف تييئ 
 بالتعميؽ عمى ىذا المكقؼ؛ حتى يشيع جك األلفة كالرغبة في  تبدأ الطالبات

 التعمـ.
  لمطالبات أف العمؿ جماعي يقـك عمى المشاركة، كالتعاكف الباحثتاف تكضح

 إلنجاز مياـ معينة كفؽ أكراؽ العمؿ التي ستكزع عمييف.
 في مدة  المخصصة ليفمجمكعات ال نضماـ إلىاال طمب الباحثتاف مف الطالبات ت

 ( دقائؽ.5تجاكز )ال ت
 بيا متـزبيا مجمكعة مف القكاعد التي سكؼ تلكحة كرقية  تعمؽ الباحثتاف 

ؽ اليدؼ المرجك مف الحصة الدراسية، ي؛ حتى تساعد عمى تحقالطالبات
 كالقكاعد ىي:

 .إطالؽ حرية التفكير 
 .عدـ نقد أفكار اآلخريف 
 مى أفكار اآلخريف، كتطكيرىا.البناء ع 
  مطمكب.تنكع األفكار 
 .المشاركة كالتعاكف بيف أفراد كؿ مجمكعة 
 .تختار كؿ مجمكعة طالبة تسجؿ ما تكصمف إليو مف حمكؿ 
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 .االلتزاـ بالكقت المحدد في أكراؽ العمؿ 
 :أثناء الدرس فى -2

 لمدرس بقصة قصيرة ترتبط بمكضكع الدرس، أك بالربط بيف  د الباحثتافتمي
 سابؽ.الضكع الدرس الحالي كالدرس مك 

  تابة تمؾ المشكمة مكضكع الدرس عمى شكؿ مشكمة يراد حميا كك غ الباحثتافتصك
  عمى السبكرة.

 مف الطالبات أف تطمقف العناف ألفكارىف كأف ترحبف بجميع  الباحثتاف تطمب
 كحة ميما كانت مخالفة آلرائيف.األفكار المطر 

  نقد أك تقكيـ  دكف -بقدر المستطاع –بكتابة اآلراء عمى السبكرة تبدأ الباحثتاف
 تمييدنا لمناقشتيا.

 منيف المناقشة لمتكصؿ  ف تدكيف جميع اآلراء تطمب الباحثتافبعد االنتياء م
 أفضؿ اآلراء كالحمكؿ. إلى

 .تبدأ الباحثتاف بقراءة النص األدبي قراءة جيرية 
 ا في القراءة بصكت كاضحمتختار مف كؿ مجمكعة طالبة )عشكائيا( لمحاكاتي ،

 بتصكيب األخطاء التي قد تقع فييا الطالبات. القراءة تقـك الباحثتافكفي أثناء 
 اط األفكار الجزئية لمنص األدبي.الطالبات في استنب تساعد الباحثتاف 
 لكؿ فكرة جزئية كرقة عمؿ يختتميا  بحيث يككف أكراؽ العمؿ تكزع الباحثتاف

 اد تنميتيا.سؤاؿ لتنمية الميارة المر 
  الطالبات تدكيف الحمكؿ في كرقة العمؿ بمشاركة أعضاء كؿ مف الباحثتاف تطمب

 مجمكعة معنا إلنجاز ىذه المياـ.
 الطالبات  ابيف المجمكعات؛ لتشجع فبدء العمؿ، كحينئٍذ تتجكال  تعمف الباحثتاف

 عمى التعاكف بالكممات المحفزة، كتكجيو اإلرشادات إذا لـز األمر.
  ف انتياء الكقتانتياء الزمف المحدد تعمف الباحثتابعد. 
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  ما تقرأه الطالبات تبدأ الباحثتاف بكتابة أسماء المجمكعات عمى السبكرة، كتدكيف
 حتى تنتيي مف جميع المجمكعات.

 الطالبات عمى المناقشة بمجمكعة مف التساؤالت حتى تتمكف  تحفز الباحثتاف
بعض النقاط التي ربما قد  فار أفضؿ الحمكؿ، كقد تزيداالطالبات مف اختي
 أغفمتيا الطالبات. 

 أسمكب التعزيز لممجمكعة التي تككف قد اقتربت مف اإلجابات  تستخدـ الباحثتاف
 الصحيحة بالمدح أك بالتصفيؽ ليا أك نحك ذلؾ.

 بيا جزء مف نص آخر  "ممارسة الميارة"كرقة عمؿ باسـ  تكزع الباحثتاف
الطالبات لتمؾ مف إتقاف  الميارة نفسيا؛ حتى تتأكدايختتميا سؤاؿ يقيس 

 الميارة.
   حتى يتحسف  بمساعدة الطالبات الالتى لـ تتمكفَّ مف الميارةالباحثتاف تقـك

أداؤىف بتكميفيف بتطبيؽ ىذه الميارة عمى نص آخر مف النصكص المقررة 
 عمييف.

  ،تعيد المعممة صياغة ما قدمتو الطالبات بشكؿ مركز عمى الميارة المستيدفة
 أثناء ممارسة الميارة.   فى يياكاألخطاء التي كقعف ف

 :: ما بعد الدرس3
يشمؿ تقكيـ الدرس؛ بيدؼ التأكد مف فيـ الطالبات لمحتكل الدرس، كعناصره        

كتركنية المختمفة؛ لال إتصاؿ اال عف طريؽ تحديد نص لمبحث عنو في المكتبة، أك كسائؿ 
اكتساب الطالبات ليذه الميارة،  مدل يتبيف مف خاللو بحيثلتطبيؽ تمؾ الميارة عميو؛ 
 كتحقيؽ األىداؼ المرجكة.

 انزظًٛى انزجزٚجٙ:

قامت الدراسة الحالية عمى التصميـ التجريبي الذم يتككف مف مجمكعتيف إحداىما:      
تجريبية تدرس باالستراتيجية المقترحة، كاألخرل: ضابطة ال تتعرض لمتدريس 
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يقة التقميدية مع معمـ الفصؿ، كيمكف مف خالؿ باالستراتيجية المقترحة، كتدرس بالطر 
فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض ميارات  مدل ىذا التصميـ التعرؼ إلى

تحميؿ النص األدبي لدل طالبات الصؼ األكؿ الثانكم األزىرم )أفراد العينة(، كذلؾ مف 
لكؿ مف المجمكعتيف خالؿ المقارنة بيف نتائج االختبار القبمي كاالختبار البعدم 

 التجريبية كالضابطة.

 ( التصميـ التجريبي لمدراسة4جدكؿ )
 إجزاءاد انذراطخ

 يجًٕػبد انذراطخ

االخزجبر 

 انمجهٙ

االخزجبر  انزذرٚض
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  انزذرٚض ثبالطززارٛجٛخ انًمززحخ  يجًٕػخ رجزٚجٛخ

ثبنطزٚمخ رذرٚض يؼهى انفظم   يجًٕػخ ضبثطخ

 انزمهٛذٚخ
 

 )ج( اإلجراءات المتبعة بعد التدريس باالستراتيجية المقترحة:

 االختبار البعدم: (1

بعد االنتياء مف التدريس باالستراتيجية المقترحة لطالبات المجمكعة التجريبية تـ     
تي الدراسة )التجريبية إعادة تطبيؽ اختبار تحميؿ النص األدبي بعدينا عمى مجمكع

 استخداـ كذلؾ لمتعرؼ إلى مدل فاعمية –مثمما حدث قبؿ التدريس –كالضابطة(
االستراتيجية المقترحة في تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبي لدل طالبات الصؼ 

 األكؿ الثانكم األزىرم.

 رصد درجات الطالبات في االختبار البعدم: (2
 ككاف عدد طالبات العينة الالتيتـ رصد درجات الطالبات في االختبار البعدم،     

 ( طالبة كاآلتي:66درجاتيف إحصائينا ) عكلجت
 ( يكضح عدد أفراد العينة الالتي تـ معالجة درجاتيف إحصائينا5جدكؿ )
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 عدد الطالبات المجمكعة
 36 التجريبية
 36 الضابطة
 66 العدد الكمي

مة كذلؾ باستخداـ البرنامج اإلحصائي )محرر الحز  :إجراء العمميات اإلحصائية (3
(، كقد 22( إصدار ) SPSS for windowsاإلحصائية لمعمـك االجتماعية

 قامت الباحثتاف بالمعالجات اآلتية:
 )أ( اختبار )ت( لمعينات المستقمة. 

 )ب( اختبار )ت( لمعينات المرتبطة.
 كمناقشتيا: كفيما يمى عرض لنتائج الدراسة كتحميميا 

 نحبئج الذراسة، وجحليلهب وهنبقشحهب:

أكالن: لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ الذل ينص عمى: ما أىـ ميارات تحميؿ النص األدبى   
 الالزمة لطالبات الصؼ األكؿ الثانكل األزىرل؟

حددت الدراسة خمس محاكر أساسية كىى )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، 
رج تحتيا إحدل عشرة ميارة الزمة ليؤالء الطالبات، كالتى حظيت كالعاطفة، كالقيـ( كيند

 بإجماع غالبية المحكميف كتـ عرضيا سمفا. 
ثانيا: لإلجابة عف السؤاؿ الثانى الذل ينص عمى: ما مدل تكافر تمؾ الميارات لدل   

 أفراد العينة؟
أسفرت نتائج الدراسة عف أف طالبات الصؼ األكؿ الثانكل األزىرل تعانيف ضعفا 

الالزمة ليف كالكاردة بالقائمة النيائية  –سالفة الذكر –في الميارات اإلحدل عشرة
 لميارات تحميؿ النص األدبى.
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في  ما مالمح االستراتيجية المقترحةلإلجابة عف السؤاؿ الثالث الذل ينص عمى: ثالثان:  
 التعمـ النشط لتنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبى لدل الطالبات أفراد العينة؟

كذلؾ في الجزء  ،قامت الباحثتاف بتحديد مالمح االستراتيجية كخطكات تنفيذىا
 الخاص بإجراءات التدريس في أثناء التطبيؽ المذككر سمفان.

االستراتيجية  استخداـ فاعميةرابعا: لإلجابة عف السؤاؿ الرابع الذل ينص عمى: ما  
المقترحة في التعمـ النشط في تنمية بعض ميارات تحميؿ النص األدبى الالزمة 

 ضعفا فييا؟ لبات العينة المختارة التى أظيرفلطا
 أسفرت نتائج الدراسة عف اآلتى:

نتائج المقارنات بيف أداء طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ  ( أ)
الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ كمحاكره الخمسة )األلفاظ، البعدل 

 كاألفكار، كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(.
لمعرفة الفرؽ بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدل الختبار 
ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ كمحاكره الخمسة، تـ حساب )ت( لمعينات المستقمة 

بيف متكسطى درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدل  لممقارنة
الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ كمحاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، 

 كالعاطفة، كالقيـ(، ككانت النتائج كما ىى مكضحة بالجدكؿ التالى:
متكسطى درجات المجمكعتيف  )ت( كداللتيا اإلحصائية لمفرؽ بيف مةي( ق6جدكؿ )

التجريبية كالضابطة في التطبيؽ البعدل الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ 
 كمحاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ ارتفاع متكسط درجات المجمكعة التجريبية في         
ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ، كفى المحاكر الخمسة المككنة التطبيؽ البعدل الختبار 

، حيث بمغ متكسط درجات المجمكعة (لو )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ
الضابطة ( لالختبار ككؿ، في حيف بمغ متكسط درجات المجمكعة 22.86التجريبية )

لصالح المجمكعة  6.61مستكل إحصائيان عند  ( لالختبار ككؿ، كىك فرؽ داؿ8.26)
التجريبية، كىذا يدؿ عمى تحسف أداء طالبات المجمكعة التجريبية في ميارات تحميؿ 

 النص األدبى المحددة.

 كالتمثيؿ البيانى التالى يكضح ذلؾ:
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 المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ( تمثيؿ بيانى لمتكسطى1شكؿ )

 ككؿفي األداء البعدل لالختبار 
كما يتضح مف الجدكؿ أيضا تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات 
المجمكعة الضابطة في كؿ محكر مف محاكر االختبار عمى حدة حيث بمغت قيمة )ت( 

( 16.79، 19.66، 11.81، 12.16، 18.66لكؿ محكر مف المحاكر الخمسة )
( 6.61صائيان عند مستكل )ا يعنى كجكد فركؽ دالة إحعمى التكالى كجميعيا دالة، م

بيف درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة في المحاكر السابقة كما يندرج 
كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج بعض   .تحتيا مف ميارات لصالح المجمكعة التجريبية

؛ كسالمة،  Weeber, 2009 ؛(Wood, A., 2008الدراسات مثؿ دراسة كؿ مف:  
لمتدريس باالستراتيجية  فأل أف الطالبات الالتى تعرض(. 2612؛ كمحمد، 2612

المقترحة قد حققف تقدما أكثر فى ىذه الميارات، مما يدؿ عمى أف استخداـ التعمـ النشط 
أثر تأثيرا إيجابيا في قدرة الطالبات عمى أداء ميارات تحميؿ النص األدبى المحددة، كىذا 

 ميتو في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبى لدل ىؤالء الطالبات.يدؿ عمى فاع
 كيرجع تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة إلى:

دت عمى تكفير بيئة تعميمية أف االستراتيجية القائمة عمى التعمـ النشط ساع -1
تقـك عمى  غير تقميدية ال تعتمد عمى الحفظ كالتقميف كالسمبية، بؿنشطة 

إيجابية الطالبات كتفاعميف، كما أف تقديـ المعمكمات بشكؿ يختمؼ عف 
الطريقة المعتادة انعكس بدكره عمى حماسيف كدافعيتيف الستقباؿ 
المعمكمات، ما أدل إلى بقاء أثر التعمـ كاالحتفاظ بالمعمكمات كاستيعابيا، 

ف بالصكرة كتذكرىا. كساعد أيضا عمى بث الثقة في نفكسيف كفى أدائي
التى انعكست بشكؿ إيجابى عمى تركيزىف في أثناء تأديتيف لممياـ 
المطمكبة، كبالتالى اكتسابيف لميارات تحميؿ النص األدبى، كىذا ما أكدت 
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؛ كعبد اهلل، 2613؛ كابف ياسيف، 2612عميو دراسة كؿ مف )الشربينى، 
 (2617؛ كالجاغكب، 2615؛ كأحمد، 2615كأبك ىدرة، 

تنكع المحتكل المقدـ لمطالبات حيث اشتمؿ عمى كؿ الدركس المقررة،  -2
إثراء البيئة التعميمية باإلضافة إلى نصكص أدبية أخرل، ساعد عمى 

 ما أدل إلى تنمية ميارات تحميؿ النص األدبى.كتنكعيا 
أف التعمـ النشط يكفر فرصا لمتفكير كبخاصة ميارات التفكير العميا كمنيا  -3

ركيب كالتقكيـ كحؿ المشكالت، كىذا ما أكدتو دراسة )أحمد، التحميؿ كالت
2615.) 

أف العمؿ داخؿ المجمكعات في أثناء إنجاز المياـ جعؿ الطالبات تتعممف  -4
كيفية التعامؿ مع أفراد آخريف )زميالتيف( مختمفيف عنيف في الخمفيات 

لرأل كاالتجاىات كالمكاقؼ، كبالتالى ساعدىف عمى تبادؿ اآلراء كاحتراـ ا
اآلخر كتقبمو كعمؿ عمى تعزيز التنافس اإليجابى بينيف، كساعد عمى تنمية 
قدراتيف عمى االعتماد عمى الذات كتحمؿ المسؤكلية، ككذلؾ ساعد عمى 
تنمية قيـ اجتماعية إيجابية مرغكبة مثؿ: التعاكف كالعمؿ فى فريؽ، ككؿ 

 ا كديااخذلؾ ساعد عمى زيادة التفاعؿ داخؿ الصؼ الدراسى، كخمؽ من
 ا أدل الى تنمية الميارات المستيدفة بيسر كسيكلة.ا، مكداعم

تنكع التدريبات كاألنشطة في االستراتيجية المقترحة ساعد عمى تحقيقيا  -5
 ألىدافيا المنشكدة منيا كالمتمثمة في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبى.

دافعيتيف، تكفير كسائؿ تعميمية متعددة أدل إلى إثارة حماس الطالبات ك  -6
 كجذب انتباىيف كتحفيزىف لالستمرار في التعمـ.

تقديـ التغذية الراجعة لمطالبات كتنكع أساليب التقكيـ ساعد عمى معرفتيف  -7
ألخطائيف كمكاطف الضعؼ لدييف، كمحاكلة عالجيا كالتغمب عمييا كعدـ 

 تكرارىا في مرات قادمة.
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تجريبية في التطبيقيف القبمى كالبعدل )ب( نتائج المقارنات بيف أداء طالبات المجمكعة ال
عمى اختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ، كمحاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، 

 كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(.
لمعرفة مدل نمك ميارات تحميؿ النص األدبى لدل طالبات المجمكعة التجريبية، 

طة لمفركؽ بيف متكسطى درجات قامت الباحثتاف بحساب قيمة )ت( لمعينات المرتب
المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمى كالبعدل عمى اختبار ميارات تحميؿ النص 

 ئج كما ىى مكضحة بالجدكؿ التالى:األدبى ككؿ كمحاكره الخمسة، ككانت النتا
( قيمة )ت( كداللتيا اإلحصائية لمفرؽ بيف متكسطى درجات المجمكعة 7جدكؿ )

لتطبيقيف القبمى كالبعدل عمى اختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ، التجريبية في ا
 كمحاكره الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ(

 و
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يتضح مف الجدكؿ السابؽ حدكث نمك لميارات تحميؿ النص األدبى عند طالبات 
بفركؽ دالة إحصائيا المجمكعة التجريبية في االختبار البعدل عنو في القبمى، كذلؾ 

( لصالح االختبار البعدل، حيث بمغت قيمة )ت( لالختبار ككؿ 6.61عند مستكل )
(، كما أف قيـ )ت( لكؿ محكر مف المحاكر الخمسة )األلفاظ، كاألفكار، 36.17)
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( عمى 15.27، 27.61، 15.61، 15.81، 35.76كاألسمكب، كالعاطفة، كالقيـ( )
 التكالى كجميعيا دالة.

ثيؿ البيانى التالى يكضح النمك الذل طرأ عمى المجمكعة التجريبية في كالتم
 االختبار البعدل:

 

 

 

 

 

 

 

 

( تمثيؿ بيانى لمتكسطات المجمكعة التجريبية في التطبيقيف القبمى كالبعدل 2شكؿ )
 الختبار ميارات تحميؿ النص األدبى ككؿ

ارات تحميؿ النص كيرجع ذلؾ التقدـ الذل حققتو المجمكعة التجريبية في مي
لى استخداـ التعمـ النشط إاألدبى في التطبيؽ البعدل لالختبار عنو في التطبيؽ القبمى 

يجابية في عممية التعمـ الخاصة بيف ، الذل يكفر الفرصة لمطالبات لممشاركة بنشاط كا 
 ;Dewar, 1995)ا كاف لو أكبر األثر في تحقيؽ النجاح كذلؾ ما أكده كؿ مف: م

Hartman, 1995; Loundas, C. J., 2001; Walker, M. J., 2007; 

Popkess,A. M., 2010; Watters, N., 2014; Olson, B. S., 2014;  

Harkins, H. W., 2015; Oberg, A. M., 2015; Chen, V., 2017) 
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حيث أف الطالبات تقمف بمعظـ العمؿ، كتستخدمف عقكليف في دراسة األفكار، 
ما تعممف، كما أف التعمـ النشط يتيح ليف الفرصة لمممارسة،  كحؿ المشكالت، كتطبيؽ

 ما يساعدىف عمى تحسينو كتطكيره فيما بعد.كفر التغذية الراجعة عف اآلداء، كي

اط ساعد عمى انخراط الطالبات في النش ةأيضا فإف العمؿ في مجمكعات تعاكني
 زيادة المشاركةف، كشجعيف عمى أك الميمة كالحكار مع زميالتيف كمع الباحثتي

كىذا ما أكدتو دراسة  التفكير الناقد كالمستكيات األعمى لمتفكيرالمصحكبة بممارسة 
(kim, k., 2009) لية النتائج التى تتمخض عف قياميف، كما أدل إلى تحمميف مسؤك 

 اركة، كتكجيييفبالعمؿ أك االشتراؾ فيو، كساعد عمى جذب الطالبات العازفات عف المش
ما أدل إلى بث الثقة فييف، كتقكية العالقات بيف الطالبات، كزيادة ناقشة، أثناء الم فى

كالرغبة في التكاصؿ كالعمؿ في فريؽ، ككؿ ذلؾ دفع الطالبات إلى المشاركة في المياـ 
 ما ساعد عمى تنمية ميارات تحميؿ النص األدبى لدييف.االستمرار في التعمـ 

بات ككثرتيا، كتنكع أساليب التقكيـ، أثر كقد كاف لتنكع التدريبات المقدمة لمطال
 ما أدل الى تنميتيا لدييف.التدريب عمى الميارات بشكؿ مكثؼ كبير في 

 وقحزحبت:الو الحىصيبت

 :توصياتالأوال: 

 مف نتائج، يمكف تقديـ التكصيات اآلتية: الدراسةإليو  تفي ضكء ما تكصم   

قطاع المعاىد األزىرية العناية بميارات تحميؿ النص األدبي مف  الدراسةكصي ت -أ      
 خالؿ:

تكفير الكسائؿ التعميمية المناسبة كالتي تساعد في تنمية ميارات تحميؿ  (1
 النص األدبي مف لكحات كرقية ككتب مدرسية.

ف لممعمميف إلقامة جمسات عممية  في يتكفير الكقت كالمكاف المناسب (2
 رامج لتنمية ميارات تحميؿ النص األدبي .المعاىد لمتدريب عمى ب
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قطاع المعاىد األزىرية العناية باالستراتيجية المقترحة مف تكصي الدراسة  -ب    
 خالؿ:

 تدريب المعمميف عمى استخداـ االستراتيجية المقترحة في التدريس. (1
تكفير الكسائؿ التعميمية المعينة عمى استخداـ االستراتيجية المقترحة  (2

 كرقية ، كأكراؽ عمؿ، كمقاعد مناسبة. مف لكحات

مخططي المناىج الدراسية العناية بميارات الفيـ العميا مف تكصي الدراسة  -جػ    
 خالؿ:

تطكير كتاب النصكص األدبية خاصة في ضكء متطمبات تنمية ميارات  (1
تحميؿ النص األدبي المناسبة لطالب كؿ صؼ في المراحؿ الدراسية 

 المختمفة.
لتدريبات التي تقيس ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة العناية با (2

 لطالب كؿ صؼ في المراحؿ الدراسية المختمفة.
إعداد برامج لتنمية ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة لطالب كؿ  (3

 صؼ في المراحؿ الدراسية المختمفة.
ممعمـ يبصره بأىمية ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة لكضع دليؿ  (4

  مرحمة دراسية، ككيفية تنميتيا. لكؿ

مخططي المناىج الدراسية العناية باالستراتيجية المقترحة مف تكصي الدراسة  -د   
 خالؿ:

تزكيد المعمميف بدليؿ المعمـ، حتى يتمكف مف استخداـ االستراتيجية المقترحة  -
 في التدريس، ككيفية تدريب الطالب عمييا.

 ناية بميارات تحميؿ النص األدبي مف خالؿ:المعمميف الع الدراسةكصي ت -ىػ  
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ضركرة تمكف معممي المغة العربية مف ميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة  -1
 لطالب كؿ صؼ مف المراحؿ التعميمية المختمفة.

ضركرة اىتماـ المعمميف بميارات تحميؿ النص األدبي المناسبة لطالب كؿ  -2
كليس االقتصار عمى قراءة النص، صؼ مف المراحؿ التعميمية المختمفة 

 كشرح األبيات، كاستخراج الكممات الصعبة. 

التنكيع في أسمكب التقكيـ ما بيف الكتابي كالشفيي؛ لقياس الجانبيف المعرفي،  -3
 كاألدائي.

 المعمميف العناية باالستراتيجية المقترحة مف خالؿ:تكصي الدراسة  -ك  

 المقترحة.التدريب عمى االستراتيجية  -1

استخداـ االستراتيجية المقترحة في التدريس خاصة في حصة النصكص  -2
 األدبية.
الدراسة:ثانيا: مقترحات   

 تقترح الدراسة الحالية القياـ بإجراء الدراسات التالية:

فاعمية استخداـ االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات الفيـ في مراحؿ  -1
 تعميمية أخرل.تعميمية أخرل، كمكاد 

 دراسة تقكيمية الستخداـ االستراتيجية المقترحة في تعميـ المغة العربية. -2

إجراء دراسات مقارنة بيف االستراتيجية المقترحة كاستراتيجيات تدريسية أخرل  -3
 مثؿ التعمـ الذاتي، كالتعمـ االستقصائي.

بطيا دراسة تشخيصية لمعكقات تدريس النصكص األدبية، كصعكبات ر  -4
 بميارات الفيـ العميا.
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أثر برنامج مقترح قائـ عمى االستراتيجية المقترحة لتنمية ميارة اإلعراب في  -5
 األساليب النحكية.

 فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات التفكير الناقد في البالغة. -6

ية لممرحمة فاعمية االستراتيجية المقترحة في تنمية ميارات القراءة الجير  -7
 الجامعية.

تطكير منيج المغة العربية بالمرحمة اإلعدادية في ضكء االستراتيجية  -8
 المقترحة.

ستراتيجية المقترحة في استراتيجية ما كراء المعرفة كاال دراسة مقارنة بيف -9
 تنمية ميارة حؿ المشكالت.
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 عـــــــقبئوة الوزاج

 :أوًلا: الوزاجع العزبية
  (: "استراتيجية لتدريس األدب قائمة عمى االتجاىات 2613رجب )إبراىيـ، سيد

الحديثة في دراستو كنقده لتنمية الذائقة األدبية لدل طالب المرحمة الثانكية"، 
 جامعة عيف شمس. ،رسالة دكتكراه، كمية التربية

 ( المكسكعة المرجعية لمتعمـ النشط، 2665إبراىيـ، عمية حامد، كآخركف" :)
 النشط"، مركز تطكير المناىج كالمكاد التعميمية، القاىرة.دليؿ التعمـ 

 ( استراتيجيات التعمـ النشط كتنمية عمميات 2613ابف ياسيف، ثناء أحمد" :)
"، مجمة دراسات عربية  العمـ: األىمية كالمعكقات مف كجية نظر معممات العمـك

 -47ديسمبر، ، )44 (، العدد)2(في التربية كعمـ النفس، السعكدية، الجزء 
164. 

 ( استراتيجيات التعمـ 2616أبك الحاج، سيا أحمد، كالمصالحة، حسف خميؿ" :)
(، عماف، األردف، مركز ديبكنك لتعميـ 1النشط، أنشطة كتطبيقات عممية"، ط )

 التفكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ( مناىج البحث كطرؽ التحميؿ 1991أبك حطب، فؤاد، كصادؽ، آماؿ" :)

(، القاىرة، مكتبة 1ئي في العمـك اإلنسانية كالتربكية كاالجتماعية"، ط )اإلحصا
 األنجمك المصرية.

 ( التعمـ التعاكني"،2667أبك رياش، حسيف محمد" :) ( عماف، األردف، 1ط، )
 دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 ( مدخؿ إلى تحميؿ الن2668أبك شريفة، عبد القادر، قزؽ، حسيف الفى" :) ص
 عماف، األردف، دار الفكر لمنشر كالتكزيع. (،4األدبى"، ط )

 ( فعالية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط 2615أحمد، آماؿ سيد" :)
في تحصيؿ العمـك كتنمية بعض ميارات التعمـ مدل الحياة كاالتجاه نحك التعمـ 
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سعكدية"، كمية النشط لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالمممكة العربية ال
(، يناير، ربيع األكؿ، 162(، العدد )3التربية، جامعة األزىر، مصر، الجزء )

119- 172. 
 ( فعالية بعض األنشطة التعميمية 2662إسماعيؿ، حمداف محمد عمي" :)

اإلثرائية في تنمية التفكير اإلبتكارم لدل التالميذ المتفكقيف في مادة العمـك 
 لة ماجستير، كمية التربية، جامعة حمكاف.بالمرحمة اإلعدادية"، رسا

 ( األدب كفنكنو"،القاىرة، دار الفكر العربي.2662إسماعيؿ، عز الديف":) 
 ( النظرية التأكيمية كالنص األدبى"،مجمة 2614أكيحى، خركب محند" :)

تيزل كزك،  ،الممارسات المغكية، مخبر الممارسات المغكية، جامعة مكلكد معمرل
 الجزائر.

 ( أساليب تدريس ميارات المغة العربية، 2665البجة، عبد الفتاح حسف" :)
 ، العيف، اإلمارات العربية المتحدة، دار الكتاب الجامعي. 2كآدابيا "، ط

 ( عماف، األردف، دار 1(: "التعمـ النشط"، ط )2616بدكل، رمضاف مسعد ،)
 الفكر لمنشر كالتكزيع.

 ( التعمـ النش2668بدير، كريماف" :)( عماف، األردف، دار المسيرة 1ط"، ط، )
 لمنشر كالتكزيع كالطباعة.

 ( استراتيجية مقترحة لتدريس األدب قائمة 2668بصؿ، سمكل حسف محمد" :)
عمى التدريس التفاعمي كالتعمـ النشط كأثرىا عمى تنمية ميارات التذكؽ األدبي 

 .لدل طالب المرحمة الثانكية"، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ
 ( فعالية طريقة المناقشة المكجية في تنمية 2668جابر، محمد جابر محمد" :)

ميارات الفيـ القرائي لمنصكص القرآنية لطالب الصؼ األكؿ الثانكم"، معيد 
 الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
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 ( طرؽ التدريس العامة، تخطيطيا، كتطبيقاتيا 2668جابر، كليد أحمد" :)
 دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع. التربكية"، عماف ،

 ( أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط 2617الجاغكب، محمد غناـ" :)
في تعميـ مادة المعارؼ األدبية عمى التذكؽ األدبي لدل طمبة المرحمة الثانكية 
في اإلمارات العربية المتحدة"، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، المركز القكمي 

 .14 -1(، يكنيك، 5(، العدد )1بحكث، فمسطيف، المجمد )لم
 ( معجـ لكنجماف لتعميـ المغات، 2667جاؾ سي، ريتشارد، كسي اف كاندليف" :)

كعمـ المغة التطبيقي"، ترجمة: د. محمكد حجازم، كد. أحمد رشدم طعيمو، 
 ، الشركة المصرية العالمية لمنشر لكنجماف.1تحرير: كجدم رزؽ غالي، ط

 (: "معجـ المصطمحات التربكية المعرفية في المناىج 2663، عمي )الجمؿ
 (، القاىرة، عالـ الكتب.3كطرؽ التدريس"، ط )

 ( تنمية ميارات التفكير اإلبداعي مف خالؿ المناىج 2665جمؿ، محمد جياد" :)
 الدراسية"، اإلمارات العربية المتحدة، العيف، دار الكتاب الجامعي.

 ( أثر استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط 2669جكىرم، محمد طمعت" :)
في تنمية ميارات تصميـ المكاقع االلكتركنية لدل تالميذ الصؼ الثالث 
اإلعدادم"، رسالة ماجستير غير منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة 

 القاىرة.
 ( أثر تدريس النمك بخرائط المفاىيـ عمى 2663حسف، ثناء عبد المنعـ" :)

األكؿ  الصؼ مية ميارات اإلنتاج المغكم، كاالتجاه نحك المادة لدل طالبتن
(، كمية التربية، 86اإلعدادم"، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، العدد )

 جامعة عيف شمس. 
 ( التعمـ النشط، الرمزية التدريبية لممعمميف في 2669حسنيف، حسيف محمد" :)

 مجدالكم لمنشر كالتكزيع.(، األردف، دار 1الكطف العربي"، ط )
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 ( شرح كامؿ لطريقة التعمـ النشط"، متكفر 2667الحسيف، عبد اهلل سعيد" :)
                                                       ـ.2617/ 4/ 2االطالع:  تاريخ،      http://www.aloyun.comفى:

 ( فاعمية2662خميفة، فاطمة عبد اهلل" :)  منيج مقترح لألدب العربي في
 المرحمة الثانكية في دكلة البحريف في ضكء معايير المدارس النقدية لألدب"،

 رسالة دكتكراه، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
 ( كيؼ يتعمـ المخ األصـ"، 2666خميفة، كليد السيد، كعيسى، مراد عمي" :)

 اإلسكندرية، دار الكفاء.
  دار الصفاء  ،(: "تنمية قدرات االبتكار لدل األطفاؿ"، عماف2665)خميمي، أمؿ

 لمنشر.
 ( أثر استخداـ التعمـ التعاكني في 2665راشد، حناف مصطفى مدبكلي" :)

تدريس األدب عمى تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي كتنمية االتجاه نحك األدب 
ادم األزىرم"، مجمة كاكتساب السمكؾ التعاكني لدل طالبات الصؼ الثاني اإلعد

 (، ديسمبر.56القراءة كالمعرفة، العدد )
 ( استراتيجية لتدريس األدب قائمة عمى االتجاىات الحديثة 2613رجب، سيد" :)

في دراستو كنقده لتنمية الذائقة األدبية لدل طالب المرحمة الثانكية"، رسالة 
 دكتكراه، كمية التربية، جامعة عيف شمس. 

  (: "تعميـ المغة العربية"، القاىرة، دار الثقافة 2665ف )رسالف، مصطفى رسال
 لمنشر.

 ( كجيات نظر معممي المرحمة األساسية الدنيا 2666زامؿ، مجدم عمي" :)
كمعمماتيا في مدارس ككالة الغكث الدكلية نحك ممارستيـ التعمـ النشط في 

نركا، ك محافظتي راـ اهلل، كنابمس"، بحث منشكر في مجمة المعمـ الطالب، األ 
 اليكنسكك، عماف، األردف.
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 ( 43(: "دراسات في المناىج كطرؽ التدريس"، العدد )2667زايد، فيد خميؿ ،)
 عماف، األردف.

 ( فاعمية استخداـ التعمـ المدمج في تنمية مفاىيـ 2616زغمكؿ، برىامي" :)
االستثمار في بكرصة األكراؽ المالية لدل طالب المدارس الثانكية التجارية"، 

(، كمية التربية، 81مة الجمعية المصرية لممناىج كطرؽ التدريس، العدد )مج
 جامعة طنطا.

 تدريس العمـك التجارية دليؿ الجكدة لمتعميـ (: "2612) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 كالتعمـ"، القاىرة، مكتبة النيضة المصرية.

 ( استراتيجيا2663زيتكف، حسف حسيف" :) ت التدريس، رؤية معاصرة لطرؽ
 (، القاىرة، عالـ الكتب.1التعميـ كالتعمـ"، ط )

 ( ط )2665زيتكف، عايش محمكد ،" (، عماف، 5(: "أساليب تدريس العمـك
 األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.  

 ( تأثير بعض أساليب التعمـ النشط في 2611السحت، مصطفى زكريا أحمد" :)
جتماعية كتنمية ميارات التفكير الناقد كاالنتماء الكطني تحصيؿ الدراسات اال

لدل تالميذ الصؼ السادس االبتدائي"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية 
 التربية، جامعة كفر الشيخ. 

 ( التعمـ النشط بيف النظرية كالتطبيؽ"، 2666سعادة، جكدت أحمد، كآخركف" :)
 ع.عماف، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزي

 (، 3) ط (: "تدريس ميارات التفكير"،2668) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 عماف، األردف، دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع.

 ( أثر 2666سعادة، جكدت أحمد، كجابر، إسماعيؿ، كزامؿ، مجدم عمي" :)
أسمكب التعمـ النشط في التحصيؿ اآلني تدريب المعممات الفمسطينيات عمى 

كالمؤجؿ لدييف في ضكء عدد مف المتغيرات"، مجمة العمـك التربكية كالنفسية، 
 المجمد الرابع، العدد الثاني، جامعة البحريف.
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 ( برنامج قائ2668سعكدم، عالء" :)ية ـ عمى مدخؿ القراءة المكسعة لتنم
طالب المرحمة الثانكية باستخداـ  ميارات تذكؽ القصة كالميؿ نحك قراءتيا لدل

استراتيجية اإلبراز كالتعميؽ"، دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، العدد 
(113.) 
 ( 2611السعيد، حناف محمد:)  فاعمية بعض االستراتيجيات التدريسية في إطار"

التعمـ النشط لتنمية التحصيؿ كميارات التفكير كالميؿ نحك مادة العمـك لدل 
لمرحمة االبتدائية في دكلة الككيت"، رسالة دكتكراه غير منشكرة، معيد تالميذ ا

 الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
 ( فاعمية برنامج إثرائي مقترح قائـ عمى 2612سالمو، محمد صابر أحمد" :)

الشعر القصصي في تنمية ميارات تحميؿ النص األدبي كتذكقو لدل طالب 
 اجستير، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة. المرحمة الثانكية"، رسالة م

 ( أثر التعمـ النشط في تنمية التفكير 2669سميـ، أماني سيد فرغمي" :)
اإلبتكارم كالتحصيؿ الدراسي لدل تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي"، 

 رسالة ماجستير، معيد الدراسات التربكية، القاىرة.
 ( فعالية التعمـ النشط في تدريس 2664سميماف، رمضاف رفعت محمد" :)

اإلحصاء لتالميذ المرحمة اإلعدادية عمى تحصيميـ كتنمية الحس اإلحصائي 
لدييـ"، الجمعية المصرية لتربكيات الرياضيات، المؤتمر العممي الرابع، كمية 

 التربية، جامعة الزقازيؽ. 
 ( استخداـ القراءة التفاعمية في تنمية 2615سميماف، ىبة أبك السعكد عبده" :)

ميارات فيـ النصكص األدبية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية"، رسالة 
 ماجستير)غ.ـ(، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

 ( في النص الشعرم، مقاربات منيجية"، بيركت، دار 1989سكيداف، سامي" :)
 الفكر العربي.
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 ( 2665السيد، فؤاد البيي" :) قياس العقؿ البشرم"، ك عمـ النفس اإلحصائي
 القاىرة دار الفكر العربي.

 ( فاعمية أسمكب التعمـ التعاكني في تنمية 1999شاىيف، سمكل أحمد" :)
ميارات التذكؽ األدبي كالتحصيؿ الدراسي لدل طالب الصؼ األكؿ الثانكم"، 

 رسالة ماجستير، كمية التربية، جامعة طنطا.
 ( 1997شحاتة، حسف)( 3: "أساسيات التدريس الفعاؿ في العالـ العربي"، ط ،)

 القاىرة، الدار المصرية المبنانية.
 ( استراتيجيات التعميـ،كالتعمـ الحديثة كصناعة العقؿ 2669شحاتة، حسف" :)

 (، القاىرة، الدار المصرية المبنانية.2العربي"، ط )
 ( معجـ المصطمحات 2663شحاتة، حسف، كالنجار، زينب" :) التربكية

 (، القاىرة، الدار المصرية، المبنانية.1كالنفسية"، مراجعة حامد عمار، ط )
 ( فاعمية استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ النشط في 2612الشربيني، داليا" :)

تدريس الدراسات االجتماعية في زيادة التحصيؿ كتنمية ميارات استخداـ 
لصؼ األكؿ اإلعدادم"، مجمة كمية األدكات الجغرافية كاالتجاه لدل تالميذ ا
 .465 -395(، 22(، العدد )2التربية، جامعة اإلسكندرية، مصر، المجمد )

 ( 2611الشمرل، ماشى بف محمد" :)استراتيجية فى التعمـ النشط"، ط  161
 (، كزارة التربية كالتعميـ، المممكة العربية السعكدية.1)

 ( تأثير العصؼ الذ2669الشكادفي، أحمد" :) ىني لممشكمة عمى التحصيؿ
األكاديمي لإلبداع في الدراسات االجتماعية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية"، 

 (.86مجمة القراءة كالمعرفة، العدد )
 ( 2616الطريرم، عبد الرحمف بف سميماف، كأبك ىاشـ، السيد محمد :)

لقمؽ "استخداـ استراتيجيات التعمـ النشط لتحسيف المستكل التحصيمي كخفض ا
قرر اإلحصاء التربكم لطمبة كمية التربية"، كمية التربية، قسـ ماإلحصائي في 

 عمـ النفس، جامعة الممؾ سعكد.
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 ( تحميؿ المحتكل في العمـك اإلنسانية"، سمسمة 2008طعيمو، رشدم أحمد" :)
دار الفكر المراجع فى التربية كعمـ النفس، الكتاب التاسع عشر، القاىرة، 

 العربي.
 (: "فاعمية بعض استراتيجيات التعمـ النشط 2614، شيريف صالح زكي )طكالف

في تنمية المفاىيـ كالميارات التسكيقية لدل طالب المدارس الثانكية التجارية 
يـ الشامؿ "، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة ك في ضكء التق
 كفر الشيخ.

 ( فاعمية استرات2669الطيب، بدكم محمد" :) يجيات التعمـ النشط عمى التحصيؿ
الدراسي في مقرر المغة العربية كالميارات الحياتية لدل تالميذ الصؼ الخامس 

 (.5االبتدائي"، مجمة رابطة التربية الحديثة، العدد )
 ( فنكف المغة العربية 2669عاشكر، راتب قاسـ، كالحكامدة، محمد فؤاد" :)

(، عالـ الكتب الحديث، عماف، 1كالتطبيؽ "، ط )كأساليب تدريسيا بيف النظرية 
 األردف.

 ( فاعمية استخداـ استراتيجية التساؤؿ 2667عبد الحافظ، فؤاد عبد اهلل" :)
الذاتي المكجو في تدريس القراءة عمى تنمية الفيـ القرائي كالتفكير الناقد لدل 

، العدد الس  ابع، نكفمبر. طالب المرحمة الثانكية"، مجمة كمية التربية، الفيـك
  ،عبد الحميد، شاكر.د.ت: "الدراسات النفسية كاألدب"، الككيت، عالـ الفكر

 (.4، 3(، العدداف )23المجمد )
 ( تدريس القراءة في عصر العكلمة، استراتيجيات 2611عبد الخالؽ، مختار" :)

 (، القاىرة، دار الفكر العربي.1كأساليب جديدة"، ط )
 ( 2667عبد الرحمف، كامؿ :) أثر استراتيجيات التعمـ النشط كالتقكيـ الكاقعي"

في تنمية ميارات التعبير التحريرم لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم"، مجمة 
 كمية التربية، جامعة عيف شمس.
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 ( أثر استخداـ 2615عبد اهلل، نشكة عبد المنعـ، كأبك ىدرة، سكزاف سعيد" :)
النشاط الزائد، كتحسيف التحصيؿ استراتيجيتيف لمتعمـ النشط في خفض أعراض 

الدراسي لدل عينة مف التالميذ ذكم صعكبات التعمـ مفرطي النشاط بالمرحمة 
(، 6(، العدد )2االبتدائية"، مجمة التربية الخاصة كالتأىيؿ، مصر، المجمد )

 .74 -26يناير، 
 ( نظريات كنماذج التعمـ"، 2661عبد الكاحد، سمير، كالخطيب، عمـ الديف" :)

 يد تدريب المدرسيف، راـ اهلل، فمسطيف.مع
 ( فعالية استراتيجيات التعمـ النشط في 2665عبد الكىاب، فاطمة محمد" :)

تحصيؿ العمـك كتنمية ميارات التعميـ مدل الحياة كالميكؿ العممية لدل تالميذ 
الصؼ الخامس االبتدائي"، مجمة التربية العممية، المجمد الثامف، العدد الثاني، 

 التربية، جامعة عيف شمس، يكنيو. كمية
 ( تقكيـ أسئمة تعميـ القراءة في ضكء ميارات 1996عبيد، محمد عبيد محمد" :)

الفيـ كمستكياتو في المرحمة اإلعدادية بدكلة اإلمارات"، رسالة ماجستير غير 
 منشكرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس. 

 تراتيجيات التدريس فى (: "اس2669سييمة )، عبيدات ذكقاف، كأبك السميد
(، عماف، 2القرف الحادل كالعشريف، دليؿ المعمـ كالمشرؼ التربكل"، ط )

 األردف، مركز ديبكنك لتعميـ التفكير لمطباعة كالنشر كالتكزيع.
 ( فاعمية برنامج تدريبي في التعمـ النشط لتنمية 2613عثماف، نرميف محمد" :)

ج ضبط الجكدة"، ذية في ضكء نماعممي العمـك التجار جدارات التدريس لدل م
 رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة طنطا.

 ،(: "فعالية برنامج لمتعمـ التعاكني في تنمية 2668خيرم المغازم بدير) عجاج
الذكاء المغكم لدل التالميذ منخفضي التحصيؿ بالحمقة الثانية مف التعميـ 

 فر الشيخ. كمية التربية، جامعة ك األساسي"، رسالة ماجستير،
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 ( تفكير 2665عرفو، صالح الديف" :)ال حدكد، رؤل تربكية معاصرة في تعميـ ب
 التفكير كتعممو"، القاىرة، عالـ الكتب. 

  عشا، انتصار خميؿ، كأبك عكاد، فلاير محمد، كالشمبي، إلياـ عمي، كعيد، إيماف
اتية (: "أثر استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الفاعمية الذ2612رسمي )

كالتحصيؿ األكاديمي لدل طمبة كمية العمـك التربكية التابعة لككالة الغكث 
(، كمية العمـك التربكية 1(، العدد )28الدكلية"، مجمة جامعة دمشؽ، المجمد )

 الجامعية، األردف.
 ( قضايا في تعميـ المغة العربية كتدريسيا"، 1999عصر، حسني عبد البارم" :)

 اإلسكندرية.  المكتب العربي الحديث،
 ،(، 2(: "المرجع في تدريس المغة العربية"، ط )2666) إبراىيـ محمد عطا

 مصر.
 ( 1999عطية، جماؿ سميماف":) فعالية استراتيجية التعمـ التعاكني في تنمية

بعض ميارات الفيـ القرائي لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم"، رسالة 
 الزقازيؽ.ماجستير، كمية التربية ببنيا، جامعة 

 ( برنامج مقترح لدراسة النص األدبي 2664عمياف، إيماف أحمد محمد حسيف" :)
غير  في المرحمة الثانكية في ضكء معايير المناىج النقدية"، رسالة ماجستير

 منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.
 ( فعالية بعض استراتيجيات ما كراء الم2663عكض، فايزة السيد" :) عرفة في

نتاج األسئمة كالكعي بما كراء المعرفة في النصكص  تنمية الفيـ القرائي كا 
األدبية لدل طالب المرحمة الثانكية"، المؤتمر العممي الثالث، كمية التربية، 

 جامعة عيف شمس.
 ( فاعمية برنامج تدريبي مقترح إلدارة التعمـ النشط في 2664غازم، إبراىيـ" :)

 (.5يسي لممعمميف أثناء الخدمة"، مجمة التربية، بنيا، العدد )تنمية األداء التدر 
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 ( التقكيـ، كالقياس النفسي كالتربكم"، القاىرة، مكتبة 1984الغريب، رمزية" :)
 األنجمك المصرية. 

 ( فاعمية بعض أساليب التعمـ النشط في تنمية 2614الفار، حمادة الطاىر" :)
ة التكاليؼ لدل طالب المدارس التحصيؿ كميارات التفكير في مادة محاسب

غير منشكرة، معيد البحكث كالدراسات  الثانكية التجارية"، رسالة ماجستير
 العربية، جامعة الدكؿ العربية.

 ( تعريؼ التعمـ النشط كأىميتو كأسسو كمميزاتو"، مجمة 2614قاسـ أمجد" :)
 /6/ 2، تاريخ االطالع: al3loom.comآفاؽ عممية تربكية، متكفر فى: 

 ـ.2618
 ( فاعمية حمقات األدب 2669قاسـ، محمد صابر، كالمزركعي، كريمة مطر" :)

في تنمية ميارات الفيـ القرائي لدل طالب المرحمة اإلعدادية "، مجمة القراءة 
 (،.86كالمعرفة، الجمعية المصرية لمقراءة كالمعرفة، العدد )

 ،مـ التعاكني كالتعمـ ستراتيجيتي التعا(: "فعالية استخداـ 2611زبيدة ) قرني
الفردم باستخداـ الكمبيكتر عمى التحصيؿ في مادة العمـك كتنمية التفكير 

 (.3اإلبتكارم لدل تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم"، مجمة التربية العممية، العدد )
 ( أثر استخداـ بعض االستراتيجيات التدريسية 2664القرني، محمد عكيس" :)

دل طالب المرحمة الثانكية مف خالؿ القراءة الصامتة في تنمية ميارات التفكير ل
 "، رسالة دكتكراه، كمية التربية، جامعة القاىرة.

 (: "أثر تدريس برنامج مقترح في البالغة لمطالب 2667) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ارات الالزمة لتحميؿ المعمميف بكمية التربية بشعبة المغة العربية في تنمية المي

 (، فبراير. 63النص األدبي بالمرحمة الثانكية"، مجمة القراءة كالمعرفة، العدد )
 ( القاىرة، دار 8(: "النقد األدبي، أصكلو كمناىجو"، ط )2663قطب، سيد ، )

 الشركؽ.
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 ( دراسات تحميمية كمكاقؼ تطبيقية في تعميـ 1981قكرة، حسيف سميماف" :)
 كالديف اإلسالمي "، القاىرة، دار المعارؼ.المغة العربية 

 ( المدخؿ إلى تحميؿ النص األدبى كعمـ 2616الكسكانى، مصطفى، كآخراف" :)
 عماف، األردف، دار صفاء لمنشر كالتكزيع. (،1العركض"، ط )

 ( المغة كاألدب في المناىج المدرسية األردنية: 2614الكفاكيف، عمر" :)
 ممية احتفاء باليـك العالمي لمغة العربية، عماف.األساليب كالمضاميف"، ندكة ع

 ( المكسكعة المرجعية لمتعمـ النشط، 2665ككجؾ، ككثر حسيف، كآخركف" :)
ممكسكعة المرجعية لمتعمـ النشط"، مركز تطكير المناىج كالمكاد ل الدليؿ المرشد

 التعميمية، القاىرة.
 ( أثر استخداـ استراتيجي2666الفي، سعيد عبد اهلل" :) ة التعمـ التعاكني في

إكساب المفاىيـ البالغية لطالب المرحمة الثانكية كتنمية اتجاىاتيـ نحك مادة 
 (، إبريؿ.63العدد ) البالغة "، مجمة المناىج كطرؽ التدريس،

 ( فاعمية استراتيجية قائمة عمى نظرية 2668محمد، جماؿ محمكد فيمي" :)
اىيـ النحكية كتطبيقيا لدل طالب الممكة المسانية البف خمدكف في تنمية المف

غير منشكرة،  المرحمة الثانكية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة"، رسالة ماجستير
 معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

 ( فاعمية برنامج لتنمية كفايات معممي 2612محمد، جماؿ محمكد فيمي" :)
نماء ميارات التذكؽ األدبي لدل المغة العربية في تحميؿ النص األدبي كأثره في إ

غير  طالب المرحمة الثانكية بدكلة اإلمارات العربية المتحدة"، رسالة دكتكراه
 منشكرة، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىرة.

 ( برنامج مقترح لتنمية الميارات األساسية لمكتابة 1994محمد، سعد" :)
رسالة ماجستير)غ.ـ(، كمية التربية،  الكظيفية بالمرحمة الثانكية بدكلة الككيت"،

 جامعة عيف شمس.
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 (: "أثر برنامج مقترح لتنمية ميارة السرعة كالفيـ 1987) نيفامحمد، فتحي حس
في القراءة الصامتة لدل تالميذ الصؼ السادس مف التعميـ األساسي "، رسالة 

 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة طنطا.
  (: "فعالية برنامج مفتكح باستخداـ الكمبيكتر 2665)محمكد، أسماء السيد

لتحقيؽ بعض أىداؼ النصكص األدبية لتالميذ الحمقة الثانية مف التعميـ 
. األساسي"، رسالة ماجستير،  كمية التربية، جامعة الفيـك

 ( أثر بعض استراتيجيات 2667محمكد، عبد الرحمف كامؿ عبد الرحمف" :)
قعي في تنمية بعض ميارات التعبير التحريرم لدل التعمـ النشط كالتقكيـ الكا

تالميذ الصؼ األكؿ اإلعدادم"، مجمة المناىج كطرؽ التدريس، كمية التربية، 
 جامعة عيف شمس.

 ( ىمس النص األدبي"، المؤتمر الدكلي الرابع لقسـ 2667مختار، مركة" :)
، جامعة القاىرة، الجزء   .(2)النحك كالصرؼ كالعركض، كمية دار العمـك

 ( تحميؿ النص األدبي: الكاقع كاآلفاؽ"، أعماؿ الندكة 2666مختارم، مدني" :)
 الجزائر، –لمغة العربية  المجمس األعمى -الكطنية : إتقاف العربية في التعميـ 

 .65 -54المجمس األعمى لمغة العربية ككزارة التربية الكطنية، 
 ( تدريس فنكف المغة العر 2666مدككر، عمي أحمد" :) بية"، القاىرة، دار الفكر

 العربي.
 (: "تدريس فنكف المغة العربية"، القاىرة، دار الفكر 2666) ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 العربي.
 ( فاعمية برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى 2616المطرفي، غازم صالح" :)

ريسية لدل الطالب المعمميف استراتيجيات التعمـ النشط في تنمية الميارات التد
تخصص عمـك بجامعة أـ القرل"، مجمة التربية العممية، المجمد الثالث عشر، 

 العدد األكؿ.
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 ( التعمـ: المفيـك2663منسي، محمكد عبد الحميـ" :)- التطبيقات"،  -النماذج
 القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.

 ( حجـ التأثير الكجو المكمؿ 1997منصكر، رشدم" :) ،"لمداللة اإلحصائية
 . (16)، العدد (7)المجمة المصرية لمدراسات النفسية، المجمد 

 ( أثر استراتيجيات التعمـ النشط في مجمكعات 2661الميدم، محمكد سالـ" :)
 لكاالتجاىات نحك تعمـ الفيزياء لدالمناقشة عمى تحصيؿ االستيعاب المفاىيمي 

(، 2(، العدد )4طالب الصؼ األكؿ الثانكم"، مجمة التربية العممية، المجمد )
 كمية التربية، جامعة عيف شمس.

 ( دار الضيافة "، 2612المؤتمر العممي الثانكم الثاني عشر لمتعمـ النشط" :)
 جامعة عيف شمس.

 ( الجمعية المصرية لمقراء2668المؤتمر القكمي لتطكير التعميـ الثانكم" :) ة
 كالمعرفة"، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

 ( تعميـ المغة العربية في 2667الناقة، محمكد كامؿ، كحافظ، كحيد السيد" :)
 التعميـ العاـ: مداخمو، كفنياتو"، القاىرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

 ( التحميؿ األدبي: أسسو كتطبيقاتو التربكية"، 2666نايؿ، أحمد جمعو أحمد" :)
 امعة اإلسكندرية، دار الكفاء لمطباعة كالنشر.ج

 ( طرؽ 2663النجدم، أحمد عبد الرحمف، كعبد اليادم، منى، كراشد، عمي" :)
"، سمسمة المراجع في التربية  كأساليب كاستراتيجيات حديثة في تدريس العمـك

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.) 27 (كعمـ النفس، الكتاب
 ،القاىرة2667كحيد ) نشكاف، يعقكب، كجبراف ،" دار  ،(: "أساليب تدريس العمـك

 الفكر العربي.
 ( برنامج تدريبي مقترح قائـ عمى استخداـ 2612نصر، فكزية أحمد محمد" :)

التدريسية لمعممي العمـك  أساليب التعمـ النشط كفاعميتو في تنمية الميارات
 عيف شمس.غير منشكرة، كمية التربية، جامعة  "، رسالة ماجستيربميبيا
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 ( أثر تنكع استخداـ بعض استراتيجيات التعمـ 2662ىندم، محمد حماد" :)
النشط في تعميـ كحدة بمقرر األحياء عمى اكتساب بعض المفاىيـ البيكلكجية 
كتقدير الذات كاالتجاه نحك االعتماد اإليجابي المتبادؿ لدل طالب الصؼ األكؿ 

 (.29ىج كطرؽ التدريس، العدد )الثانكم الزراعي"، مجمة الدراسات في المنا
 ( ميارات التدريس الفعاؿ"، اإلمارات العربية المتحدة، 2665اليكيدم، زيد" :)

 العيف، دار الكتاب الجامعي.
 ( 2665كزارة التربية كالتعميـ) ،"15: "مركز تطكير المناىج كالمكاد التعميمية. 
 ( 2669كزارة التربية كالتعميـ:)  المرحمة الثانكية عمى "برنامج تدريب معممي

التعمـ النشط"، كحدة التخطيط كالمتابعة بكزارة التربية كالتعميـ، جميكرية مصر 
 العربية.

 ( 2665كزارة التربية كالتعميـ، المركز القكمي لالمتحانات كالتقكيـ التربكم :)
"الدراسة الميدانية لمشركع منظكمة التقكيـ الشامؿ لمرحمة التعميـ األساسي"، 

)التقرير  ،2665 كؼ مف األكؿ إلى الخامس االبتدائي لمعاـ الدراسيلمصف
 النيائي(.

 ( أثر برنامج قائـ عمى التعمـ النشط في التخفيؼ 2611يكنس، إجالؿ فيمي" :)
مف بعض صعكبات التعمـ األكاديمية لدل تالميذ المرحمة اإلعدادية"، رسالة 

 ة.ماجستير، معيد الدراسات التربكية، جامعة القاىر 
 ( استراتيجيات تعميـ المغة العربية في المرحمة 2664يكنس، فتحي عمي" :)

 الثانكية"، القاىرة، كمية التربية، جامعة عيف شمس.
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