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لتدريس  قامئة عىل الذكاءات املتعددة استخدام اسرتاتيجيات
 والفهم القرايئ القراءة وتنمية التحصيل املعريف

تعد القراءة من أهم فروع اللغة العربية يف مدارسنا ، فهي من الفروع التي يبدأ  
تعليمها من مرحلة رياض األطفال وحتى املرحلة الثانوية، وإن كانت كل مرحلة 
تستهدف االرتقاء بتالميذها  إىل مستوى من مهارات القراءة أعىل من سابقتها ، فهناك 

وأهمها  -وهي متدرجة  –املراحل التعليمية  أهداف عامة لتدريس القراءة يف كل
التحليل  –بيق التط –الفهم  –تحسني التحصيل املعريف عىل املستويات الستة )التذكر 

التقويم(، وكذلك تنمية الفهم القرايئ لدى الطالب ، فالتدريس من أجل  –الرتكيب  –
 الفهم هدف لكل املناهج الدراسية.

ف الرئيس لتدريس القراءة هو زيادة القدرة عىل ويرى عاشور واملقدادي أن الهد
و أ  التفاعل وفهم اللغة املكتوبة ، وتلك عملية داخلية وعقلية ال ميكن مالحظتها

(، و كام يقول سعدون 44، 2002دراستها مبارشة.)راتب عاشور ومحمد مقدادي : 
( فإن الغرض من القراءة هو أن يفهم  474، 2002الساموك وهدى الشمري ) 

 ملتعلمون ما يقرؤون وما يتبع ذلك من اكتساب املعرفة. ا

ومن املعلوم أنه ليست هناك طريقة تفوق غريها يف التدريس وإمنا طريقة التدريس 
األكرث تأثريا هي تلك التي توائم بني طبيعتني هام طبيعة املتعلم وطبيعة املادة املتعلمة 

ن، وهذا ما يفرس ما ينادي به واملتعلمون يف الفصول الدراسية هم أفراد مختلفو 
الرتبويون من رضورة مراعاة املعلم للفروق الفردية بني املتعلمني، فينبغي أال يسلم 
املعلم بأن املتعلمني الذين أمامه متساوون يف القدرات أو يف الثقافة أو يف التحصيل 

 أو يف الذكاء..إلخ.

كأفراد  لذي يتعامل مع الطالبولذلك تدعم النظريات التدريسية الفردية يف التعليم ا
مختلفني مبا يسمح باحرتام هذه الفردية واستثامرها مبا يعمل عىل تنمية قدرات جميع 
املتعلمني، ولقد جاءت نظرية الذكاءات املتعددة يف سياق النظريات التي تسعى 

  لكشف هذه القدرات املتباينة لدى األفراد.
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يف تقدميه  .M. Iية الذكاءات املتعددة (صاحب نظر2002وكام يقول هوارد جاردنر )
إننا كمعلمني نواجه اختياًرا صعًبا وهو : تجاهل تلك االختالفات أو االعرتاف  لنظريته :

بها. وأحيانًا يتم تجاهلها ألن املعلمني إما أنهم محبطون من وجود تلك االختالفات أو 
تمع إذا استطاعوا أن مقتنعون بأن األفراد من املحتمل أن يصبحوا أعضاًء يف املج

 يتعلموا بحيث يصبحون أقل اختالفا .

عىل أن الذين يتجاهلون االختالفات ليسوا منصفني. فالبديل الذي يقدمه جاردنر يف 
حال وجود تلك االختالفات هو منوذج التعليم الذي يأخذ الفروق الفردية بجدية، 

ز بصورة متساوية. ويرتك ويدعم املامرسات التي تخدم األنواع املختلفة من األذهان
العنرص الجوهري هنا يف االلتزام مبعرفة األذهان املتلقية ) الطلبة كأفراد(. ويعني هذا 
التعرف إىل خلفية كل متعلم، قدراته، اهتامماته، تفضيالته، حاالت قلقه، تجاربه أو 

تعليمية لأهدافه، وليس عملية القولبة، أو األحكام املسبقة، وذلك لضامن أن القرارات ا
 (   477، 2002تتخذ عىل أساس املالمح الحقيقية للمتعلم. )هوارد جاردنر: 

ويذكر حسن شحاته: أنه ال يصح تعليم جميع الطالب املواد التعليمية ذاتها وبالطريقة 
ذاتها؛ فلدينا من خالل التكنولوجيا سبيل ألن نؤكد تفريد التعليم، وأن نراعي الفروق 

 (  404،  2003يف غرف الدرس.) حسن شحاته :الفردية بني الطالب 

( حول تنمية مهارة التعرف القرايئ 2000وقد أكدت دراسة محمد رياض ومحمد جابر) 
والفهم رضورة مراعاة الفروق الفردية يف عملية التلقي، وعدم إجبار التالميذ عىل 

 التعلم بطريقة معينة.

  نقا  القوة لدى املتعلمني،وقد توجه الباحثون إىل استخدام أساليب تعتمد عىل
والنظر إليهم عىل أنهم ميتلكون جميًعا نقا  قوة تتيح لهم فرص التعلم وزيادة 

يف كتابه أطر العقل عن الذكاءات  4893التحصيل، وقد كان ملا قدمه جاردنر عام 
املتعددة أثر كبري يف عملية التعلم وتحسني التحصيل، فقد أصبحت الرؤية السائدة 

بويني هي النظر إىل الذكاء عىل أنه متعدد القدرات وله أنواع مختلفة وهو لدى الرت 
  غري ثابت بل ميكن زيادته وتنميته.
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ويذكر جابر عبد الحميد جابر أن مناهج تعليم الذكاء املتعدد ميكن أن تستوعب 
جميع مستويات بلوم املعرفية وميكن أن تتعدى األنشطة اللغوية املستويات املنخفضة 

 (. 483، 2003املستويات املعرفية املركبة)جابر عبد الحميد: إىل

( أن هذه النظرية تفتح مجااًل لإلبداع يف 2003كام يرى عزو عفانة ونائلة الخزندار )
جوانب مختلفة، وتكشف عن القدرات الكامنة لدى املتعلمني والتي تحتاج إىل تحسني 

هذا املجال بتطبيق اسرتاتيجيات وتطوير، وميكن للمعلم أن يلعب دوًرا بارًزا يف 
 تدريسية معينة تتفق ونوع الذكاء الذي يريد تنميته أو تحسينه لدى املتعلمني.

وقد أشارت كرثة من الدراسات إىل فاعلية الربامج القامئة عىل الذكاءات املتعددة يف 
(، 2007تحسني التحصيل يف املقررات الدراسية املختلفة، ومنها دراسة بهرية الربا  )

( يف مادة 2009(، ودراسة رشا عبد الحميد )2009ودراسة حمدان الشامي )
( يف مادة التاريخ، ودراسة عبد الحميد جاب 2009الرياضيات، ودراسة فايزة مجاهد )

( يف مادة علم النفس، ودراسة 2004( يف الجغرافيا، ودراسة ابتسام فارس )2004هللا )
يف عمليات العلم يف العلوم. ويف مجال اللغة    (2040عبد هللا خطايبة وعدنان البدور)

( لتنمية مهارات االستامع والتحدث، 2002العربية كانت  دراسة شعبان غزالة )
( لعالج صعوبات التعبري الكتايب، ودراسة بدر إبراهيم 2004ودراسة أمين بكري )

النحو، ( يف 2004( لتنمية مهارات التذوق األديب، ودراسة فضلون مصطفى )2004)
 يف القراءة. (2007ودراسة أمل عيل )

وهناك دراسات اهتمت بقياس الذكاءات املتعددة يف املراحل التعليمية املختلفة، منها 
( التي قدمت برنامًجا يساعد معلامت رياض األطفال عىل  2007دراسة  محمد عطا ) 

 ودراسة اكتشاف بعض مجاالت الذكاءات املتعددة وتنميتها لدى أطفال الروضة،
( حول أساليب تعلم طالبات كلية الرتبية 2004سوسن عز الدين ووفاء العوييض )

( حول 2002للبنات وفق نظرية الذكاءات املتعددة، ودراسة أبو زيد الشويقي)
الذكاءات املتعددة لدى عينة من طالب الجامعة وعالقتها بالتحصيل الدرايس، ودراسة 

( حول مستويات الذكاء املتعدد لدى طالب مرحلة  2004عزو عفانة ونائلة الخزندار ) 
  يف الرياضيات. التعليم األسايس وعالقتها بالتحصيل
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وهناك دراسات أُخرى اهتمت بتنمية الذكاءات املتعددة لدى الطالب، منها دراسة محمد 
( التي اهتمت بتنمية بعض مهارات الذكاء اللغوي لدى عينة من طالب 4888الشيخ )

( 2004لبات الجامعية العامة. ودراسة إسامعيل الدرديري ورشدي فتحي )وحدة املتط
التي استهدفت تقديم برنامج تدريب معلامت الفصل الواحد متعدد املستويات لتطوير 
تدريسهن للعلوم من خالل إكسابهن مهارات استخدام الذكاءات املتعددة، ودراسة 

لذكاء االنفعايل لدى الطالب ( التي استهدفت تحسني مستوى ا2002إسامعيل بدر )
( التي استخدمت 2007املوهوبني منخفيض التحصيل الدرايس  منها دراسة محمود أحمد )
 منوذًجا لتعلم البنات يف تنمية بعض أمنا  الذكاءات املتعددة. 

واهتمت دراسات أُخرى بتدريب املعلمني عىل استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة، 
( التي قدمت برنامًجا لتدريب معلمي العلوم باململكة  2002الخالدي )  منها دراسة حمد

( التي قدمت برنامجا تدريبيا 2007العربية السعودية، ودراسة عبد الرازق محمود )
 ملعلمي اللغة العربية الستخدام الذكاءات املتعددة يف التدريس.

يات قامئة عىل الذكاءات وهناك عدد آخر من الدراسات اهتم بتقديم برامج أو اسرتاتيج
( التي استهدفت تقديم برنامج لزيادة 2002املتعددة، منها دراسة نائلة الخزندار )

التحصيل الدرايس يف الرياضيات وامليل نحوها باستخدام أحد أنواع الذكاءات وهو الذكاء 
ا ( التي قدمت برنامجً  2004املنطقي/ الريايض،  ودراسة عزة عبد السميع وسمر الشني )

قامئًا عىل الذكاءات املتعددة لتنمية التحصيل والتفكري الريايض وامليل نحو الرياضيات 
( التي قدمت برنامًجا 2004لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية ، ودراسة فضلون الدمرداش )

تعليمًيا قامئًا عىل نظرية الذكاءات املتعددة  لتحسني تحصيل النحو لدى طالبات الصف 
( حول فاعلية استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات 2007ي، ودراسة  صفاء محمد)األول الثانو 

املتعددة يف تنمية املفاهيم الرياضية والتفكري االبتكاري لدى أطفال الروضة، ودراسة أمل 
( التي قدمت اسرتاتيجية قامئة عىل الذكاءات املتعددة يف تدريس القراءة 2007عيل )

والقيم الخلقية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي، ودراسة لتنمية مهارات الفهم القرايئ 
( حول فاعلية برنامج مقرتح قائم عىل نظرية الذكاءات 2009وجيه أبولنب وسيد سنجي )

املتعددة يف تنمية بعض مهارات االستامع واالستعداد للقراءة لدى أطفال الرياض، 
ستخدمت اسرتاتيجيات الذكاءات ( التي ا2040ودراسة عبد هللا خطايبة وعدنان البدور )

 األسايس إلكسابهم عمليات العلم.املتعددة يف تدريس العلوم لطلبة الصف السابع 
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ومن الدراسات األجنبية التي تجري يف املضامر نفسه: دراسة جيمر وجيتز 
(التي أثبتت أثر دمج اسرتاتيجيات الذكاءات 2000)Gemier, M& e.tوبوتشارت

لتعاوين لرفع مستوى أداء التالميذ التحصييل، ودراسة سميث املتعددة والتعلم ا
التي أكدت األثر البالغ عىل النجاح األكادميي  Smith& El Khateeb(2000) والخطيب

( التي أظهرت أثر اسرتاتيجيات 2003) Shuشو للطالب يف اللغة االنجليزية، ودراسة 
ة ليزية واتجاهاتهم نحو اللغالذكاءات املتعددة عىل تحصيل الطالب يف اللغة االنج

( التي أظهرت أثر استخدام نظرية الذكاءات 2004) Jenاالنجليزية، ودراسة جني 
( التي اهتمت  2002) Yangاملتعددة عىل طالب املرحلة الثانوية، ودراسة يانج 

بالكشف عن أثر توظيف اسرتاتيجيات الذكاءات املتعدد عىل آداء الطالب يف اللغة 
( التي اهتمت بتنمية مهارات اللغة 2002)Trevinoودراسة تريفينو  االنجليزية،

( التي قدمت 2007) Salama سالمةاالنجليزية باستخدام الذكاءات املتعددة، ودراسة 
برنامًجا تدريبًيا لتدريس مهارة الفهم القرايئ ملعلمي اللغة االنجليزية معتمًدا عىل 

 نظرية الذكاءات املتعددة.

نر إىل أن الفهم مشكلة عامة، وأن من املهم بالنسبة للطلبة أن يفهموا، وقد أشار جارد
وأن تحقيق الفهم ميثل تحديًا، فالعقول البرشية ال تعمل بنفس الطريقة،وال ميكن تعميم 
حاالت القوة وحاالت الضعف عىل كل العقول البرشية، ومعرفة هذا يؤثر بقوة يف كيفية 

ليست غاية يف حد   MIنظرية الذكاءات املتعددة التدريس للطالب وتقييمهم ، وأن 
ذاتها بل هي عامل مساعد للوصول إىل تعليم جيد وذلك من خالل خدمة هدفني 
تعليميني: األول؛ مساعدة الطلبة عىل تحقيق أدوار الكبار ذات القيمة. والهدف الثاين ؛ 

 مساعدة الطلبة عىل السيطرة عىل مواد معينة يف املنهج 

رايئ كمحور أسايس ومهم ملقرر القراءة ال يتم دفعة واحدة لدى األفراد، بل والفهم الق
هم البحوث والدراسات مستويات عدة للف أنتجتيتطلب وقًتا وتدريًبا عىل مهاراته، فقد 

د كان الفهم وقالقرايئ، ومهاراته، مام يتطلب من املعلمني العمل عىل إكسابها للمتعلمني، 
لدراسية عامة ومنهج القراءة بصفة خاصة،محور اهتامم عديد القرايئ، كهدف للمناهج ا

( وأماين  2004(،ومصطفى إسامعيل )2004من الدراسات منها دراسة محمد فضل هللا )
( حول استخدام بعض 2004( ورضا األدغم )2004( وجامل العيسوي )2002حلمي )

خدامهم لها بهم واستيف اكتساطالب شعبة اللغة العربية اسرتاتيجيات فهم املقروء لدى 
  (.2002يف تدريس القراءة. ودراسة زينب الشمري )
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وقد أشار عديد من الدراسات إىل ضعف التالميذ يف القراءة والفهم القرايئ وحاجة 
املتعلمني إىل تنمية مهارات الفهم القرايئ لديهم،  ومن هذه الدراسات دراسة محمد 

( ودراسة أماين حلمي ) 2000د جابر)( ودراسة محمد رياض ومحم2000عالء الدين )
2002 .) 

وقد اهتمت بعض الدراسات بتنمية الفهم القرايئ باستخدام طرق متعددة، ومنها 
( التي استخدمت بعض األساليب واألنشطة الرتبوية 4884دراسة عيل جاب هللا )

 طيةع لتنمية مهارات الفهم القرايئ لدى طالب الصف الثاين الثانوي العام، دراسة جامل
( التي اهتمت بتنمية الفهم القرايئ باستخدام مدخل الحلقات األدبية ،  2004) 

(التي استهدفت تحسني الفهم القرايئ املعريف / ما وراء 2004ودراسة مراد عيىس )
املعريف يف مادة اللغة االنجليزية لدى ضعاف القراءة من طالب املرحلة اإلعدادية يف 

 علم. ضوء منوذج دن ألساليب الت

وقد أشارت الدراسات السابقة إىل ضعف التحصيل يف فرع القراءة وعدم امتالك معظم 
الطالب ملهارة الفهم القرايئ وقد أرجعت األدبيات الرتبوية والدراسات السابقة هذا 
الضعف إىل الطريقة التقليدية التي تدار بها حصص القراءة والتي غالًبا ما تتمثل يف 

ع الدرس قراءة جهرية مصحوبة مبناقشة الكلامت الصعبة قراءة الطالب ملوضو 
واستخالص أهم األفكار، ويتبع ذلك إجابة أسئلة الكتاب، وإن مل يتسع الوقت يقوم 
 الطالب باإلجابة عن األسئلة كتكليف منزيل قد يتسع وقت املعلم لتصحيحه أو ال.

ا إىل ية الذين أشارو وقد قامت الباحثة بإجراء مقابلة شخصية مع معلمي اللغة العرب
عن  أو باإلجابة  عدم إقبال الطالبات يف املشاركة يف حصص القراءة سواء بالقراءة

أسئلة، كام أجرت الباحثة مقابالت شخصية مع بعض طالبات الصف الثالث اإلعدادي 
ال تجعل منهن إال آالت  وقد أشارت معظم الطالبات أن طريقة التدريس املتبعة

حفظن من معاٍن للكلامت وأسئلة عىل الدروس دون محاولة لفهم تسجيل يرددن ما ي
ما يرددن، وأنهن يف الغالب يعتمدن عىل حفظ ما جاء يف امللخصات أو أوراق الدروس 

  الخصوصية وليس الحصة املدرسية أو الكتاب املدريس. 
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 ومن العرض السابق يتضح :

 .استهداف تدريس القراءة لتحسني التحصيل والفهم القرايئ

 ضعف تالميذ املرحلة اإلعدادية يف تحصيل القراءة مبستوياته املختلفة.

 ضعف مستوى الفهم القرايئ لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية.

 املقررات يف فاعلية االسرتاتيجيات القامئة عىل الذكاءات املتعددة يف تحسني التحصيل
 الدراسية املختلفة.

ف تالميذ الصف الثالث اإلعدادي يف وبذلك ميكن تحديد مشكلة البحث يف ضع
 التحصيل املعريف للقراءة ويف الفهم القرايئ.

 أسئلة البحث :

 يحاول البحث اإلجابة عن األسئلة التالية : 

ما أثر استخدام اسرتاتيجيات قامئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس القراءة 
 ؟عىل التحصيل املعريف لطالب الصف الثالث اإلعدادي

ما أثر استخدام اسرتاتيجيات قامئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس القراءة 
 عىل الفهم القرايئ لطالب الصف الثالث اإلعدادي ؟

 فرضا البحث : 

 يسعى البحث إىل التحقق من صحة الفرضني التاليني :

طة يف بتوجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضا
التحصيل املعريف وذلك لصالح املجموعة التجريبية التي درست باسرتاتيجيات قامئة 

 عىل نظرية الذكاءات املتعددة.

توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات طالبات املجموعتني التجريبية 
والضابطة يف اختبار الفهم القرايئ وذلك لصالح املجموعة التجريبية التي درست 

  رتاتيجيات قامئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة.باس
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 أهمية البحث :

 من:تنبع أهمية البحث 

أهمية الفهم القرايئ كمتغري مهم ليس فقط يف تحصيل القراءة وإمنا يف املواد الدراسية 
 املختلفة.

تقديم اختبار لقياس الفهم القرايئ لطالب الصف الثالث اإلعدادي مام يتيح الفرصة 
 االستفادة به أو بناء اختبارات مناسبة عىل غراره. للباحثني

اهتاممه بتوظيف نظرية الذكاءات املتعددة يف مجال تدريس القراءة باملرحلة 
اإلعدادية، حيث يقدم توصيفا إلجراءات التنفيذ مام يتيح الفرصة أمام الباحثني 

 ى.لالستفادة من هذه التجربة ومحاولة تجريبه يف الفروع اللغوية األخر 

 تحديد مصطلحات البحث :

 الذكاءات املتعددة : -4

( بأنها تنظيم عملية التعلم بالشكل الذي يتيح 2009،433تعرفها فايزة مجاهد ) 
للتالميذ الفرصة لبناء املعاين الخاصة بهم بالطرق املالمئة لهم وميكنهم من التعبري عن 

خدام تساعدهم عىل استمعارفهم بفعالية من خالل مواقف تعليمية تثري تفكريهم و 
 ذكاءاتهم املتعددة لحل املشكالت وتحقيق األهداف املنشودة.

ويف البحث الحايل: تعرف الذكاءات املتعددة بأنها تنظيم عملية التعلم لطالبات الصف 
الثالث اإلعدادي للقراءة بالشكل الذي يتيح لكل منهن بناء املعارف بالطرق املالمئة 

 لها.

 : الفهم القرايئ  -2

( بأنه عملية عقلية غري قابلة للمالحظة. أي أنها 2003،442يعرفه يارس الحلواين ) 
عملية تفكري. فالقارئ يفهم النص من خالل البناء الداخيل للمعنى عن طريق التفاعل 

  مع النص الذي يقرؤه. 
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( بأنه عملية عقلية يقوم بها القارئ للتفاعل مع 2004ويعرفه مصطفى إسامعيل )
مستخدًما خرباه السابقة ، وإشارات السياق ، الستنتاج املعاين املتضمنة يف النص النص 

ويستدل عىل الفهم القرايئ من اإلجابة عن أسئلة الفهم يف اختبار الفهم القرايئ، والتي 
 تشمل مهارات الفهم املتعددة.

ملهارات ا ويعرفه البحث الحايل بأنه تفاعل القارئ مع النص املقروء مبا ميكنه من بعض
وهي : استنتاج معاين الكلامت من السياق، التمييز بني األفكار التي اشتمل عليها 
املوضوع ، تحديد الفكرة العامة للموضوع، استنتاج األفكار الضمنية التي مل يرصح بها 
الكاتب، تحديد الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خالل النص، ويستدل عىل اكتسابها 

 وضع خصيًصا لقياس هذه املهارات. من خالل اختبار

 املواد التعليمية وأدوات البحث :

 املواد التعليمية : متثلت املواد التعليمية يف : –أ 

برامج أعدت يف دروس القراءة وفًقا السرتاتجيات : التعلم التعاوين، حل املشكالت،  -
 لبحث.تحديد األهداف، وهي الطرق التي تتناسب مع ذكاءات الطالبات عينة ا

أدلة املعلم الخاصة بالطرق التدريسية "التعلم التعاوين، حل املشكالت، تحديد  -
األهداف" يف دروس القراءة التي تم تحديدها واملتمثلة يف الوحدة األوىل"حقوق 

/  2008اإلنسان"املقررة عىل طالب الصف الثالث اإلعدادي بالفصل الدرايس الثاين 
2040. 

 ت أدوات البحث يف :أدوات البحث:  متثل -ب

 اختبار يف التحصيل املعريف يف القراءة للصف الثالث اإلعدادي.

 اختبار لقياس مهارات الفهم القرايئ لطالب الصف الثالث اإلعدادي.
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 حدود البحث :

 اقترص البحث عىل الحدود التالية :

" طالبة من مدرسة طارق بن زياد اإلعدادية بسوهاج من طالب الصف 40عدد "
 لثالث اإلعدادي.ا

الوحدة األوىل " حقوق اإلنسان "من مقرر القراءة للصف الثالث اإلعدادي طبعة 
2008 /2040. 

بعض مهارات الفهم القرايئ املتمثلة يف: استنتاج معاين الكلامت من السياق ، تحديد 
اج تالفكرة العامة للموضوع ، استنتاج األفكار الضمنية التي مل يرصح بها الكاتب ، استن

القيم املستفادة من النص املقروء ، تحديد الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خالل 
النص ، وذلك ألهميتها النسبية العالية ومالءمتها للطالب عينة البحث يف تحقيق 

 أهداف املنهج.

 إجراءات البحث :

 سار البحث وفق الخطوات التالية :

 عددة وتدريس القراءة.عرض اإلطار النظري وتناول : الذكاءات املت

 عرض إجراءات الدراسة امليدانية وتضمن :

 إعداد مواد وأدوات البحث ومتثلت يف :  -ا

 اختبار يف التحصيل املعريف يف القراءة للصف الثالث اإلعدادي.

 اختبار لقياس مهارات الفهم القرايئ لطالب الصف الثالث اإلعدادي.

 تطبيق تجربة البحث . -ب

 البحث وتفسريها. استخالص نتائج

 تقديم التوصيات واملقرتحات.
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 الذكاءات املتعددة وتدريس القراءة

لقد قدم هوارد غاردنر نظرية الذكاءات املتعددة ومل تكن فكرة الذكاءات املتعددة 
جديدة بل كانت قدمية ولها ارتبا  بالجوانب املختلفة للعقل يف اليونان القدمية، 

لغت ذروتها يف أوائل القرن التاسع عرش، واقرتاح عامل وسيكولوجية امللكات التي ب
النفس التجريبي الربيطاين " د.آلن ألبورت " الذي يرى بأن أفضل طريقة للنظر إىل 
العقل اإلنساين هي يف أن نتصوره كعدد كبري من نظم اإلنتاج املستقلة، وتعمل هذه 

مات. نوع معني من املعلو الوحدات الحاسوبية عىل التوازي، ويرتبط كل منها ويفعل ب
 –وكذلك جريي فودور الذي دافع عن تقسيم العقل إىل وحدات. ويذهب فودور 
معتمًدا إىل حد كبري عىل دراسات اختباريه حديثة عن الكفاية اللغوية واملعالجة 

إىل  إىل أن أفضل طريقة للنظر –البرصية استلهم بعضها من زميله " نعوم شومسيك " 
ة هي يف تصورها كرزم مستقلة أو كبسوالت، يعمل كل منها وفًقا العمليات العقلي

لقواعده وعملياته الخاصة وهو ينحاز بوضوح إىل وجهة نظر سيكولوجية امللكات 
عند" فرانز جوزيف غال" ، ولذا فهو يرفض العمليات األفقية مثل اإلدراك العام، 

والتحليل البرصي، أو الذاكرة، والحكم العقيل ويقول برزمة عمودية مثل اللغة، 
املعالجة املوسيقية، لكل منها منط عملها الذي مييزها. وال يهتم فودور عىل نحو خاص 

 بالهوية الدقيقة لكل رزمة. 

كام إن هناك "زينزن بيلشني" من العلامء املتعاطفني مع وجهة النظر التجزيئية، 
تأثروا بنموذج وهناك باحثون آخرون مثل"جيوفري هنتون" ، و"جيمس أندرسون"، 

"مواز" لعمليات الجهاز العصبي ال يرون سبًبا الفرتاض وجود معالج مركزي وال فائدة 
منه. ويذهب " ميشيل غازينجا" وزمالؤه إىل أن هناك منظومات عقلية متعددة يف 
الدماغ لكل منها القدرة عىل إنتاج السلوك ، ولكل منها دوافعها الخاصة للعمل. وال 

 (.488-2004،483لية.)هوارد غاردنر: صلة داخ –بالرضورة–ملنظوماتتوجد بني هذه ا
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 أنواع الذكاءات املتعددة :

تتعدد أنواع الذكاءات، وقد أورد هوارد غاردنر أنها ستة ذكاءات هي: اللغوي، 
واملوسيقي، واملنطقي الريايض، واملكاين، والجسمي وأخريا الذكاءات الشخصية ) هوارد 

 (. 499-2004،428غاردنر:

ويالحظ أن هذه األنواع مل تتضمن الذكاء االجتامعي إال أن الذكاءات الشخصية ضمت 
نوعني هام الذكاء الجواين الذي يخص الشخص ذاته، والذكاء مع الخارج الذي يتعامل 

 مع اآلخرين.

وقد حرص جابر جابر عن هاورد جاردنر سبعة أنواع من الذكاءات هي : ) جابر جابر  
:2003 ،40-42  ) 

الذكاء اللغوي: وهو القدرة عىل استخدام الكلامت شفويًا أو تحريريا بفاعلية. ومن 
اسرتاتيجيات تدريس الذكاء اللغوي : الطريقة القصصية، العصف الذهني، كتابة 

 اليوميات.

الذكاء املنطقي الريايض : وهو يهتم باستطاعة الفرد استخدام األعداد بفاعلية. ومن 
 يس الذكاء املنطقي الريايض : املناقشة، حل املشكالت .اسرتاتيجيات تدر

الذكاء الجسمي الحريك : وهو يهتم بالخربة والكفاءة يف استخدام الفرد لجسمه ككل 
للتعبري عن األفكار واملشاعر واليرس يف استخدام الفرد ليديه إلنتاج األشياء أو تحويلها. 

 ا.ومن اسرتاتيجات تدريسه : لعب األدوار، الدرام

الذكاء املكاين : ويرتبط بالقدرة عىل إدراك العامل البرصي املكاين وهذا الذكاء يتضمن 
قات أو للمساحة والعال     ويتطلب الحساسية للون والخط، والشكل والطبيعة، واملجال

 التي توجد بني هذه العنارص.

فعهم الذكاء االجتامعي : وهو القدرة عىل إدراك أمزجة اآلخرين ومقاصدهم ودوا
ومشاعرهم والتمييز بينها، ويضم هذا الحساسية للتعبريات الوجهية والصوت 
واإلمياءات والقدرة عىل التمييز بني مختلف األنواع من اإلملاعات بني الشخصية 

  والقدرة عىل االستجابة بفاعلية لتلك اإلملاعات.
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يلها زها وتحوالذكاء املوسيقي : ويعني القدرة عىل إدراك الصيغ املوسيقية ومتيي
والتعبري عنها، وهذا الذكاء يضم الحساسية لإليقاع والطبقة أو اللحن والجرس أو لون 

 النغمة. لقطعة موسيقية.

الذكاء الشخيص : ويهتم مبعرفة الذات والقدرة عىل الترصف توافقًيا عىل أساس تلك 
قوته املعرفة، وهذا الذكاء يتضمن أن يكون لدى الفرد صورة دقيقة عن نواحي 

وحدوده والوعي بأمزجته الداخلية ومقاصده ودوافعه وحاالته املزاجية واالنفعالية 
 ورغباته.

( يف الطبعة الثانية من كتابه أطر العقل 78 - 20، 2002وقد أضاف هوارد جاردنر) 
 ثالث قدرات عقلية جديدة وهي: 

بعلم  املكثفة ذكاء العامل بالتاريخ الطبيعي: وهو يشري إىل األشخاص ذوي املعرفة
 األحياء من علامء البيئة وعلامء الطيور.

الذكاء الروحاين: ويتناول الذكاء املرتبط بالروح، فالعلم الروحاين يدرك معظم البرش 
فالواقع يثبت أهميته الزائدة عن الحد فالرؤساء يستشريون املنجمني بدال  –أهميته 

ور فحواها حول الروح أو النفس من استشارة املؤرخني أو األطباء، والكتب التي يد
 تكتسح وتطيح بالكتب التي تتناول الذاكرة أو العملية اإلدراكية.

الذكاء الوجودي:وهو الذكاء املرتبط بتحديد وضع ذات املرء بالنظر إىل تلك السامت 
الوجودية لحالة الكائن البرشي مثل : أهمية الحياة " معنى املوت " ، املصري النهايئ 

 نفيس والعامل املادي.للعامل ال

وبذلك بلغ عدد الذكاءات التي قدمها هوارد جاردنر عرشة  ذكاءات ولعله أشار إىل أن 
هذه الذكاءات ما هي إال قدرات لدى األفراد، والقدرات الفردية يصعب حرصها يف 
هذه القدرات العرشة، فقد نجد يف قابل البحوث والدراسات ما يقدم لنا قدرات أو 

ى فال ميكن حرص القدرات البرشية ببحوث محدودة أو باحثني محددين ذكاءات أخر 
يف نطاق بيئي معني، ولذلك فنظرية الذكاءات املتعددة فتحت الباب إلضافة ذكاءات 

  ال حرص لها يف مستقبل البحوث.
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 بعض الذكاءات املتعددة لدى طالب املرحلة اإلعدادية :

بنسب متفاوتة، ولذلك ينبغي الكشف عن  تتعدد الذكاءات لدى الفرد الواحد وتتوافر
أكرث القدرات والذكاءات توافًرا، التخاذها وسيلة ومدخل لتحسني التعليم لدى الطالب. 
وقد تم تطبيق اختبار مسح اختبارات الذكاءات املتعددة عىل طالبات الصف الثالث 

حديد اإلعدادي للكشف عن أكرث الذكاءات توافًرا لدى الطالبات عينة البحث لت
االسرتاتيجيات التدريسية األفضل واألكرث مناسبة لهن،وقد أسفر تطبيق هذا االختبار عن 
توافر الذكاءات التالية: الذكاء الشخيص، والذكاء االجتامعي ، والذكاء املنطقي الريايض، 

 وفيام ييل عرض لهذه الذكاءات :

 الذكاء الشخيص :-4

الخاصة،ساحة مشاعره أو انفعاالته أي: ويهتم بتوجه املرء إىل حياته الشعورية  
القدرة عىل التمييز املبارش بني هذه املشاعر ، ثم تسميتها يف شبكة عالمات رمزية، 
واالستناد إليها كوسائط لفهم السلوك وتوجيهه وهذا ما أطلق عليه جاردنر الذكاء الجواين 

القدرة اعره الحياتية و متييزا عن الذكاء الشخيص املوجه للخارج. وهو ييرس اإلحساس مبش
  عىل التمييز بني انفعاالته ومعرفة نواحي قوته وضعفه.

 ( 2004،474ويتصف أصحاب هذا الذكاء بالتايل :)ناديا السلطي:

 يفهمون أنفسهم ، ويحسنون التعامل مع دوافعهم وسلوكهم. -

 ميحبون مامرسة االستبطان والوعي الذايت ويفهمون مشاعرهم الداخلية ، وقيمه -
 ومعتقداتهم وعملياتهم العقلية.

 يتميزون برسعة البديهة والنظرة اإلبداعية. -

 لديهم دافعية داخلية لالستمرار واملثابرة عىل العمل. -

عادة ما يقومون بدور الناصح واملستشار، ويوصفون أحيانًا بتغري األطوار، وقلة الصداقة  -
 والود.

لذكاء التعليم اإلفرادي، التعليم بالخطو ومن طرق التدريس املناسبة ألصحاب هذا ا
  الذايت، جلسات تحديد األهداف.
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 الذكاء االجتامعي : -2

وهو ما أطلق عليه جاردنر الذكاء الشخيص الخارجي، إىل األفراد اآلخرين والقدرة عىل 
 التمييز بني األشخاص خصوًصا بني أمزجتهم وطبائعهم ودوافعهم ومقاصدهم.

ىل إدراك الحاالت املزاجية لآلخرين، والتمييز بينها وإدراك فهو يتعلق بالقدرة ع
نواياهم ، ودوافعهم ، ومشاعرهم، ويتضمن الحساسية لتعبريات الوجه والصوت 
واالمياءات ، وكذلك القدرة عىل التمييز بني املؤرشات املختلفة التي تعترب هاديات 

 (4888 للعالقات االجتامعية.)صفاء األعرس وعالء الدين كفايف :

وأهم مكوناته القدرة عىل التمييز واالستجابة عىل نحو مناسب للحاالت االنفعالية 
 ( فهو ذيك مع غريه. 42،  2003واملزاجية لآلخرين.) جابر عبد الحميد :

 ( 473، 2004ويتصف أصحاب هذا الذكاء بالتايل :) ناديا السلطي : 

 مزجتهم املختلفة ودوافعهم.لديهم القدرة عىل الشعور باآلخرين والتعامل مع أ 

 يتعلمون من خالل التواصل مع اآلخرين ويفضلون األنشطة الجامعية.

 يطورون صداقات متعددة ويظهرون تعاطًفا مع اآلخرين.

 لديهم املهارة يف استثارة اآلخرين لالشرتاك يف النقاش.

 ميارسون مهارات حل الخالفات والتوسط بني األفراد املتخاصمني.

طرق التدريس ألصحاب هذا الذكاء التعلم التعاوين، مشاركة األقران، املحاكاة، ومن أهم 
 االنغامس يف املجتمع املحيل، جلسات العصف الذهني الجامعي.

 الذكاء املنطقي الريايض :

للذكاء املنطقي /الريايض أهمية فريدة يف تاريخ الغرب، وال يوجد داللة عىل تناقص 
نطقية الرياضية واحدة من مجموعة من الذكاءات وهي هذه األهمية، واملهارة امل

معدة للتعامل مع أنواع معينة من املشكالت، إال أنها ليست أرقى من غريها والتسيطر 
بشكل ما عىل املهارات األخرى، والشك يف إمكانية وجود روابط متنوعة بني الذكاء 

  .( 2004،342املنطقي الريايض وأشكال الذكاء األخرى.)هوارد غاردنر : 
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ويتكون هذا الذكاء من الحساسية لألمنا  املنطقية أو العددية والقدرة عىل متييزها، 
والقدرة عىل تناول سالسل طويلة من االستدالل. فهو ذيك يف األعداد  أو ذيك يف املنطق. 
فهذا النوع من الذكاء يربط بني الرياضة واملنطق، فالرياضة التي تبدأ بالعدد،وإدراك 

 قة السببية البسيطة التي ميكن اقتفاء أثرها حتى أعىل عالقات املنطق.العال 

وميكن القول إن الذكاء املنطقي/الريايض يهتم بالرتكيز عىل ما ييل ) محمد حسني : 
2002 ،404-402 :) 

التعامل مع التفكري االستداليل، واالستنتاجي، واألعداد واألمنا  املجردة  وما يسمى 
 بالتفكري العلمي.

 التعرف إىل األمنا  املجردة.

 إدراك العالقات واالرتبا .

 تنظيم الحقائق.

 الحلول املنطقية/أو املشكالت القصصية.

 تحليل البيانات.

 العمل من خالل استخدام سالسل األعداد.

 حل الرموز والشفرات واستخدام األكواد.

 اكتشاف وابتكار أمنا  جديدة.

 اطي (.االستنب –االستدالل )االستقرايئ 

 تنفيذ الحسابات املعقدة.

 استخدام مهارات االستدالل، واملعادالت.

 حل املشكالت العسرية عقلًيا.

 استخدام الكمبيوتر أو اآللة الحاسبة.
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 القياسات املنطقية، وقوى العالقات.

 وضع الفروض ، وعمل تصميم التجارب واالستفادة من نتائجها

 (  2002،474)ناديا السلطي :  :ويتصف أصحاب هذا الذكاء بالتايل 

 يستعملون املنطق واللغة بفعالية يف حل املشكالت التي يواجهونها.

يفكرون بشكل تجريدي ومفاهيمي ولهم القدرة عىل اكتشاف العالقات واألمنا  
 والتي ال يكتشفها اآلخرون.

 ميارسون مهمة التجريب وحل األلغاز ومواجهة املسائل الصعبة بهدف حلها.

 ءلون عن األشياء الطبيعية ويفكرون فيها.يتسا

يتصف تفكريهم بالعلمية واملنطقية ، ويتبعون األسلوبني االستقرايئ واالستنباطي يف 
 التفكري.

ومن أهم طرق التدريس املناسبة ألصحاب هذا الذكاء حل املشكالت، التجارب 
 العملية، ألعاب العدد، التفكري النقدي.

 تعددة حقائق نظرية الذكاءات امل

توصل جاردنر من خالل دراساته وبحوثه ومن خالل الدراسات والبحوث التي أجريت 
لتطوير الذكاءات املتعددة يف الواليات املتحدة األمريكية إىل الحقائق اآلتية : ) محمد 

 ( 98-2002،99حسني : 

 الحقيقة األوىل : 

احًدا رة أن هناك ذكاء و أن الذكاءات املتعددة تعد نظرية نفسية عن العقل ، تنتقد فك
يولد به اإلنسان وال نستطيع تغيريه ، وتعتمد النظرية عىل خالصة دراسات وبحوث 
علمية كثرية يف علوم النفس واألنرثوبولوجيا واألحياء، وهي التعتمد عىل العالقات 
االرتباطية الناتجة عن استخدام االختبارات واملقاييس املقننة التي تقوم عليها 

  ت األخرى للذكاء.النظريا
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 الحقيقة الثانية :

معظم اختبارات الذكاء الحالية تهتم بكل من اللغة واملنطق وهذان ليسا إال نوعني  
كاين امل –فقط من الذكاءات املتعددة إذ هناك أنواع أخرى ) الذكاء املوسيقي/ البرصي 

 / الحريك  / الشخيص الخارجي / الطبيعي / الوجودي(.

 ة : الحقيقة الثالث

ال يوجد   كل إنسان لديه كل هذه األنواع من الذكاءات، ويف ضوء الوراثة والبيئة
شخصان لديهام الربوفيل نفسه أو قدرات الذكاء نفسها وحتى يف التوائم املتشابهة 

 نظًرا ألن خرباتهم مختلفة.

 الحقيقة الرابعة : 

جد جدوى تربوية حقيقية الذكاءات املتعددة هي أداة وليست هدًفا يف حد ذاته، وال تو 
من وراء استخدام االختبارات املقننة، فال جدوى من أن نقول أن هذا الشخص لديه ذكاء 
ولكن األهم أن يقدم هذا الشخص شيًئا ذا قيمة يف إطار مجتمعه أو ثقافته، فام الذي 

بعد  420أو حتى عندما نقفز إىل  440أو  80يفيد عندما نعلم أن نسبة ذكاء شخص ما 
 دريبات عديدة ، يف النهاية لن نفعل شيًئا.ت

 الحقيقة الخامسة :

التقييم ينبغي أن يهتم بالرتكيز عىل أنواع عديدة من األشياء التي نريد أن يفهمها الناس  
ويستوعبوها جيًدا كام يجب إعطاء الفرصة للناس ليقوموا بتنفيذ ما استوعبوه، ويظهر 

تكونت لديهم واستوعبها واستطاعوا من خاللها من خالل ما يقومون به املعارف التي 
 تقديم عمل جديد ونافع أو إنتاج ذي قيمة للمجتمع.

 الحقيقة السادسة : 

من األهمية التفريق بني الذكاء والنطاق، فالذكاء يعرب عن طريقة تشغيل أو تجهيز 
ميز يت املعلومات داخل العقل/ املخ. أما النطاق فهو مادة أو موضوع يريد اإلنسان أن

فيه ، وأي نطاق ميكن أن يحقق التميز من خالل العديد من الذكاءات املتعددة وبالتايل 
 لسنا يف حاجة إىل املنطق أو اللغة فقط ولكن ألنواع أخرى باإلضافة إليهام.
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 الحقيقة السابعة :

عندما يحاول األطفال أن يكونوا عىل قدر جيد يف كل يشء ، فإنه يتم تقييمهم من  
ل عالمات أو درجات يعطيها لهم شخص آخر يقوم بعملية التقييم، وهذه خال

الدرجات تكون عىل قدر كبري من الخطورة ألنه عىل أساسها يتحدد بروفيل أو صورة 
هذا التلميذ. ومن هنا تكون هناك حاجة إىل الرتكيز عىل عمل التلميذ فهذا يعطي 

إنتاجيته  أو أداؤه ويعطي مؤرًشا  عالمات أو مؤرشات واضحة عام يقوم به التلميذ أو
 قويًا عن عملية التعلم لديه.

وتقوم نظرية الذكاءات املتعددة عىل عدة أسس ومبادئ منها : ) سوسن مجيد :  
2008 ،47) 

 الذكاء غري مفرد، فهو ذكاءات متعددة ومتنوعة، وخاضع للنمو، والتنمية، والتغري.

 شيطة ومتنوعة.كل شخص لديه خليط فريد ملجموعة ذكاءات ن

 تختلف الذكاءات يف النمو، كلها داخل الفرد الواحد ، أو بني األفراد وبعضهم البعض.

 ميكن التعرف إىل الذكاءات املتعددة ، وقياسها، وتحديدها.

يجب منح كل شخص الفرصة ليك ميكن التعرف إىل ذكاءاته املتعددة وتنمية هذه 
 الذكاءات املتعددة.

لذكاءات املتعددة ميكن أن يسهم يف تنمية وتطوير نوع آخر من استعامل أحد أنواع ا
 أنواع هذه الذكاءات املتعددة وتطويره.

ميكن قياس القدرات العقلية املعرفية التي تقف وراء كل نوع من أنواع الذكاءات 
املتعددة وتقييمها وكذلك قياس الشخصية، وقياس املهارات والقدرات الفرعية الخاصة 

 أنواع هذه الذكاءات املتعددة.بكل نوع من 
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 دور املعلم يف ظل الذكاءات املتعددة :

 يختلف دور املعلم يف حالة التعامل مع التالميذ وفًقا للذكاءات املتعددة فعليه:

 أن يتعرف إىل أسس نظرية الذكاءات املتعددة وأهم خصائصها.

 التالميذ.أن يحسن اختيار الطرق واالسرتاتيجيات األكرث مناسبة للدرس و 

 أن يقسم الطالب إىل مجموعات وفًقا ألنواع الذكاء 

 أن يعد املواد التعليمية الالزمة للدرس.

 أن ينوع من أساليب التقويم املناسبة.

 أن يفسح املجال أمام التالميذ للتعبري عن آرائهم واهتامماتهم.

 دور الطالب يف ظل الذكاءات املتعددة :

 الطالب العملية التعليمية فيصبح دة يف الطالب ودوره يفتؤثر نظرية الذكاءات املتعد

 باحثــــًا بنفسه عن املعلومات.

 قادًرا عىل القراءة بنفسه.

 قادًرا عىل إلقاء األسئلة الجيدة.

 متعاونًا مع اآلخرين.

 حاصالً بنفسه عن النتائج النهائية.

 قادًرا عىل مامرسة التفكري التقاريب والتباعدي.

 رة عىل البحث واالكتشاف.ممتلكًا القد

  مفكًرا ، ناقًدا ، ومبدًعا.
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 دة يحقق أمور منها :ويرى حسن شحاته أن نرش فكر الذكاوات املتعد

 يساعد يف رعاية املتفوقني وتدريب املعلمني عىل توظيفه.

 يساعد عىل استخدام أدوات لتحديد الذكاوات السائدة لدى كل الطالب.

 لية.مية املناسبة لتشكيل بيئة تعليمية أكرث إثراء وفاعاختيار االسرتاتيجيات التعلي

 اختيار أنشطة ومواد تقوميية تستجيب لهذه الذكاوات.

إال أن السيد دعدور حاول أن يجمع ماكتب من انتقادات حول نظرية الذكاءات 
 ( 244، 2002املتعددة لجاردنر وحرصها يف : ) السيد دعدور :

 ما هو متعارف عليه بأنه مواهب أو قدرات.أطلق جاردنر مصطلح الذكاء عىل 

 مل يحدد جاردنر بدقة مكونات كل ذكاء.

 مل يحدد جاردنر ما يعترب ذكاء وما ال يعترب ذكاء.

عامل التحليل الذايت   Subjeetive analytie factor"أضاف جاردنر ما أسامه مصطلح 
 وذلك يك يغطي عىل نقص البيانات االحصائية التي تدعم نظريته.

 والفهم القرايئ  العالقة بني الذكاءات املتعددة

عمل فكري. وقد تطورت عرب مراحل منها: )سعدون  –يف األصل  –القراءة  
 (  2002،474الساموك وهدى الشمري ) 

سالمة األداء حني كان مفهومها محصوًرا يف دائرة ضعيفة تحدد باالدراك البرصي  -أ
 للرمز املكتوب. والتعريف به ونطقه.

 ترجمة تلك الرموز إىل دالالت فكرية ، أي أن القراءة صارت عملية ترمي إىل الفهم. -ب

التفاعل الحاصل بني القارئ واملقروء. بحيث يجعل القارئ راٍض أو ساخط أو  –ج 
 معجب أو متعجب ، ومرسور أو حزين أو غري ذلك.

 ة.مواقفه العام استخدام القراءة يف حل املشكالت. أي أن ينتفع القارئ بها يف–د 
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( أنه من 2007وهناك عالقة وثيقة بني القراءة الجيدة والفهم،  فريى فتحي يونس )
الغريب أن يكون الفهم صعب التعريف، ويورد تعريًفا للفهم يف القراءة بأنه الربط 
الصحيح بني الرمز واملعنى، وإخراج املعنى من السياق، واختيار املعنى املناسب، 

ار املقروءة، وتذكر هذه األهداف واستخدامها يف بعض األنشطة الحارضة وتنظيم األفك
 ( 472، 2007واملستقبلية.) فتحي يونس : 

ويتأثر الفهم القرايئ بعوامل عدة منها املادة القرائية وبرنامج تدريس القراءة 
 وشخصية القارئ واتجاهاته واهتامماته ودافعيته وعاداته اتجاه القراءة باإلضافة إىل

 (  443، 2003بيئته خارج نطاق املدرسة. ) يارس الحيلواين : 

ويرى يارس الحيلواين أن من أهم مهارات الفهم القرايئ التي يتم تدريسها الفكرة 
الرئيسة، وتذكر التفاصيل، والتعرف عىل تسلسل األحداث، وإتباع التعليامت، وتلخيص 

نارص س الفهم القرايئ تدور حول عوتنظيم املعلومات والتنبؤ بالنتائج وأن طرق تدري
 مختلفة من أهمها معرفة خلفية املتعلم وتقييمها وكذلك املستوى القرايئ له 

وتدرس عملية الفهم القرايئ عىل أنها مهارات عىل الرغم من أنها عملية تفكري غري 
محسوسة ويستدل عليها من خالل بعض املهارات منها : تذكر معاين الكلامت، استنتاج 

اين كلمة من خالل النص، إيجاد إجابات واضحة مبارشة لألسئلة أو من خالل إعادة مع
صياغة املحتوى، ربط األفكار املوجودة يف النص مع بعضها البعض، القيام باستنتاجات 
من خالل قراءة النص، إدراك هدف الكاتب وموقفه ، وحدته،ومزاجه، التعرف عىل 

 تابعة الرتكيبة اللغوية للقطعة القرائية. أسلوب وطريقة الكاتب يف التأليف، م

وهناك قدرات الزمة من أجل القيام باألداء الجيد عىل اختبارات الفهم القرايئ منها : 
 ( 444، 2003)يارس الحيلواين : 

الدقة والطالقة يف التعرف عىل الكلمة، املعرفة باملعاين املناسبة للكلمة، املعرفة ببناء 
قة املوجودة بني الجمل، التعرف عىل األفكار الرئيسة والفرعية ومحتوى الفقرة والعال 

يف تركيبة القطع القرائية، تحديد املعلومات املطلوبة لإلجابة عن األسئلة، التقييم 
للبدائل املتوافرة من أجل اختيار أفضلها والتي تكون مناسبة ملتطلبات بناء األسئلة 

  ائية.ومحتواها ولرتكيبة الفكرة يف القطعة القر 
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وبذلك ميكن القول بأن القراءة مبفهومها ومهاراتها تسري نحو إعالء التفكري ومهاراته 
وأمناطه، ولذا فتحقيق مهارات القراءة وأهداف تدريسها من تحصيل معريف مبستوياته 
املختلفة، كام أن تنمية مهارات القراءة مبستوياتها املختلفة من فهم وتحليل ونقد 

تفاعل من القارئ، وألن القدرات العقلية للقراء مختلفة فيجب أن وإبداع يستوجب ال
تتحقق تلك األهداف واملهارات بصور متنوعة وفق هذا التنوع واالختالف وإذا كنا يف 
تدريس القراءة ال نستهدف تغيري أمنا  التفكري أو الذكاءات لدى املتعلمني فليس من 

 الف طرق التدريس مبا يتامىش وذكاءاتأقل أن نتعامل وفق هذه األمنا  بتنويع واخت
 املتعلمني. 

 الدراسة امليدانية 

 إعداد أدوات البحث : 

لإلجابة عن أسئلة البحث استلزم ذلك إعداد اختبارين أحدهام لقياس التحصيل 
املعريف، واآلخر لقياس مهارات الفهم القرايئ. وفيام ييل عرض لكيفية إعداد االختبارين 

 لتأكد من صالحيتهام لالستخدام.وإجراءات ضبطهام ل

 اختبار التحصيل املعريف يف القراءة : -4

 الهدف من االختبار :

الفهم  –متثل الهدف من االختبار يف قياس التحصيل املعريف مبستوياته الستة )التذكر 
الث التقويم ( يف فرع القراءة لدى طالبات الصف الث –الرتكيب  –التحليل  –التطبيق  –

 عينة البحث. اإلعدادي

 وصف االختبار :

تكون االختبار من ثالثة أسئلة وتكون كل سؤال من ستة بنود ليقيس كل بند أحد 
 بنًدا ويقيس كل مستوى ثالثة بنود. 49املستويات املعرفية ليكون مجمل البنود 
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 ضبط االختبار: 

دادي من علضبط االختبار تم تطبيق االختبار عىل عينة من طالبات الصف الثالث اإل 
 غري عينة البحث وقد مر مبرحلتني :

 صدق االختبار: 

تم حساب صدق االختبار باستخدام صدق املقارنة الطرفية، وتراوحت النسبة الحرجة 
درجة معيارية وبالتايل فإن الفرق القائم بني  2.29وجميعها أعىل من  44.2و  9.2بني 

وتكون درجات هذا االختبار قادرة املتوسطني له داللة أكيدة وال يرجع إىل الصدفة، 
عىل أن متيز متييزًا واضًحا بني املستويات الضعيفة والقوية، أي أن هذا االختبار صادق 

 يف قياسه للصفة التي يقيسها.

كام تم حساب صدق االتساق الداخيل فجاءت معامالت االرتبا  للجزء أألول من 
، وتراوحت معامالت  0.04مستوى وجميعها  دالة عند  3.90و 4.20االختبار ما بني 

، أما الجزء 0.04وجميعها دال عند مستوى  0.9و  0.44االرتبا  للجزء الثاين مابني 
وهي دالة أيًضا عند  0.78و  0.42الثالث من االختبار فرتواحت معامالت االرتبا  بني 

 .0.04مستوى 

 وجاءت معامالت االرتبا  ما بني أجزاء االختبار ككل كام ييل :

 ( يبني معامالت االرتبا  بني أجزاء االختبار كل 4جدول ) 

 الكيل الثالث الثاين املستوى

 0.84 0.72 0.930 األول

 000.92 0.7  الثاين

 0.94   الثالث
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ويتضح من الجدول السابق أن قيم معامالت االرتبا  بني أجزاء االختبار بعضها البعض 
 .0.04دال عند 

 ثبات االختبار :

وكانت النتائج كام هو   spss12ساب ثبات االختبار باستخدام الربنامج اإلحصايئ تم ح
 (: 2موضح بالجدول )

 ( يبني معامالت الثبات الختبار التحصيل املعريف 2جدول ) 

 ألفا كرونباخ سبريمان وبراون معادلة جتامن املستوى

 0.440 0.909 0.9 األول

 0.404 0.980 0.999 الثاين

 0.792 0.732 0.722 الثالث

 0.923 0.844 0.808 االختبار ككل

 

ويتضح من الجدول أن معامالت الثبات تتسم بأنها مرتفعة وهذا يدل عىل أن معامل 
 الثبات مرتفع ألجزاء االختبار و االختبار ككل.

 اختبار الفهم القرايئ : -2 

 الهدف من االختبار :

عينة البحث من بعض مهارات الفهم استهدف االختبار قياس مدى متكن الطالبات  
القرايئ، وهي : استنتاج معاين الكلامت من السياق، تحديد األفكار الرئيسة يف النص، 
تحديد الفكرة العامة للنص، استنتاج األفكار الضمنية التي مل يرصح بها الكاتب، 
ل الاستنتاج القيم املستفادة من النص، تحديد الهدف الذي يرمي إليه الكاتب من خ

  النص.
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 وصف االختبار : 

تكون االختبار من نص قرايئ روعي فيه أن يكون يف موضوع عام يف مستوى طالب 
املرحلة اإلعدادية وعنوانه " الرتبية الصحية "، وأن يكون طوله مناسًبا، وألفاظه بسيطة 

 غري معقدة، وعقبه ستة أسئلة لقياس املهارات الستة.

 : ضبط االختبار : صدق االختبار

وكلها دالة عند  0.80، 0.22تم حساب صدق االتساق الداخيل لالختبار وتراوح بني 
 .0.04مستوى 

 ثبات االختبار:

 0.942مبعادلة سبريمان وبراون، و 0.942تم حساب معامل الثبات لالختبار وبلغ 
 مبعادلة ألفا كرونباخ وكلها معامالت ثبات مرتفعة. 0.992مبعادلة جتامن، 

 :  تجربة البحث

 سار تطبيق تجربة البحث وفق الخطوات التالية :

اختيار عينة البحث : تم اختيار عينة البحث من خالل اختيار فصلني من فصول الصف 
الثالث اإلعدادي مبدرسة طارق بن زياد مبدينة سوهاج اختياًرا عشوائيا وتم اختيار 

 التجريبية.ليمثل املجموعة  4-3ليمثل املجموعة الضابطة، وفصل  2-3فصل 

من خالل  4-3مسح الذكاءات املتعددة : تم مسح الذكاءات املتعددة لطالبات  الفصل 
. وتشتمل هذه األداة عىل تسعة قوائم تقدم 4888تطبيق مقياس وولرت ماكينزي 

 للتلميذ ، وتخترب كل قامئة نوًعا واحداُ من أنواع الذكاءات التسعة وفًقا ملا ييل :

 قدرات الذكاء الطبيعي.القسم األول : يقيس 

 القسم الثاين : يقيس قدرات الذكاء املوسيقي.

 القسم الثالث : يقيس قدرات الذكاء املنطقي الريايض.

 القسم الرابع : يقيس قدرات الذكاء الوجودي.
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 القسم الخامس : يقيس قدرات الذكاء الشخيص الخارجي.

 .القسم السادس : يقيس قدرات الذكاء الريايض / الحريك

 القسم السابع : يقيس قدرات الذكاء اللغوي / اللفظي.

 القسم الثامن : يقيس قدرات الذكاء الشخيص الداخيل.

تقسيم طالبات الفصل إىل ثالث مجموعات وفًقا لنتائج مسح الذكاءات التي حصلت 
الطالبات عىل أعىل درجات فيها والتي متثلت يف:الذكاء املنطقي/ الريايض، الذكاء 

 الخارجي)الذكاء االجتامعي(، الذكاء الشخيص الداخيل. الشخيص

 اختيار إسرتاتيجية التدريس املناسبة لكل مجموعة تبعا ملا ييل : 

 مجموعة الذكاء االجتامعي : إسرتاتيجية التعلم التعاوين.

 تدريس الربنامج:

 تم التدريس لطالبات املجموعة التجريبية وفقا لالسرتاتجيات املناسبة للذكاءات
 املتعددة للطالبات عينة البحث وفقا ملا ييل :

 استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين :  -ا

 سار التدريس وفقا لهذه اإلسرتاتيجية كام ييل :

 تحديد األهداف.

 تحديد املهمة األوىل " قراءة الفقرة األوىل من الدرس ".

 رة "تحديد املهمة الثانية " مناقشة معاين الكلامت الصعبة بالفق

 تحديد املهمة الثالثة " استخالص الفكرة املعربة عن الفقرة "

 تحديد املهمة الرابعة " التعبري عن معنى الفقرة بأسلوب آخر "
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 استخدام اسرتاتيحية حل املشكالت : -ب

 كام ييل :  لهذه اإلسرتاتيجية سار التدريس وفًقا

ستحق النقا  التي تشغل بالهم وتمرحلة البحث : وفيها تكون محاولة املتعلمني لتحديد 
البحث يف ضوء التهيئة، ويتم صياغة هذه النقا  يف صورة أسئلة ومحاولة اإلجابة عنها، 

 أو صورة مشكالت يتم حلها.

 مرحلة حل : ويتم يف هذه املرحلة حل األسئلة التي طرحت يف املرحلة السابقة، أو
 مقرتحات لحلول املشكالت.  

حلة السابقة يف املر  غة الحلول التي تم التوصل إليهاهذه املرحلة صيامرحلة أبدع : يتم يف 
 يف صورة استنتاجات نهائية متثل اإلبداع يف حل املشكلة أو اإلجابة عن األسئلة.

مرحلة شارك : يتم يف هذه املرحلة التعاون واملشاركة بني املتعلمني حول أهم االستنتاجات 
 ادم.يتم تحديد نقا  مستقبلية لتكون محوًرا للقاء قالتي صيغت يف املرحلة السابقة ثم 

مرحلة التقويم : ويتم فيها اإلجابة عن األسئلة التقوميية املعدة مسبًقا للتأكد من تحقق 
 األهداف.

 استخدام جلسات تحديد األهداف : -ج

 وهي تنتمي إىل طرق ما وراء املعرفة وفًقا للخطوات التايل :

 التخطيط ويتم فيها: -

 .يد األهدافتحد

 تحديد الوسائل الالزمة لتنفيذ األهداف.

 تحديد الخطوات اإلجرائية لتنفيذ األهداف.

 تحديد الصعوبات التي قد تعرتض إنجاز األهداف.

 تحديد األساليب التي ميكن من خاللها التغلب عىل الصعوبات.
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 مرحلة التنفيذ: ويتم خاللها: -

تكون املراقبة ذاتية من املتعلم، وخارجية من مراقبة التقدم نحو تحقيق األهداف، و 
 قبل املعلم.

تحديد الصعوبات أثناء التنفيذ والتي قد تستجد وتحتاج لترصف املعلم، من مثل: قلة 
الدافعية، امللل من العمل، فيصح الترصف يف حينها بإثارة الدافعية، وتقديم بعض 

 األنشطة الرتويحية للقضاء عىل امللل.

 يم :مرحلة التقو -

ويتم التقويم الذايت من خالل تحديد األهداف التي تم تحقيقها، واألهداف التي مل 
 تتحقق ومحاولة التعرف عىل أسباب عدم التحقق.

 ويتم التقويم من قبل املعلم من خالل اإلجابة عن أسئلة التقويم املعدة سلًفا.

 تطبيق أدوات البحث :

لدراسة ووفًقا للذكاءات املتعددة تم بعد انتهاء تدريس دروس الوحدة حسب خطة ا
تطبيق أدوات القياس والتي متثلت يف اختبار التحصيل يف القراءة للمستويات املعرفية 

 الستة، واختبار الفهم القرايئ 

 نتائج البحث وتفسريها :

 تضمنت نتائج البحث الحالية ما ييل : 

 القراءة. تحصيل املعريف يففاعلية اسرتاتيجيات قامئة عىل الذكاءات املتعددة عىل ال

 فاعلية اسرتاتيجيات قامئة عىل الذكاءات املتعددة يف الفهم القرايئ.
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 وفيام ييل عرض تفصييل لتلك النتائج :

 :للقراءة ددة عىل التحصيل املعريففاعلية اسرتاتيجيات قامئة عىل الذكاءات املتع  -4

 سؤال األول وهو :تم التعرف عىل هذه النتائج من خالل اإلجابة عن ال

ما أثر استخدام اسرتاتيجيات قامئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس القراءة عىل 
 التحصيل املعريف لطالب الصف الثالث االعدادي ؟

توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات املجموعتني التجريبية والضابطة يف   -
عىل  التجريبية التي درست باسرتاتيجيات قامئة التحصيل املعريف وذلك لصالح املجموعة

 نظرية الذكاءات املتعددة.

( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني التجريبية  3جدول ) 
 والضابطة يف اختبار التحصيل املعريف

 املجموعة
عدد 
 العينة

 املتوسط
االنحراف 
 املعياري

درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 املحسوبة

 8.4 29 2.22 28.43 30 التجريبية

   4.89 44.43 30 الضابطة

 

ويتضح من الجدول السابق اختالف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية لدرجات 
الطالب عينة البحث يف اختبار التحصيل املعريف يف القراءة، فقد بلغ متوسط املجموعة 

، وبلغ االنحراف املعياري 44.43الضابطة  ، بينام بلغ متوسط املجموعة28.43التجريبية 
، 4.89بينام بلغ االنحراف املعياري للمجموعة الضابطة  2.22للمجموعة التجريبية 

مام يشري إىل تقدم  0.02وهي دالة عند مستوى داللة  8.4وبلغت قيمة ت املحسوبة 
يف التحصيل   ةاملجموعة التجريبية التي درست باسرتاتيجيات قامئة عىل الذكاءات املتعدد

املعريف مبا يشري إىل فاعلية هذه االسرتاتيجيات يف تحسني التحصيل املعريف. كام يتضح من 
الجدول متيز املجموعة التجريبية بدرجة تشتت أفضل بني أفرادها عن املجموعة 

  الضابطة.
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وميكن أن ترجع فاعلية االسرتاتيجيات املستخدمة يف التحصيل إىل مشاركة الطالبات 
 الطرق التي تتمحور عىل اهتامماتهن، وبذلك عرضها بصورة ممتعة لهن وجاذبة يف

الهتامماتهم، مبا يجعل التعلم يتم بصورة أفضل، فكل طالبة وجدت ما يربز جوانب 
 متيزها، ويف ضوء ذلك تكون الطرق ذات فاعلية يف تنمية التحصيل.

حث ة عن السؤال األول للبوبهذا ميكن قبول الفرض األول للبحث وبذلك تتم اإلجاب 
ويتضح هنا تشابه النتائج مع نتائج الدراسات التي أكدت فاعلية االسرتاتيجيات القامئة 
عىل الذكاءات املتعددة يف تحسني التحصيل املعريف، من مثل: دراسة عزة عبد السميع 

 ( يف تحصيل الرياضيات باملرحلة اإلعدادية، ودراسة عبدالحميد2004وسمر الشني ) 
( يف التحصيل يف الجغرافيا باملرحلة الثانوية.ودراسة سهيلة أبو السميد  2004جاب هللا )

(2009 .) 

 فاعلية اسرتاتيجيات قامئة عىل الذكاءات املتعددة يف الفهم القرايئ : -2

 تم التعرف عىل هذه النتائج من خالل اإلجابة عن السؤال الثاين وهو  :

امئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف تدريس القراءة ما أثر استخدام اسرتاتيجيات ق
 عىل الفهم القرايئ لطالب الصف الثالث اإلعدادي ؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال، تم التحقق من الفرض الثاين  والذي ينص عىل :

توجد فروق دالة إحصائًيا بني متوسطي درجات طالبات املجموعة التجريبية  -
تبار الفهم القرايئ وذلك لصالح املجموعة التجريبية التي واملجموعة الضابطة يف اخ

 درست باسرتاتيجيات قامئة عىل نظرية الذكاءات املتعددة.
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( املتوسطات واالنحرافات املعيارية لدرجات طالب املجموعتني التجريبية  4جدول ) 
 والضابطة يف اختبار الفهم القرايئ

 املجموعة
عدد 
 العينة

 املتوسط
االنحراف 

 عياريامل
درجات 
 الحرية

قيمة ت 
 املحسوبة

 7.8 29 4.30 20.7 30 التجريبية

   4.33 44 30 الضابطة

 

يتضح من الجدول السابق اختالف املتوسطات الحسابية واالنحرافات املعيارية 
لدرجات الطالب عينة البحث يف اختبار الفهم القرايئ، فقد بلغ متوسط املجموعة 

، وبلغ االنحراف املعياري 44ببلغ متوسط املجموعة الضابطة ، بينام 20.7التجريبية 
، 4.33بينام بلغ االنحراف املعياري للمجموعة الضابطة  4.30للمجموعة التجريبية 

مام يشري إىل تقدم  0.02وهي دالة عند مستوى داللة  7.8وبلغت قيمة ت املحسوبة 
يف الفهم   الذكاءات املتعددةاملجموعة التجريبية التي درست باسرتاتيجيات قامئة عىل 

 القرايئ مبا يشري إىل فاعلية االسرتاتيجيات يف تحسني مهارات الفهم القرايئ.

وميكن إرجاع هذه الفروق يف الفهم القرايئ إىل استخدام اسرتاتيجيات التدريس القامئة 
 عىل الذكاءات املتعددة والتي أتاحت الفرصة أمام الطالبات ملامرسة مهارات الفهم
القرايئ والتدريب عليها من خالل التكليفات املختلفة، مام ساعدهم عىل تنمية هذه 
املهارات وبالتايل ارتفاع درجاتهن يف اختبار الفهم القرايئ عن درجات املجموعة 
الضابطة التي درست بالطريقة املعتادة ، وبذلك ميكن قبول الفرض الثاين 

 الثاين للبحث. للبحث.وأيضا يكون تم اإلجابة عن السؤال
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 التوصيات :

تبصري معلمي اللغة العربية بأهمية استخدام الذكاءات املتعددة يف تدريس موضوعات 
 القراءة املقررة عىل طالب املرحلة اإلعدادية.

توعية وتدريب معلمي اللغة العربية باملرحلة اإلعدادية عىل تطبيقات نظرية 
 الذكاءات املتعددة يف التدريس.

ضعي املناهج املدرسية بأهمية تضمني أدلة معلم اللغة العربية توجيهات تبصري وا
 الستخدام الذكاءات املتعددة لدى الطالب يف تدريس موضوعات القراءة املقررة.

تدريب طالب شعبة اللغة العربية بكليات الرتبية عىل توظيف نظرية الذكاءات 
 املتعددة يف التدريس. 

ية بية بكليات الرتبية عىل استخدام اسرتاتيجيات تدريستدريب طالب شعبة اللغة العر 
 متنوعة قامئة عىل الذكاءات املتعددة يف التدريس.

تنظيم محتوى مناهج اللغة العربية يف املرحلة اإلعدادية واملراحل الدراسية املختلفة 
 يف ضوء تطبيقات نظرية الذكاءات املتعددة.

شطة مختلفة تتواكب والذكاءات املتعددة بناء أدلة ملعلمي اللغة العربية تحمل أن
 للتالميذ.

عقد دورات تدريبية ملعلمي اللغة العربية لتدريبهم عىل مواجهة الذكاءات املتعددة 
 لتالميذهم.

تدريب معلمي اللغة العربية عىل طرق واسرتاتيجيات متعددة لتنمية الفهم القرايئ 
 لدى تالميذهم.

فية تخطيط الدروس باستخدام الذكاءات تدريب معلمي اللغة العربية عىل كي
 املتعددة ومساعدتهم يف التغلب عىل معوقات تنفيذ هذه االسرتاتيجيات.
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 بحوث مقرتحة :

 يف عىل الذكاءات املتعددة للتالميذأثر استخدم مداخل تدريسية متعددة مبنية 
 تدريس  النصوص األدبية لتالميذ املرحلة اإلعدادية عىل التحصيل املعريف.

تقويم مناهج اللغة العربية باملراحل التعليمية يف ضوء مهارات الفهم القرايئ الواجب 
 إكسابها للتالميذ.

أثر استخدام برنامج قائم عىل الذكاءات املتعددة يف تنمية مهارات االتصال الشفوي 
 )االستامع والتحدث ( لدى طالب املرحلة اإلعدادية.

ى كاءات املتعددة يف تنمية مهارات الفهم القرايئ لدفاعلية اسرتاتيجيات قامئة عىل الذ 
 طالب الصفني األول والثاين اإلعدادي.

بناء برامج لتدريس الفروع اللغوية املختلفة وفًقا لنظرية الذكاءات املتعددة لتنمية 
 التحصيل املعريف.

 ءةراكاءات املتعددة يف تدريس القأثر استخدام اسرتاتيجيات تدريسية قامئة عىل الذ 
 للطالب ذوي االحتياجات الخاصة عىل الفهم القرايئ.
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 املراجعقامئة 

يف تنمية  نامج قائم عىل الذكاءات املتعدة(. فعالية بر  2004ابتسام محمد فارس ) 
التحصيل الدرايس ومهارات ماوراء املعرفة لدى طالب املرحلة الثانوية يف مادة علم 

 لرتبوية. جامعة القاهرة.النفس. رسالة دكتوراه. معهد الدراسات ا

( الذكاءات املتعددة وعالقتها بالتحصيل الدرايس لدى  2002أبو زيد سعيد الشويقي ) 
 .مجلة كلية الرتبية باملنصورةعينة من طالب الجامعة "دراسة لصدق نظرية جاردنر". 

 . الجزء الثاين، سبتمرب.28العدد 

كاءات املتعددة لدى طالب جامعة امللك أروى عبد العزيز العبد العزيز. دراسة أنواع الذ 
 سعود وطالباتها مبدينة الرياض ) دراسية مسحية(. 

(. برنامج إرشادي لتحسني مستوى الذكاء االنفعايل لدى  200 2إسامعيل إبراهيم بدر )
 .24دد . عمجلة كلية الرتبية ببنهاالطالب املوهوبني منخفيض التحصيل الدرايس. 

(. برنامج تدريبي مقرتح يف  2004ورشدي فتحي كامل )  إسامعيل محمد الدرديري
. بيةمجلة كلية الرت تدريس العلوم لتنمية الذكاء املتعدد لدى معلامت الفصل الواحد. 

 . 3.العدد 44جامعة املنيا. املجلد 

(. برنامج عالجي مقرتح للتغلب عىل صعوبات الفهم  2002أماين حلمي عبد الحميد )
 أغسطس. 44. العدد مجلة القراءة واملعرفةلصف األول اإلعدادي. القرايئ ىل تالميذ ا

(. فعالية إسرتاتيجية قامئة عىل الذكاءات املتعددة لتدريس  2007أمل محمود عيل ) 
القراءة يف تنمية بعض مهارات الفهم القرايئ والقيم الخلقية لدى تالميذ الصف األول 

 عة عني شمس.اإلعدادي. رسالة ماجستري. كلية البنات. جام

(. فعالية برنامج مقرتح يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة يف  2004أمين عيد بكري ) 
عالج صعوبات التعبري الكتايب لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي. رسالة دكتوراه، قدمت 

 لكلية البنات جامعة عني شمس.

ة لذكاءات املتعددة يف تنمي(. فعالية برنامج قائم عىل نظرية ا 2004بدر محمد إبراهيم ) 
مهارات التذوق األديب لدى تالميذ املرحلة االعدادية. رسالة دكتوراه. كلية الرتبية. جامعة 

  املنصورة.



39 

 

 

(. برنامج أنشطة مقرتحة يف ضوء نظرية الذكاءات 2007بهرية شفيق إبراهيم الربا  )
راه. معهد . رسالة دكتو املتعددة لتحقيق أهداف تدريس الرياضيات باملرحلة االبتدائية

 الدراسات الرتبوية. جامعة القاهرة.

. القاهرة : الذكاءات املتعددة والفهم تنمية وتعميق(.  2003جابر عبد الحميد جابر )
 دار الفكر العريب.

(. " فاعلية برنامج قائم عىل مدخل الحلقات األدبية يف 2004جامل سليامن عطية )
  مجلة البحوث النفسيةى طالب املرحلة الثانوية. تنمية مهارات الفهم القرايئ لد

. تصدرها كلية الرتبية ـ جامعة املنوفية. العدد الثاين السنة الحادية والرتبوية
 والعرشون. 

(. فاعلية تدريس القراءة باستخدام برنامج العروض 2004جامل مصطفى العيسوي )
 (Power Point يف حسني الرسعة والفهم القرايئ لدى تل )دايئ ميذات الصف الرابع االبت

 يناير. 30. العدد مجلة القراءة واملعرفةبدولة اإلمارات. 

آفاق تربوية متجددة. نحو تطوير التعليم يف الوطن العريب (.  2003حسن شحاته ) 
 القاهرة : الدار املرصية اللبنانية. بني الواقع واملستقبل.

يف تدريس   تيجيات الذكاء املتعدد( استخدام اسرتا 2002حمد بن خالد الخالدي ) 
 يف املناهج وطرق دراساتالعلوم لدى معلمي العلوم باململكة العربية السعودية. 

 نوفمرب. 409. الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس. العدد التدريس

يف تدريس  دام اسرتاتيجيات الذكاء املتعدد(. استخ 2002حمد بن خالد الخالدي ) 
مجلة دراسات يف املناهج معلمي العلوم باململكة العربية السعودية. العلوم لدى 

 . نوفمرب.409. الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس. العدد وطرق التدريس

(. الذكاءات املتعددة وتعلم الرياضيات نظرية  2009حمدان ممدوح الشامي ) 
 . القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية.وتطبيق

املهارات القرائية والكتابية طرائق (  2002شور ومحمد فخري مقدادي ) راتب قاسم عا
 عامن : دار املسرية. تدريسها واسرتاتيجياتها.
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(. فعالية استخدام بعض اسرتاتيجيات الذكاءات  2009رشا هاشم عبد الحميد ) 
املتعددة يف تنمية التحصيل واالتجاه نحو مادة الرياضيات لدى تالميذ املرحلة 

 بتدائية. رسالة ماجستري. كلية البنات. جامعة عني شمس.اال 

(. أثر التدريب عىل بعض اسرتاتيجيات فهم املقروء  2004رضا أحمد حافظ األدغم )
لدى طالب شعبة اللغة العربية بكليات الرتبية يف اكتسابهم واستخدامهم لها يف 

 تدريس القراءة.

مج مقرتح متعدد الوسائط قائم عىل ( فاعلية برنا 2004زبيدة محمد قرين محمد ) 
نظرية الذكاءات املتعددة عىل التحصيل وتنمية بعض مهارات التفكري والدافعية 

جلة ميف مادة العلوم. األول اإلعدادي ذوي صعوبات العلملإلنجاز لدى تالميذ الصف 
 . سبتمرب.42. العدد 2، الجزء كلية الرتبية باملنصورة

( أثر استخدام إسرتاتيجية ) الجدول الذايت ( يف  2002زينب حسن نجم الشمري )
لة القراءة مجاالستيعاب القرايئ يف مادة األدب والنصوص لدى طالبات األول املتوسط. 

 .2002، أغسطس 44. الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. العدد واملعرفة

يت ( يف ( أثر استخدام إسرتاتيجية ) الجدول الذا 2002زينب حسن نجم الشمري )
لة القراءة مجاالستيعاب القرايئ يف مادة األدب والنصوص لدى طالبات األول املتوسط. 

 .2002، أغسطس 44الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. العدد  واملعرفة.

مناهج اللغة العربية (.  2002سعدون محمود الساموك وهدى عىل جواد الشمري ) 
 نرش.. عامن : دار وائل للوطرق تدريسها

(. أثر تقديم درس وفق الذكاءات املتعددة عىل التحصيل  2009سهيلة أبو سميد ) 
 مايو. 79. العدد مجلة القراءة واملعرفةالدرايس للطالب. 

(. أساليب تعلم طالبات كلية الرتبية وفق  2004سوسن عز الدين ووفاء العوييض ) 
. عرفةمجلة القراءة واملة جدة. الذكاءات املتعددة باململكة العربية السعودية مبحافظ

 يوليو. 24الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. العدد 
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(. قراءة يف نقد نظرية جاردنر للذكاوات املتعددة. املؤمتر  2002السيد محمد دعدور )
العلمي الخامس تعليم القراءة والكتابة يف املرحلة االبتدائية بالدول العربية من الواقع 

 يوليو. الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. 44-43 إىل املأمول

(. فعالية برنامج مقرتح يف ضوء نظرية الذكاءات  2002شعبان عبد القادر غزالة ) 
. لة الرتبيةمجاملتعددة لتنمية مهارات االستامع والتحدث لدى الصف الثاين االبتدايئ. 

 .427جامعة األزهر. العدد 

علية استخدام اسرتاتيجيات الذكاءات املتعددة يف (. فا 2007صفاء أحمد محمد ) 
املناهج  دراسات يفتنمية املفاهيم الرياضية والتفكري االبتكاري لدى أطفال الروضة.

 سبتمرب. 429. الجمعية املرصية للمناهج وطرق التدريس.العدد وطرق التدريس

: دار قباء للطباعة . القاهرة الذكاء الوجداين(. 4888صفاء األعرس وعالء الدين كفايف )
 والنرش والتوزيع.

(. أثر استخدام إسرتاتيجيات الذكاءات  2040عبد هللا خطايبة و عدنان البدور ) 
املتعددة يف تدريس العلوم يف اكتساب طلبة الصف السابع األسايس لعمليات العلم. 

 (.88مجلة رسالة الخليج العريب. العدد )

(. مدخل مقرتح لتدريس الجغرافيا  2004 ) عبد الحميد صربي عبد الحميد جاب هللا
يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة وأثره يف تنمية بعض هذه الذكاءات والتحصيل لدى 

 طالب املرحلة الثانوية. رسالة دكتوراه. كلية البنات. جامعة عني شمس.

( فعالية برنامج تدريبي مقرتح يف  2007عبد الرازق مختار محمود عبد القادر ) 
إكساب معلمي اللغة العربية مهارات استخدام الذكاءات املتعددة يف تدريسهم وأثره 

جامعة  – مجلة كلية الرتبية عىل التحصيل وتنمية اإلبداع اللغوي لدى تالميذهم.
 .23املجلد  –أسيو  العدد األول. الجزء األول 

امج قائم عىل (. فعالية برن 2004عزة محمد عبد السميع وسمر عبد الفتاح الشني ) 
الذكاءات املتعددة لتنمية التحصيل والتفكري الريايض وامليل نحو الرياضيات لدى 

. الجمعية املرصية دراسات يف املناهج وطرق التدريستالميذ املرحلة اإلعدادية. 
  .449للمناهج وطرق التدريس. العدد 
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اء املتعدد لدى ( مستويات الذك 2004عزو إسامعيل عفانة ونائلة نجيب الخزندار ) 
ول نحوها. يف الرياضيات واملي طلبة مرحلة التعليم األسايس بغزة وعالقتها بالتحصيل

دد الع –. سلسلة الدراسات اإلسالمية. املجلد الثاين عرش مجلة الجامعة اإلسالمية
 الثاين.

(. اسرتاتيجيات التعلم للذكاءات املتعددة  2003عزو عفانة ونائلة نجيب الخزندار ) 
ملؤمتر العلمي اعالقتها ببعض املتغريات لدى الطلبة املعلمني تخصص رياضيات بغزة. و 

الجمعية املرصية للمناهج  الخامس عرش مناهج التعليم واإلعداد للحياة املعارصة.
 .424-424وطرق التدريس. عني شمس. املجلد الثاين ص ص 

يئ لدى الصف الثاين (. تنمية بعض مهارات الفهم القر  4884عيل سعد جاب هللا ) 
 . جامعة اإلمارات. عدد خاص بحوث مؤمتر تربية الغد.مجلة كلية الرتبيةالثانوي العام. 

(. تنمية بعض مهارات الفهم القرايئ لدى طالب الصف 4884عيل سعد جاب هللا ) 
الثاين الثانوي العام. مجلة كلية الرتبية. عدد خاص بحوث مؤمتر تربية الغد. جامعة 

 ت.اإلمارا

(.  " فعالية برنامج مقرتح لتدريس التاريخ يف  2009فايزة أحمد الحسيني مجاهد ) 
ضوء نظرية الذكاءات املتعددة عىل تنمية مهارات التفكري التاريخي لدى تالميذ الصف 

 أكتوبر. 93. العدد مجلة القراءة واملعرفةاألول اإلعدادي " 

ائل املساعدة عىل تعلمها. املؤمتر العلمي (. القراءة مهاراتها والوس 2007فتحي يونس ) 
السابع. صعوبات تعلم القراءة بني الوقاية والتشخيص والعالج. الجمعية املرصية 

 .2007يوليو  44-40للقراءة واملعرفة. املنعقد بدار الضيافة يف 

(. أثر برنامج يف ضوء نظرية الذكاءات املتعددة عىل  2004فضلون سعد الدمرداش ) 
يف النحو لدى طالب الصف األول الثانوي العام. رسالة دكتوراه. كلية الرتبية.  التحصيل

 جامعة الزقازيق.

(. فعالية استخدام اسرتاتيجيات تدريس وفًقا للذكاءات  2007لوريس إميل عبد امللك )
املتعددة لتنمية الدافع لإلنجاز املرتبط بدراسة العلوم لدى تالميذ املرحلة 

  . العدد الثامن، أبريل.لية الرتبية باإلسامعيليةمجلة كاإلعدادية.
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( تحسني مهارة التعرف وأثره عىل الفهم 2000محمد رياض أحمد ومحمد جابر ) 
. املجلد و مجلة كلية الرتبية بأسيالقرايئ لدى التالميذ منخفيض التحصيل يف القراءة. 

 يوليو. 2العدد  44

تحسني مهارة التعرف وأثره عىل (. 2000محمد رياض أحمد، ومحمد جابر قاسم )
. جامعة ةمجلة كلية الرتبيالفهم القرايئ لدى التالميذ منخفيض التحصيل يف القراءة. 

 ، أبريل.2أسيو . املجلد السادس عرش. العدد 

(. مستويات الذكاء لدى طالب دولة اإلمارات  4888محمد عبد الرؤوف الشيخ ) 
. جامعة بيةمجلة كلية الرت ة الذكاء اللغوي لديهم. العربية املتحدة واقرتاح برنامج لتنمي

 .94األزهر. العدد 

دار الكتاب  . غزة :(. مدرسة الذكاءات املتعددة2002محمد عبد الهادي حسني )
 الجامعي. 

(. خطة أنشطة عالجية مقرتحة لصعوبات 2000محمد عالء الدين حلمي الشعيبي )
. مجلة البحث يف الرتبية وعلم النفس. القراءة لدى تالميذ الصف الثالث االبتدايئ

 ،أبريل.4. العدد 43جامعة املنيا.املجلد 

يف اكتشاف   (. فعالية برنامج متعدد الوسائط 2007محمد محمود محمد عطا ) 
وتنمية بعض مجاالت الذكاءات املتعددة لطفل الروضة. رسالة دكتوراه. معهد 

 الدراسات الرتبوية. جامعة القاهرة.

(. فعالية استخدام منوذج التعلم البنايئ يف تدريس  2007ظ أحمد ) محمود حاف
الجغرافيا يف تنمية بعض أمنا  الذكاءات املتعددة واالتجاه نحو قضايا البيئة لدى 

. الجمعية املرصية دراسات يف املناهج وطرق التدريسطالب الصف األول الثانوي. 
 . يناير.420للمناهج وطرق التدريس. العدد 

ر ا. اإلسكندرية : دالضعف يف القراءة وأساليب التعلم( . 2004عيل عيىس سعد ) مراد
  .الوفاء لدنيا الطباعة والنرش



44 

 

 

يف تحسني أمنا   (. أثر إسرتاتيجية ما وراء املعرفة 2004مصطفى إسامعيل موىس ) 
ية. دالفهم القرايئ والوعي مبا وراء املعرفة وإنتاج األسئلة لدى تالميذ املرحلة اإلعدا

القراءة واملعرفة املؤمتر العلمي األول للجمعية املرصية للقراءة واملعرفة " دور القراءة 
 يوليو. 42-44يف تعلم املواد الدراسية املختلفة. 

 . عامن : دار املسرية.التعلم املستند إىل الدماغ(.  2004ناديا سميح السلطي ) 

املتعددة لدى طلبة الصف العارش (. واقع الذكاءات  2002نائلة نجيب الخزندار ) 
األسايس بغزة وعالقته بالتحصيل يف الرياضيات وميول الطلبة نحوها وسبل تنميتها. 

 رسالة دكتوراة. كلية الرتبية. جامعة عني شمس. 

 . ترجمة : عبدالحكمالذكاء املتعدد يف القرن الحادي والعرشين(.  2002هوارد جاردنر )
 ار الفجر.أحمد الخزامي. القاهرة : د

.ترجمة : محمد بالل أطر العقل نظرية الذكاءات املتعددة(. 2004هوارد غاردنر )
 الجيويس. الرياض : مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

(. فاعلية برنامج مقرتح 2009وجيه املريس إبراهيم أبولنب وسيد محمد السيد سنجي )
مهارات االستامع واالستعداد قائم عىل نظرية الذكاءات املتعددة يف تنمية بعض 

 يناير. 73. العدد مجلة القراءة واملعرفة للقراءة لدى أطفال الروضة.

 . الكويت : مكتبة الفالح.تدريس وتقييم مهارات القراءة(.  2003يارس الحيلواين ) 
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 ( 4ملحق ) 

 مسح الذكاءات املتعددة

 

 :بيانات أولية

 االسم :   ........................السن :.....................  الصف : ...........

 تعليامت :

 ( أمام كل جملة تشعر أنها تصفك بكل دقة . 4أكمل كل قسم من خالل وضع رقم ) 

ع بها وال تض اترك املسافة الفارغة التي أمام كل جملة أما إذا مل تكن الجملة تصفك ،
 شيئاً 

 

 (القسم األول)

 أمتتع بتصنيف األشياء عن طريق سامتها ومميزاتها وخصائصها الشائعة .

 .شكالت البيئية هامة بالنسبة يلالقضايا وامل

 .األقدام واملعسكرات أنشطة ممتعةالتنزه سرياً عىل 

 .آت العامة والقومية أمر هامملنشاعتقد أن الحفاظ عىل ا

 .وانات هامة يف حيايتالحي

 .زيل جزء من نظام حيوي يف مدينتيميثل من

 .ء ، علم النباتات ، علم الحيوانأمتتع بدراسة علم األحيا

 .أقيض معظم أوقايت خارج املنزل

  إجاميل القسم األول 
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 (القسم الثاين)

 أقوم بسهولة بالتأليف األديب أو املوسيقي .

 ستطيع الرتكيز حني أسمع أصوات أو ضوضاء .ا

 الرضب أو الطرق املتكرر وبرسعة عىل الطبلة أو املعان سهل بالنسبة يل .

 أشعر دامئاً باهتامم باآلالت املوسيقية .

 إيقاع الشعر أو القوايف الشعرية تثري اهتاممي .

 أتذكر األشياء من خالل وضعها يف قوايف أو أبيات شعرية .

 ة يف الرتكيز حني أكون استمع إىل الراديو أو التليفزيون .أجد صعوب

 استمتع بأنواع كثرية من املوسيقى .

 املوسيقيون أكرث اهتامماً بالنسبة يل عن ممثيل الدراما .

 تذكر القصائد أو األشعار الغنائية سهل بالنسبة يل .

 القسم الثاين إجاميل 
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 (القسم الثالث )

 الخاصة يب مرتبة ومنظمة . احتفظ بأدوايت واألشياء

 اتجاهايت نحو مساعدة اآلخرين تسري خطوة خطوة .

 حل املشكالت سهل بالنسبة يل .

 اشعر باإلحبا  عندما أتعامل مع أشخاص غري منظمني .

 استطيع القيام بعمليات حسابية رسيعة وكاملة يف رأيس .

 األلغاز التي تتطلب االستدالل ممتعة بالنسبة يل .

 يع القيام بالواجبات إال إذا كان كل األسئلة قد تم اإلجابة عنها .ال أستط

 التنظيم يساعد عىل النجاح .

 اعمل بكفاءة عىل برامج الكمبيوتر الخاصة بالجداول االلكرتونية أو قواعد البيانات .

 هناك أشياء قد تكون حساسة بالنسبة يل أوال أرىض عنها .

 إجاميل القسم الثالث 
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 (رابعالقسم ال)

 من املهم أن أجد انفيس دوراً يف األعامل الكبرية .

 استمتع مبناقشة األسئلة التي تدور حول الحياة .

 الدين هام بالنسبة يل .

 متارين االسرتخاء والتأمل عىل قدر كبري من األهمية .

 أحب زيارة املناطق املثرية يف الطبيعة .

 ملعارصون .استمتع بقراءة ما يكتبه الفالسفة القدماء وا

 تعلم األشياء الحديثة يعد أمراً سهالً عندما أفهم القيم التي ورائها .

 اندهش إذا ما كان هناك مناذج أخرى من الحياة الذكية يف الكون .

دراسة التاريخ والثقافات القدمية تسهم يف إعطايئ القدرة عىل رؤية األشياء يف عالقاتها 
 الصحيحة وأهميتها النسبية .

 عندما أشعر بالسالم الداخيل .أمتتع 

 .إجاميل القسم الرابع
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 (القسم الخامس)

 .التفاعل مع اآلخرين أتعلم أفضل من خالل

 أفضل أن أكون األكرث مرحاً دامئاً .

 دراسة الجامعات ميثل أمراً ذو إنتاجية عالية بالنسبة يل .

 .استمتع بحجرات املحادثات ) يف الفصول أو عىل شبكات االنرتنت (

 املشاركة يف السياسة عىل قدر كبري من األهمية .

 .ديو والعروض التليفزيونية ممتعةالرا

 .ال أحب العمل مبفردي

 األندية واألنشطة التي يقوم بها الطالب خارج الفصول الدراسية ممتعة .

 أعطي االهتامم للقضايا االجتامعية وأسبابها ونتائجها .

 اسات أو صنع القرارات .من األهمية أن أشارك يف صنع السي

  .سإجاميل القسم الخام
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 (القسم السادس)

 .استمتع بعمل األشياء بيدي

 الجلوس صامتاً لفرتة طويلة من الوقت يعد أمراً صعباً .

 استمتع مبامرسة الرياضة واأللعاب الخارجية .

 أقدر االتصاالت غري اللفظية مثل لغة اإلشارة .

 قل الكبري .الجسم الكبري مهمك بالنسبة للع

 الفنون والصناعات الحرفية كانت ممتعة يف الوقت املايض .

 التعبري من خالل الرقص يعد أمراً جميالً .

 أحب العمل باستخدام أدوات .

 أحب منط الحياة النشيطة .

 أتعلم من خالل العمل .

 إجاميل القسم السادس 

  



53 

 

 

 (القسم السابع)

 .عاتاملوضو استمتع بقراءة كل أنواع املواد و 

 الحظات يساعد يف الفهم والتذكرأخذ امل

 التزم باالتصال بأصدقايئ من خالل الخطابات أو الربيد االلكرتوين .

 .نسبة يل أن أوضح أفكاري لآلخرينمن السهل  بال

 .احتفظ بالجريدة

مثل الكلامت املتقاطعة والكلامت  التي تعتمد عىل الحروف والكلامت األلغاز
 وتحتاج لرتتيب ممتعة .املختلطة بغري نظام 

 .أكتب بكل سعادة

 اللغات األجنبية شيقة بالنسبة يل .

استمتع باللعب بالحروف مثل ترتيب أحرف كلمة ما بهدف تشكيل كلمة جديدة أو 
 .لحروف األوىل يف كلمتني أو أكرثتبديل ا

 متثل املناظرات واملحادثات العامة أنشطة أحب أن أشارك فيها .

 .ابعإجاميل القسم الس
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 (القسم الثامن)

 .يد عىل وعي مبعتقدايت األخالقيةأنا بكل تأك

 أتعلم أفضل حينام يكون عندي ارتبا  عاطفي باملوضوع .

 اإلنصاف مهم جداً بالنسبة يل .

 اتجاهايت تؤثر يف تعلمي .

 قضايا العدالة االجتامعية تحظى باهتاممايت .

 الجامعي .العمل الفردي ميكن أن يكون منتجاً عن العمل 

 أحتاج أن أعرف ملاذا ينبغي أن أفعل اليشء قبل أن أوافق عىل عكله .

 من جهدي . %400عندما أصدق أ، اعتقد يف يشء ما أعطيه 

 أحب أن أكون ضمن أحد أسباب مساعدة اآلخرين .

 أرغب يف االحتجاج أو توقيع التامس لتصحيح الخطأ .

 .إجاميل القسم الثامن
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 (القسم التاسع)

 

 .كن أن أتخيل األفكار يف عقيلمي

 .إعادة ترتيب الحجرة ممتع يل

 .بابتكار فن يستخدم وسائط متعددةأمتتع 

 .لبيانيةأتذكر جيداً من خالل استخدام الرسوم واألشكال ا

 .اء ميكن أن يكون مرضياً وممتعاً فن األد

 .الجداول االلكرتونية عظيمة يف عمل الخرائط والرسوم البيانية والجداول 

 .ثية األبعاد تعطيني متعة كبريةاألشكال واأللغاز الثال 

 ثارة .أو است  املوسيقى من خالل ) الفيديو/ الفيديو كليب ( تجعلني أكرث تحفزاً 

 .عي األشياء عىل هيئة صورة عقليةميكن أن أتذكر أو استد

 .يد يف قراءة الخرائط واملطبوعاتأنا ج

  .إجاميل القسم التاسع
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 ( 2ملحق ) 

 تبار التحصيل يف القراءةاخ

فل حقوق الط –عزيزيت التلميذة درست موضوعات القراءة التالية : حقوق اإلنسان 
 .ختبار تحصييل حول هذه املوضوعاتالقس ن وفيام ييل ا –

الرجا اإلجابة عن جميع األسئلة وعدم ترك سؤال بدون إجابة ، اعلمي عزيزيت  
 .البحث يف  ستعمل إال يف حدود اإلفادة منهاأن نتيجتك يف هذا االختبار رسية وال ت

 الرجا سجيل بياناتك التالية:

 الفصل :....................  االسم : .................

 السؤال األول :من درس ) حقوق اإلنسان ( 

" أما موقف اإلسالم من التكافل االجتامعي وحق اإلنسان يف أن يعيش يف مستوى الئق 
نسان وتطور يف مختلف العصور . . فلن يجد خرياً مام أعلنه اإلسالم ، فمهام تقدم اإل 

 يف هذا الشأن ، فقد جعل عىل الدولة رعاية كل فرد فيها .........."

 متى صدر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان وما أهم مبادئه ؟ -4 

 ما املقصود بالتكافل االجتامعي ، وما دور فرضه الزكاة يف تحقيقه ؟ -2

 وضحي مفهوم التكافل االجتامعي عىل مستوى أرستك ؟ -3

 ما أهم األفكار التي تناولها درس حقوق اإلنسان .  -4

 اكتبي فقرة واحدة من أربعة سطور ،وضحي فيها أهم حقوق اإلنسان يف اإلسالم. -2

 ما رأيك يف مدى تطبيق ما جاء يف إعالن حقوق اإلنسان،وما سبب هذا الرأي ؟ -4
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 : لثاين :  من درس حقوق الطفلا السؤال

"" وقد رأى كثري من الدارسني واملهتمني بشئون الطفولة والشباب أن هذا اإلعالن 
العاملي لحقوق اإلنسان مقرص يف حق الطفل ، فقد اتجهت أغلب مواده إىل االهتامم 

 بحقوق البالغني دون تركيز مفصل عىل حقوق األطفال .............."

 عالن العاملي لحقوق الطفل ؟متى صدر اإل  -4 

 ملاذا صدر اإلعالن العاملي لحقوق الطفل ؟ -2

 ما واجب الوالدين تجاه أبنائهم مجرد والدتهم ؟

اهتم اإلعالن العاملي لحقوق الطفل لحامية الطفل من اإلهامل و االستغالل. اذكري 
 بعض أمثلة عىل ذلك ؟

 اكتبي فقرة عن دور املهتمني بحقوق الطفل .

 لوطن العريب مهد الديانات " ما رأيك يف هذه املقولة وملاذا ؟" ا

 

 : السؤال الثالث : من درس" القدس

" وإذا كانت القدس إحدى املدن التليدة العريقة يف العامل ، فإنها تتميز عن غريها 
 بقدسيتها ومكانتها العالية عند أصحاب الرساالت الساموية حيث يؤمونها جميعا 

 وأين تقع ؟ ما معنى القدس

قارين بني موقف املسلمني من غري املسلمني عند تحرير القدس يف عهد عمر بن الخطاب 
 وموقف اليهود من املسلمني هذه األيام ؟

 ما تصورك عن كيفية التعامل مع اليهود يف هذه األيام ؟ -3

 ما سبب إثارة اليهود للقالقل عند دخول املسيح للقدس ؟ -4

 ر يف إقامة وطن لليهود بفلسطني ؟ما رأيك يف وعد بلفو 
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 ( 3ملحق ) 

 اختبار الفهم القرايئ

 

 عزيزيت التلميذة /........................

بني يديك اختبار يقيس قدرتك عىل فهم املقروء فعليك عزيزيت التلميذة قراءة القطعة 
ألسئلة ابتأٍن وترٍو مع إعامل عقلك يف املعاين املتضمنة ، لتتمكني من اإلجابة عن 

 التالية لها.

 اعلمي عزيزيت الطالبة أن درجات هذا االختبار ال تستعمل إال يف نطاق البحث العلمي 

 بيانات أساسية :

 الفصل : .....................  االسم :........................

 اقريئ ما ييل ثم أجيبي عن األسئلة التالية :

 الرتبية الصحية

ب إىل املعلومات الصحية ، والعادات الغذائية السليمة ، كام يعاين يفتقر كثري من الشبا
الكثريون من املامرسات الصحية املمنوعة ، والعادات الضارة يف األكل والسهر ؛ مام 
يسبب كثرياً من العيوب الُخلقية والجسمية؛ بل تصل هذه املامرسات الخاطئة إىل 

واستعامل املهدئات ، كام ينعكس ذلك  إدمان التدخني وتعاطي املسكرات واملخدرات ،
ختلفة من سة األنواع املكله يف ضعف اللياقة البدنية التي يحتاج إليها الشباب يف مامر

 .الرياضة

ولذلك كله تبذل الدول جهدها يف عمليات التحصني والوقاية ، وسّن القوانني املعاقبة 
اج البدنية يعجز عن اإلنت للمامرسات غري الصحيحة ؛ ألن الفرد الذي يفتقد السالمة

وعن التحصيل الدرايس والتكيف االجتامعي ، وتحمل مسؤوليات الحياة الخاصة 
والعامة ، كام أن الدول املتقدمة جعلت العناية الصحية وتوفري أقىص الخدمات 
الصحية حقاً لكل مقيم ووافد إليها مثل حقه يف الحياة ، ألن يف سالمة األفراد سالمة 

  .جسام الخالية من األمراض والعللادة لإلنتاج، وبناَء لأل للدولة وزي



59 

 

 

لذلك كله جعل اإلسالم من واجبات الوالدين تقديم البيئة الصحية السليمة لألبناء ، 
من مسكن صالح ، وغذاء جيد ، وكساء حسن ، وحذرهام من التهاون يف تقديم كل 

قرآن يوجه الوالد ) وعىل أمر يضمن اإلعداد الجسمي السليم للناشئة ، فإذا كان ال
املولود له رزقهن وكسوتهن باملعروف ( فالرسول صىل هللا عليه وسلم يقول ) كفى 

 باملرء إمثاً أن يضيع من يقوت (

وكتب السنة املطهرة مألى بتوجيهات الرسول صىل هللا عليه وسلم فيام يتعلق 
مم وضوء ، والغسل ، والتيبالقواعد الصحية يف األكل والنوم ، والرشب ، والتيامن ، وال

وتقليم األظافر ، وآداب الطعام والرشب ، وطريقة لبس الثياب ، واملحافظة عىل نظافة 
 الجسم ، والسواك وغري ذلك من الكثري املتعلق بالرتبية الصحية .

كام أن السنة حافلة بهديه صىل هللا عليه وسلم يف الوقاية من األمراض املعدية ، وعدم 
 س للهالك بعدم إتباع قواعد الصحة العامة تعريض النفو 

 ما معنى الكلامت التالية التي وردت يف املقال :  -4

 العلل : .........

 املطهرة : ..........

 املامرسات :.............

 التهاون :............

 توجيهات :...............

 اذكري الفكرة العامة التي تناولها املوضوع السابق . -2

 اكتبي األفكار الضمنية التي ميكن استنتاجها ومل يرصح بها الكاتب . -3

 ما الهدف من هذا املوضوع  من وجهة نظرك؟ -4

 ما القيم املستفادة من املوضوع السابق ؟ -2

  



61 

 

 

 ( 4ملحق ) 

دروس القراءة معدة باسرتاتيجيات وفقاً للذكاءات املتعددة لتلميذات الصف الثالث 
 اإلعدادي

 

 لميذات :كتيب الت

 مجموعة حل املشكالت

 مجموعة التعلم التعاوين

 دليل املعلم باسرتاتيجيات :

 حل املشكالت.

 التعلم التعاوين.

 تحديد األهداف.

 إعداد

 د/ هدى مصطفى محمد عبد الرحمن

 أستاذ مساعد طرق تدريس اللغة العربية

 جامعة سوهاج

 كتيب التلميذات

 لدروس القراءة للصف الثالث اإلعدادي

 إعداد

 د/ هدى مصطفى محمد عبد الرحمن

 أستاذ مساعد طرق تدريس اللغة العربية

  جامعة سوهاج
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 :أوالً : مجموعة حل املشكالت 

 :الوحدة األوىل ) حقوق اإلنسان (

 :الدرس األول : إعالن حقوق اإلنسان

 مرحلة ابحث :

ن " اإلنسااطرحي األسئلة التي ميكن أن تخطر يف بالك إذا ما ذكرت مقولة" حقوق 
 ومقولة ) إعالن حقوق اإلنسان (

 سجيل األسئلة التي تشغل بالك:

 مرحلة حل :

 حاويل اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها باللجوء إىل معلمك .

 مرحلة أبدع :

 نظمي إجابتك وسجيل أهم ما ميكن تسجيله يف صورة استنتاجات .

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ثورة الفرنسية ؟ما شعار ال

 متى صدر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟

 اذكري أهم مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟

 أيهام أقدم إعالن اإلسالم لحقوق اإلنسان أم إعالن فرنسا؟ وعالم يدل ذلك؟

 ما موقف اإلسالم من حرية العقيدة ،مع ذكر مثال يؤيد ما تقولني ؟

 اً كثرية ؟ملاذا جعلنا هللا شعوب

 ما مقياس املفاضلة بني الناس كام جاء يف اآليات ؟

  ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟ 
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 مرحلة ابحث :

اقريئ وثيقة حقوق اإلنسان وحددي ما جاء فيها يخص الطفل ، ثم انظري الصور التي 
ك عند سامعك " أمامك فكري أين حقوق الطفل واطرحي األسئلة التي تشغل بال

 حقوق الطفل ".

 

 بالك: سجيل األسئلة التي تشغل

 مرحلة حل :

 حاويل اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها باللجوء إىل معلمك .

 مرحلة أبدع :

  نظمي إجابتك وسجيل أهم ما ميكن تسجيله يف صورة استنتاجات .

http://www.atfalak.com/post_details.php?id=257&cat=11&scat=0&
http://www.atfalak.com/post_details.php?id=257&cat=11&scat=0&
http://www.atfalak.com/post_details.php?id=23&cat=11&scat=0&
http://www.atfalak.com/post_details.php?id=23&cat=11&scat=0&
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 :مرحلة : شارك 

تباديل وزميالتك الحوار حول أهم االستنتاجات التي توصلنت إليها ، أقرأن الدرس من 
ثم اطرحن أسئلة عام شغلكن فيام ورد يف الدرس مع دراسة أهم الكتاب املدريس 

 الكلامت الجديدة وأهم ما ورد يف الدرس من أفكار  .

 الكلامت الجديدة :

 أفكار الدرس : 

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما أهم الحقوق االجتامعية التي أبرزها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟  -4

 ى اهتامم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالطفولة ؟ما مد -2

 ملاذا فكر املهتمون بشئون الطفل يف إصدار إعالن عاملي خاص بالطفل ؟

 ما أهم مبادئ إعالن حقوق الطفل ؟

 متى صدر اإلعالن أعاملي لحقوق الطفل ؟

 ملاذا أصدرت الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العريب ؟

 ضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب ؟ما أهم الحقوق التي ت
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 الدرس الثالث : القدس

 

 مرحلة ابحث :

اطرحي األسئلة التي ميكن أن تخطر يف بالك إذا ما ذكرت كلمة" القدس "سجيل األسئلة 
 التي تشغل بالك:

 مرحلة حل :

 حاويل اإلجابة عن األسئلة التي تم طرحها باللجوء إىل معلمك .

 مرحلة أبدع :

 ك وسجيل أهم ما ميكن تسجيله يف صورة استنتاجات .نظمي إجابت

 الكلامت الصعبة :

 أهم األفكار :.

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما معنى كلمة القدس ؟ وما املشاعر التي يثريها اسم القدس ؟  -4

 أين تقع القدس ، ومتى نشأت ؟  -2

 ؟ ومتى كانت نهايتهم ؟ما أول محاولة لبني إرسائيل لالستيالء عىل القدس 

 ماذا تعرفني عن العهدة العمرية ؟

 متى دهم الصليبيون القدس وملاذا ؟

 ؟ 4847ملاذا تدفق اليهود عىل فلسطني فيام بعد 

 متى بني املسجد األقىص ، وملاذا له مكانة عند املسلمني ؟
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 ثانياً : مجموعة التعلم التعاوين

 الوحدة األوىل : حقوق اإلنسان

 األول : إعالن حقوق اإلنسانالدرس 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : وثيقة ، شعار ، سواسية ، متكافئة............

 تذكر شعار وثيقة حقوق اإلنسان .

 تذكر بعض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .

 ز باإلسالم ومبادئه يف الحرية .تعت

 تحدد بعض حقوق اإلنسان التي كفلها اإلسالم مثل : التعليم ، التكافل االجتامعي ،.

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

عزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء األول من املوضوع من بداية  
حتى ويجب أن يكون التعليم يف مراحله األوىل  س .) يف السادس والعرشين من أغسط

 واألساسية مجانا .(

عزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص 
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 تنص :    وثيقة :  

 أصدرت :   شعار :  

 سواسية :         تطوير :  

 عبري :الت       متكافئة : 

  جمع شعار :   جمع وثيقة :
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حاولن قراءة الجزء األول مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

 عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن  يف فقرة واحدة .

....................................................................................................................
....................................................................................................................

........................ 

 أجيبي عن األسئلة التالية :

 ورة الفرنسية ؟ما شعار الث

 متى صدر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟

 اذكري أهم مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟

عزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء الثاين من املوضوع من بداية 
 ) والحقيقة التي ينبغي.. حتى وينتهزون الفرص إلضعافها ( .

تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص  عزيزايت التلميذات
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 ينبغي :    الحقيقة :

 اعتناقه :    يحمل :

 مكفولة :     العقيدة :

 ارعهم :       عد :

 الإكراه :     أرفق:

        الغي :
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ها فكار الرئيسة التي يعرب عنحاولن قراءة الجزء الثاين مرة ثانية واستخلصن أهم األ 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

 عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن  يف فقرة واحدة .

....................................................................................................................
....................................................................................................................

........................ 

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 أيهام أقدم إعالن اإلسالم لحقوق اإلنسان أم إعالن فرنسا ؟ وعالم يدل ذلك ؟

 سالم من حرية العقيدة ،مع ذكر مثال يؤيد ما تقولني ؟ما موقف اإل

 ما أسباب الغزوات والفتوحات اإلسالمية ؟

عزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء الثالث من املوضوع من 
 بداية ) ومن أهم الحقوق حتى نهاية الدرس (

اص ، واستعن بالقاموس الخ عزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 جنس :    مفاضلة  :

 فرضاً :       التقوى :

 أرشد إليه :       إضافة :

 التكافل :     التسابق :

 تخصيص :      تحصله :

 املجال :        تذكرة :

        جمع املجال :    جمع الشأن
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انية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها حاولن قراءة الجزء الثالث مرة ث
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

احدة يف فقرة و  فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكنعزيزايت التلميذات عربن عام 
....................................................................................................................

....................................................................................................................
........................ 

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما مفهوم التكافل االجتامعي يف اإلسالم ؟

 رية ؟ملاذا جعلنا هللا شعوباً كث

 ما مقياس املفاضلة بني الناس كام جاء يف اآليات ؟

  ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟ 
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون الطالبة قادرة عىل أن :

 ...تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل: أبرز ، الرفاهية، تعزيز ، ينعم ............ -

 تحدد أوجه القصور يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان . -

 تذكر أسباب إصدار اإلعالن العاملي لحقوق الطفل . - 

        تذكر بعض مبادئ حقوق الطفل . -

 ترشح ما تعرفه عن ميثاق حقوق الطفل العريب . - 

 تحدد بعض الحقوق التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب . - 

 ن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .تجيب ع -

عزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص 
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 عقب :                  أبرز :

 التمييز:     الحرب العاملية الثانية :

 تنمي :       الرفاهية :

 فقرة :      تعزيز :

 مفصل :               ينعم :

 اكتساب :              بزعم :
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       املنصوص عليها :

 جمع فقرة :       جمع :عقب :

 مضاد التمييز :     مضاد أبرز :

 مضاد مفصل :    مضاد تنمي :

حاولن قراءة الجزء األول مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 ذه األفكار :هذا الجزء ولتكن ه

 عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن يف فقرة واحدة.

 أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما أهم الحقوق االجتامعية التي أبرزها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟

 ما مدى اهتامم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالطفولة ؟

تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص عزيزايت التلميذات 
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 تتاح:      اعرتافاً :

 تتسم :       روحياً:

 مزايا :       نهيئ :

 املأوى :       مينح :

 سوية :     يحظى :

 رضوب :     وقاية :

 مفرد رضوب :     مفرد مزايا :

 جمع حرفة :     جمع املأوى :

  سوية :             مضاد مينح :
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حاولن قراءة الجزء الثاين مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

 عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن يف فقرة واحدة .

....................................................................................................................
....................................................................................................................

........................ 

 التالية :التقويم : أجيبي عن األسئلة 

 ملاذا فكر املهتمون بشئون الطفل يف إصدار إعالن عاملي خاص بالطفل ؟

 ما أهم مبادئ إعالن حقوق الطفل ؟

 متى صدر اإلعالن أعاملي لحقوق الطفل ؟

وع من ضعزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء الثالث من املو 
 رس (حتى نهاية الد بداية ) وقد أصدرت الدول
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عزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص 
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

       مهد:    ميثاق :

 الحضارات :      موطن :

 كفالة :     القيم :

 املوضوعي :    حد أدىن :

 سبيل :     استثامر:

 تنسيق :     تضطلع :

 األسمى :      موارده :

 مفرد  الجهود :  مفرد الحضارات :

 مفرد أجيال :      مفرد موارد:

 جمع سبيل :       جمع مهد :

 جمع موطن :    جمع مجال :

حاولن قراءة الجزء الثالث مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

ربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن  يف فقرة واحدة عزيزايت التلميذات ع     
.................................................................................................................... 

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 يب ؟ملاذا أصدرت الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العر 

 ما أهم الحقوق التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب ؟
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 الدرس الثالث : القدس

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : القدس ، يثري ، أسمى ، املنهل ، التليدة 

 تتعرف عىل موقع مدينة القدس.

 كر تاريخ عروبة مدينة القدس .تذ 

 تحدد زمن وأسباب اليهود يف فلسطني  .

 تقدر مكانة القدس الدينية يف نفوس أصحاب األديان .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

من بداية   ععزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء األول من املوضو 
 ى يومنا هذا (.إىل حت)القدس ما أجملها 

عزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخاص 
 بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه .

 يثري :    القدس :

 أعذب :    أسمى :

 ملتقى :    موطن :

 املقدس :    املنهل :

 التليدة :    نهلت :

  انبثاق :   العريقة :
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 تواىل :  أسهمت :

 عهد :    غريين :امل

 بطون :          بادئ ذي بدء :

 مفرد بطون :     العهد القديم :

 جمع املنهل :     جمع  موطن:

 مضاد التليدة :     جمع التليدة :

      مفرد املغريين :

حاولن قراءة الجزء األول مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 ذه األفكار :هذا الجزء ولتكن ه

 عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن  يف فقرة واحدة .

....................................................................................................................
....................................................................................................................

........................  
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 أجيبي عن األسئلة التالية : 

 ما معنى كلمة القدس ؟ وما املشاعر التي يثريها اسم القدس ؟ -

 أين تقع القدس ، ومتى نشأت ؟ -

من بداية  عالجزء الثاين من املوضو عزيزيت التلميذة بالتعاون مع زميالتك قومي بقراءة 
 حتى يعود الحق أصحابه  (  ) ولقد تعاقبت القرون

 القرون :     تعاقبت :

 اغتصابها :       الغزاة :

 القالقل :     اجتثاث :

 تالىش :        لبث :

 مامرسة :     حظروا :

 الوثيقة :    عقيدتهم :

 تشهد :      جسيمة :

 لية :االمربيا     هائالً :

 أخطبو  :

 مفرد القالقل :    مفرد الغزاة :

 مضاد اقتالع :    جمع جسيمة :

 مضاد تالىش :

حاولن قراءة الجزء الثاين مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

 احدة .يف فقرة و   عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن
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 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما أول محاولة لبني إرسائيل لالستيالء عىل القدس ؟ ومتى كانت نهايتهم ؟

 ماذا تعرفني عن العهدة العمرية ؟

 متى دهم الصليبيون القدس وملاذا ؟

 ؟ 4847ملاذا تدفق اليهود عىل فلسطني فيام بعد 

ع من و عاون مع زميالتك قومي بقراءة الجزء الثالث من املوضعزيزيت التلميذة بالت
 .. حتى نهاية الدرس (بداية ) وإذا كانت القدس

 صعزيزايت التلميذات تناقشن حول معاين الكلامت التالية ، واستعن بالقاموس الخا
 .بكلامت الوحدة الذي تم توزيعه

 قيم :  يؤمونها :

 الرحال :   مكانة :

     إماما :  إرساء :

 نوه : معراج :

 مفرد الرحال : مفرد قيم :

 جمع إمام :

حاولن قراءة الجزء الثالث مرة ثانية واستخلصن أهم األفكار الرئيسة التي يعرب عنها 
 هذا الجزء ولتكن هذه األفكار :

عزيزايت التلميذات عربن عام فهمنت من الجزء املقروء بأسلوبكن  يف فقرة واحدة      
....................................................................................................................

....................................................................................................................
........................  
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 جيبي عن األسئلة التالية :التقويم : أ 

 متى بني املسجد األقىص ، وملاذا له مكانة عند املسلمني ؟

ما املقصود بقوله صىل هللا عليه وسلم " ال تشد الرحال " ؟ وما املساجد الثالثة وأين 
 تقع ؟

 ماذا أفادت التعبريات التالية:"يحاولون اغتصابها واجتثاث جذورها العربية "

 يهود إثارة القالقل واملتاعب يف وجهه "" حاول ال       

 " إخطبو  االمربيالية العاملية "      

 " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد "     

 ثالثاً : مجموعة تحديد األهداف

 الوحدة األوىل : حقوق اإلنسان

 الدرس األول : إعالن حقوق اإلنسان

 ملاذا تدرسني حقوق اإلنسان ؟ -س 

 .اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ا السؤال اقريئ الديباجة يفلإلجابة عن هذ

كلف تلميذاتك بقراءة الديباجة فقط والتي تشري إىل إلزام الدول املوقعة عىل اإلعالن 
 .دارسبنرش هذه الوثيقة ومن وسائل النرش إعالمها للتالميذ بامل
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وسجيل الناتج  عزيزيت التلميذة حاويل إنجاز األهداف كام هي موضحة بالجدول
 وراقبي الوقت وسجيل الزمن الفعيل الذي تم فيه إنجاز كل هدف :

 الناتج الهدف م
الزمن 
 املتوقع

الزمن 
 الفعيل

اقرتاح أسئلة تدور  4
 حول عنوان الدرس

 2  

التعرف عىل معاين  2
 الكلامت الجديدة :

وثيقة ،  تنص ،  شعار ، أصدرت  
تطوير ، سواسية ،  متكافئة ، 

بري ، جمع وثيقة ،  جمع التع
شعار ،الحقيقة ، ينبغي ، يحمل  
 اعتناقه ،  مكفولة ، عد ، ارعهم
أرفق ،ال إكراه ، تبني ، الرشد ، 

الغي ، مفاضلة  ، جنس، التقوى  
فرضاً ، إضافة، أرشد إليه ، 

مكانة ، حثاً ، التسابق ،  التكافل 
تطور ، الشأن ، تحصله  

 تخصيص ، تذكرة ، املجال .

 

40  

  40  صياغة األفكار   3
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أجيبي عن األسئلة  4
 التالية:

 ما شعار الثورة الفرنسية ؟-4

متى صدر اإلعالن العاملي -2
 لحقوق اإلنسان ؟

اذكري أهم مواد اإلعالن -3
 العاملي لحقوق اإلنسان ؟

أيهام أقدم إعالن اإلسالم -4
لحقوق اإلنسان أم إعالن فرنسا 

 ؟ وعالم يدل ذلك ؟

موقف اإلسالم من حرية ما -2
العقيدة ،مع ذكر مثال يؤيد ما 

 تقولني ؟

ما أسباب الغزوات -4
 والفتوحات اإلسالمية؟

ما مفهوم التكافل االجتامعي -7
 يف اإلسالم ؟

 ملاذا جعلنا هللا شعوباً كثرية؟-9

ما مقياس املفاضلة بني الناس -8
 كام جاء يف اآليات ؟

ماذا نتعلم من هذا الدرس   -40
 ؟

40  
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 ملاذا صدر إعالن حقوق الطفل ؟ -س 

 لإلجابة عن هذا السؤال اقريئ الديباجة يف إعالن حقوق الطفل .

 الناتج الهدف م
الزمن 
 املتوقع

الزمن 
 الفعيل

اقرتاح أسئلة تدور  4
 حول عنوان الدرس

 2  

التعرف عىل معاين  2
 الكلامت الجديدة :

،الحرب العاملية  أبرز ، عقب
الثانية، التمييز ،الرفاهية ، تنمي 

فقرة ، ينعم ،  مفصل    تعزيز
بزعم ،  اكتساب ، املنصوص 

 تتاح، روحياً  ،      عليها ، اعرتافاً 
تتسم ،نهيئ ، مزايا ، 

مينح،املأوى،يحظى، سوية ، 
وقاية ،  رضوب ، القسوة ،   

حرفة ، يعرقل ، يعوق، ميثاق ،  
الحضارات    مهد، موطن ،

القيم،كفالة ، حد أدىن ، 
املوضوع، استثامر، سبيل، 
تضطلع، تنسيق ، الجهود ،  

مجال ، موارده ،  األسمى أجيال  
 تدرك .

40  

  



81 

 

 

  40  صياغة األفكار   3

أجيبي عن األسئلة  4
 التالية

ما أهم الحقوق االجتامعية -4
التي أبرزها اإلعالن العاملي 

 لحقوق اإلنسان ؟

مدى اهتامم اإلعالن  ما-2
العاملي لحقوق اإلنسان 

 بالطفولة ؟

ملاذا فكر املهتمون بشئون -3
الطفل يف إصدار إعالن عاملي 

 خاص بالطفل ؟

ما أهم مبادئ إعالن حقوق -4
 الطفل ؟

متى صدر اإلعالن العاملي -2
 لحقوق الطفل ؟

ملاذا أصدرت الدول العربية -4
 ميثاق حقوق الطفل العريب؟

لحقوق ايت تضمنها ماأهم ا-7
 ميثاق حقوق الطفل العريب؟

40  
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 :دليل املعلم

 مجموعة: حل املشكالت

 الدرس األول : إعالن حقوق اإلنسان

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : وثيقة ، شعار ، سواسية ، متكافئة.....

 تذكر بعض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .

       تعتز باإلسالم ومبادئه يف الحرية .

 ترد عىل من يزعم بأن اإلسالم انترش بالسيف والقوة .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس.

 :طريقة السري يف الدرس 

 درسة ؟التهيئة : اطرح السؤال التايل عىل تلميذاتك : ما حقوقك يف امل
 مرحلة ابحث :

وجه التلميذات لتسجيل األسئلة التي ميكن أن تخطر ببالهن عند ذكر مقولة " حقوق 
 اإلنسان" ، " إعالن حقوق اإلنسان " وميكن أن تكون األسئلة :

 ما أهم حقوق اإلنسان ؟

 ما أول دولة نادت بحقوق اإلنسان ؟

 ما الهيئة املسئولة عن حامية حقوق اإلنسان ؟

 ر األمم املتحدة يف حامية حقوق اإلنسان ؟ما دو 

 ما موقف اإلسالم من حقوق اإلنسان  ؟

  



83 

 

 

 مرحلة حل :

 ساعد تلميذاتك يف اإلجابة عن األسئلة التي طرحنها من خالل املناقشة الشفهية .

 ولتكن اإلجابات :

 أهم حقوق اإلنسان الحرية ، حق التملك ، األمان ، رفض الظلم .

/  9/  24لة نادت وأعلنت وثيقة حقوق اإلنسان واملواطن يف كانت فرنسا أول دو 
4798. 

 األمم املتحدة هي الهيئة الدولية املسئولة عن حقوق اإلنسان .

 4849/  42/  40متثل دور األمم املتحدة يف إصدار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف 
عالن ص . واشتمل اإل فطورت الوثيقة الفرنسية لحقوق اإلنسان وأكملت ما بها من نق

 مادة . 30عىل 

 لقد سبق اإلسالم فرنسا واألمم املتحدة وأعلن حقوق اإلنسان للناس جميعاً ،

 مرحلة أبدع :

 ساعد طالباتك يف صياغة أهم ما توصلن إليه يف صورة استنتاجات .

 . 4798الثورة الفرنسية تعلن حقوق اإلنسان يف  -ولتكن 

 وأهم مبادئه . 4849ان سنةاإلعالن العاملي لحقوق اإلنس

 سبق اإلسالم يف إعالن حقوق اإلنسان .

 اإلسالم مل ينترش بالقوة .

 اإلسالم يساوي بني الناس .

 فرضية التعليم عىل كل فرد .

 موقف اإلسالم من التكافل االجتامعي .
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 األهداف :

 ة قادرة عىل أن :ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذ

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : أبرز ، الرفاهية، تعزيز ، ينعم ..........

 تحدد أوجه القصور يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .

 تذكر أسباب إصدار اإلعالن العاملي لحقوق الطفل .

        تذكر بعض مبادئ حقوق الطفل .

 الطفل العريب . ترشح ما تعرفه عن ميثاق حقوق

 تحدد الهدف من ميثاق الطفل العريب .

 طريقة السري يف الدرس 

 التهيئة : اطرح السؤال التايل عىل تلميذاتك : ماذا تعرفني عن حقوق الطفل؟ 

 مرحلة  البحث :

وجه التلميذات لتسجيل األسئلة التي ميكن أن تخطر ببالهن عند ذكر مقولة " حقوق 
 الطفل " وميكن أن تكون األسئلة : الطفل" ، " إعالن حقوق

 ملاذا تم إصدار اإلعالن العاملي لحقوق الطفل بعد إعالن حقوق اإلنسان ؟

 ما هي بعض حقوق الطفل التي تضمنتها وثيقة حقوق الطفل؟

 ملاذا أصدرت الدول العربية ميثاق حقوق الطفل ؟ ومتى ؟

 ما هي بعض حقوق الطفل التي تضمنتها وثيقة حقوق الطفل؟
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 مرحلة حل :

 ساعد تلميذاتك يف اإلجابة عن األسئلة التي طرحنها من خالل املناقشة الشفهية.

 ولتكن اإلجابات :

 لوجود قصور يف وثيقة إعالن حقوق اإلنسان .

 4849/  42/  40متثل دور األمم املتحدة يف إصدار اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان يف 
إلنسان وأكملت ما بها من نقص . واشتمل اإلعالن فطورت الوثيقة الفرنسية لحقوق ا

 مادة . 30عىل 

 لقد سبق اإلسالم فرنسا واألمم املتحدة وأعلن حقوق اإلنسان للناس جميعاً ،

أهم الحقوق التي أعلنها اإلسالم حرية العقيدة ، واملساواة بني الناس ، وحق املساواة 
 وحق التعليم ، ودعا للتكافل االجتامعي .

 أبدع: مرحلة

 ساعد تلميذاتك يف صياغة أهم ما توصلن إليه يف صورة استنتاجات .

 الحقوق االجتامعية يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان . –ولتكن 

 . 4828 – 44 – 20اإلعالن العاملي لحقوق الطفل يف 

 الدول العربية تصدر ميثاق حقوق الطفل العريب . 

 أهم حقوق ميثاق الطفل العريب . 

 اف املنظمة العربية للطفولة التي أنشأتها الدول العربية .أهد

 مرحلة شارك :

اقرأ مع التلميذات الدرس املقرر ، ثم كلفهن بقراءة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان 
 وتسجيل مدى اهتامم اإلعالن بالطفل ، ليكون محور املناقشة يف الحصة التالية . 
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 الدرس الثالث : القدس

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 .يثري ، أسمى ، املنهل ، التليدة تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : القدس ،

 تتعرف عىل موقع مدينة القدس.

 تذكر تاريخ عروبة مدينة القدس .

 تحدد زمن وأسباب اليهود يف فلسطني  .

 يف نفوس أصحاب األديان .تقدر مكانة القدس الدينية 

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس

 طريقة السري يف الدرس 

 التهيئة : اطرح السؤال التايل عىل تلميذاتك : ماذا تعرفني القدس؟
 مرحلة ابحث :

وجه التلميذات لتسجيل األسئلة التي ميكن أن تخطر ببالهن عند ذكر مقولة " القدس" 
 ن تكون األسئلة :مكانة القدس " وميكن أ 

 أين تقع القدس ؟

 ما أصل مدينة القدس ؟ 

 متى وكيف دخل اليهود القدس ؟

 ملاذا تحتل القدس مكانة خاصة عند املسلمني ؟
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 مرحلة حل :

 ساعد تلميذاتك يف اإلجابة عن األسئلة التي طرحنها من خالل املناقشة الشفهية .

 ولتكن اإلجابات :

 و من البحر املتوسط .كيل 40تقع القدس عىل بعد  

ق . م قبل  300يعود أصل القدس إىل قبيلة عربية قدمية تسمى قبيلة يبوس سنة 
 وجود اليهود بها بألفي عام . 

بإنشاء وطن قومي لليهود  4847بدأ دخول اليهود إىل القدس بعد وعد بلفور لهم يف 
 يف فلسطني وبدأت هجرة اليهود إىل فلسني من كل مكان يف العامل .

 مرحلة أبدع :

 ساعد تلميذاتك يف صياغة أهم ما توصلن إليه يف صورة استنتاجات .

 ولتكن مدينة القدس موطن الرساالت . 

 القدس عربية النشأة.

 محاولة اليهود لدخول القدس منذ عهد الكنعانني .

 العهدة العمرية وغري املسلمني .

 مواجهة صالح الدين للصليبني وتحريره للقدس .

 فور ودولة إرسائيل .وعد بل

 .املكانة الدينية للقدس عند املسلمني

 مرحلة شارك :

اقرأ مع التلميذات الدرس املقرر ، ثم كلفهن بكتابة مقال عن رأيهن فيام يدور عىل 
األرايض الفلسطينية اليوم واجبنا تجاه القدس يف ظل ما قرأن يف الدرس  ويتم اختيار 

  . بعض املقاالت عىل باقي التلميذات
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 مجموعة التعلم التعاوين

 الدرس األول : إعالن حقوق اإلنسان

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : وثيقة ، شعار ، سواسية ، متكافئة ..

 تذكر شعار وثيقة حقوق اإلنسان .

 عاملي لحقوق اإلنسان .تذكر بعض مواد اإلعالن ال

       تعتز باإلسالم ومبادئه يف الحرية .

 ترد عىل من يزعم بأن اإلسالم انترش بالسيف والقوة .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 مهد لتلميذاتك بالسؤال ، ماذا تعرفني عن حقوق اإلنسان ؟

 كلفهن باالطالع عىل وثيقة حقوق اإلنسان 

 وات السري يف الدرس :خط

كلف التلميذات إلنجاز املهمة األوىل والتي تتمثل يف قراءة الجزء األول من الدرس 
  .واستخالص معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض

كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم 
 لف التلميذات بتسجيلها .استخلص األفكار النهائية ك

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء األول من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما 
  كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .
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 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء األول وهي :

 ما شعار الثورة الفرنسية ؟ -س

 اإلخاء والحرية واملساواة .  -ج

 متى صدر اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟-س

  4849/  42/  40يف   -ج

 اذكري أهم مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟ -س

يولد جميع الناس أحراراً متساوين يف الحقوق ،وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً  -ج
 بروح اإلخاء .

 رقة امية متكافئة، دون أي تفكل الناس سواسية أمام القانون ، لهم الحق يف التمتع بح

 لكل شخص حق التملك مبفرده ، أو باالشرتاك مع غريه .

 لكل شخص الحق يف العمل، وله حرية اختياره برشو  عادلة مرضية .

 بذلك عزيزي املعلم يكون تم إنجاز املهمة األوىل ، ولتنتقل إىل الجزء الثاين من الدرس 

تى وينتهزون . حينبغي من بداية ) والحقيقة التيكلفهن بقراءة الجزء الثاين يف الدرس 
 الفرص إلضعافها ( 

 كلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم 
 استخلص األفكار النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .

فهن بالتعبري عن معنى الجزء الثاين من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما كل
  كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .
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 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء الثاين وهي :

 أيهام أقدم إعالن اإلسالم لحقوق اإلنسان أم إعالن فرنسا ؟ وعالم يدل ذلك ؟

 الم لكل ما هو خريأقدم يف إعالن حقوق اإلنسان ، يدل عىل أسبقية اإلساإلسالم  -ج
 .وفضل لإلنسان

 ما موقف اإلسالم من حرية العقيدة ،مع ذكر مثال يؤيد ما تقولني ؟-س

كفل اإلسالم حرية العقيدة ، فلم يستجب رسول هللا )صىل هللا عليه وسلم ( إىل  -ج
رسل الرسول معه قوة ملحاربة قوة لحملهم دعوة طفيل بن عمرو الدويس حني يف أن ي

 عىل اإلسالم ، وقال " عد إىل قومك وارعهم وأرفق بهم ".

 ما أسباب الغزوات والفتوحات اإلسالمية؟-س

 لتأمني الدعوة اإلسالمية من أعدائها الذين يفكرون يف القضاء عليها .

 لثالثة انتقل للمهمة ا بذلك عزيزي املعلم يكون قد تم إنجاز املهم الثانية يف الدرس ،

رس من بداية ) ومن أهم الحقوق حتى نهاية كلفهن بقراءة الجزء الثالث يف الد
 (.الدرس

 .تعانة باملعجم املعد لهذا الغرضكلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالس

كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم 
 ر النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .استخلص األفكا

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء الثالث من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة -
 ما كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .
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 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء الثالث وهي :

 ما مفهوم التكافل االجتامعي يف اإلسالم ؟ -س

التكافل االجتامعي معناه أن يجد الفقري من يكفله وقد جعل اإلسالم الدولة  –ج 
مسئولة عن رعاية كل فرد فيها، ولذلك جعلت ربع ما تحصله الدولة من الزكاة للفقراء 

 واملساكني .

 ملاذا جعلنا هللا شعوباً كثرية ؟-س

 للتعارف  -ج

 ت ؟ما مقياس املفاضلة بني الناس كام جاء يف اآليا-س

 التقوى وخشية هللا. -ج

 ماذا نتعلم من هذا الدرس ؟ -س

 مضمون وثيقة اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان . -ج

 اإلسالم سبق الجميع يف الدعوة لحقوق اإلنسان . 

 تأكيد اإلسالم عىل حق املرأة يف التعليم 
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 األهداف :

 تكون التلميذة قادرة عىل أن :ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن 

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : أبرز ، الرفاهية، تعزيز ، ينعم ................

 تذكر أسباب إصدار اإلعالن العاملي لحقوق الطفل .

        تذكر بعض مبادئ حقوق الطفل .

 ترشح ما تعرفه عن ميثاق حقوق الطفل العريب .

 تي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب .تحدد بعض الحقوق ال

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 مهد لتلميذاتك بالسؤال ، ماذا تعرفني عن حقوق الطفل ؟

 كلفهن باالطالع عىل وثيقة حقوق اإلنسان وبخاصة البنود الخاصة بحقوق الطفل.

 خطوات السري يف الدرس :

همة األوىل والتي تتمثل يف قراءة الجزء األول من الدرس كلف التلميذات إلنجاز امل
 واستخالص معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم 
 استخلص األفكار النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .

ى الجزء األول من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما كلفهن بالتعبري عن معن
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .
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 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء األول وهي :

 ما أهم الحقوق االجتامعية التي أبرزها اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان ؟ -س

 –حق املستوى املعييش الرغد  –حق الراحة  -ألجرعدم التمييز يف ا –حق العمل  –ج 
 حق التعلم والرتبية املنمية للشخصية .

 ما مدى اهتامم اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان بالطفولة ؟ -س

 مل يركز عىل االهتامم بالطفل فاهتمت أغلب مواده بحقوق البالغني . -ج

 درس تنتقل إىل الجزء الثاين من البذلك عزيزي املعلم يكون تم إنجاز املهمة األوىل ، ول

كلفهن بقراءة الجزء الثاين يف الدرس من بداية ) ورأى هؤالء الدارسون...............  
 حتى منوه البدين ،أو العقيل ،أو الخلقي  ( 

 كلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

الثاين من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء 
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .

 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء الثاين وهي :

 ملاذا فكر املهتمون بشئون الطفل يف إصدار إعالن عاملي خاص بالطفل ؟ 

ل فلم يهتم به إال من خالل فقرة ألن اإلعالن العلمي لحقوق اإلنسان أغفل الطف -ج
 واحدة فحاولوا سد النقص يف هذا اإلعالن بإعالن خاص بحقوق الطفل .

 ما أهم مبادئ إعالن حقوق الطفل ؟

حق استمتاع الطفل بوقاية خاصة ، وإتاحة الوسائل املمكنة للنشأة الطبيعية  -ج
ل للنمو يئة املناسبة للطفوالروحية واالجتامعية يف جو من الحرية والكرامة ، تهيئة الب

يف صحة جيدة ، والتمتع مبزايا األمن االجتامعي وذلك مبنح الطفل وأمه الرعاية قبل 
 والدته وبعدها حق الطفل يف الغذاء واملأوى والرياضة والرعاية الطبية .
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 متى صدر اإلعالن العاملي لحقوق الطفل ؟

 . 4828 – 44 – 20يف  -ج

 الثةيف الدرس ، انتقل للمهمة الثقد تم إنجاز املهم الثانية  بذلك عزيزي املعلم يكون

 حتى نهايةرس من بداية ) وقد أصدرت الدول كلفهن بقراءة الجزء الثالث يف الد
 الدرس (

 كلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

ر التي قمن بصياغتها ، ثم كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكا
 استخلص األفكار النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء الثالث من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما 
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .

 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء الثالث وهي :

 درت الدول العربية ميثاق حقوق الطفل العريب ؟ملاذا أص

 إميانا منها بأن رسالتها وديانتها أسبق يف وضع هذه الحقوق .  -ج

 ما أهم الحقوق التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب ؟ 

 حق الطفل يف التنشئة األرسية املستقرة، والنشأة يف صحة وعافية . -ج 

شأ عىل رتبية يف مرحلتي التعليم األسايس وما قبلها لينحق الطفل يف التعليم املجاين وال
 التفكري العلمي املوضوعي .

 حق الطفل يف استثامر وقت الفراغ ، والرتفيه باللعب والرياضة والقراءة . 
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 الدرس الثالث : القدس

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 لكلامت الجديدة مثل : القدس ، يثري ، أسمى ، املنهل ، التليدة تذكر معاين بعض ا

 تتعرف عىل موقع مدينة القدس.

 تذكر تاريخ عروبة مدينة القدس .

 تحدد زمن وأسباب اليهود يف فلسطني  .

 تقدر مكانة القدس الدينية يف نفوس أصحاب األديان .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 د لتلميذاتك بالسؤال ، ماذا تعرفني القدس ؟مه

 كلفهن باالطالع عىل خريطة فلسطني ليتكشفوا موقع مدينة القدس 

 خطوات السري يف الدرس :

كلف التلميذات إلنجاز املهمة األوىل والتي تتمثل يف قراءة الجزء األول من الدرس 
 غرض .واستخالص معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا ال

كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم 
 استخلص األفكار النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء األول من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما 
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .
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 إلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء األول وهي :كلفهن با

 ما معنى كلمة القدس ؟ وما املشاعر التي يثريها اسم القدس ؟

القدس معناها الربكة والطهر ، يثري االسم مشاعر دينية وحنني إىل االرتبا  باألرض  -ج
 مهد الديانات .

 أين تقع القدس ، ومتى نشأت ؟ -س

من البحر املتوسط يف فلسطني ، أسسها اليبوسيون سنة  كيلومرتاً  40تقع عىل بعد  -ج
ق م قبل وجود اليهود فيها بألفي عام وأسموها يبوس ، ثم عرفت باسم العرب  300

 الكنعانني ) أورسامل ( أي مدينة السالم .

 درستنتقل إىل الجزء الثاين من البذلك عزيزي املعلم يكون تم إنجاز املهمة األوىل ، ول

ءة الجزء الثاين يف الدرس من بداية )ولقد تعاقبت القرون حتى يعود الحق كلفهن بقرا 
 أصحابه  ( 

 كلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

م ث كلفهن استخالص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ،
 ات بتسجيلها .استخلص األفكار النهائية كلف التلميذ

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء الثاين من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما 
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .

 كلفهن باإلجابة عن أسئلة التقويم عن الجزء الثاين وهي :

 ما أول محاولة لبني إرسائيل لالستيالء عىل القدس ؟ ومتى كانت نهايتهم ؟

كانت أول محاولة منهم أيام الكنعانني فقد حاولوا طرد الكنعانني منها بعد  -ج
 خروجهم من مرص ، وطردهم منها الرومان وحظروا دخولهم لها .

  ماذا تعرفني عن العهدة العمرية ؟
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هي معاهدة م عمر بن الخطاب بعد دخوله القدس ومنح غري املسلمني فيها األمان  -ج
 عقيدتهم . يف أموالهم ومامرسة

 متى دهم الصليبيون القدس وملاذا ؟

م الستنزاف الرثوات العربية زامني الدفاع عن  4088دهم الصليبيوم القدس عام  -ج
 املسيحية .

 ؟ 4847ملاذا تدفق اليهود عىل فلسطني فيام بعد 

ألن يف هذا العام كان وعد بلفور وزير خارجية بريطانيا لهم بإنشاء وطن قومي  -ج
 يف فلسطني . لليهود

 .لثالثة، انتقل للمهمة ا بذلك عزيزي املعلم يكون قد تم إنجاز املهم الثانية يف الدرس

 .لدرسحتى نهاية ا كلفهن بقراءة الجزء الثالث يف الدرس من بداية )وإذا كانت القدس.

 كلفهن بالتعرف عىل معاين الكلامت باالستعانة باملعجم املعد لهذا الغرض .

ص األفكار الرئيسة ناقشهن حول األفكار التي قمن بصياغتها ، ثم كلفهن استخال 
 استخلص األفكار النهائية كلف التلميذات بتسجيلها .

كلفهن بالتعبري عن معنى الجزء الثالث من الدرس بأسلوبهن ، واطلب منهن قراءة ما 
 كتنب وعليك التصويب ملا جاء خطأ يف كتابتهن .

 قويم عن الجزء الثالث وهي :كلفهن باإلجابة عن أسئلة الت

 متى بني املسجد األقىص ، وملاذا له مكانة عند املسلمني ؟

بني املسجد األقىص بعد املسجد الحرام بأربعني عاماً ، وله مكانة عند املسلمني  -ج
شهراً، وثالث املساجد التي يحج إليها ، ومرسى  47ألنه قبلة املسلمني األوىل ملدة 

  اجه إىل السامء .الرسول الكريم ومعر 



98 

 

 

ما املقصود بقوله صىل هللا عليه وسلم " ال تشد الرحال " ؟ وما هي املساجد الثالثة -س
 وأين تقع؟

ال يتهيأ للسفر الفرد إال لها ، املسجد الحرام مبكة املكرمة ، واملسجد النبوي يف  -ج
 املدينة املنورة ، واملسجد األقىص بالقدس الرشيفة .

 عبريات التالية: "يحاولون اغتصابها واجتثاث جذورها العربية "ماذا أفادت الت-س

 " حاول اليهود إثارة القالقل واملتاعب يف وجهه "

 " إخطبو  االمربيالية العاملية "

 " ال تشد الرحال إال إىل ثالثة مساجد "

 يصور العنف من اليهود وأن أصل العرب كالنبات الثابتة جذوره يف األرض .  -ج

 ليهود ومعادتهم للمسيح عليه السالم .مقاومة ا

 شدة متسك وتشعب االستعامر بفلسطني والقدس .

 قدسية ومكانة املساجد واستحقاقها لبذل الجهد والتهيؤ للسفر إليها .
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 مجموعة تحديد األهداف

 الوحدة األوىل : حقوق اإلنسان

 "الدرس األول : إعالن حقوق اإلنسان"

 األهداف :

 هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :ينبغي بعد دراسة 

 تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : وثيقة ، شعار ، سواسية ، متكافئة ..

 تذكر شعار وثيقة حقوق اإلنسان .

 تذكر بعض مواد اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .

       تعتز باإلسالم ومبادئه يف الحرية .

 م انترش بالسيف والقوة .ترد عىل من يزعم بأن اإلسال 

 تحدد بعض حقوق اإلنسان التي كفلها اإلسالم مثل : التعليم ، التكافل االجتامعي .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 مهد لتلميذاتك بطرح السؤال :

 ملاذا تدرسني حقوق اإلنسان ؟

يف اإلعالن العاملي لحقوق استقبل إجابات التلميذات ، ووجههن لقراءة الديباجة 
اإلنسان للتوصل للهدف من تدريس موضوعات حول حقوق اإلنسان ،وهو النرش 

  .ت هذا اإلعالن يف الدول األعضاءواإلعالم مبحتويا
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 خطوات السري يف الدرس :

كلف طالباتك بكتابة ما يودون التعرف عليه من دراسة هذا املوضوع "إعالن حقوق 
أن تكون املناقشة شفهية وتقوم أنت بتدوين ما يطرحه الطالبات اإلنسان" ، كام ميكن 

من أسئلة ومقرتحات أو كلف تلميذاتك مبلء الجدول التايل وراقبهن يف إنجاز كل 
هدف وتسجيل الناتج بطريقة صحيحة ، وساعدهم يف مراقبة الوقت املستغرق 

 وتسجيله .

 الناتج الهدف م
الزمن 
 املتوقع

الزمن 
 الفعيل

اح أسئلة تدور اقرت  4
 حول عنوان الدرس

ما أول دولة نادت واعرتفت -
 بحقوق اإلنسان  

وماالعالن العاملي لحقوق  
اإلنسان متى صدر وما أهم ما 

 نص عليه ؟ 

ما موقف اإلسالم من حقوق 
 اإلنسان؟

2  

التعرف عىل معاين  2
 الكلامت الجديدة :

تسجل معاين الكلامت 
الجديدة وميكنك االستعانة 

عجم املعد خصيصاً بامل
 لكلامت هذه الوحدة.

40  
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الثورة الفرنسية تعلن حقوق  - صياغة األفكار   3
 . 4798اإلنسان يف 

وق اإلعالن العاملي لحق -
 وأهم مبادئه  4849اإلنسان يف 

اإلسالم سبق العامل يف إعالن  -
 حقوق اإلنسان .

 اإلسالم مل ينترش بالقوة . -

ة بني اإلسالم يقرر املساوا -
الناس جميعاً ، وفرضية 

 التعليم .

يف  التكافل االجتامعي -
 اإلسالم .

 يف االعتزاز بسبق اإلسالم -
 تقرير حقوق اإلنسان

40  
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 اإلخاء والحرية واملساواة .  -4 اإلجابة عن األسئلة: 4

  4849/  42/  40يف  -2

يولد جميع الناس أحراراً  -3
متساوين يف الحقوق ،وعليهم 

عامل بعضهم بعضاً بروح أن ي
اإلخاء، كل الناس سواسية أمام 
القانون ، لهم الحق يف التمتع 
بحامية متكافئة، دون أي 
تفرقة ،لكل شخص حق 

التملك مبفرده ، أو باالشرتاك 
 مع غريه .

اإلسالم أقدم يف إعالن  -4
حقوق اإلنسان ، يدل عىل 
أسبقية اإلسالم لكل ما هو 

 خري وفضل لإلنسان .

فل اإلسالم حرية العقيدة  ك -2
فلم يستجب رسول هللا )صىل 
هللا عليه وسلم( إىل دعوة 

طفيل بن عمرو الدويس حني 
يف أن يرسل الرسول معه قوة 
ملحاربة قوة لحملهم عىل 

اإلسالم ، وقال " عد إىل قومك 
 وارعهم وأرفق بهم ".

لتأمني الدعوة اإلسالمية  -4
      من أعدائها الذين يفكرون

 القضاء عليها .يف 

40  
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التكافل االجتامعي معناه  -7
أن يجد الفقري من يكفله وقد 
جعل اإلسالم الدولة مسئولة 
عن رعاية كل فرد فيها، ولذلك 
جعلت ربع ما تحصله الدولة 
 من الزكاة للفقراء واملساكني .

 للتعارف . -9

 التقوى وخشية هللا. -8

مضمون وثيقة اإلعالن  -40
 ان .العاملي لحقوق اإلنس

يف  اإلسالم سبق الجميع -
 الدعوة لحقوق اإلنسان .

تأكيد اإلسالم عىل حق املرأة  -
 يف التعليم
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 الدرس الثاين : حقوق الطفل

 

 األهداف :

 ينبغي بعد دراسة هذا الدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :

 .....ز ، ينعم ...........تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : أبرز ، الرفاهية، تعزي -

 تحدد أوجه القصور يف اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان .

 تذكر أسباب إصدار اإلعالن العاملي لحقوق الطفل .

        تذكر بعض مبادئ حقوق الطفل .

 ترشح ما تعرفه عن ميثاق حقوق الطفل العريب .

 تحدد بعض الحقوق التي تضمنها ميثاق حقوق الطفل العريب .

 تحدد الهدف من ميثاق الطفل العريب .

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 مهد لتلميذاتك بطرح السؤال :

 ملاذا تدرسني حقوق الطفل ؟

استقبل إجابات التلميذات ، ووجههن لقراءة الديباجة يف اإلعالن العاملي لحقوق 
ق الطفل ، وهو النرش الطفل للتوصل للهدف من تدريس موضوعات حول حقو 

 واإلعالم مبحتويات هذا اإلعالن يف الدول األعضاء .
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 خطوات السري يف الدرس :

، لطفلحقوق ا كلف تلميذاتك بكتابة ما يودون التعرف عليه من دراسة هذا املوضوع 
كام ميكن أن تكون املناقشة شفهية وتقوم أنت بتدوين ما يطرحه التلميذات من أسئلة 
 ومقرتحات أو كلف طالباتك مبلء الجدول التايل وراقبهن يف إنجاز كل هدف وتسجيل

 الناتج بطريقة صحيحة ، وساعدهم يف مراقبة الوقت املستغرق وتسجيله .

 الناتج الهدف م
الزمن 
 املتوقع

الزمن 
 الفعيل

اقرتاح أسئلة تدور حول  4
 عنوان الدرس

ملاذا صدر إعالناً خاصاً بحقوق -
 الطفل ؟

 ما أهم حقوق الطفل ؟ -

ما موقف الدول العربية من -
 حقوق الطفل ؟

2  

التعرف عىل معاين  2
 الكلامت الجديدة :

تسجل معاين الكلامت الجديدة 
وميكنك االستعانة باملعجم املعد 
 خصيصاً لكلامت هذه الوحدة.

40  
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أبرز الحقوق االجتامعية يف  - صياغة األفكار   3
 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان.

املهتمون بشئون الطفل  -
يصدرون اإلعالن العاملي لحقوق 

 الطفل .

أهم مبادئ اإلعالن العاملي  -
 لحقوق الطفل .

الدول العربية تصدر ميثاق  -
 حقوق الطفل العريب .

أهم حقوق ميثاق الطفل العريب  -
. 

أهداف املنظمة العربية للطفولة  -
 التي أنشأتها الدول العربية .

40  
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عدم التمييز يف  –حق العمل  -4 جابة عن األسئلة:اإل  4
حق املستوى  –حق الراحة  -األجر

حق التعلم  –املعييش الرغد 
 والرتبية املنمية للشخصية .

مل يركز عىل االهتامم بالطفل  -2
فاهتمت أغلب مواده بحقوق 

 البالغني .

ألن اإلعالن العلمي لحقوق -3
اإلنسان أغفل الطفل فلم يهتم به 

 من خالل فقرة واحدة فحاولوا إال
سد النقص يف هذا اإلعالن بإعالن 

 خاص بحقوق الطفل .

حق استمتاع الطفل بوقاية -4
خاصة ، وإتاحة الوسائل املمكنة 
للنشأة الطبيعية والروحية 
واالجتامعية يف جو من الحرية 
والكرامة ، تهيئة البيئة املناسبة 
للطفل للنمو يف صحة جيدة ، 

زايا األمن االجتامعي والتمتع مب
وذلك مبنح الطفل وأمه الرعاية 
 يف قبل والدته وبعدها حق الطفل

الغذاء واملأوى والرياضة والرعاية 
 الطبية .

 . 4828 – 44 – 20يف  -2

إميانا منها بأن رسالتها وديانتها  -4
 أسبق يف وضع هذه الحقوق .

حق الطفل يف التنشئة األرسية  -7
 ية  صحة وعافملستقرة، والنشأة يفا

40  
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حق الطفل يف التعليم املجاين -
والرتبية يف مرحلتي التعليم 
األسايس وما قبلها لينشأ عىل 

 التفكري العلمي املوضوعي .

حق الطفل يف استثامر وقت  -
الفراغ ، والرتفيه باللعب والرياضة 

 والقراءة .
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 الدرس الثالث : القدس

 

 األهداف :

 لدرس أن تكون التلميذة قادرة عىل أن :ينبغي بعد دراسة هذا ا

 .يثري ، أسمى ، املنهل ، التليدة تذكر معاين بعض الكلامت الجديدة مثل : القدس ،

 تتعرف عىل موقع مدينة القدس.

 تذكر تاريخ عروبة مدينة القدس .

 تحدد زمن وأسباب اليهود يف فلسطني  .

 .تقدر مكانة القدس الدينية يف نفوس أصحاب األديان 

 تجيب عن بعض األسئلة حول موضوع الدرس .

 التهيئة : 

 مهد لتلميذاتك بطرح السؤال :

 ملاذا ندرس موضوعات عن فلسطني والقدس ؟

استقبل إجابات التلميذات ، ووجههن لدراسة خريطة فلسطني وتوضيح موقع القدس 
 عليها وموقع فلسطني من األمة العربية .

 خطوات السري يف الدرس :

يذاتك بكتابة ما يودون التعرف عليه من دراسة هذا املوضوع "القدس" ، كام كلف تلم
ميكن أن تكون املناقشة شفهية وتقوم أنت بتدوين ما يطرحه التلميذات من أسئلة 

يل يف إنجاز كل هدف وتسجذاتك مبلء الجدول التايل وراقبه ومقرتحات أو كلف تلمي
 الوقت املستغرق وتسجيله .الناتج بطريقة صحيحة ، وساعدهم يف مراقبة 
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 الناتج الهدف م
الزمن 
 املتوقع

الزمن 
 الفعيل

اقرتاح أسئلة تدور حول  4
 عنوان الدرس

 ما معنى كلمة القدس ؟ -

كيف استوطن اليهود يف القدس  -
 ؟

ملاذا تحتل القدس مكانة عند  -
 أصحاب األديان؟

2  

التعرف عىل معاين  2
 الكلامت الجديدة :

الكلامت الجديدة تسجل معاين 
وميكنك االستعانة باملعجم املعد 
 خصيصاً لكلامت هذه الوحدة.

40  

 مدينة القدس موطن الرساالت . صياغة األفكار   3

 القدس عربية النشأة.

محاولة اليهود لدخول القدس 
 منذ عهد الكنعانني .

 العهدة العمرية وغري املسلمني .

مواجهة صالح الدين للصليبني 
 للقدس .وتحريره 

 وعد بلفور ودولة ارسائيل .

املكانة الدينية للقدس عند 
 املسلمني

40  
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القدس معناها الربكة والطهر ،  -4 اإلجابة عن األسئلة: 4
يثري االسم مشاعر دينية وحنني 

إىل االرتبا  باألرض مهد 
 الديانات .

كيلومرتاً من  40تقع عىل بعد  -2
البحر املتوسط يف فلسطني ، 

ق م  300اليبوسيون سنة  أسسها
قبل وجود اليهود فيها بألفي عام 
وأسموها يبوس ، ثم عرفت باسم 

) أورسامل ( أي  العرب الكنعانني
 مدينة السالم 

كانت أول محاولة منهم أيام -3
الكنعانني فقد حاولوا طرد 

الكنعانني منها بعد خروجهم من 
مرص ، وطردهم منها الرومان 

 وحظروا دخولهم لها .

هي معاهدة من عمر بن -4
الخطاب بعد دخوله القدس 

ومنح غري املسلمني فيها األمان يف 
 أموالهم ومامرسة عقيدتهم .

دهم الصليبيون القدس عام  -2
م الستنزاف الرثوات  4088

العربية زامني الدفاع عن 
 املسيحية

ألن يف هذا العام كان وعد  -4
بلفور وزير خارجية بريطانيا لهم 

قومي لليهود يف  بإنشاء وطن
 فلسطني .

40  
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بني املسجد األقىص بعد -7
املسجد الحرام بأربعني عاماً ، وله 
مكانة عند املسلمني ألنه قبلة 

شهراً،  47املسلمني األوىل ملدة 
وثالث املساجد التي يحج إليها ، 
ومرسى الرسول الكريم ومعراجه 

 إىل السامء .

اليتهيأ للسفر الفرد إال لها ، -9
حرام مبكة املكرمة ، املسجد ال

 واملسجد النبوي يف املدينة املنورة 
 واملسجد األقىص بالقدس الرشيفة 
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 ( 2ملحق ) 

 ) حقوق اإلنسان (معجم الكلامت للوحدة األوىل 

  

 معناها   الكلمة

 أظهر واهتم واملضاد أخفى وأغفل أبرز

 اقتالع والعكس تثبيت اجتثاث

 أو الجنس من الناس جمع جيل وهو األمة أجيال

حيوان بحري له مثاين أرجل واملعنى التشبث واملراد  إخطبو 
 السيطرة

 وجه ونصح  أرشد إليه

 اعنت واهتم واملضاد أهملهم ارعهم

 اعطف عليهم أرفق بهم

 استغالل استثامر

 إفناء استنزاف

 السري ليالً  اإلرساء

 األعىل واألرشاف األسمى

 أعىل وأرشف أسمى

 أعلنت و أذاعت رتأصد
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 زيادة إضافة

 إقراراً  اعرتافاً 

 اإلميان به والدخول فيه اعتناقه

 أحىل أعذب

 أخذها قهراً أي استعامرها اغتصابها

 حصول وطلب اكتساب

 من يؤم الناس يف الصالة والجمع أمئة إماماً 

 القوى االستعامرية االمربيالية

 اندفاع واملراد ظهور انبثاق

 منذ البداية بدء بادئ ذي

 بظن واعتقاد بزعم

 فروع القبائل واملفرد بطن بطون

 وزير خارجية بريطانيا بلفور

 جمع مزية وهي الفضيلة مبزايا

 ظهر تبني

 تهيأ وتعد تتاح

 تتصف تتسم

 تجمعه تحصله
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 تحديد تخصيص

 تعرف ومقابلها تجهل تدرك

 تذكرياً  تذكرة

 الفوزالتنافس والرغبة يف  التسابق

 ترى واملراد تتعرض وتعاين تشهد

 تقوم وتنهض تضطلع

 شملها تضمنها

 تقدم تطور

 تعديل وتغيري تطوير

 توالت تعاقبت

 بيان رأيه بالقول التعبري

 تقوية وتدعيم تعزيز

 خشية هللا وإتباع أوامره واجتناب نواهيه التقوى

 التعاون والتضامن . التكافل

 اد بقيفني وزال واملض تالىش

 القدمية والجمع تالئد واملضاد الحديثة التليدة

 التفضيل والضاد املساواة التمييز

 تنظيم تنسيق
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 الرتبية التنشئة

 تحدد وتعني تنص

 تقوي وتزيد العكس تضعف تنمي

 تتابع تواىل

 عظيمة والجمع جسام وجسائم جسيمة

 نوع والجمع أجناس جنس

 النوع والجمع أجناس الجنس

 الطاقة ومفردها جهد الجهود

 حضاً وتشجيعاً  حثاً 

الحرب العاملية 
 األوىل

 4849إىل  4844من 

 مهنة والجمع حرف حرفة

 مظاهر الرقي الحضارات

 منعوا حظروا

 اليشء الثابت والجمع حقائق  الحقيقة

 أعداء ومنازعون ومجادلون واملفرد خصم خصوم

 فجأها وهاجمها دهمها

 بة القيم والجمع قيمة وهي املكانة صاح ذات القيم

 جمع رحل وهو ما يوضع عىل ظهر البعري للركوب الرحال
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 الهداية والصواب الرشد

 أراد والعكس رغب عن رغب يف

 سعة الرزق الرفاهية

 من الوجهة الدينية تتصل بالروح واملعنى نفسياً  روحيا

 طريق والجمع سبل وأسبلة سبيل

 متساوون سواسية

 معتدلة عادية وعكسها شاذة يةسو

 الحال واألمر والجمع شئون الشأن

 عالمة والجمع أشعرة وشعر شعار

 األوربيون الصليبيون

 أنواع واملفرد رضب رضوب

 ارجع عد

 الكرمية األصيلة العريقة

 بعد والجمع أعقاب  عقب

 الدين والجمع عقائد العقيدة

 عبادتهم وشعائر دينهم عقيدتهم

 التوراة القديم العهد

 وجود ومعرفة لليهود عهد لليهود
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 املواثيق جمع عهد العهود

 السائرون إىل القتال وهم املستعمرون واملفرد الغازي الغزاة

 الضالل الغي

 واجباً والجمع فروض فرضاً 

 جملة أو جزء من الكالم والجمع فقر وفقرات  فقرة

 الطهر والربكة القدس

 هو مائة عامجمع قرن و  القرون

 العنف القسوة

 االضطرابات والفنت واملفرد قلقلة القالقل

 ما يسرت به الوجه والجمع أقنعة وقنع قناع

 مبادئ واملفرد قيمة قيم

 نهاية أقل كحد أدىن

 ضامن كفالة

 ال إجبار ال إكراه

 املطلوبة واملناسبة الالزمة

 مناسب الئق

 املهتدون واملفرد الراشد لراشدون

 مل يجرب مل يحمل
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 اليشء املحزن والجمع املآيس املأساة

 مل يستمر وزال رسيعاً  ما لبث

 املكان واملسكن والجمع املآوي املأوى

 متساوية متكافئة

 امليدان املجال

 ميدان وجمعها مجاالت مجال

 الصعود إىل السامء معراج

 املعتدين واملفرد املغري املغريين

 متييز  مفاضلة

 موضح واملضاد مبهم فصلم

 الطاهر املبارك املقدس

 منزلة مكانة

 منزلة مكانة

 مضمونة ومحفوظة مكفولة

 مكان اللقاء ملتقى

 مزاولة مامرسة

 املذكورة واملؤكدة املنصوص عليها

 املورد واملرشب والجمع مناهل املنهل
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 رسير الطفل والجمع مهود مهد

 مصادره ومفرده مورد موارده

 الواقعي ومضاده الذايت أو الشخيص ملوضوعيا

 مكان والجمع مواطن موطن

 عهد والجمع مواثيق ميثاق

 رشبت حتى ارتوت نهلت

 مفزعاً  هائالً

 مستند والجمع وثائق وثيقة

 حامية وقاية

 يأتون بكرثة يتدفقون

 ينبه ويحرك يثري

 ينال يحظى

 يعطى مينح

 يستحب ينبغي

 حرصونيغتنمون وي ينتهزون

 ينمو ويرتىب ينشأ

 يرس ويستمتع ويهنأ ينعم

 يقصدونها يؤمونها
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ا يف وأثره استخدام طريقة توليفية يف تدريس النصوص األدبية
 القراءة اإلبداعية والتذوق األديب

تعد مهارات القراءة اإلبداعية من املهارات الالزمة لكل فرد يف وقت أصبح اإلبداع يف 
للمجتمعات املتقدمة أو التي تبغي التقدم، فالقراءة اإلبداعية تدعو كل املجاالت سمًتا 

إىل التأمل والفهم الواعي الذي يساعد القارئ يف الرتقي مبهاراته حتى مستوى التنبؤ 
 والتطلع ملا هو آت.

هم األمل يف حل املشكالت التي تعوق التقدم  –ويف كل مجال  –دامئاً  –فاملبدعون 
الدافعة نحو تقدم الوطن ورفاهيته وإسعاده )محمد فضل هللا  الحضاري، وهم القوة

:2003،487 ) 

وإذا كان الهدف األسايس للرتبية قدمياً تزويد التالميذ مبجموعة من املعارف 
واملعلومات، فقد صار الهدف األسايس للرتبية الحديثة تحقيق النمو الشامل املتكامل 

بالشكل الذي يعود عليه وعىل املجتمع للفرد، ومتكينه من أن يستثمر كل قدراته 
 (  2004،34بالخري والنفع.)رشدي طعيمة ومحمد مناع : 

( فإن اإلبداع موجود مع اإلنسان منذ بدء الخليقة  48، 2003وكام يرى مرصي حنورة ) 
وهو موجود داخل كل فرد منا متمثالً يف الطاقة عىل التخيل والتفكري التهوميي والرغبة 

السعي إىل التجديد وامليل إىل اإلنجاز، وكل منا لديه بدرجة أو بأخرى هذه يف التغيري و 
الخصائص ولكنها قد تذوى قبل أن تنضج ومتوت مع كثري من قدرات العقل التي حبانا 
هللا إياها ، إما بسبب الكسل الفردي ، أو بسبب عدم التشجيع االجتامعي، ولكنها 

املقدمة، واملطلوب هو السعي وبجدية نحو  قابلة ألن تنمو وتتفوق حتى يف األعامر
 بعث نهضة إبداعية بني جميع األفراد.

كام تسعى شعوب العامل املتحرض إىل تربية الذوق، فلم تعد النظرة إىل التذوق مجرد 
نظرة إىل يشء يدخل دائرة الرتف باعتباره وسيلة تسلية لإلنسان، وإمنا النظرة إليه 

ه، بحيث يستحيل وجود إنسان يفتقد تذوقه تؤكد أنه يشء من مقومات وجود
 .( 240، 2002ملفردات الكون )عبد اللطيف عبد القادر : 
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والتذوق األديب من املهارات الالزمة واملناسبة للقارئ الجيد، فالتذوق فرع  
أسايس تهتم به مناهج اللغة العربية يف املرحلة الثانوية بدءاً من األهداف والكتب 

 طرق التدريس، والوقت املخصص لتدريس األدب وانتهاًء باالمتحانات.الدراسية وكذا 

وملكة التذوق ال تحصل مبعرفة طائفة من القواعد والقوانني التي استنبطها أهل البيان، 
ولكنها تكتسب مبامرسة الكالم الجيد، والتفطن لخواصه ومزاياه، مع توافر االستعداد 

 (493، 4889واستجابة الطبع.) جودت الركايب: 

وتعد دراسة النصوص األدبية من أهم الوسائل لتنمية التذوق األديب، وكام يقول محمد 
فضل هللا إن النصوص األدبية قطع تختار من الرتاث األديب، قد تكون شعراً، وقد تكون 
نرثاً، وهي تتضمن فكرة متكاملة تحوي عدد أفكار مرتابطة، أطول نسبياً من 

يف جاملها الفني، وأعمق يف موضوعاتها. النصوص األدبية املحفوظات وأكرث وضوحاً 
أساس واضح للتذوق األديب، ومصدر أكيد إلصدار األحكام األدبية، ومرآة عاكسة 

 (.  244، 2003لصفات أديب، أو ظروف مجتمع، وحياة عرص) محمد فضل هللا : 

وتدريس النصوص األدبية بالطريقة التقليدية التي تحرص عىل تحفيظ  
طالب النص األديب، ورشح معاين املفردات ومواطن الجامل ثم اسرتجاع كل هذا يف ال

االمتحانات قد ال يؤدي إىل تحقيق األهداف املرجوة من دراسة النصوص، وإن تحققت 
فال تتحقق بدرجة مرضية مبا يحقق أبعد من مجرد التحصيل فالنص األديب كعمل 

 شاكلة أي يكون قارئاً مبدعاً.إبداعي يتطلب أن يكون القارئ عىل نفس ال

وترى الباحثة أن دراسة النصوص األدبية هي األنسب لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية 
والتذوق األديب، ذلك إذا ما توافرت الطريقة التي تتيح الفرصة لتنمية تلك املهارات.إال 

تحصيل والتي نيا للأن واقعنا التعليمي يعكس تدريساً تقليدياً واهتامماً باملستويات الد
تبعد كل البعد عن مستويات عليا تتطلب التحليل أو التقويم أو اإلبداع، فكام يذكر 
حسن شحاته فإن البيئة التعليمية التقليدية تشجع ثقافة الذاكرة عىل حساب ثقافة 

 (.  492، 2000اإلبداع)حسن شحاته: 
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اعلية اقرتاح طرق أكرث فومن هنا توالت املحاوالت لتطوير تدريس النصوص األدبية و 
لتحقيق األهداف املرجوة، وأدلت البحوث بدلوها يف هذا املجال فاستخدمت 

( التي اهتمت بدراسة أثر  4884الدراسات طرقاً عدة فكانت دراسة عبدهللا عامرة ) 
استخدام الوسائل التعليمية يف تدريس النصوص األدبية عىل التحصيل ودراسة مختار 

التي استخدمت الحاسوب، ودراسة فايزة محمد ومحمد السيد   2004عبد الخالق 
  2003التي استخدمت بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة، ودراسة رقية عيل   2003

التي  2002التي استخدمت إسرتاتيجية التعلم لإلتقان، ودراسة زينب الشمري  
النصوص، لتدريس  األدب و يف االستيعاب القرايئ   استخدمت إسرتاتيجية الجدول الذايت

 ( التي استخدمت إحدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة، 2009ودراسة عصام يوسف )

كام أن هناك دراسات عديدة اهتمت بتنمية مهارات القراءة اإلبداعية منها: دراسة 
( التي قدمت برنامجاً لتنمية القراءة اإلبداعية لدى الفائقني  2002عطا هللا العدل ) 

( التي استخدمت مدخل الطرائف،  2003حلة الثانوية، ودراسة منى اللبودي) باملر 
( التي استخدمت الوسائط  2004دراسة شحاتة محروس وشاكر عبد العظيم ) 
( التي استخدمت إسرتاتيجية  2007التعليمية املتعددة،ودراسة عبد الحميد سعد ) 

تنمية مهارات القراءة ( التي اهتمت ب2009العصف الذهني، دراسة عمرو عيىس )
اإلبداعية باستخدام القراءة التبادلية والقراءة التفاعلية، ودراسة ريم عبد العظيم 

( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة اإلبداعية من خالل منوذج مقرتح قائم 2009)
( التي اهتمت 2008عىل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة، ودراسة إميان الرباوي )

 اسرتاتيجيات التعلم باستخدام 

كام اهتمت الدراسات بتنمية التذوق األديب يف املراحل التعليمية فكانت دراسة أحمد 
يف الصف  (4884( يف التعليم األسايس، دراسة ثريا محجوب )  4892سيد إبراهيم ) 

يف املرحلة الثانوية ، ودراسة محمد    (4882الثالث اإلعدادي،ودراسة أحمد عوض )
( يف الصف األول 4888( يف املرحلة الثانوية ، ودراسة سلوى شاهني ) 4889سامل ) 

( يف الصف الثاين  2003( ، ودراسة رقية  عيل ) 2000الثانوي،  وربيع حسني ) 
يف الصف األول اإلعدادي، ودراسة سامح   ( 2004اإلعدادي، ودراسة زهور فودة ) 

( ، وأحمد رضوان  2009ى بصل ) ( يف الصف األول الثانوي الفني، وسلو 2007عبده )
  ( يف الصف األول الثانوي . 2040) 
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وقد أثبتت هذه الطرق واألساليب املقرتحة فاعليتها يف تنمية التحصيل املعريف 
للنصوص األدبية ، وكذلك القراءة اإلبداعية وتنمية مهارات التذوق األديب، إال أن مجال 

  يب جديدة للحقل التعليمي تسعى أن تثبتالتدريس وطرائقه مازال يفرز طرقاً وأسال
قيمتها وقدرتها عىل التنفيذ ولعل من هذه الطرق التدريس التباديل الذي يأخذ شكل 

حول نص  وبعضهم اآلخر. ويكون الحوار املتبادل بني املعلم وطلبته، وبني بعض الطلبة
لطرق التي ( وبذلك فهو من ا2008معني بغرض الفهم األمثل للنص.) سعيد الفاريس :

تعتمد عىل نشا  املتعلم وتجعل منه فاعالً قادراً عىل اإلفادة من املادة املقروءة كام 
 هو الحال يف التعلم التعاوين.

وقد تناولت عدة دراسات فاعلية التدريس التباديل يف مقررات مختلفة منها دراسة 
م والوعي ية الفه( التي أثبتت فاعلية التدريس التباديل يف تنم 2004نعيمة أحمد ) 

( 2009القرايئ لنصوص علمية واتخاذ القرار ملشكالت بيئية، ودراسة نجاح عرفات )
حول فعالية التدريس التباديل يف تدريس العلوم وتنمية التفكري فوق املعريف والدافع 

(  حول استخدام التدريس التباديل يف  2007لإلنجاز، ودراسة عبد الرحمن محمود ) 
( التي قدمت برنامجاً  2003ل النحوي، ودراسة حمدي الفرماوي ) تنمية التحصي

للتدريس التباديل لتغيري املفاهيم القبلية لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، ودراسة أرشف 
( التي اهتمت بالتعرف عىل أثر استخدام التدريس التباديل يف تدريس  2002عيل ) 

إىل مدى أهمية استخدام التدريس التباديل الهندسة. كام أن الدراسات األجنبية أشارت 
(، ودراسة  2002)  Lovett et atيف تنمية مهارات الفهم القرايئ كدراسة لوفيت وآخرين 

( التي أشارت إىل فاعلية التدريس التباديل يف الفهم القرايئ وأنه  2003)  Loriلوري 
راسة األدب يف وأنها إسرتاتيجية تصلح لد %90إىل  %30ينقل مستوى الطالب من 

( التي دارت حول 2003)Jennifer et atاملرحلة الثانوية، ودراسة جنيفر وآخرين  
إدراك املعلمني إلجراءات التدريس التباديل وعالقته بالفهم القرايئ، ودراسة محمد 

( التي اهتمت بتقديم برنامج قائم عىل التدريس التباديل  Mohamed K  2002قاسم) 
ة  الفهم القرايئ بني ضعاف القراءة بالفرقة الثانية شعبة اللغة االنجليزييف تنمية مهارات 

( التي اهتمت بتحسني مهارات الفهم  2008)   Nadine et atودراسة نادين وآخرين 
 –يح التوض –التساؤل  –القرايئ من خالل التدريس التباديل بخطواته ) التلخيص 

   .(التنبؤ
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تي قدمت منوذجاً إلكرتونياً للتدريس التباديل يف تعليم ( ال 2040)  Yangيانج  ودراسة
( التي استخدمت التدريس التباديل يف  2002)  Pamالقراءة العالجية، ودراسة بام 
يس التباديل أثرا التي أشارت إىل أن للتدر (Carter, 1997)تدريس األدب ، دراسة كارتر 

 يف زيادة توقعات الطالب وتحصيلهم .

 ( 402، 2009التباديل عدة ميزات منها : ) إمام الربعي :  ويحقق التدريس

 يوفر بيئة صفية مالمئة للتعلم تساعد عىل فهم املحتوى التدرييس.

 يسمح للتالميذ باتخاذ قراراتهم حول املعلومات املهمة التي من الرضوري أن تعزز.

 يساعد عىل فهم أفضل للنصوص املقروءة.

 قع األحداث واسترشاف املستقبل.يزيد من قدرة التالميذ عىل تو 

والتدريس التباديل يعتمد عىل خطوات أربع رئيسة هي: التلخيص والتساؤل والتوضيح 
والتنبؤ ، وهذه الخطوات ترتكز عىل أن يتم العمل ضمن مجموعات من املتعلمني كام 
 يحدث يف التعلم التعاوين، وهذا ما يخلق إمكانية الدمج بينهام مبا يثمر عن طريقة

كنيك تكوين يف ت توليفية تكون فاعلة يف التدريس وال تعتمد عىل التعلم التعاوين
املجموعات فقط ، بل تفيد من مميزات التعلم التعاوين يف القيام مبهام محددة وعرض 

 نتاج كل مهمة عىل املعلم وبقية التالميذ.

ته يف تناولت فاعلي وقد كان التعلم التعاوين محوراً الهتامم كثري من الدراسات التي
املقررات الدراسية املختلفة والفروع اللغوية املتنوعة يف املراحل التعليمية جميعها 

محمد ربيع حسني (، و 2002(، وإبراهيم بهلول )4887كدراسة محمد حلمي )
(، 2000(،وحازم قاسم ) 4889ودراسة محمد فضل هللا وعبد الحميد سعد ) (،4889)

 2004(، وأماين حلمي )  2000وعبد هللا اليحيى ومحمد سامل )  (، 2000وسعيد ال يف ) 
(،  2004(، وعبد الباقي أبو زيد ) 2004(، وظبية السليطي )2004وخالد عمران )

(، ودراسة حنان راشد  2002(، ودراسة جامل الشاعر )2003وفوزية أبا الخيل )
Wickland (2003 )ند (،  ودراسة ويكال  2004ودراسة عبد اللطيف أبو بكر )  (2002)

 Noulim (2002.)(، ونوليم 2003) Sadler(، وسادلر2002) Wickhamودراسة ويكهام 
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 مام سبق ميكن استخالص ما ييل:

األدبية بطرق متعددة منها التعلم  النصوص اهتامم الدراسات السابقة بتدريس
 إلخ. وب واسرتاتيجيات ما وراء املعرفةالتعاوين واستخدام الحاس

امم الدراسات السابقة بتنمية التذوق األديب بجميع املراحل التعليمية اعتامداً عىل اهت
 تدريس فروع لغوية منها النحو والنصوص والبالغة.

خلت الدراسات من استخدام التدريس التباديل يف الفروع اللغوية عدا دراسة عبد 
 الرحمن محمود يف النحو.

أو الدمج بني التدريس التباديل وطرق أخرى مل تحاول الدراسات السابقة املواءمة 
 تعتمد عىل نشا  املتعلم.

ومن هنا اهتمت الدراسة الحالية أن  تستنبط طريقة توليفية من خالل دمج طريقة 
التدريس التباديل وطريقة التعلم التعاوين ، ومحاولة دراسة فاعلية تلك الطريقة 

بداعية ا عىل تنمية مهارات القراءة اإل التوليفية يف تدريس النصوص األدبية وقياس أثره
 والتذوق األديب.

 أسئلة البحث :

 يسعى البحث لإلجابة عن األسئلة التالية : 

ما طبيعة الطريقة التوليفية التي يتم بها تدريس النصوص األدبية لطالب الصف  -4
 األول الثانوي ؟

لقراءة ألدبية يف اما فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تدريس النصوص ا -2
 اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي ) عينة البحث ( ؟

ما فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تدريس النصوص األدبية يف التذوق األديب  -3
 لدى طالبات الصف األول الثانوي ) عينة البحث ( ؟
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 فروض البحث :

 ية :يحاول البحث التحقق من صحة الفروض التال

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات املجموعة التجربيبة ودرجات 
املجموعة الضابطة يف اختبار القراءة اإلبداعية وذلك ملصلحة طالبات املجموعة 

 التجريبية.

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات املجموعة التجريبية ودرجات 
ياس التذوق األديب وذلك ملصلحة طالبات املجموعة املجموعة الضابطة وذلك يف مق

 التجريبية. 

 أهمية البحث :

 تنبع أهمية البحث من عدة نقا  :

يقدم البحث طريقة توليفية بني التدريس التباديل والتعلم التعاوين مبا يحقق مزايا 
 .سالطريقتني من خالل دروس ميكن االستفادة منها من قبل املعلمني القامئني بالتدري

يقدم البحث مناذج من دروس النصوص األدبية املقررة عىل الصف األول الثانوي وفقاً 
قديم دروس يف التدريس وت للطريقة التوليفية مبا يسهل عىل املعلمني االستعانة بها

 أخرى عىل نفس الغرار.

 حدود البحث :

 اقترص البحث عىل الحدود التالية :

 مبدرسة الشيامء الثانوية بنات بسوهاج. عدد من طالبات الصف األول الثانوي

 التدريس التبادىل والتعلم التعاوين كأساس للطريقة التوليفية املقرتحة.

بعض مهارات القراءة اإلبداعية وهي: تحديد األفكار املفقودة، اقرتاح حلول متعددة، 
وضع نهايات متنوعة للنص ، ذكر صفات لشخصية ما يف القصة ، استبدال جمل 

 . أعىل نسب موافقة لدى املحكمنيات بأخرى.والتي حصلت عىلوعبار 
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 :بعض مهارات التذوق األديب وهي 

 القدرة عىل اختيار أقرب األبيات معنى إىل بيت معني.

 معرفة الجو النفيس يف القصيدة

 إدراك الفكرة التي تدور حولها القصيدة

 صيدةإدراك التناسب بني الكلمة والجو النفيس الذي تثريه الق

 إدراك أقرب فكرة لألبيات التي تذكر

 إدراك التناقض يف األبيات

 إدراك مدى صحة ترتيب األبيات ومناسبتها للفكرة

 إدراك أصدق األبيات وأقربها إىل الواقع الذي يصفه

 القدرة عىل اكتشاف العيوب املوجودة يف األبيات

 اختيار ما يعرب عن أحاسيس الشاعر

 التي تشيع يف القصيدة تحديد القيم االجتامعية

 القدرة عىل ترتيب القصائد واألبيات حسب جودتها ترتيباً تنازلياً.

 املواد التعليمية وأدوات البحث :

 متثلت املواد التعليمية يف :

أوراق عمل لدروس النصوص األدبية معدة وفقا للطريقة التوليفية التي يتبناها البحث 
 (.)التعلم التعاوين والتدريس التباديل
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 : دليل املعلم

 أدوات البحث: متثلت يف:

 اختبار يف القراءة اإلبداعية لطالبات الصف األول الثانوي. ) من إعداد الباحثة (

مقياس التذوق األديب لطالب املرحلة الثانوية ) إعداد: رشدي أحمد طعيمة، تقنني 
 الباحثة (.

 تحديد مصطلحات البحث :

 التدريس التباديل : 

ريس التباديل بأنه نشا  تعليمي يتم يف صورة حوار بني املعلم والطالب عرف التد
لنص محدد، ويصمم هذا الحوار بحيث يتضمن أربع عمليات )أو اسرتاتيجيات( هي: 
التلخيص وتوليد األسئلة والتوضيح والتنبؤ. وبالطبع فإن عىل املعلم مهمة قيادة هذا 

 (.Palincsar, 1986الحوار)

( بأنه نشا  تعليمي ياخذ شكل الحوار املتبادل بني  2008اريس ) وعرفه سعيد الف 
املعلم وطلبته، وبني الطلبة بعضهم البعض. ويكون حول نص معني بغرض الفهم 

 األمثل للنص.

 التعلم التعاوين :

عرفه رشدي طعيمة ومحمود الناقة بأنه األسلوب الذي يستخدمه الطالب لتحقيق  
مل املشرتك مع زمالئه لتحقيق أهدافهم، وبحيث تكون أهدافه الفردية، وذلك بالع

العالقة بني تحقيق أهدافه وأهداف زمالئه عالقة موجبة. بينام تعرفه دراسة أخرى 
بأنه أسلوب يتعلم فيه الطالب يف مجموعات صغرية، يرتاوح عددهم يف كل مجموعة 

ق عون نحو تحقيتالميذ مختلفي القدرات واالستعدادات، ويس 4( و2ما بني تلميذين )
يف مراقبة  أهداف مشرتكة، معتمدين عىل بعضهم بعضاً وتحدد وظيفة املعلم

 .املجموعات وتوجيهها وإرشادها. )رشدي طعيمة ومحمود الناقة(
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 الطريقة التوليفية :

هي طريقة تبادلية تعاونية  تعتمد عىل اإلفادة من إجراءات طريقتني تدريسيتني هام 
 علم التعاوين مبا يتالءم واملوقف التدرييس.التدريس التباديل والت

 النصوص األدبية : 

عرفها محمد مجاور بأنها التي يعني بدراستها وتحليلها ونقدها وموازنتها عىل أنها 
أمثلة لخصائص األدب يف العرص الذي يدرسه الطالب وخصائص األديب الذي يدرسونه 

، وهي قطع تختار من جميل ( 422، 4889برصف النظر عن حفظها.) محمد مجاور : 
 الرتاث األديب، قد تكون شعراً، أو نرثاً.  

 القراءة اإلبداعية :

( بأنها عملية عقلية وجدانية تتجاوز فهم القارئ  99، 2002عرفها سمري صالح ) 
واستيعابه النص، إىل التعمق فيه واإلضافة إليه من قبل القارئ ؛ وذلك عن طريق 

ر حلول للمشكلة املوجودة بالنص، وابتكار أفكار وعالقات التنبؤ باألحداث، وابتكا
بأنها تفاعل ( 2004وإنتاجات أصيلة غري الواردة بالنص املقروء. وعرفها شحاته طه ) 

القارئ مع النص املقروء تفاعالً واعياً، يستخدم فيه مهارات التفكري العليا، فيولد 
تنوعة وأصيلة، معتمداً عىل احتامالت عقلية متعددة، وينتج عالقات وتركيبات م

 املعلومات املقدمة وعىل خرباته السابقة وخياله.

( بأنها مهارة من شأنها أن توصل القارئ إىل  84، 2008وعرفها محمد حبيب هللا ) 
التفكري اإلبداعي، ويصل إىل ذلك عن طريق وضع املتعلم أمام مشكلة يطلب منه 

 بها.  سئلة تتعلقلها أو اإلجابة عىل أ قراءتها وإعطاء حل



131 

 

 

 التذوق األديب :

أو السامع عن فهمه  ( بأنه سلوك يعرب به القارئ 227:  2003عرفه محمد فضل هللا )  
للفكرة التي يرمي إليها النص األديب، وللخطة التي رسمها للتعبري عن هذه الفكرة، 

لفاظه ومدى تأثره بالصور البيانية التي يحتويها، وإحساسه بالواقع املوسيقي أل
 وتراكيبه، وقدراته عىل التمييز بني جيده ورديئه. 

( بأنه قدرة الفرد عىل إدراك ما يف  39، 2004وعرفه رشدي طعيمه ومحمد مناع ) 
النص األديب من ضعف وقوة وقبح وجامل مبنياً بالطبع عىل مقومات البالغة والنقد 

 األديب مام يجعله يستمتع به أو ينفر منه.

إجرائياً بأنه القدرة عىل إصدار الحكم عىل النص املقروء من منطلق وميكن تعريفه 
الجامل والقبح ، ال الصواب والخطأ وميكن الكشف عن مدى متكن الطالبات ) مجموعة 
 البحث ( من هذه القدرة من خالل استجاباتهن عن أسئلة املقياس املعد لهذا الغرض 

 إجراءات البحث :

 لية :سار البحث وفق الخطوات التا

 عرض اإلطار النظري وتناول : 

 تدريس النصوص األدبية بالطريقة التوليفية وعالقته بالقراءة اإلبداعية والتذوق األديب.

 عرض إجراءات الدراسة امليدانية وتتضمن :

 إعداد أدوات البحث ومواده ومتثلت يف :  -ا

 .اختبار القراءة اإلبداعية بصورتيه لطالبات الصف األول الثانوي

 ) إعداد / رشدي أحمد طعيمة ( مقياس التذوق األديب.

 كتيب الطالبات بالطريقة التوليفية يف النصوص األدبية.

 دليل املعلم الستخدام الطريقة التوليفية يف النصوص األدبية.
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 :تطبيق تجربة البحث. -ب

 استخالص نتائج البحث وتفسريها.

 تقديم التوصيات واملقرتحات.

 : اإلطار النظري

لتذوق األديب راءة اإلبداعية واتدريس النصوص األدبية بالطريقة التوليفية وعالقته بالق
متثل النصوص األدبية الجانب الجاميل التذوقي يف اللغة، فهي تضم النصوص املختارة 
من الرتاث األديب شعرية كانت أو نرثية، وتستمد النصوص أهميتها من هذا الجانب 

يتها أيضاً من أنها أساس لدراسات فروع لغوية أخرى كالبالغة الفني، كام تستمد أهم
والعروض والنقد، وكذلك من الخدمة التي تقدمها للغة من خالل الحفاظ عىل الرتاث 

 األديب لتلك اللغة.

( أن علامء اللغة العربية أدركوا أن  402، 2002ويذكر الدليمي والوائيل )  
 هذه يف لدراسة فروع اللغة األخرى. إذ ميكن النصوص األدبية ميكن أن تشكل أساساً 

الحال تفسري مفردات النص، ورشح عباراته، وتوضيح ما اشتمل عليه من الصور البالغية 
واملسائل النحوية، وما جاء فيه من اإلشارات التاريخية، وبيان ما عىس أن يلوح به من 

النص، وما قد يكون  محاسن ومآخذ، مع التحدث عن حياة الشاعر أو الكاتب صاحب
له من مميزات ومآثر عن اللغة وآدابها، ومدى تأثره بغريه وتأثريه يف سواه وذكر 
الظروف التي كتب فيها النص، وقد يستطرد املؤلف ليستشهد عىل صحة آرائه بذكر 

 نصوص أخرى تؤيدها، وذكر نصوص أخرى تشبه النص املدروس يف موضوعه. 

غة النصوص األدبية نصيباً ليس بالقليل بني حصص اللوعىل املستوى التعليمي تحتل 
العربية فنصيبها حصتان يف املرحلة الثانوية وال تنقطع صلة الطالب بالنصوص يف غريها 
من الحصص فهو دائم الصلة بها من خالل حصص األدب والبالغة. وكام يرى رشدي 

ات به عىل مستوي( أن النصوص األدبية تيرس عىل الطالب وتقف  93، 2000طعيمة ) 
راقية من االستخدام اللغوي سواء عىل مستوى املفردات أو الرتاكيب أو العالقة بينهام 

 مبا يكسبه القدرة عىل فهم مفردات وتراكيب اللغة.
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وتدريس النصوص األدبية يستهدف ضمن ما يستهدف: تنمية الذوق األديب، وتوسيع 
مية لغة وهوبني يك يعلنوا عن مواهبهم، وتناألفق الثقايف للتالميذ، وتهيئة الفرصة للم

الطالب وتزويدهم باملفردات والرتاكيب، وتدريب الطالب عىل النقد والتحليل والربط 
بني أجزاء النص الواحد أو النصوص املختلفة، واالرتقاء مبستوى تعبري الطالب )وليد 

 (442 ،4889محمد مجاور:  -440، 4882فخرالدين عامر:  - 227، 4884جابر: 

 ( 244، 2003ولدرس النصوص أغراض تعليمية وهي كام ييل :)محمد فضل هللا : 

لدرس النصوص األدبية محتوى قيمي ميكن تحقيقه إذا ما كان لدى كل من املعلم 
ه أثر كبري أو نرثاً ل   وطالبه اقتناع بأن اإلبداع الفني يف مجال الكلامت الذي يثمر شعراً 

ه السلوك اإلنساين وتعميق املفاهيم، وإثراء الخربات، يف تكوين الشخصية، وتوجي
 وتهذيب الذوق، وإمتاع النفس وإراحة الذهن.

درس النصوص فرصة للسمو بأساليب الحديث والكتابة لدى املتعلمني، وذلك من خالل 
ما يحتويه النص األديب من ألفاظ وأفكار وخياالت كام أنه يعود عىل اإللقاء املؤثر من 

 املعنى،وتالؤم الصوت، ومالمح الوجه. حيث متثيل

إنه السبيل لغرس االنتامء، واملشاعر الوطنية، كام أنه مجال خصب لتعميق األفكار، 
 واملعتقدات.

إن كثرياً من تجارب األفراد والجامعات والشعوب، وأحداث املجتمعات والدول تجد 
ون ها املتعلمطريقها للتسجيل عرب كلامت الشعراء، وجمل الناثرين فيطلع علي

ويستوعبونها من خالل درس النصوص األدبية فيتأثرون بإيجابياتها، ويستفيدون من 
 سلبياتها.

إن درس النصوص األدبية درس تعليمي : فهو يعمل عىل زيادة مدركات املتعلم، 
وتوسيع أفقه الثقايف، وزيادة صلته مبدرسته، ومجتمعه، وبلده، كام أنه يثري وجدان 

ر يف عاطفته، ويدفع سلوكه، ويجعل ترصفه إيجابياً، يحقق به صالحه، املتعلم ويؤث
  وصالح مجتمعه.
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ودرس النصوص األدبية درس لغوي : يسهم يف إجادة النطق، وسالمة األداء، وحسن 
 اإللقاء، ودقة فهم املسموع أو املكتوب.

املعاين، ويريب و  كام أنه ينمي يف املتعلمني الرثوة اللغوية سواء يف األلفاظ أو الرتاكيب
 فيهم ذوقاً فنياً عايل املستوى.

ودرس النصوص األدبية درس ثقايف يساعد املتعلمني عىل فهم طبيعة اإلنسان، وصفاته 
املختلفة الحسنة والسيئة، وعىل إدراك بيئته ونواحي حياته، ويسهم يف زيادة خربات 

ة تامعية والتاريخياملتعلم يف شتى مجاالت الحياة االقتصادية والسياسية واالج
 والجغرافية 

 القراءة اإلبداعية :

 للقراءة اإلبداعية عدة مهارات منها :

وجود هدف يطمح القارئ املبدع الوصول إليه: فالقارئ املبدع تحركه ملامرسة القراءة 
 دوافع يبغي الوصول إليها.

 تقويم املادة املقروءة.

اله املبدع صاحب فكر يرثيه ويستزيده لو مهارة التفكري الناقد أثناء القراءة، فالقارئ 
يقع فريسة للتأثر بأفكار اآلخرين ؛ ولذلك فهو دائم التفكري بطريقة يقظة وناقدة ال 

 تجعله عرضة للوقوع يف مصيدة الكاتب.

مهارة التفريق بني الحقيقة والرأي : فالقارئ املبدع من قراءاته املستمرة يستطيع 
عليه بعرض اآلراء يف صورة تشبه رسد الحقائق، مهام بسهولة كشف من يحاول التأثري 

استخدم الكاتب من أساليب تأثريية كحشد عديد من اآليات القرآنية أو األحاديث 
النبوية، فالقارئ املبدع ميكنه بسهولة كشف من يلوي أعناق النصوص الدينية للوصول 

 لهدف معني.

كاتب كتوب بل استنتاج ما يبغيه المهارة االستنتاج : وذلك بعدم الوقوف عند النص امل
  ومل يرصح به.
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 متى...( –أين  –ملاذا  –من  –مهارة التساؤل: وذلك بطرح األسئلة املفتاحية ) هل 
 بعد قراءة النص ومحاولة اإلجابة عن تلك األسئلة.

 مهارة التنبؤ : وتعني التخيل وتخمني ما سيأيت يف النص املقروء.

يف املرحلة   هتمت بحرص مهارات القراءة اإلبداعيةوهناك بعض الدراسات التي ا
( التي تبنت  2009:247،249الثانوية ومن هذه الدراسات دراسة ريم عبد العظيم )

تقسيم مهارات القراءة اإلبداعية من خالل أبعاد اإلبداع فكانت مهارات القراءة 
 اإلبداعية هي :

 املهارات املرتبطة بالطالقة :

 من العناوين املناسبة للموضوع املقروء . طرح أكرب عدد ممكن 

 طرح أكرب عدد ممكن من األفكار الفرعية املناسبة لفكرة رئيسة يف النص املقروء

 تقديم أكرب عدد من األسئلة حول فكرة معينة يف النص املقروء .

 تقديم أكرب عدد ممكن من االستخدامات ليشء معني ورد ذكره يف النص املقروء

 د ممكن من الحلول إلحدى املشكالت املتضمنة يف النص املقروء .تقديم أكرب عد

 التنبؤ بأكرب عدد ممكن من األفكار الجديدة التي ميكن إضافتها ملحتوى النص املقروء 

 ذكر أكرب عدد ممكن من األسئلة التي ترتبط بالنص بعد قراءته .

 ة .التعبري عن معنى معني طرحه الكاتب بأكرب عدد من الجمل املفيد

 ذكر أكرب عدد ممكن من املرتادفات لكلمة ورد ذكرها يف النص املقروء .

 ذكر أكرب عدد ممكن من أوجه التشابه بني شيئني ورد ذكرهام يف النص املقروء 

 ذكر أكرب عدد ممكن من أوجه االختالف بني شيئني ورد ذكرهام يف النص املقروء .

 ، أو تدحض وجهة نظر معينة .تقديم أكرب عدد ممكن من األدلة التي تؤيد 
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 املهارات املرتبطة باملرونة :

 تقديم عدد من العناوين املتنوعة واملناسبة كبدائل للعنوان الذي حدده الكاتب 

 ذكر عدد من االستخدامات املتنوعة ليشء معني ورد ذكره يف النص املقروء .

 فة ومقنعة .تحليل القضايا التي عرض لها الكاتب من زوايا متنوعة ومختل

 تقديم عدد من األسباب املتنوعة ملشكلة معينة عرضها الكاتب .

 تقديم عدد من الحلول املتنوعة ملشكلة معينة عرضها الكاتب .

ذكر عدد من املربرات املتنوعة للدفاع عن وجهة نظر الكاتب يف قضية معينة وردت 
 يف النص املقروء .

جهة نظر الكاتب يف قضية معينة وردت يف ذكر عدد من املربرات املنوعة ملخالفة و 
 النص املقروء .

 توظيف األفكار ، والحقائق املستخلصة من النص يف مواقف جديدة .

 إعادة ترتيب أفكار الكاتب ، وعرضها بصورة مختلفة .

 املهارات املرتبطة باألصالة :

 تقديم حلول غري مألوفة ملشكلة معينة عرضها الكاتب .

 مألوف ليشء معني ورد ذكره يف النص املقروء .ذكر استخدام غري 

 تقديم نهايات جديدة، وغري متوقعة لنص مقروء .

 ذكر عدد من األسباب الفريدة، وغري املتوقعة التي دفعت الكاتب لكتابة النص املقروء 

 إضافة أفكار جديدة وفريدة ميكن أن ترتبط باملوضوع املقروء .

ي جديد مثل:) املرسحية، أو الشعر ،أو القصة ، أو التعبري عن املقروء بإنتاج إبداع
  الحكمة (.
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 املهارات املرتبطة بدقة التفاصيل :

 الربط بني األفكار بتفاصيل وعالقات منطقية تبني وجهة نظر الكاتب .

 تذييل األسباب ، والنتائج التي يعرضها الكاتب بتفاصيل دقيقة تجعلها أكرث إقناعاً.

 بدقة تجاه موقف معني عرضه الكاتب .وصف اآلراء، واملشاعر 

وصف الشخصيات ، واألماك ، واألحداث التي أملح الكاتب عنها ، وذلك بصورة دقيقة 
( من تحديد مهارات القراءة اإلبداعية لطالب  204:  2009وقد متكن عمرو عيىس ) 

 الصف الثاين الثانوي وحرصها يف :

 . تحديد األفكار املفقودة يف النص أو الزائدة

 ذكر إضافة كان من املمكن أن يضيفها لو كان مكان الكاتب .

 استخالص وجهة نظر الكاتب وتوجهاته .

 استخالص املعاين الضمنية .

 استنتاج نتائج أخرى غري التي توصل إليها الكاتب .

 إعادة ترتيب األفكار بصورة جديدة .

 وضع أكرث من عنوان للنص .

 طروحة .اقرتاح حلول متعددة للمشكلة امل

 توقع ما سيحدث من خالل األفكار املطروحة يف النص .

 استبدال جمل وعبارات بأخرى أكرث دقة من التعبري عن املراد .

 تحديد التناقضات الواردة يف النص .

 وصف مشاعر إحدى شخصيات النص لو كان مكانها .

 ذكر صفات متنوعة لشخصية ما يف القصة .
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موىس ملهارات القراءة اإلبداعية وقد تم عرض هذه  وتتبنى الباحثة تصنيف عمرو
القامئة عىل مجموعة من معلمي وموجهي اللغة العربية الختيار األكرث مناسبة لطالب 
 الصف األول الثانوي وقد اختارت الباحثة املهارات التي حصلت عىل أكرث نسبة موافقة 

 معوقات القراءة اإلبداعية : 

بداعية عدة عقبات يتكرر ذكرها مع اختالفات طفيفة يقف دون مامرسة القراءة اإل 
 بني املختصني  عىل أنه ميكن القول إجامال بأن معوقات القراءة اإلبداعية تتمثل يف:

ضعف الثقة بالنفس : فضعف الثقة بالنفس يؤدي إىل الخوف من الفشل مام يؤدي 
نص مقروء  يف أي ما وردنتاجات أو تعديل أو تغيري إىل عدم الجرأة يف التعبري عن االست
 مبا يعوق مامرسة القراءة اإلبداعية.

امليل للمجاراة : فالنزعة لالمتثال والتاميش مع ما هو سائد تقف حجر عرثة أمام 
 التخيل والتنبؤ وهام أساسان لإلبداع.

التشبع : وهذا يعني االستغراق يف معاين املقروء مبا يعوق التأمل فيام وراء املقروء، 
 محاولة التدقيق فيه ملحاولة اإلضافة له أو التعديل يف أفكاره.أو حتى 

التفكري النمطي: ويعني التقيد مبا هو معتاد، فلم يعتد طالبنا التعامل مع النصوص 
املقروءة إال من منطلق االستسالم ملا هو وارد بالنص، دون الخروج أو محاولة الخروج 

ه وكشف جوانب قصوره أو الزيادة عن النص املقروء وكأنه نص مقدس ال يجب نقد
 يف معانيه.

الشعور بالعجز : غالباً ما يبعد األفراد عن املبادأة، ويستبقون أنفسهم يف مجال ردود 
األفعال فقط، فال يجرؤ القارئ عىل البدء يف إعامل عقله فيام وراء املقروء، أو التوقع 

للنهاية من أن يتوقف ملا هو آت، فمن السهل عليه مسايرة املقروء حتى الوصول 
 بعض الوقت ليعطي نفسه فرصة للتنبؤ أو لتوقع ملا هو آٍت.

الترسع وعدم احتامل الغموض : فغالباً ما يهرب األفراد من محاولة التغلب عىل 
الغموض يف  نص مقروء أو محاولة إكامل الناقص أو كشفه وبيانه، ولذلك فهو يبحث 

  عن النصوص التي ال تتطلب مجهوداً.
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 ( سامت املبدع فيام ييل : 32، 2003يعرض مرصي حنورة ) و

 أنه أكرث دافعية وأكرث رغبة يف تحقيق اإلنجاز والتفوق.

أكرث من حيث القدرة العقلية وبخاصة تلك القدرات املعروفة باسم قدرات التفكري يف 
 نسق مفتوح أو قدرات التفكري التنويعي.

ي قد يحمل ما يغاير ما يعتقده املبدع وما أكرث تسامحاً مع الواقع املحيط به والذ
 يؤمن به.

 أكرث اهتامماً بالجامل وأكرث رغبة يف االستمتاع به واالقرتاب منه. 

ومن هنا كانت النصوص األدبية من بني فروع اللغة العربية األكرث مناسبة للمبدع، 
األدبية  النصوصفيكون أكرث ميالً ورغبة يف دراستها من باقي الفروع اللغوية ، كام أن 

لن تتأىت إال من كاتب مبدع، والكاتب املبدع  ينبغي أن يقابله قارئ مبدع لينجح يف 
التواصل مع أفكاره التي أراد التعبري عنها. ومن هنا تربز عالقة وثيقة بني النصوص 

 األدبية ومهارات القراءة اإلبداعية.

 التذوق األديب:

( هو قدرة الفرد  39، 2004ومحمد مناع ) والتذوق األديب كام عرفه رشدي طعيمه 
عىل إدراك ما يف النص األديب من ضعف وقوة وقبح وجامل مبنياً بالطبع عىل مقومات 

 البالغة والنقد األديب مام يجعله يستمتع به أو ينفر منه.

لسان يف ال وقد عرفه ابن خلدون عندما حدد لفظة الذوق بأنها " حصول ملكة البالغة
( أن ابن خلدون علل لتسمية هذه امللكة بالذوق  204، 2002 عامر )" ويذكر سامل

بقوله " واستعري لهذه امللكة، عندما ترسخ وتستقر، اسم الذوق الذي اصطلح عليه 
أهل صناعة البيان، وإمنا هو مكان إلدراك الطعوم لكن، ملا كان محل هذه امللكة يف 

راك الطعوم استعري لها اسمه؛ وأيضاً اللسان من حيث النطق بالكالم، كام هو محل إلد
فهو وجداين كام أن الطعوم محسوسة، فقيل له ذوق ". ولذا فملكة الذوق تبنى وترىب 

  وتنمى وهذه هي مهمة املعلم. 
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، 2009والتذوق األديب ال يتم تعليمه يف مرحلة تعليمية واحدة فكام يرى حسيب شعيب )
لنصوص التي تم تناولها يف مختلف مراحل ( أن التذوق عملية متواصلة من خالل ا483

ة أو القطع الشعري  التعليم يف القراءة واالستظهار، ومن خالل تلك األبيات املفردة
القصرية، أو الحكمة اإلنسانية أو الجمل البليغة التي تم تدوينها يف دفرت خاص، سنة بعد 

 ، األمر الذي يساعدسنة ومرحلة بعد مرحلة، مبا يتناسب مع مدارك التالميذ وعقولهم
عىل أن تكون لديهم خربات مرتاكمة تسمح لهم بالنظر  يف نصوص األدب يف املرحلة 

 الثانوية، وتيرس لهم سبل فهمها، وتساعد عىل تنمية الذوق األديب. 

 مقومات التذوق األديب :

 (: 478 – 2040،449تتمثل مقومات التذوق األديب يف ) ماهر عبد الباري : 

 عامة وتشمل ما ييل : مقومات -ا

املقومات اللفظية : فاأللفاظ اللبنات األساسية يف أي جملة، ويختلف معناها  -4
 باختالف السياق الذي ترد فيه. وقد تذوق العريب اللفظة املفردة.

مقومات أسلوبية : وهي تهتم بالقيمة التأثريية لعنارص اللغة املنظمة والفاعلية  -2
التي تلقي لتشكيل نظام الوسائل اللغوية املعربة. واألسلوب بني العنارص التعبريية 

يختلف باختالف املوضوع الذي يكتب فيه، وباختالف الكاتب. ويشرت  فيه: الصحة، 
 والوضوح ، كام يشرت  قوته، ودقته، وجامله.  

مقومات فكرية: وهي تتناول العنرص العقيل يف النص، وال يعني هذا خلوها من  -3
حساس، فاألدب الذي ينقصه الفكر أدب خامل ضعيف، ويشرت  يف الفكرة الشعور واإل 

الجيدة عدة مقومات: الجدة، والصحة، والواقعية، والسمو، واالتساع، الرتابط مع غريها 
 من األفكار.

مقومات عاطفية : فالعواطف مقوم أسايس من املقومات األدبية، وهي التي تدفع  -4
عمله، فإذا خال األدب من العواطف واملشاعر فال يعد الكاتب أو األديب لإلبداع يف 

أدباً، فالشاعر أو الكاتب حينام يؤلف عمالً فإمنا يؤلفه وهو مغلف بشحنات عاطفية، 
وتعد العواطف وسيلة وأداة مهمة من األدوات التي يعتمد عليها األديب يف إظهار 

والتنوع والسعة،  انفعاالته، وللعاطفة مقومات هي : الصدق، والقوة، والثبات،
  والروعة، والسمو. 
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مقومات خيالية : الخيال هو امللكة التي يستطيع بها األدباء أن يؤلفوا صورهم  -2
وهم ال يؤلفونها من فراغ ، وإمنا يؤلفونها من إحساسات سابقة ال حرص لها تختزنها 
 يعقولهم وتظل كامنة يف مخيلتهم حتى يحني الوقت فيؤلفوا منها الصورة الت

يريدونها.  وللخيال أنواع ثالثة هي : الخيال اإلبداعي، الخيال التأليفي، والخيال 
التفسريي. ويتجىل اإلبداع يف الخيال يف ثالثة مظاهر هي : التصميم اإلبداعي، التصوير 

 البالغي، التجريد.

مقومات تصويرية : اللغة التصويرية هي أسمى األساليب التصويرية ويقصد به  -4
يه واملجاز أي تلك الكلامت والتعبريات التي يظهر فيها الخيال تصويراً جلياً واضحاً التشب

أو مبهامً غامضاً. والتصوير األديب يعني ببساطة ارتقاء الخيال وتلوينه بألوان أسلوبية 
تنحرص يف االستعارة والكناية واملجاز املرسل وتنقسم الصورة األدبية إىل : صورة 

 يرية.إيحائية وصورة تقر

 وترى الباحثة أن هناك مقومات خاصة بفن الشعر وتتضمن : 

املقومات اللغوية : ومنها] فيام يخص القصيدة العمودية[ : مطلع القصيدة، وحسن  -4
التخلص، وحسن الخامتة. وإتقان مهارات موسيقى الشعر املرتبطة بالوزن والقافية ، 

 وحسن اختيار األلفاظ املناسبة للمعاين

ىل ، والقدرة ع إحسان اختيار الصورة الشعريةومات التصويرية : وتقوم عىل املق -2
 ربط األحاسيس باألحداث واألفكار واألشخاص موضوع القصيدة.

وترى الباحثة أن هناك مقومات خاصة بفن النرث :  لكل فن من فنون النرث مقوماته 
 ، الحبكة، الرسد،الخاصة فمقومات القصة القصرية أو الرواية : الفكرة، الشخصية

الحوار، بيئة القصة، زمن القصة. ومقومات كتابة املقالة: املقدمة، والعرض، والخامتة. 
ومقومات كتابة املرسحية : القدرة عىل التعبري عن األفكار من خالل الحوار الذي يدور 

 ..الخلديكور الذي يعكس الزمان واملكانبني الشخصيات ، ووصف ا
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  :خصائص التذوق األديب

، 2040يرى ماهر عبد الباري أن للتذوق األديب عدة خصائص هي) ماهر عبد الباري : 
80  :) 

التذوق نشا  إيجايب : فالتذوق ليس مجرد عملية تقبل سلبي للعمل، فهو يقوم عىل 
 االختيار واالنتباه لعنارص الجامل وخصائص العمل الفني.

 ستجابة ملا يتضمنه العمل األديب منالتذوق استجابة ملقومات العمل األديب : فهو ا
 خصائص فنية وجاملية  من أفكار وخيال وعاطفة وألفاظ وأسلوب وموسيقى.

الفهم يسبق التذوق : فالتذوق يتطلب إحاطة بكافة أجزاء العمل  فالفهم جزء   –ج 
 من التذوق وأساس له.

قل اطفة والعالتذوق خربة تكاملية : فالتذوق عملية شاملة يتم فيها مزج الع  -د
 والحس، وتكامل بني البعد العقيل والبعد الوجداين والبعد الجاميل والبعد االجتامعي.

التذوق له أشكال سلوكية تدل عليه : وهذه األشكال هي مهارات التذوق األديب  –ه 
 بحيث ميكن قياسها بشكل موضوعي.

 سامت الطريقة التوليفية املقرتحة وخطواتها :

توليفية املقرتحة يف البحث الحايل الدمج بني طريقتي التدريس حاولت الطريقة ال
التباديل والتعلم التعاوين مبا يجعل حصة النصوص األدبية أكرث فاعلية، وفيام ييل عرض 

سابقة  التي انتهت إليها دراسات -لم التعاوين والتدريس التباديل ملبادئ وخطوات التع
 خطوات تؤلف بني الطريقتني.والتي تم تبنيها خطوة خطوة انتهاًء ب –
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 املبادئ العامة للتعلم التعاوين :

 ( إىل أن املبادئ العامة للتعلم التعاوين هي :494:494، 2009يشري شاهر أبورشيخ )

التعاون يف الخري واالنتفاع بالعلوم املفيدة لقوله تعاىل :" وتعاونوا عىل الرب والتقوى.." 
 (. 2)املائدة :

اء والتعاون معهم : فقد طلب موىس من ربه عز وجل أن يرشك معه االستعانة باألكف
 هارون لحمل الرسالة إىل فرعون وملئه

اإلخالص يف التعاون والتناصح فيه : ملا أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام َعْن أَنٍَس 
ُ َعلَْيِه َوَسلََّم َقاَل اَل ُيْؤِمُن أََحُدكُْم حَ   .ْفِسهِ يُِحبُّ ِلنَ تَّى يُِحبَّ أِلَِخيِه َما َعْن النَِّبيِّ َصىلَّ هللاَّ

االبتعاد عن املنافسة واملشاحنة واملفاخرة: فالهدف الرئيس من اجتامع املتعلمني مع 
 بعضهم بعضاً ومذاكرتهم هو تحصيل العلم وتثبيته، ال املنافسة واملشاحنة واملفاخرة.

 تنوع األنشطة وتعددها أثناء التعلم.

ية والتطبيق : فالتزام الجوانب النظرية دومنا املامرسة العملية يورث الجمع بني النظر
 امللل ويضعف الهمم، كام يعجل النسيان لعدم مامرسة الجوارح ملا وعته العقول. 

االنتامء للجامعة :  فهم أرسة واحدة يحرص كل عضو عىل أعضاء الفريق كحرص الجسد 
 عىل سالمة أعضائه.

املعلمني : فاملتعلمون يتواصلون فيام بينهم يف التعلم التواصل بني املتعلمني و 
 واالجتهاد، ويتواصل معهم املعلم بالتوجيه واإلرشاد. 

بعضهم ل التواضع يف العلم: فال ينبغي التعايل عىل املتعلمني، واملتعلمون يتواضعون
 من غري كرب أو استعالء.

اكتشاف  أو بحفظ كتاب استمرارية التعاون يف تحصيل العلوم : فالعلوم ال تنتهي
 حقيقة، فينبغي استمرارية التعاون يف العلم والتعليم.
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وللتعلم التعاوين عدة مراحل تختلف تبعا للنموذج املستخدم، فللتعلم التعاوين أكرث 
 من منوذج للتطبيق داخل الفصول إال أنها تتفق جميعها يف املراحل التالية:

خاللها تحديد األهداف التعليمية والتعاونية، وتقسيم مرحلة التخطيط والتي يتم  –أ 
 املجموعات وتوزيع املسئوليات واألدوار.

مرحلة التنفيذ: والتي يتم فيها التكليف باملهام ومراقبة املعلم وتشجيعه للتالميذ يف 
 إنجازها ويقوم التالميذ بكتابة تقرير عام تم إنجازه من أعامل.

نفيذ ستويني : أثناء التنفيذ الفعيل لالسرتاتيجية وبعد التمرحلة التقويم:  وتتم عىل م 
 ويكون لألهداف التعليمية والتعاونية.

 املبادئ العامة للتدريس التباديل:

 عىل مبادئ هي : يقوم التدريس التباديل الذي قدمه كل من بلنسري وبراون

اقبة الفهم ملر زيادة فهم القراءة لدى املتعلمني عرب تزويدهم باسرتاتيجيات مطلوبة 
 وبناء املعنى.

تقاسم املعلم واملتعلمني املسئولية الكتساب االسرتاتيجيات مع انتقال مسئولية 
 التدريس من املعلم إىل املتعلمني.

 مشاركة املتعلمني يف املناقشات مع تشجيع املعلم.

 التأكيد عىل تعليم املتعلمني الحوار.

 منة وعىل املعلم التأكد من ذلك وتقديممشاركة جميع املتعلمني يف األنشطة املتض
 التغذية الراجعة أو تكييف وتعديل التكليفات يف ضوء مستوى كل متعلم.

أن يتذكر املتعلمون باستمرار أن االسرتاتيجيات املتضمنة وسائط مفيدة تساعدهم 
 عىل تطوير فهمهم ملا يقرءون.
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 مراحل تنفيذ التدريس التباديل:

 (  2008التباديل عىل أربع مراحل هي:) سعيد الفاريس:  يعتمد تنفيذ التدريس 

التلخيص : يوجه املعلم طالبه إىل القيام بتلخيص النص املعني بكلامت وجمل من  -4
 إعدادهم وحسب فهمهم للنص.

توليد وصياغة األسئلة : يطلب املعلم من طالبه صياغة أسئلة وطرحها عىل زمالئهم  -2
فكلام مر الطالب عىل معلومة أو فكرة طرحوا حولها  حتى تساعدهم عىل فهم النص.

 سؤاالً، ثم يحاول آخرون اإلجابة عن تلك األسئلة.

التوضيح : يطلب املعلم من طلبته تحديد املفاهيم واملصطلحات الغامضة وغري  -3
املألوفة يف النص وإيجاد تفسري للكلامت الصعبة وتحديد مرادفات بعض الكلامت 

 ليسهل فهمها.

التنبؤ ) التوقع (: الغرض من هذا النشا  تعويد الطالب عىل التنبؤ وتوقع ما  -4
سيحدث، فبعد ما قرأ الطالب النص وفهموا أفكاره يطلب املعلم من طالبه تخمني 

 األفكار التي ميكن ان يطرحها مؤلف النص يف الفقرات التالية.

يتعلم ويدرك أن والتوقع ميكن القارئ من عملية استخدام تنظيم النص عندما 
العناوين الرئيسة والفرعية واألسئلة املتضمنة يف النص تعد وسائل مفيدة لتوقع ما 

 .Palincsar and Brown ,1984يدور حوله املحتوى يف كل جزء من أجزاء النص املقروء )

وقد اختلفت الدراسات يف ترتيب الخطوات فمنها ما سار وفقاً للرتتيب السابق ومنها 
  -ليد األسئلة تو  –التلخيص  –تيب االسرتاتيجيات وفقاً للرتتيب : التنبؤ ما عرض تر 

التلخيص.  –توليد األسئلة  –التوضيح  –التوضيح، ومنها ما سار وفقا للرتتيب: التنبؤ 
ومن الرضوري أن يوضح للطالب معنى كل واحدة من العمليات األربع التي ميارسونها 

ا ميارس الطالب القراءة يصبح الواحد منهم هو يف فصول التدريس التباديل، وعندم
  املعلم أحيانا فيوجه زمالءه.
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ومن هنا كان اهتامم البحث الحايل بتقديم طريقة توليفية توظف مزايا التدريس 
التباديل والتعلم التعاوين مبا يحقق إفادة أكرب ويحقق التغلب عىل صعوبات التدريس 

عود من الطرق الصعبة عىل طالبنا، بل األمر مجرد التالتباديل، فالتعلم التعاوين مل يعد 
عىل اسرتاتيجيات التدريس التباديل عىل أنها مهام تعليمية يكلف بها الطالب ثم تقديم 
تقرير عنها. كام أن تنظيم املجموعات بالطريقة املعتادة يف الفصل التعاوين تساعد يف 

 وات التالية : ضبط الصف وتسري خطوات الطريقة التوليفية وفق الخط

مرحلة التخطيط : ومن خاللها يتم تحديد األهداف التعليمية ، كاميتم تقسيم  –أ 
 املجموعات وتوزيع األدوار عىل الطالب .

مرحلة التنفيذ : ويتم خاللها التكليف باملهام التي تتمثل يف خطوات  –ب 
 . لتنبؤا –التوضيح  –توليد األسئلة  –وإسرتاتيجيات واضحة هي : التلخيص 

ويتم فيها مراقبة املعلم لطالبه وتشجيعهم عىل إنجاز املهام عىل التوايل ، ويتم كتابة 
 التقرير من خالل أوراق العمل لكل مرحلة لتسجيل اإلنجاز ثم عرضه .

مرحلة التقويم : ويتم يف هذه املرحلة التأكد من تحقق األهداف التعليمية من  –ج 
 خالل طرح األسئلة .

 بني الطريقة التوليفية  املقرتحة والتذوق األديب والقراءة اإلبداعية:العالقة 

نوع من السلوك الذي ينشأ لدى املتلقي   -كام يذكر محمد فضل هللا -التذوق األديب
نتيجة فهم املعاين العميقة يف النص األديب، واإلحساس بجمل أسلوبه، والقدرة عىل 

نفعال يدفع الفرد إىل اإلقبال عىل االستامع أو الحكم عليه بالجودة أو الرداءة، وهو كا
القراءة لكل ما هو إبداع وتأثر وتعاطف، وهو كسلوك يعرب به القارئ أو السامع عن 
فهمه للفكرة التي يرمي إليها النص األديب، وللخطة التي رسمها للتعبري عن هذه 

 (.  227، 2003هللا : )محمد فضل     الفكرة، ومدى تأثره بالصور البيانية التي يحتويها

وليك يتذوق الفرد فهو يحتاج إىل قدر معني من املعلومات الحقيقية. فالتذوق ال ميكن 
أن يأخذ مكانه يف فراغ بل البد له من أن يتذوق شيئاً. واالنتباه إىل الحقائق يف اللغة 

ىل أو عندما تختار ع يصطدم بالتذوق فقط عندما تكون الحقائق مختارة يف ضعف ،
نها يف ذاتها غايات أكرث منها وسائل إىل غايات ، اختيار الحقائق للمساعدة يف التذوق) أ 

  (  432، 4889محمد مجاور :
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 ( أن التعلم التباديل له فوائد عدة منها : 342، 2008ويذكر سيلفر وسرتونج وبريين ) 

 تحسن التفاعالت االجتامعية بني الطالب.

 اً وجوهرية.تفيض إىل مناقشات صفية أكرث عمق

 تزيد من قوة الطلبة األكادميية دون الحاجة إىل وقت درايس إضايف.

يحقق الطالب مكاسب ميكن قياسها، ويطورون اتجاهات إيجابية أكرث نحو املادة التي 
 يدرسونها.

 يوجه الطلبة أنفسهم ذاتياً، ويقل اعتامدهم عىل املعلم.

ستيعاب، وتساعد عىل تعلم كيفية تنشط مهارات فك الرموز يف القراءة، وتعمق اال 
 قراءة النصوص الصعبة الغنية باملعلومات.

 يزيد من إمكانية التعلم والتذكر للطالب.

كام أن التعلم التباديل يعود عىل املعلم بثالث فوائد رئيسة لعمل الطلبة معاً كرشكاء 
 (  344، 2008تدريب وتعلم : )سيلفر وسرتونج وبريين : 

 لطالب من املفاهيم أو املهارات املفتاحية.إنه يدعم متكن ا

إنه يحدد إيقاع التعلم ورسعته عىل امتداد العام الدرايس، فاالستخدام املتسق للتعلم 
التباديل يجعل الطالب يعرفون أن الفصل الدرايس هو مكان للعمل الجامعي، واالحرتام 

 املتبادل، وحيث يساعد الطالب بعضهم بعضاً.

بأن ما تتضمنه الطريقة التوليفية املقرتحة من خطوات تبادلية  وبذلك ميكن القول
تحقق درجة عالية من فهم وإدراك أعمق للنصوص املقروءة ،كام يحقق فائدة أكرب 
من خالل طرح أكرث من تناول للنص يف ظل العمل التعاوين الذي يشهد إيجابية من 

تضمن  ة التوليفية املقرتحةاملتعلم وال تذوق بدون إيجابية املتلقي ،كام أن الطريق
فهامً أعمق للنص لتناول النص بأكرث من طريقة من خالل املراحل املختلفة فتارة يخضع 
املتعلم النص ملهمة التلخيص التي تتطلب فهامً عميقاً، وتارة لطرح األسئلة التي 
الميكن طرحها إال من خالل فهم وتعبري عن هذا الفهم بصورة أخرى غري الرشح 

  .التعرف عىل مزيد من املعلومات يدي وقد تعكس رغبة يفالتقل
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وهكذا الحال من خالل مرحلة التوضيح فتتاح الفرحة لتحقيق فهم للنقا  الغامضة 
أو التي فشل املتعلمون يف فهمها وكل هذه الخطوات مام يساعد عىل التذوق فالتذوق 

ة تضمن والطريقة التوليفي تابع لفهم عميق، كام أنه ال يتأىت من القراءة األوىل للنص
 أكرث من قراءة للنص الواحد إلمتام الخطوات جميعاً .

 أو نهايات   أما القراءة اإلبداعية والتي تدور مهاراتها حول إضافات جديدة لعناوين
أو صفات أو حلول متنوعة وتوقعات ألحداث ومجريات ومعلومات واحتامالت وسد 

اً ة يف الطريقة التي قدمها البحث قد تتيح فرصثغرات فالخطوات التبادلية التعاوني
أكرب للطالب لطرح أسئلة واستخالصات وتوقعات بأقىص ما تسمح به الفرص التعاونية 

اول اإلبداعي والتنمنفردة مبا يجعل الطريقة قادرة عىل ترسيخ دعائم التفكري اإلبداعي 
 للنصوص املقروءة.

 الدراسة امليدانية :

 لبحث إعداد بعض املواد التعليمية وأدوات البحث وهي:تطلب تحقيق أهداف ا

 أوراق عمل الطالبات املعدة وفقا للطريقة التوليفية.

 دليل املعلم للدروس املعدة وفقاً للطريقة التوليفية.

 اختبار القراءة اإلبداعية لطالب الصف األول الثانوي.

 مقياس التذوق األديب لطالب الصف األول الثانوي.

 اد املواد التعليمية وأدوات البحث وفقاً للخطوات التالية :وسار إعد

 أوراق عمل الطالبات املعدة وفقاً للطريقة التوليفية:  -4

 الهدف من إعداد أوراق عمل الطالبات :

متثل الهدف من إعداد أوراق العمل يف تقديم النصوص األدبية ) موضع الدراسة (  
 دراسة النصوص بالطريقة التوليفية. وفق خطوات محددة تساعد الطالبات عىل
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 بناء أوراق عمل الطالبات :

تم إعداد أوراق العمل بالتوليف بني طريقتي التدريس التباديل والتعلم التعاوين  
 وسارت الخطوات اإلجرائية كام ييل:

عرض  –توليد األسئلة  –عرض التقارير  –التلخيص  –تنظيم املجموعات  –التهيئة  
 التقويم. –عرض التقارير  –التنبؤ  –لتوضيح ا –التقرير 

وقد اشتملت األوراق عىل خمسة دروس متثل خمسة حصص دراسية وفق توزيع 
الخطة الدراسية املقررة عىل طالبات الصف األول الثانوي، ثالثة منها أحاديث نبوية، 

 ونص شعري واحد.

 دليل املعلم : -2

جيه املعلم القائم بالتدريس إىل الخطوات متثل الهدف من إعداد الدليل يف إرشاد وتو 
التي يجب أن يسري وفقا لها لتنفيذ حصة النصوص حسب خطوات الطريقة التوليفية 

 املقرتحة )مابني التدريس التباديل والتعلم التعاوين(.

 بناء الدليل : 

ىل ع تم بناء الدليل ملساعدة املعلم يف السري وفقاً للطريقة التوليفية املقرتحة واشتمل
خطوات التدريس وتشمل توجيه املعلم لتوزيع املجموعات ثم السري يف  –: األهداف 

ال تقارير استقب –توليد األسئلة  –استقبال تقارير الطالبات  –الخطوات : التلخيص 
اضع اإلجابة عن مو  –التوضيح  –الطالبات  أو اقرتاح أسئلة قد ال تعرضها الطالبات 

 التقويم. –استقبال تقارير الطالبات  –تنبؤ ال –االستيضاح للطالبات 

 اختبار القراءة اإلبداعية : -3 

 الهدف من االختبار :

استهدف االختبار قياس مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالبات الصف األول الثانوي) 
عينة البحث ( ومتثلت يف: تحديد األفكار املفقودة، اقرتاح حلول متعددة، وضع نهايات 

 كر صفات الشخصية، استبدال جمل وعبارات بأخرى.أخرى، ذ 
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 بناء االختبار :

 سار بناء االختبار وفقاً للخطوات التالية : 

االطالع عىل البحوث والدراسات السابقة ذات الصلة باملوضوع ومحاولة االستفادة  -4
 منها. 

عن  ثانويتحديد أكرث مهارات القراءة اإلبداعية املناسبة لطالب الصف األول ال -2
طريق عرض قامئة من املهارات عىل مجموعة من معلمي وموجهي اللغة العربية 
وبعض متخصيص املناهج وطرق التدريس لتحديد أكرث املهارات أهمية ومناسبة 
لطالب الصف األول الثانوي وتم اختيار أكرث املهارات أهمية من وجهة نظر السادة 

 املحكمني.

ر ) أ، ب (، خصصت الصورة األوىل ) أ ( للقياس القبيل، إعداد صورتني من االختبا -3
والصورة ) ب ( للقياس البعدي. وقد اشتمل كل اختبار عىل خمسة أسئلة تقيس 

 املهارات الخمس املحددة يف البحث.

 ضبط االختبار : -4

صدق االختبار : لتحقيق صدق االختبار تم عرض االختبار  بصورتيه عىل مجموعة من 
األساتذة تخصص طرق تدريس اللغة العربية وتخصص أدب عريب للتأكد  الخرباء من

من مدى وضوح صياغة األسئلة، وكذلك تعليامت االختبار، ومدى تكافؤ الصورتني 
 وبعد إجراء التعديالت التي أقرها الخرباء أصبح االختبار صادًقا فيام يقيسه.  

يه عىل ولية لالختبار بصورتالتجربة االستطالعية لالختبار: تم تطبيق الصورة األ
غري مجموعة البحث ومتثلت يف  فصلني  –مجموعة من طالب الصف األول الثانوي 

 من مدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج وذلك بهدف تحديد:

 ب ( الختبار القراءة اإلبداعية. –مدى التكافؤ بني أسئلة الصورتني ) أ 

 ل الثانوي.مدى وضوح األسئلة وصياغتها لطالب الصف األو 

 ( دقيقة. 30زمن االختبار : وقد تبني أن متوسط زمن اإلجابة عن مفردات االختبار )
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 مقياس التذوق األديب :  ) إعداد : رشدي طعيمة ( -4

الهدف من املقياس : يهدف املقياس إىل قياس مهارات التذوق األديب لدى طالب الصف 
 املقياس.األول الثانوي من خالل استجاباتهم لعبارات 

 تحديد مفردات املقياس : سار تحديد مفردات املقياس وفق الخطوات التالية :

 االطالع عىل مقياس التذوق األديب لطالب املرحلة الثانوية )د/رشدي طعمية(

 تحديد املهارات التي يهتم املقياس بقياسها.

ردة بدالً من ( اثنتي عرشة مف 42اختيار بعض املفردات لتقليل عدد األسئلة ليصبح ) 
 ( ست وعرشين مفردة وذلك وفقا ملا ييل : 24)  

تحديد بعض املهارات من خالل استامرة تحكيم موجهة لبعض أعضاء هيئة التدريس 
ومعلمي وموجهي اللغة العربية باملرحلة الثانوية الختيار أكرث املهارات مناسبة لطالب 

 الصف األول الثانوي.

 خالل سؤال واحد فقط ، وأن يحدد لكل سؤال درجتان .أن تقاس املهارة الواحدة من 

 التجربة االستطالعية للمقياس : 

نظراً الختالف الصورة التي قدمت بالبحث ملقياس التذوق األديب املعد عن الصورة 
املعدة من قبل أ. د/ رشدي طعيمة، فقد قامت الباحثة بتطبيق املقياس عىل مجموعة 

 باملدرسة الثانوية العسكرية بسوهاج بهدف ضبطه:من طالب الصف األول الثانوي 
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 حساب صدق املقياس : 

 تم حساب صدق املقياس بحساب :

صدق االتساق الداخيل :  تم حساب صدق االتساق الداخيل باستخدام برنامج التحليل  
 وجاءت النتائج كام ييل :  spssاإلحصايئ 

  ( 4جدول ) 

 تذوق األديب باملقياس ككليبني معامالت ارتبا  أسئلة مقياس ال

 معامل االرتبا  السؤال

4 0.74 

2 0.92 

3 0.94 

4 0.82 

2 0.48 

4 0.74 

7 0.80 

9 0.94 

8 0.74 

40 0.84 

44 0.23 

 

، 0.23ويتضح من الجدول السابق أن معامالت االرتبا  ألسئلة املقياس تراوحت بني 
  ل أن املقياس صادق.. وبذلك ميكن القو 0.04وجميعها دال عند  0.84
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 حساب ثبات املقياس :

تم حساب ثبات املقياس باستخدام معادالت كل من ألفا كرونباخ وسبريمان براون 
 وجتامن جاءت النتائج كام هو موضح :

 ( يبني قيم ثبات مقياس التذوق األديب 2جدول ) 

 قيمة الثبات املعادلة

 83.7 ألفا كرونباخ

 89.9 سبريمان براون

 89.7 نجتام

 

ويتضح من الجدول السابق أن نسب ثبات املقياس مناسبة مبا يجعل املقياس صالحاً 
 للتطبيق.

 (40ابة عن جميع مفردات املقياس ) تحديد زمن املقياس : وقد بلغ متوسط زمن اإلج
 دقيقة.

تحديد مجموعة البحث : تكونت مجموعة البحث الحايل من  طالبات فصلني من 
صل الدرايس يف الف ل الثانوي مبدرسة الشيامء الثانوية بنات بسوهاجفصول  الصف األو 

 .2040/  2008الثاين من العام الدرايس 

 التأكد من تكافؤ مجموعتي البحث:

 تم تطبيق األدوات قبلياً للتأكد من تكافؤ املجموعتني يف متغريي البحث : 

 تكافؤ املجموعتني يف القراءة اإلبداعية :

املجموعتني يف مهارات القراءة اإلبداعية تم تطبيق اختبار القراءة  للتأكد من تكافؤ
  اإلبداعية قبلياً وجاءت النتائج كام ييل :
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 يبني املتوسطات واالنحرافات املعيارية ملجموعتي البحث قبلياً  ( 3جدول ) 

 الداللة ن االنحراف املعياري املتوسط املجموعة

 4.48 14.53 التجريبية 
 غري دال 44

 2.82 47.34 الضابطة

 

يشري الجدول السابق إىل عدم وجود فروق دالة إحصائًيا مبا يدل عىل تكافؤ املجموعتني 
 .تكافؤ املجموعتني يف التذوق األديب :

للتأكد من تكافؤ املجموعتني يف مهارات التذوق األديب تم تطبيق مقياس التذوق األديب 
 قبلياً وجاءت النتائج كام ييل :

 ( يبني املتوسطات واالنحرافات املعيارية 4) جدول 

 ملجموعتي البحث يف مقياس التذوق األديب قبلياً 

 الداللة االنحراف املعياري املتوسط املجموعة

 2.24 40.00 التجريبية 
 غري دال

 2.03 8.48 الضابطة

 

وعتني ميشري الجدول السابق إىل عدم وجود فروق دالة إحصائيا مبا يدل عىل تكافؤ املج
 يف التذوق األديب.

 تطبيق تجربة البحث :

 2040/  2008تم تطبيق تجربة البحث يف الفصل الدرايس الثاين من العام الدرايس   
( تسع حصص دراسية اثنتان لتطبيق أدوات القياس قبلياً  8وقد استغرقت التجربة ) 

األدوات  تطبيققبل تدريس دروس النصوص ، وخمسة لتدريس الدروس وأخرياً اثنتان ل
  بعدياً للتوصل إىل نتائج البحث ومعالجتها إحصائياً وتفسريها.
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 نتائج البحث وتفسريها :

 توصلت الدراسة الحالية إىل نتائج محددة هي : 

 فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية.

 رات التذوق األديب.فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تنمية مها

 وفيام ييل عرض تفصييل لتلك النتائج :

 أوالً : فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية :

 تم التعرف عىل هذه النتائج من خالل اإلجابة عن السؤال الثاين للبحث وهو :

ية لدى يف القراءة اإلبداعما فاعلية الطريقة التوليفية يف تدريس النصوص األدبية 
 طالبات الصف األول الثانوي ) عينة البحث ( ؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال، تم التحقق من صحة الفرض األول والذي ينص عىل :

توجد فروق ذات داللة إحصائية  يف درجات طالبات املجموعة التجربيبة ودرجات 
 يبية      ك ملصلحة طالبات املجموعة التجراملجموعة الضابطة يف اختبار القراءة اإلبداعية وذل

عن طريق الحاسب اآليل وتم استخدام   Spssوقد تم استخدام برنامج التحليل اإلحصايئ 
اختبار " ت " للتعرف عىل الفروق وداللتها اإلحصائية بني متوسطي درجات املجموعتني 

 :الجدولئج كام هو موضح بالتجريبية والضابطة يف اختبار القراءة اإلبداعية. وجاءت النتا

 ( 2ل ) جدو 

 اختبار القراءة اإلبداعية يبني داللة الفروق بني متوسطي املجموعتني يف 

 الداللة االنحراف املعياري املتوسط املجموعة

 3.32 48.94 التجريبية 
 غري دال

 3.24 48.20 الضابطة
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ية وعتني التجريبيتضح من الجدول السابق أن الفروق بني متوسطي درجات املجم
والضابطة غري دال ، مام يدل عىل عدم فاعلية الطريقة يف تنمية مهارات القراءة 
اإلبداعية ) موضع الدراسة (، يف حني أن الفروق بني متوسطي درجات املجموعة 
التجريبية قبلياً وبعدياً جاءت دالة حيث بلغ متوسط درجات املجموعة التجريبية يف 

وهذا ما يشري فاعلية الطريقة يف  48.94بينام بلغ يف البعدي  14.53التطبيق القبيل 
 تنمية مهارات القراءة اإلبداعية بني طالبات املجموعة الواحدة.

( وكانت 48.20( وبعدياً ) 47.34بينام جاء متوسط درجات املجموعة الضابطة  قبليا ) 
 الفروق غري دالة إحصائياً .

حد ذاتها قد ساعدت يف تنمية مهارات القراءة وبذلك ميكن القول إن الطريقة يف 
 اإلبداعية .

 وقد ترجع هذه النتيجة إىل بعض أمور منها :

 ينجح  ال قرص مدة الربنامج، فاإلبداع يتطلب وقتاً كافًيا لتنميته والتدريب عليه، فقد
 بتدريبات قليلة أو مكثفة وخاصة إذا ما كانت العينة من العاديني )غري املبدعني (.

 يتم التدريب بصورة مبارشة عىل مهارات القراءة اإلبداعية فهي كمتغري تابع مل توجه مل
 إليها املوضوعات مبارشة.

إن املوضوعات املقررة عىل الطالب التي تم اختيارها يف هذا البحث ال تساعد عىل 
 وال ينتنمية القراءة اإلبداعية فاألحاديث النبوية املقررة موجزة العبارة ، عميقة املعا 

تتيح الفرصة للطالب يف القراءة لوقت طويل، كام أن لغة النصوص األدبية ترجع إىل 
صدر اإلسالم فجاءت تعبرياتها بعيدة عن حياة الطالب، ويحاول الطالب فهمها بصعوبة 

 فال يتعمقون يف مهارات أخرى تقرتب من مهارات القراءة اإلبداعية.
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وبذلك ميكن رفض الفرض األول للبحث، وأيضاً تكون قد متت اإلجابة عن السؤال الثاين 
 للبحث.

 فاعلية الطريقة التوليفية املقرتحة يف تنمية مهارات التذوق األديب : -2

 وهو: تم التعرف عىل هذه النتيجة من خالل اإلجابة عن السؤال الثالث

البات لنصوص األدبية يف التذوق األديب لدى طما فاعلية الطريقة التوليفية يف تدريس ا
 الصف األول الثانوي ) عينة البحث ( ؟

 ولإلجابة عن هذا السؤال، تم التحقق من الفرض الثاين  والذي ينص عىل:  

توجد فروق ذات داللة إحصائية يف درجات طالبات املجموعة التجريبية ودرجات 
ديب وذلك ملصلحة طالبات املجموعة املجموعة الضابطة وذلك يف مقياس التذوق األ 

 التجريبية. 

عن طريق الحاسب اآليل وتم   Spssوقد تم استخدام برنامج التحليل اإلحصايئ 
استخدام اختبار " ت " للتعرف عىل الفروق وداللتها اإلحصائية بني متوسطي درجات 

ج كام هو ئاملجموعتني التجريبية والضابطة يف مقياس التذوق األديب . وجاءت النتا
 موضح بالجدول :

 (4جدول )

 يبني داللة الفروق بني متوسطي املجموعتني يف مقياس التذوق األديب

 الداللة ن االنحراف املعياري املتوسط املجموعة 

 4.23 49.38 التجريبية 
 دال 44

 2.20 8.97 الضابطة
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ات طي درجات طالبويتضح من الجدول السابق أن هناك فرقا داالً إحصائياً بني متوس
املجموعة التجريبية واملجموعة الضابطة وذلك ملصلحة املجموعة التجريبية وميكن 

 إرجاع ذلك إىل :

اشتملت الطريقة عىل خطوات مثل التساؤل والتي تم خاللها التنبيه عىل الطالبات أن 
ل يطرحن ما شنئ من أسئلة حول النص، مبا فيها ما تضيفه املفردات من معاٍن أو جام

إىل النص، واإلجابة عن هذه األسئلة ومناقشة الطالبات مام يؤدي إىل تذوق الكلامت 
 وتبادل الخربات بني الطالبات مام يدعم مهارات التذوق األديب.

عرض التقارير يف كل مرحلة قد أدى إىل منافسة املجموعات يف اإلتيان مبعان وأفكار 
ام أمثر عديداً من اآلراء والشعور جديدة تنم عن مدى متيز طالبات كل مجموعة م

بجامل اللغة واستحسانها أو استهجانها مع رسد األسباب وهذه أحد مقومات التذوق 
 األديب.

عرض التقارير يف كل مرحلة أدى إىل تعزيز املعلم ألداء كل مرحلة من خالل املناقشات 
 حل التدريسالتي تتبع كل مرحلة ؛ مبا خلق اإلفادة األكرث من كل مرحلة من مرا

 التباديل، كام خلق فهامً أكرث للنص األديب وتناوله مام دعم مهارات التذوق األديب.

مرحلة التوضيح التي يعرض فيها املعلم لإلجابات عن أسئلة الطالبات يف كل مناحي 
النص، أدى إىل إفادة الطالبات ومساعدتهن عىل التعمق فيام وراء املعاين، ولفت 

راء املعاين أو عرض مقارنات بني أساليب لغوية مختلفة مام أثرى انتباههن إىل ما و 
 جانب التذوق األديب لدى الطالبات.

وبذلك ميكن قبول الفرض الثاين من البحث، وأيضاً يكون قد متت اإلجابة عن السؤال 
 الثالث للبحث.

وبذلك تتفق نتائج هذا البحث مع نتائج الدراسات التي اهتمت بتنمية مهارات 
ذوق األديب من حالل طرق تعتمد عىل نشا  املتعلم منها دراستي سلوى شاهني ) الت

( اللتني استخدمتا التعلم التعاوين ، ودراسة سلوى بصل  2000( وربيع حسني )  4888
 ( التي استخدمت إسرتاتيجية قامئة عىل التدريس التفاعيل . 2009) 
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 التوصيات :

 توصيات منها : يف ضوء نتائج البحث ميكن تقديم عدة

 بناء برامج خاصة لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية لطالب املرحلة الثانوية.

تدريب معلمي اللغة العربية عىل التجديد والتوليف بني الطرق التدريسية الفعالة  
 يف تعليم اللغة العربية، وبخاصة بني طريقة التدريس التباديل وطريقة التعلم التعاوين.

 ج خاصة لتنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب املرحلة الثانوية.تقديم برام 

االهتامم بتدريب الطالب املعلمني بشعبة اللغة العربية عىل تدريس مهارات القراءة 
 اإلبداعية والتذوق األديب.

يف النصوص األدبية املقررة الختيار ما هو أنسب  –من حني آلخر  –إعادة النظر 
 ب .للمعجم اللغوي للطال 

 املقرتحات :

يف ضوء ما انتهى إليه البحث من نتائج وتوصيات ميكن تقديم بعض املقرتحات منها 
 دراسة:

داعية التباديل ( يف تنمية مهارات القراءة اإلب –أثر استخدام طريقة توليفية ) التعاوين 
 لطالب املرحلة الثانوية.

عربية يف تدريس فروع اللغة الالتباديل (  –أثر استخدام طريقة توليفية ) التعاوين 
 املختلفة عىل تنمية التحصيل اللغوي.

 برنامج تدريبي مقرتح لتطوير تدريس اللغة العربية يف التعليم الثانوي.

 منهج مقرتح لتنمية مهارات التذوق األديب يف املراحل الدراسية املختلفة.

رص الحديث انوية بالعتقرتح الباحثة أن يبدأ تدريس النصوص األدبية يف املرحلة الث
والعثامين واململويك يف الفرقة األوىل ، والعرصين العبايس واألموي يف الفرقة الثانية ، 

 لينتهي بعرصي صدر اإلسالم والجاهلية يف الفرقة الثالثة .
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  تنمية مهارات القراءةأماين حلمي عبد الحميد. "أثر استخدام التعلم التعاوين عىل
الناقدة واكتساب أمنا  السلوك التعاوين وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ الصف الثالث 

، 43. الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة، العدد مجلة القراءة واملعرفةاإلعدادي". 
 .2004ديسمرب 

يف تنمية   جيات التعلم( : فاعلية بعض إسرتاتي2008إميان عبد هللا أحمد عبد هللا الرباوي )
مهارات القراءة اإلبداعية لدى تالميذ املدرسة اإلعدادية، رسالة ماجستري، معهد الدراسات 

  الرتبوية، جامعة القاهرة.
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(. تنمية  التذوق األديب لدى تالميذ الصف الثالث اإلعدادي وأثر  4884ثريا محجوب محمود ) 
 لة ماجستري قدمت لكلية الرتبية. جامعة حلوان.ذلك عىل قدرتهم عىل التعبري الكتايب. رسا

( أثر اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف إكساب املفاهيم النحوية لدى  2002جامل محمود الشاعر ) 
العدد  .دراسات يف املناهج وطرق التدريسطلبة الصف السادس االبتدايئ مبحافظة األحساء. 

 ، ديسمرب.408

 . دمشق : دار الفكر.2؛  ريس اللغة العربيةطرق تد(.  4889جودت الركايب ) 

حازم محمود راشد قاسم. فعالية استخدام مداخل حديثة يف تنمية مهارات التعبري الكتايب لدى تالميذ الحلقة 
 .2000الثانية من مرحلة التعليم األسايس. رسالة دكتوراه مقدمة بكلية الرتبية. جامعة  عني شمس، 

ية الدار املرص  . القاهرة :اللغة العربية بني النظرية والتطبيقتعليم (. 2000حسن شحاته ) 
 اللبنانية.

 . بريوت : دار املحجة البيضاء. طرائق تدريس اللغة العربية(.  2009حسيب شعيب ) 

( فاعلية برنامج للتدريس التباديل يف تغيري املفاهيم القبلية لدى  2003حمدي عيل الفرماوي ) 
 ادية. املؤمتر السنوي العارش. مركز اإلرشاد النفيس. جامعة عني شمستالميذ املرحلة اإلعد

(. أثر استخدام التعلم التعاوين يف تدريس األدب عىل تنمية  2002حنان مصطفى مدبويل ) 
مهارات تحليل النص األديب وتنمية االتجاه نحو األدب واكتساب السلوك التعاوين لدى طالبات 

 ، ديسمرب.20. العدد مجلة القراءة واملعرفةري. الصف الثاين اإلعدادي األزه

خالد عبد اللطيف محمد عمران. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس الدراسات 
االجتامعية عىل التحصيل املعريف لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي، وتنمية وعيهم ببعض 

 .2004ري. كلية الرتبية بسوهاج، املشكالت االقتصادية املحيطة بهم. رسالة ماجست

(. " اسرتاتيجيات مقرتحة يف تنمية بعض مهارات القراءة االبتكارية  2004خلف حسن محمد ) 
 أبريل. 33لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية " مجلة القراءة واملعرفة. العدد 

انوية حلة الث(. فعالية التعلم التعاوين يف اكتساب طلبة املر  2000ربيع شعبان حسن حسني ) 
. الجمعية املرصية للمناهج وطرق دراسات يف املناهج وطرق التدريسمهارات التذوق األديب.  

  .22التدريس. العدد 
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 –تطويرها  –إعدادها  –األسس العامة ملناهج اللغة العربية (. 2000رشدي أحمد طعيمة ) 
 . القاهرة : مكتبة األنجلو.2؛   تقوميها

. تعليم العربية والدين بني العلم والفن(.  2004مد السيد مناع ) رشدي أحمد طعيمة ومح
 القاهرة : دار الفكر العريب.

(. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم لإلتقان يف تدريس النصوص  2003رقية محمود أحمد عيل ) 
األدبية عىل تنمية بعض مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف الثاين اإلعدادي. رسالة 

 ماجستري قدمت لكلية الرتبية بقنا. جامعة جنوب الوادي. 

( فعالية منوذج مقرتح قائم عىل اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة  2009ريم أحمد عبد العظيم ) 
يف تنمية مهارات القراءة للدراسة والقراءة اإلبداعية لدى طالب املرحلة الثانوية. رسالة دكتوراه 

 . جمعة عني شمس.العلوم والرتبيةقدمت لكلية البنات لآلداب و 

(. فعالية برنامج قائم عىل الفهم النحوي يف  2004زهور محمد محيي الدين محمد فودة ) 
تنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب الصف األول الثانوي.رسالة ماجستري قدمت لكلية 

 الرتبية بدميا . جامعة املنصورة.

عاب يف االستي   استخدام إسرتاتيجية ) الجدول الذايت ( (. أثر 2002زينب حسن نجم الشمري ) 
القرايئ يف مادة األدب و النصوص لدى طالبات األول املتوسط. مجلة القراءة واملعرفة. العدد 

 ، أغسطس. 44

 (. اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية. بريوت : مؤسسة الرسالة.  2002سام عامر ) 

(. إسرتاتيجية التدريس التباديل. مجلة التطوير الرتبوي.  2008)  سعيد بن عبد هللا الفاريس
 . أبريل.48سلطنة عامن. وزارة الرتبية والتعليم. ملحق دورية التطوير الرتبوي. العدد 

سعيد عبد هللا اليف. "أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف إكساب املفاهيم 
ات يف دراسمية اتجاهاتهم نحو مادة البالغة". البالغية لطالب املرحلة الثانوية وتن

 .2000، أبريل 43. العدد املناهج وطرق التدريس

(. فاعلية أسلوب التعلم التعاوين يف تنمية مهارات التذوق  4888سلوى أحمد محمد شاهني ) 
 األديب والتحصيل الدرايس لدى طالب الصف األول الثانوي. رسالة ماجستري قدمت لكلية الرتبية.

  جامعة طنطا.
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(. إسرتاتيجية مقرتحة لتدريس األدب قامئة عىل التدريس  2009سلوى حسن محمد بصل ) 
التفاعيل والتعلم النشط وأثرها عىل تنمية مهارات التذوق األديب لدى طالب املرحلة الثانوية. 

 رسالة دكتوراه قدمت لكلية الرتبية. جامعة الزقازيق.

لية استخدام األنشطة الالصفية يف تنمية مهارات التذوق األديب (. فاع 2007سامح محب عبده ) 
والتحصيل الدرايس لدى طالب الصف األول الثانوي الفني. رسالة ماجستري. كلية الرتبية جامعة 

 الزقازيق.

(. العالقة بني بعض مهارات القراءة  2003سمري يونس أحمد صالح ،شايف فهد املحبوب ) 
 .سبتمرب.24. العدد القراءة واملعرفةالتفكري اإلبداعي " اإلبداعية والقدرة عىل 

(. أثر برنامج قائم عىل القصة يف تنمية بعض مهارات القراءة  2002سمري يونس صالح ) 
. 94. العدد دراسات يف املناهج وطرق التدريساإلبداعية لدى تالميذ املرحلة االبتدائية. 

 أغسطس. 

 . عامن : املعتز للنرش والتوزيع.تيجيات التدريساسرتا(.  2009شاهر ذيب أبو رشيخ )

(. فعالية برنامج قائم عىل  2004شحاته محروس طه وشاكر عبد العظيم محمد قناوي ) 
الوسائط التعليمية املتعددة يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية للتالميذ وميولهم نحوها. مجلة 

 ، ديسمرب.40القراءة واملعرفة. العدد 

اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة (.  2002لدليمي وسعاد عبد الكريم الوائيل ) طه عىل ا
 األردن : عامل الكتب الحديث. العربية.

ظبية سعيد فرج صالح السليطي. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف تدريس القواعد 
لة وية لدى طالبات املرحالنحوية عىل تنمية القدرة اللغوية واالتجاه نحو دراسة القواعد النح

 .2004الثانوية بدولة قطر. رسالة دكتوراه مقدمة لكلية الرتبية جامعة عني شمس، 

عبد الباقي عبد املنعم أبو زيد. "أثر أسلوبني للتعلم التعاوين عىل التحصيل يف العلوم التجارية 
قافة من أجل معية الثوالثقة بالنفس لدى طالبات التعليم التجاري". مجلة الثقافة والتنمية. ج

 .2004التنمية. العددان األول والثاين. 

  



164 

 

 

( : فاعلية استخدام إسرتاتيجية  العصف الذهني يف تنمية  2007عبد الحميد زهري سعد ) 
مهارات القراءة االبتكارية لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي واتجاههم نحوها، مجلة القراءة 

ية للقراءة واملعرفة ، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العدد واملعرفة تصدر عن الجمعية املرص
 .442 -78مارس، ص ص  44

عبد هللا بن سعد اليحيى، محمد محمد سامل. "أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف 
، عرفةمجلة القراءة واملاكتساب تالميذ الصف السادس بعض مهارات التجويد يف القرآن الكريم. 

 .2000املرصية للقراءة واملعرفة، العدد األول، نوفمرب الجمعية 

( أثر استخدام اسرتاتيجي خرائط املفاهيم  2007من كامل عبد الرحمن محمود ) عبد الرح
جلة كلية موالتدريس التباديل يف تنمية التحصيل النحوي لدى تلميذات الصف األول اإلعدادي. 

 العدد السادس. الرتبية بالفيوم.

يف تنمية   (. فعالية استخدام مدخل الطرائف األدبية2002ف عبد القادر أبو بكر )عبد اللطي
. 42جلد . املمجلة كلية الرتبية ببنهامهارات التذوق األديب لدى طالب الصف األول الثانوي. 

 . 20العدد 

 (. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف 2004عبد اللطيف عبد القادر عيل أبو بكر ) 
تنمية السجايا العقلية واالتجاه نحو مادة السرية النبوية لدى طالبات شعبة الدراسات اإلسالمية 

 ، أبريل.23. العدد مجلة القراءة واملعرفةبكليات الرتبية يف سلطنة عامن. 

(. أثر استخدام بعض الوسائل التعليمية يف تدريس بعض  4884عبد هللا محمد عامرة ) 
صف التاسع من التعليم األسايس عىل تحصيل التالميذ لهذه املادة. رسالة موضوعات النصوص لل

 ماجستري. كلية الرتبية جامعة املنوفية 

(. أثر استخدام إحدى اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تدريس  2009عصام محمد أحمد يوسف ) 
اإلعدادي.  ف األولالنصوص األدبية عىل التحصيل املعريف والتعبري اإلبداعي لدى تالميذ الص

 رسالة ماجستري قدمت لكلية الرتبية. جامعة سوهاج.

( : برنامج مقرتح لتنمية مهارات القراءة اإلبداعية للطالب  2002عطا هللا العدل عطا هللا ) 
 الفائقني باملرحلة الثانوية، رسالة ماجستري، كلية الرتبية بدميا ، جامعة املنصورة.
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( تنمية مهارات القراءة االبتكارية لدى طالب املرحلة الثانوية  2009عمرو عيىس محمد عيىس ) 
باستخدام اسرتاتيجي القراءة التبادلية والقراءة التفاعلية. رسالة دكتوراه قدمت لكلية الرتبية 

 جامعة عني شمس.

(. فاعلية بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف  2003فايزة السيد محمد ومحمد السيد أحمد ) 
تنمية الفهم القرايئ وأنتج األسئلة والوعي مبا وراء املعرفة يف النصوص األدبية لدى طالب املرحلة 
 -8الثانوية. املؤمتر العلمي الثالث " القراءة وبناء اإلنسان. الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة يف 

 يوليو. 40

دار الكتاب  عامن :قات.تعليم التفكري مفاهيم وتطبي(.  4888فتحي عبد الرحمن جروان )
 الجامعي.

رابلس . ططرق التدريس الخاصة باللغة العربية والرتبية االسالمية(.  4882فخر الدين عامر )  
 : جامعة الفتح.

فوزية بنت محمد أبا الخيل. فاعلية إسرتاتيجية التعلم التعاوين يف اكتساب مهارات 
ة يف حوه لدى طالبات الفرقة الثالثمجال تصميم وإنتاج الوسائل التعليمية واالتجاه ن

لتعليم والتنمية. . املركز العريب ل. مستقبل الرتبية العربيةكلية الرتبية للبنات بالرياض
 .2003، يناير 22املجلد السابع، العدد 

 –معايريه  –مقوماته  –نظرياته  -(. التذوق األديب طبيعته   2040ماهر شعبان عبد الباري ) 
 ار الفكر.قياسه. عامن : د

 تطوير يف  أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبيق املدخل(.  2008محمد حبيب هللا ) 
 . عامن : دار عامر.  3  مهارات الفهم والتفكري والتعلم.

 لقاهرة. ااالتجاهات الرتبوية املعارصة يف تدريس اللغة العربية(.  2003محمد رجب فضل هللا ) 
 عامل الكتب.

(. كفاءة التعلم التعاوين يف اكتساب  4889رجب فضل هللا،عبد الحميد زهري سعد )  محمد
اهج وطرق دراسات يف املنتالميذ التعليم األسايس لبعض املفاهيم النحوية ) دراسة تجريبية (. 

  ، سبتمرب.23العدد  التدريس،
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اته ثانوية أسسه وتطبيقتدريس اللغة العربية يف املرحلة ال(.  4889محمد صالح الدين مجاور ) 
 . القاهرة : دار الفكر العريب.الرتبوية

محمد عالء الدين حلمي محمد الشعبي. أثر استخدام طريقة التعلم التعاوين  يف تنمية 
بعض املهارات اللغوية لدى الطالب املعلمني بالتخصصات العلمية بكلية الرتبية بنزوى 

جلد . جامعة املنيا. العدد األول. املم النفسمجلة البحث يف الرتبية وعلسلطنة عامن.  –
 .4887، يوليو 44

(. فعالية التعلم التعاوين يف اكتساب طلبة املرحلة الثانوية مهارات  4889محمد محمد سامل ) 
 ، نوفمرب. 22. العدد دراسات يف املناهج وطرق التدريسالتذوق األديب. 

مقرتح لتدريس النصوص األدبية باستخدام (. برنامج  2004مختار عبد الخالق عبد الاله ) 
الحاسوب وأثره عىل التحصيل املعريف وتنمية مهارات التذوق األديب لدى تالميذ الصف الثاين 

 اإلعدادي. رسالة ماجستري قدمت لكية الرتبية بسوهاج. جامعة جنوب الوادي.

ة مهارات القراءة ( : فاعلية استخدام مدخل الطرائف يف تنمي 2003منى إبراهيم اللبودي )
اإلبداعية واالتجاه نحو القراءة لدى تالميذ املرحلة اإلعدادية، مجلة القراءة واملعرفة تصدر عن 

سبتمرب،ص ص  24الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة، كلية الرتبية، جامعة عني شمس، العدد 
43- 424. 

لقرايئ يل يف تنمية الفهم والوعي ا( فعالية إسرتاتيجية التدريس التباد 2004نعيمة حسن أحمد ) 
لنصوص علمية واتخاذ القرار ملشكالت بيئية لدى طالبات املرحلة الثانوية الشعبة األدبية. املؤمتر 
العلمي العارش ) الرتبية العلمية تحديات الحارض ورؤى املستقبل (. الجمعية املرصية للرتبية 

 العلمية. يوليو.

املعلم االسرتاتيجي اختيار (.  2008رتونج و ماثيو ج. برييني ) هاريف ف. سيلفر وريتشارد و. س
. . ترجمة : محمد بالل الجيويساإلسرتاتيجية املناسبة لكل درس استناداً إىل البحث العلمي

 الرياض : مكتب الرتبية العريب لدول الخليج.

 . األردن : دار الفكر.أساليب تدريس اللغة العربية(.  4884وليد جابر ) 
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 ( 4ملحق ) 

 كتيب الطالبات

 

 املوضوع األول : من الحديث الرشيف

 الحياء من اإلميان

 :  األهداف

 يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : 

 تستحي........ –الكلامت الصعبة : أدرك تعرف معاين 

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها.

 التوكيد. –األمر  –تحدد بعض مواطن الجامل يف األساليب املستخدمة : الرش  

 تجيب عن أسئلة حول النص املدروس.

 = خطوات التدريس :

 ت.ايتم توزيع الطالبات يف مجموعات ويعاد ترتيب حجرة الدراسة لهذه املجموع

 مرحلة التلخيص :

 عزيزيت الطالبة قومي بقراءة الحديث الرشيف التايل : 

عن ابن مسعود عقبة بن عمرو األنصاري البدري ريض هللا عنه قال. قال رسول هللا 
صىل هللا عليه وسلم : " إن مام أدرك الناس من كالم النبوة األوىل : إذا مل تستح فاصنع 

 ماشئت ".

 ما أدركته من معنى الحديث.اكتبي يف جمل موجزة 

.................................................................................................................... 
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 حددن من تقرأ التلخيص السابق.مرحلة عرض التقارير : 

 مرحلة توليد األسئلة :

 سئلة حول الحديث ثم اإلجابة عنها، ميكنحاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أ
 أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل.

 مرحلة عرض التقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.

 مرحلة التوضيح :

وانب ج يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي
 يف املعلم رحيهاغموض لديك حول النص، وقومي بصياغتها يف صورة أسئلة واط

 ليساعدك يف حلها. 

 ولتكن هذه األسئلة : 

.......................................................................................................... 

 مرحلة التنبؤ : 

حاويل عزيزيت أت تدوين بعض الترصفات التي ميكن فعلها إذا ما  بالتعاون مع زميالتك
 انعدم الحياء من مجتمعنا: .................................................................

.................................................................................................................... 

 مرحلة عرض التقارير : 

 حددن من تقرأ ما سجلتموه من ترصفات.

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما أثر شيوع الحياء يف حياة الفرد و املجتمع ؟-

 ما الغرض من األمر " اصنع ما شئت " ؟-
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 املوضوع الثاين

  من الحديث الرشيف

 لممن توجيهات الرسول صىل هللا عليه وس

 

 يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : األهداف : 

 متحها........ -اتبع  –تعرف  معاين الكلامت الصعبة : اتق  -

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها. -

 تحدد بعض مواطن الجامل يف أسلوب األمر املستخدم. -

 تجيب عن أسئلة حول النص املدروس. -

 دريس := خطوات الت

 يتم توزيع الطالبات يف مجموعات ويعاد ترتيب حجرة الدراسة لهذه املجموعات.

 مرحلة التلخيص :

عزيزيت الطالبة :  اقريئ الحديث الرشيف التايل : عن أيب ذر جندب بن جنادة وأيب عبد 
الرحمن معاذ بن جبل  ريض هللا عنهام عن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم قال : " اتق 

  حيثام كنت، واتبع السيئة الحسنة متحها، وخالق الناس بخلق حسن.هللا

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى الحديث.

.................................................................................................................... 
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 تقرأ التلخيص السابق.حددن من مرحلة عرض التقارير : 

 مرحلة توليد األسئلة :

حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أسئلة حول الحديث ثم اإلجابة عنها، ميكن 
 أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل.

 س :..........................................................

 ...................................................ج :..........

 مرحلة عرض لتقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.

 مرحلة التوضيح :

يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب 
ة أسئلة واطرحيها عىل املعلم غموض لديك حول النص، وقومي بصياغتها يف صور 

 ليساعدك يف حلها. 

 ولتكن هذه األسئلة : 

......................................... 

........................................ 

 مرحلة التنبؤ : 

بالتعاون مع زميالتك حاويل عزيزيت أن تدوين بعض الترصفات التي تعد من حسن 
 ...............................................................................الخلق مع الناس.....

 مرحلة عرض التقارير : 

 حددن من تقرأ ما سجلتموه من ترصفات.
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 املوضوع الثالث

 من الحديث الرشيف

 دعوة إىل التعاطف والتعاون

 

 عىل أن : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة  األهداف :

 تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة : نفس، كربة، يرس........ -

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها. -

 تحدد بعض مواطن الجامل يف أسلوب الرش  املستخدم. -

 تجيب عن أسئلة حول النص املدروس. -

 = خطوات التدريس :

 .لهذه املجموعات يتم توزيع الطالبات يف مجموعات ويعاد ترتيب حجرة الدراسة-

عزيزيت الطالبة قومي بقراءة الحديث الرشيف التايل :  عن أيب هريرة ريض هللا عنه 
عن النبي هللا صىل هللا عليه وسلم قال : " من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا 
نفس هللا عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يرس عىل معرس يرس هللا عليه يف الدنيا 

العبد  يف عون العبد ما كان ومن سرت مسلامً سرته هللا يف الدنيا واآلخرة، وهللا واآلخرة،
 يف عون أخيه ".

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى الحديث.-

.................................................................................................................... 
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 مرحلة عرض التقارير :  حددن من تقرأ التلخيص السابق.

حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أسئلة حول الحديث ثم اإلجابة عنها، ميكن 
 أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل.

 س :..........................................................

 :.............................................................ج 

 مرحلة عرض لتقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.

 مرحلة التوضيح :

يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب 
غتها يف صورة أسئلة واطرحيها عىل املعلم غموض لديك حول النص، وقومي بصيا

 ليساعدك يف حلها. 

 مرحلة التنبؤ : 

بالتعاون مع زميالتك حاويل أن تدوين بعض كرب الدنيا التي ميكن أن تساعدي يف 
 تنفيسها عن املؤمن، وما املواقف التي ميكن أن تسرتي فيها مؤمناً.

 مرحلة عرض التقارير : 

 ن ترصفات.حددن من تقرأ ما سجلتموه م

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما معنى نفس وما الجامل فيها ؟-4

 ما الجامل يف سرت مسلامً ؟وهل السرت واجب يف كل الحاالت ؟ -2

 مباذا وعد الرسول الذين يسارعون يف إزالة ما أصاب أخوتهم من كوارث؟ -3

 ؟ما آثار العمل بالحديث الرشيف عىل الفرد واملجتمع -4
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 املوضوع الرابع

 إشادة بخصال الصحابة

 لحسان بن ثابت

 

 : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : األهداف

 تذكر بعض املعلومات عن الشاعر حسان بن ثابت. -

 تحدد موضوع النص. -

 ..تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة يف النص مثل : الذوائب، رسيرته، سجية... -

 تعرب عن معنى األبيات بأسلوبها. -

 ترشح مواطن الجامل وتفرسها. -

 = خطوات التدريس :

 يتم توزيع الطالبات يف مجموعات ويعاد ترتيب حجرة الدراسة لهذه املجموعات.

 عزيزيت الطالبة قومي بقراءة البيتني التاليني :

 إن الذوائَب من فهٍر وإخوتهم
 

 عُ قْد بّينوا سنناً للناِس تتب
 

 يرىض بها كلُّ مْن كانت رسيرتهُ 
 

 تقوى اإللِه وباألمِر الذي رشعوا
 

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى البيتني.-

.................................................................................................................... 
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 :  حددن من تقرأ التلخيص السابق.مرحلة عرض التقارير 

حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أسئلة حول البيتني السابقني ثم اإلجابة عنها، 
ميكن أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل، ميكنك 

 االستعانة بأوراق معاين الكلامت التي وزعت للوصول لإلجابات الصحيحة.

 ة عرض لتقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.مرحل

 مرحلة التوضيح :

يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب 
غموض لديك حول البيتني، وقومي بصياغتها يف صورة أسئلة واطرحيها عىل املعلم 

 ليساعدك يف حلها. 

 لتنبؤ : مرحلة ا

بالتعاون مع زميالتك حاويل أن تدوين بعض ما ميكن االقتداء به يف سلوكيات املهاجرين 
 واألنصار.

 مرحلة عرض التقارير : 

 حددن من تقرأ ما سجلتموه من ترصفات.

 عزيزيت الطالبة قومي بقراءة األبيات التالية :

ُهمُ  ا عدوَّ  قوٌم إذا حاربوا رضوُّ
 

  أشياعهم نََفُعواأو حاولوا النَّْفَع يف
 

 إْن كاَن يف الناِس سبَّاقوَن بعدُهمُ 
 

 فكلُّ سبٍق ألدىن َسْبِقِهْم تََبعُ 
 

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى األبيات.-س

.................................................................................................................... 
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 مرحلة عرض التقارير :  حددن من تقرأ التلخيص السابق.

حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أسئلة حول األبيات ثم اإلجابة عنها، ميكن 
أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل، ميكنك االستعانة 

 بات الصحيحة.بأوراق معاين الكلامت التي وزعت للوصول لإلجا

 س :..........................................................

 ج :.............................................................

 مرحلة عرض لتقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.

 مرحلة التوضيح :

تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت 
غموض لديك حول األبيات، وقومي بصياغتها يف صورة أسئلة واطرحيها عىل املعلم 

 ليساعدك يف حلها. 

 مرحلة التنبؤ : 

بالتعاون مع زميالتك حاويل أن تدوين بعض السلوكيات التي يسبق فيها املهاجرون 
 واألنصار غريهم من الناس.

 ة عرض التقارير : حددن من تقرأ ما سجلتموه من ترصفات.مرحل

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 مبن يفخر الشاعر يف هذه األبيات ؟ وما الصفات التي أثبتها لهم ؟ -4

 وما مفرد الذوائب، أشياع، الخالئق ؟ -ما جمع رسيرة، اإلله، سجية  -2

  البيت الثالث ؟ماذا أفاد التضاد يف رضوا ونفعوا يف -3

 البدع ( ؟ –ما العالقة بني كلمتي ) سجية  -4
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 : املوضوع الخامس

 حسان بن ثابت تابع :إشادة بخصال الصحابة

 

 : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : األهداف

 تذكر بعض املعلومات عن الشاعر حسان بن ثابت.

 تحدد موضوع النص.

 عاين الكلامت الصعبة يف النص مثل : أعفة، يزري، خور، ربعوا .....تتعرف عىل م

 تعرب عن معنى األبيات بأسلوبها.

 ترشح مواطن الجامل وتفرسها.

 = خطوات التدريس :

 يتم توزيع الطالبات يف مجموعات ويعاد ترتيب حجرة الدراسة لهذه املجموعات.

 عزيزيت الطالبة قومي بقراءة األبيات التالية :

 عفة ذكرت يف الوحي عفتهمأ 
 

 ال يطمعون واليزري بهم طمع

 ال يفخرون إذا نالوا عدوهم
 

 وإن أصيبوا فال خور وال جزع

 خذ منهم ما أتوا عفًوا إذا غضبوا
 

 واليكن همك األمر الذي منعوا

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى األبيات السابقة.- 

.................................................................................................................... 
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 مرحلة عرض التقارير :  حددن من تقرأ التلخيص السابق.

حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك وضع أسئلة حول البيتني السابقني ثم اإلجابة عنها، 
امت أو املعنى أو مواطن الجامل، ميكنك ميكن أن تدور األسئلة حول معاين الكل

 االستعانة بأوراق معاين الكلامت التي وزعت للوصول لإلجابات الصحيحة.

 س:...............................................................

 ج :................................................................

 حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها. مرحلة عرض لتقارير :

 مرحلة التوضيح :

يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب 
غموض لديك حول األبيات، وقومي بصياغتها يف صورة أسئلة واطرحيها عىل املعلم 

 ليساعدك يف حلها. 

 ولتكن هذه األسئلة : 

............................................. 

............................................. 

 مرحلة التنبؤ : 

 بالتعاون مع زميالتك حاويل أن تدوين بعض مظاهر العفة التي يجب التخلق بها.
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 مرحلة عرض التقارير : 

 حددن من تقرأ ما سجلتموه من مظاهر.

 بقراءة األبيات التالية : عزيزيت الطالبة قومي

 أعطوا نبي الهدى والرب طاعتهم
 

 فام وىن نرصهم عنه وما نزعوا
 

 إن قال سريوا أجدوا السري جهدهم
 

 أو قال عوجوا علينا ساعة ربعوا
 

 أكرم بقوم رسول هللا قائدهم
 

 إذا تفرقت األهواء والشيع
 

 فإنهم أفضل األحياء كلهم
 

 معواإن جد بالناس جد القول أو ش
 

 اكتبي يف جمل موجزة ما أدركته من معنى األبيات.-

.................................................................................................................... 

 مرحلة عرض التقارير :  حددن من تقرأ التلخيص السابق.

وضع أسئلة حول األبيات ثم اإلجابة عنها، ميكن حاويل عزيزيت  بالتعاون مع زميالتك 
أن تدور األسئلة حول معاين الكلامت أو املعنى أو مواطن الجامل، ميكنك االستعانة 

 بأوراق معاين الكلامت التي وزعت للوصول لإلجابات الصحيحة.

 س :..........................................................

 ...............................................ج :..............

 مرحلة عرض لتقارير : حددن من تقرا األسئلة التي تم تدوينها واإلجابة عنها.
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 مرحلة التوضيح :

يف هذه املرحلة حاويل عزيزيت تسجيل األسئلة التي فشلت يف إجابتها أو أي جوانب 
رة أسئلة واطرحيها عىل املعلم غموض لديك حول األبيات، وقومي بصياغتها يف صو 

 ليساعدك يف حلها. 

 ولتكن هذه األسئلة : 

............................................. 

............................................. 

............................................. 

 مرحلة التنبؤ : 

املزايا التي ميكن أن يحققها املسلمون تحت  بالتعاون مع زميالتك حاويل أن تدوين
 قيادة الرسول صىل هللا عليه وسلم.

 مرحلة عرض التقارير : حددن من تقرأ ما سجلتموه من مزايا.

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ما مضاد: الهدى  _ وما مفرد أعفة، خور، جزع، الخالئق ؟ -4

 دى والرب، والتنكري يف طمع ؟ماذا أفادت اإلضافة يف نبي اله  -2

 غضبوا (؟ –الطمع (، كلمتي  ) عفوا  –ما العالقة بني كلمتي ) أعفة  -3

 عني من األبيات ما يدل عىل تأثر الشاعر بالقرآن الكريم ؟ -4
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 (  2ملحق ) 

 دليل املعلم

 

 :املوضوع األول : من الحديث الرشيف

 :الحياء من اإلميان

 النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن :  : يتوقع يف نهاية األهداف

 تستحي........ –تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة : أدرك  -

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها. -

 . التوكيد –األمر  –تحدد بعض مواطن الجامل يف األساليب املستخدمة : الرش   -

 تجيب عن أسئلة حول النص املدروس. -

 ملعلم السؤال التايل لتهيئة طالباتك لدراسة النص :: اطرح عزيزي ا التمهيد

 ما أهمية األحاديث النبوية يف حياتنا ؟

 ما أهم الصفات التي ينبغي تحيل الفتاة به ؟

 : الخطوات

 = قم عزيزي املعلم بتقسيم املجموعات مراعيا  : 

 أن تكون املجموعات غري متجانسة.

  8وال يزيد عن  3أال يقل عدد املجموعة عن 

 أن تكون الجلسة مريحة للطالبات.
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 مرحلة التدريس :

 دقائق. 2كلف طالباتك باالستجابة ملرحلة التلخيص يف مدة ال تزيد عن  -

 مرحلة التلخيص : 

كلف كل مجموعة بقراءة تلخيصها وسجل عىل السبورة أفضل التلخيصات ) إن أمكن  -
 وميكن أن تكون :  

 الحياء من اإلميان.  -

 له قيمة عظيمة يف حياة الفرد واملجتمع.الحياء  -

 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف  -
هذه الخطوة وميكن أن تكون األسئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدور حول معاين 

 الكلامت :

 أدرك : وعى وعكسها أغفل.

     قولكالم : 

 النبوة : سفارة بني هللا وبني البرش عن طريق رسول.

 األوىل : ج األول وعكسها األخرية.

 اصنع ما شئت : افعل ما تريد وتهوى.

 تستحي : تخجل، تحتشم وعكسها تتبجح.

 ما أهم األفكار التي وردت يف الحديث :

 ج : من إلحياء له ال ضابط له.

 ي ماذا أفادت املضارعة للفعل : تستح

 ج : يفيد االستمرار والتجدد واستحضار الصورة يف الخيال.
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 مرحلة التوضيح : 

= كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عليها، وناقشهن يف 
 اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.

يفهمون من الحديث، املعنى أو = شجع طالباتك عىل تدوين أسئلة حول ما ال 
الجامليات، ثم قم باإلجابة عن هذه األسئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات 

 أو اإلجابة من عندك.

 ومن األسئلة التي توجهها الطالبات ما ييل :

 ما الجامل يف أسلوب الرش  : " إذا مل تستح فاصنع ما شئت " 

 ماذا أفادت إن يف " إن مام أدرك...(ج : الرش  يفيد اليقني والتحقق. 

 ج : التوكيد 

 مرحلة التنبؤ : 

وجه طالباتك لتسجيل كل الترسفات والسلوكيات التي ميكن أن تصدر من الفرد ما دام 
 ذهب الحياء 

مثل : رشب الخمر عالنية،  معاكسة الشباب للفتيات والعكس، ارتداء املالبس الخليعة، 
 ب مع الكبار.الرسقة عالنية، إساءة األد

 :  التقويم

 ما أثر شيوع الحياء يف حياة الفرد و املجتمع ؟-س

 عدم تفيش الرش يف املجتمع، وشيوع الخري والطأمنينة. -ج 

 ما الغرض من األمر " اصنع ما شئت " ؟ -س 

 الغرض التوبيخ والتهديد.  - ج
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 املوضوع الثاين : من الحديث الرشيف

 هللا عليه وسلممن توجيهات الرسول صىل 

 

 : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن :  األهداف

 متحها........ -اتبع  –تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة : اتق  -

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها. -

 تحدد بعض مواطن الجامل يف أسلوب األمر املستخدم. -

 روس.تجيب عن أسئلة حول النص املد -

 : اطرح عزيزي املعلم السؤال التايل لتهيئة طالباتك لدراسة النص : التمهيد

 ماذا تفعلني إذا أخطأت يف حق زميلة من زميالتك ؟ وإذا ما ارتكبت ذنباً  ؟ -س 

يتوقع أن تكون اإلجابات اعتذر لزميلتي عن هذا الخطأ، أحاول مجاملتها بترصف -
ورها مثال يف املنزل مع أخذ هدية، أحاول أن أتجنبها أفضل ملحو األثر السلبي للخطأ فأز 

 ألين أرفض االعتذار ألحد فال أقع يف أخطاء.

إذا ارتكبت ذنباً استغفر هللا وأصيل أكرث من العادي وألح يف الدعاء لالستغفار، وإذا -
 كنت ال أحافظ عىل مواعيد الصالة أحاول املحافظة عليها ليغفر يل هللا.

 : الخطوات

 عزيزي املعلم بتقسيم املجموعات مراعيا  : = قم 

 أن تكون املجموعات غري متجانسة.

  8وال يزيد عن  3أال يقل عدد املجموعة عن 

 أن تكون الجلسة مريحة للطالبات.
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 مرحلة التدريس :

 دقائق. 2كلف طالباتك باالستجابة ملرحلة التلخيص يف مدة ال تزيد عن  -

 مرحلة التلخيص : 

ن إ  جموعة بقراءة تلخيصها وسجل عىل السبورة أفضل التلخيصاتكلف كل م -
 حسن الخلق من مكارم األخالق.أمكن.وميكن أن تكون :  

 الحسنات يذهنب السيئات. - 

 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف  -
األسئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدور حول معاين  هذه الخطوة وميكن أن تكون

 الكلامت :

 اتق : اخش ومضادها افسق أو افجر.

      اتبع : ألحق

 السيئة : القول أه الفعل القبيح وجمعها السيئات وعكسها الحسنة.

 الحسنة  : القول أو الفعل القبيح أو الخطيئة ج السيئات وعكسها السيئة..

 امل.      خالق : عارش وع

حسن : جميل  خلق : حال للنفس راسخة تصدر عنها األفعال من خري أو رش ج أخالق.
 والجمع حسان والعكس قبيح.

 ما أهم األفكار التي وردت يف الحديث :

 ج : الحسنات يذهنب السيئات .

 ماذا أفاد األمر لألفعال : اتق، اتبع، خالق  

  ج : يفيد الحث والنصح واإلرشاد .
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 حلة التوضيح : مر 

= كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عنها، وناقشهن يف 
 اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.

= شجع طالباتك عىل تدوين أسئلة حول ما ال يفهمون من الحديث، املعنى أو الجامليات، 
 ئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات أو اإلجابة من عندك.ثم قم باإلجابة عن األس

 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

 ماذا أفاد لفظ الجاللة هللا يف قوله اتق هللا ؟ -س 

 الرتهيب.  -ج 

 ما املحسنات البديعية يف الحديث ؟ -س

 سيئات.يجايب للحسنات يف القضاء عىل الالطباق بني السيئة والحسنة إلبراز األثر اال  -ج

 مرحلة التنبؤ : 

وجه طالباتك لتسجيل كل الترصفات والسلوكيات التي ميكن أن نعتربها من الخلق 
 الحسن مع ذكر أثر شيوعه يف املجتمع.

 التقويم : 

 ملن يوجه الرسول ) صىل هللا عليه وسلم  ( هذا الحديث الرشيف ؟ -س

 حديث للمؤمنني.يوجه الرسول هذا ال –ج 

 ما توجيهات الرسول  يف هذا الحديث ؟ –س 

 سعادة الناس واطمئنانهم والرضا من الجميع. –ج 

 ما نوع األساليب يف الحديث الرشيف وملاذا آثر الرسول هذه األساليب ؟ –س 

 األمر والغرض منه الحث والنصح واإلرشاد. –ج 
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 املوضوع الثالث : من الحديث الرشيف

 التعاطف والتعاون دعوة إىل

 

 : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن :  األهداف

 تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة : نفس، كربة، يرس........ -

 تعرب عن معنى الحديث بأسلوبها. -

 تحدد بعض مواطن الجامل يف أسلوب الرش  املستخدم. -

 وس.تجيب عن أسئلة حول النص املدر  -

 : اطرح عزيزي املعلم السؤال التايل لتهيئة طالباتك لدراسة النص : التمهيد

" الجزاء من جنس العمل " ماذا تعني هذه املقولة اذكري أمثلة دنيوية وأخرى  -س
 دينية ؟

من يفعل خرياً يالقي خرياً ومن يفعل رشاً تكون نهايته رشاً، مثال إذا نسيت إحدى  -ج
رضتها فإذا ما جاء يوم ونسيت فسرتده يل والعكس صحيح، إذا ما الزميالت أدواتها أق

بادرت بتهنئة زميلتي بنجاحها فسرتد يل لتهنئة والعكس صحيح . أما املثال الديني 
 فيمكن أن يكون من يعمل صالحاً يدخل الجنة، ومن يفعل رشاً يدخل النار.

 := قم عزيزي املعلم بتقسيم املجموعات مراعيا  :  الخطوات

 أن تكون املجموعات غري متجانسة.

  8وال يزيد عن  3أال يقل عدد املجموعة عن 

  أن تكون الجلسة مريحة للطالبات.
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 مرحلة التدريس :

 دقائق. 2كلف طالباتك باالستجابة ملرحلة التلخيص يف مدة ال تزيد عن  -

 مرحلة التلخيص : 

 إن لتلخيصاتكلف كل مجموعة بقراءة تلخيصها وسجل عىل السبورة أفضل ا
 أمكن.وميكن أن تكون :  الجزاء من جنس العمل .

 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف  -
اين حول معهذه الخطوة وميكن أن تكون األسئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدور 

 الكلامت :

 شف والعكس أبقى وثبت.نفس : أزال وك

 كربة : شدة وضيق ومصيبة والجمع كرب.

 يرس : فرج وسهل والعكس عرس.

 معرس : عاجز عن الوفاء بالدين والعكس مورس.

 سرت : أخفى واملراد حفظ رسه والعكس فضح.

 عون : مساعدة والجمع أعوان.

 العبد : اإلنسان حراً أو رقيقاً والجمع عبيد، عبد، أعبد، عبدان.

 أهم األفكار التي وردت يف الحديث ؟ -س

 ج : الجزاء من جنس العمل.

 ماذا أفاد استخدام أسلوب الرش  يف الحديث ؟

 ج : أفاد الحث للمؤمنني عىل التضامن والتعاون وفعل الخري.
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 مرحلة التوضيح : 

= كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عنها، وناقشهن يف 
 ابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.اإلج

مع تقسيم السبورة إىل جزء خاص باللغويات لتدوين ما يرد من معان للكلامت، وجزء 
خاص باألفكار لتدوين أهم األفكار، ثم جزء أخري ملواطن الجامل لتدوين مواضع 

 مواطن الجامل.

ا ال يفهمون من الحديث، املعنى أو = شجع طالباتك عىل تدوين أسئلة حول م
الجامليات، ثم قم باإلجابة عن هذه األسئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات 

 أو اإلجابة من عندك.

 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

 هل سرت املسلم واجب يف جميع الحاالت وملاذا؟ –س 

 سارق أو قاتل لتفىش الفساد يف املجتمع، أما السرت الذي ال. ألنه مثال لو سرتت عىل -ج
يجب عليك مثال أن تجد من يتظاهر بالغنى ثم وجدته يتناول طعاماً بسيطاً وقليالً 

 بعيداً عن أعني الناس.

مرحلة التنبؤ : وجه طالباتك لتسجيل كل الترصفات والسلوكيات التي ميكن أن نعتربها 
 شيوعه يف املجتمع.من الخلق الحسن مع ذكر أثر 

 التقويم :  

 معنى نفس وما الجامل فيها ؟-4

 ما الجامل يف سرت مسلامً ؟وهل السرت واجب يف كل الحاالت ؟-2

 مباذا وعد الرسول الذين يسارعون يف إزالة ما أصاب أخوتهم من كوارث.-3

 ما آثار العمل بالحديث الرشيف عىل الفرد واملجتمع ؟-4
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 املوضوع الرابع

 لحسان بن ثابت  دة بخصال الصحابةإشا

 

 : يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : األهداف

 تذكر بعض املعلومات عن الشاعر حسان بن ثابت. -

 تحدد موضوع النص. -

 تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة يف النص مثل : الذوائب، رسيرته، سجية..... -

 بيات بأسلوبها.تعرب عن معنى األ  -

 ترشح مواطن الجامل وتفرسها. -

 خطوات السري يف الدرس :

 التهيئة : مهد لطالباتك بالسؤال التايل : 

 من تعرفني من الصحابة، وما أهم صفاتهم، وماحقهم عىل املسلمني ؟

يتوقع أن تكون اإلجابات حول أن الصحابة هم أهل الرسول أو من عارص الرسول -
الق الحسنة ملرافقتهم وجوارهم للرسول صىل هللا عليه وسلم وهم تخلقوا باألخ

وتقليدهم للرسول يف أفعاله والتزامهم لتعليامته وأقواله، وحقهم علينا أن نعتز بهم 
 لجهادهم من أجل اإلسالم يف بداية الدعوة اإلسالمية ونفاخر بهم.

راء حسان بن تقدم للنص بأن الشعراء قد أشادوا بأخالقهم وعىل رأس هؤالء الشع-
ثابت وهو أحد الشعراء املخرضمني ) الذين عارصوا الجاهلية واإلسالم ( وهو من بني 
النجار أخوال والد الرسول )صىل هللا عليه وسلم(، ونشأ يف يرثب وعرف مبدحه للرسول 

 صىل هللا عليه وسلم بعد إسالمه ودفاعه عن قضايا اإلسالم.
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 الخطوات :

 يم املجموعات مراعيا  : = قم عزيزي املعلم بتقس

 أن تكون املجموعات غري متجانسة.

  8وال يزيد عن  3أال يقل عدد املجموعة عن 

 أن تكون الجلسة مريحة للطالبات.

 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف  -
ئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدور حول معاين هذه الخطوة وميكن أن تكون األس

 الكلامت : ) ميكنك الرجوع ألوراق املعاين املرفقة باملوضوع (.

 الذوائب، فهر،  أخوتهم، بينوا، سننا، يرىض،  رسيرته، تقوى االله ، رشعوا.

 وميكن أن تدور حول املعنى :مثل 

 الناس جميعاً ؟ما السنن التي أرشد إليها بنوهاشم واألنصار  –س 

 أرشدوا الناس إىل رشيعة اإلسالم. –ج 

 " ؟ ماذا يعني قوله " يرىض بها كل -س

 يعني أن رشيعة هللا تناسب الفطرة، املخلوق عليها اإلنسان. –ج 

 ماذا أفاد جمع سننا وتنكريها ؟ -س

 أفاد الكرثة، والتعظيم. –ج 

 ماذا أفادت املضارعة يف قوله : يرىض بها  ؟ -س

 أفاد االستمرارية والتجدد. –ج 
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 مرحلة التوضيح : 

= كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عنها، وناقشهن يف 
 اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.

زء جمع تقسيم السبورة إىل جزء خاص باللغويات لتدوين ما يرد من معان للكلامت، و 
خاص باألفكار لتدوين أهم األفكار، ثم جزء أخري ملواطن الجامل لتدوين مواضع 

 مواطن الجامل.

= شجع طالباتك عىل تدوين أسئلة حول ما ال يفهمون من األبيات، املعنى أو 
الجامليات، ثم قم باإلجابة عن هذه األسئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات 

 أو اإلجابة من عندك.

 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

 ما نوع االستعارة يف " الذوائب " ؟ وماذا أفادت ؟      -س

استعارة ترصيحية حيث صور املسلمني بأعىل اليشء وحذف املشبه ورصح باملشبه  –ج 
 به وهو الذوائب مام يربز سموهم وعراقة أصلهم.

 مرحلة التنبؤ : 

 جيل ما ميكن االقتداء به يف سلوكيات املهاجرين واألنصار.وجه طالباتك لتس

 = وميكن أن يكون التعاون واإليثار وااللتزام بسنة الرسول صىل هللا عليه وسلم.

 مرحلة التلخيص 

كلف طالباتك باالستجابة ملرحلة التلخيص لألبيات الثالثة التالية من القصيدة يف مدة 
 دقائق. 2ال تزيد عن 

أمكن  إن وسجل عىل السبورة أفضل التلخيصاتعة بقراءة تلخيصها كلف كل مجمو 
 وميكن أن تكون : أشداء عىل الكفار رحامء بينهم 
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 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف 
ت هي : ما يدور حول معاين هذه الخطوة وميكن أن تكون األسئلة التي تدونها الطالبا

 الكلامت : ) ميكنك الرجوع ألوراق املعاين املرفقة باملوضوع (.

 رضوا، أشياعهم، سجية، محدثة، الخالئق، رشها، البدع، سباقون، أدىن، تبع.

 وميكن أن تدور حول املعنى : مثل 

 ما موقف املسلمني بينهم البعض وموقفهم من أعدائهم ؟–س 

واللني مع بعضهم البعض، أما مع األعداء فهم أشداء يتمكنون  موقفهم الرحمة -ج 
 من إلحاق الرضر بهم.

 فيم يسبق املهاجرون واألنصار غريهم ؟  -س

يسبقون يف الخري والعطاء، حتى أن أعظم السباقني إىل الخري والبذل من الناس يأيت  -ج
 يف منزلة أقل منهم.

 مرحلة التوضيح : 

األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عنها، وناقشهن يف = كلف كل مجموعة بقراءة 
 اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.

مع تقسيم السبورة إىل جزء خاص باللغويات لتدوين ما يرد من معان للكلامت، وجزء 
ن مواضع خاص باألفكار لتدوين أهم األفكار، ثم جزء أخري ملواطن الجامل لتدوي

 مواطن الجامل.

= شجع طالباتك عىل تدوين أسئلة حول ما ال يفهمون من األبيات، املعنى أو 
الجامليات، ثم قم باإلجابة عن هذه األسئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات 

  أو اإلجابة من عندك.
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 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

ري تعبري غ –ل الشاعر " أو حاولوا النفع يف أشياعهم نفعوا " ؟ج ما رأيك يف قو  -س
 دقيق، ألن املحاولة تشري إىل أنه غري أصيل يف نفوسهم.

 مرحلة التنبؤ : 

 وجه طالباتك لتسجيل ما ميكن االقتداء به يف سلوكيات املهاجرين

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 يات ؟ وما الصفات التي أثبتها لهم ؟مبن يفخر الشاعر يف هذه األب -4

 ما جمع رسيرة، اإلله، سجية _ وما مفرد الذوائب، أشياع، الخالئق ؟ -2

 ماذا أفاد التضاد يف رضوا ونفعوا يف البيت الثالث ؟ -3

 البدع ( ؟ –ما العالقة بني كلمتي ) سجية  -4

 املوضوع الخامس

 إشادة بخصال الصحابة

 لحسان بن ثابت 

 يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن : : األهداف

 يتوقع يف نهاية دراسة النص أن تكون الطالبة قادرة عىل أن :

 تذكر بعض املعلومات عن الشاعر حسان بن ثابت.-

 تحدد موضوع النص. -

 تتعرف عىل معاين الكلامت الصعبة يف النص مثل : أعفة، يزري، خور، ربعوا . -

 عن معنى األبيات بأسلوبها. تعرب -

 ترشح مواطن الجامل وتفرسها. -
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 خطوات السري يف الدرس :

 : مهد لطالباتك بالسؤال التايل :  التهيئة

 ما صفات املهاجرين واألنصار التي وردت يف األبيات التي سبقت دراستها ؟

ردون متفأهم الصفات أشداء عىل عدوهم يف املعارك، والرحمة بني بعضهم البعض،  -
 بالسبق عىل غريهم يف الخري والبذل والعطاء.

 الخطوات :

 = قم عزيزي املعلم بتقسيم املجموعات مراعيا  : 

 أن تكون املجموعات غري متجانسة.

  8وال يزيد عن  3أال يقل عدد املجموعة عن 

 أن تكون الجلسة مريحة للطالبات.

 مرحلة التدريس :

 مرحلة التلخيص : 

باالستجابة ملرحلة التلخيص لألبيات األوىل من القصيدة يف مدة ال كلف طالباتك  -
 دقائق. 2تزيد عن 

كلف كل مجموعة بقراءة تلخيصها وسجل عىل السبورة أفضل التلخيصات إن أمكن 
 وميكن أن تكون : إشادة القرآن بالصحابة.

 مرحلة توليد األسئلة : 

ري يف سئلة وتابعهن وأرشدهن للسكلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األ -
هذه الخطوة وميكن أن تكون األسئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدور حول معاين 

 الكلامت : ) ميكنك الرجوع ألوراق املعاين املرفقة باملوضوع (.

 أعفة، الوحي، ال يطمعون، نالوا عدوهم، أصيبوا، خور، جزع، عفواً  همك.
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 :ملعنى :مثل وميكن أن تدور حول ا

 ما الصفة التي مدحها القرآن الكريم يف املهاجرين واألنصار  ؟ –س 

 عفة النفس. –ج 

 ماذا أفاد التنكري يف " أعفة "، "طمع "؟ -س

 " أعفة " أفاد التعظيم، و" طمع " أفاد القلة والندرة. –ج 

 مرحلة التوضيح : 

اإلجابة عنها، وناقشهن يف = كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر 
 اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل الناقصة.

مع تقسيم السبورة إىل جزء خاص باللغويات لتدوين ما يرد من معان للكلامت، وجزء 
خاص باألفكار لتدوين أهم األفكار، ثم جزء أخري ملواطن الجامل لتدوين مواضع 

 مواطن الجامل.

طالباتك عىل تدوين أسئلة حول ما ال يفهمون من األبيات، املعنى أو = شجع 
الجامليات، ثم قم باإلجابة عن هذه األسئلة، إما بإعادة طرحها عىل باقي املجموعات 

 أو اإلجابة من عندك.

 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

 مرحلة التنبؤ : 

 قتداء به يف سلوكيات املهاجرين واألنصار.وجه طالباتك لتسجيل ما ميكن اال 

 = وميكن أن يكون التعاون واإليثار وااللتزام بسنة الرسول صىل هللا عليه وسلم.
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 :مرحلة التلخيص 

كلف طالباتك باالستجابة ملرحلة التلخيص لألبيات الثالثة التالية من القصيدة يف مدة 
 دقائق. 2ال تزيد عن 

لخيصها وسجل عىل السبورة أفضل التلخيصات إن أمكن كلف كل مجموعة بقراءة ت
 وميكن أن تكون : أشداء عىل الكفار رحامء بينهم 

 مرحلة توليد األسئلة : 

كلف الطالبات بتدوين األسئلة يف خطوة توليد األسئلة وتابعهن وأرشدهن للسري يف 
اين ر حول معهذه الخطوة وميكن أن تكون األسئلة التي تدونها الطالبات هي : ما يدو 

 الكلامت : ) ميكنك الرجوع ألوراق املعاين املرفقة باملوضوع (.

 رضوا، أشياعهم، سجية، محدثة، الخالئق، رشها، البدع، سباقون، أدىن، تبع.

 وميكن أن تدور حول املعنى : مثل 

 ما موقف املسلمني بينهم البعض وموقفهم من أعدائهم ؟–س 

ضهم البعض، أما مع األعداء فهم أشداء يتمكنون موقفهم الرحمة واللني مع بع -ج 
 من إلحاق الرضر بهم.

 فيم يسبق املهاجرون واألنصار غريهم ؟  -س

 مرحلة التوضيح : 

= كلف كل مجموعة بقراءة األسئلة التي دونتها، مع ذكر اإلجابة عنها، وناقشهن يف 
 قصة.اإلجابات، فأكد عىل اإلجابات الصحيحة وصوب الخاطئة وأكمل النا

مع تقسيم السبورة إىل جزء خاص باللغويات لتدوين ما يرد من معان للكلامت، وجزء 
خاص باألفكار لتدوين أهم األفكار، ثم جزء أخري ملواطن الجامل لتدوين مواضع 

  مواطن الجامل.
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 ومن األسئلة التي ميكن أن توجهها الطالبات ما ييل :

 نفع يف أشياعهم نفعوا " ؟ما رأيك يف قول الشاعر " أو حاولوا ال -س

 تعبري غري دقيق، ألن املحاولة تشري إىل أنه غري أصيل يف نفوسهم. –ج 

 مرحلة التنبؤ : 

 وجه طالباتك لتسجيل ما ميكن االقتداء به يف سلوكيات املهاجرين

 التقويم : أجيبي عن األسئلة التالية :

 ق ؟ وما مفرد أعفة، خور، جزع، الخالئ -ما مضاد: الهدى   -س

مضاد الهدى : الضالل، مفرد أعفة : عفيف، خور : خوار، جزع : جزوع، الخالئق :  -ج 
 الخليقة.

 ماذا أفادت اإلضافة يف نبي الهدى والرب، والتنكري يف طمع ؟ -س

أفادت اإلضافة التخصيص وتكريم الرسول وبيان فضله عىل البرشية. والتنكري يف  –ج 
 طمع القلة والندرة.

 غضبوا (؟ –الطمع (، كلمتي  ) عفوا  –القة بني كلمتي ) أعفة ما الع  -س

 العالقة طباق.  -ج 

 عني من األبيات ما يدل عىل تأثر الشاعر بالقرآن الكريم. -س 

 األبيات:  أعفة ذكرت يف الوحي عفتهم -ج 
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 معناها الكلمة

 أعىل اليشء ويقصد أعىل قبيلة قريش وهم بنو هاشم، ذؤابة. الذوائب

 جد الرسول صىل هللا عليه وسلم  رفه

 أشقائهم وهم األنصار، م أخ إخوتهم

 أبهموا، أغمضوا xأوضحوا  بينوا

 الطريقة واملنهج، م سنة  سنناً 

 تهجر،تغفل، تتجاهل. xتنتهج  تتبع

 يرفض  xيقبل  يرىض

 ما يكتم يف القلب من أرسار ج رسائر. رسيرته

 فسوق وفجور  اإلله اآللهة.  xاجتناب نواهيه خشيته، أتباع أوامره و  تقوى اإلله

 سنوا، وبينوا. رشعوا

 جامعة واملراد املهاجرون واألنصار ج أقوام. قوم

 ساملوا  xقاتلوا  حاربوا

 نفعوا.  xألحقوا بهم مكروهاً أو أذى  رضوا

 أعدائهم.  xأنصارهم وأتباعهم م شيعة  أشياعهم

 طبيعة أو غريزة ج سجايا. سجية

ما مل تكن معروفة يف كتب وال سنة ج محدثات، وغري محدثة أي  دثةمح
 أصيلة.  xأصيلة وغري جديدة 

 الطبائع م الخليقة  الخالئق
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 اجهل   xاعرف، أدرك  اعلم

 خريها.  xأفسدها وأسوأها ج رشور  رشها

 ما استحدث من األمور واملراد األخالق غري األصيلة م البدعة. البدع

 ريو التقدم يف الخري م سبَّاق كث سباقون

 قبلهم xتالني لهم  بعدهم

 تقدم سبق

 واملؤنث دنيا  xأقل  أدىن

 تاٍل، وتابع للواحد والجمع ج أتباع تبع

 طامعون xالكاّفون عام ال يحل م عفيف  أعفة

 أغفلت xجاءت  ذكرت

 الكتاب واملراد القرآن ج ْوِحيِّ  الوحي

 ن كل يشءالعفة ترك الشهوات م عفتهم

 يقنعون xال يشتهون وال يرغبون ما عند اآلخرين  ال يطمعون

 يعزهم ويعظمهم xيقرص بهم، يهون من أمرهم،يحقرون  يزري بهم

 قناعة وزهد  xشهوة ورغبة، أمل ورجاء ج أطامع طمع

 ُهزموا، أصيبوا  xهزموه  نالوا عدوهم

 حبيب، حليف   xج أعداء جج أعاد  عدوهم

 مواُهز  أصيبوا

 أقوياء  xالضعفاء الجبناء م خوار  خور
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 شجاع، صبورxم َجزوع وهو شديد الخوف، الجبان   ُجُزعٌ 

 تسامحاً ج عفاء، أعفاء عفواً 

 مطلبك، هدفك ج هموم همك

 عصيانهم، متردهم xج طاعات  طاعتهم

 قوي xضعف أو قرص  وىن

 تخذيلهم xتأييدهم وعونهم  نرصهم

 تخلفوا نزعوا

 قفوا xامشوا  اسريو 

 تقاعسوا وتكاسلوا xاجتهدوا  أجدوا

 سارعوا فيه أجدوا السري

 قدر وسعهم وطاقتهم جهدهم

ا ُعوُجوا  مُروُّ

املرسل الذي يبعثه هللا برشع يعمل به ويبلغه، للمذكر واملؤنث  رسول
 والواحد والجمع ج رسل، أُرُسل 

 تفقتاتحدت واجتمعت ا xتعددت، انقسمت، اختلفت  تفرقت

 امليول م الهوى األهواء

 الفرق، الجامعات م الشيعة  الشيع

 الناس م الحي األحياء

 جدوا xمزحوا وضحكوا  شمعوا
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 ( 3ملحق ) 

 اختبار يف القراءة اإلبداعية

 

 الصورة األوىل ) أ (

 عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة 

 توليد معان جديدة القراءة اإلبداعية هو نوع من القراءة التي تساعد عىل 
من النص املقروء، وتدفع للتفكري يف عمليات عقلية متنوعة، وهي ليست من املهارات 
بعيدة املنال بل هي نتاج التفاعل الحق بينك وبني املادة املقروءة ومحاولة تحليلها 

 وتفسريها. 

 بني يديك اختبار يقيس مهارات القراءة اإلبداعية فام عليك عزيزي الطالب سوى
التمعن والقراءة املتأنية للقصة التالية ثم اإلجابة عن األسئلة التالية لها، واعلم عزيزي 
أنه ليس هناك إجابات صحيحة وآخرة خاطئة، كام درجاتك يف هذا االختبار ال تؤثر 

 عىل درجات أدائك الشهري.

 ال ترتك سؤاالً بدون إجابة.

 بيانات أساسية : 

 ..  الفصل :....................اسم الطالب :...............

 الحب والقطار

لناس يروحون ويجيئون بشكل يف محطة قطارات استوكهومل.. آالف من ا 
رون جاءوا من الصومال. . منهم من جاء من الهند. وآخمتسارع. مثل خلية منل نشطة!!

.. ألبيض. من املغرب وتونس.. منهم من هو أسود زنجي.. ومنهم اسورية. من من تركيا
رش!!. يف رأس كل واحد وكأن املرء يقف أمام كل أجناس الب واألصفر، ألوان وأشكال!!

 .ويف كل قصة أحداث وأبطال! منهم قصة.
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ذاك الرجل األسود.. الواقف هناك قرب مدخل املحطة.. ينتظر قطاراً بعد عدة دقائق.. 
ريقيا من تسع اسمه )يوسف(.. عمره اآلن تسعاً وثالثني عاماً.. جاء من جنوب أف

سنوات.. بعد سنتني من دخوله السويد تزوج من سويدية شقراء فاتنة تشبه متثال 
 يعتقد . ملن.. اسمها )ايفا(.. أحبها وأحبته. تعلم منها الكثريأمرية صنعها فنان متمك

بأنه سيكون محبوباً من قبل فتاة شقرا  –وعىل األخص عندما كان يف بالده  –أبداً 
 !. وتنجب منه أطفاالً ملونني مثل األلعابوستتعلق به كل هذا التعلق!يلة.. فارعة جم

تعلم منها أن كل الناس لهم الحق يف العيش.. وسيعيشون ملرة واحدة فقط يف هذا 
العامل.. ويجب أن يعيش كل واحد حياته بأجمل ما يستطيع.. ويستغل كل ثانية منها.. 

ح.. وبدأ يحس بآالم الشعوب وتعلم أيضاً كيف يحول أوقاته إىل سعادة وفر
املضطهدة.. ومل يعد يفرق بني أسود وأبيض.. أو بني هندي ومغريب.. أو مسيحي 

 ومسلم!

وهذا نادر الحدوث  –وعندما ينظر إليه أحدهم بازدراء بسبب لونه األسود  
ال يغضب يوسف، بل يهمس يف نفسه: حقاً، أنا سعيد ألين تحررت من عقدي  –جداً 

 منه!.. أنا إنسان أحب كل الكائنات يف هذا العامل! املزمنة أكرث

نظر يوسف إىل ساعته.. علم أن القطار سيأيت بعد أربع دقائق.. أخرج كتاباً  
صغرياً من حقيبته، ثم قرأ قصيدة حب مرتجمة ألحد الشعراء، وهو يتخيل نفسه 

ه جوفيقرأها لزوجته أيفا: جاء القطار.. توقفت عجالته لحظة.. قفز يوسف إىل 
برسعة.. جلس مواجهاً المرأة شقراء.. بني يديها كلب صغري.. يشبه قطة.. له شعر 
طويل ناعم.. ابتسم له يوسف.. فرحت صاحبة الكلب.. ثم رسح يوسف بخياله إىل 
أفريقيا السوداء.. ومتنى أن يشد بكلتا يديه عىل أيادي كل كالب بالده.. ويعتذر منها 

 بها يف طفولته ويرشقها بالحجارة دون أية أسباب!بشدة!، ألنه كان يطاردها ويرض

ابتسم لهذه األمنية التي بدت له مثل طرفة.. بينام كان الكلب الجميل ال يزال ينظر 
إليه.. أما القطار فكان يلتهم السكة الحديدية برسعة سهم أفريقي انطلق من قوس 

  يشده زند أسود!
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 ة.س _  حددي فكرة مل يتناولها الكاتب يف القص

 اقرتحي ترصفاً آخر ليوسف عند رؤيته الكلب بيد صاحبته. -س

 ضعي نهاية أخرى لهذه القصة. –س 

 ما صفات يوسف كام وردت يف القصة. -س

 استبدل الجمل والعبارات التالية بأخرى.-س

 يروحون ويجيئون بشكل متسارع -

 يهمس يف نفسه-

 ويرشقها بالحجارة -

  يلتهم السكة الحديدية -



217 

 

 

 يف القراءة اإلبداعية اختبار

 

 الصورة الثانية ) ب ( 

 عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة :

القراءة اإلبداعية هو نوع من القراءة التي تساعد عىل توليد معان جديدة من النص 
املقروء، وتدفع للتفكري يف عمليات عقلية متنوعة، وهي ليست من املهارات بعيدة املنال 

 ق بينك وبني املادة املقروءة ومحاولة تحليلها وتفسريها. بل هي نتاج التفاعل الح

بني يديك اختبار يقيس مهارات القراءة اإلبداعية فام عليك عزيزي الطالب سوى التمعن 
والقراءة املتأنية للقصة التالية ثم اإلجابة عن األسئلة التالية لها، واعلم عزيزي أنه ليس 

درجاتك يف هذا االختبار ال تؤثر عىل درجات هناك إجابات صحيحة وآخرة خاطئة، كام 
 أدائك الشهري.

 ال ترتك سؤاالً بدون إجابة.

 بيانات أساسية : 

 اسم الطالب :.................  الفصل :....................

 االنتقام

مكثت تحدق يف الجثث، وبحار الدماء.. أشالء طفل، وبجانبه دميته. رجل شوهت 
وذراعاه. بقايا حذاء جندي. امرأة حامل، بقرت بطنها. النريان متور، معامله، برتت ساقاه 

 وسحب الدخان الكثيف ترتامى يف املدى.

 أصخت السمع إىل صوت يردد:  ـ االنتقام.. االنتقام

مل  هان يكرس الحزن، والكدر، يتغلغالن يف فؤادها. تجر ساقيها.. دلفت إىل منزلها، والوه
. فتحت باب غرفتها، وألقت بنفسها عىل ختها الصغرىتأكل مع والديها، وأ  ترض أن

  الرسير، وأجهشت بالبكاء.
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وم تحلم بأجساد بال رؤوس، ودماء تفيض.. تق وم، وكلام غفت لحظات قليلةع النتستطمل 
 فزعة، وتجلس يف رسيرها شاردة البال.

 يف الصبح سمعت نفس الصوت : االنتقام.. االنتقام.

 تال.أريد أن أتعلم فنون الق

 زوى ما بني حاجبيه: ماذا

 . وأنتقم ممن احتلوا وطني. ونرشوا الدماربنربات واثقة : أنا صغرية. لكني أريد أن أقاتل
 فيه.

وإذا وافقت عىل تعليمك القتال. هل  تعجبا: حديثك أكرب من سنك كثريا.نظر إليها م
 يوافق والداك؟

اطعته قعدين. سأقوم بتعليمك و إرصارك يس تبسم ثغره قائال: ال أستطيع لك شيئا. إن
 فرحة : من اليوم.

راحت تتعلم فنون القتال املختلفة.. أصغت إىل كل ما يقوله معلمها، برعت فيام تعلمته، 
 . وهاجمت قواتعدت لالنتقام.. مرت األيام رسيعاارتدت مالبس القتال الخشنة، است

 العدو قريتها بعد أن دمرت معظم القرى املجاورة.

 كرة مل يتناولها الكاتب يف القصة.حددي ف - 

 اقرتحي ترصفاً آخر لبطلة القصة. -

 ما صفات الفتاة كام وردت يف القصة. -

 = استبدل الجمل والعبارات التالية بأخرى.

 سحب الدخان الكثيف ترتامى يف املدى. -

 أصخت السمع إىل صوت.-

 الحزن والكدر يتغلغالن يف فؤادها.-

 أجهشت بالبكاء.-   
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 ( 4حق ) مل

 مقياس يف التذوق األديب

 

 أيها الطالب العزيز /.....

 تحية طيبة وبعد

يعد التذوق األديب من األهداف األساسية لتدريس األدب يف املرحلة الثانوية، والشك 
أن وضع مقياس مقياس يقيس التذوق األديب أمر يتطلبه توجيه الطالب ومناهج 

 ذلك من مجاالت تربوية كثرية.الدراسة واالمتحانات العامة إىل غري 

واملقياس الذي بني يديك يقيس تذوقك أألديب قياساَ دقيقاً، واملرجو منك أن تقرأ 
 األسئلة بعناية، ثم تتبع التعليامت الخاصة بكل سؤال.

 وأخرياً نحب أن نطمئنك عىل رسية كل ما ستكتبه أو تختاره من إجابات.

 وباهلل التوفيق،،،،،

 والليل أقرص يشء حني ألقاها  ء حني أفقدهافالليل أطول يش -4

اقرأ األبيات اآلتية، وتخري أقربها معنى إىل البيت السابق، ثم ضع الحرف املقابل له 
 أمام العبارة التالية لألبيات.

 ) أ ( حدثوين عن النهار حديثاً أو صفوه فقد نسيت النهــــــــــــارا

 نت فلييل طويُل جادت فإن ض )ب( لييل كام شاءت قصري إذا

 ونفى عني الكرى طيـــــــــــــف ألـــــم )ج ( مل يطل لييل ولكن مل أنـــــــم
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يعرب الشاعر يف القصيدة التالية عن ثالث حاالت نفسية هي : األىس واالستسالم  -2
والطفولة الالهية. ضع أمام كل حالة من هذه الحاالت الحروف املقابلة لألبيات التي 

 ا :تدل عليه

 )أ( كم من عهود عذبة يف عدوة الوادي * النضري ) جانبه وحافته (

 )ب( فضية األسحار، مذهبة األصائل* والبكور** 

 ) * الوقت قبل الغروب، **أول النهار(  

 )ج( كانت أرق من الزهور ومن أغاريد الطيور

 )د( قضبتها ومعي الحبيبة، ال رقيب وال نذير

 مع الحب الصغري )ه( إال الطفولة حولنا نلهو

 )و(آِه ! توارى فجرى القديس يف ليل الدهور

 ) ز( وفنى كام يفنى النشيد الحلو يف صمت األثري

 )ح( أواه قد ضاعت عىل سعادة القلب الغرير 

 ) العابس ( ) ( وبقيت يف وادي الزمان الجهم * أدأب يف املسري

 )ى( هذا مصريي يا بني الدنيا!! فام أشقى املصري !    

 # األىس :....................  

 # االستسالم :...................

  # الطفولة الالهية :.................
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اقرأ األبيات التالية ثم تخري من العبارات الثالث التي تليها الفكرة التي ترمز إليها 
 األبيات واضعاً أمامها عالمة ) / (:

 صال تيها*وعربد   ) سار كرباً (يٌن حقري ف نيس الطني ســـتاعة أنــه  

 وحــوى املال كيســه فتمرد     ) الحرير ( وكىس الخز*جسمه فتباهى

 ما أنا فحمة وال أنت فرقد*     يا أخي ال متل بوجهك عني

 ) نجم عاِل يف السامء(    

 بس واللؤلؤ الذي تتقلد    أنت مل تصنع الحرير الذي تل

 : الشاعر يف هذه األبيات يرمز إىل

 = جهل اإلنسان حقيقته.

 = ضعف اإلنسان وعجزه.

 = غرور إنسان ثري

يف األبيات اآلتية يصور الشاعر إحساساته حينام عاد إىل دار حبيبته ووجدها قد 
هجرتها، اذكر رأيك يف اختيار الشاعر لكلمة العنكبوت التي وردت يف البيت الثالث 

 معلالً ملا تقول :

 ورست أنفاسه يف جــــوه    ) استقر (  موطن الحسن ثوى*فيه السأم

 وجرت أشباحه يف بهـــوه     ) هبط (   وأناخ* الليل فيــه وجثــــــم

 ويداه تنسجان العنكبوت    والبـىل أبرصته رأي العيــــان

 كل يشء فيه حٌي ال ميوت   صحت ويحك تبدو يف مكان

 ........اختيار الشاعر كلمة العنكبوت اختياراً.............-

 السبب :....................................-
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املقطوعات الثالث تصور كل منها موقف صاحبها من املوت، اقرأ هذه املقطوعات، 
ثم تخري لكل منها العبارة التي تناسبها من العبارات التي تليها، وضع أمامها الحرف 

 املقابل لتلك املقطوعة :

 املقطوعة )أ(

 ال تقلب املضجع عن جنبه   د لإلنسان من ضعجــــةالب         

 وما أذاق املوت من كربــه    ينىس بها ما كان من عجبه         

 نعاف ما البد من رشبــــه     نحن بنو املــوىت فمــا بالنا      

 عىل زمان هن من كسبـــه     تبخــل أيدينــا بأرواحنـــا

 األجسام من تربهوهذه      فهذه األرواح من جوه

 املقطوعة )ب(

 ) أخالق وصفات كرمية(   شيم* غر رضيات عذاب      

 ) عقل(  وحجى* ينفذ بالرأي الصواب      

 وذكاء املعنى كالشهاب      

 وجامل قديس ال يعاب

 كل هذا يف الرتاب آِه من هذا الرتاب!         

 رد ما عندك يا هذا الرساب        

 شهاب كل لب عبقري أو  

 يف طواياك اغتصاب وانتهاب

 ) مرتفعة، قباب جمع قبة (    خلقاً للشمس أو شم* القباب

 خلقا النزواء واحتجاب
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 املقطوعة ) ج( :

 نـــوح باٍك وال تــرنــم شـادِ   غري مجد يف ملتي واعتقادي

 س بصوت البشري يف كل ناد   وشبيه صوت النعي إذا قـي

 ضاحك من تزاحم األضــداد  رب لحد قد صار لحداً مراراً 

 إال مــن راغــب يف ازديـــادِ   تعب كلها الحياة فام أعجب

 = ثائر عىل املوت ألنه يطوي العباقرة.

 =مستسلم للموت ويراه نتيجة طبيعية للحياة.

 = ميزج استسالمه للموت بتشاؤمه الشامل.

اً. اذكر موضع قض بعضه بعضيف األبيات اآلتية يفخر الشاعر بفنه، ولكنه يقول كالماً ينا
 التناقض من األبيات يف املكان املخصص لذلك :

 رجع فني وجيته من تبياين      شكسبري كان مني وهوجو*

 وجميل من خاطري وبياين    جاء شوقي وقيس واملتنبي**

 لست إال الصدى من األوطان  وطني كل من به عبقري

 ، وجيته شاعر أملاين (* ) شكسبري شاعر انجليزي، هوجو : شاعر فرنيس

 ** ) شوقي وقيس واملتنبي وجميل شعراء عرب ( 

 موضع التناقض يف األبيات :

............................................................... 

.............................................................. 

.............................................................. 
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القصيدة الجيدة هي التي تكون األبيات فيها مرتبة ترتيباً يؤدي إىل تتابع األحاسيس 
واألفكار، وفيام ييل مقطوعة لشاعرة تريث ولدها الذي قتل يف هجمة قام بها عىل 
م ث أعدائه. وقد رتبت هذه املقطوعة ترتيبني مختلفني، تخري أجود الرتتيبني يف رأيك،

 اكتبه أمام العبارة التي يف آخر األبيات :

 الرتتيب األول :

 طاف يبغي نجوة     من هالك فهلك

 ) يرصده أي يرقبه ويتعقبه (    للفتى حيث سلك    واملنايا رصد *

 لفتى لك يك لك ؟   أي يشء حسن

 حني تلقى أجلك    كل يشء قاتل

 الرتتيب الثاين :

 فهلكمــن هالك     طاف يبغي نجوة

 للفتى حيث سلك      واملــنايـــا رصــد

 حني تلقى أجــلك  كل شــيء قاتــل

 لفتى لك يك لك ؟     أي شــيء حسن

 أجود الرتتيبني هو :.............................

 السبب :........................................

................................................. 
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اقرأ األبيات ثم تخري من العبارات التي تحتها الوصف الذي ينطبق عىل الفتاة التي 
 يصورها الشاعر، وضع أمامها عالمة )/( 

 كتمت هواها يف الفؤاد فالح يف نظراتها  

 وتأوهت حتى حسبت املوج من آهاتها  

 وبكت فكت أخال أن الطل من عرباتها  

 ن يف جنباتهاما الورد!ما املثور! ما املرجا  

 ال تشتهي إال القرين يلم من شعثائها  

 الشاعر يصور يف هذه األبيات :

 # راهبة حزينة.

 # عانساً بائسة.

 # عاملة فقرية.

   # ثكىل مات أخوها.

األبيات اآلتية ألتمس النقاد فيها عيوباً كثرية، وتحتها عبارات تتضمن هذه العيوب. 
 قع فيه الشاعر، واكتب الحرف املقابل للبيت.اخرت لكل بيت العيب الرئيس الذي و 

 لوال مخاطبتي إياك مل ترين )أ( كفى بجسمي نحوالً أنني رجٌل  

 )ب( وأظلم أهل األرض من بات حاسداً        مل بات يف نعامئه يتقلب

 )ج ( قال الشاعر يصف قرص أنس الوجود وهو غارق يف املاء

 الذعر بعضاً ممسكاً من   قف بتلك القصور يف اليم غرقى

 سابحات به وأبدين بّضا       كعذارى أخفني يف املاء بضا
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 العيب الرئيس الذي وقع فيه الشاعر هو :

 = ركاكة األسلوب.

 =املبالغة املمقوتة.

 = التناقض بني الصور الشعرية.

 = تعقيد الفكرة.

 = ضعف التشبيه.

ها من كلمة التي تلخص ما فياقرأ األبيات اآلتية، ثم تخري من الكلامت التي تحتها ال
 إحساسات وأفكار ، وضع أمامها عالمة ) / (.

 وحدي فام اإلنسان يل بأخٍ وال هو يل بجد

 أنا لست من هذا الراب ولست من حسد وحقد.

 ولقد تركت وعشت يف مأل من األحالم فرد

 وقطعت ما بيني وبني ألرض من صلة وود

 = ود

 = حقد

 =أحالم

  = وحدة
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اآلتيني ميثل قيمة اجتامعية معينة، اقرأ البيتني ثم تخري من العبارات  كل من البيتني
األربعة التي تليها ، والعبارة التي تتضمن القيمة االجتامعية للبيت األول ، وضع أمامها 

 الحرف املقابل له وكذلك البيت الثاين :

 سحائب ليس تنتظم البالدا  )أ( فال هطلت عىل وال بأريض

 وصل وباملوت دونه إذا مت ظآمن فال نزل القطر)ب( معللتي بال

 يؤمن الشاعر بالقيمة اآلتية :

 = أنا وبعدي الطوفان.

 = ال تعاون بني الناس.

 = ال خري يف نفع ال يعم.

 =حب الناس من الفضائل.

املقطوعات الثالث اآلتية تصور وصال الحبيب، رتب هذه املقطوعات ترتيباً تنازلياً   -12
 ضع الحرف املقابل لها يف املكان املخصص لذلك تحت األبيات :حسب جودتها، و 

 املقطوعة )أ( :

 وأدىن فؤاداً من فؤاد معذب    سقى هللا ليالً ضمنا بعد هجعة

 من الراح فيام بيننا مل ترسب    فبتنا جميعاً لو تراق زجـــاجـة

 املقطوعة )ب ( :

 شــاهدفام غـــريك من     أجب يا رساج إذا مــا سئلت

 وبعد العناق عىل واحد   سهرت عىل اثنني قبل العناق 
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 املقطوعة )ج( :

 إليها وهل بعد العناق تــدان؟     أعانقها والنفس بعد مشوقة

 فيشتــد ما ألقــي من الهبامن    وألثم فاها يك تزول حـــراريت

 سوى أن يرى الروحني ميتزجان    كان فؤادي ليس يشفى غليله

 ملقطوعات :أجود ا

 املقطوعة التي تليها :

 املقطوعة األخرية :
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 ( 2ملحق ) 

 مفتاح اإلجابة ملقياس التذوق األديب

 الدرجة السبب اإلجابة م

 2 - ب 4

   –ح  –ز  -األىس : و 2

 االستسالم : ي

 ه  –د  –ج  –ب  –الطفولة الالهية : أ 

- 

- 

- 

2 

 2 - غرور إنسان ثري 3

 2 - موفقاً أو حسناً  4

 ثائر عىل املوت : ب 2

 مستسلم للموت : أ

 ميزج استسالمه للموت : ج

- 

- 

- 

2 

 هناك عدة مواضع للتناقض مثل :  4

كونه عبقريا ثم كونه مجرد صدى 
وكذلك ذكره شعراء من مختلف 

 الجنسيات وأدباء آخرين

- 2 

 2 - الثاين 7

 ب –املبالغة املمقوتة : أ  8

 ة التناقض بني الصور الشعري

- 

- 

2 
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 2 - وحدة 40

 أنا وبعدي الطوفان : ب 44

 ال خري يف نفع ال يعم : أ

- 

- 

2 

 أجود املقطوعات : ب 42

 املقطوعة التي تليها : ج

 املقطوعة األخرية : أ

 2 

 درجة 24املجموع : 
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 يف تنمية مهارات القراءة الناقدة أثر استخدام األسئلة السابرة
 لدى الطالب املعلمني اطرةوالكتابة اإلبداعية الخ

 

 مقدمة :

القراءة فن لغوي مهم وفاعل يف حياة جميع األفراد ، ومل تعد القراءة يف هذا  
العرص تقف عند الحدود التقليدية للمفهوم ، بل تعالت وارتفعت لتخلق من القارئ 
ىل إ طرفاً إيجابياً ، ونشطاً . فمع اتساع املجاالت الكتابية وتعدد مصادرها لحد يصل

التناقض أحياناً . مبا يدعو إىل عدم التسليم لكل ما هو مكتوب والخروج عىل قداسة 
 الكلمة املكتوبة والوقوف عليها بتأٍن وإصدار الحكم عليها بصدق وفاعلية .

وال يتأىت إصدار الحكم إال بتعليم التفكري الذي يعد رضورة لعدة مربرات منها  
فاعل والعيش يف عامل متغري فيزداد تعقيدها، أن :أن األفراد بحاجة للتعامل والت

املجتمعات الصناعية املتنافسة واملجتمعات النامية بحاجة إىل مهارات العمل وليس 
املعرفة فقط، التعليم يجب أن يقدم املنظرين والقادة الذين يحتاجهم املجتمع، 

قط، يس للذكاء فوهؤالء يحتاجون إىل الغزارة يف مهارات التفكري ومهارات الحكمة ول
الدميقراطية تحتاج  للخيارات واألحكام ، وبالتايل فإن غياب مهارات التفكري يؤثر تأثرياً 

 ( 49، 2002فاعالً عىل األداء السيايس .) ناديا الرسور : 

وتعد القراءة الناقدة من أنواع القراءة التي ترتبط بدرجة كبرية بالتفكري  
يا التي ترتبط بالتقويم والنقد وإصدار األحكام عىل ومهاراته، وبخاصة املهارات العل

كل ما هو مقروء، فال يقف القارئ عند حد ظاهر املعنى بل يتعداه ؛ ليحكم عىل 
الغث والثمني من األفكار مبا يحميه من الوقوع يف براثن األفكار الهدامة، فهي حصنه 

 الحصني من الخضوع والركون إىل السيئ من األفكار.
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اسات عديدة بالقراءة الناقدة والكشف عن أسباب الضعف فيها، منها واهتمت در 
( التي توصلت إىل مجموعة من العوامل التي أدت إىل  2007دراسة مريم األحمدي ) 

هذا الضعف منها جهل الطالبات واملعلامت مبهارات القراءة الناقدة وأعدته سبباً 
 دو ما يجهل .جوهرياً يف عدم االهتامم بتنميتها ألن اإلنسان ع

وهناك دراسات اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة يف مراحل مختلفة منها دراسة 
( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ  4894عبد الفتاح محمد ) 

( التي اهتمت بتنمية مهارات  4887التعليم األسايس ، ودراسة عبد هللا الكوري ) 
 (4882سايس، ودراسة أحمد مرزوق ) ة لدى تالميذ الصف الخامس األالقراءة الناقد

( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ  2004ودراسة أماين حلمي ) 
( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة  4884املرحلة اإلعدادية . ودراسة حمدان نرص ) 
األردن باستخدام نشاطات كتابية وكالمية الناقدة لدى طلبة الصف العارش األسايس ب

( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة لطالب الصف 2004دراسة محمد موىس )
التي اهتمت  2002األول الثانوي باستخدام التعلم التعاوين .ودراسة جامل عطية ) 

اسة وحيد . ودر  بتنمية مهارات القراءة الناقدة باستخدام الحاسب اآليل للمرحلة الثانوية
(  التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة باستخدام إسرتاتيجية  2009حافظ ) 

( التي اهتمت 2003الخريطة الداللية لدى طالب املرحلة الثانوية ،ودراسة إحسان فهمي)
بتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي باستخدام إسرتاتيجية ما 

(  التي استخدمت إسرتاتيجية القبعات الست  2040املعرفة ، ودراسة هدى وزير ) وراء 
يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي ،ويف املرحلة الجامعية 

( التي اهتمت بتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى 4888كانت دراسة سحر الشوري )
باستخدام بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة ، ودراسة حنان طالب شعبة اللغة االنجليزية 

( والتي اهتمت بتقديم برنامج لتنمية آداء معلمي اللغة العربية يف  2003البوهي )
(  التي قدمت برنامجاً  2003تدريس مهارات القراءة الناقدة ، ودراسة رهام الرصاف ) 

 .تعليم ابتدايئ –لغة العربية اللتنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب شعبة 

راءة الناقدة منها دراسة وقد أشارت بعض الدراسات إىل الضعف العام يف مهارات الق
مام يشري إىل  %40(  التي أشارت إىل تدين املتوسط العام إىل أقل من 2000محمد سامل )

ضعف عام يف آداء العينة التي تم اختيارها من بني طالب الفرقة النهائية بكلية الرتبية 
  ببور سعيد بجميع تخصصاتها .
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مدى التمكن من مهارات القراءة  ( التي اهتمت بقياس 4887ودراسة حسني عرص ) 
 الناقدة ، وعالقة ذلك بعمليات الفهم لدى طالب الدبلوم الخاصة بكليات الرتبية .

ومن هنا جاءت الحاجة إىل القراءة الناقدة التي ال تقف عند حد معاين املكتوب بل 
تكالياً إ تجري يف إصدار الحكم عليه ، ومن هنا يكون القارئ إيجابياً نشطاً وليس سلبياً 

.وتزداد إيجابية القارئ إذا ما أمثرت هذه القراءة ، وحولت القارئ من مستقبل إىل 
مرسل ، فبدالً من أن يكون متلقياً وناقالً ألفكار غريه أصبح هو املرسل لهذه األفكار 

 وأىت مبنتج جديد من خالل كتابة إبداعية.

ة ...( تعد الخاطر  –املرسحية  –صة الق –والكتابة اإلبداعية بأنواعها املختلفة ) الشعر 
من املهارات املطلوب تنميتها لدى الطالب املعلمني تخصص اللغة العربية للمرحلة 
االبتدائية ،   فقد نصت وثيقة إعداد معلم اللغة العربية عىل مؤرشات متكن معلم 
ن أ اللغة العربية والتي جاء ضمن مؤرشاتها أن يكتب يف أغراض وظيفية وإبداعية ، و 

 (47،  2040يستخدم األلفاظ والتعبريات بشكل مبدع .) وثيقة اعتامد كليات الرتبية : 

وإذا كانت هناك دراسات اهتمت بتنمية الكتابة اإلبداعية لدى الطالب بالجامعة منها 
( التي اهتمت بتنمية الكتابة الشعرية لدى الطالب  2004دراسة عبد الحي السيد ) 
( 2002امعة ، ودراسة هدى مصطفى وأسامة عبد املجيد )املوهوبني من طالب الج

التي اهتمت بتنمية الكتابة القصصية لدى الطالب املوهوبني من طالب الجامعة أما 
راسات ال توجد د –يف حدود علم الباحثة     –الخاطرة من أنواع الكتابة اإلبداعية فإنه 

 اهتمت بقياسها أو تنميتها لدى طالب الجامعة .

ألسئلة من الوسائل املهمة الكتساب العلم ، فقال تعاىل يف كتابه العزيز :" وتعد ا
 –فاسألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمون "  وقد نسب إىل ابن عباس ريض هللا عنه 

أنه قال) بلسان سئول ، وقلب عقول ( ، واألسئلة  –حينام سئل عن علمه كيف اكتسبه 
، ف منها : تشجيع التالميذ عىل التعلم الذايتيف العملية التعليمية تحقق عدة وظائ

والتفكري، والبحث ، وإثارة الدافعية وجذب االنتباه ، وتعميق القيم واملعتقدات 
  وتصحيح األخطاء .
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وال توجد طريقة تعليمية تخلو من األسئلة، وال يستطيع أحد أن ينكر ما لألسئلة من 
ال الطريقة التعليمية يبقى السؤ قيمة يف العملية التعليمية، فمهام اختلف شكل 

وسيلة التواصل يف العملية التعليمية سواء أكانت طريقة التدريس التي تعد الطالب 
محور العملية التعليمية، ام تعتربه متلقياً فقط، فالسؤال الكتايب عامد التعليم الذايت، 

 (. 424،  2009والشفوي وسيلة التعلم املبارش ) إنصاف الربيض : 

ل هو أداة الحوار الرئيسة ، الذي من خالله يتم كشف املحاور ومتكينه من فالسؤا
مهارات التفكري والتدقيق إن مل تصل إىل التوجيه ، ومهارات التفكري العليا تتالقى 
ومهارات القراءة الناقدة ومن هنا ميكن أن يسهم استخدام األسئلة إىل تنمية مهارات 

ات القراءة الناقدة تنتمي إىل املهارات العقلية العليا القراءة الناقدة ، وإذا كانت مهار 
فهي يف حاجة إىل استخدام أسئلة ليست تقليدية ، وتعد األسئلة السابرة من أنواع 
األسئلة التي تتعامل مع عقلية املتعلم وتتوغل فيها فهي  يف األساس تبنى عىل إجاباته،  

من  أعمق وإبراز وتجسيد ملا يحمله وتتولد من أفكاره شيئاً فشيئاً لتصل به إىل فهم
 آراء وأفكار ، وتصويب للخطأ منها و تكملة للناقص فيها .

( أنه قد تنشأ إجابات من التالميذ، صواب، لكنها  244، 4888وكام يرى حسني عرص ) 
غري تامة، وال كافية؛ يعوزها العمق والشمول . وهنا تقوم الحاجة إىل أسئلة السرب . 

ألسئلة محور اهتامم بعض الدراسات فهناك من الدراسات ما اهتم ومن هنا كانت ا
(  2004بالتعرف عىل مدى إتقان املعلمني ملهارات األسئلة منها دراسة هناء ناجي ) 

 التي اهتمت بالكشف عن مدى إتقان معلمي اللغة العربية ملهارات األسئلة الصفية 

ق ملتعمة وعالية املستوى لتحقيكام اهتمت الدراسات األجنبية باستخدام األسئلة ا
 Cerdánمستويات قرائية عليا منها دراسة سريدان وابارسيا ومارتينز ووجيالبرت وجيل

& Abarca & Martínez & Gilabert & Gil    (2008  التي استخدمت األسئلة عالية )
 املستوى يف الفهم القرايئ املتعمق لدى طالب السنة النهائية بالجامعة وتوصلت إىل

 Stephen T. Peverly & Rheaفاعليتها يف تحسني الفهم القرايئ ، ودراسة بوفريت ووود 

Wood  (2004  التي استخدمت األسئلة يف تحسني مهارات الفهم القرايئ لدى )
 .صعوبات التعلم وأثبتت فاعليتهااملراهقني ذوي 
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تت األثر الواضح ( التي أثب 2040)  Shokouhi, Parvareshودراسة شوكوهي وبافارش 
الستخدام األسئلة املساعدة يف الفهم القرايئ لدى طالب املرحلة الثانوية يف ايرلندا من 

( ، ودراسة باتريكا  2004)  Kelly & Francis البنني والبنات ، ودراسة كييل وفرنسيس 
يف  لألسئلة املساعدة( اللتان أثبتتا األثر الفعال  2004)    Mautone, Patriciaوماوتن 

( التي أثبتت  2008) Patamanya & Jones تحسني التحصيل ، ودراسة بامنانيا وجونز 
 .الجامعة اهيم الكيامئية لدى طالبر االيجايب الستخدام األسئلة يف تحسني فهم املفاألث

واألسئلة السابرة كأحد أنواع األسئلة الصفية كانت محوراً لبعض الدراسات منها 
( التي استخدمت األسئلة السابرة يف  2009( و )  2007دراستي إنصاف الربيض ) 

لتحصيل يف الدراسة األوىل ، وعىل اتجاهات الطلبة تدريس الفيزياء وقياس أثرها عىل ا
( التي اهتمت  2009يف مادة الفيزياء يف الدراسة الثانية . ، ودراسة نجاح عرفات ) 

بقياس أثرها يف تعديل الفهم الخطأ وتنمية حب االستطالع لدى تلميذات املرحلة 
عىل أثر إسرتاتيجية ( التي اهتمت بالتعرف  2009االبتدائية ، ودراسة وفاء كريم ) 

 األسئلة الفعالة يف تنمية التفكري السابر لدى األطفال.

وتعد األسئلة السابرة من أنواع األسئلة التي تحقق التعمق يف معرفة املتعلم بالتدريج  
مام يجعله يخرج كل ما فيه بال خجل أو خوف ، والقراءة الناقدة من أنواع القراءة 

ق يف النص املقروء للتوصل إىل ما وراء النص مبا يساعد يف التي تدفع القارئ إىل التعم
 الحكم عليه .

ومن هنا  كان اهتامم هذا البحث بتقديم برنامج قرايئ باستخدام األسئلة السابرة 
والتعرف عىل أثره يف تنمية مهارات القراءة الناقدة و كتابة الخاطرة  لدى الطالب 

  املعلمني تخصص لغة عربية .

http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Yamashiro+Kelly+Ann+C.%22
http://eric.ed.gov/ERICWebPortal/search/simpleSearch.jsp?_pageLabel=ERICSearchResult&_urlType=action&newSearch=true&ERICExtSearch_SearchType_0=au&ERICExtSearch_SearchValue_0=%22Yamashiro+Kelly+Ann+C.%22
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Lekhava%2c+Patamanya&donde=castellano&zfr=0
http://europa.sim.ucm.es/compludoc/AA?a=Lekhava%2c+Patamanya&donde=castellano&zfr=0
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 حث : يسعى البحث الحايل لإلجابة عن األسئلة التالية :سؤاال الب

ما أهم مالمح الربنامج القرايئ باستخدام األسئلة السابرة لتنمية مهارات القراءة الناقدة 
 وكتابة الخاطرة لدى الطالب املعلمني؟

ما أثر الربنامج املقرتح  يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب املعلمني شعبة 
 للغة العربية ؟ا

ما أثر الربنامج املقرتح يف تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية ) الخاطرة ( لدى الطالب 
 املعلمني شعبة اللغة العربية ؟

 فرضا البحث : يسعى البحث إىل التحقق من صحة الفرضني التاليني:

مني بني علتوجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب امل
 .ق البعديلتطبياقدة وذلك لصالح االتطبيقني القبيل والبعدي الختبار القراءة الن

توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى كتابة الخاطرة لدى الطالب املعلمني بني التطبيقني 
 القبيل والبعدي الختبار كتابة الخاطرة وذلك لصالح التطبيق البعدي .

 حدود البحث : 

 حث عىل:يقترص الب

= بعض مهارات القراءة الناقدة والتي سيسفر التحكيم من قبل بعض الخرباء 
 تعليم ابتدايئ  –واملتخصصني أنها األكرث مناسبة للطالب املعلمني شعبة اللغة العربية 

تعليم ابتدايئ يف العام الدرايس  –= طالب الفرقة الثالثة  شعبة اللغة العربية 
2044/2042 

 تربز أهمية هذا البحث مبا ميكن أن يقدمه لكل من :  أهمية البحث :

أعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية : فالبحث يوجه أنظارهم إىل دور األسئلة السابرة 
يف تنمية مهارات القراءة الناقدة ، مبا يدفع الستخدامها لتنمية مهارات التفكري العليا 

، أو تقديم موضوعات  ستعانة بهاكام يقدم البحث مناذج ملوضوعات ، مبا يسهل اال
  .عىل غرارها
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الباحثني يف مجال تعليم اللغة العربية : فالبحث يقدم منوذجا لقياس مهارات )اختباراً 
ام عية )الخاطرة( ميكن استخدامهيف( القراءة الناقدة وآخر لقياس مهارات الكتابة اإلبدا

من قبل الباحثني أو اإلفادة بهام يف بناء اختبارات مناسبة. ومن ناحية أخرى يفتح هذا 
البحث املجال لدراسة لتنمية منط من أمنا  الكتابة اإلبداعية مل ينل اهتامما مناسبا 

 من الباحثني وهو مجال كتابة الخاطرة .

 تحديد مصطلحات البحث :

 ة السابرة : أسئلة املعلم الصفية التي تساعد عىل التعمق يف أفكار الدارسني.األسئل

القراءة الناقدة : القراءة الناقدة نوع من القراءة يهدف إىل فهم النص املقروء وإصدار 
أحكام عىل ما جاء فيه مع ذكر أسباب هذه األحكام مبا يعكس فهامً عميقاً وإعاماًل 

 واعياً للعقل.

حد أمنا  الكتابة اإلبداعية النرثية يعتمد عىل رسعة االستجابة لتداعيات الخاطرة :أ 
 العقل وتدوينها بصورة مكتوبة تتسم بسامت إبداعية .

 مواد وأدوات البحث : تطلبت اإلجابة عن أسئلة البحث إعداد األدوات واملواد التالية:

 ابرة .م األسئلة السكتيب الطالب املعلمني لتنمية مهارات القراءة الناقدة باستخدا

 دليل املعلم لتنمية مهارات القراءة الناقدة باستخدام األسئلة السابرة .

 اختبار لقياس مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب املعلمني.

 اختبار الكتابة اإلبداعية ) الخاطرة ( لدى الطالب املعلمني .

 إجراءات البحث : سار البحث وفق الخطوات التالية :

يد مهارات القراءة الناقدة ومهارات كتابة الخاطرة من خالل عرض اإلطار النظري تحد
دة : القراءة الناق –الذي تناول األسئلة السابرة : مفهومها وأنواعها مميزاتها وعيوبها 

مفهومها، العالقة بينها وبني التفكري الناقد ، خصائصها ، مهاراتها ، وأخرياً الخاطرة : 
  وأنواعها ومكوناتها. مفهومها وسامتها
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إعداد املواد التعليمية وأدوات البحث ومتثلت يف : برنامج قرايئ مصاغ باألسئلة السابرة 
لتنمية مهارات القراءة الناقدة وكتابة الخاطرة ، واختبار لقياس مهارات القراءة الناقدة 

 اختبار لقياس مهارات كتابة الخاطرة .

 دة .ضبط اختبار مهارات القراءة الناق

 اختيار عينة البحث ، وتطبيق األدوات تطبيقاً قبلياً .

 تطبيق تجربة البحث .

 التطبيق البعدي ألدوات البحث .

 استخالص النتائج وتفسري النتائج .

 تقديم التوصيات واملقرتحات .

 اإلطار النظري : األسئلة السابرة وتنمية القراءة الناقدة وكتابة الخاطرة

إحدى الطرق التدريسية الفعالة واملهمة يف التدريس التي  إذا كانت املناقشة 
تعتمد يف جوهرها عىل األسئلة التي يستخدمها املعلم لتحقيق أهداف عدة منها : 
ربط الخربات السابقة بالخربات الجديدة املراد تقدميها ، وإثارة انتباه الطالب ، وإثارة 

ص لم ، وتقييم أفكارهم، وتشخيتفكريهم ، والتعرف عىل مشاعرهم ، وتحفيزهم للتع
 جوانب الضعف لديهم ، التعرف عىل ما يعرفون وما اليعرفون ، تثبيت املعلومات  .

واستخدام األسئلة يف التدريس استخداماً صحيحاً يعد من الرضورات املهمة يف العملية 
ة، ري التعليمية ، فهي أداة مهمة يعتمدها املدرس يف تحقيق أهداف تربوية وتعليمية كث

تساعد عىل تنمية شخصية الطالب وتعميق التفكري لديه وتبعده عن اآللية والسطحية 
 ( . 207،  2040يف التفكري . ) رحيم العزاوي : 

وبذلك ميكن القول بأن األسئلة تستخدم ألغراض تدريسية إىل جانب أغراضها 
حقق مدى ت التقوميية، وإذا كانت األسئلة التقوميية يف نهاية الدرس للتحقق من

األهداف التدريسية ، فاألسئلة التدريسية تهتم بعملية التعلم وإكساب املعارف 
  والحقائق وتنمية املفاهيم واملهارات. 
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واألسئلة التدريسية التي ميكن استخدامها داخل الفصل تتنوع وتتعدد تصنيفاتها : 
ابات ومن حيث اإلجفمن حيث الوظيفة : هناك األسئلة التذكرية واألسئلة الفكرية . 

املطلوبة من املتعلمني فهي نوعان : األسئلة متعددة األجوبة ، واألسئلة املحددة ، 
ومن حيث توقيت توجيه األسئلة : فهي أسئلة قبلية وأسئلة بعدية ، ومن حيث عمق 
اإلجابة فهناك أسئلة التفكري املتاميز وأسئلة التفكري العليا ومنها : أسئلة إصدار األحكام 

لتقوميية ، وأسئلة حل املشكالت ، وأسئلة العالقات بني األسباب والنتائج، وأسئلة ا
 -44،  2040تطبيق املفاهيم ، وأسئلة املقارنة ، واألسئلة السابرة. ) رحيم العزاوي : 

42  .) 

تعد األسئلة السابرة إحدى أمنا  األسئلة التي تتطلب تفكرياً عميقاً من الطالب فال 
باإلجابات البسيطة أو السطحية بل يطرح مزيداً من األسئلة ألشمل  يكتفي املعلم

 واألصعب لتطوير إجابات الطالب ، وتركيز انتباههم نحو قضايا معينة.

 تكتمل ال  فاألسئلة السابرة تهدف إىل استدعاء مزيد من املعلومات من التلميذ الذي
ة تخدم فيه خطوات يسري إجابته، حتى تصري وافية تامة.وكل ما فيها أن املعلم يس

.وغريها (، وبعدها يطور عينة مثل )حسناً، نعم ، ال، صوابتعتمد عىل كلامت م
اإلجابات التي يتلقاها يف حوار يتيح الفرصة للتلميذ ليك يتحول من التسطح الفكري 
إى عمق التناول، وتشغيل املعلومات، والدلوف به إىل )ماذا( ، )ملاذا( ، )كيف(، وبذلك 

التلميذ مزيداً من الثقة فيزداد انخراطاً يف الحوار والدرس، وال يرهب األسئلة يكتسب 
 (.242، 4888العليا وما تحتاجه من إعامل عقل.)حسني عرص: 

وتعرف األسئلة السابرة بأنها " األسئلة التتابعية التي يقدمها املعلم بعد أن يجيب 
يقصد بها توجيه الطالب  الطالب سؤال ما، وقد تتضمن صياغة جديدة أو تلميحات

إىل التوصل لإلجابة الصحيحة أو تحسني مستوى إجابته وينعكس ذلك يف أنواع األسئلة 
السابرة وهي : التوضيحية ، والتشجيعية، والرتكيزية ، والتربيرية ، واملحولة . ) إنصاف 

  (. 423،  2009الربيض : 
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 أنواع األسئلة السابرة :

( أن األسئلة السابرة هي التي يبنيها املدرس عىل  43-42 ، 2040يرى رحيم العزاوي ) 
 .ر فيها لتحسينها لتكون أكرث دقةإجابة الطالب بقصد مساعدته عىل إعادة النظ

 وهي ثالثة أنواع هي :

سؤال السرب املبارش : وهو السؤال الذي يطرحه املدرس ملساعدة الطالب صاحب 
ته من أجل تحسينها يف حالة غموضها أو عدم اإلجابة األوىل عىل إعادة النظر يف إجاب

 دقتها .

سؤال السرب املحول : وفيه يوجه املدرس السؤال السابر إىل طالب آخر بدالً من الطالب 
األول، والقصد من هذا هو تصحيح إجابة الطالب أو تعزيزها ومن األفضل عدم اللجوء 

ئلة ة كافية لالسرتشاد بأسإليها إال بعد أن يعطي الطالب صاحب اإلجابة األوىل فرص
 .ة ثم تحسني إجابته أو تصحيحهابر املدرس السا

سؤال السرب الرتابطي : وفيه يقوم الطالب بربط األفكار التي يديل بها زمالؤه لغرض 
 .إىل تعميامت من جزئيات مرتابطة التوصل

 (  األسئلة السابرة إىل : 380-390، 2003وقد صنف جودت سعادة ) 

ابر التوضيحي : وهو الذي يطرحه املعلم يف ضوء إجابة الطالب األولية السؤال الس
بغرض صقل تلك اإلجابة وتوضيحها عن طريق إضافة معلومات جديدة لتصبح أكرث 

 فهامً أو وضوحاً للمستمع.

السؤال السابر التشجيعي : وهو الذي يطرحه املعلم عندما ال يستطيع الطالب اإلجابة 
 رشادهغري صحيحة، ويكون الهدف منه تصحيح اإلجابة، أو إ أو عندما يجيب إجابة

 .نحو اإلجابة املرغوب فيها

السؤال السابر الرتكيزي: ويطرحه املعلم كرد فعل عىل إجابة صحيحة من جانب 
الطالب من أجل ربطها باملوضوع املطروح أو بدرس سابق أو من أجل التأكيد عىل 

 ها للخروج بتعميم معني.تلك اإلجابة أو ربط الجزئيات مع بعض
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السؤال السابر املحول: ويكون عندما يطرح املعلم سؤاالً عىل طالب آخر غري صاحب 
اإلجابة أو صاحب الفكرة األولية، وذلك ملساعدته عىل تعميق إجابة زميله أو توسيعه 
 .أو إثرائها، أو التعرف إىل وجهات نظر اآلخرين من الطالب املهتمني بالسؤال املطروح

وبذلك ميكن القول بأن إجابات الطالب إما تكون صحيحة فيتم استخدام األسئلة 
السابرة الرتكيزية أو الرتابطية للتأكيد عىل هذه اإلجابة الصحيحة ، أو تكون إجابات 
الطالب تشتمل عىل جزء صحيح وآخر غري صحيح فيتم استخدام األسئلة السابرة 

صحيح ، غري ال زء الصحيح والتوصل إىل الجزءالتوضيحية الذي يساعد عىل تعزيز الج
أو تكون اإلجابات خاطئة أو يعلن عدم درايته باإلجابة فيتم استخدام األسئلة السابرة 

خدام أو ميكن است لب للوصول إىل اإلجابة الصحيحةالتشجيعية التي تتدرج بالطا
ة زميله أو ير إجاباألسئلة السابرة املحولة التي يتحول بها املعلم إىل طالب آخر لتطو

 إثرائها .

 أوجه الشبه بني األسئلة السابرة املختلفة :

( أن هناك نقا  تشابه األسئلة السابرة بأنواعها  384، 2003يشري جودت سعادة ) 
 املختلفة وتتمثل فيام ييل :

 إنها جميعاً  تثري التفكري لدى الطالب.

 .علة من جانب الطلبةملشاركة الفاإنها تشجع عىل ا

 يكون دور املعلم فيها موجهاً ومرشداً ومثرياً للتفكري يف آن واحد .

تعمل عىل تعديل إجابة الطالب إىل األفضل أو إىل الصواب أو إىل األمر األدق، وذلك 
دون اللجوء إىل العقوبة الجسدية أو  التوبيخ أو التأثري عىل النتيجة التحصيلية 

 االكادميية بخصم درجات للطالب.

جميعها أسلوب الحوار االيجايب واملثمر بني املعلم وطالب أو أكرث من أجل  تستخدم
لم نصب دة التي وضعها املعتطوير اإلجابات األولية يك تحقق األهداف الرتبوية املنشو 

 .عينيه
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تعمل هذه األسئلة جميعاً عىل تحليل املادة الدراسية إىل عنارصها املتعددة من حقائق 
ت املتداخلة أو املتشابكة مبادئ أو نظريات ، مع إدراك العالقاومفاهيم وتعميامت و 

 .بينها

عند استخدام أسئلة السرب املختلفة بحيوية ونشا  من جانب املعلم الفعال، فإنها 
تعمل عىل مشاركة معظم الطلبة إن مل يكن جميعهم، وذلك يف ضوء طرح الكثري من 

 األسئلة السابرة من جانب املعلم.

لة السابرة عىل التعمق يف املوضوع املطروح أو القضية التي تتم مناقشتها تشجع األسئ
 مام يؤدي إىل فهم الطالب لذلك بشكل أفضل نتيجة املشاركة والتفاعل .

تعترب األسئلة السابرة جميعاً من بني أكرث أمنا  األسئلة الناجحة التي ميكن للمعلم 
 ساءلة.استخدامها يف مهارة طرح األسئلة أو مهارة امل

تكشف األسئلة السابرة للمعلم وللطالب يف آن واحد نقا  الضعف وجوانب القوة 
لدى املتعلمني من الناحيتني املعرفية والتشاركية، حيث يتعرف املعلم عىل نقا  القوة 
لدى بعض الطلبة ويعمل عىل دعمها أو تقويتها، يف الوقت الذي يكشف عن جوانب 

 أو التخفيف من حدتها عىل األقل خر ويقوم بعالجهاالضعف املعريف لدى بعضهم اآل 
 كام يشجع الجميع عىل املشاركة يف املناقشة والتفاعل داخل الحجرة الدراسية .

 مميزات استخدام األسئلة السابرة : 

بعض عرض أنواع األسئلة السابرة وأوجه الشبه بني هذه األنواع ميكن استخالص 
 فيام ييل : مميزات استخدام األسئلة السابرة

 .التفكري املنطقي لدى املتعلمني أنها تشجع عىل

 أنها تدفع نحو تتبع قضية ما بالتحليل والتفسري والتعليل وكذلك التقييم .

و الفشل أ  أنها تواجه االستجابات املختلفة للمتعلمني، من نجاح يف الوصول لإلجابة
 .لتام أو الوصول لجزء من اإلجابةا

طالب عىل املشاركة لتنوعها ، وعدم استهدافها تقويم مستوى أنها تشجع جميع ال
  الطالب أو الحكم عليهم .
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 أنها تساعد الطالب عىل تقبل اآلخر فال يوجد رأي واحد صحيح  والباقي خطأ 

 تكسب الطالب القدرة عىل تحليل املوضوعات املختلفة ومناقشتها بتقنية وموضوعية.

 الحوار فتحول األسئلة من شخص إىل آخر بسالسة، أنها تشجع الجميع عىل املشاركة يف
 ويرس تدعم مشاركة الجميع بال أي حرج أو إعالم ملن ال يجيب.

 تكسب الطالب القدرة عىل استخدام هذا النوع من األسئلة يف العملية التعليمية .

 تتعد من أفضل الطرق التي تساعد يف تطوير اإلجابات األولية للطالب ؛ توصالً لإلجابا
 الكاملة الصحيحة .

 تساعد الطالب يف التحول إىل االهتامم بالفكرة وصحتها وليس صاحب الفكرة 

تزيد من وعي الطالب بأفكاره وعقد مقارنة صحيحة بني أفكار وأفكار زمالئه ، واختيار 
 أفضل اإلجابات .

 مفهوم القراءة الناقدة :

ل االستجابات الداخلية ملا هو ( بأنها عملية عقلية متث 2004يعرفها محمد الجمل ) 
مكتوب كام تشتمل عىل العمليات العقلية التي تستلزم تدخل شخصية اإلنسان بكل 

 أبعادها بغية تفسري املعاين والفهم والربط واالستنتاج والنقد والحكم عىل املقروء .

ن ارئ م( القراءة الناقدة بأنها القراءة التي يتحرر بها الق 2007تعرف مريم األحمدي ) 
التأثر بآراء اآلخرين ومن سلطة الكلمة املطبوعة ، ويقرأ النص بهدف فهمه وتحليله 
وإصدار حكم خاص عىل اآلراء ، واألفكار التي يتضمنها مع ذكر تربيرات منطقية لهذا 

 الحكم .

( بأنها أحد أشكال القراءة التي تستهدف تنمية القدرات 2000ويعرفها محمد سامل )
 مييز بني األفكار والقدرة عىل التحليل وإبداء الرأي وإصدار األحكام " .العقلية كالت

وبذلك ميكن تعريفها : بأنها ذلك النوع من القراءة الذي يهدف إىل فهم النص املقروء 
عميقاً  وإصدار أحكام عىل ما جاء فيه مع ذكر أسباب هذه األحكام مبا يعكس فهامً 

 .امالً للعقل واعياً وإع
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ت القراءة تنقسم إىل مستويات مختلفة هي : املستوى الحريف ، واملستوى وإذا كان
التفسريي، واملستوى التطبيقي  فالقراءة الناقدة تأيت يف نفس درجة القراءة اإلبداعية 
من الهرم باعتبار أن القراءتني تقعان يف املستوى التطبيقي وتحتوي القراءة الناقدة 

نقدي نفسه مثل كتابات مارون عبود وميخائيل نعيمة إبداعاً إذا متثلت يف النتاج ال
 (  34، 2008وآخرون.)محمد حبيب هللا : 

 العالقة بني التفكري الناقد والقراءة الناقدة :

ميثل التفكري ثلثي عملية القراءة ، فإذا كانت القراءة تتم من خالل ثالث  
وهذه عملية حسية مراحل األوىل : هي التقا  الكلامت املكتوبة عن طريق العني 

خارجية ، أما الثانية فهي محاولة فهم هذه الكلامت ، والثالثة هي محاولة عرض 
املعنى لهذه املادة املقروءة مع املعاين السابقة لدى القارئ لقبولها ودمجها أو رفضها 
 ونبذها ولذلك فاملرحلتان األخريتان عمليتان عقليتان ترتبطان بصورة مبارشة بالتفكري 

ن وصف القراءة مبعادلة بسيطة جداً هي القراءة = تفكري. والكالم عن مهارات وميك
القراءة يشبه إىل حد كبري الكالم عن مهارات التفكري، فنحن نستخلص ونستنتج ونحلل 
ونصدر أحكاماً ونرشح ونفرس بشكل عام رموزاً تتصل مبا نرى ونسمع، ونقوم بنفس 

 (  49،  2008اليشء عندما نقرأ.)محمد حبيب هللا : 

وإذا كان من أنواع التفكري ما هو ناقد فالقراءة منها ما هو ناقد أيضاً ويف السطور 
 التالية يتم عرض ألهم سامت القراءة الناقدة :

( أن التفكري الناقد يتسم  48-47،  4883خصائص القراءة الناقدة : يرى بروكفيلد ) 
 ببعض الخصائص تتمثل يف :

منتج وإيجايب: فاملفكر الناقد يشارك بشكل نشط ولديهم القدرة  التفكري الناقد نشا 
 عىل الخلق وإعادة الخلق ملظاهر الحياة الشخصية،والعملية، والسياسية.

 املسلامت يف التفكري الناقد عملية وليس نتيجة : فالتفكري النقدي يقتيض الشك املستمر
  وال ميكن أن يصل إىل حالة نهائية ثابتة .
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ر التفكري النقدي وفق املحيط الذي يحدث فيه : فهناك من الدالئل ما يبني تنوع مظاه
أن التفكري الناقد عملية داخلية متاماً، حيث يبدو أن أوجهاً قليلة جداً من حياتهم تتغري 
بينام يظهر التفكري النقدي مع آخرين بشكل مبارش وحيوي من خالل سلوكهم 

 الخارجي.

الحدث حداث االيجابية والسلبية :فالتفكري النقدي يستثار باستثارة التفكري الناقد باأل 
 املمتع، وبالصدمات أو املآيس .

التفكري الناقد انفعايل كام هو منطقي : ففي بعض األحيان ينظر إىل التفكري النقدي 
كنوع من أنواع النشا  املعريف الخالص الذي يبتعد عن الشعور واالنفعاالت ، والواقع 

 أمر أسايس يف عناية التفكري النقدي . أن االنفعاالت

 :قراءة الناقدة يف النقا  التاليةومن خالل هذه الخصائص ميكن استخالص سامت ال

القراءة الناقدة نشا  إيجايب : فالقراءة الناقدة ال تتأىت من قارئ سلبي بل قارئ إيجايب 
دة ملا ميية ناقنشط ، له توجهاته وأفكاره التي تنعكس عىل ما يصدره من أحكام تقو

 هو مقروء .

ف عند ال تق القراءة الناقدة عمل منتج : فمامرسة القراءة الناقدة عملية منتجة؛ ألنها
حد املقروء ،وتحليله بل يتعداه للكشف عن نقا  القوة والضعف ، مبا يسهم يف 
تدعيم ما هو قوي ، وتعديل وتصويب ما هو ضعيف مبا يؤثر عىل ما يجد من كتابات 

قف حدود القراءة الناقدة عند ذلك الحد ، حتى إذا ما كانت هناك الثمرة يف صورة وت
 مكتوبة تحولت إىل قراءة إبداعية.

القراءة الناقدة عملية وليست ناتجاً : فالقراءة الناقدة مامرسات وعمليات ، أما إذا 
يات اءات وعملتحولت إىل ناتجاً فهي قراءة إبداعية ، فام مييز القراءة الناقدة أنها أد

 فكرية متارس عىل النص املقروء وال تسعى إىل منتج جديد .

القراءة الناقدة تتأثر بالظروف املحيطة بالقارئ : فالقارئ الناقد ال يعيش مبعزل عن 
البيئة املحيطة ،فهو يتأثر مبا يحيط به من ظروف تدعمه بأفكار معينة ،أو تهدم أفكار 

 ف املتغرية تغري من النظرة النقدية للقارئ.ومسلامت كان يؤمن بها ، فالظرو 
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القراءة الناقدة تتأثر بكل ما هو إيجايب أو سلبي : وهذه السمة تعني أن القراءة 
الناقدة ال تتأثر مبا هو سلبي فقط ، بل قد يكون ما هو إيجايب دافع أيضاً ملامرستها، 

االيجابيات  ، بل بتناولقطوهذا يتامىش ومفهوم النقد الذي ال يهتم بتناول السلبيات ف
 أيضاً .

القراءة الناقدة قد تكون انفعالية أو منطقية : فإذا كانت القراءة الناقدة يجب أن 
تبنى عىل املنطقية يف تناول النص املقروء ،أو أن املنطق هو الذي يدفع إىل التناول 

لوقوع الناقدة،فاالناقد للنص املقروء، فاالنفعاالت أحياناً قد تدفع ملامرسة القراءة 
 تحت انفعال معني قد يدفع ملامرسة القراءة الناقدة .

( أن القراءة الناقدة  89، 2002القراءة الناقدة ال تتأىت إال بالتدريب : فريى سام عامر ) 
ال تأيت إال بعد فرتة من التدريب واملران، فهي حصيلة جهد كبري، ومثرة تربية متواصلة. 

 القراءة. وهي الغاية من كل تعليم

( املراحل التي مير بها  42- 44، 4883مراحل القراءة الناقدة : وصف بروكفيلد ) 
 الشخص الذي يفكر تفكرياً ناقداً فيام ييل :

الحدث املنبه : ويكون هذا الحدث غري متوقع فيستثري اإلحساس باالستياء واالرتباك 
 الداخيل.

يف  فكرينبه بالتدقيق والتقييم ، والتالتقييم : ويف هذه املرحلة يتم تتبع الحدث امل
 الطبيعة الصحيحة للتناقض املربك .

االستكشاف : وفيها يتم البحث عن أساليب جديدة للقيام بأشياء وبأجوبة جديدة ، 
 ومبفاهيم جديدة ، وبأساليب جديدة لتنظيم آراء الفرد للعامل . 

و املنظور أ  االستبصار الجديدتنمية املنظورات البديلة : ويف هذه املرحلة يتم تحليل 
يف ضوء جدواه اإلجرائية، فهي تعد مرحلة انتقالية يتم من خاللها نبذ القديم وتنمية 
أساليب تفكري وفعل جديدين.وقد يكون هذا القديم بعض املسلامت التي يبدأ الفرد 

 يف التخيل عنها.

ن أساليب عبدأ البحث التكامل : إذا ما ثبتت صحة األساليب الجديدة يف التفكري ،ي
 .لدمجها يف بني الحياة
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 وبعد هذا العرض ميكن استخالص خطوات القراءة الناقدة يف املراحل التالية :

التعرض لنص مثري : وهذا يعني أن النص الذي يثري القراءة الناقدة يتسم بسامت 
النصوص  خاصة تدفع إىل النقد ، فيتناول قضايا جدلية تحتمل الخالف ، فال يعد مثال

التي تتناول مسلامت دينية كعرض نص قرآين أو حديث نبوي وتفسريهام نصاً يثري 
 النقد، بينام يعد نص يتناول قضية البطالة أو عمل املرأة نصاً يثري النقد.

التقييم : يتلو قراءة النص املثري للجدل، التقييم ملا ورد فيه من أفكار وآراء تبدو أنها 
 غري صحيحة .

اف : ويف هذه املرحلة يتم النظر للنص املقروء بوجهة نظر جديدة، واقرتاح االستكش
 أساليب وآراء جديدة حول ما دار يف النص .

تنمية املنظورات البديالت : ويف هذه املرحلة يتم تدعيم األفكار واآلراء الجديدة 
 لتصبح هي البديل لآلراء القدمية.

أو البديلة مع األفكار واآلراء السابقة لتكون التكامل : وهنا يتم دمج اآلراء الجديدة 
األفكار التي يؤمن بها القارئ مبا ال يجعلها متاميزة عن األفكار األصيلة قبل القراءة ، 
 ومبا يجعل منها نسيجاً واحداً يحكم القارئ يف ضوئها عىل كل ما يعرض له فيام بعد.

 اقدة:بعض العوامل التي تساعد يف تنمية مهارات القراءة الن

يشري محمد الجمل إىل  أن هناك بعض األمور التي لها أثر فعال يف تنمية مهارات 
 ( 34 – 30،  2004القراءة الناقدة منها :  )

قراءة موضوعات جدلية متثل قضايا تتعدد فيها اآلراء ، مام يجذب اهتامم التالميذ 
 نقدية ويساعد عىل تفعيل العمليات الذهنية لديهم، ومن ثم القدرات ال

القراءة الخارجية املوجهة حول القضايا التي تثريها موضوعات الكتب املقررة ، وبذلك 
تتسع آفاق الطلبة ويقدمون عىل املناقشة والحوار بخلفيات معرفية تؤهلهم التخاذ 

  القرارات واألحكام الناقدة.
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رأي مام الطرائق التدريس التي تعتمد عىل املناقشة مام يعطي مساحة للحوار وإبداء 
 ينمي لديهم مهارات النقد.

األسئلة والتدريبات التي تركز عىل إثارة املستويات العليا من التفكري يف ذهن املتعلم 
 وسيلة لتنمية مهارات النقد.

أسلوب التعلم الذايت من األساليب الناجحة يف تنمية قدرات التحليل واإلبداع 
 واالبتكار.

الطلبة وفق ميولهم واتجاهاتهم يساعد عىل دفع  اختيار النصوص القرائية من قبل
 دافعية املتعلمني لتحليلها ومن ثم تقوميها .

النشاطات الكتابية تساعد عىل مامرسة أشكال مختلفة من املعالجات الذهنية 
للمعلومات املتوافرة يف النصوص، واالستمرار يف ذلك يزيد من قدرة املتعلمني عىل 

 بنيتهم املعرفية .استيعاب املقروء، ويدرب أ 

 البد من بناء مناهج ثرية بالنشاطات الكتابية وأسئلة املناقشة وطرح القضايا.

تخصيص مساحة أكرب يف فرتة إعداد املعلمني بقصد تدريبهم عىل تقديم نشاطات 
 .تفكري والتفكري الناقد بشكل خاصلغوية متنوعة تستهدف  تنمية ال

؛ ذلك أن الغرض منها االطالع عىل إنتاج اآلخرين اإلطالع والتحصيل والفهم والثقافة 
العقيل إلجراء موازنة بينها، وتحليل كل عمل ونقده ؛ ولذا فالقراءة الناقدة تحتاج إىل 

 .( 93، 2004ثقافة واسعة وتأٍن. ) عبد الفتاح البجة : 
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 مهارات القراءة الناقدة :

 :اءة الناقدة ذات اتجاهات ثالثةقر (أن مهارات ال 89- 87، 2008يرى محمد حبيب هللا ) 

مهارة متييز مدى الدقة العلمية: فالوقوع الوقوع يف األخطاء وارد، وعىل القارئ أن يفحص 
 دقة املعلومات مبقارنة النص مع مراجع أخرى أو فحص الزمن الذي كتب فيه.

سب ح مهارة التمييز بني اآلراء والحقائق : فالكلامت مثل: أعتقد، أظن، أتوقع، أخمن،
.يأيت بعدها رأي قابل للنقاش . أما جملة مثل " درجة حرارة رأيي، لدى إحساس/ شعور أن

 درجة مئوية" فهي دقيقة . 30الجو 

مهارة التعرف عىل أساليب الدعاية : وهي القدرة عىل متييز التعبري والكلامت املثقلة  -ج
 ستفيد منها وما هو مدىبالعواطف والتي تهدف إىل إقناع أو تغيري مواقف، ومن هو امل
 يف مقاالت ونصوص   الرضر أو الفائدة اللذين يلحقان مبن يتبعها.ونجد هذه األشياء

تهدف إىل الدعاية واإلقناع لفئة دون أخرى وهي تكون عادة مغلفة بكلامت تخاطب 
العقل يف الظاهر والعواطف يف الباطن. وتطوير هذه املهارة رضوري يف عرص يجد فيه 

 نفسه فريسة وضحية لوسائل اإلعالم.اإلنسان 

اهتمت الدراسات السابقة بعرض مهارات القراءة الناقدة فقد حددها أحمد إبراهيم 
 ( يف املهارات التالية : 4880) 

 التمييز بني الحقائق واآلراء .

 إصدار األحكام .

 إدراك بعض نواحي الجامل يف التعبري .

 ة بينها .ربط األفكار بعضها ببعض وإدراك العالق

 فهم املعنى من املحتوى . 

 ربط السبب بالنتيجة والقدرة عىل استخالص النتائج من املقدمات املعروضة .
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 ( مهارات القراءة الناقدة يف : 93: 4887حدد حسني عرس ) 

 مهارات مستوى شكل املقروء :

 فحص البنية الرصفية للمقروء.   -أ 

 فية للمقروء.فحص الوظائف النحوية للبنى الرص  -ب  

 فهم وظائف عالمات الرتقيم يف املقروء. -ج  

 مهارات مستوى تحليل مضمون املقروء : 

 تحديد املفهومات التي يبنى عليها املقروء.

 تحديد الفوارق واالختالفات يف مضمون املقروء. 

      تصويب بعض مفهومات املقروء. -ج

 تحديد عواطف الكاتب وما يدعو إليه . -د

 ت مستوى االستدالل والتقويم :مهارا

 استنتاج األفكار الضمنية .

 تحديد املبالغات املقبولة واملرفوضة. 

 تصميم االستنتاجات . -ج

 تحديد منطقية االستنتاجات واتساقها . -د

 تحديد الصدق والزيف يف االستنتاج. -هـ 

 تحديد مبالغات الكاتب . -و
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 سبع مهارات هي : ( يف  249:  2000وحددها محمد سامل )  

 القدرة عىل معرفة اتجاه الكاتب .

 درجة ارتبا  املادة املقروءة باملوضوع األصيل .

 القدرة عىل التمييز بني الحقيقة والرأي والخيال يف املادة املقروءة.

 القدرة عىل االستدالل .

 القدرة عىل التحليل وإبداء الرأي فيام اشتمل عليه النص من أفكار وآراء .

 قدرة عىل التعميم .ال

 معرفة االفرتاضات . 

 ( يف : 2009وقد حددها وحيد حافظ  ) 

 مهارات االستنتاج : وتتمثل يف استنتاج :

 هدف الكاتب .

 النتائج من النص املقروء .

 دوافع الكاتب من كتابة املوضوع .

 الفكرة الرئيسة للفقرة .

 مهارات التمييز : وتتميز يف التمييز بني :

 والرأي . الحقيقة

 املعقول وغري املعقول من األفكار .

 ما يتصل باملوضوع وما ال يتصل به .
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 ثالثاً : مهارات التقويم وإصدار األحكام : وتتمثل يف الحكم عىل :

 صحة عنوان النص املقروء .

 األدلة التي تقوم عليها املشكلة .

 مدى تحقيق الكاتب ألهدافه .

 وع .كفاءة الكاتب يف اختيار املوض

ويف ضوء املهارات التي تم عرضتها الدراسات السابقة تم التوصل إىل قامئة من املهارات 
 التي تتناسب والطالب املعلمني متهيداً لتحكيمها متثلت يف :

  -من حيث الشكل : 

 تحديد مدى التوفيق يف اختيار املفردات والرتاكيب .

 توظيف عالمات الرتقيم .

 املوازنة واملفاضلة . -من حيث تحليل املضمون : 

 فهم وجهة نظر الكاتب .

 تحديد عواطف الكاتب ومايدعو إليه.

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 من حيث االستدالل والتقويم : 

 اكتشاف املعلومات ذات العالقة باملوضوع من املعلومات الهامشية .

 إعادة تنظيم األحداث .

 تبه .فحص مدى كفاءة املؤلف يف املوضوع الذي ك

 استنتاج األفكار الضمنية .

 تحديد الصدق والزيف يف االستنتاج .
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 الخاطرة :

أحد أمنا  الكتابة اإلبداعية النرثية التي تعتمد عىل رسعة االستجابة لتداعيات العقل  
، 2003وتدوينها بصورة مكتوبة تتسم بسامت إبداعية ، وهي كام يرى سيد قطب ) 

 لعمل األديب كالقصيدة سواء بسواء .( أنها داخلة يف صميم ا447

حاً واصطال الخاطرة  لغة: هي خطر األمر بباله وعىل باله أي مر أو ذكر بعد النسيان 
 تعبري يخطر يف مخيلة الكاتب أو املتحدث .

وقد أوضح هذا املعنى أبو الفرج الجوزي يف مقدمة كتابه" صيد الخاطر"  عندما قال  
تصفح أشياء تعرض لها ثم تعرض عنها فتذهب كان من ملا كانت الخواطر تجول يف 

أوىل املور حفظ ما يخطر لكيال ينىس . وقد قال عليه الصالة والسالم : قيدوا العلم 
بالكتابة . وكم قد خطر يل يشء فأتشاغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عله . ورأيت 

ن يف  يكمن نفيس أنني كلام فتحت برص التفكر سنح له من عجائب الغيب ما مل
حساب فأنثال عليه من كثيب التفهيم ما ال يجوز التفريط فيه فجعلت هذا الكتاب 

 لصيد الخاطر. –قيداً 

( أن هناك نوعني من العمل األديب نطلق عليهام لفظ 402، 2003ويرى سيد قطب ) 
" املقالة " وهام يتشابهان يف الظاهر ويختلفان يف الحقيقة. فإحداهام انفعالية 

ى تقريرية ،ونقرص لفظ "املقالة" عىل النوع الثاين ، ونسمي النوع األول " واألخر 
خاطرة". فالخاطرة يف النرث تقابل القصيدة الغنائية يف الشعر، وتؤدي وظيفتها يف عرض 

 التجارب الشعورية التي تناسبها.

 مواصفات الخاطرة :

  .رات عىل األكرثمن حيث الحجم : تكون عادة قصرية ، تتكون من ثالث أو أربع فق

من حيث األسلوب : األلفاظ واملفردات راقية وواضحة إىل حد ما ومناسبة وقوية 
 .بري ، والرتاكيب مخترصة ومؤثرةالتع
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 مكونات الخاطرة : تتكون الخاطرة من مكونات هي :

العنوان : ويجب أن يكون العنوان وثيق الصلة بالفكرة الرئيسة للخاطرة ومعرباً عنها 
ه رصينة و لغت  كون الفتاً لالنتباه ومؤثراً فيمن يقرأه . ويجب أن يكون مخترصاً وأن ي

 وغري ركيكة أو مبتذلة مثل : " بساتني أو لحظات حرجة ، أو االنطفاء ........... 

التمهيد أو البداية : وهي املقدمة ملوضوع الخاطرة ، ويجب أن تكون البداية قوية  
طول الخاطرة نفسها ،وأن تكون بعيدة عن االسرتسال يف ومبارشة وقصرية لتتالءم مع 

 التفاصيل .

املوضوع : وهنا يتم عرض لب املوضوع ، ويجب أن تكون شديدة االتصال بالبداية 
 ومرتبطة به ارتباطاً منطقياً .

اكتشاف األرسار:ويف هذه املرحلة تبدأ مرحلة الكشف عن التفاصيل املخفية التي يشعر 
 أو الشخصيات .  ب النهاية ، فيزول الغموض عن بعض األحداثمعها القارئ بقر 

الخامتة أو النهاية : وفيها يتضح الهدف بصورة واضحة من الخاطرة ، وهي شديدة 
االرتبا  باملقدمة أو البداية فكل ما كانت له بداية تكون له نهاية فكل ما ظهر يف 

  الخامتة مشكلة يأيت له الحل يف البداية تتضح  حقيقته يف النهاية وكل ما مثل عقدة أو

 سامت الخاطرة : 

 (44، 2003تتسم الكتابة اإلبداعية عامة ببعض السامت مثل: )رجب فضل هللا:

 االبتكارية يف اللغة واألفكار. -

 االعتامد عىل األساليب األدبية اإلنسانية أكرث من الخربية. -

 عددة.تعدد الصور الجاملية والكلامت ذات الدالالت املت -

 تعبريها عن استعدادات صاحبها وقدراته اللغوية. -

 خضوعها للتغيري ودوام التجديد والتطور. -

 اعتامدها عىل ثقافة صاحبها وسعة إطالعه، وتجاربه الحياتية. -
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 :رة يجب أن تتسم ببعض السامت منهاويف ضوء السامت العامة ميكن القول بأن الخاط

بالوضوح هنا أن يبتعد األسلوب عن الغموض املحمود  الوضوح يف األسلوب :وال يقصد
بل الوضوح يعني الدقة يف اختيار الكلامت للتعبري عن املعنى املطلوب، مع وجود 

 بعض الغموض يف املعنى الكيل مبا يسهم يف إعامل العقل والتفاعل مع الخاطرة .

و كشف لسري نحالتشويق : فالتشويق هو الذي يحقق جذب االنتباه ، ويدعو القارئ ل
 الهدف من كتابة الخاطرة .

إحياء املواقف : فإضفاء الحياة عىل املواقف واملشاهد التي تعكسها الخاطرة يجعلها 
 قريبة من حياة القارئ، وكأنه يشاهدها بعينيه مام يجعل فهمها أعمق.

التناسق واإلحكام يف األفكار: وهذا يعني أن يتم التنسيق والتجانس والرتتيب يف 
 ألفكار؛ فتسري متوالية يسلم بعضها بعضاً بال أي زيادة يف اللفظ أو املعنى .ا

جامل الخيال وشيوع العاطفة: فالخيال الجميل والتصويرات البالغية الراقية 
والعواطف واألحاسيس الجامحة، تجعل من الخاطرة عمال أدبياً راقياً ، فإن خلت من 

رة باملعنى الصحيح، وما هي إال نتاج عاطفة هذا الخيال الجميل مل ترق ألن تكون خاط
 وإحساس صاحبها مبا يدور حوله أو يف خلده.

 أنواع الخاطرة : 

 تتعدد أنواع الخاطرة إىل عدة أنواع حسب التصنيف وهي كام ييل: 

من حيث الحجم : هناك الخاطرة القصرية والهي التي تتكون من فقرة واحدة أو 
 لة وهي ما زادت عن فقرتني ولكنها التصل لطول املقال فقرتني ، وهناك الخاطرة الطوي

من حيث األسلوب : يرى البعض أنه هناك خاطرة شعرية كام أنها هناك الخاطرة 
النرثية ، وبهذا ميكن القول إن الخاطرة من حيث األسلوب نوعان : شعرية ونرثية ، 

تمد ات وما هو حر ال يعوالنرثية منها ما هو كالسييك يهتم باألوزان والقوايف واإليقاع
  عىل الوزن والقافية .
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من حيث املوضوع : فهي تتعدد وتتنوع بتنوع املوضوعات التي تتناولها الخاطرة مابني 
 اجتامعية ، واقتصادية ،وسياسية ، وتربوية ، ودينية ، ورومانسية عاطفية ، وخيالية .

 دون إطالة حتى ال من حيث طريقة العرض : شفوية وهي ما يلقيها املتحدث شفاهة
تتحول إىل درساً أو خطبة أو محارضة ، كتابية وهو ما يصوغها الكاتب باختصار ودقة 

 بكلامت معربة وقوية وجميلة وبال إطالة تحولها إىل مقال .

 مهارات كتابة الخاطرة :   

 اختيار عنوان مناسب وشيق .

 كتابة مقدمة مخترصة ومثرية .

 عرض فكرة جذابة ومثرية.

 امتة املخترصة واملتضمنة الحل .الخ

 ترتيب األفكار بتنسيق وتجانس .

 جامل الخيال وشيوع العاطفة .

 تربوي ....( –اقتصادي  –التنوع يف املجاالت ) اجتامعي 

 العالقة بني األسئلة السابرة والقراءة الناقدة وكتابة الخاطرة :

اته محاورته وتحليل إجابتتسم األسئلة السابرة بالتعمق والكشف ألغوار الطالب و  
وتوليد أسئلة من استجاباته ، ومن نتيجة هذا كله يتعلم الطالب كيف يتوغل يف 
األفكار وما يطرحه عىل نفسه من أسئلة أثناء تحليل النصوص املقروءة مبا يساعده 
بالتعمق يف النص وكشف كل أرساره مبالحقاته العقلية لألفكار الظاهرة وصوالً إىل 

باطنة ، وهذا من شأنه املساعدة يف الحكم عىل النصوص املقروءة بصورة األفكار ال
 صادقة سواء من ناحية الشكل اللغوي  أو املوضوع وهذا ما تصبو إليه القراءة الناقدة.
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كام أن األسئلة السابرة تساعد يف تدفع للتفكري ، وتساعد يف تنمية وتطوير بعض 
 تسجيل هذه األفكار وتدوينها لتكون كتابات األفكار لدى الطالب مام قد يدفعهم إىل

إبداعية ، كام كشفها عن جوانب القوة يف األفكار تعزز لدى الطالب الناتج الفكري 
 اإلبداعي والذي قد يتمثل يف الخاطرة .

ومن هنا ميكن القول بأن استخدام األسئلة السابرة مع املتعلمني قد ميكنهم من 
 تعدى ذلك ليثمر إبداعاً كخاطرة أو مقال أو قصة.مهارات القراءة الناقدة وقد ي

 إعداد مواد وأدوات البحث :

 تطلبت اإلجابة عن أسئلة البحث إعداد املواد التعليمية واألدوات التالية :

 عربية . لغة –برنامج قرايئ معد باستخدام األسئلة السابرة لطالب الفرقة الثالثة 

 لغة عربية. –لدى طالب الفرقة الثالثة اختبار لقياس مهارات القراءة الناقدة 

 لغة عربية. –اختبار لقياس مهارات كتابة الخاطرة لدى طالب الفرقة الثالثة 

 وسار إعداد املواد واألدوات كام ييل :

 أوالً : برنامج باستخدام األسئلة السابرة :

مهارات  ةالهدف من الربنامج : استهدف هذا الربنامج استخدام األسئلة السابرة لتنمي
 القراءة الناقدة وكتابة الخاطرة .

 محتوى الربنامج :

 اختيار موضوعات الدروس :  

لتحديد موضوعات الدروس التي تتم مناقشتها باستخدام األسئلة السابرة تم استطالع 
آراء الطالب حول املوضوعات املفضلة لديهم ، ويف ضوء نتائج هذا االستطالع تم 

 علمية ( ، ومتثل الربنامج يف ستة –تربوية  –دينية  –ة اختيار موضوعات ) سياسي
 دروس ثالثة منها سياسية ، وموضوع ديني ، وموضوع تربوي ، وأخري علمي .
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أما بالنسبة ملهارات القراءة الناقدة التي يستهدف الربنامج تنميتها فقد تم إعداد قامئة 
ارات سادة املحكمني لتحديد املهمن املهارات املناسبة للطالب املعلمني لعرضها عىل ال

 -األكرث أهمية بالنسبة للطالب املعلمني واشتملت القامئة عىل املهارات التالية :

  -من حيث الشكل :  

 تحديد مدى التوفيق يف اختيار املفردات والرتاكيب .

 توظيف عالمات الرتقيم .

 من حيث تحليل املضمون : 

 املوازنة واملفاضلة .   -  

 واطف الكاتب وما يدعو إليه.تحديد ع

 إدراك حيل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ .

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 القدرة عىل تقويم املقروء . -من حيث االستدالل والتقويم : 

 اكتشاف املعلومات ذات العالقة باملوضوع من املعلومات الهامشية .

 إعادة تنظيم األحداث .

 ؤلف يف املوضوع الذي كتبه .فحص مدى كفاءة امل

 استنتاج األفكار الضمنية .

 تحديد الصدق والزيف يف االستنتاج .
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 وجاءت نتائج التحكيم لرتجح تسعة مهارات من بني ثالثة عرشة مهارة وهي :

 تحديد مدى التوفيق يف اختيار املفردات والرتاكيب اللغوية

 إعادة تنظيم األحداث .  

 .  فهم وجهة نظر الكاتب 

 اكتشاف املعلومات ذات العالقة باملوضوع من املعلومات الهامشية.

 املوازنة واملفاضلة .

 فحص مدى كفاءة املؤلف يف املوضوع الذي كتبه .

 القدرة عىل تقويم املقروء.

 إدراك حيل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ . 

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 املوضوعات وفقاً للخطوات التالية : طريقة عرض املوضوعات : تم عرض

 التمهيد: ويتم بتهيئة الطالب ذهنياً بطرح  سؤال عن القضية التي يتناولها املوضوع.

 قراءة املوضوع : وتتم القراءة جهرياً من أحد الطالب.

 –مناقشة املوضوع : ويتم بطرح األسئلة السابرة بأنواعها املختلفة : التوضيحية 
التربيرية . وتتناول األسئلة تفاصيل املوضوع ملساعدة  –ويلية التح –التشجيعية 

الطالب عىل سرب أغوار القضية املطروحة ، مع األخذ يف االعتبار أن هناك أسئلة تستجد 
أثناء الحوار مع الطالب تبنى عىل إجاباتهم وهذا متاشياً مع طبيعة األسئلة السابرة ، 

 وكتابة الخاطرة.وهي تنصب عىل مهارات القراءة الناقدة 
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 الخامتة : وفيها يتم تلخيص ما عرض من آراء ومناقشات واالنتهاء إىل بعض األحكام.

 ثانياً : اختبار يف القراءة الناقدة.

الهدف من االختبار : استهدف االختبار قياس مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب 
 ابتدايئ عريب . –املعلمني بالفرقة الثالثة 

تبار : تكون االختبار من ثالثة أسئلة مقالية ، وسبعة عرشة بنداً لقياس وصف االخ
تسعة مهارات من مهارات القراءة الناقدة التي تم اتفاق السادة املحكمني عىل أنها 
 األكرث مناسبة للطالب املعلمني، والجدول التايل يوضح توزيع املهارات عىل األسئلة .

 ءة الناقدة عىل أسئلة االختبار( يبني توزيع مهارات القرا4جدول)

السؤا
ل/ 
املهار
 ة

4 2 3 4 2 4 7 9 8 
4
0 

4
4 

4
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4
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4
4 

4
2 

4
4 

4
7 

4    /      /        

2         /        / 

3 / /                

4      /         /   

2     /        /     

4        /          

7       /         /  

 40( درجة لالختبار ككل ، وقدر لكل مهارة  80ختبار : تم تحديد ) تقدير درجات اال 
 درجات .
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 ضبط االختبار :

التأكد من صدق االختبار : للتأكد من صدق االختبار وهو يعني أن االختبار يقيس ما 
وضع لقياسه ، فقد تم عرضه عىل مجموعة من أعضاء هيئة التدريس تخصص املناهج 

 أشاروا بأن االختبار يقيس ما وضع لقياسه .وطرق التدريس  ، وقد 

التأكد من ثبات االختبار : يقصد بثبات االختبار أن يعطي نفس النتائج إذا ما تم 
تطبيقه مرة أخرى عىل نفس األفراد ، ولحساب ثبات االختبار تم تطبيق االختبار عىل 

ىل نفس تطبيق ععينة من الطالب املعلمني من غري املجموعة التجريبية ، ثم أعيد ال
العينة بعد أسبوعني وتم حساب معامل االرتبا  بني التطبيقني ، ووجد  أنه يساوي 

 وهي قيمة ثبات عالية. 0.92

: تم حساب الزمن الذي يستغرقه تطبيق االختبار بحساب  حساب زمن االختبار
متوسط الزمن الذي انتهى فيه أول الطالب والزمن الذي انتهى عنده آخر طالب  

 دقيقة. 70لذي اتضح أنه وا

 ثالثاً : اختبار كتابة الخاطرة

 -الهدف من االختبار : استهدف االختبار مدى متكن الطالب املعلمني من الفرقة الثالثة
 تعليم ابتدايئ من كتابة الخاطرة .

وصف االختبار : تكون االختبار من سؤال مقايل يكتب من خالله الطالب خاطرة يف أي 
 موضوع شاءوا .

درجة كدرجة كلية لالختبار ، عىل أن يتم تصحيح  22تقدير درجات االختبار: تم تقدير 
االختبار بالطريقة التحليلية ، وقدر لكل مكون من مكونات الخاطرة الرئيسة ) العنوان 

 درجات . 2الخامتة (  –الصياغة  -التمهيد –الفكرة  –

الب وطالبة من طالب الفرقة ط 34اختيار عينة البحث : تكونت عينة البحث من عدد 
تعليم ابتدايئ من غري املجموعة التي تم تطبيق األدوات عليها استطالعياً  –الثالثة 

  لضبط  األدوات البحثية .
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 نتائج البحث : 

 لإلجابة عن السؤال األول للبحث ونصه :

ملعلمني اما أثر استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب 
دالة  توجد فروقتم التحقق من صحة الفرض التايل ونصه : " شعبة اللغة العربية ؟

إحصائياً يف مستوى مهارات القراءة الناقدة لدى الطالب املعلمني بني التطبيقني القبيل 
والبعدي الختبار القراءة الناقدة وذلك لصالح التطبيق البعدي ." وذلك بحساب 

ب يف القراءة الناقدة يف التطبيقني القبيل والبعدي وجاءت متوسطات درجات الطال 
 النتائج كام ييل :

 ( يبني متوسطات درجات الطالب2جدول )

 يف اختبار القراءة الناقدة يف التطبيقني القبيل والبعدي

ت 
 املحسوبة

 ن
االنحراف 
 املعياري

 التطبيق املتوسط

 القبيل 27.70 40.94 34 8.48

 ديالبع 47.32 43.28  

 

عن متوسط التطبيق  47.32تشري النتائج إىل ارتفاع متوسط التطبيق البعدي الذي بلغ 
مام  0.04وهي دالة عند مستوى  8.48وت املحسوبة  قيمتها   27.70القبيل الذي بلغ 

يشري إىل فاعلية استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة ، ذلك أن 
أنواعها تسهم يف إعامل العقل، والتعمق يف املعلومات أو النقل األسئلة السابرة ب

الجابات املقدمة وبذلك فهذا يقربه من مهارات القراءة الناقدة التي تتطلب الغور يف 
 النص املقروء الستصدار حكم عليه .
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( التي أسفرت 2003ويف ذلك تتفق نتائج الدراسة الحالية ونتائج دراسة إحسان فهمي )
لية املناقشة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة يف املرحلة الثانوية ، ودراسة عن فاع

( التي انتهت إىل فاعلية بعض الطرق التدريسية ومن بينها  4880أحمد إبراهيم ) 
املناقشة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة يف املرحلة الجامعية عدا مهاريت إصدار 

 ف الكاتب .األحكام ، والقدرة عىل تحديد هد

 حساب حجم األثر :

وللتعرف عىل حجم أثر املتغري املستقل ) األسئلة السابرة (  عىل املتغري التابع  
) القراءة الناقدة ( ، مام يشري إىل قوة العالقة بني املتغريين ، أو مبا يشري إىل دليل األثر 

 (.247، 2000راد : إيتا . ) صالح م الفعيل تم حساب حجم األثر ، مبا يعرف باسم مربع

 ( يبني حجم األثر الستخدام األسئلة السابرة3جدول)

 بني متوسطي املجموعتني الضابطة والتجريبية يف مهارات القراءة الناقدة

 األثر متوسط التجريبية متوسط الضابطة

27.7 47.3 0.724 

 

 ومن الجدول السابق يتضح ما ييل: 

 جموعة التجريبية يف مهارات القراءة الناقدةاالرتفاع الكبري ملتوسط درجات طالب امل
 عن نظرياتها يف املجموعة الضابطة، إذ تصل إىل أكرث من ضعفني.

ارتفاع حجم األثر املقاس مبعادلة ايتا للفروق بني املتوسطات، مام يشري إىل وجود 
تحسن فعيل وملموس يف مهارات القراءة الناقدة لدى طالب املجموعة التجريبية، 

تتضح فاعلية استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات القراءة الناقدة للطالب  وعليه
 املعلمني، بجانب ثبوت وجود الفروق الدالة بني املتوسطات.
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 عن السؤال الثاين :اإلجابة 

 ما أثر استخدام األسئلة السابرة يف تنميةلإلجابة عن السؤال الثاين للبحث ونصه : 
بداعية ) الخاطرة ( لدى الطالب املعلمني ؟ تم التحقق من صحة مهارات الكتابة اإل 

الفرض التايل ونصه : "توجد فروق دالة إحصائياً يف مستوى كتابة الخاطرة لدى الطالب 
املعلمني بني التطبيقني القبيل والبعدي الختبار كتابة الخاطرة وذلك لصالح التطبيق 

 البعدي" .

ي  كتابة الخاطرة يف التطبيقني القبيل والبعدتم حساب متوسطات درجات الطالب يف
 وجاءت النتائج كام ييل :

 ( يبني متوسطات درجات الطالب يف اختبار كتابة الخاطرة4جدول )

 يف التطبيقني القبيل والبعدي

 ن ت املحسوبة
االنحراف 
 املعياري

 التطبيق املتوسط

 القبيل 8.93 3.93 34 43.34

 البعدي 44.77 2.34  

 

عن متوسط التطبيق  44.77النتائج إىل ارتفاع متوسط التطبيق البعدي الذي  تشري
وهي دالة عند مستوى مام يشري  43.34وت املحسوبة  قيمتها   8.93القبيل الذي بلغ 

إىل فاعلية استخدام األسئلة السابرة يف تنمية الكتابة االبداعية )الخاطرة (، ذلك أن 
يف عقول الطالب الصحوة والرتكيز أو تحسني مستوى  األسئلة السابرة بأنواعها  تخلق

إجاباتهم مبا يتضمنه ذلك من تحسني وتعديل وتصحيح أفكار أو إضافة ملعلومات 
أخرى مل تكن موجودة ويف ذلك ما ميكن أن يحفز ويخلق أفكاراً جديدة تكون أساسا 

  لكتابة خاطرة .
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 حساب حجم األثر :

تابع ستقل ) األسئلة السابرة ( عىل املتغري الوللتعرف عىل حجم أثر املتغري امل 
) كتابة الخاطرة ؛ مام يشري إىل قوة العالقة بني املتغريين ، أو مبا يشري إىل دليل األثر 

 (.247، 2000إيتا . ) صالح مراد :  الفعيل تم حساب حجم األثر ، مبا يعرف باسم مربع

 ة( يبني حجم االثر الستخدام األسئلة السابر 2جدول)

 بني متوسطي املجموعتني الضابطة والتجريبية يف كتابة الخاطرة

 األثر متوسط التجريبية متوسط الضابطة

8.4 47.9 0.493 

 

 ومن الجدول السابق يتضح ما ييل:

ارتفاع متوسط درجات طالب املجموعة التجريبية عن نظرياتها يف املجموعة الضابطة 
 قرابة ضعفني.يف مهارات كتابة الخاطرة، إذ تصل إىل 

وجود أثر متوسط مقاسا مبعادلة ايتا للفروق بني املتوسطات، مام يشري إىل وجود 
تحسن معقول يف املجموعة التجريبية يف مهارات كتابة الخاطرة، وعليه تتضح فاعلية 
استخدام األسئلة السابرة يف تدريس القراءة الناقدة للطالب املعلمني عىل مهارات 

الطالب املعلمني عينة البحث، بجانب ثبوت وجود الفروق الدالة  كتابة الخاطرة لدى
 .فةة اإلحصائية مل تكن وليدة الصدبني املتوسطات. مام يدل عىل أن الفروق ذات الدالل
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 التوصيات :

 .ة كأحد أنواع الكتابة اإلبداعيةاالهتامم بربامج خاصة لتنمية مهارات كتابة الخاطر 

 .سابرة يف التدريستفعيل استخدام األسئلة ال

االهتامم بتنمية املهارات العليا للقراءة ومنها :القراءة الناقدة والقراءة اإلبداعية يف 
 املرحلة الجامعية.

وى رات محتتطوير مقررات طرق تدريس اللغة العربية بحيث يضاف إىل هذه املقر 
 .خاص بالقراءة الناقدة

اطات الطالب املعلمني عىل النش تخصيص ساعات تدريسية بكليات الرتبية لتدريب
 .الكتابة اإلبداعيةة وعىل رأسها اللغوي

 .لخالخاطرة ....إ إجراء دراسات حول تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية : القصة ، الشعر ،

حث أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لالهتامم مبستويات تقوميية عليا والتقليل من 
 التقليدية يف التقويم.

 

 املقرتحة :البحوث 

الطالب  واإلبداعي لدى أثر استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات االستامع الناقد
 .علمنيامل

 أثر استخدام األسئلة السابرة القراءة الناقدة لدى طالب املراحل التعليمية املختلفة.

راحل ملأثر استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات القراءة اإلبداعية لدى طالب ا
 الجامعة (. –الثانوية  –الدراسية املختلفة ) اإلعدادية 

 .ية مهارات الكتابة اإلبداعيةتنمأثر استخدام األسئلة السابرة يف 

ب أثر استخدام األسئلة السابرة يف تنمية مهارات التفكري الناقد و اإلبداعي لدى الطال 
 .باملراحل التدريسية املختلفة
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ب السابرة يف تنمية مهارات االتصال الشفهي والكتايب لدى الطال أثر استخدام األسئلة 
 .اسية املختلفةباملراحل الدر 

 .د لدى الطالب املعلمنيكري الناقالعالقة بني مهارات القراءة الناقدة والتف

الطالب   اإلبداعي لدىبرنامج مقرتح لتنمية مهارات القراءة الناقدة وأثره عىل التفكري
 .ملعلمنيا
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 املراجعامئة ق

(.  فعالية إسرتاتيجية ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات القراءة  2003إحسان فهمي ) 
 الناقدة    

لدى طالبات الصف األول الثانوي . مجلة القراءة واملعرفة . الجمعية املرصية للقراءة 
 . يونيه . 23واملعرفة. العدد 

ية لتنمية بعض مهارات القراءة ( دراسة تجريب 4880أحمد سيد محمد إبراهيم ) 
الناقدة لدى طالب قسم اللغة العربية بكلية الرتبية . مجلة كلية الرتبية بأسيو  . 

 . 4. مجلد  4العدد 

( تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ املرحلة  4882أحمد عيل أحمد مرزوق) 
 . 9خاص مجلد اإلعدادية بدولة البحرين . القاهرة : ثقافة الطفل . عدد 

(. أثر استخدام إسرتاتيجية التعلم التعاوين عىل تنمية 2004أماين حلمي عبد الحميد )
مهارات القراءة الناقدة واكتساب أمنا  السلوك التعاوين وبقاء أثر التعلم لدى تالميذ 
الصف الثالث اإلعدادي. مجلة القراءة واملعرفة. الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. 

 . 42د العد

( . أثر التدريس باستخدام األسئلة السابرة يف  2007إنصاف جورج سالمة الربيض ) 
التحصيل يف مادة الفيزياء لدى طلبة املرحلة األساسية يف األردن . مجلة القراءة 

 . 74واملعرفة . الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة. العدد 

يس باستخدام األسئلة السابرة عىل ( أثر التدر 2009إنصاف جورج سالمة الربيض ) 
اتجاهات الطلبة يف مادة الفيزياء لدى طلبة الصف التاسع األسايس يف األردن . مجلة 

 . 3. العدد  44الرتبية العلمية . املجلد 

(. برنامج لتنمية مهارات القراءة الناقدة باستخدام  2002جامل سليامن عطية ) 
 ة . رسالة دكتوراة. كلية الرتبية ببنها .الحاسب اليل لطالب املرحلة الثانوي
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(. تدريس مهارات التفكري )مع مئات األمثلة التطبيقية(.  2003جودت أحمد سعادة ) 
 عامن : دار الرشوق .

( . التمكن من مهارات القراءة الناقدة، وعالقته  4887حسني عبد الباري عرص ) 
بية يف كليات الرتبية . مجلة الرت بالوعي بعمليات الفهم لدى طالب الدبلوم الخاصة 

 . 47. العدد  44املعارصة . السنة 

(. قضايا يف تعليم اللغة العربية وتدريسها. اإلسكندرية: 4888حسني عبد الباري عرص)
 املكتب العريب الحديث .

س يف تدري  (. برنامج لتنمية أداء معلمي اللغة العربية 2003حنان محمود البوهي ) 
ة الناقدة وفاعليته يف تنمية هذه املهارات لدى تالميذهم باملرحلة مهارات القراء

 .البحوث الرتبوية . جامعة القاهرةاإلعدادية . رسالة دكتوراه قدمت ملعهد الدراسات و 

( . أثر استخدام نشاطات كتابية وكالمية مصاحبة عىل تنمية  4887حمدان عيل نرص ) 
جلة كلية الرتبية. مؤمتر تربية الغد . جامعة مهارات القراءة الناقدة . عدد خاص من م

 اإلمارات .

(. اسرتاتيجيات طرح األسئلة مع تطبيقات  2040رحيم يونس كرو العزاوي ) 
 رياضياتية .  عامن : دار دجلة .

( فعالية برنامج مقرتح يف تنمية بعض مهارات  2003رهام ماهر نجيب الرصاف ) 
غة العربية تعليم ابتدايئ بكلية الرتبية جامعة القراءة الناقدة لدى طالب شعبة الل

 طنطا. رسالة ماجستري . كلية الرتبية . جامعة طنطا .

(. اتجاهات حديثة يف تدريس اللغة العربية . بريوت : مؤسسة 2002سام عامر ) 
 الرسالة .

( أثر بعض اسرتاتيجيات ما وراء املعرفة يف تنمية مهارات 4888سحر السيد الشوري ) 
راءة الناقدة والوعي القرايئ لدى طالب شعبة اللغة االنجليزية بكلية الرتبية . رسالة الق

 دكتوراة كلية الرتبية . جامعة الزقازيق .
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 . القاهرة : مطابع الرشوق. 9(. النقد األديب أصوله ومناهجه؛   2003سيد قطب ) 

 عبد اللطيف : سمري(. تنمية التفكري النقدي . ترجمة  4883ستيفن د . بروكفيلد ) 
 هوانه. الكويت:  الجمعية الكويتية لتقدم الطفولة العربية .  أكتوبر.

( . األساليب اإلحصائية يف العلوم النفسية والرتبوية 2000صالح أحمد مراد ) 
 واالجتامعية . القاهرة : مكتبة األنجلو املرصية. 

لغة العربية وآدابها. العني  (. أساليب تدريس مهارات ال2004عبد الفتاح حسن البجة ) 
 دار الكتاب الجامعي .

(. مدى إتقان طالب وطالبات املرحلة الثانوية 4898فاتن مصطفى محمد مصطفى )
 ملهارات القراءة الناقدة . رسالة ماجستري. كلية البنات جامعة عني شمس.

دخل ق امل(. أسس القراءة وفهم املقروء بني النظرية والتطبي 2008محمد حبيب هللا ) 
 يف تطوير مهارات الفهم والتفكري والتعلم . عامن : دار عامر .

( فعالية التعليم التعاوين يف اكتساب طالب الصف األول  2004محمد محمود موىس)
الثانوي مهارات القراءة الناقدة". دراسات يف املناهج وطرق التدريس. الجمعية 

 (.74املرصية للمناهج وطرق التدريس. العدد)

( تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى تالميذ 4894بد الفتاح عبد الحميد محمد ) ع
 مرحلة التعليم األسايس . رسالة دكتوراه . كلية الرتبية جامعة املنصورة 

( . فاعلية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات القراءة الناقدة  4887عبد هللا عيل الكوري ) 
و القراءة لدى تالميذ الصف الخامس األسايس عىل األداء القرايئ واالتجاه نح

 بالجمهورية اليمنية . رسالة دكتوراه . كلية الرتبية . جامعة اإلسكندرية .

( . أثر املتشابهات واألسئلة التفكريية السابرة  2009نجاح السعدي املريس عرفات ) 
ميذات ليف تعديل الفهم الخطأ يف وحدة جسم اإلنسان وتنمية حب االستطالع لدى ت

 . 9املرحلة االبتدائية . مجلة كلية الرتبية بالفيوم . العدد 
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( . فعالية برنامج مقرتح يف تنمية مهارات القراءة  2004محمد دهيم الظفريي ) 
الناقدة لدى طالب كلية الرتبية جامعة الكويت تخصص اللغة العريب . دراسة تجريبية 

 .  24ة للقراءة واملعرفة . العدد مجلة القراءة واملعرفة . الجمعية املرصي

( . فاعلية استخدام إسرتاتيجية القبعات الست يف  2040هدى وزير السيد محمد ) 
تنمية مهارات القراءة الناقدة لدى طالب الصف األول الثانوي . مجلة القراءة واملعرفة 

 . مايو . 402.الجمعية املرصية للقراءة واملعرفة . العدد 

( . مدى إتقان معلمي اللغة العربية ملهارات األسئلة  2004ناجي )  هناء صالح محمد
الصفية يف الحلقة األخرية من التعليم األسايس يف الجمهورية اليمنية . رسالة ماجستري. 

 مقدمة لكلية الرتبية جامعة صنعاء باليمن .

 . دار وائل   (. تعليم التفكري يف املنهج املدريس . عامن : 2002ناديا هايل الرسور ) 

( مدى فاعلية التعليم الجامعي يف مساعدة املتخرجني عىل  2000محمد محمد سامل ) 
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 كتيب الطالب

 دليل املعلم

 اختبار القراءة  الناقدة

 اختبار كتابة الخاطرة

 

 أوالً : كتيب الطالب

 قصة املرأة الحكيمة:  املوضوع األول

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :

 تحديد مدى توفيق الكاتب يف اختيار املفردات والرتاكيب اللغوية .

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 فهم وجهة نظر الكاتب أو البطل يف القصة .

 التعرف عىل مفهوم الخاطرة .

 اقرأ ما ييل :

يوما املنرب ، وخطب يف الناس ، فطلب أال يغالوا يف مهور  –ريض هللا عنه  –صعد عمر 
النساء ألن رسول هللا صىل هللا عليه وسلم وأصحابه مل يزيدوا  يف مهور النساء عن 
أربعامئة درهم؟ لذلك أمرهم أال يزيدوا يف مهور النساء عن أربعامئة درهم . فلام 

 يا أمري املؤمنني ، نهيت   ملؤمنني من عىل املنرب، قالت امرأة من قريش :نزل أمري ا
الناس أن يزيدوا النساء يف صدقاتهن عىل أربعامئة درهم؟ قال : نعم . فقالت : أما 
سمعت قول هللا تعاىل : " وآتيتم إحداهن قنطاراً ". فقال : اللهم غفرانك ، كل الناس 

نرب، وقال : يا أيها الناس إين كنت نهيتكم أن تزيدوا أفقه من عمر . ثم رجع فصعد امل
  .يفعلأن يعطي من ماله ما أحب فليف مهور النساء ، فمن شاء 
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 شارك يف اإلجابة عن األسئلة التي تدور حول املوضوع ومنها :

 .مركل الناس أفقه من ع –نهيت  –ا إىل أي حد وفق الكاتب يف التعبريات :" أال يغالو 

 ر سيدنا عمر بن الخطاب يف عدم املغاالة يف املهور .ما وجهة نظ

 هل يحق له أن ينهى عن الزيادة عن أربعامئة درهم؟

 ما رأيك فيمن يسارع بالفتوى ،ال يرجع فيها ؟

 هات مثاالً عىل هذه الفتاوى ؟

 بم تحكم عىل هذه الشخصيات ؟

 كيف نجحت املرأة يف االنتصار برأيها عىل سيدنا عمر ؟

 ة التي تعرضت لها هذه القصة ؟ما املشكل

 ما رأيك يف شخصيات القصة ؟

 إىل أي حد جاء عنوان القصة مناسباً ملحتواها ؟

 هل ميكن االعتبار ما سبق خاطرة ؟ وملاذا؟

 ماذا يعني مفهوم الخاطرة من وجهة نظرك ؟
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 املوضوع الثاين

 هل تغري يشء ؟!

 

 األهداف : 

 قاء قادرين عىل أن:ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية الل

 القدرة عىل فحص مدى كفاءة املؤلف يف املوضوع الذي كتبه .

 تحديد املشكلة يف املقروء.

 القدرة عىل إدراك حيل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ.

 القدرة عىل تقويم القارئ .

 أن يذكر بعض العناوين لخواطر تطرأ عىل باله.

 قرأ ما ييل : 

 زهرة الخليج –يف: وداد الكواري تأل   هل تغري يشء ؟

كتب األديب الراحل جالل أمني مقاالً بعنوان " امتحان " قال فيه إنه جمع  4838يف عام 
أبناءه الثالثة الذين يدرسون يف مراحل تعليمية مختلفة، وسألهم عن سبب ذهابهم إىل 

: اب األوسطاملدرسة. وكان جواب الصغري: " ألتعلم الحساب واللغة العربية" وكان جو 
"ألدخل الثانوية يف ما بعد". أما أكربهم فكان متلهفاً عىل إنهاء الدراسة والعمل . ويعلق 
الكاتب عىل هذه الردود قائالً: عيب هذه اإلجابات أنها تركز عىل أغراض التعليم يف ثالثة 
 مأشياء : حشو الذهن باملعلومات ،ونيل الشهادة، والحصول عىل وظيفة. وملا أظهرت عد
الرضا ألوالدي، اقرتح األكرب تبادل األدوار ووجه إيل السؤال نفسه. فكان الجواب: إن 
املدرسة التي تعلمك أنك تذهب إليها لتنجح يف االمتحان فقط أو تأخذ شهادة فقط، أو 
لتتوظف فقط، يجب أن يتم إغالقها؛ألنها تبعث أفكاراً ميتة وتوحي بآراء جامدة. إن عىل 

وكيف كان يعيش من سبقوهم، وكيف ينبغي أن  الناس كيف يحيون املدرسة أن تعلم
  يعيشوا يف املستقبل. 
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وعليها أن تغرس يف نفوس التالميذ من أول روضة األطفال، هذه املبادئ مبختلف 
الوسائل ، حتى إذا سئل أحد منهم مل تذهب إىل املدرسة؟ يكون الرد: ألتعلم كيف 

ت األمريكية سينثيا توبياس التي تدير مؤسسة لطرق أصدر  2004أصبح إنساناً .  يف عام 
التعليم، كتاباً بعنوان " أكره املدرسة" وتثري فيه قضية يف غاية األهمية، وهي نظرة 
الرتبويني واألهل أيضاً إىل الطفل النشيط واملحب للمعرفة، إذ يعتربه هؤالء طفاًل 

 دثت معها يف مدينة املالهيمشاغباً يتم تهدئته باألدوية املخدرة. وأوردت واقعة ح
،إذ كان يقف قربها أب عصبي ، تدل ترصفاته وتعليقاته عىل االنزعاج من طفله الصغري 
املتحمس لكل يش ، الذي التفت نحوها قائالً " انظري ماذا يحدث له عندما منتنع عن 

لطبيعي اإعطائه دواء الريتالني  . تقول سينثيا: وددت تذكريه بأننا يف مدينة ألعاب ومن 
 أن ينطلق أوالدنا ويترصفوا عىل طبيعتهم ليوم واحد عىل األقل ".

والحقيقة املحزنة أننا نتوقع من األطفال الهدوء والطاعة يف كل األحوال. وهناك 
دراسات يف أمريكا، أوضحت أن سبعة من عرشة من تالميذ املدرسة يتناولون أدوية 

خدمون الرضب والتعنيف عوضاً عن تقلل من نشاطهم. وأن اآلباء واألمهات يست
األدوية. والنتيجة واحدة وتقول سينثيا:" إنني بعد عرشين عاماً من العمل يف هذا 
املجال أؤكد أن جميع املدارس تتبع نظاماً واحداً للجميع، ما يجعلهم يفكرون بأسلوب 
جامعي واحد. ويف ما بعد وحني يخرجون إىل العامل ويبحثون عن وظيفة يصابون 

 الصدمة؛ألن املؤسسات ترص عىل التفرد واإلبداع الخاص.ب

خالصة القول: إننا حني نصطحب أطفالنا لرشاء حذاء وال نجد املقاس ألحدهم، ال 
نطلب منه تغيري قدمه، بل نواصل البحث عن حذاء مريح يناسب قدميه. ويف التعليم 

 ئاً وال نفكر يف أنهناك أنظمة قليلة وإذا مل يتقبل الطفل هذا النظام . نجده مخط
  هناك خلالً يف النظام نفسه.
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 شارك يف اإلجابة عن األسئلة التي تدور حول املوضوع ومنها :

 ما رأي الكاتبة يف اإلرصار عىل هدوء األطفال ؟ 

 هل ظهر هذا الرفض بصورة مبارشة ؟

 ما الدليل عىل رفضها لسلوكيات اآلباء واملعلمني ؟

 ثالثة ؟ وأيهام ترى أنه أقرب للواقع؟ما رأيك يف ردود األبناء ال

 إىل أي مدي ميكن أن تكون آراء األبناء مستقاة من مناهجنا الدراسية؟

 وما رأيك الشخيص؟

ما املشكلة التي تناولها املقال ، وما أسبابها ، وكيف دللت الكاتبة عىل أنها مشكلة؟، 
 وكيف ميكن عالجها ؟

 األساسية ؟ كيف؟ هل وفقت الكاتبة يف التعبري عن املشكلة

 ما العالقة بني املوضوع والعنوان؟ 

 ما مدى االرتبا  بني األفكار التي وردت يف املقال ؟

 ما مكونات الخاطرة ؟و ما رشو  عنوان الخاطرة ؟

 اذكر بعض العناوين لخواطر تفكر فيها اآلن ؟
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 املوضوع الثالث

 القدس يف عهد بوش األب

 

 األهداف : 

 الب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن:ينبغي أن يكون الط

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 املوازنة واملفاضلة .

 تحديد مدى التوفيق يف اختيار املفردات والرتاكيب اللغوية .

 فهم وجهة نظر الكاتب .

 القدرة عىل تقويم املقروء .

 يذكر مكونات الخاطرة  .

 التمهيد :  

 إرسائيل ؟ وموقفها من مدينة القدس ؟ ماذا تعرف عن موقف أمريكا من دولة

برسالة إىل رئيس  34/3/4880( يف 4882-4899بعث الرئيس األمرييك جورج بوش )
بلدية القدس اليهودي تيدي كوليك جاء فيها :" يجب أن تقسم القدس ثانية، هكذا 

 كانت وما تزال سياسة الواليات املتحدة األمريكية وتلك سياستي "

مليون  400بطلب ضامنات قروض إىل اإلدارة األمريكية بقيمة  ثم تقدمت إرسائيل
، ويف الرسالة قال بوش بأن 4880دوالر إلسكان املهاجرين السوفييت يف أوائل عام 

االعرتاض األمرييك عىل املستوطنات يشمل القدس الرشقية وأن القدس الرشقية أرض 
  محتلة .
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يال باتريك مونيهان( وعدد من أعضاء ومن جهة أخرى تقدم السيناتور األمرييك ) دان
مجلس الشيوخ األمرييك يف خطوة تصعيدية مبرشوع قرار يدعو الكونجرس األمرييك 
لالعرتاف بالقدس عاصمة إلرسائيل، وقد استصدر مجلس الشيوخ األمرييك يف 

قراراً نص عىل بقاء القدس عاصمة موحدة إلرسائيل مع حفظ حقوق "  22/3/4880
 أصدر الكونجرس األمرييك قراراً مامثالً للقرار املذكور. 24/3/4880اآلخرين" ويف 

( مليون 400وافقت اإلدارة األمريكية عىل رصف قروض اإلسكان ) 2/40/4880ويف 
دوالر عرب رسالة من وإىل وزير خارجية إرسائيل تفيد بأن إرسائيل ستستخدم القرض 

 .4847يف مناطق تحت إدارتها قبل حرب 

دخلت مسرية  4880حاق شامري رئاسة الحكومة اإلرسائيلية يف سنة ومع تسلم إس
السالم يف الرشق األوسط ثالجة الجمود السيايس ، وانتهجت الحكومة اإلرسائيلية لعبة 
شد الحبل يف تعاملها مع اإلدارة األمريكية إزاء بعض القضايا ذات العالقة مبواقفها من 

 يف األرايض املحتلة، ورفع شامري الستيطانأزمة الرشق األوسط ويف مقدمتها قضية ا
شعار " سالم مقابل السالم" متجاوزاً " األرض مقابل السالم" الذي رفعته الحكومات 
العربية وأيدته اإلدارة األمريكية حينذاك" ومتشياً مع تلك التوجهات اإلرسائيلية أجرت 

تجاهلة القدس الرشقية مالحكومة اإلرسائيلية عملية تكثيف لالستيطان اليهودي يف 
بذلك دعوة وزير الخارجية األمريكية لها، بصورة علنية للمرة األوىل،لإلعالن بوضوح 
أنها لن تقيم مستوطنات جديدة يف املناطق املحتلة، ولن توطن املهاجرين الجدد يف 
املستوطنات القامئة هناك، كام تجاهلت ترصيح الرئيس بوش، بصدد استمرار إدارته 

فها من موضوع القدس، القائل بأن وضعها النهايئ يتقرر فقط يف مفاوضات يف موق
 مستقبلية.

ويف إطار الحديث عن أسباب التوتر يف العالقات اإلرسائيلية األمريكية ، قال وزير 
الخارجية اإلرسائييل مويش أرينز" إن أسباب التوتر تعود إىل عدم قدرة واشنطن عىل 

رية يف إرسائيل " ويف ظل ذلك قرر الكنيست اإلرسائييل استيعاب تسارع األحداث األخ
من جهته أن القدس املوحدة الكاملة، وذات السيادة هي عاصمة دولة إرسائيل ونوابه 
لن يشرتكوا يف أية مفاوضات حول سالمتها وسيادة إرسائيل عليها ، وكان رد الناطق 

كية من مدينة القدس باسم وزارة الخارجية األمريكية بأن موقف اإلدارة األمري
  معروف وليس مثة تبدل يف هذه السياسة "
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ويف اإلطار ذاته تبني لدى عرض موضوع االستيطان عىل مجلس األمن أن املوقف 
األمرييك األول كان تكتيكاً مؤقتاً رسعان ما تحول إىل موقف داعم إلرسائيل، دون تردد، 

إلسقا  مرشوع قرار ملجلس  4880فقد استخدمت الواليات املتحدة " الفيتو" يف مايو 
 األمن يعترب املستوطنات يف األرايض املحتلة مبا فيها القدس غري رشعية .

إذا كانت املواقف األمريكية متثلت يف رسالة التطمينات التي أرسلها بيكر نحو املسار 
اإلرسائييل بشكل غامض ، فإن الرئيس جورج بوش قرر الرتاجع الفعيل عن رشوطه 

 4882س يف أغسط  قرض بقيمة عرشة مليارات دوالر إلرسائيل، إذ مبوافقة بوشبإعطاء 
يف ضواحي القدس وأرايض   حصلت إرسائيل عىل ضوء أخرض ملزيد من االستيطان

القرى العربية املجاورة لها، بعد أن تغاضت إدارة بوش عن املوضوع الشائك بنشاطات 
اإلدارة بتعهد لفظي قطعه إسحاق  البناء اليهودي يف القدس الرشقية واكتفت هذه

 بوقف االستيطان يف الضفة الغربية . 4882رابني عىل نفسه يف مايو 

 شارك يف اإلجابة عن األسئلة التي تدور حول املوضوع ومنها :

 هل الوطن العريب حالياً ميكن أن يسهم يف دور يف حل مشكلة القدس؟ -

رسالة  –لعبة شد الحبل  –لجمود السيايسماذا أفادت التعبريات التالية : " ثالجة ا -
 التطمينات "

 ما الفرق بني أقوال وأفعال اإلدارة األمريكية تجاه قضية االستيطان يف القدس؟ -

 كيف واجهت اإلدارة اإلرسائيلية الترصيحات األمريكية ؟ -

 ما املشكلة التي تواجه العرب إزاء هذه السياسات ؟ -

 كيف ميكن حل هذه املشكلة ؟ -

 لنرصة املسجد األقىص ؟ 2044/ 44/ 22ما رأيك يف مليونية األسبوع املايض  -

 هل تغريت وجهة نظرك يف سياسة بوش األب بعد قراءة هذا املوضوع وملاذا؟ -

 ما مكونات الخاطرة؟ -
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 املوضوع الرابع

 ( 2004 – 4883قضية القدس يف فرتة إدارة كلينتون ) 

 

 األهداف : 

 طالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :ينبغي أن يكون ال

 القدرة عىل إدراك حيل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ .

 املوازنة واملفاضلة .

 يحدد رشو  كتابة الخاطرة.

 يذكر بعض األفكار الجذابة لتكون موضوعات لخواطر .

 التمهيد : ما موقف بوش األب من مدينة القدس ؟

لتي خاضها الرئيس بل كلينتون إشارات واضحة تضمنت الحملة االنتخابية ا 
عىل أن القدس املوحدة األبدية إلرسائيل، وانتقد سلفه الرئيس جورج بوش األب حني 

طينية يف األرايض الفلس ربط ضامنات القروض برضورة تجميد االستيطان اإلرسائييل
رصيحات كية تركزت تاملحتلة ، وبعد وصوله إىل سدة الحكم يف الواليات املتحدة األمري

رفني يف مفاوضات الوضع النهايئ بني الط   كلينتون حول رضورة البت يف قضية القدس
الفلسطيني واإلرسائييل، ويف الوقت نفسه مل تعلن إدارة كلينتون أي موقف إزاء رضورة 
وقف االستيطان اإلرسائييل يف مدينة القدس املحتلة، وبعد انهيار االتحاد السوفيتي 

استخدمت اإلدارات األمريكية مبا فيها إدارة كلينتون أكرث من  4898ق يف عام الساب
مرة الفيتو ملغية استصدار قرارات تدين الزحف االستيطاين يف األرايض الفلسطينية 

 املحتلة مبا فيها القدس .

ولدعم التوجهات اإلرسائيلية يف مدينة القدس لجعلها عاصمة أبدية إلرسائيل وافقت 
لينتون عىل نقل سفارتها من تل أبيب إىل القدس املحتلة، رش  أن ال يكون إدارة ك

  .4888ذلك قبل عام 
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وبحيث يرتبط ذلك مبفاوضات الوضع النهايئ بني الطرفني الفلسطيني واإلرسائييل 
 .غربية وقطاع غزة والقدس الرشقيةواالتفاق عىل مستقبل الضفة ال

 ر حول املوضوع ومنها :شارك يف اإلجابة عن األسئلة التي تدو 

 هل نجح الكاتب يف رسد أدلة واضحة لسياسة كلينتون تجاه إرسائيل ؟ 

 ما الدليل عىل ذلك؟ 

 ما الفرق بني توجهات بوش األب وكلينتون تجاه مسألة القدس ؟ 

 ما رشو  كتابة الخاطرة .

 اكتب خاطرة بعنوان مستقبل القدس. 
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 املوضوع الخامس

 ش االبنقضية القدس وإدارة بو

 

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل:

 تقويم املقروء 

 واملفاضلة املوازنة

 يار املفردات والرتاكيب اللغويةتحديد مدى التوفيق يف اخت

 يكتب خاطرة يف أي موضوع يفضله

 التمهيد : 

 ش األب ؟هل اختلف موقف كلينتون تجاه مدينة القدس عن سابقه بو

عند وصول جورج بوش االبن إىل السلطة كانت االنتفاضة الفلسطينية التي  
انطلقت رشارتها األوىل يف ساحات األقىص الرشيف قد اندلعت قبل أشهر، وكان من 
املقدمات التي هيأت لرشارة االنتفاضة الضغو  األمريكية واإلرسائيلية عىل املفاوض 

يد التي استمرت ألسابيع، حيث رفض الوفد الفلسطيني يف مفاوضات كامب ديف
الفلسطيني التنازل عن القدس الرشقية، واعتبار بعض توسعاتها عاصمة للدولة 
الفلسطينية املنشودة عىل كامل مساحة الضفة وقطاع غزة والبالغة نحو ستة آالف كيلو 

النتفاضة، امرت مربع. وتبعاً الشتداد وطأة املجازر اإلرسائيلية ضد الشعب الفلسطيني و 
والخسائر اإلرسائيلية من جراء املقاومة املسلحة والرضب يف العمق اإلرسائييل ، اضطرت 
إدارة بوش االبن إرسال مبعوثها إىل منطقة الرشق األوسط، وذلك من أجل الضغط عىل 
الطرف الفلسطيني إلخضاعه وقبوله بالرشو  اإلرسائيلية، واالنقضاض عىل االنتفاضة التي 

ارات الحرية واالستقالل وإقامة الدولة الفلسطينية بعد كنس املستوطنني، نحو رفعت شع
ية تلف القدس من ألفاً يف عرشة أحياء استيطان 490ألف مستوطن إضافة إىل نحو 200

  .كافة االتجاهات
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ويالحظ املتابع لشؤون الرشق األوسط أن إدارة بوش ركزت عىل الجانب األمني عرب 
إىل املنطقة إلقامة اتفاقات أمنية  CIAملخابرات األمريكية إرسال رئيس جهاز ا

فلسطينية ، وتأجيل التفاوض السيايس إىل ما بعد إجهاض االنتفاضة وفرض -إرسائيلية
األمر الواقع اإلرسائييل، وهذا ما يؤكد أن إدارة بوش الجديدة تابعت نفس السياسات 

، لجعل القدس املوحدة بشقيها السابقة فهي جميعها منحازة إىل املوقف اإلرسائييل
عاصمة أبدية إلرسائيل، وتوج انحياز بوش االبن  4847واملحتل عام  4849املحتل عام 

وإدارته إىل جانب إرسائيل بتوقيعه عىل قرار الكونجرس األمرييك باعتبار القدس 
 .30/8/2002املوحدة بشقيها العاصمة األبدية لدولة إرسائيل وذلك يوم االثنني يف 

مليون يهودي يف الواليات املتحدة( والرأس مال  2.9وقد كان لدور اللويب اليهودي ) 
اليهودي املنظم يف الواليات املتحدة األمريكية، بالغ األثر يف الضغط عىل اإلدارات 

( التخاذ مواقف إىل جانب 2002-4849األمريكية املتعاقبة خالل الفرتة من ) 
اين، يف األرايض الفلسطينية لفرض األمر الواقع االستيطالسياسات اإلرسائيلية املتبعة 

هذا يف وقت مل تظهر فيه مالمح لويب عريب وإسالمي مبقدوره الضغط عىل اإلدارات 
األمريكية ومؤسسات صياغة واتخاذ القرارات يف الواليات املتحدة األمريكية وخاصة 

 الكونجرس بشقيه الشيوخ والنواب .

 سئلة التي تدور حول املوضوع ومنها :شارك يف اإلجابة عن األ

   ة"إجهاض االنتفاض -إىل أي مدى وفق الكاتب يف التعبريات : " كنس املستوطنني

 هل أثر الكاتب يف مشاعرك تجاه بوش االبن ، واللويب اليهودي وكيف ؟ 

 هل نجح الكاتب يف توضيح الفرق بني سياسة بوش االبن وسايقيه؟ 

 ع الذي تم تناوله " القدس"؟ ما رأيك يف أهمية املوضو 

 اكتب خاطرة مراعيا املقدمة والخامتة املخترصتني واألسلوب الشيق. 
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 املوضوع السادس

 يف حب الهيدروجني

 

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :

 إعادة تنظيم املكتوب .

 القدرة عىل تقويم القارئ.

 املوازنة واملفاضلة .

 يكتب خاطرتني يف مجالني مختلفني محدداً املجال .

 التمهيد : 

ماذا تعرف من أرضار البنزين ، وهل تتوقع يوماً أن تسري السريات مبادة ليس لها عادم؟ 
 وكيف ؟

يقول إميري لفينز خبري الطاقة وصاحب اآلراء غري التقليدية التي يخالف فيها باقي الخرباء 
قتصاداً مربحاً وخالياً من التلوث يعتمد عىل الهيدروجني يلوح إن هناك ا–يف هذا املجال 

يف األفق، وسيصبح قريب املنال، واملسألة هي مجرد ترويض أقوى غاز عىل كوكب 
األرض.ويقول لفينز إن املستقبل خال من التعقيدات، وهو غري ملوث للبيئة ومتجدد وال 

هم يف دراسة الفنون واآلداب ميكن  ينضب وغري سام، ويف غاية البساطة لدرجة أن الطلبة
 استيعابه بسهولة.

واملستقبل الذي يقصده إميري هو الهيدروجني ، والذي يتكون من بروتون واحد وإلكرتون 
واحد. وهو أول عنرص موجود يف الكون، وأخف العنارص جميعاً وأكرثها انتشاراً. وهو 

لهواء حملت املنطاد هندنربج يف ااملادة التي تحول الزيت إىل سمن صناعي نبايت. والتي 
وهو املادة التي تتحد مع الكربون مكونة غاز امليثان، والتي تدفع مكوك الفضاء إىل أعىل 
يف السامء، والتي قد ميكنها يوماً ما أن تزود بالطاقة سيارتك واملبني املوجود به مكتبك 

  ومنزلك وهاتفك النقال بل والسامعة التي تضعها عىل أذنك.
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املادة التي ميكنها تنظيف كوكب األرض بأكمله. ويقول ليفنز : تصور عاملاً تسري  وهو
فيه السيارات بهدوء كالهمس، وال ينبعث منها إال بخار املاء، عاملاً مل يعد فيه وجود 
ملنظمة األوبك ألن أسعار النفط قد انهارت ووصل سعر الربميل إىل خمسة دوالرات. 

هيدروجني حل عديداً من املشكالت، كارتفاع درجة حرارة ويرى ليفنز أنه بإمكان ال
األرض، والضباب املحمل بالدخان ،والظالم التام بسبب انقطاع الكهرباء عىل النحو 

 هذا نا بالفعل السري يفالذي يحدث يف والية كاليفورنيا األمريكية ويقول : "لقد بدأ 
 .الطريق

ألة ضل يف املستقبل املنظور؟ هذه مسرمبا. ولكن هل سيصبح الهيدروجني الوقود املف
خالفية ومثرية للجدل، إذ هناك عديد من خرباء الطاقة الذين يرصحون أن ليفنز وغريه 
من مؤيديه مخطئون إىل حد كبري يف تقدير حجم التكاليف الالزمة لتصنيع 
الهيدروجني، ناهيك عن العوائق الفنية الكبرية التي يجب التغلب عليها، ويرى هؤالء 
الرافضون أنه من املتوقع أن يظل الدور الذي يلعبه الهيدروجني كوقود يف العامل دوراً 

 هامشياً لعقود عدة قادمة .

 شارك يف اإلجابة عن األسئلة التي تدور حول املوضوع ومنها :

 ما رأيك يف رأي ليفنز حول الهيدروجني ؟ 

 وما آراء املخالفني له يف الرأي ؟ 

 رضتهم؟عالم اعتمدوا يف معا

 أي اآلراء تساند، اذكر ما تتخيله يف حال شيوع الهيدروجني؟

 هل تفضل رأي ليفنز ، وملاذا؟

 هل ميكنك إعادة ترتيب املقال ؟

 اذكر األفكار وفق الرتتيب الذي تتصوره ؟

 اكتب خاطرتني يف مجالني مختلفني محدداً املجال .



278 

 

 

 ثانياً : دليل املعلم

 

 الحكيمة قصة املرأة:  املوضوع األول

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :

  -تحديد مدى توفيق الكاتب يف اختيار املفردات والرتاكيب اللغوية .

  -تحديد املشكلة يف املقروء .

  -فهم وجهة نظر الكاتب أو البطل يف القصة .

  -القدرة عىل تقويم املقروء.

 : خطوات السري يف الدرس

 التمهيد : بم اشتهر عمر بن الخطاب ، وما موقفه من نصح العامة له ؟

 يبدأ اللقاء بتكليف أحد الطالب بقراءة املوضوع " قصة املرأة الحكيمة " ومحتواه :

يوما املنرب ، وخطب يف الناس ، فطلب أال يغالوا يف مهور  –ريض هللا عنه  –صعد عمر 
يه وسلم وأصحابه مل يزيدوا يف مهور النساء عن النساء ألن رسول هللا صىل هللا عل

أربعامئة درهم؟ لذلك أمرهم أال يزيدوا يف مهور النساء عن أربعامئة درهم . فلام 
نزل أمري املؤمنني من عىل املنرب، قالت امرأة من قريش : يا أمري املؤمنني ، نهيت الناس 

نعم . فقالت : أما سمعت  أن يزيدوا النساء يف صدقاتهن عىل أربعامئة درهم؟ قال :
قول هللا تعاىل : " وآتيتم إحداهن قنطاراً ". فقال : اللهم غفرانك ، كل الناس أفقه من 
عمر . ثم رجع فصعد املنرب، وقال : يا أيها الناس إين كنت نهيتكم أن تزيدوا يف مهور 

 النساء ، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب فليفعل . 
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مناقشتها ، مع توليد أسئلة تتوافق مع استجابات الطالب وميكن يتم طرح األسئلة و 
 .ة مفتاحية تدور حولها املناقشاتاتخاذ األسئلة التالية كأسئل

 مركل الناس أفقه من ع –نهيت  –ا إىل أي حد وفق الكاتب يف التعبريات :" أال يغالو 

 ما وجهة نظر سيدنا عمر بن الخطاب يف عدم املغاالة يف املهور ؟

 هل يحق له أن ينهى عن الزيادة عن أربعامئة درهم؟

 ما الذي يتبادر يف ذهنك اآلن ؟

 ما رأيك فيمن يسارع بالفتوى ،ال يرجع فيها ؟

 هات مثاالً عىل هذه الفتاوى ؟

 بم تحكم عىل هذه الشخصيات ؟ 

 كيف نجحت املرأة يف االنتصار برأيها عىل سيدنا عمر ؟ 

 ذه القصة ؟ ما املشكلة التي تعرضت لها ه

 ما رأيك يف شخصيات القصة ؟

 إىل أي حد جاء عنوان القصة مناسباً ملحتواها ؟ 
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 املوضوع الثاين

 هل تغري يشء ؟!

 

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن:

 القدرة عىل فحص مدى كفاءة املؤلف يف املوضوع الذي كتبه .

 وء.تحديد املشكلة يف املقر 

 القدرة عىل إدراك حيل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ.

 التعرف عىل مكونات الخاطرة .

 أن يذكر بعض العناوين لخواطر تطرأ عىل باله.

 التمهيد : مهد ملناقشة املوضوع املطروح بطرح السؤالني التاليني :

 ما رأيك يف الجدوى من التعليم ؟

 هة مشاغبته؟من الطفل املشاغب ، وكيف ميكن مواج

 هل تغري يشء ؟!اخرت من أحد الطالب أو إحدى الطالبات لقراءة املوضوع املعنون "

ابدأ يف طرح األسئلة التالية حول املوضوع مع توليد األسئلة حسب استجابات الطالب 
 مع اتخاذ األسئلة التالية كأسئلة مفتاحية فقط :

 هل ظهر هذا الرفض بصورة مبارشة ؟

 رفضها لسلوكيات اآلباء واملعلمني ؟ما الدليل عىل 

 ما رأيك يف ردود األبناء الثالثة ؟

 وأيهام ترى أنه أقرب للواقع؟ 
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إىل أي مدي ميكن أن تكون آراء األبناء مستقاة من مناهجنا الدراسية؟ وما رأيك 
 الشخيص؟

كلة؟، شما املشكلة التي تناولها املقال ، وما أسبابها ، وكيف دللت الكاتبة عىل أنها م
 وكيف ميكن عالجها ؟      

 هل وفقت الكاتبة يف التعبري عن املشكلة األساسية ؟ كيف؟

 ما  العالقة بني املوضوع والعنوان؟ 

 ما مدى االرتبا  بني األفكار التي وردت يف املقال ؟

 ما مكونات الخاطرة ؟

 اذكر بعض العناوين لخواطر تفكر فيها اآلن ؟
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 املوضوع الثالث

  عهد بوش األبالقدس يف

 

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن:

 تحديد املشكلة يف املقروء .

 املوازنة واملفاضلة .

 تحديد مدى التوفيق يف اختيار املفردات والرتاكيب اللغوية .

 يذكر مكونات الخاطرة  .

 ني التاليني :التمهيد : مهد ملناقشة املوضوع املطروح بطرح السؤال

 ؟ ماذا تعرف عن موقف أمريكا من دولة إرسائيل؟وموقفها من مدينة القدس 

اخرت من أحد الطالب أو إحدى الطالبات لقراءة املوضوع املعنون " القدس  يف عهد بوش 
 األب".

ابدأ يف طرح األسئلة التالية حول املوضوع مع توليد األسئلة حسب استجابات الطالب 
 سئلة التالية كأسئلة مفتاحيه فقط :مع اتخاذ األ

الة رس –لعبة شد الحبل  –ماذا أفادت التعبريات التالية : " ثالجة الجمود السيايس
 التطمينات ".

 يف القدس؟ ما الفرق بني أقوال وأفعال اإلدارة األمريكية تجاه قضية االستيطان

 كيف واجهت اإلدارة اإلرسائيلية الترصيحات األمريكية ؟

 ت الترصيحات اإلرسائيلية يف عهد بوش األب ؟هل تغري 

  ما املشكلة التي تواجه العرب إزاء هذه السياسات ؟
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 كيف ميكن حل هذه املشكلة ؟

 هل الوطن العريب حالياً ميكن أن يسهم يف دور يف حل مشكلة القدس؟

 لنرصة املسجد األقىص؟ 2044/ 44/ 22ما رأيك يف مليونية األسبوع املايض 

 الهدف منها ، وملاذا ؟هل حققت 

 هل تغريت وجهة نظرك يف سياسة بوش األب بعد قراءة هذا املوضوع وملاذا؟

 ما مكونات الخاطرة؟
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 املوضوع الرابع

 ( 2004 – 4883قضية القدس يف فرتة إدارة كلينتون ) 

 

 األهداف : 

 ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :

 يل الكاتب للتأثري عىل مشاعر القارئ .القدرة عىل إدراك ح

 املوازنة واملفاضلة .

 يحدد رشو  كتابة الخاطرة.

 يذكر بعض األفكار الجذابة لتكون موضوعات لخواطر .

 التمهيد : مهد ملناقشة املوضوع املطروح بطرح السؤال التايل :

 ما موقف بوش األب من مدينة القدس ؟

بات لقراءة املوضوع املعنون "قضية القدس يف اخرت من أحد الطالب أو إحدى الطال
 ( " 2004 – 4883فرتة إدارة كلينتون ) 

ابدأ يف طرح األسئلة التالية حول املوضوع مع توليد األسئلة حسب استجابات الطالب 
 مع اتخاذ األسئلة التالية كأسئلة مفتاحيه فقط :

يل عىل ما الدل ائيل ؟هل نجح الكاتب يف رسد أدلة واضحة لسياسة كلينتون تجاه إرس 
 ذلك؟

 ما الفرق بني توجهات بوش األب وكلينتون تجاه مسألة القدس ؟

 ما رشو  كتابة الخاطرة ؟ اكتب خاطرة بعنوان مستقبل القدس.
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 املوضوع الخامس

 قضية القدس وإدارة بوش االبن

 

 األهداف : ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل :

 قروء تقويم امل

 املوازنة واملفاضلة 

 يار املفردات والرتاكيب اللغوية تحديد مدى التوفيق يف اخت

 ءة املؤلف يف املوضوع الذي كتبه القدرة عىل فحص مدى كفا

 يكتب خاطرة يف أي موضوع يفضله 

 التمهيد : مهد ملناقشة املوضوع املطروح بطرح السؤال التايل :

 ه مدينة القدس عن سابقه بوش األب ؟هل اختلف موقف كلينتون تجا

اخرت من أحد الطالب أو إحدى الطالبات لقراءة املوضوع املعنون "قضية القدس وإدارة 
 بوش االبن "

ابدأ يف طرح األسئلة التالية حول املوضوع مع توليد األسئلة حسب استجابات الطالب 
 مع اتخاذ األسئلة التالية كأسئلة مفتاحيه فقط :

 ة"إجهاض االنتفاض -ى وفق الكاتب يف التعبريات : " كنس املستوطننيإىل أي مد

 هل أثر الكاتب يف مشاعرك تجاه بوش االبن ، واللويب اليهودي ؟ وكيف ؟

 هل نجح الكاتب يف توضيح الفرق بني سياسة بوش االبن وسابقيه؟

 ما رأيك يف أهمية املوضوع الذي تم تناوله " القدس"؟

 ملقدمة والخامتة املخترصتني واألسلوب الشيق.اكتب خاطرة مراعيا ا
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 املوضوع السادس

 يف حب الهيدروجني

 

 األهداف : ينبغي أن يكون الطالب يف نهاية اللقاء قادرين عىل أن :

 إعادة تنظيم املكتوب .

 القدرة عىل تقويم القارئ.

 املوازنة واملفاضلة .

 يكتب خاطرتني يف مجالني مختلفني محدداً املجال .

 التمهيد : 

مهد ملناقشة املوضوع املطروح بطرح السؤال التايل : ماذا تعرف من أرضار البنزين ، 
 وهل تتوقع يوماً أن تسري السريات مبادة ليس لها عادم؟ وكيف ؟

ني يف حب الهيدروج اخرت من أحد الطالب أو إحدى الطالبات لقراءة املوضوع املعنون "
ل املوضوع مع توليد األسئلة حسب استجابات الطالب ابدأ يف طرح األسئلة التالية حو 

 مع اتخاذ األسئلة التالية كأسئلة مفتاحيه فقط :

 ما رأيك يف رأي ليفنز حول الهيدروجني ؟

 وما آراء املخالفني له يف الرأي ؟ عالم اعتمدوا يف معارضتهم؟

 أي اآلراء تساند، اذكر ما تتخيله يف حال شيوع الهيدروجني؟

 ي ليفنز؟ وملاذا؟هل تفضل رأ 

 هل ميكنك إعادة ترتيب املقال ؟

 اذكر األفكار وفق الرتتيب الذي تتصوره ؟

 اكتب خاطرتني يف مجالني مختلفني محدداً املجال .
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 اختبار القراءة الناقدة

 عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة ..........

ار من يتكون االختب بني يديك اختبار لقياس مدى متكنك من مهارات القراءة الناقدة ،
ثالثة أسئلة رئيسة.  األول يدور حول مقال يتناول قضية الحوار بني األديان يتبعه 
مجموعة من األسئلة ، والثاين والثالث ميثالن قصتني يتبعهام أيضاً مجموعة من األسئلة 

 بنداً . 47ليكون مجمل االختبار 

جيداً ثم اإلجابة عن جميع  عليك عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة قراءة األسئلة
 األسئلة وعدم ترك األسئلة بدون إجابة ، 

 بيانات أساسية :

 الفرقة : ......................  االسم : ....................       

 التخصص: .................

 أوالً : اقرأ املقال التايل ثم أجب عن األسئلة :

 وار األديان     مالحظات عىل دور البحث العلمي يف ح

 تأليف :  فريتس شتيبات ترجمة : عبدالغفار مكاري     

لست أضيف جديداً إذا قلت إننا نالحظ منذ سنوات قليلة ميالً شديداً  
ومفاجئاً يف الغرب إىل اعتبار اإلسالم خطراً يهدد العامل الحر ، بل اعتباره مصدر اإلزعاج 

الظاهرة مع تفكك االتحاد السوفييتي  الباقي للسالم عىل األرض. لقد بدأت هذه
 وانهيار الشيوعية يف أوربا الرشقية .

وتفسري هذه الظاهرة يفرض نفسه بنفسه . فمن الناس من يشعر ببساطة بالحاجة 
الدامئة ملواجهة خطر أو عدو يهدده. وإذا كان الخطر الشيوعي قد انحرس، فإن اإلسالم 

ولدي يقني مؤكد بأن الدوافع الكامنة وراء هذه هام البديل املناسب .  واملد اإلسالمي
الظاهرة بغري تفسري وتعليق دقيق،السيام إذا تبنتها جهات محرتمة أو ارتفعت بها 

  أصوات مؤثرة.
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ولعل أهم املناقشات التي دارت يف هذا السياق عىل املستوى األكادميي قد  
( . وعنوان 4883يف العام ) افتتحتها مقالة نرشت يف مجلة الشؤون الخارجية األمريكية 

هذه املقالة هو " صدام الحضارات" ومؤلفها هو صمويل ب. هنتنجتون أستاذ علم 
الحكومات ومدير معهد جون أولني للدراسات اإلسرتاتيجية يف جامعة هارفارد . 
ويسعى مؤلف املقال إىل وضع منوذج يساعد عىل فهم العالقات الدولية بعد انتهاء 

وذلك عىل أساس افرتاض مؤداه أن املصدر الرئييس للرصاع يف هذا  الحرب الباردة.
العامل الجديد لن يكون يف املقام األول أيديولوجيا وال اقتصاديا، وأن التقسيامت الكربى 
بني أبناء البرش وكذلك املصادر األساسية للرصاع ستكون كلها حضارية . ويحدد 

الحضارة الغربية، والصينية هنتنجتون سبع أو مثاين حضارات يف رأيه هي 
واليابانية، واإلسالمية، والهندية، والسالفية األرثوذوكسية،  الكونفوشيوسية

الالتينية، ورمبا أمكن إضافة الحضارة األفريقية إليها . ويذكر صاحب املقال  -واألمريكية
 .دينحضارات بعضها عن بعض عامل الأن أهم العوامل التي متيز ال

خول يف تفصيالت املناقشات التي أعقبت نرش هذا املقال، وال لن أستطيع الد  
ألخص االنتقادات التي وجهت للفرض الذي طرحه. يكفي القول يف هذا السياق إن 
هنتجتون يؤكد نقطة مهمة بتشديده عىل أهمية  تحديد الهوية الذاتية يف توجه البرش 

 وصفهام عنرصين أساسينيومواقفهم من الحياة، وكذلك عىل أهمية الحضارة والدين ب
يف تحديد تلك الهوية. فالشك يف أن الناس يشعرون بالحاجة الشديدة إىل االعتامد عىل 
القوى التي ال تأيت من الخارج. وإمنا تنبع من داخلهم وتعرب عن شخصيتهم األصيلة 

 ويستندون فيها إىل سند من تراثهم الخاص كام يقول أستاذي فالرت براونه. املتفردة،

ويف تقديري أن هنتجتون يبالغ مبالغة شديدة يف حديثه عن تأثري هذين  
العاملني عىل املامرسة السياسية يف العامل. فمن الصحيح فيام يتعلق باإلسالم أن اقتناع 
املسلمني جميعا بأنهم يكونون جامعة أو أمة قد وحد بينهم عىل الدوام يف الشعور 

أيضاً أن العامل اإلسالمي الرحب تعيش فيه بالتضامن والتكافل. ولكن من الصحيح 
شعوب وفئات اجتامعية مختلفة املشاعر واملصالح، وأغلب الظن أن هذه الشعوب 

يل وحدة يف سب والفئات املتعددة ليست عىل استعداد للتضحية مبصالحها الحيوية
إسالمية أعظم وليس هذا من قبيل املصادفة ،ألن الدين اإلسالمي يتيح لألفراد 

  لجامعات مجاال واسعا وأفقاً رحباً للتفسري.وا
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ليس فيه " ف –يف اإلسالم سلطة عليا لتقرير ما هو التفسري الصحيح  وال توجد كذلك 
واملؤمنون يتمتعون بحرية واسعة يف هذا  مسكوينبابا " وال مجمع كنيس وال مجلس 

يقة . إىل الحقالشأن ) أي يف حرية التفسري ( ماداموا يسعون بإخالص وصدق للوصول 
ومن املمكن، والحال كذلك، أن يتوصل املؤمنون إىل استنتاجات مختلفة عن املوقف 
الصحيح من قضية معينة، كأن تكون هذه القضية هي قبول أو رفض الحضارة الغربية 

، يف مصري مشرتك  والتوحدأو أي حضارة غريها . وهنالك من جهة أخرى مشاعر االنتامء 
حدود الجامعة الدينية ولها مع ذلك تأثري قوي ال يستهان به . وهي مشاعر تتجاوز 

وأرضب لهذا مثال واحدا من العالقات القوية والحميمة التي تربط بني املسلمني 
وهو مثل ال يفسح له منوذج هنتجتون عن الحضارات القامئة عىل  –واملسيحني العرب 

 وا منوذجا أفضل من منوذجه.الدين أي مكان فيه . لقد تحدى هنتجتون نقاده أن يقدم
ويبدو يل أن تقسيم البرش إىل مجتمعات صناعية وغري صناعية أو يف سبيلها إىل التصنيع 

وهو الذي تثار حوله املناقشات تحت شعار "الرصاع بني الشامل والجنوب" أو غريه  –
 ميكن أن يفي بهذا الغرض. -من الشعارات

هو أن هذه   هنتجتون عن الحضارات مجمل القول أن العيب الذي يؤخذ عىل حجة
تحديداً كافياً للتمييز القاطع بينها . وأن  بل وال محددةالحضارات ليست متجانسة 

الظاهر أن استخدام مفهوم الحضارة مع مفهوم الدين املالزم له باعتبارهام ميثالن 
ذا لن الظاهر أن ه -الخط األسايس للتفرقة بني أطراف الرصاع الكربى يف عامل اليوم

 .رصاعاتد كثرياً عىل تفهم هذه اليساع

وينبغي أن نذكر وجهاً آخر من وجوه االعرتاض عىل منوذج هنتجتون. فإعطاء  
الدين هذا الوزن الكبري واعتباره العامل املحدد لتكوين الجامعات ميكن أن يؤدي إىل 

أنه يعني  عىلنتائج بالغة الخطورة، خصوصاً أن هنتجتون ينظر يف األساس إىل الرصاع 
الحرب: إن خطو  الحدود الخاطئة التي تفصل بني الحضارات ستكون هي خطو  
املعارك يف املستقبل. والحرب العاملية القادمة إذا قامت مثل هذه الحرب ستكون حرباً 
بني الحضارات . ويبدو له ) أي هنتجتون( بوضوح من سيكون هو العدو األول للغرب 

هو اإلسالم الذي ميلك حدوداً دمويًة  الحضارات. إن يف نظرهيف مثل هذا الصدام بني 
واجهة القوة مل بل إنه يرى أن اإلسالم والصني الكونفوشيوسية يشكالن ارتباطاً عسكرياً 

  .العسكرية للغرب
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ولو سلم الرأي العام يف الغرب " املسيحي" وفقاً لتصور هنتجتون بأن اإلسالم هو عدوه 
ملسلمون من ذلك سوى أن عليهم أال يتوقعوا من الغرب غري الطبيعي، ملا استنتج ا

. ذلك عىل التحديد هو الذي ميكن أن يدفع املسلمني كافة برصف النظر العدوان عليهم
عن االختالفات القامئة بينهم يف املشاعر واملصالح ، إىل اتخاذ موقف عدايئ موحد ضد 

اً  االعتبار، إمنا يضع يف الواقع إطار إن هنتجتون حتى ولو أخذ حضارات أخرى يفالغرب 
وءة يتوقع تنبأ بنبنظرياً الستنفار كل من االسالم واملسيحية تجاه اآلخر. وهكذا نجده ي

 .لها أن تتحقق

وإنني مقتنع بأن هذا ببساطة خطأ فادح يف التفكري، وأقول أنه ال املسيحية  
ب ونحن نعلم من التاريخ أن وال اإلسالم بحكم طبيعتهام وماهيتيهام ، يريدان الحر 

كليهام قد استغل يف بعض العهود لتربير الحرب وتعبئة جامهري املؤمنني بهام للقتال ، 
ولكن ال ينبغي أبداً أن نعترب أن ذلك كان هدفهام الحقيقي . ذلك أن ظاهرة الحرب 

 الدينية يجب دامئا أن تفرس يف إطار سياق تاريخي.

 اوة بني اإلسالم واملسيحية ؟............................... ما رأي الكاتب يف أن هناك عد

 ما رأي الكاتب يف الحروب التي أساسها ديني ؟................................................. 

ما املشكلة الرئيسة يف املقال  -3
 ......؟......................................................................

 ما مدى توفيق الكاتب يف اختيار األلفاظ التالية :   -4

 املد اإلسالمي ...........................................................

 املتفردة ................................................................... 

 ................................التوحد..................................... 

 بل.............................................................................
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قارن بني وجهة نظر هنتجتون وكاتب املقال "فريتس شتيبات" يف املقولة بأن أصل 
 الرصاعات يف العامل الجديد ستكون حضارية .    

....................................................................................................................
............ 

 استخرج من املقال ما ميكن اعتباره فكرة هامشية وليست جوهرية .

....................................................................................................................
............ 

 ما رأيك يف املقال ؟   ........................................................................................

 إىل أي مدى وفق الكاتب يف عرض موضوعه ، وما الذي ينقص املقال ؟  

....................................................................................................................
............ 

 ثانياً: اقرأ القصة التالية ثم أجب عن األسئلة :

 األفيال ال تطري"

ذهبت الزوجة مع زوجها إىل حديقة عامة وكانت سعيدة بكونها  معه ، فقالت له 
ون أن منظرهم يوحي بالسعادة ، ما أجمل أنظر إىل هؤالء األطفال السعداء يلعب

 األلحان التي تعزفها هذه الطيور.

 واستمرت الزوجة يف متعتها الروحية وهي تقول ما أبدع خلق هذه األشجار العظيمة 
أما الرجل فأخذ يجر رجليه فلم يكن أساساً هو صاحب فكرة هذه النزهة فقال إن 

هم ال ينظفون الحدائق من زمان .. هذه الحديقة هي آخر مكان يصلح للنزهة. أن
أنظري هذه القاممة امللقاه يف الطرقات. وعندما قال ألقى أحد الطيور بيشء من 

 الفضالت فوق رأسه مبارشة فرصخ قائالً " يا للتعاسة" !
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أما الزوجة فنظرت مبتسمة وقال أشكر هللا أن األفيال ال تطري" وعليك يا زوجي أن 
 إن الحديقة كانت أجمل مكان للزوجة . واسوا مكان للزوج . تكون سعيداً ملا حدث. 

 ما مدى توفيق الكاتب يف التعبري عن الفكرة الرئيسة " األفيال ال تطري "؟ 

....................................................................................................................
............ 

 ا املشكلة التي يتعرض لها مؤلف القصة ؟.......................................................م

 هل نجح الكاتب يف التأثري عىل مشاعرك ؟ وكيف ؟......................................... 

 

 ثالثاً :اقرأ القصة التالية ثم أجب عن األسئلة التايل:

درس يف إحدى الجامعات يف دولة خليجية وكانت تدرس يف هذه القصة حدثت لفتاه ت
إحدى التخصصات الدينية . وكان لها صوت عذب كانت تقرأ به القرآن كل ليلة وكانت 

 قراءتها جميلة جداً 

وكانت أمها كل ليلة عندما تذهب إىل غرفتها تقف عند الباب فتسمع قراءة ابنتها بذلك 
ويف إحدى األيام مرضت هذه البنت وذهب بها  الصوت الجميل وهكذا دامت األيام ،

أهلها إىل املستشفى فمكثت فيها عدة أيام ، إىل أن وافها األجل . فصعق األهل بالخرب 
 عندما علموا ،وكان وقع هذا الخرب ثقيل عىل أمها .

وإذ بيوم العزاء األول مير كأنه سنة عىل أمها الذي تفطر قلبها بعد وفاة ابنتها ، وعندما 
ب املعزون قامت األم إىل غرفة ابنتها حوايل الساعة الواحدة  بعد منتصف الليل ذه

 فعندما قربت األم من

الباب فإذا بها تسمع صوت أشبه بالبكاء الخفيف ففزعت األم ومل تدخل الغرفة وعند 
الصباح أخربت األهل مبا سمعته الليلة املاضية وذهب األهل ودخلوا الغرفة ومل يجدوا 

ئا. وإذا اليوم الثاين ويف نفس الوقت ذهبت األم إىل غرفت ابنتها وإذا به نفس فيها شي
الصوت ، وأخربت زوجها مبا سمعته . وقال لها عند الصباح نذهب ونتأكد من ذلك لعلك 
تتوهمني بتلك األصوات وفعال عندما التي الصباح ذهب وتأكدوا وال يوجد يشء عىل 

  اإلطالق.
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سمعت وأخربت إحدى صديقاتها مبا سمعت وأشارت عليها أن وكانت أمل متأكدة مام 
تذهب إىل أحد الشيوخ وتخربه مبا يحدث وفعال أرصت األم وأخربت أحد الشيوخ عن 

 . ذلك الوقتأن آيت إىل البيت يف هذه القصة فتعجب الشيخ مام سمع وقال أريد

قراءة  ابنتهم من وعندما أىت الشيخ اتجهوا به نحو الغرفة وأخربوه مبا كانت تفعله
للقرآن يف كل ليلة وعندما اقرتبوا من الغرفة وإذا بذلك الصوت نفسه وسمعه الشيخ 

 .كة أكرب هذا صوت بكاء املالئوإذا بالشيخ يبيك فقالوا له ما لذي يبكيك ؟ فقال هللا

إن املالئكة يف كل ليلة كانوا ينزلون عندما كانت البنت تقرأ القرآن ويستمعون إىل 
تها وهم اآلن يفقدون ذلك الصوت الذي كانوا يستمعون إليه ، فهنيئاً لها ما قراء

حصلت عليه من درجة رحمها هللا وأسكنها فسيح جناته .سبحان هللا العظيم وبحمده 
 .ان هللا والحمد هلل رب العاملنيسبح

ما الفرق بني القصتني السابقتني من حيث الهدف والشخصيات والقيمة التي تسعى   -
 إليها القصة ؟..................................................................................

 ما الوسائل التي استخدمها املؤلف للتأثري عىل مشاعرك؟  ............................... - 44

 ........................ما الذي تراه غري مناسب للعرض يف القصة؟ .......................... – 42

ما رأيك يف القصة -44
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أعد تنظيم القصة من وجهة نظرك . لغاظ  -47
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 ةاختبار يف كتابة الخاطر 

 

 عزيزي الطالب / عزيزيت الطالبة 

بني يديك اختبار لقياس مدى التمكن من كتابة الخاطرة ، وهو عبارة عن سؤال واحد 
 مطلوب أن تكتب خاطرة ملتزماً مبا هو مطلوب .   

 الفرقة : .................. اسم الطالب : ..........     

 .............التاريخ : ......  الشعبة :..............    

 = اكتب خاطرة حول أي موضوع سطعت فكرته اآلن،فيام ال يزيد عن أربع فقرات .
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