
 النض بنية تحليل إستزاتيجية استخذام فاعلية

 ميارات بعغ تنمية في األدبية النظٌص لتذريس اللغٌي

 اإلعذادي الثالج الظف لتالميذ األدبي التذًق

 إعذاد

 السميع عبد أحمد السميع عبد السميع عبدأ . 
 : بالمشكلة ًاإلحساس البحج مقذمة

 اإلاسالمية؛ العربية الحياة عمييا تقـو التي اسااسيةاأل الدعائـ أىـ مف العربية المغة إف        
 قواـ فيي الحياة، مقومات أىـ مف وتعد المخموقات، اسائر مف غيره عف اإلناساف تميز فيي
 . وحضارتيـ وثقافتيـ الشعوب لتراث اسجؿ أنيا عف فضالً  لمفرد، أاسااسي ومطمب الحياة
 ليا لما تطوره، مراحؿ خالؿ البشري العقؿ أنتجيا التي االجتماعية الظواىر أىـ مف المغة وتعد  
. المجتمع أفراد بيف التواصؿ واسيمة كونيا في وكذلؾ التفكير، واسيمة كونيا في تظير أىمية مف
 ىذا أداة وأنيا اإلناساني، التفكير ثمرات مف ثمرة المغة أف مف فيظير التفكير، واسيمة كونيا فأما

 وتحميؿ ليا وتجريد لمعالقات إدراؾ مف التفكير بعمميات العقؿ يقـو طريقيا فعف( التفكير) النشاط
 (  3 ص ، 4002 يونس، فتحي. )وااستنتاج
 التفاىـ تحقؽ المغة أف مف ذلؾ فيظير المجتمع، أفراد بيف التواصؿ واسيمة كونيا وأما     
 اإلناساف، حاجات وقضاء األعماؿ تنفيذ عمى وتاساعد اإلناسانية، الجماعة أعضاء بيف

 ومشاعره اإلناساف حاجات عف تعبر كما اإلناساني، المجتمع شئوف تصريؼ في وتاسيـ
 وتفريج التاسمية عمى تاساعد حيث والمؤاناسة لإلمتاع واسيمة أنيا إلى باإلضافة وأحااسياسو،

 إلييا االاستماع أو وشعر نثر مف المختمفة األدبية األعماؿ في القراءة خالؿ مف اليمـو
 ومؤاساساتو ونظمو وجماعاتو المجتمع أفراد بيف لوفاؽا شبكة تناسج التي األـ ىي فالمغة
 ، 4002 يونس، فتحي. )وفاؽ بدوف مجتمع وال لغة بدوف وفاؽ فال ومعتقداتو، وقيمو
 (  23 ،ص4002 مدكور، عمي)و( 42 ص

نما مضمونًا، يحوي شكالً  كونيا عمى فقط تقتصر ال والمغة     أحمد عّرفيا كما ىي وا 
 المعاني، فييا بما المغوية، المعارؼ مجموع مف تتكوف ةذىني قدرة" المعتوؽ محمد

 ناطؽ الفرد، ذىف في وتنمو تتولد جمعيًا، تنظميا التي والقواعد واألصوات، والمفردات،
 ما مضاميف فيـ مف تمكنو كما ، كتابة أو كالماً  لغتو إنتاج مف فتمكنو ماستعمميا أو المغة
".) اآلخريف وأفكار فكرة بيف الصمة توجد ذلؾوب العبارات، ىذه مف مجموعتو أفراد ينتجو
 ( .2992 المعتوؽ، احمد
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 والعالقة. والكتابة والتحدث، والقراءة، االاستماع،: ىي رئياسة ميارات أربع والمغة        
 شكؿ فكؿ متداخمة، بينيا والصالت وتأثر، تأثير وعالقة عضوية، عالقة الفنوف ىذه بيف
 والبد األخرى، الفنوف عمى تنعكس منيا فف في والكفاءة اآلخر، في وجود لو أشكاليا مف
 فتحي. )آخر دوف فف عمى التركيز يتـ ال بحيث بينيا فيما الفنوف ىذه تدريس يتكامؿ أف

 ( .259 ص ، 4002 ، يونس
 تياسير بيدؼ وذلؾ فروع، إلى تقاسيميا خالؿ مف مداراسنا في العربية المغة تدريس ويتـ    
 .  اآلخر بالفرع ويتأثر يؤثر الفروع ىذه مف فرع وكؿ راتيا،ميا واكتاساب درااستيا
 زيادة عمى الطالب ماساعدة في أىميتو وتتمثؿ العربية، المغة فنوف مف فف واألدب  
 ؛ لمغة األدبي التراث عمى خالليا مف يتعرؼ أف وياستطيع لمحياة، فيمو وتعميؽ ، خبراتو
 ويواسع ذوقو ينمي أف وياستطيع خمقيةو  واجتماعية، جمالية، قيـ مف عميو يشتمؿ بما

  .( 44 ص ـ،2992 شحاتة، حاسف.)وخبراتو مداركو

 عف الكشؼ مرحمة يتجاوز أنو في مياراتو واكتاساب األدب أىمية تبدو وكذلؾ        
 أي المرحمة، ليذه جديدة أبعاد مف إضافتو يجب وما التغيير مرحمة إلى بو والتبصر الواقع
نما ىو، كما الواقع تصور ريريةتق لياست األدب ميمة أف  لمتغيير، تميد موجية فكرية وا 

 مف اأُلمة تّمكف التي والمواقؼ الخبرات وتييئ حركتو، تعوؽ قد التي الصعاب عف وتكشؼ
 يمكف التي ومادتو األدب وعاء أشكاليا بمختمؼ النصوص وتمثؿ وبنائيا، حياتيا تشكيؿ
 .   وتذوقياً  وتعبيرياً  فكرياً و  لغوياً  التالميذ ميارات تنمية خالليا مف

 فيميـ وتعميؽ التالميذ، خبرات تواسيع في يكمف األدبية النصوص تدريس مف واليدؼ        
 لمحياة، جديدة معاف اشتقاؽ عمى وماساعدتيـ حوليـ، مف والطبيعة والمجتمع الناس لحياة
 رشيداً، توجيياً  حياتيـ توجيو مف يتمكنوف بحيث ليا، وفيميـ بأنفاسيـ معرفتيـ وزيادة

 التالميذ بإتقاف إال ذلؾ يتحقؽ وال فيو، يعيشوف الذي المجتمع مشكالت فيـ عمى وماساعدتيـ
 . ( 354 ص ،2992 ىاشـ، الوىاب وعبد مصطفى عثماف. )األدبي التذوؽ لميارات
رىاؼ الخياؿ آفاؽ تواسيع عمى األدبية النصوص تعمؿ كما          واسرعة الحس، وا 
 الثروة ااستخداـ في التالميذ ميارات تنمي أنيا كما الماسموع، أو بالمقروء روالتأث الفيـ،
 ياساعد األدب بأف ذلؾwowell (1987 , 54  ) ىووؿ ويعمؿ النص، في الجديدة المغوية
 الفيـ ميارات وتنمية القراءة في رغبتيـ وزيادة الطالب لدى المعرفية الماستويات نمو عمى
 .  لدييـ



     

 221 

 حتى التالميذ نفوس في األدبي الذوؽ تكويف إلى األدبية النصوص درااسة تيدؼ وىكذا       
 فراغيـ، أوقات في القراءة مواصمة عمى حمميـ إلى ذريعة ويكوف تعبيرىـ، في ذلؾ يتجمى

 لدرااسة األاسااسي اليدؼ ىو األدبي فالتذوؽ. الصحيح النقد عمى والقدرة اإللقاء حاسف وتعويدىـ
 حياتو، في الشعر بقيمة يشعر نشطاً  إيجابياً  يكوف أف عمى التمميذ ياساعد فيو األدبية النصوص
 ااستعماؿ عمى قادراً  المتعمـ ويجعؿ نفاسو، وبيف األدبي النص بيف وجدانية برابطة ويحس ويشعر
 ( 222ص ،2992شحاتة، حاسف).والتعبير التفكير في ودقة بوضوح المغة ألفاظ

 األديب ياستخدميا التي األخرى واألدوات اليباألاس لكؿ الخصبة المادة ىو األدبي والتذوؽ
 توظيفاً  األديب يوظفيا التي الخاصة المغوية اإلمكانات مف مجموعة ثمة فإف النص، داخؿ

 الاسياقات بعض في خاص إيحاء لألصوات يكوف حيث لألصوات اإليحائية القيـ مثؿ إيحائياً،
 ونجح األديب إلييا فطف إذا يمكف.  خاصة إيحائية طاقات تمتمؾ األلفاظ وكذلؾ النص، داخؿ
 األدبي فالتذوؽ ولذلؾ األخرى، األدبية واألدوات الواسائؿ إيحاءات مف تقوي أف ااستغالليا في

 تذوؽ في واألدوات األاساليب ىذه وياستخدـ األخرى، األدبية واألدوات األاساليب ىذه ياستخدـ
 .( 54ص ـ،2919: جبريؿ عثماف.)ومعناه بمفيومو واإلحاساس النص

 األدبي العمؿ في التذوؽ إف:"  قائالً  خاطر محمود الدكتور يؤكده ما ذلؾ ولعؿ    
 وألفاظيا، حروفيا وقيمة التعبيرية وقدراتيا وخصائصيا المغة أاسرار يعرفوف مف يحاسو
 تكويف مف المكونات ىذه عمى التدريب يمكف ولذلؾ عباراتيا، وناسؽ تعبيراتيا، وأنماط
 محمود".)األدبي العمؿ في الفني الجماؿ يحس بأف لو ياسمح ـالمتعم لدى إيجابي نشاط
 (5ص ـ،2912 وآخروف، خاطر
 الفف أو لمغة الخاماسة الميارة البعض ّعده فقد األدبي التذوؽ ألىمية ونظراً       

 ( . 425 ص ـ،2994 عوض، أحمد. )القراءة ميارة في بعضيـ وأدخمو الخامس،
 لدى مياراتو بتنمية العناية وضرورة األدبي التذوؽ أىمية عمى أحمد محمد أكد ولذلؾ   
 والوصوؿ األدبي التذوؽ تنمية عمى العمؿ ينبغي: "  بقولو األدبية النصوص خالؿ مف التالميذ
 عمى الوقوؼ بيدىـ واألخذ األدبية، الصورة في والتنااسؽ الجماؿ، نواحي إدراؾ إلى بالتالميذ
 ( 22 ص ـ،2914 أحمد، محمد. ")وتذوقيا نصوصال تحميؿ عمى وتمرينيـ الجماؿ، مصادر
 بالجماؿ اإلحاساس أف عمىRachel (1993 , 13 ) راشيؿ أكد الصدد ىذا وفي   
 أف يجب لذلؾ األدب، درااسة مف األاسااسي اليدؼ يكوف أف يجب األدبي العمؿ في وتذوقو
 .  األخرى االىتمامات عف النصوص تدريس في األولوية يأخذ
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 وىو العربي، القوؿ فف جماليات كشؼ واسائؿ أىـ مف واسيمة األدبي تذوؽال يعد وىكذا   
نما الناس، كالـ في الجماؿ عمى يقتصر ال  ذلؾ الكريـ، القرآف جماليات في البحث إلى يتعداه وا 

 العربية بالمغة إعجازه فيـ في يتصؿ الذي واألخرى الاسماوية الكتب بيف الوحيد الاسماوي الكتاب
 ( .223 ص ـ،2992 بركات، محمد) .األدبي الذوؽ رىامحو  التي وآدابيا

 عمى يعتمد مداراسنا في األدبية النصوص تدريس واقع أف إال األىمية ىذه وبرغـ    
 إشراؾ المعمـ يحاوؿ ما ونادراً  المتعمـ، جانب مف واالاستماع المعمـ، جانب مف اإللقاء
 ،2992)    عصر حاسني يرى ثحي والمبادأة التفكير عمى تشجعيـ فعمية مشاركة تالميذه

 اصطياد إلى تقصد شكمية معالجة مداراسنا في تعالج األدبية النصوص أف( 295ص
 اإلناسانية وخبراتيـ لمشعراء، الشعرية التجارب عمى الوقوؼ دوف األدبية، الزخرفة عناصر
 وتكويف النصوص تقدير في التالميذ يفشؿ ما وكثيراً  األدب، نصوص يودعونيا التي

 .  النص يتناوليا التي الكمية الفنية الصور
 مف الغاية تجعؿ مداراسنا أف مف( 2993،214) شحاتة حاسف ذكره ما ذلؾ ويؤكد        
 والمدراسة بالمحفوظات، الشعر دروس وتاسمى واالاستظيار، الحفظ األدبية النصوص درااسة
 أف كما التالميذ، عند الشعري التذوؽ ميارات ضعؼ في تاسبب الطريقة تمؾ خالؿ مف

 الشعر حياؿ لمتالميذ الاسمبي االتجاه تؤكد المحفوظات دروس عبر اليومية المماراسات
 . وتذوقو فيمو في وتعثرىـ ليـ يقدـ الذي

 وتنمية لقيااسو عديدة محاوالت ُبِذَلتُُ  فقد األدبي لمتذوؽ الواقع وذلؾ األىمية ليذه ونظراً      
 وأحمد ،(2915) عجيز عادؿ: مف كؿ كدرااسة ودرااسات بحوث في تمثمت الطالب لدى مياراتو
)  Kirk وكيرؾ( / 2992) محجوب وثريا ،(2919) الرحمف عبد وعثماف ،(2915) الاسيد

 مناع ومحمد ،(2992) رحاب أبو الشافي وعبد ،Thomas  (1993) وتوماس ،(1993
 ،(4002) العدؿ محمد وبدر ،(4004) محمد ومصفى ،(2999) أحمد واسموى ،(2992)

 أحمد وصفاء ،(4009) الحميـ عبد واسمر ،(4001) حاسف واسموى ،(4002) صالح ئؿووا
 طرائؽ ااستخداـ ضرورة إلى الدرااسات ىذه توصمت وقد. (4023) الاسيد ووالء ،(4020) محمد

استراتيجيات  .  الطالب لدى األدبي التذوؽ ميارات لتنمية متنوعة تدريس وا 
: مف كؿ كدرااسة األدبي التذوؽ اتميار  بتقويـ والدرااسات البحوث اىتمت كما 
 وشيماء ،(4002) مصطفى وأحمد ،(2992) إاسماعيؿ ووحيد ،(2922) طعيمو رشدي

 ( . 4009) مصطفى ومنى ،(4002) مصطفى
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 العربي األدب تدريس في المتبعة التدرياسية واألاساليب الطرؽ أف يتضح اسبؽ مما     
 نتائج معظـ في جاء كما األدبي ؽالتذو ميارات في التالميذ ضعؼ أاسباب أىـ مف تعد

 األدب تدريس في جديدة تدرياسية أاساليب إلى االتجاه مف البد لذا الذكر الاسالفة الدرااسات
 المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية الحالي البحث يتبنى اسوؼ ولذلؾ ثماره يؤتي حتى

 . األدبية النصوص لتدريس
 عمـ بيا اىتـ حيث المختمفة، العمـو ماماتاىت مف كبير نصيب النص لبنية كاف وقد     
 ىذا في البحوث فأجريت االصطناعي، والذكاء النفس وعمـ التربية وعمـو المغة وعمـ البالغة
 البينية، بالعمـو ياسمى ما أو العمـو بيف التداخؿ إطار في أو متعددة عمـو إطار في الميداف
 اإلبداع:  وىي الثالثة البالغة مكونات الؿخ مف تركيبو أو النص بنية أىمية البالغيوف فيؤكد

 عمـ في يحدث لما ماسايراً  المغة عمـ في النص ببنية االىتماـ نمو كاف كما واألاسموب، والترتيب
 إلى المفرد الصوت مف تمتد التي المغوية الوحدات عمى البنيوية المدراسة لغويو ركز حيث النفس
 صريح تركيبي وصؼ تقديـ إلى ىدفت التي النص نحو في حدثت التي والتطورات التامة الُجمؿ

 حيث واسميث أندراسف أمثاؿ النص ببنية  التربويوف كذلؾ وأىتـ لمنصوص، المغوية لمخصائص
 قد النفس عمماء أف إلى باإلضافة والنصوص، القراءة تعميـ في النص بنية أىمية إلى أشارا
 – 15 ص ص ، 4002 ، زينيـ مدأح. )درااساتيـ في لمنص التنظيمية البنى بدرااسة اىتموا
12. ) 

 التي لمنص الداخمية المكونات" بأنيا النص بنية الغني عبد مصطفى عًرؼ وقد        
 لياست الجمالية العالقة وىذه وقارئو النص كاتب بيف جمالية عالقة وجود إلى تؤدي

نما فقط الصوتي الشكؿ عمى مقصورة  عبد فىمصط." )لمنص الداللي الماستوى إلى تمتد وا 
 ( .42 ص ،2994 الغني،
 المعايير مف مجموعة"  بأنيا النص بنية( 4005 ، دايؾ فاف. أ توف) حددت حيف في 
 الجميور تحريؾ إلى وتيدؼ النص صالحية تحدد التي وغيرىا والشفافية الوضوح مثؿ العامة
ثارتو، : " مثؿ ةالمختمف العادية الماستويات عمى الناسقية أو النظامية قواعدىا وتؤاسس وا 

 .  (212 ص ،4005دايؾ، فاف.أ توف." )والداللة والنحو والمعجـ والمورفولوجيا الفونولوجيا
 وعادة وظائفو، لتنوع وفقاً  النص بنية خصائص أو طبيعة تنوع عمى التأكيد بالذكر وجدير 
 نصال كاف إذا ما إلى بالنظر وذلؾ أنماط، ثالثة إلى النصوص والمغويوف التربويوف يصنؼ ما

يضاحو ما، موضوع عرض عمى يركز  بتزويده تعني التي النصوص تمؾ وىي لمقارئ؛ وا 
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 التي النصوص وأخيراً  ومشاعره، الكاتب مكنونات عف تعبر التي النصوص تمؾ أو بالمعمومات،
 .  القضايا مف قضية أو األمور مف أمر في القراء إقناع إلى تيدؼ

 أو اإليضاحية النصوص أو الموضوع بنص ياسمى ما ىو منيا األوؿ فالنمط    
 ىذا تحت ويندرج ، subject or Expository texts العممية النصوص أو التفاسيرية

 التي المدراسية والكتب والممخصات والتقارير اإلخبارية المقاالت النصوص مف النوع
 .  االجتماعية الدرااسات أو العمـو أو الرياضيات مف متنوعة موضوعات تعالج

 writer or التعبيرية النصوص أو الكاتب، بنص ياسمى ما فعادة الثاني النمط أما   

Expressive texts والمنشورات واألشعار والقصص اليومية المذكرات تحتيا وتندرج 
  وآراءه وانفعاالتو ومشاعره الكاتب عف تعبر التي المختمفة الكتابات أنواع مف ذلؾ وغير

 اإلقناعية النصوص أو القارئ، نص أنو عمى إليو فيشار الثالث النمط أما       
Reader or persuasive texts والمرافعات الاسيااسية والكتابات اإلعالنات: وتتضمف 

 مخاطبة في األاسااسي ىدفيا يتبمور التي المقاالت مف ذلؾ وغير والدعاية، القانونية
 ( 200 ص ،4002، حجاج أبو زينيـ أحمد. )عميو التأثير أو القارئ
 مف بنية كؿ أف عمى  Appleman أبمماف و Beach بيتش  مف كؿ أشار وقد   
 لمقاصده تبعاً  فريداً  عمالً "  يجعميا الخصائص؛ مف بعدد تتمايز واألجناس البنى ىذه

 التنظيمية البنية لتمؾ تبعاً  تختمؼ ثـٌ  ومف وتنظيمو، وأاسموبو الخاصة، ووظائفو المتفردة،
 ( Beach , R. & Appleman , 1984 , P. 115)." لو المميزة
: ىي خصائص اسبع في اإليضاحية النصوص بنية خصائص طبيعة وتتمثؿ   
 القراء، ومخاطبة المفاىيمية، والكثافة الشرح، في االاستفاضة أو والتواسع التنظيـ،

 أبو أحمد.)لممتعمميف ومالئمتو النص ومحتوى التدرياسية، والمعينات الكتابة، وخصائص
 .( 221 ص ،4002 حجاج،

 في( والنثرية الشعرية) التعبيرية النصوص بنية خصائص أو طبيعة تتمثؿ بينما      
 والوحدة والمواسيقى، والتصوير، والصياغة، والعاطفة، الفكرة،:  ىي خصائص استة

 ( .209 – 94 ص ص ،4000 عبيد، محمد.  ) العضوية
 والكممات والمورفيمات واتاألص أو الفونيمات مف المغوي النص بنية وتتكوف       
 وأما المغة منيا تتكوف التي المختمفة األصوات فيي الفونيمات أما. والدالالت والجمؿ

 والمواحؽ والحواشي الاسوابؽ مثؿ المعنى ذات المغوية الوحدات أصغر فيي المورفيمات
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 العمـو  األصوات، عمـ ىو األصوات أو الفونيمات يدرس الذي والعمـ الكممات، عمى عالوة
 تجمع التي الطريقة يدرس الذي والعمـ الصرؼ، عمـ ىو الكممات تكويف كيفية يدرس الذي
 مرواف.)الداللة عمـ ىو الدالالت يدرس الذي والعمـ النحو، ياسمى جمؿ في الكممات بيا

 ( .235 ص ، ـ4020 ، الاسماف
 تمر ريوالشع النثري( المغوي النص) األدبي العمؿ بنية تحميؿ عممية فإف وعميو
 :  في تتمثؿ أربعة بماستويات
 واألصوات الصامتة األصوات بيف العالقة درااسة عمى يقـو الذي: الصوتي التحميؿ

 التنغيـ ودرااسة بينيا، والعالقة المختمفة، الكممات في األصوات ىذه وتجاور المتحركة،
 . المعنى إبراز في ودالالتيا الصوتية والمقاطع الصوتي،

 وأفعاؿ أاسماء، إلى إنقاساميا خالؿ مف الكممة درااسة عمى يقـو الذي :الصرفي التحميؿ
  المعني إبراز في ودورىا البعض بعضيا الكممات بيف العالقات ودرااسة وحروؼ،

 إلي فتنقاسـ نوعيا، حيث مف الجممة أو التركيب بدرااسة ييتـ الذي: (النحوي) التركيبي التحميؿ
 جممة إلى فتنقاسـ والصعوبة الاسيولة حيث مف آخر تقاسيـ وىناؾ فعمية، وجممة أاسمية جممة
 . النص داخؿ والتراكيب الجمؿ بيف العالقة درااسة وكذلؾ ومعقدة، ومركبة باسيطة
 وتقديـ منيا؛ كؿ وحذؼ وذكر الجمؿ، وداللة الكممات عمى يركز الذي: الداللي التحميؿ

 إنشائية اليبأاس مف األاساليب نوع وبياف منيا، كؿ ووصؿ وفصؿ منيا، كؿ وتأخير
 .  األاساليب ىذه وداللة وخبرية،

 وطبيعة النص بنية خصائص المتعمـ معرفة بيف الربط إلى – حديثاً  -الباحثوف اتجو ولقد      
 النص مف – وكيفية كمية – معمومات ااستدعاء عمى المتعمـ قدرة وبيف داخمو، األفكار بناء

 ( .Beach , R. & Appleman , 1984 , p. 116).واألىمية والعمؽ بالترابط توصؼ
 وماستويات بخصائص معرفتو المتعمـ ااستخداـ أف المغة تعميـ مجاؿ في التربويوف ويؤكد      
 بيف المنطقية الروابط وتحديد النص، في المتالحقة بالتطورات التنبؤ مف تمكنو النص بنية

 .(David p , 1984, p. 319.) النص في وتناغميا األفكار تعاضد مدى ومعرفة األفكار،
 بنية لخصائص المتعمـ فيـ أف Anglo أنجمو و Williams وليامز مف كؿ ويؤكد   
 & .Williams. J.  )  جيد بشكؿ المغوي التواصؿ تحقيؽ في ياسيـ تركيبو أو النص

Anglo, 1981 , p.112. ) 
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 تعميـ في رأكب جيداً  يكراسوا أف عمى والتعبير القراءة معممي يشجعوف فإنيـ ولذا       
 واألفكار الموضوعات تنظيـ وكيفية النصوص لبنيات المختمفة الخصائص طالبيـ

 ىذا( .  kintsch .w.&.ran Dijk, 1980, p. 80 – 112) بنية كؿ داخؿ المترابطة
 المغوي النص فيـ:  عمميتي في واضح أثر ذات النص بنية معرفة إجادة أف إلى باإلضافة
 Wade , s. & moje. )  لممتعمـ  بالناسبة معنى ذات عممية التعمـ جعؿ وفي ، وتذوقو

,E, 2001,p. 112. ) 
 المغوي النص بنية بدرااسة التربوية والبحوث الدرااسات مف عديد اىتمت فقد وليذا      

 فروع تدريس مف المرجوة التعميمية األىداؼ مف الكثير لتحقيؽ وماستوياتيا وخصائصيا
يماف ،(4002) فتحي مافإي:  كدرااسة المختمفة المغة  أحمد ومرواف ،(4001) محمد وا 

 ( . 4024) محمود وجماؿ ،(4022) محمد ورانيا ،(4020)
 : البحج بمشكلة اإلحساس

 تعميـ أىداؼ أىـ كأحد األدبي التذوؽ أىمية مف الرغـ عمى أنو يتضح اسبؽ مما   
 اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ لدى مياراتو في ممحوظاً  ضعفاً  ىناؾ فإف األدبية النصوص

 الباحث الحظ وقد لمتذوؽ، الحقيقي بالمفيـو األدبية النصوص يتذوقوف ال إنيـ حيث ،
 قاـ ذلؾ مف التثبت أجؿ ومف المدارس مف لعدد ميدانية زيارات خالؿ مف المشكمة تمؾ

 :  يمي بما الباحث
 ومشكالتيا، العربية المغة تعميـ واقع تناولت التي التربوية الكتابات عمى االطالع - 2

 في عاـ بشكؿ المرحمة تمؾ تالميذ ضعؼ األدب تدريس بواقع يتعمؽ فيما أكدت والتي
 وعمي ،(2990) يونس وفتحي ،(2912) رشدي محمود: مثؿ األدبي التذوؽ ميارات
 ( . 2992) بركات ومحمد ،(2993) شحاتة وحاسف ،(2992) مدكور

 ميارات في الطالب ضعؼ أكدت التي الاسابقة ةالتربوي الدرااسات نتائج بعض مراجعة  -4
 ااستخداـ عدـ:  أىميا عدة ألمور الضعؼ ىذا في الاسبب أرجعت والتي األدبي التذوؽ
 في الدرااسات لتمؾ اإلشارة تمت وقد ، األدبية النصوص تدريس في الفعالة الطرائؽ
 لتربويةا العممية والمؤتمرات األبحاث بعض نتائج عمى االطالع وكذلؾ المقدمة،
 في أكدت والتي األدبي، التذوؽ ميارات في الطالب ضعؼ تناولت التي الاسابقة
 تدريس في والمنااسبة الحديثة الطرؽ بااستخداـ االىتماـ ضرورة وتوصياتيا نتائجيا
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 لطفي ومحمد ،(2990) اسيد حاسف: مثؿ الضعؼ ىذا عمى لمتغمب األدبية النصوص
 .(4024) محمد وىشاـ ،(4022) مةأاسا وىاني ،(4009) أحمد وريـ ،(4005)
 وموجياً  معمماً  عشريف رأي ااستطالع خالليا تـ مفتوحة ااستبانو بعمؿ الباحث قاـ - 3

 تمكف مدى تحديد بيدؼ موجييف؛ وخماسة ، معمماً  عشر خماسة بواقع العربية لمغة
 عمى االاستبانو اشتممت وقد األدبي، التذوؽ ميارات مف اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ
 األدبي التذوؽ ميارات مف التالميذ تمكف مدى تعرؼ األوؿ الاسؤاؿ تناوؿ أاسئمة، أربعة
 ااستخداميا إلى المعمموف يميؿ التي الطرؽ أىـ الثاني الاسؤاؿ وتناوؿ عامة، بصفة
 بيف العالقة طبيعة تعرؼ إلى الثالث الاسؤاؿ وىدؼ األدبية، النصوص تدريس في

 تدرس في المتبعة التدرياسية والطرؽ لدييـ األدبي التذوؽ ميارات مف التالميذ تمكف
 .  األدبية النصوص

 لدى الممحوظ الضعؼ عمى والموجييف المعمميف معظـ اتفاؽ النتائج أثبتت وقد 
 كثير ااستخداـ عدـ عكاست كما األدبي، التذوؽ ميارات في اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ
 تالميذىـ ماستوى ضعؼ إلى يؤدي مما فعالة تدرياسية طريقة أو إلاستراتيجية المعمميف مف
 ضعؼ بيف الطردية العالقة طبيعة عمى المعمميف معظـ أكد كما الميارات، ىذه إتقاف في
 تدرس في المتبعة التدرياسية والطرؽ األدبي التذوؽ لميارات التالميذ امتالؾ قوة أو

 . األدبية النصوص

 تمميذاً  10 مف لعينة األدبي التذوؽ في مبدئي اختبار بتطبيؽ الباحث قاـ - 2
 اسبؽ األدبي التذوؽ اختبار في مفردة 25 مف مكوف ، اإلعدادي الثالث بالصؼ
 وقد األدبي التذوؽ ميارات مف التالميذ تمكف مدى عمى لمتعرؼ درااستيا لمطالب
 يتمثؿ والذي الذكر الاسالفة الميارات في الممحوظ الضعؼ االختبارات نتائج عكاست

 يؤكد مما لالختبار الكمية الدرجة نصؼ مف أقؿ عمى التالميذ فم% 20 حصوؿ في
 .  التالميذ ليؤالء األدبي التذوؽ ميارات تنمية إلى الحاجة
 البحج مشكلة تحذيذ

 اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ أداء ماستوى ضعؼ في الحالي البحث مشكمة تتمثؿ
 عف لإلجابة الحالي بحثال ياسعى ، المشكمة ليذه ولمتصدي األدبي التذوؽ لميارات
 : اآلتي الاسؤاؿ
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 في األدبية النصوص لتدريس المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية فاعمية ما:  س   
  ؟ اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ ميارات بعض تنمية

 : التالية األاسئمة الاسابؽ الاسؤاؿ مف ويتفرع  
  ؟ اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة األدبي التذوؽ ميارات ما -2
 في األدبي التذوؽ ميارات بعض تنمية في المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية فاعمية ما -4

  ؟ اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ
 التذوؽ تميارا بعض تنمية في المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية فاعمية ما  - 3

 ؟ اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة الفكرية التجربة مجاؿ في األدبي

 التذوؽ ميارات بعض تنمية في المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية فاعمية ما  - 4
 ؟ اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة المفظية التجربة مجاؿ في األدبي

  :   البحج حذًد

 :  التالية بالحدود الحالي حثالب يمتـز      
 التذوؽ ميارات بعض عمي الحالي البحث يقتصر األدبي التذوؽ ميارات حيث مف -2

 مف فأكثر% 10 بموافقة تحظى والتي اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة األدبي
 .  التالميذ ليؤالء وأىميتيا منااسبتيا عمى داللة المحكميف آراء

 ماستويات عمي الحالي البحث يقتصر المغوي النص بنية تحميؿ جيةإاستراتي حيث مف -4
 والماستوى الصرفي، والماستوى الصوتي، الماستوى في المتمثمة المغوي النص بنية

 .  التالميذ دراسو ما ضوء في الداللي والماستوى ،(التركيبي)  النحوي
 النثرية األدبية النصوص عمي الحالي البحث يقتصر األدبية النصوص حيث مف -3

 التذوؽ في الضعؼ لوجود نظراً  اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ عمى المقررة والشعرية
 .  النصوص مف النوعيف كال في األدبي

 اإلعدادية حماد بني مدراسة وىي البحث بيا طبؽ التي والمدراسة البحث عينة حيث مف  -2
 وتمميذات تالميذ مف عينة راسةالمد ىذه تضـ حيث التعميمية المنيا إلدارة التابعة المشتركة
 التشخيصية االختبارات في ذلؾ ظير كما البحث مشكمة يمثموف اإلعدادي الثالث الصؼ
 . المختمفة االجتماعية لمطبقات ممثمة أنيا كما لممشكمة، المبدئية

 : البحج منيج

 ممجموعتيفل التجريبي شبو التصميـ عمى القائـ التجريبي المنيج الحالي البحث ااستخدـ       
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 قبمي قياس إجراء يتـ حيث الدرااسة، لمتغيرات والبعدي القبمي القياس في والضابطة التجريبية
 مجموعتيف إلى الدرااسة مجموعة تقاسـُُ  ثـ األدبي، التذوؽ اختبار في الدرااسة لمجموعة
 لممجموعة األدبية النصوص محتوى تدريس خالؿ مف البحث تجربة تطبؽ ثـ وتجريبية، ضابطة

 الضابطة المجموعة استدرس حيف في المغوي، النص بنية تحميؿ إاستراتيجية بااستخداـ تجريبيةال
 مف لكؿ األدبي التذوؽ اختبار إجراء ثـ ، المعتادة بالمعالجة األدبية النصوص محتوى

 .   بعدياً  والضابطة التجريبية المجموعتيف
 التالي والشكؿ والضابطة، يةالتجريب المجموعتيف ذا التجريبي التصميـ الدرااسة ااستخدمت
 : التجريبي التصميـ يمثؿ

  4ح                          2ـ             2 ح:       الضابطة المجموعة      
  4ح                           4ـ               2ح:     التجريبية المجموعة      
  :  إف حيث 

 . القبمي القياس=  2 ح 
 . تجريبية معالجة بدوف الضابطة المجموعة مع األدبية النصوص قررم درااسة=  2ـ
 ضوء في تجريبياً  معالجتو بعد التجريبية لممجموعة األدبية النصوص مقرر درااسة=   4ـ

 . المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية
 . البعدي القياس=   4 ح

 :  التجزيبية ًمٌاده البحج أدًات

 :التالية األدوات بإعداد الباحث قاـ أاسئمتو؛ عف جابةولإل البحث، أىداؼ لتحقيؽ 
  : في وتتمثؿ القياس أدوات -2 

 . اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ الالزمة األدبي التذوؽ بميارات قائمة -
 ( . الباحث إعداد مف) اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ اختبار -    
  : التعمـ أداتا -4

 الصؼ تالميذ عمى المقررة األدبية النصوص موضوعات يتضمف الذي: التمميذ كتاب     
 النص بنية تحميؿ إاستراتيجية وفؽ والمصوغة الثاني الدرااسي الفصؿ في اإلعدادي الثالث
 .  المغوي
 المجموعة لتالميذ األدبية النصوص تدريس في بو ياسترشد الذي: المعمـ دليؿ       

 . المغوي النص بنية تحميؿ ةإاستراتيجي وفؽ التجريبية
  :  البحج فزًع
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 تالميذ درجات متواسطي بيف ,05ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد -2
 ميارات في) األدبي التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف

  . التجريبية المجموعة تالميذ لصالح( والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ
 تالميذ درجات متواسطي بيف ,05ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد  -4

 ميارات في) األدبي التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف
 . التجريبية المجموعة تالميذ لصالح( الفكرية التجربة مجاؿ
 تالميذ درجات اسطيمتو  بيف ,05 ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد  -3

 ميارات في) األدبي التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف
 . التجريبية المجموعة تالميذ لصالح( المفظية التجربة مجاؿ

 :  البحج مظطلحات

 :   Linguistic structure of the text  المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية -2  
 وجود إلى تؤدي التي لمنص الداخمية المكونات تحميؿ"  بأنيا الغني عبد مصطفى عرفيا    
 الشكؿ عمى مقصورة لياست الجمالية العالقة وىذه وقارئو النص كاتب بيف جمالية عالقة

نما فقط الصوتي  . (42 ص ، 2994 الغني، عبد مصطفى) لمنص الداللي الماستوى إلى تمتد وا 
 مثؿ العامة المعايير مف مجموعة تحميؿ"  بأنيا( 4005 ، دايؾ افف. أ توف)  وعرفتيا       
ثارتو الجميور تحريؾ إلى وتيدؼ النص صالحية تحدد التي وغيرىا والشفافية الوضوح  ، وا 
 الفونولوجيا: مثؿ المختمفة العادية الماستويات عمى الناسقية أو النظامية قواعدىا وتؤاسس

 وتتميز. والنص والتتابع والجممة والمركب بالمفظ فتيتـ ، لةوالدال  والنحو والمعجـ والمورفولوجيا
 والنقؿ والحذؼ اإلضافة :وىي الماستويات، ىذه في تعمؿ التي األاسااسية العمميات مف بمجموعة
 (  212 ص ،4005 ، دايؾ فاف. أ توف". ) واإلحالؿ
 نثراً  أـ اً شعر  كاف اسواء لمنص الداخمية المكونات تحميؿ:  البحث ىذا في بيا ويقصد  
 إلى التالميذ يعمد التي والداللي والنحوي والمعجمي والصرفي الصوتي الماستوى في تتمثؿ
 التي الدالالت أبعاد إلى لموصوؿ وذلؾ البرنامج، خالؿ مف عناصرىا عمى والوقوؼ تحميميا
  وتذوقو لمنص فيميـ إلى يؤدي مما لمنص المغوي التركيب في تكمف
 

  :   Literature  Appreciation األدبي التذوؽ -4
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: بأنو خاطر رشدي محمود عرفو فقد األدبي لمتذوؽ تعريفات عدة الباحثوف قدـ   
 تركيز بعد ما نص في الفني الجماؿ بنواحي لمتأثير ااستجابة المتمقي بو يقـو إيجابي نشاط
 النص تقدير خاللو مف ياستطيع نحو عمى ووجدانياً  عقمياً  معو وتفاعمو إليو، انتباىو
 ( . 232 ص ،2912 ؛ خاطر رشدي محمود. )عميو والحكـ
 مراميو مغاليقو وااستفتاح النص، مباني المتمقي ااستكناه: بأنو عيد رجاء وعرفو   

 األصوات تنااسقية وااستيعاب كماؿ، مف ينقصو ما أو جماؿ، مف بو ما وااستشفاؼ
 ىذه جماليات يتحاسس أف بفكره وياستطيع وعواطفو، بمشاعره ومزجيا اإليقاعي، وانتظاميا
 (.5ص ، 2992 ، عيد رجاء. ) بصريةً  أو اسمعيةً  أو قوليةً  النصوص
  :   البحث في األدبي بالتذوؽ ويقصد
 يقـو الجمالي والحس ، المغوي االاستعداد عمى يعتمد مقصود وأدبي لغوي، نشاط"       

 عمييـ المقررة بيةاألد النصوص مف نص ألي ااستجابة اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ بو
 ميارية ااستجابات إلى بتحميمو النشاط ىذا قياس ويمكف فيو الجماؿ مواطف إدراؾ بغية ؛

 . " األدبي التذوؽ اختبار في التالميذ عمييا يحصؿ التي بالدرجة تقاس معيارية
 :   البحج أىمية

 : مف كؿ البحث يفيد أف يمكف        
   : اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ -2 

 األدبية، لمنصوص األدبي التذوؽ في ضعفيـ لمعالجة الحموؿ مف مجموعة ليـ قدـ       
 تمؾ بنية تحميؿ عمى القائـ البرنامج خالؿ مف ليـ والالزمة المنااسبة مياراتو بعض وتنمية

 تحميؿ إاستراتيجية خالؿ مف البنية تمؾ ماستويات عمى لموقوؼ والنثرية الشعرية النصوص
 تدرياسية وأنشطة إجراءات خالؿ مف الجماعي العمؿ قيمة لدييـ ينمي مام النص بنية

 عمى وتنعكس لدييـ األدبي التذوؽ ميارات في الضعؼ تعالج النصوص لتمؾ وتقويمية
 .  أيضاً  ومياراتو الكتابية تعبيراتيـ

 :   اإلعدادية المرحمة معممي -4  
 عمى تعتمد األدبية منصوصل تدريس بطريقة المعمميف الحالي البحث أمد        

 خطوات خالؿ مف البنية تمؾ ماستويات عمى لموقوؼ النصوص تمؾ بنية تحميؿ إاستراتيجية
 لمنصوص تدرياسيـ في المتبعة التقميدية الطرؽ عف عوضاً  وذلؾ اإلجرائية، اإلاستراتيجية

 تفاعؿال بكيفية يمدىـ كما ، والمحاضرة اإللقاء عمى معظميا في تعتمد والتي ، األدبية
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 التذوؽ ميارات وتنمي تثري بطريقة التعميمي الموقؼ أثناء في الفصؿ تالميذ مع والتعامؿ
 . أيضاً  ومياراتو الكتابية تعبيراتيـ عمى وتنعكس لدييـ، األدبي

  : الدرااسية الكتب ومؤلفي المناىج واضعي -3

 الثالث الصؼ ميذلتال المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة الحالي البحث قدـ       
 المقررة األدبية لمنصوص اختيارىـ عند المناىج واضعو منيا ياستفيد أف يمكف اإلعدادي

 – األدبية النصوص معالجة لكيفية بنموذج البحث يمدىـ اسوؼ كما التالميذ، ىؤالء عمى
  وتذوقو النص مع التفاعؿ التالميذ عمى تياسر معالجة – الحالي البحث نتائج خالؿ مف
 : لباحثيفا -2 

 تعميـ مجاؿ في والبحوث الدرااسات ببعض القياـ في الباحثيف الحالي البحث اساعد       
 أثر وقياس المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية بااستخداـ المختمفة العربية المغة فروع
 .  الحالي البحث متغيرات بخالؼ أخرى متغيرات في ذلؾ

 للبحج النظزية الخلفية

 المغوي النص بنية تحميؿ تيجيةإاسترا:  أوالً 
 : المغوي النص بنية مفيـو – أ

  :   إصطالحاً  النص بنية
 المغة، بيف التفرقة في ثنائيتو عمي اعتمد اسواسير دي عند النص بنية مفيـو       
" عمي يدؿ"  كالـ"  يقاؿ فما ،"حاساف تماـ"  عند والكالـ المغة ثنائية يقابؿ وىذا والكالـ،
. والمعاجـ المغوي، والفقو القواعد، كتب في موصوفة المغة ولكف المغة،ب يتصؿ" معني

 ( .  34 ص ـ،2923 حاساف، تماـ)
 لو الذي لمغة الكمي النظاـ ذلؾ: " ىي اسواسير دي عند المغوي النص بنية فإف وبالتالي      
 وىي ؛الفرعية األنظمة مف مجموعة مف النظاـ ىذا ويتألؼ ، تحكمو التي وقواعده قوانينو،

 النص يحمؿ والقارئ. (الداللي والنظاـ التركيبي، والنظاـ ، الصرفي والنظاـ ، الصوتي النظاـ)
 عوده، ناظـ. )لمنص الداخمية العناصر وصؼ عمي تحميمو في مقتصراً  األنظمة ليذه وفقاً 

 ( .        2 ص ـ،4002 حبيمة، الشريؼ)،(22 ص ، ـ4002 قااسـ، اسيزا)،(2ص ـ،4004
 لمنص الداخمية المكونات: "  بأنيا النص بنية الغني عبد ىمصطف عًرؼ حيف في        

 لياست الجمالية العالقة وىذه وقارئو النص كاتب بيف جمالية عالقة وجود إلي تؤدي التي
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نما فقط الصوتي الشكؿ عمي مقصورة  مصطفي" .) لمنص الداللي الماستوي إلي تمتد وا 
 (  42 ص ، ـ2994 الغني، عبد
 وأطمؽ ،(والكالـ المغة) إلي لمغة"  اسواسير دي"  بتقاسيـ أخذ فقد"  تشوماسكي"  أما        
 مف فرد كؿ لدي تتكوف التي القدرة أو الكفاية وىي ؛ ( competence ) تعبير المغة عمي
 قبؿ، مف ياستعمميا لـ جديدة بجمؿ يريد عًما التعبير مف تمكنو والتي معيف، مجتمع أفراد

 الصرفية، القواعد معرفة: القدرة ىذه مقومات أىـ ومف( المغوية معرفةال) بإاسـ واسميت
 ) تعبير الكالـ عمي أطمؽ كما. الجممة في ببعضيا المفردات تربط التي والتركيبية

performance ) ،تمؾ بو ويقصد الداخمية، القدرة عف يعبر خارجي مظير وىو األداء 
 بحكـ ، لمغة صحيحة صورة تكوف ال قد والتي ،بالفعؿ الفرد ينطقيا التي المغوية األصوات
 الراجحي عبده)  ،(  225 ص ، ـ2929 خرما، نايؼ. )الفعمي الكالـ تحكـ التي الظروؼ

 David )(  402 ص ـ،4002 حموده، العزيز عبد) ،(  225 ص ، ـ2911 ،

Groddol and others ,  1994 , Chomsky , 1965 , 4 )  . 
 :  المغوي النص بنية وأنماط  خصائص – ب

 لقراءة كفاءة المتعمـ امتالؾ ىي"  النص بنية"  عمـ يتوخاىا التي الغاية إف          
 وااستخالص ، ولاستيعابيا وفيميا النصوص، في المتمثمة المغوية المظاىر واسماع
 ثـ الذىف، في البيانات ليذه – األقؿ عمي الجزئي – والتخزيف ، منيا محددة معمومات
 ميمة أداة يمثؿ الذي األمر أجميا؛ مف تثار التي واألغراض لممياـ طبقاً  اجياإنت إعادة
مكاف المغة تعمـ عمميات لفيـ  ( .  229 ص ، ـ2994 فضؿ، صالح. )  توجيييا وا 

 القياـ مف النص ُيمًكف مناخاً  – الوقت ذات في – النص بنية معرفة وتوفر        
 البيانات إنتاج الممكف مف تجعؿ التي العامة المعرفية الخواص بتحميؿ أي ؛ بوظائفو
عادة ، المغة توليد مرحمة في النصية  اسعيد).المغة تمقي مرحمة في بالفيـ إنتاجيا وا 
 ( .223 ص ، ـ2992 بحيري،
 يمكف ماستويات ثالثة توجد حيث النص؛ بنية ماستويات نحدد أف يمكف اسبؽ ومما       
 وطرؽ وتمااسكيا بالجمؿ األوؿ ىالماستو  عنيي المغوي؛ النص بنية معرفة أاسااسيا عمي

 وييتـ والنحوي، المنطقي التنظيـ وماسائؿ بالفقرات الثاني ىالماستو  ويختص انتظاميا،
 بنية ىعم فيو االىتماـ وينصب – البنائي وأ ىاألعم ىبالماستو  وياسمي – الثالث الماستوي
 بالترتيب تتاسـ ال احؿالمر  ىذه أف بالذكر وجدير متمااسكة؛ عميا وحدة بوصفو ككؿ؛ النص
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نما الخطية؛ أو  ).  متنااسج كؿ في بعض مع بعضيا يتضافر دائرية، عمميات ىي وا 

David pearson , 1984 , p 325 )  . 
 الشعرية، النصوص ففييا ؛ واحداً  نمطاً  لياست العامة بنيتيا في والمغة، ىذا        

 والراوية، الوظيفية، العممية والنصوص كتابًة، أو شفاىةً  المحكية الاسردية والنصوص
 والتراجـ، الحاالت، ووصؼ الطويمة، والقصة القصيرة، والقصة والتقارير، والماسرحية،

 والتقارير األدبية، والبحوث القانونية، والنصوص والمقاالت، والخواطر، الذاتية، والاسير
 إذ الطالب؛ يتعرفيا أف يجب خصائص الفرعية والبنيات األنماط ىذه مف ولكؿ – العممية

 النصوص ىذه ااستيعاب في تاسيـ الخصائص ىذه معرفة أف ىعم دلت قد األبحاث إف
 ( 329 ص ، ـ4003 ، الميدي أحمد.) وتمقياً  إنتاجاً 

 :  المغوي النص بنية(  مكونات)  ماستويات – ج
 والكممات والمورفيمات األصوات أو الفونيمات مف المغوي النص بنية تتكوف     
 وأما المغة منيا تتكوف التي المختمفة األصوات فيي الفونيمات أما. دالالتوال والجمؿ

 والمواحؽ والحواشي الاسوابؽ مثؿ المعنى ذات المغوية الوحدات أصغر فيي المورفيمات
 والعمـ األصوات، عمـ ىو األصوات أو الفونيمات يدرس الذي والعمـ الكممات، عمى عالوة
 التي الطريقة يدرس الذي والعمـ الصرؼ، عمـ ىو الكممات تكويف كيفية يدرس الذي
.  الداللة عمـ ىو الدالالت يدرس الذي والعمـ النحو، ياسمى جمؿ في الكممات بيا تجمع

 .(235 ص ، 4020 ، الاسماف مرواف)
 البعض ويري ، واإليقاع واألاسطورة والصورة المغة: ىي عناصر أربعة النصية ولمبنية      
. (225ص ـ،2994 الطرابماسي، اليادي محمد.)والموضوع والصورة قيوالمواسي المغة أنيا
 الصوتي، والماستوي المعجمي، الماستوي: ىي ماستويات أربعة ىي البنية ماستويات وأما

 في والصوتي المعجمي: الماستوييف جمع ويمكف.  الداللي والماستوي التركيبي، والماستوي
 والتركيبي والصرفي الصوتي ماستويال: الداللي الماستوي ويشمؿ. المغة ىو واحد مبحث

 فتتشكؿ( المظاىر) ىو آخر مصطمح الماستويات ىذه ىعم يطمؽ وقد والمعجمي،( النحوي)
 المفظي، والمظير التركيبي والمظير الداللي المظير ىي مظاىر ثالثة مف النصية البنية
 التحميؿ رزيب الداللي فالمظير منيا، أي عمي تركيزىـ حاسب المحمميف اتجاىات تحدد وىي

 التحميؿ يبرز المفظي والمظير الاسردي، التحميؿ يبرز التركيبي والمظير لمنص، المعنوي
 .(412ص ـ،2912 لوتماف، يوري. )البالغي
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 بدرااسة تيتـ التي الصوتية البنية ىي المغوي النص بنية مكونات فإف ذلؾ وعمي 
 والبنية المفردات، أو لفاظاأل  أو الكممات بدرااسة تيتـ التي الصرفية والبنية األصوات،
 بدرااسة تيتـ التي الداللية والبنية والتراكيب، الجمؿ بدرااسة تيتـ التي التركيبية أو النحوية
 . ذلؾ تفصيؿ يمي وفيما.  الدالالت

 :المغوي النص بنية تحميؿ إلاستراتيجية اإلجرائية الخطوات – د
 المغوية النصوص تحميؿ فييا ياسير ةعديد إجراءات وجود ىعم التأكيد بالذكر جدير        
 أو والمدراسة النصوص وداراسي األدب نقاد باختالؼ تختمؼ والنثرية الشعرية األدبية
 – الباحث يتمكف ىحت لمباحثيف اإلجراءات ىذه مف لبعض ونعرض لمتحميؿ، النقدي االتجاه

 واضح بتصور الخروج مف  - وبنيتو المغوي النص عف ذكره تقدـ ما وضوء ضوئيا في
 الثالث الصؼ لتالميذ والنثرية الشعرية األدبية المغوية النصوص لبنية التحميؿ إلجراءات
 : يمي كما اإلعدادي

 : يمي فيما النص تحميؿ إجراءات( أحمد فتوح محمد) حدد            
 . الشعري أو النثري النص أصوات درااسة  -1

 . الشعري أو النثري النص ألفاظ درااسة  -2

 . النص يبتراك درااسة  -3

 . ورموزه النص صور درااسة  -4

 .  لمنص الكمية الداللة درااسة  -5

 فتوح محمد. )لمنص الكمية البنية يبرز بما لمنص البنائية الماستويات بناء إعادة  -6
 .(ـ2992 أحمد،

 : يمي فيما النص تحميؿ إجراءات(  حمود محمد)  حدد بينما           
 . األدبي وعصره ألديبا عمي والتعرؼ لمنص الخارجية القراءة  -7

عادة لمنص الداخمية القراءة  -8  . الداخمي التحميؿ منيج وفؽ عناصره تركيب وا 

. جديد مف لمنص إبداعياً  إنتاجاً  المتمقي قراءة تعتبر حيث والنص القارئ بيف التفاعؿ  -9
 ( .21 ص ـ،2992 حمود، محمد)

 : في تتمثؿ النص تحميؿ إجراءات أف( الصكر حاتـ) يري حيف في  
 واليوامش والتواريخ والمقدمات واإلىداء كالعنواف النص ومفاتيح مداخؿ ىإل االنتباه  -1

 . إلخ...
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 . والخاتمة كاالاستيالؿ الخطي الشكؿ تحميؿ  -2

 النص في وجودىا القارئ يفترض النص لخاليا مولد مركز أو بؤرة عف البحث  -3
 . النصي المركز مف وقرباً  بعداً  وانتشارىا

 .( المرحمة أو الديواف) ككؿ النص اسياؽ ضمف ووضعو بالنص لخاصا الاسياؽ تعييف  -4

 . النص ىوية إبراز في وأثرىا النص ماستويات تحديد  -5

 . وتقويتو االاستنتاج لدعـ الماسانية باألدلة االاستعانة  -6

 . النص وجود وتفاسير لفيـ عامالً  بوصفو ومركزيتو التناص ىإل التنبو  -7

 النص تشكيؿ في الاسرد أثر الاسيما النوعية اياالمز  وتبادؿ األجنااسي التأثر فحص  -8
 . والوصؼ والتداعيات كالحوار ومظاىره

 ( . ـ2991 الصكر، حاتـ.) إحصائية واسائؿ مف النقدي الخطاب ينظـ ما بكؿ االاستعانة  -9

 : يمي فيما النصي التحميؿ إجراءات(  اهلل خمؼ عصاـ)  حدد حيف في          
 . لمنص والداللية الجمالية الحقائؽ عمي الوقوؼ -1

 . الداخؿ مف وفيمو النص لعالـ الدخوؿ  -2

 . المغوية النص خمفية تشكؿ التي الواسائؿ معرفة محاولة  -3

 . النص شعرية أو أدبية يشكؿ ما ااستكشاؼ  -4

 كافة وفحص ، لمكممات دقيؽ فحص خالؿ مف النص لمعني الصحيح االاستنتاج  -5
 . والبالغية والنحوية التركيبية الداللة عمي لموقوؼ البني

 . دالالتيا فيـ إلي لموصوؿ والتركيبية المغوية النص رموز فؾ  -6

 . النص في اإلبيامات كافة إزالة  -7

 . خارجو في ال داخمة في يكمف  الذي النص مفتاح إلي الوصوؿ  -8

 . النصي التداخؿ مدلولية لمعرفة النص كممات بيف المتداخمة العالقات درااسة  -9

 ص ـ،2999 اهلل، خمؼ عصاـ. )لو الخفي مضموفوال النص أاسرار ااستكشاؼ  -11
12  :94). 

 : يمي فيما النصي التحميؿ إجراءات( الفيؿ توفيؽ) وضح وقد         
 . وكممات ألفاظ مف النص لغويات وتحميؿ درااسة  -1

 . لو إلجماليا المعني إلي لموصوؿ الفقرات مف مجموعة في النص اسرد  -2

 . النص معني عرفةم في تفيد قد أخري بنصوص داالاستشيا  -3
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 . النص في جتماعيةالا القضايا وتحميؿ درااسة  -4

 . النص بناء في النحوية التراكيب وتحميؿ درااسة  -5

 . النص في واألاساليب البالغية الصور وتحميؿ درااسة  -6

 . النص في الموجودة البديعية المحاسنات تحميؿ  -7

براز وإلي ينتمي الذي الفف إبراز خالؿ مف النص عمي العاـ التعميؽ  -8  الجانب وا 
 ( .1 ص ، ـ2999 ، الفيؿ توفيؽ. ) لمنص التذوقي

 : اآلتي في اإلجرائية النص تحميؿ خطوات(  محمد اسيد أحمد)  حدد حيف في 
 والبيئة الفني، واتجاىو النص مبدع) درااسة حيث لمنص الخارجي اإلطار درااسة -1

 .(النص يوإل ينتمي الذي التيار أو والمدراسة لمنص، والمكانية الزمانية

 اسيد أحمد. )لمنص الفنية اليوية تحديد فيو ويتـ لمنص الداخمي اإلطار درااسة  -2
 . (42:  42 ص ، ـ4000 ، محمد

 : التالية الخطوات في النص تحميؿ إجراءات(  المطيؼ عبد حمااسة محمد) وحدد        
 . الخاتمة وبيت والموضوع االفتتاحية واألبيات النص أبيات عدد تحميؿ  -1

 ط. وداللتيا ونوعيا القصيدة قافية وتحميؿ رااسةد  -2

 .  لمقصيدة الصوتي التحميؿ  -3

 . لمقصيدة(  النحوي) التركيبي التحميؿ  -4

 عبد حمااسة محمد. )والشاعر الشعر عمي تطمؽ التي األحكاـ بعض ااستخالص  -5
 ( .  22:  22 ص ، ـ4002 المطيؼ،

 في اإلجرائية النص ؿتحمي خطوات( بوقرة ونعماف ، شطاح محمد) حدد حيف في 
 : اآلتي

 ( . تفصيالً  وفكرتو ، النص موضوع) لمنص الموضوعي المكوف درااسة  -1

 . لمنص التركيبي المكوف درااسة  -2

 الواقعي والتصوير الصورة، تشكيؿ عناصر) لمنص التخييمي المكوف درااسة  -3
 ( .والرموز واأللواف لمنص، والخيالي

 التناغـ في وأثرىا وقوافيو وتفعيالتو لنصا أوزاف) لمنص اإليقاعي المكوف درااسة  -4
 (  222:  203 ص ـ،4002 بوقرة، ونعماف شطاح، محمد.)(المواسيقي
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 الباحثيف بعض عند المغوي النص تحميؿ إلجراءات الاسابؽ العرض خالؿ ومف        
 أدبيات عمي الباحث إلطالع إضافة  وبنيتو األدبي النص يخص فيما اسبقو ما وكذلؾ
 المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية إلجراءات اآلتي بالتصور الخروج فيمك المجاؿ

 :  اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ عمي المقررة األدبية لمنصوص
 ( . باألديب التعريؼ)  النص وكاتب عنواف تحميؿ  -1

 . والفرعية الرئياسية وفكرتو النص موضوع تحميؿ  -2

 الحصص في يقدـ اسوؼ الباحث أف عمي التأكيد بالذكر وجدير لمنص الصوتي التحميؿ -3
 يتنااسب فيما تحميميا وكيفية الصوتية لمبنية مباسطاً  عرضاً  التمميذ كتاب في التمييدية

 تالميذ عمي المقررة األدبية النصوص تحميؿ في لماساعدتيـ المرحمة تمؾ تالميذ مع
 . اإلعدادي الثالث الصؼ

 إلي التالميذ دراسو ما حدود في فقط تكوف اسوؼ و لمنصوص لمنص الصرفي التحميؿ -4
  الصرؼ عمـ في ودروس مبادئ مف المرحمة تمؾ

 التالميذ دراسو ما حدود في فقط يكوف واسوؼ لمنص(  النحوي)  التركيبي التحميؿ  -5
 نحوية وتراكيب قواعد مف المرحمة تمؾ إلي

 ، بو الموجودة واألاساليب ورموزه النص صور درااسة خالؿ مف لمنص الداللي التحميؿ  -6
 أىـ تحديد عمي عالوة ، الداخمية النص مواسيقي في وأثرىا البديعية المحاسناتو 

 . النص في الصورة تشكيؿ عناصر

 أاسس عمي قائمة أحكاماً  تكوف أف بشرط وكاتبو النص عمي األحكاـ ببعض الخروج -7
 .  اسميمة تحميمية نقدية

 عداديإلا الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ ميارات:  ثانياً 
 -: ياالدب التذوؽ مفيـو:  أوال

 يقتصر كاف حيث ؛ىاألخر  الكممات مف ككثير مادي أصؿ ذات"  الذوؽ"  كممة        
 مف اإلناساف يدركو ما عمي – أيضا – تطمؽ أصبحت ثـ فقط، والشراب الطعاـ عمي ااستخداميا

 ( . 2ص ، 4005 عوض، إبراىيـ.) ووجدانو بعقمو يدركو ما ثـ ىاألخر  حوااسو خالؿ
 خواص بيا نميز التي الحااسة بمعني المغوي المعجـ في"  الذوؽ"  كممة وردت وقد        
 والفف األدب وفي ، الماساف ومركزه ، الفـ في الحاسي الجياز بوااسطة الطعمية األجاساـ
 أو الفكر آثار مف أثر في النظر عند انقباضيا أو النفس انباساط عنيا يصدر حااسة
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 بعد مرة ذاؽ" :  تذوؽ"  و بنقده خبير ، لو فّيامة لمشعر لذوؽا حاسف ىو: ويقاؿ العاطفة
 ( . 349 ، 2915 ، الواسيط المعجـ. ) مرة

 فيناؾ ممحوظاً  تعددا األدبي التذوؽ تعريفات تعددت التربوي األدبي االصطالح وفي      
 وااستجابة تأثرية حالة أنو يري مف وىناؾ بيا، مزودا اإلناساف يولد ممكة أنو يري مف

 خبرة أنو يري مف وىناؾ األدبي، العمؿ لعناصر دقيؽ فيـ أنو يري مف وىناؾ وجدانية،
 . األدبي العمؿ عمي حكـ انو يري مف وىناؾ جمالية، تأممية

 وأدبي لغوي نشاط:  بأنو الحالي البحث في إجرائياً  األدبي التذوؽ تعريؼ ويمكف 
 الثالث الصؼ تالميذ بو يقـو الجمالي والحس المغوي، االاستعداد عمي يعتمد مقصود

 مواطف ؾاإدر  بغية ؛ عمييـ المقررة األدبية النصوص مف نص ألي ااستجابة عداديإلا
 تقاس معيارية ميارية ااستجابات إلي بتحميمو النشاط ىذا قياس ويمكف فيو الجماؿ
 . األدبي التذوؽ اختبار في التالميذ عمييا يحصؿ التي بالدرجة
 : األدبي التذوؽ بتنمية يةالعنا أىمية:  رابعاً 

 وليس نافمة أنو عمي إليو وينظروف الترؼ، أمور مف التذوؽ أف الناس بعض يظف       
 ذلؾ يؤكد كما تماماً  ذلؾ مف النقيض عمي الحقيقة ولكف الحياة، في أاسااسي شئ أنو عمي
 اعواالاستمت الكوف جماؿ وتذوؽ العممي التفكير عمي القدرة إف"  بقولو طعيمة رشدي
 وااستمتاعو شخصيتو لتكامؿ وضرورياف فرد كؿ حياة في أاسااسياف أمراف األدبية بالفنوف
 بيما تقاس أو فقط وتكنولوجيا عمـ الحديثة الحضارة أف يتصور مف ومخطئ بأدميتو،
 بو وااستمتاعو لمفف شعبيا تذوؽ بمدي تقاس بيما تقاس كما الحديثة فالحضارة فحاسب،
بداعو  ( 224ص ، 2991 ، وطعيم رشدي". ) لو وا 
 بتنمية ينتيي قد األدب تدريس إف القوؿ فيمكف األدبي التذوؽ عف الحديث وعند        
 ىذه مثؿ مف ذلؾ غير أو فييا، المرغوب الخمقية القيـ أو التالميذ عند القومي الشعور
 لمعواطؼ والصحيحة الاسريعة لالاستجابة وقدرتيـ تذوقيـ تنمية بدوف ولكف ، األىداؼ

 طعيمو رشدي.)قميالً  إال إلييـ بالناسبة األدب يعني ال اسوؼ النص في الممثمة مثارةال
 ( .312 ص ، 4002 ، الشعبي ومحمد
 تذوؽ القدرة: األدبية النصوص تدريس أىداؼ أىـ مف أف عامر الديف فخر ويشير       
دراؾ جادة األدبي، النص جماليات وا   األفؽ اسيعوتو  المعني، وتمثيؿ الشعر قرض الطالب وا 
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فاساح عنده، الاسميـ الذوؽ وتنمية لديو، الثقافي  عف يعمنوا كي الموىوبيف أماـ المجاؿ وا 
 .  منواليا عمي والناسج ومحاكاتيا األدبية مواىبيـ

 ألفكاره الطالب لتيذيب واسيمة األدبي فالتذوؽ ،(220 ص ،4000 عامر، الديف فخر)
 األفكار جيد بيف التمييز مف تمكينوو  المتمقي، بذوؽ االرتقاء خالؿ مف وتناسيقيا،
 ( .  21 ص ،4000 ، شعباف ربيع. )ورديئيا
 معيار الطالب ىلد يتكوف أف ىإل األدبي التذوؽ ميارات عمي التدريب ويؤدي       
 يصدر أف خالليا مف يتمكف األدبي، التذوؽ في متقدمة مرحمة ىإل بو وينتقؿ ، تذوقي
 .(205 ص ، 4002 ، محرز فتحي. )يطالعيا التي النصوص رداءة أو بجودة أحكاماً 

 وااستخداـ البرامج ببناء التربوية البحوث عنيت فقد األدبي التذوؽ ألىمية ونظراً          
 مياراتو تنمية أجؿ مف المتنوعة التدرياسية واالاستراتيجيات والمداخؿ واألنشطة األاساليب

 ىدؼ بحث مف( Gunther M 2000) أجراه ما:  ومنيا التدرياسية، المراحؿ مختمؼ في
 وقد األدبي، التذوؽ تنمية أجؿ مف األدبية لمنصوص النقدي التحميؿ نشاط ااستخداـ ىإل

 وأوصي األدبي، التذوؽ تنمية في الماستخدـ النشاط فاعمية عف البحث نتائج أاسفرت
 كما بالفاعمية، تتصؼ ألنيا ؛ األدب تدريس في األنشطة بااستخداـ باالىتماـ البحث

 .األدبية لمفنوف المتنوعة القراءة إلي التالميذ توجيو بضرورة وصيأ
 خالؿ مف األدبي التذوؽ ميارات بتنمية واالبحاث الدرااسات مف العديد اىتمت وقد       

 وليد)   وبحث ،(Larry R . 2001)  بحث:  ومنيا المتعددة اإلاستراتيجيات لبعض إاستخداميا
 الخالؽ، عبد مختار) ودرااسة ،(4004 بكر، أبو ؼالمطي عبد) بحث ،(4002 الكندري،
 صالح وائؿ)  ودرااسة ،(4003 جاد، محمد) وبحث ،(4003 عمي، رقية) ودرااسة ،(4004
 اسماح) ودرااسة  ،(4002 الميني، أحمد) ودرااسة ،(4002 العدؿ، بدر)  وبحث ،(  ـ4004
 وبحث ،(4001 بصؿ، اسموي) وبحث ،(4002 العابدي، أحمد)  بحث و ،(4002 ، منصور

 وبحث ،(4020 ، أحمد صفاء) بحث و ،(4009 بدوي، اسمر)  وبحث ،( 4009 بكر، أميف)
 ( . 4024 ، بدوي ىشاـ) وبحث( 4022 أاسامة، ىاني)

 :  األدبي التذوؽ ميارات تنمية أاسس:  خاماساً 
 لدي األدبي التذوؽ ميارات تنمية عند مراعاتيا يجب التي ألاسسا بعض ىناؾ        
 :ومنيا ،الطالب
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 يكوف ىحت بالنص تعريفيـ طريؽ عف الطالب ىلد وجدانية معرفية خمفية توفير  -1
 . واىتماـ وبانتباه شغؼ في لو ااستقباليـ

 وفاعميتيـ، حمااسيـ ىإل ذلؾ يؤدي حيث ورغباتيـ، الطالب بميوؿ االىتماـ ضرورة  -2
بداء الطالب تييئة بعد النص تحميؿ يتـ بأف وذلؾ  المناقشة خالؿ مف فاعميتيـ وا 

 . النص ومعايشة والمشاركة

 وىذا ،والتوجي عمي المعمـ دور يقتصر وأف بحرية، لممشاركة لمطالب الفرصة إتاحة  -3
 . اسمبياً  متمقياً  الطالب يجعؿ الذي لمتدريس التقميدي األاسموب ضوء في يتـ ال

 ياستل دقيقة أحكاماً  طالبو مع المعمـ إلييا ينتيي التي الفنية األحكاـ تكوف أف  -4
 . التحديد يعوزىا شائعة وجمالً  عامة عبارات

 دوف حائالً  الكراىية عاطفة تقؼ ال ىحت الوئاـ روح وطالبو المعمـ بيف تشيع أف  -5
 . إلييـ المعمـ يقدمو لما ااستجابتيـ أو ، الطالب تذوؽ

ثارة طالبو تحفيز عمي المعمـ يعمؿ أف  -6  تبادؿ عمي وياساعد ، بينيـ فيما التنافس وا 
 . بينيـ فيما النظر وجيات

  تذليميا عمي والعمؿ النص تذوؽ دوف حائالً  تقؼ التي والعقبات لممشكالت يتنبو أف  -7

 الناقة محمود) .وحاجتيـ ونموىـ الطالب ميوؿ حاسب التدريس ااستراتيجيات تنوع ضرورة  -8
 .( 2919 وآخروف، خاطر رشدي محمود)،(322 ص ،2995 وآخروف،

 الباحث فإف األدبي، التذوؽ ميارات تنمية ألاسس عرض مف اسبؽ ما ضوء وفي          
 ، اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ ميارات تنمية عند األاسس ىذه مف اسيفيد
 .   المقترح البرنامج أاسس ضمف وضعيا اسيتـ حيث

 : األدبي التذوؽ ميارات:  اساداساً 
 الصؼ لتالميذ المنااسبة األدبي لتذوؽا ميارات بعض تنمية البحث أىداؼ أحد كاف لما        
 طعيمة، رشدي) توصؿ أف فما الميارات تمؾ تحديد الميـ مف كاف فقد اإلعدادي، الثالث
 مفتتحاً  باتت ميارة وثالثيف ىإحد عمي اشتممت األدبي التذوؽ بميارات قائمة ىإل( 2922
 : يمي فيما ذلؾ توضيح ويمكف التعميمية المراحؿ مختمؼ في أخري بحوث مف لكثير

 المرحمة لطالب المنااسبة األدبي التذوؽ لميارات عوض عبده أحمد تصنيؼ        
 ويندرج األدبي النص تحميؿ ميارات: األوؿ القاسـ: ىما قاسميف في جاءت حيث الثانوية
 : وىي محاور أربعة تحتو
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 . البالغية العناصر بتحميؿ خاصة ميارات:  األوؿ المحور -1

 . والبالغية النحوية العالقات بتحميؿ خاصة اراتمي:  الثاني المحور  -2

 . المغوية التراكيب بتجميؿ خاصة ميارات:  الثالث المحور  -3

 ، األاسموبي بالتحميؿ خاصة ميارات:  الرابع المحور  -4

 أربعة تحتو ويندرج والتقويـ حكـوال والنقد الفيـ ميارات تناوؿ فقد الثاني القاسـ أما       
 : وىي محاور

 . الشعورية التجربة بعناصر خاصة ميارات:  األوؿ المحور -1

 . النص بفيـ خاصة ميارات:  الثاني المحور  -2

 . المعاني بإدراؾ خاصة ميارات:  الثالث المحور  -3

 عوض، إحمد.) األدبي النص في والتقويـ بالنقد خاصة ميارات:  الرابع المحور -4
 ( .424 – 222 ص ، 2994

 في جاءت والتي األدبي التذوؽ لميارات الباز العظيـ عبد خالد تصنيؼ وكذلؾ        
 التذوؽ لميارات ماستويات تحديد يراع لـ التصنيؼ ىذا أف ويالحظ عامة، ميارة أربعيف
 وىذا منيا، ألي توضيح دونما ماستويات عدة يشمؿ عاـ، طارإ في جاءت بؿ األدبي
 وفي التالميذ، أجاد أيف يعرؼ فال كذلؾ، التعميـ مف ما درجة عمي قيااسيا يجعؿ التعميـ

 الدرااسات بعض تداركتو ما وىو يتحاسنوا، لـ أو تحاسنوا األدبي التذوؽ مف ماستوي أي
 ( .2995 العظيـ، عبد خالد. ) الالحقة
 التذوؽ بميارات قائمة إلي( 4000 ،ىمصطف اسعيد) درااسة توصمت حيف في       
 التذوؽ لميارات الباحث تحديد خالؿ مف الثانوي، األوؿ الصؼ لطالب المنااسبة األدبي
 ومف ميارة وثالثوف خمس وبمغت ، درااستو ىعم الاسابقة الدرااسات حددتيا التي األدبي
 : الميارات ىذه

 . معيف بيت ىإل معني األبيات أقرب اختيار -

 . األبيات عنيا تعبر التي األاسااسية الفكرة ااستخراج -

 . لمكممات الصحيح المرادؼ اختيار -

 . األدبي العمؿ في الكممة ياراخت داللة توضيح -

 . األديب ىعم الماسيطرة العاطفة نوع تحديد -

 . الخيالي والتعبير الحقيقي التعبير بيف التمييز -
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 . راسمتيا التي والشخصية الشعرية الصورة بيف الربط -

 . المعني حيث مف الواقع إلي األدبية األعماؿ أقرب اختيار -

 . يةتنازل بطريقة جودتيا حاسب األبيات ترتيب -

 . النص مف الغرض مع تتنااسب ال التي الكممة ااستخراج -

 . النص مف الجمالية الصور ااستخراج -

 . األديب ثقافة جوانب أحد تحديد -

 . االجتماعية البيئة مف الماستوحاة األلفاظ تحديد -

 . األدبي العمؿ في الموجودة االجتماعية القيـ تحديد -

 المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة ىلإ( 4002 ،يالكندر  وليد) بحث وتوصؿ         
 : وىي محاور ثالثة ىإل تقاسيميا تـ الثانوي األوؿ الصؼ لطالب

 : مياراتو ومف والخياؿ، الشعورية التجربة صدؽ محور  -1

 . األدبي العمؿ في النفاسية الحركة إدراؾ -

 . النفاسي والجو الكممة بيف التنااسب إدراؾ -

 : مياراتو ومف والمعاني، الفكر جماؿ محور -2

 . فكرىا حاسب وحدات ىإل القصيدة تقاسيـ عمي القدرة -

 .الشاعر بأحااسيس الشعرية الصورة ارتباط مدي تحديد -

 :  مياراتو ومف األاسموب، وجماؿ المفظية التجربة صدؽ محور -3

 .واحد موضوع في أكثر أو قصيدتيف بيف الموازنة -

 . المعني وتمثيؿ اإللقاء في الجودة -

 المغة شعبة لطالب المنااسبة األدبي التذوؽ ميارات شعباف ماىر صنؼ وقد         
 وىذه بو، الخاصة مياراتو منيـ واحد كؿ تضمف محاور أربعة في التربية بكمية العربية
 : ىي المحاور
 . األدبي لمعمؿ الفكري بالمضموف خاصة ميارات:  األوؿ المحور -1

 . باألاسموب خاصة ميارات:  الثاني المحور -2

 وميارات القصيرة، القصة بفف خاصة ميارات وىي نوعية ميارات: لثالثا المحور -3
 بزماف خاصة وميارات الفنية، بالحبكة خاصة وميارات القصة، بشخصيات خاصة
 . بالقيـ خاصة وميارات القصة، ومكاف
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 – 212ص ،4004 شعباف، ماىر.)المقاؿ بفف خاصة ميارات:  الرابع المحور -4
212. ) 

 المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة خاللو مف قدمت بحثاً  عمي ةرقي وأجرت         
 :منيا األدبي التذوؽ ميارات مف است عمي اشتممت اإلعدادي، الثاني الصؼ لتالميذ

 . لمنص الرئياسية الفكرة تحديد -

 . األدبي النص غرض تحديد -

 . لمنص األاسموبية الخصائص تحديد -

 ( .4003 ، عمي رقية. )  عنو يرالتعب وكيفية لمنص النفاسي الجو معرفة -

 الصؼ طالب ىلد األدبي التذوؽ تنمية ااستيدؼ بحثاً  جاد محمد أجري بينما        
 :  منيا األدبي، التذوؽ بميارات قائمة ىإل وتوصؿ ، الثانوي األوؿ

 . النص في األديب ىعم الماسيطرة النفاسية الحالة معرفة -

 . اسيةالرئي الفكرة يتضمف الذي البيت ااستخراج -

 . النص يثيره الذي النفاسي والجو الكممة بيف التنااسب إدراؾ -

 ( .4003 ، جاد محمد.  ) القصيدة في تشيع التي االجتماعية القيـ تحديد -

 معممي تمكف ىمد ىعم التعرؼ ااستيدؼ بحثاً  باسيوني حاسف محمد وأجري        
 المرحمة معممي ىلد اتوافرى الالـز األدبي النص تحميؿ ياراتم مف الثانوية المرحمة
 : وىي محاور ثالث في جاءت طالبيـ لدي األدبي التذوؽ لتنمية الثانوية

 . المعنوي بالجانب خاصة ميارات:  األوؿ المحور -1

 . األاسموب بجانب خاصة ميارات:  الثاني المحور -2

 ، 4003 باسيوني، محمد) الوجداف بجانب خاصة ميارات: الثالث المحور -3
 ( . 253 – 252 ص

 لتالميذ المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة ىإل توصؿ فقد العدؿ بدر بحث أما       
 : ىي الميارات وىذه اإلعدادي وؿأل ا الصؼ

 . األدبي لمنص منااسبة األكثر العنواف تحديد -

 . األديب ىعم الماسيطرة بالعاطفة اإلحاساس -

 . األدبي النص قراءة بعد الذىف ىإل تواردت التي الصور تحديد -

 . األدبي النص في األلفاظ بعض ااستخداـ داللة إدراؾ -



     

 404 

 . األدبي النص في وجود ليا يكوف ال قد جديدة أبعاد إضفاء -

 . األدبي النص قراءة بعد الذىف إلي تواردت التي الفكر تحديد -

 . المختمفة القضايا نحو األديب اتجاه إدراؾ -

 . األدبي النص يتضمنيا التي القضايا نحو اتجاه تكويف -

 بدر. )األدبي بالنص وردت التي األحداث أو الشخصيات، بعض صور تخيؿ -
 .(4002 العدؿ،

 لطالب المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة منصور اسماح بحث قدـ حيف في        
 : منيا ميارة، عشريف عددىا بمغ الفني، الثانوي األوؿ الصؼ

 . رآخ نص مف معيف بيت ىإل معني األبيات أقرب تحديد -

 . األبيات في لمشاعر النفاسي لمجو الكممة مالئمة مدي تحديد -

 . نفاسو الشاعر بيا يصؼ التي الصفات تحديد -

 . الشاعر أحااسيس عف معبر عنواف اختيار -

 . بالنص الموجودة القيـ ااستخراج -

 . النص مف األدبي الغرض تحديد -

 .(4002 ، منصور اسماح. ) لمنص الموضوعية الوحدة تحديد -

 المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة ىإل التوصؿ تـ بكر أبو أميف بحث وفي         
 :الميارات ىذه مف ميارة، عشريف عددىا بمغ الثانوي، األوؿ الصؼ لطالب

 .األدبي النص في والفرعية الرئياسية الفكر تحديد -

 . واحد موضوع في أدبييف عمميف بيف الموازنة -

  (4009 بكر، أبو أميف).األدبي النص في ألبياتا إيقاع في الجماؿ مواطف إدراؾ -

 لطالب المنااسبة األدبي التذوؽ بميارات قائمة إلي بدوي اسمر بحث توصؿ كما       
 : الميارات ىذه مف ، ميارة عشريف عددىا بمغ الثانوي، األوؿ الصؼ

 . األدبي عممو إنشاء إلي الشاعر دعت التي الظروؼ يفيـ -

 . األدبي العمؿ في النفاسي والجو ةالكمم بيف التنااسب يدرؾ -

 . الجمالية التعبيرات في رأيو يوضح -

 . لمنص الكمي المعني يدرؾ -

 . اآلخريف بيا يصؼ أو نفاسو الشاعر بيا يصؼ التي الصفات ياستخرج -
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 . النص في الرئياسية الفكرة يتضمف الذي البيت ياستخرج -

 . أجود أييما وتوضيح واحد غرض في نصيف بيف يوازف -

 التجزيبية ًإجزاءاتو لبحجا أدًات

 : اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة األدبي التذوؽ ميارات قائمة تحديد:  أوالً 
 :  القائمة مف اليدؼ تحديد  -1

 الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة األدبي التذوؽ ميارات تحديد االاستبانة ىدؼ      
 .  قيااسيا يمكف التي اإلعدادي
 : مةالقائ اشتقاؽ مصادر -2

 المنااسبة الميارات تحديد يمكف ىحت األدبي؛ التذوؽ ميارات اشتقاؽ مصادر تنوعت
 : اآلتي في المصادر تمؾ تحديد ويمكف البحث، عينة لتالميذ

 .الميارات تمؾ عمي الحصوؿ مصادر أىـ مف فيي األدبية، النصوص تدريس أىداؼ – أ
 األدبي والتذوؽ العربية لمغةا تدريس طرؽ تناولت التي األدبيات ىعم اإلطالع – ب

 .  ومياراتو
 والدرااسات البحوث ىإل الرجوع تـ حيث: الاسابقة والبحوث الدرااسات ىعم اإلطالع – ج

 اإلفادة وتـ وقيااسيا وتصنيفيا، وتنميتيا، وتصنيفيا، األدبي التذوؽ ميارات تناولت التي
 .   دادياإلع الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة الميارات تحديد في منيا
 : لمقائمة األولية الصورة -3

 ، األدبي التذوؽ ميارات لقائمة األولية الصورة وضع تـ الاسابقة المصادر خالؿ مف
 اليدؼ توضيح مع المحكميف ىإل القائمة توجيو وتـ لقيااسو، البحث ىدؼ ما وتحديد
 25 ىعم اشتممت التي مكوناتيا عرض تـ ذلؾ بعد ثـ الميمة، التعميمات وتوضيح منيا،
 التجربة مجاؿ والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ) وىي محاور ثالثة في ميارة
 ( . المفظية التجربة ومجاؿ الفكرية
 : القائمة ضبط -4

 األدبي التذوؽ ميارات لقائمة النيائية الصورة ىإل الوصوؿ الخطوة ىذه ىدفت       
 القائمة صدؽ مف التأكد ـت ذلؾ ولتحقيؽ اإلعدادي، الثالث الصؼ لتالميذ المنااسبة
 عددىـ بمغ وقد العربية، المغة مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف عدد ىعم وعرضيا
 :  يأتي فيما رأييـ إبداء منيـ وطمب محكميف، ثمانية
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 .الذكر الاسالفة الرئياسة الثالثة لممحاور الميارات انتماء -

 . اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ الميارة منااسبة مدي -

 . ميارة أي تعديؿ أو إضافة أو ؼحذ  -

 :  القائمة عمي التحكيـ نتائج  -5

 : اآلتي عمي التحكيـ نتائج أاسفرت          
  اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ الثالثة بمحاورىا القائمة صالحية عمي المحكموف أجمع -

 ةالصياغ في ميارات 2 وتعديؿ ميارات 20 حذؼ األوؿ لممحور بالناسبة المحكميف رأي -
 . فقط ميارات 1 المحور ذلؾ ميارات لتصبح المغوية

 لتصبح لغوياً  ميارات 2 صياغة وتعديؿ ميارات 2 حذؼ الثاني لممحور وبالناسبة -
 . فقط ميارات 1 المحور ميارات

 لتصبح لغوياً  ميارات 3 صياغة وتعديؿ ميارات 2 حذؼ الثالث لممحور وبالناسبة -
 . فقط ميارات 2 المحور ميارات

 :  لمقائمة النيائية الصورة -6

 قاـ األولية، صورتيا في القائمة في المتضمنة األدبي التذوؽ ميارات عمي التحكيـ بعد
 القائمة وأصبحت وتوجيياتيـ، المحكميف آراء ضوء في المطموبة التعديالت بإجراء الباحث
)  الثاني المحور ويتضمف ميارات،( 1) األوؿ المحور يتضمف: محاور ثالثة عمي تشتمؿ

 : كاآلتي. ميارات(  2)  الثالث المحور ويتضمف ميارات،(  1
  والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ -2

  األديب عمي الماسيطرة العاطفة ىعم التمميذ يتعرؼ أف -2

 . النص مف الجماؿ مواطف التمميذ ياستخرج أف -4

  الخيالية الصورة حيث مف الشعر مف الجيد التمميذ يختار أف -3

  المضموف حيث مف ىأخر  وفكرة فكرة بيف التمميذ يقارف فأ -2

  األدبي النص غرض التمميذ ياستنتج أف -5

  واأللفاظ الصور في العاطفة أثر التمميذ يوضح أف -2

  العاطفة عمي داللة الفقرات أو األبيات أقرب ىعم التمميذ عرؼتي أف -2

 . األديب تجربة عف التمميذ يعبر أف -1
 (  والمعاني األفكار جماؿ)  الفكرية جربةالت مجاؿ -4 
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  آخر نص مف معيف بيت ىإل ىمعن األبيات أقرب التمميذ يحدد أف -2

  الفكرة تدعـ التي والوجدانية العقمية األدلة التمميذ ياستخرج أف -4

  لمنص الموضوعية الوحدة ىعم التمميذ يتعرؼ أف -3

  األبيات حوليا تدور التي الرئياسية الفكر التمميذ يحدد أف -2

  لألبيات المنااسب العنواف التمميذ يختار أف -5

  معبرة أدبية عبارات في األبيات التمميذ يشرح أف -2

 اآلخريف بيا الشاعر يصؼ التي الصفات التمميذ يوضح أف -2

 بالنص الموجودة القيـ التمميذ ياستخرج أف -1

  اسيقيوالمو  واألاساليب األلفاظ)  المفظية التجربة مجاؿ -3

 األلفاظ بعض تكرار داللة التمميذ يحدد أف -2

  لمنص األاسموبية الخصائص التمميذ يعرؼ أف -4

  األدبي العمؿ في معينة بألفاظ التعبير قيمة التمميذ ياستنتج أف -3

 المجازي والتعبير الحقيقي التعبير بيف التمميذ يميز أف -2

 مةلمكم الصرفية البنية داللة التمميذ يحدد أف -5

  النص في لمكممة والمغوي المعجمي المعني التمميذ يحدد أف -2

  والتأخير لمتقديـ الداللية الوظيفة التمميذ يحدد أف -2
 : المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية ضوء في التجريبية المعالجة مادة إعداد:  ثالثاً 

)           الثاني يالدرااس الفصؿ في األدبية النصوص دروس بصوغ الباحث قاـ        
 خطواتيا ووفؽ المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية ضوء في( ـ4025 – ـ4022
  المعمـ ودليؿ التمميذ كتاب إعداد في والمتمثمة الثاني، الفصؿ في اسمفاً  المحددة اإلجرائية
 الثالث الصؼ تالميذ عمي المقررة األدبية النصوص لتدريس التمميذ كتاب إعداد -1

 اإلجرائية لمخطوات وفقاً  األربعة وحداتيا في الثاني الدرااسي الفصؿ في اإلعدادي
 عممية مرت وقد األربعة، ماستوياتيا في المغوي النص بنية تحميؿ إلاستراتيجية

 : اآلتية بالخطوات اإلعداد

 النصوص مقرر تدريس في الوزارة مف الموضوعة التدرياسية بالخطة االلتزاـ – أ
 . الثاني الدرااسي الفصؿ في اإلعدادي الثالث لصؼا تالميذ عمي المقررة األدبية
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 ، الثاني الدرااسي الفصؿ في المقرر في فقط األدبية النصوص دروس تحديد – ب
 . فقط(  نصيف)  دراسيف عمي وحدة كؿ تشتمؿ وحدات أربعة في وصوغيا

 التدريس عممية أثناء التالميذ يتبعيا أف يجب التي التوجييات بعض تقديـ – ج
 قياميـ ضرورة إلي واالنتباه درس، كؿ شرح في الباحث متابعة عمي ترتكز والتي
 الذىني والعصؼ األدب دوائر مجموعات في – المعمـ توجييات ضوء في –

 باإلجابة ومطالبتيـ ، األربعة ماستوياتيا في األدبية النصوص بنية بتحميؿ الموجو
 المجموعات عمؿ في ئيـزمال  مع والتفاعؿ درس لكؿ المصاحبة األنشطة عمي

جابة ، والعرض والتحميؿ  بكؿ المتعمقة التعميمات جميع وتنفيذ ، التقويـ أاسئمة وا 
 . درس
 خطوات وفؽ األربع الوحدات في األدبية النصوص دروس صياغة إعادة – و

 بعد وىي الثاني الفصؿ في اسابقاً  المذكورة المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية
 :  الدروس مف درس لكؿ اإلجرائية األىداؼ صياغة

 ( .باألديب التعريؼ) النص وكاتب عنواف تحميؿ   -1

 . والفرعية الرئياسية وفكرتو النص موضوع تحميؿ  -2

 في يقدـ اسوؼ الباحث أف عمي التأكيد بالذكر وجدير لمنص الصوتي التحميؿ -3
 حميميات وكيفية الصوتية لمبنية مباسطاً  عرضاً  التمميذ كتاب في التمييدية الحصص

 األدبية النصوص تحميؿ في لماساعدتيـ المرحمة تمؾ تالميذ مع يتنااسب فيما
 . اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ عمي المقررة

 التالميذ دراسو ما حدود في فقط تكوف واسوؼ لمنصوص لمنص الصرفي التحميؿ -4
  الصرؼ عمـ في ودروس مبادئ مف المرحمة تمؾ إلي

 التالميذ دراسو ما حدود في فقط يكوف واسوؼ منصل( النحوي) التركيبي التحميؿ  -5
 نحوية وتراكيب قواعد مف المرحمة تمؾ إلي

 الموجودة واألاساليب ورموزه النص صور درااسة خالؿ مف لمنص الداللي التحميؿ  -6
 تحديد عمي عالوة الداخمية، النص مواسيقي في وأثرىا البديعية والمحاسنات بو،
 . النص في الصورة تشكيؿ عناصر أىـ

 عمي قائمة أحكاماً  تكوف أف بشرط وكاتبو النص عمي األحكاـ ببعض الخروج -7
 .  اسميمة تحميمية نقدية أاسس
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 التالميذ أدوار وتوزيع األدب دوائر مجموعات عمؿ خالؿ مف الخطوات تمؾ وتتـ         
 الداخمي التقييـ ىإل نتقاؿال ا ثـ المعمـ قبؿ مف الموجية الذىني العصؼ أاسئمة ضوء وفي

 يالئـ بما الدروس مف درس كؿ ىعم المتنوعة األنشطة مف مجموعة في والمتمثؿ
 .  المحددة األىداؼ
 النص بنية تحميؿ ضوء في األدبية النصوص لمعالجة وفقاً  المعمـ دليؿ إعداد  -2

 . المغوي

 تدريس مف تحقيقيا المرجو األىداؼ عمي العربية المغة معمـ اطالع إلي المعمـ دليؿ ىدؼ
 المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية خطوات ضوء في تدرياسيا وخطوات األربع، تالوحدا

 وأاساليب واألنشطة درس، كؿ في الماستخدمة التعميمية الواسائؿ وكذلؾ المحددة، اإلجرائية
 . المنااسبة التقويـ
 الاسموكية واألىداؼ العامة، األىداؼ وحدد المدراسي، الكتاب بفحص الباحث قاـ وقد -

 كيفية في منيا لإلفادة الاسابقة والدرااسات األدبيات خالؿ مف الوحدات تدريس مف
 : اآلتية العناصر عمي الدليؿ اشتمؿ وقد ، المعمـ دليؿ إعداد

 . الدليؿ إعداد مف اليدؼ – ج.      لمعمـ دليؿ أىمية – ب.         مقدمة – أ
 األربع الوحدات لتدريس الزمنية التدرياسية الخطة – د 

 : البحث مجموعة لتالميذ األدبي التذوؽ اختبار إعداد : رابعاً 
 : اآلتية اإلجراءات وفؽ األدبي التذوؽ اختبار إعداد مرً     

 : االختبار مف اليدؼ تحديد -1

 لميارات اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ تمكف ىمد قياس ىإل االختبار ىذا ييدؼ
 ميارات قائمة خالؿ مف إلييا توصؿال تـً  والتي ليـ، والالزمة المنااسبة األدبي التذوؽ
 . اسابقاً  إجراءاتيا عرض تـ والتي النيائية صورتيا في ماسبقاً  المعدة األدبي التذوؽ
 : االختبار محتوي وصؼ  -2

(  43)  قياس عمي اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ اختبار اشتمؿ        
 . متعدد مف الختيارا أاسئمة نوع مف مفردة(  43)  في تمثمت ميارةً 
 :األدبي التذوؽ اختبار مواصفات جدوؿ إعداد -3
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 عمي يشتمؿ والذي األدبي، التذوؽ اختبار مواصفات جدوؿ بإعداد الباحث قاـ 
 ، الميارات تمؾ تقيس التي المفردات وعدد الخاصة، مياراتو محور لكؿ ثالثة، محاور
 . ذلؾ اآلتي الجدوؿ ويوضح الناسبية، وأوزانو
 .  اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ األدبي التذوؽ اختبار مواصفات( 2) رقـ جدوؿ       

 الوزن النسبي عدد المفردات      عدد المهارات المحور

مجال صدق التجربة  -
 الشعورية والخيال .

          8                       8   88,78  % 

مجال التجربة الفكرية)جمال -
 األفكار والمعاني(

          8            8   88,78    % 

مجال التجربة اللفظية)األلفاظ  -
 واألساليب والموسيقي (

         8           8          
87,73    % 

 الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ: ) األوؿ المحور أف الاسابؽ الجدوؿ مف يتضح 
 مف ميارة لكؿ مفردة إعداد تـ حيث%( 21,32) بناسبة مفردات( 1) عمي حصؿ( .والخياؿ
 جماؿ) الفكرية التجربة مجاؿ: ) الثاني المحور أما.  المحور ىذا في األدبي التذوؽ ميارات
 لكؿ مفردة إعداد تـ حيث%( 21,32) بناسبة مفردات( 1) عمي حصؿ فقد( والمعاني األفكار
 المفظية التجربة اؿمج) الثالث المحور أما.  المحور ىذا في األدبي التذوؽ ميارات مف ميارة

 إعداد تـ حيث%( 23,30) بناسبة مفردات( 2) بػ تمثيمو تـ فقد( والمواسيقي واألاساليب األلفاظ)
 المحور ىذا في األدبي التذوؽ ميارات مف ميارة لكؿ مفردة
 : االختبار مفردات صياغة –

 نوع مف مفردة( 43) االختبار تضمف حيث االختبار مفردات بصوغ الباحث قاـ        
 المحاور لتغطية المفردات تنويع تـ حيث بدائؿ( 2) مفردة لكؿ وجعؿ متعدد، مف االختيار
 . رئياسي اسؤاؿ وكؿ نص كؿ في الاسابقة

 :   المحكميف عمي لالختبار األولية الصورة عرض – 5
 مف مجموعة عمي بعرضيا قاـ لالختبار األولية الصورة إعداد مف الباحث انتيي أف بعد    

 محكميف( 1) وعددىـ العربية المغة تدريس وطرؽ مناىج مجاؿ في المتخصصيف فالمحكمي
 المنااسبة األدبي التذوؽ ميارات لقياس االختبار صالحية ىمد حوؿ آرائيـ تعًرؼ بيدؼ

 : يأتي ما ضوء في وذلؾ اإلعدادي، الثالث الصؼ لتالميذ والالزمة
 . المقياسة لمميارة مفردة كؿ منااسبة -

 . اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ ىلماستو  ةمفرد كؿ منااسبة -
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 . االختبار لمفردات المغوية والدقة العممية الاسالمة -

 . التعديؿ أو اإلضافة أو بالحذؼ أخري مقترحات وأية -

 المفردات مقدمة صياغة في التعديالت بعض إجراء ضرورة ىإل المحكموف أشار وقد   
 :  يمي كما وىي وبدائميا

  عشر والتااسع عشر والثاني والثامف والرابع الثاني الاسؤاؿ صياغة تعديؿ -

 . والعشريف والثالث والثاني عشر والحادي الاسابع الاسؤاؿ بدائؿ تعديؿ -

 : األدبي التذوؽ الختبار االاستطالعي التطبيؽ – 6
 ثالثوف عددىا ااستطالعية عينة ىعم األدبي التذوؽ اختبار بتطبيؽ الباحث قاـ      
/  2 الاسبت بتاريخ اإلعدادية حماد بني بمدراسة اإلعدادي الثالث ؼالص تالميذ مف تمميذاً 

 وثباتو وصدقو االختبار زمف تحديد بيدؼ وذلؾ الثاني، الدرااسي الفصؿ في ـ4025/  3
 .  لممفردات والتمييز والصعوبة، الاسيولة ومعامالت

 : االختبار تطبيؽ زمف – أ
 ااستغرقت حيث لمتعميمات دقائؽ( 5)و دقيقة( 25) االختبار تطبيؽ زمف ااستغرؽ     
 . دقيقة( 55) تمميذ آخر إجابة وااستغرقت دقيقة،( 35) تمميذ أوؿ إجابة
 : خالؿ مف االختبار صدؽ ىعم الحصوؿ تـ: االختبار صدؽ حاساب – ب
 :  المحتوي صدؽ – 2   

 مدي بو ويقصد ، المحتوي صدؽ عمي االختبار صدؽ تحديد في الباحث اعتمد        
 .(422 ، ـ4002 ، عالـ صالح. ) كافياً  تمثيالً  المحؾ لماسموؾ االختبار مفردات ؿتمثي

 تـ لالختبار، مواصفات جدوؿ إعداد خالؿ مف االختبار في ذلؾ مراعاة تـ وقد       
 تـ وقد العربية، المغة تعميـ مجاؿ في المتخصصيف المحكميف مف مجموعة عمي عرضو
 . آرئيـ ضوء في االختبار تعديؿ

  :  الطرفية المقارنة صدؽ – 4
  في اػوالدني العميا المجموعتيف طالب بيف المقارنة فيو تـ الصدؽ مف النوع ىذا وفي       
 التالي جدوؿ ويوضح  SPSS , V . 10 برنامج بوااسطة األدبي التذوؽ اختبار عمي درجاتيـ رتب
  االختبار نتائج
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 ( 4) جدوؿ                                         
 اختبار في والدنيا العميا االمجموعتيف بيف الطرفية لممقارنة( وتني ماف) اختبار نتائج

 . األدبي التذوؽ
مستوي  قيمة ت ع م ن المجموعة

 الداللة
نوع 
 الداللة

 داله   ,333 78,59 ,77 7, 78   73    العليا  

 ,75 :,58 73     الدنيا  

 في والدنيا العميا المجموعتيف بيف إحصائياً  داؿ فرؽ وجود لاسابؽا الجدوؿ مف يتضح      
 عمي داؿ مؤشر أنو كما التمييز عمي االختبار قدرة يؤكد وىذا األدبي، التذوؽ اختبار
 . لالختبار الطرفية المقارنة صدؽ

 : والتمييز الصعوبة معامالت – 3
 ما يتراوح والتمييز( 22,00و 5,00) بيف ما المفردات صعوبة معامالت جاءت وقد      
 . متواسطة درجات وىي( 40,00 و 00 ,23) بيف
 : االختبار ثبات – 2

 . Kuder( ريتشارداسوف كيودرو) معادلة بااستخداـ االختبار ثبات حاساب تـً        

Richardson االختبار ثبات لمعامؿ تقديرية قيمة ىإل التوصؿ ىإل الطريقة ىذه وتيدؼ 
 ـ2999 عالـ، أبو رجاء) صفراً  أو صحيح واحد إما أي ثنائية داتيامفر  درجات تكوف التي
، 232 . ) 

 في الممعنة المفردات حذؼ بعد( 11,00) الحالي االختبار ثبات قيمة ووصمت      
 . االختبار ثبات ىعم يدؿ معامؿ وىو والتمييز الصعوبة
 :  البحث تجربة تطبيؽ إجراءات:  اساداساً 
 التعمـ أداتي في ممثمة التجريبية المعالجة مادة إعداد مف احثالب انتيي أف بعد      

 األدبي التذوؽ اختبار) في ممثمة القياس أداتي مف وكذلؾ( المعمـ ودليؿ التمميذ كتاب)
 المنااسبة التعديالت إجراء وتـً  ،(اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ الكتابي التعبير واختبار

 أصبحت وبذلؾ القياس، ألداتي اإلحصائية الثوابت حاساب تـً  كما األداتيف، مف أداة كؿ في
 تطبيؽ إجراءات وتضمنت لمتطبيؽ، وصالحة جاىزة، القياس وأداتا التجريبية المعالجة مادة
 :  يأتي ما البحث
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 الكمية إدارة مف الموافقة تمت حيث:  البحث تجربة بتطبيؽ الموافقة عمي الحصوؿ -1
 حماد بني مدراسة في بالتطبيؽ الوزارة يؿوك الاسيد ومف ـ،4025/  3/  45 يـو

/ 41/3 يـو اسمطاف محمد بني قطاع التعميمية المنيا إلدارة التابعة اإلعدادية
 .  ـ4025/ 49/3 يـو التعميمية المنيا إدارة مدير ومف ، ـ4025

 اإلعدادي الثالث الصؼ تالميذ مف البحث مجموعة اختيار تـً :  البحث مجموعة -2
 التعميمية المنيا بإدارة اسمطاف محمد بني لقطاع التابعة إلعداديةا حماد بني بمدراسة
 3 فصؿ اإلعدادي الثالث الصؼ فصوؿ مف فصميف بواقع.  تمميذاً ( 92) وقواميا

 الفرؽ ومدي ، التالميذ أعمار البحث مجموعة اختيار في وروعي 2/ 3 و ، 2/
 المتخصصيف معاونةب بالمدراسة التالميذ شئوف مكتب مف ذلؾ تعرؼ تـ وقد بينيـ،

:  ونصؼ 22) بيف تتراوح التالميذ أعمار أف الباحث وجد وقد المدراسة، باسجالت
 وجود عدـ مف الباحث وتأكد ، التالميذ أعمار تقارب عمي يدؿ مما اسنة(  25

 . البحث مجموعة في رااسبيف

 : القياس ألداتي القبمي التطبيؽ  -3

 :  األدبي التذوؽ اختبار -أ

 الضابطة البحث مجموعة ىعم األدبي التذوؽ الختبار القبمي التطبيؽ تـً 
 القياس في المجموعتيف بيف التكافؤ مف لمتأكد ؛4025/ 3/  41 الاسبت يـو والتجريبية
 بيف الفروؽ داللة الختبار" ت" معادلة بااستخداـ التطبيؽ ىذا نتيجة تحميؿ تـً  وقد القبمي،

 :كاآلتي وىي الدرجات متواسطات
 ( 3)  جدوؿ                      

 التكافؤ مف لمتحقؽ األدبي التذوؽ اختبار في(  ت)  اختبار نتائج            
 .القبمي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف بيف                  

مستوي  قيمة ت ع      م     ن   المجموعة
 الداللة

نوع 
 الداللة

 غير دالة 33,:88 8:9,33 56,5: 758,8 88 التجريبية

 888,5 575,8 88 الضابطة

 وىذه( 225,00) المتواسطيف بيف لمفرؽ( ت) قيمة أف الاسابؽ الجدوؿ مف يتضح      
 فرؽ يوجد ال وبالتالي( 02,00) ،(05,00) ىماستو  عند الجدولية القيمة مف أقؿ القيمة
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 تكافؤ عمي دؿي مما والتجريبية الضابطة المجموعتيف درجات متواسطي بيف إحصائياً  داؿ
 القياس في المجموعتيف

 : الماستخدمة اإلحصائية األاساليب:  اسابعاً 
 البرنامج ااستخداـ تـ فروضو صحة مف والتحقؽ البحث، أاسئمة عف لإلجابة      

 األاساليب بعض بااستخداـ ومعالجتيا البحث، نتائج لتحميؿ  SPSS V 10اإلحصائي
 : اآلتية اإلحصائية

  العدد في متاساويتيف غير وعتيفلمجم  T . Test معادلة -1

  المعادلة شكؿ
 . الدرجات بيف لمفروؽ اإلحصائية الداللة لتعًرؼ وذلؾ   

  التابعيف تغيريفالم في الماستقؿ المتغير تأثير حجـ لتقدير:  إيتا مربع -2

 
 ( 4 ت)   =   ايتا

                                        ________________ 
                     الحرية درجات+  4ت                    

 ًتفسيزىا..  تحليليا..  البحج نتائج

 :  وتفاسيرىا وتحميميا البحث نتائج عرض:  أوالً 
 . وتفاسيرىا وتحميميا األوؿ بالفرض الخاصة النتائج عرض -2

 ,05 ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد: " أنو عمي األوؿ الفرض ينص

 الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ درجات متواسطي بيف
 تالميذ لصالح( والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ ميارات في) األدبي التذوؽ

 " . التجريبية المجموعة
 واالنحرافات الحاسابية، المتواسطات حاساب تـً  إحصائياً  الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ

 التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ لدرجات المعيارية
 ... اإلحصائي البرنامج بااستخداـ T . Test( ت)  قيمة حاساب تـً  كما األدبي،

 ( spss . v . 10 ) ، ( 2) جدوؿ ويوضح اإلحصائية، وداللتيا الفروؽ اتجاه لمعرفة وذلؾ
 . إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج
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 ( 2)  جدوؿ
 المجموعتيف تالميذ درجات متواسطات بيف الفروؽ داللة

 وؿأل ا البعد ميارات في األدبي التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة
 ( . والخياؿ الشعورية التجربة صدؽ مجاؿ)

المجموعة  البعد
 الضابطة

المجموعة 
 قيمة التجريبية

 " ت "
مستوي 
 الداللة

 نوع
 لةالدال

 ع م ن ع م ن

 دالة  ,333 96,53 38,5 :,9 88 8,5 8,7 88 األول

 لصالح الفروؽ داللة عمي دليالً  ذلؾ كاف 0 ,05 عف الداللة نوع قؿً  كمما*( 
 . ىاألعم المتواسط

 التجريبية المجموعة تالميذ أداء ماستوي ارتفاع الاسابؽ الجدوؿ نتائج مف يتضح       
 في األدبي التذوؽ الختبار الضابطة المجموعة تالميذ بأداء نةمقار  البعدي القياس في
 لكؿ(  0 ,05) ماستوي عند إحصائياً  داؿ فرؽ وجود ذلؾ ويدعـ ، لمميارات األوؿ البعد
 . ككؿُ  االختبار أبعاد مف بعد

 الفروؽ وجود في الثقة مدي ىإل يشير أنو أي ؛ الفروؽ داللة اختبار( ت) واختبار     
 ، فاـ رشدي. )الفرؽ ىذا حجـ عف النظر بصرؼ ، والتجريبية الضابطة تيفالمجموع بيف

 ( .29:  25 ص ، ـ2992
 معرفة حالة في التابع المتغير عمي الماستقؿ لممتغير األثر حجـ حاساب طرؽ ومف     
 الدليؿ وىي المتغيريف، بيف العالقة قوة حاساب عمي تعتمد طريقة( ت) التائية الناسبة قيمة
 األثر حجـ قياس ويمكف البحث، نتائج عمي التجريبية لممعالجة الفعمي األثر عمي القوي

 : اآلتية المعادلة خالؿ مف إيتا مربع بااستخداـ
  ( 4 ت)             =   ايتا     

                                        ________________ 
       الحرية درجات+  4ت                    

 ( . 222 ص ، ـ4003 ، ماسعد ارض)  
  إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج يوضح التالي والجدوؿ
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 (  5)  جدوؿ                                       
 التابع المتغير في(  التجريبية المعالجة)  الماستقؿ المتغير تأثير حجـ         
  التجربة صدؽ  مجاؿ) وؿأل ا البعد األدبي التذوؽ ميارات)         

 ( ( . والخياؿ الشعورية                                  
 مربع ايتا  قيمة ت    ن         البعد       

 )نسبة داللته ( 
 حجم التأثير

 متوسط    99,33  965,53    88         األول     

 في(  التجريبية ةالمعالج)  الماستقؿ المتغير تأثير حجـ أف الاسابؽ الجدوؿ مف يتضح    
 النتيجة ىذه وتدؿ ، متواسط(  فقط األوؿ البعد في األدبي التذوؽ ميارات)  التابع المتغير

  في الحادث التبايف مف( 55,00) الداللة ناسب أف ىعم
 بنية تحميؿ إاستراتيجية ااستخداـ.  الماستقؿ المتغير إلي بالضرورة يرجع التابع المتغير
 المتغير في تؤثر التجريبية المعالجة أف أي األدبية وصالنص تدريس في األدبي النص
 ( . 0 ,000) ماستوي عند األوؿ الفرض قبوؿ يعني مما الاسابقة الناسب بتمؾ التابع
 األوؿ الفرض نتائج تفاسير : 

 : إلي األوؿ الفرض نتائج تعزي أف يمكف
 تحميؿ عمي والقائـ التمميذ كتاب في خاصة والمتمثمة لمتالميذ المقدمة اإلاستراتيجية اعتماد -

 بأنفاسيـ لممعمومات التالميذ يتوصؿ أف ىعم عمييـ المقررة األدبية النصوص المغوية البنية
 والنحوية والصرفية الصوتية)  المغوية لمبنية األربعة الماستويات في التحميؿ خالؿ مف

 فم والغرض األديب وأاسموب النص وبمنااسبة البعض ببعضيا البنيات وربط( والداللية
 المجموعة لتالميذ ذلؾ توافر وقد إيجابية، أكثر التمميذ ذلؾ جعؿ وقد األدبي، النص

 . الضابطة المجموعة لتالميذ يتوافر لـ بينما التجريبية

 عمؿ قد( األربعة ماستوياتيا في) المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية جراءاتإ ااستخداـ -
 في التحميؿ بأنشطة قياميـ حيث التعميمي الموقؼ في المتعمميف وفاعمية نشاط زيادة عمي

 ومناقشتيـ ، إليو التوصؿ تـً  ما وعرض التحميؿ وعناصر نص كؿ ألفكار طبقاً  مجموعات
 توجيو في التالميذ جيد مف النصوص تمؾ لبنية تحميؿ ألفضؿ لموصوؿ المعروض في

 فرصة إعطائيـ ىإل المتعمميف قبؿ مف اإليجابية والمشاركة الفاعمية تمؾ أدت وقد المعمـ،
 لـ بينما التجريبية المجموعة لتالميذ ذلؾ توافر وقد المقصودة لمنصوص والتذوؽ لمفـ أكبر
 .  الدرجة بنفس الضابطة المجموعة لتالميذ يتوافر
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 بمغة التمميذ كتاب وكتابة تقديـ عمي المشرفيف أاساتذتي توجييات إطار في الباحث حرص -
 األلفاظ ااستخداـ وتجنب اإلعدادي، الثالث الصؼ لتالميذ ومنااسبة ومفيومة، اسيمة،

 في النصوص بنية لتحميؿ والواضح الموجز والعرض التالميذ عمي الغريبة الغامضة
 ومعالجة عرض طريقة جعؿ مما( والداللية والنحوية والصرفية الصوتية) األربعة محاورىا
 ليـ اجتذاباً  أكثر جريبيةالت المجموعة لتالميذ المقدـ التمميذ كتاب في الموجودة النصوص

 . الدرجة بنفس الضابطة المجموعة لتالميذ ذلؾ يتوفر لـ بينما

 بالمعالجة دبيةألا النصوص مقرر تدريس أثناء بأنفاسيـ المتعمميف ثقة زيادة -
 األنشطة خالؿ مف التعميمية العممية في الفاعمة مشاركتيـ كثرة مف والناتج التجريبية
 .  المتنوعة التحميؿ بإجراءات ياـالق في والالصفية الصفية

 . وتفاسيرىا وتحميميا الثاني بالفرض الخاصة النتائج عرض -4

 بيف ,05 ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد: "  أنو عمي األوؿ الفرض ينص
 التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ درجات متواسطي
 ." التجريبية المجموعة تالميذ لصالح( الفكرية التجربة مجاؿ اراتمي في) األدبي

 الحاسابية، المتواسطات حاساب تـً  إحصائياً  الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ لدرجات المعيارية واالنحرافات

 ... اإلحصائي البرنامج بااستخداـ T . Test( ت) قيمة حاساب تـً  كما األدبي، التذوؽ الختبار
 ( spss . v . 10 ) ، جدوؿ ويوضح اإلحصائية، وداللتيا االفروؽ اتجاه لمعرفة وذلؾ 
 . إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج( 2)

 ( 2)  جدوؿ
 المجموعتيف تالميذ درجات متواسطات بيف الفروؽ داللة

 الثاني البعد ميارات في األدبي لتذوؽا الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة
 ( .الفكرية التجربة مجاؿ ميارات في)

المجموعة  البعد
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 قيمة
 ت ""

مستوي 
 الداللة

 نوع
 الداللة

 ع م ن ع م ن

 دالة  ,333 57,56 53.5 :,9 88 5,: 7,:3 88 الثاني

 . ىاألعم المتواسط لصالح الفروؽ داللة عمي دليالً  ذلؾ كاف 0 ,05 عف الداللة نوع قؿً  كمما*( 
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 التجريبية المجموعة تالميذ أداء ماستوي ارتفاع الاسابؽ الجدوؿ نتائج مف يتضح       
 في األدبي التذوؽ الختبار الضابطة المجموعة تالميذ بأداء مقارنة البعدي القياس في
 بعد لكؿ( 0 ,05) ىماستو  عند ئياً إحصا داؿ فرؽ وجود ذلؾ ويدعـ لمميارات، الثاني البعد
 . ككؿُ  االختبار أبعاد مف

 الفروؽ وجود في الثقة ىمد ىإل يشير أنو أي الفروؽ؛ داللة اختبار( ت) واختبار     
 ، فاـ رشدي. )الفرؽ ىذا حجـ عف النظر بصرؼ والتجريبية، الضابطة المجموعتيف بيف

 ( .29:  25 ص ، ـ2992
 معرفة حالة في التابع المتغير عمي الماستقؿ لممتغير ثراأل  حجـ حاساب طرؽ ومف     
 الدليؿ وىي المتغيريف، بيف العالقة قوة حاساب ىعم تعتمد طريقة( ت) التائية الناسبة قيمة
 األثر حجـ قياس ويمكف البحث، نتائج ىعم التجريبية لممعالجة الفعمي األثر ىعم القوي

 : يةاآلت المعادلة خالؿ مف إيتا مربع بااستخداـ
  ( 4 ت)             =   ايتا     

                                        ________________ 
 ( . 222 ص ، ـ4003 ، ماسعد رضا)     الحرية درجات+  4ت                    

  إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج يوضح التالي والجدوؿ
 (  2)  جدوؿ                                       

 التابع المتغير في(  التجريبية المعالجة)  الماستقؿ المتغير تأثير حجـ         
 ( .  الفكرية التجربة مجاؿ ميارات في) وؿأل ا البعد األدبي التذوؽ ميارات)   

نسبة ) مربع ايتا قيمة ت ن البعد       
 داللته (

 حجم التأثير

 متوسط    5,33:  569,56    88         الثاني     

 في( التجريبية المعالجة) الماستقؿ المتغير تأثير حجـ أف الاسابؽ الجدوؿ مف يتضح    
 النتيجة ىذه وتدؿ متواسط،( فقط الثاني البعد في األدبي التذوؽ ميارات) التابع المتغير

 ىإل بالضرورة يرجع التابع المتغير في الحادث التبايف مف( 22,00) الداللة ناسب أف ىعم
 النصوص تدريس في األدبي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية ااستخداـ. الماستقؿ المتغير
 يعني مما الاسابقة الناسب بتمؾ التابع المتغير في تؤثر التجريبية المعالجة أف أي األدبية
 ( .  0 ,000)  ىماستو  عند الثاني الفرض قبوؿ
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 الثاني الفرض نتائج تفاسير : 

 الواسائؿ حيث ذلؾ ىعم وحرصو المتنوعة التعميمية لمواسائؿ المعمـ ااستخداـ 
 ينفذىا مباسطة لوحات مف المغوية النصوص بنية تحميؿ أثناء في والاسمعية البصرية
 صور وراسـ بؿ البنية عناصر مف عنصر كؿ في تحميميـ لعرض بأنفاسيـ التالميذ
 لصورةوا الحقيقية الصورة توضح خاصة الداللية بالبنية الخاص التحميؿ في معبرة

 مما النص داخؿ الموجودة الفنية الصور قيمة إلدراؾ األديب ناسجيا التي الخيالية
 لـ بينما التجريبية المجموعة لتالميذ ذلؾ توافر وقد عامة لمنص تذوقيـ ىعم ينعكس
 .الدرجة بنفس الضابطة المجموعة لتالميذ يتوافر

 كتاب وكتابة تقديـ عمي المشرفيف أاساتذتي توجييات إطار في الباحث حرص 
 وتجنب اإلعدادي، الثالث الصؼ لتالميذ ومنااسبة ، ومفيومة ، اسيمة بمغة التمميذ
 بنية لتحميؿ والواضح الموجز والعرض التالميذ عمي الغريبة الغامضة األلفاظ ااستخداـ
 جعؿ مما( والداللية والنحوية والصرفية الصوتية) األربعة محاورىا في النصوص
 المجموعة لتالميذ المقدـ التمميذ كتاب في الموجودة النصوص ومعالجة عرض طريقة

 بنفس الضابطة المجموعة لتالميذ ذلؾ يتوفر لـ بينما ليـ اجتذاباً  أكثر التجريبية
 . الدرجة

 . وتفاسيرىا وتحميميا الثالث بالفرض الخاصة النتائج عرض -3

 بيف ,05ماستوى عند إحصائية داللة ذو فرؽ يوجد: " أنو عمي الثالث الفرض ينص
 الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ درجات متواسطي
 .".التجريبية المجموعة تالميذ لصالح( المفظية التجربة مجاؿ ميارات في) األدبي التذوؽ

 ، الحاسابية المتواسطات حاساب تـً  إحصائياً  الفرض ىذا صحة مف ولمتحقؽ
 البعدي القياس في والتجريبية الضابطة المجموعتيف تالميذ لدرجات المعيارية واالنحرافات

 اإلحصائي البرنامج بااستخداـ T . Test( ت) قيمة حاساب تـً  كما األدبي، التذوؽ الختبار
... 

 ( spss . v . 10 ) ، ويوضح اإلحصائية، وداللتيا لفروؽا اتجاه لمعرفة وذلؾ 
 . إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج( 2) جدوؿ
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 (1) جدوؿ
 المجموعتيف تالميذ درجات متواسطات بيف الفروؽ داللة

 وؿأل ا البعد ميارات في األدبي التذوؽ الختبار البعدي القياس في والتجريبية الضابطة
 ( .المفظية التجربة مجاؿ ميارات في)

المجموعة  البعد
 الضابطة

المجموعة 
 التجريبية

 قيمة
 " ت "

مستوي 
 الداللة

 نوع
 الداللة

 ع م ن ع م ن

 دالة  ,333 8,7 5.:3 8,9 88 7,5 6,7 88 الثالث

 .األعمي المتواسط لصالح الفروؽ داللة عمي دليالً  ذلؾ كاف 0 ,05عف الداللة نوع قؿً  كمما*( 
 القياس في التجريبية المجموعة تالميذ أداء ماستوي ارتفاع الاسابؽ الجدوؿ نتائج مف يتضح       
 لمميارات، األوؿ البعد في األدبي التذوؽ الختبار الضابطة المجموعة تالميذ داءبأ مقارنة البعدي
 . ككؿُ  االختبار أبعاد مف بعد لكؿ( 0 ,05) ىماستو  عند إحصائياً  داؿ فرؽ وجود ذلؾ ويدعـ
 الفروؽ وجود في الثقة ىمد ىإل يشير أنو أي الفروؽ؛ داللة اختبار( ت) واختبار     
 فاـ، رشدي. )الفرؽ ىذا حجـ عف النظر بصرؼ والتجريبية، بطةالضا المجموعتيف بيف

 ( .29:  25ص ـ،2992
 معرفة حالة في التابع المتغير ىعم الماستقؿ لممتغير األثر حجـ حاساب طرؽ ومف     
 الدليؿ وىي المتغيريف، بيف العالقة قوة حاساب ىعم تعتمد طريقة( ت) التائية الناسبة قيمة
 األثر حجـ قياس ويمكف البحث، نتائج ىعم التجريبية لممعالجة يالفعم األثر ىعم القوي

 : اآلتية المعادلة خالؿ مف إيتا مربع بااستخداـ
  (4 ت)               =   ايتا     

                                        ________________ 
     الحرية درجات+  4ت                    

 ( .222 ص ـ،4003 ماسعد، رضا) 
  إلييا التوصؿ تـً  التي النتائج يوضح التالي والجدوؿ

 (  9)  جدوؿ                                       
 التابع المتغير في( التجريبية المعالجة) الماستقؿ المتغير تأثير حجـ         

 . ( المفظية التجربة مجاؿ ميارات في) وؿأل ا البعد األدبي التذوؽ ميارات)   
مربع ايتا )  قيمة ت    ن         البعد       

 نسبة داللته ( 
 حجم التأثير

 متوسط    95,33  878,7    88         الثالث     
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 في(  التجريبية المعالجة)  الماستقؿ المتغير تأثير حجـ أف الاسابؽ الجدوؿ مف يتضح    
 النتيجة ىذه وتدؿ متواسط،(  فقط لثالثا البعد في األدبي التذوؽ ميارات) التابع المتغير
 بالضرورة يرجع التابع المتغير في الحادث التبايف مف( 52,00) الداللة ناسب أف عمي
 النصوص تدريس في األدبي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية ااستخداـ. الماستقؿ المتغير إلي

 يعني مما الاسابقة الناسب بتمؾ التابع المتغير في تؤثر التجريبية المعالجة أف أي األدبية
 ( .  0 ,000)  ىماستو  عند الثالث الفرض قبوؿ

 الثالث الفرض نتائج تفاسير : 

 بنية تحميؿ ىعم والقائـ التمميذ كتاب في خاصة والمتمثؿ لمتالميذ المقدـ البرنامج ماساعدة 
 وتقاسيميا األصوات عمـ عف لمتالميذ مباسط مبدئي أاساس تكويف ىعم المغوية األدبي النص
دراؾ نص كؿ في ميمياوتح بؿ  في األديب توفيؽ ومدي لمنص العاـ المعني في داللتيا وا 

 البنية) زاوية مف األدبية النصوص لتمؾ تذوقية حااسة التالميذ لدي كًوف مما اختيارىا
 ىعم فقط يقتصر كاف الذي التحميؿ في قبؿ ذي مف اىتماميـ محور تكف لـ( الصوتية
 في التالميذ ااستمتاع الباحث الحظ وقد المدراسي الكتاب في محدود إطار في الجماؿ مواطف

 العنصر ذلؾ بااستكشاؼ وشغفيـ خاصة الصوتي والتحميؿ عامة التحميؿ في المجموعات
 يتوافر لـ بينما التجريبية المجموعة لتالميذ ذلؾ توافر وقد لمنص المغوية البنية عناصر مف

 . الضابطة المجموعة لتالميذ

 التمميذ كتاب وكتابة تقديـ ىعم المشرفيف أاساتذتي توجييات إطار في الباحث حرص 
 ااستخداـ وتجنب ، اإلعدادي الثالث الصؼ لتالميذ ومنااسبة ، ومفيومة ، اسيمة بمغة

 بنية لتحميؿ والواضح الموجز والعرض التالميذ ىعم الغريبة الغامضة األلفاظ
 جعؿ مما( الدالليةو  والنحوية والصرفية الصوتية) األربعة محاورىا في النصوص
 المجموعة لتالميذ المقدـ التمميذ كتاب في الموجودة النصوص ومعالجة عرض طريقة

 بنفس الضابطة المجموعة لتالميذ ذلؾ يتوفر لـ بينما ليـ اجتذاباً  أكثر التجريبية
 . الدرجة
 : البحج تٌطيات

 تواسطيم بيف إحصائياً  داؿ فرؽ وجود عف لمبحث الثالثة الفروض نتائج أاسفرت -
 في التجريبية المجموعة طالب لصالح والضابطة التجريبية المجموعة طالب درجات
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 كتاب في الميارات تمؾ تضميف بضرورة الباحث يوصي ولذلؾ البعدي؛ القياس
 . كذلؾ المعمـ ودليؿ اإلعدادي الثالث لمصؼ التمميذ

 المناىج ىذه لتنظيـ اإلعدادية المرحمة في األدبية النصوص مناىج مخططي مراعاة -
 خاصة البحث في المذكورة وخطواتيا المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية ضوء في
 أىداؼ تحقيؽ في المعمموف منيا ياستفيد ىحت المرحمة لتمؾ المعمـ دليؿ كتاب في

 . المرحمة لتمؾ المرجوة األدبية النصوص تدريس

 ببنية يتعمؽ فيما دادياإلع الثالث الصؼ لتالميذ مباسط تمييد بتقديـ الباحث يوصي -
 البنية تمؾ فيـ لمطالب يتثني ىحت لو األولية المبادئ خاصة الصوتية النص

 . عاـ بشكؿ النصوص تدريس أىداؼ تحقيؽ في ياساعد مما وتحميميا

 تحميؿ إاستراتجية عمي تعتمد التي المتنوعة باألنشطة المدراسي الكتاب أنشطة تدعيـ -
 بتحميؿ مقدرة عمي التالميذ يجعؿ مما ألربعةا ماستوياتيا في المغوي النص بنية

 . التحميؿ ذلؾ نتائج مف واإلاستفادة البنية تمؾ عناصر

 تدريس في اإلاستراتيجية تمؾ ىعم التعرؼ بيدؼ لممعمميف تدريبية دورات عقد -
 لتمؾ اإلجرائية والخطوات الشأف ذلؾ في بحاثألا ونتائج األدبية النصوص

 لمجموعة وضميا الفصؿ في إاستخداميا ىعم قادر ـالمعم يجعؿ مما اإلاستراتيجية
 . يعرفيا التي التدرياسية اإلاسترتيجيات

 ومتغيرات أخري فروع تدريس في المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية إاستخداـ -
 فروع في اإلاستراتيجية تمؾ فاعمية ىعم لمتعرؼ البحوث تمؾ نتائج وتحميؿ لمغة أخري
 الحقاً  الباحث لو اسيشير ما وذلؾ الكتابي والتعبير اءةوالقر  النحو مثؿ ىاألخر  المغة
 . المقترحة وثحالب في

 : المقتزحة البحٌث

 تنمية في األدبية النصوص لتدريس المغوي النص بنية تحميؿ إاستراتيجية فاعمية  -2
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