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تنميت بعط مهاراث فهم النص األدبي في ظىء 

 إستراتيجيت  مقترحت

 لدي طالب الصف األول الثانىي 

 إعداد 
 عمرو جمال شعيب أ. 

 : مقدمت البحج ـ أولا 

درا  ايمعنةة  بمةةا إن          ينةةبض األدب بنيةةخ بةةةبخ يةنميةةخ ايلةةروة ايلفويةةخ وايراريةةخ وا 
يعرضه من أفاةار ومشةاعر فةو ةةورة  و ،يسبحيويخ ايالمخ وةدفق ايمشاعر ورقخ األحاس

سةةمةاع بجمةال ايلفةخ وسةحر بيانمةا وبمةا االيلقارئ  يةيح؛ يةعبير سمت فارةه وةحت يفةه
ألرًا فو نرسه فيشعر بايسةعادة  -ااار ةحمله األيراظ بين طياةما من إيحاء وظالل ودالالت ة

 .واالرةياح
ةرقيةةه و نسةةانيخ ن ايلقافةةخ ا  ةاةةوي (  دور فةة 101، 2006)حسةةن  عةةةر  يةةذا يةةه      

يعول عليه ف  ةاةوين ايمويةخ و ؛ ايسلو  ايقائم عل  ايوع  وايةقدير واحةرام ايذات واألبرين
ايلقافيخ وةعميقما وةقةلما وةاوين ايروح ايةوطن  وايقةوم  وةاةوين االةجا ةات واسةةنماض 

 ايممم .
ايةةو رب ايبشةريخ ةجةا مةن( 15، 1998)مةةطر  إسةماعيل  با ضةافخ إية  مةا ةقدمةه    
 ،ا حسةةاس بجمةةال ايلفةةخ وقةةوة ة لير ةةا ، وةنمةة  ايلفويةةخ ةةةهلرو مةةن ببراةةةه وةعةةل مةةن ةزيةةد 

وةعرفه باألجناس األدبيخ ايمبةلرةخ، وةمةدب بايلقافةخ ايعامةخ وايةة  ةسةمم فة  اينمةو ايعقةةةل  
 واالجةماع  واينرس  وايةح  أى ةنميخ شبةيةه من جميع جوانبما .

اينةوص األدبيخ ايةو أطلق عليه ايدارسون ايقةدام  اسةم ايمةادة  دب   ووعاء األ       
ايحيخ اية  ينةجما األديةب، وايةةو ةحةةل ماانةخ مممةخ بةين فةروع ايمعرفةخ وايلقافةخ، وماانةخ 

ةقدم يلطرل ايةجارب ايبشريخ وةزيد ۥباةخ وأساسيخ فو برامج ةعليم فنون ايلفخ ايعربيخ؛ إذ 
مةوب ايعقةةةل  واالجةمةاع  واينرسة  نمةو شةامال يجميةع جوانبةه لروةه ايلفويةخ، وةسةمم فة  ن

ايشبةيخ، با ضافخ إي  ةنميخ ممةارات ايطةالب ايلفويةخ وايراريةخ وايةعبيريةخ  ةنميةخ مبنيةخ 
عل  ايعمق وا حاطخ واينقد وايةحليل واالسةنباط واية مةل يمعرفةخ مةواطن ايجمةال فة  ايراةرة 

 (337، 2005يم عطا) إبرا  .وايبيال وايعاطرخ واألسلوب
حيث ةجد فيما ايعقول حريخ ايرأي وا نطالق فو ايةرايةر وا عةراب عمةا يجدونةه 

ةةحح و  ،، وةاوين ايشبةيخمن انطباعات ؛ يذا فمو ةنمو ايوعو بايذات واآلبر،وةاسب
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 ةعرفمم باألجناس األدبيخ ايمبةلرةخ،و  ةسمو ب ساييب ايحديث واياةابخ،و ايمرا يم ايباطئخ، 
 براةمم وحةيلةمم ايلفويخ وةنمو ايميول األدبيخ وايقرائيخ وةربو ايذوق األدب   .ةزيد بو 

وايفايخ من ةل  اينةوص  و محاويخ فممما وةرسير ا من بالل ايدراسةخ ايشةموييخ        
 ،ةةةةر ايةةةنص األدبةةةو )ايراةةةرة، ايبيةةةالايةحليليةةةخ ايمةعمقةةةخ ايناقةةةدة  اةشةةةاا جماييةةةات عنا

؛ بمةةا يةطةةب أن يةةةوفر يلطايةةب بيئةةخ شةةراا األداء وسةةرعخ ايرمةةم( واسةب، األسةةلو ايعاطرةةخ
عمال فارب وايةعبير عما يليرب األدب فو نروسمم. )رشدى       ةعليميخ ةةيح يه بذل جمد وا 

 (469، 2006طعيمخ 
ومن لم فاينةةوص األدبيةخ ةجةد فيمةا ايعقةول حريةخ ايةرأى واالنطةالق فة  ايةرايةر وا عةراب       
امةا أن مةن  .ةاوين ايشبةةيخو  يذا فم  ةنم  ايوع  بايذات واألبر، نطباعات؛يجدونه من ا عما

رشةدي طعيمةخ  ،1996إبةرا يم عطةا ) األدبيةخ فة  ايمرحلةخ ايلانويةخ    أ داا ةدريس اينةوص
 (2007عطيخ محمود ،76، 2001، عبد ايرةاح ايبجخ 2000،22و محمد ايسيد مناع

 ياة ، مشاالت ايمجةمع ايذى يعيشون فيه .ةوسيع ببرات ايطالب وةعميق فمممم يلح  -
 إدرا  ايمعان  وايةمةع بجمال ايرارة. -
 ةنميخ ايةراير وحب االسةطالع .  -
 مساعدة ايقارئ عل  فمم نرسه، وايوقوا عل  أفااراينص.  -
 ةدريب ايطالب عل  فمم وةحليل واسةنباط األحاام وايحقائق من اينةوص. -
 شعريخ .عمل مقارنخ بين ايةور اي -
ةدار األحاام عليما.  -  ةقويم اينةوص األدبيخ اية  يدرسما ايطالب وا 
 .ذوق األدب  يدى ايطالبةنميخ اي  -
وةؤاةد وزارة ايةربيةخ وايةعلةيم علة  ضةرورة اال ةمةام بممةارات ايرمةم يةدى طةالب ايمرحلةخ    

يمرحلةةخ، ايلانويةةخ مةةن بةةالل ةضةةمينما امةةدا أساسةةو مةةن أ ةةداا ةةةدريس ايلفةةخ ايعربيةةخ با
بمطايعةخ ايباحث ياةاب ايوزارة  يمقرر اينةوص األدبيخ بايةةا األول ايلةانوى ةبةين أنمةا و 

 ةسةمدا    
 ةرمم ايمعن  ا جماي  يلنةوص األدبيخ ة
 ةحليل اينةوص األدبيخ ةحليال فنيا نقديا.ة 
 اسةنباط ايمقومات ايرنيخ يألعمال األدبيخ ة 
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ياسيخ وا قةةاديخ يلعةور األدبيخ من بالل اينةوص ةحديد ايمالمح ا جةماعيخ وايس ة
 اية  ةقدم يمم.

ح يلمةةعلم ( يةطلب أن يةا469، 2006رشدى طعيمخ)وفمم ةل  اينةوص األدبيخ        
عمال ايرار،  يديمم من ببرات، األدب ف  نروسمم وماياونوايةعبير عما يليرب  بذل جمد وا 

درا  ما بين األيراظ وايمعان  مةن ةةلخ ؛ يياةون ذية  أساسةا يةةدريب ايطةالب علة  اينقةد وا 
ةداراألحاام، و مشاراةمم مشاراخ إيجابيخو و يلرى دراسخ األدب ويزيد ايةقدير يه .  وا 

ايدبول  بالل  (109، 1996)محمد عبد ايلطيا اما أن فمم اينص األدبو يةحقق       
ضاءةما واشا أسرار ا ايلفويخ، وةرسير نظام  بنائما، وطريقةخ ةرةيبمةا، إي  عايم اينص، وا 

درا  ايعالقات ف س يمةا بعيدًا عن رؤيخ األشياء ايةو يي، يما، وبيان ايوجوب ايممانخ يلنصوا 
 .شرح ايمرردات، وةحويل ايبيت من ايشعر إي  اينلربو  ،حالمسند فو اينص وبعيدًا عن األ

وايةةنص  ( إيةة  أن ايرمةةم ةراعةةل بةةين ايقةةارئ 2001ويشةةير )مةةةطر  اسةةماعيل          
يةطلب ف  بنائه وةنميةه اسةراةيجيات ةرةط بةه، وةؤاةد ايةواةةل  وةمةدا إية  ةاةوين قةارئ 
منةةةج يضةةيا مةةن ببراةةةه إيةة  مةةا يقةةرأ ويةةربط بينممةةا ،ويؤيةةا بةةين ايمةشةةابمات ،وياةةةب 

حول ما يقرأوياون اسةجابات مقبويخ يما دعائم من ببراةةه ايواسةعخ، فةايرمم  ةعليقات وآراء
 بناء اينص.عمليخ إعادة 

( أن األسةاس ايةذى ةقةوم 2007، محسن عطيخ 1991)زاريا إرا يم  با ضافخ إي        
عليه دراسخ اينةوص األدبيخ  وةدريب وةماين ايطالب من فمم وةحليةل واسةةنباط األحاةام 
وايحقائق من اينةوص األدبيخ ونقد ا  ونقد مواطن ايجمال، وةعرا بةائةةما وأسةاييبما 

ن ايمةشةةابمات، فاينةةةوص األدبيةةخ محةةور ايدراسةةات ؤلرة فيمةةا وايموازنةةخ بةةيعوامةةل ايمةةواي
 األدبيخ .
عل  ايمعنة  ايمةةرح بةه فة   ايحةول (48، 2006)بلا حسن و  وفمم اينص        
من قراءةما  ايماةوبخ أوايمةضمنخ فيما بين ايسطورأ وفيما وراء ا وذي  بعد ا نةماءايسطور 

اسةبالص وةحديد دا ايااةب ،ةلبيص واسةنةاج وةطبيق ، و نشطوايةراير فيما وايةراعل اي
فمةةم ايمرةةردات بايةةةدريب علةة  اسةةةبدام ايمعةةاجم  ،حةةل ايمشةةاالتو  ةقةةويم ايمقةةروء األفاةةار،

 وةةنيا ايمرردات.
ب نه عمليخ عقليخ يقوم به ايقارئ  ( ايرمم83، 2001اسماعيل  ويعرا )مةطر        

ش يلةراعل مع اينص مسةبدما ببراةه يمعان  ايمةضمنخ السةنةاج ا ؛ارات ايسياقايسابقخ وا 
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عن أسئلخ ابةبار فمم  ويسةدل عل  مسةوى ايرمم من بالل ا جابخ ،ف  اينص ايماةوب
 ايمقروء.
ونظرًا يماانخ ايرمم ايقرائة  فة  ةعلةيم ايلفةخ ايعربيةخ حظة  با ةمةام ايعلمةاء وايمةربيين       

ايعلماءمماراةةه إية  مسةةويات مةدرجةخ وظمةرت عةدة فحددوا مسةوياةه وأنماطه ،فقد ةنا 
 ( يممارات ايرمم إي   2001   ةةنيا )مةطر  اسماعيل، ةةنيرات منما

 ة اينمط ايحرف    يةضمن ذارحقيقخ محددة أو شبةيات أو أماان وردت ف  ايمقروء .
 ةةة ايةةنمط ايةرسةةيرى   ةرسةةير ايالمةةات ايمجازيةةخ ،ةرسةةير سةةبب ظةةا رة وردت فةة  ايمقةةروء

 ويرسر ايةعبيرات ايدايخ عل  ايزمن .
 ة اينمط االسةيعاب    يبةار ايةرةيب ايةحيح يلالمات ،ياشا ايعنوان ايمعبةر عةن ايمقةروء

 ويةنا األفاار واألحداث إي  مجموعات مةجانسخ. 
 ة اينمط ايةطبيق    يةضمن ممارات حل ايمشاالت مسةبدًما ماقرأويقةرح حلواًل يما. 

ويحةةدد ايمعةةان     يحةةدد رأيةةه فةة  ةةةةرا أو ظةةا رة وردت فةة  ايمقةةروء،ةةة ايةةنمط اينقةةدى 
 ايجديدة ف  ايمقروء. 

( يممارات ايرمم ايقرائ  إي    )اما يذارب 1993،  وةةنيا )أوارمان و أوارمان      
 ( 2003،158إبرا يم بملول 

ت ايةواردة ة اينمط ايحرف  يلرمةم   ويقةةد بةه قةدرة ايطايةب  علة  ةعةرا ايحقةائق وايمعلومةا
 ف  ايموضوع ايمقروء.

ة اينمط   ايةرسيرى يلرمم   ويقةد به قدرة ايطايب  عل  فمم ايعوامل واألسةباب وايعالقةات وايقةدرة 
 عل  ايةوقع وةرسير ايلفخ ايمجازيخ ، وااةشاا معان  ايالمات  من ايسياق.

مةات بةةةنيرما  وةنظيممةا ة اينمط االسةيعاب  يلرمم  ويقةد به قدرة ايطايةب  علة  معايجةخ ايمعلو 
ياةة  يةةةم فمممةةا اجةةزءمن معنةة  الةة  معقةةد ،وةقسةةيم ايمةةادة ايمقةةروءة حسةةب مةةا بينممةةا مةةن 

 عالقات ،وةرةيب األحداث حسب ظمور ا ،وةةنيا ايعناةر ةحت ايعناوين ايعامخ.
 ة اينمط ايةطبيق  يلرمم   ويقةد به قةدرة ايطايةب علة  ةطبيةق  ايمعلومةات ايةواردة  فة  ايموضةوع

بةه قةدرة ايطايةب  ايمقروء ف  مجاالت جديةدة وفة  حةل ايمشةاالت،اينمط اينقةدى يلرمةم   ويقةةد
ةةةةوروايجودة فيمةةةا، ايةةةنمط علةةة  إةةةةدار حاةةةم يةعلةةةق بمةةةادة ايمقةةةروء وةحديةةةد نةةةواح  ايق

 وايةعبير عن ا عجاب.                                ويقةد به ايقدرة عل  ااةشاا ايمشاعر،ايوجدان  
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(  216، 2006)رشةةدى طعيمةةخ وعةةالء ايةةدين ايشةةعيب   ومةةن ةلةة  االسةةةراةيجيات        
اسةةةراةيجيخ ايةةةعلم ايةعةةاون  ايةةة  ةسةةمم فةة  ةنميةةخ قةةدرة ايطةةالب علةة  ةقبةةل وجمةةات نظةةر 

ةقةةان ايمرةةا يم وايحقةةائق وايمعلومةةات ، مبةلرةخ، وجعةةل ايطايةةب أالةةر ملةةابرة وةوييةةًدا وفمةةم وا 
ر،ةشةجيع ةقةدير ايةذات يةدى ول إية  مسةةويات عليةا مةن ايةرايوايوةة ،يألفاار من ايمقروء

 ايحد من سيطرة ايمعلم عل  ايموقا ايةعليم .                         ،ال طايب
 ( اسةةةةةراةيجيخ morrow,2005,17)  ومةةةةن أ ةةةةم اسةةةةةراةيجيات ايةةةةةعلم ايةعةةةةاون        

نميةخ ممةارات ايرمةم ايقرائة  حلقات األدب واية  ةعد أحةد ايمةدابل ايةة  يماةن مةن باليمةا ة
حيث ةقوم  حلقات األدب بةرعيل عمليخ ايقراءةوةوسيع فمم ايطالب وانةقاد م يقراراةمم  من 
بالل ايحوار وايمناقشخ ايقائمخ  بين األدوارايعديدة اية  ةحدد ا ايحلقةات األدبيةخ فة  ةنةاول 

 اينص ايقرائ  .
أن ايمناقشةةةات ذات  (2008 )نقةةةال عةةةن سةةةمير شةةةريق(1995وةوضةةةح )ايماسةةة         

ايطابع األدب  ةوفر بيئخ ةعلم حيث يةمان ايطالب وايمعلمون من ةاوين ايمعةان  وأوضةحت 
ايا ةؤلرأنماط  ايةراعل ايمبةلرخ عل   ايطالب ف  انبراطمم ف  اينص ،وةوةةلت إية  أن 

  فةة  ايمحادلةةات فةة  ايمجموعةةات ايةةة  يقود ةةا األقةةران ةقةةدم فرةةةات أابةةر يلطةةالب يالشةةةرا
 عمليات ايةراير .

يذاي  فإسةراةيجيخ دوائر األدب ةوفر بيئخ ةعلةم ناجحةخ ةجمةع بةين ايةةعلم ايةذاة  مةن        
بةةالل ةوزيةةع األدوار علةة  ايطةةالب وايةةةعلم ايجمةةاع  مةةن بةةالل ايمناقشةةات ايجماعيةةخ بةةين 

ةسةةةبدم فةة  ةةةدريس  ايطةةالب ومعلممةةم ممةةا يجعلمةةا مةةن أفضةةل األسةةاييب ايحديلةةخ ايةةة 
 ، اية  ةةعامل مع اينص األدب  .ينةوص األدبيخا

إي  أن حلقةات األدب  ة  مجموعةات  Olmstead 2001 )؛ (15 ويشير أويمسةيد       
ةةةم ابةيةةار م يقةةراءة نرةةس  ةةةفيرة مؤقةةةخ يلمناقشةةخ ، وايمشةةةراون فيمةةا  ةةم ايطةةالب ايةةذين

قةخ األدب حيةث ، ويال طايةب وظيرةخ يجةب عليةه أداؤ ةا عنةدما ةجةمةع جماعةخ حلايموضوع
مةةدير ايمناقشةةخ وموضةةح  ةةميةةز األدوار فةة  اةةل اجةمةةاع يلجماعةةخ وةةضةةمن  ةةذة األدوار 

 ايةور ايبالغيخ وايرابط وايمبطط وايباحث وايملبص وموضح ايمعان   ايلفويخ.
إيةة  أن مةةدبل ايحلقةةات األدبيةةخ يسةةاعد ايمةعلمةةين  Burda2000)؛  (17امةةا يةةذار       

، وةفيةةر منةاخ حجةةرة ايدراسةخ حيةةث خنرس وةشةايل وزيةةادة ايدافعيةفة  ااةسةاب ايلقةةخ فة  ايةة
يشةةار  أفةةراد ايمجموعةةخ، يةعةةاونون مةةن أجةةل ا يمةةام بجوانةةب ايةةنص ايةةذى يجعةةل ايةراعةةل 
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ا جةماع  ومقدار ايوقت ايذى يقضيه ايطالب ف  ايقراءة يؤديةان إية  زيةادة ايدافعيةخ ايةة  
 ز . ةةميز بة لير ا ايلفوى عل  ايةحةيل وا نجا

، مةن ؤاد عل  ايعمليةات ايعقليةخ ايعليةا(  ة2009اما أن حلقات األدب  )سعاد جابر       
سةنةاج ايمةدا وايةدوافع اية  اةابةةه واسةةنةاج معةان  ايمرةردات  بالل ةحليل أفاار اينص وا 
ةدار أحاام حول اينص، وةؤاد عل  ايدمج بين ايقدرات ايشبةيخ يةدى ايطايةب  ايجديدة وا 

ةةدار األحاةام حةول ايعمةل األدبة  وايمعرفةخ اي عل  ايةرسير جديةدة ايةة  يقرؤ ةا وايةحليل وا 
مح يلمعلم بةدريس ةس ،( وةساعد ف  ةدريس ايرمم16،  2006يين االر  دابل اينص. )

، ةلير دافعيخ ايطالب بةةورة ايطالب ييةعلموا من بعضمم ايبعض ةشجع، حقائق عن ايرمم
  .قخ فعايخةرفع مسةوى ايمناقشخ بطري طبيعيخ،
ايةة   (Mac Gllivsary, et al, 1995)و ةو مةا ةؤاةدب دراسةخ مةااجليررى وآبةرين      

اسةمدفت فاعليخ اسةبدام ايحلقات األدبيخ ف  دراسخ مقررات ايقراءة يةنميةخ اينمةو ايلفةوى، 
واسةةةبدام ايلفةةخ ايلانيةةخ يةةدى ايطةةالب ايمعلمةةين يلفةةخ ا نجليزيةةخ الفةةخ لانيةةخ وقةةد ةوةةةلت 

خ إيةة  أن اسةةةبدام ايحلقةةات األدبيةةخ قةةد حسةةن مةةن مناقشةةات ايطةةالب البةيةةار ايمةةواد ايدراسةة
 ايقرائيخ وبيان ايمعان  ايمةضمنخ فيما واالسةبدام ايرعال يلفخ ا نجليزيخ . 

اسةةةبدام ايحلقةةات األدبيةةخ فةة  دعةةم ةعلةةيم  (Malcolm, 1998)ودراسةةخ مةةاياويم        
فةة  مرحلةةخ ريةةاض األطرةةال وةوةةةلت ايدراسةةخ إيةة  ايقةةراءة واياةابةةخ يةةدى بمسةةخ عشةةرطرال 

إماانيخ اسةبدام ايحلقات األدبيخ مع  ؤالء األطرةال، إذ أنمةا أسةممت فة  مواجمةخ حاجةات 
يرعايةةخ بةةين األطرةةال ايمةعلمةةين ونمةةو م مةةن بةةالل ةمراةةز ايةةةعلم حةةول ايطرةةل وايمناقشةةخ ا

يةخ وأدى إية  ةحسةن ، األمةر ايةذى أسةمم فة  ايةراعةل مةع اينةةوص ايقرائوبعضمم ايةبعض
 مسةوى األطرال ف  ايقراءة واياةابخ .

ايةةو اسةةمدفت ايةعةرا علة  مةدى (Brown, 2001) با ضافخ إي  دراسةخ بةورون       
فعاييخ اسةبدام لاللخ من معلم  ايقراءة يلحلقات األدبيخ فة  ةقةديم رؤيةخ ةراعليةخ يلقةراءة، 

ت األدبيةخ مةع طالبمةم فة  فةةول ةعلةيم ويةحقيق ذي  ةم ةوجيه ايمعلمين السةةبدام ايحلقةا
ايقراءة؛ وقد ةوةةلت ايدراسةخ إية  أن ايحلقةات األدبيةخ ةسةمم فة  ةنميةخ أداءايمةعلمةين فة  
قيام ايطالب ببناء ايمعان  وفقا يلرؤيخ ايةراعليةخ مةن بةالل ايةةةور وايةرسةير وايةشةبيص 

 وبةةين قبةةول ومعرفةةخوايةقةةويم وايةراعةةل بةةين ايمعلومةةات ايمةضةةمنخ فةة  اينةةةوص ايقرائيةةخ 
( ايةعةةرا علةة  فعاييةةخ اسةةةبدام Peralta  2003ودراسةةخ ) .وببةةرة ايطةةالب ايشبةةةيخ
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ايرابةةةع  ايحلقةةةات األدبيةةةخ فةةة  إبةيةةةار ايلفةةةخ ا نجليزيةةةخ أو األسةةةبانيخ يةةةدى ةالميةةةذ ايةةةةا
، وقد ةوةلت ايدراسةخ إية  أن إسةةبدام ايحلقةات األدبيةخ قةد حسةن ايالةينيين مةعددى ايلفخ

 يطالب يلمعان  ايمةضمنخ ف  ايلفخ اية  يسةبدمونمامن فمم ا
( وايةةةةو اسةةةةمدفت اياشةةةا عةةةن فاعليةةةخ 2015واةةةذي  دراسةةةخ )فاطمةةةخ عسةةةيري          

اسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب فةةو ةنميةةخ ايممةةارات األدبيةةخ وايممةةارات االجةماعيةةخ وممةةارة إةبةةاذ 
ميةةةةخ ايممةةةةارا ت األدبيةةةةخ ايقةةةرار، وايةةةةةو أظمةةةةرت فاعليةةةخ اسةةةةةراةيجيخ دوائةةةةر األدب فةةةو ةن

ايةةو أظمةرت فاعليةمةا  (2015وائةل ايسةويرو ) وا جةماعيخ وممارات إةباذ ايقرار ودراسةخ
امةةا زاد مةةن  فةةو ةنميةةخ اياةابةةخ ا بداعيةةخ وايعةةو ايروائةةو يةةدى طةةالب ايةةةا األول ايلةةانوي

وع ، األمةةر ايةةذى أدى إيةة  ةنةةايلفةةخ، اياةمم اياالميةةخ فةة  ألنةةاء ممارسةةخةحاممةةم فةة  سةةلو 
بداعمم يلعديد ، بما ألر فة  ابةيةار م يلفةخ من ايموضوعات ايةعبيريخ ايشرميخ مناقشاةمم وا 

 اية  يدرسونما ف  فةويمم .
ايةةو اسةةمدفت اسةةبدام ايحلقةات األدبيةخ فة  (Morrw, 2005) دراسةخ مةورو و         

 ايلايةث  ةحديد ايةراعالت ايناةجخ عن يعةب األدوار فة  دابةل حجةرة ايدراسةخ يطةالب ايةةا
، ويةحقيةق ذية  ةةم ةوجيةه ايطةالب إية  يعةب مجموعةخ مةن أدوار ايحلقةات ايممةمين بةاألدب

، وقةد ةوةةلت ايدراسةخ ةراعالةمم ف  ألناء ةلة  األدوار األدبيخ ف  دراسخ األدب مع ةسجيل
إي  أن قيام ايطالب ب دوار م قد ساعد ف  زيادة ةراعالةمم ف  ةرسير ايمةواد ايمقةروءة مةن 

ايمناقشخ بين ايطالب اية  قلةت مةن دور ايمعلةم ايسةلطوى إية   دور ايمعلةم ايقةائم بالل 
 بةسميل عمليخ ايةعليم يلطالب.

يةضح مما سبق أن حلقات األدب ةسمم ف  ةنميخ ممارات ايرمم  حيث ةجمةع بةين         
عيةةخ، ايةةةعلم ايةةذاة  مةةن بةةالل ةوزيةةع األدوار وايةةةعلم ايجمةةاع  مةةن بةةالل ايمناقشةةات ايجما

با ضافخإي  أنماةةرق مع اينظريخ ايبنائيخ من بالل ايربط  ف  ايةعلم بين ايببةرت ايسةابقخ 
و و ماياسبما ايقدرةعل  ةنميخ ممةارت ايةرايةر ايعليةا مةن بةالل  يلمةعلم وايمعرفخ ايجديدة،

 ممارسخ عمليات ايةرسير وايةحليل واينقد.  
األدبيخ وضةرورة ةنميةمةا يممةارات فمةم  وعل  ذي   ةةضح  أ ميخ ةدريس اينةوص       

اينص األدب  واألبذ بايةنوع ف  أساييب ايةدريس، وما أظمرةه أ م نةائج ايدراسات ايسابقخ 
ايةةة  أةيحةةت يلباحث؛فقةةد اسةشةةعر ايباحةةث ضةةرورة اسةةةبدام اسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب فةة  

، باةةخ بة نص األدةدريس اينةوص األدبيخ يلةا األول ايلةانوى يةنميةخ ممةارات فمةم اية
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وأن ميةةةدان ةةةةدريس ايلفةةةخ ايعربيةةةخ ال يةةةزال يرةقةةةر إيةةة  دراسةةةخ علميةةةخ ةسةةةةمدا اسةةةةبدام 
إسةراةيجيخ دوائراألدب ف  ةدريس اينةوص األدبيخ يةنميخ ممارات فمةم ايةنص األدبة  يةدى 

 طالب اايةا األول ايلانو، وذي  ف  حدود ما أةيح يلباحث من دراسات.
 اإلحساس بالمشكلت :

ن طبيعخ ايةواجد فو ايبيئخ ايةعليميخ وايةواةل مع معلمو ايلفخ ايعربيخ بحضةور بعةض م
حةص ايلفةخ ايعربيةخ يلةةا األول ايلةانوى بمةدا مالحظةخ إجةراءات ةةدريس اينةةوص األدبيةخ 
ومةدى إيجابيةةخايطالب بايمرحلةخ ايلانويةةخ،  ةةذا با ضةافخ إيةة  عمةةل اسةةطالع رأ ي يةةبعض معلمةةو 

مرحلةخ ايلانويةخ حةول األسةاييب ايمةبعةخ فةو ةةدريس اينةةوص األدبيةخ ةبةين أنمةم ايلفخ ايعربيخ باي
اليزايون يةبعون ايطرق ايةقليديخ؛ فايفايخ منما ايحرةظ وا سةةظمار، وةقةوم علة  ا يقةاء وايةلقةين، 
حيةةث يقةةوم ايمعلةةم بقةةراءة ايةةنص علةة  مسةةامع ايةالميةةذ لةةم يبةةين ايمرةةردات ايجديةةدة علةة  ايةالميةةذ 

نةاول ايةنص بيةةا بيةةا بايشةرح وايةرسةير دون ايمسةاس بايطايةب بحيةث يظةل دورب سةلبيا وبعةد ا ية
ممةا أدى إية  ضةعا مسةةوى ايطةالب فة  عمليةات فمةم ايةنص األدبةو مةن  مسةمعا غير مشار ؛

 ةحليل ونقد وةقويم واسةنةاج.
ايةةةو ( 1991 ةةذا با ضةةافخ إيةة  مةةا أظمةةرت ايدراسةةات ايسةةابقخ ) لريةةا ايمحجةةوب،       

، األفاةار ومعةانو ايالمةات ايةواردة فةو ايةنص ادت عل  أن ايمعلمين يعمةدون إية  ةوضةيحأ
أاةةدت علةة  أن طةةالب ايمرحلةةخ ايلانويةةخ يرةقةةدون ايقةةدرة  (1995ودراسخ)ةةةبرى  نةةداوى، 

،  إةدار أحاام عقليخ عل  األدب ألنمم ال يةذوقونه بةايمعن  ايحقيقةو يلةةذوق األدبةو عل 
( فاعليةةخ 2000( واةةذي  دراسةةخ )سةةعيد الفةة ،1999شةةا ين،  با ضةةافخإي  دراسخ)سةةلوى

)  ودراسةخ دورة ايةعلم ف  فمم ايةورة ايجماييخ باينص األدب  يدى طةالب ايمرحلةخ ايلانويةخ
( بعنةةوان فاعليةةخ اسةةةبدام اسةةةراةيجيخ ايةةةعلم ايةعةةاون  فةة  ةنميةةخ ايةةةذوق 2001ايانةةدرى 

 األدب  يدى طالب ايمرحلخ ايلانويخايعامخ .
( ايةةةو أظمةةرت أن غايةةخ ايمعلمةةين مةةن ةةةدريس 2012أميمةةخ أبةةو باةةر ودراسةةخ )         

اينةص األدبيةخ  ةو ايحرةظ االسةةظمار وأشةارت إية  سةلبيخ دور ايمةةعلم بةالل ا جةراءات 
( ةوةةلت 2014و و ما أقرةه دراسخ  )حمةدي طةه  ايمةبعخ فو ةدريس اينةوص األدبيخ،

ةوياةه يدى ةالميذ ايمرحلخ ايلانويخ وأرجعةةه إية   إي  ضعا ممارات فمم اينص األدبو ومس
 إي  اسةراةيجيات حديلخ يةنميةما االفةقار 
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وقةةد أوةةةت ةلةة  ايدراسةةات ايسةةابق عرضةةما بمجموعةةخ مةةن ايةوةةةيات منمةةا اية ايةةد        
عل  اسةبدام االسةراةيجيات ايحديلخ فو ةدريس اينةوص األدبيخ وباةخ ايةو ةؤاد علة  

يجابيةه بحيث  يمارس فيما ممارات فمم اينص األدبو .ةرعيل دور ايطا  يب وا 
امةةا ةنامةةت ايمشةةالخ يةةدى ايباحةةث أيضةةامن بةةالل االسةةةبانخ ايمرةوحةةخ ايةةةو أعةةد ا ايباحةةث      

يمعلمو ايلفخ ايعربيخ بايمرحلخ ايلانويخ  وايةو ةضمنت ايةعرا علة  ا جةراءات ايةةو يسةةبدمونما 
 شاراخ ايطايب براعليخ فو مناقشةما، فو ةدريس اينةوص األدبيخومدى م

وانطالقا مما سبق نةل إي  أن ايطريقخ ايمةبعخ ف  ةدريس اينةوص األدبيخ قاةرة       
عن ااساب ايطالب ممارات فمم اينص األدب ، يذا ةنةادى ا ةجا ةات ايةربويةخ ايحديلةخ إية  

يجةةابيةمم ومشةةاراةمم فةة  ايعمليةةخ ايةعليميةة خ، وايةراعةةل بةةين ايمعلةةم اال ةمةةام بةةايمةعلمين وا 
 وطالبه وبعضمم ايبعض.

يذي  ةحدد مشالخ ايبحث ايحايو فو ةدنو مسة  ةالميذ ايةا األول ايلانوي فةو          
ممةةةارات فمةةةم ايةةةنص األدبةةةو، وذيةةة  باةةةةخ بسةةةبب طةةةرق ايةةةةدريس ايمةبعةةةخ فةةةو ةةةةدريس 

دم ا ةمةةام اينةةةوص األدبيةةخ وايةةةو ةجعةةل مةةن ايمةةةعلم مةلقةةو سةةلبو ، با ضةةافخ إيةة  عةة
ايمعلمةةين بممةةارات فمةةم ايةةنص األدبو؛ويلةفلةةب علةة  ةلةة  ايمشةةالخ  يسةةع  ايبحةةث ايحةةايو   
إيةة  ةحديةةد بعةةض ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةو ايمناسةةبخ يةالميةةذ ايةةةا األول ايلةةانوي ، 
با ضةةافخ إيةة  ةعةةرا ألةةر اسةةةبدام إسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب فةةو ةنميةةخ بعةةض ممةةارات فمةةم 

 ةالميذ ايةا األول ايلانوي .اينص األدبو يدى 
 وفو ضوء ذي  يمان ةياغخ مشالخ ايبحث فو ايسؤال ايرئيسو ايةايو    
فو ةدريس اينةوص األدبيخ فو ةنميخ بعض  ايمقةرحخسةراةيجيخ ةبدام إألر اس ما 

 ممارات فمم اينص األدبو يدى ةالميذ ايةا األول ايلانوي ؟
 خ   ويةررع من  ذا ايسؤال األسئلخ ايةايي 

فة  ةنميةخ ممةارات  فمةم ايةنص األدبة  يةدى  سةةراةيجيخ ايمقةرحةخا ة ما فاعليخ اسةةبدام 1
 يطالب ايةا األول ايلانوي ؟

 
 أهداف البحج : 

 يمدا  ذا ايبحث إي     
ة ةحديد ألر اسةبدام اسةةراةيجيخ دوائةر األدب فةو ةنميةخ بعةض ممةارات فمةم ايةنص األدبةو 

 نوي.يدى ةالميذ ايةا األول ايلا
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 أهميت البحج : 

ةرجع أ ميخ  ذا ايبحث إي  ما يمان أن يقدمه من إسمامات فو مجال ةعليم ايلفخ 
 ايعربيخ قد ةريد اال من  

ة  ايقائمين عل  وضع وةطوير مقةررات ايلفةخ ايعربيةخ بلرةت انةبةا مم إية  ضةرورة اال ةمةام 
ايحديلةةخ فةةو ايةةةدريس بةنميةةخ ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةو ، باسةةةبدا م االسةةةراةيجيات 

 ااسةراةيجيخ دوائر األدب 
ة معلمو ايلفخ ايعربيخ وموجميمةا وايقةائمين عليمةا حيةث ةقةدم يمةم ديةيال إرشةاديا السةةبدام 

فو ةنميخ ممارات فمم اينص األدبيلدى طالب ايةا األل ايلةانوي  ايمقةرحخسةراةيجيخ ا 
 ، وا فادة منه فو ايةروا األبرى.

، وةنميةةخ ممةةاراةمم  االجةماعيةةخ خ بعةةض ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةونميةةةةة ايطةةالب فةةو ة
مةةن أدوار بمةةا يعةةد ةطةةويرا  وايةعاونيةةخ وةحمةةل ايمسةةؤوييخ بمةةا ةةيحةةه يمةةم االسةةةراةيجيخ

 يقدراةمم ايمبةلرخ
ة ايباحلين  حيث يرةح ايبحث ايحاي  ايطريق أمام دراسةات أبةرى ةسةع  إية   ةنميةخ بعةض  

، وذية  فة  ةةروا ومراحةل ا سةةراةيجيخ ايمقةرحةخباسةةبدام ممارات فمم ايةنص األدبة  
 أبرى.

 ة  مسايرة االةجا ات ايةربويخ ايحديلخ اية  ةؤاد عل  إيجايخ ايمةعلم.
 حدود البحج : 

ةةة مجموعةةخ مةةن طةةالب ايةةةا األول ايلةةانوي بمدرسةةخ طحةةا ايلانويةةخ ايمشةةةراخ؛ وذيةة  ألن 
 دبيخ بةور أعمق .ايمرحلخ ايلانويخ  و بدايخ ةناول اينةوص األ

ةةة  االقةةةةار علةة  اينةةةوص األدبيةةخ ايمقةةررة علةة  طةةالب ايةةةا األول ايلةةانوي ايرةةةل 
 ايدراسو األول.
فةة  ةةةدريس اينةةةوص األدبيةةخ ق علةة  ةجريةةب اسةةةبدام ا سةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ ةةة اقةةةةار ايةطبيةة

 ايلانوى.يةنميخ ممارات فمم اينص األدب  ايمةضمنخ باةاب ايلفخ ايعربيخ يلةا األول 
 فروض الدراست :

ة ال يوجد فرق ذو داليخ إحةائيخ بين  مةوسط  درجات طالب ايمجموعةين ايةجريبيخ وايضابطخ 1
 ألدب  يةايح ايمجموعخ ايةجريبيخ ف  ايةطبيق ايقبلو  البةبار ممارات فمم اينص ا

يخ وايضةابطخ ة يوجد فرق ذو داليخ إحةائيخ بين مةوسطو درجات  طالب ايمجموعةين  ايةجريب2
 فو ايةطبيق ايبعدي البةبارممارات فمم اينص األدب  يةايح ايمجموعخ ايةجريبيخ.
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ة يوجد فرق ذو داليخ إحةائيخ بين مةوسطو درجات  طالب ايمجموعخ  ايةجريبيخ فو ايةطبيةق 3
 ايبعدي وايقبلو  البةبارممارات فمم اينص األدب  يةايح ايمجموعخ ايةطبيق ايبعدي.

 ج : أدواث البح

 قام ايباحث بإعداد أدوات ايةو انقسمت إي   
 أـ أدواث القـــياس : 

 ابةبار ممارات فمم اينص األدب .ة  
 ب ـ أداة المعالجت التجريبيت  : 

إعةةداد دييةةل معلةةم )يوضةةح ايةةةةور ايمقةةةرح السةةةبدام دوائةةر األدب فةة  ةةة  
 ةدريس اينةوص األدبيخ(

 منهج البحج  :
ايحةايو ايمةنمج ايةجريبةو ايقةائم علة  ايةةةميم شةبه ايةجريبةو فةو يسةبدم ايبحث         

إجراءاةه وبطواةه ، يوقوا، عل  ألر  ذااسةراةيجيخ دوائر األدب فو ةنميةخ بعةض ممةارات 
ى ةالميةةذ ايةةةا األول ايلةةانوي . ايجةةدول ايةةةاي  يوضةةح ايةةةةميم دفمةةم ايةةنص األدبةةو يةة

 ايةجريب  يلبحث  
 (1جدول )
 

ةطبيق اي مجموعات ايبحث
 ايقبل 

ايةطبيق  ايمعايجات
 ايبعدى

 ايمجموعخ  ايةجريبيخ


!نهايةغير
صيغة

متوقعةلل
 ةدريس ايمجموعخ ايةجريبيخ بدوائر األدب 

ت 
مارا

ر م
بةبا

ا
ص 

 اين
فمم

دب 
األ

 ةدريس ايمجموعخ ايضابطخ بايطريقخ ايمعةادة ايمجموعخ ايضابطخ 
 

 مصطلحاث البحج :

 لمقترحت:  ـ الستراتيجيت ا1
"ب نمةةا مجموعةةخ يةقابةةل فيمةةا ايطةةالب ييناقشةةوا بايةعةةاون A Lwood) عرفمةةاأيورد )     

 األدب؛يا  يوسعوا فمممم ووعيمم به وايا يرةبط بوعيما"
امةةا عرفةمةةا أوييمبيةةا واةةارين  "ب نمةةا اسةةةراةيجيخةبن  فيمةةا مناقشةةات حةةول ايةةنص       

 يةطلب من ايطالب ايةرايز عل  ايرمم " 
وةعرا إجرائيا ب نمةا   "اسةةراةيجيخ ةةدريس يلنةةوص األدبيةخ ةقسةيم ايطةالب إية    

طايب( يال طايب دور محةدد فة  ضةوء ممةارات ايرمةم ينجةزب ويةةم  2 6) مجموعات ةفيرة
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ةبديل األدوار فيما بينمم؛ يةنميخ ممارات فمم اينص األدبة ، ويقةوم ايمعلةم بةوجيةه وةيسةير 
رشاد يلعمليخ ايةعليميخ"     وا 

 ـ مهاراث فهم النص األدبي: 2

( ب نه   و إيمام ايطايب يلنص األدب  ف  ضةوء ةدريبةه 2013عرفه )بلا حسن         
  علةة  ممةةارات ةحليةةل ايرنةة  يلةةنص وايةةذى ةقةةاس بايدرجةةخ ايةةة  يحةةةل عليمةةا ايطايةةب فةة

ايةة   وةزداد أ ميخ فمم اينص األدبة  مةن بةالل ايعالقةخ ،ابةبار ممارات فمم اينص األدب 
 ةربط بينه وبين ايةذوق األدب 

عرا إجرائيا ب نه  و " عمليخ عقليخ ةةضمن ةرسير وةحليل واسةبالص يلمعان  ةو  
وااةشاا وةذوق وةعليل يلحقائق وةقويم يلةنص ايمقةروء نةيجةخ ايةراعةل ايقةائم بةين ببةرات 

 ايقارئ ايسابقخ وايمعلومات ايجديدة ايمةضمنخ ف  اينص" 
 راءاته : خطىاث البحج وإج

فةة  ايةةةدريس وذيةة  ايبحةةوث ايةةة  اسةةةبدمت ا سةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ ةةبةةع ايدراسةةات و  -1 
 بمدا ا فادة من ةل  ايدراسات ف  بدمخ ايبحث ايحايو.

إعةةداد ابةبةةار يممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةة   بمةةدا قيةةاس ممةةارات فمةةم ايةةنص يةةدى  -2
 ايطالب وذي  ف  ضوء  

 ايعربيخ بايمرحلخ ايلانويخ.ا طالع عل  أ داا ايلفخ ة 
لفةخ ايعربيةخ بايمرحلةةخ  آراء بعةض مةةن أسةاةذة طةرق ةةةدريس ايلفةخ ايعربيةخ ومعلمةةو ايةة 

 ايلانويخ 
 عرضه عل  عدد من ايمحامين بمد ا حساب ةدق االبةبار.ة 
 ةطبيق االبةبار عل  ايعينخ االسةطالعيخ يحساب ةدق لبات االبةبار .ة 

 ا سةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ ايةةةةور ايمقةةةرح يلمقةةرر مةةن بةةالل )إعةةداد دييةةل معلةةم يوضةةح  -3
  وذي  ف  ضوء  يةنميخ ممارات فمم اينص يدى طالب ايةا األول ايللانوى(

 ا طالع عل  ايدراسات وايبحوث اية  ةناويت اسةبدم دوائر األدب ف  ايةدريس.ة 
 اةاب اينةوص ايمقررعل  طالب ايةا األول ايللانوى . ة 
  داا ايسلوايخ ايباةخ بال درس.ةحديداألة 
ةحديد دور ايمعلم وأدوار ايطال ب بالل عرض ايمحةوى ايباص باةل نةص باسةةبدام ة 

 دوائر األدب  
 ايةعليميخ ايمسةبدمخ ف  ايةدريس. لةحديدايوسائة 
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 ةحديداألنشطخ اية  يقوم بما ايطالب ألناء ايةدريس.ة 
 ةحديد أساييب ايةقويم ايمناسبخ.ة 
 ةةور عل  مجموعخ من ايمحامين بمد ا حساب ةدق األداة.عرض اية 

 ة وضع األدوات فو ةورةما اينمائيخ 
 ة ةطبيق ةجربخ ايبحث من بالل  4

 ابةيار ايمجموعةين ايةجريبيخ وايضابطخ من طالب ايةا األول ايلانوى.ة 
 ةطبيق االبةبار عل   ايمجموعةين ايةجريبيخ وايضابطخ قبل ايةدريس.ة 
س يلمجموعةةخ ايةجريبيةةخ باسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب، بينمةةا ةةةدرس ايمجموعةةخ ايةةةدريةةة 

 ايضابطخ بايطريقخ  ايمعةادة.
 ةطبيق االبةبار عل   ايمجموعةين )ايةجريبيخ ة ايضابطخ ( بعد ايةدريس.  -5 
 اينةائج وةرسير ا. لإجراء ايمعايجخ ا حةائيخ ايمناسبخ، وةحلي   -6
 رحات فو ضوء نةائج ايبحث .ةة ةقديم ايةوةيات وايمقة7

 النتائج :

فمةةم ايةةنص  تفةةو ةنميةةخ بعةةض ممةةارامةةن فاعليةةخ ا سةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ  ويلة اةةد 
األدبو يدى طالب ايةا األول ايلانوي ةم ةطبيق ابةبار يممارات فمةم ايةنص األدبةو، وةةم 

 وحساب  قيمخ ت وايجدول ايةايو يوضح   ةناول اينةائج بايةرسير وايةحليل
 
 

 (2جدول رقم )
داليخ ايررق بين مةوسطات درجات طالب ايةا األول ايلانوي فو ايمجموعخ ايةجريبيخ 

 وايبعدي البةبار ممارات فمم اينص األدبو . فو ايةطبيق ايقبلو
االنحراف  المتوسط العدد المجموعات

 المعياري
مربع  الداللة قيمة ت

 ايتا
حجم 
 التأثير

 5.90 23.25 20 القبلى
 كبير 04.0 0400 4.4.

 8.26 33.5000 20 البعدى

يةبين من ايجدول ايسابق داليخ قيمةخ ت بةين ايةطبيقةين ايقبلةو وايبعةدي يطةالب 
ايةا األول ايلانوي يلمجموعخ ايةجريبيخ يةايح ايةطبيق ايبعدي، ويعزى  ذا إية  فاعليةخ 
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ايةةةا األول  االسةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ فةةو ةنميةةخ ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةو يةةدى طةةالب
 ايلانوي

  البحىث المقترحت :

ةةة فاعليةةخ برنةةامج قةةائم اسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب فةةو ةةةدريس فةةروع ايلفةةخ ايعربيةةخ  يةنميةةخ 1
 ممارةو ةحمل ايمسؤوييخ واةباذ ايقرار يدى ايطالب ايمرحلخ ايلانويخ .

م ة ألةةةر ةةةةدريب معلمةةةو ايلفةةةخ ايعربيةةةخ علةةة  ممةةةارات فمةةةم ايةةةنص االدبةةةو فةةةو ااسةةةابم 2
 واسةبداممم يما فو ةدريس ايلفخ ايعربيخ.

ة فاعليخ اسةراةيجيخ دوائر األدب فو ةنميخ ممارات فمم اينص األدبو يدى طالب ايمرحلةخ 3
 ا عداديخ 

ة فاعليةخ اسةةراةيجيخ دوائةر االدب فةو ةنميةخ ممةارات ا بةداع ايلفةوي يةدى طةالب ايمرحلةخ 4
 ايلانويخ .

 
 
 
 
 
 
 
 

 المراجع
 تالمراجع العربي

،  طةةرق ةةةدريس ايلفةةخ ايعربيةةخ  وايةربيةةخ االسةةالميخ(   1996ةةة إبةةرا يم محمةةد عطةةا  )1
 .2، ج 3ايقا رة ، ماةبخ اينمضخ ايمةريخ،  ط 

، ايقةةا رة، مراةةز ايمرجةةع فةةو ةةةدريس ايلفةةخ ايعربيةةخ(    2005محمةةد عطةةا  ) مإبةةرا يةةة 2
 . 1اياةاب يلنشر، ط 

حديلخ فة  اسةةرةيجيات مةا وراء ايمعرفةخ فة   (   اةجا ات2003 يم  أحمد بملول )اإبر ة 3
 ةعليم ايقراءة) بحث ةرقيخ(، جامعخ ايمنةورة ، اليخ ايةربيخ.
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  فاعليخ اسةبدام ايمدبل ايةرةاعلو فةو ةنميةخ ايرمةم ايقرائةو 2012أميمخ بار حسين  ة 4
)غيةةر منشةةورة ( اليةةخ  رسةةايخ داةةةوراةوايةةةذوق األدبةةو يةةدى ةالميةةذ ايمرحلةةخ ا عداديةةخ ،

 جامعخ عين شمس. ،يةربيخا
، ايعةين  ، أسةاييب ةةدريس ممةارات ايلفةخ ايعربيةخ وآدابمةا(   2001ايبجخ عبد ايرةاح )ة 5

 ، األمارات ايعربيخ .1دار اياةاب ايجامع  ايعين،  ط
  ةنميخ ايةةذوق األدبة  يةدى ةالميةذ ايةةا ايلايةث ا بةةدائ  وألرذية   م(1991لريا محجوب ) ة6

 ةعير اياةاب  ، رسايخ ماجسةير)غير منشورة( اليخايةربيخ، جامعخ حلوان.عل  قدرةمم عل  اي
ايمدبل ايلفوى واالةجا ات ايحديلخ يةدريس األدب (   2006حسن  عبد ايبارى عةر )ة 7

 .1،األساندريخ، مراز ا ساندريخ يلاةاب ط ف  اينظام ايةعليم 
ضةةوء اينظريةةخ ايبنائيةةخ (   ةطةةوير ةةةدريس األدب فةةو 2014حمةةدي طةةه عبةةد ايةةرحمن )ةةة 8

)غير منشورة  رسايخ داةوراةيةنميخ ممارات ايرمم ايقرائو يدى طال ب ايمرحلخ ايلانويخ ، 
 جامعخ عين شمس. ( اليخ ايةربيخ ،

(  وحدة مقةرحخ ف  أدب األطرال وألر ةا فة  ةنميةخ بعةض ممةارات 2006بلا حسن )ة  9
، ايمةةؤةمر  مجلةخ ايقةةراءة وايمعرفةخ  ايرمةم ايقرائةة  يةدى ةالميذايضةةا ايبةامس ا بةةةدائ ،

 .2001ايمجلد األول يوييو .13 -12ايعلم  ايسادس، ايعدد 
  ةطةوير ةةدريس األدب ايعربة  فة  ضةوء ممةارات ايةحليةل ايرنة    2013بلا حسةنة 10

يلةةةنص وألةةةرب فةةة  فمةةةم اينةةةةوص األدبيةةةخ وةةةةذوقما يةةةدى طلبةةةخ ايةةةةا األول ايلةةةانوى ، 
فبرايةر 21 20ل ياليخ ايةربيةخ ، جامعةخ ايمنةةورة فة  ايرةةرة األوايمؤةمر ايعلم  ايدوي  

2013 
ةعلةةيم ايقةةراءة وايرةةن ،إسةةةراةيجيات (    2006رشةةدى طعيمةةخ،عالء ايةةدين ايشةةعيب  )ةةة 11

 .1، ايقا رة، دار ايرار ايعرب ، ط مبةلرخ يجممور مةنوع
سةةةراةيجيات ةعلةةيم ايقةةراءة وايرةةن ،إ(    2006رشةةدى طعيمةةخ،عالء ايةةدين ايشةةعيب  )ةةة 12

 .1، ايقا رة، دار ايرار ايعرب ، ط مبةلرخ يجممور مةنوع
، ةعليم ايعربيخ وايدين بين ايعلةم و ايرةن(   2000رشدى طعيمه،محمد ايسيد مناع  )ة 13

 .1ايقا رة ، دار ايرار ايعرب ، ط
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(  فعاييخاسةةراةيجيخ حلقةات األدبيةخايمعززة ب نشةطخ علةة  2009سةعاد جةابر محمةود )ةة 14
مجلةخ اليةخ بدام ا نةرنت فة  ةحةةيل طايبةات شةعبخ ايطرويةخ يمقةرر مسةرح ايطرةل، اسة

 ،ديسمبر .23، جامعخ أسوان ، ايعددايةربيخ
(   برنامج مقةةرح فة  ايقةراءة فة  ضةوء ايقضةايا ايمعاةةرة وألةرة 2000سعيد الف  )ة  15

، ايلةةان  عشةةرايمةةؤةمر ايعلمةة  فةة  ةنميةةخ ايةرايةةر ايناقةةد يةةدى طةةالب ايمرحلةةخ ايلانويةةخ،  
 .73يوييو ص 26-25يلجمعيخ ايمةريخ يلمنا ج وطرق ايةدريس ، 

(   فاعليةةخ أسةةلوب ايةةةعلم ايةعةةاونو فةةو ةنميةةخ 1999سةةلوى أحمةةد محمةةد شةةا ين )ةةة 16
رسةةايخ ممةةارات ايةةةذوق األدبةةو وايةحةةةيل ايدراسةةو يةةدى طةةالب ايةةةا األول ايلةةانوي ،

 طنطا .)غير منشورة(، اليخ ايةربيخ ، جامعخ  ماجسةير
(  ألةةر اسةةةبدام رنةةامج ةةةدريب  قةةائم علةة  اسةةةراةيجيخ حلقةةات 2008سةةمير شةةريق )ةةة 17

األدب فةة  ايقةةةخ ايقةةةيرة علةة  ةنميةةخ ايةةةذوق األدبةة  يةةدى طةةالب ايررقةةخ األويةة  شةةعبخ 
 ايلفخ االنجليزيخ، رسايخ داةوراب )غير منشورة(، اليخ ايةربيخ ، جامعخ ايمنيا.

(  فاعليخ ايةاامل بين اسةراةيجيةو دوائةر األدب  2015ي )فاطمخ بنت شعبان ايعسير ة 18
وايقةةةراة ايةبادييةةةخ يلنةةةةوص األدبيةةةخ فةةةو ةنميةةةخ ايممةةةارات األدبيةةةخ وممةةةارة إةبةةةاذ ايقةةةرار 

( اليةخ  رسايخ داةورة منشورةوايممارات االجةماعيخ يدى طايبات ايةا ايلايث ايلانوي ) 
 ايسعوديخ .  ايةريبخ ، جامعخ أم ايقرى ، ايمملاخ ايعربيخ

 ةةةدريس ايلفخايعربيةةخ فةة  ضةةوء ايارايةةات األدائيةةخ،(    2007محسةةن علةة  عطيةةخ)ةةة 19
 1عمان، دار ايمنا ج يلنشر وايةوزيع، ط 

،  روالن بةةارت، مةةنمج فةةو ايةحليةةل اينةةةو يلقةةةيدة   (1996) محمةةد عبةةد ايلطيةةاةةة 20
 .1996، 131-108، ص  15ةرجمخ منذر عياش، فو مجلخ فةول ايقا رة، م

، ايمنيةا  طرق ةدريس ايلفخ ايعربيخ وايةربيخ االسالميخ(   1998مةطر  اسماعيل )ة 21
 ، دار ايةرا.

(   فاعليةةخ اسةةةبدام اسةةةراةيجيخ دوائةةر األدب فةةو ةةةدريس  2015وائةةل ايسسةةويرو  )ةةة 22
ايقةةراءة ذات ايمةةووع ايواحةةد فةةو ةنميةةخ اياةابةةخ ا بداعيةةخ وايةةوعو  ايروائةةو يةةذى طةةالب 

،مةةةارس  114، ص479، ايعةةةدد    29 ايمجلةةةخ ايةربويةةةخ مةةةجول ايلةةةانوي ، ايةةةةا األ 
2015  
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(   فاعليخ اسةبدام اسةراةيجيخ ايةةعلم ايةعةاونو فةو ةنميةخ 2001وييد أحمد اياندرى )ة 23
 رسةايخ ماجسةةيرايةذوق األدبو يدى طةالب ايمرحلةخ ايلانويةخ ايعامةخ فةو دويةخ اياويةت . 

 وايبحوث ايةربويخ ، جامعخ ايقا رة.)غير منشورة( ، معمد ايدراسات 
 المراجع األجنبيت :  

1- Morrow,M 2005 : Incorporating literature circle In A Third 
Grade classroom Doctor of education, university of Pittsburgh 

2- Burda, K. (2000): Living and learning: A four-year journey into 
literature circles. Primary Voices K-6, 9(1), 17-22 

3- Clarke ,Lane .w. Conversation Beyond the text :   The 
influence of  Gerder and social class on literature circle  
discussion ,unpublished ED, Thesis ,university of Cincinnati 
,P51,2005 

4- Peralta-Nash, C. (2003). Literaturecircles in a bilingual 
classroom : The power of language choice. The New 
Advocate16(1), 57-61 

5- Brown,  B  (2001).  Litera ture  Circles  in A ction  in  the 
Middle  Cla ssroom( Eric Document Reproducti on Servi ce 
NoED478458 

  
 
 
 
 
 
 

ص األدبي في ظىء تنميت بعط مهاراث فهم الن

 إستراتيجيت  مقترحت

 لدي طالب الصف األول الثانىي 

 إعداد
 عمرو جمال شعيب أ . 

 دفت  ذب ايدراسخ إي  ةنميخ بعض ممارات فمم اينص األدبو فةو ضةوء إسةةراةيجيخ       
 ةدريس مقةرحخ يدى طالب ايةا األول ايلانوي .
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ايةةةا األول ايلةةانوي فةةو ممةةارات  وةةحةةدد مشةةالخ ايدراسةةخ فةةو ةةةدنو مسةةةوى طةةالب      
فمةةم ايةةنص األدبةةو وةةةةدت ايةةدراة يةنميةةخ بعةةض ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةو فةةو ضةةوء 

 إسةراةيجيخ مقةرحخ، وقد أجابت ايدراسخ عن ايسؤال ايةايو  
ة ماألر إسةراةيجيخ مقةرحخ فو ةنميخ بعض ممارات فمم اينص األدبو يدى طةالب ايةةا 1

 األول ايلانوي ؟
د ايباحث ةةوريدييل معلم يوضح ايريخ اسةبدام إسةةراةيجيخ ةةدريس ايمقةرحةخ فةو وأع    

 ضوء ممارات فمم اينص األدبو، وابةبار يممارات فمم اينص األدبو .
وةةم ابةيةار عينةخ مةن طةالب ايةةا األول ايلةانوي بمدرسةخ طحةا ايلانويةخ ايمشةةراخ،      

وةجريبيخ درست  ،بايطرق ايةقليديخ ن ) ضابطخ درستوقسمت عينخ ايدراسخ إي  مجموعةي
وقةةد  2015/2016با سةةةراةيجيخ ايمقةرحةةخ فةةو ضةةوء بعةةض ممةةارات فمةةم ايةةنص األدبةةو 

طبقةةت أدوات ايبحةةث قبةةل ايةجربةةخ وبعةةد ا علةة  طةةالب ايمجمةةوعةين، وأسةةررت اينةةةائج عةةن 
وجةةةود فةةةروق ذات داليةةةخ إحةةةةائيخ بةةةين مةوسةةةطو درجةةةات طةةةالب ايمجموعةةةخ ايةجريبيةةةخ 

خ ايضةةةابطخ فةةةو ايةطبيةةق ايبعةةةدي البةبةةةار ممةةةارات فمةةم ايةةةنص األدبةةةو يةةةةايح وايمجموعةة
 ايمجموعخ ايةجريبيخ.

  
 
 
 
 
 
 


