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بالغية يم التنمية المفاهلشتات والخرائط المتتابعة ستراتيجيتي تآلف األإبرنامج قائم على 

 ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية

 

 د/ رحاب طلعت محمود عطيه

 

 ملخص:

ثانوية، رحلة الاألدبي لدي طالب الم البحث إلى تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوقهذا هدف 

 لبحث علىاعتمد اشتات والخرائط المتتابعة. وستراتيجيتي تآلف األإبرنامج قائم على  بناءوذلك من خالل 

الب طدبي لدي وق األدوات التالية: قائمة بالمفاهيم البالغية ومهارات التذاأل مستخدما  المنهج التجريبي، 

فاهيم نمية المتعة في شتات والخرائط المتتابستراتيجيتي تآلف األإج القائم على المرحلة الثانوية، والبرنام

ى لقائم علارنامج البلتنفيذ البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية، ودليل المعلم 

دي لاألدبي  وقلتذشتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات استراتيجيتي تآلف األإ

ت اس مهارا، ومقيقياس المفاهيم البالغية لدى طالب المرحلة الثانويةلطالب المرحلة الثانوية، واختبار 

ج البرنام اعليةالتذوق األدبي لدى طالب المرحلة نفسها. وتم التوصل إلى عدد من النتائج، من أهمها: ف

وق رات التذة ومهابعة في تنمية المفاهيم البالغيشتات والخرائط المتتاستراتيجيتي تآلف األإالقائم على 

لتى لنتائج ااضوء  األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية، كما قدم البحث فى النهاية عددا  من المقترحات فى

 تم التوصل إليها.

 -بالغية المفاهيم ال -لخرائط المتتابعة ااستراتيجية  -شتات ستراتيجية تآلف األإ الكلمات المفتاحية:

 التذوق األدبي.
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Abstract: 

The aim of the research is to develop the rhetorical concepts and literary 

taste skills of high school students through using a program based on the 

strategies of sequencing and sequential mapping strategies. The research was 

based on the experimental method and was based on the following tools: A list 

of rhetorical concepts and literary taste skills among secondary school students, 

the program based on the strategies of the integration of theses and successive 

maps in the development of rhetorical concepts and literary tasting skills among 

secondary school students, teacher's Guide to the use of the program based on 

the strategies of the integration of theses and successive maps in the 

development of rhetorical concepts and literary tasting skills among secondary 

school students, test; to measure the rhetorical concepts of high school students, 

and the other scale; to measure the skills of literary taste among students of the 

same stage. After the completion of the experiment was conducted statistical 

analysis of the degrees of pre- application, and reached a number of results, the 

most important of which: Demonstrate the effectiveness of the program based 

on the strategies of the integration of theses and successive maps in the 

development of rhetorical concepts and literary tasting skills among secondary 

school students. The research finally presented a number of recommendations 

and proposals in the light of the results reached. 

Keywords: strategy of socialization - the strategy of successive maps - 

rhetorical concepts - literary taste. 
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 مقـدمة:ال

 الكريم غة القرآنهي لربية اإلنسانية واللغة العمن أهم األسس التي تقوم عليها الحياة أساسا  اللغة تمثل       

ذوق في ستوى الترفع متوالسنة النبوية الشريفة، ومن هنا صار تعلمها واجبا  دينيا  وقوميا ، فهي لغة بليغة 

 صوير الظالل الدقيقة للمعاني.التعبير، بحيث يمكن استعمال كلماتها في ت

لروح من )بمنزلة ا منها البالغة التي تعد من العلوم العربية :وعلوم اللغة العربية متنوعة ومتعددة     

معنى ئص الإال بما يكون فيه من لطائف الفصاحة والبالغة، وخصا ،الجسد( فال فضيلة لكالم على آخر

ه، أسلوب عجاز وفضائل التنزيل، وندرك بها فصاحةإمن  ونتعرف من خاللها بما فى القرآن ،والبيان

 .(9،2001عبد الكريم الرفوع، )يوسف وسهوله نظمه، وعذوبته ،نسجام كلماتهإو

تعكس  رية التىلتعبيوتؤدى البالغة دورا  مهما  في التعليم الثانوي؛ ألنها تساعد على تنمية القدرة ا    

 الثقة بالنفس، وتحقيق الذات.فى لمتمثلة شخصية الطالب، وتلبى حاجتهم، وميولهم ا

ألدبية، شات اومن أهدافها فى تلك المرحلة إنضاج التذوق األدبي للطالب، وتنميته عن طريق المناق   

ألدب الوان وزيادة استمتاع الطالب بأ ،وإقدار الطالب على التمييز بين األدباء، والمفاضلة بينهم

 .(219-218،2009المختلفة)أحمد عوض،

ا رئيسي     لعقلية تصورات اا  للوالمفاهيم البالغية محور أساسي؛ لفهم البالغة واستيعابها، كما تعد مصدر 

لبالغية ااهيم لدي المتعلم عن مصطلحاتها، وال يمكن تذوق الجمال في العبارة ما لم يتم استيعاب المف

ا وضر ا مهم  م أسرار م على فهلمتعلاوريا ؛ ألنه يساعد استيعاب ا جيد ا، فاكتساب المفاهيم البالغية يعد أمر 

 (44، 2015البالغة، واستيعاب أساسياتها)أبرار الجبوري، 

ونظرا  ألهمية تعلم المفاهيم البالغية فقد حظيت باهتمام الباحثين؛ حيث أجريت دراسات وبحوث اهتمت    

ة، وأوصت هذه الدراسات بضرورة بتنمية المفاهيم البالغية لدى المتعلمين في المراحل التعليمية المختلف

؛ سيف 2005وتهيئة مناخ تعليمي يساعد على تنميتها، ومن هذه الدراسات: )سالم الغضبان، ،االهتمام بها

؛محمد 2007؛عبد الكريم أبو جاموس، ومحمود العبد،2006؛ نادية عباس،2005الطائي،

؛زهور مناتي 2010؛ المحبوب وآخرون،2010شافي المحبوب، وسمير صالح، ؛2009الشاجع،

؛ محمد 2013؛ فاطمة عسيري،2012؛ أسماء كاظم وإيمان أفندي،2012؛ محمود عبد القادر،2011،

؛ داليا علواني، 2015 ؛ هدى هاللي،2014؛ محمود قرمان،2013؛ محمد حسونة،2013موسي،

دبي، (  كما نادت بعض الدراسات بضرورة تنمية مهارات التذوق األ2017أحمد فوزي محمد،و؛ 2016

؛ 2003؛ محمد جاد، 2002عبد اللطيف أبو بكر، ؛2002ومن هذه الدراسات: )ماهر شعبان عبد الباري،

؛ أم هاشم عبد المطلب، 2006بدر محمد العدل،  ؛2006؛قطنة أحمد مستريحي، 2003وائل أحمد، 
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؛ المهدي البدري ومحمد 2007علي سالم،؛ 2007منصور، ؛ سماح2007 أحمد المهني، ؛2006

؛ حسن بن إبراهيم 2009 ؛ أمين أبو بكر،2009؛ سامي الهزايمة، 2009 ؛ سمر بدوي،2009زيني،ال

؛ 2014؛ رشا سالمة،2013؛ والء ربيع،2012 ؛ جمال محمد،2011؛ هيام مرعي،2009الجليدي،

 .(2015؛ أبرار الجبوري، 2014؛ عالء عبد الغني،2014أسماء حسن،

سات في ضرورة تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي وقد اتفقت الباحثة مع تلك الدرا     

ستراتيجيتي تآلف إإال أنها اختلفت عنها في بناء برنامج قائم على  ،الطالب في جميع المراحل التعليمية

شتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة األ

ال يوجد بينها عالقة  ،تآلف األشتات تعتمد علي ربط عناصر مختلفة ستراتيجيةإوذلك ألن  ،نويةالثا

وفق أطر  وخاصة التمثيل أو التناظر، باستخدام علم البيان وخاصة المجاز، وفنون علم المنطق ،ظاهرية

 .(27 ،2013)صالح أبو جادو ومحمد بكر،  بهدف الوصول إلى حلول إبداعية للمشكالت ؛منهجي

مختلفة ستراتيجية تآلف األشتات تقوم على ربط العناصر الإأن  (2014ويؤكد ذلك عايش زيتون)   

لحل اإلى  للوصول ؛شكال االستعارة والمجاز والتشبيه بصورة منتظمةأبعضها البعض من خالل استخدام 

 .(92، 2014)عايش زيتون،  المبدع للمشكالت المختلفة

ربط  ن خاللمستراتيجية تتكون من عدد من الخطوات التي يقوم بها المتعلم إكما أن تآلف األشتات    

 لي حلبحيث تجعل المتعلم يسعي إ ،أفكار غير مترابطة في ظاهرها من خالل التشبيه واالستعارة

ي ل، وتنتهالتخيبالمشكالت التي تواجهه، ويخرج بآراء مختلفة من خالل عدد من أنواع التشبيه التي تبدأ 

 .(53، 2009واقعية كالتشبيه المباشر)طارق عامر،  بحلول

يه من توصل إل ي الذيستراتيجية تآلف األشتات، كما تقوم أيضا  باختبار المعنإوكل هذه األمور تهتم بها    

يجة ليها كنتوصل إأو بالمعاني التي تم الت ،خالل مقارنته بالمعاني األخرى الموجودة في بنيته المعرفية

ألخرى اهر اسية األخرى، واختبار المعني يتضمن التآلف بين الروابط التي تتعلق بالظوللمدخالت الح

ألخرى ااألفكار دا  بط المعني الجديد الذي تم تكوينه جيارتبمدى االمختزنة في البنية المعرفية للمتعلم، و

التي  الجديدة لفكرةا فاقومدى اتخزنة في بنيته المعرفية، موالتي يمكن تكوينها من األشياء ال ،المرتبطة به

 .(76، 2013تم تكوينها مع األفكار الجديدة الموجودة )حيدر العجرش، 

ستراتيجية تآلف األشتات في تنمية مهارات اللغة العربية فقد حظيت باهتمام إهمية ستشعار أونظرا  أل    

تراتيجية في المناهج الباحثين؛ حيث أجريت عديد من الدراسات والبحوث التي اهتمت بتطبيق تلك االس

وتهيئة مناخ تعليمي  ،الدراسية بالمراحل التعليمية المختلفة، وأوصت هذه الدراسات بضرورة االهتمام بها
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؛ 2008؛ سوسن مجيد، 2000ومن هذه الدراسات: )يوسف قطامي ونايفة قطامي، ،يساعد على تطبيقها

 .( 2015،محمد عواد و؛ 2013ماهر عبد الباري ، ؛2013رافد العزاوي، 

ل إتاحة خال من ،أما الخرائط المتتابعة فال تقل أهمية عن تآلف األشتات في قدرتها على التفكير    

ريقة فاهيم بطات ومما يتم تناوله من مهار، والفرصة للمتعلم استدعاء كل األفكار الممكنة والمتوفرة لديه

 .(75، 2002أكثر سهولة وسرعة)كمال زيتون ،

للها حيث تتخ جذابة؛يجية الخرائط المتتابعة تساعد المتعلمين كيف يتعلمون بطريقة شيقة وستراتإكما أن    

ا تعتمد ألنه الرسومات والصور؛ مما يسهم في تثبيت المعلومة وتخزينها في الذاكرة أطول فترة ممكنة؛

 .(36، 2009)عدنان يوسف وآخرون، على التفكير المتتابع

فريدة في التعليم والتعلم؛ فهي تعرف المتعلمين على الشبكة الترابطية للخرائط المتتابعة خصائص و    

 اإلستراتيجيةالمتتابعة لعالقات متداخلة من جوانب شتى بين عناصر الموضوع المراد عرضه، وهذه 

تساعد في تحسين عملية التعليم والتعلم في ُمختلف المباحث الدراسية، وذلك في مجال توصل المتعلمين 

وتطويرها؛ فبواسطة الخريطة المتتابعة يتضح البناء المفاهيمي والمهاري لدى المتعلم في فهم  للمعلومات

 .(13، 2002)سلمان خلف هللا،  وتفسير المنظومة التركيبية لذلك الموضوع

خدم في ألساليب تستاستراتيجية متعددة إوكل هذه األمور تهتم بها الخرائط المتتابعة، إلي جانب أنها      

عرفية ات الموهي تزود المتعلم بمفاتيح تساعده على استخدام المهار يم التفكير لتقوية الذاكرة،تنظ

يطة والخر .نأللوااالكلمة أو الصورة أو رمز لعدد معين أو  :مثل ،دراكية باستخدام المنشطات العقليةواال

ء كير وبناالتفوطيط والتعلم بداعية، وهي وسيلة تساعد على التخالمتتابعة تعمل على تنمية العمليات اإل

بين  المتعلم نشئهاالمعنى، وتمثل رؤية المتعلم للموضوع المراد تعلمه من خالل العالقات والروابط التي ي

د و أحأوقد يكون الموضوع )فكرة  أجزاء الموضوع، وكتابة المالحظات وكلمات الربط الخاصة،

 .(26، 2009.)سحر قابيل، مفهوم أو مبدأ ...( مستويات المعرفة العلمية، مثل:

 اإلحساس بمشكلة البحث: -أولا 

لبالغية هيم اأشارت نتائج عديد من الدراسات والبحوث التربوية إلى وجود ضعف في استيعاب المفا     

؛ محمود عبد 2011المرتبطة بعلم المعاني، والبيان، والبديع، ومن هذه الدراسات: )زهور كاظم مناتي ،

؛ محمد 2013؛ فاطمة عسيري،2012ء كاظم وإيمان حسن علي أفندي،؛ أسما2012القادر،

؛ داليا علواني، 2015؛ هدى هاللي،2014؛ محمود قرمان ،2013؛ محمد حسونة،2013موسي،

 (.2017؛ أحمد فوزي محمد،2016
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العام في مهارات التذوق  تدنى المستوىأشارت نتائج العديد من الدراسات والبحوث التربوية إلى و    

ألدبي لدي معظم الطالب في المراحل التعليمية المختلفة، ومن هذه الدراسات: )عبد الحميد عبد هللا عبد ا

؛ سماح 2007؛أحمد المهني،2005؛ فراس السليتي ،2005؛ بهيسة شطناوي،2001الحميد،

؛ المهدي البدري 2008؛ إيناس عرقاوي،2008؛ إيمان عباس،2007؛ علي سالم،2007منصور،

؛حسن بن 2009؛ أمين محمد أبو بكر،2009؛ سامي الهزايمة،2009؛ سمر بدوي،2009يني،ومحمد الز

؛ رشا 2013؛ والء ربيع،2012؛ جمال محمد،2011هيام مرعي، ؛2009إبراهيم الجليدي،

( مثل: تحديد 2015أبرار الجبوري، و؛ 2014عالء عبد الغني، ؛2014؛ اسماء حسن،2014سالمة،

نص األدبي، وتحديد الجملة المحورية أو جملة االنطالق من النص، وشرح المعنى اإلجمالي ألفكار ال

العبارات الواردة بالنص، واختيار أقرب األبيات معنى إلى معنى بيت آخر، وإدراك ما في األفكار من 

وتحديد موضوع كل منها في صورة  ،عمق، وإدراك الترابط بين أجزاء النص، وتقسيم النص إلى وحدات

لها، واستخراج الصور الجمالية المتضمنة في القصيدة، وربط الصورة األدبية بالسياق  عنوان مناسب

الواردة فيه، وبيان قيمة الصورة البالغية ومدى توفيقها، وبيان أوجه الجمال في التركيب أو الصورة، 

لنفسي الذي وتحديد المعاني التي توحي بها الصورة البالغية، وإدراك مدى التناسب بين الكلمة والجو ا

 يثيره العمل األدبي. 

 ،ألخرىلعربية االلغة مثل بقية فروع ا ،وبالرغم من تدريس البالغة ، إال أنها لم تنل حظها من االهتمام    

ا هذا موسواء أكان ذلك على مستوى البحث العلمى أم مستوى مناهج اللغة العربية وخطط دراستها، 

عيد س؛هاشم 2000منها: دراسة )محمد عبد الرؤوف الشيخ،و ،أوصت به عديد من الدراسات السابقة

؛ محمود عبد 2002؛ إبراهيم أحمد بهلول، 2001؛ هدى مصطفى محمد،2000إبراهيم الشرنوبي،

؛ 2007؛ أماني حلمي عبد الحميد، 2003؛ محمد عبد المطلب جاد عبده، 2003العزيز محمود مهدي، 

محمد عامر و؛ 2011عبد الكريم الظهار، ؛ نجاح أحمد2007محمد عويس القرني إبراهيم،

ادة م(؛ حيث أكدت كل هذه الدراسات ضرورة احتياج المتعلمين فى المدارس لفهم 2012القحطاني،

 . لما لها من أهمية كبيرة فى تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي ؛البالغة

رورة دبي، وضوق األمفاهيم البالغية ومهارات التذوبذلك تشير نتائج هذه الدراسات إلى أهمية تنمية ال    

ى صرون علتال يقذوق الفني لدى الطالب، فتتدريب الطالب عليهما؛ لما لهما من أهمية بالغة فى تنمية ال

يس؛ واألحاس جمع المعاني وفهمها، بل يغوصون وراء الصياغة، وما تنشره فى النفس من المشاعر

 ليهإ، وتميل لذوقغه اثيل هى إشارات إلى ألوان التعبير األدبي الذي يستفالبالغة ليست قوانين وقواعد، ب

 ية.  وص األدبالنص النفس؛ لذا البد من تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي وتوظيفها في فهم
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الغة الب دريسمي لتكما كشفت الدراسات السابقة، وأراء خبراء تعليم اللغة العربية: أن الواقع التعلي    

 ،غوىوعى لإلى يكشف عن انخفاض مستوى تحصيل الطالب للمفاهيم البالغية، وأن الطالب فى حاجة 

 هتماما ضعفيمكنهم من معرفة الدالالت المختلفة للتراكيب اللغوية المستخدمة. كما أنه كشف عن 

حيحة، رة صغية بصوتؤثر فى اكتساب المفاهيم البال ،المعلمين باستخدام طرق وأساليب تدريسية حديثة

إدراك والرمز  النص والعاطفة، وتفسير ىيتمثل في: إدراك العالقة بين موسيقاَ، شديدا  وأن هناك قصور

ع واإليقا حساساإلوالمعاني الكامنة فيه، وتحديد المفردات التي تنتمي إلى حقل داللي واحد أو متقارب، 

، وداللته لبالغياديد قيمة البناء التركيبي للمحسن تحوالموسيقي لوزن األبيات، وما قد يكون فيه نشاز، 

ي شاف ؛2009؛ محمد الشاجع،2007ومن هذه الدراسات: )عبد الكريم أبو جاموس، ومحمود العبد،

 ؛ محمود عبد2011زهور كاظم مناتي، ؛2010؛ المحبوب، وآخرون ،2010المحبوب، وسمير صالح،

؛ محمد 2013؛ فاطمة عسيري،2012ي،؛ أسماء كاظم وإيمان حسن علي أفند2012القادر،

؛ 2016؛ داليا علواني، 2015؛ هدى هاللي،2014؛ محمود قرمان،2013؛ محمد حسونة،2013موسي،

هذه  تشعرباإلضافة إلى األسباب والدواعي السابقة، فإن الباحثة قد است ،(2017أحمد فوزي محمد،و

بالغية يم الة؛ لتعرف واقع تنمية المفاهالمشكلة أيضا  من خالل القيام بدراسة استطالعية في محاول

لى جهت إومن المرحلة الثانوية، تم إعداد استبانة  ألولومهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف ا

 ةوذلك في بداي مية،التعلي غرب الزقازيق عشرين معلما  من معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية، بإدارة

شتملت ، وقدمت االستبانة في شكل مقابلة شخصية، بحيث ام 2016/2017مارس بالعام الدراسى  شهر

 ، القصر،إلنشاء) التشبيه، االستعارة، المجاز المرسل، الكناية، الخبر، ا على بعض المفاهيم البالغية

 المقابلة(واق، الوصل، الفصل، المساواة، اإليجاز، اإلطناب، الجناس، االقتباس، السجع، التورية، الطب

لمعنى حدد ايلتذوق األدبي ) يستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النص األدبي، ومهارات ا

ة في ا الواردعانيهاإلجمالي للنص األدبي، يحدد قيمة الكلمات التعبيرية في النص، يحدد داللة األلفاظ وم

حديد تري، ص الشعالنص، تحديد نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب، تحديد مدى ترابط األبيات في الن

حديد النص، ت ية فيالمحسنات البديعية والصور الجمالية في النص، تحديد داللة األساليب اإلنشائية والخبر

 تحديد المدلول الرمزي وداللته في النص(. وأثر القافية في جمال األبيات، 

لعربية؟ الغة س الإليهم األسئلة التالية: هل تستخدمون هذه المهارات في تدري ةالباحث توقد وجه

 تنمية المفاهيم البالغية؟ وتم التوصل إلى النتائج التالية:وما هى أساليب 

 بية.( من المعلمين أنهم ال يستخدمون المهارات السابقة في تدريس اللغة العر%60ذكر ) -1
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ديل لبن المعلمين أنه يمكن تنمية المفاهيم البالغية عن طريق تصويب الخطأ، ووضع ا( م%80ذكر ) -2

 الصحيح، وعن طريق كتابة المفهوم صحيحا ، والواجبات المنزلية. 

ون ويتضح من خالل الدراسة االستطالعية أن حوالي أكثر من نصف عدد المعلمين ال يستخدم   

 .ليةحاالدراسة الوالمفاهيم البالغية مهارات التذوق األدبي، األمر الذي يدعو إلى القيام ب

رحلة من الم األولستراتيجيات تدريسية تسهم في تمكين طالب الصف إطة ووذلك يتطلب توافر أنش 

ي فما يسهم مابي، الثانوية من المفاهيم البالغية، ومهارات التذوق األدبي، وأن يكون لهم دور فعال وإيج

 تحقيق نواتج تعليمية مرغوب فيها.

 يتهمابتت فعالتي ثال ،خرائط المتتابعةستراتيجيات التدريسية القائمة على تآلف األشتات والوتُعد اإل    

 ي:فيما يل يكمن في مواقف تربوية عديدة؛ حيث إن دور المعلم في استخدام الخرائط المتتابعة بشكل منفرد

 تدوين المالحظات والتحضير للّقاءات وتنظيم األفكار والذاكرة. -

ات لكلماالقتصار على استخدام الصور واأللوان في التعبير عن األفكار والمخططات بدال من ا -

 فقط.

ربط وكير، االعتماد على الذاكرة البصرية في استخدام العقل البشري بطريقة متتابعة في التف -

 الكلمات ومعانيها بصور، وربط المعاني المختلفة ببعضها البعض.

 إعطاء صورة شاملة عن الموضوع المراد دراسته. -

 يشغل الذهن.مصدر إلهام لألفكار الجديدة حول الموضوع الذي  -

 (56، 2009)هديل أحمد وهاد،                                                

ما ) هيسيتين، ن تدرستراتيجيتيإولتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي، سوف يتم استخدام      

ان نهما تتيحالتعليم، كما أ لخرائط المتتابعة(؛ حيث إنهما يوفران مداخل متعددة لعمليةا –تآلف األشتات

ى لذكاء لدانماط أللمتعلمين الحصول على التعلم المالئم، فينوع المعلم في طريقة تدريسه بما يتالءم مع 

سب أمل حويتيح فرصا  للتفكير والت ،الطالب، فهو: يكتب، ويشرح، ويرسم، وينظم العمل في جماعات

لثقة ية واكساب الطالب المفاهيم والمهارات اللغومستويات وقدرات كل طالب، كما أنها تساعد على إ

 مسؤولية،مل البالنفس، وتنمي لديه مهارات االتصال والتفاعل بينه وبين زمالئه، والتعلم الذاتي، وتح

 وصقل الموهبة اإلبداعية، وتنمي الذكاء بأنواعه وصوال  إلى الشخصية المتكاملة.

، ب للتعلمالخرائط المتتابعة( يزيد من دافعية الطال –تاتستراتيجيتي )تآلف األشإ كما أن استخدام    

 .وزيادة تحصيلهم األكاديمي، وينمي لديهم مهارات التفكير
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الخرائط المتتابعة(  –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإستخدمت ا -علم الباحثة  فى حدود–وال توجد دراسة    

 المرحلة الثانوية..   البلدى ط في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األبي

ا   تحديد مشكلة البحث: -ثانيا

البالغية  طالب الصف األول الثانوي في اكتساب المفاهيممستوى وتتحدد مشكلة البحث في تدنى      

ذا يسعى ا؛ لهمتومهارات التذوق األدبي، ويعزى ذلك إلى الطرق واألساليب التدريسية المتبعة في تنمي

اهيم مية المفة في تنشتات والخرائط المتتابعستراتيجيتي تآلف األإبرنامج قائم على  بناءالبحث الحالي إلى 

 البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية.

 يمكن التصدي لمشكلة البحث الحالي باإلجابة عن السؤال الرئيس التالي: 

 انويةبي لدي طالب المرحلة الثيمكن تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األد كيف -

 شتات والخرائط المتتابعة؟ ستراتيجيتي تآلف األإباستخدام برنامج قائم على 

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية:

 ا المفاهيم البالغية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟م -1

 ول الثانوي؟ما مهارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األ -2

غية اهيم البالي تنمية المففشتات والخرائط المتتابعة ستراتيجيتي تآلف األإما أسس البرنامج القائم على  -3

 ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية؟

 مفاهيمنمية التشتات والخرائط المتتابعة في ستراتيجيتي تآلف األإما فاعلية البرنامج القائم على  -4

 البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية؟؟ 

ا   حدود البحث: -ثالثا

 يقتصر البحث الحالي على الحدود التالية: 

وية، الثان ، حيث يمثل هذا الصف بداية المرحلةمن طالب الصف األول بالمرحلة الثانوية مجموعةـ  1

 لتذوق األدبى .ومن ثم تأتى أهمية تنمية المفاهيم البالغية وا

 ن.لتخصصيبعض المفاهيم البالغية المناسبة لطالب المرحلة الثانوية فى ضوء آراء الخبراء واـ  2

ث لتذوق اآلدبى المناسبة لطالب المرحلة الثانوية، والتى يكشف عن ضعفها البحابعض مهارات  -3

 الحالى.

 / 2016للعام  صل الدراسي الثانيالفعينة من مدارس محافظة الشرقية ب تطبيق تجربة البحث في -4

 م.2017

 



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

32 
 

ا   مصطلحات البحث:  -رابعا

لى عة، يجمع برامج الدراسة واإلذاع :مثل ،الخطة المرسومة لعمل ما :يعرف لغة بأنه البرنامج: -1

يمية، التى قد ويعرف اصطالحا  بأنه: مجموعة من المواد التعل ،(54، 2009برامج)مجمع اللغة العربية، 

ئل ى وسادراسية، وقد تكون مجموعة كتابات، أو قراءات تحدد للتالميذ، وقد تشتمل عل تكون مناهج

اخل دنامج تعليمية وأنشطة متنوعة، ويحدد لهذا البرنامج فترة زمنية، وقد يدرس المتعلم بعض البر

 (. 1999،41المدرسة وبعضه بالمنزل)أحمد اللقاني وعلي الجمل، 

ألنشطة، رات، انظام من الحقائق، المعارف، المعايير، المهاحث بأنه: ويعرف إجرائيا  في هذا الب     

دام ومتكاملة تعتمد على استخ التي صممت بهدف التعليم، والتدريب بطريقة متنوعة ،والخبرات

يم ية المفاهالخرائط المتتابعة(، ودليل المعلم المنفذ له، وذلك بقصد تنم –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإ

 ارات التذوق األدبي في المرحلة الثانوية.  البالغية ومه

مجموعة من اإلجراءات التي يوظفها طالب الصف األول يقصد بها فى هذا البحث ب تآلف األشتات: -2

الثانوي في النصوص األدبية بتحليل العالقات بين العناصر المختلفة للنص األدبي، والربط بينها في إطار 

ا ، والمألوف غريبا ، بهدف تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق جعل الغريب مألوفبمنهجي، وذلك 

 األدبي.

لومات حليل المعرسوم تخطيطية حرة متتابعة قائمة على توتعرف إجرائيا  بأنها الخرائط المتتابعة:  -3

؛ نطقيةباستخدام كلمات قصيرة وخطوط ورسوم وألوان بينها ترابطات م ،والتعبير عنها بشكل مختصر

لمفاهيم مية ايث يتم وضع الفكرة األساسية في منتصف المخطط، ويتشعب منها األفكار الفرعية؛ بهدف تنح

 البالغية ومهارات التذوق األدبي.

 . )مجمعله ناميا  أى زاد وكثر ونمى الشيء أو الحديث تنمية جع ،التنمية لغة: من نما الشيءو :تنمية -4

 وتعرف. (1999 مية، إذا ألقيت عليها حطبا  وذكيتها به)الجوهرى،( ونميت النار تن2004اللغة العربية، 

ءات إجرا :ويقصد بها إجرائيا  . التنمية اصطالحا  بأنها: مجموعة إجراءات وسياسات وتدابير مقصودة

ع ابعة( لرفالخرائط المتت –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإمنتظمة ومخططة وفق البرنامج القائم على استخدام 

 . داء فى المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانويةمستوى األ

ه شيئا إذا فهم الكالم المفاهيم فى اللغة: "فهمت الشيء فهما وفاهميه: علمه وتفهمو المفاهيم البالغية: -5

ته)ابن ( والفهم: معرفتك الشيء بالقلب، وفهمت الشيء عقلته وعرف5الجوهرى، د.ت، ج بعد الشيء)

 .(15، ج357منظور، د.ت ،
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ظور، بن منالبالغة في اللغة: بلغ الشيء يبلغ بلوغ ا وصل وانتهى وتبلغ بالشيء إلى مراده")او   

دراسة هذه ال المفاهيم" و"البالغه" تعرف الباحثة المفاهيم البالغية فى من خالل تعريف". و(285د.ت،

لى إ لبحثاصل عينة والتى تت ،تعلق بموضوعات بالغيةت ةبأنها: ألفاظ ومصطلحات تدل على معاني معين

 ربط بين مجموعة الحقائق والمعلومات التى تقدمها الباحثة لهم.تمعرفتها بعد أن 

ر)مجمع فهو ماه ،مهارة: أحكمه وصار به حاذقا   –المهارة لغة: من مهر الشيء، وفيه، وبهو :مهارات -6 

 لتى يظهرهاا ،نها: مجموعة السلوكيات التدريسية الفعالةوتعرف اصطالحا  بأ .(2009اللغة العربية، 

تميز ية، تالمعلم فى نشاطه التعليمى داخل غرفة الصف أو خارجها فى شكل تحركات لفظية أو غير لفظ

ية، لمهاراالمعرفية، : بعناصر السرعة والدقة فى األداء، وتيسر للعملية التعليمية تحقيق أهدافها

  .(160: 2008على، والوجدانية)محمد السيد 

تسم يي أداء  وق األدبويقصد بها إجرائيا : أداء طالب المرحلة الثانوية للمفاهيم البالغية ومهارات التذ   

الخرائط  –تاتستراتيجيتي)تآلف األشإنتيجة استخدام البرنامج القائم على  ؛الدقة، والسرعة بالجودة،

 المتتابعة(.

لفن االذوق في يَذوقُهُ، و اق الطعام: اختبر َطْعَمهُ، وأذاق فالن: جعلهالتذوق لغة: ذو التذوق األدبي: -7

ة أو لعاطفواألدب: حاسة معنوية يصدر عنها انبساط النفس، وانقباضها لدى النظر في أثر من آثار ا

ا له،  (. وتعرف 329خبير بنقده )المعجم الوسيط، د.ت، والفكر، ويقال هو َحسن الذوق للشعر، فهام 

يه، تباهه علكيز انالنشاط االيجابي الذي يقوم به المتلقي استجابة لنص أدبي معين بعد تر بأنه: اصطالحا  

  صريحةأشكاال   ووجداني ا، ومن ثم يستطيع تقديره والحكم عليه، ويتخذ هذا النشاط وتفاعله معه عقلي ا

ال ذه األشك، وهودالة عليه اتفق النقاد وعلماء النفس على اعتبارها مميزة للتذوق، ،ومتنوعة من السلوك

هر وعي ا)ماوموض من السلوك هي التي يمكن قياسها بثبات، وتقدير نسبة التذوق على أساسها تقديرا  كميا  

 (.6، 2002شعبان، 

حكم  دانية تُحّسنالفهم الدقيق المتكامل لعناصر النص األدبي، واستجابة وج بأنهعرف إجرائيا : يو      

 0دبينوي على النص بعد فهمه، ويمكن قياسه إجرائيا  بمقياس التذوق األطالب الصف األول الثا

ا   أهداف البحث: -خامسا

 يهدف البحث الحالي إلى: 

 لطالب الصف األول الثانوي. المناسبةبناء قائمة بالمفاهيم البالغية  -1

 لطالب الصف األول الثانوي. المناسبة بمهارات التذوق األدبي بناء قائمة -2
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م ة المفاهيابعة في تنميشتات والخرائط المتتستراتيجيتي تآلف األإس فاعلية البرنامج القائم على قيا -3

 البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية.

ا   :ومواده أدوات البحث -سادسا

 لطالب الصف األول الثانوي. )إعداد الباحثة( مناسبةقائمة بالمفاهيم البالغية ال -1

 لطالب الصف األول الثانوي. )إعداد الباحثة( المناسبةمة بمهارات التذوق األدبي قائ -2

 لطالب الصف األول الثانوي. )إعداد الباحثة( المناسبةاختبار المفاهيم البالغية  -3

 قياس التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي. )إعداد الباحثة(م -4

 )إعداد الباحثة(البرنامج.  -5

 )إعداد الباحثة( المعلم. دليل -6

ا   منهج البحث: -سابعا

 استخدمت الباحثة المنهجين البحثيين التاليين:

ة ي، وصياغاألدب إعداد قائمة المفاهيم البالغية وأخري بمهارات التذوق فىـ المنهج الوصفي التحليلي  1

، ومقياس هيم البالغيةلمفااإعداد اختبار  فىلخرائط المتتابعة(، وا –ستراتيجيتين)تآلف األشتاتاإل

 .والبرنامج المعد التذوق األدبي، ودليل المعلم

ط الخرائ –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإالبرنامج القائم على  من خالل تطبيقـ المنهج التجريبي  2

 المتتابعة(، وبذلك يشتمل التصميم التجريبي للبحث على المتغيرات التالية:

 .ة(الخرائط المتتابع –ستراتيجيتي)تآلف األشتاتإالقائم على  أ ـ المتغير المستقل: البرنامج  

 هارات التذوق األدبي(.م –ب ـ المتغير التابع:)المفاهيم البالغية

ا   التصميم التجريبى للبحث: -ثامنا

بط وعي ضرطريقة المجموعتين المتكافئتين، األولى تجريبية واألخرى ضابطة، وقد  البحث استخدم   

 –تاتف األشستراتيجيتي )تآلإوهو استخدام البرنامج القائم على  ،لمتغير التجريبىالمتغيرات عدا ا

 –غيةهيم البالالمفا)الخرائط المتتابعة( والذي يمكن أن يؤثر على متغيرات البحث التابعة، والتي تتمثل في 

 مهارات التذوق األدبي(.

ا   خطوات البحث وإجراءاته:  -تاسعا

 ، اتبعت الباحثة الخطوات التالية: لإلجابة على تساؤلت البحث

 :لإلجابة عن السؤال األول 

 ما المفاهيم البالغية المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟ -



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

35 
 

 اتبعت الباحثة اآلتي:

 والبحوث السابقة والكتابات؛ لتحديد المفاهيم البالغية. استقراء الدراسات -1

 لطالب الصف األول الثانوي. ةالمناسبتصميم صورة مبدئية لقائمة المفاهيم البالغية  -2

؛ التدريس عرض القائمة على مجموعة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المناهج وطرق -3

م ضافة، أم باإلللوصول إلى القائمة النهائية في ضوء االقتراحات الخاصة بالمحكمين سواء بالحذف، أ

 .التعديل

 .وضع القائمة في صورتها النهائية -4

 0اسة، ووضع القائمة موضع التطبيقتحديد عينة الدر -5

 :لإلجابة عن السؤال الثاني 

 ما مهارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي؟ -

 اتبعت الباحثة اآلتي: 

 استقراء الدراسات والبحوث السابقة والكتابات؛ لتحديد مهارات التذوق األدبي.  -1

  انوي.لطالب الصف األول الث مناسبةبي التصميم صورة مبدئية لقائمة مهارات التذوق األد -2

عرض القائمة على مجموعة من المحكمين والخبراء والمتخصصين في المناهج وطرق  -3

حذف، ء بالالتدريس؛ للوصول إلى القائمة النهائية في ضوء االقتراحات الخاصة بالمحكمين سوا

 أم باإلضافة، أم التعديل. 

 0وضع القائمة في صورتها النهائية -4

 0يد عينة الدراسة، ووضع القائمة موضع التطبيقتحد -5

  الثالثلإلجابة عن السؤال: 

شتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم ستراتيجيتي تآلف األإما أسس البرنامج القائم على  -

 ؟ةالثانوي المرحلةطالب  ىالبالغية ومهارات التذوق األدبي لد

 اتبعت الباحثة اآلتي: 

لم، يم والتعستراتيجيات التعلإالتي تناولت  ،والبحوث والكتابات السابقةاستقراء الدراسات  -1

 وممارستها.

وناته ديد مكشتات والخرائط المتتابعة، وتحستراتيجيتي تآلف األإبناء البرنامج القائم على  -2

 التقويم(. و)األهداف، طريقة التدريس، الوسائل التعليمية، 

شتات والخرائط المتتابعة ستراتيجيتي تآلف األإلقائم على إعداد دليل المعلم؛ لتنفيذ البرنامج ا -3
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 في ضوء ما تم مراجعته من دراسات وبحوث سابقة.

ي فعرض البرنامج والدليل على مجموعة المحكمين؛ للتأكد من مدى صالحيته، وتعديله  -4

 0ضوء مقترحاتهم

 التوصل إلى الصورة النهائية للبرنامج، والدليل. -5

 الرابع لإلجابة عن السؤال: 

شتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم ستراتيجيتي تآلف األإما فاعلية البرنامج القائم على  -

 طالب المرحلة الثانوية؟ ىالبالغية ومهارات التذوق األدبي لد

 اتبعت الباحثة اآلتي: 

 الدراسة ينةى عشتات والخرائط المتتابعة علستراتيجيتي تآلف األإتطبيق البرنامج القائم على   -1

 لتطبيق: بابعد اتخاذ كل اإلجراءات الخاصة  واحد، في فصل دراسي

 0التنظيمات اإلدارية والفنية - 

 تحديد التصميم التجريبي.  - 

دبي قيد وق األلمجموعة التجريبية؛ بهدف تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذعلى االتطبيق  -2

وفى نهاية  كوينية؛ للوقوف على مدى تقدم الطالب،قياسات ت طبيقالدراسة، على أن يتخلل الت

     .األدبي لتذوقاالتطبيق يكون التقويم النهائي؛ لمعرفة مدى تنمية المفاهيم البالغية ومهارات 

 رصد النتائج، وتفسيرها، وتحليلها، وتعميمها. -3

 :فروض البحث -عاشراا 

يبية رجات المجموعة التجر( بين متوسطي د0.01توجد فروق دالة إحصائيا  عند مستوى) -1

 .جريبيةلصالح المجموعة الت المفاهيم البالغيةوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار 

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 0.01الة إحصائيا  عند مستوى)توجد فروق د -2

 ة.مجموعة التجريبيلصالح ال التذوق اآلدبىوالمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس 

ريبية في ( بين درجات المجموعة التج0.01دالة إحصائيا  عند مستوى) ةتوجد عالقة ارتباطي -4

 .التذوق اآلدبىومقياس  المفاهيم البالغيةالتطبيق البعدي الختبار 
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 أهمية البحث: -حادى عشر

 تنبع أهمية البحث الحالي مما يأتي:     

ة هما لتنميوالخرائط المتتابعة، وتدريبهم على استخدام شتاتجيتي تآلف األستراتيإتبصير المعلمين ب -1

بصفة  لطالبا ىوالمفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لد ،مهارات اللغة العربية عامةومفاهيم 

 .خاصة

 لطالب المرحلة الثانوية.  لمناسبةالمعلم بالمفاهيم البالغية ا تزويد  -2

 ة لطالب المرحلة الثانوية.المناسبارات التذوق األدبي المعلم بمه تزويد -3

تعلمين في نعكس على الميالذي بدوره سوي تطوير أداء معلمي اللغة العربية، قد تسهم هذه الدراسة ف -4

نوعة ستراتيجيات تدريسية وأنشطة متإسهولة إكسابهم المعلومات والمعارف والمهارات بطرائق و

 ومتباينة.

تآلف  :ستراتيجيتيإل تطبيق وذلك من خال ،الدراسة المجال لدراسات مستقبلية مماثلةقد تفتح هذه  -5

 شتات والخرائط المتتابعة لمواد ومراحل دراسية أخرى وبمتغيرات مختلفة.  ألا

سهم ت ،عليميةة يساعد في وجود بيئة تشتات والخرائط المتتابعتآلف األ :ستراتيجيتياستخدام المعلم إل -6

معلم ل بين اللتفاعدرة الطالب على تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي من خالل افي تنمية ق

 والطالب وبين الطالب أنفسهم.

 اإلطار النظري للبحث: -

ا، هومهميشمل اإلطار النظري للبحث: المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي من حيث: مف    

أهمية وهما، شتات والخرائط المتتابعة من حيث: مفهومتآلف األتيجتى:إستراوأهميتهما، ومهاراتهما، و

 استخدامهما، وخطواتهما، والدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث.

 المفاهيم البالغية: -أولا 

 األصول ةالبالغة من معرف علم تطور وقد أفادت الدراسة الحالية من كشف الستار عن مراحل       

 0األساس الذي تبنى عليه منظومة المفاهيم البالغية باعتباره ،ذا العلمالتاريخية له

 مكونات البالغة:  -1

تمثل الكلمة الوحدة التي يتألف منها الكالم، ويراد ببالغة الكالم أن يكون موافقا  لما يقتضيه الحال،    

ا في عقل الكاتب وإحساسه، ويكون األديب بليغا  إذا حقق التأثير في  ويكون الكالم بليغا  إذا كان معبرا  عمًّ
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القارئ والسامع؛ فدل ذلك على نجاح تجربته الشعرية، واألديب الذي يراعي االختيار الجيد لأللفاظ، 

 .(25: 2001)عبد الحميد زهري، والصور، واألفكار يكون بليغا  

وضح ما أربية ع ك علومفتل ،وال شك أن البالغة ذات عالقة وثيقة بعلوم متن اللغة، والنحو، والصرف   

دية في تأ جانب االحتراز عن الخطأ تكون للمتأمل، ولكن علوم البالغة إنما اختصت بجانب آخر؛ وهو

يان، علم الب نا نشأوكذلك االحتراز عن التعقيد المعنوي، ومن ه المعني المراد، ومن هنا نشأ علم المعاني،

 .ومن هنا نشأ علم البديع ،المحسنات اللفظية وإلى

 ـ علم المعاني:  أ

 ق األولىتطبي هو تتبع خواص تراكيب الكالم، ومعرفة تفاوت المقامات حتى ال يقع المرء في الخطأ في  

غة، وتلك لم البالرسة ععلى الثانية؛ ألن للتراكيب خواص مناسبة  لها يعرفها األدباء، إما بسليقتهم، أو بمما

 معتبرا   زوما  ها توابع ولوازم للمعاني األصلية، ولكن لالخواص بعضها ذوقية وبعضها استحسانية، وبعض

 كمقام :ةتفاوتفي عرف البلغاء، وإال لما اختص فهمها بصاحب الفطرة السليمة ...وكذا مقامات الكالم م

اص بيق الخوية تطالشكر، والشكاية، والتهنئة، والتعزية، والجد، والهزل، وغير ذلك من المقامات... فكيف

 تستفاد من علم المعاني. على المقامات 

 فاقطعوا سارقةي أن أعرابيا  سمع قارئا  يقرأ قوله سبحانه:}والسارق والرو ولعل من هذا القبيل ما  

مغفرة، رحمة والفة الوهللا غفور رحيم{ فاستنكر منه ختام اآلية بص ،أيديهما جزاء بما كسبا نكاال  من هللا

 بَِما ا َجَزاء  اْقَطعُوا أَْيِديَُهمَ فَ َوالسَّاِرقَةُ  َوالسَّاِرقُ "ة على الصحيح:فأعاد القراء ،حتى تنبه القارئ إلى خطئه

 ِ َن ّللاَّ ُ َعِزيٌز َحِكيٌم ، َكَسبَا نََكاال  ّمِ في كتابه هللا، عند ذلك قال األعرابي اآلن:  ( كما نزلت38)المائدة/"َوّللاَّ

 استقام المعنى. 

زيز ع)وهللا  يقال يد السارق بقطع يده، واألمر بذلك إن سرق إال أنفال يستحسن في مقام العقوبة، وتهد   

 ،لتي منهااحكمة حكيم( حيث يوصف الرب سبحانه بالعزة، التي منها أن يأمر بما يشاء بمن يخالفه، ثم بال

 أال تزيد العقوبة عن مقدارها أو تنقص عنه، بل تكون مساوية للذنب ومقاربة. 

 هو أكبر لى منإاخر إنسان في مقام االستجداء والسؤال، وأال يمدح من يشكو ومن هذا القبيل أال يتف   

 تهنئة. ام المنه، وال يضحك في مقام التعزية، وأال يعبس أو يقطب في خطبته أو كالمه أو شعره في مق

 علم البيان:  -ب

ابن خلدون في  هو علم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الداللة عليه.. يقول   

مقدمته: أال ترى أن قولهم )زيد جاءني( مغاير لقولهم )جاءني زيد( من قبل أن المتقدم منهما هو األهم عند 

المتكلم، فمن قال: جاءني زيد، أفاد أن اهتمامه بالمجيء قبل الشخص المسند إليه، ومن قال: زيد جاءني 
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لتعبير عن أجزاء الجملة بما يناسب المقام من أفاد أن اهتمامه بالشخص قبل المجيء المسند، وكذا ا

 موصوٍل أو مبهٍم أو معرفة.

( 31)اإلسراء/ "ُكْم َوإِيَّا ُزقُُهمْ ُن نَرْ ٍق نَّحْ تَْقتُلُوا أَْوالدَُكْم َخْشيَةَ إِْمال َ َوال"ولقد قال هللا سبحانه في كتابه:    

ر ( فلما ذك151)األنعام/ "اُهمْ َوإِيَّ  مْ ُزقُكُ ْن إِْمالٍق نَّْحُن نَرْ تَْقتُلُوا أَْوالدَُكم مِّ  َوالَ "وقال أيضا  في مقام آخر: 

 ، من حيثبائهمآالخوف من الفقر مستقبال  ) خشية إمالق( ولم يذكر وقوعه فعال ، قدم رزق األوالد على 

رى وقوع األخ يةفي اآل كثر أوالدهم، ولما ذكر إن هللا سبحانه قد رزق اآلباء حاليا ، لكنهم يخشون الفقر إذا

يُخشى  ، حيثالفقر) من إمالق( دعاهم إلى عدم قتل أوالدهم، وقدم سبحانه رزقه لهم على رزق أوالدهم

 قتلهم أوالدهم لقلة رزقهم الحالي. 

ومن  نسان...ني اإلبفيما خاطب به العرب من  ،ومثل هذا يعد من أرفع أنواع البيان الذي تميز به القرآن   

 االستعارة، والكناية، والتشبيه، والتمثيل وغير ذلك.  هذا القبيل استخدام

 علم البديع:  -ج

يين ن، والتزلتحسيهو علم تُعرف به وجوه الحسن في الكالم بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال، أو هو ا   

 جميال  تهم ءالعرضي بعد تكميل دائرة الفصاحة والبالغة، وهو كل ما يستخدمه الناس؛ لتجميل أشيا

 هريا ، يلفت األنظار، ويحرك األفكار، ويثير اإلعجاب، ويطرب األلباب. ظا

عرابي ل األومن هذا العلم استخدام السجع، وهو نهاية كل جملة على حرف أو حرفين متطابقين، كقو   

سماء ذات  مسير،عندما سئل عن دليل وجود هللا فقال: البعرة تدل على البعير، وأثر األقدام يدل على ال

 أال تدالن على الحكيم الخبير.  ،اج، وأرض ذات فجاجأبر

وتشابه  كقولك: تآلف المؤتلف، وتخالف المختلف، ،ومن هذا العلم أيضا  استخدام الطباق والجناس

 المتشابه، وتعارض المتعارض.

ر يذان بغلج اآلقال التهانوي في )كشاف اصطالحات الفنون(: وأما منفعته فإظهار رونق الكالم، حتى ي   

 يوكان المعان ذاتي،إذن، ويتعلق بالقلب من غير كد، وإنما دونوا هذا العلم؛ ألن األصل وإن كان الحسَن ال

ن عا َعريت اء إذوالبيان مما ال يكفي في تحصيله، لكنهم اعتنوا بشأن الُحْسن العرضي أيضا ، ألن الحسن

خالدي، در التمتع بها)سندس عبد القاالمزينات، ربما يذهل بعض القاصرين عن تتبع محاسنها، فيفوت ال

 .(53، 2013سناء إبراهيم دمياطي، و؛ 24، 2005؛ سـالم ناجـي باقـر الغضبان، 26، 1993

 صعوبات تدريس البالغة:  -2

ن تدريسها يشوبه الكثير أعانت البالغة وما زالت تعاني من صعوبات مختلفة في تعلمها وتعليمها, إذ       

ألن مدارسنا انصرفت عما هو ضروري، وُعنيت بتدريسها بأسلوب نظري جاف,  من القصور والجفاف؛
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األمر الذي باعد بين علوم البالغة وبين ما كان يرجى لها من نهوض، ولقد بدت أثار تلك الصعوبات 

الطالبات في مادة البالغة, ويرجع السبب في ذلك إلى أمور  ىواضحة من خالل الضعف الظاهر في مستو

المادة البالغية نفسها, كأن تكون موضوعاتها كثيرة ومعقدة ولها تفرعات عدة وتفصيالت  :منها ،عدة

كثيرة تحتاج إلى المزيد من الشرح والتحليل, أو قد يكون الكتاب البالغي كتابا  موجزا  إيجازا  مخال  ال 

       كة التعبير لديهمفضال عن خلوه من التدريبات التي تنمي مل ،يتناسب ومستوى القدرة العقلية للطلبة

  (   70، 1993)سندس عبد القادر الخالدي، 

 ،ظونا  تحفس ومتوقد يعود السبب إلى عدم إتباع الطريقة التدريسية المناسبة، إذ بقيت شروحا  تُدر    

، ونع )نضال ناهي   الب ثقافيا  واجتماعيا .وبذلك ال تسهم كثيرا  في تحقيق ما تسعى إليه في النهوض بالط

2003 ،36.) 

في البرنامج  الممكنة الحلول لتخفيفها، واقتراح ومحاولة الصعوبات، هذه على الضوء الباحثةوتسلط    

ال نض ؛65، 1993مثل: )سندس عبد القادر الخالدي،  ،رصدت مجموعة من الدراسات وقد المقترح.

جـي باقـر ؛ سـالم نا81، 2005؛ سيف إسماعيل إبراهيم الطائي، 2003،40ناهي عون، 

؛ أسماء كاظم، وإيمان حسن علي 64، 2006؛ نادية حميد خضير عباس،73، 2005الغضبان،

 لمادةل أسبابها البالغة؛ التي تعود تعلم في ( صعوبات97، 2013الغريباوي، و؛ 80، 2012أفندي،

 ديعو ما ومنها، لبالطا إلى يعود ما ومنها التعليمية، والوسائل التدريس طريقة إلى يعود ما نفسها، ومنها

 وفيما يلي تلخيص تلك الصعوبات:  ،التقويم أساليب إلى تعود وأخرى المعلم، إلى

 :البالغة مادة إلى تعود التي الصعوبات -أ

 تخصيص حصص مستقلة للبالغة، وحصص لألدب.  -

 ب،وتتقار تهاغاياد تتحد التي الموضوعاتفى  لوحدةا عناصر بين أو الوحدات، بين الربط إهمال -

 والنهى، األمر، المعنوي، وهنا الجمال من بعضها؛ فهي مع والتورية، واالزدواجالجناس،  :مثل

ا  ياليخ الشيء استحضار كليهما حيث من واالستعارة واإلنشاء طلب، أنهما حيث من واالستفهام

 .الحقيقة بجانب

 كتب من كثير يف، مكررة نتكو ما وغالبا بشرحها وتحليلها، الكتاب، والتقيد أمثلة على االعتماد -

 .رائع خيال أو بارعة صورة اكتشاف من الطالب عنده ما ال يقف وهذا ،البالغة

 الحفظ على واعتماده المحتوى، جفاف بسبب أهدافه، وذلك ال يحقق نفسه الكتاب منهج -

 والنصوص.  ألدب على طغت التي التاريخية والحقائق المعلومات وكثرة واالستظهار،
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 المختلفة يةاألدب الموضوعات بين والتكامل التناسق إلى والنصوص األدب منهج محتوى فتقارا -

 العربية. للغة األخرى والفروع وبينه يتناولها، التى

  .التطبيقي الجانب النظري، وإغفاله الجانب على تركيز المحتوى -

 .العصر لمتطلبات هتمساير وعدم وبيئتهم، التالميذ واقع عن المحتوى بعد -

 .ذالتالمي لدى األدبية المواهب بتنمية المحتوى اهتمام عدم -

 نموهم.  ومتطلبات النفسية الطالب، وخصائصهم المادة لحاجات محتوى تلبية عدم -

 .ةالمهاري و ،المعرفية والوجدانية المختلفة تناولها للمستويات وتداخلها، وعدم األهداف غموض -

 من نصيبها لةميولهم، وق مع تناسبها التالميذ وقدراتهم، وعدم باستعدادات األهداف ارتباط عدم -

 األسئلة.  

 :التعليمية والوسائل التدريس طريقة إلى تعود التي الصعوبات -ب

 ألوانا البالط على تعرض حين فهى؛ والصرف النحو كقواعد اآللية العلوم من تعتبر البالغة أن -

 مباحث وأ قواعد ال األدبي، الذوق تكوين على تعمل وسائل أنها حيث من عرضها يجب التعبير من

  واإلحساس.  الذوق على يعتمد  من تدريس في صالحة غير طريقة فهي، العقل فيهار يختب

 جمالها، هوتشو العبارات أوصال  التي تمزق البالغة، دروس عرض في الجدلية الطريقة إتباع -

 المقصودة يةالغا كأنها البالغية القواعد تجعلو الفلسفي، النظري االتجاه إلى المناقشات وتحول

  .لذاتها

بي، األد الذوق تكوين فى لها جدوى ال التي والتقاسيم المصطلحات استعمال في اإلسراف -

 سرعة فيالنصوص، وال معالجة من المقتضبة؛ للتخفيف والجمل المصنوعة األمثلة على واالعتماد

 البالغية.  األلوان تحديد إلى الوصول

فيلجأون  ا؛جماله عشها، ومرتع هو الذي األدبي، النص عن بعيدا البالغة بعض المعلمين يدرسون -

 تحدد اتتعريف الطالب على ويملون البالغية، الفنون فيها يعينون، مصطنعة مبتورة أمثلة إلى

 شبيهالت داةوأ به والمشبه المشبه: أركان أربعة: مثال كالتشبيه: أنواعه لمصطلح، وتذكرا أركان

  الجمالي.   وقإلى التذ طريق ا تعرف ال قواعد وأقسام، وتعريفات البالغة تعرف الشبه، وبذلك ووجه

 .األخرى التعليمية الوسائل من وسيلة أي أو اإلضافية، السبورة استخدام عدم -

 بجان من قيوالتل المعلم، جانب من واإللقاء الشرح عامة، بصفة واألدب درس البالغة على يغلب -

 طريقة هماإللقاء، وتفضيل على تعتمد التي الطريقة هذه من ينفرون الطلبة يجعل الطالب؛ مما

 ذلك.    على المعينة الوسائل استخدام الحوار، أو المناقشة، أو
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 النقد راتمها وخصائصها، وتنمية الفنية السائدة، والمدارس األدبية لالتجاهات الشرح إغفال -

  .األدبي والتذوق

 كشواهد المختارة والنصوص األمثلة جافة، وصعوبة بطريقة المحتوى موضوعات عرض -

 .بالغية

  .تدريسها في قديمة أساليب وإتباع ،البالغة تدريس أساليب تنوع عدم -

 البالغية. المعلومات فهم تيسر التي التعليمية الوسائل استخدام عدم -

 لمهاريةا الجوانب القواعد، وإغفال وحفظ المعرفية، الطالب المعلومات إكساب على التركيز -

 .التذوق ومهارات األخرى،

تمزق  السبورة على ترسم جداول صورة على البالغة عرض المعلم للنص األدبي، ودروس -

 الفلسفية. الناحيةإلى  تتجه جمالها، وجعلها وتشوه العبارات، أوصال

 :التقويم أساليب إلى تعود التي الصعوبات -ج

 خلت أنها إال ،والتطبيق، التذكر والفهم على القدرة تقيس أسئلة على البالغية الكتب ضاحتواء بع -

 .مكالتحليل، والتركيب، والتقوي: العليا المهارات على القدرة تقيس التي األسئلة من

  األدبي. التذوق قياس وإهمالها ،الحفظ واالستظهار على التقويم أساليب معظم تركز -

  .للبالغة السلوكية اإلجرائية األهداف ياسبق االهتمام عدم -

  .العام خالل التكويني التقويم العام، وإغفاله نهاية في التقويم نتائج اعتماد -

 .يةالعمل المعارف، واالتجاهات، والمهارات قياس في التوازن تحقق ال التقويم أساليب -

 تطوير في تخدم الطالب، وال لدى والضعف القوة جوانب تشخيص في تساهم ال التقويم أساليب -

 البالغة. تعلم

 :نفسه المعلم إلى تعود التي الصعوبات -د

حدودة، م غير مجازية، وعبارات جمل في األدبي النص على الفنية المعلمين األحكام يصدر بعض -

 .لديهم صعوبة الطالب عند تمثل وبهذا

 شيقة التدريس يف طريقته تكون أن اهتمامهقلة و البالغة، تدريس بأهداف المعلم معرفةقصور   -

 الذي اسيالدر المقرر من ممكن كم ربأك إنجاز في الطريقة تلك تساعد بأن اهتمامه بقدر، وجذابة

 0له المحدد والزمن الجدول حسب وذلك دائما، يالحقه

 :نفسه الطالب إلى تعود التي الصعوبات -ه

 .ةالتعليمي العملية في مشاركته وعدم المتعلم، سلبية -
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 المشكالت تعددل وكذلك الصحيحة، الميول قدراتهم، واكتساب تنمية الطالب على مساعدة عن العجز -

 وحاجاتهم. استعداداتهم أو بميولهم تهتم وال، الطالب تواجه التي

  .الموضوعات عرض أثناء الطالب، وواقعهم خبرات من خالية البالغة في المقررات -

 تخصهم. التي الفكرية المشكالت ص، وإهمالالطالب إلى القص ميول إهمال -

 .األدبي النص عرض بها يتم التى التقليدية والطرق األساليب من الطالب نفور -

 تقيس التي حاناتلالمت للتفكير، وتفضيلهم الدنيا المهارات تقيس التي االمتحانات من الطالب نفور -

  .للتفكير عليا مهارات

  .أدبي أو بالغي منهج أي تطوير أو تصميم عند الطلبة آراء إهمال -

  .لإلبداع وتمكنها، للمواهب اكتشاف من تحتاجه الشباب، وما مرحلة مع يتالءم ال البالغة منهج -

  .عليها التشجيع لعدم الالصفية؛ األنشطة مع الطالب تجاوب عدم -

  .أنفسهم تقويم في معلميهم مع الطالب تعاون عدم -

 غية:  المفاهيم البال ماهية -3

المشتركة  بأنه: تجريد للعناصر البالغى ( المفهوم124، 2006عِرف جودت سعادة، وجمال اليوسف )   

بل  و الكلمةليس ه سما  أو عنوانا ، وأكد أن المفهومإبين عدة مواقف أو حقائق، وعادة يعطى هذا التجريد 

 مضمون هذه الكلمة وما تعنيه.  

ها عالقات ( المفهوم بأنه: مجموعة من المعلومات التي توجد بين36، 2008وعِرف حسن الحمادي )    

 حول شيء معين تتكون في الذهن، وتشتمل على الصفات المشتركة والمميزة لهذا الشيء.  

ة نتيج ؛يةدراكصورة عقلية تتكون لدى الفرد داخل تنظيماته اإل :وترى الباحثة أن المفهوم عبارة عن   

فيه؛  الصورة. ويالحظ تنوع واختالف للمفاهيم حسب المجال الذي ترتبطوجود خصائص مميزة لهذه 

ة، ، الكثافلجزيءامثل: الذرة،  ،فهناك المفاهيم العلمية التي تختص بالحقائق العلمية وتجعلها ذات معنى

ريس؛ دتالوالمنهاج،  مثل: التربية، التعليم، ،السرعة؛ والمفاهيم التربوية التي تهتم بالسياقات التربويةو

التصحر؛ وتعرية، ، المثل: النهر ،وكذلك المفاهيم البيئية التي تهتم بالحقائق والعمليات، والظواهر البيئية

 -شبيهلية:)التالتا مثل: علم البيان الذي يضم المفاهيم ،والمفاهيم البالغية التي ترتبط بعلومها الثالثة

 -الجناس -المقابلة -ي يضم المفاهيم التالية:) الطباقلمجاز المرسل( وعلم البديع الذا -لكنايةا -االستعارة 

سلوب لم المعاني الذي يضم المفاهيم التالية: )األالتورية( وع - حسن التقسيم -االزدواج -السجع -التصريح

 .اإلطناب( -اإليجاز -ألسلوب اإلنشائيا -لقصرا -لتوكيدا -الخبري
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األول  لصفا لطالبمن المعلومات في مادة البالغة  وعةميتضح مما سبق أن المفهوم البالغي يمثل مج   

 ( مفهوم رئيس.20الثانوي، تشترك بخصائص معينة، وقد حددتها الباحثة بـ )

 تدريس المفاهيم البالغية:  دافأه -4

تدريس البالغة عامة والمفاهيم البالغية بصفة خاصة من القراءات في )نضال ناهي عبد  ويهدف    

؛ 313- 312، 2006؛ إبراهيم محمد عطا، 28، 2005د زرقان الفرخ، ؛ محم36، 2003عون، 

 ( فيما يلي: 26-25، 2011زهور كاظم مناتي، و

 رصعةالمكنونة، والم وفصاحته بالغته حيث من الكريم القرآن أعجاز أسرار تبين 

 .وآياته سوره ولآللئ بجواهر

 ض، أوالغر يال، أو المعنى، أوالخ أو األسلوب، في الخطأ في الوقوع من االبتعاد على تساعد 

 .ذلك في المعيار هو الدقيق االختيار أن إذ،الفكرة

 في السبب نبيا أو والتشبيهات، االستعارات جمال كبيان، واللغوي األدبي التذوق تنمية على تساعد 

 من ذلك وغير وتوريته جناسه، وفيه، وذكر وحذفه توكيده، وقصره، أو إطنابه، أو التعبير إيجاز

 .البالغية فنون واأللوانال

 من فاته،وص وإدراك خصائصه األسلوب، ودقة المعنى، بفهم المتصلة والقوانين المعايير بعض تقدم 

 الفنية ةالمتع على الحصول في تساعد أنها عن فضال   فيه، المكنون جماله أسرار على الوقوف أجل

 .الراقية الجديدة األساليبو اإلنشاء على والتدريب ،األدبية اآلثار قراءة عند

 أجملو أفضل أجل صنع من، الموهبة هذه تنمية خالل من األدبي اإلنتاج على الموهوبين تساعد 

 أو الجميلة ئلوالرسا الجميل الشعر حيث إنتاج من، ودقته الجمال بروعة تتسم التي، األدبية الروائع

 األدب ألوان شتى من ذلك رغي إلى الهادفة المسرحيات أو المقاالت الممتعة أو المشوقة القصص

 نيف جمال فيها من ما وإدراك األلوان، هذه من لون كل خصائص ومعرفة فهم طريق عن ،وفنونه

 .خالب

 التي دةالجي البالغية طريق األساليب عن الحديثو القديم األمة تراث بين المواصلة على تساعد 

 قبلهامست ويدعم حاضرها، ويؤكد اللغوية يثرى األصالة مما القديم، األمة تراث جوهر تضمنها

ر من حقيق الكثيتسعى البالغة العربية إلى تو القدماء. األجداد إبداعات مماثلة إلى جديدة بإبداعات

 ومن هذه األهداف ما يلي: ،األهداف عند تدريسها
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ى فهم ، وعلتربية الطالب على اإِلحساس بعناصر الجمال األدبي في الكالم األدبي الرفيع -

 .الجميلة الراقية، والقدرة على محاكاة بعضها في إنشاء الكالمالنصوص 

ي فتلفة تبصير الطالب بأنواع األساليب المختلفة، وكيف تؤدي الفكرة الواحدة طرق مخ -

 وكيف وضوح الداللة عن طريق الحقيقة والمجاز، وكيف يكون الكالم مطابقا  لمقتضى الحال

ها روعة زداد بلي المحسنات البديعية اللفظية والمعنويةد البلغاء إلى تزيين كالمهم بأنواع معتي

 وجماال . 

 ذ شكلتساهم في تربية الذوق األدبي لدى الطالب إذا دُرست مرتبطة باألدب ولم تأخ -

ساليب لى األالقوالب والقواعد المصبوبة، وترتقي أيضا  بالحس والوجدان عند الطالب بالوقوف ع

غية بية البالاألد هم من تحصيل المتعة الفنية عند قراءتهم لآلثارمن روائع الكالم، وكما أنها تمكن

لة والمفاض دباءالرائعة، وتمكنهم أيضا  من معرفة المستوى الفني لإلنتاج األدبي، والحكم على األ

 بينهم. 

 تعلم المفهوم البالغي:  -5

 هما: ،مرحلتينبعملية تعلم المفاهيم  تمر

 :(البنائية) المرحلة األولى -

ئص في هي عملية االكتشاف االستقرائي للخصائص الفاصلة لفئة المثيرات، وتندمج هذه الخصا    

ن ممكنهم وهي صورة ينميها الطالب من خبرتهم العقلية بالمثيرات، وي ،للمفهوم صورة التمثيليةال

ي فالطالب  أن إال ،استدعاؤها حتى ولو لم توجد أمثلة واقعية، وتعُد هذه الصورة معنى المفهوم الحقيقي

 هذه المرحلة ال يستطيعون تنمية المفهوم على الرغم من أنهم قد تعلموه.

 :(الدللية ) المرحلة الثانية -

 لطالب أنعلم احيث يت ،وهو نوع من التعليم التمثيلي ،المفهوم ماهيةفي هذه المرحلة يتعلم الطالب    

 ك الطالبيدر وهنا .ه بالعقل في المرحلة األولىالرمز المنطوق أو المكتوب يمثل المفهوم الذي اكتسبو

 ،ليعنى الدالم المالتساوي في المعنى بين الكلمة والصورة التمثيلية، وفي هذه الحالة تكتسب كلمة المفهو

؛ 2004،54، لطيطيوهو من أنواع التعلم بالتلقي)محمد ا ،وهذه المرحلة تقابل التعلم التمثيلي أو الصوري

 .(43، 2006زكريا الشربيني ويسرية صادق، و؛ 36، 2006اليوسف، جودت سعادة وجمال 

وتشير الباحثة إلى أن نجاح تعلم طالب المرحلة الثانوية للمفاهيم البالغية يقوم على أساس تقديم أمثلة      

في البداية من خالل اآليات واألحاديث والنصوص األدبية، وعليهم أن يستدلوا على قاعدة المفهوم 

على أنه من  طها، وفيها تعطى الطالب المفهوم المراد تعلمه، ثم يتبعه تقديم أمثلة أخرى للمفهوم،واستنبا



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

46 
 

الضروري أن يكون التعريف متسما  بالدقة والوضوح، ومتضمنا  الخصائص التي يتميز بها، وحينما يقدم 

 ا باألمثلة.المفهوم واألمثلة تلزم اإلشارة إلى الخصائص التي يحتويها المفهوم مع مطابقته

ل لصف األواطالب لمن خالل ما سبق اعتمد البحث الحالي المفاهيم البالغية المراد تنميتها والمناسبة    

 .الثانوي

 التذوق األدبي:  -ثانيا  

 مفهوم التذوق األدبي:  -1

مال استعداد خاص يهيئ صاحبه، لتقدير الج :( بأنه65، 2006عرفته أم هاشم عبد المطلب )    

، 2007) ح محبعرفته سما، كما الستمتاع به، ومحاكاته بقدر ما يستطيع في أعماله، وأقواله، وأفكارهوا

ظية واللف يةلشعوراسلوك يقوم به الطالب عند فهمه لفكرة النص األدبي ونتيجة لمعايشة التجربة  :( بأنه36

ه، لحكم عليره وايث يستطيع تقدي بح، التي انفعل بها الشاعر، والتفاعل مع هذه الفكرة عقليا  ووجدانيا

 ويستطيع قياس هذا السلوك واألشكال الدالة عليه.

نواحي جابة للتأثر بيقوم بها المتلقي است ،( بأنه خبرة تأملية جمالية33، 2015وعرفه أبرار الجبوري )    

قديره تتطيع به و يسحالجمال الفني في نص ما بعد تركيز انتباهه إليه، وتفاعله معه عقليا  ووجدانيا  على ن

رة ياس القدمكن قله، والحكم عليه، ويتخذ هذا النشاط أشكاال  بارزة ومتنوعة من السلوك، وعلى أساسها ي

 التذوقية لدى الطالب من ناحيتي الكم والموضوع.

القدرة، وداد، ومن خالل ما تم عرضه من تعريفات للتذوق األدبي يتضح بأنه يدور حول كل من: االستع   

ي هذه معن فلخبرة، واإلحساس، واالنفعال، والمهارة والسلوك، وكذلك على أنه ملكة موهوبة، والمتوا

لسلوك هو اأال و ،وإنما هي خطوات تصب في وعاء واحد ،التعريفات السابقة يجد أنها ال تعارض بينها

 الذي يعبر به الكاتب عن تذوقه للنص األدبي.

 أهمية التذوق األدبي:  -2

على مستوى أالتي تكتب على  ،أهمية التذوق األدبي من خالل تذوق األفراد للنصوص األدبيةتظهر     

لة رؤية أصيوصينة روما تتميز به من ألفاظ منتقاة وعبارات  ،من مهارات اللغة سواء أكانت شعرا  أم نثرا  

 لألشياء والموجودات.

ة )     بي ليس غايته اإلمتاع فقط، بل له رسالة ( بأن التذوق األد109، 1999ويشير عبد الفتاح البجَّ

وبالتالي النهوض  ،اجتماعية وإنسانية عليه النهوض بها، وهي دفع المجتمع إلى تقدير الجمال وحبه

بالمجتمع من خالل تهذيب سلوك أفراده وترقية وجدانهم وحثهم على العيش بكرامة وحرية، ونظرا  لتلك 

خاصة في مختلف مراحل التدريس، وأصبح أحد األغراض المهمة األهمية فقد أصبح لجانب التذوق مكانة 
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لدرجة أن أعتبره البعض المهارة أو الفن الخامس للغة؛ حيث إن التذوق قادرا  على النهوض  ؛لدراسة اللغة

بمستوى الطالب اللغوي، ويتجلى ذلك في تعبيرهم الكتابي، وتقويم لسانهم، وتعويدهم على حسن اإللقاء 

 لقدرة على النقد الصحيح, ومن ثم حملهم على مواصلة القراءات في أوقات فراغهم.والكتابة، وا

( أن تربية أذواق البشر من أهم ما تتجه إليه شعوب العالم 260، 2002ويضيف عبد اللطيف أبو بكر )    

سيلة المتحضر اآلن، فلم تعد النظرة إلى التذوق مجرد نظرة إلى شيء يدخل في دائرة الترف باعتباره و

تسلية لإلنسان، وإنما النظرة إليه تؤكد أنه شيء من مقومات وجوده، بحيث يستحيل أن يكون اإلنسان 

 إنسانا  دون تذوقه لمفردات الكون من حوله.

( أن تدريس األدب قد ينتهي بتنمية الشعور 386، 2006ويضيف كل من رشدي طعيمة ومحمد الشعيبي )

ولكن بدون تنمية تذوقهم  ،ية المرغوب فيها، أو غير ذلك من األهدافالقومي عند الطالب أو القيم الخلق

وقدرتهم لالستجابة السريعة والصحيحة للعواطف المثارة الممثلة في النص؛ سوف ال يعني األدب بالنسبة 

 إليهم إال قليال . 

 تعليمية،احل الرجميع المفى ته امن هنا تتضح أهمية دراسة التذوق األدبي والعناية بتنمية مهارو      

 لجديد منهم باحيث يزيد من خبرات الطالب وتوسيع آفاقهم الثقافية وإمداد ،وخصوصا  المرحلة الثانوية

تحليل, وراء, المواقف والمعارف، وتنمية قدراتهم على التفكير بمهاراته المتعددة من استنتاج, واستق

يد ناك العدة، وهليب والتراكيب اللغوية المهموربط، إلى جانب تزيدوهم بثروة لغوية من المفردات واألسا

تذوق هارات النمي مالتي يمكن أن ت ،ستراتيجياتمن األساليب التدريبية واألنشطة التعليمية والبرامج واإل

لتذوق اصائص خومعرفة   ،ولتحقيق ما ذكر يجب على المعلم اإللمام ،األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية

 هذه المرحلة. األدبي التي تتناسب مع

 خصائص التذوق األدبي:  -3

من:  وهي دراسات كل ،من خالل مراجعة الدراسات التي تناولت مجال خصائص التذوق األدبي     

؛ أحمد عوض، 12، 2000؛ نازك المالئكة، 115، 2000،؛ مصري حنورة1995،19)سعاد السبع، 

( اتضح أن هناك مجموعة من 90، 2011 ،ماهر شعبانو؛ 58، 2007حمد المهني، أ؛ 42، 2005

 الخصائص التي يتسم بها التذوق األدبي، ويمكن إيجازها فيما يلي:

ه جرد عمليمليس  التذوق يتطلب من القارئ تفاعال  واندماجا  مع النص الذي يقوم بقراءته، فالتذوق .أ

الختيار اى عل ؛ ألن التذوق يفترض القدرةةتقبل سلبي للنص، وإنما يفترض القيام بعمليات إيجابي

 ال نراه ا  قدواالنتباه لعناصر الجمال ولخصائص العمل الفني؛ ذلك ألننا عندما ندرك عمال  فني

 دفعه  واحدة، بل نأخذه في تقدير رؤيتنا، وننتقل تدريجيا  من زاوية إلى أخرى.
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إلى  هايرسل فال تذوق دون فهم؛ فالمبدع حين يكتب رسالته التي ،الفهم شرط للتذوق وسابق عليه .ب

ي هو يضع فوعنى، يضع في اعتباره أن تكون الرسالة قابله للفهم، أي ال تكون شيئا  بال م ،المتلقي

 بالنسبة لمن يتلقونها. ةوقيم ةاعتباره أن تكون ذات صل

 كن لكيفاإلنسان يولد مزودا  بقدر من التذوق، ول ،شق فطري، وشق مكتسب: التذوق له شقان .ج

 لفة.المخت عمال األدبيةالبد من الدراسة والممارسة لأل ،التذوقيظهر وتنمو هذه القدرة على 

ياسها كن قبحيث يم ،شكال هي مهارات التذوق األدبيتدل عليه هذه األ ةالتذوق له أشكال سلوكي .د

 بشكل موضوعي بعيدا  عن الذاتية.

 شكيلي(.لبعد التاي، والتذوق عملية ذات أبعاد أربعة: )البعد العقلي، البعد الوجداني، البعد االجتماع .ه

طفة، العا، وىللتذوق مقومات في النص: وتتمثل تلك المقومات في: األلفاظ والخيال، والموسيق .و

 والصور الفنية والفكر.

لف من ي يختفتمكن الفرد في مهارات التذوق األدب ،التمكن من مهارات التذوق األدبي أمر نسبي .ز

 شخص إلى أخر ومن مهارة ألخرى.

 ف الكثيريتوقو ،ل: وهذه العملية تكون بين المرسل)المبدع( والمتلقي)المتذوق(التذوق عمليه اتصا .ح

وخصائص المعلومات التي يطرحها الموضوع، وما يتم خالل  ،من خصائصها على الكمية

ل مل وأعماس العالعملية من استيعاب، وإثارة للفكر، وإعادة النظر، ثم المقارنة والتفضيل بين نف

 نسان.أخرى توجد في عقل اإل

أن  ن حيثمالتذوق عملية إبداع حقيقي وإيجاد فني: وهذا هو الجانب المهم في عملية التذوق،  .ط

مهد نها تإنما أكبر من ذلك؛ ألوالعمل األدبي ليس رسالة خبرية قابلة للتصديق أو التكذيب، 

ي فسية التنة اللإلنسان الطريقة التي يمكنه من خاللها تقبل الواقع كله أو رفضه على أساس الخبر

 عاشها.

ن معمل  وذلك عندما يتم عرض ،يتسم أسلوب ومهارة التذوق بالثبات لدى الفرد لفترات طويلة .ي

وره رر ظهاألعمال على شخص ما في وقت ما، فغالبا  سيكون له رأي يتسم بقدر من الثبات، يتك

 اليةالجم إذا عرض عليه نفس العمل عدة مرات بعد ذلك في ظروف مماثلة؛ وذلك ألن الخبرة

 تستند إلى اإلطار المرجعي للتذوق.

أن حقيقة التذوق  :وهى ،يتضح من خالل العرض السابق لخصائص التذوق األدبي أمورا  مهمة      

وهنا تتضح إمكانية تنمية  ،فطرى واألخر مكتسب :حدهماأاألدبي تؤثر على وجود عاملين لدى األفراد 

عمال األدبية الشعرية وممارسته في األ ،راحل التعليمية المختلفةوضرورة االهتمام بتعليمه للطالب وللم
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والنثرية حتى ينمو ويصقل, كما ال يمكن ممارسة التذوق األدبي دون فهم النص أوال ، فال تذوق دون فهم 

وأيضا  فإن التذوق يأخذ صورة  ،وهذا يقتضي وجود مرحلة للفهم تسبق مرحلة التذوق ،كما ذكر سلفا  

وتدل على درجة تمكنه منه, لذا يلزم تحديد مهارة تذوق مناسبة يتم من  ،ية يمارسها المتلقيأشكال سلوك

 خاللها قياس معرفة درجة تمكن كل من هذه المهارات.

 الل تأملهخواندماجه الكامل للنص األدبي من  تهوبما أن ممارسة المتلقي للتذوق تقتضي إيجابي    

في  بهطال أن يقوم بتوجيهالمدرس  وخيال، فعلي ىعاطفة، وموسيقلمقوماته من فكر، وصور، وأفكار، و

لتي االظروف  ما أنويراعي مراحل البرنامج الذي أعد مسبقا  لتنمية التذوق لديهم. وب ،أثناء تذوقهم للنص

 ن عامال  د تكويمر بها المجتمع تعتبر كذلك من الخصائص التي تؤثر تأثيرا  كبيرا  في تذوق الفرد، فق

ا  تعبر نصوص ويمكن االستفادة من هذه الخاصية في أن يقدم للطالب ، في رقي ذوقه أو انحدارهأساسيا  

أحمد اتهم)والتي يعيشها المجتمع حتى تكون ذات صلة وثيقة بهم وبحي ،عن الظروف التي تحيط بالفرد

 .(36، 2005عوض، 

د تلف من فرق فدرجة التذوق تخوبالتالي من الصعب وصول جميع األفراد إلى مستوى واحد من التذو    

دبي ال وق األلذلك ينبغي على المدرس أن يدرك أن تعلم األفراد لمهارات التذ ؛ألخر ومن مهارة ألخرى

ة ي درجفيعني بالضرورة وصولهم إلى نفس المستوى المراد الوصول إليه، وإنما سيكون هناك تفاوت 

 تمكنهم من هذه المهارات.

 : مهارات التذوق األدبي -4

 ،تبين من خالل مراجعة الدراسات السابقة وكذلك االطالع على ما ورد في البحوث والكتابات التربوية    

دراسة بدر ؛ 2003 ،والتي بيَّنت أهم المهارات المناسبة للمرحلة الثانوية )دراسة محمد جاد

 ؛2009 ،مر بدويدراسة س ؛2009 ،دراسة أمين أبو بكر ؛2009 ،دراسة سامي الهزايمة؛ 2006،العدل

دراسة أسماء  ؛2014 ،دراسة رشا سالمة ؛2013 ،دراسة والء ربيع؛ 2012 ،دراسة جمال محمد

 على النحو التالى: (2015 ،ودراسة أبرار الجبوري ؛2014 ،حسن

 -ويتمثل فى : الفهم: -أ

 استخراج األفكار الرئيسة التي تحتويها األبيات.  -1

 األدبي تحديد المعنى اإلجمالي ألفكار النص -2

 تحديد الجملة المحورية أو جملة االنطالق من النص.  -3

 شرح العبارات الواردة بالنص. -4

 اختيار أقرب األبيات معنى إلى معنى بيت آخر.  -5
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 إدراك ما في األفكار من عمق.  -6

 -وتتضمن ما يلى: الوحدة الموضوعية: -ب

 .إدراك الترابط بين أجزاء النص -1

 .ضوع كل منها في صورة عنوان مناسب لهاوتحديد مو ،تقسيم النص إلى وحدات -2

 -وتشتمل ما يلى: األلفاظ: -ج

 اختيار المرادفات الصحيحة للكلمات. -1

 إدراك أهمية لفظ معين في البيت.  -2

 اإلحساس بقيمة الكلمات التعبيرية في النص.  -3

 تحديد داللة األلفاظ ومعانيها وإيحاءاتها. -4

 األلفاظ. تعقب اللفظ في عالقاته السياقية مع غيره من  -5

 استخراج الصور الجمالية المتضمنة في القصيدة. -6

 ربط الصورة األدبية بالسياق الواردة فيه. -7

 بيان قيمة الصورة البالغية ومدى توفيقها. -8

 بيان أوجه الجمال في التركيب أو الصورة. -9

 تحديد المعاني التي توحي بها الصورة البالغية. -10

 -وتبرز فى: العاطفة والجو النفسي:-د

 دراك العاطفة المسيطرة على الشاعر. إ -1

 معرفة الجو النفسي في النص وكيفية التعبير عنه.  -2

ها طفة وأثرالعا إدراك مدى التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي يثيره العمل األدبي)إدراك نوع -3

 . (على باقي العناصر

 تمثل الحركة النفسية في النص األدبي. -4

  -مثل فى:وتت الجوانب البالغية: -ه

 تحديد الحروف التي تعطي معاني إضافية تكتسبها من السياق.  -1

 وما يقصده الشاعر بها.  ،إدراك العالقة بين االستفهام في القصيدة -2

 تحديد داللة تكرار بعض األلفاظ.  -3

 تحديد الجانب البالغي الصوتي وأنواعه وداللته.  -4

 تها. معرفة مواضع التقديم والتأخير في األبيات ومدى أهمي -5
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 تحديد الخبر واإلنشاء في النص والغرض منهما.  -6

 تحديد العالقة بين التركيب النحوي لمطلع القصيدة والمعنى.  -7

 تحديد الجانب الصوتي وداللته.  -8

 تحديد قيمة البناء التركيبي للمحسن البالغي وداللته.  -9

 تحديد نوع الضمير وتنوعه وداللته.  -10

 -وتتضح فى: الخارجية: ىالموسيق -و

 إدراك أثر الثقافة في األبيات.  -1

 اإلحساس واإليقاع الموسيقي لوزن األبيات، وما قد يكون فيه نشاز.  -2

 اإلحساس بالواقع الموسيقي أللفاظ النص وتراكيبه.  -3

 النص والعاطفة.  ىإدراك العالقة بين موسيق-4

  -ويتمثل فى: الرمز: -ز

 تفسير الرمز وإدراك المعاني الكامنة فيه.  -1

 لمدلول الرمزي للون في النص. تحديد ا -2

 تحديد المدلول الرمزي للصورة في النص. -3

 -ويشتمل على: األسلوب: -ح 

 إدراك النغمة التي تشيع في النص سخرية أو احتراما  أو مدحا  أو هجاء  أو غيرها.  -1

 تحديد الجانب اإلحصائي لألسلوب في النص.  -2

 و متقارب.تحديد المفردات التي تنتمي إلى حقل داللي واحد أ -3

 وهي: ،ويمكن استخالص بعض الجوانب المهمة من القوائم السابقة

ق فهم التذوفوبعبارة أخرى التذوق أعلى من الفهم،  ،التذوق هو أحد مستويات الفهم وليس العكس -

تعدد وراءة اإلحساس باألبنية اللغوية، فتذوق القارئ للنص يتزايد مع استمرار الق ةيتسم بدق

يدي ين بعيجابيإمما يجعل القراء  ،فهم المعنى، واستخدام الخبرات السابقة ةجوانبها ومحاول

 التفكير فيما يعرفونه، ويوظفونه في فهم النص األدبي وتذوقه.

رادفات الم مثل: اختيار ،مهارات التذوق األدبي التي تضمنتها هذه القوائم يدعم فكرة الترادف -

 ضيحتوالتذوق األدبي، فالتذوق يقوم على  مع أن فكرة الترادف تصادم ،الصحيحة للكلمات

(، واإلياب لعودةالفروق الدقيقة بين ما يبدو للوهلة األولى ترادفا  كما بين )النصر والفوز(، )ا

 )الكرم والسخاء(.



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

52 
 

 لتذوقتضمنت بعض هذه المهارات "التحليل األدبي" التحليل اإلقناعي" وهما وسيلة جيدة ل -

كن غي يمحكام جمالية، والتحليل األسلوبي والبالأتضي إصدار األدبي، ألن التذوق األدبي يق

 المتذوق من تقديم حيثيات ومبررات تلك األحكام.

 المناسبةتها ومن خالل ما سبق من تصنيفات اعتمد البحث الحالي مهارات التذوق األدبي المراد تنمي   

 .لصف األول الثانويطالب ال

 تآلف األشتات: إستراتيجية -ثالثا  

 مفهوم تآلف األشتات: -1

 ومنها: ،لقد تعددت التعريفات التي تتعلق بتآلف األشتات   

مألوف عن  بأنها توظيف التفكير في االستعارات المجازية لمالحظة ما هو1996) عرفها ديكستار)    

ر ة وغيأو مالحظة ما هو غير مألوف بوسائل مألوفة أو ضم عناصر مختلف ،طريق وسائل غير مألوفة

 .(Dykstra, 6991, p 6تبطة في الظاهر )مر

يونانية  ( بأن كلمة تآلف األشتات في األصل بكونها كلمة298، 2008ها سوسن شاكر مجيد )توعرف   

راد في األف والسعي إلى زيادة مهارات ،تعني الربط بين األشياء المختلفة وغير المتصلة بعضها ببعض

 .ي تتميز بالجدة واألصالةالت ،توليد األفكار وبلوغ حلول للمشكالت

التي  ،مجموعة من العمليات العقلية والمحاوالت الواعية :( بأنها89، 2011وعرفها لطيف محمد علي) 

 ا  تمكن الفرد من النظر إلى المشكالت بطريقة جديدة من خالل محاولة جعل الغريب مألوفا والمألوف غريب

 باستخدام التمثيل. 

 األشتات:ستراتيجية تآلف إفرضيات  -2

 ستراتيجية تآلف األشتات فيما يلي:إتتمثل فرضيات 

ة التي ت النفسيلعملياإذا ما تيسر لها ا ،الكفاءة اإلبداعية في عدد األفراد يمكن أن تزيد بصورة ملموسة -أ

 يتحقق في ظلها نشاطهم المبدع.

أي أن  ،طقو تتفق مع المنعقلية أ منهي وجدانية أكثر  :يةالموضوعات المختلفة في العملية اإلبداع -ب

 الجانب االنفعالي في اإلبداع أهم من الجانب الفكري.

 ها ووصفهابمعنى مالحظت ،مختلفة في الجانب الوجداني في العملية اإلبداعية يمكن فهمهاالعناصر ال -ج

 ح أبوصالهنا )وتحليلها تزيد من احتماالت نجاحها في التوصل إلى الحلول الخالقة للمشكالت التي تواج

 .(199، 2013جادو ومحمد بكر نوفل ،
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 ستراتيجية تآلف األشتات:إمسلمات  -3

 تتمثل مسلمات استراتيجية تآلف األشتات فيما يلي:

فراد بين األ ياتهامما يؤدي إلى إمكان تنشيطها وزيادة فعال ،عملية الفهم عملية قابلة للوصف والتخيل -

 والجماعات على حد سواء.

تقوم و ،بهةفي العلم والفن أو غيرها من الصور الحضارية للنشاط المبدع متشاكل ظواهر اإلبداع  -

 على العمليات النفسية األساسية نفسها.

النشاط  بة إلىسواء بالنس ،العائدنفس وأهمها التمثيل المباشر لها  ،الحيل المختلفة لحل المشكالت -

ومحمد  ؛ صالح أبو جادو Joyce and Weil,  1972، 232اإلبداعي الفردي أو النشاط الجماعي) 

 .(199، 2013بكر نوفل ،

 ستراتيجية تآلف األشتات: إمزايا التعلم وفق  -4

 مستويات الطالب. مختلف إمكانية استخدامه في جميع األعمار و -

 مساعدة الطالب على توليد استجابات إبداعية لحل المشكالت.  -

 اهيم المجردة. ويد المفزلطالب على كسر الجمود الذهني وتا مساعدة -

 (231، 2013استكشاف القضايا االجتماعية والمشكالت االنضباطية. )فتحي جروان،  -

 ستراتيجية تآلف األشتات ويتمثل باآلتي:إدور المعلم وفق  -5

 يبة.نت غرمهما كا ب،يمارس المعلم دور النموذج الذي يكون على استعداد دائم لتقبل أفكار الطال -

 عات صغيرة. يقسم الطالب إلى مجمو -

 تلخيص التقدم الذي يحرزه الطالب في معالجة الموضوع.  -

 يساعد الطالب في الخروج عن أنماط التفكير التقليدية.  -

 يساعد الطالب في توفير مستوى تفكير ذهني. -

عيدا بارها مساعدتهم في اختي؛ ليساعد الطالب في قبول غير المألوف من األفكار والتعامل معه -

 (144، 1993تقلل من قيمة األفكار المطروحة.)يوسف قطامي، عن أية محاوالت 

 ويتمثل باآلتي: ،ستراتيجية تآلف األشتاتإدور الطالب وفق  -6

 ا.الجتهممارسة عمليات ذهنية ترتبط باستثارة األحاسيس والمشاعر تجاه القضايا التي يتم مع -

 . خبراتهم السابقة اممارسة حيوية نشطة وفاعلة يستخدم الطالب فيه -

 يجاد عالقات متشابهة وغير مباشرة ومتناقضة. إإجراء عمليات ربط وتذكر و -
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     حث ذهن الطالب على استحضار واستعارة مباشرة وذاتية ومكثفة ترتبط بالموضوع.       -

 (152، 1998)يوسف قطامي ونايفة قطامي، 

 شتات:أساليب تآلف األ -7

 هما: ،ستراتيجية تآلف االشتاتإهناك أسلوبان للتدريس يستعمالن في إجراءات 

 :فكار ؤية األرلى مساعدة الطلبة على إجعل المألوف غريبا : ويهدف هذا األسلوب  األسلوب األول

قد و ،ميةعن طريق استخدام التمثيل لخلق المسافة المفهو ،والمشاكل القديمة في صورة جديدة

 .شخصية وأمثل تصميم مدينة  ،يةو حل مشكلة اجتماعأسلوب تنمية فهم جديد يكون هدف هذا األ

 :ا وتعميقه لمشكلةلى زيادة فهم الطلبة لإجعل الغريب مألوفا : ويهدف هذا األسلوب  األسلوب اآلخر

ث حي ،بيفهذا األسلوب تحليلي تقار ،خاصة عندما تكون المشكلة صعبة أو جديدة ،ذهانهمأفي 

غير  الشيء المألوف ومقارنتها بسماتالشيء  تينتقل الطلبة باستمرار بين الجديد الدقيق لسما

 .(196-195، 2013المألوف)سعد علي زاير وآخرون، 

ه ما يساعدم ،دةيتضح مما سبق أن دور المعلم ميسر للتعلم والطالب يربط بين خبراته السابقة والجدي   

م يخطط لمعلافأو تساعده على فهم النصوص وتذوق معانيها؛  ،على تنمية المفاهيم والمهارات ذات الصلة

فع حبه ل دالتنمية المفاهيم لطالبه، والطالب يرسم في دماغه وينقش ما تعلمه على أساس صحيح من خال

 .للتعلم

 الخرائط المتتابعة: إستراتيجية  -رابعا  

 الخرائط المتتابعة:  مفهوم -1

ر أو مربعات أو قد تأخذ شكل دوائ ،يمكن تعريفها بأنها أدوات لتنظيم ربط المعلومات في خرائط     

صور يوصل بينها بخطوط تكتب عليها كلمات توضح نوع العالقة بين ما يكتب ) من مفاهيم أو نحوه( 

داخل الدوائر أو المربعات أو الصور، بحيث يتم رسم األفكار المتضمنة في النص المعرفي في بنية أو 

وهذا يؤدي إلى سهولة استذكار  نظام يوضح المعلومات المتضمنة في ذلك النص وتبرز العالقة بينها،

الطالب لمعلومات النص، كما تساعد المعلمين على توجيه االستماع والحفظ في أي صف، وتوجيه عملية 

 ؛ (Gordon,1999 )(؛ 5 -4م, 1995الكتابة أو الشرح اللفظي أثناء المحاضرة)مارغريت ردايرسون، 

Landsberger,2002)(  ؛( Lanzing ,1997 )  ؛( Novak,2004, 1 ). 

القتصار امن  وسيلة تعبيرية عن األفكار والمخططات بدال   :( بأنها39، 2009عرفها جودت سعادة)   

ة من طريقكتستخدم ، وحيث تستخدم الفروع والصور واأللوان في التعبير عن الفكرة ،على الكلمات فقط

 ل المراجعة والتذكر.ي رسم توضيحي سهف لذاكرة البصريةا تعتمد علىو ،الذاكرة طرق استخدام
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العام  وسيلة تعبيرية عن وجهة النظر الشخصية بشأن :( بأنها74، 2011)وعرفها محمد الخولي    

 الصورومن االقتصار على الكلمات فقط؛ حيث تستخدم الفروع  بدال   ،والخاص باألفكار والمخططات

 واأللوان في التعبير عن الفكرة.

من  ي في التفكيرالطريقة الفعلية التي يستخدمها العقل البشر :بأنها (56، 2012وعرفتها كوثر كوجك )   

 خالل ربط الكلمات ومعانيها بصور، وربط المعاني المختلفة ببعضها البعض بالفروع.

 فوائد الخرائط المتتابعة: -2

 أكثر تعطي صورة شاملة عن الموضوع المراد دراسته أو التحدث عنه؛ لرؤية الموضوع بصورة 

 ، ووضع ما يدور في الذهن وكل األفكار عن الموضوع بشكل مركز ومختصر.شمولية

  طة الخري لهام لألفكار الجديدة حول الموضوع الذي يشغل الذهن؛ فعند البداية في عملإمصدر

 .ةوتتعامل مع العقل بطريقة مشابه ،المتتابعة تنهمر األفكار

  ير.العينة على اإلبداع والتفكتنمية الحلول االبتكارية للمشكالت، حيث تساعد أفراد 

 ديهم.للنفس وتأكيد الذات والثقة با ،إثارة اهتمام وتفكير أفراد العينة فى الموقف التعليمي 

 .التأكيد على المفاهيم الرئيسة للجلسة 

 ةلى فكرإتقال وتحديد مدى استعدادهم لالن ،تحديد مدى فهم أفراد عينة البحث للمفاهيم والمبادئ 

 أكثر عمقا .

 ضيح نقاط واستخالص أفكار أو تلخيص موضوعات.تو 

 (67-66، 2002البحث لتعلم درس الحق)فتحي عبد الرحمن جروان،  ةتهيئة أفراد عين. 

 فمن مميزاتها: ،ستراتيجية بعض المميزات والعيوبولهذه اإل  

 أسلوب الخرائط المتتابعة سهل على التالميذ فهمه واستعماله. -

 ضايا متعددة.يمكن أن تستخدم في تناول ق -

 .تعطى تمثيل بصري مفيد في عملية العرض -

 .يشجع هذا األسلوب على التفكير المفتوح  -

 ومن عيوبها: 

 (.رتباتيميل التالميذ إلى التركيز على تدوين العناصر أكثر من التركيز على التوابع )المت -

 ا.يميل التالميذ إلى تدوين التوابع األولية وإهمال التوابع المتتالية له -

 .ال تشجع التالميذ على التركيز على التوابع الرئيسة -

 تتطلب أغلب اآلحيان القيام بأنشطة إضافية لتقويم التوابع ولعمل تنظيم للتحليل. -
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 (57-56، 2007)علي سامي الحالق،

لخرائط ا -اتستراتيجيتي )تآلف األشتإمن خالل ما سبق اعتمد البحث الحالي البرنامج القائم على    

 .(ابعةالمتت

ا   الدراسات السابقة: -خامسا

ي اهتمت ت التهناك العديد من الدراسات السابقة المرتبطة بمتغيرات البحث الحالي، وهي الدراسا     

تى: تراتيجإس، والدراسات التي استخدمت بعض أسس المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبىبتنمية 

الب طدبى لدى وق األالمفاهيم البالغية ومهارات التذفي تنمية  اتألف اآلشتات والخرائط المتتابعة، وأثرهم

 :على النحو التلى، المرحلة الثانوية

 ستراتيجية تآلف األشتات:تناولت إالدراسات التي  -أ

ستراتيجية تآلف إهدفت إلى معرفة أثر التدريس باستخدام و(: 2008دراسة إبراهيم أحمد سالمة ) -1

قام الباحث بإعداد اختبار ولصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسالمية، األشتات في تحصيل طلبة ا

وأسفرت نتائج  ها،شتات في تدريسستراتيجية تآلف األإتحصلي في مادة التربية اإلسالمية، وتطبيق 

تآلف األشتات في تدريس مادة التربية اإلسالمية، وأوصت إستراتيجية الدراسة عن فاعلية استخدام 

 . هاتآلف األشتات في تدريس إستراتيجية ة بضرورة اعتماد استخدامالدراس

ية تآلف ستراتيجإهدفت إلى التعرف على أثر و (:2010دراسة حيدر عبد زيد جبر المنصوري) -2

ق جود فرووتوصلت الدراسة إلى ، األشتات في اكتساب طالب الصف الخامس األدبي المفاهيم البالغية

رسوا مادة ( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية الذين د0,05توى)ذي داللة إحصائية عند مس

ا ين درسوتآلف األشتات، ومتوسط درجات طالب المجموعة الضابطة الذ ستراتيجيةباستخدام إالبالغة 

 المجموعة التجريبية. لصالحالمادة نفسها بالطريقة االعتيادية 

ألشتات في استراتيجية تآلف إفت إلى معرفة أثر هدو(:2013دراسة رافد علي حسين العزاوي ) -3

د أفراد غ عدبل، وتنمية التفكير اإلبداعي واكتساب المفاهيم البالغية لدى طالب الصف الخامس األدبي

 .ة الضابطة( طالبا في المجموع30( طالبا في المجموعة التجريبية و)31بواقع ) ،( طالبا61العينة )

لمفاهيم ساب اثم طبق اختبار اكت ،البداعي في بداية التجربة ونهايتهاوطبق الباحث اختبار التفكير ا

في  ضابطةتوصلت الدراسة إلى تفوق طالب المجموعة التجريبية على المجموعة ال، والبالغية البعدي

 اختبار اكتساب المفاهيم البالغية البعدي
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آلف األشتات في تستراتيجية إ التحقق من فاعليةإلى هدفت و(:2013دراسة ماهر شعبان عبد الباري) -4

ت ة بمهاراقائم ىوتمثلت أدوات الدراسة فتنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لتالميذ المرحلة اإلعدادية؛ 

 الكتابة مهارات اختبار لقياسواختبار محك, واختبار لقياس اإلبداع اللغوي العام, والكتابة اإلبداعية, 

 لغ عددهادادي, بيق البحث على مجموعة من تالميذ الصف األول اإلعلمعلم, وقد تم تطبادليل واإلبداعية, 

 تلميذ ا. وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج:   (42)

يجية ستراتاإل تمعة؛ حيث أعانتستراتيجية تآلف األشتات في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية مجإفاعلية   -

توافقية لسمات اليجاد اإفى ومحاولة التالميذ  ،الغريبة التالميذ على محاولة الربط بين األفكار المتناقضة أو

لصور من ا ستراتيجية في تكوين التالميذ مجموعة)المتشابهات( بين الفكرتين، فضال  عن معاونة اإل

 واألخيلة المرتبطة بالمكتوب. 

ف األول لصعية لتالميذ استراتيجية تآلف األشتات في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية الفرإفاعلية  -

ظيمها، ا وتنستراتيجية قد ساعدت هؤالء التالميذ في توليد األفكار وحسن عرضهاإلعدادي؛ حيث إن اإل

لتشابه رة )اكما مكنتهم من تحديد أوجه الشبه بين عدة موضوعات، وقيامهم بهذه التشابهات أكثر من م

بداعية ابة اإلتنمية مهارات الكت إعادة التشابه(. وأوصت الدراسة بضرورةوالمباشر، التشابه الشخصي، 

عين على تيدة، ستراتيجيات وبرامج جدإلدى طالب وتالميذ المراحل الدراسية المختلفة باستخدام مداخل و

 .تكوين المبدعين وحسن تشكيلهم، وإتاحة الحرية للتالميذ للتعبير عن ذاتهم بحرية

استخدام تآلف األشتات ونموذج  هدفت إليو (:2014دراسة عبد الرحيم فتحى محمد إسماعيل) -5

لتنمية التفكير المنظومى واألداء اللغوى اإلبداعى لدى التالميذ الموهوبين  ( SCAMPER ) سكامبر

قام الباحث بإعداد اختبارا  تحصليا  في التفكير المنظومى واألداء اللغوى ولغويا  بالمرحلة اإلعدادية، 

وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام تآلف األشتات اإلبداعى لدى التالميذ الموهوبين لغويا، 

( لتنمية التفكير المنظومى واألداء اللغوى اإلبداعى، وأوصت بضرورة  SCAMPERونموذج سكامبر) 

( لتنمية التفكير المنظومى واألداء اللغوى  SCAMPERاعتماد استخدام تآلف األشتات ونموذج سكامبر) 

 .اإلبداعى

شتات في تنمية التفكير ستراتيجية تآلف األإهدفت إلي بيان فاعلية و(: 2015واد )دراسة محمد ع -6

( طالبا ، وبواقع 60وتكونت عينة البحث من )، االبتكاري لدى طالب الصف الرابع األدبي في مادة التاريخ

( 30ات و)شتستراتيجية تآلف األإ( طالبا  في المجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة التاريخ وفق 30)

طالبا  في المجموعة الضابطة الذين يدرسون وفق الطريقة االعتيادية، وتم التوصل إلى عدد من النتائج، 
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شتات في تنمية التفكير االبتكاري لدى طالب الصف الرابع األدبي ستراتيجية تآلف األإمن أهمها: فاعلية 

 في مادة التاريخ.

 ة:اتيجية القائمة على الخرائط المتتابعالدراسات التي استخدمت بعض أسس الستر -ب

خرائط ، والشملت الدراسات التي تضمنت الخرائط المتتابعة كل من: خرائط المعرفة، وخرائط المفاهيم

نه لتعبير عته واحيث تناولت جميعها تقنية واحدة في تحليل النص إلى جزئيا ،الذهنية، وخرائط المعلومات

هيل بهدف تس ،كل جداول أو دوائر أو تسلسل هرمي أو جميعهامن خالل رسومات أو مخططات أخذت ش

 :ت ذلكومن الدراسات التي تناول ،دراسة المعلومات وفهمها وتذكرها

 تدريب الطالب المعلمين على وهدفت إلى (Ferry & others,1997):دراسة فيري وآخرون -1

ب دم الطالاستخ لمواد الدراسية، وقداستخدام خرائط المفاهيم لتخطيط وتنظيم المحتوى المعرفي لمناهج ا

راسة أن ت الدخرائط المعرفة لتخطيط قواعد تعليم العلوم التي تدرس في المرحلة االبتدائية، وقد وجد

 عمليات تعليم خرائط المفاهيم عززت مهارات الطالب المعلمين في تخطيط التعليم

لذهنية ذكرت االمفاهيم والخرائط مقالة للتعريف بخرائط أعدت (Lazing,1997): دراسة لنزينج -2

فكرة  هنية علىط الذالفرق بينهما، حيث تتعامل خرائط المفاهيم مع أفكار كثيرة متعددة؛ بينما تركز الخرائ

الطالب  اعدةولمس ،واحدة، وذلك بهدف تعريف القارئ على كيفية رسم خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية

بعض، ضها ببع هامن خالل توليد األفكار وتنظيم المعلومات وربطعلى الفهم وتشخيص أسباب عدم الفهم 

ا بالمعلومات السابقة لدى الطالب.  وربطها أيض 

استخدام خطوات التعلم واالستذكار ب وهدفت إلى توضيح:(Landsberger,2002)دراسة لندزبرجر  -3

وتوصل  علمهم،جميع مراحل تبهدف تحسين التعلم لجميع الطالب في  ؛خرائط المفاهيم و الخرائط الذهنية

رى ركز األختنما بي ،متعددة االفرق بين خرائط المفاهيم والخرائط الذهنية هو تناول األول أفكار إلى أن

 على فكرة واحدة.

تحديد فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات تخطيط  ت إلىهدفو :(2002دراسة ثريا محفوظ ) -4

بكلية التربية  (تخصص علم الحيوان والنبات)طالبات الفرقة الثالثة  الدروس باستخدام خرائط المفاهيم لدى

ثالث مراحل: تمهيدية، وإعدادية، وتنفيذية إضافة  من للبنات بجدة، وقد تضمن البحث تصميم برنامج

طالبة معلمة من  240لتنمية مهارات تخطيط الدروس باستخدام خرائط المفاهيم، وتكونت عينة البحث من 

طالبة ( وضابطة  120تجريبية ) :وتم توزيعهن عشوائي ا إلى مجموعتين ،رقة الثالثةطالبات الف

 :طالبة (، وقد أوضحت نتائج البحث فاعلية البرنامج. وقد أوصت الباحثة بعدد من التوصيات منها120)
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ها من لما ل ،ضرورة استخدام خرائط المفاهيم لتنمية الجانب المعرفي والتطبيقي لمهارات تخطيط الدروس

 فاعلية في تنمية مهارات التفكير. 

 وماهيةئط المفاهيم وكيفية تعلمها، األساس النظري لخرا تتناولو(Novak,2004 ): دراسة نوفاك-5

 علمينكل من الم وتوصل إلى أنخرائط المفاهيم، ووضح أهميتها، وأرفق نماذج لخرائط المفاهيم، 

ة ى دراسحسن مستوأدى إلى تلتعلم خرائط المفاهيم  العمل في مجموعات تعاونية صغيرة عندوالطالب 

 .صي النفقد استفادوا من دراسة كثير من النصوص التي استخدموا فيها خرائط المفاهيم ف ،الطالب

قويم مفاهيم ستراتيجيات لتعليم وتإعدة هذه الدراسة استخدمت و(Pabellon,2004):دراسة بابلون  -6

فيها  عرضتوستراتيجيات، ، وقد كانت خرائط المفاهيم إحدى تلك اإلالفيزياء لطالب المرحلة الثانوية

ت يم، وخلصلمفاهانماذج لخرائط المفاهيم التي تضمنتها الدراسة، كما أرفق بالدراسة جدول لتقييم خرائط 

 ر لكلهج المقرع المنستراتيجية التعليم المناسبة يعتمد على الهدف من التعليم ونوإالدراسة إلى أن اختيار 

ى أنه رت إلصف حسب مستوى الطالب، والوقت، وتوفير التجهيزات، والخلفية المعرفية للمعلم، كما أشا

 الب .يم للطستراتيجيات التعليم بطرق متعددة تؤدي جميعها إلى رفع نسبة تحصيل المفاهإكن تطبيق مي

 الدراسات التي تناولت المفاهيم البالغية: -ج

أثر استخدام نموذج هيلدا تابا في تدريس  إلى دراسةهدفت و: (2005دراسة سـالم الغضبان ) -1

المفاهيم البالغية لدي طلبة قسم اللغة العربية بكلية التربية، ولتحقيق هدف الدراسة، قام الباحث بإعداد 

اختبار تحصلي في اكتساب المفاهيم البالغية، وأسفرت نتائج الدراسة عن فاعلية استخدام نموذج هيلدا تابا 

تدريس المفاهيم البالغية، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد نموذج هيلدا تابا في تدريس المفاهيم في 

 0البالغية

أثبتت هذه الدراسة فاعلية أثر استخدام نموذجي برونر وجانيه و (:2005دراسة سيف الطائي) -2

ا واتجاهاتهم نحو المفاهيم واستبقائه ،التعليميين في اكتساب طالب الصف الخامس األدبي للمفاهيم البالغية

باستخدام نموذجي  البالغية، لذا تكونت عينة الدراسة من مجموعتين تجريبيتين، حيث درست المجموعتين

، وأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق طالب المجموعة التجريبية األولى التي درست البالغة هبرونر وجاني

ي درست البالغة بالطريقة التقليدية، كذلك تفوق على طالب المجموعة الضابطة الت هوفق أنموذج جاني

طالب المجموعة التجريبية الثانية التي درست البالغة وفق أنموذج برونر على طالب المجموعة 

الضابطة التي درست البالغة بالطريقة التقليدية، وأوصت الدراسة: بضرورة اعتماد نموذجي برونر 

 لبالغية.وجانيه التعليميين في اكتساب المفاهيم ا
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اب المفاهيم ي اكتسفسعت إلى التعرف على أثر استعمال دورة التعلم و: (2006دراسة نادية عباس ) -3

إعداد حثة بقامت البا، البالغية واستبقائها لدى طالبات الصف الخامس األدبي، ولتحقيق هدف الدراسة

ت نتائج وأسفر .خمسة أسئلة( فقرة موزعا  على 40 تحصلي في المفاهيم البالغية تكون من )ر  اختبا

ت الصف طالبا ي اكتساب المفاهيم البالغية واستبقائها لدىفالدراسة عن فاعلية استخدام دورة التعلم 

 ية.ي اكتساب المفاهيم البالغفوأوصت الدراسة بضرورة اعتماد دورة التعلم  ،الخامس األدبي

أثر استخدام خرائط المفاهيم في وهدفت إلى دراسة  (:2012دراسة أسماء أفندي وإيمان على ) -4

اكتساب المفاهيم البالغية لدي طالبات المرحلة اإلعدادية، ولتحقيق هدف الدراسة، قامت الباحثتان بإعداد 

اختبار المفاهيم البالغية؛ لقياس أثر استخدام وستراتيجية تدريسية قائمة علي استخدام خرائط المفاهيم، إ

في اكتساب المفاهيم البالغية لطالبات المجموعة التجريبية بالموازنة مع اكتساب المفاهيم  خرائط المفاهيم

نتائج عن فاعلية استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب الوأسفرت  .ذاتها لطالبات المجموعة الضابطة

طبقت عليها  المفاهيم البالغية لدي طالبات المرحلة اإلعدادية؛ حيث تفوقت المجموعة التجريبية التي

ستراتيجية علي المجموعة الضابطة، وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد خرائط المفاهيم في تدريس اإل

 مادة البالغة.

ر في درايف أوضحت هذه الدراسة فاعلية أنموذجي دانيال وو (:2013دراسة زهور الغريباوي) -5

 نة البحثت عيوبلغ ،حقيق هدف الدراسةاكتساب المفاهيم البالغية لدى طالبات الصف الخامس األدبي. ولت

عة التجريبية ( طالبة في المجمو34( طالبة في المجموعة التجريبية األولى, و)36( طالبة بواقع )106)

ق تصنيف بلوم ) ( هدفا  سلوكيا  وف66وقد صاغت الباحثة ) .( طالبة في المجموعة الضابطة36الثانية, و)

Bloom مفاهيم ساب الاكتمدى وياته الستة، وأعدت اختبارا  بعديا  لقياس ( في المجال المعرفي ضمن مست

لبالغة رسن اوأسفرت نتائج الدراسة عن تفوق طالبات المجموعة التجريبية األولى الالئي د .البالغية

كتساب اة في أنموذج دانيال على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن بالطريقة التقليدي باستخدام

موذج أن ستخدامباغة كذلك تفوق طالبات المجموعة التجريبية الثانية الالئي درسن البال ،بالغيةالمفاهيم ال

 لبالغية،ااهيم درايفر على طالبات المجموعة الضابطة الالئي درسن بالطريقة التقليدية في اكتساب المف

 بالغية.درايفر في اكتساب المفاهيم ال وأوصت الدراسة بضرورة اعتماد أنموذجي دانيال و

ستراتيجيات نموذج التعلم البنائي في إهدفت إلي بيان أثر استخدام و (:2016دراسة داليا علواني ) -6

قائمة  ، وأعداكتساب المفاهيم البالغية لدي الصف الثاني الثانوي األزهري، ولتحقيق هدف الدراسة

البالغية لدي طالبات الصف الثاني بسمات نموذج التعليم البنائي الخماسي لروجر بايبي، وأخري بالمفاهيم 

إحداهما تجريبية واألخرى ضابطة، وتم التوصل  :إلى مجموعتين قسمت عينة البحثو ،الثانوي األزهري
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ستراتيجية القائمة على نموذج التعليم البنائي الخماسي لروجر إلى عدد من النتائج، من أهمها: فعالية اإل

 طالبات الصف الثاني الثانوي األزهري. بايبي؛ الكتساب المفاهيم البالغية لدي

 الدراسات التي تناولت مهارات التذوق األدبي: -د

فعالية برنامج قائم على نظرية الذكاءات المتعددة في وهدفت إلى دراسة  (:2006دراسة بدر العدل) -1

لتالميذ  ناسبةالمقائمة بمهارات التذوق األدبي  ولتقيق هذا الهدف أعدتتنمية مهارات التذوق األدبي، 

ومدى إمكانية التنبؤ بالتذوق األدبي لتالميذ المرحلة اإلعدادية من خالل ذكاءاتهم  ،الصف األول اإلعدادي

مقياس للتذوق األدبي، وتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من طالب الصف األول  وكذلكالمتعددة؛ 

لتجريبية على الضابطة في التطبيق البعدي تفوق تالميذ المجموعة اإلى اإلعدادي. وتوصلت الدراسة 

 .لمقياس التذوق األدبي

و النصوص هدفت إلى تنمية مهارات التذوق األدبي واالتجاه نحو: (2009دراسة أمين أبو بكر ) -2

تكونت وعرفي، ستراتيجية قائمة على المدخل المإاألدبية لدى طالب المرحلة الثانوية من خالل فاعلية 

وجود فروق  طالبا  وطالبة في فصول الصف األول الثانوي، ومن نتائج الدراسة (70) عينة الدراسة من

البعدي  بين متوسطي درجات البنين والبنات في القياس 0.01ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

ديثة ل الحالختبار مهارات التذوق األدبي لصالح البنين، وأوصت الدراسة بزيادة االهتمام بالوسائ

ص يس النصوو تدرألدوات التي تعين على تنمية مهارات التذوق األدبي، وتنمية االتجاهات اإليجابية نحوا

مية لى تنعاألدبية، وضرورة إعادة النظر في تكاملية فروع اللغة العربية، بحيث تعمل هذه الفروع 

 مهارات التذوق األدبي. 

ص األدبية كل من طريقة تقديم النصو أثر وهدفت إلى دراسة: (2009دراسة سامي الهزايمة ) -3

لباحث اأعد  استماع( في مهارات التذوق األدبي؛ ولتحقيق هدف الدراسةو)قراءة جهرية، قراءة صامتة، 

ألساسي العاشر اوتكونت عينة الدراسة من عينة عشوائية من طلبة الصف دبي. مقياسا  لمهارات التذوق األ

ريقة طأن  إلىوقْد دلَّت النتائج  .(54( وإناث)52ذكور) :موزعين إلى فئتين ( طالب،106)بلغت 

هناك  ا كاناالستماع أكثر أثرا وذات داللة إحصائية في قدرة الطلبة على تذوق النصوص األدبية، كم

 لإلناث على الذكور في مهارات التذوق األدبي. ا  تفوق

ستراتيجية الخريطة الداللية إكشفت هذه الدراسة عن فعالية استخدام و (:2009دراسة سمر بدوي ) -4

في تنمية مهارات التذوق األدبي في اللغة العربية لدى طالب الصف األول الثانوي العام، وهدفت الدراسة 

ستراتيجية في وتعرف فعالية اإل ،، ومدى توفرهايهمإلى تحديد مهارات التذوق األدبي الالزم توافرها لد

مجموعة من طالب الصف األول الثانوي. ومن فى ة الدراسة عين تمثلتو ،تنمية مهارات التذوق األدبي
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ستراتيجية الخريطة الداللية إالنتائج التي توصلت إليها الدراسة أن أسئلة التقويم التتبعي المتضمنة في 

أسهمت بشكل كبير في تنمية مهارات التذوق األدبي، وأوصت الدراسة االهتمام بتنمية مهارات التذوق 

 ،المراحل المختلفة من خالل تطوير طرائق التدريس والبعد عن األنشطة التقليدية األدبي لدى طالب

 وإعداد دليل للمعلم لكل صف من صفوف المرحلة الثانوية يتضمن تعريفا  بمهارات التذوق األدبي.

 بيةي اللغة العرأظهرت هذه الدراسة فعالية برنامج لتنمية كفايات معلمو (:2012دراسة جمال محمد ) -5

ولة ية بدفي تحليل النص األدبي وأثره في إنماء مهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانو

ربية للغة الععلم ااإلمارات العربية المتحدة، وهدفت الدراسة إلى تنمية كفايات تحليل النص األدبي لدى م

ينة عكانت و، ة الثانويةمن خالل برنامج مقترح في تنمية مهارات التحليل والتذوق لدى طالب المرحل

ليها إومن النتائج التي توصلت  .الدراسة مجموعة من طالب الصف الحادي عشر األدبي )الثانوي(

الدراسة  مهارة، وأوصت (46)مهارات التذوق األدبي المناسبة لتلك المرحلة وبلغتبالدراسة قائمة 

ة ة العربياللغ ر تعليمية مصاحبة لمنهجمصاد نتاجبتطوير االختبارات في ضوء مهارات التذوق األدبي، وإ

األدبي  لتذوقاتزود الطالب بمهارات التذوق األدبي، وتوظيف النادي األدبي المدرسي في تنمية مهارات 

 والنقد.

حة في تنمية ستراتيجية التفاعلية المقترهدفت إلى تعرف فاعلية اإلو (:2013دراسة ولء ربيع ) -6

أعدت ووي؛ مهارات التذوق األدبي المناسبة لطلبة الصف األول الثان مهارات التذوق األدبي وتحديد

 ت التذوقمهارالمقياسا  واستبانة لمهارات التذوق األدبي في ضوء االتجاهات العلمية الحديثة،  الباحثة

من كل  بواقع فصلين :وقسمت العينة إلى مجموعتين ،( طالبة120األدبي، وتكونت عينة الدراسة من)

قائمة  بناء ( طالبة تجريبية، ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة،60طالبة ضابطة و) (60مدرسة)

مية تلك ية في تنتفاعلستراتيجية البمهارات التذوق األدبي المناسبة لطلبة الصف األول الثانوي، وفاعلية اإل

ياس لمق ار البعديالمهارات من خالل الداللة اإلحصائية بين متوسطي درجات المجموعتين في االختب

لى عيبهم لتدر ؛وأوصت الدراسة بعقد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية مهارات التذوق األدبي،

 ستراتيجيات حديثة في تدريس التذوق األدبي وفنون اللغة األخرى .إاستخدام 

بالغة قائم هذه الدراسة إلى تعرف فاعلية برنامج في تدريس ال وهدفت (:2014دراسة أسماء حسن ) -7

ستراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب إعلى بعض 

قائمة بالمفاهيم البالغية المناسبة لطالب  ت الباحثةعدأالصف األول الثانوي؛ ولتحقيق هدف الدراسة 

للطالب. وتكونت عينة البحث من الصف األول الثانوي، وقائمة بمهارات التذوق األدبي المناسبة 

خرائط المفاهيم والجدول الذاتي، ومجموعة  ستراتيجيتيإمجموعة تجريبية تدرس باستخدام  :مجموعتين
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فاعلية البرنامج في تنمية المفاهيم البالغية إلى توصلت الدراسة . وضابطة تدرس بالطريقة االعتيادية

عليته في تنمية مهارات التذوق األدبي مع وجود عالقة لدى طالب الصف األول الثانوي العام، وكذلك فا

 .ارتباطية بين المفاهيم البالغية والتذوق األدبي

ستراتيجية الخريطة الداللية في إهدفت إلى تعرف فعالية استخدام و (:2014دراسة رشا سالمة ) -8

دراسة أعدت مقياسا  تنمية مهارات التذوق األدبي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية؛ ولتحقيق هدف ال

ستراتيجية وتحديد خطواتها، وتكونت عينة البحث لمهارات التذوق األدبي، كما حددت أسس استخدام اإل

ومجموعة  ،مجموعة تجريبية درست النصوص األدبية باستخدام الخرائط الداللية :من مجموعتين

ستراتيجية الخرائط إفاعلية  لىإ توصلت الدراسة. وضابطة درست النصوص األدبية بالطريقة االعتيادية

وأوصت الدراسة باستخدام  الداللية في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي،

 ستراتيجيات حديثة في تدريس مادة األدب بشكل عام ومهارات التذوق األدبي بشكل خاص .إ

برنامج بنائي مقترح لتنمية  تصميمهدفت هذه الدراسة إلى و (:2015دراسة أبرار الجبوري ) -9

مهارات التذوق األدبي، والتعبير الكتابي اإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية بجمهورية العراق؛ 

قائمة بمهارات التذوق األدبي المناسبة لطالب الصف األول  أعدت الباحثةولتحقيق هدف الدراسة 

 :. وتكونت عينة البحث من مجموعتينلهم عي المناسبةالثانوي، وقائمة بمهارات التعبير الكتابي اإلبدا

مجموعة تجريبية تدرس باستخدام البرنامج البنائي المقترح، ومجموعة ضابطة تدرس بالطريقة 

ومن النتائج التي توصلت إليها الدراسة فاعلية البرنامج البنائي المقترح لتنمية مهارات التذوق  .االعتيادية

الثانوية بجمهورية العراق، وكذلك فاعليته في تنمية مهارات التعبير الكتابي  األدبي لدى طالب المرحلة

 .مع وجود عالقة ارتباطية بين مهارات التذوق األدبي والتعبير الكتابي اإلبداعي، اإلبداعي

 :تعقـيب

 مما سبق ومن خالل عرض وتحليل الدراسات السابقة يتضح أن:

الخرائط المتتابعة (، مثل  –تيجيتي ) تآلف األشتاتستراإهناك دراسات استخدمت بعض أسس    

(:Landsberger,2002 ،؛2002؛ ثريا محفوظPabellon,2004  ؛Novak,2004  ؛ إبراهيم أحمد

؛ ماهر شعبان 2013؛ رافد علي حسين العزاوي،2010؛ حيدر عبد زيد جبر المنصوري،2008سالمة،

(، وقد تناولت دراسات 2015؛ محمد عواد ،2014؛عبد الرحيم فتحى محمد إسماعيل،2013عبد الباري،

؛ نادية 2005؛ سـالم الغضبان،2005مثل: دراسة ) سيف الطائي، ،أخري المفاهيم البالغية

(، وقد 2016؛ داليا علواني،2013؛ زهور الغريباوي،2012؛ أسماء أفندي وإيمان على،2006عباس،

؛ سامي 2006ة )دراسة بدر العدل ،مثل: دراس ،تناولت دراسات أخري مهارات التذوق األدبي
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؛ 2013؛ والء ربيع،2012؛ جمال محمد،2009؛ سمر بدوي،2009؛ أمين أبو بكر،2009الهزايمة،

 (.2015أبرار الجبوري،و؛ 2014؛ أسماء حسن ،2014رشا سالمة ،

 –ألشتاتا )تآلف الدراسة الحالية إلى التعرف على البرنامج المقترح القائم على استراتيجيتيوتهدف     

على وثانوية، لة الالخرائط المتتابعة( لتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب المرح

ى طالب بي لدحد علم الباحثة ال توجد دراسات تناولت تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األد

 ئط المتتابعة(. لخراا –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإالمرحلة الثانوية باستخدام 

 وقد استفادت الباحثة من الدراسات السابقة بصورة مجملة في اآلتي: 

 0إعداد اإلطار النظري للبحث  

  0اختيار عينة البحث، وتحديد حجمها  

 0تحديد إجراءات البحث، وبناء أدواتها  

  0تحديد العناصر الضرورية؛ لبناء البرنامج  

 0صيات المقترحة تفسير النتائج، وصياغة البحوث، والتو  

 إجـراءات البحـث: -

 تحديد المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي:   -أولا 

 استخدام خالل لما كان البحث الحالي يستهدف تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي من    

تحديد بالضروري البدء لخرائط المتتابعة( كان من ا –ستراتيجيتي)تآلف األشتاتإالبرنامج القائم على 

يم وتلك ه المفاهن بهذالمفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية، وإعداد قائمتي

اد ة(؛ وإلعدالخرائط المتتابع –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإالمهارات لتضمينهما في البرنامج القائم على 

 التالية: هاتين القائمتين اتبعت الباحثة الخطوات

وهو تحديد المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب  ،تحديد الهدف من إعداد القائمتين -أ

الخرائط  –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإالمرحلة الثانوية، وذلك لتضمينهما في البرنامج القائم على 

 المتتابعة(.  

 ألدبي. فاهيم البالغية ومهارات التذوق امسح الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت الم -ب

 حليل أهداف تعليم البالغة والنصوص األدبية في المرحلة الثانوية. ت -ج

 فاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي ووضع كل منها في قائمة مبدئية.   استخالص الم -د

ن في اللغة العربية، وفي التأكد من صدق كل قائمة، وذلك من خالل عرضها على عـدد من المتخصصي -ه

المناهج وطرق التدريس، كما عرضت على بعض الموجهين والمعلمين من ذوي الكفاءة والخبرة في 
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مجال تدريس اللغة العربية، وذلك إلبداء الرأي في المهارات من حيث: مناسبتها لطالب المرحلة الثانوية، 

لتي تندرج تحتها، وشموليتها، وإضافة أو ومدى جودة صياغتها، ومدى مالئمة المهارات للمستويات ا

 حذف أو تعديل ما يرونه مناسبا  من المفاهيم والمهارات.

فهوم مفحص أراء المحكمين عن طريق حساب التكرارات والنسب المئوية التي حصلت عليها كل  -و

 %80ها )علي قبالغي ومهارة من مهارات التذوق األدبي، ثم اإلبقاء على المفاهيم والمهارات التي واف

أم  الحذففأكثر( من المحكمين، وتم التعديل المناسب في ضوء ما أشار إليه المحكمون سواء أكان ب

 ائيةالنه باإلضافة أو التعديل في المهارات المعروضة، ومن ثم التوصل إلى القائمتين في صورتهما

 إعداد اختبار المفاهيم البالغية، ومقياس التذوق األدبي:   -ثانيا

 تم بناء اختبار المفاهيم البالغية، ومقياس التذوق األدبي: وفقا  للخطوات التالية:  

 ـ تحديد الهدف من الختبار والمقياس: 1

الغية يم البمدى تمكن طالب المرحلة الثانوية من المفاه رصد االختبار والمقياس إلىكل من  هدفي   

الخرائط  –تستراتيجيتي )تآلف األشتاإقائم على ومهارات التذوق األدبي، وقياس فاعلية البرنامج ال

 المتتابعة( في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي.  

 الختبار والمقياس: ـ صياغة مفردات 2

، ل نصمن ك تم اختيار محتوى االختبار في شكل نصوص متنوعة، يليها المطلوب من الطالب القيام به  

كل مفهوم ل( مفهوما  بالغيا  20ا  بالغيا ، وبذلك يحتوي االختبار على )مفهوم موضوع يقيس كل إذ

تنوعة، يليها أما محتوي المقياس في نصوص أدبية م .( سؤاال  40سؤالين، وبذلك يكون محتوي االختبار )

 . ( سؤاال  33، وبذلك يحتوي المقياس على )ا( جزء13المطلوب من الطالب القيام به في )

 ر والمقياس: ـ ضبط الختبا 3

ي صين فللتأكد من صدق االختبار والمقياس، تم عرضهما على مجموعة من السادة المحكمين المتخص 

دف تدريس، وذلك للتأكد من صدق مفرداتهما، ووضوحهما، ومالءمتهما لهالمجال المناهج وطرق 

ورتهما في ص والمقياساالختبار والمقياس، وكذلك للتأكد من وضوح التعليمات. وقد تم تعديل االختبار 

 .النهائية وفقـا  آلراء السادة المحكمين

 لالختبار والمقياس: ـ التجربة الستطالعية 4

ألول من با  من طالب الصف اال( ط30على ) والمقياس تم تطبيق التجربة االستطالعية لالختبار   

 المرحلة الثانوية، وذلك بهدف:  
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العية ة االستطالمقياس وتعليماتهما، حيث أسفرت نتائج الدراسالتأكد من وضوح مفردات االختبار و -أ

 عن وضوح تعليمات االختبار والمقياس ومفرداتهما. 

إجـابة  بين زمن تحـديد الزمن المناسـب لإلجابة عن أسئلة االختبار والمقياس وذلك بحساب المتوسط -ب

 ( دقيقة. 40ن األسئلة )أول وآخـر طالب، وقد وجد أن متوسط الزمـن المناسـب لإلجابة ع

 ـ ثبات الختبار والمقياس:  5

م ثثانوية، لة التم حساب ثبات االختبار والمقياس بتطبيقهما على عينة من طالب الصف األول من المرح   

ووجـد أنه  ،يقينأعيد تطبيقه بعد مرور أسبوعين من التطبيق األول، وتم حساب معامل االرتباط بين التطب

جة عالية من ( للمقياس، وهذا يدل على أن االختبار والمقياس على در0.81لالختبار، و) (0.83يساوي )

 ، وبالتالي فهما صالحان للتطبيق.الثبات

ا   الخرائط المتتابعة(:  –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإإعداد البرنامج القائم على  -ثالثا

اسي، ردوالمحتوى ال عليمية )العامة والخاصة(،تتمثل المكونات األساسية لهذا البرنامج في: األهداف الت   

 ، وأخيرا  ليميةستراتيجية التدريس المقترحة، ووسائل ومصادر التعلم واألنشطة التعإوخطته الدراسية، و

 أساليب التقويم المتَّبعة.

 وفيما يلي تتناول الباحثة كل مكون من مكونات البرنامج.

 أهداف البرنامج: .أ

 المقترح، النطالق ألي عمل تربوي، حيث تتحدد في ضوئها مكونات البرنامجتعد األهداف نقطة ا     

 وفيما يلي األهداف التي يسعى البرنامج المقترح لتحقيقه:

 األهداف العامة:   .1

التي يفترض وصول الطالب إليها  ،تتمثل األهداف العامة البرنامج المقترح في الخبرة العملية الكلية    

وهي تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي، وإتقان ممارسة تلك عقب مرورهم بالدروس، 

الخرائط المتتابعة(،  –ستراتيجيتي)تآلف األشتاتإالمفاهيم والمهارات في ضوء البرنامج القائم على 

 ويمكن توضيح ذلك من خالل األهداف الفرعية التالية: 

 تنمية المفاهيم البالغية.  -

 األدبي، وأهميتها، وتطبيقاتها.  تنمية مهارات التذوق -

 .ةيدمعرفة أهم وأنسب المفاهيم البالغية، وتوظيفها في النصوص األدبية المختلفة بصورة ج -

 .ةمعرفة أهم وأنسب مهارات التذوق األدبي، وتوظيفها في النصوص األدبية المختلفة بصورة جيد -

 نه.عنوانه، ومعلومات جيدة عتدريب الطالب على التنبؤ بمعلومات النص ومحتواه وألفاظه و -
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والبحث في  تدريب الطالب على الرجوع إلى مصادر المعرفة والمعلومات، وتعويده ارتياد المكتبات، -

جمال الكتب والمراجع واالتصال باآلثار األدبية، والتمكن من فهمها والتعرف على خصائص ال

 واإلبداع فيها.

  0تعرف الطالب علي مصادر التعلم المتعددة -

   0صير الطالب بالطرق المختلفة الستخدام اللغة في مواقف الحياة تب -

 إكساب الطالب مجموعة من المهارات تمكنه من تذوق النصوص األدبية. -

لمفاهيم االخرائط المتتابعة(، ودورهما في تنمية  –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإتعرف الطالب بعناصر  -

 البالغية ومهارات التذوق األدبي.  

ق ا بوصفه مخططا  ومدق ،الطالب من نقل وجهة نظره الشخصية وتصوره الخاص إلى غيرهتمكين  -

 ومراجع ا مرشد ا لنص يتذوق معانيه.

ا إلى رجمتهتهذه هي األهداف العامة للبرنامج المقترح التي تسعى الباحثة إلى تحقيقها عن طريق    

 يتم تعليمها للطالب.مهارات محددة، وجوانب أخرى وأهداف خاصة ومحتوى واضح، ثم 

 األهداف الخاصة:  .2

ابعة( في الخرائط المتت –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإتتمثل األهداف الخاصة للبرنامج القائم على     

يث إنها ها؛ حاألهداف اإلجرائية )التي تُمثل الجانب المعرفي والوجداني والمهاري( لكل درس من دروس

الب منها أهداف إجرائية معينة يعمل على تحقيقها لدى ط ولكل درس ،تتضمن مجموعة من الدروس

ات ية ومهارلبالغاالمرحلة الثانوية )الصف األول الثانوي(، وهذه األهداف مجتمعة تختص بتنمية المفاهيم 

لى عوس، التذوق األدبي، والتي يفترض من الطالب أن يكتسبها ويتقنها بعد دراسة كل درس من الدر

 : النحو التالى

 المفاهيم البالغية: جال فى م 

 ،يقصد به بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها التشبيه:

حذف أحد طرفيه، وصرح فيها بلفظ  ،يقصد بها تشبيه الستعارة التصريحية:وملفوظة أو ملحوظة، 

طرفيه، وحذف فيها المشبه به ورمز له بشيء حذف أحد  ،يقصد بها تشبيه والستعارة المكنية:المشبه به، 

يقصد بها تركيب استعمل في غير ما وضع له لعالقة المشابهة مع  والستعارة التمثيلية:من لوازمه، 

يقصد به كلمة استعملت في غير معناها األصلي  والمجاز المرسل:قرينة مانعة من إرادة معناه األصلي، 

يقصد بها لفظ أطلق وأريد به  والكناية:نعة من إرادة المعنى األصلي، ما ،لعالقة غير المشابهة مع قرينة

 اإلنشاء:ويقصد به قول يحتمل الصدق والكذب لذاته،  والخبر:الزم معناه مع جواز إرادة ذلك المعنى، 
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يقصد به تخصيص أمر بآخر بطريق مخصوص،  القصر:و، يقصد به قول ال يحتمل الصدق وال الكذب

يقصد به  والمساواة:يقصد به ترك العطف،  والفصل:عطف جملة على أخرى بالواو، يقصد به  والوصل:

يقصد به جمع  اإليجاز:وواأللفاظ بقدر المعاني ال يزيد بعضها على بعض،  ،أن تكون المعاني بقدر األلفاظ

لى المعنى يقصد به زيادة اللفظ ع واإلطناب:المعاني المتكاثرة تحت اللفظ القليل مع اإلبانة واإلفصاح، 

يقصد به تضمين  والقتباس:في المعنى،  نيقصد به تشابه اللفظان في النطق ويختلفا الجناس:لفائدة، 

النثر أو الشعر شيئا من القرآن الكريم أو الحديث الشريف من غير داللة على أنه منهما، ويجوز أن يغير 

الحرف األخير وأفضله ما تساوت فِقَُره،  يقصد به توافق الفاصلتين في والسجع:في األثر المقتبس قليال، 

وبعيد خفي هو المراد،  ،يذكر المتكلم لفظا مفردا له معنيان قريب ظاهر غير مراد بها أن يقصد والتورية:

ثم  ،يقصد بها أن يؤتى بمعنيين أو أكثر والمقابلة:يقصد به الجمع بين الشيء وضده في الكالم،  والطباق:

 الترتيب .يؤتى بما يقابل ذلك على 

 مهارات التذوق األدبي: فى مجال 

ألدبي، لنص االمعنى اإلجمالي ل :يستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النص األدبي، ويحدد

عاطفة وع النداللة األلفاظ ومعانيها الواردة في النص، و  مدىوقيمة الكلمات التعبيرية في النص، و

الية ر الجماألبيات في النص الشعري، والمحسنات البديعية والصوالمسيطرة على الكاتب، ومدى ترابط 

ول ، والمدلبياتداللة األساليب اإلنشائية والخبرية في النص، وأثر القافية في جمال األ مدىفي النص، و

 .الرمزي وداللته في النص

 محتوي البرنامج:  -ب

ا ومن هن ؛قيقهاباألهداف التي يسعى لتح يرتبط اختيار المحتوى التعليمي المناسب في أي عمل تربوي    

وعات ( )موضستراتيجيتي )تآلف األشتات والخرائط المتتابعةإفقد تم اختيار محتوى البرنامج في ضوء 

انوية، ة الثونصوص ومواقف حرة( لتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحل

 لتذوق األدبي موزعة على عشرة دروس كما يلي: ( مهارات ل10( مفهوم بالغي و)20وهي )

 

 األهداف عنوان الدرس الدرس

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  األول

 يستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النص األدبي. -

 .الستعارة التصريحية(ا -عرف معني )التشبيهتي -



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

69 
 

 ج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النصاستخرا يدرك أهمية -

 األدبي.

 .الستعارة التصريحية(ا -يدرك أهمية )التشبيه -

يعرض األمثلة ليستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النص  -

 األدبي.

 الستعارة التصريحية(ا -يعرض األمثلة )التشبيه -

 يسة واألفكاريحدد بعض الكلمات المفتاحية ليستخرج األفكار الرئ -

 الفرعية في النص األدبي.

 .الستعارة التصريحية(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )التشبيه -

 بمعانيها. شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و  -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرة نصوص الثاني

 .يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي -

 .الستعارة التمثيلية(ا -ستعارة المكنيةيعرف معني )اال -

 د المعنى اإلجمالي للنص األدبي.يحدتيدرك أهمية  -

 .الستعارة التمثيلية(ا -يدرك أهمية )االستعارة المكنية -

 يعرض األمثلة ليحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي. -

 .الستعارة التمثيلية(ا -يعرض األمثلة )االستعارة المكنية -

 ي.المفتاحية ليحدد المعنى اإلجمالي للنص األدب يحدد بعض الكلمات -

 .لية(لتمثياالستعارة ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )االستعارة المكنية -

 بمعانيها. شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  الثالث

 النص. يحدد قيمة الكلمات التعبيرية في -

 .لكناية(ا -يعرف معني )المجاز المرسل -

 .د قيمة الكلمات التعبيرية في النصيحدتيدرك أهمية  -

 .لكناية(ا -يدرك أهمية )المجاز المرسل -

 .يعرض األمثلة ليحدد قيمة الكلمات التعبيرية في النص -

 .لكناية(ا -يعرض األمثلة )المجاز المرسل -
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 لنص.االكلمات التعبيرية في  قيمة دركيحدد بعض الكلمات المفتاحية لي -

 .لكناية(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )المجاز المرسل -

 بمعانيها شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرة نصوص الرابع

 .يحدد داللة األلفاظ ومعانيها الواردة في النص -

 .نشاء( اإل -يعرف معني )الخبر -

 .د داللة األلفاظ ومعانيها الواردة في النصيحدتيدرك أهمية  -

 .اء(اإلنش -يدرك أهمية )الخبر -

 يعرض األمثلة ليحدد داللة األلفاظ ومعانيها الواردة في النص. -

 .إلنشاء( ا -يعرض األمثلة )الخبر -

في  اردةداللة األلفاظ ومعانيها الو دركيحدد بعض الكلمات المفتاحية لي -

 ص.الن

 .إلنشاء( ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )الخبر -

 بمعانيها. شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  الخامس

 .حدد نوع العاطفة المسيطرة على الكاتبي -

 .الوصل( -يعرف معني )القصر -

 .سيطرة على الكاتبيدرك أهمية تحديد نوع العاطفة الم -

 .الوصل( -يدرك أهمية )القصر -

 يعرض األمثلة لتحديد نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب. -

 .(الوصل -يعرض األمثلة )القصر -

يحدد بعض الكلمات المفتاحية لتحديد نوع العاطفة المسيطرة على  -

 الكاتب.

 . لوصل(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )القصر -

 بمعانيها. شعرلغة ويجمال اليقدر قيمة و -

 



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

71 
 

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  السادس

 تحديد مدى ترابط األبيات في النص الشعري. يستطيع -

 .واة(المسا -يعرف معني )الفصل -

 يدرك أهمية إعادة تحديد مدى ترابط األبيات في النص الشعري. -

 .ساواة(الم -يدرك أهمية )الفصل -

 .يعرض األمثلة لتحديد مدى ترابط األبيات في النص الشعري -

 .لمساواة(ا -يعرض األمثلة )الفصل -

 يحدد بعض الكلمات المفتاحية لتحديد مدى ترابط األبيات في النص -

 الشعري.

 .لمساواة(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )الفصل -

 .بمعانيها شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 توقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن:ي حرةنصوص  السابع

 تحديد المحسنات البديعية والصور الجمالية في النص. يستطيع -

 .طناب(اإل -يعرف معني )اإليجاز -

 ص.الن يدرك أهمية إعادة تحديد المحسنات البديعية والصور الجمالية في -

 .إلطناب(ا -يدرك أهمية )اإليجاز -

 .نصد المحسنات البديعية والصور الجمالية في اليعرض األمثلة لتحدي -

 .إلطناب(ا -يعرض األمثلة )اإليجاز -

يحدد بعض الكلمات المفتاحية لتحديد المحسنات البديعية والصور  -

 الجمالية في النص.

 .إلطناب(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )اإليجاز -

 بمعانيها شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  الثامن

 يحدد داللة األساليب اإلنشائية والخبرية. -

 .قتباس(اال -يعرف معني )الجناس -

 يدرك أهمية تحديد داللة األساليب اإلنشائية والخبرية. -
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 .القتباس(ا -يدرك أهمية )الجناس -

 لخبرية.يعرض األمثلة لتحديد داللة األساليب اإلنشائية وا -

 .القتباس(ا -يعرض األمثلة )الجناس -

 رية.الخبويحدد بعض الكلمات المفتاحية لتحديد داللة األساليب اإلنشائية  -

 .القتباس(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )الجناس -

 .بمعانيها شعرجمال اللغة وييقدر قيمة و -

 را  على أن:يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قاد - حرة نصوص التاسع

 يحدد أثر القافية في جمال األبيات. -

 لتورية(.ا -يعرف معني )المقابلة -

 يدرك أهمية تحديد أثر القافية في جمال األبيات. -

 .لتورية(ا -يدرك أهمية )المقابلة -

 يعرض األمثلة لتحديد أثر القافية في جمال األبيات. -

 .لتورية(ا -يعرض األمثلة )المقابلة -

 ت.أثر القافية في جمال األبيا ليدركلمفتاحية يحدد بعض الكلمات ا -

 .لتورية(ا -يحدد بعض الكلمات المفتاحية )المقابلة -

 يشعر بجمال اللغة ويحس بمعانيها. -

 يتوقع بعد نهاية هذا الدرس أن يكون الطالب قادرا  على أن: - حرةنصوص  العاشر

 يحدد المدلول الرمزي وداللته في النص. -

 ع(.جالس -يعرف معني )الطباق -

 يدرك أهمية تحديد المدلول الرمزي وداللته في النص. -

 (.السجع -يدرك أهمية )الطباق -

 يعرض األمثلة لتحديد المدلول الرمزي وداللته في النص. -

 لسجع(.ا -يعرض األمثلة )الطباق -

 لنص.االمدلول الرمزي وداللته في  يدركيحدد بعض الكلمات المفتاحية ل -

 لسجع(.ا -)الطباقيحدد بعض الكلمات المفتاحية  -

 يشعر بجمال اللغة ويحس بمعانيها. -
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 وتم تنظيم المفاهيم والمهارات المستهدفة في المحتوى التعليمي للبرنامج كما يلي :

م مفهوم لى تعلبحيث ال يتم االنتقال إ، روعي في تنظيم المفاهيم والمهارات أن تطرح بطريقة مرحلية -

 والمهارة السابقة. مهوإال بعد إتقان المف ،أو مهارة جديدة

هداف في أ ربط األسئلة والتدريبات واألنشطة المصاحبة بالمفاهيم والمهارات والخبرات المتضمنة -

 البرنامج ومحتواه.

 وتم تصميم الدروس في البرنامج كما يلي:

 تحديد عنوان الدرس. -

 .وتشتمل على األهداف اإلجرائية الخاصة بهذا الدرس تحديد األهداف المتوقعة: -

 .حديد المهارات المراد تنميتهات -

 من خالل بعض الموضوعات والنصوص والمواقف الحرة . تحديد محتوى الدرس: -

 ألدبيالتذوق استعانت الباحثة عند تنمية المفاهيم البالغية ومهارات اتحديد الوسائل التعليمية:  -

 بالوسائل التعليمية التالية:

 .فافيات جهاز السبورة الضوئية في عرض مجموعة من الش -1

 جهاز التسجيل.  -2

ية م البالغالمفاهي مل على األسئلة التي يقوم الطالب باإلجابة عنها؛ لتطبيقتمجموعة من البطاقات تش -3

  0والمهارات المراد تنميتها، وأخري فارغة يدون عليها الطالب إجابات األسئلة

وني، من خالل: التعلم التعا لخرائط المتتابعة(ا -تجمع بين)تآلف األشتاتتحديد طريقة التدريس:  -

 والمناقشة الجماعية، والتعلم الذاتي، وقد تمثلت هذه اإلجراءات فيما يلي: 

o هم.مجموعة من المناقشات قبل عرض عنوان الدرس؛ ليتوصل الطالب إلى العنوان بأنفس 

o .التمهيد للموضوع، وتهيئة الطالب وجذب انتباههم نحو دراسته 

o مج لبرناوضوع وشرحها وتوضيحها، وذلك بالحوار والمناقشة واتقديم فكرة إجمالية عن الم

 المقترح مع الطالب.

o  الوقوف على أهم العناصر والجوانب األساسية للمحتوي، وعرضها في مجموعة من

 التساؤالت، ودعوة الطالب للتفكير فيها.

o ن م عرض أهم النقاط والعناصر التي يحتويها الموضوع على السبورة بخط واضح، ويطلب

 الطالب كتابتها في كراساتهم.
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o لى ع ةؤكدتوجه الباحثة الطالب لتدوين مالحظاتهم عن المعارف والخبرات التي تعلموها، م

 المعلومات الجديدة التي ترتبط بالسؤال.

o ع أوأو الموضو ،تشجيع ردود أفعال الطالب وتحليالتهم وتنبؤاتهم وأفكارهم حول النص 

 ديثة،وذلك باستخدام مصادر معلومات ح ،ستيضاح أفكارهموا ،الموقف وتدعيم استنتاجاتهم

 بجانب مجموعة من األنشطة التي يقوم بها الطالب.

o .مطالبة الطالب بإعادة صياغة وسرد جزئيات الدرس 

o  .مطالبة الطالب بتكوين خريطة معرفية للدرس، وربط خبراتهم الماضية بالموضوع 

o ة عة من األسئلة والتدريبات المرتبطإجراء التقويم لكل درس، وهو عبارة عن مجمو

لم التع بموضوع الدرس وأهدافه، والذي من خالله تتأكد الباحثة من مستوى جميع الطالب في

وذلك من  واالستجابة لعملية التدريس، ومن ثم يتم مراعاة جميع الطالب في تعلمهم للدروس،

 .بىالتذوق األد مهاراتالكتساب المفاهيم البالغية و ؛خالل تقديم مجموعة من األنشطة

( لمتتابعةالخرائط ا –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإاتبعت الباحثة طريقة تتناسب مع البرنامج القائم على     

 لتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي، وتتضمن ما يلي: 

 ب وتجذ الطالبلتثير  ؛التمهيد للمهارة: عن طريق مجموعة من التساؤالت المتعلقة بالموضوع

 انتباههم نحو الدرس.

 .المناقشة: مناقشة في المضمون العام للدرس من خالل توجيه أسئلة لهم 

 .تآلف األشتات 

 الخرائط المتتابعة 

 التعلم الذاتي 

 .التعلم التعاوني 

 األنشطة:  -

 طبق تقوم الباحثة بتكليف الطالب بإحضار بعض الموضوعات أو النصوص أو المواقف، وت

 والمهارات عليها. المفاهيم 

   .تقدم الباحثة بعض األمثلة والتدريبات المرتبطة بمفاهيم ومهـارات كل درس 

  .كتابة الطالب تقرير حول موضوع الدرس 
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 أساليب التقويم: -

طيع الحكم ريقه نستعن طو ،تأكيدا  ألهمية التقويم في البرنامج، واستنادا  ألهمية استمراريته في التنفيذ    

مج ي البرناقويم فالتعملية وقد استخدمت الباحثة  .قق األهداف المنشودة من العملية التعليميةعلى مدى تح

م في ر التقوييستم الحالي لمعرفة مدى تقدم الطالب في المفاهيم البالغية والمهارات المراد تنميتها، لذا

 البحث الحالي على ثالث مراحل:

 التقويم القبلي: .1

هارات ية ومريس البرنامج، بهدف قياس مستوى الطالب في المفاهيم البالغويُجرى هذا التقويم قبل تد

ع أو التذوق األدبي، ومعرفة مدى قدرتهم على ممارسة تلك المفاهيم والمهارات في نص أو موضو

ذا هالذي سوف يدرسونه من خالل  ،موقف، وتحديد مدى خلفيتهم التعليمية عن المحتوى الدراسي

 لومات السابقة وتجانس العينات.البرنامج، وتحديد المع

ذ البرنامج قبل تنفيي ا )ويتم هذا التقويم من خالل تطبيق اختبار المفاهيم البالغية ومقياس التذوق األدبي قبل

 .لخرائط المتتابعة( على طالب عينة التطبيقا –تآلف األشتات: )ستراتيجيتيإالقائم على 

 تجمعو ،تحديد مستوى كل طالب في أدائه لكل مهارةويتم تصحيح االختبار والمقياس بشكل فردي، و

حديد هدف تالدرجات التي حصل عليها كل طالب على حدة، وبعد ذلك تصنف الدرجات وتعالج إحصائيا ؛ ب

ائم نامج القالبر مستوى الطالب في المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لديهم قبل البدء في تدريس

 .ئط المتتابعة(الخرا –ألشتاتستراتيجيتي )تآلف اإعلى 

 

 التقويم التكويني )البنائي(: .2

 :ويُجرى هذا التقويم بعد االنتهاء من تدريس كل درس من الدروس المكونة للبرنامج، بهدف

o ية ثناء عملفي أ واالرتقاء بمستواهم ،والتي تُسهم في تحسين آدائهم ،تقديم التغذية الراجعة للطالب

 التدريس.

o  سار موتدعيمها، وتوضيح جوانب القصور والسلبيات ومعالجتها، وذلك لتعديل  كشف اإليجابيات

 .عملية التدريس

 ريباتلتدإلي اباإلضافة  ،ويتم هذا التقويم من خالل تطبيق التدريبات التي يتضمنها كل درس

 رات.الطالب لتلك المفاهيم والمهاواألنشطة التي تعقب كل درس، بغرض الكشف عن مستوى إتقان 
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 تقويم التجميعي )النهائي(:ال .3

 ويجرى هذا التقويم بعد االنتهاء من تدريس البرنامج، وذلك بهدف:

o المهاراتهيم ومعرفة ما إذا كان البرنامج قد حقق أهدافه أم ال، ومدى فاعليته في تنمية المفا 

 المعنية بها هذا البحث.

o  لطالب يها اجات التي يحصل علوذلك بحساب الفروق بين الدر ،قياس الفاعلية العامة للبرنامج

المقياس وختبار ن هذا التقويم يتم أيضا  من خالل تطبيق االأفي التطبيقين القبلي والبعدي؛ حيث 

 الذي يهدف إلى: والمستخدم في التقويم القبلي، 

o المقياس.وتبار الكشف عن المستوى العام التفاق المفاهيم والمهارات المتضمنة فيما يحتويه االخ 

o لطالب من مستوى تعليمي إلى مستوى تعليمي آخر.نقل ا 

ددت الباحثة وسائل التقويم السابقة في ضوء األهداف العامة والخاصة للبر مراعية في  نامج،ولقد حَّ

 كما وردت في مصادرها. ،ذلك المبادئ واألسس العامة للتقويم

ا   إعداد دليل المعلم: -رابعا

الخرائط  –ألشتاتاتآلف )ستراتيجيتي إ أثناء تنفيذ البرنامج القائم علىتم إعداد دليل للمعلم لالسترشاد به    

 المتتابعة( على طالب المرحلة الثانوية في الفصل الدراسي األول، ويشتمل الدليل على: 

  المقدمة. -1

 .لخرائط المتتابعة( ا –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإأهداف البرنامج القائم على  -2

 الخرائط المتتابعة(.    –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإالقائم على محتوي البرنامج  -3

 الخرائط المتتابعة(.  –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإطرق تدريس البرنامج القائم على  -4

 ابعة(.الخرائط المتت –تستراتيجيتي )تآلف األشتاإالوسائل التعليمية المستخدمة في البرنامج القائم على  -5

 ة(.الخرائط المتتابع –ستراتيجيتي )تآلف األشتاإمستخدمة في البرنامج القائم على األنشطة ال -6

 .الخرائط المتتابعة( –ستراتيجيتي )تآلف األشتاتإأساليب التقويم في البرنامج القائم على  -7

يسها عرض الدليل على مجموعة من المحكمين المتخصصين في مجال اللغة العربية وطرائق تدر -7

أصبح ولالزمة، اوفي ضوء أراء السادة المحكمين تم إجراء التعديالت  مته ومناسبته.ءمن مالللتأكد 

 الدليل في صورته النهائية.
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 تطبيق تجربة البحث: -خامسا

 لتطبيق تجربة البحث تم إتباع الخطوات التالية: 

ثانوية يمونة الة المشنبارعينة البحث من طالب الصف األول من المرحلة الثانوية من مدرسة  تاختير -1

ثل حدهما يمأ :ين، والمتمثلة في فصلالمشتركة التابعة إلدارة غرب الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية

 البا .( ط30المجموعة الضابطة، واآلخر يمثل المجموعة التجريبية، وكان عدد الطالب في كل مجموعة )

ي ه خبرة فارير(، ولبالكـفاءة )وذلك من واقع التق محـد المعلمين المشهود لهأأسند تطبيق البحث إلى  -2

 ( سنة، حيث تم تزويده بدليل المعلم واإلرشادات الشفوية الالزمة.15التدريس تزيد عن )

 وذلك من خالل تطبيق أدوات البحث قبليا  كما يلي: ،ضبط المتغيرات -3

قبليا  على المجـموعتين  ألدبيتم تطبيق االختبار والمقياس للمفاهيم البالغية ومهارات التذوق ا -

 والجـدول التالي يوضح نتائج التطبيق القبلي: ،التجريبية والضابطـة

 (1جدول )

 قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطات درجات طالب المجموعة التجريبية

 والمجموعة الضابطة في التطبيق القبلي لالختبار والمقياس

قيمة " ت  عة الضابطة المجمو المجموعة التجريبية المستوى

 " 

مستوى 

 ع م ع م ن الداللة

 غير دالة 0.90 4.42 6 4.75 7 30 المفاهيم البالغية

 غير دالة 0.92 4.46 5 3.82 6 30 مهارات التذوق األدبي

عتين يتضح من الجدول السابق: ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطي درجات المجمو   

كافؤ تما يؤكد مدبي، بطة في التطبيق القبلي الختبار المفاهيم البالغية ومقياس التذوق األالتجريبية والضا

 المجموعتين في المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي.  

تجربة اء من التم إجراء التجربة على المجموعة التجريبية وفق المخطط الزمني لذلك، وبعد االنته -4

  للحصول على النتائج.  طبقت أدوات البحث بعديا  

 تم معالجة النتائج باستخدام األساليب اإلحصائية التالية: -5

 .T – Testـ اختبار 

 (.n2ـ مربع إيتا )

 ـ معامل االرتباط.
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ا   نتائج البحث: -سادسا

 ول صف األلإلجابة عن السؤال األول والذي نص على: " ما المفاهيم البالغية المناسبة لطالب ال

 "ى؟الثانو

 لطالب الصف األول الثانوي هي:  المناسبةسفرت نتائج البحث عن أن المفاهيم البالغية أ

، الخبر، الكناية، المجاز المرسل، االستعارة التمثيلية، االستعارة المكنية، االستعارة التصريحية، التشبيه

، التورية، السجع ،االقتباس، الجناس، اإلطناب، اإليجاز، المساواة، الفصل، الوصل، القصر، اإلنشاء

 .المقابلة، الطباق

 الصف المناسبة لطالب ىوالذي نص على: "ما مهارات التذوق األدب نىلإلجابة عن السؤال الثا 

 " ى؟األول الثانو

 ي: لطالب الصف األول الثانوي ه المناسبةأسفرت نتائج البحث عن أن مهارات التذوق األدبي 

 عية في النص األدبي.يستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفر -

 يحدد المعنى اإلجمالي للنص األدبي.  -

 يحدد قيمة الكلمات التعبيرية في النص. -

 يحدد داللة األلفاظ ومعانيها الواردة في النص.  -

 تحديد نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب.  -

 تحديد مدى ترابط األبيات في النص الشعري. -

 ة في النص.تحديد المحسنات البديعية والصور الجمالي -

 تحديد داللة األساليب اإلنشائية والخبرية في النص.  -

 تحديد أثر القافية في جمال األبيات. -

 تحديد المدلول الرمزي وداللته في النص. -

 آلف ستراتيجيتي تإوالذي نص على:"ما أسس البرنامج القائم على  ثالثلإلجابة عن السؤال ال

ة ب المرحلي طالفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدالشتات والخرائط المتتابعة في تنمية الم

 الثانوية؟ "  

 ما يلي: بعة؛ كستراتيجيتي تآلف االشتات والخرائط المتتاإتم تحديد مكونات البرنامج القائم على 

 التدريس ن طرققامت الباحثة بتحديد أهداف البرنامج، واختيار المحتوى التعليمي المالئم له، وبيا   

 ة له.الئمة، وتحديد الوسائل واألنشطة التعليمية، ووضع وسائل وإجراءات التقويم المناسبالم
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وس لتنمية ( در10)شتات والخرائط المتتابعة على تآلف األ :ستراتيجيتيإواشتمل البرنامج القائم على     

( 20هي)ووية، الثانالمفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي الالزمة لطالب الصف األول من المرحلة 

 موزعة على الدروس. ات( مهار10مفهوم بالغي و)

وقد هدفت الدروس إلى تمكين طالب الصف األول من المرحلة الثانوية من المفاهيم البالغية ) التشبيه،     

اء، االستعارة التصريحية، االستعارة المكنية، االستعارة التمثيلية، المجاز المرسل، الكناية، الخبر، اإلنش

القصر، الوصل، الفصل، المساواة، اإليجاز، اإلطناب، الجناس، االقتباس، السجع، التورية، الطباق، 

المقابلة( ومهارات التذوق األدبي )يستخرج األفكار الرئيسة واألفكار الفرعية في النص األدبي، يحدد و

يحدد داللة األلفاظ ومعانيها المعنى اإلجمالي للنص األدبي، يحدد قيمة الكلمات التعبيرية في النص، 

الواردة في النص، تحديد نوع العاطفة المسيطرة على الكاتب، تحديد مدى ترابط األبيات في النص 

الشعري، تحديد المحسنات البديعية والصور الجمالية في النص، تحديد داللة األساليب اإلنشائية والخبرية 

 تحديد المدلول الرمزي وداللته في النص(  . و في النص، تحديد أثر القافية في جمال األبيات،

 ستراتيجيتي تآلف إوالذي نص على: " ما فاعلية البرنامج القائم على  رابعلإلجابة عن السؤال ال

شتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة األ

 الثانوية؟"  

ا عند مستوى )ينص على والذيالفرض األول:  ي ( بين متوسط0.01: " توجد فروق دالة إحصائيا

ة لصالح بالغيدرجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لختبار المفاهيم ال

 المجموعة التجريبية ".

عدي الب تم حساب قيمة " ت " بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي التطبيق

 الختبار المفاهيم البالغية، والجدول التالي يوضح ذلك:  

 (2 جدول )

 قيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطات درجات المجموعة التجريبية

 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البالغية

 

 مستوى الدللة قيمة " ت " ع م ن البيان

 16.1 2 27 30 المجموعة التجريبية

 

دالة عند مستوى 

 2.15 20 30 المجموعة الضابطة 0.01
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( بين 0.01كما يتضح من الجـدول السـابق ما يلي: توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مسـتوى )   

بيق التط متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في اختبار المفاهيم البالغية في

 لصالح المجموعة التجريبية، وبذلك يتم قبول الفرض األول.البعدي، وذلك 

ية ة في تنممتتابعشتات والخرائط الستراتيجيتي تآلف األإولتحديد حجم أثر استخدام البرنامج القائم على 

 (، والجدول التالي يوضح ذلك:n2المفاهيم البالغية، تم حساب قيمة مربع إيتا )

 (3جدول )

لخرائط ات والمتغير المستقل " البرنامج القائم على استراتيجيتي تآلف االشتتحديد حجم تأثير ا

 المتتابعة " على المتغير التابع " المفاهيم البالغية

 n2قيمة  2قيمة ت قيمة ت المتغير التابع المتغير المستقل
حجم 

 التأثير

البرنامج القائم على 

استراتيجيتي تآلف الشتات 

 والخرائط المتتابعة

 كبير 0.84 259.21 16.1 فاهيم البالغيةالم

شتات والخرائط ستراتيجيتي تآلف األإيتضح مـن الجدول السابق: أن حجم أثر البرنامج القائم على 

( وهذا يعني أن n2( )0.84حيث بلغت قيمة مربع إيتا ) ،المتتابعة في تنمية المفاهيم البالغية كان كبيرا  

بع يرجع للمتغير المستقل؛ مما يدل على فاعلية البرنامج القائم على ( من التغير في المتغير التا84%)

 شتات والخرائط المتتابعة في تنمية المفاهيم البالغية.  ستراتيجيتي تآلف األإ

ا عند مستوى )والذي نص على والفرض الثاني: ( بين متوسطي 0.01: " توجد فروق دالة إحصائيا

الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التذوق األدبي لصالح درجات المجموعة التجريبية والمجموعة 

 المجموعة التجريبية.  

بعدي تم حساب قيمة " ت " بين متوسطي درجات المجموعتين التجريبية والضابطة فـي التطبيق ال

 دبي، والجدول التالي يوضح ذلك: لمقياس التذوق األ

 (4جدول )

 جات المجموعة التجريبيةقيمة " ت " لداللة الفروق بين متوسطات در

 والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التذوق األدبي

 مستوى الدللة قيمة " ت " ع م ن البيان

 0.01دالة عند مستوى  10.12 2.3 26 30 المجموعة التجريبية

 3.41 20 30 المجموعة الضابطة
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بين  (0.01داللة إحصائية عند مستوى ) يتضح مـن الجـدول السابق ما يلي: توجـد فروق ذات   

دبي، ق األمتوسطي درجات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة في التطبيق البعدي لمقياس التذو

 وذلك لصالح المجمـوعة التجريبية، وبذلك يتم قبول الفرض الثاني.

تات والخرائط المتتابعة في شستراتيجيتي تآلف األإولتحديد حجم تأثير استخدام البرنامج القائم على   

 (، والجدول التالي يوضح ذلك: n2تنمية مهارات التذوق األدبي، تم حساب قيمة مربع إيتا )

 (5جدول )

خرائط ت والشتاستراتيجيتي تآلف األإالمستقل " البرنامج القائم على  تحديد حجم تأثير المتغير

 دبي "المتتابعة " على المتغير التابع " مهارات التذوق األ

قيمة  2قيمة ت قيمة ت المتغير التابع المتغير المستقل

n2 

حجم 

 التأثير

البرنامج القائم على 

استراتيجيتي تآلف الشتات 

 والخرائط المتتابعة

  مهارات التذوق األدبي

10.12 

 

102.4144 

 

0.74 

 

 

 كبير

شتات ألي تآلف استراتيجيتإيتضح مـن الجدول السابق: أن حجم تأثير البرنامج القائم على 

( n2( )0.74حيث بلغت قيمة مربع إيتا ) ،والخرائط المتتابعة في تنمية مهارات التذوق األدبي كان كبيرا  

( من التغير في المتغير التابع يرجع للمتغير المستقل؛ مما يدل على فاعلية البرنامج %74وهذا يعني أن )

 متتابعة في تنمية مهارات التذوق األدبي. شتات والخرائط الستراتيجيتي تآلف األإالقائم على 

 ويمكن توضيح النتيجة السابقة على النحو التالي: 

مجموعة من الوظائف التي تتفق النتيجة السابقة مع ما أكده االطار النظري؛ حيث أشير إلي أن هناك  -1

الل التفاعل بين معرفة شتات والخرائط المتتابعة من خستراتيجيتي تآلف األإيحققها البرنامج القائم على 

التي تعد أحد المكونات المهمة في عملية التعلم ذي المعني، فقد تكون هذه  ،المتعلم الجديدة ومعرفته القبلية

المعرفة بمثابة الجسر الحاجز الذي يمنع مرور هذه المعرفة إلي عقل المتعلم، ولذلك يهتم البرنامج بصفة 

والتي يتم علي أساسها اختيار المدخالت  ،نية الطالب المعرفيةأساسية بتأثير األفكار الموجودة في ب

المحسوسة واالهتمام بها، كما يهتم بالروابط الذهنية المتتابعة التي تتولد بين المثيرات التي يتعرض 

وتكوين المعني من المدخالت المحسوسة ، ومظاهر تخزينها في بنية الطالب المعرفية، الطالب لها

بتقويم المعاني التي تم التوصل  كذلك ويهتم، يتم استرجاعها من البنية المعرفية للطالبوالمعلومات التي 

وفي جوهر هذا التواصل نجد اللغة حاملة وناقلة للمعرفة، وهذا ما يجعل تعلم المفاهيم البالغية  .إليها

واالهتمام, لذا ومهارات التذوق األدبي قضية محورية في منظومة التربية والتعليم تستحق كل العناية 
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شتات ستراتيجياته التدريسية بصفة عامة، والقائمة علي تآلف األإكل معلم من خالل على  أصبح واجب

بصفة خاصة أن ينمي المفاهيم اللغوية ومهارات اللغة العربية وذلك بتوظيفها تربويا  ، ووالخرائط المتتابعة

 ولغويا  في مجاالت الحياة .  

 لي: بعة ما يالمتتا شتات والخرائطستراتيجيتي تآلف األإخالل البرنامج القائم على كما أكدت الباحثة من   

عليها  حصلونن األفكار الموجودة في البنية المعرفية لدي الطالب تؤثر على المعلومات التي يأ -1

 من خالل حواسهم وتذوقهم للمعاني.

لمهارات مية اوإنما على تن ،يناكتساب تكوين القيم واالتجاهات وعدم التركيز على الحفظ والتلق -2

 والمفاهيم والقدرة على حل المشكالت وعلى العمل الجماعي والتعلم التعاوني.

ه على ذات تعلمواعتماد الم ،وبالبحث والتجريب ،تفعيل دور المتعلم من حيث التعلم من خالل العمل -3

 في الحصول على المعلومات. 

يث يكون بح ،ةك الموجودة في بنيته المعرفية السابقوتل ،يربط المتعلم بين المعلومات الجديدة  -4

 للتعلم الجديد معني وهدف. 

ودة في لموجا ،يقوم المتعلم باختبار المعني الذي توصل إليه من خالل مقارنته بالمعاني األخرى -5

واختبار  خرى،كنتيجة للمدخالت الحسية األ ؛أو بالمعاني التي تم التوصل إليها ،بنيته المعرفية

م، ة للمتعلمعرفيي يتضمن توليد الروابط التي تتعلق بالظواهر األخرى المختزنة في البنية الالمعن

كوينها تمكن يوالتي  ،ط المعني الجديد الذي تم تكوينه باألفكار األخرى المرتبطة بهارتبومدى ا

ر األفكا عنها مق الفكرة الجديدة التي تم تكوياتف، ومدى امن األشياء الخزنة في بنيته المعرفية

 .الجديدة الموجودة

لتغلب اا في استخدام المعلومات والمعارف والمفاهيم التي سبق تعلمها، والمهارات التي اكتسبه -6

 .ا، والوصول إلى حل لهاقف بشكل جديد، وغير مألوف له في السيطرة عليهاموالعلى 

 وبذلك حدث نمو في المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي من خالل:  

 رة ماترجمة أحاسيس الطالب تجاه األشياء من حوله، من خالل تذوق نص معين، يدور حول فك ،

   للغة.ابأسلوب أدبي متميز يكشف عن موهبة فنية في اإلحساس بالمعاني، وسيطرة واضحة على 

 ألدبي ذوق اوقد اتخذت كلمة الت ،الذاتية الواضحة في فهم النص األدبي وإبراز خواطره مشاعره

ا عن غيرها. ،يصاحبها من تفرد ماو  وما فيها من صدق أحاسيس جاء مثمر 

 ية ت عقلالتعبير عن المشاعر والمصالح، يستخدم فيها الطالب ما لديه من ثروة لغوية وقدرا

 يعكس في صورته النهاية شخصيته وقدراته.ما وخبرات حياتية، وهو 
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 ي مؤثرطفو على السطح بأسلوب أدبوالومضات الفكرية، التي ت التعبير عن الخلجات النفسية. 

 اسيةالتعبير عن الرؤى الشخصية، وما تحتوي من انفعاالت وأحاسيس، وما تكشف عنه من حس، 

 خاصة تجاه النصوص األدبية. 

 ة. لموضحطبقا  للمفاهيم البالغية ا ،إخراج طاقات الطالب وأحاسيسه ومشاعره بطريقة منظمة 

نهما دبي في أالعالقة بين المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األ وأوضح اإلطار النظري أيضا  أن    

خر، ي اآلفينموان ويعمالن معا  بالتبادل ويكمل أحدهما اآلخر، وأن النمو في أحدهما يعني النمو 

 وبالتدريب يحصل المتعلم على كفاية فيهما.

؛  Landsberger,2002راسة )د :تتفق هذه النتيجة مع نتائج الدراسات السابقة؛ حيث أكدت كل من -2

؛ حيدر 2008؛ إبراهيم أحمد سالمة ،Novak,2004؛  Pabellon,2004؛2002ثريا محفوظ ،

؛ 2014؛عبد الرحيم إسماعيل،2013؛ ماهر عبد الباري ،2013؛ رافد العزاوي ،2010المنصوري،

 علي:  ستراتيجيتي تآلف األشتات والخرائط المتتابعة تساعدانإ(  أن 2015محمد عواد ،و

 عبارةظهار المشاعر واإلفصاح عن العواطف، وخلجات النفس، وترجمة األحاسيس المختلفة بإ -

 جيدة النسق.ومنتقاة اللفظ، 

مل ترجمة الصورة بعناصرها المتكاملة من صور ذهنية متتابعة إلى أحاسيس ومشاعر في ج -

ن مختلف ذا التعبير يوعبارات يعبر من خاللها الطالب عن مضمون الصورة وفقا  لقدراته، وه

 وفقا  لنوع الصورة وما تحمله من معان وفكر. ،طالب إلى أخر

 دونة،تحويل األفكار والتجارب والخبرات الخاصة والمشاعر واألحاسيس إلى جمل وعبارات م -

ها صياغتبممارسة مهارات التفكير السليم، بحيث تتسم معانيها وأفكارها بالوضوح والقوة، و

 البيئات كيف معبما يجمع بين اإلقناع واإلمتاع، باستحضار األفكار والكلمات بتبإحكام اإليقاع، 

 الثقافية.  

أدبية  صورةتصاغ ب ،األحاسيس، األفكار، واآلراء في صورة ذهنية متتابعة ،التعبير عن المشاعر -

 شباع الحاجات النفسية.إجميلة، وذلك بغرض 

كن ويم.يهولة من خالل مهارات التذوق األدبالتعبير عن األفكار واإلحساس والخيال بيسر وس -

 تفسير النتيجة السابقة على النحو التالي: 

 الدراسة إليه من خالل ما أكد عليه اإلطار النظري، وما توصلت إليه الدراسات السابقة، وما توصلت   

ة في تنمي تابعةتشتات والخرائط المستراتيجيتي تآلف األإالحالية من ضرورة تطبيق البرنامج القائم على 

 المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدي طالب المرحلة الثانوية.
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ا عند مستوى )والذي نص علىوالفرض الثالث:  ( بين 0.01: " توجد عالقة ارتباطية دالة إحصائيا

ق تذواس المتوسطي درجات المجموعة التجريبية في التطبيق البعدي لختبار المفاهيم البالغية ومقي

 األدبي ".

رجاتهم ية ودتم حساب درجات الطالب عينة البحث في التطبيق البعدي الختبار مهارات المفاهيم البالغ

 في التطبيق البعدي لمقياس التذوق األدبي، والجدول التالي يوضح ذلك:

 (6جدول )

هم في رجاتدو معامل االرتباط بين درجات الطالب في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البالغية

 التطبيق البعدي لمقياس التذوق األدبي.

 

 مستوى الدللة قيمة " ر " أطراف العالقة الطالبعدد 

 0.01دال عند مستوى  0.424 المفاهيم البالغية والتذوق األدبي 30

 

( بين 0.01يتضـح من الجـدول السـابق: أن هـناك ارتباطا  ذو داللة إحصـائية عند مستوى )

في التطبيق البعدي الختبار المفاهيم البالغية ودرجاتهم في التطبيق البعدي ( عينة البحث)ب درجات الطال

 لمقياس التذوق األدبي، وبذلك يتم قبول الفرض الثالث. 

 تفسير نتائج البحث:   -

موعة ( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية والمج0.01لة إحصائيا  عند مستوى )وجود فروق دا-1

 تجريبية،عة الة في البعدي الختبار المفاهيم البالغية في التطبيق البعدي، وذلك لصالح المجموالضابط

الخرائط تات وشستراتيجيتي تآلف األإوهذه النتيجة تتفق مع بعض الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية 

يا (؛ ثر Landsberger,2002مثل دراسة:  ،المتتابعة في تنمية مهارات اللغة العربية

؛ 2010؛ حيدر المنصوري،2008؛ إبراهيم سالمة، Novak,2004؛  Pabellon,200؛2002محفوظ،

 .(2015محمد عواد ،و؛ 2014؛عبد الرحيم إسماعيل،2013؛ ماهر عبد الباري ،2013رافد العزاوي،

 ويمكن تفسير ذلك بأن:

  لى زيارةعطالب بعة ساعد الشتات والخرائط المتتاستراتيجيتي تآلف األإاستخدام البرنامج القائم على 

 خاصة عندما تكون المشكلة صعبة أو جديدة. ،فهم المشكلة وتعميقها في أذهانهم

  المناقشة البناءة بين المعلم والطالب، والطالب بعضهم البعض، عالوة على طرح العديد من األسئلة

افة إلى األنشطة التي حول النص األدبي في جميع مراحل البرنامج ومحاولتهم اإلجابة عنها، باإلض

ليتفاعل الطالب مع النص األدبي، واستخدام أساليب ووسائل  ؛تعتمد على إثارة التفكير وتنشيطه



 
 ( 2018)  اغسطس لعدد الثانيا                ة لتدريس اللغات           تربويالجمعية ال                 

 
 

85 
 

التقويم المتنوعة أثناء استخدام أنشطة البرنامج ساعد كثيرا  في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات 

لكل طالب الفرصة للمشاركة وإبداء التذوق األدبي؛ حيث تعدد األنشطة المستخدمة وتنوعها أعطى 

 الرأي.

  يم و المفاهلـى نمشتات والخرائط المتتابعة ساعد عستراتيجيتي تآلف األإاستخدام البرنامج القائم على

ضج نإلى  البالغية ومهارات التذوق األدبي لديهم، وأصبحوا على دراية كبيرة بكل منهما، وتشير

اجات ية، وتنويع مصادر المعرفة، وارتباط النصوص بحالمعاني، حيث لتنوع األساليب التدريس

مفاهيم مو الالطالب النفسية واالجتماعية، وتشجيع الطالب على البحث عن المعلومات أثر كبير في ن

 مهارات التذوق األدبي. والبالغية 

  ي نلتعاواقيام الطالب بممارسة العديد من األنشطة التعليمية، وكذاك اشتراك الطالب في العمل

لطالب جعل ا شتات والخرائط المتتابعة ساعد فيستراتيجيتي تآلف األإالذي تتطلبه طبيعة  ،الجماعي

تذوق هارات الية وممما زاد من ثقته بنفسه، وبالتالي تنمية المفاهيم البالغ ،عنصرا  إيجابيا  وفعاال  

 األدبي لديه. 

  ن طرق عديد مخرائط المتتابعة تتضمن الشتات والستراتيجيتي تآلف األإأنشطة البرنامج القائم على

أسلوب العصف الذهني وحل المشكالت، وطرح األسئلة، والتأمل  وأساليب التدريس، مثل:

 والتصور لتأملواالستقصاء، والمناقشة، والتعلم الذاتي، والتعلم التعاوني، وهذا بدوره يؤدي إلى ا

، السابقة علوماتبين المعلومات الجـديدة والموتكوين روابط ذهنية متتابعة  ،وتنشيط المعرفة السابقة

ه كار، ألناألف وتمكين الطالب من توفير جو يسوده الهدوء واالسترخاء؛ مما يساعد على التخيل وتوليد

اختبار علقة بويتضح ذلك جليا  في نتائج البحث المت. كلما كانت األفكار أشمل وأوسع كان هذا أفضل

( من %84ن )( أي أ0.84ت حجم التأثير، حيث بلغت قيمة مربع إيتا)والتي أظهر ،المفاهيم البالغية

 وهذه تعد نسبة عالية جدا .  ،التغير في المتغير التابع يرجع إلى المتغير المستقل

( بين متوسطي درجات المجموعة التجريبية 0.01ـ وجود فروق دالة إحصائيا  عند مستوى )2

بي في التطبيق البعدي، وذلك لصالح المجموعة التجريبية، والمجموعة الضابطة في مقياس التذوق األد

ستراتيجيتي إوهذه النتيجة تتفق مع نتائج بعض الدراسات السابقة التي أثبتت فاعلية البرنامج القائم على 

 ) دراسة كل من: :مثل ،شتات والخرائط المتتابعة في تنمية مهارات اللغة العربية بصفة عامةتآلف األ

Landsberger,2002؛محفوظ  (؛ ثرياPabellon,2004  ؛Novak,2004،؛ 2008؛ إبراهيم سالمة

عبد الرحيم  ؛2013؛ ماهر عبد الباري،2013؛ رافد العزاوي،2010حيدر المنصوري،

 .(2015محمد عواد ،و؛ 2014إسماعيل،
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 ويمكن تفسير ذلك بأن:

  لمتتابعة هيأ للطالب الفرصة شتات والخرائط استراتيجيتي تآلف األإاستخدام البرنامج القائم على

مما يساعد  ،لتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي، وذلك ألنه يشمل العديد من األنشطة

براز البعد التتابعي للمعني من خالل دراسة العالقة بين المفاهيم البالغية ومهارات إالطالب على 

 .التذوق األدبي

  شتات والخرائط المتتابعة للعديد من الطرق راتيجيتي تآلف األستإاستخدام البرنامج القائم على

وبالتالي أدى إلى إدراك المفاهيم  ،المساعدة؛ كل ذلك ساعد على تنمية الثروة اللغوية لدى الطالب

 .ومهارات التذوق األدبي البالغية

 م راتهبالتطبيق على النصوص األدبية وتدوين األفكار ساهم في اتساع أفق الطالب وزيادة خ

رئيسة  فكرة أدى ذلك إلى تنمية قدراتهم على إدراك أهمية كتابة كل من ثمو ،وحصيلتهم اللغوية

رتيبها ها وتوتدعيمها بأمثلة وتفاصيل أثناء الكتابة، ومراعاة تسلسل األفكار وتدرج ،في فقرة

 منطقيا ، وتنوع األفكار بحيث تستوفي الموضوع. 

 برات ة بالخشتات والخرائط المتتابعستراتيجيتي تآلف األإى ارتباط أنشطة البرنامج القائم عل

لحلول ات واأو األفكار أو اإلجاب ،السابقة ساعد الطالب على استدعاء أقصى قدر من المعلومات

 لوماتوالهدف هو الحصول على أكبر قدر ممكن من المع ،حسب المهمة والمشكلة المعطاة لهم

 واألفكار.

  فسه الب بنوزيادة ثقة الط ،بكل نشاط ساعد على تعديل مسار التعلمالتقويم المستمر المرتبط

  األدبي. لتذوقاوإقباله على التعلم بهمة ونشاط، مما أسهم في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات 

  تعرف علىفي ال شتات والخرائط المتتابعة ساعد المعلمستراتيجيتي تآلف األإالبرنامج القائم على 

بحيث  ؛ةحد ومن ثم تقديم الخبرات التعليمية واألنشطة الالزمة لكل طالب على قدرات كل طالب،

ن قدرته مزيد مما ي ،يختار الطالب ما يناسب قدراته، وبالتالي يقبل على التعلم برغبة واستمتاع

أكثر  فكارألالكتشاف أفكار جديدة مبنية عليها أو تحويلها  ؛الستفادة من أفكار اآلخرينا على

 لدمج فكرتين أو أكثر فى فكره أخرى أفضل. جودة، أو

في التطبيق  (عينة البحث)( بين درجات الطالب 0.01وجود ارتباط دال إحصائيا  عند مستوى) -3

مع  ذلك يتفقبي، والبعدي الختبار المفاهيم البالغية ودرجاتهم في التطبيق البعدي لمقياس التذوق األد

ات مهارية ولبالغربويين التي أكدت وجود عالقة بين المفاهيم انتائج بعض الدراسات السابقة وأراء الت

 التذوق األدبي.
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 ويمكن تفسير ذلك بأن:

 .القدرة على الوعي الجيد بالمفاهيم البالغية يتبعها القدرة على التذوق األدبي 

 .الوعي بالمفاهيم البالغية له دور في إكساب الطالب مهارات التذوق األدبي 

 ما البعضبعضه غية ومهارات التذوق األدبي ينموان ويعمالن معا  بالتبادل، ويكملأن المفاهيم البال ،

على  لطالبافالنمو فى المفاهيم البالغية يتبعه نمو في مهارات التذوق األدبي، وبالتدريب يحصل 

 كفاءة فيها. 

 البية فرع البالغة.ويسودان غ ،المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي فى المرحلة الثانوية أساسيان 

 منهما  مل كلالمفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي وجهان لعملة واحدة، ويمثالن فن لغوي ويك

 اآلخر.

 توصيات البحث: -

 في ضوء ما أسفر عن البحث من نتائج يمكن تقديم التوصيات التالية:

 يتي تآلفراتيجستإة العربية باستخدام ـ ضرورة تدريب المعلمين أثناء الخدمة على تدريس مهارات اللغ 1

 شتات والخرائط المتتابعة.األ

يتناسب  بما ،ستراتيجيات التدريسية داخل الفصلـ توجيه معلمي اللغة العربية إلى ضرورة تنويع اإل 2

 شتات والخرائط المتتابعة.تآلف األ واستراتيجيتي

ئط الخراشتات وستراتيجيتي تآلف األإم ـ تدريب الطالب المعلمين في كليات التربية على استخدا 3

 وتفعيلهما أثناء فترة التربية العملية.  ،المتتابعة في التدريس

 استخدام قواعدوـ عقد دورات تدريبية للمعلمين والمشرفين التربويين أثناء الخدمة لتعريفهم بمزايا  4

 هما.  ، وتقويميذهماعدادهما، وتنفشتات والخرائط المتتابعة في التدريس، وكيفية إستراتيجيتي تآلف األإ

ن م ثانويةة الالمرحل ـ ضرورة االهتمام بتنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب 5

 توي عليهما يحب ،شتات والخرائط المتتابعةستراتيجيتي تآلف األإخالل استخدام البرنامج القائم على 

 من طرق متعددة وأنشطة متنوعة. 

فضي يلبالغية هيم ارورة الربط بين تعلم المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي؛ ألن تعلم المفاـ ض 6

 وتذوق معانيه. ،إلى اإلحساس بجماليات النص األدبي

ستراتيجيات التدريسية التي تحتويها المناهج عامة بمختلف المراحل الدراسية ـ ضرورة التنويع في اإل 7

 ا لها من أثر في تنمية المهارات.لم شتات والخرائط المتتابعة،آلف األت استراتيجيتيفي ضوء 
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 مقترحات البحث:  -

 يقترح البحث الحالي ما يلي:

ام لى استخدعلخدمة التدريب معلمي اللغة العربية أثناء  الذاتيـ فاعلية برنامج مقترح قائم على التعلم  1

  تلفة.تدريس فروع اللغة العربية المخ شتات والخرائط المتتابعة فيتآلف األ استراتيجيتي

 ـ إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالية وتطبيقها على مراحل تعليمية مختلفة. 2

 لى تنميةععربية شتات والخرائط المتتابعة في تدريس اللغة التآلف األ استراتيجيتيفاعلية استخدام    3

 لم(.لتعذوي صعوبات ا-صة )بطيئي التعلم المهارات اللغوية لدى المتعلمين من ذوي الفئات الخا

 المراجع العربية واألجنبية:

ير الكتابي والتعب -(: برنامج بنائي مقترح لتنمية مهارات التذوق األدبي2015أبرار الجبوري ) -1

تربية، ية الاإلبداعي لدى طالب المرحلة الثانوية بجمهورية العراق، رسالة دكتوراه غير منشورة، كل

 لمنصورة.جامعة ا

 سلوب المعرفي( أثر التفاعل بين طريقتين لتدريس البالغة العربية واأل2002إبراهيم أحمد بهلول) -2

لتربية لية اكمجلة )االعتماد، االسترسال( على مستوى األداء البالغي لدى طالب الصف األول الثانوي، 

 .، العدد التاسع واألربعون، مايو بالمنصورة

حصيل طلبة تستراتيجية تآلف األشتات في إ(: أثر التدريس باستخدام 2008مة )إبراهيم أحمد سال -3

دول للعربي ارسالة الخليج العربي مكتب التربية الصف العاشر األساسي في مادة التربية اإلسالمية، 

 ..2، ع 5، مج الخليج

ة ر اإلسراء للطباع, القاهرة، دا1، طالمرجع في تدريس اللغة العربية: (2006إبراهيم محمد عطا ) -4

 والنشر.

وطرق  معجم المصطلحات التربوية في المناهج(: 1999أحمد حسين اللقاني وعلي أحمد الجمل) -5

 ( القاهرة: عالم الكتب.2، الطبعة )التدريس

 مكتبة الثقافة، الدوحة. دبي،التذوق األ(: 2005أحمد عبده عوض) -6

ها لالحادي عشر من المفاهيم البالغية وتوظيفهم  (: مدى تمكن طلبة الصف2017حمد فوزي محمد)أ -7

 في التعبير الكتابي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة اإلسالمية.

األساسي  (: تقويم مقرر النصوص األدبية بالحلقة الثانية من التعليم2007حمد المهني)مأحمد مصطفى  -8

تربوية، وث الالة ماجستير غير منشورة، معهد الدراسات والبحفي ضوء معايير تنمية التذوق األدبي، رس

 جامعة القاهرة.
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المفاهيم  (: أثر استخدام خرائط المفاهيم في اكتساب2012أسماء كاظم وإيمان حسن علي أفندي) -9

 ية، جامعة ديالى.، كلية التربية األساس50، العدد مجلة الفتحالبالغية لدى طالبات المرحلة االعدادية، 

(: فاعلية برنامج في تدريس البالغة قائم على بعض 2014أسماء محمد محروس حسن ) -10

الصف  طالب استراتيجيات ما وراء المعرفة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي لدى

 األول الثانوي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا.

اهرة: ، الجزء الخامس، تحقيق: عبد الغفور عطار، القالصحاحي)د.ت(: إسماعيل حماد الجوهر -11

 مطابع دار الكتب العربية.

ة ربية األساسي(: تنمية المفاهيم البالغية البديعية لدى طالب كلية الت2010المحبوب، وآخرون) -12

 (.3) 16، يةمجلة الدراسات التربوية والجتماعستراتيجية التعلم التعاوني، إبالكويت باستخدام 

ية بعض مهارات (: فاعلية برنامج مقترح في تنم2006أم هاشم محمد عبد الباقي عبد المطلب) -13

شورة، ير منالتذوق األدبي لدى طفل الروضة من خالل فن القصة الحركية والشعرية، رسالة دكتوراه، غ

 جامعة عين شمس، كلية التربية للبنات.

التعلم في تدريس المفاهيم البالغية على  ستراتيجية دورةإأثر  (2007أماني حلمي عبد الحميد) -14

ستون، ع والالعدد الراب مجلة القراءة والمعرفة،التحصيل الفوري والمؤجل لطالب المرحلة الثانوية، 

 مارس.

ستراتيجية قائمة على المدخل المعرفي لتنمية مهارات إ(: فاعلية 2009أمين محمد محمد أبو بكر) -15

، ر منشورةير غيألدبي واالتجاه نحو النصوص األدبية لدى طالب المرحلة الثانوية، رسالة ماجستالتذوق ا

 معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

ي (: أثر تنوع بنية النص العربي واستراتيجيات تعليمه ف2008يمان محمد صبري مصطفى عباس)إ -16

 ة، جامعةلتربياانوي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية تنمية األداء اللغوي لدى طالب الصف األول الث

 حلوان.

لدراسي ا(: أثر أسلوبي التعلم التعاوني والتنافسي في التحصيل 2008يناس إبراهيم محمد عرقاوي)إ -17

تير غير ماجس واالحتفاظ بمهارات الفهم القرائي للشعر العربي لدى طلبة الصف العاشر األساسي، رسالة

 ة التربية، جامعة النجاح الوطنية.منشورة، كلي

ذوق ت المتعددة في تنمية مهارات التا(: فعالية برنامج قائم على نظرية الذكاء2006بدر محمد العدل) -18

 منصورة.عة الاألدبي لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جام
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لتعاوني في تدريس النصوص األدبية في اتراتيجية التعلم سإ(: أثر 2005بهيسة على شطناوي) -19

، كلية نشورةمالتفكير الناقد لدى طالبات الصف العاشر األساسي في لواء الرمثا، رسالة ماجستير غير 

 التربية والفنون، جامعة اليرموك.

رائط (: فاعلية برنامج مقترح لتنمية مهارات تخطيط الدروس باستخدام خ2002ريا محفوظ)ث -20

 ة، رسالةت بجدالمفاهيم لدى طالبات الفرقة الثالثة تخصصي علم الحيوان والنبات بكلية التربية للبنا

 ماجستير غير منشورة، كلية التربية للبنات بجدة، قسم التربية وعلم النفس.

 (: طرق تدريس األدب العربي، دار المناهج، عمان.2003حمد عبد السالمي)مجاسم  -21

المصرية للتأليف  ، القاهرة: الدر15، الجزء لسان العربدين محمد ابن منظور)د.ت(: جمال ال -22

 والنشر.

في تحليل  (: فاعلية برنامج لتنمية كفايات معلمي اللغة العربية2012جمال محمود فهمي محمد ) -23

ة ات، رسالإلماراالنص األدبي وأثره في إنماء مهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية بدولة 

 دكتوراه غير منشورة، معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

ياضيات تدريس المفاهيم اللغة العربية والر(: 2006جودت أحمد سعادة، وجمال يعقوب اليوسف) -24

 ، بيروت: دار الجبيل، بيروت.3، ط والعلوم والتربية الجتماعية

 بيروت، دار العلم للماليين. ات الجتماعية،مناهج الدراس (:2009جودت سعادة ) -25

رات التذوق ستراتيجية ما وراء المعرفة في تنمية مهاإ(: فاعلية 2009حسن بن إبراهيم الجليدي) -26

 لقرى.ااألدبي لطالب المرحلة الثانوية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة ام 

ساب ب المرحلة اإلعدادية في دولة األمارات في اكت(: مشكالت طال2008حسن علي الحمادي) -27

 ، دولة األمارات المتحدة.جريدة البيانالمفاهيم والتعميمات في كتب التاريخ، 

الصف  ستراتيجية تآلف األشتات في اكتساب طالبإ(: أثر 2010حيدر عبد زيد جبر المنصوري ) -28

عة نية، جامإلنسار منشورة، كلية التربية للعلوم االخامس األدبي المفاهيم البالغية، رسالة ماجستير غي

 ديالي.

لداللية في تنمية ستراتيجية الخرائط اإ(: فاعلية استخدام 2014رشا أحمد عبد الحميد إبراهيم سالمة) -29

معة ربية، جاة التمهارات التذوق األدبي لدى تالميذ المرحلة االعدادية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلي

 عين شمس.

يجية تعليم القراءة واألدب "استرات(: 2006رشدي أحمد طعيمة ومحمد عالء الدين الشعيبي) -30

 ، دار الفكر العربى، القاهرة.مختلفة لجمهور متنوع
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,عمان: دار الفكر للنشر  1، طيس اللغة العربيةطرائق تدر(: 2007زكريا اسماعيل أبو الضبعات) -31

 والتوزيع.

وتجارب  نمو المفاهيم العلمية لألطفال برنامج مقترح(: 2006صادق)سرية يزكريا الشربيني، و -32

 ، القاهرة، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع.3، ط الطفل ما قبل المدرسة

ت ية لدى طالبادرايفر في اكتساب المفاهيم البالغ نموذج دانيال وأ(: أثر 2011زهور كاظم مناتي ) -33

 .69، عية التربية الساسيةمجلة كلالصف الخامس األدبي، 

ألدبي (: أثر طريقة تقديم النصوص األدبية في تنمية مهارات التذوق ا2009امي محمد الهزايمة)س -34

فسية وم النمجلة جامعة أم القرى للعلوعالقته بالجنس لدى طلبة الصف العاشر األساسي في األُردن، 

 ، المجلد األول، العدد الثاني، يوليو.والتربوية

لثانوية (: برنامج مقترح لتنمية التذوق األدبي لدى طلبة المرحلة ا1995سعاد سالم السبع ) -35

 بالجمهورية اليمنية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء.

راتيجيات ونماذج وأساليب وبرامج ست:إالموسوعة الشاملة (: 2013سعد علي زاير وآخرون) -36

 مرتضى، بغداد.، دار الونماذج

ي لتحصيل ف(: أثر تدريس المفاهيم البالغية باستخدام أُنموذج هيلدا تابا 2005الم ناجي الغضبان)س -37

 ،ةكلية التربي واالستبقاء لدى طلبة قسم اللغة العربية في كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة،

 جامعة البصرة.

 ، دار جهينة للطباعة والنشر، القاهرة.لتدريسالمرشد في ا(: 2002سلمان خلف هللا ) -38

(: فاعلية استخدام األنشطة الالصفية في تنمية مهارات 2007ماح محمد محب عبده منصور)س -39

شودة، ير منغالتذوق األدبي والتحصيل الدراسي لدى طالب الصف األول الثانوي الفني، رسالة ماجستير 

 جامعة الزقازيق، كلية التربية.

ت لية في تنمية مهاراستراتيجية الخريطة الدالإ(: فعالية استخدام 2009عبد الحليم السيد بدوي) سمر -40

شورة، ير منغالتذوق األدبي في اللغة العربية لدى طالب الصف األول الثانوي العام، رسالة ماجستير 

 معهد الدراسات التربوية، جامعة القاهرة.

البالغة ودراستها لدي طلبة الصف الخامس  عوبات تدريس(: ص1993سندس عبد القادر الخالدي) -41

 داد.عة بغاألدبي من وجهة نظر المدرسين والطلبة، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جام

تيجية تآلف االشتات وأثرها في التفكير الهندسي ستراإ(: استخدام 2016سندس عبد الحسن هادي) -42

 .22دد ، العمجلة كلية التربية األساسيةوسط في مادة الرياضيات، لدى طالبات الصف الثاني المت
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 ، دار الصفاء، عمان.لناقداتنمية مهارات التفكير البداعي (: 2008سوسن شاكر مجيد) -43

تساب وجانيه التعليمي في اك (: أثر استخدام نموذجي برونر2005يم الطائي)سيف إسماعيل إبراه -44

ر توراه غيالة دكالمفاهيم البالغية واستبقائها واتجاهاتهم نحو البالغية، رسطالب الصف الخامس األدبي 

 منشورة، كلية التربية، جامعة الموصل.

تربية (: تنمية المفاهيم البالغية البديعية لدى طالب كلية ال2010افي المحبوب، وسمير صالح)ش -45

 16ر، ، مص يةة دراسات تربوية واجتماعمجلستراتيجية التعلم التعاوني، إاألساسية بالكويت باستخدام 

(3.) 

 .القاهرة، دار المعارف البالغة وتطور وتاريخ،(: 1965شوقي ضيف) -46

 ، دار المسيرة، عمان.عليم التفكير النظرية والتطبيقت(: 2013صالح أبو جادو، ومحمد بكر نوفل) -47

طرائق العملية في تدريس اللغة ال(: 2003طه حسين علي الدليمي، وسعد عبد الكريم الوائلي ) -48

 ، األردن، دار الشرق للنشر والتوزيع.العربية

الغة على ستراتيجية خرائط المفاهيم في تدريس البإ(: فعالية استخدام 2001عبد الحميد زهري) -49

لثالث لمي االمؤتمر العالتحصيل المعرفي لطالب الصف األول الثانوي وتنمية اتجاهاتهم نحو المادة، 

ة ولوجي، مناهج التعليم والثورة المعرفية والتكن، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريسعشر

 المعاصرة، يوليو.

لتعبير ا(: العالقة بين المعرفة البالغية واستخدامها في 2001بد الحميد عبد هللا عبد الحميد)ع -50

 . 7د ، العدة للقراءة والمعرفةمجلة الجمعية المصرياإلبداعي الكتاب لدى طالب المرحلة الثانوية، 

(: برنامج باستخدام تآلف األشتات ونموذج 2014محمد إسماعيل ) فتحيعبد الرحيم  -51

غويا لوهوبين لدى التالميذ الم اإلبداعي اللغوي( لتنمية التفكير المنظومى واألداء SCAMPERسكامبر)

 ية، جامعة عين شمس.بالمرحلة اإلعدادية، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الترب

ي األردن (: مدى امتالك طلبة المرحلة الثانوية ف2007عبد الكريم أبو جاموس، ومحمود العبد) -52

 (.28، )ألردنا ، مجلة العلوم اإلنسانيةللمفاهيم البالغية وقدرتها على توظيفها في التعبير الكتابي، 

، دار الفكر ربية بين التطبيق والممارسةلعأصول تدريس اللغة ا(: 1999عبد الفتاح حسن البجة) -53

 للطباعة، القاهرة.

ذوق (: فعالية استخدام مدخل الطرائف األدبية في تنمية مهارات الت2002بد اللطيف أبو بكر)ع -54

 اني عشر،لد الث، جامعة بنها، العدد الخمسون، المجمجلة كلية التربيةاألدبي لدى طالب الصف الثانوي، 

 يناير.
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 ف.، القاهرة، دار المعارالبالغة العالية علم المعانيلمتعال الصعيدي، )د.ت(: عبد ا -55

، ط تنمية مهارات التفكير )نماذج نظرية وتطبيقات عملية((: 2009عدنان يوسف واخرون العتوم) -56

 .، دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان، االردن2

ي تدريس فة برنامج قائم على التذوق األدبي (: فاعلي2014عالء ذهني عبد السميع عبد الغني ) -57

ألدبي لصف االنصوص األدبية في تنمية بعض مهارات فهم النص األدبي والكتابة اإلبداعية لدى طالب ا

 الثانوي، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنيا.

 ر المسيرة.، دا1، ط اللغة والتفكير الناقد(: 2007علي سامي علي الحالق) -58

ستراتيجية القياس التطبيقي )المقترحة( في تعليم إام (: أثر استخد2007علي عبد العظيم سالم) -59

جمعية م، الالبالغة، على تذوق اللغة المجازية وأسلوب الكتاب لدى طالب الصف الثاني الثانوي العا

ايير ضوء مع مناهج التعليم في)تطوير  المؤتمر العالمي التاسع عشرالمصرية للمناهج وطرق التدريس، 

 الجودة( يوليو.

لقاهرة، ا، نمو المفاهيم العلمية والطرق الخاصة لرياض الطفال(: 2008عواطف ابراهيم محمد ) -60

 دار الفكر العربي.

البات ية لدى ط(: فاعلية استخدام المنظمات المتقدمة في تنمية المفاهيم البالغ2013فاطمة عسيري) -61

 (139مصر، ) – مجلة القراءة والمعرفةالثانوي، الصف األول 

 ، دار الكتاب للنشر.الموهبة والتفوق والبداع(: 2002فتحي عبد الرحمن جروان ) -62

 ، دار الفكر، عمان1، ط البداع مفهومه معاييره مكوناته(: 2013) ---------------63

جية التعلم التعاوني في تدريس ستراتيإ أثر استخدام (:2005فراس محمود مصطفى السليتي) -64

 ة العلياساسيالمطالعة والنصوص األدبية في تنمية القراءة الناقدة واإلبداعية لدى طلبة المرحلة األ

 ربية.واتجاهاتهم نحوها، رسالة دكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات العليا، جامعة عمان الع

عرفة في ستراتيجيات ما وراء المإقائم على  (: أثر برنامج تعليمي2006قطنة أحمد مستريحي ) -65

، رسالة ألردناتنمية مهارات االستماع الناقد والتذوق األدبي لدى طلبة المرحلة األساسية العليا في 

 .لعليادكتوراه غير منشورة، كلية الدراسات التربوية العليا، جامعة عمان العربية للدراسات ا

 ، عالم الكتب، القاهرة.وم للفهم )رؤية بنائية(تدريس العل(. 2002كمال زيتون، ) -66

التطبيقات في مجال التربية  –اتجاهات حديثة في المناهج وطرق التدريس  (:2012كوثر كوجك ) -67

 ، القاهرة، عالم الكتب.4، طاألسرية )القتصاد المنزلي(
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 ، داراريةمشكالت اإلدالتفكير اإلبداعي لدى المديرين وعالقته بحل ال(: 2011لطيف محمد علي ) -68

 اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، األردن.

دارس ، الظهران، ترجمة ماستخدام خرائط المعرفة لتحسين التعلم(: 1995مارغريت دايرسون) -69

 الظهران العربية، دار التركي للنشر والتوزيع.

النثر لطالب شعبة اللغة  (: تقويم مهارات التذوق األدبي في فن2002ماهر شعبان عبد الباري) -70

 العربية بكليات التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة بنها.

تالميذ تات في تنمية مهارات الكتابة اإلبداعية لستراتيجية تآلف األشإ( فاعلية 2013)---------------71

 .88لدول الخليج، العدد ، مكتب التربية العربيرسالة الخليج العربيالمرحلة اإلعدادية، 

فكر، دار ال قياسه،-معاييره-مقوماته-نظرياته-طبيعته-التذوق األدبي(: 2011) --------------72

 الطبعة الثانية، عمان.

نات اإلعال : الطبعة الثالثة، مطابع األوفست بشركةالمعجم الوسيطمجمع اللغة العربية )د.ت(:  -73

 الشرقية، القاهرة.

 ، طبعة وزارة التربية والتعليم.المعجم الوجيز(: 2009) -------------74

 ، األردن، دار الفالح.4، طالمهارات الدراسية(: 2011محمد الخولي) -75

رة، دار ، الطبعة الثالثة، القاهمصطلحات فى المناهج وطرق التدريس(: 2008محمد السيد على) -76

 الفكر العربى.

ذوق ثانوية من المفاهيم البالغية وعالقة ذلك بتلبة المرحلة ال(: مدى تمكن ط2009محمد الشاجع ) -77

 النصوص األدبية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء.

 (: درجة توافر المفاهيم البالغية في كتاب األدب والنصوص للصف الثاني2013حمد حسونة )م -78

 (.1) 17،مجلة جامعة األقصىعشر، 

يون على تعليم (: مطالب اإلشراف التي يحققها المشرفون التربو2012مر القحطاني)محمد عا -79

 .سعود البالغة في المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة الملك

منظمات متقدمة الكتساب التمثيل ك وتشبيه التشبيه(: أثر استخدام 2000الشيخ ) الرؤوفمحمد عبد  -80

 د الخامس، العدالجمعية المصرية للمناهجميذ المرحلة االبتدائية معلومات جديدة من النص المكتوب، تال

 والستون، يوليه.
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الب ( التفكير االستعاري وأثره على األداء اإلبداعي لدى ط2003حمد عبد المطلب جاد عبده )م -81

ون، د األربع، العدةكلية التربية بالمنصورمجلة التربية الفنية بكلية التربية النوعية " دراسة تجريبية، 

 .مايو 

دى طالب لستراتيجية تآلف االشتات في تنمية التفكير االبتكاري إفاعلية  (:2015محمد عواد ) -82

عدد يالي، الامعة د، كلية التربية للعلوم اإلنسانية، جمجلة دياليالصف الرابع األدبي في مادة التاريخ، 

 السادس والستون.

لمعلمين بكلية ا(: أثر تدريس برنامج مقترح في البالغة لطالب 2007مد عويس القرني إبراهيم)مح -83

جلة مانوية، ة الثالتربية بشعبة اللغة العربية في تنمية المهارات الالزمة لتحليل النص األدبي بالمرحل

 ، العدد الثالث والستون، فبراير. القراءة والمعرفة

ار د، األردن: 1، ط يم تعلمها وتعليمهاالبنية المعرفية لكتساب المفاه: (2004محمد حمد الطيطي) -84

 األمل للنشر والتوزيع.

، ,القاهرة 4ط بيان، البديع،المعاني، ال الواضح في البالغة العربية،(: 2005محمد زرقان الفرخ) -85

 عالم الطباعة.  

ية مهارات التذوق األدبي لدى طالب (: فعالية برنامج مقترح في تنم2003محمد لطفي محمد جاد) -86

 (90) ، العددمجلة دراسات في المناهج وطرق التدريسالصف األول الثانوي في ضوء نظرية النظم، 

 كلية التربية، جامعة عين شمس.

سم التربية ق(: أثر استراتيجية دور التعليم في تنمية المفاهيم البالغية لدي كلية 2013حمد موسي )م -87

 ، العدد الثاني.مجلة العلوم التربوية والنفسيةالعربية بجامعة الحصن،  تخصص اللغة

اعلية وحدة نحوية بالغية مقترحة في ضوء علم ف :(2003محمود عبد العزيز محمود المهدي ) -88

لثاني لصف ااالنحو التحويلي على تنمية بعض مهارات الكتابة اإلبداعية والطالقة اللفظية لدى طالب 

 زهري، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية بكفر الشيخ، جامعة طنطا.الثانوي األ

ي فرتيب المهام المتقطعة في تدريس البالغة وأثره تستراتيجية إ(: استخدام 2012محمود عبد القادر) -89

 لة كليةمجي. اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية مهارات اإلبداع اللغوي لدى طالب الصف األول الثانو

 (.3) 28، مصر،  التربية

اه تيجية خرائط المفاهيم على تحصيل البالغة واالتجستراإ(: فاعلية استخدام 2014محمود قرمان ) -90

 ية.نحوها لدى طالبات الصف الحادي عشر بغزة، رسالة ماجستير غير منشورة، الجامعة اإلسالم

 غريب القاهرة. ، دارقيعلم النفس التطبي(: 2000مصري عبد الحميد حنورة) -91
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ستراتيجية االتساع الداللي المقترحة في تنمية إاعلية ف(: 2009المهدي البدري ومحمد الزيني) -92

، تربيةة كلية المجل، مهارات التذوق األدبي والتعبير الكتابي اإلبداعي لدى الطالب المعلمين بكلية التربية

 جامعة المنصورة.

، الطبعة األولى، دمشق: ير الفكر الديني في البالغة العربيةتأثمهدي صالح السامرائي )د.ت(:  -93

 المكتب اإلسالمي والتوزيع، عمان، األردن.

استبقائها و(: أثر استعمال دورة التعلم في اكتساب المفاهيم البالغية 2006ادية حميد خضير عباس )ن -94

 د.لتربية جامعة بغدالدى طالبات الصف الخامس األدبي، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية ا

 لهيئة العامة لقصور الثقافة.، اسيكولوجية الشعر ومقالت أخرى(: 2000نازك المالئكة ) -95

لجرجاني ( أثر استخدام نظرية النظم عند الشيخ عبد القاهر ا2011جاح أحمد عبد الكريم الظهار )ن -96

دينة بية بالمالتر جستير غير منشورة، كليةفي تنمية التذوق البالغي لدى طالبات اللغة التربية، رسالة ما

 المنورة، جامعة الملك عبد العزيز.

ة في (: تقويم تدريس مادة البالغة في المدارس الثانوية واإلعدادي2002ضال ناهي عبد عون، )ن -97

 ثالث.جلد ال، العدد الثالث، الممجلة القادسيةمحافظة القادسية من وجهة نظر المدرسين والمدرسات، 

ر متعددة (: أثر تغيير األمثلة والتشبيهات في برامج الكمبيوت2000اشم سعيد إبراهيم الشرنوبي )ه -98

وسائط يا الالوسائط على تحصيل الطالب المعلمين المستقلين والمعتمدين إدراكيا لمفاهيم التكنولوج

 المتعددة. رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر.

حصيل طالبات ت(:أثر استخدام النموذج البنائي في تدريس البالغة على 2001مصطفى محمد)هدى  -99

اءة مجلة القرالصف األول الثانوي وإكسابهن بعض المهارات االجتماعية وميولهن نحو المادة، 

 ، العدد العاشر، أكتوبر.والمعرفة

 الصف األول الثانوي المفاهيمعلية تنويع التدريس في اكتساب طالبات (: فا2015هدى هاللي) -100

 (.1)21، مصر، مجلة الدراسات التربوية والجتماعيةالبالغية، 

(: فاعلية استخدام الخرائط الذهنية على تحصيل بعض موضوعات مقرر 2009ديل أحمد وهاد)ه -101

لية رة، كاألحياء لطالبات الصف األول الثانوي الكبيرات بمكة المكرمة، رسالة ماجستير غير منشو

 التربية، جامعة أم القري.

ءات ستراتيجيات قائمة على نظرية الذكاإ(: فعالية 2011رعي)هيام عبد العال محمدإبراهيم م -102

الثانوية  المرحلة طالب المتعددة في تنمية المفاهيم البالغية ومهارات التذوق األدبي والكتابة التعبيرية لدى

 كلية الدراسات اإلنسانية، جامعة األزهر.األزهرية، رسالة دكتوراه غير منشورة، 
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دبي لدى (: برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم البالغية والتذوق األ2003ائل جمعة أحمد أحمد )و -103

 طالب كلية التربية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة حلوان.

بي تفاعلية مقترحة في تنمية مهارات التذوق األداعلية استراتيجية ف(: 2013والء السيد أحمد ربيع) -104

 ة.لدى طلبة المرحلة الثانوية، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنصور

(: أثر استخدام طريقتي القياس واالستقراء في تحصيل مادة 2001يوسف عبد الكريم الرفوع، ) -105

ألردن، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، جامعة البالغة لدى طالب الصف االول الثانوي في ا

 بغداد.

 ان األردن.، دار الشروق، عمنماذج التدريس الصفي(: 1993يوسف قطامي ) -106

 دار الشروق، عمان. 2(: نماذج التدريس الصفي، ط ،1998وسف قطامي ونايفة قطامي )ي -107

108-Dykstra, Jean & Dykstra, F., (1997), Imagery and Synthetics for Modeling 

Poetry Writing, In Selected Readings from the Annual Conference of the 

International, Visual Literacy Association, 107-(ERIC). Joyce, B. and Weil 

Marsha (1972), Models ofteaching “ by prentice hall, international, INC, 

London. 

109-Lanzing, Jan. (1997): The Concept Mapping 

Homepage,http://users.edte.utwente.nl/lanzing/cm_home. 

110-Ferry, Brian.; Hedberg, John.& Harper, Barry (1997).How doPreservice 

Teachers use Concept Maps to Organize Their Curriculum Knowledge, 

http://www.ascilite.org.au/conferences/perth97/papers/Ferry/Ferry.html  . 

111-Landsberger, Joseph (2002): Concept- or Mind-Mapping for 

Learning,http://www.studygs.net  .  

112-Novak, Joseph D. (2004): The Theory Underlying Concept Maps and How 

To How To Construct Them. http://cmap.coginst.uwf.edu/info/printer.html 

113-Pabellon, Josefina L. (2004): Concept Learning: Assessment and Teaching 

Strategies. http://www.upd.edu.ph/-ismed/elink/ismed3.htm 

114-Gordon, John L (1999): Creating Knowledge Maps by Maps Exploiting 

Dependent Relationships,  http://www.aKri.org/papers/es99a.htm  

http://cmap.coginst.uwf.edu/info/printer.html

