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 امللخص

استهدف البحث بناء برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبية  لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      
ولتحىية  ادةدف   ؛ علمني املتخصصني يف اللغ  العربية  اامعة   ا الىةرى   األدبي وفهمه لدى الطالب امل

الساب   عةد الباثةث قائمة  رهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه الالامة  لةدى الطةالب املعلمةني             
املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىةرى  و  عةره هةال الىائمة  علةى  منعة  مةن ا ة اء         

لىيةا   ا كمةا  عةد الباثةث اختبةا     آ ائهةم   تعديل يف ضةنء  ثم جرى ال ي ثندا  واحملكمني إلبداء الر
يف جامعة   ا   مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية     

بنةاء  يف الباثةث   بعةد للةش عةر      ()التحى  من الصدق والثبال بتىنني االختبا الىرى  وقاا الباثث 
ىائم على مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمةه لةدى الطةالب    ال  نامجال

و  تطبية  برنةامج الد اسة  علةى  منعة  مةن        املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىةرى 
عة   ا  يف جامطالبا من طةالب املسةتنى السةاد      30بىسم اللغ  العربي  بلغ عددهم الطالب املعلمني 

لي اجملمنعة  الناثةدب بالىيةا  الىبلةي والبعةدي       الىرى  ثيث استعان الباثةث بالتصةميم التيةري    
 .نفسها لميمنع ل

قائم  رها ال لليل النص األدبي وفهمه الالام  لةدى   التنصل إىلوكشفت نتائج الد اس  عن 
لت يف مخس مها ال  ئيسة   هةي    متث الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى

األلفاظ والرتاكيب وضمت مخس مها ال  واألفكا  واملعاني وضمت   بع مها ال  والعاطف  وضةمن  
كما  سفرل     بع مها ال  والصن  األدبي  وضمت مخس مها ال  واملنسيىى وضمت ثالث مها ال

األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني  فاعلي  برنامج الد اس  يف تنمي  مها ال لليل النصالد اس  عن  
و وصت الد اس  بضرو ب تضمني مها ال لليةل الةنص    املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى

 يف برامج إعداد معلم اللغ  العربي .األدبي وفهمه 
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A program based on Literary Anecdotes Approach to developing 

literary text analysis Skills for Student teachers 
Abdullah M. Al-Tameem 

Abstract 
The research aimed at building a program based on literary anecdotes approach to 

develop the skills of analyzing the literary text and its understanding among the student 
teachers specialized in the Arabic language at the College of Education at Umm Al-Qura 
University. To achieve the previous goal, the researcher prepared a list of the skills of 
analyzing and understanding the literary text necessary for the student teachers specialized 
in the Arabic language at the Faculty of Education at Umm Al-Qura University. In addition, 
this list presented to a group of experts and arbitrators to express an opinion about it, and it 
modified in the light of the opinions of experts and arbitrators. The researcher also prepared 
a test to measure the literary text analysis skills and their understanding among students, 
teachers specializing in Arabic at the College of Education at Umm Al-Qura University. 
and the researcher tested the psychometric properties these two tools (reliability and 
validity), then the researcher built a program based on Literary Anecdotes Approach to 
develop the skills of text analysis The literary and its understanding among the student 
teachers who specialize in Arabic at the College of Education at Umm Al-Qura University. 
and the study program was applied to a group of student teachers specialized in Arabic at 
the College of Education at Umm Al-Qura University, where the researcher used the 
experimental design of the group The one in the pre and post measurement of the same 
group. The study results revealed the building of a list of the skills of literary text analysis 
and understanding necessary for students teachers specialized in the Arabic language at the 
College of Education at Umm Al-Qura University, And the effectiveness of the study 
program in developing the skills of analyzing the literary text and understanding it among 
students specialized teachers In the Arabic language at the Faculty of Education at Umm 
Al-Qura University. The study recommended that the skills of analyzing and understanding 
literary text should be included in all academic levels, in a manner compatible with the 
mental and linguistic level of pupils at each stage. 

 :املقدمة
اإلنسان املثىف؛ فهن ينىةل املشةاعر   يعت  األدب من اجملاالل اليت تشكل عخصي  

واألثاسيس والتيا ب اإلنساني  يف صياغ  مجيل  مؤثرب ومنثي   وصن ب خيالية  تتعة     
تدفع املتلىي إىل اإلثسا  بالتيرب  األدبي  وما فيها من مشاعر مرهف   فيتهاب النجدان 

املعة ب؛ ولةالش   ويسمن الاوق وتتغاى الروح بتلش املعاني والصن  والرتاكيب اجلميلة   
متثل د اس  النص األدبي ولليله وفهمه وتاوقه غاي  الد اسال األدبي  على مر العصةن   

 (.2012و هم  هداف تد يس اللغ  العربي  يف كاف  املراثل الد اسي  )فهمي  
الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية       تد يب  الضرو يومن ثم فمن 

التحليل األدبي لديهم  مةن خةالل    العمل على تنمي  مها ال وإعدادهم لغنًيا من خالل
تنمي  هال املها ال باستخداا اسرتاتيييال تد يس ثديث  من  همهةا  الةتعلم التعةاوني    
ولليل بني  الةنص والىةراءب االبتكا ية  والىةراءب التفاعلية  والطرائةف األدبية  وغ هةا         

 (.2015)سليمان  

باهتماا عديةد مةن    تلنص األدبي وفهمه فىد ثظيونظًرا ألهمي  مها ال لليل ا
والةيت   (2019اايةد  )   بةن   د اسة   ثنله كث  من الد اسال ومنهةا  تالباثثني؛ فأجري

والةةيت اسةةتخدمت  (2018د اسةة  عيسةةى )اسةةتخدمت اسةةرتاتييي  لليةةل ا طةةاب  و
 ,Kuijpers; Hakemulder) وهاكيمنلةد   د اس  كنجي اوالتحليل اللغني  اسرتاتييي 

واليت استخدمت مدخل إعادب الىراءب  و ما يسمى الىراءب الثاني  للنص األدبةي   ( 2018
د اسةة  يةةنين  و  والةةيت اسةةتخدمت مةةدخل األسةةلنبي    (2016د اسةة  ا فةةاجي ) و
(Nguyen, et al., 2016 ) التساؤل الااتي واليت استخدمت اسرتاتييي. 

  ويهدف العربي  تعليم اللغ يف املداخل احلديث   ثد عد مدخل الطرائف األدبي  يو
إىل تنمي  مها ال الىراءب اإلبداعي  واالجتال حنن الىراءب والتحليل األدبي  وتاوق مجاليال 
النص وتنمي  مها ال االستما   من خالل استخداا الطرف  األدبي   من قص   و  ثيي   

م مها ال لغني ؛ ملةا   و فكاه   و قصيدب  واليت لمل مع املتع  معلنمال  وتكسب املتعل
 (.2015اجملدالوي  )متتاا به من قد تها على جاب االنتبال 
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ويدعم للش ما تنصلت إليه البحنث واألدبيال العربي  واألجنبية  واملراجةع مةن    
وقد تنصلت  املها ال    الكث  منتنمي ا يفليتهعوإظها  فا  تأكيد لدو  الطرائف األدبي 
الطرائف األدبي  يف تنمي   بعاد خمتلف  من عخصي  الطةالب   الد اسال السابى  إىل فاعلي 
د اسة  ليةن   لتنمي  املفاهيم الصةرفي   و  (2018 اس  عبا  )املعلمني على سبيل املثال  د

تنمية   ل( 2015د اسة   دةد )  لزيادب دافعي  الطالب  و( Liu, et al., 2018وآخرون )
اللغةني  نمي  بعض مها ال األداء تل (2015د اس  ينسف )  ومها ال التعب  اإلبداعي

 الشفهي.
وحيتاج اكتسةاب مهةا ال التحليةل األدبةي وفهمةه إىل مةدخل تد يسةي يشةيع         
الطالب على التىدا يف فهم النص  ويعت  التد يس املمتع وامَلِرح  هم تلش املةداخل الةيت   

الرتاث  تساعد الطالب على جاب االنتبال والرتكيز يف النص؛ القرتانه خب ال طريف  من
األدبي  وهن ما يتنافر يف مدخل الطرائف األدبي   وهاا مةا يتناولةه البحةث احلةالي مةن      
خالل تصميم برنامج تربني يىنا على هاا املدخل بهدف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص     
األدبي لدى الطالب املعلمني من  جل متكينهم من تنمي  تلش املها ال لةدى طالبهةم يف   

 مدا سهم.

 راسة وأسئلتهامشكلة الد

عنيةت   الةيت باستىراء البحنث والد اسال السابى  يتضح ند ب الد اسال العربية   
تأكيةد  بتنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني  إىل جانةب        

تنصي  البحنث السةابى   يف لليل النص األدبي وفهمه  مع  وجند قصن على الد اسال 
 الطالب املعلمني على مها ال لليل النص األدبي وفهمه. بضرو ب االهتماا بتد يب

 وللتصدي دال املشكل   تسعى الد اس  احلالي  لإلجاب  على األسئل  التالي  
املتخصصني يف اللغ  ما مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  للطالب املعلمني  -1

 ؟اامع   ا الىرىالعربي  
املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىةرى مةن   ما مدى متكن الطالب املعلمني  -2

 هال املها ال؟

ما ال نامج املىرتح الىائم على مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مهةا ال لليةل الةنص     -3
 األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي ؟

ه لةدى الطةالب   ما فاعلي  ال نةامج يف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمة        -4
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  جامع   ا الىرى؟

 أهمية الدراسة
 ت ا  همي  الد اس  فيما ميكن  ن تسهم به يف اآلتي 

 إفادب الفئال اآلتي   () 
  ثد املةداخل الرتبنية  احلديثة    ثيث تىدا هال الد اس  خمططي املناهج ومطن يها   -

ال لليل النص األدبي وفهمةه وتنمية  لةدى الطةالب     اليت  را تسهم يف تنمي  مها 
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .

ثيث قدمت الد اس  بعض األدوال لتىنيم مهةا ال  املعلمني واملشرفني الرتبنيني   -
لليل النص األدبي وفهمه للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  وكيفية      

 تصحيحها.
برنا ا تربنيا ثيث تىدا دم الد اس  تخصصني يف اللغ  العربي   الطالب املعلمني امل -

لليةل الةنص   تعلم اللغ  وتساعد يف تنمي   يىنا بتنظيف مدخل الطرائف األدبي  يف
 األدبي وفهمه.

فتح اجملال  ماا الباثثني إلجراء مزيد من الد اسال لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      ()ب
 يييال تعلم ثديث .األدبي وفهمه باستخداا اسرتات

 فرضيات الدراسة:
 األدبيف ضنء د اس  الباثةث للد اسةال والبحةنث السةابى  يف ميةدان تعلةيم       

 ني التالي الفرضنيوعالقتها ردخل الطرائف األدبي  ميكن صياغ  
بني متنسطي د جال ( α≥0.05عند مستنى )تنجد فروق لال دالل  إثصائي   -1

 البعدي. لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  التطبي  الىبلي والبعدي يف مها ال
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ما ال نامج املىرتح الىائم على مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مهةا ال لليةل الةنص     -3
 األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي ؟

ه لةدى الطةالب   ما فاعلي  ال نةامج يف تنمية  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمة        -4
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  جامع   ا الىرى؟

 أهمية الدراسة
 ت ا  همي  الد اس  فيما ميكن  ن تسهم به يف اآلتي 

 إفادب الفئال اآلتي   () 
  ثد املةداخل الرتبنية  احلديثة    ثيث تىدا هال الد اس  خمططي املناهج ومطن يها   -

ال لليل النص األدبي وفهمةه وتنمية  لةدى الطةالب     اليت  را تسهم يف تنمي  مها 
 املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .

ثيث قدمت الد اس  بعض األدوال لتىنيم مهةا ال  املعلمني واملشرفني الرتبنيني   -
لليل النص األدبي وفهمه للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  وكيفية      

 تصحيحها.
برنا ا تربنيا ثيث تىدا دم الد اس  تخصصني يف اللغ  العربي   الطالب املعلمني امل -

لليةل الةنص   تعلم اللغ  وتساعد يف تنمي   يىنا بتنظيف مدخل الطرائف األدبي  يف
 األدبي وفهمه.

فتح اجملال  ماا الباثثني إلجراء مزيد من الد اسال لتنمية  مهةا ال لليةل الةنص      ()ب
 يييال تعلم ثديث .األدبي وفهمه باستخداا اسرتات

 فرضيات الدراسة:
 األدبيف ضنء د اس  الباثةث للد اسةال والبحةنث السةابى  يف ميةدان تعلةيم       

 ني التالي الفرضنيوعالقتها ردخل الطرائف األدبي  ميكن صياغ  
بني متنسطي د جال ( α≥0.05عند مستنى )تنجد فروق لال دالل  إثصائي   -1

 البعدي. لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  التطبي  الىبلي والبعدي يف مها ال
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بةني متنسةطي د جةال    ( α≥0.05عند مسةتنى )  جد فروق لال دالل  إثصائي تن -2
تحليل الةنص األدبةي وفهمةه لصةاحل     الفرعي  ل ها الاملالتطبي  الىبلي والبعدي يف 

 التطبي  البعدي.

 أهداف الدراسة
 منها يستهدف البحث لىي   منع  من األهداف 

لديد مها ال لليل النص األدبي وفهمه الالام  للطالب املعلمني املتخصصني يف  -1
 اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى.

 ال املها ال.من هالطالب متكن هؤالء مدى تشخيص  -2

بناء برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مها ال لليل النص األدبي  -3
  املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا الىرى.وفهمه لدى الطالب املعلمني

تنمي  مها ال لليل يف مدخل الطرائف األدبي   التحى  من فاعلي  برنامج قائم على -4
النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  يف جامع   ا 

 الىرى.

 حدود الدراسة
  احلدود التالي الد اس   التزمت

للطةالب املعلمةني املتخصصةني يف    املتدنية   مها ال لليل النص األدبي وفهمه   تنمي -
 .الباثث اليت قاا بهانتائج الد اس  التشخيصي   واملبني  علىامع   ا الىرى  ا اللغ  العربي 

طالب قسم اللغ  العربي  باملستنى الساد  بالكلي  اجلامعي  يف حمافظ  اجلمنا اامعة    -
  ا الىرى.

ل مىر  "لليل النصنص األدبي "  مفهنا النص األدبي وعناصةرل األساسةي     منضنعا -
مداخل لليل النص األدبي  كيفي  تاوق الةنص األدبةي  اجلانةب التطبيىةي؛ وللةش      

 ملناسب  مفردال هاا املىر  مناسب  تام  مع املتغ  التابع داا الد اس .
 هة.1441 -هة1440  تطبي  هال الد اس  يف الفصل األول من العاا  -

 مصطلحات الدراسة
  التزمت الد اس  باملصطلحال اآلتي 

 الطرائف األدبي  مدخل  -1

تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         اللغة  الطراف  يف 
 هة(.1423لالنتبال. )ابن منظن   

ثا   دبي  من ثكايال وفكاهال وغرائب ومناقف  و قصيدب   تلش اآلاصطالثاو
ولتني على عناصر إمتةا  للىةا أ  و املسةتمع يةث  االنتبةال        الرتاث األدبي العربي من

 .(8  ص2015لديه وجيعله يتتبع هاا األثر باهتماا )اجملدالوي  

ثةديث قةائم علةى     مةدخل تةد يس  "   بأنةه   إجرائيةا هاا املدخل  ويعرفه الباثث
بية  داخةل احملتةنى املىةدا     يىنا بتضةمني طرائةف  د   العره الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثةا ب انتباهةه  وال وجابةه للمنضةن      بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املللطالب املعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمهومن ثّم 

  لليل النص األدبي وفهمهمها ال  -2

لغنية    داءال  منع   اعرف مها ال لليل النص األدبي وفهمه بأنه  تاصطالثا
حمددب يىنا الىا أ من خالدا بتيزئ  النص األدبةي يف ضةنء السةياق الثىةايف والتةا  ي      

 .(197  ص2018والنفسي والف  والتعم  فيه ولديد عناصرل املختلف  )اهران  

مةن مهةا ال التحليةل األدبةي     األداء املناسب تنفر   بأنه " إجرائياويعرفه الباثث 
  واألفكةا  واملعةاني    الرئيسةي  وهةي  )األلفةاظ والرتاكيةب     وفهمه يف اجملةاالل ا مسة   

واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة          والصن  األدبي   والعاطف 
هةاا    ويىةا   "بىد  ميكنهم من إكساب تلش املها ال للطةالب داخةل املد سة      العربي 
علمةني ) منعة  البحةث( يف    بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب من الطةالب امل األداء 

 ( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى للكفاي .%70ختبا  دحد  دنى )اال
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 مصطلحات الدراسة
  التزمت الد اس  باملصطلحال اآلتي 

 الطرائف األدبي  مدخل  -1

تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         اللغة  الطراف  يف 
 هة(.1423لالنتبال. )ابن منظن   

ثا   دبي  من ثكايال وفكاهال وغرائب ومناقف  و قصيدب   تلش اآلاصطالثاو
ولتني على عناصر إمتةا  للىةا أ  و املسةتمع يةث  االنتبةال        الرتاث األدبي العربي من

 .(8  ص2015لديه وجيعله يتتبع هاا األثر باهتماا )اجملدالوي  

ثةديث قةائم علةى     مةدخل تةد يس  "   بأنةه   إجرائيةا هاا املدخل  ويعرفه الباثث
بية  داخةل احملتةنى املىةدا     يىنا بتضةمني طرائةف  د   العره الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثةا ب انتباهةه  وال وجابةه للمنضةن      بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املللطالب املعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمهومن ثّم 

  لليل النص األدبي وفهمهمها ال  -2

لغنية    داءال  منع   اعرف مها ال لليل النص األدبي وفهمه بأنه  تاصطالثا
حمددب يىنا الىا أ من خالدا بتيزئ  النص األدبةي يف ضةنء السةياق الثىةايف والتةا  ي      

 .(197  ص2018والنفسي والف  والتعم  فيه ولديد عناصرل املختلف  )اهران  

مةن مهةا ال التحليةل األدبةي     األداء املناسب تنفر   بأنه " إجرائياويعرفه الباثث 
  واألفكةا  واملعةاني    الرئيسةي  وهةي  )األلفةاظ والرتاكيةب     وفهمه يف اجملةاالل ا مسة   

واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة          والصن  األدبي   والعاطف 
هةاا    ويىةا   "بىد  ميكنهم من إكساب تلش املها ال للطةالب داخةل املد سة      العربي 
علمةني ) منعة  البحةث( يف    بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب من الطةالب امل األداء 

 ( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى للكفاي .%70ختبا  دحد  دنى )اال
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 ال نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي   -3

 عبا ب عن منظنم  تعليمي  تشتمل على األهةداف التعليمية   واحملتةنى  وتةد يب    
لليل النص األدبي وفهمه لدى  تنمي  مها المن خالل التد يس املمتع وامَلِرح ل الطالب

امعةة   ا الىةةرى  ولديةةد النسةةائل ا الطةةالب املعلمةةني املتخصصةةني يف اللغةة  العربيةة 
 هةداف ال نةامج يف ضةنء املعةاي       واألنشط   ثم  دوال التىنيم للتأكد من مدى لىة  

 .الالام  داا األداء

 اإلطا  النظري وإجراءال الد اس  امليداني 

ناولت تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه من خةالل مةدخل   ألن الد اس  ت
  الطرائف األدبي ؛ فإن الباثث استعره املتغ ال اآلتي 

 مكنناته  وسائل تنمي  مها اتهلليل النص األدبي وفهمه  مفهنمه   هميته   - واًل

 لليل النص األدبي وفهمه مفهنا 
  ملعرفةة  عناصةةرها ؛بيةة  وفحصةةهاد اسةة  اآلثةةا  األد  يىصةةد بالتحليةةل األدبةةي

والةرواب     والىيم اإلنساني  الةيت تتضةمنها    واملعطيال الفكري  والفني  اليت تشتمل عليها
  و لواقهةم ووجةدانهم    اليت تربطها باحلياب  و ثر للش كله يف  فكةا  النةا  و خالقهةم   

 .(8  ص2005وميادين عيشهم )عبد احلميد  

ل  ي ععرا كان  ا نثرا إىل عناصةرل األوىل املشةك   تفكيش النص األدب كالش  ويع 
الكتشةاف مةا    )وثةدال(؛  وتركيبي  )عناصرل( صها يف صن ب جزئي لىيمه اجلمالي  وتفّح

مناطن اجلمال املتضمن  يف مىنمةال الةنص الفكرية     التعرف على و إنساني   فيها من قيم
 .(37ص  2014اليت تساعد على تاوق النص وفهمه )الزهراني    والفني 

مةن  األداء املناسةب  تةنفر    بأنه " يعرفه الباثث إجرائياويف ضنء ما سب  ميكن  ن 
  مها ال التحليل األدبي وفهمه يف اجملاالل ا مس  الرئيسي  وهي  )األلفةاظ والرتاكيةب  

 واملنسةيىى( لةدى الطةالب املعلمةني      والصةن  األدبية     والعاطفة    واألفكا  واملعةاني 

بىد  ميكنهم مةن إكسةاب تلةش املهةا ال للطةالب داخةل           العربي املتخصصني يف اللغ
بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب مةن الطةالب املعلمةني    هاا األداء   ويىا  "املد س 

( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى %70ختبا  دحد  دنى )اال) منع  البحث( يف 
 للكفاي .

  همي  لليل النص األدبي 

النص األدبي البنابة  املهمة  للةدلنف إىل عةان الةنص العمية   وبلةن          يعدُّ لليل
(  ن  همي  2006  ويرى )نايل  جنهرل الدقي ؛ من خالل  صد مجالياته  و ؤي  إبداعاته

 التحليل األدبي تظهر يف التالي 

 النص. مستنى سطح البنيال إىل مستنى عم  منالتعم  يف النص األدبي واالنتىال  -1
 لب من النقنف على معاني و فكا  وصن  النص األدبي.ن الطاميك  -2
 جيعل الطالب يشعر بالتيرب  الشعن ي  لألديب. -3
 ينسع مدا ك الطالب ويعم  خ اته. -4
 يزيد من ثصيل  الطالب اللغني  كما وكيفا. -5

ومن هنا ميكن الىنل إن لليل النص األدبي ينجه الطالب إىل   و  الصن  الفنية   
دى للطالةب الراغةب يف اإلمسةاك بناصةي  اللغة  العربية  مةن هةاا         يف التعب   وليس  ج

العمل؛ لكننه يسهم يف ايادب الثروب اللغني   وا تىاء الاائى  األدبي  ومناء احلةس اللغةني   
 الرفيع لديه.

 مكننال التحليل األدبي 

 هي    (46  ص2014)الزهراني   تشمل عملي  التحليل األدبي عناصر  ساسي 

وصةياغتها   األلفةاظ وثدب العمل األدبي وتتمثل يف انتىةاء    وهي  كيبوالرت األلفاظ -1
و ب  العبا ال بعض بالبعض  وخلنهةا مةن األخطةاء      وداللتها وعاوبتهاو لفتها  
 اللغني .
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بىد  ميكنهم مةن إكسةاب تلةش املهةا ال للطةالب داخةل           العربي املتخصصني يف اللغ
بالد ج  اليت حيصل عليها كل طالب مةن الطةالب املعلمةني    هاا األداء   ويىا  "املد س 

( من الد ج  العظمى للمىيا  كحد  دنى %70ختبا  دحد  دنى )اال) منع  البحث( يف 
 للكفاي .

  همي  لليل النص األدبي 

النص األدبي البنابة  املهمة  للةدلنف إىل عةان الةنص العمية   وبلةن          يعدُّ لليل
(  ن  همي  2006  ويرى )نايل  جنهرل الدقي ؛ من خالل  صد مجالياته  و ؤي  إبداعاته

 التحليل األدبي تظهر يف التالي 

 النص. مستنى سطح البنيال إىل مستنى عم  منالتعم  يف النص األدبي واالنتىال  -1
 لب من النقنف على معاني و فكا  وصن  النص األدبي.ن الطاميك  -2
 جيعل الطالب يشعر بالتيرب  الشعن ي  لألديب. -3
 ينسع مدا ك الطالب ويعم  خ اته. -4
 يزيد من ثصيل  الطالب اللغني  كما وكيفا. -5

ومن هنا ميكن الىنل إن لليل النص األدبي ينجه الطالب إىل   و  الصن  الفنية   
دى للطالةب الراغةب يف اإلمسةاك بناصةي  اللغة  العربية  مةن هةاا         يف التعب   وليس  ج

العمل؛ لكننه يسهم يف ايادب الثروب اللغني   وا تىاء الاائى  األدبي  ومناء احلةس اللغةني   
 الرفيع لديه.

 مكننال التحليل األدبي 

 هي    (46  ص2014)الزهراني   تشمل عملي  التحليل األدبي عناصر  ساسي 

وصةياغتها   األلفةاظ وثدب العمل األدبي وتتمثل يف انتىةاء    وهي  كيبوالرت األلفاظ -1
و ب  العبا ال بعض بالبعض  وخلنهةا مةن األخطةاء      وداللتها وعاوبتهاو لفتها  
 اللغني .
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  ومرتابطة    وواضةح    تكنن عميىة     بأنوتتمثل يف معاني النص  األفكا  واملعاني -2
 نه نفسه.ُك ومتسلسل   وتع  عن مشاعر األديب  وتظهر

عةن انفعةاالل األديةب     وتع   التعةب   وتعد من العناصر األساسي  للنص  العاطف  -3
ومرهفة  ومعة ب عةن احلالة  الشةعن ي         النفسي   وجيةب  ن تكةنن عاطفة  صةادق     

 ومتننع  وقني  التأث   ومع ب عن فكرب النص.  لألديب
واجملةاا والكناية      ية  كالتشةبيه  البالغاألخيل  والرتاكيب   ويىصد بها  الصن  البياني  -4

كةنن  توجيب  ن تكنن الصن  خصب  واسع  ا يال  مجيل   وهةال الصةن  جيةب  ال    
 مبالغا فيها.

االنسياا الاي لدثه الكلمال والعبا ال وجتعل األلن تستمتع به   وهي  املنسيىى -5
 وتشعر باجلمال واإليىا   واجلر  املنسيىي.

  وفهمه ص األدبيوسائل تنمي  مها ال لليل الن

)ا ليف   كما بني املعلم تنمي  مها ال لليل النص  يستطيع من خالل عدب وسائل
 ( 27  ص2004

إن املها ال اللغني  عمنما تتطلب التد يب املستمر والتكرا  عن  املما س  والتكرا   -1
ثيث يىةنا املعلةم بالتةد يب املسةتمر     بي  وقراءب النص األد  طري  التد يب املتكر 

ملها ال الطالب األدبي  والبالغي   وتساعد املما سة  علةى إتىةان املهةا ال اللغنية       
 .وتاكرها وتنميتها

جيب على املعلةم إثةا ب دافعية  الةتعلم لةدى الطالةب  مةن خةالل          الدافعي  للتعلم  -2
 نص.الو املادي  مع إظها  جنانب اجلمال يف ي  التشييع املعنن

وتشةييعه علةى     الطالةب إىل التحليةل السةليم    املعلةم إ عةاد  علةى   يينبغ التنجيه  -3
 ه من نصنص.لالتحليل بنفسه دون إنىاص له  وتنف  التغاي  الراجع  ملا يىنا بتحلي

إثةا ب الطالةب حنةن الةد       املتمكن هن الاي يعمل علةى   ماملعل واإلثا ب التشني   -4
 برب  الد   خب اته السابى  واألنشط  اللغني  الثري . ؛األدبي

 مةن ينتىةل  فتىديم املها ب األدبي  بشكل متةد ج    خالل نم املها ب يف تىديم  التد ج -5
 ا اص.إىل السهل فاألصعب  ومن العاا 

املهةا ب األدبية  دحيةاب الطالةب  دحيةث ال       املعلم  يرب للمها ب إبراا النظيف  احلياتي   -6
  هميتها.عر ستشيكالش يشعر بامللل و

 بتحليل النص األدبي وفهمه   الد اسال والبحنث السابى  املتصل 
إىل تنمي  بعض مها ال لليل النصنص األدبي   (2019اايد  ) د اس   بنهدفت 

 الد اسة  تكننت عينه   وضنء لليل ا طاب يفالعاا  الثاننيلدى طالب الصف األول 
مةن مد سة  برنبةال الثاننية       الثةانني من طةالب الصةف األول     وطالب ا( طالب30من )

 دوال الد اس  من قائم  مها ال لليل النصنص    ومتثلتحافظ  كفر الشيخراملشرتك  
)قبلةي   واختبا  قيا  مها ال لليةل النصةنص األدبية      األدبي  لطالب املرثل  الثانني 

تنمية    يفوثدب تد يسي  قائمة  علةى لليةل ا طةاب     ولطالب املرثل  الثانني    وبعدي(
رثل  الثانني   دليل املعلم لنثدب قائم  على لليةل  امل يفمها ال لليل النصنص األدبي  

تنصلت الد اس  إىل فاعلي  التةد يس الىةائم علةى لليةل ا طةاب يف تنمية          وا طاب
 املرثل  الثانني . يفمها ال لليل النصنص األدبي  

مىرتثة  قائمة     اسةرتاتييي  بيان مدى تأث   (2018د اس  عيسى )استهدفت كما 
ليل اللغني يف تنمي  مها ال لليل النص والتخيل األدبي لدى طةالب  على مدخل التح

ولتحىي  هاا اددف  عد الباثةث قائمة  مهةا ال لليةل الةنص        الصف األول الثانني
مهةا ال التخيةل األدبةي املناسةب       الثةانني وقائمة   األدبي املناسب  لطالب الصف األول 

األول ملهةا ال لليةل الةنص األدبةي        واختبا ين اثةنني   لطالب الصف األول الثانني
واآلخر ملها ال التخيل األدبي  وبناء االسرتاتييي  املىرتث  الىائم  على مدخل التحليةل  

وتةبني   طالبا   تىسيمهم إىل  منعتني متمةاثلتني   70اللغني  ومتثلت عين  الد اس  من 
ئي  بةني متنسةطي   من نتائج التطبيىني )الىبلي والبعدي( وجةند فةروق لي داللة  إثصةا    

د جال طالب اجملمنعتني )الضابط  والتيريبية ( يف الىيةا  البعةدي الختبةا  مهةا ال      
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 مةن ينتىةل  فتىديم املها ب األدبي  بشكل متةد ج    خالل نم املها ب يف تىديم  التد ج -5
 ا اص.إىل السهل فاألصعب  ومن العاا 

املهةا ب األدبية  دحيةاب الطالةب  دحيةث ال       املعلم  يرب للمها ب إبراا النظيف  احلياتي   -6
  هميتها.عر ستشيكالش يشعر بامللل و

 بتحليل النص األدبي وفهمه   الد اسال والبحنث السابى  املتصل 
إىل تنمي  بعض مها ال لليل النصنص األدبي   (2019اايد  ) د اس   بنهدفت 

 الد اسة  تكننت عينه   وضنء لليل ا طاب يفالعاا  الثاننيلدى طالب الصف األول 
مةن مد سة  برنبةال الثاننية       الثةانني من طةالب الصةف األول     وطالب ا( طالب30من )

 دوال الد اس  من قائم  مها ال لليل النصنص    ومتثلتحافظ  كفر الشيخراملشرتك  
)قبلةي   واختبا  قيا  مها ال لليةل النصةنص األدبية      األدبي  لطالب املرثل  الثانني 

تنمية    يفوثدب تد يسي  قائمة  علةى لليةل ا طةاب     ولطالب املرثل  الثانني    وبعدي(
رثل  الثانني   دليل املعلم لنثدب قائم  على لليةل  امل يفمها ال لليل النصنص األدبي  

تنصلت الد اس  إىل فاعلي  التةد يس الىةائم علةى لليةل ا طةاب يف تنمية          وا طاب
 املرثل  الثانني . يفمها ال لليل النصنص األدبي  

مىرتثة  قائمة     اسةرتاتييي  بيان مدى تأث   (2018د اس  عيسى )استهدفت كما 
ليل اللغني يف تنمي  مها ال لليل النص والتخيل األدبي لدى طةالب  على مدخل التح

ولتحىي  هاا اددف  عد الباثةث قائمة  مهةا ال لليةل الةنص        الصف األول الثانني
مهةا ال التخيةل األدبةي املناسةب       الثةانني وقائمة   األدبي املناسب  لطالب الصف األول 

األول ملهةا ال لليةل الةنص األدبةي        واختبا ين اثةنني   لطالب الصف األول الثانني
واآلخر ملها ال التخيل األدبي  وبناء االسرتاتييي  املىرتث  الىائم  على مدخل التحليةل  

وتةبني   طالبا   تىسيمهم إىل  منعتني متمةاثلتني   70اللغني  ومتثلت عين  الد اس  من 
ئي  بةني متنسةطي   من نتائج التطبيىني )الىبلي والبعدي( وجةند فةروق لي داللة  إثصةا    

د جال طالب اجملمنعتني )الضابط  والتيريبية ( يف الىيةا  البعةدي الختبةا  مهةا ال      
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لليل النص األدبي  واختبا   مها ال التخيل األدبي )ككةل  وكةل مهةا ب علةى ثةدب(      
 لصاحل اجملمنع  التيريبي .

( إىل Kuijpers; Hakemulder, 2018وهاكيمنلد  ) د اس  كنجي اهدفت و
  و  (Rereadingمي  فهم وتاوق الطالب للنص األدبي من خةالل إعةادب الىةراءب )   تن

من طةالب قسةم اللغةال    طالبا ( 97) امهاتىديم مىر  يف األدب على عين  الد اس  وقن
و  اسةةتخداا   ( يف هنلنةةداUtrecht University وتر ةةت ) واألدب يف جامعةة 

الىرائي للنصنص قبةل   مو  قيا  الفه  ي  للنصإعادب الىراءب  و الىراءب الثان اسرتاتييي 
النتائج إىل  ن الىةراءب الثانية  للةنص األدبةي      الد اس  و عا لوبعد التيريب على عين  
التةاوق  التحليةل األدبةي و  مها ال ا تفا  مستنى ي  دى إىل ل سهم يف ايادب فهمه وبالتا

 .البالغي

ل لليل النص األدبي لةدى  إىل تنمي  مها ا (2016د اس  ا فاجي )هدفت كما 
استخداا برنةامج مىةرتح قةائم    ب طالب املرثل  اإلعدادي  الصف ا امس األدبي بالعراق

الباثث قائم  مهةا ال التحليةل األدبةي املناسةب  لطةالب الصةف        األسلنبي  و عدعلى 
ا امس األدبي  واختبا   مها ال لليل الةنص األدبةي لىيةا  مهةا ال لليةل الةنص       

 30  ومتثلت عين  الد اس  مةن عةدد   دى طالب الصف ا امس األدبي بالعراقاألدبي ل
بعد االنتهاء من التيرب    إجراء املعاجل  اإلثصائي  لةد جال التطبةيىني الىبلةي    طالبا  و

علي  ال نامج املىرتح الىائم علةى األسةلنبي  يف تنمية  مهةا ال     افتبني للباثث والبعدي 
 ملرثل  اإلعدادي  الصف ا امس األدبي بالعراق.التحليل األدبي لدى طالب ا

 ثةر  علةى  تعةرف  الةيت سةعت لل  (Nguyen, et al., 2016د اس  ينين ) ومنها
استخداا التساؤل الااتي على تنمي  مها ال الطالب حنن لليل النصنص األدبي  باللغة   

طالبا ( 59  من )التطبي  على عين األدبي و حنن قراءب النص  ماإليليزي  وايادب اندماجه
استبان  لىيا  اإليليزي  كما  عدل من طالب اجلامع  يف فيتناا من خالل مىر  يف اللغ  

تىسةيم    وجةرى  مستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصةنص األدبية  باللغة  اإليليزية     

التسةاؤل   اسةرتاتييي  العين  إىل  منعتني جتريبي  د ست مىر  اللغ  اإليليزي  باستخداا 
النتةائج إىل   التىليدي  و عةا ل الااتي  و منع  ضابط  د ست املىر  باستخداا الطريى  

تفنق اجملمنع  التيريبي  علةى اجملمنعة  الضةابط  يف مهةا ال لليةل النصةنص األدبية         
ومستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصنص األدبي  يرجع لألثر اإلجيابي الةاي  ثدثتةه   

 اتي.الا اسرتاتييي  التساؤل

إىل تنمي  مهةا ال لليةل النصةنص     (2013)  ددد اس   ويف السياق لاته سعت
مةدخل   من خةالل  األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدى طالب املرثل  الثانني 

ها ال النىد األدبي ومىيةا  الكفةاءب   التعاوني  ثيث   بناء قائم  ر االسرتاتييي الىراءب 
تةد يس منضةنعال النصةنص      لليل النصنص األدبي   ثم  مها ال اختبا   والااتي 

علةى اجملمنعة     التعاونية   االسرتاتييي لطالب اجملمنع  التيريبي  يف ضنء مدخل الىراءب 
 مهةا ال اختبا   تطبي و    طالبا من طالب الصف الثاني الثانني 35وعددهم  املختا ب

قبليا    الكفاءب الااتي  على اجملمنع  املختا بالنىد األدبي ومىياولليل النصنص األدبي  
التعاوني  يف تنمي  مها ال  االسرتاتييي التنصل إىل فاعلي  مدخل الىراءب  وبعدي وجرى

 لليل النصنص األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدي طالب املرثل  الثانني .
 

  التد يسي  تعلمه  إجراءاتهتعليمه و سس  هميته    هاألدبي   مفهنممدخل الطرائف  -ثانيا

 الطرائف األدبي  مدخل 
الطراف  يف اللغة  تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         
لالنتبال  ويعت  مدخل الطرائف من املداخل التد يسي  احلديث  واليت تةدو  فكرتهةا علةى    

تةث  انتبةاههم وجتعلةهم يناصةلنن      تىديم حمتنى تتع للطالب بصن ب مىصندب ومنهيي 
التىدا يف عملي  التعلم وعليه يكتسبنن املها ال بطريى  غ  تل  ويتنجهةنن إجيابيةا حنةن    

 (.2015احملتنى )اجملدالوي  
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التسةاؤل   اسةرتاتييي  العين  إىل  منعتني جتريبي  د ست مىر  اللغ  اإليليزي  باستخداا 
النتةائج إىل   التىليدي  و عةا ل الااتي  و منع  ضابط  د ست املىر  باستخداا الطريى  

تفنق اجملمنع  التيريبي  علةى اجملمنعة  الضةابط  يف مهةا ال لليةل النصةنص األدبية         
ومستنى اندماج الطالب حنن قراءب النصنص األدبي  يرجع لألثر اإلجيابي الةاي  ثدثتةه   

 اتي.الا اسرتاتييي  التساؤل

إىل تنمي  مهةا ال لليةل النصةنص     (2013)  ددد اس   ويف السياق لاته سعت
مةدخل   من خةالل  األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدى طالب املرثل  الثانني 

ها ال النىد األدبي ومىيةا  الكفةاءب   التعاوني  ثيث   بناء قائم  ر االسرتاتييي الىراءب 
تةد يس منضةنعال النصةنص      لليل النصنص األدبي   ثم  مها ال اختبا   والااتي 

علةى اجملمنعة     التعاونية   االسرتاتييي لطالب اجملمنع  التيريبي  يف ضنء مدخل الىراءب 
 مهةا ال اختبا   تطبي و    طالبا من طالب الصف الثاني الثانني 35وعددهم  املختا ب

قبليا    الكفاءب الااتي  على اجملمنع  املختا بالنىد األدبي ومىياولليل النصنص األدبي  
التعاوني  يف تنمي  مها ال  االسرتاتييي التنصل إىل فاعلي  مدخل الىراءب  وبعدي وجرى

 لليل النصنص األدبي  ونىدها والكفاءب الااتي  يف قراءتها لدي طالب املرثل  الثانني .
 

  التد يسي  تعلمه  إجراءاتهتعليمه و سس  هميته    هاألدبي   مفهنممدخل الطرائف  -ثانيا

 الطرائف األدبي  مدخل 
الطراف  يف اللغة  تعة  الشةيء املستحسةن املىبةنل واملسةتملح الشةائ  واجلةالب         
لالنتبال  ويعت  مدخل الطرائف من املداخل التد يسي  احلديث  واليت تةدو  فكرتهةا علةى    

تةث  انتبةاههم وجتعلةهم يناصةلنن      تىديم حمتنى تتع للطالب بصن ب مىصندب ومنهيي 
التىدا يف عملي  التعلم وعليه يكتسبنن املها ال بطريى  غ  تل  ويتنجهةنن إجيابيةا حنةن    

 (.2015احملتنى )اجملدالوي  
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وميتاا الةرتاث العربةي بغنةال يف تلةش الطرائةف  ومةن  عةهر مصةاد ها  سةائل          
ي يف كتابه األغاني  وابن املىفةع يف  اجلاثظ  والثعال  يف كتابه "خاص ا اص"  واألصفهان

الفةرج  كتابه كليل  ودمن   واإلبشيمي يف كتابه املستطرف من كل فن مسةتظرف و كتةاب   
  وهةاا الغنةى   لىاضي التننخي و و د فيه الكث  من األخبةا  والىصةص  لبعد الشدب هن 

دبية  يف  لدى الرتاث العربي يف الطرائف األدبي  يشكل  ثد مرتكزال مدخل الطرائف األ
 التد يس.

ومتتاا الطرائف األدبي  بىد تها الكةب ب علةى جةاب االنتبةال وثةب االسةتطال        
والرغب  يف طلب املزيد  والىد ب على اإلمتا  ملا متتةاا بةه مةن  وح سةاخرب تىةنا علةى       
الدعاب  والفكاه   ولتلش الىيم  الكب ب   تنظيفها يف احلديث الينمي ويف ثنايا األعمةال  

 (.2015  خاص  الروايال والىصص )اجملدالوي  األدبي
وتع  الطرف  األدبي  عن ثديث  و قص  قص ب خمتصرب ومركةزب متثةل منقفةا مةن     
مناقف احلياب ينتهي بفكاه   و  مر يث  الدهش  واالهتماا  وهي غالبا ما تةأتي يف قالةب   

احليةاب  و   ف  بسي  وصياغ  خالي  من التعىيد  وهي لمل مةع للةش د سةا مةن د و     
 (.2010قيم  من الىيم األخالقي   و فكرب تنضحها ) بن لني  

ثديٍث قائم علةى العةره    تد يٍس لبأنه  "مدخ  إجرائياهاا املدخل  ويعرفه الباثث
يىنا بتضمني طرائةف  دبية  داخةل احملتةنى املىةدا للطالةب        الشائ  واملتع  واملرح ثيث

إثا ب انتباهه  وال وجابةه للمنضةن  ومةن ثةّم     بهدف  ؛اللغ  العربي يف تخصص املاملعلم 
 ."متكينه من اكتساب مها ال لليل النص األدبي وفهمه

  همي  مدخل الطرائف يف تد يس اللغ  العربي  
ميتاا مدخل الطرائف األدبي  خبصائص جتعله يؤدي وظائف مهم  يف تد يس اللغ  

  4  ص2010مي  ) بن لة،   العربي   وهن بالش له  همي  خاص   ومن مظاهر تلش األه
 ( ما يلي  16  ص2015  اجملدالوي  18  ص2002السيد  

يسهم يف لفيز الطالب حنن تعلم واكتساب املها ال اللغنية ؛ ملةا    األهمي  التحفيزي   -1
 يتضمنه من متع  العتمادل على الغريب والطريف والفكاه .

م مةن خةالل جعةل املةتعلم     يشبع دافع ثب االستطال  لدى املتعل األهمي  املعرفي   -2
 يستمع بانتبال ملعرف  ما تنتهي إليه هال الطرف  األدبي .

يتحدى عمليال التفك  العليا لدى الطةالب وجيعلةهم يفكةرون يف    األهمي  العىلي    -3
يستطيع  ب   -خاص  إن قاا بالتد يس معلم كفء -عناصر الغراب  يف تلش الطرف   

 ل إثا ب  سئل  بناءب.الطرف  بالتفك  لدى الطالب من خال
يسهم يف تكنين انفعةاالل إجيابية  ثةنل اللغة  العربية  وبةالش        األهمي  االنفعالي   -4

 يكتسب الطالب املزيد من املها ال اللغني .
على الرغم من بساطتها لتني الطرف  األدبي  على صياغ  مجالية     األهمي  اجلمالي   -5

 ملل. لتنمي  مها ال التاوق األدبي بدونع بها من اجلمال الف  الكث   وهن  ال واس

  سسه تعليمه وتعل مه 
الطرائف  عكال  دبي  دا وقع خاص يف نفةن  النةا  عامة   فهةي تةدو  ثةنل       
تصرفال غ  مألنف   ومناضيع غ  مطروق   هةاا مةن ثيةث املعنةى؛ و مةا مةن ثيةث        

اا علةى املعلةم   املغزى فهي تنحن إلعمةال الةاهن  وإدخةال البهية   وا   الىةيم  ودة      
  ص 2004مسؤولي  عظيم  عند تصةّديه دةاا املةدخل وتنظيفةه يف التةد يس )يةننس        

    دالوي(  يتمثل يف اآلتي 176  ص2005  و دد  362
 الغراب  واجلدب يف مضمننها على الطالب. -1
  ن تكتسب عننانا لا إثا ب وتشني ؛ يلفت االنتبال واإلعياب واالندهاش. -2
 جليد إللىائها.انتىاء التنقيت ا -3
 الطرف . مع الصنل املع  عما تضمنتهإجادب فن اإللىاء من لدن املعلم هن  سا  مهم  -4
 ا تباط الطرف  بالد   ا تباطا وثيىا. -5
عدا تفس  الطرف   ثناء طرثهةا  وتةرك فةش  مناهةا أللهةان الطةالب؛ السةتنتاج         -6

 لىادم . ثداثها  مع إمكاني  بيان سرها يف نهاي  الد    و يف احلصص ا
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يسهم يف لفيز الطالب حنن تعلم واكتساب املها ال اللغنية ؛ ملةا    األهمي  التحفيزي   -1
 يتضمنه من متع  العتمادل على الغريب والطريف والفكاه .

م مةن خةالل جعةل املةتعلم     يشبع دافع ثب االستطال  لدى املتعل األهمي  املعرفي   -2
 يستمع بانتبال ملعرف  ما تنتهي إليه هال الطرف  األدبي .

يتحدى عمليال التفك  العليا لدى الطةالب وجيعلةهم يفكةرون يف    األهمي  العىلي    -3
يستطيع  ب   -خاص  إن قاا بالتد يس معلم كفء -عناصر الغراب  يف تلش الطرف   

 ل إثا ب  سئل  بناءب.الطرف  بالتفك  لدى الطالب من خال
يسهم يف تكنين انفعةاالل إجيابية  ثةنل اللغة  العربية  وبةالش        األهمي  االنفعالي   -4

 يكتسب الطالب املزيد من املها ال اللغني .
على الرغم من بساطتها لتني الطرف  األدبي  على صياغ  مجالية     األهمي  اجلمالي   -5

 ملل. لتنمي  مها ال التاوق األدبي بدونع بها من اجلمال الف  الكث   وهن  ال واس

  سسه تعليمه وتعل مه 
الطرائف  عكال  دبي  دا وقع خاص يف نفةن  النةا  عامة   فهةي تةدو  ثةنل       
تصرفال غ  مألنف   ومناضيع غ  مطروق   هةاا مةن ثيةث املعنةى؛ و مةا مةن ثيةث        

اا علةى املعلةم   املغزى فهي تنحن إلعمةال الةاهن  وإدخةال البهية   وا   الىةيم  ودة      
  ص 2004مسؤولي  عظيم  عند تصةّديه دةاا املةدخل وتنظيفةه يف التةد يس )يةننس        

    دالوي(  يتمثل يف اآلتي 176  ص2005  و دد  362
 الغراب  واجلدب يف مضمننها على الطالب. -1
  ن تكتسب عننانا لا إثا ب وتشني ؛ يلفت االنتبال واإلعياب واالندهاش. -2
 جليد إللىائها.انتىاء التنقيت ا -3
 الطرف . مع الصنل املع  عما تضمنتهإجادب فن اإللىاء من لدن املعلم هن  سا  مهم  -4
 ا تباط الطرف  بالد   ا تباطا وثيىا. -5
عدا تفس  الطرف   ثناء طرثهةا  وتةرك فةش  مناهةا أللهةان الطةالب؛ السةتنتاج         -6

 لىادم . ثداثها  مع إمكاني  بيان سرها يف نهاي  الد    و يف احلصص ا
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 اإلجراءال التد يسي  الستخداا مدخل الطرائف األدبي  
ميكن استخداا الطرائف األدبية  يف مجيةع مراثةل الةد   اللغةني )الةدمرداش        

 ( كما هن منضح يف اآلتي 179  ص 2005   دد 590  ص2008
 لديد اددف الرئيس من الطرائف األدبي ؛ رعنى  ن تسهم يف لى   هداف الد  . -1
كةنن حمتةنى الطرائةف األدبية  مىبةنال  خالقيةا واجتماعيةا  رةا يتناسةب مةع            ن ي -2

 ا صائص العمري  املستهدف  للطالب.
  ن تصا  يف الد   بلغ  مىبنل  وسهل  الفهم. -3
  ن تعاجل  ثناء عرضها يف الد   مشكل  ما  مكن للش. -4
  ن تهدف عند عرضها على الطالب إىل  كثر من غاي  قيمّي . -5
يصها يف خامت  الد   وحيسن غلىها من خالل  سةئل  ختامية  تةد ب     ن يسهل تلخ -6

 الطالب على التعلم الااتي.

 مبدخل الطرائف األدبية: الدراسات والبحوث السابقة املرتبطة 
د اسة  عبةا     جريت كث  من الد اسةال الةيت تتعلة  بةالطرائف األدبية  ومنةا       

مىرتث  قائم  على مةدخل   اتييي اسرتهدفت إىل التعرف على مدى فعالي  اليت  (2018)
الباثةث اختبةا     الةتفك  واسةتخدا  الطرائف يف تنمي  املفاهيم الصرفي  وبعض مهةا ال  

  و  تطبية   واختبا  األداء الكتابي  واختبا  مها ال التفك  األساسي   املفاهيم الصرفي 
الد اس  عةن   فتوالضابط  وكشوبعديا على اجملمنعتني التيريبي   سائر االختبا ال قبليا

وجند فرق دال إثصائيا بني متنسطي د جال طالب اجملمنعة  التيريبية  الةيت د سةت     
املىرتثةة  الىائمةة  علةةى مةةدخل الطرائةةف يف التطبةةيىني الىبلةةي  باالسةةرتاتييي الصةةرف 

 .والبعدي الختبا   املفاهيم الصرفي  لصاحل التطبي  البعدي

( إىل التعةرف علةى  ثةر    Liu, et al., 2018) ليةن وآخةرون  هدفت د اسة   كما 
  التطبية     وو دائه يف مىر  مد سي للغ  اإليليزي  التلمياالطرائف الرقمي  على دافعي  

اسةتخداا اسةتبان       كمةا جةرى  الصف الساد  يف تةاينان  تالميامن تلمياا ( 64على )

  ن عةن الد اسة    ؛ و سةفرل لطرائةف الرقمية   لاختبةا  لصةيلي   بناء و  لىيا  الدافعي 
وكةالش    حنةن تعلةم اللغة  اإليليزية      التالمياالطرائف الرقمي  ساهمت يف ايادب دافعي  

اللغني بشكل دال إثصائيا  كما ااد مستنى  هداف اإلياا لةديهم    التالمياا تفع  داء 
 اللغني. همإبداعمها ال واادل ثصيلتهم اللغني  و

تعةرف علةى  ثةر    ال عةن ( Mutonyi, 2016) د اس  منتننيمن جانبها كشفت 
علةى     وطبىةت الد اسة   الىصص واملثال والطرائف يف تنمي  وإكساب املفةاهيم العلمية   

  و  اسةتخداا مةدخل الىصةص    بأوغندايف املرثل  املتنسط   ا( طالب12من )مكنن  عين  
الد اسة  إىل لسةن مسةتنى    نتائج   عا ل  وواملثال والطرائف يف تد يسهم مىر  العلنا

اكتساب املفاهيم العلمي  لدى الطالب نتيي  استخداا الىصص واألمثةال والطرائةف يف   
 .التد يس

التعةرف علةى مةدى    واليت سةعت إىل   (2015د اس   دد )ومن تلش الد اسال 
مىرتث  قائم  على مدخل الطرائف األدبية  يف تنمية  مهةا ال التعةب       اسرتاتييي فاعلي  

ومن  جل لىي  اددف الساب    بناء قائمة     رصر داعي لدى طالب املرثل  الثانني اإلب
رها ال التعب  اإلبداعي املناسب  للطالب  واختبةا  لىيةا  تلةش املهةا ال  و  تطبية       

تنمية   يف فاعلية  ال نةامج   النتةائج عةن    سفرل طالبا  و 32الد اس  على عين  مىدا ها 
 بي اإلبداعي.مها ال التعب  الكتا

 اللغني الشفهيإىل تنمي  بعض مها ال األداء  (2015ينسف )د اس   كما سعت
مةةدخل  وثةدب مىرتثة  قائمة  علةى     باسةةتخداااإلعةدادي  لةدى تالميةا الصةف األول    

قامةت الد اسة  ببنةاء     تد يس الىناعد النحني   ولتحىية  مةا سةب      يفالطرائف األدبي  
هي املناسةب  للتالميةا  وبطاقة  مالثظة  قيةا  األداء      قائم  مها ال األداء اللغني الشةف 

اإلعةدادي  مةن تالميةا الصةف األول    تلميةاا   30اللغني الشفهي  وتكننت العين  مةن  
تنمي  بعض مهةا ال   يفو ظهرل النتائج فاعلي  النثدب املىرتث  رحافظ  الدقهلي  رصر  

تبا  استثا ب مهةا ال األداء  الخ البعديثيث لسن  داء التالميا اللغني الشفهي؛ األداء 
 غلةب املهةا ال  تةا     الىبلةي يف بعد تطبي  النثدب املىرتث  عن  دائهةم   اللغني الشفهي

 .يدل على فاعلي  النثدب املىرتث 
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  ن عةن الد اسة    ؛ و سةفرل لطرائةف الرقمية   لاختبةا  لصةيلي   بناء و  لىيا  الدافعي 
وكةالش    حنةن تعلةم اللغة  اإليليزية      التالمياالطرائف الرقمي  ساهمت يف ايادب دافعي  

اللغني بشكل دال إثصائيا  كما ااد مستنى  هداف اإلياا لةديهم    التالمياا تفع  داء 
 اللغني. همإبداعمها ال واادل ثصيلتهم اللغني  و

تعةرف علةى  ثةر    ال عةن ( Mutonyi, 2016) د اس  منتننيمن جانبها كشفت 
علةى     وطبىةت الد اسة   الىصص واملثال والطرائف يف تنمي  وإكساب املفةاهيم العلمية   

  و  اسةتخداا مةدخل الىصةص    بأوغندايف املرثل  املتنسط   ا( طالب12من )مكنن  عين  
الد اسة  إىل لسةن مسةتنى    نتائج   عا ل  وواملثال والطرائف يف تد يسهم مىر  العلنا

اكتساب املفاهيم العلمي  لدى الطالب نتيي  استخداا الىصص واألمثةال والطرائةف يف   
 .التد يس

التعةرف علةى مةدى    واليت سةعت إىل   (2015د اس   دد )ومن تلش الد اسال 
مىرتث  قائم  على مدخل الطرائف األدبية  يف تنمية  مهةا ال التعةب       اسرتاتييي فاعلي  

ومن  جل لىي  اددف الساب    بناء قائمة     رصر داعي لدى طالب املرثل  الثانني اإلب
رها ال التعب  اإلبداعي املناسب  للطالب  واختبةا  لىيةا  تلةش املهةا ال  و  تطبية       

تنمية   يف فاعلية  ال نةامج   النتةائج عةن    سفرل طالبا  و 32الد اس  على عين  مىدا ها 
 بي اإلبداعي.مها ال التعب  الكتا

 اللغني الشفهيإىل تنمي  بعض مها ال األداء  (2015ينسف )د اس   كما سعت
مةةدخل  وثةدب مىرتثة  قائمة  علةى     باسةةتخداااإلعةدادي  لةدى تالميةا الصةف األول    

قامةت الد اسة  ببنةاء     تد يس الىناعد النحني   ولتحىية  مةا سةب      يفالطرائف األدبي  
هي املناسةب  للتالميةا  وبطاقة  مالثظة  قيةا  األداء      قائم  مها ال األداء اللغني الشةف 

اإلعةدادي  مةن تالميةا الصةف األول    تلميةاا   30اللغني الشفهي  وتكننت العين  مةن  
تنمي  بعض مهةا ال   يفو ظهرل النتائج فاعلي  النثدب املىرتث  رحافظ  الدقهلي  رصر  

تبا  استثا ب مهةا ال األداء  الخ البعديثيث لسن  داء التالميا اللغني الشفهي؛ األداء 
 غلةب املهةا ال  تةا     الىبلةي يف بعد تطبي  النثدب املىرتث  عن  دائهةم   اللغني الشفهي

 .يدل على فاعلي  النثدب املىرتث 
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إىل تعةرف  ثةر تنظيةف الطرائةف      (2015اجملةدالوي ) هدفت د اسة   من جانبها 
العربية  لةدى تالميةا الصةف     مبحث اللغ   يفتنمي  مها ال التناصل الشفني  يفاألدبي  

واختبةا     واستخدمت الد اس  قائم  مها ال التناصل الشفني  الثاني األساسي يف غزب
باملرثلة  االبتدائية      ا وطالب ( طالب80من ) طبىت على عين   مها ال التناصل الشفني

 تنصةلت الد اسة       تىسيمهم إىل  منعتني بالتساوي  منع  جتريبي  و منع  ضابط 
إىل وجند فروق لال دالل  إثصائي  بني متنسةطي د جةال تالميةا اجملمنعة  التيريبية       

يف مهةا ال التناصةل لصةاحل اجملمنعة       ومتنسطال د جال تالميا اجملمنعة  الضةابط   
 .األدبي التيريبي  يرجع ألثر استخداا مدخل الطرائف 

 مةةن مةةن خةةالل العةةره السةةاب  للد اسةةال السةةابى  ميكةةن الىةةنل بةةأن الكةةث 
الد اسال  ثبتت فاعلي  مدخل الطرائف يف تنمي  املفةاهيم واملهةا ال اللغنية  واألدبية       

 Liu, etد اس  لين وآخةرون )  لتنمي  املفاهيم الصرفي   و (2018 اس  عبا  )ومنها د
al., 2018 )   تنمية  مهةا ال التعةب     ل( 2015د اسة   دةد )  لزيةادب دافعية  الطةالب  و

 اللغني الشفهي.تنمي  بعض مها ال األداء ل (2015سف )د اس  ين  واإلبداعي
كما تنصلت الد اسال السابى   يضا إىل ضةعف مهةا ال لليةل الةنص األدبةي      

(  ود اسة  عيسةى   2019وفهمه لةدى الطةالب  علةى سةبيل املثةال د اسة   بةن ايةد )        
 (.2016( ود اس  ا فاجي )2018)

ية  وتنمية  مهةا ال لليةل     ال تنجد د اسال  بطت بني تنظيةف الطرائةف األدب  
  علةى الةرغم مةن تعلة  الطرائةف      - ثسب ثد علةم الباثةث   - النص األدبي وفهمه

 باألدب ومناسبتها لتد يسه.

تظهر الفينب البحثي  يف عدا وجند د اسةال عربية  وسةعندي  تناولةت تنظيةف      
 الطرائف األدبي  يف تنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني      

 املتخصصني يف اللغ  العربي  وهن ما تناوله البحث احلالي.

استفاد البحةث مةن الد اسةال السةابى  يف اإلثسةا  رشةكل  الد اسة  وتبيةان         
  هميتها وصياغ  فروضها ومناقش  نتائيها وإعداد  دوال البحث.

 منهج الدراسة:

ليةل الةنص   تستخدا الد اس  املنهج النصفي التحليلي  من  جل لديد مها ال ل
األدبي وفهمه للطالب املعلمةني يف اللغة  العربية   واملةنهج عةبه التيةري  الىةائم علةى         

 التصميم التيري  لي اجملمنع  الناثدب.

 مواد الدراسة:
لإلجاب  عن تساؤالل الد اس   ولىي  ما يهدف إليةه مةن  هةداف والتأكةد مةن      

 صح  الفروه قاا الباثث بإعداد األدوال اآلتي  
م  رها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الةالاا تنافرهةا لةدى الطةالب املعلمةني        قائ -

 املتخصصني يف اللغ  العربي .
 استما ب لليل  بعاد لليل النص األدبي وفهمه وثساب تكرا اتها ونسبها املئني . -
برنامج يف اللغ  العربي  يتم معاجلته باستخداا مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مهةا ال   -

 ليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .ل

 أدوات الدراسة:

قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  لدى الطالب املعلمني املتخصصني  -1
 امع   ا الىرى ايف اللغ  العربي  

همةه املناسةب    لديد مها ال لليل النص األدبي وف الد اس  احلالي   والتستهدف 
؛ لتكنن  ساسا تنطل  امع   ا الىرىالدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه  وتضةمنت قائمة  مهةا ال         ثصربالتالي   ومنه
واألفكةا     مهةا ال  ئيسة  هةي  األلفةاظ والرتاكيةب      مخةس لليل النص األدبي وفهمه 

  و  عرضةها علةى ا ة اء واحملكمةني     ىواملنسةيى   والصن  األدبية    طف والعا  واملعاني
 .إلبداء الر ي ثندا وإقرا ها
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 منهج الدراسة:

ليةل الةنص   تستخدا الد اس  املنهج النصفي التحليلي  من  جل لديد مها ال ل
األدبي وفهمه للطالب املعلمةني يف اللغة  العربية   واملةنهج عةبه التيةري  الىةائم علةى         

 التصميم التيري  لي اجملمنع  الناثدب.

 مواد الدراسة:
لإلجاب  عن تساؤالل الد اس   ولىي  ما يهدف إليةه مةن  هةداف والتأكةد مةن      

 صح  الفروه قاا الباثث بإعداد األدوال اآلتي  
م  رها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الةالاا تنافرهةا لةدى الطةالب املعلمةني        قائ -

 املتخصصني يف اللغ  العربي .
 استما ب لليل  بعاد لليل النص األدبي وفهمه وثساب تكرا اتها ونسبها املئني . -
برنامج يف اللغ  العربي  يتم معاجلته باستخداا مدخل الطرائف األدبي  لتنمي  مهةا ال   -

 ليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي .ل

 أدوات الدراسة:

قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه املناسب  لدى الطالب املعلمني املتخصصني  -1
 امع   ا الىرى ايف اللغ  العربي  

همةه املناسةب    لديد مها ال لليل النص األدبي وف الد اس  احلالي   والتستهدف 
؛ لتكنن  ساسا تنطل  امع   ا الىرىالدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه  وتضةمنت قائمة  مهةا ال         ثصربالتالي   ومنه
واألفكةا     مهةا ال  ئيسة  هةي  األلفةاظ والرتاكيةب      مخةس لليل النص األدبي وفهمه 

  و  عرضةها علةى ا ة اء واحملكمةني     ىواملنسةيى   والصن  األدبية    طف والعا  واملعاني
 .إلبداء الر ي ثندا وإقرا ها
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لكيم قائم  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمةني املتخصصةني    - 
 يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

مةن  سةاتاب املنةاهج    حمكمةا   سبع عشةرب   عره الىائم  يف صن تها املبدئي  على 
خ اء امليدان من املعلمني واملنجهني  وطلةب الباثةث    وطرق تد يس اللغ  العربي  ومن

يعة  عةن آ ائهةم اإلجيابية       رةا ( √)من هؤالء ا  اء إبداء الر ي  وللش بنضع عالمة   
من ثيث اتساق املها ال الفرعي  مع كل مها ب فرعي  مةن مهةا ال    ثنل قائم  مها ال

النص األدبي  ومناسب  كل مها ب من هال املها ال للطالب املعلمةني املتخصصةني   لليل 
يف اللغ  العربي   ومدى  همي  كل مها ب للطالب  وكةاا سةالم  الصةياغ  اللغنية  دةال      
املها ال  وطلب منهم مراعاب إضاف   و ثاف  و تعديل ما يرونه مناسبا ملزيد من ضةب    

 هال الىائم .

 لىائم  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه لةدى الطةالب املعلمةني      النان النس  -ب
 الىرى املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا 

للطةالب    ثساب النان النس  لىائمة  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       
بعض مها ال لليل    وثدد الباثث معيا ا الختيا املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي 

األدبي وفهمه دؤالء الطالب  وهي املها ال اليت ثظيت بنسب  اتفاق بني احملكمني النص 
  و  تعةديل  و بدى احملكمنن آ اءهم يف االختبةا    % 100إىل  % 80من  بنسب ترتاوح

بعض العبا ال يف ضنء تلش اآل اء  وخلص الباثث إىل إثدى وعشرين مهةا ب الامة    
 غ  العربي .للطالب املعلمني املتخصصني يف الل

 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه  -2

استهدف هاا االختبا  قيا  مها ال لليل الةنص األدبةي وفهمةه املناسةب  لةدى      
وكانت املهةا ال الةيت      الىرى امع   ا االطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

 يف ضنئها بناء هاا االختبا  هي كالتالي 
 

   وتضمن اكيباأللفاظ والرت - 

 اكتشاف معاني  لفاظ النص األدبي. -1

 تنظيف املعاجم اللغني  يف فهم األلفاظ. -2

 فهم إحياءال ودالالل  لفاظ النص األدبي. -3

 والضعف. السهنل  والصعنب   الىنبمتييز األلفاظ والرتاكيب من ثيث الرق  واجلزال    -4

 إظها  مدى مناسب  األلفاظ والرتاكيب مع بيئ  األديب. -5

 كا  واملعاني  وتشمل األف -ب

 تعيني الفكرب الرئيس  اليت يدو  ثندا النص. -1
 استنباط األفكا  اجلزئي  يف النص. -2
 استخراج الىيم املتضمن  يف النص. -3
 نىد  فكا  النص رنضنعي . -4
 العاطف   وتتضمن  -ج
 تعيني نن  العاطف  يف النص. -1
 لديد العاطف  يف النص األدبي من ثيث الااتي  والغ ي . -2
 فس  االنفعاالل النفسي  يف النص األدبي.ت -3
 تبيني مدى قد ب األديب على التعب  الصادق عن مشاعرل و ثاسيسه. -4
 الصن  األدبي   وتتضمن  -د
 استخراج الصن  األدبي  من النص األدبي. -1
 عرح مكننال تشكيل الصن  األدبي . -2
 متييز الصن  األدبي  من ثيث النضنح والغمنه والىنب والضعف. -3
 نيف الصن  األدبي  من ثيث كننها تشخيصي   و جتريدي .تص -4
 إظها  الدالالل واملعاني اليت تنثي بها الصن  األدبي . -5
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   وتضمن اكيباأللفاظ والرت - 

 اكتشاف معاني  لفاظ النص األدبي. -1

 تنظيف املعاجم اللغني  يف فهم األلفاظ. -2

 فهم إحياءال ودالالل  لفاظ النص األدبي. -3

 والضعف. السهنل  والصعنب   الىنبمتييز األلفاظ والرتاكيب من ثيث الرق  واجلزال    -4

 إظها  مدى مناسب  األلفاظ والرتاكيب مع بيئ  األديب. -5

 كا  واملعاني  وتشمل األف -ب

 تعيني الفكرب الرئيس  اليت يدو  ثندا النص. -1
 استنباط األفكا  اجلزئي  يف النص. -2
 استخراج الىيم املتضمن  يف النص. -3
 نىد  فكا  النص رنضنعي . -4
 العاطف   وتتضمن  -ج
 تعيني نن  العاطف  يف النص. -1
 لديد العاطف  يف النص األدبي من ثيث الااتي  والغ ي . -2
 فس  االنفعاالل النفسي  يف النص األدبي.ت -3
 تبيني مدى قد ب األديب على التعب  الصادق عن مشاعرل و ثاسيسه. -4
 الصن  األدبي   وتتضمن  -د
 استخراج الصن  األدبي  من النص األدبي. -1
 عرح مكننال تشكيل الصن  األدبي . -2
 متييز الصن  األدبي  من ثيث النضنح والغمنه والىنب والضعف. -3
 نيف الصن  األدبي  من ثيث كننها تشخيصي   و جتريدي .تص -4
 إظها  الدالالل واملعاني اليت تنثي بها الصن  األدبي . -5
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 املنسيىى  وتتضمن  -هة
 لديد منسيىى النص األدبي. -1
 تعرف مدى التناؤا بني املنسيىى والعاطف  يف النص. -2
 إبراا قيم  املنسيىى يف النص. -3

صن ته األولي   مبينا فيه اددف منه  والتعليمةال الةيت   قاا الباثث ببناء اختبا  يف 
جيب على الطالب املعلمني اتباعها لإلجاب  عنه إجاب  مننلجي   وقد  وعي عند بناء هةاا  

 االختبا  ما يأتي 
  ن تكنن النصنص األدبي  املضمن  يف االختبا  نصنًصا جديدب ن يسب  دم د استها. -
 الختبا  بني الشعر والنثر. ن تتنن  النصنص النا دب يف ا -
 ترتيًبا عشنائًيا. االختبا ي ترتيب البدائل  -

 الصدق والثبات:
  اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمهصدق  -1

باسةتخداا طريىة    اختبا  مها ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       ثساب صدق 
عن طري   (271  2012كما ياكر  بن عالا ) -االتساق )البناء( الداخلي؛ والاي يعتمد
  وقةد   إجةراء هةال ا طةنال     او بعادهلالختبا  معامالل اال تباط بني الد ج  الكلي  

 على النحن التالي 
 والد ج  الكلي  لهاختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه بني  بعاد ب سنن  معامل ا تباط (1جدول )

 وفهمه  اختبا  مها ال لليل النص األدبيالد ج  الكلي   البعد
 0,83 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,91 األفكا  واملعاني .2
 0,84 العاطف  .3
 0,87 الصن  األدبي  .4
 0,86 املنسيىى .5

بعضةها الةبعض   االختبا  اال تباط بني  بعاد قيم يظهر من اجلدول الساب   ن مجيع 
د من جه   وبينها وبني الد ج  الكلي  له من جه   خرى كانت مجيعها دالة  إثصةائيًا عنة   

لالختبةا   (  تا يش  إىل لى  املرثل  الثالث  من صدق االتساق الداخلي 0,01مستنى )
 ي .احلال

وما لى  من نتائج ع  هاا اإلجراء يش  إىل تنفر مؤعرال قني  تش  إىل صةدق  
يف قيا  ما ُوضع ألجله  تا يدفع حنن الثى  يف اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه 

 ع  الد اس  احلالي .استخدامه 
 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ثبال  -2

 لفا للثبةال؛ السةتخراج    -  ثساب ثبال االختبا  ع  استخداا معادل  كرونباخ
 ( يبني نتائج هاين اإلجراءين على النحن التالي 2واجلدول )  معامل  لفا للثبال

 ل النص األدبي وفهمه الختبا  مها ال لليمعامالل الثبال   (2جدول )

 معامل  لفا البعد
 0,86 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,86 األفكا  واملعاني .2
 0,92 العاطف  .3
 0,92 الصن  األدبي  .4
 0,88 املنسيىى .5

 0,87 الختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه الد ج  الكلي  

لة  عنةد   دول السةاب   ن مجيةع معةامالل الثبةال كانةت قنية   ودا      اجلويتبني من 
 لفةا    -(  وللش باسةتخداا معادلة  كرونبةاخ   0,70( لتياواها الىيم  )0,01مستنى )

الختبا  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي     وهاا مؤعر على تنفر مستنى مرتفع من الثبال 
 على حنن يدفع حنن مزيد من الثى  يف استخدامه يف البحث احلالي. وفهمه 

وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ   بناء برنامج تنمي  لليل النص األدبي
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  االعربي  اامع   ا الىرى ِب
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بعضةها الةبعض   االختبا  اال تباط بني  بعاد قيم يظهر من اجلدول الساب   ن مجيع 
د من جه   وبينها وبني الد ج  الكلي  له من جه   خرى كانت مجيعها دالة  إثصةائيًا عنة   

لالختبةا   (  تا يش  إىل لى  املرثل  الثالث  من صدق االتساق الداخلي 0,01مستنى )
 ي .احلال

وما لى  من نتائج ع  هاا اإلجراء يش  إىل تنفر مؤعرال قني  تش  إىل صةدق  
يف قيا  ما ُوضع ألجله  تا يدفع حنن الثى  يف اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه 

 ع  الد اس  احلالي .استخدامه 
 اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ثبال  -2

 لفا للثبةال؛ السةتخراج    -  ثساب ثبال االختبا  ع  استخداا معادل  كرونباخ
 ( يبني نتائج هاين اإلجراءين على النحن التالي 2واجلدول )  معامل  لفا للثبال

 ل النص األدبي وفهمه الختبا  مها ال لليمعامالل الثبال   (2جدول )

 معامل  لفا البعد
 0,86 األلفاظ والرتاكيب .1
 0,86 األفكا  واملعاني .2
 0,92 العاطف  .3
 0,92 الصن  األدبي  .4
 0,88 املنسيىى .5

 0,87 الختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه الد ج  الكلي  

لة  عنةد   دول السةاب   ن مجيةع معةامالل الثبةال كانةت قنية   ودا      اجلويتبني من 
 لفةا    -(  وللش باسةتخداا معادلة  كرونبةاخ   0,70( لتياواها الىيم  )0,01مستنى )

الختبا  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي     وهاا مؤعر على تنفر مستنى مرتفع من الثبال 
 على حنن يدفع حنن مزيد من الثى  يف استخدامه يف البحث احلالي. وفهمه 

وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ   بناء برنامج تنمي  لليل النص األدبي
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  االعربي  اامع   ا الىرى ِب
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يستهدف هاا ال نامج تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى   هدف ال نامج 
لعام  الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى  ولاا فإن األهداف ا

 اليت يسعى ال نامج لتحىيىها هي 

 .األلفاظ والرتاكيبمها ال لليل  على التالميا تد يب  -1

 .األفكا  واملعانيمها ال لليل  على التالميا تد يب  -2

 .العاطف  مها ال لليل على التالميا تد يب  -3

 .الصن  األدبي مها ال لليل  على التالميا تد يب  -4

 .املنسيىىيل مها ال لل على التالميا تد يب  -5

 سس بناء برنامج تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني  .ب
 ستخداا مدخل الطرائف األدبي  اِب املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى

لليةةل الةةنص األدبةةي وفهمةةه لةةدى الطةةالب املعلمةةني   يسةةتند برنةةامج مهةةا ال
 هي   امع   ا الىرى على  سساملتخصصني يف اللغ  العربي  ا

 ولليل احملتنى. رها ال لليل النص األدبي وفهمهما   التنصل إليه من قائم  نهائي   -
 األسا  النفسي  خصائص منن الطالب املعلمني وثاجاتهم النفسي . -
األسا  اللغني  طبيع  اللغ  العربي  بشكل عاا ومها ال لليل النص األدبي وفهمه  -

 بشكل خاص.
ألسا  الرتبةني  التنجهةال احلديثة  يف تةد يس اللغة  العربية  يف اختيةا  احملتةنى         ا -

 وتنظيمه واسرتاتيييال التد يس واسرتاتيييال التىنيم.

  ج. حمتنيال ال نامج
وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مهةا ال لليةل     األلفاظ والرتاكيبوثدب  -

 األلفاظ والرتاكيب.
وتهدف إىل تد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل        نياألفكا  واملعاوثدب  -

 األفكا  واملعاني.

 وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مها ال لليل العاطف .  العاطف وثدب  -
وتهةدف إىل تةد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل          األدبي  الصن  وثدب -

 الصن  األدبي .
 ب الطالب املعلمني على مها ال لليل املنسيىى.وتهدف إىل تد ي  املنسيىى وثدب -

تنمية  لليةل الةنص األدبةي     ال نامج الىائم على مدخل الطرائةف األدبية  ل   تطبي  (2)
 وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

اللغة   سةم  قيف املسةتنى السةاد    اختا  الباثث  منع  من طةالب   عين  الد اس    . 
 .يف جامع   ا الىرىبالكلي  اجلامعي  باجلمنا العربي  

قاا الباثث بالتطبي  الىبلي ألدوال الد اس  احلالية   ثيةث اختةا      التطبي  الىبلي  .ب
اللغة  العربية   وبلةغ عةدد     قسةم  يف املسةتنى السةاد    الباثث  منع  من طالب 
احلادي عشر مةن عةهر    ا الثالثاءو  للش ينطالبا(   30)الطالب يف التطبي  الىبلي 

 .ا2019سن  للعاعر من عهر  كتنبر املناف  هة  1441سن  اهلل احملرا 
  . التطبي  امليداني لل نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي ج

يةداني لل نةامج الىةائم علةى مةدخل الطرائةف األدبية  لتنمية            املية طباستمر الت
لدى الطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية      مها ال لليل النص األدبي وفهمه

ملدب مثاني   سابيع  بناقع حماضرب ملدب سةاعتني  سةبنعيا  وقةد بةد  التطبية  يةنا األثةد        
 .ا2019هة  املناف  للخامس عشر من  كتنبر 1441الساد  عشر من عهر احملرا لعاا 

 التصميم التيري   .د
جملمنعة  الناثةدب   لي  لى التصةميم التيةري   اعتمد الباثث يف الد اس  احلالي  ع

لنجند )ععب  واثدب فىة (  الىيا  الىبلي والبعدي  واختا  الباثث هاا التصميم  لال
 بالكلي  تد   املىر  املناسب لل نامج وهن مىر  "لليل النصنص األدبي ".
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 وتهدف إىل تد يب الطالب املعلمني على مها ال لليل العاطف .  العاطف وثدب  -
وتهةدف إىل تةد يب الطةالب املعلمةني علةى مهةا ال لليةل          األدبي  الصن  وثدب -

 الصن  األدبي .
 ب الطالب املعلمني على مها ال لليل املنسيىى.وتهدف إىل تد ي  املنسيىى وثدب -

تنمية  لليةل الةنص األدبةي     ال نامج الىائم على مدخل الطرائةف األدبية  ل   تطبي  (2)
 وفهمه لدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى 

اللغة   سةم  قيف املسةتنى السةاد    اختا  الباثث  منع  من طةالب   عين  الد اس    . 
 .يف جامع   ا الىرىبالكلي  اجلامعي  باجلمنا العربي  

قاا الباثث بالتطبي  الىبلي ألدوال الد اس  احلالية   ثيةث اختةا      التطبي  الىبلي  .ب
اللغة  العربية   وبلةغ عةدد     قسةم  يف املسةتنى السةاد    الباثث  منع  من طالب 
احلادي عشر مةن عةهر    ا الثالثاءو  للش ينطالبا(   30)الطالب يف التطبي  الىبلي 

 .ا2019سن  للعاعر من عهر  كتنبر املناف  هة  1441سن  اهلل احملرا 
  . التطبي  امليداني لل نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي ج

يةداني لل نةامج الىةائم علةى مةدخل الطرائةف األدبية  لتنمية            املية طباستمر الت
لدى الطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية      مها ال لليل النص األدبي وفهمه

ملدب مثاني   سابيع  بناقع حماضرب ملدب سةاعتني  سةبنعيا  وقةد بةد  التطبية  يةنا األثةد        
 .ا2019هة  املناف  للخامس عشر من  كتنبر 1441الساد  عشر من عهر احملرا لعاا 

 التصميم التيري   .د
جملمنعة  الناثةدب   لي  لى التصةميم التيةري   اعتمد الباثث يف الد اس  احلالي  ع

لنجند )ععب  واثدب فىة (  الىيا  الىبلي والبعدي  واختا  الباثث هاا التصميم  لال
 بالكلي  تد   املىر  املناسب لل نامج وهن مىر  "لليل النصنص األدبي ".
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 نتائج الد اس   - ابعا

ني املتخصصةني يف اللغة    بعد تطبي  مدخل الطرائف األدبي  على الطةالب املعلمة  
العربي  اامع   ا الىرى  وتطبي  اختبا  مها ال لليل النص األدبي وفهمه قبليا وبعةديا  

 على عين  الد اس   وللش للتحى  من فره الد اس  كما يلي 

مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه ككل لدى  فاعلي ( 1)
 املعلمني الطالب 

 ى  الباثث من صح  الفره األول للد اس  احلالية  الةاي نصةه  نةه "تنجةد     لتح
متنسطي د جال التطبي  الىبلي  بني (α≥0.05عند مستنى )فروق لال دالل  إثصائي  

لليل النص األدبي وفهمه ككل لصةاحل التطبية  البعةدي"      والبعدي يف اختبا   مها ال
تني  مستعينا دحزمة  ال نةامج اإلثصةائي    الباثث دحساب قيم  )ل( جملمنعتني مرتبط قاا

SPSSللش    واجلدول التالي ينضح 

متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي   للفرق بني (نتائج اختبا  )ل( 3جدول  قم )
 مها ال لليل النص األدبي وفهمه ككلالختبا  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( )ل( قيم  االحنراف املعيا ي املتنس  احلسابي العدد  التطبي
 0,764 4,91 البعدي 0,91 18,382 1,18 2,6 30 الىبلي

كما قاا الباثث دحساب مربع إيتا؛ لىيا  ثيم التأث  لل نامج من خالل املعادل  
 (339  2010وصادق   التالي  ) بن ثطب 

 =  ( η) مربع إيتا

عنةد مسةتنى    من خالل اجلدول الساب  يتضح وجند فروق لال دالل  إثصةائي  
(α≥0.05) الىبلي والبعدي الختبا  مها ال  بني متنسطي د جال الطالب يف التطبيىني

(  0,91لليل النص األدبي وفهمه ككل لصاحل التطبي  البعدي  وبلةغ ثيةم التةأث  )   
 .دل على فاعلي  ال نامج الىائم على مدخل الطرائف األدبي معامل تأث  مرتفع ي وهن

فاعلي  مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الطةالب    ( 2)
املها ال الفرعية  لتحليةل    املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف

  النص األدبي وفهمه

للد اس  احلالي  والاي نصةه "تنجةد فةروق لال     الثانيللتحى  من صح  الفره 
د جال التطبي  الىبلةي والبعةدي    بني متنسطي (α≥0.05عند مستنى ) دالل  إثصائي 

جملمنعتني مةرتبطتني    (قيم  )ل يف مها ال لصاحل التطبي  البعدي"  قاا الباثث دحساب
 ش مستعينا بال نامج اإلثصائي الساب  لكرل  وينضح اجلدول التالي لل

 متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني  للفرق بني (نتائج اختبا  )ل(  4جدول  قم )
 30ن=يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي ملها ال 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( قيم  )ل( االحنراف املتنس  التطبي  البعد

 األلفاظ والرتاكيب
 0,73 5,64 البعدي 0,92 18,537 1,2 2,7 الىبلي

 األفكا  واملعاني
 0,74 5,14 البعدي 0,91 18,363 1,3 2,6 الىبلي

 العاطف 
 0,76 4,26 البعدي 0,86 17,971 0,7 2,1 الىبلي

 الصن  األدبي 
 0,75 5,04 البعدي 0,92 17,357 1,4 2,9 الىبلي

 املنسيىى
 0,84 4,47 البعدي 0,94 19,682 1,3 2,7 الىبلي

 ما يلي يتضح ( 4من خالل اجلدول  قم )
 ( بةني متنسةطي د جةال   0,05وجند فروق لال دالل  إثصائي  عند مسةتنى ) 

مةا   معامةل التةأث  لل نةامج    وتراوح  ثيث للمها ال الفرعي التطبيىني الىبلي والبعدي 
اعلية  ال نةامج يف   ن الباثةث لف ئتأث  مرتفع يطمة  وهن معامل (0,94و)  (0,86) بني

 لليل النص األدبي وفهمه. تنمي  مها ال
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فاعلي  مدخل الطرائف األدبي  تنمي  مها ال لليل النص األدبةي وفهمةه الطةالب    ( 2)
املها ال الفرعية  لتحليةل    املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف

  النص األدبي وفهمه

للد اس  احلالي  والاي نصةه "تنجةد فةروق لال     الثانيللتحى  من صح  الفره 
د جال التطبي  الىبلةي والبعةدي    بني متنسطي (α≥0.05عند مستنى ) دالل  إثصائي 

جملمنعتني مةرتبطتني    (قيم  )ل يف مها ال لصاحل التطبي  البعدي"  قاا الباثث دحساب
 ش مستعينا بال نامج اإلثصائي الساب  لكرل  وينضح اجلدول التالي لل

 متنسطي د جال الطالب املعلمني املتخصصني  للفرق بني (نتائج اختبا  )ل(  4جدول  قم )
 30ن=يف اللغ  العربي  اامع   ا الىرى يف التطبيىي الىبلي والبعدي ملها ال 

 ثيم التأث  )مربع إيتا( قيم  )ل( االحنراف املتنس  التطبي  البعد

 األلفاظ والرتاكيب
 0,73 5,64 البعدي 0,92 18,537 1,2 2,7 الىبلي

 األفكا  واملعاني
 0,74 5,14 البعدي 0,91 18,363 1,3 2,6 الىبلي

 العاطف 
 0,76 4,26 البعدي 0,86 17,971 0,7 2,1 الىبلي

 الصن  األدبي 
 0,75 5,04 البعدي 0,92 17,357 1,4 2,9 الىبلي

 املنسيىى
 0,84 4,47 البعدي 0,94 19,682 1,3 2,7 الىبلي

 ما يلي يتضح ( 4من خالل اجلدول  قم )
 ( بةني متنسةطي د جةال   0,05وجند فروق لال دالل  إثصائي  عند مسةتنى ) 

مةا   معامةل التةأث  لل نةامج    وتراوح  ثيث للمها ال الفرعي التطبيىني الىبلي والبعدي 
اعلية  ال نةامج يف   ن الباثةث لف ئتأث  مرتفع يطمة  وهن معامل (0,94و)  (0,86) بني

 لليل النص األدبي وفهمه. تنمي  مها ال
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 مناقشة النتائج:

 عا ل نتائج الد اس  إىل التأث  اإلجيابي لل نامج الىائم على الطرائف األدبية  يف  
تنمي  مها ال الطالب املعلمةني املتخصصةني يف اللغة  العربية  يف لليةل الةنص األدبةي        

ال  إثصةائيا بةني التطبةيىني الىبلةي والبعةدي الختبةا        وفهمه  من خالل وجند فروق د
مها ال لليل النص األدبي وفهمه لصاحل التطبي  البعدي  وكالش مةن خةالل وجةند    

 فروق دال  إثصائيا بني التطبيىني البعدي والىبلي لألداء لصاحل التطبي  البعدي.
 اا اجملال ومنها تتف  هال النتائج مع ما تنصلت إليه بعض الد اسال السابى  يف ه

ىرتثة  قائمة  علةى    والةيت  عةا ل إىل فعالية  إسةرتاتييي  م    ( 2018د اس  عبا  )  -1
 .املفاهيم الصرفي يف إكساب مدخل الطرائف 

 ن الطرائةف الرقمية    واليت  عا ل إىل ( Liu, et al., 2018د اس  لين وآخرون )  -2
ثصيلتهم اللغنية    ادبواي ساهمت يف ايادب دافعي  الطالب حنن تعلم اللغ  اإليليزي 

 اللغني. هموإبداع
إىل لسةن مسةتنى اكتسةاب    والةيت  عةا ل   ( Mutonyi, 2016د اس  منتةنني )   -3

املفاهيم العلمي  لةدى الطةالب نتيية  اسةتخداا الىصةص واألمثةال والطرائةف يف        
 .التد يس

مىرتث  قائم  على مدخل  إسرتاتييي فاعلي   واليت  عا ل إىل( 2015د اس   دد )  -4
 .ائف األدبي  يف تنمي  مها ال التعب  اإلبداعي لدى طالب املرثل  الثانني الطر

ىرتث  قائم  على تد يس مفاعلي  وثدب  واليت  عا ل إىل( 2015د اس  ينسف )  -5
تنمي  بعض مها ال األداء  يف -الىناعد النحني  باستخداا مدخل الطرائف األدبي 

 ي .اللغني الشفهي لدى تالميا املرثل  االبتدائ
تنظيف الطرائف واليت  عا ل إىل األثر اإلجيابي الدال ل( 2015د اس  اجملدالوي )  -6

 تالميا. المبحث اللغ  العربي  لدى  يفتنمي  مها ال التناصل الشفني  يفاألدبي  

ويرى الباثث  ن التأث  اإلجيابي لل نامج املىرتح يف ضنء مدخل الطرائف األدبي  
 يرجع لألسباب التالي  

يتميز به ال نامج املىرتح من لديد واضح وإجرائي  طةنال ومراثةل التةد يس     ما -
واختيا  اسرتاتيييال تد يس ثديث  تناسب الطرائف األدبي  ومها ال لليةل الةنص   

 األدبي وفهمه.
النعاء الاي قدمت من خالله املعلنمال واحلىائ  هن وعاء  دبي جالب لالنتبال مةث    -

 للدهش .
ال اليت انبثىت عنها الطرائف األدبي  وما ثىىته من منن لغةني جيةد    طبيع  املنضنع -

 كان بسبب التفاعل الاي عزال مينل واجتال الطالب املعلمني.
 مراعاب الفروق الفردي  بني الطالب املعلمني  ثناء تطبي  ال نامج. -
تىسيم الطةالب املعلمةني إىل  منعةال تعةاوني  تةا  ثةرى  وح التعةاون واملنافسة           -

 اإلجيابي  بني اجملمنعال.
  ب  ال نامج وحمتنال رناقف احلياب الينمي  بشكل مستمر. -
دمج بعض  نشط  التد يس املمتةع واملةرح يف التةد يس  تةا  سةهم يف ايةادب دافعية          -

 الطالب املعلمني والتفاعل بينهم وبني  ستال املىر .
املعلم  ثنةاء التةد يس  تةا     استخداا اسرتاتيييال التعزيز املعنني واملادي الاي قدمه -

 عمل على استمرا  تىدا الطالب املعلمني يف عملي  التعلم.
استخداا اسرتاتيييال و دوال تىنيم بةديل و صةيل وجتنةب اسةرتاتيييال التىةنيم       -

 التىليدي اليت تهتم بالىيا  واحلفظ.
 د يس.تركيز ال نامج على عملي  التعلم وجعله بؤ ب االهتماا وليس على عملي  الت -

 خامسا توصيات الدراسة:
 يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي . إعادب النظر يف  هداف تد يس اللغ  العربي   -1

 .يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي إعادب النظر يف حمتنى مناهج اللغ  العربي    -2
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ويرى الباثث  ن التأث  اإلجيابي لل نامج املىرتح يف ضنء مدخل الطرائف األدبي  
 يرجع لألسباب التالي  

يتميز به ال نامج املىرتح من لديد واضح وإجرائي  طةنال ومراثةل التةد يس     ما -
واختيا  اسرتاتيييال تد يس ثديث  تناسب الطرائف األدبي  ومها ال لليةل الةنص   

 األدبي وفهمه.
النعاء الاي قدمت من خالله املعلنمال واحلىائ  هن وعاء  دبي جالب لالنتبال مةث    -

 للدهش .
ال اليت انبثىت عنها الطرائف األدبي  وما ثىىته من منن لغةني جيةد    طبيع  املنضنع -

 كان بسبب التفاعل الاي عزال مينل واجتال الطالب املعلمني.
 مراعاب الفروق الفردي  بني الطالب املعلمني  ثناء تطبي  ال نامج. -
تىسيم الطةالب املعلمةني إىل  منعةال تعةاوني  تةا  ثةرى  وح التعةاون واملنافسة           -

 اإلجيابي  بني اجملمنعال.
  ب  ال نامج وحمتنال رناقف احلياب الينمي  بشكل مستمر. -
دمج بعض  نشط  التد يس املمتةع واملةرح يف التةد يس  تةا  سةهم يف ايةادب دافعية          -

 الطالب املعلمني والتفاعل بينهم وبني  ستال املىر .
املعلم  ثنةاء التةد يس  تةا     استخداا اسرتاتيييال التعزيز املعنني واملادي الاي قدمه -

 عمل على استمرا  تىدا الطالب املعلمني يف عملي  التعلم.
استخداا اسرتاتيييال و دوال تىنيم بةديل و صةيل وجتنةب اسةرتاتيييال التىةنيم       -

 التىليدي اليت تهتم بالىيا  واحلفظ.
 د يس.تركيز ال نامج على عملي  التعلم وجعله بؤ ب االهتماا وليس على عملي  الت -

 خامسا توصيات الدراسة:
 يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي . إعادب النظر يف  هداف تد يس اللغ  العربي   -1

 .يف  قساا اللغ  العربي  اجلامعي إعادب النظر يف حمتنى مناهج اللغ  العربي    -2
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 يف  قساا اللغ  العربية  اجلامعية    االهتماا بتنمي  مها ال لليل النص األدبي وفهمه  -3
 ا دا من تأث  على تنمي  املناهب اللغني  ومناجه  صعنبال التعلم اللغني .مل

بناء برامج إثرائي  لغني  للطالب املعلمني املتخصصةني يف اللغة  العربية  مةن خةالل        -4
 تنظيف الطرائف األدبي  يف تلش ال امج.

نق  منضةنعال مشة  يف  قساا اللغ  العربية  باجلامعةال   تضمني حمتنى اللغ  العربي    -5
 تث  اهتماا الطالب املعلمني وتنمي مها ال لليل النص األدبي وفهمه لديهم.

االستفادب من ال نامج يف تطنير اسرتاتيييال تد يس ثديث  تسهم يف تنمي  مها ال   -6
 لليل النص األدبي وفهمه لدى الطالب املعلمني.

حمةن ا لتنمية     الرتكيز على مينل واهتمامال واثتياجال الطالب املعلمني وجعلةها   -7
 مها ال لليل النص األدبي وفهمه لديهم.

علةى مهةا ال لليةل الةنص      برامج تد يبي تضمني برامج إعداد معلم اللغ  العربي    -8
 األدبي وفهمه.

 مقرتحات الدراسة: -سادسا
  يف ضنء نتائج الد اس  وتنصياتها السابى  ميكن طرح املشروعال البحثي  اآلتي 

الطرائف األدبي  املسةتخدا يف لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       دخلملد اس  تشخيصي   -
 املختلف . لدى طالب املراثل الد اسي 

تنمي  مها ال لليل الةنص األدبةي   فاعلي  برنامج قائم على مدخل الطرائف األدبي  ل -
 املراثل الد اسي  املختلف . وفهمه لدى طالب

لةدى   التاوق األدبةي   مها ال لتنمي مدخل الطرائف األدبي قائم على برنامج فاعلي   -
 طالب املراثل الد اسي .

لتنمي  مهةا ال لليةل الةنص األدبةي وفهمةه       بصنل عالالتفك   إسرتاتييي فاعلي   -
 الىرى.امع   ا الدى الطالب املعلمني املتخصصني يف اللغ  العربي  

ية  لتنمية    برنامج تد ي  ملعلمي اللغ  العربي  قائم على مةدخل الطرائةف األدب  فاعلي   -
 .تحليل النص األدبي وتاوقهب املها ال التد يسي  املتعلى 

 قائمة املراجع:

  واًل  املراجع العربي  
 ( معيم مصطلحال ومفاهيم التعليم والتعلم. الىاهرب  عان الكتب.2009إبراهيم   دي عزيز. ) -

. الىةاهرب   صةائي اإلث(. مناهج البحث وطرق التحليةل  2010وصادق  آمال. ) فؤاد؛ بن ثطب   -
 مكتب  األيلن املصري .

(. فاعلي  التد يس الىائم على لليل ا طاب فى تنمية   2019اايد  عبدالسالا  اي   عنان. )  بن -
مها ال لليل النصنص فى املرثل  الثانني  األدبي .  سال  دكتن ال  جامع  دميةاط. كلية  الرتبية .    

 قسم املناهج وطرق التد يس. 
 (. مدخل التد يس من خالل الطرائف. متنافر على 2010ند ) بن ل،  حمم -

http://kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/402202 
 2019/ 12/ 13تا يخ النصنل  -

فسةةي  والرتبنيةة . دا  النشةةر (. منةةاهج البحةةث يف العلةةنا الن2011 بةةن عةةالا   جةةاء حممةةند. ) -
 لليامعال  الىاهرب.

(. فاعلي  اسرتاتييي  مىرتث  قائم  علةى مةدخل الطرائةف    2015 دد   سام  عبد الردن حممد. ) -
األدبي  يف تنمي  مها ال التعةب  الكتةابي اإلبةداعي لةدى طةالب الصةف األول الثةانني.  سةال         

  (. جامع  الىاهرب. كلي  الد اسال العليا للرتبي .ماجست . املناهج وطرق التد يس )اللغ  العربي
(  دب االطفال قراءال نظري  ومنالج تطبيىي . عّمان  دا  املسة ب  2005 دد  مس  عبدالنهاب ) -

 للنشر والتنايع.
التعاونية    االسةرتاتييي  مىرتث  قائم  على مةدخل الىةراءب    إسرتاتييي (. 2013حممد  دد ) ادد  -

د اسةال يف املنةاهج وطةرق التةد يس      لىراءب الناقدب لدى طالب املرثل  الثانني .لتنمي  مها ال ا
 .152 - 114(  ص 2013  ينلين )196تصد ها كلي  الرتبي  جامع  عني مشس.   

تنمي  مها ال  (. فعالي  برنامج مىرتح قائم على األسلنبي  يف2016عهاب  دد. ) ي  قصا فاجي -
كلية    -رثل  اإلعدادي  بالعراق.  سال  دكتةن ال  جامعة  املنصةن ب    لدى طالب امل األدبيالتحليل 
 املناهج وطرق التد يس. -الرتبي  

(. معيةم املصةطلحال الرتبنية   الرتبية      2015باهي  مصطفى ثسني  واألاهري  منةى  دةد. )   -
 العام  والرتبي  ا اص . الىاهرب  مكتب  األيلن املصري .
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 قائمة املراجع:

  واًل  املراجع العربي  
 ( معيم مصطلحال ومفاهيم التعليم والتعلم. الىاهرب  عان الكتب.2009إبراهيم   دي عزيز. ) -

. الىةاهرب   صةائي اإلث(. مناهج البحث وطرق التحليةل  2010وصادق  آمال. ) فؤاد؛ بن ثطب   -
 مكتب  األيلن املصري .

(. فاعلي  التد يس الىائم على لليل ا طاب فى تنمية   2019اايد  عبدالسالا  اي   عنان. )  بن -
مها ال لليل النصنص فى املرثل  الثانني  األدبي .  سال  دكتن ال  جامع  دميةاط. كلية  الرتبية .    

 قسم املناهج وطرق التد يس. 
 (. مدخل التد يس من خالل الطرائف. متنافر على 2010ند ) بن ل،  حمم -

http://kenanaonline.com/users/maiwagieh/posts/402202 
 2019/ 12/ 13تا يخ النصنل  -

فسةةي  والرتبنيةة . دا  النشةةر (. منةةاهج البحةةث يف العلةةنا الن2011 بةةن عةةالا   جةةاء حممةةند. ) -
 لليامعال  الىاهرب.

(. فاعلي  اسرتاتييي  مىرتث  قائم  علةى مةدخل الطرائةف    2015 دد   سام  عبد الردن حممد. ) -
األدبي  يف تنمي  مها ال التعةب  الكتةابي اإلبةداعي لةدى طةالب الصةف األول الثةانني.  سةال         

  (. جامع  الىاهرب. كلي  الد اسال العليا للرتبي .ماجست . املناهج وطرق التد يس )اللغ  العربي
(  دب االطفال قراءال نظري  ومنالج تطبيىي . عّمان  دا  املسة ب  2005 دد  مس  عبدالنهاب ) -

 للنشر والتنايع.
التعاونية    االسةرتاتييي  مىرتث  قائم  على مةدخل الىةراءب    إسرتاتييي (. 2013حممد  دد ) ادد  -

د اسةال يف املنةاهج وطةرق التةد يس      لىراءب الناقدب لدى طالب املرثل  الثانني .لتنمي  مها ال ا
 .152 - 114(  ص 2013  ينلين )196تصد ها كلي  الرتبي  جامع  عني مشس.   

تنمي  مها ال  (. فعالي  برنامج مىرتح قائم على األسلنبي  يف2016عهاب  دد. ) ي  قصا فاجي -
كلية    -رثل  اإلعدادي  بالعراق.  سال  دكتةن ال  جامعة  املنصةن ب    لدى طالب امل األدبيالتحليل 
 املناهج وطرق التد يس. -الرتبي  

(. معيةم املصةطلحال الرتبنية   الرتبية      2015باهي  مصطفى ثسني  واألاهري  منةى  دةد. )   -
 العام  والرتبي  ا اص . الىاهرب  مكتب  األيلن املصري .
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  الىةةاهرب  دا  7ائةةف العلميةة  مةةدخل لتةةد يس العلةةنا. ط(. الطر2008الةةدمرداش  صةة ي. ) -
 املعا ف.

(. مستنى متكن معلمي اللغ  العربي  من  سةاليب تنمية    2014عبدالعزيز عبداهلل  دد ) الزهراني  -
مها ال لليل النصنص األدبي  لدى طالب الصف الثالث الثانني   سال  ماجست   كلي  الرتبي   

 جامع   ا الىرى.

  الىاهرب  مكتب  النهضة   2(. طرق تد يس اللغ  العربي  والرتبي  الديني . ط2002حممند. )السيد   -
 املصري .

(. استخداا الىراءب التفاعلي  يف تنمي  مها ال فهم النصنص الدبية    سةال    2015سليمان  هب  ) -
 ماجست   ختصص مناهج وطرق تد يس اللغ  العربي   كلي  الرتبي   جامع  عني مشس.

  الىةاهرب  الةدا  املصةري     7ط  .(. تعليم اللغ  العربي  بني النظري  والتطبي 2004ات   ثسن )عح -
 اللبناني .

(. معيم املصطلحال الرتبني  والنفسةي . الىةاهرب  الةدا     2003  ثسن  والنيا   اينب. )عحات  -
 املصري  اللبناني .

   الرياه  مكتب  الرعد.4ط(. فصنل يف تد يس اللغ  العربي   2004) ا ليف   ثسن جعفر -

الىةاهرب  دا  الفكةر    ا.(. املها ال اللغني   مستنياتها وتد يسها وصةعنبته 2004طعيمه   عدي ) -
 العربي.

(. فعالية  اسةرتاتييي  مىرتثة  قائمة  علةى مةدخل       2018عبا   حممد بهاء ثنفي حممند حممةد )  -
  ص ص  2  ج61   ن الرتبية  الطرائف يف تنمي  املفاهيم الصرفي  وبعةض مهةا ال الةتفك . عةا    

181 - 191. 
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