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 البخحملدص 

نموذج تدريسي قائم عمى نظريات القراءة في النقد األدبي لتنمية إلى بناء  ىدف البحث        
ا في والقراءة التأممية لدى طبلب المرحمة الثانوية الفائقين دراسيً ميارات القراءة التفسيرية 

ات القراءة التفسيرية وما تتضمنو من : المدارس الحكومية، وقياس فاعميتو في تنمية ميار 
الكممات ، وميارات تفسيرية ألفكار والعبلقة بينيا، وميارات تفسيرية معاني ميارات تفسيرية ل

وما تتضمنو من : ميارات تأممية تقويمية ، وكذلك فاعميتو في تنمية ميارات القراءة التأممية 
في:  البحثوتحددت مشكمة تقويمية، استكشافية، وميارات تأممية ترابطية ، وميارات تأممية 

ا في المرحمة الطبلب الفائقين دراسيً  التأممية لدىضعف ميارات القراءة التفسيرية والقراءة 
بدراسة النص  ُتعنىا بتمك التوجيات الحديثة التي ا وتدريسً الثانوية، واالفتقار إلى االىتمام تخطيطً 

 .وفيمو وتحميمو وتفسيره وتأممو واإلضافة إليو
 :صت فيعدًدا من الخطوات واإلجراءات لحميا، تمخّ د البحث ولمتصدي ليذه المشكمة حد       

نموذج تدريسي قائم عمى نظريات القراءة ، وبناء ية والتأمميةالتفسير  نوعي القراءةتحديد ميارات 
في ميارات القراءة ، ثم بناء اختبار تحديد إجراءاتو التدريسية تفصيبلفي النقد األدبي، و 

، ا النموذجدليل لممعمم لتنفيذ ىذ بناء، ثم التفسيرية، وبناء مقياس لميارات القراءة التأممية
، ومقارنة  اج وتطبيق أدوات البحث قبميا وبعدي، وتدريس النموذيقلمتطب مجموعة البحثواختيار 

 النتائج واستخراج أىم مبلحظات التطبيق ، فضبًل عن وضع عدد من التوصيات والمقترحات .
المقترح  يلمنموذج التدريسإلى مجموعة من النتائج، أىميا: وجود فاعمية البحث  وتوصل      

يناك فاعمية كبيرة في ميارات ف ،التفسيرية والتأممية من القراءةىذين النوعين ميارات  في تنمية
 في الميارات التقويمية ةتفسير المعاني واألفكار والعبلقة بينيا، بينما كان ىناك فاعمية مقبول

ا في جوانبيا المتعمقة ا ممموسً ، وأما القراءة التأممية فكان ىناك تقدمً لمقراءة التفسيرية ككل
. ثم قويم، بينما كانت الفاعمية مقبولة في ميارات القراءة الترابطية التأمميةباالستكشاف والت

بناء برامج تستند إلى نظريات القراءة في النقد بعدد من المقترحات البحثية، منيا:  ى البحثأوص
تستند إلى ىذه إستراتيجية  األدبي لتنمية ميارات القراءة الناقدة والفيم القرائي، وكذا بناء 

   ريات في تنمية ميارات النقد األدبي .النظ

 –القراءة التأممية  –القراءة التفسيرية  –القراءة في النقد األدبينظريات الكممات المفتاحية: 
  الفائقين دراسيا .
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A teaching model based on reading theories in literary criticism to 

develop interpretive and contemplative reading skills among high 

achieving secondary school students in public schools. 

Sayed Ragab Mohamed Ibrahim 

Assistant professor of curriculum and instruction, 

 Faculty of Education, Ain Shams University 

The aim of the research is to build a teaching model based on reading 

theories in literary criticism to develop the interpretative reading and 

contemplative reading skills of high achieving secondary school students 

studying in public schools, and to measure its effectiveness in developing 

interpretive and contemplative reading skills. Interpretive reading skills 

included the interpretive skills of the meanings of words, the interpretive skills 

of ideas and the relationship between them. Contemplative reading skills 

included exploratory contemplative reading skills, relational contemplative 

reading skills, and evaluative contemplative reading skills. 

To address this problem, the researcher identified a number of steps and 

procedures to solve it, which were summarized in: identifying the interpretive 

and contemplative reading skills, building a teaching model based on reading 

theories in literary criticism, defining its teaching procedures in detail, then 

building a test in interpretive reading skills, and building a scale for 

contemplative reading skills. Then, building a teacher's guide to implement this 

model, choosing the search group for the application, teaching the model and 

applying search tools before and after, comparing results and extracting the 

most important application notes, as well as developing a number of 

recommendations and proposals. 

The research revealed that the proposed teaching model was effective in 

developing the skills of interpretive and contemplative reading.  Regarding 

interpretive reading, there was a great effectiveness in the skills of interpreting 

meanings and ideas and the relationship between them, while there was an 

acceptable effectiveness in the evaluation skills. As for contemplative reading, 

there was tangible progress in its aspects related to exploration and evaluation, 

while effectiveness was acceptable in relational reading skills. A number of 

recommendations and proposals for further research were suggested.  

Key words: Reading Theories in Literary Criticism - Interpretive Reading - 

Contemplative Reading – High archivers. 
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 أّال: املكدم٘. 

تحصيل في  رئيس تعد القراءة إحدى الميارات المغوية الميمة التي تسيم بشكل         
ساعده ، كما تزوده باألفكار واأللفاظ والتراكيب المغوية التي تالمعارف والمعمومات لدى القارئ

وبيئة  ، فالقراءة مجالٌ لتنمية التفكير ةً رئيس  عن كونيا أداةً ، فضبًل عمى إنتاج المغة وممارستيا
،  وتأملٍ  ونقدٍ  وتحميلٍ  واستنباطٍ  محفزة، تسيم في تنمية ميارات تفكيرية عديدة من استنتاجٍ 

وتوظيفيا بشكل عام في فيًما وتفسيًرا وتحميبًل وتذوًقا ونقًدا المغوية غية معايشة النص بُ 
 .مواقف تواصمية حقيقية

، ومن مستويات الميمةلتفسيرية والقراءة التأممية من أنواع القراءة وتعتبر القراءة ا       
الفيم القرائي التي يتعين عمى الطالب التمكن منيا وتحقيقيا في أثناء دراستو لمنص القرائي 

تساعد  عممياتيتضمن ىذان النوعان من القراءة  ؛ حيث(Reis, 2004,p 317)  وفيمو
 ،تفسيٍر لمكممات والمعاني، وتحميٍل لآلراء واألفكار :من الطالب عمى تحقيق ميارات عدة

 جديدةالفكار األتصورات و لم ووضعٍ  ،، واستخبلٍص لما وراء السطوروقراءٍة لما بين السطور
في مساعدة الطالب  ىذين النوعين من القراءة عن أىمية تضيف لمنص وتثريو، فضبًل  التي

 إلى فيم النص وتفسيره ؛ وصوالً واألفكار والتميز بين المعمومات عمى الربط بين المعاني
 ( 131، 0217)محمود الناقة ،  وتحميمو
ا في المرحمة ئقين دراسيً بخاصة لدى الطبلب الفا ىذين النوعين من القراءةاد أىمية دوتز       
ىؤالء الطبلب  أو مستويات القراءة التي تتناسب وطبيعة تفكيرنواع األ ا من مَ ، فيُ الثانوية

 عن كونيما من أىم أنواع القراءة ، فضبًل العقمية والتحصيمية والذىنية وقدراتيم وخصائصيم
، لدى ىؤالء الطبلب والتأمل وحل المشكبلت التي تخاطب ميارات التفكير واستقبللية الفيم

 .مةاألمر الذي يجعل ىاتين الميارتين من الميارات األكثر ارتباطا بفئة الفائقين بعا
الطالب الفائق عمى االنتقال من الطريقة العشوائية في دراسة  تساعد القراءة التفسيريةف      

، وبعض تفاصيمو إلى إيجابية الدراسة والتناول والفيمالنص وفيمو والتقاط فكرتو المحورية 
، تنتاج المضامين والقيم بشكٍل صحيحٍ واس جاه تحميل مكونات النص وتفسير تراكيبو،فينحو ت
) ميدي سعيد  ىا وتحميميا فيًما واستيعاًبا عن تنظيم المعمومات والمقارنة بينيا وتفسير فضبًل 
، دراسة النص إلى المرحمة التأممية( ثم يتنقل الطالب من المرحمة التفسيرية ل 13، 0212، 

ىذا النوع من القراءة في نمو استقبللية الطالب في تكوين اآلراء واستخبلص  حيث يسيم
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ا وربطيا ألسئمة باستمرار حول معمومات النص داخميً طرح اعن  ، فضبًل رؤى واألفكار الجديدال
، وتكون عبلقات وتوقعات تزيد من فيم النص جديدٍ  ؛ لموصول إلى أفكارٍ ا بالمجتمعخارجيً 

 ( .02، 0212جديدة بين مكونات النص وأبنيتو المغوية ) عبلء سعودي، 
مطالب واستقبلليتو في دراسة النص ل القراءة التفسيرية والتأمميةنوعي  ونظًرا ألىمية      

بداء ا عمال عمميات لرأي في أفكاره ومعانيو ومضامينووفيمو وتفسيره وتأممو ونقده، وا  ، وا 
، فإن تنمية والتأمل واإلضافة من حيث التفسيرا ا واتساعً لفيم أكثر عمقً  االعقل والتفكير تحقيقً 

وتنمية مياراتيما يتطمب التوجو نحو االستناد إلى دراسة بعض  ءةىذين النوعين من القرا
في  تفردهبالقارئ في المقام األول وترتكز إلى ذاتيتو و الحديثة والنظريات التي تيتم  االتجاىات

ثم  ،أوالً الفيم واالستيعاب، كما تيتم بدراسة النص من زوايا متعددة تحقق ميارات التفسير 
بداء الرأي  ، ما يعرف بنظريات التوجيات التي يمكن أن تحقق ىذا ، ومن ىذهاثانيً التأمل وا 

في  القراءة في النقد األدبي ، تمك النظريات التي تنطمق من ذاتية القارئ واستقبلليو رأيو
 .  الحكم عمى النص وتقييمو واإلضافة إليو

ن دراسة  ع، فضبًل نصلفاظ والتراكيب والجمل داخل الترتكز ىذه النظريات إلى دراسة األ و      
، وتقييم النص والحكم لمعاني والمضامين والقيم الشائعة؛ بغية تحديد ااألساليب والبناء المغوي

ا لمطالب في أثناء لتتيح تنوعً  األدبيعمى مكوناتو؛ ومن ثم تنوعت نظريات القراءة في النقد 
غية فيمو وتفسيره وتحميمو وتأممو، فيناك: النظرية التفسيرية، والنظرية ؛ بدراستو لمنص

الذاتية القصدية، ونظرية التقبل، ونظرية ببلغيات القراءة، والنظريات العبلماتية اإلشارية، 
تيدف دراسة من النظريات التي تس غيرىا. و والنظرية الشعرية، والنظرية المغوية التفكيكية

 (9، 0212) جميل حمدان ،  تحقق شموال في الفيم واالستيعابو  ،من نواٍح عدةالنص 
تتعدد من ناحية  في النقد األدبي وتعددىا وتنوعيا، فإنيا ا لطبيعة نظريات القراءةونظرً      

رتكز إلى تفسير األلفاظ والتراكيب لمحصول تما  : دراسة النص، فمنيا مثبل في أثناءاليدف 
ت شير إلى ضرورة إعمال ميارات تحميل مكونات، وىناك ما  عمى المعنى وتوقعو واستنتاجو

، وثالثة تركز عمى المقاصد واألغراض المضنية وتناسبيا النص من أفكار ومعمومات وقضايا
، وخامسة ارئ لمنص وفق معايير لغوية محددةمع طبيعة المجتمع، ورابعة تيتم بمدى تقبل الق

، وسادسة تستيدف تفكيك أبنية النص تأمموم النص ومفاتيح تفسيره و تبحث عن شفرات في
، وأخرى تيتم بالجانب الببلغي لمقراءة وجماليات تمقي يميا إلى أبنية كمية وأخرى جزئيةوتقس
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ثراء المعنى وتأكيده في ذىن القارئ ، 0222زعي ، ميجانا لرويمي ، )سعد البا  النص وا 
ومن ثم يمكن الجمع بين ىذه النظريات في إجراءات تدريسية مؤلفة ومتسمسمة تسيم  ؛(192

تدريسية ا إلشارات ؛ نظرً ية والقراءة التأممية لدى الطبلبفي تنمية ميارات القراءة التفسير 
، وبالتالي يمكن إيجاد عبلقة بين نوعي القراءةتتفق وطبيعة  عديدة في مبادئ ىذه النظريات

ات ، ومن ناحية أخرى إيجاد عبلقة بين طبيعة النظريات وميار من ناحية ايعً النظريات جم
 .نوعي القراءة المستيدفة من ىذا البحث

ا في المرحمة دراسيً  التأممية لمفائقينمن أىمية القراءة التفسيرية والقراءة وبالرغم      
 القراءة،ذين النوعين من ىتمام بتنمية ميارات ىالثانوية، إال أنو يوجد قصور في اال

) ىدي ( 017 ،0222) رمضان طنطاوي،  فمن مظاىر ىذا القصور أن تدريسًيا؛ومعالجتيا 
 (:19، 0212) سيد إبراىيم ،( 22، 0212)مروان السمان ، (  139، 0222إمام ، 

، دون تمييز لذوي القدرات رحمة الثانوية تقدم لجميع الطبلبمناىج تعميم القراءة في الم -
، حيث تقدم معالجات النص القرائي وأنشطتو ولغوياتو عمى وجو التحديد الفائقينخاصة و ال

إال في تمك  ،لكل من العاديين والفائقين دون االىتمام بطبيعة ىذه الفئة وقدراتيا وخصائصيا
المدارس المعنية بيذه الفئة فقط دون نشر ىذا االىتمام في جميع المدارس ولدى جميع 

واألنشطة المصاحبة ليذه المناىج إلى فتقر األساليب التدريسية ت، وبالتالي الطبلب بعامة
  االىتمام بمثل ىذه الميارات وتحقيق ميارات التفكير العميا.

جراءاتيا  - ذاتية الطبلب واستقبلليتيم في الحصول عمى التركيز عمى تجاىل طرائق التدريس وا 
 عن غياب إجراءات تشجيع ، فضبًل لبحث عن المعنى والمضامين والقيمالمعمومات، وا

، وتوقع االستنتاجات واآلراء المتعمقة بمعمومات طبلب وتحفزييم عمى طرح التساؤالتال
قصور االىتمام بإجراءات التدريس التي تعني بقراءة النص أكثر من مرة  وكذلكالنص، 

إلى نمطية ، مما يشير إضافة أفكار جديدة لم تكن موجودةلمحصول عمى معمومات معينة أو 
تكرار اإلجراءات التدريسية التي فضبل عن  ،اا وتقويمً ا وتنفيذً تدريس حصة القراءة تخطيطً 

؛ وبالتالي غياب ميارات التفسير والتأمل ستوى الفيم السطحي أو العام لمنصتتعامل وم
 وتكوين رأي حول النص .

، واالفتقار إلى نوعي القراءةام بطبيعة ميارات ونظًرا لمظاىر القصور السابقة في االىتم    
في فيمو وتفسيره  التوجيات والمبادئ التدريسية التي تتيح لمطبلب دراسة النص واالستقبلل
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تبني بعض التوجيات الحديثة في واإلضافة إليو، فإن ىذا يؤكد الحاجة إلى  وتحميمو وتأممو
   .من القراءة  ىذين النوعينيا تنمية ميارات يمكن من خبللتمك التي دراسة المغة، 

 ثاىٔا: اإلحساس باملصهل٘.  

وتمكين الطالب  ،ا لقصور االىتمام بتنمية ميارات القراءة التفسيرية والقراءة التأمميةنظرً       
بداء وتحري معانيو ومضامينو ، ا وتحميبًل ا وتفسيرً من استقبلليتو في دراسة النص فيمً  وقيمو وا 

طبلب المرحمة الثانوية الفائقين دراسًيا في امتبلك ميارات ، فإن ذلك أدى إلى ضعف الرأي فيو
، مما لقرائية ومعايشتيا والتفاعل معياتفسير النص وتأممو؛ ومن ثم ضعف فيميم لمنصوص ا

ا، ويؤكد في أثناء دراستيم لمنصوص وفيمي التفسير والتأملأدى إلى افتقارىم إلى ميارات 
  ىما:، ذلك الضعف أمران

لدى طبلب المرحمة الثانوية،  بعامةاألدبيات التي تناولت ضعف ميارات الفيم  األّل: 
 -ين يدرسون ذات المنيج والموضوعاتا من ضمن الطبلب الذيً وبما أن الفائقين دراس

بين الطبلب جمعيا  شائًعافإن ىذه الضعف يعد  -ويصنفون وفقا الرتفاع تحصيميم ودرجاتيم
يث أشارت البحوث والدراسات التي أجريت في ميدان تعميم القراءة ؛ حاالعاديين والفائقين دراسيً 

إلى ضعف ميارات طبلب المرحمة الثانوية في التعامل مع النص وتحقيق مستويات فيمو 
( ) 0212( ) سيد حمدان ،  0222واستيعابو وتفسيره وتحميمو وتأممو: ) فتحي يونس، 

( ) مروان 0217( ) محمود الناقة، 0212( ) ميدي سعيد ، 0212عبلء سعودي، 
مما يجعل مظاىر الضعف عامة بين جميع  ( ،0219زيد الشمري ، ( )0212السمان، 

 الطبلب في المدارس الحكومية، ومنيا:
ضعف الطبلب في فيم ما بين السطور وتفسير األلفاظ والتراكيب في سياقيا المغوي  -

قشتيا في التوصل إلى استنتاج المعاني الضمنية واألفكار ومنا عن قصورىم الجديد، فضبًل 
عادة إنتاجيا بشكل جديد.  وا 

 وليدىا حول معمومات النص وحقائقو،تدني قدرة الطبلب عمى طرح التساؤالت وت -
، مما يؤدي إلى لنص وتزيد من تكامل معناه وفكرتوواستخبلص العبلقات التي تحكم بناء ا

منطقية صحيحة تكوين استنتاجات ضعف بدقة، و  ضعف في تحديد غرض الكاتب
 . كوين رأي حول النص والتدليل عميو، ومن ثم صعوبة تلمضامين النص وقيمو
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، والمقارنة بينيا ستدعاء الصحيح لمخبرات الحياتية، وربطيا بالنصقصور واضح في اال -
بينيا،  وبين ما يتضمنو النص من معمومات وأفكار، وتحديد أوجو الشبو وأوجو الخبلف

، وضعف القدرة عمى ديد المشكبلت والفجوات داخل النصومن ثم غياب االستقبللية في تح
في حل المشكبلت والخروج ببدائل متعددة ومتنوعة تشير إلى القدرة التأممية لمطالب 

 . دراستو لمعمومات النص وأفكاره
حمة الثانوية دراسة استطبلعية قام بيا الباحث عمى عينة من طبلب المر :  الجاىٕ 

، وكان إدارة حدائق القبة التعميمية –النقراشي الثانوية بنين  مدرسة في االفائقين دراسيً 
لقراءة ا، ومقياس اختبار القراءة التفسيريةحيث طبق عمييم  ؛طالباعددىم خمسة عشر 

)التأممية

 :؛ وذلك كما يميوتفسيره وتأممو ولتحديد مستوى تعامميم مع النص وفيم (
تضمن ثمانية ول ميارات القراءة التفسيرية، و : وىو ح اختباز الكساٛٗ التفسريٓ٘ 
، تخاطب : ميارة استخبلص الدالالت والمعاني السياقية ، وميارة تحديد غرض الكاتب، أسئمة

لمغوية في النص وميارة بيان توظيف بعض الكممات دون غيرىا ، وميارة توظيف األساليب ا
 :   وجود تشير إلى كانت النتائج كما يميو ، وأثرىا في المعنى

% من الطبلب في التحديد الدقيق لمعنى ودالالت الكممات في 72صعوبة لدى أكثر من  -
 السياق.

  .النص% من الطبلب في استنتاج غرض الكاتب بشكل دقيق من  22ضعف لدى   -
 .غيرىاعمى تبرير توظيف ألفاٍظ دون صعوبة عامة لدى أغمب الطبلب في قدرتيم   -
 خمط أغمب الطبلب بين استنتاج دالالت توظيف األساليب المغوية وبين المعنى العام منيا. -

 أسئمة،ستة  التأممية، وتضمنوىو حول ميارات القراءة  التأملٔ٘:مكٔاس الكساٛٗ  
طرح عدد من األسئمة المفتوحة حول معمومات النص، وميارة تحديد المعمومات  تخاطب:

األكثر اتفاقا مع الميمة من وجية نظر الطالب في النص، وميارة استدعاء الخبرات السابقة 
يجاد عبلقة بينيا وبين معمومات النص وأفكاره معمومات النص،  حيث ُكمف كل  وقضاياه؛وا 

مدة اليوم  ليمبلث السابقة وفقا لنص قرائي محدد، وترك الث طالب باإلجابة عن الميام
   أن: وكانت النتائج تشير إلى كامبل،الدراسي 

                                                           

ُػذٌذ ٘بربْ األداربْ؛ االخزجبس ٚاٌّم١بط، ٚرُ اعزخذاِّٙب فٟ اٌزطج١ك اٌمجٍٟ ألدٚاد اٌجذش لج١ًٍب   

 ٚثؼذ٠ًب ِغ اٌّجّٛػخ اٌزجش٠ج١خ ِذً رطج١ك اٌجذش . 
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أغمب الطبلب واجيوا صعوبة حقيقة في كيفية طرح أسئمة مفتوحة تخاطب المجتمع  -
 .تدور حول فكرة النص وبعض تفاصيموكانت األسئمة في معظميا و الخارجي لمنص، 

% من الطبلب تعثروا في تحديد المعمومات الميمة في النص، فيي ذاتية دون 72 نسبة -
 تبرير. 

، فكانت ىذه % استدعوا خبرات سابقة عامة، معظميا يبتعد عن موضوع النص 22ة نسب -
 .اباتيمالميارة غائبة تماما في إج

الطبلب الفائقين  لدى كبل النوعين من القراءةونتيجة لقصور في ىذا االىتمام بميارات        
في المرحمة الثانوية، وغياب التوجيات المغوية الحديثة التي يمكن أن تسيم في تنمية مثل 
ا ىذه الميارات، من مثل : نظريات القراءة في النقد األدبي التي تعنى بدراسة النص فيمً 

ن ىذا كمو ا، وضعف الطبلب أنفسيم في التمكن من ىذه الميارات، فإ وتذوقً ا وتأمبًل وتفسيرً 
يقتضى تبني مثل ىذه التوجيات في تدريس القراءة وتنمييا مياراتيا، وفي حدود عمم الباحث 

بناء نموذج لتدريس القراءة يرتكز إلى فمسفة نظريات  يوجد بحث حاول  أو استيدفال 
التفسيرية  نوعي القراءة؛ميارات  ؛ بغية تنميةاألدبي وتوجياتيا ومبادئيا القراءة في النقد

 ىذا البحث.. وىنا نبعت فكرة والتأويمية
 . ثالجا: حتدٓد املصهل٘

الطعبلب  التأمميعة لعدىميعارات القعراءة التفسعيرية والقعراءة في ضععف  البحثتتمخص مشكمة    
ا بتمعك التوجيعات ا وتدريًسعا في المرحمة الثانويعة، واالفتقعار إلعى االىتمعام تخطيًطعالفائقين دراسيً 

ولمتصععدي . التععي تيععتم بدراسععة الععنص وفيمععو وتحميمععو وتفسععيره وتأممععو واإلضععافة إليععوالحديثععة 
 اإلجابة عن السؤال الرئيس التالي:  يحاول البحث الحاليليذه المشكمة 

 األدبععي لتنميععةالنقععد نمععوذج تدريسععي قععائم عمععى نظريععات القععراءة فععي كيععف يمكععن بنععاء         
 الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  التأممية لدىالقراءة التفسيرية والقراءة ميارات 

 ويتفرع عن ىذا السؤال الرئيس األسئمة اآلتية: 
 ا في المرحمة الثانوية؟لمطبلب الفائقين دراسيً  ةالمناسب التفسيرية القراءة ما ميارات -1
    لمطبلب الفائقين دراسًيا في المرحمة الثانوية؟   ةما ميارات القراءة التأممية المناسب -0
ميعارات  األدبعي لتنميعةالنقعد نموذج تدريسي قائم عمى نظريعات القعراءة فعي ا أسس بناء م -3

   الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  لدى التأمميةالقراءة التفسيرية والقراءة 
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ميعارات القعراءة  األدبعي لتنميعةالنقعد ما النموذج التدريسي القائم عمى نظريات القراءة فعي  -2
   الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  لدى التأمميةالتفسيرية والقراءة 

ميعارات  األدبعي لتنميعةالنقعد ما تأثير النمعوذج التدريسعي القعائم عمعى نظريعات القعراءة فعي  -2
   الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  لدى القراءة التفسيرية

ما تأثير النمعوذج التدريسعي القعائم عمعى نظريعات القعراءة فعي النقعد األدبعي لتنميعة ميعارات  -2
 لدى الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة الثانوية؟  القراءة التأممية

 .البخحزابعا: حدّد 

 التالية:الحدود  عمى البحثيقتصر ىذا   
تمععك التععي يمكععن أن  التأمميععة،بعععض ميععارات القععراءة و التفسععيرية  القععراءة بعععض ميععارات -1

تتكامل معع بعضعيا العبعض، والتعي يمكعن أن تكعون قابمعة لمتنفيعذ والتقعويم والقيعاس بشعكل 
    إجرائي.

وذلععك لكونععو مععن الصععفوف التععي تخاطععب ميععارات التفسععير  الثععانوي،طععبلب الصععف الثععاني  -0
والنقد والتأمعل قبعل وصعول الطالعب إلعى الصعف الثالعث العذي يخاطعب بشعكل مركعز ميعارات 

فييععا تنميععة اإلبععداع واالبتكععار وحععل المشععكبلت، فضععبل عععن كونععو مععن الصععفوف التععي يبععدأ 
 صفوف األعمى . ميارات التفسير والتأمل وتكون الرأي الشخصي، وتأكيدىا في ال

بعععض المععدارس الحكوميععة فععي محافظععة القععاىرة، نظععرا لكونيععا مععن البيئععات التععي تسععتوعب  -3
؛ فتتنعوع المعدارس بيعا وتكثعر ا معن الطعبلب معن مختمعف محافظعات الجميوريعةكبيعرً  اعدادً أ

   ومستوياتو.وطبقاتو كافة تشمل أطياف المجتمع  كما أنيا، في أرجاء المحافظة بعامة
 :  (*) حتدٓد املصطلخاتخامسا: 

متكامعل،  في كعل   التدريسية المؤلفة من الخطوات واإلجراءات مجموعة :التدزٓسٕالينْذج  -1
تستند في تنفيذىا وتطبيقيا إلى مبادئ نظريعات القعراءة فعي النقعد األدبعي وأسسعيا لتنميعة 

ا فععي المرحمععة ميععارات القععراءة التفسععيرية والقععراءة التأمميععة لععدى الطععبلب الفععائقين دراسععيً 
   الثانوية.

                                                           
*

استند الباحج فً تحدٌده للمصطلحات إلى أدبٍات اإلطار النظري من بحوث ودراسات متعلقة بطبٍعة 

 .البحجمتغٍرات 
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٘ الكرساٛٗ   -0 إيجعاد مععاني الكممعات معن خعبلل السعياق، واسعتنتاج معا بعين السععطور  :التفسرريٓ
ومعععا وراء السعععطور معععن مععععان وأفكعععار غيعععر مصعععرح بيعععا، وتحديعععد دقيعععق لغعععرض الكاتعععب 

يجاد عبلقات الترابط والتكامل بين معمومات النص وأفكاره. واتجاىاتو؛  وا 
عمميعععة يقعععوم فييعععا الطالعععب بعععربط خبراتعععو السعععابقة ومعرفتعععو المغويعععة  :التأملٔررر٘الكرررساٛٗ  -3

بمعمومات النص وحقائقو من خبلل طرح األسئمة وتوليدىا؛ بغية التوصعل إلعى اسعتنتاجات 
ين رأي شخصععي حععول الععنص، بشععكل يظيععر معايشععة وآراء ومعععان وعبلقععات جديععدة، وتكععو 

 وتقويًما.  وتأمبل وتحميبًل تفسيرًا  لمنص وفيموالطالب 
مجموعععة التوجيععات والمبععادئ العامععة التععي تسععتند إلععى  :األدبررٕىعسٓررات الكررساٛٗ ن اليكررد   -2

يحكععم عمميععة دراسععة الععنص  اتدريسععيً  اأسععس إجرائيععة وآليععات ُتشععكل فععي مجموعيععا نموذًجعع
والكشعف ععن  وأفكعاره،دراسعة أبنيتعو المغويعة ومكوناتعو وتحديعد معانيعو  حيعث:وتحميمو من 
 والتأممية.تنمية مياراتو التفسيرية ؛ بغية مينو، والبحث عن مضاوساليبجمالياتو وأ

 .البخح ّإجساٛاتُسادسا: خطْات 
وىععو  –التععي تبععرز مععنيج البحععث  وفععق الخطععوات واإلجععراءات اآلتيععة يسععير البحععث الحععالي     

 : ، وىي وأدواتو –المنيج شبو التجريبي 
 دراسعًيا، ينلطعبلب الصعف الثعاني الثعانوي الفعائق ةرية المناسبالقراءة التفسيتحديد ميارات  .1

   خبلل:وذلك من 
 .راءة التفسيريةوبخاصة الق القراءة،ميارات دراسة األدبيات التي تناولت  .أ 
   .والمعرفيةا وخصائصيم العقمية طبيعة الفائقين دراسيً  .ب 
   .الميدانرأي الخبراء والمختصين في  .ج 
لطععبلب الصععف الثععاني الثععانوي الفععائقين دراسععًيا،  ةتحديععد ميععارات القععراءة التأمميععة المناسععب .0

 وذلك من خبلل: 
 دراسة األدبيات التي تناولت ميارات القراءة، وبخاصة القراءة التأممية. . أ
   .طبيعة الفائقين دراسًيا وخصائصيم العقمية والمعرفية . ب
 رأي الخبراء والمختصين في الميدان.  . ت
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لتنميعة  ؛ى نظريات القراءة فعي النقعد األدبعيالنموذج التدريسي القائم عمتحديد أسس بناء  .3
لععدى طععبلب الصععف الثععاني الثععانوي الفععائقين  التفسععيرية والتأمميععة ت نععوعي القععراءةميععارا
 ، وذلك من خبلل: ادراسيً 

نعوعي القعراءة من تحديد لميعارات تين السابقتين لى ما ُتوصل إليو في الخطو االستناد إ .أ 
.   

نظريعععات القعععراءة فعععي النقعععد األدبعععي ومبادئيعععا دراسعععة األدبيعععات التعععي تناولعععت طبيععععة  .ب 
 .  وتوجياتيا

لتنميععة ميععارات  ؛بنععاء النمععوذج التدريسععي القععائم عمععى نظريععات القععراءة فععي النقععد األدبععي .2
 ،دراسععًيالععدى طععبلب الصععف الثععاني الثععانوي الفععائقين التفسععيرية والتأمميععة  نععوعي القععراءة؛
 ل: وذلك من خبل 

                            (ةالتأمميالتفسيرية و  نوعا القراءة؛)النموذج التدريسي تحديد أىداف  .أ 
   التدريسي.محتوى النموذج تحديد  .ب 

جراءاتو  .وفقا لمنموذج التدريسي ج. تحديد فنيات التدريس وا 
  اختبار القراءة التفسيرية ومقياس القراءة التأممية. بناء  -د 
     .التدريسيالنموذج دليل المعمم لتنفيذ  بناء -ىع 

النموذج التدريسي القائم عمى نظريات القراءة في النقد األدبي عمى تنمية  قياس تأثير .2
وذلك من  ،الدى طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيً  التفسيرية القراءةميارات 
 خبلل: 

  .دراسًياطبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين اختيار عينة تجريبية من  .أ 
 تطبيق االختبار قبميا عمى المجموعة التجريبية.   .ب 
 عمى المجموعة التجريبية.  النموذج التدريسيتطبيق  .ج 
 تطبيق االختبار بعديا عمى المجموعة التجريبية.  .د 
 استخراج النتائج وتحميميا وتفسيرىا.  .ه 
قياس تأثير النموذج التدريسي القائم عمى نظريات القراءة في النقد األدبي عمى تنمية  .2

وذلك من  لدى طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسًيا،التأممية القراءة ميارات 
 خبلل: 
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  .اختيار عينة تجريبية من طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسًيا .أ 
 تطبيق النموذج التدريسي عمى المجموعة التجريبية.  .ب 
   مقياس القراءة التأممية بعديا )نظرا لطبيعة الميارات(.تطبيق  .ج 
 استخراج النتائج وتحميميا وتفسيرىا.  .د 

 سابعا : فسّض البخح.

 وىما : ؛ الخامس والسادسيتضمن البحث الحالي فرضين رئيسيين إجابة عن السؤالين
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد فرق -

ا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التفسيرية لصالح القياس دراسيً 
 البعدي. 

بععين متوسععطي درجععات الطععبلب  2.22يوجععد فععرق ذو داللععة إحصععائية عنععد مسععتوى  
ومتوسط محك درجاتيم لمعدى نمعو ميعارات القعراءة التأمميعة  ا في القياس البعديالفائقين دراسيً 

 لصالح القياس البعدي.
 . البخح : أٍنٔ٘ ثاميا

 قدمو لكل من: يفيما  البحثتتمثل أىمية    
فععي الميععدان والمصععممين المخططععين  يسععاعد ىععذا البحععث ومصععممييا:مخططععي المنععاىج  -1

المغة العربية وفقا لميارات التفسير والتحميل والتأمعل والنقعد واإلبعداع فعي  عمى بناء مناىج
   وتطبيقو.لمنيج مكونات اأثناء التخطيط ل

النمعوذج التدريسعي المصعمم فعي توجعو معممعي الميعدان إلعى توظيعف  العربية:معممي المغة  -0
ا وتنفيععذً  النصععوص القرائيععة تخطيًطععلمعععالجتيم اضععوء نظريععات القععراءة فععي النقععد األدبععي 

 ا.وتقويمً 
اكتسععاب ميععارات دراسععة الععنص بشععكل تسععاعد المتعممععين عمععى  المرحمععة:الطععبلب فععي ىععذه  -3

بععداء ا  ممععا يزيععد اسععتيعابيم لمععنص ومعايشععتو و  والتحميععل،التفسععير بيتسععم  وموسععع،مركععز 
 الرأي فيو والحكم عميو. 

توظيف نظريات القعراءة فعي النقعد األدبعي  الباحثين تجاه يوجو ىذا البحث أنظارالباحثين:  -2
   .وكتابةً  ا وقراءةً ا وتحدثً في تنمية ميارات المغة العربية، استماعً 
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 اإلطاز اليعسٖ

لدٚ الفاٜكني  التأملٔ٘التفسريٓ٘ ّنال اليْعني مً الكساٛٗ؛ ّمَازات ىعسٓات الكساٛٗ ن اليكد األدبٕ 

ًٔا  ن املسحل٘ الجاىْٓ٘  دزاس

عرض ىذا اإلطار إلى استخبلص أسس بناء النموذج التدريسي القائم عمى ييدف      
 لدي ، وكذا تحديد ميارات القراءة التفسيرية والقراءة التأمميةنظريات القراءة في النقد األدبي

يعرض اإلطار النظري  ىذين اليدفين الثانوية، ولتحقيقدراسًيا في المرحمة الفائقين  الطبلب
   ىما:ين، رئيسلبعدين 

 األدبي.نظريات القراءة في النقد  .1
 .وفيما يمي تفصيل ذلك التأممية لدى الطبلب الفائقين.و التفسيرية  القراءة؛ طبيعة نوعي .0

 البعد األّل : ىعسٓات الكساٛٗ ن اليكد األدبٕ .

تنطمق نظريات القراءة في النقد األدبي من مبدأ االىتمام بالقارئ أو المتمقي؛ بحيث تركز     
ومن  وفقا لخبراتو السابقة؛و رأيو وفيمو لمنص   فيأن يكون القارئ مستقبًل  رئيس عمىبشكل 

لنص ثم تحولت اتجاىات النقد بعد المرحمة البنيوية إلى االىتمام بالقارئ، بدال عن االكتفاء با
عمى توجيات االىتمام بالقارئ وآرائو وخبراتو  قَ طمِ ودراستو جوانبو في غيبة القارئ، وقد أُ 

، 0212حمدان، )جميل الحداثة.نظريات ما بعد  يسمى:ما وتوقعاتو في أثناء دراسة النص ب
9) 

واستقبلليتو في ا لتطور نظريات القراءة في ميدان النقد ظير االىتمام بذاتية القارئ ونظرً      
النظرية التفسيرية ، والنظرية التحميمية ،  :، فمنياء الرأي والفيم والحكم عمى النصإبدا

، والنظرية السيميائية والنظرية القصدية ، ونظرية التقبل ، ونظرية القراءة الشعرية 
، ونظرية التفكيك المغوي ..وغيرىا من النظريات التي تستيدف تشريح النص تيةاالعبلم

ودراسة جزئياتو المغوية ودقائقو وتفاصيمو وعمومياتو وأعمدتو الفرعية واأًلصمية ) سعد 
قراءة النص من زوايا  وتستيدف ىذه النظريات (؛192، 0222البازعي وميجانا لروبمي ، 

ت الفيم والتذوق والتحميل إلثراء العمل األدبي وزيادة أصالتو مستويافي  امتعددة تتيح تنوعً 
، ، وأخرى تيتم بالجانب التحميميظريات تيم بالجانب التفسيري لمنصومعاصرتو، فظيرت ن

 ، وأخرى بل والتمقي لدى القارئ، ورابعة تيتم بدرجات التقثالثة تركز عمى القصدية والذاتيةو 
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نيتو المغوية وتعرف مضامينيا، عن شفرات النص وتفكيك أبييتم بالجانب السيميائي، والبحث 
 والبحث عن ببلغيات القراءة . 

مجموعة التوجيات  وىو: البحث،في ىذا يمكن الخروج بتحديد إجرائي لنظريات القراءة و     
والمبادئ العامة التي تستند إلى أسس إجرائية وآليات ُتشكل في مجموعيا نموذًجا تدريسًيا 

عممية دراسة النص وتحميمو من حيث: دراسة أبنيتو المغوية ومكوناتو وتحديد معانيو يحكم 
وأفكاره، والكشف عن جمالياتو وأساليبو، والبحث عن مضامينو؛ بغية تنمية مياراتو التفسيرية 

 والتأممية.
، وىي : النظرية التفسيرية  فقط أربع عرض ىذه النظريات عمىوسوف يقتصر        

التحميمية ، والنظرية المينوفينولوجية أو الذاتية القصدية ، ونظرية التقبل أو التمقي، ونظرية 
 قابمية ىذه النظريات الستخبلص عدد من:  األول ببلغيات القراءة، وذلك ألسباب ثبلثة، ىي،

يا مثل : نظرية القراءة ، فيناك نظريات يصعب تطبيقاإلجراءات يمكن تطبيقيا إجرائيا
مستوى وىذان النوعان من القراءة يتطمبان الاإلسبلمية ونظرية القراءة الشعرية النقدية ، 

تعد   والثاني :،  عن طبيعة التخصص والتعمق فيو بشكل مركز، فضبًل الجامعي وليس ما قبمو
والتأممية من حيث التفسيرية  نوعي القراءة؛ىذه النظريات األربع األقرب تماثبل مع طبيعة 

مما يسيم في ، وفقا لترابطيا وتدرجيا : أن ىذه النظريات ُاختيرت والثالث الميارات والمراحل،
. وفيما يمي تفصيل ىذه البحث الحاليمحاولة التكامل بينيا لبناء النموذج التدريسي ىدف 

 النظريات:
 التفسريٓ٘ التخلٔلٔ٘. اليعسٓ٘ األّىل :

مع  والتأويل،التفسير  وىما: النص،ين ميمتين في دراسة وتستيدف ىذه النظرية عمميت      
التركيز عمى الفيم واالستيعاب الدقيق لتحقيق ىاتين العمميتين، وسبيميا في ذلك االىتمام 
بعمميات الشرح والفيم والتفسير والبحث وطرح التساؤالت، والوصول إلى استنتاجات وتوقعات 

مع التركيز عمى محاولة ربط  وأفكار،نايا النص وأبنيتو المغوية من معمومات مضمرة بين ث
نص أىمية ومكانة بوصفو فًنا أدبًيا لو سمات النص بالمجتمع وقيمو؛ كي ُيعطى ال

 ( 191، 0222قيمتو وتأثيره في المجتمع. ) ميجان الرويمي وسعد البازعي،  وخصائص، ولو
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ة التحميمية إلى مجموعة مبادئ تتناول من خبلليا دراسة وتستند النظرية التفسيري        
بارت  المبادئ )روالنوىذه  والتأويل،، بغية تحقيق عمميتي الفيم ا وتحميبًل ا وتفسيرً النص فيمً 
 (:29 ،0212، )ديفيد كارتر( 92 ،0223 وآخرون،

، ثم أفكار ومعمومات ومعان وتفاصيل :من ،تحديد منطمقات فيم النص وعتبات استيعابو .1
ون ىذه العتبات يفقد ؛ إذ بدل والتحميلالبناء عمييا من أجل التفسير والتأويل والتأم

دراسة ، ويفتقر القارئ المفسر مصداقيتو في الطالب المعايشة والفيم الصحيح لمنص
 . ا وتحميبًل ا وتفسيرً النص فيمً 

، من صدهاقع ومعرفة أغراض المؤلف ومقاتعرف السياق االجتماعي لمنص وربطو بالو  .0
 .سيرات مختمفة ألبنية النص وجديدةأجل إيجاد معان متعددة وتف

افقيا والسياقية ومحاولة إيجاد ترابط بينيما، ومدى تو كافة البحث عن المعاني العامة  .3
، ثم إعمال ميارات الطبلقة في استخبلص معان متعددة مع المعنى المقصود من النص

  جديدة.لغوية وتوظيفيا في سياقات  والواحدة،لمكممة 
، إذ إن ىذه العممية من أىم تب ومرامو في أثناء دراسة النصوصالكشف عن نوايا الكا .2

 ، فضبًل ، قراءتو وفيمو وتذوقو وتحميموميام النظرية التفسيرية التحميمية لدراسة النص
مل الفيم والتفسير الدقيقين ، ليكتالمعاني واألغراض في وحدة واحدة عن الربط بين

 . لمنص
نة داخل االعتماد عمى النفس واالستقبللية في تحصيل المعنى واألفكار والقيم المتضم .2

ة بين وعاء النص المغوي وتراكيبو، ، والبحث عما وراء السطور من معان شائعالنص
  والتفسير.لتكوين قارئ يتسم بالنقد واالستقبللية في الرأي  وىذا يعد ركًنا أصيبًل 

؛ إذ ترتكز ق قراءة تفسيرية تأويمية تحميميةبعدان ميمان لتحقي والسياقيةالتأويل الذاتي  .2
 :يمة لتحقيق ىذا النوع من القراءة، وىيمنيجية ىذه القراءة إلى ثبلث مراحل م

خاطب التصفح واالستكشاف العام لمفردات النص توىي  واالستكشاف:التصفح مرحمة  -
حديد األمور الصعبة والتي تحتاج إلى ، فضبل عن توبناه الكمية والجزئيةومعموماتو 

لفيم  الرئيس: التمييد، وىدفيا أو تنقيب عن معنى أو توضيح أو تفسيرفيم أو بحث 
 النص بشكل عميق والبدء في تفسيره وتحميمو.
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وىي مرحمة التصفح المتأني والواعي لتحديد المعاني واألفكار؛  مرحمة  الفيم الحقيقي:  -
 والتفصيمية لمنص ومحاولة ربطيا بعضيا ببعض.ة رئيسأي األبنية ال

مرحمة التأويل والتفسير : وىي مرحمة إعمال ميارات التفكر والتأمل لممعمومات  -
وطرح بدائل تفسيرية  لمكممة الواحدة والمعمومة الواحد ألفكار، وطرح أكثر من تفسيروا

ضيف انو فماذا سيأو كان القارئ مكا ، بجانب طرح تساؤالت لو كان الكاتب موجودً عدة
يجاد ج؟ وغيرىا النص إلى سور جديدة لفيم عميق لمنص من آليات التأويل والتفسير وا 

 . الواحد
ببعض األسس واالستناد نظرية التفسيرية التحميمية يمكن الخروج ال عرض ومن خبلل     

 لنموذج التدريسي المقترح :بناء ا إلييا في
بتنظيم عادات العقل لدى الطبلب الفائقين لدراسة النص االىتمام في أثناء تدريس القراءة   -

وتأمبل، بحيث يتبعون خطوات  القرائي وفيمو، من حيث تنظيم تناوليم لمنص فيما وتفسيرا
 ثبلث:

   األولى: التصفح واالكتشاف من أجل التقاط األفكار العامة والمعاني وتكوين رؤية
 النص.شخصية عن مضمون 

 :الطبلب النص محددين  ؛ فيدرسالبدء في تحميل النص وتفسير أبنيتو المغوية والثانية
 الضمنية.معاني المفردات كافة وكذا التراكيب والمعاني 

  والمعاني،فيي إيجاد العبلقات والتفسيرات المنطقية بين المعمومات واألفكار  الثالثة:أما 
يجاد جديد يمكن أن يضيف    ص.لمنفضبل عن طرح التساؤالت وا 

، وتجبرىم عمى المشاركة ائية التي تعزز من دافعية الطبلبتوجيو االىتمام نحو األنشطة القر  -
باستقبللية في كل ما يتعمق بالنص من معمومات وحقائق ومعان، وترك فرصة لكل طالب 

  الذاتي.إلبداء رأيو بحرية وتبريره لمساعدتو عمى االستقبللية والتعمم 
 أّ الراتٔ٘ الكصدٓ٘ . الفٔيْمٔيْلْجٔ٘الجاىٔ٘: اليعسٓ٘ 

وىذه القراءة تفوق سابقتيا من حيث الوعي والتفاعل اإليجابي مع النص، فتسمح       
و وتقييمو؛ إذ تعتمد ىذه القراءة عمى الفيم جوده في أثناء دراسة النص وتحميملمقارئ بفرض و 

آلراء الشخصية القصد والتوقعات واوالتفسير والتأويل مثل القراءة التفسيرية، ويزاد عمى ذلك 
، فيكتمل فيم القارئ واستيعابو لمنص، شريطة أن تكون ىذه التوقعات التي تخرج عن النص
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ا، فيكتشف القارئ الفجوات والثغرات في المعمومات ويعمل عمى واآلراء تضيف لمنص جديدً 
يجاد الحمول  جديدة،  إكماليا، فضبل عن بحثو عن تفسيرات لممعاني واألفكار بطريقة وا 

، 0212الواحد المرابط،  )عبد، وتعدد التوقعات واالستنتاجات لتعميق فيم النص. لممشكبلت
122) . 
، يا في أثناء دراسة النص وتحميمو وفيمويتوظفيمكن وليذه النظرية مجموعة مبادئ       

 وعناصر محددة تستخدم لدراسة النص، وىي: 
 : ٘ٓوتمثمت ىذه المبادئ في ) روالن بارت وآخرون،   مبادئ اليعسٓ٘ الراتٔ٘ الكصد

0223 ،92-93 ) : 
وال  خبرات،دون  فبل نصالخبرات السابقة وسيمة ميمة من وسائل تفسير النص وفيمو،  .1

، فالموازنة بين لم يكن ىناك نص يستدعييا ويوظفياقيمة لخبرات القارئ ومعارفو ما 
  دراسة ذاتية قصدية.ط دراسة النص من شرو  رئيس النص وخبراتو شرط 

واستنتاج المعاني التي تؤدي ىذه الترابط والتوقع والتتابع في تمقي المعمومات وتعرفيا  .0
، بمعنى آخر أن المعاني التي يتمقيا القارئ يعد من سمات القارئ الذاتي لمنص الميمة،

يات ثم البد أن تكون وفق تدرج من البسيط إلى المركب، فالفيم ُيبنى من خبلل فيم الجزئ
النص ودراستيا وفيميا الكميات، وىذا يعنى إقرار مبدأ القراءات الجزئية لفقرات 

 . واستيعابيا
عطاء آراء ذاتية مستقمة ل .3 ، ىذه النظرية مقارئ نفسو، يعد محورًاتقييم النص بوجو عام وا 

بداء الرأي مرىون بشرطين  ىو تدليل القارئ وبرىنتو عمى  األول: ميمين،ولكن الحكم وا 
معطيات النص وأفكاره  مدى قرب الرأي أو بعده من والثاني: ومقبول،رائو بشكل منطقي آ

  ومعانيو.
  ٕحدد أنصار ىذه النظرية عناصر  وقد الكصدٖ:عياصس التخلٔل الفٔيْمٔيْلْجٔ٘ أّ الرات

، 0227مريني،  )محمدوذلك كما يمي  وتحميمو،محددة لدراسة النص وفيمو واستيعابو 
117-112:)  

تركز ىذه الخطوة عمى رفض النزعة الموضوعية التي  والموضوع:الذات التمييز بين  .1
تختزل المعنى واألفكار والمضامين في حيز الموضوع أو النص المغوي المعطى لمقارئ، 
وتجريد القارئ من ذاتو وآرائو، فضبل عن رفض النزعة الذاتية بوصفيا مقوًما لمعمل أو 
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ة إيجاد عبلقة بين النص وىو محاولالنص، وليذا فإن ىذه النظرية ترسخ لمنيج محدد 
، استناًدا إلى أن المعنى ال يوجد في العالم بشكل مستقل عن وخبرات القارئ السابقة

 الذات والعكس . 
ي اإلضافة من خبلل ربط الذات بالنص؛ أتتشكل  النص:البناء المعرفي الجديد ألبنية  .0

ومضمونو، وذلك من إعمال الخبرات السابقة لمفرد وربطيا بمحتوى النص وأفكاره 
العمميات اإلدراكية التي  فتراضات والتوقعات واالستنتاجات...إلخخبلل التأمبلت واال

يقوم بيا القارئ لمحصول عمى المعنى وتكوينو، وبالتالي أقرت ىذه النظرية بأربعة 
 ة لدراسة النصوص المغوية بعامة، وىي:رئيسأعمدة 

مكونات النص وتعرف فكرتو ومضمونو ويعني تحميل  لمنص:دراسة األفق الداخمي  -
 المفتاحية.ومعانيو وقيمو وأىم كمماتو 

ويخاطب ىذ األفق الربط بين النص والمجتمع  لمنص:دراسة األفق الخارجي  -
 وقيمو ومشكبلتو.

ويشير إلى عبلقة الجانب الزمني أو التاريخي بدراسة النص  الزمني:دراسة األفق  -
 ودالالتو.

ويقصد ىنا الوعي بما يتضمنو النص من أفكار  لذاتي:وادراسة األفق القصدي  -
ددة تزيد من ومعمومات ومعان، والحصول عمى معان وتفسيرات وآراء جديدة ومتع

 .فيم النص واستيعابو
ة لنظرية الذات أو رئيسة االنفتاحية سمة ياالنفتاحية مقابل االختزالية : تعد الخاص .3

لنص إلثرائو بالمعمومات الخروج عن حدود االفينومينولوجية، واالنفتاح يستيدف 
ة تعمق فيم ، وتناول النص من وجيات عديدة ووفق مستويات تفكيرية متعددوالخبرات

عيق المعايشة الكاممة لمنص ، وبالتالي فااللتزام بحدود النص قد يالنص وتحميمو وتفسيره
، وتزيد من فيمومل ميمة تثرى النص ، ومن ثم تركز االنفتاحية عمى ثبلثة عواوفيمو
 وىي : 

عمى  وتعي تفسير المعاني واألفكار والمعمومات بشكل منطقي بناءً  المفسر:العقل  -
؛ إذ إن القارئ البد أن يفسر كل شيء يتعمق بأبنية النص الخبرات السابقة لمقارئ نفسو

 ومكوناتو. 
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ت ويعني استناد القارئ إلى عدد من التوقعات واالستنتاجا المتعددة:التوقعات  -
، بحيث يخرج عن حدود النص ليزيد من النص االمتعددة التي تضيف لمنص جديدً 

 فكرة ومعنى وأسموًبا.
، بمعنى أال ييتم القارئ إلى دراسة النص بشكل منظم ومسمسلويشير  المتدرج:الفيم  -

أن التأمبلت والتوقعات  كبل عميو أن يدر  ،التأمبلت والتوقعات بشكل عشوائي بوضع
، بحيث تتكامل عمميات الفيم العميق تسير من الجزء إلى الكل أو العكسوالتفسيرات 

 منطقية.لمنص، وتكون رؤى القارئ صحيحة وأكثر 
ومن خبلل عرض النظرية الذاتية القصدية يمكن الخروج ببعض األسس واالستناد إلييا       

 المقترح:في بناء النموذج التدريسي 
عض األنشطة التدريسية ن اإلجراءات التدريسية لمنموذج بضرورة االىتمام بتضمي -

، صتدعاء خبراتيم الحياتية والشخصية، وربطيا بالنالتي تساعد الطبلب عمى اس
عمال ميارات المقارنة واستخبلص أوجو الش ، وتحديد مدى و االختبلفو وأوجبوا 

 . ، ومدى قربيا من معمومات النصصحتيا وتوافقيا مع بعضيا ببعض
من اإلجراءات التي تسمح  توجيو االىتمام إلى تضمين النموذج التدريسي عددٍ  -

معين  ، وتحديد موقفلمطبلب بإبداء رأييم فيما يتضمنو النص من معمومات وأفكار
 . والدفاع عنو والتدليل عميو

 التلكٕ.ىعسٓ٘ التكبل أّ مجالٔات  الجالج٘:اليعسٓ٘ 

ىذه  لتكون طبيعةتشكل في نيايتيا النظرية تحقيق عدد من المفاىيم تتستيدف ىذه       
: ثنائية القارئ والنص معا، والتأثير والتواصل بين النص النظرية، وىذه المفاىيم، ىي

 والمؤلف والقارئ، وكذا االىتمام بمفيوم القارئ االفتراضي؛ ومن ثم فإن ىذه النظرية تيتم
 ؛، فضبل عن فيميا وتفسيرىا وتحميميانصوص وتحديد معموماتيا وتفاصيميابكيفية تمقي ال
، وسبيميا إلى ذلك : طرح األسئمة والتأمل الذاتي اا إلى القارئ معنى وفكرة وأسموبً بغية وصولي

 ،تدعاء الخبرات السابقة، وتوظيف آليات الربط واالستنتاج والروابط الذىنية والمغويةواس
واكتشاف المعمومات الناقصة وتحديد مواطن القوة ومواطن الضعف بين المعمومات واألفكار 

 ( .172، 0212داخل النص الواحد ) عبد الواحد المرابط، 
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، لبحث عن النقص واكتمال المعموماتإلى اا فالقارئ في ظل ىذه النظرية يسعى دائمً      
قراءة  لرفض وتبريرىما، بحيث يقرأ الطالبوتحديد مواطن القبول في النص وكذا مواطن ا

، لمعاني والمعمومات والقيم االجتماعيةالتقاط اب أفقية مركزة ؛ قراءة عمودية ُتعنى عمودية ثم
، ثم يجمع القارئ بين أللفاظ ودالالتياالسطور ودفائن اتبحث وراء  ةوقراءة أفقية قراءة عميق

ى بداية ، وقد يقسم النص إلا وتحميبًل ويضع تفسيرات متعددة تزيد النص فيمً  نوعي القراءة،
مستوى الكميات أو الجزئيات ..إلخ تمك اآلليات التي ُتعنى ووسط ونياية أو يقسم إلى 

نبئ عن فيم ؛ فيُ القبول والتمقي لدى القارئ بعمميات القراءة، والتي عن طريقيا تتحقق معايير
 (113-110، 0212ىانز روبيريوس ، واستيعاب واسع لمنص )

م بيا في تولنظرية التقبل وجماليات النص مجموعة من اآلليات أو األسس التي تي       
، نمي، وىذه اآلليات تترجم في بعدين ميي، دراسة تحميمية تفسيرية تأمميةدراستيا لمنص المغو 

يمي المراحل التقبمية لمنص، وأنماط دراسة النص المغوي، وتفصيل ىذين البعدين كما  ىما:
  : (  110، 021) ىانز روبير ، (  90،  0212 كارت، ديفيد)
 . املساحل التكبلٔ٘ لدزاس٘ اليص اللغْٖ . 1

 عدة تحققمراحل لمنصوص وتفسيرىا وتحميميا إلى  تستند ىذه النظرية في دراستياو          
 وتتمثل ىذه المراحل في: والتقبل،الفيم من خبلليا قضيتي 

  ا ألفكار ا وتحديدً وتعني ىذه المرحمة تناول النص قراءة وفيمً  المغوي:تفسير رموز النص
الفرعية التي  عن تحديد اإلشارات والتفاصيل والمعمومات فضبًل  لو،النص ولمقضية العامة 
  شخصية.ا لتفسيرىا وتوقعات وتأمبلت ورؤى تمييدً ؛ وذلك تتكامل وموضوع النص

  إلى ضرورة طرح مجموعة من التساؤالت حول مدى صحة  المستمر: ويشيرالتساؤل
 عن تقديم أكثر ، ومدى وضوحيا وتسمسميا، فضبًل ومات والمعاني واألفكار وتكاممياالمعم

ؤالت لمبحث عما وراء ، وكذا إعمال التساالواحدة أو الكممة الواحدةمن تفسير لممعمومة 
األلفاظ والكممات من دالالت ومعان ضمنية؛ حتى تتسع دائرة التأمل والفيم واالستيعاب في 

 تناول النص ومعايشتو وفيمو.
  وتشير إلى تمك القراءة التي نخمص منيا بتأمبلت وأفكارٍ  لمنص:القراءة النقدية اإلدراكية 

فتكون اآلراء النقدية  لو،شريطة أن تكون جديدة تضيف  ،تقترب من النص ومعانيو
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ا عن النص في ، وبالتالي يكون القارئ خارجً ريومة مع النص وتثالشخصية متكاموالرؤى 
  واإلثراء. واإلضافة، بيدف التوسع في الفيم والتفسير ظل معناه

 . أمناط دزاس٘ اليص اللغْٖ . 2

أربعة أنماط أو م نظريات التقبل أو جماليات التمقي في دراستيا لمنصوص بتحقق تتي      
فرىا في أبنيتو ومكوناتو المغوية، ، وعمى النص أن يوّ أنواع من القراءة، عمى القارئ توظيفيا

    : وىذه األنماط ىي
  ويعنى أن النص يعالج قضية محددة ال تستدعي التفكير  مغمقة:قراءة  –نص مغمق

، فضبل عن افتقار القارئ إلى ميارات تفسير النص ، فينتج عنو قراءة مغمقةتأملوال
يجاد معمومات جديدة و خروج عن حدومحاولة ال  جديدة.أو معان ده وا 

  ويقصد بو أن النص مغمق في معانيو وقضاياه ومحدود في  مفتوحة:قراءة  –نص مغمق
أفكاره، لكن القارئ يعمل آليات التأمل والتفسير والتحميل ليفكك أبنية النص، ويفسرىا 

  واالنفتاح.ويربطيا بخبراتو ليجعل النص يقترب إلى التوسع 
  و معان ، فالنص لالسابقين النوعين وىنا األمر يختمف عن مغمقة:قراءة  –نص مفتوح

، ولكن القارئ قد ال كاره مفتوحة عمى المجتمع وقضاياهمتعددة، ألفاظ موحية وقيمو وأف
 وتأممو.يممك ميارات تناولو ومعايشتو وتفسيره 

  لو تأمبلت  منفتح،فيوجد قارئ  أىمية،وىذا النمط ىو األكثر  مفتوحة:قراءة  –نص مفتوح
، فكرة والمعنى واألسموب والدالالتمع وجود نص متعدد الزوايا من حيث ال شخصية،ورؤى 

 لمنص.فيتحقق الفيم الواعي العميق 
وبالنظر إلى األنماط السابقة يبلحظ أن ىذه النظرية ترتكز إلى مبدأين ميمين في       

؛ لى النص، وىما : من النص إلى القارئ ، ومن القارئ إراستيا لمنصوص وتفسيرىا وتحميمياد
واصمية بين ا وتقببل وتأمبل لن يتحقق إال بالمشاركة التا وتفسيرً أي أن دراسة النص فيمً 
، وال يتحقق أيضا إال إذا كانت النصوص المغوية تعالج القضايا رالمؤلف والنص والجميو 

اتساع معانييا وقيميا  ، فضبل عنالمفتوحة عمى المجتمعات وقضاياىاواألفكار العامة 
الفرد أو الطالب ، وذلك بغية أن تكون قراءات وظيفيا لممعاني الموحية والمعبرةودالالتيا، وت

، فيحدث تكامل بينيما ينتج عنو تواصل لغوي جيد لفيم النص نفسو خارج نطاق النص
 واستيعابو .
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واالستناد إلييا  ومن خبلل عرض نظرية جماليات التمقي يمكن الخروج ببعض األسس     
  المقترح:في بناء النموذج التدريسي 

، من خبلل لمعرفي وتدريب الطبلب عمى تحقيقومراعاة إجراءات النموذج التدريسي البناء ا -
وتوجيييم  ،ذلك عمى، ثم البناء رة النص ومضمونو وقيمو واتجاىاتوتوجيييم إلى تعرف فك

إلى الربط بين معمومات النص وقضايا ومشكبلت المجتمع والواقع والحياة التي يعيشيا 
الطبلب، وأخيرا إبداء الرأي والحكم عمى النص من ناحية القبول والفكرة وعبلقتيا بالشخص 

  ذلك.والمجتمع وتبرير 
، بمعنى ثم الكيف لتعددية والكماالىتمام في أنشطة التدريس بتدريب الطبلب عمى مبدأ ا -

متعددة لمكممات والعبلقات بين األفكار  وحمول وآراء تشجيعيم عمى وضع توقعات وتفسيرات
 .وقضيتو، ثم انتقاء أكثرىم مبلءمة لمنص وفكرتو والمعمومات

وأنشطة طرح التساؤالت وكذا سؤال  المستمر،استناد النموذج التدريسي إلى مبدأ التساؤل  -
 واسع،، وبشكل ألسئمة باستمرار بشكل عميق ومركزالمؤلف، فيشجع الطالب عمى طرح ا

طاره، ثم  ؛ا من األسئمة المتعمقة بالنصحيث يطرح الطالب عددً  فيحقق فيم حدود النص وا 
يم في تنمية مما يس حولو،ا من األسئمة المفتوحة التي تربط النص بالعالم من يطرح عددً 

  .واستيعابوميارات التفكر والتأمل والخيال والنقد واإلبداع في أثناء دراسة النص وفيمو 
ختيار مجموعة من النصوص الضرورة فإن ىناك  النظرية،ا لتعدد أنماط النص في ىذه نظرً  -

، وتتضمن ا من مشكبلت المجتمعوتعالج بعضً  عامة،المغوية التي تتضمن توجيات وآراء 
 عن تضمنيا لبعض ، فضبًل لب عمى التفكير والتأمل والتفسيري عديدة تجبر الطامعان

 المعمومات والتراكيب التي تحتاج من القارئ البحث والكشف عن مضمونيا.
 اليعسٓ٘ السابع٘ : بالغٔات الكساٛٗ .

، وقد تكون ىذه ناء التي يقوم عمييا النص المغويالب اإلستراتيجية بآلياتوتعني ىذه     
، ومن ثم األدبي في ضوئياات داللية أو جمالية أو أسموبية، ُيحمل النص أو الخطاب اآللي

النص ( وىي تعنى في المقام األول بالوظيفة  )أدبيةأطمق النقاد واألدباء عمى ىذه النظرية 
، 0222التحميمية التفسيرية والوظيفة الجمالية الببلغية ألبنية النص )عثمان الميمود ، 

110-113. ) 
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، األولى : سة النصوصتين في درارئيسوتستند نظرية ببلغيات القراءة إلى خطوتين         
ئ الكممات ا، فيحدد القار ا واستيعابً ا وتفسيرً تحميل أبنية النص فيمً   بو ، ويقصدالتفكيك

، ويحدد الكممات المفتاحية لجمل والفقرات ليخرج بأفكار النص، ويحمل اواأللفاظ وما تعبر عنو
ة الكميات والجزئيات المكون العممية بتعرفأو عتبات النص ومكونات، بحيث ينتيي في ىذه 

لفيم الخارجي لمنص وتعني ا: التركيب، أما الثانيةعبر عنو من معان وأغراض. لمنص وما ي
لنص وببلغياتو، ، فالقارئ ىنا يكشف الوظائف الجمالية لمغة كي يظير جمال اواإلضافة إليو

ا جديدة ليا رً ا، ويضيف أدو لببلغية واألسموبيةفيضع تفسيرات عديدة الستخدام األساليب ا
 . فيقيم بنية النص ومعانيو وأفكاره، تسيم في تعميق فيم النص

والتركيب لنظرية ببلغيات القراءة، فإنيا تنطمق من منيجية عمميتي التفكيك  إلىا واستنادً     
بنيًة  لمنص ية بنيوية تقوم عمى التوصيف الداخمي والخارجي: منيجبأنيا، توصف محددة

وداللًة وتفكيًكا وتركيًبا ، وذلك وفق عدة آليات تحقق ذلك ، وىي ) إسماعيل شكري ، 
 : (033، 0212) عقيمي موسي،  (39-20، 0229

لى أي جنس أدبي ينتمي  النص،وتشير ىذه الخطوة إلى تعرف نوع  النص:تحديد نوع  .1 وا 
يتمتع بنوع من الجماليات والببلغيات أكثر من  ألن كل نصٍ وذلك  األدبية؟من األجناس 

ثم  وتفسيًرا،أوال ومعانيو فيما  النص تناول أفكاروكي يحقق ذلك عمى القارئ غيره، 
ة رئيس، أي الجمع بين الكشف عن األبنية الثانًيا شف عن مواطن الجماليات ودالالتياالك

  وتأليفو.لمنص والتدرج في تعرف سمات النص وخصائصو وأسموب صياغتو 
: وذلك من خبلل البحث عما وراء األبنية بنيات الخطابية المغوية في النصاستثمار ال .0

المعاني يتحرى ف، فتظير لمقارئ الجيد، شف لمقارئ العاديمن معان وتفسيرات ال تتك
، ويفسر المعاني في ضوء األسباب ني والمكانيالزمة والدالالت في ظل السياقين الضمني

، ثم وضع تفسيرات جديدة ليذه بشكل معين التي دعت الكاتب لتوظيف األلفاظ والتراكيب
، األولى : المباشرة والتي ثبلثة أنواع من البنيات الخطابيةأمام ئ ، ومن ثم فالقار المعاني

قة والتي يرمز ليا ية : البنيات العميتتضح معانييا مباشرة من السياق المغوية ، والثان
رة و تركيب، وتحتاج من القارئ البحث عن الداللة المناسبة ليا والمعببمفظ أو كممة أ

ذلك النوع من ، وتشير إلى : البنيات الغامضة، والثالثةعنيا ويكون ليا إشارة في النص
يترك مساحة لمقارئ ، لعمد الكاتب التعبير عنو بشكل خفي، والذي تالداللة غير الواضح
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في التفسير والتأويل ليذا  ، فيناك تعددراتو الذىنية كي يقترب من المعنىكي يعمل ميا
 .النوع

ويعني الكشف عن المعاني الجمالية  المغوي:الكشف عن أدبية النص أو الخطاب  .3
يجاد روابط  القارئ،واألسموبية والببلغية التي تفسير النص وتزيده فيميا ووضحا لدى  وا 

 وتأكيده،، وبيان أثرىا في إثراء المعنى عاني الجمالية وفكرة النص وقضيتوبين ىذه الم
   وغيرىا.فيستقرئ األخيمة والصور والتشبييات واالستعارات 

ا يتضمنو : وذلك من خبلل االستقبللية في التناول والمعايشة لمنص ومإعادة بناء النص .2
 أ، فيقر آليات التفكير الناقد واإلبداعي لسبيل ىنا إظيار، وامن أفكاره ومعان وقضايا

 ،ومعمومات ا، ويرفض أخرى ويعمل سبب الرفض، ويضيف أفكار ويبررىا القارئ أشياءً 
 . ويغير من بنية النص

ن ببلغيات النص البحث عن فم واألخبلقية:البحث عن القيم األدبية والفنية والجمالية  .2
 دينية،أو قيما  إنسانية،فقد تكون قيما جمالية أو قيما أخبلقية  النص،القيم الشائعة في 

   الحالي.والبحث عن مدى تعبيرىا وواقعيتيا في المجتمع 
ومن خبلل عرض نظرية ببلغيات القراءة يمكن الخروج ببعض األسس واالستناد إلييا        

  المقترح:في بناء النموذج التدريسي 
، وذلك عن طريق و الطبلب نحو دراسة ما وراء النصالتدريسية توجيمراعاة اإلجراءات  -

، ومن ثم مراعاة يشيع بو من أغراض وقيماستخبلص مضامين النص ودالالتو، وما 
إجراءات تساعد الطبلب عمى البحث عن المعاني والدالالت وفق  يالنموذج التدريس

لظاىرة في النص ، ثم التدرج ثبلث مستويات، األول: توجيييم نحو المعاني المباشرة وا
وتوجيييم نحو الدالالت العميقة التي تحتاج لتركز وتفكر واستنتاج لتحرييا وبيانيا 

ي تحتاج لقراءة النص نحو الدالالت الغامضة والت إرشادىم والثالثبدقة داخل النص ، 
 ىا.والبحث عن األغراض التي تعمد الكاتب إخفاءَ  ،أكثر من مرة

راج ، واستخت التي تيتم بتحميل جماليات النصنحو الخطوات واإلجراءاتوجيو االىتمام  -
، تمك التي تزيد من فيم النص وتفسيره وتأممو، بتدريب المعاني الجمالية واألسموبية
، فضبل عن تدريبيم عمى االستحسان وبيان أثرىا في المعنىالطبلب عمى تحديد مواطن 

 .  يرىاالضعف أو عدم االستحسان وتبر تحديد مواطن 
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بعض األسس التي  األربعة، واستخبلصوبعد عرض نظريات القراءة في النقد األدبي         
م األسس التي يمكن فيما يمي تحديد أى التدريسي،يمكن االستناد إلييا في بناء النموذج 

في بناء النموذج التدريسي لتنمية ميارات القراءة التفسيرية  يستند إلييا البحث الحالي
النموذج التدريسي  خطوات يكّون، بشكل المكررةية، وذلك بعد حذف األسس والقراءة التأمم

جراءاتو،  وتفصيل ذلك كما يمي :  وا 
ة ، تبدأ بالتصفح والتقاط األفكار والمعاني العامة ، رئيستضمن النموذج التدريسي خطوات  -

ثم تأتي الخطوة  اجو الطالب في أثناء معايشة النص،وتحديد الصعوبات التي يمكن أن تو 
، معانييا بدقة الثانية وىي البدء في دراسة النص فيما وتفسيرا لمكممات واأللفاظ وتحديد

الخطوة الثانية ، البدء في التفكر والتأمل وطرح و  تحديد األفكار الفرعية والتفاصيل، و 
إلضافة وتكوين الرأي واالستقبللية في تناول النص من زوايا عدة؛ ويتخمل كل التساؤالت وا

ببناء النموذج تدريسيا  سوف تذكر تفضبل في الجزء المتعمقخطوة منيا إجراءات تفصيمية 
 . 

لك من خبلل عمل ، وذالتو المباشرة والعمية والغامضةدراسة النص وتفسيره وفقا دال -
تمييدا لمكشف  يا إلى عامة وخاصة، ومباشرة وضمنية؛خريطة ذىنية لممعاني وتصنيف

  النص.عن األفكار واألغراض والقيم الشائعة داخل 
، وذلك من خبلل تفكيك البناء المغوي لمنص وتحديد معانيو االىتمام بتحميل النص القرائي -

 ، ثم يعملةرئيسد فكرتو ومضمونو وقضيتو الودالالتو، فيبدأ الطالب بدراسة النص وتحدي
، ومدى توافق مدى استيعاب النص لممجتمع وقضاياعمى ربط النص بالمجتمع ومشكبلتو و 

 النص مع المجتمع والواقع وتماشيو مع قيمو وأفكاره. 
وتحديد مظاىر الجمالي األدبي من أسموب وتراكيب  ،االىتمام بدراسة جماليات النص -

ليم مساحة لقبول  فيترك توجيو الطبلب نحو عبلقتيا بالنص ومعانيو،فضبل عن وفكرة، 
 . أمور ورفض أخرى، مع التبرير في كمتا الحالتين

التركيز في أثناء التدريس عمى استدعاء الطبلب لخبراتيم السابقة وربطيا بالنص  -
ف، وتشجيع الطبلب المقروء، ومقارنة الطالب بينيا وبين النص من حيث االتفاق واالختبل

مواقف حدث ليم أو معرفة خاصة بيم أو تكميفيم بالبحث عن معمومات  عمى استدعاء أي



 م5255( 48) -5ج-أبريلعدد                                       ..                            . نموذج تدريسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 755 - 

 ، واختيار األفضل مع التبرير، ومقارنيا بالنص األصميوخبرات يمكن أن تضاف إلى النص
 . والتدليل

طرح توقعات متعددة واستنتاجات وآراء شخصية حول عمى االىتمام بتدريب الطبلب  -
، فينتج ويضيف ويعدل ويغير الب عمى التأمل والتفكريتعود الطالمعاني واألفكار، بحيث 

  ذلك.في ترتيب معمومات النص وتنظمو ويبرر 
، بحيث يطرح نصالمتعمقة بال االىتمام بتدريب الطبلب عمى توظيف متنوع لؤلسئمة -

رح األسئمة ا من األسئمة تدور حول فكرة النص ومعانيو، ثم يتدربون عمى طالطبلب عددً 
  والتأمل.تحقق ميارتي التفسير تكي  حوليم،التي تربط بالنص بالعالم من  المفتوحة

؛ بمعني أن يتضمن النموذج سة النص إلى مبدأ التدرج والتوسعاالستناد في درا -
لفاظ واألفكار خطوات تدريسية تبدأ بدراسة أجزاء النص وتحميمو وفقا لؤل  يالتدريس

يستكشف الطالب العبلقات الحاكمة في دأ التوسع ف، ثم يأتي مبوالمعاني واألغراض
ا وفي النياية يطرح تغيرً  ويربط بين المعمومات ويستخمص أفكارا ومعمومات، النص،

نوعي ؛ وىذا يشير إلى ضرورة أن تكون ميارات يدا لتناول النص وترتيبو وتنظيموجد
التفسيرية والتأممية في ظل ىذين المبدأين الميمين لنظريات القراءة في النقد  القراءة؛
تستند كل منيما إلى األخرى، فيبدأ الطالب بالتدريب عمى عمميات تفسير النص  األدبي

  ثم يتدرب بعدىا عمى عمميات تأمل النص وتأويمو.
 اٜكني ن املسحل٘ الجاىْٓ٘.اٛٗ التأملٔ٘ لدٚ الفالكساٛٗ التفسريٓ٘ ّالكسالبعد الجاىٕ : 

ييدف عرض ىذا المحور إلى تحديد ميارات كل من القراءة التفسيرية والقراءة التأممية      
البعد ثبلثة ىذا اليدف يعرض ىذا  ، ولتحقيقمة الثانوية الفائقين دراسًيالدى طبلب المرح

طبيعة  والثالث: التأممية،والثاني طبيعة القراءة  التفسيرية،طبيعة القراءة  األول: محاور،
 وتفصيل ىذا كما يمي:  .دراسًيا الفائقينالطبلب 

     أّال : الكساٛٗ التفسريٓ٘ . 

؛ حيث يعد التفسير من يس القراءةالتفسيرية ىدًفا ميًما من أىداف تدر تعد القراءة      
وتجعمو يعمق  التي من خبلليا يبنى القارئ تواصبًل فاعبل بينو وبين النص المقروء المستويات

فكار والمعاني دراسة األ؛ ومن ثم توجو القراءة التفسيرية القارئ إلى من فيمو لما يقرؤه
ممارسة عمميات  ة بين السطور وما وراء السطور، عبر غير الصريحة الكامن والمضامين
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والمقارنة والتعميل وغيرىا من العمميات التي م واالستنتاج والتحميل : الفيعديدة، من مثل
التفسير والتحميل من  تستيدف دراسة النص ألفاًظا وتراكيب وجمبًل ومعمومات تحقق غاية

  . (Reis, S ,2004, pp 315–338) وفيمودراسة 
 . مفَْو الكساٛٗ التفسريٓ٘ .1

ا من أنواع القراءة من وقد تناولت األدبيات مفيوم القراءة التفسيرية بوصفيا نوعً        
، ومن ناحية أخرى بوصفيا مستوى فيم قرائي البد أن يتمكن منو الطبلب، وتمخصت ناحية

 ( )Marioti, 2005) (Nwea,2001) مبلمح مفيوم القراءة التفسيرية في األدبيات 
Nordick , 2010 )ميدي 127، 0212( ) سيد حمدان، 00، 0213كريم،  ) نور ( )

 :  في النقاط التالية( 30، 0219( ) مروان السمان،  13، 0212سعيد، 
، وتجاوز المعاني المباشرة إليجاد لكممات والتراكيب من معان وأفكارعممية استنتاج ما وراء ا -

 العبلقات والدالالت الضمنية بين معمومات النص المقروء.
الت التي لم يصرح ، واستنباط الدالالتراكيب من خبلل السياق المغويتحديد معاني األلفاظ و  -

 . بيا كاتب النص
، تمك لتكامل والترابط والسبب والنتيجةعممية دراسة النص المقروء وتحميمو الستنتاج عبلقة ا -

دة تسيم في ، لبناء توقعات واستنتاجات جديبناء النص من ألفاظ وتراكيب وجملالتي تحكم 
 . وما يتضمنو من معارف ومعمومات ومضامين فيم النص

السطور، وتحديد دقيق لغرض عممية استنتاج المعاني الكامنة بين السطور وما وراء  -
 . بالفكرة المحورية غير المصرح بيا، والتنبؤ الكاتب

النص  ميل: تحلقارئ عمى تحقيق ميارات أربع، ىيتمك القراءة التي تركز عمى مساعدة ا -
، ثم تنظيم ح بيا، ثم استنتاج المعاني الضمنية غير المصر لتعرف المعاني واألفكار

يجاد تفسيرات لياالمعمومات  ، ثم فيم عام لعناصر النص القرائي من والربط بينيا وا 
 عموميات وقيم واتجاىات ومضامين.

ينيا في تحديد ماىية وبدراسة التعريفات السابقة لمقراءة التفسيرية ومبلمح االتفاق ب      
معاني الكممات من خبلل السياق، واستنتاج ما بين  إيجاد بأنو:ىذا النوع من القراءة، 
طور من معان وأفكار غير مصرح بيا، وتحديد دقيق لغرض الكاتب السطور وما وراء الس

يجاد عبلقات الترابط والتكامل بين معمومات النص وأفكاره. و  واتجاىاتو؛  ا 
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 التفسريٓ٘.كساٛٗ . أٍنٔ٘ ال2

تنبع أىمية القراءة التفسيرية من تمك األدوار والوظائف التي تستيدفيا في أثناء دراسة       
) النص، بغية تنمية ميارات فيمو وتفسيره، وتتمخص ىذه األىمية في مساعدة الطالب عمى 

( )  13، 0212( ) ميدي سعيد، 127، 0212( ) سيد حمدان، 00، 0213نور كريم، 
 : ( 30، 0219مروان السمان، 

انتقالو في دراستو لمنص المقروء من عشوائية فيم النص بشكل عام والتقاط فكرتو  -
 وتفسيرىا،المحورية وبعض تفاصيمو إلى إيجابية فيم النص من تحميل لمكونات النص 

 لمعمومات إليجاد العبلقات الترابطية بينيا.وتنظيم ا
تحفيزه وتشجيعو عمى توظيف أساليب طرح األسئمة واإلجابة عنيا، وتزويده بميارات  -

، فضبل عن معايشة ني الضمنية واستخبلصيا بشكل دقيقالبحث والتركيز عمى انتقاء المعا
الكشف عن المعاني الطالب لمنص والتعمق في دراسة تراكيبو وأبنيتو المغوية؛ بيدف 

 .ض والتفسيرات المنطقية وراء النصالضمنية واألغرا
فيكتسب ميارات النقد واإلبداع؛ حيث ترسخ ىذه القراءة  المتعددة،تطويره لميارات التفكير  -

لدى الطالب ميارات التعمم الذاتي واالعتماد واالستقبللية في الحصول عمى التفسيرات 
رات ا عمى امتبلك ميامما يجعمو قادرً  ،ارات توليد األسئمةوالمعاني الضمنية، فضبل عن مي

، ومن ثم تعزز ىذه القراءة ميارات الفيم العام والتفصيمي القراءة اإلبداعية والتأممية
  النص.واالستنتاجي والضمني لمكونات 

 :ءة التفسيرية يمكن الخروج بأمرين، ىمامن خبلل تناول المفيوم واألىمية لمقرا 
تفسير المفردات والتراكيب  ، من مثل :عدد من ميارات ىذا النوع من القراءة، األول -

غرض  تحديددالالت توظيف الكممات والتراكيب ،  استخبلصباستخدام السياق المغوي ، 
العبلقة الحاكمة بين  تحديدة وفرعية ، رئيسأفكار النص إلى  تصنيفالكاتب من النص، 
 .  األفكار والمعمومات

، وىي ميارات دراسة النص  أن القراءة التفسيرية تتطمب ميارات سابقة لياالثاني ،  -
الحرفي والمباشر من تعرف لؤلفكار والمعاني كي يصل الطالب إلى تمك الميارات؛ وىذا 

لتدريب يشير إلى ضرورة مراعات اإلجراءات التدريسية في النموذج المقترح لخطوات 
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، ثم التدرج إلعمال ن أفكار ومعمومات مباشرةحدوده م عمى دراسة النص وتعرف الطبلب
 ميارات التفسير واستخراج ما وراء النص.

 . مَازات الكساٛٗ التفسريٓ٘ .3

ا من أنواع القراءة ا من ميارات القراءة التفسيرية بوصفيا نوعً ذكرت األدبيات عددً      
)فتحي يوس، : ىي ، وىذه األدبياتالعام لدراسة النصوصفيٍم من مستويات الفيم  ومستوى
( ) مصطفي 0222( ) محمود الناقة وآخرون، 0221محمد رجب فضل اهلل ، ( ) 0221

( ) سيد 0213) نور كريم،  (0210) حسن شحاتة ومروان السمان ،  (0222رسبلن ، 
إلى  ، حيث أشارت(0219( )مروان السمان، 0212( ) ميدي سعيد، 0212حمدان، 

فق طريقتين، الطريقة األولى: ىي اإلشارة الضمنية ليذه ميارات ىذا النوع من القراءة و 
، وبخاصة القرائي عامة ومستوياتو الفرعية الميارات في ثنايا الحديث عن ميارات الفيم

، أما الطريقة الثانية : ىي اإلشارة صراحة إلى ىذه مستويي الفيم المباشرة واالستنتاجي
وفيما يمي  ت تنمية ىذا النوع من القراءة.ولالميارات ، من خبلل بعض األدبيات التي تنا

 :ا األدبيات بالطريقتين السابقتينجممة الميارات التي استقرت عميي
 واألدق.تحديد المعنى المناسب و  المغوي،تفسير المفردات عبر السياق  -
عادة صياغة معطيات النص بشكل  والمعمومات،التنبؤ باألحداث  -  جديد.وا 
 تفسير المعمومات والبيانات.و  غيرىا،تفسير استخدام الكاتب لتراكيب معينة دون  -
 اقتراح عناوين جديدة لمنص في ضوء معموماتو.و توقع نيايات منطقية لؤلحداث،  -
 وفرعية.ة رئيسوتصنيف األفكار إلى  والتراكيب،استنباط دالالت األلفاظ  -
 األفكار.بلقات بين واستخبلص الع الطالب،وصف بعض الشخصيات بأسموب  -
بداء الرأي في أفكار النص وقيمو.المعتحديد الصور الجمالية وبيان أثرىا في  -  نى، وا 
 المعمومات.الضعف في جوانب وتحديد جوانب القوة و  الكاتب،تحديد غرض  -
 تفسير توظيف األساليب المغوية من قبل الكاتب في النص.  -
  أنيا:وبدراسة الميارات السابقة يبلحظ     
معظميا يدخل ضمن مستويات الفيم المباشر والناقد واإلبداعي؛ ومن ثم توجد ميارات  -

توى ا ما عن ميارات القراءة التفسيرية لبنية النص ومكوناتو، حيث تخاطب المستبعد نوعً 
الميارات التي قد  يستبعد البحث الحالي ، وبالتالي سوف اإلبداعي والناقد بشكل مقصود
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بنية النص وأفكاره في ضوء ما استقرت عميو األدبيات من طبيعة تخاطب ميارات تفسير 
مكانية تحق  . يقو وتطبيقو في دراسة النص وفيموىذا النوع ومفيومو وا 

يارات تخص ، حيث اتفقت معظم األدبيات عمى تكرار عدد من المتشابيت في كثيٍر منيا -
ارات في بناء قائمة الميإلى ىذه وسوف يستند البحث الحالي  ىذا النوع من القراءة،

 .الميارات
ولطبيعة نظريات وفقا لطبيعة القراءة التفسيرية يمكن تصنيف جممة ىذه الميارات عامة  -

وتفسيره،  النص وفيموميارات دراسة إلى مستويات ثبلثة تحقق القراءة في النقد األدبي 
  المستويات:وىذه 

تفسير المفردات  وتشمل: ،المستوى األول، الميارات التفسيرية لمعاني الكممات
  والتراكيب.دالالت توظيف الكممات  استخبلص المغوي،والتراكيب باستخدام السياق 

أفكار  تصنيف وتشمل : ،المستوى الثاني، الميارات التفسيرية لؤلفكار والعبلقة بينيا
بعض  وصفالعبلقة الحاكمة بين األفكار والمعمومات ،  تحديدة وفرعية، رئيسالنص إلى 

دور الصور الجمالية  تحديدغرض الكاتب ،  تحديدالشخصيات الواردة في النص بأسموبو ، 
 في إثراء المعنى . 

جوانب  تحديد وتشمل : ،المستوى الثالث، الميارات التفسيرية التقويمية لبنى النص
سبب استخدام الكاتب لمفردات محددة  تفسيرالقوة وجوانب الضعف في معمومات النص ، 

 توظيف الكاتب لعدد من األساليب المغوية في النص .   تعميلدون غيرىا ، 
 ثاىٔا : الكساٛٗ التأملٔ٘ .

أيضا من  التفسيرية، فيويأتي ىذا النوع من القراءة في المرتبة الثانية بعد القراءة        
الطالب من مرحمة فيم النص وتعرف مكوناتو  ؛ حيث يتحولاألىداف الميمة لتدريس القراءة

وتفسير معموماتو وفيم أفكاره والربط بينيا إلى مرحمة اإليجابية في معايشة النص والتفكير 
ويكّون رؤى جديدة  جديدة،فيضيف إليو ويطرح التساؤالت، ويتوقع معمومات  حدوده،خارج 

 عمق من فيمو واستيعابو جيدا.تُ  النص،وانطباعات حول 
    التأملٔ٘.. مفَْو الكساٛٗ 1 

تنطمق القراءة التأممية من جعل الطبلب قراء استراتيجيين ذاتيين في دراستيم لمنصوص     
، الفيم والتحميل والنقد واإلبداع القرائية، فيساعدىم ىذا النوع من القراءة عمى تنمية ميارات
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سيم وعن آرائيم الشخصية . فضبل عن تكوين أنفسيم وتحمل مسئوليتيم في التعبير عن أنف
( Basol & Gencel , 2013, p 941) 

وقد تضمنت األدبيات محاوالت عديدة لتناول مفيوم القراءة التأممية ووضع تعريف ليا،    
 األدبيات:، ومن ىذه قروء وطبيعة التفكير التأمميمستويات فيم الممستيدفة في ذلك طبيعة 

، 0212( ) مروان السمان، 222،  0222) مجدي عزيز ،  (21، 0220) فتحي جروان، 
 ,Gurol )            ( 97، 0219( ) زيد الشمري، 02، 0212( ) عبلء سعودي، 97

2011,p388) ،: حيث لخصت جميعيا مبلمح القراءة التأممية في النقاط التالية 
مركبة يقوم من خبلليا الطالب بربط خبراتو السابقة ومعارفو بخبرات النص  عممية -

ومعموماتو، من خبلل طرح التساؤالت التي تمكنو من توقع استنتاجات صحيحة ذاتية 
  لمنص.ورؤى ومعمومات جديدة تبرىن عمى فيمو 

 ، واستنتاجات تفاصيل ميمة بين عناصرقمي ييدف إلى إيجاد عبلقات جديدةنشاط ع -
 . عات مقنعة حول مضمون النص وفكرتوالنص ومكوناتو، والتوصل إلى آراء وتوق

تأمل الطالب لمنص وتحميل عناصره لمتوصل إلى نتائج مفيدة وجديدة تسيم في فيم لنص  -
 دراستو.والتعمق في 

 الضعف،عممية مركبة يقوم الطالب من خبلليا بتقييم النص من حيث نقاط القوة ونقاط  -
  لمنص.ستنتاجات التي تكمن وراء البناء المغوي والكشف عن اال

 التأممية:وىذه التعريفات تشير إلى أن القراءة      
  يتطمب إعمال الطالب لعدد من العمميات التفكيرية وممارستيا  التفكير،ضرب من ضروب

بداء  فضبل عن اإلضافة وتوظيف  الرأي،من استنتاج وتفسير وتحميل وتعميل وتقويم وا 
  جديدة.المعمومات في مواقف 

  أداة من أدوات تنمية مستويات التفكير العميا، إذ تعتمد عمى الذاتية واإليجابية وتكوين
 وفيمو.رؤى خاصة لمطالب؛ مما يجعمو مستقبل في رأيو 

 من وسائل البحث والتقصي، حيث يبحث الطالب عن األدلة والبراىين التي تدعم  وسيمة
 رأيا معينا، أو معمومات ميمة من وجية نظره ويبرىن عمييا.

  أداة تجبر الطالب عمى التوسع في قراءتو، وزيادة معارف المغوية وثروتو بما يحقق ىذا
 المستوى المتميز في فيم النصوص. 
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يمكن  مبلمحيا،ومن خبلل ما سبق من طبيعة مفيوم القراءة التأممية وتعرف بعض من      
عممية يقوم فييا الطالب بربط خبراتو السابقة ومعرفتو  بأنيا:ا إجرائيا في ىذا البحث تحديدى

من خبلل طرح األسئمة وتوليدىا؛ بغية التوصل إلى  المغوية بمعمومات النص وحقائقو
مق من دراسة النص وتكوين رأي شخصي يع جديدة،اء ومعان وعبلقات استنتاجات وآر 

  وتقويًما. وتأمبل وتحميبًل ا تفسيرً  ومعايشتو وفيمو
 التأملٔ٘.. مساحل الكساٛٗ 2

يتضمن التفكير التأممي لدراسة النصوص القرائية وفيميا ثبلث مراحل تشكل في نيايتيا      
زياد  ( )Rodgers , 2002,pp 842-848 التأمل )مراحل دراسة النص وتحقيق ميارات 

 ( وتتمثل ىذه المراحل في : 100-102، 0222بركات ، 
 املسخٔ٘.الكساٛٗ التأملٔ٘ الكبلٔ٘ أّ  األّىل:املسحل٘ 

ىذه المرحمة إلى بدء ممارسة ميارات التأمل بعد إعمال ميارات تفسير النص  وتشير     
وتعرف دالالتو ومعانيو وأفكاره، وذلك من خبلل خطوات االكتشاف والمبلحظة واالستطبلع 

، وتكوين ومضامين.. إلخلمحتويات النص المقروء من كممات وألفاظ وجمل وصور ومعان 
 المكونات جمعيا ، ويراعي في ىذه الخطوة : افتراضات وتأمبلت شخصية حول ىذه

تحديد أعمدة النص المقروء من أفكار ومعان ووعاء لغوي يعبر عن قضية النص  -
 ومضمونو وفكرتو .

تدوين بعض المبلحظات حول النص المقروء من حيث الفكرة والمعنى، ومدى أىميتيا في  -
 والمجتمع.الحياة 

وتبلمس بينيا وبين  عائيا ومحاولة إيجاد تناسقربط المعمومات بالخبرات السابقة واستد -
 ، وتعرف مدى االتفاق واالختبلف، وتحديد منطقيتيا وأىميتيا في النص.معمومات النص

 املسحل٘ الجاىٔ٘ : الكساٛٗ التأملٔ٘ التهْٓئ٘ أّ الرتابطٔ٘ .

ىذه المرحمة إلى ممارسة ميارات الترابط والتكامل واستنتاج العبلقات بين  وتشير       
  التالية:األفكار والمعمومات، وذلك من خبلل األمور 

تصنيف المعمومات وتمييزىا والمقارنة بينيا، تمييدا الستخبلص العبلقات بينيا ومدى  -
 ؤكدىا. ، وتخمين معمومات جديدة ليا تكمميا وتالبعضتوافقيا مع بعضيا 



 م5255( 48) -5ج-أبريلعدد                                       ..                            . نموذج تدريسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 754 - 

تأمل المعمومات ومحاولة تكوين رؤى شخصية حوليا، والخروج باستدالالت تربط بين  -
 المعمومات وتتكامل معيا بعضيا البعض.

أبداء الرأي في المعمومات واالستقبللية في تعرف المعاني واألفكار، واالختيار منيا وتبرير  -
 ذلك وتعميمو.

  التكْمئ٘.الكساٛٗ التأملٔ٘  الجالج٘:املسحل٘ 

تشير ىذه المرحمة إلى ممارسة ميارات التأمل التقويمي من خبلل تحديد نقاط القوة      
وتقييم اآلراء واختيار أنسبيا منطقيا وتبريره، فضبل عن  المقروء،ونقاط الضعف في النص 

ة مناقشة الحمول، والبحث عن األمثل في األفكار واآلراء والبدائل؛ وصوال إلى معارف جديد
 وحمول مقترحة تضيف لمنص وتثريو.

ومن خبلل عرض مراحل القراءة التأممية الثبلث يمكن الخروج ببعض األسس التي تسيم     
  إلى:استناد النموذج ، وىي ىذا البحثفي بناء النموذج التدريس المقترح في 

مجموعة من الخطوات التدريسية التي تساعد الطالب عمى التمكن من ميارات فيم النص  -
وتعرف أفكاره ومعانيو ومضامينو وأغراضو، ثم تدريبيو تدريجيا عمى خطوات تأمل النص 

 وتقويمو.وتفسيره وتحميمو 
افية ثم ، فيركز النموذج عمى مراحل التأمل القبمية االستكشمراحل القراءة التأممية الثبلث -

ة رئيسمراحل التأمل الترابطية وأخيرا مراحل التأمل التقويمية، وذلك من خبلل خطوات 
جراءات فرعية تساعد الطبلب عمى تطبيق ىذه المراحل في أثناء دراستيم لمنصوص  وا 

 المقروءة.
 . مَازات الكساٛٗ التأملٔ٘.3

لخصت األدبيات ميارات القراءة التأممية في ضوء أساسين ميمين استندت إلييما في        
محاولة وضع تحديد ليذا النوع من القراءة، فاألساس األول : االستناد إلى طبيعة فيم 

، ن الميارات التي تناسب ىذا النوعالمقروء ومستوياتو ومحاولة انتقاء واختيار عدد م
، ودراسة ات التفكير بعامة والتأممي بخاصةاالستناد إلى طبيعة ميار : وىو واألساس الثاني

مستوياتو ومياراتو المتعددة، ومحاولة اشتقاق األدبيات منيا مبلمح ميارات القراءة التأممية، 
ا ضمن ميارات الفيم القرائي في دراسة النصوص، ا فقريً ا وعمودً بوصف التفكر التأممي مممحً 
( ) مجدي عزيز ، 0222نيفات عديدة لمميارات )زياد بركات، وقد أوردت األدبيات تص
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( ) عبلء 0212( )يوسف محمد ، 0212( ) مروان السمان،0210( ) ليمي ناصر ، 0222
 Mezirow.2000)  ( Geossman ( )0219( ) زيد الشمري،0212سعودي، 

,2009( ) Gurol, 2011) : وىذه الميارات ، 
النص، يربط بين خبراتو السابقة ومعمومات ىناك من نّص عمى ميارات محددة، من مثل :  -

االختبلف بينيما،  يستدعي الخبرات السابقة المتعمقة بالنص ويبين أوجو الشبو وأوجو
د يحدالمفتوحة حول النص، يطرح عدًدا من األسئمة ، يربط بين عنوان النص ومضمونو

يحدد الكممات حد، يحدد المعمومات الميمة في النص، إجابات متعددة لمسؤال الوا
، يبدي رأيو في ترتيب معمومات النص مع التعميلالمفتاحية المعبرة عن مضمون النص، 

طرح عدًدا من المبررات واألسباب التي النص، ييقترح عدًدا من األفكار تتكامل وعمى أفكار 
 .تمع الذي يعيش فيويربط بين معمومات النص والمج، تدعم معمومة أو رأي

وىناك من يصنف ميارات التأمل إلى : ميارات الكشف عن المغالطات وتحديد الفجوات في  -
عطاء معنى وتفسير مقنع  النص، والوصول إلى استنتاجات متعمقة بمعمومات النص، وا 
لبعض المعمومات، اقتراح الحمول والرؤي الشخصية الجديدة، بحيث يندرج تحت كل ميارة 

 أداءات إجرائية وميارات فرعية . مجموعة 
، وكذا ميارات القراءة التأممية توومن خبلل عرض ميارات التفكير التأممي ومستويا    

ة لمقراءة رئيسالتي استقرت عمييا بعض األدبيات ، يمكن التوصل إلى عدد من الميارات ال
يجاد  وفقا لطبيعة نظريات القراءة في النقد األدبي  التأممية من استكشاف وتكوين آراء وا 

رة، والتي بعد حذف الميارات المكر وكذا  ، عبلقة الترابط وطرح التساؤالت المغمقة والمفتوحة
 –ا ما مع ميارات القراءة التفسيرية ، والتي يمكن أن تتشابو نوعً يصعب تحقيقيا إجرائيا

ة يندرج رئيسن المستويات الفي عدد م –بوصف القراءة التفسيرية متطمبا لمقراءة التأممية 
 تحت كل مستوى ميارات فرعية، وذلك كما يمي:

طرح عدد من األسئمة ويشمل:  االستكشافية،لقراءة التأممية ميارات ا املستْٚ األّل: 
المعمومات الميمة في  الواحد، تحديدإجابات متعددة لمسؤال  تحديدالمفتوحة حول النص، 

 المعبرة عن مضمون النص.لمفتاحية الكممات ا تحديدالنص، 
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ويشمل: الربط بين عنوان النص  الترابطية،رات القراءة التأممية ميا املستْٚ الجاىٕ:
د أوجو الشبو وأوجو االختبلف يدتح ت النص،بط بين خبراتو السابقة ومعموماومضمونو، الر 

 النص.بين خبراتو ومعمومات 
ترتيب  في ويشمل: إبداء الرأيية، رات القراءة التأممية التقويمميا الجالح:املستْٚ 

طرح عدد من  ن األفكار تتكامل وأفكار النص،م اح عددقتر ا معمومات النص مع التعميل،
    رأي.المبررات واألسباب التي تدعم معمومة أو 

ًٔا  ثالجا: طبٔع٘ الطالب الفاٜكني  ن املسحل٘ الجاىْٓ٘ .      دزاس

من  عن غيرىم العقمية لدى المتفوقين دراسًيائص معدل النمو في الخصايفوق         
لما يدرسونو،  والموسعالفيم العميق ميارات في وقت مبكر من  تمكنٌ عنو العاديين، مما ينتج 

، كما أن لدييم مغة والكتابة والحوار والقراءةفضبل عن قدرتيم وتحكميم في مجال استخدام ال
استنتاج العبلقة بين معاني  من مثل: ،(170، 0222فتحي جروان، ) تمكنا من عمميات عدة

 ودقيق لمغة ، وكذلك القدرة عمىالكممات والتراكيب المغوية بشكل يؤدي إلى فيم صحيح 
التي يدرسونيا، فضبل عن إعمال ميارات عقمية  حقائقالمعمومات و من الاالستدالل واالستنباط 

 حل المشكبلت واتخاذ القرار، مثل : المقارنة والتصنيف التفسير والتأويل والنقد و متعددة
نقد ذات و ، كما أنيم يتميزون بقدرة عمى نقد ال(32، 0222غسان أبو فخرو وآخرون، )

بداء الرأي والتدليل عميو .   (120-121، 0210)سامر مطمق، نور عزيزي، اآلخرين، وا 
كما أشارت ا ويمكن إجمال أىم الخصائص العقمية والمعرفية لدى الطبلب الفائقين دراسيً       
( )فادي Ysseldyke&Algozzine,2002. p.214-219)األدبيات فيما يمي  اإليي

 : (   22-22، 0212( )عبد الرحمن سميمان، تياني عثمان، 22، 0222محمد، 
تظير بقوة ميارات االستقبللية وتكوين الذات لدى الطبلب، فضبل عن االعتماد عمى  -

يجاد النفس في تحصيل المعارف والمعمومات، و    الحمول.ا 
االنفتاح وحب المعرفة لؤلشياء التي يمر بيا الفائق، فتنمو لديو ميارات االستقراء  -

  واالبتكار.واالستنباط والتفكير العميق والواسع، مما يميد لنمو ميارات التأمل والتأويل 
حيث يتميزون بتحصيل المعارف  الفائقين،من أىم سمات  والمركز،التحصيل السريع  -

والعمل عمى استرجاعيا وتطبيقيا في  الذاكرة،والمعمومات بشكل سريع وتخزينيا في 
  جديدة.مواقف 
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من أىم األنشطة المحفزة لمطبلب الفائقين نحو  والمفقود،االكتشاف والبحث عن المجيول  -
 الحياة.والتميز في  والتعمم،زيادة دافعيتيم لمتعميم 

باستعدادات فضبل عن تميزىم  الفائقين،وجود عدد ال محدود من أنواع الذكاءات لدى  -
بداعية تسيم في تفوقيم  ية عقمية تفكيرية وتنظيم   وتقدميم.ونقدية وا 

وعدم التسميم بالمعمومات الموجودة، بل البحث  مصدر،القراءة بشكل واسع وفي أكثر من  -
 وواقعيتيا . حوليا وعنيا لمتأكد من مصداقيتيا 

فضبل عن نمو ميارات  وابتكار،نمو ميارات التفكير بعامة والعميا بخاصة من نقد وتحميل  -
 الطبلب.اتخاذ القرار وتحمل المسئولية تجاه الميام التي يكفل بيا 

وتخصصات عديدة عممية وأدبية ودينية واقتصادية  شتى،ادين في ميحب القراءة واالطبلع  -
من مثل قراءة القصص والحكايات والمقاالت والنصوص  إلخ،وسياسية.. واجتماعية 

ا وتعكس ميامً  ،ا مجتمعيةمن األنواع األدبية التي تمثل قيمً  الذاتية.. وغيرىاوالسير 
 ويترتب عميو زيادةوواجبات مستقبمية تزيد من استقبلليتيم في الحياة وصناعة المستقبل، 

 فيو.ر بل واالستمرا والتفوق،ح الدافعية نحو النجا
عتمد حاليا في تمك التي تُ  -ا وفق محكات عدةالفائقين دراسيً  ُيكشف عنوبالتالي      

والتي تشيع في تصنيف الطبلب من مرتفعي التحصيل إلى منخفضي  -المدارس الحكومية
( ) عفاف عبد 02، 0222( ) سميرة عبد الوىاب، 0222،31، التحصيل ) ميا زحموق

( ولعل أىم ىذه المحكات: التحصيل وارتفاعو لدييم؛ حيث يعد 32، 0227القادر وآخرون،
من أىم المحكات، يميو القدرات العقمية العميا؛ ومن ثم تصنف المدارس الحكومية الفائقين 

ي المواد التي يدرسونيا، وبالتالي يكون مستوى دراسيا وفقا بعد التحصيل والدرجات المرتفعة ف
 تحصمييم يفوق زمبلئيم في المدرسة.

 من خبلل عرض بعض سمات الفائقين وصفاتيم العقمية يمكن الخروج بأمرين:    و 
طبٔع٘ الطالب الفاٜكني إىل دلنْع٘ مً الصفات ّالسنات اليت تتياسب ّطبٔع٘ إشازٗ األمس األّل:  

 :التفسريٓ٘ ّالتأملٔ٘  ىْعٕ الكساٛٗ؛

واستعدادات وقدرات متعددة  ةا أن لدييم ميارات عديدلمفائقين دراسيً أشارت طبيعة النمو  -
ومتنوعة، فضبل عن وجود ذكاءات متعددة في أكثر من مجال ، فأشارت إلى وجود قدرات 

جيد االستنتاج والبحث عن المعمومات والمعاني السياقية ، وكذا االىتمام بالتحصيل ال
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لممعمومات واألفكار وتصنيفيا والمقارنة بينيا ، وتفسير الظواىر والعبلقات والبحث عن 
تبرير ودليل لكل ما يقبمونو من معمومات وآراء ؛ ومن ثم فإن ىذه القدرات أو الميارات 

تفسيرية لكل من الكممات كافة تتناسب وطبيعة القراءة التفسيرية من حيث الميارات ال
ؤلفكار وتصنيفيا ، وإليجاد العبلقات بينيا وتفسير ذلك وتحديد جوانب القوة ، ولواأللفاظ

 وجوانب الضعف في النص المقروء . 
من مثل : البحث عن  عدة،أشارت طبيعة النمو أيضا ليذه الفئة أن لدييم سمات  -

المعمومات ونمو ميارات االكتشاف وتقصى المجيول ، وكذا االىتمام بالتأمل والتفكر 
بداء الرأي والحكم عمى األشياء وعدم قبوليا عمى عمتيا، واالستقبللية التامة في الفيم  وا 

؛ ومن ثم فإن ىذه الطبيعة أيضا تتناسب يعاب وتحصيل المعمومات بشكل سريعواالست
يارات القراءة التأممية من حيث ميارات التأمل المتعمقة باالكتشاف والتأمل والترابط ، وم

 وكذا التقويم والتعميل . 
األمس الجاىٕ: إشازٗ طبٔع٘ الطالب الفاٜكني إىل دلنْع٘ مً األمْز اليت ٓيبغٕ مساعاتَا ن أثياٛ 

 ، ٍٕ:بياٛ الينْذج التدزٓسٕ

الطبلب نحو تفسير  دافعيةالتي يمكن أن تسيم في زيادة باإلجراءات التدريسية االىتمام  -
واستنتاج  الكاتب،أبنية النص القرائي وتحميمو تحميبل تفصيميا لتحديد المعنى، وتحرى غرض 

  العبلقات.
عمى الحرية واالستقبللية في إجابة الطبلب وتدعيميا وترك مساحة كافية ليم  التركيز -

 لمتفكير والتأمل وتحرى المعمومات وصياغتيا بشكل جديد. 
تنوع النصوص المقدمة لمطبلب وطبيعة محتواىا، لكونيم يقرءون في مجاالت عدة ومصادرة  -

ا عامة اجتماعية واقتصادية متنوعة، مما يحتم تقدم عدد من النصوص المختمفة حول قضاي
  أدبية.سواء أكانت نصوص نثرية أو شعرية أو مقاالت أو خطب  وغيرىا،وأدبية 

وعرض  التأممية،كل من القراءة التفسيرية والقراءة ومن خبلل العرض السابق لطبيعة       
الفئة من حيث السمات والخصائص والقدرات، وتحري مناسبتيا طبيعة النمو لدى ىذه 

فإنو يمكن االستناد إلى تمك  والسمات،القدرات مع ىذه ، واتفاقيا نوعي القراءةيارات مل
واالعتماد عمييا في بناء النموذج التدريس المقترح في  وتصنيفيا،الميارات المحددة مسبقا 

   وتقويًما.ا ا وتنفيذً تخطيطً  ا البحثىذ
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 ٙ اليكررد األدبررٕ لتينٔرر٘ مَررازات الكررساٛٗ  ىعسٓررات الكررساٛٗ ن  بيرراٛ الينررْذج التدزٓسررٕ الكرراٜه علرر

   ًٔ ّتطبٔكرُ ّالتأنرد   ا ، التفسريٓ٘ ّالكساٛٗ التأملٔ٘ لدٚ طالب الصف الجاىٕ الجراىْٖ الفراٜكني دزاسر

 مً فاعلٔتُ. 

عدة نقاط، تمثمت في: بناء النموذج، وتطبيقو ونتائجعو، ووضعع ويعرض ىذا المحور      
 يمي: لمقترحات. وتفصيل ذلك فيما التوصيات وا

 أّال: بياٛ الينْذج التدزٓسٕ:

 يتضمن بناء النموذج الخطوات التالية:   
 حتدٓد مَازات الكساٛٗ التفسريٓ٘ ّالكساٛٗ التأملٔ٘  )أٍداف الينْذج ( -1

 وقام الباحث باستخبلص ىذه الميارات وتحديدىا من خبلل مصادر عديدة منيا:   
) محمد رجب  ، مثل:  التفسيرية والتأممية نوعي القراءة؛األدبيات التي تناولت طبيعة  .أ 

( 0222( ) مصطفي رسبلن ، 0222، محمود الناقة وآخرون( )0221فضل اهلل ، 
(  0212( ) سيد حمدان، 0213 يم،( ) نور كر 0210حسن شحاتة ومروان السمان ، )
زيد )( 0219( )مروان السمان، 0212( ) ميدي سعيد، 0212عبلء سعودي، )

 .(0219الشمري،
  الثانوية.طبيعة الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  .ة 
 الميدان.رأي الخبراء والمتخصصين والمعممين في  .ط 

، عشر ميارات لكل نوع من عشرين ميارةوتضمنت القائمة في صورتيا المبدئية       
 )انظر زعت ىذه الميارات وفق ثبلثة مستويات تحت كل نوع عمى حدة،نوعي القراءة، ووُ 

 .التأممية(بميارات القراءة التفسيرية والقراءة قائمة مبدئية  1ممحق 
 مْضْعٔ٘ املَازات. 

 أربعععة عشععرقععام الباحععث بعععرض قائمععة الميععارات عمععى مجموعععة مععن المحكمععين وعععددىم     
محكًما من مختصي المناىج وطعرق تعدريس المغعة العربيعة، وبععض المعممعين فعي ىعذا الميعدان  

قسعمت إلعي أربععة  ، وذلعك فعي شعكل اسعتبانةقائمعة بأسعماء السعادة المحكمعين( 0ممحق )انظر 
أعمععدة؛ حيععث خصععص العمععود األول مععن اليمععين لمميععارات، وخصععص العمععودان الثععاني والثالععث 

( فعي العمعود األول )مناسعب( إلبداء العرأي فعي كعل ميعارة، وُطمعب معن المحكعم وضعع عبلمعة )
والعبلمة نفسيا فعي العمعود الثالعث )غيعر مناسعب( إذا لعم يوافعق، أمعا القسعم في حالة الموافقة، 
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إذا كانعت أيعة ميعارة المحكم تعديل صياغة ؛ حيث ُطمب من )لتعديل الصياغة(  ، ُخصصالرابع 
 ضرورة ذلك.   يارات أخرى إذا رأى أية م منو أن يضيفتحتاج لذلك، كما طمب 

 ميارة واحدة تتعمق بالقراءة التفسيرية، ىي :  صياغةوتمخصت آراء المحكمين في: تعديل     
يحدد الصور الجمالية ويبن أثرىا في  ( إلى )  يحدد دور الصور الجمالية في إثراء المعنى )

بلت كون الصياغة الجديدة أفضل وأدق ، فالطالب البد (، وقد قام الباحث بإجراء التعديالمعنى 
) ميارة تعدل مكان ، كما اقترح المحكمون أثرىا في المعنىلو من تحديٍد لمصور أوال ثم بيان 

نقميا من ميارات القراءة التأممية إلى و  ( يحدد الكممات المفتاحية المعبرة عن مضمون النص
فق الباحث عمى نقميا ، وذلك لكونيا أكثر دقة في تفسير النص وفيمو ، قد واالتفسيرية ، و 

ميارات تفسير حيث يمكن إدراجيا تحت  ،ل واإلضافةفيي من قبل الفيم والتفسير ال التأم
متضمنة إحدى عشرة  صورتيا النيائية. وبالتالي أصبحت القائمة في األفكار والمعمومات

القائمة في صورتيا  3)انظر ممحق  ميارة لمقراءة التفسيري، وتسع ميارات لمقراءة التأممية
 النيائية( .

 ذلتْٚ الينْذج: بياٛ -2

كبل التدريسي في ضوء عدد من المعايير التي تتفق وطبيعة  محتوى النموذج ُبني     
فكان ىناك  دراسيا،، وتتفق من جانب آخر مع طبيعة الطبلب الفائقين النوعين من القراءة

 الدراسية،شير إلييا في األدبيات وبخاصة طبيعة متغيرات جممٌة من األسس الضمنية التي أ
  مثل:من 

بحيث تعكس النصوص عددا من األفكار والقيم والقضايا  وتعددىا؛تنوع النصوص  -
 مثل:من  المغة،فضبل عن كونيا نصوصا متنوعة في مجاالتيا من حيث فنون  المجتمعية،

  وغيرىا.نصوص شعرية وقصة ونصوص معموماتو ومقاالت 
 انتقاء النصوص؛ بحيث تكون نصوص جديدة لم يتعرض ليا الفائقون قبل ذلك، لمعرفة -

 إلييا،قدراتيم في التعامل مع النصوص واستقبلليتيم في فيميا وتحميميا وتأمميا واإلضافة 
 السابقة.واتساع الخبرات  لدييم،فضبل عن الكشف عن الرصيد المغوي 

وأن تكون النصوص من النصوص  المعروفين،اعتماد نصوص أدبية لعدد من الكتاب  -
دبية أو تشغل قضايا حياتية ممحة في العصر المشيورة والتي تعكس مكانة بين الفنون األ

  عديدة.فضبل عن انعكاسيا لقيم شخصية ومجتمعية  الحالي،
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اختير عدد من النصوص األدبية ُيحقق من خبلليا ميارات  السابقة،ووفقا لممعايير      
ة التفسيرية والقراءة التأممية. فقد اختير لتنمية ميارات القراءة التفسيرية النصوص القراء
في اليوم العاشر  )النموروقصة أدبية  شوقي(،وخنين ألحمد  )غربةنص شعري  التالية:
التأممية اختير لتنمية  أما القراءة المقفع(.الصديق البن  )اختيارري ونص نث تامر(،لزكريا 
، ومقال أدبي التكنولوجيا زمن قراءة المتقطفات(وص التالية : نص معموماتي ) النص مياراتيا

مجمة ناشونال جيوغرافيك العربية( ومقال ثان  –عن ) ىل تيدد الروبوتات العنصر البشري 
وذلك لحرية إبداء الطالب في اختيار ىذه  عن ) عمارة األرض واجب إنساني لكمال خميل (

؛ بحيث مومات ومعارف وحقائق تتسق وطبيعة العصر الحاليالنصوص وما تتضمنو من مع
ا لم يتعرض لو الفائقون قبل ، ويكون جديدً ا في القضايا والفنونيحقق ىذا المحتوى تنوعً 

ذلك، فضبل عن أن معظم ُكتاب النصوص من األدباء المعروفين من حيث المكانة األدبية 
 والقيمة المجتمعية .

 ّإجساٛاتُ: خطْات الينْذج التدزٓسٕ -3

مجموعة من  في ضوءُبني النموذج التدريسي القائم عمى نظريات القراءة في النقد األدبي     
من طبيعة اإلطار النظري من ميارات وأسس واعتبارات تراعى  اشتقتيا البحث الحالي ،األسس

 تمثمت في:و  وتصميمو،عند بناء النموذج التدريسي 
تحديد ميارات القراءة التفسيرية والقراءة التأممية المناسبتين من حيث القياس والمبلحظة  .أ 

  دراسًيا.لطبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين 
تحديد األسس والتوجيات المشتقة من طبيعة نظريات القراءة في النقد األدبي وطبيعة  .ب 

األسس المشتقة عقب كل بعد في  ظر)انا وطبيعة النمو لدى الفائقين دراسيً  نوعي القراءة
، حيث ُروعي االىتمام بعناصر التحميل والدراسية وفقا لنظريات القراءة اإلطار النظري(

 واألفكار،من حيث مستويات تحديد المعاني  نوعي القراءة، وطبيعة النقد األدبيفي 
 .ومراحل تنفيذ عمميتي القراءة التفسيرية والتأممية

ات إلى خطوات إجرائية تدريسية يقوم بيا المعمم؛ بغية تنمية ترجمة األسس والتوجي .ج 
النظرية التفسيرية  النظريات:استنادا إلى و  والتأممية،التفسيرية  نوعي القراءة؛ميارات 
ونظرية التقبل أو التمقي،  القصدية،والنظرية المينوفينولوجية أو الذاتية  التحميمية،

ة وما يندرج رئيسومن ثم يمكن فيما يمي تحديد الخطوات ال القراءة؛ونظرية ببلغيات 
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وتتمثل خطوات النموذج  المقترح،تحتيا من إجراءات فرعية تمثل في مجموعيا النموذج 
  في:التدريسي 

 النص ومعايشتو( . )الكتشاف قراءة تصفحية تفسيرية األولى:الخطوة  -
  النص.دراسة مستويات المعاني والدالالت في  الثانية:الخطوة  -
   وتحديدىا.دراسة أبنية النص المغوية  الثالثة:الخطوة  -
 محددة( )معاييروفق فكرتو ومضمونو  عميو تقييم النص والحكم الرابعة:الخطوة  -
 الجديد واإلضافة( )الكتشافقراءة تصفحية تأممية  الخامسة:الخطوة  -
 النص.قات الترابطية بين أبنية دراسة العبل السادسة:الخطوة  -
 شخصية.وفق معايير ذاتية  عميو تقييم النص والحكم السابعة:الخطوة  -
 الموازنة بين آليات التفسير والتأمل وتحديد مدى االستفادة. الثامنة:الخطوة  -
جر      اءاتيا كما يمي : وتفصيل ىذه الخطوات وا 

 تفسريٓ٘ ) النتصاف اليص ّمعآصتُ( . اخلطْٗ األّىل : قساٛٗ تصفخٔ٘

اقتراب الطالب من النص تعد القراءة التصفحية أو االستكشافية أول خطوات        
حيث يشجع المعمم طبلبو عمى تصفح النص ومحاولة فيمو بشكل عام، من حيث  ومعايشتو،

ومن ثم ىي  وتفسيره،الفكرة والمضمون كي يشجعيم ويحفزىم عمى دراسة النص وتحميمو 
فيمو، وىنا يقوم المعمم في طالب يحدد فييا ما فيمو وما َصعب عميو  قراءة سريعة حرة لكل

 التالية:باإلجراءات ىذه الخطوة 
يدف تحديد المعنى العام والتقاط تصفح النص وقراءتو قراءة صامتة ب يوجو طبلبو نحو .1

: العنوان تحديد أية أمور قد تشد انتباىيم، مثل ، معالمعانيبعض األفكار والمعمومات و 
، وقد يوجييم نحو تحديد األمور التي تشكل صعوبة و تراكيب ما أو رأي معين أو جممةأ

 لدييم في الفيم أو تعرف موضوع النص.
، ويصحح فحيم لمنص ثم يناقشيم فيما دونوهيطمب منيم تدوين ما يخرجون بو من تص .0

فيو تمييدا لدراسة النص والتعمق ؛ الصعبة بالنسبة ليماألمور  استجاباتيم ويوضح
ة من فكرة عامة أو رئيسيصل معيم في نياية المناقشة لتحديد أعمدة النص ال بحيث
 وموضوعو.ة أو قضية النص رئيس
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يوجو طبلبو بعض تصفح النص إلى استدعاء الخبرات السابقة لدييم حول موضوع  .3
يعرفيا أو شيئا قرأه  ا أو معمومةً ا أو حدثً ن موقفً النص، وىنا يجعل المعمم كل طالب يدوّ 

في كتاب أو صحيفة أو مجمة أو معمى مواقع التواصل االجتماعي أو سمعيا من أي 
لدراسة النص وفيمو وتكون ليا عبلقة بعنوان النص وفكرتو، وذلك تمييدا  مصدر،

قشيم كي يخمق جوا ثم يجعمو يبدي رأيو فيما يعرفو وما يتضمنو النص، وينا واستيعابو،
وىنا يشير ليم إلى أننا سوف نعقد  منو.من التعايش الكامل مع النص واأللفة واالقتراب 

بعد دراسة النص وتفسيره  الحقا،مقارنة بين ىذه الخبرات والنص بشكل مفصل فيما 
  فيو.والتعمق 

 اخلطْٗ الجاىٔ٘ : دزاس٘ مستْٓات املعاىٕ ّالدالالت ن اليص. 

المعمم في ىذه الخطوة بعد المناقشة التمييدية السابقة، وتعرف فكرة النص  يقوم
 النص:ومضمونو بشكل عام، بتوجيو الطبلب نحو دراسة عتبات النص وتعرفيا، وأىم عتبات 

وىنا يقوم المعمم بما  السياق،واستخبلص معانييا من  ودالالتيا،وتفسير معانييا  المفردات،
  يمي:
قراءة النص، وتحديد معاني األلفاظ والكممات والتراكيب، وذلك من  توجيو الطبلب نحو .1

وىنا البد لممعمم أن ينظم عمميات  والمناقشة حول معناىا في السياق خبلل تحديدىا
، فقد يطرح عمييم الشكل التالي ، عن طريق خرائط ذىنيةدراسة المفردات لدى الطبلب

ون بين مستويات معاني الكممات لتعرف كممات النص معنى وداللة، ويجعميم يفرق
 النص:واأللفاظ داخل 

اٌىٍّبد ٚاٌزشاو١ت راد اٌّؼٕٝ 

 اٌّجبشش ٚاٌظش٠خ فٟ إٌض

اٌىٍّبد ٚاٌزشاو١ت راد 

 اٌّؼٕٝ اٌؼّٕٟ

اٌىٍّبد ٚاٌزشاو١ت اٌزٟ رذزًّ 

 رأ٠ًٚ أوضش ِٓ ِؼٕٝ.

 ِؼب١ٔٙب اٌّزؼذدح اٌىٍّخ  دالٌزٙب اٌىٍّخ  ِؼٕب٘ب اٌىٍّخ

      

      

 ( ِغز٠ٛبد اٌّؼبٟٔ فٟ أصٕبء دساعخ إٌض اٌمشائٟ ) ِجبشش ٚػّٕٟ ٚغبِغ(5شىً )

تحديد  لكل مستوى من مستويات المعنى؛ بغية مساعدة الطبلب عمى يعطي المعمم مثاالً  .0
 معانييا ، فيعطي مثاال لممعاني المباشرة في النص، ومثاالً  المفردات واأللفاظ وتصنيف

ا داخل التي تعطي معنى غامضً  أخيرا لمتراكيب ، ومثاالً والدالليةا لمكممات الموحية ثانيً 
يب ويجعميم يصنفونيا ا من األلفاظ والتراكالنص، وىنا قد يطرح المعمم عمى الطبلب عددً 
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كة ، وقد يحمييم إلى العمل الجماعي داخل الصف، وقد يحمييم إلى شبفي ىذا الشكل 
، وقد يحمييم إلى بعض المعاجم المغوية ..إلخ وغيرىا من الوسائل التي تجعل اإلنترنت

 الطبلب يستوعبون معاني النص المباشرة والضمنية والغامضة . 
يناقش المعمم الطبلب في تحديد المعاني التي حددوىا وتأمموىا جيدا، ويراجعيا ويصحح  .3

والمعاني الضمنية  ةالصحيح عانيبعضيا إن تطمب ذلك، ليستقر معيم عمى الم
 ؛عمى أن ينبييم إلى ضرورة أن تكون ىذه الخطوة في دراسة لتراكيب النص،والغامضة 

 . لمنص اعاما وصحيح أي نص لغوي كي يحققوا فيما
   ّحتدٓدٍا.دزاس٘ أبئ٘ اليص اللغْٓ٘  الجاىٔ٘:اخلطْٗ 

بعد تعرف الطبلب معاني النص وتحديد مستوياتيا، ودراسة عتبات النص األولى جيدا،     
ا ، مما يجعل األمر يسيرً ت عن النص ومضمونو وفكرتو وقضيتويكون قد تكون لدييم معموما

المعمم ، ىنا يوجو أو ما يسمى بأبنية النص المغوية في دراسة أفكاره النص ومعموماتو الفرعية
 : و القيام باآلتيالطبلب نح

 : ّإجياد العالق٘ بٔيَا، ّذلو مً خالل حتدٓد األفهاز ّتصئفَا .1
ا ، سواء أكانت أفكارً تحديد أىم األفكار التي تعبر عنوتوجيو الطبلب نحو قراءة النص، و  -أ 

، وقد يحيميم إلى المواضع التي تعبر عن األفكار الفرعية وتحدد فرعيةا ة أو أفكارً رئيس
ر إلى بعض التراكيب المعبرة عن بعض األفكار، يالتفاصيل في النص، وقد يشا من عددً 

ثنائي أو جماعي لعمل خريطة أفكار، تحدد  ويترك ليم فرصة لمحوار والمناقشة بشكلٍ 
ا من ، وقد يعرض عددً أفكار فرعية داخل النص ة فييا وما يندرج تحتيا منرئيسالفكرة ال

 .وفرعي رئيس بينيا ويصنفونيا إلى ميزون األفكار وبعض التفاصيل، ويجعميم ي
ويجعل كل مجموعة منيم تعرض خريطة األفكار، حتى  إليو،يناقش الطبلب فيما توصموا  -ب 

 .أفكار النص وتحديدىا وتصنيفيا يستقر الطبلب والمعمم عمى تعرف
يجاد عبلقة تفسيرية بين األفكار التي استخمصوىا سابقا وحددوىا يطمب منيم إ -ج 

 : األسئمة المساعدة في ذلك، من مثلا من ىنا قد يطرح عمييم المعمم عددً وصنفوىا، و 
  مسبقا؟ىل توجد عبلقة بين الفكرة العامة واألفكار الفرعية المحددة  -
  النص؟ىل يوجد تسمسل وتتابع بين األفكار في  -
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العبلقة بين األفكار والمعمومات والتفاصيل في النص تكاممية كل منيا ُيكمل  ىل -
أم غير  لآلخر؟أم سببية بعض منيا سبب  ببعص؟اآلخر؟ أم ترابطية يرتبط بعصيا 

 ذلك.
ويجعميم يمخصون منتج ىذه  األسئمة،يناقش المعمم الطبلب في إجابات ىذه 

  العبلقات.فكار ويعددونيا ويبرروىا ويفسرون ىذه المناقشة ويحددون العبلقات القائمة بين األ
حتدٓد غسض الهاتب ّالكٔن٘ املستَدف٘ مً اليص، ّالهلنات املفتاحٔ٘ ّفكا لسؤٓتُ ّما ٓسٓد أٌ  .2

  خالل:ٓعرب عيُ، ّذلو مً 
يوجو المعمم طبلبو نحو تمك التراكيب أو األقوال أو اآلراء التي يكمن في طياتيا غرض  -أ 

 التالية:وقد يساعدىم من خبلل األسئمة  وىدفو، الكاتب،
 ذلك؟ماذا يقصد الكاتب من وراء  -        التالي؟بم يوحي قول الكاتب  -
  العبارة؟ما تفسيرك ليذه  -             القول؟لم قال الكاتب ىذا  -

ليصل إلى المعنى أو المغزى الذي لم يناقش المعمم طبلبو في إجابة ىذه األسئمة 
وقد يساعدىم من خبلل توجيييم إلى بعض التراكيب أو الكممات  نصو،يصرح بو الكاتب من 

أو بعض المواقف واآلراء التي يستنتج من خبلليا غرض  ذلك،أو المواطن التي تعبر عن 
  الكاتب.

بيا من النص، ليحددوا  جوارة ثانية، وتمك األغراض التي خر يطمب منيم تأمل النص م -ب 
 قيم،القيمة االجتماعية اإلنسانية في النص، فما من نص إال ويعالج قيمة ما أو عدة 

  يمي:وسبيل المعمم في ذلك ما 
 ما أىم القيم التي أراد الكاتب التعبير عنيا؟ -          النص؟ما القيمة الشائعة في  -
 والعبارات؟حي ىذه التراكيب بم تو  -ما القيمة المقصودة من الفقرة التالية؟  -

 النص،وقد يحيل الطبلب إلى المواطن المعبرة عن قيم  األسئمة،يناقش المعمم ىذه 
  النص.حتى يحدد الطبلب جميعا أىم القيم الواردة في  ويصححيا فيناقش اآلراء

، ويعقد بينيم مسابقة في ما فيمو وخمصوه بو من أغراض وقيم تمخيصيوجو طبلبو إلى  -ج 
وكل مجموعة تحدد بدقة أىم الكممات المفتاحية التي يمكن أن  تعاونية،شكل مجموعات 

نمخص بيا النص بشكل كامل؛ بحيث تعبر ىذه الكممات عن مضمون النص وأفكاره 
  وقيمو.
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اتب فبعد تعسف األبئ٘ ّحتدٓدٍا ّتعسف غسض اله اليص،حتدٓد الصْز اجلنالٔ٘ أّ مجالٔات  .3

  خالل:، ّذلو مً عله طالبُ حنْ حتسٖ مجالٔات اليصّقٔنُ، ْٓجُ امل
توجيو المعمم طبلبو إلى جماليات النص استكماالت لفيمو وتفسيره، فيطمب منيم  - أ

تحديد أىم جماليات النص من أساليب وصور وتشبييات واستعارات ...إلخ تمك 
ا من الجماليات وتفسره ثم يقسميم إلى مجموعات، كل مجموعة تحدد عددً  الجماليات،

أو  ةمعين مثبل ثبلث ، وىنا قد يطمب من كل مجموعة تحديد عددٍ عبلقتو بالنصوتحدد 
ا و، وقد يحدد ليم عددً ، ودورىا في إثراء معنى النص والتعبير عنمظاىر جمالية ةأربع

اطن تعين الطبلب عمى تعرف جماليات النص، من التراكيب والعبارات أو يحدد ليم مو 
 ثم يناقشيم فيما استخرجوه، ويفسر معيم دالالت جماليات النص .

 نفوسيم،التراكيب الجميمة في النص التي أثرت فيو يوجييم بعد ذلك الختبار أفضل  - ب
 التالية:وقد يطرح عمييم األسئمة  يعجبيم؟وأي الصور أعجبتيم؟ وأييا لم 

 ماذا؟لية نظرك قول الكاتب كذا أم كذا؟ و ما األفضل من وج -
 إعجابك.ثم فسر سبب  التراكيب،حدد تعبيرا أعجبك من ىذه  -
وىل يمكن أن تقترح عبارة أخرى تماثميا وتؤدي نفس  أعجبتك؟أي العبارات التالية  -

 المعنى؟
بحيث يجعميم يحددون الصور الجمالية،  األسئمة،يناقش المعمم طبلبو في إجابات ىذه 

ويفاضمون بينيا ويختارون األنسب مع التفسير والتعميل ليذا االختيار، ويمكن أن يساعدىم 
 التالي: جماليات النص من خبلل الشكلعمى دراسة 

اٌجّب١ٌبد اٌزٟ 

 أػججزه 

ٔٛػٙب ) اعزؼبسح، وٕب٠خ ، 

 رشج١ٗ ...إٌخ (

إػجبثه ثٙب ) فغش  تعج

 ِؼٕب٘ب (

 ػاللزٙب ثبٌٕض

  ٚفىشرٗ

    

    

 ( دساعخ جّب١ٌبد إٌض ٚٔٛػٙب ٚرفغ١ش رٛظ١فٙب ٚػاللزٙب ثبٌٕض5شىً )

 ّفل فهستُ ّمطنْىُ ) معآري ذلددٗ (علُٔ اخلطْٗ السابع٘ : تكٔٔه اليص ّاحلهه 
ىنا يقوم المعمم بمساعدة الطبلب عمى تقييم النص في ضوء وحدتو المغوية أو فكرتو       

، وبالتالي يوجييم نحو قراءة ومبررحدوده وأفقو بشكل منطقي بومضمونو أو ما يسمى 
 وتقييم:أسئمة المجموعات الثبلثة القرائية لمحكم عمى النص 
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 طعف(:الجْاىب الكْٗ ّجْاىب  )حتدٓداجملنْع٘ األّىل  .1
، عمى أن اءة النص في ضوء األسئمة التاليةيقوم المعمم ىنا بتوجو الطبلب نحو قر  - أ

ة عمى اإلجابة يدونوا بعض اإلجابات ثم يناقشوىا فيما بينيم ليستقروا في النياي
 :الصحيحة والمقبولة

المواضع التي وفق فييا الكاتب في النص من حيث المعمومات أو ورود المعنى  ما -
وما المواضع أو اآلراء أو المعاني التي لم يوفق  ما؟أو التعبير عن فكرة أو موقف 

 التعميل.مع  نظرك؟فييا من وجية 
وأييا أجاد فييا الكاتب تفصيبل وتعبيرا يظير لمقارئ  كافية؟أي المعمومات تراىا  -

 يًّا؟جم
وأي كان يتسم بالغموض وعدم  ومتكامل؟أي األفكار عرضيا الكاتب بشكل واضح  -

 االكتمال؟
 ضعفيا.حددىا مع تفسير سبب قوتيا أو  النص؟ىل ترى نقاَط ضعٍف أو قوة في  -
مع  جماعي،يناقش المعمم طبلبو في إجابة ىذه األسئمة وما توصموا إليو بعد عمل  - ب

مع  النص،توصل إلى نقاط القوة ونقاط الضعف في تصحيح اإلجابات ومناقشتيا وال
ن تعسر الطبلب في ذلك قد يوجييم  لذلك،وجود أدلة  وتفسير مبرر ليذه األحكام، وا 

إلى موضع يتسم بالقوة وموضع يتسم بالضعف، ثم يناقشيم ويصحح اإلجابات مع 
  طبلبو.

 :اليص(استدداو األلفاظ داخل  )تكٔٔهاجملنْع٘ الجاىٔ٘  .2
فيوجييم نحو  عميو،آخر في تقييم النص والحكم  المعمم الطبلب إلى مممحٍ  ينقل  

جادتو في توظيف األلفاظ والمفردات في مواضعيا الصحيحة، وذلك  تقييم مدى براعة الكاتب وا 
 : من خبلل

: ىل كانت األلفاظ مناسبة لفكرة النص ا من األسئمة عمى الطبلب، من مثلعددً  يطرح - أ
؟ ىل ترى أن الكاتب قد نجح ستخدام التراكيب التاليةا الاتب موفقً ومضمونو؟ ىل كان الك

األلفاظ وفسر سبب توظيفيا  توظيف الكممات واأللفاظ المعبرة؟ حدد بعضا من ىذه في
 بأسموبك.



 م5255( 48) -5ج-أبريلعدد                                       ..                            . نموذج تدريسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 765 - 

، بحيث يمكنيم من بات األسئمة السابقة ويصحح بعضيايناقش المعمم طبلبو في إجا - ب
وتراكيب، ليتعرف الطبلب اليدف المرجو من الحكم عمى وعاء النص المغوي من كممات 

وىي أثر توظيف األلفاظ والتراكيب في إثراء  ،األسئمة التقويمية في ىذه المجموعة
 المعنى ومدى براعة الكاتب في ذلك.

 تْظٔف األسالٔب اللغْٓ٘ ( . )تكٔٔهاجملنْع٘ الجالج٘  .3
مح ، وىو الممالنص رأي في األساليب المغوية فيبداء اليوجو المعمم طبلبو إلى إ 

 ، وذلك من خبلل: األخير في تقييم النص وتفسيره
يوجو طبلب نحو قراءة النص وتحديد األساليب المغوية التي وظفيا الكاتب، وتحديد  - أ

الشكل  نوعيا، ومدى تأثيرىا في المعنى، وذلك من خبلل تنظيم إجابات الدراسين في
 التالي:

 –أِش  -اعزفٙبَ ٔٛػٙب  ) األعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ 

 رؼجت ....إٌخ (

أصش٘ب فٟ اٌّؼٕٝ ٚٔمٍٗ ٚرٛػ١ذٗ ) ِذٜ 

 اٌّٛافمخ ث١ٕٗ ٚث١ٓ فىشح إٌض ٚأفىبسٖ (

   

   

 ( رذذ٠ذ األعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ فٟ إٌض ٚرذذ٠ذ ِذٜ ػاللزٙب ثبٌٕض5شىً )

: ىل كانت توظيف الكاتب لؤلسموب ا من األسئمة من مثلوقد يطرح المعمم ىنا عددً 
ىل ترى أن األسموب الذي استخدمو الكاتب ؟ نص ومضمونوا عن فكرة الالمغوي التالي معبرً 

 في الفقرة التالية مناسبا أم ال؟ فسر ذلك 
ن أثرىا وموضعيا ومكانيا في يناقش المعمم فيما استخمصوه وحدده من أساليب وبيا - ب

، حتى يصل ويجعميم يحاكونو بأمثمة من النص ا ويفسره،، وقد يعطي ليم أسموبً النص
ومدى براعة الكاتب في  معيم في النياية إلى وظيفة األساليب المغوية في النص

 .استخداميا
 اخلطْٗ اخلامس٘ : قساٛٗ تصفخٔ٘ تأملٔ٘ ) النتصاف اجلدٓد ّاإلضاف٘(

وطرح التساؤالت  ، ينقميم المعمم إلى تأمل النصدراسة الطبلب لمنص فيما وتفسيرا وبعد    
طبلق الحرية إلبداء اواآلراء وتعدد اإلجابات واألفكار ، ومن لرأي واإلضافة والتعديل والتغيير، وا 

ثم يقوم المعمم باإلجراءات التالية كي يساعد الطبلب عمى قراءة تأممية مبدئية لمنص واكتشاف 
  خبلل:وذلك من  فيو،الجديد 
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وىي تختمف عن القراءة  ،وجييم نحو قراءة النص قراءة استكشافية تصفحية ثانيةت .1
األولى التي تستيدف تعرف عتبات النص وفيميا، فينا يقرأ الطبلب النص من أجل 

  خبلل:الجديد، وذلك من 
توجيو الطبلب نحو طرح عدد من األسئمة المتعددة حول معمومات النص، بحيث  -أ 

تربط النص  ،طرحيا المعمم سابقا، فتكون األسئمة مفتوحة تختمف عن األسئمة التي
بالمجتمع أو قضايا اجتماعية، بحيث يخرج الطالب عن حدود النص ويجد عبلقة بينو 

، وقد يساعدىم المعمم ببعض األسئمة التي بين ما يعيشو اإلنسان في أي مكانو 
  مثل:، من نوعي األسئمة المغمقة والمفتوحة تجعميم يميزون بين

وىل  قالو؟ىل كنت ستقول ما  كذا؟ماذا يحدث لو كنت مكان الكاتب في موقفو من  -
  الجميع؟سيعجب ذلك 

وىل تقبمو المجتمعات واألفراد في كل  اآلن؟ما جاء في النص ينطبق عمى عالمنا ىل  -
 مكان؟

 ؟ماذا يحدث لو حذفنا بعض األفكار؟ ىل يستقيم النص -
بعض الشخصيات يحدث لو غيرنا في مجرى األحداث واألفكار من حيث حذف  ماذا -

ضافة بعضيا اآلخر  ؟ وا 
  مجتمعنا؟تصمح في مجتمع غير  أفكار النصىل ىذا  -

أسئمة مماثمة، توسع من  ونيناقش المعمم الطبلب في مثل ىذه األسئمة ويجعميم يطرح -ب 
د إجابات ليذه األسئمة، فيم النص وتضيف إليو معمومات أخرى، ويطمب منيم تحدي

ليعبر اإلطار النص الزمني  ؛ويخرج معيم في النص بكفية ربط النص بالمجتمع المحيط
ا لمفيومو وفكرتو والمكاني، ويترك ليم فرصة التعامل مع النص واستقبللية التعبير وفق

 . العامة عن النص
تطرح عمييم من قبل ة التي يكمف الطبلب باالىتمام بإبداء الرأي وتعدد الرؤى لؤلسئم -ج 

، فبعد تدريبيم عمى طرح األسئمة المتعددة حول النص، يجعميم يعددون اإلجابات المعمم
لمسؤال الواحد من قبل المعمم، ومن ثم يساعدىم عمى تعدد التأمبلت واآلراء حول إجابة 
سؤال واحد، فيزيد من قدرتيم عمى اإلضافة لمنص واالستقبللية في افتراض اإلجابات، 

 وجييم نحو : في
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، ثم قراءة النص واإلجابة عنيا بأكثر من ألسئمة المدونة أو المكتوبة جيداقراءة ا -
 بوصفو ، وىنا قد يعطي ليم سؤاالً ثر من معمومة بناء عمى فيمو النصطريقة أو بأك

  الميارة.ويعدد اإلجابات ليدربيم عمى ىذه  ، لذلكمثاالً 
نحو تعدد اإلجابات واالحتماالت واآلراء واالفتراضات لمسؤال الواحدة، وىنا  يوجييم -

يكمفيم بالخروج عن النص واقتراح اإلجابات وتوظيف الخبرات الحياتية والمعموماتية 
 لدييم في ذلك. 

يوجييم نحو تحديد بعض المعمومات الميمة من وجية نظرىم بوصفيا من ميارات القراءة  -د 
التبرير والتعميل، وذلك من  فات الجديدة، معومحاولة وضع بعض اإلضا ،التأممية لمنص

 : خبلل
ما المعمومات التي ، من مثل: ئمة عمى الطبلب لمساعدتيم في ذلكطرح عدد من األس -

الجممة التالة أو الفقرة إذا حذفنا  ترونيا ميمة في النص ويمكن فيم النص من خبلليا؟
جممة تعبر عنيا أو وىل يمكن اقتراح  مفيًدا؟أم حذفيا كان  ليا؟، ىل ترى أىميتيا التالية

؟ أي التراكيب التالية يمكن أن تعبر عن مضمون النص وفكرتو تركيب أو جممة
 مع التعميل والتفسير. ومضمونو؟

كثر تعبيرا األ  المعموماتويجعميم يتخيرون  ،يناقش المعمم طبلبو في إجابة ىذه األسئمة -
 . عن فكرة النص ومضمونو

 اليص.دزاس٘ العالقات الرتابطٔ٘ بني أبئ٘  السادس٘:اخلطْٗ 
، فبعد دراسة الطبلب لمنص ا وتأمبًل وىذه الخطوة صورة تأممية أخرى لدراسة النص فيمً     

راء واإلجابات لمسؤال وتعرف مكوناتو وطرح عدد من األسئمة المفتوحة واالفتراضات، وتعدد اآل
، يوجييم نحو تأمل الميمة في النص من وجية نظرىم وتبريرىا، وتحديد المعمومات الواحدة

سع مع إبداء العبلقة الكامنة وراء أبنية النص وافتراض عبلقات بينيا وتحميميا بشكل مو 
 : الرأي، وذلك من خبلل

 خالل:ّذلو مً  ّمعلْماتُ،ٓصد اىتباِ الطالب حنْ عيْاٌ اليص ّعالقتُ بأفهازِ  .1
مثل : ىل عنوان النص مناسب لمحتواه ؟ ىل يوجد ارتباط من األسئمة من  طرح عدد  - أ

بين عنوان النص وفكرتو العامة؟ ىل ترى عنوان النص بحاجة لتعديل أو تغيير؟ ابدي 
  والتعميل.رأيك مع التفسير 
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المعمم طبلبو في ىذه العبلقة وتأمميا ووضع أكثر من افتراض، لمناسبة عنوان  مناقشة - ب
  والتعميل.النص لمحتواه مع التفسير 

يدرب الطبلب عمى تأمل تسمسل المعمومات والحقائق واألفكار، فبعد توجيييم لمربط بين  .5
يبدأ في دراسة العبلقة الجزئية وافتراض عبلقات قائمة بين  ككل،العنوان ومحتواه النص 

وىنا يأتي دور الخبرات السابقة  ،ىذه المعمومات وتفسير ىذه العبلقات من وجية نظرىم
 : ، وذلك من خبللنيةمرة ثا

تكميف الطبلب بالرجوع إلى النص، ومراجعة األبنية التي حددوىا من أفكار عامة  -أ 
نوىا في أثناء تمك التي دوّ  تفسيرية،دراسة وتفصيمية ومعمومات في دراسة النص 

وربطيا بخبراتيم السابقة  جيًدا،تيا م لمنص فيما تفسيريا تحميبل، وقراءفيمي
بعد تعمقيم في النص وتعرف جميع مكوناتو، مما يسيم في  ،أخرىوالحياتية مرة 

تركيز استدعاء الخبرات السابقة وربطيا بالنص، وىنا عمى المعمم وضع بعض 
 مثل:اإلرشادات المساعدة لمطبلب 

 شاىدتو.حدث لك أو  احياتي اىذه الخبرات قد تكون موقف -
 الكتب.اإلنترنت أو  وقد تكون معمومات تعرفيا أو قرأتيا في بعض مواقع -
تعرفيا أو سمعتيا من اآلخرين أو اشتركت في الحديث  وقد تكون الخبرات أشياءً  -

  إلخعنيا ...
ومن خبلل اإلشارات السابقة يساعد المعمم الطبلب عمى استدعاء نوع الخبرة المحدد  -ب 

والمتعمق بالنص، أي أن استدعاء الخبرة ىنا تنظيمية وليست عشوائية مثل بداية 
، وىنا قد يجعل النص ومعموماتو وأبنيتو المغوية استو لمنص، فقد امتمك معارفدر 

  معموماتيم:الطبلب يستعينون بالشكل التالي لتنظيم 
اٌخجشاد اٌغبثمخ 

 اٌزٟ دٚٔزٙب عبثمب

ً٘ ٌذ٠ه خجشاد عبثمخ 

ثؼذ رؼشف أوضش ػٓ 

 ِؼّْٛ إٌض ٚأفىبسٖ

ً٘ ٠ٛجذ أٚجٗ شجٗ 

أٚ اخزالف ث١ٓ ِب 

ِب رؼشفٗ ٚث١ٓ 

 ٠زؼّٕٗ إٌض 

ً٘ اٌّؼٍِٛبد اٌزٟ ػشفزٙب 

ٚأٞ  ش١ئب؟أػبفخ ٌه 

اٌّؼٍِٛبد أفؼً ثبٌٕغجخ 

 ٌه.

    

    

 ( سثؾ إٌض ثبٌخجشاد اٌغبثمخ ٚرأٍِٙب ٚرذذ٠ذ اٌؼاللبد ث١ٕٙب6شىً )

لمتعمقة بمضمون النص يترك المعمم فرصة كافية لمطبلب كي يستدعوا الخبرات السابقة ا -ج 
ضافة ، ثم حداث تسيم في إثراء معمومات النصتجارب شخصية أو أ ةأي وتفاصيمو، وا 
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ا مدى قدرة كل يجعل كل طالب يعرض المخطط الخاص بو ويناقشو مع زمبلئو، مقيمً 
 التشابوومواطن  أفضمياطالب عمى استدعاء الخبرات السابقة، ومدى قدرتو عمى تحديد 

 . ومواطن االختبلف بينيا
 ّفل معآري ذاتٔ٘ شدصٔ٘ .علُٔ تكٔٔه اليص ّاحلهه  اخلطْٗ السابع٘ :

ا لتأمبلت الطالب وآرائو، بغية اإلضافة وفقً ىنا مرحمة تقييم النص والحكم عميو وتأتي         
عادة صياغتو من منظور جديد، ويق –قدر اإلمكان  – ثرائو وا  وم المعمم ىنا لبناء النص وا 

 :ةرئيسبثبلث ميام 
د طبلبو عمى إبداء الرأي مع التعميل والمناقشة حول معمومات يساع األولى:الميمة  .1

 :مم، فيقوم المعوالتسمسل والترابط من وجية نظرىمالنص، من حيث الترتيب 
: ىل معمومات النص مى الطبلب لتحقيق ىذا اليدف، مثلبطرح عدد من األسئمة ع -

عرضو لمعمومات  عمى الكاتبأو ىل توافق  التعميل،مع  ال؟جاءت مرتبة ومنطقية أم 
النص وتسمسميا بيذا الشكل؟ ىل لديك ترتيب لممعمومات تراه أفضل مما جاء في النص 

  ولماذا؟
يناقش المعمم طبلبو في ىذه األسئمة ويجعل كل منيم يعطي إجابة ما، ويدلل عمييا  -

  النص.ويتأمل ترتيبا مغايرا لما جاء في 
، أو التفسيرات والمبررات لموقف واحد : يشجع المعمم طبلبو عمى تعددالميمة الثانية .0

 :تأمل أكثر من تفسير وتبرير وتوقع، وذلك من خبلل
ر ، ويكمف الطبلب باقتراح أكبوقفا شخصيا أو تصرفا مايطرح المعمم رأيا في النص أو م  -

ثم يجعميم يتخيرون أفضل  الموقف،ىذا التصرف أو  قدر ممكن من المبررات التي تبرر
 وتعميميا.جية نظرىم ىذه المبررات من و 

يكمفيم المعمم بعد ذلك بتحديد المواقف والتصرفات التي في النص، ويحددون من وجية  -
 وتبريره.نظرىم أكثر من مبرر ليا، مع تخير أفضميا 

 خبلل:، وذلك من مى ميارة االبتكار واإلضافة لمنصيساعد الطبلب ع الثالثة:الميمة  .3
ما األفكار  النص؟من منكم يضيف فكرة لم تذكر في  مثل:يطرح المعمم بعض األسئمة  -

  لآلخرين؟الجديدة التي يحتاجيا النص ليكون أكثر فيما ووضوحا 
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، وقد يقسميم إلى مجموعات تعاونية كل مجموعة تعرض اقش معيم ىذه األسئمةين -
ا من األفكار ا كبيرً الطبلب في النياية كمً  يحدداألفكار التي توصمت إلييا، ول

 . فيمو من حيث المعمومات واألفكار والمعمومات التي تثرى النص وتزيد من
 اخلطْٗ الجامي٘ : املْاشى٘ بني آلٔات التفسري ّالتأمل ّحتدٓد مدٚ االستفادٗ.

ة من دراسة يوفي ىذه الخطوة يساعد المعمم طبلبو عمى تحديد مدى االستفادة الحقيق      
ميا كل طالب في نياية وذلك من خبلل صحيفة تقييمية يسمّ ، وتأمبًل  اا وتفسيرً النص فيمً 

داء دراسة لمنص، لتسجيل استجاباتو التفسيرية والتأممية، فضبل عن كونيا أداة لتقييم أ
 :الموجودة داخل الصحيفة التالية  كمف كل طالب بمعالجة األسئمة، ومن ثم يُ الطبلب

 دساعخ إٌض فّٙب ٚرفغ١شا
إػطبء 
اعزجبثخ 
 ١ًِغ اٌزذٌ

 ٚرأِالدساعخ إٌض فّٙب 
إػطبء 

اعزجبثخ ِغ 
 اٌزذ١ًٌ

ج١ّغ اٌّفشداد  ذً٘ اعزٛػج
ِٚؼب١ٔٙب؟ أَ ٠ٛجذ ثؼغ اٌزشاو١ت 

 اٌظؼجخ؟
 

ٍمخ ٚاألعئٍخ ١ضد ث١ٓ األعئٍخ اٌّغً٘ ِ
 اٌّفزٛدخ دٛي إٌض ؟

 

ً٘ وبٔذ دالالد اٌزشاو١ت ٚإ٠ذبءارٙب 
 غبِؼخ؟فٟ إٌض ٚاػذخ أَ وبٔذ 

 اعزخٍظزٙب؟ًٚ٘ 
 

طبء أوضش ِٓ إجبثخ ً٘ اعزطؼذ إػ
 ؟ٌٍغؤاي اٌٛادذ

 

إٌٝ ِذٜ رّىٕذ ِٓ رؼشف أفىبس 
 إٌض ٚرظ١ٕفٙب ٚاٌّمبسٔخ ث١ٕٙب؟

 
ً٘ اعزطؼذ رخ١ّٓ أُ٘ اٌّؼٍِٛبد فٟ 

 ٔظشن؟إٌض ِٓ ٚجٙخ 
 

إٌٝ ِذٜ وبْ اٌجٕبء اٌٍغٛٞ ٌٍٕض 
 ؟ب ثؼؼٗ ثجؼغب ِٚزشاثطً ِزّبعىً 

 
ب ثّذزٛاٖ وبْ ػٕٛاْ إٌض ِشرجطً  ً٘

 ٚأفىبسٖ؟
 

إٌض  ِؼٍِٛبدً٘ رزوشد ثؼغ 
أَ ٚاجٙذ طؼٛثخ فٟ  رفظ١ٍٟ؟ثشىً 

 رذذ٠ذ اٌزفبط١ً اٌذل١مخ ؟
 

ً٘ سثطذ خجشاره اٌغبثمخ ثّؼٍِٛبد 
 إٌض ؟

 

ً٘ وبْ غشع اٌىبرت ٚاػذب ثبٌٕغجخ 
ٌه؟ ًٚ٘ دذدد ثذلخ أُ٘ اٌىٍّبد 

 ٌٍٕض؟اٌّفزبد١خ 
 

إٌٝ أٞ ِذٜ رزفك أٚ رخزٍف خجشاره 
اٌغبثمخ ِغ ِب ٠زؼّٕٗ إٌض ِٓ 

 ٚدمبئك؟ِؼٍِٛبد 
 

ً٘ دذدد اٌظٛس اٌجّب١ٌخ فٟ إٌض؟ 
ٚرؼشفذ أصش٘ب فٟ اٌزؼج١ش ػٓ اٌّؼٕٝ 

 ٚرأو١ذٖ ؟
 

ذٜ رزغُ ِؼٍِٛبد إٌض إٌٝ أٞ ِ
 ؟ثؼؼٙب ثجؼغ

 

 لٛح؟إٌٝ أٞ ِذٜ رؼّٓ إٌض ٔمبؽ 
 ًٚ٘ رؼّٓ ٔمبؽ ػؼف ؟

 
ً٘ وبٔذ ٌذ٠ه أفىبس جذ٠ذح رؼ١فٙب إٌٝ 

 ٚرزغك ِٚؼّٛٔٗ ٚفىشرٗ ؟ إٌض؟
 

إٌٝ أٞ ِذٜ ثشع اٌىبرت فٟ رٛظ١ف 
اٌىٍّبد ٚاٌزشاو١ت ٚوزا األعب١ٌت 

 اٌٍغ٠ٛخ داخً إٌض؟
 

ً٘ وبْ ٌذ٠ه اٌمذسح ػٍٝ رذػ١ُ ثؼغ 
أَ  ِجشس؟ا٢ساء فٟ إٌض ثأوضش ِٓ 

وبٔذ ٕ٘بن طؼٛثخ فٟ رذػ١ُ ثؼغ 
 ا٢ساء ؟

 

 رم١١ُ آ١ٌبد دساعخ إٌض رفغ١شا ٚرأِال
ػ١ٍّبد  ٌه؟أٞ ػ١ٍّبد اٌمشاءح وبٔذ أفؼً ٚأ٠غش 
 اٌزأ١ٍِخ؟اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ أَ ػ١ٍّبد اٌمشاءح 

 سأ٠ه :

ال إٌٛػ١ٓ ِٓ ّٙبساد األوضش ّٔٛا ٌذ٠ه فٟ وِب اٌ
 ؟اٌمشاءح

 سأ٠ه :

ِب اٌّٙبساد اٌزٟ رذزبط إٌٝ اٌزذس٠ت ػ١ٍٙب؟ ٚرشؼش 
 ٟ رذم١مٙب ثشىً وبًِ؟ثمظٛس ف

 سأ٠ه :

 اٌزفغ١ش٠خ ٚاٌزأ١ٍِخ ٚاٌّٛاصٔخ ث١ّٕٙب ٔٛػٟ اٌمشاءح؛( رم١١ُ ِٙبساد 7شىً )
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ة لمنموذج رئيسيمكن فيما يمي تمخيص ىذه الخطوات ال تفصيبل،وبعد عرض الخطوات     
 والتأممية:التفسيرية  نوعي القراءة؛التدريسي المتكامل لتنمية ميارات 

  قراءة الطبلب لمنص قراءة تصفحية تفسيرية الستكشاف النص ومعايشتو وتعرف بعض
  وأفكاره.معموماتو ومعانيو 

  ًا فيما يتعمق بمستويات المعاني والدالالت داخل ا وتفسيرً التعامل مع النص ومعالجتو فيم
 النص.

  ا وتخزينيا يموفي وتفاصيل،ومعمومات  وفرعية،دراسة أبنية النص القرائي من أفكار عامة
 بينيا.ومحاولة إيجاد العبلقة 

  وىي  ومعانيو،السابقة وفقا لحدود النص  الثبلثةالحكم عمى النص في ضوء الخطوات
  لمنص.الخطوة المتممة لمتمكن من ميارات التفسير والفيم العميق 

  واإلضافة  ،لمحاولة الكشف عن المعمومات الجديد التأمل،قراءة تصفحية ثانية بيدف
يطبق الطالب خطوات القراءة التفسيرية إذا كان  )ىناوالحذف والتعديل في بنية النص 

 . التأممية(النص جديدا كي يتمكن من ميارات القراءة 
  الكشف عن العبلقات الترابطية بين أبنية النص بشكل واسع وتأممي شريطة تعدد تمك

 العبلقات.
  الطالب وخبراتو السابقة بحرية تامة شريطة التبرير تقييم النص والحكم عميو وفقا لرأي

 والتدليل.
  وتحديد مدى االستفادة من معالجة النص بشكل  والتأمل،الموازنة بين آليات التفسير

  والضعف.وتحديد نقاط القوة  ثانية،تفسيري مرة وبشكل تأممي مرة 
نوع من القراءة التفسيرية ق لتنمية ميارات كل ثم فإن ىذه الخطوات يمكن أن تطب ومن     

والقراءة التأممية عمى حدة، بمعنى أن يوظف المعمم ما يتعمق بخطوات تدريس القراءة 
، قراءة التأممية مستيدفا مياراتياالتفسيرية مستيدفا مياراتيا، ويطبق خطوات تدريس ال

طبيق أن عند تطبيق خطوات تدريس القراءة التأممية البد من ت وىو:شريطة معيار ميم 
خطوات تدريس القراءة التفسيرية بوصفيا متطمبا لتحقيق التأمل؛ أي أن المعمم يوظف القراءة 
التفسيرية بوصفيا ُمَميِّدًة لتنمية ميارات القراءة التأممية كي تتكامل طبيعة النموذج 

 التدريسي.  
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 تكْٓه الينْذج التدزٓسٕ الكاٜه علٙ ىعسٓات الكساٛٗ ن اليكد األدبٕ :  -4

اختبار ميارات القراءة التفسيرية ومقياس ميارات يتمثل تقويم النموذج التدريسي في     
 يمي:وتفصيل ذلك كما . دراسًياالقراءة التأممية لدى الطبلب الفائقين 

 اختباز مَازات الكساٛٗ التفسريٓ٘. 
مسععتوى تمكععن يعععد اختبععار ميععارات القععراءة التفسععيرية أداة التقععويم األولععى التععي تحععدد       

ا؛ ومعن ثعم ا وتفسعيرً ا معن ميعارات دراسعة العنص فيًمعطبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيً 
التأكععد مععن فاعميععة النمععوذج التدريسععي المقتععرح القععائم عمععى نظريععات القععراءة فععي النقععد األدبععي، 

ت لقيععاس ولبنععاء االختبععار قععام الباحععث بدراسععة عععدد مععن األدبيععات التععي تناولععت بنععاء اختبععارا
وبخاصععة لععدى طععبلب المرحمععة الثانويععة والفععائقين منيععا ومععن  ميععارات القععراءة ومسععتويات الفيععم

( ) حسعععن 0222( ) مصعععطفي رسعععبلن ، 0222) محمعععود الناقعععة وآخعععرون، ىعععذه األدبيعععات  
( ) ميععدي 0212( ) سععيد حمععدان، 0213) نععور كععريم، ( 0210شععحاتة ومععروان السععمان ، 

، وقعععد أشعععارت ىعععذه األدبيعععات إلعععى بععععض أسعععاليب (0219ان، ( )معععروان السعععم0212سععععيد، 
ميعا وبنعاء اختبعارات ليعا، وقياسعيا ، وقعد ُبنعى االختبعار تدريس ميارات القراءة التفسيرية وتقوي

فععي صععورتو  القععراءة التفسععيرية اختبععار ميععارات  2)انظععر ممحععق  فععي ضععوء الخطععوات التاليععة 
 المبدئية(: 

o نصوص ألدباء معروفين ومميزين في ميدان ختير المحتوى من خبلل : اذلتْٚ االختباز
) في القطار ( ، ونص شعري  لمحمود تيمورقصة قصيرة  تختير فقد اُ  والمغة،األدب 

 لحافظ إبراىيم ) المغة العربية(.  
o القراءة التفسيرية سؤاالنصص لكل ميارة من خُ  :مْاصفات أسٝل٘ االختباز ّدزجاتَا ،

تحديد  :مثلا لتشعب مياراتيا الفرعية، ليا أربعة أسئمة نظرً  خصص وبعض الميارات
ن االختبار من ستة ، ومن ثم تكوّ لسياق ودالالت األلفاظ والتراكيبمعاني المفردات من ا

، ووضع لكل سؤال ار من متعدد واألسئمة المقاليةيت، تنوعت بين االخوعشرين سؤاال
بينما لكل سؤال مقالي درجتان، ومن ثم أصبح مجموع  واحدة،اختيار من متعدد درجة 

  درجة.درجات االختبار أربعا وثبلثين 
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  (5جذٚي) 

 اد اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ ٌؼشع اٌّٛاطفبد ٚاألٚصاْ إٌغج١خ ٌّٙبس 

 ِٙبساد اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ
ػذد 

 اٌّفشداد

اٌٛصْ إٌغجٟ 

 ٌىً ِٙبسح

رٛص٠غ اٌّٙبساد ػٍٝ أعئٍخ 

 االخزجبس

 اٌّغزٜٛ األٚي، اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ ٌّؼبٟٔ اٌىٍّبد

رفغ١ش اٌّفشداد ٚاٌزشاو١ت ثبعزخذاَ اٌغ١بق 

 اٌٍغٛٞ
6 57.6% 

اٌغؤاي األٚي ٚاٌضبٟٔ 

ٚاٌشاثغ ػشش ٚاٌخبِظ 

 ػشش .

 %57.6 6 ٠غزخٍض دالالد رٛظ١ف اٌىٍّبد ٚاٌزشاو١ت.

اٌغؤاي اٌضبٌش ٚاٌشاثغ 

ٚاٌغبدط ػشش ٚاٌغبثغ 

 ػشش

اٌضبٟٔ، اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ ٌألفىبس ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب اٌّغزٜٛ  

 %4.4 5 خ ٚفشػ١خ.سئ١غ٠ظٕف أفىبس إٌض إٌٝ 
اٌغؤاي اٌخبِظ ، ٚاٌضبِٓ 

 ػشش

 %4.4 5 ٠ذذد اٌؼاللخ اٌذبوّخ ث١ٓ األفىبس ٚاٌّؼٍِٛبد.
اٌغؤاي اٌغبدط ٚاٌزبعغ 

 ػشش

ٌشخظ١بد اٌٛاسدح فٟ إٌض ٠ظف ثؼغ ا

 .ثأعٍٛثٗ
 اٌغؤاي اٌغبثغ ٚاٌؼششْٚ 4.4% 5

 %4.4 5 ٠ذذد غشع اٌىبرت .
اٌغؤاي اٌضبِٓ ٚاٌذبدٞ 

 ٚاٌؼششْٚ

 %4.4 5 ٠ذذد اٌظٛس اٌجّب١ٌخ ٠ٚج١ٓ أصش٘ب فٟ اٌّؼٕٝ
اٌغؤاي اٌزبعغ ٚاٌضبٟٔ 

 ٚاٌؼششْٚ

٠ذذد اٌىٍّبد اٌّفزبد١خ اٌّؼجشح ػٓ ِؼّْٛ 

 إٌض.
5 4.4% 

اٌغؤاي اٌؼبشش ٚاٌضبٌش 

 ٚاٌؼششْٚ

اٌضبٌش، اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ اٌزم١ّ٠ٛخ ٌجٕٝ إٌض اٌّغزٜٛ  

٠ذذد جٛأت اٌمٛح ٚجٛأت اٌؼؼف فٟ 

 ِؼٍِٛبد إٌض .
5 4.4% 

اٌغؤاي اٌذبدٞ ػشش 

 ٚاٌشاثغ ٚاٌؼششْٚ .

٠فغش عجت اعزخذاَ اٌىبرت ٌّفشداد ِذذدح 

 دْٚ غ١ش٘ب
5 4.4% 

اٌغؤاي اٌضبٟٔ ػشش 

 ٚاٌخبِظ ٚاٌؼششْٚ

ِٓ األعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ  ٠ؼًٍ رٛظ١ف اٌىبرت ٌؼذد

 فٟ إٌض
5 4.4% 

اٌغؤاي اٌضبٌش ػشش 

 ٚاٌغبدط ٚاٌؼششْٚ

 اٌّجّٛع
58 

 ِفشدح
555%  

o  :ُتعلٔنات االختباز ّمفتاح تصخٔخ 

القراءة اختبار ميارات ويقصد بيا مجموعة اإلرشادات والتوجيات التي تساعد المعمم عمى   
  : إجابتو، وىذه اإلرشاداتالتفسيرية وتصحيح أجزائو، وتوجيو الطبلب نحو 

  لو.قراءة النص قبل اإلجابة عن األسئمة التالية  -
 قراءة رأس كل سؤال وتحديد المطموب منو فيمو جيدا. -
 ا واختيار بديل واحد فقط.قراءة بدائل كل سؤال جيدً  -
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 اإلجابة.إعادة قراءة النص في حالة صعوبة التوصل إلى  -
 ال دون إجابة. اإلجابة عن جميع األسئمة وعدم ترك سؤ  -

وقد ُاقتِرَح مفتاح تصحيح ألسئمة االختبار، يوضح اإلجابة المقترحة لؤلسئمة، كما   
 .التفسيرية(مفتاح تصحيح اختبار ميارات القراءة  2يوضح توزيع الدرجات )انظر ممحق 

o  :مْضْعٔ٘ االختباز 

  :صدم االختباز 
عمعى االختبعار أنعو صعادق يقصد بصدق االختبار أن يقيس معا وضعع معن أجمعو، ويطمعق 

 لمجوانععب المختمفععة أو الميععارات التععي وضععع لقياسععيا )ديوبولععد المحتععوى إذا كععان محتععواه ممععثبًل 
(، ومعن خعبلل اسعتعراض جعدول مواصعفات االختبعار السعابق يتضعح 212،  0223، فان دالين

ا مععن حيعععث المحتعععوى، ؛ ومععن ثعععم يكععون صعععادقً ميعععارات القععراءة التفسعععيرية أنععو تضعععمن جميععع
ولمتحقق من صدقو ُعرض عمى مجموعة من متخصصي المناىج وطرق تدريس المغعة العربيعة 

قائمعععة بأسععماء السعععادة  0)انظعععر ممحععق فععي المرحمعععة الثانويععة وبعععض معممعععي المغععة العربيعععة 
 المحكمين عمى االختبار(، وطمب منيم إبداء الرأي في مدى:

 .  ة والفرعية رئيسع ميارات القراءة التفسيرية الومفرداتو ماتساق أسئمة االختبار  -أ 
، وسععبلمة صععياغة األسععئمة المقاليععة مععة صععياغة األسععئمة واتسععاق البععدائل المطروحععةءمبل -ة 

 .  ووضوحيا 
وخمععص بالمبلحظععات المشععتركة  المحكمععون،درس الباحععث المبلحظععات التععي سععجميا وقععد      

وسعععبلمة صعععياغتيا  قيا ومناسعععبتياأسعععئمة االختبعععار ومعععدى اتسعععا بيعععنيم جميععععا، فيمعععا يخعععص
الثععانوي، وضععرورة  ، وجععاءت آراؤىععم بمناسععبة االختبععار لمسععتوى طععبلب الصععف الثععانيوبععدائيا

، وقعد قعام الباحعث بعإجراء ىعذا تعديل صياغة بعض األسئمة المقالية لتكن أكثر وضعوحا لمطالعب
القعراءة اختبعار ميعارات  2التعديل؛ ومن ثم أصبح االختبعار فعي صعورتو النيائيعة )انظعر ممحعق 

 في صورتو النيائية(. التفسيرية 
  بعععد إجععراء التعععديبلت السععابقة لبلختبععار ُطبععق اسععتطبلعيا التجربععة االسععتطبلعية لبلختبععار؛

 بيدف:
الصعوبات والمشعكبلت التعي يمكعن أن تواجعو الطعبلب فعي أثنعاء اإلجابعة ععن أسعئمة  تحديد -

 االختبار. 
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 ن البلزم لئلجابة عن االختبار. الزمتحديد  -
 حساب معامل ثبات االختبار.  -
 حساب معامبلت السيولة والصعوبة لمفردات االختبار. -

 – يعل المسعتقبلمعن مدرسعة جواختيرت عينة عشوائية لمتجربة ععددىا عشعرون طالبعا 
 سعبتمبر 02الموافعق األربععاء تعميمية بمحافظة القعاىرة، وذلعك فعي يعوم الزاوية الحمراء البإدارة 
 وبعد تطبيق االختبار وتصحيحو، وكانت نتائجو: م،0219

؛ فمعععم يجعععد الباحعععث الفعععائقين دراسعععيا أسعععئمة االختبعععار تبلئعععم طعععبلب الصعععف الثعععاني الثعععانوي -
لمراجعتيعا أيضعا معع معممعي المرحمعة الثانويععة، سعئمة األصععوبات فعي أثنعاء إجابعة الطعبلب ععن 
 .  فضبل عن مستوى فيم الطبلب المرتفع

  :شمً االختباز 

الزمن الذي  ؛ حيث ُحسب(072، 0221ُحدد من خبلل المعادلة التالية )عمى ماىر،      
يستغرقو كل طالب من طبلب التجربة االستطبلعية في اإلجابة عن االختبار، ثم حساب 

ومن ثم كان زمن  وسط الزمن التقديري لبلختبار ككل؛ متوسط ىذا الزمن؛ ليكون ىذا المت
 االختبار من خبلل المعادلة التالية: 

 أزمنة الطبلب                                       مجموع زمن االختبار =             
 مجموع عددىم

  دقيقة تقريبا 22   =           دقيقة 212                     
                      02 

  :معامل ثبات االختباز 

، 0227( )عمى ماىر، 321، 0222ُحسب بطريقة إعادة االختبار )فؤاد البيي،         
( ويقصد بيا تطبيق االختبار عمى عينة من الطبلب، ويطمق عمييا عينة التقنين، ثم 122

، بعد فترة زمنية ال تقل عن مرة أخرى عمى نفس عينة الطبلبيعاد تطبيق نفس االختبار 
أسبوع، ثم يحسب معامل ثبات االختبار من خبلل حساب معامل االرتباط بين درجات الطبلب 

 سبتمبر 02الموافق  األربعاء يوم ؛ حيث طبق االختبار األول والثاني في التطبيقين األول 
انية من أجل الثبات ار مرة ثبينما طبق االختب ،م0219  ومن خبللو ُحسب ثبات االختبار ()

 .م0219أكتوبر  13الموافق  األحديوم 
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ومن ثم ُحسب معامل االرتباط بعين درجعات الدارسعين فعي التطبيقعين األول والثعاني )انظعر       
ىذا وقد اعتبر التطبيق الثعاني قياسعا قبميعا ُيقعارن  – " درجات الطبلب في التطبيقين 7ممحق " 

، 0222( باسععتخدام معادلععة بيرسون)سععميمان الخضععري وآخععرون،  فيمععا بعععد بالقيععاس البعععدي
 ( كما يمي:93

 مج س مج ص  –ن مج س ص                                            
 ر =       

 0ص(  )مج  - 0ن مج ص  x 0)مج س(  - 0ن مج س                   
 

 وىي النسبة المقبولة إحصائيا .  % 79وقد كان معامل ثبات االختبار )ر( =  
  :حساب معامبلت السيولة والصعوبة لمفردات االختبار 

المفعردات  توذلك بيدف تحديد مدى سعيولة أو صععوبة ىعذه المفعردات؛ ومعن ثعم حعذف
المفعردات التعي يقعل  توكعذلك حعذف ،%( 22التي يزيد معامل سيولتيا عن نسبة محعددة )ىعي 

%(. ويحسب معامعل السعيولة لكعل سعؤال بحسعاب  02معامل سيولتيا عن نسبة محددة )ىي 
المتوسعععط الحسعععابي لععععدد اإلجابعععات الصعععحيحة عمعععى ىعععذا السعععؤال بالنسعععبة إلعععى الععععدد الكمعععي 
لئلجابععات الصععحيحة والخطععأ معععا. وتعععد العبلقععة بععين معامععل السععيولة ومعامععل الصعععوبة عبلقععة 

% فععإن معامععل الصعععوبة  72فععإذا كععان معامععل السععيولة ألحععد أسععئمة االختبععار يسععاوي  عكسععية
%، ولحساب معامل السيولة استخدمت المعادلة التالية )فعؤاد البيعي،  32ليذا السؤال يساوي 

0222 ،222) 
 عدد اإلجابات الصحيحة                                

 عدد اإلجابات الصحيحة + عدد اإلجابات الخطأ                                       
المعادلة السابقة عمى مفعردات االختبعار اتضعح أن مععامبلت سعيولة مفعردات  وبتطبيق

مبلت صععععوبة مفعععردات (؛ ومعععن ثعععم تراوحعععت مععععا2.33 – 2.23االختبعععار قعععد تراوحعععت بعععين )
. %، وىعذا يعنعي 02(، وىذا يعني أن تباين المفردات أكبر معن 2.22 – 2.02االختبار بين )

 أن أسئمة االختبار تتمتع بدرجة صعوبة مقبولة. 
  

ِؼبًِ اٌغٌٙٛخ ٌّفشدح ِٓ 

             ِفشداد االخزجبس 

    =        
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 مكٔاس مَازات الكساٛٗ التأملٔ٘ .     

التأمميععة ، فععإن لقععراءة تنميععة ميععارات انمععوذج تدريسععي لسععتيدف بنععاء لمععا كععان البحععث ي      
ت ميعارا معنا طعبلب الصعف الثعاني الفعائقين دراسعيً  تمكعن مر يتطمعب بنعاء أداة تحعدد مسعتوىاأل

، ولبنععاء النمععوذج التدريسععي د مععن فاعميععةومععن ثععم التأكعع؛ القععراءة التأمميععة لدراسععة النصععوص
اولعت بنعاء مقعاييس لمتفكيعر التعأممي المقياس قام الباحث بدراسة مجموعة من األدبيعات التعي تن

)زيععاد ( Ysseldyke&Algozzine,2002)وكععذا القععراءة التأمميععة لععدى الفععائقين بوجععو عععام 
( ) 0212)عبععد الععرحمن سععميمان، تيععاني عثمععان، ( 0222مجععدي عزيععز ، ( )0222بركععات، 

ينبغععي وتبععين منيععا مجموعععة مععن األسععس  ،( 0219( ) زيععد الشععمري،0212عععبلء سعععودي، 
راعاتيا عند التعامل مع طبيعة ىؤالء الدارسين وميارات تفكيرىم، ومعن ثعم اسعتند الباحعث فعي م

إلعى ىعذه األسعس وترجمتيعا إجرائيعا ، فتضعمن  بناء المقياس المتعمعق بميعارات القعراءة التأمميعة
 مقياس ميارات القراءة التأممية ( : 2) انظر ممحق  المقياس األبعاد التالية

o  :ث يتناوالن ُحدد موضوعان من موضوعات القراءة العامة لمطبلب بحيمحتوى المقياس
، والتعبير بحرية عن آرائيم تتيح لمطبلب التأمل والتغيير والتعديل الموضوعان قضايا

 وىما مقاالنوالثاني عن أىمية الوقت واستغبللو،  ،األول التدخين إدمان حقيقي: وىما
يتضمنان معمومات عامة، تيم الطبلب وتسيم في ان من حيث الفكر واألسموب، فيما حر  

 . وص وفيميا وفقا لخبراتيم الشخصيةإعمال مياراتيم التأممية لمنص
o  ّب عنيا الطالب في ي، يجمن تسعة أسئمةن المقياس مواصفات أسئمة المقياس: حيث تكو

الميام والتكميفات، وفق تقديرات خاصة لتصحيح استجابات الطبلب ضوء مجموعة من 
تقديرات تصحيح مقياس ميارات القراءة  9ممحق  )انظر اإلجابة عن المقياسفي 

  التأممية(:
  واإلضافة  التأمل واإلبداعميارات ميزا لتحقيق (: ويمثل أداًء مت)الثالثالمستوى المتقدم

 وفي ىذه الحالة يعطي الطالب ثبلث درجات.  وتحقيق الميارات كافة، لمنص
  وجود نقص قميل ويمثل أداًء كافيا لتحقيق ميارات التأمل و ( )الثانيالمستوى المتوسط

 . في ىذه الحالة يعطي الطالب درجتانو  النص،لبعض أداءات التأمل المتعمقة بمعمومات 
  لتحقيق بعض ميارات التأمل أو الخمط  ويمثل أداًء غير كافٍ  )األول(:المستوى المبتدئ

 ، وفي ىذه الحالة يعطي الطالب درجة واحدة. بين الميارات
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(5جذٚي )  

ٌؼشع اٌّٛاطفبد ٚاألٚصاْ إٌغج١خ ٌّٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ     

 ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ
ػذد 

 اٌّفشداد

اٌٛصْ 

إٌغجٟ ٌىً 

 ِٙبسح

رٛص٠غ األداءاد أٚ 

اٌّٙبساد داخً 

 اٌّم١بط

 االعزىشبف١خاٌّغزٜٛ األٚي: ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ 

٠طشح ػذدا ِٓ األعئٍخ اٌّفزٛدخ دٛي 

 إٌض.
 األٚي . داءاأل 55.55 5

 األداء اٌضبٟٔ . 55.55 5 ٠ذذد إجبثبد ِزؼذدح ٌٍغؤاي اٌٛادذ.

 األداء اٌضبٌش . 55.55 5 ٠ذذد اٌّؼٍِٛبد اٌّّٙخ فٟ إٌض.

 اٌّغزٜٛ اٌضبٟٔ: ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ اٌزشاثط١خ

 ٠شثؾ ث١ٓ ػٕٛاْ إٌض ِٚؼّٛٔٗ.

 
 األداء اٌشاثغ . 55.55 5

٠شثؾ ث١ٓ خجشارٗ اٌغبثمخ ِٚؼٍِٛبد 

 إٌض .

 

 األداء اٌخبِظ . 55.55 5

٠ذذد أٚجٗ اٌشجٗ ٚأٚجٗ االخزالف 

 ث١ٓ خجشارٗ ِٚؼٍِٛبد إٌض  .
 األداء اٌغبدط . 55.55 5

 اٌّغزٜٛ اٌضبٌش : ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ اٌزم١ّ٠ٛخ

٠جذٞ سأ٠ٗ فٟ رشر١ت ِؼٍِٛبد إٌض 

 ِغ اٌزؼ١ًٍ.

 

 األداء اٌغبثغ 55.55 5

٠مزشح ػذدا ِٓ األفىبس رزىبًِ ٚأفىبس 

 إٌض.

 

 األداء اٌضبِٓ . 55.55 5

٠طشح ػذدا ِٓ اٌّجشساد ٚاألعجبة 

 اٌزٟ رذػُ ِؼٍِٛخ أٚ سأٞ
 األداء اٌزبعغ . 55.55 5

 اٌّجّٛع
9 

 ِفشداد
 أٚ ِٙبساد أداءاد 9 555%

o  :تعلٔنات املكٔاس 

ويقصد بيا مجموعة اإلرشادات والتوجيات التي تساعد المعمم عمى تطبيق المقياس بدقة،     
 ، وتتمثل فيما يمي: الطبلب نحو اإلجابة الصحيحة عن أسئمة المقياسوتوجو 
  لو.قراءة النص قبل اإلجابة عن األسئمة التالية  -
بداء الرأي بشكل  -  مستمر.ربط اإلجابات بالخبرات السابقة وا 
 .التنوع في البراىين واألدلة والحجج والمعمومات واألفكار -
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o  :مْضْعٔ٘ املكٔاس 

  :صدم املكٔاس 
موضوعية األداة سواء اختبارا كان أو مقياسا من خبلل  أن تحقيقأكدت األدبيات 

ديوبولد المستيدفة )قياس ما وضع من أجمو االختبار أو المقياس، وبالتالي تحقيقو لمميارات 
(، ومن خبلل استعراض جدول مواصفات المقياس السابق يتضح 0223، 212فان دالين، 
ا من حيث المحتوى، ولمتحقق كون صادقً ؛ ومن ثم يجميع ميارات القراءة التأمميةأنو تضمن 

من صدقو ُعرض عمى مجموعة من متخصصي المناىج وطرق تدريس المغة العربية وبعض 
قائمة بأسماء السادة المحكمين عمى المقياس (، وطمب  0معممي المغة العربية )انظر ممحق 

 منيم إبداء الرأي في مدى:
 راءة التأممية .  اتساق أسئمة المقياس ومفرداتو مع ميارات الق -أ 
 مة صياغة األسئمة المقالية ووضوحيا . ءمبل -ة 

وقد دار نقاش بين الباحث والمحكمين حول أسئمة المقياس ومدى اتساقيا ومناسبتيا،     
ا الفائقين دراسيً  وجاءت آراؤىم بمناسبة المقياس لمستوى طبلب الصف الثاني الثانوي

بعض أسئمة المقياس وضرورة تعديل صياغة  والمعرفي،وطبيعة تفكيرىم ونموىم العقمي 
ووضع بعض اإلرشادات والميام بجوار كل سؤال حتى نحفز الطالب ونوجيو نحو التأمل 

وقد قام الباحث بإجراء ىذا التعديل؛ ومن ثم أصبح  فيمو،واإلضافة ال اإلجابة فقط عما 
في صورتو  لتأمميةالقراءة امقياس ميارات  12المقياس في صورتو النيائية )انظر ممحق 

 النيائية(.
حيث ؛ أما عن طبيعة التطبيق فيي تختمف عن طبيعة تطبيق اختبار القراءة التفسيرية     

؛ وذلك لطبيعة الميارات المستيدفة وىي ميارات  ا فقطسيطبق مقياس القراءة التأممية بعديً 
عطاء استجابات عديدة تأممية متعددة  التأمل التي تتطمب قراءة واسعة وحرة لمنصوص وا 

ا ، لكون االنطباعات واالستجابات التي يعطيا ومتنوعة، وبالتالي ىذا يصعب قياسو قبميً 
الطبلب مختمفة تماما ومتباينة، وتستند إلى محك التعدد والتنوع في األفكار والمعمومات، وىذا 

ررات يختمف من طالب آلخر، ومن ثم فالمحك ىنا القدرة عمى التأمل ووضع تفسيرات ومب
، ومن ثم يسجل الطالب استجاباتو ة تتسم بالتفكر والتأمل واإلبداعوأفكار عديدة ومتنوع

جاباتو في صحيفة استجابة يومية تتعمق  ، ، ويحضرىا بعد ذلك لممعمممستيدفةالميارة بالوا 
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، حكا لتقييم أداء كل طالب عمى حدةوقد اختير األداء العام لممقياس ودرجتو الكمية بوصفيا م
) سوسن شاكر،  دراسًيا% نظرا لطبيعة الطبلب الفائقين  72ومن ثم أعد محك التقييم نسبة 

( ، وبالتالي سوف تحتسب درجة كل طالب مقارنة بنسبة المحك المحددة  172، 0213
في المقياس ودرجة محك بين درجتو الفعمية سابقا، ومن ثم تحتسب فروق األداء لكل طالب 

 ( . 107، 0221ب، ماىر خطاالتقييم . )
 دلٔل املعله.  بياٛ -5

ستيدف تنمية ميارات القراءة التفسيرية والقراءة التأممية لدى البحث الحالي ي لما كان       
مما جعل ىناك  ؛ا، فإن المعمم ىو المنوط بيذه الميمةطبلب المرحمة الثانوية الفائقين دراسيً 

ن تسيم في حاجة لوضع مخطط تفصيمي لخطوات التدريس واإلجراءات التفصيمية التي يمكن أ
جراءات  رئيس ؛ ومن ثم استيدف الدليل بشكل نوعي القراءةتنمية  وضع خطوات تدريسية وا 

، تساعد ات القراءة في النقد األدبيعممية تستند في تسمسميا وتنظيميا إلى أسس نظري
دليل المعمم لتنفيذ  11، وقد تضمن ىذا الدليل )انظر ممحق عمى تحقيق ىذه الميارات مالمعم

 النموذج (: 
  األدبي.نظريات القراءة في النقد  عن مقدمة -
التفسيرية والتأممية لدى الفائقين  كبل النوعين من القراءة؛ )ميارات النموذج أىداف -

 .(دراسًيا
وحنين ألحمد شوقي، النمور في اليوم  )غربةموضوعات القراءة التفسيرية : المحتوى -

، موضوعات القراءة التأممية المقفع(العاشر لزكريا تامر، واختيار الصديق البن 
عمار األرض إ، ىل تيدد الروبوتات العنصر البشري، المقتطفاتزمن قراءة  )التكنولوجيا

 خميل(واجب إنساني لكمال 
جراءاتوو خطوات النموذج التدريسي  -   تفصيبل. ا 
  . التفسيرية والتأممية نوعي القراءة؛تنميًة لميارات  النصوص؛بعض  لتدريس تخطيطا -

 ثاىٔا: تطبٔل الينْذج التدزٓسٕ. 

ييدف ىذا المحور إلى تحديد خطوات تطبيق النموذج التدريسي القائم عمى نظريات      
القراءة في النقد األدبي، واختيار العينة، وتحديد الزمن المخصص لتطبيق النموذج والمعالجة 

       التالية:اإلحصائية، ويتضمن تطبيق النموذج الخطوات 
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 العٔي٘ : ّاختٔاز البخح. التصنٔه التجسٓيب املستددو ن 1

 منيا: عديدة،وذلك ألسباب  ؛عمى مجموعة واحدةتصميًما تجريبًيا يعتمد استخدم البحث     
ىذين النوعين من ا وصعوبة وجود أكثر من عينة، فضبل عن طبيعة طبيعة الفائقين دراسيً 

يتطمبان حرية في اختيار الموضوعات وعمومية قضاياىا، مما يجعل المجموعة  حيث ؛القراءة
مدرسة جيل المستقبل بإدارة الزاوية  من البحثواختيرت عينة  لمتطبيق.الواحدة مناسبة 

 . وفيما يمي بيان بحجم العينة. طالًباعشرين الطبلب ، وكان عدد التعميمية
 ( 5جذٚي ) 

 اٌجذشاخز١بس ػ١ٕخ  

 ٔٛع اٌّجّٛػخ اٌؼذد اٌّذسعخ َ

 رجش٠ج١خ 55 ِذسعخ ج١ً اٌّغزمجً ثئداسح اٌضا٠ٚخ اٌذّشاء اٌزؼ١ّ١ٍخ  5

 : مَازات الكساٛٗ التفسريٓ٘ ّحتدٓد طبٔع٘ مكٔاس الكساٛٗ التأملٔ٘ . التطبٔل الكبلٕ الختباز 2

التفسيرية لدى طبلب القراءة ييدف التطبيق القبمي لبلختبار إلى تحديد مستوى ميارات      
الموافق  األحد، وقد طبق االختبار القبمي لمقراءة التفسيرية يوم االصف الثاني الفائقين دراسيً 

وقد ُكمف الطبلب  ثباتو،وىو التطبيق الثاني لبلختبار لمتأكد من  -م 0219أكتوبر  13
حضاره لممعمم في بعديا فقطالقراءة التأممية  ساباإلجابة عن مقي  .نياية الفترة المحددة، وا 

 األدبٕ:الكاٜه علٙ ىعسٓات الكساٛٗ ن اليكد . تدزٓس الينْذج التدزٓسٕ 3

 ثمانية أسابيع، بداية من يوم األحد الموافقاستمر تدريس النموذج التدريسي المقترح      
، بواقع ثبلث حصص م0219ديسمبر  10 الخميس الموافقيوم  وحتى م،0219 أكتوبر 02

في بداية  بجانب حصة لتقويم ما تعممو الطبلب في كل درس عمى حدة في األسبوعتدريسية 
 ، وفيما يمي عرض الجدول الزمني لمتدريس:األسبوع التالي
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 ( 6جذٚي )

 اٌضِٓ اٌّخظض ٌزٕف١ز إٌّٛرط اٌزذس٠غٟ

 اٌذسط
ػٕٛاْ 

 اٌذسط
 خطٛاد إٌّٛرط اٌزذس٠غٟ

ػذد اٌذظض ٌىً 

 دسط

 اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ ِٛػٛػبد

 األٚي
غشثخ 

 ٚد١ٕٓ

 لشاءح اٌطالة ٌٍٕض لشاءح رظفذ١خ رفغ١ش٠خ.  -

 ِؼبٌجخ إٌض ٚاال٘زّبَ ثّغز٠ٛبد اٌذالٌخ ٚاٌزفغ١ش. -

 دساعخ أث١ٕخ إٌض ٚاعزخالص اٌؼاللخ ث١ٕٙب . -

 اٌذىُ ػٍٝ إٌض فٟ ػٛء ِؼب١٠ش ِذذدح.  -

 دظضأسثغ 

 صالس  ) 

 + دظخ رم٠ُٛ (

 اٌضبٟٔ

لظخ إٌّٛس 

فٟ ا١ٌَٛ 

 اٌؼبشش

 لشاءح اٌطالة ٌٍٕض لشاءح رظفذ١خ رفغ١ش٠خ.  -

 ِؼبٌجخ إٌض ٚاال٘زّبَ ثّغز٠ٛبد اٌذالٌخ ٚاٌزفغ١ش. -

 دساعخ أث١ٕخ إٌض ٚاعزخالص اٌؼاللخ ث١ٕٙب . -

 اٌذىُ ػٍٝ إٌض فٟ ػٛء ِؼب١٠ش ِذذدح. -

 أسثغ دظض

 ) صالس  

 + دظخ رم٠ُٛ (

 اٌضبٌش
اخز١بس 

 اٌظذ٠ك

 لشاءح اٌطالة ٌٍٕض لشاءح رظفذ١خ رفغ١ش٠خ.  -

 ِؼبٌجخ إٌض ٚاال٘زّبَ ثّغز٠ٛبد اٌذالٌخ ٚاٌزفغ١ش. -

 دساعخ أث١ٕخ إٌض ٚاعزخالص اٌؼاللخ ث١ٕٙب . -

 اٌذىُ ػٍٝ إٌض فٟ ػٛء ِؼب١٠ش ِذذدح.

 أسثغ دظض

 ) صالس  

 + دظخ رم٠ُٛ (

 ِٛػٛػبد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ

 اٌشاثغ

اٌزىٌٕٛٛج١ب 

صِٓ لشاءح 

 اٌّمزطفبد

لشاءح إٌض أ١ٌٚخ صُ دساعخ اٌّؼبٟٔ ٚاألفىبس ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ  -

 ر١ّٙذا ٌزأٍِٗ . 

 فشاءح إٌض لشاءح رظفذ١خ رأ١ٍِخ إلػبفخ ٚاٌزغ١ش.  ،  -

اٌىشف ػٓ اٌؼاللبد اٌزشاثط١خ ث١ٓ أث١ٕخ إٌض ثشىً ٚاعغ  -

 ٚرأٍِٟ شش٠طخ رؼذد رٍه اٌؼاللبد .

 اٌطبٌت ٚخجشارٗ اٌغبثمخ.رم١١ُ إٌض ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ ٚفمب ٌشأٞ  -

 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ آ١ٌبد اٌزفغ١ش ٚاٌزأًِ . -

 أسثغ دظض

 ) صالس  

 + دظخ رم٠ُٛ (

 اٌخبِظ

ً٘ رٙذد 

اٌشٚثٛربد 

اٌؼٕظش 

 اٌجششٞ

لشاءح إٌض أ١ٌٚخ صُ دساعخ اٌّؼبٟٔ ٚاألفىبس ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ  -

 ر١ّٙذا ٌزأٍِٗ . 

 فشاءح إٌض لشاءح رظفذ١خ رأ١ٍِخ إلػبفخ ٚاٌزغ١ش.  ،  -

اٌىشف ػٓ اٌؼاللبد اٌزشاثط١خ ث١ٓ أث١ٕخ إٌض ثشىً ٚاعغ  -

 ٚرأٍِٟ شش٠طخ رؼذد رٍه اٌؼاللبد .

 رم١١ُ إٌض ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ ٚفمب ٌشأٞ اٌطبٌت ٚخجشارٗ اٌغبثمخ. -

 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ آ١ٌبد اٌزفغ١ش ٚاٌزأًِ .

 أسثغ دظض

 ) صالس  

 + دظخ رم٠ُٛ (

 اٌغبدط

إػّبس 

األسع 

ٚاجت 

 إٔغبٟٔ

لشاءح إٌض أ١ٌٚخ صُ دساعخ اٌّؼبٟٔ ٚاألفىبس ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ  -

 ر١ّٙذا ٌزأٍِٗ . 

 فشاءح إٌض لشاءح رظفذ١خ رأ١ٍِخ إلػبفخ ٚاٌزغ١ش.  ،  -

اٌىشف ػٓ اٌؼاللبد اٌزشاثط١خ ث١ٓ أث١ٕخ إٌض ثشىً ٚاعغ  -

 ٚرأٍِٟ شش٠طخ رؼذد رٍه اٌؼاللبد .

 اٌغبثمخ. رم١١ُ إٌض ٚاٌذىُ ػ١ٍٗ ٚفمب ٌشأٞ اٌطبٌت ٚخجشارٗ -

 اٌّٛاصٔخ ث١ٓ آ١ٌبد اٌزفغ١ش ٚاٌزأًِ .

 أسثغ دظض

 ) صالس  

 + دظخ رم٠ُٛ (

 اٌّجّٛع
 خعز

 ٔظٛص

خطٛاد إٌّٛرط اٌزذس٠غٟ اٌمبئُ ػٍٝ ٔظش٠بد اٌمشاءح فٟ إٌمذ  

 األدثٟ ٌز١ّٕخ ِٙبساد اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ ٚاٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ

أسثؼخ ٚػششْٚ 

 دظخ
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 : كما يمي ** وقد سار تدريس النموذج وتطبيقو 
جراءاتو التدريسي - أ ة، وناقشو حول طبيعة عرض الباحث عمى المعمم خطوات النموذج وا 

التفسيرية والتأممية، وكيفية تنميتيما من خبلل نصوص القراءة نوعي القراءة؛ ميارات 
 . جميعا المقترحة، وعرض نموذج تفصيمي لتدريس نصين يحققان ىذه الميارات

تابع الباحث إجراءات التدريس في أثناء تنفيذ المعمم لمنموذج التدريسي، وذلك بيدف:  - ة
رصد المشكبلت التي و ، تعرف الممحوظات الميمة لطبيعة النموذج وتماشيو مع الطبلب

 في أثناء التدريس، ومناقشة التغمب عمييا.  ن أن تصادف المعمميمك
تواصل بين الباحث والمعمم لمتابعة إجراءات التطبيق التواصل من خبلل بعض مواقع ال -ج

 ومناقشتيا يوميا.
 . التطبٔل البعدٖ لالختباز. 5

عمى م، 0219ديسمبر  12الموافق  األحدميارات القراءة التفسيرية يوم ُطبق اختبار        
في االختبار  ات الطبلبدرج 10) انظر ممحق رقم طبلب الصف الثاني الفائقين دراسيا 

النموذج لدييم بعد تطبيق  القراءة التفسيريةالبعدي (؛ وذلك لقياس مدى نمو ميارات 
كما ُوزع عمى الطبلب صحيفة  ،، ومن ثم قياس فاعميتو في تنمية ىذه المياراتالتدريسي

دى تفكرىم وتأمميم في بنود مقياس القراءة مالقراءة التأممية يوم االختبار لترصد إجاباتيم و 
خراج النص  التأممية؛ فيي استجابات حرة تقيس مدى القدرة عمى التأمل والطبلقة والتأمل وا 

، يحضر الطبلب استجاباتيم في اليوم التالي لبلختباربشكل جديد واإلضافة إليو، عمى أن 
درجات الطبلب في  13ق ) ممحم 0219ديسمبر  12الموافق  اإلثنينبحيث ُتسمم يوم 

فادة التطبيق ونماذج من إجاباتيم  التطبيق البعدي لميارات القراءة التأممية  . (وا 
 . املعاجل٘ اإلحصأٜ٘ ليتاٜج التطبٔل: 6

 .   بالنسبة لممعالجة اإلحصائية الختبار القراءة التفسيرية 
قبل  البحثقيمة " ت " لممتوسطين المرتبطين؛ لمقارنة نتائج أفراد مجموعة  سبتحُ  -

لدى  التفسيريةفي تنمية ميارات القراءة يتو وبعده؛ لمتأكد من فاعم النموذجتطبيق 
 دراسيا.الفائقين طبلب الصف الثاني الثانوي 

ما يسمى باعتدالية قام الباحث ب والستخدام اختبار " ت " لممتوسطين المرتبطين،          
 البيانات من خبلل حساب معامل االلتواء عن طريق المعادلة التالية: 
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 ط ( -) م  3               معامل االلتواء  =                   
 ع                                                              

ط = الوسيط ، و لتطبيقي البعدي م = المتوسط الحسابي لدرجات الطبلب في ا: حيث إن
 رجات الطبلب في التطبيقي البعدي، و ع = االنحراف المعياري ليذه الدرجات.لد

  1.22    = يكون معامل االلتواء  بالتعويض في معادلة االلتواء
( وطبقا النحصاره بين ىذين  3، 3 -وبمقارنة معامل االلتواء نجد أنو ينحصر بين )      

يصح استخدام اختبار " ت " لممتوسطين المرتبطين لعينة قواميا عشرون طالبا،  القيمتين فإنو
 (: 123: ص 0221عن طريق المعادلة التالية ) خطاب: 

 م ف              ت   =       
 ف 0ع                          
  1 –ن                          

القبمي  في القياسين البحثحيث يمثل ) م ف (: متوسط الفروق بين درجات مجموعة    
في القياسين القبمي  البحث(: تباين الفروق بين درجات مجموعة ف 0والبعدي، و يمثل ) ع 

استخدم الباحث برنامج الحزم قد ، و البحثو البعدي، و يمثل ) ن ( عدد طبلب مجموعة 
 ، واستخراج النتائج. الفرق لحساب( SPSSاإلحصائية )

لمنموذج التدريسي القائم عمى نظريات القراءة في النقد األدبي، كما ُحسب حجم التأثير  -
ويل والذي يشير إلى حجم الفرق بين القياسين القبمي والبعدي، وُحسب حجم التأثير بتح

(( تمك التي تعطي مؤشرًا 2ق بين القياسين إلى مربع اتيا ))القيمة المحسوبة لع )ت( لفر
 (:  132، ص 1992، وذلك كما يمي )سعد عبد الرحمن، النموذجلفاعمية 

 

( = التاء المحسوبة لمفروق بين القياسين القبمي والبعدي لممجموعة عينة 0حيث: )ت
 (.1 –، )د. ح( = درجة حرية االختبار )ن البحث
، 2.21، فيكون حجم تأثيره إذا كان أقل من النموذج( إلى حجم أثر 0وتشير قيمة )ايتا     

، ويكون كبيرا إذا كان ما بين 2.21وأكبر من  2.22ويكون متوسطا إذا كان أقل من 
، 0211)عزت عبد الحميد،  2.212(، ويكون كبيرا جدا إذا كان أكبر من 2.212 -2.22)

 (071 – 027ص ص 
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 .   القراءة التأممية  بالنسبة لتطبيق مقياس
م الباحث باستخدام اختبار " ت " لممقارنة بين متوسطي درجة المجموعة حيث قا  -

، % (؛ نظرا لتطبيق مقياس القراءة 72التجريبية في القياس البعدي ومتوسط المحك ) 
متوسط " بعديا فقط، وىذا يستدعي مقارنة الدرجات في المقياس بما يسمي  تأمميةال

، ومن ثم اعتبر متوسط المحك مجموعة ضابطة لمقياس البعدي لممقياس، ومن "  المحك
ثم استخدمت المعادلة التالية لحساب الفروق بين درجات المجموعة التجريبية ومتوسط 

 المحك: 
 0م  – 1م    ت =                        

 0+ ع  0ع                                  
 1 –ن                                  

(: 0(: متوسط درجات الطبلب في القياس البعدي، و يمثل) م1حيث يمثل )م     
( مربع االنحراف 1(، و )ع  22درجة من درجة المقياس الكمي  22متوسط المحك وىو 

مربع االنحراف المعياري لممحك = صفر، و )ن( عدد  0(ع)والمعياري لمتطبيق البعدي، 
 (. 02الطبلب ) 

تحويل القيمة المحسوبة لع )ت(  لمن خبل  لمنموذج التدريسي القائمكما ُحسب حجم التأثير  -
(( تمك التي تعطي مؤشرًا 2لمفروق بين القياس البعدي ومتوسط المحك إلى مربع اتيا ))

 (: 132، ص 1992، وذلك كما يمي )سعد عبد الرحمن، النموذجلفاعمية 
 

( = التاء المحسوبة لمفروق بين القياسين البعدي لممجموعة عينة 0حيث: )ت 
 (.1 –ومتوسط المحك، )د. ح( = درجة حرية االختبار )ن  البحث
، فيكون حجم تأثيره ضعيفا إذا كان أقل النموذج( إلى حجم أثر 0وتشير قيمة )ايتا     
، ويكون كبيرا إذا كان ما 2.21وأكبر من  2.22، ويكون متوسطا إذا كان أقل من 2.21من 

)عزت عبد الحميد،  2.212(، ويكون كبيرا جدا إذا كان أكبر من 2.212 -2.22بين )
 (071 – 027، ص ص 0211
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 ّتفسريٍا ّمياقصتَا ّتْصٔاتَا.  البخحثالجا: ىتاٜج 

، وكذا التوصيات ور أىم النتائج التي توصل إلييا البحث الحاليويعرض ىذا المح   
 والمقترحات، وذلك كما يمي: 

 :البخح . ىتاٜج 1

لمنتائج التي توصمت إلييا باإلجابة عن األسئمة البحثية  البحث الحالي في عرضو يمتزم       
 وىي:الفرعية المتعمقة بيا، 

لمطعععبلب الفعععائقين دراسعععيا فعععي المرحمعععة  ةالمناسعععبالتفسعععيرية  معععن القعععراءةكعععل  معععا ميعععارات -
 الثانوية؟  

 لمطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة الثانوية؟   ةما ميارات كل من القراءة التأممية المناسب -
ميعارات  األدبعي لتنميعةالنقعد ما أسس بنعاء نمعوذج تدريسعي قعائم عمعى نظريعات القعراءة فعي  -

   الثانوية؟طبلب الفائقين دراسيا في المرحمة ال التأممية لدىالقراءة التفسيرية والقراءة 
ميعارات القعراءة  األدبعي لتنميعةالنقعد ما النموذج التدريسعي القعائم عمعى نظريعات القعراءة فعي  -

   الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  التأممية لدىالتفسيرية والقراءة 
ميععارات  األدبععي لتنميععةالنقععد مععا تععأثير النمععوذج التدريسععي القععائم عمععى نظريععات القععراءة فععي  -

   الثانوية؟الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة  لدى القراءة التفسيرية
 مععا تععأثير النمععوذج التدريسععي القععائم عمععى نظريععات القععراءة فععي النقععد األدبععي لتنميععة ميععارات -

 القراءة التأممية لدى الطبلب الفائقين دراسيا في المرحمة الثانوية؟ 
فقد حددت إجابة كل سؤال عمى حدة من خبلل  :والرابع والثالثبالنسبة لمسؤال األول والثاني 

وكذا أىم األسس التي يستند إلييا  معا، نوعي القراءةاإلطار النظري، فُحددت ميارات 
جراءاتو النموذج، وكذا مكونات النمو    تفصيبل.ذج التدريسي وخطواتو التدريسية وا 

  التاليان:ان رئيسفقد صيغ الفرضان ال :الخامس والسادسبالنسبة لمسؤال 
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد فرق -

دراسيا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التفسيرية لصالح القياس 
 البعدي. 
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بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
توسط محك درجاتيم لمدى نمو ميارات القراءة التأممية دراسيا في القياس البعدي وم

 لصالح القياس البعدي.
بين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :األّل سٜٔس الفسض ال 

متوسطي درجات الطبلب الفائقين دراسيا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات 
 القراءة التفسيرية لصالح القياس البعدي. 

  التالية:ولمتحقق من صحة ىذا الفرض صيغة الفروض األربعة      
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

دراسيا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية لمعاني الكممات لصالح 
 القياس البعدي. 

بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22ئية عند مستوى يوجد فرق ذو داللة إحصا -
دراسيا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية لؤلفكار والعبلقة بينيا 

 لصالح القياس البعدي. 
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

مي والبعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية التقويمية لصالح دراسيا في القياسين القب
 القياس البعدي. 

بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
لصالح ككل دراسيا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التفسيرية 

 القياس البعدي. 
الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  األّل :الفسص الفسعٕ  

القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من 
 الميارات التفسيرية لمعاني الكممات ، والجدول التالي يوضح ذلك: 

  



 م5255( 48) -5ج-أبريلعدد                                       ..                            . نموذج تدريسي

Print:(ISSN 1687-2649) Online:(ISSN 2536-9091)                               - 787 - 

(7جذٚي )  

اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ ٌّؼبٟٔ  

 اٌىٍّبد

 

اٌّٙبساد 

اٌزفغ١ش٠خ ٌّؼبٟٔ 

 اٌىٍّبد

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

 ل١ّخ

(5)ا٠زب  

دالٌخ دجُ 

 اٌزأص١ش

رفغ١ش اٌّفشداد 

ٚاٌزشاو١ت 

ثبعزخذاَ اٌغ١بق 

 اٌٍغٛٞ

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.57 66.  

4.77 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 55.  

٠غزخٍض دالالد 

رٛظ١ف اٌىٍّبد 

 ٚاٌزشاو١ت.

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.55 577.  

4.55 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 555.  

اٌّٙبساد 

اٌزفغ١ش٠خ ٌّؼبٟٔ 

 اٌىٍّبد وىً

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.57 99.  

6.66 5.45 58.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 55.  

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح     
القياس البعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية لمعاني الكممات؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة  أن لمنموذجأكبر من قيمة )ت( الجدولية، كما 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض. 2.22 يتا( أكبر منإ)

الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  لفسص الفسعٕ الجاىٕ:ا 
القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من 

 : وذلك كما يمي، لتفسيرية لؤلفكار والعبلقة بينياالميارات ا
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 ( 8جذٚي )

اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ ٌألفىبس 

 ٚاٌؼاللخ ث١ٕٙب

 

اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ 

ٌألفىبس ٚاٌؼاللخ 

 ث١ٕٙب

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

جُ د

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

(5)ا٠زب  

دالٌخ 

دجُ 

 اٌزأص١ش

٠ظٕف أفىبس إٌض 

 خ ٚفشػ١خ.سئ١غإٌٝ 

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.55 96.  

6.59 5.45 58.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 59.  

٠ذذد اٌؼاللخ اٌذبوّخ 

ث١ٓ األفىبس 

 ٚاٌّؼٍِٛبد.

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
955.  45.  

5.77 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.47 56.  

٠ظف ثؼغ 

اٌشخظ١بد اٌٛاسدح 

 فٟ إٌض ثأعٍٛثٗ .

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.55 555.  

6.57 5.45 57.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 555.  

 اٌىبرت.٠ذذد غشع 

 

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.55 56.  

5.55 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.55 55.  

٠ذذد اٌظٛس 

 اٌجّب١ٌخ ٠ٚج١ٓ أصش٘ب

 فٟ اٌّؼٕٝ

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
44.  55.  

5.56 5.45 59.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.88 55.  

٠ذذد اٌىٍّبد 

اٌّفزبد١خ اٌّؼجشح 

 ػٓ ِؼّْٛ إٌض.

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.77 96.  

6.94 5.45 54.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.99 84.  

اٌّٙبساد اٌزفغ١ش٠خ 

ٌألفىبس ٚاٌؼاللخ 

 ث١ٕٙب وىً

 اٌم١بط

 اٌمجٍٟ
8.45 99.  

9.55 5.45 56.   
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
55.5 79.  

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس     
البعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية لؤلفكار والعبلقة بينيا؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة 
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فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة كما أن لمنموذج أكبر من قيمة )ت( الجدولية، 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض.2.22يتا( أكبر من إ)

الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  الفسص الفسعٕ الجالح : 
القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من 

 الميارات التفسيرية التقويمية، والجدول التالي يوضح ذلك: 
 ( 8جذٚي )

 اٌزم١ّ٠ٛخبساد اٌزفغ١ش٠خ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ اٌّٙ

 

اٌّٙبساد 

اٌزفغ١ش٠خ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

5)ا٠زب

) 

دالٌخ دجُ 

 اٌزأص١ش

٠ذذد جٛأت 

اٌمٛح ٚجٛأت 

اٌؼؼف فٟ 

 . ِؼٍِٛبد إٌض

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.78 59.  

7.55 5.45 54.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.77 59.  

٠فغش عجت 

اعزخذاَ اٌىبرت 

ٌّفشداد ِذذدح 

 دْٚ غ١ش٘ب

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.55 55.  

5.94 5.45 54.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.85 57.  

٠ؼًٍ رٛظ١ف 

اٌىبرت ٌؼذد ِٓ 

األعب١ٌت اٌٍغ٠ٛخ 

 فٟ إٌض

 اٌم١بط

 اٌمجٍٟ
95.  55.  

5.77 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.6 54.  

اٌّٙبساد 

اٌزفغ١ش٠خ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ وىً

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
5.57 75.  

5.58 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
5.67 57.  

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح  
حيث إن قيمة )ت( المحسوبة أكبر  التقويمية؛القياس البعدي لمدى نمو الميارات التفسيرية 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة )ايتا( كما أن لمنموذج من قيمة )ت( الجدولية، 
 ذلك يمكن قبول ىذا الفرض.، وب2.22أكبر من 
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الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في القياسين  الرابع:الفرص الفرعي 
القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من ميارات القراءة 

 التفسيرية ككل، والجدول التالي يوضح ذلك: 
 ( 8جذٚي )

 ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ ِٙبساد اٌمشاءح اٌزفغ١ش٠خ وىًاٌفشٚق ث١ٓ 

 

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

اٌزفغ١ش٠خ 

 وىً

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ 

دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

(5)ا٠زب  

دجُ  دالٌخ

 اٌزأص١ش

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

اٌزفغ١ش٠خ 

 وىً

اٌم١بط 

 اٌمجٍٟ
55.7 5.56 

7.95 5.45 55.  وج١ش 
اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
55.7 5.55 

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح       
القياس البعدي لمدى نمو ميارات القراءة التفسيرية ككل؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة أكبر 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة )ايتا(  كما أن لمنموذجمن قيمة )ت( الجدولية، 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض.2.22أكبر من 

 ** مياقص٘ ىتاٜج الفسّض الفسعٔ٘ األزبع٘ املتعلك٘ مبَازات الكساٛٗ التفسريٓ٘ :

أظيرت النتائج تقدما ممموسا في جوانب القراءة التفسيرية فيما يتعمق بمعاني الكممات  .1
تجعل الطبلب قة بينيا، وذلك لتضمن النموذج التدريسي خطوات متعددة واألفكار والعبل

كل من يتعرف الطبلب جزئيات النص ثم يبنون الالنص القرائي بشكل متدرج ، ف يعايشون
أفكار ومعمومات ويصنفونيا، وبالتالي تعود الطبلب عادات القراءة التفسيرية بشكل 

اءة تصفحية استكشافية فيم النص وتفسيره وتحميمو، حيث يبدأ النموذج بقر بيسمح ليم 
أفكار في دراسة األبنية الفرعية لمنص ثم األبنية األكثر عمومية من ثم التدرج 
، ثم التدريب عمى تصنيفيا وتخزينيا وتمخيصيا بشكل يضفي عمى النص ومعمومات

 ا في معانيو ومضامينو .ا وتوضيحً تفسيرً 
ا في األغمب، وأداء الطبلب فيو كان أقل من ا متوسطً أظيرت النتائج أن ىناك تقدمً  .0

ي ميارات القراءة التفسيرية األخرى، وىي ميارات القراءة التفسيرية التقويمية؛ أدائيم ف
وذلك يرجع إلى طبيعة ميارات ىذا الجانب، فيو يتضمن ميارات نقد النصوص والحكم 
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الضعف، وىذا قد يصعب عمى الطبلب تحقيق تقدم جوانب عمييا وتحديد جوانب القوة و 
لما يحتاج إلى ميارات نقد النصوص ومعرفة  مقارنة بالجوانب األخرى ،مرتفع فيو

المعمومات وبخاصة مع تمك  حكما عمى طبيعة  ظروفيا االجتماعية والتاريخية كي يصدر
والتي ىي ألصحاب المغة وأىميا؛ ومن ثم كان ىناك تقدم ممحوظ النصوص المشيورة، 

  ة. في ىذه الميارات لكنو ال يكافئ الميارات األخرى في القراءة التفسيري
بين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  الجاىٕ: سٜٔس الفسض ال 

ا في القياس البعدي ومتوسط محك درجاتيم لمدى متوسطي درجات الطبلب الفائقين دراسيً 
 .نمو ميارات القراءة التأممية لصالح القياس البعدي

  التالية:ولمتحقق من صحة ىذا الفرض صيغة الفروض األربعة      
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

ا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية االستكشافية لصالح دراسيً 
 القياس البعدي. 

بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22ذو داللة إحصائية عند مستوى  يوجد فرق -
 الترابطية لصالحا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية دراسيً 

 القياس البعدي. 
بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -

سين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية التقويمية لصالح ا في القيادراسيً 
 القياس البعدي. 

بين متوسطي درجات الطبلب الفائقين  2.22يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى  -
ا في القياسين القبمي والبعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية ككل لصالح القياس دراسيً 

 البعدي. 
الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  األّل:سص الفسعٕ الف 

القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من ميارات 
  القراءة التأممية االستكشافية، والجدول التالي يوضح ذلك:
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اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ 

 االعزىشبف١خ

 

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

 االعزىشبف١خ

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

(5)ا٠زب  

دالٌخ دجُ 

 اٌزأص١ش

٠طشح ػذدا 

ِٓ األعئٍخ 

اٌّفزٛدخ 

 دٛي إٌض

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.44 55.  

6.57 5.45 58.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

٠ذذد 

إجبثبد 

ِزؼذدح 

ٌٍغؤاي 

 اٌٛادذ

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
8.55 54.  

7.77 5.45 54.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

٠ذذد 

اٌّؼٍِٛبد 

 اٌّّٙخ

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.95 95.  

6.95 5.45 54.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

االعزىشبف١خ 

 وىً

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
58.4 5.55 

6.55 5.45 57.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
55.7 5.55 

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس     
البعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية االستكشافية؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة أكبر 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة )ايتا(  كما أن لمنموذجمن قيمة )ت( الجدولية، 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض.2.22من أكبر 

الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  الجاىٕ:الفسص الفسعٕ  
القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من ميارات 

 والجدول التالي يوضح ذلك:  الترابطية،القراءة التأممية 
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 ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ اٌزشاثط١خاٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ 

 

ِٙبساد اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

 اٌزشاثط١خ

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛع

ؽ 

دسجب

د 

اٌطال

 ة

االٔذشا

ف 

اٌّؼ١بس

 ٞ

ٌٍفشٚق 

)ع ف(   

ل١ّخ د 

اٌّذغٛ

 ثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

(5)ا٠زب  

دالٌخ دجُ 

 اٌزأص١ش

٠شثؾ ث١ٓ 

ػٕٛاْ إٌض 

 ِٚؼّٛٔٗ .

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
8.55 59.  

7.94 5.45 59.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

٠شثؾ ث١ٓ 

خجشارٗ اٌغبثمخ 

ِٚؼٍِٛبد 

 إٌض .

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.47 56.  

7.75 5.45 54.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

٠ذذد أٚجٗ 

اٌشجٗ ٚأٚجٗ 

االخزالف ث١ٓ 

خجشارٗ 

ِٚؼٍِٛبد 

 إٌض .

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.45 55.  

5.78 5.45 55.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

ِٙبساد اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

 اٌزشاثط١خ  وىً

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
57.6 95.  

5.55 5.45 55.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
55.5 5.75 

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس    
البعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية الترابطية؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة )ايتا(  كما أن لمنموذجقيمة )ت( الجدولية، 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض.2.22أكبر من 
الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  الجالح:الفسص الفسعٕ  

القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من ميارات 
 القراءة التأممية التقويمية، والجدول التالي يوضح ذلك:
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اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ  

 اٌزم١ّ٠ٛخ

 

ِٙبساد اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ

 

ٔٛع 

 اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

 اٌّذغٛثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

 ل١ّخ

(5)ا٠زب  

دالٌخ 

دجُ 

 اٌزأص١ش

٠جذٞ سأ٠ٗ فٟ 

رشر١ت ِؼٍِٛبد 

إٌض ِغ 

 اٌزؼ١ًٍ.

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
8.55 59.  

6.99 5.45 54.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

٠مزشح ػذدا ِٓ 

األفىبس رزىبًِ 

 ٚأفىبس إٌض.

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.99  

8.44 5.45 55.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

ػذدا ِٓ ٠طشح 

اٌّجشساد 

ٚاألعجبة اٌزٟ 

رذػُ ِؼٍِٛخ أٚ 

 سأٞ

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
7.55 65.  

7.75 5.45 54.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
6.66 66.  

ِٙبساد اٌمشاءح 

اٌزأ١ٍِخ 

 اٌزم١ّ٠ٛخ  وىً

اٌم١بط 

 اٌجؼذٞ
58.5 555.  

6.55 5.45 57.  وج١ش 
ِزٛعؾ 

 اٌّذه
55.5 5.55 

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح  
حيث إن قيمة )ت( المحسوبة  التقويمية؛القياس البعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة  كما أن لمنموذجأكبر من قيمة )ت( الجدولية، 
 ، وبذلك يمكن قبول ىذا الفرض.2.22)ايتا( أكبر من 

الختبار صحة ىذا الفرض قورنت نتائج درجات الطبلب في  السابع:الفسص الفسعٕ  
القياسين القبمي والبعدي لمدى تمكن طبلب الصف الثاني الثانوي الفائقين دراسيا من ميارات 

 القراءة التأممية ككل، والجدول التالي يوضح ذلك:
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 اٌفشٚق ث١ٓ ِزٛعطٟ دسجبد اٌطالة فٟ اٌم١بع١ٓ ٌّذٜ رّىُٕٙ ِٓ ِٙبساد اٌمشاءح اٌزأ١ٍِخ اٌزشاثط١خ 

 

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

 اٌزأ١ٍِخ وىً

 

 ٔٛع اٌم١بط

ِزٛعؾ 

دسجبد 

 اٌطالة

االٔذشاف 

اٌّؼ١بسٞ 

ٌٍفشٚق  

 )ع ف(

ل١ّخ د 

اٌّذغٛ

 ثخ

ل١ّخ د 

اٌجذ١ٌٚخ 

ػٕذ دسجخ 

 دش٠خ

59 

دجُ 

اٌزأص١ش 

ل١ّخ 

(5)ا٠زب  

دالٌخ دجُ 

 اٌزأص١ش

ِٙبساد 

اٌمشاءح 

 اٌزأ١ٍِخ وىً

.55 55.5 اٌم١بط اٌجؼذٞ  

8.55 5.45 55.  وج١ش 
 5.99 55.7 ِزٛعؾ اٌّذه

يتضح من الجدول وجود فرق دال إحصائيا بين القياسين القبمي والبعدي لصالح القياس      
البعدي لمدى نمو ميارات القراءة التأممية ككل ؛ حيث إن قيمة )ت( المحسوبة أكبر من قيمة 

فاعمية في تنمية تمك ىذه الميارات؛ ألن قيمة )ايتا( أكبر من كما أن لمنموذج )ت( الجدولية، 
 ذلك يمكن قبول ىذا الفرض.، وب2.22

 :مياقص٘ ىتاٜج الفسّض الفسعٔ٘ األزبع٘ املتعلك٘ مبَازات الكساٛٗ التأملٔ٘ ** 

وميارات القراءة  ،ا في ميارات القراءة التأممية االستكشافيةا ممموسً أظيرت النتائج تقدمً  .1
التأممية التقويمية، وذلك لتضمن النموذج التدريسي عمميات تفكيرية متعددة، فتساعد 
الطبلب عمى تحقيق تقدم في ميارات االستكشاف بناء عمى خبراتيم في ميارات القراءة 
التصفحية في القراءة التفسيرية ، فيسيل عمى الطبلب االستفادة وتحقيق الميارات 

، فضبل عن كون الميارات االستكشافية ىي من قبيل التعدد من طرح بشكل أفضل
لؤلسئمة واإلجابات وىي ميارات أيسر عمى عقل الطبلب ، فضبل عن مستوى الطبلب 

التي تتطمب و  ،كنيم من تحقيق تقديم أيضا في ميارات التأمل التقويميةالتي تموخبراتيم 
ة ما ، فضبل عن تضمن النموذج التدريسي تقديم المبررات واالستفسارات المتعددة لمعموم

ألنشطة تدريسية تنظم المعمومات وترتيبيا بشكل يسمح لمطالب بطبلقة في ذكر األسباب 
واآلراء وغيرىا، حيث تعطي لو الفرصة الكافية لمتمكن من ميارات التأمل وتدوين 

 المعمومات ومقارنتيا ومراجعتيا وتوليف الجديد منيا. 
، وأداء الطبلب فيو كان أقل من ا في األغمبا متوسطً ىناك تقدمً  أظيرت النتائج أن .0

؛ وذلك أدائيم في ميارات القراءة التأممية األخرى، وىي ميارات القراءة التأممية الترابطية
قد يرجع إلى ضعف سيطرة طبلب الصف الثاني عمى التمييز بين المعمومات السابقة 

يتميزون بتعدد المعمومات وكثرىا وتشبعيا،  لدييم ومعمومات لنص، وتميز أفضميا، حيث
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االختبلف وأوجو الشبو بين معموماتيم  ومما قد يجعل الطبلب في تشتت لتحديد أوج
ومعمومات النص، فكل ما يقرأ يعد معمومة سابقة ليم، وىذا جعميم يتخبطون في تحديد 

ب ىذا األمر دقيق لما لدييم من معمومات وما في النص، والمقارنة بينيا، حيث يتطم
 أنشطة تفكيرية أخرى تساعدىم عمى الوعي بيذه المعمومات وما لدييم.

 . التْصٔات: 2

 صى بما يمي:يو وما كشف عنو من نتائج  البحث في ضوء مشكمة    
والقراءة  التفسيريةإلى قائمة بميارات كل من القراءة  قد توصل البحث الحالي  لما كان -1

بإعادة و يوصي ، فإندراسًيا الصف الثاني الثانوي من الفائقين المناسبتين لطبلبتأممية ال
المرحمة الثانوية من  النظر في أىداف تدريس القراءة في المرحمة الثانوية وخاصة في

من بداية المرحمة الثانوية لبلىتمام بيذه ؛ بحيث يخطط ميدان تدريس القراءة بدايتيا
 . الميارات

لتنمية  نظريات القراءة في النقد األدبيعمى  قائم نموذجفا كان البحث الحالي مستيدا لم -0
 لدى طبلب الصف الثاني الثانوي من الفائقين التأمميةوالقراءة ميارات القراءة التفسيرية 

 بما يمي:فإن البحث الحالي يوصي ؛ دراسًيا
ة بيدف إعادة النظر في طرق التدريس المتبعة مع طبلب وطالبات المرحمة الثانوي . أ

وما يتضمنو من أنشطة  ،ضوء النموذج المقترحفي نوعي القراءة تنمية ميارات 
جراءات وخطوات   ة لتنمية لتدريس القراءة وتنمية مياراتيا العميا.رئيسوا 

ا عمى كيفية تنمية تضمين برامج إعداد معممي المغة العربية في أثناء الخدمة تدريبً  . ب
بصفة خاصة من تفسيرية والتأممية القراءة الميارات القراءة بصفة عامة وميارات 

ارات أسس ومبادي نظريات القراءة في النقد األدبي، تمك التي تستيدف ميخبلل 
 في القراءة. المختمفة التفكير 
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 . املكرتحات: 3

من نتائج وتوصيات؛ فإنيا تقترح إجراء البحوث  في ضوء ما أسفر عنو البحث الحالي    
 عميم المغة العربية: التالية في ميدان ت

  لقراءة الناقدة لدى لتنمية ميارات ا نظريات القراءة في النقد األدبيبرنامج قائم عمى
  طبلب كمية التربية تخصص لغة عربية . 

  قائمة عمى نظريات القراءة في النقد األدبي لتنمية ميارات القراءة  توليفيةإستراتيجية
 التحميمية والقراءة الواسعة لدى الطبلب الموىوبين في المرحمة الثانوية. 

   طبلب المرحمة  لتنمية ميارات النقد األدبي لدى نظريات القراءة قائمة عمى إستراتيجية
 . الثانوية

  الفيم القرائي لدى دارسي المغة العربية لتنمية ميارات   ةالقراءنظريات برنامج قائم عمى
 الناطقين بغيرىا في المستوى المتقدم .
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 املساجع 

 أّاًل: املساجع العسبٔ٘:

، المغرب  في معرفة الخطاب الشعري ، داللة الزمان وببلغة الجية( :  9004إسماعيل شكري  )  -
 الدار البيضاء ، دار توبقال لمنشر .  –

 . 9، المغرب ، ط نظريات القراءة في النقد األدبي( :  9002جميل حمدان )  -
، القاهرة ، الدار  المرجع في تعميم المغة العربية وتعمميا( :  9009حسن شحاتة ومروان السمان )  -

 العربية لمكتاب . 
 سوريا، دار التكوين. –، ترجمة باسل المسالمة ، دمشق  النظرية األدبية( :  9000ديفيد كارتر )  -
 ، ترجمة د. باسل المسالمة ، دمشق ، سوريا ، دار التكوين. النظرية األدبية( :  9000ــــــــــــــــــــ )  -
، ترجمـــة: محمـــد نبيـــل نو ـــل منعععاىج البحعععث فعععي التربيعععة وعمعععم العععنفس(: 9002ديوبولـــد  ـــان دالـــين ) -

 كتبة األنجمو مصرية.وآخرين، القاهرة، م
، المـؤتمر العممـ   الموىوبون ، أساليب رعايتيم وأساليب التدريس ليعم(: 9000رمضان طنطـاوي )  -

 . األردن –الثان  لرعاية الموهوبين والمتفوقين " التربية اإلبداعية ..أ ضل استثمار لممستقبل " ، عمان 
سوريا،  –، ترجمة عبد الرحمن بو عمى ، دمشق نظريات القراءة( :  9002روالن بارت وآخرون )  -

 دار الحوار ، الالذقية . 
( : العالقة بين التفكير التأمم  والتحصيل لدى عينة من الطالب الجامعيين  9002زياد بركات )  -

، جامعة مجمة العموم التربوية والنفسيةوطال الثانوية العامة    ضوء بعض المتغيرات الديمغرا ية ، 
 المجمد السادس، العدد الرابع.  البحرين،

مقترحة قائمة عمى التعمم المنظم ذاتيا    تنمية مهارات إستراتيجية  ( :  اعمية  9004زيد الشمري )  -
دراسات عربية في التربية وعمم القراءة التأممية لدى تالميذ المرحمة المتوسطة بمنطقية حائل ، 

  . 001، رابطة التربويين العرب ، العدد النفس
(: سمات وخصائص الموهوبين والمتفوقين كأساس لتطوير  9009سامر مطمق ونور عزيزي )  -

 ، ماليزيا، جامعة العموم اإلسالمية.المجمة العربية لتطوير التفوقمقاييس الكشف عنهم، 
 .9لبنان ، ط  –، بيروت دليل الناقد األدبي الثقافي العربي(:  9000سعد البازع  وميجان الرويم )  -
 . 2، القاهرة، دار الفكر العرب ، ط القياس النفسي )النظرية والتطبيق((: 0443سعد عبد الرحمن ) -
جامعة عين  –، القاهرة، كمية التربية اإلحصاء النفسي والتربوي(: 9003سميمان الخضري وآخرون ) -

 .3شمس، ط 
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ين له ، دراسة مقارنة بين ( : إدراك التمميذ المتفوق لذاته ولنظرة اآلخر  9001سميرة عبد الوهاب )  -
 .93، العدد  مجمة التربيةالتمميذ الممقب وغير الممقب، الكويت، مركز البحوث التربوية والمناهج، 

( : برنامج مقترح    الثروة المغوية القرآنية قائم عمى تراكم المعر ة لتنمية  9002سيد حمدان )  -
مجمة رابطة مهارات القراءة التفسيرية والطالقة التعبيرية لدى الطالب المعممين شبعة المغة العربية ، 

 .  21، العدد  9، المجمد التربويين العرب
: برنامج قائم عمى نماذج ما بعد البنائية لتنمية مهارات القراءة  ( 9001سيد رجب محمد إبراهيم )  -

مجمة دراسات المركزة والقراءة الموسعة لدى طالب المرحمة الثانية    المدارس النموذجية لمفائقين ، 
 ، الجزء األول .092، العدد في المناىج وطرق التدريس

 الدار البيضاء . –، المغرب مناىج النقد المعاصر(  :  9000صالح  ضل )  -
القاهرة، مكتبة  المتفوقون والموىوبون والمبتكرون،(:  9002عبد الرحمن سميمان وتهان  عثمان )  -

 . 0األنجمو المصرية، ج 
، القاهرة ، دار  سيكولوجية ذوي االحتياجات الخاصة وتدريبيم( :  9001عبد المطمب القريط  )  -

 الفكر العرب .
،  من أجل تصور شامل –السيمياء العامة وسيمياء األدب ( :  9000عبد الواحد المرابط )  -

 منشورات الدار العربية لمعموم ببيروت ومنشورات االختالف بالجزائر . الجزائر، 
الدار البيضاء، شكرة  –، المغرب  الشعرية التوليدية، مداخل نظرية( :  9000عثمان الميمود )  -

 المدارس .  –النشر والتوزيع 
اإلحصاء النفسي والتربوي تطبيقات باستخدام برنامج (. 9000عزت عبد الحميد محمد حسن. ) -

SPPS. القاهرة: دار الفكر العرب ، 
 .9، القاهرة ، زهراء الشرق، ط عمم النفس العام( :  9002عفاف عبد الفادي آخرون )  -
بية لتحقيق أهداف التربية ( : استخدام المدخل الجمال     تدريس المغة العر  9003عقيم  موس  )  -

الجمالية المغوية وتنمية مهارات الكتابة الوجدانية المرتبطة بالجمال العصري لدى طالب المرحمة 
 .  22، مجمد  0جامعة أسيوط ، العدد – مجمة كمية التربيةالثانوية، 

ات القراءة ( : برنامج قائم عمى نظرية العقول الخمسة لجاردنر لتنمية مهار  9001عالء سعودي )  -
ثارة الدا عية لتعممها لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية ،  ، مجمة دراسات في المناىج والتدريسالتأممية وا 

 .  902العدد 
، القاهرة، القياس والتقويم في العموم النفسية والتربوية واالجتماعية(: 9000عمى ماهر خطاب ) -

 مكتبة األنجمو المصرية.
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، سوريا ،  الدليل العممي لممرشدين النفسيين والتربويين( :  9001غسان أبو  خرو وآخرون )  -
 المؤسسة العامة لممطبوعات والكتب المدرسية.

بناء قائمة بالكفايات المينية واالجتماعية والخصائص الشخصية (:  9001 ادي محمد العويدات )  -
 عمان، جامعة عمان العربية.  –منشورة، األردن  ، رسالة ماجستير غيرلمعممي الطمبة الموىوبين

عمان ، درا الفكر العرب  ،  –األردن  : تعميم التفكير ، مفاىيم وتطبيقات ،(  9009 تح  جروان )  -
 الطابعة الثانية . 

 ، عمان، دار الفكر لمنشر والتوزيع . الموىبة والتفوق واإلبداع( :  9002ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ )  -
، القاهرة، كمية التربية استراتيجيات تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية(:  9003 تح  يونس )  -

 جامعة عين شمس. –
 ، القاهرة، دار الفكر العرب .عمم النفس اإلحصائي وقياس العقل البشري(: 9001 ؤاد البه  السيد ) -
( : برنامج مقترح لتنمية التفكير التأمم  لدى عينة من طالبات كمية التربية  9009ليم  بنت ناصر )  -

 . 23، العددجامعة طنطا –مجمة كمية التربية بجامعة الممك  يصل، 
 ، القاهرة ، عالم الكتب . التدريس اإلبداعي وتعميم التفكير( :  9002مجدي عزيز ) -
القرائ  ومهاراته الالزمة ألسئمة كتب المغة العربية  ( : مستويات الفهم 9000محمد رجب  ضل اهلل )  -

 ، العدد السابع.  ، مجمة القراءة والمعرفةبمراحل التعميم العام بدولة اإلمارات العربية المتحدة 
 وجدة ، دار النشر جسور .   –، المغرب سيكولوجية القراءة( :  9002محمد مرين  )  -
في تعميم المغة العربية لمناطقين بغيرىا؛ األسس والمداخل المرجع المعاصر (: 9002محمود الناقة ) -

 . القاهرة: دار الفكر العرب .واستراتيجيات التدريس
االبتدائية معايير ومؤشرات تعميم القراءة بالمراحل التعميمية ( :  9002محمود الناقة وآخرون )  -

  ة والعموم، جامعة الدول العربية . ، القاهرة ، المنظمة العربية لمتربية والثقاواإلعدادية والثانوية
توليفية قائمة عمى المدخل الجمال  لمقراءة لتنمية مهارات إستراتيجية  ( :  9002مروان السمان )  -

،  مجمة القراءة والمعرفةالقراءة التأممية واإلبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية المتفوقين عقميا ، 
 .022العدد

نموذج تدريس  قائم عمى النظرية السياقية لتنمية مهارات القراءة التفسيرية ( :  9004مروان السمان )  -
، مجمة دراسات في المناىج والتدريس والقراءة التذوقية لدى دارس  المغة العربية الناطقين بغيرها، 

 . 920العدد 
 القاهرة ، دار الثقا ة .  تعميم المغة العربية ،( :  9003مصطف  رسالن )  -
 مجمة الشئون االجتماعية،( : نحو برنامج لتربية المتفوقين عقميا ، سوريا،  9002) مها زحموق  -

 .22العدد
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التفكير بصوت عال    إستراتيجية  ( : أثر تدريس القراءة التفسيرية باستخدام  9001مهدي سعيد )  -
ماجستير رسالة تحسين مهارات التعبير الكتاب  لدى طالب الصف السابع األساس     األردن ، 

 ، كمية العموم التربوية ، جامعة آل البيت .  منشورة
( : بناء برنامج تعميم     المغة العربية قائمة عمى نظرية الذكاءات المتعددة  9002نور كريم )  -

واختبار  اعميته    تحسين مهارات القراءة التفسيرية واالستماع لدى طالبات الصف التاسع األساس  
 ، كمية الدراسات العميا ، جامعة العموم اإلسالمية العالمية، األردن. دكتوراه منشورة رسالة   األردن ، 

لبنات، دار الفكر العرب   –، بيروت  جمالية التمقي والتواصل األدبي( :  9000هانز روبيريوس )  -
 . المعاصر

–، كمية التربية  ةتعميم المغة العربية في التعميم العام وتطبيقاتو اإلجرائي( : 9003هدي إمام ) - -
 . 023جامعة عين شمس ، ص 

( : مستويات التفكير التأمم  لدى طالب جامعة الجوف ، دراسة  9002يوسف محمد وآخرون )  -
 ، العدد الثان .  20، المجمد  مجمة كمية التربية جامعة أسيوطنمائية، 
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