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Abstract   

 ملخص الرسالة باللغة اإلنجليزية
 

The objective of the study: identifying the impact of employing of digital 

interactive poems on the development of literary texts’ analysis skills of the female 

students in the ninth primary grade in Gaza. 

The study tool: a test for literary texts’ analysis skills. 

The study sample: The study sample consisted of (63) female students who were 

selected by simple random sampling from Al-Awqaf Alsharia Girls’ School. 

Research Methodology: The researcher used the descriptive analytical and 

experimental approaches. 

The most important findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level of (0.05 = α) 

between the mean scores of the students of the experimental group and their 

peers in the control group in the post-test application of test the literary 

analysis test. 

2. interactive digital poems achieves efficiency that is more than 1.2% according 

to Black’s modified gain ratio in the development of the skills of analyzing 

literary texts.  

The most important recommendations of the study: 

1. Supporting the teaching of literary texts by using digital interactive poems. 

2. Determining the appropriate skills of analyzing literary texts for each stage of 

education and developing it through various educational means. 

3. Organizing workshops to develop the skills of teachers in the skills of literary 

analysis of texts at all levels, and making training courses for training 

teachers to design digital interactive poems applying it in the classroom. 

Keywords: digital interactive poems - analysis of literary texts - the ninth primary 

grade. 

 

 

 

 



 ج    
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 إلىالنبياألميالذمعمـ...لىمفدانتلغرتوالشمكسكتعطرتبعبؽمكلدهالنفكسإ
 ()صمى اهلل عميو وسمم محمد...العالميف
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 )أمي الحنون( 

 كعانؽركحيبصفاء...إلىمفتربععمىعرشقمبيبكبرياء... 

 معطاء (ال)أبي 

 مكمفأسرارمكلسافحالي...جدمكىزلي...إلىليكمكعبثي... 
 ()أخي الحبيب وأخواتي الغاليات

 سمب مف المسمميفبتاجوإلى ألباب زمف...الذىبي في النصر أىزكجة إلى
 ...إلىمالذالتائييفكقبمةالمصميف...المتخاذليف

 )أقصاي الحزين (

 تشرؽفيسم ىاىيرسالتيشمس     ه      يكقدفيسراجؾ...ائؾ ككمماتيزيت       ه   ...

.كممتقاناصالةفيمحرابؾ

 أمسؾقمما نإلىكؿمف         . حرفا.. سطر نأك   ى     تعبؽ... الزمافزخرفة نقشعمىلكحة أك  ن              
إلىكؿشاعرقطؼاألزىارمفالبستافكنثرىاقصائد...بسحرالبيافكجماؿاأللحاف

 .بيفاألفناف



 ...عملىذا ال أىدي.. .           ً إلييم جميعا  
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ٌ  شكر           ٌ وتقدير    
كجيو يميؽبجالؿ هللحمدا الحمد        ن     سمطانو، العارفيف،كعظيـ الكاصميف،إلو ،ككجية

شكرمكامتثااللقكؿحبيبيمحمدصمىاهللعميوكسمـلؾحبيكخالصيإلي           ن    مفاليشكر":
زىذهنجاإلؾربيأفيسرتليفالحمد، 258)ص،م 1978)ابفحنبؿ،اهلل"الناساليشكر

 الرسالةالمتكاضعة.
بالفضؿألىمو اعترافا      ن  لممعر، كردا  أبدأشكرملجامعتيالغراءؼإلىكن ذكيو         ي  الجامعة "

التيحف " األسماءاإلسالمية أركع الزماف الجكزاء،رتفيذاكرة كصمكدىا ،كعانقتبثباتيا
كخرج   عممافياألرجاء تصدح تبالبؿ   ن  ي   ى  عربيةإسالميةرغـكيداأل،  ن  ن ثـلكميتيالعتيدة"عداء،

كقسميالرائع"قسـالمناىجكطرائؽالتدريس"،يااإلداريةكاألكاديميةيمةبييئتكميةالتربية"ممث
 .الذمعممناكؿجديدكنفيس

مجدمكالدكتكر:،داكددركيشحمسعميؽالشكركالعرفافإلىالدكتكر:كماكأتكجوب
ٌعمىلتفضميمابقبكؿاإلشراؼ؛سعيدعقؿ ىذهالرسالةكالمذافأمدانيبتكجيياتيـالرشيدةكلـ

يبخالعميبآرائيـالسديدة.

مكصكؿلعضكملجنةالمناقشةكالشكر      ه    كؿمف:

.حفظواهلل/راشدمحمدأبكصكاكيفالدكتكر

ظواهلل.حفمحمكدمحمدالرنتيسي/كالدكتكر

ىذه بمناقشة كلتفضميما كتنقيحيا باألطركحة ثرائيا ا   كاإل  النافعة رشاداتالتكجييات
الصائبة.

فيتحكيـأدكات كماكأتقدـبالشكركاالمتنافإلىالسادةالمحكميفلمابذلكهمفجيد     و             
الدراسة.

التربيةكالتعميـ)مديريةشرؽخانيكنس(، اليفكتنيأفأشكرالمسئكليففيكزارة كما
بمد ممثمة لمبنات األكقاؼ التكمدرسة كىيئتيا قدمكيرتيا لما تنفيذدريسية في تسييالت مف ه

   الدراسة.
 أسماء سعد أبو جزر.  الباحثة/    
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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

  :     مقدمة
كتحكالتتكنكلكجيةثكراتحداثإإلىأدل،مذىالنعمميانتقدماناليكـالعالـيشيد

كخمؽ،المجتمعاتمستقبؿًعمىالتأثيرًفيميماندكرانلعبت،اإلنسافحياةفيمتسارعةيةفمعر
أجؿًمفيميثينسانانإمنوكجعمتكالتكنكلكجيالعمميالتطكرمكاكبةعمىقادرةكاعدةأجياؿ

.كمفيدجديدىكماكؿدراؾإ
مفالمعمكمةمالحقةفيالجيدمفالكثيرالحديثةقنياتالتمفالعديدكفرتلقدك"
فياليائؿالمعرفياالنفجارمعمتكافقةجديدةتعميميةآفاؽالستكشاؼالفرصةكأتاحت،مصادرىا
التقنياتتمؾتكظيؼنحكمنصبااالىتماـأصبحالمتسارعالتطكرىذاكمع،الحاليعصرنا
النشءأكساطبيفالحاسكبيةالثقافةانتشاربعدخاصةتعميميةالالعمميةصمبفيالحديثةكالبرامج
كالتحدياتالمشكالتعمىلمتغمبكبرمجياتوبالحاسكباالستعانةالمفيدمفكباتسكاءحدعمى
(.2ـ،ص 2013حمد،أالشيخ)الدراسية"المقرراتكاستيعابفيـفيالطمبةتكاجوالتي

نساعدةالحاسكبيحتؿاآلفدكرامفالتعمـبأ5)ـ،ص(2007جبركيرل          فينميما
مفبكفرهنظاـالتعمـبمساعدةالحاسككذلؾلماي،أنظمتياميةالتربكيةبمختمؼمستكياتياكالعم

الفعاؿةميممعطياتكمكاسبتربكية النكعمفالتعمـ،تساىـفيتحقيؽالتعمـ كيتحقؽىذا
المتعم نجعؿ أف االعتبار بعيف نأخذ عندما كاالعادة التربكية لمعممية محكرا ـ       ن   برغباتو ىتماـ

كاتجاىاتو التقنياتالتر،كميكلو التيتؤثرفيرغباتككذلؾالبحثعف أفضؿ،وبكية كدراسة
 .حقيؽتعمموبكفاءةكفاعميةأكثرالطرائؽالتيتساعدالمتعمـعمىت

عمىالمعينةثةالحديالتقنياتبشتىالتعميميةالعمميةاستعانتاألخيرةاآلكنةكفي
مفكذلؾ،التقميديةالتعميميةالمكادعفتميزتكالتي،كالتنكعبالجدةتتسـتعميميةمكادحداثإ

الفاعمةالتربكيةالعكامؿكتكفيرالمكتسبةالمعرفةطرؽفيالنظرعادةإعمىقادرةككنياخالؿ
(.التفاعميةالرقميةالقصائد)الحديثةالتقنياتىذهبيفمفككافالتعمـنكاتجكتطكير

لالستفادةتسعيالتياألدبيةالكتابةأنماطأىـلحدإالتفاعميةالرقميةالقصائدتعدك
المنكبالجميكرإلىكتقديموالضيقةالتقميديةدائرتومفالشعرمبالنصلمخركجالمتاحكؿمف
كالشعركالففاألدبمفشيءكؿفيياكاجدانعبابيا،يمخراالنترنتشبكةعمى

(.74ـ،ص 2006،)البريكي
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يشكؽتكظيفياأفعمىالتفاعميةالرقميةالقصائدتناكلتالتيالدراساتمفالعديددلتكقد
كآخريفليـراسةكد،الفنكفلتعمـجديدةبيئةكيقدـالتفاعؿمفكيزيدالمتعمميف

(Lim et al., 2012)،كآخريفمكريزكدراسة(Morris et al., 2014)أظيرتالتي
لمنتائجيا التفاعميةقصائدأف الذكاءمستكلكتحسيفالمينيةالمياراتاكتسابفيدكران

المتاحةاالحتماالتكضحتالتى((Di Rosario, 2013ركساريكدمكدراسةالعاطفي،
كالفيكدراسةالمختمفة،االلكتركنيةالقصائدفيالتفاعؿككيفيةالرقميالكسيطخالؿمف

بنتا (Calvi & Buchanan, 2012)نافكبكشا بيفالتكاصؿآليةلفيـنمكذجانألتي
التفاعمية.القصيدةفيالمبتكرةالعمميةلفيـكالكاتبالقارئ

نكنظرا  الدعامةباعتبارىاالعربيةالمغةألىمية تحقيؽعمىالمدرسةتعيفالتيالرئيسةى
الطالبأىدافيا، باىتماـحظيتفقدكالفكرم،جتماعيكاال،النفسيالتكيؼعمىكتساعد
مناىجياتعميـلتيسير؛كثيرةبمحاكالتبأمرىاكقاـالميتمكفمدارسنا،فيتعميميالتطكيركبير
،كالخط،كالتعبيركالنحك،كالقراءة،األدبكالنصكص،):ىيفركعإلىبعضيـفقسميا؛لمطمبة

)االستماع،:ةفنكنيااألربعمياراتكتنميةالمغةدراسةلتسييؿإالالتقسيـىذا،كما(كاالمالء
تتجزأالكاحدةككحدةمتكامؿ،ككؿعميياالحفاظمع،كالكتابة(كالقراءة،كالحديث،
(.2صـ، 2008)بصؿ،

كالمغةفيىذاالمجاؿىيالتعبيرالمكحىعفالتجربةالشعكريةفييلكفمفألكاف
كىكمجمكع،أمأنيالغةاألدب،لكميةكالمعانياالنسانيةفكاراالتعبيرالفنيالمبدععفاأل

األفكارالنثريةكالشعريةالمتميزةبجماؿالشكؿكىكمجمكع،فكارالكميةكالمعانياالنسانيةاأل
(.51ـ،ص 2009)مدككر،أفكارذاتقيمةباقيةأكالصياغةكالمعبرةعف

األدبدراسةأىميةتظيركالعربية،ةالمغفركعمفةلميماالفركعأحداألدبدعيكي
الشعرجيدمفاألدبيةالقطعتحتكيولماكاالرتياح،السركرالنفسفييبعثففجميؿ،أنوفي

(.143ـ،ص1999،زقكت)المثيرةكالمتعة؛الفضفاضكالخياؿالبميغة،الحكـكالنثر،كمف

العربكتبرزلألدبأىميةينفرد عفباقيفنكفالمغة يةبيا نثران،شعران كافأـ فيك؛
عربيكاإلسالميكصكرهلوتاريخواللذميعيشفيوكالتراثالذمخمفوبالعصرايعرؼالطالب

 التيتتجميفيحساسبالجماؿلجانبالكجدانيكاإلكينمياالمشرقة، األدبية كيقكمالذائقة ،
.ككيفالدقةفيالحكـالتعبير،كيكسعاألفكاركيصقؿالمكاىبكماأفلوالقدرةعمىت
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تصبفيوركافدالمغةفيكيخدـالقراءةفيتجكيدالنطؽكصحة فالنصاألدبينير               ه    
إلمالءفيالرسـكيخدـا،األداءكتمثؿالمعني،كيخدـالنحكفيالمحافظةعمىسالمةالمغة

(.157صـ،2012)عكف،اإلمالئيالصحيح

،بحيثاليمكفمغةمكانةتاريخيةمتفردةؿمفالكيتبكأالشعركىكأصفىفنكفالقك
التكقؼممياأماـالدكرالشعرمتناكؿأسبابالنيكضبالمغةالعربيةمفعثرتيادكف    ن  ،فممشعر

يديولغةمكاناتيابحيثاستكتعمى ًكا،كقدساعدعمىتشكيؿطاقاتياعمىالمغةأيادالتنكر
(.59ـ،ص2002)بيكمي،اإلبداع

النصكص لدراسةاألدبأما فتعدمحكراأساسيا الشعرية      ن   ن      ؛ إفاألساسالذمتقـك إذ
كالشمكلية  التعمؽ إلى كيستند فنيا تذكقيا مف التالميذ تمكف ىك النصكصالشعرية عميو            ن                   

كالتأمؿ _الخياؿ_العاطفةاألدب)اكاكتشاؼجماليةعناصركالتحميؿكاالستنباطكالنقد لفكرة
فضالعفأىم_األسمكب )     ن   عمىحس فيتدريبالتالميذ المغكيةيتيا خبراتيـ كزيادة ،فاألداء

مادةالمغةالعربيةكأحدالعناصركتدريسالنصكصالشعريةفي،كاألخالقية،كالثقافية،كالفنية
التالميذ إلفياـ ا كااألساسية المغة ميارات لعربيةكسابيـ المحسنات؛ مف العديد إف ،إذ

اإلك،كالقكاعد،كالبديعيات كالمجاز عراب، تعميميا يمكف النصكصكغيرىا مفخالؿ لمتالميذ
 (.29ـ،ص 2014)سمماف،الشعرية

يختارالذمىكالناجحكالمعمـ،كمتعددةمتنكعةطرائؽتدريساألدبيةكلمنصكص
المرجكةاألىداؼمفممكفقدرألكبركالمحققةالعصرمتطمباتمعالمتناسبةالجديدةالطريقة

مفبتمعفلدراستياكمثابرةلممادةحبانفييـتبعثالتيالنصكصتدريسنحكلمتالميذجاذبةكال
الدقيقانفيمانكفيمياالمتنكعةلممياراتتحميمياخالؿ الشائعة التقميدية فاألساليبكالطرائؽ ،

يفيضمفالنصمفالتذكؽالفنيالذميست ؿقباعمييـكيحمميـعمىاإلتكشؼلمتالميذعما
األدبيةبسببثيرمفالتالميذعفتحميؿالنصكصكىذايؤدمبالشؾإلىتقاعسالك،عميو

اعؿبيفالمعمـكالتالميذكالنص.عنصرالتفغياب
تكاجو كصعكبات ضعفان ىناؾ أف إال األدبية النصكص أىمية مف الرغـ كعمى

الت المراحؿ في كالمتعمميف بخاصةنعميمية اةحمالمرفي النصكصلعميااألساسية تحميؿ في
األدبية.

يففيالنصكصالمتعممضعؼاستمرلقديبيفالياشميذلؾالضعؼبقكلو:ككما
،(األدبيةالنصكص)الدراسيةكالمادةالمتعمـبيفالمسافةكبرإلىأدلمماسنكاتعبراألدبية
أثراالمتعمميفنفكسيفاألدبدرسيترؾفمـ،التعمـمفالفائدةتحقيؽكعدـالتنافرإلىكأدل
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التعمـىذامتابعةعففضالقبميـمفالعربياألدبتعمـفيالرغبةفتفضعيذكر
(.212صـ، 2008الياشمي،)

كفضالنعفأفبعضالنصكصالشعريةمثقمةبالكمماتالصعبةالبعيدةعفقامكس
،كعجزالتمميذعففيـفيميايةممااليستطيعالتالميذالتالميذكماأنيامثقمةبالمعانيالمجاز

نويككفكالببغاءيرددإ!منو،فكيؼبمكضكعيدرسوليحفظو؟لتنفيرهكاؼويقرأهأممكضكع
(.209ص ـ، 2009،)مدككرففينفسونفكرانمفالنصاألدبيبؿإفىذاقديكك؛مااليفيـ

بطر المعمكماتتتـ كتحميؿ تعمـ عممية اائإف مف كأساليبمختمفة عبرلمؽ تعمميف
القدراتالتييتمتعذلؾفيالغالبإلىؽمفمتعمـألخركيعزلائكتتبايفىذهالطر،األزماف

كؿمتعمـ مفأجؿتيسيرعمميبيا المستخدمة ككذلؾإلىالطريقة التعميـ، التحميؿكنكعية ة
كذلؾلما؛تبارلقصائدمفالغاياتالعميقةاألثرالتييجبأفتؤخذبعيفاالع،فتحميؿاالمقدـ

.كالثقةبالنفسكالطالقة،،لجرأةاألدبيةدجمةتعكدعمىالمتعمـكالومففكائ

كتعدمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةمفأىـالمياراتالمغكيةالتىينبغيلمطالب
ألنياتعدحجراألساس؛ساسيةالعمياكالمرحمةالثانكيةاكتسابياكاتقانياخاصةفيالمرحمةاأل

يستطي خالليا فمف النصكصاألدبية فيـ كصكره،في النص، أفكار الكقكؼعمى المتعمـ ع
كمكسيقاه كعاطفتو، النصكتراكيبو، فيـ المتعمـ المياراتيصعبعمى تمؾ امتالؾ كبدكف ،

.كتحميموكتذكقوكحفظو

( نايؿ ـ2006كيرل االىتم( كاألفكار،ضركرة األلفاظ، النصاألدبي: بعناصر اـ
تدريساألدبكا عند كالمكسيقى كالعاطفة، األدبية، كالصكرة الجكانبلخياؿ، عمى كالتركيز ،

(.5ـ،ص 2013الزىراني،في)الفنيةكالمكضكعيةلمنصأكثرمفالنكاحيالتأريخية

نالمتأمؿفيكاقعتدريسالنصكصاألدبيةفيالمرحمةاألساسيةالعميايرلقصكراإف                  
الدارسكففيعميالرفيتدريسيا، التييبذليا كالجيكد التعميمية فيالعممية أىميتيا مف غـ

مجاؿالمغةالعربيةإالأفىناؾضعفافي ن        ؛حيثاألدبيةمستكياتالطمبةفيتحميؿالنصكص
العيساكم)أظيرت البرقعاكم)،(ـ2005دراسة ـ2010كدراسة في( ضعفا  مستكياتالتحميؿن

(مستكليتراكحمابيفالمتكسطكالضعيؼـ2013سةالزىراني)،كأظيرتدرالمنصكصاألدبية
عدـ،،حيثيرجعإلىعدةعكامؿفيمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةلدلالمعمميف كمنيا

استخداـأساليبكطرائؽتدريسيةمتنكعةتعتمدعمىالتفاعميةمفقبؿالطالب.
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الصعكبات عمى التغمب بضركرة الدراسات أغمب نادت أماـلقد حائال تقؼ التي ن      
طرائؽجدتعمميفمياراتتحميؿالنصاألدبياكتسابالم مفخالؿاستخداـ عمى، تقكـ يدة

.ولدراسةالنصكصاألدبيةقيإثارةالمتعمـكتشك
إلىتفعيؿطر ؽالتدريسالحديثةلمعالجةضعؼالطمبةفيائكتتجواألنظاراليـك

يأ لـ التي النصكصاألدبية جيداالباحثكيؿتحميؿ نف   كالرسـك التعميمية، كالدراما تفعمييا في
التعاكني،التعميمية اإلبداعيكالتفك،كالتعمـ التفاعمي،ير ،كالتدريس كالتجزئةكالتعمـ النشط،

.كتدريساألدبكالنصكصعبرالحاسكب،كالمحكالتدريجي
سكمدرسيالمغةالعربيةكاحتكاكيابالمدارعالباحثةعمىاألدبالتربكممفخالؿاطالك

كاألخرلكممار الفينة لمتدريسبيف ،ستيا أكسبيا ذلؾ القدرة النصكصعمى الضعؼفي إدراؾ
ممايؤكدضركرةتطبيؽالباحثة،األدبيةبشكؿعاـكمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةبشكؿخاص

كالتيتككف،ساسيةالعميااألككنويمثؿنيايةالمرحمة؛ساسلمدراسةعمىطالباتالصؼالتاسعاأل
أساسالممرحمةالثانكية  ن  ناختيارالصؼالتاسعاألساسعينة،كىذامبرر          لمدراسة.

الدراسة ماسةإلجراءىذه تبدكالحاجة تقدـ حيثاتضحمفخالؿ؛كفيضكءما
راساتتعددالد،األدبالتربكمكالدراساتالسابقةتتبعالباحثةلعناكيفالرسائؿكاالطالععمى

 النصكصاألدبيةفي كتذكؽ ت،حفظ التي الدراسات في كجدتقصكرا أنيا إال         ن        ميارات نمي
استخدمتالقصائددراساتعمى-فيحدكدعمميا-كلـتقعالباحثة،تحميؿالنصكصاألدبية

تكظيؼلذلؾارتأتالباحثةالقياـبيذهالدراسةلمعرفةأثر،فيالكطفالعربيالرقميةالتفاعمية
ةلدلطالباتالصؼالتاسعالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبي

بغزة؛األساس ي عمى القدرة لتحسيف النصكص الرقميةعفاألدبيةتحميؿ القصائد طريؽ
.ميفكالطمبةنحكأدبرقميتفاعميتكجيوالمعمك،التفاعمية

 مشكمة الدراسة:
السؤاؿالرئيساآلتي:مشكمةالدراسةفيتحددت

ما أثر توظيف القصائد الرقمية التفاعمية في تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية لدى 
 ؟غزةطالبات الصف التاسع  األساسي ب

كينبثؽعفمشكمةالدراسةاألسئمةالفرعيةالتالية:         

المرادما .1 لدلمياراتتحميؿالنصكصاألدبية األساسيالصؼالتاسعطالباتتنميتيا
 بغزة؟
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ماصكرةالقصائدالرقميةالتفاعميةالمراداستخداميافيتنميةمياراتتحميؿالنصكص .2
 ؟اسيبغزةالباتالصؼالتاسعاألساألدبيةلدلط

(بيفمتكسطدرجاتα≥ 0.05حصائيةعندمستكلداللة)تكجدفركؽذاتداللةإىؿ .3
فيالمجمكعةالضابطةفيالتطبيؽقريناتيفةالتجريبيةكمتكسطدرجاتطالباتالمجمكع

 ؟تحميؿالنصكصاألدبيةالبعدمالختبارميارات

ن%(كفقا1.2تحقؽالقصائدالرقميةالتفاعميةفاعميةتزيدعف)ىؿ .4 لمكسبالمعدؿلبالؾ
؟فيتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبية

 الدراسة: ياتفرض

(بيفمتكسطدرجاتα≥ 0.05مستكلداللة)حصائيةعندتداللةإالتكجدفركؽذا .1
الضابطةفيالتطبيؽفيالمجمكعةةالتجريبيةكمتكسطدرجاتقريناتيفطالباتالمجمكع

 .البعدمالختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية
%(كفقالمكسبالمعدؿلبالؾ1.2التحقؽالقصائدالرقميةالتفاعميةفاعميةتزيدعف) .2     ن في

.راتتحميؿالنصكصاألدبيةتنميةميا

 :أىداف الدراسة
:تيةتحقيؽاألىداؼاآلالدراسةإلىىتسع

لقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةميارةتحميؿالنصكصاألدبيةاتكظيؼأثرالتعرؼإلى .1
.بغزةالتاسعاألساسلدلطالباتالصؼ

لدلطالباترقميةالتفاعمية،تخداـالقصائدالباسالمرادمعالجتياالنصكصاألدبيةتحديد .2
.األساسيفيمبحثالمغةالعربيةالتاسعالصؼ

تحميؿالنصكصتنميةمياراتالمراداستخداميافيصكرةالقصائدالرقميةالتفاعميةتحديد .3
 .األساسالتاسعلدلطالباتالصؼاألدبية

قريناتيفدرجاتكمتكسطالتجريبيةالمجمكعةطالباتدرجاتمتكسطبيفمعرفةالفركقات .4
 .األدبيةالنصكصتحميؿمياراتختبارافيالضابطةالمجمكعةفي
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 أىمية الدراسة:

 تية:تكمفأىميةالدراسةفيالنقاطاآل
تفيدىذهالدراسةفيمعرفةأثراستخداـالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةمياراتتحميؿ .1

 .األساسةلدلطالباتالصؼالتاسعالنصكصاألدبي

ال .2 ىذه نتائج تفيد قد كاضعي العربيةدراسة المغة خالؿمنياج مف كذلؾ نماذج، إعداد
.النصكصباستخداـالقصائدالرقميةالتفاعميةلدركس

الدر .3 القصائد،كذلؾمفخالؿاالستئناسبفعمىحكسبةالمنياجاسةالقائميقدتفيدىذه
 .الكاردةفيىذهالدراسةالرقميةالتفاعمية

أخرلبرامجإعدادخالؿمفالعربيةالمغةمجاؿفيالتربكييفالمشرفيفالدراسةىذهقدتفيد .4
.تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةل

اءبرامجرقميةتفاعميةتسيـفيبنيستطيعكفباحثيفأماـجديدةنآفاقاالدراسةىذهتفتحقد .5
.تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبية

تفيد .6 تكظيؼاعتمادفيالدراسةذهىقد التفاعمية الرقمية القصائد تدريسالنصكصفي
 .األدبية

 :الدراسة حدود
 :الحد الموضوعي

تقتصرا عمى الدراسة في التفاعمية الرقمية القصائد تنتكظيؼ ميارات حميؿتمية
النصكصاألدبيةالمتعمقةبػػػػ)األفكار  ً    فيالمكسيقى(–الخياؿ-العاطفة–ألساليبا–األلفاظ–

الصؼعمىطالباتالمقررمفكتابالمطالعةكالنصكص)الجزءالثاني(شعريةقصائدأربع
.التاسعاألساسي
 :الحد المكاني

لمبنات األكقاؼالشرعية مدرسة في الدراسة طبقت لكزارة فيالتربالتابعة كالتعميـ ية
.محافظةخانيكنس

 :الحد الزماني

ـ.2015-2016يالفصؿالدراسيالثانيمفالعاـالدراسيتـتطبيؽالدراسةف
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                 مصطمحات الدراسة:
 القصائد الرقمية التفاعمية: 

لعةكالنصكص()المطاالنمطمفالقصائدالشعريةالمختارةمفكتابالمغةالعربيةذلؾىك
الباحثةممصتيكاللمصؼالتاسعاألساس تيا رقميا؛ ا،التفاعؿالطالباتمعيبحيثيتـن

.مفخالؿجيازالحاسكبعرضياكيتـ

 التنمية:  

عمى بمستكلىيالقدرة الطالباالرتقاء أداء سابيفتكاكاتفيتحميؿالنصكصاألدبية،
.مياراتالتحميؿبعداستخداـالقصائدالرقميةالتفاعمية

 ميارات تحميل النصوص األدبية:  

كالمتمثمة األدبية النصكص تحميؿ ميارات مف المتمجمكعة الميارات بمجاؿفي عمقة
كالمكسيقى،كالخياؿكالعاطفة،،كاألساليب،كاألفكار،األلفاظ) أف يجب التي تمارسيا(

وبمستكلعاؿالصؼالتاسعاألساسطالبات      .مفالدقةكالسرعةكجكدةاألداء
 األساس الصف التاسع: 

أح العميا األساسية صفكؼالمرحمة الصؼالخامسالتيتبدأد إلىالصؼالعاشرمف
.سنة14-15ىذاالصؼمففيكتتراكحأعمارالطالبات
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 الفصل الثاني
 اإلطار النظري

نعرضاالفصؿىذايتناكؿ  التيتنطمؽمنياالصمبةالقاعدةيعدالذمالنظرمطارلإل
ثراءًإفييسيـمماالبحثمجاؿفيتحدثتالتيكاألدبياتلدراساتاعمىمعتمدة،الباحثة
قسمتحيث،العربيةالمغةكمعمماتمعمميباحتياجاتيفيتربكممنظكرمفالدراسةمكضكع
يتناكؿبينما،التعميـفيالحاسكب:األكؿالمحكر؛رئيسةمحاكرثالثةإلىالفصؿىذاالباحثة
.األدبيةالنصكصتحميؿ:فيتناكؿالثالثالمحكرأماالتفاعمية،لرقميةاالقصائد:الثانيالمحكر

 المحور األول 
  الحاسوب في التعميم 
الحاليعص العمميةكالتكنكلكجية،يعدعصرنا االنفجارالمعرفيالذمعصررالثكرة

 إلى حداثتغييإأدل التىدعتاإلنساف فيشتىمجاالتالحياة، مكاكبةراتجكىرية إلى
عمىال التقنياتالمتطكرةالتطكركالقدرة كيع،تعايشمع د العصرالحاسكبسمٌ التية المثيرة

العالـ عديدةغزت مجاالت في كاستخدـ ،، استخداـثارأكلقد التربكييفالحاسكب اىتماـ
التعممية.ضركرةتفعيؿدكرهفيالعمميةالتعميميةب

" أف إلى ذلؾ مرد كلعؿ       ٌ   المض فالزيادة المتبادلةطردة المعمكمات حجـ كالتطكري ،
كاف في الحاسباآللي تطكيع مجاؿ في كالتقني كالعمميةالعممي العممية الحياة نكاحي قدة ،

كضعالكثيرمفالتحدياتأماـالجياتالمسئكلةعفكضعالسياسةالتعميميةكالتربكية،لتكاكب
اتفيطبيعةالنشاطاتاإلنسانية،كىذه،بماتتطمبوالتغيرىذهالسياساتمتطمباتىذاالتطكر

ؿ،لمكاجيةالمستقبكالمجتمعالتغيراتتحتـعمىالمؤسساتالتعميميةكالتربكيةإعداداإلنساف
الفعالةفيعمميةالحاسباآلليأحدأىـاألدكاتٌدنتاجكيعكالعمؿعمىزيادةقدرتوعمىاإل

(.152-151صصـ،2010،)المالحعميـ"ةفعالةفيمجاؿالتاستخدـبطريقإذاالتغيير،

تستيكمتك التي كالمسكغات األساليب مف العديد لالمتعمميفكجد تعممي، عفك أكثر
،فنحفالىذاالتعمـخالؿمفنجنيياالعديدمفالفكائدالتي،كالحياةاستخداماتالحاسكبفي

عمىعرفةبالحاسكبتساعد؛فالممـتعنستطيعأفنصؿإلىمستكلتعميميمرمكؽدكفىذاال
نيدكياإتماـجميعالمياـالتييستحيؿإتماميامقدكرال،كيككفبرإنتاجالعمؿبكفاءةأكب ن،فضال  

 (.5ص ـ،2007،ر)جبجيازالرائعىذاالقياجراءاستخداـيحقيتـتعفالمتعةالتي
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منصباعمىكأصبحاالىتماـاآلف،كقدتطكرتأساليباستخداـالحاسكبفيالتعميـ  ن 
األساليبالمت الحاسكبتطكير باستخداـ التعميـ في بعة أف، يمكف كاستحداثأساليبجديدة

.كدعـبعضأىداؼالمكادالدراسيةتسيـفيتحقيؽ

العمم تحسيف إلى الحاسكب استخداـ أدل التعميميةكقد خالؿية مف ثراء،إالتعممية
جديدة، كتحسيف،كتطكيرطرؽ و         أجكاءمفعمةبالتفاعؿنقؿالمعارؼلمطمبةفييتـمفخالليا

كفيظؿتكنكلكجياالمعمكماتكاالتصاؿأصبحالمعمـبانيالممعمكمة.كالتشكيؽ ن             كمكجيالمفكر، ن ،
كميسرالمنشاطاتالطالبية     ن  كمقكمالمستكلتحصيميـ،     ن معتمداعمىأحدثالتقنيات،     كماأصبح،ن

(.127ـ،ص2009)إبراىيـ،ـفيالتعمـمدلالحياةراضيةيسيالفصؿالدراسيذاطبيعةافت

      :             تعريف الحاسوب  -  ً  أوًل 
لمجمكعةالحاسوب بأنو:  (86م، ص2006) ربيع يعرف تعمؿطبقا الكتركنية، آلة   ن      
كاستخداميامفخالؿكمعالجتيا،،كتخزينياعمىاستقباؿالمعمكمات،لياالقدرة،تعميماتمعينة

امر.مفاألكمجمكعة
جيازإلكتركنييمكفبرمجتوليقبؿمدخالتبأنو: (30م، ص(2002 السيد ويعرفو
.ىذهالبياناتإلىمعمكماتمفيدةكبياناتكيحكؿ
أكبأنو:( 14-15م، ص(2002 الشبميويعرفو  األجيزة مف مجمكعة عف عبارة

تناسؽالكحداتالمستقمةتؤدمكؿمنياكظيفةمعينةكتعمؿىذهالكحداتفيمابينيابأسمكبم
.جياتمعامايسمىبنظاـالحاسكبمفخالؿالبرمجيات،كتككفاألجيزةكالبرم

المستقمة :بأنو الباحثة ووتعرف الكحدات مف مجمكعة مف يتككف الكتركني جياز
بمعالجتيابسرعة خراجيابطريقةكدقةكمفثـإكيستقبؿالمدخالتمفالبياناتكيخزنياكيقـك

.الكقتكالجيدكالماؿيرتحقيؽأفضؿاألىداؼمعتكفعمى،كيساعداستخداموجيدة


  :                               ررات استخدام الحاسوب في التعميم  مب  -     ً ثانياً 
:التعميـمفخالؿالنقاطالتاليةذكرالعديدمفالباحثيفمبرراتاستخداـالحاسكبفي

 نفجار المعرفي وتدفق المعمومات:ال  .1

ىذاجعؿاالنسافيبحث،كاتكاالتصاالتتكنكلكجياالمعمكمحيثالتطكراليائؿفيمجاؿ
كظيرالحاسكبكأفضؿكسيمةلحفظالمعمكمات،دراؾكؿماىكمفيدكجديدعفكسيمةإل
كاسترجاعيا.
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 : وجياصناعة التكنول .2

كصن التكنكلكجي تقدميا بمدل األمـ حضارة األجيزةتقاس كتطكيراعة نتاجىا،، كا   
التعميمية، البرمجيات كىذا إلى البشريةيحتاج الككادر بإدخاؿ؛إعداد إال ذلؾ يتـ كال

القادرةعمىتصنيعالحاسكبفيالعمميةالتعميميةالتيتساعدعميإعدادكتأىيؿالككادر
،كتطكيربرمجياتوممايدردخاليدعـالمكازنأجيزةالحاسكب   ن         كيكفرفرصعمؿلمكثير،ة
األشخاص امف عف العاطميف عدد تقميؿ عمى كيساعد كياميف)اليرشمؿلع، كغزاكم، ،،

 (.25ـ،ص2003

 الحاجة إلى السرعة في الحصول عمى المعمومات: .3

،ممايجعؿاإلنسافبحاجةإلىالتعامؿمعىذذلؾألفىذاالعصرىكعصرالسرعةك
ككمماكافذلؾفيأسرعكقتكأقؿجيدفإنويقربنامفتحقيؽ،مكماتعالكـاليائؿمفالم

 (.41ـ،ص 2010كالسرطاكم،)سعادةأىدافنا
 :الحث والحفز عمى التغيير .4

 كالسعي البحث اإلنساف طبيعة مف كمحاكلة كالتجديد، األفضؿ نحك التغيير إيجادإلى
المطمبكسائؿ كالح،تكنكلكجيةحديثةتمبيىذا اسكبيعد ٌ    مفأحدثالكسائؿفيالكقت
 (.25ص ،م 2003،فيرشكآخر)الياعدعمىتمبيةكتحقيؽىذهالحاجة،التيتسالحاضر

 :محدودية الوسائل التعميمية .5

،كماأفلياحدكداليمكفتجاكزىابيبقىإفالكسائؿالتعميميةالتقميديةكعمىرأسياالكتا
الم بيف المتبادؿ االتصاؿ مفقكدةخاصية كالكتاب كالرسـتعمـ الفكرم التقدـ كتأميف ،

التصكيرمكمياأيضامفقكدةحتىفيأفضؿ      ن     نئؿالتعميميةالتقميديةانتشاراالكسا   ،بمافيذلؾ
،فيكيجعؿالمكقؼالتعميميسمبيامفجانبالمتعمـأماالحاسكبففيومفالتمفازالتعميمي        ن       

نالخصائصمايعطيودكرامميزا ن      (.45ـ،ص2003،عفبقيةالكسائؿالتعميمية)الفار
 :تطوير أساليب التدريس .6

برمجياتنتاجطرؽجديدةكيتـذلؾمفخالؿإكتحسيفكتطكيرثراءإالحاسكبفييسيـ
عبرالمنياج  تعميمية يبحيث، التعميمية فيتكصيؿالمادة عنصرالتساعد ؽيشكبزيادة

نطالبكجعمومستقبالسيـفيتفعيؿدكراليككاإلثارة،    نيجابياإ .



14

 :المشكالت حل ميارات تنمية .7

قدراتيـيستخدمكفككيؼيفكركف؟كيؼلطالباتعميـىكالتربيةأىداؼأىـأحدإف
نحاالأفضؿليصبحكاكالمنطقية؟العقمية الدراسيةالمناىجفيالمتضمنةالمشكالتحؿفي
 .12-13)،صم2003كمرزكؽ،محمد)عامةبصفةحياتيـكفيخاصة،بصفة

 : تنمية التفكير اإلبداعي .8
لممتعم تسمح ىناؾبرامج باحيثإف ثـ أشكاؿ األبعادبتكار تدك،الثية فيريكيستطيع ىا

نتشكيقاالحركة؛ليعطيلمصكرعنصرالفراغبإدخاؿ  تسريعةفيكقديجرمالمتعمـتغييرا،
مفأبعاداألشكاؿمبتكراتصميما،كيغيرالحجـكالمكفكالحركة ن     تجديدةلـيكفباإلمكاف

(.55ـ،ص 1998،)الفارابطرؽالرسـكالتصميـالتقميديةكمتابعتيتنفيذىا


  :                              الت استخدام الحاسوب في التعميم  مج  -    ً  ثالثًا 
ٌيعد كلقد،الحاسكبسمةالعصراألساسيةفيجميعمجاالتالحياةكمرافقياالمختمفةي

ساىـاستخداموفيالعمميةالتعميميةفيإيجادأساليبتربكيةمبتكرةمفشأنياتحقيؽأىداؼ
الدرا نكاتالمكاد كتحسيف كتطكير سية التعمـ، أفج يمكف التي المجاالت مف مجمكعة كىناؾ

 .(41ـ،ص 2010يستخدـفيياالحاسكبفيالتربيةكماذكرىا)المالح،
 :كمادة دراسية .1

يصبحىكالمحكرالرئي كفييا الكعيبالكمبيكتركمحكاألميةكتشمؿدراستوسلمدراسة،
اإل الكمبيكتر استخدامات دراسة طريؽ عف كذلؾ البياناتلكتركنية، كمعالجة المتعددة

.كنظـتشغيموحاسكبكتطبيقاتياالمختمفةكبرمجةال
 :كوسيمة تعميمية .2

ٌيعد لومفخصائصي الحاسكبكسيمةمتطكرةلنقؿكتكزيعالعديدمفالمكادالدراسيةلما
منو فاعميةتجعؿ كذات فريدة تعميمية بيف؛أداة اإليجابي التفاعؿ خاصية يكفر إذ
 الفرديةالمستخدـ العناية يكفر كما كالحاسكب، كيعمؿعمى، ىائمة حفز كسيمة يعد كما

.تنميةالعديدمفاالتجاىاتالتربكية
 : كأداة لحل المشكالت .3

الحاسك استخداـ أف بعضالمتغيراتذلؾ تتضمف مشكمة مركزبلحؿ بتحكيؿ يسمح ،
الدراساالىتماـمفآلياتالحؿإلىا تعميـبرمجيةةلعالقاتالتيتدكرحكليا يعد كما ،

ىامايتيحلمطالبتنميةميارةحؿالمشكالت. الحاسكبأسمكبا          ن ن      
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 :كأداة لتقديم المواد الدراسية .4

يعدالكمبيكترأداةفاعمةبيف     إذيستطيعأفيستثمرهفيتقديـ؛يدمالمعمـالكاعيكالطمكحي
مكاناتوإلدراؾبدكفعمىالفيـكاالمكادالدراسيةالتيقدتستعصي الكمبيكتركا     فيستطيع،
ال يتيحو ما يستغؿ أف التمكيكالمعمـ إمكانات مف المعمكماتمبيكتر كتخزيف كالرسـ ف

.جاعيافيتكضيحالعديدمفالمفاىيـالصعبةكاستر
 كمرشد ومدرب: .5

حيثيقدـ؛كالتدريبعمىالمياراتاألساسيةيتميزالحاسكببقدرةكبيرةفيمجاؿالتعميـ
المحددالذمكمففرصالتكرارمبوالمياراتماتتط الترتيببدايةمفمرحمةتقديـالمفيـك

رشاده تقكـعميوالميارةاألساسيةإلىمرحمةأداءالمتعمـكا           . 
.كتعدالدراسةالحاليةمفمجاالتاستخداـالحاسكبكأداةلتقديـالمكادالدراسية



   :                                ىداف استخدام الحاسوب في التعميم أ  -    ً  رابعًا 
،كافالبدمفاستخداموفياسكبإلىميدافالتربيةكالتعميـبسببأىميةإدخاؿالح

كتربكية عممية منيجية كفؽ الميداف ىذا لصقؿ، أىداؼكاضحة كضع خالؿ ذلؾمف كيتـ
شخصيةالفردمفجميعالنكاحيكتأىيموليككفقادراعمىالتعايشمعالتقنياتالتربكيةالحديثة        ن              

باتالعصرالحديثمتطمالتيتمبي أىداؼ، أشاردخاؿالإكمفأىـ حاسكبفيالتعميـكما
 53-54ـ،ص2010كالسرطاكم،)سعادةإلييا اليرش؛274-275ـ،ص 2008،عطية؛
19-20).صـ،2003،فككآخر

تحميؿكال،المنطقيميةكميارةحؿالمشكالت،كالتفكيرفيالمياراتالعقتنميةقدراتالطمبة -
بداعكالقدرةؼكاإلكالتصني البيانات، مياراتكتطكيركاسترجاعيا،،كتخزينياعمىتنظيـ

 .التعمـلدييـمفخالؿاستعماؿالحاسكبككسيمةتعميمية

 .تطكيرفعاليةالتعمـمفخالؿتطكيرالطرؽكاألساليبالتربكيةعفطريؽالحاسكب -

مكاناتالحكاسيبكالبرمجياتالتعميميةاستغالؿطاقات - كا لتحسيفمردكدعمميةالتعميـ  يا
 .كذلؾبمراحؿالتعميـالمختمفةؿالمعرفةمفالمعمـإلىالمتعمـ،كنق

 .االستفادةمفتقنيةالحاسكبفيتحديثالمناىجالدراسيةكالكتبكتقكيمياكتطكيرىا -
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،مفكتسيـفيإشباعميكليـكرغباتيـفرد،تكفيرمصادرتعمـمتنكعةتمبيحاجاتاأل -
 .ؿإنتاجبرمجياتتعميميةتعمميةتخدـمختمؼالمكادالدراسيةخال

مفالتعامؿمعيـزيادةالثقةبالنفسمفخالؿامتالؾاألفرادلمثقافةالحاسكبيةالتيتمكن -
 .أجيزةالحاسكبلمكاكبةكؿماتكنكلكجي

ب - كالعمؿ التعاكني العمؿ المتعمميفتنمية بيف الكاحد الفريؽ اركح خالؿ مف لتعمـ،
 .بالمجمكعاتالصغيرة

ال - حديثة اتصاؿ تقنية بكصفو الحاسكب نحك المتعمميف لدل إيجابية اتجاىات تككيف
 .عنيافيجميعمجاالتالحياةستغنىيي

فيتبادؿالمعمكمات - العمميةكدكره تعميؽرغبةالطمبةفيفيـدكرالحاسكبكتطبيقاتو
 المتكفرة.

 

        التعميم    في     سوب    الحا         استخدام       أشكال  -    ً  خامسًا 
 ((Drill & Practice programsبرامج التدريب والممارسة  .1

مف مسبقا لمياراتمتعممة لمتدريبكالممارسة لممتعمـ البرامجفرصة النكعمف ىذا يقدـ  ن                         
ٌخالؿتمق  النكع،التييصؿإلييامفخالؿالتجريبكيعتمديوالكثيرمفالمعمكمات ىذا

البرامجعمى السؤاؿمف المطمكبةمبدأ المعرفة البرامجعف كالبحثمفخالؿ كاإلجابة
.كيتميزىذاالنكعمفالبرامجبإعطاءتغذيةراجعةفكريةلممتعمـ

 (programs Simulationبرامج المحاكاة ) .2
النكعمفالبرامجالفرصةلممتعمـمفخال الظكاىرالطبيعيةالمشابيةؿيتيحىذا محاكاة

الحقيقلم يمكاقؼ التي تحقيقياة البرامجيصعب ىذه عمى بالتعمـ المتعمـ يقكـ بحيث ،
كاالستفادةمنياكيتميزىذهالنمطمفالبرامجبإتاحةالفرصةلممتعمـلمقياـباألنشطةبنفسو

ممايكلدحماساشديداكرغبةفيالتعمـ ن ن ن   . 
 ( (Dialogue language programsبرامج لغة الحوار .3

الح عمى البرامج ىذه البرامجتعتمد أحدث مف كتعد الحاسكب، كجياز المتعمـ بيف كار
لألغراض المنتجة التعميمية مع الحكار لممتعمـ األسئمةكتتيح الحاسكبمفخالؿطرح

لمحكارعميو المطركح بالمكضكع المتعمقة األسئمة عف اجابات إعطاء التحاكرأك كيتـ
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كتعتمد الطبيعية، البرامجعمىالذكاءابالمغة Artificialintelligenceصطناعيالىذه
 الذماليزاؿقيدالتجريبكالتطكير.

 (Instructional Games programsبرامج األلعاب التعميمية ) .4
تتيدؼ تعميمية مكاد تككيف إلى البرامج يىذه            المياراتكالمكاقؼكاالستراتيجياتمف عمـ

أجؿ مف كاحد آف في كالترفيو التعميـ بيف الدمج التيصممتياخالؿ األىداؼ تحقيؽ
أجميا، ثاأللعابمف كا بالتشكيؽ البرامج مف النكع ىذا كيتسـ                  نحك المتعمميف دافعية ارة

النمكالقدرةعمى،كاستخداـأكثرمفحاسةممايسيـفيبقاءأثرالتعمـ،معزيادةالتعمـ
.العقميكالتفكيراإلبداعي

 ((Problem Solving programsبرامج حل المشكالت  .5
لحؿالمشكالتمفخالؿاعتمادهعمىقدرات يستخدـالحاسكبفيىذهالبرامجككسيمة               و            
المتعمميفالعقميةلحؿالمشكالت،مفخالؿالمحاكالتالمتكررةلحؿأممشكمةتعترض

لمحاسكبالمتعم استخدامو أثناء كتتميز،ـ بعممياتكخطكاتمفالبرىذه تمر بأنيا امج
لمحؿكيقك،المتعمـ الكصكؿ أجؿ مف االقتراحات كتقديـ المعالجات بإجراء الحاسكب ـ
.األمثؿ

 (programs Tutorial) برامج التعميم الخصوصي .6
البرامجإلىالت لمكادتعميميةمحكس اعمـمفخالؿبرامجيتـتصميمياكتيدؼىذه بةنتاجيا
يياالطالببسيكلةتتابعيةيتنقؿفجيةي،كيتـتصميميابطريقةتدرتعتمدعمىمبدأالتعمـالذاتي

كيسر المتعمـعمىالمتكيتـعرض، بأنشطةتساعد متبكعة التعميمية ابعةمعتقديـالمادة
فكرية راجعة كتغذية بأنيا، البرامج ىذه العمريةتتميز المراحؿ لمختمؼ مناسبة كتقدـ،
المتحركة،كامميةالمعمكماتبطريقةت أفالطالب،الصكتيةراتكالمؤث،كتستعيفبالرسـك كما

الدراسةالحاليةبيفشكميفمفأشكاؿكتدمج،يسيرفييابحسبقدراتوالعقميةكسرعتوالذاتية
 .كبرامجالتعميـالخصكصي،استخداـالحاسكبفيالتعميـكىما:برامجالتدريبكالممارسة

    :                                 مميزات استخدام الحاسوب في التعميم  -    ً  سادسًا 
حكأصب،مجاالتالحياةىقمةماأنتجتوالتقنيةالحديثة،فقددخؿفيشتبيمثؿالحاسك

نمفالكسائؿالتعميميةاألكثرشيكعاٌعديكير،كغيرمباشيؤثرفيحياةالناسبشكؿمباشر        
يمتازبومفإمكاناتكمميزاتشجعتالمعمميففيالميدافعمىاستعمالوككسيمة لما

.تعميمية



18

 :ستخدام الحاسوب عمى النحو التالياويمكن إجمال مميزات 

 :التفاعمية .1

تبادؿأكثراألمكرالتييسيـفيياالتدريسبالحاسكبىكزيادةالتفاعؿاإليجابي،كزيادةال
نكالحاسكبيحددمسارالعمؿبناءجابةتفالطالبيعطىاسالنشطبيفالطالبكالحاسكب؛        

لتعميماتاإلضافيةفيحالةعدـفيـ،كيقدـالحاسكباإلرشاداتكاعمىاستجابةالطالب
كسبةتشجعالتفاعؿالمالئـلتحافظعمىمشاركةالطالبح،كالدركسالملممحتكلبالطال

(.112ـ،ص2004)عيادات،
  :متنوعةالتعممية التعميمية ال فرصال توفير .2

أخرلال كسيمة أية خالؿ مف م؛تتكافر مجمكعة الطالب عمى الحاسكب يطرح فإذ
،األمرالذمكامربشكؿمباشر،كيصنفيا،كيستجيبلألجاباتالطالبإة،كيتمقىاألسئم

الشاشة عمى المعركضة التعميمية المادة مع الطالبيتفاعؿ يجعؿ إيجابيا، دكره نكيككف      
بشكؿ تقديميا أثناء كفاعال     ن  أخرل تعميمية كسيمة أية مف كالغزاكم،)النجارأفضؿ ،

 (.30ـ،ص 2002،كالنجار
  : ج       مستنت        دور ال                              ل المتعمم من دور المتمقي إلى  نق    . 4

المتمقي دكر مف المتعمـ نقؿ عمى يساعد التعميمية العممية في الحاسكب استخداـ إف
لممعمكمات ،كالمعارؼ، مف مفكالمفاىيـ كالفرضيات المفاىيـ ليذه مستنتج إلى المعمـ

إلىكيقكدالطالب،كضكعماالتييقدميالوالبرنامجحكؿم،كالبيانات،خالؿالمعمكمات
(.110ـ،ص 2010)نبياف،استنتاجالفرضيةأكالمفيـك

 :تنويع طرق التدريس واستراتيجياتو .9

مفالممكػفتقػديـالمػادةالع    مميػةبالطريقػةالتػيتناسػبالطالػب       ،كيسػاعدالمعمػـفػي    التنكيػع  
فػػيطػػرؽتعميمػػو؛    المرئيػػة،كالمسػػمكعة،كالمقػػركءة،لتحػػاكيأنمػػاطالػػتعم          المختمفػػةـ )اسػػتيتية 

كسرحاف،   ـ،ص 2007 315.)
 :التعميم تفريد .8

تاحة كاالمتعمميفبيفالفرديةالفركؽمراعاةخالؿمفالتعميـتفريدعمىالحاسكبيساعد
نمختارانفسوعمىنمعتمدا،الذاتيةكسرعتو،العقميةلقدراتونكفقاليتعمـمتعمـلكؿالفرصة  
المادةبياتعرضالتىكالسرعةالمعمكمة،رضعفيالمناسبكالمكافالزماف كالكمية،
.التعميميةالمادةبتكرارالسماحمعالمتعمـسيتعممياالتي
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 تقان التعمم:                           توفير وقت المعمم وجيده وا   .9

إذأظيرتالدراساتكالبحكثفاعميةالحاسكبكتقدموعمىاألساليبالتقميديةفياختزاؿ
التعمـكيؤدما،الكقتالمطمكبلمتعمـ الحاسكبإلىتحقيؽمبدأ باستخداـ لإلتقافلتعمـ

كسكنر كبركنر، كؿمفأكزبؿ، البرمجياتالذمتبناه التيتتضمنيا كذلؾألفاألطر ،
 (.278ـ،ص 2008،الالحؽ)عطيةالتعميميةتككفمتسمسمةبحيثيؤدمالسابؽمنياإلى

 :      أفعالو                         تجابات المتعمم ورصد ردود                         قابمية الحاسوب لتخزين اس .7

ممػػػايمكػػػفمػػػفالكشػػػؼعػػػفمسػػػتكلالمػػػتعمـكتشػػػخيصمجػػػاالتالصػػػعكبةالتػػػيتعترضػػػو                         
فضالنعفمر   ن  اقبةمدلتقدموفيعمميةالتعميـ   )المالح  ـ،ص2010، 174.)

ركرةممحةمفضركرياتدخاؿالحاسكبفيالعمميةالتعميميةأصبحضكترلالباحثةأفإ
عؿالمتعمـ،لمالومفدكركبيرفيجميميةالتعمميةمناحيالحياةالتعفيكؿىذاالقرف

نشطا نإيجابيا   ن ، العمميات، في عالية مفكدقتو اليائؿ الكـ لمكاجية كسيمة أفضؿ كككنو
الكتبعفاحتكائياالمعمك دكرماتالتيتعجز أفلو كما فيتحقيؽاالتجاىاتناكبيرنا،

ثراءالمادةالتعميميةبالخبراتاإلضافيةيميةكخالؿتنظيـالعمميةالتعمالتربكيةالبناءةمف ا        
.كربطوبيفالعمـالنظرمكالعمميفيآفكاحد



 :استخدام الحاسوب في التعميم تحديات -    ً  سابعا  

بالرغـمفمميزاتالحاسكبكفكائدهالجمةفيجميعمجاالتالحياةكمنيامجاؿالتربية
أن إال وكالتعميـ، كثكاجو كصعكبات آثارمعكقات ككجكد لـيرة إذا مستخدميو عمى سمبية

ناستخداماصحيحايستخدمكه   ن  ،السرطاكمكسعادة؛174-175ـ،ص2010)المالح،،كقدأشار
ص2010 ص2004عيادات،؛262ص ـ 2010،السعكد؛56، ا119-120ـ، لفار،؛
ا:التيتحدمفاستخداـالحاسكبفيالتعميـكمنيإلىأىـالتحيات(56-57ـ،ص2003

الدكؿ .1 في التربية جياز في التعميمي الحاسكب مجاؿ في المتخصصة الككادر قمة
 .المختمفةكقمةالكعيالكافيألىميةإدخاؿالحاسكبفيمجاؿالتربيةكالتعميـ

إفالبرامجالتعميميةالتيتـتصميميالكيتستعمؿمعنكعمامفاألجيزةالحاسكبيةال .2
 اسكبيةمفنكعأخر.يمكفاستعماليامعأجيزةح
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ـقمةالبرامجالحاسكبيةالمالئمةذاتالمستكلالرفيعبسببالجيدالكبيرالمطمكبلتصمي .3
تبيفأفإالبرامجككتابتيا كقد ميميمدتونصؼساعةعمىالحاسكبنتاجبرنامجتع،
 .(ساعةعمؿ70-100يستغرؽمابيف)

سكبفيالتعميـمكمفاإلىحاستخداـالحاٌعديي .4  ن   ،كالبدمفاألخذبالحسبافتكاليؼدما
 .التعميـ،كالمشكمةاألساسيةفيالتكمفةىيالصيانةعنداستخداـالجيازلفتراتطكيمة

مفخالؿتعابير .5 نفسيا رسائؿفيالمحظة يتمقىعدة يجعمو المعمـ أماـ المتعمـ كجكد
رؽالتفاىـكالتخاطبفطارةكاستخداـاإليماءكغيرىامالكجوكلغةالجسدكالكصؼكاإلش

 .كالتياليستطيعالحاسكبتمثيميابالشكؿالطبيعي،)غيرالصريحة(

اختيارالبرمجياتالتعميميةالمناسبةلمتمميذأصبحتمشكمةتكاجوالمعمـالذميريدأف .6
 .يستفيدمفىذهالبرمجياتكيكظفيابمايحقؽأىدافوالتعميمية

 .الحاسكبكافتقارىـلمتدريبالالـزعدـاتقافالمعمميفالستخداـ .7

حيثيشكؿىذااألمرعقبةلمتكسعفيإدخاؿ؛عربيةندرةتكفرالبرامجالتعميميةبالمغةال .8
بيا،لكف الحاسكبكتزكيدمدارسنا الحاسكبإلىالتعميـفمفالسيؿعميناشراءأجيزة

 .مفالصعبتزكيدىذهاألجيزةبالبرامجالمالئمة

نحائاليقؼالراىنةبصكرتوالمدرسيالجدكؿتنظيـ .9 لمتمميذالالـزالكقتتكفيرأماـ
 .تعميموفيبالحاسكبلالستعانة

اليكفرالحاسكبفرصامباشرةلتعمـالمياراتاليدكيةكالتجريبالعممي .10          ن        . 

اليكفرفرصالمتفاعؿاالجتماعيالمناسببيفالطمبةأنفسيـأثناءالتعمـ .11           ن    . 

 .االتجاىاتالسمبيةنحكىذهالتقنيةمفقبؿالمعمـكالمتعمـالخكؼمفالحاسكبك .12
 

التي تواجو توظيف الحاسوب في التعميم  تحدياتالتغمب عمى ال احثة إلى أنو يمكنالب وخمصت
 : خالل التالي   من

 .عدادككادرمتخصصةفيمجاؿالحاسكبالتعميميفيكزارةالتربيةكالتعميـإ .1

 .معتطكرأنكاعاألجيزةالحاسكبيةتطكيرىاسكبيةيمكفيـبرامجحاالعمؿعمىتصم .2

مفتخصيص .3 دائمة ميزانية كالتعميـ بالحاسكبلتدريبالمعمميفكاالتربية  خاصة             عداد
 البرامجالتعميميةكصيانةاألجيزةالحاسكبية.
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 .تكفيرأعدادكافيةمفاألجيزةالحاسكبيةلممتعمميفلممارسةالتدريبالعمميالكافي .4

 .برامجتدريبيةكافيةتؤىميـالستخداـالحاسكبلالمعمميفكالمتعمميفاعخضإ .5

ةلممعمميفكالمتعمميفييجابيةنحكاستخداـالحاسكبفيالعمميةالتعميمتككيفاتجاىاتإ .6
 .عمىحدسكاءمنذالمراحؿاألكلي

 .تكعيةأكلياءاألمكركالمجتمعالمحميبدكرالحاسكبفيالعمميةالتعميمية .7

بالتت .8 الحاسكب ربط مجاؿ في العممي البحث البراعميـشجيع تطبيؽ عمى كالعمؿ مج،
 .نتاجياالتعميميةالمحكسبةالتييتـإ



































22

 المحور الثاني
 القصائد الرقمية التفاعمية

عراضمفإبداعاألدبييعانيمفحالةشبويشيركاقعاألدبفيالعالـإلىأفاإل
نتال كذلؾ جميكر يجة ن لمناسعمىاختالؼميكليـل جاذبية المميياتاألكثر مف الكثير تكافر

فينظرالكثيريف–ناكعدـتكافرالكقتالكافيلالطالععمىالمنتجاألدبيالذملـيعدمتكاكب
العصر– الحق،مع الفجكة أدرؾالمبدعكفحجـ كبيفالمتمقيفقد بينيـ الحاصمة لذلؾ،يقية

كاالمجكء أصر      ؽالتيمفشأنياتقميصالفجكةكمدجسكرالتكاصؿبينيـمفخالؿائإلىالطر
عميو يقبمكا كي النصاألدبي في الفنية كالممسات الجذب عناصر مف الكثير فكاف،تكفير

ىك جمعبيففنيةاألدبكعمميةلمأفضؿطريقةلجذبالمتمقيالمعاصرتكظيؼالتكنكلكجيا
طالتكنكلكجيا، اص ما يكىك ٍ ي   في تسميتو عمى بػمح األدبية ًاألكساط       التفاعمي"" األدب

(.107-108ـ،ص 2013،)يخمؼ

    :       وتعريفو   ،             األدب التفاعمي  -  ً  أوًل 
كالتكنكل األدب بيف تربط التي المصطمحات كثرت كمنيالقد الرقمية )األدبكجيا

مصطمحاألدبالتفاعميكبماأف،باإللكتركني،األدبالتفاعمي(األداألدبالمترابط،،الرقمي
نىكاألكثرشيكعا     .يؿكالتفصالباحثةبالشرح،فستتناكلو

 :تعريف األدب التفاعمي

مجمكعاإلبداعات)كاألدباألدب التفاعمي بأنو: (9-10ص م،2005) يقطينويعرف 
أبر تكظيؼالحاسكمف تكلدتمع التي تطكرتمف،بزىا( أك ذلؾ، قبؿ مكجكدة تكف كلـ

نكلكنيااتخذتمعالحاسكبصكرا،أشكاؿقديمة         .جديدةفياإلنتاجكالتمقي
التكنكلكجيا:     بأن و (49م، ص2006) البريكي وتعرفو يكظؼمعطيات الذم األدب

تمقيوالحديثةفيتقديـجنسأدبيجديد،يجمعبيفاألدبيةكاإللكتركنية،كاليمكفأفيتأتىلم
ناشةالزرقاء،كاليككفىذااألدبتفاعميا،أممفخالؿالشإالعبرالكسيطاإللكتركني         إالإذا

 .أكتزيدعفمساحةالمبدعاألصميلمنصمتمقيمساحةتعادؿأعطىال
تخمؽفيرحـالتقنية،جديدأدبيجنس:     بأن و (194م، ص2013) زرفاوي       يعر فوو    ٌ 

ك التفاعؿ يستثمرقكامو كيشتغؿالترابط، الحديثة، التكنكلكجيا تقإمكانات النصعمى نية
 كHypertexteالمترابط ، المتعددة الكسائط يكظؼمختمؼأشكاؿ ٌ             ٌ  Hypermediaيجمع

.بيفاألدبيةكاإللكتركنية
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 ٌكىذايعنيأف  نتاجالنصتالتكنكلكجياالحديثةفيعمميةإمكانااألدبالتفاعمييستثمرإ
،التفاعميكتقديمولممتمقي يستمـز يتمككىذا ناىى فقراءة؛مبدعكالمتمقي""المفاسكبمفاستخداـالحىن

التفاعميتحتاجإلىامتالؾثقافةرقميةعندالقارئتكازمالثقافةالرقميةال النص              ٌ متكافرةعندمبدع
التفاعمي النص   ٌ كيمكفاالستعانةفيىذاالمجاؿبالمتخصصيففيمجاؿالحاسكب.،

  :                  شروط األدب التفاعمي  -    ً  ثانيًا 
اترلالبريكيليككفىذااألدبتفاعمي    (مجمكعةمفالشركطالكاجبمراعاتيا:50ص ـ،2006)ن

يمبدعػويتحػررأف .1  .ببعضيااإلبداعيةالعمميةعناصػرلعالقػةالتقميديػةالنمطيػةالصكرةمف

 .األدبػػػػػيالنصتقػديـفيالتقميديػةاآلليةيتجػاكزأف .2

 .سياـفيورتوعمىاإلكقدالنػػػػص،بناءفيالمتمقػيبدكريعػػترؼأف .3

 (.التفاعػػمية)صفةعميػولتنطبؽالتفػاعؿ،ركحفيػوتتحقؽحيػكم،نصتقػديـعمىيحػػرصأف .4

نتاجالنصكصالتفاعميةمثميامثؿغيرىامفالعممياتالبدكأفتمربدكرةإفعمميةإ
عمىطرؼكاحد تقتصر ال ي؛حياة نما كا  فعا  األطراؼدكر لكؿطرؼمف فالمبدعؿككف ،

كالمن التفاعمييقكـبإدخاؿالنص  ص  ٌ       كيطمقوعبر،نتاجوباستخداـالكسائؿالتكنكلكجيةالحديثةٌ
كبذلؾيتمكف،عبركسيطوالتكنكلكجيالرقميالفضاءالشبكيليصؿإلىالمتمقيالكسيطفي

عادةنشرهفيالفضاءالشبكي. المتمقيمفحفظوكا             
 :في الشكل اآلتي التفاعميالرقمي         ة النص  حدد دورة حياوبذلك يمكن أن ت

المتمقيالمبدع


إعادةإنتاجالنص


الكسيطالكسيط




الفضاءالشبكي
 (23م، ص2011 والشمري، الباوي. )                                  مخطط يوضح دورة حياة النص  التفاعمي :(2.1)شكل     
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  :                    مميزات األدب التفاعمي  -    ً  ثالثًا 
مػػعظيػػكرالنشػػراإل       لكتركنػػيأصػػبحبإمكػػافالقػػارئاالسػػتفادةمػػفأىػػـمنتجػػاتالعصػػر                 

ليػدخؿ  منعطفػػانجديػػدانفػػيالتفاعػػ  ن ن ؿمػػعالنصػػكص     قػػائـهعمػػىاإلمكانػػ، تفاعػػؿه   ه ه  اتكالقػػدراتال    جديػػدة
كالمساحةالالمحدكدةكالكسائطالمتعددةال         تي يتميزبياالنص  كىيمكاصفاتأ،    نتجتطفػرةفػي     

مجاؿاألدبالتفاعمي      )مريني،  ـ،ص2015 57.)
كيمكػػػف  إجمػػػاؿأىػػػـمميػػػزاتاألدبالتفػػػا         عميكمػػػاأيشػػػيرإلييػػػاعنػػػدكػػػؿمػػػف        ي  )خمػػػار،   ، م2012

إدريس؛1ص  ـ،صص 2011،  البريكي؛81-79  ،صصـ2006،  بمايأتي:(51-50 

  :       ً        ً يقدم نصا  مفتوحا   .1

نصا إبداعو نكع كاف أيا المبدع ينشئ أف يمكف إذ حدكد، بال ننصا        ٌن                ن أحد، في بو كيمقي
،كيترؾلمقراءكالمستخدميفحريةإكماؿالنصكمايشاؤكف.المكاقععمىالشبكة

 :لمتمقي فرصة اإلحساس بأنو المالكيمنح ا .2

لكؿ  مالؾ  ه ،أمأنويعميمفشأفالمتمقيالذمأىمؿلسنيفطكيعمىالشبكةيمايقدـ      ي       مةمف
كالذيفاىتمكاأكالبالمبدع،الميتميفبالنصاألدبي ن    كالتفتكامؤخرالممتمقي.،ثـبالنص، ن   

 :البدايات غير محددة .3

كيككف،غببأفيبدأدخكؿالنصمفخاللياإذيمكفلممتمقيأفيختارنقطةالبدءالتيير
ع الذميبنىنصو األديبالمبدع باختيار كاحدةىذا بداية لو تككف كىذامىأساسأال ،

األحداثمفمتمؽيارالبداياتمفمتمؽآلخريؤدمالاالختالؼفياخت ختالؼسيركرة
آلخرأيضا.

 :ل يعترف بالمبدع الوحيد لمنص .4

مترتبعمىجعؿجميعالمتمقيفكالمست كيمغي،مشاركيففيوخدميفلمنصالتفاعميكىذا
.الحدكدبيفعناصرالعمميةاإلبداعية

 :الحي والمباشر يتيح لممتمقين فرصة لمحوار .5

إفمعظـالمكاقعالتيتقدـاألدبف،كذلؾمفخالؿالمكاقعالتيتقدـالنصكصالتفاعمية
يوركحكالذميتجمىف،مثؿاتحادكتاباالنترنتتفتحالمجاؿإلجراءىذاالحكار،التفاعمي

التفاعؿفيأرقىصكرىاكأشكاليا.
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 :تعدد صور التفاعل .6

ففيالكقتالذميتخذالتفاعؿ؛التييقدمياالنصاألدبيلممتمقيبسببتعددالصكركذلؾ
،فإفصكرةكاحدةفياألدبالتفاعميكىيصكرةالكتابةالنقديةعمىىامشالكتابةاألدبية

كاالمتنكعة.تخذأشالتفاعؿفياألدبالتفاعميي ن 
  :                  التركيز عمى الكممة  . 7

يركزاألدبالتفاعميعمىالكممةالتيتيفرغمفمحت   ي         كاىاالمغػكملتعبػأبمحتػكلإخبػارم          فمػف؛  
جيةىيعالمةلغكية     كمفجيةأخرمفييزرمعمكماتي،         فالكممةفيالنصكصالتفاعميػة،     

يإماذاتحمكالتدالليةأكتيعتمد      كزرمعمكماتييقكدإلىأزرار       أخرل   .
 :التقنية الرقمية .8

األدبالتفاعميتجميعالمختمؼالتقنياتالرقميةالمستخدمةفيصفحاتالكيبكتقنية يعد            ن        ي
"مفصكت،كصكرةmultimediaمؤثراتالكسائطالمتعددة""hypertextالنصالمترابط"

"animationكالرسكـالمتحركة"""graphicsالرسكمات؛كفف،كحركة
 :القراءة دينامية .9

تعتمػػدقػػراءةالنصػػكصالتفاعميػػةعمػػىالعالمػػاتالمظيػػرةفػػيالػػنصكالتػػيتقػػكدالمتمقػػيإلػػى                     
قراءةعناصربعينيا    تراحاتإلمكانكتقدـاق،    اتمختمفةتسمح    باالستمرارفيالعمميةالقرائية      ،

يركزاألدبالتفاعميعمىمجمكعةمفالمميػزاتالبصػريةلمعالمػاتالتػيتظيػرك                      مسػتكيا  ت
مختمفػػةلتككينيػػاالػػداخمي     ،فكػػؿعالمػػةدين     اميػػةتتػػيحالمجػػاؿلتنشػػيطالقػػراءة      ،كتيجسػػدديناميػػة  ي 

القػػراءةفػػياألدبالتفػػاعمي"ديناميػػةالبنػػاء"إذال       ييمكػػفإبػػراز     ًسػػماتًي الػػنصإالعػػفطريػػؽ       
كشفيامف  المتمقيكقدراتوالقرائية    .

 النيايات غير موحدة:  .10

المسارات افتعدد المتمقييعنىتعدد يؤدمإلىأفيسير،لخياراتأماـ كؿمنيـفيكىذا
مما،ؼالمراحؿالتيسيمربياكؿمنيـكيترتبعمىذلؾاختال،خرعفاألاتجاهيختمؼ

ختمؼعفتمؾتمحبأفيخرجكؿمتمؽلمنصبرؤيةيعنياختالؼالنيايات،كىذهالميزةتس
أنوأفيكسعأفؽالنصكيفتحبابالتأكيؿكىذامفش،التيسيخرجبياغيرهمفالمتمقيف

.كىذايضمفلمنصالبقاءكاالستمرارية
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  :                   أجناس األدب التفاعمي  -    ً  رابعًا 
تمخضتالتكنكلكجياالحديثةعفكالدةجنسأدبيجديديػزاكجبػيفاألدبكالتكنكلكجيػا                     ،

كىػػػك  )األدبالتفػػػاعميالرقمػػػي(الػػػذمتتسػػػعدائرتػػػوليشػػػم             ؿأنػػػكاعاألدبالمختمفػػػ       ةمػػػفقصػػػيدة،   
كقصة،كمسرحية،كركاية     مفخالؿاستعانتوبالتقنياتالتكنكلكجيةالحديثةلتقديـنػص،كمقالة،          
 مختمػػؼالكسػػيطيقػػـك      عمػػىأسػػاستفاعػػؿالمتمقػػيكمشػػاركتو         ،ليكػػكفشػػاعرانمػػعالقصػػيدةالرقمٌيػػة ٌ    ن      

كيكػػػكفقاصػػػانمػػػعالقصػػػةالرقميػػػة    ن    كليكػػػكفركائيػػػانمػػػعالركايػػػةالرقميػػػةكىكػػػذامػػػع،        ن    بقيػػػةمجػػػاالت   
اإلب داعالفنيةالرقميةاألخرل      )الباكمكالشمرم            (. 18-19، م 2011،

 Interactive story) التفاعمية ) القصة .1

مفCD)مدمجةأقراص)إلكتركنيكسيطعمىتعمؿالتيالمؤلفةالحكاياتمفمجمكعة
رتكنيةالككالرسكـكالمكف،كالصكر،بالصكت،المتعمقةالتقنياتبعضإضافةخالؿ

كالحبكةكاألحداث،الكقائععمىالحكاياتىذهكتعتمدالمكسيقية،كالمؤثراتالمتحركة،
التعميـإلىكتيدؼكمكاف،زمافكلياكالعقدة،الدرامي،كالخطكاألشخاص،القصصية،
(.467ـ،ص2004،كسالمةمكسى)كالتسميةكاإلمتاع،كالتثقيؼ

إلى التفاعمية القصة ا:كتصنؼ التعميميةلشخصية،القصة الفكاىية،كالقصة ،كالقصة
.القصةاألرشيفيةك،كالقصةاالجتماعية،كالقصةالرمزية،كالقصةالتاريخية

يـبأنفسيـكتكليدأفكاركتسيـالقصةالتفاعميةفيمشاركةالمعرفةبيفالمتعمميفكزيادةثقت
لىتعزيزالتخيؿالخصبإ،كتسعىإلىتقديـقصصمثيرةكمشكقة،كماكتسعىإبداعية

.كتنميةالتفكيرالتأممي

 (Interactive theater)المسرحية التفاعمية  .2

يالذميتمحكر،يتجاكزالفيـالتقميدملفعؿاإلبداعاألدبىينمطجديدمفالكتابةاألدبية
نحكالمبدعالكاحد،إذيشترؾفيتقديموعدةكتاب يٌ          ،كماقديدعىالمتمقيأيضالممشا ن    ركةي

آفاؽفيو عمى كينفتح الفردية حدكد يتخطى الذم المنتج، الجماعي لمعمؿ مثاؿ كىك ،                    ً            
(PDF،أككتبإلكتركنيةبصيغة)كيتكفرىذاالففعمىأقراصمدمجةالجماعيةالرحبة

كمايكجدىذاالمكفاألدبي،المكاقععمىجيازالحاسكبالشخصييمكفتحميميامفأحد
االنت شبكة فضاء مكجكفي يككف أف يمكف ال لكف المسرحرنت مثؿ مكاف في دا         ن

(.101ـ،ص 2006)البريكي،التقميدم
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التيك1985 (عاـ Charles Deemer-كتعكدأكؿمسرحيةتفاعميةإلى)تشارلزديمر
اإللكتركني مكقعو عبر نشرىا حسفحبيبعاـ إلىمحمد عربيا كتعكد ،              ن      كتتميز،2006

كتدفعالجميكرلرسـسيناريكىات،تمزجبيفاآللةكالعنصرالبشرمنياالمسرحيةالتفاعميةبأ
التيتتـفيبيئاتحقيقيةالمسرحيةكأ كماكتسمحبحريةالمتمقيلالنتقاؿكاختيار،حداثيا
الم األحداثمسار عمى بناء كتكجيييا الجميعسرحية كينخرط مف، المسرحي العمؿ في

 مؤلؼكمتمؽ    .
 (Interactive novel) الرواية التفاعمية .3

)النصنمطمفالففالركائييقكـفيوالمؤلؼبتكظيؼالخصائصالتيتتيحياتقنيةىي
نصكصسكاءأكانتنصياأككتابيا،أـصكراثابتةأـ،كالتيتسمحبالربطبيفالنالمتفرع(  ن ن      

أصكاتا أـ نمتحركة،      مكسيقية أك محية جرافيكية أشكاال أـ ،    ن    خرائ أـ رسكماطتحركة، أـ ن،    
ىمايمكفاعتبارهىكامشتكضيحيةأـغيرذلؾباستخداـكصالتبالمكفاألزرؽ،كتقكدإل

يرتبطبالمكضكعنفسو ،أكمايمكفأفيقدـإضاءةأكإضافةلفيـعمىمتف،أكإلىما
(.1ـ،ص2004،)عبيرسالمةالنصباالعتمادعمىتمؾالكصالت

ًكصػدرتأكؿركايػةتفاعميػةلػػً       كػؿجػكيسماي:)    Michael Joyce -بعنػكافقصػةمػابعػد)     
الظييػرة"  afternoon ,a story"عػاـ" مسػتخدمانبرنػامج"1986 "   ن  story spaceكمػا" 

كظيرتأكؿركايةتفاعميةعربيةعمىيدمحمدسناجمةعاـ"               بعنكا2001 "  ف"ظالؿالكاحػد     
ن"مسػػتخدمانتقنيػػة   "link"كتتنػػكعأنمػػاطالركايػػةالتفاعم     يػػةبػػيفالركايػػةالكاقعيػػةالرق    ركايػػة،ميػػة

المقاطع/الركايػػةكميػػب،كركايػػةالبريػػداإللكتركنػػي         الكيكي/الركايػػةكركايػػة،   الكيكيػػة كيػػتـفػػي، 
الركايػػةالتفاعميػػةربػػطمختمػػؼالنصػػكصعمػػىاخػػتالؼطبيعتيػػا                تشػػكيمية،كتابيػػة مكسػػيقية،،  

رسكـتكضيحية،خرائطية       صكرثابتةأكمتحركة،    كتسػيـ، الركايػةالتفاعميػةفػيجػذبالقػراء      
عمىاختالؼأعمارىـكاىتماماتيـكمزجاالبداعبالتقنيةكتنميةالخياؿالمعرفيالالمحدكد                    .

مفخالؿماسبؽيتضحأف         األدبالتفػاعميمصػطمحفضػف        اض يضػـ، دمػفاألجنػاسيػعدال     
األدبيػػةال فيمػػابينيػػااختالفػػاةختمفػػم    كمػػاتػػـالحػػديثعنيػػاكميػػا     فػػيتجميالمتفقػػةك،  لمتمقييػػايػػا 
نإلكتركنيػػان مػػفخػػالؿالكسػػيطاإللكتركنػػي          ممػػايتطمػػبامػػتالؾالميػػارةفػػياسػػتخداـالحاسػػكب،               

كفيػػـبرامجػػو   مػػفمبػػدعا  لػػنصمػػفأجػػؿصػػياغةإبداعػػوالجديػػد،كىنػػاالبػػدكأفنعػػرجعمػػى                 
مكضكع   ىذهالدراسة  كالذميعدأحدأىـأجناساألدبالتفػاعمي                      يـة التفاعميـة              القصـائد الرقم "

بشيءمفالشرحكالتفصيؿ "        .  
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  (   Interactive Digital Poems                           القصائد الرقمية التفاعمية )  -    ً  خامسًا 
تمؾالقصيدةالتي بأنيا: – Loss pequeno glazier ) عرفيا ) لويس غاليزر 

 الكرؽال عمى تقديميا يمكف        ،ي ص2011)إدريسكيرل مف81ـ، التفاعمية القصيدة أف )
لذميقدـعبرالكسيطاإللكتركنيحاتالمستخدمةلمتعبيرعفالنصالشعرماالمصطم        ي .

الالذمالشعريةالكتابةمفالنمطذلؾبأنيا: (77م، ص2006)البريكي وتعرفيا
نكمستفيداالحديثةالتكنكلكجياتتيحياالتيالتقنياتعمىنمعتمدالكتركنياإلالكسيطفيإاليتجمى 
تتنكع،الشعريةالنصكصمفمختمفةأنكاعابتكارفيالمتعددةالحديثةنيةلكتركاإلالكسائطمف
خالؿمفإاليجدىاأفيستطيعالالذمالمستخدـلممتمقيتقديمياكطريقةعرضياأسمكبفي

الزرقاءالشاشة نإلكتركنيامعيايتعامؿكأف، إلييامعيايتفاعؿكأف نعنصراكيككفكيضيؼ  
نمشاركا  (.فييا

نمطمفالقصائدالشعريةالمختارةمف:     بأنيا                          القصائد الرقمية التفاعمية           ف الباحثة    عر   وت        
كتابالمغةالعربية  )المطالعػةكا   لنصػكص(لمصػؼالتاسػعاألسػاس          نكالمصػممةرقميػان  بحيػثيػتـ؛  
التفاعؿمعيامف   المتعمـك عرضيايتـ  مفخالؿجيازالحاسكب          .



   :   ية                            ظيور القصائد الرقمية التفاعم  -    ً  سادسًا 
عمىاتالقرفالعشريفيائدالرقميةالتفاعميةفيمطمعتسعينبدأتالكتابةالفعميةلمقص

 الشاعر Robert Kendall-كاندؿركبرت)يد 1990)عاـفي( تجربتو( كتحدثعف
نالفريدةقائال:  ـ(عندماشرعتفيكتابةالقصيدةاإللكتركنيةلـأكفأعرؼ(1990"فيالعاـ
ي شخص الشبكةمارأم عمى اإلبداعية الكتابية تسمية،س اإللكتركني( )لمشعر كاف كال

 اسـ مف أفضؿ حينيا في ذلؾ،(Hypertext)اصطالحية في نصكصي بو عرفت الذم
.كحدىاكانتطيكرمتحمؽفي.الكقت  ٌ       (.2004،1،)البقاعيذلؾالفضاءاإللكتركنيالمطمؽ"

التيقدميا التفاعمية( قصيدةكمف)القصائد  In the Garden of)الشاعر)كاندؿ(

Recounting)  .كالتياستطاعمفخاللياجذبالمتمقيلمكلكجإلىعالـالنص 

نعربياالتفاعميةفأبدعالقصيدة؛لـيمضكقتطكيؿحتىالتحؽالعرببالغرب يٌكعد
رقميةتباريح)ةمجمكعتوالشعريفي(ـ2007)عاـمعيفعباسمشتاؽالشاعرالعراقيرائدىا
،كالصكرة،كالصكت،صائدشعريةزاكجفييابيفالكممةأزرؽ(المككنةمفتسعقبعضيالسيرة
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غفاؿلممكاردالتقنيةمععدـإاألمثؿخالؿاالستثمار،مفكالركابطالمتشعبة،كالحركة،كالمكف
فيذلؾجمعمفالشعراءمفخالؿكتبعو،صاألدبيةكالقيـالفنيةلمنص       ه    نتاجقصائدشعريةإ

ا ضاىتاألعماؿ راقية صباحتفاعمية كسكالرا األزرؽ، )منعـ قصائد كمنيا كجماعة،لغربية
(.كمحمدسناجمة،قصيدةميدكزا

 

  :                               دوافع القصائد الرقمية التفاعمية  -    ً  سابعًا 
يػػرل  كانػػدؿرائػػدالقصػػيدةالتفاعميػػةأفلمقصػػائدالرقميػػ       ةالتفاعميػػةدكافػػعمختمفػػة    كمنيػػا، :

)البريكي،  ـ،ص2006 80).

 كأفتحيمو،التييمكفأفتعززبنيةالنص،فادةمفمعطياتالتقنيةالحديثةالرغبةفياإل
بصر مشيد كالييئةإلى األداء مسرحي ديناميكي الكرق،م الصيغة تكفره ال ما ةيكىذا

 .التقميديةالسابقةلمنصالشعرم

 االعتب تيارتبطتبيجماتمخترقيال،رنتاالفتراضيةارإلىبيئةاالنتالرغبةفيإعادة
التخريبية،األنظمة الخالعية،كالقرصنة،كالفيركسات الصكر العنؼ،كمكاقع كأفالـ
اال،كاإلثارة شبكة قدرة لتأكيد كالتكنكلكجيا الشعر بيف المزاكجة نترنتعمىفجاءتفكرة

متاعال،كفائدة،أكثرإيجابية،التفكؽفيجكانبأخرل نكا   .ممستخدميف 

 ك الفف نشر في األرضالرغبة جيات مف جية كؿ في التكنكل،اإلبداع تكفره كجيابما
 .مفكسائؿنشرسريعةكأكثرفعاليةمفغيرىا،كالثقافةالرقميةالحديثة

 

  :                               كونات القصائد الرقمية التفاعمية م  -    ً  ثامنًا 

لجميعبؿتصدر؛رقميةالتفاعميةعمىالكمماتفقطالتقتصرقراءةالقصائدال عففيـ   و 
 في تؤثر كالتي التفاعمية الرقمية القصائد تصميـ في الداخمة التكنكلكجية ،إنتاجياالمككنات

المككفاألساس المككناتاألخرلكأفيالذمالبدفالكممة عبرتفاعؿمع قراءتيا التيتتـ
كالمكف،لصكرةالمعبرةكا،مككناتكمنياالصكتةككناتىيسبعكتمؾالم،الكسيطاإللكتركني

مييابشيءمفالتفصيؿكماكسنعرجع،كفضاءالشبكة،كالركابطالتشعبية،كالحركة،المناسب
(.74-93،صـ2010،)غركافيكضحيا
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 الكممة: .1
تصدرالقصيدةالتفاعميةعفالكممةمتفاعمةمعالمككناتاألخرلمفإلقاءصكتيكصكر              ن       

كألكافكحركات قينفسوقادراعمىتأكيؿالكمكيجدالمتم،كرسـك    ن   مةعبرالقراءةفيمستكييف:
كالثانيغيرمنفصؿعنياكىكقراءتياعبر،قراءةالكممةفيمستكاىاالنصيالخطياألكؿ

فالسياؽالذميتحكـبداللةالكممة،التعبيرمضمفكسيطيااإللكتركنيتناسبياكفؽسياقيا
لكممةدالالتيايسيـبقكةفيمنحالكتركنيفيكالذميدفيسياقيااإلكبثركحالمعنىالجد

.كسبياحسيااإليقاعيالجديدالفنيةالجديدةكي
التفا الرقمية القصائد في الباحثة أربعكاستخدمت مف مككنة شعرية مجمكعة قصائدعمية

األساسمقرر طالباتالصؼالتاسع عمى بحسب،بغزةة متنكعة القصائد ككانتكممات
ترمؤلفيي )ال قصيدة كىي المناصرة(ا الديف لمشاعر)عز )لديني،حمي( كقصيدة لمشاعر(

دركيش(، با)محمكد متشح )األفؽ سميـكقصيدة الستار لمشاعر)عبد كقصيدة،(لمييب(
إحداثانسجاـبيفكممات)كاحرقمباه(لمشاعر)أبكالطيبالمتنبي(كعمدتالباحثةإلى

الاإللكالشعريةالنصكص اإليقاعيةقاء كالتأثيرات ،كاأللكاف،كالرسكـ،كالصكر،صكتي
.كالحركاتالمستخدمةفيإنتاجالقصائدالرقميةالتفاعمية

  :الصورة .2
وشيئامفالمعنىتمدهبالحياةكتضفيعمي،ىيجزءمفنبضالنص  ن قكلو،الشعرمالمراد

كتتفاعؿالصكرتأكيميامعإ  ن      تمؾالنصكصبكثيرمفثبتالتييحاءاتالمعانيالشعرية يا
.التناسبالفني

الرقمي فيالقصائد الصكر التفاعؿمع أف مفكترلالباحثة جاء التيأنتجتيا التفاعمية ة
كالصكركجزءفي،التيكانتخمفيةلمقصائدالشعريةكمنياالصكر،خالؿعدةمستكيات

ومكحةمفمعافصناعةالمعنيالشعرمكماتبرزهال   نعمقاالصكرةبككنياك،تمقيفتبكحبيالمم
تعبيرياعماكراءالصكرة    ن ،التفاعؿمعالصكرةبككنياتؤدمدكراأساسيافيفيـالنصكص    ن  ن         

نككذلؾدكرا  جماليامتكامالمعالنصكص،    ن ياالخطكطكألكان،اإليقاعية،كالتأثيراتكالصكتن
الشعرية المعاني عف معبر ر،بشكؿ مدكنة النصكصالشعرية معإظيار منسجمة قميا     ن
.الصكرفيالقصائدالرقميةالتفاعمية

 :الصوت .3
المكحي الفني االشتغاؿ ذلؾ ىك تأمؿ كالباعثعمى الجمالي حاسةبالتأثير النصعبر

ففالصكتفيالقصيدةالتفاعميةقري،لدلالمتمقيكتراسؿالحكاسالسمع،كحاسةالبصر،
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ن،كقديردإلقاءشعريامالكممةكالصكرة  ن   نأكإلقاء،الشاعرف  نكقديردنصامقترنان،نشاديانفنياإ ن  
عاتالصكتيةيقاكيككفعمىمبدعالنصاالجتيادفياستثماركافةاإل،بمكسيقىمتفاعمة

.المتمقيعمؽصكتيكدالليلمعانيالنصلدللتككيفكالتأثيراتالمكسيقية
ءعنوفيالقصائدفقدكظفتوكاستخدمتالباحثةالصكتكعنصررئيساليمكفاالستغنا

نلقاءإ  مف شعريا   ن إيقاعية بتأثيرات مقترنا شاعر     ن    إذابحيثيككف، لممعاني ،المختمفةيحاء
التفاعؿك لركح ثراء ا        ، كأتاحت إلىكما يستمع النصأف لمتمقي الرقميةالباحثة القصائد

كماجعمت،فإيقاعيفنسخةبإيقاعكنسخةبدكالتفاعميةالمقترنةبالصكركالنصكصبنسخت
المقسمةعمىأفكا كسمحتالباحثة،يقاعرالنصمقاطعصكتيةبدكفإالمقاطعالصكتية

الرقمية القصائد كاجيات جميع في المتكافرة الصكتية المقاطع تكرار بإمكانية لممتمقي
.التفاعمية

 :المون .4

 يعد ٌ بحيثتككفاأللكاف،صمةبالصكرةفيالنصكصالتفاعميةالمتةمفالعناصراألساسيي
كاالجتيادكاسعفي،يةفيالقصائدالرقميةالتفاعميةمتناسبةمعمضمكفالنصكصالشعر ه     

.األلكافبحيثتستخدـاأللكافبحسبدالالتيا
فنكعتفي؛كقدكظفتالباحثةاأللكافكمككفرئيسمفمككناتالقصائدالرقميةالتفاعمية

بيف ما األلكاف كاستخداـ أغراضياالداكنة بتنكع ،الباردة ألكاف خمفياتكانتقت مف: كؿ
،كالركابط،اتكاأليقكن،كالنصكص،كالصكرالكاجيات، فيالتعبيربحيثتككفليا القدرة

يقاعالمككناتاألخرلالمنسجمةعفالمعانيالفنيةكالتناسبمعإيحاءعفالنصكصكاإل
.يةمعكؿكاجيةمفكاجياتالقصائدالرقميةالتفاعم

 :الحركة .5
ًميةالتفاعميةيستمدداللتومفاإلإفمصطمحالقصائدالرق     كذلؾألنويشير،يحاءبالحركة

.النصمفجيةكالمتمقيمفجيةأخرلإلىكثافةالعالقاتالمتداخمةبيفمككنات
كلقدارتكزتالباحثةعمىأربع        كظائؼلمحركةفي     القصائدالرقميةالتفاعمية   أكيؿالتكمنيا:،  

بحيػػثتصػػػدرحركػػػةالمعنػػػيكانفتاحػػػوعمػػػىالتأكيػػػؿكعػػػدـااللتػػػزاـبقػػػراءةكاحػػػدةبػػػؿقػػػراءات                       
كاإلبحارفػيحركػة،عددةمت      الػنصالتصػكيرية    كذلػؾ بإظيػارمػاي    ضػمرهمػفعمػؽفنػييػؤثر         

فػػػيالمتمقػػػي   كمػػػاتتضػػػمنوالقصػػػائدمػػػفامكانػػػ،     اتتقنيػػػةت نتػػػيحلممتمقػػػيأفيبحػػػرفييػػػاقارئػػػان        ،
كالتشػػكيؿالصػػ   ادرعػػفحركيػػةالػػنصبتراكيبػػوالنصػػيةكبن         ائػػوالػػذمتحركػػوالػػركابطالتشػػعبية      ،

كالكتابػػةفػػيالقصػػائدالتفاعميػػةبحيػػثتتػػيحلممتمقػػيالتحػػرؾبػػالقراءةكتحريػػؾ               مككنػػاتالػػنص   
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وبشػكؿتقنػيكفنػيكاعو       كالحركػةالتقنيػةالتػيكانػتحاضػرةفػيالقصػائدكميػابحيػثتفاعمػػت،              
المككناتالسبع   )الكممػة كالصػكرة،ة  كالصػكت،   كالمػكف،  كالحركػة،  كالػركابطالتشػعبية،   كفضػاء، 

الشبكة نتاجالقصائدالرقميةالتفاعمية.إل(    
  :                الروابط التشعبية  . 6

نىيالركافدالتقنيةالتييستخدمياالشاعرفيإظيارصفةالتفاعميةإظياراحيكيا  ن               يٌ،كتعد مف

كيجدالمتمقينفسوأماـعدةخيارات،نصتيتتيحلممتمقيالتفاعؿمعالأكضحالكسائؿال
معالنصكتأتيالركابطالتشعبيةعمىشكؿأيقكناتكركابطتؤدمناحقيقيناتفاعميناتؤدمدكر

.كظائؼبنائيةكتركيبيةفيالنصالتفاعميالشعرم

كقداعتمدتالباحثةعمىتكفيرالعديدمفالركابطكاأليقكناتالتيتسمحلممتمقيباتخاذ
،كتعطيوحريةالتنقؿمفنصإلىنصبأريحية،اتعديدةتحيموإلىصفحاتمتعددةخيار

اال إلى المتمقي لدفع ًكذلؾ         أجؿ مف المعمكماتكاالجتياد استقباؿ أجؿ مف الذىني نفتاح
.الكصكؿلممعانيالفنيةالتيتحممياالقصائدالرقميةالتفاعمية

 :فضاء الشبكة .7

ىمكانيلمنصالمعايذكالطابعالكىكالمككف  كعناصره،و،كالذميستكعبجميعمككنات،ف
،كبماأفالقصيدةالتفاعميةالتصؿلمتمقيياإالمفخالؿالشاشةبماتحمؿمفكركابطو

كتعدالشاشةفيالحاسكبىيمجمىالقصيدة،فإفالشاشةتعرضالنصالمبرمج،اتتقني
ألني عنو، بمعزؿ تككف ال الذم مككنيا لكقدا الحاسكب شاشة الباحثة عرضاستخدمت

القصائدالرقميةالتفاعمية.



  :                        لقصائد الرقمية التفاعمية        مميزات ا  -    ً  تاسعًا 

كال اإللكتركنية التقانة بكعي منتجة التفاعمية الرقمية القصائد التكنكلكجيإف تطكر
الحالي عصرنا الذميحياه ،المذىؿ المتعددبقدرتيا مف،ةعمىالتعبيرعفاألبعاد كبإفادتيا

ل المستكلالفنيكالمستكلالتقني بيف كمزجيا األدبية الفنكف ًشتى                         عم قادرا قارئا تصنع  ن  ن  ى  ىأف
النصكيشارؾفيو كؿ،بإنتاجقصيدةفنيةتفاعميةمدىشةبكجكدمبدعكبيرك،يستكعبىذا

اتساميابمميزاتألجموعبرذلؾجعؿالقصائدالرقميةالتفاعميةقادرةعمىأفتحقؽماكجدت
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عندكؿمف:،رئيسة تـذكرىا )البريكي،كسنجمؿأىـمميزاتالقصائدالرقميةالتفاعميةكما
(.74ـ،ص2010غركاف،؛135-136ـ،ص 2015عمية،؛86-87ـ،ص2006

فجميكرىاأكثرتنكعامفجميكرالقصيدةالكرق؛تنكعجميكرىا .1     ن    كيتسـبيكية،يةالمطبكعة
بؿيتمكفجميكرىامف؛التشغؿاىتماـقارئالشعرفحسبدةالتفاعميةكالقصيعالمية،

ديميالمتخصصفيإلىاألكا،البصريةكتطبيقاتياالتكنكلكجيةمشتغؿفيميدافالفنكف
االتصاالت، لىغيرذلؾعمـك كا     .

المؤثراتالصكتيةبحيثتتقاطعفيعرضياالدرامي؛عمىكؿالكسائؿالمتاحةيانفتاحًا .2
الحركؼمع تفاعمية،حركة حالة إلى قراءتيا كالتخيميكتتحكؿ الحسي البعديف في

كلغزمشرععمىاختياراتالنيائية،الذميتحكؿإلىاستعاراتبصرية،لمنص       ى ٍ ي . 
الرقمي .3 اإللكتركنيالسياؽ كسيطيا عبر تستقبؿ التفاعمية الرقمية القصائد يجعؿ الذم

عفصكرتياالكرقيةمما بمعزؿ      و فنيةجديدة.تنحالكممةدالاليم
ناالستفادةمفالتصكيرالمشيدممفخالؿتجسيدالقصيدةحركيا .4                 . 
ًكاال،تغالؿالمؤثراتالصكتيةكالبصريةاس .5 سينما،ك،مسرحمف؛ستفادةمفمختمؼالفنكف

 .،...كغيرىامعمار،رسـ،مكسيقى
أخرل .6 بعناصر الكممة يتصؿ،اقتراف ما منيا البصرم كلكحاتبالتشكيؿ رسكـ مف

نيتعمؽبالتشكيؿالصكتيإلقاءكمنياما،كخطكط       نكأداء . تعبيريا ن  
المؤثرات .7 استخداـ خالؿ مف القصائد تمؾ إلى دخؿ الذم الجديد اإليقاعي الحس

 .المكسيقيةالمختمفة
مككنات .8 التفاعميحركية القصيدة شاة كممة،عمى مف الحاسكب ،كصكتكصكرة،شة

 .بطتشعبيةفيفضاءالشبكةكركا،كحركة،كلكف
كطرؽتسمسؿاأليقكناتمعالمؤثراتالسمعية،مستكلعرضالكاجياتاالنسجاـعمى .9

 .كالمرئية
مف .10 كالمكحاتكالكتؿالمنحكتةكالخزفياتكغيرىا فيانتقاءكاختيارالكتؿالمكنية الدقة

 .المنتجاتالفنية
فيبحارإ .11 التفاعمية القصيدة مع المتفاعؿ كشخكصترسـالمتمقي تستحضرىا متكف

،ةسمعيةكبصريةتنفتحعمىالمغمؽمالمحيالتؤسسعمىمقاـالكمماتمقاماتمكسيقي
 .كتفتحأبكابياكنكافذىاعمىالمنفتح
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حالةالمغة اةحالةمفالتحررمفىذاالثقؿكتحررلغتيامفقيكدالزمافكالمكافكالماد .12
 .شرةفيفضاءالشبكةإلىأسرابمفالكمماتالشعريةالمنت

مفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعميةبأنياستسعيضكءماتـعرضوفيالباحثةؤكدكت
النٌصلنقؿالمتمقيإلى كالصكر،عالـ المؤثراتالصكتية كالمكسيقيةكعبر يةكحتىالكتابية
فيةستقباليامحفزاتاضفاء التييسؽيحقتتسيـ التفاعؿ المبدععممية ليا فيكؿعى كف

ترلأفالمستقبؿكاعد،عصركأكاف الدراسة الباحثةفيخكضىذه أماـكمفخالؿتجربة
التفاعمية الرقمية الرقمية،القصائد الكتابة عمى النكعي التمٌيز مف المزيد إضافة إمكانية مع

.كستشيدالمرحمةالقادمةتزايدانفياالنتشاركمماتطكرتتكنكلكجياالبرمجيات
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  المحور الثالث
 تحميل النصوص األدبية 

كرئتياالتي،حياىافيالمجتمعفيكمرآةاألمةصكرةلمحياةالتينأصبحاألدباليكـ
اىااألدباءلشعكريةالمنبثقةعفكؿفكرةيحيعفالتجاربايبويتـالتعبيرالمكح،تتنفسمنيا
تاريخ كالكجدانيةفي الفكرية األمة ليستكع،حضارة اتسع معنىكلقد إلىبكؿ يدعك كريـ
،فينقؿالماضياألدبيةكالفنيةالبالغيةكينحتفيالنفكسحضارة،كييذبالكجداف،الفضيمة
نشعراأـنثراسكاءأكافالمأثكر ن .عمىالتذكؽالفني،ليحمؿالقارئ

نماأفيككفشعرافالنصاألدبيإ،يقسـاألدبمفحيثالنكعإلىقسميف)الشعركالنثر(     
ماأفيككفنثرا نكا     فالشعر؛مفالتعبيرالقسميفأضربكثيرةكيندرجتحتكؿنكعمفىذيف، 

الفنكفالجميمةالمعبرةعفالمشاعركاألحاسيسالمثيرةلعكاطؼالقراءكالمعتمدعمىىكأكثر
الكالـالمكزكفالمقفى سكاءأكافشعراعمكديايمتـز ن  ن    "بالشعرافيةكالذميسمىبكحدةالكزفكالق

ًيسمىبػػػػػكالشعرالحركالذم،دم"كيتبعبحكرالشعرالستةعشرالتقمي  "الشعرالحديث"كالذم
عمىالتفعيمةالكاحدة إلىأنكاعبحسبكحدةالكزفدكفالقافية،كيصنؼالشعرباعتماديقـك

.كالشعرالمسرحي،التمثيميكالشعر،والشعرالغنائي،كالشعرالممحميمكضكعاتالشعركمن

)النثر( فيك األدب أقساـ مف الثاني القسـ كزف،أما عمى ينظـ لـ الذم الكالـ وكىك             
كالنثراألدبيالذميرتفع،العادمالذميقاؿفيلغةالتخاطبكىكعمىنكعيفالنثر،كقافية

.كالقصة،ةكالركاي،كالمقامةكمنوالخطابة،،رتبةالففكالبالغةفيوقائموإلىم

فاألدببنصكصوالشعريةكالنث كا         ،ريةماىكإالتعبيرأداتوالمغة  كىكفف ه  يحمؿالقارئ
إلىاألجك،كالسامععمىالتفكير إحساساخاصاكينقميما كيثيرفييما     ن  ن    اءالقريبةأكالبعيدةمف

إنسافيتخيؿكخيرىـمفنمىىذ،فالتخيؿحاجةإنسانية،الخياؿ كؿ إذإف               االخياؿبالنصكص
ا األدبية ٌ كخصائصيا،لمنتقاة العربية المغة بمميزات التالميذ لتعريؼ كسيمة ،اكتطكرى،كىي
فضالعفتنميةالثقا،فيالعصكرالمختمفةكجمالياتيا  ن  فةاألدبية)الدليمي،كالكائمي   ٌ  ـ،2003،

(.227ص
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  :                   مفيوم النصوص األدبية  -  ً  أوًل 
عبػػػارةعػػػف                    النصـــوص األدبيـــة بأنيـــا:   (141    م، ص2003 )                  الـــدليمي والـــوائمي     يعـــرف    

مقطكعاتأدبيةمختارةيتكافرلياحظمفالجماؿالفنيتحمؿالطمبةعمىالتذكؽاألدبي                      ص.
ىػيتمػؾالقطػعالنثريػةأكالشػعرية   :     بأنيـا   (283    م، ص2007 )    عطية        ويعرفيا         التػيتػـ 

اختيارىػػامػػفمػػأثكراألدب        كتتضػػمفأفكػػارانمتكاممػػةمترابطػػ،  ن    ةتكػػكفأكثػػرطػػكالنمػػفالمحفكظػػات      ن      
كيككف  القصدمفدراستياالتذكؽاألدبي.        

قطػػعمختػػارة     أنيــا: ب  ( 42   ، ص م(2008               يعرفيــا أبــو غولــة  و     مػػف التػػراث  األدبػػي،  يتػػكافر  
الجماؿفييا  الفني، كتعػرض   عمػى الطػالب   فكػرة  أكعػدةمتكاممػة  أفكػار  مترابطػة،  تيػدؼ  دراسػتيا  
إلى إدراؾ  معنى التذكؽ  األ دبي .

ـ،ص2012)                شـــيل العيـــد، وفـــورة  و    ،    حمـــاد        ويعرفيـــا  (بأنيػػػا:176 قطػػػعمختػػػارةمػػػف      
التراثاألدبي    تعرضعمىالتالميذ،     فكرة متكاممةلياحظمػفالجمػاؿالفنػي        تفػكؽالمحفكظػات،      

نطكالن كفأفتتخذأساسانلمتذكؽاألدبي.كيم،    ن     
مجمكعػػةمػػفالنصػػكصالشػػ:     بأنيــا        األدبيــة        النصــوص         الباحثــة        وتعــر ف         عريةالمقػػررةفػػي   

محتػػػػكلمػػػػنيجالمغػػػػةالعربيػػػػة         )المطالعػػػػةكالنصػػػػكص(كالمقػػػػرر         ةعمػػػػىطالبػػػػاتالصػػػػؼالتاسػػػػع          
األساس   ،كالتيتدرسكفؽأىداؼمحددةخالؿالفصؿالدراسيالثانيي                  .



  :                         أىمية تدريس النصوص األدبية  -    ً  ثانيًا 
كالنصػػػكصاألدبيػػػةبعبا    راتيػػػاالمػػػؤثرة    كنبضػػػاتياالدافقػػػة،  كصػػػكرىاال،  بديعيػػػ كعكاطفيػػػا،ة   

الصػػادقة كمعانييػػاالرائعػػة،   كمكسػػيقاىاالشػػفافة،    تيفػػكإلػػىقيػػادةالنفػػكساإلنسػػانية،      إلػػىمعػػارج   
الكمػػاؿكالرفعػػةكالمجػػد       كترتفػػعبيػػاإلػػىسػػماءالفضػػيمة،      ههإنيػػالػػذةهفنيػػةهت، خمػػؽالمتعػػةلػػدلالقػػارئ     

كالمستمع  )الزىراني   ـ،ص2013، 4.)

كتػػرل  الباحثػػةأفلمنصػػكصاألد      نبيػػةأىميػػةن كبػػرلبمػػاتحمػػؿمػػفأفكػػاركقػػيـنبيمػػة           فػػي 
إعدادالنفكسإعدادانجيدانك ن ن    صقؿالشخصػيةكتكسػيعخبػراتالتالميػذالعقميػةكتكسػيعآفػاقيـمػف                  

خالؿتنميةالفيـكاالستنتاجكتدريبيـعمىإصدارأحكاـ             نقديةصحيحةمبنيةعمىفكػرسػديد        ،
كتنميػػةقػػدراتيـعمػػىحػػؿالمشػػكالتالتػػي         تػػكاجييـمػػفخػػالؿإفػػادتيـمػػفقػػراءاتيـاألدبيػػةفػػي            

مختمؼالعصكر    .
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كتكمفأىميتيافيتعزيزالقيـكاالتجاىاتالخمقيةكاالجتماعيةكالكطنيػةكتنميػةالتػذكؽ                     
األدبي  كالتنفيسعفالنفسبمعالجةالرغباتالمكبكتة،        كتيػذيبالكجػداف،     كزيػادةالحػساألدبػي،    

المرىػػؼعنػػدالتالميػػذمػػفخػػ       الؿتغذيػػةالعقػػؿ  كالػػركح، ،كالعكاطػػؼ    كبيػػرفػػيبػػث كمػػاليػػادكره    ه   
البيجةكالسركر    كزيادةدقةالشعكرلدلالقارئ،    كتقكيةالميؿإلىقراءةاألدبكمحاكاتو،        .



  :                         أىداف تدريس النصوص األدبية  -    ً  ثالثًا 
تيػػدؼالنصػػكصاألدبيػػةإلػػىاكسػػابالمتع         ممػػيفكثيػػرانمػػفالغايػػاتالتربكيػػة     ن   كالخم، يػػة،ق

كاألدبية كالمغكيةكيمكػف،    إجمػاؿأىػـأىػداؼتػدريسالنصػكصاألدبيػةكمػاأشػيرإلييػاعنػدكػؿ                   
مػػػػػػف: )مػػػػػػدككر  عػػػػػػكف؛206صـ،2009،  ـ،ص2012، حمػػػػػػادكآخػػػػػػر؛160    ـ،2012ف،ك
صكماف،؛178ص  سمماف،؛310صـ، 2013 ـ،ص2014  61.)

تنميةالثقافةاألدبيةكتزكيدالمتعمميفبثركةلغكية .1      . 

تعر .2 يفيـبالتراثاألدبيلمغتيـ،    بمايشتمؿعميومفقيـجماليةاجتماعيةكخمقية        . 

تيذيبالمتعمميفبالمعانيالرفيعةكالقيـالنبيمةالتيتشتمؿعميياالنصكصاألدبية .3             .

ازديػػادالمتعممػػيففيمػػانلمجػػتمعيـالعربػػيإلشػػاعةمبػػادئالتعػػاكفكالتضػػامفكالمحبػػةبػػيف .4                ن    
األفراد  يحتذكاتمؾل،   المبادئكيدافعكاعنيا    . 

بعث .5 السركر  النفسي  كالراحة  كاالطمئناف   في نفس القارئ  .

تزكيدالمتعمميفبأنظمػةالمغػةكقكاعػدىابصػكرةمباشػرةبكسػاطةمػايقػرأكيحفػظمػفشػعر .6                         
كنثر . 

تنميةقدراتالمتعمميفعمػىإجػادةالتعبيػرالفصػيحكتزكيػدىـبػالثركةالمغكيػةالمتمثمػةفػي .7               
المفرداتكا   لتراكيب  . 

تمكػػػيفالمتعممػػػيفمػػػففيػػػـالتعبيػػػراألدبػػػيكالتفاعػػػؿمعػػػو، .8                كتحبيػػػباألدبإلػػػىنفكسػػػيـ        
كتشكيقيـإلىاالستزادةمنو      . 

تساعدالمتعمميف .9   عمىتقكيةممكاتالحفظكالتػذكر؛       إذىػيالمػادةالكحيػدةمػفمػكاد        المغػة 
العربيةالتييكمؼالمتعممك    فباستظيارىا.    
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10 تنميػػةقػػدرةالمتعممػػيف .   عمػػىالفيػػـكالتػػذكؽكالحكػػـكالمكازنػػةمػػفخػػالؿتز                 كيػػدىـبالتجػػارب    
كالخبػػراتاألدبيػػة    كبػػذلؾيػػزدادفيميػػـلمحيػػاةاإلنسػػانيةكلالتجاىػػاتالتػػيتػػؤثرفػػيحيػػاة،                

األفرادكالمجتمعات.      

 

  :                              دبية في المرحمة األساسية العميا                     أىداف تدريس النصوص األ  -     ً رابعاً 
بعداطالعالباحثةعمىأىداؼتد        ريسالنصكصاألدبيةفيالمرحمةاألسايةالعمياعند          

كؿمف  مدككر،(: زقكت،؛197-198صـ،2006  ـ،ص1999 فقدتكصمتإلػىأف144)     
تدريساألدبفيالمرحمةاألساسيةالعمياييدؼإلىتحقيؽالتالي:              

إدراؾمػػافػػياألدبمػػفصػػكركمعػػافكأخيمػػةتمثػػؿصػػكرةمػػفصػػكرةالطبيعػػةالجميمػػ .1                         كأ،ة
عاطفةمفالعكاطؼالبشرية       أكظاىرةمفالظكاىراإلجتماعيةأكالسياسية،               . 

التمتػػػعبمػػػافػػػيالنصػػػكصاألدبيػػػةمػػػفجمػػػاؿالفكػػػرة، .2                كجمػػػاؿالعػػػرض،     كجمػػػاؿ  األسػػػمكب    ،
كمكسػيقىالمغػػةكاإليقػػاع       كالسػػجعكالقافيػػة،،    فػػالتمتعبػاألدبالجميػػؿيػػكرثحػػبالجمػػاؿفػػي             

صنعةالقادرالعظيـ  . 

سػػمكبالػػال .3 ذكؽالجمػػالياألدبػػي       نتيجػػةلمزكالػػةقػػراءةالنصػػكص،      األدبيػػةالجميمػػةكسػػماعيا     
فتترب عندالفردعاطفةحساسةتؤثرفياختياراتوكألكافاألدبالتيينتجياى                  . 

تعرؼالمكاىباألدبيةالطالبيةكتنميتيا .4         . 

التأثربمافياألدبمفأفكاركأساليبجميمة، .5          تظيرفيالتعبيرالشفكمأكا        لكتابي . 

زيادةالذخيرةالمغكيةالتىتساعدعمىزيادةفيـالمقركءكالقدرةعمىاستعماليا .6               . 

االتصاؿبالمثؿالعميافياألخالؽكالسمكؾالبشرم .7                . 

االتصاؿبحضارةمجتمعيـالعربيكاإلسالميكثقافتػو .8               ممػايزيػدمػفتمسػكيـبكحػدةأمػتيـ،        
كحبالدفاععنيا   . 

فيـالنفساإلنسانيةكت .9    حميمياكمعرفةاتجاىاتياكميكلياكا       لكقكؼعمىتطمعاتياكاىتماماتيا         

كيتضػػحل  مباحثػػةأفالمعمػػـالػػكاعيىػػكالػػذميضػػعنصػػبعينيػػوىػػذهاألىػػداؼكيعمػػؿ                    
عمػػىتحقيقيػػابصػػكرةشػػاممةكعميقػػة       كبػػذلؾسيسػػيـفػػيإحػػداثتغييػػرفكػػرمكسػػمككيككجػػداني،                 

فينفكسالمتعمميف    .
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    :        ص األدبية            تحميل النصو   -    ً  خامسًا   
ىػػك   :                        تحميــل النصــوص األدبيــة بأنــو  ( 5    م، ص(2010                 يعــرف  البرقعــاوي قػػدرة الطالبػػات  

البحػػثعينػة  عمػػى التعػرؼ   عمػػىعناصػػر    الػػنص األدبػي  ،مػػف  خػػالؿ  تجزئتػو  كتعيػػيف أىػػـ األفكػػار   
كالعالقاتالتيفيو   تربطيا  مع بعضيا .

مجمكعػة   :     بأنيـا                         ارات تحميل النصوص األدبيـة   مي  ( 32    م، ص2009      حطاني)   الق       ويعرف     
مفالقدراتالتيتمكٌفالطالبمفتحديدالنكاحيالف       ٌ     كرية، كاألسمكبيةفيالنصاألدبي       كتحديد، 

نكعالصكرةالجمالية    كأركانياكقيمتياالفنية،  تحديدالعاطفةالمسيطرةعمىالػنصك،        كمػدلدقػة، 
األديبعمىاختياراأللفاظالمؤديةلتمؾالعاطفةعمىأفيتـذلؾفي                سرعةكد  قةمعاالقتصػاد   

فيالكقتكالجيد.     
مجمكعػػةمػػفميػػاراتتحميػػؿ   :                                ميــارات تحميــل النصــوص األدبيــة بأنيــا         الباحثــة        وتعــر ف          

النصػػػػكصاألدبيػػػػةكالمتمثمػػػػةفػػػػيالميػػػػ          اراتالمتعمقػػػػةبمجػػػػاؿ)األفكػػػػار،ك         األلفػػػػاظ   كاألسػػػػاليب،   ،
كالعاطفة كالخياؿ،  كالمكسيقى،   (التييجبأفتك    تسبياطالباتال   صؼالتاسعاألساسػ      بمسػتكلي   

عاليمفالدقةكالسرعةكجكدةاألداء        .



  :                         عناصر تحميل النصوص األدبية-    ً  سادسًا 
"يتككفالعمؿاألدبيمفمجمكعةمػفالعناصػرالفنيػةمنيػاالعاطفػة              كالخيػاؿ،  كالفكػرة،  ،

كاألسمكب    كالمكسيقى،   كعناصرأخرلمكممةلكظائفوالفكرية،        كالنفسية، كالجمالية، نياالمغكيةم، 
كأخرلفكريةحسية      كىذهالعناصرمجتمعةتككفالصكرالفنيةكاألدبيةالتييسعىمفخالليا،               

األديػػػببػػػالكلكجإلػػػىنفػػػسالمتمقػػػيكعاطفتػػػوليحػػػرؾبػػػومشػػػاعرهباتجاىػػػاتمعينػػػةيسػػػعىإلييػػػا                       
عػػػػػػفعمميػػػػػػةاالمتػػػػػػاعالتػػػػػػييحػػػػػػسبيػػػػػػاالمت األديػػػػػػبفضػػػػػػالن            ن     مقػػػػػػيعنػػػػػػداطالعػػػػػػوعمػػػػػػىألػػػػػػكاف             

األدب"  )العبيدم (.6ص ـ،2014،

إفالنقػاديختمفػػكففػػيطريقػػةنظػػرىـلمػػنٌصاألدبػػيكفػػيعناصػػرتحميمػػوتبعػػانالخػػتالؼ    ن          ٌ          
المذاىبالنقديةفمنيـمفيرلبأفعناصرتحمي          ؿالنصاألدبيتتمثؿفي)العاطفة      كالخياؿ،  ،

كالمعني كاألسمكب(ك،     منيـمفيرلأنياتتمثؿفي)المغة     كالفكرة، كالكزف، (.كالقافية،

كمنيـمف يرلأنياتتمثػؿفػياتحػاد     )األلفػاظ  كالعال، قػات،كالمكسػيقى،كالفكػرة،كالػكزف          ،
كالعاطفػػػة(  كتػػػرلالباحثػػػةأفعنا      صػػػرالػػػنٌصاألدبػػػيتكمػػػففي)األلفػػػاظ          ٌ  كاألفكػػػار،   كالعاطفػػػة،  ،
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كالخيػػاؿ  كالصػػكرةاألدبيػػة(كالتػػيتنصػػيرمعػػانفػػيبكتقػػةكاحػػدةلتنػػتجنصكصػػانمترابطػػة،  ن        ن        كسػػكؼ   
تقػػػؼالدراسػػػةعمػػػىىػػػذهالعناصػػػركستكضػػػحيابشػػػيءمػػػفالتفصػػػيؿكمػػػاأشػػػارإلييػػػاكػػػؿمػػػف:                           

)المصرمكالبرازم،       ـ،ص 2002 القحطاني،؛32-24   (.:68-77ص ـ،2009
  :      األلفاظ  . 1

تعداأللفاظ  المبنةاألكل  فيعمميةالتعبيرى   فييأساس ؛   بنيةالنصأ كتكمفقيمتياالحقيقة،  
كالجم اليػػةفػػيمػػدلق   كتيػػاكمػػدلانتقائيػػا    كدالالتيػػاالمسػػتمدةمػػفالسػػياؽ،        كاألديػػبالمبػػدع،   

ىكمفيستطيعأفيضعاأللفاظمتقاربةمفخ             الؿكضػعيافػيإطػارشػعكرمخػاصبيػا            ،
كينتقػػؿبيػػامػػفالداللػػةالمعنكيػػةإلػػىالداللػػةالحسػػيةكعنصػػراأللفػػاظمػػفعناصػػرالعمػػؿ                      

األدبػػي  الػػذميجػػبعمػػىالمعمػػـتنميتػػولػػدل،      الطمبػػةمػػفخػػالؿتعريػػؼالطػػالب           مػػدلقػػدرةب  
األديبعمىاختيارهاأللفاظ        مفناحيةسػيكلةنطقياكفصػاحتياك         مناسػبتيالممعنػيك   ىػؿىػي   

مألكفةأـغريبة   كمدل يحاءاأللفاظفيالنصاألدبيكارتباطيابالبيئةإ          .
  :      األفكار  . 2

تعػػداألفكػػارمػػفالعناصػػرالميمػػةفػػيالػػنصاألدبػػي             فيػػيالتػػيتشػػرؼ؛      عمػػىاألحاسػػيس     
ًكتنظميػامػفخػػالؿالمعػانيالذىبً          التػػيتنقميػاإلينػابكاسػػطةالمغػةًةًٍٍيػ      كبػدكنيايصػػبحاألدب،     

خػػػامالنمجػػػردألفػػػ  ن اظاليضػػػيؼجديػػػد     لإلنسػػػافكالحيػػػاةنان     ،فاألفكػػػارمػػػفأىػػػـعناصػػػرالعمػػػؿ           
األدبػػي  كينبغػػيعمػػىالمعمػػـتنميتيػػالػػدلطمبتػػوعنػػدتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةمػػفخػػالؿ،                   

معػػػ رفتيـبتحديػػػد الفكػػػرةالرئيسػػػةكاألفكػػػارالجزئيػػػة          كمػػػدلاالنسػػػجاـبػػػيفاألفكػػػار،         كمراعػػػاة،  
حسفاالنتقاؿمففكرةألخرل         .

  :       العاطفة  . 3
العاطفػة ىػيمصػدراالنفعػاؿالنفسػيالمصػػ         احبلمػنٌصفتعػدركحالػنٌصاألدبػي   ٌ    ٌ   كتتفػػاكت،  

فيدرجةحضكرىابالنصكصا        ألدبيةبتفاكتيافينفكسأصحابيا      مؿالذمتخمػك،فالع    منػو
ننالعاطفةاليعدعمالنفنيان    كعمىالمعمػـأفينمييػافػيطمبتػوعنػدتحميػؿالنصػكصا،           ألدبيػة

كذلػػؾمػػفخػػالؿمعرفػػةنكعيػػا         كقكتيػػا،  كقيمتيػػا، كتنكعيػػا،  كدرجػػةعمقيػػا،    كانسػػجاميامػػع،    
األفكار  كمدلصدقيامفعدمو،    .

  :      الخيال  . 4

يعدالخياؿأحػدعناصػراألدب،        كبػويسػتطيعا   لعقػؿأفيشػكؿصػكرانلألشػياءكاألشػخاص       ن      ،
كىكالعن صرالذمتمجألػوالعاطفػةلمتعبيػر     عػفنفسػياكاألديػبذكالخيػاؿالقػكمىػكالػذم             
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يسػػػتطيعأفينسػػػجمجمكعػػػةمػػػفالصػػػكر             فػػػي كحػػػدةمتكاممػػػةتفػػػكؽمػػػافػػػيالطبيعػػػة،         كمنػػػو
الخياؿاالبتكارم،     كالخياؿ  التأليفي كالخيػاؿالبيػاني،   فالخيػاؿيصػكر،    الحقػائؽبصػكرةأقػرب      

لمفيـمفخالؿإكسا     باألسمكبركعةتحببوإلىالقارئ        كتنقمػوإلػىعػكالـب،   عيػدةتثيػرفيػو 
العكاطؼكاألحاسيس        ،لذلؾينبغيعمىالم    عمـأفينميفي   طالبػوعنػدتحمػيميـلمنصػكص      

األدبيةالبحثعفنكعالخياؿفيالق         صيدةبأنكاعوالمختمفػة   كعػفعالقتػوبالعاطفػة،     كمػدل 
قدرةاألديبعمىالتخيؿكابتكارالمعانيالجديدة.            

  :    دبية         الصورة األ  . 5

تعدالصكرةاألدبيةأحدعناصرالنصاألدبييتـمػ           فخالليػاتكضػيحمػايػدكرفػيالفكػر           ،
كتعدالكسيمةالجكى    ريةالتيينقؿبيػاالكاتػبتجربتػو      كتعػدالصػكرةج،    يػدةنإذااسػتطاعتأف     ن

تنقؿالفكرة  كالعاطفػةبأ مانػةكدقػة كأفتكػكفذاتحػكارمناسػبلممكقػؼ،            كأفتجسػدالفكػرة،     
بج عػػؿالمجػػػردمحسػػػكسلنقمػػػوإلػػػىالعقػػػؿ         كأفتقػػيـعالقػػػاتجديػػػدةمترابطػػػةبػػػيفالطب،         يعػػػة 

كالقارئتتسـبالكضكحكالعمؽ        كأف، تتسـبالتجديػدكالبعػدعػفالتقميػد      فالصػكرةاألدبيػةىػي،     
ثمػػرةالعاطفػػةلػػذلؾينبغػػيعمػػىالمعمػػـ        عنػػدتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةأ      فينمػػيلػػدلطمبتػػو    

البحثعفالصكر      كمصادرىاكمد،   لقكتياكقدرتياعمىتقكيةالمعنى       .
كبذلؾتعدتمؾالعناصر    مف أىـعناصرتحميؿالنصكصاألدبيةالتي           مفالضركرم   عمى 

المعمـتحميؿالنٌصاألدبيفيضكئياكتنميتيالدلالطالبفيمختمؼمػراحميـ                 ٌ   لمك صػكؿ  
لمنٌصاألدبيمفخالؿإدراؾالعالقات أعمؽو بيـإلىفيـو           ٌ و   و كأسرارالجماؿ،     التييتضمنيا،  

لمكصكؿإلىدرجةالتذكؽ        .


    :                         مناىج تحميل النصوص األدبية  -    ً  سابعًا 
تتبػػػعدراسػػػةاألدبفػػػيالبمػػػدافالعربيػػػةعػػػدةمنػػػاىجفالنصػػػكصاألدبيػػػةال                 نتتبػػػعمنيجػػػان  

كاحدانفيالتحميؿ   ن مختمفكففيطريقةرؤيتيـلمفالنقاد،       نصكصكطريقػةإصػداراألحكػاـعمييػا             ،
إالأنيػػـجمػػيعيـمتفقػػك     فعمػػىاألصػػكؿمػػفتفسػػير،كتحميػػؿ             كتعميػػؿ، ظيػػار، كا    لقيمػػة  النصػػكص   

كبيافمعانيياك  صياغتياالجيدةكخيالياالدقيؽكأىدافياالنبيمة      .
كمناىجتحميؿالنصػكصاألدبيػةعديػدةكمػاأشػارإلييػا:             )مػد ككر ـ،ص2006، ؛198

القحطاني   (كمفأشيرىامنيجالتحميؿالفني81ص،ـ2009        كمنيجالتحميؿالتاريخي،      كمنيج، 
التحميؿالنفسي    كمنيجالتحميؿالمتكامؿ،    ،كمنيجالمكضكعاتاألدبية       كفيمايميتفصيؿلذلؾ،    .
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  :                  منيج التحميل الفني  . 1
ىػػذاالمػػنيجعمػػىأسػػسفنيػػة يقػػـك        كاليػػتـالتركيػػزفيػػو،  نمػػايػػتـ عمػػىالتسمسػػؿالتػػاريخيكا            
التركيػػػػػزعمػػػػػىركيػػػػػزتيفأساسػػػػػيتيف             ىمػػػػػاالتػػػػػأثيرالػػػػػذاتيمػػػػػفمحمػػػػػؿالػػػػػنصك،            لعناصػػػػػركا،  

المكضػكعيةكاألصػػكؿالفنيػة        ،كالعمػػؿبيػذاالمػػنيجيجعػػؿالعمػؿالفنػػيمسػتقالنعػػفمبدعػػو   ن              ،
كيقطعكؿصمةبالعصركالبيئة       .

  :                     منيج التحميل التاريخي  . 2

يقكـىذاالمنيجعمى     لصمةالكثيقةبيفاألدبكالتاريخا        إذتتـدراسةالنصكصاألدبية،      

فيػػػوعمػػػىأسػػػاسالعصػػػكراألدبيػػػةالمختمفػػػةبػػػدءانمػػػفالعصػػػ   ن             رالجػػػاىميكانتيػػػاءبالعصػػػر       
الحػػػديث  كيسػػػتخدـأصػػػحابىػػػذاالمػػػنيجالتػػػاريخفػػػيفيػػػـالنصػػػكصاألدبيػػػةكفيػػػـحيػػػاة،                       

األديبكعصرهكبيئتو      .

  :                   منيج التحميل النفسي  . 3

عتمدىذاالمنيجعمىالتعرؼعمىالكيفيةاكي        لتيتـبياالنصداخؿنفساألديػب       مػدلك، 
داللػػةالػػنٌصعمػػىنفسػػيةكاتبػػو    ٌ  كبيػػافمػػايعانيػػوالكاتػػبمػػفمشػػاكؿنفسػػي،        ةقػػدتػػؤثرفػػي   

تعكيرمزاجوالشخصي       ،كيعتمدىذاالمنيجعمىدراسةالحالةالنفسػيةلألديػبمنػذطفكلتػو             
لمعرفةالمؤثرات    أثرتعميوكعمىطريقةكتابتولمنصكصيالت          .

                        منيج التحميل المتكامل:   . 4

كالمنيجالمتكامؿىك    المػنيجالػذمي   جمػعبػيفالمنػاىجالثالثػةالسػابقة       كيسػتعيفبنتػائج،   
كؿمنيجفيتحميؿالنصكصاألدبية         .

ٌتػػػرلالباحثػػػةأفىػػػذاالمػػػنيجييعػػػدٌك ي        مػػػفأقػػػربالمنػػػاىجإلػػػ       ىدراسػػػةالنصػػػكصاألدبيػػػة       
كتحميم ٌألنويتـبوالجمعبيفالمناىجكميابصكرةتكاممٌية،يا       .



    :                         مراحل تحميل النصوص األدبية  -    ً  ثامنًا 
يتكػػػكف   ٌالػػػنٌص ٌاألدبػػػيٌ  مػػػف ٍيفً ًمحػػػكرى ىٍ  ػػػيًف، ئيسى ًرى  ى ىمػػػاى يالش ػػػكؿي:    كاٍلمىٍضػػػمكف،   ٍ ى كىمػػػامرتبطػػػافٍ    

نارتباطنا  كثيقنا،كتعدالعنايةبيمامفأىـص    ركؼالعنايةبتحميؿالنٌصاألدبين   ٌ    مف، أجؿمحاكلػة    
دراؾالعالقػػاتألف فيمػػوكتفسػػيرهممػػايسػػاعدناعمػػىالكلػػكجفػػيعػػالـالػػنٌصلكشػػؼاألسػػراركا                 ٌ              

عمميةتحميؿالنصكصاألدبيةتبدأبالصػكتمػركرانبالكممػة ن           انتيػاءنإلػىالتشػكيؿالػدالليلمػنٌص، ٌ      ن  



43

كسػػنكردأىػػـالمراحػػؿلتحميػػؿالػػنٌصاألدبػػيمتبكعػػةبالشػػرحاسػػتنادانلمػػاأشػػارإ   ن        ٌ         )أبػػكليػػو: شػػريفة 
كقزؽ ،ص م2008، المصرمكالبرازم؛27-22       ـ،ص 2002، (72-67. 

    :          فيم النص    . 1

كلتحقيػػػؽ   ذلػػػؾالغػػػرضي    ٌقػػػرأيالطالػػػبالػػػنٌص   ي مػػػرةأكأكثػػػرقػػػراءةمتأنيػػػةفاىمػػػة         ،يػػػدرؾبيػػػا    
العالقاتكيتفحصطريقةاألداءكالدالالت            . 

  :                       تحديد الجو العام لمنص    . 2

كنعني بوحياةالشاع   ركالمناسبة  التيقيؿفيياالنٌص، ٌ   ٌكمعرفةالحدثالذميرتبطبالنٌص       ،
كفياألغمبيككفمكجزانبقدراإل  ن        مكاف كيتـفيوتناكؿالجكانبالتيلياعالقةبالنص،         .

    :                       تحديد الفكرة أو الموضوع  . 3
كتتشكؿعػادةفػيذىػفالقػارئأفكػارعامػةأثنػاءقراءتػولمػنص              كخيػركسػيمةلمكصػكؿإلػى،        

الفكػػرةالعامػػةىػػي     دراسػػةالػػنصككضػػعمخطػػطألىػػـاألفكػػارالفرعيػػة               ثػػـالنفػػاذإلػػىالفكػػرة،   
كيركزالقارئفػ،الكمية    يىػذهالمرحمػةعمػىارتبػاطاألفكػار،         كانسػجاميا  كعمقيػا، كابتكارىػا، 

كحسفاالنتقاؿ    ربطبيفاألفكاركال،    ألخرلمفعدموا     .
      :                 الشرح المغوي لمنص  . 4

الػػدارسبتحكيػػؿالػػن فػػيىػػذهالمرحمػػةيقػػـك         صالشػػعرمإلػػىنػػصنثػػرممػػفخػػالؿتكضػػيح               
المفرداتالصعبة   لتسييؿفيـالنصكأفكارهمفخالؿشرحمك،            جزمفغيرإ    سياب .

  :          نقد األفكار  . 5
كيتـالنقدعبرمرحمتيف:المرحمةاألكلىبتمخيصالف          كرةإلىأقؿعددممكفمفالكممػات        ،

كالمرحمةالثانيةبمناقشةالفكرةعفطريؽتكضيحأىميتيػا             كصػحتياكترتيبيػابالنسػبةلبػاقي       
األفكار  .

    :             دراسة العاطفة  . 6
ٌفالعكاطؼىياالنفعاؿالنفسيالمصاحبلمنٌص             نكقديككفىادئان،   ،أك نمتكسػطان   نأكجامحػان،   

العاطفػػةتختمػػؼعػػفالفكػػرةك       إذإفالعاطفػػة،  فييػػاتحػػرؾنفسػػيكالفكػػرةشػػيءعقمػػي             كتػػتـ،
دراسػػػةالعاطفػػػةمػػػفخػػػالؿمعرفػػػةنكعيػػػا            كصػػػدقيافػػػي،يػػػاكدافع،   التػػػأثيرفػػػينفػػػسالقػػػارئ        

كمعرفةقيمتيافيبناءالمجتمع،كعمقيا    .
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  :             النقد البنيوي  . 7
فػػيىػػذهالمرحمػػةتػػتـدراسػػةالبنػػاءالػػدا     خميكالخػػارجيكعالقتيمػػابالمكضػػكع           كيػػتـالتعامػػؿ،  

معالنصعمػىأنػونظػاـلغػكملػومسػتكياتفرعيػة            ،كمنيػا:المسػتكلالصػكتي        فينظػرفػي،   
األصكا   تكمخارجالحركؼكصفاتيا،        كالمستكلالصرفي      بدراسةالكممػاتمػفحيػثسػيكلة          

فيمياكقمةغريبياكالعالقةبيفكزفا       لكمماتكالمعػانيالدالػةعمييػا      كالمسػتكلالنحػكم،      مػف 
خػػػالؿدراسػػػةالجممػػػةبنكعييػػػاالفعميػػػةكاإلسػػػمية           كالتقػػػديـكالتػػػأخير،     كالحشػػػك،   كالمحسػػػنات،   

البديعيػةالمفظيػػةكالم  عنكيػػة ،مػفجنػػاسكطبػػاؽكتكريػةكمقابمػػة          المسػػك، تكلالػداللي    كيػػتـفيػػو
در اسػػةاأللفػػاظفػػيالػػنصكداللتيػػا،كالمسػػتكلالبيػػاني             كيػػتـفيػػودراسػػةالخيػػاؿكالصػػكرةفػػي        

النصمفخالؿفنكفعمـالبيافمػفتشػبيو            كاسػتعارة،  ،كمجػازككنايػة،   كالمسػتكلالكتػابي،    
كيػػػػدر  سعالمػػػػاتالتػػػػرقيـكالخػػػػطكاإل           مػػػػالء  لمسػػػػتكلالنظمػػػػيكيػػػػدرسعػػػػركضالشػػػػعراك،               

ٌكمكسيقاهالخارجيةكالركٌم       كالزحافاتكالقافية  كالعمؿ. 


    :                          ميارات تحميل النصوص األدبية  -    ً  تاسعًا 
كتعػػدميػػاراتتحميػػػؿالنصػػكصاألدبيػػةمػػػفأىػػ             ـالميػػاراتالتػػػييجػػبعمػػىالمتعممػػػي         ف

امتالكيػػافػػيالمرحمػػةاأل     ساسػػيةالعميػػاكالمرحمػػةالثان   فيػػيتعػػدمفتػػاحالفيػػـكتسػػاعدالمػػتعمـ،كيػػة         
عمػػػىشػػػرحكتفسػػػيرالنصػػػكصاألدبيػػػةكالكقػػػكؼعمػػػىأىػػػـأفكارىػػػابشػػػكؿمػػػنظـكصػػػكالنإلدراؾ   ن                         

العالقػاتبػيف   مككنػاتالعمػؿاألدبػي      ،كمػفخػػالؿالتحميػؿيػتـاكتشػاؼالقػيـكالمػكاطفالجماليػػة               
التيتساعدفيفيـالنصكصاألدبيةكتذكقيا.          

كمػػفخػػالؿ     مراجعػػةالباحثػػةلمدراسػػاتالمتعمقػػةبميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةكىػػي                  
دراسات   نقميمةكنادرةجػدان–   نلػـتجػدتحديػدانمعتمػدانلم– ن  يػاراتتحميػؿالنصػكصاألدبيػةكحػدٌدت ٌ          

الباحثةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةالمنا         سبةلطالباتالصؼالتاسعاألساسي          ،كتمثمػتفػي   
ستمياراتمتعمقة   )األفكارًػًب  األلفاظ–  األساليب–   العاطفة– الخيػاؿ–  المكسػيقى–   (كتمػؾ  

الميارات  ىيالتياعتمادىافيىذهالدراسة        .

         باألفكار:                  الميارة المتعمقة  . 1

كيككفتحميؿاألفكارفيالنصكصاألدبيةمفخالؿ:                
تحديد - الغرض  مف النص األدبي.   

تحديدأفكارالنص -   الرئيسةكالجزئية     ٌفيالنٌص  األدبي  . 
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معرفة - مدل ارتباطاألفكار    كتسمسميافيالنٌصاألدبي.   ٌ     

استخراجأىـالقيـالمتضمنةفيالنٌصاألدبي -   ٌ        . 

   :                          الميارة المتعمقة باأللفاظ   . 2

كيككفتحميؿاأللفاظفيالنصكصاألدبيةمفخالؿ:               

ٌتحديدمعانياأللفاظفيالنٌص -      األدبي  . 

تحديد - مدل مالئمةاأللفاظ   ٌلمنٌص األدبي  . 

تحديددالالتاأللفاظ -      فيالنٌصاألدبي   ٌ  . 

تحديدمدلايحاءاأللفاظفيالنٌصاألدبي -   ٌ       . 

تحديدمدلتآلفياكصياغتياككضعيافيمكانياالصحيحفيالنٌصاألدبي -   ٌ             . 
  :        باألساليب                  الميارة المتعمقة  . 3

كيككف  تحميؿ  األساليب   في النصكص   األدبية مف خالؿ  : 
تحديد - األساليب   المغكية الكاردة  في ٌالنٌص األدبي.   

تحديد - الغرض  فيمنيا تقكية المعنى . 
  :                         الميارة المتعمقة بالعاطفة .4

كيككف  تحميؿ  العاطفة في النصكص   األدبية مف خالؿ  : 

تحديد - نكع العاطفة المسيطرة   عمى الشاعر   في ٌالنٌص األدبي.   

تحديدمدل -  ارتباط  العاطفة بأفكارالنٌصاألدبي   ٌ  . 

بيافصدؽالعاطفةمفعدموفيال -       نٌصاألدبي   ٌ . 

تحديدعالقةالعاطفةبكؿفكرةمفأفكارالنٌصاألدبي -   ٌ         . 
 :       بالخيال                  الميارة المتعمقة .5

كيككف  تحميؿ  العاطفة في النصكص   األدبية مف خالؿ  : 

تكضيح -   الصكر  الجمالية في ٌالنٌص األدبي.   

تكضيح -   المحسنات   كمدلالبديعية قدرتيا عمى تقكية المعنيفيالنٌصاألدبي   ٌ   . 
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تكضػػيحمككنػػا -    تالصػػكرةاألدبيػػةكمػػدلقػػدرتياعمػػىتكضػػيحالمعنػػيكتجميمػػوفػػيالػػنٌص ٌ                
األدبي.   

  :                          الميارة المتعمقة بالموسيقى  . 6

كيككفتحميؿالمكسيقى       فيالنصكصاألدبيةمفخالؿ:         

تحديد - مكسيقا  النص مف خالؿ  االيقاعيةالبنية  الداخميةلمنٌصاألدبي   ٌ  . 

تحديدالمكسيقاالخارجية -     لمنٌصاألدبي   ٌ . 

تحدي - كالتكرارات،القافيةد   كاألنساؽ   التى تعطي  نمكسيقيانننغمان  . 

تحديدالصكرالبالغ -     يةالتيتكسبالنٌصاألدبيبنيةإ   ٌ    يقاعيةقكيةكمؤثرةفيالمتمقي       . 

 

كتخمصالباحثة   إلػىأفتحميػؿالنصػكصاألدبيػةمػفالغايػاتالعميقػةالتػييجػبعمػى                
المؤسسػاتالتعميميػةاالعتنػاءبيػاكأخػذىا          بعػي كسػابيالم فاالعتبػارلتنميتيػاكا         معممػيفكالمتعممػيف     

عمػػىحػػدسػػكاء    كذلػػؾبالبعػػدعػػفالطػػرؽالتقميديػػة،      كاسػػتثارةدافعيػػةالمتعممػػيفمػػفخػػالؿ،المممػػة         
اسػػػػتخداـطر    ائػػػػ ؽكأسػػػػاليبفاعمػػػػةفػػػػيالتػػػػدريس،كلػػػػذلؾفػػػػإفالباحثػػػػةسػػػػعتجاىػػػػدةنإلػػػػىتػػػػذليؿ    ن                    

صعكباتتحميؿالنصكصاألدبيةمفخالؿتكظيؼ               القصائدالرقميةالتفاعميةفيتدريسيا      . 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الثالث
 الدراسات السابقة
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 الفصل الثالث 
 الدراسات السابقة

يتناكؿىذاالفصؿالدراساتكالبحكثذاتالعالقةبمكضكعالدراسةفيمحاكلةلمكقكؼ                         
عمػػػىالجيػػػكدالمبذكلػػػةفػػػيدراسػػػةجميػػػعجكانػػػبالدراسػػػاتا                   لمباشػػػرةكغيػػػرالمباشػػػرةكمتغيراتيػػػا          

كاألدكاتالمستخدمة     فيإجرائياكاألساليبالمسػتخدمة،كالنتػائجالتػ           أسػفرتعنيػاي     ثػـالتعقيػب، 
عمػػىدراسػػػاتكػػػؿمحػػػكركمػػااستعرضػػػتالباحثػػػةالدراسػػػاتالتػػ                 تمكنػػػتمػػػفالحصػػػكؿعمييػػػاي         

كترتيبيازمنيانمفاألحدثإلىاألقدـ،كقدصنفتفيثالث           ن  محاكة  رعمىالنحكاآلتي:      
المحكراألكؿ     الدراساتالتيتناكلتالقصائد:       الرقميةالتفاعمية  

المحكرالثاني   الدراساتالتيتناكلتالنصكصالشعرية:حف:            كاستبقاءظيا ىا

المحكرالثالث   الدراساتالتيتناكلتتحميؿالنص:         كصاألدبيةكتنميةالتذكؽاألدبي       

 :المحور األول
 تناولت القصائد الرقمية التفاعمية  الدراسات التي

  (Morris et al., 2014 )   ن     وآخري       موريز         دراسة  . 1

ىدفت الدراسةىذه  إلى استخداـ  القصيدة كالفنكف  الحرة  البصرية  لتحسيف   الذكاء العاطفي  
مف خالؿ  عرضيا  سمسمة مف التماريف  التجريبية  المصممة الستخداـ  الفنكف  البصرية  كالشعر  في 

الفصكؿ   المدرسي لزيادةة كعي الطمبة كقدرتيـ عمى تمييز العكاطؼ،   كتطكير   العاطفيالذكاء  مف 
خػػالؿ  تعػػريض   الطمبػػة لمقصػػائد البصػػرية  مػػف خػػالؿ  اختيػػار  قصػػيدتيف  كأ ثػػالثو و  بػػالمحتكلغنيػػة   

العاطفي  كالصكرم   إلتاحػة، الفرصػة  ليػـ لمتعبيػر عػف مشػاعرىـ   بمركنػة اتجػاه القصػائد اختيػارىـب  
مػػػفنعػػػددان التعبيػػػرات   العالميػػػة، كاسػػػتيدفت  الدراسػػػة  مجمكعػػػة   مػػػف الطمبػػػة  الجػػػامعييف  كالخػػػريجيف    

الممتحقػػيف  بػػدركس  اإل دارة كالتسػػكيؽ   الصػػفكؼك،   ذات العػػدد األ قػػؿ مػػف المنتسػػبيف  كانػػت الفرصػػة  
أكبػػر لمتفاعػػؿ  المتبػػادؿ حيػػث؛ اسػػتخدمت   الفنػػكف  البصػػرية  لتمييػػز العكاطػػؼ   كاسػػتخدمت   القصػػيدة 
لزيادة كعي الطمبة بالعكاطؼ،   كاستخدـ  الباحثكف   مجمكعة  مف األدكات   المشػاىدة:منيا  كالحػكار،   
أثناء التجارب   اختبارك،  لمذكاء العػاطفي   بحثيػةكرقػةك، مقدمػة مػف الطالػب  لمكاقػؼ  تختبػرحياتيػة  

مياراتو العاطفية ككاف، مف أىػـ نتػائج الدراسػة  تحسػف:   مسػتكل   الػذكاء العػاطفي   لػدل الطمبػة ممػا 
يؤكػػد التمػػاريففعاليػػة   تجريبيػػةال  المعركضػػة  فػػي الدراسػػة،  اكتسػػاب  ميػػارات   نتيجػػةمينيػػة اسػػتخداـ  
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القصػػػيدة كالفػػػف  البصػػػرم   ممتزجػػػة  بككرسػػػات   اإل المينػػػي،عػػػداد  كػػػدتأك الدراسػػػةىػػػذه  عمػػػى كحػػػدة 
المعرفػػػة بػػػيفمػػػا الفنػػػكف   الحػػػرة  كالتخصصػػػات    المينيػػػة، كمػػػا أثبتػػػت  الدراسػػػة  أف المػػػدربيف   الػػػذيف 

يستخدمكف    التماريفىذه  التجريبية  يبدك أف تأثيرلدييـ أكثر نكضكحان  عمى طالبيـ .

    ( (Di Rosario, 2013       روساريو    دي       دراسة    . 2

ىدفت الدراسةىذه  إلى تحميؿ  القصائد اإل لكتركنية مف خالؿ  ثالثػة أًلنمػاطأمثمػة   عػرضً  
فيالكتابة الكسائط   الرقمية، كضحك  الدراسةىذهت  االختالؼىذا    مف خالؿ  دراسة  مقارنة لثالث  
قصائد لكتركنية،إ كاستخدمت   الدراسة  المنيج الكصفيالتحميمي،     كتككنت  الدراسةعينة  مف ثالث  
قصػػػائد األكلػػػى،رقميػػػة   خيمػػػة" المستشػػػفى   لتػػػكني"  بانسػػػتكنس،   لجكنسػػػكفكالثانيػػػة     نيمسػػػكف   بعنػػػكاف  

فعمتأنا" بإمكانؾىذا المعب قدمتكالثالثة"،بيذا بالغػة الفرنسػية  لريػك  تػاركس  ،كحمػؿ  الباحػث  
القص اإللكتركنيةائد  الثالث  لمعرفة تعامؿكيفية الشعر  مع االحتماالت    التي كشؼ  الكسػيطعنيا   
الرقمي  الجديد كمقارنة طريقػة عػرض  القصػائد الرقميػة الػثالث  مػف خػالؿ  المشػاىدة  كتتبػع حركػة 

النصػػػػكص   ثنػػػػاءأ  العػػػػرض،   ككانػػػػت  أىػػػػـ نتػػػػائج  الدراسػػػػة  محاكلػػػػة:  تكضػػػػيح   االحتمػػػػاالت     المتاحػػػػة 
لمقصػػػيدة مػػػف الؿخػػػ الكسػػػائط   الرقميػػػة، ففػػػي  قصػػػيدة خيمػػػة المستشػػػفى   تفاعمػػػت  كػػػؿ مػػػف الصػػػكرة  
كالنص المخطكط    كالصكت   لفتح حػكار  بػيف المككنػاتىػذه  ممػا، عطػىأ  القصػيدة معنػى يمكػفال  

عطاؤىػػإ  مػػفيػػاهإا خػػالؿ  النسػػخة  الكرقيػػة فػػيمػػاأ، القصػػيدةحالػػة الفرنسػػية  لريػػك  تػػاركس  كػػاففقػػد 
كقصػػيدةزىػػاتمي كاضػػح  لكنيػػانان قتمػػت الشػػعر  حيػػث عػػرضتػػـ  الػػنص الشػػعرم   مػػف خػػالؿ  محػػكريف   

لمقراءة جعؿمما تعقػب كممػات  القصػيدة ممتعػا كمػا فػي دكفلعبػة  ظيػارإ  صػكرأيػة كقػد،ممكنػة
حاكؿ  جكنسػكف    فػي قصػيدتو كمػا ىػك مسػماىا  تحكيػؿ   القصػيدة الرقميػة لػىإ فيػديكلعبػة ممػا غيػر 
مف مفيكـ القصيدة في الرقميالعالـ  .
  (Calvi & Buchanan, 2012 )          وبوشانان      الفي ك       دراسة  . 3

تيػػدؼ  الدراسػػةىػػذه  الستقصػػاء  دكر القصػػيدة الرقميػػة كصػػكرة  لػػألدب  التفػػاعمي  التكليػػدم  
كاستيضػػاح   التصػػميـعمميػػة المبتكػػر  خمػػؼ القصػػيدة الرقميػػة ككػػذلؾ  آليػػات التفاعػػؿ  بػػيف الكاتػػب 
كالقػػػارئ   لمقصػػػيدة، اسػػػتخدمتكقػػػد   الدراسػػػة  المػػػنيج  الكصػػػفي   التحميمػػػي   مػػػف؛ خػػػالؿ  تحميػػػؿ   ليػػػةآ 
التكاصؿ   بيف الكاتب كالقارئ  في ثالث  قصائد تكليدية بناءثـ،رقمية نمػكذجأ   لفيػـ التكاصػؿليػةآ   

بػػػػيف القػػػػارئ   كالكاتػػػػب،  ككانػػػػت  عينػػػػة الدراسػػػػة  مككنػػػػة  مػػػػف ثػػػػالث  قصػػػػائد رقميػػػػة األ كلػػػػى تػػػػدعى  
(Labylogue)،مػػفكيػػتـ خالليػػا  التفاعػػؿ  بػػيفمػػا القػػارئ  كالكاتػػب مػػف خػػالؿ  عػػبالم بالكممػػات  
حداث كا  تغيير في القصػيدة ممػا، يمكػف  أف يعطػي  قصػيدة مجػددة كيتػيح، التفاعػؿ  نيضػانأ مػع بقيػة
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القراء  قصائدكالثانية، كارنرؿتيد)  التػي( ٌتيعػدٌ ككػكدي  تبػرزفيػو مسػاىمة  القػراء  نأمػران  نأساسػيان  بحيػث؛  
يتاح لمقارئ  إعادة تشكيؿ  القصيدة كربمػا دمجيػا  برسػائؿالبريػداإللكترك      نػياألخػرل     بحيػث  يظيػر   
الكػكد،رقـ  قصػائدكالثالثػة ككنساتينشػيف)    فيػي،(  قصػائد يعػادجذابػة تشػغيميا مػرة أخػرل   كتعتمػد، 
عمى تعديؿ القارئ  لمكممات التي يراىا  مناسبة لتكليد قصيدة كيطمؽ  التفاكض)عمييا  بػيف الكاتػب 

كالقػػارئ  كمػػف،(  أىػػـ نتػػائج الدراسػػة  يجػػادإ: نمػػكذجأ   شػػامؿ مػػفيػػتـ خال فيػػـ،لػػو المبتكػػرةالعمميػػة  
لمتكاصؿ   بيفما الكاتب كالقارئ  في القصيدة التفاعمية التكليدية كذلؾبإيجػاد،  الػنص كالبحػث  فػي 
تحػػػدثكمعنػػػاه،  المبتكػػػرةالعمميػػػة  فػػػي المسػػػتكيات   الكسػػػطى؛    حيػػػث التفػػػاكضيػػػتـ   بػػػيفمػػػا القػػػارئ   
كالكاتػب تمثػؿك، الكممػػات  الكاتػبالعميقػة كتمػػؾ الكممػات  الظاىريػة   تمثػػؿ القػارئ  بإعػادة صػػياغتيا 

مرة أخرل،   ٌكييعدٌ النمكذجي  الشامؿ  المبتكرةلمعميمة ننمكذجان  ٌتخمٌكيفيةلفيـنمتقنان القصيدةؽ .

  (Lim et al., 2012 )   ن     وآخري       ليم       دراسة  . 4

ىدفت الدراسةىذه  إلى تصميـ العمؿكتقييـ الفني الرقمي  باسػتخداـ  التكنكلكجيػا  الكاقعيػة 
(AR)التي مفتـ خال عرضليا  قصائد تفاعمية بحيث  يتمكف المشاىد  مف التفاعؿ  مع القصػائد 

الرقمية مف خالؿ  بطاقات  مصممة تتػيح لممسػتخدـ  التفاعػؿ  مػع الكاقػع  العػالـك االفتراضػي    فػي آف 
كاحد، بدمجا لقصيدة التفاعمية مع نظػاـ (AR)رأمكتقيػيـ جميػكر  المسػتخدميف،   اسػتخدمتكقػد   
الدراسة  المنيج التجريبي،   كتككنت  الدراسةعينة  مف شخص162  مفنان زائرم  معرض  شفرة العقػؿ 
لعػػرض   األعمػػاؿ    كانػػتكقػػد،الفنيػػة مػػفالعينػػةغالبيػػة الطػػالب   أمػػا، فكانػػتالبقيػػة مجمكعػػة   مػػف 
البركف سػػكراتي  كالصػػػحفييف   نػػاثإ97) ذكػػػكر65ك  كاسػػتخدمت،(   الدراسػػػة  االسػػتبانة،  كالمشػػػاىدة،  

ككافكالمقابمة مف أىـ نتائج الدراسػ  العمػؿ:ة  الفنػي باسػتخداـ  تكنكلكجيػا  (AR)المصػمـ فػي ىػذا
البحػث  متقبػؿ لػػدل الجميػكر   قابػؿك لالسػػتخداـ   كيسػيؿ  التفاعػػؿ  معػو، لقػي العمػػؿ  الفنػي باسػػتخداـ  

تكنكلكجيا  (AR)استحساف    الدراسة،عينة  القصائد التفاعمية المعركضة  باستخداـ  AR))،مشكقة  
المعرضقدـ  الففلمتعمـجيدةبيئة التصميـك لألعماؿ   التفاعمية .
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  :                      عمى دراسات المحور األول        التعميق 
   :        الدراسة       أىداف  . 1

ىدفت الدراسات   السابقة إلى التعرؼ  عمى فاعمية اسػتخداـ  القصػيدةالبصػريةكالفنػكفالحػرة        
لتحسيفالذكاءالعاطفيفيدراسةمكريز)          كمعرفةدكرالقصػيدةالرقميػةكصػكرة،(ـ2014      

لػػألدبالتفػػاع   ميالتكليػػدمكاستيضػػاحعمميػػةالتصػػميـالمبتكػػرخمػػؼال             قصػػيدةالرقميػػةمثػػؿ   
دراسػػػػػةكػػػػػالفيك     بكشػػػػػاناف)   ،كمػػػػػاىػػػػػدفتبعػػػػػضالدراسػػػػػا(ـ2012       تإلػػػػػىتحميػػػػػؿالقصػػػػػائد      

اإل لكتركنية كمنيادراسة،  دم ركساريك)   كتـتحميميافيضػكءثالثػةأنمػاط،(2013       لعػرض   
الكتابػػةفػػيالكسػػائطالرقميػػة     بينمػػاىػػدفتدر،    اسػػة (إلػػىتصػػميـكتقيػػيـالعمػػؿـ2012لػػيـ)     

الفنيالرقميباستخداـالتكنكلكجياالك        اقعيةمفخػالؿعػرضقصػائدتفاعميػة         كبالنسػبةإلػى،  
الدراسة  الحالية اتفقتفقد مع الدراسات   السابقة في استخداميالمقصائدالرقميةالتفاعمية     . 

   :        الدراسة      منيج  . 2

اتبعت بعض الدراسات   السابقة المنيج التجريبي   مثؿ دراسةمكريز)    كدراسػة،(ـ2014  كػكنج  
بينمػػػػػػػااتبػػػػػػػعالػػػػػػػبعضاآل(،ـ2012)لػػػػػػػيـ      خػػػػػػػر المػػػػػػػنيجالكصػػػػػػػفي     التحميمػػػػػػػيمثػػػػػػػؿدراسػػػػػػػة       
دم ركساريك   كدراسة،ـ(2013)  كالفيك  بكشاناف   (كأمػاـ2012)  الدراسػة  الحاليػة اتفقػتفقػد 
مع معظـ الدراسات   السابقة في اتباعيا لممنيج التجريبي   ككذلؾلمم نيج الكصفيالتحميمي     . 

   :        الدراسة      عينة  . 3

ركزت  دراسة  مكريز)  (عمىاستخدامياعينةمككنةمفالطمبةالجامعييفكالخريجيفـ2014               
لممتحقػػيفبػػدركساإلدارةكالتسػػكيؽ،كا           اسػػتخدمتدراسػػة     زائػػرممعػػرضشػػفرة(ـ2012لػػيـ)       

العقؿ مف)األستاذالدكتكر،كالصحفييف(نانكعدد        كعينػةليػا بينمػااسػت،  خدمتكػؿمػفدراسػة       
ركساريك   كالفيك،(ـ2013)  بكشاناف)   (مجمكعةمفالقصائدالرقـ2012     ميةالتفاعميةعينػة  

ليالتحميميا ،كبالنسبةل  مدراسة  الحالية اتفقتفقد مع بعض الدراسات   السػابقة فػي اسػتخداميا  
نلمجمكعػػةمػػفالقصػػائدلتحميميػػاكتصػػميميارقميػػانتفاعميػػان ن           كاختمفػػ، تمػػع  الػػبعضاآل  خػػرمػػف   

الدراساتفياستخدامياعينةمفطمبة         المرحمة األساسية   اإلعدادية)العميا  .)
  :       الدراسة       أدوات  . 4

اسػػتخدمتالدراسػػات      السػػابقةمجمكعػػةمػػفاألدكاتالمتنكعػػة،فقػػداسػػتخدمتدراسػػة                مػػكريز  
(المشاىدةكالحكارأثناء2014)      جراءإ التجػاربكاختبػارلمػذكارالعػاطفي          ،بينمػااسػتخدمت    
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درا سػػػةلػػػػيـ) المشػػػػاىدةلمقصػػػائد(،ـ2012   التفاعميػػػػةكاالسػػػػتبانةكالمقابمػػػة       بينمػػػػا، اسػػػػتخدمت   
دراسػػػػة  دم ركسػػػػاريك   كدراسػػػػةكػػػػالفيك،(ـ2013)     بكشػػػػاناف)   (أداةتحميػػػػؿالمحتػػػػكمـ2012       

لمجمكعةم  فالقصائداإل  لكتركنيةالتفاعمية  كبالنسبة، لمدراسة  الحالية تتفؽفإنيا مػع دراسػة  
مكريز  (فيـ2014) األداة المستخدمة  كالتي تمثمت في االختبار   .

   :        الدراسة       نتائج  . 5

أجمعت  نتائج الدراسات   السابقة عمى فاعمية القصائدالرقميػةالتفاعميػة   كمنيػادراسػةمػكريز،      
(التػػػػـ2014) أثبتػػػػي تقػػػػدرةالقصػػػػائدالتفاعميػػػػةعمػػػػىإ        كسػػػػابالميػػػػاراتالمينيػػػػةكتحسػػػػيف          

مسػػتكلالػػذكاءالعػػاطف     كدراسػػة،ي  أظيػػرتأفالقصػػائدالتفاعميػػةالمقدمػػةي(التػػـ2012لػػيـ)        
مػػفخػػالؿالتكنكلكجيػػاالرقميػػة)       AR)مشػػكقة  كتشػػعرالمسػػتخدـبالثقػػة،    كبيػػر، كمػػاليػػادكره  ه   

فػػيتقػػديـبيئػػةجديػػدةلػػتعم  ـالفػػفكتصػػػميـاألعمػػاؿالتفاعميػػة        ،بينمػػاأظيػػرتنتػػائج      دراسػػػة  
دم ركساريك   االحتماالتالمتاحةلمقصائد،ـ(2013)      متاحةمفخالؿالكسائطالرقميةال         ،

ككضحت   كيفيةالتفاعؿ  ،كدراسةكالفيك     بكشاناف   أكجدت(ـ2012)  نمكذج  نشامالننان فيػويػتـ
فيػـالعمميػةالمبتكػرةلمتفاعػػؿبػيفالقػا      رئكالكاتػبفػػيالقصػائدالتفاعميػة      دراؾأف، كا     العمميػػة 

المبتكرةتحدثفيالمستكياتالكسطىكتتـبالتفاكضبيفالقار                ئكالكاتب  .
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 المحور الثاني:
 :ىالت النصوص الشعرية حفظيا واستبقاءالدراسات التي تناو 

  (2014             دراسة سممان )  . 1

ىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػةإلػػػى     معرفػػػةأثػػػراسػػػتعماؿالرسػػػكـالتعميميػػػةفػػػيحفػػػظالنصػػػكص                 
الشػػػػعريةكاالحتفػػػػاظبيػػػػالػػػػ         دل تالميػػػػذالصػػػػؼالخػػػػامساالبتػػػػدائي         حيػػػػثاتبػػػػعالباحػػػػثالمػػػػن؛       يج 

التجريبيكتمثؿمجتمعالدراسةفيالمدارساالبتدائيةلمبنيففيقضاءالمقداديةالتاب                عةلممديرية 
العامػػػةلتربيػػػةديػػػالي     ،كتككنػػػتعينػػػةالدراسػػػةمػػػف)         70 تمميػػػذانمػػػفمدرسػػػةالغػػػافقياالبتدائيػػػة(        ن ؛

تمميذانمجمكعةتجريبيةتدرسبكاسطةالرسكـالتعميمية،ك(31)            مجمكعةضػابطةنتمميذان30))ن    
تػػدرسبالطريقػػةالتقميديػػة،    كاسػػتخدـالباحػػثاختبػػارحفػػظالنصػػكصالشػػعرية،كاختبػػاراالحتفػػاظ                   

بالنصكصالشعريةكأداةلدراسػتو،كأكػدتنتػائجالدراسػةعمػىكجػك                  دفػركؽذاتداللػةإ    حصػائية 
بيفمتكسطدرجاتالحفظكاالحتفاظلمجمكعتيالبحثلصالحالمجمكعةالتجريبيػةالتػي                        تػدرس  

النصكصالشعريةبكاسطةالرسكـالتعميمية          . 
   ( 2014               دراسة العبيدي )  . 2

ىدفتىذهالدراسةإلىمعرفةطريقة        اإلشاراتالمقترحة     كحفظلتعميـ التالمذة لمنصكص   
الشػػعرية  كاعتمػػد،  الباحػػث  مػػنيج البحػػث  الكصػػفي   التحميمػػي  ككنػػو؛ األقػػرب   إلػػى إجػػراءاتالبحػػث     ،  
كتمثمػػت البحػػثعينػػة  الحػػالي  بخ مسػػة مػػف تالمػػذة  المرحمػػة االبتدائيػػة لمصػػؼالخػػامس    كالسػػادس  

االبتدائي،  ٌدرٌذإ الباحثس  ثالث فيمنيـة الصؼ  الخامس  فيالسنة  األ كلى درسٌثـٌ،  فػي السػنة 
الثانيةتمميذيف في الصؼ  السادس،كتمثمتأدكاتالدراسػةفػيقصػائدشػعريةممحنػةألناشػيد               أك 

وأغافو  مف التراث  الفمكمكرم  مع تزك المتعمميفيد باإلشارات    ككانتأىـالنتائج:،   فاعميػة الطريقػة  
المقترحة كتفاعؿ  التالمذة ميؿمعيا، المتعمميف بيػذه األعمػار    إلػى األلحػاف   كتفػاعميـ مػع أسػمكب   
الترجيع  في القراءة،لقانكف   التكرار  ثرأ كبيرفي  كالحفظالتعمـ  . 

  (2014 )         الخزرجي       دراسة  . 3

ىػػػدفت الدراسػػػةىػػػذه  إلػػػى معر أثػػػرفػػػة  اسػػػتراتيجية   التسػػػاؤؿ   الػػػذاتي فػػػي تحصػػػيؿ   طالبػػػات  
الصػػؼ  الرابػػع  األدبػػي  فػػػي األدبمػػادة  كالنصػػكص   كاالحتفػػاظ   ؛حيػػثبػػػو  اتبعػػت  الباحثػػة المػػػنيج  
التجريبي   اختارتك   مفالعينة ثانكية عائشة لمبنات كثانكية العركة الكثقي  بمحافظة  ديالى بالعراؽ  ،

بمغػػتك  بكاقػػعطالبػػة67العينػػة  لممجمكعػػةةطالبػػ34   التجريبيػػة  العػػركة)  الػػكثقى  تػػدرس(  بالتسػػاؤؿ   
الػذاتي مجمكعػة33ك،   ضػابطة ثانكيػة) عائشػة تػدرس(  بالطريقػة  كتمثمػتالتقميديػة، الدراسػػةأداة  
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فػػػي اختبػػػار   قبمػػػي بعػػػدم  ككانػػػت  أىػػػـ النتػػػائج  كجػػػكد:  فػػػركؽ  ذات داللػػػة حصػػػائيةإ عنػػػد مسػػػتكل   
(a≤0.05)بػػيف متكسػػط   درجػػات   طالبػػات المجمكعػػة   التجريبيػػة  الالتػػي  درسػػف   األدب  كالنصػػكص   

باسػػػتعماؿ  اسػػػتراتيجية   التسػػػاؤؿ   الػػػػذاتي  كمتكسػػػط   درجػػػات   طالبػػػػات  المجمكعػػػة   الضػػػابطة  لصػػػػالح  
طالبػػػات  المجمكعػػػة   التجريبيػػػة   تكجػػػد،  فػػػركؽ  ذات داللػػػة حصػػػائيةإ عنػػػد مسػػػتكل   (a≤0.05)بػػػيف 
متكسػػط   درجػػات   طالبػػات المجمكعػػة   كمتكسػػط   درجػػات   طالبػػات المجمكعػػة   الضػػابطة  فػػي اختبػػار  
االحتفاظ   لصالحالمجمكعة    التجريبية  . 

  (2013 )        السعدي       دراسة  . 4

ىػػدفت الدراسػػةىػػذه  إلػػى معرفػػة فاعميػػة اسػػتراتيجية   المتمػػايزالتعمػػيـ  فػػي تحصػػيؿ   طػػالب  
الصؼ  الرابع  األدبي  فػي األدبمػادة  كالنصػكص   كاختػار  الباحػث  المػنيج  التجريبػي   لدراسػتو،  كمػا 

ختػػارا قصػػديةعينػػة مػػف الكجييػػةعداديػػةإ  بمحػػافظ  ديػػالى بػػالعراؽ  عبػػارة عػػف صػػفيف مجمكعػػة،   
تجريبية  يبمغ عددىا يدرسكفنانطالب31نانطالب61   باستراتيجية   المتمػايزالتعمػيـ  كمجمكعػة،   ضػابطة 

يبمغ عػددىا يدرسػكفنانطالبػ29    بالطريقػة  كتمثمػت،التقميديػة الدراسػةأداة  فػي اختبػار  قبمػي بعػدم،  
ككانػػػت  أىػػػـ النتػػػائج  كجػػػكد:  فػػػكؽ  ذات داللػػػة حصػػػائيةإ عنػػػد مسػػػتكل   (a≤0.05)بػػػيف متكسػػػط   
درجػػػػات   طػػػػالب  المجمكعػػػػة   التجريبيػػػػة   كمتكسػػػػط   طػػػػالب  المجمكعػػػػة   الضػػػػابطة  لمصػػػػمحة  طػػػػالب  

المجمكعة  التجريبية  الذيف درسكا  األدب  كالنصكص   باستراتيجية   المتمايزالتعميـ . 
  (2013 )         الزىيري       دراسة  . 5

ىدفت الدراسةىذه  إلىمعرفة  فاعمية استرات  يجيتيف  النشطلمتعمـ  في التحصيؿ   كاالحتفػاظ   
لدل طالب  المرحمة اإل فػيعداديػة األدبمػادة  كالنصػكص   كاعتمػدت،   الدراسػة  المػنيج  التجريبػي   ،

كاختار  الباحث  قصيدةعينة مف ديالىعداديةإ لمبنيف كاختيرت،   الشعب  نعشكائيانلمعينة  حيث بمغ 
عػػػددىا بكاقػػػعنانطالبػػػ82   مجمكعػػػةنانطالبػػػ28   تجريب  أكلػػػىيػػػة  تػػػدرس)  باسػػػتراتيجية   فكػػػر  شػػػارؾ-  -
زاكج طالبػػػػ27ك( مجمكعػػػػةنان   تجريبيػػػػة   ثانيػػػػة تػػػػدرس)  باسػػػػتراتيجية   المناقشػػػػة النشػػػػطة  كمجمكعػػػػة،(   

ضػػػابطة بكاقػػػع   طالبػػػ27 تػػػدرسنان  بالطريقػػػة   التقميديػػػة، كاختػػػار   الباحػػػث  االختبػػػار    التحصػػػيمي   أداة
لدراسػػػتو،  كتمثمػػػت نتػػػائج  الدراسػػػة  فػػػي كجػػػكد  فػػػركؽ  ذات داللػػػة حصػػػائيةإ بػػػيف طػػػالب  المجمكعػػػة   
التجريبيػػػة  األكلػػػى   كطػػػالب   المجمكعػػػة   التجريبيػػػة  لصػػػالحالثانيػػػة  المجمكعػػػة   التجريبيػػػة  األكلػػػى   فػػػي 
االختبػػػار،    تكجػػػد  فػػػركؽ  ذات داللػػػة حصػػػائيةإ بػػػيف طػػػالب  المجمكعػػػة   التجريبيػػػة   األكلػػػى   كطػػػالب   
المجمكعػػػة   الضػػػابطة  لصػػػالح  طػػػالب  المجمكعػػػة   التجريبيػػػة  األكلػػػى   فػػػي اختبػػػار  تحصػػػيؿ،ال   ىنػػػاؾ 
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فركؽ  ذات داللػة حصػائيةإ بػيف طػالب  المجمكعػة   التجريبيػة  كطػالبالثانيػة   المجمكعػة   الضػابطة  
لصالح  المجمكعة  التجريبيػة  فػيالثانيػة اختبػار  التحصػيؿ،   ىنػاؾ فػركؽ  ذات داللػة حصػائيةإ بػيف 
طالب  المجكعػة   التجريبيػة  األكلػى   كطػالب   المجمكعػة   التجريبيػة  لصػالحالثانيػة  المجمكعػة   األكلػى   
فػػي درجػػات   االحتفػػاظ،   ىنػػاؾ فػػركؽ  ذات داللػػة حصػػائيةإ بػػيف طػػالب  المجكعػػة   التجريبيػػة  األكلػػى   

كطػالب   المجمكعػػة   الضػابطة  لصػػالح  المجمكعػػة   األكلػى   فػػي درجػػات  االحتفػاظ،   ىنػػاؾ فػػركؽ  ذات 
داللػػػة حصػػػائيةإ بػػػيف طػػػالب  المجكعػػػة   التجريبيػػػة   الثانيػػػة كطػػػالب   المجمكعػػػة   الضػػػابطة  لصػػػالح  

المجمكعة  جريبيةالت فيالثانية درجات  االحتفاظ   . 

  (2012               دراسة الفيومي )  . 6

ىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػةإلػػػىاستقصػػػاءأثػػػراسػػػتخداـاسػػػتراتيجيةالتمثيػػػؿالػػػدراميالتعميميػػػة                
لمنصػػػكصالشػػػعريةعمػػػىاالسػػػتيعابالقرائػػػيلطمبػػػةالمرحمػػػةاألساسػػػيةالعميػػػافػػػيككالػػػةالغػػػكث                       

بػػاألردفمقارنػػةبالطريقػػةاالعتياديػػة        كاعتمػػ،  لباحػػثفػػيدراسػػتوالمػػنيجالتجريبػػيدا          ،كقػػدتككنػػت   
عينػػةالدراسػػةمػػف)    1021   (طالبػػانكطالبػػةمػػفصػػفكؼالمرحمػػةاألساسػػيةالعميػػا           ن ،مػػكزعيفعمػػى     

شػػعببطريقػػةعشػػكائية      حيػػثتككنػػتالمجمكعػػةالتجريبيػػةمػػف)،          (طالػػبكطالبػػةيدرسػػك506       ف
بطريقةالتمثيؿالدراميكضابطةتككنتمف)           ن(طالبان515 كط البةيدرسكفبالطريقػةاالعتياديػة       ،

كقػػػػدأظيػػػػ   رتالنتػػػػائجكجػػػػكدفػػػػركؽذاتداللػػػػة            حصػػػػائيةعنػػػػدإ   مسػػػػتكل   (α≤0.05)بػػػػيف طمبػػػػة 
المجمكعػػػاتعمػػػىاالسػػػتيعابالقرائػػػيلصػػػالحالمجمكعػػػاتالتجريبيػػػةيعػػػزللفاعميػػػةاسػػػتراتيجية                             

التمثيػػؿالػػد رامي ،كعػػدـكجػػ    كدفػػركؽذاتداللػػة    حصػػائيةتعػػزلإ   لمتغيػػرالجػػ  نسأكالتفاعػػؿبػػيف     
متغيرمالجنسكطريقةالتدريس         .

   ( 2012 )       عموان       دراسة  . 7

ىدفت الدراسةىذه  إلىمعرفةأثر   تكظيؼ   الدراما عمىالتعميمية التحصيؿ   كاالحتفاظ   بػو
في تدريس  النصكص   األدبية لدل تالمذة الصؼ  الرابػع  األساسػي،    كاسػتخدـ  الباحػث  المػنيج  شػبو

التجريبػػي   لمناسػػػبتو لمدراسػػػة  الحاليػػػة، حيػػػث تمثػػػؿ المجتمػػػع   األصػػػمي   لمدراسػػػة  فػػػي طػػػالب  الصػػػؼ  
الرابع  األساسػي    فػي المػدارس   التابعػة لككالػة الغػكث   الدكليػة فػي محافظػة  خػانيكنس  لمعػاـ الدراسػي   

كالبػػػالغ(2011-2012)  عػػػددىـ تمميػػػذ(2442) اختيػػػاركتػػػـ،نان   عينػػػة قصػػػدية مػػػف مػػػدارس  
محافظػػػة  خػػػانيكنس  كىػػػي  عبػػػارة  عػػػف نشخصػػػان160  مػػػفطالبػػػة80) مدرسػػػة  األمػػػؿ   اإل عداديػػػة )

مفنطالبان80)ك مدرسة ذككر خانيكنس  االبتدائيػة ،كتػـ(د اختيػار  الفصػكؿ   بطريقػة  عنقكديػة مػف 
المػػػدارس،   كاسػػػتخدـ  الباحػػػث  االختبػػػار    التحصػػػيمي   فػػػي النصػػػكص   األدبيػػػة  الممسػػػرحة  مػػػف إعػػػداد 
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الباحث  لمدراسةكأداة  الحالية، كتكصمت   الدراسة  الحالية لىإ النتائجىـأ تكجد:التالية فػركؽ  ذات 
داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػطات    درجػػات   الػػذككر فػػي المجمكعػػة   التجريبيػػة  كالضػػابطة  تعػػزل   إلػػى 

تكظيؼ   الدراما في التحصيؿ   لصالح  المجمكعة  التجريبيػة،  تكجػد  فػركؽ  ذات داللػة إحصػائية  بػيف 
متكسػػػطات    درجػػػات   اإل نػػػاث فػػػي المجمكعػػػة   التجريبيػػػة  كالضػػػابطة  تعػػػزل   لػػػىإ تكظيػػػؼ   الػػػدراما فػػػي 
التحصيؿ   لصالح  المجمكعة  التجريبية،  تكجػد  فػركؽ  ذات داللػة إحصػائية  بػيف متكسػطات    درجػات  
التالمػػػذة  فػػػي المجمكعػػػة   التجريبيػػػة  كالضػػػابطة  تعػػػزل   إلػػػى تكظيػػػؼ   الػػػدراما فػػػي التحصػػػيؿ   لصػػػالح  
المجمكعة  التجريبية،  كجكدعدـ فػركؽ  ذات داللػة إحصػائية  بػيف متكسػطات    درجػات  التالمػ  فػيذة 
المجمكعة  التجريبية  في) االختبار   التحصيمي   البعدم كالتتبعي .) 

   ( 2011 )            والعذاري             الزاممي         دراسة  . 8

ىدفت الدراسةىذه  إلى معرفةأ ثر أسمكب   فيرنالد فػي حفػظ النصػكص   األدبيػة كاسػتبقائيا 
تالميػػذعنػػد الصػػؼ  الخػػامس  االبتػػدائي،  حيػػث اتبػػع الباحػػث  المػػنيج  التجريبػػي،   كاقتصػػر  مجتمػػع   

الدراسػػػػػة  عمػػػػػى  المػػػػػدارس   االبتدائيػػػػػة  النياريػػػػػة التابعػػػػػة لمػػػػػديريات   محافظػػػػػة  بغػػػػػداد لمعػػػػػاـ الدراسػػػػػي   
اختػػػاركقػػػد،(ـ2011-2010)  الباحػػػث  نقصػػػديان مدرسػػػة  النجػػػاةسػػػفينة االبتدائيػػػة لمبنػػػيف، التابعػػػة 

لمديريػػة بغػػداد الرصػػافة،  كبطريقػػة  السػػحب   العشػػكائي   اختيػػرت   شػػعبتاف مثمػػت حػػداىماإ المجمكعػػة   
التجري  كعددىابية ىطيب ؽىنتمميذان،(31) أسمكبي    فيرنالػد عمييػا، كمثمػت األخػرل    المجمكعػة   الضػابطة  
عددىا دير سيكانتمميذان(29) ي   عمىي كفػؽ الطريقػة  كلغػرض،التقميديػة   اختبػار  حفػظ النصػكص   األدبيػة 

كاستبقائيا تالميذعند مجمكعتي   البحث  في المكضكعات    التي دىر سىيا ى   الباحثى  بنفسو، أعد در نكسان 
بأسمكب   فيرنالد كاختباريف   مكضكعييف    الحفظ)  كاالستبقاء  ككانت( أىػـ نتػائج البحػث  تػنص عمػى 
كجػػكد  فػػرؽ  ذم داللػػة إحصػػائية  بػػيف متكسػػط   درجػػات  حفػػظ) كاسػػتبقاء، تالميػػذ( مجمػػكعتي    البحػػث  

كلمصػػمحة  تالميػػذ المجمكعػػة   التجريبيػػة  الػػذيف درسػػكا   النصػػكص   األدبٌيػػة ٌ المحفكظػػات)    فػػي( مػػادة
القراء  العربيةة لمصؼ  الخامس  ٌاالبتدائيٌ  بأسمكب   فيرنالد . 
  (2011 )         العميري       دراسة  . 9

ىدفت الدراسةىذه  إلى معرفة أثػر تكظيػؼ   المعجػـ العربػي  فػي تحصػيؿ   طالبػات الصػؼ  
الخػػػامس  العممػػػي  فػػػي مػػػادتي األدب  كالنصػػػكص   كاألداء التعبيػػػرم،  حيػػػث  اتبعػػػت  الباحثػػػة  المػػػنيج  
التجريبػػػي    اختػػػارتك    عينػػػة مككنػػػة مػػػف طالبػػػة59 مػػػف طالبػػػات  الصػػػؼ  الخػػػامس  العممػػػي  بصػػػكرة  
قصػػػػدية مػػػػف ثانكيػػػػة  التحريػػػػر   لمبنػػػػات  لمعػػػػاـ كقسػػػػمت،(ـ2010-2011)  العينػػػػة عشػػػػكائيا  إلػػػػى  

مجمػػػكعتيف    حػػػداىماإ تجريبيػػػة  ضػػػمت طالبػػػة29) درسػػػف(   األدب  كالنصػػػكص   بتكظيػػػؼ   المعجػػػـ 
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العربي  مختار  الصحاح،   كمجمكعة  ضابطة ضمت درسػف(طالبػة30)   األدب  بالطر  التقميديػة،يقػة
كتمثمػػػػت  الدراسػػػػةأداة  فػػػػي اختبػػػػار   تحصػػػػيمي   قبمػػػػي  بعػػػػدم  لمػػػػادة األدب  كالنصػػػػكص،   اختبػػػػارات    
متسمسػػػمة  فػػػي األداءمػػػادة التعبيػػػرم  كتمثمػػػت، أىػػػـ نتػػػائج الدراسػػػة  فػػػي تفػػػكؽ:   طالبػػػات المجمكعػػػة   
التجريبية  عمى المجمكعة  الضابطة،  تكظيؼ   المعجـ العربي  مختار)  الصحاح   في( تدريس  األدب  

كالنصكص   كاألداء التعبيػرم  أدل إلػى الثػركةزيػادة المغكيػة لمطالبػات،  اسػتعماؿ  المعجػـ أسػيـ فػي 
تحبيػػب  الطالبػػات  بمػػادة األدب  كالنصػػكص،   تكظيػػؼ   المعجػػـ أثػػرلػػو فػػي رفػػع الطالبػػاتكفايػػة  فػػي 
األداء التعبيرم  . 

   ( 2004 )      زقوت       دراسة  .  10

ىػػػدفت الدراسػػػةىػػػذه  إلػػػى تحديػػػد صػػػعكبات  حفػػػظ  النصػػػكص   األدبيػػػ لػػػدلة الصػػػؼطمبػػػة  
التاسع  في محافظة  غزة، اعتمدكقد الباحث  في دراستو  عمى المنيج الكصفي   التحميمي،  كاشتممت  
عينػػػة الدراسػػػة  عمػػػى مػػػف(436) الطمبػػػة  المسػػػجميف   لمعػػػاـ الدراسػػػي   كالبػػػالغ،(ـ2003-2004)  
عددىـ كطالبةنطالبان(3892) كىك يشػكؿمػا  مػف%(12) مجتمػع   الدراسػة  نبػان،طال(219)مػنيـ

ككػػػذلؾطالبػػػة،(217)ك  عمػػػى نمعممػػػان(52) كمعممػػػة، مجمػػػكعىػػػـ   معممػػػي  المغػػػة العربيػػػة لمصػػػؼ  
التاسع  في المدارس  لككالةالتابعة الغكث  في محافظة  غزة، أعػدكقد الباحػث  أداتػيف لمدراسػة  ىمػا 
عبػػارة عػػف اسػػتبانتيف  األكلػػى   خاصػػة كذلػػؾ،بػػالمعمـ لمتعػػرؼ   عمػػى أىػػـ الصػػعكبات   التػػي يكاجييػػا   
حفظعندالميذالت النصكص   األدبية المقػررة مػف كجيػة نظػر  المعممػيف،  خاصػةكالثانيػة بالتالميػذ 
مػػف أجػػؿ  التعػػرؼ   عمػػى صػػعكبات  حفػػظ النصػػكص   األدبيػػة المقػػررة مػػف كجيػػة نظػػرىـ،  كأكضػػحت    

نتػػائج الدراسػػػة  كجػػػكد  صػػػعكبات  فػػػي حفػػػظ النصػػػكص   األدبيػػػة لػػػدل الطمبػػػة مػػػف خػػػالؿ  االسػػػتبانة  
الخاصػػة  كبالطابػػػالمعمـ لػػػب كاحتمػػػت،  الصػػػعكبات   التػػػي ترجػػػع   إلػػػى المرتبػػػةالتمميػػػذ األكلػػػى   بنسػػػبة 

كمػػا،%(71.259) بينػػت النتػػائج كجػػكدعػػدـ  فػػركؽ  ذات داللػػة إحصػػائية  تعػػزل   لمتغيػػر مؤىػػؿ   
دبمػػكـ)المعمػػـ بكػػالكريكس،    أك( لمتغيػػر سػػنكات  خبػػرة بينمػػاالمعمػػـ، دلػػت عمػػى كجػػكد  فػػركؽ  ذات 
داللػػة إحصػػائية  فػػي صػػعكبات  حفػػظ النصػػ كص األدبيػػة تعػػزل   لمتغيػػر جػػنس الطػػالب   فػػي بعػػدم  

الصعكبات   التي ترجع  إلى النص األدبي  كالصعكبات   التػي ترجػع  إلػى كانػتكقػدالتمميػذ، الفػركؽ  
لصالح  التالميذ الذككر . 
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    (  2002               دراسة الزبيدي )  .  11

تيدؼىذهالدراسةإلىمعرفةأثراستخداـطريقتيالتجزئةكالمحكالتدريجيفيتحفػيظ                       
النص كصالشعري   ةلتالمذةالصؼالخامساالبتدائي       كلتحقيؽىذااليدؼاخت،     ار الباحث  المنيج 

التجريبػػيذمالضػػبطالجزئػػي،         كاتخػػذمػػف   المػػدارساالبتدائيػػةفػػيمركػػز       محافظػػةديػػالي   مجتمعػػ  نان
لدراسػػتو  ،ككانػػتعينػػة   الدراسػػةمككنػػةمػػف)     تمميػػذانكتمميػػذة(كبطريقػػةعشػػكائيةأخػػذتمػػف124           ن

مدرستيشف   تةاالرتقاءاالبتدائيةالمختمطة     ،ككانػتعي   نتػوعبػارةعػفمجمكعػةتجريبيػةأكلػى           يػتـ
تحفػػػػيظيـالنصػػػػكصالشػػػػعريةبطريقػػػػةالتجزئػػػػةكىػػػػـ)               تمميػػػػذةكتمميػػػػذةمػػػػفمدرسػػػػةشػػػػفتة(62        

كمجمكعةتجريبيةثانيةيتـتحفيظيـالنصكصالشعريةبطريقةالتجزئةكىـ)                تمميذانكتمميذة62 ن
مػػفمدرسػػػةاالر     تقػػاء(كاختػػػارالباحػػثاختبػػػارانكػػأداةلدراسػػػتو   ن       نػػتالنتػػػائجكجػػكدفػػػركؽذاتكبي،        

داللةإ حصائيةبيفمتكسطحفظتالمػذةالمجمكعػةالتجريبيػةاألكلػيكمتكسػطتالمػذةالمجمكعػة                          
ككػػافالفػػرؽلصػػالحالمجمكعػػةالتجريبيػػةاألكلػػيكالتػػيتػػـتحفيظيػػاالنصػػكصالشػػعرية،الثانيػػة                       

بطريقة)المحكم    فالجزء  .) 

                                   التعميق عمى دراسات المحور الثاني :
   :              أىداف الدراسة  . 1

ىػػػدفتجميػػػعالدراسػػػاتالسػػػابقةالتعػػػرؼ           إلػػػى فاعميػػػةاسػػػتخداـالعديػػػدمػػػفاالسػػػػتراتيجيات            
كالطػػرؽكاألسػػاليبفػػيحفػػظالنصػػكصالشػػعريةكاسػػتبقائياكاالرتقػػاء                   بالتحصػػيؿفػػيمػػادة     

األدبكالنصػػػػكص      مثػػػػؿاسػػػػتراتيجية"الرسػػػػكـ،        التعميميػػػػة" فػػػػيدراسػػػػةسػػػػمماف     ـ(2014)
كاستراتيجية"التساؤؿالذاتي"فيدراسةالخزرجي)             (،كطريقة"ـ2014   اإل شاراتالمفتكحػة    

"فػػػػػيدراسػػػػػةالعبيػػػػػدم)      كاسػػػػػتراتيجية"التعمػػػػػيـالمتمػػػػػايز"فػػػػػيدراسػػػػػةالسػػػػػعدم،(ـ2014            
،كاسػتراتيجيتيالػػتعمـالنشػػط"فكػرـ((2013         شػػارؾ-  زاكج،- المناقشػػ ةالنشػطة"فػػيدراسػػة     
الزىيرم)   كاستراتيجية"الدراماالتعميمية"فيدراسةالفيػكمي،)ـ2013         كدراسػةـ(،(2012  
عمػػػػػػػػػػكاف)   ،ك"أسػػػػػػػػػػمكبفرينالػػػػػػػػػػد"فػػػػػػػػػػيدراسػػػػػػػػػػةالزاممػػػػػػػػػػيكالعػػػػػػػػػػذارم))ـ2012                 (،ـ2011

المعجـالمغكمفيدراسةالعميرم)        كتحديػد"صػعكباتحفػظالنصػكصاألدبيػة"(،ـ2011          
فػػػيدراسػػػ   ةزقػػػكت)   (،كاسػػػتراتيجيةالتجزئػػػةكالمحػػػكالتػػػدريجيفػػػيدراسػػػةالزبـ2004                  يػػػدم 
كبالنسػػػبةإلػػػىالدراسػػػةالحاليػػػةفقػػػداتفقػػػتمػػػعالدراسػػػاتالسػػػابقةفػػػيمعالجتيػػػاـ((2002                   

لمنصكصالشعرية     . 
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   :             منيج الدراسة  . 2

اتبعػػػتمعظػػػـالدراسػػػاتالسػػػابقة       المػػػنيجالتجريبػػػيمثػػػؿدراسػػػةسػػػمماف)            كدراسػػػة،ـ(2014  
لخزرجػػػػػي)ا    (،كدراسػػػػػةالعبيػػػػػدم)ـ2014     (،كدراسػػػػػةالسػػػػػعدم)ـ2014     كدراسػػػػػة،)ـ2013  

الزىيرم)   ،دراسةالفيكمي))ـ2013    ،كدراسةالزامميكالعذارم))ـ2012        (،كدراسةـ2011   
العميرم)  (،كاتبعتـ2011  دراسةالزبيػدمالمػنيجالتجريبػيذا         الضػبطالجزئػي)     ،)ـ2002

كاتبعتدراسةعمػكاف)      لمػنيجشػبوالتجريبػياـ(2012      ،بينمػااتبعػتدراسػةزقػكت        ـ((2004
المػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي       ،كأمػػاالدراسػػةالحاليػػةفقػػداتفقػػتمػػعمعظػػـالدراسػػاتالسػػابقةفػػي              

اتباعيالممنيجالكصفيالتحميميككذلؾلممنيجالتجريبي             . 

   :             عينة الدراسة  . 3

ركزتعينةالدراسةفػيمعظػـالدراسػاتالسػابقةفػياسػتخدام              ياعمػىطمبػةالمػدارس      حيػث، 
استخدمتدراساتطمبةالمرحمةاالبتدائيةمثؿدراسة            مثؿدراسةسمماف     كدراسة،)ـ2014)  

العبيػػدم) كدراسػػةالزبيػػدم)،(ـ2014    ،كدراسػػةعمػػكافـ(2002      ،كدراسػػةالزاممػػي(ـ2012)     
كالعػػذارم)   (،كدراسػػةالسػػعدم)ـ2011     كدراسػػةالعميػػرم)،)ـ2013    كاسػػتخدمت(،ـ2011   
دراسػػػات   خػػػرأ طمبػػػةالمرل  حمػػػةاإلعداديػػػةمثػػػؿدراسػػػةالزىيػػػرم           كدراسػػػةالفيػػػكميـ(،2013)     

دراسػػػةزقػػػكت)،)ـ2012)     ـ(،كأمػػػا2004  دراسػػػة  الخزرجػػػي)    فكانػػػتالعينػػػةمػػػف،(ـ2014     
طمبػةالمرحمػػةالثانكيػػة،كبالنسػػبة    راسػةالحاليػػةفقػػداتفقػػتمػعأغمػػبمدل       الدراسػػاتالسػػابقةفػػي     

استخداميالمعينة  مف طمبةالمرحمةاألساسيةالعميا    )اإلعدادية  .)

               أدوات الدراسة:  . 4

معظػػـأدكاتالد   راسػػةالسػػابقةاسػػتخدمتاالختبػػار        أداةقيػػاسلمػػادةاألدبكالنصػػكصمثػػؿكػػ         
دراسػة  سػػمماف) كدراسػةالخزرجػػي)،)ـ2014     كدراسػةالسػػعدم)،(ـ2014    دراسػػة،)ـ2013  

الزىيػرم)   كدراسػةعمػكاف)،(ـ2013     كدراسػةاـ(،2012  لزاممػيكالعػذارم)      كدراسػػة،(ـ2011  
العميرم)  ،كدراسةالزبيػدم)(ـ2011     بينمػااسػتخدمتدراسػةالعبيػدم)ـ(،2002       (ـ2014

قصػػائدشػػعريةممحنػػةألناشػػ      يدمػػعتزكيػػدالمتعممػػيفباإلشػػارات         كدراسػػةالفيػػكمي)،    (ـ2002
اسػػتخدمتقصػػائدشػػعريةمعػػدةباسػػت        خداـاسػػتراتيجيةالتمثيػػؿالػػدرامي      فػػيحػػيف،   اسػػتخدمت   

دراسةزقكت)     (استبانتيف)لممعمـكلمطالب(ـ2004     كبالنسبةلمدراسػةالحاليػةفإنيػاتتفػؽمػع،        
معظػػػػـالدراسػػػػاتالسػػػػابقةفػػػػياألداةالمسػػػػتخدمةكالتػػػػيتمثمػػػػتفػػػػياختبػػػػارميػػػػاراتتحميػػػػؿ                          

النصكصاألدبية    .    
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   :              نتائج الدراسة  . 5
كاألساليب،كالطرؽستراتيجيات،فاعميةالعديدمفاالأجمعتنتائجالدراساتالسابقةعمى

األدبكالنصكص،كاستبقائيا،حفظالنصكصالشعريةفي بالتحصيؿفيمادة كاالرتقاء
 الخزرجي)،)ـ2014سمماف)مثؿدراسة السعدم،(ـ2014كدراسة ،(ـ2013)كدراسة

الزىيرم) عمكاف)،)ـ2013دراسة الزامميكالعذارم)،)ـ2012كدراسة ،(ـ2011كدراسة
العميرم) عمكاف(2011كدراسة كدراسة ـ(2012)، الفيكمي)، كدراسة،(ـ2002كدراسة

.)ـ2002)الزبيدم
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 :المحور الثالث
 سات التي تناولت النصوص األدبية الدرا

   ( 2013 )                دراسة الزىراني  . 1

ىػػػدفت ىػػػذهالدراسػػػةلتحديػػػدميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػةالالزمػػػةلطػػػالبالصػػػؼ                   
لثالػػػثالثػػػانكمكأسػػػاليبتنميتيػػػالػػػدييـكالتعػػػرؼعمػػػىمسػػػتكلتمكػػػفمعممػػػيالمغػػػةالعربيػػػةمػػػفا                        

أساليبتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيػةلػدلطػالبالصػؼال                ثالػثكالكشػؼعػفالفػركؽ        
الدالةاإل حصائيةبيفمتكسطاتمستكلتمكفمعمميالمغػ            لمتغيػر ةالعربيػة)عينػةالدراسػة(تبعػان  ن     
سنكاتا  لخبرة،ك   لتحقيؽأىداؼالدراسػةاسػتخدـالباحػثالمػنيجالكصػفي               كطبقػتالدراسػةعمػى،      

عينػػػةمككنػػػةمػػػف)   (معممػػػانمػػػفمعممػػػيالمغػػػةالعربيػػػةلمصػػػؼالثالػػػثالثػػػانكمخػػػالؿالفصػػػؿ35                ن 
الدراسيالثانيمفالعاـ     كتطمبتالدراسةبناءثػالثأدكات،ق(1433-1434)        :قائمػةميػارات    
تحميؿالنصكصاألد      الزمةلطالبالصؼالثالثالثانكمبيةال         قائمةباألساليبالالزمةلتنميػةك،     

ميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدب         يػػةلػػدلطػػالبالصػػؼالثالػػثالثػػانكم         تصػػميـبطاقػػةمالحظػػةك،     
اشتممتعمىأساليبتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةلدلطالبالصؼالثالثالثػانكم                       ،

كتكصمتالدراسةإلىالنتػائ      حػددتالدراسػةميػاراتتحميػؿالنصػكصالجالتاليػة:           الزمػةلمصػؼ   
الثالثالثانكم   كتحديد، األساليبالالزمػةلتن     ميػةميػاراتتحميػؿالنصػكصاألدبيػة         بينػتكػذلؾك،   

النتػػػػائجمسػػػػتكلتمكػػػػفمعممػػػػيالمغػػػػةالعربيػػػػةمػػػػفأسػػػػاليبتنميػػػػةالميػػػػارات                    تحميػػػػؿالنصػػػػكص،      
المرتبطػػةباألفكػػاركالتراكيػػبكالعا         طفػػةكػػافمتكسػػطانبينمػػاالمرتبطػػةباألفكػػاركالمعػػانيكالعاطفػػة           ن     

كالمكسيقىكافضعيفان،كشفتعدـتمكفمعمميالمغةالعربيةمفأساليبتنميةمياراتتحميػؿ             ن     
النصػػػكصاألدبيػػػةلػػػدلطمبػػػةالصػػػؼالثالػػػ          ثالثػػػانكم   كجػػػكدفػػػركؽذاتداللػػػةإ،       حصػػػائيةعنػػػد   

مستكلداللة)    (بيفالمتكسطاتالخ0.05      اصةبمستكلتمكفمعمميالمغةالعربيػةمػفأسػاليب           
تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيػةلػ        دلطػالبالصػؼالثالػثالثػانكمتعػزل           لمتغيػرسػنكات    

الخبرةفيالتدريسلصالحمعمميالمغةالعربيةمتكسطيالخبرة               .

    (  2011               دراسة األنصاري )  . 2

ىػػػدفت ىػػػذهالدراسػػػةإلػػػىمعرفػػػةفاعميػػػةبرنػػػامجقػػػائـ         عمػػػىالخػػػرائطالمعرفيػػػةباسػػػتخداـ        
الحاسكبفي     تنميةمياراتفيـالنصكصاألدبية      ،كاستخدمتالدراسة      المنيجالكصػفيكالمػنيج       

التجريبػػػي   أجريػػػتالدراسػػػةعمػػػىعينػػػةعشػػػكائيةمػػػفطػػػالبالصػػػؼاألكؿالثػػػانكمكبمػػػغقكاميػػػا،                           
حيػثنطالبان(97) بمغػتالمجمكعػةالتجريبيػةاألكلػى          التػىتػدرسبػالخرا     ئطالمعرفيػة  نطالبػان33))
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كالمجمكعػػةالتجريبيػػةالثانيػػةالتػػىتػػدرسبػػالخرائطالمعرفيػػةبالحاسػػكب                (32 البػػان،كالمجمكعػػةط(    ن
الضػػػػػابطةالتػػػػػىتػػػػػدرسبالطريقػػػػػةالتقميديػػػػػة           نطالبػػػػػان((32 ،كتمثمػػػػػتأدكاتالدراسػػػػػةفػػػػػياسػػػػػتبانة          

السػػتطالعآراءالخبػػراءحػػكؿقائمػػةميػػاراتفيػػـالنصػػكصاألدبيػػةكتػػذك                     تضػػمنةفػػيمقػػرقياالم   
الصؼاألكؿالثانكم       ،اختبارقبميبعدملقياسميػ      اراتفيػـالنصػكصاألدبيػةكتػذكقيا         ،بعػض  

دركسالنصػػػػػػكصاألدبيػػػػػػةالمقػػػػػػررةعمػػػػػػىالصػػػػػػؼاألكؿالثػػػػػػانكم                    مصػػػػػػممةبخػػػػػػرائطالمعرفيػػػػػػة      
بالحاسػػكب    ،كتمثمػػتنتػػائج   الدراسػػةفػػيكجػػكدفػػركؽذاتداللػػةإ          حصػػائيةبػػيفمتكسػػطيدرجػػات         

مجمكعاتالتجريبيةاألكلىكالتجريبيةالثانيةكالضابطةفيالتطبيػؽالبعػدملصػالحالمال                     جمكعػة  
التجريبيةاألكليكالثانية      ،فاعميةالبرنامجكأحدالمداخؿالتدريسيةالفعالةالتىتسيـ          بدرجةكبيرة  

فيتحسيففيـالنصكص       األدبيةكتذكقيا   .
  (2011                  دراسة عبد الرحمن )  . 3

ىػػدفت ىػػذهالدر اسػػػةإلػػ معرفػػػةاسػػتخداـطريقػػةتكليفيػػػةفػػى      يتػػػدريسالنصػػكص     األدبيػػػة 
لطالبات  الصؼاألكؿالثانكم       لصفيفمفصػفكؼ      األكؿالثػانكمبمدرسػةالشػيماءالثانكيػةبنػات          

سػػػػػكىاجفػػػػػيالفصػػػػػؿالدراسػػػػػيالثػػػػػاني)           كاسػػػػػتخدمتالباحثػػػػػةاختبػػػػػارانلمقػػػػػراءة،ـ(2009/2010  ن        
االبداعيػػةكمقياسػػانلمتػػذكؽاألدبػػيك     ن    القػػراءةاالبداعيػػة   ككػػافمػػفأىػػـنتػػا،     ئجالدراسػػةكجػػكدفػػركؽ        

ذاتداللػػػةإ  حصػػػائيةفػػػيدرجػػػاتطالبػػػاتالمجمكعػػػةالتجريبيػػػةكدرجػػػاتالمجمكعػػػةالضػػػابطة                      ،
كذلػػؾفػػيمقيػػاسالتػػذكؽاألدبػػي       لصػػالحطالبػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػة         ،كجػػكد   فػػركؽ  ذات داللػػة 

احصػػػائية  فػػػي درجػػػات   طالبػػػات  المجمكعػػػة   التجريبيػػػة   كدرجػػػات   المجمكعػػػة   الضػػػابطة  كذلػػػؾ، فػػػي 
مياراتالقراءةاإل    بداعية كذلؾ لصالح  طالبات المجمكعة  التجريبية  . 

   ( 2011 )        سميمان       دراسة  . 4

ىدفت الدراسةىذه  إلى معرفة أثر برنامج  عمىقائـ مدخؿ  القػراءة  االسػتراتيجية    التعاكنيػة 
لمنصكص   األدبية مياراتلتنمية  التػذكؽ  األدبػي  لػدل طػالب  مرحمػةال الثانكيػة، كاعتمػدت   الدراسػة  
المػػنيج  التجريبػػي   اختيػػاركتػػـ،  مػػفالعينػػة طػػالب  الصػػؼ  الثػػاني الثػػانكم  بمدرسػػة  بنيػػا ،التعميميػػة

كتككنػػػت  العينػػػة مػػػف مجمكعػػػة(42)،نانطالبػػػ((80   تجريبيػػػة   مجمكعػػػة38))ك   ضػػػابطة، كتمثمػػػت 
أدكات  الدراسػػػة  فػػػي قػػػكائـ ميػػػارات   التػػػذكؽ   األدبػػػي،  بنػػػاء مقيػػػاس  التػػػذك األدبػػػيؽ   لطػػػالب   الصػػػؼ  
الثاني الثانكم،  برنامجك  عمىقائـ االستراتيجية    التعاكنية لمنصكص   األدبية، كخمصت  الدراسة  إلى 

مجمكعػػة   مػػف أىػػـ النتػػائج كجػػكد:  فػػركؽ  ذات داللػػة حصػػائيةإ مسػػتكلعنػػد   بػػيف(0.01) متكسػػط   
أداء طالب  المجمكعة  التجريبيػة  كطػالب   المجمكعػة   الضػابطة  فػي مقيػاس التػذكؽ  األدبػي  لصػالح  
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المجمكعة  التجريبية،  كجكد فركؽ  ذات داللة احصائية  مستكلعند   في(0.01) االختبار   البعدم 
لمميػػارات   لصػػالح  المجمكعػػة   التجريبيػػة،  كجػػكد  فػػركؽ  ذات داللػػة حصػػائيةإ مسػػتكلعنػػد   (0.05)

بيف متكسطي    أداء طالب  المجمكعة  التجريبية  كطالب   المجمكعة  الضابطة  فػي االختبػار   البعػ دم 
في ميارات  ترتيب  األبيات  الشعرية  بشكؿ  صحيح  لصالح  المجمكعة  التجريبية  . 
  (2010                 دراسة البرقعاوي )  . 5

ىدفت الدراسة  إلى معرفة فاعمية ميارات  التفكير اإلبداعي   في تحميؿ  النصكص   األدبية 
االحتفػػاظك   بيػػا لػػدل طػػالب  المرحمػػة الثانكيػػة، كاتبػػع الباحػػث  المػػنيج  التجريبػػي،كا    ختػػار المػػد ارس  

اإلعداديػػػة  كالثانكيػػػة النياريػػػة لمبنػػػيف فقػػػط  فػػػي مركػػػز  محافظػػػة  بابػػػؿ البػػػالغعػػػددىا   مدرسػػػة،(85)  
الطريقةعتمدكا  العشكائية  ثانكية) الحمة لمبنيف( كاختارعينة،   مككنةمػف   طالبػانمػف(62)  طػالبن  

الصؼ  الرابع  األدبي  في ثانكيػة الحمػة التطبيقيػة لمبنػيف لمعػاـ الدراسػي   (31)،(ـ2009-2010)
طالبانعينةتجريبية   تدرسن  األدب  كالنصكصباستعماؿ     ميػارات   التفكيػر اإلبػداعي،ك    طالبػا(31)

المجمكعػػة   األخػػرل    الضػػابطة)  كتػػدرس(  األدب  كالنصػػكص   بالطريقػػة  كقػػدكانػػتأدكات،التقميديػػة   
الدراسػػػػةعبػػػػارةعػػػػفدركسمعػػػػدة          بطريقػػػػةتتضػػػػمفميػػػػاراتالتفكيػػػػراإل           عيكاختبػػػػارتحميػػػػؿبػػػػدا        

النصػػػك  صاألدبيػػػة  كمػػػابينػػػتنتػػػائجالدراسػػػةكجػػػكدفػػػركؽذاتداللػػػةاحصػػػائيةعنػػػدمسػػػتكل،                      
(α≤0.05بػػػػػيفمتكسػػػػػطدرجػػػػػاتطمبػػػػػةالمجمكعػػػػػةالتجريبيػػػػػةكمتكسػػػػػطدرجػػػػػاتأقػػػػػرانيـفػػػػػي)                           

المجمكعةالضابطةلصالحالمجمكعةالتجريبيةفياالختبارالبعدم               .

   ( 2009                دراسة القحطاني )  . 6

ىدفتالدراسةإلىمعرفػةفاع      اسػتخداـميػة  اسػتراتيجية   التعػاكنيفػيالػتعمـ    ميػاراتتنميػة   
تحميؿ  النص األدبيلدل   طػالب  الصػؼ  الثالػث المتكسػط   ،كلتحقيػؽىػذااليػدؼاسػتخدـالباحػث          

المػػنيجشػػبوالتجريبػػيالمعتمػػدعمػػىتصػػميـالمجمػػكعتيفالتجريبيػػةكالضػػابطة،                   كطبقػػتالدراسػػة    
عمػػػػىعينػػػػةمككنػػػػةمػػػػف)       (طالبػػػػانمػػػػفطػػػػالب54     ن  الصػػػػؼالثالػػػػثالمتكسػػػػطكتػػػػـتقسػػػػيميـإلػػػػى           

مجمكعتيفتجريبيةكضابطة،        كصمـالباحثلذلؾعددانمفاألدكاتكالمكادالبحثيةتمثمػتفػي         ن     
قائمػػةتحميػػؿالػػنصاألدبػػي      ،كقػػداشػػتممتعمػػى     أربػػعميػػارات     )ميػػارات   متعمقػػةبمجػػاؿباأللفػػاظ،    

كميػػاراتمتعمقػػةبمجػػاؿالعاطفػػة،كميػػاراتمتعمقػػةبمجػػاؿاألفكػػار               كالمعػػاني  كميػػار،  اتمتعمقػػة 
بمجاؿالصكرالخياؿ      (،ك اختبار  تحصيمينان  قبميبعدمنان  لقياسمياراتتحميؿالنصاألدبي        كدليؿ، 

ككافمفأىـنتا،معمـ   ئجالدراسةكجكدفػركؽذاتداللػةإ         حصػائيةع  نػدمسػتكلداللػة)    0.01)
فيالتحصيؿالبعدملمياراتتحميؿالػنصاألدبػيبمجػاؿاأللفػاظ                العاطفػة، األفكػار،المعػاني،     ،
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الصكركا   لخياؿ،لصالحالمجمكعةالتجريبية        ،تكجدفركؽذاتداللةاحصائيةعندمستكلداللة            
(فػػػػيالتحصػػػػيؿالبعػػػػدملميػػػػاراتتحميػػػػؿالػػػػنصاألدبػػػػي0.01)                  مجتمعػػػػةلصػػػػال   حالمجمكعػػػػة   

التجريبية  ،ارتفاعفاعميةاستراتيجيةالتعميـالتعاكنيفيتنميةمياراتتحميؿالنصاألدبيحيث                  
بمغتقيمةحجـاألثر)     (أمبنسبة)0.79  %(كىينسبةتأثيركبيرةتشيرإلى79        داللةعممية  

لتطبيؽاستراتيجيةالتعميـالتعاكني       . 
   ( 2009 )            دراسة موسى  . 7

ىػػدفتالدراسػػةال   حاليػػةإلػػى معرفػػةأثػػراسػػتخداـالحاسػػكبفػػيتحصػػيؿطالبػػاتالصػػؼ                
الخػػػػامسالعممػػػػيفػػػػيمػػػػادةاألدبكالنصػػػػكصكلتحقيػػػػؽاليػػػػدؼاختػػػػارتالباحثػػػػةالمػػػػنيجشػػػػبو                            

تجريبػػيلتطبيقػػال    عمػػىو طالبػػاتالصػػؼالخػػامسالعممػػيفػػيقضػػاءبمػػدركزمجتمعػػانلدراسػػتيا،  ن            
كتمثمتالعينةباختيارمدرستيفإعداديتيف)ا       لفاضالتلمبنػاتكتمثمػتفػي       طالبػةكمجمكعػة39   

تجريبيػػػةتػػػدر   سالنصػػػكصالشػػػعريةبطريقػػػةالحاسػػػكب           بابػػػؿلمبنػػػاتكتمثمػػػتفػػػي)ك،(     طالبػػػة40
مجمكعػػػػةضػػػػابطةتػػػػ      درسالنصػػػػكصبالطريقػػػػةالتقميديػػػػة         ،كتمثمػػػػتأداةالدراسػػػػةفػػػػياختبػػػػارات(           

متسمسػػمةكاختبػػارالقصػػائدكالشػػرح         كتكمػػفنتػػائج،   الدراسػػةفػػيكجػػك      دفػػركؽذاتداللػػةإ    حصػػائية 
بػػيفمتكسػػطتحصػػيؿطالبػػاتالصػػؼالخػػامسالعممػػيلمصػػمحةطالبػػاتالمجمكعػػةالتجريبيػػة                        

الالئيدرسفباستخداـجيازالحاسكبعمىطالباتالمجمكعةالضابطة.                     
   ( 2008           دراسة بصل )  . 8

ىدفت ىذهالدراسةلمتعرؼعمىاسػتراتيجية         مقترحػة لتػدريس  األدب  قائمػة عمػىالتػدر  يس 
التفاعمي  النشػطكالتعمـ  كأثػر عمػى   ها   تنميػةميػارات   التػذكؽ  األدبػي  لػدل طػالب  المرحمػةالثانكيػة  ،  

كاتخػػذتالباحثػػةالمػػػنيجالتجريبػػيك         أدكاتتطبقػػ  البحػػػث  عمػػى مػػػفعينػػة طػػالب  الصػػػؼ  األكؿ   
الثػػػانكم؛  كذلػػػؾ مػػػف خػػػالؿ  التصػػػميـالتجريبػػػي    لػػػثالث  مجمكعػػػات    تجريبيػػػة،  كمجمكعػػػة   ضػػػابطة، 
كلتحقيػػؽ  اليػػدؼىػػذا  ػػد دت حي   أدكاتي  الدراسػػة  فػػيالمتمثمػػة إعػػداد: قائمػػة بميػػارات   التػػذكؽ  األدبػػي  
المناسػػػبة لطػػػالب   الصػػػؼ  األكؿ   الثػػػانكم،  بنػػػاء مقيػػػاس التػػػذكؽ  األدبػػػي،  عػػػدادك ا  قائمػػػة  بالمفػػػاىيـ  
األدبيػػة كالمعمكمػػات   البالغيػػة  المتضػػمنة فػػي كتػػاب األدب  لطػػالب   الصػػؼ  األكؿالثػػانكم،     إعػػداد 
اختبػػار  تحصػػيم  فػػيي المفػػاىيـ األدبيػػة كالمعمكمػػات  البالغيػػة،  عػػدادك ا  اسػػتبياف   لمتعػػرؼ   عمػػى أكثػػر 

اسػػتراتيجياتالتػػدريس      التفػػاعمي  النشػػطكالػػتعمـ  مناسػػبة كفعاليػػةفػػي تػػدريس  األدب  التػػذكؽكتنميػػة  
األدبػػي  لػػدل طػػالب  الصػػؼ  األكؿ   الثػػانكم،  بنػػاءك االسػػتراتيجية    المقترحػػة  كالقائمػػة عمػػى التػػدريس  

التفػػػاعمي   النشػػػطالػػػتعمـك  فػػػي تػػػدريس  األدبلتنميػػػة   ميػػػارات   التػػػذكؽ   األدبػػػي   ككانػػػتأىػػػـنتػػػائج،     
الدراسة:  تفكقت  لمجا مكعات  التجريبية  الثالث  عمى لمجا مكعة الضابطة  في التطبيػؽ  البعػدم  لكػؿ  
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مف المقياس كاالختبارالتحصيمي،      تفكقتك  لمجا مكعة التجريبية  التيالثانية تدرس  النشػطبػالتعمـ  
عمػػى لمجا كعػػةم التجريبيػػة  األكلػػى   التػػي تػػدرسبالتػػدريس    التفػػاعمي  فػػي التطبيػػؽ  البعػػدم  لمقيػػاس 

التػػػػذكؽ   األدبػػػػي،   تقػػػػاربك   مسػػػػتكل   لمجا مػػػػكعتيف  فػػػػي االختبػػػػارالتحصػػػػيمي       حيػػػػث  كػػػػاف متكسػػػػط   
لمجا مكعة التجريبية  األكلى   أعمىمفمتكسط      لمجا مكعة التجريبية  الثانيةكالفرؽ   بسػيط  ممػا، يػدؿ 

عمى تقارب  أثرىما فػي التحصػيؿ،   تفكقػتك  لمجا مكعػة  التجريبيػة  التػيالثالثػة تػدرس  باالسػتراتيجية    
المقترحػػػة  عمػػػى لمجا مػػػكعتيف  التجػػػريبيتيف   األكلػػػى   كالثانيػػػة فػػػي التطبيػػػؽ   البعػػػدم  لمقيػػػاس  التػػػذكؽ   
األدبي،  كاالختبار   التحصيمي،   عالقػةدككج ارتباطيػة  مكجبػة بػيف التحصػيؿ   كالتػذكؽ  األدبػي  لػدل 
طالب  كؿ مجمكعة  مف مجلا مكعات  التجريبية  الثالث  . 

   ( 2005                دراسة العيساوي )  . 9

ىػػػدفتىػػػذهالدراسػػػةلمتعػػػرؼعمػػػىمسػػػتكل            طمبػػػة قسػػػـالمغػػػة  العربيػػػة  فػػػي كميػػػة التربيػػػة  
األساسية   في تحميؿالنصكص     األدبية كلتحقيؽ،  ىػدؼ الدراسػة  اختػارالباحػثالمػنيجالتجريبػي،         

كتمثػػؿمجتمػػعالدراسػػةفػػي       قسػػـطمبػػة   المغػػة العربيػػة فػػي التربيػػةميػػةك األساسػػية،كاختػػارالباحػػث        
المرحمػػةطمبػػة الرابعػػة  فػػي قسػػـ المغػػة العربيػػة فػػي كميػػةالتربيػػة لبحثػػوعينػػة كالبػػالغعػػددىـ   (69)
كطالبةطالبا بكاقع  شػعبتيف تضػـ األكلػى   كطالبػةطالبػا(35) كتضػـاألخػرل،    طالبػة،أمػا(34) 
البحػػػػثأداة  فكانػػػػت  اختبػػػػارانتحصػػػػيميانتحقػػػػؽ   ن  ن   مػػػػف كثباتػػػػوصػػػػدقو ككػػػػذلؾ،  بنػػػػىالباحػػػػث    نمعيػػػػاران  

لمتصػػحيح   كتحقػػؽ  مػػف نأيضػػانكثباتػػوصػػدقو ،كأظيػػرت     نتػػائجالدراسػػة   أف ىنػػاؾ فػػينضػػعفان مسػػتكل   
قسـطمبة العربيةالمغة في تحميؿ  النصكص   األدبية   .    



  :        الثالث        المحور        دراسات     عمى         التعميق
   :        الدراسة       أىداف  . 1

ىدفت الدراسات   السابقة إلى تحديد ميػاراتتح    ميػؿالنصػكصاألدبيػةكمسػتكلتمكػفمعممػي             
المغػػػػةالعربيػػػػةمػػػػفأسػػػػاليبتنميػػػػةميػػػػاراتتحميػػػػؿالنصػػػػكصاألدبيػػػػةفػػػػيدراسػػػػةالزىرانػػػػي                           

كالتعػػرؼعمػػىـ(2013)     مسػػتكلطمبػػةقسػػـالمغػػةالعربيػػةفػػيتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةفػػي               
دراسػػةالعيسػػاكم     كفاعميػػة،)ـ(2005 اسػػتخداـ  مػػفالعديػػد االسػػتراتيجيات     لطػػرؽكا،  كالبػػرامج،  
المقترحػػػػةفػػػػي    تنميػػػػةميػػػػاراتتحميػػػػ      ؿالنصػػػػكصاألدبيػػػػةكالتػػػػذكؽاألدبػػػػي            مثػػػػؿاسػػػػتخداـ"،    

الحاسػكبفػياألدب"فػػيدراسػةمكسػى             (ك"الخػػرائطالمعرفيػةكخػرائطالحاسػػكب"ـ2009)             
فػػػيدراسػػػةاألنصػػػػارم       ك"الطريقػػػةالتكليفيػػػة"فػػػػيدراسػػػةعبػػػدالػػػػرحمف)ـ((2011              (ـ2011

كبرنػػامجقػػائـ  عمػػىمػػدخؿ"القػػراءةاالسػػتراتيجيةالتعاكنيػػة"فػػي           دراسػػة  سػػميماف (،ـ2011)
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كاسػػػتراتيجية"الػػػتعمـالتعػػػاكني"فػػػيدراسػػػةالقحطػػػاني             (كـ(2009 التفكيػػػراإلبػػػداعي"      فػػػي" 
دراسة  البرقعػاكم    كاسػتراتيجيةقائمػةعمػى،(ـ2010)      التػدريسالتفػاعميكالػتعمـ"     النشػط  فػي" 

دراسةبصؿ)    نسبةكبال)ـ2008 مدراسةل  الحالية اتفقتفقد مع الدراسات   السابقة فيمتغيرىػا  
التابع :تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبية        . 

   :        الدراسة      منيج  . 2

اتبعت معظـ الدراسات   السابقة المنيج التجريبي   مثؿ دراسة  الػرحمفعبد    ،كدراسػة(ـ2011)   
سميماف دراسػة،(ـ2011)  البرقعػاكم    ،كدراسػةالقحطػان(ـ2010)     كدراسػةبصػؿ(،(2009ي    
دراسػػػػةك،ـ((2008  العيسػػػػاكم   كاتبعػػػػتدراسػػػػةمكسػػػػى)،ـ(2005)       (المػػػػنيجشػػػػبوـ2009   
التجريبػػي   بينمػػااتبعػػتدراسػػةالزىرانػػي   ،        المػػنيجالكصػػفيـ((2013     التحميمػػي،  كأمػػا الدراسػػة  
الحاليػػة فقػػػد اتفقػػػت  مػػػع دراسػػػةاألنصػػارم      فػػػيـ(2011) اتباعيػػػا  لممػػػنيج  التجريبػػػيكالمػػػنيج      
الكص  فيالتحميمي   . 

   :        الدراسة      عينة  . 3
ركزت  الدراسةعينة  فػي معظػـ الدراسػات   السػابقة فػي اسػتخداميا  عمػى المػدارسطمبػة   حيػث، 
استي دفت معظـالدراسات    المرحمةطمبة الثانكية مثؿ دراسةالزىراني)     كدراسة،)ـ2013  عبد  

الػػػػػرحمف   كدراسػػػػػةسػػػػػميماف،ـ(2011)    كدراسػػػػػةاألنصػػػػػارم،ـ(2011)      كدر،ـ(2011) اسػػػػػة 
البرقعاكم   كدراسةبصػؿ)،ـ(2010)    بينمػااسػتيدفتدراسػة،ـ(2008     العيسػاكم)   ـ(2005

طمبػػةقسػػـالمغػػةالعربيػػةعينػػةليػػا     ،كاسػػتيدفتدراسػػةمكسػػى)        المرحمػػةاإلعداديػػة،ـ(2009   
كدراسةالقحطاني     طالبالمرحمةاالعداديةـ((2009     )الصػؼالثالػثالمتكسػط(عينػةليػا        ،

كبالنسبة مدراسةل  الحالية اتفقتفقد مع دراسةالقحطاني     فيـ((2009 استخداميا  مػفلمعينة 
المرحمةطمبة األساسية   اإلعدادية)العميا  ككذلؾفياستيدافيالمص،(    ؼالتاسعاألساس      .ي

  :       الدراسة       أدوات  . 4
تنكعت  أدكات  الدراسػات   السػابقة بػيف قائمػةميػاراتتحميػؿالنصػكصاألدبيػة          كاختبػارتحميػؿ    

النصػػػكصاأل    كبطاقػػػةالمالحظػػػة،دبيػػػة    كمقيػػػاسا لتػػػذكؽاألدبػػػيكاسػػػتخدمتدراسػػػةالزىرانػػػي             
قائمةبمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكقائمةباألساليبالالزمةلتنميتياكبطاقةـ(2013)                

مالحظةألساليبتنميةالميػارات         كاسػتخدمت،   دراسػة  األنصػارم)    اسػتبانةكاختـ(2011   بػار 
ميػػاراتتحميػػؿالنصػػػكصكتػػذكق          كاسػػػتخدمتدراسػػةعبػػدالػػػرحمف)،يا        اختبػػارـ(2011  فػػػينان 

القراءةاإلبداعيةكمقياسانلمتذكؽاألدبي    ن     كاسػتخدمتدراسػةسػميماف،       قائمػةميػارات(ـ2011)    
كمقياسلمتذكؽاألدبي،كاختباركبرنامجقائـعمىاالستراتيجيةالتعاكنية،كاستخدمتدراسة                        
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البرقعػػػػػاكم    اختبػػػػػار(ـ2010)   لتحميػػػػػؿالنان   نصػػػػػكصاألدبيػػػػػةكدركسػػػػػ        انمعػػػػػدةبطريقػػػػػةالتفكيػػػػػر      ن
اإلبػػػداعي    ،كاسػػػتخدمتدراسػػػةالقحطػػػاني         قائمػػػةبميػػػاراتتحميػػػؿالػػػنصاألدبػػػي،(ـ(2009           
كاختبػػػػػار   ميػػػػػاراتتحميػػػػػؿالػػػػػنصاألدبػػػػػي           كدراسػػػػػةمكسػػػػػى)،     ـ(اختبػػػػػارات2009    متسمسػػػػػمة  
لمقصائد كاستخدمتدراسةبصؿ)،       (قائمةمياراتكمقياسلمتذكؽكقائمةـ2008       بالمفػاىيـ 

األدبيػػػػةكاختبػػػػار      تحصػػػػيمينان  كاسػػػػتبياننان ،بينمػػػػااسػػػػتخدمتدراسػػػػةنان      العيسػػػػاكم)   ناختبػػػػارانـ(2005   
نتحصػػػػيميان،  كبالنسػػػػبة لمدراسػػػػة  الحاليػػػػة  فإنيػػػػا تتفػػػػؽ  مػػػػع معظػػػػـ الدراسػػػػات   السػػػػابقة فػػػػي األداة 
المستخدمة  كالتي تمثمت في اختبار  ميارات  تحميؿ  النصكص   األدبية . 

   :        الدراسة       نتائج  . 5
جمعتأ نتائج الدراسات   السابقة عمى فاعمية مفالعديد االستراتيجيات     كالطرؽ  كاألساليب   في 

تنميةمياراتتحميػؿالنصػكصاألدبيػةمثػؿ         دراسػة  البرقعػاكم    ،كدراسػةالقحطػانيـ(2010)      
كدراسػػػػةمكسػػػػى)ـ(،(2009     كدراسػػػػةاألنصػػػػارم)،(ـ2009      ككػػػػذلؾفػػػػيتنميػػػػة،ـ(2011     

مياراتالتذكؽاألدبيم      ثؿدراسةسميماف     دراسةعبدالرحمف)ك،(2011)     كدراسة،(ـ2011  
بصػؿ)  بينمػاحػددتدراسػةالعيسػاكم)،(ـ2008        كجػكدضػعؼفػيمسػتكلطمبػة) ـ2005         

قسـالمغة العربيػةفػيتحميػؿالنصػكصاألدبيػة        ،كمػاكشػفتدراسػةالزىرانػي)        (عػفـ2013  
عػػدـتمكػػفمعممػػيالمغػػةالعربيػػةمػػفأسػػاليبتنميػػةميػػارات             تحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةلػػدل       

طمبةالصؼالثالثالثانكم.     

                                أوجو اإلفادة من الدراسات السابقة
  :                               ة من الدراسات السابقة فيما يأتي                              فادة الباحثة في دراستيا الحالي                 يمكن تحديد أوجو إ

تقديـفكرةكاضحةكمتكاممةعفىذهالدراساتلمفييميـاالطالععمىالجيكدالسابقة .1                     . 
االستفادةم .2  فطرائؽالبحثالعمميالتياتبعتياالدراساتالسابقةكمفالنتائجالتيتكصػمت                  

 .إلييا
معرفػػةأكجػػػوالشػػػبوكاالخػػػتالؼبػػػيفالدراسػػػاتالسػػػابقةكالدراسػػػةالحاليػػػةكبيػػػاتحػػػددالجيػػػكد .3                        

السابقةكيتضحالجيدالذمتقدموىذهالدراسةفيىذاالمجاؿ             . 
تكضػػيحمشػػكمةالدراسػػةالحاليػػة .4       كتحديػػد، أىػػـالعكامػػؿالتػػيتسػػاعدعمػػىتحميػػؿالنصػػكص              

األدبية . 
صػػياغةفػػركضالدراسػػةكتحديػػدأفضػػؿاألدكاتالالزمػػةلجمػػعالبيانػػاتالخاصػػةبالقصػػائد .5                     

الرقميةالتفاعميةكصكالنلتحميؿالنصكصاألدبية      ن     .
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  :                          العام عمى الدراسات السابقة     قيب    التع
اتفقػػػتبعػػػضالدراسػػػاتالسػػػابقةمػػػعىػػػدؼالدراسػػػةالح -1               اليػػػةفػػػيتكظيػػػؼالقصػػػائدالرقميػػػة          

التفاعمية)متغيرمستقؿ(    كمياراتتحميؿالنصكصاألدبية)متغيرتابع،          .) 

بعػػضالدراسػػاتاتبعػػتالمػػنيجالتجريبػػيكاألخػػرلالمػػنيجالكصػػفيالتحميمػػي، -2                        كقػػدتميػػزت  
الدراسػػػة  بػػػالجمعبػػػيفالمنيجػػػيفالمػػػنيجالكصػػػفيالتحميمػػػيكالمػػػنيجالتجريبػػػيالقػػػائـعمػػػى                       

جمػػػكعتيفمتكافئتيف)مجمكعػػػةتجريبيػػػةكمجمكعػػػةضػػػابطة(م                المجمكعػػػةالتجريبيػػػةتػػػدرس،         
النصػػػػػكصاألدبيػػػػػةباسػػػػػتخداـالقصػػػػػائدالرقميػػػػػةالتفاعميػػػػػة،كالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةتػػػػػدرس                     

نصكصاألدبيةبالطريقةالتقميديةال      . 

استخدمتالدراساتالسابقةعيناتمتنكعةمفالمراحؿالتعميميةاألساسيةالدنيا -3                 كاألساسية   
كالثانكيػػػة،،العميػػػا كالجامعيػػػة بينمػػػاالدراسػػػةالحاليػػػةفقػػػدتككنػػػتعينتيػػػامػػػفطمبػػػةالمرحمػػػة،             

األساسيةالعمي   ا.

تنكعتأدكاتالدراساتإالأفالدراسةالحاليةتشابيتمعبعضالدراساتالسابقةفػيأداة -4                     
الدراسةكىياختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية              . 

تناكلػػػتالدرا -5   سػػػةالحاليػػػةفػػػرعالنصػػػكصاألدبيػػػةفػػػيمػػػادةالمغػػػةالعربيػػػةكمجػػػاؿلتجريػػػػب                    
القصائدالرقميةالتفاعميةكأثرىاعمىتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىذاالمكضكع                   

لـتتناكلوالدراساتالسابقة     . 

  :                               اسة الحالية عن الدراسات السابقة                 ما تميزت بو الدر 
عمىالرغـمفكجكدبعضالدراسا .1        تاألجنبيةفيتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعميػةإال          

أفىذهالدراسةتعداألكلىعالميانفيتكظيفيالمقصائدالرقميةالتفاعميةفيمجاؿالمغة         ن        
العربيػػةكبػػاألخصفػػيمجػػاؿتنميػػةميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة)فػػيحػػدكدعمػػـ                     

الباحثة .) 

أنياالدراسةاألكلىعربيانفيمجاؿتكظ .2     ن       يؼالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةميػارات        
تحميؿالنصكصاألدبية)فيحدكدعمـالباحثة           .) 

أنيػػػػاالدراسػػػػةاألكلػػػػى .3      عمػػػػىمسػػػػتكلفمسػػػػطيف        التػػػػي  تكظػػػػؼالقصػػػػائدالرقميػػػػةالتفاعميػػػػة        
تستيدؼك  تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبية)فيحدكدعمـالباحثة             .) 
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 الفصل الرابع  
 جراءاتالطريقة واإل

تناكلػػػػت  الباحثػػػػةفػػػػيىػػػػذاالفصػػػػؿمػػػػنيجالدراسػػػػةالمتبػػػػعكمج               تمعيػػػػا،كعينتيػػػػا،ككيفيػػػػة     
اختيارىا،كمتغيراتالدراسةكضبطيا          جراءاتالتيتـاتباعياإلاثـ،    كالتيشممت،   عػدادقائمػةًإً 

المعاييرالالزمةلتصميـالقص     ائدالرقميػةالتفاعميػة  كخطػكاتتصػميم،    ياكفقػانلنمػكذج   ن ADDIE،
ككصؼ  أدكاتالدراسة،ككيفيةبنائيا     ككيفيةالتأكدمفصدقياكثباتيا،   كالمعالجاتاإلحصػائية،     

التياعتمدتياالباحثةفيتحميؿبياناتالدراسة         .

    :            منيج الدراسة  -  ً  أوًل 
اتبعتالباحثةلتحقيؽىدؼ      الدراسةالمنيج   الكصفيالتحميمي     كالمػنيجالتجريبػي،كىمػا،       

األنسػػبليػػذهالد    راسػػة،كالمػػنيجالكصػػفيكمػػايعرفػػو         )األغػػا،  ـ،ص2002 (بأنػػوطريقػػةفػػي41   
البحػػثتتنػػاكؿأحػػداثكظػػكاىركممارسػػاتمكجػػكدةمتاحػػةلمدراسػػةكالقيػػاسكمػػاىػػيدكفتػػدخؿ                              

الباحثفيمجرياتيػا،كيسػتطيعالباحػثأفيتفاعػ              ؿمعيػافيصػفي  اكيحمميػا   كاتبعػت،  الباحثػةىػذا  
نالمنيجمفخالؿتحميؿمحتكلالقصائدالشعريةكصكالن                لمياراتتحميؿالنصػكصاألدبيػة        ،كمػا 

اتبعػػتالباحثػػػةالمػػنيج     التجريبػػػيكىػػك      )مػػػنيج  يػػػدرس  ظػػاىرة  مػػعحاليػػػة دخػػػاؿإ  تغيػػرات  فػػػي حػػػدأ
العكامػػػؿ   اك أكثػػػر كرصػػػد نتػػػائج تغيػػػر(الىػػػذه )األغػػػاكاألسػػػتاذ     كىػػػكالمػػػنيج(83صـ، 2003،    

األنسػػػبليػػػدؼ     الدراسػػػةالحاليػػػةباسػػػتخداـ     التصػػػميـ التجريبػػػي   المعػػػركؼ   باسػػػـ: التصػػػميـ القبمػػػي 
البعػػػدملمجمػػػكعتيف      متكػػػافئتيف  تجريبيػػػةىمااحػػػدإ   باسػػػتخداـتػػػتعمـ  القصػػػائد" الرقميػػػة  التفاعميػػػة  "،

كاألخػػػرل    ضػػػابطة باسػػػتخداـتػػػتعمـ"  الطريقػػػة   التقميديػػػة كتػػػـاختيارىمػػػاعشػػػكائ،"       يانكا  ثبػػػاتالتكػػػافؤن    
.بينيما

كالشكؿالتال  ييكضحالتصميـالتجريبيلمدراسة         :
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 )من تصميم الباحثة(التصميم التجريبي لمدراسة :(4.1شكل )

  :             مجتمع الدراسة  -    ً  ثانيًا 
مفجميعطالباتالصؼالتاسعاألساسيبالمدارسالحككمية الدراسة تككفمجتمع

خانيكنس بمحافظة شرؽ )مديرية )2016-2015خانيكنس( عددىف كالبالغ طالبة647ـ )
(34،حيثيتراكحعددالطالباتبمعدؿ)(مدارس7(شعبةدراسيةفي)19مكزعاتعمى)
حسب طالبة     كالتعميـإن التربية كتتراكحأعمارىفبيف)حصائياتكزارة سنة14-15، كتتعمـ( ،

ن(حصصأسبكعيا(7جميعيفالمغةالعربيةبمعدؿ     .


 توزيع أفراد مجتمع الدراسة(: 4.1)ل جدو

 مجتمع
 الدراسة 

 عدد 
 المدارس

 عدد 
 الطالبات

 عدد 
 الشعب

 متوسط الطالبات 
 في كل شعبة

1934 647 7طالباتالصؼالتاسع



72

  :            عينة الدراسة  -    ً  ثالثًا 
  :                     تكونت عينة الدراسة من

  :                العينة الستطالعية  . 1
حيثتـاختيارعينةمككنةمػف)       (طالبػةمػف33   طالبػاتالصػؼالعاشػر)     (مػفمدرسػة1    

شػػفاعمػػركالثانكيػػة    لمبنػػات كتػػـاختيػػارالعينػػةمػػفخػػارجعينػػةا،       لدراسػػةبطريقػػةعشػػكائية       ،
بغرضالتأكدمفصالحيةأدكاتالدراسةكاستخداميالحسابالصدؽكالثبات                    .

   :                        العينة الفعمية )األصمية(  . 2
ال البسيطاختارتالباحثة العشكائية بالطريقة قصديةةعينة بطريقة المدرسة اختيار كتـ ،

ساعدمكاناتالتقنيةداخمياالتيستالبحثالعممي،كلتكافراإلكذلؾلككفالمدرسةتشجع
 ىذه كلتكافر الدراسة التيسمحعمىإجراء بتطبيؽالدراسةالظركؼالمناسبة تلمباحثة

العشكائيبنفسيا التعييف كتـ ، لمجمكعتيف مجمكعاحدإبالقرعة كاألخرلىما تجريبية ة
ننسإشرافياضابطةمفمدرسةاألكقاؼالشرعيةلمبناتكالتيتتبعمديريةشرؽخانيك   ،كقد

،كتـتقسيـالعينةإلىةمفطالباتالصؼالتاسعاألساسي(طالب63بمغحجـالعينة)
(32،كمجمكعةضابطةبمغعددىا)(طالبة31مجمكعتيفمجمكعةتجريبيةبمغعددىا)

%مفمجتمعالدراسة.9.7بةأممانسبتوطال
 توزيع أفراد عينة الدراسة: (4.2)جدول 

 النسبة المئوية العدد المجموعة لصفا المدرسة

 األوقاف الشرعية لمبنات
 50.79 31 تجريبية (2التاسع )

 49.20 32 ضابطة (1التاسع)

 %100 63 المجموع

  :               متغيرات الدراسة  -     ً رابعاً 
فالمتغيراتالتالية:تككنتالدراسةم

 .المتغيرالمستقؿ:القصائدالرقميةالتفاعمية .1

 .المتغيرالتابع:مياراتتحميؿالنصكصاألدبية .2
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   :                                تصميم القصائد الرقمية التفاعمية        الالزمة ل                    عداد قائمة المعايير    إ    -     ً خامساً 
لمػػاكػػافىػػدؼالدراسػػةبيػػافأثػػرتكظيػػؼالقصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػةفػػيتنميػػةم                يػػارات  

تحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةلػػدل       طالبػػاتالصػػؼالتاسػػعاألسػػاسبغػػزة          ،كتطمػػبذلػػؾإعػػدادقائمػػة      
تضػػـالمعػػاييرالالزمػػةلتصػػميـالقصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػةفقػػدمػػرت            عمميػػةالتصػػميـبػػالخطكات     

:التالية
مراجعةاألدبالتربكمكالدراسات .1           المرتبطةبمكضكعالتصميـالرقمي        . 
ةالمبدئيةلمعاييرتصميـالقصاعدادالقائمًإً .2   ئدالرقميةالتفاعميةكفؽمايمي     : 

صياغةالمعايير .أ  كذلؾبعد، االطالععمىالمصادرسابقةالذكر          . 
تحديدمؤشراتكؿمعيار .ب       . 

عرضالقائمةعمىمجمكعةمفالخبراءكالم .3          ختصيففيمجاؿتكنكلكجياالتعميـ       . 
إجراءالتعديالتالتياقترحياالسادةالمحك .4        مك  .ف

التكصؿإلىالقائمػ .5     ةفػيصػكرتياالنيائيػة   ،حيػثاشػتممتالقائمػةفػيصػكرتياالنيائيػةعمػى          
معياريفكتضـبداخميا     نمؤشران24   كماىكمكضحبالممحؽرقـ)،        2.) 

   (:(ADDIE                                  ً         بناء القصائد الرقمية التفاعمية وفقًا لنموذج   -    ً  سادسًا 
 ألم النابض القمب ىك الجيد التعميمي التصميـ المدخؿإف كيعد تعميمي برامج

ال التعميـ كتطكير لتصميـ كفاعميةالمنظكمي بكفاءة الكسيط عبر الباحثة،مقدـ كاتبعت
،(عندتصميـالقصائدالرقميةالتفاعمية(ADDIEالخطكاتالخاصةبنمكذجالتصميـالتعميمي

ككنويصمحلتصميـكذلؾالشتماؿالنمكذجعمىجميعمراحؿالتصميـالجيدكاتساموبالبساطة
نكعمفالتعمـ أم  ٌ خمس مف (ADDIE) يتككفنمكذجكتطكيرالتعمـاإللكتركنيفيكيساعد،

مراحؿ:

مرحمةالتحميؿ .1   . 

مرحمةالتصميـ .2  . 

مرحمةالتطكير. .3     

مرحمةالتنفيذ. .4  

مرحمةالتقكيـ .5  . 
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  (Analysis )           : التحميل             المرحمة األولي

تمثؿمرحمةالتحميؿحجراألساسلجميػعا            لمراحػؿاألخػرللتصػميـالتعمػيـ        كتشػمؿىػذه،   
المرحمػػة )تحميػػؿالحاجػػاتالتعميميػػة،تحميػػؿخصػػائصالمتعممػػيف،تحميػػؿمحتػػكل                 تحميػػؿالبيئػػة،  

.التعميمية(
  :                   ل الحاجات التعميمية    تحمي  . 1

حممتالباحثةالحاجاتالتعميمةلمطالبات       ،كذلؾمفخالؿ      :

تحديػػدمسػػتكلاألداءالحػػاليلػػدلالطالبػػاتمػػ .1           فخػػالؿنتػػائجاالختبػػاراتفػػيمػػادةالمغػػة           
العربية . 

تحديدمستكلاألداءالمرغكبتحقيقومعالطالبات .2            . 

تحديدالفرؽبيفالمستكلالحاليكمستكلاألداءالمرغكبكفيو .3                 . 

كقػػدتمثمػػتالحاجػػاتالتعميميػػةلمطالبػػاتبالحاجػػةإلػػىتنميػػةميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة                  
كذلؾمفخالؿمايمي:      

قراءةالنصقراءةصحيحة -      مراعية  شركطيا  .

 النصفيـالتعبيرعف - .

 لمنصالعامةالفكرةاستنتاج - .

.لألبياتالرئيسةاألفكاراستنتاج -

.األبياتفيالكاردةاأللفاظتفسير -

.األبياتفيالشاعرعمىالمسيطرةالعاطفةبياف -

.معبيافنكعيااألبياتفيالكاردةاألساليباستخراج -

.األبياتفيالكاردةالجماليةالصكركضيحت -

 النصمكسيقىاستنتاج - . 

 .طمضمكفالقصائدبالكاقعالمعاصررب -

 .أىـالقيـالمستفادةمفالقصائداستنباط -
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   :                      تحميل خصائص المتعممين  . 2

تكصػػػمتالباحثػػػةلخصػػػائصالطالبػػػات           )الفئػػػةالمسػػػتيدفة(النمائيػػػةكالمعرفيػػػةلتطبيػػػؽ         
القصائدالرقميةا  لتفاعميةعمييف   كذلؾمفخالؿمايمي،      :

التعرؼ .أ  إلى قدراتالطالباتفيالمرحمةالعمريةمابيف        (سنة(15-14 . 

التعػػػػرؼ .ب   إلػػػػى  متكسػػػػطتحصػػػػيؿالطالبػػػػاتالعػػػػاـ          كتحصػػػػيميففػػػػيالمغػػػػةالعربيػػػػةبشػػػػكؿ،          
خاص.  

السمكؾالمدخمي .ج     كيتمثؿبالخبراتالسابقةحكؿمياراتتحميؿالنصكصاألدبية،                . 

التعر .د إلىؼ قدراتالطالباتفيالتعامؿمعالحاسكب.            

  :             تحميل المحتوى  . 3

حممتالباحثةمحتكلالمادةالتعميمية)القصائدالشعرية(        كذلؾمفخالؿمايمي،      :

 تحديػػػدالغايػػػةالتعميميػػػة    التػػػي  تيػػػدؼالباحثػػػةمػػػفكرائيػػػامػػػفتػػػدريسالطالبػػػاتمكضػػػكعات                    
القصػػػائد الرقميػػػة  التفاعميػػػة  التػػػي  تمػػػت  الدراسػػػة  عمييػػػا، كاليػػػدؼ  المرجػػػك   تحقيقػػػو  مػػػف خػػػالؿ  
القصائد الرقمية التفاعمية . 

 تحميػػؿالمحتػػكل     العممػػيلمقصػػائدالشػػعريةمػػفخػػالؿإ          بػػرازاألىػػداؼالسػػمككيةالمػػرادتحقيقيػػا           
كالمتطمبػػاتالسػػابقةكالكسػػائؿالتعميميػػةالمػػراداسػػتخداميا           كاإل، جػػراءات  كاألنشػػطةالتعميميػػة،   

كأساليبالتق،التعممية   .كيـ

 تحديدمياراتتحميؿالنصػكصاألدبيػة         التػي تسػعى  الباحثػةإلػىتنميتيػامػفخػالؿالقصػائد         
الرقميةالتفاعمية  . 

   :                       تحميل البيئة التعميمية  . 4

الصعكبات لمعرفة الالزمة لإلمكاناتالماديةكالبشرية كذلؾمفخالؿتحميؿالباحثة
كقدكجدتالباحثةتكافرمختبرحاسكب،ميةلرقميةالتفاعطبيؽالقصائداكالقيكدقبؿالبدءفيت

 كيحتكمالمختبرعمى،فيالمدرسةمجيزبكافةاإلمكاناتالتيتعيفعمىتطبيؽالدراسة
(.(L.C.Dجيازحاسكبكجياز20
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  : Design          : التصميم                المرحمة الثانية

تصػاغفػيىػذهالمرحمػةاألىػداؼالتعميميػةلمكضػكعالدراسػة،باإلضػافةإلػىاأل                 سػاليبالتػى  
تتعمؽبكيفيةالتطبيؽ   .

   :                 األىداف التعميمية  . 1

صاغت  الباحثةاألىداؼالتعميميةلمقصائدالرقميةالتفاعميةفيضكءاالحتياجػاتالتعميميػة              
تـالتكصؿإلييافيمرحمةالتحميؿككانتاألىداؼالتعميميةكمايمي:يالت             

تقرأ - النص قراءة صحيحة  مراعية  شركطيا  .

تعبر -  لمنص فيميافع .

تستنتج -  الفكرة  لمنص العامة .

تستنج -  األفكار  الرئيسة  لألبيات  .

تفسر -  األلفاظ  الكاردة  في األبيات  .

تبيف - العاطفة المسيطرة   عمى الشاعر   في األبيات  .

تستخرج -   األساليب   الكاردة  في األبيات  نكعيامبينة .

تكضح -   الصكر  الجمالية الكاردة  في األبيات  .

تستنج -  مكسيقى    لنص ا .

تربط -  مضمكف   القصائد بالكاقع  المعاصر  .

تستنبطأىـ -   المستفادةالقيـ مف القصائد .

 : أسموب التدريس .2

.كالمناقشةمعالطالباتأثناءتطبيؽالقصائدالرقميةالتفاعميةاتبعتالباحثةأسمكبالحكار
 :عداد البيئة التعميميةإ .3

 خالؿ مف اإلكذلؾ المساندتكفير الطبيعية كاألجيزةمكانات الحاسكب معامؿ ذلؾ كيشمؿ ة
الحاسكبية.

 



77

  Development: التطويرالمرحمة الثالثة

تعنىمرحمةالتطكيربالحصكؿ          عمىالمكادكالكسائطالمتعددةكاي       .نتاجمككناتالمنتجالتعميمي
  :المواد والوسائط التعميمية .1

 تـ التى التعميمية كالكسائط المكاد تجميع الخطكة ىذه القصائدتشمؿ إلنتاج استخداميا
الرقميةالتفاعميةكقدأنتجتعناصرالكسائطالمتعددةكالتالي:

  الصوت .أ 

 برنامجسجمت  باستخداـ التفاعمية الرقمية القصائد في المستخدمة  Adobe األصكات
Auditionمعمراعاةالجكانبالتالية:

 نقاءالصكتككضكحو. -

 .ضكالعرالحركةمعمسايرةالصكت -

 .المتعمميفخصائصمعلقاءاإلسرعةتتناسب -

 .القصائدمضمكفمعالصكتييحاءتناغـاإل -
 الصور  .ب 

أضيفتالصكرالمتنكعةأثناءتصميـالقصائدالرقميةالتفاعمية،معمراعاةالجكانبالتالية:

 .كجكدتياكضكحالصكر -

 .أجمومفكضعتالذملميدؼالصكرتحقيؽ -

 .المعركضةالمادةكطبيعةؼاليدباختالؼالصكرتنكع -

 .العمريةالفئةمعالصكرتناسب -

 .القصائدفيـفيلدكرىااألساسالصكرتأدية -

 .كالصكتالنصكصمعالمتكامؿلدكرىاالجماليالصكرتأدية -

.المستخدمةالمكسيقيةالتأثيراتمعالصكرتناسب -
 النصوص .ج 

 :نبالتاليةةالتفاعميةكفؽالجكاكتبتالنصكصفيالقصائدالرقمي
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 .بشكؿيسيؿقراءتوكضكحالنصكص -

 اختيارنكعخطكطالنصكصالكاضحةالمألكفة. -

 .سميمةلغكيةصياغةصياغةالنصكص -

 .الشاشةخمفيةلكفمعالنصكصخطلكفمناسبة -
 يقاعية د. التأثيرات اإل

استخدمتالتأثيراتاإل     ي  :تاليةفاعميةكفؽالجكانباليقاعيةفيالقصائدالرقميةالت

 .ككاضحنقيالتأثيراتصكت -

 .كالحركةالصكرمعيقاعيةاإلالتأثيراتصكتيتناسب -

 .القصائدمضمكفمعقاعيةاإليالتأثيراتتتناسب -

.كاحدتأثيرعمىتركزكال،متنكعةيقاعيةإتأثيراتالقصائدتستخدـ -
  التفاعمية الرقمية القصائد نتاجالبرامج المستخدمة في إ .2

 Adobe Audition CS6 .أ 

لتسجيؿ البرنامج ىذا الصالقصائداستخدـ كمعالجة االستديك في صكتيا           ن كتكمكنتاجو
.بإضافةالتأثيراتاإليقاعيةالمناسبة

 Adobe Premiere .ب

.التفاعميةالرقميةالقصائداستخدـىذاالبرنامجلمكنتاج
  Action Script3 .ج 

  .اعميةالتفالرقميةالقصائدلبرمجةالبرنامجىذااستخدـ

 Adobe Flash CS6 .د 

البرنامجإلنشاء الرقميةبالقصائدكربطياالعناصركتحريؾالمتعددةالكسائطاستخدـىذا
 التفاعمية.

 Adobe Photoshop CC2015 .ه 

.التفاعميةالرقميةخراجالقصائد كااستخدـىذاالبرنامجلتصميـ
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 تحكيم القصائد الرقمية التفاعمية: .3

يةالتفاعميةعمىمجمكعةمفالمحكميفكماىكمكضحفيتـعرضالقصائدالرقم
مفذكماالختصاصفيمجاؿالمناىجكطرؽالتدريسكمجاؿتكنكلكجياالتعميـ،(1ممحؽ)

لتحكيميافيضكءقائمةالمعاييرالالزمةلتصميـالقصائدالرقميةالتفاعميةالتىأعدتياالباحثة
طالعآرائيـحكؿ:،كذلؾالست(2كماىكمكضحفيممحؽ)

.التفاعميةالرقميةلمقصائدالمؤشرمطابقةدرجة -

نمناسباتركنوماتعديؿأكحذؼأكإضافة - .

 .إضافاتأخرل -

.الباحثةالتعديالتالتياقترحياالمحكمكفأجرتكفيضكءآراءالسادةالمحكميف
  Implementation: التنفيذالمرحمة الرابعة

تسييؿميمةمفعمادةشئكفالبحثالعمميكالدراساتالعمياالباحثةعمىكتابحصمت .1
نمكجيا يؽبتطبرؽخانيكنسمفأجؿالسماحليا،كمديريةشإلىكزارةالتربيةكالتعميـبغزة

المستيدفة العينة عمى ،دراستيا لمبنات األكقاؼالشرعية كؿكمدرسة الدراسة لقيت كقد
 .العكفمفقبؿالمسؤكليف

الصعكبةمعامؿكحساباالختبارزمفلتحديداستطالعيةعينةعمىباراالختتطبيؽ .2
.االختباركثباتصدؽمفكالتأكدكالتمييز،

(.الضابطةكالمجمكعةالتجريبيةالمجمكعة)الدراسةعينةتحديد .3

.الدراسةمتغيراتضبط .4

قبؿالتكافؤمفلمتأكدكالضابطةالتجريبيةالمجمكعتيفطالباتعمىالقبمياالختبارتطبيؽ .5
.النتائجتكرصداألكراؽكصححت،بنفسيااالختبارالباحثةكطبقتالدراسة،تطبيؽ

.األجيزةكتجييزالتجريبيةالمجمكعةطالباتالستقباؿالمدرسيالحاسكبمختبرتييئة .6

التفاعميةالرقميةبالقصائدالتجريبيةالمجمكعةطالباتتعريؼأجؿمفتمييديةحصةعقد .7
.استخدامياةكطريق

(32الضابطةالمككنةمف)المجمكعةبتدريسكذلؾالدراسةبنفسيا،تنفيذفيالباحثةبدء .8
مفطالبة(33)مفالمككنة التجريبيةالمجمكعةكتدريسالتقميدية،الطريقةباستخداـطالبة
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داخؿالتطبيؽتـكقدالتفاعميةالرقميةالقصائداألساسباستخداـالتاسعالصؼطالبات
العاـمفالثانيالدراسيالفصؿفيلمتطبيؽالمالئمةالظركؼتييئةمعالحاسكبمختبر

بكاقع(2016-3-27)إلى(2016-2-27)بيفماالفترة(في2016-2015)الدراسي
.صفيةحصة20

أثرعمىلمتعرؼكذلؾالدراسة،تنفيذمفاالنتياءبعدلممجمكعتيفالبعدماالختبارتطبيؽ .9
.الضابطةكالمجمكعةالتجريبيةالمجمكعةطالباتبيففركؽال

نحصائياإالدراسةنتائجتحميؿ .10  .كالمقترحاتالتكصياتككضع،كتفسيرىا


 Evaluation: التقويم المرحمة الخامسة

المرحمةمفالمراحؿالميمة تحقؽاألىداؼالتيحيثقاستالباحثةمدل؛تعدىذه
كمدل اضعتيا كفاعمية تنكفاءة في التفاعمية الرقمية القصائد مياراتلتدريسباستخداـ مية

،كلقدتـالتقكيـمفخالؿالتقكيماتالتككينيةكالختاميةالمكجكدةفيتحميؿالنصكصاألدبية
 .القصائدالرقميةالتفاعمية،ككذلؾمفخالؿاختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية

                      أداة الدراسة ومادتيا:  -     ً سابعاً 
قيؽأىداؼالدراسةالتيتتمثؿفيمعرفةأثرتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعميةفيلتح

أعدتةلدلطالباتالصؼالتاسعاألساسبغزة،تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبي ٌ الباحثة
كالتيتمثمتفيمايمي:،أدكاتكمكادالدراسة
 :  ً               أول : أداة الدراسة

 دبية اختبار ميارات تحميل النصوص األ

ٌأعدت  المختارة الشعرية فيالقصائد اختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية الباحثة
التفاعميةفيتنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيلمعرفة الرقمية ةلدلأثرتكظيؼالقصائد

االختباربعداالطالععمىالدراساتالتىبنتالباحثةك،بغزةطالباتالصؼالتاسعاألساس
فيبناءاالختبارالباحثةؿالنصكصاألدبيةكأداةلياكاتبعتدمتاختبارمياراتتحمياستخ

:اآلتيةخطكاتال
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 :اليدف من الختبار .1

االختبارلمعرفةأثرتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةمياراتتحميؿ ىدؼ                 ى 
بغزة.سالنصكصاألدبيةلدلطالباتالصؼالتاسعاألسا

 :  ختبارمحتوى ال .2

أربع مف المككف االختبار الباحثة أعدت لقد               ٌ  المطالعة كتاب مف شعرية قصائد
،(2015-2016)الجزءالثانيالمقررعمىطالباتالصؼالتاسعاألساسيلمعاـكالنصكص

تككفاالختبارفيصكرتواألكليةمف) مفنكعأسئمةاالختيارمفمتعددكؿ48كقد فقرة )
أ عمى يشتمؿ لمياراتتحميؿسؤاؿ األسئمة كمناسبة الكضكح فييا الباحثة راعت بدائؿ ربعة

لقياسأثرتكظيؼالقصائدالرقميةاألساسالنصكصاألدبيةكمستكلطالباتالصؼالتاسع
،كلقدتـتحديدالكزفالنسبيلكؿميارةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةالتفاعميةفيتنمية

 .دبيةمياراتتحميؿالنصكصاأل
  :عداد جدول مواصفات الختبار   إ   .3

أعدت ٌ نكذلؾبناء،الباحثةجدكؿالمكاصفاتالختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية 
،ثـكضععددمفاألسئمةلكؿميارةمفقصائداألربعمياراتالمختمفةلمعمىالكزفالنسبيلم

:كمايكضحياالجدكؿالتاليمياراتتحميؿالنصكصاألدبية
 جدول مواصفات اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية لدى طالبات الصف التاسع األساسي(: 4.3جدول )

 .2016-2015لمفصل الدراسي الثاني لمعام 

 أرقام األسئمة لمياراتا م
 عدد 
 األسئمة

الوزن 
 النسبي

الميارة.1 المتعمقةباألفكار  36,35,34,33,22,16,15,14,13,3,2,1. 12 27.27%
%  25 40,39,38,37,25,24,18,17,7,5,4.11 المتعمقةباأللفاظالميارة.2
%15.90 7 41,28,27,26,19,9,8 المتعمقةباألساليبالميارة.3
%13.63 6 43,30,29,20,11,10 لمتعمقةبالخياؿلميارةاا.4
%9.09 4 42,31,23,6 لمتعمقةبالمكسيقىالميارةا.5
%9.09 4 44,32,21,12 عمقةبالعاطفةالمتالميارة.6
 %100 44 المجموع    
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  :                   صياغة فقرات الختبار  . 4

صػػاغت  الباحثػػةفقػػراتاالختبػػار)      فقػػرة48 (مػػفنػػكعاالختيػػارمػػفمتعػػددلكػػؿسػػؤاؿ              
أربعةبدائؿ  كقدراعتالباحثعندصياغةفقراتاالختباراألمكرالتالية:،               

 .نعممياةفقراتاالختباركصحتياسالمةلغ -

 .كخاليةمفالغمكضكالمبس،ككاضحةفقراتاالختبارمحددة -

 ممثمةلممحتكلكاألىداؼالمرجكتحقيقيا. -

 .اتالصؼالتاسعمناسبةالفقراتلمستكلطالب -

 .مصممةلقياسمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةبحيثتتضمفكؿفقرةميارةكاحدة -

كقػػدراعػػتالباحثػػةأفتكػػكفاألسػػئمةمػػفنػػكع             االختيػػارمػػفمتعػػددكىػػذاالنػػكعمػػفأكثػػر           
أنػػػكاعاالختبػػػاراتا      لمكضػػػكعيةمركنػػػةمػػػفحيػػػثاالسػػػتخداـ           ،كأك رىػػػامالءث مػػػةلقيػػػاسالتحصػػػيؿ    

كتشخيصولمختمؼاألىداؼالمرجكتحقيقيا           كقدتمتمراعاةالقكاعػدالت،     اليػةأثنػاءكتابػةفقػرات  
االختبار   :

تتككفكؿفقرةمفجزئيفالمقدمةلطرحالمش .1           كمةفيالسؤاؿ    كقائمػةالبػدائؿ،  كعػددىاأربعػة،    
بدائؿمفبينيابديؿكاحدصحيحفقط         . 

تقػػعالفقػػرةبأكمميػػا)السػػؤاؿك .2       مػػو(فػػيصػػفحةكاحػػدةمرتبػػةعمكديػػانفػػيصػػؼكاحػػددائب     ن        كػػي 
تراىػػا  الطالبػػاتدفعػػةكاحػػدةكتػػ      ٌتمكفٌ مػػفالمقارنػػةبينيػػادكفأفتحػػرؾ         الطالبػػة بصػػرىابػػيف   

الصفحات   . 

رمكقعاالجابةالصحيحةبيفالييتـتغ .3        ؿبأسمكبعشكائيئبدا       . 

تـكضعالعناصرالمشتركةفيال .4        ؿفيمقدمةالفقرةئبدا  . 

ؿمتكازنةمفحيثالطكؿكدرجةالتعقيدكنكعيةاالجاباتئبداال .5               . 

ترتيبفقراتاالختبارمفاألسيؿلألصعب .6              . 
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                     وضع تعميمات الختبار:  . 5

كضػػعتالباحثػػة   التعميمػػاتلتكضػػيح     كيفيػػةالتعامػػؿمػػعاالختبػػاركتنفيػػذهكقػػداشػػت          ممت 
تعميماتاالختبارعمىمايمي       :

 البياناتاألكلية   : 

كالتيتشتمؿعمىاالسـكالصؼكالشعبة            .

 تعميماتاالختبار    : 

تشػػتمؿعمػػىاليػػدؼمػػفاالختبػػاركعػػددأسػػئمةاالختبػػاركزمػػفاالختبػػاركدرجػػاتاالختبػػار                             
كطريقةاالجابة    .

 مثاؿتك  ضيحيلمطالباتيكضحكيفيةاالجابةعفالبنكداالختيارية               . 
  :                       الصورة النيائية لالختبار  . 6

إ األكليةتـ صكرتو في األدبية النصكص تحميؿ ميارات ضكء في االختبار عداد
)(48فاشتمؿعمى ىكمكضحفيممحؽرقـ كما فقرة )4) فقراتاالختبارتـ، كتابة كبعد

مف عمىمجمكعة )عرضاالختبار رقـ ممحؽ في مكضح ىك كما ذكم3المحكميف مف )
العربية، المناىجكطرؽالتدريسكمعمماتالمغة كمجاؿ االختصاصفيمجاؿاألدبكالنقد

كذلؾالستطالعآرائيـحكؿ:

.تحميؿالنصكصاألدبيةلمياراتأسئمةاالختبارمناسبة -

 .ألساسيمناسبةأسئمةاالختبارلمستكلطالباتالصؼالتاسعا -

نصحةفقراتاالختبارلغكيا -       . 

 دقةصياغةالبدائؿلكؿفقرةمففقراتاالختبار. -

نإضافةأكحذؼأكتعديؿماتركنومناسبا -        . 

:التعديالتالتىكانتتتمحكرحكؿكفيضكءآراءالمحكميفقامتالباحثةبإجراء

- . إعادةصياغةبعضفقراتاالختبارلغكيا ن           

 .ارحذؼبعضأسئمةاالختب -

(.5(فقرةكماىكمكضحفيممحؽرقـ)44كبذلؾأصبحاالختبارفيصكرتوالنيائيةمككفمف)
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   :                             الختبار عمى العينة الستطالعية      تطبيق   . 7

طبقػػػت الباحثػػػةاالختبػػػارعمػػػىعينػػػةاسػػػتطالعيةمككنػػػةمػػػف)              (طالبػػػةمػػػفطالبػػػات33     
الصػػؼالعاشػػراألساسػػي        ككػػافاليػػدؼمػػفتطبيػػؽاالختبػػارعمػػىال،             عينػػةاالسػػتطالعيةتحقيػػؽ       

األىداؼالتالية:   

 الزمفالمناسبلالختبار.تحديد -

 .جادمعامؿالصعكبةكالتمييزلفقراتاالختبارإي -

 التأكدمفصدؽكثباتاالختبار. -

تـحسابالزمفالمناسبلالختبارمػفخػالؿحسػابمتكسػطالمػدةالزمنيػةالتػىاسػتغرقتياأكؿ                            
طالبةكأخرطالبةمفخالؿال        معادلةالتالية:

 الزمن المناسب
 الزمن الذي استغرقتو الطالبة األولى + الزمن الذي استغرقتو الطالبة األخيرة

2 



ككػػافزمػػفإ    جابػػةأكؿثػػالثطالبػػاتأنيػػيفاإلجابػػةعػػفاالختبػػار)               خػػركآ،(دقيقػػة40 
ثالثطالباتأنييفاإلجابػةعػفاالختبػار)            (دقيقػة،كبالتػالييكػكفالػزمفا50       لمناسػبلإلجابػة    

عفاالختبار)    .(دقيقة45

                تصحيح الختبار :  . 8

صػػححت   الباحثػػةاالختبػػار    حيػػثحػػددتدرجػػةكاحػػدةلكػػؿفقػػرةمػػففقػػراتاالختبػػاربحيػػث،                   
تتراكحالدرجةالتىحصمتعميياالطالباتمف)           0 -44.)

 :                                   تحميل نتائج اختبار العينة الستطالعية .9

بعػػدإ جػػراءاالختبػػاركتصػػحيحو        ،أجػػ رت الباحثػػةمجمكعػػةمػػفالمعا       لجػػاتاإلحصػػائيةكا       يجػػاد 
معامالتالصعكبةكالتمييزلكؿفقرةمففقراتاالختبار              .

  :             معامل الصعوبة  . 1

كيقصدبمعامؿالصعكبة    :النسبةالمئكيػةمػفالطالبػاتالمػكاتيأجػبفعػفالسػؤاؿإجابػة                
خاطئػػة حيػػث، حسػػػبت  الباحثػػةدرجػػػةصػػعكبةكػػػؿفقػػرةمػػػففقػػراتاالختبػػػار               باسػػتخداـالمعادلػػػة  
التالية:
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 معامل الصعوبة
ب ن   الالتي الطالبات عدد  خاطئة إجابة السؤال عن          أ ج 

      عدد الطالبات الكمي 

 (.169ـ،ص 2008)أبكدقة،
 

 معامالت الصعوبة لكل فقرة من فقرات الختبار.(: 4.4جدول )

 معامل الصعوبة رقم الفقرة معامل الصعوبة رقم الفقرة

1 0.27 23  0.54 
2 0.2724 0.24
3 0.2125 0.39
4 0.72 26 0.42 
5 0.60 27 0.63
6 0.3628 0.48
7 0.7529 0.63
8 0.2130 0.60
9 0.2231 0.45
10 0.75 32 0.72
11 0.7533 0.45
12 0.4534 0.21 
13 0.3935 0.48
14 0.5736 0.24 
15 0.2137 0.87
16 0.2138 0.69 
17 0.21 39 0.24 
18 0.51 40 0.51
19 0.4241 0.63
20 0.6642 0.60
21 0.54 43 0.87 
22 0.7244 0.39
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يتضحمفالجدكؿالسابؽأفمعامؿالصعكبةكافمناسبالفقراتاالختبار     ن              حيثكاف؛
لصعكبةكما(أمأنياتقعضمفالمستكلالمعقكؿمفا0.87(إلى)0.21يتراكحمابيف)

ا ،حيثإفاليدؼمفحسابمعامؿالصعكبةىكلمختصكففيمجاؿالقياسكالتقكيـقرره
0.8) كالتيتزيددرجةصعكبتياعف)(0.2)حذؼالفقراتالتيقمتدرجةصعكبتياعف

(.170ـ،ص 2008بكدقة،)أ

 :معامل التمييز .2

كقدرتيابينيف،الفرديةالفركؽحيثمفالطالباتبيفالتمييزعمىالفقرةقدرةبويقصد
نأيضا لفقراتالتمييزمعامؿحسابمفاليدؼككاف،الدنياكالفئةالعمياالفئةبيفالتمييزعمى

كيحسبضعيفة،ٌتعدألنيا0.20عفتمييزىامعامؿيقؿالتيالفقراتحذؼىكاالختبار
:اآلتيةبالمعادلة

(172ـ،ص2008دقة،)أبكك( ÷ 2ن-1معامل التمييز)م( = )ن 

 :عدداإلجاباتالصحيحةفيالفئةالعميا. 1ن -

 :عدداإلجاباتالصحيحةفيالفئةالدنيا.2ن -

:عددأفرادإحدلالمجمكعتيف.ك -

،كالجدكؿالتالييكضحتمييزلكؿفقرةمففقراتاالختبارالباحثةمعامؿالحسبتكلقد
.تبارمييزلكؿفقرةمففقراتاالخمعامالتالت
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 معامالت التمييز  لكل فقرة من فقرات الختبار  (: 4.5جدول )

 معامل التمييز رقم الفقرة معامل التمييز رقم الفقرة

1 0.20 23  0.35 
2 0.3924 0.60
3 0.24 25 0.60
4 0.40 26 0.33 
5 0.26 27 0.37
6 0.37 28 0.43 
7 0.22 29 0.40 
8 0.20 30 0.23 
9 0.2531 0.50 
10 0.27 32 0.25 
11 0.39 33 0.20
12 0.29 34 0.36 
13 0.2335 0.22 
14 0.28 36 0.23 
15 0.2037 0.24
16 0.4038 0.28
17 0.46 39 0.44 
18 0.50 40 0.28
19 0.2641 0.39
20 0.2442 0.38
21 0.22 43 0.20 
22 0.23 44 0.46



كافمناسبالفقراتاالختبار؛التمييزأفمعامؿيتضحمفالجدكؿالسابؽ     ن  حيثكانت
تقعضمفالمستكلالمعقكؿمفالتمييزكماقررهالمختصكففيمجاؿالقياسجميعالفقرات

كالتقكيـ،حيثإفاليدؼمفحسابمعامؿالتمييزىكحذؼالفقراتالتيقمتدرجةتمييزىا
 دقة،0.2عف ص2008)أبك ىذ(172ـ، كعمى تراكح، التي بالفقرات األخذ األساستـ ا

بيف ٌـمعامالتالتمييزلالختبارتعدكبالتاليفإفجميعقي(- 0.200.60)معامؿتمييزىا      
.مقبكلة
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 : Test Validity: صدق الختبار  ً ا  ثاني

عػػػرؼصػػػدؽاالختبػػػاربأنػػػو:ييي       قػػػدرةا الختبػػػارعمػػػىقيػػػاسمػػػاأعػػػدألجمػػػو،         كقػػػدتحققػػػت   
الباح ثةمفصدؽا   الختباركذلؾمفخالؿ        : 

 :صدق المحكمين . أ

ىكعرضتالباحثةحيث األكليةعمىمجمكعةمفالمحكميفكما االختبارفيصكرتو
(مفذكماالختصاصفيمجاؿاألدبكالنقدكمجاؿالمناىجكطرؽ4مكضحفيممحؽرقـ)

لمياراتالختبارفقراتاالتدريسكمعمماتالمغةالعربية،كذلؾالستطالعآرائيـحكؿمناسبة
النصكصاألدبية لتحميؿ االختبار فقرات مناسبة األساس، التاسع الصؼ طالبات ،مستكل

نتاالختبارلغكياصحةفقراك       الك، مففقراتاالختبار،كفيضكءدقةصياغة بدائؿلكؿفقرة
نالباحثةالتعديالتبحيثأصبحاالختبارفيصكرتوالنيائيةمككناآراءالمحكميفأجرت              مف

حيثأعطيلكؿفقرةأربعةبدائؿكاحدمنياصحيح،(فقرةمفنكعاالختيارمفمتعدد44)
.كبذلؾتـالتحقؽمفصدؽالمحكميفلالختبار،فقط

  :                  صدق التساق الداخمي  .   ب

حسػػػبت  الباحثػػػةمعامػػػؿارتبػػػاطبيرسػػػكفلكػػػؿفقػػػرةمػػػففقػػػراتاالختبػػػارمػػػعالدرجػػػةالكميػػػة                             
لال ختباركمايكضحياالج     دكؿالتالي   :

 معامل ارتباط كل فقرة من فقرات الختبار مع الدرجة الكمية لالختبار(: 4.6) جدول 

رقم  اتالميار 
 السؤال

معامل     
رقم  اتالميار  الرتباط

 السؤال
معامل 
رقم  اتالميار  الرتباط

 السؤال
معامل 
 الرتباط


ةالميار

المتعمقة
باألفكار

1 0.994** 
ةالميار

المتعمقة
باأللفاظ

4 0.966** 
ةالميار
المتعمقة
 باألساليب

8 0.995** 
20.995** 5 0.979** 9 0.995**
3 0.997** 70.955**19 0.990**
13 0.922**17 0.966**26 0.988**
14 0.979** 18 0.988** 27 0.975**
15 0.996** 24 0.997** 28 0.987**
16 0.996** 25 0.993** 41 0.975**
22 **0.958 37 0.899** 




 
330.989**380.967** 
34 0.958** 39 0.995** 
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رقم  اتالميار 
 السؤال

معامل     
 الرتباط

رقم  اتالميار 
 السؤال

معامل 
 الرتباط

رقم  اتالميار 
 السؤال

معامل 
 الرتباط

35 0.985**40 0.984** 
36 0.995** 

 
ةالميار

المتعمقة
 بالخياؿ

10 0.953** 
ةالميار

المتعمقة
 ىبالمكسيق

6 **0.993  
ةالميار

المتعمقة
 ةبالعاطف

12 0.986**
110.955**23 **0.985210.981**
20 0.966**310.988** 320.962**
29 0.978**42 0.977**44 0.993**
30 0.978** 
43 0.893**

.0.325=)0.05(كعندمستكلداللة) 32قيمة"ر"الجدكليةعنددرجةحرية)
.0.448=)0.01(كعندمستكلداللة) 32ةعنددرجةحرية)قيمة"ر"الجدكلي

نيتضحمفالجدكؿالسابؽأفجميعالفقراتمرتبطةمعالدرجػةالكميػةلالختبػارارتباطػان                      
داالنإحصػػائيانعنػػدمسػػتكلداللػػة)     ن  ن (كىػػذايػػدؿعمػػىأفاالختبػػاريتسػػـباالتسػػاؽ0.01،0.05            

الداخمي  .

:Structure Validity                  ج. الصدق البنائي: 

معامؿاالرتباطبيفكؿدرجاتكؿمجاؿمفمجاالتاالختباركالدرجةالباحثةحسبت
:اليالكميةلالختباركمايكضحوالجدكؿالت

 معامالت ارتباط درجات ميارات الختبار بالدرجة الكمية لالختبار(: 4.7جدول )

 مستوى الدللة معامل الرتباط مجالال

الميار األفكارالمتعمقةبة   0.05دالة عند  *0.419
 0.01دالة عند  **0.799 المتعمقةباأللفاظةالميار
 0.01دالة عند  **0.785 المتعمقةباألساليبةالميار
 0.01دالة عند  **0.746 المتعمقةبالخياؿةالميار
 0.01دالة عند **0.651 ىالمتعمقةبالمكسيقةالميار
 0.01دالة عند **0.703 فةالمتعمقةبالعاطةالميار

.0.325=)0.05(كعندمستكلداللة) 32قيمة"ر"الجدكليةعنددرجةحرية)
.0.448=)0.01(كعندمستكلداللة) 32قيمة"ر"الجدكليةعنددرجةحرية)
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الجدكؿ مف مفمجاالت(4.7)يتضح مجاؿ بيفكؿ معامالتاالرتباط أفجميع
الدرجةالكميةدالةاحصائياعندمستكلداللة)االختبارمع     ن   الميارةالمتعمقة0.01 (ماعدا

.كىذايدؿعمىأفاالختباريتميزبالصدؽالبنائي)0.05باألفكاردالةعندمستكلداللة)
 

 :Stability Testing: ثبات الختبار      ً ثالثا  

خداـنفساألداةفينفسستكيقصدبوالحصكؿعمىنفسالنتائجعندتكرارالقياسبا
اي،الظركؼ كيتـ عديدة، بطرؽ الثبات معامؿ االباحثةكأكجدتجاد بطريقتيمعامؿ لثبات

:عمىالنحكالتالي20ريتشاردسكف-ككدركالتجزئةالنصفية
 :Split-Half Methodطريقة التجزئة النصفية  - أ

طالبة33) يةمككنةمف)االختباربعدتطبيقوعمىعينةاستطالعثباتالباحثةحسبت
النصفية التجزئة كذلؾبحسابمعامؿاالرتباط،مفطالباتالصؼالعاشراألساسيبطريقة

كالفقراتذاتاألرقاـ الفردية عمىالفقراتذاتاألرقاـ االستطالعية العينة بيفدرجاتأفراد
ب النصفيفالزكجية بيف االرتباط معامؿ االختبحساب طكؿ تعديؿ جرل ثـ ار)النصفيف،

 يكضحمعامالتثباتاالختبار.(4.8)جدكؿكبراكفف(باستخداـمعادلةسبيرمافامتساكي

  ر الثبات:
ر  

 

  

 معامالت ثبات لختبار ميارات تحميل النصوص األدبية باستخدام التجزئة النصفية(: 4.8جدول )

 معامل الثبات عدد الفقرات اتالميار 
الميارة المتعمقةباأل فكار 12 0.998 
 *0.996 11 المتعمقةباأللفاظالميارة
 *0.950 7 المتعمقةباألساليبالميارة
 0.995 6 المتعمقةبالخياؿالميارة
 0.996 4 ىالمتعمقةبالمكسيقالميارة
 0.996 4 المتعمقةبالعاطفةالميارة

 0.955 44 الدرجة الكمية

 .نين النصفين غير متساويتم استخدام معادلة جثمان أل *  
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( بمغ لالختبار الكمية لمدرجة الثبات معامؿ أف أعاله الجدكؿ مف ،(0.955يتضح
مكفالباحثةمفالكثكؽاألمرالذميدؿعمىأفاالختباريتمتعبدرجةعاليةمفالثباتالذمي

ختبارعمىعينةكاالطمئنافإلىصحةالنتائجالتييتـالحصكؿعمييابعدتطبيؽاالباالختبار
 .البحثممايظيرصالحيةاالختبارالستخداموفيالدراسة

 :20ريتشارد سون  –معادلة كودر  - ب

معامؿثباتاالختبارإليجادكذلؾ،20ريتشاردسكف–استخدمتالباحثةمعادلةككدر
لكؿمجاؿمفمجاالتاالختبار20ريتشاردسكف–حيثحصمتعمىقيمةمعادلةككدر

نرجةالكميةلالختبارككؿطبقالممعادلةالتالية:كالد     

كذلؾإليجادمعامؿثباتاالختبارمفخالؿالقانكفاآلتي:

)(
1

2

22

t

itmt

s

ss

n

n  




(عددفقراتاالختبار.nحيثإف:)

(:n-1عددفقراتاالختبار)-1.

:(2st).مجمكعالتبايفالكمي

(:2

itms.مجمكعتبايفالفقرات)

:2(stالتبايفالكمي)

 

 20سون  ريتشارد -معامالت ثبات لختبار ميارات تحميل النصوص األدبية باستخدام معادلة كودر(: 4.9جدول )

معامل كودر  التباين النحراف المعياري المتوسط عدد الفقرات اتالميار  م
 20ريتشاردسون 

الميارة 1 باألفكارالمتعمقة  12 0.643 0.140 0.020 0.830 
 0.785 0.036 0.188 0.473 11 المتعمقةباأللفاظالميارة 2
 0.853 0.021 0.143 0.516 7 المتعمقةباألساليبالميارة 3
 0.829 0.016 0.128 0.419 6 المتعمقةبالخياؿالميارة 4
 0.714 0.028 0.168 0.495 4 ىلمتعمقةبالمكسيقاالميارة 5
 0.725 0.017 0.130 0.468 4 المتعمقةبالعاطفةالميارة 6

 0.789 30.008 5.477 22.515 44 لالختبار الدرجة الكمية    
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(كىيقيمة0.789لالختبارككؿ)20يتضحمماسبؽأفمعامؿككدرريتشاردسكف
الباحثة تطمئف عالية تأكدتمفصدؽكثباتاال، قد الباحثة يؤكدكبذلؾتككف مما ختبار،

.صالحيةاالختبارالستخداموبالدراسة

تأكدتمفصدؽكثباتاالختباركأصبحاالختبارفيصكرتوكبذلؾتككفالباحثةقد
مف) مككنا النيائية   ن  استطالعيةمككنةمف)44)  تطبيقوعمىعينة بعد طالبةمف33) فقرة

مياراتتحميؿالنصكصيبيفاختبار(5ك)(4كممحؽرقـ)،العاشراألساسيطالباتالصؼ
كالذمتـتطبيقوقبمياكبعدياعمىمجمكعتيالدراسةالتجريبيةكالضابطةاألدبية            ن ن  .

 :مواد الدراسة

 :المعممدليل 

نالباحثةدليالأعدت  معمـبعداالطالععمىاألدبالتربكمكالدراساتالسابقةفيمجاؿلم
األدبية ؛النصكص بو لالسترشاد )المطالعةكذلؾ كتاب في الشعرية القصائد تدريس في

كالنصكص(باستخداـالقصائدالرقميةالتفاعميةكيحتكلعمىمايمي:

 .عنكافالدرس .1

 .األىداؼالسمككيةالمرادتحقيقيا .2

 .المتطمباتالسابقة .3

 .الكسائؿالتعميمية .4

 .اإلجراءاتكاألنشطةالتعميميةالتعممية .5

 .أساليبالتقكيـ .6

ذلؾ المحكميفكالمختصيففيمجاؿضتعربعد مف الدليؿعمىمجمكعة الباحثة
(.6المناىجكطرؽالتدريسكماىكمكضحفيممحؽرقـ)

الدراسي العاـ مف الثاني الدراسي الفصؿ في فكاف الدراسة تطبيؽ بداية عف أما
عبكاقـ(27/3/2016)كاستمرالتطبيؽحتىـ(27/2/2016)كذلؾبتاريخ،ـ2016-2015

كقدقامتالباحثةبتكزيعالحصصالتينفذتخالؿدراستياعمىالمجمكعة،حصةصفية20          ي        
كماىيمكضحةفيالجدكؿالتالي:
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 توزيع الحصص التي نفذت من خالليا الباحثة دراستيا(: 4.10جدول )

 عدد الحصص الدروس المتضمنة في الدراسة م

 5 "الترحمي"قصيدة 1
 5 "لديني"قصيدة 2

بالمييب"قصيدة 3  5 "األفؽمتشحه

 5 "كاحرقمباه"قصيدة 4

 20 المجموع

  :                   ضبط متغيرات الدراسة  -     ً ثامناً 
انطالقامفالحرصعمىسالمةالنتائجكتجنباآلثارالعكامؿالدخيمةالتييتكجبضبطيا          ن           ن  

لمكصكؿإلىنتائج مفآثارىا كالتعميـكالحد لالستخداـ قابمة ثةتكافؤالباحبطتض،صالحة
 :المجمكعاتكذلؾمفخالؿ

 .العمرالزمني .1
 .الفصؿالدراسياألكؿالتحصيؿالعاـمفخالؿنتائجاختباراتنياية .2
 باراتنيايةالفصؿالدراسياألكؿ.التحصيؿفيالمغةالعربيةمفخالؿنتائجاخت .3
.ميلمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةاالختبارالقب .4
 : العمر الزمني .1

 ذلؾ مف لمتأكد الباحثة كاستخدمترصدت المدرسة سجالت خالؿ مف العينتيف أعمار
( إT-Testاختبار لمتعرؼ مستقمتيف لعينتيف في( البدء قبؿ المجمكعتيف بيف الفركؽ لى

:التطبيؽكالجدكؿالتالييكضحذلؾ


 التجريبية  لى الفروق بين طالبات المجموعتين( لمتعرف إTنتائج اختبار)(: 4.11جدول )
 والضابطة في العمر الزمني.

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الدللة
 اإلحصائية

العمر
 0.258 14.991 31تجريبية

0.408 0.685 0.05 
غيردالة
نإحصائيا   0.315 15.020 32ضابطة

1.999(=0.05(كعندمستكلداللة)61لجدكليةعنددرجةحرية)قيمة"ت"ا
 2.658 (=0.01(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)
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أفقيمة"ت"المحسكبةفيالمقارنةبيفمتكسطيالعمر(:4.11)يتضحمفالجدكؿ
الجدكليةكىذا المحسكبةالزمنيفيالمجمكعتيفكانتأصغرمف"ت" يعنىأفقيمة)ت(

 دالة مستكلإغير عند حصائيا       ن بيف(0.05 احصائية فركؽذاتداللة تكجد ال أمأنو ،)
أف عمى يدؿ كىذا كالضابطة التجريبية المجمكعتيف لطالبات الزمني العمر متكسطي

.المجمكعتيفمتكافئتاففيالعمرالزمني

 :التحصيل العام .2

الت مجاميع الباحثة نيايةرصدت اختبارات نتائج خالؿ مف لمطالبات العاـ حصيؿ
ثةمجاميعيـمفـ(،كاستخرجتالباح(2015-2016الفصؿالدراسياألكؿمفالعاـالدراسي

ىالفركؽإل(لعينتيفمستقمتيفلمتعرؼT-Test،كاستخدمتالباحثةاختبار)السجالتالمدرسية
.فيالتطبيؽكالجدكؿاآلتييكضحذلؾفيالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةقبؿالبدء

 لى الفروق بين طالبات المجموعتين التجريبية ( لمتعرف إTنتائج اختبار)(: 4.12جدول )
 والضابطة في التحصيل العام.

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الدللة
 اإلحصائية

التحصيؿ
 91.1876.047 31تجريبية

1.5550.125 0.05 
غيردالة
ناحصائيا   88.4537.773 32ضابطة

1.999(=0.05(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)
 2.658(=0.01(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)

المحسكبةفيالمقارنةبيفمتكسطيالعمر (4.12)يتضحمفالجدكؿ أفقيمة"ت"
الجدكلية يعنىأفقيمة)ت(المحسكبة،الزمنيفيالمجمكعتيفكانتأصغرمف"ت" كىذا

 مستكل عند احصائيا دالة غير       ن     0.05) داللة ذات فركؽ تكجد ال أنو أم بيفإ(، حصائية
التجريب المجمكعتيف لطالبات العاـ التحصيؿ كالضابطةمتكسطي أف،ية عمى يدؿ كىذا

 .المجمكعتيفمتكافئتاففيالتحصيؿالعاـ
 :التحصيل في المغة العربية .3

رصدتالباحثةمجاميعالتحصيؿفيالمغةالعربيةلمطالباتمفخالؿنتائجاختبارات
ـ(،كاستخرجتالباحثةالدرجات(2016-2017نيايةالفصؿالدراسياألكؿمفالعاـالدراسي

اختبارمفا كاستخدمتالباحثة العربية، التحصيؿفيالمغة لضبطمتغير لسجالتالمدرسية
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(T-Testلعينتيفمستقمتيفلمتعرؼ)لىالفركؽفيالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةقبؿالبدءإ
.فيالتطبيؽكالجدكؿاآلتييكضحذلؾ

 المجموعتين التجريبية  لى الفروق بين طالباتإ( لمتعرف Tنتائج اختبار)(: 4.13جدول )
 والضابطة في تحصيل المغة العربية.

المتوسط  العدد المجموعة المتغير
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 " ت "

قيمة 
 الدللة

مستوى 
 الدللة

 الدللة
 اإلحصائية

العمر
 6.247 92.677 31تجريبية

1.697 0.095 0.05 
غيردالة
ناحصائيا    7.241 89.781 32ضابطة

1.999(=0.05(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)
 2.658(=0.01(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)

أفقيمة"ت"المحسكبةفيالمقارنةبيفمتكسطيدرجات(4.13)يتضحمفالجدكؿ
كىذايعنىأفقيمة)ت(المحسكبةغير،الجدكليةطالباتالمجمكعتيفكانتأصغرمف"ت"

حصائياعندمستكلإدالة    ن (،أمأنوالتكجدفركؽذاتداللةاحصائيةبيفمتكسطي(0.05
كىذايدؿعمى،درجاتطالباتالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةفيالتحصيؿفيالمغةالعربية

غةالعربية.أفالمجمكعتيفمتكافئتافمفحيثالتحصيؿفيالم
 : التطبيق القبمي لختبار ميارات تحميل النصوص األدبية .4

كاستخدمتاختبار) القبمي، االختبار الطالباتفي درجات الباحثة (T-Testرصدت
كالجد التطبيؽ في البدء قبؿ كالضابطة التجريبية المجمكعتيف بيف الفركؽ التاليلمعرفة كؿ

:يكضحذلؾ
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" لممقارنة بين طالبات المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة قبل البدء Tاختبار" نتائج(: 4.14جدول )
 .بالتجربة في اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية القبمي

 الميارات


المتوسط  العدد المجموعة
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

قيمة 
 (sigالدللة)

 الدللة
 اإلحصائية

الميارة المتعمقة 
 باألفكار
 

 0.150 0.688 31 تجريبية
غير دالة  0.178 1.362

 0.156 0.635 32 ضابطة       ً حصائيا  إ

الميارة المتعمقة 
 باأللفاظ

 0.159 0.551 31 تجريبية
غير دالة  0.801 0.253

 0.189 0.562 32 ضابطة       ً حصائيا  إ
الميارة المتعمقة 

 باألساليب

 

 0.121 0.599 31 تجريبية
غير دالة  0.590 0.542

 0.150 0.580 32 ضابطة       ً حصائيا  إ

الميارة المتعمقة 
 بالخيال

 0.143 0.489 31 تجريبية
غير دالة  0.567 0.575

 0.162 0.467 32 ضابطة       ً حصائيا  إ
الميارة المتعمقة 
 بالموسيقى

 

 0.141 0.580 31 تجريبية
غير دالة  0.320 1.004

 0.160 0.5424 32 ضابطة       ً حصائيا  إ

الميارة المتعمقة 
 بالعاطفة

 0.15972 0.522 31 تجريبية
0.463 0.645 

غير دالة 
 0.16742 0.541 32 ضابطة       ً حصائيا  إ

 الدرجة الكمية
 5.1408 25.193 31 تجريبية

غير دالة  0.636 0.476
 5.36979 24.562 32 ضابطة       ً حصائيا  إ

 1.999(=0.05مستكلداللة)(كعند61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)
 2.658(=0.01(كعندمستكلداللة)61قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)

قيمة"ت"المحسكبةفيالمقارنةبيفمتكسطيدرجات(أف4.14)يتضحمفالجدكؿ
كىذايعنىأفقيمة)ت(المحسكبةغير،طالباتالمجمكعتيفكانتأصغرمف"ت"الجدكلية

حصائياعندمستكلإدالة      ن أمأنوالتكجدفركؽذاتداللة(0.05 حصائيةبيفمتكسطإ(،
فياختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية درجاتطالباتالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطة
القبميبجميعأبعاده،كىذايدؿعمىأفالمجمكعتيفمتكافئتافمفحيثالتحصيؿفياالختبار

.حميؿالنصكصاألدبيةلمياراتتالقبمي
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  :      حصائية            المعالجات اإل  -     ً تاسعاً 
استخدمتالباحثةالمعالجاتاالحصائيةاآلتيةلمتحقؽمفصدؽكثباتأدكاتالدراسة:

 .معامؿالصعكبةلكؿفقرةمففقراتاالختبار -

 معامؿالتمييزلكؿفقرةمففقراتاالختبار -

 الداخميلالختبارمعامؿاالرتباطبيرسكفلمكشؼعفصدؽاالتساؽ -

 .التجزئةالنصفيةلمكشؼعفثباتاالختبار -

 معادلةسبيرمافبراكفلتعديؿطكؿاالختبارلحسابالثباتبطريقةالتجزئةالنصفية. -

 لحسابثباتاالختبار.20معادلةككدرريتشاردسكف -

اسة(لعينتيفمستقمتيفلضبطمتغيراتالدرIndependent-Samples T-Testاختبار) -
 (.التطبيؽالقبمي–التحصيؿفيالمغةالعربية–التحصيؿالعاـ–)العمرالزمني

 : الية لإلجابة عن تساؤلت الدراسةحصائية التقد استخدمت الباحثة المعالجات اإلو 

 .المتكسطاتالحسابيةكاالنحرافاتالمعيارية -

رفةداللةالفركؽبيف(لعينتيفمستقمتيفلمعIndependent-Samples T-Testاختبار) -
 .مجمكعتيفالدراسة

تحميؿ - ميارات تنمية في التفاعمية الرقمية القصائد تأثير حجـ لمعرفة ايتا مربع معامؿ
 .النصكصاألدبيةكلمتأكدمفالفركؽالناتجةىؿىيفركؽحقيقيةأـفركؽتعكدلمصدفة

فيالقصائدالرقميةالتفاعميةتحققيايمعامؿالكسبالمعدؿلبالؾلمعرفةمدلالفاعميةالت -
.تنميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبية

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصـــل الخامس
  انتائج الدراسة وتفسيرى
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 الفصل الخامس
 تفسيرىاو نتائج الدراسة 

تناك نلتالباحثةفيىذاالفصؿعرضانلم         نتائجالتيتكصمتإلييا     كذلؾمفخػالؿجمػع،        
البيانػػػػػػػػػاتالتػػػػػػػػػيتمػػػػػػػػػت      خػػػػػػػػػالؿتطبيػػػػػػػػػؽأدكاتالدراسػػػػػػػػػة،         كمعالجاتيػػػػػػػػػاباسػػػػػػػػػتخداـالبرنػػػػػػػػػػامج       

اإل حصػػػائي  SPSS،كذلػػػؾبيػػػدؼاالجابػػػةعػػػفأسػػػئمةالدراسػػػةكاختبػػػارصػػػحةفرضػػػياتيا،كمػػػا                    
يعػػرضىػػذا    الفصػػؿ  مناقشػػةنكتفسػػيرانلمنتػػائج ن   ن ،كصػػكالنألىػػـالتكصػػياتذاتالعالقػػةبيػػذهالنتػػائج         ن   

كالمقترحاتلدراساتأخرلالستكماؿجكانب              الدراسةالحالية   .
 

  :            الذي ينص عمى  ،                      اإلجابة عن السؤال األول
   ؟                 تاسع األساسي بغزة                                                               ما ميارات تحميل النصوص األدبية المراد تنميتيا لدى طالبات الصف ال

كلإلجابػػةعػػفىػػذاالسػػؤاؿاطمعػػت           الباحثػػةعمػػىاألدبالتربػػكمكالدراسػػاتالسػػابقةذات              
العالقػػة جػػاؿميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألبم          ،ثػػـاختػػارتسػػتميػػاراتمػػفميػػاراتتحميػػؿدبيػػة               

النصػػػػكصاألدبيػػػػة،لتنميتيػػػػاباسػػػػتخداـالقصػػػػائدالرقميػػػػةال           ًتفاعميػػػػةكىػػػػيالميػػػػاراتالمتعمقػػػػةبػػػػػً          
)األفكار  األلفاظ–  األساليب-   الخياؿ–  المكسيقى-   العاطفة– .)



   :    عمى         الذي ينص   ،                        اإلجابة عن السؤال الثاني
                                                           يــة التفاعميــة المــراد اســتخداميا فــي تنميــة ميــارات تحميــل النصــوص                      مــا صــورة القصــائد الرقم

  ؟                              طالبات الصف التاسع األساسي بغزة           األدبية لدى 

تمتاإلجابةعفىذاالسؤاؿمفخػالؿالفصػؿالرابػع                 حيػثتناكلػتالباحثػةإجػراءاتكخطػكات؛           
بناءكتصمي  ًـالقصائدالرقميةالتفاعميةمفإً    عدادالصكرةاألكليةكتحكيمي      جراءالتعديالتفي اكا        

ضػػكء آرا ءالسػػادةالمحكمػػيففػػيىػػذاالمجػػاؿ        ،كبعػػدذلػػؾكضػػعالقصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػةفػػي          
صكرتياالنيائيةلتطبيؽالتجربةاالستطالعيةلمبرنامجعمىعينةصغيرةغيػرعينػةا                    لبحػث،أك   

ماأظيرتوتجربةالبح     كيمثؿممحؽرقـ)،ث    (صكرلمقصائدالرقميةالتف8    اعمية .
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  :                              عن السؤال الثالث، الذي ينص عمى      جابة  اإل
      درجـات       متوسـط         (  بـين α   ≥  0.05 )                                             ىل توجـد فـروق ذات دللـة احصـائية عنـد مسـتوى دللـة 

                   الضـابطة فـي التطبيـق                  ين في  المجموعـة    ينات   قر                                لمجموعة التجريبية ومتوسط درجات         طالبات ا
   ؟                               بار ميارات تحميل النصوص األدبية          البعدي لخت

كلإلجاب  ةعفىذاالسؤاؿ      صاغت  الباحثةالفرضالصفرمالتالي       :

التكجػػػػدفػػػػركؽذاتداللػػػػةاحصػػػػائيةعنػػػػدمسػػػػتكلداللػػػػة                 (0.05  ≤ α بػػػػيف)  متكسػػػػط   
درجػػػاتطالبػػػاتالمجمكعػػػ         ةالتجريبيػػػةكمتكسػػػطدرجػػػاتقرينػػػاتيف             فػػػيالمجمكعػػػة    الضػػػابطةفػػػي    

التطبيؽالبعدمالخت     بارمياراتتحميؿالنصكصاألدبية         .

كلمتحقػػؽ  مػػفصػػح   ةىػػذاالفػػرضتػػـاسػػتخداـاختبػػار"ت        "T-Testلعينتػػيفمسػػػتقمتيف   
لمكشؼعفداللةالفركؽبيفمتكسطاألداءفيالمجمكعتيفالتجريبيةكالضابطةككانتالنتػائج                        

كماىيمكضحةفيالجدكؿالتالي:          
عمى الفرق بين  " ومستوى الدللة لمتعرفت والنحرافات المعيارية وقيمة "تالمتوسطا(: 5.1)جدول 

 .متوسطات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية البعدي

المتوسط  العدد المجموعة الميارات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

 قيمة الدللة
(sig) 

 الدللة
 اإلحصائية

الميارةالمتعمقة
باألفكار


 0.049 0.975 31تجريبية
11.716 0.01 

دالة
نحصائياإ  0.156 0.635 32ضابطة

الميارةالمتعمقة
 باأللفاظ

 0.114 0.950 31تجريبية
11.716 0.01 

دالة
نحصائياإ   0.189 0.562 32ضابطة

الميارةالمتعمقة
 باألساليب

 

 0.105 0.942 31تجريبية
11.049 0.01 

دالة
نحصائياإ  0.150 0.580 32ضابطة 

الميارةالمتعمقة
بالخياؿ

 0.095 0.937 31تجريبية
14.068 0.01 

دالة
نحصائياإ  0.4670.162 32ضابطة 

الميارةالمتعمقة
 بالمكسيقى



 0.071 0.960 31تجريبية
13.4780.01 

دالة
نحصائياإ 0.160 0.542 32ضابطة 
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المتوسط  العدد المجموعة الميارات
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

 قيمة
 "ت "

 قيمة الدللة
(sig) 

 الدللة
 اإلحصائية

الميارةالمتعمقة
بالعاطفة

0.9440.845 31تجريبية
12.099 0.01 

دالة
نحصائياإ  0.167 0.541 32ضابطة 

الدرجة
الكمية

 4.056 41.516 31تجريبية
14.167 0.01 

دالة
نحصائياإ  5.369 24.562 32ضابطة 

قيمة"ت"الجدكليةعنددرجةحرية)       عندمستكلداللة)61)     0.05=) 1.999.

.2.658(=0.01عندمستكلداللة)61) )حريةمة"ت"الجدكليةعنددرجةقي

يتضحمفالجدكؿالسابؽمايمي         :
  :                        الميارة المتعمقة باألفكار

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)                     0.975)
أكبػػػػػرمػػػػػفالمتكسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػدمفػػػػػيالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةالػػػػػذميسػػػػػاكم                             

ككانػػػتقيمػػػة،0.635))  "t"(المحسػػػكبة   (كىػػػيأكبػػػرمػػػفقيمػػػة11.716       "t"الجدكليػػػةعنػػػد   
مسػػتكلداللػػة)    كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرم،(0.01         كتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿ،    كىػػذا، 

لؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإيد        حصائيةبػيفمتكسػطيدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمػكعتيف               
التجريبيػػػةكالضػػػابطةفػػػي       ميػػػارةاألفكػػػارفػػػياختبػػػارميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػة                     البعػػػدم  

لصالحالمجمكعةالتجريبية      ،ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية        ليػا أثػرانكاضػحانفػي ن   ن 
تدريسالطالبات    .

   :                         الميارة المتعمقة باأللفاظ

كافالمتكسطالحسابيفيالتطبيؽالبعدمفيالمجمكعةالتجريبيةيسػ                 اكم)  0.950 )
أكبرمفالمتكسطالحسابيفيالتطبيؽالبعدمفيالمجمكعةالضابطةالذميساكم)                     (0.562 

ككانػػتقيمػػة"  t(المحسػػكبة"   (كىػػيأكبػػرمػػفقيمػػة"11.716       tالجدكليػػةعنػػدمسػػتكلداللػػة"       
،كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرمكتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿكىػػذايػػد(0.01)                 لؿعمػػىأنػػو   

تكجػػػدفػػػركؽذاتداللػػػةإ       حصػػػائيةبػػػيفمتكسػػػطيدرجػػػاتالطالبػػػاتفػػػيالمجمػػػكعتيفالتجريبيػػػة                      
كالضػػػػابطةفػػػػيميػػػػارةاأللفػػػػاظفػػػػياختبػػػػارميػػػػاراتتحميػػػػؿالنصػػػػكصاألدبيػػػػةالبعػػػػدملصػػػػالح                             

المجمكعةالتجريبية    ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية،        أثػرانكاضػحانفػيتػدريسليا   ن   ن 
الطالبات  .
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  :                        لميارة المتعمقة باألساليب ا

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)                     0.942)
أكبػػػػػرمػػػػػفالمتكسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػدمفػػػػػيالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةالػػػػػذميسػػػػػاكم                             

ككانػػػت،0.580))  قيمػػػة "t"(المحسػػػكبة   (كىػػػيأكبػػػرمػػػفقيمػػػة11.049        "t"الجدكليػػػةعنػػػد     
مسػػت كلداللػػة)  ،كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرم(0.01          كتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿ،    كىػػذا،
لؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةإيد        حصائيةبػيفمتكسػطيدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمػكعتيف               

التجريبيػػةكالضػػابطةفػػيميػػارةاألسػػاليبفػػياختبػػارميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة                       البعػػدم  
لصالحالمجمكعة    التجريبية  ،ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية        ليػا أثػرانكاضػحانفػي ن   ن 
تدريسالطالبات    .

  :                        الميارة المتعمقة بالخيال

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)                     0.959)
أكبػػػػػرمػػػػػفالمتكسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػدمفػػػػػيالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةالػػػػػ                         ذميسػػػػػاكم    

ككانػػػت،0.467)) قيمػػػة "t"(المحسػػػكبة   (كىػػػيأكبػػػرمػػػفقيمػػػة14.068       "t"الجدكليػػػةعنػػػد   
مسػػتكلداللػػة)    ،كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرم(0.01          كتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿ،    كىػػذا، 

يدلؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللة        حصائيةبػيفمتكسػطيدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمػكعتيفإ               
التجر  يبيػػػةكالضػػػابطةفػػػيميػػػارةالخيػػػاؿفػػػياختبػػػارميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػةالبعػػػدم                             

لصالحالمجمكعةالتجريبية      ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية،        ليػا أثػرانكاضػحانفػي ن   ن 
تدريسالطالبات    .

  :                          الميارة المتعمقة بالموسيقى

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمك               عػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)     0.960)
أكبػػػػػرمػػػػػفالمتكسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػدمفػػػػػيالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةالػػػػػذميسػػػػػاكم                             

ككانػػػت،0.542)) قيمػػػة "t"(المحسػػػكبة   (كىػػػيأكبػػػرمػػػفقيمػػػة13.478       "t"الجدكليػػػةعنػػػد   
مسػػتكلداللػػة)    ،كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرم(0.01          كتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿ،    كىػػذا، 

يدلؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللةاحصائيةبػيفمتكسػطيدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمػكعتيف                        
التجريبيػػةكالضػػابطةفػػيميػػارةالمكسػػيقىفػػياختبػػارميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة                       البعػػدم  

لصالحالمجمكعةالتجريبية      ،ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية        ليػا نأثػرانكاضػحانفػ   ن ي
تدريسالطالبات    .
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  :                         الميارة المتعمقة بالعاطفة

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)                     0.944)
أكبػػػػػرمػػػػػفالمتكسػػػػػطالحسػػػػػابيفػػػػػيالتطبيػػػػػؽالبعػػػػػدمفػػػػػيالمجمكعػػػػػةالضػػػػػابطةالػػػػػذميسػػػػػاكم                             

ككانػػػت،0.541))  قيمػػػة "t"(المحسػػػكبة   (كىػػػيأكبػػػرمػػػفقيمػػػة12.099        "t"الجدكليػػػةعنػػػد     
مسػػتكلداللػػة)    ،كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرم(0.01          كتقبػػؿالفػػرضالبػػديؿ،    كىػػذا،

يدلؿعمىأنوتكجدفركؽذاتداللة        حصائيةبػيفمتكسػطيدرجػاتالطالبػاتفػيالمجمػكعتيفإ               
التجريبيػػػةكالضػػػابطةفػػػيميػػػارةالعاطفػػػةفػػػياختبػػػارميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػة                        البعػػػ دم 

لصالحالمجمكعةالتجريبية      ،ممايعنىأفتكظيؼالقصائدالرقميةالتفاعمية        ليػا أثػرانكاضػحانفػي ن   ن 
تدريسالطالبات    .
  :             الدرجة الكمية

كػافالمتكسػػطالحسػػابيفػػيالتطبيػػؽالبعػدمفػػيالمجمكعػػةالتجريبيػػةيسػػاكم)                     1.516)
كىػػػكأكبػػػرمػػػفالمتكسػػػطالحسػػػابيفػػػيالتطبيػػػؽالبعػػػدمفػػػيالمجمكعػػػة                      الضػػػابطةالػػػذميسػػػاكم      

ككانت،(24.562) المحسكبةتساكم"t"قيمة      كىيأكبرمفقيمة،((14.167   "t"الجدكلية  
عنػػدمسػػتكلداللػػة)    كبالتػػاليتػػرفضالباحثػػةالفػػرضالصػػفرمكتقبػػؿالفػػرضالبػػد،(0.01             يؿ، 
كىذايدؿعمىأنو:   

             درجات طالبات       متوسط      بين    (  α   ≥  0.05 )                                          توجد فروق ذات دللة احصائية عند مستوى دللة 
                          الضـابطة فـي التطبيـق البعـدي                                                       المجموعة التجريبية ومتوسط درجـات قرينـاتين فـي المجموعـة

             .                               لصالح طالبات المجموعة التجريبية                                   لختبار ميارات تحميل النصوص األدبية

كتعػػػػزكالباحثػػػػةىػػػػذهالنتيجػػػػةإلػػػػىأفتكظيػػػػؼالقصػػػػائدالرقميػػػػةالتفاعميػػػػةفػػػػيتػػػػدريس                       
النص كصاألدبيةأسمكبحديثلوالقدرةعمىجذبكتشػكيؽالطالبػاتلمتفاعػؿمػعمػادةاألدب                         

كالنصكص   كذلػؾالسػتخداميالمثيػراتمتنكعػةكاشػتراكيافػيأكثػرمػفحاسػة،                 ممػاسػاعدعمػى،     
نترؾأثرانا   يجابيانفيمستكلتحصيؿالطالبات         ن ،كىذايؤكدعمػىفعاليػةال    قصػائدالرقميػةالتفاعميػة   
كتفكقيا عمى الطريقةالتقميديةفيتدريسالنصكصاألدبية         .

كلمتعرؼعمىحجػـأثػرالفػركؽبػيفالمجمكعػةالتجريبيػةكالضػابطةعمػىالتطبيػؽالبعػدم                        
فػػػياختبػػػار    ميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػة           تػػػـاسػػػتخداـمربػػػعايتػػػا     كمػػػاىػػػكمكضػػػح(      )      

بالمعادلةاآلتية:  
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(مربػعايتػا،يعبػرعػفنسػبةالتبػايفالكمػيفػيالمتغيػرالتػابعالػذميمكػفأف    ث)حي               
يرجعإلىالمتغيرالمستقؿ      كالتييمكفإيجادالقيمػةالتػىتعبػرعػفحجػـاألثػر،،            مربػعقػيـ      

درجػػػػةالحريػػػػة،كعػػػػفطريػػػػؽ)df،ت          أمكػػػػف          يجػػػػادالقيمػػػػةالتػػػػىتعبػػػػرعػػػػفحجػػػػـاألثػػػػرإ             
باستخداـ  المعادلة

       
 √    

 √     
 

 

 الجدول المرجعي المقترح لتحديد مستويات حجم التأثير بالنسبة لكل مقاس من(: 5.2) جدول
 مقاييس حجم التأثير 

         ً كبير جدا   كبير متوسط صغير األداة المستخدمة
 0.2 0.5 0.8 1.0 (dحجم األثر )
 0.20 0.14 0.06 0.01       مربع ايتا 

حسبتكلقد  الباحثةحجـالتأثيرباستخداـالمعادلةالسابقة       كالجدكؿالتالييكضححجػـالتػأثير،          
بكاسطةكؿمفمربعايتا       (dكقيمة)          



وحجم التأثير لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة في  dو       و tقيمة (: 5.3)جدول 
 .حميل النصوص األدبيةاختبار ميارات ت

 درجة الحرية الميارات
"df " 

 قيمة
t " " 

 قيمة مربع ايتا
        

 قيمة
"d  " 

 حجم التأثير
 

نكبيرجدا 2.998 0.692 11.716 61الميارةالمتعمقةباألفكار  
نكبيرجدا 2.998 0.692 11.716 61الميارةالمتعمقةباأللفاظ   

نكبيرجدا6111.0490.6672.828الميارةالمتعمقةباألساليب   

نكبيرجدا14.0680.7643.604 61الميارةالمتعمقةبالخياؿ   

نكبيرجدا6113.4780.7483.562الميارةالمتعمقةبالمكسيقى   

نكبيرجدا 0990.7053.090 .12 61الميارةالمتعمقةبالعاطفة   

نكبيرجدا 3.613 0.767 14.167 61الدرجةالكمية   
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ً                      بناًء عمى الجدول المرجعي )   :        ( ما يمي3-5                   ( يتبين من الجدول )5-2   

  :                         الميارة  المتعمقة باألفكار
بمغتقيمة (،كأما0.692)                 "بمغت)dقيمة" (كىيكبيرةجدان،كىذا2.998 ن    

يػػدؿعمػػىأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػرا               لتػػابع 
"مياراتتحميؿالنصكصاألدبية"        ،ممايشيرإلىأفنتيجةاختبار)       tىيفركؽحقيقية)     تعزل  

إلىمتغي راتالدراسةكالتعزل     إلىالصدفة  .
   :     لفاظ                     الميارة المتعمقة باأل 
بمغتقيمة (،كأما0.692)                 "بمغت)dقيمة" (كىيكبيرةجدان،كىذا2.998 ن    

يػػدؿعمػػىأفال    متغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػرالتػػابع            
مياراتتحميؿالنصكصاألدبية""        ،ممايشيرإلىأفنتيجةاختبار       "t"ىيفػركؽحقيقيػة    عػزلت  

إلىمتغيراتالدراسةكالتعزل        إلىالصدفة  .
   :                          الميارة المتعمقة باألساليب

بمغػػػتقيمػػػة   ،كأمػػػا(0.667)                  قيمػػػة" d(بمغػػػت"  ن(كىػػػيكبيػػػرةجػػػدان،2.828     
كىػػذايػػدؿعمػػىأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػر               

التابع مياراتتحميؿالنصكصاألدبية""        ،ممايشيرإلىأفنتيجة     اختبار  "t"ىي فركؽحقيقية   
تعزمإلىمتغيراتالدراسةك        التعزمإلىالصدفة    .
  :                         الميارة المتعمقة بالخيال

بمغتقيمة ،كأما(0.764)                 "بمغت)dقيمة" (كىيكبيرةجدان،كىذا3.604 ن    
يػػدؿعمػػىأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػرالتػػابع                

"ميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة"         ،ممػػا يشػػيرإلػػىأفنتيجػػة     اختبػػار  "t"ىػػي فػػركؽحقيقيػػة   
تعزلإلىمتغيراتالدراسةكالتعزل          إلىالصدفة  .

  :                          الميارة المتعمقة بالموسيقى

بمغتقيمة (،كأما0.748)                 "بمغت)dقيمة" (كىيكبيرةجدان،كىذا3.562 ن    
يػػدؿعمػػىأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"          لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػرالتػػابع      

"مياراتتحميؿالنصكصاألدبية        ،ممايشػيرإلػىأفنتيجػة"     اختبػار  "t"ىػي فػركؽحقيقيػة   تعػزل   
إلىمتغيراتالدراسةكال      تعزل  إلىالصدفة  .
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                             الميارة المتعمقة بالعاطفة : 

بمغتقيمة ،كأما(0.705)                 "بمغت)dقيمة" (كىيكبي3.090  رةجدان،كىذا ن 
يػػدؿعمػػىأفالمتغيػػرالمسػػتقؿ"القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػة"لػػوتػػأثيركبيػػرعمػػىالمتغيػػرالتػػابع                

"ميػػػاراتتحميػػػؿالنصػػػكصاألدبيػػػة"         ،ممػػػايشػػػيرإلػػػىأفنتيجػػػة      اختبػػػار  "t"ىػػػي فػػػركؽحقيقيػػػة   
تعزلإلىمتغيراتالدراسةكالتعزل          إلىالصدفة  .

  :             الدرجة الكمية
بمغتق "بمغت)dقيمة"كأما،(0.767)    يمة (كىيكبيرةجػدانكىػذايػدؿ3.613  ن    

عمػػػىأفالمتغيػػػرالمسػػػتقؿ"القصػػػائدالرقميػػػةالتفاعميػػػة"لػػػوتػػػأثيركبيػػػرعمػػػىالمتغيػػػرالتػػػابع"                     
ميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػة"ممػػايشػػيرإلػػىأفنتيجػػة               اختبػػار  "t"ىػػي فػػركؽحقيقيػػةتعػػكد     

إلىمتغيراتال   دراسةكالتعكدلمصدفة     .
كفػػػيضػػػكءمػػػاسػػػبؽيمكػػػفالقػػػكؿأفالقصػػػائدالرقميػػػةالتفاعميػػػةقػػػداسػػػتطاعتالتػػػأثير                      

كبشكؿكبيرفيرفعمستكلأداءطالباتالمجمكعةالتجريبيةفي                جميػعأبعػاداالختبػار     كتعػزك،  
الباحثةىذهالنتيجةإلىأفالقصائدالرقميةالتفاعميةأسمكبتعمـذاتيفيوم            فالتشكيؽكالجذب      

نػػػػكعفػػػػياإلمكانػػػػكالت     اتكطريقػػػػةعػػػػرضالمعمكمػػػػاتبمػػػػايخػػػػدـكػػػػؿميػػػػارةمػػػػفميػػػػاراتتحميػػػػؿ                         
النصكصاألدبية    كأنياامتمكتالقدرةالمناسبةلجعؿالعمميةالتعميميةأقربإلىالطالبات،          ممػا، 

أدل إلى اندفاع الطالبات  نحك  كسعادتيفالتعمـ  كمتعتيف أثناء التطبيػؽ،  بقػاءك أثػرالػتعمـكثباتػو  
ألطكؿفترةممكنة    .

               والذي ينص عمى:  ،                      جابة عن السؤال الرابع  اإل
                   لمكسـب المعـدل لـبالك          ً ( وفقـاً 1.2%                                                  ىل تحقق القصائد الرقميـة التفاعميـة فاعميـة تزيـد عـن )

  ؟                                    في تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية 

كلإلجابةعفىذاالسؤاؿ        صاغت  الباحثةالفرضالصفرمالتالي:       

التحقػػؽ  القصػػائدالرقميػػةالتفاعميػػةفاعميػػةتزيػػدعػػف)       (كفقػػانلمكسػػبالمعػػدؿلػػبالؾ%1.2      ن فػػي 
ميةمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةتن        .

كلمتحقػػؽمػػفصػػحةىػػذاالفػػرضاسػػتخدمتالباحثػػةقػػانكفالكسػػبالمعػػدؿلمػػبالؾلمكشػػؼعػػف                         
فاعميةالقصائدالرقميةالتفاعميةكالذمينصعمي:         
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         حيث إن :  

متكسطالقبمي             (.(25.143 

متكسطالبعدم       :     ((41.516.

العينةالعظميلدرجةاالختبار)         :       . ( 44 

ككافمستكلالفاعمية     يساكم   أمأفالقصائدالرقميةالتفاعميةتحقؽفاعميػةتزيػد%( ( 1.242         
عف) فيتنميةمياراتتحميؿالنصكص%( 1.2        األدبية كفقانلمكسبالمعدؿلبالؾ     .ن

كبالتاليترفضالباحثةالفرضالصفرم         كتقبؿالفرضالبديؿأمأنو:،     
   فـي        ً                   ( وفقـًا لمكسـب المعـدل لـبالك1.2%                                          القصائد الرقمية التفاعميـة فاعميـة تزيـد عـن )      تحقق  

  .                                تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية
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  :              توصيات الدراسة
نبناءن عمىما تكصمتإليوالدراسةمفنتػائجفػإفالباحثػةتكصػيبمجمكعػةمػفالتكصػيات                    

كذلؾعمىالنحكاآل      تي :

تحديػػدميػػاراتتحميػػؿالنصػػكصاألدبيػػةالمناسػػبةلكػػؿمرحمػػةتعميميػػةكتنميتيػػامػػف -                  خػػالؿ  
الكسائؿالتعميميةالمختمفة    .

تنظػػػيـكرشػػػاتعمػػػؿلتطػػػكيرميػػػارات -             أداء المعممػػػيففػػػيتنميػػػةميػػػاراتت       حميػػػؿ النصػػػكص   
األدبيةبكافةمستكياتيا   .

تدعيـ - تدريسالنصكصاألدبيةباستخداـالقصائدالرقميةالتفاعمية           .

تبنيفكرةحكسبةالمناىجالدراسيةلماليامفدكرفيتنميةالتفاعؿكزيادةالتحصيؿ -                  

تنظيـكرشاتعمؿلتدريبالمعمميففيتصميـالقصائدالرقميةالتفاعميةككيفية -              تنفيذىا  



  :               مقترحات الدراسة
بناءعمىماقامتبوالباحثةكفيضكءنتائجالدرا          سػةكتكصػياتيافػإفالباحثػةتقتػرح      السػتكماؿ  

ىذهالدراسةإجراءالدراساتالتالية:       

دراساتتستخدـالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميػةميػاراتتحميػؿالنصػكصاألدبيػةعمػى -                    
صفكؼكمراحؿتعميميةأخر        .ل

دراساتتكظؼالقصائدالرقميةالتفاعميةفيتنميةميارةتذكؽالنصكصاألدبيةكحفظيا -                   .

دراسةمماثمةتكضحاتجاىاتالمعمميفكالطمبةنحكتكظيؼالقصػائدالرقميػةالتفاعميػةفػي -                    
تدريسالنصكصاألدبية      .

دراسةكصفيةحكؿالصعكباتالتيتكاجوالمعمميففيتدريسالنصكصاألدبي -                     .ة

دراسةكصػفيةحػكؿأسػبابضػعؼالمتعممػيففػيتحميػؿالنصػكصاألدبيػةكاقتػراحالحمػكؿ -                          
المناسبةلعالجالضعؼ     .
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 المصادر والمراجع
                المراجع العربية  -   ً أولً 

الكصؿبيفتكنكلكجياالمعمكماتكيؼتككفحمقة(.نكفمبر15-16ـ،2009إبراىيـ،مجدم.)
مؤتمرالقكميالسنكمالسادسعشر:التعميـكرقةمقدمةلم.التعميـالجامعيكقبؿالجامعي

 .جامعةعيفشمسمصر:الجامعيالعربيدكرهفيتطكيرالتعميـ،

الثقافةالرقميةمفتجمياتالفجكةالرقميةإلىاألدبيةااللكتركنية.(.ـ2011اديس،عبدالنكر.)
 مةدفاتراالختالؼ.:سمسالمغرب

( عمر. سرحاف، دالؿ؛ ـ2007استيتية، .) اإللكتركني. كالتعميـ التعميـ دارتكنكلكجيا األردف:
كائؿلمنشركالتكزيع.

( محمكد. األستاذ، إحساف؛ ـ2003األغا، التربكم.(. البحث تصميـ في غزة:.3طمقدمة
 الرنتيسيلمطباعةكالنشر.

فاعميةبرنامجقائـعمىالخرائطالمعرفيةباستخداـالحاسكبفي(.ـ2011األنصارم،ىاني.)
كتذكقيا النصكصاألدبية مياراتفيـ أـتنمية جامعة .) منشكرة غير ماجستير )رسالة

 ،السعكدية.لالقر

 يادإالباكم، الشمرم؛ ـ2011.)حافظ، كتغيرالكسط(. بغداد:.األدبالتفاعميالرقميالكالدة
.المفتكحةالكميةالتربكية

االبداعيالتفكيرمياراتباعتمادكالنصكصاألدبتدريسفاعمية(.ـ2010البرقعاكم،جالؿ.)
ماجستير)رسالةالثانكيةالمرحمةطالبلدلبياكاالحتفاظاألدبيةالنصكصتحميؿفي

 .العراؽبابؿ،غيرمنشكرة(.جامعة

  المغرب:المركزالثقافيالعربي..مدخؿإلىاألدبالتفاعمي(.ـ2006.)البريكي،فاطمة

كالتعمـالتفاعميالتدريسعمىقائمةاألدبلتدريسمقترحةاستراتيجية(.ـ2008بصؿ،سمكم.)
دكتكراه)رسالةالثانكيةالمرحمةطالبلدلاألدبيالتذكؽمياراتتنميةكأثرىاعمىالنشط
 .الزقازيؽ،مصرمنشكرة(.جامعةغير

ـ،المكقع:2016يكليك 20تاريخاالطالع: ..القصيدةالرقمية(ـ2004البقاعي،مرح)
http://admin.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/marah1.htm 

http://admin.jehat.com/Jehaat/ar/AljehaAhkhamesa/marah1.htm
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،2016يكليك10:يخاالطالعتار.األدبالتفاعميبيفاإلبداعكالتمقي.(ـ(2013بفيامنة،سامية
.mosta.dz/index.php/2/47-http://attanafous.univ-19المكقع:

( سعيد. ـ2002بيكمي، كالنيكضبيا.(. العربية فيخصائصالمغة المغاتدراسة تاريخأـ
 28 االطالع:  http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-المكقع:،2016يكليك

post_1351.html

)جبر، ـ2007كىيب. فيالسابعالصؼطمبةتحصيؿعمىالحاسكباستخداـأثر(.
غيرماجستيررسالة)تعميميةككسيمةاستخدامونحكمعممييـكاتجاىاتالرياضيات

.الكطنية،نابمسالنجاحمنشكرة(.جامعة

العيد.) التشكيؿالمكسيقيفيالنصاألدبيالمكجولألطفاؿ.ـ2009جمكلي، -مجمةاألثر(.
 .291- 8،278)ع)،جامعةقاصدممرباح

تدريسالمغةالعربية.استراتيجيات(.ـ2012.)حماد،خميؿ؛كشيخالعيد،إبراىيـ؛فكرة،صبحي
 غزة:مكتبةسميرمنصكرلمطباعةكالنشركالتكزيع.

( نغـ. ـ2014الخزرجي، الذاتيفيتحصيؿطالباتالصؼالرابع(. التساؤؿ أثراستراتيجية
األدبكالنصكصكاالحتفاظبو جامعةاألدبيفيمادة .) ماجستيرغيرمنشكرة )رسالة

 ديالي،العراؽ.

 تاريخاالطالع:فيالنصكالنصالمترابطمفالنصيةإلىالتفاعمية.(.ـ2012خمار،لبيبة)
  html-http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t.118699المكقع:، 2016يكليك 20

غزة:.2طكالتقكيـالصفي:المفاىيـكاإلجراءاتلتعمـفعاؿ.القياس(.ـ2008أبكدقة،سناء.)
دارآفاؽلمطباعةكالنشر.

األردف:دارالطرائؽالعمميةفيتدريسالمغةالعربية.(.ـ2003الدليمي،طو؛الكائمي،سعاد.)
الشركؽ.

النشربعماف:مكتكاالنترنت.الحاسكبالمعاصرالتعميـتكنكلكجيا(.ـ2006ربيع،ىادم.)
.كالتكزيعلمنشرالعربي

( فالح. العذارم، حسف؛ الزاممي،    ٌ       ٌ  ـ2011 النصكصاألدبية(. حفظ في فيرنالد أسمكب أثر
 كميةالتربية،جامعةبغداد.كاستبقائياعندتالميذالصؼالخامساالبتدائي.

http://attanafous.univ-mosta.dz/index.php/2/47-19
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_1351.html
http://lisaanularab.blogspot.com/2012/02/blog-post_1351.html
http://www.djelfa.info/vb/archive/index.php/t-118699.html
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يظالنصكصأثراستخداـطريقتيالتجزئةكالمحكالتدريجيفيتحف(.ـ2002الزبيدم،خالد.)
جامعةديالي،غيرمنشكرة(.ستير)رسالةماجالشعريةلتالمذةالصؼالخامساالبتدائي

 العراؽ.

 .الشارقة:دائرةالثقافةكاإلعالـ.056).الكتابةالزرقاء)كتابالرافدعددـ(3103زرفاكم،عمر.)

األساسيالتاسعالصؼطمبةلدلاألدبيةالنصكصحفظصعكبات(.ـ2004).شحادةزقكت،
منشكرة(.الجامعةغيرماجستير)رسالةكالطمبةالمعمميفنظركجيةمفغزةمحافظةفي

.اإلسالمية،غزة

 غزة:مكتبةالجامعةاإلسالمية.المرشدفيتدريسالمغةالعربية.(.ـ1999زقكت،محمد.)

تنميةمياراتمستكلتمكفمعمميالمغةالعربيةمفأساليب(.ـ2013الزىراني،عبدالعزيز.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.متحميؿالنصكصاألدبيةلدلطالبالصؼالثالثالثانك

 .جامعةأـالقرل،السعكدية

( حامد. ـ2013الزىيرم، لدل(. كاالحتفاظ التحصيؿ في النشط لمتعمـ استراتيجيتيف فاعمية
رغيرمنشكرة(.جامعةاجستي)رسالةمطالبالمرحمةاإلعداديةفيمادةاألدبكالنصكص

 العراؽ.ديالي،

( عمر. السرطاكم، جكدت؛ الحاسكبكاالنترنتفيمياديفالتربية(. ـ2010سعادة، استخداـ
 األردف:دارالشركؽلمنشركالتكزيع.التعميـ.

فاعميةاستراتيجيةالتعميـالمتمايزفيتحصيؿطالبالصؼالرابع(.ـ2013السعدم،عماد.)
 )رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةديالي،العراؽ.ادةاألدبكالنصكصاألدبيفيم

( خالد. ـ2009السعكد، ككسائؿالتعميـكفاعميتيا.(. المجتمعالعربياألردف:تكنكلكجيا مكتبة
 لمنشركالتكزيع.

عبير. الركاية.سالمة، كمستقبؿ االطالع:النصالمتشعب المكقعـ2016يكليك20 تاريخ ،:
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm

كاالحتفاظالشعريةالنصكصحفظفيالتعميميةالرسكـاستعماؿأثر(.ـ2014سمماف،فؤاد.)
 العراؽ.ديالي،نشكرة(.جامعةمغيرماجستير)رسالةالخامسالصؼتالميذلدلبيا

http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm
http://www.alimizher.com/n/3y/studies3/Studies3/hyper.htm
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( جماؿ. لمنصكصـ2011سميماف، التعاكنية االستراتيجية القراءة عمىمدخؿ قائمة برنامج .)
 الثانكية. مياراتالتذكؽاألدبيلدمطالبالمرحمة لتنمية المناىجاألدبية دراساتفي

 .159-201،(172ع)كطرؽالتدريس،

.لمطباعة:االسكندريةفممنجالتفاعمي.كالفيديكالتعميميالكمبيكتر(.ـ2002السيد،عاطؼ.)

( ىيثـ. ـ2002الشبمي، دكالتسكيؽ.األعماؿإدارةفيالحاسكبتطبيقات(. المعتزارعماف:
.كالتكزيعلمنشر

عماف:دارمدخؿإلىتحميؿالنصاألدبي.(.ـ2008قزؽ،حسيف.)أبكشريفة،عبدالقادر؛
 .الفكرلمنشركالتكزيع

( خالد. أحمد، ـ2013الشيخ ضعؼمعالجةفيالمحكسبالتفاعميلمتعميـبرنامجفاعمية(.
رسالة)بغزةالغكثككالةبمدارسالرياضياتفياألساسيالرابعالصؼطمبةتحصيؿ

 .اإلسالمية،غزةالجامعة.(منشكرةماجستيرغير

 :جامعةاإلسراء.غزةأساليبتدريسالمغةالعربية.(.ـ2013صكماف،أحمد.)

( ىدل. الرحمف، لطالباتـ2011عبد فيتدريسالنصكصاألدبية تكليفية استخداـطريقة .)
دراساتفيالمناىجكطرؽالصؼاألكؿالثانكملتنميةالقراءةاإلبداعيةكالتذكؽاألدبي،

 .63-106(،169،ع)التدريس

( الحسف. عبد لمنصكصالتالمذةكحفظلتعميـةطريقة)اإلشارات(المقترح(. 2014العبيدم،
 .1-25 ،االساسيةالتربيةكمية-ديالىجامعةمجمةالشعرية،

عماف:دارالمناىجتدريسالمغةالعربيةفيضكءالكفاياتاألدائية.(.ـ2007عطية،محسف.)
 لمنشركالتكزيع.

( ـ2008عطية،محسف. الفعاؿ.(. االتصاؿفيالتعميـ دارتكنكلكجيا المناىجلمنشراألردف:
 كالتكزيع.

تدريسفيبوكاالحتفاظالتحصيؿعمىالتعميميةالدراماتكظيؼأثر(.ـ2012صييب.)عمكاف،
منشكرة(.غيرماجستير)رسالةاألساسيالرابعالصؼتالمذةلدلاألدبيالنصكص
 .اإلسالمية،غزةالجامعة

رسالةدكتكراهغيرمنشكرة(.جامعة)آفاؽالنصاألدبيضمفالعكلمة(.ـ2015عمية،صفية.)
 الجزائر.،محمدخضيربسكرة
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أثرتكظيؼالمعجـالعربيفيتحصيؿطالباتالصؼالخامس(.ـ2011العميرم،مناىؿ.)
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.جامعةالعمميفيمادتياألدبكالنصكصكاألداءالتعبيرم

ديالي،العراؽ.

 فاضؿ. ـ2012)عكف، طرا(. كأساليبتدريسيا. العربية تدريسالمغة صفاءئؽ دار األردف:
لمنشر.

( يكسؼ. ـ2004عيادات، .) التربكية. كتطبيقاتو التعميمي لمنشرالحاسكب الميسرة األردف:
كالتكزيع.

تحميؿفياألساسيةالتربيةكميةفيالعربيةالمغةقسـطمبةمستكل(.ـ2005سيؼ.)العيساكم،
 .بابؿ،العراؽمنشكرة(.جامعةغيرماجستير)رسالةةاألدبيالنصكص

القصيدةالتفاعميةفيالشعريةالعربيةتنظيركاجراء.(.ـ2010رحمف.)غركاف،            :ستكؾىكلمز
 دارالينابيعلمنشركالتكزيع.

النصكصاألدبيةمادةتدريسفيالعربيةالمغةمعمميمياراتتقكيـ(.ـ2008نزار.)أبكغكلة،
غيررسالةماجستير)المعاصرةاالتجاىاتضكءفيغزةبمحافظاتالثانكيةمرحمةالفي

.مصرشمس،عيفمنشكرة(.جامعة

القاىرة:تربكياتالحاسكبكتحدياتمطمعالقرفالحادمكالعشريف.(.ـ1998الفار،إبراىيـ.)
دارالفكر.

اإلماراترفالحادمكالعشريف.تربكياتالحاسكبكتحدياتمطمعالق(.ـ2003الفار،إبراىيـ.)
 دارالكتابالجامعي.العربية:

( خميؿ. ـ2012الفيكمي، عمىالشعريةلمنصكصالدراميالتمثيؿاستراتيجيةاستخداـأثر(.
.األردففيالغكثككالةمدارسفيالعميااألساسيةالمرحمةلطمبةالقرائياالستيعاب

.159-131،(1)20،كالنفسيةبكيةالترلمدراساتاإلسالميةالجامعةمجمة

( أشرؼ. ـ2009القحطاني، ميارات(. تنمية في التعاكني التعميـ استراتيجية استخداـ فاعمية
)رسالةماجستيرغيرمنشكرة(.تحميؿالنصاألدبيلدلطالبالصؼالثالثالمتكسط

 جامعةأـالقرل،السعكدية.

( سكزاف. مرزكؽ، مصطفي؛ ـ2003محمد، أساسية.الك(. مقدمات التعميمي :القاىرةمبيكتر
 نيضةمصرلمطبعةكالنشركالتكزيع.
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 القاىرة:دارالفكرالعربي..تدريسفنكفالمغةالعربية.ـ(2006)مدككر،عمى.

 األردف:دارالمسرة..تدريسفنكفالمغةالعربيةالنظريةكالتطبيؽ(.ـ2009مدككر،عمي.)

(.الشارقة:089)كتابالرافدعددالتالنقؿالمعرفياصالرقميكابدالن(.ـ2015مريني،محمد.)
 دائرةالثقافةكاالعالـ.

عماف:تحميؿالنصاألدبيبيفالنظريةكالتطبيؽ.(.ـ2002المصرم،محمد؛البرازم،مجد.)
 مؤسسةالكراؽلمنشركالتكزيع.

.األردف:دارالثقافةلمنشركتركنياألسسالتربكيةلتقنياتالتعميـاالل(.ـ2010المالح،محمد.)
كالتكزيع.

قبؿ(.ـ2004مكسى،محمد؛كسالمة،كفاء.) القصصاإللكتركنيةالمقدمةألطفاؿمرحمةما
 .مصرالمؤتمراإلقميمياألكؿ)الطفؿالعربيفيظؿمتغيراتالمعاصرة(،المدرسة.

)مكسى، ـ2009ميا. العمميالخامسالصؼطالباتتحصيؿفيالحاسكباستخداـأثر(.
 .العراؽديالي،منشكرة(.جامعةغيرماجستير)رسالةكالنصكصاألدبمادةفي

( يحيى. ـ2008نبياف، .) الحاسكبفيالتعميـ. لمنشراألردف:استخداـ داراليازكرمالعممية
كالتكزيع.

األردف:قاتوالتربكية.الحاسكبكتطبي(.ـ2002.)الغزاكم،محمد؛النجار،مصمحك؛النجار،إياد
 مركزالنجارالثقافي.

:األردفالتدريس.فففيحديثةاستراتيجيات(.ـ2008الرحمف؛الكائمي،طو.)الياشمي،عبد
.لمنشردارالمناىج

 حاتـ. ياميف، محمد؛ كغزاكم، عايد؛ ـ2003)اليرش، كانتاجيا(. البرمجياتالتعميمية تصميـ          
 دف:كميةالحجاكملميندسةالتكنكلكجيةبجامعةاليرمكؾ.األركتطبيقاتياالتربكية.

( فايزة. ـ2013يخمؼ، المعاصرة. النقد كسجاالت اإللكتركني األدب المخبر(. ىمجمة ىٍ   جامعة-
 .111-99،(9ع)،بسكرة

مفالنصإلىالنصالمترابط)مدخؿإلىجمالياتاإلبداعالتفاعمي(.(.ـ2005يقطيف،سعيد.)
كزالثقافيالعربي.المغرب:المر
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 ) لمقصائد الرقمية التفاعمية ( قائمة بأسماء السادة المحكمين: (1ممحق )

 

 مكان العمل التخصص لسما م.

 الجامعةاإلسالميةدكتكراهفيالمناىجكتكنكلكجياالتعميـأ.د.محمدعبدالفتاحعسقكؿ 1

 الجامعةاإلسالميةتكنكلكجياالتعميـدكتكراهفيالمناىجكشقيربكأأ.دمحمدسميماف 2

 الجامعةاإلسالميةتعميـتكنكلكجياالدكتكراهفيالمناىجكد.محمكدمحمدالرنتيسي 3

 الجامعةاإلسالميةالمناىجكتكنكلكجياالتعميـفيدكتكراه د.أدىـحسفالبعمكجي 4

 الجامعةاإلسالميةتكنكلكجياالتعميـالمناىجكدكتكراهفيد.منيرسميمافحسف 5

جامعةاألزىردكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةد.راشدمحمدأبكصكاكيف6

الجامعةاإلسالميةدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةد.محمدشحادةزقكت7

كزارةالتربيةكالتعميـدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةد.خميؿعبدالفتاححماد 8

الجامعةاإلسالميةبيةماجستيرمناىجكطرؽتدريسالمغةالعرأ.رجاءالديفحسفطمكس9

مدارساألكقاؼالشرعيةبكالكريكسلغةعربيةلياـمحمدمكسىإ .أ 10
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 تحكيم القصائد الرقمية التفاعمية في ضوء قائمة المعايير: (2ممحق )

بسـاهللالرحمفالرحيـ


 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 بث العليبشئىن البحث العلمي والدراس

 ـــــربـــــــيــــــتـت الـتـــــــــــــــــــليـك

 مبجستير مىــــبهج وطرائق التدريس



 تحكيم القصائد الرقمية التفاعمية 
 

 .حفظو اهلل  ------------------------------: دكتور /األستاذالسيد ال

السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتو

بعدتحيةطيبةك

الباح تقـك  ثةبإعداددراسةبعنكاف:      
لدى     " أثر توظيف القصائد الرقمية التفاعمية في تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية

 طالبات الصف التاسع األساسي بغزة "

كذلػػػػؾلمحصػػػػػكؿعمػػػػىدرجػػػػػةالماجسػػػػتيرمػػػػػفكميػػػػةالتربيػػػػػةفػػػػيالجامعػػػػػةاإلسػػػػػالمية                          ،
كقدصممتالباحثة   ليذاالغرضمجمكعةمفالقص      ائدالرقميةالتفاعمية  .

التفاعميةفيضكءقائمة الرقمية القصائد بقبكؿتحكيـ مفسيادتكـ أرجكالتكـر لذا
لتصميـ الالزمة التفاعميةالمعايير الرقمية القصائد ،  ( اشارة بكضع المكاف√كذلؾ في )

المخصصفيضكءخبرتكـفيىذاالمجاؿمفحيث:

 التفاعميةالرقميةدلمقصائالمؤشرمطابقةدرجة. 

 نإضافةأكحذؼأكتعديؿماتركنومناسبا        . 

 ....    ً                                                شاكرة  لكم حسن تعاونكم وتقبموا فائق الحترام  والتقدير

  .: أسماء سعد أبو جزرالباحثة   
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 قائمة المعايير الالزمة لتصميم القصائد الرقمية التفاعلية

 المعيار م
 تفاعميةلمقصائد الرقمية ال درجة مطابقة المؤشر

 ضعيف متوسط كبير
 المعيار التربوي ) المحتوي (

( 1مؤشرات العيار )
تتناسبالقصائدالرقميةالتفاعميةمعاألىداؼالمرجك 1

.تحقيقيا


.تتناسبالقصائدالرقميةالتفاعميةمعالمضمكف2
تتناسبالقصائدالرقميةالتفاعميةمعمستكلادراؾ 3

.الطالبات


.يرتبطمحتكلالقصائدالرقميةالتفاعميةباألىداؼالتعميمية 4
.تراعيالقصائدالرقميةالتفاعميةالتسمسؿالمنطقي5

 المعيار الفني )الصوت (
(2مؤشرات المعيار )

.الصكتنقيككاضح6
يتناسبالصكتمعالحركةكالعرض.7
.متعمميفتتناسبسرعةااللقاءمعخصائصال8
.االيحاءالصكتييتناسبمعمضمكفالقصائد9
.المقاطعالصكتيةتسمحبإعادةتكرارىا10

 المعيار الفني ) الصور (
(3مؤشرات المعيار )

.تتميزالصكربالكضكحكالجكدة11
.تحقؽالصكراليدؼالذمكضعتمفأجمو12
.طبيعةالمادةالمعركضةتتنكعالصكرباختالؼاليدؼك13
.تتناسبالصكرمعالفئةالعمرية14
تؤدمالصكردكراأساسيافيفيـالقصائد15  ن  ن     .
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 المعيار م
 تفاعميةلمقصائد الرقمية ال درجة مطابقة المؤشر

 ضعيف متوسط كبير
تؤدمالصكردكراجماليامتكامالمعالنصكصكالصكت16        ن ن ن     .
.تتناسبالصكرمعالتأثيراتالمكسيقيةالمستخدمة17

 المعيار الفني )النصوص (
(4المعيار ) مؤشرات

تظيرنصكصالقصائدالرقميةالتفاعميةبخطكاضح.18
نصكصالقصائدالرقميةالتفاعميةمصاغةصياغةلغكية19

سميمة.


يتناسبلكفخطالنصكصمعلكفخمفيةالشاشة.20
 المعيار الفني )التأثيرات اليقاعية (

(5مؤشرات المعيار )
ككاضح.صكتالتأثيراتنقي21
يتناسبصكتالتأثيراتااليقاعيةمعالصكركالحركة.22
تتناسبالتأثيراتااليقاعيةمعمضمكفالقصائد.23
تستخدـالقصائدتأثيراتايقاعيةمتنكعةكالتركزعمى24

تأثيركاحد.


 

ر ى  :               إضافات أ خ 

-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------
 

 

 



122

 )لختبار ميارات تحميل النصوص األدبية(قائمة بأسماء السادة المحكمين: 3)ممحق )

 مكان العمل الدرجة العممية لسما م

 الجامعةاإلسالميةتكنكلكجياالتعميـدكتكراهفيالمناىجكأ.د.محمدعبدالفتاحعسقكؿ 1

 الجامعةاإلسالميةتكنكلكجياالتعميـدكتكراهفيمناىجكبكشقيرأأ.دمحمدسميماف 2

 الجامعةاإلسالميةلتدريساؽدكتكراهفيمناىجكطرأ.د.عبدالمعطيرمضافاألغا 3

 الجامعةاإلسالميةدكتكراهفياألدبكالنقدأ.دعبدالخالؽمحمدالعؼ 4

 الجامعةاإلسالميةدكتكراهفياألدبكالنقدد.محمدمصطفيكالب 5

 الجامعةاإلسالميةدكتكراهفياألدبكالنقدد.خضرمحمدأبكجحجكح 6

جامعةاألزىردكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةأبكصكاكيفد.راشدمحمد 7

الجامعةاإلسالميةدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةد.محمدشحادةزقكت 8

كزارةالتربيةكالتعميـدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةد.خميؿعبدالفتاححماد 9

جامعةاألقصىدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةمرعميدحالفد.ع 10

جامعةاألقصىدكتكراهفيمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةيادإبراىيـعبدالجكادإد. 11

الجامعةاإلسالميةماجستيرمناىجكطرؽتدريسالمغةالعربيةأ.رجاءالديفحسفطمكس 12

ككالةالغكثبكالكريكسلغةعربيةتيانيفرحافحدايدأ. 13

 ككالةالغكثبكالكريكسلغةعربيةمريـإبراىيـالسنكار .أ 14

 ككالةالغكثبكالكريكسلغةعربيةأسماءعبداهللأبكرحمة .أ 15
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 اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية بصورتو األولية: 4)ممحق )

لرحيـبسـاهللالرحمفا
 زةــغ – تــالميــــــت اإلســـــــــبمعـالج

 شئىن البحث العلمي والدراسبث العليب

 ـــــربـــــــيــــــتـت الـتـــــــــــــــــــليـك

 مبجستير مىــــبهج وطرائق التدريس

 تحكيم الختبار

.المحتـر----------------------------------األخ/

اهللكبركاتوالسالـعميكـكرحمة

تحيةطيبةكبعد

الباحثةبإعداددراسةبعنكافت قـك       :

لدى  " أثر توظيف القصائد الرقمية التفاعمية في تنمية ميارات تحميل النصوص األدبية
 طالبات الصف التاسع األساسي بغزة "

لمنصكصالمختارة ) النصكصاألدبية )مياراتتحميؿ اختبار إعداد ،كيتطمبذلؾ
ظراآلرائكـالميمةكن  ن االختباربغرضتحكيموكذلؾ، كمقترحاتكـالبناءةأضعبيفأيديكـىذا

مفحيث:

 تحميؿالنصكصاألدبيةلمياراتأسئمةاالختبارمناسبة.

 مناسبةأسئمةاالختبارلمستكلطالباتالصؼالتاسعاألساسي. 

 نصحةفقراتاالختبارلغكيا       . 

 ةمففقراتاالختبار.دقةصياغةالبدائؿلكؿفقر 

 نإضافةأكحذؼأكتعديؿماتركنومناسبا        .

شاكرةلكـحسفتعاكنكـ    ن .كتقبمكافائؽاالحتراـ،
 .رأسماء سعد أبو جز : الباحثة  
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 : بأوهب                                               فإن  الببحثت ت عرف مهبراث تحليل الىصىص األدبيت ومه أجل تحكيم االختببر 

يتضمن التي الميارات مف تحميممجمكعة يتـ كالتي األدبي النص ضكئياويا في
 في بمياراتالكالمتمثمة ًالمتعمقة  * الخياؿ * العاطفة * األساليب * األلفاظ * )األفكار

ىالمكسيق وعاؿبمستكلاألساسالتاسعالصؼطالباتتمارسياأفيجبالتيك( الدقةمف
 .األداءكجكدةكالسرعة

 الميارة المتعمقة باألفكار: 

الميارةالتييتـمفخاللياتحديدأفكارالنصالرئيسةكتحديدالغرضمفالنصكىي 
 .األدبيكتحديداألفكارالجزئيةكمعرفةمدلارتباطياكتسمسميا

 المتعمقة باأللفاظ  الميارة : 

تحديد مفخالليا التييتـ كتحديداألدبيةالنصكصفياأللفاظمعانيكىيالميارة
 .األدبيلمنصمناسبتياكمدلدالالتمفلفاظاألبوتكحيمامدل
 الميارة المتعمقة باألساليب: 

األدبيةالنصكصفيالكاردةالمغكيةاألساليبيتـمفخاللياتحديدالتيكىيالميارة
 .المعنيتقكيةفيمنياالغرضكتحديد

 الميارة المتعمقة بالعاطفة :  

تحديد خالليا مف يتـ التي الميارة فيالشاعرعمىالمسيطرةالعاطفةنكعكىي
 .النصبأفكارالعاطفةارتباطكمدلاألدبيةالنصكص

 الميارة المتعمقة بالخيال : 

تكضيح خالليا مف يتـ التي الميارة األدبيةالنصكصفيالجماليةالصكركىي
.المعنيتقكيةعمىقدرتياكمدلالبديعيةالمحسناتكتكضيح

 ىالميارة المتعمقة بالموسيق :   

تحديد خالليا مف يتـ التي الميارة االيقاعيةالبنيةخالؿمفالنصمكسيقاكىي
القافيةكتحديدلمنصالخارجيةكالمكسيقاالداخمية ننغماتعطيالتيكاألنساؽكالتكرارات،
نمكسيقيا  .
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 توزيع فقرات الختبار عمى ميارات تحميل النصوص األدبية :

 7،2،3،4،14،15،16،17،24،25،36،37،38  ر:الميارةالمتعمقةباألفكا،
39،40. 

 :5،6،8،18،19،20،27،28،41،42،43،44الميارةالمتعمقةباأللفاظ. 

 :9،10،21،29،30،31،45الميارةالمتعمقةاألساليب. 

 :13،23،35،48الميارةالمتعمقةبالعاطفة. 

 11،12،22،32،33،47لخياؿ:الميارةالمتعمقةبا. 

 :7،34،26،46الميارةالمتعمقةبالمكسيقى. 
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اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية

 :  ي دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحةضع

 -:من قصيدة  ل ترحمي

ٍىؿ ًأنت ى ىتشتاقيف ىٍ ٍىً ًٍلمكعد ى ى ًالمدنس ًٍ ى  ي ٍكالعذابٍ ىى  ىٍ

ٍىؿ  ًأنت ى ٍىتشتا ىٍ ىقيفى ًلألرض ً ٍ ى ٍ ٍالخراب ً ى ى ٍ 

ية ىٍأـ  ؤ ٍىًر لد ي ىىًالك ًالمعذب ٍ ى  ي عاٍ ىقاط ً راء ى ىصح ٍ  ًٍتيو ى

ٍتسأليو ىال  

اع ىٍقد  ىض ىكجع في ى ً الميالي، ي ربما،  ىً ٍلف ي  ٍتسمعيوى  

تييا  مك ح ًٍ ،ىى

 كؿ اء ىٍقد يىىنا ي ييبحث ىىج ى ٍعف ىٍ  ٍبنيو ى

ًكأنت ىىىكأنا  عمى ىىٍ ىاألىى ٍ سى ي ى ى نح نبحر ا يك ً ٍالسراب في ىيٍ ى ٌ .


 :قائل األبيات السابقة الشاعر .1

.أ.عبدالستارسميـ

.ب.محمكددركيش

.ج.عبدالرحمفشكرم

الديفالمناصرة د.عز   ٌ  .

 
 :سابقيخاطب  الشاعر في المقطع ال .2

.أمو .أ

 .كطنوفمسطيف .ب

 .ج.زكجتو

.د.ابنتو
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 :                             ب  ( المقصود بالولد المعذب ىو               ل د  ال م ع ذ                                    ذكر الشاعر في السطر الثالث )ال و   .3

االبفالمبعد.أ يٍ  .

ياالبفالمقيـ.ب  .

.االبفالجنيفج.

.د.االبفالشييد



ر اب  ( المقصود باألرض الخراب ؟   .4                                                                           )ى ل  أ ن ت  ت ش ت اق ين  ل ْل  ر ض  ال خ 

.أ.أرضالكطف

.ب.أرضالمنفي

.صالحةلمزراعةج.األرضغيرال

.د.أرضالمحتؿ



( مرادف كممة المدنس                                       )ى ل  أ ن ت  ت ش ت اق ين  ل م و ع د  ا .5  :                               ل م د ن س 

 .القذر .أ

 الممكث. .ب

الطاىر. .ج

.د.النقي



ن ب ح ر    .6 ي ا و  ( مضاد  كممة السرابفي                    )نح   :                              الس ر اب 

.أ.الصكاب

ب.الخياؿ.

.ج.الحقيقة

.الخداعد.
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ر   .7 ( و )ن ب ح  ر اب  ( نوع الفي                                                         ورد في المقطع السابق )ل ْل  ر ض  ال خ  محسن البديعي بين                  الس ر اب 
 : الخراب والسراب

أ.جناسناقصغرضواعطاءجرسمكسيقي

.ب.جناستاـلتقكيةالمعني

.ج.جناساشتقاؽلتعميؿاألسباب

.يصد.جناسغيرتاـلمتخص
 

اء  ي ب ح ث  ع ن  بنيو  ( المع .8 ت ي ك ل  ى ن ا ق د  ج  م و  ت ي(                                                              )يا ح  م و   :                               ني الدللي لمفظة )يا ح 

 .الحب .أ

 .الشكؽ .ب

.الحنيف.ج

.د.الغربة
 

(  السطر السابق فيو أسموب                                   )ىل أنت  تشتاقين  لموعد  المدنس  وا .9  :                               لعذاب 

 .نداء .أ

 .استفياـ .ب

.ج.نيي

.د.استدراؾ


اع    .10  :                             لم ي ال ي(  نوع األسموب السابق        و ج ع  افي             )ق د  ض 

 .تككيدأداتوقد .أ

. .ب تككيدأداتوإف     

ٍج.استدراؾأداتولكف    .

 د.استدراؾأداتولكف    .
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ن ب ح ر   .11 ي ا و  ع الصورة الجمالية في قول                الس ر اب  ( نو في                                                   )و أ ن ا و أ ن ت  ع م ى األ  س ى نح 
 :الشاعر

 .استعارةمكنية .أ

 .استعارةتصريحية .ب

.ج.تشبيوبميغ

.د.كناية



( نوع الصورة الجمالية الواردة في العب .12  :ارة                                                                                                  )ى ل  أ ن ت  ت ش ت اق ين  ل م و ع د  ال م د ن س  و ال ع ذ اب 

..استعارةمكنيةكسرجمالياالتجسيـأ

خيص..استعارةتصريحيةكسرجمالياالتشب

.ج.استعارةمكنيةكسرجمالياالتكضيح

.د.استعارةمكنيةكسرجمالياالتككيد

 

 :لشاعر في  المقطع السابق العاطفةسيطرت عمى ا .13

 .القكمية .أ

 .الدينية .ب

.ج.الكطنية

.د.الذاتية
 

 من قصيدة لديني : 

يني ٍلد ىألشرب ًًى ى ٍ ى ًمنؾ ً ميب ى  ح د ىً البال ى ًٍ

قىىىٍكأب بيا ى عمى ىًٌنص ديؾ ىى ًساع ًىٍ  ى

كأبقى  بيا ىىٍى إلى ىًٌنص بديف ىًٍأبد ًى اآل ًً ٍ  
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يرأيت  كثير ىىٍ ٍأميناىً رأيت ي   ىىٍ

يني  ٍلد ألبقى ًًى ىٍى عمى ً ًراحتيؾ ىى ىٍ  

ًزلت أما  يف ًٍ ىح بينني ً تح ً ىً يفي د تنش ًً يٍ

ىكتبكيف   ٍمف ىٍ ًأجؿ ً ى يء ىال ى ىش أمي ً !؟ ي 
 :و الشاعرقائل األبيات السابقة ى .14

.أ.عبدالمطيؼعقؿ

.ب.عبدالرحيـمحمكد

.ج.محمكددركيش

.د.المتنبي


 :في السطر األول  لعدة أسباب وىي طمب الشاعر من أمو أن تمده وبرز ذلك .15

 .ليرتكممفحميببالده .أ

نليحافظعمىصباهيانعا .ب     . 

.ج.ليدافععفكطنو

.د.أ+ب


ين ي  أل  ش ر   .16 د( سبب اقتران كممة الحميب )بالبالد( بدل  من )أمي(                    )ل د  م يب ال ب ال  ً           ب  م ن ك  ح                                                               

 يعود إلى أن:

 .حميباألـينفذأماحميبالبالددائـ .أ

 حميباألـدائـالينقطعأماحميبالبالدمنقطع. .ب

 .حميباألـقميؿأماحميبالبالدفيككثير .ج

حميباألـأقؿصفاءمفحميبالبالد. .د    ن      
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 :  ً                            يرا  أمي رأيت(  قصد الشاعر بيا )رأيت كث   .17

 .أنورأمالكثيرمفالمناظرالجميمةأ.

.ب.أنورأمالكثيرمفالعذابكآالـالمنافي

    .ج.أنورأمالكثيرمفاألصدقاء
.د.أنورأمكطنوفمسطيف



ين(ما المقصود بقول ا .18 ب د   :                               لشاعر )إ ل ى أ ب د  اآل 

.قديـالزمافأ.

.ب.حديثالزماف

.ج.ماالنياية

.د.الكقتالحاضر
 

 :وطة عمى الترتيب عمى النحو اآلتيفرقي في المعني في الكممات المخط .19

ين ي  أل  ب ق ى ع م ى    الراحة (                        ً       ً    )عمى المريض أن يأخذ قسطا  مناسبا  من، (           راحت ي ك                            )ل د 

.األلـ–يديؾ .أ

 .اليدكء–غالرس .ب

.السركر-ج.المرفؽ

.االرتياح–د.كؼيديؾ
 

20.  :) ين ي                                أفاد تكرار لفظة )ل د 

 .لمحثعمىاالجتناب .أ

 .لتككيدالمعنيكاضفاءجرسمكسيقي .ب

.ج.لمتنكيوبشأفالمخاطب

 .د.لالستيعاب
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 :                               ت  حين ت حب ينني ت نشدين( أسموب          )أما ز ل   .21

 .غرضوالحثاستفياـ . أ

 .استفياـغرضواإلنكار . ب

 .ج.استفياـغرضوالتقرير

 .استفياـغرضوالتعجب .د



م يب ال   .22 ين ي  أل  ش ر ب  م ن ك  ح  د( شبو الشاعر خيرات البالد                                       )ل د   :                             ب ال 

..بالحميبالصافيأ

..بالطفؿرضيعب

ن.باألـالتىترضعابنياحميباج      .

.بالدهد.بصبياشتدعضدهمفحميب



 :عمى الشاعر في ىذه األبيات عاطفةالعاطفة المسيطرة  .23

.أ.العتابلألـ

.ب.الحبلمكطفكالحنيفلو

.ج.الحزفكالحسرةعمىفراؽالكطف

.د.الشكؽلألـ



 يظير تأثر الشاعر بالقرآن الكريم  في قصيدتو ىاتي ما يدل عمى ذلك ؟ .24

------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------
------------------------------------------------ 
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                              من قصيدة األفق متشح  باللهيب : 

اذىا تيًجيٍب؟ ًبمى

، الس ٍيؼى أتط ًرحي  عىنؾى

تىٍكًسري  قىكسىؾٍكى

تىٍدًففي   اأٍلىٍرضً بىاًطفً ًفي كى

 فأسىؾٍ 

ذي أىٌنؾى أىـٍ ًحٍذرىؾٍ تىٍأخي

تىٍحًزـي   أمرىؾٍ ًلأٍلىمىر -كى

 تسىتىًكيفٍ كىالى 

تىٍحًمي  تىًمٌيفٍ أىف  مىفٍ قنىاتىؾى كى

تىٍستىٍنًفري  ٍيؿى كى الر ىيبٍ كىاٍلميٍستىًحيؿى كىالس ٍيؿى كىالٌريحى اٍلًبيدىكىاٍلخى

اذىا  ؟... تيًجيبٍ ًبمى
 :ن الشاعر قائل ىذه القصيدة ماعداكل ما يأتي من دواوي .25

 .تقاسيـعمىالربابة .أ

 .الحياةفيتكابيتالذاكرة .ب

.عصافيربالأجنحةج.

.مزاميرالعصرالخمفيد.

 
(سبب تكرار الشاعر لمج .26  :                               ممة المحورية )ب م اذ ا ت ج يب 

 .العطؼ .أ

 .الجـز .ب

..التخصيصج

.د.التككيد
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ز م    .27 ت ح   :                              م ر  أمر ك  ( مرادف كممة تحزم      ل ْل    -            )و 

 .تجمع .أ

 .تجعموحزمة .ب

نج.تصنعحزاما    

.د.تستعدلممكاجية

 

يل   .28  :                             الر ىيب  ( مضاد كممة المستحيل                   )و ال م س ت ح 

 .غيرالممكف .أ

 .الممكف .ب

.ج.األمرالمعجز

.د.الممنكع

 

             ين  ( أسموب:              )و ل  تس ت ك   .29

 نفىغرضوالنصحكاالستنكار. .أ

 أمرغرضوالدعاء. .ب

.ج.نفىغرضوااللتماس

د.أمرغرضواالستنكار.

 

( أسموب استفيام غرضو                ) أتط ر ح  الس   .30  :                              ي ف  ع نك 

 .التشكيؽ .أ

 .التعجب .ب

.ج.اثارةالنخكة

 .د.االستنكار
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( أفاد ا .31 ذ ر ك   :ب )أم ( في العبارة السابقةلعطف                                       )أ م  أ ن ك  ت أ خ ذ  ح 

 .التسكية . أ

 .الترتيبكالتعقيب . ب

.ج.التخيير

.د.الترتيبكالتراخي

 

32.  ) م ي قن ات ك  م ن  أ ن  ت م ي ن  ت ح   :في البيت الشعري صورة جمالية وىي                                        )و 

 .كنايةعفالتمسؾبالقضية .أ

 .كنايةعفالتمسؾباإلرادةكالعزيمة .ب

.ج.كنايةعفالصمكد

.كنايةعفالتمسؾبالحياةد.



( صور الشاعر بشيء مادي يدفن وى  .33 ن  األ  ر ض  فأس ك  ت د ف ن  ف ي ب اط   : ذا دليل عمى                                                                     )و 

 .الخضكعكاالستسالـ .أ

 القكة. .ب

.ج.المكت

.د.المنعة

 

                                                                                    )وتستنفر البيد  والخيل  والريح  والسيل   ( الخيل  والسيل  بينيما محسن بديعي نوعو ؟   .34

 .أ.طباؽلتككيدالمعني

.ب.جناسناقصإلعطاءجرسمكسيقي

.ج.جناساشتقاؽلتعميؿاألسباب

.د.جناستاـلتقكيةالمعني
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 :طفة الشاعر في ىذه األبيات بأنيااتسمت عا .35

قكميةتمثمتفيالحقدالدفيفلممحتؿ .أ       . 

ذاتيةتمثمتفيالفخركاالعتزازبالنفس .ب          . 

كطنيةتمثمتفيالحبكالشكؽلمكطفج.            .

د.حزينةتمثمتبالحزفكاألسي         .


                                                            ىل وفق الشاعر في اختيار  ألفاظ وعبارات تحمل روح المقاومة ؟  .36

-----------------------------------------------------
-----------------------------------------------------

-----------------------------------------------------
                      من نص واحر  قمباه  : 

األعمىإلىأدبي أناالذمنظر ى  ى ٍ   ى ى ى بوصمـى كمماتيمف يكأسمعت ى ى ًٍ ى  ٍىً ى ى ٍ ى

شكاردىا ءجفكنيعف ىأناـمؿ ًً ى ى ٍ ى   يي ى ٍ ً ـىي تص مؽجراىاكيخ الخ يسير ًيك ٍى ى ى ٌ ى ي ىٍ  ي ى ٍ ىى

زة بار الميث نيكب ىنإذارأيت ً ً ٌٍ ى  يي ى ىٍ ىفالت ـى يبتس الميث أف ًيظنف ىٍى ى ٌٌٍ ٌ يٌ

يؿكالميؿكالبيداءتعرفني فالخ ًي يى ىىٍ  ي ىٌٍ  ي ىٍ كالقمـ كالرمحكالقرطاس ىىىيكالسيؼ  ي  ٍ   ي ٌ ى  ي ٌ ى


 :                          سميت قصائد المتنبي ب   .37

 .ترانيـشعرية .أ

 الحياةفيتكابيتالذاكرة. .ب

.السيفيات.ج

.د.تقاسيـعمىالربابة

 



137

 :افتخر الشاعر في ىذه األبيات .38

 .بمالوكسمطتو .أ

 .بقكموكعشيرتو .ب

.ج.بمنزلتوالعاليةبيفاألدباءكالشعراء

.د.بجمالوكذكاؤه
 : وجييا الشاعر لسيف الدولة التيالنصيحة   .39

 .غركرالشاعر .أ

 خبرةكحنكةالشاعر. .ب

.ج.مكرالشاعر

 .د.قكةكعزةالشاعر

 :                             ك م ماتي م ن  بو  ص م م ( عمى                              يدل قول الشاعر ) و أس م ع ت   .40

 .جكدةشعرهالمكتكبكالممفكظ .أ

 .تميزهفيالشعر .ب

 .قدراتواألدبيةالفائقة .ج

.د.جميعماذكرصحيح
ـــى إلـــى أد بـــي(  يعـــود الســـبب فـــي تعبيـــر الشـــاعر عـــن    .  41 م       كممـــة                                                                      )أن ـــا الـــذي ن ظ ـــر  األع 

ً                      ضي   بدًل من الفعل المضارع إلى                 )نظر( بالفعل الما         :   

 .بيافأفمعناىامحقؽكثابت .أ

 .إلبرازمكافقصيدتوبيفالقصائد .ب

.ج.بيافأفقصيدتوكانتفيزمفقديـ

نظراالحتقارالناسلألعمىد.       ن  .
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ء  ج ف وني ع ن  ش و ار د    .42  :بكممة شواردىا                 ى ا(  قصد الشاعر                                      )أن ام  م ل 

 .معانيياالقديمة . أ

 .معانيياالمبتكرة . ب

 .معانيياالجديدة . ج

 .معانيياالراسخة . د

 

 :                               اس  و الق م م ( جمع كممة قر طاس                            )و الس يف  و الر مح  والقر ط .43

قرطاسات..أ

..قراطسب

.قراطيس.ج

.قرطاسافد.



ز ة ( المعني ال .44                    ً     دللي لمفظة )بار ز ة  (:                                     ً            )إذا ر أي ت  ن ي وب  الم ي ث  بار 

.الجرأة.أ

..الكثرةب

.ج.الشدة

.د.القكة

 

م (  أسموب              )ف ال ت ظ ن ن   .45  :                               أن  الم ي ث  ي ب ت س 

.نيىغرضوالنصحكاالرشاد.أ

.استفياـغرضواالستنكار.ب

.استفياـغرضوالتعجبج.

.نيىغرضواالستنكارد.
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ي ل  و الم ي ل  و الب ي داء  ت عر ف ني( نوع المحسن .46 ي ل (                                                                           في البيت السابق ) فالخ                    البديعي)الخ 
)الم ي ل (  :            و 

جناسناقصغرضواعطاءجرسمكسيقيأ.

ب.جناستاـمماثؿلمتخصيص

.جناساشتقاؽلتعميؿاألسبابج.

.لتقكيةالمعنيجناسغيرتاـد.



  : البيت الذي يوحي بجودة شعر الشاعر المكتوب والممفوظ  .47

األعمىإلىأدبي .أ أناالذمنظر ى  ى ٍ   ى ى ى  .ى

بوصمـ .ب كمماتيمف يكأسمعت ى ى ًٍ ى  ٍىً ى ى ٍ  .ى

ـ. .ج تص مؽجراىاكيخ الخ يسير ًيك ٍى ى ى ٌ ى ي ىٍ  ي ى ٍ  ىى

يؿكالميؿكالبيداءتعرفني .د فالخ ًي يى ىىٍ  ي ىٌٍ  ي ىٍ .



 :الشاعر في ىذه األبياتسيطرة عمى العاطفة الم  .48

 عاطفةذاتية. .أ

 .عاطفةقكمية .ب

 .عاطفةالعتاب .ج

.د.عاطفةالحزفكاأللـ
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 اختبار ميارات تحميل النصوص األدبية بصورتو النيائية : (5)ممحق 

 بسـاهللالرحمفالرحيـ

.:السالـعميكـكرحمةاهللكبركاتوعزيزتيالطالبة

تقكـ الباحثة بإعد دراسةاد  بعنكاف  :
 طالبات األدبية لدى النصوص تحميل ميارات تنمية في التفاعمية الرقمية القصائد توظيف أثر" 

 " بغزة األساسي التاسع الصف

.بيفيديؾاختبارمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةلطالباتالصؼالتاسعاألساسي

عميمات الختبارت
 األسئمةجيداقبؿاإلجابةاقرئي   ن   . 
 .اإلجابةعمىالكرقةنفسيابخطكاضحكبقمـأزرؽ 
 نيفضؿاالنتفاعمفكقتاالختباركامال           . 
 ةفياالستعانةبالمعمممغمكضفياألسئمةالتترددًؾإذاكاجي. 
 (سؤاالمفنمطاالختيارمفمتعددلكؿسؤاؿأربعبدائؿ،44يتككفىذااالختبارمف)             ن   

 .كاحدةمنياصحيحة
 (درجة44ائيةلالختبار)العالمةالني. 
 (دقيقة 45زمفاالختبار). 
 االلتزاـباختيارإجابةكاحدةصحيحة. 
 :الشاعرمحمكددركيش:دكاكيفمفمثاؿ 

د.باألخضركفناهأجنحةبالعصافير.الغريؽشيقةب.العكدةأ.نداء

عممػػػػانبػػػػأفإجابػػػػاتكـعػػػػ     ن االختبػػػػارستسػػػػتخدـألغػػػػراضاف           لبحػػػػثالعممػػػػيفقػػػػ     كلػػػػيسليػػػػاتػػػػأثير،ط    
عمىدرجاتكـ  فيأممادةدراسية.    

:بياناتخاصةبالطالبة

 ...............................:............................الصؼ:اسـالطالبة -1

 .مع تمنياتنا لكم بالتوفيق
 .: أسماء سعد أبو جزرالباحثة

 ج
زز
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 :من قصيدة  ال ترحلي 

ٍىؿ ًأنت ى ىتشتاقيف ىٍ ٍىً ًٍلمكعد ى ى ًالمدنس ًٍ ى  ي ٍكالعذابٍ ىى  ىٍ

ٍىؿ  ًأنت ى ىتشتاقيف ىٍ ٍىً ًلألرض ى ٍ ى ٍ ٍالخراب ً ى ى ٍ 

ية ىٍأـ  ؤ ٍىًر لد ي ىىًالك ًالمعذب ٍ ى  ي عاٍ ىقاط ً راء ى ىصح ٍ  ًٍتيو ى

ٍتسأليو ىال  

اع ىٍقد  ىض ىكجع في ى ً الميالي، ي ربما،  ىً ٍلف ي  ٍتسمعيوى  

تييا  مك ح ًٍ ،ىى

 كؿ اء ىٍقد ايىىن ي ييبحث ىىج ى ٍعف ىٍ ٍبنيو ى

ًكأنت ىىىكأنا  عمى ىىٍ ىاألىى ٍ سى يا ى ى نح نبحر  يك ً ٍالسراب في ىيٍ ى ٌ .



 :  رة حول رمز اإلجابة الصحيحةاقرئي المقطع السابق ثم ضعي دائ

 :يخاطب  الشاعر في المقطع السابق .1

.أمو .أ

.كطنوفمسطيف .ب

.زكجتو .ج

 .ابنتو .د



ل د  ال م ع   .2  :معذب في األسطر الشعرية ىو البن                        ذ ب  ( المقصود بالولد ال                              ذكر الشاعر )ال و 

المبعد .أ .يٍ

.يالمقيـ .ب

.الجنيف .ج

الشييد. .د
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ر اب  ؟( المقصود باألرض الخراب ؟   .3                                                                            )ى ل  أ ن ت  ت ش ت اق ين  ل ْل  ر ض  ال خ 

.أرضالكطف .أ

.أرضالمنفي .ب

.األرضغيرالصالحةلمزراعة .ج

.أرضالمحتؿ .د


؟( مرادف كممة المدنس                            ت ش ت اق ين  ل م و ع د  ال                )ى ل  أ ن ت   .4  :                             م د ن س 

.القذر .أ

الممكث. .ب

الطاىر. .ج

.النقي .د


ن ب ح ر    .5 ي ا و  ( مضاد  كممة السراب     الس  في                    )نح   :                         ر اب 

 .الصكاب .أ

الخياؿ. .ب

.الحقيقة .ج

.الخداع .د


ر   .6 ر                                           نوع المحسن البديعي في )ل ْل  ر ض  ال خ  ( و )ن ب ح  (       الس ر افي                  اب   :    ب 

 .جناسناقص .أ

جناستاـ. .ب

.جناساشتقاؽ .ج

 .جناسغيرتاـ .د
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اء  ي ب ح ث  ع ن  بنيو  ( المعني  .7 ت ي ك ل  ى ن ا ق د  ج  م و  ت ي(                                                                 )يا ح  م و   :                            الدللي لمفظة )يا ح 

الحب. .أ

.الشكؽ .ب

.الحنيف .ج

.الغربة .د
  

( نوع األسموب في ق                                     )ىل أنت  تشتاقين  لموعد  المدنس  والع  .8  :ول الشاعر                     ذاب 

 .نداء .أ

.استفياـ .ب

.نيي .ج

.استدراؾ .د


اع    .9  :                             الم ي ال ي( نوع األسموب السابق       و ج ع  في             )ق د  ض 

 .تشبيو .أ

.تككيد .ب

.استدراؾ .ج

.قصر .د
 

ر    .10 ن ب ح  ي ا و  ع الصورة الجمالية في قول                الس ر اب  ( نو في                                                   )و أ ن ا و أ ن ت  ع م ى األ  س ى نح 
 :الشاعر

.استعارةمكنية .أ

.ةتصريحيةاستعار .ب

.تشبيوبميغ .ج

.كناية .د
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( في السطر الشعري  استعا .11 رة مكنية وسر                                                                                      )ى ل  أ ن ت  ت ش ت اق ين  ل م و ع د  ال م د ن س  و ال ع ذ اب 
 :جماليا

 .التجسيـ .أ

التشخيص. .ب

.التكضيح .ج

التككيد. .د
 

 :لشاعر في  المقطع السابق العاطفةسيطرت عمى ا .12

 .القكمية .أ

.الدينية .ب

.الكطنية .ج

.اتيةالذ .د


: من قصيدة لديني

يني ٍلد ىألشرب ًًى ى ٍ ى ًمنؾ ً ميب ى  ح د ىً البال ى ًٍ

كأبقى بيا ىىٍى عمى ىًٌنص ديؾ ىى ًساع ًىٍ ى

كأبقى بيا ىىٍى إلى ىًٌنص بديف ىًٍأبد ًى اآل ًً ٍ  

يرأيت كثير ىىٍ ٍأميناىً رأيت ي   ىىٍ

يني ٍلد ألبقى ًًى ىٍى عمى ً ًراحتيؾ ىى ىٍ 

ًزلت أما يف ًٍ ىح بينني ً تح ً ىً ًتنشي يفيٍ د ً

ىكتبكيف  ٍمف ىٍ ًأجؿ ً ى يء ىال ى ىش أمي ً !؟ ي 
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 : الشاعر من أمو أن تمده وذلك لكي طمب .13

 .يرتكممفحميببالده .أ

نيحافظعمىصباهيانعا .ب     .

.يدافععفكطنو .ج

.أ+بصحيح .د
 

د( سبب اقتران كممة الحميب )بالبالد( بدل  من )أ .14 م يب ال ب ال  ي ن ي أل  ش ر ب  م ن ك  ح  ً       )ل د  مي(                                                                                
 يعود إلى أن حميب األم:

 .ينفذأماحميبالبالددائـ .أ

دائـالينقطعأماحميبالبالدمنقطع. .ب

.قميؿأماحميبالبالدفيككثير .ج

أقؿصفاءمفحميبالبالد. .د    ن   
 

 :رأيت( يقصد الشاعر بيا )أنو رأى(          ً      )رأيت كثيرا  أمي   .15

 .الكثيرمفالمناظرالجميمة .أ

المنافي.الكثيرمفالعذابكآالـ .ب

 .الكثيرمفاألصدقاء .ج

 .كطنوفمسطيف .د


ين(ما المقصود بقول ا .16 ب د   :                               لشاعر )إ ل ى أ ب د  اآل 

 .قديـالزماف .أ

.حديثالزماف .ب

.ماالنياية .ج

.الكقتالحاضر .د
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 : المعني في الكممات التي تحتيا خطالفرق في  .17

ين ي  أل  ب ق ى ع م ى       الراحة (      ً       ً    ذ قسطا  مناسبا  من)عمى المريض أن يأخ ، (           راحت ي ك                            )ل د 

 .األلـ–يديؾ .أ

.اليدكء–الرسغ .ب

 .السركر–المرفؽ .ج

.االرتياح–كؼيديؾ .د
 

18.  :) ين ي                                أفاد تكرار لفظة )ل د 

 .لمحثعمىاالجتناب .أ

.لتككيدالمعنيكاضفاءجرسمكسيقي .ب

 .لمتنكيوبشأفالمخاطب .ج

.لالستيعاب .د
 

 :سموب استفيام غرضو              ني ت نشدين؟( أ                       )أما ز ل ت  حين ت حب ين  .19

 .الحث .أ

.اإلنكار .ب

.التقرير .ج

.التعجب .د


20. : د( شبو الشاعر خيرات البالد ب  م يب ال ب ال  ي ن ي أل  ش ر ب  م ن ك  ح                                                                          )ل د 

 .الحميبالصافي .أ

.الطفؿرضيع .ب

ناألـالتىترضعابنياحميبا .ج      .

.صبياشتدعضدهمفحميببالده .د
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 :عاطفة عمى الشاعر في ىذه األبياتالعاطفة المسيطرة  .21

 .العتابلألـ .أ

الحبلمكطفكالحنيفلو .ب

.الحزفكالحسرةعمىفراؽالكطف .ج

.الشكؽلألـ .د
 

في مسألة حتمية الموت قولوما يدل عمى تأثر الشاعر بالقرآن الكريم و  .22  :    ً                          خاصة  

ـعميؾ .أ ًسال ىى ه ى ـ .... هسال ى ميؾ  ًع  .ىى

أمكت. .ب أرض فيأم ٍ ىى و ى ى   ى ً

في .ج ك  أم ىً وأرض ى ٍ يسأبعث ى ى يا. ىىٍ ىٌنح

يني .د لد ًًًٍ.
 

 :                           من قصيدة األفق متشح  باللهيب

اذىا تيًجيٍب؟ ًبمى

، الس ٍيؼى أتط ًرحي  عىنؾى

قىكسىؾٍ تىٍكًسري كى

تىٍدًففي   اأٍلىٍرضً بىاًطفً ًفي كى

 فأسىؾٍ 

ذي أىٌنؾى أىـٍ ًحٍذرىؾٍ تىٍأخي

تىٍحًزـي   أمرىؾٍ ًلأٍلىمىر -كى

تسىتىًكيفٍ كىالى 

تىٍحًمي  تىًمٌيفٍ أىف  مىفٍ اتىؾىقنى كى

تىٍستىٍنًفري  ٍيؿى كى الر ىيبٍ كىاٍلميٍستىًحيؿى كىالس ٍيؿى كىالٌريحى اٍلًبيدىكىاٍلخى

اذىا  ؟... تيًجيبٍ ًبمى
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(سبب تكرار الشاعر لمج .23  :                               ممة المحورية )ب م اذ ا ت ج يب 

 .العطؼ .أ

.الجـز .ب

 .التخصيص .ج

 .التككيد .د



ز م   .24 ت ح   :( المقصود بكممة تحزم       أمر ك             ل ْل  م ر   -            )و 

 .تجمع .أ

.تجعموحزمة .ب

نتصنعحزاما .ج    .

.تستعدلممكاجية .د
 

يل  الر ىيب  ( مضاد .25  :كممة المستحيل                                  )و ال م س ت ح 

 .غيرالممكف .أ

.الممكف .ب

 .األمرالمعجز .ج

.الممنكع .د
 

 :                        )و ل  تس ت ك ين  ( أسموب .26

 نفىغرضوالنصحكاالستنكار. .أ

أمرغرضوالدعاء. .ب

 .سنفىغرضوااللتما .ج

أمرغرضواالستنكار. .د
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( أسموب استفيام غرضو                ) أتط ر ح  الس    .27  :                              ي ف  ع نك 

 .التشكيؽ .أ

.التعجب .ب

 .اثارةالنخكة .ج

.االستنكار .د

 

( أفاد ا .28 ذ ر ك   :لعطف ب )أم ( في العبارة السابقة                                      )أ م  أ ن ك  ت أ خ ذ  ح 

 .التسكية .أ

.الترتيبكالتعقيب .ب

 .التخيير .ج

.الترتيبكالتراخي .د



م ي  .29 ت ح  ( في السطر الشعري كناية عن                        قن ات ك  م ن  أ ن  ت م             )و   :                              ي ن 

 .التمسؾبالقضية .أ

.التمسؾباإلرادةكالعزيمة .ب

 .الصمكد .ج

.التمسؾبالحياة .د



( صور الشا .30 ن  األ  ر ض  فأس ك  ت د ف ن  ف ي ب اط   : عر بشيء مادي يدفن وىذا دليل عمى                                                 )و 

 .الخضكعكاالستسالـ .أ

القكة. .ب

 .المكت .ج

.ةالمنع .د
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 :                                ن البديعي بين الخيل  والسيل  ىو( نوع المحس                            يد  والخيل  والريح  والسيل  )وتستنفر الب .31

 .طباؽ .أ

.جناسناقص .ب

 .جناساشتقاؽ .ج

.جناستاـ .د



 :طفة الشاعر في ىذه األبيات بأنيااتسمت عا .32

 .قكميةتمثمتفيالحقدالدفيفلممحتؿ .أ

.ذاتيةتمثمتفيالفخركاالعتزازبالنفس .ب

 .تفيالحبكالشكؽلمكطفكطنيةتمثم .ج

.حزينةتمثمتبالحزفكاألسي .د
  

 :ىوما يدلل عمى روح المقاومة في المقطع السابق   .33

تميف .أ أف مف ميقناتؾ تح ٍك ىًٌ   ٍى ى ى ىى ً ٍ  .ىى

تأخذحذرؾ .ب أنؾ ٍأـ ى ًٍ ي ي ىٍ ى ىٍىٌ

. .ج أمرؾ زـلألمر تح ٍك ى    ىى ٍ ًيً ٍ  ىى

.جميعماسبؽصحيح .د
 

                      من نص واحر  قلباه  : 

ىنظرالذمىأنا ى األعمىى ى ٍ  أدبيإلى ٍكأسمعتى ى ى ٍ كمماتيى  ٍمفىً مًبوى ىص يـػػػػػػػػػػػػى

ءىيأناـ ىمؿ ٍ جفكنيً  ىاٍفػػػػػػػػػىعيي ىشكارد ًً ى يسيرى يك ى ٍ مؽىى يالخ ىٍ ىجراىا ٌ تصى ًكيخ ٍى يـػػػػػػػػػػػػػػى

ىرأيتإذا ىنيكبىٍ  ًالميثيي زةػػػػػػػػػػػػػبٌ ىنار ً يتظنالػػػػػػػىف ٌأفٌفػػػػػػػٌػى ىيثػػػػٌالم ًيبتسٍ يـػػػػػػػىٍى

يؿ يفالخ ىٍ يكالميؿ يكالبيداءىٌٍ ًيتعرفنىىٍ يكالسيؼيػػػػى ٌ يكالرمحى ٌ يكالقرطاسى  ٍ ىىىيكالقمـ
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 :افتخر الشاعر في ىذه األبيات .34

 .بمالوكسمطتو .أ

.بقكموكعشيرتو .ب

 .بمنزلتوالعاليةبيفاألدباءكالشعراء .ج

.بجمالوكذكائو .د
 

 :التى وجييا الشاعر لسيف الدولة تدل عمىالنصيحة  .35

 .غركرالشاعر .أ

خبرةكحنكةالشاعر. .ب

 .مكرالشاعر .ج

.قكةكعزةالشاعر .د


 :                             ك م ماتي م ن  بو  ص م م ( عمى                              يدل قول الشاعر ) و أس م ع ت   .36

 .جكدةشعرهالمكتكبكالممفكظ .أ

.تميزهفيالشعر .ب

 .قدراتواألدبيةالفائقة .ج

.جميعماذكرصحيح .د
 

ـــى إلـــى أد بـــي(  يعـــود الســـبب فـــي تعبيـــر الشـــاعر عـــن كممـــة   .  37 م  ـــا الـــذي ن ظ ـــر  األع                                                                           )أن 
ً                      بدًل من الفعل المضارع إلى                     )نظر( بالفعل الماضي    :   

 .بيافأفمعناىامحقؽكثابت .أ

.إبرازمكافقصيدتوبيفالقصائد .ب

 .بيافأفقصيدتوكانتفيزمفقديـ .ج

نظراالحتقارالناسلألعمى .د       ن  .
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 :د الشاعر بكممة شواردىا معانييا                                 ء  ج ف وني ع ن  ش و ار د ى ا(  قص             )أن ام  م ل   .38

 .القديمة .أ

.المبتكرة .ب

 .الجديدة .ج

 .الراسخة .د



 :                               اس  و الق م م ( جمع كممة قر طاس                            )و الس يف  و الر مح  والقر ط  .39

 قرطاسات. .أ

.قراطس .ب

 قراطيس. .ج

.قرطاساف .د


ز ة ( المعني الدل  .40                  ً     لي لمفظة )بار ز ة  (:                                     ً               )إذا ر أي ت  ن ي وب  الم ي ث  بار 

 الجرأة. .أ

.الكثرة .ب

.الشدة .ج

.القكة .د
 

م (  أسموب نيى غرضو                                )ف ال ت ظ ن ن  أن  الم ي ث  ي ب   .41  :                       ت س 

 .النصحكاالرشاد .أ

.االستنكار .ب

 .التعجب .ج

االستعطاؼ .د
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ي ل ( و   .42 ي ل  و الم ي ل  و الب ي داء  ت عر ف ني( بين)الخ  ناقص                 )الم ي ل ( جناس                                                                                في البيت السابق ) فالخ 
 : الغرض منو

 .اعطاءجرسمكسيقي .أ

.التخصيص .ب

 .تعميؿاألسباب .ج

 .تقكيةالمعني .د



 : ودة شعر الشاعر المكتوب والممفوظالبيت الذي يوحي بج .43

األعمىإلىأدبي .أ أناالذمنظر ى  ى ٍ   ى ى ى  .ى

بوصمـ .ب كمماتيمف يكأسمعت ى ى ًٍ ى  ٍىً ى ى ٍ .ى

ـ. .ج تص مؽجراىاكيخ الخ يسير ًيك ٍى ى ى ٌ ى ي ىٍ  ي ى ٍ  ىى

يؿكالميؿكالبيداءتعرفنيفال .د خ ًي يى ىىٍ  ي ىٌٍ  ي .ىٍ
 

 :سيطرة عمى الشاعر في ىذه األبياتالعاطفة الم .44

 عاطفةذاتية. .أ

.عاطفةقكمية .ب

 .عاطفةالعتاب .ج

.عاطفةالحزفكاأللـ .د
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 دليل المعمم : (6ممحق )

 :أختي المعممة، أخي المعمم

الدليؿإلىتقديـاالرشاداتالتىتساعدع مىتحقيؽاألىداؼالمرجكةمفييدؼىذا
فؽمتشحبالمييب_كاحرقمباه(،تدريسالنصكصاألدبيةاآلتية)الترحمي_لديني_األ

التاسع الصؼ طمبة عمى المقرر الثاني الدراسي لمفصؿ كالنصكص المطالعة كتاب مف
اعميةبيدؼتنميةكذلؾباستخداـالقصائدالرقميةالتف،(2015-2016األساسيلمعاـالدراسي)

.مياراتتحميؿالنصكصاألدبية

 :محتويات الدليل  

القصائدالرقميةالتفاعمية .1  .مفيـك

 .مياراتتحميؿالنصكصاألدبية .2

 .خطكاتتنفيذالقصائدالرقميةالتفاعمية .3

 .التكزيعالزمنيلتدريسالقصائدالرقميةالتفاعمية .4

 .الخططالتدريسيةلمقصائدالرقميةالتفاعمية .5

 :القصائد الرقمية التفاعمية .1

ىكذلؾالنمطمفالقصائدالشعريةالمختارةمفكتابالمغةالعربية)المطالعةكالنصكص(
لمصؼالتاسعاألساسكالمصممةرقميا؛بحيثيتـالتفاعؿالطالباتمعيا،كيتـعرضيا          ن          

مفخالؿجيازالحاسكب.

 :ميارات تحميل النصوص األدبية .2

ميارا مف بمجاؿمجمكعة المتعمقة الميارات في كالمتمثمة األدبية النصكص تحميؿ ت
تكتسبيا أف يجب التي كالمكسيقى( كالخياؿ، كالعاطفة، كاألساليب، كاألفكار، )األلفاظ،

مفالدقةكالسرعةكجكدةاألداء. طالباتالصؼالتاسعاألساسيبمستكلعاؿ        و              

النصكص مياراتتحميؿ بتنمية قامتالباحثة باستخداـكلقد الطمبة الستلدل األدبية
القصائدالرقميةالتفاعمية.

 :التفاعمية خطوات تنفيذ القصائد الرقمية .3

 .رالتمييد:كاليدؼمنوجذبانتباهالمتعمميفكيتـمفخالؿالتعريؼبالشاع -
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التفاعميةم - الرقمية القصائد طريؽشاىدة عف بعرضالقصيدة طالب كؿ يقكـ حيث :
 .يازالحاسكبالخاصبوفيديكعمىجال

ليستنبطالفكالشرحالعاـ - بحيثينتقؿالطالبإلىالشرحالعاـ التيتستيدفيا: العامة رة
 .القصيدة

ؿالقصائديختارالطالبأيةفكرةمفأفكارالقصيدةكيستمعإلييامفخال:تقسيـاألفكار -
التفاعمية مفكيتنقؿبيفالميار،الرقمية كيجيبعف،أفكارالنصاتالخمسلكؿفكرة

 مفأفكارالنص.المرحميالخاصبكؿفكرةعمىحدةالتقكيـ

الميارة - كىي النصكصاألدبية تحميؿ ميارات مف األخيرة الميارة إلى الطالب ينتقؿ
نالمتعمقةبمكسيقىالنصكامال      .قكيـالمرحميالخاصبمكسيقىالنصكيجيبعفالت،

لىالنشاطالبيتي.،اميلمقصيدةككؿكيجيبعنوـالختينتقؿالطالبإلىالتقكي - كا      

 
 التوزيع الزمني لتدريس القصائد الرقمية التفاعمية : .4

    جدول توزيع الحصص التي نفذت الباحثة من خالليا دراستيا

 عدد الحصص الدروس المتضمنة في الدراسة  م

 5 "الترحمي"قصيدة 1

 5 "لديني"قصيدة 2

بالمييباألف"قصيدة 3  5 "ؽمتشحه

 5 "كاحرقمباه"قصيدة 4

 20 المجموع
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 . ترحمي ل...ترحمي ل : قصيدةالموضوع (. المادة : المغة العربية )المطالعة والنصوص 

 .الفصل الدراسي الثاني    .الصف : التاسع األساسي

 األىداف السموكية :

 :مفالطالبةأفتككفقادرةعمىأفيتكقع

نعرؼعمىالشاعرعزالديفالمناصرةشفكياككتابياتت .1 ن              . 

 .تقرأالنصقراءةصحيحةمراعيةشركطيا .2

3. . تعبرعففيميالمنص       

4. . تستنتجالفكرةالعامةلمنص       

 .تستنجاألفكارالرئيسةلألبيات .5

 .تفسراأللفاظالكاردةفياألبيات .6

 .المسيطرةعمىالشاعرفياألبياتتبيفالعاطفة .7

 .الكاردةفياألبياتمبينةنكعياألساليبتستخرجا .8

 .صكرالجماليةالكاردةفياألبياتتكضحال .9

10. . تستنجمكسيقاالنص        

 تتعاكفمعزمالئيافيترتيبمختبرالحاسكب. .11
 الوسائل التعميمية :

(L.C.D جياز–جيازالحاسكب–الطباشير–السبكرة-)القصائدالرقميةالتفاعمية

 نشطة :الجراءات واأل 

تبدأالمعممةالدرسبمناقشةتمييديةبحيثتعرضالبيتاآلتي:

بعيداعفسيكلؾكاليضاب""فمسطيفالحبيبةكيؼأحيا        ن
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 مناقشة الطالبات مناقشة شفوية 

 مفقائؿىذاالبيت؟ 

 بـكصؼالشاعرفمسطيف؟ 

 ىؿيستطيعالشاعرأفيعيشبعيداعفكطنوفمسطيف؟       ن          

 ا مناقشة التمييدملنشاطبعد الجياز، الطالبة التفاعميةتشغؿ الرقمية القصائد تشغؿ ثـ ،
.ى)الترحمي(بمجردالضغطعميياتختارمفاألعمىالقصيدةاألكل

 تتعرؼالطالبةعمىالشاعرمفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعميةمفخالؿضغطياعمى
:صكرةالشاعر،عدةأمكركىيؿعرضأيقكنةالتعريؼبالشاعركتتعرؼعميومفخال

.،كدكافعكتابتولمقصيدةكسيرتوالذاتية،كأىـمؤلفاتو

 (كىكعبارةعفأسئمةخاصةبالتعريؼبالشاعرمف1تنتقؿالطالبةإلىتدريبمرحمي)
.ريباتالتيتتبعالتعريؼبالشاعرخالؿضغطياعمىأيقكنةالتد

 تستمعالطالبةإلىالقصائد،يدةاألكلي)الترحمي(شاىدةالقصكاآلفتنتقؿالطالبةإلىم
كااليقاع،كالصكرة،بالصكتاألجيزةحيثتستمعإلىالقصيدةالرقميةالتفاعميةمفخالؿ

أمامياالمناسب ظاىرا القصيدة كيككفنص ن      ٌ   لمقصيدة، كيمكفلمطالبةأفتكررمشاىدتيا
)بإيقاع القصيدةمفقبؿ(،دكفإيقاع–بالنسختيفالمتاحاتأماميا قراءة ذلؾتتـ بعد

.الطالبات

 تنتقؿالطالبةلتتعرؼعمىالشرحالعاـلمقصيدةمفخالؿنقرىاعمىأيقكنةالشرحالعاـ. 

 ماإفتضغطالطالبةعمىالشرحالعاـلمقصيدةحتىيظيرلياالشرحالعاـلمقصيدة.

 ؟(امةالتىتحمميااألبياتفكرةالعتنتقؿالطالبةإلىتقكيـمرحمي)ماال

 تختارالطالباتمفالشاشة إلىأفكاررئيسة  التفاعمية الرقمية النصفيالقصائد يقسـ                              ي
بعدذلؾ،فكرةاألكليبالصكتمفغيرايقاعحيثتستمعإلىال،المنسدلةالفكرةاألكلي

.تتـقراءةالفكرةاألكليمفقبؿالطالبة

 إلىمياراتت عمىتنتقؿالطالبة مفأفكارالقصيدة فيكؿفكرة حميؿالنصكصاألدبية
حدة.
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 تتعرؼالطالبةإلىالمياراتالمتعمقةبأفكار)الفكرةاألكلي(فيالقصيدةمفخالؿالقصائد
 .عمىالمياراتالمتعمقةباألفكارالرقميةالتفاعميةبمجردضغطيا

 ردضغطالطالبةتظيرليااإلجابةبمج؟الفكرةالتيتحمميااألبياتثـيظيرلياسؤاؿما. 

 تنتقؿالطالبةإلىالميارةالثانيةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمقة
،القصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشةبحيثتظيرلمطالبة،باأللفاظ

ممكنةبمكفجذابيدفعالطالبةلمضغطعميي لمعرفةمعانيالكمماتأكاكتككفاأللفاظ
 .مضادىا

 تعمقةكىيالميارةالم،تنتقؿالطالبةإلىالميارةالثالثةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبية
حيثتظيرلمطالبةالقصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشة،باألساليب

لمضغط الطالبة جذابيدفع بمكف األساليبممكنة األسكتككف لمعرفة اليبالكاردةعمييا
 .كنكعياكالغرضمنيا

 تنتقؿالطالبةإلىالميارةالرابعةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمقة
العاطفةالمسيطرةلويظيرعمىاأليقكنةالخاصةبياحتىالطالبةتضغطإفما،بالعاطفة

 عمىالشاعرفيىذهاألبيات.

 الطال الميارةتنتقؿ كىي األدبية النصكص تحميؿ ميارات مف الخامسة الميارة إلى بة
عمييا الطالبة إفتضغط ما بالخياؿ نيايةحتىبدايتيامفالقصيدةلياتظيرالمتعمقة

األكلي عمييالمضغطالطالبةيدفعجذاببمكفممكفالخياؿكيككفالشاشةعمىالفكرة
 .الخياؿنكعلمعرفة

 اصةبالفكرةالتدريباتالخأيقكنةإلىذلؾبعدتنتقؿاألكليالفكرةمفطالبةالتنتيىىكذا
 .األكلي

 الطالبة بالبرنامجتبدأ المكجكدة األكليبعرضكؿعناصرىا الفكرة االنتياءمفتعمـ بعد
بتعمـباقيأفكارالنصذاتيامفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعمية)الفكرةالثانية        ن   ،ثـالثالثة،

.كليكاألخيرة(بنفسالطريقةالتيتعممتبياالفكرةاألثـالرابعة

 المكجكدةعناصرىابكؿعرضيابعدبعدانتياءالطالبةمفتعمـجميعأفكارالقصيدةكاممة
يالميارةتنتقؿالطالباتإلىأخرميارةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىبالبرنامج

بمكسيقىالنص مالمتعمقة ليا، المكسيقىحتىتظير إفتضغطالطالباتعمىأيقكنة ا
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مكسيقىالنصكامال)نكعالشعر*البنيةااليقاعية*القافية*التكرار*الجناس*الصكر                ن     
(.البالغية

 المرحمي التقكيـ إلى الطالبات تنتقؿ النص بمكسيقى المتعمقة الميارة مف االنتياء بعد
 الخاصبمكسيقىالنص.

 يائيالنتياءمفتدريباتمكسيقىالنصتنتقؿالطالبةإلىالتقكيـالنبعدا. 

 الباتالقصيدةكاممةكتختـالحصةبعداالنتياءمفالتقكيـالنيائيتمخصالمعممةكالط. 

 عبراأليقكنةالمخصصةلذلؾالغرضبعدىاتنتقؿالطالباتإلىالنشاطالبيتي.
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 . لديني الموضوع : قصيدة    (. النصوص المادة : المغة العربية )المطالعة و 

 .الفصل الدراسي الثاني        .الصف : التاسع األساسي

 :األىداف السموكية

ناعرمحمكددركيششفكياككتابياتتعرؼعمىالش .1 ن        . 
 .النصقراءةصحيحةمراعيةشركطياتقرأ .2
3. . تعبرعففيميالمنص       
4. . تستنتجالفكرةالعامةلمنص       
 .رالرئيسةلألبياتتستنجاألفكا .5
 .تفسراأللفاظالكاردةفياألبيات .6
 .المسيطرةعمىالشاعرفياألبياتتبيفالعاطفة .7
 .الكاردةفياألبياتمبينةنكعياتستخرجاألساليب .8
 .صكرالجماليةالكاردةفياألبياتتكضحال .9

10. . تستنجمكسيقاالنص        
 تتعاكفمعزمالئيافيترتيبمختبرالحاسكب. .11

 

 التعميمية : الوسائل

(L.C.D جياز–جيازالحاسكب–الطباشير–السبكرة-)القصائدالرقميةالتفاعمية

 جراءات واألنشطة :اإل

تميدالمعممةلمدرسبمناقشةشفكية:
 ماكطنؾاألـالذمتنتميإليو؟ 
 ماذاتتمنيفلككنتبعيدةعفكطنؾ؟ 
 بـيشعرمفكافبعيداعفكطنو؟    ن     
 تجاهكطنؾاألـفمسطيف؟ماكاجبؾا 
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 الجياز الطالبة تشغؿ النشاطالتمييدم، مناقشة التفاعميةبعد الرقمية القصائد تشغؿ ثـ ،
.ثانية)لديني(بمجردالضغطعميياتختارمفاألعمىالقصيدةال

 تتعرؼالطالبةعمىالشاعرمفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعميةمفخالؿضغطياعمى
،ريؼبالشاعركتتعرؼعميومفخالؿعرضعدةأمكركىي:صكرةالشاعرأيقكنةالتع

.،كدكافعكتابتولمقصيدةكسيرتوالذاتية،كأىـمؤلفاتو

 (كىكعبارةعفأسئمةخاصةبالتعريؼبالشاعرمف1تنتقؿالطالبةإلىتدريبمرحمي)
.ريباتالتيتتبعالتعريؼبالشاعرخالؿضغطياعمىأيقكنةالتد

 تستمعالطالبةإلىالقصائدالرقمية،ني(كاآلفتنتقؿالطالبةإلىمشاىدةالقصيدةاألكلي)لدي
التفاعميةمفخالؿاألجيزةحيثتستمعإلىالقصيدةبالصكتكالصكرةكااليقاعالمناسب

أماميا ظاىرا القصيدة كيككفنص ن      ٌ    بالنسختيف، لمقصيدة كيمكفلمطالبةأفتكررمشاىدتيا
.ـقراءةالقصيدةمفقبؿالطالباتبعدذلؾتتدكفإيقاع(،–متاحاتأماميا)بإيقاعال

 ؿنقرىاعمىأيقكنةالشرحالعاـتنتقؿالطالبةلتتعرؼعمىالشرحالعاـلمقصيدةمفخال. 

 تىيظيرلياالشرحالعاـلمقصيدةماإفتضغطالطالبةعمىالشرحالعاـلمقصيدةح.

 بةإلىتقكيـمرحمي)ماالفكرةالعامةالتىتحمميااألبيات؟(تنتقؿالطال

 الن يقسـ  ي إلى التفاعمية الرقمية القصائد الشاشةصفي الطالباتمف تختار رئيسة أفكار
بعدذلؾتتـ،فكرةاألكليبالصكتمفغيرايقاعالمنسدلةالفكرةاألكليحيثتستمعإلىال

.لبةءةالفكرةاألكليمفقبؿالطاقرا

 عمى مفأفكارالقصيدة فيكؿفكرة إلىمياراتتحميؿالنصكصاألدبية تنتقؿالطالبة
حدة.

 )فيالقصيدةمفخالؿالقصائد،تتعرؼالطالبةإلىالمياراتالمتعمقةبأفكار)الفكرةاألكلي
 .عمىالمياراتالمتعمقةباألفكارالرقميةالتفاعميةبمجردضغطيا

 بمجردضغطالطالبةتظيرليااإلجابةرةالتيتحمميااألبيات؟االفكثـيظيرلياسؤاؿم. 

 الثانيةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبي المتعمقةتنتقؿالطالبةإلىالميارة ةكىيالميارة
،باأللفاظ لمطالبة الشاشةبحيثتظير األكليعمى الفكرة نياية حتى بدايتيا مف القصيدة

 ممكنة األلفاظ لمضغطعميياكتككف الطالبة الكمماتأكبمكفجذابيدفع معاني لمعرفة
 .مضادىا
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 ارةالمتعمقةاألدبيةكىيالميمياراتتحميؿالنصكصتقؿالطالبةإلىالميارةالثالثةمفتن
حيثتظيرلمطالبةالقصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشة،باألساليب

األساليبممك األسكتككف لمعرفة عمييا لمضغط الطالبة جذابيدفع بمكف اليبالكاردةنة
 .كنكعياكالغرضمنيا

 تنتقؿالطالبةإلىالميارةالرابعةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمقة
العاطفةالمسيطرةلويظيرعمىاأليقكنةالخاصةبياحتىالطالبةتضغطإفبالعاطفةما
 اعرفيىذهاألبيات.عمىالش

 الميارة كىي األدبية النصكص تحميؿ ميارات مف الخامسة الميارة إلى الطالبة تنتقؿ
عمييا الطالبة إفتضغط ما بالخياؿ نيايةحتىبدايتيامفالقصيدةلياتظيرالمتعمقة

األكلي الخياؿكيككفالشاشةعمىالفكرة عمييالمضغطالطالبةيدفعجذاببمكفممكف
 .الخياؿنكعلمعرفة

 التدريباتالخاصةبالفكرةأيقكنةإلىذلؾبعدتنتقؿاألكليالفكرةمفالطالبةتنتيىىكذا
 .األكلى

 الطالبة بالبرنامجتبدأ المكجكدة األكليبعرضكؿعناصرىا الفكرة االنتياءمفتعمـ بعد
بتعمـباقيأفكارالنصذاتيامفخالؿالقصائدالرقميةالتفا      ن   ،ثـالثالثة،عمية)الفكرةالثانية

.ةالتيتعممتبياالفكرةاألكلىثـالرابعةكاألخيرة(بنفسالطريق

 المكجكدةعناصرىابكؿعرضيابعدبعدانتياءالطالبةمفتعمـجميعأفكارالقصيدةكاممة
الميارةتنتقؿالطالباتإلىأخرميارةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيبالبرنامج

بمكسيقىالنص المتعمقة ليا، المكسيقىحتىتظير إفتضغطالطالباتعمىأيقكنة ما
مكسيقىالنصكامال)نكعالشعر*البنيةااليقاعية*القافية*التكرار*الجناس*الصكر                ن     

(.البالغية

 ال التقكيـ إلى الطالبات تنتقؿ النص بمكسيقى المتعمقة الميارة مف االنتياء مرحميبعد
 الخاصبمكسيقىالنص.

 بعداالنتياءمفتدريباتمكسيقىالنصتنتقؿالطالبةإلىالتقكيـالنيائي. 

 بعداالنتياءمفالتقكيـالنيائيتمخصالمعممةكالطالباتالقصيدةكاممةكتختـالحصة. 

 بعدىاتنتقؿالطالباتإلىالنشاطالبيتيعبراأليقكنةالمخصصةلذلؾالغرض. 
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ٌ         الموضوع : قصيدة  األفق متشح  بالمييب  (. دة : المغة العربية )المطالعة والنصوص الما                          .  

 .الفصل الدراسي الثاني         .الصف : التاسع األساسي

 :األىداف السموكية

نتتعرؼعمىالشاعرعبدالستارسميـشفكياككتابيا .1 ن             .

.تقرأالنصقراءةصحيحةمراعيةشركطيا .2

.تعبرعففيميالم .3 نص   

4. . تستنتجالفكرةالعامةلمنص      

.تستنجاألفكارالرئيسةلألبيات .5

.تفسراأللفاظالكاردةفياألبيات .6

.المسيطرةعمىالشاعرفياألبياتتبيفالعاطفة .7

.ةنكعياتستخرجاألساليبالكاردةفياألبياتمبين .8

.صكرالجماليةالكاردةفياألبياتتكضحال .9

10. . تستنجمكسيقاالنص       

 اكفمعزمالئيافيترتيبمختبرالحاسكب.تتع .11


 الوسائل التعميمية :

(L.C.Dجياز–جيازالحاسكب–الطباشير–السبكرة-)القصائدالرقميةالتفاعمية

 جراءات واألنشطة :اإل

 ثـتشغؿالقصائدالرقميةالتفاعميةتختارمفاألعمىالقصيدةالثالثةبةالجيازتشغؿالطال،
تشحبالمييب(بمجردالضغطعمييا)األفؽم       ه  .

 مفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعميةمفخالؿضغطياعمىتتعرؼالطالبةعمىالشاعر
،:صكرةالشاعرأيقكنةالتعريؼبالشاعركتتعرؼعميومفخالؿعرضعدةأمكركىي

.كدكافعكتابتولمقصيدة،ؤلفاتوكسيرتوالذاتية،كأىـم
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 (كىكعبارةعفأسئمةخاصةبالتعريؼبالشاعرمف1تدريبمرحمي)تنتقؿالطالبةإلى
.ريباتالتيتتبعالتعريؼبالشاعرخالؿضغطياعمىأيقكنةالتد

 بالمييب(كاآلفتنتقؿالطالبةإلىمشاىدةالقصيدةالث الثة)األفؽمتشح  ه    تستمعالطالبةإلى،
،كالصكرة،بالصكتتستمعإلىالقصيدةاألجيزةحيثالقصائدالرقميةالتفاعميةمفخالؿ

أمامياكااليقاعالمناسب ظاىرا القصيدة كيككفنص ن      ٌ    أفتكررمشاىدتيا، كيمكفلمطالبة
ـقراءةالقصيدةمفبعدذلؾتتدكفإيقاع(،–لمقصيدةبالنسختيفالمتاحاتأماميا)بإيقاع

.قبؿالطالبات

 ؿنقرىاعمىأيقكنةالشرحالعاـمقصيدةمفخالتنتقؿالطالبةلتتعرؼعمىالشرحالعاـل. 

 تىيظيرلياالشرحالعاـلمقصيدةماإفتضغطالطالبةعمىالشرحالعاـلمقصيدةح.

 (؟فكرةالعامةالتىتحمميااألبياتتنتقؿالطالبةإلىتقكيـمرحمي)ماال

 تخ إلىأفكاررئيسة  التفاعمية الرقمية النصفيالقصائد يقسـ                     تارالطالباتمفالشاشةي
بعدذلؾتتـالمنسدلةالفكرةاألكليحيثتستمعإلىالفكرةاألكليبالصكتمفغيرايقاع،

.قراءةالفكرةاألكلىمفقبؿالطالبة

 عمى مفأفكارالقصيدة فيكؿفكرة إلىمياراتتحميؿالنصكصاألدبية تنتقؿالطالبة
حدة.

 (فيالقصيدةمفخالؿالقصائدالمتعمقةبأفكار)الفكرةاألكلىاتتتعرؼالطالبةإلىالميار
 .عمىالمياراتالمتعمقةباألفكارالرقميةالتفاعميةبمجردضغطيا

 األ تحمميا التي  الفكرة ما سؤاؿ ليا يظير ثـ ليابمجبيات؟ تظير الطالبة ضغط رد
 .اإلجابة

 قةالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمتنتقؿالطالبةإلىالميارةالثانيةمفمياراتتحميؿ
األكليعمىالشاشةبحيثتظيرلمطالبة،باأللفاظ الفكرة حتىنياية مفبدايتيا القصيدة

ممكنةبمكفجذابيدفعالطالبةلمضغطعمييا لمعرفةمعانيالكمماتأككتككفاأللفاظ
 .مضادىا

 ارةالمتعمقةالنصكصاألدبيةكىيالميتنتقؿالطالبةإلىالميارةالثالثةمفمياراتتحميؿ
حيثتظيرلمطالبةالقصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشة،باألساليب
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األس لمعرفة عمييا لمضغط الطالبة جذابيدفع بمكف األساليبممكنة اليبالكاردةكتككف
 .كنكعياكالغرضمنيا

 فمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمقةتنتقؿالطالبةإلىالميارةالرابعةم
العاطفةالمسيطرةلويظيرعمىاأليقكنةالخاصةبياحتىالطالبةتضغطإفبالعاطفةما

 عمىالشاعرفيىذهاألبيات.

  إلى الطالبة الميارةتنتقؿ كىي األدبية النصكص تحميؿ ميارات مف الخامسة الميارة
 ما بالخياؿ عميياالمتعمقة الطالبة نيايةحتىبدايتيامفالقصيدةلياتظيرإفتضغط

األكلي عمييالمضغطالطالبةيدفعجذاببمكفممكفالخياؿكيككفالشاشةعمىالفكرة
 .لخياؿانكعلمعرفة

 التدريباتالخاصةبالفكرةأيقكنةإلىذلؾبعدتنتقؿاألكليالفكرةمفالطالبةتنتيىىكذا
 .األكلى

 الطالبةبعد بالبرنامجتبدأ المكجكدة األكليبعرضكؿعناصرىا الفكرة االنتياءمفتعمـ
بتعمـباقيأفكارالنصذاتيامفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعمية)الفكرةالثانيةثـالثالثةثـ        ن   

.يقةالتيتعممتبياالفكرةاألكلىالرابعةكاألخيرة(بنفسالطر

 المكجكدةعناصرىابكؿعرضيابعدتعمـجميعأفكارالقصيدةكاممةبعدانتياءالطالبةمف
تنتقؿالطالباتإلىأخرميارةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةبالبرنامج

بمكسيقىالنصال ليامتعمقة المكسيقىحتىتظير إفتضغطالطالباتعمىأيقكنة ما ،
مكسيقىالنصكامال)نكعالشعر*البني    ن     ةااليقاعية*القافية*التكرار*الجناس*الصكر

(.البالغية

 المرحمي التقكيـ إلى الطالبات تنتقؿ النص بمكسيقى المتعمقة الميارة مف االنتياء بعد
 الخاصبمكسيقىالنص.

 تقؿالطالبةإلىالتقكيـالنيائيبعداالنتياءمفتدريباتمكسيقىالنصتن. 

 الباتالقصيدةكاممةكتختـالحصةـالنيائيتمخصالمعممةكالطبعداالنتياءمفالتقكي. 

 عبراأليقكنةالمخصصةلذلؾالغرضبعدىاتنتقؿالطالباتإلىالنشاطالبيتي. 
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  .واحر قمباهالموضوع : قصيدة    (. المادة : المغة العربية )المطالعة والنصوص 

 .لثانيالفصل الدراسي ا         .الصف : التاسع األساسي

 :األىداف السموكية

نشفكياككتابياأبكالطيبالمتنبيتتعرؼعمىالشاعر .1 ن .

.تقرأالنصقراءةصحيحةمراعيةشركطيا .2

3. . تعبرعففيميالمنص      

4. . تستنتجالفكرةالعامةلمنص      

.تستنجاألفكارالرئيسةلألبيات .5

.تفسراأللفاظالكاردةفياألبيات .6

.لشاعرفياألبياتتبيفالعاطفةالمسيطرةعمىا .7

.تستخرجاألساليبالكاردةفياألبياتمبينةنكعيا .8

.تكضحالصكرالجماليةالكاردةفياألبيات .9

10. . تستنجمكسيقاالنص       

 تتعاكفمعزمالئيافيترتيبمختبرالحاسكب. .11


 الوسائل التعميمية :

(L.C.Dجياز–جيازالحاسكب–الطباشير–السبكرة-)القصائدالرقميةالتفاعمية


 جراءات واألنشطة :اإل

 ثـتشغؿالقصائدالرقميةالتفاعميةتختارمفاألعمىالقصيدةالرابعة،تشغؿالطالبةالجياز
.)كاحرقمباه(بمجردالضغطعمييا

 تتعرؼالطالبةعمىالشاعرمفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعميةمفخالؿضغطياعمى
:صكرةالشاعر،كؼعميومفخالؿعرضعدةأمكركىيتتعرأيقكنةالتعريؼبالشاعرك

.،كدكافعكتابتولمقصيدةالذاتية،كأىـمؤلفاتوسيرتو
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 (كىكعبارةعفأسئمةخاصةبالتعريؼبالشاعرمف1تنتقؿالطالبةإلىتدريبمرحمي)
.خالؿضغطياعمىأيقكنةالتدريباتالتيتتبعالتعريؼبالشاعر

 تستمعالطالبةإلىالقصائد،دةالقصيدةالرابعة)كاحرقمباه(الطالبةإلىمشاىكاآلفتنتقؿ
كااليقاع،كالصكرة،الرقميةالتفاعميةمفخالؿاألجيزةحيثتستمعإلىالقصيدةبالصكت

أمامياالمناسب ظاىرا القصيدة كيككفنص ن      ٌ   لمقصيدة، كيمكفلمطالبةأفتكررمشاىدتيا
)بإيقاعبالنسختيفالمتاحات القصيدةمفقبؿدكفإيقاع(،–أماميا قراءة ذلؾتتـ بعد

.الطالبات

 تنتقؿالطالبةلتتعرؼعمىالشرحالعاـلمقصيدةمفخالؿنقرىاعمىأيقكنةالشرحالعاـ. 
 ماإفتضغطالطالبةعمىالشرحالعاـلمقصيدةحتىيظيرلياالشرحالعاـلمقصيدة.
 تقكيـمرحمي)ماالفكرةالعامةالتىتحمميااألبيات؟(تنتقؿالطالبةإلى
 تختارالطالباتمفالشاشة إلىأفكاررئيسة  التفاعمية الرقمية النصفيالقصائد يقسـ                              ي

بعدذلؾتتـ،المنسدلةالفكرةاألكليحيثتستمعإلىالفكرةاألكليبالصكتمفغيرايقاع
.ءةالفكرةاألكليمفقبؿالطالبةقرا

 عمى مفأفكارالقصيدة فيكؿفكرة إلىمياراتتحميؿالنصكصاألدبية تنتقؿالطالبة
حدة.

 تتعرؼالطالبةإلىالمياراتالمتعمقةبأفكار)الفكرةاألكلي(فيالقصيدةمفخالؿالقصائد
 .عمىالمياراتالمتعمقةباألفكارالرقميةالتفاعميةبمجردضغطيا

 ما سؤاؿ ليا يظير األبياتالفكثـ تحمميا التي  رة ل؟ تظير الطالبة ضغط يابمجرد
 .اإلجابة

 ةكىيالميارةالمتعمقةتنتقؿالطالبةإلىالميارةالثانيةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبي
بحيثتظيرلمطالبةالقصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشة،باأللفاظ

ممكنةبمكف لمعرفةمعانيالكممكتككفاأللفاظ اتأكجذابيدفعالطالبةلمضغطعمييا
 .مضادىا

 ارةالمتعمقةتنتقؿالطالبةإلىالميارةالثالثةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالمي
حيثتظيرلمطالبةالقصيدةمفبدايتياحتىنيايةالفكرةاألكليعمىالشاشة،باألساليب

بم األساليبممكنة األسكتككف لمعرفة عمييا لمضغط الطالبة جذابيدفع اليبالكاردةكف
 .كنكعياكالغرضمنيا
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 تنتقؿالطالبةإلىالميارةالرابعةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىيالميارةالمتعمقة
العاطفةالمسيطرةلويظيرعمىاأليقكنةالخاصةبياحتىالطالبةتضغطإفبالعاطفةما

 يىذهاألبيات.عمىالشاعرف

 الميارة كىي األدبية النصكص تحميؿ ميارات مف الخامسة الميارة إلى الطالبة تنتقؿ
عمييا الطالبة إفتضغط ما بالخياؿ نيايةحتىبدايتيامفالقصيدةلياتظيرالمتعمقة

األكلى الخياؿكيككفالشاشةعمىالفكرة عمييالمضغطالطالبةيدفعجذاببمكفممكف
 .الخياؿنكعةلمعرف

 التدريباتالخاصةبالفكرةأيقكنةإلىذلؾبعدتنتقؿاألكليالفكرةمفالطالبةتنتيىىكذا
 .األكلي

 الطالبة بالبرنامجتبدأ المكجكدة األكليبعرضكؿعناصرىا الفكرة االنتياءمفتعمـ بعد
بتعمـباقيأفكارالنصذاتيامفخالؿالقصائدالرقميةالتفاعمية       ن   ،ثـالثالثة،)الفكرةالثانية
.ثـالرابعةكاألخيرة(بنفسالطريقةالتيتعممتبياالفكرةاألكلي

 المكجكدةعناصرىابكؿعرضيابعدبعدانتياءالطالبةمفتعمـجميعأفكارالقصيدةكاممة
رةيالمياتنتقؿالطالباتإلىأخرميارةمفمياراتتحميؿالنصكصاألدبيةكىبالبرنامج

بمكسيقىالنص لالمتعمقة المكسيقىحتىتظير إفتضغطالطالباتعمىأيقكنة ما يا،
مكسيقىالنصكامال)نكعالشعر   ن     *البنيةااليقاعية*القافية*التكرار*الجناس*الصكر

(.البالغية
 المرحمي التقكيـ إلى الطالبات تنتقؿ النص بمكسيقى المتعمقة الميارة مف االنتياء بعد

 الخاصبمكسيقىالنص.
 تقؿالطالبةإلىالتقكيـالنيائيبعداالنتياءمفتدريباتمكسيقىالنصتن. 
 الباتالقصيدةكاممةكتختـالحصةبعداالنتياءمفالتقكيـالنيائيتمخصالمعممةكالط. 
 عبراأليقكنةالمخصصةلذلؾالغرضبعدىاتنتقؿالطالباتإلىالنشاطالبيتي. 

قامتا الطالبةككذلؾإعطاءلقد لباحثةبإعطاءالتعزيزالمناسبعمىكؿسؤاؿتجيبعنو
التدريبات بعرضبعض الباحثة كستقكـ التفاعمية الرقمية القصائد خالؿ مف راجعة تغذية

أ تستطع لـ كالتي التفاعمية الرقمية القصائد لمطالباتفي كذلؾالمقدمة الدليؿ في فتدرجيا
:لكثرتيا
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   (:        ل ترحمي  )       األولى         القصيدة    في                       يبات المرحمية الواردة      التدر      بعض

 :الشاعردكاكيفمف .1

 (الحماسة–كفناهباألخضر–الربابةعمىتقاسيـ)

؟النطعبكممةالشاعرقصد .2

(القاطرة–المحككـفكؽيقتؿالجمدمفبساط-الجسر)

ًأنتىؿالشاعرقكؿفيالبديعيالمحسفنكع .3 ىتشتاقيف  ًلمكعد ًالمدنس ٍكالعذاب :

 (مكنيةاستعارة–تشبيو–كناية)

:غرضواستفياـأسمكب؟الكالدةتأتيؾأيفمف .4

(االستفسار–االستنكار–كاالستبعادالتعجب)

؟تكحيبيضاءككردةىناؾمكتي .5

(المكتتمني–كالصفاءكالنقاءالطيارة–لألـبالحب)

(:بالمييب متشح       األفق  ) الثالثة لقصيدةا التقويم الختامي الوارد في

:لنصافيكركدىابحسباألفكاررتبي

 حربمكاسبجميعكـ. 

 ٌعدك  .عنؾشمسؾيحجب،يقتؿيدمر،

 هعدك يسدد  .سياموالصدكرنحكي

 تستكيفكالاحـز. 

 الكجيبحؽقمبؾيسمبعدك.
   (: ه         واحر قمبا )          الرابعة          القصيدة    في        الوارد      بيتي        النشاط

 .عباراتبخمسالقصيدةمضمكفلخصيالقصيدةعرضخالؿمف .1

ًأعجبتؾالنصأفكارأم .2    ؟مكجزةبعباراتبأسمكبؾعنياعبرم

 ؟المعاصربكاقعناالقصيدةمضمكفاربطي .3

؟القصيدةىذهمفالمستفادةالقيـأىـما .4
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 كتاب تسييل الميمة : (7ممحق )
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 مية التفاعمية صور القصائد الرق: (8ممحق )
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