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  شكر وتقدير 
، الذي بعثه اهللا للنـاس      الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين         

  ،،نيرا وبعد وداعيا إلى اهللا بإذنه وسراجا م،كافة بشيرا ونذيرا
محمـد شـحادة    " متنان إلى األستاذ الفاضل المشرف على هذه الرسالة الدكتور          فإنني أتقدم بالشكر واال   

لما بذله من جهد ووقت ثمين من خالل توجيهاته لي من بداية هذه الرسـالة حتـى اكتمالهـا                   " زقوت  
  .ووصولها إلى هذه الصورة

الجامعة اإلسالمية، وإلى أساتذة كلية     في  سات العليا   كما أتوجه بالشكر والتقدير إلى عمادة الدرا      
التربية في الجامعة لما بذلوه من جهد مخلص في سبيل إتاحة الفرصة لي وللعديد مـن أبنـاء شـعبنا                    
الفلسطيني الستكمال الدراسات العليا ونيل درجة الماجستير، كما أخص بشكري وعظيم امتناني جميـع              

الجامعة اإلسالمية، الذين وفـروا لنـا جميـع الـسبل           في  ق التدريس   ائاألساتذة في قسم المناهج وطر    
  . لالستفادة من خبراتهم

وتقديري إلى األساتذة أعضاء لجنة المناقشة على ما بذلوه من جهـد            كما أتوجه بعظيم شكري     
          .هذه الرسالة كي تصبح على أكمل وجهثمين في تنقيح وتقييم 

الذي لم يتـوان ولـو      " نبيل خالد أبو علي   "لى األستاذ الدكتور    وأتوجه بشكري وعظيم تقديري إ       
" خالد خميس الـسر     "  وأقدم شكري وتقديري للدكتور      ،لحظة عن تقديم نصحه وإرشاده ومساعدته لي      

الذين قدموا لي النصح والرأي الـسديد       " يحيى صالح ماضي  "والدكتور  " معمر ارحيم الفرا    " والدكتور  
وأقدم شكري وتقديري إلـى جميـع        ،خراج هذه الرسالة على هذا النحو     إلتي  وعملوا جاهدين على إعان   

 والدكتور  ، والدكتور زياد مقداد   ،وأخص بالذكر األستاذ الدكتور حماد أبو شاويش      ،  أعضاء هيئة التحكيم  
   . الذين ساهموا بتحكيم أدوات هذه الرسالة،شريف حماد

وزوجتي وأبنائي على ما تحملوه مـن عنـاء           بالشكر والعرفان من والدي    مووفاء وعرفانا أتقد    
 كما أشكر جميع المعلمين والمعلمات والزمالء       .ومشقة في سبيل تسهيل مهمتي في تحقيق ما أتطلع إليه         

  . المشرفين في محافظات قطاع غزة الذين  لوال جهودهم الطيبة لما  تم إنجاز هذا العمل
 فإن أصبت  فمن اهللا، وإن قصرت فمن         ، يزل  قد يصيب المرء فيه وقد     ،وبعد، فهذا جهد بشري       

 واهللا أسأل أن يكون هذا العمل خالصا لوجهه، إنه نعـم            ، وحسبي القول أنني اجتهدت    ،نفسي والشيطان 
     .المولى ونعم النصير
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  ملخص الدراسة
ـ                 ة هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغـة العربيـة بالمرحل

األساسية العليا وعالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم وحددت مشكلة الدراسة في الـسؤال الـرئيس               
  -:التالي

 بمدارس محافظات   ما مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا           
   عالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم ؟قطاع غزة وما

  :  األسئلة الفرعية والتي صيغ لها مجموعة فروض هيمجموعة من هذا السؤال  من وينبثق
بمـدارس    بالمرحلة األساسية العليـا معلمي اللغة العربيةلدى ال يقل مستوى مهارات التذوق األدبي   -1

  .   كمستوى افتراضي إتقاني%80عن محافظات قطاع غزة 
لـدى  مهارات التذوق األدبـي  مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -2

   ).آداب -تربية  (  نوع الكلية تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا معلمي اللغة العربية 
لـدى  مهارات التذوق األدبـي  مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -3

 سنوات  5 - سنوات 5أقل من   ( سنوات الخبرة    تعزى إلى  بالمرحلة األساسية العليا  معلمي اللغة العربية    
  )فأكثر 

لـدى  مهارات التذوق األدبـي  مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -4
  ). أنثى -ذكر( الجنس  معلمي اللغة العربية تعزى إلى

 % 80 عـن  مرحلة األساسية العليـا بال  معلمي اللغة العربية لدى لثقافة اإلسالمية  اال يقل  مستوى      -5
  .كمستوى افتراضي إتقاني

معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -6
   ).آداب -تربية  (  نوع الكلية تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية 

معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05( د   ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عن       -7
  )فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من ( سنوات الخبرة تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية 

معلمـي  لدى   الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -8
  ). أنثى -ذكر( الجنس  ىاللغة العربية تعزى إل

ال توجد عالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبي ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمـي اللغـة                 -9
  .العربية بالمرحلة األساسية العليا

 من معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا عنقوديةوالختبار الفروض تم اختيار عينة عشوائية 
  . ومعلمةًَمعلماً ) 130( غوث الدولية في قطاع غزة بلغ عددهم بمدارس وكالة ال
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 التي ينبغي لمعلم اللغـة العربيـة فـي المرحلـة            توقام الباحث بعرض استبانة للتعرف على المهارا      
 للتـذوق   األساسية العليا امتالكها، وقد تكونت هذه المهارات من إحدى وثالثين مهارة، ثم أعد مقياسـاً              

 آخـر للثقافـة      ومقياساً ،فقرة من نوع االختيار من متعدد      ) 54( ي صورته النهائية من     ن ف األدبي تكو 
 فقرة من نوع االختيار من متعدد مقسمة علـى سـتة            ) 60( ن في صورته النهائية من      اإلسالمية تكو
ـ  –الفقه – العقيدة اإلسالمية  – الحديث الشريف    -القرآن الكريم : مجاالت هي   –ة  السنة والـسيرة النبوي

  .التاريخ والشخصيات اإلسالمية
البرنـامج اإلحـصائي    وبعد اإلجراءات التنفيذية للدراسة والمعالجة اإلحـصائية للبيانـات باسـتخدام            

   :أظهرت الدراسة النتائج التالية)    spss( المحوسب 
 حيث لـم   يوجد ضعف في مستوى التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا  -1

  .تصل النسبة إلى المستوى االفتراضي المطلوب
لـدى  مهارات التـذوق األدبـي      مستوى  في   ) α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        -2

 لصالح المعلمـين   )آداب -تربية  (  نوع الكلية  تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    
  .من كلية اآلداب

لـدى  مهارات التـذوق األدبـي      مستوى  في   ) α ≥ 0.05( ق ذات داللة إحصائية عند      توجد فرو  -3
 سنوات  5 - سنوات 5أقل من   ( سنوات الخبرة    تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    

  . سنوات فأكثر 5  لصالح المعلمين من فئة )فأكثر 
α ≥ 0( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ال   -4

 

لـدى  مهارات التذوق األدبـي   مستوى  في   ) 05.
  ). أنثى -ذكر(  الجنس متغير تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا معلمي اللغة العربية 

معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا حيـث   يوجد ضعف في مستوى الثقافة اإلسالمية لدى         -5
  .لم تصل النسبة إلى المستوى االفتراضي المطلوب

معلمـي  لدى   الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ال   -6
  . )آداب -تربية  (  نوع الكليةتعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية 

معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية  مستوى  في   ) α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       ال   -7
  )فأكثر   سنوات   5 - سنوات 5أقل من   (سنوات الخبرة    تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    اللغة العربية   

لـدى  مهارات التـذوق األدبـي      مستوى  في   ) α ≥ 0.05( توجد فروق ذات داللة إحصائية عند        -8
لصالح المعلمـين   ) أنثى   -ذكر(  الجنس   متغير تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    

  .الذكور
ال توجد عالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبي ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمـي اللغـة                 -9

  ."العربية بالمرحلة األساسية العليا 
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Abstract: 

 
This study aimed  to determine the level of literary appreciation skills of higher 

basic age- Arabic language teachers and its relationship to the basic level of the 

Supreme Islamic culture. It has identified the problem of the study in the 

following major question: 

   

What is the level of literary appreciation skills of the higher basic age- Arabic 

language teachers in Gaza schools and its relationship to the level of their 

Islamic culture? 

 

To respond to this question , some minor questions were derived formulated by 

the subsidiary and has set a group zero assumptions : 

 

 

1. At least the level of literary appreciation skills of higher basic age- Arabic 

 

language teachers in Gaza strip schools is 80% as the mastery level. 

 

 

 

2. There aren't  statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills 

of literary appreciation of  the higher basic age- Arabic language teachers is 

attributable to higher basic type of college (Educational - Arts). 

 

 

3. There are no statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills 

of literary appreciation of the higher basic age- Arabic language teachers  is 

 

attributable to higher basic years of experience (less than 5 years -

 

 5 years or 

more) 

 

 

4. There are no  statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills 

of literary appreciation of the higher basic age- Arabic language teachers  due to 

sex (male - female). 

 

 

5. At least the level of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language 

 

teachers  is 80% such as the level of proficiency in default . 

 

 

6. There are no statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level 

of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  in is 

attributable to higher basic type of college (Educational - Arts). 

 

 

7. There are statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level of 

Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  is attributable 

 

to higher basic years of experience (less than 5 years -

 

 5 years or more)  
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 There are no statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level 

of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  due to sex 

(male - female). 

 

9. There is no relationship between the level of literary appreciation skills and 

the  level of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers. 

  To test hypotheses a stratified random sample of the higher basic age- Arabic 

language teachers of UNRWA schools in the Gaza Strip was selected, numbered 

 

(130) teachers. 

 

     The researcher presented a survey   to identify the skills that the higher basic 

age- Arabic language teachers possess. The researcher has built up these skills 

from thirty-one skills, and then prepared a measure of literary appreciations in 

 

the final version of (54) a kind of multiple choice, another barometer of culture 

 

Islamic be in the final version of (60) a kind of multiple choice divided on six 

areas: the Holy Koran - the Hadith Sharif " Prophet's sayings"  - the Islamic faith 

- the doctrine - Sunnah and Biography of the Prophet - History and Islamic 

personalities.  

After the executive procedures of the study and treatment of the data using 

statistical test (v) study showed the following results: 

 

 

 

1.There is weaknesses in the level of literary appreciation of the higher basic 

age- Arabic language teachers,  which did not reach the required level. 

 

 

2. There are s

 

tatistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills of 

literary appreciation of the higher basic age- Arabic language teachers is 

attributable to higher basic type of college (Educational - Arts) for teachers of 

the Faculty of Arts. 

 

 

3. Ther

 

e are statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills of 

literary appreciation of the higher basic age- Arabic language teachers is 

 

attributable to higher basic years of experience (less than 5 years -

 

 5 years and 

over) for the benefit 

 

of teachers from category 5 years and older. 

 

 

4. There are  no statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the skills 

of literary appreciation of the higher basic age- Arabic language teachers is 

attributable to higher basic years of sex (male - female). 

 

 

5. There is  weakness in the level of Islamic culture of the higher basic age- 

Arabic language teachers which did not reach the required level.  

 



 ل  

 

6.  There are no statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level 

of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  in is 

attributable to higher basic type of college (Educational - Arts). 

 

 

7. There are statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level of 

Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  is attributable 

 

to higher basic years of experience (less than 5 years -

 

 5 years or more) 

 

 

8. There are statistically significant differences when (α ≤ 0.05) in the level of 

Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers  due to sex 

(male - female),  in favor of male teachers.  

 

 

9. There is no relationship between the level of literary appreciation skills and 

the  level of Islamic culture of the higher basic age- Arabic language teachers. 
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 وأهدافها وأهميتها ، لمشكلتها، وأسئلتها مفصالًيتناول هذا الفصل مقدمة الدراسة، وعرضاً     
  . هاوتعريف المصطلحات الواردة فيها، وتوضيحا لحدود

  

    :مقدمةال

شرف اهللا تعالى اللغة العربية فأنزل بها الكتاب الكريم، وتكفل بحفظه فأضفى عليها حفظاً إلهياً               
لـسان اإلسـالم ،     ولغة  القرآن     أبدياً سرمديا واصطفاها لتكون لغة البيان المبين والتعبير األمين، فهي         

،آية الـشعراء ( "ن المنذرين بلسان عربي مبين    نزل به الروح األمين علي قلبك لتكون م       "   :يقول تعالى 
193(.  

وتتميز اللغة العربية بالعديد من الصفات التي        ، تعلموا العربية وعلموها الناس    :وجاء في األثر    
جعلتها تصمد رغم كل األحداث الجسام التي عصفت باألمة العربية واإلسالمية، وظلـت أداة اإلنـسان           

وقد جعل  الق، واكتساب الخبرات، ومبادلة اآلراء، ومعرفة ألوان الثقافة،         العربي في التزود بالقيم واألخ    
ابن تيمية اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، وجعل فهم القرآن ال يـتم إال بفهـم اللغـة                    

  .العربية
بل هي ألصق بموضوع األدب     ، وهي بمثابة األلوان للتصوير   ، واللغة هي المادة األولية لألدب    

 واألدب مرآة األمة ورئتهـا التـي تتـنفس     .)191 :1995،خفاجي(لمواد األولية لموضوع فنونها     من ا 
ويخبـو  ، ويعبر عن آمالها وآالمهـا وطموحاتهـا فيـسمو بـسموها          ،  ألن األدب يحكي تاريخها    ؛منها

، مواألدب له مكانة كبيرة في إعداد النفس وتكوين الشخصية وتوجيه السلوك اإلنساني بوجه عا             .بخبوها
واألمة التـي   .  السمع فكما أنه وسيلة ترجي إلي تهذيب الوجدان وتصفية الشعور وصقل الذهن وإرها           

وينبـوع الثقافـة التـي ال       ،  ألن األدب هو جذور الحـضارة      ؛تفتقر إلي األدب تفقد وجودها وتاريخها     
  . )257 :1999،إبراهيم( وخصوصاً إذا ما تناقلتها األجيال ولهجت بها األلسن ، تنضب

 أن درس األدب هو الفرصة المحببة التـي تـستروح عقـول             ) 252 :1978،  إبراهيم( ىوير
 موقـع األدب    أنويؤكد بعـض التربـويين       .الطالب نسمات الحرية في الرأي واالنطالق في التفكير       

فاإلمالء والخط والنحـو والـصرف      ، الثمرة من الشجرة  والنصوص من فروع اللغة العربية هو موقع        
  . العروض هي مسائل لفهم النص األدبيوالبالغة و

تعويد التالميذ علـي تـذوق النـصوص        : ولعل من أهم أهداف تدريس مادة النصوص األدبية       
يجب أن يؤدي تدريس النصوص في أية مرحلة دراسية بالطالب إلـي تعـرف مـواطن                ،حيث  األدبية

مـل علـي االرتقـاء بذوقـه        والع، وإثارة رغبته فـي دراسـة األدب      ، الجمال الفني في األثر األدبي    
وتظل عملية تدريس النصوص األدبيـة قاصـرة إذا لـم نجعـل         ، ووقوفه علي خصائص اللغة   ،األدبي
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ويـسعى  وهذا ال يتم إال بمعلـم يتـذوق الجمـال        ، يالطالب يتوصل إلي تذوق الجمال في النص األدب       
  . إليصال هذا التذوق الجمالي لتالميذه 
وحسبك أن  ، القة جدية يصعب معها الفصل بين ثقافة شعب ولغته        والعالقة بين اللغة والثقافة ع    

    تهى تتوقع خصائص لغ   تأو أن تعرف ثقافة مجتمع ح     ، تعرف لغة شعب ما حتى تعرف خصائص ثقافته       
  ).8: 1998 ،طعيمة(

إن نشأة الثقافة ونموها ال يتم بدون اللغة التي تمكن اإلنسان من تحقيق التعاون واالتصال مـع                 
ولم تعد النظرة إلي اللغة تقتصر علي اعتبارهـا وسـيلة           .  عمل علي تأصيل خبراته وحفظها    غيره وال 

 ىوإن فهمها فهماً جيداً يتوقف عل     ، بل أصبحت تمثل جزءاً هاماً في الثقافة      ، لالتصال بين أفراد المجتمع   
ة الواضحة بين اللغـة     فدراسة العالق . فهم الثقافة السائدة في المجتمع الذي يتكلم اللغة التي نود دراستها          

وأنه ال يمكن بالتالي تحديد مفردات      ، يعني شيئاً أكثر من أن اللغة لها أساس ثقافي         والمحتوي الثقافي ال  
حـسام  ( اللغة ودالئلها تحديداً دقيقاً إال بمعرفة البيئة الثقافية لهذه المفردات أو لهـؤالء النـاطقين بـه          

  . )72 :2001،الدين
سالمية دور عظيم األهمية، بالغ األثر في تحديد معالم الشخصية اإلسـالمية            وللثقافة الدينية اإل  

لدى الفرد، تلك الشخصية التي تتسم بسمات القوة والهيبة والمجد والرفعة والنبل والكرامـة واالتـزان                
  )5 :1997 ،العمري. (  وتؤهل المسلم ألن يقوم بدوره في تشييد بناء الحضارة اإلنسانيةةواإليجابي

ميز الثقافة اإلسالمية بأنها ربانية المصدر إنسانية النزعة والهدف، تحترم العقل والمنطـق، وتمثـل               وتت
الثقافة اإلسالمية بالنسبة لمعلم اللغة العربية أمرا حتميا دون سواه من معلمي المواد الدراسية األخرى،                

ومسئولية ، وأنماط الحياة فيه  ، عذلك ألن فروع هذه اللغة متعددة وتتشعب داخل الجوانب الثقافية للمجتم          
، إذا سئل ، كثير اإلطالع حتى يكون حاضر اإلجابة     ، المهنة تتطلب من هذا المعلم أن يكون واسع الثقافة        

  . )28 :1996 ،طعيمة(  ويجيب فال يخطئ، رد فال يبطئيسريع التوجيه إذا طلب 
وهو محـور أساسـي مـن       ، ومما ال شك فيه أن المعلم هو حجر الزاوية في العملية التعليمية           

ويقف أثر  ، وتصمم االختبارات ، وتؤلف الكتب ، وقد تشاد األبنية وتعد المناهج    ، محاور العملية التعليمية  
والظاهرة المؤسفة التي يكـاد     . هذا في حياة الطالب لغياب المعلم الكفء الذي يستطيع توظيف هذا كله           

المعلم سواء من حيـث إعـداده األكـاديمي أو        يجمع عليها الراصدون لحركة التعليم هو تدني مستوى         
  .التربوي أو الثقافي العام

وعلى الرغم من المكانة الكبرى التي تحتلها قضية إعداد معلم اللغة العربية، ورغـم االهتمـام          
المتزايد من جانب المهتمين بشئون التعليم بهذا الموضوع، فإن واقع مؤسسات إعداد المعلم في العـالم                

إلى كثير من السلبيات والمشكالت التي تعاني منها هذه المؤسسات التي تحول بينها وبـين     العربي يشير   
فكثير من الدراسات التي أجريت عن مؤسسات إعداد المعلم قد أشارت إلى وجود كثيـر مـن                 . أهدافها

حيـث إن فتـرة   .أوجه القصور التي تقلل من فاعلية هذه المؤسسات في أداء دورها على الوجه األكمل            
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إعداد معلم لغة عربية كفء كامل اإلعداد في كليات التربية قادر على تدريس اللغـة العربيـة بكفـاءة        
واقتدار غير كافية، كما أن هناك ضعفا في مستوى المعلم قبل التحاقه بالخدمة وعدم مالحقته بالتدريب                

حظ أن هناك جانبـا     أثناء الخدمة، وهذا الضعف يشمل الجانب التخصصي، والجانب الثقافي، فمن المال          
مهما ال يتم االهتمام به في التعليم العام وهو الجانب الثقافي، وبخاصة عند معلمي اللغة العربية، للعالقة                 
القوية بين اللغة والثقافة، فاللغة جزء من الثقافة،وهي تكون عمومية من عموميتها،الذي يعـد ركيـزة                 

   ).12-11 :2004األدغم، ( أساسية من ركائز إعداد المعلم 
من هنا جاءت فكرة هذه الدراسة التي تبحث في مستوى امتالك معلمي اللغة العربية لمهـارات           
التذوق األدبي وعالقة ذلك بما يحمله المعلم من ثقافة إسالمية، حيث تبدو الحاجة ماسة إلى إجراء مثل                 

ق األدبي وما يحمله من ثقافة      هذه الدراسة والتي تناقش مدى االرتباط بين امتالك المعلم لمهارات التذو          
 التـي تتنـاول هـذا       - في حدود علم الباحث    - على مستوى قطاع غزة    إسالمية، وهي الدراسة األولى   

 إلجراء الدراسة علـيهم ألن  معلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا  وقد تم اختيار  ،الموضوع
لك مهارات التذوق فإن من الـسهل أن ينقلهـا إلـى             وإذا امت  ،المعلم هو األساس  في العملية التعليمية      

، كما أن المرحلة األساسية العليا هي التوقيت الطبيعي لبدء تدريب الطالب على امتالك مهـارات   طالبه
  .التذوق األدبي

وقد الحظ الباحث خالل عمله في اإلشراف التربوي على معلمـي اللغـة العربيـة بالمرحلـة           
أن هناك ضعفا في مستوى مهارات التذوق األدبي لدى هـؤالء المعلمـين،        األساسية العليا عدة سنوات     

وقـد أكـدت ذلـك    . وإهماال في تدريب الطالب على تذوق الجمال في النصوص األدبية التي يعلمونها    
، ودراسـة   )1988( ، ودراسة معـاطي  )1979( دراسة األشمر : العديد من  الدراسات السابقة ومنها     

، ودراسـة الفـي             )2001( ، ودراسـة عبـد اهللا    )1997(  ودراسة النـشار     ، )1995( عبد القادر   
 الضعف الثقافي: ، وقد أرجعت هذه الدراسات الضعف في التذوق األدبي إلى أسباب متعددة )2001( 

بتحصيل العيش واألزمات االقتـصادية إلـى     لقلة القراءات وضعف التعليم الجامعي واالنشغالنتيجة 
   .كثيٍر من المعروضات األدبيةفي ضعف ضافة إلى  ال ،إآخره

 إن غياب هذا  البحث عن الميدان يبقي الصورة غير واضحة عن مستوى مهـارات التـذوق                 
األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا، مما قد ينعكس سلبا على مـستوى مهـارات                 

 العليا، كما تبقى العالقة بـين الثقافـة اإلسـالمية للمعلـم           التذوق األدبي لدى طالب المرحلة األساسية     
  .ومستوى مهارات التذوق األدبي غير واضحة، لذلك جاءت هذه الدراسة

 مهـارات التـذوق     التعرف على مـستوى   ويرجو الباحث أن يسهم من خالل هذه الدراسة في          
  .لديهم   الثقافة اإلسالميةلدى معلمي اللغة العربية وعالقته بمستوىاألدبي  
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  :مشكلة الدراسة
  :السؤال الرئيسي التاليتتمثل مشكلة الدراسة في 

 بمدارس محافظات   ما مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا           
   عالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم ؟قطاع غزة وما

   :وتتفرع عنه األسئلة التالية
  ؟  التي يجب توافرها لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العلياارات التذوق األدبي  ما مه-1
  ما مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا ؟  -2
ى لـد  مهارات التذوق األدبي     مستوىفي   ) α ≥ 0.05(  هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -3

  : تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا معلمي اللغة العربية
  . )آداب -تربية  ( نوع الكلية   -    أ
  .)فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من (  سنوات الخبرة  -ب    
   .) أنثى -ذكر(  الجنس -   ج

  ؟ليا ما مستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية  بالمرحلة األساسية الع -4
معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية مستوىفي  ) α ≥ 0.05( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند       -5

  : تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية
  . )آداب -تربية  ( نوع الكلية   -    أ
  .)فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من (  سنوات الخبرة -ب    
   .)أنثى  -ذكر(  الجنس -   ج

 ما العالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبي ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربيـة           -6
  بالمرحلة األساسية العليا ؟

  :فروض الدراسة
  :اعتمادا على أسئلة الدراسة يمكن صياغة الفروض التالية

بمـدارس    بالمرحلة األساسية العليـا معلمي اللغة العربيةلدى ال يقل مستوى مهارات التذوق األدبي   -1
  .   كمستوى افتراضي إتقاني%80عن محافظات قطاع غزة 

لـدى  مهارات التذوق األدبـي  مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -2
   ).آداب -تربية  (  نوع الكلية تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا معلمي اللغة العربية 

لـدى  مهارات التذوق األدبـي  مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         ال -3
 سنوات  5 - سنوات 5أقل من   ( سنوات الخبرة    تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    

  .)فأكثر 
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لـدى  األدبـي  مهارات التذوق مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -4
  ). أنثى -ذكر( الجنس  معلمي اللغة العربية تعزى إلى

 % 80 عـن  بالمرحلة األساسية العليـا   معلمي اللغة العربية لدى لثقافة اإلسالمية  اال يقل  مستوى      -5
  .كمستوى افتراضي إتقاني

معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -6
   ).آداب -تربية  (  نوع الكلية تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية 

معلمـي  لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -7
  )فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من ( سنوات الخبرة تعزى إلىبالمرحلة األساسية العليا اللغة العربية 

معلمـي  لدى   الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) α ≥ 0.05(  ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند         -8
  ). أنثى -ذكر( الجنس  اللغة العربية تعزى إلى

ال توجد عالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبي ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمـي اللغـة                 -9
  .ساسية العلياالعربية بالمرحلة األ

  

  :أهمية الدراسة
   :     يمكن تحديد أهمية الدراسة في النقاط التالية

 يمكن أن تفيد المعلمين والمشرفين في تطوير مهاراتهم في التذوق األدبي، وبناء بـرامج تدريبيـة                 -1
   .لتنمية مستواهم في هذه المهارات

  .ا في تعزيز التذوق األدبي لدى المعلمين تنبيه المعلمين إلى أهمية الثقافة اإلسالمية ودوره-2
 الجامعات الفلسطينية بضرورة االهتمام بالتذوق األدبي لطلبـة قـسم           قد تؤدي إلى دعم التوجه في      -3

  .اللغة العربية
 قد تسهم في دعم التوجه لدى بعض الجامعات الفلسطينية بتدريس مساقات تعزز الثقافة اإلسـالمية                -4

  .لدى الخريجين
  .  تفتح هذه الدراسة الباب أمام باحثين آخرين إلجراء مزيد من الدراسات حول التذوق األدبي ربما -5
ومطوريها في التعرف على أهمية التـذوق األدبـي،          الدراسة مخططي المناهج الفلسطينية      قد تفيد  -6

  ومدى عالقته بالثقافة اإلسالمية 
  .فرها لدى معلمي اللغة العربية قائمة بمهارات التذوق األدبي التي يجب تواقديم  ت-7
  . المعلمينلدى بناء مقياس  للتذوق األدبي يمكن استخدامه لقياس التذوق األدبي -8
  . المعلمينلدى بناء مقياس للثقافة اإلسالمية يمكن استخدامه لقياس الثقافة اإلسالمية -9
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  :أهداف الدراسة
  :تهدف الدراسة إلى

  . بالمرحلة األساسية العليا معلمي اللغة العربيةلدىلواجب توافرها  تحديد مهارات التذوق األدبي ا-1
  . بالمرحلة األساسية العليا  معلمي اللغة العربيةلدىمهارات التذوق األدبي مستوى دراسة -2
  . بالمرحلة األساسية العليا  معلمي اللغة العربيةلدى مستوى الثقافة اإلسالمية  دراسة -3
  معلمـي اللغـة      لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى  مهارات التذوق األدبي و   ستوى  مدراسة العالقة بين    -4

  . بالمرحلة األساسية العلياالعربية
  معلمـي اللغـة   لـدى  مهارات التذوق األدبي مستوىعلى  )  بعض المتغيرات    ( التعرف على أثر     -5

  . بالمرحلة األساسية العلياالعربية
   معلمي اللغة العربيـة     لدى الثقافة اإلسالمية    مستوىعلى  )  بعض المتغيرات    (التعرف على أثر      -6

  .بالمرحلة األساسية العليا

   :حدود الدراسة  
   :لتزم الباحث بالحدود التاليةا

 مـن معلمـي      ومعلمةً معلماً ) 130(  عشوائية عدد أفرادها     عنقودية الدراسة على عينة     اقتصرت -1
 وكالة الغوث الدولية موزعين علـى        مدارس اسع العاملين في  اللغة العربية لصفوف السابع والثامن والت     
  .من المجتمع األصلي % 20محافظات القطاع الخمس وتمثل العينة  

من  مهارات التذوق األدبي     مقياس تم تحديد مستوى مهارات التذوق األدبي لدى المعلمين بناء على            -2
  . الباحثإعداد

 الثقافة اإلسـالمية مـن إعـداد        مقياس المعلمين بناء على      تم تحديد مستوى الثقافة اإلسالمية لدى      -3
  .الباحث

  :دبي التاليةحث على مهارات التذوق األا الباقتصر -4
  . القدرة على استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الرئيسية-  
  . القدرة على استخراج الصفات التي يصف بها الشاعر نفسه أو غيره-  
  .ألبيات معنى إلى بيت آخر القدرة على اختيار أقرب ا-  
  . تمثيل القارئ للحركة النفسية في القصيدة-  
  . القدرة على اختيار العنوان المعبر عن أحاسيس الشاعر-  
  . إدراك ما بين األبيات من وحدة عضوية وما بين األفكار من ترابط-  
  .سيس الشاعر القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية ومدى قدرتها على التعبير عن أحا-  
  . إدراك ما في األفكار من عمق، وفهم المعاني التي يوحي بها قول الشاعر-  
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  . القدرة على إدراك أهمية الكلمة التعبيرية في القصيدة-  
  . فهم درجة التواؤم بين التجربة والصياغة-  
  . إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي تثيره القصيدة-  
  .ديد القيم واالتجاهات التي تشيع في القصيدة القدرة على تح-  
  . القدرة على فهم الرمز وتفسيره وإدراك المعاني الكافية فيه-  
  . القدرة على تعريف الصور البالغية ومدى توفيقه-  
  . الحساسية لوزن األبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي-  
  . القدرة على ترتيب القصائد واألبيات حسب جودتها-  
  . القدرة على اكتشاف الحشو الموجود في األبيات-  
  . القدرة على إدراك أثر القافية في جمال األبيات-  
  . القدرة علة إدراك مكونات الصورة الشعرية ومدى نجاحها في رسم الشخصيات-  
  . المفارقة بين الصورة الشعرية وما بين األفكار من تناقض-  
  . في استثارة الجو النفسي في القصيدة القدرة على إدراك أثر كل جزئية-  
  . القدرة على إدراك مدى نجاح الشاعر في تبادل المحسوسات-  
  . القدرة على تمثيل االتجاهات النفسية للشاعر من خالل أبياته-  
  . وبيان أيهما أفضل، القدرة على الموازنة بين قصيدتين في غرض واحد-  
  .دباء تصنيف العمل األدبي بين التراث واأل-  

  :قتصر البحث في جوانب الثقافة اإلسالمية التاليةا -5
   القرآن الكريم -  
   السنة النبوية -  
     السيرة النبوية -  
   الحديث الشريف -  
   التاريخ والشخصيات اإلسالمية -  

  2008-2007 تم تطبيق الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي -6
عصور مختلفة وهي العصر الجاهلي والعصر المملوكي والعصر        ثالثة نصوص من     اختار الباحث    -7

  .الحديث لتناسب جميع األذواق

  :مصطلحات الدراسة
مهرت بهذا األمر أمهـر    : الماهر ،السابح ،ويقال    : (ابن منظور في لسان العرب      يقول  :  المهارة -1

  ) .به مهارة أي صرت به حاذقاً
  ". لة والدقة في إجراء عمل من األعمال السهو: " بأنها ) 449: 1979(   يعرفها صالح 
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نشاط معقد معين يتطلب فترة من التـدريب المقـصود، والممارسـة المنظمـة،              :" وعرفت أيضا بأنها  
   ). 478: 1980أبو حطب وصادق، " ( والخبرة المضبوطة، بحيث يؤدى بصورة مالئمة

ودقة، وقد يـؤدى بـصورة بدنيـة              وهي ذلك الشيء الذي تعلّم الفرد أن يؤديه عن فهم بسهولة ويسر             
السرعة والدقـة فـي أداء      : " ، كما تُعرف بأنها    )48: 1982اللقاني ورضوان،   " ( أو عقلية ) عضلية( 

   ) 310: 2000أبو جادو، "( عمل من األعمال مع التكيف للمواقف المتغيرة 
رات اجتماعيـة، ويـرى أن    ويصنف زيتون المهارات إلى مهارات معرفية، ومهارات حركية، ومهـا       

هي التي يغلب عليها األداء العقلي، فعندما يواجه الفرد بمشكلة ويفكر فـي حلـول               :  المعرفية تالمهارا
لها، ويجرب هذه الحلول حتى يصل إلى الحل المناسب للمشكلة فهو يمارس هنا عددا مـن المهـارات                  

 حـل   تمهـارا : ت ويطلق على هذه المهارا    المعرفية التي يغلب عليها طابع األداء العقلي لحل المشكلة        
 المعرفية، ومن أنوع المهـارات المعرفيـة األخـرى مهـارات            تالمشكلة؛ وهي إحدى أنواع المهارا    

 التحدث واالستماع والقـراءة والتـأليف،       ت، مهارات اتخاذ القرار، مهارا    )البحث العلمي ( االستقصاء  
   )5: 2001زيتون، . ( ومهارات التخطيط

ث أن مهارات التذوق األدبي هي نوع من أنواع المهارات المعرفية التي يغلب عيها الطابع               ويرى الباح 
  .العقلي المعرفي

  :مهارات التذوق األدبي -2
   ).235 :2003جاد، ( بأنها االنفعال بالوسيم أو اللطيف على نحو ممتع أو منعش :يعرفها اليوسف

و حسن االنتقاء واستحسان النص وتفضيله عن غيره        ونرى أن التذوق ه   : ويعرفه زكريا إسماعيل قائالً   
 إن مـن   : وكذلك نقول ،  تذوق الطعام واستحسنه أصبح يميل إليه ويطلبه       إن من   : فتقول، من النصوص 

  ).88: 2005القطاوي،. (  تذوق النص األدبي واستساغه أصبح يميل لدراسته راغباً فيه
هارات الخاصة بقيـاس قـدرات عقليـة تـشمل فهـم      مجموعة من الم بأنها  : ويعرفها الباحث إجرائياً   

، وتقاس بالدرجة الكلية التي يحصل عليهـا المعلـم   ، وبيان هذا الحكم   ورفضاً المقروء، والتأثر به قبوالً   
  .على المقياس ككل 

  : الثقافة اإلسالمية-3
ا فكرة شاملة عن     كل ما يتعلق بالمعارف والقوانين والضوابط التي عليها مدار فهم اإلسالم، لتنبثق عنه            

 القرآن الكريم، والسنة النبوية،والسيرة العطـرة، والحـديث         :الكون والحياة، وتتضمن األبعاد الرئيسية    
، وتقاس بالدرجة الكلية التي يحـصل عليهـا المعلـم علـى     الشريف، والتاريخ والشخصيات اإلسالمية  

  .المقياس ككل 
  : معلم اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا-4

   هو المعلم الذي يعلم اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية بما ال يقل عن شعبتين من شعب 
 .2008-2007خالل العام الدراسي ) التاسع – الثامن –السابع ( 
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  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  اللغة العربية وأهميتها : أوال

  األدب*    

  سية العليا أهداف تدريس األدب في المرحلة األسا* 

  النصوص األدبية*    

  التذوق األدبي:  ثانيا

  التذوق األدبي عند النقاد العرب*     

  كيف نتذوق العمل األدبي؟*       

  التذوق األدبي بين الشكل والمضمون *     

  تعليم التذوق األدبي للطالب         * 

  دور المعلم في تنمية التذوق األدبي          * 

  ة اإلسالمية الثقاف: ثالثا

  تعريف الثقافة لغة واصطالحا * 

  مصادر الثقافة اإلسالمية * 

  خصائص الثقافة اإلسالمية * 

  عالقة الثقافة اإلسالمية باللغة العربية * 

  حاجة معلم اللغة العربية للثقافة اإلسالمية * 
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اول اللغة األول يتن: يتناول هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة والذي يشمل ثالثة محاور
العربية وأهميتها ويشمل ذلك الحديث عن اللغة العربية ودورها ومكانتها في حياة الشعوب العربية، 
واألدب العربي وما له من دور عظيم في التعبير عن آمال وآالم الشعوب العربية، أما المحور الثاني 

لعرب القدامى والمحدثين عن فيتحدث عن التذوق األدبي، وتعريفه لغةً واصطالحاً، وحديث النقاد ا
التذوق األدبي، وطرق تذوق العمل األدبي، والعالقة بين الشكل والمضمون، ثم كيف نعلم التذوق 

والمحور الثالث يتناول الثقافة . األدبي للطالب ودور معلم اللغة العربية في تنمية التذوق األدبي
صائص هذه الثقافة، ثم عالقة الثقافة اإلسالمية لغة واصطالحا، ومصادر الثقافة اإلسالمية وخ

  .اإلسالمية باللغة العربية، وأخيرا حاجة معلم اللغة العربية للثقافة اإلسالمية

  اللغة العربية وأهميتها : أوال
أمتنا وخصائصها، وهي األداة التي سجلت  اللغة  العربية من المعالم األساسية لمعرفة شخصية  

البيئة الفكرية التي نعيش فيها، كما أنها تمثل حلقـة الوصـل    وهي. اسيسنامنذ أبعد العهود أفكارنا وأح
ومن خالل اللغة يمكن معرفة خصائص األمة وسماتها،  وقـد  . التي تربط الماضي بالحاضر والمستقبل    

شتى كان العرب نواتهـا   استطاعت اللغة العربية أن تكون لغة حضارة إنسانية واسعة اشتركت فيها أمم
   .والموجهين لسفينتهااألساسية 

علينا  العربية ركن ثابت من أركان شخصيتنا، فيحق لنا أن نفتخر بها، ونعتز بها، ويجب         ولغتنا
سالمتها وتخليصها مما قـد   ويتمثل واجبنا نحوها في المحافظة على. أن نذود عنها ونوليها عناية فائقة

مجموعة من األصوات وجملة مـن األلفـاظ     بوصفهايشوبها من اللحن والعجمة، وعلينا أال ننظر إليها
حيا، فنؤمن بقوتها وغزارتها ومرونتهـا وقـدرتها علـى     بل يتعين علينا أن نعتبرها كائنًا. والتراكيب

والرابط الموحد بيننا والمكـون لبنيـة    ألنها الحاملة لثقافتنا ورسالتنا مسايرة التقدم في شتى المجاالت؛
  .بيننا وبين كثير من األمم يالنا، والصلة كذلكتفكيرنا، والصلة بين أج

وهي اللغة التي أنطق اهللا بها العرب بأفصح الكلمات، وجعلها شامة في وجه اللغات، والتي إذا                "  
" ما عدت اللغات كانت هي في المقام األول، وإذا ما قيس بها غيرها كانت هي كالبحر وهو كالجـدول                   

   ). 847: 1870البستاني، ( 
تمتلك مثل هذه اللغة العربية في الثراء والحيوية والتاريخ والخـصوصية، وال    هناك أمةتوليس   

واالرتبـاط الرائـع بالعقيـدة والتـاريخ       توجد لغة لديها هذا القدر الهائل من الثقافة والعلوم والمعارف         
 فيها هذه القدرات اللسان العربي المبين، كما ال توجد لغة والبشر والجغرافيا والحضارات اإلنسانية مثل

والمرونة والبيان والبالغة مثل لغة القرآن، فهي مصدر االعتزاز الدائم للمسلم،  الفنية العالية في التعبير
  .المتجددة، وقوته الدافعة للتقدم والتحضر والحياة وثقته

دة،  التي يمتلكها العرب والمسلمون إلحداث الحضارة المنـشو من أهم القدراتاللغة العربية إن  "
الدائم للمسلمين كما أنها مصدر القلق الدائم لخصوم العـرب والمـسلمين، فالعربيـة     وهي مصدر القوة
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فـي   من أقدم لغات العالم، وعبرت عن الوجود العربي منذ نحو أربعـة آالف سـنة، فحفظـت    واحدة
ـ   . بالعقيدة الحفظ األكبر عندما ارتبطت ثم حفظت الصدور ا آثـارا  لقد اندثرت العبريـة رغـم أن له

كما اندثرت الفينيقية أو الهيروغليفية ألنها لم ترتبط بعقيـدة أو   محفوظة منذ نحو أكثر من عشرة قرون
  ولكن العربية بقيت وحفظت لبقاء اإلسالم وحفظ القرآن الكريم.. العقيدة دولة مؤسسة على

http://www.startimes2.com: 2008  

  )  9: الحجر  ( .”لَحاِفظُون لْنَا الذِّكْر وِإنَّا لَهِإنَّا نَحن نَز“: القائل وسبحان اهللا

  
  فضل تعلّم العربية

قد يورث النفاق، وال نعجب إذا علمنا  يرى كثير من العلماء أن الكالم بغير العربية لغير حاجة 
لمـوا  تع: "-رضـي اهللا عنـه  -وإتقانها، قال عمر بن الخطاب  أن من العلماء من أوجب تعلم العربية

، وكره الشافعي لمن يعرف العربية أن يـتكلم  "وتعلموا الفرائض فإنها من دينكم العربية فإنها من دينكم،
والـسنة   إن اللغة العربية من الدين، ومعرفتها فرض واجب، ألن فهم الكتاب: "وقال ابن تيمية بغيرها،

إن : لـذلك قلنـا  : "فارس وقال ابن، "بفرض، وال يفهم إال بالعربية، وما ال يتم الواجب إال به فهو واج
ابـن فـارس،    ( ."وفتياهم عن سنن االستواء  علم اللغة كالواجب على أهل العلم لئال يحيدوا في تأليفهم

1977 :55(   
كان متمكنًـا مـن    وفي ما خلَّفه لنا علماء العربية دليل على فضلها، فما خلفه ابن جني الذي"   

الفارسـية مـع أن الروميـة     لفه أبوعلي الفارسي الذي كان متمكنًـا مـن  اليونانية ألنه رومي، وما خ
كان شأن الكثير من سلف األمة، حتى أثـر   والفارسية كانتا أزهى لغتين في زمانهما بعد العربية وكذلك

   ."بالعربية خير من أن أمدح بالفارسية ألن أشتم: "عن أبي الريحان البيروني قوله
  http://tunisia-sat.com:

 

2007  

خدمتهم للغة القرآن أحبوها حباً عظيماً، ووهبوا لها نفوسهم، فنقحوها ووضـعوا   هكذا فعل السابقون في
   .وأصلوا نحوها وصرفها حتى بلغت درجة الكمال والصفاء قواعدها

  -:واجبنا تجاه العربية
وإن السابقين  ما قـصروا فـي   . تعني خدمة القرآن ولو من وجه بعيد إن خدمة اللغة العربية

 جاهدوا بالجهد والمال والوقت لخدمة لغة القرآن، عكفوا على تعلمها لما لها مـن مكانـة   خدمتها حيث

ولوثة اإلفـرنج؛   مقدسة في نفوسهم، غاروا عليها، وغاروا على بيانها المعجز أن تُدنسه عجمة األعاجم
 على هذا الجيـل أن يحـافظ   يأوضاعها، لذا ينبغ  حياتهم في تقعيدها وإشادة أركانها ورسمفقضوا سني

  .   على اللغة العربية وأن يعتز بها، ويصونها ويحرص على تعلمها وإتقانها
  
  

http://tunisia-sat.com:2007
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  :األدب
ويعبر عن آمالها ، ألن األدب يحكي تاريخها، األدب مرآة األمة ورئتها التي تتنفس منها

واألدب له مكانة كبيرة في إعداد النفس وتكوين .ويخبو بخبوها، ها فيسمو بسموهاوآالمها وطموحات
كما أنه وسيلة تعمل على تهذيب الوجدان وتصفية ، الشخصية وتوجيه السلوك اإلنساني بوجه عام

واألمة التي تفتقر إلي األدب تفقد وجودها وتاريخها ألن األدب . الشعور وصقل الذهن وإرهاق السمع
وخصوصاً إذا ما تناقلتها األجيال ولهجت بها ، وينبوع الثقافة التي ال تنضب، ر الحضارةهو جذو
  .األلسن

إن درس األدب هو الفرصة المحببة التي تستروح عقول الطالب نسمات الحرية في الرأي 
إلى أن موقع األدب وقد ذهب بعض الباحثين في مجال اللغة العربية  .واالنطالق في التفكير

فاإلمالء والخط والنحو والصرف ، الثمرة من الشجرةص من فروع اللغة العربية هو موقع والنصو
  . والبالغة والعروض هي مسائل لفهم النص األدبي

وقد مرت كلمة األدب عبر تاريخ العرب والمسلمين بعدة معان، فكانت تعني المأدبة التي يدعي                   
التعليم وارتقت بعد ذلك لتشمل معني األخذ من كل علـم           الناس إليها للطعام، ثم صارت تعني التأديب و       

يطرف، أما في العصر الحديث فقد أصبحت كلمة األدب مرادفة لإلنتاج الشعري والنثري الـذي يعبـر     
  .فيه الكاتب عما يجول في صدره بلغة راقية

يجـب  واألدب سمة الحياة التي يسعي الناس أن يحققوها في أنفسهم، فكل ذي مهنة في المجتمع        
أن يكون معبرا ذا تأثير في تعبيره، وإن لم يكن حريصا علي أن يلتقي مع غيره في حب مهنته، ومـن                    
ثم تجد اإلنسان ال يغضبه أن تجهله بالطب وهو نجار أو بفن التدريس وهو مهندس أو بالميكانيكا وهـو    

أكان طبيبا أم نجـارا  فيلسوف حكيم، ولكنه يغضب أشد الغضب إذا رميته بغير الفصاحة واإلبانة سواء           
أم مهندسا أم مدرسا أم ميكانيكا أم فيلسوفا، فاألدب روح واحدة تلبس الناس جميعا فتوحد بيـنهم فـي                   

  )229:1986قورة، (المشاعر وإن اختلفت مهنهم، وتجمعهم علي شتات األفكار وتباين وجهات النظر 
 به التأثير في عواطـف القـراء        مناع األدب بأنه الكالم اإلنشائي البليغ الذي يقصد       . ويعرف د 

منـاع،  .( والسامعين، سواء أكان شعرا أم نثرا، وهو في أدق معانيه الصياغة الفنية لتجربـة إنـسانية               
1994 :93.(   

معني عام، وآخر خاص، والمعنـي العــام        : أن لألدب معنيين   ) 149:2002( ويري مدكور 
ينة يعني كل ما أنتجه أبناء هذه األمة في شـتي           هـو اإلنتاج الفكري العام لألمة، فأدب أمة مع       : لألدب

ضروب العلم والمعرفة، سواء كان ذلك في السياسة أو االقتصاد أو االجتماع أو التربية أو التـاريخ أو                 
" أما األدب بمعنـاه الخـاص فهـو         . الطب أو الرياضيات أو غير ذلك  من مجاالت المعرفة اإلنسانية          

أو هو تعبير موح  عن قيم حية ينفعل بها ضمير الفنـان،  "ة موحيةالتعبير عن تجربة شعورية في صور     
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هذه القيم  تنبثق عن تصور معين للحياة واالرتباط فيها بين اإلنسان والكون، وبـين بعـض اإلنـسان                   
  .وبعض

وتبدو أهمية األدب في أنه يؤدي إلي فهم اإلنسان للحياة، ويفتح أمامه أبواب المعرفة بها ويهيئ                
ا يحيط به من مظاهر السعادة، والشقاء، ويجعله قادرا علي التكيـف معهـا، وهـو يتـيح        نفسه لتقبل م  

الفرصة ألن يعرف اإلنسان نفسه من خالل ما يقرأ من اآلخرين، ألنه يتمتع بنفس ما يتمتع به غيـره،                   
، وتـرجم  ةوإن اختلف في الدرجة ؛ ألن األدب الحقيقي هو ما كان معبرا بصدق عن المشاعر المشترك    

ومهمته أن  . وهو همزة الوصل بين الماضي والحاضر     . ا يدور في النفس بعيدا عن االفتعال والتزييف       م
قيمه وعاداته، وآدابه وكل ما يتصل بأساسيات هذا المجتمع، وتبـدو أهميـة األدب              : يأخذ من الماضي  

جب إضافته من    الكشف عن الواقع والتبصير به إلي مرحلة التغيير، وما ت          ةأيضا في أنه  يتجاوز مرحل     
أبعاد جديدة لهذه المرحلة، ومهمة األدب ليست تقريرية تصور الواقع كما هو، وإنما هي فكرية موجهة                
تمهد للتغيير، وتكشف عن الصعاب التي قد تعيق حركته، وتهيئ المواقف والخبرات التي تمكن األمـة                

  )10:1996عطا،. (من تشكيل وبناء حياتها
أهمية بالغة ودور رئيسي في اإلسهام فـي االرتقـاء بـالفكر اإلنـساني     يتضح مما سبق ما لألدب من     

  .واالنتقال به  إلى آفاق رحبة
  -:أهداف تدريس األدب في المرحلة األساسية العليا

: بعد إطالع الباحث على أهداف تـدريس األدب فـي المرحلـة األساسـية العليـا عنـد كـل مـن                     
144(، وزقوت)12:1996(، وعطا)173:2002(مدكور

 

    )160: 2005(، والركابي)1999:
  : فإنه توصل إلى أن تدريس األدب في المرحلة األساسية العليا يهدف إلى تحقيق ما يلي

إدراك ما في األدب من صور ومعان وأخيلة تمثل صورة من صور الطبيعة الجميلـة، أو عاطفـة         -1
  من العواطف البشرية، أو ظاهرة من الظواهر االجتماعية أو السياسية 

لتمتع بما في األدب من جمال الفكرة، وجمال العرض، وجمال األسلوب، وموسيقي اللغة واإليقاع،              ا -2
 .والسجع والقافية

 .بعث السرور النفسي والراحة واالطمئنان في نفس القارئ أو المستمع -3

 .السمو بالذوق الجمالي األدبي، نتيجة لمزاولة قراء األدب الجميل أو سماعه -4

 .ليا في األخالق والسلوك البشرياالتصال بالمثل الع -5

 .التأثر بما في األدب من أفكار وأساليب جميلة، تظهر في التعبير الشفوي أو الكتابي -6

 .معالجة بعض المشكالت النفسية واالجتماعية بقراءة القصص أو األشعار التي تنفس عن القارئ -7

 .االستمتاع بوقت الراحة بقراءة الجميل من ألوان األدب المختلفة -8

 . علي استعمالهاةزيادة الذخيرة اللغوية التي تساعد علي زيادة فهم المقروء والقدر -9
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 مساعدة القارئ أو المستمع علـي فهـم نفـسه، وفهـم مجتمعـه، والوقـوف علـي األفكـار                                                                     -10
  والعوامل التي تصنع الحاضر وتؤثر في تكوين المستقبل

  .تنمية ميول التالميذ إلي قراءة النصوص األدبية، وإكسابهم القدرة علي معالجتها -11
 ربط التلميذ بالتراث العربي بعد الوقوف منه علي أجمل ما فيه من نواح مختلفة كجمـال الفكـرة          -12

  .واألسلوب وموسيقى اللفظ، وتهذيب الخلق
دبا إال بخروج الكلمات عن داللتها اللغويـة،         تنمية الخيال لدي التالميذ حيث أن األدب ال يكون أ          -13

  .وشحنها ببعض الصور واألخيلة
  . تعرف المواهب األدبية الطالبية وتنميتها-14
  .  فهم النفس اإلنسانية وتحليلها ومعرفة اتجاهاتها وميولها والوقوف علي تطلعاتها واهتماماتها-15

تدريس األدب فإن ذلك سيسهم بصورة ويرى الباحث أن هذه األهداف لو تم تحقيقها من خالل 
كبيرة في إثراء الحصيلة اللغوية للطالب، وزيادة قدرته على إدراك منابع الجمال في اللغة العربية، 

  .وزيادة انتمائه لهذه اللغة واعتزازه بها
  -:النصوص األدبية

ـ             ألوف والـشائع              النصوص األدبية ظاهرة لغوية ومبني لغوي جمالي، تبتعد غالبا عـن الم
والمعتاد، ألنها تكون بمثابة مثير له خصائص الجدة والقدرة علي إثارة اإلعجاب، وهـذا كلـه يـدفع                  
بالمتعلم إلي استخالص المعني من النص األدبي المدروس، وهكذا تكون النصوص األدبية عبارة عـن               

الـدليمي  .  (ف معينـة  قطع أدبية موجزة شعرا أو نثرا تؤخذ من ذخائر األدب العربي لتحقيـق أهـدا              
  )227:2003، )1(والوائلي 

وتعتبر دراسة النصوص األدبية ضرورية لتعرف تاريخ األمة وماضيها وحاضـرها فـالنص             
وسيلة للتاريخ والنقد والترجمة، والنص األدبي يهذب النفس، ويرقق الذوق، ويرهف اإلحساس،ويصقل            

وصيغ جمالية تلفت الوجـدان إلـي مـضامينها،         الذوق، بما يحمله من قيم إنسانية، ومواقف أخالقية،         
والنص األدبي ثقافات متنوعة تاريخية، ونفسية واجتماعية، وهو نافذة متعة واسترواح ومجال خـصيب        

  )149:1999زقوت، .(لإلثراء اللغوي وهو كذلك أساس التاريخ لألدب وترجمة األدباء
تارة يتوافر لها حظ من الجمـال الفنـي      ويتعلم الطالب النصوص األدبية من خالل مقطوعات أدبية مخ        

تشجع الطلبة على التذوق األدبي، ولدراسة هذه النصوص قيمة تربوية كبيرة، فهي ترمى إلى تهـذيب                
  .الوجدان، وتصفية الشعور، وصقل الذوق، وإرهاف الحس

األدبيـة  وإن الطلبة في المراحل الدراسية كافة بحاجة إلى ما ينمى الجانب الوجداني لديهم والنصوص               
تقوم بهذه الوظيفة، فلكي نخفف من أثقال الدراسة العقلية،يجب أن ننتقل بالطالب إلي التخيل والتأمل، إذ                

الدليمي .  (يعيش في هذه الحالة مع الصورة األدبية والكالم الشعري فتتهذب لديه المشاعر واألحاسيس            
  )141:2003، )2( و الوائلي
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األدبية، فهي وسيلة لتعريـف الطلبـة ميـزات اللغـة العربيـة        وقد أدرك المربون أهمية النصوص    
  .      وخصائصها، وتطورها في العصور المختلفة، فضال عن تنمية الثقافة األدبية، وتربية الذوق األدبي

    :محتوي النصوص األدبية
ـ             ) 264٬265: 1999إبراهيم  (  يرى   ه أن  لكل نص أدبي مختار محتوياته تبعا للغرض الذي قيل في

أو كتب من أجله وبالرغم من تباين المحتوي األدبي واختالف اتجاهاته، إال أن جميع النصوص علـي                 
  -:شتي اختالفاتها ومذاهبها وأهدافها ال تخرج عن كونها

  مادة متعلمة -1
 مادة لغوية -2

 مادة ثقافية إنسانية                                        -3

نصوص األدبية عند واضعي الكتب المدرسية، إال أن هذه النصوص          وعلي الرغم من تزايد االهتمام بال     
ال تخلو من نقد، بل إن هناك من األبحاث التربوية التي أثبتت وجود بعـض القـصور فـي اختيـار                     

  -:النصوص األدبية ومن أبرز ما لوحظ  من نقد ما يلي
  . خصائصهز النصوص الحالية ال تمثل روح العصر وال تبر-1
 .النصوص الشعرية علي حساب النصوص النثرية االهتمام ب-2

 . ال تمثل النصوص المختارة كل أنواعها وكل أغراضها-3

 عدم وجود أفكار مترابطة متكاملة لقلة النص المختار، بحيث ال يمكن اتخاذ هذه النصوص أساسا -4
 .في تنمية التذوق األدبي لدي التالميذ

 .قليلة، واألحاديث وخطب الصحابة  قليلة أيضا اآليات القرآنية المختارة ضمن النصوص -5

 . النصوص التي تمثل مرحلة صدر اإلسالم قليلة وغير كافية-6

 . عدم وجود توازن بين الموضوعات فنري تكرارا ألغراض وفنون معينة-7

 . خلو المنهج من عقد موازنات بين عصور األمة المختلفة-8

 .ة التذوق األدبي والتدريب علي النقد لم تشرح النصوص بطريقة تساعد علي تنمي-9

  -:وكي تتحقق الفائدة المرجوة من دراسة النصوص األدبية ينبغي مراعاة ما يلي
 أن تختار النصوص اختيارا مناسبا بحيث تدور موضوعاتها حول ما يثير اهتمام التالميـذ ويبعـث       -1

  .فيهم االنتباه، ويذكي حماستهم
 حداث وما يبعث في نفوسهم روح الوطنية والشجاعة أن تتصل بما يدور حولهم من أ-2

 بحيث تناسب ميولهم ومداركهم في هذه المرحلة        ث أن تختار أكثر النصوص من أدب العصر الحدي        -3
 .من مراحل النمو

 ن تنمي دروس النصوص لدي التالميذ القدرة علي الموازنة والنقد وتذوق الجمال، وبالتـالي فمـن      -3
 . وازنات األدبية في هذا الشأنالمفيد االعتناء بالم
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 )150:1999زقوت،.   ( أن تكون مناسبة لمستويات الطالب ومراحلهم التعليمية-4

وتظل عملية تدريس النصوص األدبية قاصرة إذا لم نجعل الطالب يتوصل إلى تذوق الجمال في النص                
، ليصل بهـذا إلـى أذهـان     ولكن هذا أيضا ال يمكن أن يكون إال بمعلم يتذوق الجمال هو أوال            . األدبي

  .التالميذ فيكونون مذواقين للفن األدبي الرفيع
 

  التذوق األدبي: ثانيا
  .الذوق مصدر ذاق الشيء يذوقه ذوقا وذواقا ومذاقا والمذاق طعم الشيء: جاء في لسان العرب

 بهـا   الحاسة التي تميـز   : الذوق  ): 329: 1ج(،وفي المعجم الوسيط    )111: 10ابن منظور،  مجلد     ( 
حاسـة  : وفي األدب والفـن   . خواص األجسام الطعمية بوساطة الجهاز الحسي في الفم ومركزه اللسان         

معنوية يصدر عنها انبساط النفس أو انقباضها لدى النظر في أثر من آثار العاطفة أو الفكر، ويقال هـو        
  . حسن الذوق للشعر فهامة له خبير بنقده

 اختبر طعمه، وأذقتـه : ذاقه ذوقاً وذواقاً ومذاقاً ومذاقةً): ذ و ق(المحيط تحت مادة  جاء في القاموسو

   ).797: القاموس المحيط (ذاقه مرة بعد مرة: وتذوقه... أنا
ومـشتقاتها  " الذوق" بحيث  إذا ُأطلقت كلمة األطعمة واألشربة، فالذوق بمدلوله اللغوي حاسة تدرك بها

ق اإلنسان لهما عن طريق الفـم واللـسان،فالكلمة        انصرف الذهن من فوره إلى الطعام والشراب وتذو       
ثم اتسع معناها بحيث لم تعـد تقتـصر علـى         ، ذات أصل مادي ككثير من الكلمات األخرى كما نرى          

ثـم مـا    ، بل أصبحت تُطلق على ما يدركه اإلنسان من خالل حواسه األخرى            ، الطعام والشراب فقط    
، من المجاز أن  يستعمل الـذوق     : " مثال على ذلك بقوله    "لسان العرب " وقد نص    .يدركه بعقله ووجدانه  

كما أورد  ". فذاقوا وبال أمرهم  : "ثم ضرب لذلك قوله عز شأنه     ، " في المعاني ، وهو ما يتعلق باألجسام     
أي خبرتُه،  ، " ذقت ما عنده  : "عدداً من العبارات التي توسع العرب فيها في استعمال هذه اللفظة كقولهم           

  . أي مجرب معلوم، " مر مستذاقأ: " وقولهم
عـن بعـض مـشايخه مـن أن         " تـاج العـروس   "وفي ضوء هذا يمكننا فهم ما أورده الزبيدي فـي           

وال يختص ذلك بحاسة الفم في لغة القرآن وال فـي لغـة   ، مباشرة الحاسة الظاهرة والباطنة   "هو"الذوق"
   ).25:326الزبيدي،ج". ( العـرب

ها في القرآن الكريم فيما يربو على الستين موضـعا، ال نجـدها قـد                وقد وردت كلمة الذوق ومشتقات    
" فلمـا ذاق الـشجرة    : استعملت في الطعام والشراب إال في نطاق ضئيل ال يعدو ثـالث آيـات هـي               

، فليـذوقوه   ، هـذا   "، ) 24النبـأ، آيـة     " (اليذوقون فيها بـــردا وال شـرابا     "، ) 22األعراف،آية(
أما بقية المواضع فقد استعملت فيها الكلمـة خـارج ذلـك            ). 57 ص، آية " (حميـــم وغســـاق 

" وتذوقوا السوء بما صـددتم عـن سـبيل اهللا         ) "9الطالق، آية " (فذاقت وبـــال أمرها  : "النطاق مثل 
  ).56النساء، آية " (بدلناهم جلودا غيــرها ليذوقوا العذاب"، ) النحل، آية(
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فـي  استعمــــالها لهـذه       ، ة والسـالم فإننا نجد أنها      فإذا تحولنا إلى أحاديث الرسول عليه الصال      
ذاق طعـم  : ( وهـذه بعـض أمثلـة علـى ذلـك         ، ال تختلف عن القـرآن الكريـــم      ، الكلمــة  

) حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك      ( ، )56:إيمان: صحيح مسلم ... )  (اإليمـــان من رضى باهللا   
  ).3:شهادات: صحيح البخاري(

  :حي للتذوقالتعريف االصطال
حيـث  : هناك تعريفات عديدة للتذوق ومنها ما ورد في معجم المصطلحات العربية فـي األدب واللغـة    

الموهبة التي يستطاع بها تقدير األدب اإلنشائي والمفاضلة بـين           " -:بأنه)  273: 1978(عرفه إبراهيم 
وعـرض عيوبـه أو     ، األدبيأو تلك الحاسة الفنية التي يهتدي بها في تقويم العمل           ، شواهده ونصوصه 

  ".مزاياه
إن الذوق هو قدرة اإلنسان على التفاعل مع القيم الجمالية          : فيقوالن) 173: 1984(أما وهبه والمهندس    

  .                                                             وخاصة األعمال الفنية،في األشياء
ملية جمالية تبدو في إحساس القارئ أو السامع بما أحـسه           خبرة تأ : بأنه) 231 :1992(وعرفه شحاتة   

سلوك لغوي يعبر به التلميذ عن إحساسه بالفكرة التي يرمـي إليهـا             : الشاعر أو الكاتب وهو في إيجاز     
  .وللحظة التي رسمها للتعبير عن هذه الفكرة، النص األدبي

أنضجتها رواسب األجيال الـسابقة،   تلك الموهبة اإلنسانية التي: ( )386: 1994 (وهو عند العشماوي 
فكونت هذا الشيء المـسمى بحاسـة التمييـز، أو     وتيارات الثقافات المعاصرة، التي امتزجت جميعها

  )التذوق األدبي
بأنه سلوك يعبر به القارئ عن فهمه للفكرة التي يرمى إليها النص األدبـي       ) 16: 1998(ويعرفه سالم   

حتويها وإحساسه بالواقع الموسيقى أللفاظه وتراكيبـه وتفطنـه لعباراتـه    وتأثره بالصورة البيانية التي ي  
  . وقدرته على التمييز بين جيدة ورديئة، المبتكرة

بأنه نشاط إيجابي يظهر في إحساس القارئ أو الـسامع نتيجـة التفاعـل             )  236: 2003(ويعرفه جاد   
  . العقلي والوجداني مع النص األدبي

التذوق األدبي في عرف األدباء والنقاد تلك الملكة الموهوبـة          : " قائال )183: 2005( ويعرفه الركابي 
أو تلك الحاسة الفنيـة التـي   ، التي يستطاع بها تقدير األدب اإلنشائي والمفاضلة بين شواهده ونصوصه    

  . يهتدي بها في تقويم العمل األدبي وعرض مزاياه وعيوبه
السابق، وأن  ف اآلن مأخوذ من المعنى اللغويلذوق األدبي بمفهومه المعروويرى الباحث أن ا

والعـالج لألشـياء؛ بينمـا األداة     اللغوي واالصطالحي يتفقان في التجربة، واالختيـار : كال التعريفين
االصطالحي فهي النفس، والعقل وما اختزنـه مـن    المستخدمة في التعريف اللغوي هي اللسان، أما في

ن المتذوق هو الطعام وما شابهه، ومعرفة حالوته مـن غيرهـا؛   فإ أيضاً في التعريف اللغوي؛. خبرات
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  .فاأللفاظ، والمعاني وما فيها من بالغة واتساق، أو قبح وابتذال هي مجال التذوق أما في االصطالحي

  :التذوق األدبي عند النقاد العرب
م النقاد القـدماء  استعملت كلمة التذوق أو  الذوق في النقد العربي القديم من وقت مبكر، واستخد 

  .هذه المفردة بصورة كبيرة، وسيتم تناول أهم آراء النقاد القدامى الذين شغلوا بقضية الذوق األدبي
نجده يربط بين المدلول الحسي والمدلول النفـسي لـه          ) 108 -107 :1994  ( وإذا بدأنا بابن خلدون   

رسخ وتستقر اسم الذوق الذي اصطلح      واستعير لهذه الملكة عندما ت    (حين يتحدث عن ملكة الذوق  فقال        
لكن لما كان محل هذه الملكة فـي        ، والذوق إنما هو موضوع إلدراك الطعوم     ، عليه أهل صناعة البيان   

وأيضاً فهو وجـداني  ، اللسان من حيث النطق بالكالم كما هو في محل إلدراك الطعوم استعير لها اسمه      
  .  فقيل له ذوق، كما أن الطعام محسوسة له، اللسان

وإنما تأتي من حفـظ اللغـة وترديـد    ، ويؤكد أن ملكة التذوق ال تأتي بممارسة القواعد ورواية الغريب  
وهذه الملكة كما تقدم إنما تحصل      : وفي هذا يقول  . األساليب وسبر أغوارها ومعرفة أسرار كالم العرب      

بمعرفـة القـوانين    بممارسة كالم العرب وتكرره على السمع والتفطن لخواص تراكيبه وليست تحصل            
العلمية في ذلك التي استنبطها أهل صناعة البيان فإن هذه القوانين إنما تفيد علماً بذلك اللسان وال تفيـد                   

  .  حصول الملكة بالفعل في محلها
فيدعونا إلى عدم المناقشة مع من فقد صـفة الفهـم            ) 549: 1984(أما عبد القاهر الجرجاني     

أنت ال تـستطيع أن تنبـه الـسامع،         : " يقول. دون فائدة ومضيعة للوقت   ألن مناقشته تكون ب   ، والتذوق
وتحدث له علما بها، حتي يكون مهيأ إلدراكها، وتكون فيه طبيعة قابلة لها، ويكون لـه ذوق وقريحـة                  
يجد لهما في نفسه إحساسا بأن من شأن هذه الوجوه والفروق أن تعرض فيها المزية على الجملة، ومن                  

وال تستطيع أن تقيم الشعر في نفس       ... م وتدبر الشعر، فرق بين موقع شيء منها وشيء        إذا تصفح الكال  
  ". من ال ذوق له

وللشعر صناعة وثقافة   :" فيقول، صاحب طبقات فحول الشعراء   ) 5: 1، ج 1980(أما ابن سالم    
ألذن ومنها مـا  ومنها ما تثقفه ا، يعرفها أهل العلم كسائر أصناف العمل والصناعات منها ما تثقفه العين        

ال تعرفه بـصفة وال وزن دون المعاينـة         ، ومن ذلك اللؤلؤ والياقوت   ، ومنها ما يثقفه اللسان   ، تثقفه اليد 
وال طراز وال وسم    ، ال تعرف جودتها بلون والحس      ، ومن ذلك الجهبذة بالدينار والدرهم    ، ممن يبصره 

  ".  فيعرف بهرجها وزائفها، ويعرفه الناقد عند المعاينة، وال صفة
اعلم أيها الناظر في كتابي أن مدار علم البيان على حاكم الـذوق             ( فيقول  ) 35 :1973(أما ابن األثير    

  ). السليم الذي هو أنفع من ذوق التعليم
  :  ويقسم اآلمدي الذوق إلى ثالثة أقسام

  .وهو قوة فطر عليها الناقد واستعداد طبيعي البد من توافره فيه:الطبع -1
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تكتسب بالممارسة وطول المعاشرة ألساليب العربية األصيلة والتمرس بالجيد         وهو قوة   : الحذق -2
 .منها

وهي امتزاج الطبع بالحذق وهو أقدر على التمييز والتذوق من صاحب الطبع وحده أو              : الفطنة -3
   )240: 1998العلي، . ( صاحب الحذق وحده

ومـا  ، قب فما قبله واصطفاه فهو وافوعيار الشعر أن يورد على الفهم الثا( ويقول ابن طباطبا العلوي  
، وبذلك فهو يقطع بأن الفهم الثابـت الـذي صـقلته            )20: 1982ابن طباطبا، ) ( مجه ونفاه فهو ناقص   

  .التجربة وثقفته الممارسة هو صاحب القول الفصل في القبول أو الرفض
مة، إال أنها لم تكـن      أما السكاكي فرغم عنايته بالقاعدة كأداة فنية لقياس العمل الفني عناية متقد           

المقياس الوحيد لديه، إذ كشف عن أهمية الذوق فـي إدراك أسـرار الجمـال الفنـي فـي التراكيـب           
  ).193 :1999رزقة،(والنصوص، وتقدير وجه اإلعجاز في كالم رب العزة سبحانه في مرات عديدة 

 الـسليم، والطبـع   إن مالك األمر في علم المعاني هو الذوق       : " يقول السكاكي في مفتاح العلوم    
، وتتكرر تنبيهات السكاكي  على مكانة الـذوق فـي إدراك         "المستقيم، فمن لم يرزقهما فعليه بعلوم أخر      

أسرار الجمال ولطائف المعاني، ويدعو إلى تحكيمه في تقويم األعمال الفنية، بل إنه يقرر أنه الوسـيلة                 
ه أمره عجيب ال يقبل التعليـل وال يمكـن       الوحيدة التي تقف على إعجاز القرآن، ألن اإلعجاز في نظر         

وصفه كاستقامة الوزن تدرك وال يمكن وصفها، ومـدرك اإلعجـاز عنـدي هـو الـذوق لـيس إال                    
   ).195 :1999رزقة،(

  التذوق عند نقادنا المحدثين
ويأتي حـسين المرصـفي فـي       ، تناول النقاد المحدثون قضية الذوق األدبي بالبحث والتفصيل       

حيث يري المرصفي أن الذوق فطري يصقل بالدربـة         ، دثين الذين ناقشوا هذه القضية    مقدمة النقاد المح  
ويوجب االستحـسان واالسـتقباح هـو    ، فاإلدراك الذي يتعلق بتناسب األشياء:" والثقافة وفي ذلك يقول  

وهو طبيعي ينمو ويتربى بالنظر في األشياء واألعمال مـن جهـة موافقتهـا للغايـة                ، المسمى بالذوق 
  "دة منهاالمقصو

 أما طه حسين فهو من أكثر النقاد الذي عرفوا الذوق في دراسـة األدب ونقـده ومـن أكثـر الـذين              
  .استخدموه في الحكم على األعمال األدبية حتى عرف لدى بعض الباحثين بأنه الناقد التأثري الكبير

دد طه حسين الـذوق    ويح. وقدر رفع طه حسين شعار الذوق المثقف وطبقه في كثير من أعماله النقدية            
العام بأنه الذوق الذي يشترك فيه أبناء الجيل الواحد في البيئة الواحدة وفي البلد الواحد ألنهم يتـأثرون                  

، أما الذوق الخاص فو معقد فيه أثر األدب العربي القـديم          ، بظروف مشتركة تطبعهم جميعاً بطابع عام     
فليس غريباً أن يكـون حكمـه   ، كبة مختلفة العناصروفيه أثر األدب العربي الحديث وفيه أثر الثقافة مر 

   ).137  :1999أبو شاويش،"( في الشعر مخالفاً لحكم الجماعات المختلطة
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ألنه حين ينظر إلـى  ، وأن الناقد ال يستطيع أن يتجاهلها     ، أما أمين فيرى أن مسألة الذوق حقيقة      
أيضاً ألننا ال نستطيع أن نرى األشياء       بل من خالل ذوقه     ، األشياء ال ينظر إليها من خالل عقله فحسب       

  ) 220: 1963أمين،". (إال من خالل عقولنا التي صبغتها الميول واألمزجة
على أهمية الذوق في عملية النقد األدبي ألن الذوق موهبة فطريـة            ) 8 :1993(ويؤكد مبارك   

عرفـة والثقافـة والدربـة      ولكن البد للناقد لكي يكتسب الحاسة الفنية أن يتسلح بالقدرة والم          ، ضرورية
يجب أن يصل من يتصدى للموازنة بين الشعراء إلى درجة عليا فـي فهـم              : " يقول، واإلطالع الواسع 

األدب وأن يصبح له في النقد حاسة فنية تنأى به عما يفسد حكمه من األهواء واألغراض التي تحمـل                   
ن بـين الـشعراء والكتـاب     القاصرين من طالب األدب على البعد عن جادة الصواب حـين يوازنـو            

  .والخطباء
ولكنه مـزيج مـن     ، أن الذوق ملكة ليست بسيطة كما قد يتوهم        ) 123: 1973(ويرى الشايب 
  . وكان تأليفه هذا من أسباب اختالفه باختالف األفراد، العاطفة والعقل والحس

ة واألحكام الجزئية وبين    أما عياد فيفهم الذوق على أنه معيار  وسط بين العلم والفن وبين األحكام العام              
إن الـذوق يعنـي   ، ولذلك فهو يجمع بين هذه الوظائف الستة التي عني بها النقاد دائماً         ، التفسير والتقييم 

    ).142 :1999أبو شاويش،( بممارسة الحكم على أعمال معينة بناء على مرجع عام 
وموهبـة متميـزة فـي      أن الذوق منحة آلهية في نفس األديب،         )  42 :1995(ويؤكد خفاجي   

وجدانه، وبه يستطيع التمييز والتفضيل والتقييم، وهو وحده القاضي فـي مـسائل األدب ومـشكالته،                 
وبدونه يتعسر الفهم، بل يتعذر الحكم، وحتى اليوم ال نستطيع أن نحدد هذا الذوق األدبي تحديدا دقيقـا                  

  . وره وإدراكهمتميزا، ألن أثر اهللا في اإلنسان كثيرا ما يعجز عن فهمه وتص
وقد أسهب النقاد العرب في الحديث عن الجمال كعنصر أساسي من عناصر التذوق، وأدركـوا            

هو األصل وبغيره ال يمكـن      ) الطبع  ( أن إحساس الناقد بالجمال فطري ومكتسب، فاالستعداد الفطري         
له من خبـرة ومعرفـة      لمن يتصدر للنقد أن تستقيم له األمور، ثم يأتي دور االستعداد المكتسب بما يمث             

ليتعهد االستعداد الفطري بالتربية والتدريب، ومثل هذا الذوق الذي اجتمع فيه الوعي الحسي والـوعي               
العقلي هو الذوق المستنير الذي عده النقاد العرب المرجع النهائي لكل نقد بعد أن تضافر له مـا جعلـه        

  ). 191 :1993المجالي،( ملكة تسبق العقل إلى األحكام 
الذوق األدبي وسيلة من وسائل كشف جماليات فن القول العربي، وهو ال يقتصر على إبـراز                و

الجمال في كالم الناس، وإنما يتعداه إلى البحث في جماليات القرآن الكريم، ذلـك الكتـاب الـسماوي                   
 محورهـا  الوحيد بين الكتب السماوية األخرى التي يتصل في فهمه وإعجازه باللغة العربية وآدابها التي      

  .الذوق األدبي
وهو يحتاج إلى تدريب وتهذيب وتثقيف، ومعرفة باللغة التي تصور المعـاني النفـسية واالجتماعيـة                

   )                                      163: 1994العشماوي،. (والحضارية والدينية والواقعية والمتخيلة حقيقة أو مجازا
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إن الذوق األدبي بعد أن     : الذوق السطحي والذوق المتعمق فيقول    بين   )  55: 1996(ويفرق أبو كريشة  
يصير ملكة فإنه يسبق العقل إلى األحكام، ويؤدى عمله النقدي بطريقة تكـاد تكـون عاديـة أو آليـة،          
ويستبعد من عالم النقد ذلك الذوق السطحي ذا القراءة غير المتعمقة، كما يستبعد الذوق الذي يكون كـل         

  .  الجيد والرديء  من الكالمحصيلته في معرفة
  : فإنه يقسم الذوق إلى قسمين ) 96: 1994(أما مناع 

وهو الملكة والقدرة النقدية الناتجة عن االستعداد الفطري، أو هو ذلك االتجاه الذي             :  الذوق الخاص  -1
هـذا  يعتمد على ميول اإلنسان الفردية في حكمه على العمل الفني، من خالل إدراك جوانب الجمـال ل                

إصدار الحكم على العمل الفني من خـالل        : العمل، دون تأثر بعوامل خارجية مهما كانت، ونعني بذلك        
  .الذوق الخاص دون االعتماد على المقاييس النقدية

وهو مجموع تجارب اإلنسان، وطول ممارسته، وعمق خبرتـه، وحـصيلة تكوينـه             :  الذوق العام  -2
ويميزه، ويحكم عليه من خالل حسه وإدراكـه، ويـسمى حينئـذ            الفكري، التي يفسر بها العمل الفني،       

  . اإلدراك الصحيح، أو الحس السليم
ويرى الباحث أن ما تقدم يشير إلى مدى العناية واالهتمام التي حظي بها موضوع التذوق عنـد   

التـي  النقاد العرب القدامى والمحدثين ؛ مما يدلل على أهمية التذوق وكونه أحد الموضوعات النقديـة                
البد للناقد أن يعيها ويتقنها لما لها من دور عظيم في صقل قدراته النقدية وتوجيهها الوجهة الـصحيحة                

  . عند النظر إلى األعمال األدبية المختلفة

  :كيف نتذوق العمل األدبي؟
وذلـك علـى العكـس مـن تـذوق       ، ال يمكن للقارئ تذوق العمل األدبي إال إذا فهمـه أوال            

راب أو االستمتاع بالعطر الفواح أو االنبهـار بمنظـر البحـر عنـد الغـروب أو                 الطعـــام والش 
إذ الشعور بتلك األشـياء     ، الضيــق باألصوات المزعجة أو االشمئزاز من رائحة الجيف المنتنة مثال         

والتــلذذ بهــا أو النفور منها ال يحتــاج إلى أن نفهمها أوال بل يقع مباشرة و دون الحاجة إلـى                   
وأن ، ي جهد من جانبنا  وفهم العمــل األدبي يقتضــي أوالً أن نفهم اللغة التي كُِتـب بهـا                   بذل أ 

ويزداد فهمنا له ويعمـق إذا أضفنا إلى ذلك معرفة كل ما نستطيع الوصول إليـه               . نفهم ثانيةً مضمونه  
  .من معلومات تتعلق بمبدعه بالظروف التي أبدعه فيها

تذوق في حقيقته خبرة تأملية، فكرية، انفعالية،تتم من خـالل  أن ال  ) 186: 2002(ويرى مدكور   
 للعمل األدبي أو الفني، وأن الفهم مفتاح التذوق للنص          ةاالستمتاع بالجوانب المعرفية،والعاطفية، واللفظي   

األدبي، فالمتلقي ال يصل إلى التذوق إال إذا فهم وأدرك العالقات واالرتباطات بـين مكونـات العمـل                  
دراك أسرار الجمال أو مواطن الضعف في العمل األدبي، هنا فقط يصل إلى درجة التـذوق،    األدبي، وإ 

  . التي تعتبر إعادة بناء، أو إعادة خلق للعمل األدبي
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، وال ريب أن القارئ إذا لم يكن عارفا باللغة التي كُِتب بها العمل األدبي فلن يفهم منـه شـيئا                    
فمنّـا  ، على أن يكون مفهوماً أن معرفة اللغة درجات متفاوتة          . وقهومن ثـم لن يكون بمقدوره أن يتذ      

من يعرف اللغة التي ينتمي إليها العمل األدبي معرفة عامةً دون أن يفهم نحوهـا وصـرفها مـثالً أو                    
كما قد يكون محصوله اللغوي من األلفاظ والتعبيرات غير كـاٍف        ، يعرف شيئا عن بالغتها في التعبير       

يكن مهيأ للتعامل إال مع لغـة العصر الذي يعيش فيه بحيث ال يستطيع أن يفهم أي عمـل     أو ربما لم    ، 
  ... . أدبي ينتسب إلى عصر من العصور األدبية السابقة

إذا كـان يريـــد أن يكـون     ، إذ ال بد للقارئ     ، ومع ذلك كله ومع أهميته الشديدة، ال يكفي                
أن يعرف أيضاً طبيعة الجنس األدبي الذي ينضوي تحته ذلك          ، تذوقه للعمل الذي يقرؤه أقوى و أعمق        

و إذا لم يرد القارئ أن يضرب في أرجاء العمل الـذي            ، العمل إلن لكل جنس أدبي خريطته ومفاتيحه      
  .في يده على غير هدى فعليه أن يلم بقواعد الجنس الذي ينتمي إليه
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:2007     
  التذوق األدبي بين الشكل والمضمون 
أي أنني حين أقرأ على سبيل المثال قصيدة أو مـسرحية       . إن التذوق األدبي يشمل الجانبين معا     

أو مقالة أدبية فإن تذوقي لهـا ال يقـف، وال يمكـن أن يقـف، عنـد التـشكيل اللغـوي أو البنـاء                         
كل شيء في العمل من لغة وموسيقى وبناء فنـي وأفكـار وعواطـف           فحسب، بل يمتد إلى     ...الدرامي

ومن هنا يرانى القارئ دائما أقـول وأكـرر         . وهلم جرا ...وخياالت وقيم اجتماعية أو سياسية أو دينية      
القول بأنه ال يوجد ذلك المنهج النقدي الذي يستطيع الزعم بأنه هو وحده المنهج الذي يمكننا من خاللـه     

إن كل منهج من المناهج النقدية إنما يختص فـي          . ي والتغلغل إلى كل أسراره اإلبداعية     فهم النص األدب  
العادة بجانب من العمل األدبي، ومن هنا كان ال بد من االستعانة بالمناهج النقدية جميعـا إذا أردنـا أن        

لهذا الـسبب أو    يكون فهمنا وتذوقنا له أعمق، وإن لم يمنع هذا أن يعكف ناقد من النقاد فى دراسة له،                  
لكن ذلك ال يعنى، وال ينبغى أن يعنى، أن هذا هو           . ذاك، على جانب واحد أو اثنين مثال من ذلك العمل         

           http://www.alarabnews.com:2007. كل ما هنالك مما يمكن أن يقال
ا من فهمه أوال، وكلما كان فهمنا له أعمق كان تـذوقنا            إننا، لكي نتذوق أي نص أدبي، ال بد لن        

وهذا الفهم يتطلب فهم ألفاظه وعباراته وتراكيبه وصـوره، ومـا     . له أقوى وأقرب ما يكون إلى المراد      
وأي عجـز عـن فهـم    . يتعرض له من موضوعات وقضايا، وما يصفه من مناظر وأوضاع ومواقف        

وعلى ذلك فنحن محتاجون إلى االستعانة      . تذوق دون جدال  شيء من هذا سوف يؤثر سلبا على عملية ال        
بالمنهج النفسي مثلما نحن محتاجون إلى االستعانة بالمنهج االجتماعي، ونفس الكالم ينطبق على المنهج              

  ... .اللغوي أو المنهج البنائي
ورغم فرزنا لعناصر اإلبداع ما بين لغة وبناء ومضمون لقد كان ذلك لغرض الدراسـة لـيس                

ومن القراء من يتذوق ذلـك    . ال، أما في واقع األمر فإن التذوق يقع على العمل األدبي كله كتلةً واحدة             إ

http://www.alarabnews.com
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العمل دون أن يعنِّى نفسه بشيء منها، ومنهم من يكون متنبها لها أو على األقل يمكنه أن يـضع يـده                     
عليل، أو بعبـارة إسـحاق      عليها رصدا وتحليال، وإن ظَلَّ جانب من الذوق رغم ذلك يستعصى على الت            

كذلك من الممكن أن يفوت بعض القراء التنبـه إلـى           ". تحيط به المعرفة، وال تؤديه الصفة     : "الموصلي
على أن هذه العناصـر     ... هذا العنصر أو ذاك من عناصر العمل األدبي أو الشعور به بقوة على األقل             

كل قارئ ظروفه، بل لكـل قـراءة سـياقها    ليست متساوية في تأثيرها على جميع القراء، فلكل عمل ول   
  . وهكذا...الخاص بها

لكن الشيء الذي ال يمكن التسليم به هو الزعم بأن من الممكن اقتصار التذوق علـى الجانـب                  
الفني من إبداعات األدب، فضال عن القول بأن هذا اللون من التذوق هو أفضل ألوانه حسبما يفْهم مـن                

ن تجارب علماء النفس فى هذا الموضوع، ومن هنـا فـنحن ال نـستطيع      كالم محمد أحمد خلف اهللا ع     
موافقة محمود البسيوني في قَصره عمليةَ التذوق على الجانب الجمالي من العمل الفنى وحده، إذ الذوق                

االستجابة الوجدانية لمؤثرات الجمال الخارجية، هو اهتزاز الشعور فى المواقف التى تكـون             "عنده هو   
 كـذلك فهـدف    .قة الجمالية على مستوى رفيع فيتحرك لها وجدان اإلنسان بالمتعة واالرتياحفيها العال

إن ". أن يكون مدخال للتذوق واالستجابة للقيم الجمالية المتـوافرة فـي العمـل            "النقد األدبي، في رأيه،     
 يتـضمن إلـى   العمل األدبي في الواقع، لهو شيء أوسع من مجرد التشكيل اللغوي أو البناء الفنـي، إذ   

ــر     ــر مباش ــو غي ــى نح ــن عل ــف، لك ــاالت ومواق ــشاعر وخي ــارا وم ــك أفك ــب ذل . جان
http://www.alarabnews.com                أصـول النقـد   "وقد بين األستاذ أحمد الشايب في كتابه

لي وحده، بل تشمل العاطفة والخيال والفكـرة        أن مقاييس ذلك النقد ال تنحصر في الجانب الشك        " األدبي
    )  32: 1973الشايب، . ( وهذه هي عناصر األدب كما يقول بحق. والصورة األدبية

  ويرى الباحث أن  الزعم بأنه الناقد أو المتذوق إذا استعان بما تقدم من الوسائل عند مواجهـة                         
ألن الخطأ قرين الجهود البشرية    ، وعمق غير دقيق      العمل سوف ينجح ال محالة في فهمه وتذوقه بدقة          

كما أن من المتذوقين والنقاد من سيسيء التطبيق ويقدم تفسيرات خاطئة           . مهما احتطنا وسددنا الثغرات   
إال أن هذا ال ينبغي أن يشككنا في جـدوى االسـتعانة بالمعـارف العلميـة                . لألعمال التي يكتب عنها   

مع التنبه دائمـاً إلـى أن       ، بل يدفعنا إلى مزيد من الحذر والتحوط        ، دبي  وغيرها مما يتعلق بالعمل األ    
  . بلوغ الكمال في مجال النشاط اإلنساني هو أمر مستحيل
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  : تعليم التذوق األدبي للطالب
يعد التذوق األدبي أحد أهداف تعليم اللغة العربية بصفة عامة، ومن األهـداف الرئيـسة فـي                 

غة، حيث يهدف تدريس األدب إلى التمتع بما فيه مـن جمـال الفكـرة، وحـسن                 تدريس األدب والبال  
العرض، وجمال األسلوب، وموسيقى اللغة، والسمو بالذوق الجمالي األدبي، وتأتي تنميته نتيجة مزاولة             
قراءة األدب الجميل أو سماعه، إضافة إلى التأثر بما في األدب من أفكار وأساليب وتعابير تظهر فـي                  

  . ر الشفهي أو الكتابي للقارئ أو المتحدثالتعبي
  : وقد ورد التذوق األدبي كأحد أهداف تعليم األدب والنصوص على النحو التالي

  . تنمية قدرات الطالب على الفهم والتذوق والحكم والموازنة-
  ) 23: 1998العلي، . (  تربية الذوق في التالميذ-

  :ي عندهمفه)  229 :2003) (1(أما الوائلي والدليمي
 . تقويم النصوص التي يدرسها الطالب ويصدر أحكامه عليها-

 .     تذوق النص األدبي وتحليله وبيان خصائصه الفنية-

  : فيرى أنها)  144: 1999(أما زقوت 
  تنمية الذوق الفني عند التالميذ وتنمية ملكة الحكم والنقد والتحليل واالستنباط لديهم 

   ): 160: 2005(وهي عند الركابي 
  . تنمية قدرة التلميذ على الفهم والتذوق والحكم والموازنة على مستوى يتناسب مع درجة نضجه-
 . تربية الذوق األدبي في التالميذ بدراستهم لمختلف التعبيرات الرائعة التي يبدعها األدباء-

  ): 173: 2002(وعند مدكور 
األدب الجميل أو سماعه فتتربى عند الفرد عاطفة         السمو بالذوق الجمالي األدبي نتيجة مزاولة قراءة         -

  . حساسة تؤثر فيما يتخيره منه لقراءته وفيما ينتجه من ألوان األدب الراقي
  :  فإنها )166: 2007(أما عند عاشور والحوامدة  

  .تذوق النص األدبي الذي يدرسه ويقدر صاحبه وفق أصول نقدية تناسب مستوى الطالب -
 إصدار األحكام على النص الذي يدرسه ويبدى رأيه الشخصي فيـه اسـتنادا إلـى         أن يتعود الطالب   -

 . أحكام موضوعية

  : فيرى أنها )   233: 1986(أما قورة 
تذوق الجمال اللغوي واستشعار الحياة والحركة في العبارة التي تقرأ أو تسمع سـواء أكانـت                  -

  . اس االستمتاع واللذة واالسترواحشعرا أم نثرا، بحيث يخلع ذلك على القارئ أو السامع لب
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  : فيرى أنها )  12: 2ج: 1996(أما عطا 

 إتاحة الفرصة للملكات األدبية أن تنمو، وللذوق أن يرقى، وللحس األدبي أن يعلو ولحب القـراءة أن          -
يزداد، وذلك بتزويد التالميذ بمجموعة من التجارب والخبرات التي مر بها أصحاب النـصوص مـن                

  . ألدبرجال ا
إن تنمية التذوق األدبي، واإلحساس بالجمال لدى طالب المرحلة األساسـية العليـا والمرحلـة        

الثانوية أمران ال يعلمان كالقواعد، وإنما يمكن البلوغ إليهما بالممارسة والمحاولة المتكـررة، لـتلمس               
 وألفـه وأزال حجـاب      مواطن الجمال، والجمال ال يدرك في النص إال إذا عايشه القارئ أو الـسامع،             

الغربة بمعاودة القراءة والنظر،وقلب الفكر، وأدرك المعاني حتى يتصور صور األديب، ويعيش خيالـه              
وعاطفته، وينتقل مع الشاعر المبدع إلى الجو الذي عاش فيه حين نطق بالشعر، وصـاغه فنـا وهنـا                   

سيا ما يحيط به مما يرى ويـسمع        يعيش القارئ جو النص، ويراه بعينيه، ويسمعه بأذنيه، ويشعر به، نا          
   ). 10: 1998العكش، (ويشعر 

وعلى الرغم من أن التذوق األدبي هدف من أهداف تعليم البالغة والنصوص وهو أمـر هـام                
يحتاج إلى دربة ومران إال أن الدراسات السابقة تثبت الضعف في التذوق األدبي، وهذا الضعف مشكلة                

أن هنـاك   )Fred Mazelis  ) 1982لية، فقد ثبت مـن دراسـة   عالمية وليست مشكلة قومية وال مح
شكوى عامة في مدارس الواليات المتحدة من طريقة التلقين التي يستخدمها المعلمـون فـي تـدريس                 
األدب، كما ثبت من خالل الدراسة نفسها أنه لم يحدث تطوير في أداء المعلمين في تدريس األدب فـي                  

سات التي أجريت على الطالب بهدف تنمية الكتابة األدبية كانت بنسبة            سنة الماضية، وأن الدرا    25الـ  
  .فقط% 20بينما الدراسات التي هدفت إلى تعليم األدب وتنمية التذوق األدبي كانت بنسبة % 80

أن مستوى التذوق ضعيف لدى طالب المدارس        ) 1979( وعلى الصعيد العربي تثبت دراسة األشمر       
السواء، وهذه النتيجة تدعو إلى القلق والتفكير في أسباب هذا الضعف، إذ أنـه   األردنية والمصرية على    

من المفترض أن يخرج الطالب بعد انتهاء المرحلة الثانوية إلى الحياة العامة والجامعية، ولديه قدر عال                
  .من التذوق األدبي

طرائـق  وتبين من بعض الدراسات السابقة أن سبب الضعف في التذوق األدبي راجـع إلـى                
إلى ضرورة مراجعة طرائـق التـدريس    ) 1995( التدريس المستخدمة، حيث أشار فوزي عبد القادر     

التقليدية المستخدمة في تدريس البالغة والنصوص، واستخدام طرائق تدريس حديثة تنمى القدرة علـى              
  .معرفةاالطالع والبحث لدى الطالب، وتثير تفكيرهم، وتدفعهم إلى االنفتاح على الخبرة وال

إلى أن ضعف طالب الصف األول الثانوي في معرفتهم بالمفـاهيم            ) 1997( كما أشارت نبيهة النشار   
البالغية قد يرجع إلى طريقة التدريس المستخدمة في مدارسنا، حيث إنها ال تسهم في تكـوين التـذوق                

لطالب مـن توظيـف   األدبي، وال تساعد على تحقيق األهداف المرجوة من دراسة البالغة، وال تمكن ا        
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المفاهيم البالغية، حيث إن الطريقة المتبعة تعتمد على كفاءة المعلم في اإللقاء وتلقين المعلومات، وقدرة               
  . الطالب على اإلنصات، وحفظ المادة وترديدها

أن هناك أسبابا أخـرى يعـزى        ) 1997( كما ثبت من دراسة فاطمة المطاوعة وبدرية المال              
الكتاب المدرسي، واإلدارة المدرسية، والبيئـة التعليميـة        : ب في التذوق األدبي منها    إليها ضعف الطال  

التقليدية التي تشجع ثقافة الذاكرة على ثقافة اإلبداع، واالهتمام بالتعليم التقليدي علـى حـساب التعلـيم                 
  . اإلبداعي

؛ لمعرفـة  وقد استخدمت بعض الدراسات استراتيجيات تدريسية غير المستخدمة في المـدارس         
بين طريقة االكتشاف الموجه، والطريقـة   ) 1985( أثرها في تنمية التذوق األدبي، فقارن عادل عجيز       

المحسنة، والطريقة التقليدية،  وثبت من خالل الدراسة تحسن مستوى الطالب الذين درسـوا بـالطرق                
 ومع ذلك فقد كانـت      من الدرجة الكلية للمقياس،   % 50الثالث، حيث لم يحصل أي طالب على أقل من          

  .طريقة االكتشاف الموجه أفضل من المحسنة والمحسنة أفضل من التقليدية
 بتصميم وحدة من القصص الشعبي بهدف تنمية التذوق األدبي لدى Bosma ) (1981وقامت 

 بلـغ   –طالب المدرسة الثانوية، كما قامت بتكليف الطالب بقراءة مجموعة مـن القـصص الـشعبية                
 وطلبت من كـل واحـد مـنهم تـصنيف           – قصة   120الشعبية التي قرأها الطالب     مجموع القصص   

القصص الشعبية التي قرأها الطالب حسب موضوعاتها، كما طلبت من كل واحد منهم تقييم لغة هـذه                 
من زمن التجربة أصبح الطالب قادرين على تصنيف القصص الـشعبية           % 90القصص، وبعد مرور    

 الدراسة أن قراءة القصص ساهمت في ميل الطالب إلـى دراسـة             حسب نوعها، وثبت من خالل هذه     
  . األدب، وتنمية التذوق األدبي لديهم

( وقد يعود الضعف في التذوق األدبي إلى تنظيم المحتوى حيث ثبت من دراسة محمود دسوقي
أن تدريس البالغة من خالل النصوص األدبية يؤدي إلى زيادة تحصيل الطالب لها، وهو ما ) 1989

  .حققه البرنامج الذي نتج عنه وجود فروق ذات داللة إحصائية لصالح المجموعة التجريبية
استخدام التكامل بين  ) Karabas, Gertude and Rochelle Leinwein  )  1985واقترح كل من 

القراءة واألدب من خالل مسرحية؛ لتنمية التذوق األدبي لدى طالب المدرسة الثانوية، وقد طلب 
ثان من عينة البحث نقد المسرحية التي تم قراءتها، ومناقشة الفروق بين المسرحية والرواية الباح

  .والقصة القصيرة، وثبت من خاللها تنمية التذوق األدبي لدى الطالب
ببناء برنامج متكامل بين القراءة والنصوص؛ بهـدف تنميـة    ) Restrepo  ) 1988كما قام 

ة الثانوية، ومساعدتهم على االستقالل في القراءة، وتوصل إلـى أنـه   التذوق األدبي لدى طالب المدرس  
ينبغي تعريض الطالب إلى أنواع مختلفة من األدب؛ ألن هذا يساعدهم على المقارنة بين أنـواع األدب           

 وثبت من خالل هذه الدراسـة أن الطـالب الـذين      – القصة، الشعر، السير الذاتية، المأساة       –المختلفة  
  .ع األربعة المختلفة من األدب كانوا أقدر على التذوق من غيرهمدرسوا األنوا
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ولعل الضعف في التذوق األدبي راجع إلى عدم مناسبة المحتوى لميول المتعلمين حيث يـرى               
مدكور أن عدم تذوق كثير من الطالب للشعر ربما يرجع إلى أننا لم نجر من التجارب ما يمكننـا مـن       

لمرحلة الثانوية إلى الشعر، وقد درج الخبراء في هذه المرحلة علـى            الحكم الصحيح على ميل طالب ا     
اختيار ما يرونه صالحا للطالب، وهم يبنون اختيارهم على ذوقهم الخاص، وعلى ميولهم، وقد يكـون                
السبب في عدم التذوق هو عدم وجود معيار يمكن الحكم به على قدرة الطالب علـى تـذوق نـواحي                    

   ).214-212: 2002مدكور،( ر الجمال المختلفة في الشع
وقد تكون أساليب التقويم من أسباب ضعف التذوق األدبي لدى الطالب، حيث أشـار إبـراهيم                  

إلى أن من مشكالت تعليم البالغة في المرحلة الثانوية إتباع أساليب تقويمية تقليديـة، تـدفع       ) 1988( 
قية لها تحدثا وكتابة، األمر الـذي أدى إلـى          الطالب إلى حفظ القواعد، وإهمال ربطها بالجوانب التطبي       

  .ضعف التذوق األدبي لديهم،وعدم القدرة على استخدام األساليب الراقية في تعبيراتهم
أن الفصل بين النصوص والبالغة فـي التـدريس طـوال العـام             ) 234: 2003(ويرى جاد   

هتمام بتنمية التذوق األدبـي لـدى       الدراسي وفي التقويم في نهاية العام الدراسي لعله دافع إلى عدم اال           
الطالب، كما أن تدريس البالغة على أنها قوالب جامد،وقواعد جافة، أدى إلى عـدم االهتمـام بتنميـة         

  .التذوق األدبي
واتضح من دراسات أخرى أن سبب عدم التذوق األدبي راجع إلى المعلم حيث ثبت من دراسة                

تخدام األساليب األدبيـة الجميلـة فـي تعبيـراتهم،          وجود عجز لدى المعلمين في اس      ) 1988( نصر  
باإلضافة إلى عجزهم في اختيار الكلمات المناسبة للمعاني التي يقصدونها، وعجزهم في استخدام ألفاظ              

  . محددة المعاني، إضافة إلى عجزهم في التعبير عن األفكار بطالقة
عربيـة بحيـث ال يقـوى علـى     وتؤكد تقارير مشرفي اللغة العربية حقيقة ضعف معلم اللغة ال  

النهوض بتبعات رسالته  كما يرجى، بل إن عددا غير قليل من المعلمين حديثي التخرج تعوزهم القدرة                 
على الحديث بلغة عربية سليمة، وقد يلحنون فيما يكتبون، أو يتعثرون فـي أداء النـصوص وتـالوة                  

األدب والبالغة والنقد، ونعثر في كتابـة  القرآن، وكثيرا ما تند منهم أخطاء معيبة في النحو والصرف و          
( كثير منهم على أخطاء إمالئية فاحشة يفتـرض أنهـم تجاوزوهـا فـي صـدر حيـاتهم التعليميـة                 

   )5: 2000أحمد،
من خالل ما سبق يتضح أن تنمية التذوق األدبي تحتاج إلى أهداف واضحة محددة، ومحتـوى                   

ة تنمي الذوق األدبي، وال تنفر منه، مناسـب لميـول           يتم من خالله تحقيق هذه األهداف، مصاغ بطريق       
  .الطالب، وطريقة تدريس تتناسب مع هذا المحتوى، وتقويم مستمر

  : مهارات التذوق األدبي
يمكن القول إنه ليس لألدب بمعناه الخاص مقياس موضوعي، يقاس به مقدار ما به من جمـال،    

 ذاتـي كمقيـاس تـذوق       إذنحساسيته، فمقياسـه     تذوق من يدركه والى مقدار       إلى يرجع تقديره    وإنما
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 معظـم الخبـراء     أنالموسيقى أو التصوير، وإن كانت الدراسات التي أجريت في الفنون المختلفة تفيد             
وقد خرجت هذه األمور من دائـرة التنظيـر          .متفقون في تقديرهم للجميل من األدب وغيره من الفنون        

وضـع  : ( ومن خالل دراسته التي عنوانهـا رشدي طعيمة  ميدان الواقع الفعلي عندما حاول  إلىونزلت  
 يجعـل للتـذوق األدبـي ومظـاهره         أن) مقياس للتذوق األدبي عند طالب المرحلة الثانوية في الشعر        

. قدرة على تذوق نواحي الجمال المختلفة في الـشعر        الالمتعددة معايير موضوعية يمكن الحكم بها على        
 وتبعه  الته هذه أشكال السلوك التي تكشف عن التذوق األدبي،         في رس  ) 225: 1971(وقد أجمل طعيمة  

،  و    )225: 1996(، والحسون والخليفة  )233: 1993(شحاته:في هذا المجال العديد من التربويين مثل      
   ).91: 2005(،  والقطاوي)239: 1998( العلي

  :  وقد أعاد الباحث تصنيفها إلى قسمين

   تتعلق بالبيت الشعري تمهارا:  أ
  .القدرة على استخراج البيت الذي يتضمن الفكرة الرئيسية. 1
  .القدرة على اختيار أقرب األبيات معنى إلى بيت آخر. 2
  .القدرة على فهم المعاني التي يوحي بها الشاعر. 3
  .القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية، وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر. 4
  .صورة الشعرية ومدى نجاحها في رسم الشخصياتالقدرة على إدراك ال. 5

  .القدرة على إدراك مدى أهمية الكلمة في القصيدة. 6
  .القدرة على اختيار أصدق األبيات تعبيرا عن أحاسيس الشاعر. 7
  .القدرة على إدراك الغرض البالغي من الصور البيانية واألساليب. 8
  . فيهةاني الكامنالقدرة على فهم الرمز وتفسيره وإدراك المع. 9

  . القدرة على إدراك الثقافة في جمال البيت-.10
   تتعلق بالقصيدة كاملةتمهارا: ب 

  .تمثل القارئ الحركة النفسية في القصيدة. 11
  .القدرة على إدراك مدى ترابط األفكار وتوفر الوحدة العضوية. 2
  .القدرة على اختيار عنوان يعبر عن أحاسيس الشاعر. 3
  . للنص) غير المباشرة (  على إدراك المعاني التعبيرية القدرة. 4
  . القدرة على فهم درجة التواؤم بين التجربة الشعرية والصياغة الفنية. 5
  .القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر. 6
  .ألبيات لهالقدرة على تمثل الجو النفسي في القصيدة ومدى استثارة ا. 7
  .التمتع باكتشاف المفارقة والتفكير في دالالت الصور الشعرية. 8
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  .تحديد ما بين األفكار من تناقض وإدراك الغاية منه . 9
  . القدرة على إدراك أثر الكلمة في استثارة الجو النفسي المراد في القصيدة.10

  . تثيره القصيدة القدرة على إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي.11

  . القدرة على إدراك مصادر ثقافة الشاعر، ودورها في عمق معاني القصيدة.12
  .القدرة على استخرج الصفات التي يصف بها الشاعر نفسه أو غيره. 13
  .القدرة على تحديد القيم االجتماعية التي تشيع في القصيدة. 14
  .ية في القصيدةالقدرة على إدراك جمال التنسيق والصور البيان. 15
  .القدرة على اكتشاف التكرار وتقدير أهميته. 16
  .القدرة على اكتشاف العيب الموجود في األبيات. 17
  .الحساسية لوزن األبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي. 18
  .القدرة على إدراك أثر القافية في جمال البيت. 19
  .ر من خالل أبياتهالقدرة على تمثل االتجاهات النفسية للشاع. 20
  ).ظاهرة تراسل الحواس ( القدرة على إدراك مدى نجاح الشاعر في تبادل المحسوسات . 21
  .القدرة على إدراك العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص. 22

  دور المعلم في تنمية التذوق األدبي 
إلى تأكيد الحقيقـة التـي   إن أداء المعلم ينعكس على تالميذه، وهذا ما دعا بعض علماء التربية         

  .تقول بأن كفاءة المعلم في تدريسه تقاس وتحدد باآلثار التي يتركها في تالميذه
وقد أصبح من الضروري أن نتحدث عن اإلعداد الجيد للمعلم بشكل عام ولمعلم اللغة العربية بـشكل                 "

لـى تلقـين الطالـب    فالمعلم اليوم اختلف دوره عن معلم األمس، حيث لم يعد دوره مقتصرا ع            . خاص
المعلومات التي يقررها المنهاج التدريسي، ثم تقويم ذلك العمل باستخدام االختبارات المختلفة، فالبحوث             
الكثيرة والمتزايدة يوما بعد يوم، أوجدت نظرة مختلفة لدور المعلم، وهذا بالتـالي يعنـي أن الكفايـات                  

   ) 57: 2006يرات، نص". ( والقدرات المطلوبة من المعلم البد وأن تختلف
ويظهر دور المعلم جليا واضحا في تنمية التذوق األدبي لدى طالبه من خالل إيمانه بأن كـل                  
طالب لديه القدرة على التذوق األدبي، وأنه يمكن التدريب عليه منذ المرحلة االبتدائيـة، مـن خـالل                  

المفردات؛ ألن تقـدير أي نظـام    بين النصوص األدبية، أو بين العبارات أو  تاإلكثار من عقد الموازنا   
من الجمال أمر مستحيل حدوثه ما لم يتم تمرين القارئ على عقد موازنات بين ألوان منه في درجـات                   

  ).195 :1981خاطر، ) ( 274 :1978إبراهيم، ( منوعة من الجودة، وتقويم مداها في كل لون 
ناء قراءته للنص األدبي قـراءة جهريـة،   هذا باإلضافة إلى ضرورة توافر الحاسة األدبية عند المعلم أث       

  .فالمتعلم يتأثر بأداء المعلم، كما أن األداء الجيد عنصر مهم في تذوق النص األدبي
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ولكي ينمي المعلم التذوق األدبي لدى طالبه ينبغي أن يكون عالما بأسـرار التـذوق األدبـي                 
ية وخصائصها، وقـدرتها التعبيريـة،   وعناصره، وأن يتوافر لديه قدر ال بأس به من أسرار اللغة العرب  

وقيمة حروفها وألفاظها وأنماط تعبيراتها، ونسق عباراتها، بحيث يشعر المتعلم بالجمال الفني في العمل              
األدبي باإلضافة إلى ضرورة معرفته بأن الفكرة ال تعلم في إطار العمل األدبي إال من خـالل وحـدة                   

ها ذاتيا بسبب روعة الجو النفسي الذي لون الفكرة، وأدخلهـا         عضوية يدركها المتعلم، ويتم فهمها وتذوق     
  ).200-199 :1988شحاتة وآخرون، ( في عالم الفن األدبي 

وينبغي على المعلم لتنمية التذوق أن يكون عالما بعلم النحو، وأال يقف أمام ألفاظ هذا العلـم ال                  
ي أن يتخطـى هـذه المرحلـة إلـى     يتخطاها، بحيث يعرف فقط أن هذا فاعل وذاك مفعول، وإنما ينبغ  

مرحلة أعلى وهي البحث عما وراء هذه التراكيب النحوية، واألسرار الدافعة لتفـضيل هـذا التركيـب       
   ).240: 2003جاد، ( النحوي على ذاك 

وال يقف دور المعلم في تنمية التذوق األدبي عند حد العلم بالنحو، وإنما ينبغـي كمـا يقـول                   
لم المعاني، وأن يعدو الصحة اللغوية إلى الجودة الفنية، وفي النهايـة يحكـم              أن يشمل النحو ع   : مندور

الذوق فيما تحيط به المعرفة، وال تؤديه الصفة من إحساس بجمال لفظ في موضع خاص، أو مظنة إلى                  
   ). 338: 1984مندور،( قوة رابطة، أو أداة في جملة،أو بيت شعر دون غيرهما 

وافر لديه القدرة على التعليل النقدي؛ ألن التذوق األدبـي يحتـاج            كما ينبغي على المعلم أن تت     
حاجة ماسة إلى عملية التعليل النقدي المستند إلى أسس معرفية وفكرية قادرة على إصدار حكم نقـدي                 
وقادرة على تبيين أهم األسس الجمالية والفنية والفكرية العامة في النص األدبي، وكل هـذا ال يمكـن                  

  .ال من خالل االعتماد على عملية التحليل وسبر األغوار العميقة في النصالتوصل إليه إ
ويعد التحليل مهارة ضرورية للمعلم ؛ ألنه وسيلة مهمة في إفهام المتعلمين المغزى الكـامن، واإلدراك                
الواعي لما يقرؤونه، كما أنه يساعد على التفكير في مواقف الحياة، وتغيير مغزى العلوم واآلداب مـن                 

عارف وإبداعات تكشف وتتراكم، إلى أن تكون أدوات عمل للتفكير، وتنمية القدرات المقارنة والنقـد،               م
   ).3: 1998نافع، ( وتكريسا لما يتطلبه خطاب العصر من مقومات التناول الفكري 

  : ويمكن للمعلمين أن يتعهدوا في تالميذهم التذوق األدبي بوسائل ناجحة منها
  .ميذ مزود بنصيب من ملكة التذوق، وعلى المدرس تعهدها وتنميتهاأن يؤمنوا بأن كل تل -
أال يقف المعلمون عند معالجة النصوص عند الشرح اللفظي والمعنوي بل علـيهم أن يكـشفوا              -

 .عن نواحي الجمال والتعبير وأثره في النفس

 .أال يستأثر المعلمون بالعمل، بل عليهم أن يشركوا التالميذ معهم -

 .ام الفنية التي ينتهي إليها المعلم مع تالميذه أحكاما دقيقةأن تكون األحك -

أن يكثر المعلمون من عقد الموازنات بين النصوص األدبيـة أو بـين بعـض العبـارات أو                    -
 .المفردات
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 .اعتماد االستقراء في تحليل النصوص األدبية والكشف عن أسرار الجمال فيها -

  )  241: 1998العلي،. (ع من المرحلة االبتدائيةتدريب التالميذ على اإلحساس بالوزن واإليقا -
إن التدريب على تذوق النص األدبي تسبقه خطوات عملية البد منها وهي ممارسة الكالم الجيد               
وفهمه ويتضمن ذلك معرفة مفردات اللغة ومعانيها وتفسيرها، كما يتضمن معرفـة باألسـلوب الجيـد            

ذلك البد من تدريب التلميذ لغويا قبل الوصول إلـى مرحلـة            والمفاضلة بين أساليب الكُتّاب واألدباء؛ ل     
التذوق وذلك عن طريق تعويده على القراءة الجيدة، وقراءة النص األدبي أكثر من مـرة، واسـتيعاب                 
معناه العام في البداية ثم إدراك جوانب الجمال اللغوي والبالغي لكل جزء من أجزائه، ثـم بعـد ذلـك      

د النص األدبي من حيث ما يهدف إليـه الكاتـب أو األديـب أو الـشاعر،                 يدرك التلميذ مرامي وأبعا   
وباتصال التلميذ بأكثر من أديب أو شاعر يمكنه تناول نص كل واحـد بالتحليـل والنقـد بموضـوعية         
مجردة والمفاضلة بين النصوص ما لها وما عليها ما فيها من عيوب وما فيها من محاسـن وعناصـر                   

ولتجنب  العشوائية في األحكام نرى ضـرورة إيـراد   . حكام المسبقة العشوائيةقوة دونما اللجوء إلى األ 
نماذج نقدية لبعض كبار النقاد يتناولون فيها نصوصا أدبية بالتحليل والنقد ومن ثم التطبيق فـي ضـوء      

  .هذه النماذج
ة التي   فالتذوق األدبي مفتاح فهم النص، والتدريب على هذا التذوق من وظائف المعلم األساسي              

فهناك ألوان مختلفة وطرق شـتى لتـدريس األدب،         .تكون ضمن مهامه داخل حجرة الدراسة وخارجها      
وكل طريقة من طرائق التدريس تهدف أساسا إلى تنمية قدرات التالميـذ ومـواهبهم األدبيـة والفنيـة        

ى فهم نص   وميولهم بغية الوصول إلى جمال الفكرة والعرض، واألسلوب باستمرار وليس االقتصار عل           
فالغاية هي القدرة على التحليل والنقد والتركيب والتي تؤدي إلى الفهم الشامل عن طريـق               . دون اآلخر 

      ) 297: 1999إبراهيم، .  ( التذوق
 وال يمكن تحقيق ما سبق دون توافر معلم قادر على تنفيذ المحتوي بشكل يحقـق األهـداف، ممتلـك                   

  .للمعلومات والمهارات الكافية لذلك
ومن خالل اطالع الباحث على األبحاث والدراسات السابقة فقـد وجـد أن معظمهـا يتنـاول                    

 التذوق األدبي عند الطالب، وكيفية تنميتها، حيث اختار العديد من البـاحثين مجموعـة مـن                 تمهارا
  . الالزمة للطالب في هذه المرحلةت، ألنها المهاراتالمهارا

ث جميع مهارات التذوق األدبي من خـالل مجموعـة مـن            أما في هذه الدراسة فقد أخذ الباح      
 جميعها؛ كي يستطيع تـدريب طالبـه        تالنصوص الشعرية، ألن المعلم يفترض أن يمتلك هذه المهارا        

على امتالكها، وقد اختار الباحث المقطوعات الشعرية من عصور مختلفة كـي تالئـم جميـع األذواق        
 العصر المملوكي والثالثة من العـصر الحـديث، وأعـد           حيث األولى من العصر الجاهلي والثانية من      

مقياسا يتكون من مجموعة من األسئلة تصل إلى أربعة وخمسين سؤاال لقياس مستوى مهارات التـذوق        
  .األدبي لدي المعلمين
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وقد الحظ الباحث من خالل عمله في اإلشراف التربوي على معلمي اللغة العربيـة أن هنـاك                 
حيـث ال   .ق األدبي وأن هذا الضعف لدى المعلمين ينعكس بدوره على الطالب           التذو تضعفا في مهارا  

يهتم الكثير من المعلمين بتدريب طالبهم على تذوق النصوص األدبية وال يربون عندهم القـدرة علـى            
  ... .  اإلحساس بالجمال، والتمييز بين النصوص

 التـذوق   ت تبحث في مـستوى مهـارا      ولعل هذا األمر هو الذي دفع  الباحث لعمل هذه الدراسة، التي           
  .  األدبي لدي معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا، لعل هذه الدراسة تسهم في حل هذه المشكلة

  الثقافة اإلسالمية :ثالثا
  : تعريف الثقافة لغة واصطالحا

حـاذق فهـم،   : قفُحذقه، ورجل ثقف وث: ثقف الشيء ثقفا : ويقولون" ثقف  " هي من   : الثقافة في اللغة  
أي ذو فطنـة    : هو غالم ثقف  : ويقولون رجل ثقف لقف، إذا كان ضابطا لما يحويه، قائما به، ويقولون           

ثقفه أدركه ببصره، لحذق في النظر،      :" وذكاء، والمراد أنه ثابت المعرفة بما يحتاج إليه، وتقول العرب         
  )   19: 9ابن منظور،مجلد(".ثم أطلق على مجرد اإلدراك، وتحصيل الشخص للعلوم المختلفة 

العلوم والمعارف والفنون التي يطلب الحذق فيها، والفعـل         :" وعرفها مجمع اللغة العربية بأنها    
   )98: 1المعجم الوسيط، ج" ( حذقهما: صار حاذقا فطنا، وثقف العلم والصناعة: ثقف

: للداللة على معـان متعـددة     كان  " الثقافة" ونستنتج من هذا التعريف اللغوي أن استعمال العرب لكلمة          
منها الحذق، ومنها الفطنة والذكاء، ومنها سرعة التعلم والضبط،ومنها الظفر بالشيء، والتغلب عليـه،              
ومنها التقويم والتهذيب، وعليه فكل ما قد يؤدي إلى تهذيب الذهن وشحذه وتنميته يعد ثقافة، وكـل مـا              

  . تقي باألخالق ويسمو بها فهو ثقافة يؤدي إلى تهذيب السلوك فهو يعد ثقافة وكل ما ير
الثقافة عند إطالقها يراد بها في االستعمال األخذ من كل علم بطرف، وال يراد              :  الثقافة في االصطالح  

تعلم شيئا عن كل شيء لتكون مثقفا وتعلم كـل          : " بها التعمق في دراسة علم من العلوم، ولذلك يقولون        
   ). 537: 2001،  )1 (علوان " ( شيء عن شيء لتكون عالما

ومن خالل هذه المقولة يتضح لنا أن بينها وبين المعنى اللغوي للثقافة عالقـة قويـة، ألن اإلنـسان ال                
يكون  واسع االطالع ملما بمختلف العلوم إال إذا كان حاذقا جيد الفهم، والحذق وجـودة الفهـم همـا                    

  :بية، وقد ذكر العلماء تعريفات متعددة للثقافةالمرتكز األساسي الذي تدور عليه مادة ثقف في اللغة العر
إنها الرقـي فـي   :إذ يقول ) النظم والحضارة اإلسالمية    (  ما ذكره الدكتور أحمد شلبي في موسوعته         -

األفكار النظرية، وذلك يشمل الرقي في القانون والسياسة واإلحاطة بقضايا التـاريخ المهمـة والرقـي             
  ).538 :2001،  )1( علوان ( ال ذلك في االتجاهات النظرية كذلك في األخالق أو السلوك وأمث

، أن الثقافة تعني    1982 جاء في المؤتمر العالمي للسياسات الثقافية المنعقد بمدينة مكسيكو سيتي عام             -
مجموع السمات المركبة التي تميز بها مجتمع من المجتمعات، أو أية مجموعة اجتماعية، روحيا وماديا               
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ا، وهي ال تشمل الفنون واآلداب وحدها،ولكنها تشمل أيضا أسـاليب، وحقـوق البـشر               وفكريا وعاطفي 
   )190: 1990إبراهيم، (األساسية، وموازين القيم والتقاليد والمعتقدات 

" هي مجموعة التركة التي يرثها جيل عن جيل، من دين وتقاليد وعادات ونظم معيشية ولغة              "  وكذلك   -
   ) 117: 1992حسان، (
بأنها ذلك الكل المركب الذي يتألف من كل ما نفكـر فيـه، أو نقـوم     )   Robert(فها روبرت  ويعر-

   ).26: 1997الصاوي، .  (بعمله، أو نتملكه كأعضاء في مجتمع
بأنها إنتاج المجتمع بكل ما فيه من تنوع وتناقض وتغير وثبات وبكل ما هـو عليـه       "  ويعرفها غلوم    -

   ).   69: 1999غلوم، "( متحققة، ماضيا وحاضرا ومستقبالمن أفكار وتجارب متحققة وغير
مجموعة مكتسبة من الخصائص والصفات تحدد لإلنسان نوعا :" فيعرفها) 31:  2004الصاوي، (أما -

متميزا من السلوك يقوم على مجموعة من الخصائص والصفات تحدد لإلنسان نوعا متميزا من السلوك               
ل تتوفر لديه على مر العصور واألجيال نتيجة لتطور عضوي يتالءم           يقوم على مجموعة من القيم والمث     

مع بيئته، ونتيجة لتطور عقلي يكسبه من المهارات الذهنية واليدوية، ونتيجة لتطور وجـداني يحملـه                 
على االنفعال بما في الحياة من قبح أو جمال، ونتيجة لتطور نفسي يقوي شعوره بالقيم ويزيد من قدرته                  

ونتيجة لتطور اجتماعي يربطـه  .بين ما هو شر وما هو خير وما هو خطأ وما هو صواب           على التمييز   
  ".  بسواه من وحدات متفاوتة تتخذ شكل األسرة أو العائلة أو القبيلة أو الوطن

ذلك الكل المركب الذي يضم المعارف والمعتقدات والفنون        : " بأنها )61: 2001حسام الدين،   (ويعرفها  
ن والعرف وكل المقدسات والعادات األخرى التي يكتسبها اإلنسان كعضو في مجتمـع          واألخالق والقانو 

  . معين
مما سبق يتضح أن الثقافة تعني سبل الحياة التي طورها المجتمع، وهي تشمل أمـورا كثيـرة                     

تصنف على أسس مختلفة، من اجتماعيات وروحانيات وماديات وأفكار وعواطف وحقـوق ومـوازيين    
ات تتوارث من جيل إلى آخر ومن مرحلة إلى أخرى، كما يالحظ اختالف هذه التعريفـات                وقيم ومعتقد 

باختالف الخلفية التي ينطلق منها صاحب التعريف، فتعريف عالم االجتماع للثقافة يختلف عـن عـالم                
  .النفس أو االقتصاد أو السياسة، وباختالف المدارس أو االتجاهات الثقافية في العالم
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  افة اإلسالمية الثق
تتعدد التعريفات والمفاهيم للثقافة اإلسالمية حسب وجهة نظر البـاحثين وفلـسفاتهم وميـولهم، ومـن                

  :تعريفات الثقافة اإلسالمية
مجموعة المعارف والتصورات والعلوم النظرية التي تدور في فلك اإلسالم لتنبثق عنها فكرة شـاملة        - 

  .رد والمجتمع فتضفي عليها طابعا شخصيا معيناعن الكون والحياة والتي تؤثر في الف
   ) 17: 1983عبد العزيز،( 
إن الثقافة التي تفيد اإلنسان حقا هي التي تتصف قواعدها وأصولها بالثبات واألصالة، وهذه الميـزة               "-

   ) 13: 1989: بوزينه"( ال وجود لها إال في ثقافة اإلسالم الخالدة 
المعارف التي كانت العقيدة اإلسالمية سببا في بحثهـا كعلـم           : " أنهاب ) 1993:13( ويعرفها التميمي  -

  " التوحيد، والفقه، والتفسير، وعلوم القرآن، وعلوم الحديث، وعلوم العربية، ومصطلح الحديث
الشخصية اإلسالمية التي تقـوم علـى       : " فترى أن الثقافة اإلسالمية هي     ) 17: 1997(أما العمري  "-

ى تطبيق الشريعة واألخالق اإليمانية المستقاة من مصادر اإلسالم األساسية وهـي            عقيدة التوحيد، وعل  
  ."الكتاب والسنة

وكل ثقافة ال تنطلق من مفاهيم اإلسالم الثابتة القاطعة في القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة               
وصـفنا إياهـا بـصفة    الصحيحة ال يمكن وصفها بأنها ثقافة إسالمية ؛ ألن قولنا ثقافة إسالمية يعنـي    

اإلسالمية، وهذا يعني أننا انتقلنا بالثقافة من األرض إلى السماء لتصوغها، وتحدد مالمحهـا وتوضـح              
ثقافة علوية،وأخرى سـفلية ، تتنـزل   : أسسها، وتبين ركائزها، وتجلو خصائصها،وشتان ما بين ثقافتين    

   ) 32: 2004:صاويال. ( من عند رب العالمين ، وثقافة نبتت من الطين وفي الطين
والثقافة اإلسالمية في إطار مفهومها اللغوي السابق هي ال تخرج عن دائرته في قليـل أو فـي    
كثير، فإنها تهذيب للعقل والذهن وشحذه وتنميته حتى ينقاد صاحبه إلى اهللا على بصيرة من األمر وبينة                 

 يليقان يخالفته عن اهللا فـي       منه، وحتى يأخذ بطريق اإليمان واإلسالم على وعي صحيح وبصر كامل          
: الجنـدي .(أرضه، وحتى يأخذ بطريق تهذيب السلوك وتعديله بما يتسق مع شـرع اهللا المـوحى بـه                

1984 :50(   
ويتضح من خالل ما سبق أن الثقافة اإلسالمية تنطلق من اإلسالم، وترتكز على الوحي اإللهي               

  .    حيحةالمعصوم المتمثل في القرآن الكريم والسنة النبوية الص
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  مصادر الثقافة اإلسالمية 
  : تقوم الثقافة اإلسالمية على مجموعة من العناصر واألسس وتتمثل هذه المصادر فيما يلي

  : القرآن الكريم-1
القرآن الكريم هو المصدر األول لإلسالم والتشريع، وهو المصدر األول للثقافـة اإلسـالمية،                 

ظمه، وقواعده في حياة الناس، في المعامالت والعبادات، واألخالق         وهو جامع لكل توجيهات اإلسالم ون     
وقد تعددت العلوم القرآنية التـي جـاءت ووجـدت        . والتشريع، وبهذا فهو يشكل طريقة حياة المسلمين      

لخدمة النص القرآني، ولذلك فإن علوم القرآن كلها تعتبر من مقوماتها، كاإلعجاز القرآنـي والتفـسير                
   ) 547: 2001، )1( علوان .  (نزول، وما يتكشف من وجوه اإلعجاز المختلفةومعرفة أسباب ال

وبذلك يتضح لنا أهمية القرآن الكريم كمصدر للثقافة اإلسالمية، ألنه المرجع األساسـي لكـل أحكـام                 
  .الشريعة اإلسالمية التي يراعيها المسلم في سلوكه وتعامله في هذه الحياة مع كل ما يحيط به

  :لنبويةالسنة ا -2
 تأتي السنة النبوية في المقام الثاني في التشريع بعد القرآن الكريم، وهي ما صدر عـن النبـي            

عليه –صلى اهللا عليه وسلم باعتباره نبيا ومبلغا عن اهللا، ومن أمثلة ذلك ما تناقلته كتب السنة من أقواله                   
دها،وقد جاءت السنة النبوية إما مؤكدة       وأفعاله التي كان يقصد بها توجيه األمة وإرشا        -الصالة والسالم 

ومن السنة ما جاء مبينا ومفـسرا لمـا ورد   . ألحكام وردت في القرآن الكريم، أو مفصلة للقرآن الكريم  
في القرآن الكريم، ومن السنة ما هو مقيد لمطلق الكتاب أو مخصص لعامه، كما جاءت السنة بأحكـام                  

   ) 89: 2002وآخرون، السيد .( جديدة لم ترد في القرآن الكريم
وبذلك يتضح أن السنة المطهرة تعتبر رافدا مهما من روافد الثقافة اإلسالمية،وذلك من خـالل أقوالـه                  
صلى اهللا عليه وسلم وأفعاله التي تعتبر مصدرا تشريعيا يفزع إليه المسلمون عندما يفتقدون الحكم فـي                 

  .    القرآن الكريم
   السيرة النبوية -3

 تعتبر مـصدرا ثالثـا للثقافـة       - صلى اهللا عليه وسلم    –بوية أو تاريخ حياة الرسول      والسيرة الن 
اإلسالمية، خاصة وأنها وصلت إلينا عن أصح الطرق وأقواها ثبوتا األمر الذي ال يدع مجاال ألحـد أن    

  .يشك في وقائعها وأحداثها ومجرياتها
نسانية في اإلنسان فهو الـصادق األمـين،    شاملة لكل النواحي اإل- صلى اهللا عليه وسلم–وسيرة النبي   

أصحابي كالنجوم بأيهم اقتـديتم     : "والقائد والعادل، الذي اهتدى واقتدى به صحابته فكانوا كما قال فيهم          
فسيرة هذه سماتها بمـا احتوتـه مـن         " صالح هندي .فهو القدوة الصالحة الحسنة وكما يقول د      " اهتديتم

مربية صنعها الرسول صلى اهللا عليه وسلم جديرة أن تكـون           مواقف عظيمة، وأحداث خالدة وذكريات      
وردا تاريخيا للثقافة اإلسالمية يعطيها الحفز والقوة لالنطالق على طريق الذين قضوا في سبيل الحـق                
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ونصرته مع أصحابه المجاهدين الذين يشكلون بعد رسول اهللا نماذج  مضيئة للمسلمين في اعتـزازهم                
   )18: 1982هندي،". (جهادهم في سبيل نصرتهباإلسالم والتزامهم به و

   اللغة العربية  -4
هي المصدر الرابع من مصادر الشريعة اإلسالمية، وهي اللغة التي نزل بها القـرآن الكـريم                

  "ِقلُون ِإنَّا َأنزلْنَاه قُرآناً عرِبياً لَّعلَّكُم تَع" ليتحدى القوم الذين وصلت البالغة عندهم إلى ذروتها فأعجزهم،
ولما كانت لغة القرآن الكريم العربية، فإنه لم يفهم معانيه وأحكامه إال من فهم العربيـة،                ).2: يوسف ( 

ولهذا كان من الواجب على كل مسلم أن يتعلم العربية ويتقنها حتى يستطيع فهم كتاب اهللا، ولهذا نـرى                   
خلوها باللغة العربية فـدخل الـدين إلـى        أن المسلمين أصروا على أن يكون تفهم اإلسالم لألمم التي د          

القلوب والعربية إلى األلسن في آن واحد، ولهذا كانت اللغة العربية مصدرا أصيال من مصادر الثقافـة                 
  . اإلسالمية

  
   التراث اإلسالمي -5 

المقصود بالتراث هو ما خلفه السلف من المسلمين من عادات وتقاليد وأعراف وقيم واتجاهات              
صلى اهللا عليـه    –اهيم وسلوك في كل عصر من العصور اإلسالمية بدءاً من عصر الرسول           وأفكار ومف 

   )18: 1982هندي،( وما تبعه من عصور وإلى يومنا هذا وحتى يرث اهللا األرض ومن عليها-وسلم
 وإذا تتبعنا هذه العصور وجدنا أنها عصور ثرية وغنية الشتمالها على منجزات علمية وفكرية أسهمت               

 جبارة في تشكيل تاريخ األمة اإلسالمية مما جعلها تمتلك تراثـا إسـالميا يـستحق أن يكـون        مساهمة
  .مصدرا يعتمد عليه، ومقوما أصيال من مقومات الثقافة اإلسالمية

ومما يقوى مكانة الثقافة اإلسالمية هو ارتكازها إلى تراث شامل، وإن هذا التراث مستمد مـن عقيـدة                  
الذي يقوي مكانة الثقافة اإلسالمية؛ ألنها غير مقطوعة الجذور، بـل تـرتبط        مرتبطة بالسماء وهذا هو     

  .ارتباطا قويا بتاريخ وتراث له جذور، فلها من ماضيها ما يدعن حاضرها ويرسم مستقبلها
   )  550: 2001 ):1( علوان( 

  خصائص الثقافة اإلسالمية 
الثقافـات األخـرى؛ ألن أهـم       تتميز الثقافة اإلسالمية بسمات خاصة تميزها عن غيرها مـن           

مصادر هذه الثقافة الوحي، فالعقيدة اإلسالمية والتصورات الكلية عن الكون واإلنسان والحياة ومقومات             
األمة اإلسالمية تشكل صلب الثقافة اإلسالمية، واإلسالم هو الذي أنشأ عقائد المـسلمين وتـصوراتهم               

ـ  للحياة واألخالق والقيم، وأقام الضوابط التي تع     ةصم الفكر من االنحراف، فالثقافة اإلسـالمية كالزيتون
  :  ،ومن أبرز خصائصها )35: النور"( زيتونة ال شرقية وال غربية "التي وصفها اهللا في كتابه 

 فهي تعتمد على الكتاب والسنة، وهذان المصدران ينطلقان من الوحي المنزل من الـسماء     :الربانية -1
فكل ما فيها من عند اهللا عـز وجـل،           )3٬4: النجم" ( ال وحي يوحى    وما ينطق عن الهوى إن هو إ      " 
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أن الثقافة اإلسالمية التي تنبع من كتاب اهللا والتي تحقق حاجات اإلنسان، والتـي يطمـئن     " ومن البدهي 
إليها اإلنسان ويثق في صحتها تنشئ أرقى ثقافة عرفتها البشرية، وتقدم أشمل منهج للحياة، وهـي فـي     

 تختلف اختالفا شاسعا عن الثقافة الغربية التي تستمد مـصادرها مـن الفكـر الفلـسفي                 هذه الخاصية 
   ).20: 1997:العمري" ( اليوناني، والقانون الروماني من النصرانية المحرفة أو الفلسفة الوضعية

واإلسالم منهج حياة بـشرية واقعيـة بكـل          كأساس، فهي ثقافة تنتسب لإلسالم   : الشمول والتوازن -2
اتها،منهج يشمل التصور االعتقادي، كما يحدد غاية الوجود اإلنساني ويشمل النظم الواقعية التـي              مقوم

والثقافة اإلسالمية تستوعب جوانـب الكـون والـنفس         . تنبثق من ذلك التصور االعتقادي وتستند إليه        
ا هـذه الخاصـية     بتوازن وتناسق بين المادة والروح، والفرد والمجتمع، والحياة واآلخرة، وقد هيأت له           

   ).125 :2002السيد وآخرون،( القدرة على الصمود أمام التحديات عبر تاريخها الطويل 
 وهذه الخاصية تمنح العقل والقلب الراحة والطمأنينة وتصله اتصاال مباشرا باهللا عـز وجـل،               

مسلم،وتعـصم   الرقابة الذاتية الحية للـضمير الحـي ال        -عز وجل -كما تتولد لدى العبد في رقابة اهللا        
       .   اإلنسان من اللجوء لغير اهللا

نـتُم خَيـر ُأمـٍة    كُ : " يقول تعـالى   ،فاإلسالم يأمر أتباعه بالسعي في األرض وإعمارها      :  اإليجابية -3
،وتنعكس  )110ن، آية آل عمرا  "( ُأخِْرجتْ ِللنَّاِس تَْأمرون ِبالْمعروِف وتَنْهون عِن الْمنكَِر وتُْؤِمنُون ِباللّهِ        

سمة االيجابية التي تتسم الثقافة اإلسالمية على سلوك المسلم،حتى ال يصبح إنـسانا سـلبيا يحـسن إن                  
  .أحسن الناس ويسيء إن أساءوا، بل يعمل في محيط رسالته بمبادئه وقيمه السامية

خالق هي الضابط الرئيـسي      تتميز الثقافة اإلسالمية بالصبغة األخالقية الطاهرة، ألن األ        : األخالقية -4
  "وِإنَّك لَعلى خُلٍُق عِظيٍم"  فقال- صلى اهللا عليه وسلم–لحياة األفراد واألمة، وقد وصف اهللا نبيه محمدا 

   .ألن الخلق هو الضابط لكل تصرفات اإلنسان فكرا وعمال وقوال ) 4القلم، آية ( 
بين أبناء البشر دون اعتبار لعرق أو لون وعشيرة         الثقافة اإلسالمية عالمية، ألنها تساوي      :  العالمية -5

أو جاه أو نسب، وال تستند إلى المصالح الشخصية وال األنانيات البغيضة فاإلسالم ال يزن األمـور إال                  
بميزان العدل الذي ال يحابي أحد على حساب أحد فالناس سواسية كأسنان المشط وال فضل لعربي على                 

  )545: 2001، )1( علوان(اط العقيدة هو الميزان والمعيارأعجمي إال بالتقوى، ولذلك رب

ألنها تعمل على بث روح التميز والتفرد        ذات روح مميزة لألمة    فالثقافة اإلسالمية :  التفرد والتميز  -6
لألمة في القول والعمل والسلوك، وهذا يبعدها عن التشبه باألمم األخرى ألنها تخالفها اتجاها وعقيـدة                 

   .وخلقا
الثقافة اإلسالمية مناسبة لإلنسان من حيث هو إنسان، فاإلنسان فيـه القـوة              حيث جاءت : واقعية ال -7

وتثني على استقامته إذا اسـتقام       إلى مدارج الكمال   والضعف، وهو بحاجة إلى الشريعة التي ترتقي به         
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وتبصره بخطئه حين يخطئ، وتفتح له باب التوبة إذا عصى، وتشرع لـه الـرخص  حـين المـرض       
      . والضعف

وبهذه الخصائص استطاعت الثقافة اإلسالمية أن توجه اإلنسان والمجتمع الوجهـة الـصحيحة             
الخيرة إذ أنها تعمل على تنمية االستعدادات الفطرية والمواهب التي ترتبط بالعقيدة وتنبثق منها، وتعمل               

  .على ما فيه خير وسعادة البشرية واإلنسانية جمعاء

  سالمية باللغة العربية عالقة الثقافة اإل
العالقة بين اللغة العربية والثقافة اإلسالمية عالقة تبادلية، إذ ال ينتشر أحدهما إال في ازدهـار                
اآلخر، ومن الثابت أن انتشار اإلسالم رهين انتشار العربية، فال معنى للثقافة بعيدا عن اللغـة، ولـذلك       

  :رتباط بين اللغة والثقافة يتضح من خالل النقاط التاليةويرى علوان  أن اال. تعتبر اللغة أساس الثقافة
 اللغة هي مولد الثقافة ألن اإلنسان وهو يتكلم ويكتب بلغته يستمد منها ثقافته التي تترسخ وتتأصل في                  -

  .نفسه وتنعكس على شخصيته وسلوكه
  .   إلى جيل اللغة العربية هي الموصل الرئيسي للثقافة، وتنتقل المعرفة عن طريقها من جيل-
 اللغة العربية وعاء الثقافة العربية اإلسالمية ووسيلة من وسائل إثرائها، وهي وإن كانت جزءا مـن                 -

الثقافة إال أنها في ذات الوقت أداة التعبير عنها، وتسجيلها وحفظها ونقاها وتطويرها وهي المرآة التـي                 
د وقيم ومثل ومبادئ وأخـالق ومعـامالت،        تعكس حياة أصحابها االجتماعية والثقافية من عقائد وتقالي       

  .ولذلك نعود فنقول وإن كانت اللغة جزءا من ثقافة المجتمع إال أنها في ذات الوقت هي ثقافة المجتمع
   ).295 :2001، )2( علوان" ( إذا دب خلل في اللغة دب خلل أكبر في الثقافة : " ولذلك قيل

  .مجاالت الحياة وتوحيد ثقافة األمة في ماضيها وحاضرها اللغة هي أداة توحيد ثقافة األمة في جميع -
 اللغة هي حيلة األمة بل هي الوطن واألمة والشخصية، وهي بداية األمـم ونهايتهـا ولقـد جهلهـا                    -

كونفوشيوس البداية من خمسة قرون قبل الميالد عندما سئل عما يصنع لو استنجد بـه قـوم سـادتهم                   
   ). 295 :2001، )2( علوان( من النظام على لغتهم أبدأ بإدخال شيء : " الفوضى فقال

إن دور اللغة في المجتمع لم يقتصر على اعتبارها أداة لالتصال بين أفراده فقـط، بـل إنهـا                   
أصبحت تمثل جزءا أو عنصرا هاما من عناصر الثقافة وأن فهمها فهما جيدا يتوقف على فهـم أنمـاط     

قة الواضحة بين اللغة والمحتوى الثقافي ال يعني شيئا أكثر من           الثقافة السائدة في المجتمع، فدراسة العال     
أن اللغة لها أساس ثقافي، وأنه ال يمكن بالتالي تحديد مفردات اللغة ودالالتها تحديدا دقيقا إال بمعرفـة                  

   ).72  :2001حسام الدين،( البنية الثقافية لهذه المفردات أو لهؤالء الناطقين بها 
طر الميادين في حياة الناس، ومصدر خطورته أنه أقـدر األدوات علـى             وميدان األدب من أخ   

تطوير الرأي العام، وعلى صوغ الجيل الجديد وتشكيله فيما يراد له من صور، وذلك لتغلغله في حيـاة               
الناس وتسلله إلى أعماق نفوسهم عن طريق الصحافة، والقـصة، والمـسرح، واإلذاعـة المـسموعة                

  .والمرئية وكتب األطفال
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وقد بدأت الدعوة إلى تقليد األدب الغربي عقب الغزو الثقافي الغربي لألمة اإلسالمية، والخطر                
الداهم في هذه الدعوة، هو في تنشئة جيل جديد من أبناء العرب، غير قادر على تذوق أسـاليب البيـان      

جميلـة، فـإذا نفـر    العربي األصيلة، فضال عن عدم القدرة على التعبير بمثل هذه األساليب الرصينة ال     
الشباب من شعر المتنبي وأبي تمام، بل من أسلوب القرآن وانصرف عنه، وعجز عن فهمـه وتذوقـه،    

 وقد انقطعت صـلة أجيالهـا الحاليـة    –فإن تراث األمة العربية الثقافي قد حكم عليه بالموت، وتصبح           
: 1982حـسين، .( قارعة الوجودسلسة االنقياد إلى حيث يراد بها أن تبقى همال على         -والمقبلة بماضيها 

274 (   
:" والعالقة بين الثقافة اإلسالمية وجزالة البيان ومتانة التعبير عالقة متينة، يقول عبداهللا النـديم                   

في اإلنشاء سبب واحد، هو حفظ األزهريين للقرآن الكـريم       وكان لتقدم أهل األزهر على أهل المدارس      

   )                 41: 1998عمارة،(. أحدهم محشو بمادة البالغة وقاموس الفصاحةوإلمامهم بالثقافة اإلسالمية، فذهن
ويؤكد طعيمة أن العالقة بين اللغة والثقافة عالقة جدية يصعب معها الفصل بين ثقافـة شـعب             

ولغته، وحسبك أن تعرف لغة شعب ما حتى تعرف خصائص ثقافته، أو أن تعرف ثقافة مجتمع حتـى                  
إنه ال سبيل إلى تمييز أمة عن غيرهـا إال    " ته، وعلى حد تعبير جمال الدين األفغاني      تتوقع خصائص لغ  

واللغة والثقافة وجهان لعملة واحدة، فحسبك أن تتعلم لغة قوم حتى تنفتح علـى ثقـافتهم، أو أن                  ".بلغتها
  ) 8: 1998طعيمة، . ( تقرأ عن ثقافة قوم حتى تتشوق لتعلم لغتهم

  

  ية للثقافة اإلسالمية  حاجة معلم اللغة العرب
تهتم األمم بلغتها األم اهتماما كبيرا؛ ألن اللغة في أية أمة من هذه األمم تؤدي وظائف متعـددة                 
ومهمة لألفراد والجماعات على حد سواء، وقد حظي معلم اللغة األم في هذه األمم بقـسط وافـر مـن      

  .رامج إعدادهالعناية حيث بذلت األمم جهودا متتالية لرفع قدراته وتطوير ب
وقد اعتنى العرب بلغتهم ونشرها في أرجاء البالد التي فتحوها؛ من أجل تعليم القرآن الكـريم                
وفهم التشريعات اإلسالمية إال أن هذه اللغة أصابها الضعف بسبب عدة عوامل، من أهمها االسـتعمار                

 اللغـة العربيـة لغـة    األوروبي الذي سيطر على معظم أرجاء الوطن العربي، وأسهم في القضاء على   
  .القرآن الكريم

وبعد تخلص البالد العربية من االستعمار األوروبي اهتمت الدول العربية بلغتها األم وعملـت              
 جهودا متتالية، تمثلت في عقـد       - من أجل ذلك   –على تطوير تعليمها وتحسين أساليبه ووسائله وبذلت        

  . اللغة العربية ومشكالتها في الوطن العربيالندوات والمؤتمرات وحلقات النقاش التي تدرس أوضاع
 باعتبـاره  -وبما أن المعلم هو حجر الزاوية في صرح العملية التعليمية، فإن معلم اللغة العربية     

 قد حظي بمزيد من االهتمام ألنه يعلّم اللغة التي بها يتم تعلـيم              -الركيزة األساسية في الميدان التعليمي    
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ن أجل تطوير قدراته ورفع كفاءاته العلمية والمهنية اهتمت الدول العربيـة       المواد الدراسية األخرى، وم   
بفتح مؤسسات متخصصة إلعداده، ثم اتبعت ذلك بدراسة برامج إعداده وتطويرها وتحسينها بما يواكب              

  .متطلبات العصر ويساير االتجاهات المعاصرة في مجال إعداد المعلمين
مصر نداءات كثيرة لالهتمـام بإعـداد المعلـم نتيجـة           وقد ظهرت في األقطار العربية ومنها       

غير المعقول أن يكون اإلعداد األكاديمي للطالب المعلـم خـالل           " القصور الواضح في مستواهم فمن      
دراسته ناقصا ونتوقع منه أن يكون من المعلمين البارزين في مادة تخصصه، ومن غير المعقول أيضا                

مل ونفترض أنه سيأخذ بكل جديد ونافع من النظريـات التربويـة،   أن يكون اإلعداد التربوي له غير كا   
إن كل شخص باستطاعته أن يـتعلم، ولكـن لـيس       ".وأنه سيسعى سعيا جادا لتطبيق القواعد التربوية        

باستطاعته أن يصبح معلما، لذا فإن قدرة المعلم تسبق في قائمة األوليات قدرات متعلميه، لذا يتوجـب                 
لديه نزعة التعليم ذاتيا، ويسعى دائما  ألن ينمي قدراته ومعارفه بما يـسهم فـي                على المعلم أن ينمي     

  .تدعيم قدرته على أداء واجبه نحو طالبه على أكمل وجه
كما يتوجب على معلم اللغة العربية النهل من الثقافة العربية واإلسالمية، وتوعية الطالب بمـا يخطـط         

األدغم ضرورة أن يتـضمن برنـامج       . ه األمور،  ويرد د    للعرب والمسلمين، وكيفية التصدي لمثل هذ     
إعداد معلمي اللغة العربية جانبا ثقافيا؛ ليمكنهم من اإللمام بقاعد ثقافية عريضة، يطلع من خاللها علـى      
عناصر الحضارة والثقافة السائدة، وأهم المشكالت التي يعاني منهـا المجتمـع العربـي واإلسـالمي                

  : تتركز جوانب اإلعداد علىوالعالمي، وبذلك يجب أن 
  ما يربطه بتراث العرب والمسلمين  -
 .ما يصبه بعناصر الحضارة والثقافة السائدة -

     )  52: 2004األدغم،.(ما يصل المعلم بالجديد من الدراسات في تدريس فنون اللغة وفروعها -
علـم اللغـة   أن على معلم اللغة العربية البدء باألهم في تكـوين م   ) 24: 2004(ويرى حمدان   

العربية وصقل شخصيته، إلى جانب ذكائه الفطري واستعداده النفسي، وهو الثقافة، التي لحمتها وسداها              
القراءة وكثرة المطالعة والسيما في تخصصه بفروعه المتعددة، ومن واجبات معلم اللغـة العربيـة أن                

 تالوته، فالقرآن هو زينة معلـم       يكون عارفا بالقرآن الكريم وعلومه، ملما بكتب تفسيره ضابطا ألحكام         
اللغة العربية، وأهم ما يصقل شخصيته اللغوية، وعلى معلم العربية أن يجتهد في أن يتقن تالوة القرآن                 
الكريم وتجويده بأحكامه المتواترة عن الرسول صلى اهللا عليه وسلم، وكفاك بها مقومة لأللسنة، مهذبـة            

مها وحديثها، فإنها تشتمل على فوائد جمة، وأكثـر مـسائلها           وعليه النظر في كتب التفسير قدي     .للنفوس
تدور في فلك اللغة أو تبنى عليها، وأضعف اإليمان أن يقتني كتابا واحدا في إعراب القـرآن الكـريم،                   
وعليه أن يهتم بكتب الحديث وشروحها، وخاصة الكتب الستة، وأال يألو جهدا في حفـظ مـا يـستطيع          

  .  ملما بالسنة النبويةمنها، ومن المفيد أن يكون
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أن من عرف مواقع البالغة وأسرار الفصاحة المودعـة فـي تـأليف     ) 61: 1973(ويؤكد ابن األثير    
القرآن اتخذه بحرا يستخرج منه الدرر والجواهر، ويودعها مطاوي كالمه، وكفى بالقرآن الكريم وحـده   

  . آلة وأداة في استعمال أفانين الكالم
 هو العامل الرئيسي في نجاح العملية التعليمية ومهما توصلنا إلى منـاهج  وال شك في أن المعلم     

فلن تنجح العملية التعليمية إال إذا توافر المعلم القادر على تطبيـق  ..  تدريس فاعلةتجيدة أو استراتيجيا  
  . وتنفيذ كل هذه النظريات

رأ الماضـي وخبـره،   ومعلم اللغة العربية في هذه الحالة حلقة وصل بين الماضي والحاضر، ق     
وفهم الحاضر وامتصه، وأعمل عقله بين هذين، فأفرز خبرة مبتكرة، وتوجيها مقبوال، وهو بحكم ما له                
من ثقافة الماضي األصيلة والتي تمثل جانب الحياة يصبح معيارا صادقا الستبعاد ما يمكـن اسـتبعاده،        

أصبح من المتعذر علـى التلميـذ فـي       وقبول ما يمكن قبوله، خاصة بعد أن التبس الدخيل باألصيل، و          
   ) 28: 1996عطا، .( المرحلة األساسية الفصل بين هذين النوعين من الثقافة

      والمتفق عليه بين النقاد واألدباء  أن مصاحبة اآلثار األدبية أجدى نفعا من معرفة قوانين الجـودة           
لنقد األدبي الحديث، إذ أصبح من مبادئه       والرداءة في تكوين ملكة الذوق األدبي، وهو أمر مسلم به في ا           

. العامة أن كل لغة من اللغات لها خواص تتميز بها في طرق األداء، وتنوع الصور، وتـالؤم األلفـاظ          
وهذه الخواص ال تدرك إال بالذوق، والذوق يكتسب بمخالطة الصفوة مـن رجـال األدب، ومطالعـة                 

يعرف القارئ المتذوق كيف تؤدى المعاني الدقيقة، وكيـف  الروائع األدبية من آثار األدباء؛ إذ إنه بذلك         
تستخدم األلفاظ فتسري فيها الحياة، وذلك بعد طول الممارسة واالعتياد وإدمان القـراءة فـي عيـون                 

   )55: 1996أبو كريشة،.( األدب
كما أن طول المدارسة واالطالع على النصوص العربية السليمة يورث صاحبه القـدرة علـى            

ين النصوص السليمة وتوجيه النقد لتلك النصوص، والقرآن الكريم قمة في البالغة والبيان وقد              التمييز ب 
تحدى اهللا به العرب وهم أهل الفصاحة والبالغة، و الحديث الشريف كالم سيد الخلق الـذي ال ينطـق                 

تب الـسيرة     جوامع الكلم وك    -عليه الصالة والسالم  -عن الهوى ويتميز بالبالغة والفصاحة، فقد أوتي        
  .النبوية والتراجم والتاريخ اإلسالمي كلها تتميز بحرصها على اللغة السليمة والبيان

لذا فقد جاءت هذه الدراسة للوقوف على مستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية، وعالقتهـا                
  . بمستوى التذوق األدبي لديهم
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة
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  الفصل الثالث
  الدراسات السابقة

  
لتـي  اطالع الباحث على األدب التربوي فقد استطاع جمع بعض الدراسات السابقة ا           من خالل   

لها عالقة بموضوع دراسته، وقد اختار الباحث البعد الزمني لترتيب الدراسات السابقة بحيـث تكـون                
متسلسلة من القديم إلى الحديث، ثم قام الباحث بتصنيف هذه الدراسات حسب الموضوع الـذي تناولـه                 

  : إلى ثالثة محاور على النحو التالي 
  . التذوق األدبيحولدراسات / المحور األول 
  .دراسات حول الثقافة اإلسالمية/ المحور الثاني 
  .اللغة العربية والثقافة اإلسالمية فروع دراسات حول العالقة بين / المحور الثالث 

  

  دراسات حول التذوق األدبي/ المحور األول 
  :) 1971(دراسة طعيمة  -1 

وانطلـق  ) " فن الشعر (وضع مقياس للتذوق األدبي عند طالب المرحلة الثانوية         " عنوان  وهي ب 
 كمـا   ،البحث من كيفية وضع مقياس للتذوق األدبي ليساعد القائمين على توجيه المنـاهج وتطويرهـا              

 وقد قام بتطبيق المقياس علـى عينـة مـن    ،ويوفر لالمتحانات مقياساً موضوعياً  لقياس التذوق األدبي  
 الثانوية من ثالث مناطق من الوجـه   الطالب لم يحددها الباحث وهذه العينة تحتوي على طلبة وطالبات         

 وقد استغرق تطبيق التجربة أسبوعين ثم قـام  ،البحري والقبلي من ذوي المستويات االقتصادية المختلفة  
 حيـث  ،الباحث باستخراج النتائج وتحليلها إحصائياً وقد اعتمد الباحث في دراسته على المنهج التجريبي    

 الذوق األدبي لدى التالميذ مستعيناً في ذلـك بنتـائج بعـض          قام بتحديد أنماط السلوك التي تكشف عن      
 ثم قام بتصميم المواقف التي تـستثير هـذه األنمـاط مـن              ،الدراسات النفسية التي أجريت في أوروبا     

 وتمثـل تعـابير   ، ومن ثم صياغتها في شكل استفتاء مكون من مفردات تعبر عن تلك المواقف   ،السلوك
 ثم قام بعرض استفتاء على مجموعة مـن         ،تذوق األدبي لدى التالميذ   يمكن في ضوئها قياس مستوى ال     

 وبعد تعديل االستفتاء حسب توجيهـات هـؤالء الخبـراء           ،ناقداً وخبيراً ) 29(النقاد والخبراء وعددهم    
فرداً من تالميـذ المرحلـة   ) 579(والنقاد قام الباحث بتجربته عل  جزء من عينة الدراسة التي تكونت      

وبعد تجريـب   .  الفيوم ، المنوفية ،االختيار عليهم في ثالث محافظات في مصر هي القاهرة        الثانوية وقع   
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 للتحقق من مدى كفاءته وفاعليته لقياس التـذوق األدبـي لـدى             ،المقياس تم تطبيقه على عينة الدراسة     
  .تالميذ المرحلة الثانوية

 ،لذي يتضمن الفكرة الرئيسية   القدرة على استخراج البيت ا    :  وكانت النتائج لهذه الدراسة كاآلتي    
 ،وإدراك ما في األبيات من وحدة عضوية والقدرة على اختيار العنوان المعبر عن أحاسـيس الـشاعر                

وإدراك أهمية الكلمة التعبيرية في القصيدة وإدراك التناسق بين الكلمة والجـو النفـسي الـذي تثيـره                  
ية يستطيعون إصدار بعض األحكام العقلية على       طالب المرحلة الثانو  كما دلت النتائج على أن      . القصيدة

وجود ارتباط وثيق قوي بين الجانـب الوجـداني         وبينت  . الشعر وال يتذوقونه بالمفهوم الحقيقي للتذوق     
وجود ارتبـاط عـال     كما أكدت على    .  بينما يضعف هذا االرتباط في الجانب العقلي       ،والجانب الجمالي 

ع بين قدرتهم على التأثير بالعمل الفني واالستماع بـه وجـدانياً          عند الطالب ذوي التذوق األدبي المرتف     
  .وبين قدرتهم على نقده وتحليله وبيان مواطن الجمال فيه

 مطالبة المعلمين بالعناية بالجوانب الوجدانية والجماليـة        ،ومن التوصيات التي انتهت إليها هذه الدراسة      
 وطـالبهم   ،واالهتمام بالتمهيد والقراءة النموذجية    ، وعقد مقارنات بين النص وغيره     ،في تدريس الشعر  

 واالبتعاد عن تناول النص بيتـاً بيتـاً ؛ ألن       ،بالتناول الجيد للنص بحيث يقوم عل أساس الطريقة الكلية        
 ومطالبة المعلمين   ، وضرورة شيوع روح الوئام بين الطلبة والمدرسين       ،ذلك ييسر على الطالب تذوقهم    

  .بالتعرف على المشكالت
  :)1985(دراسة إبراهيم  -2

 وقد هدفت هذه الدراسـة  "تعليم األساسيالبرنامج مقترح لتنمية التذوق األدبي في "بعنوان  وهي  
  .إلى اقتراح برنامج يمكن به تنمية التذوق األدبي لدى التالميذ في مرحلة التعليم األساسي

  ة لتطبيق البرنامج بالمقترح عليها وقد كانت عينة الدراسة مكونة من ثالثة صفوف في المرحلة األساسي
وكانت أداة الدراسة مكونة من برنامج صممه وبناه الباحث لتنمية مهارات التذوق األدبي  لدى تالميـذ                 

وقد طبق الباحث اختباراً قبلياً  على الدراسة قبل تدريس البرنامج المقترح ثـم              . مرحلة التعليم األساسي  
نتهاء  من تدريس  ذلك البرنامج وتحليل النتائج التي تـم الحـصول               تطبيق نفس االختبار بعد اال      أعاد
إثبـات فاعليـة برنامجـه    : ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث من خالل دراسته ما يلي           . عليها

االختبارات الموضوعية هـي أفـضل أداة       وأن  .المقترح في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى التالميذ       
والتعبيـرات  ، ذوق األدبي بمستوياتها المتعددة بدالً من قياس الحفـظ واالسـتظهار            لقياس مهارات الت  
أسلوب المقارنة هو أفضل األساليب لتنمية مهارات التذوق األدبي         كما دلت على أن     . التقليدية المحفوظة 

  .لدى التالميذ
  :)1985(راسة عجيز  د-3

وقد هدفت  ."لدى طالب المرحلة الثانوية      تمنية التذوق األدبي     يدراسة تجريبية ف  " وهي بعنوان   
الدراسة إلى تحديد أنجح الطرق التي يمكن اعتمادها في تنمية التذوق األدبي لـدى تالميـذ المرحلـة                  
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منها فـي مهـارات   ) 13(، مهارة ) 30( تحديد مهارات التذوق األدبيوقد قام الباحث ب .الثانوية بمصر 
 .هم و النقد و الحكم على النص األدبيمنها في الف) 17(و ، تحليل النص األدبي 

حيث درست بما فيهـا  ، بفعل البرنامج المقترح وصل الطالب إلى حد يسمح بممارسة اإلبداع الكتابي           و
تدريبات و مناشط مثلث مادة مشوقة حيث وجد فيها الطالب ضالتهم في المناقشة و المشاركة و اإلبداع                 

  . م المهاري في اإلنتاج و التذوق بصورة مرضيةو لذا فقد تحسن أداؤه، و إطالق الطاقات 
أثبـت   وقـد    .الطالب من مهارات الجانب العقلي واللغوي في اإلنتاج بعد تدريس الوحـدة           كما  تمكن    

التقـدم  ،كما أظهرت النتائج أن البرنامج المقترح زيادة قدرة الطالب على امتالك مهارات التذوق األدبي    
دبي أعلى من نظيره في مهارات الفهم و النقد و الحكم أعمق بكثيـر              في تنمية مهارات تحليل النص األ     

إشارات النتائج إلى تنمية مهارات التذوق منفردة أي كل مهارة علـى            كما ظهرت   من مهارات التحليل    
أوضحت نتائج الدراسة تأكيداً القائمين على العملية التعليمية و الخبراء على األسلوب التكـاملي               و .حدة

فروق ذات داللة إحصائية بـين أفـراد   ، ودلت النتائج على وجود   لبالغة النصوص األدبية  في تدريس ا  
المجموعة التجريبية و الضابطة لصالح المجموعة التجريبية في تحصيل المفاهيم البالغية وفي زيـادة              

  .فهمهم و استيعابهم للنص األدبي
   : )1992( راسة عبده  د-4

 نحوي بالغي وأثره على تنمية مهارات اإلنتاج اللغـوي          تصور مقترح لمنهج   " :وهي بعنوان   
وقد هدفت الدراسة إلى الكشف عن أثر تـصور مقتـرح   " والتذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية       

  .لمنهج نحوي بالغي على تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية
تبانة تشمل مهارات الدراسة وهي اثنتـا عـشرة مهـارة           اس :وقد استخدم الباحث لذلك األدوات التالية       

 صـمم الباحـث     ، كما لإلنتاج الكتابي اإلبداعي وثالثون مهارة للتذوق األدبي من وجهة نظر المحكمين          
 برنامج مقتـرح نحـوي      ، و اختبارين لقياس تلك المهارات، األول للنتاج الكتابي والثاني للتذوق األدبي         

  . وطرق تدريسه ومناشطه وأساليب تقويمه،هبالغي من حيث أهدافه ومحتوا
تحديد مهارات اإلنتـاج اللغـوي    :وكان من أبرز النتائج التي توصل الباحث إليها خال دراسته  

 ومثلها في الجاني اإلبداعي، كمـا       ، ست منها في الجانب العقلي واللغوي      ،مهارة ) 12( واإلبداعي في   
، منها في مهارات تحليل النص األدبي       ) 13(، مهارة  ) 30(توصلت إلى تحديد مهارات التذوق األدبي       

بفعل البرنامج المقتـرح     وصل الطالب  وقد   .منها في الفهم و النقد و الحكم على النص األدبي         ) 17(و  
 مـادة مـشوقة     تحيث درست بما فيها تدريبات و مناشط مثل       ، إلى حد يسمح بممارسة اإلبداع الكتابي       

و لذا فقد تحسن    ، في المناقشة و المشاركة و اإلبداع و إطالق الطاقات          حيث وجد فيها الطالب ضالتهم      
الطالب من مهارات الجانب العقلـي      كما تمكن   . أداؤهم المهاري في اإلنتاج و التذوق بصورة مرضية       

أثبت البرنامج المقترح زيادة قدرة الطالب علـى امـتالك     وقد   .واللغوي في اإلنتاج بعد تدريس الوحدة     
 التقدم في تنمية مهارات تحليل النص األدبي أعلى من نظيـره فـي           أن ، وأظهر ذوق األدبي مهارات الت 
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شارت النتائج إلى تنمية مهـارات    ، كما أ  مهارات الفهم و النقد و الحكم أعمق بكثير من مهارات التحليل          
التعليمية و  أوضحت نتائج الدراسة تأكيد القائمين على العملية        ، و التذوق منفردة أي كل مهارة على حدة      

 توجد فـروق ذات     ، كما بينت أنه   الخبراء على األسلوب التكاملي في تدريس البالغة النصوص األدبية        
داللة إحصائية بين أفراد المجموعة التجريبية و الضابطة لصالح المجموعة التجريبيـة فـي تحـصيل              

  .المفاهيم البالغية وفي زيادة فهمهم و استيعابهم للنص األدبي
  :)1993(شحاتة  دراسة -5

وقد هدفت الدراسة   "  تنمية مهارات التذوق األدبي لدى تالميذ الصف الخامس        "  : بعنوان هيو
 الصف الخامس من التعلـيم األساسـي مـع          تالميذإلى معرفة كيفية تنمية مهارات التذوق األدبي لدى         

وقد طبق الباحث دراسته    ،هموكيفية قياس هذه المهارات لدي    ،تحديد مهارات التذوق األدبي  المناسبة لهم        
على ستين تلميذاً وتلميذة اختيروا من بين تالميذ الصف الخامس بمدرسة المؤسسة االبتدائيـة بحـدائق             

 وقد اختيروا على أساس قدرتهم على القراءة والكتابـة والـذين يحـصلون علـى      .القبة بمدينة القاهرة  
خصيص الفترة من أول شهر أكتوبر حتى آخـر         فأكثر من الدرجة الكلية للغة العربية وقد تم ت        %) 50(

  . للتدريب على مهارات التذوق األدبي1989شهر ديسمبر سنة 
وقد كانت أداة الدراسة عبارة عن اختبار في التذوق األدبي لتالميذ الصف الخامس وقـد أعـد             

سـي وذلـك    الباحث قائمة بمهارات التذوق األدبي المناسبة لتالميذ الصف  الخامس من التعلـيم األسا             
إن استخدام  أسلوب النقاش الشفوي ييـسر         :لمحاولة تنميتها لديهم وقد توصل الباحث إلى نتائج اآلتية          

وإن النقاش الشفوي في صورة مجموعات صغيرة يوفر التغذية الراجعة للمتعلم           ، عملية التذوق األدبي    
حيـث  ، نمي مهارات التذوق األدبي كما أن تحقيق التكامل في التعامل مع النص األدبي ي        ، والمعلم معاً   

تم تعليم السلوك التذوقي من خالل وحدة عضوية يدركها المتعلم في البناء والتصميم يتم فهمها وتذوقها                
ووضـع المـتعلم فـي حالـة     ، استخدام أسلوب المناقشة في مجموعات صغيرة       كم وضحت أن     ،ذاتياُ

واصفاته من العمل األدبي موضوع الدرس يجعل       وجدانية مشابهة لحالة األديب إلنتاج عمل قريب في م        
اسـتخدام أسـلوب    ، وأظهـرت أن     ويحدد مواطن الجمال فيه   ، المتعلم يحس الجمال في العمل األدبي       

المناقشة في مجموعات صغيرة وتوفير شيء من الحرية والنشاط لدى المتعلم عن طريق إتاحة الفرص               
 يساعد على إتقان مهـارات التـذوق األدبـي    –ومحاورته  وإثابته ومناقشته   ، أمامه إلبداء رأيه بحرية     

، وقـد أظهـرت     فأكثر من الدرجة النهائية لالختيار    % 70تقريباُ من التالميذ على     % 80بحيث يحصل   
تفوق البنات على البنين في مهارتي اإلحساس بقيمة الكلمة التعبيرية واختيـار أقـرب األبيـات             النتائج  

  البنين والبنات في إتقان التذوق األدبي هذا وقد تساوى، معنى لبيت ما 

 :)1995( دراسة السبع -6
أثر برنامج لتنمية التذوق األدبي لدى طلبة المرحلـة الثانويـة بالجمهوريـة              " :وهي بعنوان   

وهدفت هذه الدراسة للتعرف على أثر برنامج لتنمية التذوق األدبي لدى طلبة المرحلة الثانويـة               ،"اليمنية
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وإلى إعداد قائمة بمهارات التذوق األدبي الالزمة لطلبة المرحلـة الثانويـة ثـم              ، ،يمنية  بالجمهورية ال 
االسترشاد بها عند إعادة تصميم مقرر األدب والنصوص في البرنامج الجديد الذي طبق علـى عينـه                 

ولـى  األ:والتي تم تقسيمها إلى مجمـوعتين     ، الدراسة من طالبات المرحلة الثانوية بالجمهورية اليمنية        
الثانيـة المجموعـة التجريبيـة    ، والمجموعة الضابطة و التي درست مهارات األدبي بالطريقة المعتادة        
 قامت الباحثة بإعداده مستعينة      وقد .والتي درست المقرر باستخدام البرنامج المقترح في  التذوق األدبي         

 حيث ضـمنت برنامجهـا      ببعض الدراسات السابقة وبتوجيهات الخبراء والمتخصصين في علم البالغة        
  .المقترح بمعايير التذوق األدبي

زمة لطـالب   لالتحديد قائمة بمهارات التذوق األدبي ا      : وقد خرجت هذه الدراسة بالنتائج التالية     
أثبت التطبيق القبلـي    ، كما   المرحلة الثانوية والتي أجمع المحكمون علي أهمية تنميتها وإكسابها للطالب         

لي الطالبات عينة الدراسة وجود ضعف شديد في مـستوي التـذوق األدبـي              لمقياس التذوق األدبي ع   
 أثبت البرنامج المقترح كفاءة عالية في تحقيق أهدافه وفي تنمية مهارات التذوق لدي طالبـات            ، و لديهن

أثبت البرنامج الدراسي المعتاد المتبع في تدريس األدب فاعليـة ملحوظـة فـي               و المجموعة التجريبية 
 بمقارنة نتائج االختبارين والـضابطة فقـد أتـضح تفـوق            ، و ه ولكنها غير دالة إحصائيا    تحقيق أهداف 

  .البرنامج المقترح علي البرنامج المعتاد في تنمية التذوق األدبي بداللة إحصائية مرتفعة
الميل إلي قراءة الـشعر وتذوقـه عـن          : وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات نذكر منها       

خاصة لكل تلميذ يدون فيها النصوص الشعرية التي قرأها ويعرضها علي المعلـم             طريق إعداد كراسة    
إلنتاج عمـل قريـب فـي       ، محاولة وضع المتعلم في حالة وجدانية مشابهة لحالة األديب        و.لمناقشة بها 

كي يحس الجمال في العمل األدبيين ما قاله وما أنتجـه           ، مواصفاته من العمل األدبي موضوع الدرس       
واألساليب المنوعة التي يتم اسـتخدامها  ، تحديد مهارات التذوق األدبي المراد تنميتها   رورة  وض.األديب

وتفعيل دور المـتعلم بتـوفير      ،  مراعاة المعلم لشمولية التقويم      ،  في تدريب التالميذ على هذه المهارات     
  .خلفية معرفية

   ):1995( دراسة مناع -7
 األدب العربي عند الدارسين في برامج تعليم العربية برنامج مقترح لتنمية تذوق :عنوان وهي ب

  تزويد المتخصصين في تدريس األدب لألجانب بمقياس موضـوعي لقيـاس  :هدفت إلى  و.كلغة ثانية

 وضـع برنـامج مقتـرح    :وقد حددت مشكلة هذه الدراسة في  .تعليم العربية في برامج األدبي التذوق
  . في برامج تعليم العربية كلغة ثانيةاألدب العربي عند الدارسين لتنمية تذوق
 متضمنا بعض المهارات األدبية المناسبة للدارسين في األدبي التذوق مقياس الباحث  صمم وقد

 لماذا مـارس  ،الطالب ما نوع األدب الذي قرأه(  مصاغة على هيئة أسئلة ،برامج تعليم اللغة كلغة ثانية
 وأعدت قائمة بمعـايير  ،)هذه الخبرة   ماذا كانت طبيعة، بأي طريقة مارسوا هذا األدب،الطالب األدب
 ،األدبـي   والمقـال ،صمم برنامج تضمن القصة القـصيرة   وفي ضوئها،األدبي التذوق إعداد برنامج
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تقـسيمهم إلـى     والقطعة األدبية علـى الطـالب بعـد   ، وكان المعلم يعرض األسئلة التمهيدية،والشعر
يـستمع المعلـم السـتجابات      ثم، المعهد قراءة صامتة ثم جهرية لقراءتها في البيت ثم في،مجموعات

ونقدهم للموضـوع مـن حيـث الحبكـة      ،وتبريراتهم لهذه االستجابات) الكره / الحب ( الطالب عنها 
 ويـسألهم فـي   ، ويعطي ملخصا للقـصة ،والقصة  والمسرحية، وتمييزهم بين لغة الشعر،والشخصيات

مناقشات وشرح وتفسير، واستخدمت األفالم التعليمية فـي   يس وشملت طريقة التدر،مضمون الملخص
 طالبا مـن الـصف الرابـع    80عينة الدراسة على  واشتملت .للنصوص االستماع إلى النطق الصحيح

 من أربعـة معاهـد   ، طالبا مجموعة ضابطة40 ،مجموعة تجريبية  طالبا40 :مقسمة إلى مجموعتين 
 10تابعة للبعـوث اإلسـالمية بواقـع    " القاهرة واإلسكندرية"دينتي كلغة ثانية بم أزهرية لتعليم العربية

  .لكل مجموعة من كل معهد طالب
أن مـستوى تـذوق األدب العربـي عنـد      : وكان من بين النتائج التي توصلت إليها الدراسة
، ألم أو اللغـة ا ،أو جنسياتهم التي ينتمون إليهـا  الدارسين ال يتوقف عند نوع المعهد الذي يدرسون به،

 .لـدى أفـراد المجموعـة التجريبيـة     األدبي التذوق بمستوى  فاعلية البرنامج في االرتقاءكما أظهرت

  :)1997(  دراسة حافظ -8
 مقومات التذوق األدبي المناسبة في منهج النصوص المقررة على طالب الصف            "وهي بعنوان   

الصف الثاني الثانوي التي  مناسبة لطالبال األدبي التذوق  تحديد مقومات:هدفت إلى و" الثاني الثانوي  
وقد حددت مشكلة هـذه  .وتعليقا ومناقشة ينبغي توافرها في محتوى النصوص ومعالجاتها شرحا وتحليال

الواجب توافرها في منهج النـصوص   األدبي التذوق مقومات  الحاجة التربوية إلى تحديد:الدراسة في 
المنهج في ضوئها، وتحديد مدى مراعاة معلـم   عام وتقويمالمقررة على طالب الصف الثاني الثانوي ال

 مقدمة وضح فيها الهدف من الدراسة، كمـا  : استبانه اشتملت على  الباحث   طُبق وقد   .اللغة العربية لها  
ــ   المقومات الفكرية ـ المقومات العاطفية ـ المقومـات الخياليـة    ( على أربع فئات للتحليل  اشتملت

نهاية االستبانة  وفي) غير مناسب / مناسب ( ونت من سبع خانات أمام كل خانة وتك) المقومات الفنية 
طبقت بطاقة مالحظة اشتملت  تركت فراغات إلبداء مالحظات المحكمين المستجدة على االستبانة، كما

ـ ( على مقدمة توضح الهدف منها، وأربع مهارات  ) التنفيذـ المعالجة التقويمية ـ األنشطة   التخطيط 
المهارات الفرعية، وتـضمنت مـستويات األداء لمهـارات     درج تحت هذه المهارات مجموعة منوين

ـ ( البطاقة خمسة مستويات  ، ومن خالل اسـتعراض  )عال ـ متوسط ـ ضعيف ـ لم يؤد     عال جدا 
 جديدة قائمة على التوليف التكـاملي بـين المنـاهج    إستراتيجيةاستخالص  المناهج األدبية المختلفة تم

التي ينبغي توافرهـا فـي الـنص ـ تحديـد       األدبي التذوق تحديد مقومات( على أسس  تلفة بناءالمخ
 الخاصة بتـدريس الـنص   ـ تحديد المهارات النوعية األدبي المتصلة بتدريس النص المهارات العامة

على سلوك المعلم داخل الفصل، واشتملت عينة الدراسـة عـشرين    اإلستراتيجيةوقد ركزت  ( األدبي
  .مدارس مختلفة من محافظتي القاهرة والقليوبية علما وعشر معلمات من ستم
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اختيـار النـصوص األدبيـة الغنيـة      : الدراسة عليها أهمية وكان من بين النتائج التي أكدت 
 ، وضـرورة بجانب األساليب الخبرية ؛ ألنها أكثر قدرة على جذب انتباه الطـالب  باألساليب اإلنشائية

 حتى يسهل على الطالب) السامية ـ المبتكرة  ( وص األدبية من األفكار الصادقة في النص توضيح ما

المطابقـة للمعنـى،    توضيح ما تتضمنه النصوص األدبية من األلفاظ والتراكيب، إدراكها وبيان قيمتها
ي هذا يسهل على الطالب فهم المعان والمحسنات اللفظية والمعنوية، والموسيقى الخارجية والداخلية ألن

واإلنسانية السائدة في النصوص األدبية وتكليف الطـالب بأنـشطة    توضيح القيم االجتماعيةو.واألفكار
  .المدرسي لغوية متصلة بالنص

  :)1998(  دراسة سالم -9
" فاعلية التعلم التعاوني في اكتساب طلبة المرحلة الثانوية مهارات التذوق األدبي          " وهي بعنوان   

لتعرف علي مدي فاعلية التعليم التعاوني في اكتساب طلبة المرحلة الثانويـة            وهدفت هذه الدراسة إلي ا    
 وقد طبقت الدراسة علي عينة من طلبة الصف األول الثانوي بمدرسـتي بـور       ،مهارات التذوق األدبي  

وقـد كانـت أداة    ‘1998/1999سعيد الثانوية العسكرية وبور سعيد الثانوية للبنات في العام الدراسـي            
بارة عن اختبار تحصيلي لقياس مهارات التذوق األدبي من خالل نماذج من الشعر الجـاهلي            الدراسة ع 

  .والشعر األموي المقررة علي طلبة الصف األول الثانوي العام
وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة فعالية التعلم التعاوني في إكساب طلبة المرحلة الثانوية مهارات التـذوق    

 والذي ألقي عليهم بالمـسؤولية فـي        ،افعية المتعلمين نتيجة األسلوب الجديد    ويرجع ذلك إلي د    .األدبي
تعلمهم وتعليم زمالئهم وروح التعاون التي سادت المجموعات والتغير في بنية الصف وكسر المـألوف               

 والثقة التي اكتسابها كل طالب وطالبة       ،الرتيب والتشجيع والتغذية الراجعة المستمرة من جانب المعلمين       
يجة نجاحه بالقيام بدوره وإحساسه بأنه عضو مهم في جماعة كانوا يراجعون أخطـائهم ويتخلـصون       نت

  .من معظمها عن طريق المناقشات الداخلية بينهم
ضرورة استخدام أسلوب التعلم التعـاوني   : وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات نذكر منها      

  .دب بصفة خاصة لطالب الصف األول الثانويوتدريس  األ، في تدريس اللغة العربية بصفة عامة 
إعادة صياغة محتوى كتب األدب والنصوص المقررة على طالب المرحلة الثانوية وفـق إسـتراتيجية              

بحيث يتمكن التركيـز علـى مهـارات    ، بدالُ من التركيز على طريقة  العرض فقط  ، التعليم التعاوني   
  .التذوق األدبي

   ): 2003(  دراسة جاد -10
فاعلية برنامج مقترح في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالب الصف األول            " ي بعنوان   وه

وهدفت الدراسة إلى التعرف على فاعلية برنامج مقتـرح فـي تنميـة    " الثانوي في ضوء نظرية النظم  
 التذوق األدبي لدى طالب الصف األول الثانوي في ضوء نظرية النظم، وقد استخدم الباحـث                تمهارا

استبانة لتحديد مهارات التذوق األدبي المناسـبة لطـالب الـصف األول            : ألدوات التالية في دراسته     ا
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 التذوق األدبي لطالب الصف األول الثانوي، واستبانة لتحديد خطوات تحليـل   تالثانوي، واختبار مهارا  
واسـتبانة لتحديـد    ،  .النصوص األدبية لتنمية التذوق األدبي حسب نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني          

  .خطوات تدريس النصوص األدبية لتنمية التذوق األدبي حسب نظرية النظم لعبد القاهر الجرجاني
طالبة من طالبات الصف األول الثانوي بمدرسة بيجام للبنات، التابعة           ) 47( وتكونت عينة البحث من     

موعـة واحـدة؛ وذلـك ألن       إلدارة غرب شبرا الخيمة، محافظة القليوبية، وهي عينة مكونة مـن مج           
موضوعات  البرنامج ليست هي النصوص المقررة على طلبة الصف األول الثانوي حيث قام الباحـث                
بانتقاء بعض الموضوعات األدبية التي تتناسب مع ميولهم األدبية، والتي تتسق مع المرحلـة العمريـة                

ج إلـى وجـود فـروق ذات داللـة          وبعد تطبيق البرنامج على عينة البحث أشارت النتائ       . لعينة البحث 
 بين متوسطي درجات الطالبات عينة البحث على اختبار التذوق األدبي قبـل             0.01إحصائية عند مستو    

تدريس البرنامج وبعده، لصالح التطبيق البعدي في اختبار التذوق األدبي ككل، وفي كـل مهـارة مـن       
 التذوق األدبـي المناسـبة لكـل      تاراأوصى الباحث بضرورة التركيز على مه     . التذوق األدبي  تمهارا

صف من الصفوف الدراسية بمراحل التعليم قبل الجامعي، وإعداد دورات تدريبية لمعلمي اللغة العربية              
  . التذوق األدبي تأثناء الخدمة، لتدريبهم على أساليب تنمية مهارا

   ):2003(  دراسة أحمد -11
هيم البالغية والتذوق األدبي لدى طالب كليـة  برنامج مقترح لتنمية بعض المفا " :وهي بعنوان  

وقد هدفت هذه الدراسة إلى تنمية مفاهيم علم البيان ومهارات التذوق األدبي المتعلقـة بتلـك                " التربية  
: للمفـاهيم البيانيـة واألخـرى     : المفاهيم لدى طالب كلية التربية، وقد صمم الباحث قائمتين إحداهما           

 فيهما الباحث المفاهيم البيانية ومهارات التذوق األدبي الالزمة لطالب          لمهارات التذوق األدبي، وضمن   
ثم قام الباحث بعد ذلك ببناء برنامج مقتـرح         .  كلية التربية، والتي سينميها الباحث لدى هؤالء الطالب       

نامج لتنمية المفاهيم البيانية ومهارات التذوق األدبي الالزمة لطالب كلية التربية، ثم عرض الباحث البر             
وبعد ذلك طبق الباحث البرنامج المقترح علـى عينـة البحـث            . على مجموعة من المحكمين لضبطه    

طالبا من طالب كلية التربية بالفرقة األولى شعبة اللغة العربية، جامعة حلـوان، وتـم         ) 40( وعددهم  
اختبـار  : يانية، واألخرى اختبار المفاهيم الب: قياس فاعلية البرنامج المقترح ببناء أداتي قياس، إحداهما         

لمهارات التذوق األدبي، وكانت نتيجة الدراسة بعد تطبيق أداتي القياس على العينة هي تنمية المفـاهيم                
  .البيانية ومهارات التذوق األدبي لدى طالب كلية التربية

   : )2005(  دراسة القطاوي -12
سي والتذوق األدبي والميول األدبيـة   أثر الطريقة التوليفية على التحصيل الدرا      " :وهي بعنوان   

  ".نحو دراسة مادة األدب والنصوص األدبية لطلبة الصف العاشر األساسي بقطاع غزة
وقد هدفت الدراسة إلى معرفة أثر الطريقة التوليفية في تدريس مادة النصوص األدبية لطلبـة الـصف                

  .وميولهم نحوه وتذوقهم له، ،العاشر بمحافظة غزة على كل من تحصيلهم الدراسي
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اختبـار التحـصيل الدراسـي فـي مـادة األدب          : استخدم الباحث األدوات التاليـة       :أدوات الدراسة   
  .مقياس الميول نحو تعلم مادة األدب، مقياس التذوق األدبي، والنصوص

واعتمد الباحث المنهج الوصفي حيث تم توصيف الطرق المتبعة لطرق التدريس فـي تـدريس مـادة                 
 كما اعتمد المنهج التجريبي من خـالل الطريقـة التوليفيـة لتـدريس              .وص بقطاع غزة  األدب والنص 
   .كمجموعة تجريبية مقارنة بالطريقة التقليدية)  طالبات –طالب ( المجموعتين 

طالبا وطالبة من طلبة الصف العاشر األساسي بمحافظة         ) 162( واقتصرت عينة الدراسة على   
 توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسط درجات تحـصيل           :يأتي  وكان من نتائج الدراسة ما      .غزة

طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا بالطريقة التوليفية وبين متوسط درجات تحصيل أقـرانهم فـي               
 توجد فروق ذات داللة إحـصائية بـين متوسـط درجـات           ، كما المجموعة الضابطة لصالح التجريبية   

ية الذين تعلموا بالطريقة التوليفية وبين متوسط درجات أقـرانهم فـي            تحصيل طلبة المجموعة التجريب   
ال توجد  فروق ذات داللـة إحـصائية بـين     كما   .الضابطة في مقياس التذوق األدبي لصالح التجريبية      

متوسط درجات تحصيل طلبة المجموعة التجريبية الذين تعلموا بالطريقة التوليفية وبين متوسط درجات             
  .ابطة في الميول األدبيةأقرانهم في الض

 ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم       :وقد خرجت الدراسة بعدد من التوصيات نذكر منها         
 بحيث تتضمن الطرائق الجديـدة      ،عند تصميمها لمناهج األدب والنصوص منهج التجريب قبل التطبيق        

لنـصوص األدبيـة علـى       ضرورة أن يركز العاملون في تدريس مادة ا        ، و في تدريس مادة النصوص   
 ضرورة إعداد معلم اللغـة      و ،أهمية التذوق األدبي لدى الطلبة والعمل على تنمية هذه المهارات لديهم          

  العربية وتدريبه قبل الخدمة وأثنائها على استخدام طرق التدريس المختلفة في تدريس مادة اللغة العربية 
 المناسبة لتطبيق الطريقة التوليفيـة كأسـلوب تدريـسي لمـادة             ضرورة توفير الظروف واألوضاع    و

  .النصوص األدبية
  

  التعقيب على دراسات المحور األول 
يرى الباحث أن التذوق األدبي من الموضوعات التي ينبغي تدريب الطالب عليها منذ المرحلة              

 الطالب القدرة علـى تلمـس       االبتدائية، ويستمر ذلك حتى االنتهاء من التعليم المدرسي؛ ليمتلك هؤالء         
الجمال في لغتهم وإدراك مواطن البالغة والروعة فيها، لكن ذلك كله لن يتم إال بوجود معلـم مؤهـل                   

  .ومعد إعدادا جيدا، قادر على مساعدة الطالب على ذلك
ويمكن توضيح عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة المتعلقة بالتذوق األدبي مـن خـالل                
  .وجه االتفاق وأوجه الخالف التي تميز تلك العالقةتبيان أ
اتفقت هذه الدراسة مع سائر تلك الدراسات في أنها تناولت موضوع التذوق األدبـي المـرتبط                 -

  .بالنصوص األدبية
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اختلفت هذه الدراسة عن جميع الدراسات السابقة في اختيارها للمنهج الوصفي العالئقي، وذلـك    -
ودراسـة   ) 1971(طعيمة   اختارت المنهج التجريبي وهي دراسة     بخالف باقي الدراسات التي   

 ) 1993( ودراسة شـحاتة   ) 1992( ودراسة عبده  )1985( ودراسة عجيز    ) 1985( إبراهيم
( ودراسـة جـاد   ) 1998( ودراسة سـالم     ) 1995( ودراسة مناع    ) 1995( ودراسة السبع   

، أما دراسة حافظ فقد اختـارت       ) 2005( ودراسة القطاوي   )2003( ودراسة أحمد    ) 2003
 .المنهج الوصفي المسحي

اختلفت هذه الدراسة في اختيار عينة البحث حيث كانت العينة عند الباحث معلمي اللغة العربية                -
للمرحلة األساسية العليا في حين كانت عينة البحث من طلبة المرحلة الثانوية عنـد كـل مـن                   

 ) 1998( وسـالم    ) 1995( والـسبع    ) 1992( وعبده   ) 1985( وعجيز ) 1971( طعيمة  
وكانت من طلبة المرحلـة األساسـية    ) 2005( والقطاوي  ) 2003( وأحمد   ) 2003( وجاد  

فقد كانت عينـة     ) 1995( ، أما عند مناع      )1993( وشحاتة   ) 1985( عند كل من  إبراهيم      
 .ةالبحث من الطلبة الدراسين في برامج اللغة العربية كلغة ثاني

اتفقت هذه الدراسة مع العديد من الدراسات في اختيار مقياس التـذوق األدبـي كأحـد أدوات                  -
الدراسة لكنها اختلفت عنها في طبيعة المقياس، حيث ارتبط المقياس ببعض مهـارات التـذوق               

 ) 1993( ودراسـة شـحاتة      ) 1985( األدبي في بعض هذه الدراسات مثل دراسة عجيـز          
، أما في دراسـة      )2005( ودراسة القطاوي    ) 2003( ودراسة جاد    ) 1998( ودراسة سالم   

الباحث فقد اعتمد المقياس على جميع مهارات التذوق األدبي من خالل نصوص شـعرية مـن           
 .عصور مختلفة

 في حين أجريت دراسة    ) 2008( أجريت هذه الدراسة في محافظات قطاع غزة بفلسطين عام           -
 ) 1992( ودراسة عبـده  )1985( ودراسة عجيز  ) 1985( مودراسة إبراهي  ) 1971(طعيمة  

( ودراسة سـالم     ) 1995( ودراسة مناع    ) 1995( ودراسة السبع    ) 1993( ودراسة شحاتة 
( في القاهرة،  أمـا دراسـة الـسبع           ) 2003( ودراسة أحمد    ) 2003( ودراسة جاد ) 1998
في محافظات قطاع    ) 2005( اوي  فقد أجريت في الجمهورية اليمنية، ودراسة القط       )  1995

 غزة بفلسطين 

  دراسات حول الثقافة اإلسالمية / المحور الثاني 
  :)1991(  دراسة حنورة و الراشد -1

 مقياس الثقافة القرآنية في مجال العظات و العبر، وقد هدفت هذه الدراسـة إلـى            :وهي بعنوان 
وقد حدد الباحثان مكونات العظات والعبر بأربعـة  . بناء مقياس للثقافة القرآنية في مجال العظات والعبر 

  -:أمور 
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 وقد استخدم   .  قصص األنبياء و الصالحين و األمثال و  قصص الطيور و الحيوانات             ،السير والغزوات 
حيث تم بناء مقياس للثقافة القرآنية و ضبطه، وقد طبق المقياس علـى عينـة            ،الباحثان المنهج الوصفي  

 جامعة اإلمارات الذين يدرسون في المستويين األول والثـاني مـن غيـر              فردا من طلبة  ) 452(بلغت  
وكان من نتائج الدراسة وضع مقياس للثقافة القرآنية يمكن تطبيقه علـى        .تخصص الدراسات اإلسالمية  

، وقد أوصت الدراسة بأن العظات القرآنية أساس مهم ينبغي أن يلـم بهـا المـسلم               .عينات من الطالب  
  .شده إلى طريق الخير ويحذره من طريق الشرلتكون نبراساً ير

  :)1992( دراسة حافظ -2
وهـدفت  "  في تنمية الثقافة الدينية لطالب الجامعات      رائيدور البرامج الدينية بال    ":وهي بعنوان 

الدراسة إلى تحديد أهم خصائص الثقافة الدينية اإلسالمية ومصادرها وتحديد مجاالت الثقافة اإلسالمية             
ب الجامعات و تحليل محتوى البرامج الدينية في التلفزيـون المـصري للتعـرف علـى                الالزمة لطال 

  .مجاالت الثقافة الدينية اإلسالمية
وبعد التحكيم واالستفادة تم علـى عينـة مـن          ، واستخدمت استبانة ، استخدمت الباحثة المنهج الوصفي   

وقامـت الباحثـة    ، ن شمس وجامعة عي ، وجامعة المنصورة ، طالب الجامعات في كل من جامعة طنطا      
  .فرعياً) 50(مجاالُ فرعياً من أصل ) 32(بفحص البرامج وعددها 

مجاالً فرعياً من مجموع    ) 32( وكان من نتائج الدراسة أن البرامج الدينية التي تم فحصها قد تضمنت             
ن مجـاالً   والتي اتفق عليها المحكمون والتي بلغت خمـسي       ، المجاالت الثقافية الالزمة لطالب الجامعات    

"  علماء األزهر معدي البرامج   " خبراء التربية " وأنه ال توجد اختالفات بين استجابات أفراد العينة        .فرعياً
  .على محاور االستفتاء فيما يختص بمجاالت الثقافة الدينية اإلسالمية الالزمة لطالب الجامعات

على محاور االستفتاء طبقا لنـوع      " اتطالب الجامع " كما ال توجد اختالفات بين استجابات أفراج العينة       
  .الجامعة فيما يختص بمجاالت الثقافة الدينية اإلسالمية المتضمنة بالبرامج الدينية بالتلفزيون المصري

وقد أوصت الدراسة بأن يتم استخدام مجاالت الثقافة الدينية اإلسالمية التي توصـلت إليهـا الدراسـة                 
ة البرامج الدينية بالتلفزيون من أجل نشر الثقافة بين الشباب بـشكل  الحالية خطة عمل تقوم بتنفيذها إدار     

عام، وضرورة االستعانة بمجاالت الثقافة الدينية اإلسالمية التي توصلت إليها هذه الدراسة عنـد بنـاء                
منهج للثقافة الدينية اإلسالمية لطالب الجامعات المصرية كأهداف عامة للمنهج الذي يصمم وضـرورة              

  .سائل اإلعالم بعدم نشر صور االنحراف والفساد االجتماعيالتزام و
  :)1992( دراسة مدكور -3

" الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي ودورهما  في محتوى المنهاج التربوي          " وهي بعنوان   
ودورهما فـي   ، وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على جوانب الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي           

من خالل التعرف على  مفهوم الثقافة والحضارة في التـصور اإلسـالمي، ومعـايير    .التربويالمنهاج  
الحضارة وأصولها في التصور اإلسالمي، ودور الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي في محتـوى              
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ولإلجابة عن التساؤل األول استعرض الباحث أصول الثقافة في التصور اإلسالمي وبين أنهـا              .المنهاج
وشريعة اهللا  ، شق معياري ويتمثل في كتاب اهللا وسنة رسوله صلى اهللا عليه وسلم             :قوم على شقين هما   ت

تعنى كل ما شرعه اهللا لتنظيم الحياة البشرية، وشق تطبيقي ويتمثل في التطبيق العملي الواقعي للـشق                 
  .وفرق بينهما وبين الثقافات األخرى، ثم حدد خصائص التصور اإلسالمي، المعياري

وكان من نتائج الدراسة الخلوص إلى أن الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي مرتبطتـان ارتباطـاً             
و أن منهج التربية اإلسالمية له دور حاسـم         .عضوياً وأنه في حالة تطبيق الثقافة عملياً تكون الحضارة        

 فـوس ناشـئة األمـة   وذلك عن طريق تعميق الشعور باإليمان باهللا فـي ن    ، في بناء المجتمع المتحضر   
ـ وهي البداية الصحيحة إلعداد اإلنسان المسلم الحر القادر على مساعدة األ          ، وشبابها ة فـي تحقيـق     م

يتبوأ المجتمع اإلسالمي المتحضر مكانته الالئقـة فـي         مع ضرورة أن    .وسطيتها وشهادتها على الناس   
  .تربية اإلنسانية

  :)1996(دراسة السيد  -4
 الجامعات المصرية هدفت هـذه  لبةقترح لتدريس الثقافة اإلسالمية لط   برنامج م  :عنوان الدراسة 

  . الجامعات المصريةبةالدراسة إلى وضع تصور مقترح لبرنامج في الثقافة الدينية اإلسالمية لطل
ولمعرفة احتياجات الطلبة من الثقافة الدينيـة  ، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي لدراسة الوضع القائم  

من خالل سؤال مفتوح عـن      ،  قام الباحث بمقابالت جماعية لعينات من الطلبة داخل الجامع         ،اإلسالمية
ثم عمـل قائمـة فـي       ،  الجامعات بة والتي ينبغي تدريسها لطل    ةأهم القضايا في الثقافة الدينية اإلسالمي     
  . في المجالنصورة استبانة عرضها على المختصي

تحديد المحتـوى المناسـب    ،  ضوئه وقد اشتمل على األهداف     ستبانة تم بناء البرنامج في    وبعد تعديل اال  
تحديد ، ف المقترحة اتحديد الطرق واألنشطة والوسائل المناسبة لتحقيق األهد      ، لتحقيق األهداف المقترحة  

دئية علـى   بثم عرض البرنامج في صورته الم     ، أدوات التقويم المناسبة لبرنامج الثقافة الدينية اإلسالمية      
  .كمين ثم وضعه في صورته النهائيةمجموعة من المح

وكان من نتائج الدراسة التوصل إلى قائمة بأهم قضايا الثقافة الدينية اإلسالمية تضمنت هـذه القائمـة                 
 النظـام ، الـسير ، التفسير والحديث ، العبادات، ةدالعقي " :محاور وهي ) 10( على   ةقضية سياسي ) 124(

اإلسالم ، النظام االقتصادي في اإلسالم   ، تماعي في اإلسالم  النظام االج ، السياسي والقضائي في اإلسالم   
 يختلفون في تحديـد  ةتوصل إلى أن الطلب و.قضايا عامة ، تحديات الثقافة اإلسالمية  ، ومستجدات العصر 

  .والتفاعل بين التخصص والنوع، والنوع، قضايا الثقافة الدينية اإلسالمية وفقاً الختالف التخصص
  
  
  
  :)1999(الراشد دراسة حنورة و  -5
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 مقياس الثقافة القرآنية في مجال العقائد، وقد هدفت هذه الدراسة إلى بناء مقيـاس          :وهي بعنوان 
 الذين أنهوا الثانوية العامة مـن المعلومـات         بةللثقافة القرآنية في مجال العقائد وذلك لمعرفة تمكن الطل        

  . القرآن الكريموالمستمدة من، والحقائق المفاهيم المتصلة بالدين اإلسالمي
طالـب  ) 400(طبق المقياس على عينة الدراسة المكونة من        ، ياستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليل    

 .ين األول والثاني بجامعة اإلمارات من غير المختصين بالدراسات اإلسالمية         يوطالبة من طالب المستو   
 اآليات القرآنية المناسبة لهذه المكونـات       وقد حدد الباحثان المكونات األساسية لمجال العقائد ثم  اختارا         

مع استبعاد المسائل الخالفية من أسئلة المقياس واستبعاد المسائل الدقيقـة           .لتكون مجاالً ألسئلة المقياس   
وقد بنيت أسئلة المقياس على نمط االختيار من بدائل أربعة أحدها هو            . التي ال يعلمها إال المتخصصون    

 مختـصو الدراسـات     :لى المحكمين والذين شملوا نوعيات ثالث هـي       ثم عرض المقياس ع   ، الصحيح
وكـان المقيـاس فـي    .  التربية اإلسالمية بالمدارس ومختصو التربيـة  شرفواإلسالمية فرع العقيدة وم   

نتائج الدراسة تقـديم     وكان من . صورته النهائية مكونا من خمسين سؤاالً وزعت على مجاالت العقائد         
  .لبةة يمكن تطبيقه على عينات من الطمقياس للعقائد اإلسالمي

  : )2002( دراسة فروانة  -6
واقع الثقافة الدينية اإلسالمية لدى طلبة الجامعات الفلـسطينية بغـزة وتـصور             ":وهي بعنوان   

وهدفت الدراسة إلى التعرف على مستوى الثقافة الدينية اإلسالمية لدى طلبة الجامعـات   "مقترح لتنميتها 
 ووضع تصور مقترح لتنمية الثقافة الدينية اإلسالمية لدى طلبة الجامعات الفلـسطينية             الفلسطينية بغزة، 

 20500 حيث تكون مجتمع الدراسة مـن حـوالي   ،وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي    . بغزة
 ،) جامعـة األقـصى      - جامعة األزهـر   -الجامعة اإلسالمية ( طالب جامعي في الجامعات الفلسطينية      

 واسـتخدم الباحـث     ،971 الجامعات وبلغ حجم العينـة       طلبة الباحث عينة عشوائية طبقية من       واختار
 السنة النبوية والسيرة    -القرآن الكريم ( مقياسا للثقافة اإلسالمية قام بإعداده وقد تشكل من األبعاد التالية           

ى مجموعة مـن    وقد عرض المقياس عل   )  التاريخ والشخصيات اإلسالمية     - الفقه - الحديث الشريف  –
وكان من نتائج هذه الدراسة أن هناك ضـعفا فـي مـستوى         . المحكمين ثم أخرجه في صورته النهائية     

 الجامعة فـي    لبةالثقافة اإلسالمية لدى طلبة الجامعات الفلسطينية وجود تفاوت في نسبة الضعف بين ط            
سبان حين يعاد النظـر     وقد أوصت الدراسة بضرورة أخذ نتائج الدراسة في الح        . التخصصات المختلفة 

في مناهج الثقافة الدينية اإلسالمية وأن يستند المنهاج الفلسطيني على فلسفة إسالمية تربويـة واضـحة            
  .األهداف

  :الثاني التعقيب على دراسات المحور 
يرى الباحث أن الثقافة اإلسالمية  من األمور التي ينبغي الحرص على امتالكهـا، وتعليمهـا                 

ارس، ولعل معلم اللغة العربية من أكثر الناس حرصا على نشر هذه الثقافة لما لها مـن                 للطلبة في المد  
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أهمية في تدعيم تعليم اللغة العربية، لذا فإن امتالكه لهذه الثقافة ضروري كي يتمكن من نشرها بين من                
  .       يقوم بتعليمهم

قة بالثقافة اإلسالمية  من خـالل   ويمكن توضيح عالقة الدراسة الحالية بالدراسات السابقة المتعل         
  .تبيان أوجه االتفاق وأوجه الخالف التي تميز تلك العالقة

 .اتفقت هذه الدراسة مع سائر تلك الدراسات في أنها تناولت موضوع الثقافة اإلسالمية -

  ودراسـة فروانـة   ) 1999(،  )1991(اتفقت هذه الدراسـة مـع دراسـة حنـورة والراشـد              -
   للثقافة اإلسالمية أداة للدراسة، في حـين اسـتخدمت دراسـة  حـافظ               استخدام مقياس  )2002 (
 .االستبانة أما دراسة السيد فقد استخدمت المقابالت الجماعية ) 1992( 

اختلفت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة في عينة الدراسة، حيث كانت عينة الدراسـة مـن                 -
 ) 1999( ، )1991(ما في دراسة حنورة والراشـد     معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا، أ      

فقـد كانـت عينـة     ) 2002( ودراسة فروانة    ) 1996( ودراسة السيد    ) 1992( ودراسة حافظ   
 .البحث من طلبة الجامعات من غير المتخصصين في الدراسات اإلسالمية

لكنهـا اختلفـت    اتفقت هذه الدراسة  مع جميع الدراسات السابقة في اعتمادها المنهج الوصفي،              -
عن باقي الدراسات في البحث في العالقة بين الثقافة اإلسالمية والتذوق األدبي عند معلمـي اللغـة        

 .العربية

في حين أجريت دراسة     ) 2008( أجريت هذه الدراسة في محافظات قطاع غزة بفلسطين عام           -
   ودراسـة حـافظ    في دولة اإلمـارات العربيـة المتحـدة،        ) 1999( ،   )1991( حنورة والراشد   

  في مصر، أمـا دراسـة فروانـة        ) 1996( ودراسة السيد    ) 1992( ودراسة مدكور  ) 1992( 
 .فقد أجريت في محافظات قطاع غزة ) 2002( 

  دراسات حول العالقة بين فروع اللغة العربية والثقافة اإلسالمية / المحور الثالث 
  :)2000(دراسة النجار  -1

قافة اإلسالمية بالقدرة على التعبير الكتابي للصف العاشر بمحافظـة           عالقة الث  :عنوان الدراسة 
تهدف هذه الدراسة إلى معرفة العالقة بين الثقافة الدينية اإلسالمية والقدرة علـى التعبيـر           و.خان يونس 

واسـتخدم  ، استخدم الباحث المنهج الوصفي    وقد   .الكتابي لدي طلبة الصف العاشر بمحافظة خان يونس       
اسا للثقافة الدينية اإلسالمية،  والختبار الفروض تم اختيار عينة عشوائية عنقودية من طلبـة     الباحث مقي 

  .طالبا وطالبة) 472(الصف العاشر بمدارس محافظ خان يونس بلغ عددها 
فقرة من نوع االختيار من متعدد مقـسمة علـى       ) 50(تكون المقياس في صورته النهائية من       و

يم، الحديث الشريف، العقيدة اإلسالمية، فقه العبـادات، الـسيرة النبويـة،      القرآن الكر :ستة مجاالت هي  
 توصلت الدراسة إلى وجود عالقـة ذات        أن  وكان من نتائج الدراسة     ،  التاريخ والشخصيات اإلسالمية  

وجود فروق   و .داللة إحصائية بين مستوى الثقافة الدينية اإلسالمية ومستوى القدرة على التعبير الكتابي           
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داللة إحصائية بني الذكور المتفوقين والذكور المتأخرين في الثقافة الدينيـة اإلسـالمية ولـصالح            ذات  
المتفوقين ووجود فروق ذات داللة إحصائية بين اإلناث المتفوقات في الثقافة الدينية اإلسالمية واإلنـاث      

لثقافة الدينية اإلسـالمية     ووجود فروق بين اإلناث المتفوقات في ا        و .المتأخرات فيها لصالح المتفوقات   
ذكور المتفوقين فيها في القدرة على التعبير الكتابي لصالح اإلناث ولكنها لم ترق لمـستوى الداللـة                 الو

  .اإلحصائية
من خـالل  ،  زيادة االهتمام بالثقافة الدينية اإلسالمية في المدارس    ضرورة  :أهم التوصيات ومن  

ام بإثراء حصيلة الطلبة مـن قـاموس الثقافـة الدينيـة             االهتم و.زيادة نصاب حصص التربية الدينية    
 إثراء مكتبات المدارس والمكتبات العامة بالكتب الدينية اإلسالمية التـي تعـرض           وضرورة  .اإلسالمية

  .الدينية اإلسالمية بأسلوب شيق جذاب مناسب لكل المراحل العمريةالثقافة 

  :الثالث التعقيب على دراسات المحور 
، ويمكن توضـيح عالقـة       بدراسة الباحث في أمور كثيرة     ةلمحور الثالث الوحيد  ترتبط دراسة ا    

  .الدراسة الحالية بالدراسة السابقة من خالل تبيان أوجه االتفاق وأوجه الخالف التي تميز تلك العالقة
في أن كليهما تبحث في العالقة بين فروع مـن        ) 2000( اتفقت هذه الدراسة مع دراسة النجار      -

 .ة العربية والثقافة اإلسالميةفروع اللغ

في أنها تبحث في العالقة بين التذوق األدبـي   ) 2000( تختلف هذه الدراسة مع دراسة النجار       -
في العالقة بين الثقافة اإلسـالمية       ) 2000( والثقافة اإلسالمية، في حين تبحث دراسة النجار        

 .والقدرة على التعبير الكتابي

في عينة البحث، حيث كانت عينـة البحـث          ) 2000( ة النجار   تختلف هذه الدراسة عن دراس     -
عند النجار من طالب الصف العاشر، أما في هذه الدراسة فعينة البحث مـن معلمـي اللغـة                  

 .العربية في المرحلة األساسية العليا

 .في أن كليهما اعتمدت المنهج الوصفي العالئقي )2000(اتفقت هذه الدراسة مع دراسة النجار -

في أن كليهما أجريت في قطاع غزة، واختلفتـا          ) 2000( هذه الدراسة مع دراسة النجار     اتفقت -
، أما هذه الدراسة فقد تمـت       2000في أن دراسة النجار اقتصرت على منطقة خان يونس عام           

 .2008في جميع محافظات قطاع غزة عام 

  عقيب على الدراسات السابقةت
ة في أن معظم الدراسات السابقة بحثت في مهارات           تختلف هذه الدراسة عن الدراسات السابق     

أمـا هـذه    . التذوق األدبي لدى طالب المدارس األساسية أو الثانوية، أو طالب كلية التربية بالجامعـة             
الدراسة فهي تبحث في مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربيـة وعالقتـه بمـستوى             

  .  الثقافة اإلسالمية لديهم
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  : ادت الدراسة الحالية من الدراسات السابقة فيما يلي وقد أف
 .تحديد مهارات التذوق األدبي الالزمة لمعلمي اللغة العربية -

االطالع على عدد من االختبارات لقياس التذوق األدبي والتي كانت في معظمهـا اختبـارات                -
 .موضوعية

 .ة اإلسالميةاالستفادة من طريقة بناء أدوات الدراسة والسيما مقياس الثقاف -

 .االستفادة من تجارب اآلخرين من خالل االطالع على نتائج تلك الدراسات -

االستفادة من التوصيات التي خرجت بها تلك الدراسات وخاصـة تلـك التوصـيات المتعلقـة                -
  . بضرورة تدريب المعلمين وإعدادهم أثناء الخدمة
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يتناول هذا الفصل الطريقة واإلجراءات التي اتبعها الباحث لإلجابـة عـن أسـئلة الدراسـة،                
الدراسة، وعن وصـف مجتمـع      والختبار فروضها، حيث تم الحديث عن منهج البحث الذي اتُبع  في             

وعينة الدراسة وكيفية اختيارها وبناء أدوات الدراسة وتطبيقها، والمعالجـة اإلحـصائية المـستخدمة               
  . الختبار فرضيات الدراسة واإلجابة على أسئلتها

  
  :منهج الدراسة

مقيـاس للتـذوق    ( :مقياسـين  بتطبيق وذلك   العالئقي الباحث في دراسته المنهج الوصفي       اتبع  
مهارات التـذوق   مستوى  ثم دراسة العالقة بين     على عينة الدراسة،    ) مقياس للثقافة اإلسالمية    وألدبي  ا

  .بالمرحلة األساسية العليا  معلمي اللغة العربية  لدىالثقافة اإلسالمية ومستوى األدبي

  
  :مجتمع الدراسة

ـ  يتكون مجتمع الدراسة من جميع معلمي ومعلمات اللغة العربيـة          سابع والثـامن  للـصفوف ال
 2007 للعام الدراسي     بمحافظات غزة     في مدارس وكالة الغوث الدولية     والتاسع من المرحلة األساسية     

  : على مناطق القطاعتوزيعهم ) 1( ويبين الجدول رقم . معلما ومعلمة ) 647 (  وعددهم  2008 –
                                    

   )1(       جدول رقم                               
                                 المجتمع األصلي للدراسة 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  عدد المعلمين والمعلمات  المنطقة
  110  رفح

  113  خان يونس

  143  المنطقة الوسطى

  152  غزة

  129  الشمال

  647  المجموع
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   :عينة الدراسة
؛ وذلك لمناسبتها ألغراض الدراسـة،  عشوائيةة الالعنقوديعينة  التم اختيار عينة الدراسة بطريقة      

 معلما ومعلمة  من المنـاطق  130  من وتكونتمن مجتمع الدراسة األصلي،    % 20 حيث مثلت العينة  
   ) :2( كما هو موضح في الجدول رقم من كل منطقة % 20بحيث تم أخذ  الخمسة،

   )2( جدول رقم 
  العدد الفعلي لعينة الدراسة

  

  
  
  
  
  
  

  :أدوات الدراسة
   استبانة تحديد مهارات التذوق األدبي  :أوال

، وخصوصا الدراسة التـي     بعد االطالع على األدب التربوي المتعلق بموضوع التذوق األدبي          
إعـداد  فقد قام الباحث ب   ).2005(، ودراسة القطاوي     )1991(، ودراسة شحاتة    )1971(قام بها طعيمة    

 مستعينا بالمهارات التي  استخدمت في المقاييس المختلفة ثم قام بتصنيف            قائمة بمهارات التذوق األدبي   
، وقد   )1ملحق رقم   ( هذه المهارات إلى محورين ضمن استبانة عرضها على مجموعة من المحكمين              

لتـصبح   ) 2ملحـق رقـم   ( من المحكمـين   % 80  التي حازت على تأييد     تار قائمة المهارا  تم اختي 
  .األساس الذي  تم بناء مقياس التذوق عليه

   مقياس التذوق األدبي:ثانيا
قام الباحث بإعداد مقياس التذوق األدبي،  وقد ارتأى الباحث اختيـار  :  إعداد مقياس التذوق األدبي    -1

لتالئم هذه  ) العصر الجاهلي والعصر المملوكي والعصر الحديث       ( ة تشمل   نصوص من عصور مختلف   
 التذوق من خالل البنود     تالنصوص األذواق المختلفة للمعلمين عينة الدراسة، وقد شمل المقياس مهارا         

  .االختبارية

  معلمين والمعلماتعدد ال  المنطقة
  22  رفح

  23  خان يونس

  29  المنطقة الوسطى

  30  غزة

  26  الشمال

  130  المجموع
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  جدول مواصفات مقياس التذوق األدبي  ) 3جدول رقم (                             

  السياب   الشعريةالنصوص/   المهارات   الرقم
1-20  

  البوصيري
21-40  

  عروة
41-54  

  المجموع

  3  43  38  18  .تخراج الفكرة الرئيسية في البيتاس  -1

  1  51      .استحضار أبيات تشتمل على معان مشابهة   -2

  3    ٬36 28  1  .إدراك المعاني التي يلمح لها الشاعر   -3

  3    ٬26 24  6  فهم مكونات الصورة الشعرية، وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر   -4

  3  29  39  9  .نجاحها في توضيح المعنىإدراك الصورة الشعرية ومدى   -5

  3    40  2٬16  .إدراك مدى أهمية الكلمة في القصيدة  -6
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ا على عدد أسـئلة هـذ     ويشمل جدول المواصفات      :إعداد جدول مواصفات مقياس التذوق األدبي      -2
  .وعدد األسئلة الخاصة بكل مهارة وتواجدها في القصائد الثالث. المقياس

  :إعداد أسئلة المقياس -3
على مجموعة من مقاييس التذوق األدبي، وفي ضوء ذلك تـم وضـع البنـود المتعلقـة                 اطلع الباحث   

 سؤال مـن  بالمهارات في صورتها األولية، وجميعها أسئلة من نوع االختيار من متعدد حيث يتكون كل     
  . مقدمة وأربعة بدائل

  :ولهذا النوع من األسئلة مزايا كثيرة منها
باإلضافة إلى خلوها من ذاتيـة المـصحح،        . تتميز بتغطية المهارات المطلوبة، وقياس قدرات متنوعة      

  .وتتميز بسهولة نتائج تحليل نتائجها، وسهولة معالجتها إحصائيا
  : سس التاليةوقد روعي في صياغة مفردات االختبار األ

  . صياغتها بشكل واضح ومحدد-
  . صياغة السؤال بحيث ال يحتمل أكثر من إجابة واحدة-
  . صياغة السؤال بحيث ال يحتوي على أية إشارة لإلجابة الصحيحة-
  . إتباع كل سؤال بأربعة بدائل يختار المعلم من بينها اإلجابة الصحيحة-
  .صيرة مراعاة أن تكون مقدمة السؤال واضحة وق-
  . توزيع اإلجابات الصحيحة على البدائل بشكل عشوائي-
   :تعليمات المقياس كتابة -4

وتهدف إلى توجيه المعلم إلى ما هو مطلوب منهم في االختبار، وقد تم لفت أنظارهم إلى الطريقة التـي      
 التنبيـه علـيهم   ، إلى جانب راإلجابة وكيفية اإلجابة بطريقة تحقق الهدف من االختبا       يجب إتباعها أثناء    

بوجوب قراءة السؤال بدقة، وقد وضع الباحث نموذجا لسؤال في الصفحة األولـى لتتـضح للمعلمـين           
  .كيفية اإلجابة

  :عرض الصورة األولية للمقياس على المحكمين -5
تم عرضه على مجموعة من المحكمين والمتخصـصين         لمقياسالصورة األولية ل  بعد االنتهاء من بناء     

 في الجامعات الفلسطينية    ق تدريس اللغة العربية   ائعربية والنقد األدبي، وأساتذة المناهج وطر     في اللغة ال  
  : للتعرف على آرائهم في الصورة األولية للمقياس من حيث

 وضوح تعليمات االختبار ودقتها.  
  وضوح الصياغة اللغوية ودقتها 

 مناسبة األسئلة لمستوى المعلمين. 

 رديةمراعاة األسئلة للفروق الف 

 صياغة األسئلة بشكل واضح . 
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 مدى تبعية كل سؤال للمهارة التي وضع لقياسها. 

 بين عبارات البدائل األربعةقمدى االتسا . 

 صحة عبارات المقياس ودقتها اللغوية. 

  : ومن المالحظات التي قام البحث بمراعاتها عند الصياغة النهائية للمقياس ما يلي
  .لعبارة كاملة في البدائلاستبدال بعض الكلمات وأحيانا ا -
 .استبدال بعض الكلمات في رأس السؤال أو إعادة صياغتها -

 سـؤاال  62حيث وضع الباحـث  . وقام الباحث بتحديد عدد األسئلة في ضوء جدول مواصفات المقياس       
وبعد اطالع المحكمين على المقياس حذفت وعـدلت بعـض فقراتـه،            . تتعلق بمهارات التذوق األدبي   

   ).3ملحق رقم ( سؤاال  ) 54(صبح المقياس في صورته النهائية وبالتالي أ
وعليه يتضح أن االختبار أصبح صادقا صدقا ظاهريا، وبالتالي أصبح جاهزا للتجريـب علـى العينـة          

 . االستطالعية

   :التجربة االستطالعية للمقياس -6
لمتخصصين من ذوي الخبـرة  تطبيق المقياس بعد إجراء التعديالت عليه في ضوء آراء المحكمين وا تم  

معلما ومعلمة  مناصفة مـن       ) 42( واالختصاص، وقد طبق المقياس على مجموعة من المعلمين بلغت        
  : غير عينة البحث، وذلك بهدف الوصول إلى

   تحديد زمن المقياس - أ
   حساب ثبات المقياس- ب
   حساب صدق المقياس   - ج
  . المقياس  حساب معامالت التمييز والصعوبة لفقرات- د

  :تحديد زمن المقياس:أوال
تم تحديد زمن تطبيق المقياس بطريقة حساب المتوسط بين الزمن الذي استغرقه أول معلم انتهـى مـن      

وبـذلك يكـون    . دقيقة ) 110( دقيقة والزمن الذي استغرقه آخر معلم وكان         ) 70(  جابة وقد كان    اإل
   دقيقة   90 = 2÷) 110+70( زمن اإلجابة على بنود المقياس

  حساب ثبات المقياس : ثانيا
والذي يعني مدى تطابق نتائج المقياس      قام الباحث بحساب ثبات المقياس      : الثبات بالتجزئة النصفية   -1

عند استخدامه عدة مرات باستخدام التجزئة النصفية؛ لقياس درجة الثبات عن طريق تطبيـق المقيـاس            
، ومن ثم   )البنود الفردية والبنود الزوجية     (لمقياس إلى قسمين  على نفس المجموعة، ومن ثم تقسيم بنود ا       

حساب معامل االرتباط بين قسمي المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقسمي المقياس والذي بلـغ             
ويتميز هذا النوع بأنه يقاس مرة واحدة فقط وبالتالي تكون ظروف المقياس متـشابهة بالنـسبة                ) 0 7(.

وبعـد  .  براون  للحصول على ثبات االختبار–وعة، ومن ثم تطبيق معادلة سبيرمان لجميع أفراد المجم  
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وهي قيمة ثبـات    ) 0.83(تطبيق المقياس وتصحيحه وتطبيق المعادالت الخاصة كان ثبات المقياس هو           
  .مما يعني صالحيته لقياس المهارات المستهدفة عند المعلمين.جيدة للمقياس

  تم تطبيق طريقة ألفا كرونباخ على العينة التجريبية المكونة من : اخ الثبات بطريقة ألفا كرونب-2
  .وهو معامل ثبات عال )0.84( معلما ومعلمة  وكان معامل ألفا كرونباخ  )42( 

في ضوء ما سبق نجد أن ثبات المقياس قد تحقق بدرجة عالية، ويمكن أن يطمئن الباحث على سـالمة                  
       . تطبيق المقياس على عينة الدراسة

  : حساب صدق المقياس:ثالثا
  :    اتبع الباحث أنواع الصدق التالية لهذا المقياس وهي

  صدق المحتوى  -1
تم التأكد من صدق مقياس التذوق األدبي من خالل صدق المحتوى، حيث تم التحقق مـن صـدق                  

ـ          داد فقراتـه،  المقياس من خالل اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تصميم مهارات التذوق األدبي، وإع
ومدى تمثيل هذه المهارات للمحتوى ودوره في قياس مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغـة     

  .    العربية بالمرحلة األساسية العليا
 صدق المحكمين   -2

صالحيته لما وضع له،    بعد االنتهاء من بناء المقياس بصورته األولية أراد الباحث أن يعرف مدى             
قياس على المتخصصين في مجال المناهج وطرق التدريس واللغة والنقـد األدبـي             حيث تم عرض الم   

  : حيث طلب الباحث منهم إبداء آرائهم في مدى
  .صالحية المقياس لتحقيق أهدافه -
 .شمول أسئلته للمهارات المستهدفة -

  .  الدقة اللغوية لكلماته -
م، قام الباحث بإجراء التعديالت التي      وبعد تجميع آراء المحكمين، واالطالع على مالحظاتهم وتوجيهاته       

  .أبداها المحكمون
  :الصدق التمييزي -3

بتطبيق المقياس على العينة التجريبية نفسها،وبعد تصحيح األوراق تم ترتيب الدرجات           حيث قام الباحث    
مجموعـة الفئـة العليـا،      معلما ومعلمة يمثلـون        )14( الخام تنازليا ثم اختيرت مجموعة مكونة من        

معلما ومعلمة ، واستند الباحث في تقسيم أفـراد العينـة           )14(  من  أيضا   ة الفئة الدنيا المكونة   ومجموع
 ثم قام بحساب الفرق بين متوسـط من أدنى درجات % 27من أعلى درجات ونسبة    %27إلى أخذ نسبة    

ن لعينتـي ) ت  ( المجموعة العليا ومتوسط درجات المجموعة الدنيا وذلك باسـتخدام اختبـار             درجات  
وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند  درجة          ) 18.66(مستقلتين ومتساويتين، فكانت قيمة ت المحسوبة       
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 ) 4(أي يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي العينتـين والجـدول رقـم          . 26 ) = 2 –ن  2(حرية  
  :يوضح ذلك

   )  4( الجدول رقم 
  الصدق التمييزي لمقياس التذوق األدبي 

  مستوى الداللة  تقيمة   االنحراف المعياري  متوسطال  العدد  الفئة
 0.913  36.71  14  العليا

 2.82  21.36  14  الدنيا
18.66  0.05 

  
ويتضح من خالل الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفئة العليا للعينة التجريبية،               

  . ومتوسطات الفئة الدنيا،وهذا يدل على وجود صدق تمييزي
يكون المقياس قد أصبح على درجة عالية من الصدق والثبات تطمـئن الباحـث علـى سـالمة       وبذلك  
  . تطبيقه
  :تحليل فقرات المقياس: رابعا

   :قام الباحث بتحليل فقرات المقياس على النحو التالي
  : تحديد معامل الصعوبة-

  :يمة، وذلك وفق المعادلة التاليةالذين أجابوا على الفقرة إجابة سلويقصد به تحديد النسبة المئوية للطلبة 
  100×  عدد الذين حاولوا اإلجابة ÷عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة  = معامل الصعوبة 

   ).8ملحق رقم  % ) ( 93 -% 7.1(  وقد تراوح معامل الصعوبة بين 
  :  تحديد معامل التمييز-

  :فق المعادلة التاليةقام الباحث بحساب معامل التمييز في كل فقرة من فقرات المقياس و
 مجموع اإلجابات الصحيحة    – ) 14( مجموع اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا     = معامل التمييز   

  100×  عدد الطالب في إحدى الفئتين ÷ ) 14( في المجموعة الدنيا
  

  100   ×)الفئة الدنيا مجموع اإلجابات الصحيحة في  ( –)مجموع اإلجابات الصحيحة في الفئة العليا(=معامل التمييز 
  إحدى الفئتين عدد المعلمين في                                    

معلما ومعلمة من غير عينة البحث، وتكونت المجموعة العليـا           ) 42( وقد تكونت العينة التجريبية من      
 ). 71 – 7.1(ن    وقد تراوح معامل التمييز بي    . معلما ) 14( معلما، والمجموعة الدنيا من      ) 14( من  

وقد تم تعديل بعض فقرات االختبار التي أظهرت نتائج التطبيق بأنها ذات معامالت تمييـز ضـعيفة أو      
   ).8ملحق رقم  ) ( 50، 47، 45، 28، 23، 20، 16، 6٬12فقرة رقم ( سالبة وهذه الفقرات هي 
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   مقياس الثقافة اإلسالمية :ثانيا 

ياس مستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمـي ومعلمـات اللغـة           تهدف أداة الدراسة الثانية إلى ق       
العربية بالمرحلة األساسية العليا، وتكون من فقرات من نوع االختيار من متعـدد، وذلـك ألن درجـة           

  .الصدق والثبات فيها مرتفعة ويمكن تصحيحها بسهولة
  
  :)االختبار ( إعداد المقياس  -1

    :اليةتم بناء االختبار مرورا بالخطوات الت
  :تحديد أبعاد االختبار: أوال

تم تحديد أبعاد االختبار بعد التشاور مع مجموعة من أهل االختصاص في مجال الثقافة الدينيـة      
اإلسالمية، من أساتذة الشريعة وأصول الدين، وأساتذة المناهج وطـرق التـدريس ومـشرفي التربيـة         

   ).4م ملحق رق(اإلسالمية في مدارس وكالة الغوث الدولية 
  :وقد أسفر ذلك عن األبعاد التالية

  القرآن الكريم  
  السنة النبوية والسيرة العطرة 

  الحديث الشريف 

  الفقه 

  التاريخ والشخصيات اإلسالمية 

وقد تم اختيار هذه األبعاد الخمسة ألنها تمثل روح اإلسالم وقواعده التي تبنى عليهـا أحكـام اإلسـالم      
  . حدود فاصلة دقيقة بين هذه األبعادوشرائعه، علما بأنه ال توجد

وبعد قراءة متأنية للقرآن الكريم، وبعض كتب التفسير، وكتب السنة النبوية والسيرة العطـرة، وكتـب                
الحديث الشريف وأصوله، وبعض كتب الفقه اإلسالمي، وبعض كتب التاريخ اإلسـالمي، تـم وضـع                

اال، لكل منها أربع إجابات من نـوع االختيـار   سؤ ) 75( الصورة األولى لالختبار، حيث بلغت أسئلته    
  .من متعدد

    : وقد روعي في صياغة مفردات االختبار األمور التالية
  . صياغتها بشكل واضح ومحدد-   
  . صياغة السؤال بحيث ال يحتمل أكثر من إجابة واحدة-
  . صياغة السؤال بحيث ال يحتوي على أية إشارة إلى اإلجابة الصحيحة-
  .ء كل سؤال على أربعة بدائل يختار المعلم من بينها اإلجابة الصحيحة احتوا-
  . مراعاة أن تكون مقدمة السؤال واضحة وقصيرة-
  . توزيع اإلجابات الصحيحة على البدائل بشكل عشوائي-
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   :تعليمات المقياس كتابة -2
ظارهم إلى الطريقة التـي  وتهدف إلى توجيه المعلم إلى ما هو مطلوب منهم في االختبار، وقد تم لفت أن    

، إلى جانب التنبيـه علـيهم    راإلجابة وكيفية اإلجابة بطريقة تحقق الهدف من االختبا       يجب إتباعها أثناء    
بوجوب قراءة السؤال بدقة، وقد وضع الباحث نموذجا لسؤال في الصفحة األولى لتوضـح للمعلمـين                

  .كيفية اإلجابة
  :كمينعرض الصورة األولية للمقياس على المح -3

العلـم  المحكمين والمتخصصين فـي  السادة بعد االنتهاء من بناء المقياس تم عرضه على مجموعة من        
للتعرف على آرائهم في الـصورة        )5ملحق رقم   ( الشرعي والتربية من أساتذة الجامعات والمشرفين       

  :األولية للمقياس من حيث
 وضوح تعليمات االختبار ودقتها.  
  ودقتها وضوح الصياغة اللغوية 

 مناسبة األسئلة لمستوى المعلمين. 

 مراعاة األسئلة للفروق الفردية 

 صياغة األسئلة بشكل واضح . 

 مدى تبعية كل سؤال للمهارة التي وضع لقياسها. 

 بين عبارات البدائل األربعةقمدى االتسا . 

 صحة عبارات المقياس ودقتها اللغوية. 

  : د الصياغة النهائية للمقياس ما يليومن المالحظات التي قام البحث بمراعاتها عن
  .استبدال بعض الكلمات وأحيانا العبارة كاملة في البدائل -
 .استبدال بعض الكلمات في رأس السؤال أو إعادة صياغتها -

  .حذف بعض األسئلة التي ال فائدة منها -
الحـذف أو   وبناء على هذه المالحظات والنصائح تم إجراء بعض التعديالت على بعض األسئلة سواء ب             

  .سؤاال ) 60( اإلضافة أو التعديل ليصبح االختبار مكونا من 
وعليه يتضح أن االختبار أصبح صادقا صدقا ظاهريا، وبالتالي أصبح جاهزا للتجريـب علـى العينـة          

  .االستطالعية
   :التجربة االستطالعية للمقياس -4 

حكمين والمتخصصين من ذوي الخبـرة  تطبيق المقياس بعد إجراء التعديالت عليه في ضوء آراء الم تم  
معلما ومعلمة  مناصفة من      ) 42( واالختصاص، وقد طبق المقياس على مجموعة من المعلمين بلغت          

  : غير عينة البحث، وذلك بهدف الوصول إلى
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  .  تحديد زمن المقياس- أ
  . حساب ثبات المقياس- ب
  .   حساب صدق المقياس- ج
  . لتمييز  حساب معامالت الصعوبة وا- د

  :تحديد زمن المقياس:أوال
تم تحديد زمن تطبيق المقياس بطريقة حساب المتوسط بين الزمن الذي استغرقه أول معلم انتهـى مـن      

وبـذلك يكـون    . دقيقة ) 70( دقيقة والزمن الذي استغرقه آخر طالب وكان         ) 50(  جابة وقد كان    اإل
  دقيقة   60 = 2÷ ) 70+50( زمن اإلجابة على بنود المقياس

   
  حساب ثبات المقياس : ثانيا

والذي يعني مدى تطابق نتائج المقياس      قام الباحث بحساب ثبات المقياس      : الثبات بالتجزئة النصفية   -1
عند استخدامه عدة مرات باستخدام التجزئة النصفية؛ لقياس درجة الثبات عن طريق تطبيـق المقيـاس            

، ومن ثم   )البنود الفردية والبنود الزوجية     (قياس إلى قسمين  على نفس المجموعة، ومن ثم تقسيم بنود الم       
حساب معامل االرتباط بين قسمي المقياس باستخدام معامل ارتباط بيرسون لقسمي المقياس والذي بلـغ             

ويتميز هذا النوع بأنه يقاس مرة واحدة فقط وبالتالي تكون ظروف المقياس متشابهة بالنـسبة         ) 0.63(  
وبعـد  .  براون  للحصول على ثبات االختبار–وعة، ومن ثم تطبيق معادلة سبيرمان لجميع أفراد المجم  

وهي قيمة ثبـات    ) 0.67(تطبيق المقياس وتصحيحه وتطبيق المعادالت الخاصة كان ثبات المقياس هو           
  .مما يعني صالحيته لقياس المهارات المستهدفة عند المعلمين.جيدة للمقياس

  
  تم تطبيق طريقة ألفا كرونباخ على العينة التجريبية المكونة من : باخ الثبات بطريقة ألفا كرون-2
  .وهو معامل ثبات عال )0.77( وكان معامل ألفا كرونباخ  ) 42( 

في ضوء ما سبق نجد أن ثبات المقياس قد تحقق بدرجة عالية، ويمكن أن يطمئن الباحث على سـالمة                  
  . تطبيق المقياس على عينة الدراسة

  
  :  صدق المقياسحساب:ثالثا

  :    اتبع الباحث أنواع الصدق التالية لهذا المقياس وهي
  صدق المحتوى  -4

تم التأكد من صدق مقياس الثقافة اإلسالمية  من خالل صدق المحتوى، حيث تم التحقق من صدق                  
اتـه،  المقياس من خالل اإلجراءات التي اتبعها الباحث في تصميم اختبار الثقافة اإلسالمية، وإعداد فقر             
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ومدى تمثيل هذه الفقرات للمحتوى ودوره في قياس مستوى الثقافة اإلسالمية  لدى معلمي اللغة العربية                
  .بالمرحلة األساسية العليا

 صدق المحكمين   -5

صالحيته لما وضع له،    بعد االنتهاء من بناء المقياس بصورته األولية أراد الباحث أن يعرف مدى             
صصين في مجال المناهج وطرق التدريس والـشريعة اإلسـالمية          حيث تم عرض المقياس على المتخ     

  : وأصول الدين  حيث طلب الباحث منهم إبداء آرائهم في مدى
  .صالحية المقياس لتحقيق أهدافه -
 .شمول أسئلته للمهارات المستهدفة -

  .  الدقة اللغوية لكلماته -
قام الباحث بإجراء التعديالت التي     وبعد تجميع آراء المحكمين، واالطالع على مالحظاتهم وتوجيهاتهم،         

  .أبداها المحكمون
  :الصدق التمييزي -6

بتطبيق المقياس على العينة التجريبية نفسها،وبعد تصحيح األوراق تم ترتيب الدرجات           حيث قام الباحث    
مجموعـة الفئـة العليـا،      معلما ومعلمـة تمثـل       ) 14( الخام تنازليا ثم اختيرت مجموعة مكونة من        

، واستند الباحث في تقسيم أفراد العينة إلى أخـذ نـسبة             )14(   من  أيضا ئة الدنيا المكونة  ومجموعة الف 
  درجـات   ثم قام بحساب الفرق بـين متوسـط       من أدنى درجات    % 27من أعلى درجات ونسبة     27%

لعينتـين مـستقلتين    ) ت  ( المجموعة العليا ومتوسط درجات المجموعة الدنيا وذلك باستخدام اختبـار           
وهي أكبر من قيمة ت الجدولية عند  درجـة حريـة    ) 13.17(تين، فكانت قيمة ت المحسوبة      ومتساوي

يوضـح   ) 5(أي يوجد فروق دالة إحصائيا بين متوسطي العينتين والجدول رقـم            . 26 ) = 2 –ن  2(
  :ذلك

   )  5( الجدول رقم 
  الصدق التمييزي لمقياس الثقافة اإلسالمية

  مستوى الداللة  تقيمة   المعيارياالنحراف   المتوسط  العدد  الفئة
35  14  العليا

 

.07  4.82 

 2.92 54.92  14  الدنيا
13

 

.17  0.05 

  
ويتضح من خالل الجدول وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات الفئة العليا للعينة التجريبية،               

  . ومتوسطات الفئة الدنيا،وهذا يدل على وجود صدق تمييزي
أصبح على درجة عالية من الصدق والثبات تطمـئن الباحـث علـى سـالمة     وبذلك يكون المقياس قد    

  . تطبيقه
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  :تحليل فقرات المقياس: رابعا  
   :قام الباحث بتحليل فقرات المقياس على النحو التالي

  : تحديد معامل الصعوبة-
  :المعادلة التاليةالذين أجابوا على الفقرة إجابة سليمة، وذلك وفق ويقصد به تحديد النسبة المئوية للطلبة 

  100×  عدد الذين حاولوا اإلجابة ÷عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة  = معامل الصعوبة 
   % ).70 -% 30(  وقد تراوح معامل الصعوبة بين 

  :  تحديد معامل التمييز-
  :قام الباحث بحساب معامل التمييز في كل فقرة من فقرات المقياس وفق المعادلة التالية

 مجموع اإلجابات الصحيحة    – ) 14( مجموع اإلجابات الصحيحة في المجموعة العليا     = مييز  معامل الت 
  100×  عدد الطالب في إحدى الفئتين ÷ ) 14( في المجموعة الدنيا

  
  100   ×)مجموع اإلجابات الصحيحة في الفئة الدنيا  ( –)مجموع اإلجابات الصحيحة في الفئة العليا(=معامل التمييز 

  إحدى الفئتين عدد المعلمين في                                    
معلما ومعلمة من غير عينة البحث، وتكونت المجموعة العليـا           ) 42( وقد تكونت العينة التجريبية من      

 – 0.4(  وقد تراوح معامـل التمييـز بـين           . معلما ) 14( معلما، والمجموعة الدنيا من      ) 14( من  
يل بعض فقرات االختبار التي كان وفقا لنتائج معامل التمييز ومعامـل الـصعوبة              ، وقد تم تعد    )1.00

  . والسهولة
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسيرها وتوصياتها

  
  . وتفسيرهاالنتائج المتعلقة بالسؤال األول -
 .وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني -
 .وتفسيرها ثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال ال -
 .وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع -
 .وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس -
 .وتفسيرها النتائج المتعلقة بالسؤال السادس -
  . توصيات الدراسة -
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في هذا الفصل يتحقق الباحث من صحة الفروض المقترحة ومن ثم يعرض لمناقـشة النتـائج                
استبانة مهـارات التـذوق األدبـي،        :التوصل إليها وتفسيرها بعد تطبيق أدوات الدراسة وهي       التي تم   

ثم يخلص الباحث إلى عرض بعض التوصـيات التـي    . مقياس التذوق األدبي، مقياس الثقافة اإلسالمية     
  . تتصل بهذه النتائج

  :نتائج الدراسة وتفسيرها :أوال
سئلة والفرضيات، حيث قام الباحث بتوزيع استبانة علـى         تناولت هذه الدراسة مجموعة من األ            

مجموعة من أهل االختصاص، ثم قام بتنفيذ اختبارين على معلمي اللغة العربية أحدهما فـي التـذوق                 
  : األدبي واآلخر في الثقافة اإلسالمية وكانت النتائج كالتالي

   :النتائج المتعلقة بالسؤال األول ومناقشتها
التي يجب توافرها لدى معلمي اللغـة العربيـة        ما مهارات التذوق األدبي     :" ول هو األكان نص السؤال    

   "؟ بالمرحلة األساسية العليا
 كما تم الحديث عنها بالتفصيل في الفصل الرابع         –بعد أن قام الباحث باإلجراءات المتعلقة بهذا السؤال         

ض المختصين في النقد األدبي والبالغة       حيث قام الباحث باإلطالع على األدب التربوي، ثم مقابلة بع          –
العربية، وشرح لهم الغرض من الدراسة،وبعد ذلك تم سؤالهم عن مهارات التذوق األدبي التـي يجـب         
على معلم اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا أن يمتلكها من خالل اسـتبانة أعـدها الباحـث لهـذا            

التي يجب توافرهـا لـدى      تبين أن مهارات التذوق األدبي      الغرض، وبعد االطالع على نتائج االستبانة       
  :   هيمعلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا

  .استخراج الفكرة الرئيسية في البيت -
  .استحضار أبيات تشتمل على معان مشابهة  -
  .إدراك المعاني التي يلمح لها الشاعر  -
   التعبير عن أحاسيس الشاعر فهم مكونات الصورة الشعرية، وقدرتها على -
  .إدراك الصورة الشعرية ومدى نجاحها في توضيح المعنى -
  .إدراك مدى أهمية الكلمة في القصيدة -
  .إدراك اللبس في البيت وفهم المعاني التي يحتملها -
  .إدراك الغرض البالغي من الصور البيانية واألساليب -
  . فيهةمنفهم الرمز وتفسيره وإدراك المعاني الكا -
  .إدراك ثقافة الشاعر وأثرها في جمال البيت -
  .تمثل الحركة النفسية في القصيدة -
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  .إدراك مدى ترابط األفكار وتوفر الوحدة العضوية -

  .اختيار عنوان يعبر عن أحاسيس الشاعر -
   .للنص) غير المباشرة ( إدراك المعاني التعبيرية  -
  . غة الفنيةفهم درجة التواؤم بين التجربة الشعرية والصيا -
  .فهم مكونات الصورة الشعرية وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر -
  .تمثل الجو النفسي في القصيدة ومدى استثارة األبيات له -
  .اكتشاف المفارقة والتفكير في دالالت الصور الشعرية -
  .تحديد ما بين األفكار من تناقض وإدراك الغاية منه  -
  .في استثارة الجو النفسي المراد في القصيدةإدراك أثر الكلمة  -
  .إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي تثيره القصيدة -
  .إدراك مصادر ثقافة الشاعر، ودورها في عمق معاني القصيدة -
  .استخرج الصفات التي يصف بها الشاعر نفسه أو غيره -
  .تحديد القيم االجتماعية التي تشيع في القصيدة -
  .إدراك جمال التنسيق والصور البيانية في القصيدة -
  .القدرة على اكتشاف التكرار وتقدير أهميته -
  .القدرة على امتالك الحساسية لوزن األبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي -
  .إدراك أثر القافية في جمال البيت -
  .تمثل االتجاهات النفسية للشاعر من خالل أبياته -
  )ظاهرة تراسل الحواس (مدى نجاح الشاعر في تبادل المحسوسات إدراك  -
  .إدراك العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص -

 تجميعها ألن معلم اللغة العربية يفترض أن يمتلك جميع هذه المهارا           تهذه المهارا  ويعود سبب اختيار  
ره والنقد األدبي قديمه وحديثه،     حتى يستطيع إيصالها لطالبه، وألنه درس األدب العربي في كافة عصو          

 والتي اختار الباحثون فيها     )1985(و عجيز    )1993(وشحاتة   ) 2005( وهذا بخالف دراسة القطاوي   
  . مجموعة من المهارات التي تناسب الطالب عينة الدراسة و مستواهم التعليمي

  .استحضار أبيات تشتمل على معان مشابهة  -  
  .إدراك المعاني التي يلمح لها الشاعر  -  
  فهم مكونات الصورة الشعرية، وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر  -  
  .لشعرية ومدى نجاحها في توضيح المعنىإدراك الصورة ا -  
  .إدراك مدى أهمية الكلمة في القصيدة -  
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مستوى مهارات التـذوق     ما" :هوكان نص السؤال الثاني     : ومناقشتها لثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال ا    
  األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا ؟

   ): 6(  ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقم 

  رات التذوق األدبيمستوى مها  )6(  رقم جدول
وهـي نـسبة     % 54.3نجد أن النسبة المئوية بلغت      ومن خالل استعراض نتائج مقياس التذوق األدبي        

،  %80تؤكد على ضعف مستوى مهارات التذوق األدبي، وابتعادها عن المستوى االفتراضـي وهـو               
ـ  )  1988( ودراسة معـاطي     )  1979( وهذا يتفق مع نتائج دراسة األشمر        ة عبـد القـادر            ودراس

عدد   المهارات   الرقم

  األسئلة

النسبة   المتوسط

  المئوية

  الترتيب

  2  82.2  2.47  3  .استخراج الفكرة الرئيسية في البيت  -1

  25  41.6 42.  1  . تشتمل على معان مشابهة استحضار أبيات  -2

  9  58  1.74  3  .إدراك المعاني التي يلمح لها الشاعر   -3

  19  53.8  1.61  3  فهم مكونات الصورة الشعرية٬ وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر   -4

  11  56.6  1.7  3  .إدراك الصورة الشعرية ومدى نجاحها في توضيح المعنى  -5

  24  46.9  1.4  3  .ى أهمية الكلمة في القصيدةإدراك مد  -6

  28  32.8 66.  2  .إدراك اللبس في البيت وفهم المعاني التي يحتملها  -7

  3  .إدراك الغرض البالغي من الصور البيانية واألساليب  -8

 

.99 33.1  27  

  16  54.1 54.  1  .فهم الرمز وتفسيره وإدراك المعاني الكامنة فيه  -9

  26  39.6 79.  2  .لشاعر وأثرها في جمال البيتإدراك ثقافة ا  -10

  29  32.3 32.  1  .تمثل الحركة النفسية في القصيدة  -11

  15  54.1  1.62  3  .إدراك مدى ترابط األفكار وتوفر الوحدة العضوية  -12

  5  69.8 7.  1  .اختيار عنوان يعبر عن أحاسيس الشاعر  -13

  20  53.6  1.07  2   .للنص) غير المباشرة ( إدراك المعاني التعبيرية   -14

  1  85.6 86.  1  . فهم درجة التواؤم بين التجربة الشعرية والصياغة الفنية  -15

  13  55.1  1.1  2  .فهم مكونات الصورة الشعرية وقدرتها على التعبير عن أحاسيس الشاعر  -16
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،ودراسـة   )2001( ودراسة عبـد اهللا      ) 1997(ودراسة النشار  )1995( ودراسة السبع      )  1995( 
ويـرى الـدكتور     التذوق األدبـي،     توالتي أظهرت ضعفا شديدا في مستوى مهارا       )  2001( الفي    
عقـود األخيـرة بـذبوٍل    الحاضر وخصوصا في ال  أن التذوق األدبي ُأصيب في وقتنا )2005 (قميحة

  :وتخلف لعوامل متعددة منها
 وضـعف التعلـيم الجـامعي    ة واالطـالع أو ما يسميه باألنيميا الثقافية لقلة القـراء  الضعف الثقافي -

  .بتحصيل العيش واألزمات االقتصادية إلى آخره واالنشغال
 النقد وذبـول الذائقـة   اإلبداع يتبعه كثيٍر من المعروضات األدبية، ومعروف أن ضعففي ضعف  ال-

التركي؛ وذلك ألن اإلبداع كان ضعيفًا في مضامينه وفنه؛  األدبية، فمثالً تخلف النقد العربي في العصر
  .بالمحسنات اللفظية وذلك لضعف ثقافتهم أيضا إذْ اهتم المبدعون

لتلفازية علـى  الصحف والبرامج ا اقتصار وسائل اإلعالم وخصوصا الصفحات األدبية في المجالت -
فليس في الميدان اآلن ناقد في حجم العقـاد أو   مجموعة من النفعيين الذين يسيرون في ركاب السلطة،

  .األغلبية من المحتكرين الموالين للسلطة سيد قطب أو الرافعي أو شوقي ضيف، بينما
 مثل وليمة ألعشاب البحر لعواطف الشباب وغرائزه الدنيا انتشار اآلداب الهدامة والترويج لها إثارةً  -

أخرجتها قصور الثقافة أو الهيئة العامة للكتاب، وأصبحت القاعـدة فـي    والخبز الحافي والروايات التي
للواصـلين   الجهات الحكومية بطبع اإلبداع هي من تعرف ال ماذا تعرف بمعنى أن النشر يتم مسألة قيام

 .حتى لو كان اإلنتاج رديًئا

أن  صوصا في المرحلة الجامعية مع أن النقاد كانوا يبزغـون وهـم طلبـة قبـل    ضعف التعليم وخ  -
كليـة دار    الذي ألقى محاضرةً طويلةً وهو طالـب فـي  - رحمه اهللا-يتخرجوا، ومثال ذلك سيد قطب

كل ذلك وسيد قطب كـان   ، وطُبعت بعد ذلك في كتاٍب مستقبل،"مهمة الشاعر في الحياة"العلوم بعنوان 
عالم، وجعل سيد قطـب مـن هـذه     دار العلوم، وأثنى على المحاضرة أستاذه الدكتور مهديطالبا في 

النقـد األدبـي   (يعد عمدةً في مجاله وهو كتـاب   المحاضرة فيما بعد فصالً أساسيا في كتابه القيم الذي
  www.ikhwanonline.com:2007  )أصوله ومناهجه

  :فيرى لية اآلداب جامعة القاهرة أستاذ بك- )2005 (أما الدكتور أحمد عثمان
مخاطبة أميـين بـأدب    أن التذوق نفسه عموما معناه حسن التلقي وهو يتطلب ثقافة وتربية فال يمكن -

ا، كلما حصلنا على جمهور ذواقة، دنا في طرق التربية والتعليم وفي اإلعالمرفيع، ولذلك كلما جوأيض 

  كما، أن لدينا مشاكل في التربية والتعليم واألمية منتشرة عربيعاني منها في العالم اليالمشكلة التي و
يعمل على رفع مستوى الناس وإنما يهبط بهم إلى أسفل من حيث أنه يقدم لهـم أغـاني    أن اإلعالم ال

على جمهـور، فهـي    ومسلسالت مثيرةً جدا ال تلقي درسا وال تغرس قيما وبالتالي كيف تحصل هابطة
امشكلة كبيرة جد.   
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عدم قدرة األسرة األمية على تعليم  :أن السبب في ضعف التذوق األدبي يعود إلى فيرى أما يوسف
 طالبا في فصل واحد للتذوق 50 يعجز عن تعليم أكثر من المعلم وخاصةً أن، أطفالنا التذوق األدبي

 .يعطيه د الشيء الأن المدرس نفسه غير متذوٍق لألدب ونحن نعرف أن فاق األدبي، إضافةً إلى
مبكرة جدا بمعنى أن على اآلبـاء أن يـدربوا     عبد التواب يوسف أن التذوق األدبي يبدأ في سنويؤكد

نطق العبارة والكلمة الحلوة منذ سن ما قبل المدرسة، فأوالدنـا   أطفالهم على تذوق العبارة الحلوة وعلى
ر ألسنتهم وأفواههم من هـذه الكلمـات، وأن         ، وعلينا أن نطه   "الحجر"بكلماٍت مثل   ن  يخرجون ويعودو 

 .كلماٍت جديدة وجميلة يعبرون بها عن أنفسهم نُدِخل

المدارس بعد ذلك، وخاصـةً مدرسـي     فيالمعلمينثم يأتي بعد ذلك دور المربين في دور الحضانة و 
ن الكـريم، وفـي   وتذوق الكلمة الحلوة في القـرآ  اللغة العربية؛ ألن العرب عرفوا معنى تذوق الشعر،       

وفي األدب القديم وفي المقامات وصوالً إلى ذروة التذوق  الحديث النبوي الشريف، وفي خطب السلف،
  .الحقيقي األدبي

وعلى االستمتاع بالتعبير األدبي واالسـتمتاع   فإذا دربنا أطفالنا في سٍن مبكرٍة على تذوق الكلمة الحلوة
 .ينشأ عندهم حس أدبي بالحكاية والسرد والرواية؛ ال بد أن

السر في تراجع التذوق األدبـي   هذا في تقديري وتصوري: بقوله ويستطرد األديب عبد التواب يوسف
 .متأخرة في سٍن مبكرٍة لن يحصلوا على ذلك في سٍن

بنفسه دون اعتماده على مـدرس ألنـه    ومن المهم جدا أن الشخص يعلم نفسه كيف يتثقف ويعلم نفسه
بد أن يعلم نفسه فاستمرار اإلنسان في تعليم ذاتـه   احل الدراسة من سيقوم بتعليمه؟ فالبعدما تنتهي مر

  .  األهمية في التذوق األدبي والتثقيف الذاتي أمور في منتهى
  : األدبي ترى أن السبب في غياب التذوق فالكيالنيأما 
يتعودها الطفـل منـذ     المفروض أنيرجع إلى قلة القراءة الناتجة عن االنشغال بالحياة؛ ألن القراءة -

أحد من الكبار يوجه األطفال للقراءة أو  الصغر كالصالة فال بد أن توجه األسرة أبناءها للقراءة فلم يعد
أسرة األدباء فقط، ولذلك انخفضت نسبة مبيعـات الكتـب    يقرأ فيقلده الصغير، فقد أصبح األدب داخل

أوالً وفي إصالح التعليم الـذي يعمـل     الحل يكمن في األسرةوتؤكد الكيالني أن .واضح األدبية بشكٍل
 www.ikhwanonline.com:2007 .المعلم على إعادة التذوق األدبي من خالل

لدى معلمي اللغة العربية يعـود       التذوق األدبي    تويرى الباحث أن الضعف في مستوى مهارا      
ية، وانصرافهم عـن قـراءة عيـون األدب    بالدرجة األولى إلى زهد هؤالء المعلمين في المطالعة األدب     

العربي من شعر ونثر، وقلة مطالعتهم للنقد األدبي لتلك النصوص، إضافة إلى الـضعف العـام الـذي           
يعاني منه بعض المعلمين والسيما أولئك الذين درسوا خالل فترة االنتفاضة وانقطعـوا عـن مقاعـد                 

  .الدراسة األكاديمية فترات طويلة
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نتـائج  ئج اختبار التذوق األدبي يظهر أن هناك مجموعة من المهارات كانت            وبالرجوع إلى نتا  
     :المعلمين فيها أعلى النتائج وهي

  .استخراج الفكرة الرئيسية في البيت -
  .اختيار عنوان يعبر عن أحاسيس الشاعر -
  .استخرج الصفات التي يصف بها الشاعر نفسه أو غيره -
  دورها في عمق معاني القصيدةإدراك مصادر ثقافة الشاعر، و -
  .فهم درجة التواؤم بين التجربة الشعرية والصياغة الفنية -
  .القدرة على امتالك الحساسية لوزن األبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي -

 السابقة إلى أن هذه      تويرجع الباحث أسباب حصول المعلمين على أعلى الدرجات في مجموعة المهارا          
 األساسية البسيطة التي يمكن إتقانها بصورة سريعة،فالمهارات الثالث األولى أقـرب            تراهي من المها  

للفهم،وتحتاج لفهم النص دون الغوص في الجوانب النقدية أو البالغية العميقة، وينطبق األمـر كـذلك                
 على المهارة األخيرة حيث يمكن للمعلم إدراك وزن األبيات وما فيها من نشاز موسـيقي مـن خـالل                  

  .الخبرة، ودقة االستماع
  : أما المهارات التي حصل فيها المعلمون على أقل النتائج فهي

  .إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي تثيره القصيدة -
  .القدرة على اكتشاف التكرار وتقدير أهميته -
  .تمثل الحركة النفسية في القصيدة -
  .لتي يحتملهاإدراك اللبس في البيت وفهم المعاني ا -
  .إدراك الغرض البالغي من الصور البيانية واألساليب -
  .إدراك ثقافة الشاعر وأثرها في جمال البيت -

، وتحتاج إلى إدراك قوي للعالقات داخـل   دقةت تعتبر من أكثر المهارا  ت أن هذه المهارا   ويرى الباحث 
ة، كما يلزم المعلـم المـتالك هـذه         النص األدبي وتذوق ما قد ينتج عن هذه العالقات من نواح جمالي           

  .   المهارات قدرة عميقة على النقد األدبي والمقارنة بين المفردات والتعابير اللغوية المختلفة
  

  : وتفسيرها)  أ (  النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
 ≤ α ( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد       " هو  )  أ  ( نص الفرض المتعلق بالسؤال الثالث      كان  
تعـزى  بالمرحلة األساسية العليـا  معلمي اللغة العربية  لدى  مهارات التذوق األدبي    مستوى  في   ) 0.05

    ).آداب -تربية  (  نوع الكليةإلى
 -تربيـة ( والختبار صحة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات المعلمين حسب متغير الكليـة           

  : حسب الجدول التالي) آداب 
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   )7( جدول رقم 
  الفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار التذوق  حسب متغير الكلية

  مستوى الداللة  ت  االنحراف المعياري  المتوسط م  عدد المعلمين ن  الكلية
  5.002  29.52  113  تربية

0  2.162  5.24  32.35  17  آداب

 

.05  

  
عند درجة   ) 1.658( ية  أكبر من ت الجدول    ) 2.162( أن ت المحسوبة      ) 7(  يتبين من جدول رقم     

، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس التذوق األدبي حسب نـوع         128حرية  
0الكلية دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  
توجد فـروق ذات داللـة      " وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على            

بالمرحلـة  معلمي اللغة العربيـة     لدى  مهارات التذوق األدبي    مستوى  في   ) α ≥ 0.05( إحصائية عند   
  . لصالح المعلمين من كلية اآلداب )آداب -تربية  (  نوع الكليةتعزى إلىاألساسية العليا 

ويفسر الباحث هذه النتيجة   بأن طالب كلية اآلداب يدرسون األدب العربي والنقـد األدبـي بـصورة                   
 كلية التربية، وهذا يعكس مدى أهمية دراسة األدب وفنونه المختلفة، والنقد قديمه             أعمق من أقرانهم في   

وحديثه كي تتكون ملكة التذوق األدبي عند طلبة الكليات الذين سيصبحون معلمين لمادة اللغة العربيـة                
  .  بعد تخرجهم

  
  : وتفسيرها)  ب ( النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 

 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) " ب  ( بالسؤال الثالث   نص الفرض المتعلق    كان  
تعـزى  بالمرحلة األساسية العليـا  معلمي اللغة العربية  لدى  مهارات التذوق األدبي    مستوى  في   ) 0.05

  )فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من ( سنوات الخبرة  إلى
 5أقل من   (المعلمين حسب متغير الخبرة     والختبار صحة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات          

  )فأكثر  سنوات 5 -سنوات
   )8( الجدول  رقم 

  الفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار التذوق  حسب متغير الخبرة

  

  مستوى الداللة  ت  االنحراف المعياري  المتوسط م  عدد المعلمين ن  سنوات الخبرة 
  5.47  28.67  43   سنوات5أقل من 

0  1.933  4.83  30.49  87   سنوات فأكثر 5

 

.05  
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عند درجـة   ) 1.658( أكبر من ت الجدولية   ) 1.933(أن ت المحسوبة      ) 8(  يتبين من جدول رقم     
، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس التـذوق األدبـي حـسب                 128حرية  

0سنوات الخبرة  دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  
توجد فـروق ذات داللـة      " ك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على            وبذل

بالمرحلـة  معلمي اللغة العربيـة     لدى  مهارات التذوق األدبي    مستوى  في   ) α ≥ 0.05( إحصائية عند   
   لصالح المعلمين من    )فأكثر   سنوات   5 - سنوات 5أقل من   ( سنوات الخبرة    تعزى إلى األساسية العليا   

  . سنوات فأكثر 5فئة 
ويفسر الباحث هذه النتيجة  بأن تدريس المعلم لمادة اللغة العربية فترة من الزمن يجعله أكثر قربا لفهـم    

  .النصوص األدبية وتذوقها، وبالتالي تزداد لديه القدرة على تذوق النصوص األدبية
  

  : وتفسيرها)  ج ( النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 
 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللـة إحـصائية عنـد           ) " ج  ( رض المتعلق بالسؤال الثالث     نص الف كان  

  ). أنثى -ذكر( الجنس  معلمي اللغة العربية تعزى إلىلدى مهارات التذوق األدبي مستوى في  ) 0.05
 -ذكـر ( الجـنس  والختبار صحة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات المعلمين حسب متغير         

    )أنثى 
   )9( الجدول رقم 

  الجنسالفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار التذوق  حسب متغير 
  مستوى الداللة  ت المحسوبة  االنحراف المعياري  المتوسط م  عدد المعلمين ن  الجنس 
  4.88  29.86  73  ذكر 

0 0.74  5.41  29.92  57  أنثى 

 

.05  

  
0(أن ت المحسوبة      ) 9(  يتبين من جدول رقم     

 

عند درجة حرية   ) 1.658( أقل من ت الجدولية      )74.
، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس التذوق األدبي حـسب سـنوات                 128

0الجنس غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  
 ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد        ال  " وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على         

تعـزى  بالمرحلة األساسية العليـا  معلمي اللغة العربية  لدى  مهارات التذوق األدبي    مستوى  في   ) 0.05
  ). أنثى -ذكر( سنوات الجنس  إلى

 التذوق األدبـي،  تويفسر الباحث هذه النتيجة بأن الجنس ليس له عالقة قوية بالقدرة على امتالك مهارا 
  .  ن تتغير بتغير الجنسلذا فإن القدرة على تذوق النصوص األدبية ل
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  :  ومناقشتهاالرابعالنتائج المتعلقة بالسؤال 
  ؟ما مستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية  بالمرحلة األساسية العليا 

   ): 10( ويمكن مالحظة ذلك من خالل الجدول رقم 
   )10( جدول رقم 

  نتائج المعلمين في اختبار الثقافة اإلسالمية
  النسبة المئوية  المتوسط  عدد الفقرات  المجال  الرقم

  77.6  13.2  17   القرآن الكريم   -1

  80.1  11.2  14  السنة والسيرة النبوية   -2

  75  6.75  9  الحديث الشريف وعلومه  -3

  76.4  9.94  13  الفقه   -4

  69.5  4.9  7  التاريخ والشخصيات اإلسالمية  -5

  76.6  45.97  60   المقياس ككل   

  : ما يلي ) 10( ن خالل الجدول رقم يالحظ م
   :لثقافة اإلسالمية ككلا :أوال

وهذا يعني أن مـستوى      % 76.6 يالحظ أن نتائج المعلمين في مجال الثقافة اإلسالمية ككل  قد بلغت             
كمعدل افتراضي، مما يعكـس ضـعفا فـي     % 80الثقافة اإلسالمية لدي معلمي اللغة العربية يقل عن     

  .ة لدى معلمي اللغة العربية على المستوى الكلي لبنود االختبار ومحاورهالثقافة اإلسالمي
والتي أظهرت ضعفا عاما في مستوى الثقافة اإلسـالمية       )2002( وتتفق هذه النتائج مع دراسة فروانة       

  . لدى طلبة الجامعات الفلسطينية
  :  مجال القرآن الكريم:ثانيا

وهـي   % 77.6  بلغـت   الكريم كأحد أبعاد الثقافة اإلسالميةيالحظ أن نتائج المعلمين في مجال القرآن   
، وهذا يؤكد حاجة المعلمين إلى ثقافة إسالمية فـي مجـال             %80قيمة أصغر من المعدل االفتراضي      

  .القرآن الكريم والعناية بحفظه وتفسيره وتجويده
   مجال السنة والسيرة النبوية :ثالثا

   %80.1نة والسيرة النبوية كأحد أبعاد الثقافة اإلسالمية بلغت يالحظ أن نتائج المعلمين في مجال الس
،وهذا يؤكد أن مستوى المعلمين فـي مجـال الـسنة           %80وهي قيمة تصل إلى المستوى االفتراضي       

  .والسيرة النبوية في مستوى جيد
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   الحديث الشريف وعلومه :رابعا
 76.4 بلغـت  كأحد أبعاد الثقافة اإلسالمية    الحديث الشريف وعلومه  يالحظ أن نتائج المعلمين في مجال       

، وهذا يؤكد حاجة المعلمين إلى ثقافة إسالمية فـي           %80وهي قيمة أصغر من المعدل االفتراضي       % 
  .مجال الفقه

   الفقه :خامسا
وهي قيمة أصـغر     % 75  بلغت   كأحد أبعاد الثقافة اإلسالمية    الفقهيالحظ أن نتائج المعلمين في مجال       

الحديث الشريف  ، وهذا يؤكد حاجة المعلمين إلى ثقافة إسالمية في مجال            %80فتراضي  من المعدل اال  
  .وعلومه
   التاريخ والشخصيات اإلسالمية:سادسا

  بلغـت   كأحد أبعاد الثقافة اإلسالمية    التاريخ والشخصيات اإلسالمية  يالحظ أن نتائج المعلمين في مجال       
، وهذا يؤكد حاجـة المعلمـين إلـى ثقافـة          %80وهي قيمة أصغر من المعدل االفتراضي        % 69.5

  .التاريخ والشخصيات اإلسالميةإسالمية في مجال 
  : وفي ضوء ذلك يمكن تلخيص نتائج الثقافة اإلسالمية على النحو التالي

إن مستوى الثقافة اإلسالمية في مجال الثقافة اإلسالمية ككل، وفـي القـرآن الكريم،والحـديث          
كمعدل افتراضي، أمـا فـي مجـال         % 80ه، والشخصيات اإلسالمية يقل عن      الشريف وعلومه، والفق  

   %.80.1كمعدل افتراضي حيث كان % 80السنة والسيرة النبوية فلم يقل عن 
ويرجع الباحث السبب في ضعف الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليـا               

  : لما يلي
وحدة تحمل اسم الثقافة اإلسالمية يدرسها الطلبة في الجامعات، مما يؤدي            عدم وجود مواد دراسية م     -

  .إلى تخرج الطلبة من الجامعات وهم يعانون ضعفا في مستوى الثقافة اإلسالمية
  . عدم وجود اهتمام لدى المعلمين للتزود بالثقافة اإلسالمية الكافية التي تساعد معلم اللغة العربية-
لقراءة والمطالعة  الخارجية مما يـضعف ثقـافتهم ومنهـا الثقافـة الدينيـة                عزوف المعلمين عن ا    -

  .اإلسالمية
 انشغال كثير من المعلمين بالقضايا االجتماعية والسياسية السائدة في المجتمع الفلسطيني منذ سنوات،              -

  .والتي تجعل المعلم مهموما بأمور مختلفة بعيدا عن الثقافة والتزود بها
  .مطلوب من وسائل اإلعالم المتنوعة في إثراء الثقافة الدينية غياب الدور ال-

، فربمـا   %80أما بالنسبة لمجال السنة والسيرة النبوية الذي يزيد فيه مستوى الثقافة اإلسـالمية عـن                
يرجع السبب إلى أن السيرة النبوية يتم تداولها على ألسنة الناس والخطباء والوعاظ كثيرا، ولذلك يزداد                

  .  اس بها أكثر من غيرهامعرفة الن
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  :وتفسيرها)   أ ( النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عنـد         " هو  ) أ  ( نص الفرض المتعلق بالسؤال الخامس      كان  

 تعـزى إلـى   بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    لدى   الثقافة اإلسالمية   مستوى  في   ) 0.05
    ).آداب -تربية  ( نوع الكلية

 -تربيـة ( والختبار صحة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات المعلمين حسب متغير الكليـة           
   ): 11( حسب الجدول رقم ) آداب 

   )11( جدول رقم 
  الفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار الثقافة  حسب متغير الكلية

  مستوى الداللة  ت المحسوبة  االنحراف المعياري  مالمتوسط   عدد المعلمين ن  الكلية
  5.99  45.75  113  تربية

0  1.166  5.45  47.58  17  آداب

 

.05  

عند درجة  ) 1.658( أقل  من ت الجدولية ) 1.166(أن ت المحسوبة   ) 11(  يتبين من جدول رقم 
افة اإلسالمية  حسب ، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس الثق128حرية 

0نوع الكلية غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  
 ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         ال  "وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على         

 نوع  تعزى إلى بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    لدى   الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) 0.05
  . )آداب -تربية  ( ةالكلي

ويفسر الباحث هذه النتيجة أن المعلم سواء أدرس في كلية التربية أم في كلية اآلداب فإن ما يدرسه من                   
مواد الثقافة اإلسالمية ال يختلف كثيرا، لذا فإن ما يحمله من ثقافة إسالمية لن يتغير بتغير الكلية التـي                   

  . درس فيها
  

  :وتفسيرها)   ب ( مس النتائج المتعلقة بالسؤال الخا
 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) " ب  ( نص الفرض المتعلق بالسؤال الخامس      كان  

 تعـزى إلـى  بالمرحلة األساسية العليـا   معلمي اللغة العربية    لدى   الثقافة اإلسالمية مستوى  في   ) 0.05
   )فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من ( سنوات الخبرة 

 5أقل مـن  (حة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات المعلمين حسب متغير الكلية           والختبار ص 
   ) 12(   حسب الجدول رقم )فأكثر  سنوات 5 -سنوات
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   )12( جدول رقم 
  الفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار الثقافة  حسب متغير الخبرة

0(أن ت المحسوبة     ) 12( يتبين من جدول رقم     

 

عنـد درجـة    ) 1.658(أقل من ت الجدوليـة      ) 572.
فة اإلسـالمية حـسب     ، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس الثقا           128حرية  

0سنوات الخبرة غير دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  
 ≤ α( توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد         ال  "وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على         

 تعـزى إلـى   بالمرحلة األساسية العليا    معلمي اللغة العربية    لدى   الثقافة اإلسالمية   مستوى  في   ) 0.05
   .)فأكثر  سنوات 5 - سنوات5أقل من ( خبرة سنوات ال

ويفسر الباحث هذه النتيجة أن الخبرة في مجال تدريس اللغة العربية لن يغير كثيرا في ثقافـة المعلـم                   
اإلسالمية، ألن معلم اللغة العربية ال يلزمه إال في حاالت قليلة البحث في محاور الثقافة اإلسالمية، لذا                 

  .ن لعامل الخبرة أهمية كبيرة في مستوى الثقافة اإلسالمية لديهفإن من الطبيعي أال يكو
    

  :وتفسيرها)   ج (النتائج المتعلقة بالسؤال الخامس 
 ≤ α( ال توجد فروق ذات داللة إحـصائية عنـد          ) " ج  ( نص الفرض المتعلق بالسؤال الخامس      كان  

  ). أنثى -ذكر( الجنس  تعزى إلىمعلمي اللغة العربية لدى  الثقافة اإلسالمية مستوى في  ) 0.05
 -ذكـر ( الجـنس  والختبار صحة هذا الفرض تم حساب الفروق بين متوسطات المعلمين حسب متغير         

   ):13( حسب الجدول رقم )أنثى 
   )13( جدول رقم 

  الفروق بين متوسطات المعلمين في اختبار الثقافة حسب متغير الجنس
  مستوى الداللة  ت المحسوبة  راف المعيارياالنح  المتوسط م  عدد المعلمين ن  الجنس 
  5.01  48.06  73  ذكر 

0 4.777  6.28  43.33  57  أنثى 

 

.05  

  
عند درجة حرية    ) 1.658(أكبر من ت الجدولية     ) 4.77(أن ت المحسوبة     ) 13(يتبين من جدول رقم     

ة  حسب الجـنس   ، وهذا يدل على أن الفروق بين متوسطات المعلمين على مقياس الثقافة اإلسالمي            128
0دالة إحصائيا عند مستوى الداللة 

 

.05.  

  مستوى الداللة  ت المحسوبة  عيارياالنحراف الم  المتوسط م  عدد المعلمين ن  سنوات الخبرة
  6.29  45.55  43   سنوات5أقل من 

0 0.572  5.96  46.20  87   سنوات فأكثر 5

 

.05  
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توجد فـروق ذات داللـة      " وبذلك يتم رفض الفرض الصفري وقبول الفرض البديل والذي ينص على            
بالمرحلـة  معلمـي اللغـة العربيـة       لدى   الثقافة اإلسالمية   مستوى  في   ) α ≥ 0.05( إحصائية عند   
  .لصالح المعلمين الذكور) أنثى - ذكر(سنوات الجنس  تعزى إلىاألساسية العليا 

ويفسر الباحث هذه النتيجة  بأن الثقافة اإلسالمية لدى المعلمين الذكور أكبر بسبب إطالعهـم بـصورة                
أكبر واستماعهم للندوات الدينية، والمحاضرات ووسائل اإلعالم المختلفة وذلك بخالف المعلمات الالتي            

يرا، لذا فإن مستوى الثقافة اإلسالمية لدى المعلمين الذكور أعلى          ليس لديهن اهتمام بمثل هذه األمور كث      
  .  منه عند المعلمات  اإلناث

  
  :النتائج المتعلقة بالسؤال السادس  وتفسيرها

ال توجد عالقة بين مستوى مهارات التذوق األدبـي          " نص الفرض المتعلق بالسؤال السادس  هو        كان  
  ." اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي

والختبار صحة الفرض التاسع تم حساب معامل ارتباط بيرسون بين درجات المعلمين علـى مقيـاس                
التذوق األدبي، ودرجاتهم على مقياس الثقافة اإلسالمية حيث تبين أن قيمة معامـل ارتبـاط بيرسـون                 

.(تساوي 

 

ن مستوى مهارات التـذوق األدبـي ومـستوى الثقافـة     وهذا يدل على أن العالقة بي) 0 079
ال توجد عالقة بين    " اإلسالمية غير دالة إحصائيا، وبذلك يتم قبول الفرض الصفري والذي ينص على               

مستوى مهارات التذوق األدبي ومستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسـية            
  ."العليا 

النتيجة بأن  المعلم يمكنه من خالل بعض المطالعات األدبية تنمية قدرته في التذوق              ويفسر الباحث هذه    
األدبي دون أن يمتلك ثقافة إسالمية عميقة، رغم أن مصادر الثقافة اإلسالمية المتنوعة قد تكون سـببا                 

  .لالتصال بالنصوص التي تعتبر قمة في البيان والبالغة كالقرآن الكريم والحديث الشريف
  
   : توصيات الدراسة ومقترحاتها:نياثا

ضوء النتائج التي أسـفرت     انطالقا من واقع الدراسة، واستنادا إلى اإلطار النظري لهذه الدراسة، وفي            
  :عنها توصي الدراسة بما يلي

 زيادة اهتمام كليات التربية، وكليات اآلداب التي تخرج معلمي اللغة العربية بموضوع التذوق األدبي               -
  .األدبي من خالل النصوص التطبيقية المتنوعة التي تربي الطالب الجامعيين على التذوقوالنقد 

 تخصيص مواد دراسية خاصة بالتذوق األدبي في الجامعات، وخاصة لطالب قسم اللغـة العربيـة،                -
  .دبيويمكن أن تكون هذه المواد أكثر فائدة بعد دراسة الطالب لألدب العربي والبالغة العربية والنقد األ

 تدريس البالغة العربية والنقد األدبي لطلبة قسم اللغة العربية في الجامعات مـن خـالل نـصوص                  -
  .تطبيقية يقوم الطالب بتحليلها وفهمها وتذق النواحي الجمالية فيها
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 عقد دورات تدريبية للمعلمين العاملين في سلك التعليم، بحيث يكون التـذوق األدبـي مـن المـواد                   -
  .تي يتم تناولها خالل تلك الدوراتاألساسية ال

 حث المعلمين على المطالعة األدبية، واالطالع على المجالت األدبية والكتـب النقديـة والبالغيـة                -
  .ومتابعة الحركة األدبية بكافة فنونها، وما يدور حولها من نقد أدبي

دبي وذلك من خالل  تقـديم        ضرورة اهتمام وسائل اإلعالم بكافة أنواعها وأشكالها بتنمية التذوق األ          -
  .مواد أدبية مشوقة تربي المستمعين والقارئين والمشاهدين على تذوق النصوص األدبية

 توصي الدراسة باالهتمام بموضوع التذوق األدبي في الكتب المدرسية الخاصة بمادة اللغة العربيـة               -
  .عليمهم ذلك بعد كبرهمألن تدريب الطالب منذ نعومة أظفارهم على التذوق األدبي أفضل من ت

 توصي الدراسة بعقد الندوات واللقاءات األدبية التي تثري ثقافة المعلمين وتدفعهم لالطالع والقـراءة               -
  .وتذوق النواحي الجمالية في النص األدبي

 توصي الدراسة بضرورة إثراء مكتبات المدارس والمكتبات العامة بالكتب األدبية والكتب اإلسـالمية       -
  .دم النصوص األدبية والثقافة اإلسالمية في ثوب جديد مشوق للطالبالتي تق

 ضرورة اهتمام وزارة التربية والتعليم ووكالة الغوث الدولية والمشرفين التربويين  بمتابعة تـدريب               -
  .المعلمين لطالبهم على تذوق النصوص األدبية، واالرتقاء بحسهم الجمالي

يب الطالب على التذوق األدبي من خالل تقديم نـصوص أدبيـة             زيادة اهتمام واضعي المناهج بتدر     -
  .متنوعة تساعد الطالب على تقدير الجمال وتذوقه

 توصي الدراسة بزيادة اهتمام الجامعات بتزويد طلبة قسم اللغة العربية بالثقافة اإلسالمية التي تلزمهم               -
  .وتزودهم بما يفيدهم ويرتقي بفهمهم للنصوص األدبية

تمام وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة بنشر الثقافة اإلسالمية النافعة والمفيدة والتي تـسهم              زيادة اه  -
  .في االرتقاء بثقافتهم اإلسالمية

 توصي الدراسة بزيادة االهتمام خالل الدورات التي تعقد لمعلمـي اللغـة العربيـة بمـواد الثقافـة                   -
مواد الخاصة بتالوة القرآن الكـريم وبـاقي جوانـب          اإلسالمية ألهميتها لمعلم اللغة العربية،وخاصة ال     

  . الثقافة اإلسالمية
 عقد مسابقات خاصة بالتذوق األدبي والثقافة اإلسالمية للمعلمين والطالب لحث الجميع على االطالع              -

  . وامتالك القدر الكافي من المعرفة في هذه المواضيع
ألدبية على النواحي الجمالية وتذوق تلـك        توصي الدراسة بضرورة  التركيز في تدريس النصوص ا         -

  .النصوص
  :   تقترح الدراسة إجراء المزيد من األبحاث عن التذوق األدبي والثقافة اإلسالمية ومنها -

 برنامج مقترح لتنمية مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربيـة بالمرحلـة األساسـية                -1    
  .العليا
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  .  الثقافة اإلسالمية  لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة األساسية العليا  برنامج مقترح لتنمية-2   
  . العالقة بين التذوق األدبي لدى المعلمين واتجاهاتهم نحو األدب -3  
  . الميول األدبية لدى تالميذ المرحلة األساسية -4  
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  المراجع  
  
  

  المراجع العربية : أوال
  المراجع األجنبية : ثانيا
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  المراجع العربية: أوال
   المصادر -1
  . القرآن الكريم* 
ومعلـق  ) أحمـد الحـوفي  (، معلق المثل السائر في أدب الكاتب والـشاعر  ): 1973(  ابن األثير  -1

  .، دار نهضة مصر للطباعة والنشر، القاهرة)بدوي طبانة ( مشارك 
كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب، والعجم، والبربـر، ومـن       ):1994( ابن خلدون    -2

علي محمد معوض، عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتـب  : ، تحقيقعاصرهم من ذوي السلطان األكبر   
  .علمية، بيروتال
، تحقيق محمود محمد شـاكر، المؤسـسة الـسعودية          طبقات فحول الشعراء  ): 1980(  ابن سالم    -3

  .بمصر، القاهرة
، تحقيق عباس عبد الساتر، الطبعة األولى، دار الكتب العلميـة،     عيار الشعر  ):1982(  ابن طباطبا    -4

  . بيروت
، القاهرة، مطبعة عيـسى البـابلي        أحمد صقر  ،تحقيق السيد الصاحبي ): 1977( ابن فارس، أحمد     -5

  . الحلبي وشركاه، مصر
  . ، المجلد العاشر، بيروت، دار صادرلسان العرب ابن منظور، -6
، دار الفكر للطباعة والنشر )محقق ( ، عبد العزيز ابن باز صحيح البخاري ): 1994(  البخاري-7

  .  والتوزيع، بيروت، لبنان 
  .  ، بيروتمحيط المحيط ): 1870(  البستاني، بطرس -8
، تحقيق محمود محمد شاكر، مكتبـة الخـانجي،         دالئل اإلعجاز  ): 1984(  الجرجاني، عبد القاهر     -9

  . القاهرة
، تحقيق مصطفى حجـازي،  دار       تاج العروس من جواهر القاموس     ): 1989(  الزبيدي، محمد    -10

  .الهداية للطباعة والنشر والتوزيع
  . ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، القاهرة، مصرمفتاح العلوم ): 1983(  السكاكي -11
، دار الفكر للطباعة )محقق (  ، يوسف البقاعي القاموس المحيط: )1995(   الفيروز آبادي-12

  والنشر والتوزيع، بيروت ، لبنان 
  . القاهرة، مصر٬ المعجم الوسيط:  )1985(  مجمع اللغة العربية-13
، دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع، )محقق ( ، محمد سالم هاشم صحيح مسلم) : 1994 (  مسلم-14

  بيروت، لبنان    
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، الطبعـة   معجم المصطلحات العربية في اللغة واألدب      ):1984(  وهبة، مجدي والمهندس، كامل      -15
  .الثانية، مكتبة لبنان، بيروت
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  :  المراجع -2
، الطبعة األولى، دار المعرفـة الجامعيـة،        طرق تدريس اللغة العربية    ): 1999( راهيم، زكريا  إب -1

  . القاهرة
، الطبعة العاشرة، دار المعارف     الموجه الفني لمدرسي اللغة العربية    ): 1978(  إبراهيم، عبد العليم   -2

  .بمصر، القاهرة
 الثانية، دار المسيرة للنـشر والتوزيـع        ، الطبعة علم النفس التربوي  :  )2000(  أبو جادو، صالح     -3

  .والطباعة، عمان، األردن
، الطبعة الثانيـة، مكتبـة األنجلـو،        علم النفس التربوي  :)1980( أبو حطب، فؤاد وصادق، آمال       -4

  .القاهرة
  .ن، منشورات اتحاد الكتاب الفلسطينييدراسات في النقد األدبي ): 1999(  أبو شاويش، حماد -5
، الطبعة الرابعة، دار المقـداد      البوصيري شاهد على العصر المملوكي     ): 2005( بيل   أبو على، ن   -6

  . للطباعة، غزة
 –،الشركة المصرية العالميـة للنـشر والتوزيـع         أصول النقد األدبي   ): 1996(  أبو كريشة، طه     -7

  . لونجمان، القاهرة
  .  النهضة المصرية، القاهرة، مكتبةفلسفة إعداد معلم اللغة العربية ): 2000( أحمد، محمد -8
  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرةالنقد األدبي ):1963(  أمين، أحمد -9

  .، دائرة المعارف، القاهرةتربية الذوق الجمالي ): 1986(  البسيوني، محمود -10
ـ    ثقافة المسلم دراسة منهجية برامجية     ): 1989(  بوزينة، عبد الحميد     -11 سة ، الطبعة األولى، مؤس

  .  الرسالة، بيروت
  ، الطبعة الثانية، دار الفرقان نظرات في الثقافة اإلسالمية ): 1993(  التميمي، عز الدين وآخرون-12

  . ،عمان
  .، الطبعة األولى، دار الثقافة، المغرباللغة بين المعيارية والوصفية ): 1992(  حسان، تمام -13
، لغوية أللفاظ  وعالقات القرابة في الثقافـة اللغويـة  دراسة أنثرو): 2001(  حسام الدين، كريم     -14

  .الطبعة الثالثة، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة
، منشورات  طرق تعليم اللغة العربية في التعليم العام       ): 1996(  الحسون،جاسم، والخليفة، حسن     -15

  .ية االشتراكية العظمىجامعة المختار، البيضاء، الجماهيرية العربية الليبية الشعب
، الطبعـة الخامـسة، مؤسـسة       االتجاهات الوطنية في األدب المعاصر     ): 1982(  حسين، محمد    -16

  .الرسالة، بيروت
طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينيـة فـي ضـوء            ): 1981(  خاطر، محمود وآخرون     -17

  . دار المعرفة، القاهرةاالتجاهات التربوية الحديثة،
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، الطبعـة األولـى، الـدار المـصرية         مدارس النقد األدبي الحديث   ): 1995(فاجي، عبد المنعم  خ-18
  .اللبنانية، القاهرة

، معهد البحـوث  2، طمن الوجهة النفسية في دراسة األدب وتذوقه      ): 1970(  خلف اهللا، محمد     -19
  .والدراسات العربية

، غة العربية مناهجهـا وطرائـق تدريـسها       الل ): 2003 ) ( 1(  الدليمي، طه و الوائلي، سعاد       -20
  . الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، الطرائق العملية في تدريس اللغـة العربيـة        ): 2003 ) ( 2(  الدليمي، طه و الوائلي، سعاد         -21
  .الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، األردن

، الطبعة العاشرة، دار الفكر المعاصـر،       طرق تدريس اللغة العربية   :  )2005 ( الركابي، جودت    -22
  .بيروت، لبنان

، الطبعـة الثانيـة، مكتبـة الطالـب       المرشد في تدريس اللغة العربية     : )1999(  زقوت، محمد    -23
  .الجامعي، الجامعة اإلسالمية، غزة

،  الطبعـة األولـى، عـالم    لتدريس التدريس رؤية في تنفيذ ا   تمهارا:  )2001(  زيتون، حسن    -24
  . الكتب، القاهرة

، الثقافة اإلسالمية، مفهومها، مـصادرها، خصائـصها، مجاالتهـا         ): 2002(  السيد وآخرون    -25
  . الطبعة الرابعة، دار المناهج للنشر والتوزيع، عمان، األردن

لدار المـصرية اللبنانيـة،   ، اتعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق   ): 1992(  شحاتة، حسن    -26
  .القاهرة

،  الطبعة الـسادسة، دار      تعليم اللغة العربية والتربية الدينية     ): 1988(  شحاتة، حسن وآخرون     -27
  .أسامة للطبع، القاهرة

، الطبعة الثامنة، مكتبة النهضة المصرية، القـاهرة،  أصول النقد األدبي  ): 1973(  الشايب، أحمد    -28
  .مصر

، الطبعة الحادية عشرة، مكتبة النهضة المـصرية        علم النفس التربوي   ): 1979( مد   صالح، أح  -29
  .للطبع والنشر، القاهرة

 الطبعة األولى، دار    الثقافة العربية اإلسالمية بين التأليف والتدريس،      ): 1998(  طعيمة،رشدي   -30
  . الفكر العربي، القاهرة

، الطبعـة الثالثـة،     لعربية والثقافة اإلسـالمية   طرق تدريس اللغة ا    ): 1996(  طعيمة، رشدي    -31
  .مكتبة النهضة المصرية، القاهرة

، الطبعة الثانيـة، دار     أساليب تدريس اللغة العربية    ): 2007(  عاشور، راتب والحوامدة، محمد      -32
  . المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة، عمان، األردن
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، الطبعة الثالثـة، مطبعـة الخليـل        قافة اإلسالمية دراسات في الث   ): 1983(  عبد العزيز، أمير     -33
  .اإلسالمية

  .دار الشروق،  القاهرة،  بين القديم والحديثقضايا النقد األدبي ): 1994(  العشماوي، محمد -34

، الطبعة الثالثـة، مكتبـة      طرق تدريس اللغة العربية والتربية الدينية        ):1996(  عطا، إبراهيم    -35
  .قاهرةالنهضة المصرية، ال

، الطبعة السابعة، مؤسـسة الرسـالة،   أضواء على الثقافة اإلسـالمية  ): 1997(  العمري، نادية  -36
  .بيروت

، الطبعة األولى، دار الكمال والترقي للنـشر  موسوعة الموارد الثقافية  ): 2006( العلوي، عوني    -37
  .والتوزيع، فلسطين

، الطبعة األولى، مكتبة دار الثقافـة      اللغة العربية المرشد الفني لتدريس    ): 1998(  العلي، فيصل    -38
  .للنشر والتوزيع، عمان 

، الطبعـة الثالثـة، دار      تعليم اللغة العربية والدين اإلسـالمي      ): 1986(  قورة، حسين سليمان     -39
  .المعارف، القاهرة

، القاهرة، عالم   الطبعة األولى "  األسس، المكونات، التنظيمات   –المنهج  :  )1995(  اللقاني، أحمد    -40
  . الكتب

  . ، الطبعة األولى،دار الجيل، بيروتالموازنة بين الشعراء ): 1993(  مبارك، زكي -41
  .، دار الفكر العربي، القاهرةتدريس فنون اللغة العربية:  )2002(  مدكور،علي -42
لعربـي، بيـروت،   ، الطبعة األولى، دار الفكـر ا بدايات في النقد األدبي ): 1994(  مناع، هاشم  -43

  . لبنان
  . ، دار نهضة مصر للطبع والنشر، القاهرةالنقد المنهجي عند العرب ): 1984(    مندور، محمد -44
،الطبعة األولى، دار الشروق للنشر والتوزيع،      طرق تدريس العربية   ): 2006(  نصيرات، صالح    -45

  .رام اهللا
  .، الطبعة الثانية، عمان، األردنالميةدراسات في الثقافة اإلس ): 1982(  هندي، صالح -46
  
  
  
  
  
  
  



 95 

  :  الرسائل العلمية -3
رسـالة  برنامج مقترح لتنمية التذوق األدبي في مرحلة التعليم األساسي،         ):" 1985(إبراهيم، أحمد    -1

  .   غير منشورة، كلية التربية، جامعة أسيوطدكتوراة
ألدب للصف الثالـث الثـانوي فـي المـدارس          دراسة تقويمية لمنهج ا    ):" 1979(  األشمر، ماجد    -2

  . غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمسرسالة ماجستير، "األردنية والمصرية
 فعالية برنامج مقترح في تنمية مهارات التذوق األدبي لدى طالب الـصف             : )2003( جاد، محمد    -3

، الجمعيـة   90، العـدد    تـدريس دراسات في المناهج وطرق ال     ضوء نظرية النظم،     ياألول الثانوي ف  
  .المصرية للمناهج وطرق التدريس،كلية التربية، جامعة عين شمس

دور البرامج الدينية بالتلفزيون في تنمية الثقافة الدينية لطالب الجامعـات،    ): " 1992( حافظ، إيمان    -4
  .  غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا، مصررسالة دكتوراة

بناء برنامج متكامل لتطوير تدريس البالغة مـن خـالل النـصوص             ): 1989(  دسوقي، محمود    -5
  .  غير منشورة، كلية التربية،جامعة عين شمسرسالة دكتوراة" األدبية في المرحلة الثانوية

برنامج مقترح لتنمية التذوق األدبي لـدى طلبـة المرحلـة بالجمهوريـة         ):" 1995(  السبع، سعاد  -6
  .  غير منشورة، كلية التربية، جامعة صنعاء، اليمنرسالة ماجستيراليمنية، 

، )فن الـشعر    (وضع مقياس للتذوق األدبي عند طالب المرحلة الثانوية        ):" 1971( طعيمة، رشدي  -7
  .  غير منشورة، كلية التربية، جامعة عين شمس، القاهرةرسالة ماجستير

لنحوية والصرفية والبالغية على تحصيل     أثر تكامل تعليم المفاهيم ا     ): "1995(  عبد القادر، فوزي     -8
 غير  رسالة دكتوراة ،  "طالب المرحلة الثانوية األزهرية، وتذوقهم األدبي، واتجاهاتهم نحو اللغة العربية         

  .منشورة، كلية التربية، جامعة األزهر
منهج نحوي بالغي وأثره في تنمية مهارات اإلنتـاج اللغـوي والتـذوق              "  ):1992 ( عبده، أحمد  -9
  . غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطارسالة دكتوراة" ألدبي لدى طالب المرحلة الثانويةا

، "دراسة تجريبية في تنمية التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانويـة           ): 1985(عجيز، عادل    -10
   غير منشورة، كلية التربية، جامعة المنوفية  رسالة ماجستير

واقع الثقافة الدينية اإلسالمية لدى طلبة الجامعـات الفلـسطينية بغـزة            ): "2002( فروانة، محمد  -11
 غير منشورة، البرنامج المشترك بين جامعة األقـصى بغـزة   رسالة ماجستير وتصور مقترح لتنميتها،    

  .وجامعة عين شمس
أثر الطريقة التوليفية على التحـصيل الدراسـي والتـذوق األدبـي            )"  "2005( القطاوي، محمد    -12
ميول األدبية نحو دراسة مادة األدب والنصوص األدبية لطلبة الصف العاشر األساسي بقطاع غـزة،      وال

  .  غير منشورة، البرنامج المشترك بين جامعة األقصى بغزة وجامعة عين شمسرسالة دكتوراة
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م برنامج مقترح لتنمية تذوق األدب العربي عند الدارسين في برامج تعلـي           ): "1995( مناع، محمد  -13
  . غير منشورة، كلية التربية بشبين الكوم، جامعة المنوفيةرسالة دكتوراةالعربية كلغة ثانية، 

عالقة الثقافة اإلسالمية بالقدرة على التعبير الكتابي لدى طلبـة الـصف            ):" 2000(  النجار، بسام  -14
  . غزة–إلسالمية  غير منشورة، كلية التربية، الجامعة ارسالة ماجستيرالعاشر بمحافظة خان يونس، 

فاعلية طريقة االكتشاف الموجه في تنمية بعض المفاهيم البالغية لدى           ): 1997(  النشار، نبيهة    - 15
   غير منشورة، كلية التربية، جامعة طنطا رسالة ماجستيرطالب الصف األول الثانوي، 

 ماجـستير  رسـالة ،  مستويات األداء اللغوي عند معلمي اللغة العربية       ): 1988(  نصر، معاطي    -16
  .غير منشورة، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة
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  :  الدوريات والمجالت العلمية والمؤتمرات -4
المـؤتمر  دور كلية التربية في اإلعداد الثقافي لطالب شعبة الرياضيات،         ):1990(  إبراهيم، مجدي    -1

  .،اإلسكندرية1990 والتحديات، المجلد األول، يوليو ، إعداد معلم التراكماتالعلمي الثاني
برنامج مقترح لتنمية بعض المفاهيم البالغية والتذوق األدبي لدى طـالب            ):" 2003(  أحمد، وائل    -2

جامعـة حلـوان،      ، المجلد العاشر، العدد األول، كلية التربية دراسات تربوية واجتماعية،    ،  "كلية التربية 
   ).235( ص 

تطوير برنامج إعداد معلمي اللغة العربية في ضـوء متطلبـات العـصر              ): 2004(غم،رضا األد -3
مناهج وطـرق تـدريس     " أستاذ مساعد   " ومتغيراته، بحث مرجعي الستكمال متطلبات الترقية لدرجة        

   ).  52 - 8(اللغة العربية، كلية التربية بدمياط، جامعة المنصورة، ص ص 
، المجلـس األعلـى   مجلة منبـر اإلسـالم  مفهوم الثقافة اإلسالمية،     ): 1984(  الجندي، مصطفى    -4

   ). 51-49( ، ص ص 41، السنة 4للشئون اإلسالمية، القاهرة العدد 
، العدد الثـاني، التجمـع الـوطني        مجلة اإلمام "  مدرس اللغة العربية   ): " 2004(  حمدان، أكرم      -5

   ).36 -24( للفكر والثقافة، غزة،  ص ص 
مقياس الثقافة القرآنية مجال العظات والعبر، المؤتمر        ): " 1991(  أحمد و الراشد، صالح       حنورة، -6

  .2العلمي الثالث، رؤى مستقبلية للمناهج في الوطن العربي، اإلسكندرية، المجلد 
مقياس الثقافة القرآنية مجال العقائد، المؤتمر العلمي        ): " 1999(  حنورة، أحمد و الراشد، صالح       - 7
  .3ثالث، رؤى مستقبلية للمناهج في الوطن العربي، اإلسكندرية، المجلد ال
، مجلة الجامعـة اإلسـالمية بغـزة   : القاعدة والذوق في بالغة السكاكي  ): 1999(  رزقة، يوسف    -8

   ).203-169( المجلد السابع، العدد األول، ص ص 
طلبة المرحلة الثانوية مهارات التـذوق  فعالية التعلم التعاوني في اكتساب : " ) 1998(  سالم، محمد    -9

، الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس،كلية التربية،       دراسات في المناهج وطرق التدريس    األدبي،  
                                                                                                                                                                     . )9-1(  ص ، ص55جامعة عين شمس، العدد 

، المـؤتمر   "تنمية مهارات التذوق األدبي لدى تالميذ الصف الخامس         " :  )1993(  شحاتة، حسن  -10
  . السنوي الثالث للطفل المصري تنشئته ورعايته، مركز دراسات الطفولة جامعة عين شمس، القاهرة

حولية كلية أصول الـدين والـدعوة   الثقافة بين المفهوم والمضمون،  ): 2004( ، سعيد   الصاوي-11
   ).642-552( ، المجلد األول، العدد الخامس عشر، ص ص اإلسالمية بطنطا

، المجلـس الـوطني للثقافـة والفنـون         عالم المعرفة نظرية الثقافة،    ): 1997(  الصاوي، سيد    -12
  .2العدد ، 13المجلد . واآلداب، الكويت
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االرتقاء بتدريس األدب والنصوص في المرحلة الثانويـة مـن خـالل            ): "1998( العكش،عمر   -13
 ، وحـدة المتطلبـات   ورقة عمل مقدمة إلى المنتدى األدبـي التربـوي الخـامس   ، "المنحى التكاملي  

  .الجامعية العامة، برنامج اللغة العربية، جامعة اإلمارات العربية المتحدة
، ،  مجلة المنهـل  مكانة اللغة العربية في مقومات النهضة الحضارية،         ): 1998( ة، محمد    عمار -14

  .547، العدد 59دار المنهل، الرياض، المجلد 
تـدريس الثقافـة    : التوجيه الثقافي وتحديات العـصر، مـؤتمر       ): 2001 )  ( 1( علوان، نعمان    -15

بحـوث المـؤتمر الثالـث لكليـة     ء األهليـة،  اإلسالمية وقضايا العصر في الجامعات،  جامعة الزرقا   
   ).569-535( ،  ص ص الشريعة

تـدريس الثقافـة    : اللغة العربية والتـشكيل الثقـافي، مـؤتمر        ): 2001 ) ( 2(  علوان، نعمان    -16
بحـوث المـؤتمر الثالـث لكليـة     اإلسالمية وقضايا العصر في الجامعات،  جامعة الزرقاء األهليـة،     

   ).304-287( ، ص ص الشريعة
، المجلـس األعلـى للثقافـة       عالم الفكـر  الثقافة في مجتمعات الخليج،    ): 1999(  غلوم، إبراهيم    -17

  .والفنون واآلداب، الكويت، المجلد السابع والعشرون، العدد الثالث
 مجلة جامعة مؤتة  موقف النقاد العرب القدامى من قضية الذوق الفني،          ):1993(  المجالي، جهاد    -18

   ).203-167( ص ص .لدراسات، األردن، المجلد الثامن، العدد الثانيللبحوث وا
الثقافة والحضارة في التصور اإلسالمي ودورهما في محتوى المنهـاج           ):" 1992(  مدكور، علي  -19

   .    4، الجزء 7، القاهرة، المجلد دراسات تربويةالتربوي، 
عليم مهارات التذوق األدبي فـي المرحلـة          معوقات ت    ):1997( المطاوعة، فاطمة و المال،بدرية    -20

  .، جامعة قطر،العدد الرابع عشر، السنة الرابعة عشرةحولية كلية التربيةالثانوية، 
، مجلة النـادي األدبـي بمنطقـة حائـل        أساليب التحليل األدبي،      ):  1998(نافع، عبد المنعم      -21

  . السعودية، العدد الثاني، السنة األولى
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  :  الشبكة العنكبوتية مواقع
   ، اللغة العربية حصن الثقافة ولسان العقيدة )2007(  داوود، محمد -1

 http://www.startimes2.com/f.aspx?t=7204215  من      2008 / 2/ 20  استخرجت في 

  .التذوق األدبي بين الشكل والمضمون ): 2004(  عوض، إبراهيم -2
- www.alarabnews.com/alshaab/2005/25-02-2005/awad.htm   من  20/5/2007استخرجت في

 

 92k    

  مفهوم الذوق األدبي،  ): 2004( عوض، إبراهيم  -3 
  http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/18-02-2005/awad.htm من  5/7/2007استخرجت في

  اللغة العربية  التحديات والمواجهة  ): 2007(  الفلق، سالم -4
   من                           2008 /2 / 20         استخرجت في     

                               http://tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=109407&page=2  

  لماذا انصرف الناس عن قراءة األدب ؟):      2005( قميحة، جابر و الكيالني، نادية -5
  www.ikhwanonline.com/Article.asp من        2007 / 6/ 15                   استخرجت في 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

http://www.alarabnews.com/alshaab/2005/18-02-2005/awad.htm
http://tunisia-sat.com/vb/showthread.php?t=109407&page=2
http://www.ikhwanonline.com/Article.asp
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  : المراجع األجنبية: ثانيا
1-Bosma,Bette (1981) :Focus on Folktales for Critical Reading , ( ED 241 901 ) 

2-Fred Mazelis: Alfred Kazin, champion of American Literature: An  

appreciation,  Aesthetic Component of Socialism – A lecture by  David Walsh. 

3-Karabas,  Gertude  and  Rochelle  Leinwein(1985):  Teaching  Literature 

Grade 9: Integrating  the Communication  Arts , Drama, Experimental, 

Brooklyn, NY: New York City Board of  Education, Division of  Curriculum 

and Instruction,. ( ED 

 

290 154 )  

4- Restrepo, Jane Simi(1988) : Integrating  Children's Literature in a Middle 

School Language Arts Curriculum through a Planned Cognitive and Affective 

Program of  Instruction, Fort Lauderdale, FL: Nova  University , Center for the 

Advancement of Education , ( ED  

 

298 499 )       
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    )1(  الملحق رقم
   

  قائمة بأسماء السادة المحكمين الختبار التذوق األدبي ومهارات التذوق األدبي 
   
  الجامعة اإلسالمية  أستاذ النقد األدبي   د نبيل أبو علي .أ  -1

  جاممعة األقصى  أستاذ النقد األدبي  شاويشد حماد أبو .أ  -2

  الجامعة اإلسالمية   أستاذ البالغة العربية   د نعمات علوان .أ  -3

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ النحو العربي المساعد   د جهاد العرجا    -4

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد  داوود حلس . د  -5

  جامعة األقصى   أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك  خالد السر . د  -6

  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد   إسماعيل الفرا . د  -7

  وكالة الغوث الدولية  مشرف اللغة العربية   إبراهيم عواد . د  -8

  وكالة الغوث الدولية  مشرف اللغة العربية    رأفت الهباش . أ  -9

  وكالة الغوث الدولية  مشرف اللغة العربية    معين الفار . أ  -10
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 قائمة بمهارات التذوق األدبي  ) 2(              ملحق رقم 

   غزة –الجامعة اإلسالمية     
  الـدراسات العليا 
 كليــة التـربية

    لغة عربية –قسم المناهج وطرق التدريس

   
  

  / .............................................................األخ الفاضل 
  

  وبعد  ، ...  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

ي اللغة العربيـة بالمرحلـة   يقوم الباحث بدراسة للوقوف على مستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلم 
  .األساسية العليا وعالقته بثقافتهم اإلسالمية 

  
) × ( لذا نرجو من سيادتكم التكرم بتحديد أهمية المهارة، واإلجابة على فقرات االستبانة بوضع إشارة               
لتـي  في الخانة المناسبة لحكمكم، والتي تشير إلى درجة األهمية، علما بأن الباحث سيستخدم المهارات ا         

  .تختارونها لبناء مقياس للتذوق األدبي 
  إن آراءكم هذه سوف تستخدم لغرض البحث العلمي فقط 

  
  المؤهل العلمي          ليسانس               ماجستير                    دكتوراة 

  
  
  
  

  .وأشكركم على تعاونكم معنا ، وبارك اهللا فيكم 
  
  

                                                 الباحث                                
                                                                                   عصام علي مقداد 
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  م  درجة األهمية
مهمة   المهارة

  جدا
  متوسطة  مهمة

  قليلة
  األهمية

  قليلة
  جدا

  ت الشعري  تتعلق بالبيتمهارا:       أوال 
            .القدرة على استخراج الفكرة الرئيسية في البيت   .1
             .القدرة على استحضار أبيات تشتمل على معان مشابهة   .2
            .القدرة على إدراك المعاني التي يلمح لها الشاعر    .3
القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية، وقدرتها على التعبير عن   .4

  .شاعر أحاسيس ال
          

            .القدرة على إدراك الصورة الشعرية ومدى نجاحها في توضيح المعنى   .5
            .القدرة على إدراك مدى أهمية الكلمة في القصيدة   .6
            .القدرة على إدراك اللبس في البيت وفهم المعاني التي يحتملها   .7
            .انية واألساليبالقدرة على إدراك الغرض البالغي من الصور البي  .8
            . فيه ةالقدرة على فهم الرمز وتفسيره وإدراك المعاني الكامن  .9

            .القدرة على إدراك ثقافة الشاعر وأثرهافي جمال البيت   .10
   تتعلق بالقصيدة كاملةتمهارا: ثانيا        

            .تمثل القارئ الحركة النفسية في القصيدة   .1
            .ى إدراك مدى ترابط األفكار وتوفر الوحدة العضوية القدرة عل  .2
            .القدرة على اختيار عنوان يعبر عن أحاسيس الشاعر   .3
            . للنص ) غير المباشرة ( القدرة على إدراك المعاني التعبيرية   .4
            . القدرة على فهم درجة التواؤم بين التجربة الشعرية والصياغة الفنية  .5
القدرة على فهم مكونات الصورة الشعرية وقدرتها على التعبير عن   .6

  .أحاسيس الشاعر
          

            .القدرة على تمثل الجو النفسي في القصيدة ومدى استثارة األبيات له  .7
            .التمتع باكتشاف المفارقة والتفكير في دالالت الصور الشعرية   8.
            .ض وإدراك الغاية منه  تحديد ما بين األفكار من تناق  .9

            .القدرة على إدراك أثر الكلمة في استثارة الجو النفسي المراد في القصيدة  .10
            .القدرة على إدراك التناسب بين الكلمة والجو النفسي الذي تثيره القصيدة  .11
            . القدرة على إدراك مصادر ثقافة الشاعر، ودورها في عمق معاني القصيدة  .12
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            .القدرة على استخرج الصفات التي يصف بها الشاعر نفسه أو غيره  .13
            .القدرة على تحديد القيم االجتماعية التي تشيع في القصيدة   .14
            .القدرة على إدراك جمال التنسيق والصور البيانية في القصيدة   .15
            .ه القدرة على اكتشاف التكرار وتقدير أهميت  .16
            .القدرة على اكتشاف العيب الموجود في األبيات   .17
            .الحساسية لوزن األبيات وإدراك ما فيها من نشاز موسيقي   .18
            .القدرة على إدراك أثر القافية في جمال البيت   .19
            .القدرة على تمثل االتجاهات النفسية للشاعر من خالل أبياته   .20
  القدرة على إدراك مدى نجاح الشاعر في تبادل المحسوسات   .21

  ).ظاهرة تراسل الحواس ( 
          

            .القدرة على إدراك العاطفة المسيطرة على الشاعر في النص   -22
  

  : وتصنيفها تمالحظات عامة حول المهارا

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
..................................................................................................... 

  :مهارات تود أضافتها أو حذفها 
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................
.....................................................................................................
.....................................................................................................

.....................................................................................................  
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  الصورة النهائية الختبار التذوق األدبي  ) 3( ملحق رقم      
   غزة –الجامعة اإلسالمية   

  الـدراسات العليا 
 كليــة التـربية

    لغة عربية –قسم المناهج وطرق التدريس

   
  

  / .............................................................األخ الفاضل 
  

  وبعد  ، ...  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

ات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلـة   مستوى مهار يقوم الباحث بدراسة للوقوف على      
  .األساسية العليا وعالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم  

ولقياس مستوى مهارات التذوق األدبي فقد صمم الباحث مقياسا للتذوق األدبي يشمل ثالث مقطوعـات               
 التي تقيس مـدى امـتالك       شعرية من عصور مختلفة ويتبع كل مقطوعة شعرية مجموعة من األسئلة          

  .المعلم لمهارات التذوق األدبي 
  

علما بأن . نرجو من سيادتكم االطالع على تصميم االختبار وفقراته وإعطاء مالحظاتكم القيمة حوله 
  .الباحث سيستخدم هذا االختبار لغرض البحث العلمي فقط 

  
  
  

                 دكتوراة المؤهل العلمي         بكالوريوس              ماجستير   
  
  

  .وأشكركم على تعاونكم معنا ، وجزاكم اهللا خيرا 
                                                                                        الباحث 

  لي مقداد                                                                                 عصام ع
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  مقياس التذوق األدبي لمعلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا
  أخي المعلم ،، أختي المعلمة ،،

يهدف اختبار التذوق األدبي  إلى معرفة مستوى التذوق األدبي لدى معلمـي اللغـة العربيـة                   
يها العديد من  االختـصاصيين      للمرحلة األساسية العليا، ومدى تمكنهم من هذه المهارات التي أجمع عل          

ويشتمل المقياس على ثالث مقطوعات شعرية من عـصور         .في مجال اللغة العربية وأساليب تدريسها       
  .مختلفة 

وقد صممت أسئلة االختبار كلها من نوع االختيار من متعدد ذي األربعة بدائل، أحد هذه البـدائل هـو                   
  . اإلجابة الصحيحة 

اون وتحري الصدق حتى يكون االختبار صادقا ومعبرا عن الواقع، ومحققا نأمل منك أيها المجيب التع
  .للهدف الذي صمم من أجله، مع العلم أن نتائج االختبار ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

  
  :تعليمات لإلجابة 

  .ال تكتب شيئا في كراسة األسئلة وال تجب عنها  -
 .اكتب إجابتك في النموذج المعد لإلجابة  -

 . تترك أي سؤال دون إجابة ال -

 .لكل سؤال إجابة واحدة فقط هي الصحيحة؛ لذا عليك اختيار إجابة واحدة فقط -

  : نموذج لسؤال 
  :الغرض من االستفهام في قول البحتري 

   وشيكاً وإال ضيقة وانفراجها؟                هل الدهر إال غمرةٌ وانجالؤها              
   التعجب            - التقرير                   د-  التمني                      ج-  ب االستنكار          -أ

  : نموذج اإلجابة 
  .وهي اإلجابة الصحيحة ) ج (   يبين المثال أن المعلم اختار اإلجابة المرموز لها بالرمز 

  
  
  

               مع خالص شكر الباحث وتقديره                                                         
                                                                                 عصام علي مقداد

  
  
  

  د  ج  ب   أ
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  : يقول بدر شاكر السياب مخاطبا وطنه العراق 

، رحةَ الساعتَا نَِخيٍل سنَاِك غَابيع 

  . َأى عنْهما القَمر أو شُرفَتَاِن راح ينْ
وماِن تُوِرقُ الكُرمستَب نَاِك ِحينيع  

 اءواَألض قُصتَرو...راِر في نَهكَاَألقْم  
رحةَ الساعنَاً سهافُ ودالِمج هجري  
 وما، النُّجِهميرفي غَو ضا تَنْبكََأنَّم...  

  ن َأسى شَِفيفْوتَغْرقَاِن في ضباٍب ِم
  كَالبحِر سرح اليديِن فَوقَـه المساء ،

  ِدفء الشِّتَاِء ِفيـِه وارِتعاشَةُ الخَِريف،
  والموتُ، والميالد، والظالم، والضياء؛
  فَتَستَِفيق ِملء روِحي ، رعشَةُ البكَاء

  ونشوةٌ وحشيةٌ تعانق السماء
  !ِل إذا خَافَ ِمن القَمر كنشوِة الطف

ومالغُي باِب تَشْرحالس اسَأقْو كََأن  
  ...وقَطْرةً فَقَطْرةً تَذُوب في المطَر 

  وكَركَر اَألطْفَاُل في عراِئِش الكُروم ،
  ودغْدغَتْ صمتَ العصاِفيِر علَى الشَّجر 

  ...ُأنْشُودةُ المطَر 
  ...مطَر 
  ...مطَر
  ... مطَر

  أتعلمين أي حزٍن يبعثُ المطَر ؟
  وكَيفَ تَنْشج المزاريب إذا انْهمر ؟
  وكيفَ يشْعر الوِحيد ِفيِه ِبالضياِع ؟

   كَالدِم الْمراِق ، كَالِْجياع ،-ِبال انِْتهاٍء 
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  ! طَر  هو الْم-كَالْحب ، كَاألطْفَاِل ، كَالْموتَى 
1-) وماِن تُوِرقُ الكُرمستَب نَاِك ِحينيتدل على ) تورق ( كلمة   ).  ع:  

   النمو والكثرة -ب     اإلزهار واإلثمار                          -   أ
   بالورقء االكتسا-د            الزيادة والتطور -   ج

    
2-) رحةَ الساعتَا نَِخيٍل سنَاِك غَابيع (     

 )    رحةَ الساعنَاً سهافُ ودالِمج هجراختيار الشاعر ساعة السحر للداللة على ). ي :  
   الهدوء والسكينة -ب             البرد الشديد - أ
   الظالم الدامس -د             اختفاء الناس -ج
  
  )شُرفَتَاِن راح ينَْأى عنْهما القَمر  عينَاِك (-3

  : بالشرفتين للداللة على ) العراق ( شاعر عينا حبيبته     يصور ال
   انفتاح اآلفاق أمامه-ب           رؤية ما يود رؤيته -أ

   تعدد الصور التي يشاهدها-د         األمل في التحرر من الليل-ج
  
  : ليشير إلى ) بالجمل الفعلية ( ثم أعقبها )  الجمل االسمية(  استخدم الشاعر -4
  . الضعف واللين الذي يتلوه الشدة -ب      .ال التي يقوم بها التنوع في األعم-أ

الهدوء والسكينة التي يتبعها الحركة -        د    . األلم والشقاء الذي تتبعه السعادة-ج
  .والحياة

    
  ):تراسل الحواس(  إحدى العبارات التالية التي استخدمها الشاعر في النص فيها ما يعرف بـ -5
  .عينَاِك ِحين تَبسماِن تُوِرقُ الكُروم -ب      ا نَِخيٍل ساعةَ السحر عينَاِك غَابتَ-أ

  كَاَألقْماِر في نَهر...وتَرقُص اَألضواء  -د    شُرفَتَاِن راح ينَْأى عنْهما القَمر  عينَاِك-ج
  
  : لداللة على وصف الشاعر النشوة بالوحشية ل ) ونشوةٌ وحشيةٌ تعانق السماء (-6
  .  عدم قدرته على السيطرة عليها-ب          . شدة هذه النشوة -أ

  . كل ما سبق  -د          .  شراسة النشوة -ج
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  : في العبارة ما يشير إلى تأثر الشاعر بـ ).    كنشوِة الطفِل إذا خَافَ ِمن القَمر (-7
  .أسطورة خسوف القمر والخوف الذي يدفع األطفال للغناء  - أ

 .وف الشديد من سقوط األمطار   الخ - ب

  .      السعادة الغامرة والفرحة لسقوط األمطار -ج
  . الحالة النفسية المسيطرة عليه، ومدى حبه لوطنه العراق -د
  : كلمة الطفل في النص ترمز لـ  ) . كنشوِة الطفِل إذا خَافَ ِمن القَمر (-8
   الخوف والفزع -ب      المستقبل الذي يبشر باألمل  - أ
   الفرح والغبطة بنزول المطر -د                     البراءة والبساطة  -ج
  
  : العبارة السابقة كناية عن ) . كركر األطفال في عرائش الكروم  ( -9
  . الخير الذي أسعد األطفال-ب         ضحك األطفال وسعادتهم -أ

  .  نتجه الكروم الثمر الكثير الذي ت-د    .  السعادة واألمل التي يحملها المستقبل-ج
  
  : في العبارة السابقة صورة جمالية وسر جمالها أنها ). وتَغْرقَاِن في ضباٍب ِمن َأسى شَِفيفْ (-10

   استعارة تصريحية -ب           استعارة تمثيلية-أ
   استعارة مكنية-د                    تشبيه بليغ -ج
  
   مطر  ، مطر  ، مطر   -11

  : في النص يدل على ) مطر ( ة                تكرار كلم
  . أثر المطر في الخصب والنماء-ب        شدة وغزارة المطر -أ

  . االنزعاج من سقوط المطر -د        حاجة البالد للمطر -ج
  
  أتعلمين أي حزٍن يبعثُ المطَر ؟ -12

          وكَيفَ تَنْشج المزاريب إذا انْهمر ؟      
  لوِحيد ِفيِه ِبالضياِع ؟وكيفَ يشْعر ا      

  : الغرض من االستفهام في المقطوعة السابقة 
   اإلنكار-     د       النفي-     ج     التعجب-ب     التقرير-أ
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  :  إحدى العبارات التالية فيها مفارقة -13
   اَألطْفَاُل في عراِئِش الكُروموكَركَر -                  ب كَالدِم الْمراِق ، كَالِْجياع ،-ِبال انِْتهاٍء  -أ

  .ودغْدغَتْ صمتَ العصاِفيِر علَى الشَّجر                ! هو الْمطَر -كَالْحب ، كَاألطْفَاِل ، كَالْموتَى   
   سماءونشوةٌ وحشيةٌ تعانق ال -                دكَاَألقْماِر في نَهر...وتَرقُص اَألضواء  -ج

     رحةَ الساعنَاً سهافُ ودالِمج هجرر                        يالقَم كنشوِة الطفِل إذا خَافَ ِمن  
  
  : العنوان األنسب للنص -14

   المستقبل المشرق -ب           معاناة العراق -أ
   أهمية المطر -د             ألم وأمل  -ج
  
  : عاطفة الشاعر في النص  -15

   إنسانية عامة  -       ب        وطنية خاصة  -أ
   اجتماعية  -د             دينية   -ج
  
  : مع المزاريب يدل على ) تنشج( استخدام الشاعر كلمة  ) وكَيفَ تَنْشج المزاريب إذا انْهمر ؟ (-16

  . صوت المزاريب المرتفع -       ب      . كثرة األمطار النازلة -أ
  . حزن الشاعر وأساه  -د      .  طر قلق الشاعر من شدة الم-ج
  
  : في العبارة السابقة تصوير وسر جماله  ) فَتَستَِفيق ِملء روِحي، رعشَةُ البكَاء ( -17

   اإليجاز  - التوضيح                  د- التشخيص                ج- التجسيد                ب-أ
  
  الكُروم ،وكَركَر اَألطْفَاُل في عراِئِش  -18

  ودغْدغَتْ صمتَ العصاِفيِر علَى الشَّجر       
  ...ُأنْشُودةُ المطَر       

  : الفكرة الرئيسة في المقطوعة السابقة 
  . لعب األطفال وزقزقة العصافير-       ب      .   السعادة  بنزول المطر-أ

  . لعراق كثرة الكروم في ا-د      .  انتشار العصافير على األشجار-ج
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  :  تحققت الوحدة العضوية في النص من خالل -19
  . إلى هذا الوطن  ء حب الشاعر لوطنه واالنتما-أ

  . المطر يساعد في نمو النبات والمزروعات -ب
  . المشكالت التي تواجه العراق وكيفية الخالص منها-ج
  . رفض الشاعر لمحاوالت السيطرة على مقدرات وطنه -د
  
  : سي الذي يسود في القصيدة  الجو النف-20

  . الفاجعة والحزن واألسى لما ألم بالوطن-ب    .  الفرح والسعادة الغامرة بنزول المطر-أ
  .  الخوف من المستقبل وما ينتظر العراق-د      . القلق الشديد من عواقب السيول -ج
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   : صلى اهللا عليه وسلمادحا الرسول م) البردة(يقول اإلمام البوصيري في قصيدته المشهورة 

 ســلَِم ِر جيراٍن بــذيكُّأِمن تَــذَ ِبدِم مزجتَ دمعــا جرى ِمن مقلٍَة

 كــاِظمٍة َأم هبِت الريح ِمن تلقــاِء ضِمِإ وأومض البرقُ في الظَّلماِء ِمن

 ِهــِم ن قلتَ اسـتَِفقِْإوما لقلِبكين يـتَا ن قُلتَ اكْفُفَـاإـيك ـفـما ِلعمه 

 قَلَـيِنــوالث محمد سـيد الكــونيِن عجـِم والفريقـين ِمن عـرٍب وِمن
  شـفاعتُه رجىـهو الحبيب الــذي تُ  مقتَحِم لكُــلِّ هوٍل ِمن األهـواِل

 بـه وُلا العقـلم يمتَِحنَّــا بمـا تَعيـ نَِهِم ِحرصـاً علينـا فلم نرتَـب ولم
عـِد فيه غـيرِب والبنفَِحِم في القُرم فليس معنــاه مى أعيـا الورى فَهري 
 بــعٍد نـكـالشمِس تظهر للعينَيِن ِم َأمـِم صغيرةً وتُِكـلُّ الطَّـرفَ ِمن
 حقيقَتَه وكيفَ يــدِرك في الدنيــا بـالحلُِم قَــوم ِنيــام تَسلَّوا عنه

 بشَــر ـلِم فيه أنــهـفمبلَغُ الِعـ كُـــلِِّهِم وَأنَّــه خير خلْـِق اهللا
 خُلُـقٌ أكــِرم بخَلْـِق نبي زانَــه متَِّسـِم بالحسـِن مشـتَِمٌل بالِبشْـِر

 شَـرٍف كالزهِر في تَرٍف والبـدِر في ِهمِم والبحِر في كَــرٍم والـدهِر في
ـِكــأنَّه وهـو فَرد م حشَــِم  حين تلقاه وفيفي عسـكٍَر  جاللَِتــِه نـ
 عنصِرِه أبــان موِلده عن ِطيــِب ومختَتَـِم  منهمبـتدٍأب ـيـــا ِطي

 أنَّهـم يــوم تَفَرس فيــه الفُرس والنِّقَِم قَــد ُأنـِذروا ِبحلُوِل البؤِس
كَشَـمِل أصحاِب ِكسـرلتَِئِم ى غيرإيوانوبـاتَ  موهى وِكسـر  ِدعنْصم 

كنَــاً غيرـِة رالِعنَاي ــِدِم ِمنمنه   عشَـرى لنا مشـرلنا أن اإلسـالمب 
 معتَرٍك مـا زاَل يلقــاهم في كُـلِّ وضـِم حتى حكَوا بالقَنَـا لَحما على
 ســاِبحٍة يجـر بحـر خميٍس فَوقَ ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل

 محتَِسـٍب هـِمن كُــلِّ منـتَِدٍب لل مصطَـِلِم يسـطُو بمسـتَأِصٍل للكُفِر
 نُصرتُـه ِهـومن تَـكُن برسـوِل الل تَِجِم  تَلْقَه اُألسـد في آجــاِمهاإن

  /  معاني المفردات 
  مكان منخفض على شاطئ البحر األحمر: كاظمةموقع بالحجاز   ،    : ذي سلم

  ساكت عاجز عن الكالم  : منفحمواد يبتدئ من المدينة المنورة ويصب في البحر األحمر  ،  : إضم
  .جمع أجمة وهي الغابة الكثيفة : آجامهامستأصل ،   : مصطلمخشبة يقطع عليها اللحم ،  : وضم
  تسكت عن الكالم لشدة الخوف أو الرهبة : تجم
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  ِبدِم مزجتَ دمعــا جرى ِمن مقلٍَة        ســلَِم ن تَــذَكِِّر جيراٍن بــذيأِم -21
  :            الغرض من االستفهام في البيت 

 التقرير - النفي واالستبعاد           د-         ج  اإلنكار والرفض-   ب   التعجب والحيرة -أ
 والتوكيد

  
  لشطر الثاني من البيت األول  العالقة بين الشطر األول وا-22

  . الشطر الثاني سبب واألول مسبب عنه-ب    . الشطر األول سبب والثاني مسبب عنه-أ
  . الشطر الثاني شرط واألول جواب الشرط-د.           الشطر األول شرط والثاني جواب الشرط-ج

  
  : لبيت تدل على في ا) دم ( وكلمة ) جرى ( كلمة .     مزجت دمعا جرى من مقلة بدم -23

   شدة األسى والحزن-ب            . شدة االشتياق واللوعة-أ
   شدة البكاء وغزارة الدموع  -د        . شدة المرض واأللم في العين-ج
   

وسر جمالها يكمن في كونها )مقلة ( كلمة استخدم الشاعر،    مزجت دمعا جرى من مقلة بدم -24
 :  
  . مجازا مرسال عالقته الجزئية-    ب         . مجازا مرسال عالقته السببية-أ

  . تشبيها بليغا -د        . كناية توضح المعنى -ج
  
 يِهــِم ن قلتَ اسـتَِفقِْإوما لقلِبك             همـتَا ن قُلتَ اكْفُفَـاإفـما ِلعينـيك  -25

  :        نفهم من البيت السابق 
  السير إلى أرض الحجاز رغبته في -ب      . تعلق الشاعر بالرسول وحبه له -أ

   فقدان القدرة على الصمود -د       ألم في عينيه ووجع في قلبه -ج
  
  )وأومض البرق في الظلماء من إضم  ( -26

  :ضوء البرق في الظلماء  دقيق ألن)  الظلماء ( مع )  البرق(             استخدام الشاعر كلمة 
   أجلى وأوضح - مرعب ومخيف         د- شديد الوقع على النفس     ج-ب    مؤلم ومزعج-أ
  
  : تدل على ) استفق ( كلمة )   وما لقلبك إن قلت استفق يهم  ( -27

  المرض والضعف- د  التعلق والحب -ج   التعب واإلرهاق-ب   النوم والغفلة -أ
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  )شـفاعتُه هو الحبيب الــذي تُرجى (-28
  : يدلل على ) رجى ت(                      استخدام الشاعر الفعل 

   التطلع الشديد -ب           التمسك بالعفو -أ
  .  الحرص على نيل الشفاعة-د       التجديد واستحضار الصورة -ج
  

عـِد فيه غـيرِب والبنفَِحِم في القُرم      29- فليس معنــاه مى أعيـا الورى فَهري 

 َأمـِم صغيرةً وتُِكـلُّ الطَّـرفَ ِمن           بــعٍد كـالشمِس تظهر للعينَيِن ِمن       

  :         التشبيه التمثيلي في البيت السابق يشير إلى 
   ضعف البصر عند الشاعر -ب       مكانة النبي صلى اهللا عليه وسلم -أ

  ج+    أ -د    .  قوة تأثير النبي صلى اهللا عليه وسلم-ج
  
  :  داخلية  أحد األبيات التالية يشتمل على موسيقى-30

  َأمـِم صغيرةً وتُِكـلُّ الطَّـرفَ ِمن               بــعٍد  كـالشمِس تظهر للعينَيِن ِمن  -أ
 بـالحلُِم قَــوم ِنيــام تَسلَّوا عنه             حقيقَتَه  وكيفَ يــدِرك في الدنيــا -ب
 ِهمِم والبحِر في كَــرٍم والـدهِر في            شَـرٍف  كالزهِر في تَرٍف والبـدِر في -ج

 حشَــِم في عسـكٍَر حين تلقاه وفي                جاللَِتــِه  كــأنَّه وهـو فَرد ِمن -د

  
  حشَــِم في عسـكٍَر حين تلقاه وفي   جاللَِتــِه كــأنَّه وهـو فَرد ِمن -31

  : ات النبي صلى اهللا عليه وسلم وهي      في البيت إشارة إلى صفة من صف
   الكرم والعطاء -د   التواضع واللين - القوة والشدة        ج-ب     المهابة والعظمة -أ
  
   بـالحلُِم قَــوم ِنيــام تَسلَّوا عنه    حقيقَتَه وكيفَ يــدِرك في الدنيــا -32

  :    الغرض من االستفهام في البيت 
   اإلنكار -د       التقرير -      ج    التعجب -   ب     النفي  -أ
  
  
  :  يظهر من خالل النص السابق معرفة اإلمام البوصيري بـ  - 33

   علم التاريخ - السيرة النبوية             د-   ج   علم األنساب -ب   الفقه اإلسالمي   -أ
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  :  يظهر من خالل النص أن العاطفة المسيطرة على الشاعر هي عاطفة -34
   الرغبة في االنتقام من الفرس والروم-ب            كره الفرس والروم -أ

  . الحنين إلى بيت اهللا -د       الحب واالحترام للنبي -ج
  :في العبارة السابقة كناية عن ) .   يوم تفرس فيه الفرس  ( -35

   التوقع الصائب للفرس -ب         استعداد الفرس للحرب -أ
   الفرس  مقاومة-د             قوة الفرس-ج
  
بناء الفعل للمجهول يدلل على وجود حذف إيجاز، ومن ) .قد ُأنذروا بحلول البؤس والنقم    ( -36

  : المتوقع أن يكون المنذر هنا 
   الشعراء واألدباء -ب            القيادة العسكرية-أ

   الضعفاء والمرضى  -د           العلماء والكهان-ج

  
  ملتَِئِم كَشَـمِل أصحاِب ِكسـرى غير    صِدعمنْ  ِكسـرى وهوإيوانوبـاتَ  -37

  :           في البيت السابق صورة جمالية وسر جمالها أنها 
   استعارة تصريحية -      د   تشبيه تمثيلي -    ج   تشبيه بليغ -   ب   استعارة مكنية -أ
  
   )النبي يقود الجيوش الكثيفة فوق الخيول وفيها المقاتلون الشجعان  ( -38

  :         البيت الذي يشمل الفكرة السابقة 
  ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل            ســاِبحٍة يجـر بحـر خميٍس فَوقَ -أ

  مـَوض حتى حكَوا بالقَنَـا لَحما على    معتَرٍك مـا زاَل يلقــاهم في كُـلِّ -ب
  ملتَِئِم كَشَـمِل أصحاِب ِكسـرى غير    منْصِدع  ِكسـرى وهوإيوانوبـاتَ  -ج
  مصطَـِلِم يسـطُو بمسـتَأِصٍل للكُفِر            محتَِسـٍب ِمن كُــلِّ منـتَِدٍب هللا -د

39-  عشَـرى لنا مشـرلنا أن اإلسالمب    كنَــاً غيرـِة رالِعنَاي ــِدِم ِمنمنه  
  : كناية عن ) ركنا غير منهدم (                 عبارة 

   الشريعة اإلسالمية - ب          وجود الرسول بينهم -أ
   القيم واألخالق اإلسالمية-د         الصحابة المحاربون -ج
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  :  أي األبيات استخدام الفعل فيها أدق - 40
  ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل    ســاِبحٍة  بحـر خميٍس فَوقَيجـر  -أ

  ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل    ســاِبحٍة ميٍس فَوقَ بحـر خيجمع    -ب

  ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل    ســاِبحٍة  بحـر خميٍس فَوقَيرأس    -ج

  ملتَـِطِم يـرمي بموٍج من األبطــاِل    ســاِبحٍة  بحـر خميٍس فَوقَيقود     -د
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  : مخاطبا زوجته ) عروة الصعاليك ( ورد يقول عروة بن ال
  

  فَِاسهري النَوم تَشتَهي  لَم وِإن ونامي           منـِذٍر  ِبنـتَ يـا اللَـوم علَي َأِقلّي
  مشتَـري البيـع َأمِلك ال َأن  قَبَل ِبها           ِإنَّنـي حسـان ُأم ونَفسـي ذَرينـي
  فَـوقَ صيـِر  هامـةً َأمسى هو ِإذا              خاِلـٍد  يـرغَ  والفَتـى  تَبقى َأحاديثَ
ـِر سوِء عن ُأغنيِك َأو ُأخَلّيِك           لَعلَّنـي    الِبـالِد فـي  ُأطَوف  ذَريني   محض

  متََأخِّـِر  ِمـن ذاك عن وهل  جزوعاً         َأكُـن لَـم ِللمِنيـِة  سهـم فـاز فَِإن
  ومنظَـِر   البيـوِت َأدبـاِر خَلفَ لَكُم          مقاِعـٍد   عـن كَفَّكُم  سهمي فاز وِإن
  مجـزِر كُـلَّ آِلفـاً المشاِش  مصافي            لَيلُـه  جـن ِإذا صعلوكـاً اللَه لَحى
دعلَيلَـٍة   كُلَّ نَفِسـِه ِمـن  الِغنـى ي          ديـٍق ِمـن  ِقراها َأصابص ـِرمسي 

  المجـوِر كَالعريـِش َأمسـى هو ِإذا           ِلنَفِسـِه   إال  الـزاِد ِالِتمـاِس قَليـُل
نـامي ِعشـاء ثُـم صِبحصى يحث            ناِعسـاً   ين الحنِبـِه عفِّـِر   جتَعالم  
عيـني ِنسـاء يمـا الح   ستَِعنُّـهمسي            ييعيـِر طَليحـاً وـِر  كَالبسحالم  
لَِكـنعلوكاً وـةُ صفيحجِهـِه   صـوِء           وِر  القاِبـِس ِشهـاِب كَضتَنَـوالم  

  المشَهـِر المنيـِح زجـر ِبساحِتِهـم            يزجـرونَـه    َأعداِئـِه علـى مِطالً
  المتَنَـظَّـِر   الغاِئـِب َأهـَل تَشَـوفَ           ِاقِتـرابـه   يأمنـون ال بعـدوا ِإذا

لقَ ِإن فَذِلـكـةَ يِنـيلقَـهـا   المميداً           يِإن حستَغـِن وومـاً  يِر    يفََأجـد  
  

/ معاني المفردات   
،لعن اهللا وقبح   : لحى اهللالقبر ،  : صيركنية امرأته ،  : أم حسانامرأة عروة ،  : ابنة منذر  

الذي سهلت والدة إبله وغنمه ولم يمت        : ميسـِررؤوس العظام اللينة التي يمكن مضغها ،         : المشاش
الكليل  : المحسـِرالمعيي ،    : الطليحالساقط ،    : المجـوِرخيمة من الجريد ،      : العريشمنها شيء  ،     

  المتعب
 : المشهرأحد قداح الميسر ،  :منيحالبشرة جلده ،  : صحيفة وجههيفرك الحصى ، : يحث الحصى

  المشهور
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  :  يظهر من خالل النص السابق اهتمام الشاعر بـ -41
   الذات اإلنسانية للفرد-ب        . القبيلة التي ينتمي إليها -أ

   نساء الصعاليك -د           جماعة الصعاليك -ج
  
  :  في األبيات األولى من النص موقفان متضادان -42

  .المصر على المغامرة والتحدي وموقف الزوجة المتخوفة المذعورة  موقف الشاعر -أ
  . موقف الشاعر من الحياة السهلة البسيطة وموقفه من الخروج للمغامرة والمخاطرة -ب
  . موقف الزوجة التي تدعوه للخروج والمغادرة وموقف الشاعر الرافض لذلك-ج
  . الزوجة التي تدعوه للعمل موقف الشاعر الذي يريد تحصيل الرزق بالغصب وموقف-د
  
  ) إذا خرجت فإما أن أقتل فتتزوجين أو تستريحين مني  ( -43

  :               الفكرة السابقة تتمثل في أحد هذه األبيات 
  مشتَـري  البيـع َأمِلك  ال َأن  قَبَل ِبها              ِإنَّنـي  حسـان ُأم  ونَفسـي     ذَرينـي-أ

  فَِاسهري النَوم  تَشتَهي لَم وِإن  ونامي              منـِذٍر    ِبنـتَ يـا  اللَـوم  علَي  َأِقلّي-ب
ـِر سوِء عن ُأغنيِك  َأو  ُأخَلّيِك              لَعلَّنـي    الِبـالِد  فـي  ُأطَوف ذَريني -ج   محض
  فََأجـدِر   يومـاً  يستَغـِن  وِإن حميداً               يلقَـهـا   المِنـيـةَ يلـقَ ِإن    فَذِلـك-د
  
  ، لكن      )المرأة( وضمير المخاطب) الذات(بين ضمير المتكلم ) الثنائية الضدية ( تبرز في النص -44

  :        السيطرة والهيمنة كانت لـ  
  ).المعبر عن موقف المرأة( ضمير المخاطب-ب  ).المعبر عن موقف الشاعر(  ضمير المتكلم -أ

  . ليس هناك سيطرة ألي منهم-د.     ضمير المتكلم والمخاطب الموقف المتوسط بين -ج
  
  :  استحضار عروة للمرأة في النص  يعود لـ -45

  . الحضور القوي للمرأة في ذهن عروة-ب      .  العرف الشعري السائد آنذاك -أ
   رغبته في إيجاد ما يخفف عنه في ضيقه -د      . رغبته في اإلحسان إلى المرأة -ج
  
  : له أثره في النص ألنه ) صوت الراء ( الشاعر حرف الروي  استخدم -46

  .   يسهل اإلتيان بالمفردات التي تنتهي بهذا الحرف-ب.  صوت تكراري ذو جرس موسيقي قوي-أ
  . يترك أثرا قويا على السامع والقارئ -    د  . من عادة الشعراء استخدام هذا الروي -ج
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  :جموعة من الصفات  يصف الشاعر نفسه في النص بم-47
  )الشرف ، اإلحسان ، اإليثار، الشجاعة ( -ب  )الشجاعة، الزهد، حب النفس،الشرف ( -أ

  )الشجاعة ، اإلحسان ، العدوان ، الزهد  ( -د  )الزهد ، الشرف ، الضعف ، األثرة  ( -ج
  
  :  جميع القيم التالية تشيع في القصيدة ما عدا -48

  . الزهد في الدنيا -   ب        . اإلحسان ومساعدة الفقراء -أ
  . إكرام الجار -   د        .  معاملة النساء بلطف-ج
  
  :  بين التجربة الشعرية والصياغة الفنية من خالل ة يظهر في النص قدرة الشاعر على المواءم-49

   استخدام المفردات الموحية ذات الداللة - ب  . توظيف الشاعر أسلوب التشبيه بكثافة -أ
  . كل ما سبق -د.     الطاقة اللغوية في تأكيد الذات وهمومها  استغالل -ج
  
  :  يكثر في النص استخدام الشاعر لألفعال الدالة على األمر والمضارع مما يدلل على أنه-50

   ال يكترث إال بالحاضر والمستقبل -        ب  . الفوريذ يرغب في إعطاء األوامر والتنفي-أ
  . يعيش لنفسه فقط -د      .  إليها يعمل للقبيلة التي ينتمي-ج
  
ـِر سوِء  عن ُأغنيِك َأو  ُأخَلّيِك              لَعلَّنـي    الِبـالِد  فـي  ُأطَوف   ذَريني-51   محض

  :     البيت الذي يقترب في معناه من معنى البيت السابق هو 
  ب  دعيني وقولي بعد ما شئت إنني                     سيغدى بـنعش مـرة فأغيـ-أ

         إذا ما أتاني بين قدري ومجزري     سلي الطارق المعتز يا أم مالك -ب
     أقيموا بني أمي صدور مطيكم                     فإنـي إلى قـوم سـواكم ألميل -ج
   خاطر بنفسك كي تصيب غنيمة                    إن القـعود مـع العيال قـبيـح -د
  
  : ة العضوية بسبب تتوفر في القصيدة الوحد-52

  . ذكر الشاعر للمرأة فيها  -   ب    ) .المتكلم (  تمحورها حول محور الذات -أ
  .  ارتباط األبيات ببعضها-   د      . تركيزها على فكرة العمل للجميع-ج
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  :  أظهرت القصيدة الحالة النفسية للشاعر والتي تمثلت في -53
  .يه وتحكمها بمصيره  الرغبة في التخلص من سيطرة المرأة عل-أ

  . صرخة شاعر يسمو إلى الشرف والشجاعة واإلقدام -ب
  . إصرار على التمسك بالعادات والتقاليد الجاهلية -ج
  . دعوة إلى األخذ بصفات الشعراء الصعاليك والتمسك بها -د
  
  
  
  :ند قبرهيقول  أن روح القتيل الذي لم يؤخذ بثأره تصيح ع) معتقد جاهلي( أحد األبيات يشمل -54

  متََأخِّـِر ِمـن  ذاك  عن  وهل جزوعاً             َأكُـن  لَـم ِللمِنيـِة سهـم  فـاز    فَِإن-أ
  ومنظَـِر   البيـوِت َأدبـاِر  خَلفَ لَكُم              مقاِعـٍد   عـن كَفَّكُم  سهمي  فاز  وِإن -ب
  المتَنَظَّـِر     الغاِئـِب  َأهـَل تَشَـوفَ             ِاقِتـرابـه   يأمـنـون ال  بعـدوا  ِإذا -ج
  فَـوقَ صيـِر هامـةً َأمسى هو ِإذا                خاِلـٍد  غَيـر والفَتـى تَبقى   َأحاديثَ -د
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  ورقة إجابة اختبار التذوق األدبي
  البدائل  الرقم            البدائل  الرقم
  د  ج  ب   أ    32            د  ج  ب   أ  1
  د  ج  ب   أ  33            د  ج  ب   أ  2
  د  ج  ب   أ  34            د  ج  ب     أ  3
  د  ج  ب   أ  35            د  ج  ب   أ  4
  د  ج  ب   أ  36            د  ج  ب   أ  5
  د  ج  ب   أ  37            د  ج  ب   أ  6
  د  ج  ب   أ  38            د  ج  ب   أ  7
  د  ج  ب   أ  39            د  ج  ب   أ  8
  د  ج  ب   أ  40            د  ج  ب   أ  9
  د  ج  ب   أ  41            د  ج  ب   أ  10
  د  ج  ب   أ  42            د  ج  ب   أ  11
  د  ج  ب   أ  43            د  ج  ب   أ  12
  د  ج  ب   أ  44            د  ج  ب   أ  13
  د  ج  ب   أ  45            د  ج  ب   أ  14
  د  ج  ب   أ  46            د  ج  ب   أ  15
  د  ج  ب   أ  47            د  ج  ب   أ  16
  د  ج  ب   أ  48            د  ج   ب    أ  17
  د  ج  ب   أ  49            د  ج  ب   أ  18
  د  ج  ب   أ  50            د  ج  ب     أ  19
  د  ج  ب   أ  51            د  ج  ب   أ  20
  د  ج  ب   أ  52            د  ج  ب   أ  21
  د  ج  ب   أ  53            د  ج  ب   أ  22
  د  ج  ب   أ  54            د  ج  ب   أ  23
                      د  ج  ب   أ  24
                      د  ج  ب   أ  25
                      د  ج  ب   أ  26
                      د  ج  ب   أ  27
                      د  ج  ب   أ  28
                      د  ج  ب   أ  29
                      د  ج  ب   أ  30
                      د  ج  ب   أ  31
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    ) 4(  الملحق رقم
  : قائمة بأسماء السادة المحكمين 

  
  الجامعة اإلسالمية   أستاذ الشريعة المشارك   ماهر الحولي . د  -1

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ  الشريعة المساعد   زياد  مقداد . د  -2

  الجامعة اإلسالمية  أستاذ  الشريعة المساعد   السوسي ماهر . د  -3

  جامعة القدس المفتوحة  أستاذ المناهج وطرق التدريس المشارك  شريف حماد .د  -4

  الجامعة اإلسالمية   أستاذ المناهج وطرق التدريس المساعد  نايف العطار . د  -5

  دوليةوكالة الغوث ال  مشرف التربية اإلسالمية   أحمد أبو حرب . أ  -6

  وكالة الغوث الدولية  مشرف التربية اإلسالمية   محمد البنا . أ  -7
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   )5( ملحق رقم 
                   الصورة النهائية الختبار الثقافة اإلسالمية

   غزة –الجامعة اإلسالمية     
  الـدراسات العليا 
 كليــة التـربية

   لغة عربية  –قسم المناهج وطرق التدريس

   

  / .............................................................األخ الفاضل 
  

  وبعد  ، ...  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 
  

ستوى مهارات التذوق األدبي لدى معلمي اللغة العربية بالمرحلة يقوم الباحث بدراسة للوقوف على م
  .األساسية العليا وعالقته بمستوى الثقافة اإلسالمية لديهم  

  :ولقياس مستوى الثقافة اإلسالمية فقد صمم الباحث اختبارا في الثقافة اإلسالمية يشمل المجاالت التالية 
  .القرآن الكريم  -1
 .عطرة السنة النبوية والسيرة ال -2

 .الحديث الشريف  -3

 الفقه -4

 التاريخ والشخصيات اإلسالمية  -5

علما بأن . نرجو من سيادتكم االطالع على تصميم االختبار وفقراته وإعطاء مالحظاتكم القيمة حوله 
  .الباحث سيستخدم هذا االختبار لغرض البحث العلمي فقط 

  
                   دكتوراة المؤهل العلمي         بكالوريوس              ماجستير 

  
  

  .وأشكركم على تعاونكم معنا ، وجزاكم اهللا خيرا 
                                                                                        الباحث 

   علي مقداد                                                                                  عصام
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  اختبار الثقافة اإلسالمية لمعلمي اللغة العربية في المرحلة األساسية العليا
  

  أختي المعلمة / أخي المعلم 
يهدف االختبار إلى معرفة مستوى الثقافة اإلسالمية لدى معلمي اللغة العربية للمرحلة األساسية               

ين اإلسالمي، والمستقاة مـن القـرآن الكـريم         العليا، ومدى تمكنهم من الحقائق والمفاهيم المتصلة بالد       
  .والسنة النبوية والسيرة العطرة والحديث الشريف والفقه والتاريخ والشخصيات اإلسالمية 

وقد صممت أسئلة االختبار كلها من نوع االختيار من متعدد ذي األربعة بدائل، أحد هذه البـدائل هـو                   
  . اإلجابة الصحيحة 

تعاون وتحري الصدق حتى يكون االختبار صادقا ومعبرا عن الواقع، ومحققـا    نأمل منك أيها المجيب ال    
  .للهدف الذي صمم من أجله، مع العلم أن نتائج االختبار ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 

  
  :تعليمات لإلجابة 

  .ال تكتب شيئا في كراسة األسئلة وال تجب عنها  -
 .اكتب إجابتك في النموذج المعد لإلجابة  -

 .ال تترك أي سؤال دون إجابة  -

 .لكل سؤال إجابة واحدة فقط هي الصحيحة؛ لذا عليك اختيار إجابة واحدة فقط -

  
  : نموذج لسؤال 

  :  الفاكهة التي ذكرت في القرآن 
   البطيخ  -د     التين-ج     التفاح-ب     التوت-أ

  
  : نموذج اإلجابة 

  
  .هي اإلجابة الصحيحة ) ج ( ا بالرمز   يبين المثال أن الطالب اختار اإلجابة المرموز له

  
  

                                                                        
                                                                      مع خالص شكر الباحث وتقديره 

                                      عصام علي مقداد                                         

  د  ج  ب   أ
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  القرآن الكريم: أوال 
  -:في اآلية دليل على) 22:األنبياء"  ( و كَان ِفيِهما آِلهةٌ ِإلَّا اللَّه لَفَسدتَالََ: " يقول تعالى -1
  شرك ونفي تعدد اآللهة  نفي ال-                              ب.   في الكون  وجود اهللا تعالى -أ

  التأكيد على عبادة اهللا وتعظيمه  -د                                   . الكونعن النظام غياب  -ج
  
  -: من خصائص القرآن الكريم-2
   لجوانب محددة في الحياة فقط المعالجة -                   ب.حرص المسلمين على حفظ آياته -أ

  .تفسير العديد من المفسرين آلياته   -د                 .ر والتحريف  أنه محفوظ من التغيي-ج
  
  ). 8:المائدة" (  يجِرمنَّكُم شَنَآن قَوٍم علَى َأالَّ تَعِدلُواْ اعِدلُواْ هو َأقْرب ِللتَّقْوىوالَ: " يقول تعالى-3

   -:          في اآلية دليل على أن
           . على السواءلمسلم وغير المسلم  العدل مأمور به ا-أ     

  .لدتسوغ لنا ترك الع وتهم الاض الناس وعدغ ب-    ب
         . العدالة في الحكم والقضاء مرتبط بالعقيدة ال الشريعة -    ج

  . عداوة الناس تجبرهم على إتباع الحق والصواب - د    
  
  ) 10: الفتح" ( لَِّذين يباِيعونَك ِإنَّما يباِيعون اللَّهِإن ا: "  البيعة المشار إليها في قوله تعالى-4

   :هي البيعة المعروفة بـ     
   بيعة الهجرة- بيعة النساء              د-ج             بيعة الرضوان-ب       بيعة العقبة-أ
  
  :  وسلم من القبائل يقول تعالى في سورة الفتح للذين تخلفوا عن رسول اهللا صلى اهللا عليه-5
  -: في اآلية"بوراً"معنى ) 12: الفتح" ( وظَنَنتُم ظَن السوِء وكُنتُم قَوماً بوراً " 
   أعراباً مقيمين في البادية-ب                   إبداء اآلراء غير منعمى النظر          -أ

   لفساد العقائد والنياتهلكى –  د                   .        مستوحشين ال يستأنس بهم-جـ
  
  "ناالزهراو) " صلى اهللا عليه وسلم (  سورتان سماهما الرسول -6
 البقرة وآل -د    اإلسراء والكهف    -جـ       األنفال والتوبة- النساء وآل عمران      ب-أ

  عمران
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عون ِإلَى قَوٍم ُأوِلي بـْأٍس شَـِديٍد تُقَـاِتلُونَهم َأو    ل لِّلْمخَلَِّفين ِمن الَْأعراِب ستُد  قُُ: "  يقول اهللا تعالى   -7
ونِلمسالمراد بالقوم أولي البأس الشديد) 16:الفتح......" ( ي.  

   والفرس بنو حنيفة-د          وثقيف هوازن -ج وفارس        غطفان- فارس والروم     ب-أ
  
  -" :عروس القرآن"  تسمى التي السورة -8
   سورة الفاتحة-      د   سورة الرحمن    -جـ          سورة البقرة-ورة يس          ب س-أ
  
   )1:الفتح( :  بعد " ِإنَّا فَتَحنَا لَك فَتْحاً مِبيناً : "  نزل قوله تعالى-9
   غزوة الخندق- غزوة بدر                 د-جـ             فتح مكة-       بةالحديبي صلح -أ
  
  -: اإلفك هوحادثة الذي تولّى ِكبره في -10

   زيد بن رفاعة- عبد اهللا بن سلول         د-جـ       حسان بن ثابت- مسطح بن أثاثة      ب-أ
  
  :المقصود باألشهر المعلومات هي) 197: البقرة" ( الْحج َأشْهر معلُوماتٌ:  يقول تعالى-11

       . من ذي الحجة  راألواخ وشعبان والعشر ذو القعدة  -أ
        .والعشر األوائل من ذي الحجة ورجب  شوال - ب
        . من ذي الحجة األواخروالعشر ورمضان  قعدةذو ال_ ج
   .دة والعشر األوائل من ذي الحجةـ شوال وذو القع- د
  
لَِبثَ ِفي بطِْنِه ِإلَى يوِم لَ ِمن الْمسبِحين فَلَولَا َأنَّه كَان، فَالْتَقَمه الْحوتُ وهو مِليم: "  يقول تعالى-12

ثُونعبنزلت هذه اآلية في النبي  )144-142: الصافات(    " ي                                                         :  
   موسى - د                         سليمان-ج                  عيسى - ب               يونس-أ
  
  -:ومعنى كونه توقيفياً،  توقيفيالكريم ترتيب القرآن -13

  . فقاموا بترتيبه على صورته الحالية  وفق الصحابة في ذلك توفيقاً عزيزاً-أ
  . والنقاش بينهم الترتيب تم عن موافقة جميع الصحابة عقب المشورة-ب
  . عن طريق الوحي- عليه السالم– أنه ترتيب متوقف على التلقي من الرسول -ج
  . حيث وضعوا هذا الترتيب أنه تم باجتهاد خواص الصحابة رضي اهللا عنهم-د
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    -: في قوله تعالىط حكم التالوة في ما تحته خ-14
  )8: البقرة"   (  آمنَّا ِباللِّه وِبالْيوِم اآلِخِر وما هم ِبمْؤِمِنينمن يقُوُلوِمن النَّاِس " 
  اإلقالب -   د           خفاء         اإل-جـ              ظهاراإل -ب              دغام    اإل-أ
  
  -"نزلت اآلية السابقة في" ويٌل لِّكُلِّ همزٍة لُّمزٍة "  يقول تعالى -15

  أبي طالب  -د              الوليد بن المغيرة  -جأبي لهب         - ب  أمية بن خلف      -أ
  
  :،  يقسم اهللا تعالى في اآلية الكريمة بـ ) 1: العاديات " ( والْعاِدياِت ضبحاً :" ول اهللا تعالى  يق-16

   النجوم السيارة- المالئكة المرسلة        د- الخيول المسرعة     ج- السيوف القاطعة       ب-أ
  
لِْكتَاِب ِمن صياِصيِهم وقَذَفَ ِفي قُلُوِبِهم وَأنزَل الَِّذين ظَاهروهم من َأهِل ا:"  يقول تعالى-17

بعالمراد بكلمة صياصيهم      )26: األحزاب(  ....."الر  :  
   جبالهم- خيولهم                      د-ج                حصونهم- سجونهم               ب-أ
  

  :السنة والسيرة النبوية: ثانياً
 الراشدين تمسكوا بها المهديينعليكم بسنتي وسنة الخلفاء : لسالم يقول عليه الصالة وا-18

  -:المقصود بمحدثات األمور" وإياكم ومحدثات األمور، وعضوا عليها بالنواجذ
   أساليب مبتكرة في عرض اإلسالم-                               ب. التنوع في طرق الدعوة  -أ

  . من األفعال واألقوال  المفسقات-                        د       .التي يوجدها الناسالبدع _ ج
  
  : أول عمل قام به الرسول صلى اهللا عليه وسلم عندما وصل إلي المدينة هو-19

   مع اليهود كتابة الوثيقة- ب                                      النبوي بناء المسجد -أ
   المؤاخاة بين المهاجرين واألنصار- د                 بناء جيش قوي                        _ ج
  
  -: استمر حصار المشركين للمسلمين في شعب أبي طالب مدة-20

  سبع سنوات -د     خمس سنوات        _ ج           ثالث سنوات- أربع سنوات          ب-أ
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  -: أول سفير في اإلسالم عمل على نشر الدين في المدينة-21
   حذيفة بن اليمان- زيد بن حارثة        د-ج        مصعب بن عمير-ادة بن الصامت     ب عب-أ

  -: وقعت غزة بدر الكبرى في السنة-22
   الخامسة للهجرة- الرابعة للهجرة        د-ج         الثالثة للهجرة- الثانية للهجرة         ب-أ
  
  -: آخر غزوة للنبي صلى اهللا عليه وسلم-23

   أحد-   د    الخندق                   -ج                   تبوك-ؤتة                     ب م-أ
  
واهللا : أيسرك أن محمداً عندنا نضرب عنقه وأنت في أهلك؟ فقـال       : "  صحابي قال له أبو سفيان     -24

  -:إنه." ما يسرني أنى في أهلي وأن محمداً في مكانه الذي فيه تصيبه شوكة تؤذيه
   أبو سعيد الخدري- خبيب بن عدي        د-ج           أسامة بن زيد- زيد بن ثابت       ب-أ
  
فأجالهم ،  حاولوا اغتيال النبي صلى اهللا عليه وسلم بإلقاء صخرة عليه من فوق أحد الجدران-25

  -:هـ 4ة النبي صلى اهللا عليه وسلم عن المدينة سنـ
   منافقو المدينة-   د   يهود خيبر        -ج            يرضن بنو ال- بنو فينقاع            ب-أ
  
  -:قيلت هذه العبارة بعد غزوة) اآلن نغزوهم وال يغزونا: (  يقول الرسول صلى اهللا عليه وسلم-26

   األحزاب-د         فتح مكة           -ج                مؤتة- تبوك                     ب-أ
  
  -: اغتّر فيها المسلمون بكثرة عددهم فيها هي الغزوة التي-27

   بدر الكبرى- فتح مكة                  د-ج                اليرموك- حنين                  ب-أ
  
  -):أنه غسيل المالئكة: (  الصحابي الذي أخبرنا النبي عليه الصالة والسالم-28

   زيد بن ثابت- عمرو بن الجموح        د-ج      سعد بن أبي وقاص- حنظلة بن عامر      ب-أ
  
  -.............: كانت غزوة مؤتة بين المسلمين و-29

   المشركين -   د    الروم                -ج                   اليهود- الفرس                ب-أ
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  .............. يعطى اهللا الشفاعة العظمى يوم القيامة للنبي -30
   محمد عليه الصالة والسالم-ب       يم عليه السالم                            إبراه-أ

   آدم عليه السالم- د        موسى عليه السالم                          -ج
  
  -: النامصة التي لعنها الرسول صلى اهللا عليه وسلم هي التي تقوم-31
  سنان بوشر األ-ب                    بوصل الشعر -أ    
   بوشم األبدان- د            بترقيق الحواجب                             -ج    

  

  الحديث الشريف وعلومه: ثالثاً
  -: الحديث الذي يرويه صلى اهللا عليه وسلم عن اهللا عز وجل-32

  الخبر األثر و- الحديث المرفوع            د-ج      الحديث النبوي- الحديث القدسي          ب-أ
  
هاه من غير تما اتصل سنده بنقل العدل الضابط عن مثله إلى من(  الحديث الذي يعرف بأنه -33

  -:هو الحديث) شذوذ وال علّة
   المرفوع- الحسن                   د-ج                  الصحيح- الضعيف                ب-أ
  
  -):فتح الباري شرح صحيح البخاري(  صاحب كتاب -34

   ابن عبد البر القرطبي- ب         ابن حجر العسقالني                              -أ
   شمس الدين السخاوي-  د        اإلمام النووي                                   -ج
  
 جمع أحاديث رسول اهللا صلى اهللا( ، لضاع كثير من العلم...... لوال:  قال عنه كثير من العلماء-35

  )لم يدون أحد هذا العلم قبل تدويني( وقال عن نفسه ) عليه وسلم
  بن أبي بكر السيوطيا -  ب           ابن كثير القرشي                           -أ

  البيهقيابن الحسين  -  د           ابن شهاب الزهري                        -ج
  
  -:المقصود بهن" وما أذلهن إال لئيم، أكرمهن إال كريمما : "  يقول عليه الصالة والسالم-36

  الزوجات - القبائل                     د-جاألخوات              -                   بالخاالت  -أ
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من أول السند إلى ، الحديث الذي رواه جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب عن مثلهم " -37
  : هو" الجمع في أي طبقة من طبقات السندعلى أال يختل هذا ، هاهتمن
   الموقوف- الموصول                  د-ج            تواترم ال- المشهور                ب-أ
  
  ........مالم يصب، يزال المؤمن في فسحة من دينه ال: " يقول عليه الصالة والسالم -38
   متاعاً حراماً- دماً حراماً                   د-ج            ماالً حراماً- قوالً حراماً           ب- أ

               
  -: قال صلى اهللا عليه وسلم-39
  "عند كل صالة........... ألمرتهم بـ، أو على الناس، لوال أن أشق على أمتى" 
  الستغفار ا-  د   السواك                -ج               التزين- الوضوء                   ب-أ
  
  -: كان النبي صلى اهللا عليه وسلم يقول-40
ورب ، ال إله إال اهللا رب السموات، ال إله إال اهللا رب العرش العظيم ، ال إله إال اهللا العظيم الحليم" 

  :عند، رب العرش الكريم، األرض
  الرعد -    د        النوم            -ج                 الكرب-                   بالمطر -أ
  

  الفقه: رابعاً
  : فرض الصيام على المسلمين في السنة-41

   الثانية للهجرة- السادسة للهجرة       د-ج       الخامسة للهجرة- الرابعة للهجرة         ب-أ
  -: الوقوف بعرفة هو الركن األكبر للحج ويكون يوم-42

   التاسع من ذي الحجة- ب             الثامن من ذي الحجة                     -أ
   الحادي عشر من ذي الحجة- د           العاشر من ذي الحجة                      -ج
  
    :  من العبادات غير المؤقتة-43

   العمرةنسك - صالة عيد الفطر           د-ج            الحجنسك - صالة الجمعة          ب-أ
  
   : صالة الجنازة-44

  مندوب - د           فرض كفاية     -ج          سنة مستحبة- فرض عين             ب-أ
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   من أصاب حداً فأقيم عليه في الدنيا-45
    يعاقب عليه في اآلخرة-ب            كان كفارة له من عذاب اآلخرة                 -أ

  يمكث في النار بقدر ذنبه -د             يخفف عنه العذاب يوم القيامة                -ج
  
  -: من ِحكم الزكاة ومقاصدها-46

  . تطهير صاحبها من الذنوب والمعاصي- ب                .مساعدة األفراد على جمع األموال  -أ
  . تدريب المسلم على الصبر واالحتمال  -د                 . المن بالعطاء ليعرف المزكي بالجود-ج
  
  -:فحكم الحج، ج بيت اهللا الحرام وترك الوقوف بعرفة رجل ح-47

   مندوب- مكروه                     د-ج                 صحيح- باطل                    ب-أ
  
  -" :أواب"  الصالة التي وصف النبي صلى اهللا عليه وسلم من يحافظ عليها بأنه -48

   صالة العشاء- صالة الحاجة           د-ج         ى صالة الضح- صالة الفجر              ب-أ
  
  -: عقوبة القذف في اإلسالم-49

   الجلد ثمانون جلدة مع عدم قبول شهادته-ب    ل شهادته        و الجلد ستون جلدة مع عدم قب-أ
  ته جلدة مع عدم قبول شهادتسعون الجلد - د     ل شهادته        و الجلد مائة جلدة مع عدم قب-ج
  
  -:  الوضوءسنن من -50

   التيامن- النية                 د- غسل اليدين إلي المرفقين       ج- غسل الوجه          ب-أ
  
  -: حكم زواج المتعة-51

   مكروه-    د  مستحب            -ج                          حرام- مشروع              ب-أ
  
  :ر فأكثر وأراد الصالة  يمكنه   كيلومت85المسافر مسافة  -52

   قصر الصالة-   د  التيمم للصالة           -ج        ترك الصالة- الصالة بدون وضوء   ب-أ
  
  -:محصن في اإلسالمال عقوبة الزاني غير -53

   ثمانون جلدة ويغرب سنة-ب         ستون جلدة ويغرب سنة                        -أ
   الرجم حتى الموت-د        رب سنة                          مائة جلدة ويغ-ج
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  .التاريخ والشخصيات اإلسالمية/ خامساً
خدم رسول اهللا صلى اهللا عليه ، وأول من جهر بقراءة القرآن بمكة،  صحابي من السابقين-54

  .وعاء ملئ علماً: قال عنه عمر بن الخطاب، وسلم وكان قصير القامة
   عبد اهللا بن مسعود- أبو هريرة         د-ج      حذيفة بن اليمان- عوف   ب عبد الرحمن بن-أ
  
  -: المعركة الفاصلة بين المسلمين والروم هي-55

   معركة عين جالوت- د   الصواري معركة ذات -ج      معركة اليرموك- معركة القادسية    ب-أ
  
  -:فر الخندق هوالصحابي الذي أشار على النبي صلى اهللا عليه وسلم بح-56

   سلمان الفارسي- عمر بن الخطاب         د-ج      مصعب بن عمير- أبو بكر الصديق     ب-أ
  
  -: الخليفة األموي الذي لُقب بخامس الخلفاء الراشدين-57

     عمر بن الخطاب-  ب                    عبد الملك بن مروان -أ
   معاوية بن أبي سفيان- د                     عمر بن عبد العزيز-ج
  
  :أحد الذين ردهم النبي صلى اهللا عليه وسلم يوم أحد لصغر سنهم-58

   زيد بن حارثة- أنس بن مالك            د-ج        الحسن بن على- أبو سعيد الخدري      ب-أ
  
  -: الصحابي الذي وصف بأنه رأي المسيح الدجال رأي العين-59

   عمير بن الحمام-ب                               تميم بن أوس الداري   -أ
   أبو عبيدة الجراح-د                 قتادة بن النعمان                     -ج
  
  -:فاتح القادسية والمدائن إنه الصحابي، وأحد العشرة المبشرين بالجنة،  من المسلمين األوائل-60

   الزبير بن العوام-ب                سعيد بن زيد                         -أ
   سعد بن أبي وقاص- د                أبو عبيدة بن الجراح               -ج
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 ورقة إجابة اختبار الثقافة اإلسالمية

  

  البدائل  الرقم            البدائل  الرقم
  د  ج  ب   أ    32            د  ج   ب  أ  1
  د  ج  ب   أ  33            د  ج  ب   أ  2
  د  ج  ب   أ  34            د  ج   ب    أ  3
  د  ج  ب   أ  35            د  ج  ب   أ  4
  د  ج  ب   أ  36            د  ج  ب   أ  5
  د  ج  ب   أ  37            د  ج  ب   أ  6
  د  ج  ب   أ  38            د  ج  ب   أ  7
  د  ج  ب   أ  39            د  ج  ب   أ  8
  د  ج   ب  أ  40            د  ج  ب   أ  9
  د  ج  ب   أ  41            د  ج  ب   أ  10
  د  ج   ب  أ  42            د  ج  ب   أ  11
  د  ج  ب   أ  43            د  ج  ب   أ  12
  د  ج  ب   أ  44            د  ج  ب   أ  13
  د  ج  ب   أ  45            د  ج  ب   أ  14
  د  ج   ب  أ  46            د  ج  ب   أ  15
  د  ج  ب   أ  47            د  ج   ب  أ  16
  د  ج  ب   أ  48            د  ج   ب  أ  17
  د  ج  ب   أ  49            د  ج  ب   أ  18
  د  ج  ب   أ  50            د  ج  ب     أ  19
  د  ج  ب   أ  51            د  ج   ب  أ  20
  د  ج  ب   أ  52            د  ج  ب   أ  21
  د  ج  ب   أ  53            د  ج  ب   أ  22
  د  ج  ب   أ  54            د  ج   ب  أ  23
  د  ج  ب   أ  55            د  ج  ب   أ  24
  د  ج  ب   أ  56            د  ج  ب   أ  25
  د  ج  ب   أ  57            د  ج  ب   أ  26
  د  ج  ب   أ  58            د  ج  ب   أ  27
  د  ج  ب   أ  59            د  ج  ب   أ  28
  د  ج  ب   أ  60            د  ج  ب   أ  29
                      د  ج   ب  أ  30
                      د  ج  ب   أ  31
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  8ملحق رقم 
 

  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة  معامل التمييز  معامل الصعوبة  رقم الفقرة
1  18  21  28  68  -36  
2  86  29  29  75  50  
3  46  7.1  30  79  43  
4  43  71  31  86  29  
5  61  36  32  50  43  
6  11  -7.1  33  79  29  
7  39  36  34  86  29  
8  71  29  35  50  71  
9  25  36  36  68  64  
10  43  29  37  75  50  
11  25  21  38  89  21  
12  14  0  39  57  29  
13  61  36  40  39  21  
14  54  36  41  46  36  
15  71  29  42  54  50  
16  7.1  0  43  93  14  
17  57  57  44  57  71  
18  71  43  45  7.1  0  
19  54  64  46  68  36  
20  50  0  47  43  0  
21  39  36  48  57  29  
22  61  36  49  82  36  
23  25  -7.1  50  57  0  
24  82  36  51  32  7.1  
25  32  7.1  52  32  36  
26  71  29  53  39  7.1  
27  57  29  54  61  36  

 

  
  


