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مهارات اخليال اإلبداعي ومؤشرات أدائها عند تدريس 
 برنامج سكامرب يف ضوءنصوص من األدب العربي 

 لطالبات املرحلة الثانوية

 النفيعي مشاعل بنت مزيد بن زايدأ. 
 مناهج وتدريس اللغة العربية ختصصباحثة يف 

 القحطاني د. عادل بن عبدالله بن منصور
 العربية املساعد يف جامعة جدةأستاذ مناهج وتدريس اللغة 

 باململكة العربية السعودية

 :املستخلص 
هدف هذا البحث إىل التعرف على  ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ ومت ىراا أدا اىا يف نىوج بر ىامج         

سكامرب عند تدريس  صوص من األدب العربؤ لطالباا املرحلة الثا وية، واسىتدد  البحىث املىناج    

ينىىة مىىن أعهىىاج هيدىىة التىىدريس املدتصىىل يف منىىاهج اللغىىة العربيىىة    الوصىى،ؤ، وااتىىار الباحثىىا  ع 

( أكادمييىىىان مىىىن كامىىىة اسامعىىىاا السىىىعودية،     15وتدريسىىىاا بطريعىىىة ع ىىىوا ية بلىىى  عىىىدده       

واستدد  الباحثا  استبا ة تهمنت قا مة أولية مبااراا ااياإل االبداعؤ ومت ىراا أدا اىا، وبعىد    

  إىل حتديىد ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ يف نىوج بر ىامج       عرناا على  عينىة البحىث توصىب الباحثىا     

سىىكامرب عنىىد تىىدريس  صىىوص مىىن األدب العربىىؤ لطالبىىاا املرحلىىة الثا ويىىة، بلىى  عىىددها سىىبعة           

ماىىاراا وعىىدد مت ىىراا أدا اىىا تسىىعة ع ىىر، لىىذلح يوصىىؤ هىىذا البحىىث بتطبيىى  ماىىاراا اايىىاإل             

 حتعي  مت راا أدا اا.اابداعؤ عند تدريس  صوص من األدب العربؤ والعمل عل  

 الكلماا امل،تاحية: مااراا ااياإل اابداعؤ، مت راا األداج.

The Creative Imagination Skills and their Implementation 
Indicators in the Light of the Scamper Program to Teaching 

Texts From Arabic Literature for Grader Twelve Students 
Mashael Bint Mazyad bin Zayed Al-Nefaie 

Dr.Adel bin Abdullah bin Mansour Al-Qahtani 
Abstract 

This research aimed to identify the creative imagination skills and their 
implementation indicators in the light of the Scamper program when 
teaching texts from Arabic literature for grader twelve students. The 
research used the descriptive approach. The researchers chose in random 
manner a sample of (15) faculty members from Saudi universities. They 
are specializing in Arabic language curricula and instruction. The 
researchers used a questionnaire that included a list of creative 
imagination skills and their implementation indicators. After presenting 
the list to the research sample, the researchers reached to define a list of 
creative imagination skills and their implementation indicators 
considering the Scamper program when teaching texts from Arab 
literature for grader twelve students. The number of skills is seven, and the 
number of their implementation indicators is nineteen. This research 
recommends applying creative imagination skills when teaching texts 
from Arabic literature and working to achieve their implementation 
indicators. 
Keywords: Creative Imagination Skills, Implementation Indicators. 
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  املقدمة: 
تنمىىىىؤ ، ماىىىؤ ال  وجىىىى أكمىىىل  علىىى    سىىىىا  لبنىىىىاج معرمىىىة اا اللغىىىة تسىىىع    

مىىن علىىو    ال دصىىية معىىل، بىىل وتلغىىذو الععىىل وت،ىىتي اماقىىان السىىتيعاب امل يىىد    

عىىن هاهىىا مىىن اللغىىاا، معىىد   ال،نىىو  األاىىرال، وال ف،ىى  مهىىل اللغىىة العربيىىة 

مي ها اهلل لتكو  لغة العىرا  الكىري ، وهىذا  ىرف كىباان للغىة العربيىة، حيىث         

)" إ ىا أ  لنىار قرا ىان عربيىان     ااتارها اهلل من بل سا ر اللغىاا األاىرال لعولى  تعاىل   

 .2لعلك  تععلو ( سورة يوسف اية 

ولىىوال اللغىىة ملىىا   ،إلاإىل الىىت،كا واايىى مىىن اب ىىا  يتوصىىل اا سىىا    ةاللغىىو

 ،أوسىى أمكنىى  ذلىىح، وكلمىىا كا ىىت اللغىىة واسىىعة كىىا  الىىت،كا واايىىاإل باىىا      

م،ىردة  وامتازا اللغة العربية باىذا االتسىا ، حيىث أ  م،رداتاىا كىثاة، ولكىل       

داللة ومعن  فتلف بى  عىن هىار، ومل،ىرداا اللغىة العربيىة دالالا يف  بيعىة        

أوزا اىىا ويف أصىىواا حروماىىا، ويف املواقىىف الىى، تسىىا  باىىا، الىىارة ايىىاإل املىىتعل     

ألناج الدراسة، و صوص األدب العربؤ بيدة اصبة لتع ي  ذلىح وتنميتى  لىدال    

مجاليىة معتمىدة على  اللغىة هايتاىا      املتعل  حيث أ اا تعبا عن الواق  بأساليب 

 .التألا باآلارين بطريعة ايالية وإبداعية

والواق  التعليمؤ يتكد عل  أ  الطلبة يف احلجرة الدراسية ي،تعرو  إىل 

تنميىة ماىاراا اايىىاإل اابىداعؤ لىديا ، لىىذلح  ىب تنميىة هىىذر املاىاراا عنىىد        

 اسىىتاتيجياتىىدريس  صىىوص األدب العربىىؤ، وتىىوما عىىدة مىىرص وبىىرامج وا     

تعليميىىة حت،ىى ه  علىى  إ ىىب  ايىىا   اابىىداعؤ، وحتديىىد ماىىاراا وأ  ىىطة    

 تربوية تنمؤ ااياإل اابداعؤ وماارات .

سىىىكامرب   بر ىىىامجومىىىن أهىىى  الىىىربامج الىىى، تنمىىىؤ ماىىىاراا اايىىىاإل اابىىىدا     

(Scamper)    العىىىاو بىىىوب   وهىىىو بر ىىىامج سيىىى  أسسىىىBob)  و ىىىذا الرب ىىىامج .)

 Scamperف األوىل مناىىا متمعىىة يف كلمىىة سىىكامرب   إجىىراجاا لثىىل احلىىرو  

، Combine، الىىدمج أو اانىىامة  Substituteوهىىذر ااجىىراجاا هىىؤ: االسىىتبداإل   

، التصىىىغا Magnify، وي ىىىمل التكىىىباModifying، التعىىىديل Adaptالتكييىىىف 

Minify  االسىىىىتددا  ألهىىىىرا  أاىىىىرال ،Put to Other Uses احلىىىىذف ،

Eliminate   العلىىب أو العكىىس ،Reverse   وي ىىمل إعىىادة التتيىىب ،Rearrange 

 (.2009  وا ، 

  البحثمشكلة: 
ااياإل اابداعؤ مااراا   ديد يف تنميةالعصور ال يف بحثتتحدد م كلة ال

لطالبىىىاا الصىىىف الثالىىىث الثىىىا وو     دب العربىىىؤ صىىىوص مىىىن األ  تىىىدريس عنىىىد

دراسىىة  ا الباحثىى الأجىىر تلىىح امل ىىكلة  وللتأكىىد مىىن وجىىود باملرحلىىة الثا ويىىة،  

يف تنميىة   امجاستددا  بردرجة وعؤ املعلماا ب تادف إىل معرمةية استطبع

ارجىىت الدراسىىة مبىىا األدب العربىىؤ، و صىىوص  اايىىاإل اابىىداعؤ عنىىد تىىدريس 

كىا    %29م،اىو  اايىاإل اابىداعؤ وأ      نمن املعلمىاا ال يعىرم   %71: أ  ؤيل

  أ  اايىىىىاإل يعتعىىىىد %96تعىىىىري،ان مل،اىىىىو  اايىىىىاإل اابىىىىداعؤ اا دىىىىان، وأ   
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ال يعتعىىد  بأهميىىة  %4اابىىداعؤ لىى  ماىىاراا  ىىب أ  تنمىى  عنىىد املتعلمىىاا، و  

 ريعىىىة مناسىىىبة لتنميىىىة ماىىىاراا  نمىىىن املعلمىىىاا ال يعىىىرم %87تنميتىىى ، وأ  

مىىنان اقتحىىن  ىىر  لتنميىىة اايىىاإل اابىىداعؤ هىىا    %12اايىىاإل اابىىداعؤ، و

الىنص مبعطى  لتبحىر    حمدودة املعاو وااجراجاا حيث ذكر  مناا:  جتسىيد  

بى  املتعلمىة وتركى  يف الصىور لتبحىر مى  الىنص وتركى  بالصىور.... وهاهىىا(،          

لرب امج حمدد املاىاراا أو اطىواا لتنميىة     ؤوتلح ااجراجاا اجتاادية ال تنتم

مىىن املعلمىىاا بىىرامج حديثىىة تر ىىده       %90اايىىاإل اابىىداعؤ كمىىا اعتعىىد    

 بداعؤ لدال املتعلماا.اجراجاا تدريسية لتنمية مااراا ااياإل اا

؛ املعمىىورو، 2009كمىىا أوصىىت العديىىد مىىن الدراسىىاا مثىىل دراسىىة  العطيمىىؤ، 

( بأجراج امل يد من األحباث العلمية اسديدة ال، تتنىاوإل اسىتددا  اايىاإل    2019

( إىل أ  املىىىربل و يكىىىن  2010علىىى  مسىىىتوياا صىىى،ية جديىىىدة، وأ ىىىار  عيسىىى ،   

عؤ لطلبىىة املرحلىىة الثا ويىىة، وبىىالره  مىىن     لىىديا  أو اهتمىىا  باايىىاإل اابىىدا   

وجىىود بعىىد الدراسىىاا باايىىاإل اابىىداعؤ أال أ اىىا قليلىىة وااصىىة يف اململكىىة        

مىىن ذر امل ىىكلة للبحىىث عىىن حىىل  ىى  ا وهىىو مىىا دمىى  الباحثىى العربيىىة السىىعودية، 

تىدريس  صىوص    عنىد ومت ىراا ادا اىا   مااراا ااياإل اابىداعؤ  ابإل حتديد 

لطالبىىاا املرحلىىة الثا ويىىة، وعليىى    بر ىىامج سىىكامرب جاألدب العربىىؤ يف نىىومىىن 

 ميكن حتديد م كلة البحث يف الستاإل التالؤ:

ما مااراا ااياإل اابداعؤ ومت راا أدا اا عند تدريس  صوص من األدب 

 لطالباا املرحلة الثا وية؟ بر امج سكامرب يف نوجالعربؤ 

 بحثأهداف ال: 
حتديد مااراا اايىاإل اابىداعؤ ومت ىراا أدا اىا     احلالؤ إىل البحث دف يا

لطالبىىىاا  بر ىىامج سىىكامرب  عنىىد تىىدريس  صىىوص مىىن األدب العربىىىؤ يف نىىوج      

 املرحلة الثا وية.

 البحث أهمية: 
تتهي أهمية البحث من ابإل حتديد ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ ومت ىراا     

لطالبىاا   بر امج سىكامرب ادا اا عند تدريس  صوص من األدب العربؤ يف نوج 

 املرحلة الثا وية، وتكتسب يف اسوا ب التالية:

  األهمية النظرية: 
      يعد  البحث قا مة مااراا لتنمية ااياإل اابداعؤ عنىد تىدريس  صىوص

 من األدب العربؤ وم  بر امج سكامرب يف الصف الثالث الثا وو.
     يعىىىد  هىىىذا البحىىىث قا مىىىة مت ىىىراا أداج لكىىىل ماىىىارة مىىىن ماىىىاراا اايىىىاإل

اابداعؤ البزمة عند تدريس  صىوص مىن األدب العربىؤ يف الصىف الثالىث      

 الثا وو.

  األهمية التطبيقية: 
  اايىىىاإل اا يف تنميىىىة الىىىوعؤ مب،ىىىاهي  ماىىىاراا  املعلمىىىسىىىوف ي،يىىىد البحىىىث

 اكىاة حملاابداعؤ ومت راا أدا اا عند تدريس  صىوص مىن األدب العربىؤ    
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التكيىىى  علىىى  احل،ىىى    مىىىن بىىىدالنللىىىت،كا عنىىىد املىىىتعل    املسىىىتوياا العليىىىا

 واالستذكار بالطريعة االعتيادية.

   إل اابىداعؤ، واالبتعىاد   اايىا طالبىاا يف تعويىة ماىاراا    لسوف ي،يىد البحىث ا

مىىن ماىىاراا  سىىت،ادة عىىن احل،ىى  واالسىىتذكار بالطريعىىة االعتياديىىة واال   

ااياإل االبداعؤ وذلح بتوظيف مت راا أداج املااراا عند تدريس  صىوص  

 دب العربؤ.من األ
  إجىىراج دراسىىاا تعومييىىة  ،ىىتي الىىاإل  ىى  يفب البىىاحثلسىىوف ي،يىىد البحىىث

ألداج الطبب ميما فص تنميىة ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ ومت ىراا أدا اىا       

 عند تدريس  صوص من األدب العربؤ.

  بحثالمصطلحات: 
 برنامج سكامرب: 

واا أ ىىى : مموعىىىة إجىىىراجاا تدريسىىىية تتهىىىمن اطىىى  بىىىوب  يعرمىىى  إبريىىىل

متتابعىىة، واصىىطبحان هىىىو اال طىىب  أو اسىىرو والعىىىدو، واملىىر ، وهىىؤ كلمىىىة       

مكو ىىة مىىن األحىىرف األوىل لموعىىة مىىن الكلمىىاا الىى، ت ىىكل يف مموعاىىا        

بااجنلي ية ولثل هذر الكلمىاا مموعىاا مىن األسىدلة      (Scamper)كلمة 

 وكىىل مموعىىة مىىن األسىىدلة تعىىرب حبىىرف مىىن األحىىرف  –م،تىىا  الرب ىىامج  –

أ ى  )"مموعىة   ( 100، ص. 2007 احلسىي،،   وعرم .  (Eberel, 2008, P.2) السبعة

قىىدراتا  اابداعيىىة،    إظاىىارمىىن ااجىىراجاا تاىىدف إىل مسىىاعدة األمىىراد علىى       

 وحتسيناا من ابإل تنمية ااياإل لديا )"

وأ  ىىطة تعليميىىة   اطىىوااإتبىىا    :أ ىى  احلىىالؤ لبحىىث إجرا يىىا يف ايعىىرف و

مىن األدب العربىؤ،     صىوص عنىد تىدريس    املتعلمىاا  مبا يبج  إجراجاا معينةو

وتعتمد هذر ااجراجاا عل  أسدلة حت،ي ية توج  للطالباا للت،كا بطريعىة  

اارجىىة عىىن املىىألوف عنىىد دراسىىة الت ىىبيااا واالسىىتعاراا واملعىىا ؤ الطري،ىىة        

 بؤ.الواردة يف األدب العر

 اخليال:   
العىىىدرة الععليىىىة الن ىىىطة علىىى     ىىى (: بأ229، ص. 2009يىىىد،عرمىىى   عبىىىد احلم

والتصىىوراا اسديىىدة، وي ىىا هىىذا املصىىطلي إىل عمليىىاا الىىدمج   تكىىوين الصىىور

والتكيىىب، وإعىىادة تركيىىب الىىذاكرة اااصىىة بىىاارباا املانىىية وكىىذلح     

 البكىر،   قىد ذكىر  و الصور الى، يىت  ت ىكيلاا اىبإل ذلىح يف تركيبىاا جديىدة.       

 ةوهىىو عمليىىيسىىؤ لدبىىدا  عنىد ال،ىىرد  ر هىا  و ر  يىاإل يعتىىرب حمىى ااأ   (2016

صىىور  كو ىىت الىىذاكرة  و يف مىىسىىابعة موجىىودة و اىىرباا إعىىادة تركيىىب

 ذهنية جديدة.

  اإلبداع: 

( إىل أ  اابدا  هو )" العىدرة على  إ تىاأل األمكىار األصىلية      Cortأ ار كورا  

واحللىىىوإل باسىىىىتددا  التدىىىىيبا والتصىىىىوراا مثلمىىىىا ي ىىىىا إىل العىىىىدرة علىىىى   

 (25، ص.2005  بيب، جديد، وإعطاج معا ؤ لألمكار)". وهاكت اف ما 
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عنىد  ىر    علمىة  : ماىارة امل ا البحىث ويعصد بااياإل اابداعؤ إجرا يىان يف هىذ  

 صوص أدبية يف ون  أبعاد أارال للصورة ينتج عناا تصوراا أاىرال جديىدة   

وها مألومة، ت كلت من ارباا سىابعة للمتعلمىة وكو ىت  ىا صىوران جديىدة       

هىذر   نياا ولتىد للحانىر مىن اىبإل دراسىتاا للماىاراا لى  تنميىة        تصلاا مبا

 – التصىغا -التكبا –التعديل  –التكييف  –التجمي   –  التبديلوهؤ  املااراا
   التتيب(إعادة  –العكس  –احلذف  –استدداماا أارال 

وعنىىد اسىىتددا  هىىذر ااجىىراجاا السىىابعة ميكىىن ااتيىىار بعهىىان مناىىا حبسىىب    

أ   طبىى  مجيىى  ااطىىواا، وهىىذا   إل اميىىاعلياىىا ولىىيس  الىىدرا الىىذو سىىيطب  

 .يع، أ   ستدد  و عتمد عل  ما يناسب درسنا من إجراجاا هذا الرب امج

  اإلطار النظري: 
بعد إ ب  الباحثا  عل  األدبياا التبوية والدراسىاا السىابعة قامىا بونى      

 ىب عىدة وهىؤ    مااراا للدياإل اابداعؤ ومت راا أداج وت مل هذر املااراا جوا

 كاآلتؤ:

       استددا   ؤج معل بديبن عن  ؤج اار مثىل صىورة ببهيىة معينىة بديلىة

 عن صورة أارال ملكا  أو مكرة أو  دص أو م اعر.

    دمىىىج  ىىىيدل أو أكثىىىر للحصىىىوإل علىىى   ىىىؤج واحىىىد ولكىىىن ب،كىىىرة جديىىىدة

 باستددا  )"الت بيااا والازاا واالستعاراا والكناياا)".

  مكىىىرة أو  ىىىؤج سعلىىى  مب مىىىان لغىىىر  جديىىىد  إجىىىراج تعىىىديل وتكيىىىف علىىى

 باستددا  )"الت بيااا والازاا والكناياا واالستعاراا)".

        تعىىديل بالصىى،اا كال ىىكل أو الصىىوا أو التكىىبا باانىىامة عليىى  ليصىىبي

 أكرب أو التصغا ليصبي أقل.

 .استددا  امل،رداا يف النص ألهرا  أارال ها ال، ونعت من أجلاا 

 ل ل،كرة بالنص لتعرب عن معن  جديد.التدلص من هر  مع 

   اال  ىىا ية وااربيىىة مثىىل   لاختىىاذ ونىى  عكسىىؤ للصىىور الببهيىىة أو اسمىى

 قلب امل،رداا أو تبديلاا أو البحث عن عكس امل،ردة بذكر اندادها. 

  أهمية اخليال يف العملية التعليمية: 
وأبىىو  عبيىىداااايىىاإل يف العمليىىة التعليميىىة سكىىن تلديصىى  بأ ىى   عىى :    

 (:2009، السميد

    م اركة معالة وحعيعية من املتعل ، ماملتعل  حل يتديل  ،سى   ىاعران أو

 عاملان مأ   يصبي  رمان ماعبن يف سلو  األ ياج.

 من ااياإل هو أ ب  خبىربة حعيعيىة حيىة مىن  ىأ اا أ  تبعى          إ  ما  تعلم

 يف ذاكرتنا ملدة أ وإل.

 ا ولكن  ايهان ماارة.ااياإل يعلمنا معلوماا وحعا   وعبقا 

     ،الىىتعل  باايىىاإل اتعىىا ؤ أل نىىا  عىىيت احلىىدث و سىىتمت  بىى  كمىىا أ ىى  يسىىت

 اسا ب األمين من الدماغ، باانامة إىل اسا ب األيسر.

 .يتدو ااياإل إىل ما  استبعاج املعلوماا يف الذاكرة 
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   فوائد اخليال يف العملية التعليمية: 
 ,Costa & Kellick)ن ا ازهىا يف التىالؤ   اايىاإل  ىا موا ىد يف التعلىي  ميكى     

2000) : 

      ت ىىكل الصىىور املتديلىىة قاعىىدة بيا ىىاا مامىىة مىىن أجىىل لثيىىل املعلومىىاا يف

 الذهن بطريعة معالة.
      تساعد الصور املتديلة عل  جعل األل،اظ وامل،ىاهي  والرمىوز الىردة ملعىا ؤ

 حمسوسة.
   الطالىب التعامىل    بااياإل سكن حتويل األمكار إىل صور حسية يسال على

 معاا.
 .جتعل من املادة الغا مألومة مادة سالة مألومة يسال تعلماا 
 . ااياإل وسيلة لتحسل ذاكرة املتعل  واستجا  املعلوماا ب كل سري 
      يساعد ااياإل عل  ابتكار معا ؤ جديدة ألمكار الطالب والىربل بىل الىتعل

        الساب  واسديد وتوليد  تاجاا ختيلية جديدة     

 بداع إلعالقة اخليال با: 
ميكىن لدبىدا  أ  يراىىر دو    ؛ إذ ال ال،كىر اابىداعؤ   هامىة يف اايىاإل وسىيلة   

قدرة إبداعية وتصىورية   دإل عل  وجود كلما اناإل، مكلما كا  ااياإل عميعيا

يسىىاعد علىى  إ  ىىاج عبقىىاا جديىىدة مىىن ااىىرباا السىىابعة        يىىاإلكىىباة، ماا

 وت كيلاا بصورة جديدة وها مألومة.

 لى  أساسا يعو  عليى  اابىدا ، و   هوالعبقة بل ااياإل واابدا  قوية جدا، وو

مساهمة كباة يف عملية اابدا ، مالن اط الععلؤ اااص بتن ىيل التصىور   

اابىىدا ، حيىىث أ  العىىوال ال،كريىىة    يف إلىىراج عمليىىة  هىىو   ىىاط  ىىديد األهميىىة  

 واال ،عالية تت،اعل وتساعد يف تن يل اال تبار وال  العمل املبد .

 دث دو  اياإل، مكلما كا  ااياإل عميعان، كلما ازدادا قدرة  واابدا  ال

ال،ىىرد علىى  االبىىدا ، مىىالعل  لىىرة اايىىاإل، واابىىدا   تيجتىى ، ماايىىاإل عنصىىر       

ت،كا والن اط الععلؤ وهو العنصر الذو يت،اعىل  أساسؤ ومعاإل يف منرومة ال

.      م  الذكاج العا  ليعىود إىل معىل إبىداعؤ مىنعي عىن ااىربة يف اامىا  البعيىدة        

 (25، ص. 2010 احلريرو، 

  اخليال والتخيل وعالقتها بالنصوص األدبية: 
-لثيىىل-هنىىاج- ىىعر-مسىىر  -ت ىىت  كامىىة النصىىوص اابداعيىىة  روايىىة  

... إخل( يف أ اىىىىىىا تلعىىىىىىب دور جىىىىىىدان هىىىىىىا  يف إلىىىىىىارة ايىىىىىىاإل   .-منىىىىىىو  ت ىىىىىىكيلية

العىىىىارتفاملت،رأل ف املتلعىىىىؤ، ولىىىىو قصىىىىر ا حىىىىديثنا عىىىىن اايىىىىاإل لىىىىدال املتلعىىىىؤ   

 للنصوص األدبية لوجد ا العديد من املبحراا:

           أ  ال دص وهىو منامىح يف العىراجة ايىا يتوحىد بالنمىاذأل الى، يعرأهىا سىا

 يدال  يف تراك  اربات .
 ىىاوإل استك ىىاف عىىواو جديىىدة، و يسىىب  لىى  أ  مىىر باىىا مثىىل أ   ا  املتلعىىؤ 

يعرأ بطل العصيدة وهو قد داىل جتربىة حىب أو جتربىة حمنىة، أو جتربىة       
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موا أو اصا  أو حرب، م  اارين وهؤ كلاا أحداث وارباا حياتية ت يد 

من وعؤ املتلعؤ باا، وليس  ر ان أ  مير بكىل هىذر ااىرباا، وهنىا  تىذكر      

 إ ، بالعراجة انيف عمرو إىل أعمار اآلارين. قوإل الععاد
   أ  املونوعاا الر يسية ال، ت ار باا النصوص األدبية ال تساه  معىل يف

زيادة وعؤ وإدرا  واستبصىار املتلعىؤ، بىل تعىدر إيهىان إىل أ  يسىتعد ويتايى          

أ  يعىىو  اايىىاإل يف العىىراجة باىىذر    ب ،سىىيان ملثىىل هىىذر األحىىداث ولىىذا ال عجىى   

لعىىب الىىدور الىىذو يعىىو  بىى  األاىىا املمثىىلف املتلعىىؤف يف املسىىىر  أو         املامىىة و 

 (.1998التل، يو   أرا مي ر،  

 برنامج سكامرب: 
ترتكىى  يف  ,P.8) (Ebrel ,2008ملسىى،ة بر ىىامج سىىكامرب كمىىا أ ىىار ايربيىىل  

مهىىمو اا علىى  عىىدد مىىن املرتكىى اا وهىىؤ التىىدريب علىى  اايىىاإل بأسىىلوب مىىر      

طة قا مىىة توليىىد األمكىىار الىى، تسىىا  يف تنميىىة   وإجىىراج معاسىىاا ذهنيىىة بواسىى 

ااياإل، ويت  ذلح من ابإل تعدي  الربامج واأل  طة ب كل مبا ىر يف املنىاهج   

الدراسىىية، أو يكىىو  برب ىىامج إلرا ىىؤ مسىىتعل، أو ب ىىكل هىىا مبا ىىر بتعىىدمياا      

 داال حمتوال املناج الدراسؤ العادو.

رب عىىىدد مىىىن األمكىىىار وبر ىىىامج سىىىكامرب يسىىىاعد املتعلمىىىاا علىىى  إعطىىىاج أكىىى

البديلة، أو اسديدة وهىذا يتطلىب  ىر  ممىو  مىن التسىالالا حىوإل مكىرة أو         

مبدأ، وال، يف نو اا يت  العيا  بالعديد مىن األ  ىطة املتعىددة، باانىامة إىل     

تدريب املتعلماا عل  احلس اايالؤ، وإجراج عمليىاا ذهنيىة، بواسىطة قا مىة     

 (84 ، ص.2014توليد األمكار  رمها ، 

وعنىىد اسىىتددا  بر ىىامج سىىكامرب لىىيس مىىن الهىىرورو اسىىتددا  إجراجاتىى         

السب  مجيعاا، بل ميكن ااتيار بعىد مناىا حبسىب مىا يناسىب  بيعىة الىدرا        

 وااتيار املاارة املطلوبة مبا يب   مونو  الدرا.

 إجراءات برنامج سكامرب: 
  االسىىىتبداإلSubstituteدا  : هىىىو أداج ال ىىىدص لىىىدور  ىىىدص ااىىىر، أو اسىىىتد

 ؤج معل بدإل  ؤج اار، وتتهمن التسالالا التالية: ماذا بعد؟ هل هنىا   

 مكا  اار؟ هل هنا  وقت أار؟... اخل 
 لتجميىى  اCombine      هىىو جتميىى  األ ىىياج مىى  بعهىىاا الىىبعد لتكىىو   ىىيدا :

واحدا. وتتهمن التسالالا التاليىة: مىا الىذو تسىتطي  أ  جتمعى ؟ مىا الىذو        

 يتعابل م ؟ ما هؤ األهداف؟ ما هؤ األمكار؟ ما هؤ املواد؟.. اخل 
 ف  تكييال Adapt     د. مىن اىبإل   يى : هىو التكييىف املب مىة هىر  أو ظىرف م

التتيىب، أو اابعىاج عليى  كمىا هىو، وتتهىمن التىالؤ:         تغيا ال ىكل، أو إعىادة  

 إعادة الت كيل؟ الهبل أو التعديل؟ التلطيف؟ التسوية؟ املوامعة؟.. اخل 
 عديلالت Modify   ،هو تغيا ال كل أو النو  من ابإل استددا  ألىوا  أاىرال :

أو أصىىواا أاىىرال، أو حركىىة أاىىرال، أو  ىىكل ااىىر، أو حجىى  ااىىر، أو  عىى       

: هىىو تكىىبا يف ال ىىكل أو النىىو   Magnifyحىىة أاىىرال... اخل التكىىبا ااىىر، أو را 
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مىىن اىىبإل اانىىامة إليىى  وجعلىى  أكثىىر ارت،اعىىا، أو أكثىىر قىىوة، أو أكثىىر         

 مسكا، أو أكثر  وال...اخل.
   التصغاMinify           هىو تصىغا ال ىؤج ليكىو  أصىغر أو أقىل مىن اىبإل جعلى :

 و أقل مساكة.. اخلأصغر، أو أاف، أو أبطأ، أو أقل حدولا وتكرارا، أ
   االستدداماا األاىرالPut to Other Uses     اسىتددا  ال ىؤج ألهىرا  هىا :

تلىىىح الىىى، ونىىى  مىىىن أجلىىىاا أصىىىب. وتتهىىىمن التسىىىالالا اآلتيىىىة: مىىىا هىىىؤ     

االستدداماا اسديدة؟ ما هىؤ األمىاكن األاىرال الى، يسىتدد  باىا؟ متى         

 يستدد ؟ وكيف يستدد ؟.. اخل 
  احلىىىىذفEliminateالىىىىة أو الىىىىتدلص مىىىىن النوعيىىىىة. وتتهىىىىمن    : وهىىىىو ااز

التسالالا التالية: ما الذو ميكن الىتدلص منى ؟ مىا الىذو ميكىن إزالتى ؟ مىا        

 .اخلتبسيط ؟...الذو ميكن 
   العكسReverse    و هو الونعية العكسية أو التىدوير، وتتهىمن التسىالالا :

الىذو   التالية: ما الذو ميكن إدارت ؟ ما الذو ميكن قلب  رأسا عل  ععىب؟ مىا  

 درجىة؟  ۱۸۰ميكن قلب   الداال للدارأل والعكس (؟ ما الىذو ميكىن تىدويرر    

 اخل  .......
  إعادة التتيبRearrange      و هو تغىيا التتيىب أو التعىديل أو تغىيا ااطىة :

   احلسىىي،، أو ال ىىكل، أو الىىنمل، أو إعىىادة التجميىى ، أو إعىىادة التوزيىى .. اخل   

2007) 

  أهمية برنامج سكامرب يف العملية التعليمية: 
 (:2009ترج  أهمية التدريس باستددا  بر امج سكامرب إىل ما يلؤ  الدها ، 

 .تنمية ااياإل وخباصة ااياإل اابداعؤ لدال املتعلماا 
     إكسىىىاب املتعلمىىىاا املمارسىىىة بأسىىىاليب توليىىىد األمكىىىار املتهىىىمنة برب ىىىامج

 سكامرب. 
  .تنمية مااراا الت،كا ب كل عا  والت،كا اا تاجؤ ب كل ااص 
       لكىىل املتعلمىىاا مىىن توليىىد األمكىىار اابداعيىىة حىىوإل العهىىايا الىى، تعىىر

 عليا .
 . تع ي  م،او  الذاا وإ اد مستوياا عالية من الطمو 
 .الارة حب االستطب ، وحتمل املدا ر 
 دال املتعلماا.بناج رو  اسماعة وزيادة متاا اال تبار ل 
 .متي اما  الت،كا التباعدو عند املتعلماا 
     مسىىىىاعدة التبميىىىىذ علىىىى  تعمىىىىي  ااىىىىرباا املكتسىىىىبة يف مواقىىىىف حياتيىىىىة

 متل،ة، بعد تعدمياا بسياقاا متنوعة. 

 ة الدراسات السابق: 
 ؤاحلالبحث قدمت العديد من الدراساا ال، تتعل  مبونو  ال

علىى  حىىد علىى    – ىىادرة ميىى   لدراسىىاااو الىىذو كا ىىت  وهىىؤ اايىىاإل اابىىداع 

 :من بل هذر العلة   اراواات  - ا الباحث
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األ ،ىاإل اىرباا    إكسىاب أهمية العصىة يف   بعنوا ( (2019دراسة املعمورو 

عرمة ألر العصص ال عبية عل  ملالدراسة ت وهدم ،متعددة ومااراا متل،ة

، اسىىىتددمت تنميىىىة اايىىىاإل لىىىدال أ ،ىىىاإل املرحلىىىة االبتدا يىىىة بىىىالتعبا ال،ىىى، 

 اتبىار اقبلىؤ و  اراتبى االباحثة املناج التجرييب وكا ىت األدواا باىذر الدراسىة     

سىو (  ابعدو، وقىد   اسىتددا  األسىاليب ااحصىا ية مثىل  معامىل ارتبىاط ب       

عل   كا  البحث وإجراجللوصوإل للنتا ج،  ( وتطبي  معادلة كوبرT وااتبار

النتىىا ج وجىىود مىىرو  ذاا داللىىة   ( تلميىىذ وتلميىىذة، وأظاىىرا  78متمىى  بلىى    

إحصا ية بتنميىة ايىاإل تبميىذ املرحلىة االبتدا يىة مىن اىبإل تعىباه  ال،ى،          

 بالعصة وذلح لصاحل الموعة التجريبية .

( إىل معرمىة ألىر توظيىف اسىتاتيجية التديىل      2016وهدمت دراسة  باا  

سىتددمت ميى    املوج  عل  تنمية األداج التعباو لدال تلميذاا الصىف الرابى ، ا  

الباحثة املناج الوص،ؤ و ب  التجرييب، وكا ت مواد الدراسة وأدواتاىا قا مىة   

مباىىىارة األداج التعىىىباو، وبطاقىىىة اسىىىتما  لعيىىىاا ماىىىاراا التعىىىبا ال ىىى،وو،    

وااتبىار لعيىاا ماىاراا التعىبا الكتىىابؤ،   ااتيىار العينىة بطريعىة ع ىىوا ية        

ذة   تدريسىىا  ومى  اسىىتاتيجية  ( تلميى 30تكو ىت الموعىة التجريبيىىة مىن     

( بالموعىىىىة الهىىىىابطة   تدريسىىىىا  ومىىىى  الطريعىىىىة  30التديىىىىل املوجىىىى ، و 

االعتيادية، أ ارا النتا ج باذر الدراسة إىل وجود مرو  ذاا داللىة إحصىا ية   

بل متوسل درجاا التلميذاا يف الموعة الهابطة والتجريبيىة يف مااتبىار   

التطبي  البعدو لبطاقة املبحرة للتعبا ال ،وو  مااراا التعبا الكتابؤ ويف

 لصاحل تلميذاا الموعة التجريبية.

العديد من الدراساا تتكد مدال أهمية بر ىامج سىكامرب،   بر امج سكامرب و

ويعىد مىن أهى  الىربامج الى، تاىىت  بتعلىي  الطالىب والعىدرة لى  يف تنميىة ال،كىىر           

 عربية:ال اابداعؤ وحل م كبت ، ومن هذر الدراساا

ألىىىىر تىىىىدريس الكيميىىىىاج  تعريىىىىفب تهىىىىدمالىىىى، ( و2017دراسىىىىة ال ىىىىارو  

باسىتددا  إجىىراجاا بر ىامج سىىكامرب لىىدال  البىاا الصىىف الثىا ؤ الثىىا وو علىى      

التحصيل وتنميىة ماىاراا الىت،كا العليىا، واعتمىدا الباحثىة يف الدارسىة على          

صىيليان، باانىامة   حت املناج التجرييب وكا ت أدواا حبثاا بإعداد مناا ااتباران

( قسىىىىماا 58عينىىىىة مىىىىن    الاتبىىىىار ماىىىىاراا الىىىىت،كا العليىىىىا، وتطبيعىىىى  علىىىى    

موعتل: التجريبية والهابطة وقد   ااتيارها ب ىكل ع ىوا ؤ يف مدرسى     ل

مبدينة )"أباا)" وأظارا  تىا ج الدراسىة أ  الرب ىامج لى  معاليىة واتهىي ذلىح يف        

 وكا ىت النتىا ج لصىاحل الموعىة     ااتباَرو التحصيل واملااراا العليىا للىت،كا  

 التجريبية.

إىل قياا تطبيى  أسىلوب سىكامرب يف    ا  (Idek, 2016) أيديح وهدمت دراسة

وال ىىعر  بىى  تسىىايل الىىت،كا اابىىداعؤ والناقىىد  يف تىىأليف العصىىا د العصىىاة   

املىىىناج  ىىىب  التجىىىرييب وقىىىا  بىىىإجراج أداتىىىؤ االاتبىىىار العبلىىىؤ والبعىىىدو        مياىىىا

، و  تطبيىى  الدراسىىة علىى  عينىىة مىىن  ىىبب   اابىىدا تعيىىي  باسىىتددا  جىىداوإل 
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قسما  لمىوعتل : نىابطة وجتريبيىة بالموعىة      مبالي يا مدارا الثا وو 

الهىىابطة ركىى  علىىى  تىىأليف العصىىص العصىىىاة والعصىىا د بىىدو  اسىىىتددا        

أسلوب سكامرب، وبالموعىة التجريبيىة ركى  على  تىأليف العصىص وكتابىة        

وأ ىارا النتىا ج أ  الموعىة التجريبيىة      سىلوب سىكامرب،  العصا د باسىتددا  أ 

كا  أداجها أمهل باالاتبىار البعىدو وهىذا يىدإل على  معاليىة اسىتددا  أسىلوب         

 سكامرب.

 بحثمنهج ال: 
 Descriptive  ملىىناج الوصىى،ؤ ا  ااعتمىىد الباحثىى لتحعيىى  أهىىداف البحىىث   

Approach) ،   لتحديىىد قا مىىة ماىىاراا اايىىاإل اابىىداعؤ ومت ىىراا أدا اىىا عنىىد

احملكمل ميما صد  أعتمد الباحثا  عل  وتدريس  صوص من األدب العربؤ، 

فص حتكي  العا مة والوصوإل إىل  تىا ج تسىاعد ماى  الواقى  الىراهن والعيىا        

 بتطويرر.

 جمتمع وعينة البحث: 
يف اسامعىىاا السىىعودية تكىىو  متمىى  البحىىث مىىن أعهىىاج هيدىىة التىىدريس   

املدتصىىل يف منىىاهج اللغىىة العربيىىة وتدريسىىاا. وااتىىار الباحثىىا  عينىىة سثلىىة  

( أكادمييىىىا مىىىن أعهىىىاج هيدىىىة 15للمجتمىىى  بطريعىىىة ع ىىىوا ية بلىىى  عىىىددها   

 التدريس من كامة اسامعاا السعودية.

 حدود البحث: 
رر معىى  صىىوص مىىن علىى وال منيىىة اعتمىىد الباحثىىا  يف احلىىدود املونىىوعية  

و بعا البحث  اململكة العربية السعودية.يف  صف الثالث لا وولألدب العربؤ لا

 هى1441ف1440يف ال،صل الدراسؤ األوإل من العا  الدراسؤ 

 أداة البحث: 

قا  الباحثىا  بإعىداد قا مىة تتهىمن ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ عنىد تىدريس          

ة الصىىف الثالىىث،  صىىوص مىىن األدب العربىىؤ البزمىىة لطالبىىاا املرحلىىة الثا ويىى 

عند تدريسان  صوص من األدب العربؤ، وتهمنت العا مة مت ىراا أداج لكىل   

 ماارة من املااراا.

 خطوات إجراءات البحث: 
 اطواا التالية:بحث قا  الباحثا  باال ستاإللدجابة عن 

       الرجو  اىل األدبياا والدراساا السابعة الى، تناولىت اايىاإل اابىداعؤ عنىد

 لبحث احلالية، وأهدام ، وأهميت ، ومناج .حتديد م كلة ا

          حتديد متمى  البحىث وااتيىار عينتى  بطريعىة ع ىوا ية، وتكو ىت العينىة

مىىن أعهىىاج هيدىىة التىىدريس يف اسامعىىاا السىىعودية؛ املدتصىىل يف منىىاهج      

 اللغة العربية وتدريساا.
  أدا اىا(  إعداد أداة البحث  استبا ة قا مة مااراا ااياإل اابداعؤ ومت راا

يف نىىوج األدبيىىاا والدراسىىاا السىىابعة تتهىىمن ماىىاراا اايىىاإل االبىىداعؤ،       

 ومت راا أداج هذر املااراا.
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          عىىر  االسىىتبا ة علىى  عينىىة البحىىث املكو ىىة مىىن أعهىىاج هيدىىة التىىدريس

املدتصل يف مناهج اللغة العربية وتدريساا، وتعديلاا يف نوج توجياىاتا   

 وإر اداتا .
 اا ال، مجعاا الباحثا  حوإل مااراا ااياإل اابىداعؤ  حتليل وت،سا البيا 

البزمة لطالبىاا الصىف الثالىث باملرحلىة الثا ويىة عنىد تدريسىان  صىوص         

 من األدب العربؤ.
 .كتابة النتا ج والتوصياا واملعتحاا ال، الص إلياا البحث 

 نتائج البحث وتفسريها وحتليلها: 
 :لإلجابة على سؤال البحث 

يىىاإل اابىىداعؤ ومت ىىراا أدا اىىا عنىىد تىىدريس  صىىوص مىىن      مىىا ماىىاراا اا  

 لطالباا املرحلة الثا وية؟ بر امج سكامرب يف نوجاألدب العربؤ 

قا  الباحثا  بإعداد قا مة أولية تتهمن ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ يف نىوج     

بر ىىامج سىىىكامرب عنىىىد تىىىدريس  صىىىوص مىىىن األدب العربىىىؤ لطالبىىىاا املرحلىىىة  

ثىا  بتهىمل العا مىة مت ىراا األداج املناسىبة لكىل ماىارة،        الثا ويىة، وقىا  الباح  

 :(1املوني باسدوإل  وجاجا العا مة يف صورتاا األولية عل  النحو 

ااراا ااياإل اابداعؤ يف نوج بر امج سكامرب عند تدريس  صوص من األدب العربؤ مبد ية مب( : قا مة 1جدوإل  

 املناسبة لكل ماارةلطالباا املرحلة الثا وية ومت راا األداج 

 مت راا أداج املاارة املاارة

 االستبداإل

 

 استبداإل أمكار النص بأمكار أارال تتدو  ،س الغر 

 استبداإل عنوا  النص بعنوا  أكثر دقة يف التعبا عن األمكار

 استبداإل بعد امل،رداا بأكرب عدد من امل،رداا

 تعويد الكلماا الصعبة بكلماا بديلة حتوإل املعن 

 الدمج

 العدرة عل  م أل أكثر من مكرة يف مكرة واحدة

 دمج مكرتل وااروأل ب،كرة جديدة

 التكييف

التمكن من التكيف م  البيدة من ابإل النص بتمثيل املعن  يف االلعاج، واسىتددا  لغىة   

 اسسد عند األداج

وتعديل العدرة عل  الهبل والتعديل بهبل النص عند العراجة باحلركاا الصحيحة 

 ااطاج مبا رة

 إعادة ت كيل بعد األمكار يف النص دو  االابإل باملعن 

 التعديل
 التصغا(- التكبا

 

 تعمص دور األديب يف االلعاج ايصاإل ا دف من النص

 التعديل يف النص ب كل أار مناسب

 التمكن من اانامة يف النص سعل املعن  أقوال تألاان

 مب مة للنصاالاتصار بطريعة 

 استدداماا     أارال

 استددا  هر  النص لغا ما يعصدر الكاتب

 توظيف أمكار جديدة سكن استدداماا يف النص

 احلذف

 التمكن من حذف الكلماا املكررة بدو  ااابإل باملعن 

 حتديد األمكار ا ام ية وحذماا مبا ال يتلر عل  النص

 العكس

 وإعادة التتيب

 توزي  معراا يف النص بطريعة مبتكرةإعادة 

 تغيا التتيب يف كلماا معينة والتعديل ب كل مناسب مبا ال فل باملعن  

 التعدي  والتأاا مبا فد  النص يف إبراز ال،كرة

وللتأكد من صد  قا مىة ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ ومت ىراا أدا اىا ومى         

بر ىىامج سىىكامرب ، قىىا  الباحثىىا  بعرنىىاا علىى  مموعىىة مىىن املدتصىىل الىىذين  

 ىىكلوا عينىىىة البحىىىث  يف متلىىف اسامعىىىاا السىىىعودية، ملعرمىىة ارا اىىى  حىىىوإل    
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  ماىىاراا اايىىاإل اابىىداعؤ ومىى  بر ىىامج سىىكامرب عنىىد تىىدريس  البىىاا التعلىىي  

الثا وو  صوص من األدب العربؤ، وكذلح معرمة ارا اى  حىوإل مت ىراا أداج    

هذر املااراا من حيث مدال ا تماج كل مت ر ملاارت ، ومدال مب مىة املت ىراا   

للطالبىىىاا يف املرحلىىىة الثا ويىىىة. كمىىىا  لىىىب الباحثىىىا  مىىىن املدتصىىىل تعىىىديل   

 صياهة املااراا أو املت راا إذا كا  هنا  حاجة لذلح. 

د مجىى  اسىىتجاباا املدتصىىل قىا  الباحثىىا  بتحليلىىاا وتطبيىى  املعىىادالا  وبعى 

ااحصا ية املتعلعة باملتوسىطاا واالررامىاا املعياريىة علياىا. وحتديىد  سىبة       

 قبوإل املاارة ال، ات،  عل  أهميتاا أهلب احملكمل. 

وميمىىىا يتعلىىى  مبت ىىىراا أداج ماىىىاراا اايىىىاإل اابىىىداعؤ، معىىىد   تعىىىديل        

حسىىىب مىىىا ات،ىىى  أهلىىىب احملكمىىىل علىىى  ا تما اىىىا. وحىىىذف الباحثىىىا       املت ىىىراا 

املت ىىراا الىى، تىىد ت  سىىبة قبىىوإل احملكمىىل  ىىا مىىن حيىىث ا تما اىىا للماىىاراا أو 

لطالباا املرحلة الثا وية. كمىا قىا  الباحثىا  بإنىامة املت ىراا       اعد  مبجمتا

  احملكمىو   ال، اقت  احملكمو  إنىامتاا، وتعىديل صىياهة املت ىراا الى، اقىت      

 تعديلاا.    

وبنىىاجع علىى  ذلىىح توصىىل الباحثىىا  إىل ماىىاراا اايىىاإل االبىىداعؤ ومت ىىراا      

أدا اىىا عنىىد تىىدريس  صىىوص مىىن األدب العربىىؤ لطالبىىاا املرحلىىة الثا ويىىة يف       

 :(2املوني باسدوإل  صورتاا الناا ية عل  النحو 

دا اا عند تدريس  صوص من األدب العربؤ لطالباا ااراا ااياإل االبداعؤ ومت راا أ اا ية مل( : قا مة 2جدوإل  

 املرحلة الثا وية

 املاارة مت راا أداج املاارة

 استبداإل صورة ببهية ل،كرة معينة بديلة عن صورة أارال. 

 املاارة األوىل
 االستبداإل

 استبداإل عنوا  النص بعنوا   مل صورة مازية معربة.

 بكناياا أارال.استبداإل بعد الكناياا يف األل،اظ 

م أل أكثر من مكرة يف مكرة واحدة وااىروأل بصىورة ببهيىة اياليىة واحىدة باسىتددا         

 أو االستعاراا أو الكناياا. االت بي  أو الازا

 املاارة الثا ية

 الدمج
 دمج مكرتل يف صورة ببهية وااروأل ب،كرة جديدة.

 تكييف الصور الببهية والت بيااا واألمكار م  أحاسيس املتعلمة بتمثيلاا يف واقعاا. 

 املاارة الثالثة

 التكييف
 تعديل مهامل النص وصورر الببهية بطريعة إ ابية أو سلبية. 

 إعادة ت كيل الصور الببهية وتعمص دور األديب و ثرها بأسلوب املتعلمة. 

املاىىىىىىارة الرابعىىىىىىة  االعاج ايصاإل ا دف من النص. تعمص دور األديب يف

 التعديل
 التصغا(- التكبا

 إنامة ااياالا يف النص سعل املعن  أقوال تألاان.

 ااتصار الصور الببهية بطريعة مب مة للنص ومعربة عن املعن .

 املاارة ااامسة األديب.استددا  اسمل ااربية واال  ا ية يف النص لغر  اار ها الذو يعصدر 
 توظيف رموز يف م،رداا النص ألهرا  أارال ها ال، ونعت من أجلاا. استدداماا أارال

 املاارة السادسة حذف معراا سا كتبت  املتعلمة يف وصف م اعرها حوإل مهمو  النص. 

 احلذف

 
 التمكن من حذف الكلماا املكررة بدو  ااابإل باملعن . 

 األمكار ا ام ية للنص وحذماا مبا ال يتلر عل  النص من وجاة  رر املتعلمة.حتديد 

 كتابة انداد والعكس مل،رداا معينة والتعديل بصورة ببهية.  
 املاارة السابعة

 العكس

 وإعادة التتيب
 إعادة توزي  معراا يف النص بطريعة مبتكرة.

 إبراز ال،كرة وببهة النص.التعدي  والتأاا يف مكو اا اسملة مبا فد  
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 التوصيات واملقرتحات: 
 بعد استعرا  النتا ج ال، توصل إلياا الباحثا  يوصؤ البحث بالتالؤ:

        توظيىىىف ماىىىاراا اايىىىاإل اابىىىداعؤ ومىىى  بر ىىىامج سىىىكامرب عنىىىد تىىىدريس

  صوص األدب العربؤ لطالباا املرحلة الثا وية.
     اابىىداعؤ عنىىد تىىدريس    العمىىل علىى  حتعيىى  مت ىىراا أداج ماىىاراا اايىىاإل

  صوص األدب العربؤ لطالباا املرحلة الثا وية.
         تهمل  صىوص األدب العربىؤ بأ  ىطة تنمىؤ ماىاراا اايىاإل اابىداعؤ يف

 مراحل التعلي  املدتل،ة.
         ععىىىد ورد تدريبيىىىة ولعىىىاجاا علميىىىة لتىىىدريب معلمىىىؤ ومعلمىىىاا اللغىىىة

 العربية عل  توظيف مااراا ااياإل اابداعؤ.
 بتنميىىة اايىىاإل اابىىداعؤ بواسىىطة االسىىتاتيجياا والىىربامج الىى،  االهتمىىا  

 ألبتت الدراساا التبوية ماعليتاا يف التدريس.
         إجىىراج امل يىىد مىىن الدراسىىاا والبحىىوث حىىوإل أهميىىة اايىىاإل اابىىداعؤ عنىىد

 تدريس مرو  اللغة العربية األارال يف متلف املراحل الدراسية.

  املراجع: 

ألىىىىر اسىىىتددا  اايىىىىاإل يف تنميىىىىة الىىىىت،كا اابىىىىداعؤ  (. 2009لعطيمىىىىؤ .  اسىىىربا س سىىىىابا سىىىىلي  ا  -

، رسىىالة دكتىىىورار،  والتحصىىيل لىىدال  لبىىة الصىىىف ااىىامس األساسىىؤ يف حمامرىىة بيىىىت حلىى        

  جامعة العدا.

نرورة ال،ن، ترمجة : أسعد حلي ، ا يدة املصرية للكتاب، مكتبىة األسىرة،   (: 1998أر ست مي ر  -

 العاهرة.
الريىىا : مكتبىىة   .6( تنميىىة الىىت،كا مىىن اىىبإل املىىناج املدرسىىؤ. ط    2016النىىورو  البكىىر، ر ىىيد   -
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