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مشكمة البحث :

مف أكجو االحتفاء بمغتنا كالكالء ليا كاعت اززنا بيا في ميداف التعميـ ىك التعرؼ عمى ما

يكتنؼ تعميميا مف صعاب كاسباب الضعؼ لدل متعممييا  ،حتى تتجو الجيكد إلى تذليؿ
الصعاب  ،إكالى تسييؿ السبؿ لتعميميا تعميمان ممم انر ميس انر0
كعمى الرغـ مف كمرة الدراسات كالبحكث التي اجريت لتيسير تدريس المغة العربية فاف

الشككل مف ضعؼ الطمبة في فركعيا المختمفة ال تزاؿ مستمرة  .كالتعبير كاحد مف فركع اؿ ؿغة
العربية التي تعالت الصيحات عف كجكد صعكبات كمشكبلت في مجاؿ تعميمو كتعممو في العراؽ

كالكطف العربي ( أحمد  ، 1985ص0 ) 5

كمف المشكبلت التي تجعؿ الطمبة يتعمركف في تعبيرىـ سكاء أكاف شفكيان أـ تحريريان ىي

أنيـ يطالبكف بالتعبير عف مكضكعات ال يعرفكف شيان عنيا أك تككف كاضحة لدييـ أك ليست مما
يقع في محيطيـ  ،أك ال دراية ليـ بيا كيأتي مف كراء ذلؾ كمو عقـ طريقة التدريس المتبعة في

تعميـ تمؾ المادة التي ينظر فييا اليو عمى انو القكؿ األدبي بجمالو كمقكماتو ( سمؾ ، 1975 ،

ص0 ) 418

كعمى الرغـ مف تبايف األفكار كاختبلؼ اآلراء بشأف أنسب األساليب في تعميـ التعبير ،

اال اف الباحميف يتفقاف مع منيج التربية الحديمة كاتجاىاتيا المعاصرة في اف سبؿ النجاح في تعمـ
المغة العربية يقترف بالنجاح في ط ار ؽ تدريسيا كىك سبيؿ كؿ نجاح تحققو المكاد الدراسية (

السماف  ، 1980 ،ص ) 3فضبل عف تأكيد األدبيات عمى أىمية الط ار ؽ كاالساليب الحديمة

كفاعميتيا ال سيما استراتيجيات ما قبؿ التحضير التي أمبتت عند استخداميا في تعميـ فركع المغة

العربية المختمفة  ،كأف ا خ تبلؼ ىذه االستراتيجيات انعكس عمى تبايف نتا جيا فضبل عف

استخداميا في مكاد مختمفة مما يستمزـ المزيد مف البحث كاالستقصاء العممي لمتأكيد تجريبيان مف
فاعمية ىذه االسترتيجيات كتبايف امرىا في بعض المتغيرات  ،لذا سعى الباحماف إلى تجريب

استراتيجيات االس مة القبمية بكصفيا خطة لما قبؿ التحضير لتعميـ المغة العربية بعد اخضاعيا

لمتجربة العممية لمكشؼ عف امرىا في االداء التعبيرم الكتابي في ضكء ما تسفر عنو نتا ج البحث

الحالي 0
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أىمية البحث كالحاجة إليو :

تعد المغة ظاىرة اجتماعية اىتدل الييا االنساف عندما شعر بحاجتو إلى التكاصؿ

كالتفاىـ بيف أفراد مجتمعو مف ناحية كالمجتمعات األخرل مف ناحية مانية ،كلعؿ أساس ىذه

الظاىرة مبني عمى الفيـ كاالفياـ  ،بمعنى انيا كسيمة مف كسا ؿ تمكف الفرد مف ترجمة ما يجكؿ
بخاطره مف مشاعر كاحاسيس ( البجو  ، 1999 ،ص0 ) 281

تعد المغة أحد مقكمات كجكد االمة كمف اىـ ركا ز شخصيتيا كىي مف الكسا ط التي

تجمع االفراد كالجماعات كالشعكب كتنظـ المجتمع اإلنساني

(الدليمي  ، 1999 ،ص22

) لذا ازدادت الحاجة في ىذا العصر إلى تعمـ المغات كاالحاطة بيا أكمر مف أم كقت اذ اف رقي
الفرد يرتبط بنمك لغتو كنيضتيا  ،كاذا كانت االمـ تعنى بمغتيا كتسعى إلى نشرىا بمختمؼ

الكسا ؿ كالسبؿ فاف المغة العربية ينبغي اف تحظى بكؿ رعاية كاىتماـ ( ابراىيـ  ، 1982 ،ص4

) النيا عنكاف القكمية كعمـ مجد االمة كرمز شرفيا  ،كما فرط قكـ في لغتيـ اال ضربت عمييـ

الذلة كتزيد عمى انيا لغة الديف كبذلؾ ضمنت لنفسيا النماء كالبقاء ما دامت اؿ دنيا كما داـ عمى

االرض مسمـ يق أر القرآف ( الفراجي  ، 2000 ،ط ) 0

كمف مظاىر الحفاظ عمى المغة العربية االرتقاء بتعميميا كاالىتماـ ببناء مناىج مدرسية

متطكرة تبل ـ التطكرات التي يشيدىا بمدنا في العصر الحديث في المياديف المختمفة كمنيا التربية

كالتعميـ ( عبدة  ، 1979 ،ص ) 9كالمغة العربية ليا فركع متعددة منيا القراءة كالقكاعد كالصرؼ
كاالمبلء كاالنشاء كالمحفكظات كغيرىا مف فركع المغة العربية  ،كىذا ال يعني اف اساس تعميـ

المغة ىك االنفصاؿ العضكم بيف فركعيا ( الحصرم ،

 ، 1962ص ) 10الف فركع المغة

العربية تعكد في النياية لترتبط بعضيا ببعض لتؤلؼ كحدة المغة العربية كتكامميا مستكعبة جميع

مياراتيا ( مكدة  ، 1996 ،ص ) 10كالتعبير المغكم ليس فرعان لغكيان معزكالن عف فركع المغة
العربية بؿ ىك متشابؾ كمتداخؿ في مياراتو المغكية مع فرع المغة اآلخرل ( شحاتو ،

، 2000

ص ) 241فيك نتيجة لممقافة المغكية  ،كىك الغرض األسما مف المقافة األدبية لما لو مف امر
تربكم كاجتماعي كال فا دة مف دراسة المغة ما لـ تمكف االنساف مف التعبير عما في نفسو في

عبارة عذبة باسمكب جميؿ 0

أما فركع المغة اآلخرل فما ىي اال كسا ؿ تكصمنا إلى الكتابة المعبرة

 ، 1988ص ) 86كالتعبير مف حيث طريقة االداء نكعاف شفكم ككتابي ( جابر ،

(العادلي ،

، 1991

ص ) 202األكؿ يعرؼ بأسـ المحادمة كالماني يعرؼ بأسـ االنشاء الكتابي  ،كالتعبير الشفكم ىك
المعبر الر يس كالتمييد الضركرم لمتعبير الكتابي ( البجو ،

 ، 1999ص ) 293كاف االنتقاؿ

مف التعبير الشفكم إلى التحريرم ( الكتابي ) أمر ليس باليسير عمى الطمبة الف ذلؾ يتطمب اف
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يقكـ الذىف بعمميتيف عسيرتيف ىما  :التحميؿ كعممية التركيب  ،في عممية التحميؿ يعتمد الطالب
عمى رصيده المغكم لينتقي منو االلفاظ التي يراىا مناسبة الداء الفكرة  ،أما عممية التركيب فاف

الطالب يقكـ بتأليؼ العبارات المطمكبة مف بيف االلفاظ التي اختارىا ( العادلي ،

، 1988

ص ) 91كفي المرحمة االعدادية يككف التركيز عمى التعبير الكتابي بشكؿ مقصكد كتتاح لمطمبة
مجاالت التدريب عمى جميع اشكالو كمف اشكالو اجابة االس مة بعد قراءة النص أك تمخيص فقرة

الدرس أك كتابة مكضكع أك قصة أك اختيار مكضكع مف مكضكعيف يكتب فيو الطمبة أك كتابة
مكضكعات تتعمؽ ببعض القضايا التي يمر بيا الطمبة  ،أك المناسبات المختمفة أك التكجييات

االخبلقية اللقا يا عمى الطمبة في االذاعة المدرسية( جابر،1991 ،ص)207

كلما كاف تطكيرالميارات كقدرات المتعمميف ال يتأتى مف خبلؿ اعتماد مناىج حديمة

فحسب بؿ ال بد مف االىتماـ بالركف االساسي الذم يكازم المنيج في اركاف العممية التعميمية

كالمتممؿ بالط ار ؽ كاالساليب التدريسية ( الخكالدة ،

 ، 1997ص ) 10كاف االىتماـ بط ار ؽ

التدريس يظير لنا أىمية العممية التعميمية ككنيا االساسية في تحقيؽ أىداؼ التعميـ لدل الطبلب
بشكؿ منظـ كمقصكد  ،كمف ىنا تأتي أىمية التعميـ في تعزيز استراتيجيات تنفيذ التدريس

كتكجييو ( حمداف  ، 1986 ،ص0 ) 13

كأس مة التحضير القبمية مف االستراتيجيات القبمية لمتحضير  ،كىي مجمكعة مف االس مة

يعطييا المدرس أك المحاضر لطمبة يتراكح عددىا ما بيف سؤاؿ كاحد أك أكمر تغطي مكضكع

اؿدرس الجديد الذم سيشرحو ليـ في الحصة أك المحاضرة القادمة كيجيب عنيا الطمبة في بيكتيـ
أك في مكاف االستعانة بالكتاب المقرر أك مف أم مصدر آخر مـ يقدمكف اجاباتو مكتكبة إلى

المدرس أك المحاضر مع بداية الحصة ( زكرم ،

 ، 1987ص ) 160كيستطيع الطالب اف

يجيب عفىا مشافية عف طريؽ المناقشة التي تدكر ما بيف الطمبة كالمدرس 0

اف تقديـ االس مة لمطمبة في التدريس يعد مف االساليب الميمة في نجاح العممية التعميمية

( التؿ  ، 1989 ،ص ) 45فيي تنمي ركح النقد عند الطمبة كالقدرة عمى التعميـ كتككيف
االتجاىات الصحيحة كالميكؿ النافعة كالممؿ العميا السامية ( الحريرم ،

 ، 1955ص) 108

كعف طريقيا يمير المدرس دافعية الطمبة نحك التعميـ كينمي عندىـ القدرة عمى التفكير كتنظيـ

افكارىـ كتدريبيـ عمى التعبير الذاتي كتدفعيـ نحك المزيد مف البحث عف المعمكمات كتمكينيـ مف

اف يقارنكا اداءىـ بأداء زمبل يـ ( مرسي ،

 ، 1985ص ) 197كبذلؾ تكسبيـ العديد مف

الميارات اتعميمية كخاصة منيا ميارات التعميـ الذاتي كالبحث كاالستقصاء

ص0 ) 186

(الزيكد ، 1989 ،
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فضبلن عما ذكر فاف ىناؾ فكا د أخرل مف االس مة القبمية بالنسبة ؿ ؿمدرس فيي تساعده

عمى كشؼ ما يمتمكو الطمبة مف معمكمات عف مادة الدرس كيتعرؼ أمك انر في اذىاف اطمبة مف

إجاباتيـ عف االس مة التحضيرية ( مرسي  ، 1985 ،ص ) 197كلما كاف مف الصعكبة الحكـ
عمى فاعمية استخداـ اس مة التحضير بكصفيا خطة قبمية في التدريس فقد اجريت البحكث

كالتجارب لمتعرؼ عمى فاعميتيا في تيسير عمميتي التعمـ كالتعميـ في مكاد دراسية متنكعة كجاءت

النتا ج متباينة في مجاؿ استخداميا كلكف أغمبيا كاف لصالح اس مة التحضير القبمية  ،كما ىذا

البحث سكل حمقة مكممة لسمسمة التجارب التي اجريت لمعرفة مدل فاعميتيا في التعبير الكتابي ،
فضبلن عف اف البحث يعد أكؿ بحث في ىذا الميداف عمى حد عمـ الباحميف المذيف يريداف اف

يصبل إلى نتا ج يفيداف فييما الجيات المعنية في تطكير ط ار ؽ تدريس التعبير الكتابي كتساعد

في تدريب المدرسيف عمى خطط تدريسية حديمة كمتطكرة مف أجؿ رفع المستكل العممي كمكاكبة

مسيرة التطكر التربكم في مجاؿ ط ار ؽ التدريس 0
ىدؼ البحث :

يرمي البحث الحالي معرفة امر استخداـ االس مة القبمية في التعبير الكتابي لطالبات المرحمة

االعدادية في محافظة ديالى 0

فرضية البحث :

كلتحقيؽ ىدؼ البحث كضع الباحماف الفرضية اآلتية :

ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة احصا ية في التعبير الكتابي لدل الطالبات الآل ي سيكتبف مكضكعات

التعبير باستخداـ اس مة التحضير

كبيف الطالبات البلتي سيكتبف مكضكعات التعبير

بدكف

استخداـ اس مة التحضير
حدكد البحث :

يقتصر البحث الحالي عمى :

 .1المدارس االعدادية لمبنات في محافظة ديالى لمعاـ الدراسي  2001ػ 2002ـ
خمس مكضكعات مف اختيار الباحميف لكتابة المكضكعات االنشا ية كىي :
ة
.2

أ .قاؿ الرسكؿ محمد (ص) ( ممؿ المؤمنيف ممؿ النحمة ال تأكؿ اال طيبان كال تضع اال
طيبان كاذا كقعت عمى عكد نخر لـ تكسره ) صدؽ رسكؿ اهلل 0

ب .قاؿ االماـ عمي (رض) ( اف الجياد باب مف ابكاب الجنة منحو اهلل لخاصة أكليا و ) 0
جػ .قاؿ الشاعر :

فتعممكا فالعمـ مفتاح العبل

لـ يبؽ بابان لمسعادة مغمقا
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د.

قاؿ الشاعر :

مالحسف في كجو الفتى شرفان لو

ىػ  .قاؿ الشاعر :
عقدنا ببغداد ابصارنا

لنا جكلة في الضحى لـ تنـ

اذا لـ يكف في فعمو كالخبل ؽ
تباركت بغداد مف معقد

اعاصير بغداد كلـ تخمد

تحديد المصطمحات :

أ .االس مة القبمية  :عرفت االس مة القبمية تعريفات كميرة منيا:
 .1عرفيا ككد (  )GOODبأنيا مجمكعة مف االس مة المباشرة التي تعطى قبؿ تدريس المادة
لمطمبة لتحفزىـ عمى قراءة المادة الدراسية ( )GOOD,1972,P:6.5

 .2عرفيا بريسي  )PRESSE ( ،بأنيا مجمكعـ مف االس مة تعطى لمطمبة قبؿ تدريس المادة
 ،تزيد مف حماسيـ لمكقؼ تعميمي معيف  ،كتنبييـ إلى القضايا كالمسا ؿ كاالحداث الميمة

في المادة المراد تحضيرىا ( )Devles,1976,P:188

 .3عرفيا زكرم مجمكعة مف االس مة تغطي تماما المكضكع الذم ستيتعممو الطمبة كتعطى ليـ
قبؿ التدريس كليا صمة مباشرة بالمعارؼ كاالتجاىات أك الميارات التي سيكتسبيا الطمبة (

زكرم  ، 1987 ،ص0 ) 155
التعريؼ اإلج ار ي لؤلس مة القبمية :

مجمكعة مف االس مة الخاصة بالمكضكع المراد مناقشتو  ،تعطى لمطالبات مف اجؿ االستقصاء
عنيا مف مصادر مختمفة لتعيف الطالبات عمى كتابة التعبير 0

ب .التعبير الكتابي  :عرؼ تعريفات كميرة منيا :

 .1ىك اقتدار الطبلب عمى الكتابة المترجمة الفكارىـ بعبارات سميمة تخمك مف االغبلط  ،بقدر
يتبلءـ مع قدراتيـ المغكية  ،كمف مـ تدريبيـ عمى الكتابة باسمكب عمى قدر مف الجماؿ

الفني المناسب ليـ كتعكيدىـ عمى اختيار االلفاظ المبل مة كجمع االفكار كتبكيبيا كتسمسميا
كربطيا ( البجة  ، 1999 ،ص0 )313

 .2كىك كسيمة االتصاؿ بيف الفرد كغيره  ،ممف تفصمو عنيـ المسافات الزمانية كالمكانية (
ابراىيـ  ، 1972 ،ص0 ) 151
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التعريؼ االج ار ي :

ىك قدرة الطالب عمى التعبير عف أفكاره كأحاسيسو بأسمكب فني أدبي رفيع بعيدان عف االخطاء

التعبيرية مستعمبلن االلفاظ المغكية بدقة كحسف كتنسيؽ 0
الفصػػؿ المانػي

دراسة سابقة

لقد حظيت في االكنة االخيرة اس مة التحضير باىتماـ الباحميف كالتربكييف كالمختصيف لما

ليا مف دكر اساسم في العممية التعميمية كالتربكية كيتجمى ىذا االىتماـ في البحكث كالدراسات
الكميرة كالمتنكعة في مادتيا العممية كالتي تناكلتيا في طبيعتيا كأسس نجاحيا كطريقة تقكيـ

فاعميتيا كمسح مميزاتيا كما يتعمؽ بيا مف حيث

ككنيا كسيمة تعيف الطريقة التقميدية في

التحضير كتساعدىا في تحقيؽ أىداؼ تربكية لممعمـ كالمتعمـ عمى السكاء كمف الدراسات العربية:

أ .دراسة المزكرم 1996،

ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة أس مة التحضير القبمية في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع

العاـ في مادة األدب كالنصكص  ،حيث أخضعت (  ) 72طالبة لمتجريب بكاقع (  ) 36طالبة
لممجمكعة التجريبية  ،حضرت طالباتيا مادة األدب كالنصكص باستخداـ أس مة التحضير القبمية

ك (  ) 36طالبة لممجمكعة الضابطة لـ تزكد طالباتيا بأس مة قبؿ تحضير المادة  ،كبعد انتياء
التجربة أخضعت طالبات المجمكعتيف إلى اختبار تحصيمي بعدم أعدت الباحمة فقراتو كبعد

تصحيح اإلجابات كبمعالجة البيانات احصا يان كباستخداـ االختبار التا ي (

النتا ج كاآلتي :

إف أس مة التحضير القبمية أمبتت بداللة إحصا ية عند مستكل (

 ) T.Testجاءت
05ك )0فاعميتيا في

تدريس مادة األدب كالنصكص لمصؼ الرابع العاـ كذلؾ بتفكؽ المجمكعة التجريبية عمى
دػذ

الضابطة ( المزكرم  ،1996 ،ص

).

ب .دراسة العكيمي 1999 ،
ىدفت الدراسة إلى معرفة أمر استخداـ أس مة التحضير القبمية في تحصيؿ طالبات معيد

إعداد المعممات في مادة قكاعد المغة العربية  .إذ أخضعت(  ) 78طالبة لمتجربة بكاقع ( ) 39

طالبة في المجمكعة التجريبية كالتي حضرت طالباتيا المادة باستخداـ أس مة التحضير القبمية ك (

 ) 39طالبة  ،مممت المجمكعة الضابطة المكاتي لـ يزكدف بأس مة التحضير عند تحضيرىف
الدرس كبعد انتياء مدة التجربة أعد الباحث اختبا انر تحصيميان تألؼ مف (

 ) 30فقرة مف نكع
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االختيار مف متعدد كأس مة مزاكجة كبعد إجراء االختبار لممجمكعتيف كبعد تصحيح االختبار تـ

معالجة البيانات إحصا يان باستخداـ االختبار التا ي (  ) T.Testتـ التكصؿ إلى أف استخداـ
أس مة التحضير القبمية أمبتت فاعميتيا في التدريس بداللة إحصا ية عند مستكل (

لطالبات معيد إعداد المعممات في مادة القكاعد ( العكيمي  ، 1999 ،ص

سػش

)

05ك) 0

كمف الدراسات األجنبية :

أ .دراسة ( ) 1970 ، Pccck

أجريت ىذه الدراسة في ىكلندا  ،استيدفت معرفة أمر األس مة القبمية في التذكر المباشر

لممادة النمرية كالتي طبقت عمى عينة بمغت (  ) 72طالبان كطالبة مف طمبة المرحمة األكلى في

الجامعة  ،كزعكا عشكا يان عمى أربع مجمكعات امنتيف تجريبية كامنتيف ضابطة كبعد معالجة

البيانات باستخداـ تحميؿ التبايف  ،تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إحصا ية بيف

المجمكعات االربع كتفكؽ المجمكعتيف التجريبيتيف عمى المجمكعتيف الضابطتيف في اختبارم

التذكر المباشر كالمتأخر لممعمكمات  ،ككانت الفركؽ ذكات داللة إحصا ية كتفكؽ المجمكعة
الضابطة األكلى عمى المجمكعة الضابطة المانية 0 )Peeck, 1971, P:241- 246( .
ب .دراسة ()1983 ، Wilhite

تكصمت ىذه الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة إ حصا ية بيف المجمكعات المبلث التي

خضعت لمتجربة كلصالح المجمكعة التي أعطيت اس مة مف مستكل عاؿ  ،كلـ تظير فركؽ

ذات داللة إحصا ية بيف المجمكعات التي أعطيت اس مة مف مستكل كاطىء كالمجمكعة التي لـ
تعط أية أس مة قبؿ تدريس المادة  ،في دراسة اجريت في الكاليات المتحدة االمريكية  ،كىدفت

إلى مقارنة تأمير اس مة االختبار القصير الذم يعطى لطمبة الجامعة قبؿ تدريس المادة في

قدراتيـ عمى التذكر لممعمكمات في عينة تألفت مف (  4ػ  )1طالبان  ،تـ تقسيميـ إلى مبلث

مجمكعات  ،المجمكعة األكلى أعطيت أس مة مف مستكل عاؿ قبؿ تدريس المكضكع كمجمكعة
مانية اعطيت أس مة مف مستكل كاطىء قبؿ تدريس المكضكع أما المجمكعة المالمة فاعتبرت

مجمكعة ضابطة لـ تزكد بأس مة قبؿ التدريس 0 )Wilhite,1983,P:234( .

في ضكء ما تقدـ مف عرض لما تيسر مف دراسات سابقة ذات عبلقة بمشكمة البحث

الحالي أمكف التكصؿ إلى نتيجة كاحدة ىي أف ىذه الدراسات عمى الرغـ مف تعددىا كاستخداـ

أساليب مختمفة في اج ار يا كاف اليدؼ الغمبيا ىك التعرؼ عمى امر استخداـ أس مة التحضير

القبمية في تحصيؿ المتعمميف كتقكيـ مستكياتيـ العممية  ،أما البحث الحالي في ضكء المراجعات

ينفرد في ككنو أكؿ بحث في التعرؼ عمى امر استخداـ االس مة القبمية في
لمدراسات السابقة ؼ

التعبير الكتابي  ،كأف االطبلع عمى الدراسات قد أعانت الباحثيف عمى تصميـ البحث كأعطتو ـ
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رؤيا كاضحة عما تـ اج ار ؤقا مف دراسات في ىذا المجاؿ كما افضت اليو تمؾ الدراسات مف
نتا ج 0

الفصػػؿ المالػػث
إجراءات البحث

 .1التصميـ التجريبي  :اف التصميـ التجريبي لتجربة ما يتضمف كصؼ المجمكعات التي تتككف

فييا عند التجربة كتحديد الط ار ؽ التي تـ بيا اختيار ىذه الجماعات أك العينة ( رؤكؼ 2001 ،
 ،ص  ) 152لذا اعتمد الباحماف احد التصاميـ ذات الضبط الجز ي  ،ذلؾ الف ( التجربة بحكـ

طبيعة الظكاىر لـ تصؿ إلى تصميـ تجريبي يبمغ حد الكماؿ حتى الضبط ( الزكبعي، 1974 ،

ص ) 106كجاء التصميـ كاآلتي :
المجمكعة التجريبية

متغير مستقؿ لؤلس مة القبمية

اختبار بعدم

المجمكعة الضابطة

/

اختبار بعدم

.2عينة البحث  :اختار الباحماف قصديان ناحية كنعاف مف بيف نكاحي ديالى كاختا ار مانكية
الزبيدات لمبنات ليطبقا تجربتيما فييا لتعاكف إدارتيا كمدرسات المادة مع الباحميف.

كانت شعبة ( أ ) تممؿ المجمكعة التجريبية كشعبة ( ب ) تـ ثؿ المجمكعة الضابطة ،لـ يستبعد
أم مف الطالبات لعدـ امتبلكيف خبرة سابقة في كتابة المكضكعات التي سيكمفف بيا
الباحماف ا
خبلؿ مدة التجربة ككاف عدد الطالبات (  ) 68طالبة كالجدكؿ ( )1يكضح ذلؾ.
الشعبة

المجمكعة

العدد

أ

التجريبية

34

ب

الضابطة

34

المجمكع

68

.3تكافؤ المجمكعتيف  :ألجؿ التحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف التجريبية كالضابطة قبؿ اجراء

التجربة حرص الباحماف عمى تكافؤ المجمكعتيف في بعض العكامؿ التي يرل الباحماف أنيا قد

تؤمر عمى نتا ج البحث كىي :
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()1

عمر الطالبة الزمني.

()3

التحصيؿ الدراسي لؤلميات.

()2

التحصيؿ الدراسي لؤلباء.

كبعد معالجة البيانات احصا يان تكصؿ الباحماف إلى ما يأتي :

 .1إف المجمكعتيف متكاف تاف في العمر الزمني إذ كاف متكسط المجمكعة التجريبية ( )188.4
كمتكسط المجمكعة الضابطة (  )189.8ككانت القيمة التا ية المحسكبة (

ليست بذم داللة إحصا ية عند مستكل ( ، )0.05جدكؿ ( )2يكضح ذلؾ.

 )0.65كىي

 .2إف طالبات مجمكعتي البحث متكاف تاف إحصا يان في التحصيؿ الدراسي لؤلباء  ،إذ أظيرت
نتا ج البيانات باستخداـ مربع (كا  )2أف قيمة كام المحسكبة بمغت

(  )0.22كلـ تكف

دالة إحصا يان عند مستكل ( )0.05كالجدكؿ ( )3يكضح ذلؾ.
جدكؿ ( ) 2
الكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التا ية ألعمار طالبات مجمكعتي البحث محسكبان
بالشيكر

المجمكعة

حجـ

الكسط

العينة

الحسابي

التجريبية

34

188.4

الضابطة

34

189.8

التبايف
42.2

االنحراؼ

درجة

المعيارم

الحرية

6.5

5
23.0
4

4.8

جدكؿ ( ) 3

66

مستكل
القيمة التا ية

الداللة

()0.05

المحس الجدكؿ ليست
كبة

ية

0.65

1.99

التحصيؿ الدراسي ألباء مجمكعتي البحث كقيمة (كا )2المحسكبة كالجدكلية

بذم

داللة
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التح
صيؿ
أمي
المجـ

يق أر

كيؾ

ابتدا

متكس

ية

طة

تب

اعداد
م أك
معيد

كعة

التجرم 2

7

8

7

6

جاـ مجـ
عة

كع

فما القيـ

فكؽ
4

ة

34

بية

الحرية

3

7

9

6

5

4

34

مستكل
الداللة

4

الجدك المح
لية

الضا
بطة

درجة

قيمة(كا)2

سكبة

 1.91 0.22ليس
بذم

داللة

 .3اف طالبات مجمكعتي البحث متكاف تاف احصا يان في التحصيؿ الدراسي لؤلميات اذ أظيرت
نتا ج البيانات باستخداـ مربع ( كا

2

) اف قيمة كام المحسكبة بمغت

(  )0.26كىي

ليست بذم داللة احصا ية عند المستكل (  )0.05كالجدكؿ ( )4يكضح ذلؾ 0
جدكؿ ( )4

التحصيؿ الدراسي ألميات مجمكعتي البحث كقيمة ( كا ) 2المحسكبة كالجدكلية
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التحص
يؿ

أـ

م

تق أر

كتكت

ابتدا
ية

ب

متك

سطة

مستك

أعداد جامع مجمك درجة
م أك ة فما
معيد

فكؽ

ع

الحر

القيمة

ية

ل

قيمة كام (
كا)2

الدال
لة

المجمك
عة

التجريبي 4 3

5

6

9

7

34

4

ة
الضابط 4 2

6

7

8

7

34

ة

الجدك

المح

ليس

لية

سكبة

بذم

9.4 00.2
6

داللة

8

 .4أدكات البحث :
اختار الباحماف سبع ة مكضكعات كبعد مطابقتيا لؤلىداؼ العامة لتدريس مادة التعبير

في المرحمة اإلعدادية كعرضيا عمى عدد مف الخبراء كالمختصيف في ط ار ؽ تدريس المغة العربية

كالتربية كعمـ النفس تـ استبعاد مكضكعيف كاإلبقاء عمى خمسة مكضكعات التي تـ ذكرىا سابقان
في الفصؿ األكؿ كمف المكضكعات الخمسة قاـ الباحماف باعداد اس مة التحضير القبمية كالتي

بمغت (  )50ىدفان سمككيان تـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء في ط ار ؽ تدريس المغة العربية

كالتربية كعمـ النفس الذيف سبؽ ذكرىـ كبعد استبعاد (  )15سؤالن لعدـ صبلحيتيا كاإلبقاء عمى

( )35سؤالن بكاقع (  )7أس مة لكؿ مكضكع مف المكضكعات ( ممحؽ  )1ككذلؾ اإلبقاء عمى ( )35
ىدفان سمككيان بكاقع (  )7أىداؼ سمككية لكؿ مكضكع (ممحؽ  )2مكزعة عمى المستكيات الستة

لتصنيؼ بمكـ ( التذكر  ،الفيـ  ،التطبيؽ  ،التحميؿ  ،التركيب  ،التقكيـ ) كبعد ذلؾ تـ اعداد
الخطط التدريسية لممكضكعات الخمسة كتـ عرضيا عمى مجمكعة مف الخبراء كالمختصيف

بط ار ؽ تدريس المغة العربية كالتربية كعمـ النفس 0

مـ شرع الباحث الماني بتطبيؽ تجربتو كالتي دامت ( )5أسابيع ككاآلتي :

قاـ بتزكيد المجمكعة التجريبية بأس مة التحضير القبمية مـ يطمب منيـ اإلجابة عنيا

لمناقشتيا في الحصة القادمة مـ يكمفف بالكتابة مف دكف استخداـ األس مة في كتاباتيف مـ يقكـ

الباحث بجمع المكضكعات بعد كؿ درس مف الدركس كتصحيحيا عمى النحك اآلتي :
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التصحيح :

اعتمد الباحماف في تصحيح التعبير الكتابي لطالبات مجمكعتي البحث عمى كاحد مف
محكات التصحيح التي بناىا الياشمي (

 )1994كقد حصؿ الباحث عمى مكافقة الخبراء

كالمختصيف بط ار ؽ تدريس المغة العربية كفي القياس كالتقكيـ عمى استخداـ ىذا المحؾ ككانت

الدرجة الكمية لكؿ مكضكع ( )30درجة 0
مبات التصحيح :

قاـ الباحماف بتصكير المكضكعات قبؿ تصحيحيا لتحقيؽ مبات التصحيح كقد استخدـ

الباحث الستخراج المبات معامؿ ارتباط بيرسكف كبمغ معامؿ المبات ( )0.90مـ قاـ الباحث بعد
ذلؾ بجمع الدرجات الخمسة لكؿ طالبة كمف مـ تقسيميا عمى (  )5الستخراج المعدؿ العاـ لدرجة
كؿ طالبة في التعبير الكتابي كما مكضح في ممحؽ (0 )3

الكسا ؿ اإلحصا ية :

تباينت الكسا ؿ االحصا ية المستخدمة في البحث تبعان لتبايف نكع المتغيرات كاليدؼ

المقصكد مف الكسيمة كما يأتي :
.1االختبار التا ي()T.test

ت=

س1-ػ س2-
( ف)1-1ع(+2 1ف)1-2ع) 1 + 1 ( 22

 أ.م.د .جمعة رشٌد الربٌعً  /الجامعة المستنصرٌة  /كلٌة التربٌة األساسٌة 0 -2أ.م.د .سامً مهدي العزاوي  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة األساسٌة 0
التربً 0
ة
 -3أ.م.د .مثنى علوان الجشعمً  /جامعة دٌالى  /كلٌة
 -4أ.م.د .محمد هندي  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة األساسٌة 0
 -5أ.م.د .لٌث كرٌم السامرائً  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة األساسٌة 0
 -6د .علً عبٌد جاسم  /جامعة دٌالى  /كلٌة التربٌة الساسٌة 0
 -7د .رقٌة عبد األئمة  /جامعة بغداد  /كلٌة التربٌة ( ابن رشد ) 0
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1

ف

ف+1ف2-2

2

ف

(الباقي/1977/ص)260

 .2مربع كام ( كا) 2
2

كا=2

مجػ ( ؾ1س

2

ؾ1ت )

ؾػت

(عبلكم  ،200 :ص)240

.3معامؿ ارتباط بيرسكف

ر=

ت مجػ س ص ػ(مجػ س ) (مجػ ص )
[ ف مجػ س ( – 2مجػ س ) [ ] 2ف مجػ ص ( – 2مجػ ص )] 2
( المشيداني  ، 1985 :ص) 193

الفصؿ الرابع
 .1عرض النتا ج
 .2تفسيرىا
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 .1عرض النتا ج :
بعد اف تمت التجربة حمؿ الباحماف البيانات التي تـ التكصؿ إلييا مف اجؿ معرفة أمر
استخداـ األس مة القبمية في التعبير الكتابي لطالبات المرحمة اإلعدادية كباستخداـ االختبار

التا ي (  )T.testافضت نتيجة البحث مف الجدكؿ ( )1اآلتي:

عدـ صحة الفرضية الصفرية اذ كجد الباحماف فركقان ذات داللة احصا ية عند مستكل ( )0.05
لصالح المجمكعة التجريبية التي درست طالباتيا مادة التعبير باستخداـ اس مة التحضير القبمية
عمى طالبات المجمكعة الضابطة التي درست طالباتيا مادة التعبير بدكف استخداـ اس مة

التحضير القبمية إذ بمغت القيمة التا ية المحسكبة (  )8.12كىي أكبر مف القيمة الجدكلية ىذا

يعني اف طالبات المجمكعة التجريبية أفضؿ في التعبير الكتابي مف طالبات المجمكعة الضابطة

كالجدكؿ ( )5يكضح ذلؾ :
جدكؿ ()5
المتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم كالقيمة التا ية المحسكبة لمعدؿ المكضكعات الخمسة
لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة

المجمكع
ة

عدد

أفراد

العينة

التجريبي 34

الكسط
الحسابي

التبايف

االنح ار
ؼ

المعيارم

ة

القيمة التا ية

الحرية

66 2.406 5.788 24.15

ة
الضابط

درجة

الداللة
االحصا

المحسك

ية

الجدكلية

بة
34

3.012 9.012 21.55

8.12

1.81

ذات

داللة

احصائ
ية

 .2تفسير النتا ج :
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أظيرت النتا ج تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية في التعبير الكتابي البل ي درسف مادة

التعبير باستخداـ اس مة التحضير القبمية عمى طالبات المجمكعة الضابطة البل ي درسف مادة
التعبير بدكف استخداـ اس مة التحضير القبمية كيعكد ىذا التفكؽ إلى اآلتي :

 .1اف الطالبات أكمر تقببلن لبلساليب الحديمة في عممية التدريس الف فضكليف قد يدفعيف إلى
تقصي جكانب االسمكب الجديد الذم يكتبف فيو مكضكعاتيف االنشا ية بحرية كاستقصاء

معمكماتو بكقت كاؼ مـ يسيؿ عمييف التعبير عف المكضكع عمى خبلؼ ما أعتدف عميو في

كتابة االنشاء كمفاجأتيف بمكضكعاتو0

 .2اف االس مة القبمية ىي أحدل الخطط القبمية التي تذلؿ الصعاب كتييء اذىاف الطالبات لما

يناقشنو في الدرس القادـ كانيا تكجو الطالبات نحك مجيكد التفكير النافع كالكاضح كال تترؾ

فكرىف شارد في الغمكض كالفراغ اذ تضعىف اماـ مشكبلت مطركحة بكضكح كفي حدكد الحؿ

( السيد  ، 1980 ،ص0 ) 242

 .3اف اعطاء االس مة لمطالبات لمبحث كاالستقصاء عف اجاباتيا اتاح ليف الفرصة لبلطبلع عمى
مصادر كميرة كمتنكعة كاساليب تعبيرية مختمفة جعمتيف قادرات عمى التعبير الجيد عف

المكضكعات التي كمفف في كتابتيا0

كبذلؾ تتفؽ نتيجة ىذه الدراسة مع ما جاء مف نتا ج لمدراسات السابقة التي تـ عرضيا

في الفصؿ الماني في فاعمية استخداـ االس مة القبمية في التحضير كخطة قبمية لمتحضير كتفكقيا
عمى االسمكب التقميدم في التحضير عمى الرغـ مف اختبلؼ البي ات كطبيعة المادة كالمراحؿ

الدراسية 0

الفصؿ الخامس
التكصيات كالمقترحات
 .1التكصيات

عمى ضكء نتيجة البحث الحالي يكصي الباحماف بآالتي :

 .1التركيز عمى اس مة التحضير القبمية كاالىتماـ بيا كبصياغتيا كجعميا خطة مف خطط
التدريس التي ترافؽ ط ار ؽ التدريس 0
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 .2تبصير المعمميف كالمدرسيف عف طريؽ الدكرات التأىيمية كالتدريب خبلؿ الخدمة بكؿ ما
يستجد منيا في مجاؿ ط ار ؽ التدريس كانشطتيا المختمفة 0

 .3اف مبصر المعمـ كف كالمدرسكف بأىمية استخداـ استراتيجيات ما قبؿ التحضير بأشكاليا
المختمفة كأىميتيا في تدريس التعبير كغيرىا مف فركع المغة العربية كفي المستكيات

التعميمية كافة 0
 .2المقترحات :
يقترح الباحماف استكماالن لمدراسة الحالية ما يأتي :

أ .اجراء دراسة مماممة في مراحؿ دراسية اخرل في التعبير الكتابي أك في متغيرات اخرل 0
ب .دراسة مقارنة بيف األس مة القبمية كاحدل االستراتيجيات القبمية كتأميرىا في التعبير الكتابي 0

قا مة المصادر كالمراجع العربية
 .1ابراىيـ  ،عاىد  ،دراسة حكؿ مشكبلت المغة العربية في التعميـ العاـ  ،االدارة العامة
لممناىج كالكتب المدرسية  ،االمارات العربية المتحدة 1982 ،ـ0

 .2ابراىيـ  ،عبد العميـ  ،المكجو الفني لمدرسي المغة العربية  ،ط  ، 6دار المعارؼ المصرية
 ،القاىرة 1972 ،ـ0

 .3أحمد  ،محمد عبد القادر  ،ط ار ؽ تعميـ التعبير  ،مطبعة النيضة المصرية  ،القاىرة ،
1985ـ0

 .4البجة  ،عبد الفتاح حسف  ،أصكؿ تدريس المغة العربية بيف النظرية كالممارسة  ،ط ، 1
دار الفكر لمطباعة كالنشر  ،عماف 1999 ،ـ0

 .5البياتي  ،عبد الجبار تكفيؽ كزكريا امناسكيس  ،االحصاء الكصفي كاالستداللي في التربية
كعمـ النفس  ،مطبعة المقافة العالمية  ،بغداد 1977 ،ـ0

 .6التؿ  ،شادية أحمد كمحمد فخرم مقدادم  ،دراسة تجريبية في تأمير استخداـ االس مة

التي تتطمب قدرات عقمية عميا في االستيعاب الق ار ي  ،المجمة التربكية  ،العدد (  ، )20د.

مكاف 1989 ،ـ0

 .7جابر  ،كليد  ،اساليب تدريس المغة العربية  ،ط  ، 1دار الفكر لمنشر كالتكزيع  ،عماف ،
االردف 1991ـ0
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 .8الحريرم  ،حسف كاخركف  ،التربية كطرؽ التدريس  ،ط ، 2مطبعة العمكـ  ،مكتبة االنجمك
المصرية 1955 ،ـ0

 .9الحصرم  ،ساطع  ،دركس في اصكؿ التدريس  ،ج
1962ـ0

 ، 2مطابع الغندكر  ،بيركت ،

 .10حمداف  ،محمد زياد  ،التدريس مفيكمو كعكاممو كعممياتو  ،دار التربية الحديمة  ،االردف
1989 ،ـ0

 .11الخكالدة  ،محمد محمكد كاخركف  ،ط ار ؽ التدريس العامة  ،ط  ، 1ك ازرة التربية كالتعميـ ،
اليمف 1997 ،ـ0

 .12الدليمي  ،كامؿ محمكد نجـ كطو عمي حسيف  ،ط ار ؽ تدريس المغة العربية  ،مطبعة دار
الكتب لمطباعة كالنشر  ،العراؽ 1999 ،ـ0

 .13رؤكؼ  ،ابراىيـ عبد الخالؽ  ،اؿتصاميـ التجريبية في الدراسات النفسية كالتربية  ،ط، 21
عمار لمنشر كالتكزيع  ،عماف 2001 ،ـ0

 .14زكرم  ،عمر محمد مدني  ،استراتيجيات ما قبؿ التدريس  ،مجمة رسالة الخميج العربي ،
العدد ( )22السنة السابعة 1987 ،ـ0

 .15الزكبعي  ،عبد الجميؿ كمحمد أحمد الغناـ  ،مناىج البحث في التربية  ،ج
العاني  ،بغداد 1974 ،ـ0

 ، 1مطبعة

 .16الزيكد  ،فيمي كاخركف  ،التعمـ كالتعميـ الصفي  ،ط  ، 21دار الفكر كالنشر كالتكزيع ،
عماف  ،االردف 1989 ،ـ0

 .17السماف  ،محمد عبد الرحيـ  ،االتجاىات المعاصرة في ط ار ؽ تدريس المغة العربية
لممرحمتيف االبتدا ية كالمتكسطة  ،مركز بحكث الككيت 1980 ،ـ0

 .18سمؾ  ،محمد صالح  ،فف التدريس لمغة العربية كانطباعاتيا الممكية كانماطيا العممية ،
مكتبة االنجمك المصرية  ،القاىرة 1975 ،ـ0

 .19السيد  ،محمكد أحمد  ،المكجز في ط ار ؽ تدريس المغة العربية كادابيا  ،دار العكدة ،
بيركت 1980 ،ـ0

 .20شحاتة  ،حسف  ،تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ  ،ط  ، 4دار شادك  ،القاىرة ،
2000ـ0

 .21العادلي  ،شاكر غني  ،اصكؿ تعميـ التعبير كاساليبو تصحيحو  ،مجمة المعمـ الجديد ،
مطبعة ك ازرة التربية  ،العراؽ 1988 ،ـ0
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 .22عبدة  ،داكد  ،نحك تعمـ العربية كظيفيان  ،ط
1979ـ0

 ، 1مؤسسة دار العمكـ  ،الككيت ،

 .23العكيمي  ،فييمة عبد الرضا عزيز سمكـ  ،امر اس مة التحضير القبمية في تحصيؿ

طالبات معاىد أعداد المعممات في قكاعد المغة العربية في جامعة بغداد  ،كمية التربية ،

1999ـ0

 .24عبلكم  ،محمد حسف محمد نصر الديف رضكاف  ،القياس في التربية الرياضية كعمـ
النفس الرياضي  ،ط ، 2دار الفكر العربي  ،القاىرة 2000 ،ـ0

 .25الفراجي  ،عبد المييمف أحمد خميفة  ،امر الرحبلت الميدانية في االداء التعبيرم لتمميذ
المرحمة االبتدا ية  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية 2000 ،ـ0

 .26قكرة  ،حسيف سمماف  ،منطمقات في تعمـ المغة العربية  ،مجمة التربية المجنة الكطنية
لمتربية القطرية لمتربية كالمقافة كالعمكـ  ،العدد ( ، )117قطر 1996 ،ـ0

 .27مرسي  ،محمد عبد العميـ  ،المعمـ كالمناىج كطرؽ التدريس  ،ط  ، 1دار الكتب كالنشر
كالتكزيع  ،الرياض 1985 ،ـ0

 .28المركرم  ،سعاد حامد سعيد  ،امر اس مة التحضير القبمية في تحصيؿ طالبات الصؼ
الرابع العاـ في مادة االدب كالنصكص  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية 1996 ،ـ0

 .29المشيداني  ،محمكد حسف  ،مف مراحؿ الطريقة االحصا ية  ،ط ، 1مطبعة دار السبلـ ،
بغداد 1985 ،ـ0

المصادر األجنبية
– Davis , Ivork . obgcctives in curriculum Desing London Mccraw
Hill Book company , 1976 .
2. Good , Carter , ve Dictionary of Education 3rd (ed) Newyork , Mc
Graw Hill , 1973 .
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س /1ما المقصكد بالمؤمف الذم يريدقالرسكؿ (ص) ؟
س /2بمف تتممؿ صفات المؤمف في التاريخ ؟

س /3لماذا كصؼ الرسكؿ محمد (ص) المؤمف بالنحمة ؟
س /4ما الصفات التي عمى المؤمف اف يتصؼ بيا ؟

س /5تمممي بأية مف القرآف الكريـ أك بيت مف الشعر تحفظينو يحث عمى صفات المؤمف ؟
س /6بـ تنصحيف صديقاتؾ لتكف أقرب إلى اإليماف ؟

س /7بـ تشبييف المؤمف بغير التشبيو الذم شبيو الرسكؿ (ص) ؟
المكضكع الماني :
س /1لـ فرض اهلل الجياد عمى المسمميف ؟
س /2ما الحاالت التي تتطمب مف المسمـ الجياد ؟
س /3ما جزاء المجاىد في الدنيا كاآلخرة ؟
س /4ما رأيؾ بجياد الشعب الفمسطيني ؟

س /5ما رأيؾ بجياد الشعب العراقي ضد الحصار الظالـ ؟
س /6مف أبرز مف جاىد في سبيؿ اهلل ؟

س /7تمممي بما تحفظيف مف الذكر الحكيـ في الجياد ؟
المكضكع المالث :
س /1لماذا تتعمـ ؟

س /2عددم فكا د التعميـ ؟
س /3ماذا يقصد الشاعر بقكلو ؟

س /4ما يمممو العمـ بالنسبة لمكطف ؟

س /5لـ جعؿ الشاعر العمـ مفتاحان لمعبل ؟
س /6ما عبلقة العمـ بسعادة اإلنساف ؟

س /7ماذا قاؿ اهلل تعالى كرسكلو (ص) كالشعراء في العمـ ؟
المكضكع الرابع :
س /1ما الجماؿ الحقيقي بالنسبة لئلنساف ؟
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س /2ما قيمة الجماؿ اذا لـ يكف فعؿ كأخبلؽ لئلنساف ؟
س /3ما مكقؼ الناس مف جميؿ ببل أخبلؽ أك أفعاؿ ؟
س /4كيؼ يمكف اف يعيش إنساف فقد نعمة الجماؿ ؟
س /5أييما أفضؿ جماؿ الركح أـ جماؿ الشكؿ ؟

س /6اذكرم بعض ما تحفظيف في الجماؿ كاألخبلؽ كالعمؿ ؟
س /7ما رأيؾ بإنساف جمع جماؿ الشكؿ كاألخبلؽ ؟
المكضكع الخامس :
س /1ماذا تممؿ بغداد بالنسبة لمعرب كالعراقييف ؟
س /2لـ يسعى األعداء دا مان لتخريب بغداد ؟
س /3مف خير مف حكـ بغداد ؟

س /4تمممي بأبيات تحفظينيا تتغنى ببغداد ؟

س /5بـ تعمميف نيكض بغداد في كؿ مرة رغـ محاكالت التخريب عمى مر العصكر ؟
س /6كيؼ حمى اهلل بغداد مف األعداء في العدكاف المبلميني ؟
س /7ماذا تقكليف لبغداد عاصمة عراقنا ؟

ممحؽ ()2

األىداؼ السمككية لممكضكعات الخمسة
المكضكع األكؿ  /جعؿ الطالبة قادرة عمى اف :
 .1تكضح المقصكد بالمؤمف 0
.2

تذكر بمف تتممؿ صفات المؤمف في التاريخ 0
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 .3تكضح بأسمكبيا لـ كصؼ الرسكؿ محمد (ص) المؤمف بالنحمة 0
 .4تقترح صفات أخرل تضيفيا لممؤمف 0

 .5تذكر آية قرآنية أك قكالن مأمك انر يحث عمى صفات المؤمف 0
 .6تحدد لصديقاتيا متى يقترب اإلنساف مف اإليماف 0
 .7تقترح مشبو تشبو بو المؤمف 0
المكضكع الماني :
 .1تبيف لـ فرض اهلل الجياد عمى المسمميف 0
 .2تذكر الحاالت التي تكجب عمى اإلنساف اف يجاىد 0
 .3تكضح جزاء المجاىد في الدنيا كاآلخرة 0

 .4تقيـ جياد الشعب الفمسطيني مف أجؿ قضيتو 0

 .5تبيف رأييا بجياد العراقييف ضد الحصار الظالـ 0
 .6تذكر أمممة ألبرز مف جاىد في سبيؿ اهلل 0

 .7تذكر آية قرآنية أك أم قكؿ مأمكر يحث عمى الجياد 0
المكضكع المالث :
 .1تذكر أىمية العمـ 0

 .2تذكر فكا د التعميـ 0
 .3تستنتج فكرة الشاعر مف خبلؿ قكلو 0

 .4تكضح ما الذم يمممو العمـ بالنسبة لمكطف 0
 .5تكضح عبلقة العمـ بالعبل 0

 .6تبرز عبلقة العمـ بسعادة اإلنساف 0

 .7تذكر آية قرآنية أك حديث نبكم أك أم مأمكر أدبي يخص العمـ 0
المكضكع الرابع :
 .1تذكر الجماؿ الحقيقي 0

 .2تبيف قيمة األعماؿ كاألخبلؽ بالنسبة لئلنساف 0
 .3تكضح مكقؼ الناس مف جميؿ ببل أفعاؿ أك أخبلؽ 0
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 .4تفسر كيؼ يعيش إنساف فقد نعمة الجماؿ 0
 .5تبيف رأييا بجماؿ الركح كجماؿ الشكؿ 0

 .6تذكر أبيات تحفظيا تتغنى بالجماؿ كاألخبلؽ كالعمؿ 0
 .7تصؼ رأييا بإنساف جمع جماؿ الشكؿ كاألخبلؽ 0
المكضكع الخامس :
 .1تبيف ما تمممو بغداد لمعرب كالعراقييف 0

 .2تبرر لما يسعى األعداء دا مان لتخريب بغداد 0
 .3تذكر خير مف حكـ بغداد 0

 .4تذكر أبيات شعرية تتغنى بحب بغداد 0
العصكر 0

 .5تستنتج نيكض بغداد في كؿ مرة رغـ محاكالت التخريب عمى مر
 .6تشرح كيؼ حمى اهلل بغداد مف األعداء 0
 .7تختار قكالن تقكلو لبغداد عاصمة عراقنا 0

ممحؽ ()3
معدؿ مجمكع درجات المكضكعات الخمسة لمجمكعتي البحث
المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية
ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

1

27

19

22

1

21

19

19
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2

29

20

24

2

25

20

24

3

23

21

27

3

22

21

26

4

25

22

19

4

25

22

25

5

27

23

25

5

21

23

18

6

23

24

24

6

18

24

21

7

21

25

19

7

22

25

20

8

29

26

22

8

17

26

24

9

23

27

26

9

19

27

25

10

24

28

24

10

22

28

17

11

25

29

20

11

23

29

26

12

24

30

22

12

25

30

20

13

26

31

25

13

21

31

22

14

24

32

23

14

18

32

18

15

24

33

24

15

20

33

23

16

27

34

26

16

23
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27

17

26

17
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18
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18
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