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أثر التدريس بتحريك ثالثة أنشطة صفية في تحصيل
طالبات الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص
م .محمد عبد الوىاب عبد الجبار

مستخمص البحث
يرمي ىذا البحث إلى التعرؼ ( أثر التدريس بتحريؾ ثالثة انشطة صفية في
تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص )
مف خالؿ التحقؽ مف صحة الفرضية الصفرية اآلتية .
ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطات درجات تحصيؿ طالبات
المجموعات التجريبية الثالث  .المجموعة التجريبية االولى التي تستعمؿ االنشطة
التمييدية في تدريسيا مادة االدب والنصوص  ،والمجموعة التجريبية الثانية التي
تستعمؿ االنشطة البنائية في تدريسيا المادة نفسيا والمجموعة التجريبية الثالثة التي
تستعمؿ االنشطة الختامية في تدريسيا المادة نفسيا .
ولتحقيؽ ذلؾ اتبع الباحث اجراءات المنيج التجريبي واختار تصميماً ذا

المجموعات التجريبية ذوات االختبار البعدي فقط اما عينة البحث فقد اختار الباحث
احدى المدارس االعدادية التابعة إلى مديرية محافظة ديالى وىي اعدادية فاطمة
لمبنات الواقعة في مدينة بعقوبة  ،حي المعمميف إذ بمغ عدد طالبات الصؼ الخامس
االدبي (  ) 120طالبة وزعف عشوائياً عمى ثالث مجموعات تجريبية بواقع (

) 40

طالبة في كؿ مجموعة ثـ كوفئ بيف المجموعات الثالثة في متغيرات ( العمر الزمني
 ،التحصيؿ الدراسي لالبويف ،

والمعمومات السابقة ) .

واستمرت التجربة (  )72يوماً إذ بدأت في يوـ االثنيف الموافؽ

2009 / 10 / 26

وانتيت يوـ الثالثاء الموافؽ  2010 / 1/ 5درس الباحث بنفسو مجموعات البحث
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كما طبؽ في نياية التجربة اختبار تألؼ مف (

 ) 40فقرة مف نوع االختيار مف

متعدد وقد أظيرت النتائج ما يأتي-:
وجود فروؽ ذوات داللة احصائية بيف درجات تحصيؿ طالبات المجموعات
التجريبية الثالث لمبحث إذ تفوقت المجموعة التجريبية الثانية التي استعممت االنشطة
البنائية في تدريسيا مادة االدب والنصوص عمى المجموعتيف التجريبيتيف االولى التي
استعممت االنشطة التمييدية في تدريسيا المادة نفسيا والثالثة التي استعممت االنشطة
الختامية في تدريسيا المادة نفسيا .
مشكمة البحث
اف لألدب أىمية ال تقؿ عف أىمية فروع المغة العربية ذاتيا  ،فاألدب في
النصوص الشعرية والنثرية ما ىو اال تعبير عف خمجات النفس التي تجود بو قرائح
األفذاذ وما يجيش بو الوجداف وما تترنـ بو العاطفة  ،وما يسبح بو الخياؿ وىناؾ
تتخذ العواطؼ الصماء لساناً مف عواطؼ الشاعر  ،فيرى في نفسو ما كاف خفياً عنو
فيقترب مف نفسو ويقترب مف العالـ الذي حولو

( نعيمة

1978 ،ـ  ،ص. ) 26
ولكف عمى الرغـ مف روعة األدب وتأثيره في حياتنا اال اف تدريسو في
المدارس أصبح أم اًر يستصعبو الطمبة  ،ولعؿ ىذا راجع الى واقع تدريسو  ،مف حيث
استعماؿ طرائؽ تدريس عقيمة وغير مناسبة  ،أو استعماؿ أسموب ال يؤلؼ بيف

النص وقموب الطمبة وال يكشؼ ليـ عما يفيض بو النص مف ألواف الكماؿ الفني
الذي يستيوييـ ويدفعيـ الى االقباؿ عميو (.أحمد 1988 ،ـ  ،ص )95
زيادة عمى اف درس األدب يخموا تقريباً مف األنشطة التعميمية  ،حيث الحظ الباحث

مف خالؿ زيارتو لمطمبة أثناء تطبيقيـ في المدارس ندرة اف لـ يكف انعداماً الستعماؿ
األنشطة الصفية المختمفة عند تدريس األدب والنصوص وذلؾ قد يعود الى عدـ

االيماف الحقيقي لدى المدرسيف والمدرسات بقيمة األنشطة الصفية وأىميتيا  ،وأحياناً
عدـ قدرتيـ عمى تنظيميا وريادتيا أو عدـ توافر االمكانات المادية المناسبة لتحقيؽ

متطمبات االنشطة .
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ىذه المسألة دفعت الباحث الى الخوض في ىذا البحث لكي يصؿ الى جواب
ليذا السؤاؿ – ىؿ يختمؼ تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة األدب
والنصوص باختالؼ موقع استعماؿ األنشطة الصفية ؟
أىمية البحث :
اف لغتنا العربية لغة عبقرية  ،تحددت بيا النماذج العميا لمفصاحة والبالغة ،
وليا مف الخصائص ما جعميا لغة حية قوية  ،عاشت واستمرت في تطور ونماء
وكانت ومازالت أداة التفكير ونشر الثقافة ( شحاتة 2003 ،ـ  ،ص. ) 180
ويرى كثير مف المختصيف اف أساس المغة ىو األدب  ،فيو األساس الذي تدور
حولو بقية فروع المغة وتؤلؼ مع غيره مف الفروع وحدة متكاممة تيدؼ الى تحقيؽ
غاية واحدة ىي الفيـ واالفياـ

( احمد 1988 ،ـ  ،ص. ) 250

ويقوؿ ابف منظور في المغة العربية " أما بعد فاف اهلل سبحانو وتعالى قد كرـ اإلنساف
وفضمو بالنطؽ عمى سائر الحيواف  ،وشرؼ ىذا العربي بالبياف عمى كؿ لساف ،
وكفاه شرفاً انو بو نزؿ القراف  ،وانيا لغة أىؿ الجناف  ،عف ابف عباس (  ) قاؿ :
قاؿ رسوؿ اهلل ( ( ، ) أحبوا العرب لثالث  :ألني عربي  ،والقراف عربي  ،وكالـ
اىؿ الجنة عربي )  (،ابف منظور 2003 ،ـ  ،ج ، 1ص.) 8
وجاء في كتاب فقو المغة لمثعالبي  " :اف مف أحب اهلل  ،أحب الرسوؿ
المصطفى (  ، )ومف أحب النبي العربي  ،أحب العرب  ،ومف أحب العرب ،
أحب المغة العربية  ،التي بيا نزؿ أفضؿ الكتب عمى أفضؿ العجـ والعرب  ،ومف
أحب المغة العربية عني بيا وثابر عمييا وصرؼ ىمتو الييا " ( الثعالبي  ،ب  .ت ،
ص. ) 2
والمغة العربية في فروعيا المختمفة مف أدب وبالغة ونحو وقراءة كميا وحدة
متماسكة الجوانب ووظيفتيا االساسية التحصيؿ والتعبير  .وما المواد التي تنقسـ
عمييا المغة العربية اال روافد تصب في نير األدب الكبير  ،فمألدب أىمية ال تقؿ
عف أىمية المغة العربية ذاتيا  ،فاألدب في نصوصو الشعرية والنثرية ما ىو اال
تعبير أداتو المغة  ( ،الدليمي 2005 ،ـ  ،ص. ) 227
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وكـ كاف لألدب مف أثار ظاىرة في صنع احداث التاريخ لما يحتويو مف معاني
التوصية والتحفيز واالثارة والقيـ الروحية واالخالقية والوطنية واالنسانية تتضمنو
نصوصو مف مثؿ عميا وتجارب  ( ،العزاوي 1988 ،ـ  ،ص. ) 6
ويدرس األدب في المرحمة الثانوية في غالبية الدوؿ العربية – ومنيا العراؽ – وعف
طريؽ نصوص أدبية مرتبة بحسب العصور مف العصر ما قبؿ االسالـ حتى
العصر الحديث  ،ويراعي في اختيارىا ودالالتيا عمى روح عصرىا ومظاىر الحياة
فيو وتصويرىا لخصائصو الفنية مع مناسبتيا الستعداد الطالب وفيمو ( يونس ،
1987ـ  ،ص. ) 314
اف االىتماـ بطريقة التدريس وتغييرىا تبعاً لحاجات الطمبة وميوليـ  ،تؤدي

بالنياية الى نجاح الطريقة ومف ثـ التوصؿ الى الغاية المرجوة مف الدرس  ،وىي
النظاـ الذي يسير عميو المدرس فيما يمقيو عمى الطمبة مف دروس وما يبعثيـ الى
تحصيمة مف ميارة ونشاط حتى يكتسبوا الخبرة النافعة والميارة الالزمة والمعمومات
المختمفة مف غير اسراؼ في الوقت والجيد  ،وبشكؿ يقربيـ مف االغراض السامية
التي تسعى الييا التربية ( البستاني 2000 ،ـ  ،ص. ) 109
فطرائؽ التدريس يجب اف توجو أساساً نحو بموغ األىداؼ التعميمية بوصفيا موجية

لمتعمـ  ،وأف تتالئـ والمواقؼ التعميمية  ،وحاجات الطمبة وامكاناتيـ وقدراتيـ بما في
ذلؾ الفروؽ الفردية  ،وخيرىا ىو الذي يقوـ عمى نشاط المتعمـ  ،ويشيع التفاعؿ

االيجابي بيف المعمـ والمتعمـ وبيئة التعمـ المحيطة ( نشواف 1989 ،ـ  ،ص. ) 45
اذ اف مف الشائع لدى بعض المعمميف اف يتـ التدريس بصفوؼ دراسية ذات
جدراف اربعة وىـ بذلؾ ال يمتفتوف الى االنشطة الصفية التي يمارسيا الطمبة  ،ألنيـ
يعدونيا نوعاً مف الترفيو والتسمية  ،وال يدركوف اف التربية ىي تنمية شاممة لشخصية
المتعمـ معرفياً ووجدانياً وسموكياً  ،واف ىذه االنشطة تسيـ في تنمية بعض الجوانب
االخرى فيي تتيح لمطالب اف يمارس بعض الميارات وظيفياً بعيداً عف المواقؼ
المصنوعة داخؿ الفصؿ الدراسي  ،وىو بذلؾ يكتسب الخبرة بجوانبيا المتنوعة
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اكتساباً ييسر لو التفاعؿ مع المواقؼ الممثمة خارج المدرسة ( شحاتة ،

2003ـ ،

ص. ) 162

وقد ظيرت في السنوات القميمة الماضية دعوات متعددة وجدت ضرورة تأكيد
األىداؼ كافة المعرفية والوجدانية والميارية  ،وانو ال يمكف بموغيا ما لـ يعتمد
النشاط الصفي  ،االمر الذي أضاؼ فيو مسؤولية اضافية لممعمـ  ،وىي التعرؼ
عمى انواع األنشطة التعميمية وكيفية تنفيذىا  ،وألرتباط االنشطة التعميمية بكيفية
تحقيؽ االىداؼ المحددة  ،فانيا تقدـ عادة في صور مسمسمة مف أنشطة قبمية ،
وأنشطة مصاحبة  ،وأنشطة بعدية  ،بحيث تكفؿ لممتعمـ تحقيؽ األىداؼ بالمستوى
المطموب ( قرشـ 2004 ،ـ  ،ص . ) 110
وتمثؿ األنشطة مصد اًر ميماً مف مصادر التعمـ  ،اذ تتيح لممعمـ اكتساب خبرات

مرتبطة بطبيعة تمؾ األنشطة  ،وىدؼ كؿ نشاط وكيفية ممارستو ( شحاتة ،
2003ـ  ،ص. ) 63

زيادة عمى اف لألنشطة التعميمية أىمية خاصة فيي تعزز العممية التربوية ،
وتدعـ جيود الطمبة الذاتية وتحقؽ اىداؼ المناىج التربوية بفاعمية ( الخوالدة ،
واخروف 1997 ،ـ  ،ص. ) 35
ومف الجدير بالذكر اف النشاط ليس مادة دراسية منفصمة عف المواد الدراسية  ،بؿ
انو يتخمؿ كؿ المواد الدراسية  ،بؿ ىو جزء ميـ مف المنياج المدرسي بمعناه الواسع
 ،الذي يترادؼ فيو مفيوـ المنيج والحياة المدرسية لتحقيؽ النمو الشامؿ المتكامؿ
والتربية المتوازنة( شحاتة 2003 ،ـ  ،ص. ) 160
حيث اف الخطوة األكثر أىمية لتسييؿ األنشطة التعميمية الفعالة ىي اف تنتقي
النشاط الذي يتناسب مع النتائج المرجوة  ،قبؿ اف تقوـ بيذا يجب اف تعرؼ النتائج
المرجوة  ،أي يجب اف تحددىا وتحدد وحدات قياسؾ ( جنسف ،

2006ـ ،

ص. ) 188
لذلؾ فاف مف أىـ مميزات ادارة النشاط بنجاح في االطار الزمني المتاح ىو اف
يكوف النشاط مثي اًر الىتماـ الطمبة وجديداً وباعثاً عمى التفكير واف يكوف ارتباطو
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بموضوع المادة لكي ينجح الطمبة في التعرؼ عمى الصمة التي تربط بيف النشاط
ومحتوى المادة الدراسية  ،وبذلؾ تخمؽ لدييـ روح الفضوؿ واالىتماـ  ،ونادى ( جوف
ديوي ) بضرورة اف تكوف مواقؼ التعميـ والتعمـ مواقؼ مشكالت تثير النشاط وتدعوا
لمعمؿ والبحث لموصوؿ الى الغاية المرجوة  .وذلؾ ىو

االساس بحركة النشاط في

التربية  ،وليذا أصبحت األنشطة جوىر عمؿ مخططي المنياج ومصمميو والعامميف عمى

تطويره وتنفيذه ( الفتالوي 2005 ،ـ  ،ص. ) 90
وىذا يعني اف قياـ الفرد بالنشاط  ،فانو يتعمـ ويكتسب الكثير مف المعمومات
والحقائؽ والميارات واالتجاىات في مجاالت مختمفة  ،وايضاً يقوـ بأكتساب ىذه
االمور جميعيا عف طريؽ مروره بخبرات مباشرة يتفاعؿ فييا مع الموقؼ تفاعالً

مباش اًر وكامالً  .لذلؾ فاف النشاط لو مضموف ولو خطة يسير عمييا ولو ىدؼ يسعى
لتحقيقو وىو بحاجة الى تقويـ لمعرفة مدى نجاحو في تحقيؽ اليدؼ المراد بموغو (

مرعي  ،الحمية 2002 ،ـ  ،ص . ) 111
ومما سبؽ تبرز أىمية البحث والحاجة اليو بما يأتي .
- 1أىمية المغة العربية في حياة العرب لكونيا خالدة خمود القراف ومكانتيا محفوظة
بالقراف.
- 2أىمية األدب التي ال تقؿ عف أىمية المغة  ،ودوره في بناء شخصية اإلنساف
وتكويف ميولو واتجاىاتو .
- 3أىمية استعماؿ األنشطة التعميمية الصفية في تحقيؽ أىداؼ تدريس فروع المغة
العربية عامة واألدب والنصوص خاصة .
- 4أىمية المرحمة االعدادية بوصفيا مرحمة ميمة لنمو الطالب جسمياً وعقمياً وفييا

تكوف الفرصة سانحة لتوجييو توجيياً ينمي ميولو ونشاطاتو .
ىدف البحث :
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يرمي ىذا البحث الى تعرؼ أثر التدريس بتحريؾ ثالثة أنشطة صفية في
تحصيؿ مادة األدب والنصوص لدى طالبات الصؼ الخامس األدبي  .مف خالؿ
تحقيؽ مف الفرضية الصفرية االتية:
فرضية البحث :
ليس ىناؾ فروؽ ذات داللة احصائية بيف متوسطات درجات تحصيؿ طالبات
المجموعات التجريبية الثالث  ،المجموعة التجريبية االولى التي تستعمؿ االنشطة
التمييدية في تدريسيا مادة األدب والنصوص والمجموعة التجريبية الثانية التي
تستعمؿ األنشطة البنائية في تدريسيا المادة نفسيا والمجموعة التجريبية الثالثة التي
تستعمؿ األنشطة الختامية في تدريسيا المادة نفسيا .
حدود البحث :
يتحدد ىذا البحث بػ :
 - 1طالبات الصؼ الخامس األدبي في المدارس الثانوية او االعدادية النيارية في
مدينة بعقوبة.
 - 2موضوعات في كتاب األدب والنصوص المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الخامس
األدبي لمعاـ الدراسي (  ) 2010 – 2009في العراؽ .
 - 3األنشطة الصفية االتية  ( :دواويف ومؤلفات  ،تسجيؿ صوتي لمقصائد الشعرية
بأصوات شعراء  ،خرائط اسالمية  ،صور الشعراء والكتاب  ،عرض كارتات ممونة
البراز المعاني والتراكيب المغوية الصعبة ) .
تحديد المصطمحات :
اوالً  :التدريس

Teaching

 -1لغ ًة :

ابف منظور ( 2003ـ )  :درس الكتاب يدرسو درساً ودراسةً  ،مف ذلؾ كانو

عاند حتى انقاد لحفظو  ،ودرست الكتاب أدرسو درساً أي ذلمتو بكثرة القراءة حتى

خؼ حفظو عمي مف ذلؾ ( ابف منظور 2003 ،ـ  ،ج ، 1ص. ) 95
 -2اصطالحاً :
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أ -شحاتة ( 2003م ) ىو  " :نشاط مقصود ييدؼ الى ترجمة اليدؼ التعميمي الى
موقؼ والى خبرة يتفاعؿ معيا التمميذ ويكتسب مف نتائجيا السموؾ المنشود  ،وحتى
يتـ ربط التمميذ بالخبرة التعميمية ( محتوى المنيج ) بتوصؿ المدرس بطرؽ
واستراتيجيات تدريس  ،ويستعمؿ وسائؿ تعميمية تزيد مف فاعمية تمؾ الطرؽ
واالستراتيجيات " ( شحاتة 2003 ،ـ  ،ص. ) 96
ب -مرعي والحيمة ( 2005م ) بأنو  :نظاـ خاص مف االعماؿ المخطط ليا يقصد
بو اف يؤدي الى تعمـ الطمبة جوانبيـ المختمفة ونموىـ  ،وىذا النظاـ يشتمؿ عمى
مجموعة االنشطة اليادفة التي يقوـ بيا كؿ مف المعمـ والمتعمـ  .ويتضمف ىذا
النظاـ عناصر ثالثة  ( :معمماً  ،متعمماً  ،منيجاً دراسياً ) ( مرعي

و الحيمة ،

2005ـ  ،ص. ) 23

التعريف االجرائي لمتدريس  :األفعاؿ واألنشطة المخطط ليا مسبقاً والتي يمارسيا
الباحث داخؿ غرفة الصؼ عند تدريسو مادة األدب والنصوص  ،والتي تؤثر وتتأثر

بالعممية وتؤدي الى تعمـ طالبات الصؼ الخامس األدبي – عينة البحث – ونموىف
.
ثانياً  :التحريك Moving

 -1لغوياً :

معموف ( 1960م )  " :حرؾ وتحرؾ  ،وحركة ضد سكف فتحرؾ ضد سكف

والحركة ضد السكوف " ( معموؼ 1960 ،ـ  ،ص. ) 128
 -2اصطالحاً :

أ -أبو زينة ( 1979م )  " :فعؿ او سموؾ ىادؼ يقوـ بو المعمـ مف اجؿ اف يتحقؽ
لدى الطمبة ىدؼ تعميمي مقصود " ( ابو زينة 1979 ،ـ  ،ص ) 114

ب -موسى ( 1994م ) بأنو  " :فعؿ او سموؾ ىادؼ يقوـ بو المعمـ او يطمب مف
التالميذ القياـ بو مف اجؿ اف يتحقؽ مف خالليـ ىدؼ تعميمي مقصود " ( موسى ،
1994ـ  ،ص. ) 283
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التعريف االجرائي لمتحريك  :الفعاليات التي يقوـ بيا الباحث مف تبديؿ مواقع تنفيذ
األنشطة الصفية لطالبات الصؼ الخامس األدبي – عينة البحث – في مادة األدب
والنصوص وبشكؿ مقصود ومخطط لموصوؿ مف خاللو الى األىداؼ التعميمية
المنشودة  ،حيث تنظيـ ىذه األنشطة الصفية بحسب مواضع تنفيذىا داخؿ الدرس
الى أنشطة تمييدية وأنشطة بنائية وأنشطة ختامية .
ثالثاً  :االنشطة الصفية Activities of classroom :

أ – )  ( Joce , 1978بأنيا  " :ىي أنشطة تمييدية او استطالعية ضرورية في

تدريس المواد يتعرؼ بواسطتيا الطمبة عمى المظاىر والمبادئ العامة التي تميز مادة

دراسية محددة او أكثر " ) . ( Joyce , 1978 , P. 41
ب -الخوالدة ( 1997م ) بأنيا  " :ىي النشاطات التعميمية اليادفة التي يخطط ليا
المعمـ او الطالب تحت اشرافو داخؿ غرفة الصؼ " ( الخوالدة ،

1997ـ  ،ص35

).
التعريف االجرائي لألنشطة الصفية  :االجراءات او الفعاليات المخطط ليا مسبقاً مف
قبؿ الباحث او طالبات الصؼ الخامس األدبي – عينة البحث – او كمييما معاً

داخؿ غرفة الصؼ  ،اليدؼ منيا ترجمة محتوى مادة األدب والنصوص الى مواقؼ
وخبرات تعميمية تتفاعؿ معيا الطالبات لموصوؿ الى اليدؼ التعميمي المنشود .
رابعاً  :التحصيل

Achievement

 -1لغ ًة :

البستاني ( 2000م ) بأنو  " :حصؿ حصوؿ ومحصوالً عنده كذا " وجد عمى
الشيء احرزه وممكو حصؿ الشيء ( البستاني 2000 ،ـ  ،ص. ) 138

 -2اصطالحاً :

أ -سمارة ( 1989م ) بأنو  " :مقدار ما حققو المتعمـ مف اىداؼ تعميمية لمادة

دراسية معينة نتيجة مروره بخبرات ومواقؼ تعميمية " ( سمارة 1989 ،ـ  ،ص) 16
.
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ب -الخميمي ( 1997م )  :بأنو " النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة
تقدمو فيما يتوقع منو اف يتعممو " ( الخميمي 1997 ،ـ  ،ص. ) 6
التعريف االجرائي لمتحصيل  :الدرجات التي ستكتسبيا الطالبات – عينة البحث –
في االختبار التحصيمي البعدي الذي سيعده الباحث في موضوعات مادة األدب
والنصوص المحددة مسبقاً ضمف اجراءات ىذا البحث  ،والمقرر تدريسيا وذلؾ بعد
االنتياء منيا في المدة المحددة .

خامساً  :األدب والنصوص Literature & Texts :

األدب :

 -1لغ ًة :

ابن منظور ( 1979م )  " :مادة ( أدب ) اف  ( :أدب ) معناه األدب الذي يتأدب

بو األديب مف الناس  ،وسمي أدباً ألنو يأدب الناس الى المحامد وينياىـ عف القبائح

وأصؿ األدب  :الدعاء  ،واألدب أدب النفس والدرس " ( ابف منظور ،

1979ـ ،

ج ، 1ص. ) 200
 -2اصطالحاً :

أ -الياشمي ( 1976م )  " :ىو الفكرة الجميمة في العبارة الجميمة  ،والتي تحدث
في نفس قارئيا او سامعيا لذة فنية " ( الياشمي 1976 ،ـ  ،ص. ) 47

ب -يونس ( 1987م )  :بأنو " فف مف الفنوف الرفيعة تصاغ فييا المعاني في
قوالب مف المغة فيو جماؿ  ،وفيو متعة ولو سحر قوي األثر في النفوس " ( يونس ،
1987ـ  ،ص. ) 314
النصوص :

 -1لغ ًة :

ابن منظور ( 1979م )  " :رفعؾ الشيء  ،نص المتاع نصاً  ،جعؿ بعضو عمى
بعض وأصؿ النص أقصى الشيء وغايتو  ،والنص  :االسناد الى الرئيس األكبر ،

والنص التعييف عمى شيء ما  ،ونصؿ األمر – شدتو " ( ابف منظور ،
ص. ) 367 – 366
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 -2اصطالحاً :

أ ( -وىبة والميندس ) ( 1979م )  :النص انو  " :الكممات المطبوعة والمخطوطة
التي يتألؼ منيا األثر األدبي " ( وىبة والميندس 1979 ،ـ  ،ص. ) 226

ب -ظافر ( 1984م )  " :وىي مختارات الشعر والنثر التي تظير بيذا االسـ مع
المرحمة المتوسطة حتى نياية المرحمة الثانوية  ،تتنوع المنظومة الشعرية والقصيدة

والخطبة والرسالة والمقالة والقصة والمسرحية " ( ظافر 1984 ،ـ  ،ص. ) 246
التعريف األجرائي لألدب والنصوص  :الموضوعات الشعرية والنثرية التي يتضمنيا
كتاب األدب والنصوص المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الخامس األدبي في العراؽ
الفصل الثاني
 -1دراسة الياشمي 2002م

الدراسات السابقة

اجريت ىذه الدراسة في العراؽ  ،ورمت الى تعرؼ تحريات األنشطة الصفية
في اكتساب تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي لممفاىيـ العممية واستبقائيا .
بمغ افراد العينة (  ) 60تمميذاً مف تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي اختيروا بصورة

قصدية مف مدرسة الفارابي االبتدائية في محافظة األنبار ووزعوا عشوائياً عمى ثالث

مجموعات تجريبية بواقع (  ) 20تمميذاً لكؿ مجموعة .

اعتمد الباحث المنيج التجريبي  ،واختار التصميـ التجريبي ذا المجموعات

التجريبية الثالث ذوات االختبار البعدي فقط  ،وكافأ في متغيرات ( العمر الزمني ،
والتحصيؿ السابؽ لمادة العموـ لمصؼ الرابع االبتدائي  ،والذكاء  ،والتحصيؿ القبمي
لممادة العممية المشمولة بالتجربة ) .
درس الباحث بنفسو المجموعات الثالث عمى وفؽ االستراتيجيات الثالث اذ
درست المجموعة التجريبية االولى باستعماؿ االنشطة التمييدية ودرست المجموعة
التجريبية الثانية باستعماؿ االنشطة البنائية ودرست المجموعة التجريبية الثالثة
باستعماؿ االنشطة الختامية  .استمرت التجربة فصؿ دراسي كامالً  .أعد الباحث
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اختبا اًر تحصيمياً لالكتساب واالستبقاء تكوف مف (  ) 40فقرة مف نوع االختبار مف

متعدد  ،تأكد مف صدقو وثباتو والقوة التمييزية لفقراتو اعيد تطبيقو بعد مرور

(  ) 14يوماً لقياس االستبقاء وباستعماؿ تحميؿ التبايف االحادي ثـ اختبار توكي
أظيرت النتائج ما يأتي :

- 1تفوؽ المجموعة التجريبية االولى والمجموعة الثانية عمى المجموعة التجريبية
الثالثة في اكتساب المفاىيـ العممية .
- 2ليس ىناؾ فرؽ بيف المجموعتيف االولى والثانية في اكتساب المفاىيـ العممية .
- 3ليس ىناؾ فرؽ بيف المجموعات التجريبية الثالث في استبقاء المفاىيـ العممية
( الياشمي 2002 ،ـ  ،ص. ) 2
 -2دراسة األسدي 2003م :
اجريت ىذه الدراسة في العراؽ  ،ورمت الى تعرؼ اثر استخداـ النشاطات
المغوية الالصفية في تحصيؿ االمالئي لطمبة الصؼ الثاني المتوسط .
اختار الباحث عينة عشوائية بمغ عدد افرادىا (

 ) 116طالباً وطالبة درس ( ) 59

طالباً وطالبة مع ممارسة النشاطات المغوية الالصفية  ،وىـ طمبة المجموعة

التجريبية ودرس (  ) 57طالباً وطالبة مف غير ممارسة تمؾ النشاطات  ،وىـ طمبة
المجموعة الضابطة .

اعتمد الباحث المنيج التجريبي  ،وكافأ بيف مجموعتي البحث بالعمر الزمني
وتحصيؿ االبويف  ،ودرجات المغة العربية لمعاـ السابؽ ( االوؿ متوسط ) ودرجات
االختبار القبمي في مادة االمالء.
درس الباحث مجموعات البحث عمى مدى فصؿ دراسي كامؿ وأعد اختبا اًر

تحصيمياً تكوف مف (  ) 40فقرة  ) 20 ( ،فقرة منيا مف نوع االختبار مف متعدد و (

 ) 20فقرة مف نوع التكميؿ وتأكد مف صدقو وثباتو .

وباستعماؿ االختبار التائي ) (T- Testلعينتيف مستقمتيف  ،ظيرت النتائج االتية -:
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- 1تفوؽ طالب وطالبات المجموعة التجريبية الذيف مارسوا النشاطات المغوية
الالصفية عمى طالب وطالبات المجموعة الضابطة الذيف لـ يمارسوا تمؾ النشاطات
في مادة االمالء .
- 2ليس ىناؾ فرؽ بيف طالب المجموعة التجريبية وطالباتيا في التحصيؿ االمالئي
( االسدي 2003 ،ـ  ،ص. ) 124-34
 -3دراسة النداوي 2006م

اجريت ىذه الدراسة في العراؽ  ،ورمت تعريؼ اثر التدريس بتحريؾ االنشطة

الصفية في اكتساب المفاىيـ التاريخية واستبقائيا لدى طالبات الصؼ الثاني
المتوسط بمغ عدد افراد العينة (

 ) 90طالبة وزعف عشوائياً بيف ثالث مجموعات

تجريبية وبواقع (  ) 30طالبة في كؿ مجموعة .

اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي واختارت التصميـ التجريبي ذا المجموعات
التجريبية الثالثة ذوات االختبار البعدي فقط .
وكافأت الباحثة بيف المجموعات التجريبية في ( الذكاء  ،والعمر  ،والتحصيؿ السابؽ
لمادة التاريخ لمصؼ االوؿ المتوسط  ،والمعرفة المسبقة بالمفاىيـ التاريخية لمصؼ
الثاني المتوسط المتمثمة باختبار المعمومات السابقة ) .
درست الباحثة مجموعات البحث بنفسيا اذ استمرت التجربة فصالً دراسياً كامالً

واعدت اختبا اًر تحصيمياً مكونة مف (

 ) 50فقرة مف نوع االختيار مف متعدد ،

وتأكدت مف صدقو وثباتو  ،وباستعماؿ تحميؿ التبايف االحادي ثـ معادلة شيفيو ،

اظيرت النتائج ماياتي .
- 1تفوؽ المجموعة التجريبية االولى التي درست باستعماؿ االنشطة التمييدية
عمى المجموعة التجريبية الثانية التي درست باستعماؿ االنشطة البنائية
والمجموعة التجريبية الثالثة التي درست باستعماؿ االنشطة الختامية في اكتساب
المفاىيـ التاريخية واستبقائيا .
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- 2لـ يظير فرؽ بيف المجموعتيف التجريبية الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة في
اكتساب المفاىيـ التاريخية واسبقائيا ( النداوي 2006 ،ـ  ،ص . ) 73 -10
 -4دراسة المجمعي 2007م :

اجريت ىذه الدراسة في العراؽ  ،ورمت الى تعريؼ اثر النشاطات الالصفية

في تحصيؿ طالبات الصؼ الرابع العاـ في مادة التربية االسالمية .
اختارت الباحثة عشوائياً مدرسة زرقاء اليمامة لمبنات النيارية  ،وبمغ عدد افراد العينة

(  ) 72طالبة قسمف عمى مجموعتيف ( تجريبية وضابطة ) .

اعتمدت الباحثة المنيج التجريبي وكافأت بيف المجموعتيف في متغيرات ( العمر
 ،والتحصيؿ الدراسي لألبويف  ،ودرجات مادة التربية االسالمية لمعاـ السابؽ ،
واالختبار القبمي ) .
درست الباحثة بنفسيا مجموعتي البحث خالؿ مدة التجربة التي استغرقت
شيريف حيث اعدت اختبا ار تحصيمياً مكوناً مف (

 ) 40فقرة اختبارية ) 10 ( ،

فقرات مف نوع االختيار المتعدد  ،و

(  ) 10فقرات مف نوع االجابة القصيرة ،

و (  ) 10فقرات مف نوع التكميؿ  ،و (

 ) 10فقرات مف نوع الصواب ولخطأ ،

وتأكدت مف صدقو وثباتو .
وباستعماؿ الختبار التائي )  ( T – Testلعينتيف مستقمتيف لتحميؿ البيانات
اسفرت الدراسة عف النتيجة االتية .
تفوؽ المجموعة التجريبية التي مارست االنشطة الالصفية عمى المجموعة
الضابطة التي لـ تمارس االنشطة الالصفية في تحصيؿ مادة التربية االسالمية
( المجمعي 2007 ،ـ  ،ص. ) 93 – 20
الموازنة بين الدراسات السابقة :

- 1اتفقت الدراسات السابقة في مرامييا فرمت جميعيا الى تعرؼ اثر االنشطة

التعميمية التعممية ( الصفية والالصفية ) في التحصيؿ او االكتساب  ،ولكنيا
اختمفت في المواد الدراسية التي استعممت االنشطة التعميمية التعممية في تدريسيا ،
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ففي دراسة ( المجمعي 2007ـ ) كانت المادة التربية االسالمية اما في دراسة (
االسدي 2003ـ ) كانت االمالء  ،وفي دراسة ( الياشمي 2002ـ ) كانت العموـ
في حيف كانت مادة التاريخ في دراسة ( النداوي 2006ـ ) .
- 2طبقت الدراسات السابقة تجاربيا عمى عينة في مراحؿ دراسية مختمفة  ،ففي
دراستي ( االسدي 2003ـ ) و ( النداوي 2006ـ ) طبقت التجربة عمى طمبة
الصؼ الثاني المتوسط  ،اما دراسة ( الياشمي 2002ـ) فطبقت عمى طمبة الصؼ
الخامس االبتدائي  ،في حيف دراسة ( المجمعي

2007ـ ) تجربتيا عمى طمبة

الصؼ الرابع العاـ .
 - 3تباينت حجوـ العينات في الدراسات السابقة  ،وذلؾ حسب االمكانات المتوافرة
واالحتياجات الدراسية  ،فكانت اكبر العينات في دراسة ( االسدي

2003ـ ) والتي

بمغت (  ) 116فرداً  ،واصغرىا في دراسة ( الياشمي 2002ـ ) اذ بمغت ( ) 60
فرداً .

 - 4ضمت اغمب الدراسات عيناتيا مف الجنسيف مثؿ دراسة ( الياشمي 2002ـ ) و( االسدي

2003ـ ) في حيف شممت عينتا دراستي ( النداوي
فقط .

2006ـ ) و ( المجمعي 2007ـ ) األناث

 - 5استمرت مدة التجربة في اغمب الدراسات السابقة ثالثة اشير باستثناء دراسة
المجمعي التي استمرت شيريف .
 - 6كانت اداة البحث في الدراسات السابقة االختبار التحصيمي البعدي  ،واعتمدت
اغمبيا عمى نوع واحد مف انواع االسئمة الموضوعية وىي االختيار مف متعدد كدراسة
( الياشمي 200ـ ) و ( النداوي 2006ـ )  ،الى انيا اختمفت في عدد فقراتيا  ،اما
دراسات ( االسدي 2003ـ ) فقد شممت الى جانب االختيار مف متعدد التكميؿ  ،و
( المجمعي 2007ـ ) فقد ضـ اختيارىا اربعة انواع مف االسئمة وىي االختيار مف
متعدد والتكميؿ واالجابة القصيرة والصواب والخطأ .
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 - 7اتفقت دراسة ( الياشمي 2002ـ ) ودراسة ( النداوي 2006ـ ) في استعماؿ
وسيمة احصائية ىي تحميؿ التبايف االحادي في حيف تـ استعماؿ االختبار التائي
لعينتيف مستقمتيف في دراستي ( االسدي 2003ـ ) و ( المجمعي 2007ـ ) .
 - 8معظـ الدراسات السابقة اكدت تفوؽ افراد المجموعة التي درست باستعماؿ
االنشطة التعميمية التعممية ( الصفية والالصفية ) عمى افراد المجموعة التي لـ
تستعمؿ ىذه االنشطة في تدريسيا  .في حيف أظيرت دراسة ( النداوي

2006ـ )

تفوقاً إلفراد المجموعة التي درست باستعماؿ األنشطة التمييدية.

الفصل الثالث

منيجية البحث واجراءاتو
أوال  :التصميم التجريبي :
تتوقؼ دقة نتائج البحوث التجريبية عمى نوع التصميـ التجريبي المستعمؿ ،
والتصميـ التجريبي المناسب ىو الذي يحدد عمى أساس أىداؼ التجربة ومتغيراتيا ،
والظروؼ التي ستنفذ في ظميا ( داود  ،1990 ،ص  ) 250ولما كاف البحث يرمي
تعرؼ اثر تحريؾ ثالثة أنشطة صفية في تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس األدبي
في مادة األدب والنصوص  ،فقد اعتمد الباحث عمى التصميـ التجريبي ذي
المجموعات الثالث ذوات االختبار البعدي فقط  .اذ كؿ مجموعة تضبط األخرى
ضبطاً جزئياً  ،كونو مناسباً لطبيعة البحث وظروفو  .وكما موضح في الشكؿ األتي

.

المجموعات التجريبية

المتغير المستقؿ

المجموعة التجريبية االولى

األنشطة التمييدية

المجوعة التجريبية الثانية

األنشطة البنائية
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األنشطة الختامية

المجموعة التجريبية الثالثة
ثانياً  :مجتمع البحث وعينتو .

اختار الباحث إعدادية ( فاطمة ) لمبنات الواقعة في منطقة حي المعمميف (

عينة قصديو ) إلجراء التجربة فييا  ،وىي إحدى المدارس النيارية التابعة لممديرية
العامة لتربية لمحافظة ديالى  /قضاء بعقوبة  ،والتي بمغ عددىف (

 ) 72مدرسة

وذلؾ بسبب إبداء التعاوف والرغبة الصادقة مف قبؿ إدارة المدرسة  .وبعد تحديد
المدرسة التي ستطبؽ فييا التجربة  ،وجد الباحث اف عدد الطالبات يبمغ (

) 128

طالبة  ،وبطريقة السحب العشوائي البسيط وضعت الشعب عمى الترتيب ( أ – ب –
ج ) لممجموعات التجريبية (  ، ) 3 ، 2 ، 1وتـ استبعاد (  ) 8طالبات إحصائيا
بسبب الرسوب في الصؼ نفسو مف المجموعات التجريبية الثالث حتى بمغ عدد
الطالبات فييا (  ) 120طالبة  ،عمماً انو تـ استبعاد الطالبات الراسبات مف النتائج
النيائية فقط وليس مف التدريس اذ ابقى عمييف داخؿ الصؼ حفاظاً عمى النظاـ

المدرسي والجدوؿ (  ) 1يوضح ذلؾ

جدول () 1

عينة البحث المستعممة
المجموعة

الشعبة

التجريبية

عدد الطالبات

عدد الطالبات

عدد الطالبات

قبؿ االستبعاد
44

المستبعدات
4

بعد االستبعاد
40

2

40
40
120

االولى

أ

الثانية

ب

42

الثالثة

ج

42

2

128

8

المجموع
ثالثاً  :تكافؤ مجموعات البحث .

287

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

حرص الباحث قبؿ الشروع في التجربة عمى التكافؤ بيف المجموعات التجريبية
الثالث لمبحث احصائياً في عدد مف المتغيرات التي قد تؤثر عمى نتائج

التجربة في

المجموعات التجريبية الثالث في المتغيرات االتية التي اشارت االدبيات والدراسات السابقة

الى انيا قد تؤثر في نتائج البحث وىذه المتغيرات ىي :

أ  -العمر الزمني محسوباً بالشيور

ب -التحصيؿ الدراسي لألب
ج  -التحصيؿ الدراسي لألـ

د  -اختبار المعمومات السابقة لمادة األدب والنصوص لمعاـ السابؽ
أ -العمر الزمني لمطالبات محسوباً بالشيور :

حسب الباحث المتوسط الحسابي ألعمار طالبات مجموعات البحث الثالث

فكاف (

 )196.725لممجموعة االولى و (

 )197.000لممجموعة الثانية

و( )196.100لممجموعة الثالثة وباستعماؿ ( تحميؿ التبايف األحادي ) الستخراج
داللة الفروؽ بيف المجموعات الثالث في ىذا المتغير  ،ظير اف الفرؽ ليس بذي
داللة احصائية عند مستوى داللة (

 ، )0.05اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة

( ، )0.241اصغر مف القيمة الفائية الجدولية البالغة (  )3،071وبدرجتي حرية ( 2
 ، )177،بذلؾ تعد مجموعات البحث الثالث متكافئة احصائياً في االعمار الزمنية ،

وجدوؿ ( )2يوضح ذلؾ :

جدول ( )2

العمر الزمني المحسوب بالشير
القيمة الفائية

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات المحسوبة

170.17

2

8.508

117 4133.575

35.330

بيف
المجموعات
داخؿ
المجموعات

الداللة
ليس بذي

0.241
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0.05

119 4150.592

ب -التحصيل الدراسي لألباء :

حصؿ الباحث عمى المعمومات التي تتعمؽ بالتحصيؿ الدراسي ألباء طالبات

مجموعات البحث مف مصدريف ىما  :ادارة المدرسة  ،ومف الطالبات انفسيف بوساطة
استمارة معمومات وزعت عمييف  .ويتضح مف جدوؿ (

 )3اف طالبات مجموعات البحث

الثالث متكافئة احصائياً في التحصيؿ الدراسي لالباء  ،اذ أظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع كاي (

البالغة ( ) 15.51
كا ) 2اف قيمة كاي المحسوبة بمغػت (  ) 3.59وىي اصغر مف قيمة كاي الجدولية ػ

مستوى داللة (  ) 0.05وبدرجة حرية ( . ) 8
عند ػ

جدول (  ) 3نتائج اختبار ( كا ) 2لداللة الفروق لمتحصيل الدراسي لالباء
العينة

ويكتب
عدد طالبات

يق أر

ابتدائية

متوسطة

اومعيد

الثالثة

40

7

9

اعدادية
فوؽ

التجريبية

7

س فما

الثانية

8

9

ج – التحصيل الدراسي لالميات :
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درجة الحرية
بكالوريو

التجريبية

40

10

9

8

7

6

8

بة

االولى

المحسو

تجريبية

40

9

8

9

7

7

الجدولية

يف

15.5
3.59
1

مستوى الداللة

المجموعت

المستوى التحصيمي لالب

قيمة كػا

2

غير
داؿ
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حصؿ الباحث عمى المعمومات المتعمقة بالتحصيؿ الدراسي لالميات بالطريقة نفسيا المتبعة
في المتغير السابؽ ( التحصيؿ الدراسي لالباء )  ،ويتضح مف جدوؿ (

 ) 4اف طالبات

مجموعات البحث الثالث متكافئة احصائياً في التحصيؿ الدراسي لالميات  ،اذ اظيرت نتائج

البيانات باستعماؿ مربع كاي ( كا  ) 2اف قيمة كاي المحسوبة بمغت (  ) 3.53وىي اصغر مف
قيمة كاي الجدولية البالغة (  ) 15.51عند مستوى داللة (  ) 0.05وبدرجة حرية ( . ) 8
جدول (  ) 4نتائج اختبار ( كا ) 2لداللة الفروق لمتحصيل الدراسي لالميات .

العينة

عدد طالبات

تق أر وتكتب

ابتدائية

متوسطة

الثالثة

اومعيد

التجريبية

40

8

7

8

9

8

فما فوؽ
اعدادية

الثانية

بكالوريوس

التجريبية

40

8

9

7

9

7

8

المحسوبة

االولى

الحرية

3.53

الجدولية

تجريبية

40

10

10

8

7

5

درجة

مستوى الداللة

المجموعتيف

المستوى التحصيمي لالـ

قيمة كػاي

15.5
1

غير
داؿ

د – اختبار المعمومات السابقة لمادة االدب والنصوص :

كاؼ الباحث بيف المجموعات التجريبية الثالث لمبحث في اختبار المعمومات
أ

السابقة في مادة االدب والنصوص لمصؼ الرابع االدبي  .حيث اعد الباحث لذلؾ
اختبا اًر تحصيمياً تألؼ مف (  ) 35فقرة مف نوع االختيار مف متعدد  ،واعتمد في

فقراتو عمى اجراءات بناء االختبار التحصيمي  ،ولمتأكد مف سالمة بناء االختبار تـ

عرضو عمى مجموعة مف الخبراء فأيدوا صالحيتو  ،وبعد ذلؾ طبؽ االختبار عمى
عينةالبحث وبعد تصحيح االختبار خضعت درجات الطالبات لممعالجة االحصائية ،
حيث تـ استخراج المتوسطات لممجموعات التجريبية الثالث اذ كاف

ػت ( ( ) 19.075

 ) 19.00 ( ) 19.550عمى التوالي وباستعماؿ تحميؿ التبايف االحادي الستخراج داللة
الفرؽ بيف المتوسطات  ،اظيرت النتائج اف الفرؽ ليس بذي داللة احصائية عند مستوى

(  ، ) 0.05اذ كانت القيمة الفائية المحسوبة (

 ) 0.234اصغر مف القيمة الفائية الجدولية
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البالغة (  ) 3.071وبدرجػتي حرية (  ) 117.2لذلؾ تعد المجموعات التجريبية الثالث لمبحث
متكافئة في المعمومات السابقة لمادة االدب والنصوص  ،وجدوؿ (  ) 5يوضح ذلؾ :

جدول (  ) 5نتائج تحميل التباين لدرجات مجموعات البحث الثالث في االختبار القبمي .

مصدر

مجموع

درجة

متوسط

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

القيمة الفائية
المحسو
بة

مستوى

الجدولية

الداللة

بيف
المجموعا

7.117

2

3.558
ليس بذي

ت
داخؿ
المجموعا
ت

1778.67
5

0.234
117

1785.79
الكمي
2
رابعاً  -:أثر اإلجراءات التجريبية :
119

3.071

15.202

داللة عند
مستوى
0.05

119

ألجؿ حماية التجربة مف بعض االجراءات التي يمكف اف تؤثر في المتغير التابع

 ،عمؿ الباحث عمى الحد مف اثر ىذا العامؿ في سير التجربة  ،وتمثؿ ذلؾ في :
 -1سرية البحث :
حرص الباحث عمى سرية البحث وذلؾ باالتفاؽ مع ادارة المدرسة ومدرسات
المادة بعدـ اخبار طالبات المجموعات التجريبية الثالث بطبيعة البحث واىدافو  ،كي
ال يتغير نشاطيف مع التجربة مما يؤثر في دقة النتائج .
 -2المادة الدراسية :

قد تـ تحديد المادة الدراسية لمجموعات عينة البحث  ،وىي موضوعات مف كتاب مادة

االدب والنصوص لمصؼ الخامس االدبي والمقرر تدريسو لمعاـ الدراسي (

) 2010 / 2009

في العراؽ  ،وىي ( ابو العتاىية  ،والعباس بف االحنؼ  ،وابو تماـ  ،والبحتري  ،والمتنبي ،
والشريؼ الرضي  ،وابو العالء المعري  ،وابف الفارض  ،والجاحظ ) .

 -3توزيع الحصص :
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تمت السيطرة عمى ىذا المتغير مف خالؿ التوزيع المتساوي تقريباً لمدروس بيف المجموعات

الثالث وحسب الجدوؿ الذي وضعتو ادارة المدرسة وبواقع ست حصص في االسبوع  ،كما في

جدوؿ ()6

جدول ( ) 6
توزيع الحصص
اليوـ
االثنيف

الثالثاء

المجموعة

الحصة

الساعة

االولى

الثانية

8.45

الثالثة

الثالثة

9.40

الثانية

الرابعة

10.35

الثانية

الثانية

8.45

الثالثة

الثالثة

9.40

االولى

الرابعة

10.35

 -4الوسائل التعميمية :
حرص الباحث عمى اف تقدـ الوسائؿ التعميمية واالنشطة الصفية التي اعتمدىا
في التجربة عمى طالبات عينة البحث  ،وبشكؿ متساو مف حيث عرض الصور
والرسوـ والمخططات التوضيحية والكتب والمؤلفات والخرائط االسالمية والكارتات
الممونة والتسجيالت الصوتية لمنصوص  ،زيادة عمى استعماؿ السبورة والطباشير
المموف وكتاب االدب والنصوص المقرر لمصؼ الخامس االدبي .
 -5مدة التجربة :
كانت مدة التجربة بالنسبة لمجموعات عينة البحث متساوية وموحدة اذ بدأ
الباحث بتطبيؽ التجربة عمى مجموعات عينة البحث في يوـ االثنيف المصادؼ 26
 2009 / 10 /وانتيت يوـ الثالثاء المصادؼ . 2010 / 1 / 5
 -6اعداد الخطط التدريسية :
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اعد الباحث ثالثة نماذج مف الخطط التدريسية لممجموعات التجريبية الثالث
وعرض ىذه النماذج مف الخطط التدريسية عمى مجموعة مف المتخصصيف في
طرائؽ تدريس المغة العربية

ممحؽ (  )1وفي ضوء ارائيـ اجري التعديؿ الالزـ ،

واصبحت جاىزة لمتطبيؽ  ،ممحؽ (  . ) 2ومف ثـ اعد خططاً تدريسية يومية لممادة
الدراسية في الموضوعات التسعة المقرر تدريسيا اثناء التجربة واخذ بنظر االعتبار

االنشطة المييئة .
تطبيق التجربة :
بعد االنتياء مف متطمبات التجربة  ،باشر الباحث بتطبيقيا يوـ االثنيف
المصادؼ  2009 / 10 / 26في اعدادية فاطمة لمبنات  .وقد درس المجموعات
الثالث التجريبية لمبحث بنفسو وضـ التصميـ التجريبي لمبحث الذي اعتمده  ،ووفقاً

لمخطط التدريسية التي اعدىا مسبقاً :

- 1تدريس المجموعة التجريبية االولى باستعماؿ االنشطة التمييدية .
- 2تدريس المجموعة التجريبية الثانية باستعماؿ االنشطة البنائية .
- 3تدريس المجموعة التجريبية الثالثة باستعماؿ االنشطة الختامية .
اذ استعمؿ االنشطة الصفية المحددة لكؿ موضوع مف موضوعات االدب

والنصوص لمصؼ الخامس االدبي وبشكؿ متساو لممجموعات التجريبية الثالث
لمبحث  ،وبحسب متطمبات ىذا البحث فقد نظمت عرض االنشطة الصفية في اثناء
التدريس  ،اذ استعممت االنشطة الصفية التمييدية لممجموعة التجريبية االولى ( أ )
وذلؾ بعرض االنشطة في بداية الدرس  ،واالنشطة البنائية لممجموعة التجريبية
الثانية ( ج ) وعرضيا في منتصؼ الدرس  ،واما االنشطة الختامية فقد تـ استعماليا
لممجموعة التجريبية الثالثة ( ب ) في نياية الدرس ممحؽ (  . )3وقد انتيت التجربة
يوـ الثالثاء المصادؼ . 2010 / 1 / 5
تطبيق االختبار التحصيمي .

اخبر الباحث الطالبات بأف ىناؾ اختبا اًر سيجرى ليف ولكؿ المجموعات وذلؾ

مف اجؿ اف تتكافأ عينة البحث بالتييئة واالستعداد لو  ،اذ تـ تخصيص الصفحة
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االولى مف االختبار لكتابة اسـ الطالبة والصؼ والشعبة لكي يتعرؼ الباحث عمى
المجموعات الثالث عند تصحيح االختبار  .اما بقية الصفحات فكانت تتضمف
فقرات االختبار البالغة (  ) 40فقرة ممحؽ (  . ) 4وبعد ذلؾ طبؽ الباحث االختبار
التحصيمي عمى طالبات مجموعات البحث الثالث في وقت واحد .
طريقة تصحيح االختبار :
صحح الباحث االجابات بنفسو حيث اعتمد في اثناء تصحيح االجابات عمى
اساس اعطاء درجة واحدة لالجابة الصحيحة  ،وصفر لالجابة غير الصحيحة  ،في
حيف عامؿ الفقرات المتروكة او التي وضع ليا اكثر مف بديؿ معاممة االجابة غير
(  )40والدنيا ( صفر )

الصحيحة وعمى ىذا االساس فالدرجة العميا ىي
ممحؽ (. )5
الوسائؿ االحصائية :

استعمؿ الباحث في ىذا البحث وتحميؿ نتائجو الوسائؿ االحصائية االتية :
اوالً  :تحميل التباين االحادي Onaway . ANOVA :

استعمؿ ىذه الوسيمة لمعرفة دالالت الفروؽ بيف مجموعات البحث الثالث عند

التكافؤ االحصائي لعدد مف المتغيرات ( البياتي  ، 1977 ،ص.) 316
ثانياً  :مربع كاي ( كا: ) 2

2

(ن–ق)
ق

ؾ=
إذ اف  :ف = التكرار المالحظ
ؾ = التكرار المتوقع

( البياتي ،

 ، 1977ص) 293

استعمؿ ىذه الوسيمة لمعرفة دالالت الفروؽ االحصائية بيف مجموعات البحث الثالث
عند التكافؤ االحصائي في متغير التحصيؿ الدراسي لالباء ولالميات .
ثالثاً  :اختبار شيفية ( لممقارنة بن المجموعات ) .
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استعمؿ ىذه الوسيمة لمعرفة اتجاه الفروؽ االحصائية بيف المجموعات الثالث
في نتائج االختبار التحصيمي

SV 1,V 2 ( p  1) Fa  Ms.e1 / V 1  1 / V 2 .

اذ اف
 = Pعدد المجموعات الداخمة في المقارنة .
 = Fقيمة ( ؼ ) الجدولية .
 = V1,V2عدد الطالبات في المجموعتيف الداخمتيف في المقارنة .
 = S.M.eمتوسط المربعات داخؿ المجموعات ( البياتي 1977 ،ـ  ،ص.) 83

الفصل الرابع
نتائج البحث

اوالً  :عرض النتائج :

بعد اف تحقؽ الباحث مف فرضية البحث السابقة تـ حساب متوسطات درجات

طالبات المجموعات التجريبية الثالث في االختبار التحصيمي  ،اذ اظيرت النتائج اف
متوسطات درجات مجموعات عينة البحث كانت عمى النحو االتي  :المجموعة
التجريبية االولى (  ، ) 19.70والمجموعة التجريبية الثانية (  ، ) 22.75والمجموعة
التجريبية الثالثة (  ، ) 20.00وجدوؿ (  ) 7يوضح ذلؾ .
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جدول ( ) 7

المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات مجموعات البحث الثالث في
االختبار التحصيمي .
المجوعة

عدد افراد العينة

المتوسط الحسابي

االنحراؼ المعياري

التجريبية االولى

40

19.70

4.658

التجريبية الثانية

40

22.75

4.180

التجريبية الثالثة

40

20.00

4.568

والختبار معنوية الفروؽ االحصائية بيف متوسطات درجات المجموعات الثالث
استعمؿ الباحث تحميؿ التبايف االحادي  ،وجدوؿ (  )8يوضح ذلؾ .

جدول ( ) 8

نتائج تحميل التباين االحادي لدرجات المجموعات الثالث في االختبار التحصيمي .
الداللة
مصدر

مجموع

درجة

متوسط

التبايف

المربعات

الحرية

المربعات

بيف

226.067

2

االحصائية
القيمة الفائية

عند
مستوى
()0.05

5.647 113.033
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المجموعات
داخؿ

احصائياً

المجموعات

2341.900

117

الكمي

2567.967

119

20.016

يتضح مف الجدوؿ (  ) 8اف القيمة الفائية المحسوبة قد بمغت (

) 5.647

وىي اكبر مف القيمة الفائية الجدولية البالغة (  ) 3.071عند درجتي حرية ( 117.2
) ومستوى داللة (  ) 0.05وىذا يدؿ عمى وجود فروؽ ذوات داللة احصائية بيف
متوسطات درجات طالبات مجموعات البحث الثالث في االختبار التحصيمي  ،وبذلؾ
ترفض الفرضية الصفرية السابقة .
ولمتعرؼ عمى مصادر الفروؽ بيف المجموعات التجريبة الثالث  ،ولمعرفة أي
موضع عرض فيو النشاط الصفي كاف اكثر فاعمية مف االخر  ،ثـ استعماؿ اختبار
( شيفية ) الجراء المقارنات البعدية بيف متوسطات درجات تحصيؿ طالبات
المجموعات التجريبية الثالث في االختبار التحصيمي  ،فكانت النتائج عمى النحو
االتي :
 -1الموازنة بيف متوسطي درجات طالبات المجموعتيف التجريبيتيف االولى والثانية.
اف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى الالتي درسف االدب
والنصوص باستعماؿ االنشطة التمييدية بمغ (

 ، ) 19.70واف متوسط درجات

طالبات المجموعة التجريبية الثانية الالتي درسف باستعماؿ النشطة البنائية بمغ (
 ) 22.75وباستعماؿ اختبار ( شيفية ) الختبار معنوية الفروؽ بيف متوسطي درجات
المجموعتيف ظير اف الفرؽ داؿ احصائياً عند مستوى داللة (

 ) 0.05لمصمحة

طالبات المجموعة التجريبية الثانية  ،اذ كانت قيمة ( شيفة ) المحسوبة

(  ) 5.053أكبر مف قيمة ( شيفية ) الحرجة والبالغة (  ) 3.050وجدوؿ ( . ) 9
جدول ( ) 9

قيمتا شيفية المحسوبة والحرجة لمموازنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثانية في االختبار التحصيمي
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قيمة شيفية
المجموعة

التجريبية
االولى
التجريبية
الثانية

حجـ العينة

40

المتوسط
الحسابي

االحصائية
المحسوبة

الحرجة

عند مستوى
()0.05

19.70
5.053

40

الداللة

3.050

22.75

دالة
احصائياً

-2الموازنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيتين االولى
والثالثة
اف حساب متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية االولى الالتي درسف
االدب والنصوص باستعماؿ االنشطة التمييدية بمغ (  )19.70واف متوسط درجات
طالبات المجموعة التجريبية الثالثة االتي درسف االدب والنصوص بأستعماؿ
االنشطة الختامية بمغ (  )20.00وباستعماؿ اختبار شيفية الختبار معنوية الفروؽ
بيف متوسطات درجات المجموعتيف ظير اف الفرؽ غير داؿ احصائياً عند مستوى

داللة (  ، )0.05اذ كانت قيمة شيفية المحسوبة (

 )2.180اقؿ مف قيمة شيفية

الحرجة البالغة ( )3.050وجدوؿ (  ) 10يوضح ذلؾ .
جدول ( ) 10

قيمتا شيفية المحسوبة والحرجة لمموازنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعة
التجريبية االولى والمجموعة التجريبية الثالثة في االختبار التحصيمي
قيمة شيفية
المجموعة

حجـ العينة

الداللة

المتوسط

االحصائية

الحسابي

عند مستوى

المحسوبة
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()0.05
التجريبية
االولى
التجريبية
الثالثة

40

19.70

40

20.00

2.180

3.050

غير دالة
احصائياً

 -3الموازنة بين متوسطي درجات طالبات المجموعتين التجريبيتين الثانية
والثالثة.

عند حساب متوسطي درجات طالبات مجموعتي البحث الثانية والثالثة في

االختبار التحصيمي ظير اف متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية الثانية
االتي درسف االدب والنصوص باستعماؿ االنشطة البنائية (

 )22.75واف متوسط

درجات طالبات المجموعة التجريبية الثالثة االتي درسف باستعماؿ االنشطة الختامية
بمغ ( )20.00وجدوؿ (  ) 11يوضح ذلؾ .

جدول ( ) 11

قيمتا شيفية المحسوبة والحرجة لمموازنة بين درجات طالبات المجموعة التجريبية
الثانية والمجموعة التجريبية الثالثة في االختبار التحصيمي
المجموعة

حجـ العينة

قيمة شيفية

المتوسط
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االحصائية

الحسابي
المحسوبة

الحرجة

عند مستوى
داللة
()0.05

التجريبية
الثانية
التجريبية
الثالثة

40

22.75
5.230

40

20.00

3.050

دالة
احصائيباً

يتضح مف جدوؿ (  ) 11اف قيمة شيفية المحسوبة (  )5.230وىي اكبر مف
القيمة الحرجة (  )3.050وىذا يعني اف الفرؽ داؿ احصائياً عند مستوى داللة

( ، )0.05لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية الثانية .
ثانياً  :تفسير النتائج :

اظيرت النتائج التي عرضت سابقاً وجود فروؽ ذوات داللة احصائية بيف

طالبات المجموعات التجريبية الثالث لبحث  ،حيث تفوقت المجموعة التجريبية

الثانية التي درست بأستعماؿ االنشطة البنائية عمى المجموعتيف التجريبيتيف االولى
التي درست باستعماؿ االنشطة التمييدية والثالثة التي درست باستعماؿ االنشطة
الختامية في االختبار التحصيمي الذي طبؽ عمى مجموعات البحث الثالث .
وقد تعزى ىذه النتيجة الىتعرض طالبات ىذه المجموعة الى موقؼ توضيحي
تكاممي لموضوع الدرس مف خالؿ ترتيب النشاط الصفي البنائي المستعمؿ في
التوضيح ،حيث اف وظيفة االنشطة البنائية ىي وظيفة توكيدية لموضوع الدرس
.
الفصل الخامس
اوالً  :االستنتاجات :

في ضوء نتائج البحث يستنتج الباحث ما يأتي
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- 1اف التدريس بتحريؾ االنشطة الصفية لو دور في زيادة تحصيؿ طالبات الصؼ
الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص .
- 2اف استعماؿ االنشطة البنائية في اثناء عرض مادة االدب والنصوص لطالبات
الصؼ الخامس االدبي ساعد عمى توضيح موضوع الدرس بصورة تكاممية وشاممة
فكانت كأداة ربط وتأكيد لممعمومات التي تحاوؿ الطالبات اكتسابيا .
ثانياً  :التوصيات :

مف خالؿ النتائج التي توصؿ الييا ىذا البحث يوصي الباحث بما يأتي :
- 1ضرورة االىتماـ بتدريس مادة االدب والنصوص في المرحمة االعدادية باعتماد
االنشطة الصفية والتنوع بيا وخصوصاً البنائية .

- 2تدريب المدرسيف في اثناء الخدمة عمى كيفية تقديـ االنشطة الصفية واعدادىا
- 3توفير االمكانات التعميمية التي تشجع المدرسيف والمدرسات والطمبة عمى

االىتماـ باالنشطة التعميمية الصفية .
المقترحات :

يقترح الباحث اجراء دراسات استكماالً ليذه الدراسة ترمي الى تعرؼ اثر :

- 1تحريؾ االنشطة الصفية في تحصيؿ مادة البالغة لدى طمبة الصؼ الخامس

االدبي .
- 2تحريؾ االنشطة الصفية في تحصيؿ مادة االدب والنصوص في مراحؿ دراسية
اخرى.
- 3تحريؾ االنشطة الصفية في متغيرات االستبقاء او اكتساب المفاىيـ في فروع
المغة العربية
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The Impact of Teaching By Activities on The Fifth class literary
Branch , Preparatory school , Female Students in Literature

Mohammed Abdul Wahab Abdul Aljabar

Abstract
The present study aims at identifying the impact of
teaching by classroom activities on the 5th class literary branch,
preparatory school, female students in literature. The following
null hypotheses is posed : There is on statistically significant
differences among the mean scores of the female students
achievement in the three experimental groups , which is taught
literature and texts by using the introductory activities literature
and texts by using constructive activities , and the third
experimental group which is taught literature and texts by using
the ending activities . The experimental methodology is used in
order to achieve the aim of the present study, where the post-test
experimental groups design is used the simple of the present
study is selected from one of the preparatory school for girls
related to the General Education Ministry in Diayla
Government, namely “Fatima for Girls situated in Baquba City /
Hay-Al-Mualemeen District. " . The total number of the girls
who are studying in the literary branch in this school is (120) are
distributed randomly on three experimental groups, each with
(40) female students. The three groups are equalized in the age,
parent’s academic level, and prior knowledge variables. The
application of the study lasted for eight weeks, throughout the
researcher has taught the three groups by herself. At the end of
the experiment, a post test constructed of (40) items of a
multiple choice type is applied. And the experiment continues
for (72) days from Monday 26/10/2009 and end at Tuesday
5/1/2010. The validity and reliability coefficient are found out,
as well as item discrimination power and level of difficulty is
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found out. Result is found out by using ANOVA, which show
that there are statistically significant differences among the three
groups mean scores. The second experimental group which is
taught by the constructive activities is found out to be superior
to the rest tow experimental groups, i.e. the first and third.

المصادر :
 - 1ابن منظور  ،جماؿ الديف أبي الفضؿ محمد بف مكرـ

 ،لسان العرب ،

المجمد األوؿ والثامف  ،القاىرة  ،الدار المصرية لمتأليؼ والترجمة 1979 ،ـ .
 . _________________ - 2لسان العرب  ،حققو :عامر أحمد حيدر ،

مراجعة  :عبد المنعـ خميؿ إبراىيـ ،ج  ، 1المحتوى (أ -ب)  ،دار الكتب العممية ،
بيروت  ،لبناف  2003 ،ـ .
 - 3أبو زينة  ،فريد كامؿ  .الرياضيات منياجيا وأصول تدريسيا

،ط،4

عماف  ،دار الفرقاف لمنشر  1997 ،ـ .
 - 4احمد  ،محمد عبد القادر  .طرق تعميم األدب والنصوص  ،ط  ، 1القاىرة ،
مكتبة النيضة المصرية  1988 ،ـ .
 - 5األسدي  ،صباح كاظـ عمي  .أثر استخدام النشاطات المغوية الالصفية في

التحصيل اإلمالئي لطمبة الصف الثاني المتوسط  ،المعيد العربي العالي لمدراسات
التربوية والنفسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  2003 ،ـ .
 - 6البستاني  ،كرـ  .المنجد في المغة العربية  ،ط  ، 38بيروت  ،منقحة ،
دار النشر  2000 ،ـ .
 - 7البياتي  ،عبد الجبار توفيؽ  ،وزكريا اثناسيوس .

اإلحصاء الوصفي

واالستداللي في التربية وعمم النفس  ،بغداد  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،

 1977ـ .

 - 8الثعالبي  ،أبو منصور عبد الممؾ بف إسماعيؿ  .فقو المغة وأسرار العربية ،
ط ، 1دار مكتبة الحياة  ،بيروت  ،لبناف  ،ب/ت .
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الفعال  ،ط ، 1حقوؽ الترجمة العربية والنشر
 - 9جنسن  ،إيريؾ  .التدريس ّ
والتوزيع محفوظة لمكتبة جرير  2006 ،ـ .
 - 10الخميمي  ،خميؿ يوسؼ  .التحصيل الدراسي لدى طمبة التعميم اإلعدادي"،
المؤتمر التربوي الثاني عشر  17-16 ،أيموؿ  ،البحريف  1997 ،ـ .
 - 11الخوالدة  ،محمد محمود  ،وآخروف  .طرق التدريس العامة  ،اليمف  ،و ازرة
التربية والتعميـ  1997 ،ـ
 - 12داود ،حنا عزيز  ،أنور حسيف عبد الرحمف  ،مناىج البحث التربوي ،جامعة
بغداد ،دار الحكمة لمطباعة والنشر ،بغداد .1990
 - 13الدليمي  ،طو حسيف  ،وسعاد الوائمي

 .المغة العربية مناىجيا وطرائق

تدريسيا  ،عماف  ،دار الشروؽ لمنشر والتوزيع  2005 ،ـ .
 - 14سمارة  ،عزيز  ،وآخروف .

مبادئ القياس والتقويم في التربية

،ط،3

عماف  ،دار الفكر لمنشر والتوزيع  1989 ،ـ .
 - 15شحاتو  ،حسف  .المناىج الدراسية بين النظرية والتطبيق  ،ط ، 3القاىرة ،

مكتبة الدار العربية لمكتاب  2003 ،ـ .

 - 16ظافر  ،محمد اسماعيؿ  ،ويوسؼ الحمادي  .التدريس في المغة العربية ،

الرياض  ،دار المريخ لمنشر  1984 ،ـ .

 - 17العزاوي  ،نعمة رحيـ  .أصول تدريس النصوص األدبية  ،المديرية العامة
لإلعداد والتدريب  ،معيد التدريب والتطوير التربوي  ،بغداد  ،بحث مسحوب
بالرونيو  1988 ،ـ .
 - 18الفتالوي ُ ،سييمة محسف كاظـ  ،أحمد الياللي  .المنياج التعميمي والتوجو
األيديولوجي ( النظرية والتطبيق )  ،ط ، 1عماف  ،دار الشروؽ  2005 ،ـ .
 - 19قرشم  ،أحمد عفت  ،مصطفى عبد السميع محمد .
لمعممي ذوي األحتياجات الخاصة ( النظرية والتطبيق )
الكتاب لمنشر  2004 ،ـ .
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 - 20المجمعي  ،أنعاـ كامؿ عداي شناوة  .أثر النشاطات الالصفية في تحصيل
 ،كمية التربية /ابف رشد

طالبات الصف الرابع العام في مادة التربية اإلسالمية
/جامعة بغداد  /رسالة ماجستير غير منشورة  2007 ،ـ .
 - 21مرعي  ،توفيؽ أحمد  ،محمد محمود الحيمة .

المناىج التربوية الحديثة ،

ط ، 1عماف  ،دار المسيرة لمنشر والتوزيع والطباعة  2002 ،ـ .

 - 22ـــــــــــــــــــــــ  .طرائق التدريس العامة  ،ط  ، 2عماف  ،دار المسيرة لمنشر
والتوزيع والطباعة  2005 ،ـ .
 - 23معموف  ،لويس  .المنجد في المغة واألدب والعموم  ،ط  ، 1بيروت  ،المطبعة

الكاثوليكية  1960،ـ

 - 24المنوفي  ،سعيد جابر .

أثر المشكالت التي تواجو مدرس الرياضيات

بالمرحمة الثانوية إعداد المعمم  ،التراكمات والتحديات  ،الجمعية المصرية لممناىج
1990 ،ـ.
 - 25موسى  ،فؤاد محمد  .فاعمية بعض استراتيجيات تدريس الرياضيات عمى

تحصيؿ تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ذوي القدرات التحصيمية المختمفة ،

مجمة

كمية التربية  ،عدد ، 26مصر1994 ،ـ.
 - 26النداوي  ،سميرة محمود حسيف  .أثر التدريس بتحريك األنشطة الصفية في
اكتساب المفاىيم التاريخية لدى طالبات الصف الثاني المتوسط واستبقائيا

،

الجامعة المستنصرية  /كمية التربية األساسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة ،
 2007ـ .
 - 27نشوان  ،يعقوب حسيف .

اتجاىات معاصرة في مناىج وأساليب وطرق

تدريس العموم  ،ط ، 1عماف  ،دار الفرقاف  1984 ،ـ .
 - 28نعيمة  ،ميخائيؿ  .الغربال  ،ط ، 1بيروت  ،مؤسسة نوفؿ  1978 ،ـ .

 - 29الياشمي  ،عابد توفيؽ  .الموجو العممي لمدرسي المغة العربية  ،بغداد ،
مطبعة الرشاد  1972 ،ـ .
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 - 30الياشمي  ،عمي ربيع حسيف  .اثر تحريك األنشطة الصفية في اكتساب
تالميـذ الصف الخامس االبتدائي لممفاىيم العممية واستبقائيا

 ،الجامعة

المستنصريػة  ،كمية التربية األساسية  ،رسالة ماجستير غير منشورة  2002 ،ـ
 - 31وىبة  ،مجدي  ،وكامؿ الميندس .

واألدب  ،مكتبة لبناف  1979 ،ـ .

 - 32يونس  ،فتحي عمي  ،وآخروف .

معجم المصطمحات العربية في المغة
أساسيات تعميم المغة العربية والتربية

الدينية  ،ط ، 2القاىرة  ،دار الثقافة لمطباعة والنشر  1987 ،ـ

 ، ______________ - 33وآخروف  .المناىج  ،األُسس  ،المكونات ،

والتنظيمات  ،التطوير  ،ط ، 1عماف  ،دار الفكر  2004 ،ـ .
34- Joyce , B . Selecting Learning experiences Linking
theory and practice , D.C. ascd , Washington , 1978 .
35- , 1976 .
Good ,Carter v . Dictionary of education , 3rd ed ,
McGraw Hill Book company , New York , 1973 .
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اسماء الخبراء

الدرجة
العممية
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مكاف العمؿ

االختصا
ص

اختبار
المعمومات
السابقة

االختبا
الخطة

االنشطة

التدريسية

الصفية

ر

التحص
يمي

البعدي

1

د .مثنى عمواف
الجشعمي

د.عبد الرزاؽ عبد اهلل

جامعة ديالى
استاذ

استاذ

2

زيداف

3

د .اسماء كاظـ فندي

استاذ

4

د.سعد عمي زاير

استاذ

5

د .ضياء عبد اهلل احمد

6

د .عادؿ عبد الرحمف

7

د  .خالد جماؿ حمدي

8

د .خالد جماؿ جاسـ

 /كمية التربية
االصمعي

 /كمية التربية ط ت تاريخ
االصمعي

جامعة ديالى

 /كمية التربية
جامعة بغداد

مساعد
استاذ

مساعد
استاذ
مساعد

عربي

جامعة ديالى

االساسية

استاذ

طت

 /كمية التربية
ابف رشد

جامعة بغداد

 /كمية التربية
ابف رشد
جامعة ديالى

 /كمية التربية
االساسية

طت

عربي
طت

عربي
طت
عربي
طت

عربي

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

جامعة ديالى
 /كمية التربية ط ت تاريخ
االصمعي

مدرس جامعة بغداد

قياس
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 /كمية

وتقويـ

التربية ابف
رشد
جامعة
9

د .ىيفاء حميد

مدرس

ديالى  /كمية

طت

التربية

عربي

*

*

*

*

االصمعي
جامعة
10

د .اميرة محمود
خضير

مدرس

ديالى  /كمية

طت

التربية

عربي

االصمعي
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ممحق ()2

(خطة أنموذجية لتدريس موضوع الكاتب الجاحظ طالبات الصف الخامس األدبي)
المادة  :األدب

اليوم والتاريخ :
والنصوص

الحصة :

الصف  :الخامس األدبي
الشعبة :

الموضوع  ( :الجاحظ )
األىداف الخاصة  :تذوؽ النص األدبي مف خالؿ قدرة الطالبة عمى الفيـ مما يعطيو
مف إضافة في زيادة مفردات المغة وتطور األدب .
األىداف السموكية :
جعل الطالبة قادرة عمى أن :

 -1تتكمـ عف حياة الكاتب الجاحظ
 -2تعدد آثار الجاحظ األدبية
 -3تحفظ القطعة النثرية مف المختارة مف كتاب (البخالء) لمجاحظ
 -4تعدد خصائص مدرسة الكاتب الجاحظ الشعرية
 -5تذكر اليدؼ مف قصة الكاتب الجاحظ
 -6تفسر أسموب التفصيؿ الذي عمد إليو الجاحظ في سرد القصة
 -7توضح مكانة الجاحظ االجتماعية
 -8تق أر النص لمكاتب الجاحظ قراءة جيورية
 -9تفسر دفاع الجاحظ عف اإلسالـ بأسموبيا الخاص
الوسائل التعميمية :

 -1السبورة

 -2الكتاب المدرسي
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 -3الطباشير المموف واألبيض

أوالً  :تقدـ األنشطة التمييدية  (...:لممجموعة التجريبية األولى ) ...

(  5دقائؽ )

 -1صورة الكاتب الجاحظ

 -2مؤلفات الجاحظ األدبية
 -3كارتات ممونة ألبرز المعاني والتراكيب المغوية الصعبة الواردة في النص
خطوات الدرس :
أوالً  :التمييد والمقدمة  5 ( :دقائؽ )

أستثير اىتماـ الطمبة وأجمب انتباىيـ وذلؾ ببياف الغاية مف الدرس مف خالؿ

َّن
لدييف.
تشكيؿ دافع التعمـ واالنتباه

بعد ذلؾ أبدأ الدرس فأقوؿ ُ :يعد الجاحظ مف أحد كتاب العصر العباسي وأحد
رواده في فف النثر وأسمو الحقيقي ( عمرو بف بحر بف محجوب ) ولُِقب بالجاحظ

لجحوظ عينيو ( أي نتوؤىما )  ،وىو عربي األصؿ كناني النسب  ،ولد بالبصرة مف
عائمة فقيرة  ،وكاف فطناً ومحباً لمدراسة  ،وكاف يتردد لممساجد والكتّاب وكاف ُيشافو
األعراب ويأخذ منيـ الفصاحة والمغة  ،ثـ ارتأى أف يرتحؿ صوب الحاضرة العباسية
إذ الماؿ والجاه والشيرة .
ثـ تييأ لو أف يتصؿ بعدد مف الخمفاء والوزراء والكتّاب الذيف أُعجبوا بو وأحاطوه
برعايتيـ  .توفي سنة /255ىػ في البصرة  .وعمى الرغـ مف أف الجاحظ كاف دميـ
الخمقة إال أنو كاف يتمتع بأخالؽ حميدة وشمائؿ عديدة وسرعة خاطرة وذكاء وحفظ
وطرافة ولطافة معشر .
ألؼ كتب ورسائؿ عديدة مف خالليا دافع عف اإلسالـ فحاجج الكثير مف أصحاب

الديانات وسفَّنو ُكتبيـ وجردىا مف كؿ عقؿ وحكمة .
وزيادة عمى ذلؾ كاف لو أسموب خاص تميز بعدد مف الخصائص تظير لكؿ مف
يدرس آثاره منيا  :افتتاح الكتب والرسائؿ بالبسمالت والحمدالت والتعويذات واجتناب
األلفاظ العامية والساقطة منيا والغريبة واالقتصاد في الزخارؼ المفظية والمعنوية
....الخ  ،مف الخصائص التي تميزت بيا كتبو ورسائمو .
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مف آثاره المطبوعة كتاب ( الحيواف والبياف والتبييف والبخالء ورسالة التدوير والتربيع
ورسائمو ) .
ثانياً  :قراءة المدرسة الجيرية النموذجية  3 ( :دقائق )

أق أر النص قراءة جيرية تعبيرية متوسطة بيف السرعة والبطء وجير الصوت

وخفضو مع تنبيو الطالبات بأخذ األقالـ والتأشير عمى النص .
ثالثاً  :قراءة الطالبات الصامتة  3 ( :دقائق )

أطمب مف الطالبات قراءة النص قراءة صامتة .

رابعاً  :قراءة الطالبات الجيرية  5 ( :دقائق )

تق أر الطالبات النص قراءة جيورية أما بالتتابع أو بشكؿ انفرادي إذ أحاوؿ إشراؾ

أكبر عدد ممكف مف الطالبات .
خامساً  :شرح بعض معاني األلفاظ الصعبة  4 ( :دقائق )
( المشيخة ِ ،
القدمة  ،مكابدة َّ ،ن
أكب عميو  ،القمنسوة  ...... ،الخ )
ثانياً  :تقدم ىنا األنشطة البنائية  (...لممجموعة التجريبية الثانية )...

(  5دقائق )

 -صورة الكاتب الجاحظ

 -2مؤلفات الجاحظ األدبية

 -3كارتات ممونة ألبرز المعاني والتراكيب المغوية الصعبة الواردة في النص
سادساً  :تحميل النص  15 ( :دقيقة )

بعد توضيح المعاني الصعبة والمفردات المغوية أقوـ بتحميؿ القطعة النثرية

َّن
منيف تحميؿ القطعة النثرية وأستمع إلى آرائِيـ
حيث أطمب
باالشتراؾ مع الطالبات ُ ،
ومناقشاتيـ قبؿ إعطاء الصورة النيائية لمنص .
وأبدأ بعد ذلؾ بتوضيح بدايات القطعة النثرية وأتحدث لمطالبات عف أىؿ (مرو)
وأُعطي نبذة مختصرة عف حياة أىؿ المدينة وعف موقعيا الجغرافي  ،ثـ أتدرج إلى
معنى النص وبالتحديد أُبيف ليـ معنى البخؿ لُغةً  ،فيتـ شرحو حسب الفواصؿ

األدبية الموجودة في النص .بعد ذلؾ يتـ تحميؿ القطعة النثرية المختارة مف كتاب

(البخالء) لمكاتب الجاحظ مف قبؿ الطالبات وذلؾ بطريقة األسئمة واألجوبة بيني
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وبيف الطالبات وبالطريقة الحوارية أيضاً إلفساح المجاؿ لمطالبات إلبداء آرائِ َّن
يف
واستفساراتِ َّن
يف حوؿ النص ...

 ِالمدرسة  :مف تُعطيني فكرة عف النص المختار مف كتاب (البخالء) لمجاحظ ؟
-الطالبة  :كتب الجاحظ قصة بيف رجميف أحدىما مف أىؿ العراؽ واآلخر مف أىؿ

(مرو) الواقعة في دولة إيراف  ،وىي قصة تدور أحداثيا حوؿ صفتيف ىما (الكرـ
والبخؿ)  ،حيث كاف الرجؿ مف أىؿ (مرو) يقصد العراقي دائماً في َحجِّو وتجارتو
وحسف الضيافة والرعاية .
فيقيـ عنده  ،وكاف العراقي يحفَّنوُ بالكرـ ُ
ُ
ِ
أحسنت ممتاز .
-المدرسة :

-المدرسة  :لماذا أختار الجاحظ رجؿ مف أىؿ (مرو) بالذات دوف غيرىا مف المدف

؟
طالبة أُخرى  :وذلؾ ألف أىؿ (مرو) كانوا مشيوريف بصفة (البخؿ) حتى ُيقاؿ أنياتسربت إلى حيوانيـ  ،كما ذكر الجاحظ .
ِ
أحسنت .
المدرسة :المدرسة  :مف تُكمؿ شرح القصة ؟طالبة أُخرى  :بعد أف كاف الرجؿ مف أىؿ (مرو) يتردد إلى الرجؿ العراقي ويتمتعبضيافتو وكرمو  ،أخبر العراقي ذات يوـ أنوُ إف جاء يوماً إلى (مرو) ألسدى لوُ
صنيعوُ ىذا  .وصادؼ أف سافر العراقي إلى البمد الذي ُيقيـ فيو المروزي لحاجة

ُعرضت عميو  ،فتييأ لمرحيؿ  ،وبعد أف وصؿ لممكاف الذي ُيقيـ فيو المروزي ذىب
إليو بثياب سفره وكاف يتوقع مف المروزي أف ُيرحب بمقدمو  ،ولكنوُ تفاجأ بنكراف
المروزي لو .

طالبة أُخرى  :جاىد العراقي لكي ُيذكر المروزي بنفسو  ،فأخذ يخمع ثيابو قطعةقطعة كما فصميا الجاحظ في القصة ولكف دوف جدوى  ،بؿ أخذ المروزي يصرخ

بصوتو عمى الرجؿ العراقي " :إنؾ لو نزعت ِجمدؾ لما
المدرسة  :ممتاز ُشك اًر ِلؾ

عرفتُؾ " .

-المدرسة  :ما ىو معنى (البخؿ) ؟ وما نظرة اإلسالـ (لمبخيؿ) ؟
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طالبة أُخرى  :البخؿ ضد الكرـ  ،أي أنوُ صفة مذمومة ومكروىة وخاصة عند
العرب  .والبخؿ  :ىو أف يجمع الشخص الذي يحمؿ ىذه الصفة األمواؿ واألثاث
حيث انو ال يؤمف
وحتى الطعاـ وأي شيء آخر لوُ قيمة  ،ويممكو ِلنفسو دوف غيره ُ
بمساعدة األشخاص الفقراء والمحتاجيف حتى أف ىذا القانوف يسري عمى أىؿ بيتو
أيضاً .

طالبة أُخرى َّ :نحرـ ذلؾ ودعى إلى تجنب ىذه الصفة فقد توعد ( اهلل
إف اإلسالـ َّن

َّن
حيث تكوي النار البخيؿ بأموالو جنوبو
عز وجؿ ) البخيؿ بالعذاب في نار جينـ ُ
وجموده ويبقى فييا خالداً .
ِ
المدرسة  :بارؾ اهلل ِأحسنت .
فيؾ

المدرسة  :في القصة لـ ُيشر الجاحظ فقط إلى (البخؿ والبخيؿ ) وانما أشار أيضاًإلى صفة أُخرى ما ىي ؟ وما نظرة اإلسالـ عنيا ؟ ومف ُىـ الذيف اشتُ ِيروا بيذه
الصفة بحدود عممؾ ؟

-طالبة أُخرى  :أشار الجاحظ إلى صفة (الكرـ واإلنساف الكريـ)  ،وىي صفة

حيث أف الكرـ ىو صفة
محمودة وقد نظر اإلسالـ ليذه الصفة نظرة شاممة وواسعة ُ ،
ويحث عمييا المسمميف لمتحمي بيا ،وأف الرجؿ الكريـ في
منبثقة مف اإلسالـ نفسو
ُ

ثـ أف الذيف
نظر اإلسالـ ىو رجؿ محترـ وموشور ومقصود مف أغمبية المسمميف َّ ،ن
اشتُ ِيروا بيذه الصفة ىـ العرب ألنيـ أصحاب مبادئ إنسانية سامية وقيـ أخالقية
عالية .

أحسنت وشك اًر ِ
ِ
لؾ .
-المدرسة :

المدرسة  :لماذا عمد الجاحظ إلى أسموب التفصيؿ فيما كاف يرتديو الرجؿ العراقيمف ثياب في ىذه القصة ؟
طالبة أُخرى  :وذلؾ لكي يستعيف بالجاحظ بالتصوير والتجسيـ لما كاف يبتغيو مفإجراء الحوار بيف الرجميف  ،وىذا العمؿ يدؿ عمى فف الروح القصصي والتأثير

الوجداني في نفس القارئ  ،لذلؾ كاف يفصؿ الجاحظ ما كاف يرتديو العراقي مف
ثياب كالعمامة والقمنسوة والكساء .
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فيؾ وشك اًر ِ
المدرسة  :بارؾ اهلل ِلؾ .
ُ

المدرسة  :في نظرؾ ماذا صورت ىذه القصة ؟ وما اليدؼ منيا أو المغزى مفذلؾ ؟
-طالبة أُخرى  :تميز النص باألسموب الواضح السيؿ والمغة البسيطة والتسمسؿ

المنطقي لما جرى فيو مف أحداث بيف الرجميف مف عناية الرجؿ العراقي بالمروزي

ونكراف األخير لو ولجميمو  ،وأيضاً أسموب التفصيؿ فيما كاف يرتديو مف ثياب ودقّة
تصوير وابراز اليدؼ أو الغاية مف النص .
ِ
أحسنت .
المدرسة  :ممتازالمدرسة  :أيف تكمف براعة الجاحظ في ىذا النص ؟طالبة أُخرى  :تكمف براعة الجاحظ في ىذا النص مف خالؿ الحوار الذي ُعقد بيفحيث كاف واضح الداللة مف خالؿ القدرة عمى اإلثارة لما انطوى عميو مف
الرجميف ُ ،
التدرج في حركات األوؿ (العراقي) واالنفعاؿ مف نكراف الثاني (المروزي) وجحوده

حتى يبمغ الحوار ذروتو في إصرار المروزي عمى أنوُ لو نزع العراقي جمده لما عرفو
.
أحسنت ُشك اًر ِ
ِ
لؾ .
المدرسة :ت مف جمدؾ لـ ِ
ؾ)؟
أعرْف َ
المدرسة  :ما إعراب ( لو ْخرج َ
-طالبة أُخرى ( :لو)  :أداة شرط جازمة ( ،خرجت)  :خرج  :فعؿ ماضي مجزوـ

بػ (لو) وعالمة جزمو السكوف والتاء ضمير متصؿ في محؿ رفع فاعؿ .
-طالبة أُخرى ( :مف جمدؾ)  :جار ومجرور والكاؼ ضمير متصؿ في محؿ جر

باإلضافة ( ،لـ أعرفؾ)  :لـ  :أداة نفي وجزـ وقمب ( ،أعرفؾ)  :فعؿ مضارع

مجزوـ بػ (لـ) وعالمة جزمو السكوف والفاعؿ ضمير مستتر تقديره (أنا)  ،والكاؼ
ضمير متصؿ في محؿ نصب مفعوؿ بو  ،وجممة (لو خرجت) فعؿ الشرط  ،و(لـ
أعرفؾ) ىي جواب الشرط .
المدرسة  :بارؾ اهلل ِفيك َّنف وجز َّن
آكف خي اًر .
ُ

314

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

-المدرسة  :مف خالؿ ىذا الحوار واألسئمة التي طُرحت وبعد تحميؿ النص

واستيعابو  ،ما ىو رأيؾ الخاص في ىذه القطعة النثرية المختارة مف كتاب (البخالء)
لمجاحظ ؟
طالبة أُخرى  :رأيي أف الجاحظ قد أجاد في طرح القضية وتصويرىا بدقة  ،وىذا يدؿ
حيث أنوُ كتب القصة بيف صفتيف متناقضتيف وبيف شخصيف
عمى براعة الكاتب ُ
أيضاً مختمفيف ىذا مف بمد وذاؾ مف ٍ
بمد آخر  ،وأخذ يصور أبطاؿ القصة مستمداً
الفكرة مف واقع الحاؿ الذي كاف سائِ ٍ
دا في عصرِه آنذاؾ .

ِ
أحسنت ممتاز .
-المدرسة :

ثالثاً  :تُقدم األنشطة الختامية  (...:لممجموعة التجريبية الثالثة )...
(  5دقائق )
 صورة الكاتب الجاحظ -2مؤلفات الجاحظ األدبية

 -3كارتات ممونة ألبرز المعاني والتراكيب المغوية الصعبة الواردة في النص
سابعاً  :الخاتمة  5 ( :دقائق )

وفي نياية األسئمة والحوار المتبادؿ بيني وبيف الطالبات أُعطي نبذة مختصرة

عف موضوع الدرس كمراجعة لمطالبات  ،فأقوؿ :
لقد أجاد الجاحظ في فف النثر والتمستـ ذلؾ مف خالؿ القطعة النثرية التي أخذت
حيث نراه يكتب بمُغة سيمة
مف كتابو (البخالء)  ،وىو ما كاف مشيو ار بو ىذا الكاتب ُ
ومفيومة لمجميع  ،الرجؿ والمرأة والطفؿ والشيخ  ،وىو ما كاف معروفاً عف الجاحظ
في عصره أنوُ ال يخجؿ مف أف ُيجالس أي شخص حتى ولو كاف جاىالً غير متعمـ
 ،وكاف يتكمـ مع كؿ شخص بمغتو وثقافتو فيو صاحب المقولة المشيورة ( لكؿ ٍ
مقاـ

مقاؿ )  ،ونالحظ في كتاباتو أنوُ اعتمد التفصيؿ في سرد األحداث  ،فنراه يصور
حاؿ العراقي وما كاف عميو عند وقوفو بيف يدي المروزي وكيؼ أخذ يخمع ثيابو
الواحدة تمو األُخرى محاوالً تنشيط ذاكرة المروزي ولكف دوف جدوى وأخذ يصور أيضاً

لنا بطريقة جذابة انفعاؿ المروزي وجحوده ونكرانو لمعراقي الذي كاف صاحب الفضؿ
عميو في قدومو لمعراؽ وحمِّو ضيفاً عميو  ،ونالحظ ابتعاد الجاحظ عف الزخارؼ
315

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

المفظية إال ما ندر منيا واإلكثار مف الكممات العامية السمسة والمفيومة مف قبؿ
الجميع .
وبعد إكماؿ المراجعة القصيرة أطمب مف إحدى الطالبات أف تق أر النص قراءة
جيرية وبصوت مرتفع مع الضبط بالشكؿ وسالمة المفظ  ،ثـ أقوـ بعد ذلؾ بتحديد
الواجب البيتي لمطالبات .
ممحق ()3
اختيار االنشطة الصفية

ت موضوعات األدب
والنصوص
لمصف الخامس األبي
-1

أبو العـتاىية

رقم

الصفحا

األنشطة الصفية المختارة من قبل الباحث

ت
 دواوين الشاعر15-12

 تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية -خرائط إسالمية

 صورة الشاعر عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية

 -2العباس بن األحنف

 21-16الصعبة
 دواوين الشاعر تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية -خرائط إسالمية

 -صورة الشاعر
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 -عمل كارتات ممونة ألبرز المعاني

 -3أبو تمام الطائي

 27-22والتراكيب المغوية
الصعبة

 دواوين الشاعر -4البحتــري

 تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية -خرائط إسالمية

 - 34-28صورة الشاعر
 عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية
الصعبة
 -دواوين الشاعر

 -5المتنبـــي

 - 44-35تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية
 -خرائط إسالمية

 صورة الشاعر عمل كارتات ممونة ألبرز المعاني -6الشريف الرضي

والتراكيب المغوية
الصعبة
 - 51-45دواوين الشاعر
 تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية -خرائط إسالمية

 -صورة الشاعر

 - 59-52عمل كارتات ممونة ألبرز المعاني
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والتراكيب المغوية

الصعبة
المعري
 -7أبو العالء
ّ

 دواوين الشاعر - 67-60تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية
 -خرائط إسالمية

 صورة الشاعر -8ابن الفـارض

 عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية

الصعبة

 - 80-72دواوين الشاعر

 تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية -خرائط إسالمية

 صورة الشاعر -9الجاحــظ

 عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية
الصعبة

 -دواوين الشاعر

 تسجيل صوتي لمقصائد الشعرية خرائط إسالمية صورة الشاعر318

ممجل ددالل /

العدد الثامن و االربعون
2011

 عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية

الصعبة

 -مؤلفات الكاتب

 تسجيل صوتي لنصوص الكاتب خرائط إسالمية -صورة الكاتب

 عمل كارتات ممونة ألبرز المعانيوالتراكيب المغوية
الصعبة
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ممحق ()4

االختبار التحصيمي البعدي
التعميمات :
عزيزتي الطالبة :
إقرأي التعميمات اآلتية بتدبر قبؿ اإلجابة عف فقرات االختبار :

 -1ييدؼ ىذا االختبار إلى قياس مستوى تحصيمؾ في الموضوعات التي درستِيا
في مادة األدب والنصوص لمصؼ الخامس األدبي  ،ويتكوف مف (

 ) 40فقرة مف

نوع االختيار مف متعدد ولكؿ فقرة أربعة بدائؿ واحد منيا صحيح  ،المطموب وضع
دائرة ( ) حوؿ الحرؼ الذي ُيمثؿ اإلجابة الصحيحة .
 -2أجيبي عمى ورقة االختبار نفسيا .
 -3دوني اسمؾ وصفؾ وشعبتؾ عمى ورقة اإلجابة .
االسم الثالثي :
الصف :
الشعبة
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مثال محمول :
تنقؿ أبو العتاىية مف القوؿ في الغزؿ والمدح إلى القوؿ في :
أ-الزىد

ب -الوصؼ

ج -الحماسة

د -الرثاء

السؤال  :أرسمي دائرة ( ) حوؿ الحرؼ الذي يمثؿ اإلجابة الصحيحة لكؿ مما
يأتي :
 -1قاؿ الشاعر العباس بف األحنؼ :
كان بيني وبين ُكم
( سأحفظ ما قد َ

ومغيبي )
وأرعا ُك ُم في َم َ
شيدي َ

أشتمؿ البيت الشعري عمى أحد الفنوف البالغية (الطباؽ) ونممسو في :
أ -بينػػي وبينكـ
ج-مشيدي ومغيبي

ب -سأحفظ وأرعاكـ
د -سأحفظ وأرعاكـ

الع ِ ٍ
ِ
رج ِ
َّ -2ن
مان )
س َ
لسار ِبتَ ُ
إف الشاعر الذي قاؿ َ ( :م ُ
سار فييا ُ
ميمان َ
ب ج َّنة لَو َ
ىو:
المعػري
أ -أبو العالء ّ

ج -العباس بف األحنؼ

ب -الشريؼ الرضي
د -أبو الطيب المتنبي

 -3جاء في كتاب (البخالء) لمكاتب الجاحظ :
ِ
ثياب سفرِه وفي ِع ِ ِ
( َّ ِ
قدم َنحوهُ في ِ
سوِت ِو
وكسائ ِو َ ،ليحطَّ َر ْحمَ ُو َ
عندهُ
مامتو وقم ْن َ
َ
فمما َ
ِ
وموضع أنسو ....الخ )
بثقتو
الر ُج ُل
كما يص َنعُ َّ
ْ
َ ،
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وردت في النص أحد المعارؼ بكثرة  ،وىو :
أ -اسـ اإلشارة

ب -الضمير

ج -المبتدأ

د -العمـ

 -4تميز ِشعر أبي تماـ بدقة المعاني والغوص باألفكار حتى أتُ ِيـ بالغموض وذلؾ
لِتأثُرِه بػ :
أ -الفمسفة

ب -البديع

ج -التأبيف

د -الخياؿ

َّ -5ن
المعري :
إف عجز البيت الشعري لمشاعر أبي العالء ّ
ت َّ ِ
قيس ...
( َو َ
ش ُ
ص ْو ُ
النع ِّي إذا َ
بيو َ
ىو :

ِ
أ -ال اختياالً عمى ر ِ
العباد
فات
ُ
البشير في ُك ِّؿ ِ
ِ
ِ
ناد
بصوت
ب-

باؾ وال تَرُنـ َش ِ
جَ -نػوح ٍ
ػاد
ُْ
َ
ِ
ٍِ
األضداد
احِـ
د -ضاحؾ مف تَز ُ

َّن
وصنؼ فييا
ع الشاعر الشريؼ الرضي في األدب والنحو والمغة والشعر والفقو
َ -6ب َر َ
ُكتُباً ألنوُ :
أُ -محػب لمكتػابة والتػػأليؼ
ب -تعمَّنـ العموـ العربية والدينية
ج-أراد أف ُيصػبح كاتِبػ ػاً
ع في فػف الكتابػة
د -بػ َػر َ

المعري :
 -7قاؿ الشاعر أبو العالء ّ
( غير م ْج ٍد في ِممَّتي واعتقادي َنـوح ٍ
باك وال تََرنم شـَ ِاد )
ُْ
ُ ُ
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ورد في البيت الشعري فف بالغي (الطباؽ) ونممسو في الكممات :
أ -غير م ْج ٍد  ،نوح ب ٍ
بِ -ممَّنتي واعتقادي  ،ترنـ شػَ ِاد
ػاؾ
ُْ
ُ ُ
د -تَػرنـ شػ ِ
جَ -نوح ٍ
ػاد  ،غير ُم ْػج ٍد
باؾ  ،تََرنـ شػَ ِاد
ُْ
َ
 -8مف اآلثار المطبوعة لمشاعر الشريؼ الرضي كتاب :
أ -رسال ػػة الغف ػراف

ب -البديػع في نقد الشعر

ج -مجازات اآلثار النبوية

د -الفصػوؿ والغايػات

 -9أشار الشاعر أبو العتاىية في قصيدتو التي مطمعيا :
والمرُء ذو ٍ
الموت ذو ِع ٍ
( الدَّىر ذو ُد ٍ
الناس أشباهُ )
مل
ول و ُ
أمل و ُ
( ولم ْ ِ
قدر واهللُ أجـراهُ )
معتبـر
فيين
َّ
بـر
يـجري بيا ٌ
ٌ
تـزل ع ٌ
إلى موضوعيف أساسييف ىما :

أ -النػور والظممة أو الخيػر والشر ب -العمؿ في الدنيػا وعالقتو باآلخػرة
ج -الخير واإلرشاد إلى ُسبؿ القناعة د -خداع األماني والتعرض لمعمؿ والموت
َّ -10ن
المعري :
إف معنى البيت الشعري لمشاعر أبو العالء ّ
ِ
ِ
ِ
األجساد )
أرض إالّ مـن ىذه
أديم الــ
طء ما َّ
الو َ
( َخفَف َ
أظن َ
ىو :
أِ -سر عمى األرض بتج ِ
ألن األرض ما ىي إال ما َّ
أنحل من أجساد
َّل واحترام َّ
ِ
أبنائيا

إن ُك َّل شيء في ىذه األرض مصيره الزوال وحتى تصبح أجسادنا جزءاً منـيا
بَّ -
إن الحياة وما فييا من جـيد وتعب ِّ
تمكن األرض أن تُغري اإلنسان بالبقاء
جَّ -
فييا

مآلو
دَّ -
إن األرض مجرد بقايا من أجسادنا وعمى اإلنسان أن يؤمن أن ُكل فرح ُ
ترح
ُ -11سمي الكاتب الجاحظ بذلؾ وذلؾ لِجحوظ :
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ج -أذنو

ب -رأسو

ِ -12و َلد الشاعر أبو العتاىية سنة  / 130ىػ في بمدة :
ج -منبج
ب -الكوفة
أ -عيف تمر

د -عينو

د -جاسـ

 -13قاؿ الشاعر البحتري :
ِ
( ٍ
ُخرياتو
بح في أ
وليـل َّ
كأن ُّ
الص َ

ُحشاشة ٍ
ض َّم افرندهُ ِغ ْم ُد )
نصل َ

استعمؿ البحتري أحد صور البديع وىو :
ب -تشبيو

أ -سجع

ج -جناس

َّ -14ن
إف صدر البيت الشعري لمشاعر الشريؼ الرضي :
(..........
ىو:

د -طباؽ

باح )
الص ْ
الوغى ْ
نمـــوم َ
إلى َ
قب َل ُ

الرماح
أَّ -ننبيتُيُـ مثؿ عوالي ِّ
ضرِميا ُسَّنبة
ليس عمى ُم ْ
جَ -

ب -يا نفس مف ى ٍّػـ إلى ٍ
ىمة
َ
ُ
آف ِ
د -قد َ
لمقمب الذي كػ َّنػدهُ

 ( -15المزوميات ) و ( عبث الوليد )  ،مف اآلثار األدبية لمشاعر :
أ -أبو تم ػ ػػاـ
المعري
ج -أبو العالء ّ

ب -الشريؼ الرضي
د -العباس بف األحنؼ

 -16لـ يتكسب الشاعر العباس بف األحنؼ بالشعر ألنو :
أ -أنصرؼ إلى اليوى والغزؿ

ب -عاش حياة مترفة وناعمة
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د -كاف ذا أخالؽ عالية وكرـ

ج -تثقؼ ثقافة عربية خالصة

 -17وضع أبو تماـ لمشاعر البحتري منيجاً واضحاً ودقيقاً في معالجة الشعر فأخذ
عنو وتأثر بطريقتو وخاصة بػ :

أ -اإلكثار مف البديع

ب -مػػدح الق ػػادة

ج -وصؼ المعارؾ

د -ضرب األمثاؿ والحكـ

َّ -18ن
إف منيج التصوؼ الذي أتخذه الشاعر ابف الفارض في حياتو وشعره يعني :
أ -اعتماد الديف وترؾ المػيو والمحرمات
ب -االعتكاؼ بعيداً عف الناس والتعبد هلل

ج -تكريس حياتو في ُحب الػذات اإلليية
د -الرياضة العنيفة لمنفس ومقاومة الممذات
 -19قاؿ الشاعر أبو تماـ :
( ثوى في الثَّرى من كان يحيا بو الثَّرى

الغمر )
الدىر نائـمُ ُو
غمر صرف َ
َ
ُ
وي ُ
استعمؿ أبو تماـ في ىذا البيت الشعري أحد صور البديع وىو :

أ -طباؽ

ب -تشبيو

ج -جناس

د -سجع

المحَبسيف) :
المعري نفسو بػ ( رىيف ْ
سمى الشاعر ابو العالء ّ
ّ -20
أ -محبس العمى والمنزؿ
ب -ألنو حبػس مرتيػف
ج -محبس الشعر والنثػر
د -محبس الوزف والقافية
َ -21ع َم َد الكاتب الجاحظ في قصتو المقتبسة مف كتاب (البخالء) إلى أسموب
التفصيؿ في ما كاف يرتديو العراقي مف ثياب  ،كالعمامة والقمنسوة والكساء  ،وذلؾ لِػ
:
أ -إضافة شئ مف الطرافة والفكاىة التي كاف يتميز بيا الجاحظ

ب -إنوُ َّن
أحب أف يبتدع ويتفنف في تصويره الجوانب األدبية والفنية
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ج -إف الجاحظ كاف ممزماً في إتباع ىذا األسموب في رواية قصتو
د -إسباغ الروح القصصي والتأثيػر الوجداني في نفس القػارئ

سار شعر أبي العتاىية عمى ألسنة العواـ والخواص وذلؾ لِػ :
َ -22
أ -اقتباس األفكار مف القرآف الكريـ
ب -خمػوه مف األلفػاظ الغريبػة
ج -سيولتػو ونغمتػو الدينيػػة
د -احتوائو عمى األلفػاظ الجميمة
 -23تضمنت قصيدة الوصؼ لمشاعر البحتري صورة لمذئب تمثمت في جعؿ الذئب
رم اًز لِػ :
أ -الظمـ

ب -الصداقة

 -24قاؿ الشاعر المتنبي :

ج -الشجاعة

د -القوة

ِبمنز ِ
بيع من َّ
الز ِ
مان )
الر ِ
لة َّ

ِْ
المغاني
( َمغاني
الشعب طيباً في َ
ورد في البيت الشعري أحد صور البديع  ،ىو :

أ -طباؽ

ب -تشبيو

ج -جناس

َّ -25ن
إف معنى البيت الشعري لمشاعر الشريؼ الرضي :

ىو :

( ال ُب َّد أن ْأرَك َبيا صعب ًة

تحت ُغ ٍ
وقاح )
الم
قاح ٌة َ
ْ
َو َ

أ -التحمؿ والصبر عمى الػ ُذ ِّؿ واليواف واالعتياد عميػو
ب -اإلصرار عمى مواجيػة المتاعب وكسػر قيوِدىػا
ج -تعويد النفس عمى ركوب المخاطر ومجابية الصعاب
د -العزـ عمى المضي في سػَوح الوغى وتحقيؽ النصر
 -26قاؿ الشاعر ابف الفارض :
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أقض ِ
ِ
ِ
أقض َح َّ
ومثمي من َيفي )
أسى
فيو ٍ
لَ ْم
نت الذي
( لَ ْم
ق ىواك ْ
إن ُك َ
َ
ورد في البيت الشعري أحد صور البديع  ،وىو :
أ -جناس

ب -سجع

َّ -27ن
إف الشاعر الذي قاؿ :
ِ
الموت ُح ُم ارً فما َدجا
( تردَّى ثياب
ىو :
أ -أبو تماـ

ب -المتنبي

ج -تشبيو

د -طباؽ

س ٍ
ض ُر )
ندس ُخ َ
ليا المي ُل إالّ وىب من ُ
ج -أبو العتاىية

د -البحتري

َّ -28ن
إف سبب ترحاؿ الشاعر أبو الطيب المتنبي المستمر بيف المدف والقبائؿ العربية
ىو :
أ -ىروبو مف الحكاـ
ج -عشقو لمحريػة

ب -بحثػو عف الثروة
د -طمبو لمعموـ العربية

 -29قاؿ الشاعر أبو العتاىية :
الدنيا وأحالهُ )
أقرب
وما َّ
أمر جنى ُ
َ
الموت في الدنيا وأبعدهُ
(ما َ
أشتمؿ البيت الشعري عمى أحد الفنوف البالغية (الطباؽ)  ،ونممس ذلؾ في الكممات:
ج -أقرب الموت
الدنيا
الموت والدنيا
أ-
دَّ -ن
ب -جنى ُ
ُ
أمر وأحالهُ
َّ -30ن
إف المعنى المقصود مف البيت الشعري لمشاعر أبي العتاىية :
بالدنيا ِ
ِ
ترضى بدين َك شيئاً ليس يسواهُ )
وباطمُيا
بائع
الدين ُ
( يا َ
ىو :
أ -ال يمكف لإلنساف أف يبيع دينو بدنياه فالدنيا فانية

بَّ -ن
إف اإلنساف ال يقبؿ أف يترؾ الدنيا ومػمذاتيا

ج -يبيع ما لديو ألجؿ أمور باطمة ال تسوى شيئاً

د -يعمؿ اإلنساف لدنياه أكثر مف دينو حتى يبيعو
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 -31أمتاز أغمب شعر الشاعر ابف الفارض بِػ :
أ -التعقيد المفظي والغوص باألفكار
ج -كثرة الغريب والولع بالبديػع

ب -السالسة والرقَّنػة والوضوح

د -قوة التعبير وفخامة التراكيب

 -32قاؿ الشاعر الشريؼ الرضي :
وِ
ض ِ
ش ِ
ريب المُّقاح )
الراحة ُذ َّل الفَتى
الراح و َّ
( َّ
الع َّز في ُ
رب َ
ذكر الشاعر الشريؼ الرضي في البيت الشعري فف بالغي (الجناس) ونممسو في
الكممات :
أ -ال ُذ َّنؿ و ِ
الراحة
الراح و َّن
الع َّنز بَّ -ن

ج -الفَتى والمُّقاح
 -33رسـ الشاعر أبو تماـ في ىذا البيت الشعري :

رب ضر ِ
دُ -ش ِ
يب

ِ
الكفر )
يوم َّ
الروع أو دونو ُ
ىو ال ُك ُ
فر َ

العار حتَّى َّ
كأن ُو
(
ٌ
ونفس تَعاف َ
فكرة مفادىا َّن
أف المرثي :

أ -ترفض أخالقو العار َّن
وتعده كفػ اًر
ب -يوـ الفزع يأبى العار َّن
ويعده كف اًر

ج -مف العار عميو أف يكوف كافػ اًر
د -يأبى المػوت َّن
عار وكف اًر
ويعده ٌ

 -34ولد الشاعر أبو الطيب المتنبي سنة  / 303ىػ في مدينة :
أ -دمشؽ

ج -بغداد

ب -الكوفة

د -منبج

َّ -35ن
حيث كادت الظاىرة ىذه تكوف فريدة
إف الشاعر الذي أشتير بالغزؿ العفيؼ ُ
في عصره الذي ندر فيو مثؿ ىذا الموف ىو :
ب -أبو تمػ ػػاـ

أ -الشريؼ الرضي
ج -أبو الطيب المتنبي

د -العباس بف األحنؼ

َّ -36ن
إف اليدؼ مف قصة الكاتب الجاحظ المقتبسة مف كتابو (البخالء) ىو الموازنة
بيف صفتيف متناقضتيف ىما قصة :
أ -الوفػػاء والغػدر

ب -الصدؽ والكذب
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ج -اإلحساف والنكراف
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د -الذكاء والغبػاء

 -37استعمؿ أبو تماـ في قصيدتو (الشييد) الغرض الشعري :
أ -الغزؿ

ب -الوصؼ

ج -المديح

د -الرثاء

َّ -38ن
ت ) في صدر البيت الشعري لمشاعر المتنبي :
طب ْ
إف معنى كممة ( َ
من ِ
الحران )
شي ُ
كرْم َن َ
رسا َننا والخيل حتَّى َخ ْ
( َ
طب ْت فُ َ
ت وان ُ
ب -غادرت لمرحيؿ
عت لإلقامػػة
أَ -د ْ
ج -تسابقت لموصوؿ

د -وقفت في المكاف

َّ -39ن
إف عجز البيت الشعري لمشاعر العباس بف األحنؼ :
ِ
أمت ) ......
أنت من ُ
(و َ
الدنيا نصيبي فإن ُ
لحظ العيف َّن
كؿ رقي ِ
ػب
أُ -نخالس ْ
ب -وأرعاكـ في مشيدي ومغيبي
ج -فميتَ ِؾ مف ُح ِ
ور الجناف نصيبي
د -لطوؿ ُنحولي َبعد ُكـ وشحوبي

َّ -40ن
إف معنى البيت الشعري لمشاعر العباس بف األحنؼ :
الناس بيني وبينكم
( فإن َي ُك حا َل
ُ
ىو :

شو ِب )
َّ
غير َم ُ
فإن اليوى و ُ
الوَّد ُ

أَّ -ن
إف الناس ىـ الوحيدوف الذيف ساعدوه عمى تخطي فراؽ حبيبتو

ب -تخمى الناس عنو في محنتو ولـ يتبقى لديو سوى حبو لحبيبتو
ج -ألقى الشاعر سبب الفراؽ والبعد عف حبيبتو عمى عاتؽ الناس
د -لـ يكف بحاجة إلى مساعدت الناس فيو يممؾ الحػب الصادؽ
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