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ممخص البحث :

يرمي البحث الحالي إلى تعرؼ  ( :أثر استعماؿ أنمكذج مكارثي في تحصيؿ

طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة الببلغة ) .
الفرضي الصفرية اآلتية .
ة
الباحث
ة
كلتحقيؽ ىدؼ البحث صاغت
ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل (

 )0,05بيف متكسط درجات

طالبات المجمكعة التجريبية البلئي يدر ٍسىف مادة الببلغة باستعماؿ أنمكذج مكارثي ،
كمتكسط درجات ط البات المجمكعة الضابطة البلئي يي ىدِّر ٍس ىف المادة نفسيا بالطريقة
اؿمتبعة .

بمغت عينة البحث التي اختار تىا الباحثة ( )68طالبةن بكاقع (  )34طالبةن في

الباحث
ة
المجمكعة التجريبية ك (  )34طالبةن في المجمكعة الضابطة  .كقد اختار ت
مدرسة إعدادية الفكز لمبنات بصكرة قصيدة لغرض تطبيؽ تجربة اؿ بحث الحالي كقد

كافأ ت الباحثة بيف مجمكعتي البحث في عدد مف المتغيرات كىي

 ( :مجمكعة

درجات الصؼ الرابع األدبي  ،ك األعمار الزمنية  ،ك التحصيؿ الدراسي لمكالديف ،
كالقدرة المغكية ) .
كبعد إعداد الخطط التدريسية كتطبيقيا عمى مجمكعتي البحث طبقت

الباحثة

الباحث عمى االختبار الذم أعدتو الباحثة ( سعاد مكسى
ة
اختبار تحصيميان إذ اعتمدت
ان

ار
المييبي  ،عاـ  ) 2011الذم يتككف مف (  )30فقرة اختبارية جميعيا كانت اختم ان
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الباحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتية  :االختبار التائي لعينتيف
ة
مف متعدد  ،كاستعمؿت
مستقمتيف  ،ك مربع كام  ،كبعد انتياء مدة التجربة التي استمرت فصبلن دراسيان كامبلن

الباحث االختبارات عمى مجمكعتي البحث كمف ثـ عالجت البيانات اإلحصائية
ة
طبؽت
فتكصؿت إلى :
يكجد فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل (  )0,05بيف متكسط درجات ط البات

المجمكعة التجريبية البلئي يد ًر ٍس ىف مادة الببلغة باستعماؿ أنمكذج مكارثي  ،كمتكسط
درجات ط البات المجمكعة الضابطة البلئي يد ًر ٍس ىف المادة نفسيا بالطريقة اؿ قياسية

كلصالح المجمكعة التجريبية .

الباحث بما يأتي -:
ة
كمف ثـ أكصت
االستفادة مف األنمكذج التدريسي المقترح لتدريس مادة اؿببلغة في المرحمة اؿجامعية.
العناية ببناء نماذج تدريسية خاصة ،تتناسب مع خصائص الطمبة كطبيعة المادة
الدراسية .
كاقترحت الباحثة ما يأتي -:
إعادة تجريب األنمكذج التدريسي في تعميـ مادة اؿ ببلغة عمى طمبة الصؼ األكؿ
في أقساـ المغة العربية بيدؼ تعميـ النتائج .
إجراء دراسة لتعرؼ فاعمية ىذا األنمكذج التدريسي في مكاد دراسية

أخرل في

صفكؼ دراسية أخرل .
كاهلل اسأؿ أف يمبسو ثكب القبكؿ كاف ينفع بو  ،انو أكرـ مسؤكؿ .
مشكمة البحث :
في ما يتعمؽ

الكثير مف الصعكبات كالسيما
عانت الببلغة كما زالت تيعاني
ى
بط ارئؽ تدريسيا  ،إذ بقيت شركحان تيدرس ،كمتكنان تحفظ  ،في كقت نحف بأمس
و
و
ظاىر في سير تعمميا
ضعؼ
الحاجة إلى تحدم ث طرائقيا ،ككنيا عانت مف
كتعميميا  ،عمى الرغـ مف إنيا السبيؿ المفضي إلى فيـ كتاب اهلل تعالى ككبلـ

العرب  ،لذلؾ أكلى القدماء ىذا الفف عنايةن كبيرةن ككضعكا فيو دراسات كثيرةن اتسمت
باألصالة كالمنيج السديد  ،كلكال جنكح الحياة األدبية في القركف المتأخرة إلى التقميد
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لظمت الببلغة نابضة بالحياة ترفد األديب بكؿ بديع ،كلبقيت درسان مف معالـ التطكر

كالتجدد  ،كلكف ما أصاب األدب مف ذبكؿ  ،أكرثيا جمكدان تمثؿ في شركح التمخيص

كما عرؼ مف كتبيا في تمؾ العيكد  ( 0خميؿ ) 3 ، 1968 ،

كقد أثير جدؿ طكيؿ في األربعينيات مف القرف الماضي حكؿ تدريس مادة الببلغة
فأتيميا فريؽ مف األدباء كالكتاب بالعجز كالقصكر

 ،ألنيا أخفقت في الكصكؿ

بالمتعمميف إلى الغاية المقصكدة في دراستيا  ،كدافع فريؽ آخر عف الببلغة كأبكابيا
كلـ يرجع أسباب اإلخفاؽ إلى طبيعة الببلغة نفسيا كانما أرجعو إلى كيفية عرضيا
عمى الطمبة كالى طرائؽ تدريسيا  ،كارجع فريؽ ثالث فشؿ الببلغة في تحقيؽ أىدافيا
إلى أسباب كثيرة تكفؿ الزيات ببيانيا في كتابق ( الدفاع عف الببلغة ) كحصرىا في
الصحافة كالتطفؿ عمى مكائد األدب كالى الطريقة التي كانت تدرس بيا الببلغة
كاألدب كالنصكص  ( .احمد ) 291 ، 1984 ،
ك في بداية السبعينيات قامت أقطار الخميج العربي كالمغرب العربي بإلغاء حصة
الببلغة كدمجيا في حصص النصكص كاألدب مع االكتفاء بكتاب كاحد لمنصكص
كاألدب ،فقاؿ بعض منيـ  :البد لمببلغة أف تدرس في ظؿ النصكص األدبية  ،ألف
الغرض منيا تذكؽ ىذه النصكص كفيميا فيمان دقيقان  ،كتبييف نكاحي الجماؿ فييا ،
كفيـ ما يدؿ عميو النص مف ضركب الميارة الفنية لؤلديب

( .الـ كمني ، 1987 ،

. ) 11
إف ظاىرة الضعؼ في الببلغة بيف الطمبة مف الظكاىر الشائعة  ،إذ قد يككف
السبب في المادة الببلغية نفسيا  ،كأف تككف مكضكعاتيا كثيرة كمعقدة كليا
تفرعات عدة  ،كتفصيبلت كثيرة تحتاج إلى المزيد مف الشرح كالتكضيح كالتحميؿ ،
أك قد يككف في الكتاب الببلغي  ،كثي انر مف اإليجاز كىذا اإليجاز يككف مخبلن ال

يتناسب كطالب الفرع األدبي  ،فأسمكبو غير شائؽ  ،كمكضكعاتو مقتضبة كمكجزة
بشكؿ شديد  ،مع خمكه مف التدريبات التي تنمي ممكة التعبير  ،إذ يحتكم عمى
تدريبات نمطية تقميدية تنمػي ميارات لغكية يسيرة  ،أك قد تككف طريقة التدريس غير
مرضية كالنتيجة تعددت األسباب كالمكت كاحد  ( .العزاكم )108 ، 1999 ،
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ؼاقع تدريس الببلغة ال يسير عمى الكجو المرضي إذ أف الطرائؽ التدريسية غالبا
ك
ما تتسـ بالطابع التقميدم مف حيث إلقاء الدركس عمى الطمبة كىـ سمبيكف منفعمكف ال
ايجابيكف فاعمكف في أحياف كثيرة ،كميمتيـ االستماع ،كميمة المدرس سرد الحقائؽ
كاألحكاـ  ،لذا فيي تعكد الطالب المحاكاة العمياء  ،كاالعتماد عمى غيره  ،كتضعؼ
فيو ركح اإلبداع كاالبتكار كابداء الرأم  ( .السيد ) 202 ، 1988 ،
فما زاؿ الكثير مف التدريسييف يتبعكف طريقة التمقيف ،كاإللقاء  ،كالمناقشة العادية
في أفضؿ األكقات  ،كىذه ال تسيؿ عممية الفيـ لمفنكف الببلغية  ،كال تمس اليدؼ
مف تدريس الببلغة ( .الخالدم ) 81 – 80 ، 1993 ،
كىذا ما أكدتو الكثير مف الدراسات كاألبحاث  ،إذ اتفقت عمى كجكد ضعؼ ظاىر
في تعميـ الببلغة كتعمميا كمنيا (:

دراسة الدليمي (  ،) 2011دراسة السمطاني (

 ، )2011دراسة المييبي (  ) ) 2011كغيرىا  ،كقد اتفقت ىذه الدراسات أيضا عمى
َّ
أف أسباب الضعؼ في مادة الببلغة كالتطبيؽ يرجع إلى استعماؿ الطريقة غير

الصحيحة .
لما كانت الطرائؽ ىي احد أسباب الضعؼ لذا فالمشكمة تكمف في اإلجابة عف
ىذا السؤاؿ ىؿ ىناؾ فرؽ في تحصيؿ طالبات الخامس األدبي عند استعماؿ
أنمكذج مكارثي في مادة الببلغة كالتطبيؽ .
أىمية البحث كالحاجة إليو :
تعد المغة مف أىـ الظكاىر االجتماعية  ،التي أنتجيا التطكر البشرم ،كىي مركب
معقد ،كتمس فركعان مختمفة مف المعرفة  ،كقد أدت المغة دك انر ىامان في تحقيؽ المنزلة
العميا لئلنساف بيف الكائنات األخرل ،كىي عمى خبلؼ األشكاؿ األخرل لمحياة

اإلنسانية ،فقد تطكرت بسرعة في حقب متبلحقة كىي في تطكرىا تزكد األجياؿ
اإلنسانية باألدكات الفعالة لمتقدـ كالتطكر  ( .يكنس) 11 ،1981،
فالمغة تحتؿ مركز الصدارة في اىتماـ المربيف  ،نظ انر إلى ضركرتيا االجتماعية ،

فكحدة المغة تكجد نكعان مف كحدة الشعكر  ،إذ يرتبط األفراد مف خبلليا بسمسمة طكيمة

مف الركابط الفكرية كالعاطفية ( .ىرمز)9، 1987،
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كىي أداة التفكير  ،كالصمة بيف التفكير كالمغة صمة كثيقة  ،فنحف ال نفكر مف
دكف لغة تترجـ أفكارنا إلى ألفاظ كمعاني تعبر عف ىذا التفكير  ،كاننا ال نتكمـ إالٌ

بما نفكر بو مسبقان  ،فكؿ ما يكتب أك يق أر ىك نتاج التفكير  ( .الجنببلطي 1971 ،

) 17،

قي مجتمع مف المجتمعات مقدار عنايتو بمغتو القكمية  ،فإذا
ك إف مف مقاييس ير ٌ
كانت المغة حيةن  ،د ٌؿ ذلؾ عمى أف المجتمع الذم ينطؽ بيا مجتمع ار و
ؽ  ،كاف كانت

جامدةن د ٌؿ ذلؾ عمى تأخره كتخمفو .

( كضاض ) 8 ،1989 ،

كالمغة العربية مف بيف لغات العالـ ليا دكر كبير في حياة الفرد كالمجتمع  ،فيي

أداة الفرد لمتكاصؿ كالتفاىـ مع أبناء مجتمعو  ،كىي كسيمتو لمتعبير عف عكاطفو،
كمشاعره ،كأفكاره  ،كنقؿ تجاربو إلى اآلخريف ،كاالستفادة مف تجارب اآلخريف  ،كما
أنيا بالنسبة لممجتمع مف أقكل الركابط التي تربط بيف أفراده  ،كمما زاد لغتنا العربية
شرفان كرفعة ،كعمك مكانة نزكؿ القرآف بيا  ،فيي الرابطة األساسية التي جمعت بيف

كحد القبائؿ  ،إذ لكال ذلؾ الكبلـ العربي
العرب سابقان بطريؽ القرآف الكريـ  ،الذم ٌ
المبيف الذم نزؿ بو الركح األميف عمى قمب الرسكؿ العربي الكريـ آية لنبكتو ،كتأييدان
ً
يف *
لدعكتو،كدستك انر ألمتو ،لكاف العرب بددا قاؿ تعالى  ( :ىن ىز ىؿ بً ًو ُّر
الرك يح األىم ي
ً
ً
عمىى ىق ٍمبً ى ً
اف ىع ىربً ٍّيي يمبً و
يف * بًمً ىس و
يف ) (اؿشعراء . )194_193 ،
ى
كف م ٍف ا ٍل يمنذ ًر ى
ؾ لتى يك ى

( السيد )160، 1988 ،

كلذلؾ تحظى المغة العربية في ببلدنا باالىتماـ كالرعاية ككنيا مف أىـ مقكمات
المجتمع العربي كأىـ رابطة تربطو بالديف اإلسبلمي ،كقد نصت التشريعات التعميمية
عمى أف إجادة المغة العربية كتابة كنطقان ىدؼ مف أىداؼ التعميـ الثانكم ،كما جاء

في المادة (  )21مف القانكف العاـ لمتربية كالتعميـ التي تنص عمى أف ( مف أىداؼ
التعميـ الثانكم إكساب الطمبة القدرة عمى إجادة المغة العربية كتابة كنطقان كاستعماليا

في تكسيع ثقافتيـ األدبية كالعممية كالتعبير عف أفكارىـ بكضكح ،مع مراعاة مقكمات
البناء المغكم الصحيح )

.

( ك ازرة التربية ( 8 ،1992 ،

كالثعالبي ( 429ىػ ) ربط حب المغة العربية بحب اهلل كطاعة رسكلو الكريـ
أحب رسكلو محمدان
أحب اهلل فقد ٌ
(صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ،إذ قاؿ  ( :مف ٌ
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أحب
أحب العرب  ،كمف ٌ
أحب الرسكؿ العربي ٌ
(صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ،كمف ٌ
أحب العربية عني بيا كثابر
أحب العربية التي نزؿ بيا أفضؿ الكتب ،كمف ٌ
العرب ٌ
ىمتو إلييا ) ( .الثعالبي  : 1954 ،المقدمة)
عمييا كصرؼ ٌ
كلما كاف لكؿ حضارة ثقافة تشتير بيا كعمى سبيؿ المثاؿ اؿ

قدماء المصرييف

اشتيركا بالفف الفرعكني  ،كاليكنانيكف بالفمسفة اإلغريقية  ،فقد اشتير العر ب بالبياف
في فصائمو المتشعبة  ،تمؾ حضارات عريقة تبلشى بعضيا  ،كتماسؾ بعضيا كبقي
البياف العربي راسخان ثابتان متطاكالن  ،كظؿ عطاؤه شامخان فتيان متعاليان فالعرب أمة بياف

 ،كأئمة لساف  ،كلك قسـ التراث اإلنساني بيف األمـ  ،لكاف الفف القكلي تراثيـ ،
كالمكركث الببلغي نصيبيـ  ،كليذا كاف القرآف الكريـ مف جنس ما يحسنكف

 ،ألنو

ىبط بيف ظيرانييـ  ،فكاف ثركة بيانية ال تنفد  ،كمعينان ببلغيان ال ينضب  ،كرسالة

سماكية ال يقربيا الباطؿ  ،ككمٌميـ بمغتيـ فنفذ إلى قمكبيـ محتفبلن بالبياف  ،فيك بياف
ؽ
لمناس  ،ييدييـ كيرشدىـ كيكجييـ نحك اهلل قاؿ تعالى َّ ( :
الر ٍح ىم يف ىعمَّ ىـ ا ٍلقرآف* ىخمى ى
ً
َّ
اف ) (الرحمف( . )3-1:الصغير ) 13-8 ، 1986 ،
اف* ىعم ىموي ا ٍلىبىي ى
ٍاأل ٍن ىس ى
كالببلغة مف أكائؿ العمكـ التي أىتـ بيا العرب المسممكف

 ،لحاجتيـ إلييا في

معرفة إعجاز القرآف الكريـ كسحر بيانو  ،ككجكه جمالو  ،كذلؾ بالبحث في أسمكبو
كطريقة أدائو المعاني المختمفة كبمقارنتو بأساليب العرب الشعرية كالنثرية  ،ثـ اتسع
مجاليا ليشمؿ فنكف األدب  ،كتناكؿ ألكانو المختمفة المعركفة شع انر ككتابةن كخطابةن

 (.عطا ) 26 ، 1987 ،

إف لمقرآف الفضؿ الكبير في الحفاظ عمى الببلغة كاالىتماـ بيا فيي مدينة في
ً
ِّ
كف )( الحجر 2 ،
نشأتيا إلى نزكؿ القرآف الكريـ ( إًَّنا ىن ٍح يف ىن َّزٍلىنا الذ ٍك ىر ىكًاَّنا لىوي لى ىحافظي ى
) كعمماء المسمميف لـ يدخركا جيدا في إثبات إعجاز القرآف عف طريؽ بياف فصاحتو
كببلغتو لككنو نزؿ بمساف عربي كككف العرب عرفكا بالفصاحة كالببلغة كالدليؿ عمى
ذلؾ كركد لفظة الببلغة في قكلو تعالى
ً ( :ع ٍ
ظيي ٍـ ىكيق ٍؿ لىيي ٍـ ًفي أىنفي ًس ًي ٍـ قى ٍكالن
ً
ص يح
ىبمً ن
يغا)(النساء  )63،ككركد لفظة الفصاحة في قكلو تعالى  :ى)أىخي ىى يار ي
كف يى ىك أى ٍف ى
ًمِّني ًل ىس نانا ) (القصص ( . )34 ،الرماني ) 75، 1976 ،
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كمما ال جداؿ فيو صمة الببلغة بفركع المغة كلما كانت غايتنا إتقاف الطمبة
أساسيات لغتيـ  ،لذا كجب عمينا العمؿ عمى خدمتيا كرفع مستكل تدريسيا ضمف
االتجاىات الحديثة التي تؤكد العناية بالتعميـ كأساليبو كتيذيب أصكلو كطرائقو
كتجنب التقيد بالطرائؽ كاألساليب الجامدة غير الحيكية ( .لبيب ) 5 ، 1982 ،
كلكف بدا ىناؾ ضعؼ كاضح في تدريس ىذه المادة كما ذكرنا سمفا كقمنا إف احد
األسباب المؤدية إلى ىذا اؿضعؼ ىي الطريقة التدريسية المستعممة  ،إذ تشير
األبحاث الحديثة إلى إف الببلغة لـ تنؿ ما نالتو فركع المغة العربية األيخرل مف
االىتماـ إذ اتسمت طرائؽ تدريسيا بالقصكر في الكصكؿ بالطمبة إلى الغاية المنشكدة
 ( .شحاتو ) 190 ، 1992 ،
كينبغي عمى المدرس تعرؼ الطريقة الناجحة التي تكجو ميكؿ الطبلب  ،كتثير
اىتماميـ  ،كتدفعيـ إلى العمؿ االيجابي  ،كالمشاركة في الدرس  ،كالتي تشجعيـ
عمى التفكير الحر كالحكـ المستقؿ ( .فايد ) 54 ،1975 ،
فالطريقة التدريسية جزء مف منظكمة متكاممة كىي العممية التعميمية  ،فنجاح
التعميـ يرتبط  -إلى حد كبير  -بنجاح الطريقة

 ،كتستطيع الطريقة الناجحة أف

تعالج كثي ار مف فساد المنيج  ،كضعؼ الطبلب ،كصعكبة الكتاب المدرسي  ،كغير
ذلؾ مف مشكبلت التعميـ ،فالطريقة عممية فنية  ،تحتمؿ اختبلؼ اآلراء  ،كتعدد
كجيات النظر ،فميس عجيبا أف تبدك في أفؽ التربية طرائؽ متعددة ،فالطريقة ليست
قالبا ينبغي أف يصب فيو المدرسكف جميعيـ  ،أك إنيا نظاـ مطرد ينبغي إتباعو في
كؿ مكضكع كمع كؿ طالب  ،بؿ ينبغي أف تككف الطريقة مرنة طيعة  ،تختمؼ
باختبلؼ األحكاؿ  ،بمعنى أنيا تتطكر مع التطكر العممي  ،كقد ذكر بعض المربيف
 ( :إف منيجا فقي ار في محتكاه كجيدا في طريقة تدريسو  ،أفضؿ بكثير مف منيج
غني في محتكاه  ،إال أف طريقة تدريسو غير مكفقة ) .

( إبراىيـ ، 1962 ،

 ) 32ك (الخماسي .)20 ،1987،
كمف خبلؿ ما تقدـ قررت الباحثة أف تختار احد النماذج التعميمية الحديثة
كتستعممو في تدريس مادة الببلغة كىك أنمكذج مكارثي كىك أنمكذج طكرتو بيرنس
مكارثي عاـ (  ) 1987إذ يسير ىذا األنمكذج في أربع مراحؿ متتابعة كمتسمسمة ،
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كترل مكارثي إف ىذا األنمكذج يصمح لتعميـ األفراد مف أصحاب النصفيف األيمف
كاأليسر مستندة عمى نظرية نصفي الدماغ (األيمف كاأليسر) متخصص بنكع معيف
مف المياـ ثـ كضعت ىذه المياـ في قائمة تسمى(الفكرما ت)(  (. )4 matالخميمي
كآخركف  ) 294 ، 1996 ،كقد استند ىذا األنمكذج عمى أنمكذج ( ككلب ) الذم
ينص عمى إف المتعمميف يتعممكف بإحدل طريقتيف ىما التفكير أك المشاعر كعميو
فمقد أكد أنمكذج الفكر ما ت عمى جعؿ المناىج تراعي الطمبة بحسب أنماط تعمميـ
المفضمة  (.مكنزرت ) 64 ، 2000 ،
كيتضمف أنمكذج مكارثي أربع أنماط لمتعمـ كىي :
 – 1تكامؿ الخبرة مع الذات  :يعني إف التعمـ يككف ذا معنى إذا تـ ربط الخبرة
الجديدة مع الخبرة السابقة لممتعمـ .
 – 2تشكيؿ المفاىيـ  :كىنا يتـ تقديـ المعمكمات كالحقائؽ مف اجؿ تكضيح المعمكمة
المكتسبة .
 – 3التجربة العممية  :كيقكـ المتعمـ في ىذا النمط بالتجربة العممية لممعمكمات
كالحقائؽ الجديدة بحيث تصبح جزءا مف بنيتو المعرفية .
 – 4االكتشاؼ الذاتي  :أم يتطكر المتعمـ الحقائؽ الجديدة كذلؾ عف طريؽ تطبيقيا
في مكاقؼ جديدة  ( .قطامي كنايفة ) 367 ، 2000 ،
كيتككف أنمكذج مكارثي مف أربعة مراحؿ كىي :
المرحمة األكلى  :المبلحظة التأممية ( : ) Reflective Observation
كيقكـ الطمبة في ىذه المرحمة باكتشاؼ المعنى المتضمف في الخبرات المحسكسة
كيقكـ المعمـ في ىذه المرحمة بعدد مف الخطكات كىي :
أ – تكضيح قيمة الخبرات التي ستدرس .
ب – التأكد مف إف الدرس ذك أىمية بالنسبة لمطمبة .
ج – تكفير البيئة المبلزمة لممتعمميف الكتشاؼ الحقائؽ .
المرحمة الثانية  :بمكرة المفيكـ ( ) Concepts Formation
كيجرم في ىذه المرحمة تدريس المكضكع بالطريقة االعتيادية كيككف دكر المعمـ ىك
:
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أ – شرح كتكضيح المعمكمات كالحقائؽ .
ب – تنظيـ المعمكمات لمطمبة .
ج – مساعدة الطمبة في تحميؿ المعمكمات كالبيانات .
المرحمة الثالثة  :التجريب النشط ( : ) Active Experimentation
كتمثؿ ىذه المرحمة الجانب التطبيقي لؤلنمكذج حيث يككف دكر المتعممكف ىك القياـ
بتجريب ما تـ تعممو بصكرة عممية كيككف دكر المعمـ في ىذه المرحمة ىك إعطاء
الفرصة لممتعمميف لمقياـ بالنشاطات كالممارسات لمخبرات المتعممة كذلؾ يعمؿ عمى
متابعة أعماؿ المتعمميف كتكجيييـ إذا اقتضى الحاؿ  ( .سميماف ) 5 ، 2009 ،
المرحمة الرابعة  :الخبرات المادية المحسكسة ( ) Concrete Experience
كفي ىذه المرحمة ينتقؿ المتعمـ إلى الخبرات المادية المحسكسة أم يعمؿ عمى
دمج المعمكمات الجديدة التي اكتسبيا مع الخبرات الذاتية السابقة كبذلؾ سكؼ تتكسع
كتتطكر مياراتو كمفاىيمو السابقة بصكرة جديدة كيككف دكر المعمـ في ىذه المرحمة
ىك :
أ – تكجيو المتعمميف بمراجعة المعمكمات التي يتـ تعمميا .
ب – إتاحة المجاؿ لممتعمميف باكتشاؼ المفاىيـ كذلؾ مف خبلؿ العمؿ  ( .الخميمي
كآخركف ) 297 ، 1996 ،
لذا تعد ىذه النماذج مف الركائز الميمة في التعميـ ك لممراحؿ كافة  ،مع زيادة
صعكبة المكاد ك تعمقيا في المادة العممية ك تعدد مكاد المنيج كمما انتقمنا إلى مرحمة
أعمى حتى مرحمة الدراسة اإلعدادية ك في العراؽ خاصة نجد إف الغاية مف الدراسة
اإلعدادية ىي إعداد الطالب لمكاصمة الدراسة في المعاىد العالية مف جية كتجييزىـ
بالثقافة العامة التي تؤىميـ الف يككنكا أعضاء نافعيف في المجتمع مف جية أخرل( .
صيمبيا  ) 223 ،1967 ،كتي ىع يد ىذه المرحمة مف المراحؿ الميمة في أعداد الطالب
كتكجييو  ،إذ يككف عمره بيف سف (  )18 – 15سنة كفييا يحاكؿ أف يتكامؿ نمكه
قي سائر الجكانب اإلنسانية كتظير لدل الطمبة  ،ميكؿ كقابميات كبيرة  ،عمى نحك
كاضح .كيتميز الطالب في ىذه المرحمة بحرصو عمى استقصاء الحقائؽ كالتطمع إلى
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أفاؽ المعرفة كيتضح نمك العقؿ في نياية ىذه المرحمة  ( .الياشمي 42، 1972 ،
)
كيرل( قميقمة ) ( إف الطالب في ىذه المرحمة يقؼ بيف نياية الطفكلة كبداية
الرجكلة فيك يستدبر مرحمة كيستقبؿ مرحمة اخطر منيا ) ( .قميقمة ) 14 ،1974،
كتأسيسان عمى ما سبؽ فأف المرحمة اإلعدادية ىي االنطبلقة األكلى لتككيف

شخصية اإلنساف الذم يدرؾ دكره في المجتمع كمالو مف حقكؽ كما عميو مف

كاجبات كعادةن ما يككف الطالب مشحكنان بالحماس كاألمؿ كيبدم استعداده لمعمؿ
فينبغي تكجييو تكجييان سميمان طالما إف أىدافو بدت أكثر كضكحان كتحديدان .لذا
اختارت الباحثة الصؼ الخامس األدبي مف ىذه المرحمة .

كاستنادان إلى ما تقدـ تتجمى أىمية البحث في -:

*أىمية المغة العربية بكصفيا لغة القرآف الكريـ .
*تحبيب دراسة الببلغة بأ نمكذج حديث انطبلقان مف أىمية الببلغة بكصفيا السبيؿ
إلى فيـ كتاب اهلل ككبلـ العرب .

*إفادة الجيات المختصة في ك ازرة التربية مف نتائج ىذا البحث في تطكير تدريس
الببلغة لطبلب المرحمة اإلعدادية .
مرمى البحث :

يرمي البحث الحالي إلى ( معرفة أثر استعماؿ أنمكذج مكارثي في تحصيؿ

طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة الببلغة العربية ) .
فرضية البحث :

ؿيس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (  ) 0,05بيف متكسط

در َّ
سف مادة الببلغة عمى كفؽ أنمكذج
ا
درجات
طالبت المجمكعة التجريبية البلئي يي ى
در َّ
سف كفؽ الطريقة
مكارثي كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة البلئي يي ى
المتبعة .
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حدود البحث :
يتحدد البحث الحالي بما يأتي :
مديرية الكرخ مف محافظة بغداد .
شعبتيف مف طالبات الصؼ الخامس األدبي  ،مدرسة الفكز .
المكضكعات الببلغية لمفصؿ الدراسي األكؿ كىي ( السجع كالجناس كالطباؽ
كالمقابمة كالتكرية كالتشبيو كأركانو كالتشبيو المفرد كالتشبيو التمثيمي )

مف كتاب

الببلغة العربية  ،طبعة  19في مطابع دار الشؤكف الثقافية العامة .
الفصؿ األكؿ مف العاـ الدراسي (  2011ػ  2012ـ )(  1433ػ 1434ىػ ).
تحديد المصطمحات :
أوال  :األنموذج :
عرفو الخكالدة (  ( :)1993ىك صيغة مف األسس التنظيمية التي تقدـ عمى آراء
تفسيرية لتحقيؽ أىداؼ ميمة تتعمؽ بعممية التعميـ كالتدريس كتكجيو نشاط المعمـ في
غرفة الصؼ )( .الخكالدة كآخركف)3 ،1993 ،
عرفو النشكاتي (  ( :)1998مجمكعة مف المبادئ المكجية التي تزكدنا بفكر
يمكننا مف فيـ طبيعة سيككلكجية التعمـ كتفسير األنماط السمككية المتنكعة

).

( نشكاتي) 317 ،1998 ،
التعريؼ اإلجرائي لمباحثة :
مجمكعة مف الخطكات المتسمسمة كالمنظمة التي تتبع في تدريس ط
المجمكعة التجريبية تتضمف تنظيـ المادة التعميمية كاختبار األساليب كاألنشطة
لتحقيؽ اليدؼ المقصكد .

ثانيا  :مكارثي :
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عرفو الخميمي (  ( : )1996ىك أنمكذج تعميمي يعتمد عمى نصفي الدماغ
كيتضمف أربعة مراحؿ كىي المبلحظة التأممية كبمكرة المفيكـ كالتجريب النشط
كالخبرات المحسكسة )  ( .الخميمي كآخركف ) 297 ،1996،
عرفو قطامي ( ( : )2000ىك أنمكذج تعميمي يقكـ عمى الجمع بيف أنماط التعميـ
كطرائؽ التدريس كيتضمف أربع مراحؿ ىي تكامؿ الخبرة مع الذات كتشكيؿ المفيكـ
كالتجربة العممية كاالكتشاؼ الذاتي) .

( قطامي كالنايفة ) 370 ، 2000 ،

التعريؼ اإلجرائي لمباحثة :
ىك أنمكذج تعميمي يتككف مف مجمكعة مف الخطكات اإلجرائية المترابطة كىي
(المبلحظة التأممية كبمكرة المفيكـ كالتجريب النشط ك الخبرات المادية ) كتـ استعمالو
في تدريس مكضكعات الببلغة اؿ عربية لمصؼ الخامس األدبي لمعاـ الدراسي
( )2012 _ 2011لممجمكعة التجريبية .
ثالثا  :التحصيل :
لغة :

التحصيؿ لغة يعني تمييز ما يحصؿ كاالسـ الحصيمة  ،كقد حصمت الشيء تحصيبل
ص ىؿ ىما ًفي
 ،كحاصؿ الشيء كمحصكلو  :بقيتو  ،كقاؿ الفراء في قكلو تعالى ( :ىك يح ِّ
ُّرد ً
كر) ( العاديات )10 /أمٌ :بيف كتحصؿ الشيء  :تجمع كثبت ( .ابف منظكر ،
الص ي

.)153 ، 1956
اصطبلحان :

عرفو النجار (  : )1960بأنو ( انجاز عمؿ أك إحراز التفكؽ في ميارة ما

مجمكعة مف المعمكمات ) ( .النجار . )15 ، 1960 ،
عرفو اعريفج (  )1999بأنو ( مدل ما تحقؽ مف أىداؼ التعميـ في مكضكع أك
سياؽ سبؽ لمفرد دراستو أك تدرب عميو)  ( .اعريفج كمصمح . ) 67 ، 1999 ،
التعريؼ اإلجرائي ؿؿباحثة :
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ىك ما تحصؿ عميو الطالبات مف درجات في االختبار البعدم المعد ليذه الدراسة
في المادة المقررة مدة التجربة كىي مكضكعات الببلغة العربية لمصؼ الخامس
األدبي .
رابعا  :البالغة :
لغة :
لمكاف إذا
لبلـ كالغيف أص هؿ ك ه
احد كىك الكصكؿ إلى الشيء نقكؿ  :ىبمى ي
ا ي
غت ا ى
لباء كا ي
مت ً
إليو ىكقىد تيسمى ألمشارفة بًمكغان  ( .أبف فارس  ) 301، 1991 ،كالببلغة ًم ٍف
ص ي
ىك ى
ً
مغ
كيقاؿ ىب ى
كمبمغ الشيء يمنتياهي  ،ي
يـ ىبمىغت الغاية إذا انتييت إلييا ى
قىكل ٍ
كبمىغتيا ىغيرم  ،ى
( بالكسر )

بمغ
كرج هؿ و
ص ىار ىبميغان
ككبلـ ن
ألرجؿ ببلغةن إذا ى
ه
بميغ ( بالفتح ) ى
ى
ً ً
ً
كيقاؿ ىبمغت في
مغ الشيء يبمكغان
كب ى
الكبلـ إذا أتى ى
يت بالببلغة فيو  ،ى
ىيبمغ ما ييريد  ،ي
ً
ً
ً
كيتكص يؿ
كص ىؿ كانتيى كتى ى
الببلغي ما ىي ىتبمغي بو ى
بمغ بالشيء ىكص ىؿ إلى يمراده  ،ك ى
ى
كببلغان  ،ى
ً
ً
المطمكب  ( .إبف منظكر  . ) 419، 1956 ،ب ؿ غ أبمغو سبلمى
الشيء
إلى
كبمغو.كبمػغ الرجػؿ ببلغػة فيػك بميػغ كىػذا قػكؿ بميػغ.كتبالػغ فػي كبلمػو :تعاطػى

الببلغػة كليػس مػف أىميا كما ىك ببميغ كلكف يتبالغ ( .الجرجاني  ،د.ت 113/12 ،
).
اصطبلحا :
عرفيا العسكرم (  ( : ) 1952ىي كؿ ما تبمغ بو قمب السامع  ،فتمكنو في
نفسو كتمكنو في نفسؾ في صكرة مقبكلة كمعرض حسف )  ( .العسكرم ، 1952 ،
) 16
كعرفيا عتيؽ (  ( : )1970ىي كضع الكبلـ مف طكؿ كايجاز  ،كتأدية المعنى
أداء  ،كاضحان بعبارة فصيحة  ،ليا في النفس أثر خبلب  ،مع مبل

ءمة كؿ كبلـ

لممقاـ الذم يقاؿ فيو كلممخاطبيف بو )  ( .عتيؽ ) 10، 1970،

كعرفيا خاطر (  : ) 1986ىي ( العمـ الذم يحاكؿ الكشؼ عف القكانيف العامة
التي تتحكـ في االتصاؿ المغكم ليأتي عمى نمط خاص
) 150
274

)  ( .خاطر ، 1986 ،

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

احث :
التعريؼ اإلجرائي لمب ة
ىي المكضكعات الببلغية اؿ مكجكدة في كتاب الببلغة العربية المقرر تدريسو
ؿطالبات عينة البحث الصؼ الخامس األدبي في الجميكرية العراقية.
خامسا  :الصف الخامس األدبي :
ىك الصؼ الثاني مف صفكؼ المرحمة اإلعدادية التي تككف مدة الدراسة فييا
ثبلث سنكات  ،كتمي المرحمة المتكسطة  ،كتسبؽ المرحمة الجامعية .
الدراسات السابقة
نظ ار ألىمية الدراسات السابقة في ككف البحث ناضجا كرصينا فقد سعيت
لمحصكؿ عمى دراسات سابقة تتصؿ بمكضكع البحث  ،كقد كجدت دراسات سابقة
مشابية ليذه الدراسة كلكنيا كانت عمى محكريف كىي :
المحكر األكؿ  :دراسات تناكلت أنمكذج مكارثي .
 – 1دراسة راجي . 2007
 – 2دراسة الدليمي . 2010
المحكر الثاني  :دراسات تناكلت مادة الببلغة كالتطبيؽ .
 -1دراسة الدليمي. 2011
 -2دراسة السمطاني . 2011
 -3دراسة المييبي . 2011
كسنقكـ بعرض ممخص لكؿ دراسة مف الدراسات السابقة كعمى النحك اآلتي :

أوال :دراسة راجي : 2007
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أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد كرمت إلى معرفة (أثر أنمكذج دانياؿ ك مكارثي
في اكتساب المفاىيـ العممية كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ الخامس
االبتدائي ) .
 – 1كانت حدكد البحث كاألتي  :مجمكعة عينة البحث (  ) 78طالبة يمثمف ثبلث
شعب تـ تدريس (  ) 26منيف كفقا ألنمكذج دانياؿ ك (  ) 26منيف كفقا ألنمكذج
مكارثي ك (  ) 26كفقا لمطريقة التقميدية .
 – 2مدة التجربة كانت (  ) 12أسبكعا .
 – 3كقد كاف منيج الباحثة منيجا تجريبيا .
 – 4أما أداة البحث فقد قامت الباحثة بتصميـ اختبار يتسـ بالصدؽ كالثبات كبناء
مقياس .
 – 5أما الكسائؿ اإلحصائية التي استعممتيا الباحثة فيي تحميؿ التبايف ( )owaov
كاختبار شيفيو ككسيمة إحصائية لمعرفة النتائج كتكصمت إلى :
أ  :تفكؽ المجمكعة الثانية التي درست باستعماؿ أنمكذج مكارثي عمى المجمكعة
األكلى التي درس ت باستعماؿ أنمكذج دانياؿ كالمجمكعة الضابطة التي درست
باستعماؿ الطريقة التقميدية .
ب  :تفكؽ المجمكعة التجريبية األكلى التي درست باستعماؿ أنمكذج دانياؿ عمى
المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة التقميدية .
ثانيا  :دراسة الدليمي : 2010

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد  /كمية التربية كرمت إلى معرفة ( أثر استخداـ
أنمكذج مكارثي في تنمية أنماط التفكير المرتبطة بنصفي الدماغ ( األيمف كاأليسر )
لدل طبلب الخامس العممي كتحصيميـ في مادة عمـ األحياء .

 – 1كانت عينة البحث مؤلفة مف (  ) 60طالبا إذ كانت المجمكعة التجريبية تضـ
(  ) 30طالبا ككذلؾ الضابطة .
 – 2كانت مدة التجربة سنة دراسية كاممة .
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 – 3أما منيج البحث فقد كاف منيجا تجريبيا إذ قاـ الباحث ببناء اختبار تحصيمي
كمقياس لمكشؼ عف نمط التفكير السائد .
 – 4أما الكسائؿ اإلحصائية المستخدمة مف قبؿ الباحث فيي كاألتي  :االختبار
التائي ك مربع كام ك معادلة ككدر – ريتشاردسكف لمعرفة النتائج كقد تكصؿ الباحث
إلى :
تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية البلئي درسف كفؽ أنمكذج مكارثي عمى طالبات
المجمكعة الضابطة البلئي درسف باستعماؿ الطريقة التقميدية .
أما المحكر الثاني  :دراسات تناكلت مادة الببلغة :
أوال  :دراسة الدليمي : 2011

أجريت ىذه الدراسة في جامعة بغداد كمية التربية ابف رشد كقد رمت إلى معرفة (
أثر إستراتيجية ما كراء المعرفة في اكتساب المفاىيـ الببلغية كالتذكؽ األدبي

كمعالجة المعمكمات عند طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية ) .
 - 1بمغت عينة البحث ( )82طالبان كطالبةن بكاقع (  )42طالبان كطالبةن في المجمكعة
ألتجريبية ك ( )40طالبان كطالبةن في المجمكعة ألضابطة .

 – 2استمرت ىذه الدراسة عاما دراسيا كامبل .

 – 3كاف منيج الدراسة منيجا تجريبيا إذ قاـ الباحث بصياغة األىداؼ السمككية
كاعداد الخطط التدريسية كما أعد الباحث اختبا انر تحصيميان في اكتساب المفاىيـ

الببلغية تككف مف (  )40فقرة مف نكع االختيار مف متعدد  ،كالمزاكجة  ،كالصكاب
كالغمط  ،أما فيما يخص اختبار التذكؽ األدبي فقد اعتمد الباحث عمى االختبار الذم
أعده الباحث ( ضياء عبد اهلل احمد  ،عاـ

 ) 2001الذم يتككف مف (  )30فقرة

اختباريو جميعيا كانت اختيا انر مف متعدد أما اختبار معالجة المعمكمات فقد اعتمد
الباحث عمى االختبار الذم أعدتو الباحثة ( سناء لطيؼ حسكف  ،عاـ

) 2006

م  ،مثمت ميارات فرعية متعددة كمتنكعة .
يتككف االختبار مف ( )54فقرة اختبار ة
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 - 4استعمؿ الباحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتية  :االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف
كمربع كام ك معامؿ بيرسكف  ،لمعرفة النتائج كبعد انتياء مدة التجربة تكصؿ
الباحث إلى :
تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة الببلغة باستعماؿ إستراتيجية
ما كراء المعرفة  ،عمى طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف المادة نفسيا
بالطريقة التقميدية في اختبار اكتساب المفاىيـ الببلغية.
ثانيا  :دراسة السمطاني : 2011
أجريت ىذه الدراسة في جامعة ديالى كمية التربية األساسية كرمت إلى معرفة (

أثر

منيج القرائف في تحصيؿ طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة الببلغة كاالحتفاظ بيا
).
 – 1كانت حدكد بحثيا مككنة

مف (  )72طالبة  ،تكزعف عمى مجمكعتي البحث

بكاقع ( )36طالبة في المجمكعة التجريبية ك( )36طالبة في المجمكعة الضابطة .
 – 2مدة التجربة كانت فصبل دراسيا كامبل .
 – 3منيج البحث كاف منيجا تجريبيا .
 – 4أما أداة البحث فكانت اختبا ار تحصيميا قامت الباحثة بإعداده .
– 5كالكسائؿ اإلحصائية التي استعممتيا الباحثة

االختبار التائي ( ) T.Test

لعينتيف مستقمتيف مربع كام ( كا  ) 2معامؿ ارتباط بيرسكف ( ، ) Bearson
لمعرفة النتائج كقد تكصمت الباحثة إلى :
 -1ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة (  )0,05بيف متكسط درجات
طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار
التحصيؿ ،كلمصمحة المجمكعة التجريبية .
 - 2ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل داللة(  )0,05بيف متكسط درجات
طالبات المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة في اختبار
االحتفاظ كلمصمحة المجمكعة التجريبية .

278

201
د د مجلددداالد3/

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد
ثالثا  :دراسة المهيبي : 2011

أجريت ىذه الدراسة في جامعة ديالى كمية التربية األساس كرمت إلى معرفة ( أثر
استخداـ خرائط المفاىيـ في اكتساب المفاىيـ الببلغية لدل طالبات المرحمة
اإلعدادية ) .
 – 1كانت حدكد بحثيا طالبات الخامس األدبي في إحدل المدارس اإلعدادية
كالثانكية النيارية في بعقكبة مركز محافظة ديالى لمعاـ الدراسي  2011-2010ـ
 -2الفصؿ الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي  2011-2010ـ .
 – 3كقد كاف منيج الباحثة منيجا تجريبيا .
 – 4أما أداة الباحثة فقد قامت الباحثة بإعداد اختبار لقياس مدل اكتساب المفاىيـ
الببلغية .
 – 5أما الكسائؿ اإلحصائية التي استعممتيا الباحثة فيي االختبار التائي لعينتيف
مستقمتيف كمربع كام ك كمعامؿ قكة التمييز ك معامؿ البدائؿ الخاطئة كمعامؿ ارتباط
بيرسكف كمعامؿ سبيرماف براكف كالنسبة المئكية ،لمعرفة النتائج كقد تكصمت الباحثة
إلى :
كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل (

 ) 0,05بيف المجمكعتيف التجريبية

كالضابطة في اكتساب المفاىيـ الببلغية .
الموازنة بين الدراسات السابقة والبحث الحالي :
نحاكؿ ىنا إجراء مكازنة الدراسات السابقة التي عرضنا خبلصتيا فيما تقدـ حسب
تدرجيا الزمني لغرض استخبلص بعض المؤشرات الضركرية التي يمكف اإلفادة منيا
بقدر ما يتعمؽ بمكضكع البحث كىي :
أكال  :المرمى :
رمت كؿ مف دراسة راجي ( )2007ك الدليمي ( )2010إلى معرفة أثر استخداـ
أنمكذج مكارثي في تدريس مادة العمكـ أك مادة األحياء بينما سعت دراسة (

دراسة

الدليمي ( )2011ك دراسة السمطاني (  ) 2011ك دراسة المييبي (  )2011إلى
معرفة أثر طريقة أك إستراتيجية أك منيج في تدريس الببلغة كالتطبيؽ .
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كافؽ البحث الحالي الدراسات السابقة راجي ( )2007ك الدليمي ( )2010في إنيا
دراسة الدليمي ( )2011ك دراسة

استعممت أنمكذج مكارثي ككافقت الدراسات (

السمطاني (  ) 2011ك دراسة المييبي (  ) )2011في إنيا درست مادة الببلغة
كالتطبيؽ .
ثانياً  :المنهج :

اتفقت الدراسات السابقة في استعماؿ المنيج التجريبي منيجان لدراستيا كقد اعتمد

البحث الحالي المنيج التجريبي أيضا .
ثالثاً  :العينات :

اختمفت الدراسات السابقة في اختيار عيناتيا بحسب أىداؼ البحث ؼ

دراسة

راجي (  ) 2007كانت عينتيا :
مجمكعة عينة البحث (  ) 78طالبة يمثمف ثبلث شعب تـ تدريس (

 ) 26منيف

كفقا ألنمكذج دانياؿ ك (  ) 26منيف كفقا ألنمكذج مكارثي ك (  ) 26كفقا لمطريقة
التقميدية .
كدراسة الدليمي ( )2010كانت عينتيا  :مؤلفة مف (  ) 60طالبا إذ كانت المجمكعة
التجريبية تضـ (  ) 30طالبا ككذلؾ الضابطة .
كدراسة الدليمي (  ) 2011فقد بمغت عينة البحث (  )82طالبان كطالبةن بكاقع ( )42

طالبان كطالبةن في المجمكعة التجريبية ك ( )40طالبان كطالبةن في المجمكعة الضابطة
كدراسة السمطاني (  ) 2011فقد كانت عينتيا مككنة

مف (  )72طالبة  ،تكزعف

عمى مجمكعتي البحث بكاقع (  )36طالبة في المجمكعة التجريبية ك(  )36طالبة في
المجمكعة الضابطة .
فقد كانت العينات مختمفة في العدد كفي المرحمة الدراسية فقد تنكعت المراحؿ بيف
ابتدائية كمتكسطة كاعدادية ككمية.
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أما الدراسة الحالية فقد خالفت الدراسات السابقة إذ كاف مجمكع عينتيا (

) 68

ككانت التجربة عمى الصؼ الخامس األدبي  ،كقد كافؽ البحث كؿ مف دراسة
السمطاني ( )2011ك المييبي (. )2011
رابعاً  :األداة :

قامت الدراسات السابقة كميا عمى بناء كتصميـ اختبار يتسـ بالصدؽ كالثبات فيما

عدا دراسة الدليمي (  ) 2011إذ قاـ بإعداد اختبار تحصيمي في اكتساب المفاىيـ
أما فيما يخص التذكؽ األدبي كمعالجة المعمكمات فقد اعتمد عمى اختبارات معدة
سابقا .
خالؼ البحث الحالي الدراسات السابقة إذ قامت الباحثة باستعماؿ اختبار تحصيمي
جاىز  ،كىك اختبار السمطاني(. )2011
خامساً  :الوسائل اإلحصائية :

استعممت الدراسات السابقة بعض الكسائؿ اإلحصائية كمنيا  :تحميؿ التبايف

األحادم كاختبار شيفيو كاالختبار التائي لعينتيف مختمفتيف كمربع كام كمعادلة ككدر
_ ريتشاردسكف .
كقد استعمؿ البحث الحالي بعض الكسائؿ اإلحصائية  :االختبار التائي ك مربع
كام .
سادساً  :االستنتاجات :

أسفرت الدراسات السابقة عف نتائج متعددة كمنيا :
إف استعماؿ الطريقة التي تناسب المكضكع لو أثر ايجابي في إيصاؿ المادة
لممتمقي كىك الطالب كقد كافقت الدراسة الحالية الدراسات السابقة في نتائجيا .
منهجية البحث واجراءاته
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الباحث كاإلجراءات التي اتبعتىا لمتحقؽ مف
ة
يتناكؿ ىذا الفصؿ المنيج الذم اختارتو
ً
ىدؼ ً
كفرضياتو التي تشتمؿ عمى ما يأتي:
بحثوا
أوال  :منهجية البحث واجراءاته :
 -1اختيار التصميم التجريبي :
اعتمدت الباحثة تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي مبلئما لظركؼ البحث الحالي
فجاء التصميـ عمى ما مكضح في الجدكؿ(.)1
الجدكؿ ( )1التصميـ التجريبي
المجمكعة
التجريبية
الضابطة

المتغير التابع
المتغير
التحصيؿ
أنمكذج
المستقؿ
يقة اؿمتبعة التحصيؿ
الط
مكاررثي

إف المقصكد بالمجمكعة التجريبية في ىذا التصميـ ،المجمكعة التي يتعرض أفرادىا
لممتغير المستقؿ أنمكذج مكارثي خبلؿ مدة التجربة ،أما المجمكعة الضابطة فيي
المجمكعة التي لـ يتعرض أفرادىا لممتغير المستقؿ ،بؿ تدرس بالطريقة اؿمتبعة  ،أما
االختبار البعدم فيقيس المتغير التابع (التحصيؿ) لمعرفة أثر استعماؿ أ
مكارثي ً
فيو.

نمكذج

ِه
ووينته:
-2مجتمم البحث
أ -مجتمم البحث:
يتمثؿ مجتمع البحث الحالي بطالبات الصؼ الخامس األدبي في المدارس الثانكية
م محافظة بغداد  ،ألنيا العاصمة ك تضـ ألكاف طيؼ المجتمع العراقي
كاإلعدادية ؼ
 ،كقد اختارت الباحثة المديرية العامة لتربية بغداد الكرخ الثالثة مف بيف المديريات
العامة الست لتربية بغداد كىي :
مديرية تربية بغداد  /الرصافة األكلى .
مديرية تربية بغداد  /الرصافة الثانية .
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مديرية تربية بغداد  /الرصافة الثالثة
مديرية تربية بغداد  /الكرخ األكلى .
مديرية تربية بغداد  /الكرخ الثانية .
مديرية تربية بغداد  /الكرخ الثالثة .
كبعد أف دخمت الباحثة مكقع مديرية الكرخ الثالثة عمى االنترنيت

* كجدتيػا

تضـ (  ) 52مدرسة ثانكية كاعدادية لمصؼ الخامس األدبي  ،ككاف (  ) 27مدرسة
لمبنيف كىذا خارج نطاؽ البحث ك (  ) 25مدرسة لمبنات .
ب -وينة البحث :
عينة المدارس :

مف أجؿ الحصكؿ عمى عينة ممثمة لمجتمع البحث ،يجب أف تختار العينة بشكؿ
عممي دقيؽ ،بحيث تمثؿ مجتمع الدراسة بصدؽ مع مراعاة سماتيا كخصائصيا
كطريقة اختيارىا ،كتمثيميا لمجتمع الدراسة كحجميا ،كدرجة مصداقيتيا عند تطبيقيا
بدرجة فعمية .
لذا اختارت الباحثة إعدادية الفكز لمبنات بصكرة قصدية كذلؾ ألسباب كثيرة منيا ما
يأتي :
 – 1قربيا مف سكف الباحثة .
 - 2إبداء إدارة المدرسة الرغبة الجادة في التعاكف مع الباحثة في إجراء تجربة بحثيا
عمى طالبات المدرسة.
 - 3طالبات المدرسة مف حي سكني كاحد ذم مستكل متقارب اقتصاديان كثقافيان.
عينة الطالبات :

زارت الباحثة المدرسة فكجدت إنيا تضـ ثبلث شعب لمصؼ الخامس األدبي
لمعاـ الدراسي (  )2012-2011فاختارت الباحثة بصكرة قصدية شعبة (أ) كالتي
سيتعرض طالباتيا إلى المتغير المستقؿ أنمكذج مكارثي عند تدريس مادة الببلغة
كشعبة (ج) لتمثؿ المجمكعة الضابطة التي سيدرس طالباتيا مادة الببلغة مف دكف
التعرض لممتغير المستقؿ كاستبعدت الباحثة شعبة (ب) كذلؾ الختبلؼ عدد
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 )71طالبة بكاقع (  )35طالبة في

شعبة ( أ ) ك(  )36طالبة في شعبة ( ج ) كبعد استبعاد الطالبات الراسبات البالغ
عددىـ (  ) 3طالبات ،أصبح عدد أفراد عينة البحث (

 )68طالبة منيف ( )34

طالبة لتمثؿ المجمكعة التجريبية ك( )34طالبة تمثؿ المجمكعة الضابطة كما مكضح
في الجدكؿ (.)2
جدكؿ (  ) 2عدد طالبات مجمكعتي البحث
المجمكعة

القاعة

عدد الط البات عدد الط البات عدد الط البات

قبؿ االستبعاد
35
أ
التجريبية
36
ج
الضابطة
71
المجمكع
---------------------* مكقع مديرية الكرخ الثالثة

الراسبات
1
2
3

بعد االستبعاد
34
34
68

www. alkarkh3.blogspot.com

إف سبب استبعاد الط البات الراسبات ىك اعتقاد الباحثة

إنيف يمتمكف خبرات

كمعمكمات عف المكضكعات التي تدرس في أثناء التجربة ،كىذه الخبرات تؤثر في
دقة نتائج البحث أك في السبلمة الداخمية لمتجربة ،كىذا ما حدا بالباحثة استبعاده

ف

مف النتائج فقط ،كتستثني إجاباتو ف عند التصحيح ،إذ أبقيت عميو ف داخؿ القاعة
حفاظان عمى النظاـ اؿمدرسي .
عينة المكضكعات -:

إف المكضكعات التي درستيا الباحثة في الفصؿ األكؿ في مادة الببلغة كالتطبيؽ
كىي كما مكضحة في جدكؿ (: )3

جدكؿ( ) 3
المكضكعات التي ستدرس لمطالبات كأرقاـ الصفحات في الكتاب
284

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد
ت
1
2
3
4
5

المكضكعات
السجع
الجناس
الطباؽ كالمقابمة
التكرية
التشبيو كأركانو
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رقـ الصفحة في الكتاب
14
17
22
27
33

 -3تكافؤ مجمووتي البحث :
حرصت الباحثة قبؿ الشركع ببدء التجربة عمى تكافؤ طالبات مجمكعتي البحث
إحصائيا في بعض المتغيرات التي تعتقد أنيا قد تؤثر في سبلمة التجربة  ،كىذه
المتغيرات ىي :
درجات الطالبات في مادة اؿلغة العربية لمعاـ الدراسي  . 2011 _ 2010الممحؽ
( .) 1
العمر الزمني لمطالبات محسكبا باألشير الممحؽ ( . ) 2
التحصيؿ الدراسي لآلباء .
التحصيؿ الدراسي لؤلميات .
درجات اختبار القدرة المغكية الممحؽ ( . ) 3
كقد حصمت الباحثة عمى البيانات عف المتغيرات المذككرة آنفا عدا المتغير
الخامس مف الطالبات أنفسيف كتـ التأكد مف صدؽ المعمكمات مف سجبلت المدرسة
بمساعدة اإلدارة  ،مف خبلؿ تكزيع استمارة عمييف أعدت ليذا الغرض كتـ التأكد مف
صدؽ الطالبات بالرجكع إلى سجبلت المدرسة كفيما يأتي تكضيح لعمميات التكافؤ
اإلحصائي في المتغيرات بيف مجمكعتي البحث :
أ  -درجات المغة العربية في االمتحاف النيائي لمصؼ الرابع أدبي :
أجرت الباحثة تكافؤا لمجمكعتي البحث ( التجريبية  ،ك الضابطة ) في درجات
 ، ) 1معتمدة االستمارة المكجية

مادة المغة العربية لمعاـ السابؽ  ،الممحؽ (

لطالبات المجمكعتيف ك سجؿ الدرجات الذم أعدتو إدارة المدرسة  ،إذ بمغ متكسط
درجات المجمكعة التجريبية في مادة المغة العربية في االمتحاف النيائي لمصؼ الرابع
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األدبي في العاـ الدراسي (  ) 63,647 ( )2011/2010درجة  ،كمتكسط درجات
المجمكعة الضابطة (  ) 64,882درجة  ،كعند استعماؿ االختبا ر التائي لعينتيف
مستقمتيف  ،لتعرؼ دالؿ ة الفرؽ بيف المتكسطيف ،ظير أف الفرؽ ليس بذم داللة
إحصائية عند مستكل داللة (  ، )0,05إذ كانت القيمة التائية المحسكبة ( ) 0,675
 ،كىي أصغر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة (  ) 2,042بدرجة حرية ( ) 32
مما يدؿ عمى تكافؤ مجمكعتي البحث في ىذا المتغير  ،كالجدكؿ ( )4يبيف ذلؾ .
جدول()4
درجات طالبات مجمووتي البحث في مادة المغة العربية لمصف الرابم األدبي
عدد
المجمكعة

طالبات
العينة

المتكسط
الحسابي

التبايف

التجريبية

34

63,647

7,811

الضابطة

34

64,882

6,767

درجة
الحرية
66
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القيمة التائية
المحسك

الجدكلية

بة
0,675

2,042

مستكل
الداللة
0,05
غير دالة
إحصائيا
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ب -العمر الزمني محسوباً بالشهور:

حصمت الباحثة عمى العمر الزمني لكؿ طالبة مف بطاقتيا المدرسية ،بمغ

متكسط أعمار طالبات المجمكعة التجريبية

(  ) 218,264شي انر ،كبمغ متكسط

أعمار طالبات المجمكعة الضابطة (  ) 212,852شي انر ،كعند استعماؿ االختبار

التائي (  )t-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائية بينيما  ،اتضح

 ) 0,05إذ كانت القيمة

إف الفرؽ ليس بذم داللة إحصائية عند مستكل داللة (

التائية المحسكبة (  ) 12,015أصغر مف القيمة التائية الجدكلية (

،) 12,272

كبدرجة حريػة (  ) 2كىذا يدؿ عمى إف مجمكعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في
العمر الزمني .كالجدكؿ ( )5يكضح ذلؾ.
الجدول ( ) 5
نتائج االختبار التائي لمعمر الزمني لطالبات مجمووتي البحث محسوباً بالشهور
عدد
المجمكعة

طالبات
العينة

التجريبية

34

الضابطة

34

المتكسط
الحسابي

التبايف

218,26

144,3

4
212,85

8
150,6

2

1

درجة

القيمة التائية
المحسك الجدكلية

الحرية بة
66
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مستكل
الداللة
0,05

12,01

12,27

غير دالة

5

2

إحصائيا
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ت-التحصيل الدراسي لآلباء :
يتضح مف الجدكؿ (  )6إف مجمكعتي البحث متكافئتاف في تكرار التحصيؿ
 )2في معرفة داللة الفرؽ في تكرار

الدراسي لآلباء ،بعد استعماؿ اختبار (كا

 )0,05كانت قيمة(كا )2المحسكبة (

التحصيؿ الدراسي لؤلب عند مستكل داللة(

 ) 4,538اقؿ مف قيمة (كا )2الجدكلية ( ) 5,990بدرجة حرية ( . ) 2
الجدول ( ) 6

تك اررات مستويات التحصيل الدراسي آلباء طالبات البحث وقيمة (كا )2المحسوبة
والجدولية

كابتدائية

كبكالكريكس
متكسطة
كما فكؽ
يق أر كيكتب

معيد

الضابطة

34

9

8 17

إعدادية أك

التجريبية

34

8

16 10

66

4,538

5,990

()0,05

ة
ف

الحرية

بة

الداللة

المجمكعة

درجة

المحسك

الجدكلية

غير دالة
إحصائيا

ث-التحصيل الدراسي لؤلمهات-:
يظير مف الجدكؿ (  )7إف مجمكعتي البحث متكافئتاف إحصائيا في تكرار
التحصيؿ الدراسي لؤلميات ،بعد استعماؿ اختبار (كا  )2في معرفة داللة الفرؽ عند

مستكل داللة (  ) 0,05كانت قيمة (كا  )2المحسكبة ( )4,632أقؿ مف قيمة (كا )2
الجدكلية البالغة ( ) 5,990بدرجة حرية ( . ) 2
الجدول ( ) 7

تك اررات مستويات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات البحث وقيمة (كا )2المحسوبة
والجدولية
المجمكعة

حجـ

قيمة كا2

مستكل التحصيؿ الدراسي *
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قيمة كا2
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كابتدائية

يق أر كيكتب

فكؽ
متكسطة

كبكالكريكس كما

التجريبية

34

8

16 10

الضابطة

34

9

8 17

إعدادية أك معيد

ة
العيف
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درجة

المحسك

الحرية

بة

66

4,632

مستكل
الجدكلية

5,990

الداللة
()0,05
غير دالة
إحصائيا

ج-درجات اختبار القدرة المغوية :

طبقت الباحثة قبؿ بدء التجربة اختبار القدرة المغكية ( إعداد رمزية الغريب ) عمى

طالبات ـ جمكعتي البحث  ،كبعد استخراج النتائج الممحؽ (  ) 4تبيف إف متكسط
درجات طالبات المجمكعة التجريبيػة بمغ (

 ) 14,823كمتكسط درجات طالبات

المجمكعة الضابطة بمغ (  ) 14,441كباستعماؿ االختبار التائي

(

 ) t-testلعينتيف مستقمتيف كانت القيمة التائية المحسكبة (  ) 0,797كىي اقؿ مف
القيمة التائية الجدكلية (  ) 2,042كىذا يعني إف الفرؽ ليس بذم داللة إحصائية
عند مستكل داللة (  ) 0,05كدرجة حرية (  ) 32أم إف المجمكعتيف متكافئتاف في
ىذا المتغير .كالجدكؿ ( )4يكضح ذلؾ.
------------------------*  -1تـ دمج يق أر كيكتب كابتدائية في قالب كاحد لككف التكرار المتكقع اقؿ مف (
.)5
 -2تـ دمج إعدادية كمعيد كبكالكريكس فما فكؽ ككف التكرار المتكقع اقؿ مف
(.)5
الجدول ( ) 8
نتائج اختبار القدرة المغوية لطالبات مجمووتي البحث
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عدد

المجمكعة

طالبات

التجريبية
الضابطة

العينة
34
34

المتكسط
الحسابي
14,823
14,441

درجة

التبايف

الحرية

3,240
4,132

66
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مستكل

القيمة التائية
المحسك

الجدكؿ

بة
0,797

ية
2,042

الداللة
0,05
غير دالة
إحصائيا

-4ضبط المتغيرات الدخيمة في التجربة-:
كىي المتغيرات التي تؤثر بطريقة ما في سبلمة التجربة ،

كال تخضع لسيطرة

الباحث لذلؾ ينبغي لمباحث تحديد ىذه المتغيرات،كمحاكلة عزليا كتثبيت أثرىا في
المجمكعتيف كىي -:
 -1الحكادث المصاحبة :كانت الظركؼ التجريبية تسير بتشابو تاـ في المجمكعتيف
،كلـ تتعرض الطالبات لحادث يذكر خبلؿ مدة التجربة .
 -2النضج :كيقصد بو التغيرات البيكلكجية كالفسيكلكجية التي تحدث في بنية الكائف
العضكم  ،كىذا التغير يحدث لدل معظـ األفراد مف العمر نفسو  ،كالنضج عممية
منظمة كمستمرة (أبك حطب  )1980،95 ،كلكف ىذا العامؿ ليس لو أثر يذكر في
نتائج التجربة ؛الف مدة التجربة كاحدة لممجمكعتيف زيادة عمى ذلؾ إف النمك
المصاحب في أثناء مدة التجربة ىك نمك طبيعي ألفراد مجمكعتي البحث بشكؿ
متقارب السيما إنوف مف فئة عمرية متقاربة .
-3االندثار التجريبي :لـ تتعرض التجربة مدة إجرائيا إلى ترؾ أك انقطاع

إحدل

الطالبات أك االنتقاؿ مف المدرسة كالييا  ،عمى الرغـ مف حدكث حاالت تغيب
الباحث أنيا أثرت في نتائج التجربة.
ة
عادية جدان كضئيمة ،ال تعتقد

 -4أداة القياس :استعممت الباحثة أداة قياس مكحدة لمجمكعتي البحث كىك
االختبار التحصيمي لمجمكعتي البحث لمتكصؿ إلى نتائج البحث

ك لـ يؤثر ىذا

المتغير في سير التجربة.
 - 5اختيار أفراد العينة :حاكلت الباحثة التغمب عمى ىذا العامؿ مف خبلؿ إجراء
عمميات التكافؤ في درجات المغة العربية لمعاـ السابؽ
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الدراسي لؤلبكيف كاختبار القدرة المغكية  ،فضبل عف انتماء ط البات مجمكعتي البحث
لبيئة اجتماعية  ،كاقتصادية  ،كثقافية  ،متشابية مما يدؿ عمى عدـ كجكد أثر ليذا
المتغير في التجربة.
 -6أثر اإلجراءات التجريبية:
عممت الباحثة لمحد مف أثر ىذا المتغير في أثناء سير التجربة مف خبلؿ :
أ  -تحديد المادة الدراسية  :كانت المادة الدراسية مكحدة بيف مجمكعتي البحث كىي
مكضكعات محددة مف كتاب الببلغة لمصؼ الخامس األدبي المقرر تدريسو
ب  -المدرس  :درست الباحثة نفسيا مجمكعتي البحث لكي ال يككف ليذا العامؿ
تأثير في النتائج.
ج  -تكزيع الحصص  :تـ السيطرة عمى ىذا العامؿ مف خبلؿ التكزيع المتساكم
لمدركس بيف مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة  ،بكاقع حصة كاحدة اسبكعيان لكؿ

مجمكعة ككما مكضح في جدكؿ رقـ ( . ) 9

الجدول (  ) 9توزيم الحصص لمادة البالغة
الكقت
اليكـ
المجمكعة
المادة
المدرسة
8,15
الخميس
التجريبية
إعدادية الفكز الببلغة
9
الخميس
الضابطة
 ،كفي قاعات متجاكرة
د -بناية المدرسة  -:طبقت التجربة في مدرسة كاحدة
كمتشابية مف حيث المساحة ،كعدد الشبابيؾ كاإلنارة كالتيكية كعدد المقاعد كنكعيا
كحجميا.
ىػ -مدة التجربة  -:كانت مدة التجربة متساكية لممجمكعتيف التجريبية كالضابطة ،إذ
بدأت في

( . ) 2011 -1-19 / 2011- 10-10

-5متطمبات البحث -:
أ  -تحديد المادة العممية :يفترض أف تحدد المادة العممية قبؿ الشركع في التجربة
؛الف األىداؼ السمككية كاالختبار التحصيمي يتـ إعدادىما في ضكء المادة العممية
المقرر تدريسيا ،كحدد ت الباحثة المادة العممية التي س تدرسيا لمط البات (عينة
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البحث) في أثناء مدة التجربة  ،كىي المكضكعات المقرر تدريسيا في الفصؿ األكؿ
كالتي تضمنيا كتاب الببلغة المقرر لمصؼ الخامس األدبي اؿجدكؿ ( . ) 3
ب  -طريقة التدريس التقميدية

 :درست المجمكعة الضابطة عمى كفؽ الطريقة

التقميدية (القياسية ) * عرضت الباحثة نمكذجا ليذه الطريقة عمى مجمكعة مف
الخبراء كالمتخصصيف الستطبلع آرائيـ كمبلحظاتيـ كمقترحاتيـ  ،كأجريت
التعديبلت البلزمة بناء عمى مبلحظات الخبراء ،الممحؽ ( . ) 5
----------------------*تعرفت الباحثة عمى الطريقة المتبعة مف خبلؿ مقاببلت أجرتيا مع عينة مف
مدرسي المغة العربية مف مجتمع البحث .
ت  -إعداد خطط كفؽ أنمكذج مكارثي  :أعدت الباحثة خط ط كفؽ أنمكذج مكارثي
لممكضكعات الببلغية بكاقع نمكذج لكؿ مكضكع دراسي  ،كبعدىا عرض ت ىذه
كعدلت الباحثة بعضا
الخطط عمى المحكميف لبياف مدل صبلحيتيا العممية كالفنية ٌ ،
منيا عمى ضكء آراء المحكميف ،الممحؽ ( . ) 6
ث  -أداة البحث  :إف مف متطمبات البحث الحالي ،
طالبات الخامس األدبي

كجكد أداة لقياس تحصيؿ

(عينة البحث ) في مادة الببلغة

اختبارات مقننة كمبلئمة ليذه المادة ،

كقد كجدت الباحثة

كمنيا اختبار دراسة المييبي كاختبار دراسة

السمطاني * .
الباحث بتطبيؽ تجربتو ا عمى طا ؿبات المجمكعتيف
ة
ج  -تطبيؽ التجربة  :باشرت
التجريبية كالضابطة يكـ الخميس

(  ) 2011- 10-10ك بتدريس حصة كاحدة

أسبكعيا لكؿ مجمكعة  ،استمر التدريس طيمة الفصؿ الدراسي األكؿ لعاـ ( – 2011
 )2012إذ انتيت التجربة في يكـ

الخميس (  ) 2011 -1-19كفي ىذا اليكـ

الباحث االختبار التحصيمي
ة
قامت الباحثة بإجراء االختبار التحصيمي  ،إذ طبؽت
لممجمكعتيف كعمى النحك األتي .
الباحث قبؿ البدء بالتدريس الفعمي لط البات مجمكعتي البحث طبيعة كؿ
ة
كضح ت
طريقة ،ككيفية استعماليا ،كالتعامؿ معيا .
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درست الباحثة بنفسو ا طالبات مجمكعتي البحث بمكجب الخطط التدريسية التي
أعدتيا.
بعد االنتياء مف االختبار صحح ت إجابات طالبات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
عمى كفؽ الضكابط اآلتية :
درجة كاحدة لئلجابة الصحيحة .
صفر لئلجابة الخاطئة .
عامؿت الباحثة اإلجابات المترككة أك التي تحمؿ أكثر مف إجابة معاممة اإلجابات
الخاطئة .

-------------------*بعد اطبلع الخبراء عمى االختبار التحصيمي تقرر تطبيقو مباشرة كمف غير تغير
كذلؾ الف االختبار اجرم في عاـ (  )2011-2010كعمى طالبات الصؼ الخامس
األدبي .
سادسا  :الكسائؿ اإلحصائية :
أ-االختبار التائي (  ) T.Testلعينتيف مستقمتيف :
استعممت الباحثة ىذه الكسيمة لمعرفة دالالت الفركؽ اإلحصائية بيف طالبات
مجمكعتي البحث عند التكافؤ اإلحصائي في متغيرات درجات المغة العربية لمعاـ
السابؽ  ،كاختبار فيـ المعاني المغكية ( لرمزية الغريب )  ،كالعمر الزمني محسكبان

بالشيكر  ،كعند حساب الفركؽ اإلحصائية بيف المجمكعتيف في االختبار التحصيمي
.
س– 1
ت = س2
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(ف+ )1 – 1

2
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(ف– 2

)1

(

(ف + 1ف)2 – 2

1
ف1

+

1
ف2

)

إذ أف:
س = 2الكسط الحسابي

س = 1الكسط الحسابي لممجمكعة األكلى
لممجمكعة الثانية

ف = 2عدد أفراد المجمكعة الثانية

ف = 1عدد أفراد المجمكعة األكلى

ع = 22التبايف لممجمكعة الثانية

ع = 21التبايف لممجمكعة األكلى
ب -مربع كام (كا)2
كا = 2مج

2

(ؿ – ؽ)
ؽ

إذ أف:
ؿ = التكرار المبلحظ
ؽ = التكرار المتكقع
( البياتي  183 ، 1977 ،ك)260
بعد أف أنيت الباحثة إجراء تجربة البحث تعرض في ىذا الفصؿ النتائج التي أسفر
عنيا البحث عمى كفؽ ىدفو كفرضيتيو  ،كمف ثـ تفسير ىذه النتائج .
أكال  :عرض النتائج
لما كانت فرضية البحث ىي ( ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل

در َّ
سف مادة
داللة (  )0,05بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلئي يي ى
الببلغة عمى كفؽ أنمكذج مكارثي كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة
در َّ
سف مادة الببلغة بالطريقة التقميدية في اختبار التحصيؿ ) .
البلئي يي ى
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كبعد تطبيؽ الباحثة االختبار البعدم عمى المجمكعتيف التجريبية كالضابطة
كباستعماؿ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كمتساكيتيف كانت القيمة التائية
المحسكبة (  )7,079كالقيمة التائية الجدكلية (  )2,042كعند درجة حرية ( ) 66
كبمتكسطيف حسابيف مقدارىما (

 )16,088 ( ) 23,323عمى التتالي كما في

جدكؿ ( . ) 10
جدول ( ) 10
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري لدرجات طالبات مجمووتي البحث في
اختبار التحصيل البعدي
عدد

المجمكعة

طالبات

التجريبية
الضابطة

العينة
34
34

المتكسط
الحسابي
23,323
16,088

التبايف
14,58
18,87
9

درجة
الحرية
66

0
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ثانيا تفسير النتائج  :بعد تحميؿ النتائج ظير كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية بيف

سف الببلغة عمى كفؽ أنمكذج
متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلئي يد ًر ى
مكارثي كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة البلئي يد ًر َّ
سف الببلغة بالطريقة
التقميدية كلمصمحة المجمكعة التجريبية  ،كىذه النتيجة تتفؽ بيا الدراسة الحالية مع

نتائج الدراسات السابقة التي عرضتيا الباحثة في الفصؿ الثاني  ،كالتي أظيرت
كجكد فرؽ ذك داللة كيعكد السبب في ىذه النتيجة إف أنمكذج مكارثي يشد انتباه
الطالبات لمدرس مف خبلؿ األسئمة التي تستيدؼ العمميات العقمية مف تحميؿ
كاستنتاج كتمخيص كالتي تؤدم في نياية األمر إلى التفكير العممي الصحيح كالى
تدبر معاني الكممات كاستيعابيا كمف التأثر بما فييا مف صكر أدبية كببلغية .
أوال :االستنتاجات :

في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث استنتجت الباحثة ما يأتي :

استعماؿ أنمكذج مكارثي ساعد عمى رفع تحصيؿ الطالبات الدراسي في مادة
اؿببلغة.
إمكانية بناء نماذج تتناسب مع مرحمة دراسية معيف ة دكف الحاجة إلى تطبيؽ نماذج
جاىزة .
إمكانية استعماؿ األنمكذج في مدارسنا الحالية في ضكء اإلمكانيات المتكافرة لدييا.
ثاني :التوصيات :
اً

في ضكء نتائج كاستنتاجات البحث التي تـ التكصؿ

إلييا يمكف أف تكصي

الباحثة بما يأتي:
االستفادة مف األنمكذج التدريسي لتدريس مادة اؿببلغة في مراحؿ أخرل .
العناية ببناء نماذج تدريسية خاصة ،تتناسب مع خصائص الطمبة كطبيعة المادة
الدراسية .
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األنمكذج التدريسي في

اقتراح إلجراء عدد مف الدراسات كالبحكث العممية آالتية:
إعادة تجريب األنمكذج التدريسي في تعميـ مادة اؿببلغة عمى طمبة الصؼ األكؿ في
أقساـ المغة العربية بيدؼ تعميـ النتائج .
إجراء دراسة لتعرؼ فاعمية األنمكذج التدريسي في مكاد دراسية أخرل في صفكؼ
دراسية أخرل .
إجراء دراسة مقارنة بيف األنمكذج التدريسي مع نماذج تدريسية أخرل  ،لمتعرؼ عمى
أفضميتيا لتدريس مادة اؿببلغة كالتطبيؽ كمكاد دراسية أخرل.
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Abstract:
The Present Study aims at learning : ( the effect of using
model (McCarthy) in collection of fifth grade students in the
subject of the literary eloquence ). To achieve the aims of this
research the researcher , formulated the following null
hypothesis.
There is no statistically difference at the level of (0,05)
between the average scores of the experimental group students
who study rhetoric material using model (McCarthy), and the
average score for the control group of students who study the
same
article
in
the
traditional
way
The research sample was chosen by the researcher (68)
students as a total number (34) students in the experimental
group and (34) students in the control group. The researcher has
chosen Al – fawz secnday school for girls as a poem for
applying the experience of the study, the researcher has
rewarded the two sets of research in a number of variables. (The
fourth-grade literary classes, ages, education of parents and
language ability)
After lesson plans And tbaktha The Two Sets Of Research
Applied Researcher have been prepared The researcher acmede
atest, adopted the to test prepared by the researcher (Suaad
Moussa Lahibi, in 2011), which consists of (30) paragraph test
were all a choice of multiple, and the researcher has used the
following statis tical tests altaúa for two independent samples,
Chi square , after the end of the probationary period, which
lasted the whole semester applied researcher tests on two sets of
research and then addressed the very fact of statistical data to:
there is difference statistically significant at the level of
(0,05) between the average scores of the experimental group
students who are studying rhetoric material using model
(McCarthy), and the average score for the control group students
who are studying the same article in the traditional way And In
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The
has

Experimental
recommended

Group.

following:

-

1 - take advantage of the teaching model proposed for teaching
of
rhetoric
at
the
university
level.
2 - Attention should be paid to form models of teaching in
particular, commensurate with the characteristics of students and
the nature of the subject.
The researcher proposed the
1 - following: re-testing the proposed model of teaching in teaching rhetoric to
students in grade one in the Arabic language departments in
order to generalize the results.
2 – Doing research to know the effectiveness of the proposed
model in teaching other subjects in other classes.

Ask God And That The Dress Worn By The Acceptance And
Benefit, It's Official Akram .
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المصادر والمراجم -:
القرآف الكريـ
ُ .إبراىيـ  ،عبد العميـ ،

المكجو الفني لمدرسي المغة العربية

 ،ط  ، 6دار

المعارؼ بمصر. 1962 ،
ِ .ابف فارس  ،أبك الحسيف احمد

معجـ مقاييس المغة المجمد األكؿ كالثاني ،

تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف  ،دار الجيؿ  ،بيركت . 1991 ،
ّ .ابف منظكر  ،جماؿ الديف محمد بف مكرـ  ،لساف العرب  ،دار لساف العرب
 ،بيركت  ،لبناف . 1956 ،
ْ .أبك حطب  ،فؤاد كأماؿ صادؽ  ،عمـ النفس التربكم  ،ط ، 2مكتبة األنجمك
المصرية  ،مصر .1980 ،
ٓ .احمد  ،حميد كآخركف  ،المدخؿ إلى عمـ الببلغة لمصؼ الخامس األدبي ،
ط ، 2مطبعة ك ازرة التربية ،العراؽ. 1984 ،
في القياس كالتقكيـ  ،ط ، 4عماف ،

ٔ .اعريفج سامي كخالد حسيف مصمح ،
دار مجدالكم . 1999

ٕ .البياتي،عبد الجبار تكفيؽ ،كزكريا أثناسيكس ،اإلحصاء الكصفي كاالستداللي
في التربية كعمـ النفس  ،مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ،بغداد . 1977،
ٖ .الثعالبي  ،أبك منصكر إسماعيؿ (  429 -ىػ )  ،فقو المغة كسر العربية ،
تحقيؽ مصطفى السقا كآخركف  ،مطبعة البياتي  ،مصر . 1954 ،
ٗ .الجرجاني  ،عبد القاىر ،أسرار الببلغة  ،عمؽ حكاشيو احمد مصطفى  ،ط1
 ،مطبعة االستقامة  ،القاىرة د.ت .
َُ.

الجمببلطي  ،عمي  ،األصكؿ الحديثة لتدريس المغة العربية كالتربية

الدينية  ،دار النيضة لمطبع كالنشر  ،القاىرة 1971 ،ـ.
ُُ.

الحبلكم  ،ناصر  ،كآخركف ،

الببلغة كالتطبيؽ لمصؼ الخامس

االدبي  ،ط ، 19طبع في مطابع دار الشؤكف . 2010 ،
ُِ.

خاطر  ،محمكد رشدم كآخركف  ،طرؽ تدريس المغة العربية كالتربية

الدينية في ضكء االتجاىات التربكية الحديثة  ،ط.1986 ، 1
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الخالدم  ،سندس عبد القادر
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 ، 1993صعكبات تدريس الببلغة

كدراستيا لدل طمبة الصؼ الخامس األدبي مف كجية نظر المدرسيف كالطمبة
 ،جامعة بغداد  ،كمية التربية  ،ابف رشد( رسالة ماجستير غير منشكرة) .
ُْ.

 ،المدخؿ إلى دراسة الببلغة العربية

خميؿ  ،السيد احمد

 ،دار

النيضة العربية  ،بيركت .1968 ،
ُٓ.

الخميمي  ،خميؿ يكسؼ كآخركف ،

الصفكؼ األربعة األكلى

مناىج العمكـ كالصحة في

 ،ط ،1مطابع ك ازرة التربية كالتعميـ  ،الجميكرية

اليمنية . 1996 ،
ُٔ.

الخماسي  ،عبد عمي حسيف صالح ،

دراسة مقارنة ألثر طريقتي

االستقراء كالقياس في تحصيؿ تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في قكاعد
المغة العربية  ،جامعة بغداد  ،كمية التربية (،رسالة ماجستير غير منشكرة) ،
. 1987
ُٕ.

الخكالدة محمد محمكد ،طرؽ التدريس العامة  ،ط ،1ك ازرة التربية

كالتعميـ ،الجميكرية اليمنية ،مطابع الكتاب المدرسي.1993 ،
ُٖ.

الدليمي ،محمد عبد الكىاب عبد الجبار ،

أثر إستراتيجية ما كراء

المعرفة في اكتساب المفاىيـ الببلغية كالتذكؽ األدبي كمعالجة المعمكمات
عند طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية  ،كمية التربية ( أبف رشد ) ،
جامعة بغداد . 2011 ،
ُٗ.

راجي  ،زينب حمزة  ،أثر استعماؿ أنمكذجي دانياؿ كمكارثي في

اكتساب المفاىيـ العممية كاالتجاه نحك مادة العمكـ لدل طالبات الصؼ
الخامس االبتدائي  ،أطركحة دكتكراه غير منشكرة  ،في كمية التربية ابف رشد
جامعة بغداد . 2007 ،
َِ.

الرماني أبك الحسف عمي بف عيسى  ،النكت في إعجاز القرآف ضمف

ثبلث رسائؿ في إعجاز القرآف

 ،تحقيؽ محمد خمؼ كمحمد زغمكؿ  ،دار

المعارؼ  ،القاىرة  ،مصر . 1976 ،
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السمطاني سعاد مكسى يعػقكب ،
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أثر منيج القرائف في تحصيؿ

طالبات المرحمة اإلعدادية في مادة الببلغة كاالحتفاظ بيا

 ،كمية التربية

األساسية – جامعة ديالى . 2011 ،
ِِ.

سميماف  ،نبيؿ  ،التعميـ باستخداـ جانبي الدماغ  ،د  .ط . 2009 ،

السيد  ،محمكد احمد  ،تعميـ المغة العربية بيف الكاقع كالطمكح  ،ط ،1دار طبلس
لمدراسات كالترجمة كالنشر1988 ،ـ.
ِّ.

شحاتو ،حسف .تعميـ المغة العربية بيف النظرية كالتطبيؽ  .ط 2الدار

المصرية المبنانية.1992 ،
ِْ.

الصغير  ،محمد حسيف عمي  ،أصكؿ البياف العربي رؤية ببلغية

معاصرة  ،دار الشؤكف الثقافية  ،بغداد .1986
ِٓ.

صميبا  ،جماؿ  ،المعجـ الفمسفي  ،دار الكتاب المبناني  ،بيركت ،

لبناف. 1967 ،
ِٔ.

عتيؽ  ،عبد العزيز

 ،عمـ المعاني  .ط ، 2دار النيضة العربية

لمطباعة كالنشر  ،بيركت .1970 ،
ِٕ.

العزاكم  ،فائزة محمد فخرم  ،صعكبات تدريس الببلغة لدل طمبة

أقساـ المغة العربية في كميات التربية في بغداد  ،كمية التربية ،ابف رشد ( ،
رسالة ماجستير غير منشكرة) . 1999 ،
ِٖ.

العسكرم  ،أبك ىبلؿ  ،الصناعتيف  ،تحقيؽ :عمي محمد البجاكم

كمحمد أبك الفضؿ  ،ط ،2مطبعة السعادة ،القاىرة . 1952 ،
ِٗ.

عطا  ،إبراىيـ محمد  ،المرجع في تدريس المغة العربية  ،ط ، 2مركز

الكتاب لمنشر  ،القاىرة مصر . 1987 ،
َّ.

فايد  ،عبد الحميد  ،رائد التربية العامة كأصكؿ التدريس  ،ط ، 3دار

الكتاب المبناني  ،بيركت . 1975 ،
ُّ.

قطامي  ،يكسؼ كأبك جابر  ،ماجد نايفة

الفكر لمطباعة  ،عماف  ،األردف . 2000 ،
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قميقمة  ،عبدة عبد العزيز  ،مقاالت في التربية ك المغة ك الببلغة ك

النقد  ،مكتبة األنجمك المصرية  ،القاىرة .1974 ،
ّّ.

كضاض  ،جمعة رشيد  ،صعكبات في تدريس قكاعد المغة العربية

لطمبة الفرع العممي في المدارس الثانكية كاإلعدادية

 ،جامعة بغداد  ،كمية

التربية  ( ،رسالة ماجستير غير منشكرة ) .1989 ،
ّْ.

لبيب ،رشدم كآخركف  ،المنيج منظكمة لمحتكل التعميـ  ،دار الثقافة

لمطبع كالنشر  ،القاىرة . 1984 ،
ّٓ.

المييبي  ،إيماف حسف عمي غريب  ،أثر استخداـ خرائط المفاىيـ في

اكتساب المفاىيـ الببلغية لدل طالبات المرحمة اإلعدادية

 ،كىي رسالة

قدمت إلى مجمس كمية التربية األساسية في جامعة ديالى كىي جزء مف
متطمبات نيؿ درجة الماجستير في التربية ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) ،
. 2011
ّٔ.

المكمني  ،حسف محبكب  ،أساليب تدريس الببلغة كالنقد بيف القديـ

كالجديد  ،مجمة رسالة المعمـ  ،المجمد الثامف كالعشركف  ،العدد الرابع ،
عماف.1987 ،
ّٕ.

مكنزرت  ،الفرد  ،اختبر معدؿ الذكاء  ،كضاعؼ القدرة الذىنية ،

ترجمة أميف دركيش  ،دار شعاع حمب . 2000 ،
ّٖ.

اؿنجار  ،فريد جبرائيؿ

 ،قامكس التربية كعمـ النفس

 ،الجامعة

األمرمكية  ،بيركت  ،لبناف . 1960 ،
ّٗ.

نشكاتي ،عبد المجيد  ،عمـ النفس التربكم  ،ط ،1دار الفرقاف لمنشر

كالتكزيع ،عماف.1998 ،
َْ.

الياشمي  ،عابد تكفيؽ  ،المكجو العممي لمدرسي المغة العربية

،

مطبعة الرشاد  ،بغداد  ،العراؽ . 1972 ،
ُْ.

ىرمز ،صباح حنا

 ،الثركة المغكية لؤلطفاؿ العرب كرعايتيا

منشكرات ذات السبلسؿ ،الككيت . 1987 ،
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ك ازرة التربية  ،جميكرية العراؽ  ،األىداؼ التربكية في القطر العراقي

 ،ط  ، 2مديرية مطبعة ك ازرة التربية . 1992 ،
ّْ.

يكنس ،فتحي عمي  ،كآخركف  ،أساسيات تعميـ المغة العربية كالتربية

الدينية ،دار الثقافة لمطباعة كالنشر ،القاىرة.1981 ،
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الممحؽ ( ) 1

درجات طالبات مجمكعتي البحث في مادة المغة العربية لمصؼ الرابع األدبي لمعاـ الدراسي
() 2011- 2010

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

التجريبية
67

18

التجريبية
60

1

2

64

19

65

2

75

3

50

20

73

3

70

20

4

75

21

50

4

56

21

69

5

70

22

75

5

71

22

53

6

57

23

68

6

65

23

73

7

60

24

58

7

63

24

59

8

71

25

61

8

60

25

75

9

63

26

53

9

66

26

63

10

75

27

57

10

65

27

60

11

60

28

62

11

72

28

64

12

68

29

54

12

73

29

69

13

58

30

64

13

63

30

55

14

74

31

69

14

59

31

65

15

76

32

55

15

68

32

75

16

55

33

65

16

59

33

70

17

57

34

75

17

58

34

56

1

الضابطة
65

18

الضابطة
61

19

77
54

المجمكع = 1064

المجمكع = 1098

الكسط الحسابي = 63,647

الكسط الحسابي = 64,882

االنحراؼ المعيارم = 7,811

االنحراؼ المعيارم = 6,767

التبايف = 61,023

التبايف = 45,803
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الممحؽ ( ) 2

أعمار طالبات مجمكعتي البحث محسكبة بالشيكر
ت

المجمكعة

ت

1

التجريبية
205

18

التجريبية
231

1

2

226

19

194

2

203

3

199

20

224

3

229

20

4

227

21

234

4

215

21

227

5

235

22

214

5

192

22

235

6

216

23

197

6

205

23

229

7

217

24

196

7

213

24

201

8

238

25

215

8

215

25

210

9

226

26

213

9

191

26

192

10

223

27

230

10

216

27

224

11

214

28

233

11

210

28

216

12

204

29

222

12

202

29

229

13

219

30

230

13

192

30

208

14

230

31

228

14

215

31

238

15

211

32

208

15

208

32

215

16

225

33

209

16

229

33

210

17

214

34

214

17

213

34

209

المجمكع = 7421

الكسط الحسابي= 218,624
االنحراؼ المعيارم= 12,015

التبايف = 144,382

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

الضابطة
216

الضابطة
205

18
19

206
219

المجمكع = 7237

الكسط الحسابي = 212,852

االنحراؼ المعيارم = 12,272
التبايف = 150,614
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الممحؽ ( ) 3

درجات طالبات مجمكعتي البحث في اختبار المفاىيـ المغكية ؿ( رمزية الغريب )
ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

التجريبية
15

18

التجريبية
14

1

2

15

19

11

2

15

3

17

20

15

3

14

20

4

16

21

14

4

16

21

15

5

14

22

14

5

14

22

13

6

15

23

12

6

15

23

14

7

15

24

14

7

17

24

13

8

17

25

13

8

12

25

12

9

11

26

15

9

14

26

17

10

17

27

16

10

16

27

11

11

14

28

17

11

12

28

15

12

11

29

15

12

15

29

13

13

18

30

16

13

16

30

18

14

17

31

17

14

18

31

15

15

14

32

14

15

15

32

17

16

16

33

15

16

11

33

16

17

14

34

16

17

17

34

14

1

المجمكع = 248

الكسط الحسابي = 14,823
االنحراؼ المعيارم = 1,800

التبايف = 3,240

الضابطة
14

18

الضابطة
11

19

15
11

المجمكع = 240

الكسط الحسابي = 14,441

االنحراؼ المعيارم = 2,032
التبايف = 4,132
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ممحؽ ( ) 4

أسماء السادة الخبراء مرتبة بحسب المقب العممي كالحركؼ اليجائية
ت

االسـ

المقب العممي

التخصص

مكاف العمؿ

1

د .أسماء كاظـ فندم

أستاذ

طرائؽ تدريس المغة

ديالى  /التربية

د .مثنى عمكاف الجشعمي

أستاذ

د  .فاضؿ عبكد التميمي

أستاذ

األدب  /الببلغة

د .أكفى مزيد عبد العزيز

أستاذ مساعد

األدب  /الببلغة

د .عبد الحسف عبد األمير

أستاذ مساعد

2
3
4
5
6
7
8
9
10

د  .محمد عبد الكىاب
الدليمي

العربية
طرائؽ تدريس المغة
العربية

مدرس

العربية
طرائؽ تدريس المغة

العمكـ اإلنسانية
ديالى  /التربية

العربية
طرائؽ تدريس المغة

سيؼ سعد محمكد عزيز

مدرس مساعد

السيد عمر ىشاـ بيمكؿ

/

المغة العربية

/

المغة العربية
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العمكـ اإلنسانية
المستنصرية /

طرائؽ تدريس المغة

د .ىيفاء حميد حسف

جكدة

العمكـ اإلنسانية
ديالى  /التربية

التربية
ديالى  /التربية

مدرس

السيدة ذكرل عبد الزىرة

األساسية
ديالى  /التربية

العربية
طرائؽ تدريس المغة
العربية

الرازم
ديالى  /التربية

العمكـ اإلنسانية
معيد معمميف /
ديالى
ديالى  /رئاسة
الجامعة
مدرسة الفكز
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ممحؽ ( ) 5

خطة تدريس مادة الجناس بالطريقة القياسية التقميدية :
الصؼ كالشعبة  :الخامس ج
المكضكع  :الجناس
المادة  :الببلغة كالتطبيؽ

اليكـ كالتاريخ :
الحصة :
األىداؼ العامة :
 -1تمكيف المتعمـ مف استعماؿ المغة في نقؿ

أفكاره إلى غيره بطريقة تسيؿ عميو

اإلدراؾ كالتمثيؿ .
 -2تنمية قدرة المتعمـ عمى فيـ األفكار التي اشتممت عمييا اآلثار األدبية كتذكؽ ما
فييا مف جماؿ .
 -3زيادة استمتاعيـ بألكاف األدب المختمفة مف خبلؿ النصكص
الصكر األدبية فييا كنقدىا .
األىداؼ السمككية  :جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
تعرؼ الجناس بكصفو لكنان مف ألكاف البديع .
تازف بيف الجناس التاـ كالجناس غير التاـ .
ك

تصكغ تعريفان لمفيكـ الجناس بأسمكبو الخاص .

تميز الجناس مف غيره مف المحسنات البديعية .
تحدد الخصائص المميزة لمجناس .
تعطي أمثمة جديدة عف الجناس .
تستعمؿ الجناس في تعبيره ا الشفيي كالكتابي استعماالن صحيحان .
تبيف كجية نظره ا النقدية إزاء القيمة الجمالية لمجناس .
تضع مخططان تبيف فيو مفيكـ الجناس .
الكسائؿ التعميمية :

كتاب الببلغة كالتطبيؽ .
السبكرة كحسف استعماليا .
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القمـ الممكف كاالعتيادم .
خطكات الدرس :
أكال  :التمييد :
الباحثة  :تحية طيبة ٌ :بينا في الدرس السابؽ لكنان مف ألكاف البديع ىك ؟
الطالبة  :السجع  ،كىك تكافؽ الفكاصؿ في الحرؼ األخير منيا .
الباحثة  :كما الفاصمة ؟
الطالبة  :ىي المفظة األخيرة مف الفقرة .
الباحثة  :مف يأتي بمثاؿ عمى ذلؾ ؟
ؽ* ىخمى ى ً
اف ًم ٍف ىعمى و
ؾ
ؽ*ا ٍق ى ٍأر ىكىرُّرب ى
اسًـ ىرِّب ى
ؾ الًَّذم ىخمى ى
ؽ ٍاأل ٍن ىس ى
الطالبة  :قاؿ تعالى ( :ا ٍق ى ٍأر بً ٍ
َّ ً
َّ
ًَّ
ً
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ) .
ٍاألى ٍك ىريـ* الذم ىعم ىـ بًا ٍل ىقمىـ * ىعم ىـ ٍاأل ٍن ىس ى
ىنا حرؼ القاؼ في خمؽ كعمؽ كحرؼ الميـ في األكرـ  ،بالقمـ  ،يعمـ .

الباحثة  :درسنا ليذا اليكـ لكف آخر مف ألكاف البديع ىك الجناس .
ثانيان  :عرض القاعدة كتفصيميا

أ  -كتابة القاعدة عمى السبكرة .
الجناس  :تماثؿ األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كىك نكعاف :

* الجناس التاـ تماثؿ األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كيشترط باأللفاظ أف
تككف متشابية في عدد الحركؼ  ،نكعيا  ،ترتيبيا  ،شكميا  ،كحركتيا .
* الجناس غير التاـ تماثميا في ثبلثة مف األركاف األربعة .
األمثمة -:
الطائفة ( أ )  :أمثمة الجناس التاـ :

ً
ؾ ىك يانكا
اع وة ىك ىذًل ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ ا ٍل يم ٍج ًريم ى
 - 1قاؿ تعالى ( ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ)55/
يي ٍؤفى يك ى

 - 2قاؿ الشاعر :في رثاء ابنو ( يحيى )
كسميتو يحيى ليحيا فمـ يكف

إلى رد أمر اهلل فيو سبيؿ

 - 3قاؿ أبك العبلء :
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فبل برحت لعيف الدىر إنسانا

الطائفة ( ب )  :أمثمة الجناس غير التاـ :

َّاؽ بًالسَّا ً
اؽ )(القيامة-29 /
ؽ * إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي
ت الس ي
 – 1قاؿ تعالى  ( :ىكا ٍلتىفَّ ٍ
. )30
ؾ ًم ٍف ىسىبوإ بًىنىبوإ ىي ًق و
يف )(النمؿ. )22/
 – 2قاؿ تعالى  ( :ىك ًج ٍئتي ى
 – 3قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ آمف ركعتنا  ،كاستر
عكرتنا ) .
 – 4قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ كما حسنت ىخمقي  ،فحسف
يخمقي ) .
ب -تحميؿ القاعدة كذلؾ بالتمثيؿ ليا لغرض تكضيحيا كادراكيا مف قبؿ الطالبات.
َّاعةي يي ٍق ًس يـ
كـ الس ى
الباحثة  :المثاؿ األكؿ مف الطائفة ( أ ) قاؿ تعالى  ( :ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ. )55/
اع وة ىك ىذلً ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
ؾ ىك يانكا يي ٍؤفى يك ى
ا ٍل يم ٍج ًريم ى

الكبلـ عمى لساف المجرميف الذيف جا ؤكا يكـ القيامة بذنكبيـ حيث يسألكف عف مدة

مككثيـ في الحياة كالممات كلشدة ىكؿ يكـ الحساب يقسمكف

بأنيـ ما لبثكا غير

ساعة .
مف النص السابؽ نبلحظ اختبلؼ المفظة ( الساعة ) التي كردت مرتيف في النص
ففي األكلى تدؿ عمى يكـ القيامة أما في األخرل ؟
الطالبة  :تدؿ عمى الزمف أم (  ) 60دقيقة .
الباحثة  :إذف فقد تماثمت األلفاظ في النطؽ كاختمفت في المعنى كىذا ما نسميو ؟
الطالبة  :الجناس كيسمى تاما ألنو تشابو في أربعة أركاف ىي :
طالبة أخرل  :عدد الحركؼ  ،كنكعيا  ،كترتيبيا  ،كشكميا أك رسميا .
الباحثة  :بعد أف تعرفنا عمى الجناس التاـ سكؼ نتف اكؿ نكعان آخر مف الجناس كىك

؟

الطالبة  :الجناس غير التاـ .
الباحثة  :انظرف إلى األمثمة في الطائفة ( ب ) ماذا تستنتجكف .
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َّاؽ بًالسَّا ً
اؽ
ؽ * إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي
ت الس ي
الطالبة  :قكلو تعالى  ( :ىكا ٍلتىفَّ ٍ
)(القيامة )30-29/ىنا ساؽ كمساؽ نبلحظ زيادة الميـ في المفظة الثانية .
الباحثة أحسنت كالمثاؿ الثاني ؟

ؾ ًم ٍف ىسىبوإ بًىنىبوإ ىي ًق و
يف )(النمؿ)22/
الطالبة  :في قكلو تعالى  ( :ىك ًج ٍئتي ى
ىنا سبأ كنبأ اختمفتا في الحرؼ األكؿ السيف كالنكف كبيذا خالفت الشركط لتككف
تامة .
الباحثة أحسنت كالمثاؿ الثالث ؟
الطالبة  :قكؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ آمف ركعتنا  ،كاستر
عكرتنا ) .
تغير ترتيب األحرؼ في ركعتنا كعكرتنا .
الباحثة  :أحسنت كما الذم تغير في المثاؿ الرابع ؟
الطالبة  :قكؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ كما حسنت ىخمقي ،
فحسف يخمقي ) .

كخمقي ) ىنا تغيرت الحركات حيث الخاء في الكممة األكلى مفتكحة كفي
( ىخمقي ي
الكممة الثانية مضمكمة .
ثالثان  :التقكيـ :

كتابة بعض األمثمة ؿتكازف الطالبات بيف نكعي الجناس كاعطاء أمثمة أخرل مف
أدبياتيـ .
رابعا  :الكاجب البيتي :
تطمب الباحثة مف الطالبات حؿ التمرينات الخاصة بالجناس .
ممحؽ ( ) 6
خطة أنمكذجية لتدريس الجناس كفؽ أنمكذج مكارثي :
الصؼ كالشعبة  :الخامس أ
المكضكع  :الجناس
المادة  :الببلغة كالتطبيؽ

اليكـ كالتاريخ :
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الحصة :
األىداؼ العامة :
 -1تمكيف المتعمـ مف استعماؿ المغة في نقؿ

أفكاره إلى غيره بطريقة تسيؿ عميو

اإلدراؾ كالتمثيؿ .
 -2تنمية قدرة المتعمـ عمى فيـ األفكار التي اشتممت عمييا اآلثار األدبية كتذكؽ ما
فييا مف جماؿ .
 - 3زيادة استمتاعيـ بألكاف األدب المختمفة مف خبلؿ النصكص
الصكر األدبية فييا كنقدىا .
األىداؼ السمككية  :جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
تعرؼ الجناس بكصفو لكنان مف ألكاف البديع .
تازف بيف الجناس التاـ كالجناس غير التاـ .
ك

تصكغ تعريفان لمفيكـ الجناس بأسمكبو الخاص .

تميز الجناس مف غيره مف المحسنات البديعية .
تحدد الخصائص المميزة لمجناس .
تعطي أمثمة جديدة عف الجناس .
تستعمؿ الجناس في تعبيره ا الشفيي كالكتابي استعماالن صحيحان .
تبيف كجية نظره ا النقدية إزاء القيمة الجمالية لمجناس .
تضع مخططان تبيف فيو مفيكـ الجناس .
الكسائؿ التعميمية :

كتاب الببلغة كالتطبيؽ .
السبكرة كحسف استعماليا .
القمـ الممكف كاالعتيادم .
بطاقات ممكنة تكتب عمييا األمثمة .
خطكات الدرس :
المرحمة األكلى  :المبلحظة التأممية :
الباحثة  :تحية طيبة
313

األدبية كتقدير

العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد

201
د د مجلددداالد3/

أكال  - :ربط الخبرة الحالية مع الخبرة القديمة  -عزيزتي الطالبة قد تعرفنا في الدرس
السابؽ عمى لكف مف ألكاف البديع ىك ؟
الطالبة  :السجع  :كىك تكافؽ الفكاصؿ في الحرؼ األخير منيا .
الباحثة  :كما الفاصمة ؟
الطالبة  :ىي المفظة األخيرة مف الفقرة .
الباحثة  :مف يأتي بمثاؿ عمى ذلؾ ؟
ؽ* ىخمى ى ً
اف ًم ٍف ىعمى و
ؾ
ؽ*ا ٍق ى ٍأر ىكىرُّرب ى
اسًـ ىرِّب ى
ؾ الًَّذم ىخمى ى
ؽ ٍاأل ٍن ىس ى
الطالبة  :قاؿ تعالى  ( :ا ٍق ى ٍأر بً ٍ
َّ ً
َّ
ًَّ
ً
اف ىما لى ٍـ ىي ٍعمى ٍـ ).
ٍاألى ٍك ىريـ* الذم ىعم ىـ بًا ٍل ىقمىـ * ىعم ىـ ٍاأل ٍن ىس ى
ىنا حرؼ القاؼ في خمؽ كعمؽ كحرؼ الميـ في األكرـ ،بالقمـ  ،يعمـ.

الباحثة  :درسنا ليذا اليكـ لكف آخر مف ألكاف البديع ىك الجناس .
ثانيا  :انظرم عزيزتي الطالبة األمثمة المكجكدة في الكتاب :
األمثمة -:
الطائفة ( أ )  :أمثمة الجناس التاـ :

ً
ؾ ىك يانكا
اع وة ىك ىذًل ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ ا ٍل يم ٍج ًريم ى
 - 1قاؿ تعالى ( ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ)55/
يي ٍؤفى يك ى

 - 2قاؿ الشاعر :في رثاء ابنو ( يحيى )
كسميتو يحيى ليحيا فمـ يكف

إلى رد أمر اهلل فيو سبيؿ

 - 3قاؿ أبك العبلء :
لـ نمؽ غيرؾ إنسانا يبلذ بو

فبل برحت لعيف الدىر إنسانا

الطائفة ( ب )  :أمثمة الجناس غير التاـ :

َّاؽ بًالسَّا ً
اؽ )(القيامة-29 /
ؽ * إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي
ت الس ي
 – 1قاؿ تعالى  ( :ىكا ٍلتىفَّ ٍ
. )30
ؾ ًم ٍف ىسىبوإ بًىنىبوإ ىي ًق و
يف )(النمؿ. )22/
 – 2قاؿ تعالى  ( :ىك ًج ٍئتي ى
 – 3قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ آمف ركعتنا  ،كاستر
عكرتنا ) .
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 – 4قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ كما حسنت ىخمقي  ،فحسف
يخمقي ) .
عزيزتي الطالبة  :تأممي األمثمة المكجكدة أمامؾ .

ثالثا  :أكجو انتباه الطالبات لمبلحظة النماذج كاألمثمة كاطمب منيف ذكر ما يبلحظف
بخصكص ىذه األمثمة مف اختبلؼ .
المرحمة الثانية  :بمكرة المفيكـ :
أساعد الطالبات في تحديد الخبرة الجديدة بنحك دقيؽ عف طريؽ تكجيو عدد مف
األسئمة التي تتعمؽ بالجناس بحيث تضـ متغيرات المكقؼ أك القضية .
الباحثة  :ما الجناس برأيكف ؟
الطالبة  :الجناس تماثؿ في األلفاظ .
طالبة أخرل  :التماثؿ يشمؿ النطؽ في األلفاظ .
طالبة أخرل  :الجناس اختبلؼ في المعنى .
الباحثة  :جيد إذف يمكف تحديد الخبرة الجديدة مف الدرس بالسؤاؿ اآلتي :
* ىؿ يشترط في األلفاظ التي تتماثؿ في المفظ تختمؼ في المعنى أف تككف متشابية
في عدد الحركؼ  ،كنكعيا  ،كترتيبيا  ،كشكميا  ،كحركتيا  .حتى نستطيع أف نطمؽ
عمييا اسـ الجناس ؟
دكر الباحثة في المرحمة الثانية :
يمكف أف يتحدد دكر الباحثة باآلتي :
 -1اختيار المكضكع
 -2قراءة المكضكع كتيسيره أماـ ألطمبة كالتأكد مف استيعابو .
 -3تحديد مجاؿ المكضكع مف الطمبة بمساعدتو .
 -4تحديد المفاتيح األساسية في الـ كضكع .
دكر الطالبات :
كيقكـ الطالبات في ىذه المرحمة بممارسة األداءات التالية
 -1قراءة المكضكع قراءة مفيكمة.
 -2تحميؿ المكضكع إلى عناصره
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 -3تحديد الفرؽ بيف الجناس التاـ كغير التاـ .
 -4تعرؼ الحكمة مف كراء ىذا التمييز .
المرحمة الثالثة  :التجريب النشط :
الباحثة  :مف تعطينا مثاؿ لمجناس التاـ ؟

ً
ؾ
اع وة ىك ىذلً ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ ا ٍل يم ٍج ًريم ى
الطالبة  :قاؿ تعالى  (:ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ. )55/
ىك يانكا يي ٍؤفى يك ى
الباحثة  :الكبلـ عمى لساف المجرميف الذيف جاءكا يكـ القيامة بذنكبيـ حيث يسألكف

عف مدة مككثيـ في الحياة كالممات كلشدة ىكؿ يكـ الحساب يقسمكف بأنيـ ما لبثكا
غير ساعة  ،مف النص السابؽ نبلحظ اختبلؼ المفظة ( الساعة ) التي كردت مرتيف
في النص ففي األكلى تدؿ عمى يكـ القيامة أما في األخرل ؟
الطالبة  :تدؿ عمى الزمف أم (  ) 60دقيقة .
الباحثة  :إذف فقد تماثمت األلفاظ في النطؽ كاختمفت في المعنى كىذا ما نسميو ؟
الطالبة  :الجناس كيسمى تاما ألنو تشابو في أربعة أركاف ىي :
طالبة أخرل  :عدد الحركؼ  ،كنكعيا  ،كترتيبيا  ،كشكميا أك رسميا .
الباحثة  :مف تعطينا مثاؿ آخر ؟
الطالبة  :قاؿ الشاعر في رثاء ابنو ( يحيى )
كسميتو يحيى ليحيا فمـ يكف

إلى رد أمر اهلل فيو سبيؿ

الباحثة  :مف تعطينا مثاؿ آخر ؟
الطالبة  :قاؿ أبك العبلء  :لـ نمؽ غيرؾ إنسانا يبلذ بو

فبل برحت لعيف

الدىر إنسانا
الباحثة  :بعد أف تعرفنا عمى الجناس التاـ سكؼ نتناكؿ نكعان آخر مف الجناس كىك

؟

الطالبة  :الجناس غير التاـ .
الباحثة  :مف يعطينا مثاالن لمجناس غير التاـ .
ؾ ًم ٍف ىسىبوإ بًىنىبوإ ىي ًق و
يف )(النمؿ. )22/
الطالبة  :قاؿ تعالى  ( :ىك ًج ٍئتي ى
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الباحثة  :ىنا سبأ كنبأ اختمفتا في الحرؼ األكؿ السيف كالنكف كبيذا خالفت الشركط
لتككف تامة  ،مف تعطينا مثاؿ آخر ؟
الطالبة  :قكؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ آمف ركعتنا  ،كاستر
عكرتنا ) .
الباحثة  :ىنا تغير ترتيب األحرؼ في ركعتنا كعكرتنا كىك مثاؿ عف الجناس غير
التاـ  ،مف تعطينا مثاؿ آخر ؟
الطالبة  :قكؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ)  ( :الميـ كما حسنت ىخمقي ،
فحسف يخمقي ) .

كخمقي ) تغيرت الحركات حيث الخاء في الكممة األكلى
الباحثة  :في ( ىخمقي ي
مفتكحة كفي الكممة الثانية مضمكمة .
المرحمة الرابعة  :الخبرات المادية المحسكسة :

ىنا اسمح لمطالبات باكتشاؼ المعاني كالمفاىيـ بالعمؿ عف طريؽ استخداـ
البطاقات الممكنة أك استخداـ السبكرة في كتابة النتائج التي تكصمت إلييا الطالبات.
التقكيـ  :أعطي أمثمة لكؿ نكع مف أنكاع الجناس كاطمب مف الطالبات تحديد ىذا
النكع :
أ

ب

كقاؿ آخر :

كسمـ)  ( :الميـ أعط منفقا خمفا  ،كأعط

ً
ؽ*
اسًـ ىرِّب ى
ؾ الًَّذم ىخمى ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ قاؿ تعالى  ( :ا ٍق ى ٍأر بً ٍ
قاؿ تعالى  ( :ىكىي ٍكىـ تىقي ي
ىخمى ى ً
اف ًم ٍف ىعمى و
ؽ ) (.العمؽ ) 2-1:
ؾ
اع وة ىك ىذلً ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
ؽ ٍاأل ٍن ىس ى
ا ٍل يم ٍج ًريم ى
قاؿ الرسكؿ الكريـ (صمى اهلل عميو كالو
كف )
ىك يانكا يي ٍؤفى يك ى
لك ازرنا طيؼ ذات الخاؿ أحيانا

ممسكا تمفا) .

كنحف في حفر األجداث قاؿ الشاعر:
أحيانا

مف بحر جكدؾ اغترؼ
كبفضؿ عممؾ اعترؼ
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الباحثة  :ما الجناس المكجكد في اآلية الكريمة مف مجمكعة األمثمة ( أ ) ؟
الطالبة  :الجناس كيسمى تاما ألنو تشابو في أربعة أركاف كىي عدد الحركؼ ،
كنكعيا  ،كترتيبيا  ،كشكميا أك رسميا .
الباحثة  :أحسنت كفي المثاؿ الثاني ؟
الطالبة  :جناس تاـ أيضا ألنو تشابو في أربعة أركاف أيضا .
الباحثة  :أحسنت ك ما الجناس المكجكد في اآلية الكريمة مف مجمكعة األمثمة

(

ب)؟
الطالبة  :جناس غير تاـ كذلؾ ألف

خمؽ كعمؽ اختمفتا في الحرؼ األكؿ الخاء

كالعيف كبيذا خالفت الشركط لتككف تامة .
الباحثة  :أحسنت ك ما الجناس المكجكد في الحديث النبكم الشريؼ ؟
الطالبة  : :جناس غير تاـ كذلؾ ألف خمفا كتمفا اختمفتا في الحرؼ األكؿ اؿخاء ك
التاء كبيذا خالفت الشركط لتككف تامة .
الباحثة  :أحسنت ك ما الجناس المكجكد في قكؿ الشاعر؟
الطالبة  :جناس غير تاـ كذلؾ الف اغترؼ كاعترؼ اختمفتا في الحرؼ الثاني الغيف
كالعيف كبيذا خالفت الشركط لتككف تامة .
رابعا  :الكاجب البيتي :
تطمب الباحثة مف الطالبات حؿ التمرينات الخاصة بالجناس .
ممحؽ ( ) 7
خطة تدريس مادة الطباؽ كالمقابمة بالطريقة القياسية التقميدية :
المكضكع  :الطباؽ

الصؼ كالشعبة  :الخامس ج

المادة  :الببلغة كالتطبيؽ

اليكـ كالتاريخ :
الحصة :
األىداؼ العامة :
 -1تمكيف المتعمـ مف استعماؿ المغة في نقؿ

أفكاره إلى غيره بطريقة تسيؿ عميو

اإلدراؾ كالتمثيؿ .
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 -2تنمية قدرة المتعمـ عمى فيـ األفكار التي اشتممت عمييا اآلثار األدبية كتذكؽ ما
فييا مف جماؿ .
 -3زيادة استمتاعيـ بألكاف األدب المختمفة مف خبلؿ النصكص

األدبية كتقدير

الصكر األدبية فييا كنقدىا .
األىداؼ السمككية  :جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
تعرؼ اؿطباؽ بكصفو لكنان مف ألكاف البديع .
تازف بيف طباؽ اإليجاب كطباؽ السمب .
ك

تصكغ تعريفان لمفيكـ اؿطباؽ بأسمكبو الخاص .

تميز اؿطباؽ مف غيره مف المحسنات البديعية .
تحدد الخصائص المميزة لؿطباؽ .
تعطي أمثمة جديدة عف اؿطباؽ .
تستعمؿ اؿطباؽ في تعبيره ا الشفيي كالكتابي استعماالن صحيحان .
تبيف كجية نظره ا النقدية إزاء القيمة الجمالية لؿطباؽ .
تضع مخططان تبيف فيو مفيكـ اؿطباؽ .
الكسائؿ التعميمية :

كتاب الببلغة كالتطبيؽ .
السبكرة كحسف استعماليا .
القمـ الممكف كاالعتيادم .
خطكات الدرس :
أكال  :التمييد :
الباحثة  :تحية طيبة ٌ :بينا في الدرس السابؽ لكنان مف ألكاف البديع ىك ؟
الطالبة  :اؿجناس  ،كىك تماثؿ األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كىك نكعاف .
الباحثة  :كما النكعاف ؟
الطالبة  :الجناس التاـ تماثؿ

األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كيشترط

باأللفاظ أف تككف متشابية في عدد الحركؼ  ،نكعيا  ،ترتيبيا  ،شكميا  ،كحركتيا .
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الباحثة  :كالثاني ؟

الطالبة  :الجناس غير التاـ تماثميا في ثبلثة مف األركاف األربعة .
الباحثة  :مف تأتي بمثاؿ عمى الجناس التاـ ؟
ً
ؾ
اع وة ىك ىذلً ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ ا ٍل يم ٍج ًريم ى
الطالبة  :قاؿ تعالى ( ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ. )55/
ىك يانكا يي ٍؤفى يك ى
الباحثة  :مف تأتي بمثاؿ عف الجناس غير التاـ ؟
الطالبة  :قاؿ تعالى ( :
)(القيامة. )30-29/

َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ
ت الس ي
ىكا ٍلتىفَّ ٍ

اؽ
* إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي

الباحثة  :أحسنتف جميعا درسنا ليذا اليكـ لكف أخرل مف ألكاف البديع ىك اؿطباؽ .
ثانيان  :عرض القاعدة كتفصيميا

أ  -كتابة القاعدة عمى السبكرة .

 -1الطباؽ  :الجمع بيف المعنى كضده كىك نكعاف :
* طباؽ اإليجاب  :الجمع بيف معنييف متضاديف مكجبيف .
* طباؽ السمب  :الجمع بيف مكجب المعنى كسالبو أم إثباتو كنفيو أك األمر بو
كالنيي عنو .
 -2المقابمة  :الجمع بيف فقرتيف أك جممتيف في كؿ منيما معنى ما يناقضو في
األخرل .
األمثمة -:
أكال  :طباؽ اإليجاب :

ً
ً
ً
 - 1قاؿ تعالى ( لىو ما ًفي الس ً
ً
يـ )
ى
ي ى
َّم ىاكات ىك ىما في األ ٍىرض ىك يى ىك ا ٍل ىعم ُّري ا ٍل ىعظ ي
(الشكرل. )4/
 – 2قاؿ الرسكؿ (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) ( خير الماؿ عيف ساىرة لعيف نائمة )
 - 3قاؿ أبك صخر اليذلي :
أما كالذم أبكى كاضحؾ كالذم

أمات كاحيا كالذم أمره أمر

لقدتركتني احسدالكحش إف أرل

أليفيف منيا ال يركعيما الذعر

ثانيا  :طباؽ السمب :
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ًَّ
ًَّ
كف إًَّن ىما ىيتى ىذ َّك ير أ ٍيكليكا
يف الى ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
 – 1قاؿ تعالى  (:يق ٍؿ ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى
األىٍلىب ً
اب)(الزمر. )9/
 – 2قاؿ تعالى ( :
(اإلسراء. )23/

فىبلى تىيق ٍؿ لىيي ىما أ ٍّي
يؼ ىكالى تىٍنيى ٍريى ىما ىكيق ٍؿ لىيي ىما قى ٍكالن

يما)
ىك ًر ن

 – 3قاؿ الشاعر :
إذا كنت ال تدرم فتمؾ مصيبة

كاف كنت تدرم فالمصيبة أعظـ

ثالثا  :المقابمة :

الن ً
كف ًم ٍف َّ
كف ًم ٍف المَّ ًو )(النساء. )108/
اس ىكالى ىي ٍستى ٍخفي ى
 - 1قاؿ تعالى (ىي ٍستى ٍخفي ى
 – 2قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) لؤلنصار  ( :إنكـ لتكثركف عند الفزع
 ،كتقمكف عند الطمع )
 - 3قاؿ الشاعر :
ما أحسف الديف كالدنيا إذا اجتمعا

كأقبح الكفر كاإلفبلس بالرجؿ

ب -تحميؿ القاعدة كذلؾ بالتمثيؿ ليا لغرض تكضيحيا كادراكيا مف قبؿ الطالبات.
الباحثة :لدينا صكرة آخر مف صكر البديع كىي ؟
طالبة :الطباؽ كالمقابمة
الباحثة  :أحسنت ك ما الطباؽ كما المقابمة ؟
طالبة :الطباؽ ىك الجمع بيف المعنى كضده كىك نكعاف األكؿ  :طباؽ اإليجاب :
أم الجمع بيف معنييف متضاديف مكجبيف ك الثاني  :طباؽ السمب :الجمع بيف مكجب
المعنى كسالبو أم إثباتو كنفيو .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ ؿطباؽ اإليجاب ؟
ً
ً
ً
طالبة  :قاؿ تعالى ( لىو ما ًفي الس ً
ً
يـ )
ى
ي ى
َّم ىاكات ىك ىما في األ ٍىرض ىك يى ىك ا ٍل ىعم ُّري ا ٍل ىعظ ي
ىنا السماكات كاألرض .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ )  ( :خير الماؿ عيف ساىرة لعيف
نائمة )
ىنا ساىرة كنائمة .
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الباحثة  :مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ أبك صخر اليذلي :
أما كالذم أبكى كاضحؾ كالذم

أمات ك أحيا كالذم أمره أمر

لقدتركتني احسدالكحش إف أرل

أليفيف منيا ال يركعيما الذعر

ىنا أبكى كاضحؾ ك أمات ك أحيا
الباحثة  :أحسنت ىذه األمثمة التي ذكرت أكضحت معنى الطباؽ كىك جمع المعنى
كضده كاآلف مف تعطي مثاؿ لطباؽ السمب .
ًَّ
ًَّ
كف)
يف ال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
طالبة  :قاؿ تعالى  ( :قي ٍؿ ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى
ىنا يعممكف كال يعممكف .
الباحثة أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .

طالبة  :قاؿ تعالى  ( :فىبلى تىقي ٍؿ لىيي ىما أ ٍّي
يما)
يؼ ىكالى تىٍنيى ٍريى ىما ىكقي ٍؿ لىيي ىما قى ٍكالن ىك ًر ن
ىنا ال تقؿ كقؿ .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ الشاعر :
إذا كنت ال تدرم فتمؾ مصيبة

كاف كنت تدرم فالمصيبة أعظـ

ىنا ال تدرم كتدرم .
الباحثة  :أحسنت كما المقابمة ؟
طالبة  :الجمع بيف فقرتيف أك جممتيف في كؿ منيما معنى في إحداىما ما يناقضو
في األخرل
الباحثة  :مف تعطي مثاؿ ؿذلؾ ؟
الن ً
كف ًم ٍف َّ
كف ًم ٍف المَّ ًو )
اس ىكالى ىي ٍستى ٍخفي ى
طالبة  :قاؿ تعالى ( :ىي ٍستى ٍخفي ى
ىنا يستخفكف مف الناس كتقابميا ال يستخفكف مف اهلل .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ( :إنكـ لتكثركف عند الفزع ،
كتقمكف عند الطمع ).
ىنا تكثركف كالفزع ك تقمكف كالطمع .
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الباحثة  :أحسنت مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ الشاعر :
ما أحسف الديف كالدنيا إذا اجتمعا

كأقبح الكفر كاإلفبلس بالرجؿ

الباحثة  :أحسنتف جميعا .
-3التقكيـ :
كتابة بعض األمثمة لتكازف الطالبات بيف نكعي الطباؽ كالمقابمة كاعطاء بعض
األمثمة مف أدبياتيـ .
-4الكاجب البيتي :
تطمب الباحثة مف الطالبات حؿ التمرينات الخاصة بمكضكع الطباؽ كالمقابمة .

ممحؽ ( ) 8
خطة أنمكذجية لتدريس الطباؽ كالمقابمة كفؽ أنمكذج مكارثي :
المكضكع  :الطباؽ

الصؼ كالشعبة  :الخامس أ

المادة  :الببلغة كالتطبيؽ

اليكـ كالتاريخ :
الحصة :
األىداؼ العامة :
 -1تمكيف المتعمـ مف استعماؿ المغة في نقؿ

أفكاره إلى غيره بطريقة تسيؿ عميو

اإلدراؾ كالتمثيؿ .
 -2تنمية قدرة المتعمـ عمى فيـ األفكار التي اشتممت عمييا اآلثار األدبية كتذكؽ ما
فييا مف جماؿ .
 -3زيادة استمتاعيـ بألكاف األدب المختمفة مف خبلؿ النصكص
الصكر األدبية فييا كنقدىا .
األىداؼ السمككية  :جعؿ الطالبة قادرة عمى أف :
تعرؼ اؿطباؽ بكصفو لكنان مف ألكاف البديع .
تازف بيف طباؽ اإليجاب كطباؽ السمب .
ك
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تصكغ تعريفان لمفيكـ اؿطباؽ بأسمكبو الخاص .

تميز اؿطباؽ مف غيره مف المحسنات البديعية .
تحدد الخصائص المميزة لؿطباؽ .
تعطي أمثمة جديدة عف اؿطباؽ .
تستعمؿ اؿطباؽ في تعبيره ا الشفيي كالكتابي استعماالن صحيحان .
تبيف كجية نظره ا النقدية إزاء القيمة الجمالية لؿطباؽ .
تضع مخططان تبيف فيو مفيكـ اؿطباؽ .
الكسائؿ التعميمية :

كتاب الببلغة كالتطبيؽ .
السبكرة كحسف استعماليا .
القمـ الممكف كاالعتيادم .
خطكات الدرس :
أكال  :التمييد :
المرحمة األكلى  :المبلحظة التأممية :
الباحثة  :تحية طيبة
أكال  - :ربط الخبرة الحالية مع الخبرة القديمة  -عزيزتي الطالبة قد تعرفنا في الدرس
السابؽ عمى لكف مف ألكاف البديع ىك ؟
الطالبة  :اؿجناس  ،كىك تماثؿ األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كىك نكعاف
الباحثة  :كما النكعاف ؟
الطالبة  :الجناس التاـ تماثؿ

األلفاظ في النطؽ كاختبلفيا في المعنى كيشترط

باأللفاظ أف تككف متشابية في عدد الحركؼ  ،نكعيا  ،ترتيبيا  ،شكميا  ،كحركتيا
الباحثة  :كالثاني ؟
الطالبة  :الجناس غير التاـ تماثميا في ثبلثة مف األركاف األربعة .
الباحثة  :مف تأتي بمثاؿ عمى الجناس التاـ ؟
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ً
ؾ
اع وة ىك ىذلً ى
كف ىما لىبًثيكا ىغ ٍي ىر ىس ى
كـ الس ى
َّاعةي يي ٍقس يـ ا ٍل يم ٍج ًريم ى
الطالبة  :قاؿ تعالى ( ىكىي ٍكىـ تىقي ي
كف ) (الركـ. )55/
ىك يانكا يي ٍؤفى يك ى
الباحثة  :مف تأتي بمثاؿ عف الجناس غير التاـ ؟
الطالبة  :قاؿ تعالى ( :
)(القيامة. )30-29/

َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ
ت الس ي
ىكا ٍلتىفَّ ٍ

اؽ
* إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي

الباحثة  :أحسنتف جميعا درسنا ليذا اليكـ لكف أخرل مف ألكاف البديع ىك اؿطباؽ .
ثانيا  :انظرم عزيزتي الطالبة األمثمة المكجكدة في الكتاب :
األمثمة -:
أكال  :طباؽ اإليجاب :

ً
ً
ً
 - 1قاؿ تعالى ( لىو ما ًفي الس ً
ً
يـ )
ى
ي ى
َّم ىاكات ىك ىما في األ ٍىرض ىك يى ىك ا ٍل ىعم ُّري ا ٍل ىعظ ي
(الشكرل. )4/
 - 2قاؿ أبك صخر اليذلي :
أما كالذم أبكى كاضحؾ كالذم

أمات ك أحيا كالذم أمره أمر

لقدتركتني احسدالكحش إف أرل

أليفيف منيا ال يركعيما الذعر

ثانيا  :طباؽ السمب :

ًَّ
ًَّ
كف إًَّن ىما ىيتى ىذ َّك ير أ ٍيكليكا
يف الى ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
 – 1قاؿ تعالى  (:قي ٍؿ ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى
األىٍلىب ً
اب)(الزمر. )9/
 – 2قاؿ الشاعر :

إذا كنت ال تدرم فتمؾ مصيبة

كاف كنت تدرم فالمصيبة أعظـ

ثالثا  :المقابمة :

الن ً
كف ًم ٍف َّ
كف ًم ٍف المَّ ًو )(النساء. )108/
اس ىكالى ىي ٍستى ٍخفي ى
 - 1قاؿ تعالى (ىي ٍستى ٍخفي ى
 – 2قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كالو كسمـ) لؤلنصار  ( :إنكـ لتكثركف عند الفزع
 ،كتقمكف عند الطمع )
عزيزتي الطالبة  :تأممي األمثمة المكجكدة أمامؾ .
ثالثا  :أكجو انتباه الطالبات لمبلحظة النماذج كاألمثمة كاطمب منيف ذكر ما يبلحظف
بخصكص ىذه األمثمة مف اختبلؼ .
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المرحمة الثانية  :بمكرة المفيكـ :
أساعد الطالبات في تحديد الخبرة الجديدة بنحك دقيؽ عف طريؽ تكجيو عدد مف
األسئمة التي تتعمؽ بالطباؽ كالمقابمة بحيث تضـ متغيرات المكقؼ أك القضية .
الباحثة  :ما الطباؽ برأيكف ؟
الطالبة  :الطباؽ  :الجمع بيف المعنى كضده كىك نكعاف .
طالبة أخرل  :طباؽ اإليجاب  :الجمع بيف معنييف متضاديف مكجبيف .
طالبة أخرل :طباؽ السمب :الجمع بيف مكجب المعنى كسالبو أم إثباتو كنفيو أك
األمر بو كالنيي عنو .
الباحثة  :أحسنتف كما المقابمة ؟
طالبة  :الجمع بيف فقرتيف أك جممتيف في كؿ منيما معنى في إحداىما ما يناقضو
في األخرل .
الباحثة  :جيد إذف يمكف تحديد الخبرة الجديدة مف الدرس إف ىناؾ صكرة جديدة مف
صكر البديع يجب الكقكؼ عندىا كتأمميا ؟
دكر الباحثة في المرحمة الثانية  :يمكف أف يتحدد دكر الباحثة باآلتي :
 -1اختيارىا لمكضكع الطباؽ كالمقابمة .
 -2قراءة المكضكع كتيسيره أماـ ألطمبة كالتأكد مف استيعابو .
 -3تحديد مجاؿ المكضكع مف الطالبات بمساعدتيف .
 -4تحديد المفاتيح األساسية في الـ كضكع .
دكر الطالبات  :كتقكـ الطالبات في ىذه المرحمة بممارسة األداءات التالية :
 -1قراءة المكضكع قراءة مفيكمة.
 -2تحميؿ المكضكع إلى عناصره
 -3تحديد الفرؽ بيف طباؽ اإليجاب كطباؽ السمب كالمقابمة .
 -4تعرؼ الحكمة مف كراء ىذا التمييز .
المرحمة الثالثة  :التجريب النشط :
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ ؿطباؽ اإليجاب ؟
ً
ً
ً
طالبة  :قاؿ تعالى ( لىو ما ًفي الس ً
ً
يـ ) .
ى
ي ى
َّم ىاكات ىك ىما في األ ٍىرض ىك يى ىك ا ٍل ىعم ُّري ا ٍل ىعظ ي
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ىنا السماكات كاألرض .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ أبك صخر اليذلي :
أما كالذم أبكى كاضحؾ كالذم

أمات ك أحيا كالذم أمره أمر

لقدتركتني احسدالكحش إف أرل

أليفيف منيا ال يركعيما الذعر

ىنا أبكى كاضحؾ ك أمات ك أحيا .
الباحثة  :أحسنت ىذه األمثمة التي ذكرت أكضحت معنى الطباؽ كىك جمع المعنى
كضده كاآلف مف تعطي مثاؿ لطباؽ السمب .
ًَّ
ًَّ
كف) .
يف ال ىي ٍعمى يم ى
كف ىكالذ ى
يف ىي ٍعمى يم ى
طالبة  :قاؿ تعالى  ( :يق ٍؿ ىى ٍؿ ىي ٍستىًكم الذ ى
ىنا يعممكف كال يعممكف .
الباحثة أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ الشاعر :
إذا كنت ال تدرم فتمؾ مصيبة

كاف كنت تدرم فالمصيبة أعظـ

ىنا ال تدرم كتدرم .
الباحثة  :أحسنت كما المقابمة ؟
طالبة  :الجمع بيف فقرتيف أك جممتيف في كؿ منيما معنى في إحداىما ما يناقضو
في األخرل
الباحثة  :مف تعطي مثاالن ؿذلؾ ؟
الن ً
كف ًم ٍف َّ
كف ًم ٍف المَّ ًو ) .
اس ىكالى ىي ٍستى ٍخفي ى
طالبة  :قاؿ تعالى ( :ىي ٍستى ٍخفي ى
ىنا يستخفكف مف الناس كتقابميا ال يستخفكف مف اهلل .
الباحثة  :أحسنت مف تعطي مثاؿ آخر .
طالبة  :قاؿ رسكؿ اهلل (صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ) ( :إنكـ لتكثركف عند الفزع ،
كتقمكف عند الطمع ).
ىنا تكثركف كالفزع ك تقمكف كالطمع .
الباحثة  :أحسنتف جميعا .
المرحمة الرابعة  :الخبرات المادية المحسكسة :
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ىنا اسمح لمطالبات باكتشاؼ المعاني كالمفاىيـ بالعمؿ عف طريؽ استخداـ
البطاقات الممكنة أك استخداـ السبكرة في كتابة النتائج التي تكصمت إلييا الطالبات .
التقكيـ  :أعطي أمثمة لكؿ نكع مف أنكاع الطباؽ كالمقابمة كاطمب مف الطالبات
تحديد ىذا النكع :
أ

ج

ب

قاؿ تعالى  ( :فميضحككا

تخشكا
قاؿ تعالى  ( :ىك األ ٍىك يؿ قاؿ تعالى  ( :فبل
ي
َّ
قميبل كليبككا كثي ار) .
الناس كاخشكف) .
اىر
اآلخر  ،كالظ ي
ك ي
كالب ً
قاؿ تعالى  ( :فىبلى تىيق ٍؿ لىيي ىما قاؿ الشاعر :
اط يف ).
ى
قاؿ رسكؿ اهلل (صمى أ ٍّي
يؼ ىكالى تىٍنيى ٍريى ىما ىكقي ٍؿ لىيي ىما ما أحسف الديف كالدنيا إذا
يما) .
اهلل عميو كآلو كسمـ )  ( :قى ٍكالن ىك ًر ن
خير الماؿ عيف ساىرة

اجتمعا

كأقبح الكفر

كاإلفبلس بالرجؿ

لعيف نائمة ) .
الباحثة  :ما نكع الطباؽ المكجكد في اآلية الكريمة مف مجمكعة األمثمة ( أ ) ؟
الطالبة  :ىنا طباؽ اإليجاب بيف األكؿ كاآلخر كبيف الظاىر كالباطف .
الباحثة  :أحسنت كفي المثاؿ الثاني ؟
الطالبة  :طباؽ إيجاب أيضا بيف ساىرة كنائمة .
الباحثة  :أحسنت ك ما الطباؽ المكجكد في اآلية الكريمة مف مجمكعة األمثمة ( ب )
؟
الطالبة  :طباؽ السمب بيت ال تخشكا ك اخشكف .
الباحثة  :أحسنت ك ما الطباؽ المكجكد في اآلية الكريمة الثانية ؟
الطالبة  :طباؽ السمب أيضا كذلؾ بيف ال تقؿ كقؿ .
الباحثة  :أحسنت ك ما المقابمة المكجكدة في اآلية الكريمة مف المجمكعة ( ج ) ؟
الطالبة  :المقابمة بيف ليضحككا كليبككا .
الباحثة  :أحسنت ك ما المقابمة المكجكدة في قكؿ الشاعر؟
الطالبة  :المقابمة بيف الديف كالكفر .
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رابعا  :الكاجب البيتي :

تطمب الباحثة مف الطالبات حؿ التمرينات الخاصة بالطباؽ كالمقابمة .
ممحؽ ( ) 8
االختبار التحصيمي بصيغتو النيائية
تعميمات االختبار
اسم ًؾ كالصؼ كالشعبة في الزاكية العميا اليسرل المخصصة لذلؾ.
أيكتبي ى
يرجى اإلجابة عف فقرات االختبار جميعيا ،كعدـ ترؾ أم منيا .ألف الفقرة مترككة
اإلجابة أك غير الكاضحة  ،تعامؿ معاممة اإلجابة غير الصحيحة .
تعطى درجة كاحدة لكؿ إجابة صحيحة  ،كصفر لئلجابة غير الصحيحة .
مبلحظة  /ضعي دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحة فيما يأتي :
س -1قاؿ رسكؿ اهلل ( صمى اهلل عميو كآلو كسمـ )":أييا الناس أفشكا السبلـ ،
كأطعمكا الطعاـ  ،كصمػٌكا بالميؿ كالناس نياـ  ،تدخمكا الجنة بسبلـ ".الفكاصؿ في
النص تتمثؿ بػ:
أ -أفشكا السبلـ  ،أطعمكا الطعاـ

ب  -السبلـ ،الطعاـ  ،نياـ ،

بسبلـ .
ج -أفشكا  ،أطعمكا  ،كصمػٌكا  ،تدخمكا
س -2يعرؼ طباؽ اإليجاب بأنو :

د  -الناس نياـ  ،الجنة بسبلـ .

أ -الجمع بيف المثبت كالمنفي في الجممة  .ب  -الجمع بيف كممات ليا معنى
مشترؾ .
ج  -الجمع بيف معنييف متضاديف مكجبيف .
كالمعنى .

َّاؽ بًالسَّا ً
ؽ
س -3قاؿ تعالى  {:ىكا ٍلتىفَّ ًت الس ي
) 30-29/

د  -تماثؿ لفظتيف في النطؽ
اؽ}
إًلىى ىرِّب ى
ؾ ىي ٍك ىمئً وذ ا ٍل ىم ىس ي

الجناس في اآلية الكريمة :أ  -الساؽ  ،بالساؽ
ج-الساؽ  ،المساؽ

ب  -التفت الساؽ  ،يكمئذ المساؽ
د  -الساؽ  ،بالساؽ ،المساؽ
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س -4قيؿ ( قد يضرؾ الشقيؽ ،كقد ينفعؾ الصديؽ ) .

يتحكؿ طباؽ اإليجاب ىذا إلى طباؽ سمب عمى النحك اآلتي :أ -قد ال ينفعؾ الشقيؽ  ،كقد ال ينفعؾ الصديؽ .

ب -قد ال ينفعؾ الشقيؽ  ،كقد

ينفعؾ الصديؽ .
د  -قد ينفعؾ الشقيؽ  ،كينفعؾ

ج  -قد ينفعؾ الشقيؽ  ،كال يضرؾ الصديؽ .
الصديؽ .
س -5المثاؿ الذم يشتمؿ عمى مقابمة :
ليس لو صديؽ في السر  ،كال صديؽ في العبلنية .
ب  -مف أقعدتو نكاية المئاـ  ،أقامتو إعانة الكراـ .

د  -خير الماؿ عيف ساىرة لعيف نائمة

ج  -يمكت المرء كال تمكت ذكراه .
.

س -6اآلية التي تشتمؿ عمى فكاصؿ :
)
ً
أ -قاؿ تعالى  { :ا ٍل ىح ٍم يد لًمَّ ًو ىر ِّ
الر ًح ًيـ} (الفاتحة 3-2/ ،
الر ٍح ىم ًف َّ
يف َّ 
ب ا ٍل ىعالىم ى
ؾ ىك ٍان ىح ٍر}( الككثر .)2-1/
ىع ى
ص ِّؿ لً ىرِّب ى
ط ٍيىنا ى
ب  -قاؿ تعالى{ إًَّنا أ ٍ
ؾ ا ٍل ىك ٍكثىىر فى ى
ج -قاؿ تعالى  {:ىك ىما أىيبِّرئي ىن ٍف ًسي ًإ َّف َّ
ىم ىارةه بًالسُّركًء} (يكسؼ )53 /
الن ٍف ىس ىأل َّ
ؾ ًم ٍف ىسىبوأ بًىنىبوأ ىي ًق و
يف }( النمؿ ) 22 /
د  -قاؿ تعالى  {:ىك ًج ٍئتي ى
س -7قاؿ صمى اهلل عميو كآلو كسمـ " الميـ آمف ركعاتنا  ،كاستر عكراتنا ".
سبب الجناس الناقص في النص ىك االختبلؼ في :أ -نكع الحركؼ  .ب -عدد الحركؼ .

ج -ترتيب الحركؼ.

د -حركة

الحركؼ .
س -8تعرؼ التكرية بأنيا إيياـ متعمد مقصكد بػ :
أ -بمفظ كاحد يحتمؿ معنييف .

ب -بمفظتيف ليما معنى مشترؾ .

ج -بمفظتيف متضادتيف بالمعنى  .د -بمفظة كاحدة منفية .
س -9اآلية التي فييا طباؽ سمب :

ُّر
ىعمى كا ٍلب ً
ات ىكال ُّر
كر} (فاطر /
ص يير  ىكال الظمي ىم ي
أ -قاؿ تعالى  { :ىك ىما ىي ٍستىًكم ٍاأل ٍ ى ى ى
الن ي
.
20-19
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ً
ً
ً
ب -قاؿ تعالى {لىو ما ًفي الس ً
ً
يـ}(
ى
ي ى
َّم ىاكات ىك ىما في ٍاأل ٍىرض ىك يى ىك ا ٍل ىعم ُّري ا ٍل ىعظ ي
)4/

الشكرل

ج -قاؿ تعالى  {:فىبل تىيق ٍؿ لىيي ىما أ ٍّي
يؼ ىكال تىٍنيى ٍريى ىما ىكيق ٍؿ لىيي ىما قى ٍكالن ىك ًريمان}(
)23
َّ
َّ
َّم يد  لى ٍـ ىيمً ٍد ىكلى ٍـ ييكلى ٍد} ( اإلخبلص /
د – قاؿ تعالى { :قي ٍؿ يى ىك الموي أ ى
ىح هد  الموي الص ى
)3-1
اإلسراء /

س ( -10ذىبنا نختصـ إلى الحاكـ فكجدناه قد قضى ).
 تتمثؿ التكرية في الجممة السابقة بكممة "قضى " كمعناىا البعيد ىك :قضاء عادالن  .ج -قضى كقتان ممتعان .د -قضى
قضى في الحكـ  .ب  -قضى
ن
ىن ٍحىبو
س -11أداة التشبيو :

أ -المفظ الذم يربط المشبو بالمشبو بو .ب -الشيء الذم شبيتو بغيره
ج -الكصؼ المشترؾ بيف الطرفيف  .د -الشيء الذم شبيت بو غيره .
س -12في التشبيو ال يجكز حذؼ :
أ -المشبو كأداة التشبيو .

ب – المشبو كالمشبو بو .

ج -المشبو ككجو الشبو .

د -المشبو بو ككجو الشبو .

س -13أنت نجـ في و
رفعة كضياءو
ه
 فف البديع في البيت :أ-جناس تاـ  .ب -جناس ناقص .

تجتميؾ العيكف شرقان كغربان
ج -طباؽ سمب  .د – تشبيو .
نيار
لي يؿ يصيح بجانبيو ي

س -14كالشيب ينيض في الشباب كأنو
نكع التشبيو في البيت :
أ -مفرد

ب -مجمؿ

ج -تمثيمي

د -مفصؿ

س -15تككف أداة التشبيو :
حرفان.

ب -اسمان  .ج -حرفان أك اسمان أك فعبلن .

د -فعبلن

س -16يتميػٌز السجع بػ :
أ -اختبلؼ كممتيف في الحركؼ  .ب  -تشابو الحرؼ األخير مف كؿ فاصمة .
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ج -تشابو كممتيف كاختبلفيما في المعنى  .د -تشابو الحركؼ في الكممة األخيرة
في كؿ فاصمة .
حتؼ ألعدائو ).
فتح ألكليائو  ،ه
س -17قيؿ  ( :حسامو ه
ناقص ىك :
جناس
 في ىذا النصه
ه
أ -فتح .

ب -حتؼ.

ج – فتح  ،حتؼ.

د – ألكليائو  ،ألعدائو .

س  -18أم النصكص اآلتية يمثؿ جناسان تامان ؟
أ -قاؿ تعالى  {:ىك يى ٍـ ىي ٍنيى ٍك ىف
ب – قاؿ الرسكؿ صمى اهلل

ىع ٍنوي ىكىي ٍنأ ٍىك ىف ىع ٍنوي} ( األنعاـ ) 26 /
عميو كآلو كسمـ  " :الميـ كما حسنت ىخ ٍمقي فحسف

يخمقي ".
الحسف يظير في بيتيف ركنقو
ج – قاؿ البحترم  :ك ي
مف َّ
الشعر
د – قاؿ الشاعر  :لـ نمؽ غيرؾ إنسانان ييبلذ بو
إنسانا

بيت مف ِّ
الشعر اك بيت
فبل برحت لعيف الدىر

س -19تتميز التكرية بػ :
أ -إخفاء الشيء الظاىر بالشيء الظاىر  .ب – إخفاء الشيء بإظيار غيره .
ج – عدـ إخفاء الشيء .

د – إيياـ غير مقصكد .

الحسفً
س -20قاؿ أبك عبلء المعرم  :كلي هؿ كأنو الصبح في ي

كاف كاف

اسكد الطيمساف

 المشبو بو في ىذا النص الشعرم :الحسف د – الطيمساف .
أ -لي هؿ
ب – الصبح ج – ي
س -21حدد الببلغيكف أركاف التشبيو بػ :
أ -المشبو كالمشبو بو .

ب – المشبو ككجو الشبو كأداة التشبيو .

ج – المشبو كالمشبو بو كأداة التشبيو .

د – المشبو كالمشبو بو كأداة التشبيو ككجو

الشبو .
س -22يي ٍعرؼ تشبيو الصكرة أك التشبيو التمثيمي بأف :
أ -كجو الشبو فيو صكرة منتزعة مف أمكر متعددة .
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ب – المشبو كأداة التشبيو محذكفاف .

د -أداة التشبيو محذكفة .

محذكؼ .
ج – كجو الشبو
ه

س -23تضمف أحد النصكص اآلتية تشبييان تمثيميان :
ً
ً
اس لىيي َّف } (البقرة) 187 /
اس لى يك ٍـ ىكأ ٍىنتي ٍـ لىب ه
أ -قاؿ تعالى  {:يى َّف لىب ه
نار
ب – قالت الخنساء  :أغر أبمج تأتـ اليداة بو
كأنو عمـه في رأسو ي
كأسيافنا ليؿه
ج  -قاؿ ب ٌشار بف يبرد  :كأف مثار النقع فكؽ رؤكسنا
تياكل ككاكبو
ذنب مثؿ الر ً
شاء يجرهي كمتف كمتف القكس
البحترم في كصؼ الذئب :لو ه
د – قاؿ ي
ي
أعكج يمنأ ُّرىد
س -24قاؿ الشاعر :

كحديقة غناء ينتظـ الندل

كالدر في
بفركعيا ٌ

األسبلؾً
التحميؿ الصحيح لمبيت الشعرم :
الدر كأداة التشبيو الكاؼ .
أ – المشبو حديقة كالمشبو بو ٌ
الدر كأداة التشبيو مثؿ .
ب – المشبو بو حديقة كالمشبو ٌ

الدر كالمشبو بو حديقة كأداة التشبيو محذكفة .
ج -المشبو ٌ
د – أداة التشبيو الكاؼ ك المشبو حديقة كالمشبو بو محذكؼ .
س -25يحكـ عمى التكرية إذا اصطنعت اصطناعان في غير ما حاجة ليا :
أ – تفقد ركنقيا كبياءىا

ب – تكتسب ركنقان كجماالن .

ج – تجعؿ الكبلـ أكثر قكة

د – تجعؿ الكبلـ مترابطان .

س -26قاؿ اإلماـ عمي (عميو السبلـ ):

(إف الدنيا كاآلخرة عدكاف متفاكتاف ،كسبيبلف مختمفاف .) ............
 الصكرة الببلغية في النص تمثؿ :أ -تكرية

ب – تشبيو

ج – مقابمة

د -جناس

س -27الكصؼ المشترؾ بيف طرفي التشبيو :
أ -المشبو

ب – المشبو بو

ج – كجو الشبو
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س ( - 28يمكت المرء كال تمكت ذكراه ).كرد في النص طباؽ سمب عند تحكيمو إلى
مقابمة يصبح :
أ – يمكت المرء مرة كاحدة ،كتحيا ذكراه مرات عديدة .
ذكراه .

ب – يمكت المرء كتمكت
د–

ج – ال يمكت المرء كال تمكت ذكراه .

يخمد المرء كال تمكت ذكراه .
حبكؾ ،
س -29قاؿ ذك اإلصبع العدكاني يكصي ابنو أيسيدان ( :ألف جانبؾ لقكمؾ يي ٌ
كتكاضع ليـ يرفعكؾ  ،كابسط ليـ كجيؾ يطيعكؾ  ،كال تستأثر عمييـ بشيء يسكدكؾ
) .الفف الببلغي في النص :
أ-سجع

ب -طباؽ

د -تشبيو .

ج -تكرية

س -30قاؿ المتنبي يمدح عمي بف منصكر الحاجب
كالبحر يقذؼ لمقريب جكاى انر

جػكدان كيبػعث لمبعيد سحائبا

كالشمس في كبد السماء كضكؤىا
الفف الببلغي المشترؾ بيف البيتيف :أ -طباؽ إيجاب

:

ب  -طباؽ سمب

يغشي الببلد مشارقان ك مغاربا
جػ -سجع

د-

مقابمة .
الممحؽ ( ) 9

درجات طالبات مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي
ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

ت

المجمكعة

التجريبية
22

18

التجريبية
29

1

2

19

19

19

2

12

3

25

20

27

3

17

20

4

27

21

25

4

23

21

14

5

22

22

23

5

10

22

9

6

29

23

21

6

17

23

15

1
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الضابطة
17

18

الضابطة
12

19

11
20

201
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العدد اسابعدو اخمسوندددددددددددددددددددددددددددددد
7

19

24

25

7

21

24

11

8

28

25

20

8

13

25

21

9

26

26

18

9

14

26

13

10

17

27

24

10

22

27

19

11

30

28

27

11

14

28

18

12

29

29

20

12

22

29

21

13

23

30

21

13

18

30

15

14

27

31

18

14

6

31

23

15

19

32

26

15

18

32

14

16

22

33

23

16

20

33

15

17

18

34

25

17

19

34

13

المجمكع = 713

المجمكع = 549

الكسط الحسابي = 23,323

الكسط الحسابي = 16,088

االنحراؼ المعيارم = 3,819

التبايف = 14,589

االنحراؼ المعيارم = 4,344
التبايف = 18,870
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