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 فاعمية ميارات التفكير األبداعي في تحميل النصوص األدبية واألحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية 
 فرمان البرقعاوي م. جالل عزيز

 جامعة بابل/كمية التربية األساسية/ قسم العموم التربوية والنفسية
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث

 تكمف مشكمة البحث الحالي في جانبيف:      
خػػاع لنػػع األوؿ: يتمثػػؿ فػػي طػػئؼ الادػػؽ التػػعليف المتبئػػة فػػي تػػعليف المػػواع العلاةػػية بشػػكؿ لػػاـ والم ػػة الئلبيػػة بشػػكؿ 

الكثيل مف المعلةيف، ويبلز ذلػؾ بوطػوح فػي ملتمػاع الئعيػع مػن ـ لمػ  الادػؽ تػعليف تلميعيػة مثػؿ اليلػة األللػا  والمنا شػة 
التػػػي يكػػػوف محولدػػػا المػػػعلف مػػػط نػػػعلس مةػػػتئماؿ الادػػػؽ واةػػػاليل مخػػػلة فالمػػػة ممػػػا يئيػػػؽ مػػػف لمميػػػة تنميػػػة الت كيػػػل لػػػعة 

طػػئؼ  ػػعلت ـ لمػػ  ةةػػتثالس العافئيػػة لػػعة الاػػبلل بشػػكؿ مةػػتمل وتلكيػػز ( ويتجمػػ  ذلػػؾ فػػي 37،ع9005الاالل)ةػػئاعس،
( فاليلػة تػعليف 999ػػ 992،ع9002ج وعدـ لم  مةمول واحع لنع التعليف لمختمؼ فلوع الم ة الئلبية وعلوةػ ا)زايع ،

 ( .743،ع9002ماعس األعل والنصوع المتبئة حاليا معلاس  لمممؿ والتلميعية ألن ا خالية مف مي ناحية فنية )لاا،
والجانل اآلخل لممشكمة يكمف في الطئؼ الموجوع لعة امبة  ةـ الم ة الئلبية في كميتي التلبيػة، والتلبيػة األةاةػية        

في تحميػؿ النصػوع األعبيػة، والػذي مكػعث الكثيػل مػف األةػاتذس المتخصصػيف فػي تػعليف مػاعس األعل فػي جامئػة بابػؿ ممثػاؿ 
م.ع صباح الةالـ، وم.ـ ع حةاـ لبػع لمػي الجمػؿ، وم.ـ ع االػل خميػؼ الةػمااني، وم.ـ ع ثػادل )م.ع صباح نولي الملزوؾ، و 

(، وعلاةػػة 29،ع9009ةػػميل الشػػملي، وم.ـ.ع  ػػيف الخ ػػاجي( ومثبتتػػع نتػػادا الئعيػػع مػػف العلاةػػال مثػػؿ علاةػػة )الئػػاعلي،
 (.22،ع9002)الئيةاوي،

ميػػة ملػعاع معلةػي الم ػة الئلبيػة مةػتلببل طػئي ة وميػل متكاممػػة ويئتلػع الباحػث مف دػذا الطػئؼ لبمػا ةػيجئؿ مػف لم      
والتحلؽ األدػعاؼ الملجػوس من ػا بالشػكؿ الصػحيه ألف دػطال  الامبػة ةػيكونوف معلةػيف ػ لم ػة الئلبيػة ػ وةػتنئكف نتػادا دػذا 

المػػعة اللليػػل  الطػئؼ لمػػ  ابلب ػـ فػػي الملحمػة الثانويػػة بشػكؿ ةػػمبي، وبػذلؾ يتطػػه مف مبػعالال المػػن ا لػف تتحلػػؽ لمػ 
ولف يكوف دناؾ مي تلعـ في الئممية التئميمية في ظؿ الادؽ ومةاليل تػعليف تلػـو لمػ  مةػاف التملػيف مػف المػعلف والح ػظ 

 واألةتظ ال مف ج ة الاالل.
ض لػػذلؾ يػػلة الباحػػث طػػلولس األدتمػػاـ بتنميػػة م ػػالال الت كيػػل المختم ػػة والتػػي من ػػا م ػػالال الت كيػػل األبػػعالي لمن ػػو       

بوا ط تػعليف دػذث المػاعس ومف تتنػوع الادػؽ ومةػاليل تعليةػ ا وخصوصػا مػا يتئمػؽ بتحميػؿ النصػوع األعبيػة لمحػع مو التلميػؿ 
 مف الطئؼ الموجوع لعة الامبة في ا.

 أىمية البحث : 
يع مػف فنػوف واعال تئع الم ة من جا لمت كيل ونظاما لؤلتصاؿ والتئبيل ،فثلافة كؿ مجتمط بشلي تكمف في ل تع بما تحو       

 (،22،ع9003مختم ة فبل حطالس ةنةانية عوف ن طة ل وية)معكول،
ودي نتاج لتاول ال كل األنةاني كون ػا معاس مػف معوال الت كيػل ف ػي تمػعث بػاللموز وتجػع لػع الم ػاديـ والمئػاني وتمكنػع       

( ولم ػػة الئلبيػػة مكانػػة خاصػػة ال 23، ع9002مػػف األعا  الم ػػوي وفلػػا لئمميػػال التحميػػؿ والتئميػػؿ )لبػػع ال ػػاعي، واخػػلوف، 
تشالك ا في ا مية ل ة فػي الئػالـ كون ػا ل ػة اللػلاف الئظػيـ لػذلؾ يتوجػل الحػلع لمػ  تئمم ػا خاصػة فػي مطةةػاتنا التئميميػة 

لؼ المختم ة ولمينا مف نطط بلاما وخااا جعيعس في الادؽ التػعليف المتبئػة والمتئملػة بػتئمـ فنون ػا المختم ػة مػف نحػو وصػ
وتئبيػػل وببلمػػة ومعل لمواكبػػة التاػػول الحاصػػؿ فػػي مجػػاؿ التئمػػيـ وتبػػلز مدميػػة األعل مػػف مدميػػة الم ػػة ذات ػػا فالنصػػوع 
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األعبية مف شئل ونثل دي في الحليلة تئبيل،معواتع األل اظ الم ويػة تحمػؿ اللػالي  والةػامط لمػ  الت كيػل ب ػا ،وتػعبل مئاني ػا 
المتخصصػوف فػي التئمػيـ يطكػع لمػ  طػلولس تطػميف م ػالال الت كيػل فػي المنػادا  ولم  دػذا األةػاف ظ ػل متجػاث علػا ةليػع

( وبنػػا  لمػػ  ذلػػؾ يػػلة 20،ع9005العلاةػػية والئمػػؿ لمػػ  تنميت ػػا مػػف خػػبلؿ الادػػؽ التػػعليف ومةػػاليبع المختم ػػة ) اػػامي،
الػػعلوس الةػػابلة ،وبػػذلؾ الباحػػث منػػع مػػف الواجػػل لمػػ  المػػعلف مف يئمػػؿ لمػػ  تنميػػة  ػػعلس الاػػبلل لمػػ  الت كيػػل تماشػػيا مػػط 

يتطه العول الم ـ لػع فػي مةػالعت ـ لمػ  النمػو الئلمي،فلعلتػع لمػ  وطػئ ـ فػي موا ػؼ تئميميػة تثيػل ت كيػلدـ وتتحػعاث مػف 
األمول التي تنمي الت كيل لعي ـ، ومف بذلؾ يتبيف مف لممية التعليف تحتاج ال  ف ـ ومتلاف ومئلفة ت صػيمية بححػعث الالادػؽ 

ليؽ مفطؿ النتػادا، ويػلة الباحػث مف اليلػة التػعليف لمميػة فنيػة ت ػعؼ الػ  تاػويل التئمػيـ وتلعمػع ويجػل مف واألةاليل لتح
تبػعم بالاالػػل كونػع ال ػػعؼ األةػاف من ػػا،ومف مجػؿ ةةػػتملال نجاح ػا البػػع لممػعلف مف يكػػوف مممػا بمجمولػػة مػف األمكانيػػال 

ومةػاليل مختم ػة فػي مثنػا  مةتئلاطػع لموطػوع  علةػع ،مثػؿ الحػع التلبوية والئممية ومف يكوف  اعلا لم  ةةػتئمال ا بالادػؽ 
؟ ومػاذا تلتػلح؟ فػالتئمـ  ألةدمة تثيل ت كيػل ابلبػع وتلكػز لمػ  م ػالال الت كيػل مثػؿ كيػؼ؟ ولمػاذا؟ وكيػؼ تحمػؿ؟ وكيػؼ تلػـو

الػذي يجػل لمػ  كػؿ  الحليلي يحعث لنعما يكوف لمابلل عول في لممية التئمـ مػط ةةػتثالس لمميػال الت كيػل لػعي ـ ،والةػطاؿ
، 9005مػػعلف مف يةػػحلع لن ةػػع دو:كيػػؼ مةػػتايط مف مخمػػؽ جػػوا مثيػػلا لمت كيػػل ليصػػبه فيػػع الػػتئمـ حليليػػا ومنتجػػا؟ )ةبػػلاديـ، 

(، فبل يمكف تنمية الت كيل لنع الابلل ما لـ يتئمموا كيؼ ي كلوف، وذلؾ لف اليػؽ ةكةػاب ـ الم ػالال البلزمػة 93-93ع
ذا مليع لمتعليف مف يكوف ةبعاليا فينب ػي لػع مف يلػـو لمػ  األةتلصػا  الئممػي الػذي 233ع،9005لتمؾ الئممية )لاية، ( وا 

يكوف محولث الاالل ومف ينتلؿ مف ةةتظ ال الماعس وح ظ ا ال  ف م ا، وحت  يكتل النجػاح لمئمميػة التئميميػة والوصػوؿ الػ  
ل بئػض المتامبػال األةاةػية التػي يلػط فػي ملػعمت ا اللبػوؿ مطةةة تئميمية لالية لملعلال األبعالية في الت كيل البع مف توفي

ب ػػػػػذا التجعيػػػػػع لتحويم ػػػػػا مػػػػػف مطةةػػػػػة تلميعيػػػػػة الػػػػػ  مطةةػػػػػة ةبػػػػػعاع لممػػػػػي بمػػػػػا ينةػػػػػجـ مػػػػػط لمميػػػػػة التاػػػػػول التلبػػػػػػوي 
( ومكع الكثيل مف لمما  الن ف والتلبية* ال  مف جميط الناف ػ ومػن ـ الاػبلل ػ األةػويا  مودوبػوف 23،ع9003)الاياي،

جال ومن ػػػػـ يممكػػػػوف االةػػػػتئعاعال لؤلبػػػػعاع واالبتكػػػػال بمةػػػػتويال مت اوتػػػػة ةذا تػػػػوافلل ل ػػػػـ البيدػػػػة االجتماليػػػػة والثلافيػػػػة بػػػػعل 
 ( .239،ع9002واال تصاعية والتلبوية المح زس والمشجئة)لبع نول،

لمػ  علجػة لاليػة مػف  لذلؾ يلة الباحث منع مف الطلولي الئمؿ لم  تنمية  علس الابلل لم  الت كيل ليكػوف لمم ػـ       
األتلػاف وبالتػالي يصػػبه ةبػعاليا ومنتجا،ويجػػل مف يػتـ ذلػػؾ فػي بيدػة تئميميػػة تحخػذ بئػػيف االلتبػال االدتمػػاـ بمت يػلال الئصػػل 
والنظػػػػػػل الػػػػػػػ  المةػػػػػػتلبؿ خصوصػػػػػػػا ومف المئػػػػػػالؼ كمػػػػػػػا يشػػػػػػيل الئممػػػػػػػا  تتطػػػػػػالؼ كػػػػػػػؿ ثػػػػػػبلث الػػػػػػػ  خمػػػػػػف ةػػػػػػػنوال 

بيدة مح زس لت كيل الامبة مصبه ممػلا ال منػاع منػع ةذا مليػع لامبتنػا مف  (، ولذلؾ فإف مدمية توفيل233،ع9003)الاياي،
يكونػػوا نػػاجحيف ومبػػعليف فػػي لمم ػػـ مةػػتلببل ،وكػػذلؾ ألنػػع مػػف مدػػـ مدػػعاؼ تػػعليف األعل والنصػػوع دػػو تنميػػة الت كيػػل 

ليل فكليػػػة وفنيػػػة األبػػػعالي لػػػعة كػػػؿ مػػػف لعيػػػع ميػػػؿ ومةػػػتئعاع لؤلبػػػعاع ال نػػػي وصػػػيامة األفكػػػال واللػػػيـ الئظيمػػػة فػػػي مةػػػا
 (.909،ع9003لادئة)معكول،

وبػػذلؾ يتطػػه مف الت كيػػل األبػػعالي مػػف األدػػعاؼ التلبويػػة الم مػػة والممحػػة التػػي يجػػل لمػػ  كػػؿ مطةةػػال التئمػػيـ مف       
( ودػػو مجمولػػة م ػػالال  ابمػػة لمػػتئمـ والتػػعليل وال تحتػػاج الػػ  79،ع90003تئمػػؿ جادػػعس لمػػ  ةكةػػابع لمامبػػة  )ةبػػلاديـ ،

(، ويشػمؿ دػذا النػوع 240،ع9005و علال خاصة ينب ي لمامبة مف تتوفل ب ـ ليكونوا مبعليف في ت كيلدـ )لايػة، موادل
مػػف الت كيػػل ثػػبلث م ػػالال األولػػ  ودػػي الابل ػػة وتئنػػي اللػػعلس لمػػ  ةنتػػاج لػػعع كبيػػل مػػف األفكػػال الجيػػعس والصػػحيحة وتمثػػؿ 

بػعا  الػلمي وتلػعيـ الحمػوؿ الجانل الكمي لبلبعاع ،والثانية الملونة :ويلصع ب ا  توليع مفكال ميل متو ئػة لػف اليػؽ الشػلح  وا 
واللعلس لم  الت ييل واألنتلاؿ مف فكلس ال  مخلة بةللة وة ولة ،والثالثة ودي األصالة وتئني اللعلس لم   ةنتػاج مفكػال ميػل 

،  (.933،ع9003متو ئة و الن اذ ال  ما ولا  المحلوؼ من ا والت لع والتميز ب ا )الئتـو
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وبذلؾ تبلز الئبل ة الوثيلة بيف م الال الت كيل األبػعالي ولمميػة تحميػؿ النصػوع األعبيػة ، ف ػي لمميػة تتامػل ف مػا       
ومةػتيئابا لمػػنع ومعلاكػػا لمئبل ػال بػػيف األل ػػاظ الم ويػة المكونػػة لػػع واألحةػاف ب ػػا  ومػػف ثػـ تمثيم ػػا فػػي مئػاف عاخػػؿ الػػذدف، 

ماؿ الادػػػؽ التػػػعليف ومةػػػاليبع التػػػي ت ػػػتـ بتطػػػميف م ػػػالال الت كيػػػل األبػػػعالي فػػػي تػػػعليف ولػػػذلؾ يئتلػػػع الباحػػػث مف مةػػػتئ
موطولات ا لبما ةيكوف ملعوعدا ةيجابيا لم  ف ـ تمؾ النصوع األعبية ومةتيئاب ا مف  بؿ الابلل، فمف خػبلؿ ممالةػت ـ 

ةلي ػػا محػػع ال بكي يت ػػا وال بنوليت ا)لبػػع  لم ػػالال الت كيػػل األبػػعالي يةػػتايئوف مف يصػػموا الػػ  حمػػوؿ فليػػعس ومميػػزس لػػـ يصػػؿ
 (.22،ع9002ال اعي واخلوف،
 ىدف البحث :

ي ػعؼ البحػػث الحػالي ةلػػ  مئلفػة فالميػػة م ػالال الت كيػػل األبػػعالي فػي تحميػػؿ النصػوع األعبيػػة لػعة اػػبلل الملحمػػة       
 الثانوية . 

 فرضيتا البحث:
( بيف متوةا تحصيؿ علجال ابلل المجمولة التجليبيػة الػذيف 0.02لنع مةتوة ) ةحصادية. )ليف دناؾ فلؽ ذو عاللة 2

يعلةوف تحميؿ النصوع األعبية بحةتئماؿ م ػالال الت كيػل األبػعالي ومتوةػا تحصػيؿ علجػال اػبلل المجمولػة الطػاباة 
 الذيف يعلةوف تحميؿ النصوع األعبية بالاليلة التلميعية(. 

بالتحصػيؿ فػي تحميػؿ النصػوع حت ػاظ علجال األ ( بيف متوةا0.02ة )لنع مةتو  ةحصادية)ليف دناؾ فلؽ ذو عاللة . 9
حت ػػػاظ علجػػال األاػػبلل المجمولػػة التجليبيػػة الػػذيف يعلةػػون ا بحةػػتئماؿ م ػػالال الت كيػػل األبػػعالي ومتوةػػا لػػعة  األعبيػػة

 ة(. تحميؿ النصوع األعبية الذيف يعلةون ا بالاليلة التلميعيفي  ابلل المجمولة الطاباةبالتحصيؿ لعة 
 حدود البحث:

 يلتصل البحث الحالي لم  :      
 .9020ػ9005ػ لينة مف ابلل الصؼ اللابط األعبي في ثانوية الحمة التابيلية لمبنيف لمئاـ العلاةي 
 ػ خمف موطولال مف كتال األعل والنصوع المللل لمصؼ اللابط األعبي ودي:

 نةا ،ومالؾ بف الليل(.)حةاف بف ثابل،وكئل بف زديل ،ومبو ذطيل ال ذلي،والخ
 :تحديد المصطمحات
 ـ ميارات التفكير:

للف ػا لبػػع ال ػػاعي بحن ػػا :لمميػػال محػػععس وملتباػػة بابيئػػة المو ػؼ حينمػػا تمػػالف بشػػكؿ  صػػعي فػػي مئالجػػة بئػػض       
 (.53،ع9002الموا ؼ )لبع ال اعي واخلوف،

 ـ التفكير األبداعي :
ي الػ  توليػع مفكػال جعيػعس تتصػؼ بالملونػة واألصػالة و ليةػل تملاديػة مو لشػوادية للفع الئتـو بحنع :لممية مئلفيػة تػطع     

 (.997،ع9003بؿ ثملس ج وع للمية خبل ة )الئتـو ،
أما التعريف األجرائي لميارات التفكير األبداعي فيقصد بيا : ىي الدرجات التـي يحصـل عمييـا طـالب عينـة البحـث      

بعـد تدريســيم موضـوعات محـددة مـن كتــاب  األدب والنصـوص المقـرر ب ســتعمال  فـي أتتبـار تحميـل النصــوص األدبيـة 
 ميارات التفكير األبداعي .

 ـ التحميل :
ال ِةذْا َفَتحَتَ ا َفحنَحمَّْل ()ال لاديعي، ََ  (902،ع9002ل ة: )... تلوؿ َحَمْمُل َالُئْلَعَس ُمِحمََّ ْا حَّ
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 إصطالحا: 
: دػػو لمميػػة تجزدػػة المػػ       اعس الػػ  لناصػػلدا التػػي تتكػوف من ػػا بشػػكؿ تكػػوف مئػػع األفكػػال ملتبػػة بشػػكؿ منالػػي للفػع بمػػـو

،واخلوف،ع  (.924وتكوف الئبل ال المئبلس لن ا واطحة.)بمـو
أما التعريف األجرائي لمتحميل فيقصد بو: ىي الدرجات التي يحصل عمييا طالب عينة البحث في األتتبار التحصيمي     

 الذي سيعتمده الباحث .
 : النصوص األدبية ـ 

 إصطالحا:
(: دػػي تلكيػػل فنػػي مػػف كممػػال منتلػػاس مػػف الم ػػة ل ػػا مصػػوؿ صػػلفية ونحويػػة وتتصػػؼ  9002للف ػػا مػػزواف )مػػزواف،     

 (.29،ع9002بجماليت ا الم وية والتئبيلية التي تميزدا لف ميلدا مف الكممال)مزواف،
شػئلا باحث:مجموعة النصوص المتتـارة مـن المـوروث األدبـي أما التعريف األجرائي لمنصوص األدبية فيقصد بيا ال     

مو نثلا والموجوعس في الكتال المللل لمصؼ اللابط األعبي والتي يتمكف ابلل لينة البحث مف تحميم ا وتحوي  ػعلا كبيػلا مػف 
 الجماؿ ال ني الواطه.

 ػ الملحمة الثانوية:
لعاعيػػة مػػعس العلاةػػة فػػي كػػؿ من ػػا ثػػبلث  دػػي الملحمػػة التػػي يكػػوف التئمػػيـ في ػػا لمػػ  مػػلحمتيف       متتػػابئتيف ،متوةػػاة وا 

 (.44، ع2533ةنوال )وزالس التلبية،
ويمكػػف مف نئػػلؼ الملحمػػة الثانويػػة ةجلاديػػام بحن ا:الملحمػػة التػػي تمػػػي الملحمػػة االبتعاديػػة والتػػي يكػػوف التئمػػيـ في ػػا لمػػػ        

لعاعية كؿ ملحمة من ما ثػبلث ةػنوال ي تخصػع الاالػل فػي ال ػلع الئممػي مو األعبػي فػي الةػنة األولػ  ملحمتيف متوةاة وا 
 لملحمة العلاةية اإللعاعية. 

ويمكػػف مف نئػػلؼ اللابػػط األعبػػي ةجلاديػػا بحنػػع: دػػي الةػػنة األولػػ  والتػػي يتخصػػع في ػػا الاالػػل فػػي ال ػػلع الئممػػي مو       
 ةنوال بئع من ا  العلاةة المتوةاة. األعبي مف ملحمة العلاةة األلعاعية والتي يكوف التئميـ في ا لمعس ثبلث

 
 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

يتنػػاوؿ الباحػػث فػػي دػػذا ال صػػؿ بئػػض العلاةػػال ملتبػػة حةػػل تةمةػػم ا الزمنػػي ويتطػػمف ال صػػؿ ميطػػا للطػػا لتمػػؾ        
 :العلاةال وموازنت ا بالعلاةة الحالية وفيما يحتي للض موجز ل ا

توى تحصيل طمبة اقسام المغة العربية لكميات التربيـة فـي الجامعـات العراقيـة فـي ( : تقويم مس2002.دراسة العادلي )2
 البالغة.
مجليل دذث العلاةة في جامئة اللاعةية في كمية التلبية ولمل تلويـ مةتوة تحصيؿ امبة ا ةاـ الم ػة الئلبيػة لكميػال       

  نلػػاا اللػػوس والطػػئؼ فػػي تئمػػـ الببلمػػة فػػي األ ةػػاـ التلبيػػة فػػي الجامئػػال الئلا يػػة فػػي مػػاعس الببلمػػة وكػػذلؾ التئػػلؼ لمػػ
المذكولس كمػا يلادػا التعليةػيوف،ومختال الباحػث لينػة مػف امبػة الملحمػة الثالثػة فػي م ةػاـ الم ػة الئلبيػة فػي كميػال التلبيػة فػي 

 (وتمثؿ مجموع التعليةيف بالكامؿ .73( االبا واالبة ولينة مف التعليةييف بم ل)333الئلاؽ بم ل)
( 20مما معاتا البحث فاألول  كانل مختبالا تحصيميا مف نوع األختيال مػف متئػعع فػي مػاعس الببلمػة وبمػع مجمػوع فللاتػع )     

ةػطاال ،واألخػلة مةػػتبانة لجمػط المئمومػال المتئملػػة بجوانػل اللػػوس والطػئؼ المتو ئػة والتػػي مػف شػحن ا مف تػػطثل فػي تحصػػيؿ 
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يلادػا التعليةػيوف مناةػبة لتلميػؿ الطػئؼ الموجػوع لػعة الامبػة فػي مػاعس الببلمػة مو  الامبة في الماعس وكذلؾ الملتلحػال التػي
 ةزالتع وتحلؽ الباحث مف صعؽ معاتي البحث وثبات ما .

من ا: مئامؿ ةلتباا بيلةوف، ومئاعلػة فيشل،والوةػا المػلجه ومظ ػلل نتػادا العلاةػة  ةحصاديةومةتئمؿ الباحث وةادؿ      
ا فػػػي التحصػػيؿ لػػعة الامبػػػة فػػي مػػػاعس الببلمػػة ةذ بم ػػل متوةػػػا علجػػال الامبػػػة فػػي األختبػػػال الػػ  مف دنػػاؾ طػػػئ ا واطػػح

%( ،ممػػا مةػػبال الطػػئؼ فلػػع شخصػػل فػػي مجػػاالل ثػػبلث دػػي )الامبػػة، والكتػػال، والتعليةػػيوف(. ومختػػتـ 33التحصػػيمي )
 (.30ػ90،ع9009الباحث علاةتع ببئض واألةتنتاجال والتوصيال والملتلحال )الئاعلي،

 (: مستوى طمبة قسم المغة العربية في كمية التربية األساسية في تحميل النصوص األدبية.2005راسة العيساوي).د2
مجليل دذث العلاةة في جامئة بابؿ في كمية التلبية األةاةػية ولمػل تئػلؼ مةػتوة امبػة  ةػـ الم ػة الئلبيػة فػي كميػة       

يػػؽ دػػعؼ العلاةػػة مختػػال الباحػػث امبػػة الملحمػػة اللابئػػة فػػي  ةػػـ الم ػػة التلبيػػة األةاةػػية فػػي تحميػػؿ النصػػوع األعبيػػة ولتحل
(االبػػا واالبػػة 72( االبػػا واالبػػة بوا ػػط شػػئبتيف تطػػـ األولػػ )25الئلبيػػة فػػي الكميػػة المػػذكولس لينػػة لبحثػػع والبػػالع لػػععدـ)

بنػػ  الباحػػث مئيػػالا  (االبػػة ،ممػػا معاس البحػػث فكانػػل ةختبػػالا تحصػػيميا تحلػػؽ مػػف صػػع ع وثباتػػع وكػػذلؾ73،وتطػػـ األخػػلة)
 لمتصحيه وتحلؽ مف صع ع وثباتع ميطا.

من ػػا مئامػػؿ ةلتبػػاا بيلةػػوف ،والوةػػا الحةػػابي ،ومظ ػػلل نتػػادا العلاةػػة مف دنػػاؾ  ةحصػػاديةومةػػتئمؿ الباحػػث وةػػادؿ     
 طػػػئ ا فػػػي مةػػػتوة امبػػػة  ةػػػـ الم ػػػة الئلبيػػػة فػػػي تحميػػػؿ النصػػػوع األعبيػػػة،ةذ بمػػػع متوةػػػا علجػػػال الامبػػػة فػػػي األختبػػػال

 (  27ػ30،ع9002%( ومختتـ الباحث علاةتع ببئض األةتنتاجال والتوصيال والملتلحال . )الئيةاوي،77.32التحصيمي)
(: فاعميـة ميـارات التفكيـر الناقـد والتفكيـر األبـداعي فـي التـذوق األدبـي لـدى طـالب المرحمـة 2008.دراسة البرقعاوي)3

 الثانوية.
بيػػػة األةاةػػػية جامئػػػة بابػػػؿ ولمػػػل تئػػػلؼ فالميػػػة م ػػػالال الت كيػػػل النا ػػػع والت كيػػػل مجليػػػل دػػػذث العلاةػػػة فػػػي كميػػػة التل       

األبػػعالي فػػػي التػػػذوؽ األعبػػي لػػػعة اػػػبلل الملحمػػة الثانويػػػة ولتحليػػػؽ دػػعؼ البحػػػث مختػػػال الباحػػث لشػػػواديا ملعاعيػػػة الثػػػولس 
ثبلث فػي األلعاعيػة المػذكولس لينػة النموذجية لمبنيف في ملكز محافظػة بابػؿ  ،ومختػال الباحػث اػبلل شػئل اللابػط األعبػي الػ

( االبػػا فػػي كػػؿ شػػئبة ،كافػػح الباحػػث بػػيف الشػػئل الػػثبلث فػػي مت يػػلال )الئمػػل الزمنػػي والتحصػػيؿ العلاةػػي 70لبحثػػع بوا ػػط )
لؤلبػويف وعلجػال الم ػة الئلبيػة لمئػاـ الةػابؽ( وبالاليلػة الئشػوادية مختيػلل شػئبتاف من ػا لتكونػا مجمػولتيف تجػليبيتيف تػػعلف 

  مػػاعس األعل والنصػػوع بإةػػتئماؿ م ػػالال الت كيػػل النا ػػع و تػػعلف األخػػلة المػػاعس ن ةػػ ا بحةػػتئماؿ م ػػالال الت كيػػل األولػػ
األبػػعالي والشػػئبة الثالثػػة مثمػػل المجمولػػة الطػػاباة وتػػعلف المػػاعس ن ةػػ ا بالاليلػػة التلميعيػػة،بوا ط خمةػػة موطػػولال مػػف 

الػػثبلث وبمئػػعؿ موطػػوع واحػػع مةػػبوليا ،ممػػا معاس البحػػث فلػػع ملتمػػع الكتػػال الملػػلل لمصػػؼ اللابػػط األعبػػي علةػػت ا الشػػئل 
الباحػػػث مختبػػػالا جػػػادزا فػػػي التػػػذوؽ األعبػػػي مئػػػع لمملحمػػػة األلعاعيػػػة فػػػي الئػػػلاؽ  ػػػاـ بحلػػػعاعث منصػػػول جاةػػػـ الم لجػػػي لػػػاـ 

مػ  المجمولػػال (،وتحلػؽ الباحػث مػف صػع ع وثباتػع،وفي ن ايػة التجلبػة ابػػؽ اإلختبػال المئتمػع فػي التػذوؽ األعبػي ل9007)
دي )تحميؿ التبايف األحاعي، وملبط كاي، ومئامػؿ ملتبػاا بيلةػوف،  ةحصاديةالثبلث في و ل واحع،ومةتئمؿ الباحث وةادؿ 

 واألختبال التادي(ومظ لل النتادا :
(بػػيف متوةػػا  علجػػال المجمولػػال الػػثبلث فػػي التػػذوؽ 0.02لنػػع مةػػتوة عاللػػة) ةحصػػاديةمف دنػػاؾ فل ػػا ذا عاللػػة  .2

 . األعبي
( بػيف متوةػػا  علجػال المجمػػولتيف التجػليبيتيف فػػي 0.02لنػع مةػػتوة عاللػة) ةحصػػاديةلػيف دنػاؾ فػػلؽ ذو عاللػة  .9

 التذوؽ األعبي.
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(بػػيف متوةػػا علجػػال المجمولػػة التجليبيػػة األولػػ  التػػي 0.02لنػػع مةػػتوة عاللػػة) ةحصػػاديةمف دنػػاؾ فل ػػا ذا عاللػػة  .7
نا ػػع والمجمولػػة الطػػاباة التػػي علةػػتع بالاليلػػة التلميعيػػة علةػػل األعل والنصػػوع بحةػػتئماؿ م ػػالال الت كيػػل ال

 ،ولمصمحة المجمولة التجليبية في التذوؽ األعبي .
(بػػيف متوةػػا علجػػال المجمولػػة التجليبيػػة الثانيػػة التػػي 0.02لنػػع مةػػتوة عاللػػة) ةحصػػاديةمف دنػػاؾ فل ػػا ذا عاللػػة  .3

 ،ة التػي علةػتع بالاليلػة التلميعيػةمولة الطػاباعلةل األعل والنصوع بحةتئماؿ م الال الت كيل األبعالي والمج
 .مولة التجليبية في التذوؽ األعبيولمصمحة المج

   (99-22،ع9004،ألةتنتاجال والتوصيال والملتلحال. )البل ئاويومختتـ الباحث علاةتع ببئض ا
 موازنة الدراسات السابقة

الشبع واألختبلؼ بين ا وبيف العلاةة الحاليػة فػي النلػاا  بئع مف مةتئلض الباحث العلاةال الةابلة يحاوؿ الكشؼ لف موجع 
 اآلتية:

ػ لـ تت ؽ العلاةة الحالية في مكاف ةجلاد ا مط علاةػة الئػاعلي التػي مجليػل فػي اللاعةػية ومت لػل العلاةػة الحاليػة  فػي مكػاف 2
 مجلاد ا مط علاةتي الئيةاوي والبل ئاوي فلع مجليتا في جامئة بابؿ ميطا.

العلاةال الةابلة في مدعاف ا فعلاةة الئاعلي لمل تلويـ مةػتوة تحصػيؿ امبػة م ةػاـ الم ػة الئلبيػة لكميػال التلبيػة ػ تباينل 9
مةػػتوة امبػػة  ةػػـ الم ػػة الئلبيػػة فػػي كميػػة التلبيػػة  فػػي الجامئػػال الئلا يػػة فػػي مػػاعس الببلمػػة ،وعلاةػػة الئيةػػاوي لمػػل تئػػلؼ

( لمػػػل مئلفػػػة فالميػػػة م ػػػالال الت كيػػػل النا ػػػع والت كيػػػل 9004ل ئػػػاوي)األةاةػػػية فػػػي تحميػػػؿ النصػػػوع األعبية،وعلاةػػػة الب
األبػػعالي لنػػع تػػعليف مػػاعس األعل والنصػػوع فػػي التػػذوؽ األعبػػي لػػعة اػػبلل الملحمػػة الثانويػػة ممػػا العلاةػػة الحاليػػة فلمػػل 

 ة الثانوية.تئلؼ فالمية م الال الت كيل األبعالي في تحميؿ النصوع األعبية واألحت اظ ب ا لعة ابلل الملحم
ػػػ علاةػػة الئػػاعلي ابلػػل لمػػ  لينػػة مػػف امبػػة الملحمػػة الثالثػػة فػػي  ةػػـ الم ػػة الئلبية،وعلاةػػة الئيةػػاوي ابلػػل لمػػ  امبػػة 7

( ابلػل لمػ  لينػة مػف اػبلل اللابػط األعبػي فػي المػعالف 9004الملحمة اللابئة في  ةـ الم ػة الئلبيػة ،وعلاةػة البل ئػاوي )
 الحالية ابلل لم  لينة مف  ابلل اللابط األعبي ميطا. األلعاعية والثانوية ،والعلاةة

 ػ مت لل العلاةال الةابلة في المن ا المتبط في ا ودو المن ا التجليبي ، واتبئل العلاةة الحالية المن ا ن ةع.3
كػاي ومةػتئممل  متئععس من ا مئامؿ ملتباا بيلةوف، واألختبال التادي، وملبط ةحصاديةػ مةتئممل العلاةال الةابلة وةادؿ 2

 من ا: مئامؿ ملتباا بيلةوف،وملبط كاي ،واألختبال التادي. ةحصاديةالعلاةة الحالية وةادؿ 
 

 الفصل الثالث

جراءاتو  منيج البحث وا 
يتطمف دذا ال صؿ من ا البحث واألجلا ال المتبئة في تحعيع مجتمط البحث ومختيال الئينة وكي ية بنا  األعاس      

 التي ملتمعل في التئامؿ مط البيانال والنتادا ولم  النحو اآلتي : حصاديةتابيل ا والوةادؿ اإلوصع  ا وثبات ا و 
 أواًل ـ منيج البحث :

ةتبط الباحث في بحثع الحالي المن ا التجليبي،وذلؾ لكونع يتبل ـ ومتامبال البحػث الحػالي وتحليػؽ مدعافػع،والتثبل مػف      
 صحة فلطيتيع.

 تجريبي :ثانيًا ـ التصميم ال
ةف ةختيػػال التصػػميـ التجليبػػي يئػػع مولػػ  الخاػػوال التػػي تلػػط لمػػ  لػػاتؽ الباحػػث وينب ػػي تن يػػذدا،ألف األختيػػال الةػػميـ      

يطػمف الوصػػوؿ ةلػ  نتػػادا ع يلػة،ويتو ؼ تحعيػػع نػوع التصػػميـ لمػ  ابيئػػة الموطػوع،ولم  ظػػلوؼ الئينػة،ومف تػػوافل علجػػة 
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تبػػط ا  و ( 24: ع2542ئوبة بحكػػـ ابيئػػة الظػػوادل التلبويػػة المئلػػعس )الزوبئػػي، كافيػػة مػػف طػػبا المت يػػلال ممػػل بػػالع الصػػ
ودػذا مػا عفػط الباحػث ، نع من ا مبلدػـ لتحليػؽ دػعؼ البحػث وفلطػيتيع واجلا اتػعالباحث المن ا التجليبي في بحثع الحالي،أل

 (.2جعوؿ )في  كمافجا  التصميـ  مبلدمام لظلوؼ بحثعكونع الطبا الجزدي  اللتماع واحع مف التصاميـ التجليبية ذةال  
 (1جدول)

 يوضح التصميم التجريبي لمبحث 
 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 ميارات التفكير األبداعي التجليبية       
 تحميل النصوص األدبية

في  االحتفاظ بالتحصيل
 تحميل النصوص األدبية

 الطريقة التقميدية الضابطة
 

( لنػػػع م الال الت كيػػػل األبػػػعاليلممت يػػػل المةػػػتلؿ) ت ػػػا تئػػػلض امبيبالمجمولػػػة التجليبيػػػة: المجمولػػػة التػػػي يلصػػػع        
تحميػؿ لممت يػل المةػتلؿ وتػعلف  مبت ػاتئلض اي ال وبالمجمولة الطاباة: المجمولة التي تحميؿ النصوع االعبية،  اتعلية

ختبػػال تحصػػيمي موحػػع مالمت يػل التػػابط الػػذي يلػػاف بوةػااة  بالاليلػػة التلميعيػػة فػي حػػيف يلصػػع بالتحصػػيؿ النصػوع األعبيػػة
 المجمولتيف التجليبية والطاباة. ابللل

لػاعس تابيػؽ االختبػال التحصػيمي ن ةػع لمػ  ةويلصع باالحت اظ بالتحصيؿ: المت يل التابط اآلخػل الػذي يلػاف بوةػااة        
   المجمولتيف بئع مةبوليف مف التابيؽ األوؿ. ابلل
 :تمع البحث وعينتومجثالثا ـ 
(معلةػة موزلػة 42ةختالالباحث المعالف األلعاعية والثانوية الن الية لمبنيف فلا في ملكز محافظة بابؿ البػالع لػععدا )      

لمػػ  منػػااؽ الملكز،ومختػػال الباحػػث بالاليلػػة الئشػػوادية )ثانويػػة الحمػػة التابيليػػة لمبنػػيف( وتحتػػوي لمػػ  ثػػبلث شػػئل لملابػػط 
،ج( وبالاليلػػة ن ةػػ ا مختػػال الباحػػث شػػئبتيف من ػػا لينػػة لبحثع،وبالاليلػػة ن ةػػ ا مختػػال شػػئبة )م( لتكػػوف األعبػػي دػػي )م،ل

المجمولػػة التجليبيػػة وتػػعلف األعل والنصػػوع بحةػػتئماؿ م ػػالال الت كيػػل األبػػعالي ،ومختػػال شػػئبة )ج( لتكػػوف المجمولػػة 
( 77( االبػػا بوا ػػػط )22ع لػػعع اػػػبلل المجمػػولتيف )األخػػلة )الطػػاباة( وتػػعلف األعل والنصػػػوع بالاليلػػة التلميعيػػة،وبم

( ابلل، مصبه لػعع مفػلاع 7( االبا في شئبة )ج(، وبئع اةتبئاع الابلل اللاةبيف البالع لععدـ )79االبا في شئبة )م( و)
 (.9( االبا في شئبة )ج( كما مبيف في جعوؿ )72( االبا في شئبة )م( و)72( االبا، بوا ط )29الئينة الن ادي )

 (2جدول )
 مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده طالبعدد 

 

قبل  الطالبعدد  الشعبة المجموعة
 االستبعاد

بعد  طالبعدد ال ينالراسب الطالبعدد 
 االستبعاد

 31 2 33 أ التجليبية

 31 1 32 ج الضابطة
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مئلفػػة ةػػابلة فػػي الموطػػولال التػػي ةػػتعلف فػػي  وفيمتمكػػ ـلتلػػاع الباحػػث بػػحن بح يفاللاةػػب الاػػبللةف ةػػبل اةػػتبئاع       
  مػف النتػادا فلػا، ومبلػ يفاللاةػب الاػبللةػتبئع مف الباحػث ممثنا  التجلبة، ودذث الخبلس  ػع تػطثل فػي ع ػة نتػادا البحػث لممػام 

 المعلةي.ح اظام لم  النظاـ  الة الصؼ في عاخؿ  لمي ـَ 
 ـ عينة الدراسة :

( االبػػا مػػف الئينػػة الكميػػة لمبحػػث ألةػػتخلاج ثبػػال األعاس ومئلفػػة وطػػوح 29ل الباحػػث )الئينػػة األةػػتابللية: مختػػا . م
 ة لميع.جابفللال األختبال والو ل المةت لؽ لئل

لينػػػة الاػػػبلل األةاةػػػية:ملتمع الباحػػػث مجتمػػػػط البحػػػث بحكممػػػع لينػػػة لبحثػػػػع بئػػػع ةةػػػتبئاع    الامبػػػة اللاةػػػػبيف   . ل
( االبػػا وبػػذلؾ مصػػبه لػػعع الئينػػة األةاةػػية لمبحػػث 29ية ولػػععدـ)(ومةػػتبئاع اػػبلل الئينػػة األةػػتابلل7ولػػععدـ)

 ( االبا في كؿ شئبة. 92( االبا بوا ط )20)

 رابعًا ـ  تكافؤ مجموعتي البحث :
حلع الباحث  بؿ الشلوع ببع  التجلبة لم  تكافط ابلل مجمولال البحث الثبلث ةحصاديا فػي لػعع مػف المت يػلال       

(، 2ثل فػػي ةػػبلمة التجلبة،ودػػذث المت يػػلال دػػي :الئمػػل الزمنػػي لماػػبلل محةػػوبا بالشػػ ول ممحػػؽ )التػػي يئتلػػع من ػػا  ػػع تػػط 
( 9( ممحػػػؽ )9005-9004وعلجػػػال مػػػاعس الم ػػػة الئلبيػػػة فػػػي األمتحػػػاف الن ػػػادي لمصػػػؼ الثالػػػث متوةػػػا لمئػػػاـ العلاةػػػي )

المػذكولس ملػبلث مػف ةعالس المعلةػة، وفيمػا والتحصيؿ العلاةي لآلبا ، واألم ال، وحصؿ الباحث لم  البيانال لف المت يلال 
 يحتي توطيه لئمميال التكافط اإلحصادي في المت يلال بيف مجمولتي البحث:

 محسوبًا بالشيور: لمطالبالعمر الزمني  -2
 المجمولة الطػاباة ابلل لمالم( ش لام، في حيف بمع متوةا 199.6) المجمولة التجليبية ابللبمع متوةا ملمال     
 المجمػولتيف،اػبلل بيف ملمػال  ةحصادياختبال التادي لئينتيف مةتلمتيف لمئلفة عاللة ال لؽ ةتئماؿ األم،ولنع  ش لام  (203)
مصػ ل مػف ودػي  (1.48) الليمػة التاديػة المحةػوبة بم لةذ  (0.02) لنع مةتوة ةحصاديةف ال لؽ ليف بذي عاللة متطه م

حصػاديام مف المجمػولتيف التجليبيػة والطػاباة متكافدتػاف م(،ودذا يعؿ لم  34يػة)(،وبعلجة حل 9الليمة التادية الجعولية البال ة)
 (يوطه ذلؾ.7وجعوؿ)،في الئمل الزمني

 (3جدول )   
 مجموعتي البحث في العمر الزمني البنتائج االتتبار التائي لط

 :2008/2009مادة المغة العربية لمعام الدراسي السابق لدرجات النيائية ال -2
 علجػػة، فػػي حػػيف  (71.8)  المجمولػػة التجليبيػػػة اػػبللنػػال المتئملػػة ب ػػذا المت يػػل بمػػع متوةػػا علجػػال بئػػع تحميػػؿ البيا    

ةػتئماؿ االختبػال التػادي لئينتػػيف مةػتلمتيف لمئلفػة عاللػػة بإو  ( علجػػة،72.6المجمولػة الطػاباة)اػػبلل بمػع متوةػا علجػال 
الليمػة  بم ػل( ةذ 0.02لنػع مةػتوة) ةحصػاديةاللػة ال ػلؽ لػيف بػذي عتبػيف  المجمػولتيف، ابللبيف علجال  ةحصادياال لؽ 

االنحراف  المتوسط الحسابي عدد افراد العينة المجموعة
درجة  التباين المعياري

 الحرية
 القيمة التائية

 مستوى الداللة
 الجدولية المحسوبة

 73.9 8.59 199.6 25 التجليبية

48 1.48 2 
ليست بذي داللة 

عند  إحصائية
 77.7 8.81 203 25 الضابطة 0.05مستوى 
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 اػبللف م(، ودذا يعؿ لمػ  34(، وبعلجة حلية)9ص ل مػف الليمػة التاديػة الجعوليػة البال ة)ودي م(0.252التادية المحةوبة)
 ( يوطه ذلؾ.3وجعوؿ)ل حصاديام في دذا المت ية دتافالمجمولتيف التجليبية والطاباة متكاف

 
 (4جدول )

 درجات النيائيةالمجموعتي البحث في  طالباالتتبار التائي لنتائج 
 2008/2009مادة المغة العربية لمعام الدراسي السابق ل

المتوسط  عدد افراد العينة المجموعة
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة

 184.5 13.58 71.8 25 التجليبية
48 0.196 2 

ليست بذي 
 إحصائيةداللة 

عند مستوى 
 174.2 13.2 72.6 25 الضابطة 0.05

 
 :التحصيل الدراسي لآلبـاءـ 3

حصػػاديام فػػي تكػػلالال التحصػػيؿ العلاةػػي ة دتػػافف مجمػػولتي البحػػث التجليبيػػة والطػػاباة متكافم( 2مػػف جػػعوؿ ) يتطػػه     
مصػ ل مػف  يمػة  ودػي (9.5)بم ػل( المحةػوبة 9ف  يمػة )كػامةتئماؿ اختبال ملبط كػاي ،حلبيانال بلآلبا ، ةذ مظ لل نتادا ا

 (.7(  وبعلجة حلية )0.02( لنع مةتوة )3.49) ( الجعولية البال ة9)كا
 

 (5جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2)كا تامجموعتي البحث وقيم طالبتكرارات التحصيل الدراسي آلباء 

 (.2ةلعاعية مو مئ ع( و)جامئة فما فوؽ( مط بئط ما لكوف التكلال المتو ط في ما م ؿ مف )*عمجل الخميتاف )

حصاديام في ة تافف مجمولتي البحث التجليبية والطاباة متكافدم(2مف جعوؿ) يتطه: التحصيل الدراسي لؤلميات -4
( 9ف  يمة )كامملبط كاي  تكلالال التحصيؿ العلاةي لؤلم ال، ةذ مظ لل نتادا البيانال باةتئماؿ اختبال

 (.7وبعلجة حلية )،(0.02( لنع مةتوة )3.49( الجعولية البال ة )9(مص ل مف  يمة )كا1.04المحةوبة)
 
 
 
 
 

 ادأفر عدد  المجموعة
 العينة

 مستوى التحصيل الدراسي

 درجة الحرية*

 قيمة كاي

 مستوى الداللة

ئية
بتدا

ا
طة 

وس
مت

ية  
داد
اع

عيد
اوم

س  
ريو

الو
بك

وق
ا ف
فم

 

 الجدولية المحسوبة

 8 7 5 5 25 التجليبية    
3 2.9 7.82 

ليست بذي داللة 
عند  إحصائية
 6 7 6 6 25 الضابطة 0.05 مستوى
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 (6جدول )
 المحسوبة والجدولية (2)كا متامجموعتي البحث وقي طالبتكرارات التحصيل الدراسي ألميات 

 
 المجموعة

عدد طالب 
 العينة

 
 ابتدائية

 
 متوسطة

 
 إعدادية
 

 
بكالوريوس  

 فما فوق

 
(*)درجة الحرية 

  يمتا كاي 

 
مستوى 
  الداللة

 المحسوبة

 
 الجدولية

 التجليبة 

25 
 

5 6 7 7  
7 

 
1.04 

. 
7.82 
 
 

غير دال 
إحصائيا 
عند 

مستوى 
0.05 

 7 5 6 7 25 الضابطة

 
 تامسا ـ التطط التدريسية:

الملػػػلل التػػػي ةػػتعلف فػػػي مثنػػػا  التجلبػػػة، فػػػي طػػػو   األعل والنصػػػوعلموطػػػولال ملػػع الباحػػػث الخاػػػا التعليةػػػية       
المجمولػة التجليبيػة،ولم  وفػؽ الاليلػة  بللبالنةػبة الػ  اػ م ػالال الت كيػل األبػعاليالةموكية ولمػ  وفػؽ  عومدعاف العلاةي

والمتخصصػيف بالم ػة  خبػلا و ػع للطػل دػذث الخاػا لمػ  مجمولػة مػف ال المجمولة الطػاباة بللالتلميعية بالنةبة ال  ا
مػف ف نجػاح التجلبػة، وفػي طػو  مػا مبػعاث الخبػلا  اطػمو تحةػيف صػيامة تمػؾ الخاػا، ل( 3الممحػؽ) الئلبية والادؽ تعلية ا

   .(7لمتن يذ ممحؽ) صبحل جادزس ممجليل التئعيبلل البلزمة لمي ا، و الا  وملتلحال 
  سادسا ـ تطبيق التجربة:

المحػػععس مػػف كتػػال األعل والنصػػوع الملػػلل باألةػػتئانة بمػػعلف المػػاعس وبمئػػعؿ موطػػوع  علف الباحػػث الموطػػولال      
   .23/22/9005ول اية  9005/ 90/20واحع ةةبوليا ةبتعا  مف 

   سابعاـ أداة البحث :
 اػػػػبلللػػػػعة  ب ػػػػا واالحت ػػػػاظفػػػػي تحميػػػػؿ النصػػػػوع األعبيػػػػة معاس موحػػػػعس لليػػػػاف التحصػػػػيؿ يتامػػػػل البحػػػػث الحػػػػالي       

(لمػ  مجمولػة مػف الخبػلا  3لذلؾ فلع للض الباحث ثبلث نصػوع معبيػة مختػالس ممحػؽ) ،تيف التجليبية والطاباةالمجمول
( ألختيػال األفطػػؿ من ػػا واألكثػػل مناةػػبة لاػػبلل الصػػؼ اللابػػط 3والمتخصصػيف فػػي الم ػػة الئلبيػػة والادػػؽ تعليةػػ ا ممحػػؽ )

 .(2ما مبيف في ممحؽ )( ك وحي اليجرةاألعبي و ع و ط األختيال لم  النع األعبي) 
يئع الصعؽ مف الشلوا الواجل توافلدا في معاس البحث وتكوف األعاس صاع ة ةذا حللل ال ػلض الػذي ملػعل صدق األداة :  

(،لػػػذا فلػػع لػػلض الباحػػػث 220،ع2540مػػف مجمػػع ،فػػاألعاس الصػػػاع ة دػػي التػػي تةػػتايط  يػػػاف مػػا وطػػئل ألجمع)ةػػمالس،
( ل ػػلض 2لػػة مػػف الخبػػلا  والمتخصصػػيف بالم ػػة الئلبيػػة والادػػؽ تعليةػػ ا ممحػػؽ)الموطػػوع المختػػال مػػلس مخػػلة لمػػ  مجمو 

 التحلؽ مف صع ع وبذلؾ مصبه الموطوع المختال جادزا لمتابيؽ.
ابػػؽ األختبػػال لمػػ  الشػػئبتيف فػػي و ػػل واحػػع وبمةػػالعس مػػعلف المػػاعس  وتػػـ جمػػط  93/22/9005بتػػالي  تطبيــق األداة:  

 ال الابلل وفؽ مئيال التصحيه المئتمع . ةجاباألولاؽ األمتحانية ل لض تصحيه 
 ثامنا ـ تصحيح االتتبار: 

ال ةجابػػػػ(الخػػػػاع بتحميػػػػؿ النصػػػػوع األعبيػػػػة لتصػػػػحيه 53ػػػػػ59،ع9002ملتمػػػع الباحػػػػث مئيالالئيةاوي)الئيةػػػػاوي،      
متخصصػػيف الاػػبلل فػػي األختبػػال الن ػػادي وتحلػػؽ الباحػػث مػػف صػػع ع وثباتػػع، وذلػػؾ بئلطػػع لمػػ  مجمولػػة مػػف الخبػػلا  وال

                                                
 (.5كرار المتىقع فيهما أقل مه )*دمجت الخليتان )إعذادية أو معهذ( و)جامعة فما فىق( مع بعضهما لكىن الت
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( علجػػة وعلجتػع الػػعنيا ل)صػ ل( موزلػػة بػػيف 200( والػذي حػػععل علجتػع الئميػػا ل)3بالم ػة الئلبيػػة والادػؽ تعليةػػ ا ممحػػؽ)
 (.2فللال المئيال و اـ الباحث بالتصحيه لم  دذا األةاف ممحؽ)

 ثبات التصحيح:ػ 
ال الاػػبلل التػػي صػػححل ومةػػتئمؿ ابػػةج( مولاؽ مػػف 20ولمتحكػػع مػػف موطػػولية التصػػحيه ةػػحل الباحػػث لشػػواديا)       

نػػوليف مػػف االت ػػاؽ:األوؿ :األت ػػاؽ لبػػل الػػزمف ،واآلخػػل األت ػػاؽ مػػط مصػػحه اخػػل،ةذ صػػحه الباحػػث األولاؽ ب ػػالؽ زمنػػي 
(، ويئػػع 0.42(،ومئامػػؿ الثبػػال مػػط مصػػحه اخػػل بمػػع )0.43ملػػعالث مةػػبولاف فكػػاف مئامػػؿ ثبػػال التصػػحيه لبػػل الػػزمف )

، 2540( لػعل جيػعس )الزوبئػي، 0.23التيف لؤلختبالال ميل الملننة التػي ةف بمػع مئامػؿ ثبات ػا )مئامؿ الثبال جيعا في الح
 (.99ع

 :حصائيةتاسعا ـ الوسائل اإل
 في ةجلا ال بحثع وتحميؿ نتادجع : اآلتية حصاديةةتئمؿ الباحث الوةادؿ اإلم       

 ـ األتتبار التائي لعينتين مستقمتين متساويتين:1
بػػيف مجمػػولتي البحػػث لنػػع التكػػافط اإلحصػػادي وفػػي تحميػػؿ  حصػػاديةدػػذث الوةػػيمة لمئلفػػة عاللػػة ال ػػلوؽ اإل اةػػتئممل     

 : وحةل اللانوف اآلتيالنتادا 
 

 ل =
 
 
 
 = المتوةا الحةابي لممجمولتيف .  9ـ،  2ـ
 المجمولة الواحعسفلاع م= لعع  ف
2ع
9، ع 9

 (239، 2543، لوض)    = التبايف لممجمولتيف .  9
 ( : 2مربع كاي ) كا -2  

بػػيف مجمػػولتي البحػػث لنػػع التكػػافط اإلحصػػادي فػػي  حصػػاديةاةػػتئمؿ الباحػػث دػػذث الوةػػيمة لمئلفػػة عالالل ال ػػلوؽ اإل      
 مت يلي التحصيؿ العلاةي لآلبا  ولؤلم ال . 

 9ؽ (  –) ؿ               
 = ما ػػػػػػػػػػ2كا

 ؽ                 

 حيث أن :
 لمبلحظؿ = التكلال ا

 ( 957: ع  2533ؽ = التكلال المتو ط                             ) البياتي ، 
  
 
  

2م – 1م  
 

 

0ع
0

0+ ع
0

 

 

0 - ن  
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 ـ معامل ارتباط بيرسون :3
 اةتئمؿ الباحث دذث الوةيمة لحةال ثبال التصحيه . 

 ) ما ف ( ) ما ع ( –ف ما ف ع                       
 ل = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ        

 [ 9) ما ع( – 9[ ]ف ما ع9) ما ف( – 9]ف ما ف                

               
 

 ةذ تمثؿ :
 ف = لعع مفلاع الئينة .

 ف =  يـ المت يل األوؿ .
 ( 247: ع  2533ع =  يـ المت يل الثاني .                                               ) البياتي ، 

                            
 الفصل الرابع

 عرض النتائج وتفسيرىا
 دما.، وت ةيل  تيعيئلض الباحث في دذا ال صؿ النتادا التي توصؿ ةلي ا لم  وفؽ دعؼ البحث وفلطي       

 أوال ـ عرض النتائج :
ولاؽ االختبػال، ممجمػولتي البحػث التجليبيػة والطػاباة، صػحه الباحػث  اػبللختبال التحصػيمي لمػ  بئع تابيؽ األ       

( 76.44المجمولػػػة التجليبيػػػة) بللفكػػػاف متوةػػا علجػػػال اػػةحصػػاديا حممػػل النتػػػادا و  (4ممحػػػؽ)،ووطػػط الػػػعلجال لمي ػػا 
 ختبػال التػػادي لئينتػػيفةػػتئماؿ األم( علجػة، ولنػػع 64.56المجمولػػة الطػػاباة) بللعلجػة، فػػي حػػيف كػاف متوةػػا علجػػال اػ

ال ػػلؽ عاؿ احصػػاديام لنػػع مف تطػػه ةعلجػػال المجمػػولتيف، بػػيف متوةػػاي  ةحصػػاديالمئلفػػة عاللػػة ال ػػلؽ  متةػػاويتيف مةػػتلمتيف
(، وبعلجػػػػة 9مكبػػػػل مػػػػف الليمػػػػة التاديػػػػة الجعوليػػػػة البال ػػػػة) ودػػػػي(3.32)ة،ةذ كانػػػػل الليمػػػػة التاديػػػػة المحةػػػػوب(0.02مةػػػػتوة)
 (.  3جعوؿ)وكما موطه في  (34حلية)

 
 (7جدول )

 يتتبار التحصيممجموعتي البحث في األ البنتائج االتتبار التائي لط
 

 المجموعة
عدد افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 86 9.27 76.44 25 التجليبية
48 4.75 2 

دالة 
إحصائيا 

عند مستوى 
 67.12 8.1 64.56 25 الضابطة 0.05

 
بالتحصيؿ،وتصػحيه مولاؽ االختبػال ووطػط الػعلجال  بللحت ػاظ الاػمتابيػؽ االختبػال التحصػيمي لليػاف ةلػاعس  وبئع       

( علجػػة، فػػي حػػيف كػػاف 32.24المجمولػػة التجليبيػػة) بللحمػػؿ الباحػػث النتػػادا فكػػاف متوةػػا علجػػال اػػ (،5) لمي ػػا الممحػػؽ
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لمئلفػة متةػاويتيف  مةػتلمتيف التػادي لئينتػيفختبػال ةػتئماؿ األم( علجػة، ولنػع 22المجمولة الطاباة) بللمتوةا علجال ا
ةذ  (،0.02تطػػه مف ال ػػلؽ عاؿ ةحصػػاديا لنػػع مةػػتوة )ةالمجمػػولتيف،  بللبػػيف متوةػػاي علجػػال اػػ ةحصػػادياعاللػػة ال ػػلؽ 

( 4( وجػػعوؿ )34) (، وبعلجػػة حليػػة9مكبػػل مػػف الليمػػة التاديػػة الجعوليػػة البال ػػة) ودػػي (3.4كانػػل الليمػػة التاديػػة المحةػػوبة )
 ذلؾ. يوطه

 
 (8جدول )

 بالتحصيل  حتفاظتتبار األأ مجموعتي البحث في البنتائج االتتبار التائي لط
 

عدد أفراد  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
 القيمة التائية

 مستوى الداللة
 الجدولية المحسوبة

 40.6 6.37 75.68 25 التجريبية 
47 4.8 2 

دالة إحصائيا 
عند مستوى 

 61.55 7.8 66 25 الضابطة 0.05

 
 تفسير النتائج:

يئتلع الباحث مف ةبل ت وؽ ابلل المجمولة التجليبية لم  ابلل المجمولة الطاباة  يئوع الػ  مف تػعليف األعل       
الاػبلل وةػالعدـ لمػ  توليػع مفكػال جعيػعس والنصوع بحةػتئماؿ م ػالال الت كيػل  األبػعالي لمػؿ لمػ  تئػعيؿ ومثػلا  مفكػال 

ال الخاادػػة جابػػومكػػن ـ مػػف التلصػػي بحليػػة لػػف الحلػػادؽ والبحػػث والتحمػػؿ فػػي الػػنع األعبػػي عوف خػػوؼ مػػف الو ػػوع فػػي اإل
ة ووطػػػط خيػػالال لػػعس ل ػػػا تتصػػؼ بالجػػػعس والثػػلا  الئلمػػي ومصػػػبحوا مكثػػل  ػػػعلس لمػػ  مواج ػػػة جابػػوجئم ػػـ متمكنػػيف مػػػف اإل

ت ته وذدف متو ع مما مة ـ في ت و  ـ، فاألبعاع دو اللعلس لم  توليع مفكػال جعيػعس لػف اليػؽ التجميػط مو المشكبلل بئلؿ م
( و ػػعيما مشػػال لبػػع اللػػادل الجلجػػاني الػػ  فالميػػة م ػػالال 933،ع9005الت ييػػل مو ةلػػاعس تابيػػؽ مفكػػال موجػػوعس )ةػػئاعس ،

ف ال كػلس ةذا اةػتملل وصػػاعفل من جػا مةػتليما ومػذدبا  ويمػػا الت كيػل األبػعالي  فػي توليػػع األفكػال بلولػع:ودؿ شػي  محمػػ  مػ
واليلة تنلاع وتبينل ل ا ال اية فيما تلتاع... فلداف الئلوؿ التي تةػتبؽ، ونطػال ا الػذي تمػتحف  وادػا فػي تئاايػع، دػو ال كػلس 

 ( .234ػ233،ع2552،واللوية في اللياف، واألةتنباا )الجلجاني،
 

 الفصل التامس
 لتوصيات والمقترحاتاألستنتاجات وا

 أوال ـ األستنتاجات :  
. ةف الاليلػػة تمثػػؿ محػػع ملكػػاف التػػعليف الم مػػة ومف تاويلدػػا يػػلتبا الػػ  حػػع كبيػػل ب ئاليػػة م ػػالال الت كيػػل المتطػػمنة فػػي 1

 الاليلة المةتئممة. 
ئبل ػال فيمػا بين ػا ويجئػؿ . ةف التعليف الجيع يتامل مئمومال مبنية ومنظمة يلعم ا التعليةي بخاػوال متناةػلة يظ ػل ال9

 ل ا مئن  في ذدف المتئمـ .
. ةف م الال الت كيل األبعالي تجئؿ ولي الابلل بئمميات ـ الئلمية ةببا لتاويل الادؽ الػتئمـ الةػابلة واأللتلػا  باللػعلال 7 

 الئلمية ل ـ .
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يـ يطعي ال  ةحػعاث ت الػؿ فػي الئلػؿ يولػع . ةف األنتلاؿ بت كيل الابلل مف التلكيز لم  الحلادؽ  ال  التلكيز لم  الم اد3
 مفكال جعيعس .

. ةف مةتوة تحصيؿ الابلل في تحميؿ النصوع األعبية يلتبا بتنمية اللػعلال الئلميػة ل ػـ فحلت ػاع مةػتوة الت كيػل يئمػؿ 2
وع األعبيػة التػي لم  زياعس األفكال وتنول ا وتحللدػا ممػا يبلي ػا فػي حالػة نشػاا وممتػعاع خػالج الحلػادؽ الموجػوعس فػي النصػ

 يعلةون ا .
 : ثانيا ـ التوصيات 
.ةلعاع الػعلوف و)الخاػا التعليةػية( مػف المػعلف بشػكؿ ي ػعؼ الػ  ةةػتعلاج ولػي الاػبلل لػف اليػؽ تطػمين ا م ػالال 2

 نالػة الت كيل المختم ة ومن ا م الال الت كيل األبعالي لجئم ـِ يةادموف في منتاج المئلفة ولػيف األحت ػاظ ب ػا فلػا ، وخمػؽ 
 متجذلس لعي ـ  بحف التئميـ لتنمية الت كيل واألبعاع وليف لؤلمتحاف .

. طلولس تعليف ابلل الملحمة الثانوية م الال الت كيل المختم ة وخاصػة م ػالال الت كيػل األبػعالي مػف مجػؿ لفػط مةػتوة 9
 ع الوج ة المناةبة .الولي لعي ـ لما يعلةونع مف مواع علاةية مختم ة  واألمةاؾ بزماـ ت كيلدـ وتوجي 

. طػػلولس اػػلح مةػػدمة لمػػ  الاػػبلل تثيػػل الت كيػػل لػػعي ـ وتلكػػز لمػػ  م ػػالال الت كيػػل الئميػػا مثػػؿ : كيؼ؟ولماذا؟ومالميػػؾ 7 
 ؟وكيؼ تنظل ال  دذا النع؟وكيؼ تحكـ لم  دذا النع ؟وكيؼ تحمؿ ؟وماذا تلتلح؟.

 ثالثاـ المقترحات: 
 ت كيل األبعالي في ف ـ النصوع األعبية لعة ابلل الملحمة الثانوية .ػ ةجلا  علاةة تتطمف فالمية م الال ال2
 ػ ةجلا  علاةة تتطمف فالمية م الال الت كيل األبعالي في األعا  التئبيلي لعة االبال الملحمة الثانوية .9
 ػ ةجلا  علاةة تتطمف فالمية م الال مخلة لمت كيل لمت يلال مخل وفي ملاحؿ علاةية مختم ة.7
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 (1الممحق )
 محسوبًا بالشيور بية والضابطةلطالب مجموعتي البحث التجريالعمر الزمني 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 الضابطة ت التجريبية ت
1 196 1 199 
2 206 2 208 
3 185 3 216 
4 195 4 204 
5 192 5 198 
6 208 6 187 
7 209 7 198 
8 204 8 214 
9 188 9 208 

10 198 10 192 
11 193 11 210 
12 198 12 198 
13 210 13 185 
14 206 14 210 
15 184 15 212 
16 199 16 196 
17 194 17 210 
18 207 18 209 
19 200 19 128 
20 215 20 198 
21 190 21 214 
22 195 22 190 
23 210 23 200 
24 191 24 213 
25 211 25 198 
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 (9ممحؽ )
   9005ػ9004ماعس الم ة الئلبية لمئاـ العلاةي الةابؽ ل الن ادية علجالال

 
 

 
 
. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضابطة التجريبية ت
1 65 61 
2 80 62 
3 91 51 
4 50 90 
5 70 89 
6 63 71 
7 52 59 
8 65 63 
9 93 81 
10 72 92 
11 55 73 
12 86 83 
13 82 67 
14 60 85 
15 88 54 
16 75 74 
17 85 60 
18 92 84 
19 53 60 
20 87 92 
21 63 56 
22 71 86 
23 60 58 
24 57 80 
25 81 84 
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 (3ممحق )
 آراء التبراء في صالحية التطتين األنموذجيتين في تدريس

 مادة األدب والنصوص لطالب الصف الرابع األدبي
 جامعة بابل       

 كمية التربية األساسية 
 قسم العموم التربوية والنفسية

 م/استبانة 
 المحترم ---------------االستاذ 

 تحية طيبة: 
يلجػػػ  الت طػػػؿ بإبػػػعا  الادكػػػـ الةػػػعيعس فػػػي صػػػبلحية الخاتػػػيف األنمػػػوذجيتيف والمتػػػيف ملػػػعدما الباحػػػث لتػػػعليف مػػػاعس األعل  

)فاعميـة ميـارات التفكيـر األبـداعي فـي تحميـل النصـوص األدبيـة والنصوع، وتشكبلف جز  مف متامبال البحػث الموةػـو 
وكاآلتي :الخاة التعليةية األول  وتتطػمف ةةػتئماؿ م ػالال الت كيػل األبػعالي  لمرحمة الثانوية(واألحتفاظ بيا لدى طالب ا

وتلبمػػوا الشػػكل  فػػي تػػعليف مػػاعس األعل والنصػػوع ،واالخػػلة وتتطػػمف مةػػتئماؿ الاليلػػة التلميعيػػة فػػي تػػعليف المػػاعس ن ةػػ ا،
 واالمتناف ال ادليف.

 تطة أنموذجية لتدريس موضوع) التنساء( 
 ريقة التقميديةبالط

 -----------الصف والشعبت 

                                         -----------اليوم والتاريخ 
 -------------- المادة

 ------------- الحصت
 أواًل: االىداف  العامة

 تعليل الاالل لم  جوعس الناؽ وةبلمة األعا  وتمثيؿ المئاني وع ة ف م ا. .2
 ؿ النع األعبي وف مع ونلعث. تعليبع لم  تحمي .2

 ثانيًا: االىداف السموكية:

 ػ اف يتئلؼ الاالل لم  ةيلس الشاللس الخنةا  . 2
 ػ مف ي  ـ ال لض الذي عالل حولع اللصيعس .9

 ػ مف يذكل مئاني الم لعال الصئبة الوالعس في اللصيعس. 7

 ػ مف يتمكف مف مللال بئض الم لعال التي ولع ذكلدا في اللصيعس3

 ػ مف يةتنتا بئض الصول الببلمية الموجوعس في اللصيعس. 2

 ػ مف يئلؼ الميزس التي تميز ب ا شئل الخنةا  2

 ػ مف يةتخمع األفكال اللديةة في اللصيعس. 3
 ثالثًا: الوسائل التعميمية: 

 .كتال األعل والنصوع المللل.2

 .الةبولس .9
 .األ بلـ الخاصة بالةبولس .7
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 تطوات الدرس

 دقائق(3: التمييد:     ) أوالً 
 مثيل ةنتباث الابلل ةل  موطوع العلف لف اليؽ توجيع بئض األةدمة ل ـ مثؿ: المدرس: 

 مف دي الخنةا  ؟                 . م

الاػبلل مف :الخنةػا  دػي تماطػل بنػل لمػلو بػف الشػليع مػف بنػي ةػميـ الػذيف  )المـدرس(ة لػف االةػدمة يخبػل جاببئع اإل  
بيف شػػمالي نجػػع والحجػػاز  وتزوجػػل لواحػػة بػػف لبػػع الئػػزة الةػػممي فولػػعل لػػع لبػػعاهلل وبئػػع وفاتػػع تزوجػػل كػػانوا يةػػكنوف مػػا

 ملعاف بف مبي لامل الةممي وولعل
لع زيع ومئاوية ولمل،ل ا شليلاف دما صخل ومئاويػة  ػتبل  بػؿ األةػبلـ فحزنػل لمي مػا حزنػا شػعيعا ولثت مػا بػحلوع الملاثػي  

 حت  لميل.  
 دقائق( 5اءة الجيرية األنموذجية لمقصيدة:    )ثانيًا: القر 

اللصػػيعس بصػػولس ج ليػػة ةنموذجيػػة، مػػف مجػػؿ تػػذليؿ صػػئوبة  ػػلا س الػػنع الشػػئلي مػػف ناحيػػة طػػبا  )المــدرس( بقــراءةيلػػـو 
مف الللا س الممثمة لممئن  ومف لممية ف مع وتحميمع مف الاػبلل وكػذلؾ ليشػئلوا ن ةػيا بالجمػاؿ ال نػي الػذي تحويػع اللصػيعس و 

 يتذو ودا. 
 دقائق( 5ثالثًا: القراءة الصامتة لمطالب:   )

بئع االنت ا  مف الللا س الج لية لملصػيعس ، يامػل المػعلف مػف  الاػبلل  ػلا س  اللصػيعس بشػكؿ صػامل،ويوج وف مػف  بمػع  
 لا لم  الةبولس .ليطئوا خاواام تحل الكممال ذال المئاني الصئبة مو التي تحتاج ال  توطيه مف مجؿ بياف مئنادا الح

 دقائق( 5رابعًا: القراءة الجيرية األولى لمطالب:    )
يكمؼ بئض الابلل بللا س النع  لا س ج لية، وي طؿ مف يللم الاالل الواحع لععام مف األبيػال ال تتجػاوز ملبػط مو خمػف  

 لم  الللا س فلا. مبيال ل ةه المجاؿ لمبا يف لممشالكة،مط تصحيه األللا  والمحف ، وذلؾ ل لض تعليب ـ
 دقيقة( 2تامسًا: شرح المفردات الصعبة:   )

 يكتل )المعلف( الم لعال الصئبة الموجوعس في اللصيعس لم  الةبولس ويشلح ا لمابلل مثؿ: 
مف األلؽ:ودو اللمػؽ وذدػال  يطل ني

 النـو 

 ةذا مةتبعلع خمف الشي  

 اللبل اللمف

 
 دقيقة( 13سادسًا: شرح القصيدة وتحميميا:     ) 

ة لػف األةػػدمة التػي تتخمػؿ الشػػلح مو جابػيلػـو مػعلف المػاعس بشػػلح اللصػيعس مػط ةشػلاؾ مكبػػل لػعع ممكػف مػف الاػػبلل فػي اإل
 التئليل وكاآلتي :

ذا جػف لمي ػا الميػؿ  المعلف: ت ته الشاللس الخنةػا   صػيعت ا بػالحزف الئميػؽ لمػ  مخي ػا صػخل ومن ػا تتػذكلث فػي كػؿ حػيف وا 
لنـو بةبل األلؽ الػذي ينتاب ػا ل لػع مخي ػا وتةػتمل بمعحػع وذكػل فطػادمع ،ف)المعلف(:مالةػمة التػي ابػط تكوف لاجزس لف ا

ب ػا شئلالخنةػػا  ومشػت لل ب ػػا ؟ االػل :مشػػت لل ممػل لمػػ  شػػئلدا اللثػا  ودػػو مػا ميػػزث لػف ميلدػػا مػف الشػػئلا  ،المػػعلف 
لمعلف:محةػنل،ونبلحظ من ػا تةػتملفي وصػؼ لولت ػا :محةنل،اخل:متةـ بحنع ذو مل اظ م  ومة وبحةمول وتلاكيل ةػ مة ، ا

 . 
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ــويم ) ـــ التق ــة( : 2ثامنا وفيػػع يةػػحؿ المػػعلف لػػف ةمكانيػػة ةلاػػا  ممخػػع مػػوجز لمئنػػ  اللصػػيعس وكػػذلؾ توجيػػع بئػػض دقيق
 األةدمة ل ـ .

 دقيقة( 2الواجب البيتي:   )  تاسعاـ

 صيعس .يتـ تكميؼ الابلل  بالواجل البيتي ودو ح ظ ثمانية ابيال مف الل 
 

 تطة أنموذجية لتدريس موضوع) التنساء( 
 بطريقة تتضمن ميارات التفكير األبداعي

 -----------الصف والشعبت 

                                         -----------اليوم والتاريخ 
 -------------- المادة

 ------------- الحصت
 أواًل: االىداف العامة

 وعس الناؽ وةبلمة األعا  وتمثيؿ المئاني وع ة ف م ا.تعليل الاالل لم  ج .7
 تعليبع لم  تحميؿ النع األعبي وف مع ونلعث.  .4

 ثانيًا: االىداف السموكية:

 ػ اف يتئلؼ الاالل لم  ةيلس الشاللس الخنةا  . 2
 ػ مف ي  ـ ال لض الذي عالل حولع اللصيعس .9

 صيعس. ػ مف يذكل مئاني الم لعال الصئبة الوالعس في الل7

 ػ مف يتمكف مف مللال بئض الم لعال التي ولع ذكلدا في اللصيعس3

 ػ مف يةتنتا بئض الصول الببلمية الموجوعس في اللصيعس. 2

 ػ مف يئلؼ الميزس التي تميز ب ا شئل الخنةا  2

 ػ مف يةتخمع األفكال اللديةة في اللصيعس. 3
 ثالثًا: الوسائل التعميمية: 

 المللل. .كتال األعل والنصوع2

 .الةبولس .9
 .األ بلـ الخاصة بالةبولس .7

 تطوات الدرس

 دقائق(3أواًل: التمييد:     ) 
 مثيل ةنتباث الابلل ةل  موطوع العلف لف اليؽ توجيع بئض األةدمة ل ـ مثؿ: المدرس: 
 مف دي الخنةا  ؟                 . ل

ةػا  دػي تماطػل بنػل لمػلو بػف الشػليع مػف بنػي ةػميـ الػذيف الاػبلل مف :الخن )المـدرس(ة لػف االةػدمة يخبػل جاببئع اإل  
كػػانوا يةػػكنوف مػػابيف شػػمالي نجػػع والحجػػاز  وتزوجػػل لواحػػة بػػف لبػػع الئػػزة الةػػممي فولػػعل لػػع لبػػعاهلل وبئػػع وفاتػػع تزوجػػل 

 ملعاف بف مبي لامل الةممي وولعل
لمي مػا حزنػا شػعيعا ولثت مػا بػحلوع الملاثػي  لع زيع ومئاوية ولمل،ل ا شليلاف دما صخل ومئاويػة  ػتبل  بػؿ األةػبلـ فحزنػل 

 حت  لميل.  
 دقائق( 5ثانيًا: القراءة الجيرية األنموذجية لمقصيدة:    )
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اللصػػيعس بصػػولس ج ليػػة ةنموذجيػػة، مػػف مجػػؿ تػػذليؿ صػػئوبة  ػػلا س الػػنع الشػػئلي مػػف ناحيػػة طػػبا  )المــدرس( بقــراءةيلػػـو 
مف  بؿ الاػبلل وكػذلؾ ليشػئلوا ن ةػيا بالجمػاؿ ال نػي الػذي تحويػع اللصػيعس  الللا س الممثمة لممئن  ومف لممية ف مع وتحميمع

 ومف يتذو ودا. 
 دقائق( 5ثالثًا: القراءة الصامتة لمطالب:   )

بئع االنت ا  مف الللا س الج لية لملصػيعس ، يامػل المػعلف مػف  الاػبلل  ػلا س  اللصػيعس بشػكؿ صػامل،ويوج وف مػف  بمػع  
 مال ذال المئاني الصئبة مو التي تحتاج ال  توطيه مف مجؿ بياف مئنادا الحلا لم  الةبولس .ليطئوا خاواام تحل الكم

 دقائق( 5رابعًا: القراءة الجيرية األولى لمطالب:    )
يكمؼ بئض الابلل بللا س النع  لا س ج لية، وي طؿ مف يللم الاالل الواحع لععام مف األبيػال ال تتجػاوز ملبػط مو خمػف  

 ه المجاؿ لمبا يف لممشالكة،مط تصحيه األللا  والمحف ، وذلؾ ل لض تعليب ـ لم  الللا س فلا.مبيال ل ة
 دقيقة( 2تامسًا: شرح المفردات الصعبة:   )

 يكتل )المعلف( الم لعال الصئبة الموجوعس في اللصيعس لم  الةبولس ويشلح ا لمابلل مثؿ: 
مف األلؽ:ودو اللمػؽ وذدػال  يطل ني

 النـو 

 ةذا مةتبعلع لشي  خمف ا

 اللبل اللمف

 دقيقة( 20سادسًا: شرح القصيدة وتحميميا:     ) 
تتبط الاليلة التي تتطمف م الال ات كيل األبعالي في الشلح والتحميؿ، ويلػـو مػعلف المػاعس الشػلح، مػط ةشػلاؾ مكبللػعع مػف 

 ة مو التئليل مو الةطاؿ وكما ياتي: جابالابلل في اإل
 لمنػػا  صػػيعس الخنةػػا  وتئلفنػػا لمػػ  مئػػاني مل اظ ػػا، نبلحػػظ مف اللصػػيعس تتطػػمف مجمولػػة مػػف األفكػػال بئػػع مف  المــدرس:

اللديةة من ا مثبل :من ا تذكل مخي ػا صػخلا مػط كػؿ صػباح ومةػا  ،ومن ػا تتحةػ  بمػا تػلاث مػف فلػع لمنػاف فتتصػبل لمػا تحممػع 
ي اللصػػيعس ؟ االل:تطكػع الخنةػػا  مف مخادػا فػػاؽ لجػػاؿ مػف دمػػـو وملػـ ال ػػلاؽ ، ف ػؿ نةػػتايط مف نجػع مفكػػالا لديةػة مخػػلة فػ

 ،:من ػػا ال تصػػعؽ منػػع ةةػػتلل فػػي  بػػلثلصػػلث وكػػاف فلػػعث مليمػػا لمي ػػا ،اخػػل :من ػػا وعلػػل بتوعيئػػع كػػؿ ممػػذال الحيػػاس ،اخػػل 
ع ، ودػؿ تتػذكلوف مفكػالا لديةػة لػنع شػئلي مشػابع  ػع علةػناث ةػابلا ؟ االػل :نئػـ  صػيعس ةمػلي  اللػيف فلػالمعلف محةنتـ

، ونبلحػظ ميطػا وصؼ خلوجع لمصيع ،المعلف محةػنتـ وصؼ الميؿ ودمومع التي تبلزمع والتكاع ت ال ع لحظة ،اخل :لنعما
،يصػبه ،يمةػي( ف ػؿ تةػتايئوف ذكػل كممػال ملاعفػة ،ملولمف الخنةا  مةػتئممل كممػال متلاعفػة فػي  صػيعت ا مثػؿ )اموع

المػػعلف محةػػنتـ ونبلحػػظ مف الخنةػػا   ،حػػزف ،يػػاس، فػػلحح مػػول، الميػػؿ ،الصػػبه ( اخػػل: ملبػػؿ ،مػػعبل، اخػػل:(مخػلة؟ االػػل 
للولة  صادعدا لعل مف الشاللال المجيعال لنع الئلل بؿ مػف ملظم ػف شػئلا وح ػؿ شػئلدا بمختمػؼ التشػبي ال والكثيػل 

مػػحلوؼ مػػف مػف فنػػوف الببلمػػة ،ونجػػع مف األصػػالة ػ ونئنػػي ب ػػا :التميػز فػػي اػػلح ال كػػلس واللػػعلس لمػ  الوصػػوؿ الػػ  مػػاولا  ال
األفكال ويمكف  ياة ا لػف اليػؽ ةحتةػال لػعع مػف األفكػال ميػل المحلوفػة والتػي يمكػف لػعدا ملبولػة ػ متحللػة فػي  صػيعت ا 

)فلػع وعلػل يػـو  مف حيث مبلدمة األل اظ مػط المئػاني والجػو الن ةػي الممػي  بػالحزف الئميػؽ بةػبل ملػـ ال ػلاؽ  مػثبل  ول ػا:
( وكذلؾ في خلوج ا لػف المئتػاع فػي  ول ػا )فيػا ل  ػي ول ػؼ ممػي ميصػبه فػي الطػليه فلاؽ صخلػ مبي حةاف لذاتي ومنةي

ودؿ يةتايط محعكـ مف يذكل لنا تحلؽ م ػالس األصػالة فػي  وفيع يمةي( مط مف الميل ال يميز بيف صباح مو مةا ،المعلف:
ال تػؿ شػعل بيػذبؿ ،المػػعلف  نػع اخػل مشػابع علةػناث ةػابلا؟االل: وؿ ممػلي  اللػيف يصػؼ الميػؿ :كػحف نجومػع بكػؿ م ػال

محةػػنل، وكػػذلؾ نبلحػػظ مف الشػػاللس الخنةػػا  ذكػػلل ت اصػػيؿ منولػػة ولعيػػعس لم كػػلس التػػي ملاعل ةيصػػال ا ودػػذا مػػا يمكػػف مف 
نةػميع م ػػالس األفاطػػة وتئنػػي اللػػعلس لمػػ  ةطػػافة ت اصػػيؿ جعيػػعس ومنولػػة ل كػػلس مػػا ،فػػحيف يمكػػف مف نبلحػػظ ذلػػؾ فػػي  صػػيعس 
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لخنةا  ت اصيؿ لعس بشحف فلاؽ مخي ا صخلا فملس تذكلث لنع المةا  وملس تذكلث لنع امػوع الشػمف الخنةا ؟ االل :ذكلل ا
ومخػػلة لنػػع ال ػػلول المعلف:محةػػنل ،اخػػل ودنػػاؾ ت اصػػيؿ مشػػاب ة ذكلدػػا ممػػلي  اللػػيف لػػف ت اصػػيؿ فلةػػع فمػػلس وصػػ ع 

نبلحػظ مف اللصػع مػف ذكػل كػؿ الت اصػيؿ بالةللة ومخلة بجماؿ الخملػة وع ػة األاػلاؼ ولشػا ة الجةػـ ، المػعلف محةػنتـ ،و 
الةابلة دو لبياف ت اصيؿ مكثل لف حال ا وما الل ةليع مف لولػة وملػـ ل ػلاؽ مخي ػا صػخل بموتػع،ونبلحظ مف األبيػال جػا ل 
ودي ت صه لف مشالل ومحاةيف صاع ة لمخنةا  في لثاد ا ألخي ا بحل اظ م  ومة وبحةػاليل وتلاكيػل ةػ مة ودػذث الةػمال 

 ملض اللثا  الذي مشت لل بع عوف ميلدا مف الشئلا  . دي ةمال 
ــويم ) ـــ التق ــة( : 2ثامنا وفيػػع يةػػحؿ المػػعلف لػػف ةمكانيػػة ةلاػػا  ممخػػع مػػوجز لمئنػػ  اللصػػيعس وكػػذلؾ توجيػػع بئػػض دقيق
 األةدمة ل ـ .

 دقيقة( 2الواجب البيتي:   )  تاسعاـ

 اللصيعس . يتـ تكميؼ الابلل  بالواجل البيتي ودو ح ظ ثمانية ابيال مف 
 (4ممحق )

 آراء التبراء في تحديد موضوع أتتبار تحميل النصوص األدبية
 جامعة بابل       

 كمية التربية األساسية  
 قسم العموم التربوية والنفسية

 م/استبانة 
 المحترم ---------------االستاذ 

 تحية طيبة: 
بال في تحميؿ النصوع األعبيػة لمملحمػة األلعاعيػة تلونػع مناةػبا يلج  الت طؿ بإبعا  الادكـ الةعيعس في تحعيع موطوع مخت 

مكثل مف ميلث مف بيف الثبلث موطولال المالوحة ممامكـ والتي مختالدا الباحث ملتلػاعا منػع من ػا مناةػبة مكثػل مػف ميلدػا 
: التفكيــر األبــداعي فــي )فاعميــة ميــارات لمصػؼ اللابػػط األعبػػي ،والػػذي تبنػػاث الباحث،كونػػع جػػز  مػػف متامبػػال بحثػػع الموةػػـو

 ،وتلبموا الشكل واالمتناف ال ادليف.تحميل النصوص األدبية واألحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية(
                                                                     

 البرقعاوي المدرس :جالل عزيز فرمان                                                
 )الشاعر بدر شاكر السياب(                            النير والموت

 بويب....
 بويب...

 أجراس برج ضاع في قرارة البحر 
 الماء في الجرار والغروب في الشجر..

 وتنضح الجرار أجراسا من المطر 
 بمورىا يذوب في أنين )بويب.. يابويب! (،

 ويب،فيدليم في دمي حنين ..إليك ياب
 يانيري الحزين كالمطر ...
 أود لو عدوت في الظالم 

 أشد قبضتي تحمالن شوق عام 
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 في كل أصبع ،ك ني أحمل النذور...
 إليك من قمح ومن زىور...أود لو أطل من أسرة التالل 

 أللمح القمر يتوض بين ضفتيك.. يزرع الظالل 
 ويمؤل السالل بالماء واألسماك والزىر

 أتبع القمر أود لو أتوض فيك ،
 وأسمع الحصى يصل منك في القرار 
 صميل آالف العصافير عمى الشجر 
 أغابة من الدموع أنت....أم نير ؟

 وأنت يابويب ..أود لو غرقت فيك ،ألقط المحار 
 أشيد منو دار....يضيء فييا تضرة المياه.... والشجر .

 (455ـ453، ص1989،)عموش                                                   
 قال المتنبي معاتبا سيف الدولة الحمداني :

 
 
 

                               
                          

)البرقو
قي،

2007
،،ص
66ـ61
) 

وحي 
 اليجرة
       

نشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػح 
النبػػػػػػػػػػػػػي 
في مكػة 
،ومةػػػػػػػػتن
 بػػػػػػػػػػػػػػػػي 
لمػػػػػػػػػػػػػػػ  

لمف 
األلبئػػػػػػػي

 ومـن بجسـمي وحالي عنده سقـم واحـر قمبـاه  مـمن قمبو شـبـم
 وتدعـي حـب سيف الدولة األمـم مـالـي أكـتم حبـا قد برى جسدي

 فمـيـت أنا بقـدر الحـب  نقتسـم إن كـان يجمـعـنا حـب لغرتــو
 وقد نظــرت إليـو والسيـوف دم قـد زرتـو وسـيوف اليند مغمـدة    

 فيك التصام وأنت التصـم والحكم  ياأعـدل الناس إال فـي معـاممـتي
 تحسب الشحـم فيمن شحمـو ورم إعيـذىا نظرات مـنك صادقـة أن     

 والظمم إذا أسـتـوت عـنده األنوار ومـا أنتفاع أتـي الدنـيا بـناظره      
 ويسـير التمق جـراىا ويتتصـم أنـام مـلء جفوني عـن شواردىا    

 حتى أتـتـو يــد فراسة وفــم وجاىـل مده في جـيمو ضحـكـي      
 فـال تـظنـن أن المـيث يبتـسـم إذا نـظرت نـيـوب المـيث بارزة        

 طمحتى ضربت وموج البـحر يـمت  ومرىف سـرت بـين الجحـفمـين 
 والسيف والرمح والقرطاس والقـمم فالتيل والميـل والبيداء تعـرفـني   

 فمـا لــجرح إذا أرضـاكم ألــم إن كان سركم مـا قال حاســـدنا      
 ويكـره اهلل مـا تـ تـون والكـرم كم تطمبون لنـــا عيبا فيـعجزكم     
 الشيــب واليـرمأنا الثرـا وذان  ما أبعد العيب والنقصان عن شـرفي

 وشـر مايكسب األنسـان مايـصم  شـر البالد مكان ال صـديق بــو



 م0202/أيلول                جامعت بابل /األساسيتكليت التربيت  مجلت             4/ العدد
    

 174 

ف مف ةنع،ومبل ثبلث لشلس ةنة يعلو ال  اهلل  بؿ مف ي اجل ال  المعينة ،فمػـ يكػف فػي األةػبلـ موؿ بعمتػع ةال لجػؿ وممػلمس 
 ومبلـ :مما اللجؿ ف و دو )صم  اهلل لميع وةمـ(،ومما الملمس فزوجع خعيجة ،ومما ال بلـ فئمي مبف لمع مبي االل.

فػػي األةػػبلـ بحػػل ولبػػع :ممػػا الحػػل فػػحبو بكػػل ،وممػػا الئبػػع فػػببلؿ ،ثػػـ متةػػؽ النمػػو  مػػيبل  مػػيبل بػػبا  ثػػـ كػػاف موؿ النمػػو       
ال مػػـو فػػي ةػػيلدا ، وصػػبل الحػػل فػػي تجمػػعث ،وكػػحف التػػالي  وا ػػؼ ال يتزحػػزح ،طػػيؽ ال يتةػػط ،جامػػع ال ينمػػو ،وكػػحف النبػػي 

ذا كانػػل ال جػػلس مػػف بئػػع ،فحنتلػػؿ اللةػػوؿ الػػ  )صػػم  اهلل لميػػع وةػػمـ( مخػػو الشػػمف :يامػػط كبلدمػػا وحػػعث كػػؿ يػػـو ،حتػػ  ة
المعينة، بعمل الػعنيا تتلملػؿ ،كحنمػا مػل بلعمػع لمػ  ملكزدػا فحلك ػا ،وكانػل خاواتػع فػي دجلتػع تخػا فػي األلض، ومئاني ػا 

 تخا في التحلي  ،وكانل المةافة بيف مكة والمعينة ،ومئنادا بيف المشلؽ والم لل .
ـ لم  الئلل كما يئػلض الػذدل لمػ  المتوحشػيف :يلونػع بليلػا وشػئالا ثػـ ال يمػة لػع، للع كاف في مكة يئلض األةبل     

وما ب ـ حاجة ةليع ،ودو حاجة بني اعـ ةال المتوحشيف ،وكػانوا فػي المحػاعس والمخال ػة الحملػا  ،والبمػوغ بعلوتػع مبمػع األودػاـ 
الػ  مػعاواس جةػمع بحشػئة الكواكػل، وكانػل مكػة  واألةاايل ػ كما يكػوف المػليض بػذال صػعلث مػط الػذي يػعلوث فػي ليمػة  ػالس

دذث صخلا ج لافيا يتحاـ وال يميف ، وكحف الشيااف ن ةػع وطػط دػذا الصػخل فػي مجػلة الػزمف ليصػع بػع التػالي  األةػبلمي 
 لف العنيا ومدم ا .

ملوا فيػػع وحػػض وموذي لةػػوؿ اهلل ،وكػػذل ومدػػيف ،ولجػػؼ بػػع الػػواعي يخاػػو فيػػع لمػػ  زالزؿ تتلمػػل ،ونابػػذث  ومػػع وتػػذا    
بئط ـ بئطا لميع، ومنص ؽ لنػع لامػة النػاف وتلكػوث ةال مػف ح ػظ اهلل مػن ـ ،فحصػيل كبيػلا بػاليتـ مػف  ومػع ،كمػا مصػيل 
ص يلا باليتـ مف مبويع . وكػاف ال يةػمط بلػاعـ يلػعـ مػف الئػلل لػع ةةػـ وشػلؼ ،ةال تصػعة لػع فػعلاث الػ  اهلل ولػلض ن ةػع 

وتخت ػي كمػا يشػؽ البػلؽ مػف ةػحابة لمػ  الةػما  : لػيف ةال مف يػلة ثػـ ال شػي  بئػع مف لميع، ومط ذلؾ بليل العلوس تموح 
يلة! ف ذا تالي  ما بؿ ال جلس في جممة مئناث ،ميل مني لـ م لمث تاليخا ،بؿ  لمل فيع فصبل لادئا مػف حكمػة ةالديػة، وطػئع 

  األةػبلـ يتحلػػع فػي دػػذث الحلبػة بحيػػث ال تلػػلطث اهلل كالملعمػة لتػػالي  األةػبلـ فػػي األلض ،فمػو منػػؾ حللػل النظػػل للميػل تػػالي
 (22ػ22،ع9002) اللافئي،الن ف المطمنة ةال خاشئة كحن ا تصمي ،وال تتعبلث ةال خاطئة كحن ا تتئبع . 

 (5ممحق ) 
 آراء التبراء في صالحية موضوع أتتبار تحميل النصوص األدبية

 جامعة بابل       
 كمية التربية األساسية  

 م التربوية والنفسيةقسم العمو 
 م/استبانة 

 المحترم ---------------االستاذ 
 تحية طيبة: 

يلجػػػ  الت طػػػؿ بإبػػػعا  الادكػػػـ الةػػػعيعس فػػػي صػػػبلحية مختبػػػال تحميػػػؿ النصػػػوع األعبيػػػة لمملحمػػػة األلعاعية،والػػػذي تبنػػػاث      
:  ( لؤلعيػل مصػػا   صػاعؽ اللافئي،كونػع جػػز اوحـي اليجــرةالباحػث ودػو نػػع معبػي بئنػػواف ) مػف متامبػػال بحثػع الموةػػـو

، وتلبمػوا الشػكل )فاعمية ميارات التفكير األبداعي في تحميل النصوص األدبية واألحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية(
 واالمتناف ال ادليف.

 المدرس :جالل عزيز فرمان البرقعاوي                                                     
   

 عبي الذي و ط لميع األختيال كي يحممع الابلل فيالنع األ
 ةختبال تحميؿ النصوع األعبية
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 وحي اليجرة
نشح النبي في مكة ،ومةتنبي  لم  لمف األلبئيف مف ةػنع،ومبل ثػبلث لشػلس ةػنة يػعلو الػ  اهلل  بػؿ مف ي ػاجل الػ         

اللجؿ ف و دو )صم  اهلل لميع وةػمـ(، وممػا المػلمس فزوجػع  المعينة، فمـ يكف في األةبلـ موؿ بعمتع ةال لجؿ ومملمس ومبلـ :مما
 خعيجة ،ومما ال بلـ فئمي مبف لمع مبي االل.

ثـ كاف موؿ النمو في األةبلـ بحل ولبع :مما الحل فحبو بكل ،ومما الئبع فػببلؿ ،ثػـ متةػؽ النمػو  مػيبل  مػيبل بػبا  ال مػـو فػي 
ؼ ال يتزحػػزح ،طػػيؽ ال يتةػػط ، جامػػع ال ينمػػو ،وكػػحف النبػػي )صػػم  اهلل ةػػيلدا ،وصػػبل الحػػل فػػي تجمػػعث ، وكػػحف التػػالي  وا ػػ

لميع وةمـ( مخو الشمف :يامط كبلدما وحػعث كػؿ يػـو ،حتػ  ةذا كانػل ال جػلس مػف بئػع ، فحنتلػؿ اللةػوؿ الػ  المعينػة ،بػعمل 
مئاني ا تخػا فػي التػحلي ، العنيا تتلملؿ، كحنما مل بلعمع لم  ملكزدا فحلك ا ،وكانل خاواتع في دجلتع تخا في األلض ،و 

 وكانل المةافة بيف مكة والمعينة ،ومئنادا بيف المشلؽ والم لل .
للع كاف في مكة يئلض األةبلـ لم  الئلل كما يئلض الذدل لم  المتوحشيف :يلونػع بليلػا وشػئالا ثػـ ال يمػة لػع،       

حػاعس والمخال ػة الحملػا  ،والبمػوغ بعلوتػع مبمػع األودػاـ وما ب ـ حاجة ةليع ،ودو حاجة بني اعـ ةال المتوحشيف ،وكػانوا فػي الم
وكانػل مكػة  ،س الػ  مػعاواس جةػمع بحشػئة الكواكػلواألةاايل ػ كما يكػوف المػليض بػذال صػعلث مػط الػذي يػعلوث فػي ليمػة  ػال 

ةػبلمي دذث صخلا ج لافيا يػتحاـ وال يمػيف ،وكػحف الشػيااف ن ةػع وطػط دػذا الصػخل فػي مجػلة الػزمف ليصػع بػع التػالي  األ
 لف العنيا ومدم ا .

وموذي لةوؿ اهلل ، وكذل ومديف ، ولجػؼ بػع الػواعي يخاػو فيػع لمػ  زالزؿ تتلمػل ، ونابػذث  ومػع وتػذاملوا فيػع وحػض      
بئط ـ بئطا لميع ، ومنص ؽ لنع لامة الناف وتلكوث ةال مف ح ظ اهلل من ـ ، فحصيل كبيػلا بػاليتـ مػف  ومػع، كمػا مصػيل 

بويع .وكاف اليةمط بلاعـ يلعـ مف الئلل لع ةةـ وشلؼ ،ةال تصعة لع فعلاث ال  اهلل وللض ن ةػع لميػع ص يلا باليتـ مف م
،ومط ذلؾ بليل العلوس تموح وتخت ي كما يشؽ البلؽ مف ةحابة لمػ  الةػما  : لػيف ةال مف يػلة ثػـ ال شػي  بئػع مف يػلة ! 

تاليخػا ،بػؿ  ػلمل فيػع فصػبل لادئػا مػف حكمػة ةالديػة ،وطػئع اهلل ف ذا تالي  ما بؿ ال جلس في جممة مئناث ،ميل مني لػـ م ػلمث 
كالملعمة لتالي  األةبلـ في األلض ،فمو منؾ حللل النظل للميل تالي  األةبلـ يتحلػع فػي دػذث الحلبػة بحيػث ال تلػلطث الػن ف 

 (22ػ22،ع9002المطمنة ةال خاشئة كحن ا تصمي ،وال تتعبلث ةال خاطئة كحن ا تتئبع . )اللافئي،
 (6ممحق )

 آراء التبراء في صالحية معيار التصحيح في تحميل
 النصوص األدبية 

 جامعة بابل        
 كمية التربية األساسية  

 قسم العموم التربوية والنفسية
 م/استبانة 

 المحترم ---------------االستاذ 
 تحية طيبة: 

( لتحميػػػؿ 9002صػػػحيه المئتمػػع والػػػذي ملػػعث االئيةػػػاوي)يلجػػ  الت طػػػؿ بإبػػعا  الادكػػػـ الةػػعيعس فػػػي صػػػبلحية مئيػػال الت    
)فاعمية ميارات التفكير األبداعي في تحميل النصـوص النصوع االعبية ، والذي يشكؿ جز  مف متامبال البحث الموةـو 

 وتلبموا الشكل واالمتناف ال ادليف. األدبية واألحتفاظ بيا لدى طالب المرحمة الثانوية(
 

 المعلف:                                               
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 جبلؿ لزيز فلماف البل ئاوي                                      

 
 

العلجة مف  التوصيؼ ال للس ل
(200) 

  وينلةـ ال  : االةمول 2
 20  م.األل اظ  
                      . فصاحت ا  3. محلوفة في األةتئماؿ   7.  ل ت ا و وت ا.9.منة ا.  ، 2 تحمؿ مف حيث 
 22 تحمؿ مف حيث: ل. التلاكيل  
 . بئعدا لف الحشو الم ظي   7.صحة ةةتئمال ا الم وي. ،9.تبلطم ا. ، 2  

 .الجعس واألبتذاؿ.                             2. بئعدا لف التئليع ، 3  
 

 20  ج.الموةيل  

  ال،الجناف،الاباؽ،التصليط(               موةيل  عاخمية وتتكوف مف )التكل  وتنلةـ ال   
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 (7ممحق )
 أسماء المحكمين لمعرفة صالحية التطتين التدريسيتين وموضوع أتتبار

 التصحيح تحميل النصوص األدبية وصالحية معيار  
 

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل لغة أ.د أسعد محمد عمي النجار 1

 كمية التربيةـ  جامعة بابل لغة عربية أ.د. صباح عباس السالم 2

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل أدب أ.د صباح نوري المرزوك  3

 جامعة بابل كمية التربية ـ طرائق تدريس العربية أ.د عمران جاسم حمد 4

 كمية التربية األساسية ـ جامعة بابل طرائق تدريس العربية أ.م.د حمزة عبد الواحد حمادي 5

 كمية التربية األساسية ـ جامعة بابل لغة أ.م.د سعد حسين عميوي 6

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل قياس وتقويم أ.م.د عبد السالم جودت 7

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل عمم نفس التربوي أ.م.عماد حسين المرشدي 8

 كمية التربية ـ جامعة بابل طرائق تدريس العربية م. حمزة ىاشم محميد 9

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل طرائق تدريس العربية م. سيف طارق حسين 10

 امعة بابلكمية التربية األساسيةـ ج طرائق تدريس العربية م. عارف حاتم  11

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل طرائق تدريس العربية م.م.صالح ميدي 12

 كمية التربية األساسيةـ جامعة بابل طرائق تدريس العربية م.مشرق محمد ىجول  13

 
 (8ممحق)

 موةيل  خالجية وتتكوف مف )الوزف ،واللافية (  
 20 لكؿ فللس علجتاف ال كلس   9
   . شموليت ا.                                                                    2.وطوح ا.  3.وحعت ا.   7.ل ي ا    9.جعت ا.  2 تحمؿ مف حيث 
 22 ( علجال3(علجال واألخلة)3ال للساألول ) الخياؿ 7
 .المئن  الظادلي ويتكوف مف :2 يحمؿ مف حيث 

 التشبي ال التمثيمية وميل التمثيمية والطمنية
 . المئن  البااني ويتكوف مف :األةتئالس والكناية والمجاز .9
 

 

 4 لكؿ فللس علجتاف  الئاا ة  3
  ا.نبم ا.صع  ا. وت ا،نول  تحمؿ مف حيث 
ال ػػػف الػػػػذي ينتمػػػػي ةليػػػػع  2

 النع األعبي
 4 لكؿ فللس علجتاف

 معة الماابلة:9.نوع ال ف،2 يحمؿ مف حيث 

 م.اللتزاـ بحعوع ال ف.
 ل.التعاخؿ مط انواع مخلة .

 

البئػػػػػػػػػػػػػػػػػػع األجتمػػػػػػػػػػػػػػػػػػالي  2
 لمنع

 4 لكؿ فللس علجتاف

  . مثلث األجتمالي9.الملجط الوا ئي لمنع. 2 يحمؿ مف حيث 
 الليـ الجمالية  3

 
 29 لكؿ فللس ملبط علجال

 .تكامؿ المئن  والمبن .2 تحمؿ مف حيث 
 .التمازج بيف الئناصل الةابلة .9
 .األبعاع في الصولس .7
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 األتتبارالتحصيمي في تحميل النصوص األدبية لطالب مجموعتي البحث درجات
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ممحق  ( 9)
درجات 

 المجموعتين في أتتبار األحتفاظ بالتحصيل
 المجموعة الضابطة                             المجموعة التجريبية                ت
1 78 62 
2 80 70 
3 82 71 
4 73 62 
5 64 65 
6 67 67 
7 88 55 

 الضابطة التجريبية ت
1 70 61 
2 80 62 
3 71 51 
4 82 90 
5 73 89 
6 75 71 
7 74 59 
8 76 63 
9 67 81 
10 88 92 
11 86 73 
12 76 83 
13 73 67 
14 84 85 
15 82 54 
16 73 74 
17 81 60 
18 80 84 
19 87 60 
20 66 92 
21 73 56 
22 80 86 
23 67 58 
24 72 80 
25 75 84 
  1911مج س  

 76.44متوسط الحسابي ال
           1614مج ص  

 64.56المتوسط الحسابي 
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8 86 57 
9 81 58 

10 83 56 
11 78 67 
12 77 63 
13 76 75 
14 75 80 
15 73 71 
16 74 72 
17 71 73 
18 72 74 
19 83 77 
20 74 78 
21 70 67 
22 71 63 
23 72 62 
24 63 51 
25 81 55 
  66المتوسط الحسابي:  75.68المتوسط الحسابي:  

 
 
 
 
 
 


