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 به لدى طالبات الخامس العلمي واالحتفاظفي األداء التعبيري  اإلبداعيالتفكير مهارات  باعتمادالتعبير الكتابي تدريس فاعلية 
 جالل عزيز فرمان البرقعاويم. 

 األساسيةجامعة بابل/كلية التربية 
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكلة البحث :

 الباحث في ثالثة جوانب: تكمن مشكلة البحث الحالي كما يرى    
ساتثثر إن من أسباب ضعف الطلبة في التعبير طرائق التدريس المتبعة في تدريس هذه المااد   التاي تجعال المادرس ي :األول

 لتواصااااال فاااااي الموا اااااف الم تل اااااةلالمشااااااركة األمااااار الاااااذى يااااانعكس سااااالبا  لااااا   درتااااا  بالحاااااديث و يعطاااااي الطالاااااب حاااااق 
اآلن فااي بااث روخ ال لااق واألبااداك لااديعت كونعااا تعتمااد  لاا  الاانمط ال كاارى الت لياادى  ولاات ت لااد لحااد (210 ص2009)زايااد 

الت فاألساليب التي تتيد للطلبة فرصة الحوار والمنا شة وتبادل الرأى وتحليل المشك السائد فيعا  ال ائت  ل  الح ظ والتل ين 
هااذا المجاااال ألننااا أس لنااا أساااتعمال مثاال تلااا   والوا ااأ أنناااا ف ااراي جاادا فاااي (82 ص2010  تسااتعمل بصااور  واساااعة)الحالق

األمر الذى يد و  (72 ص2007األساليب في التربية والتعليت في جميأ مراحل الدراسة وحت  في المرحلة الجامعية)مدكور 
لاب ليحال نماط جدياد فاي متسسااتنا التعليمياة يعنا  بتنمياة الت كيار واألباداك ل لاق الطا تغييار ح ي اي فاي طرائاق التادريسال  

ن اااة ( تماشااايا ماااأ الاااد و  اآل2009( و)2008(وأثبااات ذلااا  البر عااااوى فاااي دراساااتي )6 ص2006)الساااليتي  المبااادك والمنااات 
 التي يد و إليعا الكثير من المت صصين في التربية والتعليت.ر الذك
كبياار  وأ ظاات األسااباب  : تكاااد تجمااأ األدبيااات العربيااة  لاا  أن  مليااة إ ااداد المعلاات والماادرس العربااي تواجاا  أزمااةالثااا ي    

مسااتويات متدنيااة ماان ال اادر  والموهبااة  ىوا مدرسااين هاات فااي أكثاار األحيااان ذو  طااور  أن الااذين يلتح ااون بباارام  اك ااداد ليكوناا
ماايطبق و  المطلاوب باين ماي اال فاي الادرس وبرام  أ دادهت  ت وت  ل   ا د  معرفية وت ت ر الا  الجاد  والرصاانة والتكامال 

من  ( ونجد أن ال طاك التربوى يشكو2009( وهذا ماأثبتت  نتائ  دراسة البر عاوى)11 ص2008)البيالرى  ل  أرض الوا أ
الاا  أساساايات المعرفااة والتربيااة فيااد لون  ااالت الطلبااة ليغرسااوا اللغااة العربيااة وأن بعضااعت ي ت ر   لااة المدرسااين األك اااي لتعلاايت

ت ي بثساليب ت ليدية تل وهاا أو تادربوا  ليعاا فاي دراساتعت  وفاا ( وأسلبعت يك266 ص2009الضعف واليثس في   ولعت)زايد 
ماان تجريااب كاال جديااد  يعرفوناا  أو ن صااا فااي دافعيااتعت نحااو تطااوير أدائعاات متجاااهلين النمااو المضااطرد فااي نظريااات الااتعلت 

 مان أن ي كار ( ونجاد مانعت باد 11 ص2009 فاي المعرفاة وت نياات العصار)الحالقوأستراتيجيات  بما يواكب التطاور العائال 
بإ اااد   يكلااف ن ساا باألبااداك وي طااط لاا  يجتاار الماضااي وي نااأ ن ساا  بالمحافظااة  لياا  فيعااود ل طااة وضااععا  باال ساانوات و 

( وترصااد حااا ت كثياار  أكت اااي بعااض المدرسااين بتح يااق المسااتويات 88 ص2009صااياستعا أو كتابتعااا ماان جديااد)د مس 
ون محاولة بذل أى جعد للوصول الا  األهاداف األكثار طموحاا وال ائماة  لا  دمن الدنيا من األهداف التعليمية لدى طلبتعت 

تكااااااوين المعرفااااااة واا اااااااد  تشااااااكيلعا وماااااان ثاااااات تح يااااااز الطلبااااااة  لاااااا  تطااااااوير  اااااادراتعت الع ليااااااة وأكسااااااابعت معااااااارات ا بتكااااااار 
 (.9ا5 ص2009والتجديد)الحالق 

ألضااطراب فااي ترتيبعااا و اادت ال اادر   لاا  الااربط األفكااار وا ضااعف:إن ماان أباارز مظاااهر ضااعف الطلبااة فااي التعبياار الثالااث  
بينعا بطري ة منط ية و دت التركيز  ل  ال كر  الرئيسة للموضوك فإذا تحدث أحدهت ظعرت  المات األ ياي  ل  لغت  ولعل  

ذا كتاااب أحااادهت موضاااو ا نجاااده مليئاااا باأل طااااي النحوياااة واألمالئياااالااا  اللعجاااة العامياااة لياااتت ماااا  جاااز  يلجاااث ة  ن إتمامااا  واا
( ويتطاااابق ذلااا  ماااأ رأى الباحاااث المتياااد لوجعاااة النظااار السااااب ة إذ أن مايلمسااا  ويالحظااا  مااان 82اااا81 ص2010)الحاااالق 

إضاااطراب و لاااط وأرتباااا  فاااي صاااياسة األفكار ناااد محاولاااة أسلاااب الطلباااة األجاباااة  ااان أى ساااتال بحكااات  ملااا  الجاااامعي فاااي 
حساساعت باأل  ااق فاي ن ال إين ارون مان درس التعبيار لسايطر   التدريس ي وق كثيرا حد التو أ  وكذل  نجد الكثير من الطلبة
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يعاانون مان ضاعف الم تل اة  ( ويالحظ أن  ددا كبيرا مانعت فاي المراحال الدراساية 148 ص2006األفكار واألحاسيس)زايد 
لغويااة وال كريااة ظاااهر فااي التعبياار بشاا ي  الشاا وى والكتااابي فااي المرحلااة األ داديااة والثانويااة وكااذل  يعااانون ماان  لااة الثاارو  ال

 (.226 ص2009باألضافة ال  إضطراب األسلوب وألتواي  بارات )الحالق 
ن مشكلة ضعف الطلبة في التعبير  ائمة و يمكن تجاهلعا أو السكوت  ليعا لذل  يرى إسيسا  ل  ماسبق يمكن ال ول ثوت  

معااارات  إ تمااادمثاال  لاا  تنميتاا  وتطااويرهتعاادف االباحااث ضاارور  تجريااب طرائااق تاادريس تعتمااد  لاا  أساااليب تعااتت بااالت كير و 
مشكلة ضعف الطلبة إزالة  الت كير األبدا ي في طرائق تدريس التعبير الكتابي للنعوض بوا أ تدريس  وكمحاولة  د تسعت في

 .الحد منعافي  أو 
 أهمية البحث:

  اات المادياة والمعنوياة فعي وسايلت دل العالتمثل اللغة أدا  إنتماي إنسانية يتعلمعا ال رد للتعبيار  ان حاجاتا  األساساية وتباا  
ت حياااا  إ   لااا  أسااااس مااان إساااتعمال و األساساااية لافصااااخ  ااان أفكااااره ومشاااا ره وأحاسيسااا  وتجاربااا  ولاااذل   يمكااان أن ت ااا

  وهي ذات صلة وثي ة بال كر فعي وسيلة من وسائل إسنائ  ومرونت  وت ادت للطالاب أدواتا  مان األل ااظ التاي يتعامال بعاااللغة
ضرور  تربوية كونعا وسيلة في تحصيل المعارف والمواد األ ارى مان  عاأ البيئة وتسا ده في توليد األفكار  لذل  فإن تعلمم

( وتبرز اللغة العربية بعظمتعا كثحادى اللغاات العالمياة لماا تمتااز با  مان 1566ا1563 ص2006)أبراهيت  العلوت الم تل ة 
اني الم تل ة وبما تحوي  من فنون ومعارات تتمثال فاي األساتماك والمحادثاة وال اراي  سعة وشمول في األل اظ المعبر   ن المع

والكتابااة فااي فرو عااا الم تل ااة ماان أدب ونحااو وصاارف وبالسااة  ويك يعااا شاارفا أن اك تعااال  إ تارهااا لغااة كتاباا  الكااريت   ااال 
 .2تعال : )إنا أنزلناه  رآنا  ربيا لعلكت تذكرون( يوسف/

فنونعااا ومعاراتعااا  ويحتاال التعبياار المركااز األ لاا  فااي هاارت تعلاات المعااارات لغااة العربيااة إ  بااثمتال  الطالااب لو يااتت تعلاات ا  
أثناي التعبير بعد   مليات ذهنية فعاو يساترجأ الم اردات باالعود  في ( ألن الطالب ي وت 11 ص2009وال درات اللغوية)زايد 

يااتدى بعااا فكرتاا  وبعااد ذلاا  يعيااد ترتيااب الم ااردات واألفكااار لي رجعااا  لاا   الاا  ثروتاا  اللغويااة لي تااار ماان بينعااا األل اااظ التااي
وأنطال ا مان دور التكامال فاي اللغاة يمكان ( 97 ص2007معن  الذى يريده) اشور شكل نتاج ل ظي أو كتابي معبر  ن ال

الاا  تعلاايت  و يعاادففعاا( 230 ص2006) طااا  أن يت ااذ التعبياار الكتااابي محااورا تاادور حااول دروساا  ب يااة فااروك اللغااة العربيااة
 اة معاارات منعاا البحاث الطالب ال در  والسايطر   لا  اللغاة كوسايلة للت كيار والتعبيار واألتصاال وهاذا ياتت بتدريبا   لا  مجمو 

 تنمياة الت كيروتنشاايط  والعماال  لاا  وماان أهدافاا (72 ص2007ني عا وتنظيمعا)ماادكور وتصا علوماااتوأنت اااي الم ان المعرفااة 
مااان تنظااايت أفكااااره و رضاااعا بشاااكل   (وكاااذل  تمكينااا216 ص2009) اشاااور صااار النماااو واألبتكارال الطالاااب بعناتغذياااة  يااا

 (.150 ص2006منط ي ومتسلسل وبثسلوب جذاب)زايد 
كاألنتبااه    وت ويتا و لي   بد من إدرا  الصالة الوثي اة باين دافعياة الطالاب للاتعلت والعملياات الع لياة التاي تساعت فاي تنشايط  

درجااة  اليااة ماان األ بااال  لاا  الااتعلت باادون دافعيااة كافيااة لااذل   الطالااب األبااداك إذ   يمكاان أن نتو ااأ ماانواألدرا  والت كياار و 
إساتثار     المادرس( لاذل  يتوجاب  لا63 ص2009وهذا يتطلب من المدرس توفير أجواي مناسبة ل ل عا وتطويرها )الحالق 

( وأصابد 88 ص2010وأب ا  أثارا)الحالق  اجاود  وأسارك ت ادمدوافأ الطلبة للتعلت ألن معرفتعت بالنتاائ  تجعال تعلمعات أكثار 
مباادأ دفعاا  للت كياار فااي ماادى صااالحية طرائااق وأساااليب تدريساا   إنطال ااا ماانوتطااويره ماان الضاارورى إصااالخ أداي الماادرس 

نظاات ومحاكمت  ذاتيا ومن ثت تطويرها بشكل يسعت في ت ديمعا للطالب ضمن إطار المحافظة  ل  تح يق الجود  المطلوبة لل
ن برا ة المدرس ومعارتا  فاي  لاق األثاار  الع لياة أل( 151ا123 ص2008التعليمي في ظل التحديات المعاصر  )البيالرى 
لااذل  فااإن إسااتعمال أساااليب التاادريس ( 442 ص2006 يااة التعليت)إبااراهيت  وال كريااة لاادى الطلبااة يااتثر بشااكل إيجااابي فااي نو 
دا ل الصف و ارج  ويسعت في تغيير دور الطالب من متلق سلبي التعليمية  الحديثة يعدف ال  تطوير ممارسات المدرسين

(وتجادر األشاار  الا  أن التركياز 99 ص2006 ن المعلومة ومنتجا لعا)د مس  اباحثليصبد ال  دور نشط وحيوى إيجابي 
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( ألن 229 ص2006 المعااارات ال كرياااة للطلبااة  فاااي التعبياار أهاات بكثيااار ماان جاناااب الشااكل فيااا ) طاباااداك و األ لاا  تنميااة 
( ويارى جل اورد أن 210 ص2009 اشور )معارات الت كير أصبحت اآلن  لما يدرب الطلبة  لي  كبا ي المعارات األ رى 

( وبااذل  يمكاان ال ااول أن 16 ص2005ت ليديااة )نااور  150منعااا إبدا يااة و 30 اادر    180 ال اارد اادد ال اادرات الع ليااة  نااد 
اآلتاااي  ويب ااا  الساااتال (178 ص2009 ن دون بااارام  تعليمياااة فعالة) طياااةتت تل ائياااا ماااتنمياااة الت كيااار وأكتسااااب معاراتااا   يااا

كيف ننمي ت كير الطالب؟ و بد من األجاباة  نا  بوضاوخ وب طاوات منعجياة تتارجت الا  إجارايات وأسااليب  ملياة  مطروحا:
بدا ي معارات الت كير األ احث ان إستعمالويعت د الب (114 ص2007يستعملعا المدرس وطلبت  في سرفة الصف)الطيطي 

يمكن أن يسعت في تنمية الت كير لدى الطالاب فاإطالق طا اات األباداك  ناد الطالاب وال اروج با  الا   ملياة بنااي المعلوماات 
واألفكار ومعالجتعا وتحويلعا ال  معرفة تتمثل في إكتشاف ظواهر جديد  تمكن  مان األنت اال مان مرحلاة المعرفاة الا  مرحلاة 

بادا ي مجمو اة معاارات  ابلاة للاتعلت والتادريب و  تحتااج الا  مواهاب ( فاالت كير األ109 ص2005رفاة )إباراهيت ماوراي المع
 و درات  اصة ينبغي توافرها لدى الطالب ليكون مبد ا في ت كيره وتل  المعارات هي :

تاي تحار  الطالاب مان مساتوى معاين الطال ة وتعني:إنتاج أفكار  ديد  حول معماة معينة والمروناة:وتعني إنتااج األفكاار ال  
تعنااي :ال اادر   لاا  إنتاااج أفكااار سياار  اديااة  يسااتطيأ الكثياار ماان الطااالب إنتاجعااا ى آ ر واألصااالة و ماان الت كياار الاا  مسااتو 

  2009بمعناا  أنعااا أفكااار بعيااد  ذكية واألفاضااة وهااي ال اادر   لاا  إضااافة الت اصاايل الاا  فكاار  أساسااية ثاات إنتاجعا) طيااة  
لمدرسة دورا كبيرا في  ملية تنمية الت كير لدى الطلبة ليصبحوا م كرين جديين ذوى   ول مست صية  ن اتتدى ( و 180ص

( وتاثتي أهمياة المرحلاة 113 ص2007المجعول وتبحث  ن كل جديد وتوظي   في حال المشاكالت التاي تاواجععت)الطيطي 
بوضااوخ األفكااار وصااحتعا  يتساات تعبياارهت ال اااص وأن ي رتوناا  بثساالوبعت   ماااالطلبااة فيعااا ياادربون  لاا  التعبير  الثانويااة كااون

 (.222 ص2006) طا الجانب البالسي فيعاوتسلسلعا ود تعا والحرص  ل  جمال 
 ما يثتي:فيويمكن أن تبرز أهمية الدراسة الحالية 

 أهمية اللغة العربية كونعا لغة ال رآن الكريت وأبناي المجتمأ العربي المسلت . .1
 ية فروك اللغة جميععا .أهمية التعبير كون  سا .2
ت كياار وتطااويره وأسااتغالل الالتااي تركااز  لاا  تنميااة الحديثااة مواكبااة التطااور الحاصاال فااي طرائااق التاادريس  ضاارور  .3

 الع لية ألبعد حد. ال درات
 تدريب  ل  إستعمال معارات الت كير األبدا ي في تدريس التعبير الكتابي .الأهمية  .4

 هدف البحث :
 األداي التعبياارىمعااارات الت كياار األباادا ي فااي تاادريس التعبياار الكتااابي بإ تماااد لاا  معرفااة فا ليااة يعاادف البحااث الحااالي إ  

 .  ال امس العلميلدى طالبات  واألحت اظ ب 
 فرضيتا البحث:

( بااين متوسااط درجااات 0.05 نااد مسااتوى ))لاايس هنااا  فاارق ذو د لااة إحصااائية س هنااا  فاارق ذو د لااة إحصااائية يلاا .1
معارات الت كير األبدا ي ومتوسط  درجاات طالباات بإ تماد تجريبية اللواتي يدرسن التعبير الكتابي طالبات المجمو ة ال

 المجمو ة الضابطة اللواتي يدرسن  بالطري ة الت ليدية .
فاي التعبيار الكتاابي  األحت ااظ بالتحصايل باين متوساط درجاات (0.05ليس هنا  فرق ذو د لة إحصائية  ناد مساتوى ) .2

ومتوسااااط درجااااات األحت اااااظ  األباااادا يمعااااارات الت كياااار بإ تماااااد  اللااااواتي يدرساااان  لمجمو ااااة التجريبيااااةلاااادى طالبااااات ا
 (.اللواتي يدرسن  بالطري ة الت ليدية طالبات المجمو ة الضابطة لدى  بالتحصيل
 حدود البحث:

 ي تصر البحث الحالي  ل  :  
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 .2010ا2009بنات للعات الدراسي ا  ينة من طالبات الصف ال امس العلمي في ثانوية الوائلي لل
 . التعبير الكتابيموضو ات في  أربأا 

  :تحديد المصطلحات
 ا التعبير الكتابي:

 رف   طا بثن  :  در  الطالبة  ل  أن تكتب ب و  ووضوخ ود ة وحسن  رض  ما يجول في  اطرها وفكرها ومايدور 
 (.218 ص2006ال كر  واألسلوب. ) طا بمشا رها وأحاسيسعا في تسلسل وتالزت وأنسجات وترابط في 

سلوب أدبي سليم عن المشاعر أأما التعريف األجرائي للتعبير الكتابي فيقصد به:إ جاز الطالبات اللغوي المكتوب ب
 واالحاسيس لألفصاح عما يجول في أذها هن من أفكار ومشاعر تجاه الموضوع المختار .

 ا مهارات التفكير:
: مليات محدد  ومرتبطة بطبيعة المو ف حينما تمارس بشكل  صدى في معالجة بعض   رفعا  بد العادى بثنعا 

 (.97 ص2005الموا ف) بد العادى وآ رون 
 ا التفكير األبداعي :

لمعروفة لدى الطالبةوتعكس  درات العال ات ا   نحو تكوين  ال ات جديد  تتجاوزا  رف  إبراهيت بثن : نشاط   لي موج
 (.1641 ص2006)إبراهيت  واألفاضةل كرية والمرونة واألصالة الطال ة الل ظية وا

القدرة التعبيرية وال شاط العقلي للطالبات ع د كتابتهن أما التعريف األجرائي لمهارات التفكير األبداعي فيقصد بها : هي 
 .الة ة واألصضمتمثلة بالطالقة والمرو ة واألفاا  ا في األختبار التحصيليموضوع التعبير الكتابي 

 (.26األداء لغة :أدى الشيء أوصله،واألسم األداء )إبن م ظور،   ،ص 
من سلو  ل ظي أو معارى نابأ من  ل ية معرفية وجدانية معينة ضمن مستوى معبن يستدل من   الطالباتما يصدر  ن إصطالحا:
 (.10 ص1996 دمعا  ل  أداي  مل ما)الل اني ن أو  ل   درتع

مادة األدب  نعي ة البحث في أث اء تدريسه طالباتقوم به تألداء التعبيري فيقصد به الباحث : ما أما التعريف األجرائي ل
 وال صوص من مهارات في السلوك لفظي أو الكتابي على وفق مهارات التفكير ال افد أو التفكير السابر.

         ا المرحلة الثا وية:
ن متتابعتين  متوسطة واا دادية مد  الدراسة في كل منعا ثالث سنوات هي المرحلة التي يكون التعليت فيعا  ل  مرحلتي 

 (.88  ص1977)وزار  التربية 
ويمكن أن  عرف االخامس العلمي إجرائيا بأ ه: هي الس ة الثا ية في الفرع العلمي من مرحلة الدراسة األعدادية والتي 

 سطة.يكون التعليم فيها لمدة ثالث س وات بعد أ هاء الدراسة المتو 
 

 الفصل الثا ي
 دراسات سابقة

حسااب تسلساالعا الزمنااي ويتضاامن ال صاال أيضااا ببعض الدراسااات مرتبااة لاا  رضااا مااوجزا يتناااول الباحااث فااي هااذا ال صاال   
 :وكما يثتيوموازنتعا بالدراسة الحالية  لعا رضا 

وق األدبااي لاادى طااالب المرحلااة فاعليااة مهااارات التفكياار ال اقااد والتفكياار األبااداعي فااي التااذ(:2008.دراسااة البرقعاااوي)1
 الثا وية.

تعرف فا لية معارات الت كير النا د والت كير األبدا ي ال  أجريت هذه الدراسة في كلية التربية األساسية جامعة بابل ورمت  
جياة للبناين في التذوق األدبي لدى طالب المرحلة الثانوية ولتح يق هدف البحث أ تار الباحث  شوائيا أ دادية الثور  النموذ
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( 30في مركز محافظة بابل   وأ تار الباحث طالب شعب الرابأ األدبي الثالث في األ دادياة الماذكور   يناة لبحثا  بوا اأ )
طالبا في كل شعبة  كافث الباحث بين الشعب الثالث فاي متغيرات)العمار الزمناي والتحصايل الدراساي لاباوين ودرجاات اللغاة 

طري اااة العشاااوائية أ تيااارت شاااعبتان منعاااا لتكوناااا مجماااو تين تجاااريبيتين تااادرس األولااا  مااااد  األدب العربياااة للعاااات الساااابق( وبال
والنصوص بإستعمال معارات الت كير النا د و تدرس األ رى الماد  ن سعا بثستعمال معارات الت كير األبدا ي والشعبة الثالثة 

ية بوا أ  مساة موضاو ات مان الكتااب الم ارر للصاف الراباأ مثلت المجمو ة الضابطة وتدرس الماد  ن سعا بالطري ة الت ليد
األدبي درستعا الشعب الاثالث وبمعادل موضاوك واحاد أسابو يا  أماا أدا  البحاث ف اد أ تماد الباحاث أ تباارا جااهزا فاي التاذوق 

ن صااد   ( وتح ااق الباحااث ماا2003األدبااي معااد للمرحلااة األ داديااة فااي العااراق  ااات بث ااداده منصااور جاساات الم رجااي  ااات )
وثبات  وفي نعاية التجربة طبق اك تبار المعتمد في التذوق األدبي  ل  المجمو ات الثالث في و ت واحد وأستعمل الباحث 

 وسائل إحصائية هي )تحليل التباين األحادى  ومربأ كاى  ومعامل أرتباط بيرسون  واأل تبار التائي(وأظعرت النتائ  :
(بااين متوسااط  درجااات المجمو ااات الااثالث فااي التااذوق 0.05 نااد مسااتوى د لااة)أن هنااا  فر ااا ذا د لااة إحصااائية  .1

 األدبي .
( باين متوسااط  درجااات المجماو تين التجااريبيتين فااي 0.05لايس هنااا  فارق ذو د لااة إحصااائية  ناد مسااتوى د لااة) .2

 التذوق األدبي.
و ااة التجريبيااة األولاا  التااي (بااين متوسااط درجااات المجم0.05أن هنااا  فر ااا ذا د لااة إحصااائية  نااد مسااتوى د لااة) .3

درساات األدب والنصاااوص بثساااتعمال معاااارات الت كياار النا اااد والمجمو اااة الضاااابطة التااي درسااات  بالطري اااة الت ليدياااة 
  ولمصلحة المجمو ة التجريبية في التذوق األدبي .

الثانيااة التااي  (بااين متوسااط درجااات المجمو ااة التجريبيااة0.05أن هنااا  فر ااا ذا د لااة إحصااائية  نااد مسااتوى د لااة) .4
درست األدب والنصوص بثستعمال معارات الت كيار األبادا ي والمجمو اة الضاابطة التاي درسات  بالطري اة الت ليدياة 

  ولمصلحة المجمو ة التجريبية في التذوق األدبي .
 (22ا11 ص2008وأ تتت الباحث دراست  ببعض األستنتاجات والتوصيات والم ترحات .         )البر عاوى  

دبياة واألحتفااظ بهاا لادى طاالب ( : فاعلية مهارات التفكير األبداعي فاي تحليال ال صاوص األ2009ا دراسة البرقعاوي )2
 المرحلة الثا وية .

تعارف  فا لياة معاارات الت كيار األبادا ي فاي تحليال  الا  أجريات هاذه الدراساة فاي كلياة التربياة األساساية جامعاة بابال ورمات
للبنين  ثانوية بابلولتح يق هدف البحث أ تار الباحث  شوائيا  ظ بعا لدى طالب المرحلة الثانويةالنصوص ا دبية واألحت ا

طااالب شااعب الرابااأ األدبااي الااثالث فااي األ داديااة شااعبتين ماان أ تااار الباحااث بالطري ااة ن سااعا فااي مركااز محافظااة باباال   و 
( طالبااا وتاادرس ماااد  األدب  25ة تجريبيااة وتضاات )وبالطري ااة ن سااعا أ تياارت شااعبة)أ( لتكااون مجمو ااالمااذكور   ينااة لبحثاا  

وتاادرس الماااد  ( طالبااا  25وتضاات )والنصااوص بإسااتعمال معااارات الت كيراألباادا ي وشااعبة )ب( مثلاات المجمو ااة الضااابطة 
بوا اااأ  مساااة موضاااو ات مااان الكتااااب الم ااارر للصاااف الراباااأ األدباااي درساااتعا الشاااعبتان وبمعااادل   ن ساااعا بالطري اااة الت ليدياااة

ات اللغااة )العمار الزمنااي والتحصايل الدراساي لاباوين ودرجا فاي متغيارات تينكافاث الباحاث بااين الشاعبواحاد أسابو يا  موضاوك 
أ تبارا تحصيليا في تحليل النصوص األدبية طبق  ل  المجمو تين في و ت  تف د كانأما أدا  البحث العربية للعات السابق(

 وأسااتعمل الباحااث وسااائل د مااد  أساابو ين لمعرفااة األحت اااظ بالتحصاايل واحااد وأ يااد تطبيااق األ تبااار  لاا  المجمااو تين بعاا
 (وأظعرت النتائ  :ومربأ كاى  ومعامل أرتباط بيرسون  األ تبار التائي لعينتين مست لتين إحصائية هي )

فاي تحليال النصاوص  ينت(بين متوساط  درجاات المجماو 0.05ة)أن هنا  فر ا ذا د لة إحصائية  ند مستوى د ل .1
 .المجمو ة التجريبية مصلحةبية ولاألد
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(بااين متوسااط  درجااات ا حت اااظ بالتحصاايل فااي تحلياال 0.05أن هنااا  فر ااا ذا د لااة إحصااائية  نااد مسااتوى د لااة) .2
 المجمو ة التجريبية. مصلحةالنصوص األدبية ول

 (  19ا9 ص2009وأ تتت الباحث دراست  ببعض األستنتاجات والتوصيات والم ترحات .   )البر عاوى  
 

 مواز ة الدراسات السابقة
بعد أن أستعرض الباحث الدراسات الساب ة يحاول الكشف  ن أوج  الشب  واأل تالف بينعا وبين الدراسة الحالية في الن اط  

 اآلتية:
 البر عاوى ف د أجريتا في جامعة بابل أيضا. تيأت  ت الدراسة الحالية  في مكان أجرائعا مأ دراسا 1
معرفاة فا ليااة معاارات الت كياار النا اد والت كياار الاا  ( رمات 2008ساات الساااب ة فاي أهاادافعا فدراساة البر عاااوى)اا تبايناات الدرا2

تعاارف فا ليااة معااارات الاا  ( رماات 2009 ودراسااة البر عاااوى )األباادا ي فااي التااذوق األدبااي لاادى طااالب المرحلااة الثانويااة 
 الا  أماا الدراساة الحالياة ف اد رماتلادى طاالب المرحلاة الثانوياة  الت كير ا بدا ي في تحليل النصوص األدبية واألحت اظ بعا

واألحت ااااظ بااا  لااادى طالباااات  األداي التعبيااارىمعاااارات الت كيااار األبااادا ي فاااي تااادريس التعبيااار الكتاااابي بإ تمااااد تعااارف فا لياااة 
 المرحلة الثانوية .

المرحلااة طالبااات   لاا   ينااة ماان اطب تاا افااي كونعاا (2009(  و)2008البر عاااوى ) تيدراسااأ تل اات الدراسااة الحاليااة مااأ ااا 3
 . األ دادية

 واتبعت الدراسة الحالية المنع  ن س .متبأ فيعا وهو المنع  التجريبي  ا أت  ت الدراسات الساب ة في المنع  ال4
ت أ تباارا ( كانا2008دراساة البر عااوى ) ف اي   البحث المطب اة فيعاا اتباينت الدراسات الساب ة مأ الدراسة الحالية في أد .5

فاي دراساة و ( 2003جاهزا في التذوق األدبي معد للمرحلاة األ دادياة فاي العاراق  اات بث اداده منصاور جاسات الم رجاي  اات )
أ تباارا  كانات في تحليال النصاوص األدبياة بينماا أدا  البحاث فاي الدراساة الحالياة بار تحصيليأ ت ت( كان2009البر عاوى )

 تحصيليا في التعبير الكتابي .
معاماال أرتباااط بيرسااون  واأل تبااار : تحلياال التباااين األحااادى و ااا أسااتعملت الدراسااات الساااب ة وسااائل إحصااائية متعاادد  منعااا 5

 التائي  ومربأ كاى وأستعملت الدراسة الحالية وسائل أحصائية منعا: معامل أرتباط بيرسون ومربأ كاى  واأل تبار التائي.
 

 الفصل الثالث
جراءاته  م هج البحث وا 

وتطبي عااا وأدا  البحااث يتضاامن هااذا ال صاال ماانع  البحااث واألجاارايات المتبعااة فااي تحديااد مجتمااأ البحااث وأ تيااار العينااة   
 والوسائل األحصائية التي أ تمدت في التعامل مأ البيانات والنتائ  و ل  النحو اآلتي :

 أواًل ا م هج البحث :
لكوناا  يااتاليت ومتطلبااات البحااث الحااالي وتح يااق أهدافاا  والتثبت ماان  إتبااأ الباحااث فااي بحثاا  الحااالي الماانع  التجريبي وذلاا  

 صحة فرضيتي .
 ثا يًا ا التصميم التجريبي :

يتو ف تحديد نوك التصميت  ل  طبيعة الموضوك و ل  ظروف مجتمأ البحث و د إتبأ الباحاث المانع  التجريباي فاي بحثا   
واجرايات  لذل  أ تمد الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي كونا  الحالي ألن  منع  مالئت لتح يق هدف البحث وفرضيتي  

 (.1مالئما لظروف بحث  فجاي م طط التصميت كما مبين في جدول )
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 (1جدول)
 يوضد م طط التصميت التجريبي للبحث

 المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

 مهارات التفكير األبداعي التجريبية
بالتحصيل في  فاظاالحت التعبير الكتابي

 التعبير الكتابي
 اااااااااااااااااااااااااا الضابطة

 
 ثالثا ا مجتمع البحث وعي ته:

(مدرسااة موز ااة 25إ تارالباحااث الماادارس األ داديااة والثانويااة النعاريااة للبنااات ف ااط فااي مركااز محافظااة باباال البااال   ااددها ) 
 وأ تااار الباحااث ة ماان شااعبة األحصاااي فااي مديريااة تربيااة باباال  وحصاال الباحااث  لاا  تلاا  األحصااائي  لاا  مناااطق المركااز

بالطري ة العشوائية )ثانوية الاوائلي للبناات( وتحتاوى  لا  ثاالث شاعب لل اامس العلماي هاي)أ ب ج( وبالطري اة ن ساعا أ تاار 
لتعبيااار الكتاااابي الباحاااث شاااعبتين منعاااا  يناااة لبحث  وبالطري اااة ن ساااعا أ تاااار شاااعبة )أ( لتكاااون المجمو اااة التجريبياااة وتااادرس ا

بثستعمال معارات الت كير األبادا ي  وشاعبة )ب( لتكاون المجمو اة األ ارى )الضاابطة( وتادرس األدب والنصاوص بالطري اة 
فااي شااعبة)ب(  وبعااد  ( طالبااة33( طالبااا فااي شااعبة )أ( و)35)( طالبااة بوا ااأ68الت ليديااة وبل   اادد طالبااات المجمااو تين )

( طالبااة فااي شااعبة)أ( 34( طالبااة بوا أ)67شااعبة )أ( أصاابد  اادد أفااراد العينااة النعااائي)( ف ااط فااي 1اسااتبعاد طالبااة راساابة )
 (.2(طالبة في شعبة)ب( كما مبين في جدول )33و)

 (2جدول )
 عدد طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعده

 

قبل  الطالباتعدد  الشعبة المجموعة
 االستبعاد

عدد الطالبات 
 اتالراسب

عدد الطالبات بعد 
 االستبعاد

 34 1 35 أ التجريبية
 33 0 33 ب الضابطة

 
ساب ة وهذه ال بر   د تتثر في د ة نتائ  البحاث  بر  أ ت اد الباحث بثنعا تمتل  يعود ال  إن سبب استبعاد الطالبة الراسبة  

  المدرسي.الصف ح اظًا  ل  النظات  لمًا أن الباحث أستبعدها من النتائ  ف ط  وأب    ليعَا في دا ل  ا ة 
 ا  تكافؤ مجموعتي البحث : رابعا
حرص الباحث  بل الشروك ببدي التجربة  ل  تكافت طالبات مجمو تي البحث إحصائيا فاي  ادد مان المتغيارات التاي يعت اد  

(  ودرجااات ماااد  1ملحااق)أنعااا  ااد تااتثر فااي سااالمة التجربة وهااذه المتغياارات هااي :العماار الزمنااي للطالبااات محسااوبا بالشااعور 
( والتحصاايل الدراسااي 2( ملحااق)2009ا  2008اللغاة العربيااة فااي األمتحااان النعاائي للصااف الرابااأ العلمااي للعااات الدراساي )

لآلبااااي  واألمعاااات  وحصااال الباحاااث  لااا  البياناااات  ااان المتغيااارات الماااذكور  أ ااااله مااان إدار  المدرساااة وفيما ياااثتي توضااايد 
 في المتغيرات بين مجمو تي البحث: لعمليات التكافت اكحصائي

 
 العمر الزم ي للطالبات محسوبًا بالشهور: -1
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شاااعرًا  فاااي حاااين بلااا  متوساااط أ ماااار طالباااات المجمو اااة ( 201.38)بلااا  متوساااط أ ماااار طالباااات المجمو اااة التجريبياااة  
 ارق إحصاائيا باين أ ماار طالباات (شعرًا  و ند أستعمال األ تبار التائي لعينتين مسات لتين لمعرفاة د لاة ال202.4الضابطة)

( وهااي 1.5(إذ بلغاات ال يمااة التائيااة المحسااوبة)0.05المجمو تين أتضااد أن ال اارق لاايس بااذى د لااة إحصااائية  نااد مسااتوى)
 وهاااذا يااادل  لااا  أن المجماااو تين التجريبياااة والضاااابطة (64( وبدرجاااة حريااااة)2أصاااغر مااان ال يماااة التائياااة الجدولياااة البالغاااة)

 ذل . بيني( 3في العمر الزمني وجدول) متكافئتان أحصائياً 
 (3جدول )

  تائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في العمر الزم ي

 :2008/2009الدرجات ال هائية لمادة اللغة العربية للعام الدراسي السابق  -2
درجاة  فاي حاين بلا   (71.38)بعد تحليل البيانات المتعل ة بعذا المتغير بل  متوساط درجاات طالباات المجمو اة التجريبيااة  

( درجااة  وبإسااتعمال ا  تبااار التااائي لعينتااين مساات لتين لمعرفااة د لااة 70.69متوسااط درجااات طالبااات المجمو ااة الضااابطة)
( إذ بلغات ال يماة 0.05ال رق إحصائيا بين درجات طالبات المجمو تين  تبين ال رق ليس بذى د لة إحصاائية  ناد مساتوى)

(  وهذا يدل  لا  أن طالباات  64وبدرجة حرية)( 2أصغر مان ال يماة التائياة الجدولياة البالغة)(وهي 0.98التائية المحسوبة)
 ( يوضد ذل .4المجمو تين التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائيًا في هذا المتغير وجدول)

 (4جدول )
  تائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في الدرجات ال هائية

 2008/2009العربية للعام الدراسي السابق لمادة اللغة 

عدد افراد  المجموعة
 العي ة

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 10.89 118.6 71.38 34 التجريبية

64 0.98 2 

ليست بذي 
داللة 

إحصائية 
ع د مستوى 

0.05 

 10 101.2 70.69 33 لضابطةا

 
 
 
 ا التحصيل الدراسي لآلبااء:3

عدد افراد  المجموعة
 العي ة

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
 المعياري

درجااااااااااة  التباين
 الحرية

 القيمة التائية
 مستوى الداللة

 الجدولية المحسوبة
 35.47 5.9 201.38 34 التجريبية

64 1.5 2 

ليست بذي 
داللة إحصائية 
ع د مستوى 

0.05 
 65.4 8 202.4 33 الضابطة
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( أن مجمو تي البحث التجريبية والضاابطة متكافئتاان إحصاائيًا فاي تكارارات التحصايل الدراساي لآلبااي  5يتضد من جدول )
( 2أصاغر مان  يماة )كاا( وهاي 0.15( المحسوبة بلغات)2إذ أظعرت نتائ  البيانات بثستعمال ا تبار مربأ كاى  أن  يمة )كا

 (.3(  وبدرجة حرية )0.05(  ند مستوى )7.82الجدولية البالغة)
 (5جدول )

 تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث
 ( المحسوبة والجدولية2وقيمتا )كا

 (.5مأ بعضعما لكون التكرار المتو أ فيعما أ ل من )مجت ال ليتان )إ دادية أو مععد( *د
(أن مجمااو تي البحااث التجريبيااة والضااابطة متكافئتااان إحصااائيًا فااي 6يتضااد ماان جاادول)حصاايل الدراسااي لألمهااات: الت -4

( 2تكاااااارارات التحصااااااايل الدراسااااااي لامعاااااااات  إذ أظعاااااارت نتاااااااائ  البيانااااااات باساااااااتعمال ا تبااااااار مرباااااااأ كاااااااى أن  يماااااااة )كاااااااا
 (3( وبدرجة حرية )0.05وى ) ند مست  (7.82( الجدولية البالغة )2(أصغر من  يمة )كا0.15المحسوبة)

 (6جدول )
 تكرارات التحصيل الدراسي ألمهات طالبات مجموعتي البحث

 ( المحسوبة والجدولية2وقيمتا )كا
 

 المجموعة
عدد 
طالب 
 العي ة

 
 ابتدائية

 
 متوسطة

 
 إعدادية
أو 
 معهد

 
بكالوريوس  

 فما فوق

 
درجة 
 (*)الحرية 

  قيمتا كاي
مستوى 
 الداللة

 
 وبةالمحس

 
 الجدولية

 34 التجريبة
 

7 7 8 12  
3 

 
0.43 

 
7.82 

غير دال 
إحصائيا 
ع د 

مستوى 
0.05 

 10 7 8 8 33 الضابطة

 
 ا الخطط التدريسية: خامسا

                                                 
 (.5*دجمت اخلليتان )إعدادية أو معهد( مع بعضهما لكون التكرار املتوقع فيهما أقل من )

عدد أفراد  المجموعة
 العي ة

 مستوى التحصيل الدراسي
درجة 
 الحرية*

 قيمة كاي
مستوى 
ئية الداللة

بتدا
ا

طة 
وس

مت
ية  

داد
اع

عهد
اوم

ريو  
الو
بك

ما 
س ف وق
ف

 الجدولية المحسوبة 

 10 7 9 8 34 التجريبية

3 0.15 7.82 

ليست بذي 
داللة 

إحصائية 
ع د مستوى 

0.05 

 11 8 9 7 33 الضابطة
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التااي  حااددت ماان  باال ال بااراي والمت صصااين والتااي  التعبياار الكتااابي فااي موضااو اتألربااأ   تدريسااية ا ططااأ ااد الباحااث  
معاارات الت كيار األبادا ي بالنسابة الا  طالباات المجمو اة إ تمااد و لا  وفاق   فاي أثنااي التجرباة تين للمجماو  ن ساعا ستدرس

الطري اااة الت ليدياااة بالنسااابة الااا  طالباااات المجمو اااة الضاااابطة و اااد  رضااات هاااذه ال طاااط  لااا   إ تمااااد التجريبياااة و ل  وفاااق
( لتحسين صياسة تل  ال طط  وضمان نجااخ 8لحق)مجمو ة من ال براي والمت صصين باللغة العربية وطرائق تدريسعا الم

 وأصابحت جااهز   للتن ياذ ملحااق أجريات التعاديالت الالزماة  ليعاا التجرباة  وفاي ضاوي ماا أباداه ال باراي مان آراي وم ترحااات 
(5). 

  سادسا ا تطبيق التجربة:
بعااد أن وضااد لعااا كي يااة  سااة الماااد  باألسااتعانة بمدر وذلاا   المحاادد  فااي التعبياار الكتااابي األربااأ الموضااو ات درس الباحااث 

 لا  أن يتضامن للمجماو تين   كل أسبو ينوبمعدل موضوك واحد معارات الت كير األبدا ي  بإ تمادتدريس التعبير الكتابي 
 /11/ 25ولغاياااة   10/2009/ 7إبتاااداي مااان  كااال موضاااوك معاااار  واحاااد  ف اااط مااان المعاااارات األرباااأ  للت كيااار األبااادا ي  

2009.  
   داة البحث :سابعاا أ

حت اااظ باا  لاادى طالبااات المجمااو تين التجريبيااة واأل األداي التعبياارىيتطلااب البحااث الحااالي أدا  موحااد  ل ياااس التحصاايل فااي  
( لاا  مجمو ااة ماان ال بااراي والمت صصااين فااي اللغااة 6 نوانااات م تااار  ملحااق) ثالثااةوالضااابطة  لااذل  ف ااد  اارض الباحااث 

 تياااار األفضااال منعاااا واألكثااار مناسااابة لطالباااات الصاااف ال اااامس العلماااي و اااد و اااأ ( أل8العربياااة وطرائاااق تدريساااعا ملحاااق )
 (.6( كما مبين في ملحق ) ريحا ة الد يا وبهجتها    هيهات ألقى كقلب األم هيهاتاألم  األ تيار  ل  العنوان اآلتي)

وف مشااابعة بإسااتعمال مجمو ااات أو ويعنااي د تعااا فااي تح يااق النتااائ  ذاتعااا إذا مااا أ يااد التطبيااق ذاتاا  فااي ظاار  ثبااات األداة:
 (.176 ص2006لضبأ ا) مايكون األ تبار ثابتا وموثوق ب موا ف أ رى مشابعةوب در ما تكون الدرجة  الية ب در 

الماد   وتت  ةفي و ت واحد وبمسا د  مدرس طالبات المجمو تينطبق األ تبار  ل   12/2009/ 2بتاريخ تطبيق األداة:  
 نية لغرض تصحيد أجابات الطالبات وفق معيار التصحيد المعتمد . جمأ األوراق األمتحا

 ثام ا ا تصحيح االختبار:
لتصااحيد  (.7) ملحااق (ال اااص بتصااحيد التعبياار االكتااابي192ااا191 ص2010الحااالق )الحااالق  أ تمااد الباحااث معيااار 

 لااا  مجمو اااة مااان ال بااااراي أجاباااات الطالباااات فاااي األ تبااااار النعاااائي وتح اااق الباحاااث ماااان صاااد   وثباتااا   وذلااا  بعرضاااا  
( درجة ودرجت  الدنيا ب)ص ر( 100( والذى حددت درجت  العليا ب)8والمت صصين باللغة العربية وطرائق تدريسعا ملحق)

 .موز ة بين ف رات المعيار و ات الباحث بالتصحيد  ل  هذا األساس 
 ثبات التصحيح:ا 
ور ة من إجاباات الطالباات اللاواتي صاححت وأساتعمل ناو ين  (12وللتثكد من موضو ية التصحيد سحب الباحث  شوائيا) 

ماان ا ت اااق:األول :األت اااق  باار الاازمن  واآل اار األت اااق مااأ مصااحد آ اار إذ صااحد الباحااث األوراق ب ااارق زمنااي م ااداره 
(   ويعااد معاماال 0.81( ومعاماال الثبااات مااأ مصااحد آ اار بلاا  )0.86أساابو ان فكااان معاماال ثبااات التصااحيد  باار الاازمن )

(  اااااادت جيااااااد  )الزوبعااااااي 0.67لثبااااااات جياااااادا فااااااي الحااااااالتين لا تبااااااارات سياااااار الم ننااااااة التااااااي إن بلاااااا  معاماااااال ثباتعااااااا )ا
 (.22 ص1980 
 
 
 

 تاسعا ا الوسائل االحصائية: 
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 ا األ تبار التائي لعينتين مس لتين:
حصااائي وفااي تحلياال النتااائ  اسااتعملت هااذه الوساايلة لمعرفااة د لااة ال ااروق اكحصااائية بااين مجمااو تي البحااث  نااد التكااافت اك

 حسب ال انون اآلتي :بو 
 

 ت = 
 
 
 
2  س -1س

 = المتوسط الحسابي للمجمو تين .  2
 =  دد افراد المجمو ة للمجمو تين .  2  ن 1ن
1ك
2  ك 2

                                      = التباين للمجمو تين .  2
  
 ( : 2مربع كاي ) كا -2  
ه الوسيلة لمعرفة د  ت ال روق اكحصائية باين مجماو تي البحاث  ناد التكاافت اكحصاائي فاي متغيارى استعمل الباحث هذ 

 التحصيل الدراسي لآلباي ولامعات . 
 2ق (  –) ل               

 ااااااااااااا= م  اااااااااا2كا
 ق                 

 حيث أن :
 ل = التكرار المالحظ

 (293.260 .: ص 1977) البياتي                          ق = التكرار المتو أ      
 
 
  
 ا معامل ارتباط بيرسون :3
 استعمل الباحث هذه الوسيلة لحساب ثبات التصحيد . 

 ) م  س ( ) م  ص ( –ن م  س ص              
 ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااار = 
 [             2) م  ص( – 2[ ]ن م  ص2) م  س( – 2]ن م  س    

 
 إذ تمثل :

 ن =  دد أفراد العينة .
 س =  يت المتغير األول .
 ص =  يت المتغير الثاني .

 ( 183: ص  1977) البياتي                                                  

1س
-
س – 

-
2 

 

1( ع 1 - 1)ن
2

2( ع1 – 2+ )ن
2

  

 

  2 – 2+ ن 1ن

 

 1      1 
 2ن     1ن    
. + 
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 الفصل الرابع
 عرض ال تائج وتفسيرها

 يعرض الباحث في هذا ال صل النتائ  التي توصل إليعا  ل  وفق هدف البحث وفرضيتي    وت سيرهما.  
 أوال ا عرض ال تائج :

بعااد تطبيااق األ تبااار التحصااايلي  لاا  طالبااات مجماااو تي البحااث التجريبيااة والضاااابطة  صااحد الباحااث أوراق ا  تباااار    
( درجة  72.9( وحللت النتائ  إحصائيا فكان متوسط درجات طالبات المجمو ة التجريبية)9ملحق)ووضأ الدرجات  ليعا  

( درجااة  و نااد أسااتعمال األ تبااار التااائي لعينتااين مساات لتين 65فااي حااين كااان متوسااط درجااات طالبااات المجمو ااة الضااابطة)
( إذ 0.05ق دال احصااائيًا  نااد مسااتوى)لمعرفااة د لااة ال اارق إحصااائيا بااين متوسااطي درجااات المجمااو تين  إتضااد أن ال اار 

فاي  باين( وكماا م64(  وبدرجاة حرياة) 2)   (وهاي أكبار مان ال يماة التائياة الجدولياة البالغاة 9كانت ال يمة التائية المحسوبة)
 (. 7جدول)

 
 (7جدول )

  تائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في األختبار التحصيلي
 

عدد افراد  المجموعة
  ةالعي

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة
 68.2 8.26 72.9 34 التجريبية

64 9 2 

دالة 
إحصائيا 
ع د 

مستوى 
0.05 

 37.6 6.1 65 33 الضابطة

 
 ماان تطبيااق ا  تباار التحصاايلي األول ا  وذلاا بعااد ماد  إساابو ين  ا 16/12يااوت  وبعاد إ اااد  تطبيااق ا  تبااار التحصايلي 

( حلال الباحاث النتاائ  فكاان 10ل ياس أحت اظ الطالبات بالتحصيل وتصحيد أوراق األ تبار ووضأ الدرجات  ليعا الملحاق)
( درجااااااة  فااااااي حااااااين كااااااان متوسااااااط درجااااااات طالبااااااات المجمو ااااااة 72.2متوسااااااط درجااااااات طالبااااااات المجمو ااااااة التجريبيااااااة)

و نااد أسااتعمال األ تبااار التااائي لعينتااين مساات لتين لمعرفااة د لااة ال اارق إحصااائيا بااين متوسااطي درجااات (درجة 66ضااابطة)ال
( وهاي 11.69)إذ كانات ال يماة التائياة المحساوبة( 0.05طالبات المجمو تين  إتضد أن ال رق دال إحصائيا  ناد مساتوى )

 ذل . يبين( 8)( وجدول64رجة حرية)( وبد 2أكبر من ال يمة التائية الجدولية البالغة)
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 (8جدول )
  تائج االختبار التائي لطالبات مجموعتي البحث في أختبار األحتفاظ  بالتحصيل

 

عدد أفراد  المجموعة
 العي ة

المتوسط 
 الحسابي

اال حراف 
درجة  التباين المعياري

 الحرية
مستوى  القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة الداللة

 42.8 6.5 72.2 34 التجريبية
64 11.69 2 

دالة 
إحصائيا 

ع د مستوى 
0.05 

 55.7 7.46 66 33 الضابطة

 
 تفسير ال تائج:

معااارات الت كياار األباادا ي إ تماااد أظعاارت نتيجتااا البحااث ت ااوق طالبااات المجمو ااة التجريبيااة الالئااي درساان التعبياار الكتااابي ب 
الاا   بإ ت اااد الباحااث  و ااد يعاازى الساابب فااي ذلاا إ تماااد الطري ااة الت ليديةئااي درساان  ب لاا  طالبااات المجمو ااة الضااابطة الال

 -كثر من األسباب اآلتية:أواحد أو 
التعبير الكتابي بثساتعمال معاارات الت كيار األبادا ي  مال  لا  زيااد   ادرتعن المجمو ة التجريبية إن تدريس طالبات  .1

 . االتي يمتلكنع  ل  تنظيت المعلومات واألفكار
طالبااات لاا  األرت اااي بالعمليااات الذهنيااة لفااي تاادريس التعبياار الكتااابي  ماال    معااارات الت كياار األباادا ي إ تمااادإن  .2

وأصبحن أكثر ث ة بثن سعن أثناي الكتابة نتيجة المعارات ال كرية التي أكتسبنعا  االل ماد  تطبياق المجمو ة التجريبية 
 التجربة .

اا تمااد فروك اللغة العربية مناسابة للتادريب العملاي  لا  إساتعمال المعاارات اللغوياة و  إن التعبير الكتابي يعد من أكثر .3
معارات الت كيار الم تل اة و صوصاا معاارات الت كيار األبادا ي  ألن العمال الكتاابي يتطلاب إ ماال الاذهن و ماق فاي 

  المنت  الكتابي لعن مما أسعت طالبات المجمو ة التجريبية في ذل  أدى ال  جود كثر  مرانالت كير ومن البديعي أن 
 طة.في ت و عن  ل  طالبات المجمو ة الضاب

 
 الفصل الخامس

 األست تاجات والتوصيات والمقترحات
 : أوال ا األست تاجات 

 إذ أن الت كيار والتعبيارمعارات الت كير األبدا ي في تدريس التعبير أسعت فاي ت ليال ال جاو  باين  مليتاي  إ تمادإن  .1
( كلماااة فاااي الد ي اااة 140( كلماااة فاااي الد ي اااة و  يساااتطيأ أن يعبااار باااثكثر مااان )400أن ي كااار ب) ال ااارد يساااتطيأ

 (.68 ص2010)الحالق 
 إن  ملية تنظيت األفكار حول موضوك التعبير الكتابي تكون أسرك وأك ث بإستعمال معارات الت كير األبدا ي . .2
معاارات الت كيار األبادا ي أساعت فاي تنمياة  ادر   إ تماادإن تزويد الطالبات بال رص المالئمة للت كير والتدريب  ل   .3

 الطالبات  ل  التطبيق والتحليل واألستد ل أثناي كتابتعن موضو ات التعبير  الل مد  التجربة .
ب الم اهيت  المعرفياة الت كير األبدا ي تميل الطالبات في  ال  إكتساإن الصف الدراسي الذى تمارس في  معارات   .4

 ي تسا دهن  ل  الت كير بشكل أفضل .التواللغوية 



 2011تموز              عة بابل          التربية األساسية / جام كلية مجلة                               5العدد /    
     _______________________________________________________________________ 

 99 

 

 : ثا يا ا التوصيات
 معارات الت كير األبدا ي في تدريس فروك اللغة العربية بشكل  ات والتعبير الكتابي بشكل  اص . إ تمادضرور   .1
التااي تجعاال ماان  صوصاا  فااي فااروك اللغااة العربياة التثكياد  لاا  ضاارور  أسااتعمال الطرائاق الحديثااة فااي  التاادريس و  .2

 علت  محورا للعملية التعليمية بشكل يصبد مععا منتجا للمعرفة وليس مستعلكا لعا .المت
واألصلد واألكثر موهبة من سياره  االل  باولعت اللغة العربية وأنت اي األك ث   ومدرسي األهتمات بعملية إ داد معلمي .3

 في المعاهد والكليات األنسانية .
مااين والمدرسااين  لاا   ا ااد  معرفيااة رصااينة تتساات بالجااد  والرصاااانة باارام  أ ااداد المعل ضاارور  بنااايالتثكيااد  لاا   .4

 العلمية .
ألباداي الارأى ومنا شاة بعضاعت الابعض فاي  ا اة الادرس لباث فساد المجاال أماات المتعلماين مان الطالباات والطاالب  .5

 روخ األبداك لديعت وممارسة األساليب المشجعة لذل .
 

 البحث الحالي ي ترخ الباحث مايثتي:ستكماً  لما توصل إلي  إثالثاا المقترحات:
معااارات الت كياار األباادا ي فااي الن ااد األدبااي لاادى طااالب تاادريس ا دب والنصااوص بإ تماااد ااا إجااراي دراسااة تتضاامن فا ليااة 1

 .ال امس األدبي
بياة  ناد مدرساي اللغاة العر فاي التادريس بادا ي صاعوبات إساتعمال معاارات الت كيار األالتعارف  لا  ا إجراي دراسة تتضمن 2

 .من وجعة نظرهت 
اللغة العربية في المرحلة س مواد اللغة العربية  ند مدرسي ا إجراي دراسة تتضمن وا أ إستعمال الت كير األبدا ي في تدري 3

 الثانوية.  
 

 المصادر
 القرآن الكريم ا 
 .2004 األردن   مان  دارالمسير     4ج  1ج   موسوعة التدريس ، أبراهيت  مجدى  زيز .1
 .2005ال اهر  مصر   الت الكتب 1 طالتفكير من م ظور تربوي،  اااااااااااااااااااااااااااااااا.2
فاعليااة مهااارات التفكياار ال اقااد واألبااداعي فااي التااذوق األدبااي لاادى طااالب المرحلااة جااالل  زيااز فرمااان    . البر عاااوى3

 .  2010العدد)   (    بابلجامعة  مجلة كلية التربية للبحوث الن سية والتربوية    الثا وية
  األبداعي في تحليل ال صوص األدبية واألحتفااظ بهاا لادى طاالب المرحلاة الثا وياة التفكير فاعلية مهارات  ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا.4

 .  2010العدد)   (   جامعة بابل   مجلة كلية التربية األساسية للبحوث الن سية والتربوية  
مطبعااة الث افااة   األحصاااء الوصاافي واألسااتداللي فااي التربيااة وعلاام الاا فس.البياتي  بااد الجبااار توفيق وزكريااا أنثاساايوس  5

 .1977بغداد   العمالية
عاااايير األعتمااااد واألساااس مالجاااودة الشااااملة فاااي التعلااايم باااين مؤشااارات التمياااز و  حسااان حساااين وآ ااارون  . البااايالرى 6

 . 2008 األردن   مان  ير  للنشر والتوزيأ دار المس  2ط  والتطبيقات
دار   2ط ت اديت رشادى أحماد طعيماة   تدريساية  واساتراتيجياتاللغة والتفكير ال اقد أسس  ظرية  سامي  لاي  .الحالق 7

 . 2010ا ردن   مان  المسير  للطبا ة والنشر  
 2009 دمشق   س أكثر تشويقا للمتعلمكيف  جعل أساليب التدري هشات سعيد ومزيد منصور النصراوى  .الحالق 8
 .2009 سوريا  دمشق  دار  الت الث افة والنشر   إعداد وتأهيل المعلم مصط   نمر  . د مس 9
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 . 2006  مان األردن   أساليب تدريس اللغة العربية بين المهارة والصعوبة .زايد فعد  ليل  10
   بغاداد بغداد   مطبعة جامعة1ج  البحث في التربية وعلم ال فس م اهج ومحمد أحمد الغنات   .الزوبعي  بد الجليل  11

1981. 
التفكيااار ال اقاااد واألباااداعي إساااتراتيجية الاااتعلم التعااااو ي فاااي تااادريس المطالعاااة  فاااراس محماااود مصاااط    .الساااليتي 12 

 .2006 األردن   مان  دار جدارا للكتاب العالمي    وال صوص األدبية
 .2007 األردن    مان   دار المسير     3  ط ت مية قدرات التفكير األبداعي، أحمد .الطيطي   محمد  13
 .2006 ال اهر   مكتبة األنجلومصرية    الم اهج التعليمية ص اعتها وتقويمها .الضبأ محمود 14 

  ماان  طبا اة دار المساير  للنشار وال  2ط  المهاارات القرائياة والكتابياة  ومحمد ف رى م دادى  راتب  است   . اشور 15
 . 2009 األردن 

  دار المساير  للنشار والطبا اة  2ط   أساليب تدريس اللغة العربية باين ال ظرياة والتطبياق ومحمد فتاد الحوامد    .اااااااااا 16
 . 2007  مان 

 األردن  والنشار ديبونو للطبا ة   واألبداع مقاالت وقراءات وتأمالت في علم ال فس وتربية التفكير ،كاظت   بد نور  .17
2005 .   

 . 2005  مان   والتوزيأ األردندار المسير  للنشر   2ط  مهارات في اللغة والتفكير نبيل وآ رون   بد العادى  .18
 . 2006 مصر  ال اهر    2ط  المرجع في تدريس اللغة العربية إبراهيت محمد   طا  .19
 . 2009 مان  ا ردن  دار ص اي للنشر والتوزيأ   التدريس الجودة الشاملة والجديد في محسن  لي   طية  .20
 لبناان  بياروت    دار إحيااي التاراث العرباي 2  طكتااب العاين هاا( 175 باد الارحمن ال ليال بان أحماد) أباو . ال راهيدى 21

2005 . 
 . 2007 مان  دار المسير    طرق تدريس اللغة العربية  لي أحمد  مدكور  .22
 .1977بغداد   مطبعة وزار  التربية   1977لس ة  2 ظام المدارس الثا وية رقم  ية وزار  الترب .23
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 (1الملحق )
 العمر الزم ي للطالبات محسوبًا بالشهور

 الضابطة التجريبية ت
1 199 199 
2 206 208 
3 198 216 
4 195 204 
5 196 198 
6 208 187 
7 209 198 
8 204 214 
9 201 208 

10 198 192 
11 193 210 
12 198 198 
13 201 185 
14 206 210 
15 199 212 
16 199 196 
17 194 210 
18 207 209 
19 200 128 
20 211 198 
21 198 214 
22 196 190 
23 210 200 
24 191 213 
25 211 198 
26 196 198 
27 198 198 
28 198 201 
29 210 200 
30 212 211 
31 199 199 
32 197 198 
33 211 212 
34 198  
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 (2 ملحق )

 2009ا2008الدرجات ال هائية لمادة اللغة العربية للعام الدراسي السابق 
 للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضابطة التجريبية ت
1 75 72 
2 77 73 
3 65 68 
4 66 70 
5 71 68 
6 68 71 
7 80 75 
8 87 90 
9 63 65 

10 77 75 
11 72 70 
12 90 85 
13 87 85 
14 88 85 
15 80 81 
16 81 82 
17 82 83 
18 72 68 
19 73 75 
20 75 73 
21 72 77 
22 70 78 
23 58 60 
24 56 56 
25 57 51 
26 61 52 
27 62 60 
28 59 60 
29 60 58 
30 62 60 
31 66 65 
32 67 73 
33 68 70 
34 80  
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 (3ملحق )
 آراء الخبراء في صالحية ع وا ات موضوعات في التعبير الكتابي

 جامعة بابل       
 كلية التربية األساسية  

 قسم العلوم التربوية وال فسية
 م/استبا ة

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

موضاو ات فاي التعبيار الكتاابي تكاون مناسابة للصااف ل نوانااات  ( 4)فاي صاالحية  يرجا  الت ضال بإباداي آرائكات الساديد    
تادريس )فاعلياة جازي مان متطلباات بحثا  الموساوت:ذلا    نوانات المطروحة أمامكت    كاون( 7)من بين الال امس العلمي 

 وت بلاوا طالباات الخاامس العلماي( واألحتفااظ باه لادى األداء التعبياريمهارات التفكير األبداعي في التعبير الكتابي بإعتماد 
 الشكر وا متنان ال ائ ين.

  يوطعا سببا ال  آمال  وتعل ا      حا من رات وصل الشمس  .1
 . تواضأ تكن كالبدر  خ لناظر    ل  ص حات الماي وهو رفيأ 2
 ..أن تموت وا  ا كالشجر   ير ل  من الموت  ل  فراش من حرير3
 نزك حب وطن  من  لب  .   ل ت در نا من وطن  لكن  لن نساإ.  د تستطيأ أن تنزك 4
 كساك ال  العيجا بغير سالخ       . أ ا  أ ا  فمن   أ ا ل  5
 أينما زر ا. ما ضاك جميلف    . أزرك  جميال ولو في سير موضع 6
  بناي الوطن يحتاج ال  إنتماي صادق   شعارات زائ ة ومعاول هدامة ..7

 رمان البرقعاويالمدرس :جالل عزيز ف
 
 
 (4ملحق)

 ع وا ات موضوعات التعبير الكتابي المختارة
 . تواضأ تكن كالبدر  خ لناظر    ل  ص حات الماي وهو رفيأ 1
 .أن تموت وا  ا كالشجر   ير ل  من الموت  ل  فراش من حرير.2
 نزك حب وطن  من  لب  .  ل  ت در.  د تستطيأ أن تنزك أنسانا من وطن  لكن  لن 3
 .بناي الوطن يحتاج ال  إنتماي صادق   شعارات زائ ة ومعاول هدامة .4
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 ( 5ملحق ) 
 آراء الخبراء في صالحية الخطتين األ موذجيتين في تدريس

 التعبير الكتابي لطالبات الخامس العلمي
 جامعة بابل      

 كلية التربية األساسية  
 قسم العلوم التربوية وال فسية

 استبا هم/
 المحترم ---------------االستاذ 

 تحية طيبة: 
اللتااين أ اادهما الباحاث لتاادريس التعبياار الكتااابي  فااي صااالحية ال طتاين األنمااوذجيتين يرجا  الت ضاال بإبااداي آرائكات السااديد   

األداء  مهاارات التفكيار األباداعي فايتدريس التعبيار الكتاابي بإعتمااد )فاعلية وتشكالن جزي من متطلبات البحث الموسوت 
معاارات الت كيار  إ تماادوكااآلتي :ال طاة التدريساية األولا  وتتضامن  (الخاامس العلمايواألحتفاظ به لادى طالباات التعبيري 

وت بلااوا الشااكر  الطري ااة الت ليديااة فااي تاادريس الماااد  ن سااعا   تمااادتتضاامن أ اارى األباادا ي فااي تاادريس التعبياار الكتااابي  واأل
 وا متنان ال ائ ين.

 المدرس 

 جالل عزيز فرمان البرقعاوي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 موذجية لتدريس موضوع التعبير الكتابيخطة أ 
 مهارات التفكير األبداعي إعتمادب

 الصف والشعبة : ال امس العلمي
 اليوت والتاريخ:
 الماد  : التعبير

 أن تنزك حب وطن  من  لب (.  ل الموضوك:) د تستطيأ أن تنزك أنسانا من وطن  لكن  لن ت در 
 ا هداف العامة : 

 التعبير  ن افكارهن ومشا رهن بلغة فصيحة ود ي ة ومعبر   جعل الطالبات  ادرات  ل 1
 تمكين الطالبات من استعمال اللغة العربية استعماً  صحيحًا في التعبير  ن متطلباتعن الحياتية وال كرية .2
 .ت ويت السنة الطالبات وا بتعاد  ن العامية وا تماد اللغة العربية ال صيحة. 3
  ل  ربط سلسلة أفكارهن مأ بعضعا البعض بجمل مترابطة منط يًا  .إكساب الطالبات ال در 4
 ..تعويد الطالبات الجرأ  وطرخ الرأى وحسن ا داي5

 وتشتق من موضوك الدرس : االهداف الخاصة :
 التمكن من التعبير  ن الموضوك باسلوب سليت. .1
 إت ان معارات التعبير. .2

 :جعل الطالبة  ادر   ل  ان  االهداف السلوكية :
 تبين م عوت الوطن. .1
 تذكر مجمو ة من الن اط في حب الوطن. .2
 والموروث األدبي.األحاديث تستشعد ببعض  .3
  يمة الوطن ومكانت  وأهميت  لل رد. تبين .4

 الوسائل التعليمية :
 السبور  وال لت ال اص بعا.

 خطوات الدرس:
 دقائق(7التمهيد : ) .1

بااات إلاا  الاادرس الجديااد وتعيئااة أذهااانعن للموضااوك الم تااار فت اارأ تحاااول مدرسااة الماااد  وبمسااا د  الباحااث تشااويق الطال
  ليعن بعض األبيات في التغني بالوطن واألشتياق إلي : 

 بالدى أمي أرضعتني حبعا           وحب الذى فيعا فشب الغرات
 فال في سواها من حيا  كريمة        و  مأ سيرهت يلذ الم ات 

     ذى وأهلو  مما  د أراد اللئات أ  فثسلمي أرض الحسين من األ  
 ويا اصدا أرض العراق بل  تحية   ل  من سريب مز ت  السعات
 أ  وأبل  األهلين  ني وصية      ك اهت  صات فليحل الوئاات

طان فالوطن بمثابة األت التي ترضعنا حبعا وحنانعا نعيش في  صغارا ونشيب في  كبارا والحياا  الكريماة  تكاون إ  فاي ظال و 
واحااد يجمعناااا ماااأ األهااال واألحباااة و اااد تغناا  باااذل  الشاااعراي ووصااا وا أوطاااانعت باااثحل  الكلمااات لاااذا فالوفااااي للاااوطن جااازي مااان 
ش صية ال رد التاي يتصاف بعاا والشاعور بالمواطناة واجاب  لا  كال شا ص ويجاب أن نساع  جاهادين لبنااي  را ناا الحبياب 

ن  الشااا ر وكيااف يشااعر بالغربااة نتيجااة أبتعاااده  اان الااوطن وكيااف وفااي األبيااات الساااب ة نالحااظ ماادى ألاات ال ااراق الااذى أضاا
 يوصي بنبذ ال الفات وال صومات وهذا أ تراف من  بث الص  لوطن  وحب  المتجذر في ن س .
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 دقيقة( 35.عرض الموضوع :) 2
حااب وطناا  ماان أن تناازك   ل  : موضااو نا لعااذا اليااوت هااو :) ااد تسااتطيأ أن تناازك أنسااانا ماان وطناا  لكناا  لاان ت اادر  المدرسااة

اليااوت ساانتطرق الاا  ممارسااة نااوك جديااد ماان المعااارات ال اصااة بااالت كير المدرسااة  لباا (ويتت تاادوين العنااوان  لاا  الساابور     
األبدا ي كي نستطيأ أن نغطي أبعاد الموضوك ونساتطيأ أن نعبار  ماا يجاول فاي  اطرناا مان أفكاار بشاكل إنسايابي ومارن 

وذلا   ان طرياق  ال ة والمبد ة ال  تعبيار مكتاوب تل  األفكار ال مكن بعدها من ترجمةنتويصبد ت كيرنا بالتدري  إبدا يا و 
التادريب  لا  أسااتعمال معاراتا  المتعادد  ومرا اتعااا أثنااي الكتاباة وهااي الطال اة واألفاضاة واألصااالة والمروناة واليوت ساانتطرق 

 كلة من زوايا متعدد  وتت ذ هذه المعار  مظعرين:ال  معار  المرونة وتعني:ال در   ل  الت كير بطرق م تل ة ورتية المش
 األول: المرونة التل ائية وتعني: إ طاي  دد من األفكار المتنو ة التي ترتبط بمو ف محدد.

 واآل ر:المرونة التكي ية وتعني: التوصل لحل مشكلة ما في ضوي التغذية الراجعة التي تثتي من ذل  المو ف.
: إن  الحيا    أ رى : إن  الشعور العظيت باألنجااز واألفت اار  طالبة: ماذا يمثل لكن الوطن ؟  اآلتيفلو وجعنا لكن الستال 

 . نأحسنت المدرسةثل كل ماهو جميل في الحيا    م: الوطن ي أخرىإن  الراحة والعدوي واألست رار  أخرى 
 الحيا  بإ ت اد  ؟ وكيف يكون الوطن هو

:كال ماايمكن أن أ ملا  فاي أى مكاان  أخارىاتي في وطني هي حياتي التي أ تز بعاا  : كل أيامي التي  ضيتعا وذكريطالبة
الشااعور العظاايت أحساانتت  وكااذل   لااتت أن الااوطن هااو  المدرسااةفياا  مااأ أ ااوتي و ااائلتي وأصااد ائي يمثاال الحيااا  بالنساابة لااي  

أكماال دراسااتي وأصاابد فااي وظي ااة  مااافااي دراساتنا  أ رى:حين :  ناادما نت اادت طالبااة   فكيااف يكااون ذلاا  ؟باألنجااز واألفت ااار 
 . ندما أستطيأ أن أكون في مكان ما في  وأ دت أبناي بلدى أخرىمحترمة  

 ناادما أمثال بلاادى فااي بطولااة  الميااة للرياضاة وأ ااف ألت لااد وسااات ال ااوز فعاذا شااعور  يمكاان وصاا   باألفت ااار وتمثياال  أخاارى
يشاعر بثنا   ادت شايئا ى منا فاي مكاان وي اوت بعمال م ياد لآل ارين فحينما يصبد أ :أحسنتن المدرسةالوطن الذى أنتمي إلي   

ي الج  ن س الشاعور بااأل تزاز واألنتمااي سلوطن  أو حت   ندما يصبد  نصرا فا ال في  في أى مجال من مجا ت العمل 
 .لوطن  وأرض  فال يوجد شيي في الحيا  أجمل من الوطن 

ماااي النعار يعناي الحيااا  :  طالباةوالاوطن ؟ مااي النعاار شاف لنااا  ال اة باين مان ماانكن تساتطيأ أن تستفكاروا :واآلن المدرساة 
 أحسانتن المدرساةحيا  من يعيشون فيا  ب يراتا  المتمثلاة فاي ساعول  وجبالا  وأرضا   والوطن مثل النعر المتدفق الذى يغذى 

 عة شام ة  ووطنناا كاذل  شاامخ :إن الن لة شجر  مرت طالبة وفكروا أيضا في توظيف  ال ة ما بين الن لة مثال والوطن ؟ 
:الن لااة ت ياادنا بتمرهااا  أخاارىونجتمااأ والااوطن يجمعنااا فااي أرضاا  وتحاات إساام   الن لااة نسااتظل بظلعااا  أخاارى باار التااثريخ  

:أحسانتت وهال مانكن  المدرسةوسع عا وجذ عا وكذل  الوطن ي يدنا ب يرات  وموارده الطبيعية فعو كنز من العطاي وال يرات  
 جد لنا م اهيت أ رى نشتق منعا  ال ة بالوطن ؟طالبة :األت والوطن !من تحاول أن ت

:األت رمااز الحناان والاادفي والعطااي وكااذل  الاوطن فعاو كال يمااة التاي نجتمااأ ماأ بعضاانا  طالبااة أخارىكيااف ذلا  ؟ المدرساة
  بعارين األساد فعاو كياف ذلا  ؟طالباة :الاوطن أشاب المدرساةأ رى نستطيأ أن نكون  ال ة بين  رين األسد والوطن ؟فيعا  

واآلن بمااذا نساتطيأ أن نشاب  حاب  أحسانتن المدرساةكالحصن المنيأ الذى  يجروي أحاد  لا  إ تحاما  وكاذل  بيات األساد  
 الوطن ؟
واآلن  أحساانتنالمدرسااة ساات رار الروحااي  :باااألت التااي نسااكن لعااا أ رى بالعاط ااة الجياشااة  أ اارى بالراحااة الن سااية واألطالبااة 

 بم اهيت مشابعة لتل  الحالة؟ نأن ننزك أنسانا من وطن ؟فكر  نماذا يعني لك
:هو ي ابل نزك الضامير أخرى :الحالة أشب  بنزك ط ل من صدر أم  أ رى :إن ذل  يشب  نزك األنسانية من األنسان   طالبة

 .هو الموت بعين  أخرىمن األنسان  أ رى هو الوحشية بعينعا فعو جريمة  تغت ر !
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واآلن  ليكن دائما أن ت كرن في صور مشابعة وتحاولن م ابلتعا بعناصر الموضوك لتتضد الصور  أكثار  :أحسنتنالمدرسة 
و لايكن دائماا أن تساجلن األفكاار التاي تات التوصال ويصبد مععاا ت كياركن أكثار  صاوبة وكثافاة باألفكاار والمعااني ال صابة 

مااذا يمثال لناا الاوطن  سموك لغرض فعمعاا أكثار  ف اد  ارفتنمإليعا لتكون ن اط إنطالق للكتابة والتي سن رأها  ليكن بصوت 
الحيا  وأ رى األست رار والعدوي وكل مااهو جميال فاي الحياا  فاذكرياتنا وأنجازاتناا التاي نح  عاا والاروابط األجتما ياة  تنفمر   ل

والنعاار واألت  يشااب  الن لااةمااأ بعضاانا وسيرهااا ماان األمااور التااي تربطنااا بااالوطن وتعاازز تلاا  العال ااة الروحيااة و لنااا أن الااوطن 
أيضااا أن  ي تعصااف بااالن س و اارفتنعاط ااة الجياشااة التااأن حااب الااوطن يعنااي األساات رار الروحااي وال و اارين األسااد و اارفتن

ة صور  نزك ال رد من وطن  تشب  حالة سلب ط ل مان أما  فالط ال سيضايأ ويشاعر بالغرباة ال اتلاة واألت ساتب   مذهولاة باكيا
الحالة بالجريمة البشعة والوحشاية والماوت فعاذه كلعاا صاور ومعااني وأفكاار نساتطيأ منعاا  ا  وشبعتن ل  رضيععا  تعدأ أبد

 .األنطالق في كتابة الموضوك
بعاااد ان يكتمااال الحاااوار والمنا شاااة باااين مدرساااة المااااد  والطالباااات توصاااي المدرساااة الطالباااات بكتاباااة . كتاباااة الموضاااوع  : 3

مااأ العنايااة بشااروط الموضااوك كلاا  مااان فكاار  وأساالوب وسااالمة ال ااط وتنظااايت  فااي الحصااة ال ادماااة دا اال الصااف الموضااوك
 الص حة ومرا ا  ال وا د النحوية واألمالئية وحسن األبتداي والعرض وال اتمة .

يكون جمأ الدفاتر بعد األنتعاي من كتابة الموضوك وفي و ت واحد من سير ت لف احادى الطالباات  ان  . جمع الدفاتر :4
 . مو د التسليت

 . تصحيح الدفاتر :5
طالباات وف اًا لمعياار التصاحيد المعتماد  لا  ان تعااد الادفاتر مصاححة فاي حصاة التعبيار التالياة  وتتاابأ التصحد كتاباات  

 المدرسة  بل شرو عا بتصحيد الموضوك الجديد مراجعة الطالبات تصحيحات الموضوك السابق ومحاولتعن تصويبعا .
 

 التعبير الكتابي خطة أ موذجية لتدريس موضوع
 بالطريقة التقليدية

 الصف والشعبة : ال امس العلمي
 اليوت والتاريخ:
 الماد  : التعبير

 أن تنزك حب وطن  من  لب (.ت در ) د تستطيأ أن تنزك أنسانا من وطن  لكن  لن الموضوك:
 ا هداف العامة :

 حة ود ي ة ومعبر  جعل الطالبات  ادرات  ل  التعبير  ن افكارهن ومشا رهن بلغة فصي .1
 تمكين الطالبات من استعمال اللغة العربية استعماً  صحيحًا في التعبير  ن متطلباتعن الحياتية وال كرية . .2
  .ال صيحةالعربية ت ويت السنة الطالبات وا بتعاد  ن العامية وا تماد اللغة  .3
 .مترابطة منط يًا  بعض بجملالبعضعا  مأفكارهن أسلسلة ربط كساب الطالبات ال در   ل  إ .4
 .حسن ا دايو وطرخ الرأى  الجرأ تعويد الطالبات  .5

 من موضوك الدرس : تشتقو  االهداف الخاصة :
 موضوك باسلوب سليت.الالتمكن من التعبير  ن  .3
 .ت ان معارات التعبيرإ .4

 جعل الطالبة  ادر   ل  ان : االهداف السلوكية :
 .الوطنتبين م عوت  .5
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 .ي حب الوطنالن اط فتذكر مجمو ة من  .6
 .والموروث األدبيأحاديث النبوية واألأنية آيات ال ر تستشعد ببعض اآل .7
 .تعرف  يمة الوطن ومكانت  وأهميت  لل رد .8

 الوسائل التعليمية :
 وال لت ال اص بعا.السبور   .1

 خطوات الدرس:
 دقائق(7التمهيد : ) -1

فت اارأ موضااوك الم تااار للجديااد وتعيئااة أذهااانعن طالبااات إلاا  الاادرس التشااويق التحاااول مدرسااة الماااد  وبمسااا د  الباحااث 
  ليعن بعض األبيات في التغني بالوطن واألشتياق إلي : 

 بالدى أمي أرضعتني حبعا           وحب الذى فيعا فشب الغرات
 فال في سواها من حيا  كريمة        و  مأ سيرهت يلذ الم ات 

 أراد اللئات   د مما وأهلو ذى     أ  فثسلمي أرض الحسين من األ    
 ل  من سريب مز ت  السعات  ويا اصدا أرض العراق بل  تحية 

 اتاك اهت  صات فليحل الوئوأبل  األهلين  ني وصية       أ 
فالوطن بمثابة األت التي ترضعنا حبعا وحنانعا نعيش في  صغارا ونشيب في  كبارا والحياا  الكريماة  تكاون إ  فاي ظال وطان 

ماااأ األهااال واألحباااة و اااد تغناا  باااذل  الشاااعراي ووصااا وا أوطاااانعت باااثحل  الكلمااات لاااذا فالوفااااي للاااوطن جااازي مااان  واحااد يجمعناااا
ش صية ال رد التاي يتصاف بعاا والشاعور بالمواطناة واجاب  لا  كال شا ص ويجاب أن نساع  جاهادين لبنااي  را ناا الحبياب 

يشااعر بالغربااة نتيجااة أبتعاااده  اان الااوطن وكيااف  وفااي األبيااات الساااب ة نالحااظ ماادى ألاات ال ااراق الااذى أضاان  الشااا ر وكيااف
  وهذا أ تراف من  بث الص  لوطن  وحب  المتجذر في ن س .يوصي بنبذ ال الفات وال صومات 

 دقيقة( 35.عرض الموضوع : ) 2
قااد تسااتطيع أن ت اازع أ سااا ا ماان وط ااه لك ااك لاان تقاادر أن ت اازع حااب وط ااه ماان :): موضااو نا لعااذا اليااوت هااو  المدرسااة

ساساية شات اق  ناصار الموضاوك األسائلة  ان الموضاوك أل اددًا مان األالمدرسة ج  تو  ل  السبور   وبعد تدوين العنوان(قلبه
يمكن ان نحلل الموضوك او نتحادث  نا  ونكتاب فيا  مان  االل  :المدرسةوتثبت  ل  السبور   من حديث الطالبات الش وى 

: إناا  البياات الااذى يجمعنااا  أخاارىالااوطن أسلاا  شاايي فااي الوجااود  :  طالبااة؟ منا شااة األساائلة اآلتيااة :ماااذا يمثاال لكاان الااوطن
:أحسانتت واآلن مان مانكن تساتطيأ أن تستشاعد لناا ببيات مان  المدرساة،أ رى :  يمة لانسان بدون وطان ويح ظ لنا كرامتنا 

 ؟.الشعر يصف حب الوطن 
 وط ي لو شغلت بالخلد ع ه   ل ازعت ي إليه في الخلد  فسي  طالبة :
ربو اا  وكاال مافياا  ماان أشااجار واآلن ماان ماانكن تااذكر لنااا مثااا   لاا  شااا ر ماان شااعراي العااراق تغناا  باا  وبأحساانت  سااةالمدر 
احسانت: فالوفااي للاوطن مساتلية الكال وحاب الاوطن  المدرساة:الشا ر بدر شاكر الساياب وسياره مان الشاعراي   طالبة؟وانعار

فاالعراق ماثال يعاد اجال بناايه يعاد مان أولوياات الوفااي لا    واجب  لا  كال فارد والادفاك  نا  شارف مابعاده شارف والعمال مان
األنبيااي و أرض األنبياي ومعد الحضارات ومن  أنطل ت الحروف األول  للكتاباة  بال سابعة آ ف  اات  بال المايالد وهاو معاد 

ناارى أن  تمساا  يجااب أن نشااعر بااال  ر كوننااا ننتمااي الاا  مثاال هكااذا وطاان ولااذل   فاألئمااة واألولياااي والصااحابة والصااالحين 
العمق الحضارى الطويل و ال رد بوطن  ينبأ من صدق األنتماي ل  وشد  أفت اره ب   صوصا كوطن مثل العراق بعذا الشموخ 

:الحضاار   طالباةهنا  حضارات  د  نشثت في العراق  بر العصور  فعل نستطيأ ان نتعرف  ليعاا؟المدرسة: بر التثريخ 
:أحسانتن  وكاذل  نجاد فيا  الكثيار مان م اماات األنبيااي والصاالحين :مثال  المدرساةبابلياة  أ رى :األكدية أ رى الالسومرية  
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:وكااذل  النبااي يااونس وهااود وصااالد أ رى ونجااد فياا  الكثياار ماان أضاارحة األئمااة  لاايعت السااالت مثاال  طالبااةالنبااي آدت ونااوخ  
ولذل  نجد أن الحب والحنين متجذر فاي  نتنأحس المدرسةالحسين والعباس واألمات  لي والعادى والعسكرى والكاظت والجواد 

فال رد يشعر بحنين شاديد  ناد م ار اة أهلا  وأسارت  وأكياد أن حبا  ألهلا  متجاذر فاي دا لا   لب كل  را ي ي ارق هذا الوطن 
وفيا   وكذل  الوطن فعو اشب  باألسر  الكبير  التي تجمأ األفراد مأ بعضعت البعض فتنماو  ال ااتعت األجتما ياة واأل تصاادية

 يتجازي مان  ذكريات التاي  ضااها فيا  ويصابد جازييعيش ال رد أيات ط ولت  وصاباه وشاباب  وكعولتا  فينماو ذلا  الحاب ماأ الا
كياناا  وبمثابااة الااروخ ماان الجسااد  لااذل  نجااد اناا  ماان الصااعب أن يت لاا  ال اارد  اان حباا  لوطناا  بسااعولة حتاا  أننااا نجااد ذلاا  

يث الشعراي يبدأ الشا ر العربي بوصف الديار واألطاالل فاي بداياة  صايدت  واضحا في الموروث األدبي  ند العرب ف ي حد
ن دلات  لا  شايي فإنماا تادل  ثت يتدرج ال  الغرض منعا حت  أصبحت تل  سمة تكاد تكاون ثابتاة لكتاباة ال صايد  العربياة واا

تربااا  ونشاااث فيعاااا ومااان  لااا  إ تااازاز العرباااي بثرضااا  وديااااره وأن هناااا  راباااط روحاااي باااين العرباااي وباااين وطنااا  وارضااا  التاااي 
 يتغن  في  الشا ر بدياره وأرض  ؟المستحيل تغيير هذا الحنان والحب األزلي بينعما فعل منكن من ت رأ لنا بيتا من الشعر 

  ال أبو فراس الحمداني في حنين  ال  الشات لما و أ في األسر ::طالبة
 بكاء ومستعبر      وكم لي على بلدتي
 المفخروعزي و     فافي حلب عدتي

فيكتسااب مععااا األفااراد أ ال عاات و اااداتعت وت الياادهت تلاا  الااروابط  األجتما يااة وتتشااعب بماارور الو اات   :أحساانت  المدرسااة
ينمااو األسااتعداد ماان أجاال المحافظااة  ليعااا و حتاارامعت لعااا وسااعيعت أمااور جاازيا ماان كيااانعت فيزيااد تمسااكعت بعااا و وتصاابد تلاا  األ
ولويات الوفاي للوطن هاو الادفاك  نا   ناد تعرضا  ألى أ تاداي  اارجي أو أياة محاولاة ولذل  نجد أن من أ لديعت للذود  نعا

 فثر ص شايي يمكان ان ي ادت للاوطن هاو الحياا  التاي نملكعاا ولاذل  نجاد أن اك سابحان  وتعاال  جعال جازاي ذلا   للنيل من 
(وماذل  إ  لمكانة الوطن شهيدمن مات دون أرضه أو ماله أو عرضه فهو  ل  ذل  ف ال:) رسول اهلل )ص(الجنة وحث 

   بثرض  وينمو حبعا مع  بشكل  يمكن مع  نزك ذل  الحب من روح  .لذا من البديعي أن يتعلق ال رد 
فاي  دا ال الصاف كتابة الموضوكتكون والطالبات  مدرسة الماد بعد ان يكتمل الحوار والمنا شة بين . كتابة الموضوع  : 3

نحوياة ال وا اد مرا اا  الو الصا حة  اط وتنظايت ساالمة السالوب و أشروط الموضوك كلا  مان فكار  و مأ العناية بالحصة ال ادمة 
 والعرض وال اتمة . األبتدايمالئية وحسن األو 
وفي و ت واحد من سير ت لف احادى الطالباات  ان بعد األنتعاي من كتابة الموضوك يكون جمأ الدفاتر  :. جمع الدفاتر 4

 .مو د التسليت 
 لدفاتر :. تصحيح ا5
وتتاابأ   لا  ان تعااد الادفاتر مصاححة فاي حصاة التعبيار التالياة  المعتمادالتصاحيد  عياارطالباات وف اًا لمالتصحد كتاباات  

 . بل شرو عا بتصحيد الموضوك الجديد مراجعة الطالبات تصحيحات الموضوك السابق ومحاولتعن تصويبعا  المدرسة
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 ( 6 ملحق )
 ع وان موضوع األختبار أختيارآراء الخبراء في 

 التحصيلي في التعبير الكتابي
 جامعة بابل

 كلية التربية األساسية  
 قسم العلوم التربوية وال فسية

 م/استبا ة
 المحترم ---------------االستاذ 

 تحية طيبة: 
  أكثاار مناساابة ماان سياارهن بااين العنوانااات المطروحااة أمااامكت  تروناا نااوان أ تيااار  يرجاا  الت ضاال بإبااداي آرائكاات السااديد  فااي 

بناه الباحث كونااا  جااازي مااان سااايتالاااذى العلمي  ا تباااار التحصااايلي فاااي التعبيااار الكتاااابي للصاااف ال اااامسل اموضاااو ليكاااون 
واألحتفااظ باه  األداء العبياريمهارات التفكير األبداعي في تدريس التعبير الكتابي بإعتماد )فاعلية متطلبات بحث  الموسوت:

  وت بلوا الشكر وا متنان ال ائ ين.لدى طالبات الخامس العلمي(
 . األت ريحانة الدنيا وبعجتعا    هيعات أل   ك لب األت هيعات1
 إن الجميل ولو طال الزمان ب    فليس يحصده إ  الذى زر ا . 2
 . جميل أن يموت األنسان من أجل وطن  واألجمل من  أن يحيا ألجل  3
 المدرس :جالل عزيز فرمان البرقعاوي                                                     
 

 (7ملحق)
 تصحيح التعبير الكتابيالحالق ل آراء الخبراء في صالحية معيار

 جامعة بابل      
 كلية التربية األساسية  

 قسم العلوم التربوية وال فسية
 استبا هم/

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

( لتصاحيد التعبيار 2009يرج  الت ضل بإبداي آرائكت الساديد  فاي صاالحية معياار التصاحيد المعتماد والاذى أ اده الحاالق) 
مهارات التفكيار األباداعي تدريس التعبير الكتابي بإعتماد )فاعلية الكتابي  والذى يشكل جزي من متطلبات البحث الموساوت 

 وت بلوا الشكر وا متنان ال ائ ين. واألحتفاظ به لدى طالبات الخامس العلمي( ياألداء التعبير في 
 

 المدرس:                                                                                     
 جالل  زيز فرمان البر عاوى
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 (4مرتغعة جدا) (3مرتفعة) (2متوسطة) (1ضعيفة) (0غير موجودة)   
الترتياااب الم طقاااي  1

 للموضوع 
4      

كتاباااااااااة مقدماااااااااة  2
 الموضوع

4      

كتاباااااااااة خاتماااااااااة  3
 الموضوع

4      

األلتاااااااازام ب ظااااااااام  4
 الفقرات 

4      

تااااااااارك مساااااااااافات  5
م اساااااااااابة بااااااااااين 
الكلمااات واألساااطر 

 والفقرات 

4      

      4 وضوح األفكار 6
تااااااادعيم األفكااااااااار  7

 باألدلة والشواهد
4      

إباااااااااراز األفكااااااااااار  8
 العامة للموضوع

4      

شااااامولية األفكاااااار  9
 لع اصر الموضوع

4      

ت اااوع األفكاااار فاااي  10
إطااااااار الموضااااااوع 

 الواحد

4      

صاااحة المعلوماااات  11
 ودقتها

4      

عاااااااااادد االفكااااااااااار  12
 والمعا ي 

4      

      4 األلتزام بالموضوع 13
التعبيااااااااااار عااااااااااان  14

األألداء 
واألحاساااااااااااااااااااايس 

 تية الذا

4      

      4صااااااااحة إختيااااااااار  15
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 معيار الحالق لتصحيح األداء التعبيري للمرحلة الثا وية
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

المفاااردات اللغوياااة 
 المستعملة

صااااااحة التراكيااااااب  16
 المستعملة 

4      

صاااااااحة القواعاااااااد  17
 ال حوية والصرفية

4      

إسااااااااااتخدام أدوات  18
 الربط الم اسبة 

4      

صاااااااااحة الرسااااااااام  19
 األمالئي

4      

      4 وضوح الخط 20
إسااتخدام عالمااات  21

 الترقيم
4      

      4 ف ية التعبير 22
ت ظاااااااايم صاااااااافحة  23

 الكتابة 
4      

تفصاااااااايل الفكاااااااارة  24
الرئيسة الى أفكاار 

 جزئية

4      

إيجاااااااز الع اااااااوين  25
وبعاااااااض الجمااااااال 

 واأللفاظ المهمة

4      

      100 المجموع 
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 (8ملحق )
 ماء المحكمين لمعرفة صالحية الخطتين التدريسيتين وموضوع األختبارأس

 ال هائي في التعبير الكتابي وصالحية معيار التصحيح 
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل لغة أ.د أسعد محمد علي ال جار 1
 كلية التربية ا جامعة بابل طرائق تدريس العربية أ.د عمران جاسم حمد 2
 كلية التربية األساسية ا جامعة بابل طرائق تدريس العربية مزة عبد الواحد حماديأ.م.د ح 3
 كلية التربية األساسية ا جامعة بابل لغة أ.م.د سعد حسين عليوي 4
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل قياس وتقويم أ.م.د عبد السالم جودت 5
 التربية األساسيةا جامعة بابلكلية  علم  فس التربوي أ.م.عماد حسين المرشدي 6
 كلية التربية ا جامعة بابل طرائق تدريس العربية م. حمزة هاشم محميد 7
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل طرائق تدريس العربية م. سيف طارق حسين 8
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل طرائق تدريس العربية م. عارف حاتم  9
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل طرائق تدريس العربية هديم.م.صالح م 10
 كلية التربية األساسيةا جامعة بابل طرائق تدريس العربية م.مشرق محمد هجول  11

 
 ( 9ملحق ) 

 درجات األختبار ال هائي في التعبير للمجموعتين التجريبية والضابطة

 الضابطة التجريبية ت
1 72 65 
2 73 67 
3 70 62 
4 81 75 
5 76 73 
6 67 72 
7 58 55 
8 69 61 
9 71 62 

10 81 70 
11 83 71 
12 84 73 
13 80 71 
14 77 62 
15 79 68 
16 67 58 
17 59 61 
18 53 51 
19 77 71 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20 61 57 
21 62 58 
22 63 61 
23 65 61 
24 76 63 
25 69 59 
26 68 72 
27 87 73 
28 81 71 
29 76 61 
30 80 72 
31 79 62 
32 78 65 
33 77 62 
34 80  
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 ( 10ملحق ) 
 درجات األحتفاظ بالتحصيل في التعبير للمجموعتين التجريبية والضابطة

 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضابطة التجريبية ت
1 77 62 
2 75 65 
3 80 71 
4 66 61 
5 56 51 
6 68 70 
7 69 60 
8 72 61 
9 59 55 

10 72 62 
11 70 59 
12 72 61 
13 78 61 
14 79 68 
15 81 72 
16 73 65 
17 66 56 
18 65 67 
19 71 75 
20 72 71 
21 83 82 
22 84 79 
23 75 72 
24 80 80 
25 79 73 
26 69 66 
27 82 72 
28 73 70 
29 71 73 
30 69 66 
31 70 60 
32 68 58 
33 67 57 
34 65  


