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 قدرة طمبة قسم المغة العربية/ كمية التربية في استنباط الصور البالغية من النصوص القرآنية
 سيف طارق حسين العيساوي. م

 جامعة بابل / كمية التربية األساسية
 الفصل األول

 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث: 

نما يقاس بمقدار إف امتالؾ الطمبة لممكة التذ وؽ الفني في دروسيـ البالغية ال يقاس بكثرة ما عرفوه مف مصطمحات بالغية وا 
(  ومػػا ٚٗ  صٕٗٓٓمػػا ميػػروا فيػػو مػػف حػػذؽ فنػػي فػػي االىتػػداال إلػػي االلػػواف البالغيػػة فػػي النصػػوص االدبيػػة الم تمفػػة  الػػوا مي  

مػػف  ػػالؿ نصػػوص  دبيػػة متكاممػػة واف تػػـ ذلػػؾ فػػال يت ػػد   حصػػتيا مػػف ال انػػب التطبيقػػي تأ ػػذيالحػػظ فػػي دروس البالغػػة  نيػػا ال 
تحديد ب ض الفنوف البالغية مع االبت اد عف عمميػة التػذوؽ االدبػي واسترػ ار ال مػاؿ بحيثياتػو و صػبحت ال مميػة جلّيػة الم ػاؿ فييػا 

 ( ٗٛ  صٕٙٓٓلمت مؽ واالستنباط  عطا  
مزيػػؽ ال مػػؿ وال بػػارات واابيػػات الرػػ رية وترػػويو  ماليػػا نتي ػػة إف الطريقػػة الم تمػػدة فػػي تػػدريس البالغػػة  دت وتػػ د  إلػػي ت

(  وفػي ىػذا الصػدد ٖٛٔ  صٖٜٚٔسموب االقتضابي النظر  الذ  ي تمده المدرس فػي تػدريس المػادة وحػؿ تمريناتيػا  ابػراىيـ  لأل
الػنص ب ػد اف يتػذوقيا بأحاسػيس ي ب عمي المدرس اف ي يف طمبتو عمي تحديد الصورة البالغية في ” يقوؿ الدكتور عمو  عبد اهلل:

مرىفػػػة ليكػػػػوف اصع ػػػػاب بصػػػػياغتيا مػػػف ذوات  نفسػػػػيـ فيصػػػػبه إع ػػػػابيـ بيػػػا دلػػػػيال عمػػػػي فيميػػػػـ لمم نػػػي وتػػػػذوقيـ لمصػػػػورة الفنيػػػػة 
 ( ٜٜٕص. ٕٓٔٓ. طاىر” فييا

 في قولو:  وي يد الباحث ر   الدكتور قيس ال فا ي*
النصوص اادبية الستنباط الصور البالغية وسبب ذلؾ ير ع إلػي قمػة  "اف الطمبة مازالوا غير قادريف عمي الغوص في م اني

تذوقيـ لم ماؿ الفني وىو عا د إلي  سػباب عػدة منيػا قصػور الػدرس البالغػي عػف  داال وظيفتػو وقمػة حفػظ النصػوص االدبيػة الراقيػة 
( ضػ ؼ تحصػيؿ الطمبػة ٕٕٓٓ  وقد  كػدت دراسػة  ال ػادلي  وض ؼ مني ية تحميؿ النص االدبي في الدروس التي ت تص بذلؾ"

كد ضػ ؼ الطمبػة فػي تحميػؿ الػنص االدبػي واسػتنباط القػيـ أ( لتٕ٘ٓٓفي كميات التربية في مادة البالغة و االت دراسة  ال يساو   
ذكرنػػا يػػر  الباحػػث اف ىنػػاؾ ضػػ فا لػػد  الطمبػػة فػػي التطبيػػؽ البالغػػي  (  ومػػف كػػؿ مػػاٜ٘ص  ٕ٘ٓٓ  ال ماليػػة منػػو   ال يسػػاو 

 . الصور البالغية وىو ما يحتاج إلي دراسة تبيف  ب اده عمي وفؽ منيج عممي ي ضع لم ال ات إحصا يةواستنباط 
 أهمية البحث: 

ي في اف المغػة ال ربيػة  متنيػا تركيبػا و وضػحيا بيانػا و عػذبيا مػذاقا عنػد  لكؿ لغة مف المغات اصنسانية  صا ص تمتاز بيا وال
اوسػػيؿ(: لكػػي تتطػػور التربيػػة فػػي فرنسػػا ينبغػػي لمغػػة ال ربيػػة اف تكػػوف لغػػة ثانيػػة حتػػي يػػت مـ   ىميػػا  يقػػوؿ المسترػػرؽ الفرنسػػي  ىنػػر 

(  فالمغة ال ربية فكر قبؿ كؿ ريال فإذا لـ يتحسس الطمبة ٕٓ-ٜٔ  صٕٗٓٓالطالب الفرنسي مف ال ربية عمؽ التفكير  الوا مي  
التي يست ممونيا ط ـ  لذا ينبغػي لتػدريس المغػة ال ربيػة بمػا انيػا المغػة  لأللفاظذلؾ الفكر واذا لـ يتمثموه ولـ يد ؿ نفوسيـ فمف يكوف 

(  ٗٔ-ٖٔ  صٜٙٛٔاالـ  ف تمكف الطمبة مف إنماال قدراتيـ الم تمفة التي ت ينيـ عمي بموغ  ىداؼ سامية ومثؿ عميا  ابو مغمي  
يػتـ ذلػؾ االتقػاف اال بم رفػة الفاظيػا  وتراكيبيػا   ولكي يصؿ الناس إلي ارقػي المناصػب واعمػي المراتػب عمػييـ اف يتقنػوا ال ربيػة  وال

( إف البالغػة ت مػؿ عمػي ٙٔ  صٜٜٜٔوم انييا  و سػاليبيا  والبالغػة إحػد  السػبؿ التػي توصػؿ ىػذه الغايػات وت ػدميا  مطمػوب  
ب يػد  فيمػػا ال ي ا ػػذ اسػتنفار القػػارا والسػامع فػػي تأمػػؿ المسػموع والمكتػػوب عػف طريػػؽ إعمػػاؿ ال قػؿ والفكػػر  وفيػـ الم نػػي القريػػب وال

 ( ٕٖٔص. ٕٙٓٓ.  عطا. عميو
 د قيس حمزة ال فا ي  تدريسي في كمية التربية  قسـ المغة ال ربية   اادب والنقد الحديث(  مقابمة  اصة( . *  
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بػر إف البالغة ممكة ذوقيػة تتػر ـ  مػاؿ القػوؿ االدبػي إلػي صػورة فنيػة محسوسػة  كػاف ليػا مػف التطػور مػا كػاف لتػراث اامػة ع
(  لقد نرأت الحا ة إلي الصورة البالغية بوصفيا  داة ليا طريقتيا ال اصػة فػي عػرض الم ػاني ٜٕٔ  صٕٕٓٓمراحميا  عمار  

مقترنػػة بألفاظيػػا ليتفاعػػؿ المتمقػػي لمػػنص االدبػػي وىػػو مػػرتبط بأ زا ػػو فػػي وقػػت واحػػد فيكتسػػب حػػيف ذاؾ ال مػػؿ االدبػػي منا ػػا يرػػ رؾ 
والصػػورة البالغيػػة فػػي ابسػػط وصػػؼ   (ٜ  صٕٜٜٔموحػػد يػػنيض بسػػبر الػنص وتحديػػده  الصػػغير  بالت ػاـ المغػػة والفكػػر فػػي إطػػار 

ليػػا  ىػػي ت بيػػر عػػف حالػػة  و حػػدث بأ زا يمػػا ومظاىرىمػػا المحسوسػػة  فػػي لوحػػة فنيػػة م لفػػة مػػف كممػػات  و مقطوعػػة وصػػفية فػػي 
 ( ٜٔٔ  صٜٔٚٔ غريب  . تيا االي ابيةمف الظاىر وقيمتيا ترتكز عمي طاق بأكثرالظاىر لكنيا في الت بير الر ر  توحي 

وير  الباحث اف  ىمية الصورة البالغيػة تكمػف فػي حيويتيػا  فيػي الػروح التػي تب ػث الحيػاة فػي الػنص القرجنػي وبػدونيا يصػبه 
ي النص ص ب الفيـ لذا ي ب عمي الطالب استر ار الصػور الفنيػة فػي الػنص القرجنػي واسػتنباطيا لكػي يػتـ التفاعػؿ م ػو والتأمػؿ فػ

ا فػي النفػوس  وقػد تػأثير م ناه إذ اف القراف الكريـ ال ي اطب ال قػوؿ فقػط إنمػا ي اطػب النفػوس وال يو ػد   مػؿ مػف الصػور البالغيػة 
 ( ٓٔ  صٖٜٚٔوسع مفيـو الصورة حتي  صبه يرمؿ كؿ اادوات الت بيرية والر رية الدا مة ضمف عمـ البياف  محمد  

بالوظيفػػة التػػي ت دييػػا فػػي الػػنص اادبػػي فالصػػورة ليػػا القػػدرة عمػػي نقػػؿ ت ربػػة الرػػاعر لقػػد ارتبطػػت  ىميػػة الصػػورة البالغيػػة 
فػي الػنص مػرة وفػي  عمػاؽ  التأمػؿ(  فالبالغػة ت تمػد عمػي االسػتنباط مػف  ػالؿ ٕٗٗ  صٖٜٚٔوت سيد  فكػاره وعواطفػو  ىػالؿ  

(  ٕٗٗر البالغػي ال ميػؿ فػي نفسػو  اسػماعيؿ صنفس القارا مرة   ر  حيث تثيره المت ة إلي البحث عف اسبابيا ومػا  حدثػو ااثػ
واالستنباط يوسع مف إدراؾ الطمبة وينرط تفكيرىـ وي مػؽ مػف تػأمالتيـ واف ميارتػو تسػاعد الطمبػة فػي الػذىاب إلػي مػا ىػو اب ػد ممػا 

الػربط بينيمػا  (  فػيمكفٖٔٔ  صٖٕٓٓيراد في الكتب المدرسية المقػررة مػف م مومػات م ينػة إلػي م ػاف  كثػر عمقػا ودقػة  سػ ادة  
 و قصػيدة الربيػع لمبحتػر   و ط ػـ الحريػة  احمػد رػوقي   قرجنيػةفمثال يمكف تر يع الطمبة عمػي قػراالة سػورة   وبيف المقرر الدراسي

والطمب منيـ اسػت الص الصػور والم ػاني الرا  ػة منيػا  فاالسػتنباط ميػارة قا مػة  صػال عمػي رسػـ النتػا ج النيا يػة  و الوصػوؿ الييػا 
 ( ٖٖٔ  صٖٕٓٓ س ادة  . ؽ  برات  و م مومات في الماضي  و الحاضرعف طري

ولكػػف ىػػؿ  ميػػع الطمبػػة ليػػـ القػػدرة عمػػي االسػػتنباط    وبمػػا إف  فػػراد النػػوع الواحػػد ي تمفػػوف رػػكال وح مػػا وقػػوة وحيويػػة كػػذلؾ 
صػوص مػف  ىػـ موضػوعات عمػـ الػنفس ي تمفوف في قدراتيـ واست داداتيـ ال قمية ومف ثػـ فػاف دراسػة القػدرات ال قميػة عمػي و ػو ال 

التػػي تيػػـ ا بػػاال والمدرسػػيف والم ػػاؿ الػػر يس ليػػذه الدراسػػة ىػػو البحػػث الكمػػي والنػػوعي لمفػػروؽ الفرديػػة فػػي االسػػت دادات والقػػدرات  
 (ٖٙص. ٕٙٓٓ النباؿ  . وتفسير ىذه الفروؽ تفسيرا عمميا سميما

بالغيػة مػف النصػوص القرجنيػة يبػيف مػد  المسػتو  الػذ  وصػموا اليػو ير  الباحث اف م رفة قدرة الطمبة في اسػتنباط الصػورة ال
يػات الكريمػات وىػو الغايػة التػي في تطبيؽ القاعدة البالغية عمي النص واست راج الصور الفنيػة التػي كونتيػا الكممػات وال مػؿ  و ا 

وسع واارض ال صبة والمنيؿ ال ذب ل مػـو المغػة يس ي إلييا تدريس البالغة   ما ا تيارنا النص القرجني لمتطبيؽ فمكونو الميداف اا
ومّمػا ت ػدر  ال ربية ومنيا البالغة انو  اال متكامال ربانيا ولـ يأت مصنوعا متكمفا فكػؿ رػيال فيػو كػاف دقيقػا منظمػا ومسػبوكا م بػرا

الفصػيحة التػي   مػع ال ػرب عمػي  اصرارة إليو  فَّ الػنص القرجنػي ينمػاز عػف غيػره مػف النصػوص اادبيػة بأنَّػو لػـ يسػت مؿ إاّل الكممػة
صحتيا وسالمتيا ولذا  ذعف فصحاال ال رب  مي يـ ل ظمة ىذا الكتاب الم يد و قروا بفضمو في تنقية المغة ال ربية مّمػا د ميػا مػف 
  لفاظ غريبػة  وبػذلؾ  وصػميا إلػي  بنا يػا غّضػة طريػة  سػميمة فصػيحة  وفػي ذلػؾ يقػوؿ  حػد المت صصػيف فػي م ػاؿ عمػـو القػرجف:
  إفَّ النص القرجني صّفي المغة مف  كدارىا و  راىا في ظاىرىا عمي بواطف  سػرارىا  إذ تنػاوؿ مػف الم ػاني الدقيقػة التػي  برزىػا فػي 
 الؿ اصع از  وصّورىا بالحقيقة و نطقيا بالم از  وقد طّوعيا بااساليب وصياغة   مػؿ التراكيػب  حتّػي  الىػا عمػي التػأري  كمػو 

ب ب اصػػتو  وليػػذا ُبيتػػوا ليػػا حتّػػي لػػـ يتبّينػػوا  كػػانوا يسػػم وف بيػػا صػػوت الحاضػػر  ـ صػػوت المسػػتقبؿ  ـ صػػوت ال عمػػي  يػػؿ ال ػػر 
*  ورقة غير ما انتيي إليو مف  مر الحاضرة ال مود؛ انيا ىي لغتيـ التي ي رفونيا  ولكف في  زالة لـ ُيمضغ ليا ريه وال . قيصـو

 . (ٖٙ  صٖٕٓٓرجني((  الراف ي  وىذا م ني ليس  ظير منو في إع از النص الق
 : يأتيومف  الؿ ما ذكرناه يمكف تم يص  ىمية الدراسة الحالية بما 

 .  ىمية المغة ال ربية كونيا لغتنا القومية ولغة كتابنا المقدس -ٔ
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 .  ىمية النصوص القرجنية انيا تمثؿ المغة ال ربية في اسمي تراكيبيا و نقاىا -ٕ
 ية والصور البالغية انيا تنمي التذوؽ اادبي وت ثر في القارا  ىمية البالغة ال رب -ٖ
  ىمية م رفة قدرات الطمبة لن رؼ مد  ما حققنا مف ااىداؼ الت ميمية  -ٗ
  ىمية االستنباط كونو ميارة فكرية ت مع بيف التحميؿ والتطبيؽ والفيـ  -٘
 قػػدرات الطمبػػة فػػي اسػػتنباط الصػػور البالغيػػة مػػف النصػػوصتناولػػت م رفػػة  -بحسػػب عمػػـ الباحػػث  -تو ػػد دراسػػة عمميػػة  ال -ٙ

 . القرجنية
مد  قدرة الطمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية في استنباط الصػور البالغيػة مػف  ييدؼ البحث الحالي إلي ت رؼ هدف البحث:

 : ا تيةالنصوص القرجنية مف  الؿ اص ابة عف ااس مة 
 . بية في كمية التربية مف استنباط الصور البالغية مف النصوص القرجنيةما قدرة طمبة قسـ المغة ال ر  -ٔ
 . ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية مف استنباط الصور التربييية مف النصوص القرجنية -ٕ
  .ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية مف استنباط الصور االست ارية مف النصوص القرجنية -ٖ
 ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية مف استنباط الصور الكنا ية مف النصوص القرجنية -ٗ

 حدود البحث 
 الحدود المكانية:  ام ة بابؿ/كمية التربية  - 
 ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓالحدود الزمانية: ال اـ الدراسي  -ب
 ال ربية الحدود البررية: م تمع الطمبة المرحمة الراب ة مف قسـ المغة  -ج
 . الحدود الم رفية: م موعة مف النصوص القرجنية يتـ ا تبار الطمبة فييا -د

 تحديد المصطمحات
 . القدرة -ٔ
 . االستنباط -ٕ
 الصور البالغية  -ٖ
 . النصوص القرجنية -ٗ

 القدرة عرفها كل من:  -1
 برتو اـ ت ميمػو اـ تدريبػو عمػي مزاولػة نرػاط  إمكانية الفرد الحالية التي وصؿ الييا بالف ؿ سواال عف طريؽ نض و اـ” طو: -  

 ( ٕٛٙ  صٖٜٜٔطو  ” ذىني  و حسي  و حركي في م اؿ م يف
 ( ٖٗٔ  صٕٛٓٓ زيداف  . ”المستو  الراىف مف الوظيفة سواال كاف متأثرا بالتدريب اـ لـ يكف” زيداف: - ب

ـ المغػػة ال ربيػػة فػػي اسػػتنباط الصػػور البالغيػػة مػػف المسػػتو  الػػذىني الػػذ  وصػػؿ اليػػو طمبػػة المرحمػػة الراب ة/قسػػ التعريففف ارجرا:ففي:
 . النصوص القرجنية مف  الؿ دراستيـ عمـو البالغة وكما يقيسو اال تبار

 االستنباط عرفه كل من:  -2
 ( ٜٜٔ  صٖٕٓٓ-ال ر اني” است راج الم اني مف النصوص بفرط الذىف وقوة القريحة” ال ر اني: -  
الت امػػؿ مػػع اافكػػار والصػػيغ والرمػػوز غيػػر الممموسػػة  و صػػ بة اصدراؾ إذا مػػا قورنػػت القػػدرة عمػػي فيػػـ ال القػػات و ” القيسػػي: - ب

 ( ٙ٘ص. ٕٙٓٓ.  القيسي. ”باارياال الممموسة وال ينية
 

 . * الريه والقيصـو نباتاف مف نباتات البادية  وُيقاؿ فالف يمضغ الريه والقيصـو إذا كاف  الص البداوة
رحمػػة الراب ػة / قسػـ المغػػة ال ربيػة عمػي اسػػت راج الصػور البالغيػة مػػف النصػوص القرجنيػة وتبويبيػػا قػدرة طمبػة الم التعريفف ارجرا:ففي:

 تحت المصطمه المناسب مف عمـو البياف
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 الصور البالغية عرفها كل من:  -3
  - :  ( ٔٛ  صٜٚٙٔسمـو  ” امتزاج الم ني واالفاظ وال ياؿ كميا والنظر الييا نظرة واحدة” سمـو
ال ممػػة  و حػػروؼ  لغويػػة يػػراد بيػػا الم نػػي الب يػػد ال القريػػب لأللفػػاظ  و يغيػػر فييػػا الترتيػػب ال ػػاد  لكممػػاتكػػؿ حيمػػة ” وىبػػة: - ب

 . (ٕٕٚ  صٜٗٛٔ وىبة. ”الكممة ويحؿ فييا م ني م از  محؿ الم ني الحقيقي
 التعريف ارجرا:ي: 

فػػي مػػادة البالغػػة وتػػدربوا عمػػي اسػػتنباطيا مػػف  الصػػورة الترػػبييية واالسػػت ارية والكنا يػػة التػػي درسػػيا طمبػػة قسػػـ المغػػة ال ربيػػة
 . النصوص وىذا ما اتفؽ عميو ال براال في تحديد م ني الصورة في ىذه المرحمة

 
 ف النصوص القرآنية عرفها كل من:  4
نػػػا الكػػػالـ المنػػػّزؿ عمػػػي النبػػػي محمػػػد  صػػػمي اهلل عميػػػو وجلػػػو وسػػػمـ( المحفػػػوظ بػػػيف دفتػػػي المصػػػحؼ المنقػػػوؿ إلي” حسػػػيف بأّنيػػػا: - 

 . (ٓٗ  صٕٓٓٓحسيف  ” بالتواتر
كػالـ اهلل الم  ػز المنػّزؿ عمػي النبػي  صػمي اهلل عميػو وجلػو وسػمـ( المت ّبػد بتالوتػو المنقػوؿ بػالتواتر المكتػوب ”  ث ػ الحفيػاف بأّنيػا:

 . (ٕٔ  صٕٔٓٓالحفياف  ” بالمصاحؼ
المباركػة الم تػارة تقػّدـ لطمبػة الصػؼ الرابػع / قسػـ  لمنصػوص القرجنيػة فيػو م موعػة مػف ا يػات القرجنيػة التعريف ارجرا:ي ّمػا 

 . المغة ال ربية / كمية التربية /  ام ة بابؿ لغرض استنباط الصور البالغية منيا
 

 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 2001دراسة التميمي  -1
 حافظة بغداد(  قياس مستو  التذوؽ االدبي لد  طمبة اقساـ قسـ المغة ال ربية في كميات التربية في م 

  ريػت ىػذه الدراسػة فػػي  ام ػة بغػداد كميػة التربيػػة  ابػف الررػد( وىػدفت إلػػي م رفػة الفػروؽ اصحصػا ية بػػيف طمبػة  قسػاـ المغػػة 
( طالبػػا وطالبػػة  وكانػػت  داة البحػػث ا تبػػارا، تحصػػيميا،  اسػػت مؿ الباحػػث ٕٓ٘ال ربيػػة فػػي تمػػؾ الكميػػات وقػػد رػػممت عينػػة الدراسػػة  

تحميػػؿ التبػػايف ااحػػاد  م امػػؿ تميػػز الفقػػرة ف اليػػة البػػدا ؿ ال اط ػػة  م امػػؿ ارتبػػاط بيرسػػوف  اال تبػػار . ية ا تيػػة:الوسػػا ؿ اصحصػػا 
 التا ي ومف النتا ج التي توصمت إلييا الدراسة: 

 . إف طمبة كميات التربية عمي مستو  ض يؼ في التذوؽ اادبي -ٔ
 كميات الثالثة في التذوؽ اادبي   وصي الباحث: تو د فروؽ ذات داللة إحصا ية بيف طمبة ال ال -ٕ

بضرورة عدـ اقتصار  دوات القياس فػي اادب عمػي قيػاس تحصػيؿ الطمبػة فػي المسػتويات الم رفيػة بػؿ ي ػب قيػاس  -أ
 . المستو  الو داني  يضا

 ( ٕٔٓٓ التميمي  . بناال ا تبارات تساعد عمي تنمية التذوؽ اادبي لد  الطمبة -ب
 ( 2002، دراسة )العادلي -2

  تقويـ مستو  تحصيؿ طمبة  قساـ المغة ال ربية لكميات التربية في ال ام ات ال راقية في البالغة( 
 :  ريت ىذه الدراسة في  ام ة القادسية  كمية التربية  وىدفت إلي

التربيػة فػػي تقػويـ مسػتو  التحصػػيؿ فػي ت مػػـ البالغػة لػػد  طمبػة الصػػفوؼ الثالثػة فػي  قسػػاـ المغػة ال ربيػػة فػي كميػػات  -أ
 . ال راؽ
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( تدريسػيا  ٖٚ( طالبػا وطالبػة و ٚٚٗما نقاط القوة والض ؼ في ت مـ البالغة فػي ىػذه ااقسػاـ بمغػت عينػة البحػث   -ب
 . وكانت  داتي البحث ا تبارا تحصيميا واستبانة

 . لمر هاست مؿ الباحث وسا ؿ إحصا ية منيا م امؿ ارتباط بيرسوف وم ادلة فيرر والوزف الم و   والوسط ا
اظيػػرت نتػػا ج: ضػػ ؼ الطمبػػة فػػي التحصػػيؿ فػػي مػػادة البالغػػة وانحصػػر الم وقػػات التػػي تػػ ثر فػػي تػػدريس البالغػػة فػػي م ػػاؿ 

 . الطمبة والمادة  والتدريسييف
 . بضرورة فيـ الطمبة الموضوعات في البالغة مف دوف الم وال إلي حفظيا فقط. ٔ وصي الباحث:  
 ( ٕٕٓٓ ال ادلي  . قات ال ممية الوافيةتضميف الكتاب البالغي التطبي. ٕ

 ( 2005دراسة )العيساوي،  -3
  مستو  طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية ااساسية في تحميؿ النصوص اادبية( 

تربية   ريت ىذه الدراسة في  ام ة بابؿ  كمية التربية ااساسية  وىدفت إلي ت رؼ مستو  طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية ال
( طالبػا وطالبػة وكانػت  داة البحػث ا تبػارا تحصػيميا  اسػت مؿ ٗ٘ااساسية في تحميؿ النصوص االدبية  وقػد رػممت عينػة الدراسػة  
 . الباحث م امؿ ارتباط بيرسوف والوسط الحسابي  وسا ؿ إحصا ية

قػػدرة الطمبػػة عمػػي اسػػتنباط القػػيـ توصػػمت الدراسػػة إلػػي نتػػا ج منيػػا ضػػ ؼ مسػػتو  الطمبػػة فػػي تحميػػؿ النصػػوص االدبيػػة  وعػػدـ 
 : ػال مالية مف النص االدبي وقد اوصي الباحث ب

 . التدريسييف بتحميؿ النصوص االدبية عمي وفؽ  سس التحميؿ اادبي وقواعده اىتماـضرورة  -ٔ
 ( ٕ٘ٓٓ   ال يساو . إف ي مؿ التدريسيوف عمي تنمية التذوؽ االدبي لد  الطمبة وبياف  ىمية التحميؿ وفا دتو -ٕ

 موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية: 
( إلي قياس مستو  التذوؽ االدبي لد  الطمبة اقساـ المغة ٕٔٓٓا تمفت  ىداؼ الدراسات السابقة فقد ىدفت دراسة التميمي   -ٔ

المغػػة ال ربيػػة لكميػػات ( إلػػي تقػػويـ مسػػتو  تحصػػيؿ طمبػػة  قسػػاـ ٕٕٓٓ. ال ربيػػة فػػي كميػػات التربيػػة  وىػػدفت دراسػػة  ال ػػادلي
(  إلػػي م رفػػة مسػتو  الطمبػػة قسػـ المغػػة ال ربيػػة فػي تحميػػؿ النصػػوص ٕ٘ٓٓالتربيػة فػػي البالغػة  وىػػدفت دراسػػة ال يسػاو   

 . االدبية
 . است ممت الدراسات السابقة المنيج الوصفي وكذلؾ الدراسة الحالية -ٕ
قػت عمػي طمبػة ال ام ػات فػي كميػات التربيػة وكػذلؾ الدراسػة الحاليػة إذ تطابقت الدراسات السابقة فػي المرحمػة الدراسػية إذ طب -ٖ 

 ستطبؽ عمي طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية 
( طالػػب ٓٓٔتبػػايف الدراسػػات السػػابقة فػػي  عػػداد عّيناتيػػا حسػػب الم تمػػع الػػذ  طبقػػت عميػػو وبمغػػت عينػػة الدراسػػة الحاليػػة   -ٗ

 . وطالبة
وم امػػػؿ صػػػ وبة الفقػػػرة  وم امػػػؿ التمييػػػز  . ة الوسػػػا ؿ اصحصػػػا ية ا تيػػػة: م امػػػؿ ارتبػػػاط بيرسػػػوفاسػػػت ممت الدراسػػػات السػػػابق-٘

 . اال تبار التا ي  إما الدراسة الحالية فست تمد م امؿ ارتباط بيرسوف  والوسط الحسابي  والنسبة الم وية وسا ؿ إحصا ية
بة في التذوؽ اادبػي والبالغػة وتحميػؿ النصػوص اادبيػة  إمػا  االت نتا ج الدراسات السابقة مترابية في ض ؼ مستو  الطم -ٙ

 . الدراسة الحالية فست رض نتا  يا في الفصؿ الرابع
 
 
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 
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 منهج البحث: 
عنيػا  اعتمد الباحث منيج البحث الوصفي  والذ  يقـو عمي دراسة الظاىرة كما تحدث في الواقع بتقديـ وصػؼ كمػي ونػوعي 

 ( ٖٚ  صٖٕٓٓ  بو ادو  . واال تبارات وُيست مؿ في ىذا المنيج عدة  دوات لمبحث منيا االستبياف والمالحظة والمقابمة والوثا ؽ
 

 إجراءات البحث: 
 . سيرير الباحث في ىذا الفصؿ إلي تحديد م تمع البحث وعينتو وا  راالات إعداد  داتو وتطبيقيا والوسا ؿ اصحصا ية

 تمع البحث: / مجأوالا 
( ٖٛٔيتضمف م تمع البحػث الحػالي طمبػة المرحمػة الراب ػة فػي قسػـ المغػة ال ربيػة فػي كميػة التربيػة فػي  ام ػة بابػؿ وعػددىـ  

 -(  ورػػػ بة ج ٗٙ  -( ورػػػ بة بٖٙ  -( طالبػػػا ينقسػػػموف عمػػػي ثػػػالث رػػػ ب  رػػػ بة  ٕ٘( طالبػػػة  و ٖٔٔطالبػػػا وطالبػػػة بواقػػػع  
 ( طالبا وطالبة ٙ٘ 

 الدراسة  ثانيا/ عينة
( طالبػا وطالبػة بطريقػة عرػوا ية مػف رػ بة  ب( طمبػة المرحمػة الثالثػة قسػـ المغػة ٘ٔال ينة االستطالعية: ا تار الباحػث   -ٔ

( طػالب  السػت راج ثبػات ااداة  لم رفػة ٙ( طالبػات و ٜال ربية فػي كميػة التربيػة   ام ػة بابػؿ عينػة اسػتطالعية  بواقػع  
 ـز لتطبيقو والم وقات التي توا و تطبيقو وضوح اال تبار والوقت الال

ال ينػػة ااساسػػية: ب ػػد تحديػػد الم تمػػع االصػػمي اسػػتب د الباحػػث الرػػ بة التػػي   ػػذت منيػػا ال ينػػة االسػػتطالعية  رػػ بة ب(  -ٕ
( طالبػػا ٜٔٔج( عينػػة  ساسػػية وقػػد بمػػغ عػػددىـ  -لكػػي اليحػػدث     مػػؿ فػػي تطبيػػؽ اال تبػػار  واعتمػػد الباحػػث رػػ بة   

( طالبػا وطالبػة وال ػدوؿ ٓٓٔ(  صػبه ال ػدد  ٓٔ( واالستضافة عػددىـ  ٜوي د استب اد الطمبة الراسبيف وعددىـ  وطالبة 
 . ( يوضه ذلؾٔ 

 ( ٔ دوؿ رقـ  
 وصؼ م تمع البحث وال ينة وااساسية

ال ػػػػػدد الكمػػػػػي  الر بة 
 لمطمبة

الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  نسبتيـ الم وية  الطمبة الراسبيف 
 االستضافة 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ 
 الم وية 

ال ينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
 ااساسية

  ٖٙ ٙ ٘% ٘ ٗ2ٕٓ% ٕ٘ 
 ٛٗ %2ٕٓٗ ٘ %2ٕ٘ ٖ ٙ٘ ب

 ٓٓٔ %ٓٗ  ٛ ٓٔ %2٘ٚ ٜ ٜٔٔ الم موع
 
 / أداة البحث: ثالثاا 

اعتمد الباحث اال تيار التحصيمي اداة بحثو لت رؼ قدرة طمبة قسـ المغة ال ربيػة فػي اسػتنباط الصػور البالغيػة مػف النصػوص 
 . يوضه مراحؿ إعداد اال تبار ومحؾ التصحيهالقرجنية وفيما يأتي م طط 

 
 
 

 
 م طط يوضه مراحؿ إعداد اال تبار التحصيمي

 
 تحديد المادة ال ممية

 

تحديد النصوص 

 القرآنية
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تستيدؼ اال تبارات التحصيمية الوقوؼ عمي النتا ج النيا ية ل ممية الت مػيـ والػت مـ فػي صػورة يمكػف قياسػيا  االختبار التحصيمي: -أ
 . (ٕٜٖ  صٕٙٓٓ عطا  . ومالحظتيا

يحتاج اال تبار الحالي إلي م موعة مف النصوص القرجنيػة يػتـ مػف  الليػا ا تبػار الطمبػة فػي اسػتنباط الصػور البالغيػة لػذلؾ 
قرانيػا و ودعيػا اسػتبانة  اصػة  عػدت ليػذا ا ( نصػٕٔا تار الباحث ب د استرارة م موعة مف  ساتذة اادب والبالغة وعمػـو القػراف  

 . (ٔالغرض ممحؽ  
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. ٜٓٚٔت ػػػػد ااداة صػػػػادقة اذا كانػػػػت قػػػػادرة عمػػػػي قيػػػػاس السػػػػمة  و الظػػػػاىرة التػػػػي وضػػػػ ت ا ميػػػػا  الغريػػػػب   صففففدق األداة: -ب
 ( ٚٚٙص

( ال تيػػار الػػنص ٕلػػذا وزع الباحػػث االسػػتبانة التػػي تتضػػمف عػػددا مػػف النصػػوص القرجنيػػة عمػػي م موعػػة مػػف ال بػػراال ممحػػؽ  
 . % مف  راال ال براالٓٛ( مف التي نالت نسبة ٖقرجنية ممحؽ  ( نصوص ٗالمناسب لال تبار وقد ا تيرت  

إف  وؿ  وانب ال ممية القياسية ىو توافر محؾ  و  م يار(  ون ني بو مني ا  و نظامػا مػا يػدلنا عمػي مػا ي ػب  تصحيح األداة: -ج
حػػػالي ال ي ػػػد مػػػف (  وبمػػػا  ف اال تبػػػار الٕٗٔ  صٕٚٓٓعممػػػو مػػػف قيػػػاس صػػػفة  و سػػػمة  و  اصػػػّية م ينػػػة   بػػػو الػػػتمف  

 اال تبارات المقننة لذا   ر  الباحث م موعة ال طوات لبناال محؾ يتـ عمي  ساسو التصحيه عمي وفؽ ال طوات ا تية: 
( ٓٔست رج الباحث الصور البالغية المو ودة في النصوص القرجنية مست ينا بالكتب المت صصػة بػذلؾ  وكػاف عػددىا  ا -ٔ

 ( ٕ(  عرضت عمي م موعة مف ال براال ممحؽ  ٗغرض ممحؽ  و ودعيا استبانة  عدت ليذا ال
والست راج  صدؽ المحؾ(   ر  الباحث الت ديؿ المناسب عميو في ضوال  راال ال براال و ودعو استبانة  عدت ليا الغػرض  -ٕ

 ( ٕثـّ عرضو عمي م موعة مف ال براال ممحؽ  
 -ال القيػػاس والتقػػويـ وطرا ػػؽ التػػدريس وقسػػمت ىكػػذا:  ( در ػػات لكػػؿ صػػورة بالغيػػة ب ػػد استرػػارة  بػػراٖ عطػػي الباحػػث  -ٖ

در ة لتحديد  ركاف الصورة وقد  صبه م موع الصػور  -در ة لم رفة نوع الصورة ج -در ة لتحديد الصور في النص ب
 ( ٖٓ( وعميو  صبحت الدر ة الكمية لممحؾ  ٓٔالفنية  

مػف صػػدقو ودقتػػو فػي قيػػاس الدر ػػة وقػد نػػاؿ استحسػػاف  ( لمتأكػػدٕوزع الباحػث المحػػؾ عمػي م موعػػة مػػف ال بػراال ممحػػؽ   -ٗ
  (٘ال براال  مي ا وعميو  صبه المحؾ  اىزا لالست ماؿ ممحؽ  

ي ػػد الثبػػات مػػف صػػفات  دوات القيػػاس التػػي ت  ميػػا ممكنػػة االعتمػػاد فػػي البحػػوث  وثبػػات ااداة ي نػػي  نيػػا تمثػػؿ  ثبففات األداة: -د
 ( ٖ٘ٗ  صٕٕٓٓثر مف مرة في ظروؼ مماثمة عمي ال ينة نفسيا  عودة  استقرارا وتقاربا في النتا ج إذا طبقت  ك

اال تبػار انػو يػتالالـ مػع طبي ػة بحثػو  إذ مػف الصػ وبة اعتمػاد الصػور المتكاف ػة  و الت ز ػة  إعادةوقد اعتمد الباحث  سموب 
سػتطالعية وصػحه الباحػث إ ابػات الطمبػة والسػت راج ثبػات ااداة تػـ تطبيقيػا عمػي ال ينػة اال النصفية في ىذا النوع مػف اال تبػارات
التطبيػؽ وب ػد مضػي  إعػادةغػراض (   عطي الباحث رقما لكؿ طالب ثـ تطبيؽ ااداة عميػو ا٘عمي وفؽ المحؾ الذ   عده  ممحؽ

ااداة وكانػػػػػت در ػػػػػة الثبػػػػػات  تطبيػػػػػؽ عػػػػػادة سػػػػػبوعيف طبقيػػػػػا الباحػػػػػث عمػػػػػي ال ينػػػػػة نفسػػػػػيا وت ػػػػػد مػػػػػدة  سػػػػػبوعيف مػػػػػدة مال مػػػػػة ص
 . (ٙممحؽ%( ٗٚ 
 ثبات التصحيح:  -ه

وبمػػا اف اال تبػػار غيػػر مقػػنف فأنػػو يحتػػاج إلػػي ثبػػات لمتصػػحيه ولمتأكػػد مػػف ثبػػات التصػػحيه  عػػاد الباحػػث تصػػحيه اال تبػػار 
%( وعنػػػػد تطبيػػػػؽ اال تبػػػػار عمػػػػي ال ينػػػػة ٕٜوكانػػػػت نسػػػػبة الثبػػػػات بينيمػػػػا    االسػػػػتطالعي مسػػػػت دما االتفػػػػاؽ مػػػػع مصػػػػحه   ػػػػر*

 حث مف  مور عدة وىي: االستطالعية تأكد البا
مد   اىزية اال تبار لمتطبيؽ ومد  است داد الطمبة لال تبار  وم رفة الوقت الذ  يستغرقو الطمبة في اص ابة عف اال تبار  
و ظيػػرت نتػػا ج اال تبػػار  انػػو ال تو ػػد صػػ وبات ت رقػػؿ تطبيقػػو واف ت ميماتػػو كانػػت واضػػحة واف الوقػػت المسػػتغرؽ مػػف الطمبػػة فػػي 

( دقيقػػة  وعميػػو  صػػبحت ااداة  ػػاىزة ٙٗ( دقيقػػة  وكػػاف المتوسػػط الحسػػابي لموقػػت المسػػتغرؽ  ٘٘وٓٗبػػيف   نحصػػرت مػػااص ابػػة ا
 .  لمتطبيؽ
 
 / تطبيق األداة: رابعاا 

عمي عينػة الدراسػة وقبػؿ بػدال تطبيػؽ ااداة راعػي  ٕٓٔٓ-٘-ٖٓطبؽ الباحث ااداة بصيغتيا النيا ية يـو االثنيف المصادؼ 
 تي: أي الباحث ما
 . ىيأ الباحث قاعتيف ال تبار الطمبة -ٔ
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ىيػػأ الباحػػث النصػػوص التػػي ا تيػػرت لال تبػػار وت ميماتػػو عمػػي عػػدد الطمبػػة الم تبػػريف وطمػػب الباحػػث مػػنيـ اص ابػػة عمػػي  -ٕ
 . الورقة نفسيا

ؽ اال تبػػار فػػي اسػػت اف الباحػػث بم موعػػة مػػف التدريسػػييف مػػف قسػػـ المغػػة ال ربيػػة فػػي كميػػة التربيػػة لألرػػراؼ عمػػي تطبيػػ -ٖ
 . القاعتيف لمنع حاالت الغش

ا بر الطمبة بوقت االمتحاف وت ميماتو وانو لغرض البحث ال ممي مع عدـ كتابة اسما يـ لذىاب عامؿ ال ػوؼ لػدييـ واف  -ٗ
 . بو وبذؿ غاية م يودىـ حفاظا عمي اامانة ال ممية ىتماـعمييـ اال

 الوسا:ل ارحصا:ية والحسابية:  /خامساا 
  Pearson Correlation Coefficientم امؿ ارتباط بيرسوف:    -ٔ 

 است مؿ في حساب م امؿ ثبات اال تبار بطريقة الت ز ة النصفية:    
  مج س(  مج ص(  –ف مج س ص           

 ر = 
 [ٕ مج ص(  – ٕ[] ف مج صٕ مج س(  – ٕ] ف مج س      

 إذ تمثؿ: 
 .  ر( م امؿ ارتباط بيرسوف 
 د  فراد ال ينة ف( عد 
  س( قيـ المتغير ااوؿ 
 ( ٘ٗٔ: ٜٜٓٔ ص( قيـ المتغير الثاني           فيركسوف   
 
 الوسط الحسابي: است ممو الباحث الست راج متوسط الدر ات -ٕ

 = م موع الدر ات 
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 عدد الدر ات  
 النسبة الم وية: است مميا الباحث صي اد:  -ٔ
 . الطمبة النا حيف والراسبيف نسبة -  
 . نسبة إ ابات الطمبة عمي كؿ صورة بالغية - ب
 
 د ثا ر سمير الرمر   دكتوراه في اادب  قسـ المغة ال ربية/ كمية التربية ااساسية. ـ. * 
 

 الفصل الرابع
 عرض النتا:ج وتفسيرها

 يتضمف ىذا الفصؿ عرضا لمنتا ج وتفسيرىا في ضوال  ىداؼ البحث 
 رض نتا:ج هدف البحث وتفسيرها بحسب االس:مة: أوال/ ع

 . ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية عمي استنباط الصور البالغية مف النصوص القرجنية  -ٔ
 : ا تيب د اف طبؽ الباحث  داة البحث عمي عينة الدراسة   ر  
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( وكانػػت اانموذ يػػةالػػذ  اعػػده الباحػػث  اص ابػػة  صػػحه إ ابػػات الطمبػػة وتحقػػؽ مػػف ثبػػات التصػػحيه عمػػي وفػػؽ  المحػػؾ( -أ
 . ( واقؿ در ة  صفرا(ٖٓ عمي در ة لممحؾ  

است رج الباحث المتوسط الفرضي والمتوسط الحسابي لدر ات الطمبة في اال تبار المتمثؿ بدر ة الن اح الصػغر   وفيمػا  -ب
( وقػػد ٘ٔقػػؿ مػػف المتوسػػط الفرضػػي البػػالغ  ( وىػػو ا2ٕٜٖٔيػػأتي تفصػػيؿ ذلػػؾ: بمػػغ متوسػػط در ػػات الطمبػػة فػػي اال تبػػار  

%(  وبمػػػغ عػػػدد ٕٗ( ونسػػػبتيـ  ٕٗ( إذ بمػػػغ عػػػدد الطمبػػػة النػػػا حيف  ٙ(  ممحػػػؽ  ٗوٕٕانحصػػػرت در ػػػات الطمبػػػة بػػػيف  
 . ( يبف ذلؾٕ%( و دوؿ  ٛ٘( ونسبتيـ  ٛ٘الطمبة الراسبيف  

 ( ٕ دوؿ  
عػػػػػػػػػدد  فػػػػػػػػػراد 

 ال ينة
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد 

 النا حيف
نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ 

 الم وية
نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ  عدد الراسبيف

 الم وية
متوسػػػػػػػػػػػط در ػػػػػػػػػػػات 

 الطمبة
المتوسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػط 

 الفرضي
ٔٓٓ ٕٗ ٕٗ% ٘ٛ ٘ٛ% ٖٔ2ٕٜ ٔ٘ 

  
اظيػرت النتػا ج ضػ ؼ قػدرة طمبػة قسػـ المغػة ال ربيػة فػي كميػة التربيػة فػي اسػتنباط الصػور  تفسير نتا:ج السؤال األول مفن الهفدف:

 ( وير ع الباحث سبب ذلؾ الي: ٕٕٓٓل ادلي  البالغية مف النصوص القرجنية وقد اتفقت ىذه النتي ة مع دراسة  ا
 . ل وال كثير مف الطمبة إلي استظيار الموضوعات البالغية دوف فيميا -ٔ
 . قمة تدريب الطمبة عمي تطبيؽ القاعدة البالغية في استنباط الصور البالغية مف النصوص القرجنية -ٕ
 . قمة است ماؿ ب ض التدريسييف النصوص القرجنية عند الررح والتطبيؽ -ٖ
ض ؼ الطمبة في تذوؽ ال ماؿ الفني يحوؿ دوف قدرتيـ في استنباط الصور البالغية مػف النصػوص القرجنيػة وىػي نتي ػة  -ٗ

 . (ٕٚٓٓتراكمية مف المرحمة اصعدادية وىذا ما  كدتو دراسة  ال يساو   
البالغيػة امػا مػف الترػبيو  مط كثيػر مػف الطمبػة بػيف مفيػـو الصػور البالغيػة وبػاقي الفنػوف البالغيػة حيػث تترػكؿ الصػور  -٘

 . واالست ارة  و الكناية
غفػػػاؿ ب ػػػض التدريسػػػييف بيػػػاف  مػػػاؿ الصػػػور البالغيػػػة عنػػػد تػػػدريس مػػػادة تحميػػػؿ الػػػنص القرجنػػػي وىػػػذا مػػػا اكدتػػػو دراسػػػة إ -ٙ

 ( ٕٚٓٓ ال بور  وال فا ي  
يػػادة عمػػي اف ب ػػض يسػػاعد عمػػي تنميػػة التػػذوؽ البالغػػي ز  افتقػػار محاضػػرات ب ػػض التدريسػػييف إلػػي عنصػػر الترػػويؽ ال -ٚ

 . تدريسيي مادة البالغة ليس لو القدرة عمي التذوؽ البالغي والتفاعؿ مع النص القرجني
 قمة تدريب الطمبة عمي است ماؿ قدراتيـ ال قمية ال ميا في  ثناال الدرس  -ٛ
 / عرض نتا:ج السؤال الثاني من الهدفثانياا 

تنباط الصػور الترػبييية مػف النصػوص القرجنيػة : بمػغ عػدد الم يبػيف عمػي ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربيػة/ كميػة التربيػة فػي اسػ
%( وسوؼ ي رض الباحث النتا ج المتحققة في اص ابػة عمػي الصػورة الترػبييية مرتبػة ٜ٘( ونسبتيـ الم وية  ٜ٘الصور التربييية  

 . ( يوضه ذلؾٕترتيبا تنازليا حسب ف ات اص ابة و دوؿ  
 ( ٕ دوؿ  

 عمي الصور التربيييةإ ابات الطمبة 
عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الم يبػػػػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الصور التربييية 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ 
 الم وية

م مػػػػػوع در ػػػػػات الصػػػػػور 
الترػػػػػػػبييية حسػػػػػػػػب محػػػػػػػػؾ 

 التصحيه

الم يبػػػػػيف عمػػػػػي الصػػػػػور الترػػػػػبييية بحسػػػػػب 
 ف ات در اتيا

ٜ-ٚ ٙ-ٗ ٖ-ٔ 
ٜ٘ ٜ٘% ٜ ٜ٘    ٖٓ ٙ 
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 عػػاله اف نسػػبة اص ابػػة عمػػي الصػػور الترػػبييية كانػػت مرتف ػػة ويػػر   يتضػػه مػػف ال ػػدوؿ :تفسففير نتففا:ج السففؤال الثففاني مففن الهففدف
الباحث اف سبب ذلؾ ي ود إلي اف التربيو يحدث اثرا فػي الػنفس ربمػا اكثػر ممػا يحدثػو ب ػض ااسػاليب كونػو واضػحا  ميػا يسػتطيع 

لي ذلؾ اف التربيو يمكف اف يكوف اوسع تدركيا النفس بيسر وسيولة  اضؼ إ المتذوؽ استنباطو اكثر مف االست ارة والكناية التي ال
 ( ٕٕ  صٕٛٓٓ عباس  . ما كثر في كالـ اهلل سبحانو وت الي وامربو   يتأثردا رة مف حيث ال ميور الذ  

اما ان فاض در ات الطمبة في الف ػة الثانيػة والف ػة الثالثػة مػف تقسػيـ الػدر ات كمػا موضػه فػي ال ػدوؿ اعػاله فير  ػو الباحػث 
ب ػػض الطمبػػة عمػػي تحديػػد اركػػاف الصػػورة الترػػبييية وىػػي  المرػػبو  والمرػػبو بػػو  وو ػػو الرػػبو( زيػػادة عمػػي اف ب ػػض  إلػػي عػػدـ قػػدرة

 . الطمبة قد ا فقوا في تحديد الصورة التربييية الثالثة الف اداة التربيو قد حذفت وىو ما يركؿ ص وبة اماميـ في تحديدىا
 

 تفسيرها: / عرض نتا:ج السؤال الثالث من الهدف و لثاا ثا
ما قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية/ كمية التربية في استنباط الصور االسػت ارية مػف النصػوص القرجنيػة : بمػغ عػدد الم يبػيف عمػي 

%( مػػنيـ فػػي اسػػتنباط الصػػور االسػػت ارة وسػػوؼ ي ػػرض ٓٙ%( فػػي حػػيف ا فػػؽ  ٓٗ( ونسػػبتيـ الم ويػػة  ٓٗالصػػور االسػػت ارية  
 . ( يبيف ذلؾٖاص ابة عمييا مرتبة ترتيبا تنازليا حسب ف ات اص ابة و دوؿ  الباحث النتا ج المتحققة في 

 
 ( ٖ دوؿ  

 إ ابات الطمبة عمي الصور االست ارية
عدد الطمبػة الم يبػيف 
عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػور 

 االست ارية 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ 
 الم وية

م مػػػػػػوع در ػػػػػػات الصػػػػػػور 
االسػػػػت ارية بحسػػػػب محػػػػػؾ 

 التصحيه

الم يبػػػػػيف عمػػػػػي الصػػػػػور االسػػػػػت ارية حسػػػػػب 
 ف ات در اتيا

ٕٔ-ٜ ٛ-ٙ ٘-ٔ 
ٗٓ ٗٓ% ٕٔ ٔ٘   ٔٗ ٔٔ 

 : تفسير نتا:ج السؤال الثاني من الهدف
يتضه مف ال دوؿ اعاله اف نسبة الم يبػيف عمػي الصػور االسػت ارية من فضػة زيػادة عمػي ان فػاض در ػاتيـ فييػا حيػث تػوزع 

 عػاله ويػر  الباحػث اف سػبب ذلػؾ ير ػع إلػي صػ وبة موضػوع ( منيـ عمي الف تيف الثانية والثالثة كما ىػو موضػه فػي ال ػدوؿ ٕ٘ 
االسػػت ارة وت ػػدد انواعيػػا و فا يػػا عمػػي القػػارا انيػػا مضػػمرة فػػي طيػػات الكػػالـ  فبي ػػة االسػػت ارة االولػػي التػػي ولػػدت فييػػا ومقوماتيػػا 

 ( ٛٛٔ  صٕٛٓٓ عباس  . ااساسية ىي النفس فميذا كاف االستدالؿ عمييا ص با
 
 
 
 ا:ج السؤال الرابع من الهدف وتفسيرها: / عرض نترابعاا 

مػػا قػػدرة طمبػػة قسػػـ المغػػة ال ربيػػة/ كميػػة التربيػػة فػػي اسػػتنباط الصػػور الكنا يػػة مػػف النصػػوص القرجنيػػة : بمػػغ عػػدد الم يبػػيف عمػػي 
تنازليػا حسػب  %( وسوؼ ي رض الباحث النتا ج المتحققة في اص ابة عمييا مرتبة ترتيبإٛ( ونسبتيـ الم وية  ٕٛالصور الكنا ية  

 . ( يبيف ذلؾٗف ات اص ابة و دوؿ  
 ( ٗ دوؿ  

 إ ابات الطمبة عمي الصور الكنا ية
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عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدد الطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 
الم يبػػػػػػػػػػػػػػػػيف عمػػػػػػػػػػػػػػػػي 

 الصور الكنا ية 

نسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبتيـ 
 الم وية

م مػػػػػوع در ػػػػػات الصػػػػػور 
الكنا يػػػػػػػػػة بحسػػػػػػػػػب محػػػػػػػػػؾ 

 التصحيه

الم يبػػيف عمػػي الصػػور الكنا يػػة حسػػب ف ػػات 
 در اتيا

ٜ-ٚ ٙ-ٗ ٖ-ٔ 
ٕٛ ٕٛ% ٜ ٛ   ٔٓ ٔٓ 

 تفسير نتا:ج السؤال الرابع من الهدف: 
يتضه مف ال دوؿ اعاله اف نسبة الم يبيف عمي الصور الكنا ية من فضة  دا زيادة عمػي ان فػاض در ػاتيـ فييػا حيػث تػوزع 

لػي صػ وبة موضػوع ( منيـ عمي الف تيف الثانية والثالثة كما ىػو موضػه فػي ال ػدوؿ  عػاله ويػر  الباحػث اف سػبب ذلػؾ ير ػع إٕٓ 
الكناية فيي ضد التصريه    انيا تحتاج إلي تفكير واعمػاؿ النظػر  فقػد  ػاال فػي ت ريفيػا  إنيػا لفػُظ وضػع لغيػر م نػاه( زيػادة عمػي 

  ٕٛٓٓ اليارػػػمي  . اف تقسػػػيماتيا ترػػػكؿ صػػػ وبة ا ػػػر  امػػػاـ الطمبػػػة حيػػػث تقسػػػـ الػػػي: الكنايػػػة عػػػف الصػػػفة والموصػػػوؼ والنسػػػبة
فاف المدرس يتحمؿ عبأ كبيػرا مػف المرػكمة فػب ض المدرسػيف يتنػاوؿ الفنػوف البالغيػة لمػنص قبػؿ اف يفيػـ ( فضال عف ذلؾ ٖ٘٘ص

 ( ٔٚ  صٕٕٓٓ( وىذا ما قد  كدتو دراسة  ال ادلي  ٜٕٚ  ص ٜٗٛٔ ظافر  . الطمبة م ناىا ويستوعبوه
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 االستنتاجات: 
 تي: أي ج التي  سفر عنيا البحث الحالي يمكف استنتاج ماىي ضوال النتا 

 . ض ؼ قدرة الطمبة في تحديد الصور الفنية في النص القرجني -ٔ
 . ا تالط المفاىيـ البالغية لد  الطمبة في االستنتاج -ٕ
 . ض ؼ قدرة الطمبة عمي است ماؿ قدراتيـ الذىنية في التطبيؽ -ٖ
 . ادبية  د  إلي عدـ قدرتيـ تحديد الصور البالغيةض ؼ الطمبة في تذوؽ النصوص ا -ٗ
 . قمة اعتماد نصوص قرجنية كاممة في تدريس البالغة -٘
 . قمة تدريب الطمبة عمي التطبيؽ في مادة البالغة -ٙ
 . ض ؼ مستو  الطمبة في فيـ المصطمه البالغي -ٚ
 . اطض ؼ الطمبة في است ماؿ القدرات الذىنية ال ميا ومنيا االستنب -ٛ

  وصي الباحث بما يأتي:  التوصيات:
 . التدريسييف بتدريس الطمبة عمي تطبيؽ القاعدة البالغية عمي النصوص القرجنية واادبية اىتماـضرورة  .ٔ
 التدريسييف بتنمية قدرات الطمبة الذىنية مف استنباط وتحميؿ وتقويـ  اىتماـضرورة  .ٕ
 ية متكاممة ي ب اف تدرس البالغة مف  الؿ نصوص قرجنية و دب .ٖ
 ي ب تنمية ميوؿ الطمبة إلي درس البالغة مف  الؿ طرا ؽ تدريسية حديثة ومحببة إلي نفوس الطمبة  .ٗ
 اف ي مؿ التدريسيوف عمي تنمية التذوؽ االدبي لد  الطمبة وبياف  ىمية الصورة الفنية في االدب .٘
 ة واف تالالـ متطمبات تدريس المادة ي ب اف تكوف  ىداؼ تدريس مادة البالغة م مومة لد  التدريسييف والطمب .ٙ
 التأكيد عمي االستي اب والفيـ عند ت ميـ قواعد البالغة ال ربية  .ٚ
 ضرورة تقويـ الكتب الم تمدة في تدريس البالغة عمي وفؽ ااىداؼ الت ميمية وميوؿ الطمبة  .ٛ

 المقترحات: 
 إ راال دراسة مماثمة عمي كميات ا داب  -ٔ
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 ي كميات التربية ااساسية إ راال دراسة مماثمة عم -ٕ
 إ راال دراسة لم رفة  سباب ض ؼ الطمبة في استنباط الصور البالغية مف النصوص القرجنية -ٖ
 . إ راال دراسة لم رفة ال القة بيف تحصيؿ الطمبة في البالغة والتذوؽ اادبي -ٗ
  

 المصادر والمراجع
 . ٖٜٚٔدار الم ارؼ بمصر  . ٚ: طبيةالمو و الفني لمدرسيي المغة ال ر إبراىيـ  عبد ال ميـ   -ٔ
   ٔ  طٔ  ج سس ومبادا القياس والتقويـ. ابو التمف  عز الديف -ٕ
                     ٕٚٓٓمنرورات  ام ة الفته    
 . ٖٕٓٓ  دار الميسرة لررط التوزيع  عماف  االردف  ٔ  طعمـ النفس التربو صاله محمد عمي  . ابو  ادو -ٖ
 . ٕٚٓٓ  عماف /االردف ٕ  طليب الحديث لتدريس المغة ال ربيةااسا. ابو مغمي  سميه -ٗ
 ٕ٘ٓٓ  مط االسكندرية  ٔ  ططرؽ تدريس المغة ال ربية. اسماعيؿ  زكريا -٘
  قياس مستو  التذوؽ االدبػي لػد  طمبػة اقسػاـ المغػة ال ربيػة فػي كميػات التربيػة فػي محافظػة بغػداد. التميمي  ضياال عبد اهلل -ٙ

   طروحة دكتوراه غير منرورة(  ٕٔٓٓبية  ابف ررد(   ام ة بغداد  كمية التر 
الصػ وبات التػػي توا ػو طمبػة  قسػػاـ المغػة ال ربيػة فػػي كميػات التربيػة فػػي . ال بػور   عمػراف  اسػػـ حمػد  وعػدناف عبػػد طػالؾ -ٚ

 . ٕٚٓٓ    بحث منرور  عدد  اص ببحوث الم تمر ال ممي الثالث لكمية التربية لمبنات  ام ة الكوفةتحميؿ النص القرجني
 . ٖٕٓٓ  مط دار إحياال التراث ال ربي  بيروت  كتاب الت ريفات. ال ر اني  عمي بف محمد -ٛ
 ٕٓٓٓ  ال ماىيرية ال ربية الميبية الر بية االرتراكية   م ية الدعوة اصسالمية ال المية. حسيف  السا ه عمي -ٜ
–  دار الكتػب ال مميػة  لبنػػاف ٔطمػـ القػػراالات   رػير المصػػطمحات فػي عمػـ ااداال وع. الحفيػاف  احمػد محمػود عبػػد السػميع -ٓٔ

 ٕٔٓٓبيروت 
     ٖٕٓٓ  م سسة الم تار لمنرر والتوزيع  القاىرة  ٔطالم از القرجني والبالغة النبوية  . الراف ي  مصطفي صادؽ -ٔٔ
 . ٕٛٓٓ  مط دار ومكتبة اليالؿ  بيروت م  ـ المصطمحات التربوية والنفسية. زيداف  محمد مصطفي -ٕٔ
 . ٖٕٓٓ  دار الرروؽ لمنرر والتوزيع  عماف  االردف  ٔ  طتدريس ميارات التفكير. ودت احمدس ادة    -ٖٔ
 . ٜٚٙٔ  مط الزىراال  ٔج. النقد اادبيسمـو  داوود   -ٗٔ
 . ٕٜٜٔ  مط دار الياد   بيروت  ٔ  طالصورة الفنية في المثؿ القرجني. الصغير  محمد حسيف -٘ٔ
 . ٕٓٔٓ  مط دار المسيرة  عماف  االردف  ٔطية وفقا احدث الطرا ؽ التربوية  تدريس المغة ال رب. طاىر  عمو  عبد اهلل -ٙٔ
 ٜٗٛٔ  دار المري  لمنرر  الرياض  التدريس في المغة ال ربية. ظافر  محمد اسماعيؿ  ويوسؼ حماد  -ٚٔ
ٔٛ-  
 . ٕٛٓٓ  مط الميسرة لمنرر  عماف االردف  البالغة ال ربية فنونيا و فنانيا. عباس  حسف -ٜٔ
  تقػويـ مسػػتو  تحصػيؿ طمبػة قسػػـ المغػة ال ربيػػة لكميػات التربيػة  فػػي ال ام ػات ال راقيػػة فػي البالغػػة. حمػد  فػػاتال ػادلي  م -ٕٓ

 .  رسالة ما ستير غير منورة( ٕٕٓٓ ام ة القادسية  كمية التربية  
 . ٕٙٓٓ  مط مركز الكتاب لمنرر  القاىرة  ٕط. المر ع في تدريس المغة ال ربية. عطا  ابراىيـ محمد -ٕٔ
 . ٕٕٓٓبيروت  لبناف    م سسة الرسالة ٔ  طات اىات حديثة في تدريس المغة ال ربية. مار  ساـع -ٕٕ
 ٕٕٓٓ.   دار الميسرة لمنرر والتوزيع عماف  االردف٘  طالقياس والتقويـ في ال ممية التدريسيةعودة  احمد سميماف   -ٖٕ
   ة التربيػة ااساسػية فػي تحميػؿ النصػوص االدبيػةمسػتو  الطمبػة قسػـ المغػة ال ربيػة فػي كميػ. ال يساو   سيؼ طػارؽ حسػيف -ٕٗ

 ٕ٘ٓٓ ام ة بابؿ  كمية التربية ااساسية   رسالة ما ستيرغير منرورة( 
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بحػث منرػور فػي م مػة  ام ػة مستو  طالب المرحمة اصعدادية في فيـ النصوص االدبيػة  . ال يساو   سيؼ طارؽ حسيف -ٕ٘
 ٜٕٗ-ٜٓٗص ٕٚٓٓال ممي ااوؿ لكمية التربية ااساسية   بابؿ لم مـو اصنسانية  عدد  اص ببحوث الم تمر

 ٜٜٓٔ    مط دار المكروؼ بيروت ٔط  تمييد في النقد الحديثغريب  روز   -ٕٙ
 ٜٓٚٔمط دار النيضة المصرية القاىرة  . التقويـ والقياس في المدارس الحديثة. الغريب  رمزية -ٕٚ
 ٕٙٓٓلمنرر والتوزيع االردف  عماف   مط دار اسامة الم  ـ التربو  والنفسي. القيسي  نايؼ -ٕٛ
 ٖٜٚٔمط دار ال ودة  بيروت  . الصورة الر رية في ال طاب البالغي والنقد  اادبي الحديث. محمد  الولي -ٜٕ
 ٜٙٛٔ  عماف ااردف  ٕط. البالغة والتطبيؽمطموب  احمد وكامؿ حسيف البصير   -ٖٓ
 ٕٙٓٓ  مط دار النيضة ال ربية  بيروت  لبناف ٔطالقياس والتقويـ النباؿ  مايسة احمد  وعبد الفتاح دويدار   -ٖٔ
 ٕٛٓٓ  مطب ة اسماعمياف  قـ  ايراف  ٖ واىر البالغة  ط. اليارمي  احمد -ٕٖ
  ٖٜٚٔ  مط دار ال ودة بيروت  النقد اادبي الحديث. ىالؿ  محمد غنيمي -ٖٖ
  مػػط دار ٔط النظريػػة والتطبيػػؽ طرا ػػؽ تػػدريس اادب والنصػػوص والبالغػػة والت بيػػر بػػيف. الػػوا مي  سػػ اد عبػػد الكػػريـ عبػػاس -ٖٗ

 ٕٗٓٓالرروؽ لمنرر والتوزيع  عماف  االردف  
 ٜٗٛٔ  مط مكتبة لبناف  بيروت ٕ  طم  ـ المصطمحات ال ربية في المغة واادب. وىبة  محمد  وكامؿ الميندس -ٖ٘

 المالحق
 ( 1ممحق )

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ
  ام ة بابؿ    
 كمية التربية ااساسية   
 التربية ال اصة قسـ   

 ـ/ استبانة   راال ال براال في ا تيار النصوص المال مة لال تبار    
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستاذ الفاضػؿ

 المحتـر. . . . . . . . . . . . 
 تحية طيبة:  

حث  قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية في استنباط الصور الفنية مف النصوص القرجنية( ويتطمػب البحػث يدرس البا
ا تيػػار م موعػػة مػػف النصػػوص القرجنيػػة يػػتـ ا تبػػار الطمبػػة فييػػا  ولمػػا تتمت ػػوف بػػو مػػف  بػػرة وامانػػة عمميػػة ي ػػرض الباحػػث عمػػيكـ 

 . ( اماـ ما ترونو مناسبا  ولكـ الركر ال زيؿ              وضع عالمة  م موعة منيا ير ي ا تيار المناسب لمبحث ب
 الباحث

 ( ٕممحؽ  
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  سماال ال براال الذيف تـ عرض االستبانات عمييـ
 االسـ ت

 
 مكاف ال مؿ اال تصاص

 
 ال ام ة الكمية

 ؿباب التربية ااساسية لغة د اس د محمد عمي الن ار.   -ٔ
 بابؿ التربية ااساسية  دب د صباح نور  المرزوؽ.   -ٕ
 بابؿ التربية صفي الديف الحمي طرا ؽ تدريس المغة ال ربية د عمراف  اسـ حمد.   -ٖ
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 بابؿ التربية صفي الديف الحمي القياس والتقويـ د فاىـ حسيف الطريحي.   -ٗ
 بابؿ ي الديف الحميالتربية صف  دب حديث ونقد د قيس حمزة ال فا ي.   -٘
 بابؿ التربية صفي الديف الحمي مناىج د تركي  باز البيرماني. ـ. ا -ٙ
 بابؿ التربية ااساسية ادب عباسي د ثا ر الرمر . ـ.   -ٚ
 بابؿ التربية القياس والتقويـ د حسيف ربيع حماد . ـ.   -ٛ
 بابؿ ربية ااساسيةالت طرا ؽ تدريس المغة ال ربية د حمزه عبد الواحد. ـ.   -ٜ

 كربالال التربية ادب حديث د محمد ال طيب. ـ.   -ٓٔ
 كربالال التربية بالغة د مكي محي الكالبي. ـ.   -ٔٔ
 بابؿ التربية طرا ؽ تدريس المغة ال ربية حمزه ىارـ السمطاني. د. ـ -ٕٔ
 بؿبا التربية ااساسية طرا ؽ تدريس المغة ال ربية  الؿ عزيز فرماف. ـ -ٖٔ
 الكوفة التربية لمبنات طرا ؽ تدريس المغة ال ربية عدناف عبد طالؾ. ـ -ٗٔ
 

 ( ٖممحؽ  
 النصوص القرجنية التي تـ ا تيارىا ال تبار الطمبة

ـَ اَل َتُمػدَّفَّ َعْيَنْيػَؾ إلػي َمػا َمتَّْ َنػا بِػِو  َ  َف اْلَمثَاِني َواْلُقْرجَف اْلَ ِظػي ـْ َواْ ِفػْض َ َناَحػَؾ }َوَلَقْد جَتْيَناَؾ َسْب ا، مِّ ـْ َواَل َتْحػَزْف َعمَػْيِي ػْنُي ْزَوا ػا، مِّ
 ٛٛ/ِٚٛلْمُمْ ِمِنيَف {الح ر

ػػا َيْأُكػػُؿ النَّػػ ػػَمااِل فَػػاْ َتَمَط بِػػِو َنَبػػاُت اارض ِممَّ ـُ َحتَّػػَي ِإَذا َ َ ػػ}ِإنََّمػػا َمثَػػُؿ اْلَحَيػػاِة الػػَدْنَيا َكَمػػاال َ نَزْلَنػػاُه ِمػػَف السَّ َذِت اارض اُس َواَاْنَ ػػا
ـْ َقاِدُروَف َعَمْيَيا َ َتاَىػا َ ْمُرَنػا لَػْيال،  و َنيَػارا، َفَ َ ْمَنا يََّنْت َوَظفَّ َ ْىُمَيا َ نَُّي ػُؿ ا َيػاِت ُزْ ُرَفَيا َوازَّ ـْ َتْغػَف بِػاَاْمِس َكػَذِلَؾ ُنَفصِّ َىػا َحِصػيدا، َكػَأف لَّػ

 ِٕٗلَقْوـٍ َيَتَفكَُّروَف {يونس
ػػْيَطاُف َفَكػػاَف ِمػػَف اْلَغػػاِويَف *َولَػػْو ِرػػْ نَ }َواْتػػُؿ َعمَػػيْ   ـْ َنَبػػَأ الَّػػِذَ  جَتْيَنػػاُه جَياِتَنػػا َفانَسػػَمَ  ِمْنيَػػا َفَأْتَبَ ػػُو الرَّ ا َلَرَفْ َنػػاُه ِبيَػػا َولَػػػِكنَُّو َ ْ مَػػَد إلػػي ِي

ِلػػَؾ َمثَػػُؿ اْلقَػػْوـِ الَّػػِذيَف َكػػذَُّبوْا ِبَْياِتَنػػا َفاْقُصػػِص اْلَقَصػػَص اارض َواتََّبػػَع َىػػَواُه َفَمَثمُػػُو َكَمثَػػِؿ اْلَكْمػػِب ِإف َتْحِمػػْؿ َعَمْيػػِو َيْميَػػ ْث  و َتْتُرْكػػُو َيْميَػػث ذَّ
ـْ َيَتَفكَُّروَف {ااعراؼ  َٙٚٔلَ مَُّي

َلْت ُسوَرٌة َفِإَذا ُ نِزَلْت ُسوَرٌة َمْحَكَمٌة َوُذِكَر ِفيَيا اْلقِ  ػَرٌض َينظُػُروَف ِإَلْيػَؾ َنَظػَر }َوَيُقوُؿ الَِّذيَف جَمُنوا َلْواَل ُنزِّ َتاُؿ َرَ ْيَت الَِّذيَف ِفي ُقُموِبِيـ مَّ
ـْ {محمد  ٕٓاْلَمْغِريِّ َعَمْيِو ِمَف اْلَمْوِت َفَأْوَلي َلُي

ـْ ُ ْرِرْؾ ِبَربِّي َ َحدا، {الكيؼ}َوُ ِحيَط ِبَثَمِرِه َفَأْصَبَه ُيَقمُِّب َكفَّْيِو َعَمي َما َ نَفَؽ ِفيَيا َوِىَي َ اِوَيٌة َعَمي ُعُروِرَيا َوَيقُ   ٕٗوُؿ َيا َلْيَتِني َل
 
 ( ٗممحؽ  

 بناال محؾ لمتصحيه
 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

  ام ة بابؿ     
 كمية التربية ااساسية   

 قسـ ال مـو التربوية والنفسية 
 ـ/ بناال محؾ لتصحيه إ ابات الطمبة في استنباط الصور الفنية   

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستاذ الفاضػؿ
 المحتـر. 
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 تحية طيبة:  
يدرس الباحث  قدرة طمبة قسـ المغة ال ربية في كمية التربية مف استنباط الصور الفنية مف النصوص االدبيػة( ويتطمػب البحػث 

 نموذ يػػة( يػػتـ عمػػي اساسػػيا التصػػحيه  ولمػػا تتمت ػػوف بػػو مػػف  بػػرة و مانػػة عمميػػة ي ػػرض الباحػػث عمػػيكـ الصػػور  بنػػاال محػػؾ  إ ابػػة
 الفنية التي استنبطت مف النصوص الم صصة لال تبار مع تقسيـ الدر ة عمييا را يا منكـ إبداال مالحظاتكـ فييا

 الباحث
  

 ( ٘ممحؽ  
 ( ةاانموذ يالمحؾ بصورتو النيا ية  اص ابة 

 و و الربو المربو بو المربو الصورة التربييية رقـ ا ية اسـ السورة
إنمػػػػػا مثػػػػػؿ الحيػػػػػاة الػػػػػدنيا كمػػػػػاال  ٕٗ يونس

 ال . . .  نزلناه مف السماال
مػػػػػػاال نػػػػػػازؿ مػػػػػػف  الحياة الدنيا

 السماال
االنتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاال 

 والتالري
واتؿ عمييـ نبػأ الػذ   تينػو جياتنػا  ٘ٚٔ ااعراؼ

 فمثمػػػػػػػو. . . . . فانسػػػػػػػم  منيػػػػػػػا
 ال . . . . . كمثؿ الكمب

احػػػػػػػػد عممػػػػػػػػاال بنػػػػػػػػي 
إسػرا يؿ الػػذ  انسػػم  

 مف جيات اهلل

ال سػػػػة والضػػػػ ة  الكمب 
 والتذمر

ر يػػػت الػػػذيف فػػػي قمػػػوبيـ مػػػرض  ٕٓ محمد
ينظػػػػػػروف إليػػػػػػؾ نظػػػػػػر المغرػػػػػػي 

 عميو مف الموت

الػػػػػػػذيف فػػػػػػػي قمػػػػػػػوبيـ 
 مرض

المغرػػػػػػػػي عميػػػػػػػػو 
 مف الموت

 ػػػػػػػػوؼ ممػػػػػػػػزوج 
 بت اذؿ ويأس

 
 

 المست ار المست ار منو لو المست ار الصورة االست ارية رقـ ا ية اسـ السورة
 الميف وال طؼ الطير الرسوؿ  ص(  وا فض  ناحؾ لمم منيف ٚٛ الح ر
حتػػػػػػػػػػػػػػػي إذا   ػػػػػػػػػػػػػػػذت اارض  ٕٗ يونس

 ز رفيا وازّينت
الظػػػػػػػػاىر ال ميػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػذ   الز رؼ اارض

 ينتيي سرعاف ما
واتػػػػؿ عمػػػػييـ نبػػػػأ الػػػػذ   تينػػػػاه  ٘ٚٔ ااعراؼ

 م  منياجياتنا فانس
ال ػػػروج مػػػف الرػػػيال ببطػػػأ  االنسالخ االنساف المتحير

 تيربا
 

المفػػػػػػػػظ المكنػػػػػػػػي  الصورة الكنا ية رقـ ا ية اسـ السورة
 بو

 القرينة الم ني المكني عنو

ولقػػػػػػد اتينػػػػػػاؾ سػػػػػػب ا مػػػػػػف  ٚٛ الح ر
 المثاني والقراف ال ظيـ

 عادةالتكرار واص االيضاح والتفسير المثاني

ه فأصبه يقمب واحيط بثمر  ٕٗ الكيؼ
 كفيو عمي ما انفؽ

االحاطػػػػػػة والرػػػػػػموؿ  يقمب كفيو
 الم اؿ لمن اة

 الندـ والحزف

الركػػػػػوف إلػػػػػي الػػػػػدنيا    مد   مد إلي االرض ٙٚٔ االعراؼ 
 والتمتع بيا

  االلتصاؽ بالريال

 االلتزاـ بالحدود عدـ الت اوز تمّدف تمدّف عينيؾ ال ٚٛ الح ر
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 اال تبار إعادةقة ( در ات ثبات ااداة بطريٙممحؽ  
 در ات اال تبار الثاني ص در ات اال تبار ااوؿ س ت
ٔ- ٕٓ ٕٓ 
ٕ- ٔٛ ٕٓ 
ٖ- ٜٔ ٔٚ 
ٗ- ٔٚ ٜٔ 
٘- ٔٛ ٔٛ 
ٙ- ٔٙ ٔ٘ 
ٚ- ٔٗ ٔ٘ 
ٛ- ٔ٘ ٖٔ 
ٜ- ٕٔ ٔٔ 
ٔٓ- ٔٔ ٕٔ 
ٔٔ- ٔٔ ٛ 
ٕٔ- ٜ ٚ 
ٖٔ- ٛ ٔٓ 
ٔٗ- ٙ ٙ 
ٔ٘- ٙ ٚ 
 ٜٛٔ ٕٓٓ وعمالم 

 
 
 
 
 
 

 
 الطمبة في اال تبار النيا ي ومتوسط الدر ات در ات ( ٚممحؽ  

 الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت
ٔ- ٕٕ ٕٙ- ٔٛ ٘ٔ- ٖٔ ٚٙ- ٜ 
ٕ- ٕٕ ٕٚ- ٔٛ ٕ٘- ٖٔ ٚٚ- ٜ 
ٖ- ٕٕ ٕٛ- ٔٛ ٖ٘- ٕٔ ٚٛ- ٛ 
ٗ- ٕٕ ٕٜ- ٔٛ ٘ٗ- ٕٔ ٜٚ- ٛ 
٘- ٕٔ ٖٓ- ٔٛ ٘٘- ٕٔ ٛٓ- ٛ 
ٙ- ٕٔ ٖٔ- ٔٛ ٘ٙ- ٕٔ ٛٔ- ٛ 
ٚ- ٕٔ ٖٕ- ٔٛ ٘ٚ- ٕٔ ٕٛ- ٚ 
ٛ- ٕٔ ٖٖ- ٔٚ ٘ٛ- ٕٔ ٖٛ- ٚ 

022مجس=  

891مجص=  

0201=0مجس  

0823=0مجص  

0901ص=×مجس  

%47م=  
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ٜ- ٕٔ ٖٗ- ٔٚ ٜ٘- ٕٔ ٛٗ- ٚ 
ٔٓ- ٕٔ ٖ٘- ٔٚ ٙٓ- ٔٚ ٛ٘- ٚ 
ٔٔ- ٕٔ ٖٙ- ٔٚ ٙٔ- ٔٚ ٛٙ- ٚ 
ٕٔ- ٕٓ ٖٚ- ٔٚ ٕٙ- ٔٚ ٛٚ- ٚ 
ٖٔ- ٕٓ ٖٛ- ٔٚ ٖٙ- ٔٚ ٛٛ- ٙ 
ٔٗ- ٕٓ ٖٜ- ٔٙ ٙٗ- ٔٚ ٜٛ- ٙ 
ٔ٘- ٕٓ ٗٓ- ٔٙ ٙ٘- ٔٚ ٜٓ- ٙ 
ٔٙ- ٕٓ ٗٔ- ٔ٘ ٙٙ- ٔٚ ٜٔ- ٙ 
ٔٚ- ٕٓ ٕٗ- ٔ٘ ٙٚ- ٔٓ ٜٕ- ٙ 
ٔٛ- ٕٓ ٖٗ- ٔٗ ٙٛ- ٔٓ ٜٖ- ٙ 
ٜٔ- ٜٔ ٗٗ- ٔٗ ٜٙ- ٔٓ ٜٗ- ٙ 
ٕٓ- ٜٔ ٗ٘- ٔٗ ٚٓ- ٔٓ ٜ٘- ٘ 
ٕٔ- ٜٔ ٗٙ- ٔٗ ٚٔ- ٔٓ ٜٙ- ٘ 
ٕٕ- ٜٔ ٗٚ- ٔٗ ٕٚ- ٔٓ ٜٚ- ٗ 
ٕٖ- ٜٔ ٗٛ- ٖٔ ٖٚ- ٔٓ ٜٛ- ٗ 
ٕٗ- ٜٔ ٜٗ- ٖٔ ٚٗ- ٜ ٜٜ- ٗ 
ٕ٘- ٜٔ ٘ٓ- ٖٔ ٚ٘- ٜ ٔٓٓ ٗ 

 ٘ٔالمتوسط الفرضي /   2ٕٜٖٔالمتوسط الحسابي /    ٜٕٖٔالم موع / 
 
 
 
 
 


