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 ت الصف الخامس األدبياثر ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا في التذوق األدبي والتحصيل لدى طالبا
 في مادة األدب والنصوص

 حمزة عبد الواحد حمادي د.أ. رائدة حسين حميد
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل    الكمية التقنية المسيب

 الفصل األول
 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث

كىي اداة ، ة كالفكر كاداة االتصاؿ بالمحتمعكلغة الثقاف، إذ إنيا لغة القراف الكريـ، تناؿ المغة العربية مكانة خاصة   
فاذا كاف الطالب ضعيفا في ، تدريس المكاد جميعا يقـك عميو كاالساس الذم، التثقيؼ التي نعتمد عمييا في تحصيؿ معرفنا

 ).ِص، ُٖٔٗ، العادلي( لغتو االـ سيؤدم ضعفو في لغتو الى ضعفو في المكاد االخر
ىك قمة ما يحفظ الطالب مف ، مى تدريس المغة العربية بشكؿ عاـ كاالدب بشكؿ خاصالعزاكم اف مف المآخذ ع كيرل  

كاف ىذا ، اذ يبمغ مجمكع ما يحفظو في مرحمة معينة مئة كخمسيف بيتا مف الشعر كخمسيف سطرا مف النثر، الشعر كالثر
 ).ِّص، ُٖٔٗ، العزاكم( القدر الضئيؿ مف المحفكظ ال يصحح لغة كال يبني ممكة

كقد اشارت الييا بنت الشاطٍي ، مشكمة ضعؼ الطمبة في مادة االدب كالنصكص ليست كليدة الكقت الحاضراف  
عبد ( بقكليا:"اف النصكص االدبية اجيدت المعمـ تمقينا كالتمميذ حفظا دكف اف تمبسو ذكؽ العربية كمنطقيا كادبياتيا"

 ).ُٗٗص، ُٗٔٗ، الرحمف
ككاف نتيجة ىذا كمو انؾ ، بقكلو:"لـ يتقدـ درس االدب في مدارسنا كانحطكما اشار طو حسيف الى ىذه المشكمة  

، فاذا كميا قد ارتقى كتقدـ تقدما يختمؼ قكة كضعفا، تستطيع اف تنظر الى الكاف العمـ التي تدرس في مدارسنا عمى اختبلفيا
 ).ُِ-ُُص ُٖٗٗ، حسيف( االدب العربيكىك ، بؿ انو تاخر تاخرا منكرا، اال لكنا كاحدا مف الكاف العمـ لـ يتقدـ اصبعا

منيا اف الطرائؽ التدريسية كاالساليب التي تتبع في تدريس االدب ، كعزت بعض االدبيات ىذا الضغؼ الى اسباب عدة
 ).ْٖص، ُٖٔٗ، خفاجي( كال تغذم شعكرا بالجماؿ، كالنصكص ال تكسب الطالب ذكقا

 عبر طرائؽ تقميدية تقتصر عمى نقؿ المعمكمات كحشكىا في عقكليـ كاف تعمـ الطمبة لممعارؼ كالعمـك المختمفة يتـ  
 ).ٓص، ُٔٗٗ، ايكب(

، الف الطالب لـ يبذؿ جيدا في اكتشافيا، فضبل عف اف الحقائؽ التي تقدميا الطرائؽ التقميدية تبقى مزعزعة في الذىف 
 ).ِِٗص، ُّٗٗ، كاخركف، الخكالدة( أم اف مكقفو يتسـ بالسمبية

كالحكار بدؿ ، الحديثة في التدريس تؤكد ضركرة اعتماد الطرائؽ التدريسية التي تؤكد التعمـ بدؿ التعميـ كاالتجاىات 
 ).ٖٗص، ُٓٗٗ، البزاز( اذ انيا طرائؽ تنمي التفكير لدل الطمبة، كالبحث كالتنقيب بدؿ النقؿ، االستماع
ال تحقؽ الغاية مف تدريس ، تترؾ اثرا في نفكسيـكيرل الباحثاف اف النصكص االدبية التي تقدـ الى الطمبة بطريقة ال 

كتنمية القدرة الفنية لدل الدارسيف كتمكينيـ مف المفاضمة بيف النصكص االدبية كبياف ، االدب في تككيف التذكؽ االدبي
 ).ٗص، ُٖٖٗ، احمد( كخاصة التذكؽ الذم يعد مف اىداؼ الدراسة االدبية، نكاحي الجماؿ فييا

كاف النتائج التي ستخرج بيا ىذه  .كالتعرؼ عمييا بصكرة ميدانية ،عكر بضركرة بحث ىذه المشكمةكمف ىنا بدأ الش 
الدراسة ستككف ليا اىميتيا الكاضحة في غمؽ فجكات عدة في قدرة كامكانية طرائؽ التدريس كاساليبو في التذكؽ االدبي لدل 

 الطمبة.
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 أىمية البحث
فضبل عف انيا تعد عنصرا ميما مف ، غنية االيحاء، انيقة التعبير، جميمة متطكرةك ، المغة العربية لغة عبقرية مشرقة 

فيي تعد العنصر االساسي في بناء شخصية المتعمـ كفي ، )ٓٗص، ُٖٓٗ، النبتيتي( عناصر كجكدنا كىكيتنا كبقائنا
 ).ٔص، ُِٖٗ، غمـك( تككينو الفكرم كاالجتماعي كالكجداني

، اذ انو يكسع نظرة الناشئيف الى الحياة، يناؿ مكانة خاصة بيف فركعيا، لمغة العربيةكاالدب بكصفو فرعا مف فركع ا 
فضبل عف انو ييذب ميكؿ الناشئة كيصقؿ اذكاقيـ بتنمية ، كيبصرىـ بقيـ المجتمع كمشكبلتو كالنيكض بو، كيسمك بعكاطفيـ

كتككيف الميؿ إلى الجميؿ كالتمتع ، )ُٖٔص، َُٖٗ، السيد( الفيـ كالحكـ كالمكازنة كالنقد كالتفاعؿ مع المقركء القدرة عمى
 ). َُِص، ُُٖٗ، يكنس( كما ىك الحاؿ في الفنكف الجميمة، بو

كمف ، اف دراسة النصكص االدبية تنمي في الطمبة القدرة عمى التحميؿ كالفيـ كاالستنتاج كالتذكؽ كالدقة في الحكـ 
، كتقكيـ لسانيـ، كتحفيزىـ عمى مكاصمة القراءة في اكقات فراغيـ ،اىداؼ درس االدب تككيف التذكؽ االدبي لدل الطمبة

كيمكنيـ مف التمييز ، )ُْٕص، َََِ، خاطر كرسبلف( كتعكيدىـ عمى حسف االلقاء كالكتابة كالقدرة عمى النقد الصحيح
عف انو يساعد الطالب فضبل ، كيساعد التذكؽ السميـ عمى تقدير االنتاج االدبي كاالستمتاع بالجماؿ، بيف الجيد كالردلٍ 

، شحاتو( كيحس برابطة كجدانية بيف النص االدبي كبيف نفسو، عمى اف يككف ايجابيا نشطا يشعر بقيمة الشعر في حياتو
 ).ِٗٓص، ُْٗٗ
 كلتحقيؽ ىدؼ التذكؽ االدبي البد مف تكافر بعض الميارات الخاصة بالتذكؽ منيا: 
 تمثؿ القارٍم لمحركة النفسية في القصيدة. - أ
 حساس بقيمة الكممة التعبيرية في العمؿ االدبي.اال - ب
 .كادراؾ ما بيف االبيات مف ترابط الفكرة، الحس بااليقاع المكسيقي لكزف االبيات - ت
 القدرة عمى اختيار عنكاف مناسب يعبر عف احاسيس الشاعر. - ث
 كما فيو مف اتساؽ اك تنافر.، القدرة عمى معرفة ما في النص مف اسياب اك ايجاز - ج
 )ّْٓص، ُٕٖٗ، يكنس( عمى المكازنة بيف قصيدتيف اك اكثر في مكضكع كاحد.القدرة  - ح

 )ُٕٔص، َََِ، كرسبلف، خاطر(، )ُُْص، ُٖٖٗ، السيد(      
كالتبصيرية ، كانما ىي فكرة تتجاكز مرحمة الكشؼ عف الكاقع، اف ميمة االدب ليست تقريرية تصكر الكاقع كما ىك  

 ).َّّص، ََِٓ، عطا( الصعاب كمستقبميا الى مرحمة تميد لمتغيير كتكشؼ عف
، كصاحب في الغربة، كدليؿ عمى المركءة، "اطمبكا االدب فانو مادة العقؿ-لذا نجد ابف عبد ربو يصؼ االدب بقكلو:

 ).ِْٖص، ُٔٓٗ، ابف عبد ربو( كحمية في المجمس كيجمع كمـ القمكب المختمفة"، كمؤنس في الكحشة
كىذا التذكؽ يتككف بممارسة االدب شعره كنثره كااللماـ ، عمى تككيف معيار ذكقي اف تذكؽ المقركء يساعد الفرد 

لذا يعد التذكؽ االدبي ، )ِّٓ-َّٓص، ََِٓ، عطا( كيعضد ىذا كمو دراسة االدب كالببلغة، بالثقافة المعاصرة
مى مكقؼ الطالب االيجابي في العممية كتؤكد االتجاىات الديثة في التربية ع، الحصيمة النيائية لدراسة االدب كالببلغة كالنقد

، كاعطائو الفرصة العداد مادة الدرس كالبحث عنيا في المصادر كبتكجيو مف المدرس، التعميمية كتدعك الى اثارة تفكيره
 ).َُّ-ُِٗص، ُْٕٗ، اؿ ياسيف( كبذلؾ تنمك لدل الطمبة قابمية البحث كالتنقيب كاالبتكار كاإلبداع

 -لمعطيات التي ينبغي لمنص اف يعامؿ بمكجبيا كىي:فضبل عف اف ىناؾ بعض ا
 التشريح المغكم لمنص لمكشؼ عف العبلقات النحكية كالببلغية فيو. .ُ
 التذكؽ االدبي كاكتشاؼ الظكاىر االدبية كاالسمكبية كالتعبيرية. .ِ
مف داخؿ النص  أم تفسير الظكاىر االدبية كاالسمكبية كالتعبيرية كتسكيغيا بمعطيات مكضكعية، التقدير النقدم .ّ

 نفسو.
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 ).ِٕ-ِٔص، ُٕٖٗ، السعدني( التعبير لفظا منطكقا كمكتكبا عف النص كتفاعمو مع القارٍم نفسو .ْ
، كتتسع خبراتيـ، كيزداد ذكاؤىـ، اذ اف تفكير الطمبة ينمك في ىذه المرحمة، لقد اختار الباحثاف المرحمة الثانكية 

كالطابع الفني كالجماؿ كاالرتباط بالجكانب العقمية ، لى حالة تتسـ بالسعةكينتقؿ خياؿ الطالب مف السيكلة كغمكض اليدؼ ا
 ).ِّٔص، ُِٖٗ، االلكسي( كاالنفعالية

اذ يسيؿ عمييـ دراسة االدب دراسة تقـك عمى اساس ، كيرل الباحثاف اف ىذه الطريقة مناسبة لطمبة المرحمة الثانكية  
 كمف ىنا جاءت اىمية البحث الحالي.، ف ذكؽ ادبي ناضجالبحث كالتنقيب كاالستنباط المنبعثة جميعيا م

 ىدفي البحث:
 :يرمي البحث الحالي الى تعرؼ

  .اثر ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا عند تدريس االدب كالنصكص في التذكؽ االدبي لدل طالبات الصؼ الخامس االدبي-ُ
 كص في التحصيؿ لدل طالبات الصؼ الخامس االدبي.اثر ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا عند تدريس االدب كالنص-ِ

 :فرضيتا البحث
 :كلتحقيؽ ىدفي البحث كضع الباحثاف الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف 
) بيف متكسطي تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي البلئي َٓ,َ( ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل -ُ

كالطالبات البلئي يدرسف االدب كالنصكص بالطريقة ، لتفكير الناقد كتنقيبيايدرسف االدب كالنصكص بأسمكب ميارة ا
 .االعتيادية في التذكؽ االدبي

تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي البلئي  ) بيف متكسطيَٓ,َ( ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة إحصائية عند مستكل - ِ
كالطالبات البلئي يدرسف االدب كالنصكص بالطريقة ، يدرسف االدب كالنصكص بأسمكب ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا

 االعتيادية في التحصيؿ.
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى:
عينة مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في مدرسة كاحدة مف المدارس االعدادية كالثانكية في مركز محافظة  -ُ

 بابؿ.
، ابف االثير، النثر:القاضي الفاضؿ( االدبيدراسة مكضكعات في كتاب االدب كالنصكص لمصؼ الخامس  -ِ

، المعتمد بف عباد، ابف زيدكف، ابف خفاجة، حمدكنة بنت زياد، الشعراء:ابف ىانيٍ ، االدب في المغرب العربي
 .َُُِ-ََُِابف شييد) لمعاـ الدراسي ، النثر، المكشحات:لساف الديف ابف الخطيب

 تحديد المصطمحات:
 التفكير الناقد: -ُ

 ؿ مف:عرفو ك
نكع مف السمكؾ العقمي يسمكو الطالب عندما يطمػب منو الحكـ عمى حقيقة اك مناقشة مكضكع اك  :) بانوُّٗٗطو ( -ُ

 ).ُُٓص :ُّٗٗ، طو(  .تقكيػػػػـ رأم
 .)ْٓص :ََِٓ، الخضراء( .) بانو: مجمكعة مف ميارات التفكير التي يمكف التدرب عمييا كتعمميآََِالخضراء ( -ِ
) "بانو قدرة الفرد عمى ابداء الرأم المؤيد اك المعارض في المكاقؼ المختمفة مع ابداء االسباب المقنعة ََِْ، ـالغنا( -ّ

 ).ّص، ْٗ( لكؿ رأم"
 :اما التعريف االجرائي لمتفكير الناقد

بكصفيا مشكبل  ىك القدرة عمى تحميؿ المكاقؼ التعميمية مف خبلؿ استنتاج االراء كاالطركحات المعطاة لممتعمـ كفحصيا 
 تعميميا كقدرتو عمى تقديـ الحمكؿ كاصدار االحكاـ ازاء تمؾ المشكبلت كالمكاقؼ في مادة االدب كالنصكص.
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 التنقيب: -ٕ
، ُج، ابف منظكر( كالتنقيب عمييا"، الكثير البحث عنيا، الرجؿ العالـ باألشياء، التنقيب لغة:"المنقب بالكسر كالتخفيؼ

 ).َٓٗص، ََِّ
 صطالحا:التنقيب ا

 كالكصكؿ الييا معتمدا عمى نفسو"، "الطريقة التي فييا يعتمد الطالب عمى نفسو في التنقيب عف المعمكمات في بطكف الكتب
 ).ُٕٗص، ُٖٖٗ، احمد(
 التذوق االدبي: -ٖ

 التذوق لغة:
ا نقكؿ ذكاقو كمذاقو طيب كيككناف طعما كم، فالذكؽ كالمذاؽ يككناف مصدريف، "الذكؽ مصدر ذاقو الشٍي يذكقو ذكقا كذكاقا

 ).َُْص، ُُج، د.ت، ابف منظكر( مف الذكؽ"
 التذكؽ اصطبلحا:

 عرفو كؿ مف:
ييتدل بيا في تقكيـ العمؿ االدبي كعرض عيكبو كمزاياه.، ):ىك تمؾ الحاسة الفنيةُّٕٗ( ابراىيـ -ُ ، ابراىيـ( التي ي

 ).ِّٕص، ُّٕٗ
كاسمكبو يعبر عنو عبر ، كاالحساس بجمالو، العميقة في النص االدبي بانو: "فيـ الطالب لممعاني، )ََُِ( التميمي -ِ

 ).ُْص، ََُِ، التميمي( كمشاركتو لبلحداث كاالعماؿ كالحاالت الكجدانية التي يصكرىا االديب"، سمككو
يحتاج الى ثقافة كانما ، كانو الياتي عرضا، بانو: "الحصيمة النيائية مف دراسة االدب كالببلغة كالنقد، )ََُِ( الزيدم -ّ 

يمكنو  عامة كمعايشة لركائع االدب كممارسة لمنصكص باالضافة الى الثقافة المغكية حتى يتحقؽ لممتعمـ ذكؽ ادبي رفيع
 مف االنترنت).( مف االستمتاع بجماؿ االدب كركعتو"

 التعريف االجرائي لمتذوق االدبي:
كاسمكبو كالحكـ عميو بعرض عيكبو ، فيميا كاالحساس بجمالوك ، قدرة الطالبة عمى ادراؾ الخصائص الفنية لمنص االدبي

 كمزاياه.
 االدب -ٗ

سمي أدبا ألنو يؤدب الناس الى المحامد كينياىـ عف ، ادب)معناه االدب الذم يتادب فيو االديب مف الناس( االدب لغة:"
 )َِٔص، ُٔٓٗ، ابف منظكر( أدب النفس كالدرس":كاألدب، كاصؿ األدب:الدعاء، المقابح

 االدب اصطبلحا:
 عرفو كؿ مف:

كيثير في نفس قارئو اك ، يعتمد في اظياره عمى التعبير كالمغة، بانو: فف رفيع مف الفنكف الجميمة، )ُٕٓٗ( سمؾ -ُ
 )ّْٓص، ُٕٓٗ، سمؾ( كبقدر ما في الكبلـ ذاتو مف جماؿ كركعة.، سامعو سركرا بقدر ما عندىـ مف حساسية فنية

تعبير عف تجربة شعكرية منبثقة عف التصكر االسبلمي لمككف كاالنساف كالحياة كىك بنكعيو  بانو:، )َََِ( مدككر -ِ
 ).ُّٕص، َََِ، مدككر( الشعر كالنثر مصدر متعة لمكبار كالصغار

 التعريف اإلجرائي لؤلدب:
 ـ.كيشمؿ المنظـك كالمنثكر مف الكبل، كتاب االدب كالنصكص المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الخامس االدبي
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 النصوص: -٘
 النصوص لغة:

، ابف منظكر( كنص كؿ شٍي منتياه.، النص:رفعؾ الشٍي.كنص الرجؿ نصا اذا سالو عف شٍي حتى يستقصي ما عنده
 )َُٗص، ََِّ، ٕمج

 النصوص اصطالحا:
 عرفو كؿ مف:

تقـك عمى فيـ المعنى كادراؾ ، بانيا: القطع الشعرية اك النثرية التي تختار لدراستيا دراسة ادبية تذكقية، )ُُٔٗ( سمؾ -ُ
 )ُٕٓص، ُُٔٗ، سمؾ( كيبعث في النفس المذة الفنية.، مما يحقؽ المتعة، ما في الكبلـ مف جماؿ كجكدة

تجعؿ ، ) بانيا:مبنى لغكم يقـك عمى عبلقات نحكية كببلغية تعطيو القدر عمى بعث طاقات دالليةَََِ( عصر -ِ
 )َِٕص، َََِ، عصر( رؽ بيف المعنى كالمغزل لذلؾ النصالقارٍم عف طريؽ تكاصمو مع النص اف يف

 التعريؼ االجرائي لمنصكص:
كالتي يمكف مف خبلؿ دراستيا ، القطع الشعرية كالنثرية في كتاب األدب كالنصكص المقرر تدريسو لمصؼ الخامس األدبي

           تنمية ميارات الطمبة المغكية كالتعبيرية كالتذكقية.
  :التحصيؿ لغة -ٔ

اصؿ كاحد كىك جمع الشيء كلذلؾ سميت حكصمة الطائر النو يجمع ، الحاء كالصاد كالبلـ :)ىػّٓٗت ( قاؿ ابف فارس
 .)ٖٔ، ُُٗٗإبف فارس( كيقاؿ حصمت الشيء تحصيبلن ، فييا

 التحصيؿ اصطبلحا:
الدرجات كطبقان لبلمتحانات االنجاز في مادة دراسية معينة اك مجمكعة مف المكاد الدراسية مقدران ب(( عرفو قكرة بأنو 

 .)صٓ، َُٕٗقكرة( ))المحمية
 اما التعريؼ االجرائي لمتحصيؿ:

ىك ما يحصؿ عميو الطبلب " عينة البحث " مف درجات في اختبار التحصيؿ النيائي المقدـ مف الباحثيف بعد تدريسيـ  
  .المكضكعات المقررة في المنيج المطمكب ضمف مدة التجربة

 
 الفصل الثاني

 راسات سابقةد
 اوال: دراسات عربية

 )ُُٕٗ، طعيمة( دراسة -ُ
  كضع مقياس لمتذكؽ االدبي عند طبلب المرحمة الثانكية)( 
 يساعد عمى تطكير المناىج كطرائؽ التدريس.، سعت الدراسة إلى كضع مقياس لمتذكؽ األدبي عند طبلب المرحمة الثانكية 

ثـ عدلت ، كعرضو عمى بعض المحكميف، ل طبلب المرحمة الثانكيةصمـ الباحث مقياسا لقياس التذكؽ األدبي لد
عمى ، كطبؽ الباحث المقياس عمى عينة كبيرة مف طبلب المرحمة الثانكية في مناطؽ متباينة، بعض فقرات المقياس

عالجيا ثـ استخرج النتائج ك ، كقد طبؽ الباحث التجربة لمدة اسبكعيف، الطبلب ذكم المستكيات االقتصادية المختمفة
 كتكصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا:، إحصائيا
 تمثؿ القارمء لمحركة النفسية في القصيدة. -ُ
 ادراؾ مدل ما في االفكار مف عمؽ كفيـ لممعاني. -ِ
 ادراؾ جماؿ التشبيو كالصكر البيانية االخرل. -ّ
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  )ُْ-ّٖص، ُٖٖٗ، احمد(  القدرة عمى فيـ مككنات الصكرة الشعرية مف صكت كلكف كحركة. -ْ
 )ََُِ، التميمي( دراسة -ِ

 قياس مستكل التذكؽ االدبي لدل طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة بغداد)( 
 سعت الدراسة الى تعرؼ مستكل التذكؽ االدبي لدل طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة بغداد.   
 طالبة مف كمية التربية )ٓٓ(ك ،)طالباْٖ( بكاقع، مكزعيف عمى ثبلث كميات، كطالبة طالبا )َِٓ( بمغ عدد عينة البحث  
الجامعة ( طالبة مف كمية التربية )ّٗ(ك طالبا )ْٖ(ك جامعة بغداد)( طالبة مف كمية التربية بنات )َٔ(ك، ابف رشد)(

 المستنصرية).
ميارة كفي ضكء الميارات اعد الباحث اختبارا  )َّ( بمغ عدد مياراتيا، اعد الباحث استبانة ميارات التذكؽ االدبي 

كقكة ، ثـ حمؿ الباحث فقرات االختبار احصائيا اليجاد معامبلت الصعكبة كالسيكلة، فقرة )َّ( مكضكعيا تككف مف
 كحسب ثبات االختبار بكساطة طريقة اعادة االختبار.، كفعالية البدائؿ غير الصحيحة، التمييز

كتحميؿ التبايف ، كحمؿ النتائج احصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط، مى طمبة الكميات الثبلثطبؽ الباحث اختباره ع 
 لعينتيف مستقمتيف.، )T-Test( كاالختبار التائي، االحادم

 -كتكصمت الدراسة الى النتائج االتية: 
 ضعؼ مستكل طمبة كميات التربية في محافظة بغداد في ميارة التذكؽ االدبي. -ُ
 ؽ ذات داللة احصائية بيف طمبة الكميات الثبلث في التذكؽ االدبي.ال تكجد فرك  -ِ
 ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية بيف طبلب الكميات الثبلث كطالباتيا في التذكؽ االدبي. -ّ

 )ٖٓ-ُُص، ََُِ، التميمي(               
 )ََِٕ، العابدم( دراسة -ِ

االدبية كالتذكؽ االدبي كالتفكير االبداعي في مادة االدب  اثر التدريس بطريقة التنقيب الحكارم في حفظ النصكص( 
 كالنصكص لدل طمبة الصؼ الخامس االدبي)

سعت الدراسة الى تعرؼ اثر التدريس بطريقة التنفيب الحكارم في حفظ النصكص االدبية كالتذكؽ االدبي كالتفكير  
، كاختار الباحث تصميما تجريبيا لمجمكعتي البحث، االبداعي في مادة االدب كالنصكص لدل طمبة الصؼ الخامس االدبي

كالثانية ضابطة تدرس مادة االدب كالنصكص ، االكلى تجريبية تدرس مادة االدب كالنصكص بطريقة التنقيب الحكارم
 بالطريقة االعتيادية.

عدد طبلب  بمغ، تـ اختيارىـ عشكائيا، طالبا كطالبة مف طمبة الصؼ الخامس االدبي )ُُٕ( شممت عينة البحث 
 كبمغ عدد طالبات المجمكعة التجريبية، طالبا )ِٗ( كعدد طبلب المجمكعة الضابطة، طالبا )ِٗ( المجمكعة التجريبية

 طالبة لممجمكعة الضابطة. )ِٗ(ك ،) طالبةَّ(
كافأ الباحث احصائيا بيف مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج  

كدرجات المغة ، كالتحصيؿ الدراسي لبلميات، كالتحصيؿ الدراسي لآلباء، العمر الزمني كىذه المتغيرات ىي:، تجربةال
كدرجات االختبار القبمي في حفظ النصكص االدبية كالتذكؽ االدبي ، كدرجات اختبار القدرة المغكية، العربية لمعاـ السابؽ
 كالتفكير االبداعي.

كاعد خططا تدريسية لمكضكعات االدب كالنصكص التي ستدرس في التجربة ، ا سمككياىدف )ّٕٗ( صاغ الباحث 
 في ضكء محتكل الكتاب كاالىداؼ السمككية المصكغة.

، االكؿ لقياس حفظ النصكص االدبية تككف مف اربعة اسئمة اتصؼ بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية اعد الباحث اختباريف: 
فقرة مف نكع االختيار مف متعدد اتصؼ بالصدؽ كالثبات كمعامؿ  )َِ( الدبي تككف مفكاالختبار الثاني لقياس التذكؽ ا
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فقد اعتمد الباحث فيو مقياسا جاىزا ، كاما قياس القدرة عمى التفكير االبداعي، الصعكبة كالتمييز كفعالية البدائؿ الخاطئة
 سيد خير ا).( كىك مقياس

كعالج ، كطبؽ االختبارات الثبلثة عمى طمبة مجمكعتي البحث، لدراسي بنفسودرىس الباحث مجمكعات البحث طكاؿ العاـ ا 
 البيانات احصائيا باستعماؿ تحميؿ التبايف الثنائي كتكصؿ الى النتائج االتية:

 تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة في اختبار حفظ النصكص االدبية. -ُ
 عمى طمبة المجمكعة الضابطة في اختبار التذكؽ االدبي.تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية  -ِ
ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة التجريبية كمتكسط درجات طمبة المجمكعة  -ّ

 ؾ)-ص:ط، ََِٕ، العابدم(  الضابطة في اختبار التفكير االبداعي.
 ية:موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحال :ثالثا
يتـ ىنا مكازنتيا بالدراسة الحالية مف خبلؿ تكضيح نقاط التشابو كاالختبلؼ عمى ، بعد اف تـ عرض الدراسات السابقة 

 النحك االتي:
 منيج البحث -ٔ
كالدراسة ، )ََِٕ، العابدم( اما دراسة، ) منيج البحث الكصفيََُِ، التميمي( ) كدراسةُُٕٗ، طعيمة( اتبعت دراسة 

 ت منيج البحث التجريبي.الحالية اتبع
 األىداف -ٕ
الى كضع مقياس لمتذكؽ االدبي عند طبلب  )ُُٕٗ، طعيمة( اذ ىدفت دراسة، تباينت الدراسات السابقة في اىدافيا  

الى تعرؼ مستكل التذكؽ االدبي لدل طمبة اقساـ المغة العربية في  )ََُِ، التميمي( كىدفت دراسة، المرحمة الثانكية
الى تعرؼ اثر التدريس بطريقة التنقيب الحكارم في  )ََِٕ، العابدم( كىدفت دراسة، ة في محافظة بغدادكميات التربي

اما الدراسة الحالية فيدفت الى تعرؼ ، حفظ النصكص االدبية في مادة االدب كالنصكص لدل طمبة الصؼ الخامس االدبي
يؿ لدل طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب اثر ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا في التذكؽ االدبي كالتحص

 كالنصكص.
 العينة -ٖ
 كدراسة، ) طالبا كطالبةَِٓ( بمغ عددىا )ََُِ، التميمي( ففي دراسة، تباينت الدراسات السابقة في عدد عينتيا 
كأما الدراسة الحالية فقد ، ) فمـ يذكر عدد أفراد العينةُُٕٗ، طعيمة( اما دراسة، طالبا كطالبة )ُُٕ( )ََِٕ، العابدم(

 ) طالبة.َٔ( بمغ عدد أفراد عينتيا
 كاستخدمت دراسة، )مقياسا لمتذكؽ االدبيََُِ، التميمي( ) كدراسةُُٕٗ، طعيمة( استخدمت دراسة  :أداة الدراسة -ْ
، فكير االبداعيكمقياس القدرة عمى الت، كمقياس التذكؽ االدبي، اختبارا لقياس حفظ النصكص االدبية )ََِٕ، العابدم(

 كمقياس التذكؽ االدبي.، اما الدراسة الحالية فقد استخدمت االختبار التحصيمي
 كدراسة، ) عمى الذككرُُٕٗ، طعيمة( اذ طبقت دراسة، تباينت الدراسات السابقة في متغير الجنس  :الجنس -٘
 عمى االناث.اما الدراسة الحالية فقد طبقت ، )ََِٕ، العابدم، دراسة(ك )ََُِ، التميمي(
 المادة الدراسية -ٙ
 كاتفقت الدراسة الحالية معيا.، تناكلت الدراسات السابقة مادة االدب كالنصكص 
ذكرت بعض الدراسات السابقة أنيا أجرت التكافؤ اإلحصائي في عدد مف المتغيرات بيف أفراد مجمكعاتيا   :التكافؤ -ٚ

اما الدراسة الحالية فقد أجرت الباحثة ، )ُُٕٗ، طعيمة( اما دراسة، )ََِٕ، العابدم( ) كدراسةََُِ، التميمي( كدراسة
كاختبار ، كدرجات مادة االدب كالنصكص لنصؼ السنة، العمر الزمني( التكافؤ بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات اآلتية:

 كالتحصيؿ الدراسي لمكالديف).، التذكؽ االدبي
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 )ََُِ، التميمي( ففي دراسة، ابقة في الكسائؿ اإلحصائية التي استخدمتياتنكعت الدراسات الس  :اإلحصائية الوسائل -ٛ
)استخدمت ََِٕ، العابدم( كدراسة، كمعامؿ االرتباط، استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف كتحميؿ التبايف االحادم

، االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف( اآلتية:اما الدراسة الحالية استخدمت الباحثة الكسائؿ اإلحصائية ، تحميؿ التبايف الثنائي
 كمربع كام).، كمعامؿ ارتباط بيرسكف

 الدراسة نتائج -ٜ
اما نتيجة الدراسة الحالية فستظير في الفصؿ الرابع "عرض النتائج ، اتفقت الدراسات السابقة في نتائجيا الى حد ما  

 كتفسيرىا".
 

 الفصل الثالث
جراءاتو  منيج البحث وا 

 لتصميم التجريبي:اوال: ا
يككف بمثابة  كيتطمب البحث التجريبي تصميما تجريبيا، يعد منيج الدراسات التجريبية مف افضؿ مناىج البحث العممي 

 ).َْص، َََِ، كالكبيسي، الداىرم( الييكؿ العاـ لمتجربة
كاذا احسف الباحث ، )ِٔٓص ،َُٗٗ، داكد( كالتصميـ التجريبي عبارة عف "مخطط كبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة" 

كتكصمو الى ، كضع التصميـ التجريبي كصياغتو فانو يضمف الييكؿ السميـ كاالستراتيجية المناسبة التي تضبط لو بحثو
، ُِٖٗ، الزكبعي( نتائج يمكف االعتماد عمييا في االجابة عف االسئمة التي كضعيا في مشكمة البحث كفركضو

 ).َُِص
 البحث الحالي. لتصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي النو اكثر مبلءمة الجراءاتكقد اختار الباحثاف ا 

 )ُ( جدكؿ
 التصميـ التجريبي

 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجمكعة
 التذكؽ األدبي، التحصيؿ ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا التجريبية
 التذكؽ األدبي، التحصيؿ الطريقة التقميدية الضابطة

 يا: مجتمع البحث وعينتوثان
 مجتمع البحث -أ
أم انو ، فمجتمع البحث ىك مفردات كحدات الظاىرة جميعيا، يعد تحديد مجتمع البحث مف المياـ الرئيسة في التجربة   

بحيث يمكف تمييز الكحدات االحصائية التي تدخؿ ضمف ىذا ، مجمكعة مف الكحدات االحصائية معرفة بصكرة كاضحة
 ).ٔٔص، َُٗٗ، دداك ( المجتمع

 يتككف المجتمع االصمي لمبحث الحالي مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في محافظة بابؿ. 
 عينة البحث -ب
 عينة المدارس -ُ 
 .ُعشكائيا لتطبيؽ التجربة )ثانكية التحرير لمبنات( اختار الباحثاف، بعد تحديد مجتمع البحث  

                                                           

راؽ صغيرة ككضعتيا في كيس، كسحب استخدـ الباحثاف طريقة السحب العشكائي البسيط، إذ كتبت الباحثة أسماء المدارس عمى أك  ُ
 كسحب الباحث الثاني كرقة كاحدة، فكانت الكرقة التي تحمؿ اسـ ثانكية التحرير لمبنات.
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 عينة الطالبات -ٕ 
 مجمكع عدد طالباتيا، ككجدت الصؼ الخامس االدبي فييا مككنا مف شعبتيف، تحرير لمبناتزارت الباحثة ثانكية ال 
 كشعبة، ) طالبةَّ( أ)لتمثؿ المجمكعة التجريبية بكاقع( كبطريقة السحب العشكائي اختيرت شعبة، )طالبةَٔ(
كىذا ، قات النيف يمتمكف خبرة سابقةعمما اف الباحثيف استبعدا الطالبات المخف، ) طالبةَّ( ب)المجمكعة الضابطة كبكاقع(

، ) طالبة مخفقة في المجمكعة الضابطةِ( منيف، ) طالباتّ( كبمغ مجمكع الطالبات المخفقات، قد يؤثر في دقة النتائج
 )يبيف ذلؾ.ِ( جدكؿ، كطالبة كاحدة مف المجمكعة التجريبية
 التجريبية كالضابطة)( أعداد طالبات مجمكعتي البحث )ِ( جدكؿ
 عدد الطالبات      جمكعةالم 

 قبؿ االستبعاد 
 عدد الطالبات

 المستبعدات 
 عدد الطالبات 
 بعد االستبعاد

 َّ ُ ُّ التجريبية
 َّ ِ ِّ الضابطة
 َٔ ّ ّٔ المجمكع

 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث
المتغيرات التي يعتقد  حرص الباحثاف قبؿ الشركع ببدء التجربة عمى تكافؤ طالبات مجمكعتي البحث احصائيا في بعض 

كيدرسف في ، عمى الرغـ مف اف طالبات عينة البحث مف منطقة سكنية كاحدة، الباحثاف انيا قد تؤثر في سبلمة التجربة
 -كىذه المتغيرات ىي:، مدرسة كاحدة

 ).ُ( ممحؽ، العمر الزمني لمطالبات محسكبا باالشير .ُ
 ).ِ( ممحؽ، )َُُِ-ََُِ( سيدرجات مادة االدب كالنصكص لنصؼ السنة لمعاـ الدرا .ِ
 التحصيؿ الدراسي لآلباء. .ّ
 التحصيؿ الدراسي لبلميات. .ْ
 ).ّ( ممحؽ، اختبار التذكؽ االدبي .ٓ

 -كفيما ياتي عرض احصائي لنتائج التكافؤ بيف مجمكعتي البحث:  
 العمر الزمني محسوبا باألشير: -ٔ
 كبمغ متكسط اعمار طالبات المجمكعة الضابطة، ) شيرإ,ُٓٗ( بمغ متكسط اعمار طالبات المجمكعة التجريبية  
اتضح اف ، ) لعينيتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ اإلحصائيةT-Test( كعند استعماؿ االختبار التائي، ) شيراُْٗ.ٕ(

)كىي اصغر مف القيمة َ.َٔٔ( اذ كانت القيمة التائية المحسكبة، )َ.َٓ( الفرؽ ليس بذم داللة احصائية عند مستكل
 )ّ( كجدكؿ، كىذا يدؿ عمى اف مجمكعتي البحث متكافئتاف احصائيا في العمر الزمني، )ٖٓ( كبدرجة حرية، )ِ( جدكليةال

 يبيف ذلؾ.
 )ّ( جدكؿ

 نتائج االختبار التائي لمعمر الزمني لطالبات مجمكعتي البحث محسكبا باالشير
 عدد أفراد المجمكعة

 العينة
 المتكسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعيارم

 مستكل الداللة القيمة التائية درجة الحرية التبايف
 الجدكلية المحسكبة َ.َٓ

 ليس بذم داللة ِ َ.َٔٔ ٖٓ ّٔ.ُٖ ٕ.ٖٖٗ ُٓٗ.ٕ َّ التجريبية
 ّٓ.َٕٕ ٕ.ِٖٓ ُْٗ.ٕ َّ الضابطة
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 التحصيل الدراسي لآلباء: -ٕ
 ) الجدكليةِكا( )كىي اصغر مف قيمةُ.ِٔ( ) المحسكبةِكا( اظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع كام اف قيمة  
)يبيف ْ( كجدكؿ، أم اف مجمكعتي البحث متكافئتاف احصائيا، )ْ( ) كبدرجة حريةَ.َٓ( ) عند مستكل داللةْ.ْٗ(

 ذلؾ.
 )ْ( جدكؿ

 )ِكا( التحصيؿ الدراسي آلباء طالبات مجمكعتي البحث كقيمة
 حجـ المجمكعة

 العينة
 يقرأ

 كيكتب
 إعدادية متكسطة ةابتدائي

 أك معيد
 بكالكريكس
 فما فكؽ

 درجة
 الحرية

 مستكل  ِقيمة كا
الداللة 

كبة َ.َٓ
حس

الم
 

كلية
جد
ال

 

 ليس بذم  ْ.ْٗ ُ.ِٔ ْ ٔ ٕ ٖ ٓ ْ َّ التجريبية
 ْ ٓ ٗ ٔ ٔ َّ الضابطة داللة

 التحصيل الدراسي لالميات: -ٖ
 ) الجدكليةِكا( ) كىي اصغر مف قيمةُ.ّٔ( ) المحسكبةِكا( ام اف قيمةاظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع ك  
)يبيف ٓ( كجدكؿ، أم اف مجمكعتي البحث متكافئتاف احصائيا، )ْ( ) كبدرجة حريةَ.َٓ( ) عند مستكل داللةْ.ْٗ(

 ذلؾ.
 )ٓ( جدكؿ

 ِالتحصيؿ الدراسي ألميات طالبات مجمكعتي البحث كقيمة كا
 حجـ المجمكعة

 العينة
 أيقر 

 كيكتب
 إعدادية متكسطة ابتدائية

 أك معيد
 بكالكريكس
 فما فكؽ

 درجة
 الحرية

 مستكل  ِقيمة كا
الداللة 

كبة َ.َٓ
حس

الم
 

كلية
جد
ال

 

 ليس بذم  ْ.ْٗ ُ.ّٔ ْ ٕ ٓ ٓ ٕ ٔ َّ التجريبية
 ٖ ٕ ٔ ْ ٓ َّ الضابطة داللة

 ):َُُِ-ََُِ( الدراسيدرجات مادة المغة العربية لمفصؿ لنصؼ السنة لمعاـ  -ْ
كعند ، )ُٕ.ٔ( كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة، )ُٕ.ّّٗ( بمغ متكسط درجات طالبات المجمكعة التجريبية   

اتضح اف الفرؽ ليس بذم داللة ، ) لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفركؽ االحصائيةT-Test( استعماؿ االختبار التائي
 كىي اصغر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )َ.َٗٗ( كانت القيمة التائية المحسكبة اذ، )َ.َٓ( احصائية عند مستكل

كىذا يدؿ عمى اف مجمكعتي البحث متكافئتاف احصائيا في درجات المغة العربية لمفصؿ الدراسي ، )ٖٓ( كبدرجة حرية، )ِ(
 )يبيف ذلؾ.ٔ( كجدكؿ، )َُُِ-ََُِ( االكؿ لمعاـ الدراسي

 )ٔ( جدكؿ
 )في المغة العربيةَُُِ-ََُِ( بار التائي لدرجات طالبات مجمكعتي البحث لنصؼ السنة لمعاـ الدراسياالخت

عدد  المجمكعة
 افراد
 العينة

 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة التبايف
 الحرية

 مستكل  القيمة التائية
 الداللة

)َٓ.َ( 
 الجدكلية المحسكبة

 ليس بذم  ِ َ.َٖٗ ٖٓ ُُٕ.ِْٗ ُّ.ُُِ ُٕ.ّّٗ َّ التجريبية
 ُُٕ.ُّٖ ُّ.َِٖ ُٕ.ٔ َّ الضابطة داللة
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 درجات االختبار القبمي في التذكؽ االدبي: -ٔ
ظير اف الفرؽ ليس ، كباستعماؿ االختبار التائي، اختبار التذكؽ االدبي، طبؽ الباحثاف عمى عينة البحث قبؿ بدء التجربة  

) َ.َُٗ( اذ كانت القيمة التائية المحسكبة، )َ.َٓ( المجمكعتيف التجريبية كالضابطة عند مستكل بذم داللة إحصائية بيف
، )ْ( كىذا يعني اف طالبات مجمكعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير ممحؽ، )ِ( كىي اقؿ مف القيمة الجدكلية البالغة

 يبيف ذلؾ. )ٕ( كجدكؿ
 )ٕ( جدكؿ

 عيارم كالتبايف كالقيمة التائية في اختبار التذكؽ االدبيالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ الم
 عدد افراد المجمكعة

 العينة
 المتكسط
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعيارم

 درجة التبايف
 الحرية

 مستكل  القيمة التائية
 الداللة

)َٓ.َ( 
المحسك 

 بة
 الجدكلية

ليس  ِ َ.َُٗ ٖٓ ٔ.ُّٗ ِ.ْٖٕ ِٓٔ َّ التجريبية
 بذم 
 داللة

 ْ.ْٖٔ ِ.َُِ ِّٔ َّ الضابطة

 رابعا: ضبط المتغيرات الدخيمة
كقد حرص الباحثاف عمى تحديدىا كالسيطرة عمييا مف اجؿ ، ىناؾ عكامؿ عدة تؤثر بطريقة اك باخرل في سبلمة التجربة  

ي سبلمة الصدؽ الداخمي غير تجريبية)ف( اذ اف البحكث التجريبية معرضة لعكامؿ داخمية، حجب تاثيرىا في المتغير التابع
 -كمف ىذه العكامؿ:، )ٓٗص، ُْٖٗ، ىماـ( كالخارجي لمتصميـ التجريبي

اك انقطاعيف في اثناء ، عينة البحث)المدرسة( كيقصد بو االثر الناتج عف ترؾ عدد مف الطالبات  االندثار التجريبي: .ُ
عدا بعض حاالت ، ترؾ المدرسةكلـ تتعرض طالبات البحث الحالي الى ، )ُٔص، ُُٖٗ، الزكبعي( التجربة

 بحيث لـ يكف ليا تاثير في سبلمة التجربة.، الغياب بنسبة ضئيمة جدا
مف خبلؿ اجراء ، حاكؿ الباحثاف التغمب عمى الفركؽ الفردية بيف طالبات مجمكعتي البحث اختيار افراد العينة: .ِ

، كاختبار الذكاء، تحصيؿ الدراسي لمكالديفكال، العمر الزمني( عمميات التكافؤ االحصائية في المتغيرات االتية:
 كدرجات مادة المغة العربية لنصؼ السنة).

 لـ تتعرض التجربة الى أم حادث طكاؿ مدة سيرىا.  الحكادث المصاحبة: .ّ
المقصكد بالنضج عمميات النمك الجسمي كالنفسي التي تحدث الفراد التجربة في اثناء اجرائيا مما يؤثر في  النضج: .ْ

لـ يكف ليذا العامؿ اثر ، كنظرا الف مدة التجربة كانت فصبل دراسيا كاحدا، )ٗٓص، ُُٖٗ، الزكبعي( ـاستجاباتي
 في التجربة.

عمى عدـ ، سرية البحث: حرص الباحثاف عمى سرية البحث باالتفاؽ مع ادارة المدرسة اثر االجراءات التجريبية: - أ
 ال يتغير نشاطيف اك تعامميف مع التجربة.كي ، عينة البحث) بطبيعة البحث كىدفو( اخبار الطالبات

المادة الدراسية: ككانت مكحدة بيف مجمكعتي البحث كىي مكضكعات كتاب مادة االدب كالنصكص لمصؼ  - ب
 ).َُُِ-ََُِ( الخامس االدبي المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي

 المدرس: درست الباحثة مجمكعتي البحث بنفسيا. - ت
في ضكء ، خطط الدراسية البلزمة لممكضكعات المقرر تدريسيا خبلؿ مدة التجربةالخطط الدراسية: اعد الباحثاف ال - ث

كقد عرض الباحثاف الخطط التدريسية عمى مجمكعة مف ، محتكيات كتاب االدب كالنصكص كاالىداؼ السمككية
ستطبلع ارائيـ ال، المحكميف كالمتخصصيف في العمـك التربكية كالنفسية كطرائؽ التدريس كمدرسي مادة المغة العربية
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، كفي ضكء مبلحظاتيـ اجريت التعديبلت البلزمة، كمبلحظاتيـ كممقترحاتيـ لتحسيف صياغة الخطط كجعميا سميمة
 كاصبحت الخطط التدريسية جاىزة لمتطبيؽ.

كالسبكرة كالطباشير كاالستعانة ، الكسائؿ التعميمية: كانت متماثمة بيف مجمكعتي البحث مف حيث الكتاب المدرسي - ج
 كتبة المدرسة.بم

/ ٓ/ ُٗكانتيت يـك الخميس، َُُِ/ ِ/ ُٓالمدة الزمنية: كانت متساكية لمجمكعتي البحث اذ بدأت يـك الثبلثاء - ح
َُُِ 

 )يبيف ذلؾ.ٖ( كجدكؿ، تكزيع الحصص: اتبع الباحثاف جدكؿ تكزيع دركس مادة المغة العربية المتبع في المدرسة - خ
 )ٖ( جدكؿ

 ص لمصؼ الخامس االدبيتكزيع دركس مادة األدب كالنصك 
 الدرس الثاني ٖكَٓ التجريبية الثبلثاء

 الدرس الرابع َُكْٓ الضابطة
 الدرس األكؿ ٖكََ الضابطة الخميس

 الدرس الثالث ٗكَْ التجريبية
 خامسا: تحديد المادة العممية 
دب كالنصكص لمصؼ الخامس االدبي حدد الباحثاف المادة التي ستدرس في اثناء التجربة في ضكء مفردات كتاب مادة اال 

 )يبيف ذلؾ.ٗ( كجدكؿ، )َُُِ-ََُِ( لنصؼ السنة لمعاـ الدراسي
 
 
 )ٗ( جدكؿ

 مفردات المادة العممية التي ستدرس في اثناء التجربة
 رقـ الصفحات المادة
 النثر:

 القاضي الفاضؿ
 

ُُٗ-ُِٔ 
 ُّٓ-ُِٕ ابف االثير

 ُِْ-ُّٔ )مقدمة تاريخية( االدب في المغرب العربي
 ُْٔ-ُّْ ابف ىانىٍ  الشػػعراء:

 ُْٖ-ُْٕ حمدكنة بنت زياد
 ُْٓ-ُْٗ ابف خفاجة
 ُٗٓ-ُٓٓ ابف زيدكف

 ُّٔ-َُٔ المعتمد بف عباد
 ُِٕ-ُْٔ لساف الديف ابف الخطيب المكشػػحات:

 ُٕٔ-ُّٕ النثر
 ُُٖ-ُٕٕ ابف شييد
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 -سادسا: صياغة األىداف السموكية:
أم ، لكصؼ الطريقة التي سيتعرؼ بيا الطمبة نياية الكحدة الدراسية، ةىي عبارات اك جمؿ مكتكبة بدقةاالىداؼ السمككي  

 ).ِّص، ُْٖٗ، تكؽ كعدس( انيا تصؼ ما يتكقع منيـ انجازه
لذا قاـ الباحثاف بصياغة االىداؼ السمككية في ضكء االىداؼ العامة كمحتكل المادة الدراسية المقررة لطالبات الصؼ   
كقد بمغ ، كالتقكيـ)، كالتركيب، كالتحميؿ، كالتطبيؽ، كالفيـ، المعرفة( معتمديف في ذلؾ عمى تصنيؼ بمـك، لخامس االدبيا

كلبياف صبلحية االىداؼ كتحديدىا اك ، ) ىدفا سمككيا غطت المادة الدراسيةُْٓ( عدد االىداؼ السمككية بصيغتيا األكلية
مجمكعة مف المحكميف كالمتخصصيف في مجاؿ تدريس المغة العربية كطرائؽ  فقد عرضت عمى، عدـ صبلحيتيا كتعديميا

 كفي ضكء مبلحظاتيـ اعتمد الباحثاف االىداؼ التي نالت نسبة اتفاؽ، كمدرسي المادة، كالعمـك التربكية كالنفسية، تدريسيا
 ) ىدفا سمككيا.َُٓ( كبمغ عددىا، %)َٖ(

 سابعا:اعداد الخطط التدريسية
ط التدريسية تصكرات سابقة لممكاقؼ كاإلجراءات التدريسية التي يضطمع بيا المدرس كطمبتو لتحقيؽ يقصد بالخط  

، اآلميف كاخركف( كتضـ ىذه العممية تحديد األىداؼ كاختيار الطرائؽ التي تساعد عمى تحقيقيا، أىداؼ تعميمية معينة
الخطط التدريسية  افأعٌد الباحث لذا، التدريس الناجح اف إعداد الخطط التدريسية ييعد كاحدان مف متطمبات )ُّّص، ُٕٗٗ

المقرر تدريسيا في أثناء مدة التجربة في ضكء محتكيات  االدب كالنصكص لمصؼ الخامس االدبيلمكضكعات كتاب 
 .كالطريقة التقميدية، اسمكب ميارة التفكير الناقد كتنقيبياالكتاب المدرسي كاألىداؼ السمككية لممادة عمى كفؽ 

 ادوات البحث  منا:ثا
 كالثاني اختبار لقياس ميارة التذكؽ االدبي.، االكلى االختبار التحصيمي، طبيعة البحث الحالي تتطمب تكافر أداتيف لو 

 -االختبار التحصيمي: - أ
 االختبار التحصيمي ىك االداة التي تستعمؿ لمكشؼ عف مدل فيـ الطبلب كتحصيميـ في مادة دراسية محددة  

، ابراىيـ( تعد االختبارات التحصيمية مف الكسائؿ الميمة في قياس تحصيؿ الطالب كتقكيمو، )ّٓص، ُٗٗٗ، التميمي(
مف خبلؿ معرفة قابميات الطمبة عمى التحميؿ ، اذ انيا تقيس قدرة الطمبة عمى تذكر الحقائؽ كاسترجاعيا، )ُٓص، ُٖٗٗ

 ).ِّٖص، َُٗٗ، سعد( كالربط كاالستنباط
الحالي اعداد اختبار تحصيمي في مادة االدب كالنصكص لمصؼ الخامس االدبي في المكضكعات كمف متطمبات البحث  

، كلعدـ تكافر اختبار تحصيمي جاىز يتصؼ بالصدؽ كالثبات كيغطي مكضكعات التجربة، التي ستدرس خبلؿ مدة التجربة
الباحثاف عمى إعداد األىداؼ السمككية في  كقد اعتمد، لذا اعد الباحثاف اختبارا تحصيميا في ضكء محتكل الكتاب كاالىداؼ

 .كؿ مستكل بحسب أىداؼ كؿ مكضكع إلى العدد الكمي لؤلىداؼ
 كحدد الباحثاف عدد الفقرات في كؿ مستكل مف المستكيات الستة لؤلىداؼ السمككية مف مجمكع فقرات االختبار بػ

كاألىمية النسبية لمستكيات األىداؼ ، لمكضكعاتكاألىمية النسبية لمحتكل ا، ) فقرة في ضكء عدد الفقرات الكميَّ(
 .) يكضح ذلؾَُ( السمككية في الخريطة االختبارية كالجدكؿ

كعدد ، كاألىمية النسبية لمستكيات األىداؼ السمككية، األىمية النسبية لمحتكل المكضكعات افكقد حسب الباحث
 االتي: الفقرات في الخريطة االختبارية عمى النحك

 عدد صفحات المكضكع الكاحد                           
 ََُ× ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة محتكل المكضكعات= ػػػػػػػػػ

   مجمكع صفحات المكضكعات                          
         

 



 م0103/كانون ثاني        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

149 

 مجمكع االىداؼ السمككية لممستكل الكاحد                              
 ََُ×  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة اىمية مستكيات االىداؼ السمككية = ػػػػػ

 مجمكع االىداؼ السمككية الكمي                                                
 ة لممكضكع االىمية النسبي                           

 ََُ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد اسئمة المكضكع = ػػػػػػػػػػػػ
  ر الكميعدد فقرات االختبا                          
 عدد اسئمة المكضكع                            

  ََُ ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد اسئمة المستكل = ػػػػػػػػ
 االىمية النسبية لممستكل                     
 )ٕٗص، ََِْ، كماىر، الصمادم(، )ٖٔ-ْٖص، ُٖٓٗ، عكدة( 
 

 )َُ( جدكؿ
 الخريطة االختبارية

 عدد المادة
 الصفحات

األىمية 
 النسبية

 العدد الفقرات
 معرفة الكمي

ِٗ% 
 فيـ 
ُّ% 

 تطبيؽ
ُّ% 

 تحميؿ
ٖ% 

 تركيب
ٗ% 

 تقكيـ
َُ% 

 ْ ُ - - ُ ُ ُ %ُّ ٖ لفاضؿالقاضي ا النثر:
 ْ ُ - - ُ ُ ُ %ُْ ٗ ابف االثير

مقدمة ( االدب في المغرب العربي
 تاريخية)

ٕ ُُ% ُ ُ ُ - - ُ ْ 

 ِ - - - - ُ ُ %ٔ ْ الشػػعراء:ابف ىانىٍ 
 ُ - - - - - ُ %ْ ِ حمدكنة بنت زياد

 ّ - - - ُ ُ ُ %َُ ٔ ابف خفاجة
 ِ - - - - ُ ُ %ٖ ٓ ابف زيدكف

 ِ - - - - ُ ُ %ٔ ْ المعتمد بف عباد
 ْ ُ - - ُ ُ ُ %ُْ ٗ المكشػػحات:لساف الديف ابف الخطيب

 ِ - - - - ُ ُ %ٔ ْ النثر
 ِ - - - - ُ ُ %ٖ ٓ ابف شييد
 َّ ْ - - ٓ َُ ُُ %ََُ ّٔ المجمكع

 -صدق االختبار:
، )ّٓص، َََِ، الداىرم كالكبيسي( كضع مف أجميايعد االختبار صادقان عندما يتميز بقياس السمة أك الظاىرة التي   

) فقرة عمى عدد مف َّ( اذ عيرضت فقرات االختبار البالغة، استخدـ الباحثاف الصدؽ الظاىرم في ايجاد صدؽ اداة البحث
لعربية في زيادة عمى عدد مف مدرسي المغة ا، ككذلؾ اختصاص العمـك التربكية كالنفسية، المحكميف في المغة العربية كآدابيا

 كبمغ عدد فقرات االختبار بشكمو النيائي، % مف المحكميفَٖكتـ اعتماد الفقرات التي نالت نسبة اتفاؽ ، المدارس الثانكية
 ) فقرة.َّ(
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 -طريقة تصحيح االختبار:
صفران أعد الباحثاف اجابة أنمكذجية الجراء التصحيح في ضكئيا. اذ خصص الباحثاف درجة كاحدة لؤلجابة الصحيحة ك  

لذا كانت ، اما الفقرات التي لـ تؤشر أك كضعت اكثر مف اجابة عمى بدائميا عكممت معاممة االجابة الغمط، لؤلجابة الغمط
 الدرجة العميا ثبلثيف كالدرجة الدنيا صفران.

 التجربة االستطالعية
بة عنيا طىبَّؽى الباحثاف االختبار عمى كالزمف الذم ييستغرؽ في اإلجا، كتعميماتو، بغية التثبت مف كضكح فقرات االختبار 

بعد أٍف تثبت ، ) طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في اعدادية الخنساء لمبناتِّ( تألفت مف، عينة استطبلعية
كفي ، إذ طمبت الباحثة منيفَّ تأشير حاالت الغمكض في التعميمات، الباحثاف مف إكماليف مكضكعات االدب كالنصكص

، كبعد تطبيؽ االختبار اتضح أفَّ التعميمات كاضحة، كتعديميا، كاالستفسار عنيا بيدؼ تحديدىا، أثناء اإلجابة الفقرات في
كاتضح أفَّ الكقت الذم استغرؽ في اإلجابة عف فقراتو جميعيا كاف ، أما فقرات االختبار فقد اتسمت ىي األخرل بالكضكح

 .) دقيقةَٓ-ْٓ( بيف
  صدق االختبـار

) فاالختبار َّّص، ـُْٖٗ، كعبد الرحمف، تكؽ( االختبار احدل الكسائؿ الميمة في الحكـ عمى صبلحيتوييعد صدؽ  
كمف أجؿ التحقؽ مف صدؽ ، )ُِّص، َُٗٗ، االماـ( الصادؽ ىك االختبار الذم يقيس ما كضع أصبلن لقياسو

 -:كجعمو محققان لؤلىداؼ التي كضع مف أجميا لذا اعتمد الباحثاف عمى، االختبار
  صدق المحتوى 
لى مدل تمثيؿ فقرات َٖٗص، ـَََِ، كآخراف، قطامي( يشير صدؽ المحتكل إلى الصفات الداخمية لبلختبار  ) كا 

كييعد بناء الخارطة االختبارية ، )ُّّص، ـُْٖٗ، كعبد الرحمف، تكؽ( .االختبار لمحتكل المقرر الدراسي الذم تـ تدريسو
ذلؾ يككف الباحثاف قد حققا ىذا الصدؽ مف خبلؿ بنائيما الخارطة االختبارية كب، مؤشران مف مؤشرات صدؽ المحتكل

، أبك لبدة( كقياـ الخبراء بفحص الفقرات منطقيان كالتثبت مف مدل قياسيا المحتكل الذم أيعدَّت لقياسو، المكضحة سمفان 
 .)ِّٗص، ـُٕٗٗ

كفي ، كالتقكيـ، ف كالمتخصصيف في مجاؿ القياسإذ يتـ صدؽ المحتكل مف خبلؿ اختيار عدد مف المحكميف التربكيي  
أك الصفات المراد قياسيا مف ، كييقدـ ليـ االختبار ثـ ييقرر ىؤالء الخبراء مدل تحقيؽ الفقرات لمصفة، المادة الدراسية نفسيا

 ).ُِٕ-ُِٔص، ـُٗٗٗ، أبك جبللة( خبلؿ مقترحاتيـ كآرائيـ التي يبدكنيا
  ثبات االختبار

أبك (، بالثبات عندما ييعطي النتائج نفسيا تقريبان في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى المجمكعة نفسيا مف الطمبة يتصؼ االختبار 
 ).ّٓٔص، ـُٖٓٗ، الغريب( كأكقات مختمفة، كفي أماكف، كتحت الظركؼ نفسيا )َِْص، ـََِّ، جادك

 :كقد حىسب الباحثاف ثبات االختبار باستعماؿ
 طريقة التجزئة النصفية

ثبات االختبار باستعماؿ طريقة التجزئة النصفية ؛ ألنيا تمكف الباحثيف مف تطبيؽ االختبار بنصفيو في تـ حساب 
إذ ، زيادة عمى أنيا تمتاز بالسيكلة مف حيث حساب معامؿ االرتباط، كتككف ظركؼ إجراء التجربة مكحدة تمامان ، كقت كاحد

كييقدـ إلى الممتحنيف عمى أنَّو اختبار ، دكف معرفة الممتحفتتـ ىذه الطريقة مف خبلؿ قسمة االختبار عمى نصفيف مف 
كدرجة عف النصؼ ، درجة عف النصؼ األكؿ الذم يتضمف الفقرات الفردية، ثـ يضع المصحح درجتيف لكؿ ممتحف، كاحد

يككف ك ، ثـ يحسب معامؿ االرتباط بيف درجات الممتحنيف عمى نصفي االختبار، الثاني الذم يتضمف الفقرات الزكجية
 ).َُُ-َُٗص، ـُٗٗٗ، أبك جبللة(، %)َٕ( معامؿ الثبات لبلختبار مقبكالن إذا تجاكز
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لحساب ثبات ، ) طالبة مف طالبات عينة التجربة االستطبلعية في اعدادية الخنساءِّ( كقد اختار الباحثاف عشكائيان  
كالنصؼ الثاني ضَـّ الفقرات ، الفردية النصؼ األكؿ ضَـّ الفقرات :إذ جزئت فقرات االختبار عمى نصفيف، االختبار
) ثـ صححي بمعادلة ْٕ.َ( فبمغ، كحسب معامؿ االرتباط بيف جيزأم االختبار باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسكف، الزكجية

 سبيرماف براكف 
 .)ٖٓ.َ( فبمغ معامؿ ثبات االختبار

 اختبار التذوق االدبي -ٕ
لقياس التذكؽ االدبي تنسجـ كأىداؼ البحث الحالي. كىي اختبار التذكؽ  تمكف الباحثاف مف الحصكؿ عمى اداة جاىزة   

لكؿ فقرة اربعة ، يتككف االختبار مف عشريف فقرة )ّ( الممحؽ، ـ)ََِٕاحمد جبار راضي العابدم سنة ( االدبي الذم اعده
 ).ِٕ-ّٔص ، ََِٕ، العابدم( كانت جميعيا مف نكع االختيار مف متعدد، بدائؿ

 ق التجربةتاسعا: تطبي
 اتبع الباحثان في أثناء تطبيق التجربة ما يأتي:

 َُُِ/ ِ/ ُٓباشرت الباحثة بتطبيؽ التجربة عمى طالبات مجمكعتي البحث بدءان مف يـك الثبلثاء المكافؽ   
كاستمرت الباحثة بتدريس ىاتيف ، بتدريس حصتيف اسبكعيان لكؿ مجمكعة َُُِ/ ٓ/ ُٗكانتيت يـك الخميس المكافؽ

إذ دٌرست الباحثة نفسيا مجمكعتي البحث عمى كفؽ الخطط التدريسية التي ، َُُِمجمكعتيف حتى نياية العاـ الدراسي ال
 أعدىا الباحثاف. 

/ ٓ/ ُٕطٌبقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى طالبات مجمكعتي البحث في كقتو كاحدو يـك الثبلثاء المكافؽ 
قبؿ أياـ مف إجرائو ؛ كذلؾ لكي تحقؽ التكافؤ بيف طالبات عينة البحث في  بعد أف أخبرتيف بمكعد االختبار، َُُِ

 .كالتييؤ لبلمتحاف، االستعداد
كساعدت عدد مف مدرّْسات المدرسة الباحثة في اإلشراؼ عمى تطبيؽ االختبار مف أجؿ المحافظة عمى سير 

 .كسبلمة التجربة، االختبار
 عاشرا: الكسائؿ اإلحصائية 
 الكسائؿ االحصائية االتية: افحثأستخدـ البا  
 ):ِكا( مربع كام - -ُ
 استعمؿ في تكافؤ مجمكعتي البحث في التحصيؿ الدراسي لؤلب كاألـ  
 ِؽ) –ؿ (                  
 =  ِكا

  ؽ                     
 اذ تمثؿ: 

 لمبلحظ    ؿ) التكرار ا( 
 )ِِٓص ،ُٖٓٗ، الصكفي(              ؽ) التكرار المتكقع( 
 معامؿ ارتباط بيرسكف: -ِ
 استعمؿ في حساب معامؿ االختبار التحصيمي  
 مجػ ص)( مجػ س)( –ف مجػ س ص                 
 ر = 

 [ِمجػ ص)( – ِ[]ف مجػ صِمجػ س)( – ِ]ف مجػ س               
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 اذ تمثؿ
 ر = معامؿ ارتباط بيرسكف. 

 ف = عدد افراد العينة. 
 )ُّٖص، ُٕٕٗ، البياتي كاثناسيكس(         غيريف ص) = قيـ المت، س(

 ) لعينتيف مستقمتيف:T-Test( االختبار التائي -ّ
، درجات مادة المغة العربية لنصؼ السنة( استعممت ىذه الكسيمة لحساب التكافؤ بيف مجمكعتي البحث في المتغيرات 

 كاختبار فرضية البحث).، كالعمر الزمني
 ِ-س - ُ-س                         
 ػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ )ِ- ِ+ فُف( ت

                         
ُ) عُ- ُف(                        

 ُ  ُ ِ ِع )ُ – ِف( + ِ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ + ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.                       

 ِف   ُف   ِ- ِف + ُف                      
 -:اذ اف
 الكسط الحسابي لمعينة االكلى. :ُ -س
 الكسط الحسابي لمعينة الثانية. :ِ -س
 عدد افراد العينة االكلى. :ُف
 عدد افراد العينة الثانية. :ِف
 التبايف لمعينة االكلى.:ِ ُع
 )َِٔص، ُٕٕٗ، البياتي كاثناسيكس(            التبايف لمعينة الثانية. :ِ ِع
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرىا

االدبي كالتحصيؿ لدل ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ اثر ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا في التذكؽ : اوال: عرض النتائج
لذا عرض الباحثاف النتائج التي تكصبل الييا في ضكء ، طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب كالنصكص

 كعمى النحك االتي:، الفرضية التي كضعت
جريبية ليس ىناؾ فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات طالبات المجمكعة الت( كتنص عمى انو: اوال: الفرضية االولى

كمتكسط درجات طالبات المجمكعة الضابطة ، البلئي يدرسف مادة االدب كالنصكص بطريقة ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا
 البلئي يدرسف مادة االدب كالنصكص بالطريقة التقميدية في التذكؽ االدبي).

كاظيرت النتائج اف متكسط درجات ، )t-test( استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، كلمتحقؽ مف ىذه الفرضية 
) ُْ.ْ( ). اما المجمكعة الضابطة فكاف متكسطياْ.ِٖٗ( ككاف التبايف، )ُٔ.ّّ( المجمكعة التجريبية بمغ طالبات
عند مستكل  )ِ( البالغة ) كىي أكبر مف القيمة التائية الجدكليةْ.ُٖٔ( كبمغت القيمة التائية المحسكبة، )ِ.َُٕ( كتباينيا
 ) يكضح ذلؾ.ُُ( كالجدكؿ، )ٓ( ممحؽ ).ٖٓ( ) كدرجة حريةَ.َٓ( داللة
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 )ُُ( جدكؿ
كالقيمة التائية المحسكبة لممجمكعتيف في التذكؽ االدبي، كالتبايف، المتكسط الحسابي  

عدد افراد  المجمكعة
 المجمكعة

الكسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التائية التبايف
 الحرية

 مستكل الداللة
 الجدكلية بةالمحسك  َٓ.َ

 التجريبية
 الضابطة

َّ 
َّ 

ّّ.ُٔ 
ْ.ُْ 

ِٖٗ.ْ 
َُٕ.ِ 

 داؿ ٖٓ ِ ْ.ُٖٔ
 احصائيا

 
بدرجة  )ِ( اكبر مف القيمة التائية الجدكلية البالغة )ْ.ُٖٔ( ) اف القيمة التائية المحسكبة كالبالغةُُ( يتبيف مف الجدكؿ  

لؾ فرقان ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات طالبات مما يدؿ عمى اف ىنا )َٓ.َ( ) كعند مستكل داللةٖٓ( حرية
مجمكعتي البحث كلصالح المجمكعة التجريبية ككفقان لذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بكجكد 

بطريقة  االدب كالنصكصفرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسطي درجات طالبات المجمكعة التجريبية البلئي يدرسف مادة 
كدرجات طالبات المجمكعة الضابطة البلئي يدرسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في ، ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا

 .التذكؽ االدبي
 ).ََِٕ، العابدم( كدراسة، )ُُٕٗ، طعيمة( كتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 الفرضية الثانية -ثانيا
) بيف متكسط درجات تحصيؿ طالبات َٓ.َ( رؽ ذك داللة إحصائية عند مستكلليس ىناؾ ف( كتنص عمى انو   

كبيف متكسط طالبات ، االدب كالنصكص بطريقة ميارة التفكير الناقد كتنقيبياالمجمكعة التجريبية البلئي يدرسف مادة 
 )بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ االدب كالنصكصالمجمكعة الضابطة البلئي يدرسف مادة 

كلمعرفة الفرؽ اإلحصائي بيف متكسط تحصيؿ ، لمتحقؽ مف ىذه الفرضية (T. test( االختبار التائي افستخدـ الباحثا 
 يكضح ذلؾ. )ُِ( طالبات المجمكعتيف في االختبار التحصيمي كالجدكؿ

 )ُِ( جدكؿ
 نتائج االختبار التائي بيف درجات طالبات مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي

عدد افراد  ةالمجمكع
 المجمكعة

الكسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التائية التبايف
 الحرية

مستكل 
 الداللة
َ.َٓ 

 الجدكلية المحسكبة

 داؿ ٖٓ ِ ّ.ُٕ َِْ.ُٕ ْٕ.ّّْ َّ التجريبية
 ُٗٗ.ُٓٓ ِٔ.ٖٔٔ َّ الضابطة إحصائيا

 
) بيف متكسط درجات ٖٓ( ) كبدرجة حريةَٓ.َ( كجكد فرؽ ذم داللة إحصائية عند مستكل )ُِ( كيتضح مف جدكؿ 

 إذ كانت القيمة التائية المحسكبة، طالبات مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدم لمصمحة المجمكعة التجريبية
 .الثانية) كتؤدم ىذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية ِ( ) كىي أكبر مف القيمة التائية الجدكليةّ.ُٕ(
 .)ََِٕ، العابدم( كدراسة، )ََُِ، التميمي( كدراسة، )ُُٕٗ، طعيمة( نتيجة مع دراسةكتتفؽ ىذه ال 
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 ثانيا تفسير النتائج:
اظيرت نتائج البحث الحالي تفكؽ الطالبات البلئي درسف بطريقة ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا عمى الطالبات البلئي درسف  

 عدة منيا:كيرجع ذلؾ الى اسباب ، بالطريقة التقميدية
اف مكضكعات االدب كالنصكص التي درست في اثناء التجربة تصمح لمتدريس عمى كفؽ طريقة ميارة التفكير  -ُ

 الناقد.
فضبل ، شجعت ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا طالبات مجمكعتي البحث عمى التركيز كاالصغاء كالدقة في االجابة -ِ

 كتنمية التذكؽ لمنصكص االدبية.، ادائيف بشكؿ كاضحعف تفاعميف مع الدرس بشكؿ ايجابي مما اثر عمى 
 شجعت الطالبات عمى تقبؿ المادة االدبية كالببلغية كتقبؿ النصكص االدبية.، اف ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا -ّ
 تعد المرحمة االعدادية مف المراحؿ التي تساعد عمى ظيكر قدرة الطالبات عمى التذكؽ االدبي. -ْ
لناقد تشد انتباه الطالبات مف خبلؿ األسئمة التي تستيدؼ العمميات العقمية مف افتراض كاستنتاج إف ميارة التفكير ا -ٓ

  .كتركيب إذ تؤدم بالنياية إلى تدبر المعاني كاستيعابيا كمف ثـ التأثرليا بما فييا مف صكر أدبية كببلغية، كتحميؿ
األدبي بكصفو الصؼ الذم يدرسف فيو مادة الصؼ الخامس  مبلءمة ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا لطالبات -ٔ

كمف جانب آخر أفَّ الطالبات في ىذه المرحمة يتمتعف بنضج عقمي كيرغبف في قراءة أنكاع ، الببلغة مف جانب
كيمكف القكؿ أنيا مرحمة ، مف األدب غير التي كف يألفنيا مثؿ حب قراءة الشعر كحب االستماع لممكسيقى

 ).ِِْص، ُٖٖٗ، احمد( التدريب عمى الذكؽ االدبي
إف ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا تستدعي مف الطالبات القراءة كقكة التركيز كالحرص عمى المتابعة كالتحضير  -ٕ

مما يؤدم إلى زيادة ثقافتيف األدبية كيكسبيف القدرة عمى تمييز األجكد كالقدرة عمى ، كقراءة المصادر األخر
كالتمتع بالدرس مف ، جدت شعكرا بالرضا لدل الطالبات كالتنافس فيما بينيفالتذكؽ كالنقد الف عممية التنقيب أك 

  .غير شعكر بالممؿ كالضيؽ
، ََِٖ، ابكشعيرة( تتعمـ الطالبة مف خبلؿ ميارات التفكير الناقد ميارات التفكير المنطقي حيث الحجة كاالقناع. -ٖ

 ).َّّ-ِّٗص
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أوال: االستنتاجات: 
 في ضكء النتائج التي تكصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج األتي:   

في تنمية ميارة التذكؽ االدبي لدل  تفيد االدب كالنصكصإف ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا في تدريس مادة  -ُ
 . الخامس االدبيالصؼ  الباتط

الخامس الصؼ  الباتط تحصيؿفي  تفيد االدب كالنصكصمادة إف ميارة التفكير الناقد كتنقيبيا في تدريس  -ِ
 . االدبي

إذا كانت طرائؽ التدريس المتبعة تفسح المجاؿ ليف إلبداء ، إف طالبات اإلعدادية يكف أكثر تفاعبل مع المادة -ّ
ف غيرىا كبعبارة أخرل إف الطرائؽ التدريسية التي محكرىا المتعمـ قد تعطي نتائج أفضؿ م، آرائيف بحرية كاممة

 .التي محكرىا المعمـ أك المادة كىذا ما أكدتو الفمسفة التربكية الحديثة
، يتطمب مف مدرس المادة جيدا مضاعفا ميارة التفكير الناقد كتنقيبياإف تدريس مادة األدب كالنصكص بطريقة  -ْ

 .النحك كالببلغة كمكىبة التذكؽمعرفة كالماـ تاـ بألنو يتطمب 
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أم اف تقبؿ المعرفة بعد اخضاعيا لمعايير ، الطالبات عمى عمى انتقاء المفاىيـ كالخبراتاف ىذه الطريقة تساعد  -ٓ
 التفكير الناقد.

 ثانيًا: التوصيات:
يكصي  كلغرض اإلفادة مما حصؿ عميو الباحثاف مف نتائج في مجاؿ تدريس االدب كالنصكص، في ضكء نتائج البحث  

 -بما يأتي: افالباحث
  .بميارات التفكير الناقدعربية كمدرساتيا إلى ضركرة العناية تكجيو مدرسي المغة ال .ُ
 العناية بميارة التذكؽ االدبي كتنميتيا لدل الطمبة ألنيا تعد مف أىـ اىداؼ تدريس االدب في المرحمة الثانكية.  .ِ

 ثالثًا: المقترحات:
 إجراء الدراسات اآلتية:اف استكماالن لمبحث الحالي يقترح الباحث 
 . في مادة االدب كالنصكص في تنمية القدرة المغكية لدل طمبة المرحمة االعداديةالتفكير الناقد كتنقيبيا ميارة أثر  .ُ
 إجراء دراسة ترمي إلى بناء مقياس لمتذكؽ االدبي في المرحمة الثانكية. .ِ
 في حفظ النصكص كاالحتفاظ بيا لدل طمبة الصؼ الخامس االدبي. ميارة التفكير الناقد كتنقيبيااثر  .ّ
 

 المصادر
 القراف الكريـ

جامعة -كمية التربية، مطبعة جامعة بغداد، عمـ نفس الطفكلة كالمراىقةكاميمة عمي خاف.، جماؿ حسيف، االلكسي )ُ
 ـ.ُّٖٗ، بغداد

 ـ.َُٗٗ، العراؽ-بغداد، مطبعة جامعة بغداد، مصطفى محمكد كاخركف.التقكيـ كالقياس، االماـ )ِ
 ـ.ُْٕٗ، لبناف، بيركت، دار القمـ، سية في طرؽ التدريس العامةالمبادٍىاالسا، محمد حسيف، اؿ ياسيف )ّ
 ـ.ُٖٗٗ، االردف-عماف، دار عمار، مبادٍل القياس كالتقكيـ في التربيةكاخركف.، عامر، ابراىيـ )ْ
 ـ.ُّٕٗ، دار المعارؼ بمصر، ٕط، المكجو الفني لمدرسي المغة العربيةعبد العميـ.، ابراىيـ )ٓ
، القاىرة، مكتبة التاليؼ كالنشر، ِط، ِج، العقد الفريد، ىػ)ِّٖ( بف محمد االندلسيابك عمر احمد ، ابف عبد ربو )ٔ

 ـ.ُٔٓٗ، مصر
، المجمد االكؿ كالثاني، تحقيؽ عبد السبلـ محمد ىاركف، معجـ مقاييس المغةىػ).ّٓٗ( ابك الحسف احمد، ابف فارس )ٕ

 ـ.ُُٗٗبيركت ، دار الجيؿ
 د.ت.، لبناف-بيركت، دار صادر، )ٕ، ُ( االجزاء، لساف العربـ.ابك الفضؿ جماؿ الديف بف مكر ، ابف منظكر )ٖ
مكتبة ، الككيت، كبناء االختبارات كبنكؾ االسئمة، اتجاىات معاصرة في التقكيـ التربكمصبحي حمداف.، ابك جبللة )ٗ

 ـ.ُٗٗٗ، الفبلح
 ـ.ََِٖ، عماف، ر كالتكزيعمطتبة المجتمع العربي لمنش، تربية المينية الفاعمة معمـ الصؼخالد محمد.ال، ابكشعيرة )َُ
جمعية عماؿ ، عماف، مبادٍل القياس النفسي كالتقكيـ التربكم لمطالب الجامعي كالمعمـ العربيسبع محمد.، ابك لبدة )ُُ

 ـ.ُٕٗٗ، االردف، المطابع التعاكنية
 ـ.ُٖٖٗ، مصر، القاىرة، مكتبة التيضة المصرية، طرؽ تعميـ االدب كالنصكصمحمد عبد القادر.، احمد )ُِ
 ـ.ُٕٗٗ، العراؽ، بغداد، مطبعة الصفدم، ٔط، اصكؿ تدريس المكاد االجتماعيةشاكر محمكد كاخركف.، ميفاال )ُّ
 ـ.ُٔٗٗ، ِٕع، مجمة رسالة المعمـحسيف."ىؿ يمكف إف تككف المناقشة الصفية طريقة في تعميـ التفكير؟"، ايكب )ُْ
، كزارة التربية كالتعميـ، في القرف الحادم كالعشريفمبلمح التربية كالتعميـ في العراؽ كاخركف.، حكمة عبد ا، البزاز )ُٓ

 ـ.ُٓٗٗ، العراؽ، بغداد
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مطبعة ، االحصاء الكصفي كاالستداللي في التربية كعمـ النفسكزكريا زكي اثناسيكس.، عبد الجبار تكفيؽ، البياتي )ُٔ
 ـ.ُٕٕٗ، العراؽ، بغداد، مؤسسة الثقافة العالمية

تكل التذكؽ االدبي لدل طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة قياس مسضياء عبد ا احمد.، التميمي )ُٕ
 ـ. ََُِ، جامعة بغداد، ابف رشد-كمية التربية، اطركحة دكتكراه غير منشكرة)(، بغداد

 ـ.ُْٖٗ، االردف، مؤسسة جكف كايمي كاكالده، اساسيات عمـ النفس التربكمكعبد الرحمف عدس.، محي الديف، تكؽ )ُٖ
 ـ.ُٖٗٗ، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، في االدب الجاىميطو.، حسيف )ُٗ
، مستكل المثقفيف كطبلب الجامعات)( مقياس التمكف مف القدرات كالميارات االساسية لمغة العربيةاحمد حسف.، حنكرة )َِ

 ـ.ُْٖٗ، مصر، القاىرة، دار المطبكعات الجديدة
، القاىرة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، كالتربية الدينية تعميـ المغة العربيةكمصطفى رسبلف.، محمكد رشدم، خاطر )ُِ

 ـ.َََِ
 ـ.ََِٓ، االردف، عماف، دار ديبكنك لمنشر، تعميـ التفكير االبتكارم كالناقدفادية عادؿ.، الخضراء )ِِ
 .ـُٖٔٗ، ٕٗع ، قطر، الدكحة، مجمة التربية، محمد عبد المنعـ.درس النص االدبي، خفاجي )ِّ
 ـ.ُّٗٗ، اليمف، مطابع الكتاب المدرسي، كزارة التربية كالتعميـ، طرؽ التدريس العامةكاخركف. ،محمد محمكد، الخكالدة )ِْ
 ـ.َََِ، االردف-اربد، دار الكندم لمنشر كالتكزيع، عمـ النفس العاـككىيب مجيد الكبيسي.، صالح حسف، الداىرم )ِٓ
 ـ.َُٗٗ، غدادجامعة ب، مناىج البحث التربكمكانكر حسيف عبد الرحمف.، عزيز حنا، داكد )ِٔ
 ـ.ُُٖٗ، جامعة المكصؿ، دار الكتب لمطباعة كالنشر، االختبارات كالمقاييس النفسيةعبد الجميؿ ابراىيـ.، الزكبعي )ِٕ
 ـ.ُُٖٗ، العراؽ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، مناىج البحث في التربيةكمحمد احمد الغناـ.، عبد الجميؿ، الزكبعي )ِٖ
 ـ.َُٗٗ، جامعة البصرة، مطبعة التعميـ العالي، يس العمـك االجتماعيةالطرؽ الخاصة في تدر صبيح نياد.، سعد )ِٗ
 ـ.ُٕٖٗ، مصر، االسكندرية، دار المعارؼ، المدخؿ المغكم في نقد الشعرمصطفى.، السعدني )َّ
 ـ.ُُٔٗ، مصر-القاىرة، مطبعة النيضة المصرية، فف التدريس لمغة القكمية كالتربية الدينيةمحمد صالح.، سمؾ )ُّ
 ـ.ُٕٓٗ، مصر-القاىرة، مكتبة االنجمك المصرية، مغة العربية كانطباعاتيا المسمكية كانماطيا العمميةف التدريس لف )ِّ
 ـ.َُٖٗ، لبناف، بيركت، دار العكدة، المكجز في طرائؽ تدريس المغة العربية كادابيامحمكد احمد.، السيد )ّّ
 ـ.ُٖٖٗ، سكريا-دمشؽ ،دار طبلس لمدراسات كالترجمةكالنشر، تعميـ المغة بيف الكاقع كالطمكحػ )ّْ
 ـ.ُْٗٗ، مصر، دار المصرية المبنانية، ِط، تعميـ ادب الطفؿ العربي دراسات كبحكثحسف.، شحاتو )ّٓ
 ـ.ََِْ، عماف، دار كائؿ، القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم بيف النظرية كالتطبيؽكماىر الدرابيع.، عبد ا، الصمادم )ّٔ
 ـ.ُٖٓٗ، بيركت، دار النضاؿ، ِط، كاستخداماتو في التحميؿ االحصائي ِكا)( اختبار، عبد المجيد رشيد، الصكفي )ّٕ
 .ََِٓ، التفكير الناقد-التعريفات المشتركةكاخركف.، امؿ، طعمة )ّٖ

http:/ / www.ifed.org/ evaluation/ guid-a/ 8/ 8.htm 
، القاىرة، لفكر العربيدار ا، تقكيميا-تطكيرىا–االسس العامة لمناىج المغة العربية اعدادىا رشدم احمد.، طعيمة )ّٗ

 ـ.ُٖٗٗ
، تككيال، دار سعد الصباح، مكسكعة عمـ النفس التربكم كالتحميؿ النفسيكقنديؿ شاكر.، فرح عبد القادر، طو )َْ

 ـ.ُّٗٗ
اثر التدريس بطريقة التنقيب الحكارم في حفظ النصكص االدبية كالتذكؽ االدبي كالتفكير احمد جبار راضي.، العابدم )ُْ

، جامعة بغداد، ابف رشد-كمية التربية، االدب كالنصكص لدل طمبة الصؼ الخامس االدبياالبداعي في مادة 
 ـ.ََِٕ، اطركحة دكتكراه غير منشكرة)(
 ـ.ُٖٔٗ، المديرية العامة لبلعداد كالتدريس، القراءة كاصكؿ تدريسيا لممشرفيف كالمعمميفشاكر غني.، العادلي )ِْ
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 ـ.ُٗٔٗ، القاىرة، جببلكممطبعة ال، لغتنا كالحياةعائشة.، عبد الرحمف )ّْ
 ـ.ُٖٓٗ، بغداد، معيد التدريب كالتطكير التربكم، دليؿ اختبارات المغة العربيةنعمة رحيـ.، العزاكم )ْْ
 ـ.ََُِ، مصر، مركز االسكندرية لمكتاب، االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربيةحسني عبد اليادم.، عصر )ْٓ
 ـ.ََِٓ، القاىرة، العربيةالمرجع في تدريس المغة ابراىيـ محمد.، عطا )ْٔ
 ـ.ُٖٓٗ، اربد، دار االمؿ، المطبعة الكطنية، القياس كالتقكيـ في العممية التدريسيةاحمد سميماف.، عكدة )ْٕ
 ـ.ُٖٓٗ، القاىرة، مكتبة االنجمك المصرية، التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكمالغريب رمزية. )ْٖ
مركز تدريب قيادات ، مجمة التربية المستمرة، كمشكبلت تعمميا" عائشة عبد ا."قكاعد المغة العربية اىميتيا، غمـك )ْٗ

 ـ.ُِٖٗ، السنة الثالثة، )ٓ( العدد، المنظمة العربية لمتربية كالثقافة كالعمـك، تعميـ الكبار لدكؿ الخميج بالبحريف
 .ََِْ، مستشار تطكير المشركعات، بكابة التنمية المجتمعة، ميارات التفكيرابراىيـ.، الغناـ )َٓ

http:/ / www.kenanaonline.com 
 ـ.ََُِ، عماف، دار الفكر، تعميـ التفكير لممرحمة االساسيةنايفة.، قطامي )ُٓ
 ـ.َُٕٗ، القاىرة، دار النصر، الدركس الخاصة كالتحصيؿ الدراسيحسيف سميماف.، قكرة )ِٓ
 ـ.َََِ، مصر-القاىرة، دار الفكر العربي، تدريس فنكف المغة العربيةعمي احمد.، مدككر )ّٓ
 ـ.ُٖٓٗ، عماف، )ِٔ( المجمد، )ٓ( العدد، مجمة رسالة المعمـ، خالد."مبلحظات حكؿ مناىج المغة العربية"، لنبتيتيا )ْٓ
 ـ.ُُٖٗ، مصر، القاىرة، دار الثقافة لمطباعة كالنشر، اساسيات تعميـ المغة كالتربية الدينيةفتحي كاخركف.، يكنس )ٓٓ
 ـ.ُٕٖٗمصر ، مطابع الطكبجي التجارية، )ُ( ج، راءاتوتعميـ المغة العربية اسسو كاجفتحي كاخركف.، يكنس )ٔٓ
 

 المالحق
 أعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبة باألشير (ٔ) ممحق

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
ُ ُٗٔ ُٔ ُٗٗ ُ ََِ ُٔ َِْ 
ِ ََِ ُٕ ََِ ِ َِّ ُٕ َِٔ 
ّ ُٗٗ ُٖ ُٗٓ ّ َِْ ُٖ َُِ 
ْ ُٖٗ ُٗ َِْ ْ ُٖٖ ُٗ ُٖٗ 
ٓ ُْٖ َِ َُِ ٓ َُٗ َِ ُٖٗ 
ٔ ُّٖ ُِ َُٗ ٔ َُٗ ُِ ُٖٕ 
ٕ َُٖ ِِ َُٗ ٕ َُِ ِِ ُٗٓ 
ٖ ُٗٓ ِّ ُٖٖ ٖ َِْ ِّ ُٕٗ 
ٗ َِٔ ِْ َِْ ٗ ُٗٓ ِْ ُٗٗ 
َُ َِٔ ِٓ َِّ َُ ََِ ِٓ َُٗ 
ُُ َِِ ِٔ ُٖٕ ُُ َُٖ ِٔ َُٖ 
ُِ ََِ ِٕ ُْٖ ُِ ُٖٗ ِٕ ُٖٓ 
ُّ ََِ ِٖ ُُٖ ُّ َُٗ ِٖ ُٖٗ 
ُْ ُٗٗ ِٗ ُٗٓ ُْ ُٗٗ ِٗ ُٗٔ 
ُٓ َِٔ َّ َِٓ ُٓ َِٓ َّ ُٗٔ 
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 (ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) درجات طالبات مجموعتي البحث في المغة العربية لنصف السنة لمعام الدراسي (ٕ) ممحق
 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية

ُ ٖٖ ُٔ ِٕ ُ ٖٓ ُٔ ٖٔ 
ِ ٕٓ ُٕ ٔٓ ِ ْٓ ُٕ ُٔ 
ّ َٔ ُٖ َٕ ّ ٕٔ ُٖ ِٔ 
ْ ٖٓ ُٗ َٖ ْ ّٖ ُٗ ٖٓ 
ٓ ِٖ َِ َٕ ٓ َٔ َِ ُٓ 
ٔ ِٗ ُِ ُٗ ٔ ّٕ ُِ َٖ 
ٕ ٖٔ ِِ ّٖ ٕ ْٕ ِِ َٗ 
ٖ ّٓ ِّ َٓ ٖ ِٗ ِّ ْٖ 
ٗ ٓٓ ِْ ُٖ ٗ ْٖ ِْ ٖٗ 
َُ ٕٓ ِٓ َٕ َُ ُٖ ِٓ ِٖ 
ُُ ِٕ ِٔ ٕٓ ُُ ٕٗ ِٔ ُٕ 
ُِ ٖٕ ِٕ ّٔ ُِ ٔٓ ِٕ َٔ 
ُّ ّٗ ِٖ َٔ ُّ ِٗ ِٖ ٓٗ 
ُْ ّٔ ِٗ ِٓ ُْ ِٓ ِٗ ٔٓ 
ُٓ ٔٓ َّ ُٕ ُٓ ٓٔ َّ ّٔ 

 )ّ( ممحؽ
 ياختبار التذكؽ األدب

  :عزيزتي الطالبة
 اقرئي التعميمات اآلتية قبؿ اإلجابة عمى فقرات االختبار  

المطمكب منؾ كضع ، كاحدة منيا صحيحة، إجابات )ْ( لكؿ فقرة، فقرة )َِ( أمامؾ اختبار يتككف مف -
  .في الحقؿ الذم يمٌثؿ اإلجابة الصحيحة )×( عبلمة

نما عمى كرقة أإل، ال تكتب عمى أكراؽ االختبار -   .جابة المرافقة لبلختباركا 
  .فٌكر جيدان قبؿ أف تثبت اإلجابة التي تعتقد أنيا صحيحة -

  :قاؿ الشاعر – ُ
ـٍ أٍمميٍؾ ليذا اليىػكىل رٌدا  كأٍكرثني حبّْي ككٍتمانيوي جيػػػدا  أرٍقتي كل
 كعزٍَّيتي قمبان ال صبكران كال جٍمػدا   كتىٍمتي اليكىل حٌتى يراًني كشىفَّني

ٌني أل  حذارى عيكًف النَّاًس عٍف بٍيًتيا عمدا  كأٍصرىؼي جاىدان ، ٍىكاىاكا 
  :األبيات السابقة ينقصيا البيت اآلتي

ٍف عاتٍبتيوي زٍدتيوي حٌدا  إذا قٍمتي ال تٍيمىٍؾ أسىن كصبابىةن   عصاني كا 
  :المكاف المناسب ليذا البيت

  .قبؿ البيت األكؿ )أ) 
  .قبؿ البيت الثاني )ب) 
  .البيت الثانيبعد  )ج) 
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  .بعد البيت الثالث )د) 
  :قاؿ المتنبي -ِ

 ًبما كيٍنتي في سرّْم بو لىؾى ىاجيا  كلىٍكال فيضكؿي النَّاًس ًجٍئتيؾى ماًدحػػان 
 ليٍضحؾ ربَّاًت الحداًد البكاكيػا  كًمٍثميؾ يؤتى مٍف ببلدو بعيػػػػػدةو 
  :غرض البيتيف السابقيف ىك

  .المدح )أ) 
  .اليجاء )ب) 
  .الرثاء )ج) 
  .الغزؿ )د) 

  :قاؿى أحد الكتَّابً  – ّ
كؿُّ امرئو إذا عزَّ عمٍيًو أٍف يًجدى ما يٍحًمميوي ، لكٍي يتَّزفى بيا ظٍيريؾى ، لىٍستى كٍحدىؾى الذم يٍبحىثي عًف األٍحجاًر التي ال نىٍفعى فييا(( 

 ) )لكٍي يجارمى الحياةى ، بحىثى جاًىدان عٍف شيءو يٍثًقؿي ًبًو كاًىمىوي ، مٍف أعباًء حياًتوً 
  :في النص السابؽ دعكة إلى   

  .تجٌنب العمؿ الشاؽ )أ) 
  .رفض العمؿ غير النافع )ب) 
  .ترؼ العيش )ج) 
  .رفض ترؼ العيش )د) 
  :قاؿ الشاعر – ْ
 كلك رأٍينا المنايا في أمانينػػا      .................

  :ا يأتيىذه العبارة عجز بيت شعرم صدره كاحده مم
  .يا ناًئحى الطٍَّمًح أٍشباهه عكادينػػا )أ) 
  .ال يٍطير العٍجزي منا دكفى نٍيًؿ منىن  )ب) 
  .كما نٍيؿي المطاًلًب بالتمٌنػػػػي )ج) 
  .كما طىمىبي المعيشىًة بالتمٌنػػػػي )د) 

  :قاؿ المتنبي - ٓ
 ػػكـً فىبل تىٍقنىٍع ًبما دكفى النجػ  إذا غامىٍرتى في شىرىؼو مركـً 
ـي المىٍكًت في أٍمرو حقيػرو   كطٍعـً المٍكًت في أٍمرو عظيػػـً   فىطٍع

  :أقرب بيت مف حيث المعنى إلى معنى البيتيف السابقيف ىك
ـٍ يكف مف المكًت بػػدّّ  )أ)   فىمف العٍجًز أف تككفى جبانػا   إذا ل
 ػػـً كتمؾى خديعىةي الطٍبًع المئي  يرل الجبناءي أفَّ العٍجزى عٍقؿه  )ب) 
ذا ما خبل الجبافي بأرضو  )ج)   طمبى الطٍَّعفى كحدىهي كالنّْزاال   كا 
 كمكتان يشيي المكت كؿ جباًف   فناؿى حياةن يشتيييا عدكَّهي  )د) 
  :قاؿ عنترة بف شٌداد – ٔ

 بسياـً لحظو ما ليفَّ دكاءي   رمىًت الفؤادى مميحةه عذراءي 
  :البيت الشعرم الذم تراه اختير مف القصيدة نفسيا عيّْف، البيت الشعرم السابؽ اختير مف قصيدة

 كبالطٍَّرًؼ مٌني بالمداًمًع أنباءي  اكتّْـي أخبارى اليكل عٍف عكاذلػي )أ) 
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  )ُ( حتى تحٌؿ بو لؾ الشحنػػاءً   كالقمبي ينشؽي عٌما تحتػػو )ب) 
 بعد ما ضاع الكفػػػػاءي   ال تسأليني عف حنينػػػي )ج) 

نىت فقمتي  )د)    ببلءي  )ِ( قٍد راعيا كٍسطى الفبلةً   غزالةه مذعكرةه  كرى
  :قاؿ محمكد دركيش – ٕ

 .... .... كالسجاير كضعكا الترابى عمى فمي.كاٍمنىعكا عٌني الدفاتر، شدكا كثاقي
 .... ..... ماء اليٍيفً ..... ممح الخبزً .فالشعر دـ القمب

 ... .يكتب باألظاًفًر كالمحاجًر كالخناًجرً 
  :كجدانية لمشاعر في األبيات السابقة ىيالحالة ال

  .االستسبلـ )أ) 
 الصبر. )ب) 
  .التحدم )ج) 
  .التكٌبر )د) 
  :قاؿ الشاعر – ٖ

 المجدي لمسيًؼ ليس المجدي لمقىمىـً   حتَّى رجعتي كأقبلمي قكائؿه لي
  :أم األبيات اآلتية يتطابؽ مضمكنو مع البيت السابؽ

 القكل لمسيؼ كالتقديري لمقمـً   ـً مغنيةن ليسى السيكؼي عف األقبل )أ) 
 في حدًّْه الحدُّ بيف الجدّْ كالمعًب   السيؼي أصدؽ إنباءن مف الكتبً  )ب) 
 كال فيو مرتابه كال منوي عاصـي   أال أيُّيا السيؼي الذم ليسى مغمدا )ج) 
 إفَّ السيكؼى ليا مذ أرىفت خدـي   كذا قضى اي لؤلقبلـً مذ خمقت )د) 
  :قاؿ عمرك بف كمثـك – ٗ

 كأٌنا الميمككف إذا ابتمينػػا  بأنَّا المطعمكفى إذا قدرنػا
  :كصؼ الشاعر قكمو في البيت السابؽ بصفتيف ىما

  .الكـر كالجبف )أ) 
  .الكـر كالشجاعة )ب) 
  .البخؿ كالشجاعة )ج) 
  .البخؿ كالجبف )د) 
  :قاؿ حساف بف ثابت – َُ

 ال يطمعكف كال يردييـ الطمػػعي   تيـأعفَّةه ذكرت في الكحي عفَّ 
  :ربط الشاعر صفة العفة في البيت السابؽ بقكلو تعالى

  .َٔ :النكر    ))كأٍف يٍستىٍعًفٍففى خيره ليفَّ (( )أ) 
  .ٓٗ :المائدة     ))عفا اي عٌما سمىؼى (( )ب) 
  .ِِ :النكر     ))كليىٍعفكا كليىٍصفحكا(( )ج) 
  .ِّٕ :البقرة ))لجاىؿي أغنياءى مف التعفُّؼً يىٍحسىبيييـ ا(( )د) 
 ))كالضدُّ يظيري حسنىوي الضدُّ ((  :قاؿ بعض الشعراء – ُُ

 :يتناسب ىذا القكؿ مع قكؿ أبي تماـ في البيت اآلتي
  خكده كخكط البانة األمػػمكد بيضاء يصرعيا الصبا مف نغمػةو  )أ) 
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 كىي شيكدم  تمؾ الشيكد عميَّ  لما أظمٍتني غمامؾ أصبحػػت )ب) 
ذا أرادى اي نشر فضيػػمةو  )ج)    طكيت أتاحى ليا لسافى حسػكدً   كا 
  لمحاسًد النعمى عمى المحسكدً   لكال التخٌكؼي لمعكاقًب لـ تزؿٍ  )د) 
  :)عميو السبلـ( قاؿ اإلماـ عمي – ُِ

 كأٍكرىهي أف أككفى لوي مجيبػػا  كذم سفػوو يكاجيني بجٍيؿو 
 كعكدو زادى باإلحراًؽ طيبػػا  حممػان  يزيدي سفاىةن كأزدادي 

  :نجد معنى البيتيف السابقيف في
  ما كاف يعرؼي طيبى عرؽ العكدً  لكال اشتعاؿي النارى فيما جاكرت )أ) 
 أحرقتكـ مف لظى ىجكم بنيراًف  لكال ترفُّعي نفسي عف سفاىتكـ )ب) 
ـى بعده )ج)  فَّ سفاه الشيخ ال حم فَّ الفتى بعد السفاىةً   كا  ـي  كا    يحم
 كأخك الجيالًة في الشقاكًة ينعـي   ذك العقًؿ يشقى في النعيـً بعقموً  )د) 
  :قاؿ بشار بف برد – ُّ

ـٍ تشرٍب مراران عمى القذل  ظمئت كأمُّ الناًس تصفك مشاربو  إذا أنت ل
 مقارؼي ذنبو مرَّةن كمجانبػػػو  فىعٍش كاحدان أك صٍؿ أخاؾ فإنَّػػو

 كفى المٍرءى نببلن أٍف تعدَّ معايبػػو  سجاياهي كميػاكمٍف ذا الذم تيرضى 
 صديقىؾى لـ تمؽى الذم ال تعاتبػػو  إذا كنتى في كؿّْ األمكر معاتبػػا

  :نرل دعكة الشاعر في ىذه األبيات تتمثؿ في
  .العيش بعيدان عف اآلخريف )أ) 
  .كثرة العتاب تفقد اإلنسافى أصدقاءه )ب) 
  .عمى ما فييـ مف خصاؿ مذمكمةمعاتبة األصدقاء  )ج) 
  .التحمي بالصدؽ كاالبتعاد عف المعايب )د) 
  :قاؿ زىير بف أبي سممى – ُْ

ـى يٍشػػػتىـً   كمٍف يٍجعًؿ المعركؼى مف دكًف عرًضوً    يىفرهي كمٍف ال يتًَّؽ الشٍت
ػػـ  كمٍف يؾي ذا فٍضؿو فيبخٍؿ بفٍضًمػػػػو  عمى قكمًو ييٍستىٍغفى عنو كيذمى

ـً   يغترٍب يحسٍب عدكان صديقػػػو كمفٍ  ػػػوي ال يكرَّ ـٍ نفسى  كمف ال يكرّْ
ٍف خاليا تخفى عمى الناًس تعمىـً   كميما تكف عند امرئو مف خميقىػػػة  كا 

  :كنجد البيت الشعرم األقكل ىك، تنافست األبيات الشعرية السابقة فيما تحممو مف حكمة  
  .األكؿ )أ) 
  .الثاني )ب) 
  .لثالثا )ج) 
  .الرابع )د) 
  :)صمى ا عميو كآلو كسمـ( قاؿ النبي محمد – ُٓ
 (إنَّكـ لتكثركف عند الفزع كتقمكف عند الطمػػع) 

  :في النص السابؽ نجد
  .طباقان  )أ) 
  .سجعان  )ب) 
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  .مقابمةن  )ج) 
  .جناسان  )د) 
  :قاؿ سبحانو كتعالى – ُٔ
 (منكيـ جزاءن كال شككرا إنَّما نٍطًعميكـ لكٍجًو اً ال نريدي ) 
  )ٗ/ اإلنساف) 

  :كجو الشبو في اآلية الكريمة يمتقي مع أحد األبيات اآلتية
  حتى تغشى األرض بالظمػـً   كالشمًس ال تبدك فضيمتػػػيا )أ) 
  يغشى الببلدى مشارقان كمغاربا كالشمًس في كبد السماًء كضكؤىا )ب) 
  عمى كرًؽ األشجاًر أكؿ طالعو   كأفَّ شعاعى الشمًس في كؿّْ غدكةو  )ج) 
  منفعةن عندىـ كال جاىػػػا  كالشمًس ال تبقي بما صنعػت )د) 
  :قاؿ السياب – ُٕ

 أكادي أسمع العراؽى يٍذخري الرعكد 
 كيخزف البركؽى في السيكًؿ كالجباًؿ 

 حتى إذا ما فضَّ عنيا ختميا الرجاؿي 
 لـ تترؾ الرياحى مف ثمكد 

 في الكاًد مٍف أثر 
  :الحالة النفسية التي تعبر عنيا األبيات السابقة

  .الخكؼ كالقمؽ )أ) 
  .التشاـؤ كاالستسبلـ )ب) 
  .التفاؤؿ كالقكة )ج) 
  .التفاؤؿ كالتشاـؤ )د) 
  :قاؿ عمي محمكد طو – ُٖ 

 كخٌمي أدمىع الفجًر تقبّْؿي مغربى الشمسً 
 ) عمى األمسً ُ( كال تبكي عمى يكًمؾى أك تأسيٍ 

 ) الككفى فاشتفي جماؿى الككًف بالممسً ِ( إليؾً 
 .خذم األزىارى في كفٍَّيًؾ فاألشكاؾي في نفسي

  :عيف مف العبارات اآلتية الكصؼ الذم ينطبؽ عمى الفتاة التي صكرىا الشاعر في األبيات السابقة
  .ضريرة كمتفائمة )أ) 
  .باكية كحزينة )ب) 
  .بائسة كفقيرة )ج) 
  .ضعيفة تبيع الزىكر )د) 
  :قاؿ حاتـ الطائي – ُٗ

دا  كعاذلىةو ىبَّت بميػؿو تمكمنػػػي  ) ّ( كقد غابى عيكؽ الثرٌيا فعػػػرَّ
دا  تمـك عمى إعطائي المػػاًؿ ضػمَّة  )ْ( إذا ضفَّ بالماًؿ البخيؿ كصػػرَّ
 أرل ما ترٍيفى أك بخيبلن مخمَّػػػدا  أريني جكادان ماتى ىزالن لعمنػػي

ـٍ تعممي أني إذ  ) ٓ( كعز القرل أقرم السديؽ المسرىدا  ا الضٍيؼي نابنػيأل
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  :أصدؽ بيتو شعرم تعبيران عف إحساس الشاعر كفكرتو التي أراد إيصاليا إلى المتمقي ىك
  .األكؿ )أ) 
  .الثاني )ب) 
  .الثالث )ج) 
  .الرابع )د) 
  :قاؿ الشاعر - َِ

 فأدانػػػيا فئة تحدت شعبىيا  أبًت الكفاءى فحاربت أكطانيػػػا
 فتطامنت تمقػي إليًو عنانيػا  كتكسمت في الغرًب أعظـ قػدرة

 حفظى النضار فضيَّعت كجدانيا  صغرت فأكبرت المنافع كارتضت
  :عيف مما يأتي الكممة التي تمخص ما في األبيات الثبلثة مف أفكار

   .االستسبلـ )أ) 
  .الخيانة )ب) 
  .التحدم )ج) 
 الكفاء  )د( 
 درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار القبمي لمتذوق االدبي (ٗ) ممحق 

 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية
ُ ٖ ُٔ َُ ُ ّٔ ُٔ ْْ 
ِ ٗ ُٕ ُِ ِ ُْ ُٕ ّْ 
ّ ٕ ُٖ َُ ّ ِّ ُٖ َّ 
ْ ُّ ُٗ ٖ ْ ّّ ُٗ َُ 
ٓ ٔ َِ ّ ٓ ُٓ َِ ُُ 
ٔ ٓ ُِ ٗ ٔ ُٓ ُِ ِِ 
ٕ ٖ ِِ َُ ٕ ُّ ِِ ِّ 
ٖ َُ ِّ ُُ ٖ َِ ِّ ُٕ 
ٗ ُِ ِْ ٗ ٗ ْٓ ِْ ُٖ 
َُ ُٗ ِٓ ْ َُ ُٓ ِٓ ّٖ 
ُُ ُِ ِٔ ٗ ُُ ّٓ ِٔ ْٔ 
ُِ ُُ ِٕ ٕ ُِ َّ ِٕ ُٓ 
ُّ ٖ ِٖ ٖ ُّ ّٓ ِٖ ِْ 
ُْ ٖ ِٗ ٖ ُْ َٓ ِٗ ِٓ 
ُٓ ٕ َّ ُُ ُٓ ّٓ َّ ُٕ 

 
 درجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التذوق االدبي البعدي (٘) ممحق

 المجمكعة الضابطة عة التجريبيةالمجمك 
ُ ُٓ ُٔ ُٔ ُ ُّ ُٔ ُٖ 
ِ ُْ ُٕ ُٓ ِ َِ ُٕ ُٓ 
ّ ُٓ ُٖ ُْ ّ ُٔ ُٖ َِ 
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ْ ُّ ُٗ ُّ ْ ُٓ ُٗ ُّ 
ٓ ُٓ َِ ُْ ٓ ُٓ َِ ُٖ 
ٔ ُٓ ُِ ُٓ ٔ ُٔ ُِ ُٔ 
ٕ َِ ِِ ُْ ٕ ُٔ ِِ ُٓ 
ٖ ُّ ِّ ُٓ ٖ ُٔ ِّ ُْ 
ٗ ُْ ِْ ُِ ٗ ُٕ ِْ َِ 
َُ ُْ ِٓ ُْ َُ ُٖ ِٓ ُْ 
ُُ ُٔ ِٔ ُٓ ُُ ُٕ ِٔ ُْ 
ُِ ُٓ ِٕ ُْ ُِ ُٔ ِٕ ُٗ 
ُّ ُِ ِٖ ُْ ُّ ُٖ ِٖ ُٓ 
ُْ ُِ ِٗ ُٓ ُْ ُٓ ِٗ ُٕ 
ُٓ ُٓ َّ ُّ ُٓ ُْ َّ َِ 

 (ٙ) ممحق
االختبارالتحصيليدرجاثطالباثمجموعتيالبحجفي

 
 المجمكعة الضابطة المجمكعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت
ُ ٕٖ ُ َٖ 
ِ ٖٕ ِ ُٓ 
ّ ٖٓ ّ ُٗ 
ْ ٖٖ ْ ّْ 
ٓ ِٗ ٓ ّٔ 
ٔ ٖٔ ٔ ِٕ 
ٕ ٖٔ ٕ َٔ 
ٖ ٖٓ ٖ ٓٓ 
ٗ ٓٓ ٗ ٓٓ 
َُ ٕٗ َُ ُْ 
ُُ ٔٗ ُُ ٕٔ 
ُِ ٕٔ ُِ ٓٔ 
ُّ َٖ ُّ ٖٔ 
ُْ ٕٖ ُْ َٔ 
ُٓ ٖٖ ُٓ ٔٓ 
ُٔ ٖٔ ُٔ ّٓ 
ُٕ ٓٓ ُٕ ٕٓ 
ُٖ ٔٗ ُٖ ْٕ 
ُٗ ّٓ ُٗ ِٖ 
َِ ٔٗ َِ َْ 
ُِ ٖٗ ُِ ُٔ 
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ِِ ْٓ ِِ ُٖ 
ِّ ٖٔ ِّ ْٕ 
ِْ ٕٗ ِْ ِٗ 
ِٓ ٕٓ ِٓ ِٓ 
ِٔ ْٖ ِٔ ٔٓ 
ِٕ ٖٕ ِٕ ْٓ 
ِٖ ٖٖ ِٖ ْٔ 
ِٗ ْٓ ِٗ ٓٓ 
َّ ْٕ َّ ٓٓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


