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 ي لدى طالبات الصف الرابع االدبيواالداء التعبير مختارة في تنمية التفكير الناقد ثر تدريس نصوصأ
 أ.د. حمزة عبد الواحد حمادي                م.م. اسراء فاضل امين  

 جامعة بابل / كمية التربية االساسية
 الفصل االول 

 : مشكمة البحث -
عالج حتى تضاؼ إليها مشكالت معاصػرة تررضػها التريػرات الحاصػمة  ػ  ما لبثت مشكالت التعبير المتراكمة أْف ت  

اذ يالحػظ أف عػيياك كبيػراك مػف  ،تمثمػْت بالتيػارع المتنػام   ػ  حجػـ المعمومػات ،واالقتصػايية والييايػية ،الجوانب االجتماعيػة
 .  ػػ ف تحػػيث أحػػيهـ بمرػػة الطمبػػة  ػػ  م تمػػؼ مراحػػؿ اليرايػػة يعػػانوف مػػف ضػػعؼ ظػػاهر  ػػ  التعبيػػر بشػػ ي  الشػػرو  والكتػػاب

وقي يتوقؼ  جأة قبؿ أف يررغ ما يريي أف ي ول  مف كالـ، أو لعم  يمجػأ إلػى المهجػة  ،يميمة ظهرت إمارات اإلعياء عمى لرت 
  .أو يتـ ما عجز عف إتمام  بها ،العامية يطعـ حييث  بها

تجعػػؿ المػػيرس ييػػتأثر بالحػػييث وال ايػػباب ضػػعؼ الطمبػػة  ػػ  التعبيػػر هػػو طرالػػؽ التػػيريس المتبعػػة التػػ   أحػػيواف 
  .يعط  الطالب حؽ المشاركة االمر الذ  انعكس يمبا

 ضال عف اف الطرالؽ المتبعة تعتمي عمػى الػنمط الركػر  الت ميػي  ال ػالـ عمػى الحرػظ وتبتعػي كػؿ البعػي عػف التركيػر 
 ػ  الوقػوؼ عمػى النصػوص الرالعػة مػف لػذلؾ ينبرػ  اف يكػوف االيػاس  ػ  التػيريس هػو الرهبػة اليهػا لػي  الطمبػة  ،ومهارات 

 .التراث العرب  و همها وتذوقها وتحميمها وترييرها وتذوؽ الرنوف البالهية  يها لما    ذلؾ مف  ياؿ وابياع
النهػػا المرتػػاح المهػػـ لحػػؿ  ،اف التركيػػر الناقػػي مػػف العمميػػات الع ميػػة التػػ  تيػػعى المةييػػات التعميميػػة الػػى تح ي هػػا 

 .طمبة اف يتمرنوا عمى مهارات التركير الناقي النها مظهر ل  اهمية    الذكاء والرطنة لي  الطمبةوالبي لم ،المشكالت
اف الضػػعؼ الميتشػػر  بػػيف صػػروؼ الطمبػػة  ػػ  مػػاية المرػػة العربيػػة عامػػة والتعبيػػر  اصػػة هػػو الػػذ  ي ػػ  الباحػػث  

ر قػي اشػارت الػى هػذا الضػعؼ تناولت التعبيػواليرايات الحييثة الت   ،الف كتب طرالؽ التيريس ،لمنهوض    هذا الموضوع
ننا  (.134ي.ف، ص ،وا روف ،البي اف تيريس التعبير يح ؽ الراية المطموبة )العبيي  وا 
وهػػذا االهمػػاؿ يعػػوي الػػى اف الطمبػػػة  ،اف اهمػػاؿ يرس التعبيػػر يعػػي مػػف االمػػور التػػ  ال ينبرػػ  لنػػػا اليػػكوت عميهػػا 

اذ يشػعر بعضػهـ بالضػيؽ عنػيما يطمػب مػف الكػالـ او الكتابػة  ،العربػ  اليػميـ يت رجوف مف الجامعات وهـ ال يحنوف الكالـ
، 1988 ،ومػػف اليرايػػات التػػ  اشػػارت الػػى ضػػعؼ الطمبػػة  ػػ  مػػاية التعبيػػر يرايػػة )الهاشػػم  ،(11، ص1988 ،)العػػزاو 

 (.50ص
 اهمية البحث: -

وقػػي نالػػت البحػػوث النحويػػة  ،مهمػػاك مػػف العبػػايةل ػػي اصػػبحت المرػػة العربيػػة لرػػة الػػيعوة اذ اف يرايػػتها وتيرييػػها يعػػي جػػزءاك  
ومعر ػػة الرصػػيه منهػػا  ،ويالالتهػػا ،وذلػػؾ لموقػػوؼ عمػػى اهميػػة االلرػػاظ العربيػػة ،والبالهيػػة وااليبيػػة والصػػر ية عنايػػة  اصػػة

 .(22، ص2005 ،واقييتها )العالؽ
زؿ ال ػراف الكػريـ بميػاف عربػ    ػي نػ ،ووصمت الينا ناضجة ،وقي نشأت وتطورت ،اف المرة العربية موهمة    ال يـ 

قػػاؿ تعػػالى :))انػػا انزلنػػا  قرانػػاك  ،وقػػي شػػر ها اح يػػبحان  وتعػػالى اذ انػػزؿ كتابػػ  المحكػػـ بهػػا ،(5ص ،1981 ،مبػػيف )الجنػػاب 
وقػػي جػػاء هػػذا الكتػػاب  ،وقػػي بمػػا كتػػاب اح عػػز وعػػال النهايػػة  ػػ  الرصػػاحة وعذوبػػة االلرػػاظ ،2عربيػػاك لعمكػػـ تع مػػوف(( يويػػؼ/

واحيػػػػف نظػػػـ وقػػػي كانػػػػت الررصػػػة مواتيػػػة بمطمػػػػب اح يػػػبحان  وتعػػػالى  ػػػػ  تبميػػػا الريػػػالة اليػػػػماوية  ،ـ بػػػأيؽ صػػػورةالمحكػػػ
 (.207، ص1959 ،)الطبري 

وتعي يروس النصوص االيبية مهمة ألنها تياعي عمى ث ا ة الطمبة وتزويهـ بالثروة المروية الت  تعيف عمػى حيػف  
واف االيب بنصوصػػ  الشػعرية والنثريػػة  ،مبػػة بػاف هنػػاؾ صػمة بيػػنهـ وبػيف كتػػب التػراثالتعبيػر وجػػوية الكػالـ وحتػػى يشػعر الط
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ف المرػػة لػػي  الطالػػب ال يػػاؿ الوايػػ   ،يعػػي تعبيػػراك اياتػػ  المرػػة وهػػو  ػػف جميػػؿ يحمػػؿ ال ػػارد عمػػى التركيػػر واجػػاية التعبيػػر وتكػػو 
 .(227ص ،2009 ،)اليليم  ويعاية

 ،الريػوؿ االعظػـ )صػمى اح عميػ  والػ  ويػمـ( أحاييػث ،راف الكػريـومف الواضه اف حرظ الطمبػة لنصػوص مػف ال ػ 
وييػتطي  الطمبػة اف يحيػنوا ممكػتهـ  ،وانظمتها عمى نحػو عرػو  ،والموروث مف الكالـ العرب  يريخ    نرويهـ قوانيف المرة

، 1988 ،مػػر ذلػػؾ )العػػزاو التعبيريػػة والكتابيػػة نتيجػػة كممهػػـ المتػػراكـ لػػييهـ مػػف هػػذا لحرػػظ الػػذ  يعيػػنهـ عنػػيما يتطمػػب اال
 (.33ص
وتوجػ  يػموكهـ الف  ،اف تمؾ النصػوص االيبيػة التػ  ي بػؿ عميهػا الطمبػة بشػرؼ وشػوؽ تيػهـ  ػ  بنػاء ش صػياتهـ 

 . يها مف الموعظات والعبر الش ء الكثير
ؽ عنػػيما اف يرس التعبيػػر هػػو هايػػة المرػػة العربيػػة  ػػ  ترجمػػة مػػا يريػػ  الطالػػب  ػػ  حياتػػ  اليرايػػية الػػى واقػػ  تطبيػػ 

اذ يطبػؽ  ػروع المرػة العربيػة مجتمعػة  ػ  تمػؾ البويقػة المهمػة اال وهػ   ،وعنيما يكتب ،يتكمـ بيف اقران     الشارع والميرية
واف جػػػوية  ،والبالهيػػػة  ػػػ  اثنػػػاء الكتابػػػة والحػػػييث ،واالمالليػػػة ،اذ يكتػػػب بصػػػورة صػػػحيحة مراعيػػػاك ال واعػػػي النحويػػػة ،التعبيػػػر

ومف هنا نيرؾ اف الراية مف يرس التعبير  ،ي الطمبة مف حرظ الموروث مف كالـ العرب شعراك ونثراك التعبير تعتمي عمى ما عن
وانمػا ينبرػػ  لمطمبػػة اف يتمكنػػوا مػف اكتيػػاب العمميػػات الع ميػة التػػ  تيػػاعي عمػػى  ،ال ت تصػر عمػػى  هػػـ الح ػالؽ وحرظهػػا   ػػط

وضرورة لكؿ طالػب  ،واحي مف انواع التركير المهـ لي  الطمبة والتركير الناقي هو ،وايارتها بأيموب مرتب ،تنظيـ المعمومات
وتريػير تمػػؾ  ،واف يكتيػبوا اال كػػار وااليػاليب الع ميػة واالبياعيػة ،ويعنػ  اف يرهػـ الطمبػة المػػاية اليرايػية  همػاك عمي ػاك  ،ومػرب  

التبعيػة لالنطػالؽ الػى مجػاالت ارحػب  وي وي التركير الناقي الى تحريػر الطمبػة مػف ،وايتيعاب الصاله منها ،اال كار وتحميمها
 .، انترنت(4وتعميؽ روح البحث ) ،واوي  مف  الؿ التشجي  عمى اليةاؿ

وهػػذا يعنػػ  اف يعتنػػ   ،ومنهػػا مهػػارات التركيػػر الناقػػي تنمػػو بػػبطء لػػي  الطمبػػة ،اف مهػػارات التركيػػر العميػػا بأنواعهػػا 
وب اصػة دياب المرػة  ،واقبالػ  عمػى الػتعمـ بكػؿ رهبػة ،الػب وحيوتػ المربوف بمرحمة اليراية االعيايية ألنهػا مبعػث لنشػاط الط

 .العربية
واالياء التعبيػر  لػي   ،تػيريس نصػوص م تػارة  ػ  تنميػة التركيػر الناقػي أثػر: يهيؼ البحث الحػال  الػى معر ػة هيؼ البحث

 .طالبات الصؼ الراب  االيب 
 : حيوي البحث

( 40ييػة ال نيػاء لمبنػات الواقعػة  ػ  مركػز محا ظػة بابػؿ شػارع )عينة مف طالبػات الصػؼ الرابػ  االيبػ   ػ  اعيا .1
 .2012-2011لمعاـ اليراي  

 .والموروث مف كالـ العرب شعراك ونثراك  ،الريوؿ االعظـ )ص( وأحاييث ،نصوص م تارة مف ال راف الكريـ .2
 : فرضية البحث

ريبية الالل  ييريف التعبير بأيموب ليس هناؾ  رؽ ذو ياللة احصالية بيف متويط يرجات طالبات المجموعة التج .1
وبيف متويط يرجات طالبات المجموعة الضابطة الالل  ييريف التعبير بالطري ة الت مييية     ،النصوص الم تارة

 .االياء التعبير 
ليس هناؾ  رؽ ذو ياللة احصالية بيف متويط يرجات طالبات المجموعة التجريبية الالل  ييريف التعبير بأيموب  .2

ومتويط يرجات طالبات المجموعة الضابطة الالل  ييريػف التعبيػر بالطري ػة الت ميييػة  ػ  تنميػة  ،م تارة نصوص
 .التركير الناقي

 
 
 



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

5 

 تحديد المصطمحات: 
وتتكػوف هػذ   ،النصوص الم تارة: ه  تمؾ الت  تـ ا تيارها مف ليف الباحثيف لتيريس طالبات المجموعة التجريبية .1

ونصوص مػف المػوروث مػف  ،وبعض احاييث الريوؿ االعظـ )ص( ،راف الكريـالنصوص مف بعض نصوص ال 
 .(1كالـ العرب شعراك ونثراك ممحؽ )

االياء التعبير : هو اف تتمكف طالبػات المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة مػف الكتابػة  ػ  الموضػوع التعبيػر  الػذ   .2
بػة الموضػوع يصػحه الباحثػاف هػذا الموضػوع عمػى وبعي اف تنجز الطالبػات كتا ،يعط  لمطالبات    نهاية التجربة

 .و ؽ معيار الهاشم 
 التركير الناقي:  .3

: ال ػػيرة عمػػى طػػرح ايػػلمة صػػحيحة حػػوؿ معمومػػات او ايعػػاءات لمعر ػػة ح ي تهػػا mcpek 1981عػػرؼ  - أ
 .وصيقها

 .باف مجموعة مف مهارات التركير الت  يمكف التيريب عميها وتعميمها 2005عر ت  ال ضراء  -ب
قػػيرة طالبػػات الصػػؼ الرابػػ  االيبػػ  عمػػى االيػػتجابة الصػػحيحة لال تيػػار وهػػو يتكػػوف مػػف  يففا االجرا ففف لتفكيففر النا ففد:التعر 

ويعبػػر عػػف ذلػػؾ بالػػيرجات التػػ  يحصػػؿ  ،وت ػػويـ الحجػػـ ،والتريػػير ،وااليػػتنباط ،والمممػػات ،وهػػ  االيػػتنتاج ، ميػػة مواقػػؼ
 .عميها الطالبات
 الفصل الثانف

 دراسات سابقة
 عربف :دراسات 

 :2002دراسة السمطانف  -1 
وكاف هي ها معر ػة اثػر تحميػؿ نصػوص ايبيػة م تػارة  ،اجريت هذ  اليراية    العراؽ / جامعة بابؿ / كمية التربية 

 .   االياء التعبير  لي  طالب الصؼ ال امس العمم 
واحػػية  ،مس العممػػ  عينػػة لبحثػػ وا تػػار شػػعبتيف لمصػػؼ ال ػػا ،ل ػػي ا تػػار الباحػػث اعياييػػة الجهػػاي لمبنػػيف عشػػوالياك  

 ،العمػر الزمنػػ  م ييػاك بالشػػهور ،وقػي اجػر  الباحػػث تكػا ةاك بػيف الشػػعبتيف  ػ  عػيي مػػف المتريػرات ،تجريبيػة واال ػر  ضػػابطة
اذ  ،وقػػي يرس الباحػػث الشػػعبتيف بنريػػ  ،وتحصػػيؿ االبػػويف اليرايػػ  ،واال تبػػار ال بمػػ  ،ويرجػػة المرػػة العربيػػة لميػػنة الماضػػية

وقػي  ،والمجموعة الضابطة كانت تيرس بالطري ػة الت ميييػة ،مجموعة التجريبية تيرس بطري ة تحميؿ النصوص االيبيةكانت ال
 .ايتررقت التجربة  صالك يرايياك كامالك 

اما الويالؿ االحصػالية الميػت يمة  ػ  البحػث  .وكانت االياة ا تباراك بعيياك تـ تصحيح  عمى و ؽ معيار الهاشم  
 -وكانت نتالج اليراية كما يأت  : ،ومعامؿ ارتباط بيريوف ،ومرب  كا  ،T.testر التال   ه  اال تبا

ترػػوؽ المجموعػػة التجريبيػػة التػػ  يريػػت بطري ػػة تحميػػؿ النصػػوص عمػػى المجموعػػة الضػػابطة التػػ  يريػػت بالطري ػػة  
 .(77-1ص ،2002 ،ن وقي اوصى الباحث مجموعة مف التوصيات وكانت هناؾ مجموعة م ترحات )اليمطا ،الت مييية

 :2004دراسة عبود  -2
 ((.))اثر تحريظ نصوص واقواؿ م تارة    تحييف االياء التعبير  لطالبات الصؼ الراب  العاـ

 يهيؼ البحث الى تعرؼ اثر تحريظ نصوص م تارة    تحييف االياء التعبير  لطالبات الصؼ الراب  العاـ
وبالطري ػة نريػها  ،اعياييػة ال نيػاء لمبنػات  ػ  مركػز محا ظػة بابػؿ ولتح يؽ هػيؼ البحػث ا تػار الباحػث عشػوالياك  

وشػعبة )ي( وقػي مثمػث المجموعػة التجريبيػة بواقػ   ،( طالبػة33ا تار شعبتيف همػا )أ( وقػي مثمػت المجموعػة الضػابطة بواقػ  )
العربيػػػة لمعػػاـ اليرايػػػ   ويرجػػة المرػػة ،( طالبػػة ايضػػاك وقػػػي كا ػػأ الباحػػث بػػػيف الطالبػػات  ػػػ  المجمػػوعتيف بػػالعمر الزمنػػػ 33)
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ولـ تكػف هنػاؾ  ػروؽ بػيف المجمػوعتيف ذات ياللػة  ،ويرجة ا تبار المعمومات الياب ة ،والتحصيؿ اليراي  لألبويف ،الماض 
 .(0.05احصالية بيف المجموعتيف عني ميتو  ياللة )

ذ يرس المجموعة التجريبية ا ،وقي يرس الباحث المجموعتيف بنري  ،( اثن  عشر ايبوعاك 12وقي ايتمرت التجربة ) 
ويرس المجموعػػة الضػػابطة بالطري ػػة الت ميييػػة بواقػػ  يػػتة موضػػوعات موحػػية  ،بطري ػػة تحرػػيظ النصػػوص واالقػػواؿ الم تػػارة

وقػػي اعتمػػي معيػػار الهاشػػم   ،و ػػ  نهايػػة التجربػػة اجػػر  الباحػػث ا تبػػاراك بعػػيياك  ػػ  موضػػوع موحػػي لممجمػػوعتيف ،لممجمػػوعتيف
كمػػا ايػػتعمؿ ويػػالؿ االحصػػالية منهػػا : معامػػؿ ارتبػػاط  ،ت مجمػػوعت  البحػػث التجريبيػػة والضػػابطةلتصػػحيه اجابػػات طالبػػا

 .ومرب  كا  ،واال تبار التال  ،بيريوف
( بػػيف المجمػػوعتيف لمصػػمحة طالبػػات  ػػ  0.05وقػػي اظهػػرت النتػػالج وجػػوي  ػػرؽ ذ  ياللػػة احصػػالية عنػػي ميػػتو  ) 

ت عػية منهػا اعتمػاي طري ػة تحرػيظ النصػوص واالقػواؿ الم تػارة  ػ  تػيريس وقي اوصى الباحث بتوصيا ،المجموعة التجريبية
وضػػػرورة توظيػػػؼ النصػػػوص واالقػػػواؿ التػػػ  يحرظونهػػػا  ػػػ  يروس التعبيػػػر نػػػص  ،التعبيػػػر التحريػػػر   ػػػ  المرحمػػػة االعياييػػػة

مبة نحو نوع النصوص واجراء يراية لتعرؼ اتجاهات الط ،م ترحات البحث اجراء يراية مماثمة لميراية الحالية عمى الذكور
 هػ(-ص ي ،2004 ،واالقواؿ الت  يرضمونها )عبوي

 : 2012دراسة الجبوري  -3
 ))اثر تيريس نصوص م تارة مف كتاب نهج البالهة    تنمية الكتابة لي  طالبات الصؼ ال امس االيب  ((

نميػة الكتابػة االبياعيػة يهيؼ البحػث الحػال  الػى معر ػة اثػر تػيريس نصػوص م تػارة مػف كتػاب نهػج البالهػة  ػ  ت 
ولتح يؽ هيؼ البحث ا تار الباحث عشوالياك اعيايية ال نياء لمبنات وبالطري ة نريها  ،لي  طالبات الصؼ ال امس االيب 

ا تار المجموعة التجريبية الت  يريت بأيموب نصػوص م تػارة مػف كتػاب نهػج البالهػة وهػ  شػعبة )أ( امػا شػعبة )ب(   ػي 
( بعػػػي ايػػػتبعاي الطالبػػػات 33( الضػػػابطة )33وكػػػاف عػػػيي طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة ) ، ػػػة الت ميييػػػةيريػػػت التعبيػػػر بالطري

وايػتعمؿ الباحػث الويػالؿ  ،وقي اجر  الباحث تكػا ةا بػيف المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة  ػ  عػيي مػف العوامػؿ ،الم ر ات
وتوصػؿ الباحػث  ،ومعامػؿ ارتبػاط بيريػوف ،(2ومرب  كػا  )كػا ،T.testاال تبار الثان  لعينتيف ميت متيف  ،االحصالية االتية

 الى النتالج االتية : 
 ،و مص الباحث الى مجموعة مف التوصيات منها اعتماي تيريي  التعبير بأيػموب نصػوص م تػارة مػف كتػاب نهػج البالهػة

 ض(. -ص ض ،2012 ،و تـ البحث البعض الم ترحات )الجبور 
 الفصل الثالث : 
 منهج البحث :

التصػػػميـ التجريبػػػ  : اف يقػػػة النتػػػالج  ػػػ  البحػػػوث التجريبيػػػة تتوقػػػؼ عمػػػى نػػػوع التصػػػميـ التجريبػػػ  الميػػػتعمؿ  ػػػ   -
( وكػػػاف التصػػػميـ 381ص ،1993 ،ولػػػـ تصػػػؿ التصػػػاميـ التجريبيػػػة حػػػي الكمػػػاؿ  ػػػ  الضػػػبط ) انػػػياليف ،التجربػػػة

 -التجريب  عمى النحو االت :
 الفرق بين االختبارين القبلين والبعدين

 اال تبار البعي  المترير التاب  المترير الميت ؿ اال تبار ال بم  مجموعةال
 ا تبار بعي  تنمية الركر الناقي واالياء التعبير  تيريس نصوص م تارة ا تبار قبم  التجريبية
 ا تبار بعي  تنمية التركير الناقي واالياء التعبير  ----- ا تبار قبم  الضابط

 
: ل ػػػي تػػـ ا تيػػار العينػػػة قصػػيياك مػػف بػػػيف المػػيارس االعياييػػة والثانويػػػة النهاريػػة  ػػ  مركػػػز  مجتمػػ  البحػػث والعينػػة -

(  ػػػ  محا ظػػػة بابػػػؿ كػػػوف مػػػييرة الميريػػػة 40محا ظػػػة بابػػػؿ وهػػػ  اعياييػػػة ال نيػػػاء لمبنػػػات الواقعػػػة  ػػػ  شػػػارع )
وقػػي ا تيػػرت هػػذ   ،احثيفوالف الميريػػة قريبػػة مػػف موقػػ  البػػ ،وميريػػاتها قػػي ابػػييف ايػػتعيايهف لمتعػػاوف مػػ  البػػاحثيف

الميريػػػة مػػػف بػػػيف مجتمػػػ  المػػػيارس الثانويػػػة واالعياييػػػة  ػػػ  مركػػػز محا ظػػػة بابػػػؿ لمبنػػػات اذ كػػػاف عػػػيي المػػػيارس 
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االعياييػػة والثانويػػة  ػػ  مركػػز المحا ظػػة تيػػ  مػػيارس ثانويػػة واعياييػػة لمبنػػات تحتػػو  شػػعبتيف او اكثػػر مػػف شػػعب 
 .الصؼ الراب  االيب 

 (1جدول ر م )
 اء ومدارس مركز محافظة بابل لمبنات التف تحتوي عمى شعبتين او اكثر من شعب الصا الرابع االدبف يبين اسم

 ايـ الميرية التيميؿ
1- 
2- 
3- 
4- 
5- 
6- 
7- 
8- 
9- 

 اعيايية ال نياء لمبنات
 اعيايية الثورة لمبنات

 اعيايية الطميعة لمبنات
 اعيايية طميطمة لمبنات
 اعيايية الزرقاء لمبنات

 يية بنت الهي  لمبناتاعيا
 اعيايية الباقر لمبنات

 اعيايية  ييجة الكبر  لمبنات
 اعيايية يكينة بنت الحييف لمبنات

 
 .( ميارس    حيف اف الميارس الثانوية لمبنات كانت اثنتيف7يتضه اف عيي الميارس االعيايية لمبنات )

( لتمثػػػؿ 1وقػػػي ا تيػػػرت شػػػعبة )أ( عشػػػوالياك) ،بمػػػا عػػػيي شػػػعب الصػػػؼ الرابػػػ  االيبػػػ   ػػػ  اعياييػػػة ال نيػػػاء شػػػعبتيف 
( 31( طالبػػة وشػػػعبة )ب( تمثػػؿ المجموعػػة الضػػػابطة وعػػيي الطالبػػات  يهػػػا )33المجموعػػة التجريبيػػة وكػػاف عػػػيي طالباتهػػا )

 .طالبة
تكا ة مجموعت  البحث : ل ي اجر  الباحثػاف تكػا ةاك لمشػعبتيف  ػ  عػيي مػف المتريػرات لمتأكػي مػف معمومػات التكػا ة  -

 ،  مف ليف الطالبػات اذ وجهػا لهػف ايػتبانة ييػأالف  يهػا عػف اعمػارهف بالشػهور والتحصػيؿ اليرايػ  لػالب واالـهذ
وقي حصؿ الباحثاف عمى يرجات المرة العربية لمعاـ الماض  )االمتحػاف الػوزار ( مػف يػجؿ يرجػات الطالبػات  ػ  

 .الميرية
 ،(195.636عمػػار طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة )أ()العمػػر الزمنػػ  لمطالبػػات محيػػوباك بالشػػهور : كػػاف متويػػط ا -

( 195.484(  ػػػػػ  حػػػػػيف اف متويػػػػػط اعمػػػػػار طالبػػػػػات المجموعػػػػػة الضػػػػػابطة )ب()5.356واالنحػػػػػراؼ المعيػػػػػار )
 ( 2( كما مبيف    جيوؿ )5.44واالنحراؼ المعيار  )

 (2جدول )
 والداللة االحصا ية ،المحسوبة والجدوليةوالقيمتين التا يتين  ،يبين اعمار طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة

 الياللة االحصالية  ال يمة التالية االنحراؼ المعيار  المتويط الحياب  العيي المجموعة
 الجدولية المحسوبة

هير يالة عني  2 0.323 5.356 195،636 33 التجريبية )أ(
 5.44 195.484 31 الضابطة )ب(  0.05ميتو  

( واالنحػػػػراؼ المعيػػػػار  195.636ف اف المتويػػػػط الحيػػػػاب  ألعمػػػػار طالبػػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة كػػػػاف )( يبػػػػي3جػػػػيوؿ )
( واف 5.44( واالنحػػراؼ المعيػػار  هػػو )195.484(  ػػ  حػػيف اف المتويػػط الحيػػاب  لممجموعػػة الضػػابطة كػػاف )5.356)

                                                           

)*( وضعت ورقتاف    كيس وكتبت عمى الورقة االولى )أ( . وعمػى الورقػة الثانيػة )ب( ويػحيت الورقػة االولػى )التجريبيػة( 
  كانت شعبة )أ( واال ر  الضابطة )ب(.



 م0243/كانون أول            جامعة بابل /سيةاألساكلية التربية  مجلة     41العدد/

8 

( وهذا يػيؿ عمػى اف المجمػوعتيف 2ة البالرة )( وه  اصرر مف ال يمة التالية الجيولي0.323ال يمة التالية المحيوبة كانت )
 .متكا لتاف    هذا العامؿ

( 73.788. يرجػػػات المرػػػػة العربيػػػة لمعػػػػاـ اليرايػػػ  الماضػػػػ  : كػػػػاف متويػػػط يرجػػػػات طالبػػػات المجموعػػػػة التجريبيػػػػة )أ( )2
( 71.935ف )(  ػػ  حػػيف اف متويػػط يرجػػات المجموعػػة الضػػابطة  ػػ  المرػػة العربيػػة )ب( كػػا6.103واالنحػػراؼ المعيػػار  )
 .( يبيف ذلؾ3( وجيوؿ )7.129واالنحراؼ المعيار  )

 (3جدول )
يبين المتوسط الحسابف لدرجات طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة والقيمتين التا يتين المحسوبة والجدولية او 

 مستوى الداللة االحصا ية
الياللة  تاليةال يمة ال االنحراؼ المعيار  المتويط الحياب  العيي المجموعة

 الجدولية المحسوبة االحصالية 
هير يالة عني  2 0.422 6.103 73.788 33 التجريبية )أ(

 7.129 71.935 31 الضابطة )ب(  0.05ميتو  
( 6.103( واالنحػػراؼ المعيػػار  )73.788( يبػػيف اف المتويػػط الحيػػاب  لػػيرجات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة )3الجػػيوؿ )
( واف ال يمػة 7.129( واالنحراؼ المعيػار  )71.935اف المتويط الحياب  ليرجات طالبات المجموعة الضابطة )    حيف

( وهػػػذا يػػػيؿ عمػػػى اف المجمػػػوعتيف 2( وهػػػ  اصػػػرر مػػػف ال يمػػػة التاليػػػة الجيوليػػػة البالرػػػة )0.422التاليػػػة المحيػػػوبة كانػػػت )
 .التجريبية والضابطة متكا لتاف    هذا العامؿ

( ويرجػػػة 7.82( الجيوليػػػة )2( وقيمػػػة )كػػػا1.248( المحيػػػوبة )2ؿ اليرايػػػ  ءبػػػاء الطالبػػػات : كانػػػت قيمػػػة )كػػػا. التحصػػػي3
 .( يبيف تكرارات التحصيؿ لي  اباء الطالبات4( وجيوؿ )3الحرية )

 ( 4جدول )
 صا ية يبين تكرارات التحصيل الدراسف الباء طالبات المجموعتين التجريبية والضابطة ومستوى الداللة االح

ي رأ ويكتب  العيي المجموعة
 وابتيالية

بكالوريوس  ما  اعيايية ومعهي متويطة
  وؽ

الياللة 
 االحصالية

هير يالة عني  7 13 8 5 33 التجريبية )أ(
 10 9 7 5 31 الضابطة )ب(  0.05ميتو  

( 2وهػػ  اصػػرر مػػف قيمػػة )كػػا 1.248( المحيػػوبة كانػػت 2( اف المجمػػوعتيف متكا لتػػاف وذلػػؾ الف قيمػػة )كػػا5يبػػيف جػػيوؿ )
 .(7.82الجيولية البالرة )

( 2( وقيمػػة )كػػا5.3( المحيػػوبة ألمهػػات طالبػػات المجمػػوعتيف )2. التحصػػيؿ اليرايػػ  ألمهػػات الطالبػػات : كانػػت قيمػػة )كػػا4
 .( يبيف ذلؾ6( وجيوؿ )7.82الجيولية )

 (6جدول )
 يبية والضابطة ومستوى الداللة االحصا يةيبين تكرار التحصيل الدراسف ألمهات طالبات المجموعتين التجر 

ي رأ ويكتب  العيي المجموعة
 (1وابتيالية)

بكالوريوس  ما  اعيايية ومعهي متويطة
  وؽ

الياللة 
 االحصالية

هير يالة عني  7 10 11 5 33 التجريبية )أ(
 12 4 7 8 31 الضابطة )ب(  0.05ميتو  

( 2( وه  اصرر مػف قيمػة )كػا5.3( المحيوبة كانت )2وذلؾ الف قيمة )كا ( اف المجموعتيف متكا لتاف6نالحظ مف جيوؿ )
 .7.82الجيولية البالرة 

                                                           

 ( 5كوف التكرار المتوق  اقؿ مف ))*( بحث ال ميتاف ي رأ ويكتب وابتيالية    كمية واحية 
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 اسموب اجراء التجربة :
لييت هناؾ ماية لمتعبير وانما ي تار الميريػوف مػ  طمبػتهـ مجموعػة مػف الموضػوعات تػيرس لهػـ  ػ  اثنػاء اليػنة  

وكانػت  ،(21، ص1984 ،ت  الؿ اليػنة اليرايػية )جمهوريػة العػراؽاليرايية واعطاء الطمبة ما الي ؿ عف ثمانية موضوعا
المجموعة التجريبية تيرس التعبير مف  الؿ مجموعة مف النصوص الت  ا تارها الباحثػاف وهػ  نصػوص مػف ال ػراف الكػريـ 

باالشتراؾ م  واحاييث الريوؿ االعظـ )ص( والموروث مف كالـ العرب شعراك ونثراك وتشرح هذ  النصوص مف ليف الميرية 
 ػػ  حػػيف اف المجموعػػة الضػػابطة كانػػت تػػيرس التعبيػػر ب عطػػاء  ،الطالبػػات وتوضػػيه العناصػػر البالهيػػة ومواقػػ  المجػػاز  يهػػا

( موضوعات تعبيرية ي تارها الباحثاف وتشرح ايضاك وتبيف العناصر االيايية لتمؾ الموضوعات ثـ يكتب الطمبػة  ػ  تمػؾ 6)
( اإلعياييػػة هػػ  التػػ  تػػيرس المجمػػوعتيف التجػػريبيتيف والضػػابطة 1 ػػ  ميريػػة ال نيػػاء) وكانػػت ميريػػة المػػاية ،الموضػػوعات

 .وقي اترؽ الباحثاف م  ميرية الماية عمى كيرية تيريس كؿ مف المجموعتيف
 اداة البحث االولى )التعبير( 

ل بػػػراء وكانػػػت قػػػي عرضػػػت كػػػؿ مجموعػػػة مػػػف المحكمػػػيف وا ،اعػػػي الباحثػػػاف مجموعػػػة مػػػف الموضػػػوعات التعبيريػػػة 
%( مف ال براء عمى صالحية البيت الشػعر  االتػ  80المت صصيف    المرة العربية وطرالؽ تيرييها وقي اترؽ اكثر مف )

 لال تبار وهو:
 اذا كنت في كل االمور معاتباً         صديقك لم تلق الذي ال تعاتبه

اقي وعرض كؿ مجموعة مف ال براء  ػ  طرالػؽ تػيريس المرػة ( ا تبار التركير الناقي : ل ي بنى الباحثاف ا تبارا لمتركير الن2)
%( مف ال براء عمى صالحية هػذا اال تبػار، ويعػي اال تبػار  ػ  هػذ  80العربية لمتأكي مف صالحيت  وكاف اتراؽ اكثر مف )

 الحالة صايقاك.
 وقي كاف اال تبار بصيرت  النهالية مكوناك مف  مية ا تبارات    االصؿ وه  :

 ( 2وت ويـ الحجج ممحؽ ) -5وااليتنتاج  -4وااليتباط  -3التريير  -2ال تراضات معر ة ا -1
ل ػي تػـ ا تيػار اعياييػة الطميعػة لمبنػات ليكػوف بعػض طالباتهػا عينػة ايػتطالعية إلجػراء الثبػات عميهػا  العينة االسفتطععية :

 .ار عميهاوكذلؾ ثبات تصحيه التعبير وقي تـ ا تيار شعبة )أ( عشوالياك إلجراء اال تب
ل ػي وزع الباحثػاف اال تبػار عمػى طالبػات اعياييػة الطميعػة / الصػؼ الرابػ  االيبػ  )أ(  ػ  . ثبات اختبار التفكيفر النا فد : 1

وبعي ايبوعيف اعاي الباحثاف اال تبػار عمػى الطالبػات  ،وكانت اجابة الطالبات عمى ورقة االيلمة نريها 15/12/2011يـو 
% وقػي تػـ قيػاس ثبػات 89وكػاف ثبػات اال تبػار  12/2011/ 28بػار اذ اعيػي اال تبػار  ػ  يػـو  انريهف لمعر ة ثبات اال ت

 اال تبار بمعامؿ ارتباط بيريوف ويعي مثؿ هذا الثبات عالياك 
واال تبػار يعػي ثابتػاك اذا اعطػى النتػالج نريػها عنػي تطبي ػ  عمػى اال ػراي  .( يقي ة 45وقي ايتررؽ زمف االجابة عف اال تبار )

 .(653ص ،1977 ،ريهما و   الظروؼ نريها )الرريبان
ثبػات تصػػحيه االياء التعبيػر  : ل ػػي تػـ قيػػاس ثبػات تصػػحيه االياء التعبيػر  بطػػري تيف اذ تػـ قيػػاس ثبػات االياء بػػيف  -

وبعػػي ايػػبوعيف اعػػاي الباحػػث  12/2011التعبيػػر  ػػ  يػػـو    / 2الباحػػث ونريػػ  عبػػر الػػزمف اذ صػػحه الباحػػث االوؿ
 ويعي مثؿ هذا الثبات عالياك. 0.90ه  كاف ثبات التصحيه بيف الباحث ونري  نري  التصحي

( مػػف يوف اف تكتػػب عمػػى اوراؽ اال تبػػار ايػػة يرجػػة او 3وقػػي تػػـ اعػػاية تصػػحيه التعبيػػر مػػف لػػيف مصػػحه ا ػػر) 
هػذا % ويعػي مثػؿ 88مالحظة وانمػا كتبػت الػيرجات  ػ  يػجؿ  ػاص وكػاف ثبػات التصػحيه بػيف الباحػث والمصػحه اال ػر 

 .الثبات عالياك 
                                                           

 )*( ميرية الماية    اعيايية ال نياء ه  اليت هيراء احمي عم  
 )*(المصحه االوؿ ي.حمزة عبي الواحي حماي  / جامعة بابؿ / كمية التربية االيايية  

 )**( المصحه اال ر : الباحث  ايراء  اضؿ اميف / جامعة بابؿ / كمية التربية االيايية 
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 اجراء اال تبار النهال  لألياليف : -
ل ي تـ اجػراء اال تبػار النهػال  لأليالػيف التعبيػر والتركيػر الناقػي عمػى طالبػات المجمػوعتيف التجريبيػة والضػابطة  ػ   

 (1بعي اف تأكي الباحثاف مف صالحية اال تباريف وصيقهما وثباتهما ممحؽ ) 5/1/2012يـو 
  ية :الوسا ل االحصا

 ،ايػتعمؿ الباحثػاف هػذ  الويػيمة لمتأكػي مػف تكػا ة مجمػوعت  البحػث  ػ  اعمػار الطالبػات T.testاال تبار التال    .1
 واال تبار التال  هو : ،ويرجة المرة العربية

 (2س -1)س                               
2ع( 1-1ت =        )

1 ( + 2-1ع)2
2 ]  

NN 12

11
 [    

                            NN 122      
 اذ تمثؿ 

 ت= اال تبار التال  
 = الويط الحياب  لممجموعة االولى  1س
 = الويط الحياب  لممجموعة الثانية  2س

 1 عيي ا راي المجموعة االولى = 
2  عيي ا راي المجموعة الثانية = 
 = تبايف يرجات المجموعة االولى  1 2ع
 (266ص ،2011 ،= تبايف يرجات المجموعة الثانية    )الياير  2 2ع
 مرب  كا  :  -2
 عر ة التكا ة    التحصيؿ اليراي  الباء الطالبات وامهاتهف ايتعمؿ الباحثاف هذ  الوييمة لم 
 = مج 2كا
  

 ؿ: التكرار المالحظ 
 (261ص ،2007 ،)ؽ( التكرار المتوق              )النجار

 وثبات تصحيه التعبير  ،معامؿ ارتباط بيريوف : وقي ايتعمؿ الباحثاف هذ  االياة لمعر ة ثبات ا تبار التركير الناقي -3
                   كػ ص()كػ ص(-كػ س ص( 

 2)كػ ص( – 2كػ ص [ ] 2) كػ س(-2كػ س [ 1ر=      
 

 ر= معامؿ ارتباط بيريوف 
 ف = عيي ا راي العينة 

 (183ص ،1977 ،)س،ص( قيـ المتريريف     )البيات 
 الرابع :الفصل 

 عرض النتا ج  - أ
 تفسير النتا ج  -ب

عػػرض النتػػالج : عنػػيما ايػػتعمؿ الباحػػث اال تبػػار التػػال  لعينتػػيف ميػػت ميف لمموازنػػة بػػيف تحصػػيؿ المجمػػوعتيف التجريبيػػة  -أ
 .وا تبار التركير الناقي ،اال تبار التعبير  ،والضابطة    اال تباريف المذيف اجراهما الباحثاف

 2ق(-ل)

 ق
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 النتالج كانت كما ه     هذا الرصؿ  :وجي الباحثاف اف 
ا تبار االياء التعبير  : عني موازنة النتالج ليرجات طالبات المجموعتيف التجريبية والضابطة    اال تبار النهال  وجػي  -1

الباحػػث اف متويػػط يرجػػػات طالبػػاف المجموعػػػة التجريبيػػة كانػػػت اعمػػى مػػػف متويػػط يرجػػػات طالبػػاك المجموعػػػة الضػػابطة  ػػػ  
( واالنحػػػػراؼ المعيػػػػار  70بػػػػار النهػػػػال  لػػػػألياء التعبيػػػػر  اذ كػػػػاف متويػػػػط يرجػػػػات طالبػػػػاف المجموعػػػػة التجريبيػػػػة هػػػػو )اال ت

(5.15). 
( وعنػػي موازنػػة 6.35( واالنحػػراؼ المعيػػار  هػػو )63.51 ػػ  حػػيف اف متويػػط يرجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػابطة كػػاف )

لمصمحة طالبات المجموعة التجريبية اذ كانت ال يمة التالية المحيوبة  النتالج بيف المجموعتيف كاف الررؽ ذا ياللة احصالية
( يبػيف 7لعينتػيف ميػت متيف وجػيوؿ )  T.tset(    اال تبار التػال  2( وه  اكبر مف ال يمة التالية الجيولية البالرة )4.49)

 ذلؾ 
 (7جيوؿ )

يوبة والتالية الجيولية والياللة االحصالية ليرجات يبيف المتويط الحياب  واالنحراؼ المعيار  وال يمتيف التالية المح
 .الطالبات    اال تبار النهال  لألياء التعبير 

 الياللة االحصالية  ال يمة التالية االنحراؼ المعيار  المتويط الحياب  العيي المجموعة
 الجدولية المحسوبة

هير يالة عني  2 4.49 5.15 70 33 التجريبية )أ(
 6.35 63.51 31 الضابطة )ب(  0.05ميتو  

 وبهذا تر ض الررضية الصررية ال المة : 
))ليس هناؾ  رؽ ذو ياللة احصالية بيف متويط يرجات طالبات المجموعة التجريبية الاللػ  يريػف التعبيػر بأيػموب تػيريس 

 ((االياء التعبير   ة الت مييية   ومتويط يرجات طالبات المجموعة الضابطة الالل  يريف التعبير بالطري ،نصوص م تارة
 اختبار التفكير النا د : -2
وجػػي  ،عنػػي موازنػػة النتػػالج بػػيف يرجػػات طالبػػات المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة  ػػ  اال تبػػاريف ال بمػػ  والبعػػي  

ابطة اذ الباحثػػاف اف متويػػط يرجػػات طالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة كانػػت اعمػػى مػػف متويػػط يرجػػات طالبػػات المجموعػػة الضػػ
(  ػ   اف متويػط يرجػات طالبػات 4.16( واالنحػراؼ المعيػار  )77.06كاف متويط يرجات طالبػات المجموعػة التجريبيػة )

وعنػي موازنػة  ،(5.89( واالنحػراؼ المعيػار  لػيرجات طالبػات المجموعػة الضػابطة كػاف )71.25المجموعة الضػابطة كػاف )
والبعػػي  وجػػي الباحثػػاف اف الرػػرؽ كػػاف ذا ياللػػة احصػػالية لمصػػمحة طالبػػات  النتػػالج بػػيف المجمػػوعتيف  ػػ  اال تبػػاريف ال بمػػ 

( عنػي ميػتو  2( وه  اكبر مف ال يمة التالية الجيولية البالرة )4.57المجموعة التجريبية اذ كانت ال يمة التالية المحيوبة )
ة احصػػػالية بػػػيف متويػػػط تحصػػػيؿ )) لػػػيس هنػػػاؾ  ػػػرؽ ذو ياللػػػ -( وبػػػذلؾ تػػػر ض الررضػػػية الصػػػررية ال المػػػة :0.05ياللػػػة )

ومتويػط تحصػيؿ طالبػات المجموعػة الضػابطة  ،طالبات المجموعة التجريبية الالل  يريف التعبير بأيػموب نصػوص م تػار 
 .الالل  يريف التعبير بالطري ة الت مييية    ا تبار التركير الناقي((

 
 

 تفسير النتا ج :
موعػة التجريبيػة عمػى طالبػات المجموعػة الضػابطة وربمػا يكػوف مػري اف النتالج كانت تشير الػى ترػوؽ طالبػات المج 

 ذلؾ الى مايأت  :
اف النصوص الم تارة كانت تتضمف الكثير مف الجمؿ والعبارات البالهية ذات الجماؿ الظاهر والضػمن  وكانػت  -1

وتمػػؾ تعػػي  ،م تمرػػةطالبػػات المجموعػػة التجريبيػػة ت ػػؼ عمػػى مواقػػ  المجػػاز والكنايػػات وااليػػتعارات واوجػػ  البػػيي  ال
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محيػػنات بييعػػة تظهػػر الجػػوية  ػػ  الػػنص اذ تتػػذوؽ الطالبػػات تمػػؾ النصػػوص وتحيػػف بمظػػاهر الجمػػاؿ والجػػوية 
 . يها

الريػػوؿ االعظػـ )ص( والمػوروث مػف االيب العربػ  شػعراك ونثػػراك  وأحاييػثاف النصػوص الػوارية  ػ  ال ػراف الكػريـ  -2
 هػف اذاك يبحػثف  ،و يػالهف ،عمػى تويػي  مػيركات الطالبػات وتمؾ النصوص بانواعها تعمؿ ،كانت نصوصاك يميمة

وهػذا يويػ  ا ػؽ الطالبػات  ػ  التركيػر الناقػي بحيػث تحػب الطالبػات ذلػؾ  ،مف المعػان  ال ريػة  ػ  تمػؾ النصػوص
 .االيب الر ي  وهذا ينعكس ايجاباك عمى الكتابة التعبيرية لييهف

نيانية وذلؾ بررس ال ػيـ التربويػة االصػمية لػي  الطالبػات اف تمؾ النصوص بأنواعها تعمؿ عمى تهذيب النرس اال -3
 .اذ تكوف تمؾ النصوص زاياك ثراك واصيالك تتعمـ من  االصالة وال مؽ الر ي  والييرة الحينة    الحياة

اف الجػوية والحيػػف والجمػاؿ الػػذ  تتصػػؼ بػ  تمػػؾ النصػوص قػػي ي عػػت الطالبػات الػػى اف ييريػف تمػػؾ النصػػوص  -4
وهذا المحروظ يةي  الى اف تحييف تعبير الطالبات  ،بمف عمى حرظ تمؾ النصوص بكؿ رهبةبشرؼ ولهرة وقي اق

اف هػذا يػيؿ عمػى ارتبػاط ال ػراءة الوايػعة مػف تمػؾ النصػوص بالكتابػة وهػذا بػيور  يػةي   .وت و  لػييهف ممكػة الن ػي
 ،1983 ،مػف ال ػراءة )احمػيالى حيف التعبير  اذا ما ارايت الطالبة اف تكتب بايموب جميؿ ينبر  لهػا اف تكثػر 

 ( 251ص
اف المناقشة الحرة بيف الطالبات    شرح النصوص وثبات االوجػ  البالهيػة  يهػا يرضػ  الػى ابػياء الػرأ  ويػماع  -5

اال ريػػات مػػف الطالبػػات  يمػػا لػػييهف مػػف وجهػػات نظػػر قػػي تكػػوف م الرػػة لمػػا تبييػػ  الطالبػػة وهػػذا ي ػػوي الػػى شػػرح 
بطهػا بالحيػاة وذلػؾ يػةي  الػى تويػي  ا ػؽ الطالبػات  ػ  التركيػر الناقػي وي ػوي النصوص وهضمها واال ػاية منهػا ور 

الى حيف االياء    التعبير الف شي انتبا  الطالبات يجعؿ الطالبػة تتػاب  مػا يػيور  ػ  الػيرس مػف ترصػيؿ وت ميػؿ 
 .وهذا يعوي الطالبات عمى حيف االصراء والتركيز وتميز الضعؼ    تمؾ النصوص

 الفصل الخامس :
 االستنتاجات، والتوصيات، والمقترحات

 االستنتاجات : .1
اف ايػػموب تػػيريس نصػػوص م تػػارة قػػي اثبػػت  اعميػػة  ػػ  تحيػػيف ميػػتو  الطالبػػات  ػػ  االياء التعبيػػر  والتركيػػر  -1

 .الناقي وهذا ما تم ص عف نتالج هذا البحث
مػف االيب العربػ  شػعر   اف تيريس نصوص م تارة مف ال راف الكريـ واحاييث الريػوؿ االعظػـ )ص( والمػوروث -2

وذلػؾ الف االطػالع عمػى  ،ونثر  ييهـ بصورة جميػ   ػ  تحيػيف اياء الطالبػات  ػ  االياء التعبيػر  والتركيػر الناقػي
هذ  النصوص ال يمة المميلة بالمجازات وااليتعارات والكنايات ي وي الى االطالع عمى نصوص ا ر مف موروث 

ى التعبير بصورة واضػحة أ  اف الطالبػات يػيعبرفك بكػالـ رصػيف  صػيه االيب العرب  ويعط  قيرة لمطالبات عم
وجميؿ كمػا اف المناقشػة وابػياء االراء  ػ  اثنػاء شػرح تمػؾ النصػوص وايػتيعابها يػي وي الطالبػة الػى اف تميػز بػيف 

 .واف ت و  ممكة الن ي االيب  لييهف ،الجيي وهير الجيي مف نصوص االيب العرب 
ايػػتيعابها و همهػػا وا ػػذ العبػػر والمػػواعظ منهػػا يعػػي مرتكػػز ايايػػياك  ػػ  النشػػاط البحثػػ  اف قػػراءة تمػػؾ النصػػوص و  -3

والت ػػػيـ العممػػػ  وااليبػػػ  وهػػػذا مػػػا ماريػػػت  طالبػػػات المجموعػػػة التجريبيػػػة  ػػػ  اثنػػػاء قػػػراءة تمػػػؾ النصػػػوص ون ػػػيها 
 .وشرحها وتحميمها وت ويمها

رضػػ  الػػى ت صػػ  هػػذ  النصػػوص والبحػػث عػػف اف تنػػاوؿ هػػذ  النصػػوص باليرايػػة والبحػػث والمناقشػػة وااليػػلمة ي -4
مكامف الجوية وطرح االيلمة والمناقشة وااليتريار عف مكامف الرموض    هذ  النصوص يي وي الطالبػات الػى 

وهػػػذا ي ػػػوي الػػػى اف تنظػػػيـ الطالبػػػات  ،التركيػػػر بعمػػػؽ لتحيػػػس مواضػػػ  الجػػػوية والحيػػػف والبالهػػػة وي ػػػ  التعبيػػػر
 .النصوص والبحث عف الجواب الناجه والطري ة المثمى    التعبيرمعموماتهف بشكؿ عمى وجي  حوؿ تمؾ 
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  -التوصيات : فف ضوء نتا ج البحث يوصف الباحثان بما يأتف :
 ،الريػػوؿ االعظػػـ )ص( وأحاييػػث ،اعتمػػاي تػػيريس التعبيػػر بايػػموب النصػػوص االيبيػػة الم تػػارة مػػف ال ػػراف الكػػريـ -1

 .والموروث مف كالـ العرب شعراك ونثراك 
لمطالبات اف يحرظف مف هذ  النصوص ما يمكنهف مف حيف التعبير واجاية الت اطب مػ  زمػيالتهف وعنػي ينبر   -2

و   هػذا ابتعػاي  ،ذلؾ يمكف لمطالبات اف يمتمكف ناصية الكالـ البميا الحيف وييتعمم  بصورة مت نة كتابةك وحييثاك 
 .عف ايتعماؿ العام  المتبذؿ وحوش  الكالـ

عربيػػػة وميريػػػاتها اف يشػػػجعف الطالبػػػات عمػػػى ايػػػتعماؿ االيػػػاليب الرصػػػينة  ػػػ  التعبيػػػر ينبرػػػ  لميريػػػ  المرػػػة ال -3
 .الكتاب  والحييث وهذا ال يتأثر اال باالطالع عمى الموروث العرب  البمياِ شعراك ونثراك 

اء لرػػة واثػػر  ،ضػػرورة االعتنػػاء بالمكتبػػة العربيػػة وااليػػتعانة بهػػا وذلػػؾ ب هنػػاء الػػيرس بالمعمومػػات االيبيػػة االضػػا ية -4
 .الطالبات الركرية

ينبر  لميري  المرة العربية وميرياتها اف يعتنػيف بأيػلمة الطالبػات وايتريػاراتهف حػوؿ النصػوص والوقػوؼ عمػى  -5
طمباتهف وتشجي  روح المناقشة بينهف    البحث عف الجػواب الصػحيه الف  ػ  ذلػؾ اثػراك رالػياك  ػ  امػتالؾ ال ػيرة 

 .المروية وااليبية والركرية
 ترحات :المق

 .اجراء يراية مشابهة لهذ  اليراية عمى الطالب الف البحث الحال  قي اجر  عمى الطالبات  -1
اجػػراء يرايػػة مشػػابهة لهػػذ  اليرايػػة لتػػيريس نصػػوص م تػػارة مػػف مػػوروث الكػػالـ العربػػ   ػػ  تنميػػة ال ػػيرة المرويػػة  -2

 .والتذوؽ االيب 
 . تارة    انواع ا ر مف التركيراجراء يراية مشابهة لهذ  اليراية    معر ة اثر نصوص م -3

 المصادر 
 ،طػػرؽ تػيريس المرػػة العربيػػة بمرحمػة التعمػػيـ االيايػػ  بػيف النظريػػة والتطبيػػؽ ،وا ػػروف ،جمػػاؿ مصػطرى ،العييػو  .1

 .ي.ت ،االريف ،يار المييرة
معػػة جا ،مشػػكالت تػػيريس التعبيػػر التربػػو   ػػ  المرحمػػة االعياييػػة  ػػ  العػػراؽ ،عبػػي الػػرحمف عبػػي عمػػ  ،الهاشػػم  .2

 ـ )ريالة ماجيتير هير منشورة(1988 ،كمية التربية / ابف رشي ،برياي
 ـ.1981 ،برياي ،يار الرشيي لمطباعة والنشر ،مالمه مف تأريخ المرة العربية ،احمي نصيؼ ،الجناب  .3
  يار احيػاء التػراث العربػ ،3مجمػي ،مجمػ  البيػاف  ػ  تريػير ال ػراف ،الشيخ ابو عم  الرضؿ بف الحيػف ،الطبري  .4

 ـ. 1959 ،بيروت
  wwwcompunt -com باحمم  الصرير، تعميـ مهارات التركير )التركير الناقي( .5

6. mcpek, E(critical thin king & education), Fx ford , Martin Roberkon , 1981. 
 ـ. 1999 ،فاالري ،عماف ،يار ريبوتو لمنشر ،ط  ،تعميـ التركير االبتكار  والناقي ، ايية عايؿ ،. ال ضراء7
 ،اثر تحريظ نصوص واقواؿ م تػارة  ػ  تحيػيف االياء التعبيػر  لطالبػات الصػؼ الرابػ  العػاـ ،صالح مهي  ،. عبوي8

 )ريالة ماجيتير هير منشورة(  2004 ،كمية التربية االيايية ،جامعة بابؿ
  لػي  طالبػات الصػؼ ال ػامس اثر تحميؿ نصوص ايبية م تارة    االياء التعبيػر  ،حمزة هاشـ محيميي ،. اليمطان 9

 )ريالة ماجيتير هير منشورة (. 2002 ،كمية التربية ،جامعة بابؿ ،العمم 
اثر تيريس نصوص م تارة مف كتاب نهج البالهة    تنميػة الكتابػة االبياعيػة لػي   ،حامي جايـ محمي ،. الجبور 10

 .الة ماجيتير هير منشورة()ري 2012 ،كمية التربية ،جامعة بابؿ ،طالبات الصؼ ال امس االيب 
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11. Victoria , Ghou Hare and Kutgleemm , Buy chard Direct in strection of sanitization Skill " 
 Reading   Rcsearch    Quartenly " Fall , 1984, XX, II. 

 ـ.1993 ،صريةمكتبة  االنجمو الم ،1ط ،مناهج البحث    التربية وعمـ النرس ،ييوبولر ،.  انياليف12
 .1984 ،توجيهات عامة    تيريس المرة العربية ،وزارة التربية ،جمهورية العراؽ .13  
 .1977 ،ال اهرة ،مكتبة االنجمو المصرية ،الت ويـ وال ياس النري  والتربو  ،رمزية ،. الرريب14  
 ،يار الصػراء ،2ط ،وااليػتيالل  مػي ؿ  ػ  االحصػاء الوصػر  ،مبايد االحصػاء التربػو  ،محمي جايـ ،. الياير 15  

 ـ.2011 ،العراؽ ،النجؼ االشرؼ
يار الحاضػػػر  ،spssاالحصػػاء  ػػػ  التربيػػػة والعمػػػـو االنيػػانية مػػػ  تطبي ػػػات برمجػػػة  ،نبيػػػؿ جمعػػػة صػػػاله ،. النجػػار16  

 ـ.2007 ،االريف ،لمتوزي 
مطبعة  ،يتيالل     التربية وعمـ النرساالحصاء الوصر  واال ،وزكريا زك  اثناييوس ،عبيالجبار تو يؽ ،. البيات 17  

 ـ.1977 ،برياي ،مةيية الث ا ة العمالية
 .1983 ،مكتبة النهضة المصرية ،1ط ،طرؽ تعميـ التعبير ،محمي عبيال اير ،. احمي18  
 

 المعحق
 (1ممحق ر م ) 

 النصوص المختارة من القران الكريم واالحاديث النبوية ومن الموروث الشعري
 ماـ عم  )ع( . قاؿ اال1
 
  
 
 .قاؿ االماـ عم  )ع(    وصية ل  لػػ مالؾ بف االشتر: 2

 )) اياؾ يا مالؾ وظمـ العباي  اف اح لمظالميف لبؿ مرصاي ((
 . نص قران  :3
ـْ ِمْف َ ْير  َتِجي و   ِعْنَي المَِّ  )) َكاَة َوَما ت َ يِّم وا أَلنر ِيك  الَة َودت وا الزَّ  110(( الب رة / ِإفَّ المََّ  ِبَما َتْعَمم وَف َبِصير  َوَأِقيم وا الصَّ
 . نص قران  :4
َذا َيػػَأَلَؾ ِعَبػػاِي  َعنِّػػ   َػػِ نِّ  َقِريػػب  أ ِجيػػب  َيْعػػَوَة الػػيَّاِع  ِإَذا َيَعػػاِن  َ ْمَيْيػػَتِجيب وا ِلػػ  َوْلي ْةِمن ػػ)) ـْ َيْرش ػػي وفَ َواِ  (( الب ػػرة / وا بِػػ  َلَعمَّه ػػ

186  
 -ياعية االياي  : .قاؿ قيس بف5

 .......(( .وال ييتح  احيكـ اذا لـ يعمـ اف ي وؿ ال اعمـ ،وال ي ا ف اال ذنب  ،))اال ال يرجوف احكـ اال رب 
 . مف يهف ييهؿ الهواف عمي              والجرح بحيث ايالـ 6
 . امت  هؿ لؾ بيف االمـ                 منبر لمييؼ او لم مـ 7

   مطرؽ                  ضحالك مف اميؾ المنصـر اتم اؾ وطر     
 ويكاي اليم  يهم  عاتباك                بب ايا كبرياء االلـ     
 -. قاؿ ابو  راس الحميان  :8

 اب يت  ال تجزعػػػ            كؿ االناـ الى ذهػػػاِب     
 توج  عم  بحيػػرة           مف  مؼ يترؾ والحجابِ     

 تواضع تكن كالنجم الح لناظر      على صفحات الماء وهو رفيع

 والتك كالدخان يعلو بنفســه          على طبقات الجو وهو وضيع       
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 اذا كممتنػػػ            وعتيت عف ري الجػواِب  قول     
 زيف الشباب ابو  راس        لـ يمت  بالشبػػػػػاِب      

 
 (2ممحؽ رقـ )

 درجات اختبار االداء التعبيري
 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية  ت
1. 79 1. 74 
2. 79 2. 73 
3. 78 3. 72 
4. 78 4. 72 
5. 76 5. 71 
6. 75 6. 71 
7. 75 7. 70 
8. 74 8. 70 
9. 74 9. 69 

010 73 10. 68 
11. 73 11. 67 
12. 72 12. 67 
13. 72 13. 66 
14. 71 14. 65 
15. 71 15. 64 
16. 71 16. 64 
17. 70 17. 63 
18. 70 18. 62 
19. 69 19. 61 
20. 69 20. 60 
21. 68 21. 60 
22. 68 22. 59 
23. 67 23. 58 
24. 67 24. 57 
25. 66 25. 57 
26. 65 26. 56 
27. 65 27. 56 
28. 64 28. 55 
29. 64 29. 55 
30. 63 30. 54 
31. 62 31. 53 
32. 61 32.  
33. 61 33.  
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 ( 3ممحؽ )
 درجات االختبار التفكير النا د القبمف

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية  ت
1. 80 1. 81 
2. 80 2. 81 
3. 79 3. 81 
4. 79 4. 82 
5. 78 5. 80 
6. 77 6. 78 
7. 77 7. 78 
8. 77 8. 76 
9. 76 9. 75 

010 75 10. 74 
11. 75 11. 74 
12. 75 12. 73 
13. 74 13. 72 
14. 68 14. 71 
15. 67 15. 71 
16. 67 16. 70 
17. 66 17. 70 
18. 66 18. 69 
19. 65 19. 68 
20. 64 20. 68 
21. 64 21. 67 
22. 64 22. 67 
23. 63 23. 66 
24. 61 24. 65 
25. 59 25. 64 
26. 58 26. 64 
27. 57 27. 63 
28. 57 28. 62 
29. 54 29. 60 
30. 54 30. 59 
31. 52 31. 57 
32. 52 32.  
33. 51 33.  
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 ( 4ممحق )
 درجات اختبار التفكير النا د البعدي

 المجموعة الضابطة ت المجموعة التجريبية  ت
1. 85 1. 81 
2. 84 2. 81 
3. 84 3. 80 
4. 83 4. 80 
5. 83 5. 79 
6. 82 6. 78 
7. 82 7. 78 
8. 81 8. 76 
9. 80 9. 75 

010 80 10. 74 
11. 79 11. 74 
12. 79 12. 73 
13. 78 13. 73 
14. 77 14. 72 
15. 77 15. 72 
16. 77 16. 71 
17. 77 17. 70 
18. 76 18. 70 
19. 75 19. 69 
20. 75 20. 69 
21. 75 21. 68 
22. 75 22. 68 
23. 74 23. 67 
24. 74 24. 67 
25. 74 25. 66 
26. 74 26. 66 
27. 73 27. 64 
28. 73 28. 63 
29. 72 29. 62 
30. 72 30. 62 
31. 72 31. 61 
32. 71 32.  
33. 70 33.  
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 ( 6ممحؽ )
 ا تبار التركير الناقي بصيرت  النهالية

 اال تبار االوؿ / معر ة اال تراضات 
 ػػ  المواقػػؼ الم ي مػػة لهػػا حػػيف  ،العمميػػة الع ميػػة التػػ  ت ػػـو عػػف طري هػػا الطالبػػة لمتعػػر ؼ عمػػى ا تراضػػات متضػػمنة

ليػػػايس األيبػػػ  ح   ن هػػػا يػػػترترض أنهػػػا تيػػػم  الطالبػػػة زميمتهػػػا ت ػػػوؿ لهػػػا ح يػػػأنجه  ػػػ  االمتحػػػاف الػػػوزار  لطالبػػػات الصػػػؼ ا
 .يتعيش بعي ينتيف وتنجه    االمتحاف : أف هذا اال تراض يكوف م بوالك منط ياك    ضوء الموقؼ المت يـ

  يما يأت  عيي مف المواقؼ يتب  كؿ منها ا تراضات عية المطموب منؾ أف ت رر  ما يأت  :   
 .إزاء كممة ) واري ()×( هذ  الحالة تض  الطالبة عالمة أذا كاف اال تراض وارياك    ضوء الموقؼ     .1
إزاء كممػػة هيػػر )×( أذا كانػت الطالبػػة تعت ػػي أف اال تػػراض هيػػر ميػػمـ بػػ   ػػ  ضػػوء الموقػػؼ تضػػ  الطالبػػة عالمػػة  .2

 .واري
 .لذلؾ  الطالبة المتروقة تكوف متواضعة يالماك  ،الموقؼ األوؿ : التواض  يمة محببة بيف البشر

 هير واري واري أل ريات لـ تك فَّ متواضعات  الطالبات ا 1
 هير واري واري الطالبة المتواضعة ذكية يالماك  2
 هير واري واري التواض  مف  مؽ اإليالـ الر ي  3

لذلؾ يبتعي عف الظمـ الناس الذيف يةمنوف بمبايد اإليالـ ايماناك  ،الموقؼ الثان  : الظمـ مف الصرات الذميمة لي  المةمنيف
  .حيحاك ص

 هير واري واري ينبر  لإلنياف اليو  أف يبتعي عف الظمـ 1 
 هير واري واري الذيف ال يةمنوف بمبايد اإليالـ كمهـ ظالموف  2
 هير واري واري ينبر  لنا أف نح ؽ العيالة بالتميؾ ب مؽ اإليالـ ونبذ الررقة ونبذ الظمـ 3

يتاء الزكاةالموقؼ الثالث : مف أركاف اإليالـ المهمة إقام  .لذلؾ ينبر  لمميمـ االلتزاـ بهما ،ة الصالة وا 
 هير واري واري الطالبة الذكية تمتـز بالصـو والصالة يالماك  1
 هير واري واري الميمـ الحؽ مف أقاـ الصالة واتى الزكاة  2
 هير واري واري كؿ الميمموف ي يموف الصالة ويةتوف الزكاة  3

 ر : ار الثانف / التفسياالختب
وهػ  تترتػب منط يػاك  ػ  ضػوء المعمومػات  ،ه  العممية الع مية التػ  تحكػـ بهػا الطالبػة عمػى االيػتنتاجات الم ترحػة 

وكػؿ موقػؼ يتكػوف مػف  ،ويتكػوف هػذا اال تبػار مػف مواقػؼ عػية ،الم يمة أـ ال ؟ عمى ا تػراض أف هػذ  المعمومػات صػحيحة
والمطمػوب منػؾ أف تحكمػ   ،أف كػؿ مػا هػو واري  ػ  اال تبػار يعػي صػايقاك ون تػرح  ،  رات عية تتبعها مجموعة نتػالج م ترحػة

 -:على النحو اآلتيعمى تريير م ترح هؿ يترتب عمى المعمومات الوارية    الموقؼ أـ ال ؟ 
)×( أذا كنت تعت ييف اف التريير الم ترح يترتب عمى البيانات الوارية    الموقؼ بيرجة مع ولة مػف الي ػيف ضػع   

واذا كنػت تعت ػػييف أف التريػير الم تػرح ال يترتػب عمػى البيانػػات الػوارية  ػ  الموقػؼ ضػع  عالمػػة  ،تريير)صػحيه(  ػ  ح ػؿ
 .   الح ؿ تريير )هير صحيه()×( 

  .الموقؼ األوؿ : إف  اح يبحان  وتعالى قريب منا لييتجيب ليعالنا أذا كنا مةمنيف ح اك 
 

 هير صحيه صحيه  كؿ يعاء ييتجيب ل  اح يبحان  وتعالى  1
 هير صحيه صحيه  يعاء المةمف الحؽ ميتجاب 2
 هير صحيه صحيه  اإلنياف الذ  لـ يكف مةمناك ح اك ييعو اح يبحان  وتعالى    حالة الشية   ط  3

تعػالى يعاقػب وال ي ػاؼ إال مػف الػذنب الػذ  يرتكبػ  ألف اح يػبحان  و  ،الموقؼ الثان  : إف  المةمف الح ي   ال يرجو إال  رب 
 .واف مف  مؽ العالـ اف ي وؿ ال اعمـ إذا يأل  احيهـ    ميألة لـ يكف متأكياك مف جوابها ،عمي 
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 هير صحيه صحيه  جمي  الناس ي ا وف اح تعالى    أعمالهـ وأقوالهـ 1
 هير صحيه صحيه  المةمف باح تعالى مف  اؼ مف ارتكاب المعاص  2
 هير صحيه صحيه  المعاص  ألنها ت ؿ بش صية اإلنياف ينبر  لنا أْف ال نرتكب  3

 الموقؼ الثالث : اإلنياف الذ  يعتز بش صيت  يبتعي عف اف ي      الذؿ والهواف. 
 هير صحيه صحيه  اإلنياف المتزف مف يحتـر نري     أ  مكاف 1
 هير صحيه صحيه  اإلنياف الذليؿ مف ابتعي عف شرؼ العمؿ ومي يي  لمرير  2
 هير صحيه صحيه  كؿ إنياف يكوف ذليالك إذا طمب العوف والمياعية  3

 اال تبار الثالث : ت ويـ الحجج :
والحكػػـ عمػػى قػػوة الحجػػة أو  ،وهػػ  العمميػػة الع ميػػة التػػ  تميػػز  يهػػا الطالبػػة بػػيف الحجػػة ال ويػػة والحجػػة الضػػعيرة 

أمػا الحجػػة الضػعيرة  ػػال تكػػوف  ،ليػػةاؿ  هػ  قويػػة ػ ذا كانػػت الحجػػة متصػمة با ،وت ػػاس بمػي  صػػمة الحجػة باليػػةاؿ ،ضػعرها
  .متصمة باليةاؿ

أمػػا الحجػػة الضػػعيرة  ،إزاء كممػػة )قويػػة( إذا كانػػت الحجػػة قويػػة)×( وطري ػػة اإلجابػػة هػػ  اف تضػػ  الطالبػػة عالمػػة 
 إذا كانت كذلؾ.)×(  تض  الطالبة عالمة 

 والتياع  ؟  الموقؼ االوؿ : هؿ كانت امة العرب كما ه  عميها اليـو مف الضعؼ
 ضعيرة قوية  كال، الف ابناء االمة اليـو ي تمروف عما كانوا عمي  مف الصالبة، وقوة الشكيمة ويياي الرأ . 1
 ضعيرة قوية  نعـ، اف ابناء االمة العربية هـ اليـو كما كاف اجيايهـ    امتالؾ ناصية العمـ والمعر ة  2
 ضعيرة وية ق اف ابناء االمة جميعهـ م مصوف لوطنهـ  3

 .الموقؼ الثان  : هؿ يمكف اف الموت انياناك مف يوف اف ينال 
 ضعيرة قوية  ال يمكف لالنياف اف ينجو مف الموت 1
 ضعيرة قوية  اف الناس الصالحيف تب ى ذكراهـ  الية  2
 ضعيرة قوية  الميتوف كاالحياء    ترانيهـ لمعمؿ الصاله 3

 ف االنياف المتواض  صريراك    عيوف الناس ؟ الموقؼ الثالث : هؿ يمكف اف يكو 
 ضعيرة قوية  كال، ال يمكف اف يكوف االنياف المتواض  صريراك    عيوف الناس 1
 ضعيرة قوية  االنياف المتواض  اقؿ قيمة    المجتم  مف الناس اال ريف 2
 ضعيرة قوية  التواض  يمة ر يعة يكوف صاحبها    المنزلة الر يعة بيف ابناء المجتم   3

 اال تبار الراب  / االيتنباط :
ويكػػوف الموقػػؼ مػػف  ،وهػػو عمميػػة ع ميػػة تتوصػػؿ بهػػا الطالبػػة الػػى نتيجػػة مػػا مبنيػػة عمػػى وجػػوي م ػػيمتيف منط يتػػيف 

عبػػارتيف )م ػػيمتيف( بينهمػػا نتػػالج عػػية وعميػػؾ اف تعػػي  العبػػارتيف صػػحيحتيف وصػػايقتيف حتػػى لػػو كانػػت احػػياهما او كالهمػػا 
ازاء كممػة )×( قرل  االيتيالؿ بشكؿ جيػي واذا كنػت تعت ػييف انهػا مترتبػة بالضػرورة مػ  العبػارتيف ضػع  عالمػة ا ،ضي رأيؾ

 .ازاء كممة النتيجة )هير مرتبة()×( واذا كنت تعت ييف انها هير مرتبة بيف العبارتيف ضع  عالمة  ،النتيجة )مرتبة(
ويتصػؼ محمػي بهػذ   ،يكػوف مةمنػاك  ،ونهى عػف المنكػر ،أمر بالمعروؼو  ،واتى الزكاة  ،الموقؼ االوؿ : كؿ مف أقاـ الصالة

 .ال صاؿ  هو اذاك 
 هير مرتبة  مرتبة  محبوب مف ليف األ وة المةمنيف والمتبعيف  1
 هير مرتبة  مرتبة  كؿ الناس ال يصوموف وال يصموف  2
عطاء الزكاة واألم 3  هير مرتبة  مرتبة  ر بالمعروؼ والنه  عف المنكر الناس الذيف يحبهـ اح مف صراتهـ الصـو والصالة وا 

 .)عم  قاض  عايؿ ( ،الموقؼ الثان  : بعض الناس يعانوف مف ظمـ ال ضاة
 هير مرتبة  مرتبة  بعض ال ضاة عايلوف والبعض اء ر يجانبوف العيؿ  1
 هير مرتبة  مرتبة  كؿ ال ضاة العايلوف يةييوف الحؽ 2
 هير مرتبة  مرتبة  حبوبوف مف ليف الناس ال ضاة هير العايليف م 3
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 .) اطمة ميرية تحب العمـ وتيعى لمحصوؿ عمي ( ،الموقؼ الثالث : ي اس ت يـ األمـ بالعمـ والمعر ة
 هير مرتبة  مرتبة  كؿ األمـ الت  تمتمؾ ناصية العمـ م  منطؽ الحياة  1
 هير مرتبة  مرتبة  اإلنياف الذ  يتج  نحو العمـ ال يةمف بال را ات 2
 هير مرتبة  مرتبة   اطمة ال تيير م  منطؽ العمـ والحياة  3

 اال تبار ال امس / )االيتنتاج( 
هو العممية الع مية التػ  تتوصػؿ بهػا الطالبػة الػى ايػتنتاجات واضػحة بػيرجات متراوتػة مػف اليقػة بنػاء عمػى ح ػالؽ  

ولكػف هػذا االيػتنتاج قػي يكػوف  ، ػ  البيػت أذا يػمعت صػوت    ػي تيػتنج الطالبػة أف هنػاؾ شػ ص معػيف ،وبيانات م يمة لها
عمػػى الطالبػػة أف ترحػػص مػػي  يقػػة االيػػتنتاجات  ،إذ يمكػػف أف يكػػوف هػػذا الصػػوت صػػوت المػػذياع ،وقػػي ال يكػػوف ،صػػحيحاك 

  -وت رر صحتها مف  طلها كما يأت  :
مػػػاك أ  انػػػ  يترتػػػب منط يػػػاك مػػػ  إزاء البػػػييؿ الصػػػحيه أذا رأيػػػِت أف االيػػػتنتاج كػػػاف صػػػحيحاك تما)×( ضػػػع  عالمػػػة  .1

 .الح الؽ والمعمومات الوارية
إزاء البييؿ )بيانات ناقصة( اذا كنت تعت ييف اف المعمومات الوارية ال تكر  لمحكػـ عمػى صػحة )×( ضع  عالمة  .2

 .االيتنتاج او  طل 
وء المعمومػػات إزاء البػػييؿ )هيػػر صػػحيه ( اذا اعت ػػيت اف االيػػتنتاج كػػاف  طػػأ تمامػػاك  ػػ  ضػػ)×( ضػػع  عالمػػة  .3

 .الوارية    الموقؼ أ  اف االيتنتاج يناقض المعمومات الوارية
 .الموقؼ االوؿ : االبناء الصالحوف    امة مف االمـ هـ  ير مف ييا   عف ت يـ االمـ ورقيها

 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  كؿ ابناء االمة صالحوف  1
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  معروؼ وينهى عف المنكر االبناء الصالحوف    االمة  ير مف يعمؿ ال 2
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  الصالحوف مف ابناء االمة العربية هـ مف يمتمؾ ناصية العمـ  3

 الموقؼ الثان  : وعيف الرضا مف كؿ عيب كميمَة    كما اف عيف الي ط تبي  المياويا
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  ياف المةمفارضاء اح هو ا ضؿ هاية لي  االن 1
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  كؿ االبناء يرضوف اباءهـ  2
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  االبناء الصالحوف يعمموف االعماؿ الصالحة كمياعية المحتاج  3

 وت هياك الموقؼ الثالث : اعمؿ لينياؾ كأنؾ تعيش ابياك       وء رتؾ كأنؾ تم 
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  العمؿ    هذ  الينيا ينبر  ل  اف يكوف صالحاك  1
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  كؿ اعماؿ الناس صالحة 2
 هير صحيحة بيانات ناقصة صحيحة  بعض اعماؿ الناس قي تكوف صالحة، وقي يكوف البعض اال ر هير صاله 3

     
 
 
 
 
 
 
 


