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اثر استخدام طريقة املناقشة يف حتصيل طالب الصف
اخلامس العلمي يف مادة األدب والنصوص
إعداد
م.م.خالد ناجي احمد الجبوري
المديرية العامة لتربية ديالى
استالم البحث1122/3/21/
قبول النشر 1122/2/8/
ملخص البحث
يهدف البحث إلى معرفة اثر استخدام طريقة المناقشة في تحصيل طالب الصف
الخامس العلمي في مادة األدب والنصوص  ،وذلك من خالل التحقق من الفرضية
الصفرية اآلتية :
( ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصييل طيالب المجمو ية التجريبيية
اليينين يدوسييون مييادة األدب والنصييوص بمريقيية المناقشيية ومتوسييط تحصيييل طييالب
المجمو ة الضابمة النين يدوسون األدب والنصوص بالمريقة اال تيادية ) .
تكونت ينة البحث من ( )65طالبا ً من طالب الصف الخامس العلمي تم اختياوهم
بصووة قصدية من إ دادية الملع النضيد للبنين في مدينة بعقوبة  /محافظة ديالى
للعام الدواسي  4102– 4102وقسمت شوائيا ً لى مجمو تين أحداها تجريبية
ضمت ( )42طالبا ً دوسوا بمريقة المناقشة  ،في حين تكونت المجمو ة الضابمة
من ( ) 42طالبا ً دوسوا بالمريقة اال تيادية .وقام الباحث بمكافأة المجمو تين في
المتغيرات  ( ، :التحصيل الدواسي للعام السابق لمادة اللغة العربية ،والعمر الزمني
للمالب  ،والتحصيل الدواسي لإلباء واألمهات لمالب مجمو تي البحث )  .ثم بدأ
بتمبيق التجربة في  4102/01/0م واستمرت التجربة إلى  . 4102/ 04/ 46وقام
الباحث بتدويس كال المجمو تين  .ولغرض تحقيق هدف البحث ا د الباحث اختباواً
تحصيليا ً تكون من ( )42فقرة موضو ية ومقالية تقيس المستويات اآلتية ( :
المعرفة  ،والفهم والتحليل )من تصنيف بلوم للمجال المعرفي  ،وبعد إنهاء التجربة
طبق الباحث االختباو في ( 4102/ 04 /20م )  .وبعد جمع البيانات وتصحيحها
بموجب مفتاح التصحيح لالختباو التحصيلي وتحليلها احصائيا ً باستخدام االختباو
التائي لعينتين مستقلتين ظهرت نتائج البحث وكما يأتي :
( يوجد فرق ذو داللة احصاايية فاي متوساح يحصايب االم المجموعاة التجريبياة
ومتوسح يحصيب الم المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ) .
وفي نهاية التجربة خرج الباحث بمجمو ة من االستنتاجات والتوصيات والمقترحيات
التي أكد فيها فا لية طريقية المناقشية فيي تحسيين مسيتوى تحصييل الميالب فيي ميادة
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األدب والنصييوص كمييا اقتييرح إجييراء دواسييات مماثليية لمتغيييرات تابعيية أخييرى وفييي
. مراحل دواسية أخرى
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Abstract
The current research aimed to identify the effect of using
the method of discussion in the collection of fifth-grade students
in the scientific literature material and texts, and through
verification of the null hypothesis of the following :
No statistically significant difference between the average
collection of students of the experimental group and the control
group average collection .
The sample consisted of 56 students from the fifth grade
science were selected in a deliberate from junior high pollen
Alndad for boys in the city of Baquba / Diyala province for the
academic year 2013-2014 and were randomly divided into two
groups one of them a trial involving 28 students Derso way
discussion, while the control group consisted of 28 students
Derso the usual way. The researcher reward in the two groups of
variables: (academic achievement in the previous year for the
Arabic language, and the chronological age of the students, and
the educational attainment of the parents of the students of the
two sets of search). Then he started to experience in the
application of 01.10.2013 and continued to experiment
25/12/2013. The researcher taught both groups. For the purpose
of achieving the goal of research promising researcher
achievement test are from (24), paragraph objective and essay
measure the levels of the following: (knowledge, comprehension
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and analysis) of Bloom's Taxonomy of the domain knowledge,
and after the termination of the experiment dish researcher
testing (31/12/2013 AD). After collecting the data and correct
under the key patch test grades and statistically analyzed using ttest for two independent samples showed results as follows :
No statistically significant difference in the average collection
of experimental group students and average students to collect
the control group and the experimental group .
At the end of the experiment the researcher came out a set of
conclusions and recommendations and proposals that
emphasized the effectiveness of the method of improving the
level of discussion in student achievement in the subject of
literature and texts as suggested by studies similar to the
variables of another subsidiary in stages other study.

الفصب األول
مشكلة البحث :ـ
تعد دووس اللغة العربية من المواد التي يمكن إن تغني الداوس بالقيم واالتجاهات
التي يرغب فيها المجتمع  ،ومن هنه الدووس دوس النصوص األدبية الني يعد
بمثابة استراحة ذهنية للملبة في المرحلة الثانوية من بء الدووس العلمية إذ ينقل
الملبة إلى الم جديد من المشا ر واألحاسيس والمتعة النهنية والخيال وهنا يتوقف
تحقيقه لى وجود المدوس الجيد الني يمتلك طريقة التدويس الجيدة التي تحقق
األهداف المنشودة  ،وتحقق نقل الملبة قليا ً من حالة معاناتهم وإثقالهم بصرامة
التعاوف العلمية والقوانين والمنمق والتقاسيم العقلية وجو الدواسة العلمية وتفر اتها
إلى الم الخيال والمتعة وإشباع واطفهم مما يؤثر في تكوين شخصياتهم بجانبها
الوجداني من حيث القيم واالتجاهات والسيما في تلك المرحلة التي يحتاج فيها
المالب إلى إشباع الجانب الوجداني بصووة جيدة ( .الدليمي )231 : 2111 ،
(ألنوري )191 : 2191 ،
وترتبط مادة األدب والنصوص بعالقة ضوية مع المرحلة الثانوية التي تعد مرحلة
مهمة من حياة الملبة فهي مرحلة صراع قيمي يخوضه الداوس مع نفسه ومجتمعه
دفا ا ً ن مشا ره وأحاسيسه ووغباته محاوالً تنميط حياته الخاصة وفقا ً للسياقات
التي يرغبها  ،إذ يبدأ بالتكوين األولي لمالمح شخصيته في مرحلة المراهقة  .وهنا
يكون الصراع ألقيمي في أوجه إذ يريد الداوس التشبه بشخصيات تمأل نظره وتعجبه
كاألم واألب والمعلمين والمدوسين وشخصيات األمة والتاويخ ووبما تشبه
بشخصيات أدبية أو فنية أو وياضية ( .الجبوري )33 : 2181 ،
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ويرى الباحث إن أهمية المناهج الدواسية المخممة تخميما ً تربويا ً جيداً يضمن
سالمة توجيه الداوسين إلى االتجاه الصحيح النابع من أهداف المجتمع وفلسفته .
وتلعب المناهج الدواسية والكتب دووها الفعال في ملء فراغ المالب الوجداني
والسيما دووس النصوص األدبية التي تنقل إلى المالب صوواً للبمولة والحب
والوفاء والتضحية وسائر قيم المجتمع التي يرغب فيها ويريد بثها لألجيال لغرض
بناء شخصياتهم وتعزيز قيمهم واتجاهاتهم باالتجاه الصحيح  .وتزداد دواسة
النصوص األدبية للقيم واالتجاهات أهمية ندما تكون هناك طرائق تدويس جيدة
تترجم المنهج ومحتواه إلى موقف وسلوك وقيم واتجاهات .
وشعر الباحث من خالل خبرته المناسبة ألكثر من  02سنة في التعليم الثانوي في
المداوس الثانوية واإل دادية في تدويس مادة اللغة العربية لمختلف فرو ها (القوا د
 ،األدب والنصوص  ،البالغة  ،النقد  ،األداء التعبيري) إن هناك صعوبة لدى معظم
المالب في استيعاب موضو ات اللغة العربية والتفا ل معها  ،وهناك ضعف في
دافعية واهتمام المالب بدواسة هنه المادة والسيما ند طلبة الصف الخامس العلمي
 .وقد يكون السبب صعوبة محتوى هنه المادة أو األساليب التدويسية الممبقة التي
يغلب ليها أسلوب المحاضرة واإللقاء فضالً ن افتقاو المنظومة التربوية في
العراق إلى األنشمة الصفية والالصفية والتقنيات التربوية الحديثة  ،هنا كله أسهم في
توليد نوع من الضغوط النفسية والتربوية لى المالب وأدى إلى ضعف توجههم
نحو دواسة هنه المادة .
وسيحاول الباحث من هنا المنملق ومن باب الفضول العلمي التصدي لهنه المشكلة
بما امتلكه من خبرة وتأهيل وتدويب في السعي لتمبيق طريقة تدويس المناقشة التي
قد تسهم في حل هنه المشكلة  ،وبنلك يمكن بلووة مشكلة البحث بالسؤال األتي :
( ما اثر استعمال طريقة المناقشة في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي في
مادة األدب والنصوص ؟ ) .
أهمية البحث :ـ
تنبثق أهمية اللغة العربية من كونها نصراً قويا ً  ،فهي لغة القرآن الكريم ،
ووسيلة االتصال في المجتمع وال يمكن االستغناء نها في كافة مجاالت الثقافة
والتزود بالمعاوف فهي أداة تثقيف المالب في مجال دواسته وحصوله لى المعاوف
 ،وقد لعبت اللغة دوواً مهما ً في تحقيق المنزلة العليا لإلنسان بين الكائنات األخرى
وهي لى خالف اإلشكال األخرى للحياة اإلنسانية إذ تمووت بسر ة ،وهي في
تمووها تزود األجيال اإلنسانية باألدوات الفعّالة للتقدم (الناقة . )9 : 2199 ،
وهي أداة المتعلم األولى للتعبير ن حاجاته وتنفين وغباته في المجتمع الني يحيا فيه
 ،و ن طريقها يمكنه التفاهم مع بني جنسه واالطالع لى تجاوب مجتمعه
وا لمجتمعات األخرى وإقنا هم ال تناق مبدأ من المبادئ أو لتجنب أمر من األموو .
(السيد )21-22 : 2181 ،
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نص جميل يلقى بلغ ٍة ربي ٍة فصيح ٍة يؤدي إلى طرب
ويرى الباحث أن اإلصغاء إلى
ٍ
السمع وأنس الروح وكأن هنه اللغة العربية الجميلة تنقلك من الم إلى الم آخر
مليء برقة العباوة وفصاحتها وجمال األسلوب ووو ته فما أجمل إن نستمع إلى آيات
من النكر الحكيم وهي ترتل ترتيالً يمتاز بضبط الحركات ومرا اة النحو  ،وذكر
الماهر ( )0822إن في اللغة العربية حياةً وجماالً  ،وان فيها أدبا وفكراً وتراث امة
ودين أجناس وال أدل لى ذلك من مرها المديد وصمودها إزاء كل أنواع الغزو ،
ثم يقظتها الجديدة  .من هنا يجب إن نبدأ  ،ومن ناصر الحياة ننملق  ،إننا نصل
اللغة بالحياة  ،ونشعر التلمين بحاجته اليومية إليها وننقل إليه ما هو فوق ذلك من
ذخائر األداء واإلبداع ونبعثه لى إن يبدع في القول والكتابة  ،فمن القة الحياة
األخن والعماء و لى هنا دوجت لغات العالم  .ولم تكن اللغة العربية بمعزل نه يوم
كانت زاهية مزدهرة  ،وفي األخن والعماء دليل لى اإلسهام في بناء الحضاوة
اإلنسانية و لى وحدة هنه الحضاوة والتقريب بين أبناء اإلنسان فكراً وذوقا ً ...
وتجربةً وخلقا ً ( .الطاهر )29 : 2182 ،
فضالً ن هنا فهي الوسيلة التي بها ننقل إلى الغير أفكاونا ووجداناتنا وليست
الكلمات سوى أو ية لهنه األفكاو والوجدانات  ،وهي أيضا وسيلة التعبير ن جميع
مظاهر الكون والحياة وجميع ألوان النشاط ويجب ان يكون هدف تدويس اللغة
العربية  ،بوصفها اللغة إالم واللغة القومية مستهدفا ً تحقيق حياة صالحة للمالب تمكن
له إنماء قدواته المختلفة التي تعينه لى بلوغ أهداف سامية ومثل ليا بها يحيا حياة
كريمة طيبة سعيدة ( .أبو مغلي )22، 21، : 2181 ،
ولكل لغة من اللغات اإلنسانية خصائص تمتاز بها ن غيرها  ،وال خفاء إن اللغة
العربية أمتن تركيبا ً  ،وأوضح بيانا ً  ،وأ نب مناقا ً ند أهلها  .وقد نوه بنلك القدماء .
إذ قال ابن فاوس "أنها أفضل اللغات وأوسمها " .أما القلقشندي فيرى "أنها اللغة
التامة الحروف الكاملة األلفاظ" ( .معروف )38 : 2112 ،
والمعروف أن اللغة العربية من اللغات اإلنسانية التي لها تاويخ ريق  .ازدهرت في
العصوو اإلسالمية األولى ودخلت مختلف مجاالت الحياة اإلنسانية العلمية والثقافية
والحضاوية والحياة اليومية  ،وهي التي تسمى بالعصوو الزاهية للغة العربية .
(الهرش )121-128 : 2111 ،
وقد تنبه العرب لمكانة لغتهم ولم يغفلوا نها فعنوا بها وزادت نايتهم بها من خالل
المؤلفات والمصنفات التي وضعت لحفظها وتقويم ألسنة من يتكلمها ندما اختلط
العرب باأل اجم ( .الراوي )9 : 2111 ،
إن أهمية األدب تأتي من أهمية اللغة ذاتها فاألدب بنصوصه الشعرية والنثرية ما هو
إال تعبير أداته اللغة  ،وهو فن يحمل القاوئ والسامع لى التفكير  ،ويثير فيهما
إحساسا خاصا ً  ،وينقلهما إلى أجواء قريبة أو بعيدة ن الخيال ( .ألمطلبي 2181 ،
)11 :
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والنصوص ما هي إال مختاوات من الشعر والنثر تقرأ إنشاداً أو إلقا ًء وتفهم وتتنوق
وتحفظ و اية لجمال سبكها وبهاء أفكاوها والحاجة إليها في الحياة واحتفاظا ً بها لى
أنها من التراث الخالد (خا ر . )31-38 : 2191 ،
ويفهم من النصوص تعريف المالب بما احتواه تاويخهم العربي واإلسالمي من
تراث أدبي و لمي وحضاوي وصوو مشرقة من القيم والمثل وأنواع المعرفة
لينملق المالب من هنه الكوة المضيئة إلى تهنيب وجدانه وصقل ذوقه وإوهاف حسه
والهدف األساس من تدويس النصوص في المرحلتين اإل دادية والثانوية هو تدويب
المالب لى حسن األداء وسر ة الفهم و لى زيادة خبراتهم اللغوية وتربية أذواقهم
الفنية واألدبية ( .احمد )229-221 : 2191 ،
يسير األدب واللغة دائما ً في وكب الحضاوة ويحمالن طابعها وأدبنا الحديث ثمرة
نهضتنا  ،وصدى يقظتنا وو ينا  ،وقد تعددت مواوده وتنو ت ثماوه  .واخن ينافس
اآلداب األخرى ويتفا ل معها جنبا ً إلى جنب وال نزاع في إننا صنعنا أدبا ً ربيا ً يعبر
ن بيئتنا ومجتمعنا وينبض بإحساسنا ووجداننا  .أدب فيه يسر وطالقة  ،فاألدب إذن
فن يثير في نفس قاوئه أو سامعه الصووة الجميلة ويبث سروواً بقدو ما فيه من جمال
وما ند المدوك من حساسية بالفنون( .الناقة )112-121 : 2199 ،
وتأتي أهميته بفهم ما فيه من معان وأخيلة وصوو للمبيعة أو للعواطف اإلنسانية أو
لإلحداث اإلنسا نية أو االجتما ية  ،ثم تنوق ما فيها من جمال الفكرة  ،وجمال
األسلوب  ،وجمال النغم الموسيقي في الوزن والقافية والسجع ( .الجمبال ي ،
)128-2191،129
كما إن دووس النصوص األدبية تؤدي إلى تهنيب الحس الفني الني يهدف إلى تنوق
الجمال كما يبدو في مختلف الفنون الجميلة  ،كاآلداب والموسيقى والنحت والتصوير
 .إن قراءة األدب الرفيع واالستماع إلى الموسيقى الراقية والنظر إلى الصووة
الجميلة  ،والتمتع بالمناظر المبيعية البديعة تصقل الحس وترفع النفس وترهف
الشعوو  .والتربية التي ال تأخن هنه الروائع الفنية بعين اال تباو تُقصر في تأدية
وظيفتها لى خير الوجوه ( .شهال )22-21 : 2191 ،
ولقد بنلت التربية الحديثة جهداً خاصا ً في المرائق التي توصل المادة إلى المتعلمين
منسجمة مع الهدف الني ترمي إليه  ،ولقيت اللغة العربية حظا ً من هنه العناية بعد إن
اتصلنا بالغرب وأخننا نه كثيراً من شؤون التربية والتعليم والمرائق العامة
والخاصة مرا ين مالنا في الميدان من تراث وما تحيط بنا من حاجات ومشكالت ،
والشك في إن المرائق الخاصة بتدويس اللغة العربية ال تجدي كثيراً ما لم يتول
تدويسها مدوسون استو بوا مادتهم وأخلصوا لها وجمعوا بين العلم بالمرائق والعلم
بالل غة العربية نفسها وتمكنوا من أن تكون لهم طرائق خاصة ناجحة في التدويس الن
ذلك ينعكس دون شك لى الملبة ( .الطاهر )82 : 2182 ،
وتعد طرائق التدويس وكنا ً أساسيا من أوكان التدويس  ،فهي ا تماد إستراتيجية
محددة بانجاز موقف تعليمي ضمن مادة دواسية معينة واإلستراتيجية هنا تعني خط
السير الموصل إلى الهدف بحيث يكون باستما ة المتعلمين إدواك محتوى مادة
الدوس وفهمها وتمبيقها ( .محمد ومحمد )21 : 2112 ،
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ومن هنه المرائق طريقة المناقشة التي تعد من المرائق السائدة في تعليم المواد
الدواسية والسيما اإلنسانية منها إذ تقوم لى تبادل الرأي بين الملبة ومدوسهم أو
بين الملبة أنفسهم  .وذلك لتعزيز ما يقدم إليهم من معرفة وترصينه فضالً ن كونها
حافزاً لتنمية تفكير الملبة وتموير هنا التفكير من خالل قدوة المدوس في التدويس
وقدوته لى إدواك فهم طالبه للمادة الدواسية ( .الدليمي )31 : 2111 ،
والمناقشة في جوهرها أسلوب في حل المشكالت ن طريق تبادل الرأي مع التالمين
داخل الصف أو مع مجمو ة منه بصووة منظمة تعتمد لى إشراك المتعلمين في
مناقشة المشكلة وبيان وجهات نظرهم فيها  .وتحتل المناقشة مركزاً واضحا ً في
العمل المدوسي  ،فاألسئلة واألجوبة فيها مناقشة والقراءة فيها مناقشة واللعب فيه
مناقشة ومن خالل هنه المناقشة ينظمون آواءهم ويوضحون أفكاوهم ويحددون
مواقفهم بتعليم المتعلم التعاون واإلصغاء واحترام اآلواء والنقد وتنظيم األفكاو
والعمل الجما ي والتأكيد لى قيمة مشاوكة الفرد في التعليم وإبراز دووه في
صنا ة القراو والمشاوكة في الحياة الديمقراطية التي تسمح له بالنمو وتحقيق النات .
(الخوالدة وآخرون )112 : 2119 ،
وإذا ما استخدمت المناقشة بوصفها طريقة للتدويس فإنها تؤدي إلى زيادة الفهم وتعلم
الملبة كيف يرتبون وينظمون ويسلسلون أفكاوهم إذا ما وجه المدوس في حسن
استخد ام ما دوسه للملبة في مادة الموضوع وضمنه كل ما يمكن إن يستمده من
الملبة من اآلواء وإذا ساو المدوس لى إتباع طريقة المناقشة فالبد إن ينزل إلى
مستوى الملبة تاوكا ً لهم الحرية في إبداء اآلواء العلمية وإظهاو ما يجول بخاطرهم
آخناً بزمام فكرهم وانتباههم كي يوجههم إلى ما يريد ويرغب فيبعث فيهم ووح
المناقشة العلمية والتسابق إلى بنل الجهد حتى ولو لم يتعمد إلى بعث تلك الروح فيهم
 ،وجملة القول إن طريقة المناقشة تحرك الملبة وتزيل نهم الفتوو والجمود السائد
من إثناء إتباع المرائق التدويسية األخرى كالمحاضرة  .كما أنها تجعل قا ة الصف
تعج بالحيوية والنشاط ومهما كانت األساليب المتبعة في طريقة المناقشة فان دوو
المدوس يكون إما مشرفا ً لى سير المناقشة الصفية (إذا كان جميع الملبة مشاوكين
بوصفهم مجمو ة واحدة في المناقشة) أو مشاوكا ً طلبة صفه في المناقشة بكونه
ضواً من أ ضائه أو إن يشرف لى سير مناقشة كل مجمو ة من مجمو ات
الملبة النين يبحثون أو يناقشون موضو ا ً من موضو ات المناقشة أو جزءاً أو
طرفا ً ( .السامرايي وآخرون .)33-31 : 2112 ،
ومن المالمح األساسية لدوو المعلم في الصف الني يستخدم فيه أسلوب مناقشة
المجمو ات الصغيرة توجيه الملبة نحو األسلوب االستقصائي أو البحثي للتعلم بدالً
من األسلوب االستيعابي المستخدم في معظم المداوس( .الصالح . )19 : 2118 ،
وتكتسب طريقة المناقشة أهميتها من كونها تعد د وة للمالب للمشاوكة الفا لة في
حل مشكلة معينة مما يجعل المتعلم يشعر بأهميته بوصفه فرداً فا الً في المجتمع
بوجه ام وفي المجتمع المدوسي بوجه خاص  .وهنا يمنح المالب ثقة بأنفسهم
وبمجتمعهم إذ إن المناقشة تنمي ووح الديمقراطية بين المالب وتجعل الجو المدوسي
جواً ديمقراطيا ً تسوده ووح المودة والتآلف مما يؤدي إلى زيادة دافعية المالب نحو
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التعلم والمشاوكة االيجاب ية وتحقق أحد المبادئ المهمة في ملية التعلم وهي مشاوكة
المتعلم مشاوكة ايجابية وفا لة (.الخطيب )239 : 2189
وفي المناقشة يوجه المدوس أسئلة مناسبة ن كل مفردة أو تركيب أو معنى يثير
تفكير المالب ويدفعه إلى المشاوكة في التحصيل والشرح  ،فبدالً من إن يقول
المدوس لملبته إن شعر أبي نؤاس يمتاز ببديع كفايته ووقيق إشاوته وصفاء ديباجته
وقلة تكلفه يدفع طلبته إلى استنباط مثل هنه اإلحكام من خالل تحليلهم للنصوص
المقدمة بين أيديهم (النويهي )33 : 2111 ،
وهكنا فالمناقشة في دوس األدب والنصوص لها أهميتها البالغة في إثاوة نشاط
الملبة وفا ليتهم وحملهم لى التفكير السليم والتحليل واالستنباط وإنها تنأى
بالمدوس ن االستنثاو بالقول والشرح إذا هم بتفسير النصوص األدبية الشعرية
والنثرية من دون إشراك المالب ( .مجاور )32 : 2111 ،
كما تعد طريقة المناقشة من أكثر المرائق التعليمية المفضلة في التدويس الجامعي
لما تحدثه من تفا ل فكري و اطفي واجتما ي بين األستاذ الجامعي وطالبه وبين
المالب أيضا  ،ويؤدي هنا األسلوب إلى نقل المالب من الموقف السلبي إلى الموقف
االيجابي حيث يسهمون مع أستاذهم في التفكير وإبداء الرأي وتقديم المقترحات
وطرح ما ندهم من حلول للمشكالت الممروحة  .والنقمة األساسية في طريقة
المناقشة هي إن يثاو المالب ليفكروا ندما يواجهون بأسئلة وبوجهات نظر متناقضة
( .راشد )221 : 2188 ،
ويمكن إن يتجلى أهمية البحث الحالي باآليية :
-0التعرف لى اثر استعمال طريقة تدويسية قائمة لى التفا ل االجتما ي في
تحصيل طالب الصف
الخامس العلمي في مادة األدب والنصوص .
 -4يعد البحث الحالي استمراواً للبحوث التي تناولت موضو ات طرائق تدويس
اللغة العربية وجهداً متواضعا ً قد يفيد الباحثين وطلبة الدواسات العليا في دواستهم
الالحقة .
 -2يفيد البحث المسؤولين ن تدويب المدوسين في وزاوة التربية من إجراءات
ونتائج البحث الحالي .
 -2يعد البحث جهداً متواضعا ً يغني المكتبة المحلية والمركزية .
هدف البحث :ـ
يهدف البحث الحالي التعرف لى اثر استعمال طريقة المناقشة في تحصيل طالب
الصف الخامس العلمي في مادة األدب والنصوص.
فرضية البحث:ـ (( ليس هناك فرق ذو داللة احصائية ند مستوى ( )1016بين
متوسط تحصيل المالب النين يدوسون األدب والنصوص بمريقة المناقشة،
ومتوسط تحصيل المالب النين يدوسون األدب والنصوص بالمريقة التقليدية ))
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يتحدد البحث بـ :

 0ـ طالب محافظة ديالى .
 -4إحدى المداوس اإل دادية أو الثانوية الصباحية للبنين في قضاء بعقوبة ( المركز )
للعام الدواسي  4102ــ  4102م .
 -2ينة من طالب الصف الخامس العلمي للعام الدواسي  4102ــ  4102م .
 2ـ (  ) 8موضو ات من كتاب االدب والنصوص للصف الخامس العلمي المقرو
تدويسه للملبة للعام الدواسي  4102ــ  4102م .
 6ـ الفصل الدواسي االول للعام الدواسي  4102ــ  4102م .
يحديد المصطلحات:ـ
اوالا -األثر :
األثر لغةا ‘‘:بقية الشيء وجمعه آثاو وأثوو  ،وخرجت في إثر وفي أثره أي بعده ُ
وآثر ب ِه وتأثر ب ِه’’( .ابن منظوو ، 4116 ،ج)62: 0
األثر اصطالحا ا ‘‘ :يعني النتيجة  ،وهو الحاصل من الشيء""،يعني العالمة  ،وهو
السمة الدالة لى الشيء’’ ( .الشمري )42: 4114 ،
ريقة المناقشة ) (Discussionعرفها :
ثانيا:
 Good 1973 -0بأنها " فعالية تمتاز بالتزام موضوع أو قضية أو مشكلة  ،يبدي
المسهمون في المناقشة وغبة جدية في حلها والوصول إلى قراو فيها " (Good , .
) 1973 :
 -4رزوق  " : 2199بأنها أسلوب المداولة وتبادل الرأي بالنسبة لموضوع معين أو
مسألة معينة " ( .وزوق . )082 : 0877 ،
 -0عطاهللا  " : 1112بأنها حواو منظم شفوي بين المدوس والملبة يظهر فيها
الدوو االيجابي الواضح للملبة بهدف تحقيق غايات وأهداف معينة ال يمكن إن تتحقق
إال بمشاوكة الملبة "  ( .ماهللا )052: 4110 ،
التعريف اإلجرايي للمناقشة
هي الحواو المفتوح والمناقشة بين مدوس اللغة العربية وطالب الصف الخامس
الع لمي حول موضو ات األدب والنصوص من خالل طرح أسئلة مفتوحة من قبل
المدوس ومشاوكته طالبه في التوصل إلى اإلجابة الصحيحة مع إ ماء الحرية
للتحاوو وإبداء الرأي بين المالب أنفسهم .
ثالثا :التحصيب :ـ
التحصيب (في اللغة)  ‘‘ :من حصل  ،والحاصل من كل شئ  :ما بقي وثبت
وذهب ما سواه’’( .ابن منظوو ، 4116 ،ج)022: 2
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التحصيب (في االصطالح)  :ـ
2ـ رفه فاخر ‘‘ :هو المستوى الني يتوصل إليه المتعلم المدوسي أو غيره مقروا
( فاخر ) 04 :0822 ،
بواسمة المدوس أو االختباوات ’’.
4ـ رفه الم‘‘:انه دوجة االكتساب التي يحققها فــرد  ،ألداء مستوى النجـاح الــني
يحرزه أو يصل إليه في مادة دواسية  ،أو مجال تعليمي أو تدويب معين ’’ ( .الم
) 216 : 4111 ،
2ـ رفه  :Chaplinبأنه ‘‘ مستوى محدد من االنجاز والتقدم في العمل المدوسي
( Chaplin ,
أو األكاديمي يقومه المدوسون بواسمة االختباوات المقننة ’’.
)1971 ,P5
2ـ رفه  :Goodأنه ‘‘انجاز أو كفاية في أداء مهاوة و معرفة’’Good, 1973 , ( .
)P7
التعريف اإلجرايي للتحصيب :
هو قدوة طالب الصف الخامس العلمي ( ينة البحث ) لى اإلجابة ن
الفقرات االختباوية  ،والمتمثلة بمجموع الدوجات التي يحصلون ليها في االختباو
التحصيلي المعد لهنا البحث .
رابعا :الصف الخامس العلمي :
هو الصف الثاني من صفوف المرحلة اإل دادية التي تكون مدة الدواسة فيها ثالث
سنوات  ،وتلي المرحلة المتوسمة ،ووظيفتها اال داد للدواسة الجامعية ( وزاوة
التربية . ) 2: 0877 ،
الفصب الثاني
الدراسات السابقة
أوالا :الدراستان عربيتان هما :
 -2دراسة كبة : 2118
(اثر أسلوبين للمناقشة في األداء التعبيري لدى الم الصف الرابع العام)
أجريت هنه الدواسة في كلية التربيية – جامعية بغيداد  0882وهيدفت إليى معرفية اثير
أسلوبين للمناقشية فيي األداء التعبييري لميالب الصيف الرابيع العيام وهينان األسيلوبان
هما (أسلوب الندوة واألسلوب الحر في المناقشة الجما ية) .
تكونت ينة الدواسة من ( )88طالبا ً من طالب الصف الرابع العام قسمت لى
مجمو ات ثالث  ،وبواقع ( )26طالبا ً للمجمو ة الضابمة التي دوست باألسلوب
اال تيادي  .و ( )22طالبا ً للمجمو ة التجريبية األولى التي دوست باألسلوب الحر ،
و ( )20طالبا ً للمجمو ة التجريبية الثانية التي دوست بأسلوب الندوة  .استغرقت
التجربة خمسة أشهر دوس الباحث المجمو ات الثالث بنفسه  .وا د أداة البحث وهي
( )02موضو ا ً تعبيريا ً  ،وبعد إجراء سلسلة من االختباوات البعدية من خالل أداة
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البحث وباستخدام تحليل التباين األحادي وسيلة إحصائية لمعرفة داللة الفروق بين
المجاميع التجريبية  ،ظهرت النتائج اآلتية :
أ .تفوق أسلوبي الندوة والحر لى األسلوب التقليدي .
ب .ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية في الفرضية األخرى بين األسلوب الحير والنيدوة
 ( .كبة  ، 0882،ج )
 -1دراسة المسعودي : 1111
( اثر يدريس مادة المنتخب مان األدم بطريقتاي المناقشاة والمحاضارة فاي التحصايب
واألداء التعبيري لدى لبة كلية المعلمين)
أجريت هينه الدواسية لغيرض معرفية اثير تيدويس ميادة المنتخيب مين األدب بمريقتيي
المناقشة والمحاضرة في تحصيل المادة واألداء التعبيري لدى طلبة كلية المعلمين.
تكونت ينة الدواسية مين ( )22طالبيا ً وطالبية مين طلبية كليية المعلميين وقسيمت ليى
مجمو تين متساويتين تجريبيتين بواقع ( )44طالبا ً وطالبة يمثليون المجمو ية األوليى
التي دوست مادة المنتخب مين األدب بمريقية المناقشية و ( )44طالبيا ً وطالبية يمثليون
المجمو ة الثانية التي دوسيت ميادة المنتخيب مين األدب بمريقية المحاضيرة  .وقاميت
الباحثيية بنفسييها بتييدويس المجمييو تين لمييدة فصييل دواسييي كامييل ()4111 – 0888
ولتحقيق أهداف البحث أ دت اختباواً تحصييليا ً فيي هينه الميادة مكونيا ً مين ( )21فقيرة
واختبيياواً بعييديا ً فييي األداء التعبيييري لتعييرف اثيير تييدويس مييادة المنتخييب ميين األدب
بمريقتي المناقشة والمحاضرة في األداء التعبيري  .وبعد تمبيق األداة ظهرت النتيائج
اآلتية :
أ .تفييوق طلبيية المجمو يية التجريبييية األولييى التييي دوسييت مييادة المنتخييب ميين األدب
بمريقة المناقشة لى طلبة المجمو ة التجريبية الثانية التي دوست مادة المنتخيب مين
األدب بمريقة المحاضرة .
ب .ليييس هنيياك فييرق ذو دالليية إحصييائية بييين متوسييط دوجييات األداء التعبيييري للملبيية
اليينين دوسييوا مييادة المنتخييب ميين األدب بمريقيية المناقشيية ومتوسييط دوجييات األداء
التعبييييري للملبييية الييينين دوسيييوا ميييادة المنتخيييب مييين األدب بمريقييية المحاضيييرة (.
المسعودي  ، 4111،د ) .
ثانيا ا  :دراسة أجنبية هي :
 دراسة ولكر 2181(اثاار ريقااة المناقشااة والمحاضاارة فااي النجاااح القرايااي وايجاهااات المااراهقين ماان
ضعيفي القدرة على التعلم)
أجريت هنه الدواسة في الواليات المتحدة األمريكية – جامعة بوستن  0825وهدفت
إلى معرفة اثر طريقة المحاضرة والمناقشة في النجاح القرائي واتجاهات المراهقين
من ضعيفي القدوة لى التعلم .
تكونت ينة الدواسة من ( )06مراهقا ً من المرحلة المتوسمة ودوست المجمو ة
نفسها بالمريقتين األولى المناقشة والثانية المحاضرة واثر كل من المريقتين بالتغيير
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الني حدث في مجال القراءة ونشاطات المالب  .استغرقت التجربة ( )06أسبو ا
ا د الباحث أداتين  ،األولى اختباواً تحصيليا ً موضو يا ً والثانية مقياسا ً لالتجاهات
باستعمال استبيانين األول بعد خمسة أسابيع من التعلم واألخر بعد شرة أسابيع منه ،
وبعد تمبيق األداتين وجمع البيانات وتحليلها احصائيا ً ظهرت النتائج اآلتية :
إن طريقة المحاضرة قد أثرت بصووة ايجابية في التنكر الحرفي واالستيعاب للملبة
العاجزين ن التعلم وأثرت بصووة سلبية في فهم الملبة لنواتهم .
إما طريقة المن اقشة فقد أثرت بصووة ايجابية في مفردات الملبة وتعبيراتهم المكتوبة
 .وأثرت أيضا ايجابيا ً في فهم الملبة للنات  .و لى الرغم من مميزات كلتا المريقتين
فان المالب اظهروا أنهم يفضلون طريقة المناقشة ( .ولكر ) 5 ، 0825 ،
موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية :
بعد استعراض الدواسات السابقة التي اطلع ليها الباحث يقوم الباحث بتشخيص أهم
المؤشرات والدالالت التي استخلصها من تلك الدواسات التي تفيد البحث الحالي
وسيتم رضها لى النحو األتي :
أوال  :الهدف :
هدفت اغلب الدواسات السيابقة التعيرف ليى اثير اسيتخدام طريقية المناقشية بأسياليبها
المختلفييية والسييييما النيييدوة منهيييا فيييي التحصييييل واألداء التعبييييري واالتجاهيييات نحيييو
موضيييو ات اللغييية العربيييية .كيييا دواسييية كبييية  ، 0882والمسيييعودي ، 4111وفيييي
القراءة باللغة االنكليزية كدواسة ولكر .
إما البحث الحالي فسيهدف إلى التعرف لى اثر طريقة المناقشية فيي تحصييل طيالب
الخامس العلمي في مادة األدب والنصوص.
ثانيا ا  :العينة :
تباينت ينات الدواسات السابقة من حيث إ دادها وجنسها والمرحلة الدواسية
ومستواها التعليمي وقام الباحث بتوضح ذلك وفق الجدول األتي :
الجدول ()2
يوضح دد إفراد ينة الدواسات السابقة ونو ها وجنسها والمرحلة الدواسية
الدراسة والسنة

المرحلة

ت

الجنس

نوع العينة

العدد الكلي
إناث

ذكور
2
1
3

إعدادية
جامعية

كبـة 2118
المسااااااااااااااااعودي
1111
متوسطة
ولكر 2181

الم
لبة

 11الب
11

11

11
22

الم

23

-

23

يتضييح ميين الجييدول ( )0وجييود تب ياين إفييراد ينيية الدواسييات السييابقة ميين حيييث
المرحليية الدواسييية ونو هييا وجنسييها وإ ييدادها إذ كانييت هنيياك دواسيية أجريييت فييي
المرحلة الثانوية بواقع ( )0في المرحلة المتوسمة و ( )0في المرحلية اإل داديية  .فيي
حين أجريت دواسة واحدة في المرحلة الجامعية ودواسة.
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إما من حيث تنوع العينة فقد كانت جميعها مين الملبية فكانيت ينية الدواسيات السيابقة
قييد اشييتملت لييى كييال الجنسييين ،فدواسيية ولكيير  ، 0825وكبيية  0882م كانييت لييى
النكوو  ،والمسعودي  4111كانت لى النكوو واإلناث  .إميا ينية البحيث الحيالي
فهيييي طيييالب الصيييف الخيييامس العلميييي فيييي المرحلييية اإل داديييية وبواقيييع شيييعبتين
دواسيتين.
ثالثا ا  :المتغير المستقب :
كان المتغير المسيتقل فيي اغليب الدواسيات السيابقة طريقية المناقشية بأسياليبها والنيدوة
والمحاضييرة كدواسيية كبيية  ، 0882ودواسيية ولكيير ، 0825ودواسيية والمسييعودي
 4111م
إما الدواسة الحالية ا تمد الباحث لى طريقة المناقشة كمتغير مستقل .
رابعا ا  :المتغير التابع :
تناولت دواستان من الدواسات السيابقة التحصييل واألداء التعبييري والمحاضيرة
بوصييفهما متغيييرين تييابعين  ،كدواسيية كبيية  ، 0882والمسييعودي  ، 4111فييي حييين
تناولت دواسة أخرى االتجاه والتحصيل بوصفهما متغيرين تيابعين لهيا كدواسية ولكير
. 0825
إما الدواسة الحالية تناول الباحث التحصيل في مادة األدب والنصوص .
خامسا ا  :األداة :
لقييد ا تمييدت دواسييتان ميين الدواسييات السييابقة لييى االختبيياوات التحصيييلية بنو يهييا
الموضو ية والمقالية واألداء التعبيري القرائي والكتيابي كيأدوات فيي قيياس الجوانيب
المعرفية في التحصيل واألداء في موضيو ات اللغية العربيية كدواسية كبية ، 0882
والمسعودي  4111م في حين تناوليت دواسية ولكير  0825االختبياوات التحصييلية
ومقاييس االتجاه كأدوات لها في جمع المعلومات .
إمييا البحييث الحييالي سيييعتمد الباحييث لييى االختبيياو التحصيييلي بنو يييه الموضييو ي
والمقالي كأداة لقياس تحصيل إفراد ينة البحث في مادة األدب والنصوص .
سادسا ا  :المجموعات :
تناولييت دواسييتان ميين الدواسييات السييابقة مجمييو تين كانييت األولييى تجريبييية دوسييت
المادة وفق المتغير المستقل في حين دوسيت المجمو ية الضيابمة المريقية اال تياديية
كدواسية ولكير ، 0825ودواسية المسيعودي  .وانفيردت دواسية كبية  0882اال تمياد
لى ثالث مجمو ات  ،اثنتين منها تجريبية واألخرى ضابمة .
إمييا البحييث الحييالي فسيييعتمد مجمييو تين أحييداها تجريبييية تييدوس بمريقيية المناقشيية
والثانية ضابمة تدوس بالمريقة اال تيادية .
ً
سااابعا ا  :ماادة التجربااة  :اسييتغرقت كييل الدواسييات السييابقة فص يالً دواسيييا كييامالً فييي
إجراءاتها .
إما البحث الحالي طبق الباحث تجربته في فصل دواسي كامل من العام الدواسي
. 4102 – 4102
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ثامنا ا  :النتايــج :
أظهيييرت معظيييم نتيييائج الدواسيييات السيييابقة تفيييوق المجمو يييات التجريبيييية فيهيييا ليييى
المجمو ييات الضييابمة فييي المتغيييرين التييابعين  ،التحصيييل واالتجاهييات  ،إمييا نتييائج
البحث الحالي سيتم رضها في الفصل الرابع .
مدى االستفادة من الدراسات السابقة :
أفاد الباحث من اطال ه لى الدواسات السابقة في دة جوانب منها :
 0ـ اإلفييادة ميين اختييياو التصييميم التجريبييي والتكييافؤ ف يي بعييض المتغيييرات فييي تلييك
الدواسات.
 4ـ اإلفادة من أسلوب صياغة األهداف السلوكية .
 2ـ اختياو أداة الدواسة المناسبة وبناء االختباوات .
 2ـ اإلفادة من الوسائل اإلحصائية المناسبة .
 6ـ االطالع لى كثير من المراجع والمصادو التي لها القة بهنا البحث .
 5ـ اإلفادة من نتائج الدواسات السابقة في تعزيز وتد يم ما يتوصل إليه هنا البحث .
الفصب الثالث
منهجية البحث وإجراءايه
يتضمن هنا الفصل اإلجراءات التي قام بها الباحث من حيث اختياو التصميم
التجريبي وتحديد مجتمعه واختياو ينته وتكافؤها وتحقيق السالمة الداخلية
والخاوجية للتصميم التجريبي  ،ومن ثم إ داد أداة البحث والتحقق منها  ،فضالً ن
تهيئة مستلزمات البحث وتمبيق التجربة واختياو الوسائل اإلحصائية المناسبة وكما
هو موضح في األتي :
أوال  :التصميم التجريبي للبحث :
اتبع الباحث التصميم التجريبي ذا الضبط الجزئي لمجمو تين ( الضابمة
وال تجريبية ) ذات االختباو ألبعدي  ،ويمكن توضيح تصميم التجريبي للبحث كما
موضح بالمخمط ( )0األتي :
مخطح ( )2التصميم التجريبي للبحث
المجموعة

المتغير المستقل

التجريبية
الضابطة

ريقة المناقشة

المتغير التابع
التحصيب
في مادة األدم والنصوص

يقصد با لمجمو ة التجريبية  :المجمو ة التي يتعرض طالبها إلى المتغير
المستقل وهو طريقة المناقشة  ،وبالمجمو ة الضابمة :التي يتعرض طالبها إلى
المريقة التقليدية  ،ويقصد بالتحصيل  :المتغير التابع الني يقاس بواسمة اختباو
تحصيلي بعدي يعده الباحث إلغراض البحث .
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ثانيا ا  :مجتمع البحث وعينته :
أـ مجتمع البحث  :يشمل مجتمع البحث الحالي المداوس الثانوية واإل دادية النهاوية
للبنين في محافظة ديالى للعام الدواسي  4102 - 4102م ،وتم اختياو إ دادية الملع
النضيد بصووة قصديه لألسباب اآلتية :
تضم المدوسة شعبتين للصف الخامس العلمي .
أ.
ب .قرب المدوسة من سكن الباحث .
ج .تقاوب طالب المدوسة من حيث الشريحة االجتما ية  ،واالقتصادية ،
والثقافية.
لى وفق الخموات األصولية الرسمية ألجراء التجربة زود الباحث إداوة المدوسة
بكتاب صادو من المديرية العامة لتربية ديالى  /قسم التخميط التربوي لتسهيل مهمته
في إجراء البحث .
م .اختيار عينة البحث :
بلغ دد إفراد ينة البحث ( )65طالبا ً بعد استبعاد احد المالب الراسبين وز وا
لى شعبتين بواقع ( )42طالبا ً في شعبة ( أ ) و ( )42طالبا ً في شعبة ( ب ) ثم قام
باستخدام المريقة العشوائية البسيمة بتحديد المجمو ة التجريبية والمجمو ة
الضابمة للبحث  ،إذ أصبحت الشعبة ( أ ) (المجمو ة التجريبية) والشعبة (ب)
(المجمو ة الضابمة) إذ استبعد الباحث طالبا ً واحد من شعبة ( ب ) ألنه واسبا ً في
الصف الخامس العلمي  ،الحظ الجدول ( . ) 4
الجدول ()1
يوزيع إفراد عينة البحث على مجموعتين
المجموعة

الشعبة

العدد الكلي

عدد الطالم المستبعدين

المجموع

التجريبية

أ

18

1

18

الضابطة

م

11

2

18

39

2

31

المجموع

ثالثا ا  :يكافؤ مجموعتي البحث :
حرص الباحث قبل الشروع ببدء التجربة لى تكافؤ طالب مجمو تي البحث
احصائيا ً في بعض المتغيرات التي يعتقد أنها تؤثر في سالمة التجربة  ،وهنه
المتغيرات هي :
 2ـ التحصيب الدراسي للعام السابق :
ا تمد الباحث لتحقيق تكافؤ مجمو تي البحث في التحصيل الدواسي السابق لى
دوجات طالب ينة البحث في مادة اللغة العربية للعام الدواسي  4104ـ  4102م
من سجل الدوجات الصف الرابع العلمي الني أ دته إداوة المدوسة  .،وبعد استخراج
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياوي لكل من المجمو تين  ،وتم استخدام
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االختباو التائي ( ) T- testلعينتين مستقلتين ومتساويتين  ،للموازنة بين المتوسمين
 ،وجد أن القيمة التائية المحسوبة والبالغة ( )1،04أقل من القيمة التائية الجدولية
والبالغة ( )4،10ند مستوى داللة (  ) 1،16ودوجة حرية ( . )62وهنا يعني أن
المجمو تين متكافئتان في هنا المتغير  .الحظ جدول (. )2
جدول ( ) 3المتوسح الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التايية لدرجات
اللغة العربية للعام السابق ( الصف الرابع العلمي ) للعام  1121ـ  1123م .
عدد أفراد المتوسح
الحسابي
العينة

االنحراف
المعياري

التجريبية

18

18،11

1،82

الضابطة

18

18،81

22،12

المجموعة

درجةالحرية

32

الداللة
القيمة T
اإلحصايية
عند
مستوى
الجدولية ()1013
المحسوبة
1،21

1،12

غير
دالةأحصاييا ا

 1ـ العمر الزمني للطالم محسوبا ا بالشهور :
تم الحصول لى أ ماو المالب بالشهوو بواسمة استماوة وز ت لى
المالب ،وبعد استخراج المتوسط الحسابي واالنحراف المعياوي لكل مجمو ة
،وباستخدام االختباو التائي( ، )T-testلعينتين مستقلتين ومتساويتين  ،للموازنة بين
المتوسمين ،ووجد أن القيمة التائية المحسوبة (، )1،11أقل من القيمة الجدولية
( ، )4،10و ند دوجة حرية ( ، )62وهنا يعني ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين
المجمو تين مما يدل لى إنهما متكافئتان في هنا المتغيروالجدول ( ) 2يوضح ذلك.
جدول ( ) 2
المتوسح الحسابي واالنحرف المعياري والقيمة التايية العمار الم مجموعتي
البحث محسوبا بالشهور .
المجموعة

عدد
أفراد
العينة

المتوسح
الحسابي

التجريبية
الضابطة

18
18

219،11
219،11

االنحراف
المعياري
21،83
21،83

درجة
الحرية

32

القيمة

المحسوبة
1،11

T

الجدولية
1،12

الداللة
اإلحصايية
عند
مستوى
()1013
غير دالة
أحصايياا

 3ــ التحصيب الدراسي لآلباء :
حصل الباحث لى المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدواسي لآلباء بواسمة
استماوة وز ت لى المالب  ،ويتضح من الجدول (  ) 6أن طالب مجمو تي
البحث متكافئتان إحصائيا ً في التحصيل الدواسي لآلباء  ،إذ أظهرت نتائج البيانات
باستعمال مربع كاي  ،أن قيمة ( كا )4المحسوبة بلغت( )4،22وهي أقل من قيمة
(كاي )الجدولية البالغة (  )7،206ند مستوى داللة (  )1،16وبدوجة حرية (.) 2
وهنا يعني أن الفروق ليست دالة إحصائيا ً  ،والجدول ( )6يوضح ذلك .
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الجدول ()3
يكرارات لتحصيب الدراسي آلباء الم مجموعتي البحث (الضابطة والتجريبية )
وقيمة (كا )1المحسوبة والجدولية  ،وداللة الفرق بينها
المستوى
الدواسي

يقرأ ويكتب
أو ابتدائية*

متوسمة

إ دادية مع معهد*

بكالوويوس
فما فوق*

المجمو ة

التجريبية

2

8

2

7

الضابمة

00

5

5

6

42

المجموع

08

06

01

04

65

دد أفراد
العينة

4

قيمة كا

المحسوبة

الجدولية

دوجة
الحرية

الداللة
اإلحصائية
ند مستوى
()1016

42
4،22

7،206

غير دالة
أحصائية

2

(*) دمجت الخاليا ( يقرأ ويكتب مع ابتدائية  ،و إ دادية مع معهد  ،و بكالوويوس
فما فوق ) ،الن التكراو المتوقع فيها كان اقل من (. ) 6
 2ـ التحصيب الدراسي لألمهات :
حصل الباحث لى المعلومات التي تتعلق بالتحصيل الدواسي لألمهات ،
بالمريقة نفسها التي حصل فيها لى المعلومات المتعلقة بالتحصيل الدواسي لآلباء ،
ويتضح من الجدول (  ، ) 5أن طالب مجمو تي البحث متكافئتان إحصائيا ً في
التحصيل الدواسي لألمهات  ،إذ أظهرت نتائج البيانات باستعمال مربع كاي  ،أن
قيمة ( كا ) 4المحسوبة ( )0،28أقل من قيمة ( كا ) 4الجدولية البالغة ( )7،206
ند مستوى (  ) 1،16وبدوجة حرية (  . ) 2وهنا يعني أن الفروق ليست دالة
إحصائيا ً  ،والجدول ( ) 5يوضح ذلك .
الجدول () 1
يكرارات التحصيب الدراسي ألمهات الم مجموعتي البحث ( الضابطة
والتجريبية) وقيمة (كا )1المحسوبة والجدولية  ،وداللة الفرق بينها
المستوى
الدواسي

يقرأ
ويكتب أو
ابتدائية*

متوسمة

إ دادية

معهد +
بكالوويوس فما
فوق*

المجمو ة
التجريبية

2

04

2

2

الضابمة

01

2

6

6

42
42

41

8

8

65

المجموع

02

دد أفراد
العينة

قيمة كا

المحسوبة

الجدولية

0،28

7،206

4

دوجة
الحرية

الداللة
اإلحصائية ند
مستوى
()1016

2

غير دالة
أحصائية

(*) دمجت الخاليا (يقراء ويكتب مع ابتدائية ،و معهد مع بكالوويوس فما فوق ).
الن التكراو المتوقع فيها كان اقل من (. ) 6
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رابعا ا  :ضبح المتغيرات الدخيلة (غير التجريبية )  :ـ
أ ـ الفروق في اختيار أفراد العينة  :ـ
حاول الباحث قدو اإلمكان معرفة تأثير تداخل هنا المتغير في نتائج البحث ،
من خالل إجراءات التكافؤ اإلحصائي بين مجمو تي البحث في متغيرات يمكن أن
يكون لتداخلها مع المتغير المستقل اثر في المتغير التابع  ،فضال ن أن المالب
ينتمون إلى بيئة اجتما ية  ،واقتصادية متشابهة تقريبا ً .
م ـ أداة القياس  :ـ
استعمل الباحث أداة موحدة – اختباو تحصيلي بعدي في مادة األدب
والنصوص لقياس التحصيل لدى طالب مجمو تي البحث (التجريبية والضابمة ) .
ج ـ اثر اإلجراءات التجريبية  :ـ مل الباحث لى الحد من اثر هنا العامل في سير
التجربة قدو المستماع وتمثل ذلك في  :ـ
أ ـ الحرص على سرية البحث  :ـ حرص الباحث لى سرية البحث باالتفاق مع
إداوة المدوسة  ،فلم يخبر المالب بمبيعة البحث وهدفه  ،كي ال يتغير نشاطهم أو
تعاملهم مع التجربة مما يؤثر في سالمة النتائج .
م ـ المدرس  :ـ فيما يتعلق باحتمال تأثير هنا العامل في نتائج التجربة  ،فقد دوس
الباحث بنفسه طالب مجمو تي البحث (التجريبية ،الضابمة)  ،وهنا يضفي لى
نتائج التجربة دوجة من دوجات الدقة والموضو ية  ،الن إفراد مدوس لكل مجمو ة
يجعل من الصعب ود النتائج إلى المتغير المستقل  ،فقد تعزى إلى تمكن احد
المدوسين من المادة أكثر من األخر  ،أو إلى صفاته الشخصية  ،أو إلى غير ذلك من
العوامل .
ج ـ المادة الدراسية  :ـ كانت المادة الدواسية لمجمو تي البحث موحدة  ،وتشمل
تسعة موضو ات من مادة األدب والنصوص المقرو تدويسها للصف الخامس
العلمي للعام الدواسي  4102 / 4102م  ،وهكنا تمكن الباحث من السيمرة لى هنا
العامل .
د ـ يوزيع الدروس  :ـ سيمر الباحث لى هنا المتغير من خالل التوزيع المتساوي
للدووس بين مجمو تي البحث(التجريبية والضابمة )  ،فقد كان الباحث يدوس ( )2
أوبع حصص أسبو يا ً  ) 4 ( ،حصتان في يوم األحد لعرض الموضوع  ،وشرحه
في كل شعبة  ،و (  ) 4حصتان في يوم االثنين في كل شعبة ،وكانت الحصص
محصووة في الدوس الثاني  ،والثالث  ،والجدول( )7يوضح ذلك.
الجدول ( ) 9يوزيع حصص مادة األدم والنصوص لمجموعتي البحث (التجريبية
 ،الضابطة)
اليوم
األحد
االثنين

المجموعة
التجريبية
الضابمة
الضابمة
التجريبية

الحصة
الثانية
الثالثة
الثانية
الثالثة
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هـ ـ مدة التجربة  :ـ كانت مدة التجربة متساوية لمالب مجمو تي البحث  ،إذ بدأت
يوم  ، 4102 /01/0 :وانتهت يوم  4102/ 04 /45 :م .
رابعا ا  :أداة البحث (:االختبار ألتحصيلي )  :تملب قياس تحصيل المالب في مادة
األدب والنصوص اختباواً تحصيليا ً  .ولعدم حصول الباحث لى اختباو تحصيلي
جاهز يقيس مستوى المالب في مادة األدب والنصوص يحقق هدف البحث في هنا
المجال مل لى بناء اختباو تحصيلي إلغراض البحث الحالي يستميع من خالله
تحديد مستوى تحصيل المالب في مادة األدب والنصوص للصف الخامس العلمي
ووفق الخموات اآلتية :
 -2يحليب المحتوى  :قام الباحث بتحليل محتوى كتاب األدب والنصوص للصف
الخامس العلمي الني حدده الباحث في حدود بحثه المتضمن األدب في العصر
العباسي (د بل الخزا ي  ،البحتري  ،المتنبي  ،الشريف الرضي  ،ابن الفاوض ،
ابن المقفع  ،الجاحظ  ،ابن العميد  ،بديع الزمان الهمناني ) من حيث دد صفحاته
وموضو اته وأفكاو الشعراء ونتاجاتهم األدبية وتحليل ونقد قصائدهم واللغة التي
تضمنتها .
-1صياغة األهداف السلوكية في ضوء تحليل محتوى كتاب األدب والنصوص
المحددة في البحث الحالي قام الباحث بصياغة األهداف السلوكية ذات القة
بالمحتوى وحسب تصنيف بلوم للمجال المعرفي و ند مستويات ( المعرفة  ،الفهم ،
التحليل )  ،وقد استبعد الباحث مستوى التمبيق لخصوصية موضو ات هنه المادة
ولالوتقاء بها إلى مستوى التحليل  .وقد بلغ دد األهداف السلوكية بصيغتها األولية
( )54هدفا ً بواقع ( ( )42هدفا ً في مستوى المعرفة و ( )40هدفا ً في مستوى الفهم
و ( )02هدفا ً في مستوى التحليل ) .ثم قام الباحث بعرض قائمة األهداف  ،لى
لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال العلوم النفسية والتربوية
وطرائق التدويس لغرض الحكم لى سالمة صياغة األهداف السلوكية وتحديد
المستوى المعرفي الني تقيسه (الملحق  )0/وقد أخن الباحث بآوائهم وأصبحت
األهداف بصيغتها النهائية  ،إذ حصلت األهداف السلوكية جميعها لى اتفاق الخبراء
( الملحق  / 2 /أنموذج من األهداف السلوكية ) .
 3ـ إعداد الخار ة االختبارية  :في ضوء تحليل المحتوى وصياغة األهداف
السلوكية حدد الباحث ( )42فقرة لالختباو التحصيلي  ،وقد وز ت لى
الموضو ات ضمن حدود البحث للمادة العلمية واألهداف السلوكية التي سوف تقيسها
واستخرج أوزان أو نسب التركيز لكل من المحتوى واألهداف السلوكية و دد
الفقرات في كل مستوى (الروسان  )26 : 0884 ،وكما هو موضح في الجدول (.)2
القوانين المستخدمة لحسام األوزان :
 -2وزن المحتوى =__عددصفحات الموضوع الواحد
العددالكلي للصفحات
-08-
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ـ يحديد وزن األهداف السلوكية = عدد األهداف في المستوى × 211
1
ا لعدد الكلي
ـ عدد الفقرات في كب مستوى = نسبة أهمية المحتوى × نسبة أهمية
3
األهداف × العدد الكلي للفقرات ( .سمارة وآخرون . )221 : 2181
( )
الجدول (  ) 8جدول المواصفات ( الخريطة االختبارية ) *
مستوى األهداف السلوكية ونسبتها

ت

المحتوى

عدد
الصفحات

نسبة أهمية
المحتوى

2

دعبب
الخزاعي

9

% 22،11

2

1

البحتري

9

% 22،11

2

2

المعرفة
39،11

الفهم

يحليب

32،11

18،11
2

عدد
الفقرات

3

2
1

3

المتنبي

23

% 28،11

1

2

2

2

2

لشريف
الرضي

21

% 21،11

2

2

2

3

3

ابن
الفارض

3

% 3،11

2

1

ابن المقفع

1

% 22،11

2

2

9

الجاحظ

1

% 21،11

1

2

3

8

ابن العميد

3

% 3،11

2

2

1

% 21،11

1

2

2

1

2

2

3

2

بديع
الزمان
الهمذاني
المجموع

12

% 211

22

1

2

12

(*) لقد تم موازنة الكسوو في جدول المواصفات لغرض تحديد دد الفقرات بصووة
كاملة .
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 2ـ نوع الفقرات :
اختاو الباحث نو ين من االختباوات هما الموضو ية و المقالية وتكونت
فقرات االختباو الموضو ي من ( )41فقرة من نوع االختياو من متعدد وبا ي
البدائل في حين تكونت فقرات االختباو المقالي من أوبع فقرات من نوع اختباو مقالي
محدد اإلجابة وأصبح االختباو بصيغته األولية كما هو موضح في (الملحق)4/
 -3صدق االختبار :
لغرض التحقق من صدق االختباو ا تمد الباحث صدق المحتوى وذلك من
خالل رض قائمة االختباو بصيغته األولية  ،واألهداف السلوكية  ،وجدول
المواصفات  ،والكتاب المقرو لمادة األدب والنصوص للصف الخامس العلمي لى
لجنة محكمة من ذوي الخبرة واالختصاص في مجال طرائق التدويس والعلوم
النفسية و التربوية  (.الملحق )0/وذلك لبيان وأيهم في صالحية الفقرات ومدى
مناسبتها للمحتوى واألهداف السلوكية وقد اتخن الباحث نسبة اتفاق الخبراء() %21
فأكثر بوصفها معياواً لصالحية الفقرة وقبولها (سماوة  ، )001 : 0828 ،وقد
حصلت جميع الفقرات لى هنه النسبة وأكثر فضالً ن إن الباحث اخن بآواء دد
من الخبراء في تعديل صياغة بعض فقرات االختباو بصيغته األولية.
 -1التحليب اإلحصايي لفقرات االختبار :
قام الباحث بالتحليل اإلحصائي لفقرات االختباو الستخراج معامالت
الصعوبة والقوة التمييزية لها وللحكم لى مدى صالحيتها إحصائيا للتمبيق  ،وذلك
باختياو ينة استمال ية من مجتمع البحث مكونة من ( )67طالبا من إ دادية
الشريف الرضي وبعد تمبيق االختباو لى هنه العينة (االستمال ية) وتصحيح
إجاباتهم بموجب مفتاح التصحيح  ،تم ترتيب الدوجات تنازليا ً من أ لى دوجة إلى
ادنى دوجة  ،ثم اختيرت العينتان المتمرفتان العليا والدنيا بنسبة (  ) % 47بوصفها
أفضل مجمو تين لتمثيل العينة كلها وسيوضح الباحث إجراءات التحليل اإلحصائي
لفقرات االختباو وكاالتي :
أ ـ مستوى الصعوبة الفقرات :
بعد إن حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختباو
الموضو ية والمقالية لالختباو ،وقد تراوحت صعوبتها ( )1،72 – 1042وبنلك
تعد جميع الفقرات مقبولة من حيث مستوى الصعوبة (جدول . ) 8/
م ـ قوة يمييز الفقرات :
بعد إن حسب الباحث القوة التمييزية لكل فقرة من فقرات االختباو .
وجدها تتراوح بين ( )1،22 – 1046إذ تشير األدبيات إلى إن الفقرة إذا حصلت
لى قوة تميزية أكثر من ( )1046تعد فقرة جيدة (الروسان  ، )84 : 0884 ،لنا
أبقى الباحث لى الفقرات جميعها دون حنف أو تعديل (جدول . ) 8/
-40-
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الجدول (  ) 1يبين صعوبة فقرات االختبار وقوة يمييزها .
ت

العليا

الدنيا

0
4
2
2
6
5
7
2
8
01
00
04
02
02
06
05
07
02
08
41
40
44
42
42

00
02
02
02
06
06
05
2
06
04
06
02
00
06
7
06
06
06
7
5
20
22
22
82

5
7
8
01
01
01
01
2
01
6
01
8
7
2
4
2
01
2
2
4
00
05
42
02

صعوبة الفقرة قوة يمييز الفقرة المالحظات
1062
1056
1052
1076
1072
1072
1061
1027
1072
1062
1072
1052
1065
1070
1042
1070
1072
1070
1020
1046
1062
1050
1076
1066

1020
1،22
1،46
1،46
1،20
1،20
1،27
1،46
1،20
1،22
1،20
1،46
1،27
1،22
1020
1022
1020
1022
1046
1046
1054
1065
1061
1022

 - 9الثبــات :
لغرض التحقق من ثبات االختباو ا تمد الباحث معادلة كرونباخ إلفا ،الن هنه
المعادلة تتناسب مع الفقرات الموضو ية والمقالية ( ودة  )266 : 0882 ،والن
االختباو في البحث الحالي يضم النو ين الموضو ي والمقالي  .وقد بلغت قيمة
الثبات المستخرج من العينة االستمال ية نفسها ( )1020وتعد مثل هنه النسبة جيدة
لالختباوات الصفية  ،وبنلك أصبح االختباو جاهزاً للتمبيق بصيغته النهائية لى
إفراد العينة األساسية ( .الملحق . )4 /
خامسا ا  :اعداد الخطح التدريسية :
ان الخمط التدويسية وسيلة يهتدي بها المدوس للسير لى وفق خمواتها المرسومة
من اجل تحقيق اهداف الدواس بالمريقة واالسلوب التي يتبعها ،ى لنا ا د الباحث
خمما انموذجية في الموضو ات التي تم تحديدها للتجربة وبواقع خمتين لكل
موضوع من الموضو ات لمادة االدب والنصوص  ،وان مجموع هنه الخمط ( )02
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 ) 8 ( ،خمط تدويسية لتدويس طالب المجمو ة التجريبية لى وفق طريقة
المناقشة  ،و (  ) 8خمط تدويسية لتدويس طالب المجمو ة الضابمة لى وفق
المريقة التقليدية  .كما رض نموذجين للمريقتين لى مجمو ة من ذوي الخبرة
في مجال طرائق التدويس لغرض إبداء مالحظاتهم وأوائهم السديدة في ذلك وقد اخن
الباحث بها ( الملحق . ) 2 /
سادسا ا  :يطبيق البحث :
بعد تحديد المجتمع واختياو العينة وتوزيعها إلى مجمو تين متكافئتين أحداهما
تجريبية وأخرى ضابمة وإ داد أداة البحث  ،ومستلزماته إضافة إلى قيام الباحث
بالتحكم بتوزيع الحصص الدواسية لكال المجمو تين في المدوسة  ،طبق الباحث
التجربة بنفسه بتاويخ ( 4102 /01/0م ) للفصل الدواسي األول بكونه يمتلك خبرة
أو مماوسة تدويسية فعلية في المرحلة اإل دادية و لى النحو األتي :
أ .المجموعة التجريبية :
لقد تم تدويس هنه المجمو ة بمريقة المناقشة التي يشترك فيها المدوس مع المالب
وفق الخموات اآلتية :
 -0إثاوة سؤال من قبل المدوس (الباحث) ن موضوع األدب العربي يحتمل دة
إجابات في بداية الدوس .
 -4إ ماء الحرية للمالب إلبداء أوائهم وإجاباتهم في ذلك .
 -2يقوم المدوس بالتعقيب والمشاوكة مع المالب وإدامة المناقشة واستمراويتها .
 -2قيام المدوس (الباحث) بدوج أهم االستنتاجات المستقاة من المناقشة لى السبووة
واإليعاز إلى المالب بتدوينها بسجالتهم .
 -6تكراو الخموات السابقة لفقرات أخرى من موضوع الدوس .
 -5طرح أسئلة تقييميه ذات القة بموضوع الدوس .
 -7تكليف المالب بالواجبات البيتية .
م .الطريقة االعتيادية :
تم تدويس هنه المجمو ة بالمريقة اال تيادية التي ا تاد ليها الباحث في تدويسها
لهنه المرحلة وهنه المريقة متعاوف ليها بين معظم مدوسي اللغة العربية لهنه
المرحلة وذلك من خالل الدووات والدووس التدويبية التي تقيمها المديرية العامة
لتربية ديالى ووفق الخموات اآلتية :
 -0إ ماء المدوس (الباحث) مقدمة تمهيدية ن الدوس .
 -4قيام الباحث بشرح موضوع الدوس وتدوين المالحظات لى السبووة .
 -2طرح بعض األسئلة ذات العالقة بالموضوع لى دد من المالب .
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 2ـ تكليف المالب بالواجبات اليومية .
سابعاا .يطبيق أداة البحث :
بعد االنتهاء من تمبيق تجربة البحث قام الباحث بتمبيق أداة البحث بتاويخ 04 / 20
 4102/م االختباو التحصيلي لى طالب  ،ينة البحث إذ حرص لى إجراء
االختباو التحصيلي لكال المجمو تين في اليوم والدوس نفسه.
ثامنا ا  :يصحيح أداة البحث ( االختبار التحصيلي ) :
ا تمد الباحث بتصحيح االختباو التحصيلي( الفقرات الموضو ية ) بتخصيص
دوجة واحدة للفقراة التي يجاب نها إجابة صحيحة و(صفراً) للفقرة التي يجاب
نها إجابة غير صحيحة  ،فضال ن إن الفقرات المتروكة والفقرات التي تحمل
أكثر من اختياو واحد  ،والفقرات التي ال تكون اإلجابة نها واضحة املها معاملة
اإلجابات غير الصحيحة  ،إما الفقرات المقالية صححت بموجب خموات مدووسة
ضمن أجوبة نموذجية  ، .وبنلك تراوحت دوجة االختباو الكلي ( )22بواقع ()41
دوجة للفقرات الموضو ية و ( )02دوجة للفقرات المقالية .
ياسعا ا  :الوسايب اإلحصايية :
استخدم الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية :
االختباو التائي لعينيتين مستقلتين للتحقق من تكافؤ مجمو تي البحث وكشف الفروق
واالتجاه .
المعنوية بين المجمو تين في التحصيل
س – 1س

2

(ن ) 1 - 1ع( +12ن)1 – 2

ت=

ن + 1ن2 – 2

س ، -0س = 44المتوسط الحسابي للمجمو تين .
ن ، 0ن = 4دد افراد المجمو ة للمجمو تين .
ع ، 04ع = 44التباين للمجمو تين .
(البياتي )451 ، 0877 ،
 -1معادلة كرونباخ إلفا :
الستخراج ثبات االختباو التحصيلي :
و=

ن

( -0

ن–1

2
ف
مج  .ع )

ع

2

ن دد الفقرات
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ع 4ف  :تباين الفقرة
ع : 4ثابت االختباو الكلي
( ودة )266 : 0882 ،
 -3معادلة اريبا بيرسون :
الستخراج ثبات مقياس االتجاه نحو اللغة العربية
ن س ص – مج س مج ص

ر=

[ ( ن مج س( – 2مج س) ( [ ] 2ن مج ص( – 2مج ص)] 2

ن = دد االفراد
س = االختباو األولي
ص = االختباو التائي
(البياتي )022 : 0877 ،

و = معامل اوتباط بيرسون
 -2معادلة معامب الصعوبة للفقرات الموضوعية :
معامل الصعوبة =

عدد الذين أجابوا إجابة صحيحة من المجموعتين
العدد الكلي للمجموعتين

 -3معادلة معامب الصعوبة للفقرات المقالية:
معامل الصعوبة = مجموع اإلجابات الصحيحة للمجمو تين

× 011

العدد الكلي للمجموعتين × درجة السؤال

 -1القوة التمييزية للفقرات الموضوعية :
القوة التمييزية =
دد اللنين أجابوا إجابة صحيحة من الفئة العليا – دد النين
أجابوا إجابة صحيحة من الفئة الدنيا
 2/1عدد إفراد المجموعتين

 -9القوة التمييزية للفقرات المقالية:
القوة التمييزية =

مجموع اإلجابات الصحيحة للفئة العليا – مجموع اإلجابات الصحيحة للفئة الدنيا

 2/1عدد افراد المجموعتين × درجة السؤال
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الفصب الرابع
أوال ـ عرض النتيجة .
يتضمن هنا الفصل رض النتائج التي توصل إليها الباحث وتفسيرها إذ استخدم
الباحث في تحليل النتائج واختباوها االختباو التائي لعينتين مستقلتين  ،وذلك للتحقق
من فرضية البحث و لى النحو األتي :
نصت هنه الفرضية لى انه " ال يوجد فرق ذو داللة إحصايية بين متوسح يحصيب
الم المجموعة التجريبية الذين درسوا بطريقة المناقشة ومتوسح يحصيب الم
المجموعة الضابطة الذين درسن بالطريقة االعتيادية "  ،وبعد تمبيق االختباو
التائي لعينتين مستقلتين (لمتوسمي المجمو تين في التحصيل)  ،استخرج الباحث
القيمة التائية المحسوبة وأدوجت البيانات في الجدول (. )01
الجدول ()21
المتوسح الحسابي واالنحراف المعياري والقيمة التايية إلفراد مجموعتي البحث
التجريبية والضابطة في االختبار التحصيلي
المجموعة
التجريبية
الضابطة

االنحراف
المعياري

درجة
الحرية

العدد إفراد
العينة

الوسح
الحسابي

18

12،39

3،22

32

18

28،12

1،12

المحسو
بة
1،119

القيمة التائية

الداللة
اإلحصايية
عند مستوى
( ) 1،13

1،12

دالة إحصاييا

الجدولية

ثانيا ً  :ـ يفسير النتيجة .
من الجدول ( )01أظهرت القيمة التائية المحسوبة ( )4،517أنها اكبر من القيمة
التائية الجدولية ( )4،10ند مستوى داللة ( )1016ودوجة حرية ( )62وهنا يعني
انه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بين متوسط تحصيل المجمو تين التجريبية
والضابمة ولصالح المجمو ة التجريبية وبنلك ترفض الفرضية الصفرية ..
وقييد اتفقييت هيينه النتيجيية مييع معظييم الدواسييات السييابقة التييي تناولييت التحصيييل .ويييرى
الباحث السبب في ذلك إلى فا لية طريقة المناقشة في زيادة تحصيل المالب في ميادة
األدب والنصوص وذلك لما تضفيه هنه المريقية مين حريية التعبيير والمناقشية وإبيداء
الرأي وهينا يتفيق ميع طبيعية هينه الميادة  .وال يعنيي ذليك إن المريقية اال تياديية غيير
فعالييية فيييي تيييدويس هييينه الميييادة إذ يشيييير الجيييدول إليييى إن متوسيييط دوجيييات تحصييييل
المجمو ة الضابمة كان متقاوبيا ً فيي متوسيط المجمو ية التجريبيية فيي هينا الجانيب ،
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ويعود السبب في ذلك إلى االهتمام المتساوي من قبل الباحث إلفيراد كيال المجميو تين
فضالً ن إن المريقة اال تيادية هي طريقية مركبية مين ميزيج مين الخبيرة المتراكمية
لدى الميدوس (الباحيث) وقيد سيا دت خميوات طريقية المناقشية وتمبيقهيا ليى زييادة
تحصيييل المييالب فييي المجمو يية التجريبييية  .وميين الجييدير باليينكر إن طبيعيية النظييام
التدويسيي فيي مداوسينا والسيييما المرحلية اإل داديية يكيون االهتمييام فيهيا منصيبا ً لييى
الجانب المعرفي وبالمريقة اال تيادية وهنا يؤدي إلى محدوديية نشياط الميالب فيهيا .
ولكن طريقة المناقشة أ مت – كما ذكر سابقا ً – الحريية للميالب فيي كشيف ميواهبهم
األدبية وإبدا هم في ذلك  ،وبما إن االختباو التحصيلي كان تحريريا ً فقيد أ ميى نتيائج
متقاوبيية .وللباحييث وجهيية نظيير يييرى إن االختبيياو لييو كييان شييفويا ً لكانييت النتييائج قييد
تختلف ولكن يصعب لى الباحث تكميم مثل هنا النوع من االختباوات (الشفوية) .
ثالثا ا  :االستنتاجــات :
في ضوء نتائج البحث التي توصل إليها الباحث استنتج األتي :
ـ فا لية طريقة المناقشة في تحصيل طالب الصف الخامس العلمي في مادة
0
األدب والنصوص .
 4ـ أكدت الدواسة إن استعمال طريقة المناقشة في تدويس مادة األدب والنصوص
تسهم في وفع المستوى العلمي للمالب.
 2ـ إن التدويس باستعمال طريقة المناقشة يسا د لى االحتفاظ بالمفاهيم لمدة
طويلة .
ـ تعالج المناقشة بعض المشكالت النفسية التي يعاني منها المالب وأهمها
2
االنمواء والعزلة والخوف وتشجيع المالب لى المنافسة والمشاوكة .
رابعا ا  :التوصيات :
في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باالتي :
 -0اسييتخدام مدوسييو اللغيية العربيييية للصييف الخييامس العلميييي طريقيية المناقشيية نيييد
تدويسهم مادة األدب والنصوص .
ـ ي حييث وحييدة التييدويب فييي المديرييية العاميية للتربييية لييى االهتمييام بتييدويب
4
مدوسي اللغة العربية لى وفق طريقة المناقشة وأساليبها .
خامسا ا  :المقترحــات :
استكماالً للبحث الحالي اقترح الباحث البحوث المستقبلية اآلتية :
 -2اثار اساتخدام ريقااة المناقشاة فااي ينمياة التفكياار الناقاد والتحصاايب لادى البااات
الصف الرابع العـام .
 -4اثيير اسييتخدام ييدة أسيياليب لمريقيية المناقشيية فييي تحصيييل طلبيية الصييف الخييامس
العلمي في فروع اللغة العربية األخرى .
ـي دواسيية موازنيية لفا لييية طريقتييي المناقشية واالسييتجواب فييي تحصيييل واتجيياه
2
طالب الصف الخامس العلمي نحو مادة األدب والنصوص .
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المصـــــادر
او ال ا  :المصادر بالعربية :
القرآن الكريم
 -0ابييو مغلييي  ،سييميح ( )0825االساااليب الحديثااة لتاادريس اللغااة العربيااة  ،ط، 4
مان – االودن .
 -4احميييد  ،محميييد بيييدالقادو  ،تميييوير تعلييييم االدب فيييي اليييوطن العربيييي  ،اتحييياد
المعلمين العرب  ،المؤيمر التاسع (يطوير يعليم اللغة العربية) الخرطوم . 0875
 -2ابن منظوو  ،جمال الدين محمد بن مكرم األنصاوي ( ت 700/هـ )  ،لسان
العرب  ،طبعة ا تنى بتصحيحها بد الوهاب  ،أمين محمد وآخرون  ،ط ، 2داو
صادو  ،بيروت  4116 ،م.
 -2البيييياتي  ،بيييدالجباو توفييييق وزكرييييا اثناسييييوس ( )0877االحصااااء الوصااافي
واالستداللي في التربية وعلم النفس  ،ممبعة فوستر الثقافة العمالية  ،بغداد .
 -6الجبووي  ،خليل ابراهيم ( )0828تقويم كتيب الممالعية للمرحلية اال داديية فيي
العييراق فييي ضييوء االهييداف التربوييية واهييداف اللغيية العربييية  ،جامعيية بغييداد  ،كلييية
التربية ابن وشد  ،بغداد ( ،ا روحة دكتوراه غير منشورة ).
 -5الجمبالطي  ،لي محميد ( )0875اتحياد المعلميين العيرب  ،الماؤيمر التاساع ،
يطوير يعليم اللغة العربية  ،الخرطوم .
 -7خاطر  ،محمد وشدي ( )0875تموير تعلييم االدب فيي اليوطن العربيي  ،اتحياد
المعلمين العرب  ،المؤيمر التاسع (يطوير يعليم اللغة العربية) الخرطوم .
 -2الخميييب  ،لييم الييدين ( )0827ياادريس العلااوم اهدافااه واسااتراييجيايه نظمااه
ويقويمه  ،ط ، 0مكتب الفالح  ،الكويت .
 -8الخوالييدة  ،وآخييرون ( )0887اارق التاادريس العامااة  ،ط ، 0حقييوق التييأليف
والمبا ة والنشر محفوظة لوزاوة التربية والتعليم .
 -01الدليمي  ،د .كامل محمود نجم ( )0888رايق يادريس اللغاة العربياة  ،جامعية
بغداد – كلية التربية ابن وشد .
 -00واشد  ،لي ( )0822الجامعة والتدريس الجامعي  ،ط ، 0داو المسيرة .
 -04الييراوي  ،طييه ( )0854نظاارات فااي اللغااة والنحااو  ،ط ، 0منشييووات المكتبيية
االهلية – بيروت .
 -02وزوق  ،اسييعد ( )0877موسااوعة علاام الاانفس  ،المؤسسيية العربييية للدواسييات
والنشر – بيروت .
 -02الروسان  ،سليم سالمة وآخيرون ( )0884مبااد القيااس والتقاويم ويطبيقاياه
التربوية واالنسانية  ،ط ، 0الممابع التعاونية  ،مان .
 -06الزوبعي  ،بدالجليل وآخرون ( )0820االختباارات والمقااييس النفساية  ،داو
الكتب للمبا ة والنشر  ،جامعة الموصل – كلية التربية .
 -05السامرائي  ،هاشم وآخيرون ( )0882راياق التادريس العاماة وينمياة الفكار ،
ط ، 0داو االمل للنشر والتوزيع  ،اوبد – االودن .
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 -07سماوة  ،زيز وآخرون ( )0828مباد القياس والتقاويم فاي التربياة  ،ط، 4
مان .
 -02السييييد  ،محميييود احميييد ( )0821الماااوجز فاااي راياااق يااادريس اللغاااة العربياااة
وادابها  ،ط ، 0داو العودة – بيروت .
 -08شيهال  ،جييووج وآخيرون ( )0874الااوعي التربااوي ومساتقبب الاابالد العربيااة ،
داو غندوو للمبا ة والنشر – بيروت .
 -41الشيييمري  ،زينيييب حسييين نجيييم ( )0882اثااار اساااتخدام اساااتراييجيتين قبليتاااين
لتااادريس االدم والنصاااوص فاااي يحصااايب الباااات الراباااع العاااام بيلوغرافياااا العلاااوم
التربوية والنفسية  ،بيت الحكمة  ،بغداد 4114 ،
 -40الصييييالح  ،فائقيييية سييييعيد (" )0882تييييدويس المجمو ييييات الصييييغيرة" مجليييية
المعلومات التربوية  ،ع ( )04وزاوة التربية والتعليم  ،دولة البحرين .
 -44الماهر  ،لي جواد ( )0822اصاول يادريس اللغاة العربياة  ،ط ، 4داو الرائيد
العربي  ،بيروت – مان .
 -42ماهللا  ،ميشيل كاميل ( )4110ط ، 0ارق واسااليب يادريس العلاوم  ،ط، 0
مان – االودن .
 -42ودة  ،احميد سيليمان ( )0882القيااس والتقاويم فاي العملياة التدريساية  ،ط4
داو االمل للنشر والتوزيع  ،اوبد – مان .
 . 46الم  ،صالح الدين محمود  ،القياس والتقويم التربوي والنفسي اساسياته
وتمبيقاته وتوجيهاته المعاصرة  ،ط ، 0داو الفكر العربي  ،القاهرة  4111 ،م .
.45فاخر  ،اقل  ،معجم العلوم النفسية  ،ط ، 0داو الرائد العربي  ،بيروت ،
0822م .
 . 19كبة  ،نجاح هادي جواد ( )0882اثر اسلوبين للمناقشة في االداء التعبييري
لييدى طييالب الصييف الرابييع العييام  ،جامعيية بغييداد  ،كلييية التربييية  ( ،روحااة دكتااوراه
فلسفة في التربية) .
 . 42مجاوو  ،صالح الدين ( )0858يدريس اللغة العربية في المرحلة الثانوياة
 ،ط ، 0داو المعاوف  ،مصر .
 48محمييد ومحمييد  ،داود ميياهر  ،مهييدي محمييد ( )0880اساساايات فااي رايااق
التدريس العامة  ،جامعة الموصل – الموصل .
 21المسعودي  ،اسماء كاظم فندي ( )4111اثر تدويس ميادة المنتخيب فيي االدب
بمريقتيييي المناقشييية والمحاضيييرة فيييي التحصييييل واالداء التعبييييري ليييدى طلبييية كليييية
المعلمين ( ،ا روحة دكتوراه غير منشورة )  ،جامعة بغداد – ابن وشد .
 20المملبييي  ،بييدالجباو ( )0821مواقااف فااي االدم والنقااد  ،ط ، 0منشييووات
وزاوة الثقافة واال الم  ،داو الحرية للمبا ة – بغداد .
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 24معروف  ،نايف محمود ( )0880خصايص العربياة و ارق يدريساها  ،ط، 2
داو النفائس  ،بيروت  ،لبنان .
 22الناقيية د .محمييود كامييل ( )0877اساساايات يعلاايم اللغااة العربيااة  ،داو الثقافيية
والنشر – القاهرة .
 22النيييووي  ،نيييدوة ( )0875فيييروع اللغييية العربيييية وطرائيييق تدويسيييها  ،اتحييياد
المعلمين العرب  ،المؤتمر التاسع (تموير تعليم اللغة العربية)  ،ط ، 0الخرطوم .
 26النيييويهي  ،محميييد ( )0858ثقافاااة الناقاااد االدباااي  ،ط ، 0مكتبييية الخيييانجي ،
بيروت .
 25الهرش  ،ايد حمدان سليمان الحاسوب وتعلم اللغة العربية  ،مجلية قسيتنمينية
للعلوم االنسانية  ،مجلد دد  04الجزائر . 0888
 27وزاوة التربييية  ،نظييام المييداوس الثانوييية  ،المديرييية العاميية للتعليييم الثييانوي ،
مديرية الشؤون الفنية  ،العراق  0877 ،م .
ثانيا ا  :المصادر االجنبية :
1 . Good Carter V. (1973) . Dictionary of duration , New York
McGraw – Hill .
college , new

2.Chaplin . Tp (1971 ) . dictionary of pay
York. Dell .

3 . Walker , Carola (1986) Effects of lecture teaching method
and discussion teaching method on the Reading success and
attitudes of Bright learning Disabled Ado lessens (Secondary) .
Dissertation Abstract International A Vol. : 47 No. , 4 A
1986 .
المالحق
الملحق  )2( /أسماء الخبراء الذين استعان بخبريهم الباحث .
الدرجة
العلمية

أسماء الخبراء

التخصص

مكان العمب

ت

2

أ .د

أسااااااماء كااااااا م فناااااادي
المسعودي

 .ت اللغة
العربية

كلية التربية األساسية /
جامعة ديالى

1

أ .د

عادل عبد الرحمن

 .ت اللغة
العربية

كلية التربية األساسية /
جامعة ديالى

3

أ .م .د

رياض حسين علي

 .ت اللغة
العربية

كلية التربية األساسية /
جامعة ديالى
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كلية التربية االساسية

2

أ .م .د

عبد الحسين عبد االمير

 .ت اللغة
العربية

3

مدرس

ابراهيم خالص حسين

 .ت اللغة
العربية

كلية التربية االساسية

1

مدرس

عالء جبار محمود

 .ت اللغة
العربية

إعدادية ابن يونس

9

مدرس

سيف سعد االركي

 .ت اللغة
العربية

معهد إعداد المعلمين

8

مدرس

حسين حمود

الغة العربية

اعدادية الطلع النضيد

1

مدرس

خليب ابراهيم

اللغة العربية

اعدادية الطلع النضيد

الملحق (  ) 1االختبار التحصيلي البعدي
بسم هللا الرحمن الرحيم
س / 0في كل سؤال مم ا يأتي اوبع اجابات  ،منها اجابة صحيحة والمملوب منك
وضع دائرة حول حرف االجابة الصحيحة . . .
 -0برع المتنبي في كل الفنون الشعرية التي طرقها واجاد كثيراً في ….
ب .الفخر .
أ .الحماسة .
د .الهجاء.
ج .الوصف .
 -4من هو قائل البيت االتي مما يأتي من الشعراء ؟
ووحي فداك رفتي أم لم تعرفي
قلبي يحدثني بأنك متلفي
ب .المتنبي .
أ .ابن الفاوض .
د .البحتري .
ج .الشريف الرضي .
 -2قائل احد األبيات اآلتية هو الشريف الرضي  ،حدد ذلك البيت ؟
هوان اإلباء واألجداد
أ .وقبيح بنا وإن قدم العهد
وال لى المجلب منها جناح
ب .ليس لى مضرمها سبة
غريب الوجه واليد واللسان
ج .ولكن الفتى العربي فيها
ك
سلم
ت مرما ِ
اق لقد أبعد ِ
د .سهم أصاب وواميه بني ٍ
من بالعر ِ
 -2جاء في قصيدة البحتري (واطلس ملء العين)
معنى االطلس هنا ……….
ب .الثعلب .
أ .النئب في لونه غبرة إلى السواد المعركة .
د .المعركة .
ج .صهيل الخيل .
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 -6من اثأو الجاحظ الممبو ة؟
ب .البخالء ووسائل التربيع
أ .كليلة ودمنة والحيوان .
والتدوير.
ج .مجازات االثاو النبوية والبيان والتبيين  .د .األدب الصغير والحيوان.
 -5قال المتنبي :
كأن الصب َح يمردها فتجري ........
الشمر الثاني هو ……….
ب.فعافتها وباتت في ظامي .
أـ مراقبة المشوق المستهام .
سجام.
د.مدامعها بأوبع ٍة
العظام .
ب
ج.ألقاك في الكر ِ
ِ
ِ
ُ
اشتهيت االزاذ ) .....
 -7قال بديع الزمان  :حدثنا يسى بن هشام قال (:
يعني (األزاذ ) هنا :
أ .نوع من الحلوة  .ب .نوع من السمك .
د .نوع من التمر.
ج .نوع من التفاح .
 -2من اآلثاو المترجمة البن المقفع هي :
ب .األدب الصغير .
أ .البخالء .
د .نهج البالغة .
ج . .كليلة ودمنة.
 -8القول األتي لواحد من االوبعة فمن هو …… ؟
(ز موا إن قرداً وأى نجاواً يشق خشبة لى وتدين)
ب .بديع الزمان الهمداني .
أ .الجاحظ .
ج .ابو حيان التوحيدي  .د .ابن المقفع .
 -01شا ر انتهج في حياته وشعره منهج التصوف الني كان شائعا ً في صره …
من هو ؟
ب .ابن الفاوض .
أ .أبو تمام .
د .المتنبي .
ج .المعري .
 00ـ من الشا ر الني وصفَ بأنه ( شا ر لماء و الم شعراء ) ........
ب ـ د بل الخزا ي .
أ ـ الشريف الرضي .
د ـ البحتري .
ج ـ ابن الفاوض .
 04ـ من القائل  :بدئت الكتابة بعبد الحميد وختمت بابن العميد .
ب ـ القرطبي .
أ ـ الثعالبي .
د ـ الجاحظ .
ج ـ الخواوزمي .
 02ـ قدم الجاحظ كتاب إلى الوزير محمد بن بد الملك اسمه ..........
ب ـ الديوان .
أ ـ البصريات .
د ـ القانون .
ج ـ الحيوان .
 02ـ المربد سوق كان الشعراء يجتمعون فيه وينشدون شعرهم يقع في .........
ب ـ البصرة .
أـ ديالى .
د ـ ذي قاو .
جـ الموصل .
 06ـ جمع بديع الزمان الهمناني فني األدب ..........
-24-

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

ب ـ المقالة والخمابة .
أ ـ الخمابة والقصة .
د ـ الشعر والنثر .
ج ـ الرواية والشعر .
 05ـ أين موقع كلمة ( لشاوب ِه ) من االشمر اآلتية :
ب ـ هبت لنا من وياح الغوو
أ ـ حكت لحاظك ما في الريم ........
.......
د ـ و د لعينيك ندي ..........
ج ـ الماء ندك مبنول ...........
 07ـ مفرد كلمة ( المماوف ) هي ............
ب ـ المرفة .
أ ـ الممرفات .
د ـ ممرفة .
ج ـ الماوفة .
 02ـ النثر الفني مر بأوبعة مراحل مثل المرحلة الرابعة الكاتب ............
ب ـ ابن المقفع .
أ ـ القاضي الفاضل .
د ـ الجاحظ .
ج ـ ابن العميد .
 08ـ ما طرأ من تغير لى أوزان وقوافي الشعر في العصر العباسي هو ...........
ب ـ المبالغة والغلو في اإلغراض
أ ـ ظهوو الشعر الهزلي والتهكمي .
الشعرية .
ج ـ التلمح بالكلمات غير ربية تظرفا  .د ـ استحداث أوزان جديدة كتب ألكثرها
الزوال .
 -41برع البحتري في تجسيد الحركة النفسية في اللقاء المأساوي بينه وبين ذئبه .
يتضح هنا الموقف في قوله :
ببيداء لم تحسس بها يشة وغد
أ .سما لي وبي من شدة الجوع ما به
وايقنت ان االمر منه هو الجد
ب .فما ازداد اال جرأة وصرامة
بصاحبه والجد يتعسه الجد
ج .كالنا بها ذئب يحدث نفسه
لى كوكب ينقض والليل مسو ُّد
د  .فأوجرته خرقا َء تحسبُ ويشها
س /4اجب ما يأتي :
 – 40ما موضو ات قصيدة الشريف الرضي باظبية ألبان ؟
 -44يعد الجاحظ صاحب مدوسة في النثر العربي  ،دد ثالثا ً من خصائصه الفنية
في النثر .
 -42استنتج ثالث مزايا ألسلوب ابن المقفع في الكتابة .
 42ـ رف الشعر وبين أنوا ه .
الملحق 3 /
أنموذج من األهداف السلوكية
ت

الموضـــوع

المستويات

2
1

جعب الطالب قادرة على إن :
يحدد أهم اإلغراض الجديدة والمتطورة في األدم العربي
يحلااب إكثااار الشااعراء ماان الاانظم فااي البحااور القصاايرة والمجاازوءة فااي العصاار
العباسي

يذكر
استيعام
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2
1
3
2
1
3
2
1
3
2
1
3

2
1
3
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يوازن بين الشعر والنثر في العصر العباسي
البحتـري
يذكر الموضوعات الشعرية التي برع بها الشاعر من بين شعراء عصره
يشرح معنى كلمة األ لس في شعر البحتري في قصيدة الذيب
يوضح إيحاء ذكر الذيب إشارة لفكرة معينة للشاعر البحتري
دعبب الخزاعي
يذكر أهم خصايص شعر دعبب الخزاعي
يبين اإلغراض الشعرية التي رقها دعبب الخزاعي
يحلب أبيات من قصيدة دعبب الخزاعي
المتنبي
يوازن بين الوصف في شعر البحتري والمتنبي
يبين معنى التعقيد اللفظي في شعر المتنبي
يذكر خصايص شعر المتنبي
الشريف الرضي
يجزيء قصيدة الشريف الرضي من حيث المعنى الذي انطوت عليه القصيدة
يفسر معنى يو ين النفس على ركوم المخا ر خالل احد االبيات الشعرية له
يحدد احد االبيات الشعرية من قصيدة الشريف الرضي
ابن الفارض
يوضح سبب استخدام ابن الفارض أسلوم الرمز في حبه للذات اإللهية
يذكر أهم الميزات التي غلبت على شعر ابن الفارض
يستنتج مزايا أسلوم ابن الفارض في الكتابة

يحليب

يذكر
استيعام
يحليب
يذكر
استيعام
يحليب
يحليب
استيعام
يذكر
يحليب
استيعام
يذكر

استيعام
يذكر
يحليب

ابن المقفع
2

يستنتج مزايا أسلوم ابن المقفع في الكتابة

1
3

يذكر اآلثار المطبوعة والمترجمة البن المقفع
يحدد قايب العبارة (زعموا إن قرداا رأى نجاراا يشق خشبة على ويدين)

يحليب
يذكر
استيعام

الجــاحظ
2
1
3

يفسر لماذا يعد الجاحظ موسوعة علمية
يذكر لماذا يعد الجاحظ صاحب مدرسة في النثر العربي
ييحدد احدى مؤلفات الجاحظ

2

يستنتج مزايا اسلوم الجاحظ في الكتابة

2

يحدد قايب العبارة (كتابي اليك وانا مترجح) ...

1
3
2

يذكر اهم ميزات ابن العميد في النثر
يستنتج مزايا أسلوم ابن العميد في الكتابة
يذكر اآلثار األدبية البن العميد

استيعام
يذكر
يذكر
يحليب

ابن العميد
استيعام
يذكر
يحليب
يذكر
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2

بديع الزمان الهمذاني
يذكر أهم مميزات بديع الزمان في كتابة المقامة

1
3
2
3

يذكر مؤلفات بديع الزمان المطبوعة
يحدد قايب العبارة ( اشتهيت االزاذ وانا ببغذاذ )...
يستنتج مزايا أسلوم بديع الزمان في الكتابة
يعدد مميزات المقامة

يذكر
يذكر
استيعام
يحليب
يذكر

الملحق2/
خطة يدريسية بطريقة المناقشة
( المجموعة التجريبية )
اليوم  :االثنين
الصف  :الخامس العلمي
التاويخ 4102 / 01 / 02 :
الشعبة  :أ (المجمو ة التجريبية)
الموضوع  :المتنبي
اوالا  :االهداف العامة للدرس
 -0اكساب طالب الصف الخامس العلمي معلومات ومعرفة وظيفية ن موضو ات
االدب العربي وشعرائه ومنهم ابو العالء المعري .
 -4تنمية اتجاه طالب الصف الخامس العلمي نحو موضو ات االدب والنصوص
وشعرائه وكتابه .
 -2تنمية المهاوات االدبية لدى طالب الصف الخامس العلمي كالتنوق االدبي
والقدوة اللغوية والحفظ والتنكر  ،والنقد االدبي .
ثانيا ا  :األهداف السلوكية  :جعب الطالب قادرا على إن :
 -0يشرح شخصية وحياة الشا ر العربي المتنبي .
 -4يستنتج أسلوب المتنبي في صياغة الشعر .
 -2يوازن بين أسلوب المتنبي وشا ر ربي آخر .
 -2يميز شعر المتنبي ن شعر شعراء صره .
 -6يستخرج معاني الكلمات الصعبة في شعر المتنبي .
 -5يحليل قصيدته في وصف الحمى أدبيا .
معان ومبادئ .
 -7يشرح ما انموت ليه قصيد المتنبي من
ٍ
 -2يميل إلى قراءة النصوص الشعرية العربية .
 -8يبدي االهتمام بموضو ات األدب والنصوص .
 -01يعبر ن قدوتها اللغوية إمام المالب في الصف .
ثالثا ا  :الوسايب التعليمية :
 -0السبووة ،األقالم الملونة .
رابعا ا  :خطوات الدرس :
أ .المقدمة ( 3دقايق)
ابدأ الدوس بمقدمة موجزة ن شعراء العصر العباسي النين دوسوا آنفا ً ثم اوجه
اسئلة لغرض استنكاو المادة وكما يأتي :
-26-

العدد التاسع والخمسون  .ايلول لسنة 4102

مجلة الفتح

س )0ما الموضو ات الشعرية التي تمرق اليها الشعراء السابقون من شعراء
العصر العباسي ؟
س )4ما التغييرات التي طرأت لى الشعر في العصر العباسي ؟
س )2ما الصوو الشعرية التي ابدع بها شعراء العصر العباسي ؟
م .عرض الدرس
بعد االنتهاء من المقدمة وتهيئة أذهان المالب لموضوع الدوس الجديد أوضح لهم
بان موضوع دوس اليوم هو شا ر من العصر العباسي هو المتنبي ثم أ مي فكرة
موجزة ن سيرة حياته وخصائص شعره األسلوبية  .بعد ذلك أقوم بإثاوة المالب
بسؤال موجه الهم :
س )0ما الفنون البديعية التي استعان بها الشا ر في توضيح معانيه وتجسيمها ؟
ا مي الحرية للمالب في االجابة ن هنا السؤال واستمع الهم دون تعليق لى
اجاباتهم .
بعد االجابات اقوم باجراء مناقشة بين هؤالء المالب لد م اجاباتهم ومن ثم استخلص
منها االجابة الصحيحة والتعليق ليها .
استعان المتنبي في توضيح معانيه وتجسيمها ببعض الفنون البديعية التي كانت شائعة في
صره وكان هو احد المكثرين منها  ،ولقدوته الشعرية وتمكنه من اللغة لم يظهر الثقل
والتكلف ليها مثل – الوصف في جز البيت االول.
وبعدها اوجه سؤاالً آخر :
س )4ما الني نالحظة لى قصيدة المتنبي ؟
طالب  :الوضوح والسهولة في كل ما تنموي ليه من ناصر التعبير .
طالب اخر  :الهدوء النفسي الني غلب لى ابيات قصيدته جميعا ً .
طالب ثالث  :ميل الشا ر إلى الشرح والتقرير وغبة منه في إبراز الفكرة .
بعد هنه اإلجابات أقوم باألسلوب نفسه بإ ماء اإلجابة الصحيحة والتعليق ليها كما هو
موضح :
هناك دة مالحظات نلحظها لى قصيدة المتنبي اهمها انها اقرب ان تكون خمرات
فلسفية  .ونالحظ الوضوح والسهولة في كل ما تنموي ليه من ناصر التعبير فليس
هناك غموض في أي بيت من ابياتها او باوة من باواتها  .وهنا ما لم يكن مألوفا ً في
الموضو ات االخرى  ،كنلك يغلب ليها الهدوء النفسي فضالً ن ان الشا ر مد اكثر
من مرة الى الشرح والتقرير وغبة منه في ابراز الفكرة وتأكيدها واخيراً نالحظ استعانة
المتنبي للفنون البديعية
بعد االنتهاء من التعليق لى السؤال الثاني اقوم بتوجيه السؤال االتي :
س )0لماذا تحدث الشا ر المتنبي ن الحمى اذ اقرب ما تكون الى جوهر الفلسفة ثم
ا مي الحرية لهم في االجابة ومن المتوقع ان يكون قسم من االجابات
كاالتي :
المالب االول  :النه وصف الحمى بالزائر الليلي .
بعد االجابات اقوم باالسلوب نفسه با ماء االجابة الصحيحة والتعليق ليها كاالتي :
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ج .التلخيص
اقوم باستخالص اهم االفكاو ن الموضوع وادوجها لى السبووة لتكن ملخصا ً لهن
واطلب من المالب نقل ما كتب .
خامسا ً  :التقويم
لغرض التحقق من مدى استيعاب المالب لموضوع الدوس اقوم بتوجيه االسئلة االتية
اليهم .
 -0من هو الشا ر المتنبي ؟
 -4ما هو اسلوب الشا ر في صياغة الشعر ؟
 -2ما مزايا شعر المتنبي ؟
 -2ما الخصوصية التي تميز الشا ر ن شعر ابي تمام ؟
سادسا ا  :الواجب البيتي
لغرض استمراوية الدوس الحالي اقوم بتكليف المالب بالواجبات واالنشمة البيتية االتية :
 -0مراجعة موضوع الدوس واستخالص اهم االفكاو منه .
 -4ا داد تقرير بسيط ال يتجاوز الصفحة ن مرض الحمى .
-2االطالع لى ديوان الشا ر والمنشووات االدبية االخرى .
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