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أ.د .أسماء كاظم فندي المسعودي
م.م .خلٌل ابراهٌم خلف الناجً

مهخص انثحث :
سعى البحث الحالً إلى تحقٌق ما ٌأتً :
1ـ كشف الصعوبات التً تواجه التدرٌسٌٌن فً تدرٌسهم مادة المنتخب من األدب .
 2ـ كشف الصعوبات التً تواجه طلبة المرحلة األولى من أقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌة
األساسٌة فً دراستهم مادة المنتخب من األدب .
 3ـ بناء برنامج لمادة المنتخب من األدب فً ضوء تلك الصعوبات .
وألجللل إتمللام البحللث اتخللا الباحخللان وللدة خطللوات وصللوال إلللى كشللف الصللعوبات وبنللاء
البرنامج فً ضوئها  ،وتتمخل هاه الخطوات باآلتً :
ـ ل أو لدب الباحخللان أداة البحللث المتمخلللة باالسللتبانتٌن وقللد تكونللت األولللى منهمللا مللن  ) 63فقللرة
موزوة ولى مجلاالت األهلداف  ،والتدرٌسلٌٌن  ،والمالردات  ،وطرائلق التلدرٌل  ،والطلبلة ،
وأسللالٌب التقللوٌم ) والتللً ع
طببقللت ولللى التدرٌسللٌٌن  ،وتكونللت الخانٌللة منهمللا مللن  ) 61فقللرة
موزوة ولى مجاالت األهداف  ،والماردات  ،وطرائق التدرٌل  ،وأسالٌب التقوٌم  ،والطلبة )
والتً ع
طببقت ولى الطلبة .
ـ وبعد التأكد من صدق االستبانتٌن وخباتهما طببقاهملا وللى وٌنتلً البحلث األساسلٌتٌن المكلونتٌن
من  ) 13تدرٌسٌا وتدرٌسٌة  ،و  ) 95طالبا وطالبة .
ـ استعمل الباحخان وددا من الوسائل اإلحصائٌة للتعامل مل معطٌلات أداتلً البحلث وصلوال إللى
النتائج وهاه الوسائل :
* معامل ارتباط بٌرسون .
* الوسط المرجح .
* الوزن المئوي .
* الوسط الحسابً .
صل الباحخان ون طرٌق أداتً البحث إلى الكشف ون وجود صعوبات فً تدرٌل مادة
ـ وقد تو ب
المنتخب من األدب ودراستها  ،وفً مجاالت مختلاة .
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Creating Ateaching program for Selective subiect in literature for
students of basic Education Colleges in the light of Teaching and
studying difficulties
The study is aiming at identifying the difficulties face teaching stuff in
teaching the selective subject in literature , identifying difficalties face
first class students in Arabic language departments in Basic Education
colleges in studying the selective subject in literature under the previons
mentioned difficulties .
For the purpose of completing the research , the researcher has
prepared the tool represented in two questionnaires , the first one consists
of ( 63 ) items distributed under ( objectives , teacers , Curricula names ,
teaching methods , student and evaluation methods ) they are applied on
teaching staff . the second questionnaire consists of ( 61 ) items
distributed under ( objectives , Curricula names , teaching meethods ,
evaluation methodys and students ) , they are applied on students .
After confirming of the questionnaires validty , they are applied on
two essential samples constituted of (13 ) teaching staff , ( 95 ) stdents ,
and varions statistic technigues are applied to deala with research tools
and reach the results , these are :-

pearson correlation coefficient .
weighted medium .
percentaye .
the meen .
The researcher has come out into identifying the difficulties of
teaching and studying the seclective subject in literature in different
fields , and he has recommended the following
: انفصم األول
 وتحدٌد مصطلحاته،  وحدوده،  وأهدافه،  وأهمٌته، مشكلة البحث
:  مشكهح انثحث: * أوال
ب
 هدفله تٌسلٌر تلدرٌل ملواد اللغلة، إن تقسٌم اللغة العربٌة ولى فروع هو تقسٌم مصطن
 ولكللن تكللرٌل هللاا التقسللٌم وجعللله أمللرا ل واقعلا ل أدب بللالمعنٌٌن باللغللة العربٌللة، العربٌللة المختلاللة
. ) 101  ص، 2005 ، ًبقوة ضده الدلٌمً والوائل
وبطرائق تدرٌسها إلى أن ٌقاوا ب
وهاه النظرة ـ اللغة ك ٌل متكامل ـ إلى اللغة تقوم ولى أسال التكامل بلٌن فنونهلا بلدال ملن
التاتٌت والتجزيء الحاصل نتٌجة تدرٌسها ولى أنها فروع فً مواقف مصطنعة ال ٌجم شتاتها
ً فنحن نستطٌ ف.  فاللغة كالكائن الحً ٌؤخر ك ُّل جانب من جوانبه فً الجوانب األخر. جام
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نعلبم التعبٌر من خالل القلراءة  .وأن نلربط بلٌن التعبٌلر والقواولد ،
جمٌ األحوال والمراحل أن ِّ
والتعبٌر واإلمالء  ...الخ .
صلا ملن أنلواع القلراءة  .وبلالرذم ملن هلاه
ومن أٌسر المسللبمات اوتبلار األدب نوولا خا ب
المسلبمات الٌسٌرة فنحن ما زلنا ندرل األدب ولى أنبه شًء خلاص قلائم بااتله  .كملا ب
أن تلدرٌل
المشكالت النحوٌة من خالل موضوع أو نص شعري أو نخري أنال وأفٌلد ملن تدرٌسله مناصلالل
ولى انبه مادة قائمة بااتها ...والنظرة التكاملٌبة للغة تجعل من الضلروري أن تكلون كلل مجلاالت
اللغة موضووات للتعبٌر الشاوي  .والتحرٌري ولى السواء مدكور ، 1991 ،ص. ) 8 -7
فدراسللة هللاه الاللروع ـ فللروع اللغللة العربٌللة ـ مناصلللة أدبت إلللى ب
أن الطلبللة أصللبحوا
أن هاه المواد تدرل لااتها  ،ب
ٌشعرون ب
وأن تعلٌم اللغة ولى هاا النحو ال ٌتجاوز الكتلاب المقلرر
صة المقررة  ،وان استعمال كل فرع ال ٌكون إالب فً زمنه الخاص به  ،فال ٌع ْعنَى بالنحو إالب
والح ب
صة القواود  ،وال ٌكون التعبٌر سلٌما إالب فً حصة التعبٌر  ،ووملل وللى تعزٌلز اللك فلً
فً ح ب
الطلبة تهاون المعلبم م الط لبة ومل ناسله فلً هلاا السلبٌل  .ومملا ال شلك فٌله أن محتلو ملنهج
المواد الدراسٌة المناصلة ٌععنى بالمادة العلمٌة وبتنظٌمها بطرٌقة منطقٌة أكخر من وناٌتله بعالقلة
تللك المللادة بحاجلات الطلبللة  ،واللدلٌل ولللى اللك مللا نالحظله مللن انصلراف الطلبللة ولن الدراسللة
لجاافها ولبعدها ون حٌاتهم وواقعهم الدلٌمً والوائلً  ، 2009 ،ص . ) 102
فضال ون ب
أن ضرورة تدرٌل فروع اللغة العربٌة وللى أنهلا كل تل متكاملل تظهلر ضلرورة
أخر ترتقً فً أهمٌتها إلى مستو ما اع ِّكر أال وهً ذٌاب المنهج الاي تعراوى فٌه تلك الرؤٌة
التً تر أن العربٌة ال بد أن تعدرل ولى وفق نظرٌة الوحدة .
فالمناهج وللم حلدٌث والتلألٌف فلً مٌدانله حلدٌث كلالك  .فقلد كلان وضل المنلاهج قلدٌما ال
ٌتطلللب أكخللر مللن الرجللوع إلللى كتللب التخصللص وتحدٌللد موضللووات الدراسللة لكللل صللف وكللل
مرحلة ولى نسقها  .وللم ٌكلن شلًء ملن اللك ٌتطللب ولملا ل وفنبلا ل  .وونلدما تقلدبمت التربٌلة صلار
لزاما ولى من ٌشتغل فً مٌدان المنلاهج أن ٌحلٌط بكخٌلر ملن األملور وفلً مقلدمتها  :خصلائص
نمو الطلبة  ،وحاجات بٌئتهم  ،وفلساة مجلتمعهم  ،وتنظٌملات الملادة التلً ٌعمللون فلً مجالهلا ،
وأساسٌاتها وتطوراتها الحدٌخة سرحان وكامل  ، 1972 ،ص ج ) .
لاا ٌسعى الباحخان من خالل بحخهما هاا ْ
أن ٌعقدبِّما برنامجا ل لتدرٌل اللغلة العربٌلة وللى أنهلا
ضه بعضا ل وٌتممه  ،وقد وق االختٌار ولى مادة المنتخب من األدب ؛ ألنبها
ك تل متكامل ٌعضد بع ع
تععدُّ من المواد التً ٌمكن ْ
أن تكون اللبنة األساسٌبة لتحقٌق نظرٌلة الوحلدة  ،وقلد اهتلد الباحخلان
إلى جملة من الصعوبات التً تعٌق تدرٌل هاه المادة ودراستها من خالل االستبانة التً جعالها
أداة ل لبحخهما  ،وقد رووٌت هاه الصعوبات فً بناء البرنامج .
* ثانيا  :أهميح انثحث :
من األذراض الكبر التً ٌهدف تلدرٌل األدب إللى تحقٌقهلا تكلوٌن اللاوق األدبلً فلً
ناول الطالب  ،حتى ٌتجلبى الك فً تعبٌرهم  ،وٌكون سببا إلى حملهم ولى مواصلة القراءة فً
أوقللات فللراذهم  ،وتقللوٌم اللسللان وتعوٌللدهم حسللن اإللقللاء والكتابللة والقللدرة ولللى النقللد الصللحٌح
رسالن  ، 2005 ،ص . ) 287
وقد جرت العادة بان ٌكتلب أسلاتاة اآلداب ملا ٌتعللق بالموضلوع األدبلً للطلالب وٌلاٌعوه
فٌهم  ،فٌستظهره هوالء الطالب استظهارا ٌستعٌنون به ولى أداء االختبار  ،حتى إاا فرذوا من
هاا االختبار انصرفوا وما حاظوا أو انصرف ونهم ما حاظوا  ،لم ٌنتاعوا منه بقلٌل وال كخٌر ،
ولم ٌتعلموا منه نقدا وال بحخا  ،ولم ٌاٌدوا منه اوقا وال شٌئا ٌشبه الاوق  .وإنما كان ٌخٌل إللٌهم
ــ وقد رأوا أناسهم ٌمرون باآلداب العربٌة منا خلقها هللا إلى أٌامنا هاه ــ أن صدورهم قد وولت
العلم كله  ،لم ٌاتهم منه شًء ولم تخطئهم منه دقٌقة وال جلٌلة  ...حسٌن  ، 2005 ،ص . ) 8
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فمسألة استظهار النصوص لٌست ذاٌة فً ااتهلا بلل إن الغاٌلة هلً  :تهلاٌب الوجلدان ،
وتصاٌة الشعور  ،وصقل الاوق  ،وإرهاف اإلحسال  ...،ودرل األدب هو الملدبة التلً تتخالف
فٌهللا أاهللان الطللالب مللن أخقللال الدراسللة العقلٌللة  ،وتتحللرر فٌهلا وقللولهم مللن صللرامة التعللارٌف
والقوانٌن  ،والضوابط  ،والحدود والرسوم  ،والصور المنطقٌة  ،والتقاسٌم العقلٌلة  ،ونحلو اللك
من مقومات الدراسة العملٌة الجافة التً تستبد بالاهن  ،وتخقلل الاكلر  .وهلو الملدبة التلً نلتخلص
فٌها من معالجة المادة المٌتة الجامدة  ،ونخلص فٌها إلى النوازع البشرٌة  ،والطبائ اإلنسلانٌة ،
مصورة فً هاا اإلنتلاج الرفٌل  ،اللاي نعرضله وللى الطلالب  ،فٌلرون فٌله حٌلاتهم  ،وٌحسلون
ب وجودهم  ،وٌلتمسون بٌن جنباته أنواع المتعة والرضا  ،وتاٌض ولٌهم منه ٌنابٌ الحق والخٌر
والجمال  .ودرل األدب هو الارصة المحببة  ،التً تستروح فٌها وقول الطالب نسمات الحرٌة
فً الرأي  ،واالنطالق فً التاكٌر  ...إبراهٌم  ، 1962 ،ص . ) 248
وأن تدرٌل المشكالت النحوٌة من خالل موضوع أو نص شعري أو نخري أنا وأفٌد من
تدرٌسه مناصلال وللى انله ملادة قائملة بلااتها  .فلالنحو ملاهو إال وسلٌلة ملن وسلائل كخٌلرة لتقلوٌم
اللسللان والقلللم  .والنظللرة التكاملٌللة للغللة تجعللل مللن الضللروري أن تكللون كللل مجللاالت اللغللة
موضووات للتعبٌر الشاوي والتحرٌري ولى السواء  ،فلال بلأل ملن أن ٌععببلر الطلبلة أو ٌناقشلوا
موضللووا مللن الموضللووات  ،أو قصللٌدة مللن قصللائد األدب  ،أو قصللة مللن القصللص المقللررة
ولٌهم  .أو ٌل بخ صوا صاحة من كتاب  ،أو ٌكتبوا تقرٌرا ون وملل أو درل أخلاوه فلً أٌلة ملادة
من مواد دراستهم .فاستمرار النظر إلى التعبٌر الشاوي ولى انه  :قم ــ تكلم ــ اجلل ٌ ،ععَدُّ وبخلا
فً وصر التاجر المعرفً والتقدم فً وسائل االتصاالت التً جعلت العالم ٌبدو قرٌة صغٌرة ...
وهكلاا نلر أن اللغلة كل تل متكامل ٌل ٌتلأخر كل ُّل فلن ملن فنونهلا بلالانون األخلر  ،وا بن ملنهج اللغللة
العربٌة لٌل ذاٌة فً ااته  ،وإنما هو وسٌلة لتحقٌق ذاٌة  ،وهً تعدٌل سلوك الطلبة اللغوي من
خالل تااولهم م الخبرات والنشاطات اللغوٌة التً ٌحتوٌها المنهج مدكور  ، 1991 ،ص  8ـ
.)9
ومادة المنتخب من األدب من المواد التً أقرتها الهٌأة القطاوٌة لتكون احد المواد التلً
تدرل لطلبة المرحلة األولى من أقسام اللغة العربٌة فلً كلٌلات التربٌلة األساسلٌة  ،وهلً تهلدف
ب
الى تحقٌق ما ٌأتً :
1ــ زٌادة قدرة الطلبة ولى تاوق الجمال فً النص المقروء .
2ــ تنمٌة قدرة الطلبة ولى التعبٌر ون المعانً واألفكار.
3ــ تنمٌة قدرة الطلبة ولى بناء األفكار وتسلسلها وترابطها منطقٌا .
4ــ تمكٌن الطلبة من استعمال اخٌرتهم اللغوٌة فً التعبٌر الواضح السلٌم .
5ــ تمكٌن الطلبة من تو بخً المعانً الجدٌدة فً التعبٌر .
6ــ تمكٌن الطلبة من التعبٌر ون أفكارهم ووواطاهم لٌتجاوزوا التعبٌر المباشر إلى التعبٌر الانً
المجازي .
7ــ تمكٌن الطلبة من حرٌة الرأي وإكسابهم الجرأة فً إبداء الرأي وإنضاج األفكار .
8ــ زٌادة قدرة الطلبة ولى التحلٌل والنقد  ،وتشجٌعهم ولى المناقشة والمناظرة .
الخطة والمناهج الدراسٌة لكلٌات المعلمٌن  1993 ،م )
ان مادة المنتخب من األدب تاسح المجال أمام الطاللب لالطلالع وللى تراخله القلدٌم  ،وان
ٌتعرف األدباء األوائل  ،إا ٌعلد كلل واحلد ملنهم أنمواجلا بلارزا ال ٌشلبه ذٌلره  ،وٌعلد صلاحب
مدرسة ٌمكن أن تقلال ولٌهلا الملدارل األدبٌلة فلً الشلعر والنخلر  ،بحٌلث ٌسلتطٌ الطاللب بعلد
تخرجه أن ٌقٌل ولى هاا األنمواج كل األدباء الاٌن ٌدخلون فً نطاقه المسعودي ، 2000 ،
ص . ) 22
وألهمٌة ا طالع الطلبة ولى تراخهم األدبً بالشكل الالئق  ،وتنظٌم الملادة تنظٌملا ٌنسلجم
م االهدف التً قعررت ألجلهلا  ،واختصلارا للجهلد والوقلت  ،اِّرتلأ الباحخلان أن ٌبنٌلا برنامجلا
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ٌحاوالن فٌه اختٌار النصوص األدبٌة اختٌارا دقٌقا ل والتعلٌق ولٌها بالشكل الاي ٌتناسلب ووضل
المادة بوصاها مقررا ل دراسٌا ل  .وٌمكن أن تعجمل أهمٌة بناء برنامج لهاه المادة فً النقاط اآلتٌة :
 1ــ وض منهج دراسً متكامل لمادة المنتخب من األدب .
 2ــ مراواة األهداف التً وضعت من أجلها هاه المادة .
 3ــ مراواة الصعوبات التً تواجه كالل من التدرٌسً والطالب فً هاه المادة .
4ــ اختصار الوقت والجهد الاي ٌمكن أن ٌباله األستاا فً اختٌار النصوص األدبٌة وند تدرٌسه
للمادة .
درل فً كلٌات التربٌة األساسٌة جمٌعها .
5ــ توحٌد النصوص األدبٌة التً ت ع ب
6ــ محاولة تطبٌق نظرٌة الوحدة فً تدرٌل هاه المادة لما لها من أخر فً صلقل موهبلة الطاللب
اللغوٌة فضال ون الربط بٌن القواود واألحكام التً ٌدرسها فً المواد التخصصٌة وبٌن تطبٌقهلا
ولى نصوص أدبٌة .
* ثانثا  :أهذاف انثحث :
ٌهدف البحث الحالً إلى :
 1ــ كشف الصعوبات التً تواجه تدرٌسًٌ مادة المنتخب من األدب .
 2ــ كشف الصعوبات التً تواجه طلبة المرحلة األولى من أقسام اللغة العربٌة وند دراسلة ملادة
المنتخب من األدب .
 3ـللـ بنللاء برنللامج لتللدرٌل مللادة المنتخللب مللن األدب لطلبللة المرحلللة األولللى مللن كلٌللات التربٌللة
األساسٌة فً الجامعات العراقٌة فً ضوء صعوبات تدرٌل المادة ودراستها .
* راتعا  :حذود انثحث :
ٌتحدد البحث الحالً بـ :
 1ــ تدرٌسٌبً مادة المنتخب من األدب فً أقسام اللغة العربٌة من كلٌات التربٌة األساسٌة فً كل
من الجامعة المستنصرٌة  ،وجامعة دٌالى  ،وجامعة بابل  ،وجامعة الموصل  ،وجامعة مٌسان.1
 2ـللـ طلبللة أقسللام اللغللة العربٌللة  /المرحلللة الخانٌللة مللن كلٌللات التربٌللة األساسللٌة فللً الجامعللات
الماكورة آناال.
 3ــ ماردات مادبة المنتخب من األدب فً كلٌات التربٌة األساسٌة فً الجامعات العراقٌة المقررة
من الهٌأة القطاوٌة وللاصلٌن الدراسٌٌن األول والخانً.
 4ــ العام الدراسً  2009ــ  2010م .
* خامسا  :حتذيذ املصطهحاخ :
أوال  :البناء
ـ التعرٌف اللغوي للبناء :
ب
البناء  :بنى الرج َل  :اصطنعه ؛ قال بعض المولدٌن :
بنى الرجا َل  ،وذٌره ٌبنً القعر
شتبانَ بٌن قعر ل وبٌن رجا ِّل
وكالك ابتناه  .وبنى الطعام لحمه ٌبنٌه بنا لء  :أنبته وو ع
ظم من األكل ؛ وانشد :
0ـ لن ذذسج كلٍح الرشتٍح االساسٍح فً كل هي جاهعرً الكىفح وواسظ الًهوا حذٌثرا عهذ ار ال ذىجذ فٍهوا الوشحلح الثاًٍح الوشوىلح فً
الثحس  ،اها كلٍح الرشتٍح االساسٍح فً جاهعح السلٍواًٍح فلن ذذسج لعذم خضىعها لوفشداخ الهٍأج القطاعٍح .
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س ع
ق القَ ُّ
وٌق لحمها واللبتع
ت
بنى ال ب
كما بنى ب ْعختَ ال ِّعرا ِّ
قال ابن سٌده  :وانشد خعلب :
وططا ل ،
عمظاهر شحْ ما ل وتٌقا ل و ع
فقد بنٌا لحما لها متباٌنا ابن منظور  ، 1997 ،ج  ، 1ص . ) 258
ـ التعرٌف االصطالحً للبناء :
اكر الباحخون تعرٌاات ودبة لمصطلح البناء ولى أنهلا تعرٌالات اصلطالحٌة  ،وقلد اختلار
الباحخان بعضا منها بحسب ما ٌعتقدان أنها اقرب إلى المعنى المقصود :
ٔــ فقد عرفه الطائً بقوله  " :الاي إاا عر بكبت أركانه األساسٌة فأصبح متٌنا ٌعتمد ولٌه وٌستند
لقوتله
إلٌه  ،وٌسلتااد منله وتلتم المناعلة بله  ،وٌكلون وونلا لطاللب المعرفلة فلً تقلدٌم الماٌلد إلٌله ب
وتماسك أجزائه " الطائً  ، 1994 ،ص . ) 11
ٕــــ وعرفــه المشــيدانً بقولــه  :إن معللانً البنللاء هللً التأسللٌل والتنمٌللة واإلنشللاء واإلٌجللاز
والصناوة  ،وكل شًء صن ْعته فقد بنٌته وهً معان متقاربة المشهدانً  ، 1996 ،ص . ) 8
ثانٌا  :البرنامج
ـ التعرٌف اللغوي للبرنامج :
سلم فٌهلا ملا ٌحملل ملن بللد إللى بللد ملن أمتعلة
البَ ْرنا َم ُج  :الورقة الجامعة للحسلاب  ،أو التلً ٌعر َ
ع
ع
التبجار وسلعهم  .و ــ النُّسخة التً ٌكتب فٌها ال عمحدبث أسماء عرواته  ،وأسانٌد كتبه  .و ـلـ الخطلة
للر ِّام عج
المرسللومة لعمللل مللا كبللرامج الللدرل واإلااوللة  .ملل )  ،فارسللٌته  :برناملله  .ج ) بَ َ
مصطاى وآخرون  ، 1989 ،ج  ، 1ص .) 52
ـ التعرٌف االصطالحً للبرنامج :
عرفه  : Coodبأنه " موجز اإلجراءات والمقررات التعلٌمٌة التً تقدمها المدرسة خالل
ٔـ ّ
مدة محددة من الزمان " . ) Cood , 1973 , p.466
وعرفه مدكور :بأنه " نظام متكامل مكون من اسل البرنامج واألهداف والمحتو  ،وطلرق
ٕـ
ّ
التدرٌل  ،وأسالٌب التقوٌم  ،وهً قائمة ولى أسال التااول فٌما بٌنها لتحقٌق األهداف المنشودة
فً البرنامج " مدكور  ، 1996 ،ص . ) 207
ـ التعرٌف اإلجرائً للبرنامج :
ب
المقرر دراستها ،اات األهداف المحلددة  ،والتلً تعلنظم وللى وفلق
مجمووة من الماردات
ب
نظام معٌن وباسلوب خاص ٌ ،مكن من خاللها توفٌر الوقت والجهد المباولٌن لكل من التدرٌسً
والطالب  ،واالرتقلاء بمسلتو الطاللب العلملً والخقلافً والمعرفلً وللى وفلق األهلداف المحلددة
لتلك الماردات .
ثالثا  :التدرٌس
ـ التعرٌف اللغوي للتدرٌس :
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راج الباحخان وددا من المعجمات العربٌلة فوجلدا ب
أن كلملة تلدرٌل بمادتهلا هلاه للم تلاكر
فٌها فاضطرا إلى إرجاع هاه الكلمة إلى أصلها ومن خلم الوقلوف وللى معنلى األصلل لٌوصللهما
إلى المعنى الحقٌقً لهاه الماردة .
ــ ٌقول الحمالوي  " :فمصدر فعل بتشدٌد العٌن  :التاعٌل  ،كطهر تطهٌرا ل  ،وٌسر تٌسٌرا ل .هلاا
إاا كان الاعل صحٌح الالم  ...الحمالوي  ، 2008 ،ص . ) 65
درل ووند مراجعلة المعلاجم وجلد الباحخلان أن
وولٌه فان كلمة تدرٌل هً مصدر للاعل ب
درل ) تعنً :ــــ درل وادْرسه الكتاب  :جعله ٌدْرسه  ،دارل  ،عمدارسة ودراسة الكتب
مادة
ب
درسها  ...معلوف  ، 2008 ،ص . ) 211
ــ التعرٌف االصطالحً للتدرٌس :
الملدرل
عرفه ن ّجار  :بأنبه " وملٌبة تلوفٌر الشلروط واألحلوال التلً ملن شلأنها تسلهٌل مه بملة
ب
ٔـ ّ
ولى الطالبب داخل المدرسة أو خارجها " ن بجار  ، 1960 ،ص . ) 239
عرفــــــــــــه  : Wepsterبأنلللللللللللله " الاعلللللللللللل ل والممارسللللللللللللة أو وظٌاللللللللللللة المعلللللللللللللم
ٕ -و ّ
" ) .( Wepster,1971,p.118
ــ التعرٌف اإلجرائً للتدرٌس :
نقل الخبرات األدبٌة فً مادة المنتخب من األدب ) ملن التدرٌسلً إللى طلبلة المرحللة
األولى فً كلٌات التربٌة األساسٌة بقصد تحقٌق األهداف التً وضعت هاه المادة ألجلها .
رابعا  :المنتخب
ـ التعرٌف اللغوي للمنتخب :
ع
ع
ْ
ع
ْ
ُّ
ع ملنهم .
االنتخاب :
تار من الرجال  ،فتنتَلزَ ع
االختٌار واالنتقاء ؛ ومنه النخَبة  ،وهم الجماوة تخ ع
ع
ُ
ْ
ْ
ْ
ُّ
ُّ
و َمر  :وخ ََرجْ نا فً النخب ِّة ؛ النخبة  ،بالضلم  :ال عمنت َ َخبعلون
ً  ،ولٌه السالم  ،وقٌل ع
وفً حدٌث ول ب
من النال  ،ال عم ْنتَقَ ْون  "...ابن منظور  ،1997 ،ج  ، 6ص . ) 156
خامسا  :األدب
ـ التعرٌف اللغوي لألدب :
َ
ل
حاملد ،
ِّب
ب به
النلال إللى ال َم ِّ
ً أدَبلا ألنله ٌَلأد ع
ع
آدب  :الاي ٌَت َأد ع
ٔــ أدب  :ع
األدٌب من النال ؛ ع
َ
سل بم َ
َ
َ
لال َ :م لدْواة ٌ
وٌَ ْنهللاهم وللن ال َمقللابِّح  .وأصللل األدب ال لدبوا عء  ،ومنلله قٌللل لل ب
وى إلٌلله النل ع
صللنٌ ٌع ل ْد َ
و َمأْدعبَةٌ  ...ابن منظور  ، 1997 ،ج  ، 1ص . ) 50
 2ــ رٌاضة النال بالتعلٌم والتهاٌب ولى ما ٌنبغً  .و ــ جملة ما ٌنبغً للاي الصلناوة أو الالن
أن ٌتمسك به  ،كأدب القاضً  ،وأدب الكاتب  .و ــ الجمٌل من النبظم والنبخر  .و ــ كل ما أنتجله
العقل اإلنسانً من ضروب المعرفة مصطاى وآخرون  ، 1989 ،ج  ، 1ص . ) 9
ــ التعرٌف االصطالحً لألدب :
ــ عرفه حسٌن :بأنب ه  :مأخور الكالم نظما ونخرا وما ٌتصل به من هاه العلوم والانون التً تعلٌن
حسٌن  ،2005 ،ص . ) 28
ولى فهمه من ناحٌة وتاوقه من ناحٌة أخر
ــ التعرٌف االصطالحً للمنتخب من األدب :
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ــ عرفته المسعودي  :بأنه  :نصوص أدبٌة منتخبة مودوة فً منتخبات من كتلب األدب ٌمكلن
من خالل دراستها تنمٌة مهارات الطلبة اللغوٌة  ،والاكرٌلة  ،والتعبٌرٌلة ،والتاوقٌلة تنمٌلة مبنٌلة
وتقلوم
ولى التعمق لمعرفة مواطن الجمال فٌها مما من شأنها أن تعهاب اللنال  ،وتخقلف العقلل ،
ب
اللسان المسعودي  ، 2000 ،ص . ) 31
ــ التعرٌف اإلجرائً للمنتخب من األدب :
هللً نصللوص أدبٌللة مختللارة مودوللة فللً بعللض كتللب األدب العربللً ٌ ،مكللن مللن خللالل
دراسللتها تنمٌللة مهللارات طلبللة المرحلللة األولللى فللً كلٌللات التربٌللة األساسللٌة اللغوٌللة والاكرٌللة
والتعبٌرٌة  ،تنمٌةل مبنٌةل ولى معرفة سر جمال النص وتاوقه .
سادسا  :كلٌة التربٌة األساسٌة
ــ التعرٌف اإلجرائً لكلٌة التربٌة األساسٌة :
هً إحد الكلٌات التابعة لوزارة التعلٌم العالً والبحث العلملً العراقٌلة  ،والتلً تسلتقبل
الطلبة بعد إنهائهم المرحلة اإلودادٌة  ،وٌتخرج منها الطلبة بعد نٌلهم شلهادة البكلالورٌول ) ،
ك ٌل بحسب اختصاصه .
سابعا  :الصعوبة
ــ التعرٌف اللغوي للصعوبة :
صللعاب ؛
1ـ ل الص ل ْع ع
ص ل ْعبَة  ،بالهللاء  ،وجمعهمللا ِّ
ب  :خللالف السللهل  ،نقللٌض الللالول ؛ واألنخللى َ
ص ْعبات بالتسكٌن ؛ ألنه صاة ابن منظور  ، 1979 ،ج  ، 4ص . ) 40
ونسا ٌء َ
ت الدابلةع
ب
صلععبَ ِّ
و ع
بـ ع
ع
صلعع َ
صلعع َ
صلععوبةل  :اشلتدب و َ
صلعَ َ
ب الر عجلل  ،و َ
األملر  ،و َ
س َلر ٌ .عقلال َ :
2ـ َ
مصطاى وآخرون  ، 1989 ،ج  ، 1ص . ) 514
ــ التعرٌف االصطالحً للصعوبة :
ُّ
ب
ل
عرفيـا  " : Coodحالللة اهتمللام وارتبللاك حقٌقللً واصللطناوً ٌتطلللب حللله تاكٌللرا ملٌبلا "
1ـل ّ
. ) Cood 1973 , p 122
عرفيا الربٌعً  " :حالة تخٌر فً الارد نووا من االضطراب بما ٌجعله ٌاكر بمزٌد من الجهد
ٕـ ّ
الاردي أو االستعانة باآلخرٌن ولى تجاوزها " الربٌعً  ، 1989 ،ص . ) 36
ــ التعرٌف اإلجرائً للصعوبة :
هً ودم تم بكلن الالرد ملن تجلاوز مشلكلة معٌبنلة ملن دون إنعلام النظلر والتاكٌلر فٌهلا  ،وقلد
ٌتطلبب حلبها استعانة الك الارد باآلخرٌن  ،أو ببعض الوسائل ال عمعٌنة ولى الك .
انفصم انثاني  :انذراساخ انساتقح
أوال  :دراسة تناولت الصعوبة  :ومنيا
ٔـ دراسة الربٌعً ( ) ٔ191
تعلرف
أ عجرٌت هاه الدراسة فً جامعة بغلداد  /كلٌبلة التربٌلة  /اِّبلن رشلد  ،وهلدفت إللى
ُّ
صعوبات تدرٌل قواولد اللغلة العربٌلة لطلبلة الالرع العلملً فلً الملدارل الخانوٌلة واإلودادٌلة ،
ووضل المقترحللات للتغللب ولللى هللاه الصللعوبات )  ،وبعللد تعل ُّلرف الباحللث المجتمل َ األصلللً ،
-8-

العذد الراسع واالستعىى  .هجلح الفرح .اٌاس لسٌح 2102

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

اختار وٌنتٌن من المدرسٌن والطلبة  ،األوللى اسلتطالوٌة تكونلت ملن  ) 120طالبلا و ) 14
مدرسا  ،أما العٌنة الخانٌة وهً وٌنة البحث األساسٌة فقد تكونلت ملن  ) 560طالبلا و ) 38
مدرسا  ،اختارها بالطرٌقة الطبقٌة العشوائٌة  ،وكانت االستبانة أداة للبحث .
واِّستعمل الباحث وددا من الوسائل االحصائٌة للتعامل م بٌانات بحخه هً :
3ـ معادلة فٌشر.
2ـ مرب كاي .
1ـ معامل ارتباط بٌرسون .
4ـ الوزن المئوي .
ومن النتائج المهمة التً توصلت إلٌها الدراسة ما ٌأتً :
1ــ الساوات المخصصة لتدرٌل كتاب قواود اللغة العربٌة ذٌر كافٌة .
2ــ مااجأة الطلبة بموضووات جدٌدة لٌست لها والقة بما درسوه سابقا .
 3ــ ماردات موضووات كتاب قواود اللغة العربٌة ذٌر مش بكلة .
4ــ ضعف المستو العلمً لعدد من مدرسً اللغة العربٌة .
 5ـ ٌاتقر الكتاب إلى كااٌة األمخلة التوضٌحٌة لموضووات قواود اللغة العربٌة  .الربٌعً ،
 ، 1989ص  1ــ . )146
ٖــ دراسة التمٌمً ( ) ٔ111
تعلرف صلعوبات
أعجرٌت فلً جامعلة بغلداد ـ كلٌلة التربٌلة ابلن رشلد )  ،هلدفت إللى ُّ
تدرٌل مادة النقد األدبً فً المرحلة اإلودادٌة فً بغداد من وجهلة نظلر المدرسلٌن والطلبلة ) ،
تعرف مقترحات المدرسٌن للتغللب وللى هلاه الصلعوبات  ،والالروق بلٌن اسلتجابات
وسعت إلى ب
المدرسٌن والطلبة  ،واستعملت الباحخة االستبانة أداة لبحخها  ،والك للتوصل إلى أهداف الدراسة
مدرسلا ل
 ،إا وزوت االسلتبانة وللى وٌنلة أساسلٌة بللع ولددها  ) 575طالبلا ل وطالبلةل و  ) 48ب
ومدرسلةل مللوزوٌن ولللى  ) 47مدرسللة فللً محافظللة بغللداد  ،وقللد اسللتعملت الباحخللة وللددا ل مللن
ب
الوسائل اإلحصائٌة للتعامل م بٌانات الدراسة وهاه الوسائل هً :
د ـلـ الوسلط
ج ــ معاملل ارتبلاط بٌرسلون
ب ـــ الوزن المئوي
أــ النسبة المئوٌة
هـ ــ مرب كاي
المرجح
ومن النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة ما ٌأتً :
1ــ ضعف ارتباط األهداف بواق تدرٌل النقد األدبً .
2ــ أسلوب الكتاب ال ٌتسم باإلخارة والتشوٌق .
3ــ أكخر المدرسٌن ٌستعملون الطرٌقة اإللقائٌة فً تدرٌل النقد األدبً .
4ــ ذالبٌة الطلبة ذٌر قادرٌن ولى تحلٌل النص األدبً .
5ــ قلة الدرجة المخصصة لمادة النقد األدبً .
6ــ ضعف معرفة ودد من المدرسٌن باالتجاهات الحدٌخة فً تصمٌم االختبارات .
7ـ قلة المحازات المادٌة والمعنوٌة للمدرسٌن التمٌمً  ، 1999 ،ص  1ــ . ) 93
ثانٌا  :دراسات تناولت بناء برنامج :
ٔـ دراسة االزٌرجاوي ٕٗٓٓ :
أجرٌت هاه الدراسة فً جامعة بغداد  /كلٌبة التربٌة  /ابن رشد  ،وهدفت الى:
1ـ الكشف ون صعوبات تدرٌل مادبة أدب االطاال من وجهة نظر تدرٌسًٌ المادبة وطلبتها .
2ـ بناء برنامج ألدب االطاال فً ضلوء تللك الصلعوبات فلً معاهلد اولداد المعلبملٌن والمعلبملات
النهارٌبة فً بغداد .
لتحقٌلللق الهلللدف االول اختلللارت الباحخلللة وٌنتلللٌن  ،االوللللى اسلللتطالوٌبة بلغلللت  ) 8ملللن
تدرٌس لٌبً مللادبة أدب االطاللال  ،و  ) 50طالبللا وطالبللة ممللن ٌدرسللون هللاه المللادبة  ،ب
ووزوللت
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استبانة استطالوٌبة ولٌهم وتض بمنت سؤاال ماتوحا ون صعوبات المادبة ضلمن خمسلة مجلاالت ،
هً :
3ـ مجال طرائق التدرٌل .
2ـ مجال المحتو .
1ـ مجال االهداف التربوٌبة .
5ـ مجال التقوٌم .
4ـ مجال النشاطات .
وبعد اوداد االستبانة بصٌغتها االولٌبة وفقلا لمعطٌلات االسلتبانة االسلتطالوٌة  ،ورضلتها
ولى ودد من الخبراء والمختصٌن للتا بكد من صدقها  ،ومن خلم تحققلت ملن خباتهلا بطرٌقلة اولادة
التطبٌق  ،وبعد الك طببقتها ولى العٌبنلة االساسلٌة والبلالع ولددها  ) 8تدرٌسلٌٌن  ،و ) 132
طالبا وطالبة .
وقد استعملت ال باحخة وددا من الوسائل االحصائٌة للتعامل م بٌانات بحخها هً :
3ـ الوزن المئوي .
2ـ معامل حدبة الصعوبة .
1ـ معامل ارتباط بٌرسون .
صلت الٌها الدراسة :
ومن أهم النتائج التً تو ب
1ـ هناك حاجة الى زٌادة ودد درول اللغة العربٌة السٌما درول مادة ادب االطاال .
2ـ هناك حاجة لد الطلبة الى التوضٌح السللٌم لأهمٌلة العلمٌلة لملادة أدب االطالال واخرهلا فلً
تنمٌة معلومات الطلبة واخرائها .
3ـ ل إن الطلبللة ذالبللا مللا ٌرذبللون فللً االطللالع ولللى الحلللول الجللاهزة للتمرٌنللات اات العالقللة
المباشرة او ذٌر المباشرة بأسئلة االختبارات النهائٌة .
4ـ ل إن موضللووات كتللاب أدب االطاللال المقللرر تدرٌسلله لطلبللة الصللف الخللامل مللن قسللم اللغللة
العربٌة فً معهد إوداد المعلمٌن والمعلمات تتسم بالجااف .
5ـ إن االومال والواجبات المكلف بها بعض معلمً اللغة العربٌة كخٌرة بحٌث تجعله ذٌلر متلاب
لتالماته االزٌرجاوي  ، 2004 ،ص  1ــ . ) 116
ٕـ دراسة آل حسن ( ) ٕٓٓ9
أعجرٌللت هللاه الدراسللة فللً جامعللة بغللداد  /كلٌللة التربٌللة  /ابللن رشللد  ،وهللدفت إلللى بنللاء
برنامج لمادة العلروض لطلبلة أقسلام اللغلة العربٌلة فلً كلٌلات التربٌلة فلً ضلوء مسلتوٌاتهم فلً
المادة ) .
استعمل الباحث االختبار التحصٌلً أداة لبحخه  ،وكان ودد فقرات االختبار  ) 60فقرة
من نوع االختٌار من متعدد .
وقد كان مجتمل البحلث فلً هلاه الدراسلة  ) 312طالبلا وطالبلة  ،فلً حلٌن بلغلت وٌنلة
البحث  )197طالبا وطالبة  ،وقد طبق الباحث اختباره ولى وٌنة البحث فً أقسام اللغة العربٌة
فً كلٌات التربٌة فً بغداد  .وبعد تصحٌح أجوبة الطلبة تبلٌن أن  ) 99طالبلا وطالبلة حصللوا
ولى تقدٌر ضعٌف  ،وكانت نسلبتهم  ، ) % 50.25وان  ) 63طالبلا وطالبلة حصللوا وللى
تقدٌر مقبول وكانت نسبتهم  ) % 31.98فٌما حصل  ) 20طالبا وطالبة ولى تقلدٌر متوسلط
وكانت نسبتهم  ) % 66. 10فٌما حصل  ) 14طالبا وطالبة ولى تقدٌر جٌد وكانت نسلبتهم
ي من الطلبة ولى تقدٌر جٌد جدا أو امتٌاز  ،وهاه النتائج تشٌر
 ) % 11 . 7فٌما لم ٌحصل ا ت
إلى ضعف الطلبة فً هاه المادة .
وقد أرج الباحث هاا الضعف إلى ودة أسباب تتصل بالمحتو المقرر وبالتدرٌسً وكالك
بالطلبللة وطرائللق التللدرٌل ووسللائله  ،وفللً ضللوء النتللائج بنللى الباحللث برنامجللا لتللدرٌل المللادة
تض بمن أهداف التدرٌل والمحتو وطرائق التدرٌل والنشاطات والتقوٌم .
ومن الوسائل اإلحصائٌة التً استعملها الباحث :
3ـللل فعالٌللللة البللللدائل الخاطئللللة
1ـللل معامللللل حللللدة الصلللعوبة 2 .ـلللل معامللللل التمٌٌللللز .
5ـ معادلة سبٌرمان براون .
4ـ معامل ارتباط بٌرسون .
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ومن اهم االستنتاجات التً توصل لها الباحث :
1ـ اخااق اسلوب العرض الخقلٌدي لمادة العروض فً تحقٌق أهداف المادة .
2ـ ل ان طلبللة أقسللام اللغللة ا لعربٌللة فللً كلٌللات التربٌللة لللم ٌكونللو بالمسللتو المطلللوب فللً مللادة
العروض .
 3ـل ان تللدرٌل ملادة العللروض وللى وفللق استشلهادات المللنهج القلدٌم ال تنسللجم مل مٌللول الطلبللة
وتطورات العصر .
4ـ ندرة المختصٌن فً مجال العروض لندرة الحصول ولى درجة ولمٌة فً العروض .
5ـ قلة المام التدرٌسٌٌن بطرائق التدرٌل الحدٌخة والمن بمٌة للمادبة .
6ـ قلبة اللووً باهمٌلة الوسلائل التعلٌمٌلة التلً تزٌلد ملن فاولٌلة اللدرل وتخلري احسلال الطاللب
واقباله آل حسن  ، 2008 ،ص  1ــ . )148
ٖــ دراسة المٌاحً ( ) ٕٓٓ9
أجرٌت هاه الدراسة فً العراق ـ جامعة بغداد  ،كلٌة التربٌة ـ ابن رشد  ،وهدفت إلى :
تعرف الصعوبات التً تواجه تدرٌسًٌ مادة مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها .
أــ ب
ب ـللـ تعل ُّلرف الصللعوبات التللً تواجلله طلبللة أقسللام اللغللة العربٌللة ونللد دراسللة مللادة منللاهج اللغللة
العربٌة وطرائق تدرٌسها .
ج ــ بناء برنامج لتدرٌل مادة مناهج اللغة العربٌة وطرائق تدرٌسها فً ضوء صعوبات تدرٌل
المادة ودراستها .
ع
َ
وقد اِّستعملت الباحخلة االسلتبانة أداة لبحخهلا إا اختلارت وٌنتلٌن إلجلراء دراسلتها  ،األوللى
اسللتطالوٌة شللملت  ) 20طالبللا  ،و  ) 5تدرٌسللٌٌن  ،ووجهللت لكللل مللن الطلبللة والتدرٌسللٌٌن
اِّسللتبانة ماتوحللة تض ل منت سللؤاال وللن الصللعوبات التللً تللواجههم فللً مللادة منللاهج اللغللة العربٌللة
وطرائلللق تدرٌسلللها  ،هلللاه الصلللعوبات وزوتهلللا الباحخلللة وللللى ولللدة مجلللاالت فلللً كلللل مللللن
االستبانتٌن .وباالوتماد ولى نتائج هاتٌن االستبانتٌن فضال ون خبرتها الشخصٌة واإلطالع ولى
األدبٌللات اسللتطاوت الباحخللة صللٌاذة االسللت بانة األساسللٌة بصللٌغتها األولٌللة وقللد بلغللت االسللتبانة
الخاصة بالتدرٌسٌٌن  ) 133فقرة  ،فً حلٌن بلغلت االسلتبانة الخاصلة بالطلبلة  ) 101فقلرة
وقللد وضللعت الباحخللة أمللام كللل فقللرة خالخللة بللدائل تبللٌن مللد شللعور المسللتجٌب بالصللعوبة وهللاه
البدائل هً  :صعوبة رئٌسة ) و صعوبة خانوٌة ) و ال تشكل صعوبة ) .
وبعللد التأكللد مللن صللدق االسللتبانة ووضللوح فقراتهللا وخباتهللا والتأكللد مللن جاهزٌللة األداة
للتطبٌق قامت بعلد اللك بتطبٌلق أداتهلا تطبٌقلا نهائٌلا وللى وٌنلة البحلث االساسلٌبة والبلالع ولددها
 ) 28تدرٌسٌبا وتدرٌسٌبة  ،و  ) 200طالب وطالبة .
وقد استعملت الباحخة وددا من الوسائل اإلحصلائٌة لمعالجلة بٌانلات بحخهلا وهلاه الوسلائل
هً 1 :ـ معامل ارتباط بٌرسون 2 .ـ ومعامل حدة الصعوبة 3 .ـ والوزن المئوي .
صلت الٌها الباحخة :
ومن االستنتاجات التً تو ب
1ــ ٌعانً طلبة الصف الخالث من صعوبة الماردات المقلررة لهلم فلً ملادبة منلاهج اللغلة العربٌبلة
وطرائق تدرٌسها .
2ـللـ حاجللة الطلبللة الللى كتللاب ٌعتمللدون ولٌلله فللً دراسللتهم لمللادبة منللاهج اللغللة العربٌبللة وطرائللق
تدرٌسها .
3ــ هناك حاجة الى زٌادة ودد الدرول فً مادبة مناهج اللغة العربٌبة وطرائق تدرٌسها .
4ـللـ هنللاك حاجللة لللد الطلبللة الللى التوضللٌح السلللٌم لالهمٌللة العلمٌبللة لمللادبة منللاهج اللغللة العربٌبللة
وطرائق تدرٌسها .

-00-

العذد الراسع واالستعىى  .هجلح الفرح .اٌاس لسٌح 2102

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

5ــ إن موضووات مادبة مناهج اللغة العربٌبة وطرائق تدرٌسها المقرر تدرٌسها لطلبة قسلم اللغلة
العربٌبة تتسم بالجااف .
6ـللـ ذالبٌبللة الطلبللة ٌواجهللون صللعوبات ودٌللدة فللً دراسللة مللادبة من لاهج اللغللة العربٌبللة وطرائللق
تدرٌسها .
7ـللـ األهللداف التربوٌبللة لمللادبة منللاهج اللغللة العربٌبللة وطرائللق تدرٌسللها ضللعٌاة االرتبللاط بواق ل
الطلبة .
8ــ ودم اشراك تدرٌسًٌ مادبة مناهج اللغة العربٌبة وطرائق تدرٌسها فً وض األهداف .
9ــ األهداف التربوٌبة ذٌر واضحة ومحددة بحٌث ٌمكن صٌاذتها إلى أهداف سلوكٌة المٌاحً
 ، 2008 ،ص 1ــ . ) 124
ٗـ دراسة العبود ( ) ٕٓٓ1
هدفت الدراسة إلى بناء برنامج لتدرٌل مادة النقلد األدبلً وللى وفلق الملنهج التكلاملً
لطلبة المرحلة الجامعٌة ) .
وقد شمل مجتم البحث كالل من :
1ـ طلبة المرحلة الجامعٌة فً المرحلتٌن الخالخة والرابعلة فلً الجامعلة المستنصلرٌة فلً كلل ملن
كلٌات التربٌة واآلداب والتربٌة األساسٌة ) والبالع وددهم  ) 550طالبا وطالبة .
2ـ تدرٌسًٌ وتدرٌسٌات مادة النقد األدبً فً تلك الكلٌات والبالع وددهم  ) 7تدرٌسٌٌن .
أما وٌنة البحث فكانت  ) 139طالبا وطالبة  ،وقلد شلكلوا نسلبة  ) % 25ملن مجتمل
البحث بالنسبة للطلبة  ،و  ) 7تدرٌسٌٌن الاٌن هم مجتم البحث ناسه .
وقللد اسللتعمل الباحللث المقابلللة واالسللتبانة أداتللٌن لبحخلله  ،فالمقابلللة اسللتعملها فللً إجللراء
درسلوا ملادة النقلد
مقابالت م ودد من المختصٌن فً اللغة العربٌة وطرائلق تدرٌسلها  ،واللاٌن ب
األدبً  ،إا حدد الباحث مجمووة من األسئلة وورضها ولى مجمووة من الخبراء إلقلرار ملد
صالحٌتها وأجر التعدٌالت الالزمة ولٌها والتً أسارت ون مجمووة من النتائج .
قللد و بجلله الباحللث اسللتبانة ماتوحللة إلللى العٌنللة االسللتطالوٌة مللن التدرٌسللٌٌن فضللال وللن
المختصٌن فً طرائلق التلدرٌل تضلمنت هلاه االسلتبانة ولدة مجلاالت وبعلد جمعهلا اسلتطاع أن
ٌحصلل منهللا وملن نتللائج المقابلللة وللى صللٌاذة االسلتبانة المغلقللة بصللٌغتها األولٌلة والتللً بلغللت
 ) 71فقللرة موزوللة ولللى وللدة مجللاالت هللً األهللداف  ،والمحتللو  ،وطرائللق التللدرٌل ،
والنشاطات  ،والتقوٌم ) وقد وض أمام كل فقرة خالخة بدائل موافق  ،موافق إلى حد ما  ،ذٌلر
موافق ) .
ولغرض تحقٌق صدق االستبانة ورضها بصٌغتها األولٌة وللى مجموولة ملن الخبلراء بللع
وددهم  ) 10خبراء  ،وفً ضلوء مالحظلاتهم حلاف بعلض الاقلرات وولدبل اللبعض اآلخلر أو
دمج فقرة م أخر حتى أصبح مجموع الاقرات بعد اخلا آراء الخبلراء بنظلر االوتبلار ) 50
فقرة فقط  ،وقد اوتمد نسبة موافقة آلراء الخبراء . ) % 80
أما الخبات فقد طبق االستبانة ولى وٌنلة ملن الطلبلة بلغلت  ) 25طالبلا وطالبلة ملرتٌن ،
وكان الااصل الزمنً بٌن التطبٌقٌن أسبووٌن فتبٌن خباتها .
وبعللد الللك طببقهمللا تطبٌقللا نهائٌللا ولللى العٌنللة األساسللٌة  ،وقللد اسللتعمل الباحللث وللددا مللن
الوسائل اإلحصائٌة هً :
2ـ معامل ارتباط الرتب سبٌرمان) .
1ـ معامل ارتباط بٌرسون .
5ـ االنحراف المعٌاري
3ـ معادلة اتااق الخبراء كوبر) 4 .ـ الوسط الحسابً .
8ـ مرب كاي .
7ـ الوزن المئوي .
6ـ الوسط المرجح .
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صل
وفً ضوء النتائج خبتت ماردات البرنامج بصٌغتها النهائٌة  .ومن االستنتاجات التً تو ب
الٌها الباحث :
1ـ هناك حاجة الى زٌادة ودد درول مادبة النقد االدبً .
2ـ ٌستخدم تدرٌسٌو النقد األدبلً الطرائلق واألسلالٌب التدرٌسلٌبة التقلٌدٌبلة فلً تلدرٌل ملادبة النقلد
األدبً .
للتطور الحاصل فً االتجاهات الحدٌخة فً تلدرٌل
3ـ انتااء مواكبة أذلب تدرٌسًٌ النقد األدبً
ب
مادبتهم  .العبود . ) 2009
رابعا ً  :اإلفاد من الدراسات السابقة :
ب
إن الجوانب التً أفاد منها الباحخان فً بحخهما الحالً تتمخل باآلتً :
1ـ ل ا ب
ِّطالوهمللا ولللى وللدد مللن الدراسللات التللً اتبعللت بنللاء البرنللامج والتعل بلرف مللن خاللهللا ولللى
المنهجٌبة المناسبة للتعامل م البحث الحالً .
2ـ االطالع من خاللها ولى ودد من المصادر التً أفاد منها الباحخان فً بحخهما .
3ـ معرفة األداة المناسبة للبحث الحالً واستعمالها فٌها .
4ـ معرفة الطرٌقة المناسبة لبناء أداة البحث والتأ بكد من صدقها وخباتها .
5ـ اِّستعمال الوسائل اإلحصائٌة المناسبة للتعامل م بٌانات البحث .

انفصم انثانث :

منهجيح انثحث وإجراءاته :
أوال  :منيج البحث :
نظرا ل إلى كون البحث الحالً ٌهدف إلى بناء برنامج لتدرٌل ملادة المنتخلب ملن األدب
لطلبة كلٌات التربٌة األساسٌة فً ضوء صعوبات تدرٌل المادة ودراستها ) فان المنهج المناسب
له هو المنهج الوصاً .
وا لك باوتبار أن البحث الوصاً هو " :كل استقصاء ٌنصب وللى ظلاهرة ملن الظلواهر
التعلٌمٌة أو الناسٌة كما هً قائمة فً الحاضر بقصد تعٌٌنها وكشف جوانبها وتحدٌد العالقة بلٌن
وناصللرها أو بٌنهللا وبللٌن ظللواهر تعلٌمٌللة أو ناسللٌة أو اجتماوٌللة أخللر " الزوبعللً والغنبللام ،
 ، 1981ص . ) 51

ثانٌا  :مجتمع البحث :
ل بما كان البحث ٌهدف إلى بناء برنامج لتدرٌل مادة المنتخلب ملن األدب لطلبلة كلٌلات
التربٌة األساسٌة فً ضوء صعوبات تلدرٌل الملادة ودراسلتها ) وباوتبلار أن هلاا الملادة تعلدرل
لطلبة المرحلة األولى 2من أقسام اللغة العربٌلة فلً كلٌلات التربٌلة األساسلٌة  ،فقلد حلدد الباحخلان

0ـ عذّ الثاحثاى الوشحلح الثاًٍح هجروعا للثحس ورلك الًّهن قذ أًهىا دساسح هادّج الوٌرخة هي األدب فً السٌح الساتقح إر ال ٌوكي أى ذُطثّق
أداج الثحس على طلثح الوشحلح األولى لكىًهن لن ٌذسسىا هزٍ الوادّج تعذ .

-03-

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

العذد الراسع واالستعىى  .هجلح الفرح .اٌاس لسٌح 2102

مجتم ل البحللث بكلٌللات التربٌللة األساسللٌة فللً ومللوم العللراق ووللددها  ) 5كلٌللات ، 3وقللد كللان
مجتم ل البحللث بالنسللبة للتدرٌسللٌٌن  ) 13تدرٌس لٌبا بواق ل  ) 3تدرٌسللٌٌن فللً كلٌللات التربٌللة
األساسٌبة فً كل ملن جامعلات المستنصلرٌبة  ،و دٌلالى  ،ومٌسلان )  ،وتدرٌسلٌٌن فلً كلل ملن
كلٌتً التربٌة األساسٌة فً جامعتً الموصل وبابل .
أمللا مجتمل البحللث بالنسللبة للطلبللة فقللد كللان كللاآلتً  :كلٌللة التربٌللة األساسللٌة فللً الجامعللة
المستنصرٌة بلع مجتم البحث  ) 49طالبا وطالبة  ،وجامعة الموصل  ) 40طالبا وطالبة ،
وجامعة دٌالى  ) 44طالبا وطالبة  ،وجامعة بابل  ) 74طالبا وطالبلة  ،وأملا جامعلة مٌسلان
فمجتم البحث بالنسبة للطلبة فٌها  ) 29طالبا وطالبة  .والجدول ٌ ) 1وضح الك .
الجدول ) 1
الكلٌات المشمولة فً مجتم البحث
ودد التدرٌسٌٌن ودد الطلبة
الكلٌة
ت
1

كلٌة التربٌة األساسٌة  /الجامعة المستنصرٌة

3

49

2

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة الموصل

2

40

3

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى

3

44

4

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة بابل

2

74

5

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة مٌسان

3

29

المجموع

13

236

ثالثا  :عٌنة البحث
ٔـ عٌنة التدرٌسٌٌن :
اختللار الباحللث وٌنللة البحللث األساسللٌة مللن تدرٌسللًٌ مللادة المنتخللب مللن األدب فللً كلٌللات
التربٌة األساسٌة العراقٌة  ،فقلد اختلار جمٌل التدرٌسلٌٌن فلً كلل ملن جامعلات المستنصلرٌة ،
بابللل  ،مٌسللان  ،الموصللل  ،دٌللالى ) فكللان وللدد العٌنللة  ) 13تدرٌسللٌا و تدرٌسللٌة  .والجللدول
ٌ ) 2وضح الك .
الجدول ) 2
وٌنة التدرٌسٌٌن األساسٌة
ودد التدرٌسٌٌن والتدرٌسٌات
ت
الكلٌة
المجموع
تدرٌسٌة
تدرٌسً

2ـ لن ذُذسج كلٍح الرشتٍح األساسٍح فً كل هي جاهعرً الكىفح وواسظ الًهوا حذٌثرا اإلًشاء ار ال ذىجذ فٍهوا الوشحلح الثاًٍح الوشوىلح فً
الثحس  ،ا ّها كلٍح الرشتٍح االساسٍّح فً جاهعح السلٍواًٍّح فلن ذُذسج لعذم خضىعها لوفشداخ الهٍأج القطاعٍح .
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1

كلٌللللة التربٌللللة األساسللللٌة  /الجامعللللة
المستنصرٌة
كلٌلللللة التربٌلللللة األساسلللللٌة  /جامعلللللة
الموصل
كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة دٌالى

2

4

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة بابل

1

1

5

كلٌة التربٌة األساسٌة  /جامعة مٌسان

3

ـــ

3

7

6

13

2
3

المجموع

1

2

3

ـــ

2

2

1

3
2

ٕـ عٌنة الطلبة :
اختار الباحث وٌنة البحث األساسٌة وشوائٌا من مجتمل البحلث اللاي هلو طلبلة المرحللة
الخانٌة من أقسام اللغة العربٌة فً كلٌات التربٌلة األساسلٌة العراقٌلة ـ الدراسلة الصلباحٌة ـ  ،وقلد
بلغت العٌنة  ) 95طالبا وطالبة وهلً تشلكل نسلبة مقلدارها  ) %40ملن مجتمل البحلث ،
 ) %37من العٌنة األساسٌة  ،و
تكونت هاه العٌنة من  ) 35طالبا وٌمخلون نسبة
وقد ب
 ) 60طالبة وٌمخلن نسبة  ) % 63من العٌنة األساسٌة  ،والجدول ٌ ) 3وضح الك .
الجدول رقم ) 3
وٌنة الطلبة األساسٌة
ودد الطلبة
ت

الكلٌة

العٌنة

الكلً
طالب

طالبات

المجموع

طالب

طالبات

المجموع

1

كلٌة التربٌة األساسٌة /
الجامعة المستنصرٌة

23

26

49

11

17

28

2

كلٌة التربٌة األساسٌة /
جامعة دٌالى

16

28

44

8

11

19

3

كلٌة التربٌة األساسٌة /
جامعة بابل

18

56

74

13

20

33
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4

كلٌة التربٌة األساسٌة /
4
جامعة مٌسان

المجموع
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3

26

29

3

12

15

60

136

196

35

60

95

رابعا  :أدا البحث :
ع
اسللتعمل الباحللث االسللتبانة أداة لبحخلله  .إا إنهللا تع لدب مللن أكخللر األدوات اسللتعماال فللً
مجاالت بحث الظواهر التربوٌة والناسٌة واالجتماوٌة  .وهً األداة الرئٌسلة التلً تخلدم الباحلث
فً االستاتاء أو سبر الماحوصٌن سعٌد ،بالت  ،ص . ) 132
ب
فضللال و بمللا تتمت ل بلله االسللتبانة مللن مزاٌللا أه بمهللا االقتصللاد فللً الجهللد والوقللت بمللا ٌم ِّكللن
جم بٌانات من وٌنة كبٌرة فً مدة زمنٌة مناسبة إاا كان المجتم منتشرا ولى رقعة
الباحث من ْ
جغرافٌة واسعة  ،زٌادة ولى سهولة وض فقراتها وترتٌبها  ،وترتٌب نتائجها  ،وتاسٌر بٌاناتهلا
المٌاحً  ، 2008 ،ص. ) 98
ولغرض إوداد االستبانة المناسبة للبحث اتب الباحخان الخطوات اآلتٌة :
 1ـل اختٌللار وٌنٌتللٌن اسللتطالوٌتٌن لكللل مللن طلبللة المرحلللة الخانٌللة وتدرٌسللًٌ مللادة المنتخللب مللن
األدب فللً كلٌللات التربٌللة األساسللٌة فللً كللل مللن جامعللات المستنصللرٌة  ،الموصللل  ،دٌللالى ،
مٌسان ) وكان ودد أفراد وٌنة الطلبة  ) 35طالبا وطالبة  ،و  ) 5تدرٌسٌٌن .
 2ـ توجٌه استبانة ماتوحلة ألفلراد العٌنتلٌن االسلتطالوٌتٌن  ،تتضلمن كلل ملن االسلتبانتٌن سلؤاال
ماتوحا  ،وقلد اشلتملت اسلتبانة التدرٌسلٌٌن وللى  ) 7مجلاالت هلً األهلداف  ،التدرٌسلٌٌن ،
الماردات  ،النشاطات  ،طرائق التدرٌل  ،الطلبة  ،أسالٌب التقوٌم ) .
أ بما االستبانة الموجهة للطلبة فاشتملت ولى  ) 6مجلاالت هلً األهلداف  ،والمالردات ،
والنشاطات  ،وطرائق التدرٌل  ،والطلبة  ،وأسالٌب التقوٌم ) .
3ـ إجراء مقابالت م ولدد ملن التدرٌسلٌٌن ألجلل اسلتطالع آرائهلم فلً صلعوبات تلدرٌل ملادة
المنتخللب مللن األدب بللالنظر إلللى خبللرتهم فللً هللاا المجللال  .إا تععللد المقابلللة وسللٌلة مهمللة لجم ل
المعلومللات فللً مخللل هللاه البحللوث  ،وتعس ل بهل المقللابالت الحصللول ولللى بٌانللات ومعلومللات وللن
الصعوبات التً تؤخر فً السٌاسة التعلٌمٌة المٌاحً  ، 2008 ،ص . ) 99
4ـ وفضال و بما تقدبم فقد أفاد الباحخان من خبرتهما فلً مجلال دراسلة وتلدرٌل األدب بشلكل ولام
والمنتخب ملن األدب بشلكل خلاص  ،وكلالك ملن اطالوهملا وللى ولدد ملن البحلوث والدراسلات
السابقة القرٌبة من دراستهما .
ونتٌجة لهاه الخطوات استطاع صٌاذة االستبانة بصٌغتها األولٌة  ،وقلد وضل أملام كلل
فقللرة خالخللة بللدائل لإلجابللة وهللاه البللدائل هللً صللعوبة رئٌسللة  ،صللعوبة خانوٌللة  ،ال تشللكل
صعوبة )  .وقد بلغت االستبانة الخاصة بالتدرٌسٌٌن  ) 101فقرة  ،والخاصة بالطلبلة ) 91
فقرة .
5ـ صدق االستبانتٌن :
" ٌقصد بالصدق  :هو أن ٌقٌل االختبار أو األداة ما وضعت لقٌاسه  ،والصدق كالخبات
ماهوم مدرول دراسة كبٌرة  .وتحقٌق صدق أداة القٌال أكخر أهمٌة والشك من تحقٌق الخبات ،
0ـ توا أى عذد الطلثح الزكىس فً جاهعح هٍساى هى (  ) 3طالب فقظ  ،واى الٌسثح الوخصصح لجاهعح هٍساى هً  %05أي (  )6ركىس
و (  ) 9إًاز فقذ أُعطٍد (  ) 3اسرثاًاخ هي االسرثاًاخ الوخصصح للزكىس إلى إًاز للوحافظح على الٌسثح الوخصصح للجاهعح .
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ألنه قد تكون أداة القٌال أو االختبار خابتلة  ،ولكنهلا ذٌلر صلادقة صلابر و خااجلة ، 2002 ،
ص . ) 167
وان اختٌار األداة المناسبة وسالمة بنائها ومراواة الدقة فً فحص األداة هً أمور وللى
جانب كبٌر من األهمٌة فً وملٌة تحدٌد الحاجات من طرائق التدرٌل وبناء برنامج فً ضلوئها
؛ الن األداة السلٌمة تقود إلى نتائج سلٌمة المٌاحً  ، 2008 ،ص . ) 100
وألجللل تحقٌللق صللدق ا ألداة وللرض الباحخللان االسللتبانتٌن بصللٌغتٌهما األولٌتللٌن ولللى
المحكمٌن الاٌن بلع ولددهم  ) 15خبٌلرا ملن المتخصصلٌن فلً طرائلق تلدرٌل اللغلة العربٌلة
والتربٌة وولم النال ملحق رقم . ) 1
وقللد أبللد هللؤالء الخبللراء آراءهللم ومقترحللاتهم فللً حللاف بعللض الاقللرات ودمللج بعللض
الاقرات المتشابهة وكالك إضافة بعض الاقرات  ،وقد اِّوتمد الباحخان نسبة موافقة  ) %80من
الخبراء دلٌال ولى صالحٌة الاقرة  ،وكانت هاه النسبة تمخل موافقة  ) 12خبٌرا ل من المجملوع
 ،فأصبح مجموع الاقرات فً استبانة التدرٌسٌٌن  ) 63فقرة موزوة ولى مجاالت األهلداف
 ،وا لتدرٌسٌٌن  ،والماردات  ،وطرائق التدرٌل  ،والطلبة  ،وأسالٌب التقوٌم ) الملحق .) 1
وتألبالللت فقلللرات اسلللتبانة الطلبلللة ملللن  ) 61فقلللرة موزولللة وللللى مجلللاالت األهلللداف ،
والماردات  ،وطرائق التدرٌل  ،والطلبة  ،وأسالٌب التقوٌم ) الملحق. )2
6ـ وضوح فقرات االستبانتٌن :
ألجللل التأكللد مللن وضللوح فقللرات االسللتبانتٌن طببللق الباحللث االسللتبانتٌن ولللى وٌنتللٌن مللن
التدرٌسٌٌن والطلبة  ،وكانت وٌنة التدرٌسٌٌن مكونة من  ) 5تدرٌسٌٌن  ،أما وٌنلة الطلبلة فقلد
تكونت من  ) 35طالبا وطالبة  ،وقلد تبلٌبن للباحلث أن فقلرات االسلتبانتٌن بصلٌغتٌهما النهائٌلة
واضحة لد العٌنتٌن  ،وقد كان متوسط اإلجابة ون فقرات االستبانتٌن  ) 20دقٌقة .
7ـ الخبات :
ععرف الخبات بأنه االتساق فً النتائج الزوبعً وآخران  ،بالت  ،ص . ) 30
ٌ ب
وٌؤكللد التعرٌللف الشللائ للخبللات انلله ٌشللٌر إلللى إمكانٌللة االوتمللاد ولللى أداة القٌ لال أو ولللى
استخدام االختبار  ،وهاا ٌعنً أن خبات االختبلار هلو انله ٌعطلً النتلائج أناسلها باسلتمرار إاا ملا
استخدم االختبار أكخر من مرة تحت ظروف مماخلة صابر و خااجة  ، 2002ص . ) 165
والمقصود بخبات استمارة االستبانة اإلشارة إللى اتسلاق البٌانلات التلً تجمعهلا بوسلاطة هلاه
األداة  .واالتسلللاق معنلللاه أن ٌكلللون لهلللاه البٌانلللات منطللللق واحلللد أو اتجلللاه واحلللد كملللا ٌللللر
 ) Thorndikeوالباحث ٌلجا إلى معرفة الك االتساق ـ الخبات ـ الن أداة البحلث معرضلة دائملا
للخطأ  .ولاا فالمشكلة الرئٌسة التً تواجه الباحث ـ أي باحث ـ فً بدء بحخه أن ٌجد حجم الخطأ
الللاي ٌمكللن أن تنشللغل فٌلله أداتلله الرئٌسللة  ،وأن ٌعمللل ولللى اإلقللالل مللن هللاا الحجللم بللالطرائق
المٌسورة فً الحدود الممكنة سعٌد  ،بالت  ،ص . ) 146
وتوجللد طرائللق ولدبة لقٌللال الخبللات  ،وقللد اختللار الباحخللان مللن هللاه الطرائللق طرٌقللة إوللادة
االختبار إا طبقا االستبانتٌن ولى و ٌنتٌن من التدرٌسٌٌن والطلبة بلع ودد وٌنة التدرٌسٌٌن ) 5
تدرٌسٌٌن  ،وودد وٌنة الطلبة  ) 35طالبا وطالبلة  ،وكانلت الملدة بلٌن التطبٌلق األول والخلانً
أسبووٌن .
وقد استعمل الباحخان معادلة معامل ارتباط بٌرسون إلٌجاد معامل الخبات  ،والك ألنه أكخلر
الوسائل اإلحصائٌة استعماال فً قٌال الخبات .
كما أن معامل ارتباط بٌرسون ٌتأخر تأخرا ملحوظلا بالملدة الزمنٌلة الااصللة بلٌن التطبٌقلٌن.
فإاا كانت هاه المدة قصلٌرة جلدا فلان وواملل اللااكرة أو انتقلال األخلر والتملرن ربملا تلؤدي إللى
اتساق الدرجات فً التطبٌقٌن إلى حد كبٌر مما ٌلؤدي إللى تضلخٌم قٌملة معاملل االسلتقرار ... .
أما إاا كانت المدة الزمنٌة الااصلة تبلع ودة أشهر مخال  ،فإننا نتوق تدخل كخٌر من العوامل ذٌر
المرذوبة التً ربما تاسر اختالف الدرجات فً التطبٌقٌن والبم  ، 2000 ،ص . ) 149
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وكلما كان معامل االرتباط والٌا دل ولى أن األداء فً المرة األخر لم ٌختلف ولن الملرة
األولى  ،فمعامل االرتباط بٌن التطبٌقٌن ٌمخل حالة االسلتقرار فلً النتلائج المٌلاحً ، 2008 ،
ص . ) 102
وقد كانت نتلائج معاملل الخبلات بلٌن التطبٌقلٌن لالسلتبانتٌن وللى النحلو المبلٌبن فلً الجلدولٌن
 ) 7 ، ) 6أدناه :
الجدول ) 6
معامالت خبات استبانة التدرٌسٌٌن ولى وفق مجاالتها
6
5
4
3
2
1
ت
الخبات
أسالٌب
الطلبة
المجال األهداف التدرٌسٌون الماردات طرائق
الكلً
التقوٌم
التدرٌل
معامل
الخبات

0.844

0.827

0.817

0.798

0.787

0.828

0.816

الجدول ) 7
معامالت خبات استبانة الطلبة ولى وفق مجاالتها
ت

1

2

3

4

5

المجال

األهداف

الماردات

طرائق
التدرٌل

الطلبة

أسالٌب
التقوٌم

الخبات
الكلً

معامل
الخبات

0.75

0.817

0.859

0.821

0.777

0.804

وٌالحظ أن معلامالت الخبلات كلهلا كانلت بلٌن  ) 0.75و  ، ) 0.859وهلاه النسلب تععلد
مقب ولللة  ،وبللالك ٌمكللن تطبٌللق االسللتبانتٌن باطمئنللان فللً هللاا البحللث  ،واالسللتبانتان بصللٌغتٌهما
النهائٌتٌن ماكورتان فً كل من الملحق  ) 2و الملحق . ) 3
خامسا ً  :تطبٌق األدا النيائً على العٌنتٌن األساسٌتٌن :
طبق الباحخان أداة البحث بصٌغتها النهائٌة فً المدة الواقعة بلٌن  2010 / 1 / 15و / 15
 2010 / 2ولى أفراد وٌنتً البحث األساسٌتٌن والبالع وددهم  ) 13تدرٌسٌا و  ) 95طالبا
وطالبة .
وقللد شللرع الباحخللان فللً فحللص االسللتبانات المعللادة إلٌهمللا والبللالع وللددها  ) 10اسللتبانات
فرذاها فً استمارات معدة لهاا الغلرض ألجلل تسلهٌل
للتدرٌسٌٌن  ،و  ) 95للطلبة  ،ومن خم ب
اإلجراءات اإلحصائٌة .
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سادسا  :الوسائل اإلحصائٌة :
اسللتعمل الباحخللان وللددا مللن الوسللائل اإلحصللائٌة للتعامللل ملل بٌانللات بحخهمللا ومللن هللاه
الوسائل :
أوال  :معامل ارتباط بٌرسون  :والك ألجل حساب الخبات بطرٌقة إوادة االختبار وقانونه :
ن مج ل ص ـ مج ل ) مج ص )
ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
] ن مج ل 2ـ مج ل ) ] [ 2ن مج ص 2ـ مج ص )[ 2
وتمخل كل من :
ن ودد أفراد العٌنة ) .
ل درجات التطبٌق األول ) .
ص درجات التطبٌق الخانً ) .
البٌاتً واخناسٌول  ، 1977 ،ص ) 183

ثانٌا  :معامل حد الصعوبة  :والك لحساب شدة صعوبة الاقرة وقانونه :
ت + ) 3 × 1ت + ) 2 × 2ت) 1 × 3
الحدة = ـــــــــــــــــــــــــــــ
مج ت
وتمخل كل من :
ت 1تكرار البدٌل األول ـ صعوبة رئٌسة ـ ) .
ت 2تكرار البدٌل الخانً ـ صعوبة خانوٌة ـ ) .
ت 3تكرار البدٌل الخالث ـ ال تشكل صعوبة ـ )  .ودل  ، 1983 ،ص )130
وقد أعوطٌت لكل من البدائل الخالخة فً االستبانتٌن قٌم افتراضٌة هً :
1ـ خالث درجات للبدٌل األول صعوبة رئٌسة ) .
2ـ درجتان للبدٌل الخانً صعوبة خانوٌة ) .
3ـ درجة واحدة للبدٌل الخالث ال تشكل صعوبة ) .
ثالثا  :الوزن المئوي  :والك لبٌان قٌمة كل فقرة من فقرات االستبانة واالستاادة منه فلً تاسلٌر
النتائج  ،وقانونه :
الوسط المرجح
الوزن المئوي = ــــــــــــــ × 100
الدرجة القصو
والدرجة القصو فً االستبانتٌن هً . ) 3
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ملحق رقم ( ٔ )
* قائمــة بأســماء المحكّمــٌن الـ ٌنَ عــر
صدقيا .
ت

االسم

1

أ.د جمعة رشٌد كضاض

2

أ.د سعد ولً زاٌر

الباحثــان االســتبانة بصــٌغتيا األولٌــة علــٌيم لمعرفــة

التخصص

اللقللللللللللللللللب
العلمً
طرائلللللللق تلللللللدرٌل
أستاا
اللغة العربٌبة
طرائلللللللق تلللللللدرٌل
أستاا
اللغة العربٌة

مكان العمل
كلٌة التربٌة األساسٌة /
الجامعة المستنصرٌة
كلٌة التربٌة  /ابن رشد
 /جامعة بغداد

3

أ.د فاروق خلف ب
العزاوي

أستاا

طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة األساسٌة /
الجامعة المستنصرٌة
اللغة العربٌة

4

أ.د مخنى ولوان الجشعمً

أستاا

طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌللة التربٌللة  /جامعللة
دٌالى
اللغة العربٌة

5

أ.د مهند مح بمد وبد الستبار

6

الدراجً
أ.د ناظم كاظم ب

7

أ.م.د حاتم طه السامرائً

8

أ.م.د رحٌم ولً صالح

كلٌة التربٌة األساسٌة /
ولم النال
أستاا
جامعة دٌالى
كلٌة التربٌة األساسٌة /
قٌال وتقوٌم
أستاا
جامعة دٌالى
أسللللللللللللللللتاا طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة األساسٌة /
الجامعة المستنصرٌة
اللغة العربٌة
مساود
أسللللللللللللللللتاا طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة  /ابن رشد
 /جامعة بغداد
اللغة العربٌة
مساود

9

أ.م.د سامٌة كاظم سهٌل

اسللللللللللللللللتاا طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌلة  /الجامعلة
المستنصرٌة
اللغة العربٌة
مساود

10

أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌللة التربٌللة األساسللٌة
 /جامعة دٌالى
اللغة العربٌة
أ.م.د ولللادل وبللللد الللللرحمن
العزي

11

أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة  /الجامعلة
المستنصرٌة
اللغة العربٌة
أ.م.د وبللللد الجبللللار وللللدنان
حسن

12

أ.م.د وبللللللد الحسللللللن وبللللللد أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌللة التربٌللة  /جامعللة
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األمٌر
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اللغة العربٌة

13

أ.م.د ولً مح بمد العبٌدي

14

أ.م.د وااف حسن الشببر

15

أ.م.د محسن حسٌن مخلف

دٌالى

أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة  /الجامعلة
المستنصرٌة
اللغة العربٌة
أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌة التربٌة  /الجامعلة
المستنصرٌة
اللغة العربٌة
أستاا مساود طرائلللللللق تلللللللدرٌل كلٌللة التربٌللة األساس لٌبة
 /الجامعة المستنصرٌبة
اللغة العربٌة

ملحق رقم )2
جــــامعة دٌـــــالى
كلٌــة الـــتربٌة األساسٌة
قسم الدراســـات العلـــٌا
طرائق تدرٌل اللغة العربٌة
م /استبانة الصعوبات من وجهة نظر التدرٌسٌٌن
حضرة التدرٌسً الااضل ....
حضرة التدرٌسٌة الااضلة ....
تحٌة طٌبة وبعد :
ٌروم الباحخان إجراء دراسة ترمً إلى بناء برنامج لتلدرٌل ملادة المنتخلب ملن األدب
لطلبللة كلٌللات التربٌللة األساسللٌة فللً ضللوء صللعوبات تللدرٌل المللادة ودراسللتها ) ،ونظللرا لمللا
تتمتعون به من خبرة ولمٌة  ،ولكونكم قد مارستم تدرٌل مادة المنتخب من األدب فلان البلاحخٌن
ٌتوجهان إلٌكم  ،وٌلتمسان منكم أن تجٌبوا ون الاقرات المقدمة إلٌكم فلً االسلتبانة وان تتاضللوا
بوض والمة √ ) فً الحقل الاي ترونه مناسبا أمام كل فقرة .
ولما إن الجهد الاي ستبالونه هو خٌر معٌن للباحخٌن ولى انجاز بحخهما .
وفقكم هللا لخدمة العلم ولغة القران الكرٌم .
وتقبلوا جزٌل شكر الباحخٌن وامتنانهما

الباحخان
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أ.م.د أسماء كاظم فندي المسعودي
دكتوراه طرائق تدرٌل اللغة العربٌة
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خلٌل ابراهٌم خلف
ماجستٌر طرائق تدرٌل اللغة العربٌة

أوال  :صعوبات مجال األهداف
ت

الصعوبات

1

لم تظهر األهداف أهمٌة مادة المنتخب ملن األدب
فً حٌاة الطالب المتخصص
افتقار األهداف إلى خصائص ربط مادة المنتخلب
من األدب بواق حٌاة الطلبة
قللللة إفلللادة بعلللض تدرٌسلللً الملللادة ملللن األهلللداف
بتوجٌه نشاطاتهم
صٌغت األهداف بشكل وشوائً
ِّ

5

األهلداف ذٌللر كافٌلة لتحقٌللق ملا هللو مطللوب مللن
تدرٌل مادة المنتخب من األدب
السللاوات األسللبووٌة المخصصللة لمللادة المنتخللب
من األدب ذٌر كافٌة لتحقٌق األهداف
ذٌاب المعاٌٌر المنهجٌة فً بناء األهداف بحسلب
مستوٌات الطلبة
وللدم مواكبللة األهللداف للتطللورات الحاصلللة فللً
كتب األدب
األهلللداف ذٌلللر مرنلللة وال تتوافلللق مللل التطلللور
الحاصل فً العلوم كافة
األهلللداف ال تراولللً جمٌللل خبلللرات الملللنهج وال
تغطً جمٌ مستوٌات تحقٌقها
األهداف ذٌر مترابطة فٌما بٌنها

2
3
4

6
7
8
9
10
11

صلللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

12

األهلللداف ال تتلللٌح فرصلللا لتكافلللل جهلللود الهٌلللأة
التدرٌسٌة

13

األهداف ذٌر قابلة للقٌال

ثانٌا صعوبات مجال التدرٌسٌٌن
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ت

الصعوبات

صلللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

ضللعف الكااٌللة العلمٌللة لللبعض تدرٌسللًٌ مللادة
المنتخب من األدب
ضللعف تقللدٌر بعللض التدرٌسللٌٌن ألهمٌللة مللادة
المنتخب من األدب لاروع اللغة العربٌة
ضعف التااول االٌجابً بٌن التدرٌسٌٌن والطلبة
فً أخناء الدرل
بعللض التدرٌسللٌٌن ال ٌراوللون الاللروق الاردٌللة
بٌن الطلبة فً مادة المنتخب من األدب
ضللعف مهللارات بعللض التدرٌسللٌٌن فللً إٌصللال
الموضووات إلى الطلبة

6

قلللة إلمللام بعللض التدرٌسللٌٌن بأبعللاد فائللدة مللادة
المنتخب من األدب
قللللة المحالللزات المادٌلللة والمعنوٌلللة للتدرٌسلللٌٌن
اوي الكااٌات
بعض التدرٌسٌٌن لٌل لدٌهم خقافة وامة

9

ولللدم مشلللاركة تدرٌسلللًٌ الملللادة فلللً اللللدورات
والندوات التً تقام داخل البلد وخارجه

10

ضلللللعف إلملللللام بعلللللض التدرٌسلللللٌٌن بالمبلللللاد
التربوٌللة والناسللٌة التللً ٌسللتند الٌهللا فللً إٌصللال
المادة
ال ٌؤخا رأي التدرٌسً وند وض األهداف

2
3
4
5

7
8

11

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

ثالثا  :صعوبات مجال المفردات
ت

صلللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

الصعوبات

1

ذٌللاب التلللدرٌبات والتطبٌقلللات فلللً تلللدرٌل ملللادة
المنتخب من األدب

2

وضلل الماللردات لللم ٌللراع الاللروق الاردٌللة بللٌن
الطلبة
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3

ال ٌوجللد تكامللل بللٌن ماللردات مللادة المنتخللب مللن
األدب

4

ال ٌوجلللد ملللنهج متكاملللل وموحلللد فلللً الجامعلللات
العراقٌة لمادة المنتخب من األدب

5

وللدد السللاوات األسللبووٌة المخصصللة للمللادة ال
ٌتناسب م ودد الماردات المقررة

6

للم ٌلراع فلً وضل المالردات التلدرج ملن السلهل
إلى الصعب
ضعف الترابط بٌن الماردات

8

اختٌلللار المالللردات مركلللزي وللللٌل ملللن اختٌلللار
التدرٌسٌٌن

7

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

رابعا  :صعوبات مجال طرائق التدرٌس
ت

صللللللعوبة صللللللعوبة ال تشللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

الصعوبات

1

الطرائلللللق المسلللللتعملة ال تسلللللاود وللللللى تحقٌلللللق
األهداف

2

الطرائلللللق المسلللللتعملة ال تلللللوفر فلللللرص العملللللل
التعاونً بٌن الطلبة وبٌن التدرٌسٌٌن

3

الطرائق المسلتعملة تقلٌدٌلة وال تعملل وللى جعلل
المادة مشوقة

4

الطرائق المستعملة ال تتناسلب مل طبٌعلة الطلبلة
ومستو نضجهم العقلً وخصائصهم الناسٌة

5

الوسلللائل المسلللتعملة ال تعطللللً وظٌالللة اٌجابٌللللة
للطالب

6

قلة النشاطات الالصاٌة فلً الكشلف ولن مواهلب
الطلبة وتنمٌتها
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7

النشللاطات التللً ٌكلللف بهللا الطلبللة ال تكشللف وللن
قدرات المتعلمٌن

8

النشلللاطات قللللٌال ملللا تسلللهم فلللً تنمٌلللة مهلللارات
المتعلمٌن األدبٌة

9

النشللاطات ال تتناسللب م ل أهللداف مللادة المنتخللب
من األدب

خامسا  :صعوبات مجال الطلبة
الصعوبات
ت

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

صلللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

ضعف تقلدٌر الطلبلة ألهمٌلة ملادة المنتخلب ملن
األدب

2

انخااض المستو العام للطلبة وانصلرافهم ولن
التحصٌل

3

وللدم رذبلللة الطلبللة فلللً دخللول كلٌلللات التربٌلللة
األساسٌة

4

قلة مشاركة الطلبة فً المناقشة داخل الصف

5

اهتمام الطلبة بالمواد األخلر وللى حسلاب ملادة
المنتخب من األدب

6

معظم الطلبة ٌعتمدون ولى حاظ المادة

7

قلة المطالعة الخارجٌة للطلبة فً األدب

8

كخرة تغٌب الطلبة

9

زٌللادة وللدد الطلبللة ٌقلللل مللن فرصللة المشللاركة
والمنافسة

10

ضعف قدرات الطلبة فً التعلم الااتً
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11

جهللل الطلبللة باألهللداف الوظٌاٌللة لتللدرٌل مللادة
المنتخب من األدب

سادسا  :صعوبات مجال أسالٌب التقوٌم
الصعوبات
ت

صللللللللللعوبة صللللللللللعوبة ال تشلللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

االختبارات تقلٌدٌة وال تنمً قدرات الطلبة

2

افتقلللار صلللٌاذة األسلللئلة االختبارٌلللة لأسلللالٌب
العلمٌة

3

لم ٌشلتمل التقلوٌم وللى جوانلب النملو المختلالة
ونلللد الملللتعلم الروحلللً والعقللللً والجسلللمً
والوجدانً واالجتماوً )
للللم تلللراع أسلللالٌب التقلللوٌم المسلللتعملة الالللروق
الاردٌة بٌن المتعلمٌن

5

لم تحدد أسالٌب التقوٌم المناسلبة فلً نهاٌلة كلل
موضوع من الموضووات

6

وضللل األسلللئلة االختبارٌلللة بصلللٌاذة ال تقلللٌل
المستو الحقٌقً للطلبة فً مادة المنتخلب ملن
األدب
ولللللدم مالءملللللة األسلللللئلة االختبارٌلللللة للوقلللللت
المخصص

8

قلة األسئلة الموضووٌة فً االختبارات

9

األسئلة االختبارٌة ذٌر شاملة لمحتو المادة

10

األسللئلة المسللتعملة ذٌللر مهٌبللأ لهللا مسللبقا لللد
بعض التدرٌسٌٌن

11

وللدم االوتمللاد ولللى معللاٌٌر للتصللحٌح ووض ل
الدرجات

4

7

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف
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الملحق رقم )3
جـــامعة دٌـــــالى
كلـٌة الــتربٌة األســاسٌة
قسم الدراســات العلـــٌا
طرائق تدرٌل اللغة العربٌة
م /استبانة الصعوبات من وجهة نظر الطلبة
أخً الطالب .........
أختً الطالبة ........
تحٌة طٌبة وبعد :
ٌروم الباحخان إجراء دراسة ترمً إلى بناء برنامج لتلدرٌل ملادة المنتخلب ملن األدب
لطلبة كلٌات التربٌة األس اسٌة فً ضوء صعوبات تدرٌل المادة ودراستها ) ولكلونكم قلد درسلتم
هاه المادة  ،فان الباحخٌن ٌتوجهان إلٌكم إلبداء آرائكم فلً الاقلرات الملاكورة فلً االسلتبانة التلً
بٌن أٌدٌكم  ،بوض والمة √ ) أمام الحقل الاي ترونه مناسبا أمام كل فقرة .
تقبلوا جزٌل شكر الباحخٌن وامتنانهما

الباحخان
خلٌل ابراهٌم خلف
ماجستٌر طرائق تدرٌل اللغة العربٌة

أ.م.د أسماء كاظم فندي المسعودي
دكتوراه طرائق تدرٌل اللغة العربٌة
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أوال  :صعوبات مجال األهداف
الصعوبات
ت

صللللللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشلللللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

األهللداف ذٌللر مرنللة وال تتوافللق م ل التطللور
الحاصل فً ولوم اللغة العربٌة
األهداف ال تتناسب مل الخبلرات التلً تقلدمها
المادة
ولللدد السلللاوات المخصصلللة ال تكالللً لتحقٌلللق
األهداف
ال تعمللل األهللداف ولللى تنمٌللة المللتعلم تنمٌللة
شاملة ومتوازنة
األهللداف ال تعمللل ولللى تنمٌللة الللاوق األدبللً
والحل المرهف للطلبة
ورض المادة باألسلوب التقلٌدي ال ٌؤدي إللى
تحقٌق أهدافها

7

األهداف ذٌر مناسبة لمستو الطلبة

8

لم تظهر األهداف أهمٌة المادة فً حٌاة الطلبة

2
3
4
5
6

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

ثانٌا  :صعوبات مجال المفردات
الصعوبات
ت

صللللللللللللعوبة صلللللللللعوبة ال تشلللللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

خلو الماردات من التدرٌبات والتطبٌقات

2

خلو الماردات من مواقف واقعٌة تساود وللى
بناء شخصٌة الطالب القٌادٌة

3

ال ٌوجد تكامل بٌن ماردات مادة المنتخب من
األدب

4

لم تعنَ الماردات بتنمٌة الاوق األدبً للطلبة

5

المالللردات ضلللعٌاة االرتبلللاط بمٌلللول الطلبلللة
واهتماماتهم

-28-

العذد الراسع واالستعىى  .هجلح الفرح .اٌاس لسٌح 2102

6

ذالبٌللة الماللردات تقلٌدٌللة وٌغلللب ولٌهللا طللاب
التكرار
الماردات ذٌر متسلسلة بشكل نمواجً

8

صللعوبة الحصللول ولللى المصللادر والمراج ل
التللً تعللٌن الطلبللة ولللى التعامللل األمخللل ملل
الماردات
الماردات ال تبصر الطلبة بقٌمة المادة

10

ال ٌوجلللد ملللنهج مقلللرر ٌجمللل مالللردات ملللادة
المنتخلللب ملللن األدب وٌكلللون مرجعلللا للطلبلللة
للتعامل م المادة
ٌعول ولٌه كخٌر
مجال النشاطات مهمل ولم ب

7

9

11

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

ثالثا  :صعوبات مجال طرائق التدرٌس
ت

صللللللللللللللعوبة صلللللللعوبة ال تشلللللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

الصعوبات

1

الطرائلللق المسلللتعملة ال تعملللل وللللى تحقٌلللق
األهداف
ودم التنوٌ فً طرائق التلدرٌل ونلد ولرض
المادة
الطرائلللق المسلللتعملة ال تلللوفر فلللرص العملللل
التعاونً بٌن الطلبة
الطرائللق المسللتعملة ال تللوفر فللرص التعللاون
بٌن الطلبة والتدرٌسٌٌن
الطرائلللق المسلللتعملة ال تتناسلللب مللل طبٌعلللة
الطلبة
ومستو نضجهم العقلً وخصائصهم الناسٌة

6

الطرائق المستعملة ال تخللق ونصلر التشلوٌق
لد الطلبة تجاه المادة

7

ضعف اإلمكانٌات المتوفرة لتطبٌق طرائق
التدرٌل الحدٌخة

2
3
4
5
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8

ضعف العناٌة بالطرائق واألسالٌب الحدٌخة

9

الطرائللق المسللتعملة ال تتللٌح مجللاال إلشللراك
الطلبة فً مناقشة الدرل
الطرائق المسلتعملة تعنلى بتلدرٌل الملادة ملن
دون التركٌز ولى فهمها بالشكل الالزم

10

رابعا  :صعوبات مجال الطلبة
الصعوبات
ت

صلللللللللللللللعوبة صلللللللللللعوبة ال تشلللللللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

اوتماد الطلبة وللى التدرٌسلً اوتملادا كلٌلا
فً استقاء معلوماتهم
وللدم تشللجٌ اآلبللاء ألبنللائهم وحللخهم ولللى
الدراسة
دخللول بعللض الطلبللة أقس لام اللغللة العربٌللة
دون رذبتهم
معظللم الطلبللة ٌعللدون مللادة المنتخللب مللن
األدب مادة خانوٌة
قلة مشلاركة الطلبلة فلً المناقشلة فلً أخنلاء
المحاضرة
قلة وجود الداف الكلافً للطلبلة تجلاه اللتعلم
بصورة وامة
اوتقللللاد بعللللض الطلبللللة بعللللدم فائللللدة مللللادة
المنتخب من األدب
قلللة امللتالك الطلبللة لاللن التعبٌللر ٌللؤخر سلللبا
فً مشاركاتهم االٌجابٌة

9

قلللة المطالعللة الخارجٌللة للطلبللة فللً مجللال
األدب
قسلللاوة ظلللروف بعلللض الطلبلللة تحلللد ملللن
انللدفاوهم تجللاه الللتعلم بشللكل وللام والمللادة
بشكل خاص
وللدم اطللالع الطلبللة ولللى أهللداف تللدرٌل
مادة المنتخب من األدب
قلة تلوفر المصلادر والمراجل ٌعرقلل تقلدم
الطلبة بشكل سلٌم

2
3
4
5
6
7
8

10
11
12
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13

ضلللعف الجلللرأة األدبٌلللة تبعلللد الطلبلللة ولللن
المشاركة الااولة فً الدرل
النشاطات ال تكشف ون قدرات المتعلمٌن

15

النشلللاطات ال تسلللاود وللللى تنمٌلللة قلللدرات
المتعلمٌن

16

وللدم الحضللور فللً المللؤتمرات والنللدوات
التً من شانها تنمٌة الاوق األدبً للطلبة
قلللة وناٌللة الطلبللة بالنشللاطات األدبٌللة فللً
الكلٌة
اهتمللام الطلبللة بمللادة المنتخللب مللن األدب
ٌنتهً بانتهاء االختبار

19

اوتملللاد الطلبلللة وللللى التدرٌسلللً باوتبلللاره
المصدر الوحٌد الستقاء المعلومات

14

17
18

خامسا  :صعوبات مجال أسالٌب التقوٌم
الصعوبات
ت

صللللللللللعوبة صللللللللللعوبة ال تشللللللللكل
صعوبة
خانوٌة
رئٌسة

1

االختبلللارات تقلٌدٌلللة وال تسلللاود وللللى تنمٌلللة
قدرات الطلبة
افتقلللللار صلللللٌاذة األسلللللئلة االختبارٌلللللة إللللللى
األسالٌب العلمٌة الحدٌخة
لم ٌشتمل التقوٌم ولى الجوانب المتعلددة للنملو
الروحً والعقلً والوجدانً واالجتماوً )
أسللللالٌب التقللللوٌم المسللللتعملة ال تتناسللللب ملللل
طرٌقة تدرٌل المادة
األسلللئلة االختبارٌلللة ال تتناسلللب مللل مسلللتو
الطلبة فً المادة
ودم وضوح األسئلة االختبارٌة

7

أسالٌب التقوٌم المتبعلة ال تتناسلب مل طرٌقلة
تدرٌل المادة

8

طول األسئلة ال ٌتناسب م الوقت المخصص
لإلجابة ونها

9

االوتماد ولى األسئلة التحرٌرٌة دون الشاوٌة
فً االختبارات

2
3
4
5
6

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف
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10

ال تعنى األسئلة بقٌال مٌول الطلبة ورذباتهم
ألجل تنمٌتها
افتقللللار األسللللئلة إلللللى إخللللارة تاكٌللللر الطلبللللة
واوتمادها ولى الحاظ

12

ولللدم االوتملللاد وللللى دلٌلللل موحلللد للتصلللحٌح
ووض الدرجات
بعللض التدرٌسللٌٌن ٌعللد االختبللارات ذاٌللة فللً
ااتها

11

13

أ.د .اسواء كاظن فٌذي
م.م .خلٍل اتشاهٍن خلف

المصادر والمراجع
أوال ـ المصادر والمراج العربٌبة :
1ـ آل حسن  ،مح بمد حاتم حسٌن  .بناء برنامج لمـادّ العـرو لطلبـة أقسـام اللغـة العربٌّـة فـً
كلٌّــات التربٌــة فــً تــوء مســتوٌاتيم فــً المــادّ  ،كلٌبللة التربٌللة  ،ابللن رشللد  ،جامعللة بغللداد ،
 .2008أطروحة دكتوراه ذٌر منشورة ) .
لمدرسً اللغة العربٌّة  ،الطبعة الخانٌة  ،دار المعارف ،
2ـ إبراهٌم  ،وبد العلٌم  .المو ّجه الفنًّ
ّ
مصر  ،القاهرة . 1962 ،
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