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 المستخلص

يهدف البحث الحالي التعرف الى  اثر توظيف استراتيجية فجوة المعلومات في 

اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف الخامس االدبي ، 

( طالبة 52البحث بمجموعتي )تجريبية وضابطة( تضم كل مجموعة  )وتمثلت عينة 

اختبار الذكاء  –وكافأت الباحثة  بين المجموعتين ببعض المتغيرات ) العمر الزمني 

اختبار الذكاء اللغوي (وأعدت  –درجات الكورس الثاني من العام السابق  –أوتس 

يم البالغية واالداة الثانية اختبار الباحثة أداتين للبحث االولى اختبار اكتساب المفاه

الذكاء اللغوي وأُستعملت الوسائل االحصائية المناسبة للبحث وبعد التحليل االحصائي  

ظهرت النتائج بتفوق المجموعة التجريبية  التي درست  مادة البالغة على وفق 

قة استراتيجية فجوة المعلومات على المجموعة الضابطة التي درست على وفق الطري

الستنتاجات والتوصيات االعتيادية بمادة البالغة وخرجت الباحثة بمجموعة من ا

 .والمقترحات
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Abstract : 

    The current research aims to identify “The Impact of 

Employing the Information Gap Strategy in the Acquisition of 

Rhetorical Concepts and Developing Linguistic Intelligence 

among Fifth Grade Literary Students”. The research sample was 

represented by two groups (experimental and control) each 

group included (25 female students). The researcher equaled 

between the two groups with some variables (chronical age - the 

test of strange symbolism - degrees from the previous year of 

the second course - the test of linguistic intelligence). The 

researcher prepared the tools for the first research test the 

acquisition of rhetorical concepts and the second tool test of 

linguistic intelligence and used the appropriate statistical means 

for research. After statistical analysis the results showed the 

superiority of the experimental group that studied according to 

the information gap strategy over the control group that studied 

in the traditional way. The researcher reached to a number of 

conclusions, recommendations, and suggestions  . 

 

 

 مشكلة البحث     

انعم هللا تعالى على االنسان بنعمة العقل وميزه بها عن سائر المخلوقات , , لذلك ال 

احد ينكر ما يشهده الواقع التعليمي من ضعٍف ملحوٍظ في تمكن الطلبة من أساسيات 

اللغة العربية إذ تفتقر مناهج اللغة العربية التركيز على التذوق السليم للغة بها وهو 

البالغة بأساليبها بفنونها وعلومها, ومازال تدريس هذه المادة في   االمر الذي تُعنى به

مدارسنا بعيداً عن تحقيق الغرض ، ولم يسهم في أيجاد القدرة على صنع التعبير 

( إذ إنَّ مشكلة 24،ص 5002الجميل واالكتساب الوافي للمفاهيم البالغية )الوائلي ،

أُثير جدٌل طويٌل في األربعينيات من تدريس البالغة ليست بالمشكلة الجديدة، وقد  

القرن الماضي حول تدريسها، فاتهمها فريٌق من الكتّاب واألدباء بالقصور والعجز؛ 

ألنّها أخفقت في الوصول بالطلبة إلى الغاية المقصودة من دراستها, ودافع فريق عنها 
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رضها على ولم يرجع أسباب اإلخفاق إلى البالغة نفسها، وإنّما أرجعه إلى كيفية ع

(. لذا يعد ضعف 532: 5002الطلبة، وإلى طرائق تدريسها )الهاشمي وفائزة، 

الطلبة فيها ظاهرة معقدة لها أسباب كثيرة منها الكتاب البالغي المقرر التتوافر فيه 

الكتابة على تحسين قدرة الطلبة على استعمال األساليب المميزة فضالً عن وجود 

المتبعة في تدريس المادة ، فهي طرائق جافة تعتمد قصور في الطرائق التدريسية 

على حفظ المادة حفظاً  ببغاوياً وال تراعي التدرج في تدريسها اذ ليس باستطاعتها 

تنمية قدرات الطلبة ومهاراتهم لذا اصبحت طرائق تدريسية تقليدية ال تتناسب مع 

 (  إذ إنَّ 552-552: 5053) عبد عون,0التطور العلمي في الحصول على المعرفة

تدريس البالغة ما يزال أسير الطريقة التقليدية التي تعتمد على التلقين من دون  

مراعاة قدرات الطلبة ، واحتياجاتهم ورغباتهم  وهذا ما أكدته الكثير من الدراسات 

( وترى الباحثة من خالل توزيعها االستبانات  5055-(  )الساعدي 5004-)الجنابي 

لبالغة واستطالعها آلراء مدرسي اللغة العربية ومدرساتها, حول صعوبات مادة ا

ويمكن القول  أّن الصعوبات التي تواجه الطلبة في مادة البالغة هي ان عدد 

الحصص المخصصة لمادة البالغة ، هي حصة واحدة  ال تتناسب معها، إذ ال 

أن الدرجة يستطيع المدرس من إغناء المادة باألمثلة واإليضاحات ، فضالً عن ذلك 

(مئة درجة ، مما دعا  500(عشر درجات من أصل )  50المخصصة لها هي ) 

الكثير من الطلبة إهمالها ، واالهتمام بفروع  اللغة العربية االخرى دونها ، لذا يجب 

اعتماد طرائق تدريسية مناسبة تأخذ بالحسبان كل ما سبق، وتجعل من المتعلم محورا 

ه على التفكير واكتساب المعرفة ، لذلك كان هذا البحث للعملية التعليمية لمساعدت

محاولة علمية لمعالجة بعض من هذه المشكلة لتعّرف السبل الفضلى التي يمكن 

استعمالها لعالج أو الحد من ضعف المستوى البالغي الذي يعانون منه طلبة المرحلة 

عن السؤال اإلعدادية, والعمل على تحقيق أهداف تدريسه, وعن طريق االجابة 

اآلتي: "ما أثر توظيف إستراتيجية فجوة المعلومات  في اكتساب المفاهيم البالغية 

                     وتنمية الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف الخامس األدبي؟                                                                          

 

 اهمية البحث 

الرابطة الوحيدة الحقيقية بين عالم االجسام وعالم االذهان واللغة فيها انتقلت تعد اللغة 

المعارف واالكتشافات واالختراعات وكذلك اآلداب ولها اهمية بالغة في حياة االنسان 

وقد حظيت بعناية المفكرين والفالسفة اللغويين وهي ظاهرة عميقة الجذور في 

ا اال على اساس تكاملي يشمل العوامل الشخصية االنسانية وال يمكن تفسيره

البيولوجية والنفسية واالجتماعية التي تتفاعل في تفسير اللغة منذ المراحل االولى 

واللغة تميز االنسان عن غيره من المخلوقات ، فأن االنسان وحده قادر على ترجمة 

( فلغتنا 55،ص5004افكاره ومشاعره إلى الفاظ وعبارات مفهومة )نظيرات ، 

لعربية لغة عبقرية جميلة حية سلسة التعبير غنية االيحاء  تعددت فيها النماذج العليا ا

للفصاحة والبالغة غنية بمفرداتها وتراكيبها واوزانها مستجيبة للنهوض العلمي 

والتطور الغني فهي من أدق لغات العالم تطلعاً وأوسعها اشتقاقاً وأجملها أدباً لذا شبه 

بية بالكائن الحي الذي ينمو ويتطور نتيجة التطور الداللي الذي الدارسون اللغة العر
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 5002يحصل في كلماتها ويعد هذا التطور سمة من سمات اللغة العربية ) الطائي ، 

( ومن مظاهر اعتزازنا بلغتنا ، حرصنا على نحوها وأدبها ، وقراءتها 300،ص

( لذا 505، ص 5002ليمي ، وتعبيرها ، وامالئها ، وخطها اً ونقدها ، وبالغتها )الد

تأتي البالغة لتحقيق عدد من وظائف اللغة العربية عند الطلبة ، وهي مادة تكشف لهم 

عن وظائف اللغة العربية واسرارها وتنمي فيهم حاستي الذوق والنقد والقدرة على 

( والبالغة علم من 551، ص 5002المفاضلة بين االساليب ) الهاشمي والعزاوي ، 

غة العربية المهمة التي ال يمكن االستغناء عنها ، ال نها وليدة القرآن الكريم علوم الل

ومبعث اعجازه والسبيل الى فهمه وادراكه وفهم كالم العرب ومقاصده ) مطلوب 

( لذلك كان للقرآن الفضل في توجيه العلماء إلى البالغة 20، ص  5055والبصير ، 

لى القرآن ألن علماء المسلمين لم يدخروا جهداً واالعتناء بها ، فهي مدينة في نشأتها ا

في إثبات أعجاز القرآن الكريم عن طريق بيان بالغته وفصاحته لكونه انزل باللغة 

( لذا تعد البالغة وسيلة  عقالنية لألقناع 32، ص5055العربية ) زاير وعايز،

 بين الفكري ، فهي ال تفصل بين العقل والذوق ، وال بين الفكرة والكلمة وال

المضمون والشكل، وهي فن أدبي يزكي االحساس، وتبدو  العالقة بين النصوص 

والبالغة قوية ووطيدة الن القصد من دراسة تلك النصوص هو ادراك مواطن 

الجمال واالفكار السامية، وتذوق االساليب والمفردات داخل النص االدبي واليمكن 

واعد البالغة ال تكفي لتكوين الذوق جعل الذوق االدبي بعيداً عن النص االدبي فق

االدبي السليم ،فالبالغة ليست قضايا واحكام وقواعد وانما هي ادوات لما في 

النصوص األدبية من جمال الفكرة وجمال األسلوب أدراكاً  يقوم على الفهم والتفسير 

( ومما تقدم 545،  5053والتحليل وتفصيل العناصر بعد اختزالها )أسماعيل ، 

أهمية البالغة وعليه ال يمكن االستغناء عن تعليمها ، لذا ينبغي لنا البحث عن  ندرك

طرائق واستراتيجيات جديدة في تدريس البالغة تساعد المدرس على اداء مهامه 

بشكل صحيح ، ، وان طريقة التدريس هي احدى عناصر المنهج بمفهومه الواسع 

دريس همزة وصل بين الطلبة  والحديث،  وبناءاً على ذلك يمكن عد عملية الت

وعناصر المنهج , والطريقة بهذا الشكل تتضمن المواقف التعليمية التي تجري داخل 

الصف ومن ناحية اخرى ينبغي ان يجعل المعلم درسه مرغوباً من قبل الطلبة وبهذا 

تكون الطريقة التدريس اهمية كبيرة في ايصال المادة العلمية للطلبة وعلىها يتوقف 

( لذا يسعى المعلمون 33،ص 5050العملية التعليمية التربوية ) التيميمي ،  نجاح

واساتذة الجامعات والتربويين الى تحقيق التعلم ذي المعنى عند الطلبة وابعادهم عن 

) ابو  0التعليم التعسفي )الببغاوي( وهذا يحتاج الى استعمال استراتيجيات حديثة

االستراتيجيات الحديثة في تحقيق االهداف (، ونظرا ألهمية 24, ص 5002رياش ، 

، ارتأت الباحثة تجريب استراتيجية حديثة وهي استراتيجية )فجوة المعلومات( في 

 .0تدريس طالبات الصف الخامس االدبي في مادة البالغة 

وتعد فجوة المعلومات من استراتيجيات التعلم النشط التي تقوم فكرتها على مبدأ      

لطلبة ، إذ يعمل الطلبة فيها على شكل مجاميع ثنائية أو رباعية ، التكامل بين ا

يتعاونون ويتنافسون فيما بينهم ويقومون بتكملة النشاط الذي يعرضه المدرس  )امبو 

 (234: 5054سعيدي وهدى ، 
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وأنَّ الذكاء بنية تتألف من عدد كبير من القدرات المستقلة و المنفصلة عن بعضها إذ 

نها نوعا خاصا من الذكاء الخاص بمنطقة معينة من الدماغ ، وقد تشكل كل قدرة م

الحظ أنَّ من يفقد القدرة على أداء معين يكون قادراً على أداء قدرات معينة أخرى ، 

وافترض كذلك إنَّ هناك  عدة أنواع من السلوك الذكي، وهذه األنواع منفصلة عن 

وقد قامت نظرية )جاردنر( ( ، 22، 5050بعضها بعض ) غباري ، وأبو شعيرة ، 

بتقديم رؤية جديدة عن الذَّكاء، وعدت أن مفهوم الذَّكاء أكثر اتِّساًعا، وأكثر تحرًرا من 

النَّظريات التَّقليدية، ألنَّها تستخدم أساليب متنوعة لفهم الُقدرات العقلية لإلنسان 

دراسة األوضاع وتصنيفها، وأنَّها ذات أثر فَعال في التَّربية. وترى الباحثة أَن 

التَّعليمية وما يحتاجه الطلبة من متطلَّبات، من أساسيات العمل التَّربوي، فهؤالء 

الطلبة بحاجة إلى التَّوجيه والرعاية الصحيحة المستمرة بهدف الوصول إلى حلول 

ناضجة تساهم في تخفيض الصعوبات الَّتي يواجهونها في الحياة الدراسية )عفانة ، 

( ويعد الذَّكاء اللغوي أحد مكونات نظرية جاردنر، ويرى 250، 5002والخزندار ، 

أنَّه من الممكن التَّعرف على هذا الذَّكاء لدى فرد ما، من خالل مؤشِّرات واضحة، 

منها الُقدرة على الحفظ بسرعة، وحب التحدث، والرغبة في سماع األسطوانات، 

غف بقراءة الحكايات. والذكاء واأللعاب اللغوية ، وإظهار رصيد لغوي متنام، والشَّ 

اللغوي يتعلق بالقدرة على استعمال الكلمات بفاعلية والبراعة في تركيب الجمل 

ونطق االصوات وتعُرف معاني االصوات ، أي يشتمل هذا الذكاء جميع المهارات 

،  5002اللغوية ، الكتابة ، والقراءة والمحادثة واالستماع ) عفانة ، والخزندار ، 

، واختارت الباحثة المرحلة اإلعدادية ميدانا لبحثها ألهميتها بكونها مرحلة (25-23

مكملة للمرحلة المتوسطة في تكوين شخصية الطالبة من خالل كشف قدراتها، 

ومواهبها، وتوجيهها ، وتهيئتها للمرحلة الجامعية ، فضال عن الى حاجة الطالبة في 

لها التفكير المنطقي الصحيح والسليم هذه المرحلة إلى اكتساب ذكاء لغوي ليتسنى 

والتعبير عما يجول بخاطرة بمخططات ذهنية أو عبارات لغوية تيسر عملية االتصال 

باآلخرين. وكذلك ألهمية هذه المرحلة العمرية في ميول الطالبة الى التعبير عن 

، 5222نفسها وتدوين أفكارها إذ تعد عالمات للنمو العقلي واالنفعالي) زهران،

324) 

 

 ثالثاً :هدف البحث 

يهدف  البحث الحالي التعرف على أثر توظيف استراتيجية فجوة المعلومات  في 

 اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف الخامس األدبي.   

 ولتحقيق هذا الهدف صاغت الباحثة الفرضيات الصفرية االتية 

(بين متوسط درجات 0،02احصائية عند مستوى داللة) اليوجد فرق ذو داللة -5

طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة البالغة على وفق استراتيجية فجوة 

المعلومات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة البالغة 

 0ة على وفق الطريقة االعتيادية في اختبار اكتساب  المفاهيم البالغي

( بين متوسط درجات 0،02ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -5

 0طالبات المجموعة التجريبية في االختبار القبلي والبعدي للذكاء اللغوي 
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( بين متوسط درجات  0،02ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى ) -3

  0لذكاء اللغوي طالبات المجموعة الضابطة في االختبار القبلي والبعدي ل

(بين متوسط درجات 0،02ال يوجد فرق ذو داللة احصائية عند مستوى داللة)   -2

طالبات المجموعة التجريبية الالتي يدرسن مادة البالغة على وفق استراتيجية فجوة 

المعلومات ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة الالتي يدرسن مادة البالغة 

 تيادية في االختبار البعدي للذكاء اللغوي على وفق الطريقة االع

 

 رابعاً : حدود البحث

: الكورس  الحدود الزمانية -5: طالبات الصف الخامس االدبي  الحدود البشرية-5

:إحدى المدارس اإلعدادية في  الحدود المكانية -3(  5051- 5052األول للعام) 

   0ت مادة البالغة :عدد من موضوعا الحدود العلمية -2مركز قضاء بعقوبة 

 

 خامساً: تحديد المصطلحات

( : هو تغير مرغوب أو تغير غير مرغوب 5003االثر :عرفه شحاتة والنجار )  –5

 ( 51، ص 5003يحدث في المتعلمين نتيجة عملية التعلم  ) شحاتة والنجار  ، 

د التعريف االجرائي :وهو التغيير الذي يطرأ على اكتساب المفاهيم البالغية عن

الطلبات نتيجة تدريس مادة البالغة باستعمال استراتيجية فجوة  بعد تطبيق اختبار 

 اكتساب المفاهيم البالغية للمجموعة التجريبية              

االستراتيجية عرفها ابو رياش :هي مجموعة من االجراءات المحددة التي يقوم  -5

،  5002ة او دقة ) ابو رياش ، بها المعلم لجعل عملية التعليم اكثر سرعة او سهول

 (                                                                           504ص

التعريف االجرائي   هي مجموعة من االجراءات التي تؤديها الباحثة داخل غرفة   

                                                              0الصف لتحقيق االهداف التي وضعتها مسبقاً 

االكتساب عرفه: )سمارة والعديلي(:  تعليم أولي للرابطة بين المثير واالستجابة  -3

وهذا يعني ان المثير المحايد يبدأ باألقتران باالستجابة غير الشرطية ويصبح بذلك 

 ( 32، ص 5001مبتدأ شرطياً وينزع االستجابة الشرطية ) سمارة والعديلي ، 

التعريف االجرائي: هو استطاعة طالبات عينة البحث لتنظيم وربط المعلومات 

 الجديدة بالمعلومات السابقة وتطبيقها في مادة البالغة

المفهوم عرفه :)الطريحي وحسين( بانه: مجموعة من السمات, أو الصفات, أو  -2

لح الخصائص المرتبطة بقاعدة, أو عالقة معينة, ويعبر عنها بكلمة أو مصط

 501: 5055)الطريحي وحسين،

التعريف اإلجرائي فئة من المعلومات والمعارف في مادة البالغة والتطبيق للصف 

الخامس االدبي تدرس لعينة البحث تشترك بخصائص معينة وقد حددها الباحث 

 0ضمن الموضوعات المحددة في خطة البحث

واضحاً بعبارٍة صحيحٍة, لها  البالغة عرفها:  )طاهر( بانها: تأدية المعنى الجليل -2

في النفس أثر خالب مع مالئمة كل كالم للموطن الذي يقال فيه، واألشخاص الذين 

 (511:  5050يختلط بهم )طاهر،
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التعريف االجرائي :هو عبارة مفاهيم تدل على معاٍن معينة بموضوعات كتاب 

الصفات التي البالغة, تدرس لعينة البحث, ويكون لكل مفهوم بالغي مجموعة من 

 تميزه عن بقية المفاهيم االخرى

التنمية عرفها: التطوير التقدم والتطور الحاصل للمتعلمين، نتيجة تعرضه الى -4

 (. 522: 5053متغيرات تعليمية فاعلة )زاير وداخل، 

التعريف االجرائي : تحسن درجات طالب عينة البحث في استعمال الذكاء  اللغوي  

 داء التجربة، باستعمال استراتيجية افجوة المعلومات .، بعد االنتهاء من أ

الذكاء اللغوي عرفه ) جابر  ( بأنه: القدرة على تناول ومعالجة بناء اللغة ،  - 2

 ( 52، 5003معانيها ،أصواتها  ) جابر ، 

التعريف االجرائي: هو الدرجة الكلية التي تحصل عليها الطالبة من خالل إجاباتها 

 اصة عن اختبار  الذكاء اللغوي المعد من قبل الباحثة.عن الفقرات الخ

هو الصف الثاني من صفوف المرحلة اإلعدادية والخامس في  الخامس األدبي: -8

المرحلة الثانوية, وهو صف تخصصي تقدم فيه دراسات أكاديمية أدبية )إنسانية( فقط 

 (.22: 5052)وزارة التربية العراقية,

 

 الفصل الثاني 

 جوانب نظرية ودراسات سابقة  

 استراتيجية فجوة المعلومات 

تعد احدى استراتيجيات التعلم النشط التي يعمل فيها كل طالبين مع بعض ويمتلكون   

معلومات تختلف بعض الشيء  و بتعاونهم معاً يمكنهم ان يعطوا صورة  متكاملة عن 

جية يقوم بتقسيم الطلبة الى المعلومات التي قدمت لهم ،و المدرس في هذه االستراتي

مجاميع ثنائية يتناقشون ويتعاونون فيما بينهم على انجاز النشاط الذي يقدم لهم ، 

فالمناقشات بين الطلبة والحوار مع الذات يساعد الطلبة على بناء معاني )أمبو سعيدي 

  (32: 5054وهدى ،

 خطوات هذه االستراتيجية  تتحدد باآلتي :

 إلى مجاميع ثنائية أو صغيرة )اربع لكل مجموعة(. يقسم المتعلمين .5

يتناول كل )متعلم  ( النشاط  -3ينفذ  النشاط بخطوتين مكملتين لبعضهما لبعض . .5

الخاص به ويعمل على تحقيقه بالنسبة للمجاميع الرباعية ، كل متعلمين  يتشاركان في 

راد المجموعة في النقاش بعد إنجاز النشاط يتشارك أف -2تحقيق النشاط الخاص بهما .

تعرض النتائج شفوياً أو كتابياً أمام  -2حول النتائج فيقوم كل متعلم بتدريب زميله 

 (22:5055المتعلمين  )الشمري ,

 المفاهيم

ان اإلتجاهات التربوية في مجال الدراسات هو اإلهتمام بتدريس المفاهيم, إذ      

ترتبط هذه المفاهيم في شبكة من العالقانت توضح الهيكل البنائي لكل ميدان معرفي, 

وتساعد في توسيع خبرة الفرد وإستمرار تعلمه, إذ تشكل المفاهيم القاعدة الضرورية 

 مهماً في مراحل التعليم جميعها , وتعد هدفاً تربوياً للسلوك المعرفي عند اإلنسان

  (.352: 5004خضر,)
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 : أ نواع المفاهيم

 يميز )فيجوتسكي( المفاهيم من حيث اكتسابها من قبل الفرد، إلى نوعين هما:

 المفاهيم العلمية:  .0المفاهيم التلقائية    .1

 :في حين ميز )أوزبل( نوعين آخرين من المفاهيم أيضاً, هما

 المفاهيم الثانوية-0 المفاهيم األولية .5

وتجدر اإلشارة إلى إّن المفاهيم )التلقائية/العلمية(, أو )األولية/الثانوية(, يتممان  

  (12-20: 5222)ابراهيم،0بعضهما اآلخر ويوجد ترابط بينهما تجعلهما يتفاعالن 

 عناصر المفهوم:

 ينتمي إليها المفهوم.االسم: وهو رمز يشير إلى الفئة التي  - أ

ألمثلة: وتنقسم إلى )أمثلة إيجابية( تنطبق على المفهوم, و)أمثلة سلبية( ال تنطبق  - ب

 عليه.

الخصائص المميزة: تمثل الصفات أو المظاهر العامة التي تضع األمثلة في فئة  - ت

 معينة 

تزيل الغموض تعريف المفهوم: الداللة اللفظية, أو العبارة التي تشرح المفهوم و- ث

 عن اسمه.

.  اهيم الفرعية التي تنتمي للمفهومارتباطات المفهوم: وهي المفاهيم الرئيسة, والمف- ج

 (.504: 5055)بهجات, وآخران,

 

 العوامل المؤثرة في تكوين المفاهيم:

 : ومن بين هذه العوامل :عوامل خارجية- أ

  .المعلم -طرائق  -لغة التدريس -المناهج الدراسية غير المالئمة

هذه العوامل بمدى إستعداد المتعلم نفسه ودافعيته للتعلم بوجه عام,  :عوامل داخلية- ب

 -ت2 وتعلم المفاهيم بشكل خاص, وكذلك نسبة اهتمامه وميوله للمادة وتعلم مفاهيمها

نوع الخبرة : يتم تكوين المفاهيم  -ز -مفرصة التعل-ج -الذكاء - ثأعضاء الحس: 

باالعتماد على خبرة المحسوسة المباشرة أوالً ثم تحصل بعد ذلك من طريق الخبرة 

غير المباشرة باستخدام الوسائل التعليمية كالكتب واألفالم السينمائية والصور )عبد 

 (. 20: 5055الصاحب, وأشواق, 

 

  دراسات سابقة  

  (0212دراسة )الصافي ،  - 1
اجريت هذه الدراسة في العراق وهدفت إلى معرفة اثر استراتيجية فجوة المعلومات  

 .في تحصل تلميذات الصف الخامس االبتدائي ودافعيتهن نحو مادة العلوم 

 المنهج : المنهج التجريبي      

 ( تلميذة.    25عينة الدراسة : ) 

 مقياس الدافعية   –أداة البحث: اختبار التحصيل 

نتيجة الدراسة : تفوق طالبات تفوق المجموعة التجريبية  على طالبات  المجموعة 

 الضابطة 
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 ( 0222دراسة )الجنابي  – 0
أجريت الدراسة في العراق وهدفت الدراسة الى معرفة اثر انموذجي هيلدا تابا 

 يم البالغية لدى طالبات الصف الخامس االدبي . وميرل وتبنسون في اكتساب المفاه

 المنهج : المنهج التجريبي 

 ( طالبة                            10عينة الدراسة : )

 أداة الدراسة : اختبار اكتساب المفاهيم البالغية                   

نتيجة الدراسة : تفوق طالبات المجموعتين التجريبيتين على اقرانهن في المجموعة  

 الضابطة  بنفس الفرق في الداللة االحصائية .  

  (0211دراسة ) خضيًر ،    -3

أجريت الدراسة في العراق وهدفت الدراسة الى معرفة فاعلية برنامج تعليمي لتنمية 

 0الذكاء اللغوي لدى أطفال الرياض

 : استخدمت الباحثة المنهج الوصفي و التجريبي  المنهج 

 ( طفالً وطفلة40:  )  عينة الدراسة

 0: اختبار الذكاء اللغوي ألطفال الرياض  أداة الدراسة 

: اذ توصلت الى وجود فروق ذوات دالئل احصائية لصالح  نتيجة الدراسة 

 0المجموعة التجريبية 

  -الموازنة بين الدراسات السابقة والدراسات الحالية :

( معرفة اثر استراتيجية فجوة 5054هدفت دراسة )الصافي ، هدف الدراسة :  

المعلومات في تحصل تلميذات الصف الخامس االبتدائي ودافعيتهن نحو مادة العلوم، 

ل وتبنسون في ( معرفة اثر انموذجي هيلدا تابا ومير5004وهدفت  دراسة )الجنابي 

ف الخامس االدبي ، وهدفت دراسة اكتساب المفاهيم البالغية لدى طالبات الص

الى معرفة فاعلية برنامج تعليمي لتنمية الذكاء اللغوي لدى أطفال  (5055خضيًر ، )

الرياض، إما الدراسة الحالية هدفت الى معرفة اثر توظيف استراتيجية فجوة 

البالغية وتنمية الذكاء اللغوي لدى طالبات الصف  المعلومات في اكتساب المفاهيم

  0الخامس االدبي

( 5054منهج الدراسة : اتفقت  الدراستان السابقتان  )كدراسة الصافي ،  – 5

( مع الدراسة الحالية في كون المنهج التجريبي هو منهج 5004و)دراسة الجنابي ،  

 لتجريبي  .    الدراسة إما دراسة خضير فاستعملت المنهج الوصفي وا

عينة الدراسة :  تباينت الدراسات السابقة مع الدراسة الحالية في حجم العينة اذ بلغ 

( طالبة وبلغ حجم عينة الدراسة 25( )5054حجم عينة الدراسة االولى)الصافي ، 

(  إ ذ بلغت عينة 40( طالبة اما  الدراسة الثالثة بلغت )10( )5004الثانية ) الجنابي 

 ( طالبة  . 20الحالية )  الدراسة 

مقياس  –( اختبار التحصيل 5054اداة الدراسة : استعملت دراسة )الصافي ،  – 3

( اختبار اكتساب المفاهيم البالغية  اما 5004الدافعية  واستعملت دراسة )الجنابي 

(  استعملت اختبار الذكاء اللغوي و ستستعمل الدراسة الحالية  5055دراسة )خضير

                                .اختبار  الذكاء اللغوي  -كتساب المفاهيم البالغية  اختبار ا
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نتيجة الدراسة : اتفقت الدراسات السابقة بتفوق المجموعة التجريبية على  – 2

 المجموعة الضابطة اما الدراسة الحالية ستعرف النتيجة بعد تطبيق التجربة . 

 

 الفصـــــل الثالث 

 منهجية البحث واجراءاته  

1-  
 منهج البحث

من الشروط االساسية وقبل اجراء الدراسة ، اختيار المنهج الذي يتناسب  مع نوع 

الدراسة لذلك اختارت الباحثة المنهج التجريبي لمالئمته طبيعة الدراسة والنه يتسم 

ا ، بقدرته على التحكم في مختلف العوامل المؤثرة في الظاهرة المراد دراسته

ولمالئمته اجراءات البحث ويعد المنهج التجريبي هو احد انواع المناهج التربوية 

واكثر دقة اذ يبنى على االسلوب العلمي ويبدأ بوجود مشكلة ما تواجه الباحث تتطلب 

 ( 25،ص 5055) محمد ،  0منه البحث عن االسباب والظروف الجراء التجارب 

 اجراءات البحث   -0

 التصميم التجريبيأوالً : 

ويقصد بالتصميم التجريبي التخطيط للظروف والعوامل المحيطة بالظاهرة والتي 

تدرس بطريقة معينة مع مالحظة ما يحدث لذا فان التصميم التجريبي له اهمية كبيرة 

، اذ انه يضمن بداية علمية  دقيقة للبحث ، وتتعدد التصميمات التجريبية فلكل بحث 

،  5050ص به ويمكن استعماله في حل مشكلة معينة ) الحالق ،تجريبي تصميم خا

( لذلك اعتمدت الباحثة واحداً من التصاميم التجريبية ذات الضبط الجزئي 502ص

 المالئم لظروف البحث الحالي . وبالشكل االتي : 

 

 ( التصميم التجريبي للبحث1شكل رقم )

االختبار  المتغير المستقل المتغير التابع األداة

 القبلي

 المجموعة

اختبار اكتساب 

المفاهيم 

–البالغية 

اختبار الذكاء 

 اللغوي  

أكتساب 

المفاهيم 

 -البالغية

الذكاء اللغوي 

  

استراتيجية 

 فجوة المعلومات 

اختبار الذكاء 

 اللغوي

 التجريبية 

الطريقة 

 االعتيادية 

 الضابطة 

 

 ثانياً:  مجتمع البحث وعينته 

في البحوث التربوية هي تحديد مجتمع الدراسة النه يساعد في من االمور المهمة 

اختيار عينة البحث على وفق االساليب العلمية ، ومجتمع البحث الحالي يتكون من 

المدارس الثانوية واالعدادية في بعقوبة واختارت الباحثة وبصورة قصدية اعدادية 

دت استعدادها للتعاون مع القدس للبنات وذلك لعدة اسباب منها  ادارة المدرسة أب

واختارت الباحثة بطريقة السحب العشوائي  الباحثة  و لوجود صفين للخامس االدبي
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( طالبة وشعبة 52لتكون شعبة )ب( تمثل المجموعة التجريبية و بلغ عدد طالباتها )

 .( 52)أ(المجموعة الضابطة وعدد طالبتها  )

 

 ثالثاً:  تكافؤ مجموعتي البحث 

التجربة كافأت الباحثة بين مجموعتي البحث لضبط  بعض المتغيرات التي قبل البدء ب

 0قد تؤثر في نتائج البحث 

أجرت الباحثة  تكافؤ بين مجموعتي البحث في متغير العمر  العمر الزمني : -5

 (والجدول يوضح تكافؤ البحث  5الزمني ملحق رقم )

 ( 1)جدول رقم 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

عند  

2،20 
 الجدولية المحسوبة

 4،  80 023، 28 00 التجريبية
48 00 ،1 0 

غير دال 

 4، 88 021، 32 00 الضابطة احصائيا

 

 .  درجات اللغة العربية في الكورس الثاني للعام السابق -5

حصلت الباحثة على درجات طالبات مجموعتي البحث في مادة اللغة العربية للعام 

( والجدول رقم   5السابق من سجالت الدرجات الموجودة في أدارة المدرسة ملحق )

 ( يوضح  التكافؤ   5)

 (0الجدول رقم )

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة 

عند  

2،20 
 الجدولية المحسوبة

 12، 43 28، 20 00 التجريبية
48 883 ،2 0 

غير دال 

 12، 08 22، 84 00 الضابطة احصائيا

 

 اختبار الذكاء ) أوتس( -3

( 3استعملت الباحثة اختبار الذكاء ) أوتس ( من اجل تكافؤ مجموعتي البحث )ملحق

 التكافؤ( يوضح  3والجدول )  
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 (3الجدول رقم )

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند  

2،20 
 الجدولية المحسوبة

 4، 22 32، 82 00 التجريبية
48 020 ،2 0 

غير دال 

 4، 48 38، 30 00 الضابطة احصائيا

 

  الذكاء اللغوي-2

طبَّقت الباحثة االختبار على طالبات المجموعتين لتحقيق التكافؤ بين المجموعتين  

 ( يوضح ذلك2( والجدول رقم )2)ملحق

(4الجدول )  

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند 

 2،20  
 الجدولية المحسوبة

13، 48 00 التجريبية  08 ،3  
48 220 ،2  0 

غير دال 

14، 02 00 الضابطة احصائيا  38 ،3  

 

 رابعاً:  ضبط المتغيرات  الدخيلة
يقصد بالضبط تثبيت العوامل جميعاً وتحديدها ماعدا العامل الذي يراد معرفة أثره 

والضبط من العناصر المهمة في سيطرة الباحث على عمله وانجاح تجربته 

( وحرصت الباحثة قدر االمكان تفادي اثر بعض 502، ص5000)الرشيدي ، 

 –يرات االندثار التجريبي المتغيرات الدخيلة في سير التجربة وفيما يأتي هذه المتغ

اثر  –اداة القياس  –الفروق في اختبار المجموعتين  –العمليات المتعلقة بالنضج 

 –توزيع الحصص  –اجراء التجربة  –االجراءات التجريبية ) الوسائل التعليمية 

 . مدة التجربة ( –بناية المدرسة 

 

 المادة العلمية  –متطلبات البحث أ  –خامساً:  

قبل البدء بالتجربة حددت الباحثة باالتفاق مع مدرس المادة العلمية  التي تدرس خالل 

 التورية  –المقابلة  -الطباق  –الجناس  –السجع  – 5 -التجربة وعلى النحو االتي :

 تحديد المفاهيم البالغية  –ب 

ت ان الهدف من البحث الحالي هو اكتساب المفاهيم البالغية للطالب ولهذا حدد

( 2الباحثة المفاهيم البالغية ضمن الموضوعات المقررة لمدة التجربة وكان عددها )

( مفاهيم بالغية  50( مفاهيم فرعية وبهذا يكون عددها )2مفاهيم بالغية رئيسة و )

 فرعي ( -)الجناس التام رئيسي (-فرعي (ا)لجناس-رئيسي( )الفاصلة-)السجع

-فرعي ( )طباق السلب-رئيسي ( ) طباق اإليجاب-فرعي( )الطباق-الجناس الناقص)

رئيسي( وعرضت الباحثة المفاهيم البالغية على -رئيسي( )التورية -فرعي( )المقابلة
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( وكانت نسبة 2الخبراء والمتخصصين باللغة العربية وطرائق تدريسها  ملحق )

 % بموافقة الخبراء(  10االتفاق )

 لوكية تحديد االهداف الس –ج 

تعد االهداف السلوكية الوسيلة الفعالة لتقويم البرامج والمقررات التعليمية وتمثل 

االساس السليم النتقاء المحتوى وطرائق التعليم المالئمة ،وهي عبارات تصف بدقة 

نتائج تعليمية منشودة أو تعبر عن تغيرات سلوكية محددة والخطوة االولى في 

(  وألهمية 532،  5055االخرى ) ابوجادو ، التدريس التي تخدم الخطوات 

( هدف سلوكياً وفق الموضوعات المحددة 20االهداف السلوكية صاغت الباحثة )

لتدريسها اثناء التجربة موزعة على حسب مستويات بلوم في المجال المعرفي ) 

تقويم ( وقد عرضت الباحثة االهداف  –تركيب  –تحليل  –تطبيق  –فهم  –معرفة 

(    2موعة من الخبراء والمتخصصين في طرائق التدريس ملحق رقم )على مج

 لبيان سالمة صياغتها ومدى مالئمتها للمادة وبذلك اصبحت بصورتها النهائية . 

 اعداد الخطط التدريسية . –د 

ان النجاح في اي مشروع انساني يعتمد على خطة محددة للعمل وهي بالنسبة الى 

ا المرشد وخير معين على ان يتهيأ المدرس نفسياً وتربوياً التدريس أمر الزم ، والنه

لتعليم الطلبة بما يتضمنه الدرس من معارف ومفاهيم وخبرات ومواقف تعليمية 

( لذلك اعدت خطط 452، ص5002بصيغ علمية صادقة ومدروسة ) كاتو ت، 

تدريسية للمجموعتين البحث على وفق الموضوعات المقررة تدريسها في اثناء 

تجربة على وفق ) استراتيجية فجوة المعلومات للمجموعة التجريبية والطريقة ال

االعتيادية للمجموعة الضابطة وعرضت الخطط مجموعة من الخبراء 

والمتخصصين في طرائق التدريس وفي ضوء ملحوظاتهم وتعديالتهم اصبحت 

 ( .4الخطط جاهزة للتطبيق  ملحق رقم )

 

 اهداف البحث يتطلب بناء اداتين االختبار لتحقيق اداتا البحث  –سادساً 

 اعداد اختبار اكتساب المفاهيم البالغية .  –أ 

لالختبارات أهمية خاصة يوصفها وسيلة علمية لقياس نسبة ذكاء وقد رات 

واستعدادات الطلبة بل هي من اكثر ادوات القياس والتقويم شيوعاً واستعماالً في 

دى تقدم الطالبات في التحصيل الدراسي ) الحيلة، تقويم تواريخ التعلم وتهدف الى م

( ومن أجل ذلك أتبعت الباحثة  عدة خطوات في إعداده وتطبيقه, 202، ص 5001

: ويقصد به داللة العبارة التي تحدد كل الصفات المميزة لتعريفا- أ -1 ومنها:

جمع مالحظات : ويقصد به القدرة الطالبة على التمييز- ب0للمفهاهيم  لفظاً وكتابةً 

متعددة لبعض األشياء, وبعدها تقوم بالتمييز بينها وعن طريقها تستطيع أْن تميز بين 

: ويقصد به قدرة الطالبة على التطبيق-االشياء والعناصر, المختلفة والمتشابهة.ج

في حل المشكالت يحددن من  استعمال المفهوم في التعامل مع مواقف جديدة أو

 (.525: 5004وآخرون, طريقها المفاهيم )سليم
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 صياغة فقرات اختبار اكتساب المفاهيم البالغية .  – 0

اعتمدت الباحثة االختبارات الموضوعية اساساً في صياغة فقرات االختبار، وذلك 

الن هذا النوع من االختبارات تتصف بالموضوعية والشمولية فضالً على انها اكثر 

استخداماً والسيما في مراحل الدراسة المختلفة انواع االختبارات ثباتاً في احكامها و

( لذلك اختارت الباحثة ألعداد 355: 5055كونها ال تتأثر بذاتية المصحح )الزغول,

فقرات االختبار احد انواع االختبارات الموضوعية هو من نوع االختيار من متعدد 

 .يم البالغية  ( فقرة لتغطية المفاه30وبأربعة بدائل لكل فقرة، اذ صاغت الباحثة )

 صدق االختبار – 3

يعد الصدق من الشروط االساسية التي ينبغي ان تتوافر في اداة البحث ، ويعد 

( وللتأكد من 51: 5002االختبار صادقاً عندما يقيس ما وضع لقياسه )التل وعيسى,

صدق وجعله  محققاً لألهداف عرضت الباحثة فقرات االختبار على عدٍد من الخبراء 

خصصين في طرائق التدريس لألخذ بآرائهم  ومقترحاتهم في صالحية الفقرات والمت

وفي ضوء ملحوظاتهم  عدلت الباحثة بعض الفقرات،  وبلغ عدد فقرات االختبار 

 (2( فقرة )الملحق30بشكله النهائي )

 : تعليمات االختبـار -4

ار حتى تكون وضعت الباحثة تعليمات اإلجابة وتعليمات التصحيح عن فقرات االختب 

واضحة ، وطلبت من الطالبات قراءة فقرات االختبار بدقة ،و خصصت الباحثة 

درجة واحدة لكل فقرة إجابتها صحيحة ، وصفراً لكل فقرة إجابتها خاطئة ، فضال 

عن االشارة الى الفقرات المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة معاملة اإلجابات 

 ( درجة.                                                                      30االختبار الكلية ) غير الصحيحة. وبذلك تكون درجة

  التجربة االستطالعية -2

طبقت الباحثة االختبار على عينة مماثلة لعينة التجربة من مجتمع البحث نفسه من 

يد مدى ( طالبة والهدف منها تحد500طالبات الصف الخامس االدبي وبلغت )

وضوح الفقرات والتأكد من سالمتها وتحليلها احصائياً من ذلك وضوح فقرات 

االختبار ومستوى صعوبتها وقوة تميزها وفعالية البدائل الخاطئة واستبعاد الفقرات 

 20الغير الصالحة والزمن المستغرق في االجابة اذ حدد الوقت المستغرق لإلجابة )

 .بات الطالبات دقيقة( من خالل احتساب زمن أجا

  التحليل االحصائي لفقرات االختبار -4

أجرت الباحثة التحليل االحصائي لفقرات االختبار من نتائج التجربة االستطالعية 

 على النحو االتي : 

استعملت الباحثة الوسائل االحصائية  معامل صعوبة  وسهولة الفقرة : - أ

الستخراج معامل الصعوبة والسهولة لكل فقرة  ا، ودلت النتائج بأن فقرات االختبار 

 يوضح ذلك  .(1تقع ضمن المستوى المطلوب وبذلك تكون  جيدة  ملحق رقم )

 :قوة التمييز هي النسبة المئوية للفرق بين عدد الذين اجابوا قوة تميز الفقرات –ب 

على الفقرة اجابة صحيحة في المجموعتين العليا والدنيا الى نصف مجموع الطالبات 

( وبعد حساب قوة التميز لكل فقرة 522: 5002في المجموعتين العليا والدنيا  )عالم,

 ( وجدت  الفقرات ذات قوة تمييز جيدة.  1من فقرات االختبار ملحق رقم) 
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يقصد بفعالية البدائل الخطأ قدرتها على  (:فعالية البدائل الخطأ ) المموهات  -ج 

جذب المجموعة الضعيفة) المجموعة الدنيا ( أكبر من قدرتها على جذب المجموعة 

(, فاستخرجت 21: 5055ذات القدرة العالية) المجموعة العليا ( )أبو فوده و نجاتي,

ادلة فعالية الباحثة فعالية البدائل الخطأ لفقرات االختبار إذ كانت نتائج تطبيق مع

(، وقد دلت على فاعليتها وبناًء على ذلك فقد 2البدائل الخطأ لجميع الفقرات ملحق )

 تقرر إبقاء البدائل كما هي من دون إجراء أي تغيير.

ويعرف الثبات بأنّه درجة االستقرار فيما يتحقق من أداة القياس مع ثبات االختبار : -د

ختبار على العينة االستطالعية ، واعتمدت (, إذ طُبق اال52: 5055الزمن)النعيمي,

( ، فأُستعمل بعدها معادلة 0، 22الباحثة معامل ارتباط بيرسون إليجاد الثبات فبلغ )

  .( وهي قيمة جيدة في االختبارات 0، 14التصحيح سبيرمان براون وبلغ الثبات ) 

 بناء اختبار الذكاء اللغوي - ب

د صيغت فقرات اختبار الذكاء اللغوي في أعدت الباحثة اختباراً للذكاء اللغوي وق

 ضوء اإلطار النظري لنظرية كاردنر 

 صياغة فقرات اختبار الذكاء اللغوي  . – 1

( فقرات 3( فقرة اختيار من متعدد و )51( فقرة ، بواقع )54وتكونت  الفقرات )0

  0( فقرات إيجاد المرادف للكلمات المحددة 2إيجاد المعنى للجمل  و) 

 تبار صدق االخ -0

وللتأكد من صدق وجعله  محققاً لألهداف عرضت الباحثة فقرات االختبار على عدٍد 

من الخبراء والمتخصصين في طرائق التدريس لألخذ بآرائهم  ومقترحاتهم في 

صالحية الفقرات وفي ضوء ملحوظاتهم عدلت الباحثة بعض الفقرات،  وبلغ عدد 

 (50)الملحق( فقرة 54فقرات االختبار بشكله النهائي )

 تعليمات االختبـار : -3

وضعت الباحثة تعليمات اإلجابة وتعليمات التصحيح عن فقرات االختبار حتى تكون  

واضحة ، وطلبت من الطالبات قراءة فقرات االختبار بدقة ،و خصصت الباحثة 

درجة واحدة لكل فقرة إجابتها صحيحة ، وصفراً لكل فقرة إجابتها خاطئة ، فضال 

ارة الى الفقرات المتروكة أو التي تحمل أكثر من إجابة معاملة اإلجابات عن االش

 ( درجة.54غير الصحيحة. وبذلك تكون درجة االختبار الكلية )

 التجربة االستطالعية  -4

طبقت الباحثة االختبار على عينة مماثلة لعينة التجربة من مجتمع البحث نفسه من 

( طالبة والهدف منها تحديد مدى 500طالبات الصف الخامس االدبي وبلغت )

وضوح الفقرات والتأكد من سالمتها وتحليلها احصائياً من ذلك وضوح فقرات 

دائل الخاطئة واستبعاد الفقرات االختبار ومستوى صعوبتها وقوة تميزها وفعالية الب

 32الغير الصالحة والزمن المستغرق في االجابة اذ حدد الوقت المستغرق لالجابة )

 .دقيقة( من خالل احتساب زمن أجابات الطالبات 

  التحليل االحصائي لفقرات االختبار -2

االستطالعية أجرت الباحثة التحليل االحصائي لفقرات االختبار من نتائج التجربة 

 على النحو االتي :
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حساب مستوى صعوبة الفقرات   ىجرمعامل صعوبة وسهولة الفقرات : - أ

 .(  وبذلك تكون فقرات االختبار جيدة 55،ملحق رقم )

وبعد حساب قوة التميز لكل فقرة من فقرات االختبار قوة تميز الفقرات:  - ب

 .( ووجدت  الفقرات تمييز جيدة 50ملحق رقم) 

: استخرجت الباحثة فعالية البدائل الخطأ   ائل الخطأ ) المموهات (فعالية البد - ت

لفقرات االختبار إذ كانت نتائج تطبيق معادلة فعالية البدائل الخطأ لجميع الفقرات 

(، وقد دلت على فاعليتها وبناًء على ذلك فقد تقرر إبقاء البدائل كما هي 55ملحق )

 من دون إجراء أي تغيير.

:واعتمدت الباحثة معامل ارتباط بيرسون إليجاد الثبات فبلغ  ثبات االختبار  - ث

( 0، 11( ، فأُُستعمل بعدها معادلة التصحيح سبيرمان براون وبلغ الثبات ) 0، 21)

 وهي قيمة جيدة في االختبارات.

 

 سابعاً :تطبيق التجربة :

وانتهت  5052/  50/ 52باشرت الباحثة بتطبيقها للتجربة يوم االحد الموافق 

.  وطبقت اختبار اكتساب المفاهيم يوم  55/5/5051التجربة يوم الخميس الموافق 

( يوضح 53وصححت الباحثة فقرات االختبار وملحق )5051/ 5/ 2االحد الموافق  

في اختبار اكتساب المفاهيم درجات التي حصلت عليها طالبات مجموعتي البحث 

/ 5/ 55البالغية ، وطبقت اختبار الذكاء اللغوي  يوم الخميس الموافق  

( يوضح درجات التي حصلت 52وصححت الباحثة فقرات االختبار وملحق )5051

  .عليها طالبات مجموعتي البحث في اختبار الذكاء 

 

  الوسائل االحصائية -ثامناً 
 . SPSSوسائل االحصائية في الحقيبة التعليمية لبرنامج استعملت الباحثة ال     

 الفصل الرابع عرض النتائج وتفسيرها 

يتضمن هذا الفصل عرضا للنتائج البحث التي توصلت إليها الباحثة ومن ثم تفسير 

 هذه النتائج .

لتحقيق غرض البحث ولإلجابة عن الفرضيات حللت الباحثة اوالً عرض النتائج  

 رفة الداللة االحصائية وسيتم عرضها : البيانات لمع

: وجود فروق ذو داللة احصائية ، وبذلك ترفض الصفرية والجدول  الفرضية االولى

 .( يوضح ذلك2رقم )
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 (0الجدول رقم ) 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند  

2،20 
 الجدولية المحسوبة

 0، 02 00، 10 00 التجريبية

48 02 ،4 0 

دال 

احصائيا   

لصالح 

المجموع 

 التجريبية 

 3، 12 18، 28 00 الضابطة

وجود فروق ذو داللة احصائية وبذلك ترفض الصفرية ، والجدول الفرضية الثانية : 

 ( 4رقم) 

 (2الجدول رقم ) 

ار
تب

خ
ال
ا

 

دد
لع

ا
 

وسط 

 حسابي

االنحراف 

 المعياري
ق

و
فر

 ال
ط

س
و
مت

 

انحراف 

 الفروق

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية

 

 التأثير
 الداللة

بة
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

ي
بل

ق
 

0
0

 

48 ،13 08 ،3 
 

24 ،4 

 

20 ،0 
04 2

0
 ،

4
 

2
2

4
 ،

0
 

 

08 ،2 

دال لصالح 

االختبار 

 البعدي

ي
عد

ب
 

00 ،12 02 ،3 

 

: التوجد  فروق ذو داللة احصائية ، وبذلك تقبل الفرضية  الفرضية الثالثة  

 0( يوضح ذلك2الصفرية والجدول رقم )

  

 ( 2الجدول رقم )

ار
تب

خ
ال
ا

 

دد
لع

ا
 

وسط  

 حسابي

االنحراف 

 المعياري

متوسط 

 الفروق

انحراف 

 الفروق

ية
حر

 ال
جة

در
 

 القيمة التائية

 الداللة

بة
و
س

ح
لم

ا
 

ية
ول

جد
ال

 

ي
بل

ق
 

0
0

 

02 ،14 38 ،3 

 

20 ،2 
28 ،3 0

4
 

8
0

 ،
2

 

2
2

4
،

 

غير دال 

 احصائيا

ي
عد

ب
 

48 ،13 08 ،0 
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وجود فروق ذو داللة احصائية ، وبذلك ترفض الصفرية رابعة  : الفرضية ال

 0( يوضح ذلك1والجدول رقم )

 (8الجدول رقم ) 

 المتوسط العدد المجموعة
االنحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستوى  القيمة التائية

الداللة عند  

2،20 
 الجدولية المحسوبة

 3، 02 12، 00 00 التجريبية

48 08 ،4 0 

دال 

احصائيا   

لصالح 

المجموع 

 التجريبية 

 0، 08 13، 48 00 الضابطة

 

 ثانيا : تفسير النتائج 

ان استراتيجية فجوة المعلومات لها أثر في اكتساب المفاهيم البالغية والذكاء اللغوي  

لدى طالبات المجموعة التجريبية موازنة بالطريقة المتبعة وان الباحثة ترى ذلك 

 -االسباب اآلتية : يعزى الى

ان استعمال استراتيجية فجوة المعلومات جعل المعارف والمعلومات الخاصة  .5

لمفاهيم  بالموضوع اكثر تنظيما ، وساعد ذلك الطالبات على معرفة العالقات بين ا

 والحقائق.

ان استعمال استراتيجية فجوة المعلومات جعلت عملية التعلم ذات معنى وبعيدة عن  .5

التعلم السطحي ، إذ اتاح ذلك للطالبات فرصة فهم الموضوعات والتعمق بطريقة 

اعمق واوسع ، ولهذا كان للطالبات دور ايجابي وفاعل في الحصول على المعلومات 

 ومناقشتها مع بعضهن البعض ..

قدرة االستراتيجية  في تنمية الذكاء اللغوي لدى طالبات  الصف الخامس األدبي  -3  

ة البالغة، إنَّ وعي الطاّلب بما لديهم من ذكاءات متعددة أدى إلى تحفيزهم في ماد

 .بصورة أكبر  ، مما انعكس على اكتساب المفاهيم البالغية 

وجاءت النتيجة التي توصلت الباحثة اليها في البحث الحالي متفقة مع نتائج  

اسة )الصافي ، الدراسات السابقة التي تناولت استراتيجية فجوة المعلومات  كدر

5054 ). 

 

 ثالثاً : االستنتاجات 

 حثة الى االستنتاجات اآلتية :في ضوء نتائج البحث الحالي , توصلت البا     

استعمال هذه االستراتيجية في التدريس شجعت الطالبات على المشاركة في فهم -5

ب مفردات مادة البالغة كما زاد من سرعة الحفظ عندهن، ومن ثم زيادة اكتسا

 . المفاهيم البالغية

، وتزيد من تفاعلهن  − تنمي ثقتهن بأنفسهن وقدرتهن على التعبير وعن آرائهن 5

 .فيما بينهن 
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− تعزز العالقات االجتماعية مع بعضهن البعض وبين المدرسة ، وتعزز التنافس 3

−تنمي روح المسؤولية والمبادرة لديهن ،و تعالج الفروق 2االيجابي بين الطالبات .

 الفردية بين الطالبات  .

 

 رابعاً :التوصيات

تدريب الطلبة في كليات التربية  االساسية والتربية على استعمال  -5

تضمين برامج  -5استراتيجيات التعلم النشط , ال سيما استراتيجية فجوة المعلومات .

المشرفين  التربويين في مديريات التربية العامة في العراق بضرورة التأكيد على 

ستراتيجيات التعلم النشط ومنها استراتيجية فجوة المعلومات وذلك ألهميتها ودورها ا

تنصح الباحثة باستعمال المدرسين والمدرسات استراتيجيات  -3الفعال في التدريس . 

 . لمفاهيم البالغية, ألجل اكتسابهاتدريسية حديثة في تدريس ا

 

 خامسا: المقترحات  

إجراء بحث مماثل لتعرف اكتساب الطالبات للمفاهيم في المواد الدراسية  -5

 األُخرى. 

 إجراء بحث مماثل لمراحل دراسية أخرى في علوم اللغة العربية.-5

  0أجراء بحث مماثل لهذه الدراسة على جنس الذكور -3

   

 المصادر

 القران الكريم  -

، مكتبة األنجلو 5، طالفعالمهارات التدريس م(، 5222إبراهيم، مجدي عزيز) .5

 المصرية ،مصر.

، دار المسيرة 1، ط  علم النفس التربوي(، 5055ابو جادو ، صالح محمد ) .5

 .للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن 

اصول استراتيجيات التعلم والتعليم (، 5002ابو رياش، حسين محمد وآخرون) .3
 .  5002،  دار الثقافة للنشر والتوزيع عمان، االردن ، النظرية   والتطبيق

استراتيجيات تدريس اللغة العربية أطر نظرية ( ،5053اسماعيل ،بليغ حمدي ) .2
 .ار المناهج للنشر والتوزيع ،عمان،د 5،ط وتطبيقات عملية

( ، 5054امبو سعيدي , عبد هللا بن خميس وهدى بنت علي الحوسنية ) .2

, دار المسيرة  إستراتيجية مع األمثلة التطبيقية 510النشط استراتيجيات التعلم 

 األردن –للنشر والتوزيع والطباعة , عمان 

الدراسات المستقلة)نموذج مقترح م(، 5055بهجات، رفعت محمود وآخرون) .4
 ، دار عالم الكتب، القاهرة.5طلحفز التفكير التنسيقي لدى التالميذ المتفوقين(،

(، البحث العلمي في العلوم م5002و عيسى محمد قحل)التل، وائل عبد الرحمن  .2
 األردن.-، دار الحامد للنشر والتوزيع، عمان5،طاإلنسانية واالجتماعية

طرائق التدريس العامة المألوف (، 5050التميمي، عواد جاسم محمد ) .1
  5050، دار الحوراء المكتبة الوطنية ، بغداد ، والمستحدث
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، دار  كاءات المتعددة والفهم ) تنمية وتعميق(( الذ5003جابر، عبد الحميد ) .2

 الفكر، القاهرة 

فاعلية برنامج تعليمي لتنمية الذكاء اللغوي  (،5055خضر ، بسمة هاشم ) .50

االساسية ،  لدى أطفال الرياض، رسالة ماجستير غير  منشورة ، كلية التربية

 .الجامعة المستنصرية 

اللغة ( ،5002عباس الوائلي )الدليمي ، علي حسين ، سعاد عبد الكريم  .55
 ن ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان ، االردالعربية مناهجها وطرائق تدريسها 

، دار  2( ،تصميم التعليم نظرية وممارسة ، ط5001الحيلة ،محمد محمود ، ) .55

 المسيرة ، عمان ، االردن 

،  مناهج البحث التربوي رؤية تطبيقية مبسطة( ،5000الرشيدي ، صالح ) .53

 .، دار الكتب الحديثة  5ط

اللغة العربية مناهجها ( ،5055زاير ، سعد علي ، عايز ، ايمان اسماعيل ) .52
 .الكتب والوثائق ،بغداد ، العراق ،دار وطرائق تدريسها

, مبادئ علم النفس التربويم(، 5055الزغلول, عماد عبد الرحيم) .35 .52

 ,دار المسيرة للنشر والتوزيع ,عمان ,األردن.3ط

،  علم النفس النمو الطفولة والمراهقة( ،5222زهران ، حامد عبد السالم ) .54

 . ، عالم الكتب المصرية ،القاهرة2ط

اثر توظيف برنامج الكورت في ( ،5055الساعدي ، عمار جبار عيسى ) .52
اكتساب المفاهيم البالغية وتنمية المهارات النقدية عند طالبات معهد اعداد 

 .منشورة ، أبن رشد ، جامعة بغداد اة غير ، اطروحة دكتور المعلمات

مفاهيم ( ، 5001سمارة ،نواف احمد والعديلي ، عبد السالم موسى ) .51
للنشر والتوزيع ، عمان ، ، دار المسيرة 5، ط ومصطلحات في العلوم التربوية

 .االردن 

 (، معجم المصطلحات النفسية والتربوية5003شحاتة ،حسن ،زينب النجار ) .52

 .مصرية اللبنانية ،القاهرة ، مصر ،الدار ال5،ط

 5, ط إستراتيجية في التعلم النشط 505( ،5055الشمري , محمد بن ماشي ) .50

 , وزارة التربية والتعليم السعودية .

تدريس اللغة العربية وفقًا ألحدث ( ،5050الطاهر ، عليوي عبد هللا ) .55
 .ردن  لنشر والتوزيع ، عمان ، األ، دار المسيرة لالطرائق التربوية 

مبادئ علم النفس م(، 5055الطريحي، فاهم حسين، وحسين ربيع حمادي) .55
 األردن.-، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان5، ط التربوي

ماهي م(، 5055.عبد الصاحب، إقبال مطشر ، وأشواق نصيف جاسم) .53
، دار صفاء للنشر 5، طالمفاهيم وأساليب تصحيح المفاهيم المخطوءة

 ردن.األ -والتوزيع،عمان

التدريس الصفي ( ،5002عفانة ، عزو اسماعيل ، نائلة نجيب الخزندار )  .52
 .للنشر والتوزيع ، عمان ، االردن ، دار الميسرة 5،ط بالذكاءات المتعددة
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القياس والتقويم التربوي في العملية م(، 5002عالم, صالح الدين محمود ) .52
 األردن.-والطباعة, عّمان, دار المسيرة للنشر والتوزيع 5, طالتدريسية

 طرائق تدريس اللغة العربية وأساليب تدريسها( ، 5053عون ،فاضل ناهي ) .54

 .شر والتوزيع ، عمان ، االردن ، دار صفاء للن5،ط

القدرات العقلية بين الذكاء ( ، 5050غباري ، ثائر ، خالد ابو شعيرة  ،) .52
 االردن .، مكتبة المجمع العربي للنشر ، عمان ،  5، ط واالبداع

،دار دجلة للنشر  ،طرائق تدريس التاريخ(  5002الكاتوت ، سحر أمين ) .51

 والتوزيع ،عمان

، 5، ط مناهج البحث في التربية وعلم النفس( ، 5055محمد ،علي عودة ) .52

 دار افكار للدراسات والنشر ، دمشق ، سوريا 

، 5ط، البالغة والتطبيق( ،5055مطلوب ، احمد ، والبصير ، كامل حسن  )  .30

 مطابع بيروت الحديثة 

، دار الشروق ،  طرق تدريس العربية( 5004نصيرات ، صالح حمد ) .35

 عمان، االردن 

استخدام الطرق م(، 5055النعيمي, محمد عبد العال, وعمار عادل عناب) .35
,دار اليازوري العلمية للنشر  5, ط اإلحصائية في تصميم البحث العلمي

 األردن.  -والتوزيع, عمان

، دار الشروق ،  طرق تدريس العربية( 5004، صالح حمد ) نصيرات .33

 عمان، االردن

الهاشمي، عبد الرحمن عبد علي, وفائزة محمد فخري  .32

، 5، طتدريس البالغة العربية )رؤية نظرية تطبيقية محوسبة(م(،5002العزاوي)

 األردن.-دار المسيرة للنشر والتوزيع، عمان

طرائق تدريس األدب والبالغة  ،( 5002الوائلي ، سعاد عبد الكريم ) .32
 .دار الشروق للنشر والتوزيع،عمان ، 5، طوالتعبير بين النظرية والتطبيق 

 ، طبع بالرونيو ، بغداد  (، قانون المدارس الثانوية5052وزارة التربية ) .34
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( اختبار أوتس       3( درجات الكورس الثاني من العام السابق   ملحق )0ملحق)      ( العمر الزمني 1ملحق )

  

تسل

 سل

تجري

 بية

ضابط

 ة

تسل 

 سل

تجري

 بية

ضابط

 ة

تسل 

 سل

تجري

 بية

ضابط

 ة

5 500 522 5 15 24 5 25 32 

5 502 500 5 22 22 5 22 32 

3 522 500 3 25 21 3 22 20 

2 521 521 2 23 22 2 30 20 

2 505 522 2 20 22 2 32 32 

4 503 500 4 42 22 4 31 25 

2 522 501  2 42 40  2 22 31 

1 500 504 1 20 22 1 25 34 

2 521 502 2 22 25 2 33 22 

50 502 502 50 44 20 50 32 32 

55 550 503 55 15 20 55 32 25 

55 522 500 55 23 42 55 20 22 

53 502 502 53 22 42 53 35 25 

52 550 501 52 24 23 52 32 35 

52 522 525 52 22 45 52 20 32 

54 555 522 54 43 22 54 33 31 

52 504 522 52 22 22 52 30 33 

51 502 501 51 20 22 51 32 22 

52 505 502 52 22 20 52 35 33 

50 501 525 50 10 10 50 22 22 

55 555 502 55 45 22 55 22 30 

55 521 505 55 22 20 55 32 32 

53 500 521 53 24 40 53 31 31 

52 500 502 52 21 42 52 32 33 

52 502 522 52 22 42 52 32 32 
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 ( اختبار الذكاء اللغوي القبلي4ملحق )

 ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت

5 52 52 50 53 53 52 53 2 

5 55 54 55 52 52 50 1 55 

3 52 55 55 55 2 55 50 55 

2 50 53 53 51 52 55 55 53 

2 53 52 52 52 52 53 50 52 

4 50 52 52 55 55 52 54 52 

2 2 51 54 50 55 52 52 52 

1 53 1 52 52 52    

2 52 52 51 55 52    

 

 ( 0ملحق رقم )

 استعانت بهم الباحثةاسماء السادة الخبراء الذين 

 الجامعة االختصاص االسم  ت

طرائق تدريس لغة  سعد علي زاير د 0أ -5

 عربية

جامعة بغداد/ كلية التربية 

 ابن رشد 

طرائق تدريس لغة  د سماء تركي   0أ -5

 عربية

جامعة بغداد/ كلية التربية 

 ابن رشد 

طرائق تدريس لغة  د عادل عبد الرحمن  0أ -3

 عربية

جامعة ديالى / كلية التربية 

 االساسية  

د عبد الحسن عبد 0أ  -2

 االمير 

طرائق تدريس لغة 

 عربية 

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  

طرائق تدريس لغة  د محمد عبد الوهاب  0أ -2

 عربية

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  

طرائق تدريس لغة  د هيفاء حميد  حسن0أ -4

 عربية

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  

طرائق تدريس لغة  د اميرة محمود   0م0أ   -2

 عربية

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 للعلوم االنسانية

أيمان كاظم  د 0م 0أ -1

 الربيعي  

طرائق تدريس 

 رياضات

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  

د باسم علي 0م0أ    -2

 مهدي   

طرائق تدريس لغة 

 عربية

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  

طرائق تدريس لغة  م مؤيد سعيد خلف 0أ -50

 عربية

جامعة ديالى/ كلية التربية 

 االساسية  
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 (2ملحق رقم) 

 خطة أنموذجية على وفق استراتيجية فجوة المعلومات  لطالبات المجموعة التجريبية 

 الموضوع : الجناس

 االهداف السلوكية :  جعل الطالبة قادرة على أن :   

تشير الى الجناس في امثلة  -5تعرف الجناس بوصفه لوناً من الوان البديع. -5

 تعرض عليه .

تعرف الجناس  -2تعدد انواع الجناس. -2تميز الجناس عن غيره من الوان البديع -3

-بنوعيه . تعطي امثلة عن الجناس  -4التام والجناس غير التام .

    .الجناس غير التام بأسلوبها الخاصتصوغ تعريفاً مناسباً للجناس التام و  

 أقالم سبورة ملونة .-الوسائل التعليمية :  الملخص السبوري   

 دقائق(: 2المقدمة  :  )

لغرض تهيئة اذهان الطالبات وجذب انتباههن تعلمنا في الدرس السابق لوناً من    

فما هو ؟  طالبة : السجع. الباحثة : جيد فهو من المحسنات اللفظية   الوان علم البديع

يزداد الكالم بالسجع ، إذا تطلبه المعنى وجاء من غير قصد وال تكلف وال اكثار واال 

 انقلب الى قيود تكبل المعنى ، المعبر عنه ،

 اذن فما هو السجع ؟ طالبة : توافق الفواصل في الحرف االخير منها .

  دقائق(  3 2: )العرض 

:أقسم الطالبات الى مجموعات الى ست مجموعات , كل مجموعة  الخطوة االولى

تتكون من اربع طالبات ثم أوجه بعض االسئلة تثير تفكير الطالبات فعندما نقول اإلبن 

يجانس أبيه فنعني بذلك اآلبن يشبه أبيه وعندما نقول) كتب البالغة ( لهذا العام التي 

سة تماماً( فنعني بذلك متشابهة في كل شىء، وعندما نقول الصف لديكم )متجان

ثم أعطي  لكل  طالبتين في كل   الخطوة الثانية0شبابيك متجانسة نعني بها متشابهة ،

مجموعة جدوال  لنسميه )أ( غير مكتمل المعلومات وتعطى للطالبتين األخريين 

 في الجدول االخر. جدوال اخر ولنسميه )ب( بحيث ان تكملة كل جدول موجودة

 ويكون أنموذج االوراق المصاحبة )الجدول أ( على الشكل االتي:

 

 ما أنموذج االوراق المصاحبة )الجدول ب( فتكون على الشكل االتي: ا

 الجدول )أ(

 معنى لفظة الجناس مصدر جانس و 

 الجناس من الجنس

 الجدول )ب(

َويَْوَم به االلفاظ في النطق قال تعالى )وهو تشا

اَعةُ يُْقِسُم اْلُمْجِرُموَن َما لَبِثُوا َغْيَر َساَعٍة   تَقُوُم السَّ

 ﴾22َكانُوا يُْؤفَُكوَن(الروم﴿ لِكَ ٰ  َكذَ 
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: اطلب من الطالبتين أن تقوم كل منهما بتكملة الجدول الخاص بهما الخطوة الثالثة

اطلب من طالبات دون النظر الى الطالبتين األخريين في المجموعة نفسها، ثم 

المجموعة )االربع( النقاش في االجابة  وبعد ذلك أطرح السؤال االول الموجه 

واحدد احدى طالبتي الجدول )أ( لتجيب: فتقول مامعنى الجناس  للمجموعة االولى

الجناس تماثل االلفاظ في النطق واختالفهما في المعنى ، وفي االية الكريمة  توجد 

وتصف  اآلية القرآنية المباركة حال  أحسنت :مختلفة، كلمات متشابهة  واخرى 

المجرمين يوم القيامة معبرة عن هذا اليوم بكلمة الساعة , إذ يقسم المجرمون على 

أنهم ما لبثوا في الحياة الدنيا غير ساعة واحدة تعبيرا منهم عن قصر الوقت الذي 

االجابة، فتجيب الكلمات احدد احدى طالبتي الجدول )ب( لتكملة  ثملبثوه في دنياهم 

ساعة( ، لفظتان متشابهتان في اللفظ لكن مختلفتان في المعنى ،  –المتشابهة ) الساعة 

المراد بالساعة األولى يوم القيامة والمراد بالساعة الثانية المدة من الزمان احسنت   و

ن ، احسنت  واقوم بتدوي الجناس التاموماذا نسمي هذا النوع من الجناس فتجيب 

 0 وهكذا استمر مع بقية المجاميع لشرح الموضوع واالمثلةاالجابة على السبورة 

 دقائق ( أوجه بعض االسئلة لمعرفة مدى فهم الطالبات 2التقويم : )

 الواجب البيتي : حل التمرينات 

 ( 2ملحق رقم ) 

 اختبار اكتساب المفاهيم 

 ضع دائرة حول الحرف الذي يمثل االجابة الصحيحة 

 السجع  -1

 اللفظة االخيرة من الفقرة. -تماثل االلفاظ في ثالثة من االركان االربعة         ب -أ

تماثل االلفاظ واختالفها في  -توافق الفواصل في الحرف االخير منها.          د   -ج

 المعنى

 الفاصلة -0

تماثل االلفاظ  -الجمع بين فقرتين او جملتين متناقضتين في المعنى.        ب - أ

 واختالفها في المعنى . 

اللفظة االخيرة  -د                   0. توافق الفواصل في الحرف االخير منها-ج      

 من الفقرة

 -أي من النصوص اآلتية يمثل مفهوم  للسجع:  -3

قال اإلمام علي)عليه - -قال تعالى ) َربّنا ال تُِزغ قُلُوبَنا بعَد اِذ هََديتنا (.       ب -ج أ

قال الرسول )ص(: ) اللّهّم آمن روعاتِنا،  -َمْن أطال األمْل أساَء العمْل (.  ج ()السالم

 واستر عوراتنا (

 ال يُصلُِح النفس اذ كانت مدابرةً                 إالّ التنقل من حاٍل إلى حالِ  - د

 الجناس  -4

ايهام متعمد مقصود يؤتي بلفظ  -تماثل االلفاظ واختالفها في المعنى      ب - أ

مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع  - أ -محتمل لمعنين )قريب وبعيد(        ج مفرد

 عقد مماثلة بين شيئين أو اكثر -فصاحته د
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 البيت الشعري الذي فيه مفهوم الجناس هو : -0

 لقد تركتني احسُد الوحش ان أرى       اليفين منها ال يروعهما الذعر   -أ 

 واسيافنا ليل تهاوى كواكبه         كأن مثار النقع فوق رؤؤسنا       -ب

 فأمطرت لولوا من نرجس وسقت      وردا وعضت على العناب بالبرد -ج  

 ان اسيافنا الظباة الدوامي           صيرت ملكنا كثير الدوام  -د

 قال اإلمام علي )عليه السالم(:) صحة الّجَسْد ِمن قِلّة الحسْد (. مثاالً لمفهوم  -2

جناس غير تام                -جناس تام               ج  -ب      طباق            - أ

 مطابقة   -د

 . قال الرسول )صلى هللا عليه واله وسلم( في وصف الخيل  -2

)ظهورها حرٌز ، وبطنها كنُز( تمثلت الفواصل في حديث الرسول )صلى هللا عليه 

 واله وسلم(

 كل ما ذكر -، بطنها         جظهورها  -بطنها كنز    ج -حرز  ، كنز       ب-أ

 إذا َملٌِك لَْم يَُكْن َذاِهبَة       فَدْعهُ فََدْولَتُهُ َذاِهبة -8

 اللفظتان اللتان تحتهما خط في البيت الشعري تمثالن مفهوم : 

 جناس غير تام -طباق سلب د -طباق ايجاب ج -جناس تام   ب -أ    

، وابسط لهم وجهك  ألن جانبك لقومك يُحبوك ، وتواضع لهم يرفعوك -2

 :  االلفاظ التي تحتها خط تمثل مفهوميسودوك . ليطيعوك،  وال تستأثر عليهم بشيٍء 

 تورية -طباق     د –سجع      ج  -جناس    ب -أ

 الطباق يعني  -12

الجمع بين معنيين متضادين  -الجمع بين موجب المعنى وسالبه     ب - أ

 موجبين.

الجمع بين المعنى   -متناقضتين في المعنى  دالجمع بين فقرتين او جملتين  -ج 

 وضدهُ 

 طباق االيجاب يعني  -11

 الجمع بين المعنى وضدهُ  -ب        الجمع بين معنيين متضادين موجبين - أ

الجمع بين فقرتين او جملتين  -الجمع بين موجب المعنى وسالبه       د -ج 

 متناقضتين في المعنى 

 مفهوم التورية هو  -10

ايهام متعمد مقصود  -ين شيئين أو اكثر في وصف مشترك       بعقد مماثلة ب -أ 

الجمع بين موجب المعنى وسالبه        -يؤتي بلفظ مفرد محتمل لمعنين )قريب وبعيد (   ج

 الجمع بين المعنى وضدهُ  -د

 اي نص من النصوص اآلتية يمثل مفهوم  طباق السلب ؟ -53

الشمس في كبد السماء وضوؤها  -لكرام   بمن أقعدته نكاية اللئام ، أقامته إعانة ا –أ 

 البرتقالة سكر في مذاقها - أ -يموت المرء والتموت ذكراه        د -ج

 اي نص من النصوص اآلتية فيه مفهوم المقابلة ؟ -14

ُرني طُلوُع الَشمِس َصخراً                َوأَذُكُرهُ لُِكلِّ ُغروِب َشمِس   -أ   يَذكِّ

 السر ، وال عدو في العالنيةليس له صديق في    -ب
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الماء شريان الحياة ، فحافظ  -قد الينفعك الشقيق ، وقد ينفعك الصديق     د -ج    

 عليه من التلوث.

قال الشاعر :   ان كنت ال تدري فتلك مصيبة     وان كنت تدري فالمصيبة  - -52

 أعظمُ 

 في البيت الشعري مفهوم :       

 جناس تام -طباق سلب د -طباق ايجاب ج -جناس ناقص   ب -أ      

قيل )حسامه فتٌح ألوليائِه حتٌف ألعدائِه(... في هذا النص جناسا ناقصا وهو  -54

 -في :

 ) ألوالئه ،ألعدائه(-حتف          د -)فتح ،حتف(          ج -فتح         ب -أ

 اي نص من النصوص اآلتية فيه مفهوم التورية ؟ -52

كد الجماعة خير من صفو   -يموت المرء وال تموت ذكراه              ب - أ

قلبي جارهم يوم رحلوا ، ودمعي  -الفرقة                                            ج

 جاري

 مألنا البرَّ حتى ضاق عنا      وماء البحر نملوهُ سفينا -د

 صوص االتية هوالنص القرآني الذي فيه مفهوم الفاصلة من بين الن- -51

بُوا بِآيَاتِنَا الذين كذبوا بأياتنا إِنَّهُْم َكانُوا قَْوَم  –أ  قال تعالى )َونََصْرنَاهُ ِمَن اْلقَْوِم الَِّذيَن َكذَّ

يِن﴿ -َسْوٍء فَأَْغَرْقنَاهُْم أَْجَمِعن( ب ُب بِالدِّ  الَِّذي لِكَ ٰ  ﴾فَذ5قال تعالى )أََرأَْيَت الَِّذي يَُكذِّ

ِ ِذي اْلَمَعاِرِج )5قال تعالى )لِْلَكافِِريَن لَْيَس لَهُ َدافٌِع ) -ج( ﴾5اْليَتِيَم﴿ يَُدع    -((د3( ِمَن هللاَّ

 ((  5( َواْلقََمِر إَِذا تَاَلهَا )5قال تعالى )َوالشَّْمِس َوُضَحاهَا )

 أي  نص من النصوص االتية فيه  مفهوم الطباق االيجاب  ؟ -52

من  -عليه وسلم )خير المال عين ساهرة لعين نائمة (  بقال رسول هللا صل هللا  -أ 

قلبي  -يموت المرء والتموت ذكراه د -اقعدته نكاية اللئام ، اقامته إعانة الكرام. ج

 جارهم يوم رحلوا ، ودمعي جاري

ِ( قال تعالى ) -02  الً في االية الكريمة مثايْستَْخفُوَن ِمَن النَّاِس َواَل يَْستَْخفُوَن ِمَن هللاَّ

  مفهوم
 طباق -جناس    د -مقابلة    جـ -تورية     ب - أ

 لم نَْلَق غيَرك إنسانًا يالُذ به      فال بِرْحَت لعيِن الدهر إنسانًاقال الشاعر   -55

 في البيت الشعري مثاالً لمفهوم 

 المقابلة  -الطباق      د -الجناس    ج  -ب          –التورية  - أ

 : مفهومدولة الظلم ساعة ، ودولة الحق إلى قيام الساعة في هذا القول  -55

 جناس ناقص  -جناس تام     د -طباق ايجاب    ج -طباق سلب    ب- أ

 مفهوم طباق السلب هو    -53

ايهام متعمد مقصود يؤتي  -عقد مماثلة بين شيئين أو اكثر في وصف مشترك  ب -أ 

 -الجمع بين موجب المعنى وسالبه  د -)قريب وبعيد (  جبلفظ مفرد محتمل لمعنين 

 الجمع بين المعنى وضدهُ 

 أي  نص من النصوص االتية فيه مفهوم الطباق ؟  -52
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من اقعدته نكاية اللئام ، اقامته إعانة  -من الرجل هاٍد يهديني السبيل.      ب  -أ 

 الكرام.

 الدهر أحلى من الَمنِّ  ُحملت فوق الَمّن كلَّ رزيئة     وحمل رزايا -ج 

 عش عزيزاً أو مت وأنت كريم     بين طعن القنا وخفق البنود  -د 

 ) كانوا على حذر من أعدائهم فسهرت سيوفهم ولم تسترها الجفون ( -52

 ــــ تمثلت التورية في لفظة ) الجفون ( ومعناها البعيد هو :

 غمد السيف  -د                 القصعة  -الجفاء       ج  -جفن العين          ب  -أ

 اي من النصوص االتية يمثل مفهوم الطباق  -54

 عش عزيزاً أو مت وأنت كريم     بين طعن القنا وخفق البنود   -أ

من اقعدته نكاية اللئام ، اقامته  -ج               من الرجل هاٍد يهديني السبيل. - ب

 إعانة الكرام.

 رزيئة     وحمل رزايا الدهر أحلى من الَمنِّ  ُحملت فوق الَمّن كلَّ  -د     

 من اقعدته نكاية اللئام ، اقامته إعانة الكرام. -ب      

حتاَم قَلبَِي َمشغوٌل بِِذكِرُكُم يَهذي       َوقَلبُِك َمربوطٌ بِنِسيان   جاء في البيت  -52    

 الشعري  مفهوم:

      طباق ايجاب          -ج    مقابلة               -طباق سلب           ب - أ

 جناس غير تام -د

 من قطراٍت يمتلُئ الغديُر . - القَدُر يفّوت على الشجاِع غرضه .د - ج

 تماثل االلفاظ في ثالثة من االركان االربعة يسمى مفهوم  – 51

 المقابلة   -الجناس التام   د –التورية  ج  -الجناس غير التام        ب - أ

 المقابلة هومفهوم  --52

الجمع بين فقرتين او جملتين   -بتماثل االلفاظ في ثالثة من االركان االربعة  -أ 

ايهام متعمد مقصود يؤتي بلفظ مفرد محتمل لمعنين )قريب   -جمتناقضتين في المعنى

 تماثل االلفاظ واختالفها في المعنى .   -وبعيد (   د

 مفهوم الجناس  -3 0

الجمع بين فقرتين او   -ثة من االركان االربعة بهو تماثل االلفاظ في ثال - أ

ايهام متعمد مقصود يؤتي بلفظ مفرد محتمل لمعنين   -جملتين متناقضتين في المعنىج

 االلفاظ واختالفها في المعنى  تماثل -)قريب وبعيد (   د
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 ( معامل السهولة والصعوبة ومعامل التمييز الختبار االكتساب8ملحق رقم )

معامالت  دنيا عليا ت

 صعوبة

معامالت 

 التمييز

 معامالت

 السهولة

 0.43 0.33 0.57 11 20 5فقرة 

 0.39 0.41 0.61 11 22 5فقرة 

 0.43 0.33 0.57 11 20 3فقرة 

 0.44 0.37 0.56 10 20 2فقرة 

 0.41 0.52 0.59 9 23 2فقرة 

 0.44 0.37 0.56 10 20 4فقرة 

 0.41 0.37 0.59 11 21 2فقرة 

 0.43 0.33 0.57 11 20 1فقرة 

 0.48 0.44 0.52 8 20 2فقرة 

 0.43 0.48 0.57 9 22 50فقرة 

 0.44 0.44 0.56 9 21 55فقرة 

 0.44 0.30 0.56 11 19 55فقرة 

 0.43 0.41 0.57 10 21 53فقرة 

 0.43 0.48 0.57 9 22 52فقرة 

 0.61 0.78 0.39 0 21 52فقرة 

 0.48 0.37 0.52 9 19 54فقرة 

 0.39 0.48 0.61 10 23 52فقرة 

 0.39 0.41 0.61 11 22 51فقرة 

 0.43 0.48 0.57 9 22 52فقرة 

 0.44 0.30 0.56 11 19 50فقرة 

 0.43 0.41 0.57 10 21 55فقرة 

 0.43 0.56 0.57 8 23 55فقرة 

 0.46 0.33 0.54 10 19 53فقرة 

 0.41 0.52 0.59 9 23 52فقرة 

 0.48 0.37 0.52 9 19 52فقرة 

 0.39 0.48 0.61 10 23 54فقرة 

 0.43 0.41 0.57 10 21 52فقرة 

 0.37 0.52 0.63 10 24 51فقرة 

 0.35 0.56 0.65 10 25 52فقرة 

 0.43 0.33 0.57 11 20 30فقرة 
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 (  فعالية البدائل الختبار االكتساب 8ملحق رقم ) 

 الفعالية دنيا عليا فعالية البدائل الخاطئة

 0.15- 6 2 ا 5فقرة 

 0.11- 5 2 ب 

 0.07- 5 3 د 

 0.07- 5 3 ا 5فقرة 

 0.11- 5 2 ب 

 0.22- 6 0 ج 

 0.07- 6 4 ا 3فقرة 

 0.07- 2 0 ج 

 0.19- 8 3 د 

 0.07- 7 5 ب 2فقرة 

 0.15- 5 1 ج 

 0.15- 5 1 د 

 0.19- 5 0 ا 2فقرة 

 0.19- 5 0 ب 

 0.15- 8 4 ج 

 0.11- 6 3 ا 4فقرة 

 0.11- 6 3 ب 

 0.11- 5 2 د 

 0.04- 7 6 ب 2فقرة 

 0.26- 7 0 ج 

 0.07- 2 0 د 

 0.07- 6 4 ب 1فقرة 

 0.11- 4 1 ج 

 0.15- 6 2 د 

 0.11- 6 3 ا 2فقرة 

 0.11- 6 3 ج 

 0.22- 7 1 د 

 0.07- 7 5 ا 50فقرة 

 0.19- 5 0 ب 

 0.22- 6 0 ج 

 0.19- 10 5 ب 55فقرة 

 0.19- 5 0 ج 

 0.07- 3 1 د 

 0.19- 7 2 ا 55فقرة 



   0202لسنة  حزيران  ثمانون .د الثاني وال....... العد......................................مجلة الفتح ......................... 
//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-344- 
 

 0.07- 4 2 ج 

 0.04- 5 4 د 

 0.07- 8 6 ا 53فقرة 

 0.07- 2 0 ب 

 0.26- 7 0 د 

 0.15- 8 4 ا 52فقرة 

 0.19- 5 0 ج 

 0.15- 5 1 د 

 0.22- 10 4 ا 52فقرة 

 0.30- 9 1 ب 

 0.26- 8 1 د 

 0.11- 5 2 ا 54فقرة

 0.11- 6 3 ج 

 0.15- 7 3 د 

 0.04- 5 4 ا 52فقرة 

 0.19- 5 0 ب 

 0.26- 7 0 د 

 0.11- 6 3 ا 51فقرة 

 0.22- 6 0 ب 

 0.07- 4 2 ج 

 0.04- 5 4 ب 52فقرة 

 0.19- 5 0 ج 

 0.26- 8 1 د 

 0.07- 6 4 ا 50فقرة 

 0.15- 5 1 ج 

 0.07- 5 3 د 

 0.07- 5 3 ا 55فقرة 

 0.11- 5 2 ج 

 0.22- 7 1 د 

 0.15- 8 4 ا 55فقرة 

 0.30- 8 0 ب 

 0.11- 3 0 د 

 0.11- 5 2 ا 53فقرة 

 0.07- 5 3 ب 

 0.15- 7 3 د 

 0.11- 6 3 ا 52فقرة 
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 0.19- 7 2 ب 

 0.19- 5 0 ج 

 0.07- 6 4 ا 52فقرة 

 0.15- 6 2 ب 

 0.15- 6 2 ج 

 0.11- 5 2 ب 54فقرة 

 0.11- 5 2 ج 

 0.26- 7 0 د 

 0.04- 7 6 ا 52فقرة 

 0.19- 5 0 ب 

 0.19- 5 0 د 

 0.15- 6 2 ب 51فقرة 

 0.19- 6 1 ج 

 0.19- 5 0 د 

 0.19- 5 0 ا 52فقرة 

 0.19- 5 0 ج 

 0.19- 7 2 د 

 0.11- 7 4 ا 30فقرة 

 0.11- 5 2 ب 

 0.11- 4 1 ج 

 

 (اختبار الذكاء اللغوي 12ملحق رقم )  

 الذي يمثل االجابة الصحيحةضع دائرة حول الحرف 

 البِرَ  -البَُر            ج-البََر       ب -أ             ------يحصد المزارع  -5

 َحَسبَ -َحُسَب          ج -َحِسَب      ب-المال                     أ    ------ -5

 الُجدَ  -الَجَد          ج -الِجَد        ب -أ            -----ينجح الطالب ب -3

 الُحلُم -الِحلَم          ج -الُحْلم       ب -أ         -----من اخالقنا الجميلة  -2

 ينسىْ  -ينسَى           ج -ينس      ب -الطالب واجباته         أ------لم  -2

 سوف يصل  -سيصل      ج -يصل       ب -المسافربعد ساعتين       أ ----- -4

 تقضيْ  -تقضَي         ج -تقض       ب -بالباطل               أ ------ال  -2

مفعول به منصوب  -مفعول به منصوب باأللف  ب -أفاضالً   اباً رأيت  -8

 الظاهرة مفعول به منصوب بالفتحة -بالفتحة المقدرة     ج

اسم مجرور وعالمة جره الكسرة   -((      أ باسحاققال تعالى ))وبشرناه  -2

 اسم مجرور وعالمة جره االلف  -ج   اسم مجرور وعالمة جره الفتحة -ب

 لنحقُق  -لنحقَق        ج -لنحقْق         ب -النجاح                أ ------نجتهد -50

 تمييز  -حال           ج -صفة   ب -أ       محتشماتحظرت الطالبات   -55
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مفعول  -مفعول فيه  ج -(   أ مفعول به    بكيداً(فال تعالى ))أنهم يكيدون  -55

  مطلق

 ثالث عشر  -ثالثة عشرة  ج -ثالثة عشر  ب -كتاباً              أ -------رأتق -53

 فعالن  -فعول    ج -فعالء       ب -من أوزان صيغ المبالغة       أ -52

 صفة مشبهة  -اسم فاعل    ج -أسم مفعول ب  -طبعه          أ مستقيمالمؤمن  -52

أول الفعل  -الرباعي     بأول الفعل الماضي  -أ            -----همزة القطع  -54

 أول الفعل الماضي السداسي   -  الماضي الخماسي          ج

 الرفعة  –النصيب  ج   -الحث   ب -أ         -----الحض تعني  -52

 صفة  –مفعول به    ج  -حال    ب -أ        الكرماء جاء الرجال  -51

 اكتب الكلمة التي يشير اليها التعريف      

 -----------اللون ثمين ،تصنع منه الُحلي  معدن أ صفر -52

 -----------التجدد والتقدم بعد التأخر والركود  -50

 -----------جمع عقاِر،وهو الدَّواء   -55

 هات مرادفات الكلمات االتية

 ------يَْرقُُد  -00

 -----عاد  -53

 -----تحدث  -52

 -------الَوهَن  -52

 --------نَضر الغصن  -54

 

 عوبة ومعامل التمييزالختبار الذكاء( معامل السهولة والص11ملحق )

 سهولة تمييز صعوبة دنيا عليا الفقرات

 0.41 0.37 0.59 11 21 5فقرة

 0.43 0.33 0.57 11 20 5فقرة

 0.43 0.33 0.57 11 20 3فقرة

 0.44 0.44 0.56 9 21 2فقرة

 0.43 0.48 0.57 9 22 2فقرة

 0.41 0.44 0.59 10 22 4فقرة

 0.41 0.44 0.59 10 22 2فقرة

 0.43 0.41 0.57 10 21 1فقرة

 0.41 0.44 0.59 10 22 2فقرة

 0.46 0.41 0.54 9 20 50فقرة

 0.39 0.41 0.61 11 22 55فقرة

 0.39 0.33 0.61 12 21 55فقرة

 0.41 0.44 0.59 10 22 53فقرة

 0.44 0.44 0.56 9 21 52فقرة
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 0.44 0.37 0.56 10 20 52فقرة

 0.41 0.30 0.59 12 20 54فقرة

 0.37 0.37 0.63 12 22 52فقرة

 0.37 0.37 0.63 12 22 51فقرة

 0.43 0.41 0.57 10 21 52فقرة

 0.46 0.41 0.54 9 20 50فقرة

 0.44 0.44 0.56 9 21 55فقرة

 0.43 0.41 0.57 10 21 55فقرة

 0.43 0.41 0.57 10 21 53فقرة

 0.41 0.37 0.59 11 21 52فقرة

 0.41 0.44 0.59 10 22 52فقرة

 0.43 0.33 0.57 11 20 54فقرة

 

 (  فعالية البدائل الختبارالذكاء 10ملحق رقم ) 

 الفعالية دنيا عليا فعالية البدائل

 0.26- 11 4 ا 5فقرة 

 0.11- 5 2 ج 

     
 0.26- 10 3 ا 5فقرة 

 0.07- 6 4 ب 

     
 0.15- 8 4 ا 3فقرة 

 0.19- 8 3 ج 

     
 0.11- 7 4 ا 2فقرة 

 0.30- 11 3 ب 

     
 0.07- 6 4 ا 2فقرة 

 0.41- 12 1 ج 

     
 0.37- 12 2 ا 4فقرة 

 0.07- 5 3 ج 

     
 0.26- 9 2 ب 2فقرة 

 0.19- 8 3 ج 

     
 0.15- 7 3 ا 1فقرة 
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 0.22- 10 4 ب 

     
 0.22- 8 2 ا 2فقرة 

 0.22- 9 3 ج 

     
 0.11- 8 5 ب 50فقرة 

 0.30- 10 2 ج 

     
 0.04- 6 5 ا 55فقرة 

 0.37- 10 0 ج 

     
 0.15- 6 2 ا 55فقرة 

 0.19- 9 4 ب 

     
 0.04- 7 6 ب 53فقرة 

 0.37- 10 0 ج 

     
 0.11- 6 3 ا 52فقرة 

 0.33- 12 3 ج 

     
 0.15- 8 4 ا 52فقرة 

 0.22- 9 3 ج 

     
 0.19- 9 4 ب 54فقرة

 0.11- 6 3 ج 

     
 0.07- 5 3 ب 52فقرة 

 0.30- 10 2 ج 

     
 0.07- 5 3 ا 51فقرة 

 0.30- 10 2 ب 
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 ( اختبار اكتساب المفاهيم البالغية البعدي13ملحق )

 ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت

5 53 53 50 53 52 52 50 50 

5 52 55 55 53 52 50 52 53 

3 53 53 55 50 53 55 50 50 

2 52 50 53 52 50 55 52 52 

2 52 51 52 50 52 53 55 53 

4 55 50 52 55 50 52 52 52 

2 50 52 54 50 52 52 50 52 

1 52 52 52 53 52    

2 52 52 51 52 52    

 

 ( اختبار الذكاء اللغوي البعدي 14ملحق )

 ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت ضابطة تجريبية ت

5 52 51 50 54 53 52 52 52 

5 50 53 55 55 53 50 51 2 

3 54 52 55 2 1 55 54 55 

2 52 55 53 51 52 55 52 53 

2 50 53 52 52 51 53 55 53 

4 55 52 52 51 54 52 52 52 

2 55 52 54 52 53 52 50 1 

1 52 52 52 55 55    

2 52 52 51 51 54    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


