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 الملخص

))اثرر نممرج ب بيجرز ترص تحطري  لرال  الطر  هدف البحث الحاال  للات رعارف       

جار  اتتاااا الهانال التجريبا  مناجاا  الخامس األدبرص ترص مرادأل األد  نالصطرج    

مكاناا  ججاراا الدااساة للدااسة لتحقاق هذا الادف جر  رحدياد مرزاز محاة اة دياالت 

وجر  اتتااا طالب الهدااس االعدادية والثانوية ةا  مرزاز محاة اة دياالت زهجتها  

اتتااااا عانااة البحااث ماان طااالب الاااب الياااما االد اا  ةاا  اعداديااة  للبحااث وجاار 

وجاار   9102-9102ةاا  مرزااز مدينااة  عقو ااة للعااا  الدااساا   ضااراا  اان اال وا

( طالباا   53الهتكونة من مجهوعتان االولات وعاددها  اتتااا العانة  اواة عشوائاة و

( طالباا  ورهثال الهجهوعاة الطاا  ة 59ورهثل الهجهوعاة التجريبااة والثانااة وعاددها  

وجر  استبعاد ال الب الراسبان للعا  الساا ق و اذلا احابح العادد النااائ  للهجهوعاة 

ت العاناة  شاكلاا النااائ  ورألفا( طالباا  92( طالبا  وللهجهوعة الطا  ة 92التجريباة  

( طالبا  وجر  اجراا التكاةؤ  التحاال الدااس  للعا  السا ق والعهر الزمن  65من  

لل االب وجار  اتتاااا االتتباااا التحااال  اداة  للبحاث وةاا  نااياة التجر اة اسااتعهل 

الباحث االدوات االحاائاة الهناسبة للدااسة وروحل الباحث الت وجاود ةارل لااالح 

عة التجريباة وة  ضوا النتاجة اوحت الباحاث  هجهوعاة مان التوحااات زهاا الهجهو

 اقترح مجهوعة اقتراحات قد  اناا الباحث ة  متن البحث الحال  . 
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The Effect of Biggs’ Model on the Achievement of the Fifth 

Grade/ Literary Section Students in the Literature and 

Literary Texts Lesson 

Asst. Inst. Imad Hashim Muhammad 

Diyala Directorate of Education 

                                                                                                                                                     

 Abstract : 

The current research aims at identifying the effect of Biggs’ 

model on the achievement of the fifth grade/ literary section 

students in the literature and literary texts lesson. The 

experimental approach is chosen to achieve this aim. The center 

of Diyala governorate is chosen to be the place for conducting 

the study. Students of preparatory schools in the center of the 

governorate are chosen to be the community of the research.  

The sample of the study is chosen to be the students of the fifth 

grade of preparatory school/ literary section who study at Dhirar 

Bin Al- Azwar preparatory school for the academic year 2018- 

2019. The sample has been chosen randomly and it is composed 

of two groups; the first is composed of (35) students and it 

represents the experimental group and the second group is 

composed of (32) students and it represents the control group. 

The students who failed in the previous year have been excluded 

and in this way, the overall number of the experimental group 

becomes (29) students and (27) students for the control group. 

The final form of the sample is composed of (56) students. An 

equivalence of the achievements of the previous year and the age 

of the students is conducted. The achievement test is chosen to 

be the tool of the research. At the end of the experiment, the 

researcher uses the appropriate statistic tools. He concludes that 

there exists a difference on the behalf of the experimental group. 

In the light of this result, the researcher sets a number of 

recommendations and suggestions. 

 

 الفط  األنل

 مشكلة البحث: 

اللغة من ال واهر الهعقدة علت جانب زبار ال يهكن ألي منال أن ياب تاائااا 

وحفا  زامال  أو يفسر ظواهرها رفسارا  راما  لاذا لجأ الهيتاون للت اةتراض أناا 
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رطهنت جوانب متعددة يهكن لفرع أو أزثر من ةروع علم اللغة أن يقو   دااستاا م  

    822: 8211) عبد العزيز, اللغة رأ ت هذا الفال . أيهانام  أن طباعة 

لن ردايا األدب ة  الهدااس الثانوية ال يحقق األغراض الهنشودة ، وان الهادة   

األد اة رفرض علت ال الب ةرضا  ييالب قداارام ويلغ  اذواقام ويبقت الادف 

اب " ورط   951: 8291) ابراهيم ، الوحاد من دااسة األدب وهو الحفظ " 

الدغهة " قائلة : " أن داس األدب علت وةق اأي أححاب هذا التوجه ما هو اال 

 .   82:  8211) الدغمة ، عهلاة حفظ ال لبة للناوص .

وير  " احهد " أن هناك رقاارا  لد  الهداسان ة  رحاال األدب لذ ياهلون      

 عض األسالاب الت  رساعدهم علت ذلا لذ راهل هذه األسالاب رهرين ال لبة علت 

النقد ولحداا األحكا  األد اة والر ط  ان وحدات النص ولراحة الفرحة لام الستنباط 

غاة الت عناحرها الهيتلفة ، وروةار ةرحة الاوا الياالاة ورحلال الاوا البال

  . 49: 8211) احمد ،التهت   األدب ورذوقه والهال الت موضوعاره 

ة  حان أشاات " الوائل  " ان السبب الرئاا ة  هذه الهشكلة يعود الت األسلوب 

التقلادي الشائ  الذي يتبعه الهداس ة  رقديم الهادة الدااساة لل الب وهو أسلوب ال 

  .81:  8225)الجائلص ،  ان النص وقلوب ال لبة.  يؤلب

" ةقد أشاات الت ان ردن  مستويات طالب الفرع  0222أما دااسة " السالم  ،   

األد   وضعب اغبتام ة  الدااسة ، أد  الت  يادة حعو ات ردايا مادة األدب 

والناوص ة  الهرحلة اجعدادية ، وروحلت هذه الدااسة  ياوص طرائق 

 يا الت نتائل , أههاا ان طرائق ردايا االدب والناوص :التدا

 ال رراع  االرجاهات الحديثة للتدايا .  -

 ال رثار ةاعلاة ال لبة ونشاطام. -

 (                      20-29:  0222ال رراع  الفرول الفردية  ان ال لبة .    السالم  ،  -

للاه الدااسات السا قة من ويتفق الباحث م  ما أشاات للاه األد اات وما روحلت 

نتائل رؤزد ان ال رائق واألسالاب السائدة ة  ردايا األدب والناوص رقلادية ال 

رستند للت األسا الحديثة ، وان شاوع استعهالاا ة  غالباة مدااسنا ال يساعد ال لبة 

 علت رنهاة ماااارام العقلاة  ل رشغلام  تذزر الهعلومات واسترجاعاا.

لباحث ة  مجال التعلام شعر  وجود ظاهرة غار ليجا اة ربر  للعاان من تالل عهل ا

أن هناك انحدااا  وضعفا ة  قداات ال لبة لهادة االدب والناوص، الذي ييص 

أةكااهم وزافاة رنهاة هذه االةكاا، مها دة  الباحث الت لجراا دااسته الحالاة    أثر 

 ة  مادة االدب والناوص ( أنهوذج  اجز ة  رحاال طالب الاب الياما األد  

 

 نهمية البحث 

اللغة العر اة لحد  اللغات الحاة مان  اان اللغاات العالهااة ركلام  ااا اهال شابه الجزيارة 

العر اااة وغارهااا قباال مجاا ا اجسااال  و عااد ناازول القااران الكااريم  لسااان عر اا   مبااان  

 هاا لادياا مان قاداة استهدت اللغة العر اة قاها  ومعاٍن وأعراقا  است اعت ان رستوعباا 

)نداد ، علت النهو  وسائل زثارة منااا االشاتقال والقاااس والهجاا  والتولااد والتعرياب 

8221 :1-5    . 
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واللغة وسالة الفرد للتعبار عن مشاعره وعواطفه وأحاساسه و اا ركتسب حااره      

سهة الهشاازة والهبادلة ة  العواطب واألحاساا ومن تاللاا يهكنه التفاهم 

واالطالع علت رجااب اآلترين الههتدة من ماضاام حتت حاضرهم و وساطتاا يهكنه 

 ( . 09-00:  0221التأثار ة  عقول اآلترين ولقناعام   الساد ،

وم ار من م اهر سلوزه ووسالة لنقل الهعلومات والهشاعر واآلااا ومقّو  من    

 ( . 03:  0222مقومات ا  ه  الجهاعة نحو الت وا   ةطل هللا , 

لن الباحث يؤيد اأي أحد البااحثان  قولاه " ماهاا ركان قاوة الاروا ط  اان أق ااا الاوطن 

العر   الكبار ةان اللغة العر اة ربقت أقو  اا  ة  ان أ ناا هذه األماة وال اا   الههااز 

لشيااااتاا العر اااة التاا  رطااهن اارباااط الهاضاا  والحاضاار  الهسااتقبل وهاا   النساابة 

وزال ماا يهاا شاؤون   .88: 8211) احمد ،ن  وجوده وزاانه  للعر   معنت من معا

حااراا من العلو  واآلداب الن الالة  ان ةروع اللغة العر ااة حالة طباعااة وجوهرياة 

رؤلب جهاعاا وحدة متهاسكة ، وان رجزئة اللغة العر اة علت ةروع ماا ها  لال رسااال 

ة  ان األدب ة  زل لغة عهااد لدااستاا ، ةالالة موجودة  ان األدب واللغة ، ورتجلت 

    . 896:   8252) الشيرازي ، مرحوص لحفظ زاان رلا اللغة 

ان األدب شأنه شأن أي ةعالاة ا داع جديد للعالم يوس  من مفاو  التجر ة العهلاة ،    

ويعد  هعناه العا  اجنتاج الفكري العا  وعالمة مهازة ة  شتت ضروب العلم والهعرةة 

ة  السااسة أ  االقتااد أ  االجتهاع، يبدأ  أن األدب  هعناه الياص  سواا أزان ذلا

هو التعبار عن رجر ة شعواية ة  حواة موحاة أو هو رعبار موٍح عن قام حاة رنبثق 

                                                                                            عن راوا معان للحااة واالارباط ةااا  ان اجنسان والكون و ان اجنسان ومجتهعه            

 .  88: 8219) قطب ، 

وير  الباحث ان التباين ة  نتائل ر باق أنهوذج  اجز اهان  فاعلاته ة  التدايا 

تاوحا  ان الباحث وجد قلة ة  الدااسات السا قة ة  اللغة العر اة وانتفائاا ة  

 ياحة، لذلا ر ار الحاجة الت لجراا الدااسة الحالاة ردايا األدب والناوص 

 هوضوعاا ومرحلتاا الدااساة ، لذا اتتاا الباحث أنهوذج    اجز ( من نهاذج 

 الن رية البنائاة وذلا لسببان ائاسان وهها.

أوال  / الن رية البنائاة حققت اهتهاما واسعا ومتزايدا ة  الفكر التر وي، ألناا ن رية 

لتر اة والتدايا وررزز علت العوامل اليااجاة من ناحاة رأثارها ة  رعلم جديدة ة  ا

ال الب الت العوامل الداتلاة الهؤثرة ة  التعلم وررركز علت ةكرة التدايا من اجل 

  . 951:  9116) العقيلص ، الفام 

ثاناا  / ولاذا االنهوذج أههاة الت  ارطحت  الاواة العامة ألناا رساعد ال الب علت 

رعلم الكافاة او ال ريقة للحاول علت الهعلومات ورساعد علت االستدالل علت 

الشيااات واالتتااا االمثل علت التعامل وركشب الذزاا والقداات الهعرةاة للفرد 

الواحد ومعرةة استيداماا من تالل الحكم والتوجاه  ها يغار ة  الحااة الدااساة 

  . 2: 9111) نقاد،  ،  1: 9115.) السكري نالهجين، للفرد 

ومن جه آتري ير   اجز ان التنوع ة  نواح  ومداتل التعلم يؤدي الت االتتالف 

ة  مستويات نوارل التعلم، وروحل الت وأنهوذج يجد من تالله ان عهلاة التعلم جزا 
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: 9189،)المالكص، لن ا  زل  يرركز لثالثة مكونات الهقدمة والعهلاات والنوارل

59.  
 

 تضالً عن نهمية البحث نالحاجة اليه التص تتجلى بالصقال اآلتية :  

 أههاة اللغة العر اة  وحفاا لغة القرآن الكريم . -1

التاا  رعااّد مااادة ماهااة  –األدب والناااوص  –أههاااة الهااادة التاا  يتناولاااا البحااث  -2

للدااسان ة  ميتلب الهراحل الدااساة اذ يحتااج الاااا الادااس ةا  الاداوس األ تار  

 مثل النحو ، والتعبار ، والبالغة .

حاجة طرائق رادايا اللغاة العر ااة والسااها طرائاق رادايا األدب والنااوص  -3

 الت دااسات رجريباة رتناول نهاذج حديثة رتفق م  االرجاهات التر وية الحديثة .

أههاااة أنهااوذج   اجااز ةاا  لثااراا الحاااالة العلهاااة واللغويااة عنااد ال الااب  وحاافه  -4

يشكل لضاةة نوعاة ومن ثَّم اجساا  ة  ر وير ماادة األدب والنااوص انهوذج حديث 

 وال رائق واألسالاب .

 

 هدف البحث :

يادف البحث الحال  الت معرةة أثر أنهوذج  اجز ة  رحاال طالب الاب اليااما  

 األد   ة  مادة األدب والناوص .

 

 ترضية البحث :

(  اان متوساط رحااال 1013   لاا هناك ةرل ذو داللة لحااائاة عناد مساتو        

ال ااالب الااذين يداسااون مااادة االدب والناااوص  اسااتعهال أنهااوذج   اجااز ومتوسااط 

 رحاال ال الب الذين يداسون مادة االدب والناوص  استعهال ال ريقة التقلادية((.

 

 حدند البحث :

 يتحدد البحث الحالص بـ :

الب الاااب الياااما األد اا  ةاا  الهاادااس االعداديااة والثانويااة النااايااة التا عااة . طاا0

 لهديرية رر اة محاة ة ديالت .

. اا عة موضوعات من مادة األدب والناوص الهقرا ردايساا للاب الياما 9

 ( للهادة الدااساة. 9102 -9102األد   تالل الفال األول من العا  الدااس   

 

 تحديد المططلحات :

 -  وأثر الحديث ذزره عن الغار، اثر  الهد و ا ه الحديث الهأثوا )لغة  -األثر: ن.  0

اي ترج ة  لثره  كسر الاهزة اي ة  أثره، واالثر  الفتح ما  ق  من الرسم ة  

  . 5-6: 8212) الرازي،الش ا وضر ة الساب، واستأثر ة  الش ا اي استبد  ه( 

التغاار السلب  أو االيجا   ويوثر ة  الهشروع  هو -التعري  االصطالحص: –  

  .2: 9115) عامر، نتاجة الههااسة للنشاط الت ويري (.
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 األنهوذج،  الطم الاهزة علت ما زان حفة الش ا، أي ) لغة : -.  األممج ب 9

الاواة الت  رتيذ علت مثال حواة الش ا لاعرف منه الطحال(. 

  . 961: 8259)الزبيدي،

ِرَف االنهوذج رعريفات مناا: -الصطالحص:التعري  ا -   مجهوعة الهبادئ  -ع 

الهوجاة الت  رزودنا  إطاا ويهكننا من ةام ال باعة الساكولوجاة للتعلام، ورفساره 

   .189: 8216. ) مشجاتص نآخرنن ، لألنهاط ة  الساكولوجاة الهتنوعة(

ااات الواجبة لاهكن   الااغة التوضاحاة الت باقاة الت  رحاول رحديد ة  اججر-

: 8226 ،)الخجالدأل,استيداماا ة  الههااسات  ها يالئم م  طباعة الهنال الدااس 

16.  

 التعري  اإلجرائص : –ب 

هو مجهوعة اجرااات من هة و متسلسلة ، يتبعاا الباحث داتل غرةة الاب اثناا 

 هداف التعلاهاة.عهلاة ردايسه للهجهوعة التجريباة جثااة داةعاة الهتعلم ورحقاق اال

هو من النهاذج للن رية البنائاة وأحد اهم النهاذج ة  التعلم لذ  -. ) نممج ب بيجز  :1

يعد من السااقات الهاهة والهفادة للفام ومداتالت ال الب ة  التعلم ، و ن  علت 

األساس ان التنوع ة  مداتالت التعلم يؤدي للت االتتالف ة  الهستويات النارجة 

حدد انهوذج  اجز مداتالت التعلم  ثالث مراحل ه    العهلاات الس حاة للتعلم، و

لتكون الداةعاة اليااجاة ، والعهلاات العهاقة وركون الدواة  الداتلاة والعهلاات 

  .84: 9119 ،)محمد،التحاالاة وركون الدواة  اليااجاة

 التعري  االصطالحص :

لغوية، عند طالب الاب الياما هو انهوذج ةعال ة  لثراا الحاالة الفكرية وال

االد    وحفة أنهوذج حديث يشكل اضاةة نوعاة ة  ر وير طرائق وأسالاب 

 ردايساة جديدة

" اجدااك والتهااز والتحقاق واج انة ، ورحال الش ا رجها   -لغةً : -أ -:.التحطي 4

، وقد حالت الش ا، رحااال  ، وحاحل الش ا   815،   8261") رضا، وثبت

 .   88:  8265) ابن مصظجر ، له  قاته ومحاو

(  أنه : النتاجة الناائاة الت   0222عرةه   اليلال   -: التعري  االصطالحص –  

  14: 8229.)الخليلص،ربان مستو  ال الب ورقدمه من رعلم ما يتوق  منه أن يتعلهه

الهعلومات والهاااات الهكتسبة من قبل الهعلهان زنتاجة  -: عرته سماره بأمه -ب

 .  69: 9111)سماره،لدااسة موضوع أو وحدة دااساة محدودة " . 

 -التعري  اإلجرائص:

هو الهعرةة األد اة الهقاسة  الداجات الت  يحال علااا طالب مجهوعت  البحث    

بحث  عد لرهامام دااسة ة  االتتباا التحاال  البعدي الهعد ألغراض رجر ة ال

 موضوعات األدب والناوص الهقراة ة  التجر ة .

   -األد  نالصطج  : -6

جاااا ةاا    لسااان العاارب ( مااادة   أدب ( " أن :   أدب (   المعصررى اللغررجي ::  األد -أ 

معناااه األدب الااذي يتااأدب  ااه األديااب ماان الناااس ، سااه  أد ااا  ال نااه يااأدب الاات الهحامااد 
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)ابررن ا ح ، وأحاال األدب : الاادعاا، واألدب : أدب الاانفا والهااداسوينااااهم عاان الهقاا

  . 915: 8265مصظجر،

( انه : " ةن من الفنون الرقاقة  0222عرةه   يونا  -التعري  االصطالحص : -  

رااغ ةاه الهعان  ة  قوالب من اللغة ةاه جهال وةاه متعة وله سحر األثر ة  النفوس 

 (.  184:  8299) يجمس ، 

(  أنااه : " األعهااال األد اااة التاا  يقاااد  اااا التااأثار ةاا   0222وعرةااه   الاادلاه     

") الرردليمص ، عواطااب القااراا أو السااامعان سااواا أزاناات رلااا األعهااال شااعرا  أ  نثاارا  

8222  :868.  

الهادة األد اة الهنتيبة من الكال  الجهال شعرا  نما التعري  اإلجرائص لألد  تهج:  

 4دوعة ة  زتاب األدب والناوص ل الب الاب الياما األد   ط/ونثرا  الهو

( والهوجه لاقل العواطب ورنهاة الياال والحا 9102 -9102للعا  الدااس   

 والذول األد   . 

: " مق وعات أد اة مهتا ة    بأمها 8222عرتها ) الدليمص  -. الصطج  األدبية : 5

باة علات التاذول األد ا  ، ولدااساتاا قاهاة يتواةر لاا حظ من الجهاال الفنا  رحهال ال ل

رر ويااة زبااارة ةااا  ررماا  الاات راااذيب الوجاادان ورااافاة الشااعوا، وحااقل الااذول، 

   812: 8222.)الدليمص، ولاهاف اجحساس 

ه  ماا وضا  مان مق وعاات شاعرية ونثرياة نالتعري  اإلجرائص للصطج  األدبية : 

اااب الياااما األد اا  والتاا  ةاا  زتاااب األدب والناااوص الهقاارا ردايسااه ل ااالب ال

يت لااب حف اااا وةاهاااا ماان ال ااالب لتنهاااة الااذول األد اا  وراااذيب الوجاادان ورااافاة 

 .الشعوا وحقل الذول ولاهاف اجحساس لديام 

 

 الفط  الثامص

 ) الججامب مظرية ندراسات سابقة  

 يتضمن هذا الفط  الججامب الصظرية نبعض الدراسات السابقة للبحث.

 -ية:الججامب الصظر 

زل  احث اجحاطة  الجوانب الن رية الت  يرج  للااا البحث للوقوف علت  علت 

األساس الذي ينبن  علاه، سواا أزانت هذه الجوانب من ن ريات اعتهد علااا أ  

الهداتل التعلاهاة أ  االستراراجاات أ  ال رل العامة للتعلام. وانهوذج  اجز( يرج  

 البنائاة زها ذزرت. جذواه الت الن رية للت الن رية

( الن رية البنائاة أناا الن رية الساكولوجاة يفترض ةااا 9101وعرف  عبد البااي 

التعلم يحدث نتاجة رولد شيا  ة  الهعنت رتيللاا اليبرات الت  يهر  اا سواا 

أزانت اليبرات الفردية أو اليبرات الشيااة وما يهتلكه الشيص مسبقا ويستحطره 

  .991: 9181) عبد الباري،الهتلقاة،  ة  الهواةق الجديدة لتغاار الهعلومات

 .  Biggsنممج ب  بيجز )

ير   اجز أن االنهاط ة  التعلم متعددة وان الهتعلم يتعلم ما يتالا  م  ماوله او قدااره 

او طباعته ة  ازتساب الهعرةة وحهم أنهوذج   اجز( ة  ناو زاستل، ة  استرالاا، 

واعتهد ةاه علت أن الهتعلهان يتعلهون حسب االسلوب الذي يفطله ة   0222سنة 
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مراحل ر واه حسب التجااب ةالاواة البسا ة ظارت التعلام، ومر األنهوذج  عدة 

(، وازتهلت الاواة 0223( وعا   0222 عد الت واات ة  عا    0222ة  عا  

واطلقت علاة رسهاة  0225واطلقت علاة رسهاة العهلاات الثالثة  0225ة  عا  

أو أنهوذج الهدتل أو األنهوذج لتعلم ال لب. وحدد نوعان  3p)العهلاات الثالث 

لهدتل من تالل روضاح األثر ة  التفاعل الهدتالت وعهلاات نوارل التعلم. واالول ل

يرربط  ة  الفرد الهتعلم سواا ة  سهات للشيااة أو نسبة الذزاا أو العوامل 

الشيااة أو اليبرات الهسبقة، لليلفاة الثقاةاة ة  االسرة، اما النوع الثان  اارباطه 

عة ة  التدايا، موضوع الدااسة، واالسالاب التقويم ة  البائة ويتيلل، طريقة الهتب

  jones ,7-6: 2002) والهحتو  للهنال، 

وير   اجز أن األسالاب ة   التعلم ما ه  لال ال رائق للتعلم تاحة ة  الهتعلهان  

 والتوحل من تالل العهل والبحث الهتواحل ة  هذا الهجال لتعلم ثالث اسالاب وه   

 حص .اسلج  التعلم السط-

 . اسلج  التعلم العميق-

  21: 9185 ) عطية،  25:  9184اسلج  التعلم التحطيلص)علص نالمشهدامص، -

 اسلج  التعلم السطحص  /انالً 

ويرركز االسلوب علت األساس من الفشل واليوف والداةعاة اليااجاة لذ لنَّ      

ائب الهداسة وياتم الهتعلم علت نهط هذا االسلوب ير  ان ال ريق للوحول الت الوظ

الهتعلم  إنجا  الهاا  التعلاهاة والهت لبات الدااساة عن طريق الحفظ واسترجاع 

الهعلومات والوحول الت االمتحانات والنجاح ةااا، اي انه يعتهد علت الداجات ة  

 االمتحان أزثر من الترزاز علت التعلم وحفظ الهعلومات ألداا االمتحان التحاال ،

   التعلم العميق اسلج /ثامياً 

التعلم العهاق اساسه الفام الحقاق  الهعرةة والداةعاة وركون اسالاب التعلم للهتعلهان 

االهتها  ة  الهادة الدااساة ة  االستاعاب والفام وادااك األههاة الهاناة ورثار 

الدااسة اهتها  الهتعلم الذي يرغب ة  ا ط اليبرات التعلاهاة والكشب عن الغرض 

ت الحقاق  للتعلم الهداس  والرغبة والهال لد  الهتعلهان نحو الهادة الدااساة والهعن

عن طريق ا ط األةكاا الن رية واليبرات الاوماة للبائة التعلاهاة ويسعت للحاول 

علت الهعرةة وقداة الهتعلم علت التفسار والتحلال الياحة ة  الهعلومات للهعرةة 

تلياص ومعرةة االةكاا الرئاسة ويهاز  اناا و ان الهقدمة، وقداة الهتعلم للشرح وال

االةكاا الهن هة ة  الهحتو  الدااس  والقداة علت ا ط الهعلومة السا قة  الهعلومة 

   .29: 9184)علص نالمشهدامص،الجديدة، 

 ثالثاً / اسلج  التعلم التحطيلص

اهتها  الهتعلم ة  هذا االسلوب الحاول علت الداجة ازثر من الحاول علت التعلم، 

وزذلا يحسنون ال رائق الدااساة ورو يعام للوقت واالستثهاا للحاول علت 

 داجارام ومن الافات الت  يتحلون  اا  

 سعاام ة  الحاول علت الداجة العالاة الت  يتهازون  اا عن اقرانام. -0

 م  تن ام الوقت والحرص علت رو ي  جادهم  ان الداوس.اهتهاما -9
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)عطية القداة علت االستثهاا ة  االمتحانات السا قة وة  رنبؤ االسئلة الجديدة  -5

،9185  :29  
 

 الدراسات السابقة

  9114)الدردير 18
  هدةت الدااسة للت  اان مد  التهايز او عد  التهايز ة  اسالاب التفكار لـ   اجز ( 

 استيدمت الباحثة الهنال الوحف  لهالئهة الت الدااسة. -مصهج الدراسة: ن.

 ( طالب وطالبة. 024رألفت عانة الدااسة من   - . عيصة الدراسة:

 قامت الباحثة  نفساا  التجر ة . -ب. القائم بالتجربة:

 التحلال العامل  واالتتباا التائ (.استعهلت الباحثة   -د. اداأل الدراسة:

وجاود العالقاة الهتداتلاة  اان  عاض األساالاب للتفكاار      روحلت للت ه. متيجة الدراسة: 

 .  لستار نبرج ( واألسالاب للتعلم لباجز

  9188. ) المرسجمص 9

هدةت الدااسة للت التعرف أثر استراراجاة ساو  ةا  رحااال ماادة االدب والنااوص 

 لد  طالبات الاب الياما االد  

 الدراسة :ن .  مصهج 

 استيدمت الهنال التجريب  واالدوات التالاة االتتباا التحاال  

   . عيصة الدراسة :

( رجريباة  53( مو عة علت مجهوعتان   29طبقت التجر ة علت عانة  لغ عددها   

 ( ضا  ة 52و   

 جـ . القائم بالدراسة :

 داست الباحثة  نفساا مجهوعات البحث 

 د . اداأل الدراسة :

 و مر   زاي ومعامل سبار مان ومعامل الاعو ة   t. testتتباا التائ  اال

 هـ . متيجة الدراسة : 

( لهالحة  21( و داجة حرية  1013ان هناك ةرقا  ذا داللة لحاائاة  عند مستو   

 الهجهوعة التجريباة

   9181. ) الزهيري1
 م اةعة النتر.هدةت الدااسة للت التعرف علت الفاعلاة  أسلوب  اجز ة  التعل

 ن. مصهج الدراسة:

استيد  الباحث راهام رجريب  ذا ضبط جزئ  لهتغاران رن ام الوقت وأسلوب  

  اجز. 

  . عيصة الدراسة :

( طالبا مو عة عشوائاا علت 023طبقت رجر ة البحث علت عانة  لغ عددها    

 مجهوعتان،     

 ب.  القائم بالدراسة:

 البحث.داس الباحث  نفسه مجهوعات 
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 د.  اداأل الدراسة:

االتتباا التائ  لعانتان مستقلتان واالتتباا التائ  لعانة واحدة،معامل االارباط 

 الثنائ (

 ه. متيجة الدراسة:

لذ روحلت دااسة للت أن ازثر ال لبة من عانة البحث هم من يتبعون اسلوب التعلم 

اق ازثر ةاعلاة ة  التعلم الس ح  زها ان ال الب الذين يستعهلون اسلوب التعلم العه

 من الذين يستعهلون اسلوب التعلم الس ح .

 

 المجازمة بين الدراسات السابقة نالدراسة الحالية

اتتلفت الدااستات السا قة م   عطاا من ناحاة الهنال وارفقت  -ن. مصهج الدراسة:

( م  الدااسة الحالاة ة  9100(و دااسة   الهرسوم   9105دااسة الزهاري  

 ون الهنال التجريب  هو منال الدااسة .ز

رباينت الدااسات السا قة ة  حجم العانة اذ زانت عانة الدااسة  -جــ .عيصة الدراسة:

( طالبة اما 29( طالبا اما عانة الدااسة الثاناة ةكانت رتكون من  024االولت ه   

 ( طالبا  .34عانة الدااسة الحالاة ةتتكون من   

ارفقت الدااسات السا قة م  البحث الحال  ة  زون القائم  -ة:د. القائم بالتجرب

  التجر ة هو الباحث نفسه.

االتتباا التائ  لعانتان مستقلتان، واالتتباا التائ  لعانة واحدة  -:هـ. اداأل الدراسة

استعهل  ،معامل االارباط الثنائ ( ة  الدااسة الثاناة اما الدااسة االولت

واالتتباا التائ (. زان االتتباا التحاال  هو االداة ة   التحلال العامل الباحث 

 الدااسة الحالاة

لذ روحلت دااسة الثالثة للت أن ازثر ال لبة من عانة البحث هم من  -ن. الصتيجة:

يتبعون اسلوب التعلم الس ح  زها ان ال الب الذين يستعهلون اسلوب التعلم العهاق 

عهلون اسلوب التعلم الس ح . اما ة  الدااسة ازثر ةاعلاة ة  التعلم من الذين يست

روحلت الثاناة رفول الهجهوعة التجريباة علت الهجهوعة الطا  ة. والدااسة االولت 

وجود العالقة الهتداتلة  ان  عض األسالاب للتفكار لستار نبرج ( واألسالاب للت 

ت الهجهوعة رفول الهجهوعة التجريباة عل اما ة  الدااسة الحالاة .للتعلم لباجز

 الطا  ة .

 

 الفط  الثالث

 مصهج البحث نإجراءاته

 انال /مصهج البحث:

اعتهد الباحاث رااهاها رجريبااا ذا ضابط جزئا  مالئهاا ل اروف البحاث الحاال  ةجااا 

 التاهام علت الشكل اآلر :
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 األداة الهتغار التا   الهتغار الهستقل الهجهوعة

ة  مادة األدب  التحاال اثر أنهوذج  اجز  التجريباة 

 والناوص

 االتتباا

 ـــــــــ الطا  ة التحاال 

 

 ثاميا/ مجتمع البحث:

رألب مجته  البحث الحال  من الهدااس اجعدادية والثانوية الناااية ة  مدينة  عقو ة  

 (  مداسة للبنان  51، لذ  لغ عدد الهدااس ةااا  

 

       ثالثا/ عيصة البحث:

جر  اتتااا عانة البحث من طاالب الااب اليااما االد ا  ةا  اعدادياة دياالت ةا    

وجاار  اتتااااا العانااة  اااواة  9102-9102مرزااز مدينااة  عقو ااة للعااا  الدااساا  

( طالبااا ورهثاال الهجهوعااة  53عشااوائاة والهتكونااة ماان مجهااوعتان االولاات وعااددها  

لهجهوعاة الطاا  ة وجار  اسااتبعاد ( طالباا  ورهثال ا 59التجريبااة والثانااة وعاددها   

( 92ال الب الراسبان للعا  السا ق و ذلا احبح العادد النااائ  للهجهوعاة التجريبااة  

 ( طالبا  . 92طالبا  وللهجهوعة الطا  ة 

 

علت الرغم من زون ال الب جهااعام مان وساط اجتهااع  -رابعا/ تكاتؤ المجمجعات :

ن عشوائاا ةقد جر  التأزد من التكاةؤ ةا  واقتاادي واحد وان اتتااا الهجهوعتان زا

 التحاال الدااس  للعا  السا ق والعهر الزمن  لل الب .

 لغ متوسط داجات طالب الهجهوعة التجريباة  -.التحطي  الدراسص للعام السابق :8

 200342( داجة ، و لغ  متوسط داجات طالب الهجهوعة  الطا  ة   200232  

( لعانتان مستقلتان لهعرةة داللة  t-test( داجة. وعند استعهال االتتباا التائ    

(  1،13الفرول اجحاائاة ، ارطح أن الفرل لاا  ذي داللة لحاائاة عند مستو    

( احغر من القاهة التائاة الجدولاة             10291لذ زانت القاهة التائاة الهحسو ة   

( . وهذا يدل  علت لن مجهوعت  البحث متكاةئتان  34( ، و داجة حرية    90130  

 ( يوضح ذلا  0لحاائاا ة  داجات اللغة العر اة للعا  الدااس  السا ق . وجدول    
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   8 جدنل )

 متائج االختبار التائص لدرجات لال  مجمجعتص البحث للعام السابق

 

 المجمجعة

عدد 

نتراد 

 العيصة

المتجسط 

 الحسابص

 

 التباين

االمحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستجى  القيمة التائية

 الداللة

1،16 

 الجدنلية المحسجبة

 التجريبية

  

92 988169 869811 898194  

 

64 

 

 

18191 

 

 

98168 

 

لررررررررررريس 

بررررررررررررذي 

 داللة 

 الضابطة

 

99 988659 821868 898912 

 

 لاااغ الهتوساااط الحساااا   ل اااالب الهجهوعاااة التجريبااااة  -.العمرررر الزمصرررص للطرررال  :9

( 0240244( شارا  , و لغ متوسط أعهااا طاالب الهجهوعاة الطاا  ة   0220444 

( لعانتااان مسااتقلتان لهعرةااة داللااة  T-testشااارا . وعنااد اسااتعهال االتتباااا التااائ    

( ، 1،13الفرول اجحاائاة ، ارطح أن الفرل لاا  ذي داللة لحاائاة عند مستو   

( احاااغر مااان القاهاااة التائااااة  الجدولااااة                10291لذ زانااات القاهاااة التائااااة الهحساااو ة   

حاث متكاةئتاان ( . وهذا يدل علت أن مجهاوعت  الب 39( ، و داجة حرية    90130  

 ( يوضح ذلا . 9لحاائاا ة  العهر الزمن  . وجدول   

 

   9جدنل ) 

 متائج االختبار التائص للعمر الزمصص لطال  مجمجعتص البحث محسجبا بالشهجر

 

 المجمجعة

عدد 

نتراد 

 العيصة

المتجسط 

 الحسابص

 

 التباين

االمحراف 

 المعياري

درجة 

 الحرية

مستجى  القيمة التائية

 الداللة

1،16 

 الجدنلية المحسجبة

 التجريبية

  

92 8218959 598911 98119  

 

64 

 

 

18191 

 

 

98168 

 

لرررررررررريس 

برررررررررررذي 

 داللة 

 الضابطة

 

99 8258918 688119 98884 

 

 ر لب رحقاق هدف البحث وجود اداة ه  :  -خامسا/ اعداد اداأل البحث :

االتتباا التحاال : ر لب قااس رحاال ال الب ة  مادة االدب والناوص اتتبااا  

رحاالاا  . ولعد  حاول الباحث علت اتتباا رحاال  جاهز يقاا مستو  ال الب 

ة  مادة االدب والناوص يحقق هدف البحث ة  هذا الهجال اارأ   ناا اتتباا 

حديد مستو  رحاال ال الب رحاال  ألغراض البحث الحال  يست ا  من تالله ر

 ة  مادة االدب والناوص للاب الياما االد   ووةق الي وات االراة : 
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  تحلي  المحتجى -0

قا  الباحث  تحلال محتو  زتاب االدب والناوص للاب الياما االد   الذي حدد 

الباحث ة  حدود  حثه من حاث عدد حفحاره وموضوعاره واةكاا الشعراا ونتاجارام 

 االد اة ورحلال ونقد قاائدهم واللغة الت  رطهنتاا . 

  صياغة االغراض السلجكية -9 

الهحددة ة  البحث الحال  قا  الباحث ة  ضوا رحلال محتو  االدب والناوص 

 اااغة اغراض سلوزاة ذات عالقة  الهحتو  وحسب راناب  لو  للهجال الهعرة  

ثم قا  الباحث  عرض قائهة االغراض السلوزاة علت لجنة محكهة من ذوي اليبرة 

واالتتااص ة  مجال العلو  النفساة والتر وية وطرائق التدايا لغرض الحكم 

حااغة االغراض السلوزاة ورحديد الهستو  الهعرة  الذي رقاسه وقد علت سالمة و

 اتذ الباحث  آاائام واحبحت االغراض  ااغتاا الناائاة .

  اعداد الخارلة لالختبار -5

ة  ضوا رحلال الهحتو  وحااغة االغراض السلوزاة وقد و عت علت 

الت  سوف  الهوضوعات ضهن حدود البحث للهادة العلهاة واالغراض السلوزاة

يقاساا واستيرج او ان او نسب الترزاز لكل من الهحتو  واالغراض السلوزاة 

( وزها هو موضح ة  الجدول 23:  0229وعدد الفقرات ة  زل مستو   الروسان ، 

 5  . ) 

  صدق االختبار -4

لغرض التحقق من حدل االتتباا اعتهد الباحث حدل الهحتو  وذلا من تالل 

اا  ااغته االولاة ، واالغراض السلوزاة ، وجدول الهواحفات ، عرض قائهة االتتب

والكتاب الهقرا لهادة االدب للاب الياما االد   علت لجنة محكهة من ذوي اليبرة 

واالتتااص ة  مجال طرائق التدايا وعلم النفا التر وي والهتيااان ة  

عدد من مداس  الهادة اللغة العر اة واالتتااحاان التر ويان لهادة اللغة العر اة و

( وذلا لباان اأيام ة  حالحاة الفقرات ومد  0ة  االعداديات ، ملحق اقم  

مناسبتاا للهحتو  واالغراض السلوزاة وقد اريذ الباحث نسبة ارفال  ان اليبراا 

% ةازثر  وحفاا معاااا  لاالحاة الفقرة وقبولاا ، وقد حالت جها  الفقرات 21

طال  عن ان الباحث اتذ  آااا عدد من اليبراا ة  رعديل عل هذه النسبة وازثر ة

 حااغة  عض ةقرات االتتباا  ااغته االولاة. 

  التحلي  االحطائص لفقرات االختبار -4

قا  الباحث  التحلال االحاائ  لفقرات االتتباا الستيراج معامالت الاعو ة والقوة 

ت باق ، وذلا  اتتااا عانة التهازية لاا وللحكم علت مد  حالحاتاا احاائاا  لل

( طالب من اعدادية الهرززية للبنان 32است العاة من مجته  البحث مكونة من  

و عد ر باق االتتباا علت هذه العانة  االست العاة( رم ررراب الداجات رنا لاا  من 

اعلت داجة الت ادنت داجة لغرض حساب مستو  الاعو ة والقوة التهاازية لكل 

 النحو االر  :  الفقرات وعلت
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 ن. مستجى الطعجبة 

استيرج الباحث حعو ة الفقرات الهوضوعاة لالتتباا من تالل ر باق الهعادالت 

 الياحة  اا ورعد الفقرة مقبولة اذ رراوحت مستو  حعو تاا ما  ان 

( و ذلا رعد جها  الفقرات 1،22 – 1092( وقد رراوحت حعو تاا  1021 – 1091 

 و  الاعو ة .مقبولة من حاث مست

  . القجأل التميزية 

%( من الداجات الدناا 92%( من الداجات العلاا و  92قا  الباحث  أتذ نسبة  

ألةراد العانة االست العاة ثم استيرج القوة التهازية للفقرات الهوضوعاة وحسب 

( اذ رشار االد اات الت ان 1،24 – 1093الهعادلة الياحة  اا. وقد رراوحت ما  ان  

 ( رعد ةقرة جادة .1093فقرة اذا حالت علت قوة رهازية ازثر من  ال

 الثبــات  -2

لغرض التحقق من ثبات االتتباا اعتهد الباحث معادلة زرومباخ الفا الن هذه الهعادلة 

رتناسب م  الفقرات الهوضوعاة . وقد  لغت قاهة الثبات الهستيرج من العانة 

هذه النسبة جادة لالتتبااات الافاة ، و ذلا ( ورعد مثل 1020االست العاة نفساا  

 احبح االتتباا جاهزا  للت باق  ااغته الناائاة علت اةراد العانة االساساة . 

 

 خامساً / مستلزمات البحث 

ر لب ر باق البحث والتحقق من ت واره راائة  عض الهستلزمات مناا اعداد الي ط 

 ط التدايساة للهجهوعتان التجريباة التدايساة اذ قا  الباحث  أعداد عدد من الي

  والطا  ة  اواة متساوية و ها يتالا  م  ال ريقتان التدايساتان .

  

 سادساً / تطبيق البحث 

 عد رحديد الهجته  واتتااا العانة ورو يعاا الت مجهوعتان متكاةئتان احداهها 

قاا  الباحث رجريباة واتر  ضا  ة واعداد اداة البحث ، ومستلزماره اضاةة الت 

 التحكم  تو ي  الحاص الدااساة لكال الهجهوعتان ة  الهداستان ، قا  الباحث 

 ت باق التجر ة للفال الدااس  االول  كونه يهتلا تبرة او مهااسة ردايساة ةعلاة 

 ة  الهرحلة االعدادية .

 

 سابعاً / تطحيح اداأل البحث 

 االتتباا التحاال  

التحاال  والادف منه هو قااس مد  رحاال طالب ان اداة البحث ه  االتتباا 

الاب الياما األد ّ  ة  مادة االدب والناوص وقد ارب  الباحث الي وات التالاة 

 -:وه 

أعد الباحث اليري ة االتتبااية لهحتو  الهوضوعات االا عة االولت لكتاب  .0

 لو  األدب والناوص للاب الياما األد ّ  وللهستويات الستة من راناب 

 -الهعرةاة الت  رطم:
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تحديد مسبة التركيز لك ِّ جزء من المادأل الدراسية من خالل معرتة عدد األهداف      -

المقررأل للمجضجع الدراسّص مقسجمة على عدِد األهداف الكلّص للمادأل الدراسية 

 % ني إّن :811مضرن   تص 
 عدد نهداف المجضجع الدراسصّ                      

 811× تركيز=   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مسبة ال

 عدد نهداف جميع المادأل الدراسية                 

                                               

رقويم( حساب و ن األهداف  تانافاا   معرةة ، ةام ، ر باق ، رحلال ، ررزاب ،  -

× وذلا  حساب النسبة الهئوية لعدد األهداف ة  زلِّ مستو  علت جها  األهداف 

011 . 

 حساب عدد األسئلة لكل تلاة زاآلر  : -

عدد األسئلة × نسبة الترزاز × عدد األسئلة لكلِّ تلاة = النسبة الهئوية لكل هدف 

    868،   8229) الرنسان ،   الكل ّ 

 

   1جدنل)  

 االختبارية )جدنل مجاصفات الخريطة 
 

 االهداف

 

 عدد تقرات االختبار

 

ص
كل
ال
ت 

را
فق
ال
د 
عد

ت 
عا
ج
ض
مج
ال

ت 
حا
طف

ال
د 
عد

 

ى
ج
حت
لم
 ا
ن
نز

 

ر 
ذك
ت

1
1

%
 

هم
ت

 

9
5

%
 

ق 
بي
ط
ت

8
6

%
 

  
لي
ح
ت

8
1

%
 

ب
كي
تر

8
1

%
 

كر
تذ

 

هم
ت

ق 
بي
ط
ت

 

ي 
حل
ت

ب 
كي
تر

 

العباس بن 

 االحص 
4 82% 4 1 9 8 8 8 8 8 - - 1 

ابج تمام 

 الطائص
1 84% 4 1 9 9 9 8 8 - - - 9 

لرتة ابن 

 العبد
5 92% 4 1 8 9 9 9 8 8 8 8 5 

ابن 

 الرنمص
1 11% 1 1 9 8 8 4 9 8 8 8 2 

 98 المجمجع
811

% 
86 89 9 5 5 1 6 1 9 9 91 

.حااغة ةقرات االتتباا :_ جرت حااغة ةقرات االتتباا علت نهط االتتااا من 9

االتتبااات الهوضوعاة من حاث الادل متعدد ويعد هذا النوع من ازثر انواع 

 .(922: 0222  اللقانّ   و رنا  .والثبات
.حدل االتتباا اوع  ة  اعداد االتتباا ان يغ   الهوضوعات الت  جر  5

( للتأزد من حدل 0رحديدها ورم عرض االتتباا علت عدد من اليبراا ملحق  

فردات لك  رابح مفردات االتتباا وة  ضوا ذلا جر  اعادة حااغة  عض اله

 مناسبة.

 عد التأزد من حدل االتتباا طبق االتتباا علت  -.التجريب االست الع  لالتتباا:4

( طالبا لغرض رحديد  من االتتباا وجر  حساب 32عانة است العاة مكونة من  
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%وه  23ثبات االتتباا  استيدا  معادلة زاودا، ايتشاادسون  ووجد انه يساوي 

 الثبات .داجة عالاة من 

( 91.الاواة الناائاة لالتتباا:  لغ عدد مفردات االتتباا  عد التعديالت علاه  3

 ةقرة 

قبل اجراا التجر ة التقت الباحث  هداس االدب  -تدريس المجضجعات : /سادسا

والناوص للهجهوعة التجريباة الذي رم اتتاااه من ذوي اليبرة  ادف التعرف علت 

وعة الطا  ة ةقد قا   التدايا لاذه الهجهوعة مداس لألدب اههاة الدااسة اما الهجه

والناوص من ذوي اليبرة ايطا وداس علت وةق ال ريقة االعتاادية وقد استغرل 

( دقاقة للحاة الواحدة 46التدايا  اا عة اسا ا  (  هعدل حاتان اسبوعاا  و واق   

 .04/00/9102عااحتت يو  األا 04/01/9102وذلا ا تداا من يو  االحد الهواةق

 عد االنتااا من ردايا الهوضوعات الهحددة لكل سابعا/ تطبيق االختبار التحطيلص: 

/ 91( الثالثاءمن الهجهوعتان طبق االتتباا التحاال  علت الهجهوعتان ة  يو   

 وذلا للحاول علت الباانات الناائاة لباان مد  اثر انهوذج  اجز . 00/9102

 

 الفط  الرابع

 الصتيجة نتفسيرها ناالستصتاجات نالتجصيات ن المقترحاتعرض 

 عرض الصتيجة: /ننال 

 عد ر باق االتتباا التحاال   علت طالب مجهوعت  البحث وراحاح اججا ات     

( 02،02، ورثبات الباانات ربان أن متوسط داجات طالب الهجهوعة التجريباة 

( داجة، و استيدا  05،339داجة ، ومتوسط داجات طالب الهجهوعة الطا  ة  

االتتباا التائ  للعانتان الهستقلتان للهوا نة  ان هذين الهتوس ان، ظار أن القاهة 

( ، وزانت 34( وداجة حرية  1013( عند مستو  داللة  5020التائاة الهحسو ة  

ة ( ، ولها زانت القاهة التائاة  الهحسو ة أزبر من القاه90100القاهة التائاة الجدولاة  

التائاة الجدولاة ، لاذا ررةض الفرضاة الافرية ورقبل الفرضاة الافرية البديلة الت  

  بين متجسط 1816يججد ترق  ن داللة إحطائية عصد مستجى داللة )رنص علت أنه 

درجات المجمجعة التجريبية نمتجسط درجات المجمجعة الضابطة ، نهذا يدل على 

 تفجق لال  المجمجعة التجريبية.
 

 تفسير الصتيجة :/ مياً ثا

. أنهوذج  اجز هاأ ل الب الهجهوعة التجريباة الحرية ة  الحديث، وماول ال الب 0

الت الهناقشة ول داا اآلااا ة  الهوضوعات واالعتهاد علت النفا للوحول الت 

 الهعلومات .

. ةاعلاة أنهوذج  اجز االمر الذي يشد انتباه ال الب واهتهامام ويشوقام علت 9

 ا عتاا واجقبال علت دااستاامت

. موقب ال الب ة  هذا األنهوذج رحول من موقب سلب  الت لجا   عن طريق 5

 اشترازه وروجاه األسئلة من الهداس ورلق  اججا ة من ال الب.
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 ثاميا: االستصتاجات : الصتائج التص نسفر عصها البحث الحالص يمكن استصتاب اآلتص : 

ادة رحاال طالب الاب الياما ة  مادة االدب ان انهوذج  اجز ةعال لزي

 والناوص 

 

 ثالثا: التجصيات :  تص ضجء متائج البحث الحالص يجصص الباحث باآلتص : 

 ة  ردايا مادة االدب والناوص.انهوذج  اجز . اعتهاد 0

 ة  ردايا  اق  ةروع اللغة العر اة.انهوذج  اجز . اعتهاد 9

 

المقترحررات  : لمررا تجصررل  إليرره الدراسررة الحاليررة يضررع الباحررث المقترحررات / رابعررا

 اآلتية: 

 .لجراا دااسة مهاثلة للدااسة الحالاة ة  ةروع أتر  من ةروع اللغة العر اة.0

 .لجراا دااسة مهاثلة للدااسة الحالاة ة  مراحل دااساة ومواد اتر .9

 

 المطادر

،داا الهعاااف  هاار لهداسا  اللغاة العر ااة  , الهوجه الفنا ل راهام ، عبد العلام  .0

  . 0225،  2،ط

 0، الهجلادات  . لسان العاربا ن من وا ، أ و الفطل جهال الدين محهد  ن مكر   .9

  . 0234، داا  اروت ،  اروت ،   00و 2و 

،  0، ط , دااساات ةا  ادب ونااوص العاار الجااهل احهد ، محهد عباد القاادا  .5
  . 0225قاهرة  ، مكتبة الناطة الهارية ، ال

للااب  األدب والنااوصاليلال، سهار زاظم، الاراوي، ررزا  عباد الغفاوا،  .4

  . 3،9109الرا   األد  ، م بعة الهجد، ط

، و ااة  التحاال الدااس  لد  طلباة التعلاام   اجعادادياليلال  ، تلال يوسب .  .3

   .0222التر اة والتعلام ، البحرين ، 

, م ا   الكتاب الهداس   طرل التدايا العامةمحهد محهود وآترون  اليوالدة، .4

   .0223, , حنعاا , الاهن

،عالم 0ج دااسات معاحرة ة  علم النفا الهعرة ،،الدادير، عبد الهنعم احهد،  .2

 . 9114الكتب للنشر والتو ي  وال باعة،القاهرة،

مقااد  الاات جهعاااة  ،  حااث , طاارل راادايا اللغااة العر اااةالدغهااة ، ةاطهااة العااودة   .2

  . 0221الهعلهان الكويتاة ، 

، م بعاة داا الكتاب  ,  طرائاق رادايا اللغاة العر ااةالدلاه  , زامال محهاود نجام  .2

   .0222لل باعة والنشر ،   غداد ، 

, داا الرسااالة، , ميتاااا الاااحاحالاارا ي ، محهااد  اان ا اا   كاار  اان عبااد القااادا.   01

  .0222الكويت، 

القااااس والتقااويم ور باقارااه التر ويااة واتاارون, مبااادئ  . الروسااان ,ساالام سااالمة 00
  .0229,اله ا   التعاوناة ,عهان ,االادن ,0واجنساناة ,ط
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راااج العااروس ماان  جااواهر هااـ(, 0913  ت ، محهااد مررطاات الحسااان .  الز ااادي 09
  . 9110م بعة حكومة الكويت، الكويت، (، 52-09القاموس،  ج

ة رن ام الوقت وأسلوب  اجز ة  رعلام اةعاة  ةاعلا. الزهاري، نبراس عل  ل اب،  05
اساالة دزتاوااه غاار منشاواة، جامعاة دياالت  النتر لد  طالب زلاة التر اة الرياضااة،

  .9105زلاة التر اة االساساة،

اثر استيدا  التقنااات لهعالجاة ات ااا لاد  طالباات . السعدي , سات محهد زريم ,  04
اسااالة ماجسااتار غااار منشااواة  ,زلاااة , , الاااب الثااان  متوسااط ورحاااالان الدااساا 

  .9119الهعلهان ,الجامعة الهستنارية, 

،ساهة الاذزاا الوجادان  . السكري، عهاد الادين محهاد و الاجاان عاادل عباد الفتااح  03
مجلة زلاة التر اة  كفر الشاا   وعالقتاا  أسالاب التفكار لد  عانة من طالب الجامعة،

  .9114،جامعة طن ا،

مشكالت ردايا مادة األدب والناوص ة  .السالم  ، جاسم محهد عبد ,  04
.جامعة  غداد ، زلاة الهرحلة اجعدادية ة  العرال ،   اسالة ماجستار غار منشواة(

 ,  0222التر اة ا ن اشد, 

، عهان ، داا  9مبادئ القااس والتقويم ة  التر اة ، ط. سهااة ، عزيز واترون .  02

  . 9112والتو ي  ، الفكر للنشر 

، الهاااوجز ةااا  طرائاااق رااادايا اللغاااة العر ااااة وآدا ااااا . السااااد ، محهاااود أحهاااد ,  02

  . 0221،داا العودة ،  اروت ، 0ط

، داا الشرول ،  اروت ،  3النقد األد   أحوله ومناهجه ،ط.ساد ق ب,  02

0222.  

ثااة ، م بعااة الزهااراا الحدي  دااسااة مسااحاة ةاا  شااعر اجمااا  الشاااةع .الشاااةع  ,  91

  . 0225الهوحل ، 

  . 0242، داا الاادل ،  اروت ،  ، العهل األد  .الشارا ي ، الساد حسن  90

ر وير  مناجاة  لتقاام  االثر البائ   ها يتالا  م  .عامر، اياض حامد يوسب,   99
اسالة ماجستار، زلاة  الدااسات العلاا، جامعة النجاح الوطناة،  حاجة الهجته .

  .9114نا لا، 

, داا ,  الهاااااات الكتا اااة ماان النشااأة الاات التااداياالبااااي، ماااهر  شااعبان .عبااد 95

  .9101الهسارة، عهان، 

، زلاة داا العلاو ، جامعاة القااهرة، ، مدتل الت علم اللغة.عبد العزيز، محهد حسن 94

0225. 

، داا حفاا للنشر والتو ي ، انهاطه ونهاذج حديثة.ع اة، محسن، عل  التعلم  93

   . 9104عهان، االادن، 

التوجااات الن رياة والت باقااة لهعلها  اللغاة العر ااة .العقال ، عبد الهحسن ساالم,  94
الهجلااة التر وياة، الكوياات: زلاااة  ةا  مدينااة الريااض ومااد  عالقتااا  الن ريااة البنائااة،

  .9113( 24(، العدد 02التر اة، جامعة الكويت، الهجلد  
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اساااالاب الاااتعلم روةااااق ل ااااب، .علااا ، اساااهاعال، ا اااراهام، والهشاااادان ، وساااا   92
داا قنااديل للنشاار والتو ياا ، عهااان، 0ط والتفكااار ن اارة معرةاااة ةاا  الفاارول الفرديااة،

  .9104االادن، 

 , االرجاهات التر وية الهعاحرة ة  ردايا اللغة العر ااة.ةطل هللا ، محهد اجب  92

  .0222، عالم الكتب ، مار ،  0، ط

, 5,ط , راادايا الهااواد االجتهاعاااة.اللقااان  , احهااد حسااان و اارنا احهااد اضااوان  92

  .0222القاهرة , الناشر عالم الكتاب ,

نهذجة العالقات  ان مداتل رعلم االحااا وماااات .الهالك ، ةاد عبدهللا ،  51
 ، زلاة التر اة ،جامعة التفكار الناقد و التحاال االزاديه  لد  طالب جامعة ا  القر

  .9109ا  القر ، اسالة ماجستار غار منشواة،

أثاار لسااتراراجاة سااو  ةاا  رحاااال مااادة . الهرسااوم ، عاااود سااام  هاشاام،   50
اساااالة ماجساااتار، زلااااة  األدب والنااااوص لاااد  طالباااات الااااب اليااااما األد ااا ،

 .  9100التر اة، ا ن اشد، جامعة  غداد، 

لومات ةا  ضاوا نهاوذج  اجاز ، زفااة التهثال الهعرة  للهع. محهد، محهد ا راهام 59
اساالة ماجساتار غاار منشاواة، زلااة  الثالث  لد  عانة من طالب زلاة التر اة  الهناا،

  .9112التر اة ،جامعة الهناا،

، و ااة التر اة والتعلام علم النفا التر وي.نشوار ، عبد الهجاد وآترون، ،  55

هان،   .0223وشؤون الشباب، ع 

اثاار أساالوب الناادوة ةاا  رحاااال طالبااات الاااب .الااوائل  ، سااعاد عبااد الكااريم ,  54
،  اساالة ماجساتار غاار منشاواة(,جامعة  الياما األد   ة  ماادة األدب والنااوص

   0224 غداد ، زلاة التر اة , ا ن اشد ، 

، منشواات الهجه  العله  ، م بعة الهجها  ألفاظ حطااية .وداد ، محهد ةاضل , 53

  . 0222، العله  

اسالاب التفكار وعالقتاا  أسالاب التعلم وروجاات الادف لد  وقاد ، الاا ،  . 54
اطروحة دزتوااه غار منشواة، زلاة  طالبات الهرحلة الجامعاة  هدينة مكة الهكرمة،

  .9112التر اة، جامعة ا  القر ،

، داا  ة. أساسااات رعلاام اللغاة العر اا.يونا ، ةتح  علا  ، ومحهاود زامال الناقاة  52

  . 0222الثقاةة لل باعة والنشر ، القاهرة ، 

 

38 - Jones. C ,(2002) :Biggis 3p Model of learning: The Role of 

Personal Characteristic and Environmental Influences on 

Approaches to learning ,doctoral thesis unpulished ,Griffith 

University 
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  8ملحق )
 اسماء الخبراء ننلقابهم العلمية مرتبة بحسب اللقب العلمص

 مكان العهل التياص اسم اليبار ولقبه العله  ت

جامعة ديالت/زلاة التر اة  ط.ت لغة عر اة ا.د مثنت علوان الجشعه  0

 االساساة

 جامعة  غداد/ زلاة ا ن اشد ط.ت لغة عر اة ا.د سعد عل   اير 9

جامعة ديالت/زلاة التر اة للعلو   قااس ورقويم محهود عباسأ.د عدنان  5

 االنساناة

ا. د عادل عبد الرحهن  4

 نااب

 جامعة ديالت/ التر اة االساساة ط.ت علو  حااة

جامعة ديالت /زلاة التر اة  ط.ت لغة عر اة أ. .د اياض حسان عل  3

 االساساة

ديالت /زلاة التر اة  جامعة ط.ت. لغة عر اة أ. .د امارة محهود تطار 4

 للعلو  االنساناة

جامعة ديالت/زلاة التر اة للعلو   ط.ت. رر اة اسالماة أ. .د تالد ا راهام العزاوي 2

 االنساناة

جامعة ديالت/ زلاة التر اة  ط.ت لغة عر اة أ. .د هافاا حهاد حسن 2

 االساساة

ا. .د  ينب عبد الحسان  2

 حهدان

الهستنارية /زلاة الجامعة  ط.ت لغة عر اة

 التر اة

جامعة ديالت/زلاة التر اة للعلو   لغة عر اة /نحو   .د روةاق هالل احهد 01

 االنساناة

اعدادية ضراا  ن اال وا/  مداس اللغة الغر اة محهد عل  حسن  00

  عقو ة
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   9ملحق)  

 درجات لال  مجمجعتص البحث تص اختبار التحطي 

الهجهوعة  ت

 التجريباة االولت

الهجهوعة 

 الطا  ة 

الهجهوعة  ت

 التجريباة االولت

الهجهوعة 

 الطا  ة 

0 04 09 04 02 02 

9 02 2 02 01 05 

5 09 2 02 02 05 

4 04 00 02 02 03 

3 02 04 91 02 2 

4 02 04 90 02 01 

2 02 02 99 00 91 

2 00 05 95 02 03 

2 02 03 94 03 00 

01 03 03 93 04 04 

00 02 00 94 03 00 

09 02 05 92 02 04 

05 03 04 92 02  

04 09 2 92 03  

03 02 09    
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   1ملحق ) 

 خطة نممج جية لتدريس مادأل األد  نالصطج 

 لطال  المجمجعة التجريبية التص تدرس نتق نممج ب بيجز

 

 المادأل/ األد  نالصطج             اليجم نالتاريخ/                                 

 الط  / الخامس األدبص                                  المجضجع/ لرتة بن العبد

 الشعبة/ ب

 

 ننالً: األهداف العامة /

          ردايب الهتعلهان علت جودة الن ق. وسالمة األداا. والتهثال الهعنت،    

 قاداا  علت أن . جعل ال الباألهداف السلجكية /   - 

 .  يسه  القائل للقاادة .0

 .  القرااة للقاادة قرااة جادة .9

 .  يحدد الغرض من القاادة .5

 .  يعلل سبب اجعجاب  النص .4

 .  يعبر  أسلو ه علت أجهل  ات ييتااه من القاادة .3

 . يكتب القاادة زتا ة مطبوطة  الشكل .4

 . ي رح عددا  زبار من األةكاا.2

 

 السبواة . القلم الهلون . الكتاب الهداس .  ثامياً / الجسيلة التعليمية / 

 

 ( دقائق3                                                  التمهيد للدرس

عن طريق روجاه الكال  للشاعر طرةة  ن العبد واالنتقال حول موضوع الداس 

  أسلوب أد   جهال من تالل شد انتباه ال الب .

 ( دقائق 01                                              االسلج  السطحص: -8

زتا ة الهوضوع علت السبواة،  يط واضح وجهال ومحاولة لثااة داةعاة ومشاعر 

ال الب نحو رعلم الهاااات وهو اسلوب س ح  للهناقشة والكتا ة  ان الهداس 

طرح األسئلة وال لبة يفكرون  حرية وال الب م   عطام وزشب الهعلومات الهفادة و

 ضهن حدود النشاط واججا ة عن طريق الحواا

   الهداس( : من يسه  شاعرنا الاو  ؟

  ال الب (  : شاعرنا الاو  طرةة  ن العبد.      الهداس  احسنت( 

  طالب اتر( هو  ن سفاان.  ن  سعاد.  ن مالا.  ن عباد  ن ضبعة.  ن قاا  ن ثعلبة  

 ر( والكناة أ و أسحق     الهداس   احسنتم و ااك هللا ةاكم ( طالب ات

   طالب اتر( وروة  والده وهو حغار

   الهداس ( أحسنتم  و ااك هللا ةاكم 

  الهداس( : يتهاز الشعر لديه  ياائص أههاا ؟

 شعر طرةة  ن العبد. يهتا   نطجه.   الهداس   احسنت ( - ال الب(:
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 اره ة  اللفظ ومعنت.  طالب اتر( وائتالف عباا

 الاجاا(  – طالب اتر( شعره متعدد االغراض زتب ةااا.   الوحب 

 الفير....ال (  –الغزل – ال الب اتر( وزتب ة    الهديح 

 الهداس   احسنتم و ااك هللا ةاكم ( 

   الهداس ( ويقول عنه الهفطل ال ب  .  زان طرةة ة  حسب زريم وعدد زثار 

 را  جريئا  ة  الشعر(  ال الب ( وزان شاع

   طالب اتر( والشعر الذي  ان يدينا اسم للشيااة  وضوح 

   الهداس ( أحسنتم و ااك هللا ةاكم.

 

 ( دقائق01 االسلج  العميق                                                -9

الهعلومات نحاول التعهق ة  موضوع الداس لافام ال الب زاةة األ عاد ز  رتكامل 

والهعرةة لد  ال لبة ثم مناقشة ال الب ورشجعام عن طريق القرااة النهوذجاة 

( من زتاب   األدب 94للقاادة ويبدأ الهداس  قرااة النص الهوجود ة  الافحة  

،قرااة  جارية. أنهوذجاة. 9102والناوص، للاب الياما األد   ال بعة اليامسة،

ص قرااة حامتة ومؤشرا  علت الهفردات الاعبة ماواة للهعنت.  ال الب( يقرأ الن

 ة  القاادة،

   طالب اتر( يقرأ القاادة قرااة جارية. موضحا للهعنت العا .  الهداس   احسنت (

  طالب اتر( يقرأ عددا  من األ اات. ال يتجاو  ثالث أ اات أو أا عة . والغاية من 

 ام      هذه القرااة ررزاز انتباه ال الب للت الداس ورشجاع

   طالب اتر( يحدد الهفردات الاعبة. وزتا تاا علت السبواة ومن ثم الشرح .

   الهداس ( احسنتم و ااك هللا ةاكم 

   الهداس(  الاد  /  الع شان    

   ال الب ( يعتا   /  ييتاا 

   طالب اتر(  ستبدي  /  ست ار  الهداس   احسنت (

     طالب اتر(  أا  الدهر / أا  العهر  

   الهداس( الشاعر طرةة  ن العبد وهو من شعراا الهعلقات

   ال الب( ةاو الفتت الشجاع الهتوقد حاويا  ونشاطا     الهداس   احسنت (

   طالب اتر( وهو الكريم الذي ال ينزل. األمازن اليفاة

   طالب اتر(   وال يتستر مياةة الطاوف.

   الهداس( احسنتم و ااك هللا ةاكم 

 

 ( دقائق01                           االسلج  التحطيلص -5

ورجري االةادة من جوانب الهوضوع لك  يحالوا علت أعلت التقديرات ورنهاة  

الهاااات الت  ريدمام ة  الهستقبل ة  الحااة التعلاهاة. حاث يرزز ة  هذا الجزا من 

اول علت أعلت الداس علت ال الب الذين يفطلون. هذا االسلوب ويحاولون الح

 الداجات ة  مادة االدب والناوص للتفول علت  مالئام. من تالل االسئلة التقويهاة 
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 األسئلة التقجيمية  .                                                – 4

 من هو الشاعر طرةه  ن العبد. س/  

 ما الاواة الفكرية للشاعر ة  هذا الباتس/  

 فسه تص حياتِِه                 ستعلم إْن مْتصا غداً نيّصا الطدىكريٌم يّرنى م     

 ما الهعنت الهقاود للكلهات التالاة .س/  

   الاد ، الفاحش ، نحا ، غوي، ستبدي، لم رزود (                     

 من  يقرأ األ اات األولت من القاادة .س/  

 ما  األغراض الت  زتب ةااا الشاعر.س /  

 

 الخاتمة /
يعد الشاعر طرةه  ن العبد.  ن السفاان  ن سعاد.  ن مالا.  ن عباد  ن الطبعة  ن 

قاا.  ن ثعلبه وزان يكنت  ــ أ و أجسحال الهتوة  والده وهو ة  عهر حغار وعرف 

 حداثة شعرة م  اقرانه سنا  وزان أقلام عهرا ، ويهتا  الشعر لدية  النطل وائتالف 

 والهعنت ويقترب ة  الوحب والتعا ار من البائة الت  يعاش ةااا .العبااات ة  الفظ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


