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 ملخص البحث

اللغة العربية من اللغات الحية التي تمتلك القدرة على العطاء الثّر ومسايرة النهوض العلمي 

والتطور الحضاري, فهي لغة متطورة أثبتت جدارتها على مر العصور, لما تنماز به من 

 ن توون لغة ضضارة ننسانية,خصائص فريدة, أهلتها ال

وننها من أضسن اللغات في دقة العبارة وقوة الجملة, وقد امتلوت القدرة على التعبير عن 

 معان ثانوية, قد ال يعرف غيرها من اللغات كيف يعبر عنها.

فاللغة العربية غنية, ودقيقة, وشاعرة, قادرة على االشتقاق وتوليد األلفاظ وتنميتها وتغذيتها 

 ا دليل على ضيوية اللغة العربية وديمومتها.وهذ

ولألدب بشعره ونثره قيمة نفسية واجتماعية, فهو من المواد التي ترمي نلى تووين الميل نلى 

 الجميل وتقديره والتمتع به كالفنون الجميلة فقاريء األدب يسعى

 لوك.نلى تذوق الجمال وتربية الوجدان واالتصال بالمثل العليا في األخالق والس

على أن أية قراءة للنص ستظل قاصرة ما لم تلتفت نلى ضقيقته األدبية وال يتم ذلك نال  

عن طريق التحليل، فالتحليل هو التحول من االهتمام بالمبدع نلى االهتمام بالنص فانه يساعد 

ة الطلبة على تذوق النصوص األدبية، تذوقاً يقوم على االضاطة والتعمق والنقد والتأمل لمعرف

مواطن الجمال في النص األدبي، واستنباط الخصائص المميزة وتعليلها، ونن التحليل يخدم 

القراءة عن طريق الحرص في قراءة النص على جودة األداء والنطق السليم والفهم 

 والتلخيص واستنباط المعاني السامية.

في تعلمها أمراً مهماً لتشخيص مواطن القوة والضعف  الطالباتوتعد معرفة مستوي  

 ويسهم في تحسين مستوى الطلبة ألنه عملية تشخيصية عالجية.

mailto:Alkater33@gmail.com
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في تحليل النصوص  الصف الثالث متوسط طالباتومن هنا فان معرفة مستوى  

 .تعلمهناألدبية تسهم في تشخيص نقاط القوة والضعف في 

 هدف البحث

حليل في ت الصف الثالث متوسط طالباتيهدف البحث الحالي نلى معرفة مستوى  

 النصوص األدبية، وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال اآلتي:

في تحليل النصوص في مدرسة ضي المعلمين  الصف الثالث متوسط طالباتما مستوى 

 األدبية، كما يقيسه االختبار التحصيلي.

 حدود البحث
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 .( طالبةً 31( طالبةً عينة استطالعية، وبلغت العينة األساسية )03عشوائياً ) ةالباضث

 أداة البحث

حلله ت، وكان االختبار نصاً شعرياً ااالختبار التحصيلي أداة لبحثه ةالباضث تاعتمد 

 .الطالبات

 الوسائل اإلحصائية والحسابية

 الوسائل اآلتية: ةالباضث تاستخدم 

 . النسبة المئوية.5. الوسط الحسابي. 9. معامل ارتباط بيرسون. 0

 نتائج البحث

في تحليل النصوص األدبية،  الصف الثالث متوسط طالباتتوى أظهرت النتائج ضعف مس

 %(.55.36في االختبار التحصيلي ) الطالباتنذ بلغ متوسط درجات 

 التوصيات

 توصيات عدة منها: ةالباضث تقدم

بتحليل النصوص األدبية، على وفق أسس التحليل األدبي  المدراساتضرورة اهتمام  .0

 وقواعده.

 على األساليب الحديثة في تدريس النصوص األدبية. ياتالتدريسطّلع تضرورة أن  .9

التأكيد على القدرات العقلية العليا )التحليل، والتركيب، والتقويم( في التدريس وفي  .5

 صياغة األسئلة.

اإلكثار من التدريبات التي تخص تحليل النصوص األدبية، لتوون ضافزاً للطلبة على  .1

 التزود بالثقافة األدبية.

 المقترحات

 نجراء اآلتي: ةقترح الباضثت
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Abstract 

 Arabic language is one of the living languages which has the 

ability of great giving and escorting the scientific development and 

cultural progress. It a developing language that proved its reliability 

through the ages as it has unique features which made it a language of 

civilization and humanity. It is precise in expressing itself and it is 

able to express many subordinate meaning, a feature which many 

other languages lack. It is rich, precise, and able to derive and 

generate words, developing and breeding them, and this is a proof of 

vividness and duration. 

 Literature, including prose and poetry, has a social and 

psychological value. It aims at making a tendency of beauty and 

enjoying it just as the fine arts do. The reader of literature tends to feel 

the beauty and touch the high morals and behavior. The reading of 

any text remains incomplete if this reading neglects its literary fact 

and this aspect appears the importance of analysis which is the 

shifting from creator attention               to the attention of text. It helps 

pupils to realize the literary texts in a deep, comprehensive way to 

know the points of beauty in the text. It also makes them work out the 

specific features and reasoning them. Analysis serves reading by 

insisting on understanding the text, good pronunciation, summarizing 

and working out the correct rules. Realizing the pupil level is very 

important to diagnose the points of strength and weakness during the 

process of learning which improves their level as it is a remedial and 

diagnosing process. 

 It is conclude that knowing the level of students in department 

of Arabic language in analyzing the literary texts in the college of 

basic education helps in realizing the points of strength and weakness. 
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Aim of the study 

 This study aims at knowing the level of students of department 

of Arabic language in college of basic education in analyzing the 

literary texts through answering the following question: 

- What is the level of students of fourth stage in the department 

of Arabic language in college of basic education university of 

Babylon in analyzing the literary texts as it is checked by the final 

test? 

Limitation 

This study limits itself to: 

1.Students of fourth stage in college of basic education – university of 

Babylon. 

2.A literary text analyzed by the students. 

Procedures 

 The sample included (69) students (boys and girls) in the 

department of Arabic language divided into two sections; section (A) 

(35) students and section (B) (34) students. 

 The researched randomly chose (15) students as a preliminary 

sample whereas the basic sample is (54) students. 

Tool 

 The research dealt with the acquisitive test as a tool for the 

research. The test was a poetic text analyzed by the students. 

Statistical Devices 

 The research used the following statistic devices: 

1. Person function.   

2. Average. 

3. Percentage. 

Results of the Study 

 The study showed the weakness of the level of students of 

D.A.L. in analyzing the literary texts since the average of the 

student’s acquisitive test was (33, 76). 

Recommendations 

- The study recommends the teachers to take good care of 

analyzing the literary texts according to the rules and principles of the 

literary analysis. 
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- The teacher should be acquainted with the modern methods in 

teaching the literary texts. 

- Emphasizing on the mental abilities (analysis, composing and 

valuation) in teaching and testing. 

- Teaching more texts to be analyzed to become as a motive to 

the students to get literary culture. 

Suggestions: 

The researcher suggests: 

- A similar study in colleges of basic education all over the 

country. 

- Studying the reasons of weakness of the students in the 

department of Arabic language in colleges of basic education in 

analyzing the literary texts. 

 

 

 مشكلة البحث 

اصبحت ظاهرة ضعف مستوى الطلبة من المشوالت الواضحة في المؤسسات التربوية       

, واصبح واقع ضال كثير من الطلبة دون المستوى المطلوب , االمر الذي يؤدي الى ضعف 

,  9100العملية التعليمية , وما زال هذا الضعف مستمرا ويواد يوون عاما ) زاير وايمان , 

, ويمتد هذا الضعف الى مادة االدب العربي , اذ ان المتتبع الى تدريس هذه المادة (  96

يلحظ وبوضوح ضعف مستوى الطلبة تجاه النص األدبي الذي يقدم له , ويلحظ تعثرهم في 

فهم وتذوق ذلك النص , مما اضعف روح األبداع والتذوق االدبي لديهم , ضتى اصبحت 

عالجة شولية ال تعدوا ان توون اال قراءة مجردة يغلب عليها ومراجعة النص االدبي مقراءة 

 ( 023,  9111التحليل السطحي للنص .) عصر , 

وتعتقد الباضثة ان جزءا كبيرا من المشولة يعزى الى قلة متابعة التطور الحاصل في       

دب االتجاهات الحديثة في المناهج وطرائق التدريس , فضال عن وجود صعوبة في مادة اال

 العربي .

يُعتبر الجانب الوجداني من أهم جوانب شخصية الطالب التي تسعى العملية التدريسية نلى 

نبرازها ضمن أهدافها السلوكية، التي تتضّمن أهداف أخرى تتعلق بالمهارات المعرفيّة 

وغيرها. وبالتالي؛ فالجانب الوجداني هو من أهم الجوانب التي يجب على المعلم التركيز 

يها خالل العملية التدريسية وبخاصة في المواد التي تتعلق بالدراسة األدبية التي تعتمد في عل

 الغالب على االنفعال والعاطفة في التحليل.

ومن هذا المنطلق، يحاول هذا البحث الوصول نلى تحديد مدى فاعلية نبراز الجانب 

 ألدبية في التذوق األدبّي. الوجدانّي عند تدريس طالبات الصف الثالث المتوسط النصوص ا
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  أهمية البحث:
مما ال شك فيه أن المدرسة أخفقت في تنمية التفوير وبخاصة التفوير اإلبداعي، واتجهت       

مناهجها وطرائق التدريس فيها نحو تعليم أساليب تلقي المعلومات وضفظها وتذكرها بدال من 

 فيهم الفور النقدي وروح اإلبداع. ان تتعرف وتوشف عن الطاقات والقدرات التي تنمي 

 (11،ص9110)عبد الدائم،                                                                

ة تمثل مرضلة البناء النفسي والمعرفي لدى الطلبة بول طنن مرضلة الدراسة المتوس      

ة واجتماعية وفورية يعيشها جوانبه فهي محصلة أو دالة تأثيرات متغيرات تربوية واقتصادي

الطالب أثناء ضياته في المرضلة اإلعدادية. ننها متغيرات تسهم في تشويل عالم الطالب 

وفرديته وأسلوب ضياته مستجيباً ألي تغير أو تبديل في تنبيهات البيئة المؤثرة فيه، أنها 

ل أو أن يُضل في مرضلة انعطاف قد يتهيأ في رضابها ما يؤكد ذاته ويجسد لها الدور الفعا

 ( 91،ص9111شباكها ويهدر فرص الحياة التي تقوده نلى النجاح واإلبداع . )االزيرجاوي،

نن اللغة نضدى القوى التي ساعدت الوائنات البشرية على الخروج من العالم الحيواني        

للغة من واالندماج في جماعات، وساعدت على تطور القدرة على التفوير وتنظيم الحياة ففي ا

اإلنسان فوره وطرائقه الذهنية وفيها من العالم الخارجي تنوعه وألوانه، فالوالم مبدع 

وصانع للحياة ومن هنا فانه اقرب األدلة وأقواها على استقصاء المالمح الخاصة ألي 

مجتمع، فعالم اللغة هو العالم الوضيد الذي ضقق العناصر األساسية لموضوع البحث اإلنساني 

(, فلغة كل امٍة لسان ضالها وعنوان وجودها ووسيلة التعبير عن ذاتها فال 30، 0211 نهر ,)

 (. 05، )السيد , د .ت  غرابة أن يقال نن األمة هي اللغة واللغة هي األمة

نن تنمية الذوق األدبي لدى المتعلمين ال يتم نال بالرجوع نلى علوم البالغة التي        

 من النماذج الرائعة في مجال القول، استمدت قوانينها وأضوامها

كالقرآن الوريم والحديث الشريف والقول المأثور لمن أشير نليهم بالبنان وعرفوا بالفصاضة 

(. 09، 9119العادلي , والبالغة، فالبالغة هي السبيل لفهم النصوص األدبية الرائعة )

يره والتمتع به كالفنون واألدب من المواد التي ترمي نلى تووين الميل نلى الجميل وتقد

الجميلة، لونّا نذا نظرنا نلى األدب من ضيث القارئ فهو لتذوق الجمال وتربية الوجدان 

(، على أن ما 991، ص0211ابو جناح , ) واالتصال بالمثل العليا في األخالق والسلوك

خاصة هي اللغة ينبغي أن نلحظه بالنسبة لألدب أنّه يقدم المعرفة أو التجربة اإلنسانية بوسيلة 

بعد أن ينقلها الفنان من بعدها االشاري التقريري نلى بعد أعمق لتعبر بالصورة والرمز 

 (. 010، 0221عودة , )

ولعلنا أدركنا أن نشأة األدب كانت ثمرة لحاجة اإلنسان نلى التعبير عن عقله وهو في ذلك     

دب يجمع أكثر خواص هذه الفنون يشبه بقية الفنون كالرسم والموسيقى والغناء، نال أن األ

ويزيد عليها اإلفصاح وسهولة التناول والشيوع ويضاف نلى ذلك انه ينماز بإيصال المعارف 

ضمدان , نلى المتلقين في كل موان، وعلى هذا القول ال نستطيع أن نفهم الحياة بدون أدب )

وأشدها غموضاً (، ولو فورنا جيداً نجد أن اعقد ألوان النشاط اإلنساني 05, ص0221

النشاط األدبي الن كل تغيير في بنية الولمات أو في نظام التراكيب، هو في الحقيقة يجب أن 

ينظر نليه على أنه نتاج جديد ذو داللة كامنة في العمل األدبي الواردة به، ولون قياساً على 
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الموظفة في  (، فالنص األدبي نسيج اللغة55 ,0226 ،رتيمةقوانين اللغة العامة والخاصة )

 . اإلبداع والمنسقة تنسيقاً جمالياً، فالنص يسهم في وضع الهالة الروضية لإلبداع

نن النص األدبي كتراكيب لغوية مترابطة ومتفاعلة يشول طاقات واسعة يستحيل أن       

تحدد في بعد واضد أو تقوم على مستوى تعبيري موجه أو تدرك منفصلة عن وضدة المعنى أو 

(، ولألدب قيمة نفسية ألنه غني بالعاطفة والمشاعر وهذا 51، 0226رتيمة , ثرائه )قوته أو 

اإلضساس بالعاطفة يعطي الطالب والقارئ الطاقة والحماس واإلقبال نحو الحياة، فوم من 

(، 11،12، 0226قاسم وخليل , خامٍل أيقظته قصيدة بارعة وكم من ضزيٍن تنفس بالشعر )

اإلنسان واإلنسان، واإلنسان والحياة وله الدور الرائد في تنمية الحس واألدب أداة للربط بين 

القومي لدى أبناء الوطن الواضد أي ننّه نقٌد للحياة وتوجيه لها ودراسته دراسة لإلنسانية في 

 ( 902، ص0230عبد العزيز , ) أجمل معانيها

القارئ واألديب فقد خدم وتوبر أهمية التحليل األدبي وتتنامى كلما اتسعت الهوة بين       

التحليل األدب والشعر والحديث والقرآن خدمة جليلة وعنه انبثقت مدارس نقدية متنوعة في 

البالغة والنحو والنقد، نن التحليل بدأ على شول شروح وتوضيحات بدأت عند )ابن السويت( 

م فتعدى نطاق بداية يسيرة ال تتناول نال بعض األلفاظ الغامضة ثم تفنن الشراح في شروضه

الولم الغامض نلى المقارنة ونصدار الحوم بإظهار العيب والتوسع في التحليل واستمر هذا 

 المنهج النقدي معموالً به نلى العصر الحديث وقد أكد اصالته النقدية أكابر النقاد المعاصرين

 (. 90, ص0231البصري , )

كيبه اللغوية هو الغاية التي سعى نليها نن دراسة النص األدبي وتذوقه وتحليله وفهم ترا      

النقد األدبي في تاريخه الطويل، بعد أن كان مالضظات مختصرة تصدر عن الذوق 

(، ونن من مظاهر االهتمام بتحليل النص، ظهور الدراسة 03, ص0215الجبوري , )

ة من ضيث األسلوبية لبنية النصوص األدبية، نن الدراسة األسلوبية للنص تعنى ببنيته اللغوي

األصوات والولمات والجمل والدالالت وقد تتجاوز ذلك نلى تحديد الخصائص األسلوبية 

(، ويتفق عدد من النقاد على أن نقطة 991، ص0215الجبوري , المميزة لألديب الواضد )

يس , البداية الطبيعية ألي بحث أدبي ينبغي أن تتركز في تفسير األعمال األدبية وتحليلها )

0231 ،2 .) 

فالتحليل األدبي هو قراءة نقدية تحليلية تعتمد على جملة من العناصر منها اإلثارة       

والعاطفة واألسلوب واألضوام والقيم، أي أن التحليل يجمع الشول والمضمون، فتحلل هذه 

العناصر من ضيث خصالها وما يمون أن يستنبط منها، ومهما يون أمر التحليل وفق هذه 

تحليل يحتاج نلى تدقيق علمي في كل عنصر من عناصره المذكورة آنفاً  العناصر فهو

(، ومن أهمية التحليل أنّه يساعد على تموين الطلبة من تذوق 901، 0226ساسي , )

النصوص األدبية تذوقاً يقوم على االضاطة والتعمق والنقد والتأمل لمعرفة مواطن الجمال في 

يزة وتعليلها ونن التحليل يخدم القراءة عن طريق النص األدبي واستنباط الخصائص المم

الحرص في قراءة النص على جودة األداء والنطق السليم وتمثل المعاني والفهم والتلخيص 

(, فالتحليل يساعد الطالب على أن يوون 1، 9110التميمي , واستنباط األضوام السامية )

على استعمال ألفاظ اللغة بوضوح  نشطاً يشعر بقيمة األدب في ضياته ومن ثم يصبح قادراً 
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(، لقد أثبتت التجارب والمشاهدات أن 010، 0225شحاتة , ودقة في التفوير والتعبير )

كثيراً من الطلبة ال يستطيعون ضل المسائل العلمية التي ال يفهمون لغتها أو دالالت ألفاظها، 

أن  ةرى الباضثوت(، 31، 0261بدوي , ) وال يتم الفهم نال عن طريق التحليل العلمي المنظم

أهمية تحليل النصوص تنبع من أهمية التحليل نفسه فان الوشف عن خبايا أي شيء 

ومونوناته سواء أكان معنوياً أم مادياً لن يحصل ما لم يتم تحليل أجزاء ذلك الشيء، وكذلك 

تحديد األمر في تحليل النص األدبي فان تحليله هو بعث الروح في أروقته وبيان اصالته و

أهميته ومعرفة نن كان يرقى نلى مستوى األدب أم هو كالٌم مقولب، ونن كشف أسلوبه وقوة 

مفرداته وتالضم تراكيبه ونبداع خياله، مردها جميعاً نلى التحليل فضالً عن أنّه السند األقوى 

 للنقد األدبي, فالتحليل هو واجب الناقد، وثقافة الواتب ونبداع القارئ.

 أهمية الدراسة الحالية في النقاط اآلتية: ةجد الباضثتمن ذلك كله 

 أهمية اللغة بوصفها وسيلة التعبير عن الفور. .0

 أهمية اللغة العربية بوصفها لغة القران الوريم ولما تتمتع به من قدرات تعبيرية وبالغية. .9

 أهمية األدب العربي، لما يتميز به من جمال فني وخيال بديع ونيقاع موسيقي. .5

يخدم فروع اللغة العربية كافة ويساعد على تنمية الذوق األدبي  النهالتحليل األدبي أهمية  .1

 واإلبداع لدى الطلبة.

بوصفها مرضلة تعليمية مهمة تضم فئة مهمة من فئات المجتمع  التوسطةأهمية المرضلة  .3

 وهم الطلبة ودورهم في توعية المجتمع وخدمته. 

 

 هدف البحث :

الصف الثالث المتوسط في تحليل  طالباتي نلى تعرف مستوى يرمي البحث الحال      

 النصوص األدبية وذلك من خالل اإلجابة عن السؤال األتي:

الصف الثالث المتوسط في تحليل النصوص األدبية كما يقيسه  طالباتس/ ما مستوى 

 االختبار التحصيلي.

 

 حدود البحث: 

 يقتصر البحث الحالي على:

 9101ــ  9103المتوسط للعام الدراسي  الصف الثالث طالبات.0

 . نص أدبي يحلله الطلبة.9

 

 تحديد المصطلحات:

 تحليل النصوص األدبية.ـ 1     النصوص األدبية.ـ  5  التحليل.9  المستوى.ـ 0

 أوالً: المستوى

 .لغـةً: 8

نِلَْيِهْم  جاء في )تاج العروس( )السوا( بالمد وهو الصواب )العدل( ومنه قوله تعالى: )فَاْنبِذْ 

( أي عدٍل من الحوم، والسواء )الوسط( ومنه قوله تعالى: )فَاطَّلََع 31االنفال : َعلَى َسَواٍء( )
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( والسواء )الضير(، والسواء )المستوي( ويقال ارض 33فََرآهُ فِي َسَواِء اْلَجِحيِم()الصافات : 

تسعه( واستويا أي تماثال سواء أي مستوية والسواء من الجبل ذروته، )والسواء من النهار م

 ( .013، ص11)

 . اصطالحاً:9

م( بأنه: "مستوى األداء في مهمٍة يتعهد الفرد بالوصول نليها" 1938) Frankعّرفه  -أ

(Frank ،1938, ,465.) 

م( بأنه: "الهدف أو الغاية القصوى التي يسعى الفرد أو 0261عّرفه نجار وآخرون ) -ب

 (.52، 0261نجار , " )الجماعة للوصول نليها وبلوغها

: هو الحد الذي يستطيع الطلبة أن يصلوا نليه في تحليل النصوص األدبية التعريف اإلجرائي

 كما يقيسه االختبار التحصيلي.

 ثانياً: التحليل

 .لغـةً: 8

وجاء في لسان العرب: قيل ضللت فأنا ضال, وقيل سمّي محلالً بقصدهَ نلى التحليل كما يسمى 

 (.311, ابن منظور , د.تصد الشراء )مشترياً نذا ق

 . اصطالحاً :9

(: "قيام التالميذ بتوسير األفوار الرئيسة نلى أجزائها، وتفهم العالقة 0213عرفه )سند، أ ـ 

 (.062، 0213سند , بين تلك األجزاء" )

( بأنه: "مجموعة مترابطة من النشاطات بقوم بها الباضث 9110عرفه )استيتيه،  ب ـ

 (.010، 9110استيتة , قيقة الشيء الذي يقوم بتحليله" )الستوناه ض

: الوشف عن العناصر التي يتوون منها النص والعالقة بين هذه العناصر التعريف اإلجرائي

 من أفوار ومعاني . 

 ثالثاً: النصوص األدبية

 اصطالحاً: 

تمثل مسيرة (: "قطع مختارة من التراث األدبي شعره ونثره، نذ 0229عرفها )السعدي، أ ـ 

وتطور هذا التراث وتبين أشواله المختلفة والمدى الذي وصل نليه في ضقبة زمنية معينة وما 

 (.62، 0229السعدي , طرأ عليها من تغيير" )

(: "هي تركيب فني من كلمات منتقاة مختارة من لغة طبيعية 9110عرفها )غزوان،  ب ـ

ا البالغية والجمالية التي توون شخصيتها لها أصولها النحوية والصرفية ودالالتها، وصوره

 (.69، 9110غزوان , الجمالية واللغوية والتعبيرية المتميزة")

: نصوص مختارةٌ من األدب العربي شعراً أو نثراً ممونة التحليل تالئم التعريف اإلجرائي

ويتوافر فيها ضظ من الجمال الفني وتحوي أفواراً  الصف الثالث متوسطمستوى طلبة 

 ضحة. وا
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 رابعاً: تحليل النصوص األدبية

(: "التعامل مع النص بوصفه وضدة عضوية قائمة بذاتها بعد كشف 0216عرفه )عبد هللا، 

أجزائها ومتى ما تعاملنا مع النص على هذا األساس نستطع أن ننطلق نلى جوانب أخرى 

 (.2, ص0216عبد هللا , نربط النص بالمجتمع والحياة والتاريخ بحياة المؤلف" )

بتجزئة النص الشعري نلى عناصره الرئيسة ووصف  الطالبات: هو قيام  التعريف اإلجرائي

 ن .تعرفوما  درسنبحسب ما  الطالباتما يحدثه النص من تأثير وانفعال ونضساس لدى 

 

 الفصل الثاني

 الدراسات السابقة

 م9118دراسة )التميمي(  .8

ام اللغة العربية في كليات التربية في محافظة )قياس مستوى التذوق األدبي لدى طلبة أقس

كلية التربية )ابن رشد( وهدفت  –أجريت هذه الدراسة في العراق في جامعة بغداد (.بغداد

 نلى:

معرفة مستوى التذوق األدبي عند طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية في محافظة  -أ

 بغداد.

ئية في التذوق األدبي بين طلبة أقسام اللغة العربية في معرفة الفروق ذات الداللة اإلضصا -ب

 كليات التربية في محافظة بغداد.

معرفة الفروق ذات الداللة اإلضصائية في التذوق األدبي بين طالب أقسام اللغة العربية  -ج

 وطالباتها.

( طالباً وطالبةً موزعين بين كليات التربية في محافظة 931بلغت عينة البحث ) 

د، أما أداة البحث فوانت )اختباراً تحصيلياً( أعده الباضث من خالل تحديد التذوق األدبي بغدا

ومهاراته ومفهومه وتحديد المصطلحات، واإلطالع على األدبيات الخاصة، وتوجيه سؤال 

مفتوح نلى مجوعة من التدريسيين في اللغة العربية وآدابها، ضول مهارات التذوق األدبي 

نعداد فقرات االختبار في ضوء المهارات التي عرضها الباضث على  لدى الطلبة، ثم

 الخبراء.

 استخدم الباضث الوسائل اإلضصائية اآلتية:

تحليل التباين األضادي، ومعامل الصعوبة، ومعامل التمييز، وفعالية البدائل، ومعامل  

 ارتباط بيرسون، واالختبار التائي. 

 كانت نتائج الدراسة: 

 ات التربية على مستوى ضعيف في التذوق األدبي.نن طلبة كلي-

 ال توجد فروق ذات داللة نضصائية بين طلبة الوليات الثالثة في التذوق األدبي.-

 ال توجد فروق ذات داللة نضصائية بين طالب الوليات الثالثة وطالباتها في التذوق األدبي.-

 قد أوصى الباضث بتوصيات عدة منها:

أساليب القياس في األدب على قياس تحصيل الطلبة في بضرورة عدم اقتصار  

المستويات المعرفية الدنيا، بل ال بد من قياس المستويات المعرفية العليا، وبناء اختبارات 
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تساعد على تنمية التذوق األدبي لدى الطلبة، وينبغي نطالع الطلبة على روائع التراث 

 (.30-03، ص9110التميمي , العربي القديم )

 م9119سة )السلطاني( درا .9

 )اثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء التعبيري لدى طالب الخامس العلمي( 

 كلية التربية وهدفت نلى: –أجريت هذه الدراسة في العراق، في جامعة بابل 

معرفة اثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء التعبيري لدى طالب الصف الخامس 

 العلمي.

( طالباً في المجموعة الضابطة 92( طالباً بواقع )36عينة عشوائية ضمت ) اختار الباضث

( طالباً في المجموعة التجريبية التي درّست 93التي درّست التعبير بالطريقة التقليدية، و)

التعبير بطريقة تحليل نصوص أدبية مختارة، تأكد الباضث من توافؤ المجموعتين في العمر 

الدراسي، ودرجات اللغة العربية للعام السابق، ودرجات االختبار  الزمني وتحصيل الوالدين

 القبلي.

أما أداة البحث فوانت اختباراً تحصيلياً في موضوع موضد لوال المجموعتين، صححه الباضث 

 وفق معيار الهاشمي، واستخدم الباضث الوسائل اإلضصائية اآلتية:

 سون.االختبار التائي، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بير

أظهرت النتائج تفوق المجموعة التجريبية التي درّست التعبير بطريقة تحليل نصوص أدبية 

 مختارة على المجموعة الضابطة التي درّست بالطريقة التقليدية.

 وقد أوصى الباضث بما يأتي:

اعتماد طريقة تحليل نصوص أدبية مختارة عند تدريس مادة التعبير في المرضلة  -

 اإلعدادية.

ضرورة وضع منهج لمادة التعبير في المرضلة اإلعدادية مساواة بباقي فروع اللغة  -

 (.31-03، 9119السلطاني , العربية األخرى )

 م 9119دراسة )الزيدي(  .3

)تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في مادة قواعد اللغة العربية في كليات المعلمين في 

 العراق(

كلية المعلمين وكانت  –عراق، في الجامعة المستنصرية أجريت هذه الدراسة في ال 

 تهدف نلى:

تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في مادة قواعد اللغة العربية في كليات المعلمين  -أ

 في جمهورية العراق.

 معرفة معوقات تحصيل الطلبة في قواعد اللغة العربية بحسب الجنس. -ب

باً وطالبةً موزعين بين كليات المعلمين في العراق، ( طال952بلغت عينة الدراسة ) 

 ( تدريسياً.03أما عينة التدريسيين فقد بلغت )

 اعتمد الباضث أداتين لتحقيق أهداف بحثه هما: 

 ( سؤاالً.31اختبار تحصيلي موضوعي من نوع االختيار المتعدد تضمن ) .0



  9102سنة مجلة الفتح ...................................................................................... العدد ثمانون .كانون االول ل 

//http://www.alfatehmag.uodiyala.edu.iq   

 

-139- 
 

جال الطلبة ومجال الوتاب استبانة للطلبة والتدريسيين شملت ثالثة مجاالت هي: م .9

ومجال التدريسيين، واشتملت االستبانة على سؤالين مفتوضين للتدريسيين، األول: يتعلق 

 بالمقترضات، والثاني: يقوم فيه التدريسيون مستوى طلبتهم.

استخدم الباضث الوسائل اإلضصائية آالتية: معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة التصحيح 

امل صعوبة الفقرة ومعادلة التمييز، واالختبار التائي، ومعادلة فيشر، لسبيرمان، ومعادلة مع

 ومعادلة فعالية البدائل الخاطئة.

 وتوصلت الدراسة نلى نتائج منها:

ضعف تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في كليات المعلمين في قواعد اللغة العربية،  -

 %(.11.1نذ بلغ متوسط درجات الطلبة في االختبار التحصيلي )

أما المعوقات التي تؤثر في تحصيل الطلبة في قواعد اللغة العربية فقد انحصرت في  -

 ثالثة مجاالت: مجال التدريسيين، ومجال الوتاب، ومجال الطلبة.

 وجاءت توصيات الباضث على:

 أن يستعمل التدريسيون اللغة العربية الفصيحة في تدريسهم. -

 أساليب متنوعة وعدم استخدام طريقة واضدة.اعتماد طرائق تدريسية ضديثة و -

 االرتفاع بتحصيل الطلبة في قواعد اللغة العربية بتجاوز معوقاتها -

 (.31-2، 9119الزيدي , )

 م  9119دراسة )العادلي(  .4

)تقويم مستوى تحصيل طلبة أقسام اللغة العربية لوليات التربية في الجامعات العراقية في 

 البالغة(

 كلية التربية، وهدفت نلى: –دراسة في العراق في جامعة القادسية أجريت هذه ال 

تقويم مستوى التحصيل في البالغة لدى طلبة الصفوف الثالثة في أقسام اللغة العربية وذلك 

 من خالل اإلجابة عن األسئلة آالتية:

لعربية ما مستوى التحصيل في تعلّم البالغة لدى طلبة الصفوف الثالثة في أقسام اللغة ا -أ

 لوليات التربية في الجامعات العراقية كما يقيسه االختبار التحصيلي.

 ما نقاط القوة والضعف في تعلم البالغة في هذه األقسام كما يراها التدريسيون. -ب

( طالباً وطالبةً من طلبة المرضلة الثالثة ألقسام اللغة العربية 133بلغت عينة البحث ) 

( أي المجتمع نفسه لقلة 53اق، أما عينة التدريسيين فوان عددهم )في كليات التربية في العر

 العدد.

 اعتمد الباضث في دراسته الحالية أداتين هما: 

اختبار تحصيلي لتعرف مستوى طلبة أقسام اللغة العربية في مادة البالغة، نذ بلغ  .0

 ( سؤاالً من نوع االختيار من متعدد.31)

ي تتعلق بجوانب القوة والضعف التي من شأنها أن تؤثر في استبانة لجمع البيانات الت .9

تحصيل الطلبة في مادة البالغة والمقترضات التي يراها التدريسيون مناسبة لمعالجة ضعف 

 الطلبة.
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استخدم الباضث الوسائل اإلضصائية آالتية: معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة فيشر، والوزن 

 المئوي، والوسط المرجح.

 ئج الدراسة: أظهرت نتا

ضعفاً واضحاً في التحصيل في مادة البالغة ضيث بلغ متوسط درجات الطلبة في االختبار 

 %(.31%( وهي اقل من درجة النجاح الصغرى )13ألتحصيلي )

أما المعوقات التي تؤثر في تحصيل الطلبة في مادة البالغة فقد انحصرت في ثالثة مجاالت: 

 ل التدريسيين . مجال الطلبة، مجال الوتاب، مجا

 وأوصى الباضث بتوصيات عدة منها:

أن يعمل التدريسيون على ضمل الطلبة على فهم الموضوعات البالغية من دون  -

 اللجوء نلى ضفظها. 

 تضمين الوتاب البالغي التطبيقات العملية في نهاية كل موضوع بالغي. -

المتعلم فهمها  االهتمام بأسلوب عرض الموضوعات البالغية، بما يسهل على -

 (.31-91، 9119العادلي , )

 

 م 9114دراسة )الفتالوي(  .5

 )تقويم مستوى أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية(

كلية المعلمين، ورمت الدراسة  –أجريت هذه الدراسة في العراق، في جامعة بابل  

دبية في المرضلة اإلعدادية من نلى: تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األ

 خالل:

 تحديد المهارات الالزمة ألداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية. -أ

 تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية في ضوء تلك المهارات. -ب

ين %( من مجتمع المدرس39( مدرساً يمثلون نسبة )13بلغت عينة الدراسة ) 

األصلي، وبواقع مدرسين اثنين من كل مدرسة، ممن يقومون بتدريس مادة األدب 

 والنصوص.

استخدم الباضث استمارة المالضظة أداة بحث، وكانت تحوي قائمة بالمهارات  

التدريسية الالزمة ألداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية في المرضلة 

 الوسائل اإلضصائية آالتية:اإلعدادية، واستخدم الباضث 

 . معامل ارتباط بيرسون، والوسط المرجح، والوزن المئوي

 أظهرت نتائج الدراسة:

أن أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية بشول عام اقل من المستوى  -

 المطلوب. 

 ( مهارات.1كان أداء المدرسين مقبوالً في ) -

 ( مهارة.09في ) كان أداء المدرسين ضعيفاً  -

 أوصى الباضث بـ: 

 االهتمام بقراءة القرآن الوريم وتجويده. -
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 اهتمام المدرسين بالقراءة الجهرية والتركيز عليها. -

 (11-03، 9111الفتالوي , توفير المختبرات الصوتية.) -

 

 موازنة الدراسات السابقة مع البحث الحالية:

(، في 9110جامعات, فدراسة )التميمي، أجريت الدراسات في العراق , باختالف ال .0

( في الجامعة 9119جامعة بغداد، كلية التربية )ابن رشد(، وأجريت دراسة )الزيدي، 

( و)الفتالوي، 9119المستنصرية، كلية المعلمين، وأجريت دراسة كل من )السلطاني، 

ة )العادلي، ( في جامعة بابل، كلية التربية وكلية المعلمين على التتالي، أما دراس9111

( فقد أجريت في جامعة القادسية، كلية التربية، أما البحث الحالي فقد أجري في 9119

 محافظة ديالى.

( نلى 9110تباينت أهداف الدراسات السابقة بتباين مشوالتها، فهدفت دراسة )التميمي، .  9

السلطاني، معرفة مستوى التذوق األدبي لدى طلبة أقسام اللغة العربية، وهدفت دراسة )

( نلى معرفة اثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء التعبيري لدى طالب الصف 9119

( نلى تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة 9119الخامس األدبي، وهدفت دراسة )الزيدي، 

( نلى 9119العربية في قواعد اللغة العربية في كليات المعلمين، وهدفت دراسة )العادلي، 

في مادة البالغة لدى الصفوف الثالثة في أقسام اللغة العربية، وهدفت دراسة  تقويم التحصيل

( نلى تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية، أما 9111)الفتالوي، 

البحث الحالي  فقد هدف نلى معرفة مستوى طلبة الصف الثالث المتوسط في تحليل 

 النصوص األدبية.

(، 9110سات السابقة من ضيث مجتمعاتها، فقد أجريت دراسة )التميمي، اختلفت الدرا. 5

( على طلبة الوليات، في ضين أجريت 9119(، ودراسة )العادلي، 9119ودراسة )الزيدي، 

( فقد 9111( على طلبة المرضلة اإلعدادية، أما دراسة )السعدي، 9119دراسة )السلطاني، 

( فقد 9111ة اإلعدادية، أما دراسة )الفتالوي، أجريت على كتب النقد األدبي في المرضل

أجريت على مدرسي اللغة العربية، أما البحث الحالي فقد أجري على طلبة الصف الثالث 

 الموسط.

اختيرت عينات الدراسات السابقة بطرق مختلفة، فوانت بطريقة السحب العشوائي البسيط . 1

ة العشوائية البسيطة في دراسة (، وكانت العينة الطبقي9119في دراسة )لسلطاني، 

( واعتمد مجتمع البحث نفسه عينة للدراسة في 9119( ودراسة )العادلي، 9110)التميمي، 

فقد  البحث الحالي(، أما 9111(، ودراسة )الفتالوي، 9119كل من دراسة )الزيدي، 

 اعتمدت المجتمع نفسه عينة لها، بعد استبعاد العينة االستطالعية.

داد العينات في الدراسات السابقة بحسب تباين الظواهر المدروسة، فوانت في تباينت أع. 3

( طالباً 952(، و)9119( طالباً في دراسة )السلطاني، 36(، و)9110دراسة )التميمي، 

(، 9119( طالباً وطالبةً في دراسة )العادلي، 133(، و)9119وطالبةً في دراسة )الزيدي، 

( طالباً 31فوانت العينة ) البحث الحالي(، أما 9111وي، ( مدرساً في دراسة )الفتال13و)

 وطالبةً.
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تنوعت األدوات المستخدمة في الدراسات السابقة، فوان االختبار التحصيلي أداة في كل . 6

(، 9119(، ودراسة )السلطاني، 9119(، ودراسة )الزيدي، 9110من دراسة )التميمي، 

( فقد استخدمت تحليل محتوى أداة 9119سعدي، (، أما دراسة )ال9119ودراسة )العادلي، 

فقد  البحث الحالي( فوانت أداتها استمارة مالضظة، أما 9111لها، أما دراسة )الفتالوي، 

 .لهاالختبار التحصيلي أداةً  استخدم

( في 9119اختلفت الدراسات السابقة من ضيث موضوعاتها، فوانت دراسة )السلطاني، . 3

( ففي قواعد اللغة العربية، وكانت دراسة 9119راسة )الزيدي، التحليل األدبي، أما د

( في البالغة، ودراسة 9119( في التذوق األدبي، ودراسة )العادلي، 9110)التميمي، 

 فوانت في تحليل النصوص األدبية.  البحث الحالي( ففي اإللقاء، أما 9111)الفتالوي، 

( ، 9110تلفة ، فقد استعملت )التميمي ، استعملت الدراسات السابقة وسائل نضصائية مخ. 1

تحليل التباين أضادي ومعامل صعوبة ومعامل التمييز وفعالية البدائل ومعامل ارتباط 

( االختبار التائي ومربع 9119بيرسون واالختبار التائي ، واستعملت دراسة )السلطاني ، 

عامل ارتباط بيرسون ( م9119كاي ومعامل ارتباط بيرسون ، واستعملت دراسة )الزيدي ، 

، ومعادلة التصحيح ، ومعامل التمييز ، ومعامل الصعوبة ، واالختبار التائي ، ومعادلة 

( معامل ارتباط بيرسون ، ومعادلة فيشر ، 9119فيشر ، واستعملت دراسة )العادلي ، 

( معامل ارتباط 9111والوزن المئوي ، والوسط المرجح ، واستعملت دراسة )الفتالوي ، 

فقد استعملت معامل ارتباط  البحث الحاليرسون ، والوسط المرجح، والوزن المئوي ، أما بي

 بيرسون ، والوسط الحسابي ، والنسبة المئوية.

( نلى 9110توصلت الدراسات نلى نتائج متقاربة ، فقد توصلت دراسة )التميمي ، . 2

اد في التذوق األدبي ، ضعف مستوى طلبة أقسام اللغة العربية في كليات التربية في بغد

( نلى أهمية تحليل النصوص األدبية في األداء 9119وتوصلت دراسة )السلطاني ، 

( نلى ضعف طلبة أقسام اللغة العربية في كلية 9119التعبيري ، وتوصلت دراسة )الزيدي ، 

( نلى ضعف طلبة 9119المعلمين في قواعد اللغة العربية، وتوصلت دراسة )العادلي ، 

( نلى 9111اللغة العربية في كليات التربية في البالغة ، وتوصلت دراسة )الفتالوي ،  أقسام

ضعف أداء مدرسي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبية ، أما الدراسة الحالية فقد 

توصلت نلى ضعف الطلبة في تحليل النصوص األدبية ، وعدم امتالك الطلبة منهجية 

 دبية .واضحة في تحليل النصوص األ

 

 الفصل الثالث

 منهج البحث وإجراءاته

 يتضمن هذا الفصل منهج البحث واإلجراءات التي اتبعتها الباضثة لتحقيق هدف البحث:

 اوال : منهج البحث 

، وهو منهج ال غنى ااعتمدت الباضثة منهج البحث الوصفي، ألنه يتالءم وطبيعة بحثه 

لتربوية والنفسية وغيرهما من العلوم السلوكية، ونن عنه في العلوم اإلنسانية والسيما العلوم ا

البحث الوصفي يهتم بتصوير واقع الظواهر التربوية والنفسية فيوشف أبعاد الظاهرة أو 
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منهج البحث الوصفي ال(، وال يتوقف 01، 0231الزوبعي , المشولة التي يراد دراستها )

فسير والمقارنة والتقويم للوصول عند ضدود وصف المشولة بل يتعدى ذلك نلى التحليل والت

 .032، 0221داود , نلى تعميمات علمية دقيقة )

ومن الوسائل المستخدمة لجمع البيانات في البحوث الوصفية االستبانة، المقابلة،       

 (36-63، 9110ابو ضويج , )                                 المالضظة واالختبارات .       

 

 ات البحثثانياً: إجراء
ستشير الباضثة في هذا الفصل نلى اإلجراءات التي اتبعتها لتحقيق هدف بحثها بدءاً  

بوصف مجتمع البحث والعينة وكيفية اختيارها، ثم وصف األدوات التي استخدمت في جمع 

البيانات التي اعتمدت في البحث الحالي والوسائل اإلضصائية المعتمدة في تحليل النتائج، 

 ي تفصيل ذلك:وفيما يأت

 .  مجتمع البحث8

نن تحديد المجتمع عملية أساسية في البحوث التربوية، فليس من الضروري أن  

تنطبق الدراسة على اإلنسانية جمعاء أو على مجتمع معين لوي توون مفيدة من الناضية 

ليعالج العلمية والعملية، فقد تقتصر على مدرسة واضدة، تمون باضثاً معيناً من القيام ببحث 

مشولة عملية أو ليدرس ظاهرة تتصل بهذه المدرسة، فعلى الباضث أن يحدد المجتمع 

األصلي تحديداً دقيقاً وان تقتصر نتائج الدراسة على المجتمع الذي اختيرت منه عينة البحث 

 (.950، جابر, د.ت)

( 31) عددهنالصف الثالث متوسط، البالغ  بطالباتيتمثل مجتمع البحث الحالي  

 . متوسطة الدرر للبنات في محافظة ديالىالبة في ط

 .  عينة الدراسة9

 العينة االستطالعية  -أ

الصف الثالث متوسط عينة استطالعية  طالباتطالبة من  (03) أختارت الباضثة 

بواقع الستخراج ثبات األداة، ومعرفة وضوح فقرات االختبار والوقت الالزم لإلجابة عليه 

 جه تطبيق االختبار.والمعوقات التي توا

 عينة الطلبة األساسية -ب

من المسائل التي يواجهها الباضث عند تخطيط بحثه، تحديد ضجم العينة التي يقوم  

عليها البحث، ويتوقف ضجم العينة األساسية على اعتبارات أهمها ضجم المجتمع األصلي 

الزوبعي , بحثها ) ودرجة التجانس بين أفراده وعدد المتغيرات ونوع العالقات المراد

(، وبما أن مجتمع البحث الحالي ليس كبيراً ويمون ضصره، لذا اعتمدت 011، 0231

( 0) وعددهن الراسبات الطالباتجميعه عينة أساسية، بعد استبعاد  الطالباتالباضثة مجتمع 

( 31طالبة، أصبح عدد عينة البحث األساسية )( 03) واستبعاد العينة االستطالعية وعددها

 البةً.ط
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 . أداة البحث3

اعتمدت الباضثة في دراستها الحالية االختبار التحصيلي أداة بحث لمعرفة مستوى  

 الصف الثالث في تحليل النصوص األدبية. طالبات

 االختبار التحصيلي -أ

تستخدم االختبارات بوثرة في التربية وعلم النفس وتصمم االختبارات لقياس القدرات  

وقياس االستعدادات في ضين يستخدم البعض اآلخر لقياس مستوى التحصيل  العقلية العامة،

(، فاختبارات التحصيل تقيس األداء الحالي اعتماداً على المعلومات 13، 0236ك , )

والمهارات التي تم اكتسابها نتيجة التدريب والتعليم ومن الخطوات المهمة في االختبار تحديد 

، 0231الغريب , من االختبار تقويم التحصيل فيها ) الموضوعات األساسية التي يراد

(، وبما أن االختبار الحالي يحتاج نلى نٍص أدبي يحلله طلبة الصف الثالث متوسط لذا 321

اختارت الباضثة ثمانية نصوص أدبية من المهج المقرر ، بحيث توون مالئمة لمستوى طلبة 

 . صة أعّدت لهذا الغرض ملحقالصف الثالث متوسط، وأودعهتا الباضثة استبانة خا

 صدق األداة -ب

من ابرز سمات االختبار الجيد أن يوون صادقاً، ولن يوون كذلك نال عندما يقيس ما  

(، لذا وّزعت الباضثة االستبانة التي تتضمن عدداً من 33، 0236عبد الديم , وضع ألجله )

( الختيار نص واضد يعتمده الباضث 0النصوص األدبية على مجموعة من الخبراء ملحق )

ليوون اختباراً تحصيلياً يقيس من خالله قدرة الطلبة على تحليل النصوص األدبية، "وهو من 

نوع االختبارات المقالية، التي تستخدم لتقويم أهداف ال يمون تقويمها باالختبارات 

رة على تحليل األفوار الموضوعية، وأهمها تلك التي تقيس )القدرات العقلية العليا( كالقد

 . والربط بينها وتقييمها والقدرة على ننتاج أفوار جديدة

  بناء معيار لتصحيح األداة -ج

نن االختبار المقالي يتطلب معياراً يتم على أساسه التصحيح، ويجب أن يوون هذا  

ر مقنناً، المعيار كّمياً ونوعياً ما أمون، الن ذلك اقرب نلى الدقة، وينبغي أن يوون المعيا

(، ولغرض تصحيح االختبار، بنت الباضثة معياراً 12، عاقل , د.تلغرض التصحيح )

 لتصحيح األداة، وعلى وفق الخطوات اآلتية:

اطلعت الباضثة على مجموعة من األدبيات والدراسات, السابقة وبخاصة ما يتعلق  .0

 بمعايير تحليل النصوص األدبية.

( فقرة 00استبانة مغلقة ضمت بصيغتها األولية ) -قدم مستفيدتاً مما ت -اعّدت الباضثة  .9

التخاذها معياراً يعتمد عليه في تحليل األداة )النص األدبي(، وتقدير درجات الطلبة 

المختبرين في ضوئها، ووضع أمام كل فقرة ثالثة بدائل )صالحة، غير صالحة، تحتاج نلى 

 .( 9تعديل( ملحق )

( قّسمت على فقراته بحسب األهمية، أودعها 011أعطت الباضثة للمعيار درجة ) .5

( وكان المطلوب فيها بيان صالضية تقسيم الدرجة على الفقرات، وتوونت 1استبانه ملحق )

 .االستبانة من ثالث بدائل )مناسبة، غير مناسبة، تحتاج نلى تغيير( 
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ة اعدت الباضثة استبانة توصيف فقرات المعيار، من خالل االستعانة ببعض األساتذ .1

في األدب والنقد ، واالطالع على بعض األدبيات من ضيث: تقسيم كل فقرة نلى عناصرها 

األساسية، وكان المطلوب فيها وضع عالمة)صح( في الحقل المناسب )صالحة، غير 

(، 9(، ثم عرضها على مجموعة من الخبراء ملحق )3صالحة، تحتاج نلى تعديل(، ملحق )

 يالت الالزمة.وفي ضوء التصحيحات أجريت التعد

(، ثم 6أعّدت الباضثة استبانة لتوزيع )درجة( كل فقرة على عناصرها، ملحق ) .3

عرضها على مجموعة من الخبراء، وفي ضوء التصحيحات أجريت التعديالت الالزمة، بعد 

( سيتم من خالله 3كل هذه اإلجراءات توون معيار لتحليل النصوص األدبية، ملحق )

 التصحيح.

 ة: ثبات األدا -د

نن من الشروط األساسية للبحث أن تتصف أداته بالثبات، الن اتصافها بالثبات يجعل  

ل عليها في ثبات األداة 05، ص0230السيد , االعتماد عليها مموناً ) (، ومن المسلمات المعوَّ

هو أن تعطي النتائج نفسها عند نعادة تطبيقها على العينة في الظروف نفسها، ويقاس هذا 

 .  بحساب معامل االرتباط بين الدرجات نضصائياً 

 وهناك طرق متعددة لحساب الثبات واشهر هذه الطرق:

 طريقة الصور المتوافئة. .0

 طريقة التجزئة النصفية. .9

 (.069-011، ص0221االمام , طريقة نعادة االختبار ) .5

ها نذ ننها من أكثر وقد اعتمدت الباضثة طريقة نعادة االختبار، ألنها تتالءم ومنهج بحث      

الطرق شيوعاً الستخراج الثبات، وتعد هذه الطريقة من افضل الطرق المستخدمة في ضساب 

معامل ثبات االختبارات غير المقننة والستخراج ثبات األداة تم تطبيقها على العينة 

االستطالعية وصححت الباضثة نجابات الطلبة على وفق المعيار الذي أعّدته، وقد أعطت 

 باضثة رقماً لول طالب تّم تطبيق األداة عليه، ألغراض نعادة التطبيق.ال

وبعد مضي أسبوعين قامت الباضثة بتطبيقها على العينة نفسها، وكانت درجة الثبات      

، جابر , د.ت). ( وتعد مدة أسبوعين مدة مالئمة إلعادة تطبيق األداة1%(، ملحق )21)

933) 

 ثبات التصحيح: -هـ

من ثبات التصحيح، أعادت الباضثة تصحيح االختبار االستطالعي األول وللتأكد  

 مستخدمة نوعين من االتفاق:

 االتفاق عبر الزمن. .0

 االتفاق مع مصحح آخر. .9

%(، أما درجة الثبات مع 23وبعد مضي عشرة أيام أعادت الباضثة التصحيح وكان الثبات )

الثبات جيداً، لالختبارات غير المقننة، ( ويعد معامل 2%(، ملحق )25مصحح آخر فوانت )

 (Hedyes  ،1966 ,22)                  %( عدت جيدة . 63التي نن بلغ معامل ثباتها )

 وعند تطبيق االختبار على العينة االستطالعية أكدت الباضثة على أمور عدة وهي: 
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لوقت الذي مدى استعداد الطلبة وتقبلهم لالختبار، ومدى وضوضه، وكذلك معرفة ا 

يستغرقه كل طالب في اإلجابة عن االختبار، وأظهرت نتائج االختبار االستطالعي، انه ال 

توجد معوقات تعرقل اإلجابة عن االختبار وان تعليمات االختبار كانت واضحة وان الوقت 

( دقيقة، وبناًء على 63،  13الذي استغرقه الطلبة في اإلجابة عن االختبار انحصر ما بين )

 لك أصبحت األداة جاهزة للتطبيق.ذ

 رابعاً: التطبيق النهائي لألداة

طبقت الباضثة األداة بصيغتها النهائية بعد منتصف العام الدراسي وقد صادف تطبيق  

 . 95/9/9101األداة يوم االضد الموافق 

 خامساً: تصحيح االختبار

ق معيار تحليل بعد أن جمعت الباضثة أوراق االختبار النهائي، صححها على وف 

( ودرجته الدنيا بـ )صفر( 011النصوص األدبية الذي أعدته، والذي ضددت درجته العليا بـ )

(، وللتأكد من 03موزعة بين فقرات المعيار. وبذلك تم التصحيح وثبت الدرجات. ملحق )

( ورقة من أوراق االختبار التي صححت، 91موضوعية التصحيح سحبت الباضثة عشوائياً )

أن أعطى لول ورقة نجابة رقماً خاصاً بها ألغراض التصحيح مستخدماً نوعين من بعد 

 االتفاق:

 االتفاق عبر الزمن. .0

 االتفاق مع مصحح آخر . .9

صححت الباضثة األوراق بفارق زمني مقداره أسبوعان، فوان ثبات التصحيح عبر الزمن 

(, ويعد معامل 03) %(، ملحق23%(. أما ثبات التصحيح مع مصحح آخر فبلغ )26)

%( عدت 63الثبات جيداً في الحالتين لالختبارات غير المقننة، التي نن بلغ معامل ثباتها )

 (99، ص011جيدة )

 

 سادساً: الوسائل اإلحصائية والحسابية

 استخدمت الباضثة الوسائل اآلتية: 

 . معامل ارتباط بيرسون: 0

بات األداة عند نعادة التطبيق على استخدم الباضث معامل ارتباط بيرسون إليجاد ث 

 .العينة االستطالعية وإليجاد ثبات التصحيح

 مج ص× مج س  –ن مج س ص     

 ر =     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ               

 ([                                                                9)مج ص( – 9ص([ ])ن مج 9)مج س( – 9])ن مج س                   

 (015، 0233البياتي , )                                                                                  

 . الوسط الحسابي: استخدمه الباضث إليجاد متوسط الدرجات9

 مجموع الدرجات   

 = ــــــــــــــــــــــــــــــــــ   

 (31، 0233البياتي , عدد الدرجات                                        )   
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 . النسبة المئوية: استخدمتها الباضثة إليجاد:5

 أ ـ نسبة الطلبة الذين ضللوا النص وفق قواعد وأسس التحليل والذين ضللوا خالف ذلك.

 ن ضللوا النص وفق كل فقرة من فقرات المعيار.نسبة الطلبة الذي -ب

 

 الفصل الرابــع

 عرض النتائج وتفسيرها

يتضمن هذا الفصل عرض نتائج البحث وتفسيرها في ضوء هدف البحث بعد نجراء  

 الباضثة ما يأتي:

تصحيح نجابات الطلبة والتحقق من ثبات التصحيح على وفق المعيار الذي بنته  .0

 الباضثة.

 اج المتوسط الحسابي لدرجات الطلبة في االختبار.استخر .9

معرفة المتحقق من فقرات المعيار والنسبة المئوية لتورار نجابات الطلبة على وفق  .5

 فقرات المعيار.

( درجة محّواً للفصل بين اإلجابات 31اعتمدت الباضثة متوسط المعيار البالغ ) .1

( درجة ناجحة ومقبولة وكل 31ة زادت على )المقبولة واإلجابات الضعيفة، فعّدت كل نجاب

 ( درجة عدت ضعيفة وغير مقبولة.31نجابة كانت اقل من )

 

 أوالً: عرض النتائج بشكل إجمالي

من خالل عرض النتائج تبين أن الطلبة متباينون في تحليل النص األدبي فمنهم من  

يالً ال يقوم على أسس ضلله على وفق قواعد التحليل األدبي وأسسه , ومنهم من ضلله تحل

 (:0وقواعد محددة, وكما هو مبين في الجدول )

 (8جدول )

يبين توزيع الطلبة الذين حللوا النص على وفق قواعد التحليل وأسسه والذين حللوه خالفاً 

 لذلك

الطلبة الذين ضللوا النص على وفق قواعد 

 التحليل وأسسه

الطلبة الذين لم يحللوا النص على وفق 

 تحليل وأسسهقواعد ال

 النسبة المئوية التورار النسبة المئوية التورار

01 93.25% 11 31.11% 

 

الذين ضللوا النص على وفق قواعد التحليل  الطالباتيتضح من الجدول أعاله أن  

الذين ضللوه  الطالبات%( وان 93.25وكانت نسبتهم ) طالبة( 01) عددهنوأسسه كان 

%( مما يدل على انخفاض نسبة 31.1البة وكانت نسبتهم )ط( 11خالفاً لذلك كان عددهم )

في  ةعرض الباضثتقواعد التحليل الصحيح للنصوص األدبية، وسوف  يعرفنالذين  الطالبات

( النتائج المتحققة في كل فقرة من فقرات المعيار وتورارها ونسبتها المئوية مرتبة 9جدول )
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رارات في اإلجابة نلى أدنى فقرة لم تحصل على ترتيباً تنازلياً من أعلى فقرة ضصلت على تو

 أي تورار.

 (9جدول )

 يبين توزيع تكرارات الطلبة على الفقرات والدرجات التي حصلوا عليها

 عدد المجيبين على كل فقرة بحسب درجاتها درجتها الفقرة ت

مجموع  1-1 1-3 09-2 03-05

 التورار

 31 1 11 01 - 01 الفورة 0

 91 6 01 1 - 01 األلفاظ 9

 03 6 1 1 0 03 التراكيب 5

 05 3 6 9 - 09 العاطفة 1

 00 1 3 9 - 03 الخيال 3

 6 5 5 - - 1 البعد االجتماعي للنص 6

الفن الذي ينتمي نليه  3

 النص

1 - - - - - 

 - - - - - 09 القيم الجمالية 1

دون المستوى المطلوب  وأنهنفي اغلب الفقرات  اخفقن الطالبات( أن 9) يظهر من الجدول

 وفيما يأتي تفصيل ذلك:

 . الفكــرة:8

( 31فجاءت بتورار ) الطالباتاضتلت الفورة المرتبة األولى نذ ضظيت بإجابات جميع  

أن سبب ذلك هو أن الفورة هي المغزى الذي  ةرى الباضثوت%( 011وبنسبة مئوية مقدارها )

ولون  الطالباتبديهي أن يتعرض لها جميع يقوم عليه النص، واألساس الذي بني عليه فمن ال

ال تحتاج نلى عناء كبير في استنباطها فإنها من  بنسب متفاوتة في تفصيلها نذ نن الفورة

العناصر الواضحة في النص ولون التفاوت يوون في نبراز اكبر قدر من عناصر الفورة 

 الخ.… كجدتها، وشموليتها، وتماسوها 

 . األلفاظ:9

%(، وهي نسبة 53.11( ونسبة مئوية مقدارها )91توراراً مقداره ) نالت األلفاظ 

أن سبب  ةرى الباضثوتفي تحليل هذه الفقرة،  الطالباتضعيفة تعوس قصوراً واضحاً لدى 

ذلك قد يعود نلى أن المدة الزمنية المخصصة لدرس النقد األدبي قد ال تتيح الفرصة لمدرس 

وتأثيرها في النص، فال يخصص الوقت الوافي لفهم  النقد لمعرفة مواقع األلفاظ وصفاتها

خصائص األلفاظ داخل النص وقد يعود نلى تأكيد مدرسي األدب على المعنى المعجمي 

في مادة اللغة  الطالباتونهمال معاني األلفاظ األخرى وربما يعود السبب نلى ضعف 

بنى والمعنى، والضعف في العربية، نذ نن صفات األلفاظ والتغيرات التي تطرأ عليها في الم

مادة  اللغة قد يسببه قصر المدة التي يدرس بها نذ انه يدرس في سنة دراسية واضدة، ونن 

تزاضم المواد الدراسية يجعل الحصص المخصصة له قليلة، ونن قلة استعمال اللغة الفصيحة 

ليوم الدراسي في التخاطب واالهتمام بالقواعد والقوانين في ذاتها ال تمنح الطالب طوال ا
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فرصة كافية يطبق فيها قوانين اللغة، بل قد تمضي األيام واألسابيع من غير أن يتعرض 

الطالب لموقف يقتضيه استعمال اللغة السليمة والتحدث بها، ومن هنا فانه ال يستطيع أن 

يطبق قواعد اللفظ الصحيح في الوالم وهذا األخير ربما يشول سبباً آخر في ضعف الطلبة 

 تحليل األلفاظ.في 

 . التراكيـب:3

%( وهي نسبة ضعيفة 93.1( وبنسبة مئوية مقدارها )03جاءت التراكيب بتورار ) 

 في تحليل هذه الفقرة. الطالباتتؤكد قصوراً واضحاً لدى 

أن سبب هذا القصور ربما يعود نلى غياب أهمية تحليل التراكيب داخل النص  ةرى الباضثوت

وقد يعود السبب نلى عدم تمون الطلبة من علم , همالهم نياها، أو نالمدرساتعند بعض 

المعاني في مادة البالغة الذي يعنى بالتراكيب اللغوية ومواقعها في الجملة وصفات التراكيب 

 الخ.… األخرى من نطناب ونيجاز وضشو وتقديم وتأخير 

 . العاطفـة:4

%( وهي نسبة ضعيفة 91.11ا )( وبنسبة مئوية مقداره05جاءت العاطفة بتورار مقداره ) 

، ويعود سبب ذلك، الطالباتجداً، مما يعوس قصوراً واضحاً في تحليل هذه الفقرة من لدن 

النصوص األدبية  قراءاتهن، وقلة الطالبات، نلى ضعف الثقافة األدبية لدى ةفي رأي الباضث

 طالباتالوبخاصة تلك التي تحوي عاطفة قوية بشول خاص وهذا قد يولد ضعف نضساس 

وقد يعود السبب نلى تدريس مادة األدب بشول تقليدي بعيدة عن , بالعاطفة في النص األدبي

األضاسيس، ونهمال نبراز عاطفة النص والتفاعل معها وبيان نوعها وقوتها، والتأكيد على 

 في تحليل النص عاطفياً.  الطالباتجوانب اقل أهمية كل ذلك يسبب ضعف 

 . الخيال:5

%( وهي نسبة 91.1( وبنسبة مئوية مقدارها )00ل بتورار مقداره )جاء الخيا 

 في تحليل هذا الجانب من النص. الطالباتضعيفة جداً، مما يعوس قصوراً واضحاً لدى 

الخارجية  الطالباتأن سبب الضعف هذا ربما يعود نلى قلة قراءات  ةرى الباضثوت 

وي الخيال الرائع البديع، فوثرة القراءة على النصوص األدبية الجيدة التي تح نطالعهنوقلة 

 الطالبات، وكلما ازداد نطالع الطالباتللنصوص األدبية واستلهامها تنمي الخيال عند 

 . يتذوقنأكثر قدرة على تذوق األدب ونقد ما  وأصبحن آفاقهنتوسعت 

 . الموسيقى:6

هي نسبة %( و06.3( وبنسبة مئوية مقدارها )2جاءت الموسيقى بتورار مقداره ) 

 متدنية، مما يعوس قصوراً واضحاً في تحليل هذا الجانب من النص.

الموسيقى  الطالباتأن سبب هذا القصور ربما يعود نلى عدم تحسس  ةرى الباضثوت 

الداخلية والخارجية للنص، وتتوون الموسيقى الداخلية من المحسنات اللفظية )كالجناس 

 .الخ( … والطباق والسجع والتصريع 

 البعد االجتماعي للنص:. 7

%( 00.9( وبنسبة مئوية مقدارها )6جاء البعد االجتماعي للنص بتورار مقداره ) 

 وهي نسبة ضعيفة جداً، مما تعوس قصوراً واضحاً في تحليل هذه الفقرة.
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أن سبب ذلك راجع نلى عدم ربط النص بالواقع االجتماعي، وعدم  ةرى الباضثوت 

ليها النص في أثناء الدرس، كما أن دراسة األدب والنصوص ال تحديد المادة التي ينتمي ن

توصل الطالب بنتاج ضاضره وتراث ماضيه وصالً يظهر أثره في ضياته، نذ أن طغيان 

فالمعروف عن األدب هو تصوير  الماضي على الحاضر في تدريس األدب هو السمة الغالبة

فروض واألسس المنهجية الشائعة في للحياة وتطويٌر لها، فعلى المدرس أن يستعين ببعض ال

هذا المجال كالفرض القائل نن األدب يعوس صورة المجتمع والفرض القائل نن األدب يؤثر 

ضجازي , في المجتمع والفرض القائل نن األدب يقوم بتبرير النظام االجتماعي وتدعيمه )

9110 ،93.) 

 . الفن الذي ينتمي إليه النص:1

بهذا الجانب، أو  معرفتهنمما يدل على قلة  الطالباتنجابات  لم تتحقق هذه الفقرة في 

نذ نن معرفة فن النص سوف تدل على معرفة , أهميتهندراكهن لبساطته أو قلة  أهملنه أنهن

أن سبب ذلك ربما  ةرى الباضثوتمناسبته وأثره االجتماعي، فهو مفتاح لتحليل النص األدبي، 

ب عن طريق الفنون األدبية ومعرفة مقوماتها تدريس األد المدرساتيعود نلى نهمال 

 الفنون األدبية. الطالباتومميزات كل فن والى أي غرض يستخدم ومن ثم غياب فهم 

 . القيم الجمالية:2

في معرفة  الطالبات، مما يدل على ضعف الطالباتلم تتحقق هذه الفقرة في نجابات  

 مواطن الجمال في النص األدبي.

في  الطالباتبب ذلك ربما يعود نلى أن هناك ضعفاً متراكماً لدى أن س ةرى الباضثوت 

وقد يعود السبب نلى االتجاه بتدريس األدب , معرفة القيم الجمالية للنصوص األدبية وتذوقها 

نلى استنباط المواعظ والدروس الخلقية في المراضل الدراسية السابقة، وتجاهل أهمية القيم 

عتقد بعض تيشول ضاجزاً لدى الطلبة أمام تذوق جمال األدب، نذ الجمالية واستنباطها، وهذا 

أن األدب أساس لتحسين عادات الطلبة وسلوكهم وتزويدهم بالمواعظ والحوم  المدرسات

 (.919، 0233يونس , واألمثال )

 

 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 ةعرض الباضثت, البحثنليها  وصلتبعد نكمال نجراءات البحث وتحليل النتائج التي  

قدم التوصيات في وتنليها من خالل نتائج البحث,  تفي هذا الفصل االستنتاجات التي توصل

قدم بعض المقترضات استوماال وتطلبة في تحليل النصوص األدبية, المجال مستوى 

 .إلجراءات البحث

 

 أوالً: االستنتاجات

 :لحالي يمون استنتاج ما يأتيفي ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث ا

 ضعف مستوى الطلبة في تحليل النصوص األدبية .  .0

 ضعف قدرة الطلبة على التحليل وفق قواعد وأسس علمية محددة . .9
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 عدم قدرة الطلبة على استنباط القيم الجمالية في النص . .5

 عدم قدرة الطلبة في معرفة الفن الذي ينتمي نليه النص . .1

 . عياراً واضحاً في تحليل النصوص األدبيةعدم اعتماد المدرسين م .3

 

 ثانياً: التوصيات

 :أما التوصيات فقد اتجهت نلى

ضرورة اهتمام التدريسيين بتحليل النصوص األدبية وعلى وفق أسس التحليل األدبي  .0

 وقواعده.

التأكيد على القدرات العقلية العليا )التحليل، التركيب، التقويم( في التدريس وفي  .9

 لة.وضع األسئ

وضع برنامج لتحليل النصوص األدبية وفق فقرات فنية شاملة ليتمون الطلبة من  .5

 تطبيقها على النص المراد تحليله.

اإلكثار من التدريبات التي تخص تحليل النصوص األدبية، لتوون ضافزاً للطلبة على  .1

 التزود بالثقافة األدبية.

 وتذوقها. وضع كتاب خاص يهتم بدراسة النصوص األدبية وتحليلها .3

االهتمام بالبالغة العربية من خالل تحديث مناهجها وطرائق تدريسها ألنها المادة  .6

 األولى في تحليل النصوص األدبية.

أن يعمل التدريسيون على تنمية التذوق األدبي لدى الطلبة، وبيان أهمية التحليل  .3

 والفائدة منه.

 

 ثالثاً: المقترحات

 :نجراء ةباضثقترح التوفي ضوء نتائج الدراسة 

 .تشمل صفوف المرضلة االعداديةدراسة مماثلة  .0

 دراسة عن أسباب ضعف الطلبة في تحليل النصوص األدبية. .9

 .في الصف الثالث متوسطهج األدب لمندراسة تقويمية  .5

 

 المصادر

، دار صادر، بيروت، لسان العربابن منظور، أبو الفضل جمال الدين بن مورم.  .0

 لبنان، ب ت.

(، 2، العدد )مجلة األقالماضب. المباضث األسلوبية عند ابن جني، أبو جناح، ص .9

 م.0211

، دار اليازور للنشر والتوزيع، 0، طالبحث التربوي المعاصرأبو ضويج، مروان.  .5

 م.9110عمان، 

، دار األمل للتوزيع والنشر، األردن، علم اللغة التعليميأستيتية، سمير شريف.  .1

 م.9110
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، دار الحومة للطباعة والنشر، . التقويم والقياسخروناإلمام، مصطفى محمود وآ .3

 م.0221بغداد، 

، دار الوتب المصرية، 0، ج9، طديوان ضافظ نبراهيمأمين، اضمد وآخران.  .6

 م.0252

 م.0261، نهضة مصر، 9، طأسس النقد األدبي عند العرببدوي، اضمد.  .3

مة للصحافة ، المؤسسة العا0، طاألدب التوامليالبصري، عبد الجبار داوود.  .1

 م.0231والطباعة، العراق، 

اإلضصاء الوصفي واالستداللي في البياتي، عبد الجبار توفيق وزكريا اثناسيوس.  .2
 م.0233، مؤسسة الثقافة العمالية، بغداد، التربية وعلم النفس

قياس مستوى التذوق األدبي لدى طلبة أقسام اللغة العربية التميمي، ضياء عبد هللا.  .01
، )أطروضة دكتوراه، غير منشورة(، كلية التربية ابن تربية في محافظة بغدادفي كليات ال

 م.9110جامعة بغداد،  –رشد 

، مناهج البحث في التربية وعلم النفسجابر، جابر عبد الحميد، واضمد خيري كاظم.  .00

 دار النهضة العربية، مصر، د.ت.

، من كتاب األدبية تأثير الدراسات األسلوبية في تحليل النصوصالجبوري، يحيى.  .09

النصوص األدبية، دراسة وتحليل، أصدره قسم اللغة العربية في كلية االنسانيات، جامعة 

 م.0215قطر، دار قطري بن الفجاءة، 

، دار اآلفاق العربية، نظريات معاصرة في تدريس األدبضجازي، سمير سعيد.  .05

 م.9110بيروت، 

 م.0221ار األمل، األردن، ، د0، طقضايا النقد الحديثضمدان، محمد صايل.  .01

، دار الحومة، مناهج البحث التربويداوود، عزيز ضنا وأنور ضسين عبد الرضمن.  .03

 م.0221بغداد، 

، العدد مجلة اللغة واألدبرتيمة، محمود العيد. التحليل اللغوي ومفهوم النص،  .06

 م.0226(، جامعة الجزائر، 1)

، البحث في التربية وعلم النفسمناهج الزوبعي، عبد الجليل ومحمد اضمد الغنام.  .03

 م.0231مطبعة العاني، بغداد، 

تقويم تحصيل طلبة فروع اللغة العربية في كليات الزيدي، رائد رسم يونس.  .01
، رسالة ماجستير )غير منشورة(، جامعة المستنصرية، كلية المعلمين في قواعد اللغة العربية

 م.9119المعلمين، 

، مجلة اللغة واألدبومبدأ ربط النحو بالبالغة، ساسي، عمار. تحليل النص األدبي  .02

 م.0226(، جامعة الجزائر، 1العدد )

، دار األمل، 0، طأساليب تدريس اللغة العربيةالسعدي، عماد توفيق وآخرون.  .91

 م.0229األردن، 
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اثر تحليل نصوص أدبية مختارة في األداء السلطاني، ضمزة هاشم محيميد.  .90
، )رسالة ماجستير ، غير منشورة(، كلية مس العلميالتعبيري لدى طالب الصف الخا

 م.9119التربية، جامعة بابل، 

االستجواب اإلبداعي وأساليب اإلصغاء المتحسس سند، روبرت وارثر كاترين.  .99
(، ترجمة: رؤوف عبد الرزاق، مطبعة جامعة الموصل، وزارة التعليم )مدخل لمفهوم الذات

 . م0213العالي والبحث العلمي، العراق، 

، دار التأليف، 9، طعلم النفس اإلضصائي وقياس العقل البشريالسيد، فؤاد البهي.  .95

 م.0230القاهرة، 

 ، وكالة المطبوعات، مصر، د.ت.في قضايا اللغة التربويةالسيد، محمود اضمد.  .91

، مطبعة الدار 0شحاته، ضسن. تعليم اللغة العربية بين النظرية والتطبيق، ط .93

 م.0225المصرية اللبنانية، 

تقويم مستوى تحصيل طلبة أقسام اللغة العربية لوليات العادلي، محمد جاسم جفات.  .96
، )رسالة ماجستير ، غير منشورة(، جامعة التربية في الجامعات العراقية، في البالغة

 م.9119القادسية، كلية التربية، 

لوليات  تقويم مستوى تحصيل طلبة أقسام اللغة العربيةالعادلي، محمد جاسم جفات.  .93
، )رسالة ماجستير ، غير منشورة(، جامعة التربية في الجامعات العراقية، في البالغة

 م.9119القادسية، كلية التربية، 

 ، دار العلم للماليين، بيروت، د.ت.9، طأساليب االختبار والتقويمعاقل، فاخر.  .91

لعلم للماليين، ، دار ا5، طالتربية التجريبية والبحث التربويعبد الدائم، عبد هللا.  .92

 م.0232بيروت، 

، دار المعارف في مصر، 0، ط9، جالتربية وطرق التدريسعبد العزيز، صالح.  .51

 م.0230

، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، النقد التطبيقي والتحليلعبد هللا، عدنان خالد.  .50

 م.0216

، ألبحاثمجلة النجاح لعودة، خليل. المنهج األسلوبي في دراسة النص العربي،  .59

 م.0221(، جامعة النجاح، نابلس، 1العدد )

، موتبة االنجلو المصرية، التقويم والقياس التربوي والنفسيالغريب، رمزية.  .55

 م.0231

(، السنة 3، العدد )مجلة أفاق عربيةغزوان، عناد. قلق النص وضرية اإلبداع،  .51

 م.9110السادسة والعشرون، 

، ي اللغة العربية في نلقاء النصوص األدبيةتقويم أداء مدرسالفتالوي، علي تركي.  .53

 م.9111)رسالة ماجستير ، غير منشورة(، جامعة بابل، كلية المعلمين، 

، ترجمة: نبراهيم بسيوني ضتى نفهم البحث التربويك. لوفيل وك.س.لوسون.  .56

 م.0236عميرة، دار المعارف، القاهرة، 
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، منشورات دائرة نفسقاموس التربية وعلم النجار، فريد جبرائيل وآخرون.  .53

 م.0261التربية، بيروت، 

، رقم اإليداع في 0، جمجلة الضادنهر، هادي. نظرات في مشوالت ضياتنا اللغوية،  .51

 .0211(، 331الموتبة الوطنية )

 م.0266، مطبعة اآلداب، النجف، أصول تعليم اللغة العربية والدينوقاسم خليل.  .52

 .0231تبة االنجلو المصرية، ، موالتحليل االجتماعي لألدبيس، السيد.  .11

، دار الثقافة أساسيات تعليم اللغة العربيةيونس، فتحي علي وكامل محمود الناقة.  .10

 .0233للطباعة والنشر، القاهرة، 

 

43 - Frank, J.D., Level of Aspira How tesan, murraay Nrya Expiration 

in personality, New York, Ox Ford, University, press, 1938. 

44 - Hedyes, W. D. C., Testing Evaluation for the Sciences, California 

word, worth, 1966. 

 

 

 (8ملحق )

 أسماء مجموعة من الخبراء استعان بهم الباحث في إجراءات البحث

 االختصاص االسم ت

 مكان العمل

الكلية ، 

 الجامعة

استبانة 

اختبار 

نص يحلله 

 الطلبة

استبانة 

حة مفتو

الخطوات 

 معيار التحليل

استبانة مغلقة 

لتحديد الفقرات 

الصالحة 

 التحليل

استبانة 

صدق 

 المعيار

كاتب ومؤلف  العالمة هالل ناجي *

 وشاعر

-     

اآلداب ، جامعة  أدب أ.د جميل نصيف التكريتي 8

 بغداد

    

طرائق تدريس  أ.د حسن علي العزاوي 9

 اللغة العربية

التربية )ابن 

 شد(، بغدادر

    

تربية للبنات،  أدب أ.د سعيد عدنان المحنة 3

 الكوفة

    

     التربية ، بابل لغة أ.د علي ناصر غالب 4

     اآلداب ، بغداد أدب أ.د محمود عبد هللا الجادر 5

طرائق تدريس  أ.م.د احمد بحر الراوي 6

 اللغة العربية

تربية )ابن 

 رشد(، بغداد

    

طرائق تدريس  أ.م.د حاتم طه السامرائي 7

 اللغة العربية

التربية 

اإلساسية، 

 المستنصرية

    

     التربية ، بابل قياس وتقويم أ.م.د حسين ربيع حمادي 1

أ.م.د حااااااااااااكم حبياااااااااااب  2

 الكريطي

     اآلداب، الكوفة أدب

     اآلداب، الكوفة أدب أ.م.د خليل عبد السادة 81

رحااااااااااااايم جبااااااااااااار أ.م.د  88

 الحسناوي

     التربية ، بابل لغة شعر

    التربية  أدبأ.م.د صااااااااابا  ناااااااااوري  89
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االساسية ،  المرزوق

 بابل

     التربية ، بابل أدب أ.م.د عدنان العوادي 83

التربية ،  أدب أ.م.د عبود جودي الحلي 84

 كربالء

    

أ.م.د قااااااااااايس حمااااااااااازة  85

 الخفاجي

     بلالتربية ، با نقد

أ.م.د فااااااااااااهم حساااااااااااين  86

 الطريحي

     التربية ، بابل قياس وتقويم

أ.م.د فاضاااال ناااااهي عبااااد  87

 عون

طرائق تدريس 

 اللغة العربية

التربية ، 

 القادسية

    

التربية ،  أدب أ.م.د محمد الخطيب 81

 كربالء

    

أ.م.د هنااااااء جاااااواد عباااااد  82

 السادة

     التربية ، بابل أدب

التربية  نقد م.د ثائر سمير 91

 االساسية، بابل

    

طرائق تدريس  م.د حمزة عبد الواحد 98

 اللغة العربية

التربية 

 االساسية، بابل

    

طرائق تدريس  م.د شذى فرمان الحيالي 99

 اللغة الكردية

التربية )ابن 

 رشد(، بغداد

    

 

 (9ملحق )

 بسم هللا الرحمن الرحيم

غلقة مقدمة إلى ذوي الخبرة واالختصاص الختيار الفقرة المناسبة لمعيار م/ استبانة م

 تحليل النصوص األدبية

 تحية طيبة…………………………………….. األستاذ الفاضل 

في تحليل النصوص األدبية( ولما  الصف الثالث متوسط)مستوى طلبة  ةدرس الباضثت 

معياراً لهذا  ةالباضث بنتبية، يتطلبه البحث الحالي من بناء معيار لتحليل النصوص األد

فيوم من مقدرة علمية  ةعهده الباضثتالغرض، بعد استطالع آراء مجموعة من الخبراء، ولما 

( أمام الحقل صحوضع عالمة ) راجيةضع بين أيديوم هذا المعيار توأمانة ودقة في العمل 

 المناسب.

 ولوم الشور الجزيل واالمتنان .

حتاج إلى ت غير صالحة صالحة الفقرات

 تعديل

    . األسلوب:0

    األلفاظ -أ      

    التراكيب -ب      

    الموسيقى -ج      

    . الفورة9

    . الخيال5
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    . العاطفة1

    . الفن الذي ينتمي نليه النص3

    . القيم الجمالية6

    . التجربة اإلبداعية:3

    البعد الفني -أ      

    لبعد االجتماعيا -ب      

 

 (3ملحق )

 استبانة مقدمة إلى ذوي الخبرة واالختصاص الستخراج صدق المعيار

 تحية طيبة…………………………………….. األستاذ الفاضل 

بعد أن اعدت الباضثة معياراً )لتحليل النصوص األدبية(، من خالل استطالع آراء  

الذين اقروا مجموعة من  مجموعة من المتخصصين باللغة العربية وطرائق تدريسها،

الفقرات للتحليل، ولما نعهده فيوم من خبرة علمية في مجال تخصصوم، تضع الباضثة بين 

 أيديوم هذا المعيار راجية وضع عالمة )صح( أمام الفقرة المناسبة لتحليل النصوص األدبية.

 ولوم الشور الجزيل واالمتنان .

 غير الصالحة الصالحة الفقرات ت

 :األسلوب 0

 األلفاظ. -أ

 التراكيب. -ب

 الموسيقى. -ج

  

   الفورة 9

   الخيال 5

   العاطفة 1

   الفن الذي ينتمي نليه النص 3

   البعد االجتماعي للنص 6

   القيم الجمالية 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 (4ملحق )
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 م/ استبانة صالحية تقسيم درجة المعيار على الفقرات

 حية طيبةت…………………………………….. األستاذ الفاضل 

( 011بعد نن بنت الباضثة معياراً لتحليل النصوص األدبية، أعطى المعيار درجة ) 

وقسمها على فقراته بمساعدة متخصصين في هذا المجال، ولما تعهده الباضثة فيوم من خبرة 

علمية في مجال تخصصوم وأمانة ودقة في العمل، ترجو الباضثة نبداء آرائوم العلمية في هذا 

من خالل وضع عالمة )صح( في الحقل المناسب )مناسبة، غير مناسبة، تحتاج نلى  التقييم

 تغيير(.

 الفقرة ت
الدرجة 

811 
 غير مناسبة مناسبة

تحتاج إلى 

 تغيير

    01 األلفاظ 0

    03 التراكيب 9

    01 الموسيقى 5

    01 الفورة 1

    03 الخيال 3

    09 العاطفة 6

    1 ليه النصالفن الذي ينتمي ن 3

    1 البعد االجتماعي 1

    09 القيم الجمالية 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم
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 (5ملحق )

 م / استبانة توصيف معيار تحليل النصوص األدبية

 المحترم…………………………………… األستاذ الفاضل 

 تحية طيبة..

بية، وصفت الباضثة فقرات بعد أن اعدت الباضثة فقرات معيار تحليل النصوص األد 

المعيار بتقسيم كل فقرة على عناصرها األساسية التي يمون أن تحلل من خاللها، ولما نعهده 

فيوم من خبرة علمية ودراية في مجال تخصصوم، نرجو اإلجابة على هذه االستبانة من 

 ضيث:

 مالئمة تقسيم كل فقرة على عناصرها التي وصفت من خاللها. .0

 هناك تعديل يوتب في ظهر االستبانة. نذا كان .9

 وتقبلوا من الباضث فائق الشور الجزيل واالمتنان .

 صالحة توصيف الفقرة الفقرة ت
غير 

 صالحة

تحتاج إلى 

 تعديل

    وينقسم على: األسلوب 0

 وتحلل من ضيث: األلفاظ -أ 

 أنسها. .0

 فصاضتها. .9

 قوتها. .5

 رقيها. .1

 صحة استعمالها اللغوي. .3

   

 -ب 

 يبالتراك

 وتحلل من ضيث:

 جدتها. .0

 تالؤمها. .9

 صحة استعمالها النحوي. .5

 بعدها عن الحشو اللفظي. .1

 بعدها عن التعقيد. .3

   

 -ج 

 الموسيقى

    وتعمم على:

موسيقى داخليةة وتتوةون مةن )التوةرار،  .0  

 الجناس، الطباق، السجع الداخلي(.

موسةةيقى خارجيةةة وتتوةةون مةةن )الةةوزن  .9

 والقافية(.

   

    من ضيث:تحلل  الفكرة 9

 جودتها. .0  

 رقيها. .9

 وضدتها. .5

 وضوضها. .1

 شموليتها. .3

   

    يحلل من ضيث: الخيال 5
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المعنةةةةةةى الظةةةةةةاهري: ويتوةةةةةةون مةةةةةةن  .0  

التشةةةةةةةةبيهات )التمثيليةةةةةةةةة وغيةةةةةةةةر التمثيليةةةةةةةةة، 

 والضمنية(.

المعنةةةةةةةى البةةةةةةةاطني: ويتوةةةةةةةون مةةةةةةةن  .9

 )االستعارة والوفاية والمجاز(.

   

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 (6ملحق )

 / استبانة توزيع درجة كل فقرة على عناصرهام 

 المحترم…………………………………… األستاذ الفاضل 

 تحية طيبة..

بعد أن وصفت الباضثة فقرات معيار تحليل النصوص األدبية، بتقسيم درجة كل فقرة  

على عناصرها، وزعت الباضثة درجة كل فقرة على عناصرها، ولما نعهده فيوم من خبرة 

 ي مجال تخصصوم، نرجو اإلجابة عن هذه االستبانة من ضيث:علمية ودراية ف

 مالئمة توزيع درجة كل فقرة على عناصرها. .0

 نذا كان هناك تعديل يوتب في ظهر االستبانة. .9

 وتقبلوا من الباضث فائق الشور واالمتنان .

 التوصيف الفقرة ت
الدرجة من 

(811) 
 صالحة

غير 

 صالحة

تحتاج إلى 

 تعديل

     وينقسم على: باألسلو 0

    01  أ. األلفاظ 

تحلةةةةل مةةةةن  

 ضيث

. انسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةها.                             0

(9) 

. رقتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا وقوتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.                     9

(9) 

. صةةةةةحة اسةةةةةتعمالها اللغةةةةةوي.         5

(9) 

. مألوفةةةةةةةة فةةةةةةةي االسةةةةةةةتعمال.            1

(9) 

. فصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاضتها.                         3

(9) 

    

    03  ب.التراكيب 

تحلةةةةل مةةةةن  

 ضيث

. تالؤمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.                           0

(5) 

. صةةةةحة اسةةةةتعمالها النحةةةةوي.         9

(5) 

. بعةةةدها عةةةن الحشةةةو اللفظةةةي.         5

(5) 
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. بعةةةةةةةةةةدها عةةةةةةةةةةن التعقيةةةةةةةةةةد.                 1

(5) 

. الجةةةةةةةةةةةةةةةةةدة واالبتةةةةةةةةةةةةةةةةةذال.                   3

(5) 

    01  ج.الموسيقى 

 . موسيقى داخلية وتتوون من:0 وتنقسم على 

)التوةةةةةرار، الجنةةةةةاس، الطبةةةةةاق، 

 (3التصريع( )

. موسةةةةيقى خارجيةةةةة وتتوةةةةون 9

 من:

)الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوزن، القافيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة(                        

(3) 

    

    01  الفكرة 9

تحلةةةةل مةةةةن  

 ضيث

. جةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتها.                            0

(9) 

           . رقيهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا.                  9

(9) 

. وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتها.                           5

(9) 

. وضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوضها.                         1

(9) 

. شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةموليتها.                          3

(9) 

    

    03  الخيال 5

يحلةةةةل مةةةةن  

 ضيث

. المعنةةةى الظةةةاهري، ويتوةةةون 0

مةةن )التشةةبيهات التمثيليةةة وغيةةر 

 (3التمثيلية والضمنية(        )

 . المعنى الباطني، ويتوون من: 9

)االسةةةتعارة والونايةةةة والمجةةةاز(            

 (1) 

    

 

 

 

 

 

 التوصيف الفقرة ت
الدرجة من 

(811) 
 صالحة

غير 

 صالحة

تحتاج 

إلى 
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 تعديل

    09  العاطفة 1

قوتهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا                  .0 تحلل من ضيث 

(5) 

نوعهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا                 .9

(5) 

    نبلهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا               .5

(5) 

صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدقها                 .1

(5) 

    

الفن الذي ينتمي  3

 إليه النص

 1    

. نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوع الفةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن                   0 يحلل من ضيث 

(9) 

 . مدى المطابقة:9

االلتةةةةةةةةزام بحةةةةةةةةدود الفةةةةةةةةن          -أ

(5) 

التةةداخل مةةع أنةةواع أخةةرى   -ب

(5 ) 

    

البعد االجتمااعي  6

 للنص

 1    

مرجةةةةع الةةةةواقعي للةةةةنص    . ال0 يحلل من ضيث 

(1) 

. أثةةةةةةةةةةةةةةره االجتمةةةةةةةةةةةةةةاعي            9

(1) 

    

    09  القيم الجمالية 3

. توامةةةةةل المبنةةةةةى والمعنةةةةةى     0 تحلل من ضيث 

(1) 

. التمةةةةةازج بةةةةةين العناصةةةةةر  9

 (1السابقة                  )

. اإلبةةةةةةةداع فةةةةةةةي الصةةةةةةةورة        5

(1) 

    

 

 

 

 

 

 (7ملحق )

 االستطالعي لألداة ثبات درجات االختبار
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 درجات االختبار الثاني )ص( ت درجات االختبار األول )س( ت

0 39 0 33 

9 30 9 35 

5 16 5 11 

1 11 1 11 

3 11 3 11 

6 19 6 13 

3 11 3 11 

1 51 1 53 

2 56 2 51 

01 53 01 51 

00 59 00 59 

09 51 09 59 

05 91 05 92 

01 91 01 91 

03 99 03 93 

 361=  مج س

 99521= 9مج س

 339مج ص = 

 95169=  9مج ص

 99633مج س ص= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1ملحق )

 درجات تصحيح االختبار االستطالعي عبر الزمن ومع مصحح آخر
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 االتفاق مع مصحح آخر االتفاق عبر الزمن

درجة المصحح  ت

 األول )س(

درجة المصحح 

 الثاني )ص(

درجة المصحح  ت

 األول )س(

درجة 

ح المصح

 الثاني )ص(

0 39 31 0 39 31 

9 30 31 9 30 31 

5 16 31 5 16 11 

1 11 11 1 11 11 

3 11 19 3 11 10 

6 19 11 6 19 19 

3 11 11 3 11 10 

1 51 53 1 51 53 

2 56 51 2 56 51 

01 53 59 01 53 59 

00 59 51 00 59 53 

09 51 91 09 51 55 

05 91 96 05 91 96 

01 91 93 01 91 50 

03 99 96 03 99 91 

 361مج س =                                                       361مج س = 

 99521= 9مج س                                                 99521= 9مج س

 331مج ص =                                                      361مج ص = 

               90631=  9مج ص                                                99101=  9مج ص

        90231مج س ص=                                                99039مج س ص= 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2ملحق )

 درجات االختبار التحصيلي للطلبة
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 الدرجات ت الدرجات ت

0 31 91 50 

9 36 92 51 

5 31 51 51 

1 31 50 51 

3 35 59 92 

6 39 55 91 

3 39 51 91 

1 31 53 93 

2 31 56 96 

01 16 53 96 

00 11 51 93 

09 15 52 93 

05 19 11 93 

01 19 10 91 

03 11 19 91 

06 51 15 95 

03 51 11 95 

01 51 13 99 

02 53 16 99 

91 56 13 99 

90 56 11 90 

99 53 12 90 

95 51 31 90 

91 51 30 90 

93 55 39 91 

96 59 35 91 

93 50 31 91 

 55.3،   المتوسط الحسابي=    0199المجموع = 

     

 

 

 (81ملحق )

 درجات عينة ثبات تصحيح االختبار النهائي
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 االتفاق مع مصحح أخر االتفاق عبر الزمن

درجة المصحح  ت

 األول )س(

درجة المصحح 

 الثاني )ص(

لمصحح درجة ا ت

 األول )س(

درجة 

المصحح 

 الثاني )ص(

0 36 35 0 36 39 

9 31 39 9 31 30 

5 39 13 5 39 16 

1 11 19 1 11 11 

3 19 13 3 19 10 

6 19 10 6 19 53 

3 11 53 3 11 56 

1 51 56 1 51 53 

2 51 53 2 51 50 

01 51 59 01 51 51 

00 55 51 00 55 53 

09 51 91 09 51 96 

05 91 93 05 91 51 

01 91 93 01 91 95 

03 93 99 03 93 95 

06 93 96 06 93 92 

03 91 99 03 91 93 

01 99 90 01 99 96 

02 99 95 02 99 99 

91 90 93 91 90 91 

                       311مج س=                                                         311مج س=  

 96361= 9مج س                                                  96361= 9مج س

 661مج ص=                                                        663مج ص= 

 95631= 9مج ص                                                91952= 9مج ص

 93165مج س ص=                                               93523مج س ص= 

 


