
 م0103/انيكانون ث        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

636 

 ت الصف الخامس األدبياثر مهارة التفكير الناقد وتنقيبها في التذوق األدبي والتحصيل لدى طالبا
 في مادة األدب والنصوص

 حمزة عبد الواحد حمادي د.أ. رائدة حسين حميد
 كمية التربية االساسية/ جامعة بابل    الكمية التقنية المسيب

 الفصل األول
 التعريف بالبحث
 مشكمة البحث

وىي اداة ، ة والفكر واداة االتصاؿ بالمحتمعولغة الثقاف، إذ إنيا لغة القراف الكريـ، تناؿ المغة العربية مكانة خاصة   
فاذا كاف الطالب ضعيفا في ، تدريس المواد جميعا يقـو عميو واالساس الذي، التثقيؼ التي نعتمد عمييا في تحصيؿ معرفنا

 (.ٕص، ٜٙٛٔ، العادلي) لغتو االـ سيؤدي ضعفو في لغتو الى ضعفو في المواد االخر
ىو قمة ما يحفظ الطالب مف ، مى تدريس المغة العربية بشكؿ عاـ واالدب بشكؿ خاصالعزاوي اف مف المآخذ ع ويرى  

واف ىذا ، اذ يبمغ مجموع ما يحفظو في مرحمة معينة مئة وخمسيف بيتا مف الشعر وخمسيف سطرا مف النثر، الشعر والثر
 (.ٖٕص، ٜٙٛٔ، العزاوي) القدر الضئيؿ مف المحفوظ ال يصحح لغة وال يبني ممكة

وقد اشارت الييا بنت الشاطْي ، مشكمة ضعؼ الطمبة في مادة االدب والنصوص ليست وليدة الوقت الحاضراف  
عبد ) بقوليا:"اف النصوص االدبية اجيدت المعمـ تمقينا والتمميذ حفظا دوف اف تمبسو ذوؽ العربية ومنطقيا وادبياتيا"

 (.ٜٜٔص، ٜٜٙٔ، الرحمف
وكاف نتيجة ىذا كمو انؾ ، بقولو:"لـ يتقدـ درس االدب في مدارسنا وانحطكما اشار طو حسيف الى ىذه المشكمة  

، فاذا كميا قد ارتقى وتقدـ تقدما يختمؼ قوة وضعفا، تستطيع اف تنظر الى الواف العمـ التي تدرس في مدارسنا عمى اختالفيا
 (.ٕٔ-ٔٔص ٜٜٛٔ، حسيف) االدب العربيوىو ، بؿ انو تاخر تاخرا منكرا، اال لونا واحدا مف الواف العمـ لـ يتقدـ اصبعا

منيا اف الطرائؽ التدريسية واالساليب التي تتبع في تدريس االدب ، وعزت بعض االدبيات ىذا الضغؼ الى اسباب عدة
 (.ٗٛص، ٜٙٛٔ، خفاجي) وال تغذي شعورا بالجماؿ، والنصوص ال تكسب الطالب ذوقا

 عبر طرائؽ تقميدية تقتصر عمى نقؿ المعمومات وحشوىا في عقوليـ واف تعمـ الطمبة لممعارؼ والعمـو المختمفة يتـ  
 (.٘ص، ٜٜٙٔ، ايوب)

، الف الطالب لـ يبذؿ جيدا في اكتشافيا، فضال عف اف الحقائؽ التي تقدميا الطرائؽ التقميدية تبقى مزعزعة في الذىف 
 (.ٕٜٕص، ٖٜٜٔ، واخروف، الخوالدة) أي اف موقفو يتسـ بالسمبية

والحوار بدؿ ، الحديثة في التدريس تؤكد ضرورة اعتماد الطرائؽ التدريسية التي تؤكد التعمـ بدؿ التعميـ واالتجاىات 
 (.ٜٛص، ٜٜ٘ٔ، البزاز) اذ انيا طرائؽ تنمي التفكير لدى الطمبة، والبحث والتنقيب بدؿ النقؿ، االستماع
ال تحقؽ الغاية مف تدريس ، تترؾ اثرا في نفوسيـويرى الباحثاف اف النصوص االدبية التي تقدـ الى الطمبة بطريقة ال 

وتنمية القدرة الفنية لدى الدارسيف وتمكينيـ مف المفاضمة بيف النصوص االدبية وبياف ، االدب في تكويف التذوؽ االدبي
 (.ٜص، ٜٛٛٔ، احمد) وخاصة التذوؽ الذي يعد مف اىداؼ الدراسة االدبية، نواحي الجماؿ فييا

واف النتائج التي ستخرج بيا ىذه  .والتعرؼ عمييا بصورة ميدانية ،عور بضرورة بحث ىذه المشكمةومف ىنا بدأ الش 
الدراسة ستكوف ليا اىميتيا الواضحة في غمؽ فجوات عدة في قدرة وامكانية طرائؽ التدريس واساليبو في التذوؽ االدبي لدى 

 الطمبة.
 
 



 م0103/انيكانون ث        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

631 

 أهمية البحث
فضال عف انيا تعد عنصرا ميما مف ، غنية االيحاء، انيقة التعبير، جميمة متطورةو ، المغة العربية لغة عبقرية مشرقة 

فيي تعد العنصر االساسي في بناء شخصية المتعمـ وفي ، (ٜ٘ص، ٜ٘ٛٔ، النبتيتي) عناصر وجودنا وىويتنا وبقائنا
 (.ٙص، ٕٜٛٔ، غمـو) تكوينو الفكري واالجتماعي والوجداني

، اذ انو يوسع نظرة الناشئيف الى الحياة، يناؿ مكانة خاصة بيف فروعيا، لمغة العربيةواالدب بوصفو فرعا مف فروع ا 
فضال عف انو ييذب ميوؿ الناشئة ويصقؿ اذواقيـ بتنمية ، ويبصرىـ بقيـ المجتمع ومشكالتو والنيوض بو، ويسمو بعواطفيـ

وتكويف الميؿ إلى الجميؿ والتمتع ، (ٙٛٔص، ٜٓٛٔ، السيد) الفيـ والحكـ والموازنة والنقد والتفاعؿ مع المقروء القدرة عمى
 (. ٕٔٓص، ٜٔٛٔ، يونس) كما ىو الحاؿ في الفنوف الجميمة، بو

ومف ، اف دراسة النصوص االدبية تنمي في الطمبة القدرة عمى التحميؿ والفيـ واالستنتاج والتذوؽ والدقة في الحكـ 
، وتقويـ لسانيـ، وتحفيزىـ عمى مواصمة القراءة في اوقات فراغيـ ،اىداؼ درس االدب تكويف التذوؽ االدبي لدى الطمبة

ويمكنيـ مف التمييز ، (ٗٚٔص، ٕٓٓٓ، خاطر ورسالف) وتعويدىـ عمى حسف االلقاء والكتابة والقدرة عمى النقد الصحيح
عف انو يساعد الطالب فضال ، ويساعد التذوؽ السميـ عمى تقدير االنتاج االدبي واالستمتاع بالجماؿ، بيف الجيد والردىْ 

، شحاتو) ويحس برابطة وجدانية بيف النص االدبي وبيف نفسو، عمى اف يكوف ايجابيا نشطا يشعر بقيمة الشعر في حياتو
 (.ٜٕ٘ص، ٜٜٗٔ
 ولتحقيؽ ىدؼ التذوؽ االدبي البد مف توافر بعض الميارات الخاصة بالتذوؽ منيا: 
 تمثؿ القارْي لمحركة النفسية في القصيدة. - أ
 حساس بقيمة الكممة التعبيرية في العمؿ االدبي.اال - ب
 .وادراؾ ما بيف االبيات مف ترابط الفكرة، الحس بااليقاع الموسيقي لوزف االبيات - ت
 القدرة عمى اختيار عنواف مناسب يعبر عف احاسيس الشاعر. - ث
 وما فيو مف اتساؽ او تنافر.، القدرة عمى معرفة ما في النص مف اسياب او ايجاز - ج
 (ٖ٘ٗص، ٜٚٛٔ، يونس) عمى الموازنة بيف قصيدتيف او اكثر في موضوع واحد.القدرة  - ح

 (ٙٚٔص، ٕٓٓٓ، ورسالف، خاطر)، (ٗٔٔص، ٜٛٛٔ، السيد)      
والتبصيرية ، وانما ىي فكرة تتجاوز مرحمة الكشؼ عف الواقع، اف ميمة االدب ليست تقريرية تصور الواقع كما ىو  

 (.ٖٖٓص، ٕ٘ٓٓ، عطا) الصعاب ومستقبميا الى مرحمة تميد لمتغيير وتكشؼ عف
، وصاحب في الغربة، ودليؿ عمى المروءة، "اطمبوا االدب فانو مادة العقؿ-لذا نجد ابف عبد ربو يصؼ االدب بقولو:

 (.ٕٛٗص، ٜٙ٘ٔ، ابف عبد ربو) وحمية في المجمس ويجمع كمـ القموب المختمفة"، ومؤنس في الوحشة
وىذا التذوؽ يتكوف بممارسة االدب شعره ونثره وااللماـ ، عمى تكويف معيار ذوقي اف تذوؽ المقروء يساعد الفرد 

لذا يعد التذوؽ االدبي ، (ٕٖ٘-ٖٓ٘ص، ٕ٘ٓٓ، عطا) ويعضد ىذا كمو دراسة االدب والبالغة، بالثقافة المعاصرة
مى موقؼ الطالب االيجابي في العممية وتؤكد االتجاىات الديثة في التربية ع، الحصيمة النيائية لدراسة االدب والبالغة والنقد

، واعطائو الفرصة العداد مادة الدرس والبحث عنيا في المصادر وبتوجيو مف المدرس، التعميمية وتدعو الى اثارة تفكيره
 (.ٖٓٔ-ٜٕٔص، ٜٗٚٔ، اؿ ياسيف) وبذلؾ تنمو لدى الطمبة قابمية البحث والتنقيب واالبتكار واإلبداع

 -لمعطيات التي ينبغي لمنص اف يعامؿ بموجبيا وىي:فضال عف اف ىناؾ بعض ا
 التشريح المغوي لمنص لمكشؼ عف العالقات النحوية والبالغية فيو. .ٔ
 التذوؽ االدبي واكتشاؼ الظواىر االدبية واالسموبية والتعبيرية. .ٕ
مف داخؿ النص  أي تفسير الظواىر االدبية واالسموبية والتعبيرية وتسويغيا بمعطيات موضوعية، التقدير النقدي .ٖ

 نفسو.
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 (.ٕٚ-ٕٙص، ٜٚٛٔ، السعدني) التعبير لفظا منطوقا ومكتوبا عف النص وتفاعمو مع القارْي نفسو .ٗ
، وتتسع خبراتيـ، ويزداد ذكاؤىـ، اذ اف تفكير الطمبة ينمو في ىذه المرحمة، لقد اختار الباحثاف المرحمة الثانوية 

والطابع الفني والجماؿ واالرتباط بالجوانب العقمية ، لى حالة تتسـ بالسعةوينتقؿ خياؿ الطالب مف السيولة وغموض اليدؼ ا
 (.ٖٕٙص، ٕٜٛٔ، االلوسي) واالنفعالية

اذ يسيؿ عمييـ دراسة االدب دراسة تقـو عمى اساس ، ويرى الباحثاف اف ىذه الطريقة مناسبة لطمبة المرحمة الثانوية  
 ومف ىنا جاءت اىمية البحث الحالي.، ف ذوؽ ادبي ناضجالبحث والتنقيب واالستنباط المنبعثة جميعيا م

 هدفي البحث:
 :يرمي البحث الحالي الى تعرؼ

  .اثر ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا عند تدريس االدب والنصوص في التذوؽ االدبي لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي-ٔ
 وص في التحصيؿ لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي.اثر ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا عند تدريس االدب والنص-ٕ

 :فرضيتا البحث
 :ولتحقيؽ ىدفي البحث وضع الباحثاف الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف 
( بيف متوسطي تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي الالئي 0ٓ٘ٓ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى -ٔ

والطالبات الالئي يدرسف االدب والنصوص بالطريقة ، لتفكير الناقد وتنقيبيايدرسف االدب والنصوص بأسموب ميارة ا
 .االعتيادية في التذوؽ االدبي

تحصيؿ طالبات الصؼ الخامس االدبي الالئي  ( بيف متوسطي0ٓ٘ٓ) ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية عند مستوى - ٕ
والطالبات الالئي يدرسف االدب والنصوص بالطريقة ، يدرسف االدب والنصوص بأسموب ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا

 االعتيادية في التحصيؿ.
 حدود البحث:

 يقتصر البحث الحالي عمى:
عينة مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في مدرسة واحدة مف المدارس االعدادية والثانوية في مركز محافظة  -ٔ

 بابؿ.
، ابف االثير، النثر:القاضي الفاضؿ) االدبيدراسة موضوعات في كتاب االدب والنصوص لمصؼ الخامس  -ٕ

، المعتمد بف عباد، ابف زيدوف، ابف خفاجة، حمدونة بنت زياد، الشعراء:ابف ىانيْ ، االدب في المغرب العربي
 .ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓابف شييد( لمعاـ الدراسي ، النثر، الموشحات:لساف الديف ابف الخطيب

 تحديد المصطمحات:
 التفكير الناقد: -ٔ

 ؿ مف:عرفو ك
نوع مف السموؾ العقمي يسمكو الطالب عندما يطمػب منو الحكـ عمى حقيقة او مناقشة موضوع او  :( بانؤٖٜٜطو ) -ٔ

 (.٘ٔٔص :ٖٜٜٔ، طو)  .تقويػػػػـ رأي
 .(٘ٗص :ٕ٘ٓٓ، الخضراء) .( بانو: مجموعة مف ميارات التفكير التي يمكف التدرب عمييا وتعمميإ٘ٓٓالخضراء ) -ٕ
( "بانو قدرة الفرد عمى ابداء الرأي المؤيد او المعارض في المواقؼ المختمفة مع ابداء االسباب المقنعة ٕٗٓٓ، ـالغنا) -ٖ

 (.ٖص، ٜٗ) لكؿ رأي"
 :اما التعريف االجرائي لمتفكير الناقد

بوصفيا مشكال  ىو القدرة عمى تحميؿ المواقؼ التعميمية مف خالؿ استنتاج االراء واالطروحات المعطاة لممتعمـ وفحصيا 
 تعميميا وقدرتو عمى تقديـ الحموؿ واصدار االحكاـ ازاء تمؾ المشكالت والمواقؼ في مادة االدب والنصوص.
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 التنقيب: -2
، ٔج، ابف منظور) والتنقيب عمييا"، الكثير البحث عنيا، الرجؿ العالـ باألشياء، التنقيب لغة:"المنقب بالكسر والتخفيؼ

 (.ٜ٘ٓص، ٖٕٓٓ
 صطالحا:التنقيب ا

 والوصوؿ الييا معتمدا عمى نفسو"، "الطريقة التي فييا يعتمد الطالب عمى نفسو في التنقيب عف المعمومات في بطوف الكتب
 (.ٜٚٔص، ٜٛٛٔ، احمد)
 التذوق االدبي: -3

 التذوق لغة:
ا نقوؿ ذواقو ومذاقو طيب ويكوناف طعما كم، فالذوؽ والمذاؽ يكوناف مصدريف، "الذوؽ مصدر ذاقو الشْي يذوقو ذوقا وذواقا

 (.ٔٓٗص، ٔٔج، د.ت، ابف منظور) مف الذوؽ"
 التذوؽ اصطالحا:

 عرفو كؿ مف:
، ابراىيـ) التيُ ييتدى بيا في تقويـ العمؿ االدبي وعرض عيوبو ومزاياه.، (:ىو تمؾ الحاسة الفنيةٖٜٚٔ) ابراىيـ -ٔ

 (.ٖٕٚص، ٖٜٚٔ
واسموبو يعبر عنو عبر ، واالحساس بجمالو، العميقة في النص االدبي بانو: "فيـ الطالب لممعاني، (ٕٔٓٓ) التميمي -ٕ

 (.ٗٔص، ٕٔٓٓ، التميمي) ومشاركتو لالحداث واالعماؿ والحاالت الوجدانية التي يصورىا االديب"، سموكو
يحتاج الى ثقافة وانما ، وانو الياتي عرضا، بانو: "الحصيمة النيائية مف دراسة االدب والبالغة والنقد، (ٕٓٔٓ) الزيدي -ٖ 

يمكنو  عامة ومعايشة لروائع االدب وممارسة لمنصوص باالضافة الى الثقافة المغوية حتى يتحقؽ لممتعمـ ذوؽ ادبي رفيع
 مف االنترنت(.) مف االستمتاع بجماؿ االدب وروعتو"
 التعريف االجرائي لمتذوق االدبي:

واسموبو والحكـ عميو بعرض عيوبو ، فيميا واالحساس بجمالوو ، قدرة الطالبة عمى ادراؾ الخصائص الفنية لمنص االدبي
 ومزاياه.

 االدب -4
سمي أدبا ألنو يؤدب الناس الى المحامد وينياىـ عف ، ادب(معناه االدب الذي يتادب فيو االديب مف الناس) االدب لغة:"

 (ٕٙٓص، ٜٙ٘ٔ، ابف منظور) أدب النفس والدرس":واألدب، واصؿ األدب:الدعاء، المقابح
 االدب اصطالحا:

 عرفو كؿ مف:
ويثير في نفس قارئو او ، يعتمد في اظياره عمى التعبير والمغة، بانو: فف رفيع مف الفنوف الجميمة، (ٜ٘ٚٔ) سمؾ -ٔ

 (ٖٗ٘ص، ٜ٘ٚٔ، سمؾ) وبقدر ما في الكالـ ذاتو مف جماؿ وروعة.، سامعو سرورا بقدر ما عندىـ مف حساسية فنية
تعبير عف تجربة شعورية منبثقة عف التصور االسالمي لمكوف واالنساف والحياة وىو بنوعيو  بانو:، (ٕٓٓٓ) مدكور -ٕ

 (.ٖٚٔص، ٕٓٓٓ، مدكور) الشعر والنثر مصدر متعة لمكبار والصغار
 التعريف اإلجرائي لؤلدب:

 ـ.ويشمؿ المنظـو والمنثور مف الكال، كتاب االدب والنصوص المقرر تدريسو لطمبة الصؼ الخامس االدبي
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 النصوص: -5
 النصوص لغة:

، ابف منظور) ونص كؿ شْي منتياه.، النص:رفعؾ الشْي.ونص الرجؿ نصا اذا سالو عف شْي حتى يستقصي ما عنده
 (ٜٓٔص، ٖٕٓٓ، ٚمج

 النصوص اصطالحا:
 عرفو كؿ مف:

تقـو عمى فيـ المعنى وادراؾ ، بانيا: القطع الشعرية او النثرية التي تختار لدراستيا دراسة ادبية تذوقية، (ٜٔٙٔ) سمؾ -ٔ
 (٘ٚٔص، ٜٔٙٔ، سمؾ) ويبعث في النفس المذة الفنية.، مما يحقؽ المتعة، ما في الكالـ مف جماؿ وجودة

تجعؿ ، ( بانيا:مبنى لغوي يقـو عمى عالقات نحوية وبالغية تعطيو القدر عمى بعث طاقات دالليةٕٓٓٓ) عصر -ٕ
 (ٕٚٓص، ٕٓٓٓ، عصر) رؽ بيف المعنى والمغزى لذلؾ النصالقارْي عف طريؽ تواصمو مع النص اف يف

 التعريؼ االجرائي لمنصوص:
والتي يمكف مف خالؿ دراستيا ، القطع الشعرية والنثرية في كتاب األدب والنصوص المقرر تدريسو لمصؼ الخامس األدبي

           تنمية ميارات الطمبة المغوية والتعبيرية والتذوقية.
  :التحصيؿ لغة -ٙ

اصؿ واحد وىو جمع الشيء ولذلؾ سميت حوصمة الطائر النو يجمع ، الحاء والصاد والالـ :(ىػٜٖ٘ت ) قاؿ ابف فارس
 .(ٛٙ، ٜٜٔٔإبف فارس) ويقاؿ حصمت الشيء تحصيالً ، فييا

 التحصيؿ اصطالحا:
الدرجات وطبقًا لالمتحانات االنجاز في مادة دراسية معينة او مجموعة مف المواد الدراسية مقدرًا ب)) عرفو قورة بأنو 

 .(ص٘، ٜٓٚٔقورة) ((المحمية
 اما التعريؼ االجرائي لمتحصيؿ:

ىو ما يحصؿ عميو الطالب " عينة البحث " مف درجات في اختبار التحصيؿ النيائي المقدـ مف الباحثيف بعد تدريسيـ  
  .الموضوعات المقررة في المنيج المطموب ضمف مدة التجربة

 
 الفصل الثاني

 راسات سابقةد
 اوال: دراسات عربية

 (ٜٔٚٔ، طعيمة) دراسة -ٔ
  وضع مقياس لمتذوؽ االدبي عند طالب المرحمة الثانوية() 
 يساعد عمى تطوير المناىج وطرائؽ التدريس.، سعت الدراسة إلى وضع مقياس لمتذوؽ األدبي عند طالب المرحمة الثانوية 

ثـ عدلت ، وعرضو عمى بعض المحكميف، ى طالب المرحمة الثانويةصمـ الباحث مقياسا لقياس التذوؽ األدبي لد
عمى ، وطبؽ الباحث المقياس عمى عينة كبيرة مف طالب المرحمة الثانوية في مناطؽ متباينة، بعض فقرات المقياس

عالجيا ثـ استخرج النتائج و ، وقد طبؽ الباحث التجربة لمدة اسبوعيف، الطالب ذوي المستويات االقتصادية المختمفة
 وتوصمت الدراسة إلى نتائج عدة منيا:، إحصائيا
 تمثؿ القاريء لمحركة النفسية في القصيدة. -ٔ
 ادراؾ مدى ما في االفكار مف عمؽ وفيـ لممعاني. -ٕ
 ادراؾ جماؿ التشبيو والصور البيانية االخرى. -ٖ
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  (ٔٗ-ٖٛص، ٜٛٛٔ، احمد)  القدرة عمى فيـ مكونات الصورة الشعرية مف صوت ولوف وحركة. -ٗ
 (ٕٔٓٓ، التميمي) دراسة -ٕ

 قياس مستوى التذوؽ االدبي لدى طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة بغداد() 
 سعت الدراسة الى تعرؼ مستوى التذوؽ االدبي لدى طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة بغداد.   
 طالبة مف كمية التربية (٘٘)و ،(طالباٛٗ) بواقع، موزعيف عمى ثالث كميات، وطالبة طالبا (ٕٓ٘) بمغ عدد عينة البحث  
الجامعة ) طالبة مف كمية التربية (ٜٖ)و طالبا (ٛٗ)و جامعة بغداد() طالبة مف كمية التربية بنات (ٓٙ)و، ابف رشد()

 المستنصرية(.
ميارة وفي ضوء الميارات اعد الباحث اختبارا  (ٖٓ) بمغ عدد مياراتيا، اعد الباحث استبانة ميارات التذوؽ االدبي 

وقوة ، ثـ حمؿ الباحث فقرات االختبار احصائيا اليجاد معامالت الصعوبة والسيولة، فقرة (ٖٓ) موضوعيا تكوف مف
 وحسب ثبات االختبار بوساطة طريقة اعادة االختبار.، وفعالية البدائؿ غير الصحيحة، التمييز

وتحميؿ التبايف ، وحمؿ النتائج احصائيا باستخداـ معامؿ االرتباط، مى طمبة الكميات الثالثطبؽ الباحث اختباره ع 
 لعينتيف مستقمتيف.، (T-Test) واالختبار التائي، االحادي

 -وتوصمت الدراسة الى النتائج االتية: 
 ضعؼ مستوى طمبة كميات التربية في محافظة بغداد في ميارة التذوؽ االدبي. -ٔ
 ؽ ذات داللة احصائية بيف طمبة الكميات الثالث في التذوؽ االدبي.ال توجد فرو  -ٕ
 ال توجد فروؽ ذات داللة احصائية بيف طالب الكميات الثالث وطالباتيا في التذوؽ االدبي. -ٖ

 (٘ٛ-ٔٔص، ٕٔٓٓ، التميمي)               
 (ٕٚٓٓ، العابدي) دراسة -ٕ

االدبية والتذوؽ االدبي والتفكير االبداعي في مادة االدب  اثر التدريس بطريقة التنقيب الحواري في حفظ النصوص) 
 والنصوص لدى طمبة الصؼ الخامس االدبي(

سعت الدراسة الى تعرؼ اثر التدريس بطريقة التنفيب الحواري في حفظ النصوص االدبية والتذوؽ االدبي والتفكير  
، واختار الباحث تصميما تجريبيا لمجموعتي البحث، االبداعي في مادة االدب والنصوص لدى طمبة الصؼ الخامس االدبي

والثانية ضابطة تدرس مادة االدب والنصوص ، االولى تجريبية تدرس مادة االدب والنصوص بطريقة التنقيب الحواري
 بالطريقة االعتيادية.

عدد طالب  بمغ، تـ اختيارىـ عشوائيا، طالبا وطالبة مف طمبة الصؼ الخامس االدبي (ٚٔٔ) شممت عينة البحث 
 وبمغ عدد طالبات المجموعة التجريبية، طالبا (ٜٕ) وعدد طالب المجموعة الضابطة، طالبا (ٜٕ) المجموعة التجريبية

 طالبة لممجموعة الضابطة. (ٜٕ)و ،( طالبةٖٓ)
كافأ الباحث احصائيا بيف مجموعتي البحث التجريبية والضابطة في بعض المتغيرات التي قد تؤثر في نتائج  

ودرجات المغة ، والتحصيؿ الدراسي لالميات، والتحصيؿ الدراسي لآلباء، العمر الزمني وىذه المتغيرات ىي:، تجربةال
ودرجات االختبار القبمي في حفظ النصوص االدبية والتذوؽ االدبي ، ودرجات اختبار القدرة المغوية، العربية لمعاـ السابؽ
 والتفكير االبداعي.

واعد خططا تدريسية لموضوعات االدب والنصوص التي ستدرس في التجربة ، ا سموكياىدف (ٜٖٚ) صاغ الباحث 
 في ضوء محتوى الكتاب واالىداؼ السموكية المصوغة.

، االوؿ لقياس حفظ النصوص االدبية تكوف مف اربعة اسئمة اتصؼ بالصدؽ والثبات والموضوعية اعد الباحث اختباريف: 
فقرة مف نوع االختيار مف متعدد اتصؼ بالصدؽ والثبات ومعامؿ  (ٕٓ) الدبي تكوف مفواالختبار الثاني لقياس التذوؽ ا
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فقد اعتمد الباحث فيو مقياسا جاىزا ، واما قياس القدرة عمى التفكير االبداعي، الصعوبة والتمييز وفعالية البدائؿ الخاطئة
 سيد خير اهلل(.) وىو مقياس

وعالج ، وطبؽ االختبارات الثالثة عمى طمبة مجموعتي البحث، لدراسي بنفسودَرس الباحث مجموعات البحث طواؿ العاـ ا 
 البيانات احصائيا باستعماؿ تحميؿ التبايف الثنائي وتوصؿ الى النتائج االتية:

 تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية عمى طمبة المجموعة الضابطة في اختبار حفظ النصوص االدبية. -ٔ
 عمى طمبة المجموعة الضابطة في اختبار التذوؽ االدبي.تفوؽ طمبة المجموعة التجريبية  -ٕ
ال يوجد فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات طمبة المجموعة التجريبية ومتوسط درجات طمبة المجموعة  -ٖ

 ؾ(-ص:ط، ٕٚٓٓ، العابدي)  الضابطة في اختبار التفكير االبداعي.
 ية:موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحال :ثالثا
يتـ ىنا موازنتيا بالدراسة الحالية مف خالؿ توضيح نقاط التشابو واالختالؼ عمى ، بعد اف تـ عرض الدراسات السابقة 

 النحو االتي:
 منهج البحث -1
والدراسة ، (ٕٚٓٓ، العابدي) اما دراسة، ( منيج البحث الوصفئٕٓٓ، التميمي) ( ودراسةٜٔٚٔ، طعيمة) اتبعت دراسة 

 ت منيج البحث التجريبي.الحالية اتبع
 األهداف -2
الى وضع مقياس لمتذوؽ االدبي عند طالب  (ٜٔٚٔ، طعيمة) اذ ىدفت دراسة، تباينت الدراسات السابقة في اىدافيا  

الى تعرؼ مستوى التذوؽ االدبي لدى طمبة اقساـ المغة العربية في  (ٕٔٓٓ، التميمي) وىدفت دراسة، المرحمة الثانوية
الى تعرؼ اثر التدريس بطريقة التنقيب الحواري في  (ٕٚٓٓ، العابدي) وىدفت دراسة، ة في محافظة بغدادكميات التربي

اما الدراسة الحالية فيدفت الى تعرؼ ، حفظ النصوص االدبية في مادة االدب والنصوص لدى طمبة الصؼ الخامس االدبي
يؿ لدى طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب اثر ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا في التذوؽ االدبي والتحص

 والنصوص.
 العينة -3
 ودراسة، ( طالبا وطالبةٕٓ٘) بمغ عددىا (ٕٔٓٓ، التميمي) ففي دراسة، تباينت الدراسات السابقة في عدد عينتيا 
وأما الدراسة الحالية فقد ، ( فمـ يذكر عدد أفراد العينةٜٔٚٔ، طعيمة) اما دراسة، طالبا وطالبة (ٚٔٔ) (ٕٚٓٓ، العابدي)

 ( طالبة.ٓٙ) بمغ عدد أفراد عينتيا
 واستخدمت دراسة، (مقياسا لمتذوؽ االدبئٕٓٓ، التميمي) ( ودراسةٜٔٚٔ، طعيمة) استخدمت دراسة  :أداة الدراسة -ٗ
، فكير االبداعيومقياس القدرة عمى الت، ومقياس التذوؽ االدبي، اختبارا لقياس حفظ النصوص االدبية (ٕٚٓٓ، العابدي)

 ومقياس التذوؽ االدبي.، اما الدراسة الحالية فقد استخدمت االختبار التحصيمي
 ودراسة، ( عمى الذكورٜٔٚٔ، طعيمة) اذ طبقت دراسة، تباينت الدراسات السابقة في متغير الجنس  :الجنس -5
 عمى االناث.اما الدراسة الحالية فقد طبقت ، (ٕٚٓٓ، العابدي، دراسة)و (ٕٔٓٓ، التميمي)
 المادة الدراسية -6
 واتفقت الدراسة الحالية معيا.، تناولت الدراسات السابقة مادة االدب والنصوص 
ذكرت بعض الدراسات السابقة أنيا أجرت التكافؤ اإلحصائي في عدد مف المتغيرات بيف أفراد مجموعاتيا   :التكافؤ -7

اما الدراسة الحالية فقد أجرت الباحثة ، (ٜٔٚٔ، طعيمة) اما دراسة، (ٕٚٓٓ، العابدي) ( ودراسةٕٔٓٓ، التميمي) كدراسة
واختبار ، ودرجات مادة االدب والنصوص لنصؼ السنة، العمر الزمني) التكافؤ بيف مجموعتي البحث في المتغيرات اآلتية:

 والتحصيؿ الدراسي لموالديف(.، التذوؽ االدبي
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 (ٕٔٓٓ، التميمي) ففي دراسة، ابقة في الوسائؿ اإلحصائية التي استخدمتياتنوعت الدراسات الس  :اإلحصائية الوسائل -8
(استخدمت ٕٚٓٓ، العابدي) ودراسة، ومعامؿ االرتباط، استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف وتحميؿ التبايف االحادي

، االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف) اآلتية:اما الدراسة الحالية استخدمت الباحثة الوسائؿ اإلحصائية ، تحميؿ التبايف الثنائي
 ومربع كاي(.، ومعامؿ ارتباط بيرسوف

 الدراسة نتائج -9
اما نتيجة الدراسة الحالية فستظير في الفصؿ الرابع "عرض النتائج ، اتفقت الدراسات السابقة في نتائجيا الى حد ما  

 وتفسيرىا".
 

 الفصل الثالث
جراءاته  منهج البحث وا 

 لتصميم التجريبي:اوال: ا
يكوف بمثابة  ويتطمب البحث التجريبي تصميما تجريبيا، يعد منيج الدراسات التجريبية مف افضؿ مناىج البحث العممي 

 (.ٓٗص، ٕٓٓٓ، والكبيسي، الداىري) الييكؿ العاـ لمتجربة
واذا احسف الباحث ، (ٕٙ٘ص ،ٜٜٓٔ، داود) والتصميـ التجريبي عبارة عف "مخطط وبرنامج عمؿ لكيفية تنفيذ التجربة" 

وتوصمو الى ، وضع التصميـ التجريبي وصياغتو فانو يضمف الييكؿ السميـ واالستراتيجية المناسبة التي تضبط لو بحثو
، ٕٜٛٔ، الزوبعي) نتائج يمكف االعتماد عمييا في االجابة عف االسئمة التي وضعيا في مشكمة البحث وفروضو

 (.ٕٓٔص
 البحث الحالي. لتصميـ التجريبي ذا الضبط الجزئي النو اكثر مالءمة الجراءاتوقد اختار الباحثاف ا 

 (ٔ) جدوؿ
 التصميـ التجريبي

 المتغير التابع المتغير المستقؿ المجموعة
 التذوؽ األدبي، التحصيؿ ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا التجريبية
 التذوؽ األدبي، التحصيؿ الطريقة التقميدية الضابطة

 يا: مجتمع البحث وعينتهثان
 مجتمع البحث -أ
أي انو ، فمجتمع البحث ىو مفردات وحدات الظاىرة جميعيا، يعد تحديد مجتمع البحث مف المياـ الرئيسة في التجربة   

بحيث يمكف تمييز الوحدات االحصائية التي تدخؿ ضمف ىذا ، مجموعة مف الوحدات االحصائية معرفة بصورة واضحة
 (.ٙٙص، ٜٜٓٔ، دداو ) المجتمع

 يتكوف المجتمع االصمي لمبحث الحالي مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في محافظة بابؿ. 
 عينة البحث -ب
 عينة المدارس -ٔ 
 .ٔعشوائيا لتطبيؽ التجربة (ثانوية التحرير لمبنات) اختار الباحثاف، بعد تحديد مجتمع البحث  

                                                           

استخدـ الباحثاف طريقة السحب العشوائي البسيط، إذ كتبت الباحثة أسماء المدارس عمى أوراؽ صغيرة ووضعتيا في كيس، وسحب  ٔ
 الباحث الثاني ورقة واحدة، فكانت الورقة التي تحمؿ اسـ ثانوية التحرير لمبنات.
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 عينة الطالبات -2 
 مجموع عدد طالباتيا، ووجدت الصؼ الخامس االدبي فييا مكونا مف شعبتيف، تحرير لمبناتزارت الباحثة ثانوية ال 
 وشعبة، ( طالبةٖٓ) أ(لتمثؿ المجموعة التجريبية بواقع) وبطريقة السحب العشوائي اختيرت شعبة، (طالبةٓٙ)
وىذا ، قات النيف يمتمكف خبرة سابقةعمما اف الباحثيف استبعدا الطالبات المخف، ( طالبةٖٓ) ب(المجموعة الضابطة وبواقع)

، ( طالبة مخفقة في المجموعة الضابطةٕ) منيف، ( طالباتٖ) وبمغ مجموع الطالبات المخفقات، قد يؤثر في دقة النتائج
 (يبيف ذلؾ.ٕ) جدوؿ، وطالبة واحدة مف المجموعة التجريبية
 التجريبية والضابطة() أعداد طالبات مجموعتي البحث (ٕ) جدوؿ
 عدد الطالبات      جموعةالم 

 قبؿ االستبعاد 
 عدد الطالبات

 المستبعدات 
 عدد الطالبات 
 بعد االستبعاد

 ٖٓ ٔ ٖٔ التجريبية
 ٖٓ ٕ ٕٖ الضابطة
 ٓٙ ٖ ٖٙ المجموع

 ثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث
المتغيرات التي يعتقد  حرص الباحثاف قبؿ الشروع ببدء التجربة عمى تكافؤ طالبات مجموعتي البحث احصائيا في بعض 

ويدرسف في ، عمى الرغـ مف اف طالبات عينة البحث مف منطقة سكنية واحدة، الباحثاف انيا قد تؤثر في سالمة التجربة
 -وىذه المتغيرات ىي:، مدرسة واحدة

 (.ٔ) ممحؽ، العمر الزمني لمطالبات محسوبا باالشير .ٔ
 (.ٕ) ممحؽ، (ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) سيدرجات مادة االدب والنصوص لنصؼ السنة لمعاـ الدرا .ٕ
 التحصيؿ الدراسي لآلباء. .ٖ
 التحصيؿ الدراسي لالميات. .ٗ
 (.ٖ) ممحؽ، اختبار التذوؽ االدبي .٘

 -وفيما ياتي عرض احصائي لنتائج التكافؤ بيف مجموعتي البحث:  
 العمر الزمني محسوبا باألشهر: -1
 وبمغ متوسط اعمار طالبات المجموعة الضابطة، ( شيرا0ٜٚ٘ٔ) بمغ متوسط اعمار طالبات المجموعة التجريبية  
اتضح اف ، ( لعينيتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ اإلحصائيةT-Test) وعند استعماؿ االختبار التائي، ( شيراٜٗٔ.ٚ)

(وىي اصغر مف القيمة ٓ.ٙٙٓ) اذ كانت القيمة التائية المحسوبة، (ٓ.٘ٓ) الفرؽ ليس بذي داللة احصائية عند مستوى
 (ٖ) وجدوؿ، وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئتاف احصائيا في العمر الزمني، (ٛ٘) وبدرجة حرية، (ٕ) جدوليةال

 يبيف ذلؾ.
 (ٖ) جدوؿ

 نتائج االختبار التائي لمعمر الزمني لطالبات مجموعتي البحث محسوبا باالشير
 عدد أفراد المجموعة

 العينة
 المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري

 مستوى الداللة القيمة التائية درجة الحرية التبايف
 الجدولية المحسوبة ٓ.٘ٓ

 ليس بذي داللة ٕ ٓ.ٙٙٓ ٛ٘ ٖٙ.ٔٛ ٚ.ٜٛٛ ٜ٘ٔ.ٚ ٖٓ التجريبية
 ٖ٘.ٚٚٓ ٚ.ٕ٘ٛ ٜٗٔ.ٚ ٖٓ الضابطة
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 التحصيل الدراسي لآلباء: -2
 ( الجدوليةٕكا) (وىي اصغر مف قيمةٔ.ٕٙ) ( المحسوبةٕكا) اظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع كاي اف قيمة  
(يبيف ٗ) وجدوؿ، أي اف مجموعتي البحث متكافئتاف احصائيا، (ٗ) ( وبدرجة حريةٓ.٘ٓ) ( عند مستوى داللةٗ.ٜٗ)

 ذلؾ.
 (ٗ) جدوؿ

 (ٕكا) التحصيؿ الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة
 حجـ المجموعة

 العينة
 يقرأ

 ويكتب
 إعدادية متوسطة ةابتدائي

 أو معيد
 بكالوريوس
 فما فوؽ

 درجة
 الحرية

 مستوى  ٕقيمة كا
الداللة 

وبة ٓ.٘ٓ
حس

الم
 

ولية
جد
ال

 

 ليس بذي  ٗ.ٜٗ ٔ.ٕٙ ٗ ٙ ٚ ٛ ٘ ٗ ٖٓ التجريبية
 ٗ ٘ ٜ ٙ ٙ ٖٓ الضابطة داللة

 التحصيل الدراسي لالمهات: -3
 ( الجدوليةٕكا) ( وىي اصغر مف قيمةٔ.ٖٙ) ( المحسوبةٕكا) اي اف قيمةاظيرت نتائج البيانات باستعماؿ مربع ك  
(يبيف ٘) وجدوؿ، أي اف مجموعتي البحث متكافئتاف احصائيا، (ٗ) ( وبدرجة حريةٓ.٘ٓ) ( عند مستوى داللةٗ.ٜٗ)

 ذلؾ.
 (٘) جدوؿ

 ٕالتحصيؿ الدراسي ألميات طالبات مجموعتي البحث وقيمة كا
 حجـ المجموعة

 العينة
 أيقر 

 ويكتب
 إعدادية متوسطة ابتدائية

 أو معيد
 بكالوريوس
 فما فوؽ

 درجة
 الحرية

 مستوى  ٕقيمة كا
الداللة 

وبة ٓ.٘ٓ
حس

الم
 

ولية
جد
ال

 

 ليس بذي  ٗ.ٜٗ ٔ.ٖٙ ٗ ٚ ٘ ٘ ٚ ٙ ٖٓ التجريبية
 ٛ ٚ ٙ ٗ ٘ ٖٓ الضابطة داللة

 (:ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) الدراسيدرجات مادة المغة العربية لمفصؿ لنصؼ السنة لمعاـ  -ٗ
وعند ، (ٔٚ.ٙ) ومتوسط درجات المجموعة الضابطة، (ٔٚ.ٖٖٜ) بمغ متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية   

اتضح اف الفرؽ ليس بذي داللة ، ( لعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفروؽ االحصائيةT-Test) استعماؿ االختبار التائي
 وىي اصغر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (ٓ.ٜٜٓ) كانت القيمة التائية المحسوبة اذ، (ٓ.٘ٓ) احصائية عند مستوى

وىذا يدؿ عمى اف مجموعتي البحث متكافئتاف احصائيا في درجات المغة العربية لمفصؿ الدراسي ، (ٛ٘) وبدرجة حرية، (ٕ)
 (يبيف ذلؾ.ٙ) وجدوؿ، (ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) االوؿ لمعاـ الدراسي

 (ٙ) جدوؿ
 (في المغة العربيةٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) بار التائي لدرجات طالبات مجموعتي البحث لنصؼ السنة لمعاـ الدراسياالخت

عدد  المجموعة
 افراد
 العينة

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعياري

 درجة التبايف
 الحرية

 مستوى  القيمة التائية
 الداللة

(ٓ٘.ٓ) 
 الجدولية المحسوبة

 ليس بذي  ٕ ٓ.ٜٛٓ ٛ٘ ٔٚٔ.ٕٜٗ ٖٔ.ٕٔٔ ٔٚ.ٖٖٜ ٖٓ التجريبية
 ٔٚٔ.ٖٛٔ ٖٔ.ٕٛٓ ٔٚ.ٙ ٖٓ الضابطة داللة
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 درجات االختبار القبمي في التذوؽ االدبي: -ٙ
ظير اف الفرؽ ليس ، وباستعماؿ االختبار التائي، اختبار التذوؽ االدبي، طبؽ الباحثاف عمى عينة البحث قبؿ بدء التجربة  

( ٓ.ٜٓٔ) اذ كانت القيمة التائية المحسوبة، (ٓ.٘ٓ) المجموعتيف التجريبية والضابطة عند مستوى بذي داللة إحصائية بيف
، (ٗ) وىذا يعني اف طالبات مجموعتي البحث متكافئتاف في ىذا المتغير ممحؽ، (ٕ) وىي اقؿ مف القيمة الجدولية البالغة

 يبيف ذلؾ. (ٚ) وجدوؿ
 (ٚ) جدوؿ

 عياري والتبايف والقيمة التائية في اختبار التذوؽ االدبيالمتوسط الحسابي واالنحراؼ الم
 عدد افراد المجموعة

 العينة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراؼ 
 المعياري

 درجة التبايف
 الحرية

 مستوى  القيمة التائية
 الداللة

(ٓ٘.ٓ) 
المحسو 

 بة
 الجدولية

ليس  ٕ ٓ.ٜٓٔ ٛ٘ ٙ.ٜٖٔ ٕ.ٛٚٗ ٕ٘ٙ ٖٓ التجريبية
 بذي 
 داللة

 ٗ.ٙٗٛ ٕ.ٕٔٓ ٖٕٙ ٖٓ الضابطة

 رابعا: ضبط المتغيرات الدخيمة
وقد حرص الباحثاف عمى تحديدىا والسيطرة عمييا مف اجؿ ، ىناؾ عوامؿ عدة تؤثر بطريقة او باخرى في سالمة التجربة  

ي سالمة الصدؽ الداخمي غير تجريبية(ف) اذ اف البحوث التجريبية معرضة لعوامؿ داخمية، حجب تاثيرىا في المتغير التابع
 -ومف ىذه العوامؿ:، (ٜ٘ص، ٜٗٛٔ، ىماـ) والخارجي لمتصميـ التجريبي

او انقطاعيف في اثناء ، عينة البحث(المدرسة) ويقصد بو االثر الناتج عف ترؾ عدد مف الطالبات  االندثار التجريبي: .ٔ
عدا بعض حاالت ، ترؾ المدرسةولـ تتعرض طالبات البحث الحالي الى ، (ٔٙص، ٜٔٛٔ، الزوبعي) التجربة

 بحيث لـ يكف ليا تاثير في سالمة التجربة.، الغياب بنسبة ضئيمة جدا
مف خالؿ اجراء ، حاوؿ الباحثاف التغمب عمى الفروؽ الفردية بيف طالبات مجموعتي البحث اختيار افراد العينة: .ٕ

، واختبار الذكاء، تحصيؿ الدراسي لموالديفوال، العمر الزمني) عمميات التكافؤ االحصائية في المتغيرات االتية:
 ودرجات مادة المغة العربية لنصؼ السنة(.

 لـ تتعرض التجربة الى أي حادث طواؿ مدة سيرىا.  الحوادث المصاحبة: .ٖ
المقصود بالنضج عمميات النمو الجسمي والنفسي التي تحدث الفراد التجربة في اثناء اجرائيا مما يؤثر في  النضج: .ٗ

لـ يكف ليذا العامؿ اثر ، ونظرا الف مدة التجربة كانت فصال دراسيا واحدا، (ٜ٘ص، ٜٔٛٔ، الزوبعي) ـاستجاباتي
 في التجربة.

عمى عدـ ، سرية البحث: حرص الباحثاف عمى سرية البحث باالتفاؽ مع ادارة المدرسة اثر االجراءات التجريبية: - أ
 ال يتغير نشاطيف او تعامميف مع التجربة.كي ، عينة البحث( بطبيعة البحث وىدفو) اخبار الطالبات

المادة الدراسية: وكانت موحدة بيف مجموعتي البحث وىي موضوعات كتاب مادة االدب والنصوص لمصؼ  - ب
 (.ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) الخامس االدبي المقرر تدريسو لمعاـ الدراسي

 المدرس: درست الباحثة مجموعتي البحث بنفسيا. - ت
في ضوء ، خطط الدراسية الالزمة لمموضوعات المقرر تدريسيا خالؿ مدة التجربةالخطط الدراسية: اعد الباحثاف ال - ث

وقد عرض الباحثاف الخطط التدريسية عمى مجموعة مف ، محتويات كتاب االدب والنصوص واالىداؼ السموكية
ستطالع ارائيـ ال، المحكميف والمتخصصيف في العمـو التربوية والنفسية وطرائؽ التدريس ومدرسي مادة المغة العربية
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، وفي ضوء مالحظاتيـ اجريت التعديالت الالزمة، ومالحظاتيـ وممقترحاتيـ لتحسيف صياغة الخطط وجعميا سميمة
 واصبحت الخطط التدريسية جاىزة لمتطبيؽ.

والسبورة والطباشير واالستعانة ، الوسائؿ التعميمية: كانت متماثمة بيف مجموعتي البحث مف حيث الكتاب المدرسي - ج
 كتبة المدرسة.بم

/ ٘/ ٜٔوانتيت يـو الخميس، ٕٔٔٓ/ ٕ/ ٘ٔالمدة الزمنية: كانت متساوية لمجموعتي البحث اذ بدأت يـو الثالثاء - ح
ٕٓٔٔ 

 (يبيف ذلؾ.ٛ) وجدوؿ، توزيع الحصص: اتبع الباحثاف جدوؿ توزيع دروس مادة المغة العربية المتبع في المدرسة - خ
 (ٛ) جدوؿ

 ص لمصؼ الخامس االدبيتوزيع دروس مادة األدب والنصو 
 الدرس الثاني ٛوٓ٘ التجريبية الثالثاء

 الدرس الرابع ٓٔو٘ٗ الضابطة
 الدرس األوؿ ٛوٓٓ الضابطة الخميس

 الدرس الثالث ٜوٓٗ التجريبية
 خامسا: تحديد المادة العممية 
دب والنصوص لمصؼ الخامس االدبي حدد الباحثاف المادة التي ستدرس في اثناء التجربة في ضوء مفردات كتاب مادة اال 

 (يبيف ذلؾ.ٜ) وجدوؿ، (ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ) لنصؼ السنة لمعاـ الدراسي
 
 
 (ٜ) جدوؿ

 مفردات المادة العممية التي ستدرس في اثناء التجربة
 رقـ الصفحات المادة
 النثر:

 القاضي الفاضؿ
 

ٜٔٔ-ٕٔٙ 
 ٖ٘ٔ-ٕٚٔ ابف االثير

 ٕٗٔ-ٖٙٔ (مقدمة تاريخية) االدب في المغرب العربي
 ٙٗٔ-ٖٗٔ ابف ىانىْ  الشػػعراء:

 ٛٗٔ-ٚٗٔ حمدونة بنت زياد
 ٗ٘ٔ-ٜٗٔ ابف خفاجة
 ٜ٘ٔ-٘٘ٔ ابف زيدوف

 ٖٙٔ-ٓٙٔ المعتمد بف عباد
 ٕٚٔ-ٗٙٔ لساف الديف ابف الخطيب الموشػػحات:

 ٙٚٔ-ٖٚٔ النثر
 ٔٛٔ-ٚٚٔ ابف شييد
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 -سادسا: صياغة األهداف السموكية:
أي ، لوصؼ الطريقة التي سيتعرؼ بيا الطمبة نياية الوحدة الدراسية، ةىي عبارات او جمؿ مكتوبة بدقةاالىداؼ السموكي  

 (.ٕٖص، ٜٗٛٔ، توؽ وعدس) انيا تصؼ ما يتوقع منيـ انجازه
لذا قاـ الباحثاف بصياغة االىداؼ السموكية في ضوء االىداؼ العامة ومحتوى المادة الدراسية المقررة لطالبات الصؼ   
وقد بمغ ، والتقويـ(، والتركيب، والتحميؿ، والتطبيؽ، والفيـ، المعرفة) معتمديف في ذلؾ عمى تصنيؼ بمـو، لخامس االدبيا

ولبياف صالحية االىداؼ وتحديدىا او ، ( ىدفا سموكيا غطت المادة الدراسيةٗ٘ٔ) عدد االىداؼ السموكية بصيغتيا األولية
مجموعة مف المحكميف والمتخصصيف في مجاؿ تدريس المغة العربية وطرائؽ  فقد عرضت عمى، عدـ صالحيتيا وتعديميا

 وفي ضوء مالحظاتيـ اعتمد الباحثاف االىداؼ التي نالت نسبة اتفاؽ، ومدرسي المادة، والعمـو التربوية والنفسية، تدريسيا
 ( ىدفا سموكيا.ٓ٘ٔ) وبمغ عددىا، %(ٓٛ)

 سابعا:اعداد الخطط التدريسية
ط التدريسية تصورات سابقة لممواقؼ واإلجراءات التدريسية التي يضطمع بيا المدرس وطمبتو لتحقيؽ يقصد بالخط  

، اآلميف واخروف) وتضـ ىذه العممية تحديد األىداؼ واختيار الطرائؽ التي تساعد عمى تحقيقيا، أىداؼ تعميمية معينة
الخطط التدريسية  افأعّد الباحث لذا، التدريس الناجح اف إعداد الخطط التدريسية ُيعد واحدًا مف متطمبات (ٖٖٔص، ٜٜٚٔ

المقرر تدريسيا في أثناء مدة التجربة في ضوء محتويات  االدب والنصوص لمصؼ الخامس االدبيلموضوعات كتاب 
 .والطريقة التقميدية، اسموب ميارة التفكير الناقد وتنقيبياالكتاب المدرسي واألىداؼ السموكية لممادة عمى وفؽ 

 ادوات البحث  منا:ثا
 والثاني اختبار لقياس ميارة التذوؽ االدبي.، االولى االختبار التحصيمي، طبيعة البحث الحالي تتطمب توافر أداتيف لو 

 -االختبار التحصيمي: - أ
 االختبار التحصيمي ىو االداة التي تستعمؿ لمكشؼ عف مدى فيـ الطالب وتحصيميـ في مادة دراسية محددة  

، ابراىيـ) تعد االختبارات التحصيمية مف الوسائؿ الميمة في قياس تحصيؿ الطالب وتقويمو، (ٖ٘ص، ٜٜٜٔ، التميمي)
مف خالؿ معرفة قابميات الطمبة عمى التحميؿ ، اذ انيا تقيس قدرة الطمبة عمى تذكر الحقائؽ واسترجاعيا، (ٔ٘ص، ٜٜٛٔ

 (.ٖٕٛص، ٜٜٓٔ، سعد) والربط واالستنباط
الحالي اعداد اختبار تحصيمي في مادة االدب والنصوص لمصؼ الخامس االدبي في الموضوعات ومف متطمبات البحث  

، ولعدـ توافر اختبار تحصيمي جاىز يتصؼ بالصدؽ والثبات ويغطي موضوعات التجربة، التي ستدرس خالؿ مدة التجربة
الباحثاف عمى إعداد األىداؼ السموكية في  وقد اعتمد، لذا اعد الباحثاف اختبارا تحصيميا في ضوء محتوى الكتاب واالىداؼ

 .كؿ مستوى بحسب أىداؼ كؿ موضوع إلى العدد الكمي لؤلىداؼ
 وحدد الباحثاف عدد الفقرات في كؿ مستوى مف المستويات الستة لؤلىداؼ السموكية مف مجموع فقرات االختبار بػ

واألىمية النسبية لمستويات األىداؼ ، لموضوعاتواألىمية النسبية لمحتوى ا، ( فقرة في ضوء عدد الفقرات الكميٖٓ)
 .( يوضح ذلؾٓٔ) السموكية في الخريطة االختبارية والجدوؿ

وعدد ، واألىمية النسبية لمستويات األىداؼ السموكية، األىمية النسبية لمحتوى الموضوعات افوقد حسب الباحث
 االتي: الفقرات في الخريطة االختبارية عمى النحو

 عدد صفحات الموضوع الواحد                           
 ٓٓٔ× ػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة محتوى الموضوعات= ػػػػػػػػػ

   مجموع صفحات الموضوعات                          
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 مجموع االىداؼ السموكية لممستوى الواحد                              
 ٓٓٔ×  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنسبة اىمية مستويات االىداؼ السموكية = ػػػػػ

 مجموع االىداؼ السموكية الكمي                                                
 ة لمموضوع االىمية النسبي                           

 ٓٓٔ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد اسئمة الموضوع = ػػػػػػػػػػػػ
  ر الكميعدد فقرات االختبا                          
 عدد اسئمة الموضوع                            

  ٓٓٔ ×ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدد اسئمة المستوى = ػػػػػػػػ
 االىمية النسبية لممستوى                     
 (ٜٚص، ٕٗٓٓ، وماىر، الصمادي)، (ٙٛ-ٗٛص، ٜ٘ٛٔ، عودة) 
 

 (ٓٔ) جدوؿ
 الخريطة االختبارية

 عدد المادة
 الصفحات

األىمية 
 النسبية

 العدد الفقرات
 معرفة الكمي

ٕٜ% 
 فيـ 
ٖٔ% 

 تطبيؽ
ٖٔ% 

 تحميؿ
ٛ% 

 تركيب
ٜ% 

 تقويـ
ٔٓ% 

 ٗ ٔ - - ٔ ٔ ٔ %ٖٔ ٛ لفاضؿالقاضي ا النثر:
 ٗ ٔ - - ٔ ٔ ٔ %ٗٔ ٜ ابف االثير

مقدمة ) االدب في المغرب العربي
 تاريخية(

ٚ ٔٔ% ٔ ٔ ٔ - - ٔ ٗ 

 ٕ - - - - ٔ ٔ %ٙ ٗ الشػػعراء:ابف ىانىْ 
 ٔ - - - - - ٔ %ٗ ٕ حمدونة بنت زياد

 ٖ - - - ٔ ٔ ٔ %ٓٔ ٙ ابف خفاجة
 ٕ - - - - ٔ ٔ %ٛ ٘ ابف زيدوف

 ٕ - - - - ٔ ٔ %ٙ ٗ المعتمد بف عباد
 ٗ ٔ - - ٔ ٔ ٔ %ٗٔ ٜ الموشػػحات:لساف الديف ابف الخطيب

 ٕ - - - - ٔ ٔ %ٙ ٗ النثر
 ٕ - - - - ٔ ٔ %ٛ ٘ ابف شييد
 ٖٓ ٗ - - ٘ ٓٔ ٔٔ %ٓٓٔ ٖٙ المجموع

 -صدق االختبار:
، (ٖ٘ص، ٕٓٓٓ، الداىري والكبيسي) وضع مف أجميايعد االختبار صادقًا عندما يتميز بقياس السمة أو الظاىرة التي   

( فقرة عمى عدد مف ٖٓ) اذ ُعرضت فقرات االختبار البالغة، استخدـ الباحثاف الصدؽ الظاىري في ايجاد صدؽ اداة البحث
لعربية في زيادة عمى عدد مف مدرسي المغة ا، وكذلؾ اختصاص العمـو التربوية والنفسية، المحكميف في المغة العربية وآدابيا

 وبمغ عدد فقرات االختبار بشكمو النيائي، % مف المحكميفٓٛوتـ اعتماد الفقرات التي نالت نسبة اتفاؽ ، المدارس الثانوية
 ( فقرة.ٖٓ)
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 -طريقة تصحيح االختبار:
صفرًا أعد الباحثاف اجابة أنموذجية الجراء التصحيح في ضوئيا. اذ خصص الباحثاف درجة واحدة لؤلجابة الصحيحة و  

لذا كانت ، اما الفقرات التي لـ تؤشر أو وضعت اكثر مف اجابة عمى بدائميا عوممت معاممة االجابة الغمط، لؤلجابة الغمط
 الدرجة العميا ثالثيف والدرجة الدنيا صفرًا.

 التجربة االستطالعية
بة عنيا َطبََّؽ الباحثاف االختبار عمى والزمف الذي ُيستغرؽ في اإلجا، وتعميماتو، بغية التثبت مف وضوح فقرات االختبار 

بعد أْف تثبت ، ( طالبة مف طالبات الصؼ الخامس االدبي في اعدادية الخنساء لمبناتٕٖ) تألفت مف، عينة استطالعية
وفي ، إذ طمبت الباحثة منيفَّ تأشير حاالت الغموض في التعميمات، الباحثاف مف إكماليف موضوعات االدب والنصوص

، وبعد تطبيؽ االختبار اتضح أفَّ التعميمات واضحة، وتعديميا، واالستفسار عنيا بيدؼ تحديدىا، أثناء اإلجابة الفقرات في
واتضح أفَّ الوقت الذي استغرؽ في اإلجابة عف فقراتو جميعيا كاف ، أما فقرات االختبار فقد اتسمت ىي األخرى بالوضوح

 .( دقيقةٓ٘-٘ٗ) بيف
  صدق االختبـار

( فاالختبار ٖٖٓص، ـٜٗٛٔ، وعبد الرحمف، توؽ) االختبار احدى الوسائؿ الميمة في الحكـ عمى صالحيتوُيعد صدؽ  
ومف أجؿ التحقؽ مف صدؽ ، (ٖٕٔص، ٜٜٓٔ، االماـ) الصادؽ ىو االختبار الذي يقيس ما وضع أصاًل لقياسو

 -:وجعمو محققًا لؤلىداؼ التي وضع مف أجميا لذا اعتمد الباحثاف عمى، االختبار
  صدق المحتوى 
لى مدى تمثيؿ فقرات ٜٓٛص، ـٕٓٓٓ، وآخراف، قطامي) يشير صدؽ المحتوى إلى الصفات الداخمية لالختبار  ( وا 

وُيعد بناء الخارطة االختبارية ، (ٖٖٔص، ـٜٗٛٔ، وعبد الرحمف، توؽ) .االختبار لمحتوى المقرر الدراسي الذي تـ تدريسو
ذلؾ يكوف الباحثاف قد حققا ىذا الصدؽ مف خالؿ بنائيما الخارطة االختبارية وب، مؤشرًا مف مؤشرات صدؽ المحتوى

، أبو لبدة) وقياـ الخبراء بفحص الفقرات منطقيًا والتثبت مف مدى قياسيا المحتوى الذي ُأعدَّت لقياسو، الموضحة سمفاً 
 .(ٜٖٕص، ـٜٜٚٔ

وفي ، والتقويـ، ف والمتخصصيف في مجاؿ القياسإذ يتـ صدؽ المحتوى مف خالؿ اختيار عدد مف المحكميف التربويي  
أو الصفات المراد قياسيا مف ، وُيقدـ ليـ االختبار ثـ ُيقرر ىؤالء الخبراء مدى تحقيؽ الفقرات لمصفة، المادة الدراسية نفسيا

 (.ٕٚٔ-ٕٙٔص، ـٜٜٜٔ، أبو جاللة) خالؿ مقترحاتيـ وآرائيـ التي يبدونيا
  ثبات االختبار

أبو )، بالثبات عندما ُيعطي النتائج نفسيا تقريبًا في كؿ مرة يطبؽ فييا عمى المجموعة نفسيا مف الطمبة يتصؼ االختبار 
 (.ٖ٘ٙص، ـٜ٘ٛٔ، الغريب) وأوقات مختمفة، وفي أماكف، وتحت الظروؼ نفسيا (ٕٓٗص، ـٖٕٓٓ، جادو

 :وقد َحسب الباحثاف ثبات االختبار باستعماؿ
 طريقة التجزئة النصفية

ثبات االختبار باستعماؿ طريقة التجزئة النصفية ؛ ألنيا تمكف الباحثيف مف تطبيؽ االختبار بنصفيو في تـ حساب 
إذ ، زيادة عمى أنيا تمتاز بالسيولة مف حيث حساب معامؿ االرتباط، وتكوف ظروؼ إجراء التجربة موحدة تماماً ، وقت واحد

وُيقدـ إلى الممتحنيف عمى أنَّو اختبار ، دوف معرفة الممتحفتتـ ىذه الطريقة مف خالؿ قسمة االختبار عمى نصفيف مف 
ودرجة عف النصؼ ، درجة عف النصؼ األوؿ الذي يتضمف الفقرات الفردية، ثـ يضع المصحح درجتيف لكؿ ممتحف، واحد

يكوف و ، ثـ يحسب معامؿ االرتباط بيف درجات الممتحنيف عمى نصفي االختبار، الثاني الذي يتضمف الفقرات الزوجية
 (.ٓٔٔ-ٜٓٔص، ـٜٜٜٔ، أبو جاللة)، %(ٓٚ) معامؿ الثبات لالختبار مقبواًل إذا تجاوز
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لحساب ثبات ، ( طالبة مف طالبات عينة التجربة االستطالعية في اعدادية الخنساءٕٖ) وقد اختار الباحثاف عشوائياً  
والنصؼ الثاني ضَـّ الفقرات ، الفردية النصؼ األوؿ ضَـّ الفقرات :إذ جزئت فقرات االختبار عمى نصفيف، االختبار
( ثـ صحُح بمعادلة ٗٚ.ٓ) فبمغ، وحسب معامؿ االرتباط بيف ُجزأي االختبار باستعماؿ معامؿ ارتباط بيرسوف، الزوجية

 سبيرماف براوف 
 .(٘ٛ.ٓ) فبمغ معامؿ ثبات االختبار

 اختبار التذوق االدبي -2
لقياس التذوؽ االدبي تنسجـ وأىداؼ البحث الحالي. وىي اختبار التذوؽ  تمكف الباحثاف مف الحصوؿ عمى اداة جاىزة   

لكؿ فقرة اربعة ، يتكوف االختبار مف عشريف فقرة (ٖ) الممحؽ، ـ(ٕٚٓٓاحمد جبار راضي العابدي سنة ) االدبي الذي اعده
 (.ٕٚ-ٖٙص ، ٕٚٓٓ، العابدي) كانت جميعيا مف نوع االختيار مف متعدد، بدائؿ

 ق التجربةتاسعا: تطبي
 اتبع الباحثان في أثناء تطبيق التجربة ما يأتي:

 ٕٔٔٓ/ ٕ/ ٘ٔباشرت الباحثة بتطبيؽ التجربة عمى طالبات مجموعتي البحث بدءًا مف يـو الثالثاء الموافؽ   
واستمرت الباحثة بتدريس ىاتيف ، بتدريس حصتيف اسبوعيًا لكؿ مجموعة ٕٔٔٓ/ ٘/ ٜٔوانتيت يـو الخميس الموافؽ

إذ دّرست الباحثة نفسيا مجموعتي البحث عمى وفؽ الخطط التدريسية التي ، ٕٔٔٓمجموعتيف حتى نياية العاـ الدراسي ال
 أعدىا الباحثاف. 

/ ٘/ ٚٔطّبقت الباحثة االختبار التحصيمي عمى طالبات مجموعتي البحث في وقٍت واحٍد يـو الثالثاء الموافؽ 
قبؿ أياـ مف إجرائو ؛ وذلؾ لكي تحقؽ التكافؤ بيف طالبات عينة البحث في  بعد أف أخبرتيف بموعد االختبار، ٕٔٔٓ

 .والتييؤ لالمتحاف، االستعداد
وساعدت عدد مف مدرِّسات المدرسة الباحثة في اإلشراؼ عمى تطبيؽ االختبار مف أجؿ المحافظة عمى سير 

 .وسالمة التجربة، االختبار
 عاشرا: الوسائؿ اإلحصائية 
 الوسائؿ االحصائية االتية: افحثأستخدـ البا  
 (:ٕكا) مربع كاي - -ٔ
 استعمؿ في تكافؤ مجموعتي البحث في التحصيؿ الدراسي لؤلب واألـ  
 ٕؽ( –ؿ )                  
 =  ٕكا

  ؽ                     
 اذ تمثؿ: 

 لمالحظ    ؿ( التكرار ا) 
 (ٕٕ٘ص ،ٜ٘ٛٔ، الصوفي)              ؽ( التكرار المتوقع) 
 معامؿ ارتباط بيرسوف: -ٕ
 استعمؿ في حساب معامؿ االختبار التحصيمي  
 مجػ ص() مجػ س() –ف مجػ س ص                 
 ر = 

 [ٕمجػ ص() – ٕ[]ف مجػ صٕمجػ س() – ٕ]ف مجػ س               
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 اذ تمثؿ
 ر = معامؿ ارتباط بيرسوف. 

 ف = عدد افراد العينة. 
 (ٖٛٔص، ٜٚٚٔ، البياتي واثناسيوس)         غيريف ص( = قيـ المت، س)

 ( لعينتيف مستقمتيف:T-Test) االختبار التائي -ٖ
، درجات مادة المغة العربية لنصؼ السنة) استعممت ىذه الوسيمة لحساب التكافؤ بيف مجموعتي البحث في المتغيرات 

 واختبار فرضية البحث(.، والعمر الزمني
 ٕ-س - ٔ-س                         
 ػػػػػػ= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ (ٕ- ٕ+ فٔف) ت

                         
ٔ( عٔ- ٔف)                        

 ٔ  ٔ ٕ ٕع (ٔ – ٕف) + ٕ 
 ػػػػػػػػػػػػػػ + ػػػػػػػػػػػػػػػ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ.                       

 ٕف   ٔف   ٕ- ٕف + ٔف                      
 -:اذ اف
 الوسط الحسابي لمعينة االولى. :ٔ -س
 الوسط الحسابي لمعينة الثانية. :ٕ -س
 عدد افراد العينة االولى. :ٔف
 عدد افراد العينة الثانية. :ٕف
 التبايف لمعينة االولى.:ٕ ٔع
 (ٕٓٙص، ٜٚٚٔ، البياتي واثناسيوس)            التبايف لمعينة الثانية. :ٕ ٕع
 

 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها

االدبي والتحصيؿ لدى ييدؼ البحث الحالي إلى تعرؼ اثر ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا في التذوؽ : اوال: عرض النتائج
لذا عرض الباحثاف النتائج التي توصال الييا في ضوء ، طالبات الصؼ الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص

 وعمى النحو االتي:، الفرضية التي وضعت
جريبية ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات المجموعة الت) وتنص عمى انو: اوال: الفرضية االولى

ومتوسط درجات طالبات المجموعة الضابطة ، الالئي يدرسف مادة االدب والنصوص بطريقة ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا
 الالئي يدرسف مادة االدب والنصوص بالطريقة التقميدية في التذوؽ االدبي(.

واظيرت النتائج اف متوسط درجات ، (t-test) استخدـ االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف، ولمتحقؽ مف ىذه الفرضية 
( ٗٔ.ٗ) (. اما المجموعة الضابطة فكاف متوسطياٗ.ٜٕٛ) وكاف التبايف، (ٙٔ.ٖٖ) المجموعة التجريبية بمغ طالبات
عند مستوى  (ٕ) البالغة ( وىي أكبر مف القيمة التائية الجدوليةٗ.ٛٙٔ) وبمغت القيمة التائية المحسوبة، (ٕ.ٚٓٔ) وتباينيا
 ( يوضح ذلؾ.ٔٔ) والجدوؿ، (٘) ممحؽ (.ٛ٘) ( ودرجة حريةٓ.٘ٓ) داللة
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 (ٔٔ) جدوؿ
والقيمة التائية المحسوبة لممجموعتيف في التذوؽ االدبي، والتبايف، المتوسط الحسابي  

عدد افراد  المجموعة
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التائية التبايف
 الحرية

 مستوى الداللة
 الجدولية بةالمحسو  ٘ٓ.ٓ

 التجريبية
 الضابطة

ٖٓ 
ٖٓ 

ٖٖ.ٔٙ 
ٗ.ٔٗ 

ٕٜٛ.ٗ 
ٔٓٚ.ٕ 

 داؿ ٛ٘ ٕ ٗ.ٛٙٔ
 احصائيا

 
بدرجة  (ٕ) اكبر مف القيمة التائية الجدولية البالغة (ٗ.ٛٙٔ) ( اف القيمة التائية المحسوبة والبالغةٔٔ) يتبيف مف الجدوؿ  

لؾ فرقًا ذو داللة احصائية بيف متوسط درجات طالبات مما يدؿ عمى اف ىنا (٘ٓ.ٓ) ( وعند مستوى داللةٛ٘) حرية
مجموعتي البحث ولصالح المجموعة التجريبية ووفقًا لذلؾ تـ رفض الفرضية الصفرية وقبوؿ الفرضية البديمة القائمة بوجود 

بطريقة  االدب والنصوصفرؽ ذو داللة احصائية بيف متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسف مادة 
ودرجات طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسف المادة نفسيا بالطريقة االعتيادية في ، ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا

 .التذوؽ االدبي
 (.ٕٚٓٓ، العابدي) ودراسة، (ٜٔٚٔ، طعيمة) وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج دراسة 

 الفرضية الثانية -ثانيا
( بيف متوسط درجات تحصيؿ طالبات ٘ٓ.ٓ) رؽ ذو داللة إحصائية عند مستوىليس ىناؾ ف) وتنص عمى انو   

وبيف متوسط طالبات ، االدب والنصوص بطريقة ميارة التفكير الناقد وتنقيبياالمجموعة التجريبية الالئي يدرسف مادة 
 (بالطريقة االعتيادية في التحصيؿ االدب والنصوصالمجموعة الضابطة الالئي يدرسف مادة 

ولمعرفة الفرؽ اإلحصائي بيف متوسط تحصيؿ ، لمتحقؽ مف ىذه الفرضية (T. test) االختبار التائي افستخدـ الباحثا 
 يوضح ذلؾ. (ٕٔ) طالبات المجموعتيف في االختبار التحصيمي والجدوؿ

 (ٕٔ) جدوؿ
 نتائج االختبار التائي بيف درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي

عدد افراد  ةالمجموع
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

درجة  القيمة التائية التبايف
 الحرية

مستوى 
 الداللة
ٓ.ٓ٘ 

 الجدولية المحسوبة

 داؿ ٛ٘ ٕ ٖ.ٚٔ ٕٗٓ.ٚٔ ٗٚ.ٖٖٗ ٖٓ التجريبية
 ٜٜٔ.٘ٔ٘ ٕٙ.ٙٙٛ ٖٓ الضابطة إحصائيا

 
( بيف متوسط درجات ٛ٘) ( وبدرجة حرية٘ٓ.ٓ) وجود فرؽ ذي داللة إحصائية عند مستوى (ٕٔ) ويتضح مف جدوؿ 

 إذ كانت القيمة التائية المحسوبة، طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدي لمصمحة المجموعة التجريبية
 .الثانية( وتؤدي ىذه النتيجة إلى رفض الفرضية الصفرية ٕ) ( وىي أكبر مف القيمة التائية الجدوليةٖ.ٚٔ)
 .(ٕٚٓٓ، العابدي) ودراسة، (ٕٔٓٓ، التميمي) ودراسة، (ٜٔٚٔ، طعيمة) نتيجة مع دراسةوتتفؽ ىذه ال 
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 ثانيا تفسير النتائج:
اظيرت نتائج البحث الحالي تفوؽ الطالبات الالئي درسف بطريقة ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا عمى الطالبات الالئي درسف  

 عدة منيا:ويرجع ذلؾ الى اسباب ، بالطريقة التقميدية
اف موضوعات االدب والنصوص التي درست في اثناء التجربة تصمح لمتدريس عمى وفؽ طريقة ميارة التفكير  -ٔ

 الناقد.
فضال ، شجعت ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا طالبات مجموعتي البحث عمى التركيز واالصغاء والدقة في االجابة -ٕ

 وتنمية التذوؽ لمنصوص االدبية.، ادائيف بشكؿ واضحعف تفاعميف مع الدرس بشكؿ ايجابي مما اثر عمى 
 شجعت الطالبات عمى تقبؿ المادة االدبية والبالغية وتقبؿ النصوص االدبية.، اف ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا -ٖ
 تعد المرحمة االعدادية مف المراحؿ التي تساعد عمى ظيور قدرة الطالبات عمى التذوؽ االدبي. -ٗ
لناقد تشد انتباه الطالبات مف خالؿ األسئمة التي تستيدؼ العمميات العقمية مف افتراض واستنتاج إف ميارة التفكير ا -٘

  .وتركيب إذ تؤدي بالنياية إلى تدبر المعاني واستيعابيا ومف ثـ التأثرليا بما فييا مف صور أدبية وبالغية، وتحميؿ
األدبي بوصفو الصؼ الذي يدرسف فيو مادة الصؼ الخامس  مالءمة ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا لطالبات -ٙ

ومف جانب آخر أفَّ الطالبات في ىذه المرحمة يتمتعف بنضج عقمي ويرغبف في قراءة أنواع ، البالغة مف جانب
ويمكف القوؿ أنيا مرحمة ، مف األدب غير التي كف يألفنيا مثؿ حب قراءة الشعر وحب االستماع لمموسيقى

 (.ٕٕٗص، ٜٛٛٔ، احمد) التدريب عمى الذوؽ االدبي
إف ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا تستدعي مف الطالبات القراءة وقوة التركيز والحرص عمى المتابعة والتحضير  -ٚ

مما يؤدي إلى زيادة ثقافتيف األدبية ويكسبيف القدرة عمى تمييز األجود والقدرة عمى ، وقراءة المصادر األخر
والتمتع بالدرس مف ، جدت شعورا بالرضا لدى الطالبات والتنافس فيما بينيفالتذوؽ والنقد الف عممية التنقيب أو 

  .غير شعور بالممؿ والضيؽ
، ٕٛٓٓ، ابوشعيرة) تتعمـ الطالبة مف خالؿ ميارات التفكير الناقد ميارات التفكير المنطقي حيث الحجة واالقناع. -ٛ

 (.ٖٖٓ-ٜٕٖص
 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات

 أوال: االستنتاجات: 
 في ضوء النتائج التي توصؿ إلييا البحث الحالي يمكف استنتاج األتي:   

في تنمية ميارة التذوؽ االدبي لدى  تفيد االدب والنصوصإف ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا في تدريس مادة  -ٔ
 . الخامس االدبيالصؼ  الباتط

الخامس الصؼ  الباتط تحصيؿفي  تفيد االدب والنصوصمادة إف ميارة التفكير الناقد وتنقيبيا في تدريس  -ٕ
 . االدبي

إذا كانت طرائؽ التدريس المتبعة تفسح المجاؿ ليف إلبداء ، إف طالبات اإلعدادية يكف أكثر تفاعال مع المادة -ٖ
ف غيرىا وبعبارة أخرى إف الطرائؽ التدريسية التي محورىا المتعمـ قد تعطي نتائج أفضؿ م، آرائيف بحرية كاممة

 .التي محورىا المعمـ أو المادة وىذا ما أكدتو الفمسفة التربوية الحديثة
، يتطمب مف مدرس المادة جيدا مضاعفا ميارة التفكير الناقد وتنقيبياإف تدريس مادة األدب والنصوص بطريقة  -ٗ

 .النحو والبالغة وموىبة التذوؽمعرفة والماـ تاـ بألنو يتطمب 
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أي اف تقبؿ المعرفة بعد اخضاعيا لمعايير ، الطالبات عمى عمى انتقاء المفاىيـ والخبراتاف ىذه الطريقة تساعد  -٘
 التفكير الناقد.

 ثانيًا: التوصيات:
يوصي  ولغرض اإلفادة مما حصؿ عميو الباحثاف مف نتائج في مجاؿ تدريس االدب والنصوص، في ضوء نتائج البحث  

 -بما يأتي: افالباحث
  .بميارات التفكير الناقدعربية ومدرساتيا إلى ضرورة العناية توجيو مدرسي المغة ال .ٔ
 العناية بميارة التذوؽ االدبي وتنميتيا لدى الطمبة ألنيا تعد مف أىـ اىداؼ تدريس االدب في المرحمة الثانوية.  .ٕ

 ثالثًا: المقترحات:
 إجراء الدراسات اآلتية:اف استكمااًل لمبحث الحالي يقترح الباحث 
 . في مادة االدب والنصوص في تنمية القدرة المغوية لدى طمبة المرحمة االعداديةالتفكير الناقد وتنقيبيا ميارة أثر  .ٔ
 إجراء دراسة ترمي إلى بناء مقياس لمتذوؽ االدبي في المرحمة الثانوية. .ٕ
 في حفظ النصوص واالحتفاظ بيا لدى طمبة الصؼ الخامس االدبي. ميارة التفكير الناقد وتنقيبيااثر  .ٖ
 

 المصادر
 القراف الكريـ

جامعة -كمية التربية، مطبعة جامعة بغداد، عمـ نفس الطفولة والمراىقةواميمة عمي خاف.، جماؿ حسيف، االلوسي (ٔ
 ـ.ٖٜٛٔ، بغداد

 ـ.ٜٜٓٔ، العراؽ-بغداد، مطبعة جامعة بغداد، مصطفى محمود واخروف.التقويـ والقياس، االماـ (ٕ
 ـ.ٜٗٚٔ، لبناف، بيروت، دار القمـ، سية في طرؽ التدريس العامةالمبادْىاالسا، محمد حسيف، اؿ ياسيف (ٖ
 ـ.ٜٜٛٔ، االردف-عماف، دار عمار، مبادْى القياس والتقويـ في التربيةواخروف.، عامر، ابراىيـ (ٗ
 ـ.ٖٜٚٔ، دار المعارؼ بمصر، ٚط، الموجو الفني لمدرسي المغة العربيةعبد العميـ.، ابراىيـ (٘
، القاىرة، مكتبة التاليؼ والنشر، ٕط، ٕج، العقد الفريد، ىػ(ٕٖٛ) بف محمد االندلسيابو عمر احمد ، ابف عبد ربو (ٙ

 ـ.ٜٙ٘ٔ، مصر
، المجمد االوؿ والثاني، تحقيؽ عبد السالـ محمد ىاروف، معجـ مقاييس المغةىػ(.ٜٖ٘) ابو الحسف احمد، ابف فارس (ٚ

 ـ.ٜٜٔٔبيروت ، دار الجيؿ
 د.ت.، لبناف-بيروت، دار صادر، (ٚ، ٔ) االجزاء، لساف العربـ.ابو الفضؿ جماؿ الديف بف مكر ، ابف منظور (ٛ
مكتبة ، الكويت، وبناء االختبارات وبنوؾ االسئمة، اتجاىات معاصرة في التقويـ التربويصبحي حمداف.، ابو جاللة (ٜ

 ـ.ٜٜٜٔ، الفالح
 ـ.ٕٛٓٓ، عماف، ر والتوزيعمطتبة المجتمع العربي لمنش، تربية المينية الفاعمة معمـ الصؼخالد محمد.ال، ابوشعيرة (ٓٔ
جمعية عماؿ ، عماف، مبادْى القياس النفسي والتقويـ التربوي لمطالب الجامعي والمعمـ العربيسبع محمد.، ابو لبدة (ٔٔ

 ـ.ٜٜٚٔ، االردف، المطابع التعاونية
 ـ.ٜٛٛٔ، مصر، القاىرة، مكتبة التيضة المصرية، طرؽ تعميـ االدب والنصوصمحمد عبد القادر.، احمد (ٕٔ
 ـ.ٜٜٚٔ، العراؽ، بغداد، مطبعة الصفدي، ٙط، اصوؿ تدريس المواد االجتماعيةشاكر محمود واخروف.، ميفاال (ٖٔ
 ـ.ٜٜٙٔ، ٕٚع، مجمة رسالة المعمـحسيف."ىؿ يمكف إف تكوف المناقشة الصفية طريقة في تعميـ التفكير؟"، ايوب (ٗٔ
، وزارة التربية والتعميـ، في القرف الحادي والعشريفمالمح التربية والتعميـ في العراؽ واخروف.، حكمة عبد اهلل، البزاز (٘ٔ

 ـ.ٜٜ٘ٔ، العراؽ، بغداد



 م0103/انيكانون ث        جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة       01العدد/

656 

مطبعة ، االحصاء الوصفي واالستداللي في التربية وعمـ النفسوزكريا زكي اثناسيوس.، عبد الجبار توفيؽ، البياتي (ٙٔ
 ـ.ٜٚٚٔ، العراؽ، بغداد، مؤسسة الثقافة العالمية

توى التذوؽ االدبي لدى طمبة اقساـ المغة العربية في كميات التربية في محافظة قياس مسضياء عبد اهلل احمد.، التميمي (ٚٔ
 ـ. ٕٔٓٓ، جامعة بغداد، ابف رشد-كمية التربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة()، بغداد

 ـ.ٜٗٛٔ، االردف، مؤسسة جوف وايمي واوالده، اساسيات عمـ النفس التربويوعبد الرحمف عدس.، محي الديف، توؽ (ٛٔ
 ـ.ٜٜٛٔ، مصر، القاىرة، دار المعارؼ، في االدب الجاىميطو.، حسيف (ٜٔ
، مستوى المثقفيف وطالب الجامعات() مقياس التمكف مف القدرات والميارات االساسية لمغة العربيةاحمد حسف.، حنورة (ٕٓ

 ـ.ٜٗٛٔ، مصر، القاىرة، دار المطبوعات الجديدة
، القاىرة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، والتربية الدينية تعميـ المغة العربيةومصطفى رسالف.، محمود رشدي، خاطر (ٕٔ

 ـ.ٕٓٓٓ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، االردف، عماف، دار ديبونو لمنشر، تعميـ التفكير االبتكاري والناقدفادية عادؿ.، الخضراء (ٕٕ
 .ـٜٙٛٔ، ٜٚع ، قطر، الدوحة، مجمة التربية، محمد عبد المنعـ.درس النص االدبي، خفاجي (ٖٕ
 ـ.ٖٜٜٔ، اليمف، مطابع الكتاب المدرسي، وزارة التربية والتعميـ، طرؽ التدريس العامةواخروف. ،محمد محمود، الخوالدة (ٕٗ
 ـ.ٕٓٓٓ، االردف-اربد، دار الكندي لمنشر والتوزيع، عمـ النفس العاـووىيب مجيد الكبيسي.، صالح حسف، الداىري (ٕ٘
 ـ.ٜٜٓٔ، غدادجامعة ب، مناىج البحث التربويوانور حسيف عبد الرحمف.، عزيز حنا، داود (ٕٙ
 ـ.ٜٔٛٔ، جامعة الموصؿ، دار الكتب لمطباعة والنشر، االختبارات والمقاييس النفسيةعبد الجميؿ ابراىيـ.، الزوبعي (ٕٚ
 ـ.ٜٔٛٔ، العراؽ، بغداد، مطبعة جامعة بغداد، مناىج البحث في التربيةومحمد احمد الغناـ.، عبد الجميؿ، الزوبعي (ٕٛ
 ـ.ٜٜٓٔ، جامعة البصرة، مطبعة التعميـ العالي، يس العمـو االجتماعيةالطرؽ الخاصة في تدر صبيح نياد.، سعد (ٜٕ
 ـ.ٜٚٛٔ، مصر، االسكندرية، دار المعارؼ، المدخؿ المغوي في نقد الشعرمصطفى.، السعدني (ٖٓ
 ـ.ٜٔٙٔ، مصر-القاىرة، مطبعة النيضة المصرية، فف التدريس لمغة القومية والتربية الدينيةمحمد صالح.، سمؾ (ٖٔ
 ـ.ٜ٘ٚٔ، مصر-القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، مغة العربية وانطباعاتيا المسمكية وانماطيا العمميةف التدريس لف (ٕٖ
 ـ.ٜٓٛٔ، لبناف، بيروت، دار العودة، الموجز في طرائؽ تدريس المغة العربية وادابيامحمود احمد.، السيد (ٖٖ
 ـ.ٜٛٛٔ، سوريا-دمشؽ ،دار طالس لمدراسات والترجمةوالنشر، تعميـ المغة بيف الواقع والطموحػ (ٖٗ
 ـ.ٜٜٗٔ، مصر، دار المصرية المبنانية، ٕط، تعميـ ادب الطفؿ العربي دراسات وبحوثحسف.، شحاتو (ٖ٘
 ـ.ٕٗٓٓ، عماف، دار وائؿ، القياس والتقويـ النفسي والتربوي بيف النظرية والتطبيؽوماىر الدرابيع.، عبد اهلل، الصمادي (ٖٙ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، بيروت، دار النضاؿ، ٕط، واستخداماتو في التحميؿ االحصائي ٕكا() اختبار، عبد المجيد رشيد، الصوفي (ٖٚ
 .ٕ٘ٓٓ، التفكير الناقد-التعريفات المشتركةواخروف.، امؿ، طعمة (ٖٛ

http:/ / www.ifed.org/ evaluation/ guid-a/ 8/ 8.htm 
، القاىرة، لفكر العربيدار ا، تقويميا-تطويرىا–االسس العامة لمناىج المغة العربية اعدادىا رشدي احمد.، طعيمة (ٜٖ

 ـ.ٜٜٛٔ
، تكويال، دار سعد الصباح، موسوعة عمـ النفس التربوي والتحميؿ النفسيوقنديؿ شاكر.، فرح عبد القادر، طو (ٓٗ

 ـ.ٖٜٜٔ
اثر التدريس بطريقة التنقيب الحواري في حفظ النصوص االدبية والتذوؽ االدبي والتفكير احمد جبار راضي.، العابدي (ٔٗ

، جامعة بغداد، ابف رشد-كمية التربية، االدب والنصوص لدى طمبة الصؼ الخامس االدبياالبداعي في مادة 
 ـ.ٕٚٓٓ، اطروحة دكتوراه غير منشورة()
 ـ.ٜٙٛٔ، المديرية العامة لالعداد والتدريس، القراءة واصوؿ تدريسيا لممشرفيف والمعمميفشاكر غني.، العادلي (ٕٗ
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 ـ.ٜٜٙٔ، القاىرة، جبالويمطبعة ال، لغتنا والحياةعائشة.، عبد الرحمف (ٖٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، بغداد، معيد التدريب والتطوير التربوي، دليؿ اختبارات المغة العربيةنعمة رحيـ.، العزاوي (ٗٗ
 ـ.ٕٔٓٓ، مصر، مركز االسكندرية لمكتاب، االتجاىات الحديثة في تدريس المغة العربيةحسني عبد اليادي.، عصر (٘ٗ
 ـ.ٕ٘ٓٓ، القاىرة، العربيةالمرجع في تدريس المغة ابراىيـ محمد.، عطا (ٙٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، اربد، دار االمؿ، المطبعة الوطنية، القياس والتقويـ في العممية التدريسيةاحمد سميماف.، عودة (ٚٗ
 ـ.ٜ٘ٛٔ، القاىرة، مكتبة االنجمو المصرية، التقويـ والقياس النفسي والتربويالغريب رمزية. (ٛٗ
مركز تدريب قيادات ، مجمة التربية المستمرة، ومشكالت تعمميا" عائشة عبد اهلل."قواعد المغة العربية اىميتيا، غمـو (ٜٗ

 ـ.ٕٜٛٔ، السنة الثالثة، (٘) العدد، المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعمـو، تعميـ الكبار لدوؿ الخميج بالبحريف
 .ٕٗٓٓ، مستشار تطوير المشروعات، بوابة التنمية المجتمعة، ميارات التفكيرابراىيـ.، الغناـ (ٓ٘

http:/ / www.kenanaonline.com 
 ـ.ٕٔٓٓ، عماف، دار الفكر، تعميـ التفكير لممرحمة االساسيةنايفة.، قطامي (ٔ٘
 ـ.ٜٓٚٔ، القاىرة، دار النصر، الدروس الخاصة والتحصيؿ الدراسيحسيف سميماف.، قورة (ٕ٘
 ـ.ٕٓٓٓ، مصر-القاىرة، دار الفكر العربي، تدريس فنوف المغة العربيةعمي احمد.، مدكور (ٖ٘
 ـ.ٜ٘ٛٔ، عماف، (ٕٙ) المجمد، (٘) العدد، مجمة رسالة المعمـ، خالد."مالحظات حوؿ مناىج المغة العربية"، لنبتيتيا (ٗ٘
 ـ.ٜٔٛٔ، مصر، القاىرة، دار الثقافة لمطباعة والنشر، اساسيات تعميـ المغة والتربية الدينيةفتحي واخروف.، يونس (٘٘
 ـ.ٜٚٛٔمصر ، مطابع الطوبجي التجارية، (ٔ) ج، راءاتوتعميـ المغة العربية اسسو واجفتحي واخروف.، يونس (ٙ٘
 

 المالحق
 أعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبة باألشهر (1) ممحق

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
ٔ ٜٔٙ ٔٙ ٜٜٔ ٔ ٕٓٓ ٔٙ ٕٓٗ 
ٕ ٕٓٓ ٔٚ ٕٓٓ ٕ ٕٖٓ ٔٚ ٕٓٙ 
ٖ ٜٜٔ ٔٛ ٜٔ٘ ٖ ٕٓٗ ٔٛ ٕٓٔ 
ٗ ٜٔٛ ٜٔ ٕٓٗ ٗ ٔٛٛ ٜٔ ٜٔٛ 
٘ ٔٛٗ ٕٓ ٕٓٔ ٘ ٜٔٓ ٕٓ ٜٔٛ 
ٙ ٖٔٛ ٕٔ ٜٔٓ ٙ ٜٔٓ ٕٔ ٔٛٚ 
ٚ ٔٛٓ ٕٕ ٜٔٓ ٚ ٕٓٔ ٕٕ ٜٔ٘ 
ٛ ٜٔ٘ ٕٖ ٔٛٛ ٛ ٕٓٗ ٕٖ ٜٔٚ 
ٜ ٕٓٙ ٕٗ ٕٓٗ ٜ ٜٔ٘ ٕٗ ٜٜٔ 
ٔٓ ٕٓٙ ٕ٘ ٕٖٓ ٔٓ ٕٓٓ ٕ٘ ٜٔٓ 
ٔٔ ٕٕٓ ٕٙ ٔٛٚ ٔٔ ٔٛٓ ٕٙ ٔٛٓ 
ٕٔ ٕٓٓ ٕٚ ٔٛٗ ٕٔ ٜٔٛ ٕٚ ٔٛ٘ 
ٖٔ ٕٓٓ ٕٛ ٔٛٔ ٖٔ ٜٔٓ ٕٛ ٜٔٛ 
ٔٗ ٜٜٔ ٕٜ ٜٔ٘ ٔٗ ٜٜٔ ٕٜ ٜٔٙ 
ٔ٘ ٕٓٙ ٖٓ ٕٓ٘ ٔ٘ ٕٓ٘ ٖٓ ٜٔٙ 
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 (2211-2212) درجات طالبات مجموعتي البحث في المغة العربية لنصف السنة لمعام الدراسي (2) ممحق
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

ٔ ٛٛ ٔٙ ٕٚ ٔ ٛ٘ ٔٙ ٛٙ 
ٕ ٚ٘ ٔٚ ٙ٘ ٕ ٘ٗ ٔٚ ٙٔ 
ٖ ٙٓ ٔٛ ٚٓ ٖ ٙٚ ٔٛ ٕٙ 
ٗ ٛ٘ ٜٔ ٛٓ ٗ ٖٛ ٜٔ ٘ٛ 
٘ ٕٛ ٕٓ ٚٓ ٘ ٙٓ ٕٓ ٘ٔ 
ٙ ٜٕ ٕٔ ٜٔ ٙ ٖٚ ٕٔ ٛٓ 
ٚ ٛٙ ٕٕ ٖٛ ٚ ٚٗ ٕٕ ٜٓ 
ٛ ٖ٘ ٕٖ ٘ٓ ٛ ٜٕ ٕٖ ٛٗ 
ٜ ٘٘ ٕٗ ٛٔ ٜ ٛٗ ٕٗ ٜٛ 
ٔٓ ٘ٚ ٕ٘ ٚٓ ٔٓ ٛٔ ٕ٘ ٕٛ 
ٔٔ ٕٚ ٕٙ ٘ٚ ٔٔ ٜٚ ٕٙ ٚٔ 
ٕٔ ٛٚ ٕٚ ٖٙ ٕٔ ٙ٘ ٕٚ ٙٓ 
ٖٔ ٜٖ ٕٛ ٙٓ ٖٔ ٜٕ ٕٛ ٜ٘ 
ٔٗ ٖٙ ٕٜ ٕ٘ ٔٗ ٕ٘ ٕٜ ٙ٘ 
ٔ٘ ٙ٘ ٖٓ ٚٔ ٔ٘ ٘ٙ ٖٓ ٖٙ 

 (ٖ) ممحؽ
 ياختبار التذوؽ األدب

  :عزيزتي الطالبة
 اقرئي التعميمات اآلتية قبؿ اإلجابة عمى فقرات االختبار  
المطموب منؾ وضع ، واحدة منيا صحيحة، إجابات (ٗ) لكؿ فقرة، فقرة (ٕٓ) أمامؾ اختبار يتكوف مف -

  .في الحقؿ الذي يمّثؿ اإلجابة الصحيحة (×) عالمة
نما عمى ورقة أإل، ال تكتب عمى أوراؽ االختبار -   .جابة المرافقة لالختباروا 
  .فّكر جيدًا قبؿ أف تثبت اإلجابة التي تعتقد أنيا صحيحة -

  :قاؿ الشاعر – ٔ
ـْ أْمُمْؾ ليذا اليَػَوى رّدا  وأْورثني حبِّي وكْتماُنُو جيػػػدا  أرْقُت ول
ْيُت قمبًا ال صبورًا وال جْمػدا   كَتْمُت اليَوى حّتى يراِني وَشفَّني  وعزَّ

ّني أل  حذاَر عيوِف النَّاِس عْف بْيِتيا عمدا  وأْصَرُؼ جاىداً ، ْىواىاوا 
  :األبيات السابقة ينقصيا البيت اآلتي

ْف عاتْبُتُو زْدُتُو حّدا  إذا قْمُت ال تْيَمْؾ أسًى وصباَبةً   عصاني وا 
  :المكاف المناسب ليذا البيت

  .قبؿ البيت األوؿ (أ) 
  .قبؿ البيت الثاني (ب) 
  .البيت الثانيبعد  (ج) 
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  .بعد البيت الثالث (د) 
  :قاؿ المتنبي -ٕ

 ِبما ُكْنُت في سرِّي بو َلَؾ ىاجيا  وَلْوال ُفضوُؿ النَّاِس ِجْئُتَؾ ماِدحػػاً 
 ليْضحؾ ربَّاِت الحداِد البواكيػا  وِمْثُمؾ يؤتى مْف بالٍد بعيػػػػػدةٍ 
  :غرض البيتيف السابقيف ىو

  .المدح (أ) 
  .اليجاء (ب) 
  .الرثاء (ج) 
  .الغزؿ (د) 

  :قاَؿ أحد الكتَّابِ  – ٖ
كؿُّ امرٍئ إذا عزَّ عمْيِو أْف يِجَد ما يْحِمُمُو ، لكْي يتَّزَف بيا ظْيُرؾَ ، َلْسَت وْحَدَؾ الذي يْبَحُث عِف األْحجاِر التي ال َنْفَع فييا)) 

 ( (لكْي يجارَي الحياةَ ، بَحَث جاِىدًا عْف شيٍء يْثِقُؿ ِبِو كاِىَموُ ، مْف أعباِء حياِتوِ 
  :في النص السابؽ دعوة إلى   

  .تجّنب العمؿ الشاؽ (أ) 
  .رفض العمؿ غير النافع (ب) 
  .ترؼ العيش (ج) 
  .رفض ترؼ العيش (د) 
  :قاؿ الشاعر – ٗ
 ولو رأْينا المنايا في أمانينػػا      .................

  :ا يأتيىذه العبارة عجز بيت شعري صدره واحٌد مم
  .يا ناِئَح الطَّْمِح أْشباٌه عوادينػػا (أ) 
  .ال يْطير العْجُز منا دوَف نْيِؿ منىً  (ب) 
  .وما نْيُؿ المطاِلِب بالتمّنػػػػي (ج) 
  .وما َطَمُب المعيَشِة بالتمّنػػػػي (د) 

  :قاؿ المتنبي - ٘
 ػػوـِ َفال َتْقَنْع ِبما دوَف النجػ  إذا غاَمْرَت في َشَرٍؼ مروـِ 
ـُ الَمْوِت في أْمٍر حقيػرٍ   كطْعـِ المْوِت في أْمٍر عظيػػـِ   َفطْع

  :أقرب بيت مف حيث المعنى إلى معنى البيتيف السابقيف ىو
ـْ يكف مف الموِت بػػد   (أ)   َفمف العْجِز أف تكوَف جبانػا   إذا ل
 ػػـِ وتمَؾ خديَعُة الطْبِع المئي  يرى الجبناُء أفَّ العْجَز عْقؿٌ  (ب) 
ذا ما خال الجباُف بأرضٍ  (ج)   طمَب الطَّْعَف وحَدُه والنِّزاال   وا 
 وموتًا يشيي الموت كؿ جباِف   فناَؿ حياًة يشتيييا عدوَّهُ  (د) 
  :قاؿ عنترة بف شّداد – ٙ

 بسياـِ لحٍظ ما ليفَّ دواءُ   رَمِت الفؤاَد مميحٌة عذراءُ 
  :البيت الشعري الذي تراه اختير مف القصيدة نفسيا عيِّف، البيت الشعري السابؽ اختير مف قصيدة

 وبالطَّْرِؼ مّني بالمداِمِع أنباُء  اكتِّـُ أخباَر اليوى عْف عواذلػي (أ) 
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  (ٔ) حتى تحّؿ بو لؾ الشحنػػاءِ   والقمُب ينشُؽ عّما تحتػػو (ب) 
 بعد ما ضاع الوفػػػػاُء   ال تسأليني عف حنينػػػي (ج) 

  بالءُ  (ٕ) قْد راعيا وْسَط الفالةِ   غزالٌة مذعورةٌ  وَرَنت فقمتُ  (د) 
  :قاؿ محمود درويش – ٚ

 .... .... والسجاير وضعوا التراَب عمى فمي.واْمَنعوا عّني الدفاتر، شدوا وثاقي
 .... ..... ماء اليْيفِ ..... ممح الخبزِ .فالشعر دـ القمب

 ... .يكتب باألظاِفِر والمحاجِر والخناِجرِ 
  :وجدانية لمشاعر في األبيات السابقة ىيالحالة ال

  .االستسالـ (أ) 
 الصبر. (ب) 
  .التحدي (ج) 
  .التكّبر (د) 
  :قاؿ الشاعر – ٛ

 المجُد لمسيِؼ ليس المجُد لمَقَمـِ   حتَّى رجعُت وأقالمي قوائٌؿ لي
  :أي األبيات اآلتية يتطابؽ مضمونو مع البيت السابؽ

 القوى لمسيؼ والتقديُر لمقمـِ   ـِ مغنيةً ليَس السيوُؼ عف األقال (أ) 
 في حدِِّه الحدُّ بيف الجدِّ والمعِب   السيُؼ أصدؽ إنباًء مف الكتبِ  (ب) 
 وال فيو مرتاٌب وال منُو عاصـُ   أال أيُّيا السيُؼ الذي ليَس مغمدا (ج) 
 إفَّ السيوَؼ ليا مذ أرىفت خدـُ   كذا قضى اهلُل لؤلقالـِ مذ خمقت (د) 
  :قاؿ عمرو بف كمثـو – ٜ

 وأّنا الميمكوف إذا ابتمينػػا  بأنَّا المطعموَف إذا قدرنػا
  :وصؼ الشاعر قومو في البيت السابؽ بصفتيف ىما

  .الكـر والجبف (أ) 
  .الكـر والشجاعة (ب) 
  .البخؿ والشجاعة (ج) 
  .البخؿ والجبف (د) 
  :قاؿ حساف بف ثابت – ٓٔ

 ال يطمعوف وال يردييـ الطمػػعُ   تيـأعفٌَّة ذكرت في الوحي عفَّ 
  :ربط الشاعر صفة العفة في البيت السابؽ بقولو تعالى

  .ٓٙ :النور    ((وأْف يْسَتْعِفْفَف خيٌر ليفَّ )) (أ) 
  .ٜ٘ :المائدة     ((عفا اهلُل عّما سَمؼَ )) (ب) 
  .ٕٕ :النور     ((ولَيْعفوا ولَيْصفحوا)) (ج) 
  .ٖٕٚ :البقرة ((لجاىُؿ أغنياَء مف التعفُّؼِ َيْحَسُبُيـ ا)) (د) 
 ((والضدُّ يظيُر حسَنُو الضدُّ ))  :قاؿ بعض الشعراء – ٔٔ

 :يتناسب ىذا القوؿ مع قوؿ أبي تماـ في البيت اآلتي
  خوٌد كخوط البانة األمػػمود بيضاء يصرعيا الصبا مف نغمػةٍ  (أ) 
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 وىي شيودي  تمؾ الشيود عميَّ  لما أظمْتني غمامؾ أصبحػػت (ب) 
ذا أراَد اهلُل نشر فضيػػمةٍ  (ج)    طويت أتاَح ليا لساَف حسػودِ   وا 
  لمحاسِد النعمى عمى المحسودِ   لوال التخّوُؼ لمعواقِب لـ تزؿْ  (د) 
  :(عميو السالـ) قاؿ اإلماـ عمي – ٕٔ

 وأْكَرُه أف أكوَف لُو مجيبػػا  وذي سفػٍو يواجيني بجْيؿٍ 
 كعوٍد زاَد باإلحراِؽ طيبػػا  حممػاً  يزيُد سفاىًة وأزدادُ 

  :نجد معنى البيتيف السابقيف في
  ما كاف يعرُؼ طيَب عرؽ العودِ  لوال اشتعاُؿ الناَر فيما جاورت (أ) 
 أحرقتكـ مف لظى ىجوي بنيراِف  لوال ترفُُّع نفسي عف سفاىتكـ (ب) 
ـَ بعده (ج)  فَّ سفاه الشيخ ال حم فَّ الفتى بعد السفاىةِ   وا    يحمـُ  وا 
 وأخو الجيالِة في الشقاوِة ينعـُ   ذو العقِؿ يشقى في النعيـِ بعقموِ  (د) 
  :قاؿ بشار بف برد – ٖٔ

ـْ تشرْب مرارًا عمى القذى  ظمئت وأيُّ الناِس تصفو مشاربو  إذا أنت ل
 مقارُؼ ذنٍب مرًَّة ومجانبػػػو  َفعْش واحدًا أو صْؿ أخاؾ فإنَّػػو

 كفى المْرَء نباًل أْف تعدَّ معايبػػو  سجاياُه كميػاومْف ذا الذي ُترضى 
 صديَقَؾ لـ تمَؽ الذي ال تعاتبػػو  إذا كنَت في كؿِّ األمور معاتبػػا

  :نرى دعوة الشاعر في ىذه األبيات تتمثؿ في
  .العيش بعيدًا عف اآلخريف (أ) 
  .كثرة العتاب تفقد اإلنساَف أصدقاءه (ب) 
  .عمى ما فييـ مف خصاؿ مذمومةمعاتبة األصدقاء  (ج) 
  .التحمي بالصدؽ واالبتعاد عف المعايب (د) 
  :قاؿ زىير بف أبي سممى – ٗٔ

ـَ يْشػػػَتـِ   ومْف يْجعِؿ المعروَؼ مف دوِف عرِضوِ    َيفرُه ومْف ال يتَِّؽ الشْت
 عمى قومِو ُيْسَتْغَف عنو ويذَمػػـ  ومْف يُؾ ذا فْضٍؿ فيبخْؿ بفْضِمػػػػو

ـِ   يغترْب يحسْب عدوًا صديقػػػو ومفْ  ـْ نفَسػػػُو ال يكرَّ  ومف ال يكرِّ
ْف خاليا تخفى عمى الناِس تعَمـِ   وميما تكف عند امرٍئ مف خميقَػػػة  وا 

  :ونجد البيت الشعري األقوى ىو، تنافست األبيات الشعرية السابقة فيما تحممو مف حكمة  
  .األوؿ (أ) 
  .الثاني (ب) 
  .لثالثا (ج) 
  .الرابع (د) 
  :(صمى اهلل عميو وآلو وسمـ) قاؿ النبي محمد – ٘ٔ
 (إنَّكـ لتكثروف عند الفزع وتقموف عند الطمػػع) 

  :في النص السابؽ نجد
  .طباقاً  (أ) 
  .سجعاً  (ب) 
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  .مقابمةً  (ج) 
  .جناساً  (د) 
  :قاؿ سبحانو وتعالى – ٙٔ
 (منُكـ جزاًء وال شكورا إنَّما نْطِعُمكـ لوْجِو اهلِل ال نريدُ ) 
  (ٜ/ اإلنساف) 

  :وجو الشبو في اآلية الكريمة يمتقي مع أحد األبيات اآلتية
  حتى تغشى األرض بالظمػـِ   كالشمِس ال تبدو فضيمتػػػيا (أ) 
  يغشى البالَد مشارقًا ومغاربا كالشمِس في كبد السماِء وضوؤىا (ب) 
  عمى ورِؽ األشجاِر أوؿ طالعٍ   كأفَّ شعاَع الشمِس في كؿِّ غدوةٍ  (ج) 
  منفعًة عندىـ وال جاىػػػا  كالشمِس ال تبقي بما صنعػت (د) 
  :قاؿ السياب – ٚٔ

 أكاُد أسمع العراَؽ يْذخُر الرعود 
 ويخزف البروَؽ في السيوِؿ والجباِؿ 

 حتى إذا ما فضَّ عنيا ختميا الرجاُؿ 
 لـ تترؾ الرياَح مف ثمود 

 في الواِد مْف أثر 
  :الحالة النفسية التي تعبر عنيا األبيات السابقة

  .الخوؼ والقمؽ (أ) 
  .التشاـؤ واالستسالـ (ب) 
  .التفاؤؿ والقوة (ج) 
  .التفاؤؿ والتشاـؤ (د) 
  :قاؿ عمي محمود طو – ٛٔ 

 وخّمي أدَمع الفجِر تقبُِّؿ مغرَب الشمسِ 
 ( عمى األمسِ ٔ) وال تبكي عمى يوِمَؾ أو تأسيْ 

 ( الكوَف فاشتفي جماَؿ الكوِف بالممسِ ٕ) إليؾِ 
 .خذي األزىاَر في كفَّْيِؾ فاألشواُؾ في نفسي

  :عيف مف العبارات اآلتية الوصؼ الذي ينطبؽ عمى الفتاة التي صورىا الشاعر في األبيات السابقة
  .ضريرة ومتفائمة (أ) 
  .باكية وحزينة (ب) 
  .بائسة وفقيرة (ج) 
  .ضعيفة تبيع الزىور (د) 
  :قاؿ حاتـ الطائي – ٜٔ

دا  وعاذَلٍة ىبَّت بميػٍؿ تمومنػػػي  ( ٖ) وقد غاَب عيوؽ الثرّيا فعػػػرَّ
دا  تمـو عمى إعطائي المػػاِؿ ضػمَّة  (ٗ) إذا ضفَّ بالماِؿ البخيؿ وصػػرَّ
 أرى ما ترْيَف أو بخياًل مخمَّػػػدا  أريني جوادًا ماَت ىزاًل لعمنػػي

ـْ تعممي أني إذ  ( ٘) وعز القرى أقري السديؽ المسرىدا  ا الضْيُؼ نابنػيأل
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  :أصدؽ بيٍت شعري تعبيرًا عف إحساس الشاعر وفكرتو التي أراد إيصاليا إلى المتمقي ىو
  .األوؿ (أ) 
  .الثاني (ب) 
  .الثالث (ج) 
  .الرابع (د) 
  :قاؿ الشاعر - ٕٓ

 فأدانػػػيا فئة تحدت شعَبيا  أبِت الوفاَء فحاربت أوطانيػػػا
 فتطامنت تمقػي إليِو عنانيػا  وتوسمت في الغرِب أعظـ قػدرة

 حفَظ النضار فضيَّعت وجدانيا  صغرت فأكبرت المنافع وارتضت
  :عيف مما يأتي الكممة التي تمخص ما في األبيات الثالثة مف أفكار

   .االستسالـ (أ) 
  .الخيانة (ب) 
  .التحدي (ج) 
 الوفاء  (د) 
 درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار القبمي لمتذوق االدبي (4) ممحق 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
ٔ ٛ ٔٙ ٔٓ ٔ ٖٙ ٔٙ ٗٗ 
ٕ ٜ ٔٚ ٕٔ ٕ ٔٗ ٔٚ ٖٗ 
ٖ ٚ ٔٛ ٔٓ ٖ ٖٕ ٔٛ ٖٓ 
ٗ ٖٔ ٜٔ ٛ ٗ ٖٖ ٜٔ ٔٓ 
٘ ٙ ٕٓ ٖ ٘ ٔ٘ ٕٓ ٔٔ 
ٙ ٘ ٕٔ ٜ ٙ ٔ٘ ٕٔ ٕٕ 
ٚ ٛ ٕٕ ٔٓ ٚ ٖٔ ٕٕ ٖٕ 
ٛ ٔٓ ٕٖ ٔٔ ٛ ٕٓ ٕٖ ٔٚ 
ٜ ٕٔ ٕٗ ٜ ٜ ٗ٘ ٕٗ ٔٛ 
ٔٓ ٜٔ ٕ٘ ٗ ٔٓ ٘ٔ ٕ٘ ٖٛ 
ٔٔ ٕٔ ٕٙ ٜ ٔٔ ٖ٘ ٕٙ ٗٙ 
ٕٔ ٔٔ ٕٚ ٚ ٕٔ ٖٓ ٕٚ ٔ٘ 
ٖٔ ٛ ٕٛ ٛ ٖٔ ٖ٘ ٕٛ ٕٗ 
ٔٗ ٛ ٕٜ ٛ ٔٗ ٘ٓ ٕٜ ٕ٘ 
ٔ٘ ٚ ٖٓ ٔٔ ٔ٘ ٖ٘ ٖٓ ٔٚ 

 
 درجات طالبات مجموعتي البحث في اختبار التذوق االدبي البعدي (5) ممحق

 المجموعة الضابطة عة التجريبيةالمجمو 
ٔ ٔ٘ ٔٙ ٔٙ ٔ ٖٔ ٔٙ ٔٛ 
ٕ ٔٗ ٔٚ ٔ٘ ٕ ٕٓ ٔٚ ٔ٘ 
ٖ ٔ٘ ٔٛ ٔٗ ٖ ٔٙ ٔٛ ٕٓ 
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ٗ ٖٔ ٜٔ ٖٔ ٗ ٔ٘ ٜٔ ٖٔ 
٘ ٔ٘ ٕٓ ٔٗ ٘ ٔ٘ ٕٓ ٔٛ 
ٙ ٔ٘ ٕٔ ٔ٘ ٙ ٔٙ ٕٔ ٔٙ 
ٚ ٕٓ ٕٕ ٔٗ ٚ ٔٙ ٕٕ ٔ٘ 
ٛ ٖٔ ٕٖ ٔ٘ ٛ ٔٙ ٕٖ ٔٗ 
ٜ ٔٗ ٕٗ ٕٔ ٜ ٔٚ ٕٗ ٕٓ 
ٔٓ ٔٗ ٕ٘ ٔٗ ٔٓ ٔٛ ٕ٘ ٔٗ 
ٔٔ ٔٙ ٕٙ ٔ٘ ٔٔ ٔٚ ٕٙ ٔٗ 
ٕٔ ٔ٘ ٕٚ ٔٗ ٕٔ ٔٙ ٕٚ ٜٔ 
ٖٔ ٕٔ ٕٛ ٔٗ ٖٔ ٔٛ ٕٛ ٔ٘ 
ٔٗ ٕٔ ٕٜ ٔ٘ ٔٗ ٔ٘ ٕٜ ٔٚ 
ٔ٘ ٔ٘ ٖٓ ٖٔ ٔ٘ ٔٗ ٖٓ ٕٓ 

 (6) ممحق
 االختبار التحصيليدرجات طالبات مجموعتي البحث في 

 
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 الدرجة ت الدرجة ت
ٔ ٚٛ ٔ ٛٓ 
ٕ ٛٚ ٕ ٘ٔ 
ٖ ٛ٘ ٖ ٜٔ 
ٗ ٛٛ ٗ ٖٗ 
٘ ٜٕ ٘ ٖٙ 
ٙ ٛٙ ٙ ٕٚ 
ٚ ٙٛ ٚ ٙٓ 
ٛ ٛ٘ ٛ ٘٘ 
ٜ ٘٘ ٜ ٘٘ 
ٔٓ ٜٚ ٔٓ ٗٔ 
ٔٔ ٜٙ ٔٔ ٚٙ 
ٕٔ ٙٚ ٕٔ ٘ٙ 
ٖٔ ٛٓ ٖٔ ٛٙ 
ٔٗ ٚٛ ٔٗ ٙٓ 
ٔ٘ ٛٛ ٔ٘ ٙ٘ 
ٔٙ ٙٛ ٔٙ ٖ٘ 
ٔٚ ٘٘ ٔٚ ٘ٚ 
ٔٛ ٜٙ ٔٛ ٚٗ 
ٜٔ ٖ٘ ٜٔ ٕٛ 
ٕٓ ٜٙ ٕٓ ٗٓ 
ٕٔ ٜٛ ٕٔ ٙٔ 
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ٕٕ ٘ٗ ٕٕ ٛٔ 
ٕٖ ٙٛ ٕٖ ٗٚ 
ٕٗ ٜٚ ٕٗ ٜٕ 
ٕ٘ ٚ٘ ٕ٘ ٕ٘ 
ٕٙ ٗٛ ٕٙ ٙ٘ 
ٕٚ ٛٚ ٕٚ ٘ٗ 
ٕٛ ٛٛ ٕٛ ٙٗ 
ٕٜ ٗ٘ ٕٜ ٘٘ 
ٖٓ ٚٗ ٖٓ ٘٘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


