كزارة التعميـ العالي كالبحث العممي
جامعة ديالػى
كمية التربية األساسية
قسػـ المغة العربية

العركض لػدل طمبة
ثػر استراتيجية التنظػيـ فػي تحصيؿ مادة ى
أى ي
قسػـ المغة العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بػو
رسالة قدميا الى مجمس كمية التربية األساسية _ جامعة ديػالػى
كىي جزء مف متطمبات نيؿ درجة الماجستير في التربية
( طرائؽ تدريس المغة العربية )

الطالب

حسػػف فيػد عػكاد األكسػػي
إشراؼ االستاذ الدكتكر

رياض حسػيف عػمي الميداكم

ُّْٓ ق

َُِْـ
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المقدمات

ﭑﭒﭓ

ﭽﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍ ﭼ البقرة32 :
صدؽ اهلل العظيـ
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إقرار المشرؼ
أشيد أف ىذه الرسالة المكسكمة بػ :
العػػػػركض لػػػػػدل طمبػػػػة قسػػػػػـ
" أىثػػػػػر اسػػػػتراتيجية التنظػػػػػيـ فػػػػػي تحصػػػػيؿ مػػػػادة ى
المغة العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بػو "
التػػػي قػػػدميا الطالػػػب ( حسػػػف فيػػػد عػػػكاد األكسػػػي ) ج أجريػػػت ب شػػػرافي فػػػي كميػػػة

التربيػػػػة األساسػػػػية فػػػػي جامعػػػػة ديػػػػالى ج كىػػػػي جػػػػزء مػػػػف متطمبػػػػات نيػػػػؿ درجػػػػة
الماجستير في التربية ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) .

األستاذ الدكتكر
رياض حسػيف عػمي الميداكم
( المشرؼ )

َُِْ/ ٓ /ـ
بناء عمى التكصيات المتكافرة ج أرشح ىذه الرسالة لممناقشة .
ن

االستاذ الدكتكر
فرات جبار سعداهلل
معاكف عميد كمية التربية األساسية لمشؤكف العممية
َُِْ/ ٓ/
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إقرارم الخبيريف المغكم كالعممي
اقرار الخبير المغكم

أشػػػػػػيد أف ىػػػػػػذه الرسػػػػػػالة المكسػػػػػػكمة بػػػػػػػ " أىثػػػػػػػر اسػػػػػػتراتيجية التنظػػػػػػػيـ فػػػػػػػي
العػػػػركض لػػػػػدل طمبػػػػة قسػػػػػـ المغػػػػة العربيػػػػة فػػػػي كميػػػػات التربيػػػػة
تحصػػػػيؿ مػػػػادة ى
األساسػػػػية كاالحتفػػػػاظ بػػػػػو " التػػػػي قػػػػدميا الطالػػػػب (حسػػػػف فيػػػػد عػػػػكاد األكسػػػػي)

الػػػػى مجمػػػػس كميػػػػة التربيػػػػة األساسػػػػية فػػػػي جامعػػػػة ديػػػػالى ج قػػػػد تػػػػـ مراجعتيػػػػا
كتقكيميا ب شرافي ج كأصبحت صالحة مف الناحية المغكية لممناقشة .

التكقيع
االسـ :كليد نياد عباس
المقب العممي :أستاذ مساعد

إقرار الخبير العممي

أشيد أف ىذه الرسالة المكسػكمة بػػ " أىثػػر اسػتراتيجية التنظػػيـ فػػي تحصػيؿ مػادة
العركض لػدل طمبة قسػـ المغة العربية في كميات التربيػة األساسػية كاالحتفػاظ بػػو"
ى
التي قدميا الطالب (حسف فيد عكاد األكسػي) الػى مجمػس كميػة التربيػة األساسػية
في جامعة ديالى ج قد تـ مراجعتيا كتقكيميا مف الناحية العممية ب شرافي .

االسـ :

التكقيع :

المقب العممي:
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المقدمات

إقرار لجنة المناقشة
نشيد أننا أعضاء لجنة المناقشة ج اطمعنا عمى الرسالة المكسكمة بػ :
قسػـ المغة

العركض لػدل طمبة
" أىثػر استراتيجية التنظػيـ فػي تحصيؿ مادة ى
العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بػو" ج كناقشنا طالب الماجستير
(حسف فيد عكاد األكسي) في محتكياتيا كفي مالو عبلقة بيا ج ككجدنا أنيا جديرة
بالقبكؿ لنيؿ درجة الماجستير في التربية ( طرائؽ تدريس المغة العربية ) بتقدير
(إمتياز ) .
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المقدمات

اإلـهـــاا

أَلٌَََاَلٌَتََفًََقَرَضََالقَوَافًَ َ َ
ولَوَأَهَدَيَلهَعمريٌَسٌرَ َ

َ

بَقدَصدحتَعٌونً َ َ
لهَبالح ِّ
َس َّرهَأّلقًَسرورا َ
إلىَمن ً

َ

لَمَنََأَهَدَيَلَهََبَحَثًٌَََوَافًَ َ
ولكنَس َّرنًَأنَّ َاعترافً َ
بهََس َّراًَوفًٍَعل ٍنَحرَوفً َ
إلٌهَنذرتَعمريَفوقَك ِّفً َ

حسػف فيػد عػكاد األكسػي
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شكر كامتناف
ﭧ ﭨ ﭽﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ (البقرة)237 :
كانا أطكم الصفحات األخيرة مف رسالتي ىذه كجب الشكر كاالمتناف

ألساتذتي األفاضؿ:

من يعمل الخير بالعرفان نذكره

وكيف ال نذكر الفاضل العمما

فأشكر مف بذؿ ما بكسعو مف جيد كتكجيو أثرل بو بحثي كمنحني
حرية في طمب العمـ ج مشرفي االستاذ الدكتكر رياض حسيف عمي الميداكم .
كأخص بالشكر أعضاء لجنة تدارس البحكث ( السمنار) كىـ االستاذ
الدكتكر فائؽ فاضؿ السامرائي كاالستاذ الدكتكر عادؿ عبدالرحمف نصيؼ كاالستاذ
الدكتكر مثنى عمكاف الجشعمي كاالستاذ الدكتكرة أسماء كاظـ فندم االستاذ

الدكتكر رياض حسيف عمي الميداكم

لما قدمكه مف مبلحظات أغنت البحث

كأنضجت فكرتو ج كأشكر السادة أعضاء لجنة الخبراء كالمحكميف لما تحممكه مف
عناء القراءة كالتصكيب .

كأخص بالشكر مف عممني قرض الشعر الدكتكر جبلؿ عبداهلل خمؼ .
كأشكر الدكتكر فالح عبد الحسف الطائي كالدكتكر جمعة رشيد كضاض

كالدكتكر عبدالجبار عدناف حسف العبيدم كالدكتكر عبلء حسيف عميكم البدراني

لما بذلكا لي مف نصح كجيد أغنى رسالتي .

أشكر مكظفي مكتبة كميتي التربية األساسية كالتربية جامعة ديالى
كمكظفي مكتبة الجامعة المستنصرية لما قدمكا لي مف مساعدة في تكفير

المصادر كالكتب .

كما أتكجو بأطيب الثناء كخالص الدعاء لكؿ مف كاف عكنا لي في
اتماـ ىذا البحث المتكاضع ج كلكؿ أكلئؾ كىؤالء مني كؿ المحبة كالكفاء .
الباحث

حسف فيد عكاد األكسػي

المقدمات
مستخمص البحث

يرمى البحث الحالي الى معرفة أثر استراتيجية التنظيـ في تحصيؿ مادة العركض

لدل طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية األساسية ك االحتفاظ بو ) .
كلتحقيؽ مرمى البحث كضع الباحث الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف :

ُ .ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ,بيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة العركض باستراتيجية التنظيـ ج كبيف

متكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة العركض بالطريقة

االعتيادية في االختبار التحصيمي .

ِ .ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ,بيف متكسط درجات طمبة
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة العركض باستراتيجية التنظيـ ج كبيف

متكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة العركض بالطريقة

االعتيادية في اختبار االحتفاظ .

اختيرت كمية التربية األساسية – جامعة ديالى ج متمثمة بطمبة المرحمة الثانية-

قسـ المغة العربية بصكرة قصدية ميدانان لمتجربة ج إذ تـ اختيار مجمكعتي البحث بالطريقة

العشكائية البسيطة فكقع االختيار عمى طمبة الشعبة (أ) لتمثؿ المجمكعة التجريبية كالبالغ

عددىـ (ُْ) طالبان كطالب نة ج كطمبة الشعبة (ب) لتمثؿ المجمكعة الضابطة كبمغ عددىـ (ّٗ)
طالبان كطالب نة .

كتـ اجراء التكافؤ بيف المجمكعتيف في متغيرات الذكاء كمتكسط التحصيؿ السابؽ

في مكاد المغة العربية .

بعد تييئة مستمزمات البحث طبقت التجربة اعتبا ارن مف َِ َُِّ/َُ/الى

ُْ َُِْ/ُ/بكاقع محاضرتيف لكؿ مجمكعة ج كاشتمؿ التدريس (ٔ) بحكر شعرية .

صاغ الباحث (ُِٓ) ىدفان سمككيان ج تكزعت بيف المستكيات الخمسة األكلى مف

تصنيؼ بمكـ ج كتـ عرضيا عمى نخبة مف الخبراء في المغة العربية جآدابيا كطرائؽ التدريس

العامة كالقياس كالتقكيـ .

بنى الباحث اختبا ارن تحصيميان بعديان تألؼ مف (َٔ) فقرة تـ التأكد مف صدقو ثباتو

كصعكبة فقراتو كقكة تمييزه كفعالية بدائمو الخاطئة كلغرض تحديد زمف االختبار طبؽ االختبار

عمى عينة استطبلعية مككنة مف (ُُٖ)

تشابو عينة البحث الحالي .

طالبان كطالب نة مف طمبة الجامعة المستنصرية

8
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كبعد التحميؿ االحصائي لفقرات االختبار كجد أف جميع الفقرات مقبكلة اال الفقرة

(ُٓ) إذ تـ استبداليا بفقرة اخرل .

كبعد انتياء التجربة طبؽ االختبار التحصيمي في يكـ األحد المكافؽ

َُِِّٗ/ُِ/ـ عمى المجمكعتيف ج كبعد (ُٓ) يكمان طبؽ اختبار االحتفاظ في يكـ الثبلثاء

المكافؽ َُُِْْ/ُ/ـ عمى المجمكعتيف ج كحممت النتائج باستخداـ االختبار التائي (T-

 )testإذ أظيرت النتائج ما يأتي :

ُ .تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ في اختبار
التحصيؿ عمى طمبة المجمكعة الضابطة الذيف درسكا عمى كفؽ الطريقة التقميدية .

ِ .تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية الذيف درسكا عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ في اختبار
االحتفاظ عمى طمبة المجمكعة الضابطة الذيف درسكا عمى كفؽ الطريقة التقميدية .
كبذلؾ ترفض الفرضيتاف الصفريتاف .

كقد استعمؿ الباحث الكسائؿ االحصائية المناسبة في اجراءات بحثو كتفسير

نتيجتو كىي ( :االختبار التائي ( )T-testج معامؿ صعكبة الفقرات ج معامؿ تمييز الفقرات ج
فعالية البدائؿ الخاطئة ج معامؿ ارتباط بيرسكف ج معامؿ سبيرماف _ براكف ج معادلة كبلس

لقياس حجـ األثر) .

في ضكء نتائج البحث أكصى الباحث بما يأتي :

العركض .
ُ .االفادة مف استراتيجية التنظيـ في تدريس مادة ى
ِ .زيادة عدد سنكات تدريس مادة العركض ج أك زيادة عدد الساعات المقررة لتدريسيا.

ّ .ادخاؿ مادة العركض في ضمف مناىج المرحمة الثانكية كبشكؿ مبسط تمييدا لدراستيا
في المرحمة الجامعية ج شانيا شأف أخكاتيا مف بنات المغة العربية .
كاستكماالن لمبحث الحالي يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية :

ُ .اجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في فركع المغة العربية االخرل .

ِ .تجريب استراتيجيات تحسيف كزيادة الذاكرة طكيمة المدل االخرل في فركع المغة العربية
االخرل .

ّ .اجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية نظرية معالجة المعمكمات في مادة العركض
ك فركع المغة العربية االخرل .
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المقدمات
ثبت المحتكيات
المكضكع

الصفحة

اآلية القرآنية

ِ

إقرار المشرؼ

ّ

إقرار الخبيريف المغكم كالعممي

ْ

قرار لجنة المناقشة

ٓ

اذالىداء

ٔ

شكر كامتناف

ٕ

مستخمص الرسالة
ثبت المحتكيات

ٖٗ-
َُُُ-

ثبت األشكاؿ

ُِ

ثبت الجداكؿ

ُِ

ثبت المبلحؽ

ُّ

الفصؿ األكؿ – التعريؼ بالبحث -

ُِْٗ-

مشكمة البحث

ُُٓٔ-

أىمية البحث

ُِٔٓ-

مرمى البحث

ِٓ

فرضيتا البحث

ِٔ

حدكد البحث

ِٔ

تحديد المصطمحات

ِٔ ُّ-

الفصؿ الثاني – جكانب نظرية كدراسات سابقة

َِّٖ -

الذاكرة كالتعمـ

ّّّْ-

تعريؼ كمفيكـ الذاكرة
نظـ الذاكرة

ّْ
ّّٖٓ-

العمميات العقمية التي تقكـ بيا الذاكرة طكيمة المدل

ّٖ

خصائص الذاكرة طكيمة المدل

ّٗ

العمميات األساسية في الذاكرة

ُّْٗ-
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التذكر كالنسياف

ُْْْ-

استراتيجيات تحسيف كزيادة فاعمية الذاكرة طكيمة المدل

ْْْٔ-

استراتيجية التنظيـ

ْْٔٗ-

التعريؼ بعمـ العركض

ِْٗٓ-

المصطمحات العركضية

ِّٓٔ-

القػافية

ّٔٔٓ -

دراسات سابقة

ٕٖٔٔ-

مؤشرات حكؿ الدراسات السابقة

َٕٖٗ-

الفصؿ الثالث  :منيجية البحث كاجراءاتو

َُُٖٗ -

التصميـ التجريبي

ِّٖٖ-

مجتمع البحػث كعينتػو

ّٖ ٖٓ-

تكافؤ مجمكعتي البحث

ٖٕٓٗ-

تحػديػػد المتغيرات ككيفية ضبطيػا

َٕٖٗ-

مستمزمات تطبيؽ التجربة

َْٗٗ-

أداة البحث ( االختبار )

ْٗ َُّ-

الكسائؿ االحصائية

ََُُّٔ-

الفصؿ الرابع  :عرض النتائج كتفسيرىا

َُٕ ُُِ-

عرض النتائج

ََُُٖٗ-

تفسير النتائج

ََُُُٗ-

حجـ األثر

َُُ

االستنتاجات

ُُُ

التكصيات

ُُُ

المقترحات

ُُِ

المصادر

ُُُِِّ-

المبلحؽ

َُُِّٕ-

ممخص الرسالة بالمغة االنكميزية

ُُُّٕٕ-
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ثبت األشكاؿ
عنكاف الشكؿ

رقـ

الجدكؿ

رقم الصفحة

ُ

التحميؿ المفاىيمي لمذاكرة اإلنسانية كنظاـ بنائي

ّٓ

ِ

يكضح نمكذج التنظيـ الييراركي لممكاد المتعممة

ْٕ

ّ

يكضح أىمية استراتيجية التنظيـ

ْٖ

ْ

التصميـ التجريبي لمبحث

ّٖ

ثبت الجداكؿ
عنكاف الجدكؿ

رقـ

الجدكؿ
ُ

أعداد ك تكزيع مجتمع البحث

رقم الصفحة
ْٖ

ِ
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التعريؼ بالبحث

أكال .مشكمة البحث

:

إف إحساس الباحث بالصعكبة التي يعاني منيا طمبة قسـ المغة العربية في مادة
العركض كأثرىا في انخفاض تحصيميـ فييا ج كرغبتو الشديدة في تذليؿ ىذه الصعكبة كاف
الدافع الرئيس ليذا البحث ج كقد عزز ىذا اإلحساس أغمب الكتب كالدراسات التي تناكلت مادة
العركض كمنيا

(دراسة الخزرجيجُٓٗٗ ) ك( دراسة االبراىيمي ج ََِٓ ) ك(دراسة

الكريزم ج ََِٗ ) ك( دراسة السعيدم جَُِّ) ج كقد عبر النقاد كالمتخصصكف كالباحثكف
عف صعكبة عمـ العركض قديمان كحديثان بأقكاؿ ج كمنيـ الحنفي إذ يقكؿ ":اف الكتب التي
ألفت في العركض كثيرة ظاىرة كما منيا اال ما أشار الى ما في العركض مف تعقيد كاطالة
قكؿ ككثرة القاب

كمصطمحات ( الحنفي ج ُٖٓٗ. )ٔ :

كاالستاذ كماؿ ابراىيـ في تقديمو لكتاب القسطاس المستقيـ لمزمخشرم " :كالحؽ
اف عمـ العركض فيو الكثير مف التكعر كالتعقيد في مصطمحاتو كعممو كزحافاتو كتداخؿ
بعض بحكره في بعض عند نقص التفعيبلت ج ككؿ ذلؾ يقتضي تجديدا في طريقة تقريب ىذا
العمـ الى متناكليو " (الحنفي جُٖٓٗ  )ٕ :ج كقكؿ الحساني  " :ليس العركض بالعمـ
اليسير ج فيك يشؽ عمى كثير مف الناس ج ليس في ىذا الزمف فحسب ج بؿ ىكذا منذ أزماف
ك أزماف " (التبريزم ج ُْٗٗ  )َّ :ج كقكؿ عيسى  " :كقد

الحظت اف الطبلب

المتخصصيف في المغ ة العربية يجدكف مشقة في االلماـ بعمـ العركض ج بؿ اف أغمبيـ ال
يستطيع أف ينسب بيتان مف الشعر الى بحره " ( عيسى ج ُٖٗٗ. )ٗ :
قد أظيرت دراسة االبراىيمي (ََِٓ) ( :إف مستكل طمبة أقساـ المغة العربية
في كميات التربية في مادة العركض ضعيؼ إذ بمغ متكسط درجات الطمبة في االختبار
التحصيمي (َْ )َْ.درجة كىك يقؿ عف درجة النجاح الصغرل (َٓ) (االبراىيمي ج ََِٓ:
ِ) كقد تكصمت دراسة السعيدم (َُِّ) إلى نتائج عدة منيا أف  " :ىناؾ صعكبات جمة
العركض (السعيدم جَُِّ.)ُّٖ :
يعاني منيا التدريسي كالطالب عمى حد سكاء في مادة ى
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كقكؿ الدكتكر غازم يمكت  ":ك لسنا نزعـ أف معرفة ىذا العمـ أمر سيؿ ج
فالصعكبة فيو كاضحة لمجميع ج يراىا المعمـ قبؿ الطالب ج ك يممحيا االستاذ في عيكف طمبتو
أسئمة حيرل ك استفسارات محككمة بالخكؼ كالقمؽ" ( يمكت جُِٗٗ. ) ٖ :
العركض كالضعؼ فيو ليست مشكمة مستعصية كاف
كيرل الباحث اف مشكمة ى

العركض ليس صعبان بذاتو كانما يحتاج الي شيء مف الحس المكسيقي الذم يتأتى
عمـ ى

بعكامؿ كثيرة أىميا قراءة الشعر ك تذكقو كىنا البد أف يعمؽ بالذاكرة فتحفظ ما يتفؽ مع

العاطفة كالميكؿ الفردية .
كقكؿ الدكتكر مصمكح  " :كلست أعمـ طريقان الى ىذا المرتقى الصعب غير إحكاـ
مكازينو كقكافيو ج فيك لب الصناعة ك جكىر النظـ " ( المطيرمج ََِْ . ) ٕ :
كيتفؽ الباحث مع الرأم الذم يقكؿ  :اف التمسؾ بالمصطمحات ال يقدح في النزعة
التجديدية فالظف اف المصطمح كضع أصبلن لتسييؿ العمـ ج كلكف زيادة المصطمحات ىي
الشيء المثقؿ الذم يجعؿ العركض ثقيبلن عمى الفيـ أك عصيان (العجمي ج َُُِ.)ُِ :
العركض لجأى الباحث
كمف أجؿ الحد مف ىذه المشكمة كتقميؿ صعكبة تعميـ مادة ى

الى استعماؿ استراتيجية التنظيـ ك ىي مف استراتيجيات تحسيف ك زيادة فاعمية الذاكرة طكيمة
المدل ك التي يمكف مف خبلليا تحسيف فاعمية الذاكرة طكيمة المدل ك زيادة فاعميتيا مما
يؤدم الى تعمـ أيسر ج ك حفظ أدكـ ج ك تذكر أسرع لممعمكمات ج ك يمكف تمخيص مشكمة
البحث بالسؤاؿ اآلتي :
(ىؿ الستراتيجية التنظيـ أثر في تحصيؿ مادة العركض لدل طمبة قسـ المغة العربية في كميات
التربية األساسية ك االحتفاظ بو ؟ ) .

ثانيا .أىمية البحث :
إف مف السمات التي تميز العصر الراىف الذم نعيش فيو الثكرة العممية
كالمعرفية الناتجة عف التطكرات التكنكلكجية اليائمة ج التي أحدثت تأثيرات غير متناىية األبعاد
في مختمؼ جكانب الحياة البشرية ج األمر الذم حتـ عمينا ضركرة اال لتحاؽ بركب ىذا التقدـ
العممي ج كاف ىذا التطكر كالتقدـ الذم يحصؿ بسرعة عالية أدل الى عالـ زاخر بالمعمكمات
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التي تنمك ج كتزداد كؿ يكـ ج كىذا اال زدىار العممي حفز العممية التربكية ج ككلد ضغكطات
كبيرة عمييا ج فأصبح مف كاجب المؤسسات التربكية كالتعميمية ج أف تكاكب التغيير اإليجابي
الحاصؿ في النكاحي االجتماعية كالثقافية كاالقتصادية كالعممية ج حتى يستطيع طالب العمـ
أف يساير كيكاكب االنجازات ج كالمعمكمات التي تتكاثر يكميان بشكؿ كبير ج كبالتالي البد ليذه
المؤسسات مف إيجاد حمكؿ مناسبة ج كمكضكعية ج كتييئة أساليب ككسائؿ جديدة تبلئـ
التغيير في الحياة اإل نسانية ج كيتـ ذلؾ عف طريؽ االستعانة بالتربية الصحيحة أك الناجحة
كالمقصكدة ج النابعة عف الكعي ج كالتخطيط المستمر ج فالتربية تعني تنمية شاممة متكاممة
مف جميع الجكانب الركحية ج كالعقمية كالجسدية كالنفسية كاالجتماعية كالجمالية ج ب ذ ال
يطغى جانب عمى آخر ج فيي تنمية متكازنة مع الشمكؿ كالتكامؿ تستيدؼ إعداد الفرد
الصالح اعدادا شامبل متكامبل متزنا ليككف نافعا لنفسو ج كمجتمعو ج سعيدا في حياتو .
(الحيمة ج ُٗٗٗ. )ُٗ :
تحتؿ التربية مكانة خاصة في حياة المجتمعات كاألفراد فيي أداة نمك
كتعميـ ج كأداة لممحافظة عمى التراث الثقافي ك االجتماعي ج كىي أداة لمتقدـ

كالتطكر

كالتحضر ج كأماـ التحديات السياسية ك الحضارية التي يكاجييا العالـ تزداد أىمية التربية
لمكاجية ىذه التحديات ك التغمب عمييا لمسير بركب التقدـ العممي كالتكنكلكجي المتسارع ج
كذلؾ لما ليا مف قدرة عمى إعداد القكل البشرية المدربة كالمؤىمة عمى البناء مع ما يستخدـ
مف تغيرات ك تطكرات ك قدرتيا عمى المحافظة عمى االفراد كالمجتمع مف اآلثار السمبية ليذه
التطكرات ( ربيع كاسماعيؿ ج ََِٖ.)ُُ :
التربية عممية منظمة كىادفة تسعى الى احداث تغييرات ايجابية في سمكؾ الفرد
في الصؼ كالبيئة كمؤسسات المجتمع المختمفة كتنمية القيـ االخبلقية الجيدة في شخصية
الفرد كالعادات االيجابية في التعامؿ مع اآلخريف (العتكـجَُُِ.)ُٕ :
كالمغة صفة مف صفات االنساف ككسيمة قكية مف كسائمو في اال تصاؿ كاختزاؿ
الخبرات كنقؿ ىذا المخزكف الى األجياؿ ج كحفظ سمسمة التجارب كبياف مراحميا كالتمييد الى
حمقات كمراحؿ جديدة (الطاىر ج ُْٖٗ  )ُُ:كالمغة الفاظ يعبر بيا كؿ قكـ عف أغراضيـ ج
كأدب لغة أم أمة ىك ما أكدع في شػعرىا كنثرىا مف نتائج عقكؿ أبنائيا كصكر أخيمتيـ
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كيقكـ المساف كالمغة العربية احدل
كطباعيـ ج مما شأنو أف ييذب النفس ك يثقؼ العقؿ ج ٌ

المغات السامية ج كىي لغة أمة العرب القديمة العيد الشائعة الذكر التي كانت تسكف الجزيرة

المنسكبة الييا في الطرؼ الغربي مف آسيا( الياشميج ُٖٗٗ.)ِّّ :
كقد اكتسبت المغة العربية مكانتيا مف غزارة كمماتيا كتعدد أساليبيا كقكة أدائيا
كسعة صدرىا لمنماء كالزيادة ج كخاصة االشتقاؽ كالقياس فييا ثـ زادىا شرفان كقكةن كخمكدان
كرسكخان كثباتان نزكؿ القرآف الكريـ بيا ك تكريـ اهلل ليا دكف المغات األخرل ج فأضاؼ الييا
عطاء ج كأقدر عمى
القرآف أبعادان جديدةن كمصطمحات مستحدثة كجعميا أكسع أفقان كأغزر
ن

اسػتيعػاب معطػيات الحضارة كركافػػد الػديف ج كمنحيػا قػدرة عػمى حمػؿ النظريات كاألفكار ج
كالمبادئ السامية في الحياة ج كتستمد العربية مكانتيا أيضا مف أنيا حفظت لقركف طكيمة
تراث البشرية الخالد في مجاؿ العمكـ كميا كالمعارؼ جميعيا كاستطاع العمماء أف يستكعبكا
تراث البشرية العممي كيضيفكا إسيأماتيـ فيو فتككف العربية لغة العمـ كالمعرفة كالفنكف
كاآلداب ج كلساف الحضارة المعبر عنيا ( محجكب ج ُٖٔٗ .) ُِ :
اف التربية الحديثة تنظر الى المغة عمى أنيا كسيمة تغيير في فيـ النكاحي
الثقافية كأنيا أداة اجتماعية تمكف الفرد مف االتصاؿ بغيره ج كالتفاىـ معو ج كأساس ىذه
النظرة أمراف :
إنيا كسيمة اجتماعية لمتفاىـ بيف األفراد ج كانيا يجب أف تدرس عمى أساس أىميتيا الكظيفية
في الحياة ج كذلؾ ليدرؾ المتعمـ شيئان يحتاج اليو في حياتو( ابراىيـ ج ُّٕٗ . )ِْٔ :

أما مكانة المغة العربية بيف المغات فينبغي أف نعرؼ أنو ال تكجد في القديـ كال
في الحديث لغة تضاىييا في المزايا ك تحاكييا في الخصائص ك الفضائؿ ج فالمغة العربية مف
أقدـ المغات الحية ك قدميا ىذا يحبكىا تراثان ثريان كييب ليا مركن نة كاسع نة كيزكدىا بتجارب
كثيرة كبيرة ( اليافي ج ُٔٗٗ . ) ٕ :
المغة العربية لساف األمة كفكرىاج تحمؿ أصالتيا التاريخية كينطبع عمى كجييا
تطكر األمة االجتماعي ك الحضارم ج كالمغة العربية ال تختمؼ في ىذا عف غيرىا مف المغات ج
فقد ظمت تحمؿ ارثنا التاريخي عبر ما يقرب مف أربعة عشر قرنان ج منذ فضميا اهلل تعالى
بالقرآف الكريـ ك نزلو عمى رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كسمـ ( الدمشقي ج ََِٕ. )ٓ :
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اف المغة العربية خير لغة عرفتيا البشرية كأكمميا ج فبل ينضب معينيا ج كال ينتيي
ابداعيا ج كال تخكر قكاعدىا ج مع طكاعية تناسب كؿ عصر كمتغيراتو ج كثبات يضمف تكثيؽ
التاريخ ببل حاجة الى اعادة تدكينو أك ترجمتو ج كؿ ذلؾ مع ىيبة يشعر بيا المرء عند
سماعيا ج كركنؽ عند تأمؿ رسميا ك شكميا ج كتمكف كعظمة عند النطؽ بيا ج حتى عمت
بذلؾ عمى كؿ المغات ج ثـ ازدادت بكتاب اهلل العظيـ ج فكمؿ قدرىا كامتنع زكاليا ج فاستقرت
بمكاف ال يجرؤ باإلشارة اليو بناف ج كاف الشعر ديكاف العربية ج ك تعممو يتيح ليا الشيكع
كاالنتشارج كنظمو يؤكد ما بيا مف جماؿ كاقتدارج كاف مف الشعر سح ار (العجميجَُُِ.)ٔ :
يرل الباحث اف دراسة المغة العربية ضركرية لكؿ دارس ميما كاف تخصصو
ليككف عمى دراية بأىـ قكاعدىا الميمةج كأساليبيا فالمغة ليا شأف كبير في تقكيـ المساف ج
كتزكيد الدارسيف ليا بالثركة المغكية كتكسبيـ القدرة عمى التعبير ج كتربية الذكؽ األدبي
(النقراط ج ََِّ . )ٕ :
العبلقة بيف الشعر كالمغة تتجاكز الشكؿ المغكم الى نقطة أبعد غك ارن في نشأتيا
كحياتيا انيا تديف لمشعراء أكثر مما تديف لطائفة أخرل مف الناس فالشع ارء يعطكف لنا
أساليب في التفكير كاالحساسج كمف ثـ يدأبكف عمى تككيف شعب عظيـ (الدرةجََِٗ.)ّْ :
الشعر ديكاف العرب كفخرىـ العظيـ ك قسطاسيـ المستقيـ كأىـ مف ذلؾ أنو كاف
عمى الدكاـ مجمى الحكمة كمحؿ البياف ج حاضر في ضمير العربي كثقافتو كفي تاريخ األدب
العربي كاف الشعر المكف األبرز مف ألكاف التعبير حظي باالىتماـ كاستماؿ العقكؿ كالقمكب
كانصرفت اليو ىمـ المبدعيف ينيمكف مف قكافيو كيسبحكف في بحكره (فاخكرمج ََِّ .)ٓ :
ازدانت بو الحياة العربية قبؿ
يعد الشعر مف أكثر عمكـ العربية اصال نة كرسكخان ج
ٍ
االسبلـ قركنان ج كازدادت منزلتو بظيكر االسبلـ عمقان ككضكحانج فناؿ مف عناية كبلـ اهلل تعالى
ما نالتو جكانب الحياة العربية األخرل مف تيذيب كتسديد ج كما ناؿ مف اىتماـ الكبلـ النبكم
مر العصكر(سمطانيجََِٖ.)ُُٗ :
ما يبقي لو كألصحابو المكانة البلئقة بيما عمى ِّ
كالشعر فف يصدر عف ممكة أصيمة كمكىبة متفتحة ج طبع مكات كقكامو المفظ
المختار بكجداف خصب ج كالمعنى المنقاد في نغـ عذب كالصكر المنسكجة بخياؿ رحب ج
كالنسؽ المنظـ بحبات القمب ج كلما انصرؼ العرب عف عيكد الفطرة كمبلءمة الطبع كانجرفكا
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طائعيف أك مضطريف الى مضايؽ التقنيف كقيكد العقؿ ج كضعكا لمعارفيـ معالمان كحدكدان ج
استبقاء كحفظان لما أكدعكه ثمار فطنيـج كطرح قرائحيـ ج
كاتخذكا لفنكنيـ تعريفات كقيكدان ج ك
ن

ىباء ج فقد كضعكا األساس كضربكا
كنضج فنيـ في عطائيـ حرصان مف أف يذىب جيد السمؼ
ن

رداء دكنو فقد الشخصية دكنو يتصدع البناء كيستشرم
المثؿ ج كمف أف تفقد أجياؿ الخمؼ ن

الخمؿ كفي ظؿ ىذا التحكؿ العاـ دخؿ فف الشعر في نطاؽ المقاييس ج كمجاؿ التحديد كالتقنيف
ج فكضعت لو تعريفات ك قيد أمره بمكنكناتو كرضخت مككناتو لحدكد (الكاشؼ كآخركف ج
ُٖٓٗ. )ٕ :
كيتفؽ الباحث مع الرأم الذم يقكؿ  :اف أىمية البحث تنبع مف أىمية الشعر
ب ىع ِّده فنان ينمي ذكؽ الطالب الجمالي كادراكو ألسرار المغة العربية الشاعرة كيفتح الباب أماـ
تفاعمو مع ركائع الشعر التي تمثؿ أبرز خصائصو الجمالية كأىـ مزاياه الميمة ج كال يتـ

التفاعؿ اال ب زاحة العقبات كحؿ المشكبلت التي تكاجيو ( الحمباكم ج ََِٖ. )ٖٓٔ :
كالشعر تعبير عف مكنكف النفكس ج يعكس رقة الشعكر ج كرىافة االحساس فيك
فف أدبي فياض كعالـ مف العكاطؼ كاألخيمة كاألفكار ثرم غياض ج كلمكسيقى الشعر أساليب
متعددة متنكعة ج أبرزىا الكزف كالقافية كلعؿ ىذا ما جعؿ لعركض الخميؿ مكقع الصدارة في
أم حديث يتناكؿ عناصر الشعر العربي ج كأكسب مكضكع البحكر الشعرية أىميتو الخاصة
كأنو لمف نكافؿ القكؿ ج أف نؤكد أىمية دراسة عمـ العركض ك معرفة قكاعده كأصكلو ج
فمطالما أكد أىؿ العمـ بمكسيقى الشعر ذلؾ كرأكا أف الحاجة الى معرفة ىذا العػمـ تشمؿ
الشعػراء كأصحاب األذاف المكسيقية كما تشمؿ جميع الميتميف ب بداع الشعر كنقده كقراءتو
كاالستماع إليو ( يمكت ج ُِٗٗ.)ٕ :
فعمـ العركض عمـ يعنى بالشعر العربي في قياسو ككزنو صحة كاعتبلال فيك
كالميزاف في ذلؾ ج كصاحب الفضؿ في ايجاد ىذا العمـ  -بعد اهلل عز كجؿ – ىك الخميؿ بف
سر نظميـ
أحمد الفراىيدم (َََُُٕ-ىػ) أماـ كعبلمة عصره فقد استميـ مف شعر العرب ُّ
عمى ىذا النسؽ أك ذاؾ مستندا عمى حافظة كىبو اهلل إياىا حاكية الشعرج كىكذا حتى أتـ
كأخرج عمـ العركض ( المطيرم ج ََِْ.)ُُ :
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إف الحاجة لعمـ العركض كاف بدت ىينة ألصحاب االذف المكسيقية مف شعراء
كغيرىـ كلكنيا عند امعاف النظر تككف ممجئة لمشعراء كلغير الشعراء ج عمى أف ىناؾ حاالت
البد فييا مف االحتكاـ الى فف العركض ج إذ إف الخبلؼ بيف متخاصميف في صحة بيت مف
األبيات كفساده ال يكفي لفظ النزاع فيو أف يحتكـ كؿ الى ذكقو ج إذ إف الذكؽ أداة شخصية ج
ال يمكف االحتكاـ الييا في حاالت الخبلؼ بيف االفراد كالبد مف المجكء الى حكـ فيصؿ تخضع
لو سائر األذكاؽ ج كال سبيؿ لذلؾ إال العمـ بيذا الفف ك الكقكؼ عمى رخصو كممتنعاتو ج كلكال
ىذا الفف لمج أدعياء الذكؽ في مماحكات ال نياية ليا ك ال تحديد ج بؿ لكال ىذا الفف الذم
حفظ لمشعر العربي أبرز مقكماتو لظيرت بكادر اال نحبلؿ في مقكمات الشعر العربي منذ زمف
بعيد ( خمكصي ج ُٕ.)ُٗٔٔ :
كاف مف فكائد عمـ العركض التأكد مف قراءة النصكص الشعرية كتشكمييا بصكرة
صحيحة ج كليست ىذا مما يستياف بو ج فالشعر يمؤل جانبان كبي ارن مف أدبنا كجانبان غير يسير
مف تاريخنا ج كليس ثمة أمة اختمط أدبيا بتاريخيا كاألمة العربية (خمكصي ج ُٔٗ. )ِّ :
ييدؼ تدريس العركض –أساسان -الى تدريب المتمقي عمى تفيـ أكزاف الشعر
العربي ج كااللماـ بتمؾ األكزاف المأما ج اف لـ يكف دقيقان كصكالن الكتساب قدرة تمييز المكزكف
مف غيره ج كتدريس العركض يقتضي ممف تصدل لو استخداـ التمكيف الصكتي أك التنغيـ
المكسيقي ج أك األداء المحني في أحاييف كثيرة إليصاؿ االمتاع الى المتمقي دارسان عمى نحك
دقيؽ (عمي ج ُٕٗٗ. )ٗ :
فمعرفة عمـ العركض كاتقانو كاجب عمى متعممي المغة العربية كأساتذتيا ج
كالمتخصصيف فييا ج كاال ف ف معرفتيـ بعمكـ الشعر العربي تظؿ ناقصة مبتكرة ج كتعمـ
العركض يحتاج الى فطنة كاستعداد كىما يختمفاف مف شخص الى آخر ج فالعركض ليس
بالعمـ البسيط الييف كصعكبتو ناتجة عف كثرة مصطمحاتو كتشعبيا كتنكعيا ( المكسكم ج
ََِْ  ) َِ:كمدرس المغة العربية البد أف يككف متخصصان في مادتو دارسان لؤلدب
كالنصكص كالببلغة كالشعر كالعركض كالنحك كالنقد ج ألنو سيتصدل لتدريس ىذه المكاد
بتفريعاتيا المختمفة في مراحؿ التعميـ ( الخميس ج ََِٗ )َُّ :إف دراسة السبؿ التي مف
شأنيا تيسير تعميـ العركض كتعممو ضركرة يحتميا كاقع تدريس ىذه المادة في اقساـ المغة
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العربية مف ناحية كأىمية العركض لممتخصصيف في دراسة المغة العربية كتدريسيا سكاء في
التعميـ العاـ أك في التعميـ الجامعي ج كليذا تظير أىمية ىذا البحث ليسيـ في تحسيف
تدريس العركض كدراستو ج مما ينعكس ايجابا عمى دراسة المغة العربية في المراحؿ الدراسية
كافة (العبيدم ج ََِِ.)ِِ :
تطكرت أساليب كطرائؽ التدريس الحديثة في اآلكنة األخيرة نتيجة لتطكر
المجتمعات الديمقراطية المعاصرة ج كاستنادان الى عمـ النفس التعميمي الحديث ج كاألبحاث
التربكية التي أخذت في الحسباف االزدياد المطرد لكعي المدرسيف ج كحاجتيـ الى تغيير النمط
التقميدم في عممية التعميـ كايجاد نكع أك أنكاع بديمة تتكافؽ مع التطكر العممي ج كالقفزة
التكنكلكجية الكبيرة ج التي جعمت مف العالـ الكاسع قرية صغيرة يمكف اجتيازىا بأسرع كقت
كأقؿ جيد مما سيؿ اال نفتاح العالمي كمتابعة كؿ جديد ك متطكر ج فكاف مما شمؿ ىذا التطكر
البحث عف طرؽ كاساليب تعميمية جديدة بمقدكرىا الرقي بعممية التعمـ الى أفضؿ مستكياتيا
إذا أحسف المدرسكف العاممكف في الحقؿ التعميمي استخداـ ىذه األساليب كتكفير االمكانيات
البلزمة ليا ( غبارم ج ََِٖ . )ُّٖ :
اف طرائؽ التدريس العامة مرت بمراحؿ كثيرة مف التطكر كالتحديث ج فبينما كانت
الطرائؽ التقميدية تنطمؽ مف فمسفات تعنى بالتصكرات التقميدية لمتعمـ ج فاف الطرائؽ الحديثة
استفادت في مجاؿ عمـ النفس عمكمان كعمـ النفس المعرفي بشكؿ خاص لتيتـ بالنمك الشامؿ
لممتعمميف ج كليذا فالنظريات الحديثة في التعمـ قامت عمى أساس عمـ النفس المعرفي الذم
يعطي لممتعمـ دك ار أكبر بكثير مف الدكر التقميدم (نصيرات ج ََِٔ. ) ِٖ :
تتنافس مختمؼ دكؿ العالـ فيما بينيا عمى رفع مستكيات شعكبيا في مختمؼ
مناحي الحياة ج كتحقيؽ المكاقع الريادية في ركب الحضارة اإل نسانية المعاصرة ج كالسعي الى
تطكيرىا ج كقد أكلى المفكركف عمى الدكر الرئيس ك الحاسـ الذم تتطمع بو التربية في التقدـ
الحضارم ج كانتاج العمـ كالعمماء ج كتكجيو اىتماـ األجياؿ الى ضركرة تبني اسمكب التفكير
العممي ج منيجان مستديمان يقترف بمختمؼ االنشطة كأنكاع السمكؾ عند الفرد كالجماعة كصكالن
الى بناء االنساف المفكر كيتطمب ىذا األمر االىتماـ بالمناىج التربكية كالتركيز عمى استخداـ
استراتيجيات التدريس الحديثة كتطكيرىا ( اسماعيؿ ج َُِّ . ) ُِِ:
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كبما أف النسياف مشكمة قائمة البد مف التعامؿ معيا ج لجأ عمماء النفس الى
تطكير استراتيجيات تساعد االفراد عمى التذكر كديمكمة المعمكمات كجاىزيتيا كقت الحاجة ج
كتستند ىذه االستراتيجيات عمى نظريات الذاكرة كمفاىيميا فيما يتعمؽ بتقكية الترميز كالتخيؿ
كاالسترجاع ك التعرؼ ك االحتفاظ .
كتؤكد العديد مف الدراسات أف آلية عمؿ استرجاع التذكر تقكـ عمى فكرة تعميؽ
الركابط بيف المعمكمات الجديدة مع البنى المعرفية كالخبرات السابقة لمفرد ج ب ذ يستغؿ الفرد
البنى القديمة الراسخة لتساعده عمى تذكر مثيرات كمكاقؼ جديدة ج كبذلؾ فاف غالبية
استراتيجيات التذكر تحرص عمى أف تكفر الدالئؿ ك االشارات التي تساعد عمى الربط بيف
بناء عمى ذلؾ فقد تكصؿ العمماء الى العديد مف ىذه
التعمـ القديـ ك التعمـ الجديد ج ك ن

االستراتيجيات ج كبدأ العمماء بدراسة الخطكات التي يتـ مف خبلليا معالجة المعمكمات عمى
كفؽ نظاـ معالجة المعمكمات في الحاسكب ج كلذلؾ فاف العديد مف الميتميف يحاكلكف النظر
الى االنساف عمى انو يعمؿ كالحاسكب مف إذ تككيف المعمكمات كمعالجتياج كبمغة أخرل يشترؾ
الحاسكب كاالنساف بكجكد مدخبلت كعمميات كمخرجات خبلؿ التعامؿ مع العالـ الخارجي
(العتكـ ج ََُِ  ُِْ :جُْٓ).
إف أكثر ىذه العكامؿ تأثي ارن كأىمي نة ج ىك التزايد السريع الذم ط أر عمى تقنية
الككمبيكتر (الحاسبات االلكتركنية) ج فقد غدا الحاسب االلكتركني ج كعمى نحك سريع جدان ج
أداة ميمة جدان في مجاؿ تخطيط البحكث النفسية كالتربكية ج كتنفيذىا كتحميميا ج كما غدا
بسبب قدرتو المتزايدة عمى معالجة المعمكماتج مف إذ استقباليا كتخزينيا كاستخداميا انمكذجان
لمتنظير في مكضكعات عديدة كاإلدراؾ كالتعػمـ كالذاكرة ج لذلؾ بدأ بعض العمماء كالباحثيف
بالنظر الى االنساف كنظاـ متطكر جدان لمعالجة المعمكمات ( نشكاتيج َُُِ. )ّْٕ :
كمع زيادة تقدـ العمكـ كالتكنكلكجيا تزداد المطالب المعرفية عمى كؿ فردج مما
يسبب زيادة التكتر كالضغكطات النفسية لديو كيكلد الحاجة الى التكصؿ الى آليات لمحفظ
كالتذكر كالتنظيـ كتمثيؿ المعمكمات لمساعدة الناس عمى التكييؼ مع عصر السرعة كاالنفجار
العممي كالتقني ( العتكـ ج ََُِ. )ُِ :
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تعد عممية التذكر جزءان أساسيان كضركريان في عممية التعمـ ج كىي تدؿ عميو كال
غنى لمفرد في حياتو العممية ك العممية عف التذكر ج ألف عممية التذكر تمكنو مف االستفادة
مف الخبرات التي تعمميا في أمكر حياتو ( يكسؼ ج َُُِ)َُٕ :

كاف قياـ الطمبة

بعممية تنظيـ المعمكمات المتعممة في أنماط منسجمة كمنسقة ىي عممية ميمة في مساعدتيـ
عمى تكفيرىا ك خزنيا ج إذ اف لعممية التنظيـ كظيفة اقتصادية لخزف المعمكمات ج فحفظ ثبلث
فئات أسيؿ مف خمس أك تسع عمى سبيؿ المثاؿ ج كلقد بينت الدراسات في ىذا الخصكص
عمى ما يأتي:
ُ .اف الكبار ىـ أقدر عمى التنظيـ مف الصغار .

ِ .كالفئات التي يشكميا الكبار لعممية تنظيـ المعمكمات تككف أكثر شمػكال كتجريدا مف
الفئات التي ينظميا الصغار .

ّ .اف الكبار يستخدمكف عممية التنظيـ لبلسترجاع في حيف يستخدـ الصغار عممية التكرار
كاالستظيار لمقياـ بيذه الميمة .

ْ .كالطبلب الجيدكف يستخدمكف استراتيجيات التنظيـ أكثر مف الطبلب الضعاؼ الذيف
يفتقركف الى مثؿ ىذه االستراتيجيات .

ٓ .ك كمما زادت ألفة المتعمميف في المادة المتعممة زادت قدرتيـ عمى التنظيـ .
كمف ىنا عمى المدرس أف يشرح المادة مع بياف كيفية ارتباط بعضيا ببعض كذلؾ عف طريؽ
عرض البيانات كاالشكاؿ كالجداكؿ كغيرىا مف الكسائؿ التعميمية سكاء كانت مادية أـ ادراكية
(دركزة ج ََِْٕٗ :ج َٖ).
إف االىتماـ بتنظيـ المعمكمات بشكؿ يساعد عمى التذكر كتطبيؽ ذلؾ في حياتنا
العممية اليكمية بأف نرتب أمكرنا كمكاعيدنا كالتزأماتنا عمى كفؽ سمسمة منظمة يؤدم بعضيا
الى تذكر اآلخر ج كما أف محاكالت حفظ االشياء أك تذكرىا يجب أف يسبؽ ذلؾ عممية تنظيـ
ليذا الحفظ سكاء بالتجزئة أـ الترميز أـ بأم كسيمة تساعد عمى تذكرىا.
( غبارم ج ََِٖ . )ُٕٖ :
لمتنظيـ دكر أساسي في تسييؿ عممية خزف المعمكمات أك الحقائؽ كمف ثـ
سيكلة استعادتيا ج كقد عرفت الذاكرة بأنيا مصرؼ منظـ لممعمكمات .
( اإل زيرجاكم ج ُُٗٗ. ) ّٗ :
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ك يتكقع أف تحقؽ استراتيجية تنظيـ المعمكمات األىداؼ اآلتية :
ُ .االحتفاظ بالمادة بصريان في الذاكرة طكيمة المدل .

ِ .تصبح المادة أكثر كضكحان ج إذ تنظـ بشكؿ مناسب .

ّ .تمكف المدرس مف التعرؼ عمى سكء الفيـ ( شاىيفجَُُِ . ) ُِٕ :
بناء عمى ما تقدـ ف ف استعماؿ استراتيجية التنظيـ في المرحمة الجامعية تعد
ك ن

مبلئمة كنافعة في زيادة تحصيؿ الطمبة في مادة العركض كارتأل الباحث إجراء ىذا البحث
لتجريب ىذه االستراتيجية في تدريس المادة آمبل أف تسيـ نتائجيا في معالجة بعض أسباب
ضعؼ الطمبة في مادة العركض كأف تحقؽ نتائج تساعد عمى تطكير طرائؽ تدريسيا .
ك مما سبؽ تبرز أىمية ىذا البحث في اآلتي _:

ُ .أىمية التربية في حياة المجتمعات كاألفراد فيي أداة نمك كتعميـ ج كأداة لممحافظة عمى
التراث الثقافي ك االجتماعي ج كأداة لمتقدـ كالتطكر كالتحضر .

ِ .أىمية المغة فيي كسيمة اجتماعية لمتفاىـ بيف األفراد .

ّ .أىمية المغة العربية بكصفيا لغة القرآف الكريـ ك لغة العرب كالمسمميف .

ْ .أىمية الشعر العربي بكصفو أدب األمة كتاريخيا المشرؽ ج كلما يتميز بو مف جماؿ فني
كخياؿ بديع كايقاع مكسيقي .

ٓ .أىمية مادة العركض لما ليا مف دكر كبير في دراسة الشعر العربي كمعرفة صحيحو مف
مكسكره كما ط أر عميو مف تغييرات عركضية ك قراءتو قراءةن صحيحة .

ٔ .أىمية المرحمة الجامعية بشكؿ عاـ كطمبة كميات التربية األساسية بشكؿ خاص ج الذيف
يعدكف حجر الزاكية في العممية التعميمية كالتربكية لممرحمة االبتدائية في المستقبؿ .

ٕ .حاجة طرائؽ تدريس المغة العربية بشكؿ عاـ كطرائؽ تدريس العركض بشكؿ خاص الى
دراسات تجريبية تتناكؿ استراتيجيات حديثة تتماشى مع االتجاىات التربكية الحديثة التي

تعد الطالب محكر العممية التعميمية .

ثالثا .مرمى البحث :

يرمي البحث الى معرفة " أثر استراتيجية التنظيـ في تحصيؿ مادة العركض لدل طمبة
قسـ المغة العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بو .

الفصؿ األكؿ :
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فرضيتا البحث :
كلتحقيؽ مرمى البحث ك ضع الباحث الفرضيتيف الصفريتيف اآلتيتيف :
ُ .ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ,بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة
التجريبية الذيف يدرسكف مادة العركض باستراتيجية التنظيـ ج كبيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة العركض بالطريقة التقميدية في االختبار

التحصيمي.

ِ .ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ,بيف متكسط درجات طمبة المجمكعة
التجريبية الذيف يدرسكف مادة العركض باستراتيجية التنظيـ ج كبيف متكسط درجات طمبة

المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة العركض بالطريقة التقميدية في اختبار االحتفاظ .

رابعا .حدكد البحث :
يتحدد البحث الحالي بػ :

ُ .طمبة المرحمة الثانية قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية جامعة ديالى ج الفصؿ
الدراسي األكؿ لمعاـ الدراسي َُِّ – َُِْ .

العركض كىي ستة بحكر شعرية (الطكيؿ كالبسيط كالكافر كالكامؿ
ِ .مكضكعات مادة ى
كاليزج كالرمؿ ).

خامسا .تحديد المصطمحات :
ُ .األثػػر:

لغػػة  " :بقية الشيء كالجمع آثار كأثكرج كخرجت في اثره كفي اثره أم بعده ج كتأثرتو :
تتبعت اثره  ( .ابف منظكرج مادة أثر ) .

" تتابع معيف مف طرؽ قاؿ الخميؿ  " :كاألثر االستقفاء كاالتباع ج ك فيو لغتاف أىثىر كاثٍر ج
ك ال يشتؽ مف حركفو فعؿ في ىذا المعنى ك لكف يقاؿ ذىب في اثره ( ابف فارس ج

ََِٖ )ِٓ :

اصطبلحا  :عرفو عبد العزيز السيد بأنو  ":تغيير مرغكب فيو يحدث في المتعمـ نتيجة

لعممية التعميـ ( السيد جُْٖٗ. )ِٖ :

الفصؿ األكؿ :
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إجرائيا  :ىك مقدار التغيير الذم يحدثو المتغير المستقؿ ( استراتيجية التنظيـ ) في المتغير
التابع ( التحصيؿ) .

ِ .االستراتيجية :

عرفت االستراتيجية بعدة تعاريؼ منيا

أَ .التدريس التي تتكامؿ كتنسجـ معان لتحقيؽ أىداؼ المكقؼ التعميمي ج كتعني القدرة عمى
االستخداـ األمثؿ لؤلدكات كالمكاد التعميمية المتاحة بقصد تحقيؽ افضؿ مخرجات

تعميمية ممكنة ( الخميسي كالحاركف ج ََِٗ ) ُْ:

ب "َ .مجمكعة مف إجراءات التدريس المختارة سمفان مف قبؿ المعمـ كالتي يخطط الستخداميا

في أثناء تنفيذ التدريس ج بما يحقؽ األىداؼ التدريسية المرجكة بأقصى فاعمية ممكنة

كبأعمى درجة مف االتقاف " (الحيمة ج ََِٗ.)ُّٕ :

ت" َ .مجمكعة التحركات كاالجراءات التدريسية أك مجمكعة تحركات المعمـ داخؿ الغرؼ

الصفية أك مجمكعة اجراءات التدريس المختارة سمفان مف المعمـ" ( الخزاعمة كآخركفج
َُُِ)ِٖٓ :

ث " َ .كىي  :كممة غير عربية يقصد بيا االسمكب اليادؼ ك اختيار البديؿ األمثؿ مف بيف

البدائؿ ك االختيارات المتاحة ج كاالستراتيجية نكع مف الميارة كالحذؽ في الممارسة
لتقديـ برامج ك خدمات معينة .

جَ .كتشير دائرة المعارؼ العالمية في التربية الى كممة استراتيجية بأنيا  :مجمكعة الحركات

أك االجراءات التدريسية المتعمقة بتحقيؽ مخرجات تعميمية مرغكب فييا ج كاف لفظ
استراتيجية يستخدـ كمرادؼ لمفظ اجراءات التدريس " ( اسماعيؿ ج َُّّ . ) ُٕٓ :

التعريؼ االجرائي لبلستراتيجية  :يعرفيا الباحث بأنيا" :عبارة عف اجراءات تدريس مادة
العركض لػ(عينة البحث) التي خطط ليا الباحث مسبقان ج ب ذ تعينو عمى تنفيذ تدريس
المادة في ضكء االمكانات المتاحة لتحقيؽ األىداؼ التدريسية التي كضعيا كبأقصى فاعمية
ممكنة .

ّ .التنظيـ :
لغػة :

نظـ  :النظـ التأليؼ ج نظمو ينظمو نظمان كنظأماج كنظمت المؤلؤ أم جمعتو في السمؾ ج

كالتنظيـ مثمو كمنو نظمت الشعر كنظمتو كالنظاـ الخيط الذم ينظـ بو المؤلؤ أك غيره
فيك نظاـ كجمعو نظـ ( ابف منظكر ج مادة نظـ)

الفصؿ األكؿ :
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اصطبلحا :عرؼ التنظيـ بعدة تعريفات منيا :
أ "َ .محاكلة ايجاد أك اشتقاؽ تنظيـ أك تركيب لممادة المتعممة يقكـ عمى تنظيـ كحدات المادة
أك الكحدات المعرفية األقؿ عمكمية داخؿ مفاىيـ أك أطر مفاىيمية أكثر عمكمية أك ذات
رتب أعمى ( الزيات جُٖٗٗ )ُِْ :

ب َ .تنظيـ التعميـ بشكؿ يسمح بسيكلة االسترجاع ك بتطكير التعمـ الناجح " ( العتكـ ج
ََُِ. )ُّ :

ت" َ .المادة المنظمة تنظيمان جيدان تعتبر أسيؿ لمتعمـ كأكثر مساعدة لمتذكر (بني خالد كالتح ج
َُِِ .) ِّٖ:

التعريؼ االجرائي الستراتيجية التنظيـ:
ىي احدل استراتيجيات تحسيف كزيادة فاعمية الذاكرة طكيمة المدل ج تككف عمى شكؿ
تنظيـ أك ترتيب لممادة المتعممة ج كأف نكجد أسس مشتركة لمكحدات الصغيرة في المادة
تحت مظمة كحدات اكبر ج أم يتـ تنظيـ كحدات المادة األقؿ عمكمية داخؿ كحدات اكثر
عمكمية ج كالتي سيقكـ الباحث بتدريسيا لممجمكعة التجريبية .

ْ .التحصيؿ:

لغػة  :الحاصؿ مف كؿ شيء ما بقي كثبت كذىب ما سكاه كالتحصيؿ  :تمييز ما يحصؿ
كاالسـ الحصيمة ج قد حصمت الشيء تحصيبلن كحاصؿ الشيء كمحصكلو بقيتو (ابف

منظكرج مادة حصؿ) حصؿ  :الحاء

كالصاد كالبلـ اصؿ كاحد منقاس ج كىك جمع

الشيء ك لذلؾ سميت حكصمة الطائر ألنو يجمع فيو كيقاؿ حصؿ الشيء تحصيبلن(ابف

فارس جََِٖ.)ُُِ :

اصطبلحا :عرؼ بعدة تعريفات منيا :
أ " َ .طريقة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ الطمبة لمعمكمات كميارات في مادة دراسية تـ
تعمميا مسبقان ج كذلؾ مف خبلؿ اجاباتيـ عمى مجمكعة مف االسئمة (الفقرات) التي تمثؿ
محتكل المادة الدراسية " ( عاشكر كمحمدج ََُِ)ِٔٗ :

ب" َ .إجراء منظـ لتحديد مقدار ما تعممو الطمبة في مكضكع ما في ضكء األىداؼ المحددة
كيمكف االستفادة منو في تحسيف اساليب التعمـ كيسيـ في إجادة التخطيط كضبط التنفيذ

كتقكيـ االنجاز (الزغمكؿ كشاكرجََُِ. )ُِٕ :

الفصؿ األكؿ :
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ت "َ .نمط معيف مف أدكات القياس ككسائمو كينطكم عمى مجمكعة مف األسئمة أك العبارات

أك المياـ التعميمية التي اختيرت ككضعت بطريقة منيجية معينة ب ذ تكفر اجابة الطالب
عنيا قيمة رقمية ألحدل خصائص المعرفة (حسيف جَُِّ. )ِّْ :
التعريؼ اإلجرائي لمتحصيؿ :

العركض مقاسان بالدرجات النيائية
ىك المستكل الذم يصؿ اليو طمبة المرحمة في مادة ى
التي يحصؿ عمييا الطمبة ( عينة البحث) في اختبار التحصيؿ الذم أعده الباحث بعد

انتياء دراسة المقررات المحددة في التجربة .

العػركض:
ٓ .ى
لغػة:

الطريؽ في عرض الجبؿ ج كعركض الكبلـ  :فحكاه كمعناه ج كىذه المسألة عركض أم

نظيرىا ج كيقاؿ عرفت ذلؾ في عركض كبلمو ك معارض كبلمو أم فحكل كبلمو كمعنى

كبلمو .

العركض  :عركض الشعر كىي فكاصؿ أنصاؼ الشعر كىك آخر النصؼ األكؿ مف
ك ى
البيتج أنثىج ككذلؾ عركض الجبؿ كربما ذكرت ج كالجمع أعاريض عمى غير قياس ج

حكاه سيبكيو ج كسمي عركضان ألف الشعر يعرض عميو ج فالنصؼ األكؿ ىعركض ألف
العركض طرائؽ
الثاني يبنى عمى األكؿ كالنصؼ األخير الشطر ج قاؿ  :كمنيـ مف يجعؿ ى

الشعر كعمكده مثؿ الطكيؿ يقكؿ كعركض كاحد ج كاختبلؼ قكافيو يسمى ضركباج كلكؿ
مقاؿ؛ قاؿ ابك اسحؽ " كانما سمي كسط البيت عركضا ألف العركض كسط البيت مف

البناء ج كالبيت مف الشعر مبني في المفظ عمى بناء البيت المسككف لمعرب ج فقكاـ البيت

مف الكبلـ عركضو ج كما اف قكاـ البيت مف الخرؽ العارضة التي في كسطو ج فيي اقكل

ما في البيت الخرؽ ج فمذلؾ يجب اف تككف العركض اقكل مف الضرب  .اال ترل أف
الضركب النقص فييا اكثر منو في األعاريض  .كالعركض ميزاف الشعر ألنو يعارض بيا

كىي مؤنثة ( ابف منظكر ج ـُٕٔٓ :ج ُْٖ) .
العركض اصطبلحا  :عرؼ بعدة تعريفات منيا :

أ"َ .عمـ يميز بو صحيح الكزف مف فاسده ج كىك المقياس الذم نعرض عميو األبيات
الشعرية لنتأكد مف صحة كزنيا ( خمكصي ج ُٔٔٗ)ِٔ :

ب َ .العركض ميزاف شعر العرب كبو يعرؼ صحيحو مف مكسكره فما كافؽ اشعار العرب في
عدة الحركؼ الساكف كالمتحرؾ سمي شع ارن" ( ابف جني ج ُٖٗٗ. )ِْ :

الفصؿ األكؿ :
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ت " َ .العركض :عمى كزف فعكؿ ج كممة مؤنثة ج تعني القكاعد التي تدؿ عمى الميزاف
الدقيؽ الذم يعرؼ بو صحيح أكزاف الشعر العربي مف فاسدىا (الياشميجُُٗٗ.)ٗ :

ث "َ .أكزاف الشعر أك ميزاف الشعر يستعمؿ عمى القكاعد كاألصكؿ التي كضعيا الخميؿ بف
أحمد الفراىيدم(ََُُٕٓ -ىػ) (يمكتجُِٗٗ)ُّ :

ج "َ .صناعة يعرؼ بيا صحيح أكزاف الشعر العربي كفاسدىا كما يعترييا مف الزحافات
كالعمؿ ( الياشمي جََِْ. )ُُ :

ح " َ .العمـ الذم يدرس مكسيقى الشعر ك يتناكؿ البحكر ك األكزاف كيدرس المقاطع
كائتبلفيا في تفاعيؿ معينة ج كيقؼ عمى ما يط أر عمى التفاعيؿ مف زحافات كعمؿ

(صبلح ك سعد جََُِ. )ِِٗ :
تعريؼ العركض اجرائيا :

ىي المادة المقررة عمى طمبة المرحمة الثانية في قسـ المغة العربية في كميات التربية
األساسية كالتي تعنى بدراسة ميزاف الشعر العربي كما يعترييا مف تغييرات عركضية .
ٔ .كمية التربية األساسية :
التعريؼ اإلجرائي لكمية التربية األساسية :
ىي إحدل الكميات التابعة لكزارة التعميـ العالي كالبحث العممي العراقية كالتي يدخميا الطمبة
بعد إنياءىـ المرحمة اإلعدادية أك ما يعادليا ج تسعى إلى إعداد مبلكات تعميمية مؤىمة
تربكيان كعمميان لتدريس المكاد العممية كاالنسانية المختمفة في مرحمة الدراسة االبتدائية ج
كتمنح الكمية شيادة البكالكريكس لخريجييا كبل حسب اختصاصو إذ تتبع الكمية نظاـ
الفصكؿ (الككرسات) لمدة أربع سنكات.

ٕ .االحتفاظ :

لغة  :قاؿ ابف سيده  ":الحفظ نقيض النسياف ك ىك التعاىد ك قمة الغفمة" ج حفظ الشيء

حفظان ج ك رجؿ حافظ مف قكـ حفاظ ك حفيظ ج ك االحتفاظ  :خصكص الحفظ ج يقاؿ

احتفظت بالشيء لنفسي ج كيقاؿ  :استحفظت فبلنان ماالن إذا سألتو أف يحفظو كاستحفظتو

س ارن كاستحفظو إياه استرعاه ( ابف منظكرج مادة حفظ) .

تعريؼ االحتفاظ اصطبلحا :
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يعرؼ االحتفاظ بعدة تعريفات منيا :
أ" َ .ما تبقى في الذاكرة مف التعميـ مقاسان بالدرجات"(المقانيجُٔٗٗ. )ٖ :

ب " َ .عممية خزف كاستبقاء االنطباعات في الذاكرة لتككيف االرتباط بينيا لتشكؿ كحدة مف
المعاني" ( .منصكر ك آخركف ج ََِّ)ُِٕ :

ت " َ .استمرار كبقاء التعمـ بعد انتياء التدريب أك التحصيؿ ".
( ابراىيـ ج ََِّ ججِ . ) ِْٖ:
ث " َ .قدرة االنساف االحتفاظ بالمعمكمات المرمزة لفترات زمنية متفأكتة"
ُِٓ)

(نشكاتي جَُُِ:

تعريؼ االحتفاظ اجرائيا :
العركض مقاسة بالدرجات
" استمرار بقاء المعمكمات في ذاكرة الطمبة مف مكضكعات مادة ى
النيائية التي يحصؿ عمييا الطمبة ( عينة البحث) في اختبار االحتفاظ الذم يتـ اج ارؤه بعد

اسبكعيف مف اختبار التحصيؿ النيائي .

الفصؿ الثاني :
جكانب نظرية كدراسات سابقة

المبحث األكؿ  :جكانب نظرية
أكال .الذاكرة كالتعمـ
ثانيا .استراتيجية التنظيـ
العػركض
ثالثا .التعريؼ عػمـ ى
المبحث الثاني  :دراسات سابقة
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جكانب نظػرية :

الدراسات النظرية ىي تمؾ الدراسات التي مف خبلليا يستطيع الباحث أف يستقرئ

جميع النظريات كالبيانات كالمكضكعات التي ليا عبلقة بمكضكع بحثو

كالتي ال يمكف

االستغناء عنيا إف كانت ىذه الدراسات مطابقة تمأما لمجريات األىداؼ كالفركض أك مخالفة

ليا ( محجكبجََِِ. )ٕٕ :

يسعى عمـ النفس التربكم الى تحقيؽ ىدفيف أساسييف  :األكؿ تكليد المعرفة

الخاصة بالتعمـ كالطبلب كتنظيميا عمى نحك منيجي ب ذ تشكؿ نظريات كمبادئ كمعمكمات

ذات صمة بالطبلب كالتعمـ ج كالثاني ىك صياغة ىذه المعرفة في أىشكاؿ تمكف المعمميف

كالتربكييف مف استخداميا كتطبيقيا .

يشير الجانب األكؿ الى الجانب النظرم الذم ينطكم عميو عمـ النفس التربكم

فيك عمـ سمككي يتناكؿ دراسة سمكؾ المتعمـ في األكضاع التعميمية المختمفة ج بينما يشير

اليدؼ الثاني لعمـ النفس التربكم الى جانبو التطبيقي ج فمجرد تكليد المعارؼ ككضع
النظريات كالمبادئ ذات العبلقة بالتعمـ كالطالب ج ال يضمف نجاح عممية التعميـ ج إذ البد مف
تنظيـ ىذه المعارؼ كالنظريات كالمبادئ في اشكاؿ تمكف المعمميف مف استخداميا كاختبارىا

كبياف مدل صدقيا كفعاليتيا كأثرىا في ىذه العممية ( نشكاتي ج َُُِ . )ُٔ:

أكال .الذاكرة كالتعمـ :
إف مصطمح الذاكرة يشير الى الدكاـ النسبي آلثار الخبرة كىذا أساس العممية

التعميمية كاف الذاكرة كالتعمـ يفترض كجكد كؿ منيما كجكد اآلخر ج كىما ينفصبلف عف
بعضيما البعض لغاية البحث كاالستقصاء فقط ج فبدكف االحتفاظ ال يككف تعمـ كبدكف التعمـ

ف نو ال يككف ىناؾ شيء لمتذكر( عدس كقطامي ج ََِٖ.)َِّ :

تبدك العبلقة بيف التعمـ كالذاكرة أشبو ما يككف بالعبلقة بيف مدخبلت التعمـ

كنكاتجو فالتعمـ كما ينطكم عميو مف خصائص كيفية كما يشممو مف مفاىيـج كحقائؽ كقكاعػد

كقكانيف كنظريات كمبادئ تشكؿ الكحدات المعرفية التي تككف ذاكرة المعاني (الزيات جُٖٗٗ:

ُُٓ).

كتعد عممية التذكر جزءان أساسيان كضركريان في عممية التعمـ ج كىي تدؿ عميو ج كال

غنى لمفرد في حياتو العممية ك العممية عف التذكر ج ألف عممية التذكر تمكنو مف االفادة مف

الخبرات التي تعمميا ( يكسؼ ج َُُِ )َُٕ :ج كاذا كاف التعمـ يشير الى حدكث تعديبلت
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تط أر عمى السمكؾ مف جراء تأثير الخبرة السابقة ف ف الذاكرة ىي عممية تثبيت ىذه التعديبلت

كحفظيا كابقائيا جاىزة لبلستخداـ ج كليذا ف ف العكامؿ التي تؤثر في التذكر كاالحتفاظ
كاالسترجاع ىي نفسيا التي تؤثر في التحصيؿ كاالكتساب ج كما اف الشركط التي تسيؿ التعمـ

ىي نفسيا التي تيسر االحتفاظ ج كاف مستكيات التذكر كاالسترجاع ىي نفسيا مستكيات التعمـ

مف كجية النظر المعرفية (غبارم كأبك شعيرة جََِٖ. )ُُٔ :

إف التعمـ في بعض معانيو ىك "احتفاظ المتعمـ بالخبرات التي اكتسبيا في عممية

التعمـ " ف ذا لـ يتمكف مف االحتفاظ بأم شيء مف ذلؾ دؿ عمى اف التعمـ لـ يحدث ( عدس

كقطامي ج ََِٖ . )َِّ :

تعريؼ الذاكرة كمفيكميا :
ىي القدرة عمى االحتفاظ بما مر بو الفرد مف خبرات ك قد يككف االحتفاظ نتيجة

مجيكد كانتباه إرادم يكجيو الفرد نحك الخبرات مف ميارات معارؼ عندما يشعر أنو بحاجة

إلييا في المستقبؿ كيسمى ىذا النكع بالحفظ (القيسي ج ََِٖ. )َُٓ :

الذاكرة ىي ذلؾ الجزء مف الدماغ البشرم الذم تتجمع فيو المعمكمات التي نكتسبيا

خبلؿ حياتناج فالذاكرة ىي سجؿ مفصؿ بالمعمكمات التي نكتسبيا عف طريؽ الحكاس الخمسج
كىي ايضا مكاف معالجة المعمكمات كتنسيقيا كتحكيميا الى انماط يمكف تمييزىا كادراكيا كمف

ثـ فيميا ج كىي مكاف التحكـ بيذه المعمكمات كضبطيا كتكجيييا الكجية الصحيحة (دركزة ج

ََِْ  )َٔ:ج كىي عممية عقمية تعد مف محددات الجانب العقمي في سمكؾ االنساف كتيتـ

بشكؿ أساسي بالعمميات الداخمية التي تتصؿ باختزاف المعمكمات كاستعادتيا ج أم دراسة

العمميات التي تتكسط بيف إدراؾ المعمكمات أك تعمميا كاستعادتيا أك استرجاعيا

عمييا فيما بعد (الجبكرم جَُُِ)ّٓٗ :

أك التعرؼ

كاف كجية نظر الجشتالت ج تيتـ باستقباؿ المعمكمات أم انيا تؤكد في تفسير

الذاكرة بدءان بعممية االحساس الذم تتمثؿ بالمعمكمات الناتجة مف المتغيرات األساسية الطبيعية
كاالجتماعية كالتنظيمية ج كقد أكلتو أىمية مف خبلؿ عمميتي الترميز كالتنظيـ ثـ عممية
االنتباه ك تتمثؿ بتخزيف المعمكمات مف خبلؿ عممية االختيار كاالنتقاء في استقباؿ المعمكمات
كتصنيفيا كتحميميا ج ثـ عممية الكعي كتتمثؿ ب ضفاء المفاىيـ كالمعاني كالعؤلمات ج فضبل

عف أىمية التنظيـ في عممية الخزف كاضفاء المعاني كاالستعادة (االيزرجاكمج ُُٗٗ .)ِٗ:

الفصؿ الثاني:
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نظـ الذاكرة :

لقد كضع بركدبينت (  ) Broadbentفي تحميمو المفاىيمي لنظاـ الذاكرة

النشطة بأنيا نظاـ متعدد المراحؿ ج تضمف الصكرة المبتكرة لتطكر معالجة المعمكمات لنماذج

ثبلثة مككنات ىي :

ُ .المسجؿ الحسي .

ِ .المخزف القصير .

ّ .المخزف طكيؿ المدل .

إف النمكذج المصمـ لمتركيب الثبلثي لنظاـ الذاكرة يظير في الشكؿ(ُ) اآلتي :

المسجالت الحسٌة

مخزن
القصٌر
المدى
المعلومات
تبقى من
20- 0.5
ثانٌة

ذاكرة
قصٌرة
المدى
(تبقى
الذاكرة
العاملة
محدودة ).

ذاكرة طوٌلة
المدى
(تحول الٌات او
ترمز بحٌث
تصبح جزءا من
نظام المعرفة )

تبقى كمٌة

المعمكمات التي تسقط مف النظاـ
الشكؿ ( ُ )

التحميؿ المفاىيمي لمذاكرة اإلنسانية كنظاـ بنائي

اف المعمكمات يتـ معالجتيا في مراحؿ متتالية ككؿ مرحمة تظير في تركيب خاص في

نظاـ الذاكرة ج كالتي ىي االشارات المادية مف البيئة ج كمعظـ ىذه االشارات يتـ فقدانو أك

سكؼ تعالج فيما بعد كبعضيا يحتفظ باختصار لمدة تتراكح بيف (ٓ )َِ-َ.ثانية في

المسجبلت الحسية ج اال إذا تـ اختيارىا لعممية معالجة تالية كاال ف نيا تسقط مف النظاـ ج
كأف المعمكمات التي تـ اختيارىا لعمميات تطكير تالية تدخؿ الذاكرة قصيرة المدل ككثير مف
المعمكمات التي رمزت الى صكر ذات معنى تتحكؿ الى الذاكرة طكيمة المدل لمتخزيف

الدائـ (قطامي جَُِّ. )ُْٖ :
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تشير الدراسات الحديثة في مجاؿ سيككلكجية الذاكرة الى كجكد أنماط متعددة أك

نظـ مختمفة لمذاكرة جألف استرجاع المعمكمات بعد فترات زمنية قصيرة جدان تختمؼ اختبلفان

كاضحان مف إذ الكـ ك الكيؼ عف استرجاع المعمكمات بعد فت ارت زمنية أطكؿ ج لذا يميز

الباحثكف بيف ثبلثة أنكاع مف الذاكرة ىي( :غبارم كأبك شعيرة جََِٖ )ُٖٔ:

ُ .الذاكرة الحسػية :

تمثؿ الذاكرة الحسية المستقبؿ األكؿ لممدخبلت الحسية مف العالـ الخارجي فمف

خبلليا يتـ استقباؿ مقدار كبير مف المعمكمات عف خصائص المثيرات التي تتفاعؿ معيا كذلؾ

عبر المستقببلت الحسية المختمفة فيي تتألؼ مف مجمكعة مف المستقببلت يتخصص كؿ

منيا بنكع معيف مف المعمكماتج فالمستقبؿ الحسي البصرم مسؤكؿ عف استقباؿ الخبرة

البصرية كالتي غالبا ما تككف عمى شكؿ خياؿ الشيء في حيف اف المستقبؿ الحسي السمعي

يعنى باستقباؿ الخبرة السمعية عمى شكؿ صدل ج كتمعب ىذه الذاكرة دك ارن ميمان في نقؿ صكرة

العالـ الخارجي عمى نحك دقيؽ إذ ما يتـ تخزينو فييا ىك االنطباعات أك الصكر الحقيقية
لممثيرات الخارجية فيي تمثيؿ حقيقي لمكاقع الخارجي دكف أم تشكيو أك تغيير فيو (بني خالد

ك التح ج َُِِ. )َُٕ :

إف المادة التي تيحفظ في الذاكرة الحسية تشبو الصكرة التي تظؿ في مخيمتؾ بعد
النظر الييا ج فيذه المادة أك ىذه المعمكمات تختفي في أقؿ مف الثانية اال إذا تـ نقميا فك ار

الى الذاكرة قصيرة المدل (القيسي ج ََِٖ. )ُِِ :

كالذاكرة الحسية ال تحتفظ بالمعمكمات إال لثكاني معدكدة أك ألجزاء مف الثانية ج

كتككف نتيجة إثارة المنبو لممراكز الحسية المنتشرة في أنحاء الجسد كحتى ينتقؿ ىذا المثير

مف الذاكرة الحسية الى الذاكرة قصيرة المدل يحتاج االنساف الى عممية االنتباه (بني خالد

كالتحج َُِِ. )ِّْ :

ُ .ِ .الذاكرة قصيرة المدل :

كيشير ىذا النمط الى قدرة الفرد لتذكر الخبرات خبل ؿ (َِ )َّ-ثانية بعد حدكثياج

كتسمى الذاكرة العاممة ألف الفرد في أثناء كجكد المعمكمة في الذاكرة يقكـ بالعمؿ عمى ىذه
الخبرات مثؿ التنظيـ كاتخاذ القرار كالتكرار كالترميز ج كجميع ىذه العمميات تتـ في الذاكرة

قصيرة المدل ج لتتحكؿ الخبرات بعد ذلؾ الى الذاكرة طكيمة األمد ( بني خالد كالتح جَُِِ:

ِّٓ) .
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إف الذاكرة قصيرة المدل تختزف كؿ األفكار كالمعمكمات كالخبرات التي يعيييا

الفرد في أم كقت محدد ك يقكـ (مخزف الذاكرة) قصيرة المدل بالحفاظ عمى كمية محدكدة مف

المعمكمات بصفة مؤقتة (ُٓثانية)(القيسيجََِٖ )ُِِ :كتختمؼ الذاكرة قصيرة المدل عف
الذاكرة الحسية في أف المعمكمات التي تستقبميا تقكـ بتجييزىا كمعالجتيا في حيف أنيا تبقى
في صكرتيا الخاـ في الذاكرة الحسيةج إضافة الى أف المعمكمات المستقبمة في صكرتيا الخاـ

في الذاكرة الحسية دقيقة في تمثيميا لممثير ج بينما المعمكمات في الذاكرة قصيرة المدل أكثر

ميبلن لمتشكيو كالتحريؼ ج كأقؿ تمثيبلن لممثير الخاـ (بني خالد كالتح جَُِِ. )َُٕ :

إف حجـ الذاكرة قصيرة المدل كقدرتيا عمى معالجة المعمكمات محددة فبدكف

التدرب كاعادة المعمكمات الكاصمة الييا ج أك بدكف المحافظة عمى االنتباه النشط ج ف ف

المعمكمات تبقى في ىذه الذاكرة لمدة تتراكح بيف (ُٓ )َِ-ثانية فقط كتنسى المعمكمات

التي ال يتـ اعادتيا أك تكرارىا أك التمرف عمييا بعد (ُٖ) ثانية أم أنؾ لك قرأت جممة ما فما

أف تنتيي منيا حتى تككف قد نسيت بدايتيا كبذلؾ ف ف عممية االستيعاب ال تتـ (محمد

كعيسىج َُُِ. )ِٖ :

ِ .ّ .الذاكرة طكيمة المدل :

تمعب الذاكرة طكيمة المدل دك ارن ميمان في نظاـ عممية معالجة المعمكمات كيمكف

التمثيؿ عمى ذلؾ بعممية استرجاع المعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدل بسرعة كدقة كحالة

إيجاد كتاب في مكتبة عظيمة ( قطامي جَُِّ )َْٗ :كىي بمثابة المستكدع الثالث في
نظاـ معالجة المعمكمات تستقر فيو الذكريات كالخبرات بصكرتيا النيائية ج كيتـ فييا تخزيف

المعمكمات عمى شكؿ تمثيبلت عقمية بصكرة دائمة بعد أف يتـ ترميزىا كمعالجتيا في الذاكر
العاممة كتمتاز ىذه الذاكرة بسعتيا العالية (عبداليادم جََُِ. )ُٓ :

كتشكؿ الذاكرة طكيمة المدل أىـ مككنات نظاـ تجييز كمعالجة المعمكمات لدل

االنسافج كتعد مصادر المعرفة المشتقة كأنماط التعمـ كالتفكير المعاد صياغتو كتجييزه
كمعالجتو ج كىي تقؼ خمؼ عمميات الحفظ كالتذكر كالتفكير كاالستراتيجيات المعرفية كحؿ

المشكبلت (الزيات جُٖٗٗ ّٕٗ) .

كتقكـ الذاكرة طكيمة المدل بتخزيف المعمكمات لفترة غير محدكدة كليا سعة

تخزينية أكبر ج ففي ىذا النكع يتـ االحتفاظ بالمعمكمات لفترات طكيمة تبدأ مف دقيقة الى

سنكات كتتسع لعدد ال محدكد مف العناصر (عبداليادمجََُِ )ُّٗ :كاف مخزف الذاكرة

طكيمة المدل غير محدكد السعة كيتضمف تسجيبلن دائمان لكؿ شيء يتعممو الفرد (قطامي ج
َُِّ. )ْٖٗ :
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كتكفر الذاكرة طكيمة المدل آلية لحفظ المعمكمات لفترة زمنية طكيمة نسبيان ج كما

إنيا تكفر قاعدة بيانات يمكف عف طريقيا تفسير المعمكمات الجديدة عف طريؽ ربطيا

باألشياء التي يعرفكنيا ج أم األشياء المكجكدة فعبلن في الذاكرة طكيمة المدل (أبكعبلـ ج

َُِِ. )ٖٓ :

كقد ميز تكلفنج (ُِٕٗ ) Tulving,بيف نكعيف مف أنكاع الذاكرة طكيمة المدل

ىما ذاكرة األحداث  :كتختص باألحداث كذاكرة المعاني ج فنحف نخزف األحداث أك الخبرات

التي نمر بيا شخصيان في مناسبات معينة في ذاكرة األحداث مثؿ أكؿ يكـ دخكلنا المدرسة أك
الجامعة ج أك يكـ نجاحنا في الثانكية العامة ....الخ ج بينما نخزف في ذاكرة المعاني كؿ شيء
مرتبط بالمغة العربية مثؿ معاني الكممات أك الجمؿ أك قكاعد المغة العربية أك تنظيمنا المعرفي

المتعمؽ بمعاني الكممات ( الزيات ج ََِٔ. )ُّٗ :

العمميات العقمية التي تقكـ بيا الذاكرة طكيمة المدل :

تقكـ الذاكرة طكيمة المدل بعمميات عقمية معينة تتسـ بأنيا أكثر عددان كعمقان مف

العمميات التي تقكـ بيا الذاكرة قصيرة المدل ج كيمكف تمخيص ىذه العمميات بما يأتي :

أ َ .التنظيـ كاعادة التنظيـ :

يعمد ىذا القسـ مف الذاكرة طكيمة المدل الى تنظيـ المعمكمات في فئات ككحدات عمى

أساس العناصر المشتركة التي تجمع بينيا .

بَ.التفسير كاحداث المعاني :

يقكـ ىذا القسـ بعممية تفسير المعمكمات الداخمة الى الذاكرة طكيمة المدل كاعطاءىا

معاني معينة .

تَ.الربط بيف المعمكمات الجديدة ك المعمكمات السابقة :
تعتبر عممية الربط بيف التعمـ الجديد ك التعمـ السابؽ مف اىـ العمميات التي تقكـ بيا
الذاكرة طكيمة المدل ج كبدكف ىذه العممية ال تستطيع الذاكرة استيعاب المعمكمات الجديدة
أك تفسيرىا أك تصنيفيا في اطارات ج فالربط يساعد عمى تكثيؼ المعرفة في حيز الذاكرة
عمى شكؿ رمكز ج كالذم يقكـ بيذه العممية ىك قسـ الشبكة االفتراضية كىي كشبكة
االتصاالت التي تتصيد المعمكمات الجديدة كتخزنيا في المكاف المناسب الذم يضـ
المعمكمات السابقة ذات العبلقة

(دركزة جََِْ.)ٕٗ-ٕٕ :
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خصائص الذاكرة طكيمة المدل :

ُ .أ .سعتيا لممعمكمات غير محددة .

ِ .ب .االحتفاظ بالمعمكمات لفترة طكيمة جدا .

ّ .ت .تدخؿ المعمكمات فييا عمى شكؿ صكر ذىنية كرمكز تمثؿ عبلقات افتراضية ك كممات
تمثؿ أطر المعمكمات ( دركزة ج ََِْ. )ّٕ :

كبشكؿ عاـ فكظيفة ذاكرة االنساف بجميع أجزائيا الثبلثة سكاء أكانت الذاكرة

الحسية أـ الذاكرة قصيرة األمد ج أـ الذاكرة طكيمة المدل تتجمى فيما يأتي:

ُ .أ .استقباؿ المعمكمات كادخاليا .
ِ .ب .تفسيرىا كاعطائيا معاني .
ّ .ت .ضبطيا ك التحكـ فييا .

ْ .ث .ثـ استرجاعيا  ( .دركزة ج ََِْ)ٕٔ :

العمميات األساسية في الذاكرة :

تتضمف الذاكرة ثبلث عمميات أك تتابع في نظاميا ثبلث مراحؿ أساسية ىي :

ُ .أ .مرحمة االكتساب ( التحصيؿ أك الترميز ) :

كىي عممية شعكرية كمقصكدة كبالتالي ف ف تذكر ما اكتسبو الفرد بقصد يعتبر

تذك ارن أفضؿ مما اكتسبو بغير قصد ج أك عف طريؽ الصدفة ج فالدافع كراء عممية االكتساب
يجعؿ الفرد مممان بالتفاصيؿ بطريقة كاضحة كمنظمة مما يساعده عمى تذكر ما تعممو بكضكح
كدقة ج اذف االكتساب يعتمد عمى عمميات االدراؾ كاالنتباه ج كتتكقؼ درجات االكتساب عمى

طكؿ فترة االنتباه ج أك مدل ادراؾ الخبرة ج أم اسمكب تفسيرىا كتحميميا ج كمرحمة االكتساب
ىي المرحمة التي يتـ فييا استبلـ المعمكمات مف البيئة المحيطة بكاسطة الحكاس ج ثـ خزنيا
كتصنيفيا ج ثـ ترميزىا ليتـ تخزينيا في سجبلت الذاكرة مف خبلؿ عمميات ذىنية معقدة (بني

خالد كالتح جَُُِِِّ :ج ِّٓ)

كتشير الدراسات الى ميؿ االنساف الى ادراؾ الكميات ج قبؿ األجزاء لذلؾ ف ف

األصكؿ التي ندرؾ بيا الخبرات ىي األصكؿ التي نعتمد عمييا لمتذكر ج كبالتالي ف ننا نتذكر

كميات ج كا ف ما نتذكره أيضا يعتمد عمى طريقة اكتسابنا لو ج كاف عمميات االكتساب عمميات

شعكرية كمقصكدة كبالتالي ف ف تذكر ما اكتسبناه بقصد ج يعتبر تذك ارن أحسف مما اكتسبناه
بغير قصد أك بالصدفة ج فالدافع يجعؿ الفرد مممان بالتفاصيؿ بطريقة كاضحة كمنظمة مما
يتسنى لو بعد ذلؾ تذكر ما اكتسب بكضكح كدقة ( عدس كقطامي ج ََِٖ. )َِْ :
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كيعد التجميع كالتكحيد لبلنطباعات كاالمدادات كاألحداث في صكرة مركبة سكاء في

مرحمة االدراؾ أك في مرحمة التسجيؿ مجرد طكر ابتدائي مف عممية التذكرج لكف سرعاف ما

تتحكؿ أك تترجـ ىذه الصكر كالمركبات الى رمكز ليتـ ادخاليا أك ادراكيا في منظكمة مف
العبلقات المتعددة المعايير ج كبيذا الترميز يتحقؽ االنتقاؿ مف الذاكرة المؤقتة القصيرة األمد

الى الذاكرة الدائمة أك شبو الدائمة طكيمة األمد (غبارم كآخركف ج ََِٖ. )ُْٓ :

ِ .ب .مرحمة االحتفاظ ( التسجيؿ ) :

كىي المرحمة التي يتـ فييا حفظ المعمكمات الكاردة في سجبلت الذاكرة بعد تبكيبيا

كتصنيفيا كترميزىا حسب أىميتياج كأسبقيتيا كعبلقاتيا مع المعمكمات األخرل (بني خالد

كالتح جَُِِ. )ِّٓ :

كىي العممية التي تتخمؿ المدة ما بيف عمميتي االكتساب كاالسترجاع ج كتتضمف

ىذه العممية االستراتيجيات كالعمميات المعرفية التي تيدؼ الى ابقاء المعمكمات التي تـ

اكتسابيا الى مخزكف الذاكرة لمدة قصيرة أك طكيمة كذلؾ اعتمادا عمى احتماالت استخداميا

في سمككات أك مكاقؼ نشطة(عدس كقطامي ج ََِٖ )َِٓ :ج كيتـ اتخاذ بعض الق اررات
حكؿ مدل أىمية بعض المعمكمات كمدل الحاجة الييا ج كيتـ االحتفاظ بالبعض منيا بعد اف

يتـ معالجتيا كتحكيميا الى تمثيبلت عقمية معينة يتـ تخزينيا في الذاكرة ( عبداليادم ج

ََُِ. )ْْ :

كمف العكامؿ التي تؤثر في عممية االحتفاظ ما يأتي :

أ )ُ(َ .االنتباه كاالىتماـ بالمكضكع المراد تعممو .

ب )ِ(َ .اشراؾ أكبر عدد ممكف مف الحكاس في تعمـ الخبرة.
ت )ّ(َ .قصد المتعمـ كتصميمو عمى التعمـ المعطى لو .
ث )ْ(َ .اتجاه المتعمـ نحك مكضكع الخبرة .

ج )ٓ(َ .درجة ذكاء المتعمـ (بني خالد كالتح ج َُِِ. ) ُِّ :

ّ .ت .االسترجاع :

كىي مرحمة استعادة المعمكمات التي تـ تخزينيا كذلؾ عند الحاجة الييا (بني

خالد كالتح ج َُِِ )ِّٓ :ج أم التعرؼ عمى التمثيبلت المعرفية كاسترجاعيا عند الحاجة
الييا لبلستفادة منيا في التعامؿ مع المكاقؼ كالمثيرات األخرل (عبداليادم جََُِ. )ْْ :

كاالسترجاع ىك استحضار الخبرات الماضية في صكرة الفاظ أك معاني أك حركات

أك صكرة ذىنية ج كاالسترجاع تذكر خبرة غير ماثمة أماـ المتعمـ ج كتشكؿ عممية االسترجاع
مرحمة السمكؾ الظاىر لعمميتي االكتساب كاالحتفاظ ج كاالسترجاع أداة دراسة التذكرج كتتصؼ
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ادركو
عممية االسترجاع بأنيا عممية انتقائية إذ اف ما تـ االنتباه لو بدقة كتفحص كغاية يتـ ا
بعناية كدقة كمف ثـ يتـ تخزينو بدقة كعناية كغاية ج كبالتالي ف نو يتـ استرجاعو بدقة دكف

اف تتعرض لعممية تحمؿ أك تفتت أك تداخؿ في خبرات ليست ذات أىمية لدل المتعمـ ج كاف
ىدؼ االسترجاع لمخبرة يحدد اسمكب تخزينيا كحفظيا (عدس كقطاميجََِٖ )َِٔ :كتمر

عممية االسترجاع بمراحؿ ىي:

أ )ُ(َ .مرحمة البحث في الخبرات المختمفة لدل الفرد .
ب )ِ(َ .مرحمة المعمكمات كترتيبيا .

ت )ّ(َ .مرحمة قياس كتقكيـ االسترجاع ( .بني خالد كالتح ج َُِِ)ِِّ :

التذكر كالنسياف :

ال يكتمؿ الحديث عف الذاكرة دكف التعرض الى الحديث عف عمميتي التذكر

كالنسياف فياتاف العمميتاف تحدثاف في حياتنا باستمرار ج بؿ إف معظـ أحداث حياتنا مبنية

عمى التذكر لما تعممناه كنسياف بعض ما تعممناه ج كىاتاف العمميتاف ميمتاف في عممية التعمـ

المدرسي (دركزة ج ََِْ )ٖٖ :ج كلعمميتي التذكر كالنسياف دكر كبير في تطكر السمكؾ

اإلنساني كاالحتفاظ بالمادة المتعممة ج كيككف النسياف أحيانان ايجابيا ألننا ننسى الخبرات

المحزنة كالمؤلمة ج كما إف التذكر البد لو مف تعزيز حتى ال يتـ نسيانو ( المشيخي ج َُِّ:

ُِٕ).

التذكر :

يعد التذكر إحدل العمميات العقمية الرئيسة التي يمارسيا المتعمـ في كؿ مكقؼ

يكاجيو كالتذكر عممية اختيارية مقصكدة كليس عشكائية ج لذلؾ ف ف بقاء التعمـ كدكامو لدل

المتعمـ يرتبط بعكامؿ مختمفة ج كيرد الى اىتماـ المتعمـ كخبراتو السابقة المرتبطة بالمكضكع ج
كالعمميات العقمية التي يجرييا عمى الخبرة التي يكاجييا كالزمف الذم يمضي عمى ىذه الخبرة

كادماجيا في الخبرات المتكافرة لديو كىكذا ( قطامي كعدس ج ََِٖ. )َِّ :

كالتذكر عممية حيكية تبدك بكضكح في حياة الفرد كذلؾ ميما كاف ألف كؿ مادتو

ميما كاف شأنيا البد أف تترؾ آثا ار في الشعكر كالبلشعكر ج كيظؿ ىذا األثر قائما تحت الطمب

كمتى ما نستدعيو ( غبارم كآخركف جََِٖ.)ُٓٓ :

كتعد عممية التذكر بجانب التفكير كاإلدراؾ بمثابة المككنات الرئيسة لمتنظيـ أك

التككيف المعرفي لمفرد ج كترتبط كتتفاعؿ ىذه العمميات الثبلثة بعضيا البعض ب ذ يصبح مف

الصعكبة أف تتصكر سمككان يتـ في غياب إحداىا كىك العممية التي تتطمب مف الفرد أف يقرر
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شيئان حدث بالماضي (العبيدمجََِٗ. )ُٖٗ :

كالتذكر ىك مقدرة الفرد عمى استدعاء أك استرجاع أك اعادة مادة سبؽ تعمميا

كاالحتفاظ بيا في ذاكرتو ج يرتبط التعمـ بالتذكر ارتباطان شديدانج ذلؾ اذا لـ يتبؽ شيئان لدينا في

خبراتنا السابقة فمف نتعمـ شيئا (المشيخي ج َُِّ.)ُِٕ :
ُ.

خصائص التذكر :

يعتمد التذكر عمى مقدار التعمـ ج فالشيء الذم تعممناه جيدان نتذكره جيدان لمدة

أطكؿ كمف ىنا يجيء أىمية التمريف كالمراجعة المذيف يعززاف التعمـ كيختمؼ مقدار التذكر

باختبلؼ درجات فيمنا لممادة التي تعممناىا ج كيميؿ الفرد الى تذكر األشياء التي ليا خبرات

سارة أكثر مف التي ليا خبرات سيئة كتؤثر رغبات التمميذ كدكافعو كميكلو عمى مقدار تذكره

لممكاد التي يتعمميا (غبارم كأبك شعيرة ج ََِٖ. )ُٕٓ :

العكامؿ المؤثرة بالتذكر :
أ َ .مدل الذاكرة :

كيعرؼ بأنو قدرة الفرد عمى استدعاء أكبر عدد ممكف مف العناصر أك الكحدات التي

يتـ استيعابيا خبلؿ فترة زمنية معينة مف اإلدراؾ الفكرم .

ب َ.نكع مادة التذكر :
تشير نتائج الدراسات الى أف الفرد يميؿ الى تذكر المادة المترابطة ذات المعاني
بسيكلة ج بينما يمقى صعكبة في تذكر المادة غير المترابطة أك الفقيرة مف المعاني .

ت َ.المستكل العمرم :
تتأثر عممية التذكر بعمر الفردج فقدرة الفرد عمى التذكر تصؿ الى قمتيا في العشرينات
ثـ تتدىكر ببطء حتى سف الخامسة كاألربعيف .

ث َ.طرؽ تعمـ مادة التذكر :
بقدر ما تعتمد العمميات العقمية المككنة لنشاط الذاكرة عمى طرؽ فعالة في التعمـ
تككف فاعمية الذاكرة ج فتنظيـ المعمكمات كطريقة تقديميا لممتعمـ تعمؿ عمى زيادة
الحفظ كالتذكر  (.يكسؼ ج َُُِ. )ُّٖ :
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الفصؿ الثاني:
النسػياف :

النسياف :كىك ظاىرة نفسية إنسانية ليا حسناتيا كسيئاتيا ج ففي الكقت التي

تتمخص فكائدىا في عدـ تذكر خبرات مؤلمة ج ف ف مضارىا تتجمى في عدـ استدعاء بعض

الخبرات الميمة كالبلزمة لتنفيذ استجابة ما لفظية كانت أك حركيةج فالنسياف ىك العممية
العكسية لعممية التذكر كاالستدعاء ج كيقاس بداللة الفرؽ بيف ما تـ اكتسابو كما يتـ تذكره

(المشيخي ج َُِّ. )ُْٕ :

إف معظـ الناس ال يتذمركف مف كجكد صعكبات في التعمـ بقدر ما يتذمركف مف

كجكد صعكبات في التذكر ج كلتحديد مفيكـ النسياف فسر العمماء النسياف تقميديان عمى أنو

اختفاء لممعمكمات مف الذاكرة ب ذ نصبح عاجزيف عف التذكرج أما كجية النظر الحديثة

فتشير الى اف المعمكمات ال تختفي مف الذاكرة اال اننا نفشؿ في استرجاعيا أك التعرؼ عمييا

(العتكـ ج ََُِ )ُّٕ :ج كاف اكثر أسباب النسياف شيكعان تعكد الى عدـ القدرة عمى
استعادة المعمكمات المرغكب فييا مف مخزف الذاكرة طكيمة المدل ج كبخاصة في األكضاع

التي تستثير حاالت الضغط أك التكتر أك االنعصاب ج كأكضاع االمتحانات التي تشيع في
نظمنا التعميمية كالتربكية (نشكاتي جَُُِ. )ّٖٓ :

كيرتبط مفيكـ النسياف مع مفيكـ الزمف ج فكمما زادت المدة الزمنية بعد التعمـ

كزادت احتمالية النسياف كيحدد سانتررؾ (ََِّ )santrock,نكعيف مف النسياف ىما:

أ َ .فشؿ االسترجاع  :كيشير الى فشؿ الفرد في استدعاء معمكمات مف الذاكرة طكيمة
المدل ج تـ تعمميا سابقان مثؿ عدـ تذكر اسـ زميمؾ في الصؼ .

ب َ .فشؿ الترميز

1

 :كيشير ىذا النكع الى اف سبب النسياف يعكد الى ضعؼ أك غياب

في ترميز معمكمات استقبميا الفرد في السابؽ ج أم أف المعمكمات بسبب عكامؿ االنتباه

أك الحالة النفسية لمفرد لـ تصؿ الى الذاكرة الطكيمة المدل ج ليتـ استرجاعيا اآلف
(العتكـ كآخركف ج َُُِ. ) َّٔ :

اف النسياف ىك محصمة أك نتاج أسباب عديدة منيا  :أثر الزمف في اضمحبلؿ

كضمكر خزيف الذاكرة الحسية كالقصيرة أك فكضى الخزف في الذاكرة الطكيمة كضعؼ

االستظيار أك عدـ القراءة قبؿ الدرس أك عدـ تطبيؽ التغذية الراجعة المرتدة في الدرس

التاليج فكؿ ىذه األسباب تؤدم الى نسياف المتعمـ لكؿ ما تعمـ (االزيرجاكم جُُٗٗ.)ُُْ :



( )1وٌقصد بعملٌة الترمٌز تحوٌل المعلومات الى الشكل الذي ٌساعد الفرد على حفظ هذه المعلومات وذلك بتحوٌلها الى رمز
محدد ٌقابل المعلومة وٌعبر عنها عند اللزوم (ٌوسف . )110 :2011،
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كيتفؽ الباحث مع الرأم الذم يقكؿ أف العامؿ الميـ جدان في النسيافج ىك الفشؿ

في استعادة المعمكمات المخزكنة ج أم أف المعمكمات متكافرة في الذاكرة طكيمة المدل ج اال

أنيا ال تجد الشركط المناسبة التي تمكنيا مف الظيكر كاستجابات ذاكرية ج كتفيد بعض

الدالئؿ بأف قميبلن مف المعمكمات المخزكنة في الذاكرة طكيمة المدل يتعرض لمزكاؿ أك
االضمحبلؿ ( نشكاتي ج َُُِ. )ّٖٔ :

استراتيجيات تحسيف كزيادة فاعمية الذاكرة طكيمة المدل :

بما اف النسياف مشكمة قائمة كالبد مف التعامؿ معيا لجأ عمماء النفس الى

تطكير استراتيجيات تساعد الفرد عمى التذكر كديمكمة المعمكمات كجاىزيتيا كقت الحاجة ج

كتستند ىذه االستراتيجيات عمى نظريات الذاكرة كمفاىيميا فيما يتعمؽ بتقكية الترميز كالربط

كالتخيؿ كاالسترجاع كالتعرؼ كاالحتفاظ (العتكـ ج ََُِ )ُُْ :كالمحكر الرئيس الذم تقكـ
عميو استراتيجيات تحسيف أداء الذاكرة يتمثؿ في تعمـ كيفية تنظيـ المعمكمات أك المادة بشكؿ

يسمح ب حداث تكامؿ أك ترابط مف نكع ما بيف مككناتيا ب ذ يمكف تذكرىا عند الحاجة ج إذ تقكـ

عممية التذكر كفقان ليذه االستراتيجيات عمى العبلقات االرتباطية مف خبلؿ التجميع المترابط
لممادة المتعممة أك تصنيفيا الى كحدات في مجمكعات فئكية ( الزيات ج ََِٔ. )ّٔٗ :

كتؤكد العديد مف الدراسات اف آلية عمؿ استراتيجيات التذكر تقكـ عمى فكرة تعميؽ

الركابط بيف المعمكمات أك المثي ارت الجديدة مع البنى المعرفية كالخبرات السابقة لمفرد ج كاف
التمثيبلت المتعددة لممادة المتعممة تضمف تكافر طرائؽ متعددة كمتنكعة لمكصكؿ الى

المعمكمات المراد تذكرىا .

( العتكـ كآخركف ج َُُِ.) َّٖ :

كيقصد باستراتيجيات تحسيف الذاكرة كسائؿ أك اجراءات تساعد الفرد عمى

استرجاع المعمكمات مف الذاكرة طكيمة المدل ج أك ىي مجمكعة مف االستراتيجيات المصممة
لمساعدة األفراد عمى زيادة القدرة لتذكر المعمكمات الجديدة التي يمكف استخداميا لزيادة

فاعمية الذاكرة (بني خالد كالتح جَُِِ )ِّٕ :ج كىي نكع مف استراتيجيات التعمـ تستخدـ

لجعؿ المكاد التعميمية ذات معنى مف خبلؿ ربط ىذه المكاد بالمعمكمات المعركفة كالمتكفرة

أصبلن عند المتعمـ (العتكـ كآخركف جَُُِ. )َّٗ :

كبذلؾ ف ف غالبية استراتيجيات التذكر تحرص عمى أف تكفر الدالئؿ كاالشارات

التي تساعد الفرد عمى الربط بيف التعمـ القديـ كالتعمـ الجديد (العتكـ جََُِ. )ُِّ :

كبناء عمى ذلؾ فقد تكصؿ العمماء الى العديد مف ىذه االستراتيجيات نذكر الميـ منيا_:
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أ َ .استراتيجية التصكر العقمي :

كيقصد بيا محاكلة ادخاؿ تمثيبلت عقمية لؤلشياء كاألحداث كالمكاقؼ كالمكضكعات التي

ليس ليا كجكد فيزيقي ج كالتصكر العقمي يمثؿ استراتيجية قكية لرفع كفاءة الذاكرة كزيادة
فاعميتيا (الزيات جُٖٗٗ. )ُِْ :

بَ.استراتيجية الربط :

كىي عبارة عف كممة أك كممات رئيسة مألكفة المفظ جأك أصكات مشابية لكممة ج أك فكرة

يجرم تدريسيا ج كالكممات الرئيسة التي تستخدـ عادة تككف كاضحة كمتعممة سابقان ج

كيعمؿ المدرس عمى خمؽ بيانات جديدة ترتبط بيذه الكممات القديمة المألكفة أم أنو يربط
بيف القديـ كالجديد في معمكمات الطالب في الذاكرة ( بني خالد كالتح جَُِِ. )ِّٕ :

ت َ.استراتيجية احبلؿ األماكف :

كىي محاكلة ربط الفقرات المراد تعمميا بسمسمة مف األماكف كالمكاقع الطبيعية ج كىي
استراتيجية تجمع بيف التصكر العقمي كالمعينات كالمنشطات األخرل لمذاكرة (الزيات

جُٖٗٗ. )ُِْ :

ث َ.استراتيجية الحركؼ األكلى :

كتتمثؿ في أخذ الحرؼ األكؿ مف كؿ كممة في قائمة مف المفردات أك الجمؿ المراد تذكرىا

كمحاكلة بناء كممة أك جممة ليا معنى أك داللة لدل الفرد مف الحركؼ األكلى ج فمك كاف

لديؾ أربعة زمبلء في مجمكعة النشاط الصفي ككانت أسماءىـ ( صالح ج دريد ج يكسؼ ج

قاسـ ) ف ف الحرؼ األكؿ يشكؿ كممة (صديؽ) كانؾ تستطيع ترتيب القائمة ليصبح ترتيب

الحرؼ األكلى ذات داللة ج كمعنى أكثر مما في المثاؿ حسب درجة ابداعؾ كخيالؾ العالي
( العتكـ ج ََُِ. )ُِْ :

ج َ.استراتيجية التذكر بالصكر :

ىذه الطريقة فعالة حينما يستطيع الطالب ربط المعمكمات التي يريد تعمميا مع بعضيا
البعض عمى شكؿ تنظيـ صكرم ج فعندما يتذكر صكرة ما ف نو يتذكر كيفية ربط المعمكمات

مع بعضيا البعضج كبالتالي يتذكر المعمكمات نفسيا (بني خالد كالتح ج َُِِ.)ِّٕ :

حَ.استراتيجية التنظيـ :

كىي محاكلة ايجاد أك اشتقاؽ تنظيـ أك ترتيب لممادة المتعممة يقكـ

بتنظيـ كحدات

المادة أك الكحدات المعرفية األقؿ عمكمية (النكعية) داخؿ مفاىيـ أك أطر مفاىيمية أكثر
عمكمية أك ذات رتب أعمى(الزياتجُٖٗٗ . )ُِْ:
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كلما كانت العممية التعميمية تسعى لتحسيف استراتيجيات التعميـ مف ناحية ج
كزيادة قدرة المتعمـ العقمية عمى خزف المعمكمات المتعممة ج كاسترجاعيا كاالستفادة منيا
بطريقة أفضؿ فقد اىتـ مصممكا التعميـ ككاضعكا المناىج بتنظيـ المحتكل التعميمي ج كتقديمو
لممتعمـ بطريقة تتفؽ كعممية خزف المعمكمات في ذاكرتو ( دركزة جََِْ )ِٕٖ :ج كاف
المعمـ معني بالبحث عف األساليب التي تحسف ذاكرة الطمبة طكيمة المدل ج كبخاصة اننا
نعيش في مجتمعات مكجية نحك التحصيؿ كبالتالي ف ف المدرس معني ب يجاد االستراتيجيات
المناسبة التي تسيؿ التذكر كتحسف تحصيؿ الطمبة (عدس كقطامي جََِٖ. )ِِٖ :
كيرل الباحث إف محاكلة المتعمـ ضـ كجمع كحشر المعمكمات في الذاكرة البعيدة
المدل ج دكف أف يعتني بتنظيميا يظير بالتالي صعكبة كمشقة كعناء في تذكرىا ج كاف
االىتماـ بتنظيـ المادة يحقؽ ربطان بيف المعمكمات الجديدة كالمعارؼ التي تـ اكتسابيا سابقان ج
كألجؿ تيسير حفظ المفاىيـ كالمعاني البد مف اتباع صيغ متعددة مف التنظيـ ج تتفؽ كمستكل
المادة كطبيعتيا ألجؿ التدرج فييا مف السيؿ الى الصعب كمف الجزئيات الى الكميات ج
لذا ارتأل الباحث أف تككف استراتيجية التنظيـ مكضكع بحثو كسيتناكليا بشيء مف التفصيؿ .

ثانيا .استراتيجية التنظيـ :
يقصد باستراتيجية التنظيـ محاكلة ايجاد أك اشتقاؽ أك ترتيب لممادة المتعممة ج
كأف نكجد أسس مشتركة لمكحدات الصغيرة تحت مظمة كحدات أكبر ج أم محاكلة تنظيـ
كحدات المادة األقؿ عمكمية داخؿ كحدات أكثر عمكمية ج أك ذات رتب أعمى كمف األساليب
الفعالة تنظيـ المادة في تككيف ىيراركي كىك تنظيـ يتـ ترتيب الفقرات مف خبللو في شكؿ

سمسمة مف الفئات األكثر عمكمية في القمة ثـ الفئات األقؿ عمكمية ثـ الفئات الفرعية عمى
النحك الذم يكضحو الشكؿ (ِ) اآلتي :
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المكاد الصمبة

معادف
نادرة

شائعة

ذىب

نحاس

أحجار

بمكتكنيكـ ألكمنيكـ
فضة رصاص

الخ

الخ

مشتقة

بركنز

صمب

سبيكة
الخ

ثمينة

لؤلؤ

ياقكت

مرجاف
الخ

حقبية

ياقكت

جرانيت
الخ

يكضح نمكذج التنظيـ الييراركي لممكاد المتعممة

( الزيات ج ُٖٗٗ. )ُُْ :

كيكضح بأكر كآخركف (  ) Bower,clork,lesgoldأىمية استراتيجية التنظيـ

إذ طمب الى مجمكعتيف تعمـ قائمتيف مف الكممات بشركط مختمفة ج أعطيت إحدل المجمكعتيف

القائمة بكامميا في تنظيـ عشكائي ج كأيتيحت ليـ اربع محاكالت ج كأيعطيت المجمكعة الثانية

القائمة منظمة في عناكيف مختمفة كما ىك في الشكؿ (ّ) ج كقد طيمب الى المجمكعة الثانية

أف تركز في تعمميا الفقرات المتضمنة في القائمة تحت العناكيف المصممة ليا مستكل (ُ)

ك(ِ) في المحاكلة األ كلى ك مستكل (ُ) ك(ِ) ك(ّ) في المحاكلة الثانية ج كمستكل (ِ)
ك(ّ) ك(ْ) في المحاكلة الثالثة كالرابعة .

كقد أكصؿ اجراء التجربة الى اف المجمكعة الثانية استدعت ضعؼ المفردات التي

استدعتيا المجمكعة األكلى ج سيؿ التعمـ باستخداـ التنظيـ جألف التنظيـ حدد بفقرات قميمة

مف أجؿ حفظيا ج كألف كؿ فقرة في المجمكعة عممت كمنبو لمفقرات األخرل (قطامي ج

َُِّ. )ْٖٖ :
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المستكل (ُ)

معدن

المستكل (ِ)

معادن

المستكل (ّ)

نادر

المستكل (ْ)

بالتٌن
ذهب
فضة

أحجار

متوفر

مخلوط

المنٌوم
صفٌح
حدٌد

برونز
فوالذ
نحاس

ثمٌن

للبناء

ٌاقوت
زمرد
ماس

حجركلس
جرانٌت
صخور

الشكؿ (ّ)

يكضح أىمية استراتيجية التنظيـ

(قطامي ج َُِّْٖٕ :ج ْٖٖ) .

كيرل (ُِٕٗ )Mandler,اف التنظيـ يرجع الى التراكيب العقمية التي تنشئ

عبلقات بيف ( المثيرات ج الفقرات ج األحداث ج الكقائع ج الخصائص ) كيذكر أف ىناؾ ثبلثة
أنماط مف البنية كالتراكيب ىي  :النمط التصنيفي كالنمط التسمسمي كالنمط العقبلني (الزيات ج

ََِٔ.)ِّٓ :

كيتفؽ الباحث مع الرأم الذم يقكؿ اف تنظيـ المعمكمات الداخمة مف البيئة بطريقة

ذات معنى تساعد في تمثيؿ الخصائص أك األنكاع األساسية لممكضكعات كاألحداث ج كالناس

عمكمان يعيدكف ترتيب تمؾ األحداث كالصكر كالمكضكعات مع تفاصيميا بطريقة تتفؽ مع
خبراتيـ الخاصة (عبدالستار جَُُِ. )ُُ :

كتشير نتائج الدراسات كالبحكث الى أف معدؿ تذكر المعمكمات التي تقدـ في إطار

تنظيمي سكاء كاف ىذا التنظيـ في صكرة ىرمية أك تصنيفية يفكؽ تمأما معدؿ نفس
المعمكمات التي تقكـ دكف تنظيـ ج كما اف عممية استرجاع ىذه المعمكمات أيسر مف استرجاع

المعمكمات غير المنظمة .
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إذف البنية كالتنظيـ يضاعفاف االسترجاع كيجعبله أكثر ديمكمة كالييرارؾ ىك

صيغة لتخطيط المادة المتعممة ج كالتخطيط عممية ذات قيمة كتأثير عمى التعمـ ألنيا تخمؽ

تنظيمان كبني نة لممفاىيـ التي تعمـ في مجاؿ معيف ج كيؤدم تنظيـ ىذه المفاىيـ كاشتقاؽ أطر
ليا الى تيسر تعمميا كاالحتفاظ بيا ج كمف ثـ تذكرىا ( الزيات جََِّّٔٔ :ج ُّْ) .

ثالثا .التعريؼ بعمـ العركض :

العركض ىك العمـ الذم يدرس أكزاف الشعرج كمف مياـ ىذا العمـ تعريؼ
ى

الكحدات المككنة لمكزف ج كتحديد قكانيف تركيبيا ج ككضع القكاعد التي تخضع ليا القصيدة
العربية ج كتدخؿ كؿ ىذه المياـ في اطار عاـ كىك كصؼ الشعر العربي كما كرد إلينا كصفان
عمميا (حركات ج ُٖٗٗ. )ٕ :
العركض كعمكـ المغة العربية
كتجدر االشارة الى أف ىناؾ فارقان ممحكظان بيف عمـ ى

االخرل مف إذ النشأة ج فعمكـ النحك كالصرؼ كالببلغة كالمغة مثبلن ج قد ايستحدثت ثـ أخذت
تنمك جيبلن بعد جيؿ كعص ارن بعد عصر حتى لقيت ذركة اكتماليا ج أما العركض فقد أخرجو
الخميؿ عممان يكاد يككف متكامبلن ج كلعؿ ذلؾ ىك السر في اف مف أتى بعد الخميؿ مف
العركضييف لـ يستطيعكا أف يزيدكا عمى عركضو أم زيادة تذكر أك تمس جكىره ( عتيؽ ج
ى
ََِْ . )ُٗ :

العركض المقياس الفني الذم تعرض عميو األبيات الشعرية لمتأكد
كعد النقاد عمـ ى

بالعركضج كدكف
مف صحة كزنياج كرأكا أف الشاعر المكىكب يستطيع قكؿ الشعر دكف العمـ ى
الحاجة الى درس قكاعده كمصطمحاتو ج لما ليذا الشاعر مف حس مرىؼ ج كذكؽ رفيع ج

كمقدرة عمى االبداع ج كلكنيـ رغـ ذلؾ لـ يجدك غنى عف االنتفاع بيذا العمـ ج حتى لمشاعر
المقتدر ج فقد يكقعو حسو في أخطاء ك عيكب ج تغفؿ عنو اذنو ج فيككف عمـ العركض ىك
المعيف األكؿ عمى تصحيح الخطأ ج كتبلفي المعايب (يمكت جُِٗٗ. )ُٓ :
العركض ك المكسيقى ج اف المكسيقى تقكـ عمى تقسيـ الجمؿ الى
كالصمة بيف ى

مقاطع صكتية تتألؼ طكالن كقص ارن ج أك الى كحدات صكتية معينة ج بغض النظر عف بداية

العركض فالبيت مف الشعر يقسـ الى كحدات صكتية معينة ج
الكممات كنياياتياج ككذلؾ شأف ى
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أك الى مقاطع صكتية تعرؼ بالتفاعيؿ بغض النظر أيضان عف بداية الكممات كنياياتيا (الفرخ ج
ََِٗ. )ٓ :

العركض :
كاضع عمـ ى
ىك الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم ج كلد في بداية القرف
األكؿ اليجرم ج كىك مف أعظـ عمماء العربية كرجاالتيا عمى مر العصكر ج ك ىك أكؿ مف
العركض كاستنبط قكانينو ج كأصكلو ج كحصر أشعار العرب ج محددان أكزانيا في
كضع عمـ ى

خمسة عشر بح ارن (كجيو جََِٕ. )ٕ :

كالخميؿ بف أحمد سيد األدباء في عممو كزىده ج أقاـ في خص في البصرة ج كىك
أستاذ سيبكيو ككاف آية في الذكاءج كمف كبلمو رحمو اهلل  ":ثبلثة تنسيني المصائب  :ىم ُّر
الميالي ج كمحادثة الرجاؿ ج كالمرأة الحسناء " كمف الطرائؼ التي تركل عنو أنو كاف يقطع

بيتان مف الشعر ج فدخؿ عميو كلده في تمؾ الحاؿ ج فخرج الى الناس ج فقاؿ اف أبي قد يجف ج
فدخؿ الناس عميو فأخبركه بما قاؿ ابنو فقاؿ :
" لك كنت تعمـ ما اقكؿ عذرتني
لكف جيمت مقالتي فعذلتني

أك كنت تعمـ ما تقكؿ عذلتؾ
كعممت أنؾ جاىؿ فعذرتؾ" (عثمافجََِْ.)ُّ :

كالخميؿ أكؿ مف فكر في صكف لغتنا ج فألؼ معجمو (كتاب العيف) كىك أكؿ مف
العركضج
سارع لضبط ألفاظيا باختراع النقط كالشكؿ ج كلمخميؿ كتب نفيسة منيا  ( :كتاب ى
كتاب النغـ ج كتاب االيقاع ج كتاب النقط كالشكؿ ) ك معظـ ما في ( الكتاب ) الذم جمعو

تمميذه سيبكيو منقكؿ عنو بألفاظو ( الياشمي ج ُُٗٗ. )ُُ :
تتممذ عمى يد الخميؿ أكابر عمماء النحك كاألدب ج كمنيـ سيبكيو كاألصمعي
كالنضر بف شميؿ ج ككاف –رحمو اهلل -يحسف الظف بالنحكييف حتى قاؿ عنيـ  " :إف لـ تكف
ىذه الطائفة أكلياء اهلل ج فميس هلل كلي " ( كجيو ج ََِٕ. )ُٗ :
لقد ذىب ىذا العالـ الفذ ضحية العمـ ج فقد ركم انو قاؿ  " :أريد أف أعمؿ نكعان

مف الحساب تمضي الجارية الى البقاؿ فبل يظمميا " ج فدخؿ المسجد كي ً
عم يؿ فكرة فاصطدـ
ي
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بسارية مف سكاريو فمات عاـ مائة كسبعيف كقيؿ مائة كخمس كسبعيف مف اليجرة( .حقي ج
ُٕٖٗ. )ٗ :

العركض :
سبب كضعو عمـ ى
قد تبايف المؤرخكف في تحديد الدافع الذم جعؿ الخميؿ يضع ىذا العمـ ج اال اف
اكثرىا قربان ىك قكؿ معظميـ  ":أف الخميؿ لما رأل ما اجت أر عميو الشعراء المحدثكف في عيده
مف الجرم عمى أكزاف لـ تسمع عند العرب ىال نة ذلؾ ج فاعتزؿ الناس في حجرة لو ج كاف
يقضي الساعات كاالياـ يكقع بأصابعو كيحركيا ج حتى حصر أكزاف الشعر العربي ج كضبط
أحكاؿ قافيتو " ج كمعنى ىذا أف الخميؿ قد تكصؿ الى قكانيف ىذا العمـ بتقطيع الشعر إيقاعيانج
كعف طريؽ ىذا االيقاع كضع قكاعده كقكانينو ج كليس قبؿ ذلؾ ج أم أف مرحمة التحميؿ ىي
التي قادت الى مرحمة التنظير ج لذلؾ ف ف ايراد الزحافات كالعمؿ قبؿ معرفة األكزاف ج كايراد
الضركرات الشعرية قبؿ فيـ قكانيف االلتزاـ بضكابط النغـ في الكزف الكاحد يفضي الى تعقيد
العركض ج ال الى تيسيرىا ج عمينا أف نخفؼ بعض مف المصطمحات ج كنتجنب قدر
دراسة ى
االمكاف ما يعقد دراسة ىذا العمـ

النغمي الجميؿ ج لذلؾ كاف االقبلؿ مف المصطمحات

العركضية ضركرة منيجية تعميمية ( عمي ج ُٕٗٗ. )ُٓ :
كقد ذكر ابف حجر العسقبلني عف الحسيف بف يزيد أنو قاؿ  ":سألت الخميؿ عف
العركض ج فقمت  :ىؿ عرفت لو أصبلن ؟ قاؿ  :نعـ ج مررت بالمدينة حاجان فبينما أنا في
عمـ ى
بعض مسالكيا ج إذا نظرت لشيخ عمى باب دار كىك يعمـ غؤلما ج يقكؿ لو :
نعـ ال نعـ الال نعـ ال نعـ الال

نعـ ال نعـ الال نعـ ال نعـ الال

فدنكت منو كسممت عميو ج ك قمت  :أييا الشيخ ما الذم تقكلو ليذا الصبي ؟ فقاؿ  :ىذا عمـ
يتكارثو ىؤالء عف سمفيـ ج كىك عندىـ يسمى التنعيـ ج فقمت لً ىـ سميتمكه بذلؾ ؟ قاؿ :
لقكليـ نعـ نعـ ج قاؿ الخميؿ  :فقضيت الحج ثـ رجعت فأحكمتو" (الحنفي جُٖٓٗ.) ِٗ :
العركض
العركض فيقكؿ فيو  " :أما كضع ى
كلؤلخفش نص ميـ في كيفية كضع ى

كمتحركياج
ف نيـ جمعكا كؿ ما كصؿ الييـ مف أبنية العرب ج فعرفكا عدد حركفيا ج ساكنيا
ٌ
كىذا البناء المؤلؼ مف الكبلـ ىك الذم تسميو العرب شع ارن ج فما كافؽ ىذا البناء في عدد
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حركفو ساكنة ك متحركة فيك شعر ج كما خالفو كاف أشبيو في بعض األشياء فميس اسمو.
شع ارن ( البحرأكم ج ُّٗٗ.)ُٗ :

العركض :
فائدة عمـ ى
ُ .التأكد مف اف القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ ليسا شع ارن ج ألف الشعر كبلـ مكزكف قصدان ج
فالمكزكف يخرج المنثكر ج كقصدا يخرج ما كاف كزنو اتفاقان ج أم غير مقصكد الشعرية
لقائمو .
ِ .معرفة صحيح الشعر مف فاسده .
ّ .أمف المكلد مف اختبلط بحكر الشعر بعضيا ببعض ج كتمييز الشعر مف غيره كالسجع .
(عثماف ج ََِْ.)ٖ :
ْ .ضبط الشعر كمعرفة ما يقع فيو مف تغيرات كعيكب ككيفية معالجتيا .
ٓ .معرفة ما يجكز كما ال يجكز في الشعر ( كجيو ج ََِٕ. )ُُ :

العركضية :
المصطمحات ى
العركضي :
ُ .المقطع ى

العركضي عمى األقؿ مف حرفيف ج كقد يزيد الى خمسة أحرؼ ج
يتألؼ المقطع ى

العركضيكف يقسمكف التفاعيؿ التي تتككف منيا أكزاف الشعر الى مقاطع تختمؼ في عدد
ك ى
حركفيا كحركاتيا كسكناتيا (عتيؽ جََِْ )ُٓ :كىك ثبلثة أنكاع ىي كاآلتي:

أَ .السبب  :ىك مقطع يتألؼ مف حرفيف كىك نكعاف :
(ُ) سبب خفيؼ  :يتألؼ مف متحرؾ فساكف نحك (لى ٍـ ج .ِ) ٓ/
(ِ) سبب ثقيؿ  :يتالؼ مف متحركيف نحك ( ًب ىؾ ج) //

ب َ .الكتد  :يتألؼ مف ثبلثة أحرؼ كىك نكعاف :

(ُ) الكتد المجمكع  :يتألؼ مف متحركيف فساكف نحك ( إلى ج . )ٓ//

( )2كقد اكتشؼ الخميؿ خطان عركضيان يصكر بو السبب كالكتد تصكي ار دقيقا ج يتككف مف (ٓ) دائرة صغيرة لمتساكف ك( )/خط مائؿ
لممتحرؾ (الربعي ج َََِ. )َُ :
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(ِ) الكتد المفركؽ  :يتألؼ مف متحركيف بينيما ساكف نحك ( ًم ٍث ىؿ ج. )/ٓ/
( ماركف ج ََِٖ. )ُّ :
تَ .الفاصمة  :كىي نكعاف :
(ُ) الفاصمة الصغرل  :كىي تتألؼ مف ثبلثة أحرؼ متحركة يمييا ساكف نحك (أى ىكمي ٍكا ج
 )ٓ///ج ككاضح أنيا تتألؼ مف سببيف ج األكؿ ثقيؿ كالثاني خفيؼ ج كقد حذفيا
العركضيبف مكتفيان باألسباب كاألكتاد .
بعض ى

(ِ) الفاصمة الكبرل  :كىي تتألؼ مف أربعة أحرؼ متحركة يمييا ساكف نحك
(كطى ين ىنا ج . )ٓ////
ى

كقد جمع الخميؿ األسباب كاألكتاد كالفكاصؿ في جممة كاحدة تسييبلن لحفظيا كىي :

س ىم ىك نة ) (عمي جُٕٗٗ. )ُِ :
(لى ٍـ أ ىىر ىعمىى ظى ٍي ًر ىج ىب وؿ ى

ِ .التفعيمة :

ىي الكحدة األساسية في بناء بيت ِّ
الشعر ج مثؿ ( فعكلف ج فاعبلتف ) ج كيعتمد

بناء التفعيمة عمى نظاـ الحركة كالسككف ج فػ (فعكلف ) مثبل مؤلفة مف متحركيف فساكفج

العركضي الذم تقاس بو
فمتحرؾ فساكف ( الفصمي ج ُٖٗٗج ُِ) ج كىي المقياس ى
أبعاد كأجزاء البيت كبتبلقي التفعيبلت يعرؼ نكع البحر كما ينشأ منو مف أكزاف ( مناع ج
ََِّ. )ِٕ :

كالتفعيمة ىي الكحدة المكسيقية في البحرج أك ىي كؿ كممة مف كمماتو (الياشميج

ُُٗٗ )ُِ :ج كىي ثمانية  :إثناف خماسيتاف كىما (فعكلف جفاعمف) ج كستة سباعية ج

كىف  ( :مفاعيمف ج فاعبلتف ج مستفعمف ج مفاعمتف ج ج متفاعمف ج مفعكالت ) (التبريزم ج
ُْٗٗ. )ُٗ :

كتعتمد التفعيمة في تككينيا عمى المقاطع ك فيما يأتي تكضيح لذلؾ :

أَ .التفاعيؿ الخماسية كىي تتألؼ مف خمسة أحرؼ :
(ُ) فعكلف  :تتككف مف كتد مجمكع كسبب خفيؼ (. )ٓ/ٓ//
(ِ) فاعمف  :تتككف مف سبب خفيؼ ك كتد مجمكع ( . )ٓ//ٓ/
بَ .التفاعيؿ السباعية  :كىي تتألؼ مف سبعة أحرؼ :
(ُ) مفاعيمف  :تتككف مف كتد مجمكع كسببيف خفيفيف ( . )ٓ/ٓ/ٓ//
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(ِ) مستفعمف :تتككف مف سببيف خفيفيف ككتد مجمكع ( . )ٓ//ٓ/ٓ/
(ّ) مفاعمتف :تتككف مف كتد مجمكع كفاصمة صغرل (. )ٓ///ٓ//
(ْ) متفاعمف :تتككف مف فاصمة صغرل ككتد مجمكع (. )ٓ//ٓ///
(ٓ) مفعكالت :تتككف مف سببيف خفيفيف ككتد مفركؽ ( .) /ٓ/ٓ/ٓ/
(ٔ) فاعبلتف  :تتككف مف سبب خفيؼ فكتد مجمكع كسبب خفيؼ (( )ٓ/ٓ//ٓ/الفرخ ج
ََِٗ. )ُِ :

ّ .البيت ِّ
الشعرم :
البيت ِّ
الشعرم  :ىك مجمكعة كممات صحيحة التركيب نحكيان ج مكزكنة بحسب قكاعد
عمـ العركض ج تككف في ذاتيا ج كحدة مكسيقية ج تقابميا تفعيبلت معينة ج كفي الغالب
يككف لو معنى مستقؿ قائـ بذاتو ( ماركف ج ََِٖ.)ُٕ :
كىك كبلـ منظكـ تاـ ج يتألؼ مف أجزاء كينتيي بقافية ج كيتككف مف قسميف  :يسمى
األكؿ صد ار كالثاني عج از ج ىما مصراعا البيت ج كيعرفاف بالشطريف أيضان كفي كؿ بيت
مف الشعر ما يأتي مف المصطمحات :
العركض  :كىي آخر جزء أك آخر تفعيمة في الصدر ج أك الشطر األ كؿ أك آخر جزء في
أ َ .ى
المصراع األكؿ ج كىي مؤنثة .

بَ .الضرب :ىك آخر جزء أك آخر تفعيمة في العجز أك في الشطر الثاني أك المصراع الثاني
ج كىك مذكر .
العركض كالضرب .
تَ .الحشك  :ىك كؿ ما في البيت مف أجزاء ما عدا ى
( عمي ج ُٕٗٗ. ) ُٕ :

كيسمى البيت الكاحد يتيمان ج كيسمى البيتاف نتفة ج كتسمى الثبلثة الى الستة قطعة ج

كتسمى السبعة فصاعدان قصيدة ( عثماف ج ََِْ. )ِْ :

أنكاع األبيات  :يقارف بيت ِّ
الشعر بكزف البحر الذم ينتمي اليو ج كيككف البيت تاما

مجزكء أك مشطك ارن أك مصرعان ككما يأتي :
أك
ن

 البيت التاـ  :ىك ما كاف مكافقان لكزف البحر في عدد التفاعيؿ .
 البيت المجزكء  :ىك ما حذفت منو التفعيمة األخيرة في كؿ شطر .
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 البيت المشطكر  :ىك ما ذىب احد شطريو .
 البيت المصرع  :ىك ما كافؽ عركضو ضربو ( حركات ج ُٖٗٗ. ) ِّ :

ْ .القصيدة :
كىي عدة معدكدة مف األبيات الشعرية جرل الخبلؼ عمى عدتيا كمقدارىاج
فمنيـ مف لـ يجز لما كاف أقؿ مف ستة عشر بيتان ج أف يقاؿ لو قصيدة ج كبعضيـ سمى
العركضييف أف القصيدة ما زادت عمى سبعة
الثبلثة ابيات قصيدة ج كالمذىب الشائع عند ى
ابيات ج كقد سمعت ىذه التسمية منذ العيد الجاىمي ج قاؿ المسيب بف عمس :
" فؤلىديف مع ِّ
الرياح قصيدةن

مني مغمغم نة الى القاعً "

( الحنفي ج ُٖٓٗ. )ّٗ :
اذف القصيدة ما تألؼ مف سبعة ابيات فما فكؽ ( ماركف جََِٖ )ُٗ :ج كقد

سميت القصيدة قصيدة ألف الشاعر يقصدىا قصدان ج فيي فعيمة بمعنى مفعكلةج كالقصد
شرط في الشعر ج كما جرل عمى المساف دكف قصد ال يسمى شع ار كشركط القصيدة ىي:

أَ .أف يككف مجمكع أبياتيا سبعة فصاعدان .
بَ .أف تككف األبيات مف بحر كاحد .
تَ .استكاء األبيات في عدد األجزاء .
ثَ .اتقاف األبيات في القافية .
العركض كالضرب .
جَ .اتقاف األبيات في احكاـ ى

حَ .اتقاف األبيات في ما يمزـ كما ال يمزـ (كجيو ج ََِٕ . )ْٗ :

العركضية :
ٓ .الكتابة ى

العركض العربي أكؿ ما يعتمد عمى المكسيقى ج فكما أف لممكسيقى رمك ازن
اف ى
لمعركض رمك از خاصة بو في
خاصة عندما تكتب ج لتعبر عف النكتة المكسيقية ج كذلؾ ى
الكتابة تخالؼ الكتابة االمبلئية ج كىذه الرمكز تعبر عف التفاعيؿ التي ىي بمثابة االلحاف

في الغناء ج كتعرؼ ىذه الرمكز في الكتابة العركضية (دركيش ج ُٕٖٗ. ) ُٕ :

العركضية ج كتابة حركؼ البيت حسب ما ينطؽ مف الكبلـ ج ال
كيقصد بالكتابة ى
حسب القكاعد اإلمبلئية المعركفة ( يمكت ج ُِٗٗ )ُٕ :ج أم نكتب كؿ ما يمفظ بو ج
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كلك لـ يكف مكتكبان في الكتابة االمبلئية ج كعميو تختمؼ الكتابة العركضية عف الكتابة

اإلمبلئية بزيادة بعض األحرؼ ك حذؼ بعض األحرؼ االخرل (ماركف ج ََِٖ) ُِ :ج
كىذا يقتضي اعتماد القاعدتيف اآلتيتيف :

أَ .ما يينطؽ ييكتب .

بَ .ما ال يينطؽ ال ييكتب .

كيترتب عمى ذلؾ عمميا زيادة بعض احرؼ لـ تكف مكتكبة إمبلئيان ج كحذؼ بعض

حركؼ كانت مكتكبة إمبلئيان .
كفيما يأتي تكضيح لذلؾ :
أَ .ما يينطؽ يكتب ج كيترتب عمى ىذه القاعدة عمميان زيادة بعض الحركؼ ج كالحركؼ
التي تزاد ىي  ( :يمكت ج ُِٗٗ)ُِ :

(ُ) إذا كاف الحرؼ مشددان ج فؾ التشديد كرسـ الحرؼ أك كتابتو مرتيف ج مرة ساكنان ج
عد ىد).
ٍؽ ج ٍ
كمرة متحركان ج نحك ( رؽ ج عد ) فتيكتب عركضيان ( رق ى

(ج ىبميفج
(ِ) إذا كاف الحرؼ منكنان يكتب التنكيف نكنان ج نحك ( ىج ىب هؿ ج ىك ى
فيكتب عركضيان ى
ط هف) ج ي
ىكطى ينف ) رفعان كنصبان كج ارن .

(ّ) تيزاد ألؼ في بعض أسماء االشارة نحك ( ىذا ج ىذه ج ىذاف ج ىؤالء ج ذلؾ) فتكتب
عركضيا ( ىاذا ج ىاذه ج ىاذاف ج ىاؤالء ج ذالؾ ) ج كذلؾ تيزاد الؼ لفظ الجبللة ج
كفي لكف المخففة ك المشددة نحك ( اهلل ج لكف جلكف) تكتب عركضيا البله ج الكف ج
الكنف) .
ى

(ْ) تيزاد كأك في بعض األسماء كما في ( داكد ج طاكس ) فتكتب عركضيا (داككد ج
طاككس) .
(ٓ) تيكتب حركة حرؼ القافية حرفان مجانسان لمحركة ج ف ذا كانت حركة حرؼ القافية
(ياء) ج كاذا
(ضمة)ج تيكتب ىذه الضمة عركضيان (كاكا) ج كاذا كانت (كسرة) تنكتب
ن
كانت (فتحة) تيكتب ( الفان) .

(ٔ) إذا اشبعت حركة ىاء الضمير المفرد لممفرد الغائب ج يكتبت حرفان مجانسان لمحركة ج
عنو) إذا اشبعت كتبت عركضيا (كأكا) ىكذا ( ليك
منو ج ي
فالضمة عمى الياء في (لى يو ج ي
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ج منيك ج عنيك ) (عتيؽج ََُِِْ :ج ُّ) .
بَ .ما ال يينطؽ ال ييكتب  :كيترتب عمى ىذه القاعدة حذؼ بعض الحركؼ منيا :
(ُ) تيحذؼ ألؼ الكصؿ في االسماء نحك (مف ابف ج باسـ ) فتيكتب عركضيان

( ًمنبف ج

بسـ ) .
(ِ) تيحذؼ الؼ الكصؿ في األفعاؿ اف سبقت بمتحرؾ نحك ( كاسمع ج فاجتيد) فتيكتب
فجتيد) .
كسمع ج ٍ
عركضيان ( ٍ

(ّ) تنحذؼ الؼ الكصؿ مف (اؿ) المعرفة إذا كاف قبميا متحركان ج ككاف الحرؼ ما بعدىا
قمريان مثؿ (كصؿ الكلد ج طمع القمر) فتيكتب(كصم ٍمكلد ج طمع ٍمقمر) أما إذا كاف الحرؼ ما
شمس ).
بعدىا شمسيان فتيحذؼ مثؿ ( جماؿ الشمس) فتكتب ( جمال ٍ
شى
(ْ) تيحذؼ الياء كاأللؼ مف أكاخر الحركؼ التي ىي مثؿ ( في ج الى ج عمى) عندما يمييا
شمس)(عمى
حرؼ ساكف مثؿ (:في البيت) تكتب (فمبيت) ج(الى الشمس ) تكتب (ال ٍ
شى
القكـ) تكتب (عممقكـ)(يمكت ج ُٕٗٗ ُٖ :ج ُٗ).

ٔ .التقطيع ِّ
الشعرم :

التقطيع  :ىك الطريقة التي يتـ بيا فحص البيت الشعرم لمعرفة مطابقتو لمتفاعيؿج

كذلؾ أف يقطع البيت عمى مقاطع صكتية ج يقابؿ كؿ منيا ما يككف في التفعيمة مف

اسباب كأكتاد (مناعج ََِّ )ِٖ :ج قاؿ المعرم في المزكميات :
كبيت ِّ
الشعر قطع ال لعيب

كلكف عف تصحيح ككزف

كالتقطيع ىك كزف كممات البيت بما يقابميا مف تفعيبلت ج إذ البد لمطالب مف

خطكات يتبعيا ج ليتكصؿ الى معرفة البحر الذم ينتسب اليو البيت الذم بصدد معرفة

كزنو (خمكصي ج ُِٖٔٔٗ :جِٕ) ج كيراد بالتقطيع في العركض كزف كممات لبيت مف

الشعر بما يقابميا مف تفعيبلت ج كالتقطيع مف شأنو اف يعيف الدارس عمى معرفة البحر
الذم ينتمي اليو البيت ( الفرخ ج ََِٗ. )َُ :

كفف التقطيع الشعرم ىك الطريقة التي يفحص بيا البيت لمعرفة مدل مطابقتو

لمكزف ج كتفعيبلتو األساسية كاالضافية ج كالحكـ عميو بعد ذلؾ باالستقامة أك االنكسار ج

فتقطع الفاظ البيت الى أج ازء كمقاطع ج مقابؿ كؿ منيا تفعيمة كاممة ج كاف جرل ذلؾ الى
تجزئة الكممة كالحاؽ جزء منيا بتفعيمة ج كجزء بتفعيمة اخرل ج ف ف الكممة في البيت طالما

تزيد عمى التفعيمة ج أك تقؿ عنيا ج كلـ تكف التفاعيؿ قد كضعت متابعة لكممات البيت
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الشعرم ج كانما قد كضعت عمى نظاـ يقضي بتكزيع المقاطع الصكتية تكزيعان ايقاعيان
مقبكالن في الذكؽ كالذىف ج دكف النظر الى تجميع ىذه المقاطع في كممات مستقمة

(الحنفي ج ُٖٓٗ. )ٕٓ :

كلمعرفة تقطيع البيت الشعرم ج ككزنو كتحديد بحره ج يجب قراءتو قراءة صحيحةج

ثـ كتابتو كما يمفظ ج أم بتثبيت ما يمفظ كاىماؿ ما ال يمفظ ج ثـ نرمز الى كؿ حرؼ
ت) تصكر
(عمً ٍم ي
متحرؾ بخط مائؿ ( )/ج كالى الحرؼ الساكف بدائرة صغيرة (ٓ) ج فمفظة ى
ىكذا( ( ) /ٓ//يعقكب ج َََِ )ُِ :ج كلمعرفة كزف البيت الشعرم نتبع الخطكات

اآلتية :

أَ .نكتب البيت كتابة عركضية .
بَ .نكتب الرمكز العركضية ج كىي عبارة عف خط مائؿ ( )/يقابؿ الحركة كسككف (ٓ) يقابؿ
السككف .
تَ .نكتب التفاعيؿ المماثمة في الحركات كالسكنات لمرمكز العركضية أك لمكتابة العركضية .
ثَ .نكتشؼ كزف البيت استنادا الى ىذه التفاعيؿ ( ماركف ج ََِٖ. )ِٓ :
فقكؿ األمير عبداهلل الفيصؿ :
" ىى ىذا في ىؤ ًادم فى ً
امتىم ٍؾ أ ٍىم ىرهي
ٍ

اع ًد ًؿ "
ىح ىب ٍب ى
ت أك فى ٍ
ىكا ٍظمً ٍم يو إً ٍف أ ٍ

يكتب عركضيا ىكذا:
ىىا ىذا في ىؤ ًادم فى ٍمتىمً ٍؾ أ ٍىم ىريىك
كتكتب رمكزه العركضيةٓ//ٓ/ ٓ// ٓ/ٓ/ ٓ// ٓ/ٓ/ :

كتفاعيمو :

مستفعمف مستفعمف فاعمف

ت أك فى ٍع ًد ًؿ
ىح ىب ٍب ى
ىك ٍظمً ٍم يو إً ٍف أ ٍ
ٓ//ٓ/ ٓ// ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ/

مستفعمف مستفعمف فاعمف

كىك عمى بحر السريع ( يعقكب ج َََِ.)ُِ :

العركضية ( الزحافات كالعمؿ) :
ٕ .التغيرات ى

إف ما كصؿ اليو الخميؿ مف أكزاف البحكر كتفعيبلتيا ج يتسـ بالتماـ فبل نقص

فييا كال زيادة ج كىذا ال يطابؽ الكاقع الشعرم ج فكثي ارن ما يصيب أجزاء التفعيبلت أداء

الشعراء مف التغيير مف حذؼ أك تسكيف أك زيادة كىذا النقص كتمؾ الزيادة رصدىا

الخميؿ كأطمؽ عمييا تسميات شتى تنضكم تحت مصطمحيف ىما ( :الزحاؼ كالعمة )
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(سمطاني جََِٖ )ُٗٗ :ج كفيما يأتي تفصيؿ لذلؾ :

أَ .الزحاؼ :
الزحاؼ  :كؿ تغير يدخؿ ثكاني األسباب ج كال يدخؿ الزحاؼ في شيء مف األكتاد ج
كيككف بتسكيف المتحرؾ أك حذفو ج أك حذؼ الساكف (مصطفى ج ُٕٗٗ )ُٖ :ج
كالزحاؼ تغيير يط أر عمى ثكاني األسباب دكف األكتاد ج كاختص الزحاؼ باألسباب ألنو
أكثر دكرانان مف العمة ج كما أف األسباب اكثر كجكدان مف األكتاد ج فاختص األكثر باألكثرج
كالزحاؼ نكعاف ىما:
األكؿ  :الزحاؼ المفرد :
كذلؾ اذا كاف في التفعيمة تغيير كاحد كىك أنكاع ىي :
ستى ٍف ًعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/ٓ/تصبح (
(م ٍ
(ُ) الخبف  :كىك حذؼ الساكف الثاني مف التفعيمة نحك  :ي
يمتى ٍف ًعمي ٍف ج. )ٓ//ٓ//
(ِ) االضمار  :ىك تسكيف الثاني المتحرؾ مف التفعيمة ج كيدخؿ تفعيمة كاحدة ىي (

ً
ً
ستى ٍف ًعمي ٍف) (عثماف ج
(متٍفىاعمي ٍف ج  )ٓ//ٓ//كتحكؿ الى ي( يم ٍ
يمتىفىاعمي ٍف ج  )ٓ//ٓ///فتصبح ي

ََِْ. )ِٖ :

(ّ) الطي  :كىك حذؼ الرابع الساكف ك يقع في ي(م ً
ستىًعمي ٍف
ستى ٍفعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/ٓ/فتصبح ( يم ٍ
ي ٍ
ت ج. )/ٓ//ٓ/
ت ج  )/ٓ/ٓ/ٓ/فتصبح ( ىم ٍف يع ىبل ي
ج )ٓ///ٓ/ك( ىم ٍف يع ٍكىال ي

(ْ) القبض :كىك حذؼ الخامس الساكف كىك يصيب ( فى يع ٍكلي ٍف ج  )ٓ/ٓ//فتصبح (فى يع ٍك يؿ ج
اع ٍيمي ٍف ج  )ٓ/ٓ/ٓ//فتصبح (مفى ً
 ) /ٓ//ك (مفى ً
اعمي ٍف ج . )ٓ//ٓ//
ى
ى
اعتي ٍف
(مفى ى
(مفى ى
اعمىتي ٍف ج  )ٓ///ٓ//فتصبح ي
(ٓ) العقؿ  :كىك حذؼ الخامس المتحرؾ كيصيب ي
ج  )ٓ//ٓ//ك تحكؿ الى (مفى ً
اعمي ٍف ).
ي
اع ىبل تي ٍف ج )ٓ/ٓ//ٓ/فتصبح (فى ً
(ٔ) الكؼ  :كىك حذؼ السابع الساكف كيصيب ( فى ً
ت
اع ىبل ي
ك(مستى ٍف ًعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/ٓ/فتصبح (مستى ٍف ًع يؿ ج )//ٓ/ٓ/ك(مفى ً
اع ٍيمي ٍف ج
ي ٍ
ج )/ٓ//ٓ/ي ي ٍ
ى
 )ٓ/ٓ/ٓ//فتصبح (مفى ً
اع ٍي يؿ ج . ) /ٓ/ٓ//
ى

اعمىتي ٍف ج  )ٓ///ٓ//فتصبح
(مفى ى
(ٕ) العصب  :كىك تسكيف الخامس المتحرؾ كيصيب ي
اع ٍمتي ٍف ج  ( )ٓ/ٓ/ٓ//يمكت جُِِٕٗٗ :ج ِٖ).
(مفى ى
ي
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الثاني  :الزحاؼ المزدكج  :كيقصد بو اجتماع زحافيف في تفعيمة كاحدة كىك اربعة أنكاع

ىي :

ستى ٍف ًعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/ٓ/فتصبح
(م ٍ
(ُ) الخبؿ  :كىك اجتماع الخبف مع الطي كال يقع اال في ي
ت ج  )/ٓ///كتحكؿ الى
(م يع ىبل ي
( يمتىًعمي ٍف ج )ٓ////ك( ىم ٍف يع ٍكىال ي
ت ج  )/ٓ/ٓ/ٓ/فتصبح ى
ت).
( فى ًع ىبل ي
(ِ) الخزؿ  :كىك اجتماع االضمار مع الطي جأم تسكيف الثاني كحذؼ الرابع كال يقع الخزؿ
ً
(متٍفى ًعمي ٍف ج . )ٓ///ٓ/
اال في ( يمتىفىاعمي ٍف ج  )ٓ//ٓ///فتصبح ي
(ّ) الشكؿ  :كىك اجتماع الخبف مع الكؼ ج كال يقع إال في ( فى ً
اع ىبل تي ٍف ج  )ٓ/ٓ//ٓ/فتصبح
ت ج )/ٓ///ك(م ً
(متى ٍف ًع يؿج. )//ٓ//
(فى ًع ىبل ي
ي ٍ
ستى ٍفعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/ٓ/فتصبح ي

اعمىتي ٍف ج  )ٓ///ٓ//فتصبح
(ْ) النقص  :كىك اجتماع الكؼ مع العصب كال يقع إال
في(مفى ى
ي
ت ج  )/ٓ/ٓ//كتحكؿ الى (مفى ً
اع ٍي يؿ) (كجيو ج ََِِٕٗ :ج َّ).
اع ٍم ي
(مفى ى
ى
ي

بَ.العمة :

العمة  :تغيير يط أر عمى األسباب كاألكتاد مف العركض أك الضرب مف البيت الشعرم ج
كىي الزمة غالبا ج بمعنى انيا إذا كردت في أكؿ بيت مف القصيدة التزمت في جميع
أىبياتيا ج ( ماركف ج ََِٖ )ِٖ :كيرل الباحث الفرؽ بينيا كبيف الزحاؼ أف :
الزحاؼ
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.

العمة

تغيير بالحذؼ أك التسكيف.

يدخؿ ثكاني األسباب.

يدخؿ

العركض

كالضرب .
ال يمزـ .

ُ.
ِ.

كالحشك ّ.
ْ.

تغيير بالزيادة أك النقصاف.

يدخؿ السباب كاألكتاد .

يدخؿ العركض كالضرب فقط

.

يمزـ .

كالعمة تككف عاممة شاممة لؤلسباب كاألكتاد ج تككف بالزيادة كالنقص كمف أجؿ ذلؾ

قسمت الى :

(ُ) عمؿ الزيادة  :كىي ثبلث :
أكال .الترفيؿ  :كىك زيادة سبب خفيؼ عمى ما آخره كتد مجمكع مثؿ (متىفى ً
اعمي ٍف ج
ي
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 )ٓ//ٓ///يزاد عمييا ( تي ٍف ج )ٓ/فتصبح (متىفى ً
بل تي ٍف ج . )ٓ/ٓ//ٓ///
اع ى ٍ
ي

ثانيا  .التذييؿ  :كىك زيادة حرؼ ساكف عمى ما آخره كتد مجمكع مثؿ (فى ً
اعمي ٍف) فتصير
اعمي ٍف ج  )ٓ//ٓ///فتصبح (متىفى ً
اع يبل ٍف) ك(متىفى ً
(فى ً
ستى ٍف ًعمي ٍف ج
اع يبل ٍف ج  )ٓٓ//ٓ///ي
ك( يم ٍ
ي
ي
ستى ٍف ًع ىبل ٍف ج )ٓٓ//ٓ/ٓ/تقمب نكنيا الفان كتزاد نكنان ساكنة بعدىا.
 )ٓ//ٓ/ٓ/فتصبح ( يم ٍ
ثالثا .التسبيغ  :كىك زيادة حرؼ ساكف عمى ما آخره سبب خفيؼ مثؿ (فى ً
اع ىبل تي ٍفج

 )ٓ/ٓ//ٓ/فتصبح (فى ً
اف ج )ٓٓ/ٓ//ٓ/كىك ال يدخؿ غيرىا مف التفاعيؿ (عثمافج
اع ىبل تى ٍ
ََِْ. )ّّ :
(ِ) عمؿ النقص  :كىي :
أكال .الحذؼ  :كىك اسقاط سبب خفيؼ مف آخر التفعيمة مثؿ (فى يع ٍكلي ٍف ج )ٓ/ٓ//تصير
اع ىبل تي ٍف ج )ٓ/ٓ//ٓ/تصبح (فى ً
(فىعك ج )ٓ//كتحكؿ الى( فنع ٍؿ) ك(فى ً
اع ىبل ج )ٓ//ٓ/كتحكؿ
يٍ
ى
الى (فى ً
اعمي ٍف) .

اعمىتي ٍف ج  )ٓ///ٓ//تحذؼ منيا
(مفى ى
ثانيا  .القطؼ  :كىك اجتماع الحذؼ مع العصب مثؿ ي
اع ٍؿ ج )ٓ/ٓ//كتحكؿ الى(فى يعكلي ٍف).
(مفى ى
(تي ٍف) كتسكف الميا فتصبح ي
ثالثا :القطع  :كىك حذؼ ساكف الكتد المجمكع مع اسكاف ما قبمو مثؿ(فى ً
اعمي ٍف ج )ٓ//ٓ/

ً
ً
ً
ستى ٍف ًعمي ٍف
(متىفىاع ٍؿ ج  )ٓ/ٓ///ك( يم ٍ
(متىفىاعمي ٍف ج  )ٓ//ٓ///تصبح ي
تصبح (فىاع ٍؿ ج  )ٓ/ٓ/ك ي
ستى ٍف ًع ٍؿ ج. )ٓ/ٓ/ٓ/
(م ٍ
ج )ٓ//ٓ/ٓ/تصبح ي
رابعا .القصر  :كىك حذؼ ساكف السبب الخفيؼ كاسكاف متحركو مثؿ(فى ً
اع ىبل تي ٍفج)ٓ/ٓ//ٓ/
تصبح (فى ً
اع ىبل ٍتج )ٓٓ//ٓ/ك(فى يع ٍكلي ٍف ج )ٓ/ٓ//تصبح (فى يع ٍك ٍؿ ج.)ٓٓ//

ٖ .البحكر الشعرية :
كسمي بح ارن ألنو يكزف
البحر ىك الكزف الخاص الذم يجرم عمى مثالو الناظـ ج ي

بو ما ال يتناىى مف الشعرج فأشبو البحر الذم ال يتناىى بما ييغترؼ منو (عثماف ج

ََِْ  )ّٖ :ج كالبحر ىك الكزف المكسيقي الذم تسير عميو القصيدة في جميع أبياتيا
(الياشميج ُُٗٗ.)ُِ :
العركض في خمس دكائر ج استخرج منيا خمسة عشر
كقد حصر الخميؿ أكزاف ى

بح ارن ج ثـ زاد األخفش بح ارن كاحدان أسماه (المتدارؾ) ج كيقاؿ بأف الخميؿ لـ يجيؿ ىذا البحر
كلكف أىممو لقمة كركد أمثمة عميو (حقي ج ٖ.)ُٖٕٗ:
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العركضيكف بحكر الشعر الستة عشر حسب اشتراؾ كؿ مجمكعة منيا
كقد رتب ى

في دائرة عركضية ج ال بحسب كثرة أك قمة استعماليا ج كلكؿ بحر مف بحكر الشعر نظاـ
خاص في التغييرات التي تدخؿ عمى الحشك كعمى العركض أك الضرب (عتيؽج ََِْ:
ِِج ِّ) كىذه ضكابطيا كما صنعيا صفي الديف الحمي :
أَ .بحر الطكيؿ :
كف ا ٍل يػب يح ً
ضا ًئ يؿ
ى
ط ًكي هؿ لى يو يد ى
كر فى ى

بَ .بحر المديد :

الشع ًر ًع ٍن ًدم ً
ً ً ً
ات
صفى ي
ل ىمديد ِّ ٍ

تَ .بحر البسيط :

ً
ً
سطي ٍاأل ىم يؿ
إًف ا ٍل ىبسيطى لى ىديو يي ٍب ى

ثَ .بحر الكامؿ :

اعيمي ٍف فىعكلي ٍف مفى ً
فىعكلي ٍف مفى ً
اعميف
ي
ي
ى
ى
اعمي ٍف فى ً
اع ىبل تي ٍف فى ً
فى ً
اع ىبل تيف
ً
م ً
ستى ٍف ًعمي ٍف فى ًعميف
ستى ٍفعمي ٍف فىاعمي ٍف يم ٍ
ي ٍ

كر ا ٍل ىك ً
اؿ ًم ىف ا ٍل يب يح ً
ام يؿ
ىك يم ىؿ ا ٍل ىج ىم ى

اعمي ٍف متىفى ً
اعمي ٍف متىفى ً
متىفى ً
اع يؿ
ي
ي
ي

كر ِّ
الش ٍع ًر ىك ًاف يرىىا ىج ًمي يؿ
يب يح ي

اعمىتي ٍف فى يعكليف
اعمىتي ٍف يمفى ى
يمفى ى

جَ .بحر الكافر

حَ .بحر اليزج :

س ًيي يؿ
ىى ىز ً
عمى ٍاأل ٍ
اج تى ٍ

خَ .بحر الرجز :

ً
األر ىج ً
س يي يؿ
از ىب ٍحهر ىي ٍ
في أ ٍىب يح ًر ٍ

دَ .بحر الرمؿ :

رم يؿ ٍاأل ٍىبػح ًر تىر ًك ً
ات
يو الثِّقى ي
ي ٍ
ىى

ذَ .بحر السريع :

ب ٍحر س ًريع ما لى يو س ً
اح يؿ
ى
ى ه ى ه ى

رَ .بحر المنسرح :

م ٍنس ًػرح ًف ً
ب ا ٍل ىمثى يؿ
يو يي ٍ
ض ىػر ي
ي ى ه

زَ .بحر الخفيؼ :

اعيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اعيميف
ى
ى
مستى ٍف ًعمي ٍف م ً
ستى ٍف ًعميف
ستى ٍفعمي ٍف يم ٍ
ي ٍ
ي ٍ
اع ىبل تي ٍف فى ً
اع ىبل تي ٍف فى ً
فى ً
اع ىبل تيف
مستى ٍف ًعمي ٍف مستى ٍف ًعمي ٍف فى ً
اعميف
ي ٍ
ي ٍ
ت يم ٍفتىًعميف
ستى ٍف ًعمي ٍف ىم ٍف يعكىال ي
يم ٍ
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ً
ً
ات
ػح ىرىك ي
ىيا ىخفيفنا ىخف ٍت ًبو ا ٍل ى

اع ىبل تي ٍف مستى ٍف ًعمي ٍف فى ً
فى ً
اع ىبل تيف
ي ٍ

ضً
ات
ار ىع ي
تي ىع ُّد ا ٍل يم ى

اعي يؿ فى ً
مفى ً
ت
اع ىبل ي
ى

سَ.بحر المضارع :

شَ.بحر المقتضب :
ً ً
سأىليكا
اقٍتىض ٍب ىك ىما ى

فى ً
ت يم ٍفتىًعميف
اع ىبل ي

ً
ات
ػح ىرىك ي
ا ٍجتيثت ا ٍل ى

مستى ٍف ًعمي ٍف فى ً
اع ىبل تيف
ي ٍ

صَ .بحر المجتث :

ضَ .بحر المتقارب :
ىع ًف ا ٍل يمتىقى ً
ػخمًي يؿ
اؿ ا ٍل ى
ار ًب قى ى

طَ .بحر المتدارؾ :

ات ا ٍل يم ٍح ىد ًث تى ٍنتى ًق يؿ
ىح ىرىك ي

( عقيؿ جُٗٗٗ. )ٗ :

فى يعكلي ٍف فى يعكلي ٍف فى يعكلي ٍف فى يعك يؿ
فى ًعمي ٍف فى ًعمي ٍف فى ًعمي ٍف فى ًعميف

ٗ .القػافية :
القافية عمى أرم الخميؿ مف آخر حرؼ في البيت الى أكؿ ساكف يسبقو مع حركة
الحرؼ الذم قبؿ الساكف ج كسميت القافية بيذا االسـ ألنيا تقفك أثر كؿ بيت (خمكصي ج
ُُِّٔٔٗ :ج ُِْ) ج كالقافية ما يمزـ تكراره في أكاخر األبيات مف الشعر المقفى مف
أحرؼ كحركات ج كتطمؽ القافية عمى األبيات كالقصيدة كما في قكؿ حساف بف ثابت :
فى ىن ٍح يك يـ بالقىك ًافي مف ىىجا ىنا

ً
اء
كىن ٍ
رب ى
ض ي
ِّم ي
حيف تى ٍختىمطي الد ى

كالقافية نسؽ مف الحركؼ المتحركة كالساكنة تبدأ مف آخر متحرؾ قبؿ آخر

ساكف في البيت ففي قكؿ امرئ القيس :
ً
ً
ًقفىا ىن ٍب ًؾ مف ذكرل ىح ًب و
فحكمؿ
س ٍق ًط المكل بيف الدُّخكؿ
كمنزؿ
يب
ًب ى
ٓ//ٓ// /ٓ// ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ//
ٓ//ٓ// ٓ/ٓ// ٓ/ٓ/ ٓ//ٓ/ٓ//
تككف القافية (حكمؿ) إذ آخر متحرؾ قبؿ آخر ساكف (يكسؼ جََِٓ.)ٕ :

ككاضع عمـ القافية ىك نفسو كاضع عمـ العركض أم العالـ المغكم العبقرم

الخميؿ بف أحمد الفراىيدم ( ماركف جََِٖ.)ُّْ :
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أىمية القافية :
لما كاف الشعر قد كجد في األصؿ لمغناء أم التمحيف كالمحف فيو فقرات مكسيقية

أك نغمات متكررة ج كاف مف الضركرم كجكد مثؿ ىذه الفقرات في الشعر ج كما ىذه
الفقرات سكل القكافي المتكررة ج فكجكد القافية ضركرم لكجكد شعر دقيؽ في تككينو

المكسيقي ج لذلؾ بكسعنا أف نعد الشعر العربي أدؽ اشعار الدنيا مف إذ الركعة المكسيقية
ج لما يمتزمو الشاعر مف قكاعد في أجزاء القافية ج فضبل عف تفاعيؿ البحر الذم ينظـ فيو

ج كىك ما ال تجده في عركض كثير مف المغات (خمكصي جُٔٔٗ.)ُِٓ :

حركؼ القافية :

ىي مجمكعة األحرؼ الساكنة كالمتحركة التي تختـ بيا أبيات القصيدة ج كيجب

التزامياج كاال اضطربت المكسيقى ج كاختؿ االيقاع ( كجيو ج ََِٕ )ِٖٓ :كىي كاآلتي:

أَ .الركم  :كىك مركز االيقاع في القافية ج جاىـ حركفيا ج كىك الحرؼ الذم تبنى عميو
القصيدة كيتكرر في كؿ بيت ج كتنسب القصيدة إليو ج فمعمقة أمرئ القيس المية ألف
ركييا الـ :
ًقفىا ىن ً
و
حبيب ىك ىم ً
نز ًؿ
بؾ مف ًذكرل

ً
ً
فحكمؿ
الدخكؿ
بسقط المكل بيف

كقد سمي ىذا الحرؼ ركيان لما يأتي :
(ُ) أخذه مف الركية ج كىي الفكرة ج ألف الشاعر يركيو ج كيفكر فيو .
(ِ) تشبييو بالركاء كىك الحبؿ الذم يشد عمى األحماؿ فيضميا معا ج ككذلؾ تنظـ كؿ
حركؼ البيت الى الركم فيك بمثابة الحبؿ الذم يربط األبيات بعضيا ببعض .
(ّ) أخذه مف االرتكاءج ألنو نياية البيت فيك ما يقع بو االرتكاء كاالكتفاء

( كجيوج

ََِٕ. )ِٖٔ :
بَ .الردؼ  :كىك حرؼ مد أك ليف يككف قبؿ الركم مباشرة نحك قكؿ عركة ابف الكرد:
خاطر بنفسؾ كي تصيب غنيا

إف القكد مع العياؿ قبيح (مايكجَََِ. )ٗٓ :

تَ .التأسيس  :ىي ألؼ بينيا كبيف الركم حرؼ كاحد متحرؾ ج يسمى الدخيؿ ج كقد سميت
ىذه األلؼ تأسيسا لتقدميا عمى حركؼ القافيةج فأشبيت أساس البناء نحك قكؿ المتنبي:
عمى قدر أىؿ العزـ تأتي العزائـ
( ماركف ج ََِٖ. )ُْٔ :

ك تأتي عمى قدر الكراـ المكارـ
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ثَ .الدخيؿ  :حرؼ صحيح متحرؾ تأتي قبمو ألؼ تسمى ألؼ التأسيس كيميو الركم مباشرة ج
فالدخيؿ يفصؿ بيف ألؼ التأسيس كالركم ج ليذا ف ف الدخيؿ كالردؼ ال يجتمعاف في
قافية كاحدة كما في البيت السابؽ ( سمطاني ج ََِٖ.)ِْٕ :
جَ .الكصؿ  :كىك حرؼ مد أك ىاء ساكنة أك متحركة ج يتمكاف الركم المتحرؾ ج كمف ثـ
كانت حركؼ الكصؿ أربعة ىي  ( :األلؼ كالكاك كالياء كالياء ) فمثاؿ األلؼ (أىابا)
الخيامك) فالميـ ركم كالكاك
(الخياـ ج
فالباء ركم كاأللؼ بعدىا كصؿ ج كمثاؿ الكاك
ي
ي
(عبلميا) فالميـ
كصؿ ج كمثاؿ الياء ( اضربي) فالباء ركم كالياء كصؿ ج كمثاؿ الياء
ي

ركم كالياء بعدىا كصؿ ( الياشمي ج ُُٗٗ.)ُّٔ :

حَ .الخركج  :كىك حرؼ المد الذم يمي ىاء الكصؿ المتحركة ج كقكؿ الشاعر:
ً
المدؿ ً
ِّ
كعتاد ًه
بجند ًه
كيد
لكنو ي
ي

فالداؿ ركم ج كالياء كصؿ ج كالياء الناتجة مف اشباع حركة الياء تسمى بالخركج
ً
(عتاد ٍه) لما كاف ثمة خركج ج ككما يككف الخركج
(عتادىي) ج كلك كانت الياء ساكنة

ياء ج يككف كاكا كألفا ج فمثاؿ الخركج بالكاك:
ن
و
شحط
تجديد ذكراهي عمى
أراد
ى
(نبكم كخدادة ج َََِِِّ :ج ِّّ) .

كما

يتق ىف

حركات القافية :
أَ .المجرل  :حركة حرؼ الركم المطمؽ (المتحرؾ) .
بَ .التكجيو  :حركة ما قبؿ الركم المقيد (الساكف) .
تَ .النفاذ  :حركة ىاء الكصؿ .
ثَ .اإلشباع  :حركة الدخيؿ .
جَ .الحذك  :حركة ما قبؿ الردؼ .
حَ .الرس :فتحة ما قبؿ ألؼ التأسيس (المطيرم جََِْ. )َُٖ :

أف
ِّ

ىر
الد ى

ذاكرهي
ي
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رابعان :دراسات سابقة :
تساعد مراجعة البحكث السابقة عمى زيادة فيـ الباحث لممشكمة التي يدرسيا ج

كما أنيا تؤدم الى كضع نتائج الدراسة في اطار تاريخي ج كذلؾ بتتبع أىـ جكانب تطكر مجاؿ
المشكمة ج كمكاف كمكضكع مشكمة الدراسة مف ىذا المجاؿ ج كمف الصعب بناء صرح متكامؿ

مف المعرفة ألم مكضكع تربكم دكف مراجعة الدراسات السابقة .

(ابك عبلـ جُٖٗٗ . )ٔٗ :

كمف المفيد اف يعرؼ كؿ باحث أف يبدأ مف إذ أنتيى إليو اآلخركف لئلفادة مما

تكصمكا إليو كلعدـ ضياع الجيكد التي ال مبرر ليا ج كتستخدـ الدراسات السابقة تمييدا لمبحث

ج كقد تكضع في مقدمة البحث ( العتبي كالييتي ج َُُِ .) ْٓ :

كسيعرض الباحث عددا مف الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع ىذا البحث

كعمى كفؽ تسمسميا الزمني ج ثـ يكازف بيف الدراسات مف إذ األىداؼ كالعينة كاالجراءات كمدة

التجربة كاألدكات المستعممة كالكسائؿ االحصائية كالنتائج ج كستعرض عمى مبحثيف  :األكؿ

العركضج
دراسات سابقة تناكلت استراتيجية التنظيـج كالثاني دراسات سابقة تناكلت مادة ى

ككاآلتي :

أكال .دراسات تناكلت استراتيجية التنظيـ :

عمى الرغـ مف الجيد الذم بذلو الباحث لمحصكؿ عمى دراسات تناكلت استراتيجية

التنظيـ ج إال أنو لـ يحصؿ عمى مثؿ ىذه الدراسات ج لذا سيعرض دراستيف

ككاآلتي :

مشابيتيف ليا ج

ُ .دراسة (عبداهلل جََِٖ) :
أَ .ىدؼ الدراسة :

ىدفت ىذه الدراسة الى التعرؼ عمى ( أثر تعميـ مجمكعة مف

استراتيجيات التذكر عمى التحصيؿ كاالبداع لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في

مديرية التربية كالتعميـ  /أربد األكلى .

بَ .أربد ج االردف

تَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف (ِٖ) طالب نة مف طالبات الصؼ التاسع

األساسي مف مدرسة رابعة العدكية األساسية لمبنات كىي مدرسة تابعة لمديرية التربية

كالتعميـ  /أربد األكلى ج مكزعة بيف مجمكعتيف عشكائيان ج مجمكعة تجريبية كعددىا

(ُْ) طالب نة ج كأخرل ضابطة كعددىا (ُْ) طالب نة .

ثَ .مستمزمات الدراسة  :استخدمت الباحثة مقياس ( تكرانس ) لمتفكير االبداعي صيغة
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األشكاؿ (ُ) كاختبار تحصيمي لكحدتي جياز الدكراف كالجياز التنفسي مف مادة العمكـ

الحياتية لمصؼ التاسع األساسي ج قامت الباحثة ب عداده كتطبيقو عمى أفراد عينة

الدراسة كلئلجابة عف أسئمة الدراسة تـ استخراج المتكسطات الحسابية كاالنحرافات

المعيارية كاالختبار التائي .

جَ .نتائج الدراسة  :بينت نتائج الدراسة ما يأتي :

(ُ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.في اختبار التحصيؿ البعدم ج
كلصالح المجمكعة التجريبية ج أم أف ىناؾ اث ار ذا داللة احصائية لتعميـ استراتيجيات

التذكر في تنمية التحصيؿ لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في مدرية التربية

كالتعميـ  /أربد األ كلى .

(ِ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.عند جميع ميارات االبداع .

(ّ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائيا عند مستكل داللة (َٓ )َ.عند جميع اختبار (تكرانس)

لئلبداع ج يعزل لمتغير المجمكعة ج كلصالح المجمكعة التجريبيةج أم أف ىناؾ أث ار
لمبرنامج في تنمية االبداع لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي (عبداهلل جََِٖ).

ِ .دراسة ( القصار جَُُِ) :

أَ .ىدؼ الدراسة  :ىدفت ىذه الدراسة الى تعرؼ ( أثر استراتيجيات مساعدات التذكر في
تنمية دافع االنجاز الدراسي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة التربية

االسبلمية ) .

بَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج مديرية تربية نينكل .

تَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف (ْٗ) تمميذان مكزعيف عمى مجمكعتيف ج
األكلى تجريبية كىـ شعبة (ب) في مدرسة حميمة السعدية االبتدائية لمبنيف كتككنت مف

( ِٓ) تمميذان جدرست عمى كفؽ استراتيجيات التذكر ج كاألخرل ضابطة تككنت مف
(ِْ) تمميذان ج درست عمى كفؽ الطريقة االعتيادية ج كىـ شعبة ( أ ) في مدرسة
الحضارة االبتدائية لمبنيف.

ثَ .مدة الدراسة  :بدأ التطبيؽ الفعمي لمتجربة بتاريخ ُِ ََُِ/ِ/ج كاستمر (ُُ)
اسبكعا ج كانتيت التجربة في ّ. ََُِ/ٓ/

جَ .مستمزمات الدراسة  :أجرت الباحثة تكافؤ في متغيرات ( العمر محسكبا بالشيكر ج
درجات اختبار الذكاء ج درجة مادة التربية االسبلمية لنصؼ السنة لتبلميذ الصؼ

الخامس االبتدائي لمعاـ الدراسي (ََِٗ )ََُِ -ج كدرجة المعدؿ العاـ لنصؼ

السنة لدرجات التبلميذ لمصؼ الخامس االبتدائي ج كالمستكل العممي آلباء التبلميذ
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كأمياتيـ ج كدرجات التطبيؽ القبمي ألداة دافع االنجاز الدراسي ) .

حَ .أداة القياس  :أعدت الباحثة أداة لقياس دافع االنجاز الدراسي ج كتككنت في صيغتيا

النيائية مف (ّْ) فقرة تـ التأكد مف صدقيا كثباتيا ج كتـ تطبيقيا قبميان كبعديان عمى
تبلميذ المجمكعتيف .

خَ .الكسائؿ االحصائية  :استخدمت الباحثة الكسائؿ االحصائية اآلتية :
(ُ) االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .

(ِ) االختبار التائي لعينتيف مترابطتيف .
(ّ) مربع كام (كاِ) .

(ْ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
(ٓ) معامؿ ألفا كركنباخ .

دَ .نتائج الدراسة  :أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي :

(ُ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات التطبيقيف البعدييف ألداة دافع االنجاز
الدراسي لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية التي درست باستخداـ مساعدات التذكر كتبلميذ

المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ج كلمصمحة المجمكعة التجريبية .

(ِ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات التطبيقيف البعدم كالقبمي ألداة دافع
االنجاز الدراسي لدل تبلميذ المجمكعة التجريبية

التي درست باستخداـ مساعدات

التذكر كتبلميذ المجمكعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية ج كلمصمحة
المجمكعة التجريبية .
(ّ) ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية بيف متكسط درجات التطبيقيف البعدم كالقبمي ألداة
دافع االنجاز الدراسي لدل تبلميذ المجمكعة الضابطة التي درست باستخداـ الطريقة

االعتيادية ( القصار جَُُِ).

العركض :
ثانيا  .دراسات تناكلت مادة ى
ُ .دراسة العبيدم (ََِِ) :
أَ .ىدفت الدراسة الى تعرؼ ( أثر طريقتي التقطيع الرمزم كالتقطيع الصكتي في تحصيؿ
العركض ) .
طمبة المرحمة األ كلى في قسـ المغة العربية لمادة ى

بَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج كمية التربية  /الجامعة المستنصرية .
تَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف (ُٔٔ) طالبان كطالب نة ج بكاقع (ٗٗ) طالبان
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ك(ٕٔ) طالب نة ج كزعكا عشكائيا بيف المجمكعات الثبلث ج بكاقع (ْٓ) طالبان كطالب نة في
المجمكعة التجريبية األكلى التي تعرض طمبتيا الى طريقة التقطيع الرمزم ج ك(ٔٓ)
طالبان كطالب نة في المجمكعة التجريبية الثانية التي تعرض طمبتيا الى طريقة التقطيع
الصكتيج ك(ٔٓ) طالبان كطالب نة في المجمكعة الضابطة التي تعرض طمبتيا الى الطريقة
االعتيادية .
ثَ .مدة الدراسة  :استمرت مف ُٗ ََِِ/ِ/حتى ُٖ ََِِ/ْ/كلمدة شيريف.
جَ .مستمزمات الدراسة  :كافأ الباحث بيف مجمكعات الدراسة الثبلث في المتغيرات اآلتية :
(ُ) العمر الزمني لمطمبة محسكبا بالشيكر .
(ِ) التحصيؿ الدراسي لآلباء .
(ّ) التحصيؿ الدراسي لؤلميات .
(ْ) معدؿ درجات الفصؿ األكؿ لمادة العركض .
(ٓ) االختبار القبمي في المعمكمات السابقة في مادة العركض .
ثـ حدد الباحث المادة العممية المتضمنة (ٔ) بحكر شعرية ج كصاغ األىداؼ السمككية
لممكضكعات ككانت (ٖٖ) ىدفا سمككيا ج كأعد خططا تدريسية لممكضكعات ج كعرضت
األىداؼ ك الخطط عمى مجمكعة مف الخبراء كالمتخصصيف لضماف صبلحيتيا .
حَ .اداة الدراسة  :أعد الباحث اختبا ارن تحصيميان عرضت فقراتو عمى الخبراء .
خَ .الكسائؿ االحصائية  :استخدـ الباحث الكسائؿ االحصائية اآلتية :
(ُ) تحميؿ التبايف .
(ِ) مربع كام (كاِ)
(ّ) معامؿ الصعكبة .
(ْ) معامؿ تمييز الفقرات .
(ٓ) معامؿ فعالية البدائؿ الخاطئة .
(ٔ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
(ٕ) طريقة ( . )sheffe
(ٖ) االختبار التائي .
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دَ .نتائج الدراسة  :أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي :
(ُ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.بيف درجات طمبة مجمكعات
البحث الثبلث في االختبار التحصيمي ج كلمصمحة طمبة المجمكعة التجريبية الثانية .
(ِ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.بيف درجات طبلب مجمكعات
البحث الثبلث في االختبار التحصيمي ج كلمصمحة طمبة المجمكعة التجريبية الثانية .
(ّ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َٓ )َ.بيف درجات طالبات
مجمكعات البحث الثبلث في االختبار التحصيمي ج كلمصمحة طمبة المجمكعة التجريبية
الثانية .
(ْ) ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل(َٓ )َ.بيف درجات طبلب مجمكعات
البحث الثبلث كدرجات طالباتيا في االختبار التحصيمي البعدم (العبيدم جََِِ).

ِ .دراسة المكسكم (ََِْ) :
أَ .ىدؼ الدراسة  :ىدفت ىذه الدراسة الى معرفة ( أثر استخداـ طريقة التعمـ التعاكني في
التحصيؿ كاالستبقاء لدل طمبة قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية في مادة
العركض ) .
ى

بَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج كمية التربية األساسية  /جامعة البصرة .
تَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة الثانية قسـ المغة العربية في
كمية التربية األساسية  /جامعة البصرة ج كالبالغ عددىـ (ِٔ) طالبان كطالب نةج كاختار
الباحث عشكائيان المجمكعة ( أ ) لتككف المجمكعة التجريبية كعدد طمبتيا (ُِ) طالبان
كطالب نة ج كالمجمكعة (ب) لتككف المجمكعة الضابطة كعدد طمبتيا (ُْ) طالبان كطالب نة.
ث َ .مدة الدراسة  :بدأت التجربة في ُ ََِّ/ُِ/ج كاستمرت (َُ) أسابيع انتيت
ب جراء االختبار التحصيمي في ُٓ ََِْ/ِ/ج كبعد مركر اسبكعيف تـ اعادة االختبار
لقياس االستبقاء .
جَ .مستمزمات الدراسة  :اعتمد الباحث التصميـ التجريبي لمجمكعتيف تجريبية كضابطة
ذات االختبار البعدم ج ككافأ الباحث بيف مجمكعتي الدراسة التجريبية كالضابطة في
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المتغيرات اآلتية .
(ُ) الفرع الذم تخرج منو في المرحمة االعدادية .
(ِ) الجنس  :كيقصد بو تكزيع الطمبة عينة البحث (الذككر كاإلناث) بصكرة متساكية عمى
المجمكعتيف التجريبية كالضابطة .
(ّ) العمر محسكبا بالشيكر .
حَ .أداة الدراسة  :أعد الباحث اختبا ارن تحصيميان مككنان مف (َْ) فقرة ج كتحقؽ الباحث مف
صدؽ االختبار ج بعرضو عمى مجمكعة مف الخبراء ج كحسب ثباتو باستخداـ طريقة اعادة
االختبار ثـ باستخداـ معامؿ ارتباط بيرسكف فبمغ(ٔٗ)َ.
خَ .الكسائؿ االحصائية  :استخدـ الباحث الكسائؿ االحصائية اآلتية :
(ُ) االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .
(ِ) معامؿ صعكبة الفقرات .
(ّ) معامؿ قكة تمييز الفقرات .
(ْ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
دَ .نتائج الدراسة  :أظيرت نتائج الدراسة ما يأتي :
(ُ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َُ )َ.بيف متكسط درجات تحصيؿ
طمبة المجمكعة التجريبية ج الذيف يدرسكف المادة بطريقة التعمـ التعاكني ج كمتكسط
درجات تحصيؿ طمبة المجمكعة الضابطة ج الذيف يدرسكف نفس المادة بالطريقة
التقميدية ج كلصالح المجمكعة التجريبية.
(ِ)

يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل داللة (َُ )َ.بيف متكسط درجات
االستبقاء لدل طمبة المجمكعة التجريبية ج الذيف يدرسكف المادة بطريقة التعمـ
التعاكني ج كمتكسط درجات االستبقاء لدل طمبة المجمكعة الضابطة ج الذيف يدرسكف
نفس المادة بالطريقة التقميدية ج كلصالح المجمكعة التجريبية (المكسكمج ََِْ).

ّ .دراسة المسعكدم (ََِٓ) :
أَ .ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى معرفة ( أثر المعرفة السابقة باألىداؼ السمككية في
تحصيؿ طمبة كمية التربية  /الجامعة المستنصرية في مادة العركض ) .
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بَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج كمية التربية  /الجامعة المستنصرية .
تَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف (ُُِ) طالبان كطالب نة بكاقع (ٓٓ) طالبان كطالب نة
في المجمكعة التجريبية ج ك(ٕٓ) طالبان كطالب نة في المجمكعة الضابطة.
ثَ .مدة الدراسة  :بدأت التجربة في ِّ ََِّ/ُُ/كانتيت في ُِ.ََِْ/ُ/
جَ .مستمزمات الدراسة  :كافأت الباحثة بيف المجمكعتيف في المتغيرات اآلتية :
(ُ) العمر الزمني محسكبان بالشيكر .
(ِ) درجة المغة العربية في االمتحاف النيائي لمصؼ السادس االعدادم .
(ّ) التحصيؿ الدراسي لؤلب .
(ْ) التحصيؿ الدراسي لؤلـ .
كحددت الباحثة المادة العممية المتضمنة (ٔ) بحكر شعرية ج كصاغت األىداؼ
السمككية لممكضكعات كقد بمغت (ٖٗ) ىدفان سمككيان ج كاعدت الخطط التدريسية
لممكضكعات ج ثـ عرضت الباحثة األىداؼ السمككية كالخطط التدريسية عمى نخبة مف
الخبراء المتخصصيف بالمغة العربية كطرائؽ تدريسيا لضماف صبلحيتيا
حَ .أداة القياس  :أعدت الباحثة اختبا ارن تحصيميان بعديان عرضتو عمى نخبة مف الخبراء
لمعرفة صدقو الظاىرم .
خَ .الكسائؿ االحصائية  :استخدمت الباحثة الكسائؿ االحصائية اآلتية :
(ُ) اختبار كام (كاِ) .
(ِ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
(ّ) معامؿ صعكبة الفقرات .
(ْ) معامؿ قكة تمييز الفقرات .
(ٓ) فعالية البدائؿ الخاطئة .
دَ .نتائج الدراسة :
(ُ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات طمبة مجمكعتي
البحث في االختبار التحصيمي البعدم ج لصالح طمبة المجمكعة التجريبية .
(ِ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات طبلب
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مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدم ج لصالح طبلب المجمكعة التجريبية .
(ّ) يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات طالبات
مجمكعتي البحث في االختبار التحصيمي البعدم ج لصالح طالبات المجمكعة التجريبية.
( )4ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات طبلب
المجمكعة التجريبية كطالباتيا في االختبار التحصيمي البعدم (المسعكدم جََِٓ) .

ْ .دراسة الحميدم (ََِٔ):
أَ .ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى معرفة ( أثر الحاسكب في تحصيؿ طمبة كمية التربية
الجامعة المستنصرية في مادة العركض ) .
بَ .عينة الدراسة  :تككنت عينة الدراسة مف طمبة المرحمة األكلى قسـ المغة العربية في
كمية التربية – الجامعة المستنصرية ج كبطريقة عشكائية اختيرت شعبة (ب) لتمثؿ
عينة الدراسة كبكاقع (ْٖ) طالبان كطالب نة (ِّ) طالبان كطالب نة المجمكعة التجريبية
ك(ِٓ) طالبان كطالب نة المجمكعة الضابطة .
تَ .مدة الدراسة  :بدأت التجربة يكـ األحد المكافؽ ُْ ََِْ/ُُ/كانتيت في يكـ
الثبلثاء المكافؽ ُ. ََِٓ /ٓ/
ثَ .مستمزمات الدراسة  :كافأ الباحث في المتغيرات اآلتية :
(ُ) العمر الزمني محسكبان بالشيكر .
(ِ) درجة المغة العربية في االمتحاف النيائي لمصؼ السادس االعدادم .
(ّ) التحصيؿ الدراسي لؤلب .
(ْ) التحصيؿ الدراسي لؤلـ .
(ٓ) درجات اختبار الذكاء .
ثـ حدد الباحث المادة العممية كالمتضمنة (ٔ) بحكر شعرية ج كصاغ األىداؼ السمككية
التي بمغ عددىا (ّٗ) ىدفا سمككيا ج كاعد الخطط التدريسية لممكضكعات ج ثـ عرض
األىداؼ السمككية كالخطط التدريسية عمى نخبة مف الخبراء كالمتخصصيف بالمغة
العربية كطرائؽ تدريسيا لضماف صبلحيتيا .
جَ .أداة الدراسة  :أعد الباحث اختبا ارن تحصيميان تككف مف (َٔ) فقرة ج تحقؽ مف صدقو
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الظاىرم بعرضو عمى نخبة مف الخبراء كالمتخصصيف بالمغة العربية كطرائؽ تدريسيا
كتحقؽ مف صدؽ المحتكل بالخارطة االختبارية .
حَ .الكسائؿ االحصائية  :استعمؿ الباحث الكسائؿ االحصائية اآلتية:
(ُ) معادلة فعالية البدائؿ .
(ِ) معامؿ قكة تمييز الفقرات .
(ّ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
بركف .
(ْ) معامؿ سبيرماف ا
(ٓ) مربع كام (كاِ) .
خَ .نتائج الدراسة :
(ُ) تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة.
(ِ) تفكؽ طبلب المجمكعة التجريبية عمى طبلب المجمكعة الضابطة .
(ّ) تفكؽ طالبات المجمكعة التجريبية عمى طالبات المجمكعة الضابطة .
(ْ) تساكم طبلب المجمكعة التجريبية مع طالباتيا (الحميدم جََِٔ).

ٓ .دراسة الكريزم ( ََِٗ ) :
أَ .ىدؼ الدراسة  :تيدؼ الدراسة الى معرفة ( أسباب ضعؼ طمبة أقساـ المغة العربية في
مادة العركض في كميات التربية األساسية ).
بَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج كمية التربية األساسية  /الجامعة المستنصرية .
تَ .عينة الدراسة  :اعتمد الباحث المجتمع األصمي لتدريسي مادة العركض في أقساـ المغة
العربية في كميات التربية األساسية في الجامعات التي

ىي مجتمع دراستو كىي

(الجامعة المستنصرية كجامعة بابؿ كجامعة ميساف ) كالبالغ عددىـ (ٓ) تدريسييف ج
و
طالبة مكزعيف بيف أقساـ
كاختار (َُٓ) طالبان كطالب نة بكاقع (َٓ) طالبان ك(ََُ)
المغة العربية في كميات التربية األساسية في الجامعات الثبلث المذككرة .
ثَ .مدة الدراسة  :بدأت الدراسة بتكزيع االستبانة النيائية في( ِٓ ) ََِٗ/ّ/الى
(ِٗ. )ََِٗ/ْ/
جَ .مستمزمات الدراسة  :اتبع الباحث منيج البحث الكصفي ج إذ أعد الباحث استبان نة
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استطبلعي نة آلراء التدريسييف كالطمبة حكؿ أسباب ضعؼ طمبة أقساـ المغة العربية في
مادة العركض مف كجية نظرىـ ج كحدد أسباب الضعؼ في سبعة مجاالت كىي :
(ُ) أسباب مجاؿ األىداؼ .
(ِ) أسباب مجاؿ التدريسيف .
(ّ) أسباب مجاؿ الطمبة .
(ْ) أسباب طرائؽ التدريس .
(ٓ) أسباب مجاؿ التقكيـ .
(ٔ) اسباب مجاؿ االختبارات .
(ٕ) أسباب مجاؿ التقنيات التربكية .
كستة مجاالت خاصة بالطمبة كىي :
(ُ) أسباب مجاؿ مفردات المادة .
(ِ) أسباب مجاؿ التدريسيف .
(ّ) أسباب مجاؿ الطمبة .
(ْ) أسباب مجاؿ طرائؽ التدريس .
(ٓ) أسباب مجاؿ أساليب التقكيـ .
(ٔ) أسباب مجاؿ التقنيات التربكية .
كاختار عشكائيان عين نة استطبلعي نة شممت (ّ) تدريسييف ك(ْٔ) طالبان كطالب نة ج كبعد
جمع االستبانة كتبكيب اجابات العينتيف كترتيبيا في ضكء آراء أفراد العينتيف كاجاباتيـ
كباالعتماد عمى بعض األدبيات كالدراسات السابقة تككنت لدل الباحث (ٔٔ) فقرة في
استبانة التدريسيف مكزعة عمى المجاالت السبعة المذككرة سابقان ج ك(ٕٓ) فقرة في
استباتة الطمبة مكزعة عمى المجاالت الستة المذككرة ج ثـ طبؽ الباحث االستبانة
بشكميا النيائي عمى العينة األساسية لدراستو .
حَ .أداة الدراسة  :أعد الباحث استبان نة أداةن لدر ً
استو كتحقؽ مف ثباتيا .
خَ .نتائج الدراسة  :تكصؿ الباحث الى عدة أسباب تؤدم الى ضعؼ طمبة أقساـ المغة
العربية في مادة العركض في كميات التربية األساسية ج مف كجية نظر التدريسيف منيا
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ما يأتي :
العركض بعمكـ المغة العربية األخرل .
(ُ) عدـ ربط أىداؼ دراسة ى
(ِ) قمة كفاية الكقت المخصص لتدريس مادة العركض .

العركضية التي تشتت ذىف الطالب .
(ّ) كثرة المصطمحات ى
العركض .
(ْ) قمة المتخصصيف بتدريس مادة ى

العركض .
(ٓ) ليس لدل الطمبة معمكمات سابقة عف مادة ى

(ٔ) اتباع الطرائؽ التدريسية كأساليبيا التي تؤدم الى الحفظ مف دكف فيـ كادراؾ .
(ٕ) ضعؼ مكاكبة التطكر الحاصؿ في الطرائؽ كاألساليب التدريسية .
(ٖ) قمة ادراؾ البعض لقيمة التقنيات التربكية في تيسير مادة العركض .
كمف كجية نظر الطمبة منيا ما يأتي :
(ُ) المادة متشعبة كمصطمحاتيا كثيرة كمتداخمة ج كتحتاج الى كثير مف الشرح كالتفصيؿ .
(ِ) محتكل المادة جديد كمكضكعاتو غير متداكلة سابقا لدل الطمبة .
(ّ) قمة اىتماـ الطمبة في مادة العركض ج كضعؼ ميميـ نحك دراستيا .
(ْ) عدـ تكافر عدد مف التقنيات الحديثة في الكميات .
(ٓ) عدـ رغبة بعض الطمبة في التخصص بالمغة العربية يحكؿ دكف تحقيؽ اليدؼ المطمكب
(الكريزم جََِٗ).

ٔ .دراسة السعيدم (َُِّ) :
أَ .ىدؼ الدراسة  :ىدفت الدراسة الى :
(ُ) تعرؼ الصعكبات التي تكاجو الطمبة في مادة العركض في أقساـ المغة العربية في كميات
التربية األساسية .
(ِ) تعرؼ الصعكبات التي تكاجو التدريسيف في مادة العركض في أقساـ المغة العربية في
كميات التربية األساسية .
(ّ) بناء دليؿ لتدريس العركض في ضكء الصعكبات التي تكاجو الطمبة كالتدريسيف في
كميات التربية األساسية في الفرات األكسط .
بَ .العينة  :تككنت عينة الدراسة مف (ْ) تدريسييف مف ثبلث جامعات ( بابؿ ج كاسط ج
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الككفة ) ك(ِّٗ) طالبان كطالب نة بكاقع (َُْ) طالبان كطالب نة في كمية التربية األساسية
في جامعة بابؿ ج ك(ٖٖ) طالبان كطالب نة في كمية التربية األساسية جامعة الككفة ج
ك(ْٕ) طالبان كطالب نة في كمية التربية األساسية جامعة بابؿ .
تَ .مكاف الدراسة ج العراؽ ج كمية التربية األساسية جامعة كاسط .
ثَ .األدكات المستعممة  :اعتمدت الباحثة االستبانة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة كقد تأكدت مف
صدقيا الظاىرم .
جَ .الكسائؿ االحصائية  :استخدمت الباحثة لمعالجة البيانات احصائيا الكسائؿ االحصائية
اآلتية :
(ُ) معامؿ ارتباط بيرسكف .
(ِ) مربع كام (كاِ) .
(ّ) معادلة فيشر .
(ْ) النسبة المئكية .
(ٓ) الكزف المئكم .
حَ .نتائج الدراسة :
(ُ) عدـ كضكح األىداؼ كمعرفتيا كصياغتيا صياغة دقيقة يؤدم الى عدـ تمكف التدريسي
مف تحقيؽ الغاية أك اليدؼ مف دراسة ىذه المادة .
(ِ) عدـ اطبلع الطمبة عمى ىذه المادة كعدـ معرفتيـ المسبقة ليا ج اضافة الى صعكبتيا
ادل الى نفكرىـ منيا كعدـ الرغبة فييا .
(ّ) غياب التدريسي المتخصص في مادة العركض أك الذم ال يممؾ أم معمكمات كافية
تؤىمو الى تدريس المادة ج أدل الى تعقيدىا كزيادة صعكبتيا عمى الطمبة .
(ْ) ىناؾ صعكبات جمة يعاني منيا التدريسي كالطالب عمى حد سكاء في مادة العركض .
كاستنادان الى ىذه النتائج فقد بنت الباحثة دليبل لتدريس مادة العركض لممرحمة الثانية
في أقساـ المغة العربية في كميات التربية األساسية(السعيدم جَُِّ).
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ٕ .دراسة االبراىيمي (َُِّ) :
أَ .ىدفت ىذه الدراسة الى :
(ُ) بناء منيج مقترح لعمـ العركض عمى كفؽ مدخؿ النظـ .
(ِ) التثبت مف فاعمية المنيج المقترح .
بَ .العينة  :تككنت عينة ىذه الدراسة مف (َُُ) طالبان كطالب نة في كمية التربية جامعة
القادسية ج مقسميف الى مجمكعتيف األكلى تجريبية كعدىـ (ِٓ) طالبان كطالب نة ج
كاألخرل ضابطة كعددىـ (ٖٓ) طالبان كطالب نة .
تَ .مكاف الدراسة  :العراؽ ج كمية التربية (ابف رشد) /جامعة بغداد .
ثَ .مدة الدراسة  :بدأ الباحث تطبيؽ تجربتو في يكـ االثنيف المكافؽ ٖ َُِِ/َُ/كانتيت
في يكـ االربعاء المكافؽ ِْ َُِّ/ْ/ج بضمنيا مدة التطبيؽ النيائي لبلختبار
التحصيمي .
جَ .األدكات المستعممة  :اعد الباحث اختبا ارن تحصيميان تككف مف (َٓ) فقرة اختبارية مف
نكع االختيار مف متعدد ج كقد تأكد مف خصائصو السيككمترية كثباتو .
حَ .الكسائؿ االحصائية  :استعمؿ الباحث لمعالجة بيانات دراستو الكسائؿ االحصائية االتية:
(ُ) الحقيبة االحصائية (ُٗ. )spss
(ِ) االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .
(ّ) معادلة فعالية البدائؿ .
(ْ) معامؿ الصعكبة .
(ٓ) معامؿ قكة التمييز .
(ٔ) معادلة الفا كركنباخ .
خَ .نتائج الدراسة :
(ُ) يكجد فرؽ بيف المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة ) كلمصمحة المجمكعة التجريبية .
(ِ) ال يكجد فرؽ بحسب متغير الجنس ج كالتفاعؿ بيف متكسط درجات تحصيميما
(االبراىيمي جَُِّ).
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ثالثا .مؤشرات حكؿ الدراسات السابقة :
بعد عرض الدراسات السابقة الكاردة بحسب التدرج الزمني ك مكازنتيا مع البحث الحالي ج

حمؿ الباحث أكجو التشابو كاالختبلؼ بيف البحث الحالي كالدراسات السابقة مف إذ أىداؼ
البحث كاجراءاتو ج كنتائج الدراسات السابقة بقدر ما يتعمؽ بمكضكع بحثو كالتي أجمميا

بما يأتي :

ُ .مؤشرات ضمف المبحث األكؿ :
أَ .األىداؼ :تشابيت أىداؼ الدراستيف السابقتيف كاختمفت في المكضكع كالمشكمةج فقد
رمت دراسة ( عبداهلل ج ََِٖ) الى معرفة اثر تعميـ مجمكعة مف استراتيجيات التذكر

عمى التحصيؿ كاالبداع لدل طالبات الصؼ التاسع األساسي في مديرية التربية كالتعميـ/
أربد ج كىدفت دراسة (القصارجَُُِ) الى تعرؼ اثر استراتيجيات مساعدات التذكر في
تنمية دكافع االنجاز الدراسي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة التربية

االسبلمية ج أما البحث الحالي فقد رمى الى معرفة أثر استراتيجية التنظيـ في تحصيؿ
العركض لدل طمبة قسـ المغة العربية -كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بو .
مادة ى
يتشابو البحث الحالي مع الدراستيف السابقتيف في ككنو سعى الى تجريب استراتيجية
التنظيـ ج كىي مف استراتيجيات زيادة كتحسيف فاعمية الذاكرة طكيمة المدل ج كسعت

الدراستاف الى تجريب مساعدات التذكر.

ب َ .كاختمفت الدراستاف كالبحث الحالي في المادة العممية كالمرحمة الدراسية ج كىذه المكاد

ىي مادة العمكـ الحياتية لمصؼ التاسع األساسي ج كمادة التربية االسبلمية لمصؼ

الخامس االبتدائي ج كاختص البحث الحالي في مادة العركض في المرحمة الجامعية .

ِ .مؤشرات ضمف المبحث الثاني :
العركض ج اال انيا اختمفت في
أَ .اتفقت أىداؼ الدراسات السابقة أغمبيا في دراسة مادة ى
استعماليا لممنيج العممي ج فمنيا ما استعمؿ المنيج التجريبي في الدراسة كاخرل
استعممت المنيج الكصفي في دراستيا ج كىذا االختبلؼ راجع الى ما تيدؼ اليو الدراسة
ج كالى ما تفرضو طبيعة الدراسة نفسيا .
بَ .اختمفت الدراسات السابقة في اعداد عيناتيا ج إال انيا اتفقت عمى نكعيا مقتصرة عمى
طمبة المرحمة الجامعية ج قسـ المغة العربية ج كأغمب الدراسات كانت عيناتيا في كميات
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التربية األساسية ج كقسـ قميؿ منيا عيناتيا في كمية التربية .
تَ .اتفقت الدراسات السابقة كالبحث الحالي في دراسة العركض ج كىك أحد أىـ فركع المغة
العربية الميمة .
ثَ .اتفقت الدراسات السابقة في مكاف اجراء بحثيا ج فقد اجريت جميعيا في العراؽ ج كىذا
يعكس أىمية المشكمة كتطكرىا الزمني كمتابعتيا مف قبؿ الباحث ج لكي يبدأ مف إذ
انتيى اليو اآلخركف .
جَ .تباينت الدراسات السابقة في استعماليا لمكسائؿ االحصائية عند معالجة بياناتيا
كتحمييا .
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أكال .التصميـ التجريبي
ثانيا .مجتمع البحث كعينتو
ثالثا .تكافؤ مجمكعتي البحث
رابعا .تحديد المتغيرات ك ضبطيا
خامسا .مستمزمات تطبيؽ التجربة
سادسا .أداة البحػث
سابعا .تطبيؽ التجربة
ثامنا .الكسائؿ االحصائي
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يتضمف ىذا الفصؿ منيج البحث الحالي ج كىك المنيج التجريبي كأىـ اجراءاتو
التي تشمؿ اختيار التصميـ التجريبي لمبحثج كتحديد مجتمعو ج كاختيار العينة ج كتكافؤ
مجمكعتي البحث كأداة البحث(اختبار التحصيؿ) كتطبيؽ التجربة كتصحيح إجابات الطمبة
كالكسائؿ اإلحصائية المستعممة في البحث .
كقد اعتمد الباحث المنيج التجريبي ج ألنو المنيج المبلئـ لمرمى بحثو كاجراءاتو
التجريبية ج كلككف المنيج التجريبي ييتـ بالمتغيرات ذات الصمة بالظاىرة ج كذلؾ ب حداث
تغييرات مقصكدة في متغيرات كالتحكـ بمتغيرات اخرل لمكصكؿ الى عبلقات سببية بيف
المتغيرات المستعممة كالظاىرة قيد الدراسة ج ف ذا كاف ىناؾ مكقفاف متشابياف كمتكافئاف مف
كؿ الجكانب ج كاضيؼ عنصر الى أحد المكقفيف دكف المكقؼ اآلخر ف ف أم تغيير أك اختبلؼ
يظير بيف المكقفيف يعزل الى أثر العنصر المضاؼ  .كبناء عمى ىذا ف ف المتغير الذم يتحكـ
فيو الباحث كيعمؿ عمى تغييره بشكؿ مقصكد كمنظـ يسمى بالمتغير المستقؿ أك التجريبي ج
أما المتغير الذم يتأثر بفعؿ المتغير التجريبي فيسمى بالمتغير التابع ( الحمداني كآخركف ج
ََِٔ.)ُْْ :

إجراءات البحث :
أكال .التصميـ التجريبي :
التصميـ التجريبي عبارة عف استراتيجية يتخذىا الباحث لمتحكـ في التبايف

كالكصكؿ الى أقؿ النتائج خطأن كتقديرات غير متحيزة ( الغامدمجَُِْق  )ٕ:كالتصميـ

التجريبي لمباحث كالرسـ اليندسي لممعمارم ج ف ذا جاء ىذا التصميـ مبيمان أك غير دقيؽ

جاءت نتائج البحث ضعيفة القيمة غير جديرة باالعتبارج كاف التصميـ الذم يحسف الباحث
كضعو كصياغتو ف نو يضمف لو الييكؿ السميـ كاالستراتيجية المناسبة التي تضبط لو بحثو

كتكصمو الى نتائج يمكف التعكيؿ عمييا في اإلجابة عمى األسئمة التي طرحتيا مشكمة البحث

كفركضو ( الزكبعي كالغناـجُُٖٗ)َُِ :

كالتصميـ التجريبي افضؿ الطرؽ عمى االطبلؽ لتحديد العبلقة السببية بيف

متغيريف كيرجع ىذا الى الدرجة العالية لضبط المتغيرات الخارجية ج كقكة معالجة المتغيرات
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المستقمة (أبك عبلـ ج ُٖٗٗ . )ُُٕ :

كقد اختار الباحث التصميـ التجريبي ذا االختبار البعدم كليذا التصميـ طرفاف

أساسياف أكليما كجكد حالتيف أك مجمكعتيف في األقؿ ج تدعى إحداىما مجمكعة تجريبية

كتخضع لممعالجة التجريبية ك الثانية المجمكعة الضابطة كال تحظى بالمعالجة التجريبية ج

كثانييما تكزيع األفراد المشاركيف في البحث عشكائيان.

كيصكف ىذا التصميـ نفسو إزاء ميددات الصدؽ الداخمي جميعاج فالتاريخ كالنضج

و
متساك في المجمكعتيف ج كال يكجد اختبار قبمي يمكف أف يؤثر في قياس المتغير
يؤثراف بشكؿ

التابع فيما بعد كألف التكزيع عشكائي ف ف تأثيرات االختبار تمغى (الحمداني كآخركف جََِٔ:

َُٔج ُُٔ) ج كيساعد عمى قكة ىذا التصميـ النسبية كجكد مجمكعة ضابطة تقمؿ مف أثر
المتغيرات الخارجية التي تضعؼ الصدؽ الداخمي (أبك عبلـ جُٖٗٗ )َُّ :إذ سيتـ
تدريس المجمكعة التجريبية عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ ج كتدريس المجمكعة الضابطة عمى

كفؽ الطريقة االعتيادية ج فجاء التصميـ كما مكضح في الشكؿ (ْ) اآلتي :
المجمكعة
التجريبية
الضػابطة

عدد

األفراد
ُْ

المتغير المستقػؿ

المتغير

األداة

استراتيجية التنظيـ

التحصيػؿ

اختبار التحصيؿ

ّٗ

التابع

كاالحتفاظ
بػػػػػػػػػػػػػػػػػو

كاعادة اختبار
االحتفػاظ

الشكؿ (ْ)

التصميـ التجريبي لمبحث

ثانيا .مجتمع البحػث كعينتػو :
ُ .تحػديػد مجتمع البحػث :

يقصد بالمجتمع جميع األفراد أك األشياء الذيف ليـ خصائص كاحدة يمكف

مبلحظتيا (أبك عبلـ ج ُٖٗٗ  ) ِٖ :ج كلما كاف البحث الحالي محددا بتدريس مادة

العركض لطمبة المرحمة الثانية في كمية التربية األساسية ج ف ف مجتمع البحث الحالي
ى
يشمؿ طمبة المرحمة الثانية أقساـ المغة العربية في كميات التربية األساسية في العراؽ

العركض لمعاـ الدراسي َُِّ – َُِْ ج إذ يبمغ عددىا عشرة
الذيف يدرسكف مادة ى
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كميات ككما مكضح في الجدكؿ (ُ) اآلتي :

الجدكؿ ( ُ )

أعداد ك تكزيع مجتمع البحث لمعاـ الدراسي ََُُِِّْ-
اسـ الكمػية

ت

مكقعيا

عػدد الطمبة

ُ

كمية التربية األساسية الجامعة المستنصرية

بغػداد

َُٓ

ّ

ِ

كمية التربية األساسية جامعة المكصؿ

مكصؿ

ٕٓ

ِ

ّ

كمية التربية األساسية جامعة المكصؿ تمعفر

تمعفر

ِٕ

ِ

ْ

كمية التربية األساسية جامعة ديالػى

بعقكبة

َٖ

ِ

ٓ

كمية التربية األساسية جامعة بابؿ

الحمة

َُّ

ِ

ٔ

كمية التربية األساسية جامعة الككفة

الككفة

َُٓ

ّ

ٕ

كمية التربية األساسية جامعة األنبار

حديثة

ّْ

ُ

ٖ

كمية التربية األساسية جامعة كاسط

العزيزية

ٕٓ

ِ

ٗ كمية التربية األساسية جامعة المثنى

السماكة

ٖٔ

ِ

َُ كمية التربية األساسية جامعة ميساف

العمارة

َٖ

ِ

ِّٗ

ُِ

مجمكع المجتمع الكمي

عػدد الشعب

ِ .اختيار العينة :

تشير العينة الى مجمكعة جزئية مميزة كمنتقاة مف مجتمع الدراسة فيي مميزة مف إذ أف

ليا نفس خصائص المجتمع ج كمنتقاة مف إذ أنو يتـ انتقاؤىا مف مجتمع الدراسة كفؽ
إجراءات ك أساليب محددة (الحمداني ك آخركفجََِٔ)ُْٗ :

كيمكف تعريؼ العينة بأنيا ذلؾ الجزء مف مفردات الظاىرة التربكية مكضكع الدراسة كالذم

يختاره

الباحث

عمى

كفؽ

( رسكؿ ك آخركفج َُِِ. )ّٔ :

شركط

معينة

ج

لتمثؿ

المجتمع

األصمي

العركض
بما أف البحث الحالي يرمي إلى معرفة ( أثر استراتيجية التنظيـ في تحصيؿ مادة ى

لدل طمبة قسـ المغة العربية في كميات التربية االساسية كاالحتفاظ بو ) اعتمد الباحث

عمى تصميـ المجمكعتيف الضابطة كالتجريبية ذم االختبار البعدم ج فقد اختار الباحث

قصدان طمبة المرحمة الثانية قسـ المغة العربية في كمية التربية األساسية جامعة ديالى في
بعقكبة عين نة ليذا البحث ج كذلؾ لؤلسباب اآلتية :

أَ .استعداد رئاسة قسـ المغة العربية في الكمية لمتعاكف مع الباحث إذ رحب الكادر
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التدريسي ب جراء التجربة ج ك قدـ التسييبلت المناسبة إلتماـ البحث .

بَ .إف الكمية ىي مكاف دراسة الباحث .

تَ .قرب الكمية مف مكقع سكف الباحث .

ثَ .تتككف المرحمة الثانية في قسـ المغة العربية مف شعبتيف ( أ) ك(ب).

جَ .إبداء مكافقة استاذة المادة عمى قياـ الباحث بتطبيؽ التجربة بنفسو ك بحضكرىا .

كقد تـ اختيار مجمكعتي البحث بالطريقة العشكائية البسيطة فكقع االختيار عمى طمبة

الشعبة ( أ ) كالبالغ عددىـ (ُْ) طالبان كطالبة لتمثؿ المجمكعة التجريبية كتدرس عمى
كفؽ استراتيجية التنظيـ كالشعبة (ب) كالبالغ عددىا (ّٗ) طالبان كطالبة لتمثؿ المجمكعة

الضابطة ك تدرس عمى كفؽ الطريقة االعتيادية ج ككما مكضح في الجدكؿ (ِ) اآلتي :
الجدكؿ ( ِ)

االختيار العشكائي لمجمكعتي البحث كاعدادىما
المجمكعة

الشعبة

اسمكب التدريس

عدد أفراد العينة

التجريبية

(أ)

استراتيجية التنظيـ

ُْ

الضابطة

(ب)

الطريقة االعتيادية

ّٗ

ّ .تكافؤ مجمكعتي البحث :

أ .التحصيؿ السابؽ في مكاد المغة العربية :

كيقصد بو متكسط الدرجات النيائية التي حصؿ عمييا أفراد العينة في مكاد المغة

العربية في المرحمة األكلى لمعاـ الدراسي (َُِِ )َُِّ -كىي ( النحك ج األدب الجاىمي

ج المنتخب مف األدب ج المعجـ ج منيج بحث ) التي تـ الحصكؿ عمييا مف إدارة القسـ ج إذ
حسب الباحث المتكسط الحسابي لدرجات المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة) الممحؽ (ِ) .

إذ بمغ متكسط درجات المجمكعة التجريبية (ُٓ )ٔٗ.كمتكسط درجات المجمكعة الضابطة
(ٖٗ )ٔٗ,كبعد استعماؿ االختبار التائي (  ) t-testلعينتيف مستقمتيف صغيرتيف غير
متساكيتيف عند مستكل داللة

( َٓ ) َ.ك درجة حرية (ٖٕ )ج إذ بمغ القيمة التائية

المحسكبة ( ِٖ )َ.أقؿ مف القيمة التائية الجدكلية (ٗٗ)ُ.ج كعميو ف ف مجمكعتي البحث
متكافئتاف في ىذا المتغير ج ككما مكضح في الجدكؿ(ّ ) اآلتي :
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الجدكؿ ( ّ )

الداللة االحصائية لتكافؤ طمبة مجمكعتي البحث في متغير التحصيؿ السابؽ

التجريبية

ُْ

ُٓٔٗ.

َٖٔ.

ّْٓٔ.

الضابطة

ّٗ

ٖٗٔٗ.

ُٗٓ.

ِٖٗٔ.

المجمكع

َٖ

العينة

درجة الحرية

أفراد

الحسابي

المعيارم

المحسكبة

عدد

المتكسط

االنحراؼ

القيمة التائية
الجدكليػة

المجمكعة

التبايف

ٖٕ

َِٖ.

ُٗٗ.

الداللة
االحصائية
(َٓ)َ.

غير دالة

بَ.القدرة العقمية ( الػذكاء ) :

كيعني اختبار الذكاء (القدرة عمى التكيؼ) كينطبؽ ىذا التعريؼ عمى كؿ

المستكيات الفصمية التي تؤدم إلى حصكؿ التعمـ بشكؿ جيد ج كيقاس الذكاء عبر
اختبارات مختمفة كتعد ىذه االختبارات مف أىـ االكتشافات الميمة التي طكرت في عمـ

النفس ج ألف العمـ ال يككف تجريبيا إال بمقدار أخذه بمبدأ القياس لمعمميات التي يبحثيا

(الخكرم ج ََِٖ )ُٓٗ :ج كالذكاء ىك القدرة عمى التعمـ كاكتساب الخبرات ككمما زاد
الذكاء زادت القدرة عمى التعمـ ( العبادم ج ََِٔ. )ُُٔ :

تسعى اختبارات الذكاء الى الكشؼ عف المستكل العقمي العاـ لممتعمـ مف خبلؿ

أدائو لميمات عقمية معينة يفترض إنيا تمثؿ الكظائؼ التي ينطكم عمييا مفيكـ الذكاء
(الخفاجي ج َُِّ. )ْٔ :

اختار الباحث اختبار أكتس ( )Otisلمقدرة العقمية كىي نسخة تجمع بيف قياسات

معتمدة كصحيحة لمذكاء ج فضبل عف سيكلة عرضيا كتصحيحياج كتقنينيا عمى كفؽ

النظرية الحديثة في القياس كالتقكيـ ج كلمبلئمتيا لممرحمة الجامعية (اإلبراىيمي ج

َُِّ  )ُُٗ :ج كقد شمؿ االختبار (َٓ فقرة) كفي ضكء اإلجابات تحدد درجات

الذكاء الممحؽ( ّ) .
طبؽ

االختبار

عمى

مجمكعتي

البحث

في

يكـ

األحد

المكافؽ

(ََُِِّ/َُ/ـ) كبعد تطبيقو عمى طمبة مجمكعتي البحث كجد الباحث اف متكسط

ذكاء المجمكعة التجريبية (ُْ )ِْ.كالتبايف (ْٕ )ُٗ.في حيف بمغ متكسط ذكاء
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المجمكعة الضابطة(ٔٔ )ِّ.كالتبايف (َٕ )ِٕ.الممحؽ (ّ).

كلمتحقؽ مف تكافؤ المجمكعتيف في ىذا المتغير استخدـ الباحث االختبار التائي

(  ) t-testلعينتيف مستقمتيف ككانت القيمة التائية المحسكبة (ْْ )َ,كىي أقؿ مف

القيمة التائية الجدكلية البالغة(ٗٗ )ُ.عند مستكل داللة(َٓ )َ,كدرجة حرية (ٖٕ)
مما يدؿ عمى أف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة متكافئتاف مف إذ الذكاء الجدكؿ

(ْ) يكضح ذلؾ .

الجدكؿ (ْ )

الداللة اإلحصائية لتكافؤ طمبة مجمكعتي البحث في متغير الذكاء

التجريبية

ُْ

ُِْْ.

ْْٕ.

ُْٕٗ.

الضابطة

ّٗ

ِّٔٔ.

ُٗٓ.

َِٕٕ.

المجمكع

َٖ

العينة

ٖٕ

المحسكبة

أفراد

الحسابي

المعيارم

القيمة التائية
الجدكليػة

عدد

المتكسط

االنحراؼ

درجة الحرية

المجمكعة

التبايف

الداللة
االحصائية
(َٓ)َ.

َْْ.

ُٗٗ.

غير دالة

ْ .تحػديػػد المتغيرات ك كيفية ضبطيػا :

في ضكء ما تقدـ يتضح أف متغيرات البحث تـ تحديدىا عمى كفؽ :

أَ .المتغير المستقؿ :كيتمثؿ بالتدريس عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ لممجمكعة التجريبية.

بَ .المتغير التابع اختبار التحصيؿ كاعادة االختبار لتحقيؽ االحتفاظ .

تَ .المتغيرات الدخيمة أك غير التجريبية  :كىي تمؾ المتغيرات التي قد تؤثر في سبلمة
التصميـ التجريبي إذ أف سبلمة التصميـ ك صحتو ىي الضماف األساس لمكصكؿ الى
نتائج مكثكؽ بيا ج كمف المتفؽ عميو إف سبلمة التصميـ ليا جانباف أحدىما داخمي

كاآلخر خارجي (الزكبعي ك الغناـج ُُٖٗ. )ٗٓ :

إف الغرض مف ضبط المتغيرات ىك تقميؿ الخطأ في النتائج الناجـ عف تأثير ىذه المتغيرات

بعدىا متغيرات مستقمة تتفاعؿ مع المعالجة التجريبية كتككف جزءا مف التصميـ التجريبيج
كليذا يسعى الباحث التجريبي الى ضبط ىذه المتغيرات (الحمداني ك آخركف ج ََِٔ:

ُْٖ) .
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كقد حاكؿ الباحث ضبط ىذه المتغيرات عمى كفؽ اآلتي :

أكال .السبلمة الداخمية لمتصميـ :

تتحقؽ السبلمة الداخمية عندما يتأكد الباحث مف أف العكامؿ الدخيمة قد أمكف

السيطرة عمييا في التجربة ج ب ذ لـ تحدث أث ارن في المتغير التابع غير األثر الذم أحدثو
المتغير المستقؿ بالفعؿ (الزكبعي ك الغناـ جُُٖٗ )ٗٓ :كقد سيطر الباحث عمى تمؾ العكامؿ

كعمى النحك اآلتي :

(ُ) ظركؼ التجربة ك الحكادث المصاحبة :

كيقصد بو أف يتعرض أفراد التجربة لحادث داخؿ التجربة اك خارجيا ج يككف ذا أثر في

المتغير التابع ج كذلؾ بجانب األثر الناجـ عف تعرضو لممتغير المستقؿ( الزكبعي

كالغناـجُُٖٗ )ٗٓ :كقد سيطر الباحث عمى ظركؼ التجربةج كلـ يكف ىناؾ أم حادث
أك أم عارض مف شأنو أف يؤثر في ظركؼ التجربة طكؿ مدة تطبيقياج كذلؾ مف خبلؿ

التعاكف االيجابي بيف الباحث كالتدريسييف كرئاسة القسـ.

(ِ) العمميات المتعمقة بالنضج :

إف النضج يعني جميع المتغيرات العضكية كالنفسية التي تحصؿ لمكائف البشرم عبر

الزمف (الحمداني كآخركفج ََِٔ  )َُٓ:ج كبما أف أفراد عينة البحث ىـ مف طمبة
الجامعة ج يككف النضج عندىـ مكتمؿ ج كخضع طمبة المجمكعتيف

الى الظركؼ

نفسياج ككانت مدة إجراء التجربة مكحدة بيف المجمكعتيف (ُّ) اسبكعان ج ف ف ىذا

العامؿ لـ يكف لو أم تأثير ج كاف حصؿ فيككف تأثيره متساكيان بيف المجمكعتيف .

(ّ) االندثار التجريبي :

كيقصد بو أف يترؾ نكع معيف مف األفراد مجمكعتو أثناء التجربة ج أك ينقطع عف

بعض مراحميا ج كيترتب عمى ىذا الترؾ أك االنقطاع تأثير عمى النتائج ( الزكبعي

كالغناـ ج ُُٖٗ ) ٖٗ :كىذا البحث لـ يتعرض طمبتو لبلنقطاع أك الترؾ سكل بعض
حاالت الغياب الفردية التي تعرضت ليا مجمكعتا البحث بنسب متساكية تقريبا.

(ْ) الفركؽ في اختيار أىفراد العينة :

مف العكامؿ التي تؤثر في البحكث التجريبية ىي طريقة اختيار العينة مثؿ كجكد فركؽ

الباحث
بيف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة ج إال أنو قد أيستبعد أثىر ىذا المتغير ألف
ى
قد اختار مجمكعتي البحث بالطريقة العشكائية البسيطة ج كاجرل الباحث التكافؤ

االحصائي بيف طمبة المجمكعتيف في متغيريف فقط كىما التحصيؿ السابؽ في مكاد
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المغة العربية كاختبار أكتس( )Otisلمقدرة العقمية (الذكاء) كتتعرض المجمكعة
التجريبية كحدىا لممتغير التجريبي المستقؿ ج بينما ال يدخؿ ىذا المتغير عمى المجمكعة

الضابطة ( جابر كأحمد جُٖٗٗ.) َِٕ :

(ٓ) أىداة الػقياس :

الباحث أىداة القياس نفسيا في اختبار التحصيؿ كاالحتفاظ لمجمكعتي البحث
استعمؿ
ي

(التجريبية ك الضابطة ) كتـ اعداده بالطرؽ المستعممة ألغراض البحث العممي ج كبذلؾ
تمت السيطرة عمى ىذا العامؿ .

ثانيا :السبلمة الخارجية لمتصميـ :

ُ .كلمتأكد مف السبلمة الخارجية لمتصميـ ج ينبغي لمباحث أف يككف عمى بينة مف أف تجربتو
خالية مف األخطاء كالشكائب (الزكبعي كالغناـجُُٖٗ )ََُ:ف ف ضبط المتغيرات
الخارجية (الدخيمة) يعني استبعاد أثرىا حتى ال يؤثر عمى نتائج البحث كعممية الضبط

ليذه المتغيرات تتـ أما بالتأكد مف إنيا ال تؤثر عمى المتغير التابع ج أك جعؿ أثرىا كاحدا

عمى المجمكعات التي تخضع لمتجربة (الحمداني ك آخركف جََِٔ )ُْٔ :كقد حاكؿ

الباحث ضبط ىذه المتغيرات كالسيطرة عمييا مف خبلؿ إتباع جممة مف اإلجراءات التي
يمكف تكضيحيا فيما يأتي:

أَ .المدرس :

درس الباحث مجمكعتي البحث ( التجريبية ك الضابطة ) بنفسو كذلؾ التزاما بالدقة

كتجنبان ألثر اختبلؼ المدرس في المجمكعتيف كما ينتج عنيا مف اختبلؼ في أساليب

التدريس كمعاممة الطمبة ك انعكاسو عمى نتائج البحث.

بَ .البيئة التعميمية :

طبؽ الباحث التجربة في قاعتيف تتكافر فييما نفس الظركؼ لطمبة مجمكعتي البحث

(التجريبية كالضابطة) مف إذ سعة القاعة كاإلضاءة كالتيكية .

تَ .المادة التعميمية :

تـ تكزيع المادة التعميمية عمى الطمبة ج كلكبل المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مع
تكجيييـ إلى المصادر العممية التي اعتمدىا الباحث ب ذ يستطيع الطمبة االستعانة بيا

في دراستيـ ك تحضير كاجباتيـ .

ثَ .سرية التجربة :

حرص الباحث عمى سرية التجربة باالتفاؽ مع استاذة المادة كرئاسة القسـ بعدـ
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اخبار الطمبة بطبيعة البحث كأىدافو لكي ال يؤثر ذلؾ في سبلمة النتائج .

جَ .تكزيع الحصص (المحاضرات):

تمت السيطرة عمى ىذا المتغير مف خبلؿ التكزيع المتساكم لممحاضرات بيف طمبة

مجمكعتي البحث ( التجريبية كالضابطة ) فقد كاف الباحث يدرس محاضرتيف اسبكعيان
ككِّز ىعت المحاضرتاف عمى يكمي األحد كالثبلثاء كالجدكؿ (ٓ) يكضح ذلؾ.
لكؿ مجمكعة ي
الجدكؿ (ٓ)

تكزيع محاضرات مادة العركض عمى طمبة مجمكعتي البحث
اليكـ

السػػػػػػػػػػاعة (َّٖ)

السػػػػػاعة ( َّٗ)

األحػػػػػػػػػػػد

المجمكعة التجريبية

المجمكعة الضابطة

الػػثػػبلثػػػػػػاء

المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية

حَ .مدة التجربة :

كانت مدة التجربة مكحدة كمتساكية لطمبة مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة

إذ بدأت يكـ األحد َِ َُِّ/َُ/كانتيت يكـ الثبلثاء المكافؽ ُْ.َُِْ/ ُ/

ٓ .مستمزمات تطبيؽ التجربة :
أَ .تحديد المادة العممية :

حدد الباحث المادة العممية كالتي سيدرسيا في اثناء مدة التجربة اعتبا ار مف يكـ (األحد)

المكافؽ َِ َُِّ /َُ/كلغاية يكـ (الثبلثاء) ُْ َُِْ/ُ/مف الفصؿ الدراسي األكؿ

لمعاـ الدراسي َُِّ َُِْ-بكاقع محاضرتيف لكبل المجمكعتيف (التجريبية كالضابط)
ج ك تشمؿ المكاضيع العممية لمادة العركض كىي (ٔ) بحكر شعرية ككاآلتي :

(ُ)البحر الطكيؿ .

(ِ) البحر البسيط .
(ّ) البحر الكافر .
(ْ) البحر الكامؿ.

(ٓ) البحر اليزج .
(ٔ) البحر الرمؿ .

بَ .صياغة األىداؼ السمككية :

التربية عممية مخططة كمقصكدة تيدؼ الى إحداث تغيرات إيجابية (اجتماعية)

الفصؿ الثالث:
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مرغكب فييا في سمكؾ الطالب أك فكره ككجدانو ج كلما كاف التعرؼ الى النتائج أك الفكائد

المنتظرة لمتعمـ كتحديدىا تحديدان دقيقان كاضحان مف أىـ جكانب التعميـ الصفيج لذا ف ف
صياغة األىداؼ في عبارات كاضحة محدكدة ج إذ تركز عمى النتاج التعميمي الذم ينتظر
مف الطالب أف يحققوج تعد خطكة ضركرية في اختيار الخبرات كالنشاطات التعميمية

المناسبةج ككذلؾ في تحديد طرؽ كأساليب التدريس كالتقكيـ كغيرىا مف مككنات المنيج

الدراسي كبالتالي ضركرية في إنجاح العممية التعميمية_ التعممية ج كاال أصبحت عممية

التعميـ كالتعمـ عشكائية غير ىادفة (زيتكف ج ََِْ.) ُٓ :

كيشير اليدؼ الى سمكؾ يمكف مبلحظتو كقياسو كتقكيمو كيشمؿ أحد جكانب

النكاتج التعميمية كيتحدد بصكرة سمكؾ يبلئـ قدرات المتعمـ كامكاناتو كيرتبط باألىداؼ

التربكية العامة كالمرحمية كيستقي منيا ج كيتضمف ناتجان تعميميان كاحدان كيبدأ بسمكؾ
إجرائي كاضح كمحدد ( قطامي جَََِ. ) ْٕٓ :

إف االسمكب العممي في صياغة األىداؼ التدريسية يجب أف يعتمد عمى ناتج

التعمـ المتكقع مف التدريس ج كالتركيز عمى الطالب كأنكاع السمكؾ كاظيارىا بعد تعممو
فعالية كنتيجة لخبرة التعمـ ( كركنمكدجُّٖٗ )ُِ :ج كيصاغ اكثر تفصيبل كدقة كتحديدا

كيرتبط بالدرس المراد تعممو كبالمفاىيـ الكاردة فيو ج كأحيانا يشار الى أنو سمكؾ الطالب
عمى أف يككف ىذا السمكؾ ظاى ار كيمكف مبلحظتو كالحكـ عميو ج كما يجب اف يحدد

المستكل الذم يجب أف يصؿ إليو ىذا السمكؾ كالذم يقبؿ أك يرفض أداء الطالب عمى

أساسو (العدكاف ك الحكامدة جَُُِ. )َٕ :

كعرؼ ميجر (ُْٖٗ )major.اليدؼ السمككي بأنو " :عبارة عف تكضيح رغبة

في التغيير المتكقع في سمكؾ الفرد أك األداء النيائي القابؿ لممبلحظة كالقياس بعد إنجاز

مكقؼ تعميمي محدد"ج كما أنو يصؼ السمكؾ بعد مدة قصيرة مف الزمف بمحاضرة اك كحدة

دراسية أك نشاط تعميمي محدد ج كيتكقع مف اليدؼ السمككي أف يككف كاضحا كمحددا إذ
يسيؿ عمى المعمـ صياغتو كالتحقؽ مف حدكثو (العتكـ كآخركفجَُُِّْ :جِْ) .

كتيعد األىداؼ في العممية التربكية مف العناصر الميمة لضماف نجاحيا سكاء ما تعمؽ
منيا في مجاؿ التقكيـ أـ المنياج أـ التدريب كالتخطيط التربكم أـ لضماف قدرة النظاـ
التربكم عمى تحقيؽ فمسفة المجتمع كقيمة أفكاره مف النظاـ التعميمي العاـ أك الجامعي

(العتكـ كآخركفجُْ. )َُُِ:
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كتمتاز ىذه األىداؼ بأنيا محددة جدا كتحتاج الى زمف قصير لتحقيقيا لدل
المتعمميف كىك الحصة الد ارسية أك النشاط التعميمي ج كما تقع مسؤكلية كضع ىذه
األىداؼ كتحقيقيا بالدرجة األكلى عمى المعمميف(الزغمكؿ كالمحاميدج ََُِ .)ُٓ :مف
خبلؿ ما تقدـ نبلحظ أف :
(ُ) اليدؼ السمككي يمكف مبلحظتو ك قياسو .
(ِ) اليدؼ السمككي يمكف أف يؤديو المتعمـ في نياية المكقؼ .
(ّ) ال يدؼ السمككي سمكؾ نيائي يحققو المتعمـ في نياية ام خبرة تقدـ لو (اسماعيؿ ج
َُِّ. ) ّْ :
كقد صاغ الباحث أىدافان سمككية قابمة لمقياس كالمبلحظة معتمدة عمى محتكل
المادة العممية كالذم شمؿ (ٔ) بحكر مف مقررات الفصؿ الدراسي األكؿ لمادة العركض
في قسـ المغة العربية كمية التربية األساسية كالتي تكزعت بيف (ٓ) مستكيات مف تصنيؼ
بمكـ (تذكرج استيعابج تطبيؽ ج تحميؿ تركيب) كقد بمغ عددىا ( ُِٓ) ىدفان سمككيان كقد
عرضت األىداؼ السمككية عمى نخبة مف الخبراء في المغة العربية كآدابيا ج كطرائؽ
تدريسيا كطرائؽ التدريس العامة كالقياس كالتقكيـ الممحؽ ( ٗ ) لبياف آرائيـ في
سبلمتيا كمدل مبلءمتيا لمستكياتيا المعرفيةج كقد اعتمد الباحث عمى األىداؼ التي
حصمت عمى نسبة اتفاؽ (َٖ )%فما فكؽ مف آراء الخبراء ج كفي ضكء مبلحظاتيـ
أعيدت صياغة بعض األىداؼ كأصبحت األىداؼ بشكميا النيائي عمى (ُِٓ) ىدفان
سمككيان منيا(ُٓ) ىدفان سمككيان في مستكل التذكرج ك(ّْ) ىدفان سمككيان في مستكل
االستيعاب ك(ِِ) ىدفان سمككيان في مستكل التطبيؽج ك(ُِ) ىدفا سمككيا في مستكل
التحميؿ ك(ٔ) أىداؼ سمككية في مستكل التركيب ج كالجدكؿ (ٔ) يكضح ذلؾ .
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الجدكؿ (ٔ)

تكزيع األىداؼ السمككية عمى مستكيات بمكـ المعرفية ( تذكر ج استيعاب ج تطبيؽ ج تحميؿج تركيب)

ت

المحتكل

التذكر

الفيـ

التطبيؽ

التحميؿ

التركيب

المجمكع

ُ

البحر

ٗ

ٕ

ٓ

ِ

ُ

ِْ

ِ

البحر

ٕ

ٓ

ّ

ِ

ُ

ُٖ

ّ

البحر

ٖ

ْ

ّ

ِ

ُ

ُٖ

ْ

البحر

َُ

ٕ

ٓ

ِ

ُ

ِٓ

ٓ

البحر

ٕ

ْ

ّ

ِ

ُ

ُٕ

ٔ

البحر

َُ

ٕ

ّ

ِ

ُ

ِّ

ُٓ

ّْ

ِِ

ُِ

ٔ

ُِٓ

الرمؿ

اليزج
الكافر
الكامؿ
الطكيؿ
البسيط
المجمكع

تَ .إعداد الخطط التدريسية :

ييعرؼ التخطيط الدراسي بأنو مجمكعة مف اإلجراءات التنظيمية المكتكبة
كالتدابير التي يتخذىا المعمـ لضماف نجاح عممية التدريس كتحقيؽ أىدافيا ج كينظر الى

ىذه اإلجراءات التنظيمية عمى أساس أنيا خطة مرشدة كمكجية لعمؿ المدرس كليست
قكاعد كتعميمات جامدة تطبؽ بصكرة حرفية ج بؿ ىي كسيمة كليست غاية ج تتسـ

بالمركنة كاالستعداد لمتعديؿ كالتطكير حسب متطمبات التدريس كفي ضكء المتغيرات

المستجدة (زيتكفج ََِْ )ِْٔ :ج كالتدريس عممية ميمة كمككف رئيس مف مككنات
العممية التعميمية ج كلذلؾ البد مف التفكير في كضع الخطط المناسبة لو (الخميسي

كالحاركف ج ََِٗ )ُْٕ :ج كيجب أف تشمؿ خطة المدرس النص عمى األىداؼ التي
يرجى تحقيقيا مف كراء ىذا النشاط ك النص عمى األىداؼ جزء جكىرم لكؿ نكع مف

الفصؿ الثالث:
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خطط الدركس ( رياف ج ُْٖٗ. )ُّْ :

كالتخطيط ميارة أساسية تمعب دك ار ميما في عممية التدريس إذ تكجو عممية

التعمـ ك جميع اإلمكانات المتكفرة نحك تحقيؽ األىداؼ (العدكاف كالحكامدة ج َُُِ:

ُٖٕ) ج كاف خطة الدرس عممية مرنة تتجاكب مع المكاقؼ التربكية كالتعميمية بالشكؿ
الذم يمكف فيو تكظيؼ اإلمكانات البشرية كالمادية المتكافرة بفاعمية أكبر ج كىذا يمنح

المدرس بدائؿ أكثر في اختيار االستراتيجية المناسبة لممكقؼ التربكم ك التعميمي الذم
يراد تكظيؼ تمؾ االستراتيجية فيو بصفتو سيد ذلؾ المكقؼ ( نبياف ج َُِِ.)ََُ :

أعد
كلما كاف إعداد الخطط التدريسية كاحداى مف متطمبات التدريس الناجح فقد ٌ
الباحث خططا تدريسية لمكضكعات مادة العركض التي ستدرس في التجربة في ضكء
مقرر المادة كاألىداؼ السمككية المصاغةج كعمى كفؽ استراتيجية التنظيـ لطمبة
المجمكعة التجريبيةج كعمى كفؽ الطريقة االعتيادية لطمبة المجمكعة الضابطة كاف

مجمكع ىذه الخطط (ُِ) خطة تدريسية (ٔ) خطط تدريسية لممجمكعة التجريبية كمثميا

ض انمكذجاف مف ىذه الخطط عمى مجمكعة مف الخبراء
لممجمكعة الضابطة ج كقد يع ًر ى
كالمتخصصيف في تدريس المغة العربية ك طرائؽ تدريسيا الستطبلع آرائيـ كمبلحظاتيـ

كمقترحاتيـ لغرض تحسيف صياغة تمؾ الخطط ج كجعميا سميمة تضمف نجاح التجربة ج
كفي ضكء ما ابداه الخبراء أجرل الباحث بعض التعديبلت البلزمة عمييا كأصبحت ىذه

الخطط التدريسية جاىزة كصالحة

كالممحؽ (َُ) يكضح ذلؾ .

بحسب المبلحظات التي ابداىا الخبراء في ذلؾ

ٔ .أداة البحث ( االختبار ) :

االختبار ىك عينة منتخبة مف السمكؾ المراد قياسو لمعرفة درجة امتبلؾ الفرد

منو كىك فقرات أك أسئمة انتخبت مف منطقة السمكؾ كعينة ممثمة ج أك تعطى لمطبلب كنكع

مف المثيرات لمعرفة مدل امتبلؾ الطالب مف منطقة السمكؾ (عدس ك قطامي ج ََِٖ:

ِٓٓ) كاالختبار طريقة منظمة لتحديد مستكل تحصيؿ الطمبة لمعمكمات كميارات في مادة
دراسية تـ تعمميا مسبقا ج كذلؾ مف خبلؿ إجاباتيـ عمى مجمكعة مف األسئمة ( الفقرات )

التي تمثؿ محتكل المادة الدراسية ( عاشكر كالحكامدةج ََُِ )ِٔٗ :ج كاالختبار إجراء
منظـ لتحديد مستكل تحصيؿ الطمبة لمعمكمات ك ميارات تـ تعمميا مسبقاج مف خبلؿ

إجاباتيـ عف عينة مف الفقرات أك األسئمة التي تمثؿ محتكل المادة الدراسية ( أبك فكدة

ك بني يكنس ج ََِِ.)ِٔ :
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كلقياس أثر استراتيجية التنظيـ في تحصيؿ طمبة المجمكعة التجريبية كالطريقة

التقميدية في تحصيؿ المجمكعة الضابطة أعد الباحث اختبا ارن تحصيميان ليككف أداة جمع

البيانات االساسية لمبحث ك عمى كفؽ الخطكات اآلتية :

أَ .ىدؼ االختبار :

ييدؼ االختبار الى قياس تحصيؿ الطمبة أفراد المجمكعتيف في مادة العركض كاالحتفاظ

بأثر المعمكمات كبياف أثر المتغير المستقؿ في المستكل العممي ألفراد العينة .

بَ .المحتكل المراد قياسو :

شمؿ المحتكل المراد قياسو ( ٔ ) بحكر مف مكضكعات مادة العركض المقررة لطمبة

المرحمة الثانية في أقساـ المغة العربية في كميات التربية األساسية في العراؽ لمفصؿ

األكؿ مف العاـ الد ارسي (َُِّ) َُِْ-

ت َ .إعداد جدكؿ المكاصفات ( الخريطة االختبارية ):

بعد تحديد األىداؼ التعميمية كعناصر المحتكل الذم سيشممو االختبارج عمى

المدرس أف يقكـ بتنظيميا جميعا في جدكؿ مكاصفات االختبارج كىذا الجدكؿ ىك عبارة

عف مصفكفة ذات بعديف يحاكؿ ربط األىداؼ التعميمية بعناصر المحتكل مباشرة ج
كتحديد عدد البنكد الخاصة بكؿ ىدؼ مرتبطة بكؿ عنصر مف عناصر المحتكل (الكبيسي

كربيع ج ََِٖ. )َُٖ :

كيعد جدكؿ المكاصفات (الخريطة االختبارية ) مف المتطمبات األساسية في إعداد

االختبارات التحصيمية ألنو يكفؿ في اختيار عينة ممثمة مف األسئمة التي تقيس األىداؼ
السمككية ج كيضمف جدكؿ المكاصفات تكزيع فقرات االختبار بيف المفاىيـ األساسية المراد

قياسيا كيضع تقدي ار لعدد األسئمة التي ينبغي أف يتككف منيا االختبار (الجبكرم ج

َُِّ. )ٕٗ :

كجدكؿ المكاصفات مخطط تفصيمي يحدد محتكل االختبار كيربط محتكل المادة

الدراسية باألىداؼ التعميمية السمككية ج كيبيف الكزف النسبي الذم يعطيو المدرس لكؿ

مكضكع مف المكضكعات المختمفة ج كاألكزاف النسبية لؤلىداؼ المعرفية السمككية في

مستكياتيا المختمفة كمف أغراض جدكؿ المكاصفات ىك تحقيؽ التكازف في االختبار ج

كالتأكد عمى أنو يقيس عينة ممثمة ألىداؼ التدريس كمحتكل المادة الدراسية التي يراد

قياس التحصيؿ فييا ( العبادم ج ََِٔ)ُّٕ :
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كألجؿ ذلؾ أعد الباحث خريطة اختبارية لممكضكعات التي ستدرس في التجربة
كاألىداؼ السمككية لمستكيات بمكـ ( ) bloomفي المجاؿ المعرفي كقد حسبت أكزاف
المحتكل في ضكء عدد األىداؼ السمككية لكؿ مكضكع ( بحر مف البحكر الستة) الى
العدد الكمي لؤلىداؼ السمككية لمبحكر الستة .

نسبة المحتكل =

عدد األىداؼ السمككية لكؿ بحر

× ََُ

عدد األىداؼ الكمي

كحسبت أكزاف مستكيات األىداؼ اعتمادا عمى عدد األىداؼ السمككية لكؿ

مستكل الى العدد الكمي لؤلىداؼ .
كزف المستكل =

عدد األىداؼ السمككية لكؿ مستكل

× ََُ

عدد األىداؼ الكمي

كحددت عدد فقرت االختبار بػػ (َٔ) فقرة كزعت بيف خبليا جدكؿ المكاصفات

عمى كفؽ المعادلة اآلتية :

(عدد األسئمة لكؿ خمية = النسبة المئكية لممحتكل × النسبة المئكية لميدؼ ×عدد الفقرات الكمي )

(عكدة جُٖٓٗ )ٖٔ :ج كالجدكؿ (ٕ) يكضح ذلؾ .
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الجدكؿ(ٕ)

الخريطة االختبارية في ضوء الهمية النسبية لمستوى الموضوعات و مستويات الهداف السموكية

الموضوع

عدد األهداف

ت

األهداف

المعرفة

عددها

51

الفهم
34

التطبٌق
22

التحلٌل التركٌب المجموع
12

6

تحلٌل تركٌب
تطبٌق
فهم
معرفة
وزن
المحتوى %4.8 %9.6 %17.6 %27.2 %40.8

1

البحر الرمل

24

%19.2

2

البحر الهزج

18

%14.4

3

البحر الوافر

18

%14.4

4

البحر الكامل

25

%20

5

البحر الطوٌل

17

%13.6

6

البحر البسٌط

23

%18.4

125

%100

المجموع

125

المجموع

11

4

3

2

1

1

3

2

2

1

1

9

3

2

2

1

1

9

4

3

2

1

1

11

3

2

2

1

1

9

4

3

2

1

1

11

21

15

12

6

6
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ثَ .صياغة فقرات االختبار:

يتطمب البحث اعداد اختبار في مادة العركض كلعدـ تكافر اختبار جاىز يتصؼ

بالصدؽ كالثبات كيغطي المكضكعات( البحكر الستة) أعد الباحث اختبا ارن لقياس
استراتيجية التنظيـ مكازنة بالطريقة االعتيادية في تحصيؿ مادة العركض لدل طمبة

الفصؿ الثالث:

منيج البحث كاجراءاتو

مجمكعتي البحث ( التجريبية كالضابطة ) في ضكء األىداؼ السمككية كمستكياتيا

كمحتكل المكضكعات (البحكر الستة ) كطبقا لمخريطة االختبارية التي أعدىا الباحث ليذا

الغرض .

صاغ الباحث (ٓ) أسئمة ككؿ سؤاؿ يحتكم عمى عدد مف الفقرات كعمى النحك اآلتي :

السؤاؿ األكؿ  :يحتكم عمى (ٔ) فقرات ج يذكر الطالب فيو نسقا عركضيا لكؿ بحر مف

البحكر الستة ج ككضع لو (ٔ) درجات .

السؤاؿ الثاني  :يحتكم عمى (ٗ) فقرات ج لكؿ فقرة أربعة بدائؿ يختار الطالب كاحدة منيا
ج ككضع لو (ٗ) درجات .

السؤاؿ الثالث  :يحتكم عمى (ٗ) فقرات ج يضع الطالب فييا عبلمة (√) أماـ العبارة
الصحيحة كعبلمة (×) أماـ العبارة الخاطئة ج ككضع لو (ٗ) درجات .

السؤاؿ الرابع  :يحتكم عمى (َّ) فقرة ج أعطيت لمطالب (ٔ) أبيات بكاقع بيت مف كؿ
بحر مف البحكر الستة ج يقرأىا الطالب ثـ يجيب عف االسئمة التي تمييا ج ككضع لو

(َّ) درجة .

السؤاؿ الخامس  :يحتكم عمى (ٔ) فقرات ج أعطيت لمطالب (ٔ) أبيات (كقد بعثرت
كمماتيا) بكاقع بيت مف كؿ بحر مف البحكر الستة ج يرتب الطالب كمماتيا في نسؽ
شعرم يستقيـ بو الكزف كالمعنى ج ككضع لو (ٔ) درجات كالممحؽ (ٔ) يكضح ذلؾ.

جَ .صدؽ االختبار:

يشير الصدؽ الى مدل صبلحية استخداـ درجات المقياس في القياـ بتفسيرات

معينة ج ف ذا كاف المقياس اختبا ار يستخدـ لكصؼ تحصيؿ المتعمـ يجب أف تفسر

الدرجات عمى أنيا تمثؿ مجاؿ التحصيؿ الذم يقيسو االختبار(أبك عبلـج ُٖٗٗ.)ُْْ :

كيقصد بصدؽ االختبار أف يقيس االختبار ما صمـ مف اجمو ج فاألداة غير

الصادقة تعجز عف تقدير المجاؿ المطمكب كما ينبغي ج كمعيار صدؽ األداة ىك

صبلحيتيا لما أعدت لو ( عاشكر ك الحكامدة ج ََُِ )َِٕ :ج كاف الصدؽ صفة
نكعية أم خاصة باستعماؿ معيف (الغرض الذم مف أجمو كضع االختبار ) ك عميو يككف

اختبار التحصيؿ في مادة ما صادقا إذا كاف يقيس تحصيؿ الطالب في تمؾ المادة

(المحاسنة كمييدات ج َُِّ. )ُِٔ :

كلمتثبت مف صدؽ االختبار الذم أعده الباحث عرض عمى نخبة مف الخبراء ك

المتخصصيف في طرائؽ التدريس ك في مجاؿ التربية الستطبلع آرائيـ في صبلحية فقراتو

98

منيج البحث كاجراءاتو

الفصؿ الثالث:

في قياس المحتكل في ضكء األىداؼ السمككية كقد حصمت الفقرات جميعيا عمى نسبة

اتفاؽ (َٖ )%كأكثر مف مجمكع الخبراء الكمي جالممحؽ(ٖ).

حَ .تعميمات االختبار:

كضع الباحث التعميمات اآلتية :

(ُ) تعميمات اإلجابة :

 أكتب اسمؾ ك شعبتؾ في المكاف المخصص ليا في كرقة االختبار.بتأف و
 أق أر كؿ فقرة وكدقة ثـ أجب عنيا بما تراه صحيحا.
 -ال تترؾ أم فقرة ببل إجابة ألنيا ستعامؿ بكصفيا إجابة خاطئة .

(ِ) تعميمات التصحيح :

صحح الباحث فقرات االختبار ب عطاء درجة كاحدة لئلجابة الصحيحة كصف ار لئلجابة

الخاطئة أك المترككة ككانت الدرجة العميا (َٔ) درجة .

خ َ .التجربة االستطبلعية :

بعد كتابة الفقرات كاعداد التعميمات يجرب االختبار تجربة مبدئية عمى عينة ممثمة مف

المجتمع المراد عمؿ االختبار لو ج كتسجؿ المبلحظات المختمفة عف االختبار فيما يتعمؽ
بصبلحية التعميمات ك مقدرتيا عمى إفياـ المختبريف ج ك كذلؾ كقت االختبار كمدل

مبلءمتو لعدد األسئمة ( الغريب ج ُٖٓٗ. )ِْٔ :

كلغرض تحديد الزمف الذم يحتاجو الطمبة في االختبار كلمتأكد مف كضكح فقرات االختبار

كتعميماتو طبؽ عمى عينة استطبلعية مككنة مف (ُُٖ) طالبا كطالب نة مف طمبة المرحمة

الثانية كمية التربية األساسية – الجامعة المستنصرية ج كىي عينة مف مجتمع البحث

الكمي ج كليا نفس مكاصفات عينة البحث كذلؾ في يكـ االثنيف المكافؽ ُٔ /ُِ /

َُِّ فاتضح إف الفقرات كاضحة كغير غامضة ج إال الفقرة (ُٓ) قد تـ تبديميا بفقرة
ً
ب معدؿ الزمف المستغرؽ لئلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي بحساب
كحس ى
أخرلج ي
الزمف الذم أستغرقو جميع طمبة العينة االستطبلعية(َََُّ) مقسكما عمى عددىـ

الكمي (ُُٖ) فكجد أف متكسط الزمف المستغرؽ لئلجابة عف فقرات االختبار التحصيمي
ىك (ٖٓ) دقيقة كعمى كفؽ المعادلة اآلتية :

متكسط الكقت =

زمف الطالب األكؿ  +زمف الطالب الثاني  +زمف الطالب الثالث .........+
العػػػػػػػدد الكمػػػػػػي
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دَ .التحميؿ اإلحصائي لفقرات االختبار:

يقصد بتحميؿ فقرات االختبار استخراج معامؿ الصعكبة كمعامؿ التمييز كتحديد

فاعمية (جاذبية ) بدائؿ فقرة االختبار(.ابك فكدة ك بني يكنس ج َُِِ )ُُِ :ج ك بعد

أف يطبؽ االختبار كتصحح اإلجابات ف ف الخطكة التالية ىي فحص كؿ فقرة مف إذ

صعكبتيا كقدرتيا التمييزية ميما كاف شكؿ الفقرة ج كمف إذ فعالية البدائؿ باإلضافة إلى

الصعكبة كالتمييز كطريقة تفسير النتائج (عكدةجُٖٓٗ )ُُِ :ج كبعد أف صحح الباحث

إجابات العينة االستطبلعية ج رتب الدرجات التي حصؿ عمييا الطمبة تنازليا مف أعمى

درجة إلى أدناىا ج ثـ اختار أعمى ك أدنى (ِٕ )%مف عدد الطمبة لممجمكعتيف العميا
كالدنيا أم (ِّ) طالبان كطالب نة في المجمكعة العميا ك(ِّ) طالبان ك طالب نة في المجمكعة
الدنياج كبذلؾ يككف عدد الطمبة في المجمكعتيف (ْٔ) طالبان كطالب نة .

ثـ حسب مستكل صعكبة كقكة تمييز كؿ فقرة مف فق ارت االختبارج كفعالية البدائؿ الخاطئة

في فقرات االختيار مف متعدد كعمى النحك اآلتي :

أكال .معامؿ الصعكبة :

إف التعريؼ المنطقي لمعامؿ الصعكبة ىك نسبة العبلمات التي خسرىا الطمبة عمى

السؤاؿ ج أك نسبة الطمبة الذيف أجابكا إجابة خاطئة عنو ج كيفيد معامؿ الصعكبة في

إيضاح مدل سيكلة أك صعكبة فقرة ما في االختبار ( أبك فكدة كبف يكنس ج ََِِ :

ٕٗج ٖٗ) ج حسب معامؿ الصعكبة لكؿ فقرة مف فقرات االختبار فكجد أنيا تتراكح بيف

(َِ )َ.ِٔ _ َ.مما يدؿ عمى أنيا مقبكلة ك تككف فقرات االختبار مقبكلة إذا تراكحت
صعكبتيا بيف (َِ )َ.َٖ _َ.ك الممحؽ (ُِ) يكضح ذلؾ .

ثانيا .القكة التمييزية لمفقرات :

تعبر القدرة التمييزية لمفقرة عف قدرتيا عمى التمييز بيف المفحكصيف ذكم

القدرات العالية في الصفة أك الخاصية المراد قياسيا كالمفحكصيف ذكم القدرات المتدنيةج

كاليدؼ مف ىذه الخطكة ىك اإلبقاء عمى الفقرات ذات التمييز العالي الجيد (المحاسنة

كمييدات جَُِّ )َِٔ :ج كنعني بقدرة الفقرة عمى التمييز بيف الطمبة الذيف يتمتعكف

بقدر أكبر مف المعارؼ ك الطمبة األقؿ قدرة في مجاؿ معيف مف المعارؼ ( ممحـ ج

َُِِ. )ِّٗ :

حسبت القكة التمييزية لكؿ فقرة مف فقرات االختبار فكجدت أنيا تتراكح بيف

(ُِ )َ.ٕٖ _َ.ك بحسب تقسيـ ايبؿ( ُِٕٗ (Ebel.ف ف أم فقرة تتراكح قكتيا
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التمييزية بيف (َِ )َ.ّٗ- َ.ذات تمييز مقبكؿ كأم فقرة قكتيا التمييزية أعمى مف

(ّٗ )َ.ذات تمييز جيد ج لذا ف ف جميع فقرات االختبار تعد مقبكلة إال الفقرة (ُٓ) ك
التي ىي :

(التفعيمة التي دخمتيا عمة القصر ىي :
د .يمتى ٍف ًعمي ٍف ) تعد غير
ستى ٍف ًع ىبل ٍف
ب .يمتى ٍف ًع ٍؿ
ستى ٍف ًع ٍؿ
ج .يم ٍ
أ .يم ٍ
مقبكلة ألف قكة تمييزىا (ُٔ )َ.أم أدنى مف (َِ )َ.كقد استبدلت بفقرة أخرل.

ثالثا .فعالية البدائؿ :

االختبارات المكضكعية التي تضـ فقرات مف نكع االختيار مف متعدد يككف البديؿ

فييا ميمة أساسية تتمثؿ بالتمكيو عمى المفحكصيف في محاكلة إلبعاد الطمبة الضعفاء

غير المتمكنيف مف المادة الدراسية عف االجابة الصحيحة (ابراىيـ كآخركف ج ُٖٗٗ:

ٖٕ) ج كيككف البديؿ الخاطئ فاعبل عندما يجذب اليو عددان مف طمبة المجمكعة الدنيا
أكثر مف عدد طمبة المجمكعة العميا (البغدادم جُٖٗٗ )ُِٗ :ج كتعد الممكىات (البدائؿ

الخاطئة ) التي تجتذب مف المجمكعة العميا (األقكياء) أكثر مف المجمكعة الدنيا بدائبل

غير فعالة ألنيا مكىت عمى الطالب القكم أكثر مما مكىت عمى الطالب الضعيؼ

(العبادمج ََِٔ )ٖٗ :ج كاف السؤاؿ يزداد دقة ك يقؿ أثر التخميف كمما زاد عدد البدائؿ
بشرط أف تككف جذابة لممتعمميف الضعاؼ  (.أبك عبلـ ج ُٕٖٗ . )ُٖٗ :

كلغرض التأكد مف فعالية البدائؿ استعممت معادلة فاعمية البدائؿ كتبيف أف البدائؿ

الخاطئة قد كانت جميع قيميا سالبة كتتراكح بيف ( َ.ِ-ك  )َ.ُٖ-كتككف بذلؾ قد

جذبت طمبة المجمكعة الدنيا أكثر مف طمبة المجمكعة العميا ج مما يدؿ عمى أف مؤثرات

فاعمية البدائؿ جيدة كليذا تقرر إبقاء البدائؿ عمى ما ىي عميو ج الممحؽ (ُّ) .

ذَ .ثبات االختبار :

يشير الثبات الى درجة االستقرار أك االتساؽ في الدرجات المتحققة عمى أداة

القياس ج فاالختبار الذم تتمتع الدرجات فيو بالثبات ىك االختبار الذم تككف الدرجات فيو

مستقرة ك مستمرة ج كيعد الثبات أحد الخصائص األساسية الميمة جدان ألدكات القياس ج

كيجب مراعاتيا عند اختيار أدكات القياس عند إجراء البحكث ( البطش كأبك زينة ج
ََِٕ)ُّْ :ج كيعد االختبار أك المقياس ثابتا إذا كاف يعطي نفس النتائج باستمرار

إذا ما تكرر تطبيقو عمى نفس المفحكصيف كتحت نفس الشركط (فاف داليفج ُٖٔٗ:

ْْٗ)ج كيعني الثبات دقة القياس ج كيعرؼ إحصائيا بأنو نسبة التبايف الحقيقي إلى
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التبايف الكمي ج أك مربع معامؿ االرتباط بيف العبلمات الحقيقية كالعبلمات الظاىرية

(عكدة ج ُّٗٗ. )ّْٓ :

كلغرض حساب ثبات االختبار استعمؿ الباحث طريقة التجزئة النصفية ألف ىذه

الطريقة ىي مف أسرع كأبسط الطرائؽ في حساب ثبات االختبار كىي تتبلفى عيكب بعض

الطرائؽ األخرل ج فيي تتبلفى ما يكجو الى طريقة إعادة االختبار مف عيكب ج كالتي

أىميا أننا ب عادة االختبار ال نضمف أف تككف ظركؼ االختبار األكؿ نفس ظركؼ

االختبار الثاني ج فضبل إلى كثرة تكاليفيا كطكؿ الكقت المستخدـ فييا (الكبيسي كربيع ج

ََِٖ. )ِْٗ :

إذ تقكـ فكرة ىذا العامؿ عمى حساب االرتباط بيف عبلمات مجمكعة الثبات عمى

صكرتيف متكافئتيف يتـ تككينيما بقسمة االختبار نفسو ( أم بقسمة فقراتو) إلى قسميف ج

كيككف التقسيـ بطريقة (فردم _ زكجي) بمعنى أف تشكؿ الفقرات الفردية إحدل

الصكرتيف ج كتشكؿ الفقرات الزكجية الصكرة األخرل ج إذ يتكقع أف تكفر ىذه الطريقة

افضؿ تكافؤ لمصكرتيف (عكدةجُّٗٗ)ِٕٗ :

كاستعمؿ الباحث معادلة ارتباط بيرسكف فبمغ معامؿ الثبات (ٖٓ )َ.كيعد معامؿ

الثبات عاليا ألنو أكبر مف (َٕ )َ.كبيذا يحظى االختبار بدرجة عالية مف الثبات .

كزيادة في دقة القياس البد مف تصحيح معامؿ الثبات النصفي بمعادلة تأخذ

باالعتبار الزيادة المتكقعة لمعامؿ الثبات بزيادة عدد فقراتو كىي معادلة سبيرماف براكف

(عكدة جُّٗٗ  )ّْٗ :ج كبعد تطبيؽ معادلة سبيرماف براكف كجد أف معامؿ الثبات
(ُٗ )َ.ك بيذا يعد االختبار جيدان كصالحان لمتطبيؽ النيائي .

رَ .الصيغة النيائية لبلختبار :

بعد انياء االجراءات كاالحصائيات الخاصة باالختبار كفقراتو ج أصبح االختبار

بصيغتو النيائية يتككف مف (َٔ) فقرة مكزعة بيف (ٓ) أسئمة الممحؽ (ُُ) .

ٕ .تطبيؽ التجربة :

اتبع الباحث في أثناء تطبيؽ التجربة االجراءات اآلتية :

أَ .تنفيذ التجربة  :عند استكماؿ الباحث متطمبات اجراء التجربة كتحقيؽ التكافؤ كتحديد
المفردات الدراسية (البحكر الستة) لمادة العركض ج بدأ بتطبيؽ التجربة عمى طمبة

مجمكعتي البحث يكـ األحد المكافؽ َِ َُِّ/َُ/بتدريس محاضرتيف اسبكعيا لكؿ

مجمكعة مف مجمكعتي البحث ( التجريبية كالضابطة ) كاستمر التدريس في الفصؿ

الفصؿ الثالث:

منيج البحث كاجراءاتو
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الدراسي األكؿ مف العاـ الدراسي َُِّ َُِْ-ج إذ انتيت التجربة في يكـ الثبلثاء

المكافؽ ُْ. َُِْ/ُ/

بَ .درس الباحث بنفسو مجمكعتي البحث عمى كفؽ الخطط التي أعدىا معتمدان عمى
استراتيجية التنظيـ في تدريس المجمكعة التجريبية ك الطريقة االعتيادية (التقميدية) في

تدريس طمبة المجمكعة الضابطة  .الممحؽ ( َُ) .

تَ .تطبيؽ االختبار  :أخبر الباحث طمبة المجمكعتيف بمكعد االختبار قبؿ مدة مف اجرائو ج
كذلؾ لكي تتكافأ مجمكعتي البحث لمتييؤ لو ج كتـ تطبيؽ االختبار عمى طمبة

المجمكعتيف يكـ األحد المكافؽ ِٗ َُِّ/ُِ/ج في كقت كاحد ج الساعة (ٗ) صباحا
كالممحؽ (ُُ) يكضح ذلؾ كالممحؽ (ْ) يكضح درجات االختبار .

ثَ .كتـ اعادة تطبيؽ االختبار الذم طبؽ (االحتفاظ) بعد أكثر مف اسبكعيف مف تطبيؽ

االختبار التحصيمي ج كذلؾ يكـ الثبلثاء المكافؽُْ َُِْ/ُ/الساعة (ٗ) صباحا لقياس
احتفاظ الطمبة بمعمكمات مادة العركض كالممحؽ (ُُ) يكضح ذلؾج كالممحؽ (ٓ) يكضح

درجات االحتفاظ .

 .8الوسائلَاإلحصائٌةَ:
استعممت في ىذا البحث الكسائؿ اإلحصائية اآلتيةَ :

أ َ .االختبار التائي (  ) T-testلعينتيف مستقمتيف :

استعممو الباحث في التكافؤ بيف المجمكعتيف التجريبية ك الضابطة في المتغيرات اآلتية

(التحصيؿ في المكاد السابقة ك اختبار الذكاء ج كفي االختبار التحصيمي كاالحتفاظ لغرض
المقارنة بيف متكسطي درجات المجمكعتيف (التجريبية كالضابطة).

سِ
سُ _ ى
ى
ت  :ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

1 1
( فُ_ُ) عُ  ( +فِ_ُ)عِ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ( ــــــ  +ـــــــ )
ََََََََََََََََََََََََََََََنَ+َ1نَََََََََََََََََََََ2َ_َ2نََََ1نَ 2

إذ تمثؿ :

سُ = المتكسط الحسابي لممجمكعة األكلى.
ى
سِ = المتكسط الحسابي لممجمكعة الثانية.
ى
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الفصؿ الثالث:

فُ = عدد تبلميذ المجمكعة األكلى.

فِ = عدد تبلميذ المجمكعة الثانية.
عُ = تبايف المجمكعة األكلى.

عِ = تبايف المجمكعة الثانية ( .بدر ك عبابنة جََُِ. )ُّّ :

ب َ .معادلة معامؿ الصعكبة :

استعمؿ في حساب صعكبة فقرات االختبار :
فعخ+فعد
ص = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ِف
إذ تمثؿ :
ص = معامؿ صعكبة الفقرات .

ف ع خ = عدد اإلجابات الخاطئة في المجمكعة العميا.

ف د خ = عدد اإلجابات الخاطئة في المجمكعة الدنيػا.

ف = العدد الكمي لممجمكعتيف( العميا ك الدنيا) (.الكبيسي كربيعجََِٖ)ُْٔ :

تَ .معامؿ تمييز الفقرة :

استعمؿ في حساب قكة تمييز فقرات االختبار المعادلة اآلتية :

فصع–فصد
ت = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف
إذ تمثؿ :
ت = قكة تمييز الفقرة .

ف ص ع = مجمكع االجابات الصحيحة في المجمكعة العميا.
ف ص د= مجمكع االجابات الصحيحة في المجمكعة الدنيا.

ف = عدد طمبة إحدل المجمكعتيف ( .الكبيسي كربيعجََِٖ)ُِٓ :

ثَ .فاعمية البدائؿ الخاطئة :

استعمؿ في حساب فاعمية البدائؿ الخاطئة المعادلة اآلتية :
فعخ_فعد

ت خ = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ف
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إذ تمثؿ :

ت خ = معامؿ فعالية البدائؿ الخاطئة

ف ع خ = عدد الطمبة الذيف اختاركا البديؿ الخاطئ في المجمكعة العميا.

ف ع د = عدد الطمبة الذيف اختاركا البديؿ الخاطئ في المجمكعة الدنيا.

ف = عدد طمبة إحدل المجمكعتيف ( عكدة ج ُٖٓٗ)ُِٓ :

جَ .معامؿ ارتباط بيرسكف ):(Pearson

استعمؿ الستخراج معامؿ ثبات االختبار بالنسبة لفقرات االختبار التحصيمي :
(ف مج س ص) _ (مج س)(مج ص)

ر = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
] فُ مج سِ _ (مج س)ِ [ ] فُ مج صِ _ (مج ص)ِ [

إذ تمثؿ :

ر = معامؿ ارتباط بيرسكف.

ف = عدد الطمبة .

س = قيـ المتغير األكؿ .

ص = قيـ المتغير الثاني ( .بدر ك عبابنة جََُِ. )ُٓٔ :

حَ .معامؿ سبيرماف -براكف لمرتب:

استعممت في تصحيح معامؿ الثبات بعد استخراجو بمعامؿ ارتباط بيرسكف .
ِر

ر ث ث = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
ُ +ر

إذ تمثؿ :

ر ث ث = الثبات الكمي لبلختبار ( بدر ك عبابنة جََُِ. )ُٖٓ :

ر = معامؿ ارتباط بيرسكف
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خ َ .معادلة كبلس :

استعممت لقياس حجـ األثر :

سِ
سُ -ى
ى
حجـ األثر= ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
إذ تمثؿ :

ع سِ

سُ= الكسط الحسابي لممجمكعة التجريبية .
ى
سِ= الكسط الحسابي لممجمكعة الضابطة .
ى

ع سِ= االنحراؼ المعيارم لممجمكعة الضابطة ( .الخفاجي ج َُِّ.) ْٖ :
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َ

الفصؿ الرابع :
عرض النتائج كتفسيرىا

أكال .عرض النتائج

ثانيا .تفسير النتائج

ثالثا .تحديد حجـ األثر

رابعا .االستنتاجات

خامسا .التكصيات

سادسا .المقترحات

الفصؿ الرابع:
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عرض النتائج كتفسيرىا

يضـ ىذا الفصؿ عرضان شامبلن لنتائج البحث التي تكصؿ الباحث الييا كفقا ليدؼ

البحث كفرضيتيو كتفسير تمؾ النتائج كاالستنتاجات كالتكصيات كالمقترحات ذات العبلقة بنتائج
البحث ك عمى النحك اآلتي :
أكال  .عرض النتائج :

ُ .لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية األكلى التي تنص -:

( ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات تحصيؿ طمبة

العركض عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ ج كبيف
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة ى
العركض عمى كفؽ الطريقة
متكسط درجات طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة ى
التقميدية في االختبار التحصيمي .

كبعد تطبيؽ االختبار التحصيمي عمى طمبة مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة ج اتضح

العركض عمى كفؽ استراتيجية
أف متكسط درجات المجمكعة التجريبية الذيف درسكا مادة ى
التنظيـ بمغ (ٕٗ )ْٓ.ج كبمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف درسكا مادة

العركض عمى كفؽ الطريقة التقميدية (ٕٔ )ّٓ.الممحؽ (ْ) ج كعند استخداـ االختبار
ى
التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ االحصائي بيف مجمكعتي البحث

اتضح أف ىناؾ فرقا ذا داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.ج بدرجة حرية(ٖٕ) ج إذ

كانت القيمة التائية المحسكبة (ِِ )ّ.أكبر مف القيمة التائية الجدكلية (ٗٗ )ُ.ج أم أف

النتيجة دالة احصائيان لمصمحة المجمكعة التجريبية ج كتدؿ عمى تفكؽ طمبة المجمكعة
التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة ج كبيذا ترفض الفرض الصفرية الجدكؿ (ٖ) .
الجدكؿ (ٖ)

الداللة االحصائية لمجكعتي البحث في اختبار التحصيؿ
المتكسط

االنحراؼ

التبايف

المجمكعة

العدد

التجريبية

ُْ ٕٖٗٓ.ٕٗ ٕ.ٕٔ ْٓ.

الضابطة

ّٗ ُٕٕٔ.ُُ ٖ.ّْ ّٓ.

الحسابي

المعيارم

درجة

القيمة التائية

الحرية المحسكبة الجدكلية

ٖٕ

ِِّ.

ُٗٗ.

مستكل
الداللة

(َٓ)َ.

دالة

الفصؿ الرابع:
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ِ .لغرض التحقؽ مف الفرضية الصفرية الثانية التي تنص -:
( ال يكجد فرؽ ذك داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.بيف متكسط درجات تحصيؿ طمبة
العركض عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ ج كبيف
المجمكعة التجريبية الذيف يدرسكف مادة ى
العركض عمى كفؽ
متكسط درجات تحصيؿ طمبة المجمكعة الضابطة الذيف يدرسكف مادة ى

الطريقة التقميدية في اختبار االحتفاظ .

كبعد تطبيؽ اختبار االحتفاظ عمى طمبة مجمكعتي البحث التجريبية كالضابطة ج اتضح أف
العركض عمى كفؽ استراتيجية
متكسط درجات المجمكعة التجريبية الذيف درسكا مادة ى

التنظيـ بمغ (َٗ )ُْ.ج كبمغ متكسط درجات المجمكعة الضابطة الذيف درسكا مادة

العركض عمى كفؽ الطريقة التقميدية (ِٖ )ّْ.الممحؽ (ٓ) ج كعند استخداـ االختبار
ى

التائي ( )T-testلعينتيف مستقمتيف لمعرفة داللة الفرؽ االحصائي بيف مجمكعتي البحث

اتضح أف ىناؾ فرقا ذا داللة احصائية عند مستكل (َٓ )َ.ج بدرجة حرية(ٖٕ) ج إذ
كانت القيمة التائية المحسكبة (ٖٗ )ّ.أكبر مف القيمة التائية الجدكلية (ٗٗ )ُ.ج أم أف
النتيجة دالة احصائيا لمصمحة المجمكعة التجريبية ج كتدؿ عمى تفكؽ طمبة المجمكعة
التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة ج كبيذا ترفض الفرضية الصفرية الجدكؿ (ٗ).
الجدكؿ (ٗ)

الداللة االحصائية لمجمكعتي البحث في اختبار االحتفاظ
المتكسط

االنحراؼ

التبايف

المجمكعة

العدد

التجريبية

ُْ َٖٗ.ٕٓ ُْ.

الضابطة

ّٗ َِٖٓ.ْٗ ٕ.ُّ ّْ.

الحسابي

المعيارم

درجة

القيمة التائية

الحرية المحسكبة الجدكلية

ّْْٕ.

ٖٕ

ّٖٗ.

ثانيا .تفسير النتائج :

ُٗٗ.

الداللة

االحصائية
(َٓ)َ.

دالة

يمكف تفسير نتائج تفكؽ طمبة المجمكعة التجريبية عمى طمبة المجمكعة الضابطة في

العركض كاالحتفاظ بو الى األسباب اآلتية :
تحصيؿ مادة ى

عرض النتائج كتفسيرىا

الفصؿ الرابع:
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ُ .اف استراتيجية التنظيـ ( المتغير المستقؿ ) كاف ليا األثر الكاضح في زيادة تحصيؿ طمبة
المجمكعة التجريبية كاالحتفاظ بو مف خبلؿ تطبيؽ خطكات االستراتيجية .

ِ .اف تنظيـ كحدات المادة العممية األقؿ عمكمية داخؿ كحدات أكثر عمكمية أك ذات رتب
أعمى ج كاف لو األثر في فيـ كحفظ المعمكمات كتذكرىا عند الحاجة .

ّ .اف مادة العركض ليست مجرد مجمكعة مف الكممات أك القكانيف المعزكلة عف بعضيا
البعض ج كانما ىي تقبؿ الترتيب كالتنظيـ كاعادة الصياغة ج مما يؤدم الى التعمـ الفعاؿ .

ْ .اف استراتيجية التنظيـ عممية ذات قيمة كتأثير عمى التعمـ ألنو يخمؽ تنظيمان كبني نة لممفاىيـ
المتعممة في مجاؿ معيف .

ٓ .اف التدريس عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ ساعد الطمبة عمى تنظيـ خزف المعمكمات في
الذاكرة طكيمة المدل مما أدل الى تعمـ أيسر ج كحفظ ادكـ ج ك تذكر أسرع لممعمكمات .

ثالثا .تحديد حجـ األثر :

بعد حساب القيمة التائية كمقارنتيا بالجدكلية ككانت النتيج ية دال نة احصائياه

كلمصمحة المجمكعة التجريبية حسب الباحث حجـ األ ثر لمتعرؼ عمى أثر المتغير المستقؿ

(استراتيجية التنظيـ) عمى المتغيريف التابعيف (التحصيؿ كاالحتفاظ) كيقصد بحجـ األ ثر

الفرؽ بيف متكسطي كؿ مف المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مقسكمان عمى درجة االنحراؼ
المعيارم لممجمكعة الضابطةج كبعد تطبيؽ المعادلة تبيف أف حجـ األثر لممجمكعة

التجريبية التي درست عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ في (االختبار التحصيمي) ىك(ُِ)ُ.
في حيف بمغ حجـ األثر لممجمكعة التجريبية ذاتيا في متغير ( االحتفاظ) ىك (ٓٗ)َ,

كعند مقارنتيا بمعيار المعادلة في الجدكؿ (ُُ) .يتضح أف حجـ األثر لممجمكعة

التجريبية في التحصيؿ كاالحتفاظ و
عاؿ كالجدكالف (َُجُُ) يكضحاف ذلؾ .
الجدكؿ (َُ)

قيـ حجـ األثر كمقدار التأثير
قيمة حجـ األثر

مقدار التأثير

َِ.ْ -َ.

صغير

َٓ.ٕ -َ.

متكسط

ٖ َ.فما فكؽ

كبير

الفصؿ الرابع:
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عرض النتائج كتفسيرىا
الجدكؿ (ُُ)

حجـ األثر لمتغيرم التحصيؿ كاالحتفاظ
المجمكعة
التجريبية

المتغير التابع حجـ األثر

التقدير

التحصيؿ

ُُِ.

عالي

االحتفاظ

َٓٗ ,

عالي

رابعا .االستنتاجات :

في ضكء نتائج البحث تكصؿ الباحث الى االستنتاجات اآلتية :

ُ .اف التدريس عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ كاف ذا فاعمية في زيادة تحصيؿ طمبة المجمكعة
التجريبية كاالحتفاظ بو.

ِ .تتفؽ اجراءات التدريس عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ كما تركز عميو التربية الحديثة مف
اثارة الدافعية لدل المتعمميف كزيادة نشاطيـ كفاعميتيـ كمراعاة الفركؽ الفردية بينيـ .

ّ .اف التدريس عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ يتفؽ مع أىداؼ تدريس العركض مف إذ تنظيـ
محتكل التعمـ كاعطاء الطمبة دك ارن ايجابيان في العممية التعميمية .

ْ .اف استعماؿ استراتيجية التنظيـ في تدريس العركض قد ساىـ في تيسير التعمـ كاالحتفاظ
بالمادة المتعممة كمف ثـ سيكلة تذكرىا .

خامسا .التكصيات :

في ضكء نتائج البحث يكصي الباحث بما يأتي :

العركض .
ُ .االفادة مف استراتيجية التنظيـ في تدريس مادة ى
ِ .زيادة عدد سنكات تدريس مادة العركض ج اك زيادة عدد الساعات المقررة لتدريسيا .

ّ .ادخاؿ مادة العركض في ضمف مناىج المرحمة الثانكية كبشكؿ مبسط تمييدا لدراستيا في
المرحمة الجامعية ج شانيا شأف أخكاتيا مف بنات المغة العربية .

ْ .اقامة دكرات خاصة لمدرسي مادة العركض مف أجؿ تنمية قدراتيـ في طرائؽ تدريس
العركض ج كمكاكبة التطكر الحاصؿ في الطرائؽ كاألساليب التدريسية .

ٓ .بما أف العركض يرتبط بفركع المغة العربية كلما لمادة تحسيف األداء دكر في تنمية قدرات
الطمبة االمبلئية كالقرائية لذا يكصي الباحث بتدريس مادة تحسيف األداء في المرحمة األكلى

لما ليا مف ارتباط بتدريس العركض .

الفصؿ الرابع:

عرض النتائج كتفسيرىا
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سادسا .المقترحات :

استكماالن لمبحث الحالي يقترح الباحث اجراء الدراسات اآلتية :

ُ .اجراء دراسة مماثمة لمبحث الحالي في فركع المغة العربية االخرل .

ِ .تجريب استراتيجيات تحسيف كزيادة الذاكرة طكيمة المدل االخرل في فركع المغة العربية
االخرل .

ّ .اجراء دراسة لمتعرؼ عمى أثر استراتيجية نظرية معالجة المعمكمات في مادة العركض
كفركع المغة العربية االخرل .

ْ .بناء برنامج لتنمية ميارات مدرسي المغة العربية في مادة العركض عمى كفؽ استراتيجية
التنظيـ .

ََ َ

المصادر
كالمراجع
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 -القرآف الكريـ

ُ .ابراىيـ ج عاىد كآخركف ج مبادئ القياس كالتقكيـ في التربية ج دار عمار ج عماف ج األردف
ج ُٖٗٗـ .

ِ .ابراىيـ ج عبد العميـ ج المكجو الفني لمدرسي المغة العربية ج طٕج دار المعارؼ ج القاىرة ج
مصر جُّٕٗـ .

ّ .ابراىيـ ج مجدم عزيز ج مكسكعة التدريس ج طُج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج
عماف ج االردف ج ََِّـ .

ْ .االبراىيمي ج مكي فرحاف كريـ ج فاعمية منيج مقترح عمى كفؽ مدخؿ النظـ لتدريس
العركض في تحصيؿ طمبة أقساـ المغة العربية كميات التربية جامعة بغداد ج جامعة بغداد ج

كمية التربية (ابف رشد) ج َُِّـ ( اطركحة دكتكراه غير منشكرة ) .

ٓ .االبراىيمي ج مكي فرحاف كريـ ج مستكل طمبة أقساـ المغة العربية في كميات التربية في
عمـ العركض ج جامعة بابؿ ج كمية التربية األساسية ج ََِٓـ (رسالة ماجستير غير
منشكرة ) .

ٔ .ابف جني ج أبك الفتح عثماف ج كتاب العركض ج طّج دار القمـ لمنشر كالتكزيع ج الصفاة ج
الككيت ج ُٖٗٗـ .

ٕ .ابف فارس جأحمد بف فارس بف زكريا ج مقاييس المغة ج دار الحديث ج مصر ج القاىرة ج
ََِٖـ .

ٖ .ابف منظكر ج جماؿ الديف محمد بف مكرـ ج لساف العرب ج دار صاد ج بيركت ج لبناف .

ٗ .أبكعبلـ ج رجاء محمكد ج قياس كتقكيـ التحصيؿ الدراسي ج طُج دار القمـ لمنشر كالتكزيع
ج الصفات ج الككيت ج ُٖٗٗـ .

َُ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج سيككلكجية الذاكرة جاساليب معالجتيا ج دار المسيرة

ُُ.

أبك فكدة ج باسؿ خميس كنجاتي احمد بني يكنس ج االختبارات التحصيمية ج طُج دار

ُِ.

اإل زيرجاكم ج فاضؿ محسف ج أسس عمـ النفس التربكم ج دار الكتب لمطباعة كالنشر

ُّ.

اسماعيؿ ج بميغ حمدم استراتيجيات تدريس المغة العربية ج طُج دار المناىج لمنشر ج

ُْ.

البحراكم ج سعد ج العركض كايقاع الشعر العربي ج طُ ج الييئة المصرية العامة

كالتكزيع كالطباعة ج عماف جاألردف ج َُِِ ـ.

لمنشر

المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف االردف جََِِـ.

ج المكصؿ ج العراؽ ج ُُٗٗـ .

عماف ج االردف ج َُِّـ .
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لمكتاب ج القاىرةج مصر ج ُّٗٗـ .

ُٓ.

بدر ج سالـ عيسى كعماد غصاب عبابنة ج مبادئ االحصاء الكصفي كاالستداللي ج

ُٔ.

البطش ج محمد كليد كفريد كامؿ أبك زينة ج مناىج البحث العممي تصميـ البحث

ُٕ.

البغدادم ج محمد رضا ج األىداؼ كاالختبارات في المناىج كطرؽ التدريس بيف

ُٖ.

بني خالد ج محمد كزياد التح ج عمـ النفس التربكم المبادئ كالتطبيقات ج طُج دار

ُٗ.

التبريزم ج الخطيب ج الكافي في العركض كالقكافي ج طّ ج مكتبة الخانجي ج القاىرة

َِ.

جابر ج جابر عبدالحميد ج مناىج البحث في التربية كعمـ النفس ج دار النيضة العربية

ُِ.

الجبكرم ج أسماء سبلـ خميؿ ج أثر التدريس بميارات التفكير المنظكمي في تحصيؿ

طِج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف ج االردف جََُِـ.

كالتحميؿ االحصائي ج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف ج االردف ج ََِٕ ـ.

النظرية كالتطبيؽ ج دار القطر العربي جُٖٗٗـ .
كائؿ لمنشر ج عماف ج االردف ج َُِِـ.

ج مصر ج ُْٗٗـ .

لمطباعة كالنشر كالتكزيع ج القاىرة ج مصر ج ُٖٗٗـ.

طالبات الصؼ الخامس األدبي في مادة األدب كالنصكص ج الجامعة المستنصرية ج كمية

التربية األساسية ج َُِّـ (.رسالة ماجستير غير منشكرة).

ِِ.

الجبكرم ج عمي محمكد كاظـ ج طُج عمـ النفس الفسيكلكجي ج دار صفاء لمنشر

ِّ.

حركات ج مصطفى ج أكزاف الشعرج طُ ج الدار الثقافية لمنشر ج القاىرة ج مصر ج

ِْ.

حسيف ج محمد حسف سعيد ج دراسات في القياس كالتقكيـ النفسي كالتربكم ج المكتب

ِٓ.

حقي ج عدناف جالمفصؿ في العركض كالقافية كفنكف الشعر ج طُ ج دار الرشيد ج

ِٔ.

الحمباكم ج نبيؿ ج مشكبلت تدريس العركض في المرحمة الثانكية في الجميكرية

كالتكزيع ج عماف االردف ج َُُِـ .

ُٖٗٗـ .

الجامعي الحديث ج االسكندرية ج مصر ج َُِّـ .
بيركت ج لبناف ج ُٕٖٗـ .

العربية السكرية ج مجمة جامعة دمشؽ ج المجمد ِْج العدد األكؿ ج ََِٖ
منشكر)

ِٕ.

(بحث

الحمداني ج مكفؽ كآخركف ج مناىج البحث العممي أساسيات البحث العممي ج طُج

مؤسسة الكراؽ لمنشر كالتكزيع ج عماف ج االردف ج ََِٔـ .
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ِٖ.

حميدم ج اسماعيؿ مكسى ج اثر الحاسكب في تحصيؿ طمبة كمية التربية الجامعة

المستنصرية في مادة العركض ج الجامعة المستنصرية ج كمية التربية ج ََِٔ ( رسالة
ماجستير غير منشكرة ) .

ِٗ.

الحنفي ج جبلؿ ج العركض تيذيبو كاعادة تدكينو ج طِ ج مطبعة الرشاد ج بغداد ج

َّ.

الحيمة ج محمد محمكد ج التصميـ التعميمي نظرية كممارسة ج طُ ج دار المسيرة

ُّ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج ميارات التدريس الصفي ج ط ّ ج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع

ِّ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج طرائؽ التدريس كاستراتيجياتو ج ط ْج دار الكتاب الجامعي ج

ّّ.

الخزاعمة ج محمد سمماف ج فياض كآخركف ج طرائؽ التدريس الفعاؿ ج دار صفاء

ّْ.

الخزرجي ج ماجدة عبداال لو رسكؿ ج صعكبات تدريس عمـ العركض كدراستو مف

العراؽ ج ُٖٓٗ .

لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف ج االردف ج ُٗٗٗـ .
كالطباعة ج عماف ج االردف ج ََِٗـ .

العيف ج األمارات العربية المتحدة ج َُِِـ .

لمنشر كالتكزيع ج عماف ج االردف ج َُُِـ .

كجية نظر التدريسييف كالطمبة ج جامعة بغداد ج كمية التربية (ابف رشد) جُٓٗٗ( .رسالة

ماجستير غير منشكرة )

ّٓ.

الخفاجي ج مريـ عبد جكاد ج أثر استراتيجية الجدكؿ الذاتي ( )K.W.Vفي تحصيؿ

مادة العمكـ لتبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي كاستبقائيا ج الجامعة المستنصرية ج كمية

التربية األساسية ج َُِّـ ( .رسالة ماجستير غير منشكرة)

ّٔ.

خمكصي ج صفاء ج فف التقطيع الشعرم كالقافية ج طّ ج دار الكتب ج بيركت ج لبناف ج

ّٕ.

الخميسي ج ميا عبدالسبلـ كشيماء حمكدة الحاركف ج أساسيات المناىج كطرؽ

ّٖ.

الخكرم ج تكما جكرج ج القياس كالتقكيـ في التربية كالتعميـ ج طُجمجد المؤسسة

ّٗ.

الدرة ج ضرغاـ ج التطكر الداللي في لغة الشعر ج طُج دار أسامة ج عماف االردف ج

َْ.

دركزة ج افناف نظير ج أساسيات في عمـ النفس التربكم ج دار الشركؽ لمنشر ج عماف

ُٔٔٗـ .

التدريس ج طُج دار كنكز اشبيميا ج الرياض ج السعكدية جََِٗـ .
الجامعية لمدراسات كالنشر كالتكزيع ج بيركت ج لبناف جََِٖـ .

ََِٗـ .

ج االردف ج ََِْـ .
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ُْ.

دركيش ج عبداهلل ج دراسات في العركض كالقافية ج طّج مكتبة الطالب الجامعي ج

ِْ.

الدمشقي ج طاىر الجزائرم ج الكافي في المغة ج دار ابف حزـ ج بيركت ج لبناف ج

ّْ.

الربعي ج أبي الحسف بف عيسى ج كتاب العركض ج طُج مطبعة المتكسط ج بيركت ج

ْْ.

ربيع جىادم مشعاف كاسماعيؿ محمد بشيرج دراسات في القرف الحادم كالعشريفج

ْٓ.

رسكؿ ج خميؿ ابراىيـ كآخركف ج مبادئ البحث التربكم ج طُج مطبعة الشركة العامة

ْٔ.

رياف ج فكرم حسف ج التدريس كتطبيقاتو ج طّجعالـ الكتبج القاىرةج مصر ج ُْٖٗ

العزيزية ج السعكدية ج ُٕٖٗـ .
ََِٕـ .

لبناف ج َََِـ .

طُجمكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيعج عمافج االردف جََِٖـ.
لمتبكغ كالسكايرج بغداد ج العراؽ ج َُِِ ـ.

ـ.

ْٕ.

الزغمكؿ ج عماد عبدالرحيـ ج كشاكر عقمة المحاميد ج سيككلكجية التدريس الصفي ج

طِج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعةج عماف ج األردف ج ََُِ ـ.

ْٖ.

الزكبعي ج عبدالجميؿ كمحمد أحمد الغناـ ج مناىج البحث في التربية ج مطبعة جامعة

ْٗ.

الزيات ج فتحي مصطفى ج األسس البيكلكجية كالنفسية لمنشاط العقمي المعرفي ج طُج

َٓ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج سيكمكجية التعمـ بيف المنظكر االرتباطي كالمنظكر المعرفي

ُٓ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج األسس المعرفية لمتككيف العقمي كتجييز المعمكمات ج طِ

ِٓ.

زيتكف ج عايش ج أساليب تدريس العمكـ ج طُج دار الشركؽ لمنشر كالتكزيع ج عماف

ّٓ.

السعيدم ج نسريف قاسـ عبد الرضا ج بناء دليؿ لتدريس مادة العركض في ضكء

بغداد ج بغداد ج العراؽ ج ُُٖٗ ـ.

دار النشر لمجامعات ج القاىرة ج مصر ج ُٖٗٗ ـ.

ج طِج دار النشر لمجامعات ج القاىرة ج مصر ج ََِْ ـ.
ج دار النشر لمجامعات ج القاىرة ج مصر ج ََِٔـ .

ج االردف ج ََِْـ .

الصعكبات التي تكاجو الطمبة كالتدريسييف في كميات التربية األساسية في جامعات الفرات

األكسط ج جامعة بابؿ ج كمية التربية األساسية ج َُِّـ .

ْٓ.

سمطاني ج محمد عمي ج المختار مف عمكـ الببلغة كالعركضج طُج دار العصماء ج

دمشؽ ج سكريا ج ََِٖ ـ .
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ٓٓ.

السيد جعبدالعزيز ج معجـ عمـ النفس كالتربية ج الييئة العامة لشؤكف المطابع

ٔٓ.

شاىيف ج عبد الحميد حسف عبد الحميد ج استراتيجيات التدريس المتقدمة ج كمية

ٕٓ.

صبلح ج سمير يكنس أحمد كسعد محمد مبارؾ الرشيدم ج التدريس العاـ كتدريس

األميرية ج مصر ج ُْٖٗـ .

التربية  /دمنيكر ج االسكندرية ج مصر جَُُِـ .

المغة

العربية

الككيت جََُِـ.

ج

طُ ج

مكتبة

الفبلح

لمتكزيع

كالنشر

ج

حكلي

ج

ٖٓ.

الطاىر ج عمي جكاد ج أصكؿ تدريس المغة العربية ج طِج دار الرائد العربي ج بيركت ج

ٗٓ.

عاشكر ج راتب قاسـ كمحمد فؤاد الحكامدة ج أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية

َٔ.

العبادم ج رائد خميؿ ج االختبارات المدرسية ج طُجمكتبة المجتمع العربي لمنشر

ُٔ.

عبد الستار ج ميند محمد ج أساسيات عمـ النفس المعرفي ج طُج دار غيداء لمنشر

ِٔ.

عبداهلل ج عندليب أحمد عبداهلل ج اثر تعميـ استراتيجية في تقكية الذاكرة عمى التحصيؿ

لبناف ج ُْٖٗ .

كالتطبيؽ ج طّج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة جعماف ج األردف ج ََُِ ـ .
كالتكزيعج عماف ج األردف جََِٔـ .

كالتكزيع ج عماف ج االردف ج َُُِـ .

كاالبداع لدل عينة مف طمبة الصؼ التاسع األساسي في مديرية التربية كالتعميـ  /أربد
األكلى ج جامعة اليرمكؾ ج األردف ج ََِٖـ (.رسالة ماجستير منشكرة ) .

ّٔ.

عبداليادم ج فخرمج عمـ النفس المعرفي ج طُج دار أسامة لمنشر كالتكزيع ج عماف

ْٔ.

العبيدم ج عبدالجبارج عدناف حسف ج أثر طريقتي التقطيع الرمزم كالتقطيع الصكتي

االردف ج ََُِـ .

في تحصيؿ طمبة الصؼ األكؿ في قسـ المغة العربية لمادة العركض ج الجامعة

المستنصرية ج كمية التربية ج ََِِـ ج (اطركحة دكتكراه غير منشكرة).

ٓٔ.

العبيدم ج محمد جاسـ ج عمـ النفس كالتربكم كتطبيقاتو ج طُج دار الثقافة لمنشر

ٔٔ.

العتبي ج سامي عزيز عباس كمحمد يكسؼ حاجـ الييتي ج منيج البحث العممي ج

ٕٔ.

العتكـ ج عدناف يكسؼ ج عمـ النفس المعرفي النظرية كالتطبيؽ ج طِج دار المسيرة ج

كالتكزيع ج عماف ج االردف ج ََِٗـ .

دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف االردف ج َُُِـ .

عماف ج االردف ج ََُِـ .

المصادر كالمراجع
ٖٔ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كآخركف ج عمـ النفس المعرفي النظرية كالتطبيؽ ج دار المسيرة

ٗٔ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج عمـ النفس المعرفي ج طِج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع

َٕ.

عتيؽ ج عبد العزيز ج عمـ العركض كالقافية ج دار اآلفاؽ العربية ج القاىرة ج مصر

ُٕ.

عثماف ج محمد بف حسف ج المرشد الكافي في العركض كالقكافي ج طُج دار الكتب

ِٕ.

العجمي ج أحمد فراج ج تكليد بحكر الشعر العربي ج طُج دار األصدقاء ج المنصكرةج

ّٕ.

عدس ج عبدالرحمف كيكسؼ قطامي ج عمـ النفس المعرفي النظرية كالتطبيؽج طْج

ْٕ.

العدكاف ج زيد سمماف كمحمد فؤاد الحكامدةج تصميـ التدريس بيف النظرية كالتطبيؽ ج

ٕٓ.

عقيؿ ج سيد محمكد ج الدليؿ في العركض ج طُج عالـ الكتب لمطباعة كالنشر

ٕٔ.

عمي ج عبد الرضا ج مكسيقى الشعر العربي قديمو كحديثو ج طُج دار الشركؽ ج

ٕٕ.

عكدة ج أحمدج القياس كالتقكيـ في العممية التدريسيةج طِج المطبعة الكطنية ج بغداد ج

ٖٕ.

عكدة ج أحمدج القياس كالتقكيـ في العممية التدريسيةج طِج دار األمؿ لمنشر ج أربد ج

ٕٗ.

عيسى ج فكزم سعد ج العركض العربي كمحاكالت التطكر كالتجديد فيو ج طِج دار

َٖ.

الغامدم ج عبد المطيؼ محمد ىجراف ج تصميـ الدراسات التجريبية ج جامعة أـ القرل ج

ُٖ.

غبارم ج ثائر كآخركف ج عمـ النفس العاـ ج طُج مكتبة المجتمع العربي لمنشر

ِٖ.

غبارم ج ثائر كخالد أبك شعيرة جعمـ النفس التربكم كتطبيقاتو الصفية ج طُج مكتبة

لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف االردف ج َُُِـ .
كالطباعة ج عماف االردف ج َُِّـ .

ََِْـ .

العممية ج بيركت ج لبناف ج ََِْ ـ.
مصر ج َُُِـ .

دار الفكرج ناشركف كمكزكف ج عماف ج االردف ج ََِٖـ .

طُج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة جعماف جاالردفجَُُِـ.
كالتكزيع ج بيركت ج لبنافجُٗٗٗـ .

عماف ج االردف ج ُٕٗٗـ .

العراؽ ج ُٖٓٗـ .
االردفج ُّٗٗـ .

المعرفة الجامعية ج قناة السكيس ج مصرج ُٖٗٗـ .

َُِْق ( .رسالة ماجستير منشكرة ) .
كالتكزيع ج عماف ج االردف ج ََِٖـ .
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المصادر كالمراجع
المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ج عماف ج االردف ج ََِٖـ .

ّٖ.

الغريب ج رمزية ج التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم ج مكتبة االنجمك ج القاىرة ج مصر

ْٖ.

فاخكرم ج تميـ محمكد كمريـ شبمي ج أعبلـ الشعر العربي ج طُج دار المعرفة ج

ٖٓ.

فاف ج داليف ج مناىج البحث في التربية كعمـ النفس ج طِج مكتبة االنجمك المصرية ج

ٖٔ.

الفرخ ج محمد زرقاف ج طُج الكاضح في عمـ العركض كالقافية ج دار ىبة كىدل ج

ٕٖ.

القصارج أمؿ ابراىيـ عزيز ج أثر بعض مساعدات التذكر في تنمية دافع االنجاز

ج ُٖٓٗـ .

بيركت ج لبناف ج ََِّـ .

القاىرة ج مصر ج ُٖٔٗـ .

دمشؽ ج سكريا ج ََِٗـ .

الدراسي لدل تبلميذ الصؼ الخامس االبتدائي في مادة التربية االسبلمية ج مجمة دراسات

تربكية ج العدد الخامس عشر ج تمكز َُُِـ (.رسالة ماجستير منشكرة ).

ٖٖ.

قطامي ج يكسؼ ج تصميـ التدريسج طُج دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ج عماف

ٖٗ.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج النظرية المعرفية في التعمـ ج طُج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع

َٗ.

القيسي ج رؤكؼ محمكد ج عمـ النفس التربكم ج طُج دار دجمة ناشركف كمكزعكف ج

ُٗ.

القيسي ج نايؼ ج المعجـ التربكم كعمـ النفس ج دار اسامة ج عماف ج االردف ج

ِٗ.

الكاشؼ ج محمد كآخركف ج العركض بيف التنظير كالتطبيؽ ج طُج الخانجي ج القاىرةج

ّٗ.

الكبيسي ج عبد الكاحد حميد كىادم مشعاف ربيع ج االختبارات التحصيمية المدرسية

ج االردف ج َََِـ .

كالطباعة ج عماف جاالردف ج َُِّـ .

عماف ج االردف جََِٖـ .
ََُِ ـ .

مصر ج ُٖٓٗـ.

اسس بناء كتحميؿ اسئمتيا ج طُج مكتبة المجتمع العربي لمنشر كالتكزيع ج عماف االردف

ج ََِٖـ .

ْٗ.

كركنمكد ج نكرماف ج صياغة ألغراض التدريس الصفي ج دار التقني لمطباعة كالنشر ج

ٓٗ.

الكريزم ج حسيف شنيف جنانيج أسباب ضعؼ طمبة أقساـ المغة العربية في كميات

بغداد ج العراؽ ج ُّٖٗـ .

التربية األساسية في مادة العركض

مف كجية نظر التدريسييف كالطمبة ج الجامعة

120

المصادر كالمراجع
المستنصرية ج كمية التربية األساسية ج ََِٗـ (رسالة ماجستير غير منشكرة ).

ٔٗ.

المقاني ج أحمد حسيف كعمي أحمد الجمؿ ج معجـ المصطمحات التربكية المعرفة في

ٕٗ.

ماركف ج جكرج ج عمما العركض كالقافية ج المؤسسة الحديثة لمكتاب ج طرابمس ج

ٖٗ.

مايكج قدرم ج المعيف في العركض كالقافية ج طُجعالـ الكتب ج بيركت ج لبناف ج

ٗٗ.

المحاسنة ج ابراىيـ محمد كعبدالحكيـ عمي مييدات ج القياس كالتقكيـ الصفي ج طُج

مناىج كطرؽ التدريس ج طُج مكتبة عالـ الكتب ج القاىرة ج مصر ج ُٔٗٗـ .

لبناف ج ََِٖـ .
َََِـ .

دار جرير لمنشر كالتكزيع ج عماف ج االردف جَُِّـ .

ََُ .محجكب ج عباس ج مشكبلت تعميـ المغة العربية ج طُج دار الثقافة ج الدكحة ج قطر ج
ُٖٔٗ ـ .

َُُ .محجكب ج كجيو ج البحث العممي كمناىجو ج مديرية دار الكتب لمطباعة كالنشر ج
بغداد جالعراؽ ج ََِِـ .

َُِ .محمد ج شذل عبد الباقي كمصطفى محمد عيسى ج اتجاىات حديثة في عمـ النفس
المعرفي ج طُج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف ج االردف ج َُُِـ .

َُّ .المسعكدم ج ضحى عبدالجبار محمد ج أثر المعرفة السابقة باألىداؼ السمككية في
تحصيؿ طمبة كمية التربية الجامعة المستنصرية في مادة العركض ج الجامعة المستنصرية

ج كمية التربية ج ََِٓـ  ( .رسالة ماجستير غير منشكرة ) .

َُْ .المشيخي ج غالب محمد ج أساسيات عمـ النفس ج طُج دار المسيرة لمنشر كالتكزيع
كالطباعة ج عمافج االردف ج َُِّ .

َُٓ .المطيرم ج محمد فبلح ج القكاعد العركضية كاحكاـ القافية العربية ج غراس لمنشر
كالتكزيع ج الجيراء ج الككيت ج ََِْـ .

َُٔ .ممحـ ج سامي محمد جالقياس كالتقكيـ في التربية كعمـ النفس ج طٔج دار المسيرة
لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عمافج االردف ج َُِِـ .

َُٕ .مناع ج ىاشـ صالح ج الشافي في العركض كالقكافي ج طْج دار الفكر العربي ج بيركت
ج لبناف ج ََِّـ .

َُٖ .منصكر ج طمعت كآخركف ج أسس عمـ النفس العاـ ج طُج مكتبة االنجمك المصرية ج
القاىرة ج مصر ج ََِّـ .

َُٗ .المكسكم ج نجـ عبداهلل غالي ج اثر استخداـ التعمـ التعاكني في التحصيؿ كاالستبقاء

121

المصادر كالمراجع
لدل طمبة كمية التربية األساسية في مادة العركض ج جامعة البصرة ج كمية التربية

األساسيةج ََِْ ( .رسالة ماجستير غير منشكرة ) .

َُُ .نبياف ج يحيى محمد ج ميارة التدريس ج دار الياز كردم العممية لمنشر كالتكزيع ج
عماف ج االردف ج َُِِ ـ .

ُُُ .نبكم ج عبد العزيز كسالـ عباس خدادة ج العركض التعميمي ج طّج مكتبة المنار
االسبلمية ج حكلي ج الككيت جَََِـ .

ُُِ .نشكاتي ج عبدالمجيد ج عمـ النفس التربكم ج طُج مؤسسة الرسالة ناشركف ج دمشؽ
ج سكريا ج َُُِ.

ُُّ .نصيرات ج صالح ج طرؽ تدريس العربية ج طُج دار الشركؽ ج عماف ج االردف ج
ََِٔ ـ .

ُُْ .النقراط ج عبداهلل محمد ج الشامؿ في المغة ج طُجدار الكتب ج بنغازم ج ليبيا ج
ََِّـ .

ُُٓ .الياشمي ج أحمد بف ابراىيـ مصطفى ج جكاىر األدب في ادب كانشاء لغة العرب ج
طُج دار احياء التراث العربي ج بيركت ج لبناف جُٖٗٗـ .

ُُٔ .الياشمي ج محمد عمي ج العركض الكاضح كعمـ القافية ج طُج دار القمـ لمطباعة
كالنشر ج دمشؽ ج سكريا ج ُُٗٗـ .

ُُٕ .ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ج ميزاف الذىب في صناعة شعر العرب ج طُج دار المعرفة
لمطباعة كالنشر كالتكزيع ج بيركت ج لبناف ج ََِْ ـ .

ُُٖ .كجيو ج مأمكف عبد الحميـ ج العركض كالقافية بيف التراث كالتجديدج طُج مكتبة دار
المعالـ الثقافية ج القاىرة ج مصر ج ََِٕـ .

ُُٗ .اليافي ج عبد الكريـ ج دراسات فنية في األدب العربي ج طُج مكتبة لبناف ناشركف ج
بيركت ج لبناف ج ُٔٗٗـ .

َُِ .يمكت ج غازم ج بحكر الشعر العربي ج طِج دار الفكر المبناني ج بيركت ج لبناف ج
ُِٗٗـ .

ُُِ .يكسؼ ج سميماف عبد الكاحد ج الفركؽ الفردية في العمميات العقمية المعرفية ج طُج
دار المسيرة لمنشر كالتكزيع كالطباعة ج عماف ج االردف جَُُِـ.
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مج س 8477:

ع ٓ.ُٗ:

مج سُِْٗٗٗٔ :

ع89.64 :8

مج س 8089 :

مج س161799 :8
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الممحؽ (ّ)
درجات طمبة مجمكعتي البحث في اختبار الذكاء
المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية
ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ُ

70

ُِ

84

ُ

71

ُِ

87

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

َُ
ُُ

78
71
71
86
86
84
84
80
80
80

ُِ

89

ُْ

89

ُّ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ

89
87
87
87
84
84
84

س ِْ.ُْ :
ى

ع ْ.ُْ :

عُِٗ.ْٕ :

ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ

84
87
87
87
87
87
87
87
88
81

ِّ

81

ّْ

87

ّّ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ

87
87
16
16
14
10

َْ

10

ُْ

19

مج س 667 :
مج س84944 :8

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

َُ
ُُ

71
71
77
77
77
86
86
84
84
84

ُِ

84

ُْ

80

ُّ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ

84
80
89
87
87
84

ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ

87
87
87
88
81
81
81
87
16
16

ِّ

16

ّْ

14

ّّ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ

14
14
10
14
17
18

84

س ِّ.ٔٔ:
ى

ع7.89 :

ع80.07 :8

مج سِّٗ :
مج سِ ِِٖٕٗ:
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الممحؽ (ْ)
درجاتَطلبةَمجموعتًَالبحثَفًَاختبارَالتحصٌل َ
المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية
ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ُ

74

ُِ

40

ُ

77

ُِ

77

ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ
َِ

74
74
70
70
79
79
77
78
71
77
77
46
46
44
44
44
44
40
40

س ْٓ.ٕٗ :
ى
ع ٕ.ٕٔ :

عِٖٓ.ٕٗ :

ِِ
ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ

40
40
47
47
47
44
48
48
41
47
47
47
76
76
79
79
77
77

ِ

77

ّ

46

ْ

44

ٓ

49

ٔ

47

ٕ

47

ٖ

47

ٗ

َُ
ُُ
ُِ
ُّ
ُْ
ُٓ
ُٔ
ُٕ
ُٖ
ُٗ

47
41
47
47
76
70
70
70
70
77

ِّ
ِْ
ِٓ
ِٔ
ِٕ
ِٖ
ِٗ
َّ
ُّ
ِّ
ّّ
ّْ
ّٓ
ّٔ
ّٕ
ّٖ
ّٗ

77
78
71
71
71
77
77
77
77
77
80
89
84
84
84
87
88

َْ

77

ُْ

77

س 77.09 :

مج س

1447

ع 4.47 :

مج س1767 :

ع01.11 :8

مج س78977 :8

مج س46787 :8

َِ

47

ِِ

74

77
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الممحؽ (ٓ)
درجات الطمبة في اختبار االحتفاظ
المجمكعة الضابطة

المجمكعة التجريبية
ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ت

الدرجة

ُ

70

ُِ

47

ُ

77

ُِ

77

ِ

79

ِِ

47

ِ

44

ِِ

77

ّ

79

ِّ

47

ّ

47

ِّ

71

ْ

77

ِْ

47

ْ

44

ِْ

71

ٓ

78

ِٓ

76

ٓ

44

ِٓ

77

ٔ

77

ِٔ

76

ٔ

41

ِٔ

77

ٕ

46

ِٕ

74

ٕ

47

ِٕ

86

ٖ

46

ِٖ

70

ٖ

47

ِٖ

86

ٗ

44

ِٗ

70

ٗ

76

ِٗ

86

َُ

44

َّ

70

َُ

76

َّ

86

ُُ

40

ُّ

77

ُُ

76

ُّ

84

ُِ

49

ِّ

74

ُِ

74

ِّ

84

ُّ

49

ّّ

77

ُّ

74

ّّ

84

ُْ

49

ّْ

71

ُْ

74

ّْ

80

ُٓ

47

ّٓ

71

ُٓ

70

ّٓ

87

ُٔ

44

ّٔ

77

ُٔ

70

ّٔ

84

ُٕ

44

ّٕ

77

ُٕ

79

ّٕ

84

ُٖ

44

ّٖ

77

ُٖ

79

ّٖ

84

ُٗ

48

ّٗ

80

ُٗ

77

ّٗ

84

َِ

48

َْ

89

َِ

74

س ُْ.َٗ :
ى

ُْ

87

س 74.84 :

ع ٖ.ٕٓ :

مج س

1947

ع 0.18 :

مج س ُّّٕ :

ع77.64 :8

مج س40001 :8

عِ ّٕ.ْْ :

مج س08167 :8
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الممحؽ (ٔ)
جامعة ديالػى
كمية التربية األساسية
قػسـ المغة العربيػة

اختبار القدرة العقمية العامة ( أكتيس – ليكف )
االسـ :
الشعبة:

الكقت  َٓ :دقيقة

تعميمات اختبار ( اكتس ) لمقدرة العقمية لدل طمبة الجامعة

ُ .ضع دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة الصحيحة.

ِ .لديؾ (َٓ) سؤاال في االختبار عميؾ اإلجابة عمى أكبر عدد ممكف منيا بشكؿ
صحيح ج ك الكقت المسمكح بو ( َٓ ) دقيقة .

ّ .ال تضيع كقتا كثي ار في اإلجابة عمى السؤاؿ الكاحد .
ْ .ال تجب عمى السؤاؿ بالتخميف .

ٓ .درجتؾ ستككف عدد االسئمة المجابة بشكؿ صحيح .

المبلحؽ
اختبار القدرة العقمية العامة ( اكتيس -لينيكف)
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ّ

ضع دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ اإلجابة التي تراىا مناسبة في كرقة اإلجابة

 - 3تعد هذا االختبار من النسخ الجدٌدة التً تجمع بٌن قٌاسات معتمدة وصحٌحة للذكاء فضال ًعن سهولة عرضها
وتصحٌحها  ،وتقنٌنه على وفق النظرٌة الحدٌثة فً القٌاس والتقوٌم  ،وقد استعملته دراسات تجرٌبٌة ألغراض التكافؤ
فً متغٌر القدرة العقلٌة (االبراهٌمً . )180 :2013 ،

المبلحؽ

الملحق()13
فعالية البدائؿ لفقرات اإلختيار مف متعدد في االختبار التحصيمي

131

المبلحؽ

132

المبلحؽ

133

المبلحؽ

134

المبلحؽ

135

المبلحؽ

136

المبلحؽ

137

المبلحؽ

138
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الممحؽ (ٕ)

مفتاح اختبار القدرة العقمية ( الذكاء) أكتيس بصكرتو النيائية
رقـ الفقرة

رمز االجابة

رقـ الفقرة

ه

14

ه

د

16

أ

79

ّ

د

87

أ

70

د

ْ

أ

81

أ

74

ب

ه

88

ج

76

ج

ٔ

ه

87

د

47

ب

ٕ

ج

84

ج

41

ج

د

87

ه

48

ج

ٗ

أ

89

د

47

ب

َُ

ه

80

د

44

أ

أ

84

ه

47

ج

ُِ

ج

86

أ

49

ه

ُّ

ه

77

ه

40

ب

أ

71

ب

44

ج

ُٓ

ب

78

ج

46

ه

ُٔ

أ

77

د

77

د

ج

74

ب

ُ
ِ

ٓ

ٖ

ُُ

ُْ

ُٕ

الصحيحة

رمز االجابة

رقـ الفقرة

77

أ
ب

الصحيحة

رمز االجابة
الصحيحة
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الممحؽ ( ٖ )
أسماء الخبراء الذيف استعاف الباحث بيـ بحسب المقب العممي ك الحركؼ اليجائية
ت

المقب

اسـ الخبير

االختصاص

مكاف العمؿ

األىداؼ

الخطط

االختبار

السمككية

التدريسية

التحصيمي

ُ

أ .د

أسماء كاظم فندي

طرائق تدريس المغة

جامعة ديالى /التربية

×

×

×

ِ

أ.د

جمعة رشيد كضاض

طرائق تدريس المغة

الجامعة المستنصرية

×

×

×

ّ

أ.د

سعد عمي زاير

طرائق تدريس المغة

جامعة بغداد /كمية

×

×

×

ْ

أ.د

صالح مهدي الزبيدي

الدب العباسي و النقد

جامعة ديالى  /التربية

×

×

×

ٓ

أ .د

عادل عبد الرحمن

طرائق تدريس المغة

جامعة ديالى /التربية

×

×

×

العممي

نصٌف العزي

العربية
العربية
العربية

العربية

االساسية

التربية الساسية
التربية ابن رشد
لمعموم االنسانية

االساسية

ٔ

أ.د

عمي متعب جاسم

أدب حديث

جامعة ديالى /التربية

ٕ

أ.د

فائق فاضل السامرائي

طرائق تدريس الرياضيات

جامعة ديالى /التربية

ٖ

أ.د

مثنى عموان الجشعمي

ٗ

أ .م .د جالل عبداهلل خمف

لمعموم االنسانية

×

×

×

×

االساسية

طرائق تدريس المغة

جامعة ديالى  /التربية

×

×

×

ادب حديث

جامعة ديالى /كمية

×

×

×

َُ أ.م.د

رهيف ناصر العيساوي

طرائق تدريس المغة

جامعة بغداد  /كمية

×

×

×

ُُ أ .م.

عبد الجبار عدنان

طرائق تدريس المغة

الجامعة المستنصرية/

×

×

×

د
ُِ أ.م.د

حسن
عبد الحسن عبد المير
أحمد

العربية

العربية
العربية

طرائق تدريس المغة

العربية

الساسية

القانون و السياسة
التربية ابن رشد
كمية التربية

جامعة ديالى  /كمية

التربية الساسية

ُّ أ.م .د

عبد الرزاق عيادة محمد

طرائق تدريس الفيزياء

الكمية التربوية

×

×
×

المفتوحة

ُْ أ.م .د

عالء حسين عميوي

ادب حديث

جامعة ديالى  /التربية

×

×

ُٓ أ.م .د

فالح عبد الحسن عويد

طرائق تدريس الكيمياء

جامعة ديالى  /كمية

×

×

لمعموم االنسانية

التربية الساسية

×

×

المبلحؽ
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ُٔ أ.م.د

منذر مبدر عبد الكريم

طرائق تدريس الكيمياء

جامعة ديالى  /كمية

×

×

ُٕ أ.م .د

ميسون عمي جواد

طرائق تدريس المغة

الجامعة المستنصرية/

×

×

العربية

التربية الساسية

كمية التربية الساسية

×

المبلحؽ
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الممحق ()6
جامعة ديالػى

كمية التربية األساسية
قػسػـ المغػة العربيػػة

الى  /االستاذ الفاضؿ  ............................................ :المحترـ

المكضكع  /استبانة الخبراء لمعرفة صبلحية األىداؼ السمككية

السبلـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو:

العركض لػدل طمبة قسػـ
يركـ الباحث دراسة ( أثػر استراتيجية التنظيـ فػي تحصيؿ مادة ى
المغة العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بػو ) كقػد أعد الباحث أىدافا سمككية

عمى كفػؽ تصنيؼ بمكـ( )Bloomلمستكيات األىداؼ فػي المجاؿ المعرفي ( معرفة ج فيـ
ج تطبيؽ ج تحميػؿج تركيػب ) .

ك نظػ ار لػمػػا تتمتعػكف بو مف خبػرة عمميػة ك درايػة .

يضع الباحػث ىػذه األىداؼ بيف أيديكـ لبياف مدل صبلحياتيا ك مبلءمتيا .
ك لػكػـ الشػكر الجػزيؿ ك فػائػؽ التقػديػػػر .

البػاحػث

حسػف فيد عكاد األكسػي

طرائؽ تدريس المغة العربية

مبلحظة  /يرجى مف الدكتكر الفاضؿ ذكر-:
االسـ الثبلثي

:

المقب العممي كالتخصص :
الجامعة كالكمية

:

المبلحؽ
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 .1األىداؼ السمككية لبحر الرمؿ:
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى أف:

1

يعرف البحر الرمل .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الرمل بالرمل .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية لبحر الرمل .

معرفة

4

يعرف زحاف الخبن في بحر الرمل .

معرفة

7

يعرف زحاف الكف في بحر الرمل .

معرفة

9

يعرف عمة الحذف في بحر الرمل .

معرفة

0

يعرف عمة التسبيغ في بحر الرمل .

معرفة

4

يعدد عروضتي بحر الرمل .

معرفة

6

يعدد أضرب بحر الرمل .

معرفة

17
11
18

يميز بين زحاف الخبن و زحاف الكف في
بحر الرمل .
يميز بين عمة الحذف وعمة القصر في
بحر الرمل .
يميز بين عمة التسبيغ وعمة القصر في
بحر الرمل .

المستكل صالح

فهم
فهم
فهم

17

يميز عمة التسبيغ في بحر الرمل .

فهم

14

يميز بين العروض التامة و العروض
المجزوءة في بحر الرمل .

فهم

17

يميز بين بحر الرمل و البحور االخرى .

فهم

19

يمخص الزحافات في بحر الرمل .

فهم

10
14

يعمل امتناع زحاف الكف في الضرب
السالم في بحر الرمل .
يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر
الرمل .

فهم
تطبيق

غيرصالح المبلحظات

المبلحؽ
16
87

يبين الزحافات في أبيات جديدة من البحر
الرمل .
يبين عروضتي بحر الرمل في أبيات
جديدة من بحر الرمل .
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تطبيق
تطبيق

81

يعطي أبياتا جديدة من بحر الرمل .

تطبيق

88

يقارن بين الرمل التام و الرمل المجزوء .

تحميل

87

يقطع أبياتا جديدة من بحر الرمل .

تحميل

84

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الرمل .

تركيب

 .2األهداف السلوكٌة لبحر الهزج :
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى أف:

1

يعرف البحر الهزج .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر هزج بالهزج .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية في بحر الهزج .

معرفة

4

يعرف زحاف القبض في بحر الهزج .

معرفة

7

يعرف زحاف الكف في بحر الهزج .

معرفة

9

يعرف عمة الحذف في بحر الهزج .

معرفة

0

يعدد ضربي بحر الهزج .

معرفة

4
6

يميز بين زحاف القبض و زحاف الكف في
بحر الهزج.
يميز بين زحاف الكف وعمة الحذف في
بحرالهزج.

المستكل صالح

فهم
فهم

17

يميز بين بحر الهزج و البحور االخرى .

فهم

11

يعمل امتناع القبض في عروض و ضرب
الهزج .

فهم

18

يمخص زحافات بحر الهزج .

فهم

17

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر الهزج.

تطبيق

غيرصالح المبلحظات
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14

يبين تفعيالت بحر الهزج في أبيات جديدة .

تطبيق

17

يعطي أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تطبيق

19

يقطع أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تحميل

10

يقارن بين بحر الهزج والبحور االخرى .

تحميل

14

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الهزج .

تركيب

 .3األهداف السلوكٌة للبحر الوافر :
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف :

1

يعرف البحر الوافر .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الوافر بالوافر.

معرفة

7

يذكر النساق العروضية لبحر الوافر.

معرفة

4

يعرف زحاف العصب في بحر الوافر .

معرفة

7

يذكر عمة القطف في بحر الوافر.

معرفة

9

يعدد أعاريض بحر الوافر .

معرفة

0

يعدد أضرب بحر الوافر .

معرفة

4

يذكر استعماالت بحر الوافر.

معرفة

6
17

يميز بين زحاف العصب وزحاف القبض في
بحر الوافر .
يميز بين عمة القطف و بين زحاف القبض
في بحر الوافر.

المستكل صالح

فهم
فهم

11

يميز بين مجزوء الوافر و البحر الهزج .

فهم

18

يمخص الزحافات في بحر الوافر .

فهم

17

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر الوافر.

تطبيق

14

يبين تفعيالت أبيات جديدة من بحر الوافر .

تطبيق

غير
صالح
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17

ينسب أبياتا جديدة من بحر الوافر .

تطبيق

19

يقطع أبياتا جديدة من بحر الوافر .

تحميل

10

يقارن بين بحر الوافر والبحور االخرى .

تحميل

14

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الوافر.

تركيب

 .4األهداف السلوكٌة للبحر الكامل :
غير
المستكل صالح
صالح

ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف:

1

يعرف البحر الكامل .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الكامل بالكامل .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية لبحر الكامل .

معرفة

4

يعدد أعاريض بحر الكامل .

معرفة

7

يعدد أضرب بحر الكامل .

معرفة

9

يعرف زحاف اإلضمار في بحر الكامل .

معرفة

0

يعرف عمة القطع في بحر الكامل .

معرفة

4

يعرف عمة الحذذ في بحر الكامل .

معرفة

6

يعرف عمة التذييل في بحر الكامل .

معرفة

17

يعرف عمة الترفيل في بحر الكامل .

معرفة

11

يميز بين االضمار والحذذ في بحر الكامل .

18
17

يميز بين عمة القطع في بحر الكامل والقصر
في بحر الرمل .
يميز بين عمة الحذذ وعمة الحذف في بحر
الكامل.

فهم
فهم
فهم

14

يميز بين عمة التذييل والترفيل في بحر الكامل.

فهم

17

يميز بين بحر الكامل والبحور االخرى .

فهم

المبلحظات
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19

يمخص الزحافات في بحر الكامل .

فهم

10

يمخص العمل في بحر الكامل .

فهم

14

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من البحر الكامل.

تطبيق

16

يبين تفعيالت بحر الكامل في أبيات جديدة .

تطبيق

87

يبين اعاريض بحر الكامل في ابيات جديدة

تطبيق

81

يبين أضرب بحر الكامل في ابيات جديدة .

تطبيق

88

يعطي أبياتا جديدة من بحر الكامل .

تطبيق

87

يقطع ابياتا جديدة من بحر الكامل

تحميل

84

يقارن بين بحر الكامل التام والمجزوء .

تحميل

87

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الكامل .

تركيب

 .5األهداف السلوكٌة للبحر الطوٌل :
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف:

1

يعرف البحر الطويل .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الطويل بالطويل .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية لبحر الطويل .

معرفة

4

يعرف زحاف القبض في بحر الطويل .

معرفة

7

يعرف عمة الحذف في بحر الطويل .

معرفة

9

يعدد اضرب بحر الطويل .

معرفة

0

يعرف زحاف الكف في بحر الطويل .

معرفة

4
6

يميز بين زحاف القبض و بين زحاف الكف
في بحر الطويل .
يميز بين عمة الحذف و زحاف القبض في
بحر الطويل

المستكل صالح

فهم
معرفة

غير
صالح

المبلحظات
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17

يميز بين بحر الطويل والبحور الخرى

فهم

11

يمخص زحافات بحر الطويل .

فهم

18

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر الطويل.

تطبيق

17

يبين تفعيالت أبيات جديدة من بحر الطويل .

تطبيق

14

ينسب أبياتا جديدة من بحر الطويل .

تطبيق

17

يقطع أبياتا جديدة من بحر الطويل .

تحميل

19

يقارن بين بحر الطويل و البحور االخرى .

تحميل

10

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الطويل .

تركيب

 .6األهداف السلوكٌة للبحر البسٌط :
المستكل صالح

ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف:

1

يعرف البحر البسيط .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر البسيط بالبسيط .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية لبحر البسيط .

معرفة

4

يعدد أعاريض بحر البسيط .

معرفة

7

يعدد اضرب بحر البسيط .

معرفة

9

يعرف زحاف الخبن في بحر البسيط .

معرفة

0

يعرف عمة القطع في بحر البسيط .

معرفة

4

يعرف عمة التذييل في بحر البسيط .

معرفة

6

يصف مخمع البسيط .

معرفة

17

يذكر استعماالت بحر البسيط .

معرفة

11

يميز بين زحاف الخبن وعمة القطع في بحر
البسيط

فهم

غير
صالح

المبلحظات
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18

يميز بين عمة القطع وعمة التذييل في بحر
البسيط .

فهم

17

يميز بين البسيط التام والبسيط المجزوء .

فهم

14

يميز بين البسيط المجزوء والبسيط المخمع .

فهم

17

يمخص زحافات بحر البسيط .

فهم

19

يمخص عمل بحر البسيط .

فهم

10

يميز بين بحر البسيط و البحور الخرى .

فهم

14

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر البسيط

تطبيق

16

يبين تفعيالت بحر البسيط في أبيات جديدة.

تطبيق

87

ينسب ابياتا جديدة من بحر البسيط .

تطبيق

81

يقطع أبياتا جديدة من بحر البسيط .

تحميل

88

يقارن بين البسيط التام و البسيط المجزوء .

تحميل

87

يعيد تركيب أبيات جديدة من بحر البسيط .

تركيب
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الملحق ()10
جامعة ديالػى

كميػة التربية األساسية
قسػػـ المغػة العربيػة

الػدراسػػات العػػمػيػا

الى  /األستاذ الفاضؿ .......................................المحترـ

المكضكع  /نمكذج مف الخطط التدريسية المقدمة لمسادة الخبراء

السبلـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو :

العركض لػدل طمبة
يجرم الباحث دراسػة عػف ( أثػر اسػتراتيجية التنظػيـ فػي تحصيؿ مػادة ى
قسػـ المغة العربية في كميات التربية األساسػية كاالحتفاظ بػو ) كقػد أعػد الباحث مجمكعة مف
الخطط التدريسية لتدريػس مادة العركض عمى كفؽ استراتيجية التنظيـ لممجمكعة التجريبية

كباستعماؿ الطريقة التقميدية ( القياسية ) لممجمكعة الضابطة .

كنظ ار لمػا تتمتعػكف بو مػف خبرة كاسعة يضع الباحث بيف أيديكـ أنمكذجيف مف ىذه الخطط

التدريسية إلبداء آرائكـ ك مبلحظاتكـ القكيمة في الحكـ عمى صبلحيتيما.

كلكـ فائؽ الشػػكر ك االمتناف .

المرفقات

(ِ) خطة تدريسية

الباحث

حسػف فػيػد عػكاد األكسػي

طرائؽ تدريس المغة العربية
مبلحظة  :يرجى مف الدكتكر الفاضؿ ذكر:
االسم الثالثي :
المقب و التخصص العممي:
الجامعة و الكمية

:

المبلحؽ
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خطة انمكذجية لتدريس طمبة المجمكعة التجريبية عمى كفؽ استراتيجية
المرحمة ك الشعبة :الثاني  -أ -

المادة  :العركض

المكضكع /بحر اليزج

التاريخَُِّ/ُُ/ /
اليكـ :

األىداؼ السمككية لبحر اليزج :
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف:

المستكل

1

يعرف البحر الهزج .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الهزج .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية في بحر الهزج .

معرفة

4

يعرف زحاف القبض في بحر الهزج .

معرفة

7

يعرف زحاف الكف في بحر الهزج .

معرفة

9
0

يعرف عمة الحذف في بحر الهزج .
يعدد ضربي بحر الهزج .

معرفة
معرفة

4

يميز بين زحاف القبض وزحاف الكف في بحر الهزج .

فهم

6

يميز بين زحاف الكف وعمة الحذف في بحر الهزج.

فهم

17

يميز بين بحر الهزج و البحور االخرى .

فهم

11

يعمل امتناع القبض في عروض و ضرب الهزج .

فهم

18

يمخص زحافات بحر الهزج .

فهم

17

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تطبيق

14

يبين تفعيالت بحر الهزج في أبيات جديدة .

تطبيق

17

يعطي أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تطبيق
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19

يقطع أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تحميل

10

يقارن بين بحر الهزج و البحور االخرى .

تحميل

14

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الهزج .

تركيب

الكسائؿ التعميمية :

ُ .السبكرة  .ِ .أقبلـ الماجؾ الممكنة  . ّ .طبؿ صغير .ْ .مطرقة صغيرة

ٓ .الكتاب المعتمد أك المساعد ( مكسكعة العركض ك القافية ج سعد الكاصؿ ج شبكة

االنترنت ) .

خطكات الدرس :

ُ.المقدمة:

( ٓ دقائؽ)

اثارة انتباه الطمبة ك تكجيو انظارىـ الى المحاضرة الجديدة ب عطاء مقدمة مكجزة عف
المحاضرة السابقة ( بحر الرمؿ ) ك ربطيا بالمحاضرة الحالية عف طريؽ طرح األسئمة التي

تخص المحاضرة السابقة ك تثير انتباه الطمبة ك تييئة اذىانيـ ك استرجاع ذاكرتيـ ك ىي
تمثؿ البداية لربط المعمكمات السابقة بالجديدة ك عمى النحك اآلتي :

االستاذ  :ما اسـ بحرنا السابؽ ك لماذا سمي بيذا االسـ ؟

طالب  :بحر الرمؿ ك سمي بالرمؿ ج لسرعة النطؽ بو ك ىذه السرعة متأتية بسبب تتابع

برمؿ الحصير لضـ بعضو الى بعض .
التفعيمة ( فاعبلتف) فيو ج كقيؿ سمي بالرمؿ لتشبييو ٍ
االستاذ  :احسنت ك ما تفعيبلتو ؟
طالب آخر  :فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف

االستاذ  :أحسنت ج ك ما عركض الرمؿ ك أضربو ؟

فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف

طالب آخر  :لبحر الرمؿ عركضاف ك ستة اضرب ك كاآلتي :

األكلى محذكفة ( فاعبل) ك ليا ثبلثة أضرب :األكؿ صحيح ( فاعبلتف) ج الثاني محذكؼ

(فاعبل)ج الثالث مقصكر( فاعبلت).

الثانية مجزكءة صحيحة ( فاعبلتف) ك ليا ثبلثة اضرب  :األكؿ صحيح فاعبلتف ج الثاني

مسبغ (فاعبلتف ٍف) ج الثالث محذكؼ ( فاعبل ) .
ى
االستاذ  :أحسنت ج محاضرتنا اليكـ عف بحر ىزجت بو العرب (ك اليزج لكف مف الغناء)
بحر ىذه المحاضرة ىك بحر اليزج كسمي بذلؾ ألف العرب تيزج بو أم  :تغني كقيؿ ألنو
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يشبو ىزج الصكت أم تردده ك صداه .

ِ.عرض المادة

اكال .كتابة األمثمة عمى السبكرة
اس لً ٍم ًع ٍي ًد
(ُ)  .أ ى
ىعػد الن ي
ت ىم ىع الد ٍم ًع
ىع ىد ٍد ي
(ِ)  .ىك أ ٍ
ظي ًرم ًلب ً
الض ٍيػ
اغ ٍي ِّ
(ّ)  .ىك ىما ى ٍ ٍ ى

(ِّ دقيقة)
(ّ دقائؽ )

ًم ىف المذ ً
ات أىٍل ىكا ىنا
لى يو ىار ىحان ىك ىرٍي ىحا ىنا
ًـ ًبالظ ٍي ًر الذلي ٍك ًؿ

( دقائؽ ٓ)

ثانيا .قراءة الباحث :

يق أر الباحث األمثمة قراءة صحيحة مراعيا حسف األداء ك تصكير المعنى مما يشد انتباه

الطمبة كادراكيـ المعنى .ثـ يعيد الباحث القراءة مع النقر عمى الطبؿ إلظيار ايقاع البحر
كمكسيقا التفعيمة .

( ِ دقائؽ )

ثالثا  .قراءة الطمبة :

يق أر بعض الطمبة األبيات قراءة جيرية ك يفضؿ أف يق أر الطمبة الجيدكف ك كؿ طالب يق أر

بيتا ج لشد انتباه الطمبة اآلخريف ك تشجيعيـ عمى القراءة الصحيحة .
رابعا .تقطيع األبيات ك تقسيميا الى تفعيبلت :

(ُّ دقيقة)

يكتب الباحث األبيات كتابة عركضية ثـ يقطعيا كيقسميا الى تفعيبلت عمى النحك اآلتي :
ًم ىف المذ ً
ات أىٍل ىكا ىنا
اس لً ٍم ًع ٍي ًد
هذه الخطوة
أى
ىعػد الن ي
أضافها الباحث
ًم ىف ٍلمى ٍذ ىذا ًت أىٍل ىكا ىنا
س لً ٍم ًع ٍي ًدم
ىع ٍػد ىد ٍن ىنا
أى
ي
لتسهٌل التقطٌع
أع ٍد د ٍف ىف اٍ س ًؿ ٍؿ ًع ً
اف ا
م
ى
ًـ ىف ٍؿ ىؿ ٍذ ىذا ًت أى ٍؿ ىك ى
مدٍ
ٍ
ي
ٓ/ٓ/ ٓ/ / ٓ/ ٓ/ ٓ / /
ٓ/ ٓ/ ٓ / / ٓ/ ٓ / ٓ/ /
مػفى ً
مػفى ً
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف ىمػفىػا ًعػيػٍمي ٍػف
ػاعػيػٍمي ٍػف
ػاع ٍػيػمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
سالمة
صحيحة
سالمة
ت
ىع ىد ٍد ي
ىكأ ٍ
ت
ىكأ ٍ
ىع ىد ٍد ي

ىم ىع الد ٍم ًع
ىم ىع ٍد ىد ٍم ًعي
ع ٍد ىد ٍـ ًع م
ىـ ى

ت
ىكأ ٍ
ىع ىد ٍد ي
ٓ/ ٓ/ ٓ/ / /ٓ/ ٓ/ /
ػاع ٍػيػ يؿ مػفى ً
مػفى ً
ػاعػيػػػٍمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
مكفكفة

احان ىك ىرٍي ىحا ىنا
لى يو ىر ى
ىك ىرٍي ىحا ىنا
اح ٍف
لى ييك ىر ى

اح ٍف
ق ٍك ىر ى
ىؿ ي
ٓ/ ٓ/ ٓ / /
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف
سالمة

اف ا
م ىح ى
ىك ىر ٍ
ٓ/ ٓ/ ٓ/ /
ىمػفىػا ًعػيػٍمي ٍػف
صحيحة

هذه الخطوة
اضافها الباحث
لتسهٌل التقطٌع
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ظي ًرم لًب ً
الض ٍيػ
اغ ٍي ِّ
ىك ىما ى ٍ ٍ ى
ضً
ظي ًرم لًب ً
ض ٍي
اغ ٍ
ىك ىما ى ٍ ٍ ى
ضػ ً
م
ب ً
اغ ٍ
م ًؿ ى
ض ٍ
ق ًر ٍ
ىكىـ ا ظى ٍ
ٓ / ٓ / ٓ / / ٓ/ ٓ /ٓ/ /
ػاع ٍػيػمي ٍػف مػفى ً
مػفى ً
ػاعػيػٍمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
سالمة
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ًـ ًبالظ ٍي ًر الذلي ٍك ًؿ
ىذلي ٍك ًؿ
ظ ٍي ًرٍذ
ًـ ًب ٍظ ى
ق ًرٍذ ىذ يؿ ٍك ًؿ م
ًـ ًبػ ٍ
ضػ ظى ٍ
ٓ/ٓ / ٓ / /
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف
سالمة

هذه الخطوة
اضافها الباحث
لتسهٌل التقطٌع

ٓ /ٓ/ /
ً
ػي
ىمػفىػا ع ٍ
محذكؼ

الباحث  :أعزائي الطمبة بعد قراءة التفعيبلت في البيت األكؿ نبلحظ أف ( مفاعيمف) ىي
التفعيمة المستخدمة في ىذا البيت ك قد جاءت بصكرتيا األصمية ج كما نبلحظ

أنيا تكررت مرتيف في كؿ شطر كأربع مرات في البيت .

ك نبلحظ في البيت الثاني أف أبا نكاس استخدـ صكرة اخرل لمفاعيمف ك ىذه الصكرة ىي

(مفاعي يؿ) ك قد كردت في حشك الشطر األكؿ مف البيت ك سبب ذلؾ ىك دخكؿ زحاؼ الكؼ
عمييا (الكؼ حذؼ السابع الساكف ) .
ك نرل في البيت الثالث صكرة أخرل ؿ ( مفاعيمف ) ك ىذه الصكرة ىي ( مفاعي) ك قد

دخمتيا عمة الحذؼ ( ك الحذؼ ىك ذىاب السبب الخفيؼ مف آخر التفعيمة ) كقد جاءت في

ضرب البيت .

ّ.القاعػدة :

( َُدقائؽ)

الباحث :أعزائي الطمبة مف كؿ ما تقدـ نستنتج أف :
اكال .مفاعيمف ىي تفعيمة بحر اليزج األصمية .

ثانيا .تكرار مفاعيمف مرتيف في كؿ شطر أم  :اربع مرات في البيت يؤلؼ بحر اليزج كأنو

يستخدـ مجزكءا ج ك عمى النحك اآلتي :
ػاع ٍػيػمي ٍػف مػفى ً
مػفى ً
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف ىمػفىػا ًعػيػٍمي ٍػف
ػاعػيػٍمي ٍػف
ى
ى
ثالثا .يجكز في حشك اليزج ك عركضو زحاؼ الكؼ ك ىك حسف سائغ يمتنع في ضربو .

رابعا .أما القبض ( حذؼ الخامس الساكف ) فتصبح – مفاعمف فيك زحاؼ قبيح ال يجكز اال
في التفعيمة األكلى .

خامسا .لبحر اليزج عركض كاحدة ك ضرباف األكؿ صحيح مفاعيمف ك الثاني محذكؼ

مفاعي .
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(ٓ دقائؽ )

بحر اليزج
صكرتو

مػفى ً
ػاع ٍػيػمي ٍػف
ى

مػفى ً
ػاعػيػٍمي ٍػف
ى

مػفى ً
ػاع ٍػيػمي ٍػف
ى

مػفى ً
ػاعػيػٍمي ٍػف
ى

لو عركض كاحدة صحيحة (مفاعيمف) كليا ضرباف :

األكؿ صحيح مفاعيمف

الثاني محذكؼ مفاعي

ٓ.التقكيـ

(ٓ دقائؽ)

الكاجب البيتي :

( ِ دقائؽ )

اكال .قطع أربعة أبيات مف بحر اليزج ك اكتبيا كتابة عركضية ج بيتاف ضربيما صحيح
كبيتاف ضربيما محذكؼ .
ثانياً .
أعط اربع كممات عمى تفعيمة بحر اليزج .
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خطة انمكذجية لتدريس طمبة المجمكعة الضابطة عمى كفؽ الطريقة التقميدية
المرحمة ك الشعبة :الثاني  -ب -

َُِّ/ُُ/

المادة  :العركض

المكضكع /بحر اليزج

التاريخ/
اليكـ :

األىداؼ السمككية لبحر اليزج :
ت

جعؿ الطالب قاد ارن عمى اف:

المستكل

1

يعرف البحر الهزج .

معرفة

8

يذكر سبب تسمية بحر الهزج .

معرفة

7

يذكر النساق العروضية في بحر الهزج .

معرفة

4

يعرف زحاف القبض في بحر الهزج .

معرفة

7

يعرف زحاف الكف في بحر الهزج .

معرفة

9
0

يعرف عمة الحذف في بحر الهزج .
يعدد ضربي بحر الهزج .

معرفة
معرفة

4

يميز بين زحاف القبض وزحاف الكف في بحر الهزج .

فهم

6

يميز بين زحاف الكف وعمة الحذف في بحر الهزج.

فهم

17

يميز بين بحر الهزج و البحور االخرى .

فهم

11

يعمل امتناع القبض في عروض و ضرب الهزج .

فهم

18

يمخص زحافات بحر الهزج .

فهم

17

يكتب عروضيا أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تطبيق

14

يبين تفعيالت بحر الهزج في أبيات جديدة .

تطبيق
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17

يعطي أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تطبيق

19

يقطع أبياتا جديدة من بحر الهزج .

تحميل

10

يقارن بين بحر الهزج والبحور االخرى .

تحميل

14

يعيد ترتيب أبيات جديدة من بحر الهزج .

تركيب

الوسائل التعميمية :
 .1السبورة  .8 .أقالم الماجك الممونة  . 7 .طبل صغير .4 .مطرقة صغيرة
 .7الكتاب المعتمد أو المساعد ( موسوعة العروض و القافية  ،سعد الواصل ،
شبكة االنترنت ) .
خطكات الدرس :
ُ .المقدمة :

( ٓ دقائؽ)

اثارة انتباه الطمبة ك تكجيو أنظارىـ الى المكضكع الجديد ب عطاء مقدمة مكجزة عف المكضكع

السابؽ بحر الرمؿ ك ربطو بالمكضكع الجديد ك كاآلتي :

الباحث  :تكممنا في المحاضرة السابقة عف بحر الرمؿ ك قمنا انو يتألؼ مف تكرار التفعيمة
فاعبلتف ست مرات فمف يذكرىا لنا ؟
طالب  :فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف

فاعبلتف فاعبلتف فاعبلتف

الباحث  :أحسنت ك مف يذكر لنا عركض ك أضرب بحر الرمؿ التاـ ؟

طالب  :لمرمؿ التاـ عركض كاحدة محذكفة ك ليا ثبلثة أضرب  :األكؿ صحيح (فاعبلتف)

(فاعبلت).
كالثاني محذكؼ (فاعمف) ك الثالث مقصكر
ٍ

الباحث  :أحسنت ك مف يذكر لنا عركض بحر الرمؿ المجزكء ك أضربو ؟

طالب  :لمرمؿ المجزكء عركض كاحدة صحيحة ( فاعبلتف) ك ليا ثبلثة أضرب  :األكؿ

مسبغ ( فاعبلتاف ) ك الثالث محذكؼ ( فاعمف)  .الباحث :
صحيح (فاعبلتف) ك الثاني ى
أحسنت ج أذف لبحر الرمؿ عركضاف ك ستة أضرب ج محاضرتنا ليذا اليكـ عف بحر ىزجت
بو العرب (كاليزج لكف مف الغناء) لذا يصمح بحرنا ليذا اليكـ لمغناء ك سرد الحكايات ك

القصص ج ك ىك بحر اليزج ك سمي باليزج ألف العرب تيزج بو أم تغني بو ألنو يشبو
ىزج الصكت أم تردده ك صداه ك يتألؼ بحر اليزج بحسب دائرتو العركضية الى ست
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تفعيبلت :
اع ٍيمي ٍف مفى ً
اع ٍيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اع ٍيمي ٍف مفى ً
اع ٍيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اع ٍيمي ٍف
اع ٍيمي ٍف
ى
ى
ى
ى
ى
ى
إال أنو ال يستخدـ إال مجزكءا :
اع ٍيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اع ٍيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اع ٍيمي ٍف
اع ٍيمي ٍف
ى
ى
ى
ى
اع ٍيمي ٍف مفى ً
مفى ً
اع ٍي يؿ
س ًي ٍي يؿ
األى ىز ً
ك ضابطو  :ىعمىى ٍ
اج تٌ ٍ
ى
ى
ثـ يستعمؿ الباحث الطبؿ إلبراز ايقاعو ك اظيار مكسيقاه .

ِ .عرض المادة

( َِ دقيقة)

يعرض الباحث األمثمة باستخداـ السبكرة ك عمى النحك اآلتي :
الباحث :لبحر اليزج عركض كاحدة مجزكءة صحيحة (مفى ً
اع ٍيمي ٍف ) يجكز فييا الكؼ (كالكؼ
ى
حذؼ السابع الساكف ) ك ليا ضرباف :
األكؿ  :مثميا (مفى ً
اع ٍيمي ٍف ) ك يمتنع فيو الكؼ مثؿ :
ى
ًم ىف المذ ً
ات أىٍل ىكا ىنا
اس لً ٍم ًع ٍي ًد
أى
ىعػد الن ي
(يكتب االستاذ المثاؿ ك يقرأه قراءة أنمكذجية معبرة ج ثـ يظير ايقاعو باستعماؿ الطبؿ

الصغيرج ثـ يقطعو عركضيا عمى النحك اآلتي) :
اس لً ٍم ًع ٍي ًد
أى
ىعػد الن ي
س لً ٍم ًع ٍي ًدم
ىع ٍػد ىد ٍن ىنا
أى
ي
أع ٍد د ٍف ىف اٍ س ًؿ ٍؿ ًع ً
م
ى
مدٍ
ٍ
ي
ٓ/ ٓ/ ٓ/ / ٓ/ ٓ / ٓ/ /
اع ٍػيػمي ٍػف مػفى ً
مػفىػ ً
ػاعػيػٍمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
سالمة
ت ىم ىع الد ٍم ًع
ىع ىد ٍد ي
ىكأ ٍ
ت ىم ىع ٍد ىد ٍم ًعي
ىكأ ٍ
ىع ىد ٍد ي
ع ٍد ىد ٍـ ًع م
ىكأ ٍ
ت ىـ ى
ىع ىد ٍد ي

ٓ/ ٓ/ ٓ/ / /ٓ/ ٓ/ /
ػاع ٍػيػ يؿ مػفى ً
مػفى ً
ػاعػيػػػٍمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
مكفكفة

ًم ىف المذ ً
ات أىٍل ىكا ىنا
ًت أىٍل ىكا ىنا
ًم ىف ٍلمى ٍذ ىذا
اف ا
ًـ ىف ٍؿ ىؿ ٍذ ىذا ًت أى ٍؿ ىك ى

ٓ/ٓ/ ٓ/ / ٓ/ ٓ/ ٓ / /
ىمػفىػا ًعػيػٍمي ٍػف
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف
صحيحة
سالمة

احان ىك ىرٍي ىحا ىنا
لى يو ىر ى
ىك ىرٍي ىحا ىنا
اح ٍف
لى ييك ىر ى
اف ا
م ىح ى
ق ٍك ىر ى
اح ٍف ىك ىر ٍ
ىؿ ي
ٓ/ ٓ/ ٓ/ / ٓ/ ٓ/ ٓ / /
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف ىمػفىػا ًعػيػٍمي ٍػف
صحيحة
سالمة

هذه الخطوة
أضافها الباحث
لتسهٌل التقطٌع

هذه الخطوة
اضافها الباحث
لتسهٌل التقطٌع

الثاني  :محذكؼ ( مفاعي) ك عمة الحذؼ ذىاب السبب الخفيؼ مف آخر التفعيمة مثؿ:

(يكتب االستاذ المثاؿ ك يقرأه قراءة أنمكذجية معبرة ج ثـ يظير ايقاعو باستعماؿ الطبؿ

الصغيرج ثـ يقطعو عركضيا عمى النحك اآلتي)
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ظي ًرم لًب ً
الض ٍيػ
اغ ٍي ِّ
ىك ىما ى ٍ ٍ ى
ضً
لًب ً
ض ٍي
م
ىك ىما ى
اغ ٍ
ى
ظ ٍي ًر ٍ
ضػ ً
م
ب ً
ىكىـ ا ى
اغ ٍ
م ًؿ ى
ض ٍ
ق ًر ٍ
ظ ٍ
ٓ / ٓ / ٓ / / ٓ/ ٓ /ٓ/ /
مػفى ً
مػفى ً
ػاعػيػٍمي ٍػف
ػاع ٍػيػمي ٍػف
ى
ى
صحيحة
سالمة
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ًـ ًبالظ ٍي ًر الذلي ٍك ًؿ
ظ ٍي ًرٍذ
ًـ ًب ٍظ ى
ق ًرٍذ
ضػ ى
ًـ ًبػ ٍ
ظ ٍ
ٓ/ٓ / ٓ / /
ىمػفىػا ًع ٍػيػمي ٍػف
سالمة

ىذلي ٍك ًؿ

ىذ يؿ ٍك ًؿ م
ٓ /ٓ/ /
ً
ػي
ىمػفىػا ع ٍ
محذكؼ

هذه الخطوة
اضافها الباحث
لتسهٌل التقطٌع

الباحث :أعزائي الطمبة بعد قراءة التفعيبلت في البيت األكؿ نبلحظ أف ( مفاعيمف) ىي
التفعيمة المستخدمة في ىذا البيت ك قد جاءت بصكرتيا األصمية ج كما نبلحظ

أنيا تكررت مرتيف في كؿ شطر كأربع مرات في البيت .

كنبلحظ في البيت الثاني أف أبا نكاس استخدـ صكرة اخرل لمفاعيمف كىذه الصكرة ىي

(مفاعي يؿ) ك قد كردت في حشك الشطر األكؿ مف البيت كسبب ذلؾ ىك دخكؿ زحاؼ الكؼ
عمييا (الكؼ حذؼ السابع الساكف ) .

كنرل في البيت الثالث صكرة أخرل ؿ ( مفاعيمف ) كىذه الصكرة ىي ( مفاعي) كقد دخمتيا

عمة الحذؼ ( كالحذؼ ىك ذىاب السبب الخفيؼ مف آخر التفعيمة ) كقد جاءت في ضرب
البيت .

أعزائي الحظكا كيؼ أننا لـ نكتب الياء في (لًب ً
(الض ٍي ًػـ ج الظ ٍي ًر ج
اغ ٍي) ك البلـ الشمسية في
ِّ
ى
الذلي ٍك ًؿ) ألننا ال ننطقيا أيضا .
اعزائي  :يجكز في حشك بحر اليزج كضربو زحاؼ الكؼ ( حذؼ السابع الساكف) فتصبح

مفاعيمف – مفاعي يؿج ك ىك كثير ك سائؽ حسف ج ك يمتنع في ضربو تحاشيا لمكقكؼ عمى
حركة قصيرة .

أما زحاؼ القبض ( حذؼ الخامس الساكف) فتصبح مفاعيمف – مفاعمف فيك زحاؼ قبيح كال
يجكز اال في الحشك( التفعيمة األكلى) .

ّ .التقكيـ :

(ُٓ دقيقة )

مف اجؿ التعرؼ عمى مدل استيعاب الطمبة لممادة يكجو الباحث األسئمة اآلتية:

أَ .ما سبب تسمية بحر اليزج ؟
بَ .ما تفعيبلت بحر اليزج ؟

تَ .ما الكؼ ك ىؿ يصح دخكلو عمى بحر اليزج ؟
ثَ .ما عركض ك أضرب بحر اليزج ؟
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جَ .مف يزف البيت اآلتي مبينا بحره كما دخمو مف تغيير ؟
ًب ًن ٍي وؿ ًم ٍف ىب ًخ ٍي ًؿ
ش ًف ٍي ىغمً ٍيمً ٍي
ىمتى ٍى أي ٍ

ْ .الكاجب البيتي :

(ٓ دقائؽ )

مف أجؿ زيادة فيـ الطمبة لممكضكع يكمفيـ الباحث بالكاجبات اآلتية :

أَ .قطع أربعة أبيات مف بحر اليزج ك اكتبيا كتابة عركضية ج بيتاف ضربيما صحيح
كبيتاف ضربيما محذكؼ .

ب َ .نظـ أربع كممات عمى تفعيمة بحر اليزج .
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الممحق ()11

كمية التربية األساسية
قػسػـ المغػة العربيػػة

الى  /االستاذ الفاضؿ  ............................................ :المحترـ
المكضكع  /استبانة آراء الخبراء لمعرفة صبلحية فقرات االختبار

السبلـ عميكـ ك رحمة اهلل ك بركاتو:

العركض لػدل طمبة قسػـ
يركـ الباحث دراسة ( أثػر استراتيجية التنظيـ فػي تحصيؿ مادة ى
المغة العربية في كميات التربية األساسية كاالحتفاظ بػو )
كقد أعد الباحث فقر ً
ً
المبي ًف في أدناه في ضك ًء محتكل المقررات (البحكر)
بالشكؿ
ات االختبار
ٌ
تدريسيا ج كاألىداؼ السمككي ىة الخاص ىة بتمؾ المقررات (البحكر) .
التي تـ
ي
إلبداء مبل ً
ً
ً
ً
حظاتكـ في
االختبار بيف أيديكـ
الباحث ىذا
ي
كلسعة اطبلعكـ كدقة معمكماتكـ يضعي
ى
ً
ً
صياغة فقرات االختبار .
صبلحية
ك لػكػـ الشػكر الجػزيؿ ككافر االمتناف .

البػاحػث

مبلحظة  /يرجى مف الدكتكر الفاضؿ ذكر-:

االسـ الثبلثي :

المقب ك التخصص العممي :
الجامعة ك الكمية :

حسػف فيد عكاد األكسػي
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اختبار التحصيؿ (بصكرتو النيائية)

االسػـ ...................................:

المرحمة  /..............:الشعػبة ......:

عزيزم الطالب

فػػػي أدنػػػاه مجمكعػػػة مػػػف األسػػػئمة المتنكعػػػة تمثػػػؿ المقػػػررات الدراسػػػية التػػػي درسػػػتيا فػػػي
محاضرات سابقة ج اق أر كؿ فقرة و
بدقة كتأف ثـ أجب عنيا بما تراهي صحيحان ج كال تترؾ أي ىة فقروة
و
إجابة ألنيا ستعامؿ بكصػفيا إجاب نة خاطئ نة .
ببل

سُ :اذكر األنساؽ العركضية اآلتية :

ُ .بحر الرمؿ (العركض محذكفة ك الضرب مقصكر) :

( ٔ درجات )

ِ .بحر اليزج (العركض صحيحة ك الضرب محذكؼ) :
ّ .بحر الكافر ( العركض مجزكءة صحيحة ك الضرب معصكب ) :
ْ .بحر الكامؿ  ( :العركض مجزكءة صحيحة ك الضرب مرفؿ ) :
ٓ .بحر الطكيؿ  ( :العركض مقبكضة كالضرب محذكؼ ) :

ٔ .بحر البسيط  ( :العركض مخبكنة مقطكعة ك الضرب مخبكف مقطكع) :

سِ :ارسـ دائرة حكؿ الحرؼ الذم يسبؽ االجابة الصحيحة فيما يأتي :
ُ .التفعيمة التي دخميا زحاؼ الخبف ىي :
أ .فى ً
ب .فى ًع ىبل تيف
اف
اع ىبل تى ٍ
التفعيمة التي دخميا زحاؼ الكؼ ىي :
ِ.
ب .مفى ً
أ .مفى ً
اعمي ٍف
اع ٍي
ى
ى
ّ .التفعيمة التي دخميا زحاؼ العصب ىي :
ب .مفى ً
اع يؿ
اع ٍمتي ٍف
أ .ىمفى ى
ى

ج .فى ً
اع ىبل
ج .مفى ً
اع ٍي يؿ
ى
ت
اع ٍم ي
ج .ىمفى ى

(ٗدرجات)
د .فى ً
اع ىبل ٍت
د .فى ً
اع ٍيمي ٍف
د .مفى ً
اعمي ٍف
ى
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ْ .التفعيمة التي دخميا زحاؼ اإلضمار ىي :
د .متىفى ً
ب .مفى ً
اع يؿ
ت
اعمي ٍف
اعمً ٍف
اع ٍم ي
ج .ىمفى ى
أ .يمتٍفى ى
ي
ى
ٓ .التفعيمة التي دخميا زحاؼ القبض ىي :
د .مفى ً
ج .مفى ً
ب .مفى ً
أ .مفى ً
اعمي ٍف
اع ٍي
اع يؿ
اع ٍي يؿ
ى
ى
ى
ى
ٔ .التفعيمة التي دخميا زحاؼ الخبف ىي :
ستى ٍف ٍؿ
ج .يمتى ٍف ًعمي ٍف
ستى ٍف ًع ىبل ٍف
أ .يمتىًعمً ٍف
د .يم ٍ
ب .يم ٍ
ٕ .التفعيمة التي دخمتيا عمة القصر ىي :
د .فى ً
ج .فى ً
أ .فى ً
اف
اع ىبل
ب .فى ًع ىبل تيف
اع ىبل ٍت
اع ىبل تى ٍ
ٖ .التفعيمة التي
اعًبل تي ٍف
أ .يمتىفى ى
ٗ .التفعيمة التي
أ.ى ً
فاع ىبل

دخمتيا عمة الترفييؿ ىي :
ب .متىفى ً
اع يبل ٍف
ي
دخمتيا عمة القطع ىي :
بً .
فاع ٍؿ

ج .متىفى ً
اع ٍؿ
ى

د .ىمتىفىا

ج .فى ًع ىبل

د .مفى ً
اع ٍي
ى

سّ :ضع عبلمة ( √ ) أماـ العبارة الصحيحة ك عبلمة (×) أماـ العبارة
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ٕ.
ٖ.
ٗ.

الخاطئة : :

(ٗ درجات )

عركض مجزكء الرمؿ صحيحة ك ليا ضرب كاحد مثميا .
اع ٍيمي ٍف ) فتصبح ( مفى ً
يدخؿ الكؼ ( مفى ً
اعمه ٍف ) .
ى
ى
اع ىبل تي ٍف ) فتصبح ( فى ً
تدخؿ عمة التسبيغ ( فى ً
اف ) .
اع ىبل تى ٍ
اعمي ٍف ) فتصبح ( متىفى ً
تدخؿ عمة التذييؿ ( متىفى ً
اع ىبل ٍف ) .
ي
ي
ىعركض مجزكء الكامؿ صحيحة يجكز فييا( االضمار ك الكقص ك الخزؿ ).

اع ٍؿ ).
اعمىتي ٍف ) فتصبح ( يمفى ى
تدخؿ عمة القطؼ ( يمفى ى
ستى ٍف ًعمى ٍف ) فتصبح ( يمتى ٍف ًعمي ٍف ) .
يدخؿ زحاؼ الطي ( يم ٍ
عركض مخمع البسيط مخبكنة مقطكعة ك ليا ضرب كاحد مخبكف مقطكع .
اع ٍيمي ٍف ) فتصبح ( مفى ً
يدخؿ زحاؼ القبض ( مفى ً
اعمه ٍف ) .
ى
ى

س ْ :أق أر األبيات اآلتية ثـ أجب عف المطمكب في أدناه :
ُ.

الع يي ٍك ىف ال ًتي ًف ٍي طى ٍرًف ىيا ىح ىكهر
إًف ي

(َّ درجة )

قىتى ٍم ىن ىنا ثيـ لى ٍـ يي ٍح ًي ٍي ىف قىتٍبلى ىنا
(جرير)
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ِ.

ت ًى ٍن ىدان أى ٍن ىج ىزتٍ ىنا ىما تىًع ٍد
لى ٍي ى

ّ.

كًلدى الٍيدىل فىا ٍل ىك ًائ ىن ي ً
اء
ي
ات ض ىي ي
ي

ْ.

ضى
ت قى ٍد ىب ى
ىكلىيؿ إً ىذا ىما يق ٍم ي
اد فىا ٍنقى ى

ٓ .ك يك ٍن ي ً
ب ىي ٍك ىمان
سأىٍل ي
ت ا ٍل ىق ٍم ى
ت ا ىذا ى
ى
م
ٔ .يجفي ٍك هف ىد ٍم يع ىيا ىي ٍج ًر ٍ
أَ .اكتبيا كتابة عركضية.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
بَ .قطع األبيات تقطيعا عركضيا:
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
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س ىنا ًمما تى ىج ٍد
ىك ى
شفى ٍت أى ٍنفي ى
( عمر بف ابي ربيعة )

ىكفى يـ الزىم ً
اء
اف تىىب ُّ
س هـ ىكثىىن ي
( أحمد شكقي )
ؼ ىع ٍف ىك ٍع ود ًم ٍف الظ ًف ىك ًاذ ًب
تى ىكش ى
(ابف خفاجة األندلسي)

تىىكلى ا ٍل ىد ٍمعي ىع ٍف ىق ٍم ًب ٍي ا ٍل ىج ىك ىابا
( أحمد شكقي)
لًطي ٍك ًؿ الص ِّد ىك ا ٍل ىي ٍج ًر
( أبك دلؼ الينبكعي)

المبلحؽ
ٔ.
تَ .بيف نكع تفعيبلتيا.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
ثَ .ميز الزحافات في تفعيبلتيا.
ُ.
ِ.
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.

جَ .انسبيا الى بحكرىا .
ُ.
ِ.

165

المبلحؽ
ّ.
ْ.
ٓ.
ٔ.
س ٓ  :رتب الكممات اآلتية في نسؽ شعرم يستقيـ بو الكزف ك المعنى ٔ(:درجات)
ً ً
ًُ ( .ب ً
الم ىد ً
الع ىار ً
اكىيا )
يض هة  ...يك ٍن ه
ؽج ىيقيكلي ى
كف ج لًيمىى ج ىم ًر ى
ت جالط ًب ٍي ى
ب ج فى ىيا ل ٍيتىني ج ي
ِ( .ك ٍىي ج م ً ً
العشا ً
ؽج ًفي لي ىغ ًة )
سفىيرج ىال يك ٍن ى
تج ي
ساف ىرةه جم ٍف ىق ٍم ًبيج ىكد ٍعتي ىيا  ...ىيا ى
ى ى ي ى
ً
الج ىك ىابا ج تىىكلى الد ٍمعي )
ت
ت ج ىك يك ٍن ي
سأىٍل ي
....ع ٍف ىق ٍم ًبي ج ى
ى
ّ ( .ال ىق ٍم ى
ب ىي ٍك ىمان ج ا ىذا ى
اب األىسكًد ك ير ً
ش ًجيج ىيا ىع ٍب يؿ ج بالن ىكل ج في ىؤ ًادم ..ال يغر ً
ت)
ْ ( .ىك ٍـ يي ٍ
ص ٍك ه
ٍ ى ى يي ي
كعني ى
ى
ً
ٍٓ ( .لي ً
الح ٍز ًف ج ًس ىكل)
س لي ج م ٍن يو ج ىغ ىاز يؿ  ....ج الط ًكٍي ًؿ ج ي
ى
ً
اسيانج اهلل ...قى ٍػد ج أ ٍ ً
ً
س ىدل )
اء ج ىال ىر ىعىج قى ى
ىح ىبلمي جأ ىىراني يكؿ ج ي
س ن
ٔ ( .ىم ى
ي
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الملحق ()12
معامؿ الصعكبة كالتمييز لفقرات االختبار
الفقرة

معامؿ

اإلجابات الخاطئة
الفئة العميا

الفئة الدنيا

الصعكبة

القكة التميييزية
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الملحق()13
فعالية البدائؿ لفقرات اإلختيار مف متعدد في االختبار التحصيمي
الفقرة

الفئة

ُ
ِ
ّ
ْ
ٓ
ٔ
ٕ
ٖ
ٗ

فاعمية البدائؿ الخاطئة

البدائؿ
أ

ب

ج

د

أ

ب

ج

د
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The researcher has formulated (187) behavioral objectives
distributed by 7LeveLs of bloom Classification Arabic
Language, its literature, General methods of teaching ,
measurement and evaluation .
Researcher Constructed achievement pre-test consisted of
(97) items . The scorcher analyzed test items by finding its
reliability , difficulty , efficient , effectiveness of Wrong
alternatives and Limitation of test time by applying it on
pilot sample consisted of (114) students males and females
of AL-mustansiriya university.
After statistical analysis ail items were found acceptable
except item number (17) .
After finishing experiment aghiement test was applied on
both groups and after (17) days, retention test was made .
Results were analyzed by using t-test .
The results of this research were :
1.Excellence of experiment group students on Control group
students in Achievement test .
8.Excellence of experiment group students on Control group
in retention test .
The research has also submitted a number of suggestions
and recommendations to enrich has research .
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Abstact
The recent aims at Knowing the effect of using
organizing strategy in achievement and its retention of
students of Arabic Language department –Colleges of basic
education in the subject of prosody.
To achieve research objectives, the researcher put the
following two null hypothesis:
1. There is not any significant statistical difference at
level(7.77) between the average of students achievement of
experimental group who have studied by organizing strategy
and between average of students achievement of control
group who have studied by traditional method.
8. There is not any significant statistical difference at
level(7.77) between the average of students achievement of
both groups experimental and control in retention test.
College of Basic education-Diyala university-students of
second stage-department of Arabic Language has been
chosen intentionally as afield of the experiment .
Groups of research has been chosen as an experimental
method. Section(A) has been chosen as Control group.
The first group has been Consisted of (41) students and the
second of(76) students .
Equivalence between groups were made in the following
variables:
Intelligence and previous achievement in Arabic language
subjects.
After the research requirements were prepared, the
experiment was applied from 87/17/8717 to 14/1 /8714 by
teaching both two Lectures weekly.
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