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كلمة العدد
التنافس وآليات والبحث والتواصل

ثنائية حضارية   ، التواصل  والبحث عن   ، البحث  مع  التواصل   
بسبل  واالرتقاء   ، بواقعها  للنهوض  ؛  الواعية  املجتمعات  هبا  تستعني 
االتصال املجتمعي عىل خمتلف ُصُعدِه : الطبيعية ، والعلمية ، والعملية ، 

وسواها.
ومن املسلَّم به أن هذه الثنائية تصنع تنّوًعا مثرًيا للمجتمع العام   
تبادل  عرب  ؛  فيهام  املتأصل  التنّوع  تثري  نفسه  الوقت  ويف   ، واألكاديمي 

اخلربات ، وتالقح األفكار ، والعمل اجلامعي الفاعل.
املعارف  ــؤون  ش لقسم  التابع  كربالء  ــراث  ت مركز  ويسعى   
البحثية  نافذته  عرب  املقّدسة  العباسية  العتبة  يف  واإلنسانية  اإلسالمية 
األكاديمية املحّكمة - أعني : جملة تراث كربالء - إىل استقطاب الباحثني 
"االستشارية  اهليأتني  أعضاء  وجيتهد   ، معهم  التواصل  عرب  املتخّصصني 
بالتواصل  االكتفاء  وعدم  تلك  التواصل  نوافذ  تنويع  إىل  والتحريرية" 
التقليدي كانتظار إرسال الباحثني أبحاَثهم ، أو استكتاهبم بشكل مبارش 
، بل عملوا عىل تنويعها ، ولعل أوىل تلك النوافذ ؛ اإلعالن عن )مسابقة 

الساقي لألبحاث األكاديمية( التي كان اإلعالن عنها ألمور منها :
املسابقات  إطار  يف  املشاركة  عرب  الباحثني  بني  التنافس  روح  تفعيل   -

العلمية ذات الطابع البحثي املتخّصص.
سعي  يصنعها  جديدة  ورؤى  بأفكار  املتخّصصة  الرتاثية  املكتبة  إثراء   -

الباحثني إىل استكشاف كّل ما هو جديد.



- تكريم األقالم التي تستحق التكريم ؛ بوصفه دافًعا من دوافع التعزيز 
االجيايب لدى الباحثني ، وتأشري األقالم اجلاّدة ذات التفّوق العلمّي.

ومن اجلدير بالذكر أّن حماور البحث يف اجلائزة هي نفسها أبواب   
املجلة اخلمسة )املجتمعي ، العلمي ، األديب ، الفني"اجلاميل" ،التارخيي( 
يف  البحوث  صياغة  رشائط  نفسها  هي  فيها  البحثية  الصياغة  ورشائط   ،
املجلة ؛ ألّن خُمرجات اجلائزة هي ُمدخالت املجلة ؛ إذ سيتّم نرش األبحاث 
الفائزة يف ضمن أعداد املجلة ويشار إىل كوهنا من األبحاث الفائزة ؛ تكرياًم 

هلا ولقلم كاتبها.
اهليأتني ومن  ، بل سيعمل أعضاء  النافذة ليست األخرية  وهذه   
الباحثني  ينفع  ما  كّل  تنشيط  واملعنوية عىل  املادية  املركز  إمكانات  خالل 

املتخّصصني.
واهلل من وراء القصد



كلمة اهليأتني االستشارية والتحريرية
ملاذا الرتاث ؟ ملاذا كربالء ؟

التي  واملعنوية  املادية  الرتاكامت  من  مجلًة  البرشية  السالالت  تكتنز   -1
 : الفرد  حراك  هلا  خيضع  مجعيًة  ثقافًة  بوصفها  ؛  سلوكياهتا  يف  تشخص 
قوالً  وفعاًل وتفكريًا. تشّكل بمجموعها النظام الذي يقود حياهتا  وعىل 
املكانية   رقعتها  تتحّدد  ؛  التأثريية  وإمكاناهتا  الرتاكامت  تلك  فاعلية  قدر 
والطول  والضيق   السعة   : ثنائية  تأيت  ذلك  ومن  الزمانية  وامتداداهتا 

والقرص  يف دورة حياهتا. 
لذا يمكننا توصيف الرتاث بحسب ما مر ذكره : بأنه الرتكة املادية واملعنوية 
لساللة برشية معينة يف زمان معني يف مكان معني . وهبذا الوصف يكون 

تراث أي ساللة: 
املنفذ األهم لتعرف ثقافتها .  -

املادة األدق لتبيني تارخيها .  -
احلفرية  املثىل لكشف حضارهتا .  -

وكلام كان املتتبع لرتاث )ساللة برشية مستهدفة( عارفًا بتفاصيل محولتها؛ 
به  بالرتاث والوعي  املعرفة  التعالق بني  أّن   : كان وعيه بمعطياهتا بمعنى 
بقوة األول ويضعف بضعفه ومن هنا يمكننا  الثاين  تعالق طردي يقوى 
املسترشقني وسواهم  بعض  كتابات  تولدت يف  التي  االنحرافات  تعّرف 
توّلد  فمرة  منهم  املسلمني  سيام  وال  الرشق  تراث  دراسة  َتَقّصَد  ممّن 
توّلد  ومرة  الرشقيني  لساللة  كنوز  بتفاصيل  املعرفة  لضعف  االنحراف 

بإضعاف املعرفة ؛ بإخفاء دليل أو حتريف قراءته أو تأويله. 



2- كربالء : ال متثل رقعة جغرافية حتّيز بحدود مكانية مادية فحسب بل 
هي كنوز مادية ومعنوية تشّكل بذاهتا تراثًا لساللة بعينها ، وتتشّكل مع 
جماوراهتا الرتاث األكرب لساللة أوسع تنتمي إليها ؛ أي : العراق والرشق  
؛  فمرة  عليها:  وقعت  التي  احليف  مستويات  تتضاعف  الرتاتب  وهبذا 
ألهّنا كربالء بام حتويه من مكتنزات متناسلة عىل مدى التاريخ ومرة ؛ألهنا 
كربالء اجلزء الذي ينتمي إىل العراق بام يعرتيه من رصاعات ،ومرة ؛ألهنا 
اجلزء الذي ينتمي إىل الرشق بام ينطوي عليه من استهدافات فكل مستوى 
من هذه املستويات أضفى طبقة من احليف عىل تراثها حتى ُغيِّبت وُغيِّب 
تراثها واُخزلت بتوصيفات ال متثل من واقعها إال املقتطع أو املنحرف أو 

املنزوع عن سياقه . 
3- وبناًء عىل ما سبق بيانه تصدى مركز تراث كربالء التابع للعتبة العباسية 
املقدسة إىل تأسيس جملة علمية متخصصة برتاث كربالء ؛ لتحمل مهومًا 

متنوعة تسعى  إىل : 
ختصيص منظار الباحثني بكنوز الرتاث الراكز يف كربالء بأبعادها   -

الثالثة : املدنية ، واجلزء من العراق ، واجلزء من الرشق .
عن  رشحت  التي  واإلضافات  والتبدالت  التحوالت  مراقبة   -
ومديات  التاريخ  مدى  عىل  اجلغرايف  حيزها  يف  والسعة  الضيق  ثنائية 
تعالقها مع جماوراهتا وانعكاس ذلك التعالق سلبًا أو إجيابًا عىل حركيتها ؛ 

ثقافيًا ومعرفيًا . 
اجراء النظر إىل مكتنزاهتا : املادية واملعنوية وسلكها يف مواقعها   -

التي تستحقها ؛ بالدليل . 
تعريف املجتمع الثقايف : املحيل واإلقليمي والعاملي : بمدخرات   -



تراث كربالء وتقديمه باهليأة التي هو عليها واقعًا . 
ظل  يف  ؛  بأنفسهم  الرتاث  ذلك  ساللة  إىل  املنتمني  ثقة  تعزيز   -
افتقادهم إىل الوازع املعنوي  واعتقادهم باملركزية الغربية ؛ مما يسجل هذا 

السعي مسؤولية رشعية وقانونية . 
يؤرش  مما  السابقني؛  برتكة  االلتحام  وتعميق  الرتاثية  التوعية   -

ديمومة النامء يف مسرية اخللف ؛ بالوعي بام مىض السترشاف ما يأيت .
التنمية بأبعادها املتنوعة  : الفكرية ، واالقتصادية  وما إىل ذلك   -

فالكشف عن الرتاث يعزز السياحة ويقوي العائدات اخلرضاء . 
فكانت من ذلك كله جملة »تراث كربالء« التي تدعو الباحثني املختصني 

إىل رفدها بكتاباهتم التي هبا ستكون . 
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امللّخص 

هدف البحث احلايل اىل معرفة اثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل مادة االدب   
والنصوص عند طالب الصف الرابع االعدادي والجل حتقيق هدف البحث متت صياغة فرضية 
املجموعتني  بني   )0.05( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  ليس   (  : االتية  البحث 
)الضابطة  والتجريبية ( عند طالب الصف الرابع االعدادي يف حتصيل مادة االدب والنصوص (. 
اما جمتمع البحث فقد اختار الباحث اعدادية الشيخ امحد الوائيل للبنني بطريقة قصدية   
متثل  التي  )أ(  طالبا يف شعبة  بواقع )32(  طالبا  البحث )64(  عدد طالب جمموعتي  بلغ  حيث 

املجموعة التجريبية و)32( طالبا يف شعبة )ب( التي متثل املجموعة الضابطة . 
اجرى الباحث التكافؤ بني جمموعتي البحث يف املتغريات اآلتية :  

العمر الزمني للطالب حمسوبا بالشهور  التحصيل الدرايس لآلباء يف جمموعتي البحث  التحصيل 
الدرايس ألمهات طالب جمموعتي البحث  اختبار القدرة اللغوية لطالب جمموعتي البحث  ضبط 
املتغريات الدخيلة  وقد اظهرت املعاملة االحصائية انه ليس هناك فروق ذات داللة احصائية بني 
التدريسية  الباحث اخلطط  اعد  املتغريات وقد  اهنام متكافئتان يف هذه  يعني  البحث مما  جمموعتي 
اخلاصة بموضوعات الدراسة للمجموعتني وتم عرضها عىل جمموعة من املحكمني  اي )اخلرباء(. 

اما الوسائل االحصائية املستعملة يف حتليل بيانات البحث فهي : 
االختبار التائي ومربع كاي ملعرفة داللة الفروق بني جمموعتي البحث يف التكافؤ   -1

معامل صعوبة الفقرة حلساب معامل صعوبة فقرات  اختبار التحصيل .   -2
معادلة متييز الفقرة حلساب قوة متييز فقرات اختبار التحصيل   -3

فعالية البدائل حلساب فعالية البدائل الغري صحيحة لفقرات االختبار .   -4
معامل ارتباط بريسون حلساب معامل ثبات اختبار االكتساب بطريقة التجزئة النصفية   -5

معامل سبري مان – براون لتصحيح معامل االرتباط .   -6
وقد توصل البحث اىل النتيجة اآلتية : ظهر تفوق طالب املجموعة التجريبية الذين يدرسون مادة 
التباديل عىل طالب املجموعة الضابطة الذي  التدريس  االدب والنصوص عىل وفق اسرتاتيجية 

يدرسون االدب والنصوص بالطريقة التقليدية . 
ويف ضوء النتائج قدم الباحث مجلة من االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات . 

أثراسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل مادة األدب والنصوص عند طالب الصف الرابع االعدادي
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Abstract

The goal of current research to know the impact of interactive teaching ma-
terial in the collection of literature and texts at the fourth preparatory grade 
students strategy, but in order to achieve the aim of the research has been 
drafted, but the premise Find Tia: (There is no difference is statistically sig-
nificant at the level )0.05( between the two groups (control group, and experi-
mental) at the fourth-grade students in the collection of preparatory material 
literature and texts).
The research community has chosen researcher junior Sheikh Ahmed al-
Waeli Boys deliberate manner, where the number of students two sets of 
search (64) students of (32) students in the Division of (a), which represents 
the experimental group and 32 students in the Division (b), which represents 
the control group.
Researcher held parity between the two sets of research in the following vari-
ables:
Chronological age of the students measured in months, educational at-
tainment of parents in my research, academic achievement for mothers of 
students two sets of research, test language ability for students of the two 
sets of research, adjust the extraneous variables, and statistical treatment 
showed that there was no statistically significant differences between the two 
sets of search, which means that they are equivalent in These variables have 
been promising researcher for the study subjects teaching plans for the two 
groups were presented to a group of arbitrators (ie experts).
1-The statistical methods used in the research data analysis are
samples t test and chi square to see significant differences between the two 
groups in search of parity
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2- Paragraph difficult to calculate the coefficient of difficulty paragraphs 
achievement test labs.
3- Paragraph discrimination equation to calculate the power of discrimination 
paragraphs achievement test
4- The effectiveness of the alternatives for calculating the effectiveness of the 
paragraphs of incorrect test alternatives.
5- Pearson correlation coefficient to calculate the stability of test retail acqui-
sition in a manner midterm coefficient
6-Speer Man coefficient - Brown to correct the correlation coefficient.
The research has come to the following conclusion: noon outweigh the ex-
perimental group students who are studying material literature and texts on 
the Exchange in accordance with the teaching on the control group who were 
studying literature and texts in the traditional way students strategy.
In light of the findings the researcher presented a number of conclusions and 
recommendations and proposals.
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الفصل االول

التعريف بالبحث

مشكلة البحث :
حلظ الباحث عن طريق خربته املهنية وتتبعه للدراسات التي تناولت طرائق تدريس اللغة 
العربية ، وال سيام طرائق تدريس مادة األدب والنصوص ، ال تساعد الطالب عىل تنمية مهاراته 
العقلية املختلفة ، وشغلها الشاغل هو تذكر املعلومات واسرتجاعها ، وهذا يتناىف مع ما تؤكده 

الدراسات الرتبوية احلديثة يف رضورة تنمية املهارات العقلية للطلبة . 

وهذا ما أكدته االدبيات بان النصوص األدبية أجهدت املدرس تلقينا والطالب  حفظا، 
)بنت  عقيام  جترعا  نتجرعها   ، تلقينية  وإجراءات   ، صامء  قوالب  شكل  عىل  األدب  نتعلم  وأننا 

الشاطئ ، 1969 ، ص 199 - 209 ( . 

العمليات  احلفظ من اصعب  وان   ، للنصوص  الطلبة  األدب هو عملية حفظ  ان درس 
الذهنية ) الدغمة ، 1980 ، ص19 ( . 

األدبية  املادة  ، وان  املنشودة  األغراض  الثانوية ال حيقق  املدارس  تدريس األدب يف  وان 
تعرض عىل الطالب فيام يسمى ) حمفوظات ( بشكل سطحي ، وتدرس دراسة جافة عقيمة دون 

عناية بالتحليل واملوازنة ) ابراهيم ، 1973 ، ص 263( . 

ودراسة   ،  )1993( احللواين  دراسة  منها  التي  والبحوث  الدراسات  نتائج  عن  فضال 
الطراونة )1998( ، ودراسة اخلزرجي )2004( ، أكدت مجيعها صعوبة مادة األدب والنصوص 

وطرائق تدريسه . 

وان الدراسات الرتبوية احلديثة اكدت عىل رضورة حتديد الطرائق واألساليب والربامج 
التدريسية املناسبة لتنمية املهارات الفكرية عند الطلبة يف حقل الدراسات اللغوية. 

مما وجد الباحث من االمهية دراسة التدريس التباديل يف مادة األدب والنصوص ، وهي 
عملية تواصلية بني املرسل املدرس ، والطالب املستقبل يف املرحلة االعدادية .

يف  التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  أثر  ما   : االيت  بالسؤال  البحث  مشكلة  صياغة  يمكن 
تدريس مادة االدب والنصوص عند طالب الصف الرابع االعدادي ؟
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أمهية البحث :
اهتم العرب بلغتهم منذ العصور القديمة ، وكتبوا عنها كثريا ، فمن احبَّ العربيَة َعنى هبا 
واتاه حسن   ، لإليامن  ، ورشح صدره  اهلل لإلسالم  هداُه  ، ومن  إليها  مّهته  عليها ورصَف  وثابَر 
 ، امللل  ، واإلسالم خري  الرسل  اهلل عليه وآله وسلم ( خري  ان حممدا ) صىل  اعتقد   ، فيه  رسيره 

والعرب خري األمم ، والعربية خري اللغات ) الثعالبي ، 1959 ، ص2 ( .

وان الصلة بني فروع اللغة العربية صلة طبيعية وجوهرية وتؤلف مجيعها وحدة متامسكة 
وان جتزئة اللغة العربية ما هي إال تسهيل لدراستها فالصلة املوجودة بني األدب واللغة تتجىل يف 
ان األدب يف اللغة العربية – بل ويف كل لغة ، عامد مرصوص حلفظ كيان تلك اللغة )الشريازي ، 

1969 ، ص 123 ( . 

ولألدب آثاره اجللية يف إعداد النفوس ، واستنهاض اهلمم ، وتكوين الشخصية ، وتوجيه 
السلوك ، وفيه عربة وعظة ومواساة ، إذ يقرؤون فيه ما جرت به األقدار عىل غريهم ، ويرون كيف 
صرب الناس وصابروا ، وكيف حتملوا شظف العيش ، وقسوة األقدار ، وكيف تبدلت أحواهلم 

)هباء الدين ، 1969 ، ص 539-535( . 

   فإنه فن من الفنون اإلنسانية الرفيعة حيقق غايته بالعبارة ، ويضم نتاج األُدباء من عرص 
ما قبل اإلسالم إىل العرص احلديث ، ويضم اآلداب العلمية كلها . )النص ، 1952م ، ص22( .

إىل  وينقلهام  خاصًا  إحساسًا  فيهام  وُيثري   ، التفكري  عىل  والسامع  القارئ  حيمل  فن  وهو 
األجواء القريبة أو البعيدة من اخليال . )نعيمة ، 1978م ، ص26( .

   ولألدب آثار ظاهرة يف صنع أحداث التأريخ ملا حيتويه من معاين التوجيه والتحفيز واإلثارة 
والقيم الروحية واألخالقية والوطنية واإلنسانية وغري ذلك)سمك ،1961م ، ص534(.

ملا تتضمنه نصوصه من مثل ُعليا وجتارب إنسانية نبيلة ُتريب يف النفس نوازع اخلري وتقوي 
يف القلب املشاعر الوطنية والقومية . )العزاوي ، 1988م ، ص6( .

وذلك حيتاج اىل استعامل طرائق وأساليب تكون قادرة عىل إيصاله بشكل يتفق مع أهداف 
تدريس مادة األدب ، ومن اجل أن حيقق التدريس أهدافه الرتبوية املرجوة وحصول تعلم مثمر 
،ينبغي ان يتبع املدرس اكثر من طريقة واحدة وان يعرضه بأكثر من أسلوب)الصقار ، 1987 ، 

ص 64( . 

طريقة  فان  لذلك  املنهج  الثاين  والطرف   ، الطالب  طرفيها  أحد  معادلة  التعليم  يعد  اذ 
التدريس هي حلقة الوصل بني هذين الطرفني)املوسوي ، 1997 ، ص232- 233( 
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بالنهاية  تؤدي   ، الطلبة وميوهلم  تبعًا حلاجات  التدريس وتغيريها  بطريقة  االهتامم    وإن 
إىل نجاح الطريقة ومن ثم التوصل إىل الغاية املرجوة من الدرس ، وهي النظام الذي يسري عليه 
املدرس فيام ُيلقيه عىل الطلبة من دروس وما يبعثهم إىل حتصيله من مهارة ونشاط حتى يكتسبوا 
اخلربة النافعة واملهارة الالزمة واملعلومات املختلفة من غري إرساف يف الوقت واجلهد ، وبشكل 

يقرهبم من األغراض السامية التي تسعى إليها الرتبية . )آل ياسني ، ب.ت ، ص74( .

وقد حيتاج بعض االساليب إىل قدرة املدرس ومهارته يف ربط الدرس بعضه ببعض ومن 
هذه املهارات : 

• مدخل إىل الدرس . 	

• تدريس نص يمثل نتاج األديب ويعالج معاجلة حتليلية . 	

• استنتاج ما يمكن استنتاجه من النص األديب . 	

• تطبيق ما أمكن الوصول إليه من استنتاجات عىل نصوص أخر متاثل النص األول الكتشاف 	
مهارة املوازنة ، والربط ، ووجه االتفاق واالختالف )عطا، 1987 ، ص 27 – 28 ( .

وان اسرتاتيجية التباديل من االسرتاتيجيات التجريبية الفعالة التي يمكن تكيفها بيرس يف 
 ، والرشح  األسئلة،  وتوليد  التلخيص  تطبيق  فيمكن   ، املقررة  الدراسية  املوضوعات  من  الكثري 
والتنبؤ يف املعلومات يف أية مادة دراسية ، وذلك االمر يمكن الطلبة من أن يستعملوا تقنيات حُتدد 
ما يعرفونه ، وما الذي يرغبون يف معرفته ، وما الذي تعلموه بالنسبة إىل أي مصدر للمعلومات 

)مارزانو ، 2006 ، ص5 (.

وهي تساعد عىل حتسني مستوى الطلبة يف عملية التعلم ، وذلك عن طريق تنشيط املعرفة السابقة 
البارزة يف املحتوى ،  وتوظيفها يف مواقف التعلم احلالية ، وتركيز االنتباه عىل النقاط والعنارص 
وممارسة اساليب التقويم الناقد لألفكار واملعاين ، ومراقبة النشاطات الذهنية واللغوية املستعملة 

للتحقق من مدى بلوغ الفهم )الفطايري ، 1996 ، ص224-223(.

ومما سبق تظهر أمهية البحث بام يأيت :  

• أمهية اللغة العربية يف احلياة االنسانية بوصفها اداة التفاهم .	

• أمهية األدب التي ال تقل عن أمهية اللغة ، ودوره يف بناء شخصية اإلنسان وتكوين ميوله 	
واجتاهاته .

• أمهية استعامل اسرتاتيجية التدريس التباديل بوصفها اسرتاتيجية تساعد يف حتقيق أهداف 	
تدريس فروع اللغة العربية عامة واألدب والنصوص خاصة .
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• ة لنمو الطالب جسميًا وعقليًا وفيها تكون 	 أمهية املرحلة اإلعدادية بوصفها مرحلة ُمهمَّ
الفرصة سانحة لتوجيهه توجيهًا ُينمي ميوله ونشاطاته .

هدف البحث :- 
هيدف هذا البحث اىل تعرف اثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل مادة االدب 

والنصوص عند طالب املرحلة االعدادية الصف الرابع )األديب(. 

فرضية البحث : - 
 ولتحقيق هدف البحث صاغ الباحث الفرضية الصفرية االتية :

 ، )الضابطة  املجموعتني  بني   )  0.05  ( مستوى  عند  احصائية  داللة  ذو  فرق  هناك  “ليس 
والتجريبية(  عند طالب  الصف الرابع االعدادي يف حتصيل مادة االدب والنصوص” .

حدا البحث :- 
        يتحدد هذا البحث بـ :

طالب الصف الرابع االعدادي يف املدارس النهارية للعام الدرايس )2013 – 2014( . 1
يف حمافظة كربالء )املركز(.

موضوعات من كتاب االدب والنصوص املقرر تدريسه لطالب الصف الرابع االعدادي . 2
للعام الدرايس ) 2014-2013 (.

حتديد املصطلحات :- 
التدريس التباديل اصطالحًا : عرفه كل من ،

املعلم  بني  حوار  هيئة  عىل  تأيت  تعليمية  نشاطات  عن  :عبارة  بأنه   )Palincsor ,1986(-1
واملتعلمني ، او بني بعضهم بعضًا ، بحيث يتبادلون االدوار طبقًا لالسرتاتيجيات الفرعية املتضمنة 
Palincsor ,1986,P 118-( ) التنبؤ ، والتساؤل ، والتوضيح ، والتصور الذهني،والتلخيص (

.(124
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والطلبة  املعلمون  يقوم   ، النص  فهم  تطور  يف  يستعمل  :أسلوب  بأنه   )Carroll ,1988  (-2
باألدوار الرئيسة يف تفسري النص ، من خالل األنشطة املدرجة يف التقنية وهي) التنبؤ ، واالستجواب 

 ) Carroll ,1988. P 67( )والتلخيص ، وتوضيح التضليل أو معقدة اجزاء  النص ،

تعريف مصطلح التدريس التباديل اجرائيا :
الرابع  الصف  طالب  مع  والنصوص  االدب  مادة  تدريس  يف  تستعمل  اسرتاتيجية 
بني  ومرة  والطالب  املدرس  بني  مرة  التحاور  اسلوب  عىل  وتعتمد  االعدادية  للمرحلة 

الطالب أنفسهم يف استعامل ألكثر من مهارة يف التحاور . 

االدب والنصوص اصطالحًا : 

 األدب : عّرفـه كل من ،
أو - ١ قارئها  نفس  يف  حتدث  والتي   ، اجلميلة  العبارة  يف  اجلميلة  الفكرة  هو   « اهلاشمي: 

سامعها لذة فنية «) اهلاشمي ، 1976م ، ص47( .

يونس : »بأنه فن من الفنون الرفيعة تصاغ فيها املعاين يف قوالب من اللغة فيه مجال ، وفيه - ٢
متعة وله سحر قوي األثر يف النفوس «) يونس ، 1987م ، ص314( .

النصوص : عّرفها كل من ،
الطلبة عىل - ١ الفني حتمل  اجلامل  يتوافر هلا حظ من  ممتازة  أدبية  »مقطوعات  الدليميأهنا 

التذوق األديب ، ولدراستها قيمة تربوية كبرية فهي ترمي إىل هتذيب الوجدان وتصفية 
الشعور وصقل الذوق وإرهاف اإلحساس « ) الدليمي ، 1999 ، ص139 (.

ظافر : » هي خمتارات الشعر والنثر التي تظهر هبذا االسم مع املرحلة املتوسطة حتى هناية - ٢
املرحلة الثانوية ، تتنوع املنظومة الشعرية والقصيدة واخلطبة والرسالة واملقالة والقصة 

واملرسحية « )ظافر، 1984م ، ص246)

تعريف االدب والنصوص اجرائيا :
هي املوضوعات الشعرية والنثرية التي يتضمنها كتاب األدب والنصوص املقرر تدريسه 

لطلبة الصف الرابع األديب يف العراق ، للعام الدرايس 2014-2013.
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التحصيل اصطالحًا : عّرفــه كل من ،
سامرة )1989م( بأنه : » مقدار ما حققه املتعلم من أهداف تعليمية ملادة دراسية معينة . ١

نتيجة مروره يف خربات ومواقف تعليمية « )سامرة ، 1989م ، ص16( 

اخللييل: بأنه " النتيجة النهائية التي تبني مستوى الطالب ودرجة تقدمه يف ما يتوقع منه . ٢
ان يتعلمه " ) اخللييل ، 1997م ، ص6( 

تعريف التحصيل اجرائيا : الدرجات التي حيصل عليها – عينة البحث- يف االختبار التحصييل 
ضمن  مسبقًا  املحددة  والنصوص  األدب  مادة  موضوعات  يف  الباحث  سيعده  الذي  البعدي 

إجراءات هذا البحث ، واملقرر تدريسها ، يف هناية التجربة .
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الفصل الثاين

دراسات سابقة

1 .: ) Francess ,1992( دراسة

    هدفت هذه الدراسة اىل قياس فعالية استعامل اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية مهارة الفهم 
القرائي لدى تالميذ الصف السابع االبتدائي . 

    واختار الباحث عينة مكونة من ) 40 ( تلميذا عشوائيا قسموا بالتساوي اىل جمموعتني احدامها 
جتريبية تدرس باستعامل اسرتاتيجية التدريس التباديل ، واالخرى ضابطة تدرس بالطريقة املعتادة. 

      واعد الباحث اختبارا لقياس مهارة الفهم ، وباستعامل الوسائل االحصائية )معامل ارتباط 
بريسون ملعرفة الثبات ، ومربع )كا2( ملعرفة املقارنات يف التحصيل الدرايس لألبوين ، وكذلك 
بني  الفروق  داللة  اىل  توصل   ، البحث  فرضيتي  من  للتثبت  مستقلتني  لعينتني  التائي  االختبار 
Cates Mac Cinitie Rea - الختبار  البعدي  التطبيق  يف  املجموعتني  تالميذ  )درجات 
ing Test ( ، إذ استطاع تالميذ املجموعة التجريبية امتام االختبار ، يف حني مل تتمكن املجموعة 

 ) Francess ,1992,P, 109( . الضابطة من امتامه

دراسة احللواين ) 1993 ( :. 2
    اجريت هذه الدراسة يف مرص وهدفت اىل فحص العالقة بني طرائق التدريس ودرجات الطالب 

يف املستوى اجلامعي . 

     تكونت عينة البحث من ) 58 ( طالبا جامعيا مسجلني يف مقررين متهيديني يف الرتبية ، قسموا 
انشغل  وفيها   ( التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  باستعامل  درست  التجريبية  احدامها  جمموعتني  اىل 
الطالب كمعلمني وطالب يف اربعة نشاطات هي : التلخيص ، والتوضيح ، والتساؤل ، والتنبؤ ( 

، واالخرى ضابطة درست بالطريقة املعتادة . 

     اعد الباحث اختبارًا من نوع االختيار من متعدد ، طبق قبل البدء باملقرر ، وبعد أن  استعمل 
ومعادلة   ، متييزها  وقوى   ، الفقرة  صعوبة  منها  التي  االحصائية  الوسائل  من  جمموعة  الباحث 
البدائل اخلاطئة ، ملعرفة خصائص االختبار ، وكذلك استعمل االختبار التائي لعينتني مستقلتني 
التباديل  التدريس  افراد جمموعة  ان 70 % من  اىل  نتائج االختبار  اشارت  ، وقد  نتائجه  يف حتليل 
فعالية  طالهبا  اظهر  قد  التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  وان   ، الفصول  يف  االسرتاتيجية  استعملوا 

وجودة يف الفهم القرائي ) احللواين ، 1993 ص 89( .
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دراسة الطراونة )1998( :. 3
األول  الصف  طلبة  السابرة يف حتصيل  واألسئلة   ، اإلجابة  املتشعبة  األسئلة  استخدام  اثر   «      

الثانوي يف مادة تاريخ األدب والنصوص « .

     أجريت هذه الدراسة يف العراق ، واستهدفت تعرف اثر استخدام األسئلة املتشعبة اإلجابة، 
والنصوص.  األدب  تاريخ  مادة  يف  الثانوي  األول  الصف  طلبة  حتصيل  يف  السابرة  واألسئلة 
جمتمع  من  وطالبة  طالبا   )  130  ( بلغت  عينة  عشوائيا  الباحث  اختار  البحث  هدف  ولتحقيق 

الدراسة الذين ينتمون اىل مدرستني من لواء املزار اجلنويب .                  

    وبعد أن حدد عينة البحث قسمها عىل ثالث جمموعات التجريبية األوىل عددها  ) 42( طالبا 
طالبا   )44( عددها  الثانية  والتجريبية   ، املتشعبة  اإلجابة  ذات  األسئلة  باستعامل  درسوا  وطالبة 

وطالبة درسوا باستعامل األسئلة السابرة ، والضابطة الثالثة درسوا بالطريقة التقليدية

     اعد الباحث اختبارا حتصيليا بعديا لتعرف مدى حتصيل الطلبة يف مادة تاريخ األدب والنصوص. 
وكافأ بني جمموعات البحث يف متغريات : العمر الزمني ، ودرجات العام السابق ، والتحصيل 

الدرايس لآلباء ولألمهات .

     استعمل الباحث حتليل التباين الثنائي للتثبت من فرضيات البحث الثالث األوىل ، وحتليل 
للمقارنات  شيفيه  طريقة  واستعمل   ، األخرى  الثالث  الفرضيات  من  للتثبت  األحادي  التباين 

البعدية لتحديد اجتاه الفروق . وتوصل إىل النتائج اآلتية :

جمموعة أ.  عىل  املتشعبة  اإلجابة  ذات  األسئلة  باستعامل  درسوا  الذين  الطلبة  جمموعة  تفوقت 
الطلبة الذين درسوا باستعامل األسئلة السابرة .

جمموعة ب.  عىل  املتشعبة  اإلجابة  ذات  األسئلة  باستعامل  درسوا  الذين  الطلبة  جمموعة  تفوقت 
الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية .

ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية بني جمموعة الطلبة الذين درسوا باستعامل األسئلة السابرة ج. 
وجمموعة الطلبة الذين درسوا بالطريقة التقليدية .

اجلنسني د.  بني  للتفاعل  اثر  يظهر  مل  ولكن   ، اجلنسني  بني  إحصائية  داللة  ذات  فروق  وجود   
ومتغريات البحث ) جمموعات الدراسة () الطراونة ، 1998 ، ص 142-47 ( .

4 .: )   Hertzog ,1999( دراسة
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       اجريت هذه الدراسة يف امريكا وهدفت اىل التحقق من املردود التعليمي لكل من املعلمني يف 
اثناء اخلدمة ، والطالب املعلمني نتيجة تطبيق اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تدرب املعلمني عىل 

بعض الكفايات التدريسية . 

       تكونت عينة البحث من ) 80 ( معلاًم ممارسًا املهنة ، والقسم االخر من الطالب املعلمني ، 
قسمت عينة البحث اىل جمموعتني احدامها جتريبية تدرس باستعامل اسرتاتيجية التدريس التباديل 
) وعددها ثامنية معلمني ممارسني ، وستة عرش طالبا معلام ( ، واالخرى ضابطة تدرس بالطريقة 

املعتادة ) وعددها ستة ومخسون طالبا ومعلام ( . 

       استغرقت الدراسة عاما اكاديميا كامال مجعت البيانات عن طريق املالحظة ، واالستبانات ، 
واملقابالت الشخصية ، وباستعامله ملجموعة من الوسائل االحصائية )الوسط املرجح ، والوزن 
جمموعتي  نتائج  لتحليل  بتفاعل  الثنائي  التباين  وحتليل   ، االستبانات  نتائج  تفريغ  يف   ، املئوي 

البحث(. 

       وكانت اهم النتائج وجود االثر االجيايب لدى عينة املتعلمني السرتاتيجية التدريس التباديل يف 
كل من : التنمية املهنية ، والتفاعل ، والتعلم الضمني ، والتدريب عىل النامذج واالسرتاتيجيات 
 Hertzog ,1999 ,P.( التعليمية اخلاصة والعامة ، وختطيط الدروس ، والتقييم ، وادارة الصف

. )   88

دراسة اخلزرجي 2004 :. 5
ف اثر استعامل نوع األسئلة ومستوياهتا يف التحصيل وتنمية التفكري  هدفت هذه الدراسة اىل تعرِّ
البحث  هدف  العام.ولتحقيق  الرابع  الصف  طالبات  لدى  والنصوص  األدب  مادة  يف  الناقد 

وضعت الباحثة الفرضيتني الصفريتني اآلتيتني: 

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 05 ،0 ( بني متوسط درجات حتصيل أ. 
الطالبات الالئي يدرسن مادة األدب والنصوص يف املجموعات التجريبية األربع .

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) 0،05 ( بني متوسط درجات الطالبات ب. 
التجريبية  للمجموعات  الناقد  التفكري  تنمية  يف  والنصوص  األدب  مادة  يدرسن  الالئي 

األربع.

    وبلغت عينة البحث ) 137 ( طالبة من طالبات الصف الرابع العام يف مدرسة الزهراء للبنات 
التابعة ملديرية تربية حمافظة دياىل . توزعت عىل أربع جمموعات   هي : 

املجموعة التجريبية األوىل : بلغ عدد طالباهتا ) 34 ( طالبة يدرسن باستعامل األسئلة السابرة 	 
مع املستويات الدنيا يف تصنيف بلوم .
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املجموعة التجريبية الثانية : بلغ عدد طالباهتا ) 33 ( طالبة يدرسن باستعامل األسئلة السابرة 	 
مع املستويات العليا يف تصنيف بلوم .

املجموعة التجريبية الثالثة : بلغ عدد طالباهتا ) 35 ( طالبة يدرسن باستعامل األسئلة املتشعبة 	 
مع املستويات الدنيا يف تصنيف بلوم .

املجموعة التجريبية الرابعة : بلغ عدد طالباهتا ) 35 ( طالبة يدرسن باستعامل األسئلة املتشعبة 	 
مع املستويات العليا يف تصنيف بلوم .

    وكافأت الباحثة إحصائيا بني طالبات جمموعات البحث األربع يف بعض املتغريات التي قد تؤثر 
الزمني للطالبات حمسوبا باألشهر ، والتحصيل  التجربة ، وهذه املتغريات هي : العمر  نتائج  يف 
الدرايس لآلباء ، والتحصيل الدرايس لألمهات ، ودرجات اللغة العربية النهائية للعام الدرايس 
األدب  مادة  يف  السابقة  املعلومات  يف  القبيل  االختبار  ودرجات   ،  2002  /  2001 السابق 

والنصوص ، ودرجات اختبار الذكاء ، ودرجات االختبار القبيل يف التفكري الناقد .

األدب  ملوضوعات  تدريسية  خططا  واعدت   ، سلوكيا  هدفا   )  419  ( الباحثة  وصاغت         
 ، املصاغة  السلوكية  الكتاب واألهداف  التجربة ، يف ضوء حمتوى  التي ستدرس يف  والنصوص 

وعىل وفق األساليب األربعة املستعملة . 

يتكون من مخسة  والثبات واملوضوعية  بالصدق  الناقد يتصف  التفكري  اختبارا يف         واعدت 
واعدت   . اختبارية  فقرات  ثالث  موقف  كل  يضم   ، مواقف  مخسة  منها  لكل  فرعية  اختبارات 
 )  55  ( من  وتكون  وثباته  صدقه  من  تثبتت  والنصوص  األدب  مادة  يف  بعديا  حتصيليا  اختبارا 
فقرة موزعة عىل أربعة أسئلة هي : األول يتكون من ) 5 ( فقرات من نوع املزاوجة أو املطابقة أو 
املقابلة، والثاين يتكون من ) 24 ( فقرة من نوع الصواب واخلطأ ، والثالث يتكون من ) 6 ( فقرات 
من نوع التكميل وحتتوي عىل عرشة فراغات ، والرابع يتكون من ) 20 ( فقرة من نوع االختيار 

من متعدد . 

اختبار   ( االختبارين  طبقت   ، الدرايس  العام  طوال  املوضوعات  الباحثة  درست  أن  وبعد        
التفكري الناقد ، واالختبار التحصييل البعدي ( عىل طالبات املجموعات االربع  وعاجلت البيانات 
إحصائيا بـ )حتليل التباين االحادي ملعرفة نتائج البحث ، ومربع )كا2( ملعرفة التكافؤ بني التحصيل 
الدرايس لألبوين ، ومعامل ارتباط بريسون ملعرفة الثبات( ، فتوصلت إىل تفوق طالبات املجموعة 
التجريبية الرابعة عىل طالبات املجموعات الثالث األخرى ، وتفوق طالبات املجموعة التجريبية 

الثالثة عىل طالبات املجموعتني التجريبيتني األوىل والثانية يف االختبار التحصييل البعدي .  

املجموعتني  طالبات  عىل  الرابعة  التجريبية  املجموعة  طالبات  تفوق  إىل  أيضا  وتوصلت        
التجريبيتني األوىل والثانية ، ومل يكن هناك فرق بني درجات طالبات املجموعتني الثالثة والرابعة 

يف اختبار التفكري الناقد .
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     ويف ضوء النتائج أوصت الباحثة بعدة توصيات منها :

اطالع مدريس مادة اللغة العربية ومدرساهتا عىل خطوات استعامل األسئلة املتشعبة ألجل . ١
استعامهلا عند تدريس مادة األدب والنصوص لطلبة الصف الرابع العام 

امليدانية . ٢ زياراهتم  أثناء  املتشعبة يف  األسئلة  استعامل  أمهية  الرتبويني  املرشفني  تأكيد   رضورة 
ملدريس اللغة العربية ومدرساهتا )اخلزرجي ، 2004 ، ط-ي(.

املوازنة بني الدراسات السابقة :- 

البحث . ١ وهذا   ، التجريبي  املنهج  اتبعت  مجيعها  السابقة  الدراسات   : الدراسة  منهج 
استعمل املنهج نفسه .

هدف الدراسة :تباينت اهداف الدراسات السابقة بحسب املادة الدراسية ، ومرحلتها.. ٢

حجم العينة :تراوحت أحجام العينات يف الدراسات املجموعة األوىل ) األسئلة ( بني . ٣
)40 ( فردا  و ) 137 ( فردا . .

التكافؤ اإلحصائي بني أفراد العينة :ذكرت بعض دراسات السابقة أهنا أجرت التكافؤ . ٤
اإلحصائي يف عدد من املتغريات بني أفراد جمموعاهتا ، وتوزعت املتغريات التي حاول 
 ، الزمني  العمر  بني  فيها  اإلحصائي  التكافؤ  إجراء  السابقة  الدراسات  يف  الباحثون 
والتحصيل السابق ) املعرفة السابقة ( ، والذكاء، والتحصيل الدرايس لآلباء واألمهات 

، واجلنس ، واملستوى العلمي.

الوسائل اإلحصائية : تنوعت الوسائل اإلحصائية التي استعملها الباحثون يف الدراسات . ٥
السابقة عىل وفق أهداف البحث وإجراءاته ونتائجه ، فكانت : حتليل التباين األحادي ، 
واالختبار التائي ، واختبار توكي ، ومعامل ارتباط بريسون ، ومعادالت القوة التمييزية 

والصعوبة وفعالية البدائل اخلاطئة .

النتائج : توصلت الدراسات السابقة إىل نتائج خمتلفة ومتنوعة اتفقت يف غالبيتها عىل . ٦
تفوق املجموعات التي اتبعت طرائق وأساليب حديثة يف التدريس .

يف  معها  واختلف  مفاصلها  بعض  يف  السابقة  الدراسات  مع  البحث  هذا  اتفق  وقد 
جوانب اخرى .
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الفصل الثالث

منهج البحث واجراءاته
أوالً : منهج البحث : اعتمد الباحث عىل املنهج التجريبي ؛ ألنه املنهج املناسب لتحقيق أهداف 

بحثِه.

ثانيًا : التصميم التجريبي : يتحدد نوع التصميم التجريبي وفقًا لطبيعة مشكلة البحث ، والظروف 
اخلاصة بالعينة التي خيتارها الباحث )الزوبعي ، وآخرون ، 1981، ص112( ، وعليه فقد اعتمد 
النحِو  ، عىل  بحثِه  يتالءم وظروف  الذي  اجلزئي  الضبط  التصاميم ذات  الباحث عىل واحد من 

اآليت :

التصميم التجريبي

املتغري التابعاملتغري املستقلاملجموعة
اسرتاتيجية التدريس التباديلاملجموعة التجريبية

التحصيل الطريقة التقليديةاملجموعة الضابطة

ثالثًا : جمتمع البحث وعينته : 

جمتمع البحث :. 1

     يتطلب هذا البحث اختيار إعدادية واحدة من املدارس االعدادية يف حمافظة كربالء )املركز( ، 
بحيث ال يقل عدد الصف الرابع فيها عن صفني .

      اختار الباحث اعدادية الشيخ أمحد الوائيل للبنني بطريقة قصدية ، لتعاون اإلدارة معه ، وتسهيل 
مهمته ، وقرهبا من منطقة سكنِه ؛ وألّن املدرسة تضم أكثر من شعبة للصف الرابع ، وجدول )1( 

يوضح ذلك .
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جدول )1( املدارس االعدادية يف مدينة كربالء

عدد اسم املدرسةت
الشعب

عدد 
الطلبة

عدد اسم املدرسة
الشعب

عدد 
الطلبة

390كربالء للبنني3118املكاسب للبنني1
4112جابر االنصاري للبنني3152الشهيد حممد باقر الصدر للبنني2
4134عامر بن يارس للبنني4156أسامة بن زيد للبنني3
4145الفراهيدي للبنني4163الشهيد حممد باقر احلكيم للبنني4
4128العراق للبنني3132لقامن احلكيم5
4136اإلمام الصادق )ع( للبنني4164عبد اهلل بن عباس للبنني6
4126الرافدين للبنني3110احلمزة للبنني7
3104هنر العلقمي للبنني398امام املتقني للبنني8
3102ثورة احلسني )ع( للبنني391عثامن بن سعيد للبنني9

3122راية االسالم للبنني3122العالمة احليل للبنني 10
398البيان للبنني 395املخيم للبنني11
4123حسني حمفوظ للبنني4126الشيخ أمحد الوائيل للبنني12
4127الغد األفضل للبنني396القدس للبنني13
4128البالغ للبنني 14

273194املجموع

عينة البحث :

  زار الباحث املدرسة واتفق مع إدارهتا1 عىل إعداد جدول توزيع الدروس ، واإلفادة من سجالهتا 
إجراء  لغرض  املطلوبة  املعلومات  لتنظيم   ، الرابع  الصف  بطالب  اخلاصة  املدرسية  والبطاقات 
التي  التجريبية  املجموعة  لتمثل  )أ(  الباحث شعبة  اختار  العشوائي  السحب  وبطريقة   ، التكافؤ 
لتمثل  )ب(  شعبة  واختار   ، التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  وفق  عىل  والنصوص  االدب  تدرس 
التقليدية ، بلغ عدد طالب جمموعتي البحث  التي تدرس عىل وفق الطريقة  املجموعة الضابطة 
)64( طالبا بواقع )32( طالبا يف شعبة )أ(، و )32( طالبا يف شعبة )ب( ، ومل يستبعد الباحث أي 

طالب منهم ، وجدول )2( يوضح ذلك .

1 - اتفق الباحث مع ادارة املدرسة ، بتكليف مدرس املادة يف املدرسة نفسها ، وقام بتسهيل كل االجراءات بضمنها 
ادارة التجربة .
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جدول )2( توزيع طالب عينة البحث 

عدد الطالب يف كل شعبةالشعبةاملجموعات
32أاملجموعة التجريبية
32باملجموعة الضابطة

64املجموع

رابعًا:- تكافؤ جمموعتي البحث  : 

1- العمر الزمني للطالبات حمسوبًا بالشهور:

     استعان الباحث بسجالت املدرسة للحصول عىل املعلومات املطلوبة من افراد عينة البحث 
للمجموعة   )222.03( يبلغ  اعامرهم  متوسط  أن  فوجد   ، للطالب  الزمني  بالعمر  يتعلق  فيام 
ليس  أنه  ظهر  التائي  االختبار  وباستعامل  شهرًا،  الضابطة  للمجموعة  و)220.52(  التجريبية، 
هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0.05( إذ كانت القيمة التائية املحسوبة )0.423( 
البحث  جمموعتي  أن  يعني  وهذا   ،  )62( حرية  بدرجة   )2.000( اجلدولية  القيمة  من  أقل 

متكافئتان يف العمر الزمني. وجدول )3( يوضح ذلك.

جدول )3( يبني تكافؤ جمموعتي البحث يف متغري العمر الزمني

املتوسط املجموعة
احلسايب

االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

الداللة القيمة التائية
اإلحصائية اجلدوليةاملحسوبة

غري دالة222.033.34620.4232.000التجريبية
الضابطة

220.52

4.21

2-التحصيل الدرايس لآلباء :

     اعتمد الباحث يف تكافؤ جمموعتي البحث يف التحصيل الدرايس لآلباء عىل ما ثبت من حتصيل 
درايس آلباء طالب كل جمموعة من جمموعتي البحث يف سجالت املدرسة ، وقد قسم الباحث 
 ، )ابتدائية  هي:-  مستويات  مخسة  عىل  التعليمية  الشهادة  لنوع  تبعًا  اآلباء  حتصيل  مستويات 
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ومتوسطة، وإعدادية ، ودبلوم، وبكالوريوس فام فوق(2، وإلجياد الفرق بني جمموعتي البحث يف 
حتصيل اآلباء اعتمد الباحث عىل اختبار مربع )كا2( ، إذ اظهرت نتائج االختبار عدم وجود فرق 
ذي داللة إحصائية بني جمموعات البحث عند مستوى )0.05( إذ كانت قيمة )كا2( املحسوبة 
)3.44( ، وهي اصغر من قيمة )كا2( اجلدولية البالغة )7.82( عند مستوى داللة )0.05( 

بدرجة حرية )3(. وجدول )4( يوضح ذلك.

جدول )4( تكرارات التحصيل الدرايس آلباءطالب جمموعتي البحث 

حجم املجموعة 
العينة

التحصيل الدرايس
درجة 
احلرية

الداللة عند قيمة مربع كاي
مستوى 
0.05

ابتدائي+

متوسطة

بكالوريوس دبلومإعدادية
اجلدوليةاملحسوبةفام فوق

٣٢١09٥8التجريبية 
٣

٣,٤٤
غري دالة7,8٢

٣٢989٦الضابطة

3-التحصيل الدرايس لألمهات:

      حصل الباحث عىل املعلومات اخلاصة بالتحصيل الدرايس لألمهات بالطريقة نفسها يف الفقرة 
السابقة، وقد قسم الباحث مستويات حتصيل األمهات عىل مخسة مستويات كذلك وهي )ابتدائية، 
ومتوسطة ، وإعدادية ، ودبلوم، وبكالوريوس فام فوق(3،وإلجياد الفرق بني جمموعتي البحث يف 
حتصيل األمهات اعتمد الباحث عىل اختبار مربع )كا2( ، إذ اظهرت النتائج عدم وجود فرق ذي 
داللة إحصائية بني جمموعتي البحث عند مستوى داللة )0.05( إذ كانت قيمة )كا2( املحسوبة 
البالغة )7.82( وبدرجة حرية )2( وجدول  )2.45( ، وهي اصغر من قيمة )كا2( اجلدولية 

)5( يوضح ذلك.

جدول )5( تكرارات التحصيل الدرايس ألمهات طالب جمموعتي البحث 

حجم املجموعة 
العينة

التحصيل الدرايس

درجة 
احلرية

الداللة عند قيمة مربع كا2
مستوى 
0.05

ابتدائي+

متوسطة

دبلوم+إعدادية

بكالوريوس

اجلدوليةاملحسوبة

غري دالة٣٢١٢9١١٢٢,٤٥7,8٢التجريبية 
٣٢١١١0١١الضابطة

4-اختبار القدرة اللغوية :

دجمت اخلاليا )ابتدائية( ،و ) متوسطة (  يف خلية واحدة، ألّن التكرار املتوقع اقل من )5 ( .  2
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الباحث اختبار االستعداد  اللغوية، استعمل  القدرة  البحث يف       للتحقق من تكافؤ جمموعتي 
العقيل للمرحلة الثانوية واجلامعية بفهم الرموز واملعاين اللغوية ، وبعد تصحيح إجابات الطالب، 
وجد أن متوسط درجاهتم بلغ ) 10.56( للمجموعة التجريبية .و)1.86( للمجموعة الضابطة، 
و باستعامل االختبار التائي ، ظهر أنه ليس هناك فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى )0.05( إذ 
كانت القيمة التائية املحسوبة )0.678( أقل من القيمة اجلدولية )2.000( بدرجة حرية )62( 

وهذا يعني أن جمموعتي البحث متكافئتان يف القدرة اللغوية ، وجدول )6( يوضح ذلك

جدول )6( يبني تكافؤ جمموعتي البحث  يف اختبار القدرة اللغوية

 املتوسط  املجموعة
احلسايب

 االنحراف 
املعياري

درجة 
احلرية

الداللة   القيمة التائية
اإلحصائية اجلدوليةاملحسوبة

غري دالة10.561.21620.6782.000 التجريبية
10.861.08 الضابطة

خامسًا : ضبط املتغريات الدخيلة :

عىل الرغم من تطور العلوم الرتبوية والنفسية ، وحماولتها اللحاق بالعلوم الطبيعية يف دقة املنهج 
عزل  يف  تواجههم  التي  الصعوبات  متامًا  يدركون  التجريبي  املنهج  جمال  يف  املتخصصني  أّن  إال 
متغريات الظواهر التي يدرسوهنا وضبطها؛ الن الظواهر السلوكية ظواهر غري مادية ، ومعقدة، 

تتداخل فيها العوامل وتتشابك . )الرشيدّي، 2000، ص 107( .

املتغريات  التكافؤ اإلحصائي بني جمموعتي البحث يف           وزيادة عىل ما تقدم من إجراءات 
السابقة التي قد تؤثر يف املتغري التابع، حاول الباحث ضبط عدد من املتغريات الدخيلة التي يرى 

أهنا قد تؤثر يف سالمة التجربة، وهي عىل النحو االيت:

أو  البحث(  )عينة  الطالب  من  عدد  ترك  عن  الناتج  األثر  به  وُيقصد  التجريبي:  1-االندثار 
الظروف )االنقطاع، أو  البحث مل تتعرض طالبه ملثل هذه  التجربة ، وهذا  اثناء  انقطاعهم يف 

الرتك( عدا حاالت الغياب الفردية التي تعرضت هلا جمموعتا البحث بنسب متساوية.

البرشي،  الكائن  بنية  يف  حتدث  التي  والفسيولوجية  البيولوجية  التغريات  به  2-النضج:وُيقصد 
ونظرًا ألن مدة التجربة موحدة بني جمموعتي البحث  وهي ثالثة أشهر فان هذا العامل مل يكن له 

اثر يف هذا البحث .

يف  حدوثها  يمكن  التي  الطبيعية  احلوادث  املصاحبة  باحلوادث  ُيقصد  املصاحبة:  3-احلوادث 
كاحلروب،  األخرى  واحلوادث  واألعاصري،  والزالزل،  الفيضانات،  مثل  التجربة،  مدة  اثناء 
واالضطرابات وغريها، مّما يعرقل سري التجربة، ومل يصاحب التجربة يف هذا البحث أي حادث 
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يعرقل سريها .

استعمل الباحث اختبارًا حتصيليًا موحدًا لقياس حتصيل الطالب يف االدب  4-أدوات القياس: 
والنصوص .

5-أثر اإلجراءات التجريبية: حاول الباحث احلد من أثر هذا العامل يف سري التجربة ومتثل ذلك 
يف:-

وهي  البحث  ملجموعتي  موحدة  للتجربة  املحددة  الدراسية  املادة  كانت  الدراسية:  املادة  أ-    
موضوعات كتاب مادة االدب والنصوص للصف الرابع االعدادي املقرر تدريسه للعام الدرايس 

. 2014- 2013

تطبيق  كيفية  عىل  تدريبه  بعد  املادة  مدرس  إىل  التدريس  مهمة  الباحث  أوكل  امُلدرس:  ـ-   ب 
مؤثرات  تفادي  حاول  مما   ، التدريس  ملهمة  الشخصية  الباحث  بمتابعة  وكذلك   ، االسرتاتيجية 

هذا العامل .

بني  متساٍو  بنحٍو  الدروس  بتوزيع  العامل  هذا  أثر  عىل  الباحث  سيطر   : احلصص  توزيع  ج- 
وزارة  توزيع  منهج  بحسب  جمموعة  لكلِّ  أسبوعيًا  درسني  يدّرس  كان  فقد   ، البحث  جمموعتي 

الرتبية لفروع اللغة العربية، اجلدول )7( يوضح ذلك . 

اجلدول )7(توزيع حصص مادة االدب والنصوص

الطريقةالوقتاحلصةاليوماملجموعة
اسرتاتيجية التدريس التباديل8،15 صباحًااألوىلاالثننيالتجريبية 
التقليدية8،20 صباحًاالثانيةالضابطة
التقليدية8،15 صباحًااألوىلالثالثاءالضابطة
اسرتاتيجية التدريس التباديل8،20 صباحًاالثانيةالتجريبية

ملجموعتي  متساٍو  بنحٍو  تعليمية  وسائل  استعامل  عىل  الباحث  حرص  التعليمية:  الوسائل  دـ- 
البحث ، من حيث تشابه السبورات ، واستعامل االقالم امللونة .

املساحة،  ، ويف صفوف متشاهبة من حيث  التجربة يف مدرسة واحدة  طبقت  املدرسة:  بناية  ـ  هـ 
وعدد الشبابيك واإلنارة والتهوية ونوعية املقاعد وحجمها.

وـ مــدة التجربــة: كانــت مــدة التجربــة متســاوية لعينــة جمموعتــي البحــث ، إذ بــدأت يــوم 
األثنني2013/10/28 وانتهت يف يوم اخلميس2014/1/30 .



48

أثراسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل مادةاألدب والنصوص عند طالب الصف الرابع االعدادي

سادسًا : متطلبات البحث :

   1-املادة العلمية :حدد الباحث املادة العلمية التي ستدرس لطالب جمموعتي البحث يف أثناء 
املقرر تدريسه  الزمني يف كتاب األدب والنصوص  املنهج وتسلسلها  التجربة عىل وفق مفردات 
 ، الدرايس 2014/2013، وهي : )كعب بن زهري ،واخلنساء  للعام  العام  الرابع  لطلبة الصف 

حاتم الطائي ، حسان بن ثابت ، النثر ، رسالة اإلمام عيل ، اثر القرآن يف األدب( .
أو  عشوائية  عملية  ليست  السلوكية  األهداف  صياغة  :إّن  السلوكية  األهداف  إعداد   -2   
)األمني،وآخرون،  األهداف  هذه  حماور  دراسة  ضوء  يف  تتم  عملية  هي  بل   ، شخصيا  اجتهادًا 
1990،ص55( ، ولغرض صياغة أهداف سلوكية للامدة ، اطلع الباحث عىل عدد من املصادر 
ذات العالقة بأهداف تدريس اللغة العربية، وحلل املادة العلمية الداخلة يف التجربة، فصاغ)75( 
هدفًا سلوكيًا ،موزعة عىل املستويات اخلمسة األوىل من تصنيف بلوم، وهي) املعرفة ، والفهم ، 
والتطبيق ، والتحليل ، والرتكيب( ، ألن هذه املستويات تالئم هذه املرحلة، ويمكن مالحظتها 
وقياسها بسهولة ، وللتثبت من صدقها ُعرضت عىل جمموعة من اخلرباء املتخصصني يف املناهج 
وطرائق التدريس، و يف اللغة العربية وآداهبا، للتحقق من مدى تغطيتها للامدة العلمية، وصحة 
آرائهم  ضوء  ويف   ، أخرى  أهداف  إضافة  أو  حذف  وإمكانية  تصنيفها،  وصدق  صياغتها، 
ومالحظاهتم ، أعيدت صياغة عدد من األهداف ، وُأجريت التعديالت عىل عدد آخر وحذفت 
)5( أهداف لعدم صالحيتها ، واعتمدت النسبة املئوية معيارًا عىل صالحية ومالئمة األهداف، 
األهداف  إمجايل  أصبح  وبذلك   ،%80 موافقة  نسبة  عىل  حصل  إذا  صاحلًا  اهلدف  الباحث  وعد 

السلوكية بصيغتها النهائية )70( هدفا.
  3-إعداد اخلطط التدريسية : اعد الباحث اخلطط التدريسية املالئمة ملوضوعات التجربة ، املقرر 
تدريسها يف ضوء املحتوى التعليمي واألهداف السلوكية للامدة الدراسية ، عىل وفق )اسرتاتيجية 
التدريس التباديل ، والطريقة التقليدية( ، وقد عرض الباحث نامذج من هذه اخلطط عىل جمموعة 
ضوء  ويف   ،2 ملحق  املادة  ومدريس  تدريسها  وطرائق  العربية  اللغة  يف  املتخصصني  اخلرباء  من 
مالحظاهتم أخذ الباحث بعدٍد من التعديالت واملالحظات ، فأصبحت اخلطط يف الصيغة النهائية.

جمموعتي  لطالب  بعدي  حتصييل  اختبار  إعداد  يتطلب  احلايل  البحث  كان  :ملا  البحث  أداة   -4
البحث، بعد االنتهاء من التجربة ملعرفة أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف حتصيل طالب الصف 
الرابع  يف مادة االدب والنصوص ،ولعدم وجود اختبار حتصييل جاهز يتصف بالصدق والثبات 
ويغطي موضوعات االدب والنصوص املقرر تدريسها يمكن االعتامد عليه، أعدَّ الباحث اختبارًا 

حتصيليًا عىل وفق اخلطوات اآلتية : 

حتديد اهلدف من االختبار : هيدف االختبار التحصييل إىل معرفة أثر اسرتاتيجية التدريس . 1
التباديل يف حتصيل طالب الصف الرابع االعدادي يف مادة االدب والنصوص

أبعاد االختبار : التزم الباحث قياس املستويات اخلمسة األوىل من تصنيف بلوم للمجال . 2
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وشيوع   ، قياسها  لسهولة  والرتكيب(،   ، وحتليل   ، وتطبيق   ، وفهم   ، )معرفة  املعريف 
استعامهلا ، ومناسبتها ملستوى طالب هذه املرحلة من التعليم .

املحتوى-  حتليل  ضوء  يف  اختبارية  خريطة  الباحث  أعدَّ   : االختبارية  اخلريطة  حتديد   -3
املوضوعات الدراسية املقرر تدريسها يف أثناء مدة التجربة - واألهداف السلوكية اخلاصة هبا 
وللمستويات األربعة األوىل من تصنيف بلوم  للمجال املعريف )املعرفة ،والفهم ، والتطبيق، 
من  موضوع  كّل  صفحات  عىل  اعتامدًا  املحتوى  وزن  حدد  وقد   ، والرتكيب(   ، والتحليل 

املوضوعات املقرر تدريسها ، وعىل النحو االيت: 

حدد وزن كل فصل من فصول املادة العلمية ، بناًء عىل معيار عدد الصفحات وذلك 
عىل وفق العالقة اآلتية : 

عدد الصفحات لكلِّ فصل×  100

عدد الصفحات الكيل

بإجياد نسبة األهداف يف كلِّ مستوى من مستويات املجال  السلوكية، فحدد  أما وزن األهداف   
املعريف )املعرفة ، والفهم ، والتطبيق، والتحليل ، والرتكيب(عىل وفق العالقة اآلتية : 

عدد األهداف لكلِّ مستوى   ×  100

                                   عدد األهداف الكيل

وحددت فقرات االختبار الكيل )20( فقرة ، وزعت عىل خاليا اخلريطة االختبارية عىل 
وفق العالقة اآلتية : 

=    الوزن النسبي× عدد الفقرات الكيل                           عدد الفقرات لكلِّ مستوى 
100

أما عدد أسئلة كل فصل فحسبت عىل وفق العالقة اآلتية : 

عدد الفقرات لكلِّ موضوع=   عدد الفقرات الكيل × نسبة أمهية كل موضوع

)عودة،1998،ص 149- 152)

100

م.د ضياء عزيز حممد املوسوي
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اجلدول )8( اخلريطة االختبارية إلعداد فقرات االختبار التحصييل لطالب جمموعتي البحث

عدد األهداف املوضوعاتت
السلوكية

األمهية 
النسبية

عدد املجـــــــــــــاالت
الفقرات 

الكيل
تركيبحتليلتطبيقفهمتذكر

211116%1116عنرتة بن شداد1
211116%1116حاتم الطائي2
2---11%810النثر3
211116%1116كعب بن زهري4
211116%1116رسالة اإلمام عيل5
اثر القرآن يف 6

األدب
913%1111-4

خطبة قتيبة بن 7
مسلم/ بالد 

السغد

913%1111-4

11766434%70100املجمـــــــــــوع

صياغته  يف  أساسا  املوضوعية  االختبارات  عىل  الباحث  اعتمد  االختبار:  فقرات  صياغة   -4
لفقرات اختبار التحصيل يف االدب والنصوص؛ ألهنا تعمل عىل حتديد ذاتية املصحح عىل نتائج 
املتعلمني؛ وذلك بوضع معايري ثابتة للتقويم، فاإلجابة عنها واضحة وحمددة )اخلوالدة وحييى، 
ألنُه  متعدد  من  االختيار   ، املوضوعية  االختبارات  من  الباحث  واختار   ،  )376 ص   ،2001
يتصف باملوضوعية والشمولية واالقتصاد يف الوقت واجلهد، فضاًل عن أنه يتسم بدرجة عالية 
من الصدق والثبات واملوضوعية يف التصحيح، ويف ضوء ذلك أعد الباحث االختبار بصيغته 

األولية، إذ تكون من )25( فقرة .

صدق االختبار: حرص الباحث عىل أن يكون اختباره صادقًا ، وحيقق أهداف بحثه فقد عرض 
فقرات االختبار بصيغتها األولية البالغة)25( فقرة عىل نخبة من اخلرباء واملتخصصني يف اللغة 
العربية وطرائق التدريس واملناهج والقياس والتقويم، ، ملعرفة آرائهم يف صالحيتها من حيث 
صياغتها ، وشموهلا للامدة الدراسية، وانسجامها مع األهداف السلوكية وحتديد املستوى املعريف 
الذي تقيسه ، واعتمد الباحث عىل نسبة موافقة)80%( من أراء اخلرباء أساسا لقبول فقراته ، ويف 
ضوء أراء اخلرباء ومالحظاهتم أعيدت صياغة عدد من الفقرات وحذف عدد آخر وهبذا أصبح 
عدد فقرات االختبار بصيغته النهائية )20( فقرة ، لذا حتقق الصدق الظاهري وصدق املحتوى .

التطبيق االستطالعي : طبق الباحث االختبار عىل عينة استطالعية مؤلفة من )100( طالب يف أكثر 
من مدرسة يف يوم الثالثاء املوافق28/ 2014/1 الساعة 9,30 دقيقة بعد أن ثبت للباحث،وقد 

هدف الباحث من ذلك إىل :
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االختبار . 1 إلجراء  املناسب  الزمن  الباحث  حدد   : لالختبار  املناسب  الزمن  حتديد 
التحصييل البعدي من طريق حساب متوسط زمن الطالب، وذلك بتسجيل الوقت عىل 
دفرت الطالب عند االنتهاء من اإلجابة وقد استعمل الباحث املعادلة اآلتية يف استخراج 

زمن اإلجابة : 

الطالب  +زمن  الثاين  الطالب  زمن  االول+  الطالب  =زمن  االختبار  عن  اإلجابة  زمن  متوسط 
العدد الكيل الثالث +..الخ     

 ، السابقة ، هو )40 دقيقة( ، )عطية  املعادلة  لتطبيق االختبار بعد تطبيق  الزمن املحدد  بلغ  وقد 
2001 ،ص103( .

2.حتليل فقرات االختبار : من املعايري األساسية لبناء االختبار اجليد إجراء عملية حتليل إحصائي 
درجاهتم  ورتب  االستطالعية،  العينة  طالب  إجابات  الباحث  صحح  ذلك  ،ولتطبيق  لفقراته 
تنازليًا من أعىل درجة إىل أدنى درجة ، وقّسم العينة االستطالعية عىل جمموعتني عليا ودنيا ، إذ 
متثل املجموعة العليا الطالب الذين حصلوا عىل أعىل درجات ، ومتثل املجموعة الدنيا الطالب 
الذين حصلوا عىل أدنى الدرجات، واعتمد الباحث نسبة ) 27% ( من أفراد كل جمموعة ، )عودة، 
1998 ، ص286  (وبعدها نظمت الدرجات يف جدول ومن ثم احتسب معامل الصعوبة ومعامل 

التميز عىل النحو اآليت :

الصعوبة أ.  معامل  معادلة  باستعامل  الصعوبة  معامل  احتسب   : الفقرات  معامل صعوبة 
وقد تراوحت قيمته ما بني )0.33 – 0.75(وهي معامالت جيدة ، إذ إن االختبار يعد جيدًا إذا 
تراوحت فقراته يف نسبة صعوبتها بني ) 0.20- 0.80()عودة ، 1998 ، ص297( ، لذا فإن 

معامل صعوبة فقرات االختبار مجيعها مناسبة ومقبولة. 

معامل القوة التمييزية : بعد استعامل معادلة التميز يف معرفة القدرة التمييزية لكل فقرة، ب. 
اتضح أن فقرات االختبار مجيعها هلا القدرة عىل التمييز، إذ تراوحت ما بني) 0.33- 0.55( 
التمييزية  قدرهتا  نسبة  فقراته يف  تراوحت  إذا  يعد جيدًا  االختبار  إن  إذ   ، متيز جيد  معامل  ،وهو 

)0.30( فام فوق)عودة ، 1998 ، ص293( . 

3-فعالية البدائل : عند حساب فعالية البدائل اخلاطئة لكل فقرة من فقرات االختبار من متعدد 
وجد الباحث اهنا كانت ذات فعالية ، وهذا يعني ان البدائل اخلاطئة جذبت اليها عددًا من طالب 
البدائل من دون  الباحث  ابقى  العليا وبناء عىل ذلك  الدنيا اكثر من طالب املجموعة  املجموعة 

تغيري .

الباحث  اختار  لذا  النصفية(  التجزئة  باستعامل )طريقة  ثبات االختبار  الباحث  حسب   : الثبـات 
)50( طالبا من طالب العينة االستطالعية حلساب ثبات االختبار بطريقة التجزئة النصفية، ثم 
قسمت فقرات االختبار عىل نصفني، احدمها ضم درجات الفقرات الفردية، واآلخر ضم درجات 
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الفقرات الزوجية وباستعامل معامل ارتباط بريسون  )Pearson(  بني درجات الفقرات الفردية 
النصفني  بني  الثبات  معامل  بلغ  وقد   ،)87 ص   ،1992  ، )عودة  الزوجية  الفقرات  ودرجات 
 )0.92( فاصبح    (Spear man-Brown(براون سبريمان  بمعادلة  صحح  ثم   ،)0.85(
وهو معامل ثبات جيد، اذ تعد االختبارات غري املقننة جيدة اذا بلغ معامل ثباهتا )0.68( فاكثر 

. (Willam,1966,p:22(
وتأكيد   ، االختبار  السلوكية وفقرات  األهداف  الباحث  أعدَّ  أْن  بعد   : النهائية لالختبار  الصيغة 
املستغرق  الوقت  ملعرفة  استطالعية  عينة  عىل  وتطبيقه  االختبار،  تعليامت  وإعداد  صالحيتها، 
لالختبار ، ووضوح التعليامت ، وفقرات االختبار ، وحساب معامل الصعوبة والتمييز، والثبات، 
أصبح االختبار جاهزًا للتطبيق بصورته النهائية وهو مؤلف من )20( فقرة  من نوع االختيار من 
)اختبار حتصييل يف االدب االسالمي( عىل طالب  البعدي  الباحث االختبار  ، وقد طبق  متعدد 
التاسعة يف  الساعة  ، يف وقت واحد  املصادف  2014/2/5  يوم االربعاء  البحث يف  جمموعتي 

الدرس الثاين بالتعاون مع بعض مدريس املادة .

واحدة  درجة  وأعطى   ، اإلجابة  أوراق  الباحث  صحح  االختبار  تطبيق  بعد  االختبار:  تصحيح 
لكلِّ إجابة صحيحة، وصفرًا لكلِّ إجابة مغلوطة ، وعوملت الفقرات املرتوكة معاملة الفقرات 
املغلوطة، ثم فرغت اإلجابات عىل جدول متهيدًا للمعاجلة اإلحصائية وصوالً إىل نتائج البحث. 

تاسعًا : الوسائل اإلحصائية : استعمل الباحث عددًا من الوسائل اإلحصائية يف إجراءات البحث 
وحتليل النتائج هي:

استعمل هذا االختبار ملعرفة داللة الفرق بني جمموعتي 	  االختبار التائي لعينتني مستقلتني : 
البحث عند إجراء التكافؤ بينهام يف )العمر الزمني ، ويف معرفة الفرق يف التحصيل لطالب 

جمموعتي البحث يف االختبار التحصييل(.) البيايت ، 1977 ،ص 260( 

جمموعتي 	  وأمهات  ألباء  الدرايس  التحصيل  يف  الفرق  ملعرفة  :استعمل  كا2(   ( كاي  مربع 
البحث عند إجراء التكافؤ بينهام .)عطية ، 2001، ص380(  

معامــل صعوبــة الفقــرة: اســتعمل حلســاب معامــل صعوبــة فقــرات اختبــار التحصيــل.	 
)عودة،1998،ص124(. 

معادلــة متييــز الفقرة :   اســتعملت حلســاب قوة متييز فقــرات اختبار التحصيــل .)الزوبعي، 	 
1981، ص 79)

فعالية البدائل:استعملت حلساب فعالية البدائل غري الصحيحة لفقرات االختيار 	 

التجزئة 	  بطريقة  االكتساب  اختبار  ثبات  معامل  حلساب  استعمل  بريسون:  ارتباط  معامل 
النصفية)البيايت وزكريا، 1977، ص 183( 
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معامل سبريمان _ براون :استعمل يف تصحيح معامل االرتباط بني جزأي اختبار اكتساب 	 
الفقرات الفردية والزوجية( بعد استخراجه بمعامل  اللغة العربية )درجات  مفاهيم قواعد 

ارتباط بريسون. )عودة ، 1198، ص132( .
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الفصل الرابع

عرض نتائج البحث ، واستنتاجاته ، وتوصياته ، ومقرتحاته 
أوالً/عرض نتائج البحث:

يعرض الباحث يف هذا الفصل نتائج البحث التي توصل إليها يف ضوء فرضيته الصفرية عىل النحو 
اآليت : “ليس هناك فرق ذو داللة احصائية عند مستوى ) 0.05 ( بني املجموعتني )الضابطة ، 

والتجريبية( عند طالب  الصف الرابع االعدادي يف حتصيل مادة االدب والنصوص” .

   وللتحقق من الفرضية السابقة تمَّ حساب متوسطات درجات طالب جمموعتي البحث الضابطة 
التجريبية  املجموعة  درجات  متوسط  أّن  النتائج  التحصييل،اظهرت  االختبار  يف  والتجريبية 

)23.36( ومتوسط درجات املجموعة الضابطة )19.45( .

     وملعرفة داللة الفروق اإلحصائية بني متوسطي املجموعتني ، استعمل الباحث االختبار التائي  
)t-test ( لعينتني مستقلتني ، وجدول )9( يوضح ذلك .  

اجلدول )9(املتوسط احلسايب والتباين والقيمة التائية )املحسوبة ، واجلدولية(والداللة اإلحصائية 
لدرجات جمموعتي البحث يف االختبار التحصييل البعدي

االنحراف املتوسط احلسايبالعينةاملجموعة
املعياري

درجة القيمة التائية
احلرية

الداللة 
اإلحصائية

دالة إحصائية ٦٢اجلدوليةاملحسوبة٣٢٢٣,٣٦9٢,٢٤التجريبية
عند (0,0٥) ٣٢١9,٤٥7١,9٤,8٦٢,000الضابطة

بلغ)23,36(  قد  التجريبية  املجموعة  أن متوسط حتصيل طالب  آنفًا  املذكور  اجلدول  يلحظ يف 
 t-test (وباستعامل االختبار التائي )ومتوسط حتصيل طالب املجموعة الضابطة قد بلغ)19,45
( للموازنة بني املتوسطني ، ظهر أن القيمة التائية املحسوبة بلغت )4.86( وهي أكرب من القيمة 
التائية اجلدولية البالغة )2,000( عند مستوى داللة )0,05( وبدرجة حرية  )62( ، وملا كانت 
 ، الذكر  آنفة  الصفرية  الفرضية  ترفض  اجلدولية  التائية  القيمة  من  أكرب  املحسوبة  التائية  القيمة 
وتقبل الفرضية البديلة التي تنص عىل أنه يوجد فرق ذو داللة إحصائية بني متوسطي املجموعتني 
التباديل عىل طالب  التدريس  باسرتاتيجية  الذين درسوا   . التجريبية  املجموعة  وملصلحة طالب 
املجموعة الضابطة الذين درسوا بالطريقة التقليدية، وقد يعزى هذا التفوق إىل واحد أو اكثر من 

األسباب اآلتية : 
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إثارة حب استطالع الطالب ومشاركتهم ، واالستمتاع يف الدرس .. ١

ملالحظة . ٢ وذلك  التجريبية؛  املجموعة  طالب  أفادت  التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  إّن 
زيادة الدرجات يف حتصيل مادة االدب والنصوص ، أكثر من طالب املجموعة الضابطة.

فرصة . ٣ التجريبية  املجموعة  لطالب  وفر  التباديل  التدريس  باسرتاتيجية  التدريس  إّن 
ممارسة اسرتاتيجيات بديلة للتعلم الذايت يف الوصول اىل اإلتقان باحلوار واملناقشة .

اسرتاتيجية . ٤ الستعامل  مالئمة  تكون  قد  التجربة  أثناء  يف  درست  التي  املوضوعات  إن 
التدريس التباديل ، مما أدى اىل زيادة حتصيل الطالب يف تلك املوضوعات .

ثانيًا/االستنتاجات :

تشجع اسرتاتيجية التدريس التباديل الطالب عىل احرتام بعضهم البعض ،و تنمية روح . ١
التعاون والعمل اجلامعي لدهيم . 

يزيد استعامل اسرتاتيجية التدريس التباديل يف التدريس من أنشطة الطالب ودافعيتهم . ٢
نحو التفكري السليم واملتابعة والنشاط يف الدرس من أجل الوصول إىل النجاح والتفوق 

الدرايس . 

والنصوص . ٣ األدب  مادة  عرض  أثناء  يف  التباديل  التدريس  اسرتاتيجية  استعامل  يساعد 
 ، تكاملية وشاملة  الدرس بصورة  الرابع األديب عىل توضيح موضوع  الصف  لطالب 

فكانت أداة ربط وتأكيد للمعلومات التي حتاول الطالب اكتساهبا .

ثالثًا/التوصيات : 

رضورة توجيه املدرسني واملدرسات اىل أمهية االجتاهات احلديثة يف التدريس .. ١

وإعادة . ٢  ، إعدادهم  أجل  من  واملدرسات  للمدرسني  وتأهيل   ، تدريب  دورات  إقامة 
تأهيلهم علميًا يف كيفية استعامل اسرتاتيجيات التدريس احلديثة التي منتها اسرتاتيجية 

التدريس التباديل . 

رضورة إيامن املسؤولني الرتبويني بأمهية االساليب والطرائق التدريسية احلديثة وجتريبها . ٣
وحث القائمني بالعملية التعليمية عىل استعامل أنواعها ، كاًل من موقعه الذي يشغله . 

رابعًا/املقرتحات :

مواد . ١ من  أخرى  مادة  يف  الدرايس  التحصيل  يف  حديثة  اسرتاتيجيات  أثر  ملعرفة  دراسة 
اللغة العربية. 
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التباديل يف تنمية امليول واالجتاهات يف مادة من . ٢ التدريس  اثر اسرتاتيجية  دراسة ملعرفة 
مواد اللغة العربية ، ومراحل دراسية اخرى . 

دراسة ملعرفة أثر اسرتاتيجية التدريس التباديل يف تنمية التفكري اإلبداعي يف مادة من مواد . ٣
اللغة العربية.

املصادر واملراجع :
املرصية . 1 املكتبة   ، ط3   ، العامة  التدريس  طرائق  يف  مبادئ   . حسني  حممد   ، ياسني  آل 

للطباعة والنرش ، صيدا - لبنان ، ب ت .

ابراهيم ، عبد العليم .املوجه الفني ملدريس اللغة العربية . ط7 ، دار املعارف بمرص ، . 2
. 1973

مطبعة    . 3  ، ط6   ، االجتامعية  املواد  تدريس  اصول   ، واخرون  حممود   شاكر   ، االمني 
الصفدي ، بغداد ، 1997 .

بنت الشاطىء ، عائشة عبد الرمحن . لغتنا واحلياة ، مطبعة اجليالوي ، القاهرة ، 1969 .. 4

هباء الدين ، وحيد الدين . يف االدب واحلياة ، مطبعة دار البرصي ، بغداد ، 1969 .. 5

يف . 6 واالستداليل  الوصفي   اإلحصاء   . اثناسيوس  وزكريا   ، توفيق  اجلبار  عبد   ، البيايت 
الرتبية وعلم النفس ، مطبعة الثقافة العاملية ، بغداد ، 1977 0

اللغة وأرسار العربية  ، ط1 ، دار . 7 الثعالبي ، أبو منصور عبد امللك بن إسامعيل . فقه 
مكتبة احلياة ، بريوت ، لبنان ، 1959

احللواين التعليم االلزامي الدوري . هل كان مؤثرا ؟ بحث مقدم اىل االجتامع السنوي . 8
جلمعية النطق الغريب لتدريسيي علم النفس الرتبوي )أندرسون ( 1993 م. 

وتنمية . 9 التحصيل  يف  ومستوياهتا  األسئلة  نوع  اثر   ، عباس  فاضل  تغريد   ، اخلزرجي 
التفكري الناقد يف مادة األدب والنصوص لدى طالبات املرحلة اإلعدادية ، جامعة بغداد 

، كلية الرتبية – ابن رشد ، 2004م .)اطروحة دكتوراه غري منشورة ( 

اخللييل ، خليل يوسف . التحصيل الدرايس لدى طلبة التعليم االعدادي ، وزارة الرتبية . 10
والتعليم ، البحرين ، 1997 .

واساليبها . 11 االسالمية  الرتبية  تدريس  طرق   . اسامعيل  وحييى  امحد  نارص   ، اخلوالدة 
وتطبيقاهتا العملية ،ط1 ، دار حنني للنرش والتوزيع ، االردن ،2001.
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املعلمني   . 12 العربية ، بحث مقدم اىل مجعية  اللغة  العودة . طرق تدريس  ، فاطمة  الدغمة 
الكويتية ، 1980 .

الدليمي ، كامل حممود نجم ، وطه عيل حسني الدليمي . طرائق تدريس اللغة العربية، . 13
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، مطابع دار احلكمة ، 1999 .

الرشيدي ، بشري صالح . مناهج البحث الرتبوي رؤية تطبيقية مبسطة ، ط1 ، دار . 14
الكتاب احلديث ، 2000.

الزوبعي ، عبد اجلليل ابراهيم وآخرون ، االختبارات واملقاييس النفسية ، وزارة التعليم . 15
العايل والبحث العلمي ، جامعة املوصل ، 1981.

سامرة ، عزيز ، وآخرون ، مبادئ القياس والتقويم يف الرتبية ، ط3 ، عامن ، دار الفكر . 16
للنرش والتوزيع ، 1989 م .

مطبعة . 17  ، القاهرة   ، الدينية   والرتبية  القومية  للغة  التدريس  فن   ، صالح  حممد   ، سمك 
النهضة العربية ، 1961 م .

الشريازي ، السيد حسن ، العمل االديب ، دار الصادق ، بريوت ، 1969 .. 18

الصقار ، عبد احلميد حممد سليامن . اصول تدريس الرياضيات املدرسية ، ط1 ، مطبعة . 19
العاين ، بغداد ، 1987 .

واالسئلة . 20 االجابة  املتشعبة  االسئلة  استعامل  اثر   «  . نافع  الكريم  عبد  حممد   ، الطراونة 
 ،» والنصوص  االدب  تاريخ  مادة  يف  الثانوي  االول  الصف  طلبة  حتصيل  يف  السابرة 

جامعة بغداد ، كلية الرتبية – ابن رشد ، 1998 . ) اطروحة دكتوراه غري منشورة ( 

ظافر ، حممد اسامعيل ، ويوسف احلامدي . التدريس يف اللغة العربية ، دار املريخ للنرش . 21
، الرياض ، 1984 .

لإلعداد . 22 العامة  املديرية   ، األدبية   النصوص  تدريس  أصول   . رحيم  نعمة   ، العزاوي 
 ، بالرونيو  مسحوب  بحث   ، بغداد   ، الرتبوي  والتطوير  التدريب  معهد   ، والتدريب 

1988م.

عطا ، ابراهيم حممد . طرق تدريس اللغة العربية والرتبية الدينية ، ج2 ، ط1 ، مكتبة . 23
النهضة املرصية ، القاهرة ، 1987 .

عطية ، السيد عبد احلميد : التحليل اإلحصائي و تطبيقاته يف دراسة اخلدمة االجتامعية، . 24
املكتب اجلامعي احلديث ،اإلسكندرية، 2001 0 
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مكتبة . 25   ، العلمي  البحث  أساسيات   : ملكاوي  حسن  وفتحي   ، سليامن  أمحد   ، عودة 
الكتاين ،اربد، 1998 0 

مادة . 26 حتصيل  يف  السلوكية  باالهداف  املسبقة  املعرفة  اثر   «  . كاظم  زهور   ، الغريباوي 
االدب والنصوص لدى طالبات الصف الرابع العام « ،  جامعة بغداد ، كلية الرتبية / 

ابن رشد ، بغداد ، 2000 . ) رسالة ماجستري غري منشورة (

قراءة . 27 مهارات  تنمية  يف  االدراك  ماوراء  اسرتاتيجية  فعالية   . حممد  سامي  الفطايري 
النص وامليول الفلسفية باملرحلة الثانوية جملة كلية الرتبية جامعة الزقازيق العدد السابع 

والعرشون اجلزء االول سبتمرب  1996. 

مارزانو روبرت . املهارات االساسية يف تعليم التفكريي تعريب : يعقوب نشوان دار . 28
النرش 2006 م.

املزوري ، سعاد حامد سعيد . » اثر اسئلة التحضري القبلية يف حتصيل طالبات الصف . 29
 ، ابن رشد  الرتبية /  ، كلية  بغداد  ،  جامعة   » العام يف مادة االدب والنصوص  الرابع 

بغداد، 1996 . ) رسالة ماجستري غري منشورة (

املوسوي ، عبد اهلل حسن نعمة . » طرائق التدريس يف التعليم اجلامعي « ، جملة االستاذ . 30
، جامعة بغداد ، كلية الرتبية – ابن رشد ، ع9 ، 1997 .

النص ،احسان ،الرائد يف تأريخ األدب العريب ،دمشق ، مطبعة العلوم واآلداب ، 1952. 31

نعيمة ، ميخائيل . الغربال  ، ط1 ، بريوت ، مؤسسة نوفل ، 1978 م .. 32

اهلاشمي ، عابد توفيق . املوجه العميل ملدريس اللغة العربية ، ط3 ، مؤسسة الرسالة ، . 33
بريوت ، 1976 . 

االدب . 34 مادة  تدريس  يف  واملحاورة  املناقشة  طريقتي   «  . الكريم  عبد  سعاد   ، الوائيل 
الصف  طالبات  لدى  التعبريي  واالداء  التحصيل  يف  واثرمها  والبالغة  والنصوص 
اخلامس االديب « ، جامعة بغداد ، كلية الرتبية / ابن رشد ، بغداد ، 1998 . ) اطروحة 

دكتوراه غري منشورة (

دار . 35  ، الدينية  والرتبية  العربية  اللغة  تعليم  اساسيات   . واخرون   ، عيل  فتحي   ، يونس 
الثقافة للطباعة والنرش ، القاهرة ، 1987 .
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املالحق

درس انموذجي عىل وفق إسرتاتيجية التدريس التباديل 

) املجموعة التجريبية( 
 الصف الرابع االعدادي                                         املادة : االدب والنصوص

 الشعبــة : أ

م/كعب بن زهري

األهداف العامـــة : 

1- اعتزاز الطالب بلغتهم العربية اجلميلة . 

4- تدريب الطالب عىل تذوق النص االديب مع الفهم . 

6- تزويد الطالب بالثروة اللغوية . 

األهداف السلوكية : جعل الطالب قادر عىل أن :-

  1- يذكر أسمه ، ونسبه ، وحياته .

  2- حيدد املميزات التي متيز هبا  شعره .

  3- يذكر الغرض الذي يدور حوله الشعر .

  4- يستخلص معاين املفردات  الصعبة الواردة يف النص .

  5-حيلل أبيات القصيدة  حتليال أدبيا.

 6- يعطي سبب أعجاب الرسول حممد ) صىل اهلل عليه وآله وسلم ( بالقصيدة .

 7- يعطي مثاال ّاخر لشاعر  قد هنج هنج  كعب بن زهري .

 8- يعلل سبب إعطاء الرسول األعظم )صىل اهلل عليه وآله وسلم ( الربدة لكعب بن زهري .
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9- يعطي سبب أجادة  الشاعر يف أبيات القصيدة.

10- يقرأ ابيات القصيدة  بصورة  شفهية قراءة معربة.

الوسائل التعليمية : 

1- السبورة وحسن تنظيمها . 

2- االقالم امللونة . 

3- الكتاب املقرر تدريسه . 

خطوات الدرس : 

التمهيد :                                                   ) مخس دقائق ( 	 ١

املدرس: تناولنا  يف الدرس السابق الشاعر  )كعب بن مالك (...وكان من أوائل األنصار 
 ، املسلمني  الثانية مع من شهدها من األنصار حني أشتد الرصاع بني  العقبة  املدينة،  وحرض  يف 
والكفار كان واحدا من ثالثة شعراء يذبون عن اإلسالم ، ويدعون له كام أشتهر بالعلم ، ورواية 
احلديث النبوي ،  أما درسنا اليوم فهو حول شاعر آخر ،  وسوف نتحدث عنه هلذا اليوم وهو 
الشاعر كعب بن زهري، وعن قصيدته يف مدح الرسول الكريم )صىل اهلل عليه وآله وسلم( فام علينا 
اال ان ننتبه عىل ما سيدور من نقاش حول هذا املوضوع من بصورة تعاونية ، وأرجو املشاركة يف 
هذا النقاش لتكتمل الصورة لدينا، ولكي تصل اىل قراءة صحيحة وجديدة  لقصيدة الربدة لكعب 

بن زهري .

كتابة العنوان األصيل والعنوانات الفرعية : ويبدأ املدرس بالتساؤل )مخس عرشة دقائق(.	 ٢

أكتب العنوان الرئييس والعنوانات الفرعية عىل السبورة بخط واضح .   

كعب بن زهري

)كنيته. - نشأته. - شهرته. - اغراضه الشعرية . - قصيدته الربدة(. 

وعن طريق قراءة العنوانات السابقة وتوجيه عدد من األسئلة القصرية ، اجعل الطالب 
يتنبؤون بشكل بسيط حمتوى موضوع اليوم . 

املدرس :من هو كعب بن زهري ؟ 

طالب :شاعرنا هو كعب بن زهري  شاعر عريب اصيل ، وهو من بني مزينة ، وقد اختلفت اآلراء 
حول نسب كعب بن زهري واىل أي قبيلة ينتمي  حيث ترجم ابن قتيبة  حياة كعب فقال ان الناس 
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ينسبونه اىل مزينة ، وانام نسبه يف غطفان ، وّاخر يقول أّنه من )مزينة مرض(  لكن الشواهد  القاطعة 
تقوم عىل صحة انتامئه اىل مزينة فكعب نفسه يرصح هبذا النسب يف شعره فهو يقول ...

 هم االصل مني حيث  كنت وانني من املزنيني امُلصفني بالكرم

املدرس :جيد ، أين عاش كعب بن زهري؟ وماهي طريقة نشأته ؟

طالب :إّن الشاعر  كعب بن زهري، ولد ، ونشأ وتربى يف مزينة ، ولكنهام  يوضعان يف عداد غطفان 
اذ عاش زهري مع بنيه بني أخواله بني مره الذبيانيني ، وقد تلقن كعب الشعر عن أبيه  مثله يف ذلك 
مثل بجري ومثل احلطيئة ويذكر لنا الرواة الطريقة التي كان خيرج هبا زهري تالميذه  من أهل بيته ،  
وغريهم اذ يقولون :  إّنه كان  حيفظهم شعره  وشعر غريه  من اجلاهليني  حتى تتضح موهبة  الشعر 
فيهم،  ويقولون عن كعب انه  كانت خيرج به اىل الصحراء  فيلقي عليه بيت او شطر  ويطلب اليه  

ان جييزه مترينا له، وتدريبا  عىل صوغ  الشعر ونظمه .

املدرس : جيد ، بامذا أشتهر كعب بن زهري ؟ وبامذا متيز؟ 

طالب : أضيف عىل ما سبق كان الشعر يكتنفه من كل جانب  فرواه ألبيه  ورواه  لغري أبيه ، وقد 
عني به زهري عناية خاصة  ملا ملس عنده من املواهب  ومل يدعه ينظم الشعر حتى استحكمت فيه 
له يدعى  افتدى نفسه بفرس  أنه أرس وانه  ابيه ، وقد روي  ملكته ، وكان يف حياته يرعى ماشية 

الكميت كان من أشهر اخليول رسعة ومجاال .

املدرس : جيد ، وما االغراض الشعرية التي امتاز هبا شعره ؟

طالب : لكعب بن زهري  ديوان ينطوي عىل فخر، ومدح ، وهجاء ، وغزل ، ورثاء، وما اىل ذلك  
من االغراض التقليدية وقد ذكر له الرواة شعرا كثريا مل يصل الينا منه  اال القليل  .

املدرس : جيد ، من حيدثنا عن قصيدته الربدة ؟

سنة  املدينة  مسجد   يف  النبي  هبا   مدح  التي  )الربدة(   قصيدته  قامت شهرة  كعب عىل   : طالب 
)630(  وهي المية تقع  يف 58 بيتا من البحر البسيط . وان شعره جاء اثباتا إليامنه فقوله :

- فقلت : خلوا سبييل – الأبالكم         فكل ماقدر الرمحن  مغفول 

اسالم  يدل عىل  مفعول(ال  الرمحن  قدر  ما  )فكل  قوله  بناها عىل  كعبًا  الشاعر   أّن  نجد   : طالب 
الشاعر من قريب أو بعيد  )فالرمحن( اله شاع يف الياممة قبل ظهور االسالم وما من سبيل للربط  
بني كعب واالسالم  سوى املقوالت الظنية  فالربدة  تولد انطباعا  لدى من يقرأها أن شاعرها مل 

يكن ضعيفا ، ومهزوزا .
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طالب : ويستمر هذا املقطع  بالشد والتعايل  املوسيقي  حتى يصل اىل ذروته  يف قوله 

املدرس : جيد ، من يكمل ؟ 

طالب : )كل ابن أنثى وان طالت سالمته       يوما عىل الة حدباء  حممول ( 

فـ ) يوما(  هنا غري حمدد وحييلنا اىل )بانت ( غري املحددة بزمن أيضا اذن فال يش واضح 
اال  ليست  فيها  الزمان  وأسامء   ، مكان  أي  من  ختلو  ألهنا   ، مكانيا  أو   ، زمانيا  القصيدة  يف  املعامل 
دليل عىل  اال  للزمان  باألسامء واالفعال  التحديدات   ، وما هذه  شواخص ألزمنة غري معلومة  

حركية ذات الشاعرأكثر مما هي دليل عىل تغاير الشخوص واالمكنة . 

طالب :- أ نبئت  أن رسول اهلل أوعدين        والعفو عند رسول اهلل  مأمول 

 يبدأ الشاعر برسم  حدود موقفه بدقة يف هذا البيت ، فالشاعر يأمل من الرسول )صىل اهلل عليه 
وآله وسلم (  ال من اخلالق عز وجل  فالعالقة اذن هي عالقة بني ذات الرسول ) صىل اهلل عليه 
وآله وسلم (  أما اخلالق عز وجل فخارج هذه الدائرة  وهذا دليل واضح  عىل عدم أيامن كعب 
عىل الرغم  من التربيرات  الكثرية التي يقدمها  الدكتور شوقي ضيف . ومن اجلديد أن نسمع من 
اإلعرايب املناوىء لإلسالم  أن حممدا ) رسول اهلل ( وأن العفو عنده مأمول والسيام  وقد جاء يف 

اآلية )59 (  من سورة املؤمنني )) ادفع بالتي هي أحسن السيئة ((.

طالب : أما البيت الرابع  : 

مهال هداك الذي  أعطاك  نافلة الـ     قرأن  فيها موعيظ  وتفصيل 

إّن الشاعر  خياطب الرسول  الكريم خطابا مبارشا  يرجوه التمهل  يف احلكم  عليه ، متوسال اىل 
ذلك بام  لرسول اهلل  )صىل اهلل عليه وآله  وسلم ( من منزلة عند اهلل وبحق هذه املكانة الرفيعة  التي 

منها نزول القران الكريم عليه هذا الكتاب الذي فصل فيه كل ما هيم الناس .

طالب : يقول الشاعر 

 ال تأخذين بأقوال الوشاة  ومل         أذنب ، ولو كثرت يَف  األقاويل 

قصد  الشاعر يف هذا البيت  الرجاء  بأنه  ال حياسب  بأقوال الوشاة  أي الكاذبني الذين أكثروا من 
الكالم فيه وهو الذ نب له . 

طالب : ويقول الشاعر 

إين أقوم مقاما لــو يقوم به          أرى واسمع  ما لو يسمع الفيل   
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من الرسول  بأذن اهلل  تنويـل  لظل يرعد  اال ان يكون له

           يقصد الشاعر يف ما ذكره سابقا  ان كل ذلك  انحناء قناة  يف وجه العاصفة ، ومالينة  يف سبيل 
النجاة ، يعود يف عقبهام اجلاهيل  اىل جاهليته ، أذن هو كالشاعر النابغة الذبياين  معتذرا بأساليب 
التهويل  والتجسيم  واذا هو براء مما  يقال ومما قيل ، وهو يف حال ويف موقف يبعثان الرعب  يف 
قلب الفيل  عىل ضخامته ورشاسته ، فكيف به  وقد ضاقت به السبل  وراح يقتطع البيداء  مدرعا 

جنح الظالم .

     وقد أحتل الفيل  حمل االفاعي  اعرتافا  من الشاعر هبيبة الرسول االعظم  وسطوته عىل أشد 
الرجال  شجاعة  وبطولة، وشبه الرسول باألسد الذي يتغلب عىل كل يشء .

طالب :يرسم لنا الشاعر يف البيت التايل صورة الرسول وصفاته املتميزة  يف قوله 

مهند من سيوف اهلل مسلول إن الرسول لنور  يستضاء به

فقد بني الشاعر أن الرسول صاحب رسالة محلها  اىل الناس ليهدهيم  الرصاط املستقيم  
وأنه نبي يكتنفه  نور احلقيقة ، واحلقيقة  أفعل يف النفوس  من السيف  يف االجساد  والصورة رائعة 

يف اجيازها  ويف حسن متثيلها  للحقيقة النبوية  التي تنطق بسلطان وقوة .

طالب : وقوله يف عصبة من قريش  قال قائلهم        ببطن  مكة ملا أسلموا : زولوا

زالوا فـام زال  انكاس  والكشف       عند اللقاء  والميل  معازيـل    

بأنه   ) وآله وسلم  اهلل عليه  الرسول األعظم  حممد ) صىل  األبيات  نسب  الشاعر يف هذه  يذكر 
قرييش  نسبا وهذا النسب رشف لكل عريب يتمناه، والصحابة  يف مكة مطيعون ألمر اهلل ورسوله 
، وحني أذن اهلل باهلجرة  كان املؤمنون ملبني طاعة هلل ورسوله  وال تعني إهنم هاربون خوفا ، أو 

ألهنم  ال حيسنون صنعة احلرب .

طالب : أما يف هناية القصيدة  فالشاعر يقول  

من نسج داوود يف اهليجا رسابيل لبوسهم أبطال   العرانني   شم 
قومــا وليســوا  جمازيعــا اذا نيلوا اليفرحــون  اذا  نالت رماحهم

يذكر الشاعر يف القسم االخري  من القصيدة  وصفا للمهاجرين من قريش  ومل ير فيهم الشاعر  اال 
الشدة والعنفوان ، ومل ير فيهم  اال سوابغ من نسج داود  ومل يلق أروع  من اجلامل البيض  يشبههم 
هبا  ملا لتلك اجلامل  من مهابة يف السري . وهكذا يواصل  الشاعر تصويره  وتعبريه  من غري عنت 

وال ضعف وهذا واضح من خالل قصيدته . 
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قراءة املدرس النموذجية اجلهرية : ) مخس دقائق (3- 

يقرأ املدرس النص املوجود يف الكتاب )كعب بن زهري( قراءة أنموذجية مراعية فيها قواعد القراءة 
بعالمات  املتمثل  املعنى  ومتثيل   ، الصحيحة  خمارجها  من  احلروف  اخراج  حيث  من  الصحيحة 
الرتقيم باالستفهام والتعجب والسؤال والوقوف والتوضيح والدهشة والتأكيد وغري ذلك ،  مع 
التأكيد وتوضيح أول مجلة وآخر مجلة يف كل فقرة ، فضاًل عن التأكيد عىل التواريخ واألرقام أي 

األعداد واألسامء والصفات . 

قراءة الطالب الصامتة :                                  ) مخس دقائق ( 4- 

    أطلب من الطالب قراءة املوضوع قراءة صامتة من دون حتريك الشفاه وتأشري الكلامت 
الصعبة التي مل يفهموها بقلم رصاص . 

قراءة الطالب اجلهرية :                                   ) مخس دقائق ( 5- 

      أطلب من بعض الطالب قراءة النص قراءة جهرية وبصوت مسموع ، عىل أن يقرأ كل 
طالب جزءًا من املوضوع ويكمل اآلخر وهكذا ... 

تكوين الصورة الذهنية عن املوضوع :           ) مخس دقائق ( 6- 

أعزائي الطالب واآلن لنرتك الكتاب ونتخيل سوية أّن الشاعر يعيش بأزمة نفسية ؛ الن الرسول 
)صىل اهلل عليه واله وسلم( مل يكن راضيا عنه ، وبعد فرتة من هدر دمه وهو يعود فرحا بقصيدته 
يعفوا  وهو  وسلم(  واله  عليه  اهلل  )صىل  الرسول  وبكرم  هبا  يتباها  وهو  هبا  مدحه  الذي  الغزلية 

عنه...

التلخيص :                                                   )مخس دقائق (7- 

يطلب املدرس من الطالب مجيعًا ان يلخصوا املوضوع بام ال يزيد عن مخسة أسطر ، مع التأكيد 
عليهم بأن يستعملوا كلامت من أسلوهبم اخلاص وليس اقتباسًا من الكتاب من أجل تعزيز الفهم 

لدهيم ، مع حتديد املدة الزمنية للتلخيص ، وارسم الشكل اآليت لكي يتعرفوا كيف يلخصون: 
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بامذا أنتهي ما املضمون األسايس؟بامذا أبدأ ؟ ماذا أخلص ؟
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)ملحق اخلرباء( الرتتيب األلف بائي للخرباء واملتخصصني )بحسب اللقب العلمي ، 
والتخصص(

التخصصاسم اخلبري املتخصصت
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.د حسن عيل فرحان العزاوي1
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.د محزة عبد الواحد محادي2
أدبأ.د محزة فاضل 3
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.د سعد عيل زاير4
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.د فاضل ناهي عبد عون5
أدب / بالغةأ.م.د أسعد جواد يوسف6
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.م.د حيدر زامل املوسوي7
طرائق تدريس اللغة العربيةأ.م.د مكي فرحان كريم 8
طرائق تدريس اللغة العربيةم.د شكري عز الدين حمسن9

مدرس لغة عربيةاملدرس . حممد عبد احلسن درويش10
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and then putting them in their right way and positions 
which it deserves through evidence.
- the cultural society: local, national and international 
should be acquainted with the treasures of Karbala’ 
heritage and then introducing it as it is.
- to help those belonging to that heritage race consoli-
date their trust by themselves as they lack any moral 
sanction and also their belief in western centralization. 
This records a religious and legal responsibility .
- acquaint people with their heritage and consolidat-
ing the relation with the decendants heritage, which 
signals the continuity of the growth in the decedents 
mode of life so that they will be acquainted with the 
past to help them know the future .
- the development with all its dimensions: intellectual, 
economic, etc. Knowing the heritage enhances tour-
ism and strengthens the green revenues.
And due to all the above, Karbala’ Heritage journal 
emerged which calls upon all specialist researchers to 
provide it with their writings and contributions without 
which it can never proceed further.

Editorial & Advisory Boards



once more because it is Karbala’, that part of Iraq full 
of struggle and still once more because it is that part 
that belongs to the east , the area against which ag-
gression is always directed. Each level has its degree 
of injustice against its heritage, leading to its being 
removed and its heritage being concealed; it is then 
written in shorthand and described in a way which 
does not actually constitute but ellipsis or a deviation 
or something out of context.
3-According to what has just been said, Karbala’ Heri-
tage Centre belonging to Al-Abbas Holy Shrine set out 
to establish a scientific journal specialized in Karbala’ 
heritage dealing with different matters and aiming to: 
-the researchers viewpoints are directed to studying 
the heritage found in Karbala’ with its three dimen-
sions: civil, as part of Iraq and as part of the east.
- Watching the changes, the alternations and additions 
which show duality of the guest and luxury in Karbala’ 
geographic area all through history and the extent of 
the relation with its neighbours and then the effect that 
such a relation has, whether negatively or positively 
on its movement culturally or cognitively .
- having a look at its treasures: materialistic and moral 



And as much as the observer of the heritage of a par-
ticular culture is aware of the details of its burden as 
much as he is aware of its facts i.e. the relation be-
tween knowing heritage and awareness of it is a direct 
one; the stronger the first be, the stronger the second 
would be and vice versa. As a consequence, we can 
notice the deviation in the writings of some oriental-
ists and others who intentionally studied the heritage 
of the east especially that of the Muslims. Sometimes, 
the deviation resulted from lack of knowledge of the 
details of the treasures of a particular eastern race, 
and some other times resulted from weakening the 
knowledge: by concealing an evidence or by distort-
ing its reading or its interpretation.
2- Karbala’: it is not just a geographical area with 
spatial and materialistic borders, but rather it is ma-
terialistic and moral treasures constituting, by itself, 
a heritage of a particular race, and together with its 
neighbours, it forms the greatest heritage of a wider 
race to which it belongs i.e. Iraq and the east. And in 
this sequence, the levels of injustice against Karbala’ 
increase: once, because it is Karbala’ with all that it 
has of the treasures generating all through history and 



Issue Prelude
 ’Why Heritage ? Why Karbala?

1- Human race is enriched with an accumulation both 
materialistic and moral, which diagnoses, in its behav-
iour, as associative culture and by which an individual’s 
activity is motivated by word and deed and also think-
ing; it comprises, as a whole, the discipline that leads 
its life. And as greater as the activity of such weights 
and as greater their effect be as unified their location 
be and as extensive their  time strings extend; as a 
consequence, they come binary: affluence and pov-
erty, length and shortness, when coming to a climax.

According to what has been just said, heritage may be 
looked at as a materialistic and moral inheritance of a 
particular human race, at a certain time, at a particular 
place. By the following description,the heritage of any 
race is described:
-the most important way to know its culture.
- the most precise material to explain its history.
- the ideal excavation to show its civilization.



writing are the same as those given and followed as 
suggested in the journal due to the fact that the out-
comes of the award are the incomes of the journal . 
       The researches winning will be edited in the forth-
coming issues of the journal and will be referred to as 
being awarded winners as a sort of honour  for their 
writers and also writings . 
       This is not the last window (look) but rather the 
members of the two boards through the financial and 
moral abilities of the centre activate and encourage all 
that is of advantage for specialist researchers . 

May Allah , the Most High , bless



every effort to vary the ways of communication without 
limiting it to traditional communication such as waiting 
for researchers to send their researches , or directly 
requesting them to write about a certain topic , but 
rather they varied such ways of communication , the 
most prominent to which is to announce for ( Al- Saqy  
competition for Academic Researches ) ; the following 
are among the reasons for such an announcement: 
-To help activate the spirit of competition among re-
searchers through scientific competition of a special-
ized research writing type . 
- Enriching the specialized heritage library with new 
thoughts and viewpoints given by researchers to dis-
cover what is new . 
-Honouring those deserving honour as encourage-
ment and impetus for recognized researchers and 
good writings . 
      It is worth noting that the topics and sections for 
which the award is given are the five sections of the 
journal ( the Society section the Science section , the 
Literature section , the Art Aesthetic section and the 
History section ) ; the same conditions of research 



Second Issue Word
Competition

 The Techniques of Researching and Communi-
cation Communicating  with the research and persu-
ingcommunication is acultural duality which educated 
societies resort to for improvement and for develop-
ing ways of society communicationonall its levels : the 
naturalistic , the scientific , the practical and else . 
     It is postulated that this duality makes up an enrich-
ing variety for both the public and academic society 
and at the same time it enriches their built - in vari-
ety , through exchanging experiences , exchanging 
thoughts and the active collective work . 
         Karbala heritage centre as part of the Islamic 
and human knowledge affairs department in the Al-
Abbas holy shrine through its academic researchand 
authorized window :I mean  Karbala Heritage Journal 
proceeded further to attract the specialist researchers 
through communicating with them . Members of the 
two boards , the advisory and the edition boards made 
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