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ملخص البحث

يهدؼ البحث الحالي إلى التعرؼ عمى (( اثر استراتيجية استتم اارترا قت رش اتت ابتست ب الم ت بيغ البدىيتة لت ى

طتتدب ال تتخ الخ ت مس ا بتتت )) ولتحقيػػؽ كلػػؾ تػػـ ااتيػػار الجػػبه الت ريبػػي جبه ػػا جالئجػػا لمد ار ػ وحػػدد الباحػػث جرك ػ

جحافظ ديالى جكابا إل راء الد ار

وااتار طػالب الجػدارا ادعداديػ والثابويػ فػي جركػ جحافظػ ديػالى ج تجػ ) لمبحػث

وتألفت العيب جف ٓ٘) طالبا تـ ااتيارهـ بصورة عشوائي ق جا عمى ج جوعتيف ت ريبي وضابط كافأ الباحث بيف طػالب

ج جػػوعتي البحػػث فػػي جت ي ػرات التحصػػيؿ الد ار ػػي ال ػػابؽ لمطػػالب والعجػػر ال جبػػي جح ػػوبا بالشػػهور ودر ػػات الطػػالب
العيب ػ فػػي جػػادة البالا ػ فػػي اجتحػػاف بصػػؼ ال ػػب وتػػـ اعػػداد الاطػػط الجبا ػػب حػػدد الباحػػث الجوضػػوعات البالاي ػ التػػي
تدرا في اثبػاء جػدة الت ربػ

وصػاغ اهػدافا ػموكي لهػا واعػد اططػا تدري ػي

ولقيػاا جػدس اكت ػاب طػالب ج جػوعتي

اعد الباحث ااتبا ار في اكت اب الجفاهيـ البالايػ لهػكا ال ػرض ولتحميػؿ بيابػات البحػث احصػائيا
البحث الجفاهيـ البالاي
ّ
ا ػػتعجؿ الباحػػث الو ػػائؿ ادحصػػائي ادتي ػ اداتبػػار التػػائي لعيبتػػيف ج ػػتقمتيف وجرب ػ كػػا ) واعػػد الباحػػث ااتبػػار فػػي
اكت اب الجفاهيـ اداة لمبحث وتـ تطبيؽ هكا اداتبار في بهايػ الت ربػ وتوصػؿ الباحػث الػى و ػود فػرؽ لصػالم الج جوعػ
الت ريبي وفي ضوء البتي
البلم ت الم ت حية -:استم

اوصى الباحث بج جوع توصيات كجا اقترح ج جوع اقتراحات فيجا ياص جوضوع البحث .
Abstract

The current research aims to identify the ((following the strategic heard, read, discussed in
the acquisition of rhetorical concepts to the fifth grade literary students)) To achieve this,

was chosen experimental method approach appropriate for the study also identified the
researchers a place to conduct the study and chose the junior high school and high school
students in Diyala province Diyala province as a community center for research, the sample
consisted of 50 students were randomized to the experimental groups and researchers
rewarded the officer between the two groups of students in search variables, previous

academic achievement of students, chronological age measured in months And the degrees
of the sample students in the subject of the rhetoric in the half-year exam was to prepare
appropriate plans select researchers rhetorical topics that will be examined during the
probation period, and formulated targets behavioral her, promising teaching plans, and to

measure the extent of the acquisition of two groups of students search rhetorical concepts,
the researchers adopted a test ready for this purpose , taken from the master's thesis
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(Hussein book ligament, 2012) Being a newly tested and characterized by good test of
validity and reliability and comprehensiveness of the standards, and to analyze search data
statistically used the researchers statistical means the following (Altaia test for two
independent samples, and chi square) and chose researchers achievement test search tool

was applied this test at the end of the experiment They found no difference in favor of the
group In light of the experimental result researchers recommended a set of
recommendations also proposed a set of proposals with respect to the subject of research .
ال
مشبلة البحث:

جشكم البالا جشكم كادت أف تكوف عاج

ل األول

إك عابى جبها الجدر وف والطالب عمى حػد ػواء والجشػكم فػي جعال ػ

البعػػد عػػف التحميػػؿ
البصػوص جعال ػ شػػكمي أ أف تػدريا البالاػ جػػا هػػو إد قػراءة ػػطحي ج ػػرد بطػؽ وحفػػظ بعيػػدة كػؿ ُ
والتف ير والفهـ الحقيقي الجبشود جف د ار تها لكلؾ يوا ه الطالب صعوبات كثيرة في فهـ درا البالا  .عصر ٕٓٓٓ
ص٘)ٜٔ
ولقد بدت آثار تمؾ الصعوبات واضح عف طريؽ الضعؼ الظاهر في ج تويات الطالب فػي جػادة البالاػ

وير ػ ال ػبب

في كلؾ إلى اجور عدة جبها الجادة البالاي بف ها كأف تكوف جوضوعاتها كثيرة وجعقدة ولها تفرعات عدة وتفصػيالت كثيػرة
تحتػػاج الػػى الج يػػد جػػف الشػػروح والتحميػػؿ أو قػػد يكػػوف الكتػػاب البالاػػي كتابػػا جػػو ا إي ػػا ا جاػػال د يتبا ػػب وج ػػتوس القػػدرة
العقمي لمطمب فضال عف اموه جف التدريبات التي تبجي جمك التعبير لديهـ الاالد

ٖ.)ٕٚ ٜٜٔ

فبعض الجدر يف د يحثوف طالبهـ إد لال تجاع الى أصواتهـ وهػكا يػؤد الػى تقػاعا الكثيػر جػف الطػالب عػف
الحفظ والفهـ الصحيم ب بب ايػاب التفاعػؿ بػيف الجػدرا والطالػب والػبص فتكػوف جهجػ الطالػب اد ػتجاع فقػط وجهجػ
واف الحقائؽ التػي تقػدـ جػف االلهػا تَبقػى

الجدرا رد الحقائؽ وادحكاـ والتحميؿ لكا فهي تُضعؼ فيه روح ادبداع وال أر
ج ع ع ػ فػػي الػػكهف ألف الطالػػب لػػـ ُيبػػكؿ هػػدا فػػي اكتشػػافها فػػي الوقػػت الػػك تؤكػػد ادت اهػػات الحديث ػ فػػي التربي ػ عمػػى
جوقؼ الطالب ادي ابي في العجمي التدري ي عف طريؽ ادكتشاؼ والجشارك والتفاعؿ فػي الػدرا  .ال ػالجي ٖٕٓٓ

صٕٕ)
إف تدريا البالا في الجدارا ادعدادي والثابوي ديحقؽ األاراض الجبشودة والجادة تُفرض عمى الطالب فرضا
ويبقى الهدؼ الوحيد جف د ار البالا وهو الحفظ أل ؿ اداتبار فقط  .ابراهيـ
ُياالؼ قدراتهـ العقمي ويم ي أكواقهـ ُ
ٖ ٜٔٚص ٖ) ٕٙ

لقد أصبم الضعؼ واضحا ليا لػدس الطػالب فح ػب بػؿ حتػى لػدس جػف َيقوجػوف بػالبظـ أو البثػر إك يقػ البظػر كػؿ

يوـ عمى ُبظـ أو َبثر لو َ مـ جف َه به الاطأ وجف وض الكثير جف الكمجات في اير جحمها وضعؼ األ موب لكاف ائ ا
الضػعؼ عمػى اقػؿ جػا
د يببو عبه الكوؽ ولكبؾ لو عرضته عمػى جحػؾ البقػد لػـ ت ػد كهبػا ود فضػ وديجكػف اف ُي ػمـ جػف ُ
يجكف وصفه به.

دياب ٕ٘ٓٓ ص٘ )
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واشارت الوائمي  )ٜٜٔٙالى اف ال بب في هكه الجشكم يعود الى اد اليب التقميدي الشائع التي يتبعها الجدرا في
تقديـ الجواد الد ار ي لمطالب وهو أ موب د يؤلؼ بيف الجادة وقموب الطالب الكيف يدر وف هكه الجادة .الوائمي ٜٜٔٙ
صٖٔ).

التي ا ريت في هكا الج اؿ وجبها د ار

ويتفؽ الباحث ج جا أشارت إليه بعض الد ار ات ال ابق
َ
ال ريباو ٕٔٔٓ).
الع او  )ٜٜٜٔود ار
 )ٜٜٔٙود ار

د ار

الدور

جف بتائ تؤكد عمى اف الطرائؽ واأل اليب ال ائدة في تدريا جادة البالا تقميدي د ت تبد إلى األ ا العمجي الحديث

واف شيوع ا تعجالها في االبي جدار با د ي اعد الطالب عمى تبجي جهاراتهـ العقمي بؿ تش مهـ بتككر الجعموجات

وا تر اعها حيف الحا

اليها في اداتبارات فقط .

لكا يرس الباحث اف الجشػكم تكجػف فػي الط ارئػؽ واأل ػاليب الجتبعػ والتػي االبػا جػا ت ػودها ال ػطحي فػي تػدريا البالاػ
واكت اب جفاهيجها واف اامب الجدر يف تـ إعدادهـ عمى الطريقػ التػي تؤكػد عمػى كػـ الجعموجػات ولػيا بوعهػا جػف ابػب
وجف ابب أار اف اإلعداد الكبيرة لمطالب التي ت عؿ جف الصعب اإل ابػ عػف جيػ األ ػئم وتقػديـ الت كيػ ال ار عػ جػف
قبؿ الجدرا لمطالب ليتجكبوا جف اكت اب هكه الجفاهيـ البالاي .
وج ار

وببػػاء عمػػى جػػا تقػػدـ فقػػد و ػػد الباحػػث جػػف اػػالؿ بتػػائ الد ار ػػات ال ػػابق واطالعهػـ الجتواضػ عمػػى األدبيػػات جػػف ُكتػػب
أارس في ج اؿ طرائؽ التدريا الحديث

و عيا داتيار أب ب الطرائؽ التدري ي الحديث التي تتالءـ ج جتطمبات

العصر الحديث وبظ ار لو ود الضعؼ والقصور في طرائؽ التػدريا الجتبعػ

قػاـ الباحػث با ػتعجاؿ ا ػتراتي ي

ا ػتج

اق أر باقش ) ُلي ربها في تدريا جادة البالا لمصؼ الاػاجا األدبػي بهػدؼ اعتجادهػا فػي التػدريا و يػادة قػدرة الطمبػ فػي
اكت اب الجفاهيـ البالاي .
ومم سبق تتح

مشبلة البحث الح لت ات السؤال اآلتت  ( :بل إلستراتيجية استم اارراق رش ثر ات ابتس ب

الم بيغ البدىية ل ى طدب ال خ الخ مس األ بت ؟ ).
بمية البحث

الرقػػي وهػػي تؤ ػػا الحػػد الفاصػػؿ بػػيف
الم ػ هػػي جػػف أعػػرؽ جظػػاهر الحيػػاة وهػػي جكػػوف الحضػػارة وصػػابع ُ
شػػعب جػػا وشػػعب ااػػر وبػػيف أج ػ وأج ػ وبػػيف حضػػارة وحضػػارة دف األف ػراد الػػكيف يتكمجػػوف ل ػ واحػػدة د يتفػػاهجوف بي ػػر
و ػهول فح ػػب وابجػػا هػػـ قػادروف عمػػى أف يؤلفػوا ج تجعػػا إب ػابيا جوحػػدا جت اب ػػا إك تامػػؽ الم ػ جػػف ادفػراد اجػ جتجا ػػك
األصوؿ جوحدة الفروع وكمجا كػاف اإلب ػاف جتجكبػا جػف الم ػ عارفػا بأ ػاليبها و ُ ػَببِها كػاف اقػدر عمػى التعبيػر عػف جشػاعره
وايصاؿ افكاره بكؿ ي ر و هول  .الفحاـ  ٜٜٔٛص. ) ٜٛ
وال جود والحرك

وادبتكاا والتقدـ

دبد أف تاض لمضعؼ ولمقوة
إف لُ َتبا العربي حالها حاؿ ل أي اج ُ
واد دهار وقد يطوؼ فيها جف األحداث والعواصؼ جا َيبعث فيها الجوت وي مط عميها الفباء وقد تواتيها أ باب الحياة
وعباصر القوة كلؾ ألبها تر جاف القموب وحديث البفوا واألداة الجعبرة عجا تبطو عميه الضجائر جف فكرة أو ااطرة
فهي الم اف الجعبر عف التفكير والجفصم عف العجؿ والحاجؿ إلب ا ات أهمها وتطمعاتهـ الى التقدـ الك يبت يه كؿ ج تج
في هكا الو ود  .افا ي ٓ ٜٔٛص) ٖٛ

وتتػػأثر أهجيػ ػ البالاػ ػ لج ػػا لمد ار ػػات األدبيػ ػ ج ػػف جكابػ ػ ججيػػ ة ف ػػي إع ػػداد ال ػػبفا وتك ػػويف الشاص ػػي وتو ي ػػه ال ػػموؾ

اإلب ػػابي فهػػي تهػػدؼ الػػى تهػػكيب الو ػػداف وتصػػفي الشػػعور واكت ػػاب الجفػػاهيـ البالاي ػ وتبجي ػ الػػكوؽ لػػدس الطػػالب وهػػو
الهدؼ اد جى جف د ار ته  .الدليجي  ٕٜٓٓصٖ)ٚٗ-ٚ

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
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وجقياا

وتبر أهجي البالا في الفكرة ال جيم والعبارة الرائع التي تحدث في بفا قارئها أو اجعها لكة فبي جرجوق

ال جاؿ عبد ادب اف فيجػا يكت ػبه جػف جفػاهيـ وهػو جقيػاا كاتػي وحػيف ببظػر الػى تػكوؽ ال جػاؿ فػي األدب عميبػا أف ببظػر
الػػى جرحمػ البجػػو التػػي يجػػر بهػػا القػػارئ فػػي اكت ػػاب الجفهػػوـ البالاػػي ألف عجػػر ادب ػػاف وحا اتػػه جػػف أهػػـ األجػػور التػػي

تتحكـ في تقدير ال جاؿ ولجا كابت البالا بجعباهػا الحقيقػي التعبيػر ال جيػؿ فػي األ ػموب ال جيػؿ) صػارت البالاػ جػف
اهـ الفبوف التػي يعبػى بهػا التربويػوف وايصػاؿ هػكه الجػادة الػى الطػالب جػف اهػـ جهػاجهـ التربويػ .

العي ػو

ٕ٘ٓٓ

صٖٖٓ)
أف تكوف هباؾ طريق تدري ي ت اعد الجدرا
ولكي تؤد الم وظيفتها وحتى تقوـ البالا بتبميغ ر التها يتو ب ْ
إف ب اح الجعمـ ير إلى ٍّ
حد كبير
عمى ايصاؿ الجفاهيـ البالاي بصورة يدة لكلؾ تبر أهجي الطريق في التعميـ إك ّ

إلى ب اح الطريق

فالطريق البا ح هي التي توصؿ إلى ال اي الجبشودة في أقؿ وقت وأي ر هد جف الجعمـ والجتعمـ

وايضا هي التي تش ّ عمى التفكير الحر والعجؿ ببشاط وقد قيؿ اف الطريق البا ح هي جدرا با م في حقيقته .
فايد ٕٓٓٓ ص ٗ٘)
ويرس الباحث اف بتائ تطبيؽ ا تراتي ي تدري ي حديث كإ تراتي ي

التدريا اصوصا اف الباحث و دا قم في الد ار ات ال ابق في الم
البالاي بصورة ااص
البحث والحا
ٔ -اهجي الم

لكلؾ تظهر الحا

الى إ راء الد ار

ا تج

اق أر باقش) رهيف بفاعميتها في

العربي وابتفائها في تدريا البالا والجفاهيـ

الحالي بجوضوعها وجرحمتها الد ار ي

فضال عف أهجي

اليه التي تت مى بالبقاط اآلتي :
العربي في ج يرة البهوض الحضار والعمجي.

ٕ -أهجي ػ الجػػادة التػػي يتباولهػػا البحػػث – البالا ػ – التػػي تعػ ّػد جػػادة جهج ػ لمدار ػػيف فػػي جاتمػػؼ الج ارحػػؿ ادعدادي ػ اك
يحتاج اليها الدارا في الدروا األُارس جثؿ البحو والتعبير والبالا اددب .
ٖ -اد ػػهاـ فػػي تطػػوير ط ارئػػؽ تػػدريا الم ػ العربي ػ ود ػػيجا جػػادة البالا ػ والتطبيػػؽ وا ػػاليبها إك اف ت ريػػب هػػكه
اد اليب يجكف اف يشكؿ اضاف جتواضع لمبحوث والد ار ات في الجيداف التربو .

ٗ -اهجي ارفاد ال هات الجاتص جف بتائ البحث في تطوير العجمي التعميجي وتح يبها ود يجا و ارة التربي .

ب خ البحث :

يهػػدؼ البحػػث الحػػالي الػػى جعرف ػ أثػػر ا ػػتراتي ي ا ػػتج

اق ػ أر بػػاقش فػػي اكت ػػاب الجفػػاهيـ البالاي ػ لػػدس طػػالب

الصؼ الااجا األدبي .
ارضية البحث :

(( لتتتيس بقتتت ذ اتتترق حو

لتتتة مح تتت ية قتتت مستتتتوى (  ) ...5بتتتيت متوستتتط تح تتتيل الطتتتدب التتتحيت ي رستتتوت

ب ستعم ل استراتيجية استم ا اررا ق رش ومتوسط تح يل الطدب الحيت ي رسوت ب ستعم ل الطريقة التقلي ية )).

ح و البحث :
يتح

البحث الح لت بت -:

ٔ.عيب جف طالب الصؼ الااجا اددبي في الجدارا ادعدادي والثابوي البهاري التابع لجديري تربي جحافظ ديالى .

طـــجضــــةػاضعضــــومػاالظداظغةػ/صضغةػاضتربغةػضضعضومػاإلظداظغةػ/ػاضطجضدػ/22اضعددػاالولػ/اذارػ2012

ٕ .ت جوضوعات جف جادة البالا والتطبيؽ الجقرر تدري ها لمصؼ الااجا اددبي االؿ الفصؿ الد ار ي الثابي جف
العاـ الد ار ي ٕ٘ٔٓ. ) ٕٓٔٙ -

ٖ.ا تراتي ي حديث جف ا تراتي يات القرف الحاد والعشريف وهي ا تج
تح ي الم طلح ت :

ٔ.استم ااررا ق رش أ -عرفها الشجر

اق أر باقش).

ٕٔٔٓ) بأبها :ا تراتي ي ت اعد الطالب عمى ا تيعاب البص جف االؿ

اد تجاع الى جحاضرة قصيرة يعدها الجدرا وجف ثـ قراءة البص الى اف يصؿ الطالب الى جعموجات صحيح جف االؿ

ت كي جعموجاتهـ عف طريؽ الجشارك الفعال توصمهـ الى جفاهيـ ج تجع عف الجوضوع .الشجر

ٕٔٔٓ ص)ٔ٘ٚ

ب -عرفهػػا ف ػػرج ٕ٘ٓٓ) بأبه ػػا :وه ػػي ا ػػتراتي ي يك ػػوف دور الطال ػػب فيه ػػا الج ػػتج والق ػػارئ والجش ػػارؾ ) ج ػػف ا ػػؿ
الوصوؿ الى جعموجات جتكاجم عف الدرا .فرج ٕ٘ٓٓ ص )ٛٚ
ويعراهت الب حتتث اج ار يت ً ب قهت  -:ا ػػتراتي ي جػف اد ػػتراتي يات التػي ت ػتعجؿ لتبشػػيط جػا لػػدس الطػالب جػػف جعرفػ

ػػابق

لمجوقؼ التعميجي وت ػتعجؿ ألحػداث رد فعػؿ حػوؿ جوضػوع جػا فبعػد أف تػتـ عجميػ اد ػتجاع والقػراءة تػتـ جباقشػ أدفكػار
اار يػا ثػـ يشػػاركوف بػاقي الطػالب فػػي جباقشػتهـ حػوؿ بفػػا الفكػرة وت ػ يؿ جػػا توصػموا إليػه تعاوبيػػا ليجثػؿ فكػرة واحػػدة
لمج جوع في حؿ الجشكم او الجوضوع الجثار.

.2ا بتس ب َ َّراَ ُه بل مت -:
(اتترج )2..5بتتو " -:جػػا يحصػػؿ عميػػه الطالػػب جػػف الجعموجػػات والجواقػػؼ يػػادة عمػػى جػػا عبػػده وكلػػؾ بتي ػ لعجمي ػ
التعميـ والتعمـ بالوقت بف ه"  .فرج ٕ٘ٓٓ صٔٔ)

(سم ره )2..8ب قه " -:الجعموجات والجفاهيـ الجكت ب جف قبؿ الجعمجيف كبتي
جاره  ٕٓٓٛصٕ٘) .

لد ار

جوضوع أو وحدة د ار ي جحدودة"

ويعراتته الب حتتث اج ار يت ً -:هػػو البتي ػ البهائيػ التػػي تبػػيف ج ػػتوس الطػػالب عيبػ البحػػث) ودر ػ تقػػدجهـ فػػي جػػادة البالاػ
والتطبيؽ في اضوف جدة الت رب ) ججثم بالدر ات التي حصؿ عميها الطالب في اداتبار.
ال

ل الث قت

راست ت س بقت ت
ل رض ل راستيت حات العدرة بموضوع البحث:

يتضمت بحا ال

 .1راسة حم (:)2..7
هدفت الد ار

الى تعرؼ اثر ا ترات ي ا تج

اق أر باقش واد تقصاء في بواد الرياضيات الجدر ي في تبجي جهارات

التفكير الرياضي واات اؿ قمؽ الرياضيات لدس طالب الجرحم ادعدادي .
.مقهج ال راسة:

ا تادـ الباحث الجبه الت ريبي لتالئـ هكا الجبه ج الجت يرات الجدرو

ب .يقة ال راسة :

طبقت ت رب البحث عمى عيب بمغ عددها ٘ )ٚطالبا .

ج– الق غ ب ل راسة:

قاـ الباحث ببف ه بتطبيؽ الت رب وا تاراج البتائ .
 -ا اة ال راسة:

في الد ار .

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم.رطادػعاذمػطحطد ػ

اداتبارات الجهاري  :قاـ الباحث ببباء اداتبارات عمى وفؽ الجت يرات وفي ضوء ادهداؼ.
ه -قتيجة ال راسة:

-تفوؽ الج جوع الت ريبي األولى التي در ت با ترات ي ا تج

با تراتي ي اد تقصاء.

اق أر باقش عمى الج جوع الت ريبي الثابي التي در ت

تفوؽ الج جوع الت ريبي الثابي التي در ت با تراتي ي اد تقصاء عمى الج جوع الضابط التي د ت بالطريالتقميدي في تبجي الجهارات.
 .2راسة (الق ر ا : )2.11

هػػدفت الد ار ػ الػػى تعػػرؼ  :أثػػر بعػػض اد ػػتراتي يات فػػي تبجي ػ داف ػ ادب ػػا الد ار ػػي و يػػادة التحصػػيؿ لػػدس تالجيػػك

ادبتدائي الجرحم ادبتدائي في جادة التربي اد الجي .
.مقهج ال راسة -:اعتجدت الباحث عمى التصجيـ الت ريبي كو الج جوعتيف الجتكافئتيف.
ب .يقة ال راسة -:تألفت عيب الد ار

تمجيكا .

جف  )ٜٗتمجيكا بواق

ٕ٘) تمجيكا لمج جوع الت ريبي

ضابط بمغ عددها ٕٗ)

ج.الق غ ب لتجربة -:در ت الباحث ببف ها ج جوعات البحث.

 -ا اة ال راسة -:تـ ا تاداـ أداة لقياا داف ادب ا الد ار ي لتالجيك الج جوعتيف

الت ريبي والضابط ) فضال عف كلؾ قاجت الباحث بتصحيم إ ابات التالجيك ببف ها.

ه -قتيجة ال راسة:

و ود فرؽ كو ددل إحصائي بيف الج جوع الت ريبي والج جوع الضابط ولجصمح الج جوع الت ريبيالفرضي الصفري األولى وتقبؿ الفرضي البديم .

 -و ود فرؽ كو ددل إحصائي بيف جتو ط در ات التطبيقيف البعد

والقبمي ألداة داف ادب ا الد ار ي لدس تالجيك

الج جوع الت ريبي التي در ت با تاداـ ا تراتي يات ج اعدات التككر ولجصمح التطبيؽ البعد
الت ريبي

وعميػه تػرفض

في الج جوع

وعميه ترفض الفرضي الصفري الثابي وتقبؿ الفرضي البديم .
الموازقة بيت ال راستيت الس بقتيت وال راسة الح لية

الحالي في كوف الجبه الجعتجد هو الجبه الت ريبي.

-مقهج ال راسة -:اتفقت الد ار تاف ال ابقتاف ج الد ار

ب -يقة ال راسة -:تبايبت الد ار تاف ال ابقتاف في ح ـ العيب اك كابت عيب الد ار
الد ار

الثابي فتكوبت جف  )ٜٗطالبا اجا عيب الد ار

الحالي فتتكوف جف ٓ٘) طالبا .

ج-الق غ ب لتجربة -:اتفقت الد ار تاف ال ابقتاف ج الد ار
-ا اة ال راسة -:اتفقت الد ار

الد ار

الحالي ج الد ار

ادولى هي ٘ )ٚطالبا اجا عيب

الحالي في كوف القائـ بالت رب هو الباحث بف ه .

ادولى حيث كاف اداتبار التحصيمي هو ادداة القياا اجا في اجا

الثابي فكاف ااتبار داف ادب ا هو اداة القياا.

ه -القتيجة -:اتفقت الد ار

الحالي ج الد ار تاف ال ابقتاف في تفوؽ الج جوع الت ريبي عمى الج جوع الضابط

والج جوعات ادارس وكلؾ با تاداـ اد تراتي يات الحديث .
ال

ل الث لث

طـــجضــــةػاضعضــــومػاالظداظغةػ/صضغةػاضتربغةػضضعضومػاإلظداظغةػ/ػاضطجضدػ/22اضعددػاالولػ/اذارػ2012

او  -مقهج البحث- :اتب الباحث الجبه الت ريبي في بحثه الحالي ألبه األكثػر جالءجػ لتحقيػؽ هػدؼ البحػث وفرضػيتيه

وا راءاته .

التصجيـ الت ريبي -:هو بربػاج عجػؿ لجعرفػ كيفيػ إ ػراء الت ربػ ويعػد أداة رئي ػ يحقػؽ بهػا الجػبه الت ريبػي أهدافػه .العجر ٕٔٓٓ صٖ)ٚ

اعتجد الباحث تصجيجا ت ريبيا كا ضبط

ئي لمبحث الحالي ف اء التصجيـ عمى الشكؿ اآلتي :

المجمو ة

المتغير المستقل

الج جوع الت ريبي

إ تراتي ي استم ا اررا ق رش

الج جوع الضابط

----

المتغير الت ب

اكت اب الجفاهيـ
البالاي

األ اة
ااتبار اكت اب
الجفاهيـ البالاي

ث قي -مجتم البحث:

يتألؼ ج تج البحث الحالي جف الجدارا اإلعدادي والثابوي البهاري في ديالى جديب بعقوب

فيها ٖٓ) جدر

بواق

ٕٓ) جدر

إك بمغ عدد الجدارا

لمببيف و ٓٔ) جدارا لمببات.

ث لث  -يقة البحث:

ااتػػار الباحػػث عيبػ البحػػث جػػف طػػالب الصػػؼ الاػػاجا اددبػػي فػػي جدر ػ ديػػالى فػػي جركػ جديبػ بعقوبػ لمعػػاـ

الد ار ػي  ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙوتػػـ ااتيػػار العيب ػ بصػػورة عشػوائي والجتكوب ػ جػػف ج جػػوعتيف ادولػػى وعػػددها  )ٕٚطالبػػا وتجثػػؿ
الج جوع ػ الت ريبي ػ والثابي ػ وعػػددها  )ٕٛطالبػػا وتجثػػؿ الج جوع ػ الضػػابط وتػػـ ا ػػتبعاد الطػػالب ال ار ػػبيف لمعػػاـ ال ػػابؽ
وبكلؾ اصبم العدد البهائي لمج جوع الت ريبي

ٕ٘) طالبا ولمج جوع الضابط ٕ٘) طالبا .

رابع  -تب اؤ المجمو ت -:

ا رس الباحث تكافؤا لمج جوعػات فػي التحصػيؿ الد ار ػي لمعػاـ ال ػابؽ والعجػر ال جبػي لمطػالب ودر ػات بصػؼ ال ػب لجػادة

البالا .
.1التح يل ال راست للع غ الس بق -:

بمغ جتو ط در ات طالب الج جوع الت ريبي ٕ٘٘ ) ٚٔ.در

الضابط ٕٔٔ ) ٚٓ.در
اتضم أف الفرؽ ليا بك

جف القيج التائي ال دولي
در ات الم

وبمغ جتو ط در ات طالب الج جوع

وعبد ا تعجاؿ اداتبار التائي  ) t-testلعيبتيف ج تقمتيف لجعرف ددل الفروؽ اإلحصائي

ددل إحصائي عبد ج توس
ٕٔٔ ) ٕ.وبدر

حري

العربي لمعاـ الد ار ي ال ابؽ  .و دوؿ

٘ٓ ) ٓ0إك كابت القيج التائي الجح وب

ٕٓ٘ ) ٔ.اص ر

 )ٗٛوهكا يدؿ عمى إف ج جوعتي البحث جتكافئتاف إحصائيا في
ٔ ) يوضم كلؾ .

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم.رطادػعاذمػطحطد ػ

ج ول ( ) 1

قت ج ا ختب ر الت ت ل رج ت طدب مجمو تت البحث للع غ الس بق
المجمو
ة

الت ريبي

ا ار

العي

المتوسط

الحس بت

التب يت

ا قحراخ
المعي ري

رجة

القيمة الت ية

الحرية

المحسو

قة

بة

ٕ٘

71.552

161.77

11.243

الض ػ ػػابط ٕ٘

ٕٔٔٚٓ.

ٕ٘ٔٛٔ.

ٔٓٔٔ.ٙ

مستوى
ال لة

.0.5

الج ولية

ل ػ ػ ػ ػ ػػيا بػ ػ ػ ػ ػ ػػك

48

1.52.

2..11

ددل

ة

.2العمر الزمقت للطتدب  -:بمػغ الجتو ػط الح ػابي لطػالب الج جوعػ الت ريبيػ

ٕ )ٜٔٛ.ٕٙشػه ار وبمػغ جتو ػط أعجػار

طػػالب الج جوع ػ الضػػابط

ٔ )ٜٔٛ.ٙٙشػػه ار  .وعبػػد ا ػػتعجاؿ اداتبػػار التػػائي  ) t-testلعيبتػػيف ج ػػتقمتيف لجعرف ػ

ددلػ ػ الف ػػروؽ اإلحص ػػائي

اتض ػػم أف الف ػػرؽ ل ػػيا ب ػػك ددلػ ػ إحص ػػائي عب ػػد ج ػػتوس ٘ٓ )ٓ0إك كاب ػػت القيجػ ػ التائيػ ػ

الجح ػػوب

ٔ ) ٓ.ٔٚاص ػ ػ ر ج ػػف القيج ػ ػ التائي ػ ػ ال دوليػ ػ

ٔٔٓ ) ٕ.وبدر ػ ػ حري ػ ػ

 . ) ٗٛوهػ ػػكا يػ ػػدؿ عمػ ػػى أف

ج ج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػوعتي البح ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػث جتكافئت ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػاف إحص ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػائيا ف ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي العج ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػر ال جب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػي  .و ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػدوؿ ٕ ) يوض ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػم كل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؾ.
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ج ول ( ) 2

قت ج ا ختب ر الت ت للعمر الزمقت لطدب مجمو تت البحث محسوب ب لشهور
المتوسط
المجمو ة

ا ار

العيقة

التبايف

الحس بت

القيج التائي

ا قحراخ

رجة

المعي ري

الحرية

.0.5
المحسوبة

الت ريبي

ٕ٘

ٕٜٔٛ.ٕٙ

ٖٗ٘ٙٙ.

ٖٕٗٚ.

الضابط

ٕ٘

ٜٔٔٛ.ٙٙ

٘ٔ.ٚٓٙ

ٕٔٔٙ.

مستوى ال لة

الج ولية

ليا بك ددل
48

2..11

..171

 .3رج ت م ة البدىة ات اختب ر ق خ السقة للع غ ال راست (.)2.17 -2.16

اعتجد الباحث في تكافؤ الج جوعتيف در ات جادة البالا في اجتحاف بصؼ ال ب لمصؼ الااجا األدبي لمعاـ

الد ار ي ٕ٘ٔٓ  )ٕٓٔٙ -التي حصؿ عميها جف

وبا تعجاؿ اداتبار التائي لعيبتيف ج تقمتيف لجعرف

الت الجدر

ددل الفرؽ بيف در ات طالب ج جوعتي البحث و دا ابه ليا هباؾ فرؽ كو ددل إحصائي بيف جتو طي در ات
٘ٓ )ٓ0وبدر

طالب الج جوعتيف عبد ج توس ددل

 )ٗٛو دوؿ ٘) يبيف كلؾ

حري

ج ول ()3

المتوسط الحس بت والتب يت والقيمت ت الت يت ت (المحسوبة والج ولية) وال لة اإلح

ية ل رج ت طدب مجمو تت

البحث ات م ة البدىة ات امتح ت ق خ السقة ()2.16-2.15
عدد
الج جوع

افراد
العيب

الجتو ط
الح ابي

در

التبايف

الت ريبي

ٕ٘

ٖ٘0ٕٙ

ٖ0ٕٗٙ

الضابط

ٕ٘

ٖ٘ٔٗ0

ٕ0ٛٗٚ

جتو ط در ات طالب الج جوع الضابط
وهي اص ر جف القيج التائي ال دولي

ٔٔ )ٕ0وبدر

القيج التائي

الحري

الجح وب

ال دولي

ٗٛ

ٔ0ٙٚٙ

ٕٔٔ0

يتضم جف دوؿ ٖ) أف جتو ط در ات طالب الج جوع الت ريبي
ٖ٘ٔ )ٗ0در

ج توس

ٖ )٘0ٕٙدر

الددل عبد
ليا بك
ددل

وتبايبها  )ٖ0ٕٗٙواف

وتبايبها  )20847واف القيج التائي الجح وب

حري

٘ٓ)ٓ0

)10676

 )ٗٛوهكا يدؿ عمى أف ج جوعتي البحث جتكافئتاف

إحصائيا في در ات جادة البالا في اجتحاف بصؼ ال ب لمعاـ الد ار ي .)ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙ
خ مس  :ضبط المتغيرات ال خيلة ات التجربة -:عمى الراـ جف إ ارء التكػافؤ اإلحصػائي فػي الجت يػرات ال ػابق الػككر بػيف
أفراد ج جوعتي البحث حػاوؿ الباحػث قػدر اإلجكػاف ضػبط جت يػرات أاػرس لتحقيػؽ ال ػالج الدااميػ والاار يػ لمت ربػ

إك

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم.رطادػعاذمػطحطد ػ

أف البحوث الت ريبي جعرض لعواجؿ قد تؤثر في ير الت رب وفي بتائ هػا أبو عػالـ  ٜٜٔٛص . )ٔٔٔ-ٔٓٛوجػف
هكه العواجؿ :
 . 1الح توا ث الم ت حبة  :تفػػادس الباحػػث أثػػر هػػكا العاجػػؿ إك لػػـ تتعػػرض الت رب ػ فػػي هػػكا البحػػث أل ظػػرؼ طػػارئ أو
حادث يعرقؿ ير أداء الت رب .

 . 2العمليتتتت ت المتعلقتتتتة ب لقضتتتتج  :ل ػػـ يك ػػف له ػػكه العجمي ػػات أث ػػر ف ػػي البح ػػث الح ػػالي دف ج ػػدة الت ربػ ػ كاب ػػت جوح ػػدة
لمج جوعتيف الت ريبي والضابط .

 . 3ا ق ث ر التجريبت  :هو األثر الجتولد جف ترؾ عدد جف طالب ج جوعتي البحث الت ريبي والضابط
جتو ط تحصيمهـ الد ار ي  .الع او ٗ ٜٔٛصٓ)ٚ

ججا قد يؤثر في

ولـ يحدث في ت رب البحث شيء جف هكا عػدا حػادت ال يػاب الفرديػ التػي كابػت تحػدث فػي ج جػوعتي البحػث بب ػب

ضئيم وبشكؿ جت او تقريبا بيف طالب الج جوعتيف .

ٗ  .أداة القيػػاا  :ػػيطر الباحػػث عمػػى هػػكا العاجػػؿ إك ا ػػتعجؿ أداة جوحػػدة لقيػػاا تحصػػيؿ اكت ػػاب الطػػالب وهػػكه األداة
هي ااتبار في اكت اب الجفاهيـ البالاي ) .
 . 5ثر اإلجراءات التجريبيتة  :حػاوؿ الباحػث قػدر اإلجكػاف التقميػؿ جػف أثػر هػكا العاجػؿ فػي ػير الت ربػ وتجثػؿ كلػؾ فيجػا

يأتي -:

 .ستترية البحتتث  -:حػػرص الباحػػث عمػػى ػري الت ربػ وكلػػؾ بادتفػػاؽ الجبػػدئي جػ إدارة الجدر ػ وجػػدرا الم ػ العربيػ

بعدـ إابار الطالب بطبيع البحث وأهدافه كي د يت ير بشاط الطالب في الت رب ججا يؤثر عمى الج البتائ .
ب  .الم ت رس (الق ت غ ب لتجربتتة)  -:درا احػػد الباحػػث ببف ػه ج جػػوعتي البحػػث الت ريبي ػ والضػػابط
الت رب ج يدا جف الدق والجوضوعي

وهػػكا يضػػفي عمػػى

ألف تكميؼ جدرا لكؿ ج جوع ي عؿ جف الصعب ال يطرة عمى ير أداء الت رب

فقد يجتمؾ أحد الجدر يف جعموجات عف الجادة أكثػر جػف األاػر أو صػفات شاصػي أو ايػر كلػؾ جػف العواجػؿ قػد تػؤثر فػي
دق البتائ التي يحاوؿ الباحث الحصوؿ عميها .
ج  .توزي الح ص  -:ػرس التو يػ الجت ػاو لمحصػص الد ار ػي بػيف ج جػوعتي البحػث الت ريبيػ والضػابط

الباحث يػدرا حصػتيف أ ػبوعيا لكػؿ ج جوعػ بح ػب جػبه و ارة التربيػ لػدروا الم ػ العربيػ
الجدر

فقػد كػاف

وتػـ هػكا بادتفػاؽ جػ إدارة

لتبظيـ دوؿ تو ي الحصص لجادة البالا لمصؼ الااجا األدبي و دوؿ ٗ) يوضم كلؾ :
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ج ول()4
توزي الح ص لم ة البدىة لى مجمو تت البحث
اليوغ
األح
ا ربع ء

المجمو ة

ال رس

الورت

الت ريبي

األولى

ٓٓٛ.

الضابط

الثابي

ٓ٘ٛ.

الضابط

األولى

ٓٓٛ.

الت ريبي

الثالث

ٓ٘ٛ.

خ مس  -ا ا ا اة البحث  -:اعد الباحث ااتبا ار في اكت اب الجفاهيـ البالاي وتكوف هكا اداتبار جف  )ٔٛفقرة وكؿ
فقرة تقيا ثالث ج تويات لكؿ جفهوـ جف الجفاهيـ التي در ت في جدة الت رب وهي ج تويات التككر الفهـ التطبيؽ)

جمحؽ ٖ).

أ -صدؽ اداتبػار :تػـ التحقػؽ جػف صػدؽ اداتبػار عػف طريػؽ عرضػه عمػى ج جوعػ جػف الابػراء والجاتصػيف فػي الم ػ

العربي وطرائؽ تدري ها جمحؽ ٔ) وتـ اعتجاد ب ب

ٓ )%ٛجف الابراء لمتثبت جػف صػالحي اداتبػار وبعػد عرضػه عمػى

الابراء أ ريت بعض التعديالت عميه بح ب جالحظات الابراء وأصبم اه ا لمتطبيؽ.
ب -ثبات اداتبار :تـ اعتجاد الثبات عبر ال جف لمتحقؽ جف ثبات اداتبار فطبؽ عمى عيب ا تطالعي جكوب جف ٘ٔ)

طالبا جف احدس الجدارا ادعدادي في قضاء بعقوب وبعد جدة ا بوعيف أعيد تطبيقه عمى العيب بف ها وبا تعجاؿ جعاجؿ
ارتباط بير وف بيف در ات الطالب عمى اداتبار ظهر اف جعاجؿ ادرتباط ٘ )%ٛوهو جعاجؿ ثبات ٍ
عاؿ وأصبم
اداتبار بصورته البهائي

اه ا لمتطبيؽ.

ػ -تحميؿ فقرات اداتبار :قاـ الباحث بتحميؿ فقرات اداتبار فيجا يتعمؽ بػ:

 جعاجؿ صعوب الفقرات وجعاجؿ تجيي الفقرات وفعالي البدائؿ الااطئ .س س -اختي ر الموضو ت  -:ااتار الباحث ت جوضوعات جف كتاب البالا والتطبيؽ الجقرر تدري ه لطالب الصؼ
الااجا األدبي لمعاـ الد ار ي  )ٕٓٔٚ-ٕٓٔٙوهكه الجوضوعات هي :اد تعارة اد تعارة التجثيمي
وادبشاء ادجر الحقيقي وادجر الج ا

الكباي

الابر

البهي الحقيقي والبهي الج ا .

س بع  -ت ريس الموضو ت  -:درا الباحث بف ه طالب ج جوعتي البحث الت ريبي والضابط عمى وفؽ الاطط
التدري ي التي تـ اعدادها جف قبؿ الباحث بعد عرضها عمى الابراء واتجاـ التعديالت كاف واقد ا ت رؽ التدريا

ا ابي ) بجعدؿ حص واحدة ا بوعيا وبواق

ت

٘ٗ) دقيق لمحص الواحدة.

ث مق ً :تطبيق ا ختب ر :بعد ادبتهاء جف تدريا الجوضوعات الجحددة لكؿ جف الج جوعتيف طبؽ اداتبار عمى
الج جوعتيف وكلؾ لمحصوؿ عمى البيابات البهائي لبياف جدس أثر ا تراتي ي ا تج

البالاي لدس طالب الصؼ الااجا األدبي.

اق أر باقش في اكت اب الجفاهيـ

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػم.رطادػعاذمػطحطد ػ

ال

ل الراب

رض القتيجة وت سيرب وا ستقت ج ت والتو ي ت والمقترح ت

و  :رض القتيجة وت سيرب .

بعد تطبيؽ اداتبار عمى طالب ج جوعتي البحث وتصحيم اإل ابات وتثبيت البيابات تبيف أف جتو ط در ات
 )ٔ٘0ٜٙدر

طالب الج جوع الت ريبي

وجتو ط در ات طالب الج جوع الضابط

 )ٕٔ0ٜٙدر

اداتبار التائي لمعيبتيف الج تقمتيف لمجوا ب بيف هكيف الجتو طيف ظهر أف القيج التائي الجح وب
ددل

٘ٓ )ٓ.ودر

حري

القيج التائي ال دولي
مح

 )ٗٛوكابت القيج التائي ال دولي

وبا تاداـ

ٕ )ٗ.ٗٙعبد ج توس

ٔٔٓ )ٕ.ولجا كابت القيج التائي الجح وب أكبر جف

لهكا ترفض الفرضي وتقبؿ الفرضي الصفري البديم التي تبص عمى أبه  -:يوج ارق حو

ية ق مستوى

لة

لة ( )...5بيت متوسط رج ت المجمو ة التجريبية ومتوسط رج ت المجمو ة الض بطة ا

وبحا ي ل لى ت وق طدب المجمو ة التجريبية.

ث قي  :ا ستقت ج ت  :ات ضوء القت ج التت س ر قه البحث الح لت يمبت استقت ج اآلتت:
ٔ.اف إ تراتي ي أ تج

أق أر باقش ا تراتي ي فعال ل يادة اكت اب الجفاهيـ البالاي لدس طالب الصؼ الااجا اددبي.

ث لث  :التو ي ت  :ات ضوء قت ج البحث الح لت يو ت الب حث ب آلتت :
ٔ.ا تعجاؿ ا تراتي ي أ تج

أق أر باقش في تدريا البالا .

ٕ.ا تعجاؿ ا تراتي ي أ تج

أق أر باقش في تدريا باقي فروع الم

رابع  :المقترح ت  :استبم

لم تو لت مليه البحث الح لت يض الب حث المقترح ت اآلتية:

ٔ.إ راء د ار

ججاثم لمبحث الحالي في فروع أارس جف فروع الم

ٕ.إ راء د ار

ججاثم لمبحث الحالي في جراحؿ د ار ي أارس .

ٖ.ا راء د ار
الم
-

العربي .
العربي القوا ا ا ب االتعبيرا ال رخا ا مدء).

ججاثم لمبحث الحالي في الجواد الد ار ي ادارس .

ر
إبراهيـ عبد العميـ الموجه ال قت لم رست اللغة العربية  .ط ٚدار الجعارؼ جصر ٖٜٔٚـ.

 أبو عالـ م خل الى مق بج البحث التربوي طٔ جكتب الفالح لمبشر والتو ي -حجود جحجد جحجػود ا لية استراتيجية استم اارر اق رش وا ستق

مه رات الت بيرالري ضت واختزال رلتق الري ضتي ت لت ى طتدب المرحلتة ا
ٔٔ) العدد ٖ) كمي التربي
 -الاالد

اجع حمواف جصر ٕٓٓٚـ.

بدا عبد القػادر.

الم رسيت والطلبة

الكويت ٜٜٔٛـ.

ء ات قوا ي الري ضي ت الم رسية ات تقميتة

ا يتة ج مػ د ار ػات تربويػ وا تجاعيػ

الج مػد

عوب ت ت ريس البدىة و راسته ل ى طلبة ال تخ الخت مس ا بتت متت وجهتة قظتر

اجع ب داد كمي التربي

ابف رشد ر ال جا

تير اير جبشورة) ٖ.ٜٜٔ
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 -افػػا ي جحجػػد عبػػد الجػػبعـ الحي ت ة األ بيتتة اتتت

ٜٓٔٛـ .

 -الدباغ فار وآاروفا اختب ر راات للم

تتر

ت ر اإلستتدغ طٕ دار الكتػػاب المببػػابي بيػػروت لببػػاف

وا ت المتت بعة المقققة للعرارييت جطبع

اجع الجوصؿ ٖٜٔٛـ .

 -الػػدليجي طػػه عمػػي ت ت ريس اللغتتة العربيتتة بتتيت الط ار تتق التقلي يتتة وا ستتتراتيجي ت التج ي يتتة عػػالـ الكتػػب األردف

ٕٜٓٓـ .

 دياب كوكب ٕ٘ٓٓ معجغ األخط ء الش عة الجؤ الرو افالتعاوبي

ميـ الج وآاروف مب ئ القي س والتقويغ وتطبيق ته التربوية وا قست قية طٔ

جعيػ عجػاؿ الجطػاب

عجاف ادردف ٜٜٜٔـ.

 -ال ػػالجي

ا ػػـ جحجػػد عبػػد  :طتتترق تتتت ريس األ ب العربتتتت طٔ دار الجب ػػاه لمبشػػر والتو ي ػ

ٖٕٓٓـ .
-

الحديث لمكتاب لبباف.

عجػػاف األردف

جارة بواؼ احجد وعبػد ال ػالـ جو ػى العػديمي م ت بيغ وم تطلح ت اتت العلتوغ التربويتة دار الج ػيرة عجػاف

األردف ٕٓٓٛـ .
 -الشجر

جاشي جحجد ٕٔٔٓـ  1.1استراتيجية ات التعلغ القشط اطٔ حائؿ ببيف) ال عودي .

 -العػ او

ح ػػف عمػي فرحػػاف ثتتر بعتتض الط ار تق الت ريستتية اتتت تح تتيل طتتدب المرحلتتة اإل ا يتتة اتتت روا ت اللغتتة

العربية ر ال جا

تير اير جبشورة

اجع ب داد كمي التربي

ٜٗٔٛـ .

 عصر ح بي عبد الهاد  .ا تج ب ت الح يثة ات ت ريس اللغة العربية جرك اإل كبدري العجر بدر عجر المتعلغ ات لغ الق س التربوي طٔ جطبع تايج -العي و

الكويت ٕٔٓٓـ.

جػاؿ جصطفى وجحجد جحجود جحجد جو ػى وعبػد ال فػار جحجػد الشي ػ ار

طترق تت ريس اللغتة العربيتة

بمرحلة التعليغ األس ست بيت القظرية والتطبيق طٔ دار الكتاب ال اجعي العيف اإلجارات العربي
 -ال ريباو

جصر ٕٓٓٓـ .

ٕ٘ٓٓـ .

هور كاظـ جباتي اثر ابجوكج دابياؿ ودرايفر في اكت اب الجفاهيـ البالايػ لػدس طالبػات الصػؼ الاػاجا

اددبي ج م كمي التربي اد ا ي
 -فايد عبد الحجيد

اجع بابؿ ع.ٕٓٔٔ ٜٙ

ار التربية الع مة و ول الت ريس ط ٖ دار الكتاب المببابي بيروت لبباف ٕٓٓٓـ.

 -الفحاـ شاكر مح ضرات ات الموسغ الثق ات

اجع األجارات ٜٜٔٛـ.

 -فػرج عبػػد المطيػؼ بػػف ح ػيف طتترق التت ريس اتتت القتترت الواحت والعشتتريت طٔ دار الج ػيرة لمبشػػر والتو يػ

عجاف األردف ٕ٘ٓٓـ .

 القصار اجؿ ابراهيـ ثر بعض استراتيجي ت ات تقمية اا ا قج ز ال راست ل ى تدميح ال خ الخت مس ا بتت ا تات م ة التربية اإلسدمية ر ال جا تير اير جبشورة

اجع الجوصؿ العراؽ ٕٔٔٓـ.

 -الهاشػػجي عابػػد توفيػػؽ ط ار تتق ت ت ريس مه ت رات اللغتتة العربيتتة ور ابه ت للمراحتتل ال راستتية طٔ جؤ ػ الر ػػال

بيروت لبباف ٕٓٓٙـ .
 -الوائمي

ر ال جا

عاد عبد الكريـ عباا اثتر ستلوب القت وة اتت تح تيل ط لبت ت ال تخ الخت مس األ بتت اتت مت ة األ ب

تير اير جبشورة

اجع ب داد كمي التربي – ابف رشد ٜٜٔٙـ.
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المدحق
ملحق ()1

اسم ء الخبراء و لق بهغ العلمية مرتبة بحسب اللقب العلمت
ت

اسغ الخبيرولقبه العلمت

التخ ص

مب ت العمل

ارش

اجع ديالى/كمي التربي لمعموـ ادب ابي

ط.ت لغة ربية

اجع ب داد /كمي ابف رشد

ري س وتقويغ

اجع ديالى/كمي التربي لمعموـ ادب ابي
اجع ديالى /التربي الجقداد

ٔ

ا.د الـ بور صادؽ

ٕ

ا.د عد عمي اير

ٖ

أ.د عدباف جحجود عباا

ٗ

ا.د جا د عبد ال تار عبد الكريـ

ط.ت لوغ حي ة

٘

أ.د جثبى عمواف ال شعجي

ط.ت لغة ربية

اجع ديالى  /كمي التربي اد ا ي

ٙ

أ.ـ.د اجيرة جحجود اضير

ط.ت .لغة ربية

اجع ديالى  /كمي التربي لمعموـ ادب ابي

ٚ

أ.ـ.د االد ابراهيـ الع او

ط.ت .تربية اسدمية

اجع ديالى /كمي التربي لمعموـ ادب ابي

ٛ

ا.ـ.د يبب عبد الح يف حجداف

ط.ت لغة ربية

ال اجع الج تبصري /كمي التربي

ٜ

ا.ـ.دعبد الح ف عبد ادجير احجد

ط.ت لغة ربية

اجع ديالى /كمي التربي اد ا ي

ٓٔ

ـ .د توفيؽ هالؿ احجد

لغة ربية /قحو

اجع ديالى /كمي التربي لمعموـ ادب ابي

ٔٔ

ـ.ـ ح ف حجيد ح ف

ط.ت الت ريخ

كمي التربي لمعموـ ادب ابي

ٕٔ

ـ.ـ حر ح يف فاضؿ

ط.ت الت ريخ

ٖٔ

فؤاد عبد اهلل ح ف

م رس اللغة الغربية

رئا

اجع ديالى

اعدادي ديالى لمببيف  /بعقوب
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ملحق()2

رج ت طدب مجمو تت البحث لى ا ختب ر
المجمو ة التجريبية

المجمو ة الض بطة

ت
1

17

11

2

18

11

3

16

14

4

15

1.

5

18

13

6

16

13

7

15

16

8

13

16

9

16

14

1.

15

12

11

16

12

12

18

15

13

17

15

14

11

1.

15

17

14

16

17

13

17

11

13

18

17

12

19

17

14

2.

16

1.

21

18

1.

22

14

2.

23

18

15

24

16

12

25

17

14

ا ولى

اثرػادتراتغجغةػادتطعػ,اشرأ,ػظاششػسيػاصتدابػاضطفاعغمػاضبالزغةػضدىػطالبػاضصفػاضخاطسػاالدبي ػ
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ملحق ()3

اقرات ا ختب ر:

ٔ -اكتب ا جؾ في الجكاف الجاصص لهجا في ورق اد اب .
ٕ -اجاجؾ ااتبار يتكوف جف عدد جف الفقرات الجطموب اد اب عبها جيعا جف دوف ترؾ أ فقرة جبها.
ٖ -اصصػػت در ػ واحػػدة لمفقػرة التػػي تكػػوف ا ابتهػػا صػػحيح

وصػػفر لمفقػرة التػػي تكػػوف ا ابتهػػا ايػػر صػػحيح وتعاجػػؿ

الفقرة الجتروك او التي تحجؿ اكثر جف ا اب واحدة جعاجم الفقرة اير الصحيح .
أ /جف الاصائص الججي ة لجفهوـ اد تعارة:

ب -تحكؼ اداة التشبيه وو ه الشبه

أ -و ود اداة التشبيه وو ه الشبه

د -و ود شبه الشبه
ج -و ود اداة التشبيه
الباا ِجف الظُّمُج ِ
اب أَب َ ْلَباه إِلَْي َ ِ
الب ِ
ات إِلَى ُّ
ور)) ابراهيـ)ٔ :
إ /قاؿ تعالىِ :كتَ ٌ
ؾ لتُ ْا ِرَج َّ َ َ
ُ
َ
في اآلي الكريج صورة جف صور البياف هي:
أ -تشبيه

ب -ا تعارة

د -ا تعارة تجثيمي

ج -كتاب

اٖ /جثؿ ب جم جفيدة تتضجف جوضوع اد تعارة.
اٗ /قاؿ الشاعر:
الى البحر ي عى اـ الى البدر يرتقي

واقبؿ يجشي في الب اط فجا درس

اد تعارة في قوؿ الشاعر هي:
أ -تجثيمي

ب -تصريحي

ج -جكبي

د -جطمق

قاؿ الشاعر:
ألفيت كؿ تجيج د تبف

واكا الجبي أبشبت اظفارها

ا٘ /اد تعارة في هكا البيت هي................ :
ا /ٚقاؿ الشاعر:
ل

القرآف هك

رف اهلل لواها

ؽ ِفيها وِهي َا ِاوي ٌ عمَ ٰى عر ِ
ط بِثَج ِرِه فَأَصبم ي َقمِّ َّ ِ
ِ
وشهَا َوَيقُو ُؿ َيا لَْيتَبِي لَ ْـ أُ ْش ِر ْؾ
َْ َ ُ ُ
َ َ ُُ
ا /ٛقاؿ تعالىَ :وأُحي َ َ
ب َكف ْيه َعمَ ٰى َجا أَبفَ َ َ َ َ
َحدا)) الكهؼ)ٕٗ :
بِ َربِّي أ َ
اف الصف التي تجثؿ الجكبى عبه في اآلي هي................

ا /ٜجثّؿ ب جم جفيدة تتضجف جوضوع الكباي .

آٔ /جف اطب ادجاـ عمي عميه ال الـ) :جا ا
أ -ابشائي طمبي

ب -إبشائي اير طمبي

قوـ قط في عقر دارهـ إد كلوا) في القوؿ ال ابؽ جم :
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د -د تحتجؿ الصدؽ والككب

ج -ابري

أٔ /قاؿ الشاعر :لعجرؾ جا بالعقؿ يكت ب ال بى

هو .....................

ب العقؿ بوع ادبشاء في البيت ال ابؽ
ود بأكت اب الجاؿ يكت ُ

إٔ /جثؿ ب جم جفيدة تفيد الابر.
أٖ /قاؿ الشاعر :ر اف ا تطعت في الهواء رويدا
في البيت ال ابؽ اجر ج ا

أ -الدعاء

ب -التع ب

عرضه:

ج -التع ي

د ااتياد عمى رفات العباد

د -البصم وادرشاد

اٗٔ /قاؿ الشاعر:
فصب ار في ج اؿ الجوت صب ار
في البيت ال ابؽ اجر ج ا

فجا يبؿ الامود بج تطاع

عرضه....

ا٘ٔ /جثؿ ب جم جفيدة تتضجف اج ار حقيقيا.
َِّ
يف قُتِمُوا ِفي بِ ِ
وف))
اء ِع َ
يؿ المَّ ِه أ َْج َواتا ۚ َب ْؿ أ ْ
بد َرِّب ِه ْـ ُي ْرَ قُ َ
َحَي ٌ
ا /ٔٙقاؿ تعالىَ :وَد تَ ْح َ َب َّف الك َ
َ
ال رض البالاي جف البهي في اآلي الجبارك هو:
أ -بياف العاقب

ب -التحقير

ا /ٔٚلمبهي صي

ج -التيئيا د -البصم وادرشاد

واحدة هي............

ا /ٔٛجثؿ ب جم جفيدة فيها بهيا ج ا يا.

