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اثر المجمعات التعلٌمٌة فً تحصٌل طالبات الصف الخامس االدبً فً
مادة البالغة
امٌرة محمود خضٌر
طرائق تدرٌس اللغة العربٌة

هٌفاء حمٌد حسن
طرائق تدرٌس اللغة العربٌة

الفصـــــــــــــــل األول

التعرٌؾ بالبحث – ٌتناول الفصل األول من البحث الحالً مشكلة البحث
وأهمٌته وهدؾ البحث وفرضٌته وحدوده وتحدٌد المصطلحات وتعرٌفها اصطبلحا ً
وإجرائٌا ً .
مشكلة البحث
على الرؼم من التطور الحاصل فً مٌادٌن اللؽة العربٌة وسطوع نور
التجدٌد والتؤلٌؾ إال إننا نجد ضعفا ً ظاهرا ً فً صفوؾ المتعلمٌن وؾ

ي كافة

المراحل الدراسٌة من التعلٌم وهذا الضعؾ ٌعم فروع اللؽة العربٌة كافة وتمتد
جذوره إلى مراحل مبكرة جداً  ،لذا نرى كثرة الدراسات والبحوث التً كتبت
لمعالجة هذا الضعؾ هذا الضعؾ أو التقلٌل من أثره .
رةرولععةة عافوةً ة فً
ً 
روالبالغة فرة مة فررةواللغةوالفلبغة لعانة لرلغة لبف
سٌر تعلمها وتعلٌمها وان الدرس الببلؼً بعٌدا ً عن تحقٌق إؼراضه التً ٌراد
للببلؼة إن تنتهً إلٌه  ،وما زال ٌعاني من مظاهر
ضعؾ كثٌرة  ،وقد أكد الهاشمً هذا الضعؾ بقوله " لقد انتهٌنا الٌوم إلى ما
انتهت إلٌه الببلؼة المختصرة فهً مجرد حفظ التعرٌفات والنصوص مع تكلؾ
مقٌت وإقحام لعلم محض ال ٌخرج عن كونه حفظ للقواعد " ( الهاشمً ، 2000 ،
ص. ) 172
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إن مشكلة ضعؾ الطلبة فً مادة الببلؼة ٌكمن فً ضعؾ األسالٌب المتبعة
فً تدرٌسها  ،إذ لم تعد الطرائق المتبعة فً التدرٌس قادرة على توصٌل المادة إلى
الطلبة مما أدى إلى ضعؾ فً خبراتهم ومهاراتهم ( القرٌشً ، 1994 ،ص.) 9
إن الطرائق المتبعة فً التدرٌس طرائق تقلٌدٌة مستندة إلى اإللقاء والتلقٌن
من جانب المدرس والحفظ واالستذكار من جانب الطالب  ،والكتاب المدرسً هو
الوسٌلة األكثر شٌوعا ً فً تدرٌس مادة الببلؼة

( البدوي ،

،1983

ص )28وقد عزا طه حسٌن هذا الضعؾ إلى ضعؾ الطرائق المتبعة فً التدرٌس
بقوله " إن لؽتنا ال تدرس فً مدارسنا وإنما ٌـُدرس فً هذه المدارس فـــنٌ ؼرٌب
ألصله بٌنه وبٌن الحٌاة أو بٌنه وبٌن عقل الطالب وشعوره وعواطفه " ( عون ،
 ،1998ص. ) 32
من هنا فان ضعؾ الطلبة فً الببلؼة ٌكمن فً ضعؾ األسالٌب المتبعة فً
التدرٌس العتمادها أسالٌب التلقٌن الجافة والكتاب المقرر واالختبار المكرر هو
السائد للتحصٌل العلمً ( الحسٌن  ، 2004 ،ص. )298
لذا فان مادة الببلؼة تحتاج إلى طرائق جدٌدة فً التدرٌس فبل بد من االهتمام
بتطوٌر أسالٌب وطرائق التدرٌس وإتباع الحدٌث منها وهذا ما أكدته االتجاهات
التربوٌة الحدٌثة فً التدرٌس والتً تعتمد الطالب كمركز للنشاط فً العملٌة
التعلٌمٌة ونبذ االتجاهات التربوٌة واألسالٌب التقلٌدٌة .
من هنا انطلقت الباحثتان فً دراسة طرائق التعلٌم الفردي وبرامجه المتمثلة
باستعمال المجمعات التعلٌمٌة واإلفادة من الخبرات التقنٌة فً تذلٌل صعوبة هذه
المادة .
أهمٌة البحث
اللؽة مظهر اإلنسانٌة المتمٌز الذي اختص هللا عز وجل بها اإلنسان فعلمه
البٌان وعلمه بالقلم ما لم ٌعلم فكانت اللؽة هً القوة الدافعة التً وجهت اإلنسانٌة
وفتحت أمامها آفاقا ً للحضارة والمعرفة  ،وهً الصلة الوثٌقة التً تربط حاضر
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األمة بماضٌها وتبٌن الجهود التً بذلها السابقون فً دعم الحضارة ( عبد المعطً ،
 ، 1967ص. ) 121
وتعد اللؽة العربٌة أؼنى لؽات العالم استطاعت التكٌؾ وفقا لمقتضٌات
العصر وذلك لما تحمله من مرونة ولٌن  ،فهً لؽة محببة تكاد تصور ألفاظها
مشاهد الطبٌعة وتمثل كلماتها خطرات النفوس  ،وتتجلى معانٌها فً أجراس األلفاظ
كان كلماتها خطوات الضمٌر ونبضات القلوب ونبرات الحٌاة ( الجندي  ،ب ت ،
ص. ) 302
واللؽة العربٌة تطالبنا الٌوم باالهتمام الذي تستحق وعدم التهاون فً تعلٌمها
ومن واجبنا بذل قصارى الجهود فً إٌجاد الطرائق الفضلى لتدرٌسها  ،وتذلٌل
صعابها ( ظافر وحمادي  ، 1984 ،ص. ) 92
والببلؼة من علوم اللؽة العربٌة المهمة التً ال ٌمكن االستؽناء عنها ألنها
ولٌدة القران الكرٌم ومبعث إعجازه  ،وهً علم واسع من علوم اللسان العربً وهو
لسان اإلسبلم ( مطلوب  ، 2003 ،ص.) 123
والببلؼة العربٌة لٌست من المواد التً ٌعتمد تدرٌسها على القٌاس الفعلً
والتصور المنطقً ولكنها فن متصل باألدب اتصاالً وثٌقا ً ودراستها تقوم على
التذوق والحس وهً بهذا الطابع وسٌلة لتحقٌق أسمى الؽاٌات وهو تكوٌن الذوق
األدبً وتنمٌته وصقله وتهذٌبه ( سمك  ، 1969 ،ص. ) 449
لقد تطورت طرائق التدرٌس وقطعت أشواطا بعٌدة فً مراعاة المادة
التعلٌمٌة ومستوٌات المتعلمٌن وتحول االهتمام بالمتعلم فؤصبح المتعلم محو ر العملٌة
التعلٌمٌة  ،ولم تقؾ اللؽة العربٌة عاجزة عن مجاراة هذا التطور الهائل الذي لم
تشهد له البشرٌة مثٌبل فً تارٌخها بل استطاعت بخصائصها وبجهود رجالها
المخلصٌن إن تستوعب اكبر مظاهر التقنٌة وان تسخر عددا من األدوات والطرائق
الحدٌثة لخدمتها  ،وقد تعددت مظاهر تقنٌة المعلومات التً تم تسخٌرها لخدمة اللؽة
العربٌة واالستفادة منها فً تطوٌر تعلمها وتعلٌمها ( نبٌل  ، 2005 ،ص. ) 3
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وٌعد التعلٌم بالتفرٌد مبدأ مهما تتصؾ به التربٌة الحدٌثة وتسعى دائما
لتحقٌقها وتستند فكرة تفرٌد التعلٌم على توجٌه التعلم نحو الفرد وحٌل الفرد األساسٌة
فً تنظٌمه وتنفٌذه وتقوٌمه ( الجبلد  ، 2000 ،ص . ) 211
وقد انبثق عن أسلوب تفرٌد التعلٌم برامج تعلٌمٌة مختلفة مثل التعلٌم المبرمج
 ،والحقائب التعلٌمٌة والرزم التعلٌمٌة  ،والمجمعات التعلٌمٌة  ،وتعد المجمعات
التعلٌمٌة إحدى نماذج التعلم الفردي وهو عبارة عن نظام متكامل للتعلم الذاتً ٌتم
التركٌز فٌه على المتعلم ومراعاة الفروق الفردٌة والتركٌز على األهداؾ التعلٌمٌة
والسلوكٌة واالختبارات وتطبٌق وسائل متنوعة ٌختار منها الطالب ما ٌكون نشطا
وفعاال من خبلل عملٌة التعلم ( المطوع  ، 2003 ،ص. ) 2
لقد شاع استعمال المجمعات التعلٌمٌة بوصفها أسلوبا مستخدما فً العقود
األخٌرة من القرن العشرٌن  ،إذ تحقق المجمعات التعلٌمٌة تعلما ٌتصؾ بالعمق
وإكساب المتعلمٌن عددا من االتجاهات والعادات التً ال ٌحققها التعلٌم التقلٌدي مثل
االعتماد على النفس والثقة الذاتٌة وتنمٌة روح البحث وتوفٌر الجهد والوقت للمتعلم
والمدرس  ،وهو برنامج محكم التنظٌم ٌقترح نشاطات تعلٌمٌة متعددة وٌسعى إلى
بلوغ أهداؾ تعلٌمٌة محددة عن طرٌق التقوٌم القبلً الذاتً والبعدي ( سكران ،
 ، 1989ص. ) 172
وٌتناول المجمع التعلٌمً وحدة من المادة التعلٌمٌة كدرس أو مساق مصؽر
أو المنهاج بكامله وهو ٌركز عملٌا على زٌادة مشاركة وتفاعل الطالب الذي ٌؤخذ
شكل الخبرات التعلٌمٌة وٌتضمن نشاطات تعلٌمٌة متنوعة تمكن الطالب من تحقٌق
األهداؾ المحددة للمادة التعلٌمٌة إلى درجة اإلتقان بحسب خطة منظمة

(

مرعً  ، 2002 ،ص.) 107
واختارت الباحثتان المرحلة اإلعدادٌة ألهمٌتها  ،فهً أخر مراحل التعلٌم
المدرسً وهً المرحلة التً تسبق المرحلة الجامعٌة  ،وان قدرات الطالبات فً هذه
المرحلة قد تبلورت ومطالب المجتمع منهن أصبحت أكثر مما سبق  ،وان اندماجهن
فً الحٌاة االجتماعٌة أصبح أكثر فاعلٌة  ،زٌادة على إن مادة الببلؼة تدرس فً هذه
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المرحلة فقط  ،لذا ٌنبؽً إن تنال هذه المرحلة عناٌة المربٌن والباحثٌن وذلك
بتدرٌب طالباتها على استعمال األسالٌب والطرائق الحدٌثة بهدؾ إعدادهن للمرحلة
الجامعٌة وهن على درجة من الكفاٌة والجودة علمٌا وثقافٌا واثقات بؤنفسهن
وبعلمهن .
وتتجلى أهمٌة البحث الحالً باالتً -:
- 1أهمٌة اللؽة العربٌة بوصفها لؽة القرآن الكرٌم  ،وكونها عنصرا أصٌبل فً
شخصٌة كل عربً ومقوما من مقومات األمة العربٌة .
- 2أهمٌة تدرٌس الببلؼة على وفق السبل التً تحقق الؽاٌة المنشود

ة واألهداؾ

المرجو تحقٌقها لتكوٌن االتجاهات االٌجابٌة لدى الطالبات نحو دراسة مادة
الببلؼة .
- 3أهمٌة المجمعات التعلٌمٌة كطرٌقة مساعدة حدٌثة فً تدرٌس مادة الببلؼة
لمساعدة الطالبات على تعلم هذه المادة لما توفره من ممٌزات فً دفع عملٌة
التعلٌم بمجاالته كافة .
- 4أهمٌة المرحلة اإلعدادٌة بوصفها المرحلة التً تسهم فً إعداد الطالبات إعدادا
قوٌا ومإثرا ومعاملتهن على وفق األسالٌب التربوٌة السلٌمة.
- 5إفادة الجهات المختصة فً تطوٌر تدرٌس اللؽة العربٌة لدى المرحلة اإلعدادٌة
بطرائق حدٌثة وتقنٌات متطورة .
هدف البحث
ٌهدؾ البحث الحالً إلى -:
تعرؾ اثر المجمعات التعلٌمٌة فً تحصٌل طالبات الصؾ الخامس األدبً فً مادة
الببلؼة .

5

مجل ددالل 2009 /

العدد الحادي واالربعون

فرضٌة البحث
لٌس هناك فروق ذات داللة إحصائٌة عند مستوى (

 )0.05بٌن متوسط

تحصٌل الطالبات الآلتً ٌدرسن باستخدام المجمعات التعلٌمٌة ومتوسط تحصٌل
الطالبات الآلتً ٌدرسن بالطرٌقة التقلٌدٌة فً مادة الببلؼة .
حدود البحث
ٌتحدد البحث الحالً بآالتي :
 . 1طالبات الصؾ الخامس األدبً العدادٌات البنات فً قاطع الرصافة الثانٌة
فً محافظة بؽداد .
 . 2موضوعات من كتاب الببلؼة المقرر للصؾ الخامس األدبً وهً ( الطباق
 ،المقابلة  ،التورٌة  ،التشبٌه ) .
 . 3الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً  2009-2008م .
تحدٌد المصطلحات
المجمعـــــات التعلٌمٌة لغة :
جمع المتفرّق جمعا  -:ضم بعضه إلى بعض ( مصطفى  ، 1999 ،ص) 23
المجمعات التعلٌمٌة اصطبلحا :
 . 1عرفها نشوان  1989بؤنها " وحدة مستقلة فً التعلٌم تقدم على نحو سلسلة من
النشاطات المدروسة والمصممة بنحو ٌساعد الطالب على تحقٌق أهداؾ مقررة
" ( نشوان  ، 1989 ،ص. ) 123
 . 2عرفها جامل  1998بؤنها " وحدة تعلم صؽٌرة تقوم على مبدأ التعلم الذاتً
وتفرٌد التعلم تضم أهدافا ً وخبرات تعلم معٌنة ٌتم تنظٌمها فً تتابع منطقً
لمساعدة المتعلم على تحقٌق األهداؾ وتنمٌة كفاٌاته "

( جامل ،

، 1998

ص. ) 45
 . 3عرفها مرعً والحٌلة  " 2002بؤنها وحدة فً المادة التعلٌمٌة كدرس أو مساق
مصؽر وهو ٌرتكز عملٌا على زٌادة مشاركة وتفاعل الطالب الذي ٌؤخذ لشكل
الخبرات التعلٌمٌة " ( مرعً والحٌلة  ، 2002 ،ص. )107
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وتعرفها الباحثتان اجرائٌا ً  :بؤنها مجموعة من النشاطات المتسلسلة أعدتها الباحثتان
تحتوي على مواد تعلٌمٌة ووسائل وتقنٌات تربوٌة تمارس فٌها طالبات الصؾ
الخامس األدبً مجموعة من األنشطة ذات الفائدة من اجل تحقٌق األهداؾ المنشودة
التحصٌـــــل
التحصٌل لؽة  -:حصل حصوال ً ومحصوال ً أي أحرز الشًء وملكه  :حصل
الشًء العلم  :حصل علٌه .
( البستانً ،2000 ،ص. )138
التحصٌل اصطبلحا ً :
 .1عرفه الخلٌلً  " : 1997بؤنه النتٌجة النهائٌة التً تبٌن مستوى الطالب ودرجة
تقدمه فٌما ٌتوقع منه إن ٌتعلمه" ( الخلٌلً  ، 1997 ،ص. ) 6
 .2عرفه القمش  " : 2001بؤنه المعرفة أو المهارة المكتسبة من قبل الطلبة نتٌجة
لدراسة موضوع أو وحدة معٌنة " ( القمش  ، 2001 ،ص. ) 71
وتعرفه الباحثتان اجرائٌا ً بؤنه  :متوسط الدرجات التً تحصل علٌها طالبات عٌنة
البحث فً االختبار التحصلً البعدي للصؾ الخام س األدبً الذي أعدته الباحثتان
فً مادة الببلؼة .
البالغـــــــة
 .1عرفها الرمانً  : 1968بؤنها إٌصال المعنى إلى القلب فً أحسن صورة من
اللفظ  (.الرمانً وآخرون  ، 1968 ،ص. ) 76
وتعرفها الباحثتان اجرائٌا ً بؤنها  :الموضوعات المقرر تدرٌسها فً الفصل الدراسً
الثانً لطالبات الصؾ الخامس األدبً من كتاب الببلؼة .
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الفصـــــــــــل الثانـــــــً
أوال ً  :اإلطار النظري .
 المجمعات التعلٌمٌةٌُـعد التعلٌم الذاتً احد األسالٌب التعلٌمٌة القدٌمة  ،إذ استعمل منذ القدم فقد
ركز سقراط على أهمٌة المعرفة الذاتٌة فً تعلٌم التبلمٌذ كما دعى أفبلطون إلى
تعلٌم كل فرد بحسب إمكانٌاته واستعداداته ( اآللوسً  ، 2002 ،ص . ) 114
وكانت أولى المحاوالت المعاصرة لتفرٌد التعلٌم بؤسلوب علمً هً تلك المحاولة
التً قام بها سكنر فً الربط بٌن ( علم التعلم وفن التعلٌم ) ( مرعً ،

، 1998

ص. ) 5
إن التعلم الذاتً تؽٌر منهجً ٌهدؾ إلى االهتمام بالفرد المتعلم والتركٌز علٌه
فً عملٌتً التعلٌم والتعلم  ،وتصمٌم برامج لمجموعات من األفراد بحٌث ٌترك أمر
تقدمهم إلى قدراتهم الذاتٌة وهو بمعنى تقدٌم تعلٌم ٌراعً ما بٌن المتعلمٌن من فروق
فردٌة وٌتطلب سلسلة من األهداؾ التعلٌمٌة التً تتصل بهدؾ نهائً  ،والمجمعات
التعلٌمٌة أسلوب من أسالٌب التعلم الذاتً تقوم على فلسفة كامنة مبنٌة على الحقٌقة
المتعارؾ علٌها وهً إن كل طالب فرد فرٌد فً خلفٌته وسرعته فً التعلم وعاداته
وأسالٌبه التعلٌمٌة  .البد إن ٌعمل على تنمٌة نفسه وتطوٌرها إلى الحد الذي تسمح
بها قدراته ( مرعً  ، 1998 ،ص. ) 5
وٌعد فبلنجان (

 )nagnalfأول من ابتكر المجمعات التعلٌمٌة فً أوائل

الستٌنات من القرن العشرٌن  ،وتتصؾ المجمعات التعلٌمٌة بصفات متعددة أهمها :
 التركٌز على األهداؾ ثم المناشط . التوجٌه الشخصً للمتعلم . التقوٌم النسبً . اإلبدال التعلٌمٌة المختلفة . -القابلٌة للتطوٌر ( الحٌلة  ، 2002 ،ص. ) 108 -107
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وتختلؾ المجمعات التعلٌمٌة فً أنواعها ومحتوٌاتها وطرٌقة تقدٌم المعلومات
لمستعملٌها تبعا ً الختبلؾ الموقؾ التعلٌمً ووجهة نظر المصمم  ،وان عملٌة
تصمٌم المجمعات وإعدادها تمر بثبلث مراحل -:
 . 1التخطٌط للمجمع  :وٌقصد به إجراء الدراسة األولٌة أو المسح التمهٌدي المتعلق
بتجدٌد الفئة المستعملة ومواصفاتها وحاجاتها  ،وتحدٌد الهدؾ الرئٌس وتشمل هذه
المرحلة اختٌار موضوعات المجمع ووحداته ودروسه .
 . 2الكتابة األولٌة للمجمع  :وٌتم كتابة عناصر المجمع األساسٌة التً تحدد األهداؾ
على وفق حاجات المتعلمٌن واختٌار الخبرات واألنشطة التعلٌمٌة المبلئمة لها ،
وتنظٌم عرضها وتسلسلها فً إثناء

الكتابة .

 . 3مرحلة المراجعة  :بعد مراجعة المجمع من حٌث النوعٌة وأسلوب الكتابة
والصٌاؼة واألخطاء ٌتم طباعته وعرض نسخ منه على ثبلثة مدرسٌن أو أكثر
ٌختلفون فً قدراتهم وسرعتهم  ،وذلك لمعرفة مدى وضوح المجمع وجاذبٌته
للمتعلم ومدى إثابته لدوافعهم ( أبو السمٌر  ، 1985 ،ص. ) 14
مكونات المجمع التعلٌمً
ٌتفق الكثٌر من الباحثٌن على إن المجمع التعلٌمً االنموذجً وحدة متكاملة
مكونة من اآلتً :
 . 1العنوان ٌ :نبؽً إن ٌكون العنوان بعبارة واضحة وله صلة بالمحتوى والفكرة
الرئٌسٌة للموضوع .
 . 2النظرة الشاملة  :تعطً للمتعلم فكرة عن موضوع المجمع وإؼراضه وبنائه
وتنظٌمه  ،إذ تعطً الفكرة تعلٌمات عن كٌفٌة استعمال المجمع وتوضح له كٌؾ
سٌقدم فً تعلمه إٌاه  ،وماذا سٌعمل عند كل جزء من أجزائه ( سبهان ،

، 2008

ص. ) 72
 . 3اإلرشادات والتعلٌمات  :تبٌن اإلرشادات الموجهة للمتعلم كٌفٌة التعامل فً
المجمع التعلٌمً وما هو مطلوب منه بعد االنتهاء من دراسة كل خطوة .
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 . 4االختبار القبلً ٌ :سعى االختبار القبلً إلى تحدٌد الخبرات التعلٌمٌة السابقة لدى
المتعلم ومقدار ما لدٌه من معلومات عن الموضوع الذي ٌعالجه المجمع التعلٌمً (
الفتبلوي  ، 2004 ،ص. ) 14
 . 5الوحدة التعلٌمٌة وتتكون من :
أ) األهداؾ السلوكٌة  .ب) األنشطة التعلٌمٌة  .ج) األسئلة
والتمرٌنات التقوٌمٌة  .د) االختبار الذاتً .
 . 6االختبار البعدي  :وٌسعى إلى تحدٌد مدى بلوغ المتعلم األهداؾ األساسٌة
للمجمع التعلٌمً وقد ٌكون االختبار البعدي هو نفسه االختبار القبلً ( نشوان ،
 ، 1989ص. )134
ثانٌا ً :الدراسات السابقة
 دراسات تناولت البالغة . 1دراسة العانً  2004م .
جرت هذه الدراسة فً العراق  /الجامعة المستنصرٌة  .وهدفت إلى معرفة اثر
المنظمات المتقدمة فً تحصٌل طبلب الصؾ الخامس األدبً فً مادة الببلؼة ،
ولتحقٌق هدؾ البحث اعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا ً مكونا ً من (

 )30فقرة وفق

المستوٌات المعرفٌة الستة لتصنٌؾ بلوم وقد تثبت الباحث من صدقه وثباته  ،بلؽت
عٌنة البحث ( )50طالبا ً وزعوا إلى مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة واألخرى ضابطة
وبواقع (  )25لكل منهما  .كافؤ الباحث بٌن طبلب المجموعتٌن فً المتؽٌرات (
العمر الزمنً ،والتحصٌل الدراسً للوالدٌن  ،ودرجات اللؽة العربٌة ) وقد حدد
المادة العلمٌة لمنظمة الموضوعات الببلؼٌة الواردة فً كتاب الببلؼة والتطبٌق ،
استعمل وسائل إحصائٌة متعددة للتوصل إلى نتائج بحثه وتفسٌرها .
توصل الباحث إلى النتٌجة التالٌة وهً  :تفوق المجموعة التجرٌبٌة التً درست
على وفق طرٌقة المنظمات المتقدمة على المجموعة الضابطة التً درست على
وفق الطرٌقة التقلٌدٌة لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة عند مستوى داللة (
( العانً ،

. )0.05

 ، 2004ص. )4-1
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 . 2دراسة الفراجً 2005م .
جرت هذه الدراسة فً العراق  /جامعة بؽداد كلٌة التربٌة  -ابن رشد  ،هدفت
إلى تعرؾ اثر منهج الوحدات فً تدرٌس مادة الببلؼة باستخدام خرائط المفاهٌم
فً التحصٌل واالستبقاء لدى طبلب الصؾ الخامس األدبً  ،ولتحقٌق هدؾ البحث
اعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا ً وقد تثبت الباحث من صدقه وثباته  ،بلؽت عٌنة
البحث ( )69طالبا ً وزعوا إلى مجموعتٌن مجموعة تجرٌبٌة تدرس الببلؼة بؤسلوب
منهج الوحدات وعدد إفرادها (

 )35طالبا ً واألخرى ضابطة تدرس الببلؼة

بالطرٌقة التقلٌدٌة وعددها ( )34طالبا ً .
كافؤ الباحث بٌن إفراد المجموعتٌن فً المتؽٌرات ( العمر الزمنً ،والتحصٌل
الدراسً  ،ودرجات اللؽة العربٌة للعام السابق )  .استعمل الباحث االختبار التائً
ومربع كاي كوسائل إحصائٌة .
وقد توصل الباحث إلى النتائج اآلتٌة وهً :
 . 1هناك فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (

 )0.01بٌن درجات طلبة

المجموعتٌن التجرٌبة والضابطة فً االختبار التحصٌلً لمادة الببلؼة لمصلحة
المجموعة التجرٌبٌة .
 . 2هناك فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى (

 )0.01بٌن درجات طلبة

التجرٌبً والضابطة فً اختبار االستبقاء لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة
ة
المجموعتٌن
.

( الفراجً  ، 2005ص ط -ل).

 دراسات تناولت المجمعات التعلٌمٌة . .1دراسة محمود  1998م .
جرت هذه الدراسة فً مصر  /جامعة عٌن شمس  .وهدفت إلى معرفة اثر
المجمعات التعلٌمة ورزم تعلٌمٌة فً تعلم بعض المفاهٌم الجؽرافٌة لدى طبلب
الصؾ األول الثانوي  ،اعتمد الباحث فً بحثه المنهجٌن الوصفً والتجرٌبً
ولتحقٌق أهداؾ البحث اعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا ً  .وقد تثبت الباحث من صدقه
وثباته  ،بلؽت عٌنة البحث (  )102طالبا ً من طبلب الصؾ األول فً المرحلة
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الثانوٌة وبطرٌقة عشوائٌة  ،قسمت العٌنة إلى ثبلث مجموعات أحداهما تجرٌبٌتٌن
واألخرى ضابطة درست المجموعة التجرٌبٌة األولى بالمجمعات التعلٌمٌة
والمجموعة الثانٌة باستخدام الرزم التعلٌمٌة إما الضابطة فقد درست باألسلوب
التقلٌدي  .تم ضبط متؽٌرات التجربة فً ( العمر  ،والتحصٌل  ،والذكاء والمستوى
االجتماعً واالقتصادي ) واستخدم الباحث وسائل إحصائٌة متعددة وتوصل الباحث
إلى النتائج اآلتٌة :
 . 1عدم وجود فروق ذات داللة إحصائٌة بٌن طبلب المجموعة التجرٌبٌة األولى
وطبلب المجموعة الضابطة باالختبار القبلي وهذا ٌدل على تجانس المجموعتٌن .
 . 2وجود فروق ذات داللة إحصائٌة فً االختبار القبلً والبعدي للمجموعة
التجرٌبٌة األولى والثانٌة

وٌوعز هذا الستخدام أسلوب التعلم الفردي

للمجمعات التعلٌمٌة والرزم التعلٌمٌة  (.محمود  ، 1998ص.)4-1
 .2دراسة سبهان  2008م .
جرت هذه الدراسة فً بؽداد وهدفت إلى معرفة اثر المجمعات التعلٌمٌة فً
تحصٌل طالبات معهد إعداد المعلمات فً مادة القواعد  ،ولتحقٌق أهداؾ البحث اعد
الباحث اختبارا تحصٌلٌا ً وقد تثبت الباحث من صدقه وثباته  ،بلؽت عٌنة البحث
( )53طالبة وبواقع (  )26طالبة فً المجموعة التجرٌبٌة و(

 )27طالبة فً

المجموعة الضابطة .درست المجموعة األولى ٌ0اسلوب المجمعات التعلٌمٌة حٌث
اعد الباحث سبع مجمعات تعلٌمٌة واستعمل موضوعات القواعد للصؾ الثالث معهد
إعداد المعلمات فٌما درست المجموعة الضابطة بالطرٌقة التقلٌدٌة  .كافؤ الباحث
بٌن المجموعتٌن فً المتؽٌرات (العمر الزمنً ،والذكاءالتحصٌل الدراسً لؤلبوٌن
 ،ودرجات مادة قواعد اللؽة العربٌة للعام السابق) توصل الباحث إلى النتائج اآلتٌة
:
 . 1تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة التً درست بالمجمعات التعلٌمٌة على
المجموعة الضابطة التً درست على وفق الطرٌقة التقلٌدٌة .
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إن للمجمعات فاعلٌة واثر اٌجابً فً تحصٌل طالبات الصؾ الثالث معهد

إعداد المعلمات والتؤكٌد على هذا األسلوب فً تدرٌس مادة قواعد اللؽة العربٌة .
 ، 2008ص. )3-1

( سبهان ،

جوانب االفادة من الدراسات السابقة :
 .1تحدٌد مجتمع البحث وعٌنته .
 .2تحدٌد المصطلحات .
 .3نحدٌد منهج البحث .
 .4اختٌار الوسائل االحصائٌة المناسبة .
الفصل الثالث
منهجٌة البحث وإجراءاته
تعرض الباحثتان فً هذا الفصل المنهج واإلجراءات التً تم اعتمادها فً
البحث من تحدٌد مجتمع البحث وعٌنته  ،واألداة التً استعملت فً إتمام الدراسة
وكل ما ٌتعلق بتطبٌق األداة .
 .1التصمٌم التجرٌبً
تتوقؾ دقة نتائج البحوث التربوٌة على نوع التصمٌم التجرٌبً للبحث  ،وٌتوقؾ
نوع التصمٌم التجرٌبً على طبٌعة المشكلة وعلى ظروؾ العٌنة التً ٌختارها
الباحث  ،ولم تصل البحوث التربوٌة إلى تصمٌم تجرٌبً ٌبلػ حد الكمال من الضبط
الن توافر درجة كافٌة من الضبط أمر بالػ األهمٌة ( فان دالٌن ،

، 1985

ص. )381
لذا اعتمدت الباحثتان تصمٌما ً ذا ضبط جزئً وجدتاه مبلئما ً لظروؾ البحث
الحالً فجاء التصمٌم على الشكل األتً :
المجموعة
التجرٌبٌة
الضابطة

المتؽٌر المستقل
المجمعات
التعلٌمٌة
الطرٌقة التقلٌدٌة

المتؽٌر التابع
اختبار تحصٌلً
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 .2مجتمع البحث وعٌنته
ٌتمثل مجتمع البحث الحالً بطالبات الصؾ الخامس األدبً فً إعدادٌة
الفردوس للبنات فً محافظة بؽداد  ،وبطرٌقة قصدٌة تم اختٌار (

 )84طالبة من

طالبات الصؾ الخامس األدبً لٌمثلن عٌنة البحث األساسٌة  ،وقد تم استبعاد
الطالبات الراسبات وذلك لضمان عدم تدخل عامل الخبرة الماضٌة فً التعلم كمتؽٌر
دخٌل على نتائج البحث  .لذلك جاء ترتٌب عدد أفراد العٌنة على وفق الجدول رقم
(: )1
ت

عدد الطالبات قبل
االستبعاد

1

89

الراسبات
5

عدد الطالبات بعد
االستبعاد
84

 .3تكافؤ مجموعتً البحث
حرصت البحثتان قبل بدء التجربة على تكافإ مجموعتً البحث فً المتؽٌرات
اآلتٌة ( العمر الزمنً  ،االختبار القبلً ) من اجل ضمان نتائج دقٌقة وعلمٌة .
 .4تحدٌد المادة الدراسٌة :
حددت الباحثتان المادة الدراسٌة التً ستدرسانه

ا ألفراد عٌنة البحث إثناء مدة

التجربة والمتمثلة بالموضوعات اآلتٌة ( الطباق  ،المقابلة  ،التورٌة  ،التشبٌه ) من
كتاب الببلؼة للصؾ الخامس األدبً .
 .5الخطط الدراسٌة :
تعد عملٌة اإلعداد والتخطٌط للدروس من األمور المهمة وذات األثر الكبٌر فً
تحقٌق اكبر قدر من األهداؾ التربوٌة المنشودة ( حمدان  ، 1986 ،ص. ) 27
فقد أعدت الباحثتان نماذج من الخطط التدرٌسٌة لكل من طرٌقة تدرٌس الببلؼة
بالطرٌقة التقلٌدٌة وطرٌقة تدرٌس الببلؼة بطرٌقة المجمعات التعلٌمٌة وقد عرضت
الخطط على مجموعة من الخبراء والتخصصٌن فً اللؽة العربٌة وطرائق تدرٌسها
* لئلفادة من أرائهم ومقترحاتهم فً الخطط التً أعدت واألخذ بالتعدٌبلت البلزمة .
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.6إعداد المجمع التعلٌمً
من خبلل اطبلع الباحثتان على الدراسات والبحوث التً تناولت إعداد المجمع
التعلٌمً واستخدامه فً التدرٌس وجدتا إن معظمها تشترك فً عناصر أساسٌة البد
من توافرها فً أي مجمع تعلٌمً  ،وان بنائه ٌقوم على قواعد وأسس التصمٌم
التعلٌمً  ،لذا صممت الباحثتان تصمٌما ً تعلٌمٌا ً لموضوعات الببلؼة األربعة (
الطباق  ،المقابلة  ،التورٌة  ،التشبٌه ) وحسب الخطوات اآلتٌة - :
 . 1النظرة الشاملة .
 . 2اللوحة االستبانٌة ( ملحق . )1
 . 3األهداؾ السلوكٌة .
 . 4األنشطة .
 . 5االختبار الذاتً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
*
أ.م.د .مثنى علوان
الجشعمً
أ.م.د .اسماء كاظم
فنـــــــدي
م.د .عبد الحسن عبد
االمٌــر
.7أداة البحث

طرائق تدرٌس اللؽة
العربٌة
طرائق تدرٌس اللؽة
العربٌة
طرائق تدرٌس اللؽة
العربٌة

من متطلبات البحث الحالً  ،إعداد اختبار تحصٌلً لكونه األداة التً تمكن
الباحث فً قٌاس مدى الفهم والتحصٌل فً مادة دراسٌة معٌنة  ،لذلك أعدت
الباحثتان اختبارا تحصٌلٌا ٌتصؾ بالصدق والثبات ألؼراض البحث الحالً ( ملحق
.)2
خطـــــــــــــــــوات إعداد االختبار التحصٌلً
 .1إعداد الخارطة االختبارٌة( جدول المواصفات )
أعدت الباحثتان خرٌطة اختبارٌة شملت محتوى الموضوعات األربعة
المقرر تدرٌسها إثناء التجربة وقد حسبت نسبة أهمٌة كل موضوع من الموضوعات
15
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فً ضوء عدد الصفحات فً حٌن حددت أهمٌة مستوٌات األهداؾ السلوكٌة فً
ضوء عدد األهداؾ السلوكٌة فً كل مستوى إلى العدد الكلً لؤلهداؾ السلوكٌة ،
وحددت الباحثتان عدد الفقرات فً كل مستوى من مجموع فقرات االختبار بـ ( )20
فقرة اختبارٌة والجدول (ٌ )2وضح ذلك .
جدول ()2
الخارطة االختبارٌة ( جدول المواصفات )
الزمن
المستؽرق
ت الموضوعات
فً
التدرٌس
4ساعات
2
الطباق
1
ساعة
المقابلة
2
4ساعات
التورٌة
3
8
التشبٌه
4
ساعات
المجموع

عدد الفقرات االختبارٌة

األهمٌة
النسبٌة المعرفة %30الفهم %30التطبٌق%40

المجموع

%22
%12
%22
%44

1
1
1
3

1
1
3

2
1
2
4

4
2
4
10

18ساعة %100

6

5

9

20
سإال

 . 2صٌاؼة فقرات االختبار
أعدت الباحثتان فقرات االختبار واعتمدتا عند صٌاؼة فقرات االختبار
الموضوعً لما ٌمتاز به من موضوعٌة فً التصحٌح  ،إذ ال ٌختلؾ فً تصحٌحه
اثنان إذا وضعت بشكل جٌد  ،وصاؼت الباحثتان (

 )20فقرة اختبارٌة ضمن

سإالٌن األول من نوع االختٌار من متعدد التً توصؾ بؤنها شائعة االستعمال
والثانٌة إكمال الفراؼات التً توصؾ بالموضوعٌة والشمولٌة وبواقع(  )10فقرات
لكل سإال .
 .3صدق االختبار
ٌعد الصدق من أهم الشروط التً ٌتطلب توافرها فً أداة البحث وٌكون
االختبار صادقا إذا كانت العبارات التً ٌحتوٌها مناسبة للؽرض الذي وضعت من

16
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اجل القٌاس ( رٌان  ، 1993 ،ص  ) 417وللتحقٌق من صدق االختبار تم عرضه
على مجموعة من الخبراء والمختصٌن إلبداء أرائهم  ،وقد حصلت الفقرات على
نسبة  %80وبذلك تحقق الصدق الظاهري لبلختبار .
 .4العٌنة االستطالعٌة
طبقت الباحثتان االختبار على عٌنة من طالبات الصؾ الخامس األدبً من مجتمع
البحث نفسه  ،وبلػ عدد طالبات العٌنة االستطبلعٌة (  )25طالبة وذلك للتحقق من
وضوح فقرات االختبار وفهم التعلٌمات الخاصة به.
 .5تحلٌل فقرات االختبار
إن تحلٌل فقرات االختبار عبارة عن عملٌة فحص أو اختبار استجابات
الطالبات عن كل فقرة من فقرات االختبار وتتضمن هذه العملٌة الكشؾ عن مستوى
صعوبة الفقرة وقوة تمٌٌز الفقرة ( الزوبعً  ، 1981 ،ص. ) 74
أ .مستوى صعوبة الفقرة :
حسبت الباحثتان معامل صعوبة كل فقرة من فقرات االختبار وجدتها تتراوح بٌن
( )0,57 ( ، )0,39وهذا ٌعنً إن فقرات االختبار جمٌعها تعد مقبولة والجدول
(ٌ )3وضح ذلك .

17
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الجدول ()3
اإلجابات الصحٌحة العلٌا والدنٌا لكل فقرة من فقرات
االختبار
ومستوى صعوبتها وقوة تمٌٌزها
قوة
الدنٌا الصعوبة
الفقرة العلٌا
التمٌٌز
0,44
0,48
8
20
1
0,56
0,50
6
21
2
0,41
0,39
11
22
3
0,44
0,52
7
19
4
0,44
0,56
6
18
5
0,37
0,33
13
23
6
0,41
0,43
10
21
7
0,48
0,61
4
17
8
0,52
0,48
7
21
9
0,52
0,41
9
23
10
0,48
0,54
6
19
11
0,33
0,43
11
20
12
0,48
0,57
5
18
13
0.33
0,61
6
15
14
0,52
0,44
8
22
15
0,48
0,61
4
17
16
0,44
0,37
11
23
17
0,56
0,57
4
19
18
0,41
0,46
9
20
19
0,44
0,44
9
21
20
ب .قوة تمٌٌز الفقرة
بعد حساب قوة تمٌٌز كل فقرة من فقرات االختبار وجدت إنها كانت بٌن
( )0,33و (  )0,56وهذا ٌعنً إن فقرات االختبار تتصؾ بمعامبلت تمٌٌز جٌدة
والجدول (ٌ )3وضح ذلك .
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ج .فعالٌة البدائل الخاطئة
عند ما ٌكون االختبار من نوع االختٌار من متعدد ٌفترض إن تكون البدائل
الخاطئة جذابة للتثبٌت من إنها تإدي الدور الموكل إلٌها فً تثبٌت انتباه الطلبة الذٌن
ال ٌعرفون اإلجابة الصحٌحة وعدم االتكال على الصدفة ( امطانٌوس ،

1997

،ص. ) 101
وبعد إن أجرت الباحثتان العملٌات اإلحصائٌة البلزمة لذلك ظهر لدٌها إن
البدائل الخاطئة لفقرات االختبار البعدي قد جذبت إلٌها عددا من طالبات المجموعة
الدنٌا اكبر من طالبات المجموعة العلٌا والجدول ( ٌ )4وضح ذلك .
جدول ()4
فعالٌة البدائل الخاطئة لفقرات السإال األول من االختبار التحصٌلً
رقم الفقرة
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

فعالٌة البدٌل
الخاطًء األول
163423216301341316-

فعالٌة البدٌل
الثانً
26161613261623210-

فعالٌة البدٌل
الثالث
4101 114102103-

 .6ثبات االختبار
وٌقصد به إن ٌعطً االختبار نتائج مشابهه إذا ما أعٌد تطبٌقه على األفراد
أنفسهم وفً الظروؾ نفسها  ،ولحساب الثبات استخدمت الباحثتان طرٌقة التجزئة
النصفٌة إذ تم تقسٌم االختبار إلى جزأٌن ٌكون األول من الفقرات الفردٌة والثانً
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من الفقرات الزوجٌة لبلختبار  ،وتم حساب معامل بٌرسون بٌن نصفً المقٌاس
فكانت قٌمته (  )0,80وبعد التصحٌح باستخدام معادلة سبٌرمان

– براون أصبح

معامل الثبات ( )0,88وهو معامل ثبات جٌد .
 .7إجراءات تطبٌق التجربة
اتبعت الباحثتان فً إثناء التجربة اآلتً :
.1باشرت الباحثتان بتطبٌق التجربة على طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة
ٌوم  2009/2/18أربعة دروس أسبوعٌا لكل مجموعة درسان واستمر التدرٌس
لمدة شهرٌن وانتهٌا . 2009/4/18
 .2وضحتا لطالبات المجموعة التجرٌبٌة خطوات المجمع التعلٌمً ولطالبات
الضابطة خطوات الطرٌقة التقلٌدٌة فً تدرٌس الموضوعات نفسها .
 .3طبقت الباحثتان االختبار التحصٌلً البعدي

 2009/4/18بفقراته التً بلؽت

( )20فقرة اختبارٌة .
 .8الوسائل اإلحصائٌة
 . 1معامل االختبار التائً ( )t-testلعٌنتٌن مستقلتٌن بٌن متوسطً درجات
المجموعتٌن
 . 2معامل ارتباط بٌرسون لحساب معامل االرتباط بٌن نصفً االختبار
 . 3معامل سبٌرمان – براون لتصحٌح ثبات االختبار
 . 4معادلة السهولة لحساب سهولة كل من فقرات االختبار التحصٌلً
 . 5معادلة السهولة والصعوبة
 . 6معادلة التمٌٌز
 . 7معادلة البدائل الخاطئة.
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الفصل الرابع
عرض النتائج وتفسٌرها
استعرض الباحثتان فً هذا الفصل النتائج التً توصلتا إلٌها على وفق هدؾ البحث .

عرض النتائج
للتحقق من الفرضٌة الصفرٌة التً تنص على انه " ال ٌوجد فرق ذو داللة إحصائٌة
عند مستوى داللة (  )0,05بٌن متوسط درجات الطالبات البلتً ٌدرسن باستعمال طرٌقة
المجمعات التعلٌمٌة ومتوسط الطالبات البلتً ٌدرسن بالطرٌقة التقلٌدٌة " .
 )T-Testلعٌنتٌن مستقلتٌن الختبار الداللة

استخدمت الباحثتان االختبار التائً (

اإلحصائٌة للفرق بٌن متوسطً درجات طالبات المجموعتٌن التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار
التحصٌلً البعدي .
إذ بلػ المتوسط الحسابً للمجموعة التجرٌبٌة التً درست على وفق طرٌقة المجمعات التعلٌمٌة
( )34,472والتباٌن (  )9,449فً حٌن بلػ متوسط درجات االختبار التحصٌلً البعدي
للمجموعة الضابطة (  )29,294والتباٌن (  )38,142ولمعرفة داللة الفرق بٌن المتوسطٌن
ٌبلحظ الجدول (: )5

جدول ()5
المتوسط الحسابً والتباٌن والقٌمة التائٌة ( المحسوبة والجدولٌة ) والداللة
اإلحصائٌة لدرجات مجموعتً البحث فً االختبار البعدي
المجموعة حجم

المتوسط

التباٌن

العٌنة الحسابً

درجة

القٌمة التائٌة

الحر

المحسو

ٌة

بة

الجدولٌة

مستوى
الداللة

التجرٌبٌة

9,449 34,472 42

دال

الضابطة

38,142 29,294 42

احصائٌا ً
82

2,231 4,157

عند
مستوى
داللة
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()0,05
ٌبلحظ من الجدول (  )5إن هناك فرقا ً ذا داللة إحصائٌة ً عند مستوى داللة
( )0,05وبدرجة حرٌة ( )82لمصلحة طالبات المجموعة التجرٌبٌة الآلتً درسن
على وفق طرٌقة المجمعات التعلٌمٌة .
تفسٌر النتائـــــــــــــــــج
تعزى الباحثتان تفوق طالبات المجموعة التجرٌبٌة على طالبات المجموعة
الضابطة لؤلسباب اآلتٌة -:
 . 1تحدٌد األهداؾ التعلٌمٌة وصٌاؼتها لٌشكل أهداؾ سلوكٌة محددة وواضحة
واطبلع الطالبات علٌها قبل البدء بعملٌة التعلم لتوضٌح الؽاٌة من التعلم وزاد من
وعً الطالبات نحو المطلوب والفكرة األساسٌة للمجمع .
 . 2إتاحة الفرصة للمتعلمة للدراسة بالسرعة التً تناسبها فً التعلم وإعطاإها
الحرٌة للسٌر فً تعلمها وحسب سرعتها وقدرتها وتقٌٌمها الذاتً ومباشرتها لتعلمها
بنفسها دون قٌد أو توتر .
 . 3تنظٌم المادة التعلٌمٌة وتقسٌمها على أجزاء وفق خطوات متتالٌة وبلؽة سهلة
كان لها األثر فً فهم المادة الدراسٌة واستٌعابها  ،قد ٌكون له اثر فً زٌادة دافعٌة
الطالبات ورفع مستواهن التحصٌلً .
 . 4كثرة االختبارات والتعزٌز الفوري الذي ٌوفره المجمع التعلٌمً من خبلل
معرفة اإلجابات الصحٌحة عن أسئلة التقٌٌم الذاتً ٌكون بمثابة تحقٌق األجوبة
الصحٌحة والثواب علٌها قد ٌزٌد من دافعٌة المتعلمات نحو التعلم الذاتً بدوره ٌزٌد
من التحصٌل لدٌهن وقد ٌساعد على تشكٌل السلوك المرؼوب لدٌها .
التوصٌات
توصً الباحثتان فً ضوء نتائج البحث الحالً باالتً -:
 . 1التؤكٌد على أهمٌة المجمعات التعلٌمٌة كؤسلوب حدٌث فً تدرٌس الببلؼة .
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 . 2اطبلع مدرسً اللؽة العربٌة ومدرساتها على تقنٌات التعلم الفردي وكٌفٌة العناٌة
بالمتعلم كمحور العملٌة التعلٌمٌة ومراعاة الفروق الفردٌة فً التدرٌس فً إثناء
عقد الدورات التدرٌبٌة .
 . 3زٌادة اهتمام وزارة التربٌة بمادة الببلؼة التً تعد مادة أساسٌة كبقٌة فروع
اللؽة العربٌة  ،وتوجٌه المشرفٌن إلى إعطاء المادة أهمٌة خاصة ؼن طرٌق التوجٌه
والتطبٌق العملً .
 . 4تدرٌب مدرسً اللؽة العربٌة ومدرساتها على استعمال األسالٌب والطرائق
الحدٌثة فً تدرٌس فروع اللؽة العربٌة المختلفة ال سٌما الببلؼة .
المقترحات
تقترح الباحتان اآلتً -:
 . 1إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالٌة تتناول اثر المجمعات التعلٌمٌة فً تحصٌل
الطلبة فً فروع اللؽة العربٌة األخرى.
 . 2إجراء دراسة ماثلة للدراسة الحالٌة تتناول اثر أنواع أخرى من تقنٌات التعلم
الفردي فً تحصٌل طالبات للصؾ الخامس األدبً فً مادة الببلؼة .
 . 3إجراء دراسة ماثلة للدراسة الحالٌة تتناول اثر المجمعات التعلٌمٌة فً تحصٌل
الطلبة فً مواد دراسٌة أخرى .
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للنشر والتوزٌع  ،الموصل . 1981 ،
 . 17سبهان  ،إٌاد " اثر المجمعات التعلٌمٌة وسٌلة لتطوٌر المناهج وطرق التدرٌس
" مجلة رسالة المعلم األردنٌة  ،المجلد السادس والعشرون  ،األردن . 1985 ،
 . 18سكران  ،محمد " أسالٌب تدرٌس الدراسات االجتماعٌة " دار الشروق للنشر
والتوزٌع  ،ط.1
 . 19سمك  ،صالح محمد " فن التدرٌس للؽة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة " المطبعة
الفنٌة  ،مصر . 1969 ،
 . 20الشبلً  ،إبراهٌم مهدي " التعلٌم الفعال والتعلم الفعال" دار األمل للطباعة
والنشر  ،اربد  ،األردن  2000 ،م.
 . 21العانً  ،إحسان عدنان " اثر المنظمات المتقدمة فً تحصٌل طبلب الصؾ
الخامس األدبً فً مادة الببلؼة " الجامعة المستنصرٌة  ،كلٌة التربٌة  ،رسالة
ماجستٌر ؼٌر منشورة . 2004 ،
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 . 22عبد المعطً ٌ ،وسؾ وآخرون " الطرق الخاصة بتدرٌس اللؽة العربٌة
للصؾ الثانً والثالث والرابع معاهد إعداد المعلمٌن " ط. 1967 ، 1
 . 23عون  ،فاضل ناهً عبد " بناء دلٌل لتدرٌس الببلؼة فً ضوء أخطاء طلبة
قسم اللؽة العربٌة فً كلٌات التربٌة فً العراق فً الموضوعات المقررة للصؾ
الخامس األدبً " جامعة بؽداد كلٌة تربٌة ابن رشد  ،أطروحة دكتوراه ؼٌر
منشورة . 1998 ،
 . 24فان دالٌن  ،دٌوٌولدب ترجمة محمد نبٌل وآخرون " مناهج البحث فً التربٌة
وعلم النفس " مكتبة االنجلو المصرٌة  ،القاهرة  1985 ،م .
 . 25الفتبلوي  ،سهٌلة محسن كاظم الهبللً " المنهاج التعلٌمً والتوجٌه
األٌدلوجً " دار الشروق للنشر والتوزٌع  ،األردن  ،ط. 2006 ،1
 . 26الفراجً  ،عبد المهٌمن " اثر منهج الوحدات فً تدرٌس الببلؼة باستخدام
خرائط المفاهٌم فً التحصٌل واالستبقاء لدى طبلب الصؾ الخامس األدبً "
جامعة بؽداد كلٌة التربٌة ابن رشد  ،أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة 2005 ،م .
 . 27القرٌشً  ،محمد علوان " اثر شرح المدرس المعرفة النظرٌة بٌن تجارب
العرض وإثنائها فً تنمٌة االتجاهات العلمٌة والتحصٌل لطبلب المرحلة الرابعة
فً مادة الفٌزٌاء " جامعة بؽداد  ،كلٌة التربٌة  ،رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ،
. 1994
 . 28القمش  ،مصطفى وآخرون " القٌاس والتقوٌم فً التربٌة الخاصة " دار
الفكر للنشر  ،عمان  ،ط. 2001 ،1
 . 29محمود  ،علً عامر " اثر استخدام كل من المجمعات التعلٌمٌة والرزم
التعلٌمٌة فً تعلم بعض المفاهٌم الجؽرافٌة لدى طلبة األول من المرحلة الثانوٌة "
جامعة عٌن شمس  ،مجلة دراسات فً المناهج  ،عدد . 1998 ، 31
 . 30مدكور  ،علً احمد " تدرٌس فنون اللؽة العربٌة " دار الفكر العربً ،
القاهرة  2000 ،م .
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 . 31مرعً  ،توفٌق وآخرون " طرائق التدرٌس العامة " منشورات جامعة القدس
المفتوحة  ،عمان . 1993 ،
 . 32مرعً  ،توفٌق وآخرون " تفرٌد التعلٌم " دار الفكر للنشر  ،عمان ،ط

،1

. 1998
 . 33مرعً  ،توفٌق وآخرون " طرائق التدرٌس العامة " دار المسٌرة للنشر ،
ط ،1عمان  2002،م .
 . 34مصطفى  ،عبد السمٌع محمد " تكنولوجٌا التعلٌم – دراسات عربٌة " مركز
الكتاب للنشر  ،القاهرة . 1999 ،
 . 35مطلوب احمد " فصول فً التربٌة " منشورات المجمع العلمً  ،بؽداد ،
2003م .
 . 36المطوع  ،علً بن صالح " التعلم الذاتً  ،تعرٌفه  ،أنواعه  ،تصمٌمه "
 2003م .
 . 37نبٌل  ،علً " اللؽة العربٌة والحاسوب "
االلكترونً

//

rachhid,

 ، 2005موجود على الموقع

http://www.facutynean.acasy

research
 . 38نشوان ٌ ،عقوب حسٌن " اثر استخدام التعلم الذاتً باالستقصاء الموجه على
تحصٌل المفاهٌم العلمٌة لدى تبلمٌذ المرحلة المتوسطة بمدٌنة الرٌاض " رسالة
الخلٌج العربً  ،العدد . 1998 ، 6
 . 39الهاشمً  ،حمد "جواهر الببلؼة فً المعانً والبدٌع والبٌان " دار أحباء
التراث العربً  ،بٌروت  ،د .ت.
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ملحق ()1
اللوحــــــــــــــــة االستبانٌة
عزٌزي الطالــــــــــــــــــب
ٌتوقع منك بعد دراســة هذا المجمع بلوغ النتاجات التعلٌمٌة الواردة فً بداٌة هذا
المجمع
اقرأ هذه األهداؾ لطفــــــــــــــــــا ً
لدٌك أنشطة متعددة اختــــــر منها ما ٌناسبك

اقرأ المادة التعلٌمٌة مكتوبة شاهد فٌلما ً على قرص

DC

شاهد الرسوم التخطٌطٌة
اجب عن األسئلة ( االختبار البعدي )
بعـــــــــــــــد اإلجابة
وازن إجابتك مع األجوبة النموذجٌة
أحسنت لقد
انتقلت إلى
دراسة مجمع
تعليمي ثاني
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نعــــم هل حصلت علــــــى  %75ال
ركز فً دراستك
واعد المجمع التعلٌمً
ملحق ( ) 2
االختبار التحصٌلً
س -: 1ضعً دائرة حول الحرؾ الذي سٌق اإلجابة الصحٌحة :
 )1قال تعالى  وال تقولوا لمن ٌقتل فً سبٌل هللا أموات بل أحٌاء ولكن ال
تبصرون  سورة البقرة . 154 /
األسلوب الببلؼً الوارد
أ -المقابلة.

ب  -الطباق.

جـ  -التورٌة.

د -السجع.
 )2قال تعالى  وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبائث  األعراؾ .157 /
وردت فً النص مقابلة نوعها :
أ -التقابل فً اثنٌن .

ب -التقابل فً خمس  .جـ  -التقابل فً أربع .

د -التقابل فً ثبلث .
 )3قال تعالى  وانه هو اضحك وأبكى وانه هو أمات وأبكى 
األسلوب الببلؼً الوارد فً اآلٌة الكرٌمة السابقة
أ -سجع  .ب -طباق سلب .

جـ  -مقابلة .

د -طباق

إٌجاب .
 )4تعرؾ التورٌة بانها :
أ -كلمة لهـــــــــــــــا معنٌان .

ب -كلمة واحــــــــــــــــــــدة

منفٌة .
جـ  -كلمتان لهـــا معنى واحد .

د -كلمتان متضادتـــــــــــان

بالمعنى .
 )5من أمثلة الطباق :
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أ -قال تعالى  وتحسبهم اٌقاظا ً وهم رقود . 
ب -قال تعالى  وٌحل لهم الطٌبات وٌحرم علٌهم الخبائث 
جـ  -قال تعالى  وما أبرى نفسً إن النفس ألمارة بالسوء 
د -قال تعالى  خذ العفو وأمر بالعرؾ واعرض عن الجاهلٌن 
 )5قال الشاعر  :أقول وقد شدو إلى الحرب ؼارة دعوتً فانً أكل الخبز
بالجبن
األسلوب الببلؼً الوارد فً البٌت هو
أ – الجناس  .ب -السجع .

جـ  -التورٌة .

د -المقابلة .
 )6من أمثلة الطباق اإلٌجاب :
أ -ال ٌخلد اإلنسان بماله دائما بفعله .
ب-إن اإلنسان خالد بماله وفعله .
جـ  -إن اإلنسان فانً بماله خالد بفعله .
د -إن اإلنسان فانً بماله وأفعاله .
 )7للتورٌة معنٌان احدهما قرٌب مقصود واألخر بعٌد ؼٌر مقصود وٌسمٌان :
أ -إٌجاب وسلب  .ب -مرسل ومسجوع .

جـ  -تام وؼٌر تام .

د-

مورى عنه ومورى به .
 )8وما الموت إال سارق دق شخصه

ٌصول ببل كؾ ٍ وٌسعى

ببل رجل ٍ
نوع التشبٌه الوارد فً البٌت الشعري
أ -مجمل  .ب -مفرد  .جـ  -تمثٌلً  .د -مإكد .
 )9قال الرسول (ص) " المإمن كالمحلة ال تؤكل إال طٌبا ً وال تطعم إال طٌبا ً "
وجه الشبه
أ -المإمن  .ب -النحلة  .جـ  -ال تطعم طٌبا ً  .د -ؼٌر موجود .
 )10من العبارات التً تعد مثاال ً للتشبٌه التمثٌلً :
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وإذا ما سخطت كنت لهبا ً .

ب -فاقضو مؤربكم عجاال ً إنمــــــــــــا أعماركم سفر من اإلسفار .
ج  -ولٌل كموج البحر أرضى سدولً
د -أعوام إقباله كالٌوم فً قصـــــــــــر

علً بؤنواع الهموم لٌتلً .
وٌوم إعراضه فً الطول

كالحجج .
س / 2أكملً العبارات اآلتٌة بما ٌناسبها :
أنا أحب المتواضع وابؽض المتكبر .

)1

فً القول طباق نوع ـــــــــــــــــــــــ
قال البلؽاء ( كدر الجماعة خٌر من صفو الفرقة )

)2

نوع المقابلة الواردة فً النص هً ــــــــــــــــــــــــــ
)3

أحب الصدق وال أحب الكذب .

فً القول طباق نوعه ـــــــــــــــــــــــــــــــ
قال الشاعر  :العٌش نوم ٌ والمٌتة ٌقظة والمرء فٌها خٌال ٌ سار

)4

فً البٌت تشبٌه نوعه ــــــــــــــــــــــــ
)5

قال الشاعر  :أنت كالشمس فً الضٌاء زان جـــــا وزت كٌوان فً علو

المكان .
وجه الشبه الوارد فً النص هوـــــــــــــــــــ
)6

قال تعالى وهو الذي ٌتوفاكم باللٌل وٌعلم ما جرحتم بالنهار . 

تمثلت التورٌة فً لفظة ــــــــــــــــــــ
)7

القلوب كالطٌر فً األلفة إذا أنست

فً القول تشبٌه نوعه ـــــــــــــــــــــــــ
 )8كانوا على حذر من اعداءهم فشهرت سٌوفهم فلن تسترها الجفون
تمثلت التورٌة فً لفظ الجفون معناها البعٌد هو ــــــــــــــــــــــــــ
 )9مثل الذي ٌعلم الخٌر وال ٌعمل به مثل السراج ٌضًء للناس فٌحرق نفسه
اداة التشبٌه الواردة فً القول هً ـــــــــــــــــــــــــ

31

العدد الحادي واالربعون

 )10قال الشاعر ٌ :لمز الجٌش حولك جانبٌه
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كما نفضت جناحٌها العقاب

فً البٌت السابق تشبٌه نوعه ـــــــــــــــــــــــ
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