
 

٤٨٨

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الفصل االول
نبـالغ إذا قلنـا ان الـدرس االدبـي لـم یحقـق اهدافـه كیفیـة التـذوق االدبـي المشكلة البحث:

مثال وتطویر الملكة اللسانیة فبات درسا مكرسـا للتلقـین والحفـظ یعتمـد الطالـب علـى حفـظ 
النص واسترجاعه في ورقة االختبار من دون ادنـى معرفـة بمكونـات الـنص وجوانـب القـوة 

) ویؤكد الباحث كالمه برأي العزاوي الذي رأى ((ان ٣١: ١٩٩٥فیه (الدلیمي، والضعف
النص االدبي لم یلق العنایة الكاملة في المدرسة الثانویة ولعلـه مـا یـزال كـذلك علـى ایـدي 
المدرســین الـــذین الیحســنون تـــدریس الــنص االدبـــي وال یــدركون جلیـــل فائدتــه)) (العـــزاوي، 

مـؤتمرات ونــدوات عقــدت فـي داخــل القطـر وخارجــه التــي ). وهنـاك دراســات و ١٠: ١٩٨٨
اكــدت علــى ضــورة التجدیــد واعتمــاد الطرائــق الحدیثــة فــي التــدریس، فقــد اوصــى المــؤتمر 

ــــة وطرائقهــــا (الحصــــري،  ــــاهج تــــدریس اللغــــة العربی ــــي االول باالهتمــــام بمن : ١٩٦٢العرب
ائع الـذي یتبعـه ). ان مشكلة تدریس االدب والنصوص سببها االسلوب التقلیـدي الشـ١٣٩

المدرس في تقدیم المادة وهو اسلوب عقیم ال یؤلف بین النص وقلوب الطلبة فضال علـى 
ان الطرائــق المســتعملة تأخــذ شــكال واحــدا تضــیع فیــه اســتراتیجیات اثــراء التــدریس وانشــطة 

).٨٤: ١٩٨٦التفاعل الصفي التي تنشط العالقة بین المدرس وطلبته (الخفاجي، 
عــد الــتعلم المــرتبط بفكرتــه علــى النظریــة البنائیــة فــي جــوهره اساســا لمــا یاهمیــة البحــث:

یعرف بالتعلم االصیل، الذي یعد احد االتجاهات الحدیثة االن إذ یستهدف تحقیق اقصـى 
نمــو یمكـــن ان یصــل الیـــه كــل مـــتعلم فــي كـــل جانــب مـــن جوانــب النمـــو العقلیــة والنفســـیة 

).٢٤: ٢٠١٠واالجتماعیة (الزایدي، 
ن یصـــنع الــتعلم البنـــائي جســرا یســـاعد المتعلمــین علـــى عبــور الفجـــوة بـــین ویمكــن ا

).Basham, 1944: 7(عملیة التعلم والهدف منها وذلك من خالل ما یضیفه لعملیة التعلم 
وتتمثل اهداف التعلم البنائي في االتي:

تشجیع الطلبة على اكتساب مهارات التفكیر المتعددة.-١
لناقدة.تشجیع الطلبة على القراءة ا-٢



 

٤٨٩

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

التنویع في االنشطة التعلیمیة المالئمة للطلبة.-٣
دعم الثقة بالنفس لدى المتعلمین.-٤
یشجع الطلبة على طرح االسئلة.-٥
تمكین الطلبة من اكتساب مهارات التعاون والتفاعل والتواصل مع االخرین.-٦

) ٣٣: ٢٠٠٦(ســـــــــــــــــــــــــــــــــعادة، 
)١٠: ٢٠٠٢(جبران، 

كبیـــــر لتجریـــــب العدیـــــد مـــــن الطرائـــــق لـــــذلك منـــــذ نهایـــــة الثمانینـــــات ظهـــــر اهتمـــــام 
واالستراتیجیات في عملیة التدریس والتعلیم ومن هذه الطرائق الفلسفیة البنائیة التـي یشـتق 
ـــــیم  منهـــــا عـــــدة نمـــــاذج تدریســـــیة متنوعـــــة ومفیـــــدة ولهـــــا قیمـــــة فـــــي عملیتـــــي الـــــتعلم والتعل

)Appleton, K., 1997: 309رائـق ). ویؤكـد التربویـون ذلـك فـدعوا إلـى التنـوع فـي ط
). ١٧٤: ٢٠٠١التــدریس واســتراتیجیاته واســالیبه بمــا یجعــل المعلــم متقنــا لهــا (الــنحالوي، 

: ٢٠٠٨وان المفهوم الستراتیجیة التدریس تعني خط السیر الموصول إلى هدف (عطیة، 
). ونظرا الهمیة االدب فقد عملـت كثیـر مـن الـدول علـى جعلـه جـزءا مهمـًا مـن مـنهج ٣٠

ـــة إذ ا ـــة وثقافیـــة الدراســـة الثانوی ـــة تحقـــق اهـــدافًا علمی ـــة الثانوی ن دراســـة االدب فـــي المرحل
: ١٩٨٦واجتماعیة وسیكلوجیة عن طریق استعمال المناقشة المتقنة والموجهة (الفیتوري، 

). وعلى الرغم من اهمیة وظائف النص االدبي المختلفة فان تدریسه لم یعطـي الثمـرة ٥٨
مات الضــروریة النجــاح هــذه العملیــة فتــدریس المرجــوة االمــر الــذي یتطلــب تهیئــة المســتلز 

االدب والنصـــوص یحتـــاج إلـــى مـــدرس حـــاذق ناقـــد، وكتـــاب ادب یلتفـــت مؤلفـــوه إلـــى هـــذه 
). لــذلك تعــد ٥٤: ١٩٦٥الناحیــة المهمــة، وطالــب یتلقــى االفكــار ویتفاعــل معهــا (ســمك، 

اسـي نشـط استراتیجیة الكرسي الساخن من استراتیجیات الـتعلم التـي یكـون للمـتعلم دور اس
: ٢٠٠٧وللمعلــم دور المســیر لنــدوة النقــاش والمقــیم لمســتویات الطــالب فیهــا (أبــو شــمس، 

). وتتجلى اهمیة البحث الحالي:٢
اهمیــة اللغــة العربیــة فــي حیــاة العــرب كونهــا خالــدة خلــود القــرآن الكــریم ومكانتهــا -١

محفوظة به.



 

٤٩٠

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اهمیة استراتیجیة الكرسي الساخن في عملیة التدریس.-٢
التحصیل في قیاس مستوى طالب الخامس االدبي.اهمیة -٣
اهمیة االدب التي  التقل عن اهمیة اللغة ودورها في بناء شخصیة الفرد.-٤

یرمي البحث الحالي إلى تعـرف اثـر اسـتراتیجیة الكرسـي السـاخن هدف البحث وفرضیته: 
في تحصیل طالب الصف الخامس االدبي فـي مـادة االدب والنصـوص، ولغـرض تحقیـق 

الهدف اشتقت الفرضیة االتیة: هذا 
) بــین متوســط درجــات ٠.٠٥التوجــد فــروق ذوات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى (- 

تحصـــــیل طـــــالب المجموعـــــة التجریبیــــــة ومتوســـــط تحصـــــیل طـــــالب المجموعــــــة 
الضابطة في االختبار البعدي.

حدود البحث:
مــة طــالب الصــف الخــامس االدبــي فــي المــدارس االعدادیــة التابعــة للمدیریــة العا-١

.٣لتربیة الرصافة/
ثمانیة مواضیع من كتاب االدب والنصوص للصف الخامس االدبي.-٢
.٢٠١٤-٢٠١٣سبعة اسابیع من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي -٣

تحدید المصطلحات:
اوًال: االثر:

) بأنه: اثر فیه تأثیرا: ترك فیـه أثـرًا. فـاالثر مـا نشـأ ١٩٩٨لغٍة: عرفه (الكفوي، -أ
).٢٧٣: ١٩٩٨ر المؤثر وهو بقاء االثر في الشيء (الكفوي، عن تأثی

) بانه: النتیجة التي تترتب علـى حادثـة أو ١٩٧٨اصطالحًا: عرفه (الحفني، -ب
).٢٥٣: ١٩٧٨ظاهرة في عالقة سببیة (الحفني، 

عرفها كل من:):Strategyثانیا: االستراتیجیة (
١-)Schunk, 2000ات بطریقــة ناجحــة، أو ): بانهــا خطــط موجهــة الداء مهمــ

انتـــاج مـــنظم لحفـــظ مســـتوى التشـــتت بـــین المعرفـــة الحالیـــة للمتعلمـــین واهـــدافهم التعلیمیـــة 
)Shunk, 2000: 173.(



 

٤٩١

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

): بأنها طریقة التعلیم والتعلم المخطط ان یتبعها المدرس في ٢٠٠٣(زیتون، -٢
هــداف داخــل الصــف الدراســي، أو خارجــه لتــدریس مســتوى موضــوع دراســي بغیــة تحقیــق ا

).١٢: ٢٠٠٣محددة سلفا (زیتون، 
التعریف االجرائي لالستراتیجیة: سلسلة مـن الخطـوات المنظمـة واالجـراءات التـي 

یستعملها الباحث داخل قاعة الدرس لتحقیق اهداف مرجوة من الدرس.
ــا: اســتراتیجیة الكرســي الســاخن: هــي اســتراتیجیة مــن اســتراتیجیات الــتعلم النشــط أو ثالث

أخذ فكرها من النظریة البنائیة في طبیعة التفكیر بین المتعلمـین وطـرح االسـئلة التعاوني ت
).٢هـ: ١٤٣٤ودور المتعلم االیجابي فیها (الجوهرة، 

وهي عملیة تبادل االدوار بین المتعلمین بحیث یجلـس اكثـر مـن الكرسي الساخن:
جابـة والنقـاش طالب في المجموعة على الكرسـي السـاخن بهـدف المشـاركة الفاعلـة فـي اال

).٧: ٢٠١٣(قطیط، 
التعریف االجرائي للباحث: هـي عملیـة تعاونیـة بـین طـالب الصـف وبـین الطالـب 
الجالس على الكرسي عن طریق توجیه االسئلة علیه وخلق جو مـن النقـاش التفـاعلي 

في اثناء عملیة االجابة على االسئلة المطروحة.
رابعا: التحصیل:

): بانــه مقـدار مــا حققـه المــتعلم مـن اهــداف تعلیمیــة ١٩٨٩عرفـه (ســمارة واخـرون، 
).١٦: ١٩٨٩سمارة، في دراسة معینة، نتیجة تمریره في خبرات ومواقف تعلیمیة وتعلمیة (

): بانــه مقــدار مــا یحصــل علیــه الطالــب مــن معلومــات، أو ٢٠٠٣عرفــه (شــحاته، 
معــه قیــاس معــارف، أو مهــارات، معبــرا عنهــا بــدرجات فــي االختبــار المعــد بشــكل یمكــن

).٨٩: ٢٠٠٣المستویات المحددة (شحاته، 
): بأنـــه المعرفـــة المكتســـبة والمهـــارة المتطـــورة فـــي موضـــوع ٢٠٠٩عرفـــه (عفانـــة، 

ـــة،  ـــین معـــا (عفان ـــدیرات المعلمـــین أو االثن ـــدرجات االختبـــارات وتق دراســـي معـــین ویحـــدد ب
٢٠٢: ٢٠٠٩.(



 

٤٩٢

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ین التجریبیــة تعریــف الباحــث االجرائــي: هــو مــا یحصــل علیــه طــالب المجمــوعت
ــة فــي مــادة االدب  ــار البعــدي بعــد تدریســهم الموضــوعات الثمانی والضــابطة فــي االختب

والنصوص باستعمال استراتیجیة الكرسي الساخن والطریقة التقلیدیة.
) بانـه: تعبیـر مـوح عـن تجربـة شـعوریة منبثقـة عـن ٢٠٠٠عرفه مـدكور (خامسا: االدب:

حیـــاة، وهـــو بنوعیـــه الشـــعر والنثـــر مصـــدر متعـــة التصـــور االســـالمي للكـــون واالنســـان وال
).١٧٣: ٢٠٠٠للصغار والكبار (مدكور، 

التعریف االجرائي لالدب: فـن مـن الفنـون االنسـانیة الرفیعـة الـذي یمثـل خالصـة 
لتجربة شعوریة عاشها االدیب یعبر فیها عن فكـرة أو حادثـة أو موضـوع اتجـاه مظهـر 

جمیل. من مظاهر الحیاة المختلفة بتعبیر فني 
) بانهــا: مــأثورات مــن الشــعر والنثــر ١٩٩٩: عرفهــا صــالح والرشــیدي (النصــوص

نقلـــت بالفاظهـــا التـــي اثـــرت علـــى قائلیهـــا، وتمیـــزت بمـــا تحمـــل مـــن جمـــال فنـــي مـــؤثر فـــي 
).٢٠١: ١٩٩٩السامع أو القارئ (صالح والرشیدي، 

ـــاب االدب  ـــي كت ـــارة أودعـــت ف ـــة مخت ـــي: قطـــع شـــعریة أو نثری ـــف االجرائ التعری
النصوص المقرر للصف الخامس االدبي.و 

سادسا: الصف الخامس االدبي:
هو الترتیب الثاني في صفوف المرحلة االعدادیة التـي تكـون فیهـا مـدة الدراسـة فـي 
العراق ثالث سنوات بعد المرحلة المتوسطة، وهـو القسـیم الثـاني للفـرع العلمـي فیهـا ویأخـذ 

التــي تكــون مــدة الدراســة فیهــا ســت ســنوات بعــد الترتیــب الخــامس بالنســبة المرحلــة الثانویــة
المرحلة االبتدائیة.



 

٤٩٣

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الفصل الثاني
االطار النظري والدراسات السابقة

وهي من االستراتیجیات السهلة الشیقة، وباالمكان استراتیجیة الكرسي الساخن:
ترسیخ استعمالها في أي موضوع. كما انها تعد من الطرائق الفعالة عندما یرید المعلم

قیم ومعتقدات معینة، وانها مفضلة عندما یرید المدرس والتخطیط بموضوع معین أو 
).٢: ٢٠١٢مفاهیم معینة (المملكة المعلم، 

مهارات استراتیجیة الكرسي الساخن
تنمـــــــــي مهـــــــــارات -٣تنمي مهارة طرح االسئلة.-٢تنمي مهارة القراءة.-١

تبادل االفكار.
لم التفصیل بموضوع معین أو مفاهیم معینة.انها مفضلة عندما یرید المع-٤

الطرائق التي تنفذ فیها استراتیجیة الكرسي الساخن:
یطلــب المــدرس مــن طالــب متطــوع تمیــز بموضــوع، أو محتــوى معــین، أو مهــارة معینــة -١

یجـب -٣یجیـب الطالـب علـى اسـئلة الطـالب. -٢بالجلوس على الكرسي السـاخن.   
)٢٠هـ: ١٤٣٢ة واحدة.(الشمري، ان التكون االسئلة اجابتها بكلم

الكرسي الساخن في نظام المجموعات:
) طـــالب بعـــد ان قـــرؤوا ٦-٥یقســـم المـــدرس الطـــالب إلـــى مجموعـــات صـــغیرة (-١

الدرس، أو یقسم الدرس إلى فقرات بحیث یختص كل طالب بفقرة معینة.
یجلس اوًال طالب متطوع من كل مجموعة علـى الكرسـي السـاخن فـي المنتصـف -٢

یحیطون به.والبقیة
یوجهــون الیــه اســئلة مفتوحــة أّمــا عــن الــدرس أو الفقــرة التــي یخــتص بهــا الجــالس -٣

على الكرسي الساخن.
یتبادلون االدوار فیما بینهم بعد تشجیع المدرس.-٤
المدرس مراقب وموجه لهم.-٥



 

٤٩٤

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

القواعد المنظمة لالستراتیجیة:
ل ثالثـة اسـئلة اخبر الطالب عندما یجلس على الكرسي الساخن بانـه سـوف یسـأ-١

ومن حقه االجابة عنها أو التمریر بعد ذلك ینتقل ویأتي طالب اخر.
استعمل دائما االسئلة المفتوحة بعد اعطاء مقدمة... ثم ماذا؟ -٢

)٨-٥: ٢٠١٢) (منتدیات مملكة المعلم، ٤هـ: ١٢٩٨(االغا، 
مفهوم االدب والنصوص:

ي نصوصــه الشــعریة والنثریــة تــأتي اهمیــة االدب مــن اهمیــة اللغــة ذاتهــا، فــاالدب فــ
). فهــو المحـور االســاس الـذي تــدور ٢٢٧: ٢٠٠٥مـاهو اال تعبیــر اداتـه اللغــة (الـدلیمي، 

حوله بقیة فـروع اللغـة وتؤلـف مـع غیـره مـن هـذه الفـروع وحـدة متكاملـة تهـدف إلـى تحقیـق 
ال ). ولالدب عالقة وثیقة باللغة، فهو قوامة اللغة، واللغة جم٢٥٠: ١٩٨٨غایة (احمد، 

یعمل االدب فیها عمله، غیر انه ال یأخذها مأخذ المادة المصـنوعة بـل یـدخل اللغـة حیـز 
). وان كل نص ادبي یمكن ان یخدم عند تدریسه اكثر مـن ٥٩: ١٩٦٩االمكان (لطفي، 

فــرع مــن فــروع اللغــة، فهــو یخــدم القــراءة عــن طریــق الحــرص فــي قــراءة علــى جــودة االداء 
بالمحافظــة علــى ســالمة الضــبط، ویخــدم البالغــة بعــد تفهمــه والنطــق الســلیم ویخــدم النحــو 

وتحلیلـــه وتذوقـــه والوقـــوف علـــى اســـرار الجمـــال البالغـــي فیـــه ویخـــدم التعبیـــر مـــن خـــالل 
التعریف باالدیب، وذكر مناسبة النص، واالجابة عن اسئلته وشرحه وتلخیصه ممـا یعـین 

الــــنص الجیــــد درس الطالــــب علــــى الكتابــــة بلغــــة صــــحیحة خالیــــة مــــن االخطــــاء، ویخــــدم 
االمــالء، الن الطالــب الیحفــظ النصــوص وشــعرها ونثرهــا فقــط ولكــن یحفــظ رســم الكلمــات 
واشكال الحروف، وفیه مجال واسع لتدریب الطلبة على تدریب خطوطهم إذا سعى المعلم 

).٢٥٢-٢٥١: ١٩٨٨إلى ذلك (احمد، 
اهداف تدریس النصوص االدیبة:

والتفاعل معه واالسـتجابة لمـا فیـه مـن فكـر تمكین المتعلم من فهم النص االدبي-١
وشعور.

تزوید المتعلم بانظمة اللغة وقواعدها.-٢
تنمیة قدرة المتعلم على التعبیر الفصیح.-٣



 

٤٩٥

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تمكین المتعلم من تذوق ما في النصوص من صور فنیة ومعاني سامیة.-٤
تنمیة قدرة المتعلم على اجادة االداء، وحسن االلقاء، وتمثیل المعاني.-٥
االدب إلـــى نفـــس المـــتعلم وتشـــویقه إلـــى االســـتزادة مـــن قراءتـــه وحفظـــه. تحبیـــب-٦

)١٤٠-١٣٩: ١٩٩٩(الدلیمي، وكامل، 
الدراسات السابقة:

لكـون المـتعلم التعـاوني قریـب جـدا مـن اسـلوب البحـث -المحور االول: النظریـة البنائیـة
(اثر اســتخدام فقــد اختــار الباحــث دراســة (الــوائلي، ســعاد عبــد الكــریم عبــاس الموســومة بـــ:

اسلوب الندوة في تحصیل طالبات الصف الخـامس االدبـي فـي مـادة االدب والنصـوص). 
ولتحقیــق هــدف البحــث اختــارت الباحثــة بطریقــة عشــوائیة اعدادیــة االول مــن حزیــران فــي 
قطـــاع بغـــداد الجدیـــدة اتخـــذت طالبـــات الصـــف الخـــامس االدبـــي فیهـــا عینـــة لبحثهـــا وكـــان 

) طالبــــة درســــن ٣٦علــــى مجمـــوعتین، تجریبیــــة ضـــمت () طالبــــة موزعـــات٧٤عـــددهن (
) طالبـــة درســن بالطریقـــة التقلیدیـــة اجـــرت الباحثـــة ٣٨باســلوب النـــدوة، وضـــابطة ضـــمت (

ــــث العمــــر الزمنــــي،  ــــین المجمــــوعتین (التجریبیــــة والضــــابطة) مــــن حی ــــات التكــــافؤ ب عملی
عــام)، ودرجــات ودرجــات االمتحــان النهــائي لمــادة اللغــة العربیــة فــي العــام الســابق (الرابــع

االدب والنصـــــــوص للشـــــــهر االول (الخـــــــامس االدبـــــــي) والتحصـــــــیل الدراســـــــي لالبـــــــوین، 
ـــم یظهـــر فـــرق ذو داللـــة  ـــائج ل ـــع كـــاي فـــي معالجـــة النت ـــائي ومرب ـــار الت وباســـتخدام االختب

) فقــــرة مــــن نــــوع ٤٠احصــــائیة اعــــدت الباحثــــة اختبــــارا تحصــــیلیا موضــــوعیا مكــــون مــــن (
) فـــي معالجـــة النتـــائج T-testاحثـــة االختبـــار التـــائي (االختیـــار مـــن متعـــدد اســـتخدمت الب

ـــة احصـــائیة عنـــد مســـتوى ( ـــاك فـــرق ذا دالل ) بـــین متوســـطي ٠.٠٥وتوصـــلت إلـــى ان هن
تحصیل المجوعتین التجریبیة والضابطة ولمصلحة المجموعة التجریبیة.

االدب والنصوص:-المحور الثاني
لعـراق، ورمـت تعـرف اثـر طریقـة اجریت هـذه الدراسـة فـي ا):٢٠٠٧دراسة عبد الوهاب (

التعلــیم الشخصــي خطــة (كیلــر) فــي تحصــیل طالبــات الصــف الخــامس االدبــي فــي مــادة 
االدب والنصوص. اعتمدت الباحثـة المـنهج التجریبـي ذا الضـبط الجزئـي واختـارت ثانویـة 

) ٥٢الرافــدین للبنــات النهاریــة قصــدیا الجــراء التجربــة فیهــا حیــث بلــغ عــدد افــراد العینــة (
) طالبــة كمجموعــة ضــابطة. كافــأت ٢٥) طالبــة كمجموعــة تجریبیــة، و(٢٧لبــة بواقــع (طا



 

٤٩٦

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ــــوین)،  ــــذكاء، والمعلومــــات الســــابقة، والتحصــــیل الدراســــي لالب ــــرات (ال ــــي متغی الباحثــــة ف
) فقــرة مــن ٤٠) فقــرة مقســما علــى ســؤالین، (٥٠وطبقــت الباحثــة اختبــارا بعــدیا تكــون مــن (

ت من نوع الصواب والخطأ، وبعد استعمال الوسـائل ) فقرا١٠نوع االختبار من متعدد، و(
) لعینتــــین مســــتقلتین فأســــفرت الدراســــة عــــن تفــــوق T-testاالحصــــائیة (االختبــــار التــــائي 

المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في تحصیل االدب والنصوص.
ــر ( ــیم مــن خــالل م):٢٠٠٦دراســة جب اجریــت فــي العــراق ورمــت إلــى التعــرف اثــر التعل

لنصــوص طریقــة (روثكــوف) فــي تحصــیل مــادة االدب والنصــوص عنــد طــالب الصــف ا
) طالبـا وبطریقـة عشـوائیة تـم تـوزیعهم إلـى ٧١الخامس االدبي وقد بلـغ عـدد افـراد العینـة (

) طالبــا فــي حــین ٣٥مجمــوعتین تجریبیــة وضــابطة فبلــغ عــدد افــراد المجموعــة التجریبیــة (
طالبا اعتمد الباحث المـنهج التجریبـي وكافـأ فـي ) ٣٦بلغ عدد افراد المجموعة الضابطة (

(العمر الزمني، ودرجات مادة اللغة العربیة، والذكاء، والتحصیل الدراسي لالبـوین) اعتمـد 
) فقــرة مــن نــوع االختبــار مــن ٤٠) فقــرة اختباریــة منهــا (٥٠الباحــث اخبــارا تحصــیلیا مــن (

) كوسـیلة t-testختبـار التـائي () فقرة من نوع التكمیل، واستعمل الباحث اال١٠متعددة و(
احصائیة فأسفرت الدراسة عن تفوق المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة.

ـــین الدراســـات الســـابقة ـــة ب ـــوائلي الموازن ـــائي: تشـــمل دراســـة ال ـــتعلم البن المحـــور االول ال
) حیــث اســتعملت الباحثــة المــنهج التجریبــي أّمــا عینــة البحــث فكانــت مــن االنــاث ١٩٩٦(
) طالبــة درســن باســلوب ٣٦) طالبــة موزعــة علــى مجمــوعتین تجریبیــة ضــمت (٧٤واقــع (ب

) طالبــة درســن بالطریقــة التقلیدیــة اســتعمل فــي هــذه الدراســة ٣٨النــدوة، وضــابطة ضــمت (
) اداة البحــــث كانــــت االختبــــار مــــن نــــوع T-testالوســــائل االحصــــائیة االختبــــار التــــائي (

المحــور الثــاني االدب والنصــوص: فكانــت دراســة ) فقــرة. ٤٠االختیــار مــن متعــدد بواقــع (
م) استخدما المنهج التجریبي حیث بلغت عینة البحث ٢٠٠٦) وجبر (٢٧٧عبد الوهاب (

)، ٢٠٠٦) طالبـــًا مـــن الـــذكور أیضـــًا فـــي دراســـة جبـــر (٧١) طالبـــًا لعبـــد الوهـــاب و(٥٢(
ــــذكاء، المعلومــــات الســــابقة، التحصــــیل لالبــــوین)، اد ــــي (ال اة البحــــث كافــــأت الدراســــتان ف

) الوســـــائل ٢٠٠٧للدراســـــتین هـــــي االختبـــــار البعـــــدي، اســـــتخدمت دراســـــة عبـــــد الوهـــــاب (
) ٢٠٠٦لعینتین مستقلتین واستخدم جبـر (T-testاالختبار التائي -١االحصائیة االتیة 

ــــــائي  ــــــار الت ــــــوق T-testأیضــــــًا االختب ــــــث اســــــفرت الدراســــــتان تف ــــــین مســــــتقلتین حی لعینت
الضابطة في االختبار البعدي.المجموعتان التجریبیتان على 
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الفصل الثالث
اجراءات البحث

یعرض الباحث في هذا الفصل منهجیـة البحـث واالجـراءات التـي تطلبتهـا التجربـة للتحقـق 
من اهداف البحث وفرضیاته وقد اتبع الباحث منهج البحث التجریبي لقدرتـه علـى الـتحكم 

تجریبــي االســلوب العلمــي الــذي یبــدأ فــي مختلــف العوامــل المــؤثرة إذ یبنــى مــنهج البحــث ال
بالمشكلة التـي تواجـه الباحـث وتتطلـب منـه البحـث عـن االسـباب والظـروف الفاعلـة وذلـك 

). ان البحــــث التجریبــــي هــــو احــــد انــــواع البحــــوث ٢٤٧: ١٩٩٠بــــاجراء التجــــارب (دواد، 
). وحــدد الباحــث فــي اجــراءات هــذا ٨٧: ١٩٨١التربویــة ویعــد مــن اكثرهــا دقــة (الزوبعــي، 

البحث التصمیم التجریبي المالئم، وحدد مجتمع بحثه ثم عمد إلى اختیار عینة ممثلة من 
ـــم صـــاغ االهـــداف  ـــاء التجربـــة، ث ـــة التـــي سیدرســـها فـــي اثن المجتمـــع، وحـــدد المـــادة العلمی
الســلوكیة التــي یریــد تحقیقهــا عنــد تــدریس موضــوعات االدب والنصــوص التــي حــددها، ثــم 

ات التــي ســتدرس فــي اثنــاء مــدة التجربــة، واعــد اختبــارا اعــد الخطــط التدریســیة للموضــوع
تحصیلیا بعدیا لیقیس به التحصیل، واخیرًا حدد الوسائل االحصائیة المناسبة التي تطلبها 

البحث في اجراءته وتحلیل نتائجه.
اوال: التصمیم التجریبي:

لك ). لذ٢٥٦: ١٩٩٠عبارة عن مخطط وبرنامج عمل لكیفیة تنفیذ التجربة (داود، 
اعتمـد الباحــث تصــمیمًا تجریبیــا ذا مجمــوعتین تجریبیـة وضــابطة واختبــارًا تحصــلیا بعــدیا، 

وكما موضح في جدول االتي:
) التصمیم التجریبي للبحث١جدول (

المتغیر التابعالمتغیر المستقلالمجموعة
التحصیلاستراتجیة الكرسي الساخنالتجریبیة
-الضابطة

ان تحدید مجتمع البحث امرًا مهم في البحث التربوي، وهو عینته: ثانیا: مجتمع البحث و 
امـــر مهـــم أیضـــًا فـــي اختیـــار عینـــة البحـــث لـــذا تكـــون مجتمـــع البحـــث الحـــالي مـــن طـــالب 



 

٤٩٨
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الصــف الخــامس االدبــي فــي المــدارس االعدادیــة والثانویــة النهاریــة للبنــین فــي محافظــة 
دیًا المدیریـــة العامــة لتربیـــة وقــد اختـــار الباحــث قصــ٢٠١٤-٢٠١٣بغــداد للعــام الدراســـي 

الرصــافة الثالثــة، ومــن ثــم اختــار قصــدیًا اعدادیــة المصــطفى لتنفیــذ تجربتــه مــن مجموعــة 
اعدادیات تابعة للمدیریة لتكون ممثلة لمجتمع البحث الحالي تمثیًال صحیحًا وذلك البـداء 

ل اجـراءات رغبة ادارة المدرسة في التعاون مع الباحث وقرب المدرسة من سكنه مما یسـه
التنقــل منهــا والیهــا، والتــي تضــم شــعبتین للصــف الخــامس االدبــي، وبــدأ الباحــث بطریقــة 
الســـحب العشـــوائي الختیـــار احـــدى الشـــعبتین، لتمثـــل المجموعـــة التجریبیـــة التـــي ســـیدرس 
طالبها مادة االدب والنصـوص باسـتعمال اسـتراتیجیة الكرسـي السـاخن، وكانـت شـعبة (أ) 

) طالبـًا، وكانـت الشـعبة الثانیـة هـي شـعبة ٣٥لتي بلغ عدد طالبهـا (المجموعة التجریبیة ا
(ب) لتمثــل المجموعــة الضــابطة والتــي ســیدرس طالبهــا مــادة االدب والنصــوص بالطریقــة 

) طالبـــا وتـــم اســـتبعاد طالـــب واحـــد مـــن المجموعـــة ٣٦التقلیدیـــة، التـــي بلـــغ عـــدد طالبهـــا (
) طالبًا كونه كان راسـبا ویمتلـك ٧٠(الضابطة واصبح العدد النهائي لطالب عینة البحث 

خبـرة سـابقة فـي الموضـوعات التــي سـتدرس فـي اثنـاء التجربـة والتــي قـد تـؤثر فـي المتغیــر 
التـــابع (التحصـــیل) وفـــي دقـــة النتـــائج، وان الباحـــث سیســـتبعد نتـــائج الطالـــب الراســـب مـــن 

النتائج، إذ ابقى علیهم في داخل الصف حفاظا على النظام المدرسي.
) عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده٢جدول (

عدد الطالب قبل الشعبةالمجموعة 
االستبعاد

عدد الطالب 
الراسبین

عدد الطالب بعد 
االستبعاد

٣٥-٣٥أالتجریبیة
٣٦١٣٥بالضابطة
٧١٧٠المجموع

بحـث علـى حرص الباحث قبل البدء بتدریس مجموعتي الثالثا: تكافؤ مجموعتي البحث: 
تكــافؤ الطــالب فیهــا احصــائیا فــي بعــض المتغیـــرات التــي یعتقــد انهــا ســتؤثر فــي ســـالمة 

التجربة هي:
).٣العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور (جدول -١
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).٤التحصیل الدراسي لالباء (جدول -٢
).٥التحصیل الدراسي لالمهات (جدول -٣
ي االختبار النهائي للصف درجات الطالب في مادة اللغة العربیة للعلم السابق ف-٤

).٦(جدول ٢٠١٣-٢٠١٢الرابع العام للعام الدراسي 
).٧اختبار الذكاء (جدول -٥

وقد حصل الباحث على بیانات المتغیرات المذكورة من سجالت المدرسـة بمسـاعدة 
االدارة ومــن الطــالب انفســهم عــن طریــق اســتمارة اعــدت لهــذا الغــرض وتــم توزیعهــا علــى 

توضــیح لعملیــات التكــافؤ االحصــائي فــي المتغیــرات بــین مجمــوعتي الطــالب وفیمــا یــأتي
البحث:

) لعینتـین T-testعنـد اسـتعمال االختبـار التـائي (العمر الزمنـي محسـوبا بالشـهور:-١
مســتقلتین لمعرفــة داللــة الفــروق االحصــائیة، اتضــح ان الفــرق لــیس بــذي داللــة احصــائیة 

ـــد مســـتوى ( ) اصـــغر مـــن القیمـــة ٠.٠٤١المحســـوبة () إذ كانـــت القیمـــة التائیـــة٠.٠٥عن
) وهـذا یـدل علـى ان مجمـوعتي البحـث متكافئتـان ٦٨) وبدرجة حریة (٢التائیة الجدولیة (

) یوضح ذلك.٣احصائیا في العمر الزمني. وجدول (
) نتائج االختبار التائي للعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوبا ٣جدول (

بالشهور
عدد افراد المجموعة

عینةال
المتوسط 
الحسابي

االنحراف 
المعیاري

درجة 
الحریة

القیمة 
التائیة

مستوى 
الداللة 
٠.٠٥

غیر دالة ٣٥٣.٢٠٢.٩٤٨٦٨٠.٠٤١التجریبیة
متكافئتین

٣٥٢.٢٢٨٢.٨٩١الضابطة
) ان مجموعتي البحث متكافئتان احصائیا ٤بین جدول (التحصیل الدراسي لالباء:- ٢

صیل الدراسي لالباء، إذ اظهرت النتائج باستعمال مربع كاي، ان قیمة في تكرارات التح
) عند مستوى داللة ٥.٩٩) الجدولیة (٢) اصغر من قیمة (كا٠.٠٩٨) المحسوبة (٢(كا
).٢) وبدرجة حریة (٠.٠٥(
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) ٢) تكرارات التحصیل الدراسي لالباء طالب مجموعتي البحث وقیمة (كا٤جدول (
المحسوبة والجدولیة

حجم تحصیلال
العینة

بكالوریوس دبلوماعدادیة متوسطةابتدائیة
فما فوق

درجة 
الحریة

٢كا
المحسوبة

٢كا
الجدولیة

مستوى 
الداللة 
٠.٠٥

المجموعة 
التجریبیة

غیر دالة٣٥١٥١١٣٤٢٢٠.٠٩٨٥.٩٩

المجموعة 
الضابطة

٣٥١٥١٠٥٢٣

).٥بكالوریوس) كون التكرار المتوقع فیها اقل من ((*) دمج الباحث الخالیا (اعدادیة، معهد،

التحصیل الدراسي لالمهات:-٣
) ان مجمـــــوعتي البحـــــث متكافئتـــــان احصـــــائیا فـــــي تكـــــرارات ٥یبـــــدو مـــــن جـــــدول (

) ٢) ان قیمـة (كـا٢التحصیل الدراسي (لالم) إذ اظهرت نتائج البیانات باسـتعمال مربـع (كـا
) عنـــــد مســـــتوى داللـــــة ٧.٨١) الجدولیـــــة (٢) اصـــــغر مـــــن قیمـــــة (كـــــا٣.١٦٤المحســـــوبة (

).٣) وبدرجة حریة (٠.٠٥(
)٥جدول (

حجم التحصیل
العینة

بكالوریوس معهداعدادیة متوسطةابتدائیة
فما فوق

درجة 
الحریة

مستوى الجدولیةالمحسوبة
الداللة 
٠.٠٥

المجموعة 
التجریبیة

٣٥١٦٥٨٣٣

غیر دالة٣٣.١٦٤٧.٨١ المجموعة 
الضابطة

٣٥١٤١١٥٢٣

).٥(*) دمج الباحث الخلیتان (دبلوم + بكالوریوس) الن التكرار المتوقع فیهما اقل من (
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درجــات مــادة اللغــة العربیــة للســنة الســابقة فــي االختبــار النهــائي للصــف الرابــع -٤
) درجــة، وبلــغ ٦٥.٦٠٠٠بلــغ متوســط درجــات طــالب المجموعــة التجریبیــة (االعــدادي:
) درجـة وعنـد اسـتعمال االختبـار ٦٥.٥٤٢٩رجات طالب المجموعة الضـابطة (متوسط د
) لعینتــین مســـتقلتین لمعرفــة داللــة الفـــروق االحصــائیة، اتضــح ان الفـــرق T-testالتــائي (

) إذ كانــــت القیمــــة التائیــــة المحســـــوبة ٠.٠٥لــــیس بــــذي داللــــة احصــــائیة عنـــــد مســــتوى (
) وهذا یـدل علـى ان ٦٨وبدرجة حریة ()٢) اصغر من القیمة التائیة الجدولیة (٠.٠١٨(

مجمــوعتي البحــث متكافئتــان احصــائیا فــي درجــات اللغــة العربیــة للعــام الدراســي الســابق. 
) یبین ذلك.٦وجدول (
) نتائج االختبار التائي لدرجات الصف الرابع العام في السنة السابقة لطالب ٦جدول (

مجموعتي البحث
عدد افراد المجموعة

العینة
ط المتوس

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

درجة 
الحریة

مستوى القیمة التائیة
الداللة 
٠.٠٥

الجدولیةالمحسوبة

غیر دالة ٣٥٦٥.٦٠٠٠١٣.٣٦٤١٦٨٠.٠١٨٢التجریبیة
متكافئتین ٣٥٦٥.٥٤٢٩١٢.٧٦٥٦الضابطة

عـة وهـو اختبـار تـم اسـتعمال اختبـار رافـن للمصـفوفات المتتابدرجات اختبـار الـذكاء: -٥
لقیاس الذكاء المقنن على البیئة العراقیـة، ویالئـم الفئـة العمریـة لعینـة البحـث وبعـد تطبیقـه 
صححت االجابات، وتـم معالجتهـا احصـائیا فظهـرت تكـافؤ المجمـوعتین فـي هـذا المتغیـر 

).٧بحسب مات موضح في جدول (
)٧جدول (

عدد افراد المجموعة
العینة

المتوسط 
الحسابي

حراف االن
المعیاري

درجة 
الحریة

مستوى القیمة التائیة
الداللة 
٠.٠٥

الجدولیةالمحسوبة

غیر دالة ٣٥٢٧.٣٤٢٩٦.٣٩٣٧٦٨١.٦٤٤٢التجریبیة
متكافئتین ٣٥٢٤.٦٢٨٦٧.٣٨٤٧الضابطة
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یقصد بالضبط تثبیت العوامل جمیعا وتحدیدها ماعدا خامسا: ضبط المتغیرات الدخیلة: 
تغیـــر المـــراد معرفـــة اثـــره وینبغـــي علـــى الباحـــث ان یتعـــرف المتغیـــرات والعوامـــل (غیـــر الم

). ١٥٩-١٥٨: ٢٠٠١المتغیــــــر المســــــتقل) التــــــي تــــــؤثر فــــــي المتغیــــــر التــــــابع  (رؤوف، 
یاتي هذه المتغیرات الدخیلة وكیفیة ضبطها:وفیما
نـة االندثار التجریبي هو "االثر المتولد عـن تـرك أو انقطـاع عـدد مـن طـالب عی-١

البحث في اثناء مدة التجربة، والذي یـؤثر فـي نتـائج البحـث (الزوبعـي واخـرون، 
٩-٨: ١٩٨١.(

الحـــوادث المصـــاحبة: لـــم یتعـــرض ســـیر التجربـــة ألي حـــادث أو طـــارئ یعرقـــل -٢
).١٦٨: ٢٠٠١سیرها أو یؤثر في المتغیر التابع (رؤوف، 

ة للحصـــول علـــى اختیـــار افـــراد العینـــة: البـــد مـــن االهتمـــام بطریقـــة اختیـــار العینـــ-٣
نتـــائج دقیقـــة وضـــبط الباحـــث هـــذا المتغیـــر بـــاجراء التكـــافؤات االحصـــائیة علـــى 

طالب مجموعتي البحث.
اداة القیـــــاس: اداة موحـــــدة اســـــتعملها الباحـــــث لقیـــــاس التحصـــــیل لـــــدى طـــــالب -٤

مجموعتي البحث إذ اعد اختبارا الغراض البحـث الحـالي طبـق علـى مجمـوعتي 
البحث.

یة: وتتمثل ذلك فیما یاتي: اثر االجراءات التجریب-٥
المـــادة الدراســـیة: كانـــت المـــادة الدراســـیة واحـــدة لمجمـــوعتي البحـــث تمثلـــت بثمـــاني -أ

موضــــوعات كتــــاب االدب والنصــــوص المقــــرر تدریســــه لطــــالب الصــــف الخــــامس 
.٢٠١٤-٢٠١٣االدبي للعام الدراسي 

المدرس: درس الباحث بنفسه طـالب مجمـوعتي البحـث وهـذا یضـفي علـى التجربـة -ب
ونتائجها درجة من درجات الدقة والموضوعیة.

بنایة المدرسة: طبقـت التجربـة فـي مدرسـة واحـدة وفـي صـفوف متشـابهة تقریبـا مـن - ج
حیث المساحة واالنارة وعدد المقاعد ونوعیتها.
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سریة البحث: حرص الباحث على سریة البحـث وذلـك باالتفـاق مـع ادارة المدرسـة -د
ث وهدفه كي الیتغیر نشاطهم أو تعاملهم.على عدم اخبار الطالب بطبیعة البح

مـــدة التجربـــة: كانـــت مـــدة التجربـــة موحـــدة ومتســـاویة لطـــالب مجمـــوعتي البحـــث إذ - ه
وطبـق الباحـث االختبـار علـى ٣٠/٣/٢٠١٤وانتهت في یوم ١٧/٢/٢٠١٤بدأت 

.١/٤/٢٠١٤المجموعتین بتاریخ 
ـــو -و ـــة: تشـــابهت الســـبورات واســـتعمال الطباشـــیر المل ن واالعتیـــادي، الوســـائل التعلیمی

فضال عن الكتاب المقرر تدریسه لطالب مجموعتي البحث.

حـــدد الباحـــث المـــادة العلمیـــة التـــي ســـتدرس فـــي اثنـــاء سادســـًا: تحدیـــد المـــادة العلمیـــة: 
التجربة بثماني موضوعات على النحو االتي:

) موضوعات كتاب االدب والنصوص للصف الخامس االدبي بحسب تسلسلها ٨جدول (
تابفي الك

رقم الصفحةالموضوعت
١٣٧- ١٣٣ابن خفاجة١
١٤٢- ١٣٨ابن زیدون٢
١٤٥- ١٤٣حمدونة بنت زیدون٣
١٥٣- ١٤٦ابن شكیل االندلسي٤
١٦٠- ١٥٤لسان الدین الخطیب٥
١٦٨- ١٦٣ابن شهید االندلسي٦
١٨٠- ١٧٤صفي الدین الحلي٧
١٨٤- ١٨١ابن معتوق الموسوي٨
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ان عملیـة تحدیـد االهـداف السـلوكیة ضـرورة الزمـة الهـداف السـلوكیة: سابعا: صیاغة ا
). فاالهـــــداف ٢٥٣: ٢٠٠٣ألي عملیـــــة تعلیمیـــــة علـــــى مـــــایراه (جانیســـــته) (أبـــــو جـــــادو، 

الســـلوكیة تســـتعمل فـــي الموقـــف التعلیمـــي مـــن اجـــل وضـــع االهـــداف العامـــة التربویـــة فـــي 
) هــدفا ٦٤صــاغ الباحــث (). وقــد ١٣٨: ٢٠٠١عبــارات واضــحة وقابلــة للقیــاس (ســعادة، 

ــــى االهــــداف العامــــة ومحتــــوى موضــــوعات االدب والنصــــوص التــــي  ســــلوكیا اعتمــــادا عل
ــــى مســــتویات (المعرفــــة، والفهــــم، والتطبیــــق، والتحلیــــل،  ســــتدرس فــــي التجربــــة موزعــــة عل
ـــراء والمتخصصـــین فـــي  ـــى مجموعـــة مـــن الخب والتركیـــب، والتقـــویم). عرضـــها الباحـــث عل

ئـــق تدریســـها، وفـــي العلـــوم التربویـــة والنفســـیة. وبعـــد ان قبلـــت تـــدریس اللغـــة العربیـــة وطرا
) هـــدفا ســـلوكیًا ١٨) هـــدفا ســـلوكیا كانـــت بواقـــع (٦٤االهـــداف الســـلوكیة شـــكلها الحـــالي (

) فــــي ٥) فــــي مســــتوى تحلیــــل، (١١) فــــي مســــتوى التطبیــــق، (١٠) فهــــم، (٢٠معرفــــة، (
مستوى التقویم.

ـــا: اعـــداد الخطـــط التدریســـیة: ورات مســـبقة للمواقـــف واالجـــراءات ویقصـــد بهـــا تصـــثامن
التدریســـیة التـــي یطلـــع بهـــا المـــدرس طالبـــه لتحقیـــق اهـــداف تعلیمیـــة معینـــة. وتضـــم هـــذه 
العملیـة تحدیـد االهـداف، واختیــار الطرائـق التـي تسـاعد علــى تحقیقهـا فهـي تخطـیط مــنظم 

). ٣١٤: ١٩٨٥ومترابط للحقائق والخبرات التي یریـد المـدرس ان یلـم بهـا طلبتـه (عزیـز، 
وعرض الباحث انموذجین من هذ الخطـط علـى مجموعـة مـن الخبـراء والمتخصصـین فـي 
ـــــة الســـــتطالع ارائهـــــم  ـــــة والتقنی ـــــوم التربوی ـــــق تدریســـــها والعل ـــــة وطرائ ـــــدریس اللغـــــة العربی ت
ومالحظاتهم ومقترحاتهم لغرض تحسین صیاغة تلك الخطط وفـي ضـوء مـا ابـداه الخبـراء 

).٢علیها واصبحت جاهزة للتنفیذ ملحق (اجرى الباحث بعض التعدیالت الالزمة
تعــد االختبــارات التحصــیلیة تاســعا: اعــداد اداة البحــث (االختبــار التحصــیلي البعــدي):

الوسیلة الرئیسة ان لم تكن الوحیدة المستعملة في تقویم مـدى تقـدم المـتعلم، إذ تعـد وسـیلة 
). وقـد اعـد الباحـث ١٩٨٧:١١١منظمة لتحدید الكمیة التي اكسبتها للمتعلم (أبو عالم، 

اختبــارا لقیــاس التحصــیل لــدى طــالب مجمــوعتي البحــث واتبــع الخطــوات االتیــة فــي بنــاء 
).٣االختبار (ملحق 



 

٥٠٥

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

یبنى االختبـار علـى وفـق مجموعـة مـن اعداد جدول المواصفات (الخریطة االختباریة):
مثلـة لمخرجـات المواصفات التي تحدد المجال الذي یقیسـه االختبـار لیكـون بمثابـة عینـة م

الــتعلم، واعـــداد جـــدول المواصـــفات یعـــد مـــن اهـــم الطرائـــق التـــي تحقـــق هـــذا الغـــرض (أبـــو 
). ویفیــــد جــــدول المواصــــفات فــــي اعطــــاء كــــل هــــدف الــــوزن الــــذي ١٤١: ١٩٨٧عــــالم، 

یسـتحقه، لــذلك هــو اداة فعالــة فــي تحقیــق صـدق المحتــوى إذ یلــزم واضــع االختبــار بتوزیــع 
محتوى وعناصره المختلفة من جهة، وعلى االهـداف السـلوكیة فقرات اختباره على اجزاء ال

). وحـــدد عـــدد فقـــرات ١٢٩: ١٩٨١المتعلقـــة بهـــذا المحتـــوى مـــن جهـــة اخـــرى (البغـــدادي، 
ـــــ( ــــار ب ــــا مصــــفوفة (جــــدول المواصــــفات) ٢٥االختب ــــى خالی ) فقــــرة موضــــوعیة وزعــــت عل

).٩الخریطة االختباریة. بحسب ما في جدول (
)٩جدول (

اهمیة نسبة المحتوى
المحتوى

معرفة 
٢٨%

فهم 
٣١%

تطبیق 
١٦%

تحلیل 
١٧%

تقویم 
٨%

المجموع

٢---١١%٥١١-١
٢---١١%٥١١-٢
١---١-%٣٦-٣
١١٤-١١%٨١٨-٤
٤-١١١١%٧١٦-٥
٦--١١٤%٦١٣-٦
٤-١١١١%٧١٦-٧
٢---١١%٤٩-٨

٢٥
اعتمـد الباحـث عنـد صـیاغة فقـرات االختبـار التحصـیلي البعـدي یاغة فقرات االختبـار: ص

ـــرا مـــن المـــادة الدراســـیة،  الفقـــرات الموضـــوعیة النهـــا تتصـــف بالشـــمولیة وتغطـــي قـــدرا كبی
. )١٧: ١٩٩٩(محمـد، ویمكن االجابة عنها بطریقة سریعة وتتسم بالصدق والثبات العـالیین 

) اسئلة مقالیة.١٠) سؤاال موضوعیا و(١٥(إذ تألف االختبار یتكون من
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وضع الباحث التعلیمات االتیة:تعلیمات االختبار:
تعلیمات االجابة:-أ

اكتب اسمك وشعبتك في المكان المخصص لهما في ورقة االجابة.- 
امامــك اختبــار یتكــون مــن عــدد مــن الفقــرات، المطلــوب االجابــة عــن جمیعهــا مــن - 

دون ترك أي فقرة منها.
علیمـــــات التصـــــحیح: خصـــــص الباحـــــث درجـــــة واحـــــدة للفقـــــرة التـــــي تكـــــون اجابتهـــــا ت-ب

صحیحة، وصفرا للفقرة التي تكون اجابتها غیر صحیحة، وعامل الفقرة المتروكة أو التـي 
تحمــل اكثــر مــن اجابــة واحــدة معاملــة الفقــرة الغیــر صــحیحة وجــرى التصــحیح علــى وفــق 

انموذج االجابات الصحیحة الذي اعده الباحث.
لغرض معرفة المدة التي تستغرقها االجابة عن االختبار، ووضوح التجربة االستطالعیة:

فقراته، والكشف عن الغامض منهـا طبـق الباحـث علـى عینـة مـن طـالب الخـامس االدبـي 
) ١٠٠مــن غیــر مجتمــع البحــث نفســه، ولهــا مواصــفات عینــة البحــث نفســها كــان عــددها (

ثانویة (التراث) للبنین بعـد ان تأكـد الباحـث طالب من طالب الصف الخامس االدبي في
مــن دراســة هــؤالء الطــالب الموضــوعات المشــمولة فــي التجربــة فاتضــح ان الفقــرات كانــت 
ـــة هـــو  ـــدى الطـــالب، وان متوســـط الوقـــت المســـتغرق فـــي االجاب واضـــحة غیـــر غامضـــة ل

) دقیقة.٤٢.٥(

٤٢.٥= ٤٥+٤٠=زمن اسرع طالب + زمن ابطأ طالب زمن االجابة  ٢٢
الغـــرض مـــن تحلیـــل فقـــرات االختبـــار التثبـــت مـــن التحلیـــل االحصـــائي لفقـــرات االختبـــار:

صالحیة كل فقرة وتحسین نوعیتها عن طریق اكتشاف الفقرات الضعیفة جدا، أو الصعبة 
) ولتسـهیل Scannell, 1975: 211جدا، أو غیر الممیزة، واستبعاد غیر الصـالح منهـا (

االجراءات االحصائیة رتب الباحث الدرجات تنازلیا مـن اعلـى درجـة إلـى ادنـى درجـة، ثـم 
%) بوصـــــفهما افضـــــل ٢٧اختـــــار الباحـــــث العینتـــــین المتطـــــرفتین العلیـــــا والـــــدنیا بنســـــبة (

مجموعتین لتمثیل العینة كلها.



 

٥٠٧

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ختبـار جیـدا هو قدرة المقیاس على قیاس ما وضع لقیاسه، وال یكـون االصدق االختبار:
: ١٩٨٥اال عندما یكـون صـادقا، وال یكـون صـادقا اال إذا قـاس مـا أعـد لقیاسـه (الغریـب، 

). وتحقـق الباحــث مــن صــدق االختبــار وجعلــه یقـیس فعــال مــا وضــع لقیاســه ویحقــق ٦٧٧
االهـــداف التـــي وضـــع مـــن اجلهـــا، وذلـــك باعتمـــاد الصـــدق الظـــاهري ولمـــا كانـــت الوســـیلة 

هي اطالع المتخصصـین علـى مـدى تمثیـل الفقـرات للصـفة للتحقق من الصدق الظاهري 
). فقد عـرض الباحـث الفقـرات علـى عـدد مـن الخبـراء Eble, 1972: 550المراد قیاسها (

والمتخصصــین فــي اللغــة العربیــة وطرائــق تدریســها وفــي العلــوم التربویــة والنفســیة البــداء 
صـــل الباحـــث علـــى ارائهـــم ومالحظـــاتهم فـــي صـــالحیتها مـــن عـــدم صـــالحیتها وبعـــد ان ح

).٤مالحظات الخبراء وارائهم عدل على ضوئها ملحق (
لتحقیق صدق البناء لالختبار اوجـد الباحـث العالقـة بـین مكونـات االختبـار صدق البناء:

حیث استعمل معامل ارتباط بوینت باسبیرل للفقرات الموضـوعیة ومعامـل ارتبـاط بیرسـون 
ة بین مكونات االختبار والدرجة الكلیة.) یوضح العالق٥للفقرات المقالیة وملحق (

بعد تصحیح اجابات الطالب رتب درجاتهم تنازلیا وقسم الـدرجات تحلیل فقرات االختبار:
إلى قسمین متساویین ثم حسب صعوبة الفقرات وقوة تمییزها على النحو االتي:

مستوى صعوبة الفقرات: بعد ان حسب الباحث معامل صعوبة كل فقرة مـن فقـرات -أ
) إذ الفقـرات تعـد جمعهـا مقبولـة ملحـق ٠.٧٨، ٠.٣٧الختبار وجدها تتـراوح بـین (ا
)٥.(

قـــــوة تمییـــــز الفقـــــرات: یقصـــــد بـــــه مـــــدى قـــــدرتها علـــــى التمییـــــز بـــــین الطـــــالب ذوي -ب
، ٠.٤٠المســـتویات العلیـــا والـــدنیا وبعـــد حســـاب قـــوة تمییـــز كـــل فقـــرة وجـــدها بـــین (

ــــین (٠.٥٤ ــــى االســــئلة الموضــــوعیة وب ــــى ٠.٦١-٠.٤٣) بالنســــبة إل ) بالنســــبة إل
االســئلة المقالیــة وهــذا یعنــي ان فقــرات االختبــار جمیعهــا تتصــف بمعــامالت تمییــز 

).٥جیدة ملحق (
ـــة االختبـــار واعـــادة ثبـــات االختبـــار: ـــار باســـتعمال طریق تأكـــد الباحـــث مـــن ثبـــات االختب

مـة االختبار لحساب ثبات االختبار ویقصد بالثبات مـدى خلوهـا مـن االخطـاء غیـر المنظ



 

٥٠٨

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

التــي تشــوب القیــاس حیــث كانــت قیمــة معامــل الثبــات باســتعمال معامــل ارتبــاط بیرســون 
)٠.٧٩.(

الوسائل االحصائیة:
لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة داللــة الفــروق االحصــائیة )T-testاالختبــار التــائّي (-١

.في العمر الزمني محسوبا بالشهور ودرجات العام السابق لطالب عینة البحث
جراء التكافؤات لالبوین في التحصیل الدراسي.: المربع كاي-٢
اختبار رافن: للذكاء.-٣
العالقـة بـین مكونـات االختبـار (للفقـرات معامل ارتبـاط بونیـت باسـمیرل: الیجـاد معامل ارتبـاط بونیـت باسـمیرل: الیجـاد -٤

الموضوعیة).
العالقة بین مكونات االختبار (للفقرات المقالیة). الیجاد الیجاد معامل ارتباط بیرسون:-٥
طریقة االختبار واعادة اختبار.ولحساب ثبات االختبار باستعمال -٦
معامل صعوبة الفقرة.-٧
معامل تمییز الفقرة.-٨



 

٥٠٩

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الفصل الرابع
عرض النتیجة ومناقشتها

یتضمن الفصل الحالي عرضا لنتیجة البحث على وفق فرضیة البحـث ومناقشـتها: 
للتحقق من فرضـیة البحـث والتـي تـنص علـى انـه الیوجـد فـرق دال احصـائیا عنـد مسـتوى 

بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة التــي درســت باســتراتیجیة الكرســي ٠.٠٥داللــة 
الساخن ومتوسط درجات المجموعة الضابطة التي درست بالطریقة التقلیدیة في االختبـار 

) یوضح ذلك.١٠البعدي استعمل الباحث االختبار التائي لعینتین مستقلتین والجدول (
لعینتین مستقلتین للفرق بین المجموعتین التجریبیة ) االختبار التائي ١٠جدول (

والضابطة في االختبار البعدي
الوسط عدد االفرادالمجموعة

الحسابي
االنحراف 
المعیاري

القیمة 
التائیة 
المحسوبة

درجة 
الحریة

الداللة

دالة٣٥٢٩.٠٢٨٦٤.٠٤٠١٥.٧٦٩٦٨التجریبیة ٣٥٢٢.٠٨٥٧٥.٨٦٣٠الضابطة
) ولمصــلحة ٠.٠٥تیجــة وجــود فــرق دال احصــائیا عنــد مســتوى داللــة (اظهــرت الن

) ٥.٧٦٩المجموعـــة التجریبیـــة فـــي االختبـــار البعـــدي إذ بلغـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة (
ــــة ( ــــة البالغــــة (٦٨وبدرجــــة حری ــــر مــــن القیمــــة التائیــــة الجدولی ــــرفض ٢) وهــــي اكب ) أي ت

ان السـتراتیجیة الكرسـي السـاخن اثـرًا الفرضیة الصـفریة وتقبـل البدیلـة. وتـدل هـذه النتیجـة 
في التحصیل في مادة االدب والنصوص.

تفسیر النتائج: اظهرت النتائج تفوق طالب المجموعة التجریبیة الذین اوال: االستنتاجات:
ــــذین درســــوا  ــــى طــــالب المجموعــــة الضــــابطة ال درســــوا باســــتراتیجیة الكرســــي الســــاخن عل

یل لمــادة االدب والنصــوص ویــرى الباحــث ان ســبب بالطریقــة التقلیدیــة فــي اختبــار التحصــ
ذلك یعود إلى: ان استراتیجیة الكرسي الساخن تجعل الطالب المحـور الـرئیس الـذي تـدور 

حوله عملیتي التعلم والتعلیم من خالل توجیهه لالسئلة واالجابة عنها.



 

٥١٠

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ثانیا: التوصیات:
تنویــع اســتراتیجیات توعیــة المعلمــین بصــفة عامــة قبــل أو اثنــاء الخدمــة بأهمیــة -١

التعلم بما یتناسب مع الظروف التي تحكم كل موقف تعلیمي.
تشـــجیع معلمـــي اللغـــة العربیـــة علـــى اســـتعمال اســـتراتیجیة الكرســـي الســـاخن فـــي -٢

تدریس فروع اللغة العربیة االخرى.
ثالثا: المقترحات:

اجراء دراسة مماثلة على طالب المرحلة المتوسطة.-١
ت حــول اســتعمال اســتراتیجیة الكرســي الســاخن فــي بقیــة اجــراء مزیــد مــن الدراســا-٢

فروع اللغة العربیة.
المصادر:

، دار المســــیرة للنشــــر ٣أبــــو جــــادو، صــــالح محمــــد علــــي، علــــم الــــنفس التربــــوي، ط-١
والتوزیع والطباعة، عمان، االردن.

): التربــویین واســاتذة الجامعــات والخدمــة المدنیــة، منتــدیات أبــو ٢٠٠٧أبــو شــمس (-٢
sh22y.com/vb/t5y200v.htmlویین، شمس الترب

، دار ١): قیـــاس وتقـــویم التحصـــیل الدراســـي، ط١٩٨٧أبـــو عـــالم، رجـــاء محمـــود (-٣
القلم، الكویت.

): طـرق تعلـیم االدب والنصـوص، مكتبـة النهضـة ١٩٨٨احمد، عمر عبـد القـادر (-٤
المصریة، القاهرة.

التدریس، خبرات هـ): توظیف استراتیجیات التعلم النشط في ١٢٩٨االغا، حمدان (-٥
ابداعیة یوم دراسي، فلسطین، غزة.

): االهـداف واالختیـارات بـین النظریـة والتطبیـق فـي ١٩٨١البغدادي، محمد رضـا (-٦
المناهج وطرق التدریس، مكتبة الفالح، الكویت.

جبـــر، صـــالح فـــاخر، اثــــر التعلـــیم مـــن خـــالل النصــــوص (طریقـــة روثكـــوف) فــــي -٧
الصـــف الخـــامس االدبـــي، جامعـــة تحصـــیل مـــادة االدب والنصـــوص لـــدى طـــالب

م.٢٠٠٦ابن رشد، (رسالة ماجستیر غیر منشورة)، -بغداد، كلیة التربیة



 

٥١١

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

): الــــتعلم النشــــط كمركــــز تعلــــم حقیقــــي، منشــــورات مركــــز ٢٠٠٢جبــــران، وحیــــد (-٨
االعالم والتنسیق، رام اهللا، فلسطین.

لیـا، ادارة هـ): مادة لغتي الجمیلة للصـفوف الع١٤٣٤الجوهرة، عبد الرحمن الدایل (-٩
التربیة والتعلیم، محافظة شقراء.

): "اصــــول تــــدریب اللغــــة العربیــــة" دروس فــــي اصــــول ١٩٦٢الحصــــري، ســــاطع (- ١٠
، دار غندور للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت.٢التدریس، ج

): موســـوعة علـــم الـــنفس والتحلیـــل النفســـي، الجـــزءان ١٩٧٨الحفنـــي، عبـــد المـــنعم (- ١١
القاهرة.االول والثاني، مكتبة مدبولي،

، ٧٩): درس الـنص االدبـي، مجلـة التربیـة، ع١٩٨٦الخفاجي، محمد عبد المنعم (- ١٢
قطر.

): منــــاهج البحــــث التربــــوي ١٩٩٠داود، عزیــــز حنــــا، انــــور حســــین عبــــد الــــرحمن (- ١٣
جامعة بغداد، دار الحكمة للطباعة والنشر، بغداد.

ســها، دار ): اللغــة العربیــة مناهجهــا وطــرق تدری٢٠٠٥الــدلیمي، طــه علــي حســین (- ١٤
الشروق للنشر والتوزیع، عمان.

): طرائــــق تــــدریس الغــــة ١٩٩٩الــــدلیمي، طــــه علــــي حســــین، كامــــل محمــــود نجــــم (- ١٥
العربیة، دار الكتب للطباعة والنشر، بغداد.

ــدلیمي، طــه علــي حســین (- ١٦ ، ٦): تــدریس اللغــة العربیــة، مجلــة االســتاذ، ع١٩٩٥ال
جامعة بغداد، كلیة التربیة.

): التصــامیم التجریبیــة فــي الدراســات النفســیة ٢٠٠١لخــالق (رؤوف، ابــراهیم عبــد ا- ١٧
، دار عمار للنشر والتوزیع، عمان.١والتربویة، ط

): اثـــر الـــتعلم النشـــط فـــي تنمیـــة التفكیـــر ٢٠١٠الزایـــدي، فاطمـــة خلـــف اهللا عمیـــر (- ١٨
االبتكــاري والتحصــیل الدراســي بمــادة العلــوم لــدى طالبــات الصــف الثالــث المتوســط 

رمة، رسالة ماجستیر غیر منشورة، كلیة التربیة، جامعة أم القرى.بمدینة مكة المك
): منــــاهج البحــــث ١٩٨١الزوبعــــي، عبــــد الجلیــــل ابــــراهیم، ومحمــــد احمــــد الغنــــام (- ١٩

التربوي، جزءان من مطبعة جامعة بغداد.
): استراتیجیات التدریس رؤیـة معاصـرة لطـرق التعلـیم ٢٠٠٣زیتون، حسن حسین (- ٢٠

، مصر.١والتعلم، عالم الكتب، ط



 

٥١٢

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

): صـیاغة االهــداف التربویـة والتعلیمیـة فـي جمیــع ٢٠٠١سـعادة، جـودت احمـد، (- ٢١
المواد الدراسیة، دار الشروق للنشر والتوزیع، عمان، االردن.

): التعلم النشط بین النظریـة والتطبیـق، دار ٢٠٠٦سعادة، جودت واحمد واخرون (- ٢٢
الشروق، االردن.

، دار ١لقیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة، ط): مبـــادئ ا١٩٨٩ســـمارة، عزیـــز واخـــرون (- ٢٣
الفكر، عمان، االردن.

): فـــن تـــدریس اللغـــة القومیـــة والتربیـــة الدینیـــة وفـــق ١٩٦٥ســـمك، محمـــد صـــالح (- ٢٤
المناهج الخاصة لطالب التخصـص بكلیـة اللغـة العربیـة، مطبعـة النهضـة العربیـة، 

مصر.
النفســـیة، ): معجـــم المصـــطلحات التربویـــة و ٢٠٠٣شـــحاتة، حســـن وزینـــب النجـــار (- ٢٥

، الدار المصریة اللبنانیة.١ط
هــــ): اســــتراتیجیة فـــي الــــتعلم النشــــط، ١٤٣٢-١٤٣١الشـــمري، ماشــــي بـــن محمــــد (- ٢٦

المملكة العربیة السعودیة، االدارة العامة للتربیة والتعلیم بمنطقة حائل.
): التـــدریس العـــام وتـــدریس ١٩٩٩صـــالح، ســـمیر یـــونس وســـعد محمـــد الراشـــدي_(- ٢٧

ت.اللغة العربیة، الكوی
عبد الوهاب، لمیاء جبار: اثر طریقـة التعلـیم الشخصـي (خطـة كیلـر) فـي تحصـیل - ٢٨

طالبات الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص، رسـالة ماجسـتیر غیـر 
.٢٠٠٧منشورة، جامعة بغداد، 

): البنائیة التربویة، المفهوم السیكولوجي والداللة، نـدوة المـدخل ٢٠٠٢عبید، ولیم (- ٢٩
دیسمبر).١٨-١٧لبنائي، كلیة التربیة بوهاج، جامعة جنوب الوادي (المنظومي وا

ـــیم واخـــرون (- ٣٠ ـــم الریاضـــیات فـــي المرحلـــة االبتدائیـــة، ١٩٩٨عبیـــد، ول ): تعلـــیم وتعل
مكتبة الفالح، الكویت.

ــــة، وزارة التربیــــة ١٩٨٨العــــزاوي، نعمــــة رحــــیم(- ٣١ ــــدریس النصــــوص االدبی ) اصــــول ت
هد التدریب والتطویر التربوي، بغداد.المدیریة العامة لالعداد والتدریب، مع

): اصــــول وتقنیــــات التــــدریس والتــــدریب، الجامعــــة ١٩٨٥عزیــــز، صــــبحي خلیــــل (- ٣٢
التكنولوجیة، بغداد.



 

٥١٣

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

، ١): تحلیل محتوى مناهج اللغة العربیة رؤیة ونظریة، ط٢٠٠٨عطیة، محسن (- ٣٣
دار النهضة العربیة، بیروت، لبنان.

): اثــر اســتخدام بعــض ٢٠٠٧ســلمان (عفانــة، عــزو اســماعیل وابــو ملــوح، محمــد - ٣٤
استراتیجیات النظریة البنائیة في تنمیة التفكیر المنظـومي فـي الهندسـة لـدى طـالب 
التاســع االساســي بغــزة، المــؤتمر العلمــي االول لكلیــة التربیــة الفلســطینیة فــي اعــداد 

فلسطین.-المناهج، جامعة االقصى
ــــــب الخزنــــــدار (- ٣٥ ــــــة نجی ــــــدریب الصــــــفي ٢٠٠٩عفانــــــة، عــــــزو اســــــماعیل ونائل ): الت

، دار المسیر للنشر والتوزیع والطباعة، عمان، االردن.١بالذكاءات المتعددة، ط
، ١): االســـــس النفســـــیة االجتماعیـــــة للغـــــة العربیـــــة، ط١٩٨٦الفتـــــوري، الشـــــاذلي (- ٣٦

بیروت.
): اســـــــتراتیجیات حدیثـــــــة، دار جـــــــدة للطباعـــــــة والنشـــــــر، ٢٠١٣قطـــــــیط، غســـــــان (- ٣٧

السعودیة.
، مؤسســـة الرســـالة، ٢): الكلیـــات، ط١٩٩٨ء ایـــوب بـــن موســـى (الكفـــوي، أبـــو البقـــا- ٣٨

بیروت.
، مكتبـــــة النهضـــــة المصـــــریة، ١): الشـــــعر واللغـــــة، ط١٩٦٩لطفــــي، عبـــــد البـــــدیع (- ٣٩

القاهرة.
): التقویم مفهومه، اهدافه، ادواتـه مـع تركیـز خـاص ١٩٩٩محمد، صباح محمود (- ٤٠

بغداد.على االختبارات المقالیة والموضوعیة، الجامعة المستنصریة،
): تدریس فنون اللغة العربیة، مصر.٢٠٠٠مدكور، علي احمد (- ٤١
): منتدیات مملكة المعلم التربویة التعلیمیة، السعودیة.٢٠١٤مملكة المعلم (- ٤٢
): اصــول تربیــة االســالمي واســالیبها فــي البیــت ٢٠٠١الــنحالوي، عبــد الــرحمن، (- ٤٣

، عمان، دار المسیرة.٢والمدرسة والمجتمع، ط
جنبیة:المصادر اال

44- Basham, L. (1994): Active learning and the at risk students:
cultrivating attitude towards science and learning, ED 474-88.

45- Eble, Robert (1972): Essentials of education and measurement, 2nd

ed. New Jersey: prentice Hall.
46- Shunk, D.H. (2000): Learning the ories: Educational perspective

(3rd ed) New sers printice hall, Inc.
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المالحق
)١ملحق (

المستویا
ت

األهداف السلوكیة
جعل الطالب قادر على أن :

ت

الموضوع االول/ ابن خفاجة
معرفة یذكر صفات الشاعر أبن خفاجة ١

فهم یحدد سمات شعر الشاعر ابن خفاجة ٢

قالتطبی یلقي القصیدة القاء معبرا ٣

تحلیل یحلل ابیات القصیدة تحلیال ادبیا ٤

التطبیق یستخرج االلفاظ البالغیة الواردة في القصیدة ٥

تحلیل یستنتج اسباب وصفة الجبل مبلغ االمتزاج الكلي ٦

تحلل الشعریة البن خفاجةعن اللغة یكشف  ٧

تقویم دةیة القصال الشاعر لفكر یصبصدر حكما على ا ٨

الموضوع الثاني: ابن زیدون
معرفة یحدد الصفات الشخصیة البن زیدون ١
فهم ها ابن زیدوندالتي اجایلخص االغراض الشعریة  ٢

تطبیق یلقى القصیدة القاء معبرا ٣
تحلیل یحلل ابیات القصیدة ٤
تحلیل یستنتج اسباب المزج في الشعر بین الطبیعة والغزل ٥
تقویم كم على وصول ابن زیدون في غزلة للعزف على افكار الشعر العربيحی

القدیم
٦



 

٥١٥

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

فهم یلخص فكرة القصیدة في (والدة بنت المستكفي) ٧
فهم نسب الشاعر ابن زیدونذكری ٨

الموضوع الثالث: حمدونة بنت زیدون
فهم یقدم نبذة مختصرة عن حیاة الشاعرة ١

تطبیق ابر اء معقالیلقي القصیدة  ٢
فهم یحدد االغراض الشعریة التي اشتهرت بها حمدونة ٣
فهم دونةمها حباشتهرت يیلخص االغراض الشعریة الت ٤

قویمت یحكم على مدى اجادة الشاعرة في قصیدتها  ٥
فهم تأثر الشاعرة بأدب المشارقةعلى یبین الدلیل  ٦

معرفة ةیذكر القاب الشاعر  ٧
فهم ةالقصیدات بیعض ابيزن فا لوصفها الحببقدم سی ٨

االندلسيلالموضوع الرابع : ابن شكی
معرفة سمات شعر ابن شكیل االندلسىیقدم  ١
فهم في القصیدةیذكر االغراض الشعریة للشاعر ٢

تطبیق راباء معقدة الیالقصیلقي  ٣
فهم یبین اسباب میول الشاعر الى البحر الطویل ٤
فهم بالوان من التضادذكر استعانة الشاعر ی ٥

تحلیل یســتنتج االســالیب التــي اســتعملها الشــاعر فــي القصــیدة والتــي شــكلت لوحــة 
فنیة

٦
معرفة بها الشاعراشتهري االغراض الشعریة التاهم یحدد  ٧
فهم نبرة الحزن عند الشاعرباب یبین اس ٨



 

٥١٦

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

الموضوع الخامس: لسان الدین الخطیب
معرفة ان الدین الخطیبیبین نسب الشاعر لس ١
معرفة ذكر والدة الشاعر ی ٢
فهم یفسر معنى (الموشح واجزاؤه) ٣

معرفة لسان الدین الخطیبشاعر شخصیة للالصفات الیذكر  ٤
تحلیل یستنتج اجادة الشاعر باالدب وهو الصق به من غیره ٥
تقویم الموشحاتيیقرر مدى اجادة الشاعر ف ٦
تطبیق موشحات التي مزج بها المدح والغزل ووصف الطبیعة یقدم امثلة عن ال ٧
معرفة الشاعریذكر اهم مؤلفات ٨

الموضوع السادس: ابن شهید االندلسي
معرفة یتعرف على حیاة ابن شهید االندلسي ١
فهم یبین نسب الشاعر وكنیته ٢
فهم یذكر ابرز الرسائل االدبیة التي كتبها ٣

تطبیق اض الشعریة لدى الشارداتني المفعراالغر یختار افضل  ٤
فهم یذكر معاني المفردات (العنان، ذوح)

تحلیل یستنتج ادراج رسالة التوابع والزوابع على أي باب
تحلیل یقارن بین رسالة ورسالة الغفران
تقویم یحكم على ادراج هذه الرسالة ٥

الموضوع السابع: صفي الدین الحلي
معرفة حیاة صفي الدین الحليیتعرف على ١
معرفة یبین اسباب مغادرة الشاعر مدینة الحلة ٢
معرفة الصفات الشخصیة للشاعر صفي الدین الحلي ٣
مراجعة یذكر المواجع التي مر بها صفي الدین الحلي ٤
تطبیق یلقي القصیدة القاء معبرا ٥



 

٥١٧

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

تحلیل یكتشف بیتین في القصیدة یراها في الفخر ٦
تحلیل یستنتج صلة االلوان ورموزها بالعلم العراقي ٧
فهم یذكر معاني المفردات االتیة (البیض، الزرازیر) ٨

الموضوع الثامن: ابن معتوق الموسوي
معرفة الصفات الشخصیة للشاعر ابن معتوق الموسوي ١
معرفة یذكر نسب الشاعر ابن معتوق الموسوي ٢
تطبیق یلقي القصیدة القاء معبرا ٣
معرفة یحدد موضوع هذه القصیدة ٤
فهم یذكر لغة الشاعر وافكاره ٥
فهم یبین اسباب وفاة الشاعر ٦

معرفة معنى اهم الكلمات التي وردت في تحلیل القصیدة  ٧
فهم یذكر المعاني للكلمات االتیة (الحمل، انسب، یوصل، االصل) ٨



 

٥١٨

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

)٢ملحق (
ب الصف الخامس االدبيدرس انموذجي في االدب والنصوص لطال

باستعمال استراتیجیة الكرسي الساخن
الموضوع: ابن معتوق الموسويلصف والشعبة: الخامس االدبيا

المادة: االدب والنصوصالیوم والتاریخ:
:األهداف العامة

تنمیــة قــدرة المــتعلم علــى سلســلة األفكــار وبنــاء بعضــها علــى بعــض بجمــل مترابطــة -١
منطقیا.اترابط

.كینه من استعمال الذخیرة اللغویة في التعبیر الواضح السلیمتم-٢
زیــادة قــدرة المتعلمــین والســیما الموهــوبین مــنهم علــى مجــاوزة التعبیــر المباشــر إلــى -٣

.التعبیر الفني المجازي
.تنمیة قدرتهم على المعاني الجدیدة واألفكار الطریفة-٤
ابهم الجــرأة وحســن األداء تمكــین المتعلمــین مــن الجهــر بــالرأي أمــام اآلخــرین وٕاكســ-٥

وآداب الحدیث .
ى علـــزیـــادة قـــدرتهم علـــى النقـــد والتحلیـــل ، وٕابـــداء المالحظـــات الدقیقـــة وتشـــجیعهم -٦

المناقشة والمناظرة .
تنمیـــة قـــدرة المـــتعلم علـــى التعبیـــر عـــن المعـــاني واألفكـــار بألفـــاظ فصـــیحة وتراكیـــب -٧

سلیمة .
الصحیحة .تمكین المتعلم من صحة إخراج الحروف من مخارجها-٨

:أنلىجعل الطالب قادر ع:االهداف السلوكیة
یذكر صفات الشاعر ابن معتوق الموسوي-١
یذكر نسب الشاعر ابن معتوق الموسوي-٢
یحدد موضوع هذه القصیدة-٣
یذكر لغة الشاعر وافكاره-٤
یبین اسباب وفاته-٥
یفسر معنى المعارضة.-٦
صل)یذكر المعاني للكلمات االتیة (الحمل، انسب، یوصل، اال-٧
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یلقي القصیدة القاءا معبرا-٨
:الوسائل التعلیمیة

.السبورة وحسن استعمالها-١
.الطباشیر الملون واألبیض-٢

ق)ئدقا٥خطوات الكرسي النموذجي (
شـاعر لعن الباحث) أمهد للدرس بشرح مختصر(التمهید المدرس :الخطوة االولى-١

للقصـــیدة ) وال بیتـــه االطهـــار حیـــث عـــارض فـــي قصـــیدةامـــتح الرســـول محمـــد (
البوحیري البردة وهو بهذه االبیات یشكر اهللا على نعمته البالغة.

الكرســي الســاخن مــن خــالل اســتراتیجیةترتیــب الطــالب فــي القاعــة الدراســیة حســب -٢
) وجلوسـه علـى ابن معتوق الموسويالشاعر(النقاش عطالب متطوع تمیز بموضو 

)دقائق١٠د في منتصف الصف الدراسي والطالب یحیطون بة (مقع
دقیقة)٢٥(زمیلكم علىلة ئیطرح االسیبدأم منكي الطالب من ئاعزا:المدرس
؟ابن معتوق الموسويما هي صفات الشاعر : طالب

ولـد فقـرا ضـعیف الحـال فرعـوه امـراء الحـویزة واكرمـوه النـه ولـد شـاعرالطالب (المتطوع): 
هـ وبها تعلم ویثقف.١٠٢٥في الحویزة موطن ابائه في سنة 

نسب الشاعر ابن معتوق الموسوي؟ما :ب اخرطال
هو شهاب الدین بن احمد الموسوي الحویزي المعروف بابن معتوق:وع)طالمت(الطالب 

ما موضوع قصیدته؟:طالبة اخر
موضوع القصیدة هو في مدح ال بیته.):المتطوع(بلالطا

ما لغة الشاعر في قصیدته؟:طالب أخر
یة اســـتنبطها مـــن امـــراء الحـــویزة الـــذین ثقفـــوه مـــن معـــارف ): لغـــة الشـــعر المتطـــوع(الطالـــب 

كانت سائدة في عصره كعلوم العربیة وادابها ونثرها ونحوها وصرفها
المتطوع (الثاني): أیضًا علوم القرآن والحدیث الشریف والتاریخ وبـدا ذلـك جلیـا فـي طالب 
شعره 

ما اسباب وفاة الشاعر؟:طالب أخر
ثر اصابته بمرض (الفالج): توفي االطالب (المتطوع)

طالب اخر: وردت كلمة (المعارضة) عند تحلیل القصیدة فما تفسیرها



 

٥٢٠

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

ان ینظم الشاعر قصیدته على وزن وقافیة قصیدة شاعر اخر:الطالب (المتطوع)
طالب اخر: الحمل، انسب، المعاد، االصل ما معاني هذه الكلمات؟

الحمل: العبء، انسب: اعزى.:المعلم(المتطوع)
الطالب (المتطوع): االصل: النجار، المعاد: یوم القیامة

: القي لنا بین قي القصیدة القاءا معبرا؟طالب أخر
والءهـــــــــــــــم وســـــــــــــــقاني شكرا الالء ربي حیث الهمنيالطالب (المتطوع): 

كأسب حبهم
وكفــى فخــرا بــأني فــرع لقد شرفت فیهم محتدا

من اصولهم
أحسنتم:الباحث

االدب والنصوص لطالب الصف الخامس االدبيدرس انموذجي في 
باستعمال الطریقة التقلیدیة

:األهداف العامة
تنمیة قدرة المتعلم على سلسلة األفكار وبناء بعضها على بعض بجمـل مترابطـة -١

منطقیا.اترابط
.تمكینه من استعمال الذخیرة اللغویة في التعبیر الواضح السلیم-٢
الموهـوبین مـنهم علـى مجـاوزة التعبیـر المباشـر إلـى زیادة قدرة المتعلمین والسیما -٣

.التعبیر الفني المجازي
.تنمیة قدرتهم على المعاني الجدیدة واألفكار الطریفة-٤
تمكین المتعلمین من الجهر بـالرأي أمـام اآلخـرین وٕاكسـابهم الجـرأة وحسـن األداء -٥

وآداب الحدیث .
ى علــات الدقیقــة وتشــجیعهم زیــادة قــدرتهم علــى النقــد والتحلیــل ، وٕابــداء المالحظــ-٦

المناقشة والمناظرة .
تنمیــة قــدرة المــتعلم علــى التعبیــر عــن المعــاني واألفكــار بألفــاظ فصــیحة وتراكیــب -٧

سلیمة .
تمكین المتعلم من صحة إخراج الحروف من مخارجها الصحیحة .-٨



 

٥٢١

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

:أنلىجعل الطالب قادر ع:االهداف السلوكیة
يیذكر صفات الشاعر ابن معتوق الموسو .١
یذكر نسب الشاعر ابن معتوق الموسوي.٢
یحدد موضوع هذه القصیدة.٣
یذكر لغة الشاعر وافكاره.٤
یبین اسباب وفاته.٥
یفسر معنى المعارضة..٦
یذكر المعاني للكلمات االتیة (الحمل، انسب، یوصل، االصل).٧
یلقي القصیدة القاءا معبرا.٨

:الوسائل التعلیمیة
.السبورة وحسن استعمالها-٣
.لون واألبیضالطباشیر الم-٤

ق)ئدقا٥(الطریقة التقلیدیة خطوات 
شـاعر لعـن الباحـث) أمهـد للـدرس بشـرح مختصـر(التمهید المدرس :الخطوة االولى-١

ـــه االطهـــار حیـــث عـــارض فـــي قصـــیدة للقصـــیدة امـــتح الرســـول محمـــد ( ) وال بیت
البوحیري البردة وهو بهذه االبیات یشكر اهللا على نعمته البالغة.

دقیقة)٢٥(زمیلكم علىلة ئیطرح االسیبدأم منكي الطالب من ئاعزا:المدرس
؟ابن معتوق الموسويما هي صفات الشاعر المدرس: 
ولد فقرا ضعیف الحال فرعوه امـراء الحـویزة واكرمـوه النـه ولـد فـي الحـویزة شاعرالطالب: 

هـ وبها تعلم ویثقف.١٠٢٥موطن ابائه في سنة 
معتوق الموسوي؟نسب الشاعر ابن ما المدرس:
هو شهاب الدین بن احمد الموسوي الحویزي المعروف بابن معتوق:الطالب

ما موضوع قصیدته؟المدرس:
موضوع القصیدة هو في مدح ال بیته.:بلالطا

ما لغة الشاعر في قصیدته؟المدرس:
فـي : لغة الشعریة استنبطها من امراء الحویزة الذین ثقفوه من معارف كانت سائدةالطالب

عصره كعلوم العربیة وادابها ونثرها ونحوها وصرفها



 

٥٢٢

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

اخــر (الثــاني): أیضــًا علــوم القــرآن والحــدیث الشــریف والتــاریخ وبــدا ذلــك جلیــا فــي طالــب 
شعره 

ما اسباب وفاة الشاعر؟المدرس:
: توفي اثر اصابته بمرض (الفالج)الطالب

فسیرهاالمدرس: وردت كلمة (المعارضة) عند تحلیل القصیدة فما ت
ان ینظم الشاعر قصیدته على وزن وقافیة قصیدة شاعر اخر:الطالب

المدرس: الحمل، انسب، المعاد، االصل ما معاني هذه الكلمات؟
الحمل: العبء، انسب: اعزى.الطالب:

الطالب اخر ثاني: االصل: النجار، المعاد: یوم القیامة
المدرس: القي لنا بین قي القصیدة القاءا معبرا؟

والءهم وسقاني كأسب حبهمشكرا الالء ربي حیث الهمنيلب: الطا
وكفى فخرا بأني فرع من اصولهملقد شرفت فیهم محتدا

أحسنتمالمدرس:

دقائق)٤(قراءة المدرس الجهریة االنموذجیة: -٢
الكلمـات اقرأ القصیدة قـراءة انموذجیـة واطلـب مـن الطـالب المتابعـة واالنتبـاه علـى تحریـك 

وتصور المعنى.
دقائق)٤(قراءة الطالب الصامتة: -٣

واالن قبل ان نبدأ تحلیل القصیدة ارجو منكم االمعان والنظر لمفردات القصیدة واستخراج 
المفردات الصعبة منها لنحاول فهم معانیها.

دقائق)٤(قراءة احد الطالب الجهریة: -٤
صیدة قراءة جهریة، ویفضل ان یقـرأ الطالـب الواحـد عـدد مـن یقرأ احد الطالب الجیدین الق

االبیات والغایة شد الطالب المتواجدین في الصف للقصیدة وتشجیعهم على القراءة.



 

٥٢٣

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

دقیقة)٢٠(شرح القصیدة وتحلیلها:-٥
المدرس: مالغة الشاعر في قصیدته؟

ن معارفهمطالب: لغة شعریة استنبطها من امراء الحویزة الذین ثقفوه م
المدرس: ما اسباب وفاة الشاعر؟

طالب اخر: مرض (الفالج)
المدرس: مامعنى كلمة (المعارضة) في القصیدة؟

الطالب: ان ینظم الشاعر قصیدته على وزن وقافیة قصیدة شاعر اخر
المدرس: ما معنى (االصل)؟

طالب: النجار
طالب اخر: أعزى

المدرس: اجابة (النجار) هي الصحیحة)
دقائق)٣(الواجب البیتي: -٦

تحدید الواجب بتحضیر حیاة شـاعر مـن الشـعراء االندلسـیین واالطـالع علـى ابـرز سـماته 
وصفاته للدرس المقبل.

)٣ملحق (
لبعديااالختبار 

ي درســتها فــي تــالمتنوعــة تمثــل محتــوى المــادة الةلئفیمــا یــأتي مجموعــة مــن األســ
ة، وال تتـرك أیـة فقـر اثم اجـب عنهـا بمـا تـراه صـحیحنأدروس سابقة، اقرأ كل فقرة بدقة وت

.ةئألنها ستعامل بوصفها إجابة خاطةبال إجاب
السؤال االول:

كمـا دائرة حـول الحـرف الـذي یمثـل اإلجابـة الصـحیحة لكـل فقـرة مـن الفقـرات اآلتیـة،ضع 
في المثال:

یطاول اعنان السماء بغاربابة باذخ ؤ أرعن طماح الدو -١
ابن خفاجة صورة من صور :یمثل قول

هنحبة لوط-ج یعة ومعالمها بالط-بالتمسك بالحیاة-أ



 

٥٢٤

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

همر به فأستنطقیصف جبال-د
....................؟مدح بها ابن خفاجة مصبوغة یركزت الصفات التي ت-٢
على المرأةئهبحزنه وبكا-ببجمال المرأة-١
یهفللریاض وابداعه هوصفب-دیعة ومحاسن الحبیب ببألوان الط-ج
ا منها :ایابن زیدون بمز تمیز -٣
حبه للحبیب-جصوت جهوري -بة ورقة الحدیث حالصرا-أ
حبه لألندلس-د
لق ومرأى االرض قد راقا واالفق طشتاقا اني ذكرتك بالزهراء م-٤

: البیت لیبینذكر الشاعر هذا
طن بعد غربة اشتیاقه للو -بةللحبیبها. شوق

مزجه بین الطبیعة والغزل -دوینقذه من هذا الحب نداء لمن یسمع صوته-ج
الـذوائب فـي زیـاد تشـبیه مقارنـة بـین بیـاض الوجـه وسـوادنـتبةعقدت الشاعرة حمدونـ-٥

البیت الشعري االتي:
له للحسن اثار بوادياباح الدمع اسراري بواد-أ

دروض یرف بكل واومنب. فمن نهر یطوف بكل روض
درأیت البدر في افق السواهایج. اذا سدلت ذوائبها عل

فمن حزن تسربل بالحدادكأن الصبح مات له شقیق. د
لقبت حمدون بنت زیاد بـ.....................؟-٦
شاعرة الطبیعة-جشاعرة غرناطة-بشاعرة الحزن -أ
خنساء المغرب وشاعره االندلس -د
:ى بأنهاست اللغة الشعریة ألبن شكیل االندلاتسم-٧
لة للحزن ئما-بجمیلة الصور وجزل األلفاظ-ا

بعیدة كل البعد عن الواقع-دشركیكة وطابع ه-ج
على االحداث فهي تنوب اوصبر فهو مصیب اهللامرضى بقضاء -٨



 

٥٢٥

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

:ابن شكیل فيهذا البیت الشعري قاله 
رثاء الحبیبة -بالظلم الذي وقع علیه -أ

رثاء اخیه ابي الحسن -دالغربة عن االهل والوطن -ج
:من مؤلفات لسان الدین ابن الخطیب-٩
المطرودة شان-دالسیف والقلم -جشیح و التیشج-بالغربة -أ

نسقلب هب حله عن مكهل درى ظبي ان قد حما -١٠
في:مضمون هذا البیت قیل

التغنى بامجاد قومه-باشتیاقه البناء عمومته -أ
یذكر الصحراء ویتغنى بها-دیعارض موشح البن سهل االشبیلي -ج

(التوابع والزوابع) رسالة البن شهید االندلسي تندرج تحت:-١١
مدح الشعراء السابقین -بة الحسنة ظا. الحكمة والموع

یمالقصص الخیالي العربي القد-دصورة من صور االستشهاد بمنجزاته-ج
من:عرض فیها شذراتةجمیلو ة ئقي تحوي رحالت شاسرسالة ابن شهید االندل-١٢

قد االدبينال-دالخیال-جب. الصور البالغیةالعاطفة-أ
واضـاف اء)ثـنظم صفي الدین الحلي دیوانه بأغراض (المدح والفخر والحماسـة والر -١٣
لها:

وااللغازد. الشكوى االشتیاق–ج الحزن-بالوصف-ا
لغة الشعر لدى ابن معتوق الموسوي:-١٤

واضحة ذات قضیة-دصعبة للمتلقي -جركیكة -بواضحة -أ
اراد الشاعر ابن معتوق الموسوي في قصیدته معارضة:-١٥

)مدح الرسول (-داوزانهم الشعریة. -كتاباتهم الشعریة  ج-بالشعراء السابقین له-أ
السؤال الثاني:

طرین سـعلى سـطر او كلة االتیة على ان التزید اجابتئباختصار وتركیز عن االساجب 
ر لكل منها:ثعلى االك



 

٥٢٦

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

صنوبري األندلس)؟بـ(لقب ابن خفاجة .١
علل ذلك؟ر.ثابن زیدون برع بالشعر ولكنه برع ایضا بالن.٢
این زیدون في غزله یعزف على قیثارة الشعر العربي القدیم ؟.٣
ت موضوعا لشعر شعراء األندلس ومنهم حمدونه بنت زیاد؟یعة بما تحویه كانبلطا.٤
ي في قصیدته الى البحر الطویل.علل ذلكسدلنعمد الشاعر ابن شكیل االلقد .٥
مـاء اشـتات،(قصـیدة لسـان الـدین ابـن الخطیـب اذكـر معناهـا يهناك الفاظ جاءت ف.٦

؟)الخلیةالسماء،
؟همن یخاطباذا كابفي قصیدته الشعراء فمليیخاطب صفي الدین الح.٧
ماذا تعني كلمة (الزوراء) في قصیدة الحلي؟.٨
علل ذلك .ابن معتوق الموسوي الفاظ مثل المعاد فماذا كان یعني بهانرى في شعر.٩

؟ابن معتوق الموسوي دعبل الخزاعيكیف كانت لغة الشاعر .١٠
)٤ملحق (

اراء الخبراء
االسم واللقبت

العلمي
مكان العملاالختصاص

اف
ألهد

ا
طط

الخ
بار

الخت
ا

طرائق تدریس اللغة أ.د. سعد علي زایر.١
العربیة

أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة 
رشد

***

أ.د صفاء طارق .٢
الكرمة

أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة قیاس وتقویم
رشد

**

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیةقیاس وتقویمأ.د.قبیل كودي حسین.٣
طرائق تدریس اللغة خلباصام.د. حسن.٤

العربیة
أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة 

رشد
***

***جامعة بغداد / كلیة اآلدابقیاس وتقویمأ.م.د خلیل ابراهیم.٥
***أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة طرائق تدریس اللغة أ.م.د رحیم علي .٦



 

٥٢٧

م٢٠١٤ن حزیرا٥ــ ھـ١٤٣٥شعبان ٧) ٣٨(العدد 

االسم واللقبت
العلمي

مكان العملاالختصاص
اف

ألهد
ا

طط
الخ

بار
الخت

ا

رشدالعربیةصالح
أ.م.د. رقیة عبد .٧

االئمة
رائق تدریس اللغة ط

العربیة
أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة 

رشد
***

أ.م.د. زینـــــــــــب عبـــــــــــد  .٨
الحسین

طرائق تدریس اللغة 
العربیة

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیة

أ.م.دسامي سوسة .٩
سلمان

طرائق تدریس 
االجتماعیات

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیة

طرائق تدریس اللغة أ.م.د. سامیة.١٠
العربیة

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیة

أ.م.د.سندس عبد .١١
القادر

طرائق تدریس اللغة 
العربیة

***جامعة بغداد /كلیة التربیة للبنات

أ.م.د.صنعاء یعقوب .١٢
التمیمي

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیةقیاس وتقویم

أ.م.د. ضیاء عبد اهللا .١٣
حمدا

طرائق تدریس اللغة 
العربیة

أبن –جامعة بغداد / كلیة التربیة 
رشد

***

طرائق تدریس اللغة بروین أ.م.د..١٤
العربیة

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیة

طراق تدریس اللغة أ.م.د. عفاف شبر.١٥
العربیة

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیة

أ.م.د.كفاح یحیى .١٦
ريالعسك

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیةعلم النفس التربوي

م.د. سحر هاشم .١٧
محمد

***الجامعة المستنصریة كلیة التربیةقیاس وتقویم
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)٥ملحق (
تحلیل فقرات االختبار

عالقة الفقرةالتمییزصعوبة الفقرةت
١.٠.٧٨٠.٤٠٠.١٨٩
٢.٠.٧٢٠.٤٥٠.٣٣٨
٣.٠.٦٩٠.٥١٠.٣٦٥
٤.٠.٧١٠.٥٥٠.٤٢٨
٥.٠.٦٢٠.٥٨٠.٥٢٨
٦.٠.٦٥٠.٥٩٠.٣٥٩
٧.٠.٦٦٠.٤٩٠.٥٠٨
٨.٠.٦٥٠.٦٢٠.٥٥٢
٩.٠.٦٨٠.٤٧٠.٣٠١

١٠.٠.٦٧٠.٥٧٠.٤٧٢
١١.٠.٦٣٠.٤٩٠.٥٤٣
١٢.٠.٦٤٠.٥٢٠.٤٣٠
١٣.٠.٧٣٠.٦٤٠.٤١٢
١٤.٠.٦٨٠.٤٤٠.٥٠٢
١٥.٠.٣٨٠.٥٤٠.١٤٩
١٦.٠.٣٩٠.٦١٠.٦٤٢
١٧.٠.٣٨٠.٦٠٠.٦٨٥
١٨.٠.٤٨٠.٥٩٠.٥٩٨
١٩.٠.٤٢٠.٤٧٠.٧٠٤
٢٠.٠.٤٦٠.٤٦٠.٧٢٥
٢١.٠.٤٥٠.٥٥٠.٧١٧
٢٢.٠.٣٧٠.٥١٠.٥٩٦
٢٣.٠.٤٨٠.٤١٠.٤٧٤
٢٤.٠.٤٩٠.٦٩٠.٥٠١
٢٥.٠.٣٧٠.٤٣٠.٤٧٦
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Abstract

The current research aims to find out the impact of hot seat strategy
on the education of fifth grade of literary field in the literature and
texts book. To achieve this goal, (70) students were selected and
divided into two groups randomly. The first trial included (35)
students using the strategy of hot seat. The second one was control
group included (35) students and the way of teaching was
traditional, since (8) subjects from literature and text book for the
fifth grade of the literary field for ten weeks were studied. In
addition, set of behavioral objectives, lesson plans for the strategy
of hot seat and the traditional way were prepared. The search tool
represented by Post-Test consisting of (25) paragraphs, which
confirmed and implemented by the end of the test. After
statistically correction and analysis the results showed that the first
experimental group, which studied by using the strategy of hot
seat, exceeded the control group, which studied by using the
traditional way. In the light of the search results the
recommendations and proposals were presented.


