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ملخص البحث : بعد أن تعالت أصوات الجمٌع معلنة الضعؾ العام فً تعلٌم اللؽة العربٌة 

 وتعلّمها ال سٌما الصعوبات الكثٌرة فً تعلم المواد األدبٌة ) المحفوظات ( فً مرحلة التعلٌم

العام . تصدى الباحثون لمعالجة هذه المشكالت وطرحت حلوال كثٌرة ساهم بعضها فً معالجة 

مشكالت كثٌرة ، والبعض األخر لم ٌؽادر رفوؾ المكتبات . ولمعالجة حفظ النصوص األدبٌة 

وبعد تفشً الضعؾ فً تعلٌمها وعدم قدرة المتعلمٌن من تذوق هذه النصوص ومع افتقارهم 

 ةظها وتذكرها واسترجاعها عند التعلم . شرع الباحث لدراسة وصفٌة تحلٌلٌللقدرة على حف

استمرت لسنتٌن جرب فٌها ) طرٌقته المقترحة الجدٌدة ( والتً اقترحها بناءا على تجارب 

تعلٌمٌة شخصٌة قبل أن تستقر فً صورتها النهائٌة فً هذا البحث . وكانت عٌنة البحث 

( من تالمذة  ٖالصؾ الخامس والسادس االبتدائً .بواقع ) ( خمسة من تالمذة ٘مإلفة من ) 

( من تالمذة الصؾ السادس . إذ دّرس الباحث فً السنة األولى تالمذة  ٕالصؾ الخامس و ) 

الثانٌة دّرس تالمذة الصؾ السادس . تمثل هدؾ البحث فً  ةالصؾ الخامس ، ثم فً السن

مٌتها بطرٌقة ) اإلشارات ( . إذ عرض اقتراح طرٌقة جدٌدة فً حفظ النصوص واقتراح تس

الباحث ضمن دراسته عددا من الدراسات السابقة التً تناولت النصوص األدبٌة وعملٌة 

و  ٕٔٔٓو دراسة برٌج  2ٕٓٓو دراسة العابدي  ٕٗٓٓحفظها وتمثلت ب ) دراسة زقوت 

دٌد ( . تضمنت إجراءات الباحث بعد تح ٖٕٔٓودراسة الزهٌري  ٕٕٔٓدراسة المساري 

مجتمع البحث وعٌنته القصدٌة مبٌنا سبب اختٌارها .وقبل الشروع بالبحث أجرى الباحث عددا 

 تمثلت ب: ةمن اإلجراءات التحضٌرٌ

 تحدٌد المادة العلمٌة . -ٔ

 تحدٌد األلحان الؽنائٌة المناسبة لكل نص من النصوص المقرر تعلمها . -ٕ

بحسب  ثٌحددها الباحإعداد مستلزمات الطرٌقة من صور ورسومات وأمورا  -ٖ

 القصٌدة.

توجٌه المتعلمٌن لعدد من اإلجراءات التً سٌتم تحدٌدها مثل استعمال الحواس أو  -ٗ

 التمثٌل أو اإلنشاد أو ؼٌرها من المهارات .

 ىتعلم التالمذة بعض القواعد القرائٌة على وفق أسلوب الترجٌع ) وهو ٌشٌر إل -٘

 تحسٌن الصوت والتكرار فً القراءة (.

 ت الباحث خطوات الطرٌقة المقترحة والمتمثلة باالتً :ثم ثب

 قراءة النص على وفق أسلوب الترجٌع . -ٔ

 القراءة الجماعٌة بؤسلوب الترجٌع مع التكرار . -ٕ

القراءة المنفردة من التالمذة بؤسلوب الترجٌع أو على وفق ) األحان ( المعتمدة من  -ٖ

مع تزوٌد المتعلمٌن ) باإلشارات (  قبل الباحث ألناشٌد أو أؼانً من التراث الفلكلوري

 الالزمة للحفظ من قبل الباحث .

 التكرار وهنا ٌتم توظٌؾ قانون التكرار للتعلم . -ٗ

 ٔ) الترجٌع الجماعً ( أو ) الؽناء الجماعً ( .                                           -٘
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) هوٌتنا ( للصؾ  ثم بعد ذلك طبق الباحث طرٌقته المقترحة وعرض أنموذجا من قصٌدة

الخامس االبتدائً كمثال لسٌر عملٌة الحفظ على وفق هذه الطرٌقة .وفً نهاٌة البحث توصل 

 الباحث إلى االستنتاجات اآلتٌة : 

 االستنتاجات :

 فاعلٌة الطرٌقة المقترحة وتفاعل التالمذة معها . -ٔ

 ع فً القراءة .مٌل المتعلمٌن بهذه األعمار إلى األلحان وتفاعلهم مع أسلوب الترجٌ -ٕ

 لقانون التكرار اثر كبٌر فً التعلم والحفظ . -ٖ

 التوصٌات :

 تجرٌب الطرٌقة من قبل باحثٌن آخرٌن . -ٔ 

ال سٌما األدبٌة منها على وفق معاٌٌر تربوٌة   ةتقوٌم المواد الدراسٌة فً المرحلة االبتدائٌ -ٕ

 .  حدٌثة 

 .االهتمام بالجانب التطبٌقً بإعداد المعلمٌن  – ٖ

 ثم اقترح الباحث إجراء دراسات جدٌدة لتعزٌز الدراسة الحالٌة .
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( : بات الكثٌر من التربوٌٌن   problem of the Research)مشكلة البحث :الفصل األول :

والمتخصصٌن على ٌقٌن بان عملٌة تعلم اللؽة العربٌة أصبحت  من اكبر المشكالت التً 

تعترض طرٌق تعلمهم فً المدارس سواء كان على مستوى التعلٌم االبتدائً أم التعلٌم الثانوي 

على طلبة الكلٌات ، بل قد ال نبالػ إذا قلنا أن عددا من المتخصصٌن ٌعمم هذه المشكلة 

والمعاهد بشكل وٌدخل فً ذلك طلبة الكلٌات والمعاهد التربوٌة واللؽوٌة المتخصصة .وٌختلؾ 

حجم هذه المشكالت بحسب فروع اللؽة والفروق الفردٌة لدى المتعلمٌن إال أن  الكثٌر من 

ى خجال عندما المتعلمٌن ٌعانً من المشكلة والقلٌل منهم قد تمكن من ناصٌة اللؽة إال انه ٌبق

ٌتكلم اللؽة الفصٌحة أو ٌحاول ذلك على استحٌاء الن الملكة الحاصلة للمتعلمٌن ؼٌر الملكة 

التً حصلت للمتعلمٌن العرب فً أزمان أخرى مضت لم تكن اللؽة قد تعرضت لما تتعرض له 

 أالن من صعوبات ومشكالت تربوٌة وتعلٌمٌة كبٌرة .

تتكون لدى العربً باستماعه لفصٌح القول وطربه بنصوص  ولما كانت الملكة اللؽوٌة السلٌمة

األدب والشعر فانه من المإكد أن طلبتنا الٌوم ٌعانون من فقدان جزء كبٌر من هذا اإلحساس 

 هكونهم ابتعدوا كثٌرا عن هذا السماع وهذا األنس بالطرب باللؽة وأدبها كون ما ٌتداولون

ة بعٌدا كل البعد عن اللؽة العربٌة الفصٌحة ، بل الٌوم فً البٌت وبٌن الرفقاء وفً المدرس

أنهم ٌتداولون اللهجة العامٌة المشحونة بؤلفاظ ؼربٌة عن اللؽة الفصٌحة باإلضافة إلى األلفاظ 

 األجنبٌة .  

وفً المراحل الدراسٌة جمٌعا ٌرى بوضوح الضعؾ الظاهر لدى إن المتتبع لتعلٌم اللؽة 

ؽة وتذوق آدابها وحفظ نصوصها األدبٌة واإلخفاق فً المتعلمٌن فً تحصٌل مهارات الل

التعبٌر عن مشاعرهم حتى وصل األمر إلى عّد درس اللؽة العربٌة أكثر صعوبة من بقٌة 

الدروس األخرى . وهذا ما أكدته العدٌد من الدراسات * من عقد السبعٌنٌات من القرن 

ٌة والثقافة والعلوم التً أكدت الماضً إلى الوقت الحاضر كدراسة المنظمة العربٌة للترب

الضعؾ البٌن فً تدرٌس اللؽة واألدب إذ شخصت ضعؾ تدرٌس األدب فً أسباب كثٌرة منها 

عدم اتصال دراسة األدب بنتاج الحاضر دراسٌا مع تراث األدب وماضٌه اتصاال ٌظهر األثر 

 ( . ٖٕٓ،322ٔالواضح فً الحٌاة الدراسٌة للمتعلمٌن )ٌونس والناقة ، 

هذه المشكلة تكاد تكون عامة لدى كل المتعلمٌن الذٌن ٌتعلمون العربٌة وآدابها ، إذ أن  إن

اتجاهات المتعلمٌن سلبً حٌال النص األدبً وحٌال تذوقه واستٌعابه لعدم تقدٌم النص األدبً 

بطرق تؤخذ بٌد المتعلم إلى رٌاض األدب الجمٌلة ، بل أبقت المتعلمٌن فً موقؾ المتعلم لشًء 

ٌب وبعٌد عن الحٌاة االعتٌادٌة التً ٌحٌاها المتعلم ، األمر الذي اضعؾ روح اإلبداع ؼر

 ٕٓٓٓوالتذوق لٌصل األمر بالمتعلم إلى عدم أعمال الفكر فً المدروس من األدب ) شحاتة ، 

 ،ٔ8ٖ ................................................................................... . ).......... 

 ، (  ٕٗٓٓ( و دراسة )العجاج ،شذى مظفر ،  ٌٖٕٓٓنظر دراسة ) الرحو ،خلوق سعٌد احمد

( ودراسة  33ٙٔ( ودراسة )الوائلً ،سعاد عبدالكرٌم ، ٕٙٓٓودراسة )الطائً ،نعٌم خلٌل عبود ،

و (  ٖٕٔٓ(ودراسة ) الزهٌري ، حامد عبد ابراهٌم ناصر ،  ٕٙٓٓ) احمد ،عبدالحسن عبداالمٌر ،

   (  ٖٕٔٓ( ودراسة ) حجً ،صالح ؼافل ،  ٕٕٔٓدراسة ) المساري ، صبار سعود عبد،
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إلى كبر المسافة  ر سنوات لدى الدارسٌن مما أدىهذا عبلقد استمر الضعؾ ضعؾ المتعلم 

بٌن المتعلم والمادة الدراسٌة ) النصوص األدبٌة ( وأدى إلى التنافر وعدم تحقٌق الفائدة من 

التعلم ،فلم ٌترك درس األدب فً نفوس المتعلمٌن أثرا ٌذكر فضّعفت الرؼبة فً تعلم األدب 

 ( . ٕٕٔ،  8ٕٓٓالعربً من قبلهم فضال عن متابعة هذا التعلم ) الهاشمً ، 

وعندما ٌصل األمر إلى عملٌة حفظ النصوص األدبٌة ٌزداد األمر تعقٌدا على المتعلم وتتسع 

المسافة بٌنه وبٌن النص ألنه بكل وضوح بعٌد كل البعد عن النص وعن معناه ومبناه وداللته 

صورة من صور الحٌاة الخاصة به ، لذا نراه ٌتخبط وٌحتار فً حفظ هذا  أيوال ٌرى فٌه 

 ٌراه أصعب من حفظ نصوص أخرى .النص الذي 

إن هذه العملٌة أضحت من أصعب المهمات التعلٌمٌة التً ٌواجهها المتعلم ، وقد ارجع البعض 

السبب فً ذلك إلى طبٌعة النصوص المختارة والى طرائق تعلٌم هذه النصوص والى المعلم 

الدراسٌة فً مادة المختص بتعلٌمها بل تخطى السبب هإالء جمٌعا لٌصل إلى واضع المناهج 

 388ٔ( ) العزاوي ،  ٖٙٓ،  ٕ٘ٓٓ( ) العٌسوي ،  2ٗ،  3ٕٓٓاألدب العربً ) الدلٌمً ، 

 ،3 . ) 

أما مٌدانٌا فقد أحس الباحث مع عدد ؼٌر قلٌل من الباحثٌن اآلخرٌن بهذه المشكلة السٌما 

الباحثٌن الذٌن تراكمت لدٌهم الخبرة فً مٌدان التعلٌم االبتدائً بعدما استؤنس بآرائهم بعدد 

 من المقابالت التً أجراها الباحث معهم لٌصفوا المشكلة هذه بالمشكلة التً ٌعانً منها اؼلب

المتعلمٌن ، ولزٌادة التؤكد من وجود المشكلة عمد الباحث إلى استطالع أراء عدد من معلمً 

المرحلة االبتدائٌة )من الذٌن ٌتمتعون بخبرة تعلٌمٌة لسنوات عدٌدة ( عن طرٌق استبانه * 

( منهم بوجود المشكلة لدى متعلمٌهم مع استعمالهم  ٪ 3ٕ(  معلما أّكد ) ٓٓٔوزعت إلى ) 

تحفٌظ النصوص الشائعة لحفظ النصوص المقررة .األمر الذي جعل الباحث ٌبحث فً  طرائق

خبرة تعلٌمٌة لتساعد فً زٌادة  أيالمٌدان التربوي والتعلٌمً لٌجد طرٌقة أو أسلوبا أو 

فاعلٌة هذه الطرائق المؤلوفة ، ولما لم ٌجد ) على حد علم الباحث ( مثل هذه الطرائق أو 

بعض األلعاب التعلٌمٌة واستفاد من خبرته التدرٌسٌة لٌجمع عددا من  األسالٌب استفاد من

المواقؾ التعلٌمٌة المجربة لٌقترح طرٌقة مطورة من مزٌج الطرائق المعروفة مع زٌادة بعض 

األمور التً حاول الباحث تجرٌبها مع المتعلمٌن لٌصل إلى طرٌقته المقترحة والتً ٌمكن أن 

 شارات ( .  ٌطلق علٌها اسم ) طرٌقة اإل

 

       

  هل ٌعانً المتعلمٌن فً المرحلة االبتدائٌة من  نة السإال األتً :األستباتضمنت

مشكالت فً حفظ النصوص األدبٌة وعدم قدرتهم على حفظ هذه النصوص بالطرائق 

علٌها لحفظ النصوص ) الطرٌقة الكلٌة ، الطرٌقة الجزئٌة ، طرٌقة  ؾالمتعار

                                                          المزاوجة (           
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 ( :  Importance of the Research)أهمٌة البحث : 

 ساااى اال ب مالق  ااظالأ ااا قال نقو لاااوال  نقتغسقاااوالنت ساااظال نلكااقال تغقااا ال نو   اا الكاا وال يالااا   ال

ي هالىىس ط ال نق ىظال نقهمالقوالق  ىظال نلكقال  نو    ال،ال ا ا  ال  وال يسمالا  العساال نقساقىاال ها  ال

 نقصااطستالتكاا والقااوالقغ اااال نتاات مال ناا لالاتاات مالىااهال ن اا مال،ال ىااهالاهتاا  الإناااالق  قاا ال ب غاا  ال

ال  ب    ال.

كسقاا ال ب مالقااظالكسقاا ال نلااوالىاا الناا القأمال نل اا واليوالقااوالق  تااهال ن ااا  ال  نق سااا االال ت تااقو

  نت غامالن  ال  ن  ال اهال"ال طسى  ال ب مال ت هالق  ةال نغ  ال،ال  نا العساال نققؤةال،ال ص  مال يال نغقىا ال

،ال قؤ مال يال ن  ش ال،ال  سا ال ايال نقلسامال،ال القاظالنكامال ن سا مال نق تسلا ال"العال ىاوالعىا القىىاهال

(ال.الإ الاتكا وال نغقا ال ب ىايالقااوالقلق عا القاوال نغ  صااقال نل اا الق ها ال نغ طلاا الال126،الال6591،

  ن ا  ال  نلكقةال  بسس مال  نق سا اال ع  صقالأ ق القكقس الن ا ئلهال نلكقا ال  ن لسا ال  نلق نا ال

 نغ  صاقالقلتقغا التكا وال نصا قال نل اا ال  ب ىاا ال نتايالالهق ه ال نسغ اا ال أ اق ال كقاا ال ساا ال نا 

امالإناال ن ن جال ناال لمال نقتس يال ع طلتاهالنا اقبالىاهالقشا عقهالى تل نا  الاسغاالقوال النه ال ب 

قغا  الاسغاالإناه ال ب امال ضالالعوالعقسا ال إلقت عال نتيالا مالىها ال نقتس ايالع ا ال طالعاهالعسااال

الأن  وال ب مال.

 نأل مال بوقال نى نغال يالت  امال نسس وال  ن سمالعوالطقا الت  ا ال نقتغسقاوالى نوق ةال نسغ ا ال  ب ىا ال

قاا الناكتساامال ن اا قةالعساااال نتغىاااقال نسااسامال قااوالواامىالت قااا ال ن ىااق  ال نش صااا النا  نهاا الإناااال نال ال

تل قمالأ ىا النت تجالش صا ال  ا القتك قس التقتسبال نك  يالقوال ن ىق  ال ب ىا ال  نسغ ا ال  نقغق اا ال

ال(الإ الأوال ن صال ب ىيالقلق ع الأ ك قال ى الأوالاك والقلق ع الال292،الصالال6591عالإىق نامال،ال

ال9الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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عى ق  التصفال ن  ن ال نشغ قا ال  ن لسا النأل امالناقس الض ءال ن ن ال كقا ال  سا التتسسس الإناال

 نقتس يالنتص ال لساهالناتل عا القاظال نا صال  نصا قةالت  قىا الأ التى عا  القاظالقا التس ا هالقاوال ب اامالعال

ال(ال.ال29،الصالال6511سقبال،ال

 ت ىااهال نغسقاا ءال نغااقمالنقاا النااأل مال  ص صااهالقااوالأنقااا الى نغاا ال اايال ناا قمال نسغاا لالإ الكاا وال ىااوال

 س  والقوال ن اوال قق  الأوال ن ق س  ال ب ىاا القهقا ال ايالتكا اوال نقسكا ال نسسا  ا الإ الت صا النا هال

 ايالال نقسك الى ن لاال  يستق عال  نق  ك ةال نقستققةالنسغ ال   ال نقست  ال نىالغايال نغا نيالالققا ال ق 

آا  ال ن ق وال نكقامالىغ ىهالأعسااالقسات ا  ال نىالغا ال قا اللا   الىاهال اق ئتال  ا  الىسغا ءال نغاقمال ايال

 نل  وال ن وقا ال  نشغقا الى يقت  ءالق هال  ن سجالعساالق   نهال،الإ العساال  قال نق ل االتك واللا  ةال

ال(ال.ال121 نق   العال ىوال س  وال،مال ال،

 نقتس يالعوالطقا ال نلكقةال نلقاس ال  نغى قةالإوالأنقا ال ن ق س  ال ب ىا التتتيالقق الت  وهال يال لمال

 نىساغ الع  التس اه ال،الإ الإوالق ا مال نلق  ال ايال ب مال  تايالقوا الق ا اامالى اا ال نل ا وال نلقاسا ال

ال(ال.ال101،الصالال2009ك نق سا اال  نقسمال  نتص اقال  ن طال غاقن القوال نل  والعال نغاس لال،ال

قاهال لامال ن ا قالقاوال بنقاا النا  ال  ا ال نه هال نققا   النسا قمال ب ىاياليىا ىال  والتكا والنغقساا التغس

 نااتمال نغااقمالىهاا  ال ناا قمالق اا ال شااتتهالإ ال ااق نمال عتقاا   الطقا اا ال نق  ااا ال  إلقااالءال  نقشاا  ه ال

  نص ى العالقال ق ال نق  ا النش عقالقغاوالق ةالقوال ن قوال(ال نيالق التغ   ال نتغسامال نلق لال ن  صال

 اا صالا قصاا والعساااالالىهاا  ال ناا قوال،ال  اا الكاا وال نقتغسقاا والنااأل مالىشااك العاا مال نسشااغقالىشااك 

قال قاا ال نشاا عقال نق اا مال  بىااق النسااتغسمالق ااهالأصاا  ال نشااغقال  ب مال ا لااا والشااغقهال ا  قاا وال

ىق  اتهالنق ةالقوال ن قوال تاالاغ ال نق  ا الق تص الىق  اا ال  ا ال نشاغق ءالعال  ا الكا والقاوالال ن طائا ال

الق  ا النشغقال ناقالقوسق الك وال ى هالكغمالك نبال(ال.

الك وال ب  ئ الاش   والعساهال يالتغسمال ب مال،الأيال ن العقسا  ن هال نغقسا التلغس  ال  فالع  الق ال
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 ن لاال  نت كقال  نتسقاظال نقتكققالنس ص صال ب ىا العالىق  اته ال(القوسق ال لا   ال بقاقالعا اهالع ا الال

أقى مال نتقىا ال ب  ئ الك نل  اال  نغ  نيال  ىوال س  وال غاقنمال نكواقالقوال نقغسقاوال ب  ئ ال. تىق ال

عسااهال،الإ الالأنقا العقسا ال نت كقال يالعقسا ال نتغسىمالك  ه الأس س النستغسمال نلا ال ق ا س الساساق التا  

 صفالك ال نقل  ال نغا مال يال نت قاخالىت همالاقتسك وال  كقةال  ةال   ا ال نامالىغ ئامالع ا ال نغسقا ءال

  ب ى ءال نغقمال ن اوالك    الا لا وال ن ق وال نكقامال آيفال ب   اثال ن ى ا ال نشاقال ال،الىا ال كا    ال

الالال(159ا151،ص6592عصساى ،ا لا والأ ا   الأ ق ال    اوالشغقا الك قس ال.

 ن  ال بققالا  س  الإناالأققالأ قال ن ال ن  ق  ال نغ ساا ال نتايالاتقتاظالىها القوا الناؤيءال ن ا مال، ا ا ا ال

 والت صا ال نقغا قفال  لااال نقغس قا  ال نكوااقةالقاوال نغقساا  ال نغ ساا ال نغساا ال  نتايالقاوالاق قساه ال

ت ت جال ناال  كقةالكىاقةال    ا ةالتغا اهالعسااال لااالكامالن ئا القاوال نقغس قا  ال تساه العقساا ال هقاهال

ال.ال(110،ص6511ع   ا   ،.ستقل عهالع  ال ن  ل الإناهال  

 بنقا العقسا ال نت كقالاؤك العسق ءال ن لمال نتقى اا والإوال نا  كقةالتسغامال نا  قال بكىاقال ايالعقساا ال

 نتغسمال  ن  كقةال  نق  ةال نتغساقا ال  ن التقكاىا القتشا ىه الإنااال ا الكىااقاللا  ال،ال ا نتغسمال ب نااالنا ال

عالتقلقا ال نقغق ا الإنااالالأل يساتل  ةالقاوال نقا  ةال نتغساقاا القغق  ال نشيءال تغسقهال  إل  ط الىهال، ال

 ىقةالتغساقا الال(الن ال ن  ن ال بكىقالنستغسمال،الأق ال ي تل االى نشيءال نق ةالقوال ن قوال ها ال نقؤشاقال

 ب ضتالعساال نتغسمال نلا ال   هال  ال ص الإناالقق  سهال نقت  ق القوال نتغسمال،ال  نتغسمالعقسا الققكىا ال

 نغ ساا ال نغساا النس سا وال،ال ق ها العقساا ال نتا كقال  نتايالتغا العقا الالتش قبالىهال نكواقالقاوال نغقساا  

إق  لاليستغ  ةال نص قال  ن   ئ ال  نقغس ق  ال نس ى  ال،الإ التشاق العقساا ال ناتغسمال نقق  ا ال ناوالثال

ال آلتا ال:ال

 .يكتس مال  

 .ي تل اال  
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  يكتس مالاغ يالت صا ال نقغس ق  ال  هقه ال، تغ الن هال نغقسا النايال نى  اا القاوالعقساا ال نتغساامال

 نكسااا ال،الأقاا ال ي تلاا اال اغ اايال اا والناا هال نقغس قاا  ال اايال ناا  كقتاوال ن صاااقةال  نط اساا الى ساامال

 نغ ساا ال نتايالاقتسكها ال نقتغسقا وال، تغا النا هال نغقساا الال  بنقا النتسبال نقغس ق  ال ى سامال ن ا ق 

ن ط ةال نو  ا القاوال طا   العقساا ال ناتغسمال  نا نا العسااال صا  ال ناتغسمال،الإقا القق سا ال يساتقل عال 

ال هيال ن نا العساال ستكق  العقسا ال نتغسمالىشكسه ال نسسامال.ال

 كاا ال ناابالاغ اايالأوالنغقسااا ال ي تلاا االىاا نغال بوااقال اايال  عااا ال نااتغسمال ن  صاا الناا  ال نقتغسقاااوال،ال

تاااؤوقال ااايالعقساااا ال يساااتقل عال،ال   ال وال االتهااا ال نال تلااا االعال ااا القى شاااقةالقاااظال نااا  كقةال نتااايال

 بس سا النيال ي تل االى نقغس ق  القظال قتى طه الى ا  مال إل سا وال ع ساهال  نغ ا النا ال نق ا  وال

 نلغسيالنسقغس ق  الىغ ال كتس ىه العاوالطقاا ال ناتغسمال  نتا كقالنا العقساا الع ساا القغق اا الا ا مالىها ال

ال(الال220،الصالال2005 إل س والك نا العساال نتغسمال نلا ال.العأى الل   ال،ال

إوالعقسا التغسىامال  لااال  ساتقل عال ن صا صال ب ىاا التقا الىطاق الق تسلا القاوال ىا ال نقتغسقااوالالال

ال نغصاا قال ق اا ال شااتةال ناا قمال نسغاا لال ب  ال  ناااال ن  اا ال ن  ضااقال،ال يالا لاااالعساااالالألعساااالقااقى

 نقت صصاوالع ق الإوال قلا التغسىامال نقتغسقااوالقتى ا ا ال ق تسلا الىا  تالفال  ىساا تهمال  ىغا النقىا أال

نلق  ال نق ل  ةالىاوال نقتغسقاوال،ال ا  وال اق الى ضا حالإوال  ا ال نقتغسقااوالاكا وال  ال ا قةال  ئ ا ال 

عساال ن لاالىا ق الاك وال ب قالعسااال قلا الق تسلا الق ها ال  ا الا لا الأ اقالاصاغمالعسااهال لااالقا ال

اقا ال والا لاهال يالتتمالع  هالن هال نغقسا ال يالىش ال ب لمال،العسق الإوالطسى ال نغسامال ب  ئا الك  ا ال

   القوالن هال نقشكس التىغ النااق فال ناتغسمال  نقاتغسمالقغا ال.ال صا يالإنااال نقشاكال ال نتايالالقغ   تهم

الاهق ال  او ال يالتغسمالق تسفالأ   عال نغس مال نسغ ا النألسى مال نقغق   النسقت صصاوال  نى  واوال.

 عسااال نغقا مال نغ نامال اا والطق ئا ال لااال ن صاا صال نتايالاغتقا ن ال نقغسقاا وال ايالتغساامالتالقااا نمال

ال:الت  صقال يال بتي
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 نطقا اا ال نكسااا ال:ال تااتمالى ااق ءةال ناا صال  غاا ال   اا ةال نغاا ةالقااق  الن اااوالإتقاا مالعقسااا ال ن لاااال،الإ ال

نها  الالالتغتق النا هال نطقا ا العسااالع صاقال نتاق ىطال نقتا  قالىااوالألا  ءال نا صال عقساا الإ ق بال نتسقاا 

 نتااق ىطالى اااثالالاا العال اا  النلاااا الأ القغ  ااا الىاااوالألاا  ءال ناا صالتلغسااهالاىاا   الك  اا ةالقتك قساا ال

ال قتق ىط التؤن ال نقتغسمالن لاال ن صالىه هال نطقا  ال.

 نطقا  ال نل ئا ال:ال تتمالعقسا ال ن لاالعساال  ا النا هال نطقا ا الىت ساامال نا صالإنااالألا  ءالقغا ا ال

تمال لااالناا  ال نلاا ءالواامال ي ت اا  الإناااال نلاا ءال ب ااقالناقوا الكاا اللاا ءال كااقةال   اا ةالأ الق ضاا عالقاا النااا

ن لاهال نك  الإناالأوالتتمالعقسا ال لاال ن صالكسهال،العساالأوال ستغق  الن هال نطقا  الاى االقغتقا  ال

العساال ىقةال نقغسمالىت ساقهال ن صالإناالأل  ءهال.

ل ءالطقا هال نلقظالىاوال نطقا تاوال نكسا ال  نل ئا ال:ال تتمالىصاغتاوال ب ناالى والاى أال نتسقا القوال ن

ى لااال بىاا  الأ ال نلقا الال نلا ءالىغا ال نلا ءالقاوال  وال ناقىطالىا ها ال(ال  نو  اا الأوالالألإناال نكا العال

الى لاال بىا  الأ ال نلق الىطقا  ال نتكق قالقوال  وال نقىطالىا ه ال(ال.الألاى أالقوال نك الإناال نل ءالعال

الطقا  ال نق  ال نت قاليال:ال تتمالى    ةالقوال نصاغتاوال آلتاتاوال:

  القااوال نا صال غ نىاا القا التكاا والنا هال نكسقاا  النايال نقغق  اا الطقا ا الق ا الىغااكال نكسقاال -6

   نش ئغ ال يستغق  القوال ى ال نتالقا ال.ناسه العساهمالت كقن ال قغق ته القوال نسا  ال نغ مال

طقا اا الق اا العاا  القااوال بىااا  الأ ال بلاا  ءال:ال تااتمالى اا فاللاا  القااوال نىااا ال نشااغقلالأ الال -2

قاا ال اق ءةال نا صالىشاك ال ن صال،الأ الى  فالشاطقالك قا القاوال نىاا الأ ال نلقسا الناغاا ال نتس

 ك ق ال قظالتكق قال نغقسا التتمالعقسا ال ن لاال.

 5الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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طقا  ال نت  اظال:ال تتمالىت سامال   ال ن لاالعساال تق  القت  قى ال سىا ال،العساالأوالتتمال نغقساا ال

الال(ال610-629،ال2001عال نق امال  ن لمال،*ىت   جالن هال نطقا  القظالإ   ال نطق ال نس ى  ال.

 نقاا الكاا وال نكااالمالن اا العااوالتغسااامال ب مالعال ن صاا صال ب ىااا ال نقسااق ةالى نق ل ااا  ال اايال غساامال

 ب ا وال(ال عوال ب  شا الك وال نقق س ال نتيال  قصالعساالق اظالقسات  التغساقها الن ا النايالقق سا ال

 نتغسامال يىت  ئيالعالقق س ال نتغسامال بس سيال يال امال نتغسامال نغقىايال ايال غسامال نىسا  وال(اليىا الن ا ال

 التتقسا العوالتغساامال ب  شاا ال  نق ل اا  ال ايالكاالال نلا  ىاوال ن ااقلال  نتطىا ايال.الإ الأوالقوال  ل

 ن   ظال يالق  قس  اليالا   ال   ظالاغا  يالقاوالصاغ ى  الكوااقةالعسااالقا الأ قتاهال نكوااقالقاوال ن ق سا  ال

  نى  ثال نقا   ا ال  نتلقاىا ال نتيالألق نا ال نىا  و وال نغاقمال  نغق  اا وال.  نقق  امالاساتطاظال  وال

كىاقالأوالاقلظالإناال ن ق س  ال نتيالتقألالق  فال نقكتى  ال،ال   الش ص ال ب ىاا  ال نتغساقاا الالع  ء

أاض ال نبالىق ن الصاغ ى  التغساامالنا هال نل ا وال ب ىاا الإنااالع  قا العا ةالق ها العالصاغ ى  التتغسا ال

ى نقغسمال أ ق التتغس الى نقتغسمال،ال صغ ى  ال نق ت  ال،ال صغ ى  الطق ئا ال نتا قامال نقساتغقس ال،ال

غس الى نق هجال نت قاسيال  ن س ئ ال نتغساقا ال  ينتق مالى نشغقالعساال سا مال نل ا وال الصغ ى  التت

 ب ىااا ال ب ااق ال،ال   تهاا الإناااال  عااا ال ي تىاا ق  ال نقسااتغقس الن ااا مالت صااا ال نقتغسقاااوالنهاا هال

ال(الال12ال–ال91،الال2061 نل  وال ب ىا ال.العال  اقال تقكيال،ال

ااا  ال اايال نتغسااامال يىتاا  ئيالناايال    ااظال ن اا  الإوال غساامال ن صاا صال ب ىااا ال  غ اايالىهاا ال نق ل ال

 ص صالتص فالعساالأ ه الأ  شا الأكوقالق ه ال ص صالأ ىاا الى تاهال نا  الاغ ايالإقك  اا التصا اله ال

العساال بتيال:

........................................................................................ 

 والت قامال*اسه ال،عى  نغ ا العى  نقلا ال.ا اقال بتيال: نسغ ال نغقىا الأص نه ال ن لسا ال طق الت قال 

الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال نغقىا ال.ال س طظال ن صقلال،ال ق مال يالأص  الت قامال نسغ*ال نسغ ال نغقىا ال،ق ق الص نتالسقبال.
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ا ال لاها الأ ال نق ل ا  ال:ال  غ يالىه ال ن ص صال ب ىا العالشغق ال  وق ال(ال نتيالاطسمالقوال نتالقال–

ال ق سته النغ ا التغساقا القغا  ال.

 ب  شا ال:ال نيال ص صالشغقا الأاض ال  الت قجالعوالىغكال    اوال نشاغقال نغقىايالنغ اا  القغا ا ال

عالتغساقااا ال اايال نغ ناامال(ال. ناا هال ب  شااا التصاا فالإناااالأ  شااا ال ط ااا ال أ  شااا ال ا ااا ال أ  شااا ال

-ال909،الال2066 لتق عا ال الأ  شا الع طلا ال أ ق التغساقا ال ال أ ق التق اها ال.العال نلغ  قةال،ال

ع  الكىاقالقاوال نتقىا ااوال  نسغا ااوالعسااال والتغساامالنا هال نق ل اا  ال  ب  شاا ال(ال.ال اؤك الال901

الامال والت اا  ن الإلااق ء  القغا اا الق هاا الإوالتغساقها الاغساامالعساااهال نطاا ىظال نلقاا عيال  وال ب  شااا ال

أوالاق  اا الأ  ئهاا ال ناا غمال نق سااا يالعال نغ اا ءال(ال.الالألالاامال والتااؤ  الىطقا اا ال نتس اااوالعالقس  ااهال(ال

(ال   وال غسمالى وال نقغسمال ايال نسا ى الكا وال  ايالكوااقالقاوال نق   افالال909،الال2066ع نلغ  قةال،ال

 نتغساقا الك والغ نى الق الا  مالى نتقواا ال  نغ ا ءال أ  ءالق تسافال نق   افال نتايالاتطسىها ال نا قمالقاوال

عقا الأ اقالك ن ا طا الالألأق قال  التص ال نااالصا  ع ال سا ئ التغساقاا الأ القسامالأشاا ءالق ا  ةالأ ال

نغ اا ءال غاقناا القااوال إلعقاا  ال كاا ال ناابالإ قاا الاؤكاا ال نكل ااا  ال  نت كااقال نااىمال ب ااا ءال  نتقوااا ال  

 نش صا ال  نغسقا ال  ب  ئا ال نتيالك والاتقتظالىه ال نقغسمال،ال ايال ااوال اق ال ن صا قال نشا ا ال نا لال

ا ت مالكواق القوالقغسقيال ن   ال ن  ضقال بققال ن لالاتل الىهال نى  ثالقاظالقا الساى ال كاقهالققا ال ق ال

اليىت  ئيالقوالقؤنل  ال  ق س  ال. يال ب ىا  ال نتيالتص  الن   ظال نتغسامال 

ن فال نى ثال:ال  تق حالتط اقالطقا  الن لاال ن ص صال ب ىاا النتالقاا ال نقق سا ال يىت  ئاا ال   تاق حال

التسقاته الىطقا  العال إلش ق  ال(

ال    ال نى ثال:التتقو ال    ال نى ثال ن  نيالى يتيال:

 .الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال ن ص صال ب ىا ال يال نكتمال نق ققةال يال نقق س ال يىت  ئا ال 

 2061-2061( عال2061-2062تالقا ال نقق س ال يىت  ئا ال.النسغ قاوال ن ق سااوالع) 
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الت  ا ال نقصطس   ال:

تغااقفال نطقا اا العساااالأ هاا العقسااا التضاامالعاا  القااوال إللااق ء  النغااقكالت  ااا الأناا  فال نطقا اا ال:ال

ق شاا  ةالالت تاا لالعساااالأ شااط التغساقااا ال تغسىقااا ال ت ااافالكاا القصاا  قال نااتغسمال ب ااق العالققعاايال

ال(الال21،صالال2002  ن اس ال،

 إلشاا ق  ال:ال ق ال اايال نسغاا ال والعال شىااقال(ال:عساااال ق اا ال:ال ضااظالعساهاا ال نت شاااقال:الا اا  ال" شىااقالعساااال

قهال  ال ل  تااهال"ال نتتشاااقال:الناا ال اايال يصااطالحال    اااوال ن ك قاا ال ضااظال شاا قةالكاا نت  اظاللاا   الساال

ال(الال62،ال2002عساال ق  القوال ي ق  ال نقسقا ال ين العساال يطالعالعساه ال.عقغس فال،

 اغقفال نى  ثعال يش ق  ال(ال صطال  الى  ها ال:القا الاصا قالقاوال نلاق الققساالالنشا صال  اقالنا تىاهال

امال  نت ىاااهال  نت اا اقال غاااقهال،ال قااوال نققكااوال والاكاا والقصاا قال ناااهال نغاااقالى صاا القاا ال ق ااهال نتغساا

ال يش قةالنامالىش صالى ال   ةالق ال ن لمال يغق كال.

 ن لا:ال لاال لا النسشيءالق غهالقوال نضا عال  نتسفال،ال  لا:الص  هالقوال يىتا   ،ال  لااال نقا  ال

ال:قعاا ه.  لاال نسااقالكتقااهال. اا  اال ل ااا ال ق   ااا العساااال يقااقال:ال  ااامالعساااهالق  ىااهال قعاا هال...

الى لاهال.الت لاالع هال ق هال:  تق ال تص وال.عقغس فال،ال ال(الالال612،ال2002ت لىاالىهال:ع يى

 اغقفال نى  ثالعال ن لاال(الى  هال:عقسا ال ستالمال نقغس ق  الىا ن ق ءةال  ال يساتق عال  الى اا ال سااس ال

 تص  ال  ق ال    ه ال يال ن  كقةالط اس ال نق  اليستقل عه الع  ال ن  ل ال ناه ال،  التقلقتغ الن ىقةال

ال ةال. يال ن ا

هال(ال: ب مالقاات   القااوالكسقاا العالأ م(القغ اا هال ب مال ناا لالال966 ب مال: كااقال ىااوالق ااا قالعال 

الأ ى الب هالاؤ مال ن ا مالإنااال نق  قا ال ا ها نمالعاوال نق ا ىتال اتت مالىهال ب امالقوال ن  مال، سقيى

ال(الال600،الصال2001  ص ال ب مال:ال ن ع ءال،ال  ب مالأ مال ن لمال  ن قمال.العال ىوالق ا قال،ال

الال62الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال
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هال(الإوال ب مالقسك التغصمالص  ىه العقىا الاو ااهال،ال  ب مالنا ال ساتغق  الال195  كقال ن ىا لالع ال

طال ااهالعساااالعساا مال نغقىااا الق ناا ال قاا الا قاا ال اا يال  غااالال،ال ناا ال سااوال ب ااال ال  غاا ال نقكاا قمال،ال  ر

ال(الال62  اثال يال إلسالمال.العال ن ىا لال،المال ال،الص

 نقاؤوقال ت جال ب ىا ءال نىسااغال ه ال  هال:"ال ب مال صطال  ال:الاغقىفال ب مال صطال  الىتغقال  الع ةالق

ال(الال12،ال2001"العال  ق ال،ال نقتس يال اقً ال  وقً ال

 اغقىفالىت هال: بعق  ال ب ىا ال نتيالا ص الىه ال نتتواقال يالع  طفال ن ق ءال  نس قغاوالسا  ءالأك  ا ال

ال(الال696،الال6555شغق الأمال وق العال ن ناقيال،ال

  ال ب مالتغ ايال ق ساته ال ايالتقىاا القا  ةالقاوالقا ال ن ص صال:تغاقفال ن صا صال صاطال  الىت ها ال:"ال

ال(11،ال2001عال  ق ال،ال." نقسك ال نسس  ا ال ت قا ال نت   ال ب ىيال  يال لاه ال   ئ الع ا ةال
اصطالحا بؤنها " قطع شعرٌة سهلة فً طرائق نظمه وفً مضامٌنها ، تنظم  األناشٌد : تعرؾ

على وزن مخصوص ، وتصلح لتإدى جمعٌا ، وتهدؾ إلى إبراز ؼرض محدد " ) الجعافرة ، 

 (  ٘ٓٗ، ص  ٕٔٔٓ

المحفوظات : تعرؾ بؤنها " القطع األدبٌة السهلة الراقٌة المختارة من النثر والشعر ، لتدرٌب 

ن  ئه الىطقا  التقو الق الت ت اهالقوال  لغ ي ال ص قاللقسا ال نتالقا الع ساال لاه ال  همالقغ  ن ال  ر
 (  ٘ٓٗ، ص  ٕٔٔٓ. ) الجعافرة ، "ال

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      ٖٔ  



1 

 دراسات سابقة  الفصل الثانً :

الفصل الحالً التطرق إلى بعض الدراسات التً تناولت النصوص األدبٌة مادة دراسٌة ٌتضمن 

تناولها الباحثون فً دراساتهم مع بعض المتؽٌرات المستقلة والتابعة لدراستها على وفق عدد 

من مناهج البحث التربوي كالمنهج التجرٌبً أو الوصفً أو ؼٌرها من المناهج األخرى . 

الدراسات التً تناولت مادة األدب والنصوص وطرق تدرٌسها والمشكالت علما ان عدد هذه 

التً تعترض عملٌة تدرٌسها قد ٌصل عددها إلى عشرات بل مئات الدراسات وبمختلؾ 

الجامعات العراقٌة والعربٌة والؽربٌة ، مع استعمال بعضها أسالٌب واستراتٌجٌات ونماذج 

باحث لم تتناول أي من هذه الدراسات اقتراح طرٌقة تدرٌسٌة حدٌثة ، إال انه وعلى حد علم ال

جدٌدة او تطوٌر طرٌقة جدٌدة لعملٌة حفظ النصوص األدبٌة لتعلٌم طلبة المرحلة االبتدائٌة . 

وبهذا ٌكون البحث الحالً األول على حد علم الباحث الذي ٌتناول اقتراح طرٌقة جدٌدٌة 

المرحلة االبتدائٌة . وهذه الدراسات نعرضها لتطوٌر عملٌة حفظ النصوص األدبٌة لدى تالمٌذ 

 كاألتً :

 : ٕٗٓٓدراسة زقوت  - ٔ

 : 2ٕٓٓدراسة العابدي  - ٔ

 . ٕٔٔٓدراسة برٌج  - ٕ

 .  ٕٕٔٓ دراسة المساري - ٖ

 .  ٖٕٔٓدراسة الزهٌري    - ٗ

 ( . ٕٗٓٓدراسة زقوت ) 

الصؾ التاسع فً حفظ النصوص األدبٌة لدى طلبة  تكان هدؾ الدراسة هو تحدٌد صعوبا

محافظة ؼزة . إذ اعتمد الباحث على منهج البحث الوصفً التحلٌلً فً دراسته فاختار ) 

( من طلبة الصؾ التاسع األساسً فً مدارس وكالة الؽوث فً ؼزة للعام الدراسً  ٖٙٗ

( طالب  83ٕٖكعٌنة لبحثه من مجموع مجتمع البحث المكون من )  ٕ٘ٓٓ – ٕٗٓٓ

( طالبة .استخدم الباحث أداتٌن فً  2ٕٔ( طالبا و ) 3ٕٔعٌنة بواقع ) وطالبة . وكانت ال

بحثه فكانت عبارة عن استبانتٌن األولى اختصت بالمعلم للتعرؾ على صعوبات تعلم المتعلمٌن 

عند حفظهم للنصوص األدبٌة المقررة من وجهة نظرهم . واالستالنة الثانٌة خاصة بالمتعلمٌن 

لتً تواجههم فً حفظ النصوص األدبٌة المقرر علٌهم حفظها . تؤكد لٌثبتوا أٌضا الصعوبات ا

الباحث من صدق األداتٌن بحساب معامل ارتباط بٌرسون بٌن كل فقرة مع الدرجة الكلٌة 

لمجموع فقرات المجال الذي تنتمً إلٌه الفقرة . وتؤكد من ثبات األداتٌن باستعمال معامل ) 

ن على عٌنة البحث جمع الباحث بٌانات الدراسة واستعمل الفا كرونباخ ( وبعد تطبٌق األداتٌ

األدوات االحصائٌة المناسبة لمعالجتها والمتمثلة ب ) االختبار التائً و معادلة مان وتنً 

وتحلٌل التباٌن االحادي ( فبعد العملٌات اإلحصائٌة وتحلٌل البٌانات توصل الباحث إلى النتائج 

  ٗٔ                                                                      اآلتٌة :                       
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.وجود صعوبات فً عملٌة حفظ النصوص  نتائج األستبانة األولى ) الخاصة بالمعلم ( -ٔ

% ( 2ٔ، ٕ٘عامة واحتلت الصعوبات التً تخص المتعلم المرتبة األولى بنسبة ) 

% ( وجاءت بالمرتبة  ٖٙ،  23الثانٌة بنسبة ) بٌنما احتلت صعوبات النص المرتبة 

 % ( . ٗٗ،  2ٖالثالثة الصعوبات التً تخص المعلم بنسبة )

نتائج األستبانة الخاصة بالمتعلم وجود صعوبات فً عملٌة حفظ النصوص ، إذ احتلت  -ٕ

% ( ، واحتلت  ٔ٘،  2ٔالصعوبات التً تخص النص األدبً المرتبة األولى بنسبة ) 

% ( . وكان  ٘ٗ،  2ٔلتً ترجع إلى المعلم المرتبة األخٌرة وبنسبة ) الصعوبات ا

 % ( . ٖ٘،  ٗٗمستوى الصعوبات العام لكل المجاالت بنسبة ) 

وبٌنت النتائج أٌضا وجود فروق دالة إحصائٌا لمتؽٌر مإهل المعلم ) دبلوم ، بكالٌورٌوس 

الصعوبات تبعا لمتؽٌر ( أو لمتؽٌر سنوات الخدمة . ووجود فروق دالة إحصائٌا فً 

الجنس فً صعوبات النص األدبً والصعوبات التً ترجع إلى المتعلم ، إذ كانت الفروق 

لصالح الذكور . وقد ثبت الباحث عددا من التوصٌات على ضوء نتائج البحث التً توصل 

إلٌها ، تخص عملٌة اختٌار النصوص وعدد الحصص المقررة وإعادة النظر عدد من 

دبٌة المقررة واعتماد رؼبات المتعلمٌن فً عملٌة حفظ النصوص األدبٌة .) النصوص األ

 س (  –، ز  ٕٗٓٓزقوت ، 

 ( : 2ٕٓٓدراسة العابدي )

هدفت الدراسة التعّرؾ على اثر التدرٌس بحسب طرٌقة التنقٌب الحواري فً حفظ النصوص 

ند طلبة الصؾ الخامس األدبٌة والتذوق األدبً والتفكٌر اإلبداعً فً ماد األدب والنصوص ع

(  ٖٕٔاألدبً ، ولتحقٌق هدؾ البحث اختار الباحث عٌنة ممثلة من مجتمع البحث تمثلت ب ) 

(  ٔٙطالبا وطالبة من طلبة المرحلة اإلعدادٌة ، اذ وزع الباحث طالب العٌنة ومجموعهم ) 

العٌنة  واحد وستون طالبا على مجموعتٌن تجرٌبٌة وضابطة ، فً حٌن وزع الباحث طالبات

( اثنتان وستون طالبة على مجموعتٌن بنفس الطرٌقة السابقة . ثّم كافؤ  ٕٙومجموعهن ) 

الباحث بٌن مجموعات البحث جمٌعا بعدد من المتؽٌرات ، ودرس الباحث بنفسه مجموعات 

البحث حرصا منه على عدم تدخل عامل التدرٌس بالتؤثٌر على نتائج البحث الناتجة عن إفراد 

بمجموعات البحث أو مشاركة أكثر من مدرس فً عملٌة التدرٌس ، إذ استمرت  مدرس خاص

عملٌة التدرٌس ستة أشهر . ثّم طبق الباحث اختبارٌن ) من إعداد الباحث ( األول  لقٌاس 

حفظ الطلبة للنصوص األدبٌة مكون من عدد من الفقرات الموضوعٌة والثانً لقٌاس حفظ 

ة أسئلة اتسم كال االختبارٌن بالصدق والثبات وتحقٌق النصوص األدبٌة اشتمل على أربع

الخصائص الساٌكومترٌة فٌهما . وطبق أٌضا مقٌاس التفكٌر اإلبداعً من إعداد احد الباحثٌن 

تم اعتماده من قبل الباحث لٌطبقه على عٌنة البحث . وبعد جمع البٌانات ومعالجتها توصل 

 الباحث الى النتائج اآلتٌة :

 مجموعة التجرٌبٌة على طلبة المجموعة الضابطة فً اختباري حفظ تفوق طلبة ال

 النصوص األدبٌة والتذوق األدبً .
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1 

 ٌبٌة عدم ظهور فرق ذو داللة إحصائٌة بٌن متوسط درجات طلبة المجموعة التجر

ومتوسط درجات المجموعة الضابطة فً مقٌاس التفكٌر اإلبداعً . ثم بعد تفسٌر 

النتائج استنتج الباحث عددا من االستنتاجات وأوصى بعدد من التوصٌات ثّم اقترح 

 (   8ٕٓٓعددا من المقترحات . ) العابدي ، 

 ( : ٕٔٔٓدراسة برٌج )

دول الذاتً فً تحصٌل مادة األدب والنصوص هدفت الدراسة التعّرؾ إلى اثر إستراتٌجٌة الج

واستبقائها لدى طالب معاهد إعداد المعلمٌن .تمثل مجتمع البحث للدراسة بطالب معهد إعداد 

المعلمٌن فً المدٌرٌة العامة لتربٌة بؽداد الرصافة الثالثة ، وتم اختٌار عٌنة ممثلة من مجتمع 

ة مختارة من طالب المعهد المذكور ، إذ اتبع البحث تمثلت بطالب المرحلة الثالثة لتمثل عٌن

الباحث المنهج التجرٌبً منهجا للدراسة كونه المنهج األقرب لتحقٌق هدؾ الدراسة المنشود ، 

وبعد ان اعّد الباحث اختبارا تحصٌلٌا اتسم بالصدق والثبات بعد أن تثبت الباحث من 

ة استطالعٌة مختارة من مجتمع الخصائص الساٌكومترٌة عن طرٌق تطبٌق االختبار على عٌن

البحث المحدد ، طبق الباحث هذا االختبار على العٌنة األساسٌة فً نهاٌة مدة التجربة وبعد 

جمع البٌانات تّم تحلٌلها إحصائٌا باستعمال الوسائل اإلحصائٌة المناسبة ) االختبار التائً 

ومعامل ارتباط بٌرسون ، ومعامل  لعٌنٌتٌن مستقلتٌن ، واالختبار التائً لعٌنتٌن مترابطتٌن ،

الصعوبة ، ومعامل فعالٌة البدائل الخاطئة ( وبعد تحلٌل البٌانات اإلحصائٌة استنتج الباحث 

 ان: 

( بٌن متوسط درجات المجموعة  ٓ،  ٘هناك فرق ذو داللة إحصائٌة عند مستوى )  - ٔ

 التجرٌبٌة والضابطة فً االختبار التحصٌلً البعدي .

بٌن متوسط درجات  (  ٓ،  ٘عند مستوى ) و داللة إحصائٌة هناك فرق ذ – ٕ

 المجموعة التجرٌبٌة والضابطة فً اختبار االحتفاظ ألبعدي .

وبعد ان فسر الباحث النتائج التً توصل إلٌها فً ضوء استعماله للمتؽٌر المستقل استنتج 

لى الباحثٌن عددا من االستنتاجات واقترح بعض المقترحات وأوصى بعدد من التوصٌات إ

 ي (  –، ط  ٕٔٔٓبرٌج ،  والجهات ذات العالقة بالبحث . ) 

 . ٕٕٔٓدراسة المساري : – ٖ

هّدفت الدراسة إلى التعرؾ على أثر إستراتٌجٌة نصوص التؽٌٌر ألمفاهٌمً فً اكتساب طالب 

المرحلة المتوسطة للمفاهٌم األدبٌة فً مادة األدب والنصوص .ولتحقٌق هدؾ الحث صاغ 

الباحث الفرضٌات الصفرٌة الالزمة لذلك ، ثّم عمد إلى استعمال تصمٌم تجرٌبً مناسب ٌتسم 

، اختار الباحث عٌنة ممثلة من مجتمع البحث األصلً ) المتمثل بطالب الصؾ  بالضبط الجزئً

( خمسون  ٓ٘( إذ تمثلت العٌنة من )  ٔالثالث المتوسط فً مدرٌٌة تربٌة بؽداد الكرخ / 

طالبا من طالب ثانوٌة أعٌاد الربٌع للبنٌن والتً تم اختٌارها قصدٌا . ثّم وزع الباحث العٌنة 

( خمس وعشرون طالبا .  ٕ٘جرٌبٌة وضابطة ( فً كل مجموعة منهما ) على مجموعتٌن ) ت

،  الدراسً السابقوكافؤ بٌن طالب المجموعتٌن بمتؽٌرات ) العمر الزمنً ، درجات العام 

  ٙٔوتحصٌل الوالدٌن ، واختبار الذكاء ( .                                                         
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ر المستقل اعّد الباحث اختبارا لقٌاس مدى اكتساب طالب عٌنة البحث ولقٌاس اثر المتؽٌ

للمفاهٌم األدبٌة وبعد أن تؤكد الباحث من صدق االختبار وثباته وتؤكد من خصائصه 

الساٌكومترٌة بتطبٌقه على عٌنة استطالعٌة ، طبق الباحث أداة البحث لٌحص على النتائج 

 اآلتٌة :

( بٌن المجموعة التجرٌبٌة وبٌن  ٓ،  ٘ند مستوى ) وجود فرق ذو داللة إحصائٌة ع

 المجموعة الضابطة فً اكتساب المفاهٌم األدبٌة لمصلحة المجموعة التجرٌبٌة .

بعد ذلك استنتج الباحث عددا من االستنتاجات واقترح عددا من المقترحات لٌوصً بعدها عددا 

 عالقة بالعملٌة التربوٌة .من المقترحات للباحثٌن فً مجال االختصاص وللجهات ذات ال

 ز (  -، ر ٕٕٔٓ) المساري ، 

: هدفت دراسة الزهٌري التعّرؾ على فاعلٌة إستراتٌجٌتٌن للتعلم  ٖٕٔٓدراسة الزهٌري  

شارك ، وإستراتٌجٌة المناقشة النشطة فً  –زاوج  –النشط ، والمتمثل بإستراتٌجٌة  فكر 

والنصوص واالحتفاظ بالمعلومات . ولتحقٌق  تحصٌل طالب المرحلة اإلعدادٌة فً مادة األدب

هدؾ البحث صاغ الباحث عددا من الفرضٌات الصفرٌة الختبارها عن طرٌق منهج البحث 

التجرٌبً الذي اتبعه الباحث منها لدراسته . تححدت الدراسة بطالب المرحلة اإلعدادٌة فً 

ادٌة دٌالى للبنٌن ( كعٌنة مدٌرٌة تربٌة دٌالى ) قضاء بعقوبة ( لٌحدد الباحث طالب ) إعد

قصدٌة للبحث ، إذ حدد الباحث فٌها ثالث مجموعات لتمثل المجموعة األولى المجموعة 

( سبع وعشرون طالبا ، ولتمثل المجموعة الثانٌة المجموعة التجرٌبٌة  2ٕالتجرٌبٌة بواقع ) 

( سبع  2ٕ ( سبع وعشرون طالبا أٌضا ، وضمت المجموعة الثالثة ) 2ٕالثانٌة بواقع ) 

وعشرون طالبا أٌضا لتمثل المجموعة الضابطة . لٌكافؤ الباحث بٌن المجموعات الثالث 

السابقة ودرجات العام السابق والذكاء ومستوى  تبمتؽٌرات العمر الزمنً واختبار المعلوما

تحصٌل اآلباء واألمهات .وبعد إعداد المستلزمات األساسٌة إلجراءات التجربة باشر البحث 

سة عملٌة التدرٌس طٌلة مدة التجربة التً استمرت قرابة ثالثة أشهر . وفً نهاٌة التجربة بنف

( ثالثٌن فقرة اختبارٌه  ٖٓطبق الباحث االختبار التحصٌلً الذي أعده بنفسه والمكون من ) 

من فقرات االختٌار من متعدد والفقرات المقالٌة ، حٌث تحقق لباحث من صدق االختبار وثباته 

ئصة الساٌكومترٌة . ثّم طبق الٌاحث االختبار مرة ثانٌة بعد ثالثة أسابٌع من التطبٌق وخصا

األول لٌتحقق من احتفاظ طالب العٌنة بالمعلومات المعرفٌة ، وتوصل الباحث إلى أن طالب 

المجموعتٌن التجرٌبٌتٌن قد تفوقوا على طالب المجموعة التجرٌبٌة باختباري التحصٌل 

 ر ( . –، د  ٕٕٔٓالزهٌري ،  ) ٓواالحتفاظ . 
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 الفصل الثالث : منهج البحث وإجراءاته :

منهج البحث : اعتمد الباحث منهج البحث الوصفً التحلٌلً كونه األقرب إلى إجراءات البحث 

الحالً من حٌث تحدٌد المشكلة ووصفها والوقوؾ على حدود تواجدها المحلً فً مجتمع 

البحث وطرٌقة سحب العٌنات المناسبة من المجتمع واستطالع اآلراء المختلفة للوقوؾ على 

قتراح الحلول المالئمة ومحاولة تطبٌقها على عٌنات صؽٌرة لفتح الطرٌق أسباب المشكلة وا

أمام الباحثٌن اآلخرٌن إلى المشاركة الفاعلة فً توسٌع دائرة تطبٌق المقترحات للوصول إلى 

مراحل تقنٌن المقترحات وشمول عٌنات أخرى من نفس مجتمع البحث لتعمٌمها إذا قدر 

شمول اؼلب عناصر مجتمع  أيإلى درجة التقنٌن ، لبعض المقترحات النجاح والوصول 

 البحث بهذه الحلول . 

إن منهج البحث الوصفً ٌعد استقصاء ٌتناول ظاهرة ما قائمة فعلٌا فً الواقع بقصد 

تشخٌصها و كشؾ جوانبها وتحدٌد العالقات بٌن عناصرها المختلفة ، ثم تحدٌد العالقات بٌن 

أخرى قد ٌكون بٌنهما صلة ما . لذلك فان اإلجراءات  الظاهرة موضوع الدراسة وبٌن ظواهر

فً هذا المنهج قد تستطٌع النفاذ من الحاضر إلى المستقبل محاولة استنباط تنبإات من خالل 

دراسة ظاهرة ما ، إذ انه ٌسعى إلى كشؾ العوامل المحددة للموقؾ موضوع الدراسة 

 (  2٘ٔ،  33ٓٔ، وطبٌعتها ونوع العالقات بٌنها . ) داود وعبدالرحمن 

إجراءات البحث : تتضمن إجراءات البحث مختلؾ الفعالٌات التً ٌقوم بها الباحث لؽرض 

حصر مشكلة البحث والوقوؾ على األسباب وفرض الفروض لها لٌضع نصب عٌنه هدفا 

محددا للوصول إلٌه من بعد جمع البٌانات ومعالجتها بمختلؾ الوسائل اإلحصائٌة والمنطقٌة 

لى نتائج من الممكن االستفادة منها أنٌا ، ومن ثّم إمكانٌة االستفادة منها على المدى للوصول إ

البعٌد بتقنٌنها وتعمٌمها . لذلك فقد اعتمد الباحث إجراءات علمٌة بحسب مقتضٌات منهج 

 البحث الوصفً التحلٌلً وٌعرضها بحسب األتً :    

ل األفراد الذٌن ٌحملون بٌانات الظاهرة مجتمع البحث : ٌشٌر مصطلح مجتمع البحث إلى انه ك

التً هً موضوع الدراسة أو هو مجموع وحدات البحث التً ٌراد الحصول على بٌانات منها 

( وٌقصد به أٌضا األفراد أو األشٌاء الذٌن ٌشتركون فً  ٙٙ،  33ٓٔ. ) عزٌز وأنور ، 

مة مشتركة بٌن خصائص معٌنة ٌمكن مالحظتها ، ومحك تحدٌد مجتمع البحث هو وجود س

أفراده جمٌعا ، إذ ٌطلق على سمات مجتمع ما والتً ٌمكن مالحظتها ب " معالم المجتمع " . 

( . لذا فقد تمثل مجتمع البحث الحالً بتالمذة المرحلة االبتدائٌة  ٗٗ،  ٕٕٓٓ) أبو حوٌج ، 

 . ٕٗٔٓ -ٖٕٔٓو  ٖٕٔٓ – ٕٕٔٓفً محافظة دٌالى للعامٌن الدراسٌٌن 

إن عٌنة البحث هً ذلك الجزء من مجتمع البحث الذي تجري علٌه الدراسة  عٌنة البحث :

وفق قواعد خاصة لؽرض تمثٌل المجتمع تمثٌال سلٌما ، وٌلجؤ الباحثون إلى هذا اإلجراء 

لصعوبة إجراء البحوث لتشمل أفراد مجتمع البحث كله ، وذلك لوجود صعوبات متنوعة مثل 

تصادٌة ، أو قد ٌكون السبب كبر حجم مجتمع البحث . الصعوبات العلمٌة والصعوبات االق

وعلٌه فان عٌنة البحث تمثل بعض مفردات مجتمع البحث التً تدرس للحصول على معلومات 

صادقة بؽٌة الحصول على تقدٌرات قرٌبة تمثل المجتمع الذي سحبت العٌنة منه . ) عزٌز 

  8ٔ                                         ( .                               2ٙ،  33ٓٔوأنور ، 
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إن الختٌار العٌنات فً كل أنواع البحوث عددا من االعتبارات التً حددها الخبراء والتربوٌون 

من ضمن نفس األفراد ، وان ٌكون ألفراد  أيتمثلت بان تكون العٌنة ممثلة للمجتمع األصلً 

ا البحث على مراعاة هذه االعتبارات المجتمع األصلً فرص . وقد حرص الباحث فً هذ

العلمٌة بدرجة كبٌرة من الحرص ، إال أن طبٌعة البحث الحالً وألسباب محددة جعل من 

الباحث اقتصار العٌنة على عدد قلٌل من التالمٌذ كون الطرٌقة إنما هً اقتراح جدٌد من قبل 

عرٌة وتجرٌبها الباحث وهً رإٌة جدٌدة من الباحث لتطوٌر عملٌة حفظ النصوص الش

للوقوؾ على فاعلٌتها العلمٌة ومن ثّم إمكانٌة إجراء نفس الطرٌقة وتجرٌبها على عدد اكبر 

من أفراد نفس المجتمع للوصول إلى إثباتات علمٌة لفاعلٌتها على مجموعات صؽٌرة لفتح 

المجال لباحثٌن آخرٌن لتجرٌبها على نطاق واسع فً بحوث مستقلة لؽرض التعمٌم فً 

تقبل القرٌب . ونستطٌع إجمال األسباب التً حددت الباحث بالعٌنة الصؽٌرة التً تناولها المس

 الباحث هنا باألسباب اآلتٌة :

كون الطرٌقة المقترحة جدٌدة إذ هً من تطوٌر الباحث بتوظٌفه عدد من اإلجراءات  -ٔ

ظ التعلٌمٌة النظرٌة وتزاوج عدد من األطر النظرٌة التً طرحت مسبقا فً طرق حف

التً النصوص األخرى وعدد من القوانٌن النظرٌة التً طرحا العلماء فً نظرٌاتهم 

 عملٌة الحفظ والتذكر واالسترجاع . تناولت

عدم إمكانٌة تطبٌق المتؽٌر الجدٌد على عدد كبٌر من التالمذة ، كون الطرٌقة تتناول  -ٕ

 ات مدرسٌة .عملٌة الحفظ من قبل التالمٌذ والتً ؼالبا ما تتم فً البٌت كواجب

 اعتماد الباحث على التدرٌس الخاص للتالمٌذ ) عٌنة البحث ( . -ٖ

وبعد أن بٌنا هذه األمور نشٌر إلى عدد من األدبٌات التً أكدت  أهمٌة العٌنات الصؽٌرة فً 

البحوث التربوٌة وأهمٌتها فً البحوث التً تتطلب عمال محددا وعمقا وتفصٌال ، والتً 

استخدامها على نطاق واسع مثل االختبارات االسقاطٌة أو تختص تستلزم أدوات ٌصعب 

(  ، وال ٌخفى أن المتؽٌر  2٘،  33ٓٔمتجانسة فً موضوع ما . ) عزٌز وأنور ،  تبجماعا

المستقل فً البحث الحالً إنما هو واحد من هذه األسباب إذ أن الطرٌقة إنما هً اقتراح من 

 فً المجال التعلٌمً .  الباحث لؽرض الوقوؾ على فرصة تطبٌقها

( خمسة من تالمذة المرحلة االبتدائٌة للصؾ  ٘لذا فقد تمثلت عٌنة البحث الحالً ب ) 

( ثالث منهم فً الصؾ الخامس فً السنة  ٖالخامس والسادس االبتدائً ، اذ درس الباحث ) 

 ( تلمٌذٌن فً الصؾ السادس .  ٕاالولى ثّم درس فً السنة الثانٌة ) 

التحضٌرٌة :قبل الشروع ببٌان الطرٌقة المقترحة كان البّد من الباحث إجراء عدد  اإلجراءات

 من اإلجراءات التحضٌرٌة لبٌان الجوانب العلمٌة للطرٌقة والتً تمثلت باالتً :

) المحفوظات ( المقرر تدرٌسها فً مقررات الصفٌن الخامس  تحدٌد المادة التعلٌمٌة -ٔ

وظات بحسب البحور التً نظمت علٌها وذلك والسادس االبتدائً وتصنٌؾ المحف

 باالستعانة بخبٌر فً الشعر العربً  فكانت المواد كاألتً :

 مواد الصؾ الخامس : –أوال 

 قصٌدة هوٌتنا : من بحر المتدارك . -

 3ٔلؽتً : من بحر مجزإ الرمل .                                                       -
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ٌّها : العلم  -  من بحر البسٌط .                                             قصٌدة ا

 بٌن صدٌقٌن : من بحر الهزج . -

 التربٌة واألمهات :من بحر الوافر . -

 (خمسة نصوص فقط للحفظ . ٘( احد عشر نصا شعرٌا منها )ٔٔعلما انه قد ورد فً المقرر) 

 ثانٌا : مواد الصؾ السادس :

 الرجز .البستانً : من بحر مجزإ  -

 نشٌد النزاهة : من بحر الرمل . -

 أنا إنسان : من بحر المتدارك . -

 نشٌد موطنً : من بحر الرمل . -

 أؼنٌة العندلٌب : من بحر . -

 عراقٌون اصالء : من بحر الرجز . -

(  ٙ( ثالث منها للدرس و )  ٖ( تسع نصوص شعرٌة )  3علما انه قد وردت فً المقرر ) 

 ستة منها للحفظ .

الؽنائٌة المناسبة لكل من النصوص التً من الممكن أدائها بطرٌقة  االلحانتحدٌد  - ٕ

إذ تم االستعانة بؤحد الفنانٌن المحلٌٌن  ممن لهم خبرة فً هذا  الؽناء ) التلحٌن ( .

المجال الفنً ، فتم تحدٌد األلحان من األؼانً واألناشٌد الفلكلورٌة والتً تعد من 

امات العراقٌة والبعض األخر من الموشحات التراث الشعبً وبعضها من المق

االندلٌسٌة المشهورة والتً ترددت على السنة الناس مدة من الزمن ، وتم تلحٌنها 

وؼناها العدٌد من المؽنٌٌن المشهورٌن . وهنا وبعد تحدٌد هذه األلحان واألؼانً ٌتم 

بات أو على عرضها على التالمٌذ قبل التعلٌم بواسطة األقراص المدمجة على الحاس

التالمٌذ على األجهزة النقال  ٌحتؾ ضبهاأجهزة النقال الحدٌثة ) الموباٌل ( بحٌث 

الخاصة بكل واحد منهم  فٌستمر على سماعها إلى أن ٌحفظها أو ٌحفظ الجزء األكبر 

منها وذلك للمساعدة فً حفظ النصوص التً سٌتعلمها الحقا على وفق هذه األلحان ، 

إلى أن األحداث من الصؽار فً السن ٌمٌلون إلى حفظ األؼانً وهنا تجدر اإلشارة 

واأللحان بسرعة كبٌرة جدا وذلك لمٌل أنفسهم إلى هذا اللون من الفن . وهنا تم 

 ( وفق األتً :  ٔتحدٌد هذه األلحان واألؼانً ) ملحق 

 قصائد الصؾ الخامس االبتدائً :

 حن أؼنٌة ) ماما زمنه جاٌه ( .قصٌدة ) هوٌتنا ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق ل - أ

قصٌدة ) بٌن صدٌقٌن ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن أؼنٌة ) تدرٌنً احبك  - ب

 وأنا أهواك ( .

قصٌدة ) التربٌة واألمهات ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن الموشح الذي أدى  - ت

 قصٌد األمام الشافعً * ) دع األٌام تفعل ما تشاء ( .

................................................................................................... 

   ً( وهو احد ائمة المذاهب االربعة             ٓ٘ٔأبو عبد هللا محمد بن إدرٌس .ولد بؽزة سنة )الشافعٕٓ                                                                                     
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 قصائد الصؾ السادس االبتدائً :

قصٌدة ) أنا إنسان ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن أؼنٌة ) طالعة من بٌت  - أ

 ابوهه ( .

قصٌدة ) البستانً ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن األؼنٌة والترنٌمة الشعبٌة  - ب

 الرمضانٌة ) ماجٌنة ٌا ماجٌنة ( .

العندلٌب ( : تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن أؼنٌة ) اللٌلة حلوة قصٌدة ) أؼنٌة  - ت

 حلوة وجمٌلة ( .

تم تحدٌد تعلّمها على وفق لحن الموشح المشهور )  قصٌدة ) نشٌد النزاهة ( : - ث

    جادك الؽٌث أذا الؽٌث همى ( .

النشٌد ، وسم صور معبرة  عن موضوعات النص الشعري أورسم الصور المعبرة  - ٖ

المتعددة التً ترد فً القصٌدة أو النشٌد ، وقد ترسم صورة لبٌت من  فكارعن اال

الشعر أو قد ترسم صورة لعدد من األبٌات التً تعبر عن فكرة موحدة ولموضوع 

 واحد .

توجٌه التالمذة ) العٌنة ( إلى أنهم سٌعتمدون إلى واحد من اإلجراءات التً  - ٗ

سٌعتمدها الباحث مهم أثناء التعلٌم والتحفٌظ . كاستعمال حواسهم واستعمال مهارات 

فٌما ٌخص النظر إلى الصور وؼٌرها من  –) القراءة ، االستماع ، الرإٌة المركزة 

ستعمال الحواس مع المهارات بشكل جمعً من قبل وا –األدوات المرشحة لالستعمال  

المتعلم ، وأخٌرا المشاركة من قبل المتعلم فً المادة المتعلّمة بشكل من أشكال 

 كالتمثٌل أو اإلنشاد أو الرسم أو ؼٌر ذلك من األعمال . –المشاركة فً التعلٌم 

رجٌع .والترجٌع تعلٌم التالمذة بعض القواعد البسٌطة للقراءة على وفق أسلوب الت  - ٘

مر أو ˚رجع الرجل وترّجع .. ورّدد صوته فً قراءة أو أذان أو ؼناء أو ز لؽة هو "

 ( . 2ٓٔ) ابن منظور ، ب ت ،   ؼٌر ذلك مما ٌترنم به "

أو هو "معنى دائر بٌن التردٌد والتكرٌر ، سواء كان للصوت كما عند القراء أو للفظ كما 

 (  ٕٙ،  ٖٕٔٓمً ، عند الفقهاء فً األذان . ) القثا

 أما معنى الترجٌع االصطالحً فهو ٌطلق عند القراء على ضربٌن هما :

تحسٌن الصوت بحرؾ المد خاصة وتنؽٌمه ، والتؽنً به بتكرٌر الصوت به وتقرٌب  - أ

 حركاته مع إشباعه .

تحسٌن الصوت فً التالوة عموما ، وتزٌٌنه ، وخفضه وعلوه ، وتردٌده فً الحلق  - ب

فً موضعه ، مع التؤنً فً القراءة ، وبهذا ٌكون الترجٌع مرتبة فوق بإشباع المّد 

 ( . 2ٕ،  ٖٕٔٓالترتٌل " ) القثامً ، 

والمالحظ من كل ما سبق إن الترجٌع ٌشٌر إلى تحسٌن الصوت والتكرار فً القراءة   

 بحسب قواعد القراءة المتعارؾ علٌها من مّد الحروؾ والوقؾ عند بعضها ، وؼٌرها من
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قواعد القراءات التً ٌرمً لتحسٌن الصوت فً القراءة والتؤثٌر فً السامع ، وقد تبتعد 

إلى ؼاٌات اكبر من ذلك أال وهً ؼاٌة التعلٌم بالتودد للمتعلم عن طرٌق الصوت الحنٌن 

وإٌقاظ ؼفلة بعض المتعلمٌن عن طرٌق التؤثٌر علٌهم بالصوت الحسن المإثر بهم 

 عاطفٌا.

وبعد تحدٌد هذه األمور ٌنتقل الباحث إلى اإلجراءات العملٌة والتً تمثلت تثبٌت خطوات 

الطرٌقة مع التمثٌل لكل خطوة بشكل عملً وأخٌرا سٌعرض الباحث إلى تطبٌق تجربته 

 من التدرٌس الخاص لمجموعة التالمٌذ )عٌنة البحث ( . عملٌا وعلى مّر سنتٌن

 خطوات الطرٌقة المقترحة :

ٌنبؽً اإلشارة هنا إلى أن عملٌة تطبٌق الطرٌقة المقترحة تطبٌق بعد أن ٌتعلم وٌدرس 

التالمٌذ القصٌد الشعرٌة فً المدرسة ، إذ أن األسلوب المتبع من قبل المعلمٌن فً تدرٌس 

صص الدرس األول لقراءة النصوص ) المحفوظة ( )القصٌدة المحفوظات هو أن ٌخ

الشعرٌة المقررة أو االنشٌد المقرر ( وتعلٌم موضوعه وشرح الكلمات والصور األدبٌة 

الموجودة فً النص ومن ثّم ٌطلب المعلم من التالمٌذ أن ٌحفظوا النص فً الدرس القادم 

ظ النص بالطرق المتبعة من قبل . وهنا تستؽل المتعلمٌن وقت الدراسة فً البٌت لحف

معلمٌهم . أما عٌنة البحث الحالً فهم الذٌن سٌحاول الباحث تعلٌمهم على حفظ النصوص 

 على وفق طرٌقته المقترحة وبحسب الخطوات اآلتٌة :

قراءة القطعة الشعرٌة  ) المحفوظة ( قراءة معبرة على وفق اسلوب الترجٌع الذي  -ٔ

ث ، وٌرافق هذا اإللقاء التمثٌل واإلشارات بالٌد والوجه مّر التعرٌؾ به من قبل الباح

والجسم بحسب ما ٌقتضٌه الموقؾ التعلٌمً وما تعبر عنه المحفوظات الشعرٌة 

المقررة ، وقد ٌستعمل الباحث التمثٌل الصامت المعبر عن الحالة التً تعالجها 

 القصٌدة .

ٌة محاولٌن القراءة على وفق قراءة المتعلمٌن ) عٌنة البحث (  النص بطرٌقة جماع   -ٕ

قراءة الترجٌع ، ومحاكاة المعلم ) الباحث ( بطرٌقة القراءة هذه . على أن ٌكون 

الباحث متابعا لقراءتهم وتزوٌدهم بتؽذٌة فورٌة تصوٌبٌة لتصحٌح القراءة لتكون على 

ملة وتٌرة واحدة وعلى وفق نظام الترجٌع قدر اإلمكان ) ال ٌشترط الباحث اإلجادة الكا

لقراءة الترجٌع من قبل المتعلمٌن وإنما مراده من ذلك هو الوصول بقراءة المتعلمٌن 

إلى نمط وأداء موحد لٌخرج أداء المتعلمٌن ) إلقاء المتعلمٌن ( ٌخرج بشكل مقبول 

وٌمثل قراءة ترجٌعٌة مقبولة بالنسبة لتالمٌذ من أعمار العٌنة المسحوبة . علما أن 

ن مرة بحسب الموقؾ التعلٌمً الذي ٌقرره الباحث إلى أن ٌتٌقن القراءة تتكرر أكثر م

الباحث أن المتعلمٌن قد حفظوا جزء معٌن وصؽٌر من النص ولو بشكل بسٌط أو أنهم 

قد تمكنوا من تثبٌت عدد من الجمل أو المقاطع أو األبٌات الشعرٌة فً ذاكرتهم 

حفظ التام واالنتقال إلى عملٌة المتمثلة بالذاكرة القصٌرة المدى لحٌن تثبٌت عملٌة ال

 نقل النص المحفوظ إلى الذاكرة طوٌلة المدى وبشكل كلً . 

 الخطوة الثالثة وهً التً ٌقوم بها التالمٌذ بإكمال عملٌة حفظ النص بشكل منفرد -ٖ
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بقراءة القصٌدة أو النشٌد بٌتا بٌتا بطرٌقة الترجٌع أو القراءة الملحنة على وفق  

لحن أخر مشهور فً الفلكلور التراثً .  أي)أؼنٌة مشهورة ( أو ) نشٌد مشهور ( أو 

وهنا ٌؤتً دور الباحث بالمساعدة وذلك باإلشارة إلى المتعلم فحٌن ٌنسى مطلع 

ألولى والمتمثلة مثال بقراءة الشطر األول من البٌت القصٌدة مثال ، ٌزوده باإلشارة ا

األول لٌكمل المتعلم الشطر الثانً وٌستمر الباحث بقراءة الشطر األول من كل بٌت 

لٌكمل المتعلم الشطر الثانً وهذا سٌإدى إلى تحفٌز المتعلم لٌحاول تذكر الشطر األول 

علٌمً للمتعلمٌن . فإذا من كل بٌت قبل أن ٌردده الباحث ، وهذا ما ٌشكل حافز ت

اطمؤن الباحث إّن المتعلم أتقن هذه الحفظ على وفق هذه العملٌة انتقل إلى العملٌة 

التالٌة والمتمثلة بان ٌقرا المتعلم األبٌات بعد أن ٌقرا الباحث الكلمة األولى من البٌت 

فظ ، الشعري ، وهذه تعد اإلشارة الثانٌة من الباحث إلى المتعلم لتعٌنه على الح

وٌستمر الباحث بتزوٌد المتعلم بهذه اإلشارات حتى وان كان المتعلم ٌتذكر الكلمات 

األولى من كل بٌت شعري وذلك لتشكٌل حافز أخر للمتعلمٌن ) وهنا استطاع الباحث 

مالحظة أن المتعلم الذي ٌتذكر الكلمات األولى من األبٌات الشعرٌة ٌتسابق مع الباحث 

لٌبرهن للباحث انه ٌستطٌع تذكر بداٌات األبٌات الشعرٌة بدون لقراءة البٌت الشعري 

معونة من الباحث ( ، األمر الذي ٌعد تركٌز من المتعلم بل ٌعد زٌادة فً التركٌز من 

المتعلم تولّد من اإلشارات التً ٌطلقها الباحث للمتعلمٌن .وهذا ما ٌشكل حوافز 

 متجمعة من الباحث للمتعلمٌن للحفظ .

وفً هذه الخطوة ٌستعمل قانون التكرار الذي ٌعد واحدا من قوانٌن التعلم  التكرار : -ٗ

المهمة ، والذي الحظ الباحث فاعلٌته فً عملٌة الحفظ ، وهنا سٌستعمله الباحث عن 

طرٌق تكرار قراءة الترجٌع لألبٌات الشعرٌة بٌتا بٌتا وبمساعدة الباحث ، إذ ٌكون 

و ٌكون التكرار بمساعدة الباحث بحٌث ٌقرأ الباحث التكرار إما من قبل المتعلم لوحده أ

لٌرجع المتعلم لعدة مرات ثّم ٌقرأ الباحث الشطر األول ) صدر البٌت الشعري (لٌقرأ 

المتعلم الشطر الشطر الثانً ) عجر البٌت الشعري ( ،وهكذا ٌتابع المتعلم مع الباحث 

و حفظ معظمها لٌتم إكمال القراءة إلى أن ٌطمؤن الباحث من حفظ المتعلم للقصٌدة أ

 حفظ القصٌدة على وفق الخطوات الباقٌة .

) الترجٌع الجماعً ( او ) الؽناء الجماعً ( : وتتمثل هذه الخطوة بؤداء المتعلمٌن  -٘

وبشكل جماعً لقراءة القصٌدة أو النشٌد وبطرٌقة ) الترجٌع ( أٌضا ، أو بطرٌقة 

دد من قبل الباحث . ومن المناسب فً الؽناء إذا كانت القصٌد مناسبة للحن معٌن مح

هذه الخطوة أن ٌمارس المتعلمون مع معلمهم ) الباحث ( بعض الحركات األدائٌة أو 

التمثٌلٌة أو اإلٌحائٌة التً تدل على تفاعل المتعلمٌن مع النص السٌما النصوص 

 المؽناة .

ى ) عٌنة البحث ( فً تطبٌق الطرٌقة المقترحة : باشر الباحث بتطبٌق الطرٌقة المقترحة عل

وفق الخطوات المقترحة . ولبٌان ذلك سٌعرض  علىتعلٌمهم وتحفٌظهم النصوص المقررة  

الباحث إجراءات حفظ قصٌدة ) هوٌتنا ( للصؾ الخامس االبتدائً كنموذج لسٌر عملٌات 

 التعلٌم على وفق هذه الطرٌقة المقترحة : 
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 قصٌدة "هوٌتنا " :  إخوانً أصحاب قضٌة          أبناء الكرد    الفٌلٌة 

 سلب هوٌتهم قد أضحى         جرما ضّد   اإلنسانٌة                        

 تنبض بالحّب عراقٌة   ما أروعهم    وهوٌتهم                               

 رفضوا أشكال    الّتمٌٌز         القومٌة     و العرقٌة                      

 هم جزء من شعب ٌسعى          حقا من اجل  الحرٌة                     

قراءة القصٌدة من قبل الباحث قراءة تعبٌرٌة وعلى وفق لحن أؼنٌة ) ماما زمانه  -ٔ

( ، المشهورة فً عالم األطفال الصؽار. مع استعمال اإلشارات  ٔجاٌه ( ) ملحق 

المعبرة بالٌد والجسم والوجه . كاإلشارة بالٌدٌن لإلشارة إلى اإلخوة عند قراءة كلمة 

) إخوانً ( فً البٌت األول . أو استخراج هوٌة الباحث عند قراءة كلمة الهوٌة فً 

إشارة الى معنى الحرٌة فً البٌت األخٌر من البٌت الثانً . أو التمثٌل بالٌدٌن كالطائر 

القصٌدة . وكل هذه األمور تعد إشارات من الباحث للتعلٌم والتحفٌظ للمتعلمٌن ، وهً 

بمثابة الحوافز إلثارة الدافعٌة للتعلٌم . وهكذا ٌقوم الباحث بتقدٌم اإلشارات إلى 

 المتعلمٌن بحسب ما ٌقتضٌه الموقؾ التعلٌمً .

ن للنص على وفق لحن هذه األؼنٌة وبشكل جماعً ، مع محاولة قراءة المتعلمٌ -ٕ

مع قراءة  أيالباحث لتصوٌب القراءات وتعلٌمهم القراءة السلٌمة بشكل فوري 

المتعلمٌن ٌقرأ الباحث القراءة الصحٌحة لٌعٌد المتعلمٌن القراءة الصحٌحة مرة ثانٌة 

القراءة . فمثال عندما ٌصل .ثم ٌقدم الباحث للمتعلمٌن اإلشارات الالزمة لهم عند 

لقراءة البٌت الثانً ٌظهر الباحث نموذج  لهوٌة ما لتقترن هذه اإلشارة مع البٌت 

الشعري فٌتذكر المتعلم هذا البٌت الشعري  مع استالمه لهذه اإلشارة . أو عرض 

صورة لرجل وهو ٌلبس الزي الكردي لتكون هذه إشارة ثانٌة لعجر البٌت األول من 

.وهكذا بالنسبة للكلمات األخرى أو الصور الشعرٌة أو الجمل فً النص لٌقوم القصٌدة 

 الباحث أو المعلم مستقبال تقدٌم اإلشارات الالزمة بحسب اجتهاده وإبداعه فً التعلٌم .

ٌقرأ المتعلم االقصٌدة مفردا على وفق اللحن المتفق علٌه عند القراءة . وتتخلل  -ٖ

لحن األؼنٌة إما بٌن بٌت شعري وأخر ، أو بٌن عدد عملٌة القراءة هذه الرجوع إلى 

من االبٌات الشعرٌة . والذي ٌحدد هذه العملٌة سرعة حفظ المتعلم وإتقانه للحن 

االؼنٌة ونص القصٌدة ، فالذي ٌكون حفظه اقل من ؼٌره ٌفضل أن ٌعٌد اللحن بٌن 

حن بٌن عدد كل بٌت شعري وبٌت أخر ، إما من ٌكون حفظه عالً فٌمكن أن ٌكرر الل

 من األبٌات الشعرٌة . 

فً هذه المرحلة ٌقوم الباحث بتزوٌد المتعلم باإلشارات الالزمة للحفظ . والتً هً  -ٗ

عبارة عن قراءة الباحث لصدر البٌت الشعري ، ثم ٌقرأ المتعلم عجز البٌت الشعري 

... جاٌه .وبعد كل بٌت ٌكرر الكل مقدمة لحن األؼنٌة المتفق علٌه ) ماما زمانه جاٌة 

 بعد شوٌه ..... ( .                                                                  
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. أال وهً وبعد ذلك ٌرسل الباحث إشارات أكثر تخصصا وأدق من اإلشارات السابقة 

اإلشارة بالكلمة األولى من البٌت الشعري لٌكمل المتعلم البٌت الشعري وقراءته ) على 

 وفق اللحن لألؼنٌة المعتمدة ( .

استعمال قانون التكرار : وذلك عند مالحظة الباحث ان المتعلمٌن ما زالوا ؼٌر متقنٌن  -٘

ونة الباحث وذلك بان ٌقرأ بشكل كامل للقصٌدة فٌعمد إلى أن ٌقرأ المتعلم القصٌدة بمع

القراءة ألكثر من مرة لهذا  رالباحث البٌت األول وٌقرأ المتعلم البٌت الثانً وتتكر

البٌت ، ثّم ٌقرأ الباحث البٌت الثانً بنفس الطرٌقة وهكذا إلى أخر القصٌدة ثّم ٌعٌد 

ة أٌضا القراء رالقراءة بان ٌقرأ الباحث صدر البٌت وٌقرأ المتعلم عجز البٌت وتتكر

ألكثر من مرة إلى أن تصل الباحث إلى درجة إتقان معٌنة ٌطمئن لها وهً اقرب ما 

 ٌكون إلى اإلتقان النهائً للحفظ .

بمعنى )  أيالؽناء الجماعً على وفق اللحن المعتمد من قبل الباحث والمتعلمٌن .  -ٙ

التؽنً الجماعً بالنص ( . على أن تمارس مع األداء بعض الحركات التمثٌلٌة ، او 

ك ) اإلخوة و االنتماء للوطن وممارسة  صاإلٌحائٌة لتشٌر إلى المفاهٌم الواردة بالن

الحرٌات كحق لألفراد ( وؼٌرها من المفاهٌم األخرى .وهنا ٌؤمل الباحث الوصول الى 

 حفظ المتعلمٌن للنص .درجة اإلتقان من 

 الفصل الرابع :االستنتاجات والتوصٌات والمقترحات .

االستنتاجات : بعد البحث واالستقصاء فً موضوع البحث وبعد اإلجراءات التحضٌرٌة 

التً اعتمدها الباحث ، ومن ثّم تحدٌده لخطوات الطرٌقة المقترحة وتطبٌقها على عٌنته 

 الصؽٌرة ولمدة من الزمن طوٌلة نسبٌا استنتج الباحث األتً : 

ٌبها على عٌنات كبٌرة نسبٌا بعدد فاعلٌة الطرٌقة المقترحة والتً من الممكن تجر -ٔ

صفوؾ الدراسة فً المدارس االبتدائٌة  للتوصل إلى اقتناع بدرجة مقبولة العتمادها 

. وهذا االستنتاج تولّد من مالحظة الباحث إلى أن التالمذة كانوا ٌحفظون النص على 

وقت وفق الطرٌقة المقترحة بتفاعل كبٌر واندماج مع اإلجراءات ، فضال عن أن ال

المستؽرق للحفظ اقل من الوقت الذي ٌستؽرقه المتعلمون على وفق الطرائق األخرى 

 . وهذا بحسب االستئناس بآراء الكثٌر من المعلمٌن والمتعلمٌن لهذه المرحلة .

ان التالمذة ٌمٌلون إلى التفاعل مع األلحان والقراءة بطرٌقة الترجٌع بشكل اكبر من  -ٕ

 ة والحفظ بها .القراءة بالطرٌقة االعتٌادٌ

الطرٌقة كسرت الحاجز بٌن المعلم والمتعلم كون الطرفٌن ٌقومون بؤداء األؼانً  -ٖ

والتمثٌل معا واإلنشاد معا . وهذا نادر الحصول فً المدارس من قبل المعلمٌن األمر 

 الذي جعل التالمٌذ ٌنفرون من بعض المعلمٌن . 

فضال عن انه كلما زادت الحواس إشراك الحواس بالتعلٌم أكثر نفعا من عدمه ،  ا ن -ٗ

المشتركة فً التعلٌم كانت الفاعلٌة اكثر ، وهذا ما اعتمدته الطرٌقة المقترحة ، إذ 

 فٌها إشراك ألؼلب الحواس البصرٌة والسمعٌة والفكرٌة .

  ٕ٘لقانون التكرار بالػ األثر فً اؼلب عملٌات التعلٌم  .                                  -٘
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توظٌؾ التقنٌات الحدٌثة لفتح أفاق جدٌدة فً التعلٌم ، كون اؼلب المتعلمٌن إمكانٌة  -ٙ

سٌما الصؽار منهم ٌمٌلون إلى استعمال هذه األجهزة وبشكل كبٌر ولفترات طوٌلة من 

 أوقاتهم .

 

 التوصٌات : ٌوصً الباحث باالتً :

دد تعرض الباحثٌن لخطوات هذه الطرٌقة لؽرض تجرٌبها على عٌنات مختلفة الع -ٔ

 لؽرض الوصول إلى نتائج ٌمكن االعتماد إلٌها بصدد إمكانٌة تطبٌقها من عدمه .

طرح المواد الدراسٌة التً ٌدرسها المعلمون فً كلٌات التربٌة ومعاهد المعلمٌن  -ٕ

للتقوٌم من قبل المتخصصٌن ومن قبل لجان متخصصة لتطوٌرها وفق المعاٌٌر 

مٌن تنقص الكثٌر من الكفاٌات ال سٌما الحدٌثة للتعلٌم . كون عدد كبٌر من المعل

 الكفاٌات التً ورد استعمالها فً هذه الطرٌقة المقترحة .

التركٌز فً النصوص المقرر تعلٌمها لتالمذة المرحلة االبتدائٌة على األناشٌد وعلى  -ٖ

النصوص ذات األوزان الخفٌفة والسرٌعة والتً من الممكن تحوٌلها إلى أناشٌد أو 

 لتؽنً بها فً الصؾ أو فً المدرسة او فً المناسبات التعلٌمٌة .قصائد مؽناة وا

التركٌز على الموضوعات القرٌبة من واقع حٌاة المتعلمٌن ومحاولة تضمٌنها القٌم  -ٗ

اإلسالمٌة النبٌلة ومالمح الحٌاة العربٌة األصٌلة التً طالما نشرت الحب واإلخاء 

 واآلباء والتسامح والكرم وكل صفات الخٌر .  

نظٌم دورات تدرٌبٌة للمعلمٌن وبشكل مستمر لتزوٌدهم بكل جدٌد فً مجاالت عملهم ت -٘

السٌما فً مجال الطرائق الحدٌثة واألسالٌب التربوٌة المتنوعة التً تستحدث وبشكل 

 مستمر فً بلدان العالم المختلفة .

لعلوم االهتمام بالجانب التطبٌقً فً إعداد المعلمٌن لؽرض رفع كفاٌاتهم فً مختلؾ ا -ٙ

كعلوم الفن والرسم والتمثٌل واستعمال التقنٌات الحدٌثة كون التطورالتكنلوجً ٌسٌر 

بخطى سرٌعة جدا تجعل من المعلم  المتعثر فً اللحاق بركب التطور التقنً ٌجد 

 صعوبات كبٌرة فً أداء مهام عمله بشكل سلٌم .

 المقترحات : لتعزٌز البحث الحالً  ٌقترح الباحث األتً :

اء دراسة لتجرٌب الطرٌقة المقترحة على عٌنات صؽٌرة من التالمٌذ للوقوؾ على إجر -ٔ

 فاعلٌتها بتطبٌقها على هذه المجموعات .

إجراء دراسة لتجرٌب الطرٌقة المقترحة على عٌنات منفصلة من الجنسٌن للوقوؾ  -ٕ

 على فاعلٌة الطرٌقة على المتعلمٌن تبعا للجنس .

 مً على وفق الطرٌقة المقترحة .إجراء دراسة لبناء برنامج تعلٌ -ٖ

 

                                                                                                                                ٕٙ 
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 : المصادر

 ال  قال نكتاا مال نسى اا  يال،الالق  قاا ال ىااوال ساا  و ىااوال ساا  وال،العىاا ال نااق قوالىااوالق قاا ال.ال،
 .ال6599ىاق  ال،ال

  لجنة  ٕ، ج ٕابن عبد رّبه ، أبً عمر احمد بن محمد األندلسً ، العقد الفرٌد ، ط ،

 . 3٘ٙٔالتؤلٌؾ والنشر ، القاهرة ، مصر . 

 تصا افالالإعا   ،الال وال نغاقمنس نلض اللق  ال ن اوالق ق الىوالقكقمال.الالأى  ىوالق ا قال،ال 
 .ال2001،ال  قالنس وال نغقمال،الىاق  ال،النى  وال،الال9 الال1 الال6ا سفال ا طال،القلس ال

  ال  قال نقساااقةالنس شااقالال1،الطالعساامال ناا لمال نتقىاا للاا   ال،الصاا نتالق قاا العساايال.الالأىاا،
 .ال2005،الال بق و  نت  اظال  نطى ع ال،العق وال،ال

  أبو حوٌج ، مروان . البحث التربوي المعاصر ، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع

 .  ٕٕٓٓ، عمان ، األردن ، 

 فرً تحصرٌل طرالب الصرؾ فرً تحصرٌل طرالب الصرؾ   أإلتقرانًأإلتقرانًاثرر أسرالٌب الرتعلم اثرر أسرالٌب الرتعلم   ق ال،العى  ن سوالعى  يقاقال.ال

، الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة ، الجامعة المستنصرٌة ، كلٌة الخامس األدبً واالحتفاظ به فً مادة األدب والنصوص الخامس األدبً واالحتفاظ به فً مادة األدب والنصوص 

 . .   ٕٕٙٓٓٙٓٓالتربٌة ، أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ، التربٌة ، أطروحة دكتوراه ؼٌر منشورة ، 
  برٌج ، هادي طاهر . اثر استرتٌجٌة الجدول الذاتً فً تحصٌل مادة األدب والنصوص

واستبقائها لدى طالب معاهد إعداد المعلمٌن . رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة ، كلٌة 

 . ٕٔٔٓالتربٌة ، الجامعة المستنصرٌة. 

 الال6ا سفال.الق  نجال نسغ ال نغقىاا الىااوال ن اقاا ال  نتطىاا ال،الطالالم نلغ  قةال،العى  النسالال،
 .ال2066قكتى ال نقلتقظال نغقىيالنس شقال  نت  اظال،العق وال،ال بق وال،ال

 التقلق السا ال نط  مال ق ق  العققال  لاامال ا  مالالق   العسمال ن لم   ا   ال،الن    ال.ال،
 .ال6511،ال  قالق كلقال نا ال،ال ن  قال نغ نقا النس شقال  نت  اظال،الال1،الط

  ال،الع ااا ال  اا ال.ال أ اا قال ساااوالعىاا  نق قوال.ق اا نجال نى ااثال نتقىاا لال،ال   قةال نتغسااامال   
 .الال6550 نغ نيال  نى ثال نغسقيال،الل قغ الىغ   ال،ال نغق  ال،ال

 نااا ناقيال،الطاااهالعسااايال سااااوال.الطق ئااا التااا قامال نسغااا ال نغقىاااا الىااااوال نطق ئااا ال نت سا اااا ال 
ال.ال2005عق وال،ال  يستق تالا  ال نتل ا ا ال،الع نمال نكت مال ن  اثال،ال قى ال،ال

 ن ناقيال،الك ق الق ق  ال لمال.ال طهال ساوال.الطق ئ الت قامال نسغ ال نغقىاا ال،القطىغا ال  قال 
 .ال6555 نكت مالنسطى ع ال  ن شقال،الىغ   ال،ال نغق  ال،ال

 اقال،السغ العسيال.ال ساق ءالتقكايال   ا ال،ال تل نا  ال  اوا ال ايالتا قامال نسغا ال نغقىاا ال،ال  
ال29الالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالال.الالالالالالالالال2062  قال نققتضاال،ىغ   ال،ال نغق  ال،ال
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  الزبٌدي ، السٌد محمد مرتضى الحسٌنً ، تاج العروس فً جواهر القاموس ، تحقٌق

 ب ت . . ٗعبدالعلٌم الطنطاوي ، ج 

  زقوت ، شحادة محمد . صعوبات حفظ النصوص األدبٌة لدى طلبة الصؾ التاسع

، رسالة ماجستٌر ؼٌر  األساسً فً محافظة ؼزة من وجهة نظر المعلمٌن والطلبة

 .   ٕٗٓٓؼزة ، كلٌة الدراسات العلٌا ، فلسطٌن ،  –منشورة ، الجامعة اإلسالمٌة 

  الزهٌري ، حامد عبد إبراهٌم ناصر . اثر إستراتٌجٌتٌن للتعلم النشط فً التحصٌل

واالحتفاظ لدى طال بالمرحلة اإلعدادٌة فً مادة األدب والنصوص ، العراق ، جامعة 

 . ٕٕٔٓكلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة ، رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة .دٌالى . 

 .اااوالتااا قامال نسغااا ال نغقىاااا ال   طى ع تهااا ال نقساااسكا ال أ ق طهااا الالساااقبال،الق قااا الصااا نتال 
ال.ال6551قكتى ال ي لس ال نقصقا ال،ال ن  نقةال،الال نغسقا ال،

  المصرٌة ، الدار  ٗشحاتة ، حسن . تعلٌم اللؽة العربٌة بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ط

 . ٕٓٓٓاللبنانٌة ، مصر ، 

 .ال6592،ال  قال نكت مال نسى   يال،الىاق  ال،الالالالالالالالالالالالالعسمال ن لمالصساى ال،اللقا ال. 

  العابدي ، احمد عبدالجبار راضً . اثر التدرٌس بطرٌقة التنقٌب الحواري فً حفظ

النصوص األدبٌة والتذوق األدبً والتفكٌر اإلبداعً فً مادة األدب والنصوص لدى 

طلبة الصؾ الخامس األدبً . جامعة بؽداد .كلٌة النربٌة ابن رشد . أطروحة دكتوراه 

 . 3ٕٓٓؼٌر منشورة . 

 ال   قةال نتقىااا ال،ال نق اقااا ال.الأصاا  التاا قامال ن صاا صال ب ىااا الال نغاا   لال،ال غقاا الق ااام،
 .ال6511 نغ ق النسع   ال  نت قامال،القغه ال نت قامال  نتط اقال نتقى لال،الىغ   ال،ال

  ، جمال مصطفى . وآخرون .طرائق تدرٌس اللؽة العربٌة بمرحلة التعلٌم العٌسوي

، دار الكتاب الجامعً ، العٌن ، اإلمارات  ٔاألساسً بٌن النظرٌة والتطبٌق ، ط 

 . ٕ٘ٓٓالعربٌة ، 

  القثامً ، ناصر بن سعود . الترجٌع فً القراءة مفهومه وحكمه ، دار كنوز 

 راتٌجٌة نصوص التؽٌٌر المفاهٌمً فً اكتساب المساري ، صبار سعود عبد . اثر إست

طالب المرحلة المتوسطة للمفاهٌم األدبٌة فً مادة األدب والنصوص . جامعة دٌالى . 

 . ٕٕٔٓكلٌة التربٌة للعلوم اإلنسانٌة . رسالة ماجستٌر ؼٌر منشورة . 

 سٌرة مرعً ، توفٌق احمد . و محمد محمود الحٌلة . طرائق التدرٌس العامة . دار الم

 . ٕٕٓٓللنشر والتوزٌع والطباعة . عمان . األردن . 

 مطبعة ؼدٌر ،اٌران ،  2ٖمعلوؾ ، لوٌس. المنجد فً اللؽة ،ط ،ٕٕٓٓ  . 

  الهاشمً ، عبدالرحمن . و الدلٌمً ، طه علً حسٌن . استراتٌجٌات حدٌثة فً فن

 .  8ٕٓٓالتدرٌس ، دار المناهج للنشر ، عمان األردن ، 

 ٗلً وآخرون . أساسٌات تعلٌم اللؽة العربٌة والتربٌة الدٌنٌة ، ط ٌونس ، فتحً ع  ،

  8ٕ.                             382ٔدار الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة . مصر . 
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( مقاطع من االؼانً والموشحات التً اعتمد الباحث على الحانها فً البحث  ٔملحق ) 

ظها على وفق الحان هذه االؼانً والموشحات بالنسبة لبعض القصائد التً تم حف

 واالناشٌد . 

 اؼنبة ) ماما زمانه جاٌه (  - ٔ

 هزمانها جاٌماما 

 جاٌه بعد شوٌه

 جاٌبه لعب وحاجات

 جاٌبه معاها شنطه

 فٌها وزه وبطه

 بتقول واك واك واك

 عارؾ الواد اللً اسمه عادل

 جا الدكتور وعمله اٌه

 لقى رجلٌه كانوا زي البتله

 شوٌه جوه عنٌه بص

 راح مدٌله حقنه كبٌره

 عارؾ اداله الحقنه لٌه

 ما بٌشربش اللبن الصبح

 وكل اصحابه ضحكوا علٌه

 واهو من ٌومها شرب وبٌكبر

 وتربى له عضل فً اٌدٌه

 اؼنٌة ) تدرٌنً احبك وانا احبك ( : - ٕ

  على بالً ابد ماكان فرقاك

 ثلثٌن العمر قضٌته وٌاك

 على ؼفلة تفارقنا

 .. مادام الفرح إلنا

 .. تدرٌنً احبك وانا اهواك

 

ٌّه  ترجع بالسالمة وتعود ال

ٌّه  .. ونعٌد المضى ونقعد سو

ٌّه  .. اش ما اطلب من هللا هاي ه

 .. بس اقعد قبالً

 .. كل ساعة ٌاؼالً

 .. تسمع شكوتً واستمع شكواك

  3ٕ                                                                       .. تدرٌنً احبك وانا اهواك
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 قصٌدة  ) دع االٌام تفعل ما تشاء (  – ٖ

 

             ... وطب نفسا إذا حكم القضاء                      دع األيام تفعــــــــل ما تشــاء ..
 وال تجــــــــزع ىحادثة اىيٍاىً ..... فما ىحـــىادث اىذوٍا بقـــــاء

األهىاه جيذا ..... وشٍمتل اىسماحة واىىفـــاءومه رجال عيى   

. وسرك أن ٌنىن ىها غطـاء      وإن مثرت عٍىبل فً اىبراٌا ....  

 تستر باىسخاء فنـو عٍــــــب ..... ٌغطٍه ممـا قــٍــو اىسخـــاء
.. فإن شماتة األعذا بـــــــــالء     وال تــــــر ىألعادي قــط رال ...  

.... فما فً اىىــــــار ىيظمآن ماء   مــه بخٍو . وال ترج اىسماحة  

 اؼنٌة ) طالعة من بٌت ابوهه (  - ٗ

 طالعه من بٌت ابوها
 طالعة من بٌت ابوهاراٌحة لبٌت الجٌـــــران

 البسة االبٌض واآلحمر والعٌون تضرب ســـــالم

 قلت لها ٌا حلوة اروٌنـً على طولك فرجٌنــــــً

ٌا طولً قوام البانقالت لً روح ٌا مسكٌنً   

 قلت لها ٌاحولة اروٌنـً عا عٌونك فرجٌنــــــــــً

 قالت لً روح ٌا مسكٌنً ٌا عٌونً عٌون الغزالن

 قلت لها ٌا حلوة اروٌنً على وجهك فرجٌنــــــــً

 قالت لً روح ٌا مسكٌنً ٌا وجهً قمر نٌســــــان

 قلت لها ٌا حلوة اروٌنً على صدرك فرجٌنــــــً

ً روح ٌا مسكٌنً ٌا صدري فسحة مٌـدانقالت ل  

 طالعة من بٌت ابــوها راٌحة لبٌت الجٌــــــران

 البسة اآلبٌض واالحمر والعٌون تضرب ســــالم
 

 من اؼانً الفلكور القدٌم :    – ٘

 ماجٌنه ٌا ما جٌنه حلً الكٌس وانطٌنه  

 حلً الكٌس وانطٌنه وانطً للً بٌراقب 

 جٌمالك تره انطالب وانلج بالطلب عناد 

 ٌا اهل السطوح تنطونه لو انروح 

 تنطونه لو ننطٌكم بٌت مكه انودعكم 

 ربً العالً اٌخٌلٌكم تنطونه كل ماجٌنه  

  ماجٌنه ٌا ما جٌنه حلً الكٌس وانطٌنه

    اؼنٌة ) اللٌلة حلوة حلوة وجمٌلة ( – ٙ

  ٖٓ                                                            اللٌلة حلوة حلوة وجمٌلة              
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 اه جمٌله اه جمٌله 

 علمته ٌرمً سهام حلو المعانً   لما تعلم زٌن صد ورمانً 

 لسهر واعد انجوم نجمه عالنجمه كلبً الخلً اٌنام كابً شٌنٌمه 

 اه جمٌله  اه جمٌله 

 موشح :  – 2

 سيا َزماَن الوْصِل باألنَدلُ          َهمىجاَدَك الغْيُث إذا الغْيُث 

 فً الَكَرى أو ِخلَسَة الُمْخَتلِسِ               لْم ٌُكْن وْصلَُك إالّ ُحلُما

ٌُْرَسمُ           إْذ ٌقوُد الّدْهُر أْشتاَت الُمَنى  تْنقُلُ الَخْطَو عَلى ما 

َن فُراَدى وُثَنى ٌْ  الوفوَد المْوِسمُ مْثَلما ٌْدعو                ُزَفراً ب

 فُثؽوُر الّزْهِر فٌِه تْبِسمُ             والَحيا قْد جلَّل الّروَض َسنا

 

َؾ ٌْروي مالٌِك عْن أنسِ         وَرَوى الّنْعماُن عْن ماِء الّسما ٌْ  ك

 

 ٌْزَدهً مْنُه بؤْبَهى مْلَبسِ                فَكساهُ الُحْسُن ثْوباً ُمْعَلما

 

ال ُشموُس الُغَررِ              سرَّ الَهوى فً َلٌاٍل كَتَمت   َجى لو   بالدُّ
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The method of sings suggested to teach and memorize the students 
the poetry texts . 
 Assistant Professor Abdul Hassan Abdul Ameer Ahmed, College of basic 

Education . 

Diyala University, Baqhuba, Diyala, Iraq .  

Disquisition Summary  

Whereas sounds Were raised, declared general weakness in teaching and Learning 

Arabic language . Especially lots of teaching literature texts. During the stage of 

general teaching . scholars faced these problems ,a lot of solutions had been 

propounded . some of them contributed in manipulating lots of problems. While 

some solutions were not even left the library shelves . to manipulate the issue of 

miss memorize the literature texts . after the weakness in teaching such texts 

clearly out break . Associated with the disability of teachers of testing such Items 

and their disability of memorizing , save and feed back the literature items . the 

scholar proceed a scholastic , descriptive and analytical monograph continued over 

two years . he tried  within this monograph his new proposal method which he has 

been proceed due to a self educational experiences before It been summarized in 

this search . the search sample was consisted of five students of the fifth and sixth 

grade primary school, two fifth grade students and three one of the sixth grade . 

the scholar taught in the first year the fifth grade students while he taught the 

sixth grade students in the second year . the scholar good was proposing a new 

method in memorizing the literature texts and he suggested It’s a name of ( signs 

method ) . the scholar showed in has search a number of previous monograph 

which handled the literature texts and ways of memorizing them which were the 

monograph of Zaqut 2004 , al abidi monograph 2007 , Bridge monograph 2011 ,al 

masari  monograph 2012 , and al  Zuhairi monograph 2013 . before starting the 

monograph the scholar achieved some preparatory procedures represented by ;  

1 – Determining the scientific materials .                                                                          

2 - Determining  the lyrical tune for each texts and some other staff determined by 

the searcher due to the text. Supposed to be learned such as images , paints .           

                                                                            

3 – prepare the methods equipments .                                                                           

4 – Guides the learners concerning some procedures that will be determined such 

as using the sense or acting or chanting or other skills. 5 – teach the learners some 

rules of reading skill according to feed back style ( aiming improve the reading and 

repetition ) . 
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Then the searcher proved the steps of the suggested method which is mentioned 

below ;                                                                                                                              

1 – Read the text according to the feedback style .                                                         

 2 - choral reading according to the feedback style with repetition .  

3 – Individual reading by the students due to the feedback style or associated with 

the tune suggested by the searcher which are taken  from folklore and feeding  the 

learners by necessary sings by the searcher . 

4 – Repetition using repetition law for learning . 

5 – ( choral feedback ) or ( choral singing ) .  

After that the searcher apply his suggested method showing a sample of the poem 

( our identity ) of the fifth primary grade as example to show the router of the 

memorizing process due to this method . then at the end the searcher found out 

the following conclusions . 

1 – the method is very feasible and the students being satisfied with it . 

2 – the learners  in this age tend to the tunes and the feedback reading style . 

3 – Repetition law has a great  effect on learning and memorizing .  

Recommendations  

1 – Experimenting the method by other searchers . 

2 – Evaluating the text books of the primary study especially the literature text 

books according to modern educational criteria .  

3 -  Pay attention to the applicative side of teachers preparing .                                      

Then the searcher supposed conducting a new monographs to reinforce the 

current one .                                

  

                

 


