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 : األولالفصل  

 مشكلة البحث :

قلما  إذنسمع ماٌدل على هذا الضعف ،  أوثرة مانقرا ،ذلك لك األٌامفً هذه  مؤلوفةٌعد الضعف فً اللغة العربٌة ظاهرة 

عابلة اللغة العربٌة من المعلمٌن والمدرسٌن ،  إلىت تنتمً فبل األحٌانتنجو فبة من هذا الضعف بل قد ٌشمل فً بعض 

 . األعزاءفضال عن طلبتنا 

رة تكاد تكون عامة ) التمٌمً ،صفحة رغم من كثرة البحوث والدراسات فً المجال اللغوي والتعلٌمً مازال الضعف ظاهفبال

7،4005. ) 

ضعف فً فرع منها ٌكون دون شك ضعفا فً الفروع كلها ، وال ٌخفى  أيولما كانت فروع اللغة تكمل بعضها بعضا فان 

، فتدرٌس  األدبٌةعلى كل مختص مظاهر الضعف فً فروع اللغة كلها ناهٌك عن الضعف الظاهر البٌن فً مادة النصوص 

 ( .9317،968) فرٌحة ،صفحة أهدافهتحقٌق  إلىمهامه والوصول  أداءقاصر عن  الزال األدب

التذوق  إلىوالطلبة غٌر قادرٌن على زٌادة تحصٌلهم فً هذه المادة وهم بالتالً ٌفتقرون الى النظرة الفنٌة مثلما ٌفتقرون 

 ( .22،9322)السٌد ،ص واألدبالجمالً للنصوص 

قلٌل جدا  األدبٌةمقدار الذخٌرة الفنٌة والمحفوظ من النصوص  أن إذوالمتخصصٌن  الباحثٌنغٌر واحد من  أكده وهذا ما

 ، ب ت( .50وعلى مختلف المراحل الدراسٌة )النوٌهً ، ص 

العربً من  واألدبٌحفظ الطالب من القران الكرٌم  شر على تعلٌم اللغة العربٌة فً مدارسنا هو قل ماٌإ مؤخذ أهم أن إذ

ٌحفظ الطالب فً مرحلة معٌنة هو مابة وخمسون بٌتا من الشعر  مقدار ما أنر ٌتضح ذلك من معرفتنا الشعر والنث

 ( .45،9322ملكة )العزاوي ،ص وال ٌبنًهذا القدر من المحفوظ الٌصحح لغة  أنسطرا من النثر وال شك  وخمسون

 ،ر ت( .788ول ) ابن خلدون ،صومن بعٌد قال ابن خلدون على قدر المحفوظ من كالم العرب تكون جودة المق

وتعالت الشكوى من هذه المشكلة  األدبٌةفً قلة المحفوظ لدا الطلبة من النصوص  التدرٌسالعاملون فً مجال  أحسوقد 

قلة الذخٌرة  أساسهالقراءة فالضعف فً هذه المواد  وحتىمن خالل الضعف فً التعبٌر والخطابة  أكثروتتضح المشكلة 

ضعف فً الملكة اللسانٌة  إلىذلك ٌإدي بالنتٌجة  أن احدٌشك  وظ من النصوص لدى طلبتنا .ثم الالفنٌة وقلة المحف

فً  األساسوحفظه  األدبًتغنً وال تسمن . فالنص  للمتعلمٌن وعدم التمكن من اللغة ومهارتها واللغة بال مهارات ال

الحفظ والسماع المستمرٌن والمحاكاة الدابمة لكالم حصول الملكة اللسانٌة اذ ٌرى ابن خلدون ان الملكة اللسانٌة تحصل ب

 ،ب ت ( 773ونثرا ) ابن خلدون ،ص العرب شعرا  األدباءجادت به قرابح  الكرٌمة وما واألحادٌثالعرب فً القران الكرٌم 

لى ووقفت دراسات كثٌرة على أسباب الضعف فً اللغة وفروعها فبعض القى باللوم ع أسبابهامشكلة  أوظاهرة  لولك

ألقى باللوم على الطالب وألقى البعض األخر اللوم على المادة الدراسٌة ولعل نصٌب الطرابق  األخرالمدرس والبعض 

ٌس اللغة العربٌة وفروعها ٌجربون طرابق رالمستعملة كان هو األكثر من بٌن ذلك كله األمر الذي جعل القابمٌن على تد

ظاهرة قلة الذخٌرة للمحفوظ من النصوص  أنمالبم لهذه المشكالت ، غٌر حدٌثة علها تنفع فً وضع العالج ال وأسالٌب

األدبٌة مازالت ظاهرة ماثلة للعٌان دون ان تلقى االهتمام من لدن الباحثٌن والمتخصصٌن فً طرابق تعلٌم اللغة العربٌة ، إذ 

احد فً أهمٌة هذه المشكلة إذ ٌعد  لم تدرس هذه الظاهرة )على حد علم الباحث( السٌما فً المرحلة اإلعدادٌة وال ٌشك

 ظ من الكالم األدبً القٌاس فً التمكن من المهارات اللغوٌة السٌما مهارات الخطابة والتعبٌر . والمحف

 



دارسوا اللغة العربٌة من اآلٌات  ٌمتلكهاهً األخرى تتؤثر بكمٌة الذخٌرة التً  إذوالفهم بل وحتى مهارة القراءة 

لنبوٌة الشرٌفة والنصوص األدبٌة من الشعر والنثر وٌلتمس الباحث فً هذا البحث المتواضع القرآنٌة واألحادٌث ا

الطرٌق لإلسهام فً وضع الٌد على حلول ناجحة لهذه الظاهرة او التقلٌل من حدتها أو تقدٌم بعض النصح واإلرشادات 

 ر .فً كٌفٌة أغناء حصٌلة طلبتنا األعزاء من المؤثور األدبً من الشعر والنث

 أهمية البحث :

ى مجلسٌن احدهما فٌه قوم ٌدعون ارسول هللا )صلى هللا علٌة واله وصحبه وسلم ( دخل ذات ٌوم المجلس فر أنروي 

هإالء فٌسلون هللا فان  إماهللا عز وجل وٌرغبون إلٌه وفً األخر جماعة ٌعلمون الناس فقال صلى هللا علٌه واله  إلى

،ب ت ( وبهذا ٌضرب 99ا هإالء فٌعلمون الناس وإنما بعثت معلما )اإلبراشً ،صشاء أعطاهم وان شاء منعهم وإم

قٌمة ومكانه أعلى من مكانته وضع الرسول  وأيلنا الرسول الكرٌم مثاال صادقا للمعلم وقٌمته التربوٌة والعلمٌة 

 الكرٌم نفسه الشرٌفة بها وقال احدهم 

 بجٌال                           كاد المعلم ان ٌكون رسوال  قم للمعلم وفه الت                            

تصنع التربٌة المجتمعات الراقٌة  إذالكبرى التً تتمتع بها التربٌة  األهمٌةفهذه هً المكانة الحقٌقٌة للمعلم وهذه هً   

 الواعدة للمستقبل . األجٌالوالمتحضرة وتعد 

واستمرار بنابها الحضاري اذ  األممالمتٌن لحفظ كٌان  األساسبل هً النهوض بالفرد والجماعة  أداةوتعد التربٌة 

شعبه وبالمقابل ٌجد  أبناءمن  اآلخرٌنللفرد ٌمكنه من مساعدة  إعداد( التربٌة w.t.harris–ٌقول )و.ت .هارٌس 

 ( .9323المساعدة منهم )ابراهٌم ،ص،

جمٌعا ولعل ظاهرة الرقً  األمممظاهر مشتركة بٌن  هناك أن إالكثٌرة  واألمممظاهر الرقً والتقدم فً الشعوب  إن

التعبٌر عن  أداةاللغة  أنتعكس مدى تقدمها ورقٌها بل  لألممتلك المظاهر فاللغات مراٌا  وأسمى أبهىاللغوي من 

 األفراد فضال عن دورها فً تنشبة األصٌلووسٌلتهم فً الحفاظ على شخصٌتها الحضارٌة وتراثهم  أهلهاعقلٌة 

 ( .3،9312ا )السامرابً ،صاجتماعٌ

الدواعً قوٌة التجاذب لً مختلف جهاز التغول  فؤجدعلى تقادم الوقت دابم التنقٌب والبحث  أننًقال ابن جنً اعلم 

 والرقة ما واإلرهافحال هذه اللغة الشرٌفة الكرٌمة اللطٌفة فوجد فٌها الحكمة والدقة  تؤملت إذا أننًعلى فكري وذلك 

 ( .9374، 61فكر فقوي فً نفسً اعتقادي كونها توفٌقا من هللا سبحانه ) ابن جنً ، ص ٌملك علً جانب ال

بهم الكتب والمصادر حتى  امتألت وآدابهاوهذا عالم واحد من بٌن عدد كبٌر من العلماء اهتموا بالعربٌة وعلومها 

اللغة  أبناء أننتٌجة  إلىص من ذلك نخل وإرهاقبصعوبة  إالمن العسٌر حصرهم ومن النادر تذكرهم جمٌعا  أصبح

اللغة العربٌة فً غٌر عصر من العصور حتى  آدابالعربٌة قد اخلصوا للغتهم وبذلوا الجهد فً رعاٌتها حتى ازدهرت 

 الضاد جمٌعا . أبناءالعربً تراثا جما ٌفخر به  األدب أصبح

التً اشتملت علٌها  األصواتعلى جمٌع  اباحتوابهفاللغة العربٌة لغة غنٌة دقٌقة شاعرة تمتاز بوفرة الصٌغ وتمتاز 

وهذه مٌزة صوتٌة امتازت بها اللغة العربٌة عن غٌرها من اللغات ولما كان العرب ٌحدون  األخرىاللغات السامٌة 

لها جرسا ورنٌنا وموسٌقى بحٌث  أن إذوكانوا ٌحبون الشعر والغناء وقد ساعدت اللغة العربٌة نفسها على ذلك  باإلبل

فً  بها ذو بٌان فان المستمع ٌطرب لسماعها وٌفهم بٌانها وٌرتاح لتباٌنها وهً بذلك منحت العربً التفوقتكلم  إذا

االداء والشعر بفضل الوزن والقافٌة فً الشعر ،وبفضل المٌزات البالغٌة من سجع وتورٌة ومقابلة وجناس وانواع 

 . ( 4000، 58االخرى )مدكور ،صالبدٌع والبٌان والمعانً وباقً المحسنات اللفضٌة والكالمٌة 



 إننًبعض من المفكرٌن بقوله " األمروقد عبر عن هذا  األخرىلقد تفوقت العربٌة فً هذا المجال على اللغات 

لغات ( لغة تكاد تقترب من العربٌة  3انه لٌس ثّمة من بٌن اللغات التً اعرفها ) وهً اشهد من خبرتً الذاتٌة 

، وان تنفذ وبشكل مباشر الى واإلدراكتخترق مستوٌات الفهم  أنفً قدرتها على  أمسواء فً طاقتها البٌانٌة 

بالموسٌقى " ) مدكور  إالتقارن  أنفٌها .وفً هذا الصدد فلٌس للعربٌة  األثر، تاركة اعمق  واألحاسٌسالمشاعر 

 (. 4000، 60، ص

ها وحفظها تساعده فً السٌر المتعلم من امتالك ناصٌت ٌستطٌعالنصوص التً  أنوال ٌخفى على احد من 

ومهارة ، اذ تجعل المتعلم ٌبرع فً  بإتقانالمتسارع فً تعلّم اللغة العربٌة وامتالك نواصً المهارات اللغوٌة 

والبالغٌة  واإلمالبٌةالتعبٌر والخطابة والحدٌث واالستماع وحتى القراءة ، بل تجعل التمكن من القواعد النحوٌة 

 القوٌة لتعلّم اللغة العربٌة . األسسد النصوص بانواعها بحفضها والمداومة علٌها من امر ٌسٌرا وسهال ،اذ تع

التعّلم السلٌم البد من تحفٌظه قدرا كبٌرا من القران الكرٌم  شاطا إلى وإٌصالهحقا االهتمام بالطالب  أردنا وماذا

، 45بشكل عفوي )العزاوي،ص وأنظمتهاوالماثإر من شعر العرب ونثرهم حتى تترسخ فً ذهنه قوانٌن اللغة 

 م( .9322

التمتع بما فٌه  األدبتدرٌس  أهدافمن  أنعلمنا  وإذاٌرجو القابمون علٌها تحقٌقها ،  أهدافولكل عملٌة تعلٌمٌة 

التً تمثل  واألخٌلةالصور والمعانً  وإدراك،واإلٌقاعوموسٌقى اللغة  واألسلوبجمال الفكرة وجمال العرض  من

المستمع  أو القاري،ثم بث السرور النفسً والراحة واالطمبنان فً نفس  اإلنسانٌةالعواطف  أوالصور الجمٌلة 

التً تساعد على فهم المقرإ .ولتحقٌق ذلك كله  واألدبٌة،وزٌادة الثروة اللغوٌة  األدبًبالذوق الجمالً  ،السمو

ن النص سواء كان هذا النص قآنا او التً تحقق ذلك وهً دون شك كمٌة المحفوظ م لألداةالبد من امتالك المتعلم 

 نثرا . أوشعرا 

بل توجٌهه لما  اإلنسانًلهذه النصوص اثر قوي فً تهذٌب النفس ،وتقوٌم الشخصٌة ،وتعدٌل السلوك  آن إذ

، وتغرس  اإلحسان وإعمالحب الخٌر  القارينبٌلة تربً فً  إنسانٌةمن مثل علٌا وتجارب  األدبًٌتضمن النص 

 ( . 9322،  8عر النبٌلة والوطنٌة ) العزاوي ، ص فً القلوب المشا

 البحث الحالً باالتً : أهمٌةوتتجلى 

 النصوص : -9

فً التحصٌل اللغوي ، مع  األكادٌمًفً امتالك ناصٌة اللغة ومهاراتها الربٌسة والتفوق  األساسبعدها الحجر 

فً  اإلبداعاللغة ٌكون من السهل علٌه المتمكن من  أن إذ اإلبداعًالتمكن من انواع التعبٌر السٌما التعبٌر 

والمإثرة فً المتلقً ، فهو ٌستعمل المخزون فً  اإلبداعٌةمن الجمل والعبارات  إنتاج أنواعأي  إنتاجها

 المواضعتضمٌن كالمه مما ٌحفظ بغاٌة االستشهاد به فً  أوالذاكرة من النصوص لٌربط بعضها ببعض 

فً النفس من  أقوى األدبًللنص  التؤثٌرٌبقى  إذلقلب المستمع  أسرا المناسبة فٌكون كالمه مإثرا فً النفس

  الكالم العادي . تؤثٌر

 

 



 : اإلعداديةالمرحلة  -2

العلوم  أنواعالطلبة فً هذه المرحلة ٌتمتعون بمستوى عمري مناسب لتلقً  أنمن  اإلعدادٌةالمرحلة  أهمٌةتتضح 
 ألهمٌةفهما  وأكثراستعدادا للتعلم ،  أكثرالنضج العقلً مما ٌجعلهم ٌتمتعون بمستوى مناسب من  وأنهموالمهارات ، 

 األهمٌةم ( تعد هذه المرحلة فً غاٌة 9327، 64العلوم والخبرات فً بناء مستقبلهم العلمً () المإتمر النوعً ،ص
بالعلوم التربوٌة والنفسٌة على المهتمٌن  األهمٌةروة سن المراهقة التً ٌمر بها الطلبة ، وال تخفى هذه تمثل ّذ أنها إذ

 األولى، لذلك ٌولون قدرا كبٌرا من االهتمام لهإالء الطلبة  ففً هذا العمر تتبلور سمات الشخصٌة ، وتتكون النواة 
 المختلفة لدٌهم . األذواق أنواععن  اإلفصاحلالتجاهات والمٌول ، وتبرز لدٌهم رغبة 

 البحث : أهداف

 . األدبٌةعلى الواقع حفظ طالب المرحلة االعداٌة من النصوص التعرف  إلىٌهدف البحث الحالً 

 حدود البحث :

 تحدد البحث الحالً ب :

 . اإلعداديالحدود البشرٌة : طالب الصف الخامس  -9
 م . 4003-4002الحدود الزمانٌة : السنة الدراسٌة  -4
 الحدود المكانٌة : طالب محافظة دٌالى . -5

 تحدٌد المصطلحات :

 النصوص :

ماعندها من السٌر ، ونص الشً حركة ، وسٌر نص : جد رفٌع :  أقصىستخرج المحٌط . نص ناقته : اورد فً 
 ( .9325، 540-593عنده ) الفٌروز ابادي نص  حتى استخرج ما ءعن الشً مسؤلتهونص فالن : استقصى 

 257مً ، صورد فً المصباح المنٌر : نص النسا العروس نصا من باب قتل رفعنها على المنصة ) الفٌو
،9349. ) 

من  إلى وأسندهضهره . ونص الحدٌث : رفعه نصا الشً : رفعته وا –وورد فً المنجد فً مادة ) نص( نص 
 ( .4000، 290احدثه . ونص المتاع : جعل بعضه فوق بعض ) معلوف ، ص 

والوسٌلة الوحٌدة  األدبًالفذ فً تربٌة الذوق  واألساس،  األدبمادة  بؤنهافتعرف النصوص  اإلصالحفً  إما
نعرف ممٌزات اللغة العربٌة وخصابصها فً كل  أنلالتصال بالكتاب والشعراء ، وهً المادة التً نستطٌع بها 

 م ( . 9327،  403عصر من عصورها ) االبراشً، ص

،  448) وهبة والمهندس ، ص  األدبً األثرمنها  ٌتؤلفالمخطوطة التً  أوالكلمات المطبوعة  أنهاوتعرف على 
 م ( . 9313

 التعرٌف النظري :

 . األدبًاللغوي  األمةتراث  أنهاعلى  األدبٌةوٌعرف الباحث النصوص 

 

 

 



 : اإلجرابًالتعرٌف 

 . األدبًاللغوي  األمةوالنصوص للمرحلة االعداٌة من تراث  األدبالموجود فً كتب  أنها على إجرابٌاوٌعرفها 

الطالب المنتقلٌن بعد نجاحهم  أنهمعلى  إجرابٌا اإلعدادٌةب المرحلة : ٌعرف الباحث طال اإلعدادٌةطالب المرحلة 

 المرحلة من الصفوف الرابعة والخامسة والسادسة . تتؤلف إذهذه المرحلة  إلىمن الصف الثالث المتوسط  

 الفصل الثانً :

 الدراسات السابقة :

صلة معنوٌة بالبحث الحالً ، وٌتم العرض لها  أنسٌعرض الباحث فً هذا الفصل عددا من الدراسات التً ٌعتقد 

 : األتًالدراسة ، وعلى النحو  إعدادعلى وفق سنة 
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والمحفوظات ودورها فً اكتساب المهارات اللغوٌة ( بٌن الباحث فً هذه الدراسة  األناشٌدكانت الدراسة بعنوان ) 

الدراسة هً خطوة فً طرٌق التوجه  أناوضح  إذ،  األدبٌةوالمحفوظات فً الدراسات  األناشٌد وإمكانٌةدور 

والمحفوظات ، ووسابل تعلٌمها ، والعوامل المساعدة فً حفظ  األناشٌد وأهمٌة، مبٌنا دور الدراسات المٌدانٌة 

الغاٌة من دراستها تنمٌة  أن وأوضحالطلبة للمحفوظات ، ومن ثم بٌن الباحث فً دراسته مفهوم المحفوظات 

والحفظ الجٌدٌن ، لقد  اإللقاء ًأسلوبللطالب ، وترقٌة االسلوب فً الكتابة والحدٌث مع تعلم  الطلبة  األدبًالذوق 

تكون تلك  أنٌجب  إذ األدبٌةالتً ٌتم على وفقها اختٌار المقطوعات والنصوص  األسس إلىالدراسة  أشارت

والمعانً ومن حٌث  واألسالٌب األلفاظكنوعٌة  عدٌدةالنصوص مالبمة للطلبة وقدراتهم وخبراتهم من نواحً 

صوص تثٌر فً نفوس الطلبة الحماسة لتناولها الجوانب الوطنٌة والقومٌة الطول والقصر ، مع وجوب كون تلك الن

على النصوص التً تبث فً نفوس الطلبة بواعث العزة والكرامة  التؤكدوكل ما ٌغار علٌه االبن البار للوطن ، مع 

الطرٌقة  الخطوات التً ٌسٌر بموجبها درس النصوص على وفق إلىوالنخوة والقوة ، وعرض الباحث فً دراسته 

 : كاألتًفً تدرٌسها وكانت  األنسب

 والتفكٌر به . األدبًالتمهٌد : تحرك دافعٌة الطلبة نحو موضوع النص  -9

 : اآلتٌةالطرابق  إحدىعلى وفق  األدبٌةالعرض : وٌكون عرض القطعة  -4

 مطبوعة . بؤوراقتوزٌع النص على الطلبة  - أ

 على السبورة . األدبًعرض النص  - ب

 الكتاب .النص ب إلى اإلشارة - ت

 . األدبًالقراءة النموذجٌة ) المعبرة ( للمعلم للنص  -5

 . لألخطاءوتكرار القراءة مع تزوٌد الطلبة بالتصوٌبات الفورٌة  األدبًقراءة الطلبة للنص  -6
 وحدات وشرح تلك الوحدات . إلى األدبًتقسٌم النص  -7
 . األدبًالتامة للنص  اإلجادةقراءات متكررة للطلبة حتى  -8
 . األدبًلعامة مع الطلبة فً المعنى العام للنص المناقشة ا -1



 م( . 9322العال ،  أبوطرابق التحفظ . )  بإحدىمن قبل الطلبة  األدبًحفظ النص  -2

 م ( . 9338دراسة سعاد حامد سعٌد المزوري )

 باألدالتحضٌر القبلٌة فً تحصٌل طالبات الصف الرابع العام فً مادة  أسبلةكانت الدراسة بعنوان ) اثر 
التحضٌر القبلٌة فً تحصٌل طالبات الصف الرابع العام فً  أسبلةوالنصوص ( ، كان الهدف من الدراسة تعرف اثر 

)لٌس هناك فرق ذو داللة  اآلتٌةوالنصوص ، وللتحقق من هدف البحث وضعت الباحثة الفرضٌة  األدبمادة 
التحضٌر القبلٌة ، ومتوسط  أسبلةباستخدام بٌن متوسط تحصٌل الطالبات الالبً ٌكلفن بتحضٌر المادة  إحصابٌة

التقلٌدي فً التحضٌر ( ، اختارت الباحثة  األسلوبالالبً ٌكلفن بتحضٌر المادة باستخدام  تحصٌل الطالبات
شعبها المجموعة التجرٌبٌة التً تقوم بتحضٌر الواجب البٌتً بحسب  احديبشكل عشوابً لتمثٌل  األولىمدرستٌن 

( طالبة ، فً حٌن اختارت الباحثة المدرسة الثانٌة 58لٌة ، وكان عدد طالبات هذه المجموعة )التحضٌر القب أسبلة
التقلٌدي فً  األسلوببشكل قصدي لتمثٌل المجموعة الضابطة والتً كلفت طالباتها بتحضٌر الواجب بحس 

عتٌن بضبط عدد من ( طالبة ، تمت المكافبة بٌن المجمو58التحضٌر ، وبلغ عدد الطالبات لهذه المجموعة )
والنصوص وامتحان الشهر األول للصف  األدبالمتغٌرات وهً ) درجات اللغة العربٌة للعام السابق ودرجات 

 أعدتحددت الباحثة المادة العلمٌة بعشرة موضوعات ،  أن( ، وبعد  لألبوٌنالرابع العام ، والتحصٌل الدراسً 
وعات ، وكان نصٌب كل مجموعة حصتٌن ، كانت مدة ( سواال وزعت على عشر مجموعات بحسب الموض960)

( فقرة من نوع االختٌار من 60، وبعد انتهاء المدة أعدت الباحثة اختبارا تحصٌلٌا تضمن ) أسبوعا( 99التجربة )
متعدد ، والمزاوجة ، والتكمٌل ، اتسم االختبار بالصدق والثبات ، وبعد معالجة البٌانات إحصابٌا توصلت الباحثة 

 النتابج اآلتٌة :إلى 

إن استعمال أسبلة التحضٌر القبلٌة اثبت فاعلٌة تدرٌس مادة األدب والنصوص لطالبات الصف الرابع العام .) 
 ( . 9338المزوري ،ص خ د ذ ، 

 م ( . 9338دراسة محمد عبد العزٌز الذهب )

بٌنت الدراسة المعنى للشعر  كانت الدراسة بعنوان ) دور الشعر التعلٌمً فً تطوٌر الفكر التربوي العربً (
التعلٌمً ونشؤته وعالقته بتجارب األمم األخرى ، مع توضٌح مجمل مجاالت الشعر التعلٌمً وأسالٌبه األخرى ، مع 

التركٌز على دور الشعر التعلٌمً فً تطوٌر الفكر التربوي العربً . ركزت الدراسة على أهمٌة الشعر التعلٌمً 
شعر تقتضً طبٌعته  بؤنهً تحقٌق األصالة والمعاصرة ، حدد الباحث الشعر التعلٌمً بعده ظاهرة تربوٌة تساهم ف

حان الموسٌقٌة ، بنظم العلوم والمعارف لٌسهل لالخلو من تصوٌر العواطف واالنفعاالت ، وتستوجب امتالءه باال
. بٌنت  إلٌهالحاجة  خفضها ، وهو استجابة النتشار حركة التعلٌم والتعلم وإحساس المعلمٌن والمتعلمٌن معا

الدراسة الموضوعات التً تناولها الشعر التعلٌمً فتمثلت بالعلوم النقلٌة ، كعلوم القران الكرٌم ، وعلم اإلعجاز 
والقراءات والتجوٌد ، وأسماء هللا الحسنى وعلم الحدٌث النبوي الشرٌف ، وباقً العلوم األخرى التً تعٌن فً تعلم 

 هذه العلوم

والبالغة ، كذلك تناول الشعر التعلٌمً العلوم العقلٌة مثل علوم الحكمة والفلسفة وعلم الكالم ،  مثل علم اللغة

 والهندسة والطب والتارٌخ والجغرافٌة والنجوم .

تبٌن للباحث ان للشعر التعلٌمً دورا كبٌرا فً تطوٌر الفكر التربوي ، وان الشعر التعلٌمً قادرا على استٌعاب  أخٌرا

 ألفٌةعلى الشعر التعلٌمً من مثل  أمثلةضرب الباحث فً دراسته  أخٌرافاعلة فً التعلٌم ،  أداةعا ، اذ هو العلوم جمٌ

 م ( .9338ابن مالك وارجوزة ابن سٌنا وغٌرها ) الذهب ، 

 م ( . 4004دراسة خالد نجم عبود الزبٌدي )

التدرٌجً فً تحفٌظ النصوص الشعرٌة لتالمٌذ  كانت الدراسة بعنوان ) اثر استخدام طرٌقتً التجزبة النصفٌة والمحو

 الصف الخامس االبتدابً ( .



الطرٌقتٌن فً تحفٌظ النصوص الشعرٌة للتالمٌذ لصف الخامس االبتدابً ، وضع  هاتٌنهدفت الدراسة التً تعرف اثر 

العٌنة فً  رادإفحدد مدرستٌن بطرٌقة عشوابٌة كان عدد  أنالباحث خمس فرضٌات للتحقق من هدف الدراسة وبعد 

، فً حٌن  األولىالمدرستٌن المجموعة التجرٌبٌة  إحدى( تلمٌذا وتلمٌذة توزعوا على مجموعتٌن لتمثل 946البحث )

( من التالمذة  84) األولىالمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة . بلغ عدد تالمذة المجموعة التجرٌبٌة  األخرىمثلت المدرسة 

( من 84المجموعة التجرٌبٌة الثانٌة فبلغ عدد ) أمافق طرٌقة المحو التدرٌجً . تم تحفٌظهم النصوص الشعرٌة على و

مكافبة المجموعتٌن فً  إلىالتالمذة تم تحفٌظهم النصوص الشعرٌة على وفق طرٌقة التجزبة . عمد الباحث بعد ذلك 

. وبعد تحدٌد عددا من  )درجة اللغة العربٌة فً الصف الرابع االبتدابً ، العمر الزمنً (0عدد من المتغٌرات 

النصوص لٌتم حفظها من قبل التالمذة ، اعد اختبارا لقٌاس مدى تمكن التالمذة من حفظ النصوص الشعرٌة بتطبٌق 

اعد استبانه وضح فٌها طرٌقة تصحٌح النصوص الشعرٌة ، وحدد درجة  أناختبارات متسلسلة ، وصحح االختبار بعد 

المناسبة وتوصل  اإلحصابٌة( درجة دنٌا لالختبار . استخدم الباحث الوسابل ( درجة علٌا لالختبار ودرجة)صفر90)

 : اآلتٌةالنتابج  إلى

، ومتوسط درجات تالمذة  األولىبٌن متوسط درجات تالمذة المجموعة التجرٌبٌة  إحصابٌةوجود فرق ذو داللة 

 م( . 4004)الزبٌدي ، ولىاألكان الفرق لصالح المجموعة التجرٌبٌة  إذالمجموعة التجرٌبٌة الثانٌة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثالث :

 وإجراءاتهمنهجٌة البحث 

 منهجٌة البحث :

الظاهرة موضوع البحث ومحاولة وصفها  أواتبع الباحث فً بحثه المنهج التحلٌلً الذي ٌعنً بوصف المشكلة 

 نتابج دقٌقٌة وفاعلة . إلىصول البحث العلمً للو بؤدواتمستعٌنا  أسبابهابها ودراستها ودراسة  واإلحاطة

 البحث : إجراءات

) لصف الخامس اإلعدادي ( فً محافظة دٌالى ،  اإلعدادٌةمجتمع البحث : تمثل مجتمع البحث الحالً بطالب المرحلة 

 الدراسة الصباحٌة .

 عٌنة البحث :

 إلىربٌة وعلم النفس مجتمعات كبٌرة نسبٌا )فً الغالب ( ٌعمد الباحثون لما كانت مجتمعات البحوث فً مجال الت

 علمٌة . إحصابٌةتكون تلك العٌنات بعدد مناسب وفق قواعد  أناختٌار عٌنات لتمثٌل هذه المجتمعات ، على 

الشهٌد حسٌن  إعدادٌة)  األولى( طالبا فً المدرسة 87( طالبا توزعوا على مدرستٌن بواقع )940بلغت عٌنة البحث )

 الوطن ( ٌدرسون فً االعدادٌات الصباحٌة . إعدادٌة( فً المدرسة الثانٌة )77( و )

 ابحث : أداة إعداد

ٌعد االختبار التحصٌلً  إذالمستعملة فً هذا البحث  األداةلتحقٌق هدف البحث اعد الباحث اختبارا تحصٌلٌا لٌكون 

 االختبار : إعدادفً  اآلتٌةاتبع الباحث الخطوات لقٌاس مدى حفظ الطالب للنصوص و األنسبالوسٌلة 

 صٌاغة فقرات االختبار :

 أخرىتتسم بالدقة والموضوعٌة ولها امتٌازات  أنها إذاعتمد الباحث فً صٌاغة االختبار الفقرات الموضوعٌة صعٌة 

جال لتدخل المٌول محددة فال م إجاباتذات  أنهاكثٌرة تجعل المختصٌن ٌفضلونها على غٌرها من الفقرات منها 

 م ( . 4006الشخصٌة فً تقرٌر صحتها فضال عن تمتعها بالصدق والثبات العالٌٌن ) ابو جادو ، واألهواء

( فقرة فً السوال 40و ) األول( فقرات فً السوال 6( فقرة توزعت على سوالٌن بواقع )46بلغ عدد فقرات االختبار )

 الثانً .

 صدق االختبار :

ت التً ٌجب توفرها فً االختبار حتى ٌعد جٌدا بل وٌعد من االختبارات التً توصل الى نتابج هناك عدد من الصفا

 الصفات الواجب توافرها فً االختبار الجٌد . أهمٌعتمد علٌها ومن هذه الصفات الصدق بل ٌعد الصدق من 

ر الخارجً او صورة االختبار االختبار ٌعد صادقا وهو ٌدل على المظه أنمن  للتؤكداعتمد الباحث الصدق الظاهري 

انه معد بشكل جٌد ومناسب للمتعلمٌن الذٌن ٌطبق علٌهم وٌضمن الصدق الظاهري  أيومدى مالبمته للمتعلمٌن 

 م( . 460،9333-453و لبدة ،صبوضوح تعلٌمات االختبار )ا



عة من الخبراء منه على مجمو األولٌةعرض الصورة  إلىمن الصدق الظاهري لالختبار عمل الباحث  وللتؤكد

 والمتخصصٌن بعلم النفس والتربٌة واللغة العربٌة وطرابقها واالختبارات .

بها فً  لألخذباالختبار  وأرابهممالحظاتهم  إلبداء 9٭وبعض المدرسٌن الذٌن ٌتمتعون بخبرة طوٌلة فً التدرٌس 

 الصورة النهابٌة لالختبار  .

الخبراء اذ تم تعدٌل فقرة واحدو وحذف اربع  أبداهابالمالحظات التً  بعض التعدٌالت على االختبار بعد األخذ وأجرٌت

( فقرة وتم عرض الصورة النهابٌة لالختبار على مجموعة 46فقرات لتكون الصٌغة النهابٌة لالختبار مإلفة من )

 ( .9الخبراء ذاتها فاجمع الخبراء على صالحٌته بصورته النهابٌة ملحق رقم )

 :التجربة االستطالعٌة 

تجربته  إلىووضوح فقراته وجوده الطباعة ، عمد الباحث  4٭على هذا االختبار  لإلجابةلمعرفة الوقت المستغرق 

كان الوقت المستغرق لالختبار الفقرات واضحة وكذلك التعلٌمات و ( طالبا ، فكانت60بلغت ) استطالعٌةعلى عٌنة 

 ( دقٌقة . 80)

 لفقرات االختبار  اإلحصابًالتحلٌل 

من صعوبة الفقرات وسهولتها وقوة تمٌزها وذلك من خالل تطبٌق االختبار على  التؤكدل فقرات االختبار لغرض تحل

 عٌنة استطالعٌة ومن ثم تحسٌن االختبار وتعدٌل بعض الفقرات وحذف الفقرات غٌر الصالح منها .

 وأوطؤ أعلى% من 41زلٌا الختبار ( طالب ورتب الدرجات تنا60طبق الباحث االختبار على عٌنة استطالعٌة بلغت )

الوسٌلة الفضلى للموازنة بٌن  أن إلى اإلحصابٌة األدبٌاتتشٌر  إذالدرجات لغرض الموازنة بٌن المجموعتٌن 

م ( .  970،9320مجموعتٌن متباٌنتٌن هً اختٌار هذه النسبة من مجموع عدد الذٌن شملهم االختبار )فرج ،ص

 (   9فً الجدول)  موضحفقرات االختبار مثل ما ل اإلحصابًفكانت نتابج التحلٌل 

 

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ  

 اسماء الخبراء  9٭

أ م د مثنى علوان  أ م د علً متعب العبٌدي ، د خلٌل ابراهٌم ، أ.د عبد الرزاق عبد هللا ،أم د اسماء كاظم ، أ م

اموري ، م د هٌفاء ، م د امٌرة محمود ، م م خالد خلٌل ،م م محمد  م د خالد جمال الدلٌمً ، م د عمادالجشعمً ، 

 السٌد عبد علً كاظم عبد علً، السٌد صادق مهدي عبود .     عبد الوهاب ، م م عدنان عبد الكرٌم ،

 

 ــــالوقت المستغرق = ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    4٭

 

 

 

 

 

+وقت الطالب الثانً + .........+ وقت الطالب  وقت الطالب االول

 االخٌر 

 عدد الطالب        



 (9دول )ج

 القوة التمٌزٌة معامل الصعوبة  ت

 ¹س

9 0.80 0.58 

4 0.78 0.52 

5 0.63 0.53 

6 0.77 0.69 

 ²س

9 0.55 0.66 

4 0.66 0.63 

5 0.62 0.77 

6 0.75 0.78 

7 0.68 0.89 

8 0.53 0.63 

1 0.74 0.71 

2 0.69 0.72 

3 0.52 0.66 

90 0.57 0.62 

99        0.73 0.74 

94 0.70 0.63 

95 0.79 0.79 

96 0.80 0.58 

97 0.66 0.53 

98 0.71 0.66 

91 0.62 0.69 

92 0.65 0.53 

93 0.60 0.80 

40 0.78 0.71 

 

 

 

 

 

 

     بلوم أشار إذكل من معامل الصعوبة ومعامل التمٌز مقبول جدا فً هذا االختبار ،  أن أعالهٌنضح من الجدول 

(bloom) إذا( وتكون فعالة بشكل كبٌر 0.20( و )0.40كان معامل صعوبتها بٌن ) إذاالفقرات تعد صالحة  أن إلى 

 م ( . 9325،  11لزوبعً ، ص ( ) ا0.80( و )0.70كانت النسبة بٌن )

 حد ما ،  إلىالفقرات تعد جٌدة جدا  أن( نرى  ebelالمحك الذي حدده اٌبل ) إلىرجعنا  فإذاالقوة التمٌٌزٌة  أما

 ( .911،9330، ص وآخرون اإلمام( ) 0.60من ) أكثركان  أذامعامل التمٌز ٌعد كذلك  أن إذ 

 

 



 ثبات االختبار :

من الصفات الالزم توافرها فً االختبار لالعتماد على النتابج التً افرزها ، إذ من الصعب جدا ٌعد ثبات االختبار      

استخراج  الالزمكان من  ، لذا والنفسٌةالحصول على اختبارات مقننة ولها صفة التعمٌم فً االختبارات التربوٌة  

االختبار على عٌنة  إعادةكاد تكون كذلك عند ت أوحصلنا على نتابج متساوٌة  إذامعامل ثبات االختبار .وٌتحقق ذلك 

 (.875،ص  9327نفسها فً وقتن مختلفٌن ،وبنفس الظروف) الغرٌب،  األفراد

االختبار مرة ثانٌة لحساب الثبات ،  إعادةولما كانت العٌنة االستطالعٌة قلٌلة العدد نسبٌا اضطر الباحث الى       

( وهو 0713ثّم صحح بمعادلة سبٌرمان براون ، فبلغ معامل الثبات )وبحساب معامل االرتباط )بٌرسون ( ، ومن 

( قٌمة جٌدة فً مثل هذه االختبارت على ما 0782معامل ثبات مقبول فً االختبارات غٌر المقننة ، اذ حددت قٌمة )

 ( William,p232,1966) ( .Williamالٌه ) أشار

الصحٌحٌة وبحسب ما ورد فً تعلٌمات االختبار  لإلجابات ذجالنموتصحٌح االختبار :صحح الباحث االختبار على وفق 

-9درجة واحدة للفقرات من) أعطٌت، اما فً السإال الثانً فقد  األولدرجة واحدة لكل فقرة فً السإال  بإعطاءوذلك 

 أعطى( درجة . فً حٌن 50( درجتان ، فٌكون مجموع درجات االختبار )40-97الفقرات من ) أعطٌت( ، فً حٌن 96

 ، والفقرات التً تركت من دون اجابة ) صفرا( . إجابةمن  أكثرالباحث الفقرات التً تحمل 

 : اآلتٌة اإلحصابٌة:تم استعمال الوسابل  اإلحصابٌةالوسابل 

 الصعوبة : استعملها الباحث فً حساب صعوبة الفقرات : معامل -9
 ن د( –ن ع( + )ن  -)ن         

 ص = ____________________

 (999،9330) االمام وآخرون،ص                                                            ن  4                     

 معادلة القوة التمٌٌزٌة : -4
 استعملها الباحث فً حساب القوة التمٌٌزٌة لفقرات االختبار .

 فً المجموعة الدنٌاعدد االجابات الصحٌحٌة  –عدد االجابات الصحٌحٌة فً المجموعة العلٌا 

 عدد الطالب فً احدى المجموعتٌن                                     

  9327،  947) عودة ، ص                                                                          

 معامل ارتباط بٌرسون : -5
 استعمل الباحث هذه االداة فً حساب الثبات :

 )مج س( )مج ص( –س ص  ن مج      

 _________________________________ 

     

                { 4)مج ص ( – 4{ } ن مج ص 4)مج س(– 4} ن مج س 

                                   (              9311،  453) البٌاتً ،  ص                                                                                             



 الفصل الرابع :

 عرض النتابج وتفسٌرها .

ٌضم هذا الفصل عرضا للنتابج  التً توصل إلٌها الباحث . ومن ثّم تفسٌر تلك النتابج ، ثّم 

تثبٌت بعض االستنتاجات التً توصل إلٌها الباحث من دراسته هذه، ثّم التوصٌة بعدد من 

 اقتراح عدد من المقترحات . التوصٌات ، ومن ثمّ 

 أوال : عرض النتابج :

 بعد أن أتم الباحث تحلٌل نتابج االختبار ألتحصٌلً ، توصل إلى النتابج اآلتٌة :

 إن واقع حفظ النصوص األدبٌة ضعٌف جدا ، إذ اثبت االختبار ألتحصٌلً ذلك . -9
ها لم % ( من النصوص المطلوب حفظ33-%30إن نسبة الطلبة اللذٌن ٌحفظون )  -4

 ( طالب . 8%( من مجموع الطالب أي ) 7ٌتجاوز ال )
%( من النصوص المطلوب حفظها لم 23-% 20إن نسبة الطلبة اللذٌن ٌحفظون )  -5

 ( طالبا .94%( من مجموع الطالب أي ) 90ٌتجاوز ال ) 
%( من النصوص المطلوب حفظها لم 13-%10إن نسبة الطلبة اللذٌن ٌحفظون )   -6

 ( طالبا .98ن مجموع الطالب أي ) %( م95ٌتجاوز ال )
%( من النصوص المطلوب حفظها لم 83-%80إن نسبة الطلبة اللذٌن ٌحفظون )  -7

 ( طالبا .98%( من مجموع الطالب أي ) 95ٌتجاوز ال )
%( من النصوص المطلوب حفظها لم 73-%70إن نسبة الطلبة اللذٌن ٌحفظ )  -8

 با .( طا92%( من مجموع الطالب أي ) 97ٌتجاوز ال )
%( من مجموع 66إن نسبة الطالب الذٌن أخفقوا فً اجتٌاز اختبار الحفظ كانت ) -1

(طالبا، وهذا ٌعنً أن نسبة الطالب الذٌن استطاعوا اجتٌاز االختبار 74الطالب ، أي )
 ( طالبا.82%(من مجموع الطالب ، أي)78وحققوا درجات النجاح كانت )

ست مجموعات ) األولى ( وتضم الطالب  علما أن الباحث قد صّنف درجات الطالب على

% والثانٌة وتضم درجات الطالب الٌّن حققوا درجات 30الّذٌن حققوا درجات أعلى من 

% والرابعة 10% والثالثة وتضم الطالب الّذٌن حققوا درجات أعلى من 20أعلى من 

ققوا % والخامسة وتضم الطالب الّذٌن ح80وتضم الطالب الّذٌن حققوا درجات أعلى من 

% والسادسة )األخٌرة ( وتضم الطالب الّذٌن لم ٌحصلوا على 70درجات أعلى من 

 والنتابج . ة( المجموعات والدرجات والنسب المإو4ٌدرجات النجاح ، وٌوضح الجدول )

 



       (                                                  4جدول )                                            

المجموع النسبة الدرجة ت المجموعة  النسبة الدرجة ت المجموعة 

 ة

 الدرجة ت

 51 33   80 70  %30 31 9 األولى

 55 900  %70 71 79 الخامسة   31 4 

 5 35   74 71   909 55 

 6 30   75 71   904 55 

 7 30   76 71   905 55 

 8 30   77 71   906 55 

 55 907   75 78  %20 21 1 الثانٌة

 2 21   71 75   908 50 

 3 21   72 75   901 50 

 90 21   73 75   902 50 

 99 25   80 75   903 50 

 94 25   89 75   990 50 

 95 25   84 75   999 50 

 96 25   85 75   994 41 

 97 25   86 70   995 41 

 98 20   87 70   996 41 

 91 20   88 70   997 45 

 92 20   81 70   998 45 

 45 991   70 82  %10 11 93 الثالثة

 45 992  %70اقل من  61 83 السادسة  11 40 

 49 11   10 61   993 40 

 44 15   19 61   940 40 

 45 15   14 61     

 46 15   15 61     



 47 15   16 61     

 48 15   17 65     

 41 15   18 65     

 42 15   11 65     

 43 15   12 65     

 50 15   13 65     

 59 10   20 65     

 54 10   29 65     

 55 10   24 65     

 56 10   25 65     

     65 26  %80 81 57 الرابعة

 58 81   27 65     

 51 81   28 65     

 52 81   21 65     

 53 81   22 60     

 60 81   23 60     

 69 81   30 60     

 64 85   39 51     

 65 85   34 51     

 66 85   35 51     

 67 85   36 51     

 68 85   37 51     

 61 85   38 51     

 62 85   31 51     

 63 85   32 51     

 

 



                                                      تفسٌر النتابج :                                      

ٌعد الحصول على مثل هذه النتابج أمرا ٌستوجب التوقف عنده للبحث على األسباب التً أدت إلى ظهور مثل       

 هذه النتابج ، ومن خالل مإشرات الدراسة الحالٌة التً أتمها الباحث ٌرد الباحث هذا الضعف إلى سبب  أو اكسر

 من السباب اآلتٌة :

 الضعف العام فً تحصٌل المهارات اللغوٌة لدى الطالب . -9
 تدنً مستوى تعلٌم اللغة العربٌة فً المراحل األولٌة ) االبتدابٌة والمتوسطة (.  -4
طغٌان العامٌة فً التدرٌس على السنة العدٌد من المعلمٌن والمعلمات فً التعلٌم االبتدابً  والمدرسٌن   -5

 ً التعلٌم اإلعدادي .والمدرسات ف
 قلة المحفوظ من النصوص األدبٌة فً مراحل التعلٌم األولى . -6
 قصور الطرابق المستعملة فً تدرٌس مواد األدب والنصوص من قبل بعض المدرسٌٌن .  -7
لدى بعض المدرسٌن لرفع مستوى تحصٌل طالبهم فً حفظ النصوص األدبٌة  ةعدم توفر الكفاٌات الالزم  -8

. 
 من دراسة النصوص األدبٌة لعدم تذوقهم وتفاعلهم مع تلك النصوص . نفور الطلبة  -1
 ابتعاد النصوص المختارة عن واقع الحٌاة التً ٌعٌشها الطالب فً الوقت الحالً .  -2
انشغال الكثٌر من الطالب بوسابل االتصال الحدٌث من شبكات االنترنٌت والفضابٌات والتلفونات   -3

 واإلذاعات .
 االستنتاجات :

 تج الباحث من نتابج بحثه األتً :استن

إن ذخٌرة الطالب من المحفوظ األدبً قلٌل ، وال ٌرقى إلى الطموح الذي ٌصبو إلٌه المربون والمهتمٌن  -9
 بالتعلٌم اللغوي والحفاظ على التراث األدبً العربً .

 إن التدرٌس الفعال غابب عن الدرس االدبً فً المدارس اإلعدادٌة .  -4
 للغة العربٌة غابب عن الدرس األدبً فً مدارسنا . ًضٌفإن التعلٌم الو   -5
 بحفظها من قبل الطالب فً كل المراحل الدراسٌة قلٌل جدا . بإن عدد األبٌات الشعرٌة المطلو  -6

 التوصٌات : 

 ٌوصً الباحث بالتوصٌات اآلتٌة :

 وجوب زٌادة المطلوب حفظه من قبل الطالب سواء كان المحفوظ شعرا أم نثرا . -9
 الفاعلٌة فً درس األدب والنصوص عن طرٌق استعمال األسالٌب الحدٌثة فً التدرٌس .بث   -4
 تضمٌن النصوص األدبٌة نصوصا قرٌبتا من نفوس الطالب فً هذه المرحلة العمرٌة .  -5

 المقترحات :

 ٌقترح الباحث أجراء الدراسات اآلتٌة :

 عبٌرٌة .دراسة لتعّرف استعمال النصوص األدبٌة فً كتابات الطال بالت -9
 دراسة لتعّرف واقع المحفوظ من النصوص األدبٌة فً المرحلة المتوسطة .   -4
 دراسة لتعّرف واقع المحفوظ من النصوص األدبٌة فً المرحلة الجامعٌة .  -5

 دراسة لتعّرف واقع المحفوظ من النصوص األدبٌة فً معاهد المعلمٌن   

 



                                                              المصادر                                       

 ،دار اإلحٌاء العربٌة،ب ت .90اإلبراشً ،محمد عطٌة.روح التربٌة والتعلٌم،ط -9

 م .9315،دار المعارف ، مصر القاهرة،1،عبدا لعلٌم.الموجه الفنً لمدرسً اللغة العربٌة ،ط إبراهٌم -4

 م .9374المصرٌة، دارا لكتبص،تحقٌق،محمد علً النجار،ابن جنً،أبو الفتوح عثمان.الخصاب -5

ألبٌاتً ،عبدالرزاق توفٌق، زكرٌا اثناٌوس. اإلحصاء الوصفً واالستداللً فً التربٌة وعلم النفس ،  -6

 م .9311بغداد ، 

 م . 9333ابر لبدة ،محمد .مبادئ القٌاس النفسً والتقوٌم التربوي ، عمان ، -7

، األناشٌد والمحفوظات ودورها فً اكتساب المهارات اللغوٌة ،مجلة رسالة عالم  عبدا لحمٌدأبو العال ،  -8

 م .9322المعلم ، سلطنة عمان ، وزارة التربٌة والتعلٌم والشباب ،

 م. 9329،دار القلم ، بٌروت ، 6ابن خلدون ،عبدالرحمن .المقدمة ،ط -1

للغة العربٌة فً الوطن العربً ، التمٌمً ، عواد جاسم محمد ، وباقر جواد محمد الزجاجً .واقع تعلٌم ا -2

 م . 4006المنظمة العربٌة للتربٌة والتعلٌم ، تونس ، 
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                                                           (                                   9ملحق )   

 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً 

 كلٌة التربٌة / األصمعً 

 الموضوع / استبٌان                                                  

 األستاذ .................................. المحترم .

ته المسومة ب ) واقع حفظ النصوص عند طالب المرحلة اإلعدادٌة ( ومن مستلزمات هذا البحث إعداد هذا ٌجري الباحث دراس

االختبار ألتحصٌلً ، ولما بعهده الباحث فٌكم من خبرة وسعة اطالع قرر االستعانة بكم فً إتمام إجراءات بحثه ، ٌرجى إبداء 
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