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 سم اهلل الرحمن الرحيمب  
 إقرار املُشرف

 
الست في تحصيل أثر استعمال برنامج القبعات ) أشهُد أنَّ إعداد هذه الرسالة الموسومة بـ  

مريم خالد )، التي قدمتها الطالبة  ( طالبات الصف الرابع األدبي في مادة األدب والنصوص
، وهي جزء من  األساسيةكلية التربية  - بابل، قد جرى تحت إشرافي في جامعة (  مهدي الجنابي

 متطلبات نيل درجة ماجستير في  طرائق تدريس اللغة العربية  .
 
 

 التوقيع :                                       
 الدكتور األستاذ المساعد                    
 حمزة عبد الواحد حمادي                     

            2010/    /       التاريخ :                                           
 
 
 

 للمُناقشة . بناء على توصيات السيد املُشرف ، أُرشح هذه الرسالة
 
 

 التوقيع :                                       
  الدراسات العليارئيس قسم                                      
 عبد السالم جودتد . م.أ .                                      
     2010/    /    التاريخ :                                         

 

       



 

 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم           

 
 

أثر استعمال برنامج القيعات الست )بـ نشهد أننا أعضاء جلنة املناقشة أطلعنا على هذه الرسالة املوسومة 
اليت قدمتها طالبـة املاستـت) رمـرخا دالـد مهـد       (يف حتصيل طالبات الصف الرابع االدبي يف مادة االدب والنصوص

اجلنابي( وقد ناقشنا الطالبة يف حمتوخاتها وفيما له عالقة بها ، وقد وسدناها سدخرة بـالببو  لنيـد جةسـة    

 ماستت) طرائق تدةخس اللغة العربية وبتبدخر ر   أمتياز   ( .

 

 

 أ.ج. عمران ساسا محد اجلبوة 

 ةئيتًا                  

 

 

 

 أ.م.ج.فاضد ناهي عبد عون

 عضوًا

 أ.م.ج.ثائر مس) حتن

 عضوًا

 أ.م.ج.محزة عبد الواحد محاج 

 عضوًا ومشرفًا

 

 2010صدقت الرسالة يف جملس كلية الرتبية األساسية /جامعة بابل جبلسته املنعقدة يف         /         /
 

 أ.د.عباس عبيد محادي
 عميد كلية الرتبية األساسية

 اقرار جلنة املناقشة
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 شكر وامتنان
صلى  اهلل الحمد هلل رب العالمين والصالة والسالم على أشرف الخلق أجمعـين ، سـيدنا محمـد  

 ( ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين.عىيه وآله وسىم
ــــه  ــــى األب ال ا ــــل األســــتاذ فإن ــــان العذــــيم إل ليســــعدني أن أتشــــرف بتكــــديم الشــــكر الجزيــــل و ابمتن

المسـاعد الــدكتور حمـزة عبــد الواحـد حمــادر الـذر تكــربم برعايـة البحــة والباحمـة رعايــة علميـة منهجيــة 
ــــه الصــــائبة  ــــة وتوجيهات ــــه الدقيك ــــد كــــان لكراءات ــــه ، وق مرائ ــــاء البحــــة واد ــــي إ،ن ــــه ف ــــر كل كــــان لهــــا األم

 مالحذاته دور رئيس في إخراجه إخراجًا علميًا محكمًا فله مودتي الخالصة واحترامي الوافر.و 
ويشـرفني أن أقـدم ابحتـرام الـوافر إلـى مـن علمنــي كيـف يكـون العطـاء بـال مكابـل ، أسـتاذر ومــوجهي 

مــن  فــي مســيرتي العلميــة والعمليــة زوجــي األســتاذ المســاعد الــدكتور حــاتم جاســم عزيــز، لمــا أبــداه لــي
 العون والمساعدة في إتمام البحة على أكمل وجه ، ولما تحمله معي من عبء الدراسة ومتاعبها.

ـــــداء أرائهـــــم الســـــديدة،  ـــــذين ســـــاعدوني فـــــي إب ـــــراء ال ـــــى الخب ـــــان إل ويســـــعدني أن أقـــــدم الشـــــكر وابمتن
 ومالحذاتهم الدقيكة، ونصائحهم الكيبمة.  

مكتبــة المركزيــة فــي جامعــة بابــل ، ومكتبــة كليــة كمــا يســرني أن أقــدم الشــكر الجزيــل إلــى مــوذ ي ال
التربيـة ـ صـ ي الـدين الحلـي ، ومكتبـة كليـة التربيـة األساسـية ـ ومجانيـة كليـة التربيـة األساسـية ، لمـا 

 قدبموه لي من العون في إعارتهم ايار الكتب والمجالت والرسائل الجامعية.
خلصــة، وكــل يــد كريمــة ، ولســان صــادق، كمــا يشــرفني أن أقــدم كلمــة شــكر وباقــة ورد لكــل معونــة م

ون س معطاء مشعة بالود الصادق ، ولكل من وقف معي ولو بأمنية خالصة، ودعاء مبـار،، جـزاهم 
 اهلل عني خير الجزاء.

 وأخيرًا اسأل المولى جلت قدرته أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم، وين ع به كل من احتاجه. 
 والشكر والحمد هلل رب العالمين                                  

 الباحثة                                                                     
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ملخص البحث

ُتعد اللغُة من أهِم الذواهِر ابجتماعيِة بـين بنـي البشـر، فهـي أداُة التعبيـر عمـا فـي الـن س، ووسـيلة 
م رداِتهــا ، وصــيِو قواِعــدها، وهــي مــنهُ  اانســاِن فــي الت كيــر، وأســاُس للتواصــِل والت ــاهِم بيــنهم ، ،نيــة  فــي 

تعِلمـِه واكتسـابِه المعــارِف والخبـراِت ، وجــزء  كبيـر مـن مكافتــه، ومهارتـِه فــي العمـل ، ليـتمكن  مــن العـي  فــي 
 مجتمعِه المحلي والعالمي.

ألدب والنحو والصـرف ...الـ، ، وكلهـا واللغُة العربيُة لغُة الكرآن الكريم ، تتألف من فروِع مختل ٍة كا 
وحدًة متماسكًة ومتناسكة، ولهذه اللغِة خصائُص كميرة  تميزها من ،يرها من اللغات األخرى ممـا جعلهـا فـي 

 موقِع الصدارِة والجدارِة من بين تل، اللغاِت.
اللغـُة العربيــُة إب وب تكـل أهميـُة األدِب عــن أهميـة فـروع اللغــة ابخـر، ومـا ال ــروُع التـي تنكسـم إليهــا  

روافُد ت ُصب في بحـر األدِب، واألدُب يتكـوُن مـن عناصـر  مختل ـٍة هـي مجمـوع األفكـاُر واألخيلـُة والعواطـُف 
 والذوق السليم ، وهو ال كرُة الجميلُة في العبارِة الجميلِة، التي ُتِحدُة في ن س قارِئها أو ساِمعها لذًة فنيًة.

فروِع اللغِة العربيِة المهمـِة التـي مـا زال الطلبـُة فـي المـدارس يعـانون  وبما أن األدب  والنصوص  من 
التـي يتبُعهـا المدرسـون، ومـن هـذه  ةِ من بعِض المشكالِت عند دراسـتهم لـه بسـبب بعـض الطرائـِقِت التدريسـي

، المشكالِت سلبيُة الطلبِة تجاه النص  األدبي فهم ي ح ذـون  الـنص علـى ذهـر قلـب مـن دون ف هتـم أو تـذوٍقتٍ 
ــذا ارتــأت الباحمــُة اســتعمال  برنــام  الكبعــاِت الســت الــذر و ــعه  إدوارد ديبونــو( فــي تــدريس مــادة األدب  ل
والنصوص بعد التأكِد من عدم وجود دراسٍة تناولتت هذا البرنام   في تدريس هذه المادة، إذ ترى الباحمة أنه 

رن  ؟ وكيف ُينذمن  ت كيرُهن بشكل يجعلهن من خالل برنام  الكبعات الست يمكن تعليُم الطالبات كيف ي ك
يجابيًة في التعليم ؟ وبالتالي انعكاسه  على تحصيلهِن بشكٍل كبير.   أكمر  مشاركًة واد

ويهــدف البحــُة الحــالي إلــى معرفــِة أمــِر برنــام  الكبعــات الســت فــي تحصــيل طالبــاِت الصــف  الرابــع 
إخ ــاع  برنــامِ  الكبعــات الســت للتجريــب لمعرفــة  األدبــي فــي مــادة األدب والنصــوص، لــذل، ارتــأِت الباحمــةُ 

أمِره في تحصيِل طالبات الصف الرابع األدبي في مادة األدب والنصـوص، ولتحكيـق هـدف البحـة اختـارِت 
الباحمـــُة تصـــميمًا تجريبيـــًا لمجمـــوعتين  تجريبيـــٍة و ـــابطٍة( ، واختـــارتت عشـــوائيًا إعداديـــة  الخنســـاء للبنـــات، 

( طالبــًة، 31رت الباحمــة شـعبة  أ ( لتممـل المجموعـة  التجريبيــة  البـالو  عـدُد طالباتهـا  وبالطريكـة ن سـها اختـا
( طالبـًة ، وبــذل، بلــو عــدُد أفــراد العينــِة بشــكل 31وشـعبة   ب ( لتممــل المجموعــة ال ــابطة  البــالو  عــدُدها  

 ( طالبًة.62نهائي 
 بطة( في المتغيرات اآلتية:كافأت الباحمُة بين طالبات مجموعتي البحة  التجريبية وال ا

 بالشهور .  العمر الزمني للطالبات محسوباً  -1



 

 

 الدراسي لآلباء . التحصيلِ  -2
 الدراسي لألمهات . التحصيلِ  -3
-2009فــي اختبــار نصــف الســنة للصــف الرابــع األدبــي للعــام الدراســي  اللغــة العربيــة  مــادة درجــاتِ  -4

 م( . 2010

  -2009في اختبار نصف السنة للصف الرابع األدبي للعام الدراسـي   األدب والنصوصِ  مادة درجاتِ  -5
 م( . 2010

وبعـــد تحديـــِد المـــادة الدراســـية التـــي ســـتدربس فـــي أمنـــاء مـــدة التجربـــة ، صـــا،ت الباحمـــُة األهـــداف  الســـلوكية  
 ( هدفًا سلوكيًا. 123للمو وعات التسعة فكانت  

التي ستدربس في أمناء مدِة التجربة ، وعر تت بع ًا منها وقد أعدِت الباحمة خططًا تدريسيًة للمو وعات 
 على عدد من الخبراء والمتخصصين من أجل معرفِة مدى صدِقها ومالءمِتها.

وقد دربست الباحمُة مجمـوعتي البحـِة بن سـها ، فـي أمنـاء تطبيـق التجربـِة التـي اسـتمرت  ممانيـة ( أسـابيع  ،  
 م.19/4/2010تاري، م ، وانتهت ب2010/ 2/ 19بدأت بتاري، 

( فكـــرًة مـــن نـــوع ابختبـــارات المو ـــوعيِة   25وقـــد طبكـــت الباحمـــُة فـــي نهايـــِة التجربـــِة اختبـــارًا تـــألف مـــن  
، ومــلء ال را،ــات( علــى طالبــاِت عينــِة البحــة بعــد × ( (  أو   √ابختيــار مــن متعــدد ، وو ــع عالمــة   

 التأكِد من صدقه ومباته. 
 ل  ااحصائية  اآلتية:وقد استعملت الباحمة الوسائ

 ابختبار التائي لعينتين مستكلتين. -1
 (.2مربع كآر  كا  -2

 معامل ارتباط بيرسون.  -3

 معادلة معامل الصعوبة.  -4

 معادلة قوة تمييز ال كرة.  -5

 معادلة فعالية البدائل الخطأ .  -6
 وبعد تحليل النتائ  إحصائيًا توصلت الباحمة إلى :  

ــن  مـادة  األدب والنصــوص باسـتعمال برنــام  الكبعـات الســت  ت ـوق طالبــاِت المجموعـة التجريبيــة الالئـي د ر ست
 على طالبات المجموعِة ال ابطة الالئي د ر ستن  المادة  ن سها بالطريكِة التكليديِة في التحصيل .

 وفي  وء النتائِ  التي توصلت إليها الباحمُة فأنها توصي بما يأتي :



 ز

 

عمليًا يمكن أن يست يد منه المدرسـون فـي تـدريس األدب والنحـو والبال،ـة  إن تكديم الطالباِت إنموذجاً  -1
....الـــ، ، عـــن طريـــِقِت اســـتعماِل بـــرام   تســـاعُد الطلبـــة علـــى أكتســـاب مهـــارات الت كيـــر، وفـــي زيـــادِة 

 تحصيلِهم في مادة األدب والنحو و،يرها من فروع اللغة العربيِة األخرى .
 ـــرورة  ااســـهام فـــي تحكيـــق أهـــداف التطـــوير التربـــور فـــي العـــراق ، إذ تحـــُة علـــى تنميـــة مهـــارات   -2

 الت كير المختل ِة لدى الطلبِة.

 رورة  ااطالع على بعض البرامِ  العالمية الخاصة بتعليم مهارات الت كير وأنماطِه وابهتمام بذل،  - 3 
 لغرض ابفادة منها. نمن المتخصصي

 س للطلبة من خالل المنه  المدرسي المكرِر لهم. أن يكون الت كيُر مادًة للتدريس ُتدرَّ  رورة   -4
افادة منتسبي مديريات التربية من برنام  الكبعات الست مـن خـالل اعتمـاد الـدليل الـذر أعدتـه الباحمـة  -5

 المهنية.لطالبات المجموعة التجريبية والتدريب عليه من أجل العمل بِه في حياتهم العامة و 
تنذـــيم دوراٍت خاصـــٍة للمعلمـــين والمدرســـين فـــي أمنـــاء الخدمـــة لالطـــالع علـــى مـــا يســـتجد  مـــن تطـــوراٍت  -6
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 الفصل األول

 التعريف بالبحث
  مشكلة البحثأوًب : 
هو الذخر اانشائي الذر تجود به قرائح األفذاذ من علماء البيان ، ويعبرون فيـه عـن خلجـات األدب 

أن ســهم ، ومــا يجــي  بــه وجــدانهم ومــا تتــرنم بــه عــاط تهم، ويســبح بــه خيــالهم، ومــا تــوحي بــه مذــاهر 
 (264:2007الكون وأحوال المجتمع المختل ة مما يغذر العكل، ويمتع الن س. عطية،

حياتنــا إب أن تدريســه فــي المــدارس ب يلبــي فلســ ة التربيــة  ين روعــة األدب وتــأميره فــوعلــى الــر،م مــ
الحديمــة التــي تنــادر بالــدور ابيجــابي للمــتعلم فــي العمليــة التعليميــة، ولعــل هــذا راجــع إلــى اســتعمال 
طرائـــق تـــدريس ب تتناســـب مـــع خصوصـــية المـــادة، أو اســـتعمال أســـلوب فـــي التـــدريس ب يؤلـــف بـــين 

لــوب الطلبــة وب يكشــف لهــم عمــا ي ــيض بــه الــنص مــن ألــوان الكمــال ال نــي الــذر يســتهويهم الــنص وق
ويــدفعهم إلــى ااقبــال عليــه، إذ الــنص األدبــي لــم يلــق العنايــة الكافيــة فــي المــدارس المانويــة، ومــازال 

( إذ يشرح المدرسـون الـنص 95:1988تدريسه،  أحمد، نكذل، على أيدر المدرسين الذين ب يحسنو 
دبــي المطلــوب دراســته، فبع ــهم يكــرأه مــن الكتــاب المكــرر مباشــرًة ، والــبعض اآلخــر يكتبــه علــى األ

الســبورة ويشــرحه بيتــًا بيتــًا إذا كــان المو ــوع شــعرًا ، أو جــزءًا جــزءًا إذا كــان المو ــوع نمــرًا ، فالشــرح 
همــال المعنــى ااجمــالي للــنص األدبــي مــع إهمــال جوانــب اادرا، ، ودور  مكتصــر علــى الجزئيــات واد

الطالب يكتصر على قراءة النص وح ذه عن ذهر قلب من ،ير تمعن في عناصـره فهـو يـدرس مـن 
 (  296،2005أجل ابمتحان وقد ينسى ما قرأه وح ذه بعد مدة من الزمن. إسماعيل، ،

والمتتبــع لتــدريس األدب والنصــوص فــي مدارســنا يلحــذ بو ــوح ابتجــاه الســلبي للطلبــة حيــال الــنص 
ر يكــدم لهــم ، وتعمــرهم فــي فهمــِه وتذوقــِه، زيــادة علــى أن الــنمط الســائد فــي التــدريس هــو األدبــي الــذ

 (183:2000الح ذ والتلكين . مما أ عف روح اببتكار واابداع والتذوق لدى الطلبة. شحاته،
ن تدريســـــه ب يحكـــــق األ،ـــــراض المنشـــــودة، إذ المـــــادة األدبيـــــة تعـــــرض علـــــى الطلبـــــة فيمـــــا يســـــمى  واد

ــــــــة،  مح وذــــــــات( بشــــــــ ــــــــل والموازن ــــــــة بالتحلي ــــــــة مــــــــن دون عناي ــــــــدرس دراســــــــة جاف كل ســــــــطحي، وت
 (105:2009( وبأسلوب جامد وجاف خال  من أر حياة. الدليمي وسعاد،263:1973 إبراهيم،



 

 

نجد مما سبق أن اعتماد المدرسين على الطرائق  ب تتناسب مع خصوصية مـادة األدب والنصـوص 
عن  عف ك اية العديد من التدريسـيين فـي التوجيـه العلمـي  التي تعتمد على التلكين والح ذ ، ف الً 

والتربـــور المطلـــوب ممـــا أ ـــعف فـــي الطلبـــة قـــدرات الت كيـــر المســـتكل المبـــدع ، والمتابعـــة الشخصـــية 
المعتمدة على الن س ، وهذا بدوره أدى إلـى  ـعف الطلبـة فـي مـادة األدب والنصـوص. وزارة التعلـيم 

 (61:1989العالي والبحة العلمي ،
ونذرًا للتوسع الحاصل في المعارف والمعلومات نتيجة المورة العلميـة والتكنولوجيـة ، ، وتبعـًا بنتشـار 
التعلــــيم وتطــــور مؤسســــاته، وتبــــاين مســــتوياته، وتنــــوع أهدافــــه ومراميــــه وشــــموله المــــواطنين كافــــة فــــي 

فكـد أصـبحت الحاجـة  المجتمع، ونتيجة لتطبيق حكوق اانسان وانتشار مبدأ تكافؤ ال رص التعليمية ،
ماسة إلى وسيلة ايصال المعرفة والعلم والمهارات إلـى طالبيهـا بأسـرع وقـت وأقـل جهـد وكل ـة وأعلـى 
ك ــاءة ممكنــة  ليــتمكن الطلبــة مــن إداء المهمــات المناطــة بهــم إزاء أن ســهم ومجتمعهم. محمــد ومجيــد 

،111:1991) 
ائكــِه وخاصــة التــي يبــذل فيهــا الطلبــة نشــاطًا، وهــذا يؤكــد  ــرورة ابهتمــام بتنــوع أســاليب التــدريس وطر 

ويكــون دورهــم ايجابيــًا واببتعــاد عــن األســاليب والطرائــق ،يــر المناســبة فــي تــدريس المــواد الدراســية، 
ولتحكيق ذل، بذلت العديـد مـن الـدول جهـودًا م ـنية ، وأن كـت األمـوال الطائلـة ، وأجريـت المزيـد مـن 

بــادا التربيــة وأهــدافها  التــي تســعى إلــى تنذــيم ت كيــر الطلبــة البحــوة والدراســات ،مــن أجــل العمــل بم
( فو ــــعت البــــرام  المناســــبة 49:2001وابســــت ادة مــــن طاقــــاتهم اابداعيــــة واســــتممارها،  الطيطــــي،

لتعليم الت كير في المدارس باختالف مستوياتها ، ألنه من خالل التتبع لمجريات العمليـة التربويـة فـي 
يـتم التركيـز علـى مو ـوع الت كيـر وتنميتـه فـي أمنـاء تـدريس المـواد الدراسـية  المدارس  لوحذ أنه قلمـا

 (11:2008وب سيما درس األدب والنصوص. قطامي ومعيوف،
وقد بحذت الباحمة من خالل تتبعها الدراسات التي تناولت طرائق التـدريس وب سـيما طرائـق تـدريس 

كبعـات السـت فـي تـدريس مـادة األدب النصـوص ، اللغة العربية ، عدم وجود دراسـة تناولـت برنـام  ال
فارتأت الباحمة استعماله في تدريس مادة األدب والنصوص، ومما سبق فأن مشكلة البحـة تبـرز فـي 

 -السؤال اآلتي:
هـــل يختلـــف تحصـــيل طالبـــات الصـــف الرابـــع األدبـــي فـــي مـــادة األدب والنصـــوص باســـتعمال  -

 ؟برنام  الكبعات الست بوص ه أسلوبًا تدريسيًا 
  أهمية البحث:  ثانياً 



 ز

 

تعبير مده  عن قدرة اهلل تعالى التي ب تتناها، بها كربم اانسان وجعله أكمر تميبزًا عن باقي  ةاللغ
 "   :المخلوقات  كما في قوله تعالى
   
     

    سورة "
 (28:2009(.  مدكور،22الروم:

وهــي تــؤدر دورًا مهمــًا فــي حيــاة كــل مــن ال ــرد والمجتمــع، فهــي بالنســبة لل ــرد تممــل األداة األولــى فــي 
( وهــي التــي تمبــت هويتــه وكيانــه الشخصــي، وهــي أهــم 5:1993صــنعِه وتكوينــِه،  الحســون وآخــرون،

وسائل الت اهم عنده لما تمتاز به من اليسر والسهولة ، ودقة الدبلة فالكمير مـن العواطـف وسيلة من 
( إذ لــــوب اللغــــة لبكيــــت 43: 1973والمعـــاني الوجدانيــــة ب يمكــــن التعبيـــر عنهــــا إب باللغــــة،  ابـــراهيم،

مـا يحـس المشاعر واألفكار رهينة بصاحبها ب يستطيع إي احها أو إيصالها إلى ،يره كي يشـاركه في
بـه أو ي كــر فيــه . فباللغــة تكتســب البشــرية ســمة رائعـة مــن ســماتها وهــي ســمة المشــاركة والمبادلــة فــي 

( وهي إذن من أهم وسائل ابتصال بين البشـر 11:1980العواطف واألحاسيس والمشاعر ،  السيد،
عــــابت ألن مــــا توصــــله أو تعبــــر عنــــه مــــن خــــالل األصــــوات الكالميــــة هــــي األفكــــار والمعــــاني وابن 

 (23:1999والر،بات.  يعكوب،
وأما بالنسبة للمجتمع فاللغـة هـي وعـاء المكافـة وأداة ابتصـال بـين الما ـي والحا ـر ، وب يسـتطيع  

إنسان أن يكف على كنوز ال كر اانساني مـن شـعر ونمـر وفلسـ ة وتـاري، وعلـم وحكمـة وشـرائع دينيـة 
سهاًل وا حًا وكتابته سليمة خالية مـن الخطـأ بعيـدة  إب إذا كان قد أتكن هذه اللغة ، وكان حديمه بها

( وهي عامل مهم في ح ذ التراة المكـافي والح ـارر ونكلـه مـن جيـل 47:2006عن التعكيد،  عطا،
إلــى جيــل والعمــل علــى  تنميــة هــذا التــراة لألجيــال المســتكبلية. فلــوب لغــات األقــدمين لمــا عرفنــا شــيئًا 

( فعــن طريكهــا توارمــت البشــرية خبــرة األجيــال الســابكة مــن 13:1980عــن خبــراتهم الســابكة ،  الســيد،
معارف واختراعات ، وانتشـرت اآلداب الرفيعـة التـي أنتجتهـا المكافـات والح ـارات المختل ـة منـذ فجـر 

( فاانســـان ب ينكطـــع 5:1982التـــأري، علـــى شـــكل أســـاطير أو قصـــص أو شـــعر ...أل،، الحمـــداني،
نـــه علـــى ابمتـــداد تاريخيـــًا ليســـهم فـــي تشـــكيل فكـــر األجيـــال التاليـــة عـــن الحيـــاة بموتـــِه ألن اللغـــة تعي

ـــات أو  ـــابليين واألشـــوريين والمصـــريين مـــن مكتوب ـــ، مـــا تركـــه قـــدماء الب ـــال ذل ـــاتهم، ومم ـــافتهم وحي ومك
منكوشــات علــى جـــدران آمــارهم هـــو الــذر أتـــاح لنــا اآلن وبعـــد اآلف الســنين أن نتعـــرف علــى حيـــاتهم 

ــد أكبــر شــاهد علــى أهميــة اللغــة فــي بكــاء األفكــار  وح ــارتهم ، وممــال ذلــ، مســلة حمــورابي التــي ُتع 



 

 

وديمومتها ، ف اًل عن الُرق م واأللواح الطينية التي ُأكتش  ت في نينوى والمنسوبة إلـى آشـور بانيبـال . 
 (  13:1990 يوسف،

والدراسـات  وعن طريق اللغة تتحكـق فكـرة التكـارب والت ـاهم العـالمي مـن خـالل تبـادل اآلداب المختل ـة
ـــــ، ممـــــا يو ـــــح آمـــــال الشـــــعوب وطبائعهـــــا وعواط هـــــا ومزاياهـــــا،  ـــــر ذل ـــــة و،ي ـــــة والتاريخي ابجتماعي

( فهــي إذن  ــرورة مــن  ــرورات المجتمـــع البشــرر فمــن خاللهــا يســود الت ـــاهم 45:1973 إبــراهيم،
ــيم أواصــر الوحــدة ابجتماعيــة بــين الجــنس البشــرر ، النجــار، اًل ( ف ــ9:2004وتُبنــى الكيانــات ،وتُك

عــن أنهــا تــؤدر دورًا كبيــرًا فــي حيــاة األمــة ، فلــن تكــوم ابمــم فــي معــارج النه ــة والرقــي إب بلغاتهــا، 
بلغاتهـــا ترتكـــي فـــي حياتهـــا األدبيـــة والعلميـــة وال نيـــة ألنهـــا ســـجل لتـــاري، األمـــم  ذوعلـــى قـــدر مـــا تحـــت 
 (  18:2004والشعوب.  الوائلي،

عــالن ميالدهــا يصــن ع الوجــود ، ألن كــل شــيء فــي الوجــود أساســه ال كــرة، وهــي أداة ابــراز ال كــرة واد
تكـان يكـوم  وكلما ارتكت األفكار نهض الوجود وبرز. فال ش، في إن نذام العالم وما فيه مـن إبـداع واد
أساسًا على م كٍر يطرح في الوجود فكرته باللغة، وُمن ذ يتلكف تل، ال كـرة بمـا يعـرف مـن اللغـة أي ـًا 

 (  37:2001حياة.  قورة،فيصو،ها سلوكًا ومنهجًا لل
واللغة تدخل فـي أصـل معذـم العلـوم اانسـانية، أمـا بوصـ ها عنصـرًا أساسـيًا فـي ميـدان البحـة، وأمـا 
بوص ها أداة يتحتم استعمالها في التعبير عن معطيـات هـذا العلـم أو ذا،. كمـا تـداخلت م ـاهيم اللغـة 

ا تيــــارات فكريــــة وعلميــــة حديمــــة كعلــــم فــــي معذــــم العلــــوم اانســــانية ونشــــأ عــــن التــــأمير المتبــــادل بينهــــ
 (15:1990ابجتماع اللغور وعلم الن س اللغور. يوسف،

لذا نجد الكمير من التربويين والمتخصصين قديمًا وحديمًا، وباختالف أجناسـهم قـد اهتمـوا باللغة،فـذا، 
يســـتطيع  ( يؤكـــد أن اللغـــة أعذـــم قـــوة تجعـــل ال ـــرد كائنـــًا اجتماعيـــًا، وهـــو مـــن دونهـــا بأدور ســـابير 

( كمـا وعنـي ال السـ ة فـي 17:2004التعاون مع اآلخرين ألنها رمز الت ـامن ابجتمـاعي،  الـوائلي،
دراساتهم المختل ة باللغـة عنايـة كبيـرة ، وذلـ، بعبـد اللغـة وسـيلة مهمـة لتنميـة ال كـر ال لسـ ي وتوصـيله 

 (25:1995لآلخرين. ناصف،
فهــــي الوســــيلة التــــي تحصــــل بهــــا المعــــارف ، وتكتســــب  وباللغــــة ُيعللــــم المعلمــــون، ويــــتعلم المتعلمــــون،

الخبرات والكيم،وابتجاهات ، لـذا فهـي وسـيلة التعلـيم التـي تتكـدم علـى مـا سـواها مـن الوسـائل األخـرى 
فهــي تــزود المتعلمــين بــالم ردات والتراكيــب التــي مــن شــأنها أن تنمــي  مــروتهم اللغويــة وتزيــد قــدرتهم 

 (104:2009على التعلم. الهاشمي ومحسن ،



 ز

 

ـر ابجتمــاعي  وتأسيسـًا علـى مـا سـبق نجـد أن اللغـة نالــت اهتمـام الجميـع ، وأنهـا أداة التمـدن والتح ب
فمن خاللها ُأنشئت المجتمعات الحديمة ، فكد ُعدبت أسمى وأرقى ما توصلت إليه اانسـانية ، ولوبهـا 

العلـوم وال نـون فـي الوقـت ما كانت هنا، مدنية وب ح ارات وب حدة التكـدم الـذر تشـهده المعـارف و 
 الحا ر.

وتعــد اللغــة العربيــة مــن اللغــات المميــزة لمــا أدتــه مــن دور بــارز فــي بنــاء المدنيــة اانســانية مــن خــالل 
إســهاماتها ال اعلــة خــالل العصــور الســابكة، وامتــداداتها عبــر التــاري، ، وبمــا أن لكــل لغــة مــن اللغــات 

ن اللغــة العربيــة أمــتن تركيبــًا، وأو ــح بيانــًا، وأعــذب اانســانية خصــائص تمتــاز بهــا عــن ،يرهــا، إب أ
مذاقًا عند أهلها، وأنها أف ل اللغات وأوسعها، وخير دليل علـى ذلـ، أن اهلل سـبحانه وتعـالى اختارهـا 
ألشــــرف رســــالة فكــــد جعلهــــا لغــــة كتابــــه المجيــــد كمــــا ورد فــــي قولــــه تعــــالى: "أنبــــا أنزلنــــاه قرآنــــًا عربيــــًا" 

 (35:1991(  معروف،2. يوسف:
ومن الخصائص والسمات التي تميزها عن ،يرها اابانة والو وح كما في قوله تعالى: 

"     
     :وكذل، الت صيل كما في 1" الحجر ، )

   " قوله تعالى: 
   
 " :وكذل، سمة األعراب التي أعانتها على اابانة 3 ُفصلت ، )

   "   عن المعاني باألل اذ كما في قوله تعالى:

   "  :و،يرها من 4-3 الرحمن ، )
( وفي تميزها عن سواها قال 109-108: 2009الخصائص والسمات المهمة،  الهاشمي وعطية،

ال رباء:" لكد وجدنا للغة العرب ف اًل على لغة جميع األمم اختصاصًا من اهلل تعالى وكرامة أكرمهم 
ه المصط ى  عليه السالم( ، ومن بها "، وفي منزلتها قال المعالبي:" إن من أحب  اهلل أحب  رسول

أحب  النبي العربي ، أحب  العرب ، ومن أحب  العرب ، أحب   اللغة العربية التي بها نزل أف ل 
الكتب ، على أف ل العجم والعرب"،وقال أي ًا :" ومن هداه اهلل إلى ااسالم وشرح صدره لإليمان 

ير األمم ، والعربية خير اللغات". أعتكد أن محمدًا  عليه السالم( خير الرسل ،والعرب خ
   (37-36: 2007 عطية،



 

 

"إذ لوب الكالم العربي المبين الذر نـزل بـه الـروح األمـين علـى قلـب الرسـول العربـي الكـريم آيـًة لنبوتـِه 
ـــــى "،  الســـــيد، ـــــه 12:1980وتأييـــــدًا لدعوتـــــِه ودســـــتورًا ألمتـــــه لكـــــان العـــــرب جهل ( كمـــــا ورد فـــــي قول

نعلــم أنهــم يكولــون إنمــا يعلبمــه بشــر  لســان الــذر ُيلحــدون إليــه أعجمــي وهــذا لســان عربــي  تعالى:"ولكــد
( ، فهي لغة الكرآن الكريم والحدية النبور الشريف ، وبهـا تـم الح ـاذ علـى التـراة 103مبين" النحل:

مـة ال كرر والح ارر لألمة ااسالمية، وقد عدت  ب  ل الكرآن الكريم والح ارة ااسـالمية فـي مكد
 . لغات العالم الحية

وترى الباحمة أن اللغة العربية منذ العصور السابكة لإلسالم وحتى يومنا هذا ، قـد كونـت لهـا         
شخصية خاصة ميزتها عن بكية اللغات ، ف ي أل اذها موسيكى ، وفي أوزانها دقَّة ، وفي النطـق بهـا 

نـت قـد وصـلت فـي تراكيبهـا إلـى درجـة كبيـرة جرس ، ولهـا فـي اأُلذن وقـع ، ولهـا فـي الـن س أمـر  وكا
مـــن البال،ــــة وال صــــاحة والجمـــال ، و بــــذل، فكــــد بز،ـــت فــــي العهــــد الجديـــد ، واحت ذــــت بحكهــــا مــــن 
ابحت اء والتكريم والتكدير ، وتبـوأت مكـان الصـدارة فـي الميـدان التعليمـي، وصـار النجـاح فيهـا شـرطًا 

 (  50-49: 1973.  إبراهيم، الطلبة وتكدمهم أساسيًا لنجاح
ونذرًا لدور اللغة العربية ال عبال في العملية التعليمية وأهميتها بالنسـبة للطلبـة فكـد تبـوأت مكانـة مهمـة 
فــــي الجــــداول المدرســــية فــــي مختلــــف المراحــــل الدراســــية ألنهــــا لغتنــــا المميــــزة، وم تــــاح تطلعاتنــــا إلــــى 

حسـب ، ولكنهـا وسـيلة لدراسـة المـواد المعارف والعلـوم لـذا نجـد أن اللغـة العربيـة ليسـت مـادة دراسـية ف
 (1:2007األخرى. عبد اهلل،

فهي أداة المتعلم األولى ووسيلته في التعبير عن حاجاتـه وتن يـذ ر،باتـه فـي المجتمـع الـذر يحيـا فيـه، 
وعــن طريكهــا يمكنــه الت ــاهم مــع بنــي جنســه، وااطــالع علــى تجــارب مجتمعــه والمجتمعــات األخــرى 

قناعهم بعتناق مبدأ م  (  12-11: 1980ن المبادا أو لتجنب أمر من األمور. السيد،واد
وفكــرًا وتــراة امــة وديــن  أدبــاً ن فيهــا أفــي اللغــة العربيــة حيــاًة وجمــاًب ، و  أن (1984وذكــر الطــاهر  

الغــزو ، مــم يكذتهــا الجديــدة .  أنــواعكــل  إزاءوب أدل علــى ذلــ، مــن عمرهــا المديــد وصــمودها  أجنــاس
 المـــتعلمنصـــل اللغـــة بالحيـــاة ، ونشـــعر  إننـــامـــن عناصـــر الحيـــاة ننطلـــق ، نبـــدأ ، و  أنمـــن هنـــا يجـــب 
يبـدع فـي  أنونبعمه علـى  واابداع ابداءما هو فوق ذل، من ذخائر  إليهوننكل  إليهابحاجته اليومية 

 (  17: 1984الكول والكتابة.  الطاهر،
إلـــى طــرب الســـمع وُأنـــس إذن فاللغــة العربيـــة هــي مـــن أروع اللغــات وأســـماها، وااصــغاء لهـــا يــؤدر  

 الروح لما فيها من ال صاحة وجمال األسلوب ومتانة التراكيب.



 ز

 

ـــة مـــن فـــروع عديـــدة وجميعهـــا مهمـــة ويكمـــل أحـــدها اآلخـــر ممـــ األدب والنحـــو  لوتتكـــون اللغـــة العربي
، اوالبال،ـــة والتعبيـــر...ال، ،  فـــاألدب هـــو أحـــد فـــروع اللغـــة العربيـــة وأهميتـــه مـــن أهميـــة اللغـــة ذاتهـــ

كما هو معروف هو تعبير أداته اللغة، لذا فإن أهميته تكمن في إنه يحرر أذهان الطلبـة مـن  واألدب
أمكــال الدراســة العكليــة ويحــرر عكــولهم مــن صــرامة التعــاريف والكــوانين وال ــوابط ليطلعــوا علــى نــوازع 

حســـون البشـــرية والطبـــائع اانســـانية التـــي تتممـــل فيمـــا يدرســـونه مـــن نتـــاج أدبـــي يـــرون فيـــه حيـــاتهم وي
وجــــــودهم ويتلمســــــون بـــــــين طياتــــــه المتعـــــــة ،والر ــــــا وت ــــــيض علـــــــيهم منــــــه ينـــــــابيع الحــــــق والخيـــــــر 

 (252:1973والجمال. إبراهيم،
واألدب فــن يميــر فــي ن ــس الكــارا أو الســامع متعــًة وان عــاًب بكــدر مــا فيــه مــن الجمــال، وممــل األدب 

كالـــة جيـــدة أو قصـــة مميـــرة فأننـــا كممـــل الموســـيكى والتصـــوير والنحـــت، فعنـــدما نكـــرأ قصـــيدة رائعـــة أو م
نشـــــــــعر بلـــــــــذة فنيـــــــــة وكأننـــــــــا نســـــــــمع لحنـــــــــًا موســـــــــيكيًا عـــــــــذبًا أو نـــــــــرى صـــــــــورة جميلـــــــــة أو تممـــــــــاًب 

 (  172:2005قيبمًا. الركابي،
األدب هـــو:   فـــن أداتـــه األل ـــاذ فهـــو ال كـــرة الجميلـــة فـــي العبـــارة  ن( أ2007وذكـــر عطيـــة          

الطلبــة  ج، وتصــكل األذواق، وترهــف األحاســيس، ومــا أحــو الجميلــة(، فدراســة األدب تهــذب الوجــدان 
مـــارة العواطـــف . ف ـــاًل عـــن أن درس األدب درس المتعـــة والراحـــة  إلـــى فعـــل األدب فـــي الن ـــوس ، واد
والتـذوق وتوجيـه الســلو،، وتنميـة الكــيم ال ا ـلة، فهــو مـادة تعليميـة ومــادة لغويـة ومكافــة إنسـانية وذلــ، 

ســلو، ، واألدب ك يــل بتعــديل جانــب كبيــر مــن الســلو، اانســاني لمــا ألن التعلــيم يهــدف إلــى تعــديل ال
 تيبـــة مـــن قـــيم وعـــادات ،وطرائـــق ت كيـــر ، وعـــن طريكـــه تكتســـب المعـــارف ،وتبنـــى الكـــيم وابتجاهـــا

 (267-265: 2007وتنمى المهارات. عطية،
هــذه األمــة فــي وُيع ــد األدب اانتــاج ال كــرر العــام ألر أمــة، فــأدب أمــة مــا يعنــي كــل مــا أنتجتــه       

 (197:2010شتى  روب العلم والمعرفة. مدكور،
واألدب يحافذ على اللغة وما فيها من ،ـذاء للعكـل ونشـوة للكلـب واألحاسـيس التـي تبنـي عليهـا       

األمة أمجادها وح ارتها وقوتها ، فاألمـة التـي ت تكـر إلـى األدب ت كـد وجودهـا وتاريخهـا ،ألن األدب 
وع المكافة التي ب تن ب، فاألدب ب روعه كالكائن الحي ينمو ويشـي،، ولكنـه هو جذور الح ارة وينب

العناصــر والمتغيــرات المحدمــة اعــادة  تب يمــوت ،إذ يبعــة مــن الشــيخوخة إلــى الشــباب إذا مــا تــوافر 
 (247:2005النمو. إسماعيل، ،



 

 

حساس فياض ، ومشاعر مت جرة تعبر عنها اللغة،       وهـو يتكـون مـن      واألدب هو متعة ودهشة واد
النصــوص األدبيــة التــي تشــتمل علــى األنــواع األدبيــة المتعــارف عليهــا مــن شــعر وروايــة وقصــة وســرد 
ـــــــدببت  ـــــــين ال ـــــــي تهـــــــاجر وترحـــــــل ب ـــــــة المبدعـــــــة الت ـــــــز بلغتهـــــــا الخالبق وأوصـــــــاف و،يرهـــــــا، إذ تتمي

 (114-105:2007المختل ة. ابرير، ،
الجيـــد ، قديمـــه وحديمـــه ومادتـــه التـــي يمكـــن مـــن فالنصـــوص األدبيـــة هـــي وعـــاء التـــراة األدبـــي      

خاللهــا تنميــة مهــارات الطلبــة اللغويــة  فكريــة وتعبيريــة ،وتذوقيــة( تنميــة مبنيــة علــى التعمــق وااحاطــة 
( 335:2006والنكد والتحليل وابستنباط والتأمل لمعرفة مواطن الجمال فـي ال كـرة والخيـال ،  عطـا ،

ا تحمله من قـيم إنسـانية نبيلـة، وسـمات أخالقيـة وصـيو جماليـة وهي تهذب الن س ، وتصكل العكل بم
تجذب الوجدان إلى م امينها ، فهي عبارة عن مكافات متنوعة تاريخية ون سـية، واجتماعيـة ، ف ـاًل 
عـــن كونهـــا نافـــذة للمتعـــة ومجـــاًب خصـــبًا لإلمـــراء اللغـــور ، ودراســـتها تســـاعد علـــى تكـــوين الشخصـــية 

 (42،2004لوائلي،وتوجيه السلو، اانساني. ا
وقــد أشــار الكميــر مــن البــاحمين  فــي دراســاتهم إلــى أهميــة دراســة النصــوص األدبيــة، إذ أكــد الســعدر 

( في دراسة له أن أهمية النصوص األدبية تكمن في أنها تمير الر،بة لدى الطلبة فـي دراسـة 2007 
اآلمــار األدبيــة والتعــود علــى األدب ، وتربيــة الــذوق ال نــي، والوقــوف علــى مــواطن الجمــال ال نــي فــي 

 (3-2: 2007إجادة االكاء وحسن األداء والتزود بمروة لغوية جيدة. السعدر،
وهـذا مــا أكــده علمـاء اللغــة العربيــة عنــدما تحـدموا عــن أهميــة النصــوص األدبيـة فهــي يمكــن أن تشــكل 

لتطبيـق الـوذي ي ( وهي حكـل ممتـاز ل102:2009أساسًا لدراسة فروع اللغة األخرى، الدليمي وسعاد،
للنحو والصرف، والدراسـات البال،يـة والنكديـة فـي الصـ وف المانويـة، ف ـاًل عـن أنهـا تصـلح لتـدريس 

( فالنصــوص التــي تتنــاول جوانــب المكافــة المختل ــة 41-39: 1975الطلبــة التعبيــر والمطالعة، فايــد،
يعيشـون فيهـا، وتعيـد ذاكـرتهم  تمد الطلبة بالخبرات والمعارف ، وتوسع آفاقهم ، وتربطهم بالحياة التي

إلــــى األمجــــاد التــــي حككهــــا ابــــاؤهم وأجــــدادهم فيســــتوعبون جوانبهــــا الم ــــيئة، ويــــدركون ســــر تكــــدمهم 
 (257:2005وعذمتهم. إسماعيل،

نجــد مــن ذلــ، أن األســاس الــذر تكــوم عليــه دراســة النصــوص األدبيــة هــو تمكــين الطلبــة مــن تــذوقها 
واالمــام بمعانيهــا، والــتمكن مــن تحليلهــا ونكــدها ،وتكصــي مــواطن  تــذوقًا فنيــًا يبنــى علــى ااحاطــة بهــا،

الجمـــــــــــــال والخيـــــــــــــال فيها،وصـــــــــــــدق العاط ـــــــــــــة ، والعوامـــــــــــــل المـــــــــــــؤمرة فيهـــــــــــــا ، والموازنـــــــــــــة بـــــــــــــين 
 (283:2007المتشابهات. عطية،



 ز

 

الطلبــة  وااعداديــة حيــة يكــون والنصــوص بعالقــة ع ــوية مــع المرحلــة المانويــة األدبوتــرتبط مــادة 
تين فـــي مرحلـــة المراهكـــة التـــي تتســـم بالن ـــ  وســـرعة النمـــو العكلـــي ونمـــو الـــذكاء مـــرحلال هـــاتين فـــي

هــذه  والكــدرات الخاصــة والميــول وابتجاهــات ، ويكــون خيــال الطلبــة خصــبًا واســعًا، أمــا ت كيــرهم فــي
المرحلة فيتسم بالن   والدقة فهم يميلون إلى الت كير الناقد في األمور، ويعيدون النذر في أحكـامهم 

العلـم  رالتي أصدروها فـي المراحـل السـابكة مـن حيـاتهم، ويهتمـون بالكصـص وأبطـال التـاري، ومشـاهي
يع العلميـة  ـاًل عن اهتمامهم بدراسـة الموا وال ن، ويحاولون تكمص شخصيات األبطال واألدباء، ف

 (   160:1984واألدبية التي تنسجم مع ر،باتهم وميولهم واهتماماتهم. عيسور،
ن دراسة   األدب بشعره ونمره تعمل على تلبيـة أذواق الطلبـة وتهـذيب طبـاعهم، لمـا تتركـه فـي واد

أن ســـهم وأذهـــانهم مـــن الصـــور الجميلـــة، والخيـــابت الراقيـــة، فـــاألدب كـــالمعرض ال نـــي ُتشـــبع صـــوره 
الميــول ال نيــة للطلبــة، وتــؤدر إلــى تكــدير الــذات فــي ن وســهم، وتجعلهــم يســتكبلون الحيــاة بــن س را ــية 

 (                    201:2007. مدكور،مت ائلة
 وااعداديــة يكونــون قــد وصــلوا إلــى حالــة مــن الن ــ  المانويــة وتــرى الباحمــة أن الطلبــة فــي المرحلــة

دراســة األدب دراســة أكمــر توســعًا، وأكمــر  التــذوق ال نــي ، فهــم بحاجــة إلــىو  اللغــور ،و  والنمــو العكلــي
صـدار األحكـام علـى النصـوص األدبيـة التـي يدرسـونها، ف ـاًل عـن  ـرورة جعلهـم قـادرين  تعمكًا ، واد
علــــى البحــــة وابستكصــــاء وابســــتنباط للمعلومــــات واألفكــــار الجديــــدة بابعتمــــاد علــــى أن ســــهم ، لــــذا 

ن ــجًا،وأقدر ت كيــرًا وفهمــًا وأكمــر طموحــًا ممــا  فالمــدرس فــي هــذه المرحلــة يجــد ن ســه أمــام طلبــة أكمــر
كــانوا عليــه فــي المرحلــة اببتدائيــة، وهــذا يتطلــب اســتعمال طرائــق وأســاليب فــي التــدريس تناســب هــذا 
النمــو وتســتجيب ألحوالــه المختل ــة، وتكــون قــادرة علــى إيصــال المــادة بشــكل يت ــق مــع أهــداف تــدريس 

كســابهم  األدب .ألن التــدريس فــي م ــمونه يهــدف إلــى إحــداة تغيــرات مر،وبــة فــي ســلو، الطلبــة واد
المعلومــات والمهــارات وابتجاهــات والكــيم المر،وبــة، ومــن أجــل ذلــ، يتوجــب علــى المــدرس أن يكـــوم 
بنكل هذه المعارف والمعلومات المطلوبة لتحكيـق التغيـر السـلوكي التعلمـي بطريكـة شـائكة تميـر اهتمـام 

، وهذه الطريكة سواء أكانت عامـة أم خاصـة ليسـت قوالـب جامـدة الطلبة ور،بتهم، وتدفعهم إلى التعلم
يتكيد بها المدرس في كل الذروف واألحوال المتصلة بطبيعة المادة، بل أصـبح م هـوم الطريكـة يركـز 
على األسلوب أو الكي ية التي يوجه بها المدرس نشاط طلبتـه توجيهـاً يمكـنهم مـن أن يتعلمـوا بأن سـهم 

 (25:2009الجو التعليمي المناسب لهم . مرعي ومحمد،باا افة إلى تهيئة 



 

 

إذ إتباع المعلم طريكة التدريس المناسبة ستؤدر بالطلبة إلى فهم مادة الدرس فهمًا جيدًا، وكـذل، ت يـد 
ــــق  ــــنكص وتجنــــب التــــوتر والكل ــــة بأن ســــهم وابتعــــادهم عــــن الشــــعور بااحبــــاط وال فــــي دعــــم مكــــة الطلب

مكانيـاتهم،  محمـود وآخـرون، ومساعدتهم على التعرف على حكيكة ( ف ـاًل عـن 28:2003قـدراتهم واد
مهارتــه فــي اســتمارة دافعيــة الطلبــة للــتعلم، وزيــادة اشــتراكهم فــي النشــاطات التعليميــة، وتعزيــز تعلمهــم 

 (373:2003ومساعدتهم على ابحت اذ به ونكله توذي ه. أبو جادو،
ت وجهــــد وتــــتالءم مــــع قــــدرات الطلبــــة والطريكــــة الجيــــدة هــــي التــــي تحكــــق أهــــداف التــــدريس بأقــــل وقــــ

وقابليــاتهم ، وتســتمير دافعيــتهم نحــو الــتعلم، وتســاعدهم فــي ت ســير النتــائ  التــي يتوصــلون إليهــا فــي 
ـــــــي للمـــــــادة المدروســـــــة.  ـــــــربط بـــــــين الجـــــــانبين النذـــــــرر والعمل ـــــــي ال تعلمهـــــــم ، وكـــــــذل، تســـــــاعدهم ف

 (65-64: 2006 عطية،
،ولهــا هــدف تســعى إلــى تحكيكــه، وهــي بحاجــة إلــى ولكــل طريكــة م ــمون ، ولهــا خطــة تســير عليهــا 

ف ـت طريكـة التـدريس بأنهـا   عمليـة :تكويم لمعرفة مدى نجاحها في تحكيق الهدف المراد بلو،ه، وقد ُعرب
اجتماعية يتم من خاللها نكل مادة التعلم سواء أكانت معلومة أم قيمـة أم حركـة، أم خبـرة، مـن مرسـل 

( 26-21: 2009نطلــق عليـــه اســم المـــتعلم،  مرعــي ومحمـــد، نطلــق عليـــه اســم المعلـــم إلــى مســـتكبل
وتشــتمل علــى ااجــراءات واألســاليب واألنشــطة التــي يعتمــدها المعلــم مــن أجــل تحكيــق أهــداف الــدرس 
ـــــــق  ـــــــي تحكي ـــــــر نجـــــــاح المـــــــنه  ف ـــــــى حـــــــد كبي ـــــــة يتأســـــــس عليهـــــــا إل ـــــــالي فالطريك المو ـــــــوعة، وبالت

 (28:2008أهدافه. عطية،
مـــن تخطـــيط مســـبق يشـــتمل علـــى النشـــاطات العكليـــة التـــي تســـتهدف  فالتـــدريس إذن عمليـــة ببـــد لهـــا

الت كير في كي ية ترجمة األهداف المنشودة وتحويلهـا إلـى نتـائ  فعليـة، أر أن التخطـيط يشـتمل علـى 
سلسـلة متكاملـة مـن عمليـات الت كيـر العكلـي الراقـي التـي تسـتهدف و ـع تصـور شـامل يو ـح كي يـة 

(  بمـــا يحكـــق 373:2003د زمـــاني ومكـــاني محـــدد، أبو جـــادو،تحكيـــق األهـــداف المنشـــودة  ـــمن بعـــ
أهــداف التربيــة الحديمــة التــي تســتهدف تغيــرًا فــي ســلو، الطلبــة بعــدبهم أع ــاًء فــي المجتمــع وبالتــالي 

( إذ التربيـة اليـوم 22-21: 2007يحكق ن   ك اءتهم، وك ـاءة المجتمـع الـذر يعيشـون فيـه،  علـي،
لبــة فــي مجــابت مختل ــة عكليــة، واجتماعيــة ون ســية ، وان عاليــة، تهــتم بــالنمو الــذر يتحصــل عليــه الط

( وهي التي ترعى الت كير، وتسعى إلى إعداد الن ء للحياة والعمل الخالبق وذلـ، 56:2006 عطية،
بمداومــة البحــة عــن األف ــل فــي المحتــوى والشكل،واألنســب مــن الطرائــق وابتجاهــات فــي العمليــة 

 (216-215: 1990التربور. الكناني،



 ز

 

أن التكدم الملحوذ الذر شهده العالم في السنوات األخيرة في تطور المعرفة والعلـوم ذات  نف اًل ع 
الصـــلة باانســـان وفـــي المجـــابت المختل ـــة ، كـــان لـــه األمـــر الكبيـــر فـــي دفـــع أكمـــر المجتمعـــات التـــي 

ـــة الملموســـة فـــي سياســـاتها واقتصـــادها و  ـــى إدخـــال التغيـــرات الجذري ـــى الرقـــي إل مخططاتهـــا تســـعى إل
 (4:2004وبرامجها وطرائق تعلمها لمسايرة هذا الركب . جرر،

وتأسيســـًا علـــى مـــا ســـبق فـــإن الباحمـــة تـــذهب إلـــى مـــا ذهـــب إليـــه المعنيـــون بطرائـــق التـــدريس إلـــى أن 
ـــم  ـــة المنشـــودة فـــي أقـــل وقـــت، وأيســـر جهـــد مـــن المعل ـــى الغاي ـــة الناجحـــة هـــي التـــي توصـــل إل الطريك

ل الطلبــة ، وتميــر اهتمــامهم وتــدفعهم إلــى العمــل ابيجــابي ،والمشــاركة والمــتعلم، وهــي التــي تــوقذ ميــو 
المممرة في الدرس، وهي التي تشجع على الت كير الحر والحكم المستكل ،وكذل، تشـجيع الطلبـة علـى 

 األخذ بروح العمل الجماعي والتعاوني.
 الطلبـةمن سـالمة توجيـه  ـت فهـي المناه  الدراسية المخططة تخطيطًا تربويًا جيـداً  ف اًل عن أهمية

المنــاه  الدراســية دورهــا  تــؤدرو  ،المجتمــع وفلســ ته أهــدافالنــابع مــن  والســليم ابتجــاه الصــحيح إلــى
ــ  إلــىالتــي تنكــل  األدبيــةوبســيما دروس النصــوص  والعــاط ي الوجــداني لطلبــةال فــي مــلء فــرا  اال عب

وتـزداد  الجيـدة وعاداتـه النبيلـة ،والحـب والوفـاء والت ـحية وسـائر قـيم المجتمـع  صـور البطولـة الطلبة
 إلــىعنــدما تكــون هنــا، طرائــق تــدريس جيــدة تتــرجم المــنه  ومحتــواه  أهميــة األدبيــةدراســة النصــوص 

 موقف وسلو، وقيم واتجاهات .
بـة نسـمات الحريـة وبما أن درس األدب والنصوص هو ال رصة المحببة التي تستروح فيها عكول الطل

والرأر وابنطالق في الت كير،وااعراب عما يجدون من انطباعات ن سية إزاء ما يكـرؤون مـن قصـائد 
رائعــة أو قطــع نمريــة مــؤمرة، لــذل، فــأن تــدريس األدب بنصوصــه الشــعرية والنمريــة يحتــاج إلــى مــدرس 

ويت اعــل معهــا مــن خــالل مــتمكن، وكتــاب أدر، مؤل ــوه هــذه الحكــائق المهمــة، وطالــب يتلكــى األفكــار 
تدريســـــه كي يـــــة تـــــذوق نـــــواحي الجمـــــال فـــــي الـــــنص األدبـــــي مـــــن خـــــالل اســـــتعمال أســـــاليب تـــــدريس 

 (43:2004مناسبة. الوائلي،
وبمــا أن عالمنــا المعاصــر يتســم بســرعة التغيــر ، لــذل، ببــد مــن تعلــيم الطلبــة الكــدرة علــى التوافــق مــع 

لتمييــز بــين العديــد مــن األمــور ، وأن ي كــروا ت كيــرا المواقــف الجديــدة، وأن تكــون لــديهم الكــدرة علــى ا
ناقدًا ومبتكرًا حتى يصلوا إلى أحكام صـائبة، وذلـ، ألن الحيـاة مـا هـي إب سلسـلة مـن اتخـاذ الكـرارات 
صدار األحكام التي تعتمد على التعرف على المشـكالت والت كيـر فيهـا ومعالجتهـا بشـكل سـليم. أبو  واد

 (  222-221: 2004عالم،



 

 

، وتحسـين اسـتعمال عكـولهم يما أن علماء الن س والتربية ينادون بتحسين تحصـيل الطلبـة العلمـيوبس
ألن المعلمين في مدارسنا وربما حتى في جامعاتنـا يركـزون علـى تحصـيل الطلبـة  درجـاتهم(  التـذكر 
وال هـــــم( وب يبكـــــى لهـــــم مــــــن الطاقـــــة والجهـــــد والوقــــــت للت كيـــــر فـــــي تحســــــين عكـــــول الطلبـــــة . عبــــــد 

( 110:2005 أ(،نور
وكذل، في تكـويمهم فإننـا نجـدهم يركـزون علـى صـحة ااجابـة فكـط مـن دون ابهتمـام بطريكـة الت كيـر 

 (37:1998وما إذا كانت منطكية أم ب. عدس، ااجابةالتي اتخذها الطلبة للوصول إلى هذه 
فأن الت كيـر حاجـة أساسـية لكـل الطلبـة أيـًا كانـت مرحلـة دراسـتهم ، والحاجـة إليـه تشـتد أكمـر فـي إذن 

مرحلـــة التعلـــيم المـــانور وااعـــدادر، حيـــة تكـــون الكـــدرة العكليـــة للطلبـــة قـــد أحـــرزت مزيـــدًا مـــن النمـــو 
المدرسـة أو مـن والن   ، ف اًل عن اتساع دائرة الخبرة الحياتية، والمعرفة التي يتلكاهـا الطلبـة عبـر 

 (210:2007الوسائط األخرى. علي،
فالطلبـة بحاجـة إلـى أن يتجـاوزوا مرحلــة التلكـي السـطحي والح ـذ وابســتذهار إلـى مرحلـة أعـم وأرقــى 
تكـــوم علـــى أســـاس إجـــراء عمليـــات عكليـــة مـــن خـــالل مســـتويات ت كيريـــة عليـــا كـــالتطبيق والتحليـــل و 

 (211:2005والتركيب والتكويم. الحميدان،
الباحمـــة أن الت كيـــر الجيـــد ب يـــتم مــــن دون المعرفـــة ، فالمعرفـــة هـــي الوســـيلة المهمـــة لتوجيــــه  وتـــرى

يجـــاد الحلـــول اابداعيـــة  اانســـان إلـــى اســـتعمال عكلـــه مـــن أجـــل تكـــوين المعـــاني الجيـــدة وترتيبهـــا ، واد
 للمشاكل التي تواجهه في المجتمع الذر يعي  فيه. 

ي ُأجريت في مجال تعليم مهارات الت كير أن مهارات الت كيـر وقد أمبت الدراسات والبحوة العملية الت
وعملياته العليا ب تنمـو تلكائيـًا لـدى الطلبـة مـن خـالل تعلمهـم المـواد الدراسـية بـالطرائق التكليديـة ، بـل 
لعل هذا التعلم يعيق نمو قدرات الت كير العليا كما أنـه يعمـل علـى قوقعـة هـذه الكـدرات فـي مسـتوياتها 

 (43:2005( و جمل،95:2003بخاصة التذكر. عبد الهادر وآخرون،الدنيا و 
وترى الباحمة أن الت كير يحتاج إلى المتابعة والممابرة والتخطيط والترتيـب والتح يـز مـن أجـل أن ينمـو 

 ويتطور ويصبح الطالب كائنًا إيجابيًا م كرًا ومبدعًا.
ر علــى الــر،م مــن تــوافر المعرفــة لــديهم، واليــوم نلحــذ أن هنــا، الكميــر مــن الطلبــة ب يجيــدون الت كيــ

ويعـــود الســـبب فـــي ذلـــ، إلـــى  ـــعف قـــدرتهم علـــى اســـتعمال مخـــزونهم المعرفـــي اســـتعماًب مناســـبًا، 
ونراهم ينتكلون من مرحلة إلـى أخـرى، ومـن سـنة إلـى أخـرى حتـى يتخرجـوا ( 753، 1999 الحيالي، 

تحـــدة والمحـــاورة والجـــرأة والشـــجاعة، مــن الجامعـــة وهـــم ب يعرفـــون أساســـيات الت كيـــر والكــدرة علـــى ال
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وبالتـــــالي فهـــــم ســـــينكلون مـــــا تعلمـــــوه إلـــــى طلبـــــتهم فيمـــــا بعـــــد، وهكـــــذا تذـــــل عمليـــــة الت كيـــــر الســـــلبي 
 (136:2005تدور. الحميدان،

لـــذا أصـــبحت الحاجـــة ماســـة إلـــى اســـتعمال بـــرام  واســـتراتيجيات وطرائـــق وأســـاليب تعمـــل علـــى تعلـــيم 
ة، وأحـــد هـــذه البـــرام  هـــو برنـــام  الكبعـــات الســـت الـــذر أبتكـــره مهـــارات الت كيـــر وتحســـينه لـــدى الطلبـــ

( لتعلـيم الت كيـر ومهاراتـه عـن طريـق الكبعـات السـت ، التـي هـي ليسـت قبعـات حكيكيـة إدوارد ديبونو 
ولكنها ترمز إلى طريكة معينة في الت كير، أر أن ال ـرد لـن يرتـدر أيـة قبعـة أو يكـوم بخلعهـا حكيكـًة ، 

نما سيعمد إلـى  اسـتعمال سـتة أنمـاط مـن الت كيـر ترمـز كـل قبعـة مـن الكبعـات السـت إلـى نمـط منهـا واد
 (93:2003. سعادة،
ويتكون برنام  الكبعات الست من ست قبعات ملونة كل واحـدة منهـا تخـتص بـنمط معـين مـن  

 الت كير وهي كاآلتي:
 المو ـوعي( ،وتركـز علـى الكبعة البي اء : وهي كالورقة البي اء، وترمز إلى الت كير الحيادر  -1

 المعلومات والحكائق العامة.
الكبعـــة الحمـــراء : وهـــي تـــدل علـــى النـــار والـــدفء، وترمـــز إلـــى الت كيـــر العـــاط ي ، وتركـــز علـــى  -2

 المشاعر واألحاسيس والحدس.

الكبعة السوداء : وهي تدل على التشاؤم والنكـد وهـي كالكا ـي الـذر يرتـدر معط ـًا أسـود، وترمـز  -3
 سلبي، وتركز على السلبيات ونكاط ال عف .إلى الت كير ال

الكبعــة الصــ راء : وهــي تــدل علــى أشــعة الشــمس والت ــاؤل، وترمــز إلــى الت كيــر اايجــابي، وتركــز  -4
 على اايجابيات و ال وائد ونكاط الكوة.

الكبعة الخ راء : وهي تدل على النمو والطاقة والبراعم الخ راء، وترمز إلى الت كيـر اابـداعي،  -5
 على األفكار الجديدة والمكترحات.وتركز 

الكبعـــة الزرقـــاء : وهـــي تـــدل علـــى الســـماء الزرقـــاء ، وترمـــز علـــى الت كيـــر الموجـــه، وتركـــز علـــى  -6
 التوجيه والتنذيم والتكويم. 

 (36-33: 2008 ديبونو،                                                               
بعــات الســت مبنــي علــى حكيكــة م ادهــا أن العكــل يعمــل علــى وفــق وقــد ذكــر أبــو جــادو بــأن م هــوم الك

المهمــة المطلــوب أداؤهــا، وأن اآلليــات التــي يســتعملها العكــل عنــد توليــد أفكــار جديــدة تختلــف بشــكل 
 (151:2007وا ح عن تل، التي تستعمل عند تحديد مزايا فكرة قائمة أو سلبياتها. أبو جادو،



 

 

الست بنوع مـن الغرابـة فـي البدايـة ، ولكـن سـرعان مـا تـزول هـذه  وقد يشعر مستعملو برنام  الكبعات
الغرابــة ، وتت ــح ســهولة البرنــام  مــن خــالل ارتــداء قبعــة واســتبدالها بكبعــة أخــرى، أر إتبــاع طريكــة 

: 2008ت كير واحدة في الوقت الواحد بدًب من الكيام بكل شيء في الوقـت ن سـه. قطامي ومعيـوف ،
66-67)   

أن هـــذا البرنـــام  يعلـــم ال ـــرد كي يـــة تنســـيق العوامـــل المختل ـــة فـــي الموقـــف مـــن أجـــل ( ديبونـــوويـــرى  
 (191:2009الوصول إلى الخلق واابداع. عطية،

ن أهم جانب في برنام  الكبعات الست هو إمكانية تكليل الجدل والتناق ات بين األفـراد حـول فكـرة  واد
وأساليب تعبيرنا وكتاباتنا قد نعارض فكـرة يؤيـدها   أننا في مناقشاتنا وحواراتنا ديبونومعينة، فكد ذكر 

آخرون ، وقد يعارض آخرون ال كرة التي نؤيـدها، وهكـذا يسـتمر الجـدل مـن دون التوصـل إلـى نتيجـة 
سليمة منطكية ومر ية(، أر من خالل برنام  الكبعات الست يتم التكليل من التناق ات بـين األفـراد 

لة ما، أو ،يرها من األمور، وكذل، إمكانيـة تكييـد ت كيـر الكبعـة حول فكرة معينة أو عند مواجهة مشك
الســوداء إلــى حــابت محــددة جــدًا بــدًب مــن أن يكــون مطبكــًا فــي كــل دقيكــة، وجعلــه يطبــق فــي الكشــف 

( فبرنـــام  الكبعـــات 285:2005عـــن المشـــاكل التـــي يجـــب التغلـــب عليهـــا ،وتكـــويم األفكـــار، ديبونو،
وهـو تفكيـر على السلبية، فال رد الذر اعتاد أن يكـون ناقـدًا باسـتمرار  الست إذن يممل الرد المناسب 

( فأن موق ـه سـيكون  ـعي ًا مـا لـم يغيـر طريكتـه فـي الت كيـر ألنـه سـيجد ن سـه ينخـرط القبعة السوداء
بعد قليل في ت كير الكبعة الخ ـراء المتمملـة باابـداع ، فهـو سي ـطر إلـى تـر، طريكتـه المعتـادة فـي 

 (93:2003اآلخرين ونكدهم فكط. سعادة،الهجوم على 
 (  أن لبرنام  الكبعات الست مجموعة من المبادا أهمها :2009وقد ذكر عطية  

إن للت كير ستة أنماط يعبر عنها بكبعات ست مختل ة األلوان بحيـة يعبـر كـل لـون عـن نمـط  -1
ذا مـا من أنمـاط الت كيـر، و ي كـر ال ـرد بالطريكـة التـي يرمـز إليهـا لـون الكبعـة التـ ي يرتـديها، واد

 خلعها ينبغي له أن يغير طريكة ت كيره.
 عند ارتداء الكبعة يتم استعمال نمٍط واحٍد من الت كير. -2

إن فاعليــة الت كيــر ب يمكــن أن تتحكــق مــع وجــود المشــتتات ال كريــة، لــذل، يجــب حصــر ابنتبــاه -3
 (192:2009والت كير في النمط المحدد.  عطية،

 مية البحث الحالي في النقاط اآلتية : مّما سبق تتجلى أه   
 أهمية اللغة بوص ها أداة التعبير والت اهم والتواصل بين بني البشر. -1
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أهمية  اللغة العربية ، بوص ها لغة التنزيل التي أنزل بها اهلل سـبحانه وتعـالى كتابـه العزيـز علـى  -2
 وسلم ( .  خير الخلق أجمعين محمد بن عبد اهلل   صلى اهلل عليه وآله

 أهمية األدب والنصوص كونه أحد فروع اللغة العربية.  -3
الحاجـــة إلـــى طرائـــق وأســـاليب تـــدريس حديمـــة تعمـــل علـــى تكـــوين شخصـــية المـــتعلم عكليـــًا ون ســـيًا -4

 وان عاليًا وحركيًا.
ــيم مهــارات الت كيــر ، ومنهــا برنــام  الكبعــات الســت الــذر يت ــق مــع ابتجاهــات  -5 أهميــة بــرام  تعل

التربويـــة الحديمـــة التـــي تعـــد الطالـــب محـــور العمليـــة التربويـــة ، وتعمـــل علـــى إمـــراء حصـــيلته ال كريـــة 
 واللغوية.

صــل تأهميــة المرحلــة ااعداديــة بوصــ ها حلكــة الوصــل بــين المــرحلتين المتوســطة والجامعيــة ، إذ -6
العمليـات العكليـة ممارسـة  قـادرة علـى كـون تفـي هـذه المرحلـة إلـى درجـة مـن الن ـ  العكلـي ف ةالطالب

العليا ، ف اًل عن أهمية الصف الرابع األدبي كونه يعد السـنة األولـى للتخصـص بالنسـبة للطالبـات، 
 لذا يجب تدريبهن على أنماط مختل ة من الت كير تتناسب والن   العكلي الذر وصلن إليه.

 ثالثًا : هدف البحث :
 يرمي البحة الحالي إلى :

معرفـــة أمـــر برنـــام  الكبعـــات الســـت فـــي تحصـــيل طالبـــات الصـــف الرابـــع األدبـــي فـــي مـــادة األدب  -
 والنصوص.

 رابعًا: فرضية البحث :
بين متوسـط تحصـيل الطالبـات  ( 0، 05  صائية عند مستوى دبلة ليس هنا، فرق ذو دبلة إح -

الالئي يدرستن مادة األدب والنصوص ببرنام  الكبعات السـت ومتوسـط تحصـيل الطالبـات الالئـي 
 يدرستن مادة األدب والنصوص بالطريكة ابعتيادية.

 خامسًا : حدود البحث :
األدبــــي لل صــــل لصــــف الرابــــع ا طلبــــةل األدب والنصــــوص المكــــرر تدريســــه ـــــ مو ــــوعات مــــن كتــــاب

والمو وعات هي: الشاعرة الخنسـاء، والشـاعر  ( م ،2009/2010الماني في العراق لعام  الدراسي 
مالــــ، بــــن الريــــب، النمرـــــ الخطابــــة، وخطبــــة الوداع،ووصــــية أبــــي بكــــر الصــــديق  ر ــــي اهلل عنــــه(، 



 

 

الشـــريف، ورســـالة عمـــر بـــن والكتابـــة، ونصـــوص مـــن الكـــرآن الكـــريم، ونصـــوص مـــن الحـــدية النبـــور 
 الخطاب  رض( إلى أبي موسى األشعرر(.

 فـي مدرسـة مـن المـدارس المانويـة أو ااعداديـة النهاريـة فـي األدبـي عينة من طالبـات الصـف الرابـعـ 
 بابل.محافذة  مركز

 سادسًا : تحديد المصطلحات:
ي، وذلــ، ألنــه يعــين يعــد تحديــد المصــطلحات وتو ــيح معانيهــا واحــدًا مــن مســتلزمات البحــة العلمــ

الباحــة فـــي تكـــوين صـــورة منذمـــة لمـــا يحـــيط بــه مـــن معـــارف وحكـــائق، ويـــدر، الكميـــر مـــن الذـــواهر 
والوقـائع والعالقــات تحكيكــًا لل ائــدة العمليـة لهــذه الم ــاهيم والمصــطلحات، لـذا تعــرض الباحمــة مجموعــة 

 من المصطلحات الرئيسة ذات العالقة المباشرة لبحمها وهي كاآلتي:
 : البرنامج :أوالً 
( بأنه : "خطة تصمم لتحسين العملية التربويـة تسـتهدف تزويـد الطلبـة 1982  السعديعرفه  - أ

بخبــــــــــرات واســـــــــــعة يمكـــــــــــن أن ينت ـــــــــــع بهـــــــــــا فــــــــــي مو ـــــــــــوعات أخـــــــــــرى مـــــــــــن المـــــــــــنه " .                                                    
 (21:1982 السعدر،

نمـو الطالـب عـن طريـق إحـداة تغيـر إيجـابي فـي  ( بأنـه: "المسـاهمة فـي1985  كمبعرفـه  - ب
 (25:1985إتجاهاته أو طرائق ت كيره أو معرفته أو مهاراته". كمب،

( بأنه : "مجموعة أو سلسلة من النشاطات والعمليات التـي ينبغـي الكيـام 1989  مباركعرفه  - ت
ــــــــين أهــــــــداف الخطــــــــة  ــــــــام  هــــــــو تنذــــــــيم العالقــــــــة ب ــــــــو  هــــــــدف معــــــــين ودور البرن بهــــــــا لبل

 (53:1989اتها". مبار،،ومشروع

ـــانيوعرفتـــه  - ث ( بأنـــه : "مجموعـــة األنشـــطة واأللعـــاب والممارســـات التـــي يكـــوم بهـــا 2001 العن
شراف المعلمة التي تعمل بدورها على تزويده بـالخبرات التـي مـن شـأنها  التلميذ تحت توجيه واد
ــــــــــــق النمــــــــــــو  ــــــــــــر الســــــــــــليم ، وحــــــــــــل المشــــــــــــكالت ، وتحكي ــــــــــــى أســــــــــــاليب الت كي ــــــــــــه عل تدريب

 (14:2001السور". العناني،
 التعريف اإلجرائي للبرنامج :

هــو البرنــام  الــذر اعتمدنــه الباحمــة فــي تــدريس مــادة األدب والنصــوص لــدى طالبــات الصــف الرابــع 
األدبــي فــي مدرســة   الخنســاء(، والمطلــوب قيــاس أمــره فــي تحصــيل الطالبــات فــي المــادة ن ســها فــي 

 نهاية مدة التجربة
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 لست :ثانيًا: القبعات ا
فها  -أ ( بأنبها  : "رموز عن نماذج في الت كير ، تستعمل كل واحدة للت كير  2002   ديبونوعرب

بنمط معين حول مو وع ما، مم ابنتكال إلى نمط آخر في المو وع ن سه ، إذ إنب الت كير عملية 
 .                                                                                                                                ( 16:2002، ديبونونذامية من بطة". 

( بأنبها :  "برنام  يهدف إلى تحسين الت كير بتكسيمه على ستة أنواع  2004   طافشعربفها  -ب
 (                                  42:2004  طاف ،  .ته" ، وقد أعطي لكل قبعة لون خاص ُيالئم طبيع

( بأنبها : "استراتيجية تهدف إلى تسـهيل عمليـة الت كيـر وزيـادة  2007   أبو جادو ومحمدعربفها -ت
فاعليتــه ، وتســمح للم كــر بابنتكــال أو بتغييــر الــنمط المســتعمل فــي الت كيــر ، وهــي وســيلة يســتعملها 

 (   490:2007ال رد في معذم لحذات حياته". أبو جادو ومحمد ،
ســهلة وعمليــة للتغلــب علــى هــذه الصــعوبات  ( بأنهــا:" طريكــة2008  قطــامي ومعيــوفعرفهــا  -ة

 (                                                 171:2008المالمة  العواطف ـ العجز ـ الحيرة(".  قطامي ومعيوف ،

                    التعريف اإلجرائي للقبعات الست :
ســـتة أنمـــاط مـــن أنمـــاط هـــي برنـــام  يتكـــون مـــن ســـت قبعـــات تســـتعمل بشـــكل مجـــازر بااشـــارة إلـــى 

الت كير،إذ إن كـل قبعـة تممـل نمطـًا واحـدًا مـن هـذه األنمـاط ، والهـدف منهـا هـو اسـتعمال كافـة أنمـاط 
الت كير التي يت منها البرنام  بحسب الحاجة إليها، ف اًل عن استعمال هذه األنماط قد يسـير علـى 

 وح بشكل كلي.وفق ترتيب معين حتى تتم ااحاطة باألفكار أو المو وع المطر 

 ثالثًا : التحصيل: 
( بأنه : " مكدار المعرفة أو المهارة التي يحصل عليها ال رد أو الطالب 1984  عيسوي عرفه -أ

 (166:1984نتيجة التدريب والمرور بخبرات سابكة". عيسور،

( بأنبه : "مدى استيعاب الطلبة لما تلكوه من خبرات معينة خالل 1996  اللقاني وعليعبرفه -ب
مكررات دراسية ، ويكاس بالدرجة التي يحصل عليها الطلبة في ابختبارات التحصيلية المعدبة لهذا 

  (27:1996الغرض" . اللكاني وعلي،



 

 

زمنـــية معينة ،  ( بأنه : "محصلة ما يتعلمه المتعلم بعد مرور مدة1998  أبو جادوعرفه  -ت
 ( 469، 1998ويمكن قياسها بالدرجة التي يحصل عليها باختبار تحصيلي".   ابو جادو، 

( بأنـه : " مـدى قـدرة الطالـب علـى اسـتيعاب المـواد الدراسـية المكـررة لـه 2010  نصـر اهللعرفه  -ة
معلـم فـي فتـرة زمنيـة في كل مرحلة من المراحل التعليمية، ومدى قدرته علـى تطبيكهـا بعـد نكلهـا مـن ال

معينـة، ويطلـب منـه بعـد تعلمهـا أن يكـوم بتطبيكهـا حتـى يسـتطيع المعلـم مـن معرفـة المسـتوى المعرفـي 
الذر وصل إليه من خالل الكيام بإنجاز ال عاليـات والمهـام التـي تعطـى لـه التـي يـدل إنجـازه لهـا علـى 

 (225:2010المستوى الذر بلغه". نصر اهلل،
 تحصيل :لل يالتعريف اإلجرائ

الدرجات التي ستكتسبها الطالبات عينة البحة فـي ابختبـار التحصـيلي النهـائي الـذر سـتعده الباحمـة 
فــي مو ــوعات مــادة األدب والنصــوص المحــددة مســبكًا  ــمن إجــراءات البحــة، والمكــرر تدريســها ، 

 وذل، بعد ابنتهاء منها في المدة المحددة.
 

 الرابع األدبي:رابعًا : التعريف اإلجرائي للصف 
هــو أول صـــف مـــن المرحلـــة ااعداديـــة التـــي تلـــي المرحلـــة المتوســـطة  ـــمن المـــدارس العراقيـــة التـــي 
تكـون مـدة الدراســة فيهـا مـالة ســنوات وتشـتمل علــى الصـ وف  الرابـع والخــامس والسـادس( ، ويــدرس 

 الطلبة في هذا الصف مواد إنسانية .
                                                    خامسًا :األدب:                          

 -: األدُب لغةً 
جــاء فــي لســان العــرب مــادة  أدب( ، األدُب : الــذر ي ت ــأ دًَّب بــِه األديــُب مــن النــاس ، ســمي أ د بــًا ألنــه 
ـــدعى إليـــه  يـــأدُب إلـــى المحامـــِد، وينهـــاهم عـــن المك ـــابِح، وأصـــُل األ دب الـــدعاء، ومنـــه قيـــل للصـــنيع ُي

 (43ناُس: م دعاة  مأُدبة . ابن منذور، د.ت:ال
( أر  وجاء في مختار الصحاح بأن : أدب ـ  أدُب( بال م، و أ د بًا ب تحتين فهو  أِديـب( ، و اسـتأد ب 

(.    الرازر،  (10:1982 تأ دَّب 
 :األدُب اصطالحاً 
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تحدة في ن س قارئها أو ( بأنه : "ال كرة الجميلة في العبارة الجميلة التي 1972 الهاشمي عرفه -أ
 (110،1972سامعها لذة فنية".  الهاشمي،

( بأنـــه : " ملكـــة أو براعـــة راســـخة فـــي الـــن س . وســـجل لتـــراة األمـــة مـــن 2001  الكاتـــبعرفـــه -ب
 (20:2001علومها ومعارفها عبر عصورها ، معروفة بأسلوب جميل مشرق".  الكاتب،

ـــــه  -ت ـــــي ال2002 عمـــــارعرف ـــــه: " ااجـــــادة فـــــي فن ـــــى أســـــاليب العـــــرب ( بأن منذـــــوم والمنمـــــور عل
 (                                                                           201:2002ومناحيهم". عمار،

( بأنه: " ما أمر عن الشعراء والكتاب والخطباء والحكماء من بدائع الكـول 2005  الركابيعرفه  -ة
والمعــاني الرقيكــة، ممــا ُيهــذب الــن س، وُيرقــق الحــس، وُيمكــف المشــتمل علــى تصــوير األخيلــة الدقيكــة 

 (172:2005اللسان". الركابي،جودت،
( بأنــــه : " التعبيــــر البليــــو الــــذر يحكــــق المتعــــة واللــــذة ال نيــــة لمــــا فيــــه مــــن      2007 عطيــــةعرفــــه -ج 

صـــــــــــــــــابة    جمـــــــــــــــــال التصـــــــــــــــــوير وروعـــــــــــــــــة الخيـــــــــــــــــال ،وســـــــــــــــــحر البيـــــــــــــــــان، ورقـــــــــــــــــة المعنـــــــــــــــــى، واد
 (264:2007الغرض". عطية،

 التعريف اإلجرائي لألدب:
قـرَّتت وزارة التربيـة تدريسـه لطلبـة الصـف الرابـع أ يحور النصوص الشـعرية والنمريـة الـذر الذر كتابال

 م( . 2010ـ2009األدبي للعام الدراسي 
 سادسًا : النصوص :

 -: النصوص لغةً 
فُعــ،  الشــيء،ون صَّ   ــُه، وكــل مــا  جــاء فــي لســان العــرب: الــنَّص  : ر  ف ع  ــًا : ر  ــه نصَّ الحــدية ي ُنص 

. ابن منذور،د.ت:   (4441ُأذِهر  ، فكد ُنصَّ
( كل شـيء ُمنت ه ـاه،   ف ع ه إليه، و ن ص  ( الحدية إلى فالٍن ر  وجاء في مختار الصحاح :   ن صَّ

نــي ُمنت هـــى ُبلُـــو  وفــي حـــدية لألمــام علـــي  عليــه الســـالم( قــال فيـــه:"إذا ب ل ــو  النســـاُء ن ــصَّ الِحك ـــاق" يع
 (663-662: 1982الع كل". الرازر،

 :النصوص اصطالحاً 
( بأنها :" قطع تختار من التراة األدبي يتوافر لها حذ من الجمـال ال نـي، 1973  إبراهيمعرفها  -أ

 (251:1973وتعرض على الطلبة فكرة متكاملة أو أفكارًا مترابطة". إبراهيم،



 

 

مختــارات مــن الشــعر والنمــر تكــرأ إنشــادًا أو إلكــاًء وت هــم وتتــذوق  ( بأنهــا :"1984 الطــاهرعرفهــا  -ب
رعايـــة لجمـــال ســـبكها وبهـــاء أفكارهـــا لحاجـــٍة إليهـــا فـــي الحيـــاة واحت اذـــًا بهـــا علـــى إنهـــا مـــن التـــراة 

 (77:1984الخالد". الطاهر،
ور ( بأنهـــا :" تلـــ، الكطـــع النمريـــة أو الشـــعرية التـــي تـــم اختيارهـــا مـــن مـــأم2007  عطيـــةعرفهـــا  -ت

األدب، وتت من أفكارًا متكاملة مترابطة تكون أكمر طوًب من المح وذات ويكون الكصد مـن دراسـتها 
التذوق األدبي ، واعتمادها مصدرًا بستنباط األحكام األدبية التي يتأسس عليها تاري، األدب فـي كـل 

 (283:2007عصر من العصور". عطية،
 التعريف اإلجرائي للنصوص:

الشعرية والنمرية التي تدرس للمجموعتين التجريبية وال ابطة في امناء مدة التجربـة مـن المو وعات 
كتـــاب األدب والنصــــوص المكــــرر تدريســــه لطلبــــة الصــــف الرابـــع األدبــــي فــــي العــــراق للعــــام الدراســــي 

 ( م .2010ـ 2009 
 
 

 الفصل الثاني
 مدخل نظري ودراسات سابقة

 أواًل : مدخل نظري
 * العقل والتفكري
 * أمناط التفكري 

 * العالقة بني اللغة والتفكري
 * تصنيف مهارات التفكري

 * تعليم مهارات التفكري
 * عناصر جناح عملية تعليم التفكري ومهاراته



 ز

 

 * برامج تعليم مهارات التفكري 
 * أهم برامج تنمية مهارات التفكري واإلبداع
                                                   * إدوارد ديبونو)نبذة تأرخيية(                     

 * برنامج القبعات الست:
 * أهداف برنامج القبعات الست  

 * فوائد برنامج القبعات الست 
 * أغراض القبعات الست يف التدريس

 ثانياً: عرض الدراسات السابقة .
 ثالثاً : موازنة الدراسات السابقة مع الدراسة احلالية. 

 
 

 الفصل الثاني
 

 ثانياً: دراسات سابقة 
(م2004دراسة اجلبوري )  -1

 ( م      2006دراسة علي) -2
 ( م2008دراسة حسني ) -3  



 

 

 ( م2008دراسة قطامي ومعيوف ) -4 
 ( م2008دراسة الربكاتي ) -5  
 ( م2009دراسة كاظم) -6 

 ( م2009دراسة عيسى ) -7  
 . مع الدراسة احلاليةثالثاً : موازنة الدراسات السابقة 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 اوالً : مدخل نظري

 العقل والتفكير
إن العكــل مــن األل ــاذ التــي ينطكهــا أكمــر النــاس مــن دون أن يعرفــوا معناهــا علــى وجــه الدقــة  

ذا حـــاولوا معرفـــة المعنـــى الحكيكـــي لل ـــذ العكـــل فالبـــد لهـــم مـــن أن يحيطـــوا بال لســـ ة التـــي  والتحديـــد، واد
ااحاطـة، ينتمون إليها إحاطة تامة، وب بد من ذكر أن البشرية لم تبلو لحـد اآلن مـا يمكنهـا مـن هـذه 

وهــذا يكودنــا إلــى حكيكــة م ادهــا أنــه مــن الصــعوبة تحديــد تعريــف عــام وشــامل للعكــل، وحتــى إذا وجــدنا 
تعري ًا معينًا فإنه يكون تعري ًا تكريبيًا يعمل على تكريب المعنـى الحكيكـي لم هـوم العكـل كـي يتسـنى لنـا 

يـــه الســـالم( بكولـــه :   إن اســـتعماله بالشـــكل الصـــحيح، وقـــد ورد تعريـــف العكـــل عـــن األمـــام علـــي  عل



 ز

 

ـــد  بـــه الـــرحمن وُأكتِســـب  بـــه الجنـــان( ، والعـــرب يطلكـــون علـــى العكـــل بأنـــه:   مـــا يح ـــذ  العكـــل مـــا ُعِب
 (160-159: 2003اانسان من موجبات الردى(. المدرسي،

كتــاًل فهــو عاقــل. والمع كتــُوُل: مــ  ك ــل  ت عتِكــل ع  ا وقــد ُعــِرف  العكــل لغــًة بأنــه:   نكــيض الجهــل وهــو ع 
ـِدمتت  م عتكُـوًب أر مـا ُي ته ـم منـ، مــن  ت عتِكلُـه فـي فُـؤاِد،. ويكـال: هـو مـا ُي ته ـم مـن الع كتــل. وكـذل، تكـول: ع 

( بينما ُعـِرف  العكـل اصـطالحًا بأنـه:  الكـدرة علـى التمييـز بـين 644:2005ذهٍن أو ع كتل، ال راهيدر،
البرهنـــــــــــة وابســـــــــــتدبل(، الصـــــــــــواب والخطـــــــــــأ، ويشـــــــــــتمل علـــــــــــى العمليـــــــــــات الذهنيـــــــــــة المختل ـــــــــــة ك

( وممــا ب شــ، فيــه أن ااســالم رفــع مــن شــأن العكــل اانســاني،إذ جعلــه الحكــم 75:2009 البيرمــاني،
فـــي فـــروع الشـــريعة ، وحمبـــه علـــى اســـتكمال ســـيطرته علـــى الطبيعـــة وقوانينهـــا، كمـــا حمبـــه علـــى التـــزود 

 (18:1981لية.  يف،بالمعارف، وفتح األبواب واسعة أمامه كي يجتهد في مسال، الدين العم
ونحن نعرف أن الكتب السماوية وب سيما الكرآن الكريم قد اهتمت بالعكل والت كير، ودعت  

إلى استعمالهما في ابهتداء إلى طرق الهداية والخير، ألن ت كير اانسان هو عماد ح ارته ومروة 
ي تسعة وأربعين مو عًا، مجتمعه، ومصدره جياًل بعد جيل، لذا ورد ل ذ العكل في الكرآن الكرم ف

والكلب بمعنى العكل في مئة ومالمين مو عًا، وال وائد بمعنى العكل في ستة عشر مو عًا، والنهي 
بمعنى العكل في مو عين ، واأللباب بمعنى العكول في ممانية عشر مو عًا، الجع رر 

أمور الدين  ( ومن أهم اآليات التي تشير إلى  رورة استعمال العكل في121:1993وآخرون،
    ": والدنيا هي 

    

    " :وقوله  ، (44)البقرة
    تعالى:"

    

    

   "  : ( ، 65)آل عمران

   وقوله تعالى:"

     يوسف("

:2)    

  في حين أشارت آيات أخرى في الكرآن الكريم إلى الت كير ومنها قوله تعالى:"    

     

   

    

      

  "  : ( ، وقوله تعالى : "21)الروم 



 

 

      

     

      

       

   
    "  

   ، وقوله تعالى:"  (50)االنعام :

      

    

     

    

  ) "    : 8الروم)      
   

وبناًء على اهتمام الكرآن الكريم بالعكل فكد جاء تأكيد الرسول محمد  صلى اهلل عليه وآله وسلم( 
وأهل بيته  عليهم الصالة والسالم( على العكل ودعوا إلى  رورة استعماله في الكمير من أقوالهم ، 

حاٍل فانذروا في  ومنها قول الرسول محمد  صلى اهلل عليه وآله وسلم( :  إذا بلغكم عن رجٍل ُحسنُ 
ُحسِن عكلِه فإنما ُيجازى بعكلِه( ، وكذل، قال عليه أف ل الصالة والسالم:   ما ق س م  اهلل للعباد شيئًا 
قامة العاِقل أف ل من شخوص  أف ل من العكل ، فنوم العاقل أف ل من سهر الجاهل ، واد

كُلُه أف ل من جميع عكول أمته ، الجاهل، وب ب ع ة  اهلل نبيًا وب رسوًب حتى يستكمل العكل ويك ون ع 
ك ل  عنه  وما ُي ِمُر النبي في ن سه أف ل من اجتهاد المجتهدين، وما أدى العبد فرائض اهلل حتى ع 
، وب بلو  جميع العابدين في ف ل عبادتهم ما بلو العاقل ، والعكالء هم أولو األلباب الذين قال اهلل 

     "تعالى عنهم:

   ":وقول األمام علي  عليه السالم( : 7 آل عمران ،)
 بالعكِل اسُتخِرج  ،ور الحكمة، وبالحكمِة اسُتخِرج  ،ور العكِل، وبحسن السياسة يكون األدب( ، 

لق  اهلل العكل استنطكه ، مم قال :  وقول األمام الصادق عليه السالم( :  لما خ  مم قال له: أقبلت فأقبل 
لكُت خلكًا هو أحب  إليَّ ِمن، وب أكملُت،  إب فيمن ُأِحب  ،  ، مم قال: وعزتي وجاللي ما خ  أدِبرت فأدب ر 
يا، ُأميُب( ، وقول األمام موسى بن جع ر عليه  يا، ُأعاِقُب، واد يا، أنهى، واد أما إنلي إيا، آمُر،واد

ر، وتعالى بشَّر  أهل العكل وال هم في كتابه بكوله السالم( :  إن اهلل تبا
":  

   

    

       



 ز

 

   

    

    

   

 "  :43-27: 2003(. الرازر،18-17 الزمر) 
ونـــال العكـــل اهتمـــام أعـــالم ال لســـ ة ااســـالمية وم كريهـــا فكســـموه تكســـيمات عديـــدة ، إذ قســـمه  
 م( بتكسيم العكل إلى أربعة أقسام وهي: 803 -هـ224الكندر 

 بال عل   وهو اهلل تعالى( ويسمى العكل األول.العكل  -1
 العكل بالكوة وهو في اانسان ن سه.  -2

العكل بالملكة وهو في اانسان ن سه بال عل ويستطيع استعماله متى شاء ككدرة الكاتب على   -3
 الكتابة.

 عكل اانسان ذاته.  -4

 م(  فكد قسبم العكل إلى مالمة أقسام وهي: 870 –هـ 357أما ال ارابي  
 العكل بالكوة ويكون في حالة ابستعداد للتحصيل قبل أن يحصل شيء. -1
 العكل بال عل حين يدر، اانسان بحواسه شيئًا ماديًا. -2

-91: 1993العكل ال عبال حين يدر، اانسان المعنى الكلي المعكول. الجع رر وآخرون، -3
97) 

 م( العكل على أربعة أقسام هي :  985في حين قسبم ابن سينا  
ل الهيوبني: وهو قوة مطلكة أو قوة لالستعداد المطلق  ، وهو موجود عند األفراد العك -1

 كلهم ممل قوة الط ل على الكتابة.
 العكل بالملكة: وهو الذر تكون قد حصلت فيه المعكوبت األولى . -2

العكل بال عل: وهو الذر تكون قد حصلت فيه المعكوبت المانية التي تعتمد في  -3
 وبت األولى.حصولها على المعك

 (269:1975العكل المست اد: وهو كمال العكل بال عل.   أحمد، -4
ومــن خــالل العــرض الســابق لآليــات الكرآنيــة واألحاديــة النبويــة ، وتكســيمات العكــل بالنســبة لم كــرر 
ال لس ة ااسالمية نجد أن هنـا، ارتباطـًا بـين العكـل والت كيـر ، وقـد يعـدان حالـة واحـدة، كمـا أننـا نجـد 

ذه الميــزة  العكــل( هــي ميــزة إنســانية خــصب بهــا اهلل تعــالى اانســان عــن بــاقي مخلوقاتــه، إذ كمــا أن هــ



 

 

نعرف أن اانسان هو خلي ة اهلل تعالى فـي األرض ، وهـو إذا لـم يكـن أقـوى المخلوقـات ع ـالت وب 
ًا بشــكل يجعلــه أحــد ها بصــرًا وب أره هــا ســمعًا وب أدقهــا شــمبًا ولمســًا وذوقــًا إب أنــه يتميــز عنهــا جميعــ

مكانــات  يســيطر عليهــا ويســخرها لمن عتــِه وخدمتــِه، وتتركــز الخصــائص المميــزة لــه فــي كبــر دما،ــِه واد
 (9:2000الكرمي،.)هذا الدما  مما جعله قادرًا على التجريد والتخيل واابداع

عــرض والت كيــر فــي طبيعتــه عبــارة عــن سلســلة مــن النشــاطات العكليــة التــي يكــوم بهــا الــدما  عنــدما يت
لــبعض األحــداة والمواقــف التــي تنتكــل إليــه عــن طريــق الحــواس الخمــس ممــماًل ذلــ، بــاللمس والبصــر 
والسمع والشم والذوق التـي بـدورها تعـد بمنزلـة الكنـوات التـي تنكـل المعلومـات إلـى الـدما ، وبنـاًء علـى 

طـة بـالذروف ، مـم ذل، فأن الت كير حتى يتم يستند إلى ركائز عدة ممملة بمجموعة المعلومات المرتب
بــالحواس مــم يــرتبط ذلــ، بوحــدة معالجــة المعلومــات ممــماًل بالــذاكرة قصــيرة األمــد ،وطويلــة األمــد ، مــم 
اادرا، المعرفـــي ، مـــم ابســـتنتاج ،وابســـتدعاء ، والتـــذكر ويمكـــن تممـــل عمليـــة الت كيـــر فـــي المخطـــط 

 اآلتي: 
 
 
 
 
 
 
 

 (1مخطط )
 يبين تمثيل عملية التفكير

 
 
 
 
 
 
 

 

 مجموعة الظروف المحيطة بالفرد

 سمع                          بصر                   ذوق              أحساس                 شم    
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 اإلدراك المعرفي          

 
 
 
 
 

نجــد أن الت كيــر عمليــة مجــردة ألن النشــاطات التــي يؤديهــا الــدما  ،يــر مرئيــة و،يــر ملموســة ، وأن 
مكتوبـــة أم منطوقـــة أم الـــذر نـــراه فـــي حياتنـــا لـــيس اب نـــوات  فعـــل الت كيـــر ســـواء أكـــان ذلـــ، بصـــورة 

ــــة،  ســــالمة وآخــــرون، ــــات اله ــــم 214:2009حركي ــــة فســــيولوجية ممــــل عملي ( فــــالت كير إذن  عملي
( وهـو 27:2010والتـن س ، والـدوران، أداتهـا الـدما  ومحتواهـا بيئـي ـ ح ـارر مكتسـب،  عبـد نـور،

ر وتبـادل األفكـار مـع حوار ذاتي إنساني تكوم به الذات الم كرة مـن خـالل المعلومـات المتلكـاة  والحـوا
 (30:2003اآلخرين لتصدر عنها أفكار جديدة ومبدعة. سويد،

يتبــين لنــا ممــا ســبق أن الت كيــر هــو العمليــة التــي يــنذم بهــا العكــل خبراتــه بطريكــة جديــدة كحــل مشــكلة 
معينـــة أو إدرا، عالقـــة جديـــدة بـــين أمـــرين أو أمـــور عـــدة، لـــذا فـــالت كير ينتمـــي إلـــى أعلـــى مســـتويات 

المعرفــي وهــو مســتوى إدرا، العالقــات ، وهــو يختلــف عــن التــذكر فــي أن التــذكر هــو العمليــة  التنذــيم
ـــى أبعـــد مـــن مجـــرد  ـــه يـــذهب إل ـــتم عـــن طريكهـــا اســـترجاع الخبـــرات الســـابكة ، أمـــا الت كيـــر فأن التـــي ي
استرجاع هـذه الخبـرات ،إذ أنـه يعيـد تنذـيم هـذه الخبـرات فـي كـٍل جديـد يناسـب الموقـف الـذر يواجهـه 

( ف ــاًل عــن أن الت كيــر هــو مذهــر مــن مذــاهر الــذكاء ، ولكنــه 222:2004ســان،  أبــو عــالم،اان
ـــة عكليـــة يمكـــن تـــدريب اانســـان عليها، عيســـور، ـــذكاء فـــي كونـــه عملي ( 210:1984يختلـــف عـــن ال

صـدار األحكـام ،  ـور والتخيـل وابسـتدبل، واد ويشمل الت كيـر العمليـات العكليـة جميعهـا كالتـذكر والتصب
 (214:2009والتعميم، و،يرها من العمليات العكلية .  سالمة وآخرون، والتعليل،

 الحواس الخمس

 ذاكرة طويلة األمد ذاكرة قصيرة األمد

   

 

 استنتاج                         فهم                       استيعاب                                

 



 

 

مــادام اانســان يكذــًا ، وبوســاطتها يــتم  فوتــرى الباحمــة أن الت كيــر عمليــة مســتمرة فــي الــذهن وب تتوقــ
صدار األحكام عليها.  توليد األفكار وتحليلها واد

 أنماط التفكير :
ـــاتهم إن اخـــتالف األهـــداف والمواقـــف والمـــدخالت ا  ـــة التـــي يتعـــرض لهـــا األفـــراد فـــي حي لذهني

اليومية، جعلهم بأمس الحاجة إلى أن يستعملوا أنماطًا مختل ة من الت كير لمواجهـة المشـكالت وحلهـا 
 واتخاذ الكرارات المناسبة إزاءها .

التــي ُتميبــز  ( بأنــه :  مجموعــة مــن ااداءاتThinking Patternsوقــد ُعــِرف  نمــط الت كيــر  
ــد دلــياًل علــى كي يــة اســتكباله الخبــرات التــي تمــر فــي مخزونــه المعرفــي، وكي يــة اســتعمالها  ال ــرد، وُتع 

( نمــط الت كيــر بأنــه:  الطريكــة التــي يتعامــل Baronللتكيــف مــع البيئــة المحيطــة(، كمــا عــربف بــارون 
ات ال ــــرد الشخصــــية( . بهــــا ال ــــرد مــــع المعلومــــات مــــن حولــــه بمــــا يحكــــق أهدافــــه ، وهــــو يتــــأمر بســــم

 (17-16: 2005 قطامي،
وقــد اهــتم العلمــاء والم كــرون بهــذا المجــال ، وقــد و ــعوا أنماطــًا عديــدة مــن الت كيــر ، وعليــه  

 نجد أن هنا، الكمير من التصني ات ألنماط الت كير ستعرض الباحمة بع ًا منها وكاآلتي: 
 
 

 : وكما هو في المخطط اآلتي:أواًل : تصنيف التفكير إلى أنماط على أساس العمق 
 ( 2مخطط ) 

 أنماط التفكير على أساس العمق
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نمط التفكير
 

 

                                                                                      

     

 كير سطحينمط تف

نمط 

 كيرالتف

 االحترازي

نمطططططططططططططط 

 كيططططططرالتف

 التقليدي

حططط   نمطططط 

 المشكالت

 متعمق نمط تفكير

 التفكير فوق المعرفي المعرفي فكيرالت

 التفكير المتقارب التفكير الفعا 

 ردجالتفكير الم الشام  التفكير



 ز

 

 
 
 
 
 
 
 

 التفكير
 
 
 
 

ــم علــى أنمــاط أخــرى مــن  ــم علــى نمطــين، وكــل نمــط ُيكسب نلحــذ مــن المخطــط الســابق أن الت كيــر ُيكسب
 الت كير وهي:

وُيع د هذا النمط من األنماط الشائعة لدى أ،لب األفـراد ، ويت ـمن مهـارات  نمط التفكير السطحي -
الح ذ وابستدعاء والتـذكر ، ويسـتعمل فـي الحـابت والمواقـف التـي ب تتطلـب التعمـق بهـا ، كمـا أنـه 

نمـا يح تـاج إلـى تـوافر مجموعـة مـن ب يتطلب عند استعماله إلى منهجية خاصـة أو أسـاليب معينـة، واد
 المعلومات التي تساعد على التذكر.

ف ُيع ــد  مــن أنمــاط الت كيــر المعكــدة التــي تحتــاج إلــى الت كيــر بعمــق فــي  أمــا نمــط التفكيــر المتعمــق -
المو وع أو المشكلة التي يتعرض لها ال رد، ف اًل عن ابستيعاب الكامل ومن مم التطبيـق ،وكـذل، 

 (73-71: 2003اسية ممملة في ابستدبل. عبد الهادر وآخرون،يحتاج إلى عمليات قي
 ثانيًا : تصنيف أنماط التفكير على أساس األزواج المتناظرة ، وهو كما مبين في المخطط أدناه:

 ( 3مخطط ) 
 أنماط التفكير على أساس األزواج المتناظرة

 ConvergentThinking التفكير التقاربي Divergent Thinking التفكير التباعدي

 Deductive Thinking التفكير االستنباطي Inductive Thinking التفكير االستقرائي

التفكير القائم على الجانب 
 االيسر من الدماغ

Left handed 

Thinking 
التفكير القائم على الجانب 

 األيمن من الدماغ
Right handed 

Thinking 

 Critica Thinking التفكير الناقد CreativeThinking التفكير االبداعي

 التفكير العلمي
 التفكيرالرياضي

 التفكير العملي
 المنطقي التفكير

 التفكيرالتحليلي يالتفكير االستنباط

 التفكير اللفظي التفكير الرأسي

 التفكير  المتقارب التفكير اإلبداعي

 التفكير الناقد التفكير التأملي



 

 

التفكير من خالل تكوين 
 الفروض

Hypothesis 
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 (18-17: 2005 قطامي ،                                                                               
 
 

 العالقة بين اللغة والتفكير:
لكد خصَّ اهلل تعالى اانسان مـن بـين سـائر المخلوقـات بنعمتـين مهمتـين، همـا  نعمـة العكـل ،  

دارتهـــا، وتطويرهـــا وتســـخيرها لمـــا يريـــد، إذ  تعـــد اللغـــة  ونعمـــة اللغـــة بهمـــا يـــتمكن مـــن صـــنع الحيـــاة واد
جميعهــا مــن إدرا،، وتخيــل، وتحديــد العالقــات وســيلة العكــل اانســاني فــي الت كيــر بهــا يــؤدر وذائ ــُه 

بــين األشــياء، ومنــذ زمــن بعيــد رأى ســكراط أن األل ــاذ هــي م ــاتيح الت كيــر، وأن العالقــة بــين الت كيــر 
واللغة عالقة قوية ، كما أمبتت الدراسات أن اانسان ب ي كر إب بلغة ، وأن األفكـار تبكـى عالكـة فـي 

 (103-101: 2009ها وتحتويها وتعبر بها. الهاشمي ومحسن،الذهن ما لم تنذم في أل اذ تحمل
وبذل، يمكن أن تعد اللغة مـن أدوات الت كيـر فهـي تمـده بـالرموز، وتبـين لـه الم ـاهيم والمعـاني  

( 17:2003، وتمكنه من أداء األحكـام علـى وفـق عمليـات التحليـل والتعليـل،  عبـد الهـادر وآخـرون،
بنتيـز( بأنهـا مـرآة العكـل، وأنهـا تعكـس اانجـازات ال كريـة لمتكلميهـا وهي كما وص ها الناقـد اللغـور  لي

 (7:2000وتعززها. كولماس وآخرون،
واللغة بالنسبة لإلنسان حكيكة ب ،نى له عنهـا فهـي وسـيلته ابـراز ال كـر مـن حيـز الكتمـان إلـى حيـز 

ِه وكتابتــــِه، ( فهــــو يســــتعمل األل ــــاذ والتراكيــــب والجمــــل فــــي كالمــــ134:1989التصـــريح،  ال ــــامن،
ويســـتمع إليهـــا مـــن اآلخـــرين، ويكرؤهـــا فـــي كتابـــاتهم، فباللغـــة يـــتعلم اانســـان مـــن اآلخـــرين ، ويكتســـب 



 ز

 

معارفــــه، وجــــزءًا كبيــــرًا مــــن مكافتــــه وخبرتــــه ومهارتــــه فــــي العمــــل وفــــي العــــي  فــــي مجتمعــــه المحلــــي 
 (36:2009والعالمي. مدكور،

اللغة والت كير وهـي واحـدة مـن الك ـايا الشـائكة  وقد أكد الكمير من العلماء على أن هنا، عالقة بين
التــي أمــارت الكميــر مــن التســاؤبت، إذ تعامــل البــاحمون مــع هــذا المو ــوع بوجهــات نذــر مختل ـــة ، 

جـــان حيـــة يـــرى الســـلوكيون أن الت كيـــر ذـــاهرة عكليـــة ب يمكـــن دراســـتها عمليـــًا ويخـــال هم فـــي ذلـــ،  
ــ  يحتــل مكانــة جوهريــة فــي نمــو الكــائن البشــرر، وأن  ( الــذر يــرى أن التطــور العكلــي المعرفــيبياجي

ــًا بــالنمو العكلــي وتعتمــد عليــه، ويعــد  بنجهــاوس ووف( أحــد أنصــار النذــرة  اللغــة تــرتبط ارتباطــا وميك
التــي تــؤمن بتــأمير اللغــة فــي الت كيــر فكــد و ــع بالتعــاون مــع  ســابير( فر ــيتهما عــن النســبية اللغويــة 

 ( 35 -34: 2002ى متحدمها نذرة معينة للعالم. عمار،التي تشير إلى أن كل لغة ت رض عل
ومنهم من قال بأن اللغة وال كر شيئان مترادفان، ومـن أقـوالهم التـي تو ـح هـذا ابعتكـاد  إن الت كيـر 
هو كالم مكبوت( ، و إن ال كرة هـي كلمـة فـي حالـة وبدة حديمـة( ، و إن الت كيـر والكـالم همـا تكريبـًا 

ع أن ن ـــرق بينهمـــا فكـــط عـــن طريـــق تســـمية أحـــدها بأنـــه داخلـــي واآلخـــر الشـــيء ن ســـه بحيـــة نســـتطي
نما جوهره(. توق وعبد الرحمن،  (216:1984خارجي( ، و الكالم ليس هو فكط لباس ال كر، واد

ومهما اختل ت اآلراء  فإن هنا، عالقة بين اللغة والت كير، وهذه العالقة يجب أن تكون قوية وحيويـة 
( فاللغــة والت كيــر وجهــان لعملــة واحــدة ب يســتطيع ال صــل 61:1987بــدور،وأب تكــون عالقــة آليــة،  

بينهمــا، وهمــا معــًا يشــكالن مســتلزمات عمليــة التكيــف ابجتمــاعي مــع اآلخــرين ، وقــد أكــد  كــارلوس 
وآخــرون ( أن مهــارات ابســتماع وااصــغاء أو المحادمــة والكــراءة مــا هــي إب أنمــاط لغويــة تســتند إلــى 

-142: 2003ؤدر باانســـان إلـــى فهـــم الواقـــع واســـتيعابه. عبد الهـــادر وآخـــرون،عمليـــة الت كيـــر وتـــ
143) 

وقد اختلـف العلمـاء فـي أر منهمـا يسـبق اآلخـر، فكـد أكـد بياجيـه أن الت كيـر يسـبق اللغـة ودليلـه علـى 
ذلـ، أن ت كيــر الط ـل ينمــو أوًب مـن خــالل ت اعلــه مـع بيئتــه مـم يتبعهــا ابرتكـاء اللغــور ، وأن اانســان 
األول مارس الت كير وااحساس باأللم وال ـرح مـن دون تـوافر اللغـة مـم تعلـم اللغـة فـي مراحـل متـأخرة، 

ســنة أن الت كيــر أســاس عمليــة اللغــة وأن فئــات الت كيــر تحــدد فئــات  2500ويؤكــد أرســطو قبــل حــوالي
ل اللغـة ، اللغة بدليل أن اانسان يستطيع أن ينشغل في الت كير في مشكلة ريا ـية مـن دون اسـتعما

: 2004وهــذا يؤكــد أن الت كيــر يســبق اللغــة وأن اللغــة هــي أداة ال كــر وطريكــه لنكــل األفكــار. العتوم،
280-282) 



 

 

وبما أن لكل أمة لغتها ، لذا يجد العلماء أن اللغة هـي مـرآة ت كيـر األمـة ، وأداة التعبيـر عـن عكليتهـا 
اًل عـن دورهـا فـي تنشـئة اانسـان وجعلـه ووسيلتها في الح اذ على شخصيتها ، وترامها األصيل، ف ـ

كائنًا اجتماعيًا قادرًا على الت اهم والتخاطب ، والتعبير عما فـي ذهنـه مـن أفكـار ليتعامـل بهـا مـع مـن 
 (18:2004يحيط بِه، وبذل، يتوحد مع أبناء شعبه ويعتز بشرف ابنتماء إلى أمة واحدة. الوائلي،

لت كيـر هـو لغـة صـامتة، واللغـة هـي معجـزة ال كـر الكبـرى، وترى الباحمـة أن اللغـة هـي فكـر نـاطق، وا
وهــي قيمــة جوهريــة كبــرى فــي حيــاة كــل أمــة، وهــي األداة التــي تحمــل األفكــار، وتنكــل الم ــاهيم، فتكــيم 

 بذل، روابط ابتصال بين أبناء األمة الواحدة.
 مهارات التفكير:

ببد لنا ابتداًء ، وقبل الحدية عن مهارات الت كير أن نعرف ما هي الكدرة ؟ وما هـي المهـارة  
؟ ومــا هــو ال ــرق بــين الكــدرة والمهــارة ؟ فمــن خــالل ااجابــة علــى تلــ، األســئلة نســتطيع الوصــول إلــى 

 معرفة ما هي مهارات الت كير ؟ وما هو ال رق بينها وبين الت كير؟ 
بأنها:  أمكانيـة المـتعلم علـى أداء عمـل مـا مـن دون الحاجـة إلـى التـدريب أو  لكد ُعرف ت الكدرة 

 (165:1984التعلم كالكدرة على الكتابة أو الكدرة على الرسم(. عيسور،
بينمــا تت ــمن المهــارة سلســلة مــن ااجــراءات التــي يمارســها المــتعلم ألداء مهمــة مــا، ويحتــاج   

ومنذمــة ومتتابعــة ومتدرجــة، وهــذه المهــارة تــتعلم وتترســ، تعلمهــا إلــى الســير علــى وفــق خطــوات مابتــة 
 بالتكرار والتدريب ، ولتعليمها عدد من المبادا ومنها:

 يجب أن تكون المهارة ذات أهمية للمتعلم. -1
 ي  ل تعلم المهارة من خالل أنشطة تعليمية. -2

 (215-214: 2009يتطلب تعليم المهارة طرائق جيدة وفعبالة. سالمة وآخرون، -3
ن ال رق بين الكدرة والمهارة وا ح ، فالكدرة هي فطرية وب تحتاج إلى تدريب كالكـدرة علـى قـول نجد أ

 الشعر، أما المهارة فهي تتم من خالل التدريب والتمرين والتعلم ممل مهارة قيادة السيارة.
ى والمهــارة هــي تحويــل المعرفــة إلــى ســلو، قابــل للتطبيــق، وهــذا ب يــتم إب إذا تــدرب ال ــرد علــ 

عمليـة التحويـل ن سـها، وكــذل، تعزيـز هـذا التــدريب مـرات ومـرات ومناقشــة النصـوص المعـدة للتــدريب 
وتحليلهـــــــا ، وجعلهـــــــا خا ـــــــعة لل هـــــــم وابســـــــتيعاب ، مـــــــم محاكاتهـــــــا والنســـــــ  علـــــــى منوالها. جمـــــــل 

 (14:2004وسحر،



 ز

 

  عبـارة ( بأنهـا:2003وقد وردت تعري ات عديدة تو ح مهارات الت كير ، فكد عرفها سعادة   
عــن عمليــات عكليــة محــددة نمارســها ونســتعملها عــن قصــد فــي معالجــة المعلومــات والبيانــات لتحكيــق 
أهـــداف تربويـــة متنوعـــة تتـــراوح بـــين تـــذكر المعلومـــات ووصـــف األشـــياء، وتـــدوين المالحذـــات ، إلـــى 
ــــــــــى  ــــــــــدليل وحــــــــــل المشــــــــــكالت والوصــــــــــول إل ــــــــــويم ال ــــــــــاألمور ، وتصــــــــــنيف األشــــــــــياء وتك ــــــــــؤ ب التنب

 (45: 2003. سعادة،استنتاجات(
(  فكـــد عرفـــا مهـــارات الت كيـــر بأنها: عمليـــات عكليـــة دقيكـــة وحساســـة 2007أمـــا أبـــو جـــادو ومحمـــد  

يتـداخل بع ـها مـع بعــض عنـدما نبـدأ بالت كير،وهــذه المهـارات هـي األسـاس الــذر يكـوم عليـه الت كيــر 
ت كيريــة هــدفها الوصــول إلــى  ال ع ــال والمــؤمر . وهــي تســتعمل مــرارًا وتكــرارًا لتن يــذ مهمــات أو عمليــات

 (76:2007معنى أو رؤية أو معرفة(. أبو جادو ومحمد،
ـــة للمـــدخالت الحســـية  ـــة كليـــة نكـــوم عـــن طريكهـــا بمعالجـــة عكلي نجـــد ممـــا ســـبق أن الت كيـــر هـــو عملي
صـــدار  والمعلومـــات التـــي نحصـــل عليهـــا مـــن اآلخـــرين والبيئـــة المحيطـــة  مـــن أجـــل اتخـــاذ الكـــرارات واد
ـور والتخيـل وابســتدبل،  األحكـام عليهـا ، وهـذه العمليــة تت ـمن عمليـات عكليـة مهمــة كالتـذكر والتصب

صـــدار األحكـــام ، والتعليـــل، والتعمـــيم، و،يرهـــا مـــن العمليـــات العكليـــة ، أمـــا مهـــارات الت كيـــر فهـــي   واد
عمليات عكلية محددة نمارسها عن قصد من أجل الوصول إلى رؤيـة ومعرفـة عنـد  مواجهـة مو ـوع 

 معين أو مشكلة معينة . 
ه التغيـــر الســـريع ، وتعـــدد ف ـــاًل عـــن أن مهـــارات الت كيـــر تعـــد بممابـــة أدوات  ـــرورية لمجتمـــع ســـمت

 (212:2005الخيارات أو البدائل واألفعال والكرارات. العتوم وآخرون،
 تصنيف مهارات التفكير:

اختلــف العلمـــاء فـــي تحديـــد تصـــنيف نهـــائي وشـــامل لمهـــارات الت كيـــر ، لـــذا ســـتعرض الباحمـــة  
 بع ًا من هذه التصني ات وكاآلتي:

 ( 2003تصنيف سعادة:) ارات الت كير على الشكل اآلتي:إذ يصنف سعادة مه 
 ًت : مهارات الت كير الناقد، وتشمل المهارات اآلتية:أوال

 مهارة ابستنتاج. -1
 مهارة ابستكراء. -2

 مهارة تحديد العالقة بين السبب والنتيجة. -3

 مهارة المكارنة والتباين أو التناقض. -4



 

 

 مهارة تحديد األولويات. -5

 مهارة التتابع. -6

 مهارة التمييز. -7

 : مهارات الت كير اابداعي: وتشمل المهارات اآلتية: ثانياً 
 مهارة األصالة. -1
 مهارة الطالقة. -2

 مهارة المرونة. -3

 مهارة التو يح أو الت صيالت الزائدة. -4

 : مهارات جمع المعلومات وح ذها وعر ها، وتشمل اآلتي: ثالثاً 
 مهارة التذكر. -1
 مهارة الوصف. -2

 مهارة الوصول إلى المعلومات. -3

 المالحذة. مهارة تدوين -4

 مهارة شد ابنتباه. -5

 مهارة عرض المعلومات بيانيًا. -6

 مهارة طرح األسئلة. -7

 : مهارات التكويم وحل المشكالت : وتشمل اآلتي:  رابعاً 
 مهارة التكويم الدليل. -1
 مهارة و ع المعايير أو المحكات. -2

 مهارة إصدار األحكام أو الوصول إلى حلول. -3

 مهارة تحمل المسؤولية. -4

 الخيارات الشخصية.مهارة عمل  -5

 مهارة طرح ال ر يات واختبارها. -6

 مهارة حل المشكالت. -7

 : مهارة بناء الم اهيم والتعميم والتنذيم : وتشمل اآلتي: خامساً 
 مهارة تنمية الم اهيم وتطويرها. -1



 ز

 

 مهارة التعميم. -2

 مهارة عمل األنماط المعرفية واستعمالها. -3

 مهارة التصنيف. -4

 مهارة تطبيق ااجراءات. -5

 ة الت كير بانتذام.مهار  -6

 مهارة أدارة الوقت. -7

 (84-82: 2003مهارة التنذيم المتكدم. سعادة، -8
 (وقد صنف جمل مهارات التفكير كاآلتي:2005تصنيف جمل ، ) 

 أوًب: مهارات الت كير األساسية : وتشمل اآلتي:
 اتخاذ الكرارات. -1
 تحديد الهدف. -2

 التصنيف. -3

 التلخيص. -4

 تنذيم المعلومات. -5

 التطبيق. -6

 مانيًا : مهارات الت كير المركبة: وتشمل اآلتي :
 حل المشكالت: وتشمل : -1

 تحديد المشكلة. - أ
 تتبع المغالطات. - ب

 العالقة بين السبب والنتيجة.-ت

 استخالص النتيجة.-ة

 التنبؤ .-ج

 اختبار ال ر يات.-ح

 التعرف على اافادة الناقصة. -خ

 الت كير اابداعي : ويشمل : -2
 توليد المعلومات. - أ



 

 

 األصالة. - ب

 الطالقة. - ت

 المرونة. - ة

 الت اصيل. - ج

 الت كير الناقد : ويشمل : -3
 تكويم مصداقية المعلومات ومباتها. - أ

 البحة عن المعلومات. - ب

 تكويم الحلول. - ت

 اختبار الحل األنسب. - ة

 المالحذة: وتشمل: -4
 المكارنة/ المكابلة. - أ

 بحة الهدف. - ب

 العواقب والنتائ . - ت

 ترتيب البدائل. - ة

 اختيار البديل المناسب. - ج

مالمــًا : العمليــات فــوق المعرفيــة : وتشــمل: تحليــل الخطــوات التــي مــر بهــا الت كيــر ل ــرد مــا عنــد قيامــه 
 (  41:2005بعملية ت كير مركبة. جمل،

 (2009تصنيف سالمة وآخرون)  

 وقد كان تصني هم لمهارات الت كير على الشكل اآلتي: 
التــذكر وال هــم والتطبيــق، وبالتــالي فهــي ًت : مهــارات ت كيــر أساســية: وتتطلــب قــدرة المــتعلم علــى أوال

 تشكل المستويات المالمة األولى من تصنيف بلوم.
 : مهارات ت كير عليا: وتشمل اآلتي: ثانياً 

 التحليل والتركيب. - أ
 التكويم: ويتطلب قدرة المتعلم على التحليل والتركيب . - ب

 حل المشكالت : وتت من مهارة التحليل والتركيب والتكويم. - ت

 مهارة الت كير الناقد : وتتطلب قدرة المتعلم على ابستكراء وابستنتاج.  - ة



 ز

 

 (216:2009 سالمة وآخرون،                                                      

 تعليم مهارات التفكير:
ـــد البشـــر   ـــد مـــع اانســـان فهـــذا ديكـــارت يكـــول:   يول ـــر يول ـــر مـــن العلمـــاء أن الت كي ذكـــر الكمي

( ف ـي كـل 59:1981ون موهـوبين بـال كر الـذر ب يكـون مع ـى مـن قـوانين الطبيعـة(،  بـارنيز ،ويكون
لحذــة مــن حياتنــا الواعيــة يســتمر ت كيرنــا ويعمــل عكلنــا بــال انكطــاع ولكــن نــوع الت كيــر الــذر نســميه 

لــ، علميــًا أو منذمــًا ب يممــل إب قــدرًا  ــئياًل مــن هــذا الت كيــر الــذر يذــل يعمــل مــن دون توقــف ، وذ
نما يسير  بطريكة تلكائية. زكريا،  (23:2000ألن ت كيرنا ب يتم بطريكة منهجية منذمة، واد

والت كيـــر كمـــا هـــي ع ـــالت اانســـان تمامـــًا يحتـــاج إلـــى التمـــرين ، وهـــو نـــوع مختلـــف مـــن التمـــرين، 
لـى فالممارسة والتأمل والبحة والتكصي هي أدوات تمرين الت كير وعملياته، والت كير إن لم يحصل ع

الكدر الكافي من التدريب والتمرين فإن الخاليا الت كيرية ت عف وتصبح ،ير فاعلة بما يحكـق الكـدر 
الكافي من الر ا.وهذا يؤكد الرأر السائد عند المشتغلين بدراسة الت كير بأن  الت كير ليس شـيئًا مابتـًا 

إلــى عنايــة خاصــة مــن اجــل أن وجامــدًا بــل يتميــز بالت اعــل والتطــور والديناميــة وبالتــالي فهــو يحتــاج 
 (141:2005يتطور وينمو. الحميدان ،

ن بعــض علمــاء الــن س يــرون أن الكــدرات العكليــة مــع تأمرهــا بنســب مت اوتــة بالورامــة إب أنهــا   واد
عــادات مدعمــة تــدعيمًا شــديدًا مــع رجحــان ك ــة ابكتســاب والــتعلم علــى الورامــة فــي بع ــها كالكــدرات 

 (260-259: 1990،الل ذية مماًل. عبد الخالق
ن ت كيـــرًا جيـــدًا ، والواقـــع لـــيس الهـــدف أن ي كـــر أحـــدنا ت كيـــرًا  ومـــن المؤكـــد أن كـــل فـــرد يـــود أن يكـــوب
صحيحًا فحسب، بـل أن يعـرف كيـف يصـل فكـره الصـحيح بالممارسـة والعمـل إلـى الطريـق الصـحيح، 

 Jaan and Robert ,1987:p253) وبالتالي و ع خطط نذرية وعملية لحل المشكالت. 
وينذــر ديبونــو إلــى الت كيــر علــى أنــه مهــارة يمكــن أن تتحســن بالتــدريب والمــراس والــتعلم، إذ إنب مهــارة 
الت كيــر ب تختلــف عــن أيــة مهــارة أخــرى، وقــد شــببه مهــارة الت كيــر بمهــارة قيــادة الســيارة، فمــن خــالل 

وة محــر، الســيارة مــن خــالل الت كيــر يعمــل الــذكاء ويــؤمر فــي خبــرات اانســان ومعلوماتــه كمــا تعمــل قــ
 (DeBono , netمهارة السائق في قيادتها بشكل جيد. 

ويمكـــن تعلـــيم مهـــارات الت كيـــر للطلبـــة جمـــيعهم بصـــرف النذـــر عـــن مســـتوياتهم الذهنيـــة بحيـــة تنمـــو 
بشكل متدرج في بناء شخصية الطلبة ونموهم العكلي والدراسي ، وتجعـل مـن الخبـرات المدرسـية ذات 

( كمـا يمكـن تعليمهـا مـن خـالل دمجهـا وت ـمينها فـي محتـوى 44:2005هم ،  جمـل،معنى بالنسبة ل



 

 

المـــواد الدراســـية التـــي تُـــدربس فـــي المـــدارس، بحيـــة ُتعلبـــم علـــى وفـــق الخطـــط المدرســـية التـــي ي ـــعها 
 (116:2010المدرسون كل حسب تخصصه. ف الة،

لتحصــيل الدراســي ، ف ــاًل وقــد ذهــر بــأن تعلــيم مهــارات الت كيــر للطلبــة يمكــن أن يرفــع مــن مســتوى ا
عـــن أن مهـــارات الت كيـــر تجعـــل الطلبـــة أكمـــر ت ـــاعاًل ومشـــاركة إيجابيـــة فـــي الـــتعلم ، وكـــذل، تعـــودهم 
ابستكالل فـي ال كـر، والمبـادرة فـي الـرأر ، والكـدرة علـى تطبيـق مـا تعلمـوه فـي واقـع حيـاتهم،  وكـذل، 

( 12:2008رفــة،  قطــامي ومعيــوف ،تتــيح للعديــد مــنهم اابــداع والتطــوير ف ــاًل عــن اكتســاب المع
وكــذل، تــؤدر إلــى ت ــوقهم فــي ابختبــارات المدرســية وبالتــالي تحكيــق األهــداف التعليميــة التــي و ــعها 
المــــــــــــدرس ، وهــــــــــــذا بـــــــــــــدوره يــــــــــــؤدر إلـــــــــــــى ن ــــــــــــع كـــــــــــــل مــــــــــــن الطالـــــــــــــب والمــــــــــــدرس والمدرســـــــــــــة 

 (113:2010والمجتمع. ف الة،
يجـب أن يكـون منـذ الط ولـة المبكـرة وجعلهـا  إن أ،لب األدبيات ترى أن أساس تعليم مهـارات الت كيـر

ـــة أساســـيات المنطـــق منـــذ الصـــغر، وتعلـــيمهم كي يـــة  تنمـــو مـــع نمـــو اانســـان ، إذ يجـــب تعلـــيم الطلب
استعمال أساسيات الت كير المنطكي في التعلم، كذل، إعطاؤهم ال رص لتحويل أفكـارهم إلـى كـالم أر 

بكتشـــــــــاف أن ســـــــــهم ومشـــــــــاعرهم، لغـــــــــة مســـــــــموعة، كـــــــــذل، مســـــــــاعدتهم علـــــــــى تجريـــــــــب أفكـــــــــارهم 
( أر إن اانسان ببد أن يتدرب منذ نعومـة أذ ـاره  منـذ مرحلـة ريـاض األط ـال( 5:1999 الحارمي،

علــى اســتعمال مهــارات الت كيــر واابــداع بشــكل فاعــل فــي حياتــه داخــل المؤسســة التربويــة وخارجهــا، 
وفـق بـرام  معـد ة لـذل، الغـرض، بحية تصبح هذه المهارات عادة عكلية يمارسها بشـكل تلكـائي علـى 

 (148:2010وعلى أيدر معلمين ك وئين واختصاصيين معدين إعدادًا جيدًا. عبد نور، ،
كسابهم المعرفة والخبرات والمعلومات والمهارات والعـادات التـي تشـكل لـديهم  وببد من رعاية الطلبة واد

البحــة عــن معلومــات أبعــد وأعمــق  الخل يــة العلميــة التــي تكــودهم إلــى الت اعــل مــع أن ســهم، وتعــودهم
 (113:2007وهذا كله يتم من خالل تعليمهم الت كير ومهاراته. الطيطي،

وقــد بحــذ البــاحمون أن الطلبــة الــذين يعــانون مــن صــعوبات فــي الــتعلم تذهــر لــديهم ســلوكيات تشــير 
الحســـابية، وحـــل  إلـــى وجـــود صـــعوبات فـــي عمليـــات الت كيـــر ال ع الـــة لـــديهم ممـــل  المكارنـــة،والعمليات

 (74:2009المشكلة، واتخاذ الكرار، والتكويم،....ال،(. عبيد ،
وتشـــير الدراســـات العمليـــة إلـــى أنـــه يمكـــن تعلـــم مهـــارات الت كيـــر وتعليمهـــا بـــدرجات مختل ـــة بأســـاليب 

برنــام   3200عديــدة فــي أنحــاء العــالم المختل ــة فكــد بلــو عــددها عنــد اليابــانيين حــوالي  تواســتراتيجيا



 ز

 

ســتراتيجية التــأليف بــين األشــتات والعصــف الــذهني فــي مكدمــة وأســلو  ب، وتعــد بــرام  ادوارد ديبونــو واد
 (27:2010تل، البرام  واألساليب. عبد نور،

وترى الباحمـة أن إعـداد الطالـب للعـي  فـي مجتمـع سـريع التغيـر يتطلـب مـن العـاملين فـي التربيـة أن 
حــة ال رصــة أمامــه وتدريبـه علــى حــل المشــاكل يسـاعدوه علــى التكيــف مـع هــذا المجتمــع مــن خـالل إتا

التــي تواجهــه بن ســه، ويمكــن تحكيــق ذلــ، إذا احترمنــا طريكــة ت كيــره، وكشــ نا عــن طاقتــه الكامنــة مــن 
خالل توجيهه إلى الطريق الصحيح الذر يستطيع من خالله أن يكـون قـادرًا علـى حـل المشـاكل التـي 

ة وأن هـذا العصــر هـو عصـر اابـداع فهـو يحتــاج تواجهـه ليتكيـف مـع البيئـة التــي يعـي  فيهـا ،خاصـ
إلـــى م كـــرين ،يـــر تكليـــديين ، بـــل م كـــرين يتميـــزون بمهـــارات عليـــا تـــتالءم مـــع هـــذا العصـــر.إذ  تعلـــم 
مهارات الت كير وتعليمها أصبح  روريًا للطلبة جميعهم و ب يكتصر على المتميزين واألذكيـاء فكـط، 

 الت كير إذا ما توافرت الذروف المناسبة لذل،. فالطلبة جميعهم قادرون على تعلم مهارات 
 عناصر نجاح عملية تعليم التفكير ومهارات :

هنا، عناصر عديدة ومتنوعة تت اوت في أهميتها من حية دورهـا فـي تعلـيم الت كيـر ومهاراتـه للطلبـة 
 ، ولكنها تت افر لتعمل على تعليم الطلبة الت كير وت جير قدراتهم اابداعية ومن هذه العناصر: 

 -اواًل: المعلم المؤهل والفّعال:
ــال يممــل أهــم عناصــر نجــاح عمليــة تعلــيم الت كيــر ومهاراتــه، إذ يــؤدر  إن وجــود المعلــم المؤهــل وال عب

المعلــم دورًا رئيســًا فــي العمليــة التربويــة بشــكل عــام وفــي العمليــة التدريســية بشــكل خــاص، فهــو الكائــد 
عـــدادهم إعـــدادًا متكـــاماًل للمحافذـــة علـــى الح ـــارة  التربـــور الـــذر يكـــع علـــى عاتكـــه تـــدريب الـــن ء واد

وهو العمود ال كرر في كل إصالح تربـور، فـالمعلم الجيـد ( 137:2002وصونها وتطورها، خطايبة ،
هو المعلم الكفء عمليًا ومهنيًا ، ومكافيًا والمؤمن بأن هدف التربية الحالي هو بناء شخصية الطالـب 

 (99:2005جسميًا وعكليًا ون سيًا واجتماعيًا وروحيًا. عبد نور أ(،
(، 337:2008لـتعلم عملتـان نشـطتان،  جـابر ،ويت ق معذم الباحمين والمنذرين على أن الت كيـر وا 

وأن هنا، عالقة وميكة بين التعلم والت كيـر ، وعلـى المعلـم أن ُي عبـل هـذه العالقـة وب يـتم ذلـ، إبب عـن 
عمال الذهن فـي أمنـاء الموقـف التعليمـيب  طريق استعمال استراتيجيات تعليمية توفر فرص الت كير ، واد

 (  95: 2003. عبد الهادر وآخرون، 
إن مهمــة المعلـــم الحكيكيـــة ليســت نكـــل المعرفـــة فكـــط ، بــل ببـــد مـــن إتاحـــة ال ــرص للطلبـــة لكـــي يبنـــوا 
معارفهم بأن سهم عن طريق الممارسة والتطبيق والتنذير والمناقشة، وهذا يتم مـن خـالل التعلـيم الكـائم 



 

 

ـــر ( فالمعرفـــة العلميـــة عمودهـــا النشـــاط ال136:2005علـــى فلســـ ة الت كير، الحميـــدان،  ـــي  الت كي عكل
ــــــــــــــــور والذهــــــــــــــــور  ــــــــــــــــذر يشــــــــــــــــكل قاعــــــــــــــــدتها ومنطلكهــــــــــــــــا الجــــــــــــــــوهرر نحــــــــــــــــو التبل المــــــــــــــــنذم( ال

( أر تعلــــيم الطلبــــة كيــــف ي كــــرون ، ولــــيس كيــــف يح ذــــون المكــــررات 18:2007وابســــتمرار، الكيبم،
 (141:2009الدراسية من دون استيعابها أو توذي ها في حياتهم. سالمة وآخرون،

قــادرًا علـــى تعلـــيم طلبتــه مهـــارات الت كيــر ببـــد أن يتصــف بمجموعـــة مـــن ولكــي يكـــون المعلــم فعبـــاًب و 
 -الص ات منها:

 االمام بخصائص الت كير ال عبال ومهاراته المتنوعة. -1
متابعـــة التطـــورات التربويـــة بصـــورة عامـــة والتجديـــدات فـــي مجـــال المنـــاه  وطرائـــق التـــدريس  -2

 بصورة خاصة.

 رة عامة وفي حياة الطلبة بصورة خاصة.األيمان بأهمية الت كير في حياة الناس بصو  -3

 تشجيع الطلبة على التعبير عن أفكارهم ووجهات نذرهم بحرية تامة. -4

 (68-67: 2003 سعادة،                                                             
 تركيز اهتمام الطلبة وانتباههم لمو وع الدرس. -5
 الص ي. تشجيع الطلبة على المشاركة والت اعل -6

 (45،2005سؤال الطلبة أسئلة م توحة والكبول بإجابات الطلبة العديدة عنها.  جمل ، -7
 السماح بمشاركة الطلبة له في اتخاذ الكرارات. -8
 خلق جو يساعد على الت كير الناقد واابداعي. -9

                                                                                                    تشجيع الطلبة على إيجاد الحلول اابداعية واألخالقية المناسبة للمشكالت المطروحة.       -10
 (240:2005 العتوم وآخرون،

توفير كـل مـا يمكـن أن يميـر فـي الطلبـة الحمـاس والممـابرة والجـد ا،نـاء خبـراتهم الشخصـية  -11
 (64-63: 1981ومعارفهم.   حمدان، 

ـــم اه -12 ـــدى المعل نمـــا فـــي يكـــون ل ـــيس فـــي مجـــال تخصصـــه فكـــط ، واد تمامـــات متعـــددة، ل
الموا ــــيع والمســــائل جميعهــــا اانســــانية وابجتماعيــــة واألدبيــــة و،يرهــــا كــــي يكــــون مســــتعدًا 

 لإلجابة على أر سؤال يطرح من الطلبة.
ـــــة وميـــــولهم  -13 ـــــدى المعلـــــم المعلومـــــات الكافيـــــة عـــــن خصـــــائص طلبتـــــه المعرفي يكـــــون ل

 (194:2010المعرفي والتحصيلي.    نصر اهلل،واتجاهاتهم، ومستويات نموهم 



 ز

 

 ثانيًا :البيئة التعليمية المدرسية والصفية:
درا،، وب تـت بمعـزل عـن البيئـة المحيطـة، أر إن  مإن الت كير عملية واعية يكوم بها ال رد عـن وعـي واد

عملية الت كير تتأمر بالسـياق ابجتمـاعي والمكـافي الـذر تـتم فيـه .وهـذا معنـاه أن الت كيـر يتـأمر بالبيئـة 
التي ينشأ فيها ال رد. فهنـا، بيئـة مميـرة ومنشـطة للت كيـر، وهنـا، بيئـة مميتـة ومحبطـة ومحـدة للت كيـر 

تــؤمر فــي الت كيــر ســواء أ كــان ذلــ، بإمارتــه وتنشــيطه أم إعاقتــِه ، . وبمــا أن التعلــيم هــو الوســيلة التــي 
وبمــا أن الطلبــة ب يســتطيعون الــتعلم بم ــردهم. لــذا يجــب ابهتمــام بالبيئــة التــي ينشــأ فيهــا الطالــب ، 
حية يمكن أن ينطلق عكل الطالب أو ينكم  بحسب الواقع الذر يعيشه في المدرسة ، ونوع التعلـيم 

: 2005مــًا يتطلــب عكــاًل م كــرًا أو عكــاًل يســتعمل وعــاء اســتكبال المعلومات. جمــل، فيمــا إذا كــان تعلي
26-27) 

والمدرســـــة هـــــي المؤسســـــة الصـــــالحة التـــــي أوجـــــدها المجتمـــــع ل ائـــــدة أفـــــرادِه، وتجســـــيد الكـــــيم الخلكيـــــة 
يرًا وابجتماعية ألبناء األجيال الكادمة بما ينسـجم مـع أهـداف المجتمـع ومراميـه الخيـرة، فهـي تـؤمر تـأم

 ةوابجتماعيـ ةفعباًب في سلو، طالبها على وفق ما يرسـمه لهـا المجتمـع ممـماًل فـي فلسـ تِه ابقتصـادي
والتربوية، وليست مهمة المدرسة المعاصرة تعليم الكراءة والكتابة والحسـاب والمعلومـات العامـة فكـط ، 

نمـا مــن أهــدافها الرئيســة فــي عصــرنا الحا ــر المتطـور هــو تعــديل اتجاهــا ت طلبتهــا وتنميــة ميــولهم واد
 (94-93: 1979عن طريق تزويدهم بكواعد الت كير الصحيح السليم. ،الب  ب(، 

فمـــن وذـــائف المدرســـة تنميـــة عكـــول طلبتهـــا ليصـــبحوا م كـــرين جيـــدين، ذور عكـــول مستكصـــية عـــن 
المجهــول وتبحــة عــن المعرفــة الجديــدة وتوذي هــا فــي حــل المشــكالت التــي تواجــه الطلبــة أو المجتمــع 

( ممــا يســاعد علــى بنــاء المجتمــع العلمــي الــذر يكــوم أساســًا علــى 113: 2007أو العــالم،  الطيطــي،
 (211:2007شيوع الت كير العلمي بين أفراده. علي،

ومــن العلمــاء مــن يــرى بــأن النــاس األســوياء جمــيعهم الــذين يتمتعــون بصــحة جســمية وعكليــة ون ســية 
وقــدرات ومهــارات الت كيــر واابــداع فــي واحــد أو  جيــدة ، ولــيس فــي مخهــم تلــف يمتلكــون اســتعدادات

أكمــر مــن ميــادين الحيــاة الكميــرة  العلــوم، وال نــون، واألدب، والريا ــة...ال،(، وأن هــذه ابســتعدادات 
والكــدرات والمهــارات تبكــى كامنــة كالنــار فــي الحطــب أو كالطاقــة فــي الــذرة إذا لــم تتــوافر لهــا الذــروف 

ن عــدم تــوافر تلــ، البيئــة يــؤدر إلــى وأد تلــ، التربويــة وابجتماعيــة التــي تح  زهــا وتــدربها وتشــجعها، واد
 (101:2005ابستعدادات والكدرات والمهارات. عبد نور  أ(،



 

 

وممــا بشــ، فيــه أن المنــاخ الصــ ي يــؤدر دورًا مهمــًا فــي إمــارة الت كيــر وتنميتــه وتعليمــه لــدى الطلبــة، 
ليميــة المتنوعــة والحديمــة، واألنشــطة التعليميــة التــي فالمكاعــد الصــحية الســليمة والمريحــة والوســائل التع

تتناسب وال روق ال ردية للطلبة كلهـا مجـابت واسـعة يمكـن للمعلـم النـاجح اسـتغاللها فـي إيجـاد البيئـة 
( ألن مـــــــن 69:2003التعليميــــــة الصــــــ ية التــــــي تشــــــجع الطلبــــــة علــــــى الت كيــــــر واابداع، ســــــعادة، 

مناخ متسامح ديمكراطي ، مرح، يشعر فيه الطالـب بـاألمن  الخصائص المهمة للتعليم الجيد هو خلق
( ف ـاًل عـن تـوافر 215:1990، وهو مناخ يشجع الطالب على أن يسأل ويتحدى ويساهم، الكناني،

البيئــــــــة المدرســــــــية الغنيــــــــة بمصــــــــادر الــــــــتعلم والكــــــــوادر الدراســــــــية التــــــــي تتمتــــــــع بــــــــالجرأة والكياديــــــــة 
 (44:2005وابن تاح. جمل،

 يب التقويم:ثالثًا : أسال
جراءاتِه المتنوعـة أحـد العناصـر المهمـة فـي عمليـة تعلـيم مهـارات الت كيـر التـي  تممل أساليب التكويم واد
تتمركـز حـول  ـرورة قيـاس ماتعلمـه الطلبـة. وهنــا يجـب أب تكتصـر أسـاليب التكـويم علـى ابختبــارات 

،  ةة والســـجالت التراكميـــالشـــ وية والتحريريـــة فكـــط، بـــل ب بـــد مـــن اســـتعمال وســـائل أخـــرى كالمالحذـــ
ــــاني ابجتمــــاع ــــة، والرســــم البي ــــدير ، والمناقشــــة الجماعي ــــاييس التك ، والتكــــارير الشــــ وية ال رديــــة يومك

 (70:2003والجماعية. سعادة،
( إن لعملية التكويم أهمية كبيرة خاصة إذا كانت تعتمد على أسـئلة 2003ويرى عبد الهادر وآخرون 

طلــب مــن المعلــم الــذر ي ــعها أن تكــون لديــه مهــارات معرفيــة عاليــة، مدرســية تميــر الت كيــر، وهــذا يت
بحيــة يســتطيع أن ي ــع أســئلة شــاملة للمــادة بحيــة تكــون قــادرة علــى قيــاس قــدرات الطلبــة، وتعمــل 

 (95:2003على استمارتهم. عبد الهادر وآخرون،
 :رابعًا :المنهج الدراسي المقرر

ته، والمكصود بـالمنه  لـيس المكـررات الدراسـية فحسـب ، المنه  له دور مهم في تعليم الت كير ومهارا
بـل مجمــوع الخبــرات والنشــاطات التــي توفرهــا المدرسـة لطلبتهــا داخــل الصــ وف وخارجهــا، ف ــاًل عــن 
الوسائل التعليمية وطرائق التدريس والتكويم لتحكق لهم أقصى درجة من النمو، وبالتالي ت يـد المجتمـع 

مابــــة الوعــــاء الــــذر مــــن خاللــــه تنكــــل للطلبــــة المعلومــــات والخبــــرات ، فائــــدة كبيــــرة،  فــــالمنه  هــــو بم
والمهــارات العلميــة، والكــيم وابتجاهــات ، وطرائــق الت كيــر ، وأســاليب التصــرف ونــواحي النشــاط التــي 

 (  29-28: 2003تتحكق من خاللها أهداف التعليم الجيد. محمود وآخرون،



 ز

 

وواقعهـــم الحيـــاتي، وأن يكـــون قـــادرًا علـــى إشـــباع  وببـــد للمـــنه  الدراســـي أن يتصـــل بمشـــكالت الطلبـــة
حاجـــاتهم ال رديـــة والن ســـية والعكليـــة وابن عاليـــة ،وأن يتماشــــى مـــع أهـــداف الطلبـــة واهتمامـــاتهم نحــــو 

 (  311:2010التعلم. نصر اهلل ،
والم تــرض بــالمنه  أن يكــون أكمــر توازنــًا فــي تحكيــق المعــارف والمهــارات والكــيم ، ويتحكــق ذلــ، مــن 

تبنــي فلســ ة تعليميــة متكدمــة بعيــدًا عــن التكليديــة فــي التــدريس. والســؤال المطــروح هــو : كيــف  خــالل
 ي مبن الت كير في المناه  الدراسية ؟

 والجواب : يوجد هنا، رأيان :
 األول: تدريس الت كير على وفق برام  أو مواد معدة سل ًا من أجل تحكيق هذا الهدف.

المواد الدراسـية ،فيـتم صـيا،ة المحتـوى أو وحـدات محـددة أو موا ـيع الماني : تدريس الت كير  من 
( فــــالمنه  ببــــد أن يكــــون مرنــــًا 146:2005معينــــة بشــــكل يخــــدم فلســــ ة تعلــــيم الت كيــــر،  الحميــــدان،

متكــاماًل ويت ــمن حاجــات الطالــب واهتماماتــِه التــي تعــد األســاس الــذر يبنــى عليــه المــنه  الدراســي، 
اادراكيـة  العكليـة( وابن عاليـة  العاط يـة والجسـمية والحدسـية( و،يرهـا،  وأن يت من كذل، النشـاطات

( وببد من إعداد المناه  الدراسية التـي تهـتم بأنمـاط الت كيـر جميعهـا مـن ت كيـر 47:2004 كالر، ،
إبــداعي، وت كيــر نكــدر، وت كيــر منطكي....و،يرهــا مــن أنمــاط الت كيــر ومهاراتهــا، ألن ذلــ، مــن أنجــح 

و تحكيـــق اســـتممار نـــاجح فـــي العكـــل البشـــرر ليخطـــو خطـــوة صـــادقة نحـــو النجـــاح والتطـــور الســـبل نحـــ
والنمو األف ل، ويجـب علـى مصـممي المنـاه  الدراسـية ومخططيهـا أن ي ـعوا فـي نذـرهم مسـؤولية 
تصــميم المنــاه  بحيــة تربــي الطلبــة وتعلمهــم مهــارات الت كيــر ولــيس ح ــذ المعلومــات واســترجاعها، 

يكتسبون مهارات الت كيـر الالزمـة لحيـاة سـريعة التغيـر سيصـطدمون بواقـع يتخبطـون  فالطلبة الذين ب
فيـــه ، وربمـــا يركنـــون إلـــى الجانـــب العـــاط ي أكمـــر مـــن اســـتعمال العكـــل فـــي اتخـــاذ الكـــرارات وهنـــا تكـــع 

 (153-151: 2005الكارمة. الحميدان،
ن أكبـــر عـــون للطلبـــة علـــى وبالتأكيـــد فـــإن المـــنه  المالئـــم المبنـــي علـــى أســـس تربويـــة ون ســـية ســـيكو 

يشـاركون فـي بنـاء  دالت كير باستكالل والتـدريب علـى السـيطرة علـى عـواط هم وتحمـل المسـؤولية كـأفرا
 (  88:1979المستكبل. ،الب  أ(، 

 برامج تعليم مهارات التفكير 
نذــرًا لتكــدم المعرفــة فكــد أصــبح هنــا،  ــرورة لحــة الــذهن لممارســة عمليــات معرفيــة متكدمــة  
ــــة  ــــوف ،لتلبي ( و ازداد ابهتمــــام بمو ــــوع 5:2008المتطلبــــات العصــــرية الحديمــــة،   قطــــامي ومعي



 

 

الت كيـــر فـــي منتصـــف الســـتينيات مـــن الكـــرن العشـــرين ، لـــذل، أنجـــزت كميـــر مـــن البحـــوة والدراســـات 
وأعدت الكمير من البرام  التدريبية وذل، ألن النذم التربوية أصـبحت تهـتم بتنميـة ت كيـر طالبهـا مـن 

اد أفــراد قــادرين علــى التعامــل مــع متغيــرات العصــر ومواجهــة مشــكالته.  أبوجــادو ومحمــد إعــد لأجــ
،25:2007) 

ـــة  ف ـــاًل عـــن مســـاعدة المدرســـين علـــى ممارســـة نمـــاذج ت كيريـــة تشـــار، فـــي تنشـــيط اســـتيعاب الطلب
 (94:2000الخبرات التعليمية وتنمية الت كير لديهم . أبو سرحان ،

 فكير في العملية التعليمية في: أهمية برامج تعليم الت نوتكم 
 زيادة التحصيل الدراسي للطلبة . -1
 تنمية الكدرات العكلية العليا كالتحليل والتركيب والتكويم. -2

 تطوير الكدرات اابداعية الكامنة لدى الطلبة . -3

 ابعتماد على الن س وتنمية م هوم الذات .  -4

 توذيف المعرفة في معالجة المشكالت واتخاذ الكرار. -5

 رفع مستوى ابتجاهات ابيجابية عند الطلبة نحو العملية التعليمية.  -6

 تعليم الطلبة النذام والتعاون . -7

 (  36-16:  2008زيادة دافعية الطلبة لإليجابية في إدارة المواقف.  قطامي ومعيوف ، -8

 برامج تنمية مهارات التفكير واإلبداع:أهم 
 ية مهارات الت كير في مختلف دول العالم ومنها :هنا، الكمير من البرام  التي تستعمل في تنم

 (Cognitive Operationsبرام  العمليات المعرفية   -1
 (Metacognitive Operationsبرام  العمليات فوق المعرفية   -2
 ( Language and Sumbol Manipulationبرام  المعالجة اللغوية والرمزية   -3
 (Heuristic-Oriented Learningبرام  التعلم باألكتشاف   -4
 (353-352: 2006(.   يحيى، Formal Thinkingبرام  تعليم الت كير المنهجي   -5
 برنام  المواهب ،بر المحدودة.-6
 (  The pardueCreative Thinking peogramبرنام  بوردو لتنمية الت كير اابداعي  -7
 ((Master Thinkerبرنام  الماستر منكر -8
 (  43-38: 2008  قطامي ومعيوف ،     (.CoRt (ام  الكورت برن -9
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 (  CASEبرنام  تسريع الت كير  - 10
 (The stories For Thinking Programmeبرنام  الكصص من أجل الت كير  -11
 (   214-212: 2005  الحميدان، . (Thinking Skillsبرنام  مهارات الت كير  -12
 (187: 2009قطامي ، (.(Six Thinking Hatsبرنام  الكبعات الست  - 13
 (240:2008(. عبد الخالق وأمل ،Brain stormingأسلوب العصف الذهني  -14

                                                                        : إدوارد ديبونو)نبذة تأريخية(
، وأكمـــل دراســـته فيهـــا حتـــى حصـــل علـــى شـــهادة  1933فـــي مالطـــا عـــام  ولـــد إدوارد ديبونـــو 

( البريطانيـة التـي نـال Oxfordالبكالوريوس في الطـب . مـم حصـل علـى بعمـة فـي جامعـة أكسـ ورد  
( في الطب ، مم حصـل علـى درجـة الـدكتوراه فـي علـم الـن س فـي جامعـة  MDفيها درجة الدكتوراه  

( كتابـــًا عـــن الت كيـــر واابـــداع وتـــدريس مهاراتهمـــا ، تـــرجم 67نـــو    كمبـــرج (البريطانيـــة،  ونشـــر ديبو 
( لغــة مــن بينهــا اللغــة العربيــة ، وهــو مبتــدع مصــطلح الت كيــر الجــانبي 38بع ــًا منهــا إلــى حــوالي  

 Lateral thinking   ،)3-1: 2005( الذر يعني األصالة واابـداع والحدامـة،    عبـد نـور  ب )
( يو ح  ديبونو ( آليـة عمـل الشـبكة العصـبية فـي الـدما   1969عام    ميكانيكية العكل وفي كتابه

وفي فنزويال فـي بدايـة الممانينيـات مـن الكـرن العشـرين أسـس أ ـخم مشـروع  ، كنذام خاص بتنذيمه
( وهــو مؤســس 34:2005، المصــط اور، ،للــذكاء فــي العــالم فيهــا  ارةأول وز  بتأســيسلتعلــيم الت كيــر 

مديره الذر عرف بأسم مؤسسـة البحـة المعرفـي ، وأبتكـر برنـام  الكبعـات ( و CoRtبرنام  الكورت  
الست في منتصف الممانينيات من الكرن الما ي وذلـ، عنـدما نشـر كتابـه قبعـات الت كيـر السـت فـي 

( وعندما أنتكل إلى  نيويور، ( في الوبيات األمريكيـة أسـس معهـد 64: 2003،  ناصر،1985عام 
( The Master thinkerوهنــا، طــوبر برنامجــًا جديــدًا ســماه الماســتر منكــر  ديبونــو لتعلــيم الت كيــر 

 (9:2005م .  عبد نور ب( ، 1988وبدأ التدريب عليه عام 
 برنامج القبعات الست:

يعد برنام  الكبعات الست من البرام  الحديمة في تعليم الت كيـر فـي األدب التربـور عمومـًا ،   
(  وهـو أحـد البـرام  التـي 407:2008العربيـة ،   قطـامي ومعيـوف ، ومن البرام  الجديدة في البيئـة

مـن  هأبتكرها العالم ديبونو في الت كير . ويهدف هذا البرنام  إلى تسهيل عملية الت كير وزيادة فاعليتـ
خــالل تغييــر نمــط الت كيــر بتغييــر الكبعــات الســت الملونــة. إذ إن لكــل قبعــة مــن الكبعــات لــون ، وكــل 
لــون يرمــز  إلــى نمــط مــن الت كيــر.فمن خــالل قبعــات الت كيــر الســت يــتم توجيــه ت كيــر األفــراد ولــيس 



 

 

وعـــة تصـــني هم م كـــرين و،يـــر م كـــرين، حيـــة يؤكـــد ديبونـــو أن ارتـــداء قبعـــة مـــا مـــن أر فـــرد فـــي مجم
التــدريب التــي تبحــة فــي مو ــوع معــين، يجــب أن يعبــر بشــكل وا ــح عــن لــون الكبعــة التــي يرتــديها 

 2007في أمناء ت كيرِه فـي ذلـ، المو ـوع مـن أجـل الوصـول إلـى صـنع الكـرار،  أبـو جـادو ومحمـد ،
افترا ــية كــل منهــا توجــه  ت( والكبعــات الســت هــي ليســت قبعــات حكيكيــة إنمــا هــي قبعــا490-495:

معينــــة علــــى وفــــق الــــنمط الــــذر ترمــــز إليــــه الكبعــــة الم تر ــــة ،  عطيــــة  ةإلــــى الت كيــــر بطريكــــ ال ــــرد
( أر أن ال ـــرد لـــن يكـــوم بارتـــداء أيـــة قبعـــة أو يكـــوم بخلعهـــا حكيكـــًة وأنمـــا ســـيعمل علـــى 192:2009،

اســتعمال ســتة أنمــاط مــن الت كيــر ترمــز كــل قبعــة مــن الكبعــات الســت إلــى نمــط منهــا ، مــم ينتكــل إلــى 
( لــذا فــأن الكبعــات الســت هــي عبــارة عــن وســيلة يســتعملها 93:2003اآلخــر وهكــذا ،  ســعادة، الــنمط

ال ـرد فـي توجيـه ت كيــره نحـو أحـد مجــابت الت كيـر، إذ إن كـل فــرد يرتـدر قبعـة مــن أجـل هـدف معــين 
( ألن األسـلوب الـذر ن كـر 178:  2009يكون م كرًا ومخططًا أر أنه ي كـر عـن قصـد ،  قطـامي ،

ي تكــر إلــى البنــاء والتصــميم ، كمــا أنــه ي تكــر إلــى اابــداع واببتكــار ، ف ــاًل عــن أنــه يجعــل  بــه عــادةً 
األفراد في حالة ت اد وتنافر فيما يعرض عليهم من مو وع معين ، أو عند مواجهة مشـكلة معينـة. 
فمـــن خـــالل الكبعـــات الســـت يـــتم توجيـــه األفـــراد إلـــى طريكـــة معينـــة فـــي الت كيـــر ، وجعـــل الحا ـــرين 

 كــرون مــن دون حــواجز أو خــوف وبــنمط الت كيــر ن ســه حتــى يــتم التغلــب علــى بعــض الســلبيات فــي ي
(  حيــة netأمنــاء الحــدية والت كيــر ممــل الهجــوم علــى آراء اآلخــرين وأفكــارهم ،  الســويدان ومحمــد، 

سـه ، يتم إتباع طريكة ت كير واحدة في الوقت الواحد بدًب مـن الكيـام بـالت كير بكـل شـيء فـي الوقـت ن 
ويشــــبه ذلــــ، طباعــــة األلــــوان ، حيــــة يــــتم طباعــــة كــــل لــــون علــــى حــــدة مــــم تتحــــد األلــــوان جميعهــــا ، 

(  وقد أعطى ديبونو لونًا معينًا لكل قبعة يعكس طبيعـة الت كيـر المسـتعمل عنـد 265:2001 ديبونو،
ركـــز علـــى األفـــراد فالكبعـــة البي ـــاء مـــماًل تعكـــس الحيـــاد والمو ـــوعية، خالفـــًا للكبعـــة الســـوداء التـــي ت

( ومن الناحيـة العمليـة يـتم اسـتعمال الكبعـات 163:2007السلبيات والنكد وهكذا ،  عبيدات وسهيلة ،
بذكر ألوانها وليس الوذائف التي تؤديها ، والسبب في ذل، أننا لو طلبنا من أحـد األفـراد ردود أفعـال 

مــن الخطــأ أن تكــون  عاط يــة ، فلــن نحصــل منــه علــى إجابــات صــادقة ألن طبيعــة األفــراد تــرى انــه
عاط يــًا ، ولكــن مصــطلح   الكبعــة الحمــراء (حيــادر و،يــر متحيــز ، وأن باســتطاعتنا أن نطلــب مــن 
أحـد األفـراد أن يخلـع   الكبعـة السـوداء( لـبعض الوقـت أسـهل بكميـر مـن أن نطلـب منـه أن يكـف عــن 

أو إحـــراج وهكـــذا الســـلبية ، حيـــة حياديـــة األلـــوان تتـــيح ال رصـــة بســـتعمال الكبعـــات مـــن دون خـــوف 
ـــوعذ واارشـــاد     ـــدًا عـــن ابســـتنكار والشـــجب وأســـلوب ال ـــة لهـــا قوانينهـــا بعي ـــة لعب ـــر بمماب يصـــبح الت كي



 ز

 

( وتستعمل الكبعات الست عندما نر،ب بالت كير في أمٍر مـا ، لـيكن مشـروعًا أو 51:2001، ديبونو،
التي نريد أن يكون فيها ت كيرنـا  إجراء تغيير على عملية ما أو الكيام بالتدريس أو ،يرها من األعمال

( ويختلــف برنــام  الكبعــات الســت ويتميــز 493:2007شــموليًا إبــداعيا متوازنــًا ،  أبــو جــادو ومحمــد ،
عـــن ،يـــره مـــن بـــرام  الت كيـــر األخـــرى باشـــتماله علـــى ســـتة أنمـــاط مـــن الت كيـــر التـــي تعـــد األنمــــاط 

ـــر المو ـــوعي الحيادر(، والت  كيـــر العـــاط ي  األن عـــالي( ، والت كيـــر األساســـية للت كيـــر وهـــي  الت كي
الناقــد  الســلبي(، والت كيــر اايجــابي، والت كيــر اابــداعي، والت كيــر الموجــه  الشــمولي( ، فــي حــين أن 

 (76:2008البرام  األخرى تركز على نمط واحد من الت كير وتسعى إلى تعليمه. قطامي ومعيوف،
 وليس شيئًا آخر؟وقد يسأل أحدنا لماذا استعمل ديبونو الكبعات 

   وااجابة على هذا السؤال هو: أن ديبونو استعمل الكبعات ألسباب كان منها :
إن الكبعــــة هــــي جــــزء مــــن األمــــور التــــي نرتــــديها ، ولكنهــــا تتميــــز عــــن ،يرهــــا بســــهولة ارتــــدائها  -1 

وخلعهـــا، ومـــن مـــم اســـتعمال الكبعـــة بوصـــ ها رمـــزًا لســـهولة تكمـــص دور تلـــ، الكبعـــة، وكـــذل، ســـهولة 
 بنتكال من قبعة ألخرى. ا
إن الرأس هو موقع الدما  المسؤول عن الت كير وارتداء واحدة مـن الكبعـات لتغطـي الـرأس يعنـي  -2

 السيطرة على الدما  لي كر بنمط الكبعة الحاملة لكوانين وقواعد محددة.
 (493:2007 أبوجادو ومحمد ،                                                          

 سر األلوان الستة:
تم اختيار ألوان األنماط الستة من الت كير لت  ي نوعًا من الجو الن سي المريح على عمليـة   

الت كير، فكد مبت علميًا ما لأللوان من تأمير ن سي على البشر من خالل تجارب عملية، وقـد أسـ رت 
ر، وقــد نتــائ  هــذه التجــارب عــن الــدور ال اعــل لأللــوان فــي اســتمارة مشــاعر ن ســية مختل ــة لــدى البشــ

ارتبطت بعض األلوان في ب وعـي كميـر مـن البشـر علـى مـر السـنين بمشـاعر محـدودة ، وفيمـا يـأتي 
 مدلول كل لون من األلوان الست على الجو الن سي لإلنسان:

 اللون األبيض ويرمز إلى النكاء والص اء. -1
 اللون األحمر ويرمز إلى الحب والعاط ة.  -2

 السلبية وال عف.اللون األسود ويرمز إلى التشاؤم و   -3

 اللون األص ر ويرمز إلى الحياة والت اؤل.  -4

 اللون األخ ر ويرمز إلى النمو والعطاء.  -5



 

 

 (netاللون األزرق ويرمز إلى ااحاطة والشمول.   العولكي،  -6
( بأنه تم اختيـار الترميـز اللـوني للكبعـات للتمييـز بـين قبعـات الت كيـر السـت، 2006وقد أورد ديبونو  

األلوان بطريكة تتوافق مع طبيعة الت كير في كل قبعة مـن الكبعـات السـت فجـاءت كـاآلتي وتم اختيار 
: 

 الكبعة البي اء: كرمز للحكائق الخالصة ، والمعلومات العامة واألرقام. -1
 الكبعة الحمراء: كرمز للتعبير عن العواطف ، واألحاسيس والحدس.  -2

 ال عف. الكبعة السوداء : كرمز للبحة عن السلبيات ، ونكاط -3

 الكبعة الص راء: كرمز للت اؤل، والبحة عن اايجابيات وال وائد. -4

 الكبعة الخ راء: كرمز لإلبداع، وتوليد األفكار الجديدة. -5

 (48-47: 2006الكبعة الزرقاء : كرمز للسيطرة والتنذيم والتكويم.  ديبونو، -6

 دالالت القبعات الست :  
 إلى التفكير الحيادي) الموضوعي((:    وترمز Hat ) Whiteالقبعة البيضاء -1

ســـميت هـــذه الكبعـــة بالبي ـــاء دبلـــة علـــى ورقـــة بي ـــاء محايـــدة ، وتركـــز هـــذه الكبعـــة علـــى التســـاؤل 
 :  يللحصول على األرقام والحكائق ومن أهم األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة البي اء ه

 طرح المعلومات أو الحصول عليها. -1
 العامة. التركيز على الحكائق -2
 ابهتمام بالوقائع واألرقام وااحصاءات . -3
 التجرد من العواطف والرأر. -4
 الحيادية والمو وعية التامة. -5
 ابهتمام باألسئلة المحددة للحصول على المعلومات أو الحكائق العامة. -6
 استعمالها في بداية الجلسة أو ابجتماع أو الدرس.-7
نما عر ها فكط.   السويدان ومحمد ، رب ت سي -8  (      netللمعلومات أو تحليلها واد
 (:   وترمز إلى التفكير العاطفي)األنفعالي(  Red Hatالقبعة الحمراء)  -2 

ســـميت هـــذه الكبعـــة بـــالحمراء دبلـــة علـــى الـــدفء والنـــار والحـــرارة، ويركـــز ت كيـــر هـــذه الكبعـــة علـــى 
العواطف والمشاعر ، وهي على النكيض من ت كير الكبعة البي اء الحيادر ، فإن ت كيـر هـذه الكبعـة 



 ز

 

-85: 2001،ير مو وعي و،ير حيادر ، ويعتمـد علـى العواطـف واألحاسـيس والحـدس . ديبونـو،
86  )                    
 )السلبي( د( :   وترمز إلى التفكير الناق  Black Hatالقبعة السوداء ) -3

سميت هذه الكبعة بالسوداء دبلة على السلبية والتشاؤم والنكد ، وقـد شـبهت هـذه الكبعـة مجـازًا بكـاٍض 
،  ديبونـــو، متشـــدد يرتـــدر معط ـــه األســـود ويتكـــدم نحـــو فاعـــل الخطـــأ، وتســـمى أي ـــًا قبعـــة التحـــذير

( ويركـــز ت كيـــر الكبعـــة الســـوداء بشـــكل رئـــيس علـــى تكـــويم األمـــور ســـلبيًا ، أر إن ال ـــرد 123:2005
الذر يرتدر الكبعة السوداء يل ت ابنتباه إلى األخطاء والصعوبات ، والى عدم موافكة فكـرة معينـة أو 

 كـــــــــرة، أســـــــــباب عـــــــــدم صـــــــــالحية فكـــــــــرة مـــــــــا مـــــــــن الناحيـــــــــة العمليـــــــــة ،وأنـــــــــه يبـــــــــين مخاطرتلـــــــــ، ال
 ( ومن األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة السوداء :153:2001 ديبونو،

 المنطق. لنكد اآلراء ورف ها باستعما -1
 التشاؤم وعدم الت اؤل باحتمابت النجاح والتركيز على احتمابت ال شل.  -2

 تو يح نكاط ال عف والجوانب السلبية ل كرةٍ  ما.  -3

 (179:2008  قطامي ومعيوف ،التركيز على العوائق والمشاكل .   -4

 ومن األسئلة التي تطرحها الكبعة السوداء : 
 س/ ما هي المشاكل المتوقعة ؟

 س/ ما هي المخاطر المحتملة ؟
 س/ ما هي طبيعة الصعوبات التي تواجهنا ؟ 

 (   netس/ ما هي األشياء التي تستوجب الحذر؟        السويدان ومحمد ، 
 ( : و ترمز إلى التفكير اإليجابي Yellow Hatالقبعة الصفراء)  _4

ســميت هــذه الكبعــة بالصــ راء دبلــة علــى شــروق الشــمس والت ــاؤل والنذــرة ابيجابيــة المنطكيــة  
لألمــور. وتركــز هــذه الكبعــة علــى الجوانــب المنطكيــة مــن الت كيــر ، وهــو ت كيــر معــاكس تمامــًا للت كيــر 

البحــة عــن اايجابيــات ، وتركــز هــذه الكبعــة علــى التأمــل الســلبي ، ويعتمــد علــى التكــويم اايجــابي ، و 
وذكــر ال وائــد واايجابيــات عنــد طــرح فكــرٍة مــا وبعــد ذلــ، تســويغها محاولــة لتكويــة ال وائــد واايجابيــات 
ــاًء ألنــه ايجــابي فــي ابتجاهــات والميــول وكــذل، عنــد  والمكترحــات . وبــذل، يعــد ت كيــر هــذه الكبعــة بن 

 (                                                                                              168:2001داة تحسينات أف ل. ديبونو،طرح المكترحات من أجل إح
 ومن األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة الص راء:



 

 

 التركيز على احتمابت النجاح وتكليل احتمابت ال شل.-1
 ال كرة المطروحة والتركيز على نكاطها اايجابية.إي اح نكاط الكوة في  -2
 الت اؤل واألقدام واايجابية وابستعداد والتجريب. -3
 (177:2008تهوين المخاطر والمخاوف.   قطامي ومعيوف،  -4
 ( :  وترمز إلى التفكير اإلبداعي Green Hatالقبعة الخضراء )-5

الخ ــراء  الصــغيرة التــي تنمــو وتكبــر حتــى تصــبح ســميت هــذه الكبعــة بالخ ــراء دبلــة علــى النبتــة 
(  وتركـــز هـــذه 181:2008شـــجرة وهـــي دبلـــة علـــى النمـــو وتوليـــد األفكـــار،     قطـــامي ومعيـــوف ،

ـــدائل وابقتراحـــات ووجهـــات النذـــر  الكبعـــة علـــى المرونـــة والطالقـــة فـــي الت كيـــر مـــن خـــالل تكـــديم الب
حيــة إن الهــدف منــه هــو أن تحلــم وتتخيــل  يالمختل ــة، وان ت كيــر الكبعــة الخ ــراء هــو ت كيــر جــانب

العديـــد مـــن الحلـــول واألفكـــار المبدعـــة مـــن دون الكلـــق فيمـــا إذا كانـــت أر مـــن هـــذه األفكـــار التـــي تـــم 
توليــدها أو الحصــول عليهــا مــن خــالل الت كيــر الجــانبي واقعيــة أم عكالنيــة أم ،ريبــة ،    أبــو جــادو 

مـن األفكـار واآلراء ، فالـذر يرتـدر هـذه الكبعـة  (  وبما أنهـا تركـز علـى الجديـد491:2007ومحمد ،
عليِه إذهار األفكار الجديدة والغريبـة ،وتكـديم البـدائل ، وابسـتعداد فـي ممارسـة الجديـد واببتعـاد عـن 

(  لــذا فــإن الكيمــة األساســية للكبعــة الخ ــراء تتممــل فــي 194:2008الســلبية ،   قطــامي ومعيــوف ،
 (.  284:2005داعي. ديبونو ،المساحة التي تعطيها للجهد ااب

 ( :  وترمز الى التفكير الموج )الشمولي( Blue hatالقبعة الزرقاء )  -6   
وســميت هــذه الكبعــة بالزرقــاء دبلــة علــى لــون الســماء التــي تغطــي كــل شــيء لــذل، جــاءت تســميتها 

امي لتســـمو تحيط( هـــذه الكبعـــة كـــل األفكـــار ، وكـــذل، هـــو لـــون البحـــر الـــذر يرمـــز لإلحاطـــة ،  قطـــ
( وتركز هذه الكبعة على الت كير في الت كيـر ، وكـذل، الـتحكم بعمليـة الت كيـر 183:2008ومعيوف ،

و ـــبطها وتوجيههـــا فـــي ااتجـــاه المر،ـــوب ، لـــذا فهـــي قبعـــة الت كيـــر والـــتحكم والتكـــويم،   أبـــو جـــادو 
ة فــإن (  ويمكــن تشــبيه هــذه الكبعــة مــن حيــة الــتحكم بلوحــة الــتحكم فــي الحاســب492:2007ومحمــد ،

مشغلها هو شخص يرتدر قبعة زرقاء ، وكذل، قائد األوكسترا فهو يرتدر قبعـة زرقـاء ألنـه هـو الـذر 
 (  ومما  يميز مرتدر الكبعة الزرقاء:262-261:2001يكود ال رقة وي بطها،  ديبونو، 

 البرمجة والترتيب وو ع خطوات التن يذ. -1
 وتوجيهه. التركيز على محور المو وع وقيادة الحوار  النكا ( -2

 المكدرة على تمييز أصحاب الكبعات األخرى وتوجيههم. -3



 ز

 

 تلخيص اآلراء وتجميعها وتكويمها. -4

 التلخيص النهائي للمو وع المطروح.   -5

 (     183:2008 قطامي ومعيوف ،                                                     

                                                                                                       
 أهداف برنامج القبعات الست : 

هنــا، العديــد مــن األهــداف التــي يســعى برنــام  الكبعــات الســت إلــى تحكيكهــا ومــن أهــم تلــ، األهــداف 
 هي: 

حــدة جعــل الت كيــر أكمــر و ــوحًا و فاعليــة مــن خــالل اســتعمال كــل نمــط مــن أنمــاط الت كيــر علــى -1
فــي حــل مشــكلة مــا ، فعنــدما يرتــدر ال ــرد الكبعــة البي ــاء فإنــه يســتعمل نمــط الت كيــر الخــاص بهــا ، 

بكيـــة الكبعـــات ، إن هـــذا  اومـــن مـــم يرتـــدر الكبعـــة الحمـــراء ويســـتعمل نمـــط الت كيـــر الخـــاص بهـــا وهكـــذ
فـي وقـت   التسهيل والو وح يساعد على الخروج بنتائ  أكمر فاعلية ،ألن اسـتعمال األنمـاط جميعهـا

 واحد يؤدر إلى تعكيد الت كير وتشويشه. 
جعـــل الت كيـــر أكمـــر مرونـــة حيـــة مـــن خـــالل التنكـــل والتحـــول فـــي أنمـــاط الت كيـــر يســـتطيع ال ـــرد -2

المتشــائم أن يت ــاءل مـــن خــالل ارتــداء الكبعـــة الصــ راء ، وال ــرد المو ـــوعي يســتطيع اافصــاح عـــن 
 (65:2008طامي ومعيوف ، مشاعره من خالل ارتداء الكبعة الحمراء .   ق

تمميل األدوار وتحديدها ، حية يـتم تكسـيم الت كيـر إلـى سـتة أدوار مختل ـة ، فـال رد يختـار الكبعـة  -3
المناسبة في أية لحذة ، ويرتديها مع ابلتزام بالدور الـذر تحـدده ، ويراقـب الـدور الـذر يكـوم بـِه قـدر 

ام. وعنــد تبــديل قبعــة اســتطاعته، حيــة تكــون أبنــا مشــغولة بــأداء الــدور الــذر تمملــه علــى أف ــل مــاير 
الت كيـــر يـــتم تغييـــر الـــدور، وتحديـــد الـــدور الجديـــد وهكـــذا يصـــبح ال ـــرد عبـــارة عـــن مجموعـــة م كـــرين 

 مختل ين ، ولكنهم يستعملون العكل ن سه. 
المالءمــة: إذ تتــيح لنــا رمزيــة الكبعــات الســت طريكــة مالئمــة لســؤال اآلخــرين  وأن ســنا( أن يكونــوا -4

 دعين ،أو عاط يين. ايجابيين أو سلبيين، مب
هــذا البرنــام  يعمــل علــى تنذــيم الموقــف مــن خــالل عمــل خــرائط لت كيــر ال ــرد فــي المواقــف التــي  -5

 تواجهه . 
برنام  الكبعات الست ي تح المجال لتركيز ابنتباه وتوجيهه إلى ستة مذاهر مختل ة للمو ـوع .  -6

 (36-35: 2001  ديبونو،



 

 

 فوائد برنامج القبعات الست :
 رنام  الكبعات الست فوائد عدة ومن أهمها:لب

يجاد الحلول اابداعية (1  يساعد على الجهد الجماعي واد

 يساعد األفراد على اتخاذ الكرار بسهولة في مو وع ما  (2

يساعد على تكوية ابتصال بين األفراد المشاركين في بحة ق ية معينة أو مناقشة مو وع  (3
 ما.  

 (493:2007 أبوجادو ومحمد ،                                                         

 يجعل ابجتماعات أكمر إنتاجية وفاعلية                                                                               (4

 يمكن استعماله في مؤسسات عدة.  (5

 (  285:2005 ديبونو ،                                                                

 يوجه ال رد ألن ي كر بطريكة منذمة . (6

 يجعل الحا رين في نكا  أو اجتماع معين ي كرون من دون حواجز أو خوف. (7

 (146:2007سهيلة ،  عبيدات و                                                              
يعطي ال رد في وقت قصير قدرة كبيرة على أن يكون مت وقًا وناجحًا في المواقف العملية  (8

 والشخصية.

 يحول المواقف السلبية إلى مواقف ايجابية ، والمواقف الجامدة إلى مواقف مبدعة . (9

 (167:2008 قطامي ومعيوف ،                                                         
 أغراض القبعات الست في التدريس

 إن استعمال الكبعات الست في التدريس يحكق أ،راض التعليم الجيد وذل، ألنها :
عــة . فلكــل تكــدم نشــاطات متنوعــة ، تبــدأ بالمعلومــات والحكــائق وتتنــوع بحســب اســتعمال كــل قب -1

قبعــة دور معــين، وهــذا الــدور يتطلــب نشــاطًا مختل ــًا فالــدرس إذن عبــارة عــن مجموعــة أنشــطة 
 متنوعة.

تسمح للطالب بالمشاركة فـي مراحـل الـدرس جميعهـا بـدءًا مـن البحـة عـن المعلومـات  الكبعـة  -2
 البي اء( وحتى التنذيم والتكويم  الكبعة الزرقاء(.



 ز

 

تكصـاء لجمـع المعلومات الكبعــة البي ـاء( وبعمليـات الت كيــر تسـمح للطالـب للكيـام بعمليــات اس -3
اايجــابي  الكبعــة الصــ راء( والت كيــر الناقــد  الكبعــة الســوداء( والتعبيــر عــن المشــاعر  الكبعــة 

 الحمراء(.

تجعـــل الطالـــب يكـــدم مكترحـــات وأفكـــارًا جديـــدة لتعـــديل المو ـــوع  المطـــروح وتطـــويره  الكبعـــة  -4
 الخ راء(. 

 (172:2007 عبيدات وسهيلة ،                                                        

صــالحة للتــدريس والتكــويم إذ يمكــن أن نطلــب مــن أحــد الطلبــة ارتــداء الكبعــة البي ــاء فيتحــدة  -5
الكبعـــة الحمـــراء فيتحـــدة عـــن المشـــاعر ، ومالـــة الكبعـــة   ءعـــن المعلومـــات ومـــن آخـــر إرتـــدا

 ا يتم تكليب الدرس أو المو وع من الزوايا جميعها.السوداء فيتحدة عن العيوب وهكذ

 تنمي مكة الطلبة بأن سهم.  -6

 يمكن أن تستعمل في عمليات مراجعة الطلبة  دروسهم وتلخيص ما درسوه.-7

 (198-197، 2009 عطية ،                                                           

 من أن يأخذ صورة عشوائية. تهدف إلى و ع نذام لت كير الطلبة بدبً  -8

 (215:2005 الحميدان ،                                                                 
                                                 تتـــــــيح ال ـــــــرص للطلبـــــــة بـــــــأن يجيبـــــــوا عـــــــن األســـــــئلة التـــــــي يســـــــألها المعلـــــــم مـــــــن دون قيـــــــد.                                                        -9

 (356:2006 يحيى،                  
 

إن فكـرة برنـام  الكبعـات الســت تـتلخص بعـرض موقــف أو مو ـوع معـين أو مشــكلة مـا مـن المــدرس 
أو المعلــم، ومــن مــم تحديــد نــوع الكبعــة المطلــوب ارتــداؤها مــن الطلبــة وممارســة نمــط الت كيــر الخــاص 

المانيــة  بالكبعــة المختــارة،  ، مــم بعــد ابنتهــاء مــن هــذه الكبعــة يطلــب مــنهم ابنتكــال إلــى ارتــداء  الكبعــة
وممارسة نمط الت كير الخـاص بهـا ، وهكـذا بكيـة الكبعـات،  إذ  يـتم النذـر إلـى الموقـف أو المو ـوع 
أو المشكلة مـن الزوايـا جميعهـا  مـن خـالل ارتـداء الكبعـات السـت ، وبعـد أن يـتكن الطلبـة وذي ـة كـل 

علــيهم الت كيــر فــي قبعــة، ويميــزوا بــين عمــل الكبعــات الســت، ونمــط الت كيــر الخــاص بكــل قبعــة يســهل 
أر مو ـــوع باســـتعمال برنـــام  الكبعـــات الســـت، ويصـــبح ارتـــداء الكبعـــات الســـت عـــادة يتعـــود عليهـــا 

(  ألن تعلــم اانســان أر 69-67: 2008الطلبــة مــن خــالل التكــرار والممارســة ، قطــامي ومعيــوف،



 

 

ماعيــــة شــــيء يكــــون عــــن طريــــق الخبــــرة والممارســــة كاكتســــاب ابتجاهــــات والميــــول والمهــــارات ابجت
 (9:1999والحركية والعكلية.  الزيود وآخرون،

تركيــز ابنتبــاه وتوجيهــه إلــى ســتة مذــاهر مختل ــة  توكمــا ذكرنــا أن مــن أهــداف برنــام  الكبعــات الســ
للمو ـــوع المطـــروح، وهـــذا يـــؤدر إلـــى تعلـــم أجـــود وأســـرع .ألن التركيـــز  ابنتبـــاه( هـــو أحـــد العوامـــل 

لمـادة الدراسـية أو أيـة مهـارة أخرى.وقـد أكـد  جـون كـارول( أنـه الرئيسة في تعلم الطلبـة وتمكـنهم مـن ا
بتــوافر الذــروف المناســبة للطالــب فــإن تعلمــه المــادة أو المهــارة المطلوبــة يتناســب طرديــًا مــع التركيــز 

 (222:2002الزمني الذر ين كه عادة في أمناء اانجاز أو التعلم. العمايرة،
ات الســت يســتطيع المــدرس إشــرا، طلبتــه جمــيعهم فــي آن وتــرى الباحمــة أنــه مــن خــالل برنــام  الكبعــ

واحد من خالل تدريبهم على الت كير بنمط واحد وذل، عند ارتدائهم قبعة واحـدة مـن الكبعـات السـت ، 
وبــذل، يكــون قــد حكــق نمطــًا مــن الــتعلم اب وهــو الــتعلم الجمــاعي ، وهــذا مــا تنــادر بــه التربيــة الحديمــة 

اعيــًا، وممــل هــذه الــروح مــن الــتعلم مــن شــأنها أن تولــد جــوًا مــن اامــارة وهــو جعــل المــتعلم كائنــًا اجتم
والحماس الذر ي تكر إليـه النذـام التنافسـي الكـديم، إذ تتميـز روعـة األسـلوب التعـاوني فـي أن الطالـب 
المبدع ينال فرصته مـن الـتعلم مـن دون أن يكـون عكبـة فـي طريـق طالـب الت كيـر المنطكـي، فكالهمـا 

: 2009اح فـــي وســـط ديمكراطـــي تعـــاوني.                                داي ـــرت،قـــادر علـــى النجـــ
36-37) 
ف اًل عن النتائ  التي أس رت عنها بعض الدراسات التي أجريـت فـي الجامعـات األمريكيـة التـي     

عملت على صيا،ة بعض البرام  الدراسية التي تت من الت كيـر التـي تعـرض بشـكل متكامـل ومت ـق 
اه  الدراسية بأن هـذه البـرام  تعمـل علـى تنميـة التحصـيل والمعرفـة ، وتكبـل الحكـائق، ف ـاًل مع المن

عن خلق جو من الحماس بين الطلبة يؤدر بهم إلى زيادة في قدراتهم اابداعية مـن خـالل تشـجيعهم 
 (158-156: 2008على إعطاء أفكار جديدة. العمرية،
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 ثانياً: دراسات سابقة
تممل الدراسات السابكة إحدى المتطلبات والمرتكزات األساسية لتزويـد الباحـة بـالخبرة الالزمـة 
جراءات بحمه، ف ـال عـن و ـع دراسـته فـي إطارهـا التـاريخي، وذلـ،  التي تعينه في تحديد مشكلته واد

كمـــا تـــوفر هـــذه الدراســـات مجـــاب واســـعا  ،خـــالل تتبـــع أهـــم جوانـــب تطـــور مجـــال المشـــكلة قيـــد البحـــة
برنـام  ن نـدرة الدراسـات التـي تناولـت أللمناقشة وابستنتاج في أمناء عمليـة ت سـير نتـائ  البحـة، إب 

األجنبيــة أم العربيــة والعراقيــة فــي الــدوريات والمجــالت المتخصصــة أكــان منهــا  ســواء الكبعــات الســت
 صـــول علـــى دراســـات وافيـــة فـــي صـــميم المو ـــوع، لـــذا ( لـــم تـــتح للباحمـــة الحInternetوعبـــر شـــبكة  

تعــــرض الباحمــــة عــــددًا مــــن الدراســــات الســــابكة ذات العالقــــة  بمو ــــوع الدراســــة الحاليــــة علــــى وفــــق 



 

 

 تسلسلها الزمني وكاآلتي: 
 (م2004دراسة الجبوري ) -1

 أمــر العصــف الــذهني فــي تحصــيل طــالب الصــف الرابــع العــام فــي مــادة األدب والنصــوص وتنميــة 
 لت كير األبتكارر لديهم (.ا

أجريت هذه الدراسة في العراق ،جامعة بغداد / كلية التربية /ابن رشـد ،ورمـت إلـى التعـرف علـى أمـر 
العصف الذهني فـي تحصـيل طـالب الصـف الرابـع العـام فـي مـادة األدب والنصـوص وتنميـة الت كيـر 

 آبتية:أببتكارر لديهم.وللتعرف على هذا األمر فرض الباحة ال ر يات 
بـــين متوســـط تحصـــيل الطـــالب الـــذين  (0، 05ب يوجـــد فـــرق ذو دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى   -

يدرســون مــادة األدب والنصــوص بالعصــف الــذهني ومتوســط تحصــيل الطــالب الــذين يدرســون 
 مادة األدب والنصوص بالطريكة التكليدية.

بــين متوســط درجــات الت كيــر أببتكــارر   (0، 05ب يوجــد فــرق ذو دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى  -
للطـــالب الـــذين يدرســـون مـــادة األدب والنصـــوص بالعصـــف الـــذهني ومتوســـط درجـــات الت كيـــر 

 أببتكارر للطالب الذين يدرسون مادة األدب والنصوص بالطريكة التكليدية.

المناسـب  يولتحكيق هدف البحة اتبـع الباحـة إجـراءات البحـة التجريبـي ، واختـار التصـميم التجريبـ
لبحمه،واختار الباحة عينة بحمه قصديًا وهي إعدادية الكاذمية للبنين كونهـا ت ـم أكمـر مـن شـعبتين 
للصــف الرابــع العــام ،ف ــاًل عــن اســتعداد إدارتهــا للتعــاون مــع الباحــة ، وتــوافر مســتلزمات التجربــة، 

ي سـيتعرض طالبهـا إلـى وبطريكة السحب العشوائي اختيرت شعبة  د( لتممـل المجموعـة التجريبيـة التـ
المتغير المستكل  العصف الذهني( عند تـدريس مـادة األدب والنصـوص، فـي حـين ممل ـت شـعبة  ب( 
المجموعــة ال ــابطة التــي يــدرس طالبهــا مــادة األدب والنصــوص بالطريكــة التكليديــة، حيــة بلــو عــدد 

( طالبــــًا فــــي 26يبيــــة و ( طالبــــًا فــــي المجموعــــة التجر 25( طالبــــًا بواقــــع  51أفــــراد العينــــة النهــــائي  
المجموعــــة ال ــــابطة بعــــد اســــتبعاد الطــــالب المخ كــــين، وقبــــل الشــــروع بالتجربــــة كافــــأ الباحــــة بــــين 
مجموعتي البحة في المتغيرات اآلتية: العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور، والتحصـيل الدراسـي 

ابختبار النهـائي للعـام السـابق، لآلباء، والتحصيل الدراسي لألمهات، ودرجات مادة اللغة العربية في 
والت كيــر أببتكــارر قبــل إجــراء التجربــة( ،وبعــد أن كافــأ الباحــة بــين مجمــوعتي البحــة دربس طــالب 

 9/6/2003وانتهـــت بتـــاري،  29/10/2002مجمـــوعتي البحـــة التجريبيـــة وال ـــابطة بن ســـه بتـــاري، 
لتحصـيل الدراسـي ، واألداة األخـرى ،اعتمد الباحة في بحمه أداتين هما ابختبار التحصـيلي لكيـاس ا



 ز

 

اختبــار الكــدرة علــى الت كيــر أببتكــارر لكيــاس الت كيــر أببتكــارر للطلبــة.أما أهــم الوســائل ااحصــائية 
التي اعتمدها الباحة في بحمه فهي :  ابختبار التائي لعينتـين مسـتكلتين، ومربـع كـآر، ومعادلـة ال ـا 

تمييـز، وفعاليـة البـدائل الخاطئـة(، وقـد كانـت النتـائ  التـي كروبناخ، ومعامل الصعوبة، ومعامل قوة ال
 توصل إليها الباحة بعد انتهاء التجربة هي:

درجــات طــالب المجمــوعتين  متوســطي ( بــين0.05ـــ هنــا، فــرق ذو دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى  1 
التجريبيــــة وال ــــابطة فــــي ابختبــــار النهــــائي لمــــادة األدب والنصــــوص لمصــــلحة طــــالب المجموعــــة 

 التجريبية .
ــ هنــا، فــرق ذو دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى  2 ( بــين درجــات طــالب المجمــوعتين التجريبيــة 0.05ـ

 طالب المجموعة التجريبية .  ةصلحمل أببتكارروال ابطة في اختبار الكدرة على الت كير 
 ومن التوصيات التي يوصي بها الباحة :

العصــف الــذهني فــي تــدريس مــادة األدب  تــدريب المدرســين والمدرســات علــى اســتعمال أســلوب -
 والنصوص وذل، في برام  التدريب في أمناء الخدمة أو في برام  إعدادهم في كلياتهم.

 ومن المكترحات التي يكترحها الباحة الباحة :
إجراء دراسة موازنة بين أسلوب العصف الذهني وأسلوب المناقشة في التحصيل الدراسـي والت كيـر  -

 أببتكارر.                                 
 (101 -9: 2004 الجبورر،                                                             

        ( م2006دراسة علي)-2
 الكبعات الست في تنمية أنماط الت كير لدى طالب معهد إعداد المعلمين(. أمر برنام  

أجريــت هـــذه الدراســـة فـــي العـــراق فـــي جامعـــة الموصــل ، ورمـــت إلـــى التعـــرف علـــى أمـــر برنـــام   
الكبعــات الســت فــي تنميــة أنمــاط الت كيــر لــدى طــالب معهــد إعــداد المعلمين.وكــان للبحــة هــدفان 

 هما:
الكبعــات الســت فــي تنميــة بعــض أنمــاط الت كيــر لــدى طــالب معهــد  أمــر سالهــدف األول: هــو قيــا

إعداد المعلمين ولتحكيـق هـذا الهـدف صـا  الباحـة ال ر ـية اآلتيـة:  ب توجـد فـروق ذوات دبلـة 
 في ابختبارين الكبلي والبعدر(. ةإحصائية بين متوسط درجات مجموعة البحة التجريبي

الت كيــــر الســــت(كانت أكمــــر تــــأميرًا بالبرنــــام  لــــدى  الهــــدف المــــاني: معرفــــة أر المجــــابت  أنمــــاط
 الطالب.



 

 

مم اختـار الباحـة لبحمـه التصـميم التجريبـي ذا المجموعـة الواحـدة ذا ابختبـارين الكبلـي والبعـدر ، 
واختـــــار عينتـــــه عشـــــوائيًا مـــــن بـــــين طـــــالب معهـــــد إعـــــداد المعلمـــــين فـــــي نينـــــوى للعـــــام الدراســـــي 

( طالبـــًا مــــن طــــالب الصـــف الرابــــع فــــي 189  فكانـــت عينــــة البحـــة مكونــــة مــــن 2004/2005
المعهــد وقــد كافــأ بــين أفــراد العينــة فــي متغيــرات  الــذكاء ، والتحصــيل، والعمــر الزمنــي، وســنوات 

 الرسوب في المعهد(
ومن أجل تحكيق هدفي البحة استعمل  الباحة برنام  الكبعات السـت، وأعـد برنامجـًا مكونـًا مـن 

كـل درس ت ـمن مكدمـة وأمملـة وتمـارين مختل ـة، واسـتغرق كـل ( درسًا ، لكل قبعة درسان ،و 12 
( دقيكة  لتنمية بعض أنماط الت كير لدى طالب معهد إعداد المعلمـين ،وقـد تـم تطبيكـه 40درس  

مــرتين فــي األســبوع واســتمرت عمليــة التطبيــق ســتة أســابيع، أمــا األداة التــي أعتمــدها الباحــة فــي 
( فكــرة لكيــاس أنمــاط 78( إذ تكــون مــن  2000 حمــودة بحمــه فهــي مكيــاس أنمــاط الت كيــر إعــداد

( فكــرة موزعــة علــى 72الت كيــر ،وبعــد إجــراء التعــديالت مــن الباحــة أصــبح المكيــاس مكونــًا مــن  
ســتة مجــابت وهــي أنمــاط الت كيــر المعتمــدة فــي البحة.وقــد اســتعمل الباحــة فــي بحمــه الوســائل 

ـــاط بيرســـون، وابخت ـــائي ااحصـــائية آبتيـــة:  معامـــل ارتب ـــة واحـــدة، وابختبـــار الت بـــار التـــائي لعين
 لعينتين مستكلتين، والنسبة المئوية( أما نتائ  البحة فكانت كاآلتي:

هنـا، أمــر وا ــح للبرنــام  فــي تنميــة بعــض أنمــاط الت كيــر لــدى أفــراد عينــة البحــة ،إذ كانــت  -1
 هنا، فروق دالة إحصائيًا بين متوسط درجات ابختبارين الكبلي والبعدر.

البرنام  له أمر وا ح في رفع متوسط درجـات عينـة البحـة بدبلـة إحصـائية عـن الوسـط إن  -2
ال ر ي في أنماط الت كير اايجابي والت كير المنطكي، والت كير المحايد، والت كيـر اابـداعي، 
في حين كان هنا، انخ اض في متوسط درجات ابختبار البعدر عن المتوسط ال ر ـي فـي 

 ي والعاط ي. نمطي الت كير السلب

 أما أهم التوصيات والمكترحات التي يوصي بها الباحة فهي:
  رورة إدخال بعض برام  تعليم الت كير في مناه  الدراسة في معاهد إعداد المعلمين. -2
 إجراء  دراسة مماملة على مراحل دراسية أخر في معاهد إعداد المعلمين. -3
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 ( م2008دراسة حسين ) -3
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 أمر برنام  الكورت في التحصيل وتنمية الت كير اابداعي لـدى طالبـات الصـف الرابـع العـام فـي 
 مادة األدب والنصوص(

جامعة بابل/كلية التربية األساسية، وكانت تهـدف إلـى معرفـة:  أجريت هذه الدراسة في العراق،في
أمر برنام  الكورت فـي التحصـيل وتنميـة الت كيـر اابـداعي لـدى طالبـات الصـف الرابـع العـام فـي 

 مادة األدب والنصوص . وكانت فر يات البحة كاآلتي:
 يطالبـات الالئـبـين متوسـط تحصـيل ال (0، 05  ليس هنا، فرق ذو دبلة إحصائية عند مستوى -

يدرستن مـادة  ييدرستن مادة األدب والنصوص ببرنام  الكورت ومتوسط تحصيل الطالبات الالئ
 األدب والنصوص بالطريكة التكليدية.

بـين متوسـط درجـات الت كيـر اابـداعي  (0، 05ليس هنا، فرق ذو دبلة إحصائية عند مسـتوى   -
ـــن مـــادة األدب والنصـــوص ببر  يللطالبـــات الالئـــ نـــام  الكـــورت ومتوســـط درجـــات الت كيـــر يدرست

 يدرستن مادة األدب والنصوص بالطريكة التكليدية. ياابداعي للطالبات الالئ
( طالبــة 76وقــد اختــارت الباحمــة التصــميم التجريبــي المناســب لبحمهــا، وتكونــت عينــة البحــة مــن  

(،وقـد 2008-2007 من طالبات الصـف الرابـع العـام فـي إعداديـة الطليعـة للبنـات للعـام الدراسـي 
تــــم اختيــــار العينــــة بصــــورة عشــــوائية ،وتــــم توزيــــع أفــــراد العينــــة علــــى مجمــــوعتين أحــــداهما تجريبيــــة 
واألخــرى  ــابطة ،وقــد تــم أجــراء التكــافؤ بــين أفــراد المجمــوعتين علــى أســاس  العمــر، والتحصــيل 

ختبــار النهــائي الدراســي لآلبــاء، والتحصــيل الدراســي لألمهــات، ودرجــات مــادة اللغــة العربيــة فــي اب
، وقـــد طبكــت الباحمــة برنــام  الكــورت علـــى 2006/2007للصــف المالــة المتوســط للعــام الدراســي

المجموعـــة التجريبيـــة بعـــد تكســـيمها علـــى خمـــس مجموعـــات فـــي كـــل مجموعـــة قائـــدة تـــدير الجلســـة 
وانتهــــــــــت  7/11/2007ومكــــــــــررة تــــــــــدون مــــــــــا يــــــــــدور فــــــــــي الجلســــــــــة، بــــــــــدأت التجربــــــــــة بتــــــــــاري، 

 ، 16/4/2008بتاري،
 الباحمة لبحمها اختبارين:  ابختبار التحصيلي، واختبار الت كير اابداعي( تقد أعد-
ابختبــار التــائي لعينتــين مســتكلتين، ومربــع كــآر، :(اســتعملت الباحمــة الوســائل ااحصــائية اآلتيــة -

 ومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون، ومعادلـــة معامـــل الصـــعوبة، ومعادلـــة قـــوة تمييـــز ال كـــرة، ومعادلـــة فعاليـــة
 البدائل ،ير الصحيحة(



 

 

وقد أذهرت نتائ  البحة ت وق المجموعة التجريبية التي درسـت مـادة األدب والنصـوص باسـتعمال 
برنام  الكورت على المجموعـة ال ـابطة التـي درسـت المـادة ن سـها بالطريكـة التكليديـة فـي كـل مـن 

 التحصيل  والت كير اابداعي.
 -:يئ  التي توصلت إليها الباحمة ما يأتومن التوصيات والمكترحات في  وء النتا

اعتمــاد برنــام  الكــورت لتعلــيم الت كيــر بوصــ ه منهجــًا مســتكاًل واســتعمالُه فــي المــدارس المانويــة  -1
 اابداعي . رومعاهد المعلمين لما له من أهمية في زيادة التحصيل ،وتنمية الت كي

ه وتطبيكـه فـي تـدريس اللغـة العربيـة تنذيم دورات تدريبيـة للمدرسـين علـى البرنـام  لالسـت ادة منـ -2
 (           129-17: 2008بصورة عامة واألدب والنصوص بصورة خاصة.  حسين،

 ( م2008دراسة قطامي ومعيوف ) -4
  ت كير الكبعات الست للمرحلة األساسية(

، وكانـت تهـدف إلـى معرفـة  2006-2005أجريت هذه الدراسة في دولـة الكويـت للعـام الدراسـي 
 ت كير الكبعات الست للمرحلة األساسية، وهدفت ااجابة عن األسئلة اآلتية:أمر 

مــا أمــر برنــام  ت كيــر قــائم علــى قبعــات الت كيــر الســت فــي تنميــة الت كيــر الكيــادر لــدى طلبــة  -1
 المرحلة األساسية ؟ 

هــل يختلــف أمــر برنــام  ت كيــر قــائم علــى قبعــات الت كيــر الســت علــى طلبــة الصــف بــاختالف  -2
 التحصيلي  مرت عي التحصيل ـ متوسطي التحصيل( ؟ مستواهم 

هــل يختلــف أمــر برنــام  ت كيــر قــائم علــى قبعــات الت كيــر الســت علــى طلبــة الصــف بــاختالف  -3
 مستواهم األكاديمي  األدبي ـ العلمي( ؟

وأعد الباحمان دلياًل لكل من المعلم والطالب يت من ااجراءات واألنشطة التدريبية التي يكوم بهـا 
لــم والطالــب فــي البرنــام ، ومــن مــم تــم تطبيــق البرنــام  فــي ال صــل الدراســي األول مــن العــام المع

ــــار مجمــــوعتي البحــــة التجريبيــــة  2005-2006 ــــة الصــــف الحــــادر عشــــر بعــــد اختي ــــى طلب عل
وال ــابطة  ، و اختيــار الموا ــيع المناســبة للمرحلــة العمريــة المســتهدفة وتحديــد األهــداف العامــة 

( درسًا ، وقد أشتمل البرنام  على أوراق عمل ف اًل عـن 18ستغرق التطبيق  والسلوكية لها ، وا
 أنشطة تدريبية متنوعة، وتم استعمال معينات تعليمية متنوعة في أمناء تطبيق البرنام .

 أما نتائ  البحة فكانت كاآلتي:



 ز

 

الت كيــر وجــود فــروق ذات دبلــة إحصــائية بــين المجموعــة التجريبيــة وال ــابطة علــى مكيــاس  -1
 الكيادر لمصلحة المجموعة التجريبية.

 فوجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا فـــي أداء أفـــراد المجموعـــة التجريبيـــة للت كيـــر الكيـــادر بـــاختال -2
 المستوى التحصيلي  مرت عي التحصيل ـ متوسطي التحصيل( لمصلحة مرت عي التحصيل.

يـة للت كيـر الكيـادر بـاختالف عدم وجود فـروق دالـة إحصـائيًا فـي أداء أفـراد المجموعـة التجريب -3
 متغير المستوى التحصيلي  أدبي ـ علمي(.

 ومن التوصيات التي ت منتها الدراسة :
إدخــــال برنــــام  قبعــــات الت كيــــر الســــت  ــــمن األنشــــطة والتمــــارين فــــي منــــاه  المــــواد الدراســــية   -

 ومواقف الحياة اليومية.
 ومن المكترحات  التي ت منتها الدراسة :

تصــميم بــرام  تدريبيــة فــي تعلــيم الت كيــر تتناســب مــع المراحــل الدراســية المختل ــة تســتمد محتواهــا  -
 من ميول المرحلة العمرية المستهدفة واهتماماتها. 

 (416-20: 2008 قطامي ومعيوف ،                                                
 
 ( م2008دراسة البركاتي ) -5    

ـــــذكاءات المتعـــــددة والكبعـــــات الســـــت و  أمـــــر التـــــدر  ( فـــــي K.W.Lيس باســـــتخدام إســـــتراتجيات ال
 التحصيل والتواصل والترابط الريا ي لدى طالبات الصف المالة المتوسط بمدينة مكة المكرمة(

أجريـت هــذه الدراسـة فــي مدينـة مكــة المكرمـة فــي المملكـة العربيــة السـعودية، وهــدفت الدراسـة إلــى 
( فــي K.W.Lباســتخدام إســتراتجيات الــذكاءات المتعــددة والكبعــات الســت و معرفــة أمــر التــدريس 

التحصيل والتواصل والترابط الريا ي لدى طالبات الصف المالة المتوسط بمدينة مكة المكرمـة، 
 وكانت فر يات البحة كاآلتي :

فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -1
الصــــــف المالــــــة المتوســــــط فــــــي مــــــادة الريا ــــــيات عنــــــد مســــــتوى التــــــذكر، تبعــــــًا اســــــتراتيجيات 

 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 



 

 

لطالبـــات فـــي التحصـــيل البعـــدر  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -2
الصـــــــف المالـــــــة متوســـــــط فـــــــي مـــــــادة الريا ـــــــيات عنـــــــد مســـــــتوى ال هـــــــم ، تبعـــــــًا اســـــــتراتيجيات 

 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 
فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -3

لمتوســـــط فـــــي مـــــادة الريا ـــــيات عنـــــد مســـــتوى التطبيـــــق ، تبعـــــًا اســـــتراتيجيات الصـــــف المالـــــة ا
 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 

فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -4
ريا ـــــيات عنـــــد مســـــتوى التحليـــــل ، تبعـــــًا اســـــتراتيجيات الصـــــف المالـــــة المتوســـــط فـــــي مـــــادة ال

 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 
فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -5

التركيـــــب ، تبعـــــًا اســـــتراتيجيات  الصـــــف المالـــــة المتوســـــط فـــــي مـــــادة الريا ـــــيات عنـــــد مســـــتوى
 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 

فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -6
اســــــتراتيجيات الصـــــف المالــــــة المتوســـــط فــــــي مـــــادة الريا ــــــيات عنـــــد مســــــتوى التكـــــويم ، تبعــــــًا 

 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lالتدريس الذكاءات المتعددة والكبعات الست و 
فـــي التحصـــيل البعـــدر لطالبـــات  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -7

ددة الصــف المالــة المتوســط فــي مــادة الريا ــيات ، تبعــًا اســتراتيجيات التدريس الــذكاءات المتعــ
 ( والتكليدية( بعد  بط التحصيل الكبلي.K.W.Lوالكبعات الست و 

فـــي التواصـــل الريا ـــي البعـــدر  (0، 05ب توجـــد فـــروق ذات دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى  -8
لطالبــات الصــف المالــة المتوســط فــي مــادة الريا ــيات ، تبعــًا اســتراتيجيات التدريس الــذكاءات 

 والتكليدية( بعد  بط التواصل الكبلي.( K.W.Lالمتعددة والكبعات الست و 
فــــي التــــرابط الريا ــــي البعــــدر  (0، 05ب توجــــد فــــروق ذات دبلــــة إحصــــائية عنــــد مســــتوى  -9

لطالبــات الصــف المالــة المتوســط فــي مــادة الريا ــيات ، تبعــًا اســتراتيجيات التدريس الــذكاءات 
 الكبلي. ( والتكليدية( بعد  بط الترابطK.W.Lالمتعددة والكبعات الست و 

وقــد اســتعملت الباحمــة البحــة التجريبــي اجــراء بحمهــا واختــارت التصــميم التجريبــي ذا المجموعــة 
ال ـابطة ذات ابختبــارين الكبلـي والبعــدر، وطبكـت الباحمــة بحمهـا علــى وحـدة هندســة المجســمات 



 ز

 

ربســت مــن مكررمــادة الريا ــيات بالصــف المالــة المتوســط  بنــات( بالمملكــة العربيــة الســعودية، ود
الباحمــة مو ــوعات الوحــدة علــى وفــق كــل إســتراتيجية مــن ابســتراتيجيات الــمالة وهــي الــذكاءات 

( مـــن خـــالل إعـــداد دليـــل تعري ـــي لكـــل إســـتراتيجية لتســـهيل K.W.Lالمتعـــددة والكبعـــات الســـت و 
( طالبـة، 95تدريسها لمو وعات الوحـدة علـى وفـق كـل إسـتراتيجية، وتكونـت عينـة الدراسـة مـن  

يعهن عشـوائيًا علـى أربـع مجموعـات، مـالة منهـا تجريبيـة والرابعـة  ـابطة، وتـم تـدريس جـرى تـوز 
ـــــدريس المجموعـــــة  ـــــذكاءات المتعـــــددة، وت ـــــى باســـــتعمال إســـــتراتيجية ال ـــــة األول المجموعـــــة التجريبي
ــــة  ــــة المالم ــــة باســــتعمال إســــتراتيجية الكبعــــات الســــت، وتــــدريس المجموعــــة التجريبي ــــة الماني التجريبي

 ( ، والمجموعة ال ابطة ُدربست بااستراتيجية التكليدية.K.W.Lاتيجية باستعمال إستر 
واعــدت الباحمــة اختبــارًا تحصــيليًا لكيــاس تحصــيل الطالبــات فــي الوحــدة المدروســة ، وآخــر لكيــاس 

 مهارتي التواصل والترابط الريا ي.
 أما الوسائل ااحصائية التي استعملتها الباحمة في بحمها فهي:

 أل اكرونباخ.معامل  -1
 المتوسط الحسابي، وابنحراف المعيارر. -2

 (ANACOVAتحليل التباين المصاحب  -3

وقـــد أذهـــرت نتـــائ  البحـــة وجـــود فـــروق دالـــة إحصـــائيًا، وت ـــوق كـــل مجموعـــة مـــن المجموعـــات 
التجريبيـة الــمالة علــى المجموعــة ال ــابطة مــن حيـة التحصــيل الدراســي عنــد مســتويات التــذكر، 

، والتركيــب، ومــن حيــة التــرابط الريا ــي، كــذل، ت وقــت مجموعتــا الــذكاءات والتطبيــق، والتحليــل
المتعددة والكبعـات السـت علـى المجموعـة ال ـابطة مـن حيـة مسـتوى ال هـم والتواصـل الريا ـي، 

علــى المجموعــة ال ــابطة مــن حيــة K.W.L فــي حــين ت وقــت مجموعتــا الــذكاءات المتعــددة و
ـــى ت ـــوق مجموعـــة الـــذكاءات المتعـــددة علـــى مجموعـــة  مســـتوى التكـــويم. كمـــا توصـــلت الدراســـة إل

الكبعـــات الســـت عنـــد مســـتوى التكـــويم، وت ـــوق مجموعـــة الكبعـــات الســـت علـــى مجموعـــة الـــذكاءات 
عنــد  K.W.Lالمتعــددة عنــد مســتوى التــذكر، وت ــوق مجموعــة الــذكاءات المتعــددة علــى مجموعــة 

 K.W.Lسـت علـى مجموعـة مستوى ال هـم والتواصـل الريا ـي، كـذل، ت ـوق مجموعـة الكبعـات ال
 عند مستوى التذكر.

 وأوصت الباحمة في دراستها ببعض التوصيات منها: 



 

 

تــــــــدريب المعلمــــــــات علــــــــى اســــــــتعمال إســــــــتراتجيات الــــــــذكاءات المتعــــــــددة والكبعــــــــات الســــــــت  -1
 (.K.W.Lو 
إمراء م ردات مادة الريا يات بأنشطة كميرة استراتيجيات الذكاءات المتعـددة والكبعـات السـت -2
 (.K.W.L و
 ربط م ردات مادة الريا يات باألنشطة الحياتية المختل ة.-3

 (206-10: 2008 البركاتي،                                                            
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 أمر التدريس بتحريـ، األنشـطة الصـ ية فـي تحصـيل مـادة األدب والنصـوص لـدى طالبـات الصـف 
 الخامس األدبي( 

أجريت هذه الدراسة في العراق ، في جامعة بغداد/كلية التربية/ابن رشد.وقد رمت إلى تعرف أمـر  
 التـــدريس بتحريـــ، األنشـــطة الصــــ ية فـــي تحصـــيل مـــادة األدب والنصــــوص لـــدى طالبـــات الصــــف

الخامس األدبي، وللتعرف على هذا األمـر فر ـت الباحمـة ال ر ـية الصـ رية اآلتيـة:  ليسـت هنـا، 
فــــروق ذوات دبلــــة إحصــــائية بــــين متوســــطات تحصــــيل طالبــــات المجموعــــات التجريبيــــة الــــمالة ، 
المجموعـــــــة التجريبيـــــــة األولـــــــى التـــــــي تســـــــتعمل األنشـــــــطة التمهيديـــــــة فـــــــي تدريســـــــها مـــــــادة األدب 

وعة التجريبيـة المانيــة التـي تســتعمل األنشـطة البنائيــة فـي تدريســها المـادة ن ســها، والنصـوص،والمجم
والمجموعـة التجريبيــة المالمــة التــي تســتعمل األنشــطة الختاميــة فــي تدريســها المــادة ن ســها(، ولتحكيــق 
مرمــى البحــة اتبعــت الباحمــة إجــراءات المــنه  التجريبــي ، واختــارت التصــميم التجريبــي المناســب 

ا.وقــد اختــارت عينــة بحمهــا قصــديًا وهــي إعداديــة  عــدن( للبنــات الواقعــة فــي منطكــة الشــعب لبحمه
ألجراء التجربة فيها وذل، بسبب إبداء التعاون والر،بة الصادقة من إدارة المدرسة لمساعدة الباحمة 

ب ،إذ أن الباحمــة مدرســة لمــادة اللغــة العربيــة فــي هــذه المدرســة ف ــاًل عــن موقــع المدرســة المناســ
يكل عن مالة شـعب ،وبطريكـة  عدد الشعب للصف الخامس األدبي في المدرسة ب ،للباحمة وكذل

( 3،2،1السحب العشوائي اختارت الباحمة الشعب علـى الترتيـب  أ،ج،ب( للمجموعـات التجريبيـة  
طالبــة فــي كــل شــعبة بعــد اســتبعاد الطالبــات  40طالبــة بواقــع  120حيــة بلــو عــدد طالبــات التجربــة

كــات مــن الشــعب الــمالة ، وقبــل الشــروع بالتجربــة كافــأت الباحمــة بــين المجموعــات التجريبيــة المخ 
المالة للبحة إحصائيا في عدد من المتغيرات وهـي  العمـر الزمنـي محسـوبًا بالشـهور، والتحصـيل 
الدراســي لآلبــاء، والتحصــيل الدراســي لألمهــات، ودرجــات مــادة اللغــة العربيــة فــي ابختبــار النهــائي 



 ز

 

عــام الســابق(، وبعــد إجــراء التكــافؤ طبكــت الباحمــة التجربــة علــى مجموعــات عينــة البحــة بتــاري، لل
ــــاري، 26/10/2008 ــــار التحصــــيلي  5/1/2009وانتهــــت بت . وقــــد أعــــدت الباحمــــة لبحمهــــا ابختب

لكياس تحصيل طالبات مجموعات البحة المالة بعد انتهاء مدة التجربة للتعـرف علـى أمـر تحريـ، 
حصــــيل طالبــــات الصــــف الخــــامس األدبــــي فــــي مــــادة األدب والنصــــوص.واعتمدت األنشــــطة فــــي ت

الباحمة في بحمها على الوسائل ااحصائية آبتية:  تحليـل التبـاين األحـادر، ومربـع كـار، ومعامـل 
الصــعوبة، و معامــل تمييــز ال كــرة، وفعاليــة البــدائل الخاطئــة، ومعادلــة ال اكرونبــاخ، واختبــار شــي يه 

 مجموعات(.للمكارنة بين ال
وجـــود فـــروق ذوات دبلـــة  : (أمـــا النتيجـــة التـــي توصـــلت إليهـــا الباحمـــة بعـــد إجـــراء التجربـــة فهـــي

إحصائية بين درجات تحصيل طالبات المجموعات التجريبية المالة للبحة ، إذ ت وقـت المجموعـة 
ــــي تدريســــها مــــادة األدب والنصــــوص ــــة ف ــــة التــــي اســــُتعملت األ نشــــطة البنائي ــــة الماني ــــى  التجريبي عل

المجمـــوعتين التجـــريبيتين األولـــى التـــي اســـُتعملت األنشـــطة التمهيديـــة فـــي تدريســـها المـــادة ن ســـها ، 
 . (تدريسها المادة نفسها والمالمة التي اسُتعملت األنشطة الختامية في

 ومن التوصيات التي توصي بها الباحمة:
ة باعتماد األنشطة الصـ ية  رورة ابهتمام بتدريس مادة األدب والنصوص في المرحلة ااعدادي -

 والتنوع بها خصوصًا البنائية.
 ومن المكترحات التي تكترحها الباحمة:

       تحري، األنشطة الص ية في متغيرات ابستبكاء أو اكتساب الم اهيم في فروع اللغة العربية.                                           -

 (113-10: 2009 كاذم،                                                              

 ( م2009دراسة عيسى ) -7

 أمر إستراتيجية الكبعات الست في األداء التعبيرر ومهارات ما بعـد المعرفيـة عنـد طالبـات معاهـد 
 إعداد المعلمات (.

بغداد/كليــة التربيــة/ابن رشــد، وكانــت تهــدف إلــى معرفــة أجريــت هــذه الدراســة فــي العــراق، فــي جامعــة 
أمــر اســـتراتيجية الكبعــات الســـت فـــي األداء التعبيــرر ومهـــارات مــا بعـــد المعرفيـــة عنــد طالبـــات معاهـــد 

 إعداد المعلمات. وللتعرف على هذا األمر فرض الباحة ال ر يات آبتية:



 

 

وســط درجــات طالبــات المجموعــة بــين مت (0، 05ب يوجــد فــرق ذو دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى   -
التجريبية الالئي يدرستن التعبير باستراتيجية الكبعات الست ومتوسط درجـات طالبـات المجموعـة 

 ال ابطة الالئي يدرستن المادة ن سها بالطريكة التكليدية. 
بـــين متوســـط درجـــات مهـــارات مـــا بعـــد  (0، 05ب يوجـــد فـــرق ذو دبلـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى   -

ـــن التعبيـــر باســـتعمال اســـتراتيجي ةالبـــات المجموعـــة التجريبيـــالمعرفيـــة لط الكبعـــات  ةالالئـــي يدرست
ـــن  يالســـت ومتوســـط درجاتمهـــارات مـــا بعـــد المعرفيـــة لطالبـــات المجموعـــة ال ـــابطة الالئـــ يدرست

 المادة ن سها بالطريكة التكليدية.
 يالتجريبــــولتحكيــــق هــــدف البحــــة اتبــــع الباحــــة إجــــراءات البحــــة التجريبــــي ،واختــــار التصــــميم 

المناسب لبحمه،واختار الباحة عينة بحمه قصديًا وهو معهد إعـداد المعلمـات التـابع إلـى المديريـة 
العامـة لتربيـة الرصـافة األولى،وذلـ، ألن الباحـة مـن سـكنة مدينـة بغـداد ، ف ـاًل عـن أن المعهــد 

عبة د( لتممـــل ي ـــم أربعـــة شـــعب للمرحلـــة المالمـــة عينـــة البحـــة، واختـــار بالطريكـــة العشـــوائية  الشـــ
المجموعــة التجريبيــة التــي تــدرس طالباتهــا مــادة التعبيــر باســتراتيجية الكبعــات الســت وقــد بلــو عــدد 

ـــار الشـــعبة  ج( عشـــوائيًا أي ـــًا لتممـــل المجموعـــة ال ـــابطة التـــي 33المجموعـــة   ( طالبـــة، واخت
حــرص الباحـــة ( طالبــة. وقــد 31تــدرس طالباتهــا مــادة التعبيــر بالطريكــة التكليديـــة وبلــو عــددها  

على تكافؤ مجموعتي البحة في بعض المتغيرات وهي:  درجـات اختبـار الـذكاء، والعمـر الزمنـي 
للطالبــات محســوبًا بالشــهور، والتحصــيل الدراســي لآلبــاء، والتحصــيل الدراســي لألمهــات، ودرجــات 

ــــا ــــة فــــي ابختبــــار النهــــائي للعــــام الســــابق(، وقــــد طبــــق الباحــــة تجربتــــه بت ري، مــــادة اللغــــة العربي
 حية در س مجموعتي البحة بن سه. واعتمد الباحة في بحمه أداتين هما: 15/10/2008

محكـــات التصـــحيح: حيـــة اعتمـــد الباحـــة علـــى محكـــات تصـــحيح جـــاهزة لتصـــحيح كتابـــات  -1
 طالبات مجموعتي البحة التجريبية وال ابطة لتكون أداة لكياس أدائهن التعبيرر.

الباحــة علــى مكيــاس مهــارات مــا بعــد المعرفــة الــذر  اختبــار مهــارات مــا بعــد المعرفــة: اعتمــد -2
 (.2006أعدته الباحمة  سناء لطيف حسون الجبورر/

أمــــا الوســـــائل ااحصـــــائية التـــــي اعتمـــــدها الباحـــــة فـــــي بحمـــــه فهـــــي:  ابختبـــــار التـــــائي لعينتـــــين  
 مستكلتين، ومربع كآر، ومعامل ارتباط بيرسون، ومعادلة ال ا كروبناخ (



 ز

 

ـــــن التعبيـــــر وقـــــد كانـــــت نتـــــائ  البحـــــ ة تـــــدل علـــــى ت ـــــوق طالبـــــات المجموعـــــة التجريبيـــــة الالئـــــي درست
ــــن  التعبيــــر بالطريكــــة  ةباســــتراتيجي الكبعــــات الســــت علــــى طالبــــات المجموعــــة ال ــــابطة الالئــــي درست

 التكليدية في كل من التحصيل ومهارات ما بعد المعرفية.
تــائ  التــي أســ ر عنهــا البحــة ومــن بــين التوصــيات والمكترحــات التــي جــاء بهــا الباحــة فــي  ــوء الن

 هي:
  رورة و ع منه  محدد لمادة التعبير أسوة بباقي فروع اللغة العربية. -1
 إجراء دراسة مما ملة للدراسة الحالية على مواد دراسية أخرى.   -2

 (       138-34: 2009 عيسى،                                                              
 
 

 
 موازنة الدراسات السابقة والدراسة احلالية:: ثالثاُ 
بعــد عــرض الدراســات الســابكة، ســتعكد الباحمــة موازنــة بينهــا مــن جهــة وبــين الدراســة الحاليــة مــن      

 جهة أخرى وعلى النحو اآلتي:
   -:المنهجية -1
نهجهــا إنب الدراســات الســابكة كانــت جميعهــا مــن حيــة منهجيــة البحــة تجريبيــة ، والدراســة الحاليــة م 

 تجريبي.
 -:الهدف  -2

( إلـى تعـرف أمـر 2004تباينت أهداف الدراسات السابكة بتبـاين مشـكالتها فهـدفت دراسـة الجبورر
العصف الذهني فـي تحصـيل طـالب الصـف الرابـع العـام فـي مـادة األدب والنصـوص وتنميـة الت كيـر 

( إلى معرفة أمر برنـام  الكبعـات السـت فـي تنميـة أنمـاط 2006لديهم، وهدفت دراسة  علي األبتكارر
( إلــى معرفــة أمــر برنــام  2008الت كيــر لــدى طــالب معهــد إعــداد المعلمين،وهــدفت دراســة  حســين 

الكــورت فــي التحصــيل وتنميــة الت كيــر اابــداعي لــدى طالبــات الصــف الرابــع العــام فــي مــادة األدب 
( إلـــــى معرفــــة أمــــر التـــــدريس باســــتخدام إســـــتراتجيات 2008هــــدفت دراســـــة  البركــــاتي والنصــــوص، و 

( فـــي التحصـــيل والتواصـــل والتـــرابط الريا ـــي لـــدى K.W.Lالـــذكاءات المتعـــددة والكبعـــات الســـت و 



 

 

( إلـى معرفـة أمـر 2009طالبات الصف المالة المتوسط بمدينة مكة المكرمـة، وهـدفت دراسـة  كـاذم 
طة الص ية في تحصيل مادة األدب والنصوص لدى طالبات الصـف الخـامس التدريس بتحري، األنش

( إلــــى معرفــــة  أمــــر إســــتراتيجية الكبعــــات الســــت فــــي األداء 2009األدبــــي، وهــــدفت دراســــة  عيســــى 
التعبيــرر ومهــارات مــا بعــد المعرفيــة عنــد طالبــات معاهــد إعــداد المعلمــات، أمــا الدراســة الحاليــة فكــد 

ال برنام  الكبعات الست في تحصـيل طالبـات الصـف الرابـع األدبـي فـي هدفت إلى معرفة أمر استعم
 مادة األدب والنصوص.

   -:المكان -3
تباينــــــت الدراســــــات الســــــابكة مــــــن حيــــــة مكــــــان إجرائهــــــا ، فمنهــــــا مــــــا أجــــــرر فــــــي العــــــراق ممــــــل 

( ، ودراســــــة  كــــــاذم 2008( ، ودراســــــة  حســــــين2006( ، ودراســــــة  علــــــي  2004دراســــــة الجبورر
( كــذل، الدراســة الحاليــة أجريــت فــي العــراق ، أمــا دراســة  قطــامي 2009ســة  عيســى ( ، ودرا2009

( أجريــت فــي المملكــة العربيــة 2008( فكــد أجريــت فــي الكويــت ، ودراســة  البركــاتي 2008ومعيــوف 
 السعودية. 

    -:المرحلة  -4
اختل ــــت الدراســــات الســــابكة مــــن حيــــة المراحــــل التــــي أجريــــت فيهــــا، فكــــد أجريــــت كــــل مــــن دراســــة 

( علـــى المرحلــــة األعداديــــة، 2009( ، ودراســــة  كــــاذم 2008( ، ودراســــة  حســـين 2004 الجبـــورر
وكــذل، الدراســة الحاليــة فكــد أجريــت علــى طالبــات المرحلــة ااعداديــة، فــي حــين أجريــت دراســة  علــي 

( علـى طالبـات 2009ب معهـد إعـداد المعلمـين، فـي حـين أجريـت دراسـة  عيسـى ( على طـال2006
( فكـــد أجريـــت علـــى طلبـــة المرحلـــة 2008معهـــد إعـــداد المعلمـــات ، أمـــا دراســـة   قطـــامي ومعيـــوف 

 ( فكد أجريت على طالبات الصف المالة المتوسط.2008األساسية، وأما دراسة البركاتي 
   -العينة: -5

( ، 2004( طالبـًا فـي دراسـة  الجبـورر51ات في الدراسات السـابكة ، فكانـت  تباينت أعداد العين 
( طالبـًة 95( ، و 2008( طالبًة في دراسة  حسين 76( ، و 2006( طالبًا في دراسة  علي189و 

( طالبــــًة فــــي 64( ، و 2009( طالبــــًة فــــي دراســــة  كــــاذم 120( ، و 2008فــــي دراســــة  البركــــاتي 
ـــم تشـــر إلـــى عـــدد عينتهـــا ، أمـــا  2008راســـة  قطـــامي ومعيـــوف( ، أمـــا د2009دراســـة  عيســـى ( فل

 ( طالبًة . 62الدراسة الحالية فتكونت عينتها من  
   -:الجنس -6



 ز

 

طالبــــات( فكــــد أجريــــت دراســــة كــــل مــــن  -اختل ــــت الدراســــات الســــابكة مــــن حيــــة الجــــنس  طــــالب   
( فكــد 2008وف ( علــى الطــالب فكــط ، أمــا دراســة  قطــامي ومعيــ2006(، و علــي2004 الجبــورر

( ، ودراسـة 2008( ، ودراسة  البركـاتي 2008أجريت على الطالب والطالبات ، أما دراسة  حسين 
 ( ، والدراسة الحالية فكد أجريت على الطالبات فكط .2009(، ودراسة  عيسى  2009  كاذم 

   -:المتغير التابع -7
( 2004كان في كل من دراسـة  الجبـورر تباينت الدراسات السابكة من حية المتغير التابع ، فكد    

( ف ــي 2006(  كــذل، الدراســة الحاليــة  فــي التحصــيل ، أمــا دراســة  علــي 2009، ودراســة  كــاذم 
( ف ــي التحصــيل وتنميــة الت كيــر اابــداعي، ودراســة 2008تنميــة أنمــاط الت كيــر ، أمــا دراســة  حســين 

( 2008در،    أمــا دراســة   البركــاتي( فــي التحصــيل وتنميــة الت كيــر الكيــا 2008 قطــامي ومعيــوف 
( فــي األداء التعبيــرر ومهــارات 2009ف ــي التحصــيل والتواصــل والتــرابط الريا ــي، ودراســة  عيســى 

 ما بعد المعرفية .
 : المادة الدراسية -8

تباينت الدراسات السابكة من حية المادة الدراسية التي أجريت فيها التجربة، فكد أجريـت كـل مـن     
( فــــي مــــادة األدب 2009(، ودراســــة  كــــاذم 2008( ، ودراســــة  حســــين 2004الجبــــورر  دراســــة  

( ف ي برنام  الكبعـات السـت 2008(، ودراسة  قطامي ومعيوف 2006والنصوص، أما دراسة علي 
( فــي التعبيــر، أمــا 2009( ف ــي الريا ــيات، ودراســة  عيســى 2008مســتكاًل، أمــا دراســة  البركــاتي 

 ت في مادة األدب والنصوص .الدراسة الحالية فكان
   -: الوسائل اإلحصائية -9

تباينــت الدراســات الســابكة فــي اســتعمالها الوســائل ااحصــائية ، فكــد اســتعملت دراســة  الجبــورر   
(  ابختبار التائي لعينتين مسـتكلتين، ومربـع كـآر، ومعادلـة ال ـا كروبنـاخ، ومعامـل الصـعوبة، 2004

( معامــــل ارتبــــاط 2006لبــــدائل الخاطئــــة ، واســــتعملت دراســــة  علــــيومعامــــل قــــوة التمييــــز، وفعاليــــة ا
( 2008بيرســون، وابختبــار التــائي لعينتــين مســتكلتين، والنســبة المئويــة ، واســتعملت دراســة  حســين 

ابختبار التائي لعينتين مسـتكلتين، ومربـع كـآر، ومعامـل ارتبـاط بيرسـون، ومعادلـة معامـل الصـعوبة، 
ة، ومعادلـــة فعاليـــة البـــدائل ،يـــر الصـــحيحة ، أمـــا دراســـة  قطـــامي ومعيـــوف ومعادلـــة قـــوة تمييـــز ال كـــر 

( فلـم تشــر إلــى الوســائل ااحصــائية المســتعملة فـي أمنــاء التجربــة ، فــي حــين اســتعملت دراســة 2008
( معامــل أل اكرونبــاخ ، والمتوســط الحســابي، وابنحــراف المعيــارر ، وتحليــل التبــاين 2008 البركــاتي 



 

 

( تحليـــل التبـــاين األحـــادر ، ومربـــع 2009،واســـتعملت دراســـة  كـــاذم  (ANACOVAالمصـــاحب 
كـــآر، ومعامـــل الصـــعوبة، و معامـــل تمييـــز ال كـــرة، وفعاليـــة البـــدائل الخاطئـــة، ومعادلـــة ال اكرونبـــاخ، 

( ابختبـار التـائي لعينتـين مسـتكلتين، ومربـع كـآر، 2009واختبار شي يه ، واسـتعملت دراسـة  عيسـى 
، ومعادلــة ال ــا كروبنــاخ ، أمــا الدراســة الحاليــة فكــد اســتعملت ابختبــار التــائي ومعامــل ارتبــاط بيرســون

لعينتـــين مســـتكلتين، ومربـــع كـــآر، ومعامـــل ارتبـــاط بيرســـون، ومعادلـــة معامـــل الصـــعوبة، ومعادلـــة قـــوة 
 تمييز ال كرة، ومعادلة فعالية البدائل ،ير الصحيحة  .

 
 :النتائج -10
إلــى ت ــوق المجموعــة التجريبيــة التــي اســتعمل فيهــا العصــف  ( 2004توصــلت دراســة  الجبــورر     

( 2006الــذهني علــى المجموعــة ال ــابطة التــي درســت بالطريكــة التكليديــة، وتوصــلت دراســة  علــي 
إلــى أن هنــا، أمــرًا وا ــحًا لبرنــام  الكبعــات الســت فــي تنميــة أنمــاط الت كيــر لــدى أفــراد عينــة البحــة، 

ـــى ت ـــ2008وتوصـــلت دراســـة  حســـين  وق المجموعـــة التجريبيـــة التـــي درســـت باســـتعمال برنـــام  ( إل
ــــة ، وتوصــــلت دراســــة  قطــــامي  ــــى المجموعــــة ال ــــابطة التــــي درســــت بالطريكــــة التكليدي الكــــورت عل

( إلى ت ـوق المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت باسـتعمال برنـام  الكبعـات السـت علـى 2008ومعيوف 
( فتوصــلت إلـــى 2008، أمــا دراســة  البركــاتي  المجموعــة ال ــابطة التــي درســت بالطريكــة التكليديـــة

ت وق كل مجموعـة مـن المجموعـات التجريبيـة الـمالة علـى المجموعـة ال ـابطة مـن حيـة التحصـيل 
ــــى  ــــا الــــذكاءات المتعــــددة والكبعــــات الســــت عل الدراســــي و التــــرابط الريا ــــي، كــــذل، ت وقــــت مجموعت

في حين ت وقت مجموعتـا الـذكاءات  المجموعة ال ابطة من حية مستوى ال هم والتواصل الريا ي،
علــى المجموعـة ال ــابطة مـن حيــة مســتوى التكـويم. كمــا توصـلت الدراســة إلــى K.W.L المتعـددة و

ت وق مجموعة الذكاءات المتعددة على مجموعة الكبعات الست عند مسـتوى التكـويم، وت ـوق مجموعـة 
، وت ـــوق مجموعـــة الـــذكاءات الكبعـــات الســـت علـــى مجموعـــة الـــذكاءات المتعـــددة عنـــد مســـتوى التـــذكر

عنـــد مســـتوى ال هــــم والتواصـــل الريا ـــي، كــــذل، ت ـــوق مجموعــــة  K.W.Lالمتعـــددة علـــى مجموعــــة 
( إلــى 2009عنــد مســتوى التــذكر ، وتوصــلت دراســة كاذم  K.W.Lالكبعــات الســت علــى مجموعــة 

المجمـــوعتين  المجموعـــة التجريبيـــة المانيـــة التـــي اســـُتعملت األ نشـــطة البنائيـــة فـــي تدريســـها علـــى ت ـــوق
التجريبيتين األولى التي اسـُتعملت األنشـطة التمهيديـة فـي تدريسـها ، والمالمـة التـي اسـُتعملت األنشـطة 

( إلى ت وق المجموعـة التجريبيـة التـي درسـت 2009، وتوصلت دراسة  عيسى الختامية في تدريسها 



 ز

 

الكبعات السـت علـى المجموعـة ال ـابطة التـي درسـت بالطريكـة التكليديـة ، أمـا   ةباستعمال إستراتيجي
 النتائ  التي توصلت لها الدراسة الحالية فستعرض في ال صل الرابع من هذه الدراسة.

 

 

 الفصل الثالث
 إجراءات البحث

 أواًل : التصميم التجريبي.
 ثانياً : جمتمع البحث وعينته.

 جمتمع البحث.
البحث.عينة 

 عينة املدارس.-أ
 عينة الطالبات. -ب

 ثالثاً : تكافؤ جمموعتي البحث.
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 خامساً : حتديد املادة العلمية.
 سادساً : صياغة األهداف السلوكية.

 سابعاً : إعداد اخلطط التدريسية.
 ثامناً : أداة البحث.
 تاسعاً : تطبيق التجربة.

 ة.تنفيذ التجرب



 

 

 تطبيق االختبار التحصيلي. -ب
 طريقة تصحيح االختبار. -ت

 عاشراً: الوسائل اإلحصائية.
 الفصل الثالث

 إجراءات البحث :
يت ــمن هــذا ال صــل ااجــراءات التــي أنجزتهــا الباحمــة مــن حيــة اختيــار التصــميم التجريبــي 

الداخليـــة والخارجيـــة للتصـــميم ،وتحديـــد مجتمـــع البحـــة، واختيـــار العينـــة وتكافؤهـــا ، وتحكيـــق الســـالمة 
التجريبي، ومن مم إعداد أداة البحة والتحكق من صدقها ومباتها، ف اًل عن تهيئة الخطـط التدريسـية 
ومستلزمات البحة جميعها، وتطبيق التجربة، واختيار الوسائل ااحصائية المناسبة للبحـة وكمـا هـو 

 مبين في أدناه.
Experimental Design التصميم التجريبي      أواًل:

ة الباحة في استعمال األسلوب الـذر ينبغـي لـه أن يتبعـه يرمي التصميم التجريبي إلى مساعد
في تن يـذ التجربـة، كـذل، يعينـه فـي اختيـار الوسـائل ااحصـائية المناسـبة لبحمـِه، ويعلمـه كي يـة تحليـل 
المــــــادة التــــــي يجمعهــــــا ، والنتــــــائ  المحتملـــــــة التــــــي يمكــــــن أن يستخلصــــــها مــــــن التحليـــــــل، الزوبعي 

نتــائ  علــى نــوع التصــميم التجريبــي المختــار الــذر يعمــل علــى ( إذ تعتمــد دقــة ال102:1981ومحمــد،
تذليل الصعوبات والعكبات التـي تواجـه الباحـة عنـد إجـراء عمليـات التحليـل ااحصـائي التـي يحصـل 

 (96:1985عليها بعد إجراء التجربة.  فاندالين،
يمكـن الـتحكم إن عملية ال بط في البحوة التربوية وتصاميمها التجريبية تبكى جزئية ألنه ب 

 (250:1990وال بط  في كل المتغيرات المؤمرة في الذاهرة التربوية والن سية. داود وأنور،
لـــذل، اعتمــــدت الباحمــــة لبحمهــــا تصـــميمًا تجريبيــــًا ذا  ــــبط جزئــــي يتكـــون مــــن مجمــــوعتين  تجريبيــــة 

جراءات بحمها وهو كما مبين في جدول      (.1و ابطة( كونه يت ق واد
 (1جدول )

 لتجريبي للبحثالتصميم ا
 قياس المتغير التابع المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة
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 تحصيلالاختبار  التحصيل الدراسي برنامج القبعات الست التجريبية

 اختبار التحصيل الدراسي التحصيل ـــ الضابطة

 حساب ال رق بين نتائ  المجموعتين في ابختبار التحصيلي

 
 وعينت : ثانيًا : مجتمع البحث

 Research Populationمجتمع البحث:  -1
يعرف مجتمع البحة بأنه:  كـل األفـراد أو الم ـردات الـذين يحملـون بيانـات الذـاهرة التـي هـي 

 (66:1990في متناول الدراسة(.  . داود وأنور،
وعرف بأنه :  المجموعة الكلية من العناصر التي يسعى الباحـة إلـى أن يعمـم عليهـا النتـائ  

 (136:2007ذات العالقة بالمشكلة المدروسة(. الكيبم،
ويشمل مجتمع البحة الحالي المدارس المانوية وااعدادية النهارية للبنـات فـي مركـز محافذـة 

م( ، وقـــد زارت الباحمـــة المديريـــة العامـــة للتربيـــة فـــي محافذـــة 2010 -2009بابـــل للعـــام الدراســـي  
( لتتعــرف علــى 1كليــة التربيــة األساســية  ملحــق  -بــلبابــل، بموجــب الكتــاب الصــادر مــن جامعــة با

المدارس المانويـة وااعداديـة  النهاريـة للبنـات التابعـة لهـا، التـي تكـع فـي مركـز محافذـة بابـل، فكانـت 
 (3-2المدارس على ما مبين في الجدولين  

 (2جدول )
 المدارس الثانوية للبنات في مركز محافظة بابل

 العنوان المدرسة ت
 حي الجمهوري ثانوية الحلة للبنات 1
 حي الخسروية ثانوية التحرير للبنات 2
 حي عنانة ثانوية فلسطين للبنات 3
 حي بابل ثانوية الحلة للمتميزات للبنات 4
 حي األساتذة 60شارع  ثانوية الحوراء للبنات 5
 قرية الطهمازية ثانوية الجنائن للبنات 6
 الجزائر حي ثانوية شط العرب للبنات 7
 قرية الوردية خارج ثانوية دجلة للبنات 8



 

 

 الحي العسكري ثانوية سكينة بنت الحسين للبنات 9
 حي الشهداء ثانوية الفضائل للبنات 10
 حي الخسروية ثانوية الوائلي للبنات 11
 حي الضباط ثانوية الشموس للبنات 12
 حي المهندسين ثانوية النجوم للبنات 13
 حي الشهداء الصالحات للبناتثانوية  14
 قرية كويحات ثانوية الباقر للبنات 15
 حي البكرلي ثانوية بنت الهدى للبنات 16

 
 (3جدول )

 المدارس اإلعدادية للبنات في مركز محافظة بابل
 العنوان المدرسة ت
 المورة إعدادية المورة للبنات 1
 40شارع  إعدادية الطليعة للبنات 2
 40شارع  الخنساء للبناتإعدادية  3
 حي شبر إعدادية الزرقاء للبنات  4
 العمارات السكنية إعدادية أم البنين للبنات 5
 حي نادر إعدادية طليطلة للبنات 6
 حي األكرمين إعدادية خديجة الكبرى للبنات 7

 
للبنـــات فـــي مركـــز (، أن عـــدد المـــدارس المانويـــة و ااعداديـــة النهاريـــة 3( و 2يذهـــر مـــن الجـــدولين 

( مدرســة ، أمــا المــدارس ااعداديــة فبلــو 16( مدرســة، بلــو عــدد المــدارس المانويــة 23محافذــة بابــل  
 ( مدارس.7عددها 

  Research Sample عينة البحث : -2
عينة البحة هي ذل، الجزء من م ردات الذاهرة التربويـة مو ـوع الدراسـة الـذر يختـاره الباحـة      

 (78:2004على وفق شروط معينة لتممل المجتمع األصلي للدراسة. النوح،



 ز

 

وتعـرف العينـة بأنهــا:  جـزء مـن المجتمــع المـراد دراســته يـتم اختيارهـا بطريكــة معينـة، بحيــة ب 
فـــــي ابختيـــــار، ويمكـــــن أن يكـــــون صـــــورة صـــــادقة للمجتمـــــع الـــــذر يمملـــــه(.  يكـــــون هنـــــا، أر تميـــــز 

 (138:2007الكيبم،
وعرفـــت بأنهـــا :  مجموعـــة جزئيـــة مـــن مجتمـــع لـــه خصـــائص مشـــتركة، والهـــدف منهـــا هـــو تعمـــيم 

( لـــذا تكســـم عينـــة البحـــة 45:2002النتـــائ  التـــي تســـتخلص منهـــا علـــى ذلـــ، المجتمع(. أبـــو حـــوي ،
 الحالي على ما يأتي:

 
 
 
 عينة المدارس - أ

 اجراء بحمها فيها  (1 اختارت الباحمة إعدادية الخنساء النهارية للبنات بطريكة عشوائية  
 عينة الطالبات-ب

 بابــلكتــاب تســهيل مهمــة صــادر مــن المديريــة العامــة لتربيــة  اومعهــ إعداديــة الخنســاءالباحــة  تزار 
 2009 للعـام الدراسـي األدبـيللصـف الرابـع  تينها ت ـم شـعبت(، ووجد2 فيها الملحق التسهيل مهمته

( لتممـل المجموعـة التجريبيـة أ  شـعبة   ختـارت الباحمـةا (2 ، وبطريكة السحب العشوائيم(  2010 –
طالباتهــــا مــــادة األدب والنصــــوص ببرنــــام  الكبعــــات الســــت، وشــــعبة  ب( المجموعــــة  تــــدرس التــــي 

ة ، وقــــــد بلــــــو المجمــــــوع الكلــــــي لطالبــــــات ال ــــــابطة التــــــي تــــــدرس المــــــادة ن ســــــها بالطريكــــــة التكليديــــــ
اسـتبعاد  وقـد تـم ( طالبة فـي شـعبة   ب(،32( طالبة في شعبة  أ (، و 34( بواقع  66المجموعتين 

( 1( طــالبتين فــي المجموعــة التجريبيــة، و 2طالبــات بواقــع  ( 3  نالبــالو عــدده المخ كــات الطالبــات
وقد استبعدت طالبة من المجموعة التجريبية وعدت  ـمن المخ كـات  ،طالبة في المجموعة ال ابطة

ألنهــا لــم تمــتحن فــي نصــف الســنة بســبب ذــروف صــحية مــع بكيــة الطالبــات فــي مــادة اللغــة العربيــة 
نما تم اختبارها بعد مدة وحدها وبما أن الباحمـة أجـرت التكـافؤ بـين المجمـوعتين قبـل أجـراء التجربـة  واد

لبــة لنصــف الســنة فــي مــادة اللغــة العربيــة فــي أمنــاء إجــراء التكــافؤ، لــذا ارتــأت ولعــدم تــوافر درجــة الطا
                                                           

في مركز محافظةة  النهارية كتبت الباحثة أسماء المدارس الثانوية واإلعدادية .استعملت الباحثة طريقة السحب العشوائي البسيط ،إذ1

  بابل على أوراق صغيرة ووضعتها في كيس ، وسحبت ورقة واحدة ، فكانت الورقة تحمل اسم إعدادية الخنساء للبنات .
2
ن فةةي إعداديةةة الخنسةةاء  وهمةةا ) أ، ب ( علةةى ورقتةةين صةةغيرتين بتي الصةةف الرابةةد األدبةةي المو ةةودتيكتبةةت الباحثةةة أسةةمي  ةةع .

الورقةة المسةحوبة تحمةل اسةم  ةعبة ) أ ( ، أمةا الورقةة الثانيةة التةي  ووضعتهما في كيس، وسحبت الورقة األولى لتكون المجموعة التجريبية،  فكانت

ب ( ، فكانت المجموعة الضابطة. تحمل أسم الشعبة )  



 

 

فـــي  ةطالبـــ (31، بواقـــع  ةً ( طالبـــ62عـــدد أفـــراد العينـــة النهـــائي   أصـــبح الباحمـــة اســـتبعادها، وبـــذل،
 ( يبين ذل،.4، وجدول  في المجموعة ال ابطة  ة( طالب31 و المجموعة التجريبية

 (4جدول )
 عتي البحث قبل االستبعاد وبعدهعدد طالبات مجمو 

 بعد االستبعاد المستبعدات قبل االستبعاد المجموعة الشعبة
 31 3 34 التجريبية أ
 31 1 32 ال ابطة ب

 62 4 66 المجموع 
يمــتلكن خبــرات ســابكة عــن المو ــوعات التــي ســتدرس فــي  ننهــوقــد تــم اســتبعاد الطالبــات المخ كــات أل    

التجربــة، وهــذه الخبــرات قــد تــؤمر فــي دقــة نتــائ  البحــة أو فــي الســالمة الداخليــة للتجربــة، وهــذا مــا جعــل 
 . داخل الصف ح اذًا على النذام المدرسي أبكتهن، إذ  من النتائ  فكط تستبعدهن ةالباحم

 ثالثًا: تكافؤ مجموعتي البحث:
فـــي بعـــض  أفـــراد مجمـــوعتي البحـــة إحصـــائيًا حرصـــت الباحمـــة قبـــل بـــدء التجربـــة علـــى تكـــافؤ      

 المتغيرات التي قد تؤمر في نتائ  التجربة ، وهذه المتغيرات هي :
 (3 العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور .   ملحق -1
 التحصيل الدراسي لآلباء . -2
 التحصيل الدراسي لألمهات . -3
فـــي اختبـــار نصـــف الســـنة للصـــف الرابـــع األدبـــي للعـــام الدراســـي لغـــة العربيـــة ال مـــادة درجـــات -4

 ( 4. ملحق م(  2009-2010 

في اختبـار نصـف السـنة للصـف الرابـع األدبـي للعـام الدراسـي  األدب والنصوص مادة درجات -5
 (5 . ملحقم(  2010  -2009 

 إلـىالرجـوع ف ـاًل عـن ،  البـات أن سـهنوقد تم الحصول على بيانـات تلـ، المتغيـرات مـن الط
وفيمـا يـأتي تو ـيح لعمليـات ،  وسجل درجات المدرسة بالتعـاون مـع إدارة المدرسـة البطاقات المدرسية

  : التكافؤ ااحصائي في المتغيرات بين مجموعتي البحة
المتوسـط الحسـابي ألعمـار  حسـبت الباحمـة  . العمر الزمني للطلبـات محسـوبًا بالشـهور: -1

شـــهرًا، وبلـــو ( 192،2المجموعـــة التجريبيـــة   طالبـــاتمتوســـط أعمـــار  حـــة ، فبلـــوطالبـــات مجمـــوعتي الب
( t-test( شـهرًا . وعنـد اسـتعمال ابختبـار التـائي  195،42المجموعـة ال ـابطة   طالبـاتمتوسط أعمـار 



 ز

 

لعينتين مستكلتين لمعرفة دبلة ال روق ااحصائية بينهما، ات ـح أن ال ـرق لـيس بـذر دبلـة إحصـائية عنـد 
(، بدرجة 2( أصغر من الكيمة التائية الجدولية   1،2-إذ كانت الكيمة التائية المحسوبة  ( 0،05مستوى  

(   5  ( . وهذا يدل على أن مجموعتي البحة متكافئتان إحصائيًا في العمـر الزمنـي، وجـدول  60  حرية
  ذل، . يبين

 
 
 
 
 

 (5جدول)
 مجموعتي البحث محسوبا بالشهور الباتنتائج االختبار التائي للعمر الزمني لط

 
 المجموعة

عـــــــدد أفـــــــراد 
 المجموعة

المتوســــــــط 
 الحسابي

ابنحــــــــــــــراف 
 المعيارر

 
 التباين

درجـــــــــــــــــــــة 
 الحرية

مســـــــــــــــــــــــــتوى  الكيمة التائية
 الدبلة

 الجدولية المحسوبة 

 0،05 2 1،2- 60 82،74 9،09 192،2 31 التجريبية 
 138،91 11،78 195،42 31 ال ابطة

 : التحصيل الدراسي لآلباء -2
 تيالباحمــة علــى المعلومــات التــي تتعلــق بالتحصــيل الدراســي آلبــاء طالبــات مجمــوع تحصــل 

 ، نبوســــاطة اســــتمارة معلومــــات وزعــــت علــــيه نالبحــــة مــــن إدارة المدرســــة ، ومــــن الطالبــــات أن ســــه
فــي التحصــيل الدراســي  إحصــائياً  اتالبحــة متكافئــ تيطالبــات مجمــوع أن( 6 ويت ــح مــن جــدول  

 المحســوبة بلغــت   (2  كــاقيمــة أن  (2كآر كــاأذهــرت نتــائ  البيانــات باســتعمال مربــع  إذ لآلبــاء ،
(، 0،05 ( عنـــد مســـتوى دبلـــة   7،82    الجدوليـــة البالغـــة (2كـــا  ( وهـــي اصـــغر مـــن قيمـــة1،52

 (.  3بدرجة حرية 

 

 (6جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2)كا تاالبحث وقيمتكرارات التحصيل الدراسي آلباء مجموعتي 



 

 

حجـــــم  التحصيل
 العينة

 يكرأ
 ويكتب
 وابتدائية

إعداديــــة  متوسطة
 أو معهد

فمـــــا  كليـــــة
 فوق

 3درجـــــة
 الحرية

مســـــــــــــــــــــتوى  2قيمة كا
 الدبلة 

 الجدولية المحسوبة المجموعة
 0،05 7،82 1،52 3 7 10 7 7 31 التجريبية
 5 10 5 11 31 ال ابطة

 : التحصيل الدراسي لألمهات-3

الباحمــــة علــــى المعلومــــات المتعلكــــة بالتحصــــيل الدراســــي لألمهــــات بالطريكــــة ن ســــها  تحصــــل
طالبــات  أن(  7 المتبعــة فــي المتغيــر الســابق   التحصــيل الدراســي لآلبــاء ( ، ويت ــح مــن جــدول  

إحصــائيا فــي التحصــيل الدراســي لألمهــات ، إذ أذهــرت نتــائ  البيانــات  اتالبحــة متكافئــ تيمجمــوع
( 2 كاوهـــي اصـــغر مـــن قيمـــة (1،78   المحســـوبة بلغـــت(2 كـــاقيمـــة  أن (2كآر كـــاباســـتعمال مربـــع 
 . ( 3 ( ، بدرجة حرية  0،  05( عند مستوى دبلة    7،82 الجدولية البالغة  

 (7جدول )
 ( المحسوبة والجدولية2)كا تامجموعتي البحث وقيم ألمهاتتكرارات التحصيل الدراسي 

حجـــــم  التحصيل
 العينة

 يكرأ
 ويكتب

 وابتدائية

إعداديــــة  متوسطة
 أو معهد

فمـــــا  كليـــــة
 فوق

 4درجـــــة
 الحرية

مســـــــــــــــــــــتوى  2قيمة كا
 الدبلة 

 الجدولية المحسوبة المجموعة
 0،05 7،82 1،78 3 6 10 8 7 31 التجريبية
 4 7 12 8 31 ال ابطة

 

 م(: 2010-2009درجات مادة اللغة العربية في اختبار نصف السنة للعام الدراسي)-4
المتوسـط الحسـابي لـدرجات طالبــات مجمـوعتي البحـة فـي مـادة اللغـة العربيــة  حسـبت الباحمـة

 لنصــف الســنةالمجموعــة التجريبيــة فــي مــادة اللغــة العربيــة  طالبــاتمتوســط درجــات  فبلــو لنصــف الســنة،
ـــو متوســـط درجـــات 66،77  ـــد 65،12المجموعـــة ال ـــابطة   طالبـــات( درجـــة، فـــي حـــين بل ( درجـــة، وعن

 05مسـتوى   عنـد لـيس بـذر دبلـة إحصـائيةاستعمال ابختبار التائي لعينتين مستكلتين ات ح أن ال ـرق 
(، بدرجــة 2( أصــغر مــن الكيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة  0،81(  إذ كانــت الكيمــة التائيــة المحســوبة  0، 

                                                           
3

( ممةا  عةل در ةة الحريةة تسةاو  4( ، وبذلك أصبح عدد الخاليا )5.لقد تم دمج الخليتين )يقرأ ويكتب ، وابتدائية( الن التكرار المتوقد اقل من )

(3. )  
4
( ممةا  عةل در ةة الحريةة تسةاو  4أصبح عدد الخاليةا )( وبذلك 5لقد تم دمج الخليتين )يقرأ ويكتب ، وابتدائية( الن التكرار المتوقد اقل من ) . 

(3. )  

 



 ز

 

وهــذا يــدل علــى أن المجمــوعتين التجريبيــة وال ــابطة متكافئتــان إحصــائيًا فــي درجــات اللغــة  ،( 60حريــة  
 ذل، يبين( 8، وجدول  لنصف السنة العربية 

 (8جدول )
 لدرجات مادة اللغة العربية في نصف السنة لطالبات مجموعتي البحثنتائج االختبار التائي 

 
 المجموعة

عــــــــــدد 
ـــــــــراد  أف
 العينة

المتوســـــــــــط 
 الحسابي

ــــــــــــــراف  االنح
 المعياري

 
 التباين

درجــــــــــة 
 الحرية

مســــــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 

 0،05 2 0،81 60 49،64 7،04 66،77 31 التجريبية 
 78،51 8،86 65،12 31 ال ابطة

 
  ( م:2010-2009الدراسي)درجات مادة األدب والنصوص في اختبار نصف السنة للعام  -5

المتوســــط الحســـــابي لــــدرجات طالبــــات مجمـــــوعتي البحــــة فــــي مـــــادة األدب  حســــبت الباحمــــة
 األدب والنصـوصالمجموعـة التجريبيـة فـي مـادة  طالبـاتمتوسـط درجـات  فبلو والنصوص لنصف السنة،

( درجـة، 19،41المجموعة ال ابطة   طالبات( درجة، في حين بلو متوسط درجات 20،6  لنصف السنة
وعنــد اســتعمال ابختبــار التــائي لعينتــين مســتكلتين ات ــح أن ال ــرق لــيس بــذر دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى 

(، 2( أصـــغر مـــن الكيمـــة التائيـــة الجدوليـــة البالغـــة  1،32(  إذ كانـــت الكيمـــة التائيـــة المحســـوبة  0،  05 
وهـذا يـدل علـى أن المجمـوعتين التجريبيـة وال ـابطة متكافئتـان إحصـائيًا فـي درجـات  ،( 60بدرجة حريـة  

 .ذل،  يبين( 9، وجدول  لنصف السنة  مادة األدب والنصوص
 (9جدول )

 لدرجات مادة األدب والنصوص في نصف السنة لطالبات مجموعتي البحثنتائج االختبار التائي 
 

 المجموعة
عــــــــدد 
أفـــــــراد 
 العينة

المتوســــــــط 
 الحسابي

االنحــــــــــــراف 
 المعياري

 
 التباين

درجــــــــة 
 الحرية

مســــــــتوى  القيمة التائية
 الداللة

 الجدولية المحسوبة 

 0،05 2 1،32 60 11،18 3،34 20،6 31 التجريبية 
 15،19 3،9 19،41 31 ال ابطة

 رابعًا: ضبط المتغيرات الدخيلة :



 

 

من أهم خصائص العمل التجريبي في م هومه العلمـي أن يكـون عمـاًل م ـبوطا ولكـن  ـبط 
التجربــة خاصــًة فــي البحــوة التربويــة والن ســية وابجتماعيــة  لــيس أمــرًا ســهاًل، إذ إنهــا ب تتممــل فــي 
نمـا يتممـل كـذل، فـي المالحذـة  مجرد تحكم الباحة في أحد المتغيرات ليـرى أمـره فـي متغيـر آخـر ، واد

لم ــبوطة وفــي التعــرف علــى المتغيــرات األخــرى والســيطرة عليهــا وبخاصــة تلــ، التــي قــد تــؤمر فــي ا
المتغيــــر التــــابع، ســــواء مــــا كــــان منهــــا يتصــــل بــــأفراد التجربــــة أوبمادتهــــا ،أو بــــااجراءات واألســــاليب 

 (91:1981التجريبية أو بالذروف المحيطة بالتجربة. الزوبعي ومحمد،
حصائي بين مجموعتي البحة في المتغيرات الخمسة التي تـمَّ ذكرهـا وبعد إجراءات التكافؤ اا

ســابكًا . حاولــت الباحمــة تجنــب تــأمير بعــض المتغيــرات الدخيلــة التــي قــد تــؤمر فــي ســير التجربــة ودقــة 
نتائجهـــا ، إذ إن عمليـــة  ـــبطها تـــؤدر إلـــى نتـــائ  أكمـــر دقـــة .  وفيمـــا يـــأتي بعـــض المتغيـــرات التـــي 

 ها من خالل السيطرة عليها و بطها قدر اامكان .حرصت الباحمة على ت ادي
: يكصـد بابنـدمار التجريبـي األمـر النـاجم عـن تـر، عـدد مـن الطالبـات  عينـة  االنـدثار التجريبـي -1

البحـــة ( ، أو انكطـــاعهنث فـــي أمنـــاء التجربـــة ، ممـــا يـــؤمر فـــي النتـــائ  ، ولـــم يتعـــرض البحـــة لهــــذه 
ًا ، أم تركًا باستمناء حابت الغيابات ال ردية التـي تعر ـت لهـا الحابت سواء أكانت تسربًا أم انكطاع

مجموعتا البحة ، وبنسبة  ئيلة جدًا ، ومتساوية تكريبـًا فـي المجمـوعتين ، فـي أمنـاء تطبيـق التجربـة 
 ، ولكنهنث ح رن في أمناء تطبيق ابختبار . 

ي قـد تحـدة ألفـراد التجربـة فـي ويكصد به عمليات النمو الن سي والبيولوجي التـ :  عامل النضج -2
( ولــم يكــن لهــذه العمليــات 95: 1981أمنــاء إجرائهــا ممــا يــؤمر فــي اســتجاباتهم ،  الزوبعــي ومحمــد ،

 19أمر في البحة وذل، ألن مدة التجربة كانت موحدة لمجموعتي البحة ،إذ بـدأت التجربـة بتـاري،  
ذا حـــــــدة 2010/ 4/  19، وانتهـــــــت بتـــــــاري،    2010/ 2/  نمـــــــو فـــــــي الجـــــــانبين الن ســـــــي  م ، واد

 والبيولوجي فإنب هذا النمو تتساوى فيه طالبات المجموعتين التجريبية وال ابطة .
 : ظروف التجربة والحوادث المصاحبة -3
أفــراد التجربــة لحــادة داخــل التجربــة أو خارجهــا يكــون ذا أمــر فــي المتغيــر التــابع إلــى  إن تعــرض  

جانب األمر الناجم عن تعر ه للمتغير المستكل، وكـذل، قـد تحـدة حـوادة طبيعيـة فـي أمنـاء تطبيـق 
التجربــة كــالزبزل أو ال ي ــانات أو الحــروب أو األمــراض و،يرهــا، كــل هــذه الذــروف مــن شــأنها أن 

ير التجربـة، ولـم تتعـرض التجربـة فـي البحـة الحـالي إلـى أر حـادة أو ذـرف يعرقـل سـيرها تعرقل س
 ويؤمر في المتغير التابع بجانب المتغير المستكل. وبهذا فأن هذا العامل أمكن ت اديه.



 ز

 

: حرصت الباحمة قـدر اامكـان ت ـادر أمـر هـذا المتغيـر ومحاولـة عـدم الفروق في اختيار العينة -4
العشـــوائي لمجمـــوعتي البحة التجريبيــة وال ـــابطة( ، ومـــن  رتــائ  البحـــة وذلـــ، بابختيــاتــأميره فـــي ن

خـــالل إجـــراء التكـــافؤ ااحصـــائي بـــين أفـــراد مجمـــوعتي البحـــة التجريبيـــة وال ـــابطة فـــي المتغيـــرات 
السابكة وهي العمر الزمني للطالبات والتحصيل الدراسي لآلباء واألمهات ، وكـذل، درجـات الطالبـات 

اللغة العربية لنصـف السـنة، ودرجـات الطالبـات لمـادة األدب والنصـوص لنصـف السـنة، ف ـاًل لمادة 
عن تجانس طالبات المجموعتين فـي النـواحي ابجتماعيـة والمكافيـة إلـى حـد كبيـر بنتمـائهن إلـى بيئـة 

 اجتماعية واحدة . 
 ي البحة وهي : استعملت الباحمة أداة موحدة لكياس تحصيل طالبات مجموعتأداة القياس -5

 (12  ابختبار التحصيلي( لكياس تحصيل الطالبات في مادة األدب والنصوص. ملحق 
 :   أثر اإلجراءات التجريبية -6
   :سرية البحث -أ

حرصــت الباحمــة علــى ســـرية البحــة بابت ــاق مــع إدارة المدرســـة علــى عــدم إخبــار الطالبـــات 
ملهن مــع التجربــة ممــا قــد يــؤمر فــي ســالمة بطبيعــة البحــة وهدفــه ، كــي ب يتغيــر نشــاطهن أو تعــا

 .التجربة ونتائجها
 :  الوسائل التعليمية -ب

كانـــت الوســـائل التعليميـــة لطالبـــات المجموعـــة ال ـــابطة فـــي البحـــة هـــي الســـبورة والطباشـــير 
العادر والملون والكتاب المكرر تدريسه ،أما طالبـات المجموعـة التجريبيـة فكـد اسـتعمل فـي تدريسـها 

ــيم برنــام  الكبعــات الســت الــذر أعدتــه الباحمــة بن ســها وعر ــته الكبعــات  الســت الملونــة ودليــل تعل
( إلــى جانــب الوســائل التعليميــة المســتعملة مــع  6علــى عــدد مــن الخبــراء المتخصصــين .  ملحــق 

 المجموعة ال ابطة.
 :  مدة التجربة -ج

الباحمــــة بتطبيــــق  بــــدأت كانــــت مــــدة التجربــــة متســــاوية وموحــــدة لطالبــــات مجمــــوعتي البحــــة، إذ     
 م 2010/ 4/ 19م ، وانتهت بتاري،2010/ 2/ 19التجربة على مجموعتي البحة بتاري، 

    :المدّرس -د

حاولــت الباحمــة الحــد مــن احتمــال تــداخل تــأمير هــذا العامــل فــي ســير التجربــة ونتائجهــا ، فكــد  
لجـوء إلـى تخصـيص ُمدربسـة دربست طالبات مجموعتي البحة التجريبية وال ابطة بن سها مـن دون ال



 

 

لكــــل مجموعــــة ، مــــن أجــــل الوصــــول إلــــى درجــــة مــــن الدقبــــة والمو ــــوعية فــــي نتــــائ  التجربــــة ، ألن 
تخصـــيص ُمدربســـة لكـــل مجموعـــة قـــد يـــؤدر إلـــى ت اعـــل هـــذا المتغيـــر مـــع المتغيـــر المســـتكل ، بحيـــة 

بـين المدرسـات فـي يجعل من الصعب رد النتائ  إلى المتغير المستكل . وذل، بسبب ال ـروق ال رديـة 
 التدريس والشخصية و إلى ،ير ذل، من العوامل .

  : توزيع الحصص -هـ
حصــلت الســيطرة علـــى هــذا العامــل مـــن خــالل التوزيـــع المتســاور للــدروس بـــين مجمــوعتي البحـــة  

علـى وفـق  لكـل مجموعـة، درسـيندروس أسـبوعيا بواقـع أربعة درس ت ةالباحم تالتجريبية وال ابطة، إذ كان
 ةمــع إدارة المدرســة ومدرســ ةالباحمــ تإذ ات كــ مــنه  وزارة التربيــة ل ــروع اللغــة العربيــة للصــف الرابــع األدبــي،

الســبت  اللغــة العربيــة فــي المدرســة علــى تنذــيم جــدول توزيــع الــدروس لتكــون مــادة األدب والنصــوص يــومي
 .يو ح ذل، (10من كل أسبوع، وجدول  والخميس 

 (10جدول )
 على األيام والساعات لمجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( األدب والنصوصمادة  دروستوزيع 

 اليوم الدرس المجموعة الوقت الدرس المجموعة الوقت

 السبت األول ال ابطة ذهراً 1.00 الماني التجريبية ذهراً 1.50

 الخميس  المالة التجريبية صباحاً 10.30 الرابع ال ابطة صباحاً 11.20

 
 بناية المدرسة : -و
ُطبكــت التجربــة فــي مدرســة واحــدة ، وفــي صــ ين متجــاورين ومتشــابهين مــن حيــة المســاحة، وعــدد   

 الشبابي،، واانارة، والتهوية، والمكاعد ونوعها وحجمها ولونها .
 :   تحديد المادة العلمية:  خامساً 
 لطالبــــات( مو ــــوعات مــــن كتــــاب األدب والنصــــوص المكــــرر تدريســــه  9   الباحمــــة حــــددت 
والتـي  ،م ( في العراق  2010/  2009 للعام الدراسي  لل صل الدراسي الماني األدبي الرابع الصف

 : وهذه المو وعات هي على النحو اآلتي سيتم تدريسها في أمناء مدة التجربة ،
 الشاعرة الخنساء.     -1
 ، بن الريب.الشاعر مال -2
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 النمرـ الخطابة. -3
 خطبة الوداع. -4
 وصية أبي بكر الصديق  ر ي اهلل عنه(. -5
 الكتابة. -6
 نصوص من الكرآن الكريم. -7
 نصوص من الحدية النبور الشريف. -8
 رسالة عمر بن الخطاب  رض( إلى أبي موسى األشعرر. -9
 صياغة األهداف السلوكية : -سادساً 

فهــي التــي  فيــه ، يةتعــد الخطــوة األساســ ؤهالســلوكية ألر برنــام  تعليمــي يــراد بنــاإن األهــداف 
فعلـى أسـاس األهـداف يمكـن للمـدرس تحديـد محتـوى  توجـه عمـل المـدرس داخـل ال صـل ومـع الطلبـة،

المـادة ، والعمـل علــى تنذيمهـا ، واختيــار الطرائـق واألسـاليب التدريســية واألدوات والوسـائل واألنشــطة 
نها تعدب معيارًا لتكويم العملية التعليميةالمناسبة  ، لذا تسمى عادة األهداف ااجرائية السـلوكية. لها ، واد

 (105:2000 إبراهيم ورجب،
وقــد عـــرف الهــدف الســـلوكي بأنـــه :  نــوع مـــن الصـــيا،ة اللغويــة التـــي تصـــف ســلوكًا معينـــًا ، يمكـــن  

ائـه فـي نهايـة نشـاط تعليمـي محـدد(. أبو مالحذته وقياسه، ويتوقع من المتعلم أن يكون قـادرًا علـى أد
 (254:2003جادو،

وعرف بأنه:  وصف لما ينتذر من المتعلم أن يكـوم بـِه كنتيجـة لألنشـطة التعليميـة التـي يمارسـها فـي 
 (30:2000الدرس(. جامل،

علــى األهــداف العامــة ومحتــوى المو ــوعات التــي  ة( هــدفًا ســلوكيًا معتمــد130صــا،ت الباحمــة  لــذا 
موزعـــة علـــى مســـتويات المجـــال المعرفـــي فـــي تصـــنيف بلـــوم  التـــذكر، وال هـــم،  التجربـــة ســـتدرس فـــي

هــذه  صــحة الصـيا،ة عر ـتعلـى عـرف ت، ولت( 7 ملحـق والتطبيـق، والتحليـل، والتركيـب، والتكــويم( 
 اللغــة العربيــة و علــى مجموعــة مــن المحكمــين والمتخصصــين فــي األهــداف ومحتــوى المو ــوعات 

 (.10 ملحق  اه  ، والكياس والتكويم، والمنهاطرائق تدريس
ــــالو عــــددهم  ــــرًا،(  15  وبعــــد تحليــــل اســــتجابات الخبــــراء الب  تعــــدلت بعــــض األهــــداف، وحــــذف خبي

%( مــن موافكــة الخبــراء، أر  80وهــي   ةها الباحمــتنســبة ابت ــاق التــي اعتمــد لــم تبلــو األهــداف التــي
( خبراء من المجموع الكلي للخبراء . وبذل، أصبح عـدد األهـداف 8 قبلت األهداف التي ات ق عليها 



 

 

( 32  ( هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى المعرفــة، و37( هــدفًا ســلوكيًا، بواقـع  123السـلوكية بشــكلها النهــائي  
( هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى 23 ( هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى التطبيــق، و 12هــدفًا ســلوكيًا لمســتوى ال هــم، و  

وجــدول لمســتوى التكــويم  أهــداف ســلوكية( 9لمســتوى التركيــب، و   أهــداف ســلوكية( 10التحليــل، و  
 يبين ذل، :( 11 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (11)جدول  
وتوزيعها على مستويات  لموضوعات األدب والنصوص المقرر تدريسها في مدة التجربةعدد األهداف السلوكية 

 الستة لتصنيف بلوم المجال المعرفي

 المجموع 
 المعرفة  الفهم  التطبيق  التحليل  التركيب  التقويم  ت المادة العلمية عدد األهداف

  .1 الخنساء 7 3 1 3 1 1 16

  .2 مال، بن الريب 4 4 1 4 1 1 15

  .3 الخطابة -النمر 5 3 2 2 1 1 14

  .4 خطبة حجة الوداع 4 3 1 2 1 1 12

11 1 2 3 1 2 2 
وصـــية الخلي ـــة  أبـــو بكـــر 

 الصديق(  رض(
5.  

  .6 الكتابة 4 3 1 1 1 1 11

15 1 1 2 2 5 4 
ــــــــــرآن  نصــــــــــوص مــــــــــن الك

 الكريم
7.  

16 1 1 3 2 6 3 
نصـــــــوص مــــــــن الحــــــــدية 

 النبور الشريف
8.  
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13 1 1 3 1 3 4 
رســــالة الخلي ــــة عمــــر بــــن 

 الخطاب  رض(
9.  

 المجموع  37 32 12 23 10 9 123

 
 سابعًا: إعداد الخطط التدريسية:

الرؤيـــة أمـــام المـــدرس ومســـاعدتِه علـــى مواجهـــة تكمـــن أهميـــة التخطـــيط للتـــدريس فـــي تو ـــيح  
المواقـــف التعليميـــة بمكـــة وروح معنويـــة عاليـــة، وكـــذل، يعينـــه فـــي تنذـــيم عناصـــر الموقـــف التعليمـــي 
وتنذيم تعلم الطلبـة وخاصـًة فيمـا يتعلـق بتحديـد األهـداف التعليميـة السـلوكية، ومحتـوى هـذه األهـداف 

والوسائل التعليمية المناسـبة ،وتحديـد الـزمن الكـافي مـن ،ف اًل عن اختيار طرائق التدريس واألنشطة 
 (55:2000أجل تحكيق أهداف العملية التعليمية بسهولة ويسر. جامل،

ولما كان إعداد الخطط التدريسية ُيعدب واحدًا من متطلبات التدريس النـاجح فكـد أعـدبت الباحمـة 
خططــًا تدريســية فــي مــادة األدب والنصــوص لطالبــات مجمــوعتي البحــة علــى وفــق برنــام  الكبعــات 

( ، وعلـــى وفـــق الطريكـــة التكليديـــة فيمـــا 8الســـت فيمـــا يخـــص طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة   ملحـــق 
 (.  9طالبات المجموعة ال ابطة  ملحق  يخص

وعر ـــت هـــذه النمـــاذج مـــن الخطـــط التدريســـية لمو ـــوعات األدب والنصـــوص علـــى مجموعـــة مـــن 
( ، 10الخبــراء والمتخصصــين باللغــة العربيــة ، وطرائــق تدريســها ، والعلــوم التربويــة والن ســية  ملحــق 

ة تلـــ، الخطـــط، وجعلهـــا ســـليمة لإلفـــادة مـــن آرائهـــم ومالحذـــاتهم ومكترحـــاتهم لغـــرض تحســـين صـــيا،
ت ـــمن نجـــاح التجربـــة، وفـــي  ـــوء آرائهـــم ومالحذـــاتهم أجـــرت الباحمـــة التعـــديالت الالزمـــة عليهـــا، 

 ( .9و  ملحق  ( 8وأصبحت جاهزة للتطبيق .  ملحق 
 ثامنًا : أداة البحث )االختبار التحصيلي( :

لتـــي ي ــــعها المــــدرس يكصـــد بابختبــــار التحصـــيلي بأنــــه مجموعــــة مـــن ال كــــرات أو األســــئلة ا
(، وتعـــــد 51:2002الهـــــدف منهـــــا قيـــــاس مـــــدى اســـــتيعاب الطلبـــــة وقـــــدراتهم المعرفية. عبـــــد الهـــــادر،

ـــ،  ـــر أدوات التكـــويم شـــيوعًا فـــي المؤسســـات التعليميـــة فـــي العـــالم وذل ابختبـــارات التحصـــيلية مـــن أكم
ـــة التحصـــيلي ـــاس قـــدرات الطلب ة ، والتنبـــؤ لســـهولة إعـــدادها وتطبيكهـــا وتصـــحيحها، وهـــي تســـتعمل لكي

بترتيب الطلبة  من الص وف التي يلتحكون بها ، ف اًل عن تحديد مستوى النجاح وااخ ـاق  ـمن 
ــــارات ي ــــعها المــــدرس لتكــــويم 121-59: 1990الصــــف الواحــــد،  اامــــام وآخــــرون، ( وهــــذه ابختب



 

 

الدليمي األهــداف التعليميــة للمــواد الدراســية التــي يدرســها علــى وفــق خطــة تدريســية مو ــوعة مســبكًا، 
ونذـرًا لعـدم تـوافر اختبـارات تحصـيلية مكننـة لـدرس األدب والنصـوص ، أعـدبت   (18:2000وعدنان،

الباحمة اختبارًا تحصيليًا لكياس تحصيل طالبات مجموعتي البحـة بعـد انتهـاء مـدة التجربـة ، للتعـرف 
ــــي مــــادة ا ــــي ف ــــع األدب ــــات الصــــف الراب ــــي تحصــــيل طالب ــــام  الكبعــــات الســــت ف ــــر برن ــــى ام ألدب عل

 والنصوص  ، واعتمدت الخطوات اآلتية في بناء ابختبار.
 إعداد جدول المواصفات )الخريطة االختبارية( : -أ

يعــد جــدول المواصــ ات بممابــة قائمــة تــربط بــين األهــداف والمحتــوى مــن ناحيــة، وعــدد فكــرات 
الدراســية بشــكل عنــاوين ابختبــار التــي تمملهــا مــن ناحيــة أخــرى، إذ يبــين فيــه الباحــة محتــوى المــواد 

يركــز عليهــا  ــمن ابختبــار الــذر ســيعده، ف ــاًل عــن أن هــذا الجــدول يعــد الركيــزة األساســية التــي 
يستند إليها الباحة فـي الكشـف عـن صـالحية ابختبـار وخاصـًة فـي اكتشـاف مـدى ابتسـاق الـداخلي 

لالختبـــار وجـــدول لالختبــار ومـــدى تمميلــه المو ـــوعات المطروحــة التـــي تـــؤدر إلــى صـــدق المحتــوى 
 (108-107: 2002( يبين ذل،.  عبد الهادر،12 
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 4،2 0،3 0،3 0،8 0،4 1 1،3 16،66 2 الخنساء 1
 2،1 0،2 0،2 0،4 0،2 0،5 0،6 8،33 1 مال، بن الريب 2
 2،1 0،2 0،2 0،4 0،2 0،5 0،6 8،33 1 النمرـ الخطابة 3
خطبــــــــــــــة حجــــــــــــــة  4

 الوداع
2 16،66 1،3 1 0،4 0،8 0،3 0،3 4،2 
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 صياغة فقرات االختبار :-ب
× (  أو   √اختارت الباحمة ابختبارات المو وعية  ابختيـار مـن متعـدد ، وو ـع عالمـة    

النـوع مـن  ( ، وملء ال را،ات( وذل، للتخلص من عامل الذاتية فـي التصـحيح ، وكـذل، ألن هـذا
ــــــــــدليمي  ابختبــــــــــارات يســــــــــتطيع أن يغطــــــــــي محتــــــــــوى المــــــــــادة الدراســــــــــية بشــــــــــكل ملمــــــــــوس.  ال

ـــد أكمـــر أنـــواع ابختبـــارات مرونـــة، ويمكـــن مـــن 37:2000وعـــدنان، ( ، ف ـــاًل عـــن ذلـــ، أنهـــا ُتع 
 (97:2009خاللها تكويم مدى تحكيق األهداف التعليمية المو وعة. عالبم،

         : صدق االختبار: -ت
يكصــد بصــدق ابختبــار هــو أن يكــيس ابختبــار ، و الصــدق مــن مواصــ ات ابختبــار الجيــد يعــد 

( وابختبار التحصيلي ُيع ـد اختبـارًا صـادقًا إذا تمكـن مـن 31:2008ما و ع لكياسه ،  الروسان،
قيــــــــــاس مــــــــــدى تحكيــــــــــق األهــــــــــداف التعليميــــــــــة التــــــــــي و ــــــــــع مــــــــــن أجلهــــــــــا بنجــــــــــاح.  اامــــــــــام 

 (  124:1990وآخرون،
 * الصدق الظاهري    

يعنـي الصـدق الذـاهرر لالختبـار هـو المذهـر العـام أو الشـكل الخـارجي لالختبـار مـن حيـة نـوع     
الم ردات وكي ية صيا،تها ومدى و وحها ، وكـذل، دقـة تعليمـات ابختبـار وو ـوحها ومو ـوعيتها 

(  لـذا ببـد 130:1990ومدى مناسبة هذا ابختبار للغرض الذر و ـع مـن أجلـه،  اامـام وآخـرون،

وصــــــية الخلي ــــــة  5
 بكر  رض(أبو 

1 8،33 0،6 0،5 0،2 0،4 0،2 0،2 2،1 

 2،1 0،2 0،2 0،4 0،2 0،5 0،6 8،33 1 الكتابة 6
نصـــــــــــوص مـــــــــــن  7

 الكرآن الكريم
1 8،33 0،6 0،5 0،2 0،4 0،2 0،2 2،1 

نصـــــــــــوص مـــــــــــن  8
ـــــــور  الحـــــــدية النب

 الشريف

1 8،33 0،6 0،5 0،2 0،4 0،2 0،2 2،1 

رســــــــــالة الخلي ــــــــــة  9
عمر بن الخطاب 

  رض(

2 16،66 1،3 1 0،4 0،8 0،3 0،3 4،2 

 25 1،8 2 4،7 2،5 6،5 7،5 %100 12 المجموع 



 

 

لالختبار التحصيلي لكي يتسـم بالصـدق الذـاهرر أن تكـون فكراتـه مـن حيـة الشـكل المذهـر مرتبطـة 
 (36:2001باسم ابختبار أو عنوانه. عبد الهادر،

ـــــار بصـــــورته      ـــــرات ابختب ـــــة فك ـــــار فكـــــد عر ـــــت الباحم وللتحكـــــق مـــــن الصـــــدق الذـــــاهرر لالختب
لمتخصصــين فـي اللغــة العربيــة وطرائــق تدريســها ، وفــي العلــوم ( علــى عــدد مــن الخبــراء وا11األوليـة 

( ابـداء آرائهـم ومالحذـاتهم فـي صـالحية ال كـرات مـن 10التربوية والن سية  والكياس والتكويم  ملحق 
عدم صالحيتها في قياس ما و عت ألجل قياسه، وبعد أن حصلت الباحمة على مالحذات الخبـراء 

أعــادت صــيا،ة بع ــها اآلخــر، وحــذفت ال كــرات التــي لــم تحصــل وآرائهــم عــدلت بعــض ال كــرات ، و 
 %( من مجموع الخبراء الكلي.     80على نسبة الموافكة التي حددتها الباحمة بـ 

    * صدق المحتوى
ويكصد بصدق المحتوى لالختبـار هـو مـدى تطـابق فكـرات ابختبـار مـع م ـمون ابختبـار أو  

ويعــربف ابختبــار الــذر يتصــف  بصــدق المحتــوى بأنــه:   ( 31:2008محتــواه أو هدفــه ،  الروســان،
ذل، ابختبار الذر تعد فكراته ممملة لنطاق السـلو، المـراد قياسـه ، وبالتـالي اختيـار عـدد مـن ابسـئلة 

 (76:2000ي ترض بها أن تممل هذا النطاق تممياًل صحيحًا(. الدليمي وعدنان،
بـارات التحصـيلية، وهـو يبـين إلـى أر حـد يكـون ويعد صدق المحتوى من أهم أنواع الصدق فـي ابخت

ـــاس مـــا و ـــع لكياســـه مـــن خـــالل معرفـــة مـــدى تمميـــل ابختبـــار  ـــادرًا علـــى قي ـــار التحصـــيلي ق ابختب
لألهــداف التــي و ــع مــن أجلهــا، وذلــ، بابعتمــاد علــى مــا يكــرره المتخصصــون عــن مــدى صــالحية 

ـــــذر ي ـــــعه ا ـــــار ال ـــــار مـــــن خـــــالل ت حـــــص جـــــدول مواصـــــ ات ابختب لباحـــــة وهـــــو يت ـــــمن ابختب
 (127:1990المو وعات الدراسية وتحديد مدى أهمية كل منها. اامام وآخرون،

وللتحكـــق مــــن صــــدق المحتـــوى لالختبــــار أعــــدت الباحمـــة جــــدول مواصــــ ات ابختبـــار النهــــائي الــــذر 
ســتمتحن بــه الطالبــات فــي المو ــوعات التــي تــم تدريســـها فــي أمنــاء مــدة التجربــة وهــذا مو ــح فـــي 

 (.12 جدول رقم 
 تعليمات االختبار: -ث

 و عت الباحمة التعليمات اآلتية:
 التعليمات الخاصة بااجابة وتت من اآلتي: -1

 أكتبي اسم، وشعبت، وبكية المعلومات  في المكان المخصص لها في أعلى الورقة. - أ



 ز

 

أمامـ، اختبـار يتكـون مـن مالمـة أسـئلة ، وكـل سـؤال يتكـون مـن عـدد مـن ال كـرات ، المطلــوب -ب
 من، ااجابة عنها جميعًا من دون تر، أية فكرة منها.

 إجابت، عن فكرات األسئلة تكون في ورقة ابختبار ن سها .-ج
 التعليمات الخاصة بالتصحيح : -2

خصصــت الباحمــة درجــة واحــدة لل كــرة التــي تكـــون إجابتهــا صــحيحة، وصــ رًا لل كــرة التــي تكـــون        
ة المتروكة، أو التي تحمل أكمر من إجابـة واحـدة معاملـة ال كـرة إجابتها ،ير صحيحة ، وعوملت ال كر 

 ،ير الصحيحة.
 التجربة االستطالعية: -ج

لغــرض معرفــة المــدة التــي تســتغرقها ااجابــة علــى ابختبــار، وو ــوح فكراتــه ، وكشــف الغــامض     
مـن مجتمـع  األدبـيمـن طالبـات الصـف الرابـع  اسـتطالعية علـى عينـةابختبـار منهـا، طبكـت الباحمـة 

إعداديـــة  ( طالبـــة مـــن طالبـــات 32ولهـــا مواصـــ ات عينـــة البحـــة ن ســـها كـــان عـــددها   ،البحـــة ن ســـه
 بعــد أن تأكــدت الباحمــة مــن دراســة هــذه العينــة المو ــوعات المشــمولة بالتجربــة ، للبنــات ، الطليعــة( 

وسـط الوقـت المسـتغرق فـي متن ال كرات كانت وا ـحة و،يـر ،ام ـة لـدى الطالبـات ، وان أفات ح 
 . (5 ( دقيكة 38ااجابة هو   

 التحليل اإلحصائي لفقرات االختبار: -ح
يعـد تحليــل فكـرات ابختبــارات التحصــيلية مـن األســاليب المهمــة التـي يكــوم بهــا الباحـة مــن أجــل      

فكـرة معرفة مدى فعالية فكـرات ابختبـار التحصـيلي الـذر ي ـعه لعينـة البحـة مـن حيـة صـعوبة كـل 
مكانيــة تمييزهــا بــين المســتويات التحصــيلية المختل ــة للعينــة فيمــا يخــص الصــ ة المــراد  و ســهولتها ، واد

( وبعــــد تطبيـــق ابختبــــار علــــى عينـــة اســــتطالعية تكونــــت مــــن 251-249: 2009قياســـها ، عــــالبم،
عــــد ( طالبــــًة مــــن طالبــــات الصــــف الرابــــع األدبــــي فــــي إعداديــــة  الطليعــــة( للبنــــات النهاريــــة ، وب32 

تصــحيح ااجابــات وذلــ، بإعطــاء درجــة واحــدة لإلجابــة الصــحيحة، وصــ ر لإلجابــة الخطــأ، وعوملــت 
ال كرات المتروكة، وال كرات التـي و ـع لهـا أكمـر مـن إجابـة واحـدة ، معاملـة ااجابـات الخطـأ،  وبعـد 

، مــم  ( ، تــم ترتيــب درجــات الطالبــات تنازليــاً 14ابنتهــاء مــن تصــحيح األجابــات بشــكل نهــائي  ملحــق
( ورقــة إجابـــة مــن األوراق الحاصـــلة 16قســمت علــى نصـــ ين متســاويين ، النصـــف العلــور ويشـــمل  

                                                           
5

استخر ت الباحثة متوسط الوقت المستغرق في اإل ابة عن فقرات االختبار التحصيلي النهائي باعتماد المعادلة اآلتية : .  

زمن أسرع طالبة + زمن أبطأ طالبة                    

 متوسط الوقت=ـــــــــــــــــــــ

                                   2  



 

 

( ورقــة إجابــة مــن األوراق الحاصــلة علــى أوطــأ 16علــى أعلــى الــدرجات ، والنصــف األدنــى ويشــمل  
 ( ، أخـــذتها الباحمـــة بكاملهـــا بـــدًب مـــن50الـــدرجات . ولكـــون العينـــة ابســـتطالعية صـــغيرة  أقـــل مـــن 

( ، وكانــــت أعلــــى درجــــة مــــن بــــين 51:2000%(  الــــدليمي وعــــدنان،27اعتمــــاد األعلــــى و األوطــــأ 
( درجـات، 7( درجة ، وأوطـأ درجـة مـن بـين درجـات المجموعـة الـدنيا  22درجات المجموعة العليا   

 مم حسبت الباحمة مستوى الصعوبة ، وقوة التمييز ، وفعالية البديل الخطأ ، على النحو اآلتي:
  Difficulty Level     مستوى الصعوبة :* 

يعــد التعــرف علــى صــعوبة فكــرات ابختبــار واحــدًا مــن الخصــائص التــي تــؤدر دورًا مهمــًا فــي  
ابختبــارات مرجعيــة الجماعــة أو المعيــار وتــؤمر فــي إجابــات األفــراد عــن فكراتهــا، ومــن خــالل إيجــاد 

ن األولــى هــو التعــرف علــى نســبة الــذين معامــل الصــعوبة لالختبــار يحكــق الباحــة وذي تــين أساســيتي
يجيبون إجابة صحيحة والذين يجيبون إجابة خطـأ وطريكـة توزيـع كـل مـن الخطـأ والصـواب وانتشـارها 
بالنسـبة للمجتمـع أو العينـة ، أمـا الوذي ــة المانيـة فهـي اسـتعمال درجــة الصـعوبة ايجـاد صـدق فكــرات 

هذا يدل على أن ال كرة ،اية فـي الصـعوبة ، ولـم ( ف1ابختبار، وعندما تكون قيمة معامل الصعوبة  
يجب عنها أحد إجابة صحيحة، أما إذا كان معامل الصعوبة  ص ر( فهو دليـل علـى أن ال كـرة ،ايـة 
فــي الســهولة، إذا أجــاب عنهــا األفــراد جمــيعهم، لــذا فــأن قيمــة معامــل الصــعوبة تتــراوح مــابين  صــ ر( 

( لــذا يؤكــد المختصصــون علــى  ــرورة 109:1990( و اامــام وآخــرون،268:2000(، عــالبم،1و 
أن تتســم ابختبــارات التحصــيلية بــالتوازن مــابين الصــعوبة والســهولة فــي فكــرات ابختبــار كــي نســتطيع 
استعمالها في قياس ال روق ال ردية مابين الطلبة، وعليه حسبت الباحمـة معامـل صـعوبة كـل فكـرة مـن 

( ، 13( كمــــا مبــــين فــــي الجــــدول  0،50( و 0،20فكــــرات ابختبــــار ، فوجــــدت أنهــــا تنحصــــر بــــين  
( وآخــرون ، أن ابختبــارات Bloomوبــذل، فــأن فكــرات ابختبــار جميعهــا تعــد مكبولــة ،إذ يــرى بلــوم  

( فإنهــــا تعــــد جيــــدة ويمكــــن اعتمادهــــا 0،80( و  20,0التــــي تنحصــــر معــــامالت صــــعوبتها مــــابين  
 للتطبيق.

                                                           bloom and others,1971:66) 
 ( 13جدول ) 

 معامل صعوبة فقرات االختبار التحصيلي

 معامل تسلسل معامل تسلسل معامل تسلسل معامل تسلسل



 ز

 

 الصعوبة الفقرة الصعوبة الفقرة الصعوبة الفقرة الصعوبة الفقرة
1 0،25 8 0،21 15 0،25 22 0،25 
2 0،25 9 0،25 16 0،25 23 0،28 
3 0،25 10 0،25 17 0،25 24 0،50 
4 0،31 11 0،34 18 0،20 25 0،31 
5 0،25 12 0،31 19 0،25  
6 0،28 13 0،28 20 0،25 
7 0،28 14 0،25 21 0،37 

 Discrimination Power* قوة تمييز الفقرات : 
يكصـــد بكـــوة تمييـــز ال كـــرة قـــدرة ال كـــرة علـــى تمييـــز ال ـــروق ال رديـــة بـــين األفـــراد الـــذين يعرفـــون 
ااجابة الصحيحة واألفراد الذين ب يعرفون ااجابة الصحيحة لكل فكرة من فكرات ابختبـار ، ويمكـن 

موعـة الـدنيا حساب قـوة تمييـز ال كـرة بحسـاب ال ـرق بـين نسـبة عـدد األفـراد فـي المجموعـة العليـا والمج
( وبنــاًء علــى مــا ســبق أجــرت 114:1990الــذين أجــابوا إجابــة صــحيحة عــن ال كرة، اامــام وآخــرون ،

الباحمــة حســاب قــوة تمييــز كــل فكــرة مــن فكــرات ابختبــار وباســتعمال الوســائل ااحصــائية المعــدة لهــذا 
لـــذا تعـــد ( و 14( وكمـــا هـــو مبـــين فـــي جـــدول  0،31( و  0،20الغـــرض فوجـــدت أنهـــا تتـــراوح بـــين  

 (  55:2000فكرات ذات تمييز مكبول وجيد ويمكن اعتمادها الدليمي وعدنان،
 ( 14جدول ) 

 معامل تمييز فقرات االختبار التحصيلي
 تسلسل

 الفقرة
 معامل

 التمييز  

 تسلسل

 الفقرة
 معامل

 التمييز  

 تسلسل

 الفقرة
 معامل

 التمييز  

 تسلسل

 الفقرة
 معامل

 التمييز  
1 0،25 8 0،31 15 0،25 22 0،20 
2 0،25 9 0،25 16 0،25 23 0،20 
3 0،25 10 0،25 17 0،25 24 0،25 
4 0،25 11 0،25 18 0،25 25 0،25 
5 0،25 12 0،25 19 0،25  



 

 

6 0،31 13 0،31 20 0،25 
7 0،31 14 0،31 21 0،20 

 * فعالية البدائل غير الصحيحة : 
ــــار المتعــــدد( تعتمــــد صــــ ات  ــــرات التــــي تكــــون مــــن  ابختي ــــدائل التــــي تو ــــع فــــي ال ك إن الب
حصـــائيًا ،لــــذا يجـــب علـــى وا ـــع ابختبـــار أن يراعـــي هــــذه  واعتبـــارات فنيـــة يمكـــن معالجتهـــا فنيـــًا واد
األعتبــارات عنــد و ــع البــدائل، فــالم روض أن تتســم بال عاليــة بمــا فيــه الك ايــة، وتكمــن فعاليــة البــديل 

نــه يكــون قــادرًا علــى تمويــه بعــض األفــراد وســحبهم إلــى ااجابــة الخطــأ فــال فائــدة مــن بــديل خطــأ فــي أ
يخطئ به الجميـع أو يعرفـه الجميـع، وينبغـي لالختيـارات الخطـأ أن تكـون أكمـر لـدى المجموعـة الـدنيا 

ديل كـل من المجموعة العليا،كما ينبغي لالختيارات الخطـأ أن تتـوزع بشـكل متـواز أو متكـارب ويـتم تعـ
بــديل ب يكــون جــذابًا بمــا يك ــي، والبــديل الجيــد هــو الــذر يجــذب إليــه اكبــر عــدد مــن المجموعــة الــدنيا 

( 113:1990مكابـــل المجموعـــة العليـــا وبعكســـه يعـــد ،يـــر فعـــال وي  ـــل حذفـــه ، اامـــام وآخـــرون ،
يت ــمن وعليــه أجــرت الباحمــة العمليــات ااحصــائية المعــدة لهــذا الغــرض وللســؤال األول فكــط كونــه 

عــددًا مــن البــدائل ،وقــد تبــين أن البــديل الخطــأ ل كــرات هــذا الســؤال قــد جــذبت إليهــا عــددًا مــن طالبــات 
( 15المجموعة الـدنيا اكبـر مـن طالبـات المجموعـة العليـا ،وعليـه تكـرر اابكـاء عليهـا جميعـًا وجـدول  

 يبين فعالية كل بديل من البدائل الخطأ.
 
 
 

 ( 15جدول ) 

 غير الصحيحة لفقرات السؤال األول من االختبار التحصيليفعالية البدائل 

 تسلسل

 الفقرة
 فعالية البديل الخطأ الثالث فعالية البديل الخطأ الثاني فعالية البديل الخطأ األول

1 -0،06 -0،13 -0،13 

2 -0،06 -0،19 -0،6 



 ز

 

3 -0،12 -0،06 -0،06 

4 -0،06 -0،06 -0،06 

5 -0،06 -0،12 -0،06 

6 -0،06 -0،12 -0،12 

7 -0،12 -0،06 -0،18 

8 -0،12 -0،06 -0،06 

9 -0،06 -0،06 -0،06 

  خ_ ثبات االختبار
ـــــى  ـــــد تطبيكـــــه عل ـــــار النتـــــائ  ن ســـــها إذا مـــــا أعي ـــــي أن يعطـــــي ابختب ـــــار يعن إن مبـــــات ابختب
الم حوصـين أن ســهم وفـي الذــروف ن ســها، وهـو يعنــي كــذل، ابسـتكرار أر أن الم حوصــين إذا تكــرر 
علـــــيهم ابختبـــــار فـــــأن درجـــــاتهم ســـــتذهر شـــــيئًا مـــــن ابســـــتكرار، ويعنـــــي كـــــذل، المو ـــــوعية أر أن 

على الدرجة ن سها إذا مـا أعيـد علـيهم ابختبـار أيـًا كـان المصـحح أو المطبـق  الم حوصين يحصلون
( وقــد عــرف المبــات بأنــه :   ابتســاق فــي قيــاس الشــيء الــذر تكيســه 78:2000، الــدليمي وعــدنان،

 (  248: 2000أداة الكياس (.  ملحم ،
ية ، والصـور المتكافئـة ، ويمكن حساب مبات ابختبار بطرائق كميرة وعديدة ، منها التجزئة النص    

وطريكـــة إعــــادة ابختبـــار.....ال، ، وقــــد حســـبت الباحمــــة مبـــات فكــــرات ابختبـــار التحصــــيلي بطريكــــة 
الصور المتكافئة التـي تكـوم علـى أسـاس إعطـاء الطالبـة فـي اليـوم ن سـه صـورتين مـن ابختبـار ن سـه 

والتشــــابه فــــي درجــــة  ،إذ تكــــون االصــــورتان لهمــــا الخصــــائص ن ســــها مــــن حيــــة محتــــوى ابختبــــار،
ـــار وتعليماتـــه،  ـــارر، وطـــول ابختب الصـــعوبة ، وقـــوة التمييـــز، والمتوســـط الحســـابي، وابنحـــراف المعي

( ويــتم هــذا ابختبــار مــن خــالل 80:2000وطريكــة إجرائــه وتصــحيحه ، وتوقيتــه،  الــدليمي وعــدنان،
فــي وقــت مــا ، وبعــدها إعــداد صــورتين متكــافئتين، تطبــق أحــدى صــورتي ابختبــار  االصــورة أ مــماًل( 

بكليــل تطبــق الصــورة األخــرى  الصــورة ب( ، أر إن الصــورتين تطبكــان علــى مجموعــة األفــراد واحــدة 
تلــو األخــرى أو ب اصــل زمنــي قصــير ، لكــي ب تــؤمر التغيــرات التــي ربمــا تحــدة لألفــراد المختبــرين 



 

 

، أر تعـد مـن األخطـاء خالل هذا ال اصل الزمني في مبات الـدرجات ألن هـذه التغيـرات ،يـر متسـكة 
العشوائية، كما أن عوامل التذكر والمران والتعب ب تؤمر تأميرًا ،يـر منـتذم فـي قيمـة معامـل التكـافؤ، 
ومـــن الجـــدير بالـــذكر أن اســـتعمال صـــورتين متكـــافئتين يعـــد مـــن أكمـــر الطرائـــق دقـــة فـــي تكـــدير مبـــات 

ة بناء هاتين الصـورتين ومـا يتطلبـه مـن درجات ابختبارات والمكاييس التربوية والن سية ، ،ير أن كل 
جهـــــــد ووقـــــــت يكلـــــــل أحيانـــــــًا مـــــــن اســـــــتعمال هـــــــذه الطريكـــــــة مـــــــا لـــــــم تكـــــــن هنـــــــا، صـــــــور متكافئـــــــة 

 (148-145: 2000متوافرة. عالبم،
 ويمكن تمميل إجراءات هذه الطريكة بالشكل التخطيطي اآلتي:

 فاصل                        
 فاصلتط      

 زمني قصير                      
 

وقـــد أعـــدت الباحمـــة صـــورتين مـــن ابختبـــار التحصـــيلي لمـــادة األدب والنصـــوص وعر ـــتهما 
( 10طرائــق تــدريس اللغــة العربيــة والعلــوم التربويــة والن ســية ، ملحــق علــى مجموعــة مــن الخبــراء فــي 

وبعــد أن حصــلت الباحمــة علــى مالحذــات الخبــراء وآرائهــم عــدلت بعــض فكــرات  صــورتي ابختبــار، 
وأعـــادت صـــيا،ة بع ـــها اآلخـــر حتـــى أصـــبح ابختبـــار فـــي صـــورتيه يت ـــق مـــع نســـبة الموافكـــة التـــي 

ع الخبــراء الكلــي ، مــم طبكــت الباحمــة ابختبــار علــى العينــة %( مــن مجمــو 80و ــعتها الباحمــة وهــي  
( طالبة فـي إعداديـة الطليعـة للبنـات ، وبعـد تصـحيح أوراق الطالبـات 32ابستطالعية المتكونة من  

وتحليلهــا إحصــائيًا اعتمــدت الباحمــة درجــات عينــة التحليــل ااحصــائي لصــورتي ابختبــار، واســتعملت 
(، وهـــو معامـــل 0،92( ايجـــاد المبـــات ، فبلـــو معامـــل المبـــات   Bearsonمعامـــل ارتبـــاط بيرســـون  

( 0،68مبات جيد جدًا بالنسبة إلـى ابختبـارات ،يـر المكننـة، إذ إنب معامـل المبـات يعـد جيـدًا إذا بلـو  
 (.12(  . وبذل، أصبح ابختبار جاهزًا للتطبيق  ملحق 434:1999فأكمر. أبو عالم،

 التحصيلي بصورت  النهائية  االختبار
عــدادها تعليمــات  ابختبــاربعــد أن أعــدت الباحمــة األهــداف الســلوكية وفكــرات  وتأكــدت مــن صــالحيتها واد

وزمنــه، واســتخراج  ابختبــارومــن مــمَّ تطبيكــه علــى عينــة اســتطالعية لمعرفــة مــدى و ــوح فكــرات  ابختبــار
جـاهزًا للتطبيـق بصـورته  ابختبـار، أصـبح ابختبـارت ومبـا الخطـأمعامل الصعوبة والتمييز وفعالية البـدائل 

 ( .  12 الملحق النهائية  

صـــورتي  تطبيـــق أحـــدى
 (                  أابختبار 

 صـــــــورتيتطبيـــــــق أحـــــــدى 
 ابختبار  ب(

 

إيجــاد قيمــة معامــل ارتبــاط بيرســون 
 ورتينبين درجات الص



 ز

 

 : تطبيق التجربة :تاسعا ً 
 كان تطبيق التجربة كاآلتي: 
  -: تنفيذ التجربة -أ

، وبعد ترتيب  م 2010/ 14/2بعد انتهاء عطلة نصف السنة وبداية الدوام المدرسي في     
جدول الحصص اليومي ، وبعد أن أنهت الباحمة متطلبات إجراء التجربة ، باشرت بتطبيق التجربة 

م ، في الحصة األولى والمانية عربفت الباحمة طالبات المجموعتين بن سها  19/2/2010بتاري، 
ة على برنام  بأنها مدبرسة جديدة في المدرسة ، ف اًل عن تدريب طالبات المجموعة التجريبي

الكبعات الست بابعتماد على الدليل الذر أعدته بن سها بخصوص برنام  الكبعات الست وبعد 
موافكة الخبراء عليه قبل الشروع بالتدريس ال علي لمادة األدب والنصوص ، في حين اعتمدت 

لتدريس إذ مراجعة الدروس السابكة مع المجموعة ال ابطة، وفي الحصة المالمة باشرت الباحمة با
( ،  8دربست المجموعة التجريبية  مادة األدب والنصوص باستعمال برنام  الكبعات الست  ملحق 

( ، وانتهت 9في حين دربست المجموعة ال ابطة المادة ن سها على وفق الطريكة التكليدية ملحق 
 م. 19/4/2010التجربة بتاري، 

 

 -تطبيق االختبار التحصيلي : -ب
ة الطالبات بأن هنا، اختبارًا سُيجرى لهن قبل الموعد من إجرائه ، لكل ملباحلكد أخبرت ا    

( طالبة وذل، من أجل أن تتكافأ عينة البحة بالتهيئة 62من مجموعتي البحة  البالو عددهن  
وابستعداد له ، وبعد ذل، طبكت الباحمة ابختبار التحصيلي على طالبات مجموعتي البحة يوم 

 ( دقيكة .45، وكان الوقت المخصص لالختبار   4/2010/ 22 الخميس الموافق 
 
 
  -طريقة تصحيح االختبار : -ت

صــححت الباحمــة ااجابــات بن ســها حيــة اعتمــدت فــي أمنــاء تصــحيح ااجابــات علــى أســاس       
إعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة ، وص ر لإلجابـة ،يـر الصـحيحة ، فـي حـين عاملـت ال كـرات 

أو التــي و ــع لهــا أكمــر مــن بــديل معاملــة ااجابــة ،يــر الصــحيحة ، وعلــى هــذا األســاس   المتروكــة ،
 ( 15( درجة.   ملحق 12( درجة ، والدرجة األوطأ لالختبار  23كانت الدرجة العليا لالختبار  



 

 

 
 عاشرًا : الوسائل اإلحصائية :

 استعملت الباحثة في إجراءات هذا البحث وتحليل نتائج  الوسائل اإلحصائية اآلتية :  

 .( لعينتين مستقلتينT - testاالختبار التائي ) أوًب:

 .لحساب التكافؤ بين المجموعة ال ابطة والمجموعة التجريبية  استعملت هذه الوسيلة
 
  
 
 

 حية أن :
 .   للمجموعة التجريبيةوسط الحسابي مت: تممل ال 1س  
 .   للمجموعة ال ابطةوسط الحسابي مت: تممل ال 2س  
 .  المجموعة التجريبية : تممل عدد أفراد 1ن
 . المجموعة ال ابطة : تممل عدد أفراد 2ن
2ع

 .  المجموعة التجريبية : تممل تباين1
2ع

 .  المجموعة ال ابطة  : تممل تباين2
 ت : تممل الكيمة التائية المحسوبة . 

 (260:  1977،  زكريا البياتي و                                                        
 

        Chi-Ssquare      ( : 2ي ) كاآمربع ك ثانيًا :

عند التكافؤ  مجموعتي البحةاستعملت هذه الوسيلة لمعرفة دببت ال روق ااحصائية بين    
 .ااحصائي في متغيرر التحصيل الدراسي لآلباء ولألمهات 

          

 2س   – 1س  

 2(ع1– 1)ن
 2(ع1– 2+ )ن1

2 

 

 2-  + ن ن

 

   ن         ن

     1          1  

 
+ 
 

 ت =



 ز

 

 2ق (  –  ن              
  = ، 

 ق                    
 : إنإذ 

 ن = التكرار المالحذ
 المتوقعق = التكرار 

  ( 293 : 1977 ،وزكريا   البياتي                                                        
 

      Equation  Item Difficulty    معامل الصعوبة :ثالثًا : 
 . استعملت هذه الوسيلة لحساب معامالت صعوبة فكرات ابختبار التحصيلي 

   
 ااجابات الخطأ                          

 ص = 
 ااجابات الخطأ +ااجابات الصحيحة               

                                 (54:2000 الدليمي وعدنان،                                                           
 Equa  Item Discrimination معامل تمييز الفقرة : رابعًا :

  .فكرات ابختبار التحصيلي  تمييز معامالتاستعملت هذه الوسيلة لحساب  
 ص د   -ص ع                    

 =  ت
 د( +  ع       1                   
                   2 

 إذ تممل:         
 ت = مؤشر قوة تمييز ال كرة.

 المجموعة العليا.ص ع = مجموع ااجابات الصحيحة في 
                              ص د = مجموع ااجابات الصحيحة في المجموعة  الدنيا                                                                             

                                                 (56:2000 الدليمي وعدنان،                                                                



 

 

 : الخطأ فعالية البدائلخامسًا : 
 .الختبار التحصيلي ل مخطوءةاستعملت هذه الوسيلة ايجاد فعالية البدائل ال  

 ن ع م  _  ن د م                  
 ---------------ف م =        

 د( +  ع        1                      
                      2    

 تممل : إذ
 ف م : فعالية المموه.

 من المجموعة العليا . المموهن ع م = عدد الطالبات الالئي اخترن البديل 
 من المجموعة الدنيا . المموهن ع د = عدد الطالبات الالئي اخترن البديل 

 
  (57:2000الدليمي وعدنان،                                                              

 (pearson correlation coeificient)بيرسون  ارتباطمعامل سادسًا:
 مبات ابختبار التحصيلي : لحساب

   م  س (   م  ص ( –ن م  س ص                                 
     =  ر     

 [2  م  ص ( - 2ن م  ص ] × [2  م  س ( – 2ن م  س]                 
 حية ان :

 تممل معامل ارتباط بيرسون . :  ر
 : تممل عدد أفراد العينة .   ن

 .   قيم المتغير األول:  س
 .   قيم المتغير الماني: ص
                          (ferguson , 1981 : 113)                                                                     : تمثل عملية الجمدمج
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 الفصل الرابع
 عرض النتائج وتفسيرها



 

 

 أوال: عرض النتائج .
 ثانياً : تفسري النتائج.
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التجربــة علــى وفــق  انتهــاءالنتــائ  التــي توصــل إليهــا البحــة بعــد  ةعــرض الباحمــتفــي هــذا ال صــل        
، وفي  وء هدف البحة وفر يتيه، وذلـ، عـن طريـق حسـاب مالةها في ال صل التااجراءات التي اعتمد

لمـادة  النهـائيالمجموعتين   التجريبيـة وال ـابطة ( فـي ابختبـار  طالبات دبلة ال رق بين متوسط تحصيل
ــــرت، مــــم الــــذر طبــــق فــــي نهايــــة التجربــــة  األدب والنصــــوص  تلــــ، النتــــائ  وصــــوًب إلــــى ابســــتنتاجات   سب

 والتوصيات والمكترحات التي توصل إليها البحة . 
 أواًل : عرض النتائج

تعرف أثر برنامج القبعات الست في تحصيل  -:ويت من عرض النتائ  المتعلكة بهدف البحة 
 .طالبات الصف الرابع األدبي في مادة األدب والنصوص

بيــق ابختبــار التحصــيلي النهــائي لمــادة األدب والنصــوص علــى طالبــات بعــد انتهــاء التجربــة وتط -أ
مجمـــوعتي البحـــة  التجريبيـــة وال ـــابطة( ، وتصـــحيح أوراق إجابـــات الطالبـــات لكلتـــا المجمـــوعتين ، 
عمدت الباحمة إلى ترتيب درجات إجابات الطالبـات بشـكل تنـازلي لغـرض تسـهيل عمليـة العـد وال ـرز 

جـدت الباحمـة أن أعلـى درجـة حصـلت عليهـا طالبـات المجموعـة التجريبيـة في أذهار النتـائ  ، وقـد و 
(، أمــا المجموعــة ال ــابطة 15( ، وكانــت أوطــأ درجــة حصــلت عليهــا هــذه المجموعــة   23كانــت  

( 12ه المجموعـة  (، وأوطـأ درجـة حصـلت عليهـا هـذ22فكانت أعلى درجة حصلت عليها طالباتهـا  
 (.15 ملحق

طالبـــات مجمـــوعتي البحـــة بشـــكل تنـــازلي عمـــدت الباحمـــة إلـــى توزيـــع هـــذه بعـــد ترتيـــب درجـــات  -ب
( فئـة ،إذ وزعـت الباحمـة درجـات مجمـوعتي 5على وفق فئات ، وقد بلو عدد هـذه  ال ئـات   تالدرجا

 (.16البحة بين هذه ال ئات الخمس ، وكما هو مبين في جدول 
 
 
 
 
 
 

 (16جدول )
 ي االختبار التحصيلي النهائيتوزيع فئات درجات طالبات مجموعتي البحث ف



 

 

(، أنـه بعــد توزيـع درجــات طالبـات المجمــوعتين  التجريبيـة وال ــابطة( 16يتبـين مـن الجــدول  
بــين ال ئــات لــم يكــن هنــا، عــدد يــذكر لطالبــات المجموعــة التجريبيــة  ــمن ال ئــة األولــى ، بينمــا بلــو 

، وفـي ال ئـة ( %3،23عدد طالبات المجموعة ال ابطة  من هـذه ال ئـة  طالبـة واحـدة( ، ونسـبتها 
( ، %6،45المانية فكد بلو عدد طالبات المجموعة التجريبية  من هذه ال ئـة  طـالبتين(، ونسـبتهما  

(، %12،9( طالبــات ، ونســبتهن  4بينمــا بلــو عــدد طالبــات المجموعــة ال ــابطة  ــمن هــذه ال ئــة 
( ، %22،58) ( طالبـــات ، ونســـبتهن7وبلـــو عـــدد طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي ال ئـــة المالمـــة  

( ، بينمــا بلـو عــدد طالبــات المجموعــة %54،83( طالبـًة مــن المجموعــة ال ـابطة ، ونســبتهن 17و 
( طالبـــات فـــي المجموعـــة 9( ، و %61،29( طالبـــًة ، ونســـبتهن  19التجريبيـــة فـــي ال ئـــة الرابعـــة  

( طالبـــــات مـــــن 3( ، وبلـــــو عـــــدد الطالبـــــات فـــــي ال ئـــــة الخامســـــة  %29،03ال ـــــابطة، ونســـــبتهن  
( ، فــي حــين لــم يكــن هنــا، عــدد يــذكر لطالبــات المجموعــة %9،67لمجموعــة التجريبيــة ، ونســبتهن ا

 ال ابطة  من هذه ال ئة .

تأسيسًا على مـا سـبق نجـد أن طالبـات كلتـا المجموعتين التجريبيـة وال ـابطة( فـي ال ئتـين المانيـة     
ع زيــادة وا ــحة فــي مســتوى والمالمــة جيــدات فــي مســتواهن العلمــي فــي مــادة األدب والنصــوص ، مــ

طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة فـــي ال ئتـــين الرابعـــة والخامســـة ، علمـــًا أن الباحمـــة قـــد دربســـت طالبـــات 
المجمــوعتين  التجريبيـــة وال ـــابطة( بن ســـها ، فكـــد دربســـت طالبـــات المجموعـــة ال ـــابطة مـــادة األدب 

أنها شــأن المجموعــة التجريبيــة والنصــوص علــى وفــق الطريكــة التكليديــة بصــورة جيــدة واهتمــام عــال شــ
التي ُدربست المادة ن سها على وفق برنام  الكبعات الست ، أما الزيادة التي نراهـا فـي ال ئتـين الرابعـة 

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية الفئة
 النسبة العدد النسبة العدد

11 – 13       -       0% 1 3،23% 
14 – 16 2 6،45% 4 12،9% 
17 – 19 7 22،58% 17 54،83% 
20 – 22 19 61،29% 9 29،03% 
23 - 25 3 9،67% -        0 

 %100 31 %100 31 المجموع



 ز

 

والخامســـة التــــي بــــرزت فيهــــا طالبــــات المجموعــــة التجريبيـــة فيعــــزى إلــــى أمــــرين ، األول هــــو مســــتوى 
هـذه المدرسـة والمجمـوعتين التجريبيـة وال ـابطة الطالبات الجيد في مدرسة الخنساء علمـًا أن اختيـار 

قـد تــم عشـوائيًا  كمــا هـو مبــين فــي ال صـل المالــة مـن الدراســة الحاليــة، واألمـر المــاني يعـزى إلــى أمــر 
برنام  الكبعات الست في تدريس الطالبات مادة األدب والنصوص ، و هذا ب يـدل علـى أن الطريكـة 

ألدب والنصوص ، و أنما التدريس علـى وفـق برنـام  الكبعـات التكليدية ليست جيدة في تدريس مادة ا
 الست لهذه المادة قد أمبت جدارته ، وكان األف ل .

حسبت الباحمة متوسطي تحصيل درجات الطالبات في المجمـوعتين  التجريبيـة وال ـابطة(  - ج
ـــائي  ةالباحمـــ اســـتعملت و التبـــاين وابنحـــراف المعيـــارر ، مـــم  ـــار الت ـــين مســـتكلتين،  (t-test)ابختب لعينت

( فــي ابختبــار التحصــيلي النهــائي ، التجريبيــة وال ــابطة  المجمــوعتين طالبــاتلمعرفــة دبلــة ال ــرق بــين 
 ( يبين ذل،.   17وجدول  

 (17جدول )
المتوسط الحسابي واالنحراف المعياري والتباين والقيمتان التائيتان)المحسوبة والجدولية( والداللة 

 مجموعتي البحث في االختبار النهائي في مادة األدب والنصوصاإلحصائية لدرجات 

 
( درجـــة، وتباينهـــا 19،87( ، أن متوســـط درجـــات المجموعـــة التجريبيـــة بلـــو  17يت ـــح مـــن جـــدول 

( 18،19( ،  وبلــــو متوســــط درجــــات المجموعــــة ال ــــابطة  1،93( ، وانحرافهــــا المعيــــارر  3،72 
( ، وذهـــــر أن الكيمـــــة التائيـــــة المحســـــوبة 2،27( ، وانحرافهـــــا المعيـــــارر  5،16درجـــــة ، وتباينهـــــا  

( ، بدرجــة 0،05( عنــد مســتوى دبلــة  2ي أعلــى مــن الكيمــة التائيــة الجدوليــة البالغــة  ( ، وهــ3،17 
 (.60حرية  

و هذا يـدل علـى ت ـوق طالبـات المجموعـة التجريبيـة الالئـي درسـن مـادة األدب والنصـوص باسـتعمال 
ـــات المجموعـــة ال ـــابطة الالئـــي درســـن مـــادة األدب والنصـــوص  ـــى طالب ـــام  الكبعـــات الســـت عل برن

وسط متال العدد المجموعة
 الحسابي

االنحراف  التباين
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة الداللة

 60 1،93 3،72 19،87 31 التجريبية
3،17 2 

  دالة احصائياً 
عند مستوى 

 (0،05)داللة 
 60 2،27 5،16 18،19 31 الضابطة



 

 

ـــى بالط ريكـــة التكليديـــة ، وبـــذل، تـــرفض ال ر ـــية الصـــ رية التـــي و ـــعتها الباحمـــة ، التـــي نصـــت عل
بين متوسـط تحصـيل الطالبـات  ( 0، 05  انه ليس هنا، فرق ذو دبلة إحصائية عند مستوى دبلة 

ــن مـــادة األدب والنصــوص ببرنـــام  الكبعــات الســـت ومتوســط تحصـــيل الطالبــات الالئـــي  الالئــي يدرست
 دة األدب والنصوص بالطريكة التكليدية (.يدرستن ما

 05  وتكبــل ال ر ــية البديلــة التــي تــنص علــى انه يوجــد فــرق ذو دبلــة إحصــائية عنــد مســتوى دبلــة 
ــــة الالئــــي درســــن مــــادة األدب والنصــــوص  ( 0، بــــين متوســــط تحصــــيل طالبــــات المجموعــــة التجريبي

موعــة ال ــابطة الالئــي درســن مــادة باســتعمال برنــام  الكبعــات الســت ومتوســط تحصــيل طالبــات المج
 األدب والنصوص بالطريكة التكليدية لمصلحة المجموعة التجريبية (.

 
 ثانيًا : تفسير النتائج

فــي  ــوء النتــائ  التــي تــم عر ــها ، ذهــر ت ــوق طالبــات المجموعــة التجريبيــة الالئــي درســن مــادة   
األدب والنصوص باستعمال برنـام  الكبعـات السـت علـى طالبـات المجموعـة ال ـابطة الالئـي درسـن 

 مادة األدب والنصوص بالطريكة التكليدية ، وترى الباحمة أن سبب ذل، قد يعود إلى :
ــــة إن أتبــــاع ب -1 ــــد مــــن دافعي ــــام  الكبعــــات الســــت فــــي تــــدريس مــــادة األدب والنصــــوص ،يزي رن

ن لديهن اتجاهات إيجابية نحو هذه المادة.  الطالبات نحو مادة األدب والنصوص ، ويكوب
إن استعمال برنام  الكبعـات السـت فـي تـدريس مـادة األدب والنصـوص قـد تمكـن مـن تحكيـق  -2

يــــة فــــي ارتــــداء قبعــــة بعــــد أخــــرى ، والت كيــــر الــــتعلم الجمــــاعي مــــن خــــالل المشــــاركة الجماع
الجمــاعي فــي نمــط الت كيــر الــذر تت ــمنه كــل قبعــة مــن الكبعــات الســت ، و هــذا بــدوره أوجــد 

 لدى طالبات المجموعة التجريبية شعورًا بالر ا والتنافس الجماعي فيما بينهن .

ـــام  الكبعـــات الســـ -3 ـــة ااعداديـــة تصـــلح للتـــدريس باســـتعمال برن ت أكمـــر مـــن قـــد تكـــون المرحل
المراحــل الدراســية األخــرى ، كــون الطالبــات فــي هــذه المرحلــة يتمــتعن بن ــ  عكلــي وان عــالي 

 جيد .

قد تكون مو وعات مادة األدب والنصوص التـي دربسـتها الباحمـة تصـلح للتـدريس باسـتعمال  -4
 برنام  الكبعات الست أكمر من ،يرها من المو وعات. 



 ز

 

تـــدريس طالبـــات المجموعـــة التجريبيـــة مـــادة األدب  إن اســـتعمال برنـــام  الكبعـــات الســـت فـــي -5
والنصــوص قــد حصــر انتبــاه الطالبــات وزاد مــن تركيــزهن نحــو المــادة بوصــ ه برنامجــًا حــديمًا 

 في التدريس لم يعهدنه من قبل.

إن الحريــة والديمكراطيــة فــي إبــداء اآلراء واألفكــار والمعلومــات مــن الطالبــات عنــد تدريســهن  -6
اســـتعمال برنـــام  الكبعـــات الســـت ، قـــد عـــزز المكـــة لـــدى طالبـــات مـــادة األدب والنصـــوص ب

ـــد لـــدى  ـــر مكيـــد ، وول ـــى إيجـــاد جـــو حـــر ،ي ـــة بأن ســـهن ، ممـــا ســـاعد عل المجموعـــة التجريبي
 الطالبات حب المادة والت وق فيها .

إن تدريس طالبات المجموعة التجريبية باستعمال برنام  الكبعات الست علبم الطالبات تمميـل  -7
كــــديم أنشــــطة متنوعــــة فــــي الــــدرس الواحــــد مــــن خــــالل تكمصــــهن دور الكبعــــة التــــي األدوار وت

يرتــدينها وتكــديم النشــاط الــذر تت ــمنه تلــ، الكبعــة ، وهــذا أدى إلــى جعــل طالبــات المجموعــة 
 التجريبية يكمن بدور إيجابي في التعليم وهذا ما تنادر به التربية الحديمة.

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الخامس
 االستنتاجات و التوصيات و المقترحات

 االستنتاجات -
 التوصيات  -
 املقرتحات -
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 الفصل الخامس
 استنتاجات البحث وتوصياته ومقرتحاته

 االستنتاجات:
 بعد تحليل نتائ  البحة الحالي أستنتجت الباحمة ما يأتي:

والنصــوص باســتعمال برنــام  الكبعــات إن تــدريس طالبــات الصــف الرابــع األدبــي مــادة األدب  -1
 الست أف ل من تدريسهن المادة ن سها بالطريكة التكليدية .

إن استعمال برنام  الكبعات الست في تدريس مـادة األدب والنصـوص سـاعد طالبـات الصـف  -2
الرابــع األدبــي علــى ااحاطــة بمو ــوع الــدرس مــن الزوايــا جميعهــا مــن خــالل ارتــداء الكبعــات 

 في الدرس الواحد .الست  جميعها 

من ال رورر تعليم طالبات الصف الرابع األدبـي كيـف ي كـربن ؟ ولـيس كيـف يح ذبـن ؟ ألن   -3
ذا يســــاعدهن فــــي ابعتمــــاد علــــى أن ســــهن فــــي مواجهــــة أر مو ــــوع أو حــــل أر مشــــكلة هــــ

 تعتر هن من خالل تنذيم ت كيرهن باستعمال برنام  الكبعات الست .

فــي الحيــاة العلميــة والعمليــة جعلــت مــن ال ــرورر ابهتمــام  إن التطــورات الســريعة والمســتجدة -4
 بتعليم الت كير ، وخاصة للمراحل الدراسية المتكدمة، للحاق بركب هذه التطورات .

إن برنــــام  الكبعــــات الســــت يوســــع خيــــال الطالبــــات ،ويســــاعدهن علــــى توليــــد أفكــــار جديــــدة    -5
 والتعبير عن رأيهن بكل صراحة .



 

 

يعلبـــم الطالبـــات وينمـــي لـــديهن ســـتة أنمـــاط مـــن الت كيـــر مـــن خـــالل  تإن برنـــام  الكبعـــات الســـ -6
تت ـمنه   ذرارتداء قبعة بعد أخرى من الكبعات الست ، ومزاولـة الت كيـر فـي نمـط الت كيـر الـ

 كل قبعة .

ســهاماتهم الجــادة ، وهــذا مــا  -7 إن التــدريس النشــط وال عــال يحصــل عــن طريــق مشــاركة الطلبــة واد
 الحديمة ، وما اعتمدته الباحمة باستعمال برنام  الكبعات الست.أكدته ال لس ة التربوية 

 
 

 التوصيات
 : في  وء النتائ  التي توصلت إليها الباحمة توصي بما يأتي

عمليــًا يمكــن أن يســت يد منــه المدرســون فــي تــدريس األدب والنحــو  إن تكــديم الطالبــات أنموذجــاً   -3
والبال،ــة   ....الــ، ، عــن طريــق اســتعمال بــرام  تســاعد فــي اكتســاب الطلبــة مهــارات الت كيــر، 

 وفي زيادة تحصيلهم في مادة األدب والنحو و،يرها من فروع اللغة العربية األخرى .
لتربور في العراق ، إذ تحضب على تنمية مهـارات  رورة ااسهام في تحكيق أهداف التطوير ا  -4

 الت كير المختل ة لدى الطلبة.

ــــيم مهــــارات الت كيــــر وأنماطــــه  - 3  ــــة الخاصــــة بتعل ــــى بعــــض البــــرام  العالمي  ــــرورة ااطــــالع عل
 لغرض ابست ادة منها. نوابهتمام بذل، من المتخصصي

 س للطلبة من خالل المنه  المدرسي المكرر لهم.  رورة أن يكون الت كير مادة للتدريس ُتدرب  -4
است ادة منتسبي مديريات التربية من برنام  الكبعات الست من خالل اعتمـاد الـدليل الـذر أعدتـه  -5

الباحمـــة لطالبـــات  المجموعــــة التجريبيـــة والتـــدريب عليــــه مـــن أجــــل العمـــل بـــِه فــــي حيـــاتهم العامــــة و 
 المهنية.

ين  والمدرســين فــي أمنــاء الخدمــة مــن مــديريات  لالطــالع علــى مــا يســتجد تنذــيم دورات خاصــة للمعلمــ -6
 من تطورات علمية وبرام  تعليمية خاصة بالت كير.

برنــام   اســتعمالعلــى  ومدرســاتهااللغــة العربيــة مدرســي بنــاء علــى نتــائ  البحــة توصــى الباحمــة  -7
 في تدريس فروع اللغة العربية األخرى.الكبعات الست 

ت ادة مـــن الخطـــة التـــي أعـــدتها الباحمـــة لبرنـــام  الكبعـــات الســـت بوصـــ ه أســـلوبًا فـــي يمكـــن ابســـ -8
 التدريس.



 ز

 

 
 
 
 
 

 المقترحات:
 استكماًب لجوانب البحة الحالي تكترح الباحمة ما يأتي:

مماًل، للتعرف  إجراء دراسة موازنة بين برنام  الكبعات الست وبرام  تدريبية أخرى كالكورت -6
 على أكمر البرام  مناسبة لتعليم الطلبة الت كير.

 إجراء دراسة مماملة للدراسة الحالية على جنس الذكور. -7

 فرع آخر من فروع اللغة العربية. يإجراء دراسة مماملة للدراسة الحالية ف -8

 إجراء دراسة مماملة للدراسة الحالية في مرحلة دراسية أخرى. -9

 د معوقات تعليم الت كير وتنميته لدى الطلبة .إجراء دراسة ايجا -10
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كتاب تسهيل مهمة من جامعة بابل إلى المديرية العامة لتربية بابل (1ملحق  )

 
 (2ملحق  )



 ز

 

 بابلكتاب مديرية تربية بابل إلى المدارس الثانوية واإلعدادية النهارية للبنات في مركز محافظة 

 
 
 ( 3ملحق)

 أعمار طالبات مجموعتي البحث محسوبة بالشهور



 

 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

العمر الزمني 
 بالشهور

العمر الزمني  ت
 بالشهور

العمر الزمني  ت
 بالشهور

العمر الزمني  ت
 بالشهور 

 ت

200 17 187 1 187 17 169 1 
201 18 206 2 182 18 201 2 
188 19 214 3 187 19 213 3 
187 20 187 4 183 20 197 4 
192 21 197 5 201 21 185 5 
185 22 187 6 191 22 191 6 
181 23 185 7 190 23 180 7 
198 24 181 8 189 24 182 8 
224 25 205 9 196 25 200 9 
202 26 193 10 186 26 195 10 
212 27 195 11 197 27 195 11 
187 28 210 12 200 28 203 12 
200 29 187 13 190 29 191 13 
180 30 218 14 187 30 211 14 
181 31 187 15 198 31 188 15 
  201 16   192 16 

 195،42المتوسط الحسابي  = 
 11،78االنحراف المعياري = 

 138،91التباين = 

 192،2المتوسط الحسابي  = 
 9،09االنحراف المعياري = 

 82،74التباين = 

 (4ملحق)
 م 2009/2010درجات طالبات مجموعتي البحث في اللغة العربية في نصف السنة للعام الدراسي 



 ز

 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ت  الدرجة ت  الدرجة ت  الدرجة ت  الدرجة

70 17 55 1 65 17 58 1 
60 18 54 2 61 18 59 2 
57 19 60 3 74 19 81 3 
70 20 69 4 73 20 67 4 
75 21 74 5 66 21 72 5 
62 22 68 6 68 22 58 6 
67 23 58 7 72 23 55 7 
62 24 68 8 66 24 69 8 
77 25 64 9 76 25 64 9 
51 26 73 10 68 26 62 10 
59 27 61 11 66 27 56 11 
90 28 57 12 62 28 68 12 
76 29 63 13 72 29 67 13 
63 30 78 14 68 30 66 14 
53 31 69 15 61 31 87 15 
  56 16   63 16 

 65،12المتوسط الحسابي  = 
 8،86االنحراف المعياري = 

 78،51التباين = 

 66،77المتوسط الحسابي  = 
 7،04االنحراف المعياري = 

 49،64التباين = 

 (5ملحق)
درجات طالبات مجموعتي البحث في مادة األدب والنصوص في نصف السنة للعام الدراسي 

 م 2009/2010



 

 

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة

19 17 11 1 13 17 20 1 
17 18 14 2 20 18 23 2 
20 19 14 3 25 19 23 3 
21 20 19 4 21 20 24 4 
18 21 19 5 18 21 24 5 
21 22 20 6 20 22 13 6 
19 23 20 7 22 23 19 7 
16 24 19 8 20 24 24 8 
22 25 22 9 21 25 19 9 
9 26 22 10 19 26 20 10 
21 27 16 11 20 27 17 11 
25 28 18 12 20 28 25 12 
25 29 18 13 24 29 22 13 
22 30 22 14 25 30 21 14 
20 31 22 15 18 31 25 15 
  11 16   14 16 

 19،41المتوسط الحسابي  = 
 3،9االنحراف المعياري = 

 15،19التباين = 

 20،6المتوسط الحسابي  = 
 3،34االنحراف المعياري = 

 11،18التباين = 

 (6ملحق)  
دليل تدريب طالبات المجموعة التجريبية على برنامج القبعات الست وضع في ضوء المدخل 

 النظري الذي اعتمدت  الباحثة



 ز

 

 تعريف التفكير : 
تجربـــة عكليـــة تت ـــمن كـــل ال عاليـــات العكليـــة التـــي تســـتعمل رمـــوزًا كالصـــور : بأنـــه التفكيـــر   عـــرف

الذهنيـــة والمعـــاني واألل ـــاذ واألرقـــام والـــذكريات وااشـــارات والتعبيـــرات واايحـــاءات التـــي تحـــل محـــل 
ـــة التـــي ي كـــر فيهـــا ال ـــرد مـــن أجـــل فهـــم موقـــف  األشـــياء واألشـــخاص ، والمواقـــف واألحـــداة المختل 

 (   60:2009محدد. عطية، 
بأنه : عملية ذهنية ينذم بهـا العكـل خبراتـه بطريكـة جديـدة لحـل مشـكلة  (2009قطامي   )وعرفته   

عالقـــــــات جديـــــــدة بـــــــين عناصـــــــر المو ـــــــوع أو الموقـــــــف .  إدرا،معينـــــــة ،وتشـــــــتمل العمليـــــــة علـــــــى 
 (11:2009 قطامي،

 برامج التفكير 
عمليــات معرفيــة متكدمــة لتلبيــة  نذــرًا لتكــدم المعرفــة فكــد أصــبح هنــا،  ــرورة لحــة الــذهن لممارســة

( ، و ازداد ابهتمــام بمو ــوع الت كيــر 5:2008المتطلبــات العصــرية الحديمــة.   قطــامي ومعيــوف ،
فـــي منتصـــف الســـتينيات مـــن الكـــرن العشـــرين ، لـــذل، أنجـــزت كميـــر مـــن البحـــوة والدراســـات وأعـــدت 

 لبتنميــة ت كيــر طالبهــا مــن أجــ الكميــر مــن البــرام  التدريبيــة وذلــ، ألن الــنذم التربويــة أصــبحت تهــتم
إعــــداد أفــــراد قــــادرين علــــى التعامــــل مــــع متغيــــرات العصــــر ومواجهــــة مشــــكالته.    أبوجــــادو ومحمــــد 

،25:2007) 
ف اًل عن مساعدة المدرسين على ممارسة نماذج ت كيرية تسهم في تنشيط اسـتيعاب الطلبـة للخبـرات 

 (94:2000التعليمية وتنمية الت كير لديهم . أبو سرحان ،
 أهمية برامج تعليم التفكير في العملية في:  نوتكم 

 زيادة في التحصيل الدراسي للطلبة . -9
 تنمية الكدرات العكلية العليا كالتحليل والتركيب والتكويم. -10

 تطوير الكدرات اابداعية الكامنة لدى الطلبة . -11

 ابعتماد على الن س وتنمية م هوم الذات .  -12

 توذيف المعرفة في معالجة المشكالت واتخاذ الكرار.  -13

 رفع مستوى ابتجاهات ابيجابية عند الطلبة نحو العملية التعليمية.  -14

 تعليم الطلبة النذام والتعاون . -15



 

 

:  2008زيادة دافعية الطلبة لإليجابيـة فـي إدارة المواقـف.  قطـامي ومعيـوف ، -16
16-36  ) 

 إلبداع:برامج تنمية مهارات التفكير واأهم 
 هنا، الكمير من البرام  التي تستعمل في تنمية مهارات الت كير في مختلف دول العالم ومنها :   
 (Cognitive Operationsبرام  العمليات المعرفية   -1
 (Metacognitive Operationsبرام  العمليات فوق المعرفية   -2
 ( Language and Sumbol Manipulationبرام  المعالجة اللغوية والرمزية   -3
 (Heuristic-Oriented Learningبرام  التعلم باألكتشاف   -4
 (353-352: 2006(   يحيى، Formal Thinkingبرام  تعليم الت كير المنهجي   -5
 برنام  المواهب ،ير المحدودة.-6
 (  The pardueCreative Thinking peogramبرنام  بوردو لتنمية الت كير اابداعي  -7
 ((Master Thinkerبرنام  الماستر منكر -8
 (  43-38: 2008  قطامي ومعيوف ،  (CoRt (برنام  الكورت  -9

 (  CASEبرنام  تسريع الت كير  - 10
 (The stories For Thinking Programmeبرنام  الكصص من أجل الت كير  -11
 (    214-212: 2005  الحميدان،  (Thinking Skillsبرنام  مهارات الت كير  -12
 (187: 2009قطامي ، (.(Six Thinking Hatsبرنام  الكبعات الست  - 13
 (240:2008(. عبد الخالق وأمل ،Brain stormingأسلوب العصف الذهني  -14

                                                                         :  إدوارد دي بونو)نبذة تأريخية(
، وأكمـــل دراســـته فيهـــا حتـــى حصـــل علـــى شـــهادة  1933ولـــد إدوارد ديبونـــو فـــي مالطـــا عـــام  

(البريطانيــة التــي نــال Oxfordالبكــالوريوس فــي الطــب . مــم حصــل علــى بعمــة فــي جامعــة أكســ ورد  
في الطب ، مم حصـل علـى درجـة الـدكتوراه فـي علـم الـن س فـي جامعـة (  MDفيها درجة الدكتوراه  

( كتابـــًا عـــن الت كيـــر واابـــداع وتـــدريس مهاراتهمـــا ، تـــرجم 67  كمبـــرج (البريطانيـــة،  ونشـــر ديبونـــو  
( لغــة مــن بينهــا اللغــة العربيــة ، وهــو مبتــدع مصــطلح الت كيــر الجــانبي 38بعــض منهــا إلــى حــوالي  

 Lateral thinking  3-1: 2005لــذر يعنــي األصــالة واابــداع والحدامة، عبــد نــور ب(، ( وا )
( يو ــح  ديبونــو( آليــة عمــل الشــبكة العصــبية فــي الــدما  1969ميكانيكيــة العكــل عــام   وفــي كتابــه



 ز

 

وفي فنزويال فـي بدايـة الممانينيـات مـن الكـرن العشـرين أسـس أ ـخم مشـروع  ، كنذام خاص بتنذيمه
( وهــو مؤســس 34:2005، المصــط اور، ،للــذكاء فــي العــالم فيهــا  ارةز أول و  بتأســيسلتعلــيم الت كيــر 

( ومــديره الـــذر عــرف بأســـم مؤسســـة البحــة المعرفـــي ، كمــا وأبتكـــر برنـــام  CoRtبرنــام  الكـــورت  
الكبعــات الســت فــي منتصــف الممانينــات مــن الكــرن الما ــي وذلــ، عنــدما نشــر كتابــه قبعــات الت كيــر 

(، وعنـدما أنتكـل إلـى  نيويـور، (فـي الوبيـات األمريكيـة 64: 2003.  ناصر، 1985الست في عام 
 The Masterأسـس معهـد ديبونـو لتعلـيم الت كيـر وهنـا، طـو ر برنامجـًا جديـدًا سـماه الماسـتر منكـر  

thinker 9:2005م. عبد نور ب( ، 1988( وبدأ التدريب عليه عام) 
 برنامج القبعات الست:

م  الحديمة في تعليم الت كيـر فـي األدب التربـور عمومـًا ، يعد برنام  الكبعات الست من البرا  
( وهــو أحــد البــرام  التــي 407:2008ومــن البــرام  الجديــدة فــي البيئــة العربيــة ،  قطــامي ومعيــوف ،

مـن  هأبتكرها العالم ديبونو في الت كير، ويهدف هذا البرنام  إلى تسـهيل عمليـة الت كيـر وزيـادة فاعليتـ
خــالل تغييــر نمــط الت كيــر بتغييــر الكبعــات الســت الملونــة. إذ إن لكــل قبعــة مــن الكبعــات لــون ، وكــل 
لــون يرمــز  إلــى نمــط مــن الت كيــر.فمن خــالل قبعــات الت كيــر الســت يــتم توجيــه ت كيــر ابفــراد ولــيس 

وعـــة تصـــني هم م كـــرين و،يـــر م كـــرين، حيـــة يؤكـــد ديبونـــو ان ارتـــداء قبعـــة مـــا مـــن أر فـــرد فـــي مجم
التدريب التي تبحـة فـي مو ـوع معـين، يجـب أن يعبـر وبشـكل وا ـح عـن لـون الكبعـة التـي يرتـديها 

 2007فــي أمنــاء ت كيــرِه فــي ذلــ، المو ــوع مــن أجــل الوصــول الــى صــنع الكرار، أبــو جــادو ومحمــد ،
افترا ــية كــل منهــا توجــه  ت( والكبعــات الســت هــي ليســت قبعــات حكيكيــة إنمــا هــي قبعــا490-495:

معينــــة علــــى وفــــق االــــنمط الــــذر ترمــــز إليــــه الكبعــــة الم تر ــــة ، عطيــــة  ةالــــى الت كيــــر بطريكــــ ال ــــرد
( أر أن ال ـــرد لـــن يكـــوم بارتـــداء أيـــة قبعـــة أو يكـــوم بخلعهـــا حكيكـــًة وأنمـــا ســـيعمل علـــى 192:2009،

اســتعمال ســتة أنمــاط مــن الت كيــر ترمــز كــل قبعــة مــن الكبعــات الســت إلــى نمــط منهــا ، مــم ينتكــل إلــى 
( لــذا فــأن الكبعــات الســت هــي عبــارة عــن وســيلة يســتعملها 93:2003اآلخــر وهكــذا،  ســعادة، الــنمط

ال ـرد فـي توجيـه ت كيــره نحـو أحـد مجــابت الت كيـر، إذ إن كـل فــرد يرتـدر قبعـة مــن أجـل هـدف معــين 
( ألن األســلوب الــذر ن كــر 178:  2009يكــون م كــرًا ومخططــًا أر أنــه ي كــر عــن قصــد، قطامي ،

تكــر إلــى البنــاء والتصــميم ، كمــا أنــه ي تكــر إلــى اابــداع واببتكــار ، ف ــاًل عــن انــه يجعــل بــه عــادًة ي 
األفراد في حالة ت اد وتنافر فيما يعرض عليهم من مو وع معين ، أو عند مواجهة مشـكلة معينـة. 
فمـــن خـــالل الكبعـــات الســـت يـــتم توجيـــه األفـــراد إلـــى طريكـــة معينـــة فـــي الت كيـــر ، وجعـــل الحا ـــرين 



 

 

ون مــن دون حــواجز أو خــوف وبــنمط الت كيــر ن ســه حتــى يــتم التغلــب علــى بعــض الســلبيات فــي ي كــر 
( حيـة يـتم netأمناء الحدية والت كير ممل الهجوم على آراء اآلخرين وأفكـارهم،   السـويدان ومحمـد ،

 إتبــاع طريكــة ت كيــر واحــدة فــي الوقــت الواحــد بــدًب مــن الكيــام بــالت كير بكــل شــيء فــي الوقــت ن ســه ،
ـــــــوان  ـــــــى حـــــــدة مـــــــم تتحـــــــد األل ـــــــون عل ـــــــة يـــــــتم طباعـــــــة كـــــــل ل ـــــــوان ، حي ـــــــ، طباعـــــــة األل ويشـــــــبه ذل

ــــًا لكــــل قبعــــة يعكــــس طبيعــــة الت كيــــر 265:2001جميعهــــا، ديبونو، ( وقــــد أعطــــى ديبونــــو لونــــًا معين
المستعمل عنـد األفـراد فالكبعـة البي ـاء مـماًل تعكـس الحيـاد والمو ـوعية، خالفـًا للكبعـة السـوداء التـي 

( ومــــن الناحيــــة العمليــــة يــــتم 163:2007الســــلبيات والنكــــد وهكــــذا ، عبيــــدات وســــهيلة ، تركــــز علــــى
استعمال الكبعات بذكر ألوانها وليس الوذائف التي تؤديها ، والسـبب فـي ذلـ، أننـا لـو طلبنـا مـن أحـد 
األفراد ردود أفعـال عاط يـة ، فلـن نحصـل منـه علـى إجابـات صـادقة ألن طبيعـة األفـراد تـرى انـه مـن 

أ أن تكـون عاط يــًا ، ولكـن مصــطلح   الكبعـة الحمــراء (حيـادر و،يــر متحيـز ، وأن باســتطاعتنا الخطـ
أن نطلب من أحد األفـراد أن يخلـع   الكبعـة السـوداء( لـبعض الوقـت أسـهل بكميـر مـن أن نطلـب منـه 
أن يكـــف عـــن الســـلبية ، حيـــة حياديـــة األلـــوان تتـــيح ال رصـــة بســـتعمال الكبعـــات مـــن دون خـــوف أو 

وهكــذا يصــبح الت كيــر بممابــة لعبــة لهــا قوانينهــا بعيــدًا عــن ابســتنكار والشــجب وأســلوب الــوعذ  إحــراج
( وتســتعمل الكبعــات الســت عنــدما نر،ــب بــالت كير فــي أمــٍر مــا ، لــيكن 51:2001واارشــاد ، ديبونــو،

أن يكـون مشروعًا أو إجراء تغيير على عملية ما أو الكيام بالتدريس أو ،يرها من األعمال التي نريـد 
( ويختلـــف برنـــام  الكبعـــات 493:2007فيهـــا ت كيرنـــا شـــموليًا إبـــداعيا متوازنـــًا ، أبـــو جـــادو ومحمـــد ،

الســت ويتميــز عــن ،يــره مــن بــرام  الت كيــر األخــرى باشــتماله علــى ســتة أنمــاط مــن الت كيــر التــي تعــد 
ابن عـالي(، والت كيـر األنماط األساسية للت كير وهي الت كير المو وعي الحيادر(،والت كير العـاط ي  

الناقــد  الســلبي(، والت كيــر اايجــابي، والت كيــر اابــداعي، والت كيــر الموجــه  الشــمولي( ، فــي حــين أن 
البـــــــــرام  األخـــــــــرى تركـــــــــز علـــــــــى نمـــــــــط واحـــــــــد مـــــــــن الت كيـــــــــر وتســـــــــعى إلـــــــــى تعليمـــــــــه.  قطـــــــــامي 

 (76:2008ومعيوف،
 ؟وقد يسأل أحدنا لماذا استعمل ديبونو الكبعات وليس شيئًا آخر

   وااجابة على هذا السؤال هو: إن ديبونو استعمل الكبعات ألسباب كان منها :
ـــدائها  -1   ـــديها ، ولكنهـــا تتميـــز عـــن ،يرهـــا بســـهولة ارت إن الكبعـــة هـــي جـــزء مـــن األمـــور التـــي نرت

وخلعهـــا، ومـــن مـــم اســـتعمال الكبعـــة بوصـــ ها رمـــزًا لســـهولة تكمـــص دور تلـــ، الكبعـــة، وكـــذل، ســـهولة 
 عة ألخرى. ابنتكال من قب



 ز

 

إن الرأس هو موقع الدما  المسؤول عن الت كير وارتداء واحدة من الكبعات لتغطي الرأس يعني  -2
السيطرة على الدما  لي كر بنمط الكبعة الحاملة لكوانين وقواعد محددة.  أبوجادو ومحمد 

،493:2007) 
 دالالت القبعات الست :      
 إلى التفكير الحيادي) الموضوعي((:    وترمز Hat ) Whiteالقبعة البيضاء-4

ســـميت هـــذه الكبعـــة بالبي ـــاء دبلـــة علـــى ورقـــة بي ـــاء محايـــدة ، وتركـــز هـــذه الكبعـــة علـــى التســـاؤل 
 :  يللحصول على األرقام والحكائق ومن أهم األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة البي اء ه

 طرح المعلومات أو الحصول عليها. -1
 العامة. التركيز على الحكائق -2
 ابهتمام بالوقائع واألرقام وااحصاءات . -3
 التجرد من العواطف والرأر. -4
 الحيادية والمو وعية التامة. -5
 ابهتمام باألسئلة المحددة للحصول على المعلومات أو الحكائق العامة. -6
 استعمالها في بداية الجلسة أو ابجتماع أو الدرس.-7
نما عر ها فكط. السويدان ومحمد  ، رب ت سي -8  (       netللمعلومات أو تحليلها واد
 (:   وترمز إلى التفكير العاطفي)األنفعالي(  Red Hatالقبعة الحمراء)  -2 

ـــر هـــذه الكبعـــة علـــى  ـــار والحـــرارة، ويركـــز ت كي ـــدفيء والن ـــة علـــى ال ـــالحمراء دبل ســـميت هـــذه الكبعـــة ب
ض من ت كير الكبعة البي اء الحيادر ، فأن ت كيـر هـذه الكبعـة العواطف والمشاعر ، وهي على النكي

-85: 2001،ير مو وعي و،ير حيادر ، ويعتمـد علـى العواطـف واألحاسـيس والحـدس . ديبونـو،
86                    ) 
 )السلبي( د( :   وترمز إلى التفكير الناق  Black Hatالقبعة السوداء ) -3

دبلة على السلبية والتشاؤم والنكد ، وقد وشبهت هذه الكبعة مجازًا بكـاٍض سميت هذه الكبعة بالسوداء 
متشــــدد يرتــــدر معط ــــه األســــود ويتكــــدم نحــــو فاعــــل للخطــــأ، وتســــمى أي ــــًا قبعــــة التحــــذير، ديبونو، 

( ويركـــز ت كيـــر الكبعـــة الســـوداء بشـــكل رئـــيس علـــى تكـــويم األمـــور ســـلبيًا ، أر إن ال ـــرد 123:2005
لسوداء يل ت ابنتباه إلى األخطاء والصعوبات ، والى عدم موافكة فكـرة معينـة أو الذر يرتدر الكبعة ا



 

 

أســــــباب عــــــدم صــــــالحية فكــــــرة مــــــا مــــــن الناحيــــــة العمليــــــة ،كمــــــا أنــــــه يبــــــين مخــــــاطر تلــــــ، ال كــــــرة، 
 ( ومن األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة السوداء :153:2001 ديبونو،

 المنطق. لنكد اآلراء ورف ها باستعما -1
 تشاؤم وعدم الت اؤل باحتمابت النجاح والتركيز على احتمابت ال شل. ال -2

 تو يح نكاط ال عف والجوانب السلبية ل كرةٍ  ما.  -3

 (179:2008التركيز على العوائق والمشاكل .  قطامي ومعيوف ، -4

 ومن األسئلة التي تطرحها الكبعة السوداء : 
 س/ ما هي المشاكل المتوقعة ؟

 المحتملة ؟س/ ما هي المخاطر 
 س/ ما هي طبيعة الصعوبات التي تواجهنا ؟ 

 (   netس/ ما هي األشياء التي تستوجب الحذر؟    السويدان ومحمد ، 
 ( : و ترمز إلى التفكير اإليجابي Yellow Hatالقبعة الصفراء)  _4

ســميت هــذه الكبعــة بالصــ راء دبلــة علــى شــروق الشــمس والت ــاؤل والنذــرة ابيجابيــة المنطكيــة  
لألمــور. وتركزهــذه الكبعــة علــى الجوانــب المنطكيــة مــن الت كيــر ، وهــو ت كيــر معــاكس تمامــًا للت كيــر 

ى الســلبي ، ويعتمـــد علــى التكـــويم اايجــابي ، والبحـــة عــن اايجابيـــات . كمــا وتركـــز هــذه الكبعـــة علـــ
التأمــــل وذكــــر ال وائــــد واايجابيــــات عنــــد طــــرح فكــــرٍة مــــا وبعــــد ذلــــ، تســــويغها محاولــــة لتكويــــة ال وائــــد 
ــاًء ألنــه ايجــابي فــي ابتجاهــات والميــول  واايجابيــات والمكترحــات . وبــذل، يعــد ت كيــر هــذه الكبعــة بن 

ـــــــــــــــــــد طـــــــــــــــــــرح المكترحـــــــــــــــــــات مـــــــــــــــــــن أجـــــــــــــــــــل أحـــــــــــــــــــداة تحســـــــــــــــــــينات أف ـــــــــــــــــــل.                                                              وكـــــــــــــــــــذل، عن
 (            168:2001 ديبونو،

 ومن األمور التي يركز عليها مرتدو الكبعة الص راء:
 التركيز على احتمابت النجاح وتكليل احتمابت ال شل.-1
 إي اح نكاط الكوة في ال كرة المطروحة والتركيز على نكاطها اايجابية. -2
 م واايجابية وابستعداد والتجريب.الت اؤل واألقدا -3
 (177:2008تهوين المخاطر والمخاوف.   قطامي ومعيوف،  -4
 ( :  وترمز إلى التفكير اإلبداعي Green Hatالقبعة الخضراء )-5



 ز

 

ســميت هــذه الكبعــة بالخ ــراء دبلــة علــى النبتــة الخ ــراء  الصــغيرة التــي تنمــو وتكبــر حتــى تصــبح 
(  وتركــز هــذه الكبعــة 181:2008وتوليــد األفكار، قطــامي ومعيــوف ،شــجرة وهــي دبلــة علــى النمــو 

علــى المرونــة والطالقــة فــي الت كيــر مــن خــالل تكــديم البــدائل وابقتراحــات ووجهــات النذــر المختل ــة، 
حيــة ان الهــدف منــه هــو أن تحلــم وتتخيــل العديــد مــن  يوان ت كيــر الكبعــة الخ ــراء هــو ت كيــر جــانب

مـــن دون الكلـــق فيمـــا إذا كانـــت أر مـــن هـــذه األفكـــار التـــي تـــم توليـــدها أو الحلـــول واألفكـــار المبدعـــة 
ــــو جــــادو ومحمــــد  ــــة،   أب ــــة أم ،ريب ــــة أم عكالني ــــر الجــــانبي واقعي الحصــــول عليهــــا مــــن خــــالل الت كي

( وبمــا إنهـــا تركـــز علـــى الجديــد مـــن األفكـــار واآلراء ، فالـــذر يرتــدر هـــذه الكبعـــة عليـــِه 491:2007،
ـــدة و  ـــد واببتعـــاد عـــن إذهـــار األفكـــار الجدي ـــدائل ، وابســـتعداد فـــي ممارســـة الجدي ـــة ،وتكـــديم الب الغريب

ـــذا فـــأن الكيمـــة األساســـية للكبعـــة الخ ـــراء تتممـــل فـــي 194:2008الســـلبية،  قطـــامي ومعيـــوف ، ( ل
 (.  284:2005المساحة التي تعطيها للجهد اابداعي.  ديبونو ،

 )الشمولي( ( :  وترمز الى التفكير الموج  Blue hatالقبعة الزرقاء )  -6   
وســميت هــذه الكبعــة بالزرقــاء دبلــة علــى لــون الســماء التــي تغطــي كــل شــيء لــذل، جــاءت تســميتها 
لتســـمو تحيط( هــــذه الكبعـــة كــــل األفكـــار ، وكــــذل، هـــو لــــون البحـــر الــــذر يرمـــز لإلحاطــــة ، قطــــامي 

ت كيـر، وكـذل، الـتحكم بعمليـة الت كيـر ( وتركز هـذه الكبعـة علـى الت كيـر فـي ال183:2008ومعيوف ،
و بطها وتوجيهها في ابتجاه المر،وب ، لذا فهي قبعة الت كير والتحكم والتكويم،  أبو جـادو ومحمـد 

( ويمكــن تشــبيه هــذه الكبعــة مــن حيــة الــتحكم بلوحــة الــتحكم فــي الحاســبة فــأن مشــغلها 492:2007،
فهــو يرتــدر قبعــة زرقــاء ألنــه هــو الــذر يكــود  هــو شــخص يرتــدر قبعــة زرقــاء ، وكــذل، قائــد األوكســترا

 (  ومن ما يميز مرتدو الكبعة الزرقاء:262-261:2001ال رقة وي بطها، ديبونو، 
 البرمجة والترتيب وو ع خطوات التن يذ. -6
 التركيز على محور المو وع وقيادة الحوار  النكا ( وتوجيهه. -7

 المكدرة على تمييز أصحاب الكبعات األخرى وتوجيههم. -8

 التلخيص لآلراء وتجميعها وتكويمها. -9

(                                                                                                            183:2008التلخـــــــــــــــــيص النهــــــــــــــــــائي للمو ـــــــــــــــــوع المطــــــــــــــــــروح.  قطـــــــــــــــــامي ومعيــــــــــــــــــوف ، -10
 أهداف برنامج القبعات الست : 
يســعى برنــام  الكبعــات الســت إلــى تحكيكهــا ومــن أهــم تلــ، األهــداف هنــا، العديــد مــن األهــداف التــي 

 هي: 



 

 

جعــل الت كيــر أكمــر و ــوحًا و فاعليــة مــن خــالل اســتعمال كــل نمــط مــن أنمــاط الت كيــر علــى حــدة -1
فــي حــل مشــكلة مــا ، فعنــدما يرتــدر ال ــرد الكبعــة البي ــاء فأنــه يســتعمل نمــط الت كيــر الخــاص بهــا ، 

بكيـــة الكبعـــات ، إن هـــذا  اراء ويســـتعمل نمـــط الت كيـــر الخـــاص بهـــا وهكـــذومـــن مـــم يرتـــدر الكبعـــة الحمـــ
التسهيل والو وح يساعد على الخروج بنتائ  أكمر فاعلية ،ألن اسـتعمال األنمـاط جميعهـا  فـي وقـت 

 واحد يؤدر إلى تعكيد الت كير وتشويشه. 
يســـتطيع ال ـــرد  جعـــل الت كيـــر أكمـــر مرونـــة حيـــة مـــن خـــالل التنكـــل والتحـــول فـــي أنمـــاط الت كيـــر-2

المتشــائم أن يت ــاءل مـــن خــالل ارتــداء الكبعـــة الصــ راء ، وال ــرد المو ـــوعي يســتطيع اافصــاح عـــن 
 (65:2008مشاعره من خالل ارتداء الكبعة الحمراء .  قطامي ومعيوف ، 

تمميل األدوار وتحديدها ، حية يـتم تكسـيم الت كيـر إلـى سـتة أدوار مختل ـة ، فـال رد يختـار الكبعـة  -3
المناسبة في أية لحذة ، ويرتديها مع ابلتزام بالدور الـذر تحـدده ، ويراقـب الـدور الـذر يكـوم بـِه قـدر 
اســتطاعته، حيــة تكــون أبنــا مشــغولة بــأداء الــدور الــذر تمملــه علــى أف ــل مــايرام. وعنــد تبــديل قبعــة 

موعـــة م كـــرين الت كيـــر يـــتم تغييـــر الـــدور، وتحديـــد الـــدور الجديـــد وهكـــذا يصـــبح ال ـــرد عبـــارة عـــن مج
 مختل ين ، ولكنهم يستعملون العكل ن سه. 

المالءمــة: إذ تتــيح لنــا رمزيــة الكبعــات الســت طريكــة مالئمــة لســؤال اآلخــرين  وأن ســنا( أن يكونــوا -4
 ايجابيين أو سلبيين، مبدعين ،أو عاط يين. 

مواقــف التــي هــذا البرنــام  يعمــل علــى تنذــيم الموقــف مــن خــالل عمــل خــرائط لت كيــر ال ــرد فــي ال -5
 تواجهه . 

برنام  الكبعات السـت ي ـتح المجـال لتركيـز ابنتبـاه وتوجيهـه إلـى سـتة مذـاهر مختل ـة للمو ـوع  -6
 (36-35: 2001.  ديبونو،

 فوائد برنامج القبعات الست :
 لبرنام  الكبعات الست فوائد عدة ومن أهمها:

يجاد الحلول اابداعية (10  يساعد على الجهد الجماعي واد

 يساعد األفراد على اتخاذ الكرار بسهولة في مو وع ما  (11

يساعد على تكوية ابتصال بين األفراد المشاركين في بحة ق ية معينة أو مناقشة مو وع  (12
(                                                                              493:2007ما.   أبوجادو ومحمد ،

 ت أكمر إنتاجية وفاعليةيجعل ابجتماعا -4



 ز

 

 (                          285:2005يمكن استعماله في مؤسسات عدة.  ديبونو ،-5   

 يوجه ال رد ألن ي كر بطريكة منذمة . -11

 يجعل الحا رين في نكا  أو اجتماع معين ي كرون من دون حواجز أو خوف. -12

 (146:2007دات وسهيلة ،  عبي                                                 
يعطي ال رد في وقت قصير قدرة كبيرة على أن يكون مت وقًا وناجحًا في المواقف العملية  -8

 والشخصية.
             يحول المواقف السلبية إلى مواقف ايجابية ، والمواقف الجامدة إلى مواقف مبدعة .-9

 (167:2008 قطامي ومعيوف ،
 التدريسأغراض القبعات الست في 

 إن استعمال الكبعات الست في التدريس يحكق أ،راض التعليم الجيد من خالل :
تكديم نشاطات متنوعة ، تبدأ بالمعلومات والحكائق وتتنـوع حسـب اسـتعمال كـل قبعـة .  -10

فلكــل قبعــة دور معــين، وهــذا الــدور يتطلــب نشــاطًا مختل ــًا فالــدرس إذن عبــارة عــن مجموعــة 
 أنشطة متنوعة.

لـب بالمشـاركة فـي مراحـل الـدرس جميعهـا بـدءًا مـن البحـة عـن المعلومـات تسمح للطا -11
  الكبعة البي اء( وحتى التنذيم والكويم  الكبعة الزرقاء(.

تســمح للطالــب للكيــام بعمليــات استكصــاء لجمــع المعلومات الكبعــة البي ــاء( وبعمليــات  -12
داء( والتعبيــر عــن المشــاعر  الت كيــر اايجــابي  الكبعــة الصــ راء( والت كيــر الناقــد  الكبعــة الســو 

 الكبعة الحمراء(.

تجعـــل الطالــــب يكـــدم مكترحــــات وأفكـــارًا جديــــدة لتعـــديل المو ــــوع  المطـــروح وتطــــويره  -13
 (172:2007 الكبعة الخ راء(.                           عبيدات وسهيلة ،

إنهــــا صــــالحة للتــــدريس والتكــــويم إذ يمكــــن أن نطلــــب مــــن أحــــد الطلبــــة ارتــــداء الكبعــــة  -14
الكبعـة الحمـراء فيتحـدة عـن المشــاعر ،   ءالبي ـاء فيتحـدة عـن المعلومـات ومـن آخـر إرتـدا

ومالة الكبعة السـوداء فيتحـدة عـن العيـوب وهكـذا يـتم تكليـب الـدرس أو المو ـوع مـن الزوايـا 
 جميعها.

 تنمي مكة الطلبة بأن سهم.  -15

 كما يمكن أن تستعمل في عمليات مراجعة الطلبة  لدروسهم وتلخيص ما درسوه.                                       -16



 

 

 (198-197، 2009 عطية ،                                                         

 تهدف إلى و ع نذام لت كير الطلبة بدًب من أن يأخذ صورة عشوائية. -17

 (215:2005 الحميدان ،                                                           
                                                  تتــــــــيح ال ــــــــرص للطلبــــــــة بــــــــأن يجيبــــــــوا علــــــــى األســــــــئلة التــــــــي يســــــــألها المعلــــــــم مــــــــن دون قيــــــــد.                                                       -9

 (356:2006 يحيى،                          

         

 التدريب العملي لبرنامج القبعات الست قبل التدريس ؟ 
 أهداف التدريب:

 أن تعرف الطالبات برنام  قبعات الت كير الست.  -1
 أن تعرف الطالبات م هوم كل قبعة من الكبعات وما ترمز إليه. -2

ء الـدرس كطريكـة مـن طرائـق التـدريس نسـعى كيف يمكن لنا أن نستعمل تلـ، الكبعـات فـي أمنـا -3
 من خاللها إلى استعمال أنماط مختل ة من الت كير .

 الوسائل المعينة:
 سبورة . -1
 الطباشير العادر والملون. -2

 قبعات ملونة تت من ألوان قبعات البرنام . -3

 داتا شو.  -4

 اإلجراءات:
ســــة الباحمة( عنــــوان الجلســــة   الــــدرس ( علــــى الســــبورة  -1 وهو برنــــام  الكبعــــات تكتـــب المدرب

السـت( وتمهــد لـه بأنــه برنـام  يســتعمل فيـه ســتة أنمـاط مــن الت كيـر، وتعــربف البرنـام  تعري ــًا شــاماًل 
وتكتبــــه علــــى الســــبورة مــــع الســــماح للطالبــــات بتــــدوين المالحذــــات المهمــــة فــــي ورقــــة المالحذــــات 

 الخاصة بهن .
تت ـمنه،وعلى مـاذا تركـز كـل قبعـة تعرض المدربسة كل قبعة على حدة وتبـين نمـط الت كيـر الـذر  -2

وما هو المطلوب من الطالبات اتجاه كل قبعة مع كتابة الكبعات الست على السبورة والـى مـاذا ترمـز 
 كل قبعة.
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تكدم المدربسة تدريبًا لكل قبعـة حتـى ت هـم الطالبـات مـا المكصـود مـن كـل قبعـة وكيـف يـتم التعامـل  -3
 معها. 

طــرح أر ســؤال عــن أر شــيء ،يــر م هــوم و،يــر وا ــح  تطلــب المدربســة مــن الطالبــات جمــيعهن -4
 ليتم ااجابة والتو يح عليه منها.

تطلــب المدربســـة مـــن الطالبــات كتابـــة الحكـــائق والم ـــاهيم التــي تـــم كتابتهـــا علــى الســـبورة فـــي ورقـــة  -5
 المالحذات الخاصة بهن .

لتتأكـد مـن إنهـن قـد تطلب المدرسة من الطالبات قراءة ما على السبورة مم تسـألهن بعـض األسـئلة  -6
 استوعبن البرنام .

تكســم المدربســة الطالبــات إلـــى ســت مجموعــات ،وتســـمي كــل مجموعــة بكبعـــة مــن الكبعــات الســـت  -7
وتطلــب مــن كــل مجموعــة قــراءة م ــمون الكبعــة المختــارة لهــن قــراءة صــامتة ، ومــن مــم تختــار طالبــة 

لتتأكـــد المدرســـة مـــن مـــدى مـــن كـــل مجموعـــة لتتحـــدة عـــن فحـــوى الكبعـــة التـــي ترتـــديها مجموعتهـــا ، 
 استيعاب الطالبات للكبعات الست وفهمهن لها.

 تراقب المدربسة شرح الطالبات للكبعات الست وتساهم معهن في إي احها.  -8

تعرض المدربسة بعد ذل، تدريبًا يت من البرنام  وتدرب الطالبات عليه من خالل ارتداء  -9
عدل لهن العبارات واألفكار التي ب تناسب قبعة بعد األخرى وتساعدهن في ت كير كل قبعة ، وت

 الكبعة المكصودة حتى تتعود الطالبات على هذا البرنام  . 

بعد ابنتهاء من التدريب التمهيدر الذر يت من برنام  الكبعات الست تشرح المدربسة   -10
 آلية عمل البرنام  بشكل عام .

م المدرسة الجلسة  الدرس( من خالل األتي :-11  تكوب
تناق  المدرسة الطالبات عن الكبعات الست ، ما هو عددها ؟  وأر األلوان تت من؟ وما هي  -أ

 أنماط الت كير في كل قبعة ؟ وعلى ماذا تركز كل قبعة؟
تطلب المدرسة من الطالبات تلخيصاب موجزاب عن برنام  الكبعات الست بأسلوبهن الخاص  -ب

 كواجب بيتي . 
 قبعات الست :أنموذج لسير الدرس على وفق ال



 

 

إن التدريس على وفق برنام  الكبعات الست هو مـن أنـواع تعلـيم مهـارات الت كيـر التـي تتـدرج  
مــن إدرا، الحكــائق حتــى تصــل مســتوى الخلــق واابــداع . وعلــى هــذا األســاس فــان الــدرس علــى وفــق 

 الكبعات الست يسير كاألتي :
ليهـا الــدرس علــى وفـق الكبعــات الســت . مــن التهيئـة للــدرس بتبصــير الطلبـة باآلليــة التــي يســير ع -1

 خالل عرض ممال معين للطلبة 
يحــدد المــدرس المو ــوع الــذر يــراد أن يكــون محــورًا لعمليــات الت كيــر ومــن مــم يحــدد  األهــداف  -2

ــــة للت كيــــر فــــي المو ــــوع  ــــد الوصــــول إليهــــا مــــن تدريســــه لهــــذا  للمو ــــوع ،واســــتمارة الطلب التــــي يري
 وابنغماس فيه.

ن الطلبــة ارتــداء الكبعــة البي ــاء والبحــة عــن الحكــائق الحياديــة للمو ــوع والمعلومــات يطلــب مــ -3
الرئيسة . ويستطيع المدرس استعمال الطريكة المناسبة في عرض المو ـوع كابسـتجواب والمناقشـة، 

 وابستكصاء و،يرها . 
رتـداء الكبعـة الحمـراء بعد ابنتهاء من الكبعة البي اء يطلـب مـن الطلبـة خلـع الكبعـة البي ـاء و ا -4

التـــي تعنـــي التعبيـــر عـــن العواطـــف والمشـــاعر ويعطـــيهم فرصـــة للت كيـــر وتحســـس المشـــاعر وكي يـــة 
التعبيــر عنهــا مــم يســأل : مــاهي مشــاعركم تجــاه المو ــوع؟ وكيــف ترونــه؟ ومــم يســتمع إلــى إجابــاتهم 

ابنتهـاء يطلـب مـن  ويسمح لهم بالتعبير عن مشاعرهم من دون قيود ، ويوجزها علـى السـبورة ، وبعـد
 الطلبة خلع الكبعة الحمراء.

يطلب المـدرس مـن الطلبـة ارتـداء الكبعـة السـوداء والبحـة عـن السـلبيات الموجـودة فـي المو ـوع  -5
 ونكد األفكار والشخصيات .

وبعد ابنتهاء من الكبعة السوداء يطلب المـدرس مـن الطلبـة ارتـداء الكبعـة الصـ راء ويـذكرهم بـأن  -6
يعنــي البحـــة عــن اايجابيــات والمنـــافع فــي المو ـــوع . وبعــد ابنتهــاء مـــن إيــراد ايجابيـــات ارتــداءها 

 المو وع يطلب المدرس من طلبته خلع الكبعة الص راء وارتداء الكبعة الخ راء .
ـــدة  -7 ـــب المـــدرس مـــنهم تكـــديم المكترحـــات واألفكـــار الجدي ـــة الكبعـــة الخ ـــراء يطل ـــداء الطلب بعـــد ارت

تعـديل أفكـار أخـرى ، وبعـد ابنتهـاء مـن الكبعـة الخ ـراء يطلـب المـدرس مـن وحذف بعض األفكـار و 
 الطلبة خلع هذه الكبعة وارتداء الكبعة األخيرة وهي الكبعة الزرقاء.

بعــد ارتــداء الطلبــة للكبعــة الزرقــاء يعمــد الطلبــة إلــى تكــويم المو ــوع، واتخــاذ الكــرارات فــي حالــة  -8
لومات  التـي تـم تحديـدها فـي الكبعـة البي ـاء والمشـاعر التـي بحة فكرة تتطلب حلوًب  في  وء المع
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تم بيانها في الكبعة الحمراء ، والسلبيات واايجابيات في الكبعة السوداء والص راء ، واألفكـار الجديـدة 
 (197-195، 2009والمكترحات التي تم الحصول عليها في الكبعة الخ راء .          عطية ، 
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 ـوعات وأمانة علمية  ترجـو الباحمـة إبـداء أرائكـم السـديدة فـي مـدى صـالحية األهـداف السـلوكية لمو 



 

 

مناسبًا من مالحذـات تجـدون إنهـا تمـرر مو ـوع  هالصف الرابع األدبي من عدمها مع إبداء ما ترون
 البحة .

 
 تقبلوا من الباحثة فائق الشكر واالمتنان                                                 

 
 
 

 طالبة الماجستير                                                                 
 مريم خالد  مهدي                                                                

 
 

 األهداف السلوكية لموضوعات كتاب األدب والنصوص للصف الرابع األدبي 
 الموضوع األول:الشاعرة الخنساء

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة 

 على أن :
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة تسمي قائلة الكصيدة  1
    معرفة تعرض جرءًا من حياة الشاعرة 2
    فهم تحدد ،رض الكصيدة 3
    معرفة تسمي أبناء الشاعرة 4

تكول عبارة الخنساء عند سماعها خبر  5
 موت أوبدها األربعة

    معرفة

    فهم تجيد إلكاء الكصيدة  6
    تحليل أبيات الكصيدة تحلياًل أدبياً تحلل  7

تبين معاني الم ردات الصعبة الواردة  8
 في النص

    فهم

    تركيبتعبر بأسلوبها عن معنى البيت الذر  9



 ز

 

 أعجبها 

10 
تبين األ،راض الشعرية التي ،لبت على 

 شعرها
    معرفة

11 

تــــربط بـــــين رمـــــاء الشـــــاعرة أخاهـــــا ورمـــــاء 
الشعراء اليوم أبناء العـراق البواسـل الـذين 
جاهـــــدوا فـــــي المعـــــار،  واستشـــــهدوا مـــــن 

 أجل نصرتهِ 

    تطبيق

12 
تبين ايجابيات النص وسلبياته من وجهـة 

 نذرها
    تحليل

13 
تعدد مميزات شعرها في رماء أخيها 

 صخر
    معرفة

    تحليل تطرح أفكارا جديدة 14
    تكويم تبين رأيها حول النص 15

16 
تكرأ على ذهر قلب ممانية أبيات من 

 الكصيدة 
    معرفة

 الموضوع الثاني :مالك بن الريب

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة 

 على أن :
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة تسمي قائل الكصيدة  1
    معرفة حياة الشاعرتعرض جزءًا من  2
    فهم تحدد ،رض الكصيدة 3
    فهم تجيد إلكاء الكصيدة  4

تبين لماذا هذه الكصيدة من أشهر  5
 قصائد الشاعر

    فهم

تــــذكر الصــــور التــــي وردت فــــي األبيــــات  6
 األولى من الكصيدة 

    معرفة



 

 

7 
تبين معاني الم ردات الصعبة الواردة 

 في النص
    فهم

    تحليل األبيات تحلياًل أدبياتحلل  8
    تطبيق تعرب بعض الم ردات الواردة في النص  9

تبين ايجابيات النص وسلبياته من وجهة  10
 نذرها

    تحليل

11 
تعبر بأسلوبها عن معنى البيت الذر 

 أعجبها
    تركيب

12 
تستخلص المعاني والعبر التي اشتملت 

 عليها الكصيدة
    تحليل

13 
ـــين  حالـــة الشـــاعر الن ســـية وهـــو يجـــود تب
 بن سه

    معرفة

    تحليل تطرح األفكار التي تراها جديدة  14
    تكويم تبين رأيها في النص 15

 الخطابة -الموضوع الثالث: النثر 

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة 

 على أن:
 التعديل غيرصالحة صالحة المستويات

1 
ازدهــرت فــي عصــر تعــدد فنــون النمــر التــي 

 صدر ااسالم
    معرفة

تميز اللسان المعبر عـن الحيـاة فـي عصـر  2
 ماقبل ااسالم 

    فهم

تو ح ال ن الذر ازدهر في عصـر صـدر  3
 ااسالم إلى جانب الشعر 

    فهم

4 
تبـــــــين الـــــــنه  الـــــــذر كانـــــــت تســـــــير عليـــــــه 

 الخطابة في ااسالم
    فهم
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    معرفة تذكر أبرز خطباء تل، ال ترة 5
    معرفة تذكر خطباء المشركين 6

تذكر األ،ـراض التـي تناولتهـا الخطابـة فـي  7
 عصر صدر ااسالم 

    معرفة

تلخــــص خصــــائص الخطابــــة وميزاتهــــا فــــي  8
 عصر صدر ااسالم 

    تركيب

9 
تبــــين ال وائــــد فــــي دور الخطابــــة فــــي نشــــر 

 ااسالم
    تحليل

    معرفة ااسالمتعين أبرز خطيبات عصر صدر  10

11 
تــــوازن بــــين دور المــــرأة قــــديمًا وحــــديمًا فــــي 

 نشر ااسالم
    تطبيق

تــــــــــــوازن بــــــــــــين دور الخطبــــــــــــاء الكــــــــــــدامى  12
 والمحدمين 

    تطبيق

    تحليل تطرح األفكار الجديدة 13

14 
تعطـــــي رأيهـــــا فـــــي خطابـــــة عصـــــر صـــــدر 

 ااسالم
    تكويم

 الموضوع الرابع : خطبة الوداع 

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة 

 على أن:
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة تعرف قائل الخطبة ومناسبتها  1
    فهم تذكر سبب تسميتها بهذا األسم 2
تعطـــي بعـــض معـــاني الم ـــردات الصـــعبة  3

 فهم الواردة في الخطبة
   

تحــــدد مــــا نهــــى عنــــه الرســــول  صــــلى اهلل  4
 معرفة وآله وسلم(  عليه 

   



 

 

تبين سبب نهي  الرسول  صلى اهلل عليـه  5
 فهم وآله وسلم(  عن الربا

   

تــــذكر ســــبب تحــــريم  الرســــول  صــــلى اهلل  6
عليــه وآلــه وســلم(  علــى المســلمين األخــذ 

 بالمأر
 معرفة

   

    تطبيق تعرب بعض م ردات الخطبة 7
تعبــــــر بأســــــلوبها عــــــن شخصــــــية الرســــــول  8

  صلى اهلل عليه وآله وسلم(   
    تركيب

تطرح ابيجابيات التـي وجـدتها فـي الـنص  9
 تحليل من وجهة نذرها

   

    تحليل تطرح األفكار الجديدة 10
تعطــي رأيهــا بكيــادة الرســول محمــد  صــلى  11

 اهلل عليه وآله وسلم(   
 تكويم

   

تح ـذ  علـى ذهــر قلـب ســبعة أسـطر مــن  12
 الخطبة 

    معرفة

 الموضوع الخامس: وصية أبي بكر الصديق )رضي اهلل عن  (

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة 

 على أن:
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة تسمي قائل الوصية ومناسبتها 1
    فهم تبين لمن وجهت الوصية 2
تـــــذكر مـــــا الـــــذر أوصـــــى بـــــه أبـــــو بكـــــر  3

 معرفة المسلمين
   

    فهم تعطي معاني بعض الم ردات  4
 تعرب بعض األل اذ الواردة في النص 5

 تطبيق
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    تحليل تحلل فكرات الوصية تحلياًل أدبياً  6
تبين اايجابيات الـواردة فـي الوصـية مـن  7

 تحليل وجهة نذرها
   

    تركيب تستخلص الحكمة من النص 8
    تحليل تطرح األفكار الجديدة 9

تشــــــــرح بأســــــــلوبها ال كــــــــرة األخيــــــــرة مــــــــن  10
 تركيب الوصية

   

    تكويم تعطي رأيها في الوصية 11
 
 

 الموضوع السادس: الكتابة

 صالحة المستويات األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة على أن: ت
غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة الكتابة ؟ تذكر متى عرف العرب 1
    معرفة تحدد الزمن الذر انتشرت فيه الكتابة  2
    فهم تبين سبب انتشار الكتابة 3
تبـــين أكبــــر مذــــاهر الكتابـــة انتشــــارًا فــــي عصــــر  4

 فهم صدر ااسالم
   

    معرفة تعدد أبرز كتاب عصر صدر ااسالم 5
ـــــي اداء حاجـــــات الرســـــول  6 ـــــين دور الرســـــائل ف تب

 فهم  صلى اهلل عليه وآله وسلم(   
   

تبـــين أهـــم مـــا أمتـــازت بـــِه رســـائل عصـــر صـــدر  7
 ااسالم

    تحليل

    تطبيق توازن بين رسائل الكدامى والمحدمين 8



 

 

تحـــدد ألـــوان الرســـائل التـــي اســـتجدت فـــي عصـــر  9
 معرفة الخل اء الراشدين التي لم تعرف من قبل

   

تو ــح الهيكــل العــام للرســائل فــي عصــر صــدر  10
 تركيب ااسالم

   

    تكويم تبين رأيها في رسائل عصر صدر ااسالم  11
 

 الموضوع السابع :نصوص من القرآن الكريم

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة على 

 أن
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

 
تعـالى: )واعتصـموا بحبـل النص األول: قال 

إلـــــــــــــى نهايــــــــــــــة الــــــــــــــنص ( )ال ….اهلل
 (103عمران/

 
   

    معرفة تذكر سبب نزول النص  1

2 
تـــذكر قـــول الرســـول محمـــد  صـــلى اهلل عليـــه 

 معرفة وآله وسلم(   لألوس والخزرج
   

3 
تبـــــين معـــــاني بعـــــض الم ـــــردات الـــــواردة فـــــي 

 فهم النص الكرآني الكريم 
   

تبين لماذا دعا اهلل سبحانه وتعالى إلى  4
 األل ة والمحبة؟ 

    معرفة

 
ــال تعــالى: )ومــن أحســن  ــنص الثــاني : ق ال

-33قــوال....إلى نهايـــة الــنص ( )فصـــلت/
35) 

 
   

5 
تعــرف هــل هنــا، كــالم أحســن مــن كــالم اهلل 

 معرفة عز وجل؟ 
   

    فهم تبين كيف أن العمل أبلو من الكول 6
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    فهم تو ح لماذا ب تتساوى الحسنة مع السيئة ؟  7

8 
تشرح قول ابن عباس  رض(:  أدفع بالتي 

 فهم هي أحسن(
   

تبين معاني بعض الم ردات الواردة في  9
 النص 

    فهم

تستشهد بآيات قرآنية كريمة أو أحادية  10
 نبوية شري ة في المعنى ن سه 

    تطبيق

11 
عن أهم األفكار التي  اتلخص بأسلوبه

 تركيب وردت في النصين
   

12 
تربط بين معنى النصين والواقع الذر نعيشه 

 تطبيق اليوم
   

13 
تبين ال وائد التي وردت في النصين من 

 وجهة نذرها
 تحليل

   

    تحليل تطرح أفكارًا جديدة 14
    تكويم تبين رأيها في النصين 15

 
 الحديث النبوي الشريفالموضوع الثامن: نصوص من 

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة على 

 أن
 صالحة المستويات

 غير
 صالحة

 التعديل

     النص األول : النهي عن الغ  
    معرفة تعرف الصحابي راور الحدية 1

تشرح معنى قول الرسول محمد  صلى اهلل  2
 عليه وآله وسلم(  :  من ،  فليس مني (

    فهم

3 
تو ح لماذا نهى  الرسول محمد  صلى اهلل 

 فهم عليه وآله وسلم(  عن الغ  وابحتيال ؟
   



 

 

4 
تبين الى ماذا وجه الرسول محمد  صلى 
اهلل عليه وآله وسلم(  الن س البشرية في 

 النص الشريف
 فهم

   

5 
تبين معاني بعض الم ردات الواردة في 

 فهم النص
   

     الصحيحالنص الماني : ااسالم  
    معرفة تعرف الصحابي راور الحدية  6

7 
تذكر إجابة الرسول محمد  صلى اهلل عليه 

وآله وسلم(  للصحابي عندما سأله عن 
 حكيكة ااسالم

 معرفة
   

    فهم تبين معنى ابستكامة 8

9 
تستشهد بنص قرآني يت من معنى 

 ابستكامة
 تطبيق

   

الواردة في تو ح معاني بعض الم ردات  10
 النص

    فهم

عن أهم األفكار التي  اتلخص بأسلوبه 11
 وردت في النصين 

    تركيب

12 
تربط بين معنى النصين والواقع الذر نعيشه 

 تطبيق اليوم 
   

    تحليل تحلل النصين تحلياًل وافياً  13

تبين ال وائد المتواجدة في النصين من وجهة  14
 نذرها

    تحليل

    تحليل األفكار التي تراها جديدةتطرح  15
    تكويم تبين رأيها في النصين 16

 
 الموضوع التاسع : رسالة عمر بن الخطاب )رض( إلى أبي موسى األشعري



 ز

 

 ت
األهداف السلوكية:جعل الطالبة قادرة على 

 أن
 صالحة المستويات

غير 
 صالحة

 التعديل

    معرفة تحدد  الغرض من الرسالة ومناسبتها 1
    فهم تبين ما ت منته الرسالة من ِعبر ووصايا 2

3 
تو ـــــح أهميـــــة العـــــدل فـــــي الك ـــــاء بالنســـــبة 

 فهم للخلي ة عمر بن الخطاب رض ( 
   

4 
تبين كيف يكون التعامل بين الكا ي 

 تحليل والخصم
   

    تحليل تستخلص الجوانب الشرعية في الرسالة 5

الواردة تبين معاني بعض الم ردات الصعبة   6
 في الرسالة

    معرفة

تبين كيف يحكم الكا ي بالتزامِه كتاب اهلل  7
 تعالى وسنة رسولِه الكريم 

    فهم

    تطبيق تبين تطبيكاتها في الحياة العملية 8

9 
تــــذكر قــــول المبــــرد فــــي رســــالة الخلي ــــة عمــــر 

 معرفة  رض (
   

    تركيب تلخص بأسلوبها فكرة الرسالة 10
    تحليل أفكارًا تراها جديدةتطرح  11
    تكويم تبين رأيها في الرسالة 12

13 
تكرأ على ذهر قلب خمسة أسطر من 

 معرفة الرسالة 
   

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 

 (8ملحق )
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة بابل / كية التربية األساسية
 الدراسات العليا / الماجستير   
 طرائق تدريس اللغة العربية     
 

 م / إستبانة آراء الخبراء في صالحية الخطة األنموذجية
 
 

 السيد...................................... المحترم 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ....

  
بــ)أثر اسـتعمال برنـامج القبعـات السـت فـي تحصـيل طالبـات  تروم الباحمـة إجـراء دراسـتها الموسـومة

ــي فــي مــادة األدب والنصــوص (  ــع األدب ونذــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن مو ــوعية وأمانــة الصــف الراب
علمية  ترجو الباحمة إبداء آرائكم السديدة في مدى صالحية  خطة التدريس لمادة األدب والنصـوص 
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والنصــــوص  األدب دبرس للمجموعــــة التجريبيــــة التــــي تــــدرسلطالبــــات الصــــف الرابــــع األدبــــي التــــي تــــ
 ببرنام  الكبعات الست . 

 تقبلوا من الباحثة فائق الشكر والتقدير                                           
 
 
 

 طالبة الماجستير                                                                         
 مريم خالد مهدي                                                                        

 
 
 

لتدريس موضوع الشاعرة الخنساء لطالبات المجموعة التجريبية على وفق برنـامج  ةخطة أنموذجي
 القبعات الست  

 المادة : األدب والنصوص اليوم والتاري،                                                                 
 المو وع: الشاعرة الخنساء الصف: الرابع األدبي                                                      

  الشعبة : 
 

 أواًل: األهداف:
   :األهداف العامة -أ

 تدريب المتعلم على جودة النطق . -1

 سالمة األداء وتمميل المعاني. -2

 دقة فهم المعاني.  -3
 .  تدريب المتعلم على تحليل النصوص األدبية ونكدها-4

 (30:1990)وزارة التربية ،                                                      



 

 

وفهـــم الكصـــيدة واســــتيعابها وح ـــذ بعــــض (، تـــدريس الشـــاعرة   الخنســــاء  األهـــداف الخاصــــة : -ب
 أبياتها.  

 :األهداف السلوكية-ج    
 جعل الطالبة قادرة على أن :  

 تسمي قائلة الكصيدة. -1
 تعرض جزءًا من حياة الشاعرة .  -2      
 تحدد ،رض الكصيدة. -3    

 تسمي أبناء الشاعرة .  -4
 األربعة . تكول عبارة الخنساء عند سماعها خبر موت أوبدها -5
 تجيد إلكاء الكصيدة.  -6
 تحلل أبيات الكصيدة تحلياًل أدبيًا. -7
 . تبين معاني الم ردات الصعبة الواردة في النص.-8
 تعبر بأسلوبها عن معنى البيت الذر أعجبها. -9

 تبين األ،راض الشعرية التي ،لبت على شعرها. -10
اليـــوم أبنـــاء العـــراق البواســـل الـــذين جاهـــدوا فـــي  تـــربط بـــين رمـــاء الشـــاعرة أخاهـــا ورمـــاء الشـــعراء -11

 المعار، واستشهدوا من أجل نصرتِه.
 تبين ايجابيات النص وسلبياته من وجهة نذرها. -12
 تعدد مميزات  شعرها في رماء أخيها صخر. -13
 تطرح أفكارًا جديدة . -14
 تبين رأيها حول النص. -15
 يدة.تكرأ على ذهر قلب ممانية أبيات من الكص-16

 ثانيًا: الوسائل التعليمية :
 الطباشير األبيض والملون. -
 السبورة . -

 الكتاب المدرسي المكرر. -

 الكبعات الست. -
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 -ثالثًا:خطوات الدرس :
 التمهيد والمقدمة :

بالـدرس ،وتشـويكهن إليـه عـن طريـق ربـط  المدربسة   الباحمة( أحـاول إمـارة انتبـاه الطالبـات وأهتمـامهن
الدرس الجديد بالدرس السابق فأقول درستن في الدرس السابق الشاعر أبا ذؤيب الهـذلي وعـرفتن مـن 

 هو الشاعر وأطلعتن على قصيدته التي نذمها في رماء أوبدِه.
طــاء أمملــة بعــد ذلــ، أذكــر الطالبــات بالكبعــات الســت ونمــط الت كيــر الــذر تت ــمنه كــل قبعــة ، مــع إع

 كل قبعة .                                         هعلى كل قبعة  من الطالبات للتأكد من فهمهن الكبعات وما تعني
التـي تركـز علـى األمـور والحكـائق  القبعـة البيضـاء:  الباحمة(  : أطلب مـن الطالبـات ارتـداء العرض

ا اليـوم إذ يت ــمن  دراسـة شــاعرة مهمـة ومشــهورة والمعلومـات الحياديــة ، وأقـول: اآلن نبــدأ درسـنا لهــذ
وهـي شـاعرة مخ ـرمة ولهـا دور كبيــر فـي نصـرة الرسـول محمـد  صــلى اهلل عليـه وآلـه وسـلم(   فمــن 

 هي هذه الشاعرة ؟
 طالبة : شاعرتنا لهذا اليوم هي الخنساء .

 الباحمة : هل أسم الخنساء هو ابسم الحكيكي لها  ؟
 ا ر بنت عمرو بن الشريد و الخنساء لكب لها.طالبة : الشاعرة أسمها تم

 الباحمة: وما نسبها  ؟ 
 طالبة : يرجع نسبها إلى بني سليم الذين يسكنون بين شمالي نجد والحجاز . 

 الباحمة : هل الشاعرة متزوجة ؟ 
طالبة : نعم أنها متزوجة مـرتين ، الـزوج األول لهـا هـو رواحـة بـن عبـد العـزر السـلمي ولهـا منـه عبـد 

 اهلل .
 الباحمة : ومن هو زوجها الماني؟

 طالبة: أما الزوج الماني فهو ِمرداس بن أبي عامر السلمي ولها منه مالمة أوبد زيد ومعاوية وعمر.
 الباحمة : وما الحادمة المهمة التي تألمت منها الشاعرة كميرًا ؟ 

 الطالبة : قتل أخويها معاوية وصخر قبل ااسالم. 
 اا،راض الشعرية التي كتبت فيها الشاعرة ؟ الباحمة : وما 

 طالبة : ،لب على شعرها ال خر قلياًل والرماء كميرًا . 



 

 

الباحمـــة : وبعـــد هـــذا العـــرض البســـيط عـــن الشـــاعرة أقـــرأ الـــنص قـــراءة أنموذجيـــة وأطلـــب مـــن بعـــض 
ت عــن الطالبــات الجيــدات قــراءة الــنص قــراءة جهريــة  أمــام طالبــات الصــف، وبعــد ذلــ، اســأل الطالبــا

معــاني بعــض الكلمــات الموجــودة فــي الــنص فعلــى ســبيل الممــال ب الحصــرما معنــى الكلمــات اآلتيــة: 
  يؤرقني(،  خلس الشيء( ، الرمِس( ؟

 طالبة : معنى  يؤرقني( هو من األرق، وهو الكلق وذهاب النوم. 
 طالبة أخرى: معنى  خلس الشيء( هو إذا استبدله

 الكبرطالبة أخرى : معنى  الرمِس( هو 
التــي تت ــمن  القبعــة الحمــراءوارتــداء  القبعــة البيضــاءالباحمــة : بعــد ذلــ، أطلــب مــن الطالبــات خلــع 

نمـط الت كيـر العـاط ي ، وأســأل الطالبـات فـي  ــوء إطالعكـن علـى قصــيدة الشـاعرة وتح ـيركن لهــا 
 ما العاط ة التي ،لبت على الكصيدة ؟ 

 عاط ة الحزن. طالبة : إن العاط ة التي ،لبت على الكصيدة هي
 الباحمة : لماذا ،لبت عاط ة الحزن على الكصيدة ؟

 طالبة : ألن الكصيدة تبين لنا حزن الشاعرة على فراق أخيها صخر.
 الباحمة : ما البيت الذر تجسدت فيه عاط ة الحزن أكمر من ،يره في الكصيدة من وجهة نذركن ؟

 ،يره من وجهة نذرر هو طالبة : البيت الذر تجسدت فيه عاط ة الحزن أكمر من
 أال يا صخر ال أنساك حتى                  أفارق مهجتي ويشق رمسي

 الباحمة : لماذا هذا البيت بالذات ؟
الطالبــة ن ســها : ألن الشــاعرة فــي هــذا البيــت تو ــح كيــف أنهــا لــن تنســى أخاهــا حتــى ت ــارق الحيــاة 

 ويح ر قبرها ، أر إنها لن تنساه حتى الموت.
 طالبة أخرى : أنا أرى أن البيت الذر تجسدت فيه عاط ة الحزن هو 

 يذكرني طلوع الشمس صخرًا                وأذكره لكِل غروِب شمِس  
والمراد من البيت هو أن وقت طلوع الشمس و،روبها يذكر الشاعرة بأخيها وذلـ، ألن هـذين الـوقتين  

 ا. من األوقات التي تخلد فيها الن س إلى خلجاته
الباحمة : المكصود من البيت هـو أن وقـت طلـوع الشـمس ووقـت ،روبهـا يـذكران الشـاعرة بأخيهـا ألن 
وقت الصباح هو وقت خروج صخر في الغارة على األعداء فهـو بطـل مـن األبطـال، ووقـت الغـروب 

 حية يحل عليه األ ياف فهو كريم م ياف.



 ز

 

ــــــذر أجــــــد فيــــــه الحــــــزن أكمــــــر مــــــن ،يــــــر  ه هــــــو عنــــــدما قالــــــت الشــــــاعرة  :           طالبــــــة أخــــــرى :البيــــــت ال
 فيالهفي علي  ولهف أمي                 أيصبح في الضريح وفي  يمسي

فالشاعرة في هذا البيت تصف لوعتها وله تها هي وامهـا علـى صـخٍر وتكـول يـالحزني ولـوعتي كيـف  
   ان أخي يصبح ويمسي في الكبر ، أر يأتي عليه الصباح والمساء وهو في الكبر.

 الباحمة : ماهو شعوركن اتجاه الشاعرة ؟  
 طالبة : إنها شاعرة وفية ألهلها وباألخص ألخويها.

 طالبة أخرى : إن الشاعرة تبين لنا كيف يكون فراق األخ وكيف هي لوعة ال راق.
 طالبة أخرى : تعلمنا الشاعرة في هذه الكصيدة معنى األخوة الصادقة.

وأسـألكن مـاهي السـلبيات التـي ت ـمنها  القبعـة السـوداءونرتدر  الحمراءالقبعة الباحمة : اآلن نخلع 
 النص برأيكن ؟ 

 طالبة : استعملت الشاعرة بعض المعاني الصعبة التي لم نألف سماعها في الوقت الحا ر .
 طالبة أخرى : أنها أكمرت من بكائها وحزنها على أخيها.

 ؟  الباحمة : ما البيت الذر لم يعجبكن في الكصيدة
 طالبة : البيت الذر لم يعجبني هو

 فلوال كثرة الباكين حولي                              على إخوانهم لقتلت نفسي
إذ الشــاعرة فــي هــذا البيــت علــى الــر،م مــن أنهــا تصــبر ن ســها علــى مــوت أخيهــا وذلــ، عنــدما تــرى 

وخاصة عنـدما قالـت  لكتلـت  اآلخرين يبكون على إخوانهم إب أنها قد بالغت بعض الشيء في حزنها
 ن سي ( أر أنها لو لم يكن ،يرها يبكي على إخوانه لكتلت ن سها.

 طالبة أخرى : الذر لم يعجبني هو البيتين اآلتيين:
 ولكن ال أزال أرى عجواًل                            وباكية تنوح ليوِم نحسِ 

 عشية رزئِ  أو غب إمسِ    هما كلتاهما تبكي أخاها                           
 الباحمة : وما هو سبب عدم إعجاب، لهذين البيتين؟

الطالبــة ن ســها : ألنــي أجــد أن الشــاعرة فــي هــذين البيتــين ترجــع إلــى  البكــاء ، أر أنهــا ترجــع تبكــي 
أخاها مرة أخرى ، وهي قبل هذين البيتين تصبر ن سها وتأخذ الِعبرة من اآلخرين عندما تراهم يبكـون 

 إخوانهم مم تأتي بعدها تأكد حزنها و تكول : على
 وما يبكين مثل أخي ولكن                  أعزي النفس عن  بالتأسي 



 

 

أر أنها تبكي أخاها أكمر وأنها أكمر حزنًا منهما علـى أخيهـا ولكنهـا تعـزر ن سـها وتواسـيها وتصـبر . 
وتبكي مم تصـبر ن سـها وتواسـيها مـرة  فأنني أجد أن هنا، تناق ًا ألن الشاعرة تصببر ن سها مم ترجع

 أخرى. 
الباحمـة : نعــم قــد نجــد أن الشــاعرة ترجـع إلــى البكــاء والحــزن علــى أخيهـا ربمــا ألنهــا قــد وجــدت ن ســها 

 ،ير قادرة على نسيان ما جرى ، أو أنها لم تستطع أن تصببر ن سها على ذل،.
 طالبة أخرى : البيت الذر لم يعجبني هو 

 أمسي                    فيردعني عن األحزان نكسي يؤرقني التذكر حين
 الباحمة : ولماذا هذا البيت بالذات ؟

الطالبة ن سها : ألن الشـاعرة تريـد فـي هـذا البيـت أنهـا عنـدما تتـذكر صـخرًا فـي المسـاء تتعـب فيـؤدر 
 بها إلى قلة النوم وهو األرق وهذا بدورِه يؤدر بها إلى زيادة حزنها فتمرض.

أشـكرِ، أن الشــاعرة تريـد فــي هـذا البيــت أنهـا عنــدما تتـذكر أخاهــا فـي المســاء فأنهـا ت صــاب  الباحمـة :
بالكلق فيؤدر بها إلى قلـة النـوم وهـو األرق و، ومـن جـراء ذلـ، تتعـب ويصـيبها المـرض الـذر يبعـدها 

 عن حزنها على أخيها ويشغلها عنه.
 من الطالبات أن سهن . الباحمة : ف اًل عن إلى سلبيات أخرى سترد في أمناء الدرس

الباحمـة : اآلن وبعــد أن انتهينـا مــن ذكـر الســلبيات الموجـودة فــي الـنص  نــأتي ونبـين أهــم ابيجابيــات 
فمـا هـي هـذه ابيجابيـات  القبعـة الصـفراءوارتـداء  القبعـة السـوداءالتي وردت في النص وذل، بخلع 

 من وجهة نذركن ؟
حيـاة وهـي حـب األخ وابعتـراف بمعزتـِه والـدليل علـى ذلـ، طالبة : يبين لنا النص فلسـ ة رائعـة فـي ال

 أن الشاعرة من كمرة بكائها على أخويها قد عميت.
 طالبة أخرى :أسلوب الشاعرة في النص وا ح وسهل .

طالبة أخرى : ستكون الكصيدة سهلة فـي ح ذهـا ألن أل اذهـا سـهلة وان كانـت هنـا، بعـض المعـاني 
 الصعبة . 

ن ح ـــذ الكصـــيدة ســـهل وذلـــ، ألننـــا تعايشـــنا معهـــا وو ـــعنا أن ســـنا فـــي موقـــع طالبـــة أخـــرى : حكـــًا إ
 الشاعرة وشعرنا مما عانته.

الباحمة : إن الشاعرة تبين لنا سمة رائعة من سمات المرأة المسلمة في نصرة ااسالم والمسـلمين فمـا 
 هي هذِه السمة ؟



 ز

 

م والمسلمين بأبنائهـا وهـذا مـا وجـدناه طالبة : إن هذه السمة هي كيف ان المرأة المسلمة تُ در ااسال
عندما سار المسلمون ل تح العراق في معركة الكادسية فإن الشـاعرة جمعـت أوبدهـا األربعـة وح ـتهم 

 على الكتال ونصرة ااسالم .
طالبــة أخــرى : هنــا، ســمة أخــرى فــي الشــاعرة لــم تتطــرق لهــا زميالتــي وهــي كيــف أنهــا حمــدت اهلل 
نما قالـت :    سبحانه وتعالى عندما أستشهد أوبدها في المعركة ولم تندم حين ح تهم على الكتال واد

 الحمد هلل الذي شرفني بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمت  (
حساسـها الشـ اف فهـي مـن أرق المخلوقـات إحساسـا وبهـذه طالبة أخرى : يبين  لنا النص رقة المرأة واد

 الميزة ميبزها اهلل سبحانه وتعالى عن باقي المخلوقات فهي ب يهون عليها العي  وأخوها في الكبر.
 الباحمة : ما البيت الم  ل في الكصيدة من وجهة نذركن ولماذا ؟

 و طالبة : البيت الم  ل بالنسبِة لي ه
 فقد ودعت يوم فراق صخر                   أبي حسان لذاتي وأنسي

إذ أجــد فــي هــذا البيــت أن الشــاعرة تصــف الواقــع عنــدما تكــول بأنهــا ودبعــت بــوداع أخيهــا كــل مــالذ 
 الحياة وكل شيء كان يسعدها ويؤنسها.  

أن اانسـان إذا فكـد مـن طالبة أخرى : أنا أوافق زميلتي في إعجابها بهذا البيـت مـن الكصـيدة ، وأرى 
يحــب فــأن كــل شــيء فــي حياتــه يصــبح ب معنــى لــه ، وأنــه ينســى الســعادة واألشــياء الم رحــة وينشــغل 

 في حزنِه وذكرى من فكده.
 طالبة أخرى : البيت الم  ل بالنسبِة لي هو 

 يذكرني طلوع الشمس صخرًا                وأذكره لكِل غروِب شمِس  
 ها في األوقات كلها.ألن الشاعرة تذكر أخو 

 الباحمة : أحسنتن جميعًا.
دعونــا ن كــر بالمو ــوع ونطــرح أفكــارًا جديــدة ومتنوعــة  القبعــة الصــفراءالباحمــة : بعــد أن انتهينــا مــن 

 .   قبعتنا الخضراءوذل، بارتداء 
 الباحمة : لماذا ،لب على شعر الخنساء الرماء كميرًا  ؟ 

 عن خلجاتها. طالبة: ألنها وجدت في الرماء ما يعبر



 

 

طالبة أخرى : ألن ،رض الرماء ينسجم مع رقة أحسـاس المـرأة ، وألن المـرأة عطوفـة بطبعهـا وحنينـة 
ويعــز عليهــا فــراق األحبــة مــن األهــل واألقــارب والجيــران لــذل، فأنهــا تجــد ن ســها بطبيعتهــا ميالــة لهــذا 

 اللون من الشعر.
مـن الشـعر فـي منتهـى الصـدق فهـي تعبـر مـن طالبة أخرى : ألن الشـاعرة تجـد ن سـها فـي هـذا اللـون 

 خالله  عن إحساسها ومشاعرها.
الباحمة : هل لمكتل أخويها وأوبدها األربعة شأن في توجه الشاعرة إلى ،رض الرمـاء أكمـر مـن ،يـره 

 ؟
طالبــة : نعــم  ألن مكتــل أخويهــا وأوبدهــا األربعــة آلمهــا كميــرًا ، لــذا وجــدت فــي شــعر الرمــاء مــا يشــ ي 

 فتخرج ما في ن سها من اآلبم واألحزان عن طريق الشعر وباألخص عندما ترمي .،ليلها 
الباحمة : صـحيح أن الشـاعرة اتجهـت إلـى ،ـرض الرمـاء كميـرًا بسـبب مكتـل أخويهـا واستشـهاد أوبدهـا 
األربعة إب أنها تجد ن سها متمكنة  ومتميـزة فـي هـذا الغـرض أكمـر مـن األ،ـراض الشـعرية األخـرى ، 

نجــده عنــد الكميــر مــن الشــعراء فــأنهم علــى الــر،م قــولهم فــي أ،ــراض شــعرية كميــرة إب أنهــم  وهــذا مــا
يتميزون في ،رض مـن األ،ـراض ويشـتهرون فيـه أكمـر مـن ،يـره أممـال الشـاعر أمـررء الكـيس الـذر 

 ال،.…اشتهر بغرض الوصف ، وكذل، ال رزدق الذر اشتهر بغرض ال خر 
 ط ،ير جازمة فما هي ؟الباحمة : وردت في الكصيدة أداة شر 

 طالبة : إب
 طالبة أخرى : لوب

 الباحمة : أداة الشرط ،ير الجازمة هي  لوب( ، فما البيت الذر ت من هذه األداة في الكصيدة ؟
 طالبة: البيت هو

 فلوال كثرة الباكين حولي                              على إخوانهم لقتلت نفسي 
  كمرُة( التي جاءت بعد  لوب( ؟الباحمة : ما اعراب كلمة

 طالبة : فاعل مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على آخره .
 طالبة أخرى : مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على آخره.
 طالبة أخرى : خبر مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على آخره.

وعالمـــة رفعـــه ال ـــمة الذـــاهرة علـــى آخـــره ، وخبـــره الباحمـــة إن إعـــراب كلمـــة كمرُة( هـــو مبتـــدأ مرفـــوع 
 محذوف وجوبًا .



 ز

 

ـــألف  ـــم ن ـــا فـــي الكبعـــة الســـوداء أن الشـــاعرة اســـتعملت بعـــض المعـــاني الصـــعبة التـــي ل الباحمـــة: ذكرن
 سماعها في الوقت الحا ر فما هي ؟ 

 طالبة: نكسي
 طالبة أخرى : خلسِ 

 طالبة أخرى : رمسي
 ل هذه الكلمات والمعاني الصعبة التي لم نأل ها اليوم ؟الباحمة: لماذا استعملت الشاعرة مم

 طالبة : ألن الشاعرة لم تجد بدياًل عنها. 
 طالبة أخرى : ألن الشاعرة وجدت فيها ما يعبر عن خلجاتها وأحاسيسها. 

 طالبة أخرى : ألن الشاعرة وجدت فيها النغم الموسيكي الذر ينسجم مع وزن البيت الشعرر.
عما ذكرتن قد يكون السـبب فـي اسـتعمال الشـاعرة لهـذِه الكلمـات والمعـاني هـو لكـون  الباحمة : ف الً 

هذِه الكلمات كانت مألوفة في العصر الذر عاشت فيه الشاعرة ، فكل زمان له أل اذه التـي تتماشـى 
مع ذروفِه ، ولكن هذِه األل اذ يحدة لها تطور لغور عبر الزمن ، وحتى في العـادات والتكاليـد نجـد 
أن هنــا، اختالفــًا فــي كــل زمــن فعلــى ســبيل الممــال كــان الشــعراء قــديمًا يســتهلون قصــائدهم المدحيــة 
والوصــ ية و،يرهــا بــالوقوف علــى األطــالل وذكــر الــدمن أمــا اآلن فــال نجــد هــذا الشــيء عنــد الشــعراء 

 المعاصرين .  
 القبعـة الزرقـاءا ونرتـدر نخلعهـ القبعـة الخضـراءالباحمة : أحسنتن جميعًا واآلن وبعد أن انتهينـا مـن 

 ، وأسألكن ما هو ،رض الكصيدة لهذا اليوم ؟  تقويم النصالتي تت من 
 طالبة : ،رض الكصيدة لهذا اليوم هو الرماء   رماء الشاعرة ألخيها صخر(

 الباحمة : كيف كان رماء الخنساء في النص ؟ 
األل ـــاذ ، صــــادق العاط ـــة، بــــدور طالبـــة : كـــان رمــــاء الشـــاعرة فــــي الـــنص وا ــــح المعـــاني، رقيــــق 

 المذهب.
 الباحمة : بماذا لكبت الخنساء ؟ 

 طالبة : لكبت الخنساء بأنها أعذم شواعر العرب.
 الباحمة : ولماذا لكبت الخنساء بهذا اللكب ؟

 طالبة : ألن شعرها فصيح الل ذ ، رقيق السب،، رائع الديباجة.
 الباحمة : بماذا خرجتن من النص ؟  



 

 

 هذا النص بممابة لوحة شعرية رائعة تبين معاني الحياة في عصر الشاعرة .  طالبة :
طالبــة أخــرى : إن الــنص يعلمنــا بــأن فلســ ة الحيــاة ت ــرض علــى اانســان أن يتحــد ويتكــاتف مــع أهلــه 

 وأصدقائه وجيرانه من أجل نصرة الدين والحق. 
مــن عنــد اهلل تعــالى ولــيس بالكتــل طالبــة أخــرى : يبــين لنــا الــنص أن المــوت ببــد منــه ولكــن المــوت  

على يد ذـالم . ألنـه عنـدما يكتـل أحـد فإنـه يمـوت مذلومـًا ، وحكـه مغبـون وفـي هـذه الحالـة فـأن أهلـه 
 يذل حزنهم عليه في قلوبهم مدى الدهر.

 طالبة أخرى : يبين لنا النص أن اانسان عندما يموت تخلده سيرته الحسنة وأعماله الخيرة. 
باءنـا وأوبدنـا ،  طالبة أخرى: النص يبين لنا الواقع الذر نعيشه اليوم عندما يكتل المجرمون إخواننـا واد

فعـل شـيء سـوى الصـبر علـى الـبالء ، والـدعاء لهـم  اوكيف هي حرقتنا عليهم ونحن ليس باسـتطاعتن
 بالرحمة ودخول الجنة.

 : الواجب البيتي
 ح ذ ممانية أبيات من الكصيدة .   -1

كتابة فكرة عن كل قبعة من الكبعات الست حول المو وع المدروس فـي ورقـة خاصـة لكـل    -2   
 طالبة في البيت وجلبها في الدرس الكادم. 

 
 
 
 

 (9ملحق)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 جامعة بابل / كية التربية األساسية
 الدراسات العليا / الماجستير   
 طرائق تدريس اللغة العربية     
 

 م / إستبانة آراء الخبراء في صالحية الخطة األنموذجية
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 السيد...................................... المحترم 
 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركات ....
بــ)أثر اسـتعمال برنـامج القبعـات السـت فـي تحصـيل طالبـات  تروم الباحمـة إجـراء دراسـتها الموسـومة

ــي فــي مــادة األدب والنصــوص (  ــع األدب ونذــرًا لمــا تتمتعــون بــه مــن مو ــوعية وأمانــة الصــف الراب
علمية  ترجو الباحمة إبداء آرائكم السديدة في مدى صالحية  خطة التدريس لمادة األدب والنصـوص 

والنصــــوص  األدب دبرس للمجموعــــة ال ــــابطة التــــي تــــدرسلطالبــــات الصــــف الرابــــع األدبــــي التــــي تــــ
 بالطريكة التكليدية . 

 تقبلوا من الباحثة فائق الشكر والتقدير                                           
 
 
 
 
 

                                                                                              
 ماجستير طالبة ال

 مريم خالد مهدي                                                                 
 
 

خطة أنموذجية لتدريس موضوع الشاعرة الخنساء لطالبات المجموعة الضابطة على وفق 
 الطريقة التقليدية

 المادة : األدب والنصوص اليوم والتاري،                                                        
 المو وع : الشاعرة الخنساء الصف : الرابع األدبي                                                    

  الشعبة : 
 أواًل : األهداف 

   :األهداف العامة -أ
 تدريب المتعلم على جودة النطق . -1



 

 

 سالمة األداء وتمميل المعاني. -2

 دقة فهم المعاني.  -3
 .  المتعلم على تحليل النصوص األدبية ونكدها تدريب-4

 (30:1990)وزارة التربية ،                                                      
وفهـــم الكصـــيدة واســــتيعابها وح ـــذ بعــــض (، تـــدريس الشـــاعرة   الخنســــاء  األهـــداف الخاصــــة : -ب

 أبياتها.  

 :األهداف السلوكية-ج
 جعل الطالبة قادرة على أن :  

 تسمي قائلة الكصيدة. -1
 تعرض جزءًا من حياة الشاعرة .  -2      
 تحدد ،رض الكصيدة. -3    

 تسمي أبناء الشاعرة .  -4
 تكول عبارة الخنساء عند سماعها خبر موت أوبدها األربعة . -5
 تجيد إلكاء الكصيدة.  -6
 ًا.تحلل أبيات الكصيدة تحلياًل أدبي -7
 . تبين معاني الم ردات الصعبة الواردة في النص.-8
 تعبر بأسلوبها عن معنى البيت الذر أعجبها. -9

 تبين األ،راض الشعرية التي ،لبت على شعرها. -10
تـــربط بـــين رمـــاء الشـــاعرة أخاهـــا ورمـــاء الشـــعراء اليـــوم أبنـــاء العـــراق البواســـل الـــذين جاهـــدوا فـــي  -11

 نصرتِه.المعار، واستشهدوا من أجل 
 تبين ايجابيات النص وسلبياته من وجهة نذرها. -12
 تعدد مميزات  شعرها في رماء أخيها صخر. -13
 تطرح أفكارًا جديدة . -14
 تبين رأيها حول النص. -15
 تكرأ على ذهر قلب ممانية أبيات من الكصيدة.-16

 ثانيًا: الوسائل التعليمية :



 ز

 

 الطباشير األبيض والملون. -
 . السبورة -

 الكتاب المدرسي المكرر. -

 ثالثًا : خطوات الدرس : 
 دقائق( 3)                                                        التمهيد : -1

أحـــاول إمـــارة انتبـــاه الطالبـــات واهتمـــامهن بالـــدرس وتشـــويكهن عـــن طريـــق ربـــط الـــدرس الجديـــد  
الشاعر أبا ذؤيب الهذلي وعـرفتن مـن هـو الشـاعر بالدرس السابق فأقول : درستن في الدرس السابق 
 وأطلعتن على قصيدته التي نذمها في رماء أوبدِه.

 (العرض -2
 دقائق( 4)                                               : ة:التعريف بالشاعر  -أ

ر كبيـر فـي الباحمة: شاعرتنا لهذا اليوم هي شاعرة معروفة ومشهورة وهـي شـاعرة مخ ـرمة  ولهـا دو 
 نصرة الرسول محمد  صلى اهلل عليه وآله وسلم(  فمن هي هذه الشاعرة ؟

 طالبة : شاعرتنا لهذا اليوم هي الخنساء .
 الباحمة : هل أسم الخنساء هو األسم الحكيكي لها  ؟

 طالبة : الشاعرة أسمها تما ر بنت عمرو بن الشريد وأسم الخنساء لكب لها.
 الباحمة: ما نسبها  ؟ 

 البة : يرجع نسبها إلى بني سليم الذين يسكنون بين شمالي نجد والحجاز . ط
 الباحمة : هل الشاعرة متزوجة ؟ 

طالبة : نعم انها متزوجة مرتين الزوج األول لها هو رواحة بن عبد العزر السـلمي ولهـا منـه عبـد اهلل 
. 

هـا منـه مالمـة أوبد زيـد ومعاويـة طالبة أخرى: أما الزوج الماني فهـو ِمـرداس بـن أبـي عـامر السـلمي ول
 وعمر.

 الباحمة : وما الحادمة المهمة التي تألمت منها الشاعرة كميرًا ؟ 
 الطالبة : قتل أخويها معاوية وصخر قبل ااسالم. 

 الباحمة : وما اا،راض الشعرية التي كتبت فيها الشاعرة ؟ 
 طالبة : ،لب على شعرها ال خر قلياًل والرماء كميرًا . 



 

 

 الباحمة : بماذا لكبت الخنساء ؟ 
 طالبة : لكبت الخنساء بأنها أعذم شواعر العرب .

 الباحمة : وبماذا أمتاز شعرها ؟ 
 طالبة : أمتاز شعرها بأنه فصيح الل ذ ، رقيق السب،، رائع الديباجة.

 الباحمة : ما هي قصة أوبدها األربعة في معركة الكادسية ؟
ن ل ـــتح العـــراق فـــي معركـــة الكادســـية جمعـــت الخنســـاء أوبدهـــا األربعـــة طالبـــة : عنـــدما ســـار المســـلمو 

 وح تهم على الكتال ونصرة ااسالم وعندما خا وا المعركة أستشهدوا جميعًا.
 الباحمة : هل ندمت الشاعرة على بعمها ألوبدها إلى المعركة أم ماذا ؟

نمــا صــببرت ن ســها علــى مــوتهم وقالــت  ــم تنــدم الشــاعرة واد :) الحمــد هلل الــذي شــرفني طالبــة : كــال ل
 بقتلهم وأرجو أن يجمعني بهم في مستقر رحمت ( 

   دقائق( 3:                                   )  قراءة الباحثة النموذجية -ب
 الباحمة : اقرأ النص قراءة أنموذجية كاألتي:

 لتذكر حين أمسي                    فيردعني عن األحزان نكسييؤرقني ا
 على صخٍر وأي فتى كصخر                   ليوم كريهة وطعان خلسِ 

 اال ياصخر ال أنساك حتى                     أفارق مهجتي ويشق رمسي
 يذكرني طلوع الشمس صخرًا                 وأذكره لكِل غروِب شمِس       

 لوال كثرة الباكين حولي                     على إخوانهم لقتلت نفسيف
 ولكن ال أزال أرى عجواًل                     وباكية تنوح ليوِم نحسِ 

 هما كلتاهما تبكي أخاها                      عشية رزئِ  أو غب إمسِ 
 بالتأسيوما يبكين مثل أخي ولكن                    أعزي النفس عن  

 فقد ودعت يوم فراق صخر                   أبي حسان لذاتي وأنسي
 فيالهفي علي  ولهف أمي                     أيصبح في الضريح وفي  يمسي

 دقائق( 3:                  ) قراءة الصامتة للطالبات ال -ت
 على الم ردات الصعبة . الباحمة : أطلب من الطالبات قراءة النص قراءة صامتة والتأشير   
 دقائق( 4)                               القراءة الجهرية للطالبات :  -ة

 الباحمة : أطلب من بعض الطالبات الجيدات في الكراءة . قراءة النص قراءة جهرية أمام الطالبات. 
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 دقائق( 3)                           شرح معاني المفردات الصعبة :   -ج
الباحمـــة : تحـــدد الم ـــردات الصـــعبة مـــن الـــنص ، وتكتـــب علـــى الســـبورة ، وتشـــرح ويبـــين معناهـــا مـــن 

 ممل  -الطالبات والباحمة :
 يؤرقني : من األرق، وهو الكلق وذهاب النوم -1
 خلِس الشيء: إذا استبدلته-2
 الرمِس: الكبر -3 
 )عشرون دقيقة(                                               :تحليل النص  -ح

الباحمة : بعد أن عرفنا مـن هـي الشـاعرة الخنسـاء وبمـاذا أمتـاز شـعرها ، وأهـم األ،ـراض التـي كتبـت 
 فيها . فلنعد إلى النص ونبين معنى البيت اآلتي : 

 يؤرقني التذكر حين أمسي                    فيردعني عن األحزان نكسي
 الباحمة: من تشرح لنا البيت ؟ 

: تريــد الشــاعرة بهــذا البيــت أنهــا عنــدما تتــذكر أخاهــا صــخرًا فــي المســاء فإنهــا يصــيبها الكلــق  طالبــة
 فيؤدر بها إلى قلة النوم وهو األرق، وبعدها  تمرض .

الباحمــة : إن الشــاعرة تريــد فــي هــذا البيــت أنهــا عنــدما تتــذكر أخاهــا فــي المســاء فإنهــا ت صــاب بــالكلق 
األرق و، ومــن جــراء ذلــ، تتعــب ويصــيبها المــرض الــذر يبعــدها عــن فيــؤدر بهــا إلــى قلــة النــوم وهــو 
 حزنها على أخيها ويشغلها عنه.

 -الباحمة : ما معنى قول الشاعرة :
 على صخٍر وأي فتى كصخر                   ليوم كريهة وطعان خلسِ 

فــي يــوٍم كريــه طالبــة : تريــد الشــاعرة فــي هــذا البيــت أنهــا تبكــي علــى أخيهــا فهــو رجــل بمميــل لــه قتــل 
 وبطعن ،ادر بتستطيع استبداله.

 الباحمة: أحسنِت.
 الباحمة : قالت الشاعرة : 

 اال ياصخر ال أنساك حتى                     أفارق مهجتي ويشق رمسي
 ما معنى) مهجتي( في البيت مع الشرح ؟

 طالبة: معنى  مهجتي( هو حياتي 



 

 

صــخرًا حتــى ت ــارق حياتهــا ويشــق  يح ــر( قبرهــا وتــدفن طالبــة أخــرى : تكــول الشــاعرة إنهــا لــن تنســى 
 فيه، أر إنها لن تنساه حتى مماتها.

 الباحمة : ما معنى البيت اآلتي: 
 يذكرني طلوع الشمس صخرًا                 وأذكره لكِل غروِب شمِس        

ا وذلـ، ألن هـذين طالبة : والمراد من البيت هو أن وقت طلوع الشمس و،روبها يذكر الشـاعرة بأخيهـ
 الوقتين من األوقات التي تخلد فيها الن س إلى خلجاتها. 

الباحمــة : لــيس كــذل، فــالمراد مــن البيــت هــو أن وقــت طلــوع الشــمس ووقــت ،روبهــا يــذكران الشــاعرة 
بأخيها وذل، ألن وقت الصباح حية يذهب صخر في الغارة على األعـداء فهـو بطـل مـن األبطـال ، 

 عليه األ ياف فهو كريم م ياف. ووقت الغروب حية يحل
 الباحمة : وردت في البيت اآلتي أداة شرط ،ير جازمة فما هي مع شرح البيت ؟

 فلوال كثرة الباكين حولي                     على إخوانهم لقتلت نفسي
 طالبة : أداة الشرط ،ير الجازمة في هذا البيت هي   لوب( .

ول أن كمـرة النـاس الـذين يبكـون علـى إخـوانهم مـن حولهـا هـو الـذر طالبة أخرى : تريد الشاعرة أن تك
 صببرها على ف كد صخر فلوبهم لكتلت ن سها وأنهت الحياة بعد أخيها .

 الباحمة : أحسنِت، فأننا نجد ن الشاعرة تتأسى بمن حولها من الباكين على إخوانهم وتصببر ن سها .
 الباحمة : ما معنى البيت اآلتي :

 زال أرى عجواًل                     وباكية تنوح ليوِم نحسِ ولكن ال أ
طالبة : تريد الشاعرة في هذا البيـت أن تكـول علـى الـر،م مـن أنهـا تصـبر ن سـها علـى فكـد صـخر اب 

 أنها ما تزال ترى امرأة عجولة وامرأة كميرة البكاء تبكي وتنوح وتندب ليوم نحس ومؤلم.
 تيين ؟الباحمة : ما معنى البيتين اآل

 هما كلتاهما تبكي أخاها                      عشية رزئِ  أو غب إمسِ 
 وما يبكين مثل أخي ولكن                    أعزي النفس عن  بالتأسي

طالبـة : تريــد الشـاعرة أن تكــول إن هــاتين المـرأتين كلتيهمــا تبكيــان علـى أخيهــا وعلــى الليلـة التــي قــتال 
 كاؤهما ليس كبكائها ولكنها تعزر ن سها وتواسيها بالصبر والدعاء .فيها وانتهت حياتهما ، وب

 الباحمة : ماذا تريد الشاعرة في البيت اآلتي؟
 فقد ودعت يوم فراق صخر                   أبي حسان لذاتي وأنسي



 ز

 

طالبة: تريـد الشـاعرة فـي هـذا البيـت بأنهـا عنـد مـوت أخيهـا أصـبح كـل شـيء فـي حياتهـا ب معنـى لـه 
 وأنها ودعت بوداع أخيها كل مالذ الحياة وكل شيء كان يسعدها ويؤنسها .

ــن يحــب فأنــه ينســى ن ســه ويتــر، مــالذ الحيــاة اب أنــه فيمــا  الباحمــة : صــحيح أن اانســان عنــد فكــدِه م 
 بعد يعود وُيساير حياته ألنه مؤمن، واانسان المؤمن يعرف أن الموت حق على كل إنسان.

 البيت اآلتي ؟ الباحمة :  ما معنى
 فيالهفي علي  ولهف أمي                     أيصبح في الضريح وفي  يمسي

طالبــة : هنــا تريــد الشــاعرة أن تبــين له تهــا وله ــة أمهــا ولوعتهمــا علــى صــخر فهــي لــن تتصــور كيــف 
 يمر عليه الصبح والمساء وهو مدفون تحت التراب في الكبر .

 الباحمة : أحسنتن جميعًا.
 دقائق( 3)                                         يم :  التقو  -3

 الباحمة: ما هو ،رض الكصيدة لهذا اليوم ؟ 
 طالبة : ،رض الكصيدة لهذا اليوم هو الرماء   رماء الشاعرة ألخيها صخر( .

 الباحمة : كيف كان رماؤها في النص ؟
 العاط ة ، بدور المذهب.طالبة : كان رماؤها وا ح المعاني ، رقيق األل اذ، صادق 

 الباحمة : بماذا أمتاز شعر الخنساء ؟ 
 طالبة : أمتاز شعر الخنساء بأنه فصيح الل ذ ، رقيق السب،، رائع الديباجة

 طالبة أخرى : شعرها مكطعات كله.
 طالبة أخرى : شعرها يصف لنا عاط ة الحنان التي عند المرأة العربية .

 يدينا يرسم شخصيتها بو وح فهي األخت الوفية ألخيها وألهلها.طالبة أخرى : شعرها الذر بين أ
طالبــة أخــرى : يبــين لنــا شــعرها أن اانســان عنــدما يمــوت فإنــه بينتهــي ألن ذكــراه عالكــة فــي الــن س 

 والذر يبكيه أكمر ويدل عليه هو سيرته الحسنة وأعماله الخيرة .
الــذر نعيشــه وذلــ، عنــدما يكتــل المجرمــون طالبــة أخــرى : شــعرها فــي هــذه الكصــيدة يبــين لنــا الواقــع 

 إخواننا وأهلنا ، وكيف يبكى حزننا عليهم في قلوبنا مدى الحياة.
 الباحمة : هل كان أسلوب الشاعرة في النص سهاًل ؟

طالـب : نعـم كـان أسـلوبها فـي الكصـيدة سـهاًل وأل اذهـا م هومـة علـى الـر،م مـن وجـود بعـض األل ــاذ 
 اتنا اليوم. الصعبة و،ير الموجودة في حي



 

 

 
 دقيقة (                           2:                            )الواجب ألبيتي  -4   
 ح ذ ممانية أبيات من الكصيدة ، ف اًل عن ح ذ معاني الكلمات. -
 
 

 (10ملحق)
أسماء المحكمين الذين استعانت بهم الباحمة في إجراءات البحة مرتبة بحسب الحروف الهجائية 

 واللكب العلمي
 مكان العمل التخصص أسماء الخبراء ت 

طة
الخ

اف 
ألهد

ا
م  

برنا
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ار  
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طرائق تدريس اللغة  أ.د أسماء كاذم فندر 1
 العربية

جامعــة ديـــالى/ كليـــة 
 التربية األساسية

 ـ ـ × ×

طرائق تدريس اللغة  أ.د سعد علي زاير 2
 العربية

جامعـــة بغـــداد/ كليـــة 
 التربية

 ـ ـ × ـ

طرائق تدريس اللغة  د عمران جاسم حمد0أ 3
 العربية

جامعة بابل/ كلية 
التربية /ص ي الدين 

 الحلي

 × ـ × ×

جامعة بابل/ كلية  علم الن س التربور أ.د فاهم حسين الطريحي 4
التربية /ص ي الدين 

 الحلي

 × ـ ـ ـ

ـــــــــــــدريس  أ.د فرحان عبيد عبيس 5 ـــــــــــــق ت طرائ
 ابجتماعيةالمواد 

جامعة بابل/ كلية 
التربية /ص ي الدين 

 الحلي

 × ـ ـ ـ

الكيـــــــــــاس والتكـــــــــــويم  أ.د محمد جاسم الياسرر 6
 التربور

جامعة بابل / كلية 
 التربية الريا ية

 
 ـ

 
 ـ

 
 ـ

 
× 

جامعة بابل/ كلية  فلس ة تربية أ.م.د حاتم جاسم عزيز 7
التربية /ص ي الدين 

 الحلي

 
× 

 
× 

 
× 

 
× 

 × ـ ـ ـجامعة بابل/ كلية  علم الن س التربور حسين ربيع حمادر أ.م.د 8



 ز

 

التربية /ص ي الدين 
 الحلي

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د رحيم علي صالح 9
 العربية

جامعة بغداد/ كلية 
 التربية

 ـ ـ × ×

مناه  اللغة العربية  أ.م.د رقية عبد األئمة العبيدر 10
 وطرائق تدريسها

جامعة بغداد/ كلية 
 التربية

 
× 

 
× 

 
 ـ

 
 ـ

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د رياض حسين علي 11
 العربية

جامعة ديالى/ كلية 
 التربية األساسية

 
× 

 
× 

 
 ـ

 
 ـ

جامعة بابل/ كلية  علم الن س التربور أ.م.د عبد السالم جودت 12
 التربية األساسية

 
 ـ

 
 ـ

 
 ـ

 
× 

جامعة بابل/ كلية  علم الن س التربور أ.م.د عماد حسين المرشدر  13
 التربية األساسية

 
 ـ

 
 ـ

 
× 

 
× 

طرائق تدريس اللغة  أ.م.د فا ل ناهي عبد عون 14
 العربية

جامعةالكادسية/كلية 
 التربية

 ـ ـ × ×

ــــر  أ.م.د كاذم عبد نور عبد زيد  15 ــــس الت كي ــــم ن  عل
 واابداع

جامعة بابل/ كلية 
التربية /ص ي الدين 

 الحلي

 
 ـ

 
 ـ

 
× 

 
× 

                                                 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 (11ملحق)

 االختبار التحصيلي لمادة األدب والنصوص بصورت  األولية
 الصورة ) أ (

 اسم الطالبة.......................              الصف...........................
 الشعبة..........................          اسم المدرسة......................    

 -تعليمات االختبار:
 أكتبي اسم، وشعبت، وبكية المعلومات  في المكان المخصص لها في أعلى الورقة. - ب

أمام، اختبار يتكون من مالمة أسئلة ، وكل سؤال يتكـون مـن عـدد مـن ال كـرات ، المطلـوب منـ، -ب
 فكرة منها.ااجابة عنها جميعًا من دون تر، أية 

 إجابت، عن فكرات األسئلة تكون في ورقة ابختبار ن سها .-ج

تعطى درجة واحدة لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا صـحيحة، وصـ ر لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا  -مالحظة:
 ،ير صحيحة ، وتعامل ال كرة المتروكة أو التي تحمل أكمر من إجابة معاملة ال كرة ،ير الصحيحة.

 - عي دائرة     حول حرف ااجابة التي ترينها صحيحة مما يأتي : -األول:السؤال 
 -اشتهرت الشاعرة الخنساء بغرض : -1

 الوصف -الهجاء           د -الرماء            ج -الغزل          ب -أ
 -شاعر ي رب به الممل فيكال  لص  من شذاذ( هل هو : -2
 مال، بن الريب -ال رزدق        د -ج   عنترة بن شداد    -امرؤ الكيس      ب -أ

 -من أبرز مذاهر الكتابة في عصر صدر ااسالم هي: -3
 الوصايا -الرسائل          د -الكصص           ج -الخطابة          ب -أ



 ز

 

قال الرسول محمد صلى اهلل عليه وآله وسلم( فـي خطبـة حجـة الـوداع :" مـن يهـد اهلل فـال م ـل  -4
فــال هــادر لــه، وأشــهد أن ب ألــه اب اهلل وحــده ب شــري، لــه، وأشــهد أن محمــدًا عبــده لــه، ومــن ي ــلل 

 ورسوله" فما إعراب كلمة أشهد( هل هي: 
 فعل ماٍض مبني على ال تح. -أ

 فعل م ارع مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على آخره. -ب
 فعل أمر مبني على السكون. -ج
 الذاهرة. ص ة مرفوعة وعالمة رفعها ال مة -د
وجه الخلي ة أبو بكر الصديق رض( أول وصية له بعد وفاة الرسول محمد  صلى اهلل عليه والـه  -5

   -وسلم( إلى:
 الخلي ة عممان بن ع ان  رض(. -أ

 الخلي ة عمر بن عبد العزيز  -ب
 الكائد أسامة بن زيد. -ج
 الكائد سعد بن أبي وقاص. -د
   -كتب الخلي ة عمر بن الخطاب  رض( رسالته إلى أبي موسى األشعرر ،وكان الغرض منها: -6
 أمور أخرى -الوعذ واارشاد       د-إدارة الجيو      ج -حسن الك اء     ب -أ

 قالت الشاعرة الخنساء : فلوب كمرة الباكين حولي     على إخوانهم لكتلت ن سي -7
 هل  لوب( :

 أداة حصر   -أداة استمناء   د -أداة شرط ،ير جازمة   ج -أداة شرط جازمة     ب -أ
ابتـدأ الرسـول محمـد  صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم( خطبـة حجـة الـوداع بأسـلوب ابسـت هام ألنــه  -8   

 -أراد:
 تنبيه أذهان الناس وتحريكها للجواب. -أ

 سؤال الناس عن أمور عدة. -ب
 سالم.إرشاد الناس لإل -ج
 حصر انتباه الناس إليه. -د
قــال تعــالى :" وكنــتم علــى شــ ا ح ــرة مــن النــار فأنكــذكم منهــا....." ، وردت كلمــة  شــ ا( فــي قولــه  -9

 تعالى وأن معناها هو:



 

 

 وسط. -أ
 طرف أو حافة. -ب
 نهاية. -ج
 قرب. -د

 ي" قال الرسول محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم( في حدية له:" من ،  فليس من -10
 -إن معنى   ليس مني( هو:

 ليس من أهل بيتي . -أ
 ليس من المسلمين. -ب
 ليس ممن اهتدى بهديي ، واقتدى بعلمي واتصف بأخالقي . -ج
 ليس من أهل الجنة. -د

   -المكصود من قول الخلي ة عمر بن الخطاب  رض(  المسلمون عدول( : -11
 تكبل شهادة أر مسلم ألن المسلمين عدول. -أ

 بل شهادة المسلمين إب من قام به مانع الشهادة كالكذب.تك -ب
 تكبل شهادة المسلمين إب من جلد في حد شرعي. -ج
 ال رعين   ب وج (. -د

إزاء ااجابـة الخطـأ × ( ( إزاء ااجابـة الصـحيحة ، وعالمـة    √ عي عالمـة    -السؤال الثاني :
 -لكل مما يأتي:

 أرادت الشاعرة الخنساء في قولها: -1
 فكد ودعت يوم فراق صخر         أبي حسان لذاتي وُأنسي 

 إنها ودعت بوداع أخيها كل مالذ الحياة ، وكل ما كان يسعدها.
 قال الشاعر مال، بن الريب: -2

 فليت الغ ا لم يكطع الركب عر ه      وليت الغ ا ماشى الركاب لياليا
 د األصيلة(.إن معنى كلمة  الغ ا( الواردة في البيت الشعرر هو  الجيا

أمر الرسول  محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم(  بأن تكون خطـب الجمعـة طويلـة لمـا تحتويـه  -3
 من المواعذ واارشاد للناس.



 ز

 

نهى الرسول  محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم(  في خطبة حجة الـوداع عـن الذلـم والعـدوان  -4
 والعادات والتكاليد الكديمة الم رة.

لى اهلل عليــه والــه وســلم( فـي حديمــه   مــن ،ــ  فلــيس منــي( الــن س يوجـه الرســول  محمــد  صــ -5
البشـــرية إلـــى كـــبح جمـــاح شـــهواتها الماديـــة، وتجنـــب ابســـتغالل واببتعـــاد عـــن الكســـب ،يـــر 

 المشروع.

قال تعالى:" واذكروا نعمت اهلل عليكم إذ كنتم أعداًء فـألف بـين قلـوبكم"، إن معنـى  فـألف بـين  -6
قها .   قلوبكم( هو فرب

لخلي ة عمر بن الخطاب  رض( في رسالته إلى أبي  موسـى األشـعرر:  فـافهم إذا أدلـي قال ا -7
 إلي، فأنه ب ين ع تكلم بحق ب ن اذ له( فإن إعراب  فافهم( هو فعل أمر مبني على السكون.

   -املئي ال را،ات بما يناسبها: -السؤال الثالث :
 ............لكبت الشاعرة تما ر بنت عمر بن الشريد بـ.......... -1

 ازدادت الكتابة انتشارًا في عصر صدر ااسالم بزدياد............و.............. -2
ــــــه وســــــلم(  بهــــــذا ابســــــم  -3 ــــــوداع للرســــــول محمــــــد  صــــــلى اهلل عليــــــه وال ســــــميت خطبــــــة حجــــــة ال

 ألنها.......................................................
 ديق  رض( المسلمين أب يتخلوا عن....................... أوصى الخلي ة أبو بكر الص -4
مــن رســالة الخلي ــة عمــر بــن الخطــاب  رض( إلــى أبــي موســى األشــعرر حيــة قــال:  فــافهم إذا  -5 

 أدلي إلي، فأنه ب ين ع................................................. ...........في عدل،.
 لكرآن الكريم بـ................تعرف الخطبة الخالية من ا -6
 
 
 
 
 

 الصورة )ب(
 اسم الطالبة.......................              الصف...........................
 اسم المدرسة......................              الشعبة..........................



 

 

 -تعليمات االختبار:

 المعلومات  في المكان المخصص لها في أعلى الورقة.أكتبي اسم، وشعبت، وبكية -أ
أمام، اختبار يتكون من مالمة أسئلة ، وكل سؤال يتكـون مـن عـدد مـن ال كـرات ، المطلـوب منـ، -ب

 ااجابة عنها جميعًا من دون تر، أية فكرة منها.

 إجابت، عن فكرات األسئلة تكون في ورقة ابختبار ن سها .-ج

حـدة لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا صـحيحة، وصـ رًا لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا تعطى درجة وا -مالحظة:
 ،ير صحيحة ، وتعامل ال كرة المتروكة أو التي تحمل أكمر من إجابة معاملة ال كرة ،ير الصحيحة.

 - عي دائرة      حول حرف ااجابة التي ترينها صحيحة مما يأتي : -السؤال األول:
 -ي قصيدتها :قالت الشاعرة الخنساء ف -1

 أب يا صخر ب أنسا، حتى              أفارق مهجتي ويشق رمسي 
 معنى كلمة  الرمس( الواردة في البيت الشعرر هو:

 الجسد -الكبر           د -الدار         ج -المهد        ب -أ
 -يكال للشاعر مال، بن الريب عندما ي رب الممل به بأنه: -2
 لص  من شذاذ .  -أ
 مكتل الرجل بين فكيه .  -ب 
 تأبط شرًا .  -ج
 شاعر الشعراء . -د 
من أهم الوسائل التي استعملها الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم( ألداء حاجاته الدينيـة  -3

   -والسياسية ونكل األخبار إلى المناطق البعيدة هي:
 الوصايا  -الشعر          د-الرسائل         ج -الخطابة       ب -أ

قــال الرســـول محمـــد   صـــلى اهلل عليـــه والـــه وســـلم( فـــي خطبـــة حجـــة الـــوداع :" الحمـــد هلل نحمـــده  -4
 ونستعينه ، ونستغ ره، ونتوب إليه، ونعوذ به من شرور أن سنا" فما إعراب كلمة  نعوذ( هل هي: 

 ى ال تح.فعل ماٍض مبني عل -أ
 فعل م ارع مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على أخره. -ب
 فعل أمر مبني على السكون. -ج
 ص ة مرفوعة وعالمة رفعها ال مة الذاهرة. -د



 ز

 

 -أوصى الخلي ة أبو بكر الصديق رض( جي  أسامة بن زيد وذل، : -5
 بعد وفاة الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم(. -أ

 الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم(. في حياة -ب
 في عصر ما قبل ااسالم. -ج
 في العصر األمور. -د
كتب الخلي ة عمر بن الخطاب  رض( رسالة بعمهـا إلـى أبـي موسـى األشـعرر حـين وبه الك ـاء  -6

 -في وبية من وبيات العراق ، وهذه الوبية هي :
 بغداد -كربالء               د -ج   الكوفة         -البصرة            ب -أ 
 قالت الشاعرة الخنساء : -7

 فلوب كمرة الباكين حولي        على إخوانهم لكتلت ن سي
 اختارر ااعراب الذر ترينه مناسبًا لكلمة  كمرة( 

 مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه ال مة وخبره محذوف وجوبًا. -أ
 اهرة.خبر مكدم مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذ -ب
 فعل م ارع مرفوع وعالمة رفعه ال مة الذاهرة على أخره. -ج
 ص ة مرفوعة وعالمة رفعها ال مة الذاهرة. -د
كان سؤال الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسـلم( فـي خطبـة حجـة الـوداع عـن الشـهر واليـوم -8

 -هي :والبلد وهي مالمة معروفة شبهها بمالمة أراد تحريمها في ن وس السامعين و 
 دماء المسلمين وأموالهم وأعرا هم. -أ

 دماء المسلمين والربا والشكاق. -ب
 دماء المسلمين والشكاق واألخذ بالمأر. -ج
 الذلم والعدوان والعادات الكديمة الم رة.  -د
فــي قولــه تعــالى :" واعتصــموا بحبــل اهلل جميعــًا........" وردت كلمة واعتصــموا( فــي قولــه تعــالى  -9

 -معناها هو:وأن 
 تهامسوا  -تمسكوا         د -تعلموا           ج -ت رقوا          ب -أ

ذكر الرسول محمد   صلى اهلل عليـه والـه وسـلم( الحـدية النبـور الشـريف: " قـل آمنـت بـاهلل مـم  -10
 -أستكم" ، ما معنى كلمة   ابستكامة( هل هو :



 

 

 بأوامره وتجنب نواهيه. ااقرار بالكلب في طاعة اهلل تعالى والعمل -أ
 ااقرار باللسان في طاعة اهلل تعالى والعمل بأوامره وتجنب نواهيه. -ب
 ااقرار  بالكلب واللسان في طاعة اهلل تعالى والعمل بأوامره وتجنب نواهيه. -ج

 إطاعة اهلل تعالى بابلتزام بأوامره وتجنب نواهيه بعيدًا عن الكلب واللسان-د       
د من قول الخلي ة عمر بن الخطاب  ال هم ال هم( في رسالته إلى أبي موسـى األشـعرر المكصو  -11
   -هو:

 تحكيم العكل فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف.. -أ
 تحكيم الكلب فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف.  -ب
 في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف. تحكيم الناس فيما لم يرد -ج
 تحكيم الك اء فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف -د
 

إزاء ااجابـة الخطـأ × ( ( إزاء ااجابـة الصـحيحة ، وعالمـة    √ عي عالمـة    -السؤال الثاني :
 -لكل مما يأتي:

 أرادت الشاعرة الخنساء في قولها: -1
 أب يا صخر ب أنسا، حتى         أفارق مهجتي ويشق رمسي

 إن الشاعرة لن تنسى أخاها صخرًا حتى يأتي أجلها وتدفن في الكبر.
 قال الشاعر مال، بن الريب : -2

 صريع على أيدر الرجال بك رٍة        يسوون لحدر حية ُحمَّ ق ائيا
 معنى كلمة  ق رة( هو   أرض خالية( . 
ل  محمــد   صــلى اهلل عليــه والــه وســلم( فــي عصــر صــدر ااســالم عنــدما يخطــب فــي كــان الرســو -3

 المسلمين يجمع بين الوعذ والتشريع بأسلوب رائع ونسي  بليو.
ـــه وســـلم( خطبـــة حجـــة الـــوداع فـــي الســـنة الهجريـــة  -4 خطـــب الرســـول محمـــد   صـــلى اهلل عليـــه وال

 السابعة.
م( فـي حديمـه   مـن ،ـ  فلـيس منـي( عـن الغـ  نهى الرسول محمـد   صـلى اهلل عليـه والـه وسـل -5

 وابحتيال كونهما يعبران عن فساد ال مير.



 ز

 

ـــــه  -6 ـــــل اهلل( هـــــو  عالمات ـــــل اهلل جميعـــــًا......" فالمكصـــــود  بحب ـــــال اهلل تعـــــالى :"واعتصـــــموا بحب ق
 وعجائبه(.

قـــال الخلي ـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  رض( فـــي رســـالته إلـــى أبـــي  موســـى األشـــعرر:  فـــإن الك ـــاء  -7
فري ة محكمة ( ، فـإن إعـراب  الك ـاء ( هـو أسـم ان منصـوب وعالمـة نصـبه ال تحـة الذـاهرة علـى 

 آخره .
  

   -املئي ال را،ات بما يناسبها: -:السؤال الثالث 
 ابسم الحكيكي للشاعرة الخنساء هو........................................ -1
لـــه وســـلم(  فـــي عصـــر صـــدر ااســــالم مـــن أبـــرز كتـبــاب الرســـول محمـــد   صـــلى اهلل عليــــه وا -2

 هما..........................و...............................  

نهـــــى الرســـــول  محمـــــد   صـــــلى اهلل عليـــــه والـــــه وســـــلم( فـــــي خطبـــــة حجـــــة الـــــوداع عـــــن الربـــــا  -3
 ألنه.........................................

ـــ  -4 أوصــى الخلي ــة أبــو بكــر الصــديق  رض( المســلمين أن يحترمــوا األديــان ويتركــوا مــن ت ــرب  لل
......................... 

ـــى أبـــي موســـى األشـــعرر حيـــة قـــال:  فـــإن  -5 مـــن رســـالة الخلي ـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  رض( إل
 ....الك اء فري ة.................................................................

 ................................................................. ب ن اذ له.       
تسمى الخطبة الخالية من المكدمة التي تت من تحميد اهلل وتمجيده والصالة على النبـي محمـد  -6

   صلى اهلل عليه واله وسلم( بـ.............................
 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (12ملحق)

 بسم اهلل الرحمن الرحيم
 

 جامعة بابل / كلية التربية األساسية
 الدراسات العليا / الماجستير    
 طرائق تدريس اللغة العربية   
 

 م/ استبانة آراء الخبراء في صالحية االختبار التحصيلي
 

 األستاذ ال ا ل .......................................المحترم



 ز

 

 
 عليكم ورحمة اهلل وبركات ...السالم 

)أثــر اســتعمال برنــامج القبعــات الســت فــي تحصــيل تــروم الباحمــة إجــراء بحمهــا الموســوم بـــ    
خبـرة فـي ولمـا تتمتعـون بـه مـن علميـة و طالبات الصف الرابع األدبـي فـي مـادة األدب والنصـوص( ، 

لمـــادة األدب والنصـــوص  النهـــائيرجـــو بيـــان آرائكـــم الســـديدة فـــي صـــالحية ابختبـــار ت، هـــذا المجـــال
وتـدوين مـا ترونـه مناسـبًا مـن  ،لمجموعتي البحة التجريبية وال ابطة األدبي الصف الرابع  لطالبات

 البحة.مالحذات تعتكدون أنها ت يد 
 مع الشكر واالمتنان                               

 
 
 

                                                                                          طالبة الماجستير                                                                                                                                                                        
 مريم خالد مهدي                                                         

 
 االختبار التحصيلي لمادة األدب والنصوص بصورت  النهائية

 الصورة ) أ (
 

 اسم الطالبة.......................              الصف...........................
 ......اسم المدرسة......................              الشعبة....................

 -تعليمات االختبار:
 أكتبي اسم، وشعبت، وبكية المعلومات  في المكان المخصص لها في أعلى الورقة. - ت

أمام، اختبار يتكون من مالمة أسئلة ، وكل سؤال يتكـون مـن عـدد مـن ال كـرات ، المطلـوب منـ، -ب
 ااجابة عنها جميعًا من دون تر، أية فكرة منها.

 تكون في ورقة ابختبار ن سها .إجابت، عن فكرات األسئلة -ج

تعطى درجة واحدة لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا صـحيحة، وصـ ر لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا  -مالحظة:
 ،ير صحيحة ، وتعامل ال كرة المتروكة أو التي تحمل أكمر من إجابة معاملة ال كرة ،ير الصحيحة.



 

 

 -ترينها صحيحة مما يأتي :  عي دائرة     حول حرف ااجابة التي -السؤال األول:
 -اشتهرت الشاعرة الخنساء بغرض : -2

 الوصف -الهجاء           د -الرماء            ج -الغزل          ب -أ
 -شاعر ي رب به الممل فيكال  لص  من شذاذ( هل هو : -2
 مال، بن الريب -ال رزدق        د -عنترة بن شداد      ج -امرؤ الكيس      ب -أ

 -من أبرز مذاهر الكتابة في عصر صدر ااسالم هي: -3
 الوصايا -الرسائل         د -الكصص           ج -الخطابة          ب -أ

وجه الخلي ة أبو بكر الصديق رض( أول وصية له بعد وفاة الرسول محمد  صلى اهلل عليه والـه  -4
   -وسلم( إلى:

 الخلي ة عممان بن ع ان  رض(. -أ
 عمر بن عبد العزيز  الخلي ة -ب
 الكائد أسامة بن زيد. -ج
 الكائد سعد بن أبي وقاص. -د
   -كتب الخلي ة عمر بن الخطاب  رض( رسالته إلى أبي موسى األشعرر ،وكان الغرض منها: -5
 أمور أخرى -الوعذ واارشاد       د-إدارة الجيو      ج -حسن الك اء     ب -أ

 عليــه والـــه وســـلم( خطبـــة حجــة الـــوداع بأســـلوب ابســـت هام ألنـــه ابتــدأ الرســـول محمـــد  صـــلى اهلل -6
 -أراد:

 تنبيه أذهان الناس وتحريكها للجواب. -أ
 سؤال الناس عن أمور عدة. -ب
 إرشاد الناس لإلسالم. -ج
 مخاطبة جماعة كبيرة من الناس. -د
كلمــة  شــ ا( فــي قولــه قــال تعــالى :" وكنــتم علــى شــ ا ح ــرة مــن النــار فأنكــذكم منهــا....." ، وردت  -7

 تعالى وأن معناها هو:
 قرب -نهاية         د -طرف أو حافة        ج -وسط.       ب -أ

 قال الرسول محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم( في حدية له:" من ،  فليس مني"  -8
 -إن معنى   ليس مني( هو:



 ز

 

 ليس من أهل بيتي . -أ
 ليس من المسلمين. -ب
 ليس ممن اهتدى بهديي ، واقتدى بعلمي واتصف بأخالقي . -ج
 ليس من أهل الجنة. -د
   -المكصود من قول الخلي ة عمر بن الخطاب  رض(   المسلمون عدول( : -9
تكبل شهادة أر مسلم ألن المسـلمين شـهود عـدول إب مـن قـام بـه مـانع الشـهادة كالكـذب ، أو جلـد  -أ

 عة من المشهود له.في حد شرعي ، أو كانت له من 
 تكبل شهادة المسلمين ألنهم يؤمنون باهلل وأنبيائه ورسله واليوم اآلخر . -ب
 تكبل شهادة المسلمين ألنهم يصدقون في شهادتهم.  -ج
 تكبل شهادة المسلمين ألنهم يخلصون في شهادتهم هلل تعالى . -د

إزاء ااجابـة الخطـأ × ( مـة    ( إزاء ااجابـة الصـحيحة ، وعال√ عي عالمـة    -السؤال الثاني :
 -لكل مما يأتي:

 أرادت الشاعرة الخنساء في قولها: -1
 فكد ودعت يوم فراق صخر         أبي حسان لذاتي وُأنسي 

 إنها ودعت بوداع أخيها كل مالذ الحياة ، وكل ما كان يسعدها.
 قال الشاعر مال، بن الريب: -2

 غ ا ماشى الركاب لياليافليت الغ ا لم يكطع الركب عر ه      وليت ال
 إن معنى كلمة  الغ ا( الواردة في البيت الشعرر هو  الجياد األصيلة(.

أمر الرسول  محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم(  بأن تكون خطـب الجمعـة طويلـة لمـا تحتويـه  -3
 من المواعذ واارشاد للناس.

داع عـن الذلـم والعـدوان نهى الرسول  محمد  صلى اهلل عليه واله وسلم(  في خطبة حجة الـو  -4
 والعادات والتكاليد الكديمة الم رة.

يوجـه الرســول  محمــد  صــلى اهلل عليــه والــه وســلم( فـي حديمــه   مــن ،ــ  فلــيس منــي( الــن س  -5
البشـــرية إلـــى كـــبح جمـــاح شـــهواتها الماديـــة، وتجنـــب ابســـتغالل واببتعـــاد عـــن الكســـب ،يـــر 

 المشروع.



 

 

إذ كنتم أعداًء فـألف بـين قلـوبكم"، إن معنـى  فـألف بـين قال تعالى:" واذكروا نعمت اهلل عليكم  -6
قها .   قلوبكم( هو فرب

قــال الخلي ــة عمــر بــن الخطــاب  رض( فــي رســالته إلــى أبــي  موســى األشــعرر:  فــإن الك ــاء  -7
فري ة محكمـة ( فـأن إعـراب  الك ـاء ( هـو اسـم إن منصـوب وعالمـة نصـبه ال تحـة الذـاهرة 

 على آخره.

 

   -املئي ال را،ات بما يناسبها: -السؤال الثالث :
 لكبت الشاعرة تما ر بنت عمر بن الشريد بـ...................... -1

 ازدادت الكتابة انتشارًا في عصر صدر ااسالم بزدياد............ -2
ــــــه وســــــلم(  بهــــــذا ابســــــم  -3 ــــــوداع للرســــــول محمــــــد  صــــــلى اهلل عليــــــه وال ســــــميت خطبــــــة حجــــــة ال

 ألنها.......................................................
 -5أوصــى الخلي ــة أبــو بكــر الصــديق  رض( المســلمين أب يتخلــوا عــن.......................  -4

 قالت الشاعرة الخنساء: فلوب كمرة الباكين حولي     على أخوانهم لكتلت ن سي
 .......................   إن إعراب  لوب( هو...................

مــن رســالة الخلي ــة عمــر بــن الخطــاب  رض( إلــى أبــي موســى األشــعرر هــو: آِس بــين النــاس  -6 
........................................................................... 

 .........................في عدل، .
 بـ....................... تعرف الخطبة الخالية من الكرآن الكريم -7
إن إعــراب كلمة أشــهد( فــي قــول الرســول محمــد  صــلى اهلل عليــه والــه وســلم( فــي خطبــة حجــة  -8  

الوداع: "من يهد اهلل فال م ـل لـه ، ومـن ي ـلل فـال هـادر لـه، وأشـهد أن ب الـه إب اهلل    وحـده ب 
 .................شري، له ، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله" هو..............

رتبــي البيــت اآلتــي للشــاعر مالــ، بــن الريــب   لــو دنــا الغ ــا، لكــد كــان ،فــي أهــل الغ ــا، مــزار،  -9
 ليس دانيا ، ولكن الغ ا(

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



 ز

 

 
 
 
 
 
 

 (13ملحق)
 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 
 بابل / كلية التربية األساسيةجامعة 

 الدراسات العليا / الماجستير     
 طرائق تدريس اللغة العربية    
 
 

 م/ استبانة آراء الخبراء في صالحية الصور المتكافئة لالختبار التحصيلي
 

 األستاذ ال ا ل .......................................المحترم
 

 وبركات ...السالم عليكم ورحمة اهلل 
ــي تحصــيل تــروم الباحمــة إجــراء بحمهــا الموســوم بـــ    ــات الســت ف ــامج القبع ــر اســتعمال برن )أث

ولمــا تتوســمه فــيكم مــن أمانــة علميــة، طالبــات الصــف الرابــع األدبــي فــي مــادة األدب والنصــوص( ، 
ات بطريكـة ترجو إبداء آرائكم السديدة في صالحية الصورتين المتكافئتين لالختبـار لغـرض إجـراء المبـ

 الصور المتكافئة.
 

 مع الشكر واالمتنان                                        
 



 

 

 
 

 طالبة الماجستير                                               
 مريم خالد مهدي                                               

 
 

 األدب والنصوص لغرض الثباتالصورة الثانية لالختبار التحصيلي لمادة 
 ) ب (                                      

 اسم الطالبة.......................              الصف...........................
 اسم المدرسة......................              الشعبة..........................

 
 -تعليمات االختبار:

 أكتبي اسم، وشعبت، وبكية المعلومات  في المكان المخصص لها في أعلى الورقة.-أ
أمام، اختبار يتكون من مالمة أسئلة ، وكل سؤال يتكـون مـن عـدد مـن ال كـرات ، المطلـوب منـ، -ب

 ااجابة عنها جميعًا من دون تر، أية فكرة منها.

 ن سها .إجابت، عن فكرات األسئلة تكون في ورقة ابختبار -ج

تعطى درجة واحدة لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا صـحيحة، وصـ ر لل كـرة التـي تكـون إجابتهـا  -مالحظة:
 ،ير صحيحة ، وتعامل ال كرة المتروكة أو التي تحمل أكمر من إجابة معاملة ال كرة ،ير الصحيحة.

 -تي : عي دائرة       حول حرف ااجابة التي ترينها صحيحة مما يأ -السؤال األول:
 -قالت الخنساء في قصيدتها : -1

 أب يا صخر ب أنسا، حتى              أفارق مهجتي ويشق رمسي 
 معنى كلمة  الرمس( الواردة في البيت الشعرر هو:

 الجسد -الكبر           د -الدار         ج -المهد        ب -أ
 -يكال للشاعر مال، بن الريب عندما ي رب الممل به بأنه: -2
 لص  من شذاذ .  -أ
 مكتل الرجل بين فكيه .  -ب 
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 تأبط شرًا .  -ج
 شاعر الشعراء . -د 
من أهم الوسائل التي استعملها الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم( ألداء حاجاته الدينيـة  -3

   -والسياسية ونكل األخبار إلى المناطق البعيدة هي:
 الوصايا  -الشعر          د-ج الرسائل         -الخطابة       ب -أ

 -أوصى الخلي ة أبو بكر الصديق رض( جي  أسامة بن زيد وذل، : -4
 بعد وفاة الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم(. -أ

 في حياة الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم(. -ب
 في عصر ما قبل ااسالم. -ج
 في العصر األمور. -د
عمر بن الخطاب  رض( رسالة بعمهـا إلـى أبـي موسـى األشـعرر حـين وبه الك ـاء كتب الخلي ة  -5

 -في وبية من وبيات العراق ، وهذه الوبية هي :
 بغداد -كربالء               د -الكوفة           ج -البصرة            ب -أ 
داع عـن الشـهر واليـوم كان سؤال الرسول محمد   صلى اهلل عليه واله وسلم( في خطبة حجة الو  -6

 -والبلد وهي مالمة معروفة شبهها بمالمة أراد تحريمها في ن وس السامعين وهي :
 دماء المسلمين وأموالهم وأعرا هم. -أ

 دماء المسلمين والربا والشكاق. -ب
 دماء المسلمين والشكاق واألخذ بالمأر. -ج
 الذلم والعدوان والعادات الكديمة الم رة.  -د
قولــه تعــالى :" واعتصــموا بحبــل اهلل جميعــًا........" وردت كلمة واعتصــموا( فــي قولــه تعــالى فــي  -7

 -وأن معناها هو:
 تهامسوا  -تمسكوا         د -تعلموا           ج -ت رقوا          ب -أ

قــال الرســول محمــد   صــلى اهلل عليــه والــه وســلم( للرجــل عنــدما ســأله عــن حكيكــة ااســالم: " قــل  -8
 -نت باهلل مم أستكم" ، إن معنى كلمة   ابستكامة(  هو :آم
 ااقرار بالكلب في طاعة اهلل تعالى والعمل بأوامره وتجنب نواهيه. -أ

 ااقرار باللسان في طاعة اهلل تعالى والعمل بأوامره وتجنب نواهيه. -ب



 

 

 اهيه.ااقرار  بالكلب واللسان في طاعة اهلل تعالى والعمل بأوامره وتجنب نو  -ج
 إطاعة اهلل تعالى بابلتزام بأوامره وتجنب نواهيه بعيدًا عن الكلب واللسان .-د
إن المكصـــود مـــن قـــول الخلي ـــة عمـــر بـــن الخطـــاب  ال هـــم ال هـــم( فـــي رســـالته إلـــى أبـــي موســـى  -9

   -األشعرر هو:
 تحكيم العكل فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف.. -أ

 كيم الكلب فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف.تح  -ب
 تحكيم الناس فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف. -ج
 تحكيم الك اء فيما لم يرد في حكمه نص من الكرآن الكريم أو الحدية الشريف. -د

إزاء ااجابــــة × ( جابـــة الصـــحيحة ، وعالمـــة    ( إزاء اا √ ـــعي عالمــــة     -الســـؤال الثـــاني :
 -الخطأ لكل مما يأتي:

 أرادت الشاعرة الخنساء في قولها: -1
 أب يا صخر ب أنسا، حتى         أفارق مهجتي ويشق رمسي

 إن الشاعرة لن تنسى أخاها صخرًا حتى يأتي أجلها وتدفن في الكبر.
 قال الشاعر مال، بن الريب : -2

 الرجال بك رٍة        يسوون لحدر حية ُحمَّ ق ائياصريع على أيدر 
 معنى كلمة  ق رة( هو   أرض خالية( . 
كــان الرســول  محمــد   صــلى اهلل عليــه والــه وســلم( فــي عصــر صــدر ااســالم عنــدما يخطــب فــي -3

 المسلمين يجمع بين الوعذ والتشريع بأسلوب رائع ونسي  بليو.
ـــه وســـلم( خطبـــة حجـــة الـــوداع فـــي الســـنة الهجريـــة خطـــب الرســـول محمـــد   صـــلى اهلل عليـــه  -4 وال

 السابعة.
نهى الرسول محمـد   صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم( فـي حديمـه   مـن ،ـ  فلـيس منـي( عـن الغـ   -5

 وابحتيال كونهما يعبران عن فساد ال مير.
ـــــل اهلل( هـــــو  عالم -6 ـــــل اهلل جميعـــــًا......" فالمكصـــــود  بحب ـــــال اهلل تعـــــالى :"واعتصـــــموا بحب ـــــه ق ات

 وعجائبه(.
قال الخلي ة عمر بـن الخطـاب  رض( فـي رسـالته إلـى أبـي  موسـى األشـعرر:  آِس بـين النـاس(  -7

 ، فإن إعراب  آِس( هو فعل أمر مبني على السكون .
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   -املئي ال را،ات بما يناسبها: -:السؤال الثالث 
 هو........................................ابسم الحكيكي للشاعرة الخنساء  -1
من أبرز كتباب عصر صـدر ااسـالم بعـد الرسـول محمـد   صـلى اهلل عليـه والـه وسـلم( الخل ـاء  -2

 الراشدون والكادة كعمرو بن العاص و..........................  

ا نهـــــى الرســـــول  محمـــــد   صـــــلى اهلل عليـــــه والـــــه وســـــلم( فـــــي خطبـــــة حجـــــة الـــــوداع عـــــن الربـــــ -3
 ألنه.........................................

أوصـــى الخلي ـــة أبـــو بكـــر الصـــديق  رض( المســـلمين أن يحترمـــوا األديـــان ويتركـــوا مـــن ت ـــرب  للــــ  -4
  ......................... 

 قالت الشاعرة الخنساء : -5
 فلوب كمرة الباكين حولي         على إخوانهم لكتلت ن سي

 هو...............................إن إعراب كلمة  كمرة( 

من رسالة الخلي ة عمر بن الخطاب  رض( إلى أبي موسى األشعرر حيـة قـال:  فـإن الك ـاء  -6
 فري ة...............................................................

 اذ له.................................................................. ب ن     
تسمى الخطبة الخالية من المكدمة التي تت من تحميد اهلل وتمجيـده والصـالة علـى النبـي محمـد  -7

   صلى اهلل عليه واله وسلم( بـ.............................
قــال الرســـول محمـــد  صـــلى اهلل عليـــه والـــه وســـلم( فـــي خطبـــة حجـــة الـــوداع: "الحمـــد هلل نحمـــده،   -8

ــــاهلل مــــن شــــرور أن ســــنا " ، إن إعــــراب كلمــــة  نعــــوذ( ونســــتعينه ، ونســــتغ ره، و  ــــه، ونعــــوذ ب نتــــوب إلي
 هو................................................

رتبي البيت اآلتي للشاعر مال، بن الريب  شعرر ،بجنب الغ ى ، هل أبيتن ، أجـزر ،النواجيـا  -9
 ، ليلة ، الكالص ، أب ليت (

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



 

 

 (14ملحق)
 درجات العينة االستطالعية في صورتي االختبار التحصيلي

 صورة االختبار) أ ( صورة االختبار) ب (

 ت  الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة

21 17 20 1 21 17 22 1 
20 18 14 2 21 18 14 2 
21 19 12 3 18 19 10 3 
22 20 22 4 20 20 22 4 
16 21 19 5 14 21 19 5 
15 22 22 6 12 22 22 6 
20 23 11 7 19 23 7 7 
22 24 19 8 22 24 20 8 
16 25 15 9 15 25 13 9 
21 26 21 10 21 26 20 10 
18 27 19 11 15 27 21 11 
16 28 20 12 14 28 19 12 
22 29 17 13 22 29 18 13 
22 30 18 14 22 30 20 14 
21 31 22 15 20 31 22 15 
15 32 20 16 12 32 21 16 
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 (15ملحق)
 درجات طالبات مجموعتي البحث في االختبار التحصيلي

 المجموعة التجريبية المجموعة الضابطة

 ت  الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة

20 17 20 1 20 17 21 1 
16 18 21 2 21 18 21 2 
17 19 18 3 23 19 20 3 
20 20 17 4 15 20 20 4 
19 21 19 5 20 21 21 5 
17 22 22 6 19 22 17 6 
14 23 19 7 20 23 21 7 
19 24 18 8 18 24 20 8 
19 25 20 9 19 25 22 9 
16 26 19 10 20 26 20 10 
17 27 17 11 23 27 15 11 
17 28 12 12 20 28 18 12 
19 29 22 13 21 29 21 13 
19 30 14 14 20 30 20 14 
20 31 20 15 23 31 18 15 
  17 16   19 16 

 18،19المتوسط الحسابي = 
 2،27االنحراف المعياري=

 5،16التباين = 

 19،87المتوسط الحسابي = 
 1،93االنحراف المعياري = 

 3،72التباين = 
 
 



 

 

 
 
 
 

 المصادر
 واألجنبيةالعربية              
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 املصادر واملراجع
 القرآن الكريم -

 أواًل : المصادر العربية
، دار المعـــارف ، مصـــر 7، طالموجـــ  الفنـــي لمدرســـي اللغـــة العربيـــةإبـــراهيم ، عبـــد العلـــيم .   .1

 م.1973،

مصـر  ، منشـأة المعـارف ، ااسـكندرية،المنـاهج المعاصـرة. إبراهيم ، فوزر طه ورجب أحمد الكلزة. 2
 م.2000

،عالم الكتب الحدية للنشـر والتوزيـع 1، طتعليمية النصوص بين النظرية والتطبيق. أبرير ، بشير. 3
 م.2007، األردن ،

، المجلـد األول والسـادس ، دار لسان العـرب. ابن منذور،أبو ال  ل جمال الدين محمد بن مكـرم . 4
 المعارف، الكاهرة ، د.ت .

ــنفس التربــوي، صــالح محمــد علــي. . أبوجــادو5 ــم ال ،دار المســيرة للنشــر والتوزيــع الطباعــة،  1،ط عل
 م.1998عمان ،األردن ،

 م.2003،دار المسيرة للنشر والتوزيع الطباعة، عمان ،األردن ، 3،ط علم النفس التربويــــــــــــــ  .6

،  م نظريـة الحـل األبتكـاري للمشـكالتتطبيقات عملية في تنمية التفكير اإلبداعي باسـتخداـــــــــــــــ.   .7
 م.2007، دار الشروق للنشر والتوزيع ، عمان ، األردن ، 1ط

، دار  1ط، تعلـيم التفكيـر )النظريـة والتطبيـق(أبو جادو، صالح محمد علي ومحمد بكر نوفل .   .8
 م. 2007المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة ،عمان ، األردن، 

، دار اليـــازورر العلميـــة للنشـــر والتوزيـــع،  1، طلتربـــوي المعاصـــرالبحـــث اأبـــو حـــوي ، مـــروان .   .9
 م.2002عمان ، األردن ،

 1،ط دراســات فــي أســاليب تــدريس التربيــة االجتماعيــة والوطنيــةأبـو ســرحان ، عطيـة عــودة .   .10
 م.2000،دار الخلي  للنشر ، عمان ، األردن ، 

،دار النشــر  2، طية والتربويــة منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســأبــو عــالم ، رجــاء محمــود  .   .11
 م.1999للجامعات ، الكاهرة ، مصر ، 



 

 

ــــ .   .12 ـــ (ــــــــــــ ، دار المســـيرة للنشـــر والتوزيـــع والطباعـــة ، عمـــان ،  1، ط الـــتعلم )أسســـ  وتطبيقات
 م.2004األردن، 

 م.1975،عالم الكتب ، مصر ، 3، ط تطور الفكر التربويأحمد ، سعد مرسي .   .13

، مكتبـة النه ـة المصـرية ، الكـاهرة  1، ط طرق تعليم اللغة العربيةالكادر . أحمد ،محمد عبد   .14
 م .1988،

 م.2005، دار المعرفة الجامعية ، مصر ، طرق تدريس اللغة العربيةإسماعيل ، زكريا .   .15

،دار الحكمـــة للطباعـــة والنشـــر، العـــراق،  التقـــويم والقيـــاساامـــام، مصـــط ى محمـــود وآخـــرون.   .16
 م1990

، ترجمــة : حلمــي نجــم عبــد اهلل، دار الرشــيد للنشــر،  علــم الــنفس التجريبيــي، وليــام .  بــارنيز  .17
 م .1981العراق ، 

ـــي الشـــعر الحـــديثبـــدور ، عبـــدة .   .18 ، منشـــورات ذات السالســـل للطباعـــة والنشـــر ،  دراســـات ف
 م . 1987الكويت ، 

ءات المتعـــددة أثـــر التـــدريس باســـتخدام إســـتراتجيات الـــذكاالبركـــاتي ، ني ـــين حمـــزة شـــرف .   .19
( في التحصيل والتواصل والترابط الرياضي لدى طالبات الصف الثالـث K.W.Lوالقبعات الست و)

 م. اطروحة دكتوراه ،ير منشورة( 2008، مكة المكرمة ، المملكة العربية السعودية ، المتوسط 

لي فـــي اإلحصـــاء الوصـــفي واالســـتدال البيـــاتي ، عبـــد الجبـــار توفيـــق وزكريـــا زكـــي أمناســـيوس .   .20
 م.1977، مؤسسة المكافة العمالية ، بغداد  التربية وعلم النفس

،دار صـادق ، الحلـة ، العـراق ،  1،ط المدرسـة العقليـة فـي اإلسـالمالبيرماني ، تركـي خبـاز .   .21
 م .2009

، دار جـــون ويلـــي أساســـيات علـــم الـــنفس التربـــويتـــوق ، محـــي الـــدين وعبـــد الـــرحمن عـــدس .   .22
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Abstract 

Language is considered one of the most important human 

phenomena; it is a self-expression tool and a mean of human 

communication and understanding. It is mankind's approach to thinking, 

their basis of acquiring knowledge and experiences and a major part of 

their culture and work skills in order to live in their community and 

society. 

Arabic is the language of Holy Quran and Hadith. It consists 

several fields, such as art, grammar ..etc, that in total form a one 

consistent entity. That language has many features that make it different 

from other languages and in a leading position compared to other 

languages. 

Arabic art is of an importance not less than the importance of 

Arabic language itself. The fields of Arabic are nothing but branches that 

contribute to the field of art, for art consists of several elements, including 

themes and fantasies and passions. 

Given the fact that Art and Texts is an important topic in Arabic 

and school students still facing some problems in studying it because of 

some of the teaching methods used by teaches and students' negativity 

toward artistic text that they memorize it without understanding of 

tasting, the author decided to use the Six-Hats Program of Edward 

deBono in teaching Art and Texts after reaching to the fact that it was 

never been used in teaching that field. The author proposes that through 

teaching by the Six-Hats Program female students can learn how to think 

and to organize their thoughts in a way that makes them more involved 

and positive in the educational process which could reflect remarkably on 

their achievement. 

The current study aims at identifying the effect of the Six-Hats 

Program on the achievement of female students in forth general art class 

in Art and Texts. So, the author decided to examine the Six-Hats Program 

to know it's effect on the achievement of the abovementioned group. To 

fulfill the aim of the current study, the author chose a two-groups 

(experimental, control) experimental design. Al-Khansa High School for 

Girls was randomly selected. In the same random way, the author picked 

the A Group from that school to form the (31)-subjects experimental 

group, and the B Group to form the (31)-subjects control group. So, the 

total sample size is (62) female students. 

The author balanced the female students on both study groups 

(experimental and control) according to the following variables: 

1. Chronological age for female students measured by months. 
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2. Academic achievement for fathers. 

3. Academic achievement for mothers. 

4. Scores of Arabic in midyear examination for general art forth class 

(2009 – 2010 AC). 

5. Scores of Art and Texts in midyear examination for general art 

forth class (2009 – 2010 AC). 

After selecting the content to be taught during the experiment, the 

author put (123) behavioral goals for the nine topics. 

The author made teaching plans for the topics to be taught during 

the experiment, and asked a number of experienced judges to specify 

their validity and relevance. 

The author taught both study groups herself during the experiment 

that lasted for eight weeks, starting from (19/2/2010 AC) through 

(19/4/2010 AC). 

At the end of the experiment, the author administrated a (25)-items 

objective test (multiple choice, true or false, and fill in the blanks) to 

female students in the study sample after verifying its reliability and 

validity. 

The author used the following statistics: 

1. Two independent-sample t-test. 

2. Chi squared test. 

3. Pearson moment-product correlation test. 

4. Difficulty coefficient. 

5. Item discrimination. 

6. False-choice efficiency. 

After the statistic analyses, the author found that female students in 

the experimental group, who studied Art and Texts by using the Six-Hats 

Program, scored higher in achievement than female students in the 

control group, who studied using the regular method. 

According to results, the author recommends: 

1. The female students' proposal of a practical model can be of benefit 

for teachers in teaching art, grammar and eloquence ..etc, by using 

programs that help students to acquire thinking skills, and to 

improve their achievement in art and grammar in addition to other 

branches of Arabic. 

2. The necessity of assisting to fulfill the aims of educational 

development in Iraq, that it enhance the development of students' 

different thinking skills. 



 

 

3. The necessity of witnessing some of the international programs 

related to teaching of thinking skills and types with professional 

supervision. 

4. The necessity of thinking to be an educational syllabus. 

5. Enabling educational staff to make use of the Six-Hats Program by 

adopting the manual prepared by the author. 

6. Organizing special courses for teachers in service to enable them to 

follow up on scientific developments and educational programs 

related to thinking. 

7. Establishing on the results of the current study, the author 

recommends teachers of Arabic to use the Six-Hats Program in 

teaching other fields of Arabic. 

8. The plan used by the author for the Six-Hats Program can be used 

as a teaching method. 

The author also suggests: 

1. Conducting a study to compare the Six-Hats Program to other 

training programs, such as CORT, to identify the most appropriate 

program for teaching thinking to students. 

2. Conducting a similar study on male students. 

3. Conducting a similar study in another filed of Arabic. 

4. Conducting a similar study on other academic stage. 

5. Conducting a study to identify the limitations and improvement of 

teaching thinking to students. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


