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 اثر استراتيجية المكعب 
 تحليل النصوص االدبية  قدرة طالبات الصف الرابع االدبي على  في

 
 نش شهاب احمد ح الدرنا ابراهيم خ

                             جامعة الموصل /كلية التربية للعلوم االنسانية مديرية تربية كركوك 
 ( 1/8/2021قبل للنشر في   5/2021/ 28)قدم للنشر في  

 ملخص البحث
اثر استترايجيج  الكععتف  تي ةتدال االبتاف الرتب الرابت  اى  تي علتى استهدف البحث الحالي، التعرف على       

الرب الراب  اى  ي  البافالرب الراب  اى  ي. يكونت عين  البحث من ا البافلدى ا يحليل النروص اى  ج 
(. وةتد يتا ايتجاا تا ةرتداا، اغ  لت  2021–2020، للعتا  الدااستي  كركتو ،  تي مدننت  ثانويت  ررناات  للانتاف ي  

 علتتتى و تتتا استتتترايجيج  ن،  استتت ( االبتتت33تيرياجتتت  متتتن ال. ويكونتتتت عينتتت  الكيكوعتتت   ( االبتتت66ميكتتتوف ا را  تتتا 
بالطريقت  اىعتجا ات . ولتحقيتا  تدف البحتث يتا  نتا   ن،  اس ( االب33وبلغت عين  الكيكوع  الضابط    الكععف
، وبعتد يهيةت  الططتل التداي،تج ،  تي اللغت  العربجت  الرتب الرابت  اى  تي البتافلط لتحليل النروص اى  جت ايتباا  

 -2020متتتا ل اللغتتت  العربجتتت   تتتي الكتتتواا الثتتتاني للعتتتا  الدااستتتي لتتتتداي   الباحثتتتا  نفتتتتف ييربتتت  البحتتتث متتتن ةاتتتل
ويتتتا  وبواةتتت  حرتتتتين  ااستتتيتين  تتتي اىستتتاوف، ( واستتتتكرف كواستتتاي  ااستتتجا كتتتام ي،25/4/2021يخ   تتتتاا ( 2021
لعينتتتين م،تتتقلتين.  (t-test)(. وعوليتتت الاجانتتاف احرتتاخجا بايتبتتاا 27/6/2021بعتتدي نتتو   اليتبتتاا ىيطايتتا ا

   على ا را  الكيكوع  الضابط  . الكععف وكانت النتجي  يفوق ا را  الكيكوع  التيرياج  التي  است باسترايجيج 
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, Abstract 

          The current research aimed to identify the effect of the cube strategy on the ability 
of fourth-grade literary students to analyze literary texts among fourth-grade literary 
students. The research sample consisted of students of the fourth literary grade at 
Granada Secondary School for Girls, in the city of Kirkuk, for the academic year (2020-
2021). It was chosen intentionally, as the total number of its members is (66) students. 
The sample of the experimental group consisted of (33) female students, who studied 
according to the cube strategy, and the sample of the control group consisted of (33) 
female students, who studied in the usual way. To achieve the goal of the research, a 
test was built to analyze literary texts for the fourth-grade literary students in the Arabic 
language, and after preparing the teaching plans, the research experiment was carried 
out by the researcher to teach Arabic in the second course of the academic year (2020-
2021) on (4/25/2021). It continued for a full academic course, with two lessons per 
week, and the post-test was applied on (27/6/2021). The data was statistically treated 
by t-test for two independent samples. The result was that the members of the 
experimental group who were taught by the cube strategy outperformed the members of 
the control group 
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 مشكلة البحث 
  ،   الكطتلف    بفروعها   العربج    اللغ    ما ل   يداي     ي   ا ك ياريه   ي ل   من   الباحثا    شطص   لقد          
  الكداسين   معظا   لدى   زالت   وى   التداي     ي   ال،اخدل    ي   اىعتجا ا    التداي،ج    الطريق    ا  

   ي   وضعب   الكا ل    ته    روف   استجعاب    ي   صعوب    وجو    ىحظت   ككا   الطريق ،   لهته   والكداساف 
  اى  ي   الراب    الرب   لطلب    والنروص   اى ب   ما ل   موضوعاف   وباأليص    يها   الطلب    م،توى 
  ي ل   من   استناا الباحثا    ككا   الحفظ،   الى   اضا     والتحليل   والنقد   والتف،ير   الشرح   يتطلف   ىنها 
  اىيتراصيين   بعض   ااا    على   اا عها   م    الرد ،    تا    ي   سابق     ااساف   من   علجه   االعت   ما 

  الطلب    اكتراث   عد    لوحظ   اغ   الكيدا ،    ي   اعكلو    ىنزالو    التنن   الكداسين   والزم     التربويين 
 . نحو ا   التوجه   او   ال،لاي   والكيل   الكا ل    هته 
  إاجاعهتا   اكعتن   ى   إغ   مطتلفت ،   استباب   إلى   يعو    ةد   الكشعل     ته   ا  (  1988  العزاوي    ويؤكد      
  غ تف و   الكتدا ا    تو   العربتي   األ ب    اا    تي   القرتوا   ستاف   ا     متنها   غ تف    قتد   واحتد،   ستاف   إلى 

ه   من   و نا    ،   لتلك   الكوضوع    الكتف    و   ال،اف   ا     إلى   آيرو     الكعتكدل   الطريق    إلى   اللو    وج 
  كايترل   حرت    والنرتوص   األ ب   يتداي     تي   الكعتكتدل   واألستاليف   الطراختا   نالتت   وةتد   التداي ،    ي 
  فجته،   حجتال   ى   جا تاي   اابعتاي   ايتتف   الطلبت    علتى   األ  تي   التنص   عتر    اريقت    إ     إغ   النقتد     تا   من 
  شتك   وى   الكتداا،   م،تام    على   وسر ه   األ  ي   النص   حفظ   من   بأكثر   ُاطاَلف   ى    إنه   الطالف   واما 
  ةتتتدال   ينكجتتت     تتتي   وى   ،   وجكاليتتتته   األ  تتتي   التتتتتوق   يكتتتوين    تتتي   نفعتتتاي   ييتتتدي   ى   الطريقتتت     تتتته   ا      تتتي 

                 ( 11:  1988  العزاوي،     . اىستنباط   وصح     التحليل   وجو ل   ،   الفها    ة    على   الطالف 
  الكعلوماف  يلقي   على   الطالف   ُيعو     والنروص   األ ب   يداي     ي   معتكدل   اراخا   و نا        
  يأم ل    و    من   الكعا ل   اليامدل   القوالف   واستعكال   الحفظ،   على   نشااه   اقترر   بحيث   جا زل، 
 (. 208:  2002  عكاا، .   ويفكير   يجال   واستثاال   غ ن   وإعكال   م،بقين،   ويفكير 
د   التي   اآلاا     ته   من   وانط ةاي          األ ب   ي   الطلب    بضعب   الكتكثل    الكشعل     ته   وجو    يؤك 

  الضعب    تا   إلجه   نؤ ي   وما   ، ( 2010    الارةعاوي   و ااس  (  2005  العج،اوي    كدااس    والنروص 
  النروص   يحليل   على   الطالباف   ةدال   الى   عام    األ  ج    الثقا     و ي   اللغوي    الكلك     ي   ةروا   من 
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  الكشعل     ته   حيا   لتقليل   يهدف   ابكا   متواضع    يطول   و و   البحث    تا   إلى   الحاج    يناثا   اى  ج  
 .   اى  ي   النص   يحليل   على   الطالباف   ةدال    ي   الكعف   استرايجيج    استعكال   ي ل   من 
 :   اآليي   ال،ؤال    ي   يارز   البحث   مشعل     إ     ساا   ومكا     
 ؟ استرايجيج  الكععف  ي ةدال االباف الرب الراب  اى  ي على يحليل النروص اى  ج  اثر    ما 

 اهمية البحث 
  اجدا  ا   ياراف   األججال   يوااث   اللغ    اريا   وعن   اإلن،انج ،   األحداث    ؤال    ي   يق    اللغ    ا       
  واىيتراعاف،   اىكتشا اف    تا   نومنا   حتى   يحكل   ومازالت   حكلت   التي   الوسيل     هي   سبقها،   ومن 
  يناولتها    ل   األيرى   العلو    شأ    غلك    ي   شأنها   العلكا     ها   ا تا   وةد   واآل اب،   الثقا اف   عن    ض  

  والايولوجج    النف،ج    اىجتكاعج    بالناحج    كايرل   ع ة    غاف   كونها   ابعا  ا،   بكطتلب   الدااساف 
 ( 11:   2009عاشوا،     . لإلن،ا  
ُار        الحج    من   ريره   عن   اكيزه   ما   ا رز   و ي ,  اإلن،ا    شطرج    عن   اللغ ُ   ويع  ,  الكاخناف 
  لكن   الكعلوماف   إارال   اري قها   عن   اإلن،ا    ا،تطج ُ   ال تي   الوسيل َ   كونها    ي   ا كيتها    ويظهر 
  ،  اللغ ُ ( 7:  2009,  الرؤوف   وعاد   اإلما  .   حوَله   مكن   اَلكعلوماف   على   الحرول   وكتلك ,  حوَله 
  ال لغ    ا كج    ياص   نحو   على   َعْد نا   وإغا    ونها    من   سلجك    حجٍال   َيرُوا   اكعن   وى ,  ايرٍال   وسيل ُ 
  على   غلك   مر ُو    واضحا   َلنا   َ ينيلي   اَلكياىف   مطتلب    ي   العرري     اَلكعااف   لنقل   كوسيل  
 ( 30:  2011,  زانر وااكا  .   العربي   ميَتكعنا    ي   الشا مل    الَتن كج   
ال تي   و ي ,  اليكاع ُ   يتنف،ه   ال تي   الَهوا     هي ,  جو  ها    يَ   الكيتك    اللغ ُ   َيحكل          النظا  
  وُحدُو  ,  وعاَلكه   ةُدا اإلن،ا    و ي   ا را  ا   سلو    ويوجه ,  وا كاا   معا    من   ضكاخرنا    ي   ما   ُنتر ُجا 
 ( 263:  2014,  ونعك    زانر .   لغوي    نهض     و     من   إن،ان ج ي   حضاالي   َ   ,  الهوي     ي   ُلغت ه 
  ا  نقب    د        ومكا يقد  غكره من ا كج  اللغ  وبروز  وا ا  ي مياىف الحجال الكطتلف ،       

إج      اللغ    زالت   وما   كانت   إغ ,  والعروا   األزمن    م ر   على   العظجك    اللغ  ,  العربج    للغ    وةف  
باأللفاظ    الزاير   البحر    تا   عن   الحدنث   اا نا   إغا   إ نا   حتى   واونقها     ريقها   والكحا ظ  على   الراخدل 

جواناها لكا لها من معان  متكيزل  ين لغاف العالا وكجف    جكج    ُنغط ي   ا    اكعننا   ى   ةد ,  والكعاني 
   . ى و ي لغ  القرآ  الكريا، لغ  الفراح  والاجا  
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:   ي ,  متعد ل   اة،ا    على   ينقُ،ا   التداي    ناحج    من   ا نها   إ ى   الفروف    متكامل ُ   وحدل    العربج    اللغ ُ 
  الكحجل    ي   العكل   ين،يا   به   ُاقرد   التق،جا   و تا ,  واإلم   ,  والطل ,  والقرا ل ,  واأل ب ,  القواعد 
    .  العام    الغاااف   إلى   التربويو    لجرل ,  ة،ا   كل   احتاجها   التي   الزمنج    الكدل   ويحدُند   الكداسي 

 . ( 30:  2005,  وسعدو    الشكري                                                              
  األ نف   نف     ي   كامن    شعواي    وييرب    العربج    اللغ     روف   احد   كونه   من   األ ب   ا كج    يأيي       
  الكتكيز   الفني   والانا    الكنتقى،   الكوحى   اللغوي   التتشعيل   متن   متآلفت    منظوم     ي   القاائ   إلى   يطرج 
على   م    غلك    ي   اعتكتد   واييا ايه   وقجكه   ومشاعره   األ نف    كرل   لتعع     الفكرل   وضوح   الكلكاف 
   ي   األ نف   القاائُ   مشااك     ي   الكنظوم    يلتك   نيحتت   وإغا   والكوستجقى،   واألييلت    األ  ج    والروا 
نادو    وةد ..  األ  ي.   التعاير   ما ل    ي   إغ    الشعواي     التيااب . " رانته   إلى   األ ب   وصل   عاافته 
الغناخي    ي   واضحاي   غلك     نو    ساخر    ي   متوا ر   الحقجق     ي   ولكنه   ياص    برف    منته   الشعر 
     ".  كالقريدل   ما   مؤثر   يياه   كاياها   انفعال   يتروا   ألنها   ا  ي،   عكل   كتلك   ويعد الكقال  ...  األ ب 

   . ( 16:  2006,  ةطف   سيد   
  اللغ    يداي    و ي   عام ،   يطررايه   بشتى   التداي     ي   اساسج     عام    النص اى  ي   اكثل        
  القجا   وينكي   والكعلوماف   بالكعااف   ويكده   والكتعلا   القاائ    كر   نثري    األ ب "   ياص ،   العربج  
  اللغ    ا ايه   يعايرا   إى    و   ما   والنثري    الشعري     نروصه   واأل ب   فجه،   واإلن،انج    والطلقج    الروحج  
  اجوا    إلى   وينقلهكا   ياصا   إح،اسا    يهكا   ويثير   التفكير،   على   وال،ام    القاائ   احكل    ن   و و 
   (   227:  2005,  وسعا    الدلجكي ".   الطجال   من   بعيدل   او   ةريب  
  ما   بعل    يها   احجطو    شامل    نظرل   إلجه   ننظرو    وايتوا   األ ب   ا كج    الكربو    ا ا     قد   لهتا       
 (. 43:  2004,  الواخلي ".   الكطتلف    التعلجا   مراحل    ي    نو    من   الطلب    نتعلكه 
اى ب   ومن           يشبعه   بكا   شطرجايها   ويربي   الط ب   ميول   نهتب :"  انه   ااضا   ا كج  

   إنه    نا   ومن   الفني   وح،ها   شعوا ا   ويوةظ   نفوسها    ي   يؤثر   سامج    معا    من   األ  ج    النروص 
   ي   موا اها   لتنكج    لها   الفرص    وإياح    الط ب،   من   األ  ج    الكوا ف   اصحاب    تشيج    اقو  

 (. 217:  2005,  و دى   ال،امو  ".   األ  ج    الفنو    مطتلب 
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الكرب  قد   استعكال ي اكد عد  من  م اخ ار و   استرايجيجاف   ن على  بالكتعلكين،  يهتا  يداي     ؤكدنن ا 
، ويعني غلك فجكا نتعلا  ها اىنتقال من  علجكج  محوا العكلج  الت   وا ا  الكتعلكين ننبغي ا  اعون 

التي   ج  الفل،ف النظرياف   ال   القداك   اثر  الكططل   كعلا يؤكد  والكقو      ،  وصفه  نشاااف  لل والكنفت، 
إلى   كلها  الحدنث  التعلجكج   لل األيرى    النظرياف  اإلايا ي  األثر  يؤكد  محوااي    كتعلا التي  برفته 

ومن  نا كانت الضروال ماس  ىيتجاا  ,  اي وموجهاي له مرشد   علا لعكلج  التداي  ومركز ا، وعد  الك 
و  ويض   ي  استرايجيجاف  للكتعلكين،  معنى  غاف  يعلجكج   مواةب  يو ر  يداي،ج   واساليف  اراخا 

ح،ابايها ا  الكعلوماف لج،ت الغاا   ي حد غايها وإنكا  ي الوسيل  لتحقيا ا داف اشكل يؤكد  
 (.   226,   2002  :    كب ، وعدنا   . عكلجاف التفكير ويعكقها على  
  مفر اف   استعكال   على   الطالباف   يعو    كونها   نف،ها،   العربج    اللغ    ا كج    الباحثا    ى نر         
وكتلك    الكنظا   التفكير   على   ويداياهن   عقولها   شحت   على    ل يعكل   اى  ي   غوةهن   يرقل   سلجك  
  النروص   عا    بشعل   العربج    اللغ     ها   يحظى   التي   اى كج    لتلك   ونظرا   الكعقدل،   التراكيف    ها 

  بالعناا    يداي،ها   واراخا   العربج    اللغ    يطرراف   من   الباحثو    اوى ا    قد   ياص   بشعل   اى  ج  
غلك   وكتابايها،   بحوثها    ي   الكاير   واى تكا    والرعاا   عن    الدااساف   من   العدند   اجريت    ض  
  من جرا  غلك يتليل   محاول    مطتلف    واراخا   باسترايجيجاف   والنروص   اى ب   ما ل   يناولت   التي 

 .  للطالباف   يعلجكها   صعوباف 
  نتجي    وغلك   لتداي،ها   يرلح   معين    اريق    او   استرايجيج    سوا    ايتجاا   الرعف   من   اصبح       

  اي   رالباي   جامدل   يداي،ها   اريق     ا    لتلك   ويبعاي   سعتها،   عن    ض    األ  ج    النروص   لرعوب  
  مهكا   العالا    ي   لغ    اا     وايقا    يعلا   امعانج    الى   يشير   حقجق     نا    غلك   م    انه   اى   مرن ،   رير 
  الناجح    التداي،ج    الطريق    وجدف   ما   اغ   ىسجكا   مكعن ،   يعقيد ا   او   صعوبتها    اج    كانت 

 . ( 67:  1999واه،   الدلجكي .  ويعلكها   ىكت،ا ها 
ي ل       من  التعلا  يعزيز  تا  ،    م خك    استرايجيجاف   استعكال   ويكعن  التعلا     هنا  لكحتوى 

الكا ل    التعلا   يناسف   عدندل   استرايجيجاف  نحو  يفكيره  وينكي  وسعجه  من  ا عيته  يزيد  ،  والتي 
التي     ي التعلجكج     اىسترايجيجاف   يلك   من   وواحدل  الكععف،  استرايجيجاف  استرايجيج   من  يعد 

اسلوب  للكحتوى  هي  الكعر ي  التنظجا  على  يعتكد  التي  الحدنث   على    التداي   الطلب   ا،اعد 
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الكعلوماف   الكععف    عن الُكعقدل    والكوضوعاف ينظجا  اوجه  جوانف  ي  ست   من  النظر  اريا 
شرح   اي  والار ا (  والتطايا،  والتحليل،  والربل،  والكقاان ،  الكتكثل   ي  الوصب،  ال،ت  
الكوضوف على شعل جوانف متنوع  إغ اقو  الُكداا  وض  الططوط العريض  يحت عنوا  كل  

 . وجه من اوجه الكععف ويقو  الطلب   وض  ا كاا ا اسفل كل وجه من اوجه الكععف ال،ت  
 واستنا اي إلى ما يقد  غكره  أ  ا كج  الدااس  الحالج  ينب  من:

الناحج    .1 الكتعلا، وينكج  شطريته من  العربج  كونها منهياي شام ي متكام ي  ي يربج   اللغ   ا كج  
اساليف العقلج  ويحدنث  واى تكا   العناا ،  من  الكثير  منا  يتطلف  إغ  واىجتكاعج ،  والنف،ج ،   ،

 يداي،ها. 
اللغ  استياب  موضوعج  لكا ننا ي به الكربو  من ضروال إعا ل النظر  ي اراخا يداي  ما ل   .2

ف والطالباف واستطدا  الطراخا والنكاغج التداي،ج  الحدنث  التي يؤكد التفاعل  ين الكداسا  العربج 
 وجعلها محوا العكلج  التعلجكج . 

وجعل   .3 واستجعا ها،  الدااسج   الكا ل  لفها  حدنث   اعل   اريق   الكععف  وصفها  استرايجيج   ا كج  
 الكتعلكين اعتكدو  على انف،ها  ي اكتشاف الكفهو ، ومكااسته, ويطاجقه.

لدى االباف الرب الراب   يعد  ته الدااس  يطول ي،ها  ي يحدند م،توى يحليل النص اى  ي   .4
اى  ي عن اريا يركجا ايتباا لقجاا يلك الكفاهجا، والكشب عن نواحي القروا والضعب  ي  

 اكت،ا ها، لتكو  نتاخيها بكثاب  يغتا  ااجع  ي،اعد  ي يح،ين العكلج  التربوي  ويطوير ا.
 هدف البحث 

اثر استرايجيج  الكععف   ي ةدال االباف الرب الراب   نهدف البحث الحالي إ لى التعرف على      
 . اى  ي على يحليل النروص اى  ج  

 فرضية البحث 
 اآليج :  الرخج،  لتحقيا  دف البحث يا وض  الفرضج 

االباف الكيكوع   (  ين متوسطي ةدال  0,05"ى نوجد  رق غو  ىل  احراخج  عند م،توى  ىل      
 التيرياج  والضابط   ي يحليل النروص اى  ج ". 

 حدود البحث:
 نتحد  البحث الحالي  ت : 

عدا ا  والثانوي  النهااي   ي مدنري  يربج  كركو   -1     االباف الرب الراب  اأَل  ي  ي الكدااا اإل 
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 .2021/ 2020 مركز كركو ( للعا  الدااسي     
موضوعاف اى ب والنروص  ي كتاب اللغ  العربج  للرب الراب  اأَل  ي، و ي اإلنثاا الداُف   -2

اليتجا، واإلع   س ح وةول، والشها ل، والطرل  التمجك ، واإلس    الحرين ، وكفال  اليتجا، كفال  
 وحري  الكعتقد، وإبا  الكرال العربج ، ورير ا من الكوضوعاف اىيرى. 

 (.2021/ 2020الكواا الثاني من العا  الدااسي   -3
 :تحديد المصطلحات

                                                                                                  االستراتيجية: عرفها كل من :  
اقو   ها، والتي يحدث  2010الكاج،ي     .1 التي  الُكداا  ايل الرب، وا عاله  "يحركاف  بانها:   )

والحرك   ايل والنشاط  كالحيوي   التداي   لكهاااف  واستعكاله  ومت،ل،ل،  منتظا  الفرل،    بشعل 
 ( . 118:  2010ويغيير ابقاف الروف  ي اثنا  التحدث، واإلشاااف"  الكاج،ي،  

( بانها: "عكلج  مططط  ييري من اريا إيباف ميكوع  من اىجرا اف الكنظك    2010علجا     .2
 (. 99:  2010لتطايا الداا ويحقيا ا دا ه"  علجا ، 

االباف   يداي  ي    يعتكد   الوساخل التي: ميكوع  من الططل و التعريف اىجراخي ل سترايجيج    -
 الكيكوع  التيرياج  لكوضوعاف اى ب والنروص  ي الرب الراب  اى  ي. 

 كل من :  االمكعب عرفهاستراتيجية 
1. 1999)  )Ebenezer & Haggerty  عكل على يحفيز الط ب على ي   يداي،ج  استرايجيج :  ابَأنه

َاساسج  يكثل وجوه الكععف ال،ت  و ي  الوصب، والكقاان  النظر إ لى الكوضوف من ست  جوانف  
 ((Ebenezer & Haggerty,1999:175واىايباط والتحليل والتحويل والار ا .

وسلجكا    .2 سعيدي  ينظجا  2011اماو  على  الطلب   ا،اعد  برري  اسلوب  او  "اريق   بأنها:   )
النظر إلى الظا رل العلكج  من ست   الكعلوماف العلكج  الكعقدل للظا رل العلكج  الواحدل من اريا  
 ( .  496:   2011جوانف  ي اوجه الكععف ال،ت "  اماو سعيدي وسلجكا  ، 

ينظجا   - على  يعتكد  الطالباف  لتداي   حدنث   اريق   الكععف:  ي  ىسترايجيج   اىجراخي  التعريف 
الكفاهجا والظوا ر العلكج   ي محتوى ما ل اللغ  العربج  والنص اى  ي للرب الراب  اى  ي للفرول  

يتكثل  ي اوجه الى الكوضوف من ست  جوانف  النظر  التي يتضكن  والثالث(  والثاني  الكععف     اىول 
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والتحليل،   واىايباط،  والكقاان ،  و ي  الوصب،  العلا  عكلجاف  احد  وجه  كل  ُاكثل  بحيث  ال،ت  
 والتحويل، والترجك ، والار ا (. 

 عر ته كل من:النص االدبي: 
ونحوي    ( بانه : " ي يركيف  ني من كلكاف منتقتال من اللغ  لها اصول صرفج 2001. رزوا   1

 ( 62:  2001الكلكاف".  رزوا ، غوي  والتعايري  التي يكيز ا عن رير ا منويتترب بيكاليتها الل
 و  اىستنا  على  ىىف   ( " و الوةوف على  ىل  النص األ  ي رير مكعن 2006. شرساا  2

 .  يقاسكها للكوضوف اىجتكاعي النروص الثقافج  الكعاصرل لها  ي إااا التشابه والتكامل  ي
 ( 27:  2006 شرساا, 

التعريف اىجراخي للنروص اى  ج : ميكوع  من النروص الكطتاال من الكواوث اى  ي ،شعرا او   -
البحث   عين   ةدال االباف  من  يكعن  والتي  اى  ي  الراب   للرب  الدااسي  الكقرا  الكوجو ل  ي  نثرا 

واحدل او    على يحليلها والتي يحوي ةداا كايرا من اليكال الفني الواضح والكريب  بشعل منطقي كفكرل
 ا كاا مترابط  ولها اصول صرفج  ونحوي  وب غج . 

 
 خلفية نظرية 

 استراتيجية المكعب: 
يعد استرايجيج  الكععف من انواف اىسترايجيجاف التداي،ج  القاخك  على مادا ينظجا الكعر         

(، إغ يعكل على يحفيز الطلب   Cowan and Cowan( من ةال  1980وةد ُاواف  ي عا   
على التفكير عند القرا ل من اريا النظر إلى الكوضوف او الكفهو  من ست  جوانف ُمتكثل   ي  

الكععف ال،ت ، إغ إنها ي،كح  تحليل الكوضوف يحلي ي عكجقاي ُمتكث ي باليوانف ال،ت ، و ي    اوجه
 الوصب، والكقاان ، واىايباط ، والتحليل، والتحويل، والار ا  او الكيا ل (، و ي  هتا التحليل  

ا م،اعدل  على  يعكل  إنها  اي  للكعر    ال،ت   الك،توياف  يرنجف  نجامين  لو   ي  لطلب   ُيكا ئ 
على استعكال م،توياف مطتلف  وعالج   ي التفكير, وإ   ته اىسترايجيج  ييعل الطالف مرناي  ي  
يفكيره ولداه اؤي  عكجق  للكوضوف نايي  عن اؤي  الكوضوف من جوانف مطتلف ، ومن ثيا افها  

توياف  الطالف الكوضوف بروال اكثر شكولج ، وُي،اعد الُكداا ا  اض  عد اي من األسةل  وبك، 
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الكععف   وجوه  اساا  على  مانج   يكو   األسةل   ا   بالح،با   ايت  م   الكوضوف  حول  مطتلف  
ُاكثل   ال،ت   ال،ت ، ويتضكن  ته اىسترايجيج   نا  مععف ُسداسي األوجه كل وجه من األوجه 

 (17:  2015( الشكري, 1الكوضوف من جانف ُمعين وككا ُماين  ي الشعل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ( ناين اوجه الكععف 1شعل  

 وجوه استرايجيج  الكععف ومعونايها :       
التي   .1 الظا رل وصفايه  او  الطاص بطراخص الكوضوف  ال،ؤال  الوصب: ويبحث  ي 

 نترب  ها . 
الكقاان : ويبحث  ي اوجه الشبه واىيت ف  ين الكوضوف  الكفهو  العلكي او الظا رل  .2

 العلكج  ( واألشجا  األيرى . 
يُفكر  ي .3 الطالب   ايعل  او  بالكوضوف  يريبل  التي  األشجا   ويبحث  ي   اىايباط: 

 الكوضوف عندما ُاطرح . 
 التحليل: ويبحث  ي معوناف الكوضوف او الظا رل ، اي ما معونايها.  .4
                                                                                             التحويل او الترجك : ويبحث  ي استعكال او  اخدل الظا رل او الكفهو .                                                             .5

 االرتباط -3

 التحليل -4

 التحويل -5

 المقارنة -2

 الوصف -1

 البرهان -6

 المج المج

 المجا 
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 الار ا : ويبحث  ي يأكيد ا كج  الكوضوف او الظا رل  ي الحجال م  يدعجا غلك  .6
 ( .49:  2013 العزاوي،                                                          

 الكداا :من ةال  يطواف يطايا استرايجيج  الكععف  ايل رر   الرب

ناين الُكداا استرايجيج  الكععف وكجفج  يوظجفها  ي يحقيا ا داف الداا، ويحدند الظا رل  .1
 او الكفهو  الكرا  إك،ابه للطلب .

اوجه  .2 ويحدند  يشعيله،  كجفج   على  ويداياها  الكععف  عن  بكعلوماف  الطلب   الُكداا  ُنزو  
 الكععف التي يتفا م  الكفهو  األساسي الك،تهدف .

كل  اق،ا   .3 وُيكثل  وا تكامايها  استعدا ايها  بح،ف  يعاونج   ميكوعاف  بشعل  الطلب   الُكداا 
 ميكوع  وجهاي من وجوه الكععف.                                                   

 احد  الُكداا الكها ، ويوضح ااجع  عكل كل ميكوع  من الكيامج  .  .4
 ف الكتبع  .اكهد الُكداا للداا بإحدى الطراخا واألسالي .5
او  .6 الكناةش ،  او  العكلي،  كالعر   الشاخع   التداي   اساليف  بأحد  الداا  الُكداا  اعر  

 اىستقرا  او الشرح الكباشر او رير ا .
 ايك  الطلب  الكعلوماف الواجف يضكينها  ي كل وجه من اوجه الكععف ويناةشونها . .7
 وجوه الكععف .اعتف الطلب  الكعلوماف التي يوصلوا إليها  ي كل وجه من  .8
يقرا كل ميكوع  ما يوصلت إلجه من معلوماف على اعضا  ميكوعتها للتفاو  وُمناةش     .9

 األ كاا الرخج،   ينها وينظجا موجز الكيكوع .
 اعر  الُكداا شعل الكععف النهاخي التي يوصلت إلجه الكيامج  ال،ت .  .10

 ( 41:  2011 شنباا،                                                             

 النصوص االدبية: 
يعد النروص األ  ج  "وعا  التراث األ  ي الييد، ةداك  وحدنث ، نثره وشعره وما يه التي         
يحتوي   عن انها  والتتوقج ، ىسجكا  والتعايري   والفكري   اللغوي   الكتعلكين  إنكا  مهاال  نتا  اريقها 

ميكوع  يلك  على  ايتيرف  اساسها  على  التي  والعالكج   والقومج   الوانج   والقجا  األس   من 
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لتكثل يطواايه وم،يريه, النروص  بعل  الوةوف على  ىل   التراث  اكعن  األمر ى  و ي حقجق  
األ  ي التشابه   النص  إااا  لها  ي  الكعاصرل  الثقافج   النروص  على  ىىف  اىستنا    و  
لج  مير  يفاح  لتنتل نلتهكها   وإ  النص األ  ي  "يقاسكها للكوضوف اىجتكاعي والتكامل، و ي

اوح إنه  اثكر ا،  ل  التي  الشيرل  نفكر  ي  نكا   ى  ثا  ،وجكال، بشره،  وقب   وحعك    ونف  
كلكايه عندما يضحعك او حين يبعجك   ولغ ......النص  و كالقدا والكتاب   ي الكايف ةابعا  ين

ةط  مطتاال من التراث    النص األ  ي عباال عن وعلى  تا  إ ,  ين يؤغاك،او حين يكتعك، اوح
متكامل  ويعر   كرل  اليكال  نتو ر  يها  و و األ  ي،  يشير    مترابط   التي  اآلثاا  من  ن،جج 

ما رير نف،ها, وبتلك اعو  النص األ  ي بكطتلب انواعه من الوساخل   بروال ىنهاخج  إلى اشجا 
با للوصول  نياحا  إلىاألكثر  لكا  لكتعلا  األ  ي  النص  اي،د ا  التي  والقجا  الكعااف  من  جكل  

                                              (16:  2017 ااك , و  التياني  ابعا  إن،انج . نتضكنه من ا كاا ويعا ير وما احوزه من
 : ا كج  النص األ  ي

 يطررايه عام ، و ي يداي  اللغ  العربج اكثل النص  عام  اساسج   ي التداي  بشتى      
 ياص ، ويككن يلك اى كج  من ي ل: 

اسهكت النروص اى  ج   ي  نا  عقلج  منظك  ةا ال على التعامل الكنهيي والكنطقي م    .1
الييد  بالانا   وا تكامها  اللغويين  الكربين  غلك من ي ل عناا   والكعلوماف، وجا   الكعااف 

  .للنروص والكتكاسك 
بالكعااف والكعلوماف وينكي القجا الروحج  والطلقج     األ ب نثري  كر القاائ والكتعلا" ويكده .2

 واإلن،انج  فجه.  
والنثري  ما  و إى يعايرا ا ايه اللغ  و و  ن احكل القاائ وال،ام   واأل ب  نروصه الشعري  .3

 .ةريب  او بعيدل من الطجال على التفكير، ويثير  يهكا إح،اسا ياصا وينقلهكا إلى اجوا  
األ  ج  من   ومن ا كيته ااضا انه نهتب ميول الكتعلكين ويربي شطرجا بكا يشبعه النروص  .4

 (217: 2005 ال،امو  و دى, فوسها ويوةظ شعوا ا وح،ها الفني.معا  سامج  يؤثر  ي ن 
 :ةأسس النصوص االدبي

مروا  ته   ككالجا  ي الحجال وإنكا  و  اخكاالربل  ين الحجال واأل ب وبجا  ا  األ ب لج    .1
 .الحجال ول،انها الكعار عنها
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 .وا   ته الكناسب  الككهدل للنص يرضي الط ب التنن نتعيلو  لقا ه .2
 .وا  الكناسب  يكو  العكل  ي التداي  حتى ى اكل الط ب  .3
   مناساتها.  كتلك  نا  بعض ا كاا للنص ى اكعن شرحها واى تدا  إلى مراميها إى بفها  .4

 (264: 2001 إسكاعيل,                                                                

 دراسات السابقة
 ( :2011دراسة شنبار ) .1

بغدا        جامع   العراق  الدااس   ي  التربج    -اجريت  ته  الدااس  -كلج   وةد  د ت  اشد،  ا ن 
الحالج  الى التعرف على آثر استعكال استرايجيج  الكععف  ي اكت،اب الكفاهجا العلكج  واستبقاخها  

الدااس  من   يكونت عين   العلو .  ما ل  اى تداخي  ي  الطام   الرب  ي ميت  يلكي60لدى  تاي، ( 
ة،كت الى ميكوع  ييرياج   است على و ا استرايجيج   الكععف(، وميكوع  ضابط   است 

بإعدا  ايتباا بعدي لقجاا اكت،اب الكفاهجا العلكج     ا الباحث  على و ا الطريق   التقليدا (. ةا 
اىيتباا   عد   قراف  من 60،  ل   والثانج (  الوحديين  األولى  محتوى  على ضو   ُمعدل    (  قرل 

الباحث   كتاب  التيرب  ااا  نهاا   البعدي وبعد    ا العلو  ، و ي  العلكج   الكفاهجا  ايتباا اكت،اب 
الى الباحث  يوصل  ومعالي   جانايها  إحراخجا  ويحليلها  بالدااس   الكتعلق   الاجاناف  النتاخج    جك  

ا را   اآليج : لدى  العلكج   الكفاهجا  اكت،اب  متوسطي  احراخج   ين  غو  ىل      نوجد  رق 
نوجد  رق غو  ىل  احراخج   ين متوسطي   -الكيكوعتين التيرياج  والضابط  ولرالح التيرياج  

 (استبقا  الكفاهجا العلكج  لدى ا را  الكيكوعتين التيرياج  والضابط  ولرالح التيرياج  
 ( :2017دراسة العساف ) .2

كلج  التربج  للعلو  اىن،انج ، واستهد ت    -اجريت  ته الدااس   ي العراق جامع  الكوصل      
التعرف على  اعلج  انكوغجي الكنظكاف التططجطج  والكععف  ي استجعاب الب  الرب الراب   

با  ( اال150اى  ي لكفاهجا التربج  اىس مج  وينكج  يفكير ا التأملي, ويكونت عين  البحث من  
يكونت اىولى من   انكوغج  32واالب  موزعين على ااب  ميكوعاف  ( االبا  اسوا على و ا 

( االبا  اسوا على و ا اىنكوغج الكععف, وثالث   40الكنظكاف التططجطج , والثانج  يكونت من  
( االب   40( االب   اسن على و ا الكنظكاف التططجطج , واابع  يكونت من  38يكونت من  
عل ايتباا   اسن  اىولى  ا واف  ث ث  اعدا   البحث  يطلف  ككا  الكععف,  اىنكوغج  و ا  ى 

التربج  اىس مج  معو  من   مفاهجا  مفاهجا  30ىستجعاب  ايتباا ىستجعاب  الثانج   اما  (  قرل, 
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من   معو   اىس مج   التأملي  و (  قرل,  30التربج   التفكير  مهاااف  بايتباا  يكثلت  الثالث   اى ال 
م جك  40ن  والكعو   وبعد  الاداخل,  اباعي  متعد   من  اىيتجاا  نوف  من  موضوعج   (  قرل 

 الاجاناف من ا را  العين  ومعاليتها احراخجا اظهرف النتاخج ما اأيي : 
(  ين متوسطاف استجعاب ا را  ميكوعاف 0,05نوجد  رق غو  ىل  احراخج  عند م،توى   -ا

اف التططجطج  والكععف( ولرالح انكوغج البحث التي  است الكا ل و ا النكوغجين الكنظك
 الكععف. 

(  ين متوسطاف ميكوعاف البحث يبعا  0,05ى نوجد  رق غو  ىل  احراخج  عند م،توى   -ب 
 لكتغير اريق  التداي . 

 (: 2009دراسة الجبوري )
كلج  التربج ، و د ت الدااس  الى التعرف    –اجريت  ته الدااس   ي العراق جامع  الكوصل      
ا ما ل  على  الكتوسل  ي  الثاني  الرب  يحريل ا ب  النص  ي  ويحليل  القر   اسلوبي  ثر 

التربج  اإلس مج  وينكج   ا عيتها نحو يعلكها، وى د من اىشاال الى ا  عين  الدااس  ةد يكونت 
بأسلوب 20( االباي. وغلك  واة   74من  الكا ل  التيرياج  اىولى  است  الكيكوع   ( االبا  ي 

( االبا  ي الكيكوع  التيرياج  الثانج  التي  است الكا ل  بأسلوب يحليل  26  عن   القر ،  ض
( االبا  ي الكيكوع  الضابط   است الكا ل نف،ها بالطريق  اىعتجا ا . وةد 28النص، وكتلك  

كا أ الباحث  ين ميكوعتي البحث  ي عد  من الكتغيراف ولتحقيا الهدف الكنشو  من البحث 
الباحث   (  قرل من نوف اىيتجاا من متعد  42ا ايين اىولى: ايتباااي يحريلجا معونا من  اعد 

التعلا معونا من   والثانج : مقجاا  ا عج   الاداخل،  بالردق  32اباعي  (  قرل، واي،كت اى ايا  
والثباف، وةد نفت الباحث ييرب  الدااس   نف،ه بالتداي  على و ا الططل التداي،ج  التي اعد ا  

الدااس ، وبعد جك   للكي ا را  عين   بعداا على  ثا ااا اى ايين  التيرياج  والضابط  ،  كوعتين 
الاجاناف ويرحجحها ويحليلها احراخجا باستعكال الوساخل اىحراخج  اىيج  : ايتباا يحليل يبانن  

 احا ي اىيياه،  ض  عن ايتباا شجفجه.  لت النتاخج الى :
احراخج   ين متوسطي يحريل ا را  الكيكوعتين التيرياج  اىولى   وجو   رق غي  ىل   - -ا

 والضابط  لرالح الكيكوع  التيرياج  اىولى. 
وجو   رق غي  ىل  احراخج   ين متوسطي يحريل ا را  الكيكوعتين التيرياج  الثانج     - -ب 

 والضابط  لرالح الكيكوع  التيرياج  الثانج  . 
 اجراءات البحث 
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 التجريبي للبحث التصميم 
ن خا   والبعدي آلنه  القالي  اىيتباا  غاف  الكتكا ةتين  الكيكوعتين  التيرياي غي  التركجا  اعتكد على 

و ا   على  يداا  ييرياج   إحدا كا  ميكوعتين  على  اعتكد  التي  الحالي   البحث  استرايجيج   ظروف 
  ي الشعل اىيي:  والكيكوع  الضابط  يداا الوحداف نف،ها بالطريق  التقليدا  ككا الكععف 

 الكتغير التاب  اىيتباا البعدي الكتغير الك،تقل الكيكوع 

يحليتتتتتتتتتتتتتتتتتتل النرتتتتتتتتتتتتتتتتتتوص   استرايجيج  الكععف   التيرياج 
 اى  ج  

 يحليل النروص اى  ج 

 الطريق  التقليدا  الضابط  

 ( 2شعل  
 التركجا التيرياي للبحث

  :مجتمع البحث
بطالبتتتاف الرتتتب الرابتتت  اى  تتتي  تتتي الكتتتدااا اىعدا اتتت  والثانويتتت  يحتتتد  ميتكتتت  البحتتتث        

( 2017( والبتتال  عتتد  ن  2021-2020الرتتباحج   تتي مركتتز محا ظتت  كركتتو  للعتتا  الدااستتي 
( مداستت  ثانويتت  واعدا اتت  للانتتاف، وغلتتك بكوجتتف كتتتاب ي،تتهيل الكهكتت  الرتتا ا 48متتوزعين علتتى 

 (1من الكدنري  العام  لتربج  كركو . ملحا 

  عينة البحث 
( إلى ا   العين   ي الكيكوع  اليزخج  من الوحداف او العناصر التتي 2005 الزرول    ويشير    

عتن اريقهتا ا  ،تتطج  الباحثتينتا ايت ا بطريق  معين  من ميتكت  متا  هتدف  ااست  يراخرتها و 
             التوصل إلى يعكجكاف حول الكيتك   ويتا يحدند ا بح،ف الكشعل  التي يطتاا ا الباحث .                                              

 (                                                                  23:  2005 الزرلول, 
بطريقت  ةرتدا   ا إيتاا الباحثالتي سجطاا  يها التيرب ,   ثانوي  ررناا  للاناف(  بعد يحدند      

ب( لتكثتتل الشتتعب   ا( لتكثتتل الكيكوعتت  التيرياجتت  التتتي ستداسها باستتترايجيج  الكععتتف ( والشتتعب   
الكيكوعتت  الضتتابط  التتتي ستداستته بالطريقتت  التقليداتت , وى تتد لنتتا متتن اىشتتاال التتى ا  عتتد  االبتتاف 

( االب   ي شعب  37( االب ,  ي شعب   ا( , و 37( االب ,  واة   74ميكوعاف البحث  لغت  
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- 2019( االبتتتتاف متتتتن الراستتتتباف  تتتتي العتتتتا  الدااستتتتي  ال،تتتتا ا  4  ا الباحثتتتت  ب( وةتتتتد استتتتتبعد 
 ( إحرتتاخجاي  قتتل متتن ميكتتوعتي البحتتث وكتتا  ستتاف استتتبعا  الطالبتتاف الراستتباف , ألن هتتن 2020

 ي التيرب  ويلك الطاراف ةد يتؤثر  ا داسها الباحثياكتلكن ياراف سابق  عن الكوضوعاف التي س
يهن الى استبعا  ن من النتاخج  قل , إغ ابقتت علت ا لباحث ي  ة  نتاخج البحث األمر التي ا ى با

 تتي الرتتب ويضتتعن للتيربتت  وغلتتك حفاظتتاي علتتى النظتتا  الدااستتي  تتي الكداستت  , وا ى غلتتك التتى 
 .( االب 74استقراا عد  ا را  عين  البحث  ي الكيكوعتين  

 تكافؤ مجموعتي البحث :
علتى يكتتا ؤ ميكتوعتي البحتتث إحرتاخجاي  تتي متغيتري التحرتتيل  تي اللغتت  العربجتت   ا حترص الباحثتت 

، ، ويتا  يطايتا اىيتبتاا التتاخي لعينتتين م،تتقلتين للكقاانت  و اجت  التتكا للكواا الدااستي اىول،  
 :( 5 ين متوسطي الكيكوعتين، وككا ماين ا ناه  ي اليدول  

 ( 5دول )ج

 وقيمة ت المحسوبة  واالنحرافات المعيارية لمجموعتي البحث بحسب متغيرات التكافؤالمتوسطات الحسابية 
المتوسط  حجم العينة ا لمجموعة  المتغير

 الحسابي 
االنحراف  
 المعياري 

درجة   القيمة التائية
 الحرية

 عند مستوى 
(0,05) 

 الجدولية  المحسوبة

درجة 
اللغة 
 العربية

 8,05 67,63 33 التجريبية 
 
0.845 

2,00 64 

غير دال  
 احصائيا  

 7,07 69,07 33 الضابطة

اختبار 
 الذكاء 

 8,92 36,48 33 التجريبية 

 0,027 
 9,04 36,54 33 الضابطة

نتضتتتتتتح متتتتتتن اليتتتتتتدول اعتتتتتت ه ا  القجكتتتتتت  التاخجتتتتتت  الكح،تتتتتتوب  اصتتتتتتغر متتتتتتن القجكتتتتتت  اليدولجتتتتتت     
( و تتتا اعنتتي انتته ى نوجتتد  تترق غو 64( و اجتت  حريتت  0,05( عنتتد م،تتتوى  ىلتت   2,00والبالغتت  

الكتغيتتتراف  ىلتتت  احرتتتاخج   تتتين متوستتتل ميكتتتوعتي البحتتتث لتتتتا  تتتأ  الكيكتتتوعتين متكا ةتتتتا   تتتي 
 .الكداوس 



 

 2022(، لسنة 1، العدد )18جملة أحباث كلية الرتبية األساسية ، اجمللد 

College of Basic Education Researchers Journal. ISSN: 7452-1992 Vol. (18), No.(1), (2022) 

 

545 
 

 حث:مستلزمات الب
 يحليل الكا ل العلكج   الكحتوى(: -1

حتتد ف الكتتا ل العلكجتت  بالكوضتتوعاف اى  جتت  متتن الكتتتاب الكداستتي الكقتترا لكتتا ل اللغتت  العربجتت     
محتتوى  تته الكوضتوعاف  ا ( للكواا الثاني، حيتث حلتل الباحثت2021-2020لل،ن  الدااسج   

 .وا الكحد ل لتداي  كل منهاالى عد  من الرفحاف والدا 
 إعدا  الططل الدااسج :  -2

يططاي يداي،ج  لكيكوعتي البحث التيرياج  وبح،ف يطواف اىسترايجيج  التداي،تج    ا  اعد يا      
 ا لكيكوعت  الضتابط ، حيتث اعتد الباحثتالكعدل لهتا الغر ،  ضت ي عتن الطريقت  اىعتجا ات   تي ا

( يطت  للكيكوعت  الضتابط ، 16( يط  للكيكوع  التيرياج  و  16( يط  يداي،ج  وبواة   32 
يتها يتتا عرضتتها علتتى لينتت  متتن غوي الطاتترل واىيترتتاص  تتي ميتتال اللغتت  وللتحقتتا متتن صتت ح

العربج  واراخا يداي،ها، ومشر ي مداسي  ته الكا ل. للحعا على ص حيتها، وةتد ا تدوا متوا قتها 
 عليها بعد اجرا  بعض التغييراف عليها، وبتلك اصبحت جا زل للتطايا. 

 البحثداة ا
 االدبية:اختبار تحليل النصوص .1
بايتجتتاا ثتت ث نرتتوص ا  جتت  وعرضتتها علتتى ميكوعتت  متتن الطاتترا  والكطترتتين  ا ةتتا  الباحثتت   

لغر  ايتجاا احد كا لجعو  ايتباااي بعدااي ومعر   ةدال الطالباف على يحليل النرتوص اى  جت ، 
 اغ وض  اىيتجاا على النص الثالث   ضل اىةدمين( ى ن الكقف ، ل يتباا البعدي.

 التطبيق االستطالعي الختبار النص االدبي:  -2 
لغتتر  معر تت  وضتتوح التعلجكتتاف وح،تتاب الوةتتت، والكشتتب عتتن جوانتتف الضتتعب  يهتتا متتن       

حيتتث الرتتجار  والكضتتكو  وستتهول  استتتجعا ها وامعانجتت  اإلجابتت  متتن  و  التبتتاا، ااتتا اىيتبتتاا 
  تتي  ثانويت   جلت  للانتتاف(،ي ( االبت  متن االبتتاف الرتب الرابت  اى  ت40علتى عينت  يتتألب متتن  

وبنا  على نتاخج التطايا  قد ياي ن ا   اىيتبتاا واضتح ومفهتو  وةتد يتراوح معتدل التزمن الك،تتغرق 
 (   قجق  . 40 ايتباا يحليل النص اى  ي  ي 
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 تصحيح االختبار:
ىيتبتتاا يحليتتل يتتا يرتتحجح اىيتبتتاا ابقتتا لطاجعتت  كتتل بعتتد متتن ابعتتا ه و قتتاي لكفتتتاح الترتتحجح    

  ترتتتحجح ا الباحثتتت التتنص اى  تتتي ولتحقيتتتا الحجا اتت  وعتتتد  اىنحجتتتاز عنتتد يرتتتحجح اىيتبتتتاا ةتتا 
اىيتباا  نف،ها ثا عرضها على مداست  اللغت  العربجت  ويرتحجحه مترل ثانجت  واستتطراج الفترق  تين 

 رحجحين. الت
 تنفيذ التجربة:

الى ميكوعتي ييرياج  وضابط  متكا ةتين  ي عد  من      البحث ويق،جكها  بعد ايتجاا عين  
الكتغيراف  ض ي عن اعدا  الططل التداي،ج  على و ا استرايجيج  الكععف للكيكوع  التيرياج ،  

ال، متين   يا ضبل  ككا  الضابط ،  للكيكوع   بالن،ب   اىعتجا ا   والطااجج   وبالطريق   الدايلج  
(، على و ا الططل الكعدل 2021/ 25/4ييربتها نو   اىحد( الكوا ا    ا غلك نفت الباحث  وبعد 

(  2021-2020لهتا الغر  وبالكدل الزمنج  الكحد ل للتيرب   ي الكواا الثاني للعا  الدااسي  
 وعلى النحو اآليي:

 طواف اآليج : ُ ا َست  ته الكيكوع  باسترايجيج  الكععف وعلى و ا الط: المجموعة التجريبية -1
كل   -ا عن  مكثل   لتكو   الطالباف  احدى  وينتطف  ميكوعاف،  ست  الى  الطالباف  يق،جا 

 ميكوع . 
 اعطا  الكداس  مقدم  لربل الداا اليدند م  الداا ال،ا ا .  -ب 
 يحدند الفكرل الرخج،ج  للكوضوف او عنوا  الداا. -ف 
 يقو  الطالباف بكناةش  الكعلوماف الواجف يضكينها  ي كل وجه من وجوه الكععف . -ث 
 يعكل االباف كل ميكوع  على كتاب  الكعلوماف التي يوصلن إ ليها لكل وجه ياص به.  -ج
 يبا ا مكثل  كل ميكوع  من الكيامج  بإ لقا  ما يوصلت إ لجه الكيكوع  من معلوماف . -ح
مر الشعل التي يوصلت إ لجه على باةي االباف الرب م   يعر  كل ميكوع   ي  نهاا  اى -خ

 التعليا من ةا ل الُكداس  وباةي الطالباف .
التقويا: بعد اىنتها  من الداا يقو  الكداس   الباحث (  توججه بعض اىسةل  القريرل للطالباف  -

 لكعر   مدى استجعا هن لكوضوف الداا.
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 اىع   س ح وةول.  :الواجف الايتي-1

 لمجموعة الضابطة: ا -2
ٍإعطاُ  الكداس    الباحث ( مقدم ي عن موضوف  الداا ال،ا ا, ويهية  َاغ ا  الطالباف للداا   -ا

 اليدند. 
 كتابُ  عنوا  الداا. -ب 
 شرح موضوف الداا من ةا َل مداس  الكا ل م  إ ثاال مناةش  الطالباف بشعل محدو . -ف 
 استط ص اأَل كاا الواا ل  ي الداا.  -ث 
 العكلج   ي الكوضوعاف اأُليرى. يكراا  ته  -ج
بعد اىنتها  من الداا يقو  الكداس   الباحث (  توججه بعض اىسةل  القريرل للطالباف    التقويا:-

 لكعر   مدى استجعا هن لكوضوف الداا. 
 اىع   س ح وةول.  الواجف الايتي:-

 تطبيق اداتي البحث:
ينفيت ييرب  البحث نو   اى       ا  ( ااا الباحث2021/ 23/6ابعا ( الكوا ا  بعد اىنتها  من 

الكوا ا   نو   اىحد(  اى  ج   النروص  يحليل  بكوعد  27/6/2021ايتباا  اع مها  بعد   )
اىمتحا  من اجل اىستعدا  له  وصفه ايتباااي شهرياي. ككا ااا عليها ايتباا التفكير اىايا ي 

 (.2021/ 28/6البعدي نو   اىثنين( الكوا ا  
 الوسائل االحصائية: 

(  ي يطايا الكعا ىف اىحراخج ، والوساخل اإلحراخج  اآليج   spss رنامج   ا استعكل الباحث  
   - ي إجرا اف البحث ويحليل نتاخيه: 

1 .:  اىيتباا التاخي لعينتين  م،تقلتين 
 . معامل اايباط  يرسو  2   

 نتائج البحث وتفسيرها
 : الرئيسةالنتائج المتعلقة بالفرضية الصفرية 
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غو  ىل        نوجد  رق  م،توى  ىل   "ى  عند  االباف  0,05احراخج   ةدال  متوسطي  (  ين 
بالطريق    ال خي  اسن  والضابط   الكععف  استرايجيج   و ا  ال خي  اسن  التيرياج   الكيكوع  

 اىعتجا ا   ي يحليل النروص اى  ج  " 
تين،  الكتوسل الح،ا ي واىنحراف الكعجااي للكيكوع  ا وللتحقا من  ته الفرضج  استطرج الباحث

 (. 12لعينتين م،تقلتين وا اجت الاجاناف  ي اليدول      t-test) وابقت اىيتباا التاخي

 (12 جدول 
 نتيجة االختبار التائي لمتوسط درجات الطالبات  

 بين المجموعتين التجريبية والضابطة في قدرتهن على تحليل النصوص 

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي 

االنحراف  
 المعياري 

درجة   القيمة التائية
 الحرية

الداللة عند  
 مستوى 

(0,05) 
 الجدولية  المحسوبة

 14,774 72,212 33 التجريبية
 4,418 2,00 64 

 دال احصائيا  

 9,940 58,515 33 الضابطة 

(اكار من القجك  التاخج   4,418نتضح من اليدول اع ه ا  القجك  التاخج  الكح،وب  والبالغ       
والبالغ   و اج  حري   2,00اليدولج   ولرالح 64(  احراخجا  وجو   رق  ال  على  ندل  و تا   )

ال خي   الضابط   الكيكوع   على  الكععف  استرايجيج   و ا  ال خي  اسن  التيرياج   الكيكوع  
النتجي    اس ن و ا الطريق  اىعتجا ا   ي ةدايهن على يحليل النروص اى  ج  ، وايفقت  ته 

 ( 2017 ،اف( و الع2011م   ااس  كل من:    شنباا 
ا   ى ويعز         الى  النتجي   يحليل     ته  على  الطالباف  ةدال  سا كت  ي  الكععف  استرايجيج  

ساعدف   منظك   علكج   منهيج   من  اىسترايجيج   به  ته  يتكت   لكا  نظراي  اى  ج ،  النروص 
الطالباف على اكت،اب ةدالي  ي يحليل النروص اى  ج ،  األسةل  التي اا قت اىسترايجيج  سا ا  

ش  وجا  يحفيز الطالباف على اكت،اب  القدال على التحليل   ي     الطالباف نحو التحليل والكناة
من ي ل النظر للكوضوف او الكفهو  من ست  جوانف ُمتكثل   ي اوجه الكععف ال،ت   الوصب،  
م،توياف   من  غلك   ا    الكيا ل (،   او  والار ا   والتحويل،  والتحليل،   ، واىايباط  والكقاان ، 

الكوضوف م النايي  عن اؤي   ايعل  ةدايهن  الكععف  استعكال شعل  ا   ن جوانف مطتلف ، ككا 
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الكفاهجا العلكج  منظك  بشعل برري ُاكعن اؤيتها مكا ا،هل يتكر الكعلوماف واستدعاخها، وى د 
من اىشاال الى ا  العكل  ي ميكوعاف يعاونج  ساعد  ي ينكج  ةدااف التحليل لدنهن وغلك من  

عاف يعاونج  ينكي لدنهن مهاااف التحليل والتفكير، ي ل قجامهن  تشعيل الكععف بروال ميكو 
 ىسجكا  ي الوجوه الث ث  اىييرل للكععف  التحليل، التحويل، الار ا (. 

 االستنتاجات
إ   استرايجيج  الكععف كا  لها  وا  ي زيا ل ةدال الطالباف على التفكير ويحليل النروص   -

 اى  ج . 
استطدا     - والتطوا  ا   الحدنث   التربج   متطلباف  م   نتكاشى  التداي   الكععف  ي  استرايجيج  

الفكر   اييا اف  من  اخج   ايياه  يحقيا  على  ا،اعد  مكا  التربوي  الكيدا   وىسجكا  ي  العلكي 
 التربوي الكعاصر وا دا ه و و استثاال ويحفيز الطالباف نحو التعلا . 

التد   - الكععف  ي  استرايجيج   استطدا   اي  ساعد على ظهوا سلوكجاف مرروب  يها عند  ا  
إلى  الطالباف  شوق  وإثاال  العربج   اللغ   بكا ل  واى تكا   الداا  ي ل  اىنتباه  منها  الطالباف 

 متابعتها واىقبال على  ااستها .
 التوصيات

يوججه الكداسين والكداساف  ي مدنري  يربج  محا ظ  كركو  والكدنرياف الكطتلف   ي عكو     -
متكيزل  ال معان   واعطاخها  التداي   الكععف  ي  استرايجيج   باستعكال  اى تكا   إلى ضروال  عراق 

 ضكن الططل التداي،ج  اليومج . 
الكداسين  ي    - العربج  والكداساف  ي مدنري  يربج  محا ظ  كركو  وبقج   اللغ   حث مداسي 

العام  و  الكفاهجا  بإ راز  اى تكا   الكطتلف  من  لدنا على  والتلقين  الكد   الحفظ  الفرعج   دىي من 
 عند االباف الرب الراب  ا  ي . 

التربج  ، لر د ا باىسترايجيجاف    - يأ يلج  ويطويري  للكداسين والكداساف  ي وزاال   تح  وااف 
 الحدنث  ومنها   استرايجيج  الكععف(. 

 المقترحات
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لكنظومي لدى االباف الطام   اعلج  استرايجيج  الكععف  ي يحريل وينكج  مهاااف التفكير ا -
 اى  ي  ي ما ل اللغ  العربج .

الراب     - الرب  االباف  لدى  اىستدىلي  التفكير  مهاااف  ينكج   الكععف  ي  استرايجيج   اثر 
 اى  ي . 
 المصادر

زكريا    - العربية(:  2001إسكاعيل،  اللغة  تدريس  القا رل،  طرق  اليامعج ،  الكعر    ،  اا 
  مرر.
استراتيجيات عالج االضطرابات (:  2009اىما , محكد صالح وعاد الرؤوف محكو  اسكاعيل  -

 ،  مؤس،  الوااق للنشر والتوزي ، عكا ، اىا  . 1، طاللغوية لذوي االعاقات
الالوشي    اماو - محكد  وسلجكا   ن  يكج   هللا  ن  عاد  تدريس  (:  2011سعيدي،  طرائق 

 ،  اا الكج،رل للنشر والتوزي ، عكا ، اىا  . 2ط  العلوم مفاهيم وتطبيقات علمية،
عزيز  رما ،  2010الارةعاوي   - ج ل  في  (:  واالبداعي  الناقد  التفكير  كمهارات  فاعلية 

 ، ميل  كلج  التربج  للبحوث النف،ج ، جامع  با ل. ثانويةالتذوق االدبي لدى طالب المرحلة ال
النص األ  ي اليزاخري ويلايته حاجاف (:  2017   التياني, اومج،  و ااك  الز را  ال،اكر  -

نكوغجاي، الت ميت  متوسل  األولى  ال،ن   يطاجقج   منشورة(, ) ااس   غير  ماجستير  كلج    رسالة 
 لطضر الوا ي, اليزاخر. اآل اب واللغاف ،جامع  الشهيد حكه 

اثر اسلوب القصة  في تحصيل طالب الصف الثاني  (:  2009الياواي، ع   عادهللا احكد  -
( تعلمها،  نحو  دافعيتهم  وتنمية  االسالمية  التربية  مادة  في  رير  المتوسط  ماج،تير  اسال  

 ، كلج  التربج ، جامع  الكوصل، العراق .(منشوال
اللغة العربية مناهجها  (: 2005الكريا عباا الواخلي   الدلجكي، اه علي ح،ين وسعا  عاد  -

 ،  اا الشروق للنشر والتوزي ، عكا , األا  .وطرق تدريسها
نيا واه علي ح،ين   - كامل محكو   العربية(:  1999الدلجكي،  اللغة  تدريس  ،  اا طرائق 

 الكتف للطباع  والنشر، بغدا ، العراق. 
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عانز   - اسكاعيل  وااكا   علي  سعد  تدريسها2011زانر،  وطرائق  العربية  اللغة  مناهج   :) ،
 ،  اا مرر مريضى،  يروف، لانا . 1ط

الطاخي   - ونعك    ش  رحا   العربية(:  2014زانر، سعد علي  اللغة  تدريس  ،  اا  مناهج 
 الرضوا  للنشر، عكا ، اىا  .

 ،  اا الشروق للنشر والتوزي ، عكا ،  اإلحصاء التربوي (: 2005عاد الرحجا    الزرلول،عكا    -
منهاج اللغة العربية وطرق  (:  2005ال،امو ، سعدو  محكو  و دى علي جوا  الشكري    -

 ،  اا واخل للنشر، عكا ، األا  . 1، طتدريسها
 ,  اا الشروق, القا رل،  1, ط النقد االدبي تصوله ومناهجه (:  2006سيد ةطف،    -

القا ا   - النص2006شرساا، عاد  وقضايا  األدبي  الخطاب  تحليل  ،  منشوااف  اا 1، ط(: 
 األ نف، و را ، اليزاخر.

(:  اعلج  استعكال استرايجيج  الكععف  ي ينكج  التفكير  2015الشكري, زينف ح،ن علي    -
اليغرافج ،   ما ل  اى  ي  ي  الطام   الرب  االباف  لدى  غير  التركياي  ماجستير  )رسالة 

 جامع  با ل، العراق. ، كلج  التربج  للعلو  اىن،انج  منشورة(،
ال،ام - محكو   وسعدو   جوا   علي  لتدريس  (:  2005و ،  الشكري،  دى  العلمية  الطرق 

 ،  اا واخل للنشر، عكا ، اىا  .1، ط الحديث والسيرة والفقه من التربية اإلسالمية
(: اثر استعكال استرايجيج  الكععف  ي اكت،اب الكفاهجا  2011، ااكا  عاد الح،ين   شنباا -

) رسالة ماجستير غير  العلكج  واستبقاخها  ي ما ل العلو  لدى ي ميت الرب الطام  اى تداخي،  
 ، كلج  التربج ، جامع  بغدا ، العراق. منشورة ( 

مقدا اي   - ومحكد  طري  ةاسا  اايف  طرائق  ال(:  2009عاشو،  والكتابية  القرائية  مهارت 
 ،  اا لك،يرل للنشر والتوزي  والطباع ، عكا ، األا  .2ط  تدريسها واستراتيجياته،

اسكاعيل     - از اا  ر ا   ينكج   2013العزاوي،  الكععف  ي  وانكوغج  التفكير  يراخل  (:اثر 
لك ويحريلهن  الكتوسل  الثاني  الرب  االباف  لدى  الكعر ي  التفكير  وق  الفيزيا ، مهاااف  ا ل 

 جامع  بغدا ، العراق.  ، كلج  التربج  ا ن اشد،)اطروحة دكتوراه غير منشورة(
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معهد التدايف والتطوير،    أصول تدريس النصوص األدبية،(:  1988العزاوي، نعك  احجا    -
 بغدا ، العراق. 

(:  اعلج  انكوغجي الكنظكاف التططجطج  والكععف  2017الع،اف، لقكا  محكد سعيد حيدا   -
التأملي,   يفكير ا  وينكج   اىس مج   التربج   لكفاهجا  اى  ي  الراب   الرب  الب   استجعاب   ي 

 ، كلج  التربج  للعلو  اىن،انج , جامع  الكوصل، العراق. )اطروحة دكتوراه غير منشورة(
 ،  اا الجازواي العلكج  للنشر والتوزي ، عكا ، مصادر التعلم(: 2010بحي   علجا ، ا   -
، مؤس،  الرسال  1، ط  اتجاهات حديثة في تدريس اللغة العربية(:  2002عك اا، وسا     -

 للطباع  والنشر والتوزي ،  يروف، لانا . 

التربية االساسية  مستوى طلبة قسم اللغة العربية في كلية  (:  2005العج،اوي، سجف اااق   -
 ،  اسال  ماج،تير رير منشوال(، كلج  التربج  اىساسج ، جامع  با ل،  في تحليل النصوص االدبية 

عنتتا   - اإل تتتداف،  2001 ،  رزوا ،  وحريتتت   التتتنص  ةلتتتا  عربيــة(:  آفــاق  العتتد   مجلــة   ،7 )
 والعشرو . التت،ن  التت،ا س 

العزاوي  - جليل  وعدنا   نياح  ا ي  التداي ، 2002كب ،  الكتقدم   ي  الكنظكاف  (:  وا 
 ، نقاب  الكعلكين العراقج ، العراق .2العد   مجلة األجيال،

التقنيات الحديثة واستخداماتها (: 2013الكاج،ي، عاد الواحد حكيد, ومحكد سامي  رحا    -
 تب  الكيتك  العربي للنشر والتوزي ، عكا ، اىا  .، معفي التعلم والتعليم وخدمة القرآن الكريم

الكريا     الواخلي, - النظرية  (:  2004سعا  عاد  بين  طرائق تدريس األدب والبالغة والتعبير 
 األا  .   اا الشروق للنشر والتوزي ، عكا ،والتطبيق، 
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