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ملخص البحث :
اســتهدف البحـــث التعــرف علـــى اثـــر اســتخدام المجمعـــات التعلیمیـــة فــي التحصـــیل وتنمیـــة 

التفكیــر الناقــد  فــي مــادة االدب والنصــوص لــدى طــالب الصــف الخــامس االدبــي ولتحقیــق هــدف 

ا اقتصـر البحـث علـى طـالب الصـف مـالبحث تم وضع فرضیتین صفریتین اخضعتا للتجریب ، ك

،  ٢٠٠٧-٢٠٠٦االدبـــي فـــي مركـــز محافظـــة نینـــوى للفصـــل الدراســـي الثـــاني مـــن عـــام الخـــامس

) ٦٩التصمیم التجریبي ذا المجموعـات المتكافئـة ، اذ تكونـت عینـة البحـث مـن ( اناستخدم الباحث

طالبا موزعین على مجموعتین ، كانت االولى تجریبیة ودرست وفق المجمعات التعلیمیة واالخرى 

لطریقــــة التقلیدیــــة . واجریــــت عملیــــة التكــــافؤ لمجمــــوعتي البحــــث واســــتعان ضــــابطة درســــت وفــــق ا

فـي المدرسـتین اللتـین -بعـد ان كافـأ بینهمـا–مادة اللغة العربیة  يالباحثان لمهمة التدریس بمدرس

اجري فیها البحث وتطلب تحقیق هدف البحث وجود اداتین االولى اختبارا تحصیلیا اعده الباحثان 

ب الصف الخامس االدبي فـي مـادة االدب والنصـوص ، واالخـرى اداة جـاهزة لقیاس تحصیل طال

بعرضـها علـى  انكیر الناقد ، ولغرض التاكـد مـن صـالحیة اسـتخدام االداتـین قـام الباحثـفلقیاس الت

لتعرف على الصدق الظاهري لهـا وتـم تطبیـق االداة االولـى علـى امجموعة من المحكمین لغرض 

یاس معامل الصعوبة والقوة التمییزیـة . وللتعـرف علـى مـدى صـالحیة عینة استطالعیة خارجیة لق

) . قــام الباحثــان بتطبیــق التجربــة بتــاریخ %٨٥اســتخدامها تــم اســتخراج معامــل الثبــات حیــث بلــغ (

) لعینتــــین t-test)  وبعــــد معالجــــة البیانــــات احصــــائیا باســــتخدام االختبــــار التــــائي (٤/٣/٢٠٠٧(

المجموعة التجریبیة على المجموعة الضابطة في التحصیل وتنمیة مستقلتین اظهرت النتائج تفوق 

التفكیر الناقد.
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The Effect of Using Instructional Modules Achievement
and Development of Critical Thinking For Towards

Literature and Texts For 5th Secondary Literary Students

Dr. Mowafq Hayawe Ali Dr. Saif Ismael Ibrahim
University of Mosul - College of Education

Abstract:
The paper aims at investigating the effect of using instructional

modules in achievement and developing Critical Thinking Towards

Literature and Texts for 5th literary students, to achieve this, two

hypotheses have been given which went through experiment. The study

war limited to the students in the center of Mosul Governorate for the

academic year 2006-207. the researchers used the experimental design of

the matching groups. The sample under investigation was 69 in number

distributed into two groups. The first group was taught in the light of the

instructional modules while the second was a controlling group taught in

the light of the traditional method.

The researchers seeks the help of Teacher of Arabic in teaching the

groups, after matching them, in the two secondary schools under

investigation. To achieve out goals, two tool were used , the first one war

an achievement test made by the researchers to measure the achievement

of the students in literature and tests subject. The second tool was ready

to measure critical thinking. To test the validity of the two tools, the

researcher consulted some referees to check their validity in measuring

the external truthfulness.

The first tool was applied on an external discovery group to

measure the means of difficult, and distinguishing force. To test the

validity of using it, we calculated stability means which was 85% . The

two researchers carried out the experiment in 4/3/2007. after processing

the results statistically by using T test for two independent groups, results

than controlling group with reference to achievement and developing

critical thinking.
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مشكلة البحث :
ین مهمــین اولهمــا : لقــد شــعر الباحثــان بمشــكلة البحــث التــي تمثلــت بتفاعــل وتالقــح عــامل

ضــعف الطلبــة فــي اللغــة العربیــة والســیما فــي مــادة االدب النصــوص ، وهــذا مــا اكدتــه الدراســات 

منــــه المربــــون ، فضــــال عــــن نتــــائج الدراســــات والبحــــوث مثــــل دراســــة المــــزوري  ىالتربویــــة ، وشــــك

،  )٢٠٠٠بــاوي (ی) ، ودراســة الغر ١٩٩٩) ، ودراســة الــوائلي (١٩٩٨دراســة الشــمري (و ) ١٩٩٦(

اذ اكدت جمیعها صعوبة مادة االدب والنصوص .

وثانیهما : اهتمام المناهج الخاصة باللغة العربیة والسیما منهج االدب والنصوص بالتلقین 

وحفــظ المعلومــات ، وهــي لیســت مشــكلة محلیــة بــل هــي عربیــة فاالبراشــي یؤكــد "ان درس االدب 

-٨١، ص ١٩٥٨ا الیـــا" (االبراشـــي ، یقتصـــر علـــى ســـرد الحقـــائق االدبیـــة التـــي یمتـــاز بهـــا ســـرد

١٨٣.(  

فــالمتتبع لتــدریس االدب والنصــوص فــي مدارســنا یالحــظ بوضــوح االتجــاه الســلبي للطــالب 

حیال النص االدبي الذي یقدم لهم . وتعثرهم فـي فهمـه وتذوقـه ، زیـادة علـى ان الـنمط السـائد هـو 

مر الذي یدعونا الى تغییـر فكـري ، الحفظ والتلقین ، مما اضعف روح االبداع والنقد والتذوق . اال

االنســان العربــي المنــتج والناقــد والمتــذوق لنعــد لیحــل نمــط جدیــد فــي مدراســنا هــو التفكیــر الناقــد ، 

) الن الطرائــــق التقلیدیــــة المتبعــــة فــــي تــــدریس مــــادة اللغــــة ١٨٣، ص ٢٠٠٠والمبــــدع (شــــحاته ، 

ي غالبیـة مدارسـنا ال تسـاعد الطالـب العربیة والسیما مادة االدب والنصوص ، وشـیوع اسـتعمالها فـ

على تنمیة مهاراته العقلیة والسیما مهـارة التفكیـر الناقـد ، بـل شـغلها الشـاغل هـو تـذكر المعلومـات 

مـــع مـــا تؤكـــده الدراســـات التربویـــة الحدیثـــة فـــي ضـــرورة تنمیـــة المهـــارات  ىواســـترجاعها وهـــذا یتنـــاف

وتعــارض فاعلیتــه واظهــار الطالــب الــى ملــل دي ؤ العقلیــة للطــالب . زیــادة علــى ان هــذه الطرائــق تــ

ذاتیته في ادراك مـا یعـرض علیـه ، وال تمرنـه علـى االسـتقالل فـي العمـل وال تتـرك لـه مجـاال یعبـر 

فیه عما یفهم بلغته ال بلغة مدرسة وما فیها من قتل للـذوق االدبـي لـدیهم ، لـذلك نجـد القلیـل ممـن 

قــدم لهــم بطریقــة الخطابــة وااللقــاء . فكــان ذلــك تســتهویهم دروس االدب ویفهمــون الشــعر . النــه ی

حـث بالسـؤال االتـي : (مـا اثـر اسـتخدام المجمعـات التعلیمیـة فـي التحصـیل بحافزا لتحدید مشكلة ال

وتنمیة التفكیر الناقد في مادة االدب والنصوص لدى طالب الصف الخامس االدبي)؟

ـــم تجـــر دراســـة  ـــان–اذ ل ـــم الباحث دب والنصـــوص وفـــق فـــي مجـــال تـــدریس اال-حســـب عل

المجمعات التعلیمیة فجاءت الدراسة الحالیة لسد ثغرة في هذا المجال وفتح الطریق امامم الباحثین 

الختبــار فاعلیــة المجمعــات التعلیمیــة فــي تعلــم مــواد اللغــة العربیــة االخــرى مــن خــالل مقارنتهــا مــع 

الطرائق االخرى.

اھمیة البحث والحاجة الیھ :
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رســي موضــوعات ومــواد دراســیة عدیــدة یــاتي فــي مقــدمتها مــادة اللغــة یتضــمن المــنهج المد

التي اهتمت بها جمیع االمم وسعت الى انمائها بتعلیم لغتها القومیة وبذل قصارى جهدها في هذا 

السبیل . ولم یكن هـذا االهتمـام اال نظـرا لالهمیـة التـي تحتلهـا اللغـة فـي حیـاة المجتمعـات واالفـراد 

) النها تمثل القدرة على االتصال باالخرین والتعبیر بوساطة الرمز عن ١١، ص ١٩٨٠(السید ، 

) واذا كانــت اللغــة تتبــوأ هــذه ١٠، ص ١٩٨٩االفكــار والمشــاعر لنقــل المعنــى لالخــرین (هرمــز ، 

المكانة وكانت االمم تعنى بلغاتها . فان لغة كریمة كاللغة العربیة البد لها مـن ان تحظـى بجانـب 

والرعایة من قبل ابنائها . فاللغة العربیة ، لغة خالدة ، غنیة بمفرداتها وتراكیبها كبیر من االهتمام

واوزانها ، تنمو وتتطور باستمرار ، وهي من ادق اللغات نظاما ، واوسـعها اشـتقاقا واجملهـا ادبـا ، 

وســعت حضــارات االمــم المختلفــة ، وصــارت لغــة العلــوم واالداب والفنــون قرونــا طویلــة وهــي مــن 

ر لغــــات العــــالم واقواهــــا علــــى تحــــدي الصــــعوبات عبــــر العصــــور . فتقلبــــت االزمــــان وتوالــــت اشــــه

) اذ انها تتفرع الى ٩، ص ١٩٩٢الخطوب والمحن واالحداث الجسام وهي ثابتة ناضرة (الكخن ،

فـروع متعـددة منهــا البالغـة والنقـد واالمــالء واالنشـاء والنحـو الصــرف والخـط واالدب والنصــوص . 

ریة مـا هـو اال اداة نثاالدب تاتي من اهمیة اللغة ذاتها فاالدب بنصوصه الشعریة والاال ان اهمیة

ا احساســا خاصــا ، مــالقــارئ والســامع علــى التفكیــر ، ویثیــر فیهیحمــلتعبیــر عــن اللغــة ، وهــو فــن 

) فالنص االدبي یهـذب ٢٠، ص ١٩٨٠، المطلبيوینقلهما الى اجواء قریبة او بعیدة من الخیال (

االحســـاس ویصـــقل العقـــل بمـــا یحملـــه مـــن قـــیم انســـانیة نبیلـــة ،  فیرقـــق الـــذوق ، ویرهـــالـــنفس ، و 

وســـمات اخالقیـــة وصـــیغ جمالیـــة تلفـــت الوجـــدان الـــى مضـــامینها وهـــو ثقافـــات متنوعـــة تاریخیـــة ، 

اللغــوي (المطلبــي ، لالثــراء ونفســیة ، واجتماعیــة ، فضــال عــن كونــه نافــذة للمتعــة ومجــاال خصــبا 

ـــر الناقـــد وتحســـین مســـتوى تحصـــیل طـــالب الصـــف ) ومـــن اجـــ١٢٥، ص ١٩٨٠ ـــة التفكی ل تنمی

الخــامس االدبــي البــد مــن اختیــار طرائــق تدریســیة لــدرس االدب لیحقــق اهدافــه المرجــوة . فنتیجــة 

التغیرات والتطورات السریعة في تكنولوجیا التعلیم تراجعت االسالیب والطرائق التقلیدیة التـي كانـت 

منهــا اســالیب وطرائــق ترتكــز علــى االهتمــام بــالفروق الفردیــة بــین معتمــدة فــي التــدریس لتحــل بــدال

المتعلمــــین وعلــــى قــــدراتهم وحاجــــاتهم ودوافعهــــم المتمــــایزة ابرزهــــا المجمعــــات التعلیمیــــة (الخطیــــب 

) . اذ تعـــد المجمعـــات التعلیمیـــة برنـــامج محكـــم التنظـــیم یقتـــرح عـــدة ١٧١والخطیـــب ، د.ت ، ص

هــداف تعلیمیــة محــددة ، مــن خــالل التقــویم القبلــي والــذاتي الــى بلــوغ اتعســىنشــاطات تعلیمیــة ، 

  ).١٧٢، ص ١٩٨٩والبعدي (السكران ،

اذ یضــــم االغــــراض الســــلوكیة للمــــادة التعلیمیــــة وتكــــون هــــذه االغــــراض واضــــحة ودقیقــــة 

)Brown,1977,p.36 ففیها ینقل محـور االهتمـام مـن المعلـم الـى المـتعلم ، حیـث یقـوم المـتعلم (

فسه وهـو یقـرر متـى یبـدأ ومتـى ینتهـي واي البـدائل یختـار بمـا یصـبح معـه مسـوؤال بعملیة التعلم بن

Charlesعـن تعلمـه ویكـون المـدرس موجهـا ومرشـدا للعملیـة التعلیمیـة ( ,1982 , p.45 فهـي . (
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قسم الى وحدات یسهل على المـتعلم تناولهـا مـع التاكیـد علـى التـرابط تتنظیم المادة الدراسیة بحیث 

ذات العالقة ، وهي تزید الطالب بالخبرات بشكل فردي حول موضوع محدد وبتوجیه بین المفاهیم 

قلیــل مــن المــدرس وتســاعد فــي تــوفیر الظــروف المناســبة لكــي یعتمــد المــتعلم علــى نفســه بحســب 

قدراتـــه ویحقـــق تعلمـــا یتصـــف بـــالعمق ، وتســـاعد علـــى اكتســـاب المتعلمـــین بعـــض العـــادات التـــي 

،  ١٩٨٤ي تســـــعى فـــــي تعلـــــیم الطالـــــب كیـــــف یـــــتعلم (نشـــــوان ، ، فهـــــالجمعـــــيالیحققهـــــا التعلـــــیم 

  ).٢٧٤-٢٧٣، ص ١٩٩٦؛ الخلیلي واخرون ،  ١٣٥-١٣٤ص

وممـــا یعـــزز مـــن اهمیـــة المجمعـــات التعلیمیـــة انهـــا تتمیـــز بمواصـــفات تغطـــي كـــل عناصـــر 

العملیة التعلیمیة ومنها :

. تقدیم مادة تعلیمیة واضحة تركز على المفاهیم االساسیة.١

ة دافعیة المتعلم الن اهدافه محددة وواضحة ، والن اسلوبه ممتع وشیق ویسیر مـع المـتعلم . اثار ٢

  ).١٢، ص ١٩٨٥خطوة خطوة (ابو السمیر، 

. تكون االهداف واالنشطة وفق تسلسل منهجي .٣

  ).١٦٦، ص ١٩٨٦. تتم مادته بالدقة العلمیة والوضوح (العزاوي وبندر ، ٤

  علم.. یركز على المتعلم ولیس الم٥

. تقــــدم للمتعلمــــین تقویمــــا نســــبیا فیعــــرفهم باالســــلوب الــــذي یســــتعمل فــــي تقــــویم تعلــــیمهم ولــــذلك ٦

یســتطیعون ان یمیــزوا بــین المعلومــات التــي تحقــق الهــدف ، ویكــون التقــویم علــى شــكل اختبــار 

  )٢٩٢، ص ١٩٩٩لة ، یذاتي او قبلي وبعدي وفقراته مشتقة من االهداف المحددة .(الح

جمعات التعلیمیة منهجا متكامال في التعلیم الفردي تقدم مادة التعلم على نحو لهذا تعد الم

متكامــل ومختصــر وواضــح وبشـــكل یثیــر الدافعیــة للــتعلم الن اهدافـــه واضــحة ومحــددة كمــا تـــوفر 

فــرص التفاعــل مــع المــتعلم ، اذ یــنظم النشــاط التعلیمــي باســلوب ممتــع وشــیق ویســیر مــع المــتعلم 

  ).٢٢، ص ١٩٩٤خطوة خطوة (عجول،

ولمــا كــان مــن اهــم ممیــزات العصــر ثــورة المعلومــات ، اذ یواجــه المدرســون والطــالب تزایــدا 

ســریعا فــي هیكــل المعرفــة التــي تــزداد یومیــا بعــد اخــر ، فضــال عــن العــیش فــي ظــروف اجتمــاعي 

واقتصادیة وسیاسیة متغیرة مما قد ینتج ضعف في قدرة الطالب على التعامل مع المشكالت التـي 

ههم ، ویصـــعب علـــى المخـــتص االحاطـــة بكـــل المعرفـــة فـــي مجـــال اختصاصـــهم فقـــد وجـــدت تـــواج

حاجة للتاكید علـى عملیـات اكتسـاب المعرفـة ، وكیفیـة تطبیقهـا ، وتطـویر معرفـة جدیـدة اكثـر مـن 

التاكید على المعرفة نفسها ، كما ویصبح مـن واجـب المسـؤولین عـن تعلـم الطلبـة للعمـل فـي عـالم 

طرائــق واســتراتیجیات تــدریس تســاعدهم علــى تنمیــة قــدراتهم الخاصــة ، وعلــى ســریع التغیــر ایجــاد

التفكیر الناقد والمبدع ، والمحاكمة العقلیة ، واالستدالل المنطقي لكي یستطیعوا مواجهة التحدیات 

  ) . ١١، ص ١٩٩١الشخصیة ، ومساعدة مجتمعهم على التخطیط لتغییر مرغوب فیه (علیان ، 
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البـرامج المناسـبة و وث في مجال التربیـة الـى تحدیـد الطرائـق واالسـالیب فمن هنا اتجهت البح

حــدى التنمیــة التفكیــر ، وفــي حقــل الدراســات االجتماعیــة بخاصــة ، التــي افــردت اهتمامــا خاصــا ب

) لــذا یعــد التفكیــر الناقــد احــد المهــارات Unks,1985,p.244یــر وهــو التفكیــر الناقــد (كصــور التف

اجه االنسان في العصر الحالي وهو قـدرة الفـرد علـى ابـداء الـراي المؤیـد او العقلیة العلیا الذي یحت

المعارض للموقف المحلل هو (تقویم) ، من هنـا نجـد ان التفكیـر الناقـد هـو مـن مسـتویات التفكیـر 

، انترنت) .٢٠٠٣من مستویات بلوم (الرشید، العلیا وتحیل المستویین الرابع والسادس

) الـى ان التفكیـر الناقـد یسـاعد فـي اعـداد مـواطنین واعـین ١٩٩٨ریشـة (فقد اكد كل من خلیفة وخ

علــى نقــل الثقافــة وتطویرهــا (خلیفــة ویحــافظون وانســانیین عقالنیــین یســهمون فــي بنــاء مجــتمعهم ، 

ان مهـارة تتفـق علـى ) فتكاد كل الدراسات في میدان التربیة والتعلیم ، ٢٠٨،ص ١٩٩٨وخریشة ،

(ابــراهیم ، لیعــة المهــارات التــي ینبغــي تنمیتهــا لــدى الطــالب جمــیعهم .التفكیــر الناقــد تــاتي فــي ط

  )٢٧٥، ص ٢٠٠١

لهذا اوصى المؤتمر االول لوزراء التربیة والتعلیم والمعـارف العـرب الـذي عقـد فـي لیبیـا عـام 

التفكیر الناقد عند الطالب لكي یستطیعوا في ضوءها ، ان یفكروا في بنـى تنمیة بضرورة  ١٩٩٨

) فالتفكیر الناقد لیس اختبارا تربویا ، وانما هـو ضـرورة ١٤،ص ١٩٩٨افضل (بشارة ، اجتماعیة 

تربویة الغنى عنها ویعزى ذلك الى جملة من االعتبارات منها : ان تنمیة قدرة التفكیر الناقد لـدى 

الطالب تؤدي الى فهم اعمق للمستوى المعرفي الذي یتعلمونه ، ذلك ان الـتعلم فـي اساسـه عملیـة 

كیر ، وان توظیف التفكیر في التعلم یحول عملیة اكتساب المعرفة من عملیة خاملـة الـى نشـاط تف

Norisعقلي یفضي الى اتقان افضل للمحتـوى المعرفـي والـى ربـط عناصـره ببعضـها ( ,1985 ,

p.40.(

هذا والبد من االشارة الى اهم فوائد تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب اذ :

ا یسمعه ویالحظه ویقراه الطالب وعدم االهتمام بالسطحیة فقط.متعمق في كل یساعد على ال-

كتشاف والتقصي.لالیعطي دافعا اكبر -

یزید ثقة الطالب بنفسه.-

یثیر انتباه الطالب لكل ما یقوله المدرس وما یفعله والبعد عن االنشغال اثنـاء الـدرس (الشـكیلي -

، انترنت). ٢٠٠٣، 

تقدم فان اهمیة البحث الحالي تنبع من :واستنادا الى ما 

. الحاجة الى تنمیة القدرات العقلیة للطالب والسیما قدراتهم على التفكیر الناقد.١

. حاجة طرائق التدریس والسیما طرائق تدریس اللغة العربیة الى دراسات تجریبیـة تتنـاول طرائـق ٢

تي تعد الطالب محور للعملیة التربویة.تدریسیة حدیثة تتفق مع االتجاهات التربویة الحدیثة ال
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. اهمیة المرحلة االعدادیـة بوصـفها حلقـة الوصـل بـین المـرحلتین المتوسـطة والجامعیـة اذ یصـل ٣

الطالــب فــي هــذه المرحلــة الــى درجــة مــن النضــج العقلــي فیكــون قــادرا علــى التحصــیل واصــدار 

االحكام.

ھدف البحث : 
المجمعات التعلیمیة في التحصیل وتنمیـة التفكیـر یهدف البحث التعرف على اثر استخدام

الناقد في مادة االدب والنصوص لدى طالب الصف الخامس االدبي.

فرضیات البحث :
ــى :١ ــ. الفرضــیة االول دال احصــائیا بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة التــي  رقالیوجــد ف

بطة والتـــي تـــدرس وفـــق تـــدرس وفـــق المجمعـــات التعلیمیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــا

الطریقة التقلیدیة في تحصیل طالب الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص .

ال یوجــد فــرق دال احصــائیا بــین متوســط درجــات المجموعــة التجریبیــة التــي . الفرضــیة الثانیــة :٢

تـــدرس وفـــق المجمعـــات التعلیمیـــة ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة والتـــي تـــدرس وفـــق 

قة التقلیدیة في تنمیة التفكیر الناقد لـدى طـالب الصـف الخـامس االدبـي فـي مـادة االدب الطری

والنصوص.

البحث : دحدو
یقتصر البحث على :

. طالب الصف الخامس االدبي في المدارس االعدادیة والثانویة في مركز محافظة نینوى للعام ١

  . ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي 

نصوص المقررة لطلبة الصف الخامس االدبي في الفصل . تدریس مفردات مادة االدب وال٢

، من كتاب (االدب والنصوص) لطلبة  ٢٠٠٧-٢٠٠٦الدراسي الثاني من العام الدراسي 

  . ٢٠٠٤،  ١٢د. نوري حمودي القیسي واخرون ،طالصف الخامس االدبي . تالیف

ابعین.. تناول التحصیل الدراسي والتفكیر الناقد بشكل عام بوصفها متغیرین ت٣
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تحدید المصطلحات :
وعلى وفق واجرائیا سیتم تحدید المصطلحات االساسیة التي سترد في البحث اصطالحیا 

التسلسل الزمني :

اوال : المجمعات التعلیمیة :
"بانهــا وحــدة تتضــمن االهــداف المــراد بلوغهــا والمحتــوى الــذي یــدرس :  )١٩٨٨عرفهــا احمــد (-

لتقویم قبل وبعد الدراسة وتتضمن احیانا وسائل التقویم الذاتي".والخبرات التعلیمیة ووسائل ا

  ) ٢٣، ص ١٩٨٨(احمد ، 

"بانها وحدة مستقلة من التعلـیم تقـدم علـى نحـو نمـوذجي سلسـلة مـن :  )١٩٨٩عرفها نشوان (-

النشاطات المدروسة والمصممة بشكل ما یساعد الطالب على تحقیق اهداف مقررة ومحددة"

  ) ١٣٣، ص ١٩٨٩(نشوان ، 

"بانها وحدة تعلـم صـغیرة تقـوم علـى مبـدأ الـتعلم الـذاتي وتفریـد التعلـیم :)١٩٩٨عرفها جامل (-

وتتضـــمن هـــذه الوحـــدة اهـــداف محـــددة ، وخبـــرات تعلـــم معینـــة یـــتم تنظیمهـــا فـــي تتـــابع منطقـــي 

لمســاعدة المــتعلم علــى تحقیــق االهــداف وتنمیــة كفایاتــه وفقــا لمســتویات االتقــان المحــدد مســبق

  )٤٥، ص ١٩٨٨وبحسب سرعته الذاتیة".(جامل ، 

"بانه وحدة من المادة التعلیمیة كدرس او مساق مصغر ، او :  )٢٠٠٢عرفه مرعي والحیلة (-

المنهـــاج بكاملـــه وهـــو یرتكـــز عملیـــا علـــى زیـــادة مشـــاركة وتفاعـــل الطالـــب الـــذي یاخـــذ الخبـــرات 

الــب مــن تحقیــق االهــداف المحــددة التعلیمیــة ، ویتضــمن نشــاطات تعلیمیــة متنوعــة ، تمكــن الط

للمادة التعلیمیة الى درجة االتقان ، حسب خطة منظمة".

  )١٠٧، ص ٢٠٠٢(مرعي والحیلة ، 

"وحـــدات تعلـــم صـــغیرة ، تقـــوم علـــى مبـــدأ الـــتعلم الـــذاتي ، وتتضـــمن هـــذه التعریـــف االجرائـــي :-

سـاعدة طالـب الصـف الوحدات مجموعة من االهداف واالنشـطة والتقنیـات واالختبـارات ،بغیـة م

المجموعــة التجریبیــة) علــى تحقیــق االهــداف وتنمیــة التفكیــر –الخــامس االدبــي (عینــة البحــث 

، وتـتم  انالناقد وفقا لمستویات االتقان المحدد ، بتوجیـه مـن المـدارس وفـق محـك یحـدده الباحثـ

هذه االجراءات تحت اشراف مدرس المادة وتوجیهه".

ثانیا : التحصیل 
"بانه مجموعة المعارف والمعلومات التي اكتسبها المتعلم نتیجة تعلمه ، ویقـاس : داتعرفه جرا-

بالعالمة التي یحصل علیها الطالب في االختبار التحصیلي" .

  )٢٥، ص ١٩٩٤(الخالفي ، 
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"بانه ناتج ما یتعلمه الطالب بعد التعلم مباشرة ویقاس بالدرجـة التـي :  )١٩٩٥عرفه القاعود ( -

  )١٣٨، ص ١٩٩٥في االمتحان الذي یعده المدرس" . (القاعود ، یحصل علیها

"بانـه تحقیـق نـاجح لهـدف معـین یتطلـب جهـدا خاصـا ودرجـة :  )١٩٩٩عرفه امـین والمـولى (-

  ).٢٧٠،ص ١٩٩٩النجاح التي تحقق في واجب معین" . (امین والمولى ، 

او مســتوى النجــاح الــذي "بانــه درجــة االكتســاب التــي یحققهــا الطالــب:  )٢٠٠٠عرفــه عــالم ( -

یحرزه او یصل الیه في مادة دراسیة او مجال تعلیمي او تدریسي معین".

  ).٣٠٥،ص٢٠٠٠(عالم ،

وهو " مقدار المعلومات التي یحصل علیها طالب الصف الخامس االدبي التعریف االجرائي : -

من خالل بعد تدریسه مادة االدب والنصوص وتقاس مجموعة الدرجات التي یحصل علیها 

باغراض البحث" . صاجاباته عن فقرات االختبار التحصیلي الخا

ثالثا : التفكیر الناقد 
"بانه الفهم واالستدالل وتقویم المنهج وفهم الحدث في اطاره الصـحیح :  )١٩٩٥عرفه السید (-

  )٧٢، ص ١٩٩٥، مما یسمح بتخلیصه مما ال یرتبط به" . (السید ، 

" انه نمط من التفكیر قوامه فحـص الحلـول المعطـاة لحـل مشـكلة مـا :  )١٩٩٨عرفه الوقفي ( -

لبیـــان مـــا اذا كانـــت هـــذه الحلـــول مقبولـــة منطقیـــا ومنســـقة مـــع المعطیـــات المعروفـــة فـــي میـــدان 

  )٥٠٧، ص ١٩٩٨المشكلة" . (الوقفي ، 

ى "بانـــه قـــدرة الطالـــب علـــى التفكیـــر المنطقـــي والمـــنظم ، القـــائم علـــ:  )٢٠٠١عرفـــه ابـــراهیم (-

التساؤل واالستدالل بهدف فحص وتقویم االحداث واالفكار واالراء المستنبطة منها".

  )٢٨٠، ص ٢٠٠١(ابراهیم ، 

Watsonعرفــه  - and Glasser: بانــه المحاولــة المســتمرة الختبــار الحقــائق واالراء فــي"

رفة بمهارات ضوء االدلة التي تدعمها بدال من القفز المتسرع الى النتائج ، بحیث یتضمن المع

الوصول الى نتائج سلیمة واختبار و التقصي المنطقي التي تساعد في تحدید قیمة مختلفة الدلة 

صحة النتائج وتقویم المناقشات بطریقة موضوعیة خالصة".

  )٢٩٨، ص ٢٠٠٢(الزغلول ، 

هـو مقـدار فـرق الدرجـة التـي یحصـل علیهـا الطالـب فـي ادائـه علـى اختبـار :التعریف االجرائـي-

التفكیر الناقـد القبلـي والبعـدي والـذي یتضـمن اختبـار المعلومـات فـي ضـوء االدلـة التـي تسـندها 

.الحجج ویشمل خمس قدرات وهي االستنتاج واالفتراضات واالستنباط والتفسیر وتقویم 



سیف اسماعیل و موفق حیاوي 

٤٠

خلفیة نظریة :
المجمعات التعلیمیة :-

رة عـن نمـط یسـایر متطلبـات تعد المجمعات التعلیمیة احد اسالیب الـتعلم الـذاتي وهـي عبـا

سـل ، اتفرید التعلیم والتعلم الذاتي ، ویستخدم في العدید من برامج التربیة القائمة على الكفایـات (ر 

ددا ، وتحتـــوي علـــى عناصـــر التعلـــیم حـــ) ، وهـــي وحـــدة تعلـــم تشـــمل موضـــوعا م٢٨، ص ١٩٨٤

،  ٣٣والمراجــع المختلفــة (المختلفــة وهــي االغــراض الســلوكیة واالنشــطة التعلیمیــة ومعــاییر التقــویم

١٩٩٩ Robert رتكز المجمع التعلیمي عملیا علـى زیـادة تفاعـل الطالـب ومشـاركته ویتضـمن ی) و

انشــطة تعلیمیــة متنوعــة ، تمكــن الطالــب مــن تحقیــق االهــداف المحــددة للمــادة التعلیمیــة الــى درجــة 

ان المجمعـات ) وعلى الرغم مـن١٠٧، ص ٢٠٠٢االتقان حسب خطة منظمة (مرعي والحیلة ، 

التعلیمیــة تاخــذ اشــكاال مختلفــة وتســتعمل مصــطلحات فنیــة متنوعــة اال انهــا تشــترك فــي عناصـــر 

زاوي وبـدر ، غـمعینة یختلف ترتیبها تبعـا الخـتالف الموقـف التعلیمـي ومنطـق المصـمم وفلسـفته (ال

  ) .١٦٥، ص ١٩٨٦

صفات المجمعات التعلیمیة :-
تركـز المجمعـات التعلیمیـة علـى مجموعـة مـن االهـداف ط :. التركیز علـى االهـداف ثـم المناشـ١

تعلم والمعلـــم وبـــذلك یضـــع المجتمـــع االهـــداف فـــي بـــؤرة مـــالســـلوكیة المحـــددة تحدیـــدا واضـــحا لل

اهتمام المعلمین والمتعلمین على السواء ومن ثم االنشطة التي تعد وسیلة لتحقیق االهداف.

ب بدراســـة المـــادة العلمیـــة ، بــل یطلـــب منـــه القیـــام ال یكتفـــي الطالــ. تنـــوع الخبـــرات التعلیمیـــة :٢

اســتخدام اســتراتیجیات تــدریس حدیثــة ومتنوعــة ســواء -المجمــع–بانشــطة عملیــة بدیلــة ویتــیح 

اكان ذلك للتعلیم الذاتي الفردي او في مجموعات صغیرة او كبیرة .

مــن خــالل تعزیــز یعلــم المــتعلم فــي جمیــع االوقــات مــدى تحقیقــه لالهــداف . التعزیــز المســتمر :٣

اجابته الصحیحة ایجابیا وتوفیر التغذیة الراجعة عندما تكون االجابة ناقصة او مغلوطة .

یركز المجمع التعلیمي على المتعلم ال على المعلـم ، فـالمهم هـو حاجـة . المتعلم هو المحور :٤

تربــوي بعــد ان المـتعلم التعلیمیــة ولــیس مـا یــراه المعلــم ، لـذلك اصــبح المــتعلم محـورا الي نشــاط

ظلت العملیـة التربویـة متمركـزة حـول المـادة الدراسـیة واصـبح المعلـم هـو الشـخص الـذي یسـاعد 

االخرین على التعلم ولیس الشخص الذي یقوم بتعلیمه .

تفیـد المجمعـات التعلیمیـة فـي عـالج االنفجـار المعرفـي النهـا تركـز . عالج االنفجار المعرفي :٥

اسة المستقلة وتهیئ في المتعلمین مهارات تمكنهم من مسایرة التطورات على التعلم الذاتي والدر 

،  ١٩٩٣، (ابراهیمالعلمیــة ومالحقتهــا وتعمــق لــدیهم االتجــاه نحــو الــتعلم المســتمر مــدى الحیــاة.

  ). ٢٩٣-٢٩٢،ص ١٩٩٩؛ الحیلة ، ٥-١،ص١٩٨٥؛ ابو السمیر ، ٢٠٢ص
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مكونات المجمع التعلیمي :
. العنوان : ١

هـــدا جرة واضـــحة ولــه صــلة بـــالمحتوى او الفكــرة الرئیســیة للموضـــوع ویلخــص ویكتــب بعبــا

.مضنیا یمضیه المصمم في تحدید المفاهیم الرئیسیة في الموضوع المراد تعلمه 

  )١٣، ص ١٩٨٥(ابو السمیر ،

. النظرة الشاملة والتوجیهات :٢

عماالته عمومــا اذ تعطــي المــتعلم فكــرة عــن موضــوع المجمــع واغراضــه وبنائــه وتنظیمــه واســت

سیعمل عن  اوتعطیه تعلیمات عن كیفیة استخدام المجمع وتوضح له كیف سیتقدم في تعلمه وماذ

كــل جــزء مــن اجزائــه وكیــف ســیحدد الــتعلم القبلــي عنــده وكیــف سیســتخدم المــواد التعلیمیــة وكیــف 

  )١٦٦،ص ١٩٨٦(الغزاوي وبدر ،سینتقل الى مجمع اخر .

. خطة تنفیذ المجمع :٣

حــة تبــین كیفیــة تنفیــذ المجمــع یــتم وضــعها لیرجــع الیهــا المــتعلم مــن حــین الــى اخــر وهــي لو 

  ا ذلك.ج) یبین نموذ١والتوجیهات والشكل (االرشادات بمجرد النظر الیها من دون عناء قراءة 

. االختبار القبلي :٤

ت عـن یهدف الى تحدید الخبرات التعلیمیة السابقة لـدى المـتعلم ومقـدار مـا لدیـه مـن معلومـا

الموضـوع الــذي یعالجــه المجتمــع التعلیمــي ، اذ یظهــر االختبــار القبلــي مــا اذا كــان المــتعلم بحاجــة 

الــى مزیــد مــن الــتعلم اوال ولهــذا یجــب ان یحــدد فــي المجمــع التعلیمــي ان الطالــب القــادر علــى حــل 

یــذ مــا % فمــا فــوق مــن االختبــار یكــون غیــر محتــاج الــى دراســة الموضــوع واال فعلیــه البــدء بتنف٨٠

)١٣٤،ص ١٩٨٩(نشوان ،جاء في المجمع من انشطة تعلیمیة.
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) : خطة تنفیذ المجمع التعلیمي١الشكل (

. الوحدة التعلیمیة وتتكون من : ٥

ة غویجــب ان تكــون للوحــدة التعلیمیــة اهــداف محــددة وواضــحة ومصــو االغــراض الســلوكیة : -أ

سلوكیا .

هــي مجموعــة مــن االجــراءات والقــراءات والتمــارین التــي ینــاط بــالمتعلم االنشــطة التعلیمیــة : -ب

تنفیــذها وهــذه االنشــطة یجــب ان تلبــي تحقیــق االغــراض الســلوكیة وتكــون مناســبة للمــتعلم مــن 

  .)٢٩٤،ص١٩٩٩(الحیلة ،حیث امكان قیامه بتنفیذها

ویتم تنفیذ االنشطة التعلیمیة على عدة انماط :

  ن الدروس .تقدم  على شكل سلسلة م-

تقــــدیم مــــواد قرائیــــة ذات صــــلة بالموضــــوع ، وتشــــیر الــــى مكــــان وجــــود المــــواد االضــــافیة غیــــر -

المتضمنة في المجمع التعلیمي.

تقــدم سلســلة مــن االنشــطة التعلیمیــة علــى شــكل مــواد مبرمجــة مبنیــة علــى نتــائج الــتعلم المتوقــع -

  )١٦٧،ص ١٩٨٦(الغزاوي وبدر ، وتوجیه للقراءات المكتبیة.

: یهدف الى ان یقوم المتعلم نفسه في مدى بلوغه الهداف االختبار الذاتي للوحدة التعلیمیة  -ج

الوحدة .

اختبار قبلي 

٨٠%

ابن زیدون

االغراض السلوكیة

االنشطة والمواد 

التعلیمیة

. النشاط االول١

المعتمد بن عباد

االغراض السلوكیة

االنشطة والمواد 

التعلیمیة

نشاط االول. ال١

اختبار بعدي

% فما فوق ٨٠

االنتقال الى 

%٨٠اقل من 

الرجوع الى االنشطة 

التعلیمیة في 



…المجمعات التعلیمیة في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقداثر استخدام 

٤٣

یمكن ان یكون االختبـار البعـدي هـو نفسـه االختبـار القبلـي ، فـاذا تبـین ان االختبار البعدي : -د

لرجوع الـى % مـثال ینصـح بـا٨٠الطالب لم یصل الى الدرجة المطلوبة فـي االختیـار البعـدي 

المجمــع التعلیمــي مــن اولــه او القیــام بمجموعــة مــن النشــاطات العالجیــة التــي تســد الثغــرات 

الحادثة في التحصیل.

مراحل تصمیم واعداد المجمع التعلیمي :
ــــدیم  ــــي اشــــكالها ومحتویاتهــــا وطریقــــة تق ــــف ف ــــة تختل ــــرغم مــــن المجمعــــات التعلیمی ــــى ال عل

لموقــف التعلیمــي ووجــه نظــر المصــمم ، اال انهــا بمجملهــا المعلومــات لمســتخدمیها تبعــا الخــتالف ا

تمثل منظومة تربویة متكاملة تحتوي عـدة منظومـات فرعـي ، وان عملیـة تصـمیمها واعـدادها تمـر 

بمراحل ثالث هي :

هي دراسة اولیة یتم من خاللها:. مرحلة التخطیط او التحلیل :١

تحدید الفئة المستهدفة ودراسة حاجتها. -أ

دف الرئیس للمجمع .اله -ب

تحدید المواد والوسائل المتوافرة. -ج

اختبار المحتوى التعلیمي (الموضوعات والوحدات). -د

اختیار المصادر وتحدید مدى قیمتها . -هـ

وهي تمثل اجراءات كتابة المجمع التعلیمي (تشغیل المنظومة):. مرحلة الكتابة االولیة:٢

ا لحاجات المتعلمین .تحدید االهداف السلوكیة وفق -أ

تحدید الخبرات والنشاطات والبدائل واالختبارات . -ب

تخطیط شكل المجمع ومحتویاته. -ج

وهـي تمثـل مخرجـات المنظومـة ، اذ یراجـع المجمـع التعلیمـي . مرحلة المراجعـة (او التقـویم) :٣

من حیث :

التسلسل وترابط المحتوى التعلیمي . -أ

ووضوحه .اسلوب كتابة المجمع  -ب

مدى اثارة المجمع لدوافع المتعلمین. -ج

Warwick,1988(حساب الوقت الالزم لدراسته. -د , p.201-203(
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ثانیا : التفكیر الناقد 
د والــى مــع ان االهتمــام بــالتكفیر الناقــد یعــود الــى عهــد ســقراط فــي القــرن الخــامس قبــل المــیال

، ة بــه ال یتجــاوز العقــدین الماضــیینیــة المعاصــر ، اال ان اهتمــام التربارســطو الــذي جــاء بعــده بقــرن

، اال ان النقـد ر الناقـد فـي بدایـة القـرن العشـرینوعلى الـرغم مـن ان دیـوي قـد دعـا الـى تربیـة التفكیـ

الــذي كــان یوجــه الــى التقــدمیین بمــن فــیهم دیــوي قــد ســاهم فــي اغفــال دعوتــه الــى تربیــة التفكیــر 

ات الى تحقیق جملة اهداف من بینهما : تنمیـة ) لذلك سعت الدراس٢٠٠، ص ١٩٩٧(الخلیلي ، 

التفكیــر الناقــد لــدى الطلبــة ، اذ یعــد مــن الكفایــات االساســیة لكــل مــواطن فــي المجتمــع االنســاني 

)Kurfiss,1988,p.2. (

مراحل عملیة التفكیر الناقد :
دید التناقض . مرحلة البحث عن المعلومات او المعرفة وتشمل (االنتباه ، ومعرفة المفاهیم، وتح١

، وتنظیم المعرفة ، ومعرفة المصادر واستعمالها) .

. مرحلــــة ربــــط المعلومــــات بــــین االفكــــار التباعدیــــة للوصــــول الــــى هــــدف معــــین ووضــــع نظریــــة ٢

شمل (عمل الصالت ، وتحدید النمـاذج ، والتفكیـر التقـاربي ، واالسـتنتاج المنطقـي تشخصیة و 

فكیر التباعدي) ، وطرح االسئلة ، وتطبیق المعرفة ، والت

  ) .٤١٥-٤١٣، ص ٢٠٠١، وقطامي(قطامي 

. التقویم لفحص النظریات الشخصیة ، وتحدید كفایة الحلول.٣

. التوضیح وعرض الوضع لمعرفة اراء االخرین.٤

. التكامل بعد الحصول على التشجیع مـن االخـرین ممـا یـؤدي الـى تطـویر النظریـات الشخصـیة ٥

وتوسیع االفكار .

  )٥٠،ص٢٠٠١، وقطامي ؛قطامي ١١٣،ص ١٩٩٨؛ الحمودي، ٢٢٧، ص١٩٩٤(مراد ، 

استراتیجیات التفكیر الناقد :
. معرفة الفكرة او الشيء او الحدث او الفعل وتحدید معناه.١

. التعرف على االسباب والمسببات.٢

. معرفة االغراض او االهداف التي یرمي الیها.٣

ة المعاییر وااللتزام بتطبیقها .. القدرة على التقویم من خالل معرف٤

. معرفة المعاییر التي یستعملها االخرین.٥

.. معرفة المترتبات المستقبلیة والتتابعات التي تبنى على ذلك الشيء او الفكرة او الحدث ٦
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) یمثل استراتیجیات التفكیر الناقد .١المخطط (

اقد :القدرات التي تقیسھا اختبارات التفكیر الن
لقد تعددت اختبارات التفكیر الناقد تبعا لتعدد مفاهیمه ، ولقد اختلفت هـذه االختبـارات فـي 

قیاس بعض القدرات فیما اتفقت في قیاس بعضها االخر ، والهـدف مـن اسـتعمال تلـك االختبـارات 

هو تحسین قدرات الطالب في هذا النمط من التفكیر.

) الـــذي ٢والقـــدرات التـــي تقیســـها فـــي الشـــكل (واشـــار (ابـــو حطـــب) الـــى تلـــك االختبـــارات 

یوضح ذلك .

  )٢شكل (

القدرات التي تقیسها اختبارات التفكیر الناقد

اختبار سمث 
١٩٤٢تایلر 

اختبار ادواردز 
١٩٥٠

اختبار ماسي 
١٩٥١وود 

اختبار واطسن 
١٩٥٢رالسك

اختبار درزل 
١٩٥٤مایھیو 

اختبار رست 
١٩٦٠

�ϝϻΩΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϻ��
المنطقي

ϟ���ϰѧѧѧѧѧϠϋ�ϡѧѧѧѧѧϛΣ
�ΔѧѧѧѧѧѧΟϳΗϧϟ�Δѧѧѧѧѧϣϳϗ

المنطقیة

�ΝέΧΗѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγ��أ. االستنباطاالستنباط-أ
النتائج

�ϕѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΑρΗ��Ώ
المبادئ العلمیة

�έϳѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧγϔΗ��Ν
البیانات

ب. التفسیر

�ΔѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϳΑρ��Ω
البرھان

ججب. تمییز الح

�ϰѧѧѧϠϋ�ϡѧѧѧϛΣϟ��Ν
الراي

أ. تقویم الدلیلالحججج. تقویم 

د. المزاوجة بین 
ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΣϟ�ϕ

والمبادئ
�ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗ��Ω

االفتراضات
�ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗ��Ώ

االفتراضات
�ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόΗ��Ώ

االفتراضات

ما االهداف ؟

ما االسباب ؟

ما المترتبات ؟المعرفة

)٩٥، ص١٩٩٤(الدریج،

ما المعاییر؟

ما معاییر االخرین؟
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اختبار سمث 
١٩٤٢تایلر 

اختبار ادواردز 
١٩٥٠

اختبار ماسي 
١٩٥١وود 

اختبار واطسن 
١٩٥٢رالسك

اختبار درزل 
١٩٥٤مایھیو 

اختبار رست 
١٩٦٠

�ϡϳϭѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗ��˰ѧѧѧѧѧѧѧѧѧϫ
االستنتاجات

�ϥϳѧѧѧΑ�Δѧѧѧϗϼόϟ��Ώ
السبب والنتیجة

�ΩѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳΩΣΗ��Ν
المشكالت

Ύϳѧѧѧѧѧѧѧλ ��˰ѧѧѧѧѧѧѧϫة غ
�ν ϭέѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϔϟ

وتقویمھا 
�˯ΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϘΗϧ��ϭ

المعلومات
�ΕΎѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϧϭϛϣ�Ν
�έѧѧѧѧѧѧѧѧϳϏ�ϯ έѧѧѧѧѧѧѧѧΧ

عقلیة
�ΔΣѧѧλ �ΩѧѧϳΩΣΗ��Ν

التوكید اللفظي
�Ωѧϋϭϗ�Δϓέόϣ��Ω

المنطق
�ϝΎѧγϣϟ�ϝѧΣ��˰ϫ

الفیةالخ
�ϰѧѧϧόϣ�Δѧѧϓέόϣ��ϭ

االفتراضات
�ϰѧѧϧόϣ�Δѧѧϓέόϣ��ί

المحك
�ϑ έѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧόϳ��Ρ
�ϑѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧѧϳέόΗϟ

الصحیح

المجمعات التعلیمیةدراسات المحور االول :
  )٢٠٠٢. دراسة عیواص (١

هـدفت الـى معرفـة اسـلوبین مـن اسـالیب الـتعلم الـذاتي همـا المجمعـات اجریت في العراق ، 

التعلیمیة والتعلم باالكتشاف في تنمیة عدد من المهارات التاریخیة واالتجاه نحو التعلم الذاتي لـدى 

طلبة كلیة التربیـة/ قسـم التـاریخ مقارنـة بالطریقـة االعتیادیـة . تكونـت العینـة مـن ثـالث مجموعـات 

ان واالخــرى ضــابطة. واســتغرقت التجربــة فصــال دراســیا كــامال . وكانــت اداة البحــث اثنــین تجریبیتــ

قیـــاس المهـــارات التاریخیـــة ، امـــا االداة الثانیـــة فهـــي اداة لقیـــاس االتجـــاه نحـــو التعلـــیم ل ةً االولـــى ادا

الــــذاتي اعــــدتها الباحثــــة ثــــم اوجــــدت لهمــــا الصــــدق والثبــــات وتــــم تطبیقهمــــا علــــى عینــــة البحــــث ، 

تحلیل التباین االحادي واختبار دنكن اظهرت النتائج االحصائیة تفـوق افـراد المجموعـة وباستخدام 

التجریبیة التي درست وفـق المجمعـات التعلیمیـة علـى افـراد المجموعـة التجریبیـة الثانیـة الضـابطة. 

  )٢٠٠٢(عیواص ،
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  )٢٠٠٢دراسة حمزة (

لتعلیمیــة فــي تــدریس مــادة اجریــت فــي العــراق ، هــدفت الــى معرفــة اثــر اســتخدام المجمعــات ا

علــم االحیــاء لطــالب الصــف الرابــع العــام فــي تحصــیلهم الدراســي واتجاهــاتهم نحــو البیئــة . تكونــت 

العینـــة مـــن مجمـــوعتین تجریبیـــة وضـــابطة ، اســـتغرقت التجربـــة فصـــال دراســـیا كـــامال وكانـــت اداة 

یــاس االتجاهــات البیئیــة. البحــث االولــى اعــداد اختبــار تحصــیلي ، امــا االداة الثانیــة فكانــت اداة لق

وتاكــد الباحــث مــن الصـــدق والثبــات ومعامــل التمییــز ومعامـــل الصــعوبة والســهولة بالنســبة لـــالداة 

االولـى، وتحقـق الصــدق الظـاهري والثبــات بالنسـبة لــالداة الثانیـة ، وتــم تطبیقهـا فــي نهایـة التجربــة 

.Tعلـى عینـة البحـث ، وباسـتخدام االختبـار التـائي ( testارتبـاط بیرسـون () ومعامـلPearson

Corتفــوق افــراد المجموعــة التجریبیــة التــي درســت وفــق المجمعــات  ة) اظهــرت النتــائج االحصــائی

  )٢٠٠٢التعلیمیة على افراد المجموعة الضابطة.(حمزة ، 

  )٢٠٠٥دراسة الشكرجي (

ي اجریت في العـراق ، هـدفت الـى معرفـة اثـر اسـتخدام المجمعـات التعلیمیـة وفـرق الـتعلم فـ

.العــدادي فــي مدینــة الموصــلالتحصــیل واالتجاهــات نحــو الجغرافیــة لطالبــات الصــف الخــامس ا

تكونت العینة من ثالث مجموعات اثنین تجریبیتان واالخـرى ضـباطة ، واسـتغرقت التجربـة فصـال 

دراسـیا كــامال ، وتطلــب تحقیــق هــدف البحــث اعـداد اداتــین االولــى اختبــار تحصــیلي واالخــرى اداة 

الظـاهري واسـتخراج معامـل  قجاهات الطالبات نحـو مـادة الجغرافیـة ، وبعـد تحقیـق الصـدلقیاس ات

الصــعوبة والتمییــز والثبــات لالداتــین تــم تطبیقهمــا علــى عینــة البحــث ، وباســتخدام تحلیــل التبــاین 

االحــادي واختبــار شــیفیه للمقارنــات البعدیــة اظهــرت النتــائج االحصــائیة تفــوق المجموعــة التجریبیــة 

ى والتي درست وفق المجمعات التعلیمیة على افراد المجموعة الضـابطة ، ولـم تظهـر النتـائج االول

فــــي االتجاهــــات عــــن وجــــود فــــرق دال احصــــائیا بــــین افــــراد المجموعــــة التجریبیــــة االولــــى والثانیــــة 

  ).٢٠٠٥(الشكرجي ،

التفكیر الناقد :دراسات المحور الثاني : 
  )٢٠٠٤دراسة تغرید (

، هـدفت الـى معرفـة اثـر اسـتعمال نـوع االسـئلة ومسـتویاتها فـي التحصـیل اجریت في العراق

وتنمیة التفكیر الناقد في مادة االدب والنصوص لدى طالبات الصف الرابـع العـام ، تكونـت العینـة 

فـي تصـنیف الـدنیا من اربع مجموعات تجریبیة تدرس االولى وفق االسئلة السـابرة مـع المسـتویات 

وفق االسئلة السابرة مع المستویات العلیا في تصنیف بلوم امـا الثالثـة فتـدرس بلوم وتدریس الثانیة

وفق االسـئلة المتشـعبة مـع المسـتویات الـدنیا فـي تصـنیف بلـوم امـا المجموعـة الرابعـة فتـدرس وفـق 
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االسئلة المتشعبة مع المستویات العلیا في تصنیف بلوم وقد اعدت لذلك اداتین االولى اداة لقیاس 

واالخرى اختبار في التفكیر الناقد اتصـفت االداتـین بالصـدق والثبـات ، وبعـد ان درسـت التحصیل

الباحثـــة الموضــــوعات طــــوال عــــام دراســــي طبقــــت االختبــــارین علــــى طالبــــات المجموعــــات االربــــع 

وعالجت البیانات احصائیا وتوصلت الى تفوق طالبات المجموعـة التجریبیـة الرابعـة علـى طالبـات 

ریبیتین االولــى والثانیــة ، ولــم یكــن هنــاك فــرق بــین درجــات طالبــات المجمــوعتین المجمــوعتین التجــ

  ).٢٠٠٤الثالثة والرابعة في اختبار التفكیر الناقد (تغرید ،

  )٢٠٠٤دراسة المناوي (

اجریت في العـراق ، وهـدفت الـى الكشـف عـن االسـالیب التدریسـیة لمدرسـي ومدرسـات اللغـة 

وعالقتهـــا بـــالتفكیر الناقـــد لـــدى طلبـــتهم فـــي مركـــز محافظـــة نینـــوى العربیـــة فـــي المرحلـــة االعدادیـــة 

) ١٠) مدرســـین و (١٠) مدرســـا ومدرســـة للغـــة العربیـــة . بواقـــع (٢٠تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

) طلبة لكل مدرس ومدرسة . ١٠) طالبا وطالبة بواقع (٢٠٠مدرسات اما عینة الطلبة فقد بلغت (

اداتــین االولــى اداة تكمــان للكشــف عــن االســالیب ولغــرض تحقیــق هــدف البحــث اســتخدم الباحــث 

التدریســیة لــدى مدرســي ومدرســات اللغــة العربیــة واالخــرى للكشــف عــن مســتوى التكفیــر الناقــد لــدى 

طلبــة المرحلــة االعدادیــة وبعــد التاكــد مــن صــدق وثبــات كــال االداتــین وبعــد تطبیــق االداتــین علــى 

سـتخدام معامـل ارتبـاط بیرسـون واالختبـار التـائي عینة البحث وجمع البیانـات وتحلیلهـا احصـائیا با

اظهــرت النتــائج وجــود عالقــة ضــعیفة بــین االســالیب التدریســیة لمدرســي ومدرســات اللغــة العربیــة 

  ).٢٠٠٤وامتالك طلبتهم للتفكیر الناقد.(المناوي،

  )٢٠٠٤دراسة صالح (

علمــــي اجریــــت فــــي العــــراق وهــــدفت الــــى دراســــة مــــدى اكتســــاب طالبــــات الصــــف الخــــامس ال

) طالبـــة ، ولغـــرض ٨٠للمفـــاهیم الكیمیائیـــة وعالقتـــه بـــالتفكیر الناقـــد ، تكونـــت عینـــة البحـــث مـــن (

تحقیـــق هـــدف البحـــث احتاجـــت الباحثـــة الـــى اداتـــین االولـــى اختبـــار تحصـــیلي الكتســـاب المفـــاهیم 

اجـري الكیمیائیة تـم اعـداده مـن قبـل الباحثـة امـا االداة االخـرى فهـي اختبـار جـاهز للتفكیـر الناقـد، 

على االختبار التحصیلي معامل الصعوبة والتمییز ، وعلى االختبـارین معـامالت الصـدق والثبـات 

وباســتخدام معامــل ارتبــاط بیرســون واالختبــار التــائي كوســیلتین احصــائیتین اظهــرت النتــائج بلــوغ 

واســفرت الطالبــات مســتویات عالیــة فــي اختبــار اكتســاب المفــاهیم الكیمائیــة واختبــار التفكیــر الناقــد

النتــائج ایضــا عــن وجــود عالقــة ارتباطیــة بــین متغیــري اكتســاب المفــاهیم والتفكیــر الناقــد لطالبــات 

  .)٢٠٠٤العینة ككل (صالح ،
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مناقشة الدراسات السابقة :
تشــابهت الدراســات الســابقة فــي اهــدافها لمعرفــة اثــر المجمعــات التعلیمیــة فــي التحصــیل اال 

علیهــــا الطریقــــة مختلفــــة المــــدارس منهــــا االعدادیــــة والجامعیــــة ان المراحــــل الدراســــیة التــــي طبقــــت

والمدرســـین فضـــال عـــن تبـــاین الجـــنس والمـــدة الزمنیـــة التـــي احتاجتهـــا التجربـــة ، امـــا االدوات التـــي 

اســـتخدمت فكانـــت فـــي اغلبهـــا اختبـــار للتحصـــیل مـــن اعـــداد الباحـــث واظهـــرت جمیـــع نتـــائج هـــذه 

التعلیمیة في التاثیر على التحصیل.الدراسات االحصائیة تفوق طریقة المجمعات

اجراءات البحث : 
اوال : التصمیم التجریبي 

) ٢٢٧، ص ١٩٩٠اعتمد التصمیم التجریبي ذو العینتـین المتكـافئتین (داؤد عبـد الـرحمن ، 

اذ یتضمن هذا التصـمیم مجمـوعتین متكـافئتین احـدهما تجریبیـة وتـدرس وفـق المجمعـات التعلیمیـة 

  ).٣تدرس وفق الطریقة التقلیدیة وكما موضح في الشكل (واالخرى ضابطة و 

المتغیر التابع (اختبار بعدي)المتغیر المستقلالمتغیر التابعالمجموعة

اختبار قبليالتجریبیة

للتفكیر الناقد

اختبار تحصیليالمجمعات التعلیمیة

اختبار التفكیر الناقد -------الضابطة

  )٣شكل (

بي للبحثالتصمیم التجری

البحث  ةثانیا : عین
عینة المدارس : -أ

قــام الباحثــان بزیــارة مــدارس اعدادیــة وثانویــة عدیــدة واطلعــا علــى االمكانیــات المتــوافرة فیهــا 

الجراء التجربة ، فاختارا بصـورة قصـدیة اعدادیـة الزهـور واعدادیـة ابـي حنیفـة لتكونـا عینـة البحـث 

عــن قــرب المدرســتین مــن ســكن الباحــث الثــاني ممــا ســهل وذلــك لتعــاون ادارة المدرســتین ، فضــال

متابعــة اجــراءات تطبیــق البحــث ، والن مدرســي الصــف الخــامس االدبــي مــن خریجــي كلیــة التربیــة 

قسم اللغة العربیة وهما من المدرسین المتمیزین ولـدیهما رغبـة فـي تطـویر اسـالیب تدریسـهما لمـادة 

بتطبیق البحث في هذه المدرسة . ناهیك عن وجود اكثر اللغة العربیة مما جعل الباحثین یقتنعان 

من شعبة للصف الخامس االدبي في المدرستین .
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عینة الطالب : -ب

) طالـب مـن طـالب الصـف الخـامس االدبـي ، وبطریقـة ٨٠تالفت عینة البحث الحالي من (

اختیـرت و یة ، السحب العشوائي اختیرت شعبة (ب) من (اعدادیة الزهور) لتمثل المجموعة التجریب

شــعبة (أ) مــن (اعدادیــة ابــي حنیفــة) لتمثــل المجموعــة الضــابطة ، وبعــد اســتبعاد الراســبین مــن كــل 

) طالبــا فــي شــعبة (ب) مــن ٣٣) طالبــا بواقــع (٦٩شــعبة بلــغ عــدد افــراد العینــة فــي المجمــوعتین (

) طالبا ٣٦و ( اعدادیة الزهور لتمثل المجموعة التجریبیة التي ستدرس وفق المجمعات التعلیمیة ،

مـــن شـــعبة (أ) مـــن اعدادیـــة ابـــي حنیفـــة لتمثـــل المجموعـــة الضـــابطة والتـــي ســـتدرس وفـــق الطریقـــة 

) یوضح ذلك .١التقلیدیة والجدول (

  )١جدول (

عدد الطالب قبل االستبعاد وبعده في مجموعتي البحث

العینةعدد الراسبین*العدد الكليالمجموعةالشعبةالمدرسة

٤١٨٣٣التجریبیةباعدادیة الزهور

٣٩٣٣٦الضابطةأاعدادیة ابو حنیفة

* ان ســبب اســتبعاد الراســبین هــو قناعــة البــاحثین بــانهم یمتلكــون خبــرات عــن الموضــوعات التــي 

تدرس خالل مدة التجربة ، وهذه الخبرات قد تؤثر في دقـة نتـائج البحـث النهـم سـبق وان درسـوا 

مما قد یؤثر في السالمة الداخلیة للتجربة.الموضوعات نفسها في العام الماضي

تكافؤ المجموعتین : -ج

لغرض الحصول على نتائج علمیة وموضوعیة قام الباحثان باجراء التكافؤ بین المجموعتین 

(التجریبیــة والضــابطة) قبــل تطبیــق التجربــة ، شــملت المتغیــرات (العمــر الزمنــي باالشــهر ، درجــة 

بیة ، تحصیل االباء ، تحصیل االمهات ، درجة الذكاء طبق اختبـار نصف السنة لمادة اللغة العر 

) یوضح ذلك.٢الجدول (و . )المصفوفات المتتابعة لرافن ، اختبار التفكیر الناقد القبلي
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  )٢الجدول (

المتغیرات

عة
مو

ج
لم

ا

العدد
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

القیمة التائیة 

المحسوبة
الجدولیة

ني باالشهرالعمر الزم
٣٣٢٠٩.٣٤٤٤٤.٣٨٤٣ت

١.٩٥٨  

١.٩٩٧  

)٠.٥(  

٦٧  

٣٦٢١١.٧٨٥١٥.٨٠٢٧ض

درجة نصف السنة 

العربیةلمادة اللغة 

٣٣٩٤.٣٣٣٣١١.١٣٥٥ت
٠.٥٥٨  

٣٦٩٢.٦٨٧٣١٣.١٦٥٣ض

تحصیل االباء
٣٣٨١.٠٢٥٤١٢.٥١٨٧ت

٠.٨٤٠  
٣٦٧٨.٢٤٢٢١٤.٧٦٨٨ض

تحصیل االمهات
٣٣١٢.٣٦٥٢٥.٢١٦٣ت

٠.٥٨٦  
٣٦١١.٤٦٦٦٧.٢٤٥١ض

اختبار الذكاء
٣٣٩.٦٣١٢٧.٨٤٤٣ت

٠.٢٩٢  
٣٦١٠.٢٠٨٧٨.٥١٨٨ض

اختبار التفكیر الناقد 

القبلي

٣٣٦٢.٣٧٧٧١١.٠٢٢٧ت
٠.٨٨٠  

٣٦٥٩.٧٥٣٣١٣.٤٨٧٥ض

ت وهــذا یــدل علــى ان ) الجدولیــة لكــل المتغیــراt) المحســوبة اقــل مــن قیمــة (tوبمــا ان قیمــة (

المجموعتین متكافئتان في جمیع المتغیرات.

ثالثا : اعداد الخطط التدریسیة 
ولما كان اعداد الخطط التدریسیة یعد واحد من متطلبات التـدریس النـاجح فقـد اعـد الباحثـان 

الخطــط التدریســیة لموضــوعات كتــاب االدب والنصــوص للصــف الخــامس االدبــي المقــرر تدریســها 

مــدة التجربــة فــي ضــوء محتویــات الكتـــاب المقــرر واالهــداف الســلوكیة للمــادة ، وعلــى وفـــق اثنــاء

المجمعــات التعلیمیــة والطریقــة االعتیادیــة وعلــى خطــوات المجمعــات التعلیمیــة فــي تــدریس طــالب 

المجموعـة التجریبیـة وعلـى خطـوات الطریقـة التقلیدیـة فـي تـدریس طـالب المجموعـة الضـابطة وقـد 

احد نماذج الخطط على لجنـة مـن المحكمـین المختصـین فـي علـم الـنفس وطرائـق عرض الباحثان

ـــك ١(التـــدریس ملحـــق  ) الســـتطالع اراءهـــم ومالحظـــاتهم ومقترحـــاتهم لغـــرض تحســـین صـــیاغة تل

الخطــط ، وفــي ضــوء مــا ابــداه الخبــراء اجریــت التعــدیالت الالزمــة علیهــا واصــبحت جــاهزة للتنفیــذ 

  ).٢(ملحق 
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ث رابعا : اداتا البح
والتحقــــق مــــن فرضــــیاته ، االولــــى اداة لقیــــاس هدفــــه تطلــــب البحــــث اعــــداد اداتــــین لتحقیــــق 

التحصیل واالخرى اداة لقیاس التفكیر الناقد.

. اعداد االختبار التحصیلي ١

تطلب اجراءات البحث اعـداد اختبـار تحصـیلي لقیـاس تحصـیل الطـالب بعـد انتهـاء التجربـة 

میــز بانهــا شــاملة للمــادة الدراســیة وســهولة اجراءهــا وتصــلیحها وبمــا ان االختبــارات الموضــوعة تت

) فقـــد اعـــد الباحثـــان اختبـــارا مـــن نـــوع االختبـــار مـــن متعـــدد ،   ٦٥، ص ١٩٨٩(ســـمارة واخـــرون ،

وقد مر )٣ملحق () فقرة شملت مستویات بلوم الثالثة (الفهم ، التطبیق ، التحلیل) ٤٠تالیف من (

االختبار بالخطوات االتیة:

داد جدول المواصفات :اع -أ

 ١٩٨٩تم اعداد جدول المواصفات وفق خطوات اعداد جدول المواصفات (سمارة واخرون ،

) یبــین جــدول المواصــفات لالختبــار التحصــیلي مــع مالحظــة ان عــدد ٣) والجــدول (٥١-٥٠،ص

الفقرات لكل جزء قد تم تقریبها.

  )٣جدول (

جدول المواصفات لالختبار التحصیلي

اسم الموضوع
عدد 

  الدروس

نسبة 

التركیز*

الفهم 

٥٢%  

التطبیق 

٢٦%  

التحلیل 

٢٢%  
المجموع

٢٠.١٦٣١٢٦ابن هانئ 

٢٠.١٧٤٢١٧حمدونة بنت زیاد

٢٠.١٧٣٢١٦ابن خفاجة

٢٠.١٦٣٢٢٧ابن زیدون

٢٠.١٧٤٢٢٨المعتمد بن عباد

٢٠.١٧٣٢١٦الموشحات 

١٢١٢٠١١٩٤٠المجموع

* نسبة التركیز في الجدول اعاله مقربة .

صدق االختبار التحصیلي : -ب

عرضت فقرات االختبـار مـع نسـخة مـن الكتـاب المقـرر علـى عـدد مـن المحكمـین فـي مجـال 

% مــن المحكمــین اعیــدت صــیاغة ٨٠) وفــي ضــوء اتفــاق ١(علــم الــنفس وطرائــق التــدریس ملحــق 
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تقرحة علـى القسـم االخـر ، ولـم یحـذف المحكمـون ایـة فقـرة قسم من الفقرات واجریت التعدیالت الم

  .)٣ملحق (من فقرات االختبار وبهذا تحقق صدق االختبار

تطبیق االختبار على العینة االستطالعیة: -ج

طبق االختبار التحصیلي على عینـة اسـتطالعیة مـن طـالب الصـف الخـامس االدبـي البـالغ 

رس االعدادیــة المكافئــة لعینــة البحــث (اعدادیــة انــس بــن ) طالبــا فــي احــدى المــدا٣٠عــدد افرادهــا (

مالــك) . وذلــك بعــد ان تــم االتفــاق مــع مــدرس المــادة فــي االعدادیــة اذ حــدد یــوم لتطبیــق االختبــار 

علما ان الطالب كانوا على علم مسبق بموعد االختبار ومن خالل ذلك حدد الزمن الذي استغرقه 

د من وضوح الفقرات وحساب قـوة التمییـز ومعامـل الصـعوبة ) دقیقة ، وتم التاك٤٥االختبار وهو (

لكل فقرة ثم االطمئنان على مالءمة تطبیق االختبار على العینة االساسیة.

تحلیل فقرات االختبار التحصیلي : -د

. معامل الصعوبة : ویعد حساب معامل الصعوبة لكل فقرة من فقرات االختبار تبین انها واقعـة ١

ـــة جمیعهـــا ، اذ یـــرى %) و ٨٠-%٢٠بـــین ( ـــار كانـــت مقبول ـــى ان فقـــرات االختب ـــدل ذلـــك عل ی

%) ٨٠%) و (٢٠(بلوم) ان االختبار یعد جیدا وصالحا اذا كان معامل صعوبة فقراتـه بـین (

  ). ٨٤،ص ١٩٩٢(الروسان واخرون ، 

قـــوة التمییـــز بعـــد ترتیـــب الـــدرجات تصـــاعدیا وتبـــین ان الفقـــرات تقـــع قـــوة تمییزهـــا بـــین  ت. حســـب٢

ــدنیا. ویــرى ٨٠-%٤٠( %) وهــذا یعنــي ان فقــرات االختبــار تمیــز بــین المجمــوعتین العلیــا وال

%) (الزوبعي واخـرون ، ٢٥الزوبعي ان الفقرات تكون ممیزة اذا كانت قوة تمییزها اعلى من (

  ).٨،ص١٩٨١

ق طریقة التجزئة النصفیة الیجاد ثبات االختبار ، وبعد تطبیـان . ثبات االختبار :استخدم الباحث٣

االختبــار علــى العینــة االســتطالعیة المــذكورة ســابقا صــححت االجابــات باعطــاء درجــة واحــدة 

لالجابة الصحیحة وصفر لالجابة المغلوطة . وقسـمت علـى درجـات الفقـرات الفردیـة ودرجـات 

الفقـــرات الزوجیــــة منهــــا . حســــب معامـــل ارتبــــاط بیرســــون بــــین مجمـــوعتي الــــدرجات وقــــد بلــــغ 

القیمـة تمثـل ثبـات نصـف االختبـار ، والیجـاد الثبـات الكلـي لالختبـار ) ولما كانت هذه ٠.٧٩(

) وهـو جیـد یشـیر الـى ثبـات االختبـار ٠.٨٥بروان) فبلغ الثبات (-استخدمت معادلة (سبیرمان

وامكانیة االعتماد علیه.

اختبار التفكیر الناقد:-

دام اختبـار جـاهز ، وهـو والجل قیاس التفكیر الناقد لدى افراد العینة لجأ الباحثـان الـى اسـتخ

) وذلك للمبررات االتیة:٤() ملحق٢٠٠٤اختبار التفكیر الناقد الذي اعدته الخزرجي (

. ان هذا االختبار تم اعداده في البیئة العراقیة ، فضال عن كونه اختبارا حدیثا .١

. یتمتع االختبار بخصائص سیكومتریة عالیة فیما یتعلق بصدقه وثباته.٢
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تبار اعتمد في اعداده علـى اطـر نظریـة فهـو یقـیس التفكیـر الناقـد فـي الجوانـب التـي . كون االخ٣

اشارت الیها النظریات.

. اتفاق المحكمین على صالحیة االختبار وامكانیة االعتماد علیهـا فـي القیـاس وذلـك مـن خـالل ٤

عرض االختبار على عدد من المحكمین ، (ملحق  ) اذ اجمعت ارائهم على ذلك.

یاتي وصف الختبار التفكیر الناقد:وفیما

) فقــرة بواقــع ثــالث فقــرات لكـــل ٧٥) موقفــا ، یضــم (٢٥یتكــون اختبــار التفكیــر الناقــد مــن (

موقف ، ویقیس االختبار خمسا من قدرات التفكیر الناقد وهي :

. التفسیر ٤   . االستنباط ٣  . معرفة االفتراضات والمسلمات ٢   . االستنتاج ١

لحجج . تقویم ا٥

تطبیق التجربة :-

، حیـث طبـق الباحثـان  ٤/٤/٢٠٠٧واستمرت لغایة  ٤/٣/٢٠٠٧بدأ تطبیق التجربة بتاریخ 

واظهـرت نتـائج التطبیـق  ٤/٣/٢٠٠٧اختبار التفكیر الناقد القبلي على مجموعتي البحـث فـي یـوم 

) ٢الجـدول (عدم وجود فرق ذو داللة احصائیة بین المتوسطات في هذا االختبـار وكمـا یبـدو فـي

سـابق الـذكر . وبعـد االنتهـاء مــن عملیـة تـدریس المفـردات التـي تــم تحدیـدها للتجربـة والمتمثلـة فــي 

الموضــــوعات الخاصــــة بــــاالدب االندلســــي مــــن الكتــــاب المقــــرر لمــــادة االدب والنصــــوص للصــــف 

علـى طـالب المجمـوعتین ،  ٣/٤/٢٠٠٧الخامس االدبي طبق الباحثـان االختبـار التحصـیلي یـوم 

طبق الباحثان اختبار التفكیر الناقد البعدي على طـالب العینـة  ٤/٤/٢٠٠٧في الیوم التالي یوم و 

.وبعد االنتهاء من تطبیق اداتي البحث قام الباثحان بتصحیح االستجابات واعتمـدا فـي ذلـك علـى 

اعطاء (درجة واحدة) لكل اجابة صحیحة عن كل فقرة من كال االداتـین واعطـاء (صـفر) لالجابـة 

الخاطئة ، ثم جمعـا الـدرجات التـي حصـل علیهـا لكـل فـرد عـن اسـتجابته الصـحیحة وبـذلك حصـل 

كل طالب على درجتین االولى لالختبار التحصیلي واالخرى درجته في اختبار التفكیر الناقد.

الوسائل االحصائیة :-
الغراض المقارنة : لعینتین مستقلتین الغراض التكافؤ بین مجموعتي البحث و T-test. اختبار ١

المجمــــــوعتین (التجریبیــــــة واختبــــــار التفكیــــــر الناقــــــد لطــــــالب بــــــین متوســــــطات درجــــــات تحصــــــیل 

Fergusonوالضابطة). ( , 1981, p.234. (

,Class. معامل ارتباط بیرسون لحساب ثبات االختبار التحصیلي بطریقة التجزئة النصفیة . (٢

1970, p.114(

معامــل ثبــات االختبــار المســتخرج بطریقــة التجزئــة النصــفیة ح لتصــحی. معادلــة ســبیرمان بــراون ٣

)Gulford, 1978, p.426(

  )٢٧٨، ص١٩٩٨. معامل الصعوبة والتمیز لالختبار التحصیلي (عودة ، ٤

نتائج البحث :
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فیما یاتي اهم البیانات التي توصل الیها البحث الحالي والنتائج المترتبـة علیهـا اذ عوملـت 

.ر التائي لعینتین مستقلتین وكما یاتي باستخدام االختبا

النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة االولى :
ال یوجـــد فـــرق دال احصـــائیا بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تـــدرس وفـــق 

المجمعات التعلیمیة ومتوسط درجات المجموعة الضـابطة والتـي تـدرس وفـق الطریقـة التقلیدیـة فـي 

الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص" .تحصیل طالب الصف 

علـى لعینتـین مسـتقلتین للتعـرف T-testولغرض التاكد من صحة الفرضیة اسـتخدم اختبـار 

الفــرق الموجـــود بـــین متوســط التحصـــیل لطـــالب المجموعـــة التجریبیــة ومتوســـط التحصـــیل لطـــالب 

  .)٤(ادرجت النتائج في الجدول و المجموعة الضابطة ، 

  ) ٤جدول (

ائج االختبار التائي للمجموعتین التجریبیة والضابطة في االختبار التحصیلينت

االنحراف المعیاريمتوسط التحصیل  العددالمجموعة
tقیمة 

الجدولیةالمحسوبة

٣٣٢٤.٩٦٩٥.٠٢٧التجریبیة
١.٩٨  ٤.١٥٥  

٣٦٢٠.٣٦١٤.٢٧٧الضابطة

) الجدولیــة عنــد درجــة حریــة tبــر مــن قیمــة () المحســوبة هــي اكtیبــین الجــدول اعــاله قیمــة (

ولصـــالح ) وتشـــیر هـــذه النتیجـــة الـــى وجـــود فـــرق ذي داللـــة معنویـــة ٠.٠٥) ومســـتوى داللـــة (٦٧(

وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة.المجموعة التجریبیة 

یمكـن ان یعــزى التفــوق الــذي احـرزه طــالب المجمعــات التعلیمیــة فـي التحصــیل الدراســي مــن 

خالل :

الطالـــب المســـبقة باالهـــداف الســـلوكیة المتوقـــع انجازهـــا بعـــد دراســـته كـــل موضـــوع مـــن . معرفـــة١

موضوعات المجمع التعلیمي توفر له تنظیم دراسـته وتوجـه انتباهـه وتشـحن جهـوده علـى نحـو 

، ان المعرفـة المسـبقة باالهـداف  )١٩٨٢افضل لتحقیق اهداف المجمع اذ یؤكد (السامرائي ، 

(الســـامرائي علمـــا افضـــل وهـــذا مـــا تمیـــزت بـــه المجمعـــات التعلیمیـــة .الســـلوكیة تـــوفر للطالـــب ت

  )١٠٨، ص ١٩٨٢،
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) ســـاعد الطالـــب علـــى CD. ان اســـتخدام المـــواد التعلیمیـــة (الكتـــب ، والمطبوعـــات ، واالقـــراص ٢

) وهــو عــدم ١٩٨٤االرتقــاء بمســتوى تعلمــه، وهــذا یتفــق مــع المبــدأ الــذي اشــار الیــه (میجــر ، 

وتتفـق  )٦٠، ص ١٩٨٤(بهـادر ، حدة تكفي لتحقیق جمیـع االهـداف.وجود وسیلة تعلیمیة وا

)و (دراســـة الشـــكرجي  ٢٠٠٢) و دراســـة (حمـــزة ،٢٠٠٢هـــذه النتیجـــة مـــع دراســـة (عیـــواص ، 

،٢٠٠٥(  

:الثانیة النتائج المتعلقة بالفرضیة الصفریة -
وفـــق " ال یوجـــد فـــرق دال احصـــائیا بـــین متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة التـــي تـــدرس 

المجمعات التعلیمیة ومتوسط درجات المجموعة الضـابطة والتـي تـدرس وفـق الطریقـة التقلیدیـة فـي 

تنمیة التفكیر الناقد لدى طالب الصف الخامس االدبي في مادة االدب والنصوص".

بعــد تصــحیح اجابــات طــالب مجمــوعتي البحــث عــن فقــرات اختبــار التفكیــر الناقــد اظهــرت 

) درجـــــة علـــــى التـــــوالي ٦١.٣٤٤٤)، (٦٧.٢٠٨٨نـــــة البحـــــث كانـــــت (النتـــــائج ان متوســـــطات عی

 تولمعرفة داللة الفروق االحصائیة بین المتوسطات استخدم الباحثان االختبار التائي الـذي اظهـر 

  ).٥نتائجه بحسب ماهي موضحة في الجدول (

  )٥جدول (

نتائج االختبار التائي لمجموعتي البحث في اختبار التفكیر الناقد

  العدد  عةالمجمو 
المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 
  الداللة

الجدولیةالمحسوبة

٣٣٦٧.٢٠٨٨١٠.٤٥٠١التجریبیة

٢.٠٦٨  

١.٩٩٧

)٠.٠٥(  

)٦٧(  

یوجد فرق الضابطة
٦١.٣٤٤٤١٢.٨٤٥٧  ٣٦

قیمــة مـن ) المسـحوبة هــي اكبـر t) ان القیمـة (٦یالحـظ مـن النتــائج المعروضـة فـي جــدول (

)t) وتشـیر هـذه النتیجـة الـى وجـود فــرق ٠.٠٥) ومسـتوى داللـة (٦٧) الجدولیـة عنـد درجـة حریـة (

ذي داللة معنویة ولصالح المجموعة التجریبیة وبذلك ترفض الفرضیة الصفریة.

والجـــل التحقـــق مـــن مـــدى تـــاثیر المتغیـــر المســـتقل فـــي تنمیـــة التفكیـــر الناقـــد ، تـــم اســـتخدام 

تقلتین لمقارنــــة متوســــطات الفــــرق فــــي االختبــــارین القبلــــي والبعــــدي االختبــــار التــــائي لعینتــــین مســــ

للمجمـــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة ، فـــاظهرت النتــــائج ان متوســــط الفـــرق فــــي االختبــــارین القبلــــي 

والبعــدي للمجموعــة التجریبیــة اعلــى مــن متوســط الفــرق فــي االختبــارین القبلــي والبعــدي للمجموعــة 
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) للمجموعـــة الضـــابطة وعنـــد ١.٥٩١١عـــة التجریبیـــة وبلـــغ () للمجمو ٤.٨٣١١الضـــابطة اذ بلـــغ (

) بلغـــت ٠.٠٥) وعنـــد مســـتوى داللـــة (٦٧حســـاب القیمـــة التائیـــة المحســـوبة عنـــد درجـــة الحریـــة (

) یوضح ذلك.٦) والجدول (١.٩٩٧) وهي اكبر من القیمة التائیة الجدولیة (١٣.٥٥٧(

  )٦جدول (

لقیمة التائیة لمجموعتي البحث في اختبار متوسط الفرق في االختبارین القبلي والبعدي وا

التفكیر الناقد

  العددالمجموعة

متوسط الفرق في 

االختبارین القبلي 

والبعدي

االنحراف 

المعیاري

tقیمة 
مستوى 

الجدولیةالمحسوبة  الداللة

٣٣٤.٨٣١١٠.٨٦٤٢التجریبیة
یوجد فرق  ١٣.٥٥٧١.٩٩٧

٣٦١.٥٩١١١.٠٩٥٢الضابطة

هــــذا علــــى وجــــود فــــرق ذو داللــــة احصــــائیة بــــین المجمــــوعتین التجریبیــــة والضــــابطة یــــدل

ولصــــالح المجموعــــة التجریبیــــة التــــي درســــت وفــــق المجمعــــات التعلیمیــــة وبــــذلك تــــرفض الفرضــــیة 

الصفریة الثانیة.

یــــل هــــذه النتیجــــة بــــالقول ان االجــــواء التــــي وفرتهــــا طریقــــة المجمعــــات التعلیمیــــة لویمكــــن تع

مصـدر او بـدیل الكتسـاب من علم الفردي قد منحت الطالب فرصة للتعرف على اكثر المتمثلة بالت

،وهــذا الموقــف مــدعاة لتعزیــز  والمعرفــة ، وهــذا یعنــي امامــه فرصــة للمقارنــة ومعالجــة االفكــار بتــر 

التفكیر الناقد لدى الطالب ، ویمكن تفسیر هذه النتیجة ایضا بان طریقة المجمعات التعلیمیة تؤكد 

  .) ٢٠٠٤صالح (وتتفق هذه النتیجة مع دراسة عاة الفروق الفردیة في التعلم على مرا
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االستنتاجات :
وفي ضوء النتائج االحصائیة للبحث ، توصل الباحثان الى:

. فاعلیة طریقة المجمعات التعلیمیة في تحسین مستوى تحصیل طالب الصف الخامس االدبـي ١

في مادة االدب والنصوص .

المجمعات التعلیمیة ّنما عند طالب الصف الخامس االدبي تفكیرهم الناقد .. ان استخدام٢

. عند تدریس طالب الصف الخامس االدبي وفق المجمعـات التعلیمیـة جعـل الـدرس اكثـر متعـة ٣

وحیویة من خالل تبادل االراء واالفكار واالطالع على المصادر.

التوصیات:
:في ضوء النتائج جاءت التوصیات بما یلي

. ضرورة اهتمام مدرسي اللغة العربیة باسـتخدام المجمعـات التعلیمیـة ، لمـا اثبتـه البحـث الحـالي ١

من دور ایجابي في رفع مستوى التحصیل وتنمیة القدرة على التفكیر الناقد .

. ضرورة اهتمام مركز طرائق التدریس والتدریب الجامعي بطریقـة المجمعـات التعلیمیـة وادخالهـا ٢

امج دورات طرائق التدریس.ضمن برن

. تضــمین مــنهج طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة فــي كلیــة التربیــة وكلیــة التربیــة االساســیة ، اطــارا ٣

نظریــا لطریقــة المجمعــات التعلیمیــة والتشــجیع علــى اســتخدامها فــي فتــرة التربیــة العملیــة او فــي 

اثناء ممارسة الطالب لمهنة التعلیم.
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:نبیةالعربیة واألجالمصادر 
) ، الطرق الخاصـة فـي التربیـة لتـدریس اللغـة العربیـة والـدین ١٩٥٨االبراشي ، محمد عطیة (.١

، مكتبة االنجلو المصریة. ٢، ط

) الجدید في اسـالیب التـدریس ، حـل المشـكالت ، تنمیـة االبـداع ١٩٩٣ابراهیم ، احمد مسلم (.٢

دار النشر والتوزیع .–، تسریع التفكیر العلمي ، عمان 

) " مسـتوى التفكیـر الناقـد لـدى طلبـة التـاریخ فـي كلیتـي االداب ٢٠٠١اهیم ، فاضل خلیل (ابر .٣

-٢٧٤، االدرن ، ص ٣٨والتربیة بجامعة الموصل "، مجلة اتحاد الجامعات العربیة ، العدد 

٢٨٤ .  

) " المجمعات التعلیمیة وسـیلة لتطـویر المنـاهج وطـرق التـدریس" ١٩٨٥ابو السمیر ، سهیلة (.٤

) ، اذار.٢٣) ، العدد (٦رسالة المعلم ، المجلد (، مجلة 

) " طرائــــق واســــالیب تعزیــــز الــــتعلم كمــــدخل لحــــل المشــــكالت ١٩٨٨احمــــد ، شــــكري الســــید (.٥

) ، المركز ٨التدریسیة في الجامعات العربیة" ، المجلة العربیة لبحوث التعلیم العالي ، العدد (

  .٣٧-٢٠العربي للبحوث والتعلیم العالي ، دمشق ،ص

) العالقــة بــین التحصــیل فــي مــادة الریاضــیات ١٩٩٨امــین ، متــي طــه وحمیــد مجیــد مــولى (.٦

ومادة طرائق تدریس الریاضیات لدى طلبة معاهد المعلمین المركزیة ، مجلة كلیـة المعلمـین ، 

  .٢٨٠-٢٤٦) ، ص١٩السنة السادسة ، العدد (

ربیــــة والتعلــــیم والمعــــارف ) ، توصــــیات المــــؤتمر االول لــــوزراء الت١٩٩٨بشــــارة ، جبرائیــــل ، (.٧

العــرب ، المجلــة العربیــة للتربیــة ، المنظمــة العربیــة للتربیــة والثقافــة والعلــوم ، تــونس ، المجلــد 

  .٤٠-٨) ، العدد ١٨(

) ، تكتیك واختیار واستخدام الوسـائل السـمعیة والبصـریة الالزمـة ١٩٨٤بهادر ، محمد علي (.٨

  .١٤تعلم ، العدد لعملتي التعلیم والتعلم ، مجلة تكنولوجیا ال

، دار  ١) ، التحكم الـذاتي بـالمودیالت التعلیمیـة ، ط١٩٩٨، عبد الرحمن عبد السالم (جامل.٩

  االردن.-المناهج للنشر والتوزیع ، عمان

) ، اسـتخدام المجمعـات التعلیمیـة فـي تـدریس مـادة علـم االحیـاء ٢٠٠٢حمزة ، حمید محمـد (.١٠

هم واتجاهاتهم نحو البیئة ، جامعة بغداد ، كلیة لطالب الصف الرابع العام واثرها في تحصیل

التربیة ، (ابن الهیثم ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة).

) ، تطــویر القــدرة علــى التفكیــر الناقــد وعالقــة ذلــك ١٩٩٨الحمــوري ، هنــد ومحمــد الــدهري (.١١

دن ) ، االر ٢٥، المجلـد ( ١بالمستوى العمري والجنس وفـرع الدراسـة . مجلـة دراسـات ، العـدد

  . ١٢٧-١٠٩،ص
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ـــة ، محمـــد محمـــود (.١٢ ) ، التصـــمیم التعلیمـــي س، نظریـــة وممارســـة تقـــویم محمـــد ١٩٩٩الحیل

ذیبان العزاوي ، عمان ، دار الفرقان.

ـــاس (.١٣ ـــد فاضـــل عب ـــر نـــوع االســـئلة ومســـتویاتها فـــي التحصـــیل ٢٠٠٤الخزرجـــي ، تغری ) ، اث

رحلــة االعدادیــة ، جامعــة وتنمیــة التفكیــر الناقــد فــي مــادة االدب والنصــوص لــدى طالبــات الم

بغداد ، كلیة التربیة ، (ابن رشد) ، اطروحة دكتوراه غیر منشورة.

) ، درجة تعـرف معلمـي الدراسـات االجتماعیـة فـي ١٩٩٨خلیفة ، جمال وعلي كاید خریشة (.١٤

ـــواع االســـئلة  ـــره فـــي درجـــة تفضـــیل طلبـــتهم الن ـــة بالمهـــارات االستقصـــائیة واث ـــة الثانوی المرحل

-٢٠٧، ص ١٣واتجاهــاتهم نحوهــا ، مجلــة مركــز البحــوث التربویــة ، جامعــة قطــر ، العــدد 

٢٤٤.  

) ، التحصــیل الدراســي لــدى طلبــة التعلــیم االعــدادي ، وزارة ١٩٩٧ف (الخلیلــي ، خلیــل یوســ.١٥

التربیة والتعلیم ، البحرین.

) منـاهج البحـث التربـوي ، وزارة التعلـیم ١٩٩٩داؤد ، عزیز حنـا وانـور حسـین عبـد الـرحمن (.١٦

العالي والبحث العلمي ، جامعة بغداد ، دار الحكمة للطباعة والنشر.

ـــة ، ط) ،١٩٩٤الـــدریج ، محمـــد (.١٧ ـــة التعلیمی ـــل العملی ، دار الكتـــب للطباعـــة والنشـــر  ١تحلی

والتوزیع ، الریاض.

/یة للتفكیر الناقد ، مجلة المعلـم) ، كیف تكتب انشطة منهج٢٠٠٣الرشید ، محمد االحمد (.١٨

فلسطین.–الطالب ، وكالة البحوث الدولیة ، غزة 

تطبیقاتــه التربویــة واالنســانیة ، ) ، مبــادئ القیــاس والتقــویم و ١٩٩٢الروســان ، ســلیم ســالن (.١٩

، المطابع التعاونیة ، عمان. ١١ط

ـــم الـــنفس التربـــوي ، ط٢٠٠٢الزغلـــول ، عمـــاد عبـــد الـــرحیم (.٢٠ ، دار الكتـــاب  ١) ، مبـــادئ عل

الجامعي ، االمارات العربیة المتحدة ، العین.

منشــورات ) ، اختبــارات المقــاییس النفســیة ،١٩٨١الزوبعــي ، عبــد الجلیــل ابــراهیم واخــرون (.٢١

جامعة الموصل ، الموصل.

) ، اثــر معرفــة الطلبــة المســبقة لالهــداف الســلوكیة علــى ١٩٨٢الســامرائي ، طــارق صــالح (.٢٢

تحصیلهم في المواد االجتماعیة ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة (ابـن رشـد) ، اطروحـة دكتـوراه 

غیر منشورة.

، ماعیــة ، دار الشــروق ، عمــانجت، اســالیب تــدریس الدراســات اال)١٩٨٩الســكران ، محمــد (.٢٣

  االردن.

ـــادئ القیـــاس والتقـــویم فـــي التربیـــة ، دار الفكـــر للنشـــر ١٩٨٩ســـمارة ، عزیـــز واخـــرون (.٢٤ ) مب

والتوزیع ، االردن ، عمان.
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،  ١) ، المــوجز فــي طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة وادابهــا ، ط١٩٨٠الســید ، محمــود احمــد (.٢٥

دار العودة ، بیروت .

، دار المعرفــة  ٢) ، تعلــیم اللغــة العربیــة بــین النظریــة والتطبیــق ، ط١٩٩٣شــحاتة ، حســن (.٢٦

اللبنانیة.

) ، اثــر اســتخدام المجمعــات التعلیمیــة وفــرق ٢٠٠٥الشــكرجي ، لجــین ســالم مصــطفى حمــد (.٢٧

الـــتعلم فـــي التحصـــیل واالتجاهـــات نحـــو الجغرافیـــة لطالبـــات الصـــف الخـــامس االعـــدادي فـــي 

لیة التربیة ، (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).ك –مدینة الموصل ، جامعة الموصل 

) ، دور المعلم في تنمیة التفكیر الناقد لدى الطالب . االنترنت.٢٠٠٣الشكیلي ، سلفانة (.٢٨

) ، مـــدى اكتســـاب طالبـــات الصـــف الخـــامس العلمـــي ٢٠٠٤صـــالح ، زهـــراء محمـــد ســـعید (.٢٩

(كلیـة التربیـة ، رسـالة دبلـوم للمفاهیم الكیمیائیـة وعالقتـه بـالتفكیر الناقـد ، جامعـة الموصـل ،

غیر منشورة).

) ، فعالیة المجمعات التعلیمیة في المیكانیك الحیوي على ١٩٩٤عجول ، رعد بعد المهدي (.٣٠

، بغـــداد ، كلیــــة التربیـــة ، ابــــن رشــــدنـــواتج التعلــــیم لطالبـــات كلیــــة التربیـــة الریاضــــیة بجامعــــة

اطروحة دكتوراه غیر منشورة .

ــــدین محمــــو .٣١ ) ، القیــــاس والتقــــویم التربــــوي والنفســــي ، اساســــیاته ٢٠٠٠د (عــــالم ، صــــالح ال

وتطبیقاته وتوجیهاته المعاصرة ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، مصر.

) ، اثر طریقتي تدریس الجغرافیة باالكتشاف والمحاضـرة ١٩٩١علیان ، عبد المنعم حسین (.٣٢

، (رســالة ماجســتیر غیـــر فــي تنمیــة التفكیـــر الناقــد لطلبــة الصـــف الســابع ، جامعــة الیرمـــوك

منشورة).

) اثـــر اســـتخدام اســـلوبین فـــي الـــتعلم الـــذاتي فـــي تنمیـــة ٢٠٠٢عیـــوامى ، احـــالم ادیـــب داؤد (.٣٣

/طلبــة قســم التــاریخ لكلیــة التربیــةبعــض المهــارات التاریخیــة واالتجــاه نحــو الــتعلم الــذاتي لــدى

جامعة الموصل ، (اطروحة دكتوراه غیر منشورة).

) ، تصـمیم واعـداد مجمـع تعلیمـي واختبـار ١٩٨٦بان وقاسم حسین بـدر (العزاوي ، محمد ذی.٣٤

مــدى فاعلیتــه بمقارنـــة طریقــة المجمــع التعلیمـــي مــع الطریقــة التقلیدیـــة فــي تــدریس الجغرافیـــة 

) ، العـــدد ٦للصـــف االول الثـــانوي فـــي االردن ، المجلـــة العربیـــة للعلـــوم االنســـانیة ، المجلـــد (

  .٢٠١-١٦٢) ، ص٢٤(
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) ، اثر طریقة التعلم التعاوني في تحصیل الجغرافیة ومفهوم الذات ١٩٩٥راهیم (القاعود ، اب.٣٥

) ، جامعـة قطـر ، ٧لدى طلبة الصف العاشر في االردن ، مجلة البحـوث التربویـة ، العـدد (

  ).١٧٢-١٣١ص (

، دار الفكر ١، تعلیم التفكیر للمرحلة االساسیة ، ط ٢٠٠١قطامي ، یوسف ونایفة قطامي (.٣٦

النشر والتوزیع ، االردن).للطباعة و 

) ، الدروس الخاصة والتحصیل الدراسي من حیـث المتغیـرات ١٩٩٠قوره ، حسین واخرون (.٣٧

) ، ١٥المترابطــــــــــــــــــــة بـــــــــــــــــــــه ، مجلـــــــــــــــــــــة العلــــــــــــــــــــوم التربویـــــــــــــــــــــة والنفســـــــــــــــــــــیة ، العـــــــــــــــــــــدد (

  .٨١-٧٠ص

ــیم اللغــة العربیــة فــي مرحلــة التعلــیم ١٩٩٢الكــنخن ، امــین (.٣٨ )، دلیــل ابحــاث میدانیــة فــي تعل

اسي ، المنظمة العربیة للتربیة والثقافة والعلوم ، تونس.االس

) ، دور التفكیــــر الناقــــد والخبــــرة التدریســــیة فــــي التصــــرف فــــي ١٩٩٤مــــراد ، صــــالح احمــــد (.٣٩

ــیم  المواقــف التربویــة واالتجــاه نحــو العملیــة التعلیمیــة لمعلمــي الحلقــة االولــى فــي مرحلــة التعل

  ).٢٣٩-٢٢٣) ، ص(٢٥نصورة، عدد (االساسي ، مجلة كلیة التربیة ، جامعة الم

، دار  ١) ، طرائـق التـدریس العامـة ، ط٢٠٠٢مرعي ، توفیق احمد ومحمد محمـود الحیلـة (.٤٠

المسیرة للنشر والتوزیع والطباعة ، االردن.

) ، مواقـف فـي االدب والنقـد ، منشـورات وزارة الثقافـة واالعـالم ١٩٨٠مطلبي ، عبد الجبار (.٤١

عة ، بغداد .، دار الحریة للطبا ١، ط

) ، االســالیب التدریســیة لــدى مدرســي ومدرســات ٢٠٠٤المنــاوي ، محمــد طــه عبــد المعــین (.٤٢

اللغة العربیة في المرحلة االعدادیـة وعالقتهـا بـالتفكیر الناقـد لـدى طلبـتهم فـي مركـز محافظـة 

نینوى ، جامعة الموصل ، كلیة التربیة ، (رسالة دبلوم عالي غیر منشورة).

) ، الجدیــد فــي تعلــیم العلــوم ، دار الفرقــان ، جامعــة الملــك ١٩٨٩حســین (نشــوان ، یعقــوب.٤٣

سعود.

) ، سایكولوجیة لغة االطفال ، دار الشؤون الثقافیة ، بغداد.١٩٨٩هرمز ، صباح حنا (.٤٤

، عمان. ٣) ، مقدمة علم النفس ، دار الشروق للنشر ، ط١٩٩٨الوقفي ، راضي (.٤٥

46. Brown, James W (1977) , Professor of Instructional Technology , MC

Graw-Hall , New York.

47. Charles , C, (1982) Individualization Instruction , Noby , London.
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48. Class G.V. and Stanly , J.C (1970) , Statistical Methods In

Educational Psychology . Prentice-Hall Inc., Englewood , Cliffs, New

Jersey .

49. Forguson G.A. (1981), Statistical Analysis in Psychology and

Education Fifth (ed) New York : Mc Gvaw-Hall , Book Company.

50. Guilford J.P. and Fruchter B (1978), Fundamental Statistics in

Psychology and Education : MC craw-Hall , Kogakusha , New York .

51. Robert , M (1991) , The What Why and How of Cooperative

Learning. The Social Studies vol.(12). No.(5). Pp.30-35.

52. Unks, G (1985) , Critical Thinking the Social Studies Classroom ;Do

We Teach it? J of Social Education , Vol. 49. No.3.

53. Watson. G.B and Classer , E(1964). Watson . Glasser Critical

Thinking Appraisal .New York Harcourt Brace and World, Inc.

54. War wick, David (1988), Teaching and Learning Throught Modules .

England , Basil Back Well , LTD.
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  )١الملحق (

محكمیناسماء ال

. أ.م.د ایناس یونس العزو١
كلیة التربیة / قسم العلوم 

التربویة والنفسیة
طرائق تدریس ریاضیات

. أ.م.د عبد الرزاق یاسین٢
كلیة التربیة / قسم العلوم 

التربویة والنفسیة
طرائق تدریس الفیزیاء

. أ.م.د قصي توفیق غزال٣
كلیة التربیة / قسم العلوم 

یةالتربویة والنفس
تقنیات تربویة

. أ.م.د كامل عبد الحمید ٤

عباس

كلیة التربیة / قسم العلوم 

التربویة والنفسیة
علم النفس التربوي
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  )٢ملحق (ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

استبیان اراء المحكمین بشان صالحیة المجمعات التعلیمیة والخطط االنموذجیة لطالب الصف 

الخامس االدبي

المحترم……………………………………….اضل االستاذ الف

تحیة طیبة :

یقوم الباحثان بدراسة (اثر استخدام المجمعات التعلیمیة في التحصیل وتنمیة التفكیر الناقد 

في مادة االدب والنصوص لدى طالب الصف الخامس االدبي).

ومــن متطلبــات هــذه الدراســة اعــداد مجمعــات تعلیمیــة للمــادة التــي ســیتم تدریســها مــن كتــاب

االدب والنصوص للصف الخامس االدبـي ، فضـال عـن الخطـط التدریسـیة االنموذجیـة للمجمعـات 

التعلیمیة والطریقة االعتیادیة ونظرا لما تتمتعون به من خبرة وسمعة طیبة في هذا المجال یعرض 

علـیكم الباحـث انموذجـا لمجمــع تعلیمـي واحـد قــام الباحثـان بتصـمیمه بعــد االطـالع علـى االدبیــات 

تــي تناولــت هــذا الموضــوع ویــود الباحثــان االســتنارة بــارائكم الســدیدة بشــأن صــالحیة هــذا المجمــع ال

والخطط االنموذجیة واقتراح ما ترونه مناسبا من تعدیالت .

ولكم جزیل الشكر واالمتنان

االستاذ المساعد

الدكتور موفق حیاوي علي

المدرس

الدكتور سیف اساعیل ابراهیم
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لمجتمع تعلیمي :نموذج
اوال : النظرة الشاملة : عزیزي الطالب

المجمع التعلیمي هو مواد تعلیمیة تعتمد على التعلم الذاتي (الفردي أي یمكنك االعتماد على 

نفسك في امكان االستفادة مما یرد فیها وسائل ومواد تعلیمیة، وكذلك بامكانك الرجوع الى 

دد من االسئلة في بدایة المجمع نجد اختبارا قبلیا وهو مدرستك او ولي امرك اذا ظهر لدیك ع

اختبار یتالف من سؤال واربع اجابات وعلیك اختیار االجابة الصحیحة ، فاذا بلغت درجتك 

% فبامكانك اجتیاز هذا المجمع وعدم دراسته والبدء بدراسة المجمع الذي یلیه ، اما اذا كانت ٨٠

ة المجمع بما فیه من انشطة متنوعة ، حیث یقسم المجمع درجتك اقل من ذلك فعلیك البدء بدراس

الواحد على عدد من الوحدات في كل وحدة مجموعة من االنشطة التعلیمیة وفیها اختبار ذاتي ، 

ولكي تعرف مدى تقدمك في االختبار الذاتي تجد مفتاح االجابات الصحیحة في نهایة المجمع 

توى تحصیلك لهذه الوحدة في المجمع وبعد االنتهاء ویمكنك القیام بتصحیح اجاباتك لمعرفة مس

من دراسة الوحدات الموجودة في المجمع یوجد في نهایة المجمع اختبار بعدي (وهو االختبار 

% فاكثر فبامكانك الى الجمع الذي یلیه ، اما اذا كانت اقل ٨٠القبلي نفسه) فاذا بلغت درجتك 

یة في المجمع ودراستها من جدید  الى ان تصل % فعلیك الرجوع الى الوحدات التعلیم٨٠من 

  %).٨٠الى الدرجة المطلوبة وهي 

لي اختبار قب

٨٠%

ابن زیدون

االغراض السلوكیة

االنشطة والمواد 

التعلیمیة

. النشاط االول١

المعتمد بن عباد

االغراض السلوكیة

االنشطة والمواد 

التعلیمیة

. النشاط االول١

اختبار بعدي

% فما فوق ٨٠

االنتقال الى 

%٨٠اقل من 

الرجوع الى االنشطة 

التعلیمیة في 
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االختبار القبلي :

ضع دائرة حول االجابة الصحیحة .

. عاش ابن زیدون في عصر ١

أ. الطوائف                         ج. بنو االحمر

ب. المرابطین                      د. االمارة

اعر ابن زیدون في قصائده بین . مزج الش٢

أ. الطبیعة والغزل                   ج. المراة والغزال 

ب. الطبیعة والخمر                  د. الحبیبة والشمس

. الشاعر الذي وصف بشاعر الحب والجمال هو ٣

أ. ابن حزم                          ج. عباس بن ناصح

د. عبد اهللا بن سمرب. ابن زیدون             

. تعني كلمة (رقراق) بانها٤

أ. لمعان                             ج. باسم

ب. جاء وذهب                      د. مشرق 

. ورد تالق في ضاحي منابته         فازداد منه الضمى في العین اشراقا٥

قال هذا البیت :

ج. ابو تمامأ. ابن الفارض                

ب. المعري                            د. ابن زیدون

. محمد بن ابي عمر عباد اللخمي هو االسم الصریح للتامر٦

أ. ابن عبد ربة                         ج. یمن بن هذیل

ب. المعتمد                             د. الرمادي

  د. غلب على شعر المغمد بن عبا٧

أ. حیاة والده                            ج. الهجاء

ب. حیاة اقرانه                          د. الوصف

. اتسمت قصیدة المغمد بن عباد٨

أ. حسن التخلص                        ج. المقدمة الغزلیة

ب. حسن االستهالك                     د. وصف الرحلة

جیح) بانها . تعني كلمة (الن٩

أ. الدم                                  ج. الصوت العالي

ب. الكف                               د. الخلف



سیف اسماعیل و موفق حیاوي 

٦٨

. اتصف الشاعر المغمد بن عباد بانه شاعر١٠

أ. مقلد                                  ج. متصوف

ب. محافظ                              د. اصیل

وحدة االولى : ابن زیدونال

االغراض السلوكیة للوحدة :

ینتظــر ســمنك عزیــز الطالــب بعــد االنتهــاء مــن دراســة هــذه الوحــدة مــن المجمــع التعلیمــي ان تكــون 

  قادرا على ان :

. تعرف من ابن زیدون ؟١

. تذكر عصر الشاعر .٢

. تصف حیاة ابن زیدون .٣

. تذكر باي غرض اشتهر .٤

عر واسلوبه.. تبین لغة الشا٥

. تعلل لماذا برع ابن زیدون بالنثر كما برع في الشعر.٦

. تفسر ما مضمون قصیدته ؟ وماذا تناول فیها؟٧

. تعلل ولع ابن زیدون بالربط بین جمال الطبیعة وجمال المرأة.٨

االنشطة والمواد التعلیمیة :

لتحقیق االغراض السلوكیة تجد فیما یاتي مجموعة من االنشطة والمواد التعلیمیة المتقرحة

السابقة . واالن نستطیع اختیـار مـا یالئمـك منهـا حسـب اهتمامـك ورغبتـك فـي القیـام بـاي منهـا او 

بها جمیعا.

النشاط االول :

) ١٧٤-١٧٠عـــن (ابـــن زیـــدون) مـــن ص()١(اقـــراء مـــا جـــاء فـــي كتابـــك كتـــاب االدب والنصـــوص

  هو .وحاول ان تركز على اهم ما جاء في هذا الموضوع و 

أ. ابن زیدون هو الشـاعر الكاتـب الـوزیر ابـو الولیـد احمـد بـن عبـد اهللا بـن زیـدون یرجـع نسـبه الـى 

نب مخروم من قریش ، وقد وفد اجداده الى االندلس ایام الفتح العربي.

، مطبعة عبد  ١٢، تالیف د. نوري حمودي القیسي واخرف ،ط) االدب والنصوص ، للصف الخامس االدبي١(

الصمد ، جمهوریة العراق (وزارة التربیة).
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. یعد من اشهر شعراء قرطبة ، عاش في اواخر عصر الخالفة وادرك عصر الطوائف اذ توفي ٢

  هـ). ٤٦٣في اشبیلیة سنة (

. تمیز بالظرف ورقة الحدیث وسرعة البدیهة.٣

. له دیوان مطبـع، اكثـره فـي الغـزل بـوالدة بنـت المتكفـي ، وكانـت ذات شـهرة عظیمـة فـي قرطبـة ٤

لجمالها وعملها وادبها . وقصائده فیها مشهورة .

م العرب وفنون . وكما برع بالشعر فقد برع بالنثر ایضا فقد كان ذا ثقافة واسعة كثیر المیل لعلو ٥

اللغة ، لذا قال نال مكانة مرموقة في مجالس قرطبة االدبیة والسیاسیة.

. مــزج بــین الطبیعــة والغــزل وهــو مجــدد بالقیــاس لشــعراء المشــرق العباســي الن شــعراء المشــرق ٦

مزجوا الطبیعة والخمر ، وقد یجمع االندلسیون بین الثالثة في شعرهم .

لغزل في شـعر االنـدلس مـن طبیعـة حیـاتهم المملـوءة بالحـب والغـزل . نبعت میزة مزج الطبیعة با٧

بالطبیعة فجعلوها مسرحا لغزلهم.

. امتــازت قصـــیدة ابــن زیـــدون بـــالقفزات التــي یقفزهـــا الــى الماضـــي فیصـــور لنــا بالمقارنـــة ســـعادة ٨

الحب واالفل وعذاب الهجر المر.

النشاط الثاني :

لعربي) عن :) عنوانه (موسوعة االدب اCDشاهد قرص (

. االدب االندلسي.١

. الطبیعة في االدب االندلسي.٢

. بعض قصائد بن زیدون ونثره.٣

بعد ذلك حاول االجابة عن السؤالین االتییین :

: مزج الشاعر بن خلدون بین الغزل والطبیعة في قصیدته ، وضح ذلك.١س

: این ابدع ابن زیدون في تشبیهاته ؟٢س

النشاط الثالث :

)٢(عن ابن زیدون في  اقرأ

 ١٩٧٥القاهرة،-. دیوان ابن زیدون ورسائله / تحقیق د. علي عبد العظیم ؛ دار النهضة بمصر١

)١٦-١٢. (  

) سیقوم الباحثان بتصویر هذه االوراق من المصادر المذكورة ، وتوزیعها على الطالب لصعوبة حصول ٢(

الطالب علیها.
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. االدب االندلسي من الفتح الى سقوط الخالفة ، تـالیف د. احمـد هیكـل ، دار المعـارف بمصـر ٢

  ).٢٩٩-٢٩٥(ص١٩٨٦،

اطــة ، تــالیف د. منجــد مصــطفى بهجــت ، مدیریــة . االدب االندلســي مــن الفــتح الــى ســقوط غرن٣

  ).١٧٨-١٧٦(ص ١٩٨٨دار الطباعة والنشر ، بغداد ، 

اختبار ذاتي للوحدة:

: ما اصدق ما وصف به ابن زیدون ؟١س

: مم نبعت میزة مزج الطبیعة بالغزل في شعر االندلس ؟٢س

لمرأة؟: علل : ابن زیدون مولع دائما بالربط بین جمال الطبیعة وجمال ا٣س

: ما المیزة االولى في قصیدة ابن زیدون؟٤س

الوحدة الثانیة : المعتمد بن عباد 

االغراض السلوكیة للوحدة :

ینتظر منك عزیز الطالب بعد االنتهاء من دراسة هذه الوحدة من المجمع التعلیمي ان تكـون قـادرا 

  على ان :

. تعرف من المعتمد بن عباد ؟١

  د .. تصف المعتمد بن عبا٢

. تذكر باي غرض اشتهر ٣

. تعرف متى قال قصیدته.٤

. تعرف الظروف التي سبقت قصیدة المعتمد بن عباد .٥

. تحلل قصیدة المعتمد بن عباد الى أي اشعار هي اقرب.٦

. تبین لما اتسمت قصیدة المعتمد بن عباد٧

. تستنتج ما عبرت عنه قصیدة المعتمد بن عباد٨

للقصیدة.. تحلل المعنى العام٩

االنشطة والمواد التعلیمیة :

تجد فیما یاتي مجموعة من االنشطة والمواد التعلیمیة المقترحة لتحقیق االغراض السلوكیة 

السابقة . واالن تستطیع اختیـار مـا یالئمـك منهـا حسـب اهتمامـك ورغبتـك فـي القیـام بـاي منهـا او 

بها جمیعا.

النشاط االول :

) ١٧٨-١٧٥تــاب االدب والنصــوص عــن (المعتمــد بــن عبــاد) مــن ص (اقـرأ مــا جــاء فــي كتابــك ك

وحاول ان تركز على اهم ما جاء في هذا الموضوع وهو :
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محمـد بـن ابـي عمـر بـن عبـاد اللغمـي ولقبـه (المعتمـد) . حكـم اشـبیلیة –. المعتمد بن عباد هو ١

بعد ابیه ، واشبیلیة هي اعظم ممالك الطوائف.

مرفق الحس ، صادق التجربة، واضح المعاني.. وصف بانه شاعر اصیل ، ٢

. عبر في شعره عن مجریات حیاته وتفاصلیها في السراء والضراء .ورسم ابرز احداث عصره.٣

عامـــا وكـــان  ٢٣. اشـــتهر بالشـــعر السیاســـي فـــي حیـــاة والـــده وبعـــد ان تـــولى حكـــم اشـــبیلیة لمـــدة ٤

  م.عصره حافال باالحداث السیاسیة والحروب الدفاعیة ضد الرو 

. اســرة المرابطــون وســاقوه الــى المغــرب فنكــب بملكــه ونفســه وقضــي حیاتــه یرســف بقیــود الغربــة ٥

والبعاد ، ولم یجد ما یسلیه في محنته خیرا من االشعار الشاكیة الحزینة یندب بها حظـه ، ویبكـي 

ه مصــیره البــائس ، ومصــیر ملكــه الزائــل ویحــن الــى ایامــه الســالفة. واشــتد علیــه المــرض حتــى وافــا

  هـ). ٤٨٨االجل في الغربة عام (

. قـال قصــدیته حـین هــاجم المرابطـون اشــبیلیة فاشــیر علـى المعتمــد بالخضـوع واالســتعطاف كــي ٦

یعف عنه ویبقوا على عرشـه ، فـرفض وامتشـق سـیفه وخـرج یقـود شـعبه مـدافعا عـن شـعبه وحكمـه 

فقال هذه القصیدة بعد وصوله الى المغرب اسیرا.

مــد بــن عبــاد اصــفى انــواع الشــعر الحماســي وهــي اقــرب الــى طبیعــة اشــعار . تمثــل قصــیدة المعت٧

ابي فراس الحمداني في االسر من حیث الداللة والمشاعر.

. اتسمت قصیدته بوحدة الموضوع وحسن االستهالك وبراعة الختام فاصبح مثال سائرا.٨

مملكته والتـي مـن اجلهـا . عبر في قصیدته عن مرارة التجربة مستعیدا االیام العصبیة وهو یفقد ٩

فقد ولدیه.

. اتضـــح مـــن قصـــیدته بانـــه كـــان رابـــط الجـــأش ثابـــت الحنـــان ، یـــأبى الضـــیم ، ویـــرفض الـــذل ١٠

مســـتعذبا الســـم الزعـــاف علیهـــا وال یهمـــه ان تـــنفض عنـــه جموعـــه مـــادام بـــین ضـــلوعه قلـــب شـــجاع 

االقــدام عنــدما بــرز ینــبض بالحیــاة واالرادة ، ثــم یلتفــت الشــاعر الــى ماســطره مــن ایــات الشــجاعة و 

العدائـــه وال یرتـــدي مـــن الـــدروع ســـوى قمیصـــه وقلبـــه الجســـور ، لكـــن شـــاءت االقـــدار ان ال یخـــر 

صــریعا فــي ســاحة الــوغى . تلــك هــي ســجایا االبــاء وخصــال االجــداد وعلــى ســنتهم یســیر االبنــاء 

واالحفاد واالصل تتبعه الفروع.

النشاط الثاني :

دب العربي) عن :) عنوانه (موسوعة االCDشاهد قرص (

. الفنون االدبیة التي استخدمت في االدب االندلسي مثل (رثاء المدن).١

.ابرز الشعراء االندلسیون الذین كتبوا عن رثاء المدن.٢

. بعض قصائد المعتمد بن عباد قبل االسر وبعده .٣

بعد ذلك حاول االجابة عن السؤالین االتیین :

شعره ؟ وماذا رسم فیه؟: عم عبر المعتمد بن عباد في ١س

: عم تعبر قصیدة المعتمد بن عباد؟٢س
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النشاط الثالث :

اقرأ عن المعتمد بن عباد في :

. تاریخ االدب االندلسي (عصر الطوائـف والمـرابطین) ، تـالیف د. احسـان عبـاس ، دار الثقافـة ١

  ).١٩٣-١٨٩الصفحات ( ١٩٨٦،  ٦، بیروت ، لبنان ، ط

الفـــتح حتـــى ســـقوط غرناطـــة ، د. منجـــد مصـــطفى بهجـــت ، مدیریـــة دار . االدب االندلســـي مـــن ٢

  ).٣١٢-٣٠٩، الصفحات ( ١٩٨٨الطباعة والنشر ، بغداد ، 

. دیــوان المعتمــد بــن عبــاد ، تحقیــق ، د. احمــد احمــد بــدوي و د. حامــد عبــد المجیــد ، االنجلــو ٣

  ).١٤-٧، الصفحات ( ١٩٦٥المصریة ، القاهرة ، 

اختبار ذاتي للوحدة :

: بم تتسم قصیدة المعتمد بن عباد؟١س

: ما الغرض الذي استغرق اغلب شعر المعتمد بن عباد؟٢س

: ماذا تمثل قصیدة المعتمد بن عباد؟ والى أي اشعار هي اقرب؟٣س

االختبار البعدي (هو االختبار القبلي نفسه):

اجابات االختبارات الذاتیة :

الوحدة االولى :

. شاعر الحب والجمال .١

. نبعـــت مـــن طبیعـــة حیـــاتهم المملـــوءة بالحـــب فاتصـــل الحـــب والعـــزل بالطبیعـــة فجعلوهـــا مســـرحا ٢

  لغزلهم.

. الطبیعة عنده ارتبطت بذكریات حبیبته ارتباطا وثیقا والهبت عواطفـه وحركـت اشـجانه وانطقتـه ٣

السمات.برائع الشعر وكل مافیها یذكره بحب محبوبته وجمالها فكالهما رائع الجمال وان تباینت 

. القفزة التـي كـان یقفزهـا الـى الماضـي فیصـور لنـا بالمقارنـة سـعادة الحـب االمـل وعـذاب الهجـر ٤

المر.

الوحدة الثانیة :

. وحدة الموضوع ، حسن االستهالل ، براعة الختام.١

عاما. ٢٣. الشعر السیاسي في حیاة والده بعد ان تولى حكم اشبیلیة لمدة ٢

شــعر الحماســي وهــي اقــرب الــى طبیعــة اشــعار ابــي فــراس الحمــداني فــي . تمثــل اصــفى انــواع ال٣

االسر من حیث الداللة والمشاعر.
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خطة تدریسیة انموذجیة وفق طریقة المجمعات التعلیمیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الیوم :           المادة : االدب والنصوص             الصف : الخامس االدبي

الشعبة :الموضوع: ابن زیدونالتاریخ :       

  الهدف العام : 

انضاج الذوق االدبي في الطالب ، وتمكینهم من فهـم االفكـار التـي اشـتملت علیهـا االثـار 

االدبیة ، وتمكینهم من انشاء الكالم الجید بمحاكاة النماذج البالغیة التي یستجدونها .

  ى :اهداف الدرس : جعل الطالب قادرا عل

یعرف من ابن زیدون ؟.١

یذكر عصر الشاعر..٢

یصف حیاة الشاعر..٣

یذكر باي غرض اشتهر ..٤

یبین لغة الشاعر واسلوبه ..٥

یعلل لماذا برع ابن زیدون بالنثر كما برع في شعر .٦

یفسر ما مضمون قصیدته؟ وماذا تناول فیها؟.٧

یعلل ولع ابن زیدون بالربط بین جمال الطبیعة وجمال المرأة..٨

ل التعلیمیة :الوسائ

* السبورة الطباشیریة 

* دیوان ابن زیدون

) فیهCD* قرص (

وصف لبالد االندلس-

نصوص البن زیدون-

تحلیل نقدي لقصائد الشاعر-

  عرض الدرس :



سیف اسماعیل و موفق حیاوي 

٧٤

التمهید :-

یقــوم المــدرس بتهیئــة اذهــان الطــالب للــدرس الجدیــد وذلــك مــن خــالل مقدمــة قصــیدة عــن الــدرس 

ئلة التذكریة االتي:السابق وتوجیه االس

كیف ادخل ابن خفاجة وصف الطبیعة في كل االغراض الشعریة التي طرقها؟ -

ما القاب ابن خفاجة؟-

بم تمیز دیوان ابن خفاجة؟-

بمن تاثر في قصیدته؟-

كیف بلغ ابن خفاجة مبلغ االمتزاج الكلي في وصف الجیل؟-

  العرض : -

یة:یقوم المدرس بتقدیم الجدید وفق الخطوات االت

أ. كتابــة المحـــاور االساســیة للـــدرس علــى الســـبورة وهــي : (عصـــر الشــاعر ، ممیزاتـــه ، حبیبتـــه ، 

النثر عند ابن زیدون ، مزج الشاعر بین الغزل والطبیعة ، قصائده)

ب. یطلب المدرس من الطالب اخراج المجمع التعلیمي الموجود لدیهم عن (الشاعر ابن زیدون).

ب قـراءة االغـراض السـلوكیة للموضـوع تـم البـدء باالنتقـال مـن نشـاط ج. یطلب المدرس مـن الطـال

الى اخر حسب سرعته الخاصة وقدرته الذاتیة في التعلم ، أي بعد ان ینهي الطالب النشاط االول 

، أي قــراءة مــا جــاء فــي الكتــاب المدرســي عــن موضــع الــدرس ومالحظــة اهــم ماجــاء فیــه وحســب 

ته الذاتیــة وقدرتــه الخاصــة علــى الــتعلم ینتقــل الطالــب الــى توجیــه المجمــع التعلیمــي ، وحســب ســرع

) علــى جهــاز الحاســوب والخــاص بالشــاعر ابــن زیــدون CDالنشــاط الثــاني وهــو مشــاهدة قــرص (

وعصره تم االجابة عن االسئلة الخاصة بهـذا النشـاط بعـد ذلـك ینتقـل الـى بقیـة االنشـطة الموجـودة 

ة. وبعــد االنتهــاء مــن االنشــطة یقــوم باالجابــة فــي هــذه الوحــدة مــن المجمــع وحســب ســرعته الخاصــ

عــن االختبــار الـــذاتي الموجــود فــي نهایـــة الوحــدة وتقـــوم بتصــحیحه بنفســه باالعتمـــاد علــى مفتـــاح 

التصحیح الموجود في نهایة المجمع.

الخالصة :-

من خـالل الملخـص السـبوري یقـوم المـدرس باعـادة سـریعة لفقـرات الـدرس ویؤكـد علـى اهـم 

ي تضمنها موضوع الدرس.النقاط الت
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التقویم :

للتاكــد مــن تحقــق االغــراض الســلوكیة یــتم طــرح عــدد مــن االســئلة التقویمیــة علــى الطــالب 

  وهي:

مزج الشاعر بین الغزل والطبیعة في قصیدته ، وضح ذلك؟.١

ما اصدق ماوصف به ابن زیدون؟.٢

علل : برع ابن زیدون بالنثر كما برع في الشعر..٣

ولع دائما بالربط بین جمال الطبیعة وجمال المرأة.علل : ابن زیدون م.٤

ما المیزة االولى في قصیدة ابن زیدون ؟.٥

این ابدع ابن زیدون في تشبیهاته ؟.٦

كیف توجه المعاني التي جاءت في الفقرات االتیة؟.٧

أ. والروض عن مائة الفضي مبتسم .

ب. حل الندى فیه حتى مال اعناقا.

.ج. لم یطر بنجاح الشوق خفاقا

الواجب البیتي :

) ابیات من قصیدة ابن زیدون.٨حفظ (.١

تلخیص اهم االحداث في حیاته..٢
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خطة تدریسیة انموذجیة وفق الطریقة االعتیادیة

بسم اهللا الرحمن الرحیم

الیوم :           المادة : االدب والنصوص             الصف : الخامس االدبي

الشعبة :ن زیدونالتاریخ :         الموضوع: اب

  الهدف العام : 

انضاج الذوق االدبي في الطالب ، وتمكینهم من فهـم االفكـار التـي اشـتملت علیهـا االثـار 

االدبیة ، وتمكینهم من انشاء الكالم الجید بمحاكاة النماذج البالغیة التي یستجدونها .

اهداف الدرس : جعل الطالب قادرا على :

بن زیدون ؟یعرف من ا.١

یذكر عصر الشاعر..٢

یصف حیاة الشاعر..٣

یذكر باي غرض اشتهر ..٤

یبین لغة الشاعر واسلوبه ..٥

یعلل لماذا برع ابن زیدون بالنثر كما برع في شعر .٦

یفسر ما مضمون قصیدته؟ وماذا تناول فیها؟.٧

یعلل ولع ابن زیدون بالربط بین جمال الطبیعة وجمال المرأة..٨

:الوسائل التعلیمیة 

السبورة الطباشیریة -

  عرض الدرس :

التمهید :-

یقــوم المــدرس بتهیئــة اذهــان الطــالب للــدرس الجدیــد وذلــك مــن خــالل مقدمــة قصــیدة عــن 

الدرس السابق وتوجیه االسئلة التذكریة االتي:

كیف ادخل ابن خفاجة وصف الطبیعة في كل االغراض الشعریة التي طرقها؟ -

ما القاب ابن خفاجة؟-
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میز دیوان ابن خفاجة؟بم ت-

بمن تاثر في قصیدته؟-

كیف بلغ ابن خفاجة مبلغ االمتزاج الكلي في وصف الجیل؟-

  العرض : -

عند تقدیم المدرس للدرس یلجأ اوال الى تثبیت فقـرات الـدرس االساسـیة علـى السـبورة والتـي تشـتمل 

  على :

ه ، التحلیل النقـدي ) وقـد ان (اسم الشاعر ، عصره ، االغراض التي طرقها ، لغة الشاعر واسلوب

یــتم تثبیــت هــذه الفقــرات یقــوم المــدرس بشــرح فقــرة تلــو االخــرى مــن الــدرس فیبــدأ باســم الشــاعر كمــا 

یاتي :

موضــوعنا الیــوم الشــاعر الكاتــب الــوزیر ابــو الولیــد احمــد بــن عبــد اهللا بــن زیــدون یرجــع المــدرس :

النــدلس ایــام الفــتح العربــي ، هــل لــدیكم نســبه الــى بنــي مخــزوم مــن قــریش ، وقــد وفــد اجــداده الــى ا

سؤال حول االسم ، اذا لـم یكـن هنـاك سـؤال سـانتقل بكـم الـى عصـر . فهـو یعـد مـن اشـهر شـعراء 

 ٤٦٣قرطبة ، عاش في اواخر عصر الخالفة ، وادرك عصر الطوائف اذ توفي في اشبیلیة سـنة 

  هـ.

هــو (شــاعر الحــب تمیــز بــالظرف ورقــة الحــدیث وســرعة البدیهــة ، واصــدق مــا وصــف بــه

والجمال) ، وله دیوان مطبوع اكثره في الغزل بوالدة بنت المستكفي وكانت ذات شـهرة عظیمـة فـي 

قرطبة لجمالها وعلمها وادبها ، وقصائده فیها مشهورة.

كمــا بــرع بالشــعر فقــد بــرع بــالنثر ایضــا فقــد كــان ذا ثقافــة واســعة كثیــر المیــل لعلــوم العــرب 

مرموقـــة فـــي مجـــالس قرطبـــة االدبیـــة والسیاســـیة. ومـــن اهـــم مؤلفاتـــه : وفنـــون اللغـــة ، نـــال مكانـــة

(رسائل ابن زیدون ، دیوان شعر مطبوع ومشهور)

هنا یقف المدرس لیسأل ان كان هناك تعلیق او سؤال او ایة اضافة وعندما الیكون هناك 

أي تعلیق یستمر بعرض الدرس والتطرق الى الفقرة االخرى من محور الدرس .

اءة النموذجیة للمدرس :القر  -

) ویبـــدأ بقـــراءة ١٧١یطلـــب المـــدرس مـــن طالبـــه فـــتح كتـــاب االدب والنصـــوص علـــى (ص

القصیدة امامهم لغرض تحسین القائهم وتقویم السنتهم من الخطأ.

قراءة الطالب المجیدون في القراءة :-

ءتهم قریبـة بعد ان ینتهي المدرس من قراءته النموذجیة یطلب من الطالب الـذین تكـون قـرا

من قراءته باعادة قراءة النص وذلك لشد الطالب الیهم والى مادة الدرس لیقتدي بهم االخرون.

یبدأ المدرس بمساعدة الطالب بشرح وتحلیل القصیدةالشرح :-
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المدرس : رأینا في القصیدة المزج بین الطبیعة والغزل ، وقد نبعت هذه المیزة عند شعراء االندلس 

یاتهم المملوءة بالحب فاتصل الحب والغزل بالطبیعة فجعلوهـا مسـرحا لغـزلهم ومیـدانا من طبیعة ح

لقصص حبهم.

الطالب : لماذا ربط ابن زیدون بین جمال الطبیعة وجمال المرأة ؟

المــدرس : كالهمــا رائــع الجمــال وان تباینــت الســمات فالطبیعــة عنــده قــد ارتبطــت بــذكریات حبیبتــه 

واطفــه وحركــت اشــجانه وانطقتــه برائــع الشــعر وكــل مــا فیهــا یــذكره بحســن ارتباطــا وثیقــا والهبــت ع

محبوبته وجمالها .

الطالب : الهذا تمیزت قصیدته!

المــدرس : نعــم تمیــزت بــالقفزة التــي كــان یقفزهــا الــى الماضــي فیصــور لنــا بالمقارنــة ســعادة الحــب 

شبیه .االفل وعذاب الهجر المر ، ویسال المدرس هل ابدع ابن زیدون في الت

الطالب : نعم ، ابدع فـي تشـبیه بهـاء المنظـر وبیـاض مائـه بصـدر الحبیبـة وجیـدها الناصـع الـذي 

تكشف عن عقود من اللؤلؤ .

المدرس : لماذا نعت الشاعر نفسه وحبیبته (سرقا) في البیت الرابع.

  اء.الطالب : الن الحبیبین كانا یسرقان المتع في غفلة من الزمان بعیدا عن اعین الرقب

الخالصة :-

من خـالل الملخـص السـبوري یقـوم المـدرس باعـادة سـریعة لفقـرات الـدرس ویؤكـد علـى اهـم 

النقاط التي تضمنها موضوع الدرس.

مزج الشاعر بین الغزل والطبیعة في قصیدته ، وضح ذلك؟.١

ما اصدق ماوصف به ابن زیدون؟.٢

علل : برع ابن زیدون بالنثر كما برع في الشعر..٣

ن زیدون مولع دائما بالربط بین جمال الطبیعة وجمال المرأة.علل : اب.٤

ما المیزة االولى في قصیدة ابن زیدون ؟.٥

این ابدع ابن زیدون في تشبیهاته ؟.٦

كیف توجه المعاني التي جاءت في الفقرات االتیة؟.٧

أ. والروض عن مائة الفضي مبتسم .

ب. حل الندى فیه حتى مال اعناقا.

شوق خفاقا.ج. لم یطر بنجاح ال

الواجب البیتي :

) ابیات من قصیدة ابن زیدون.٨حفظ (.٣

تلخیص اهم االحداث في حیاته..٤
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  )٣ملحق (ال

بسم اهللا الرحمن الرحیم

االختبار التحصیلي لمادة االدب والنصوص لطالب الصف الخامس االدبي

:مالحظة

مطلــوب منــك وضــع فــي كــل ســؤال ممــا یــاتي اربــع اجابــات منهــا اجابــة واحــدة صــحیحة وال

دائرة حول حرف االجابة الصحیحة.

. ولد الشاعر ابن هاني في مدینة ١

أ. منیج                               ج. اشبیلیة

ب. الكوفة                             د. قرطبة 

. لقبت بـ (خنساء المغرب) الشاعرة ٢

ة القرطبیةأ. حمدونة بنت زیاد                   ج. عائش

ب. حسانة التمیمیة                     د. حفصة الحجازیة

. عاش ابن زیدون في عصر٣

أ. الطوائف                           ج. بنو احمر

ب. المرابطین                        د. الوالة

. من اجزاء الموشح ٤

أ. البیت                                ج. المزجة

ب. الشطر                              د. العجز

. عاش لسان الدین في فترة٥

أ. بنو االحمر                          ج. الخالفة

ب. االمارة                             د. المرابطون

. طغى على دیوان ابن هاني عرض٦

أ. الغزل                               ج. الفخر 

ب. المدیح                            د. الهجاء
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. مزج الشاعر ابن زیدون في قصائده بین ٧

أ. الطبیعة والغزل                    ج. المرأة والغزال

ب. الطبیعة والخمر                   د. الحبیبة والشمس

. من ابرز الوشاحین في االندلس ٨

ج. ابن عبد ربةأ. ابن دراج                 

ب. ابن قزمان                        د. ابن الفارض

. لقب بصنوبري االندلس الشاعر ٩

أ. یوسف بن تاشفین                   ج. ابن خفاجة

ب. یمن بن حكم                       د. ابن بسام

. تمیز اسلوب الشاعر ابن هاني عن بقیة الشعراء بانه ١٠

أ. قوي الصیاغة                       ج. قلة استخدام البدیع

ب. خشونة االسلوب                   د. التلمیح بكلمات غیر عربیة

. تمیز شعر حمدونة بنت زیاد بـ١١

أ. وصف الرجل                       ج. وصف الطبیعة

ب. وصف المرأة                       د. وصف المدن

. لقب بـ (متنبي المغرب) الشاعر١٢

أ. ابن خفاجة                           ج. ابن زیدون

ب. ابن هانئ                           د. ابن الرومي

. الشاعر الذي وصف بشاعر الحب والجمال هو١٣

أ. ابن حزم                             ج. عباس بن ناصح

د. عبد اهللا بن شمر ب. ابن زیدون          

. محمد بن ابي عمر بن عباد االخمي هو االسم الصریح للشاعر١٤

أ. ابن عبد ربة                         ج. یحیى بن هذیل

ب. المعتمد                              د. الرمادي
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. تاثر ابن خفاجة في قصیدته بالشاعر١٥

  ج. الفرزدق                     أ. مجنون لیلى     

ب. ابو نؤاس                           د. البحتري

. غلب على شعر المعتمد بن عباد١٦

أ. حیاة والده                            ج. الهجاء

ب. الغزل                               د. الوصف

. تمیز الموشح عن الشعر العربي بـ١٧

فاظ العجمیة                       ج.القوة الجزلة أ. االل

ب. استعمال اسلوب السهل الممتنع       د. استعمال اللهجة العامة

. لقب لسان الدین ابن الخطیب بذي الوزارتین وذلك یعني ١٨

أ. القلم والسیف                          ج. الحكمة والشعر

د. الصبر والسلفةب. الصدق والعدل               

. اتسمت قصیدة المعتمد بن عباد ١٩

أ. حسن التخلص                         ج. المقدمة الغزلیة

ب. حسن االستهالل                      د. وصف المرحلة

. تعني كلمة (دهماء) بانها٢٠

أ. كثرت الناس                           ج. صفة للعین

یقة في الجنة                       د. واضح المكارمب. حد

. تعني كلمة (رقراق) بانها ٢١

أ. لمعان                               ج. باسم

ب. جاء وذهب                        د. مشرق
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. كأن الصبح مات له شقیق            فمن حزنه تسربل بالحداد٢٢

قائل هذا البیت هو :

حمدونة بنت زیاد                   ج. عائشة القرطبیةأ. 

ب. حسانة التمیمیة                     د. حفصة الحجازیة

. تعني كلمة (وقور) بانها٢٣

أ. حلیم                               ج. خاضع

ب. الموت                            د. مرتفع

ویزحم لیال شهبه بالمناكب. سید مهب الریح من كل وجهة ٢٤

قائل هذا البیت :

أ. ابن قزمان                         ج. ابن یقي

ب. ابن خفاجة                        د. ابن سناء الملك

. تعني كلمة (النجیع) بانها٢٥

أ. الدم                               ج. الصوت العالي

د. الخلق                ب. الكف            

. الفعل في الموشح هو ٢٦

أ. ما یاتي بعد المطلع في الموشح     ج. الشطر الواحد من االشطر

ب. كل شطر من اشطر الدور         د. الجزء المتكرر في الموشح

. این موقع كلمة (مستراح) من االشطر االتیة٢٧

…..ا نفس من هم ج. ی…..أ. اما فتى نال العلى 

…د. البد ان اركبها صعبة ….ب. لیس على مضرمها 

. تعني كلمة (ارعن) بانها ٢٨

أ.شامخ                               ج. متزن

ب. واحد                             د. شدید
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. جاءك الغیث اذا الغیث همس       یا زمان الوصل باالندلســــي ٢٩

الموشحات المشهورة للشاعر :من

أ. لسان الدین بن الخطیب             ج. ابن ماء السماء

ب. عبادة القزاز                       د. ابن الرافع راسه     

. اتصف الشاعر المعتمد بن عباد بانه شاعر٣٠

أ. مقلد                               ج. متصوف 

د. اصیلب. محافظ             

. البد ان اركبها صعبة         وقاحة تحت غالم وقاح٣١

(وقاحة تعني)

أ. الفراسة                            ج. الشجاعة

ب. السفاهة                           د. االعتزاز بالنفس

. الجزء الوحید في الموشح الذي ال یلتزم باللغة العضمي هو٣٢

لمزجة                             ج. القفل أ. ا

ب. السمط                             د. المطلع

. محمد بن عبد اهللا بن سعید هو االسم الصریح للشاعر٣٣

أ. ابن سعید                           ج. المتنبي 

ب. لسان الدین ابن الخطیب           د. جریر

. یقول ابن خفاجة٣٤

وقال : الى كم كنت ملجأ قاتل ؟       ومواطن اواه بقتل تائب 

اورد الشاعر في هذا البیت صورتین لنمطین متناقضین یلجأ الى الجیل هما-

أ. المجرم الهارب والعابد التائب         ج. الجبان الهارب والمنتصر المتمرد

والمطارد من العدالةب. الخائف من الموت والمجنون التائه   د. العاشق للمكان 

. الراح والراحة ذل الفتن           والعز في شرب ضریب اللقاح٣٥

في هذا البیت الشعري قیاس بكلمة في -

أ. الراح والراحة                         ج. الراحة واللقاح

ب. ذل وعز                              د. الفتن واللقاح
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  ون. بعد الموشح من الفن٣٦

أ. الشعریة                                ج. الروائیة

ب. المسرحیة                              د. القصصیة 

. تمیز دیوان ابن خفاجة بانه٣٧

أ. كتبت فیه مقدمات                       ج. ذكرت اعماله كلها

ب. شرح باكثر من شرح                  د. ارخ لحیاته

. تعامل ابن خفاجة مع الجیل بـ٣٨

أ. صعوده                               ج. استنطاقه 

ب. تحدیه                                د. مالزمته

. قالوا الخضوع سیاسته           فلیبد منك لهم خضوع٣٩

قائل هذا البیت 

  ادأ. القاضي الفاضل                       ج. المغمد بن عب

ب. ابن هانئ                            د. ابن االثیر

. ورد تالق في ضاحي منابته              فازداد منه الضحى في العین اشراقا٤٠

قائل هذا البیت

أ. ابن الفارض                          ج. ابو تمام

ب. المحري                             د. ابن زیدون
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  )٤( ملحقال

اختبار التفكیر الناقد بالصورة النهائیة

عزیزي الطالب :

بین یدیك اختبار یضم بعض المواقف والفقرات التـي صـممت لقیـاس قـدراتك العقلیـة وتكشـف 

عن قابلیتك في التحلیل والتوصل الى النتائج الصحیحة باستعمال التفسیر لالستنتاج . 

اقــف مســتقلة ، راجیــان اإلجابــة عنهــا بدقــة واهتمــام خدمــة وهــذه الفقــرات موزعــة علــى خمســة مو 

للبحــث العلمــي المنطقــي وللوقــوف علــى إمكانیاتــك فــي هــذا النــوع مــن أنــواع التفكیــر المهمــة  فــي 

حیاتك الیومیة .

…التعلیمات

أقرأ التعلیمات الخاصة بكل موقف من مواقف االختبار الخمسة ، وكذلك المثال التوضیحي  -١

ختبار .لطریقة اال

ال تضــع أیــة إشــارة علــى أوراق هــذا االختبــار ، وتكــون اإلجابــة علــى ورقــة اإلجابــة المرافقــة ،  -٢

وٕاذا رغبت في تغیر إجابتك ، فما علیك إال أن تمحي اإلجابة السابقة تمامًا.

ال تقلب هذه الصفحة قبل أن یطلب منك ذلك .    - ٣

االختبار األول : االستنتاج

فحص القدرة على االسـتنتاج مـن خـالل التعامـل مـع حیثیـات الـنص أو جزئیاتـه أو االستنتاج: هو

شواهده بقصد التوصل الى أمور عامة ، أو تصور عام من تلك الجزئیات .

فمثال حینما تُقرأ قصیدة من الشعر الحر یستخلص أنها نوع من أنواع األدب النثري .

بارة لموقف على حقیقة أو معلومة كالتي توجد یتكون هذا االختبار من عدة مواقف تتضمن كل ع

في الكتب والمجالت وغیرها. علیك ان تعّدها صادقة وستجد بعد كل عبارة عدة استنتاجات یمكن 

التوصل إلیها من الحقائق المقدمة ، المطلوب منك :

ان تفحص كل استنتاج على حده وتقدرین درجة صحته أو خطئه . وان تضع إجاباتك في ورقة -

إلجابة وعلى ما یأتي :ا

تحت الحرف  (ص) في ورقة اإلجابة إذا كنت تعتقد ان االستنتاج (×)ضع عالمة   -١

صحیحا" تماما"، اي انه یترتب منطقیا" على الحقائق المعلومات التي وردت في العبارة . 

اردة تحت الحـرفین (ب ن) فـي ورقـة اإلجابـة إذا وجـدت أن المعلومـات الـو (×)ضع عالمة   - ٢

في العبارة ال تكفي للحكم على صحة االستنتاج أو خطئه .      
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تحــت الحــرف (خ) فــي ورقــة اإلجابــة إذا وجــدت أن االســتنتاج خطــأ فــي (×)ضــع عالمــة   - ٣

ضوء المعلومات الواردة في االستنتاج یناقض المعلومات المعطاة .

:مالحظة

ون هناك اكثر مـن اسـتنتاج خطـأ ، وقـد تجـد قد یكون هناك اكثر من استنتاج صحیح ، وقد یك-

اكثر من استنتاج بیانات ناقصة ، المطلوب منك ان تحكم على كل استنتاج بحد ذاته .

علیك ان تعد كل ما هـو موجـود فـي العبـارة صـحیحًا بغـض النظـر عـن معلوماتـك او رأیـك وان -

تتعامل مع العبارة على هذا األساس . 

لـــة مكونـــة مـــن مبتـــدأ وخبـــر وقـــد جـــاء الخبـــر شـــبه جملـــة مـــن الجـــار مثـــال / علـــي فـــي الـــدار . جم

والمجرور .

صحیحة  الفقرات  ت
بیانات 

ناقصة
خاطئة

×یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ فنقول في الدار علي١

×ال یجوز تقدیم الخبر على المبتدأ مطلقا٢

×یجب تقدیم الخبر على المبتدأ٣

  : ١الموقف 

قصــائد معروفــة فــي عصــر مــا قبــل اإلســالم ، وقیــل أنهــا ســبع قصــائد ، وقیــل أنهــا المعلقــات-

عشر . وسبب تسمیتها بالمعلقات هو : 

صحیحة  الفقرات  ت
بیانات 

ناقصة
خاطئة

ألنها علقت على جدران الكعبة١

جاءت من العلق وهي الشيء النفیس٢

وفینألنها قصائد طویلة ناظموها من الشعراء المعر ٣

  : ٢الموقف

عندما جاء اإلسالم تغیر األدب والسـیما الشـعر لتغیـر المجتمـع وسـیادة القـیم الدینیـة ، وعـرف -

في هذا العصر شعراء مخضرمون ، وسبب تسمیتهم بهذا االسم : 

صحیحة  الفقرات  ت
بیانات 

ناقصة
خاطئة

ألنهم عاشوا كلَّ حیاتهم في عصر ما قبل اإلسالم١

شطرا من حیـاتهم قبـل اإلسـالم والشـطر اآلخـر عاشوا ٢

بعده

عاشوا كل حیاتهم في عصر صدر اإلسالم٣
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  : ٣الموقف

الحـــّب ربـــاط نبیـــل وســـام یـــربط قلبـــین یســـودهما اإلخـــالص والتفـــاني وقـــد عـــرف أدبنـــا العربـــي -

قصــص حــّب تناقلتهــا األجیــال ومنهــا قصــة قــیس ولیلــى ، إذ أصــبحت لیلــى رمــزًا للفــداء ولــم 

تتزوج ابن عمها قیس . 

صحیحة  الفقرات  ت
بیانات 

ناقصة
خاطئة

ألنهــــا قــــدمت نفســــها وحبهــــا قربانــــا للمبــــادئ والتقالیــــد ١

السائدة

ألنها تحب أباها ورفضت الزواج من ابن عمهـا نـزوال ٢

عند رغبته

ألنهـــــا ال ترغـــــب فـــــي الـــــزواج مـــــن رجـــــل ذكرهـــــا فـــــي ٣

قصائده وتناقلتها القبائل

  : ٤موقفال

قال الشاعر :-

ما الدهر إال الربیع المستنیُر إذا                 جاء الربیُع أتاك الزهُر والنورُ 

الربیع هو سید الفصول ففیه النجوم تتألأل ، والسماء تصفو في لیلة من لیـالي الربیـع الندّیـة 

رة واألزهار فتكثر السـفرات ، حیث السكون ینشر نفسه على رحاب الكون فتكتسي الحدائق بالخض

واالحتفاالت .

صحیحة  الفقرات  ت
بیانات 

ناقصة
خاطئة

جمال الربیع یكمن في اعتدال أجوائه وأزهاره الجمیلة١

جمال الربیع یكمن في سفراته الكثیرة٢

انه فصل من فصول السنة٣

  : ٥الموقف

وتنطـوي علـى دروس وعبـر تصـب فـي معركة العرب ضد الفـرس مـن طـراز الحـروب الشـریفة -

مجرى النضال االسالمي بوجه اعداء االمة االسالمیة .

خاطئةبیانات صحیحةالفقراتت
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ناقصة

أكــــــــدت الحــــــــرب الــــــــروح الحیــــــــة والوثابــــــــة للمســــــــلمین ١

والجیوش اإلسالمیة

أكــدت اســترخاص التضــحیات بالغــالي والنفــیس دفاعــا ٢

عن األمة اإلسالمیة

الحــرب محاولــة لتجــرب األمــة اإلســالمیة قوتهــا كانــت ٣

ومدى صمودها

االختبار الثاني : معرفة االفتراضات او المسلمات

االفتراض أو المسلمة  هي شيء أو نتیجة نثـق بصـحتها ، ونسـلم بهـا أساسـًا لالسـتدالل أو 

ضــات أو الــى المناقشــة ، یســعى هــذا المجــال الــى معرفــة قــدرة الطــالب علــى الوصــول الــى االفترا

المســــلمات المنطقیــــة وتمییزهــــا مــــن بــــین االفتراضــــات غیــــر الســــلیمة فــــي المقولــــة أو العبــــارة ذات 

المحتوى . فعندما یقول شاعر ما إنني سألقي قصیدة في مهرجان المربد یفترض ونحن معه على 

منطقیـًا انه هیـأ القصـیدة أي موضـوعها وبحرهـا وعـدد أبیاتهـا ، أن هـذه االفتراضـات تكـون مقبولـةً 

في ضوء عبارة الشاعر أعاله .

فیما یأتي عدد من العبارات یتبع كل عبارة افتراضات مقترحة ، المطلوب منك أن تحدد فیما 

لو كان االفتراض مسلما" به فـي ضـوء محتـوى العبـارة أي انـك تجـد أن  االفتـراض وارد فـي ضـوء 

تحــت كلمــة (االفتــراض (×)تضــع عالمــة مــا جــاء بالعبــارة . وفــي هــذه الحالــة المطلــوب منــك أن 

وارد) فــي المكــان المناســب مــن ورقــة اإلجابــة وٕاذا كنــت تجــدین أن االفتــراض غیــر مســلم بــه فــي 

تحت كلمة (االفتراض غیر وارد) في المكان المناسـب مـن (×)ضوء محتوى العبارة فضع عالمة 

ورقة اإلجابة .

أمـــام االفتراضــــات وفــــي األمــــاكن (×)وفیمـــا یــــأتي مثــــال یوضـــح طریقــــة وضــــع العالمــــة  

المناســبة مــن ورقــة اإلجابــة ، وعلیــك مالحظــة انــه فــي بعــض الحــاالت قــد یكــون هنــاك اكثــر مــن 

(افتراض وارد) وفي حاالت أخرى قد یكون اكثر من افتراض غیر وارد .
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انتشــرت اللغــة العربیــة وحافظــت علــى دیمومتهــا وحیویتهــا ، وصــمدت أمــام أعتــى هجمــات مثــال : 

غول والتتار .الم

غیر واردواردالفقراتت

كـــان اإلســـالم دافعـــا فـــي انتشـــار اللغـــة العربیـــة والســـیما القـــرآن ١

الكریم 

الن اللغة العربیة هي لغة أهل الجنة٢

كثرة العرب في بقاع العالم٣

  : ١الموقف

یثهم باالهتمام باللغة نادى المهتمون باللغة العربیة السیما السیاسیون منهم في كثیر من أحاد-

الفصحى في التعامل بین أبناء الشعب .

غیر واردواردالفقراتت

لالهتمام باللغة العربیة والقضاء على انتشار العامیة بین أبنـاء ١

الشعب

هنــاك خلــل كبیــر فــي اســتعمال قواعــد اللغــة العربیــة فــي أثنــاء ٢

التفاهم 

لى اللغة العربیة دخول اللغات األجنبیة وطغیانها ع٣

  : ٢الموقف

أنها : -ندعو–لن أداة نصب ففي قوله تعالى (( لن ندعو من دونه آلهًا )) تعرب كلمة -

غیر واردواردالفقراتت

مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة١

مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة٢

نــون النــه مــن األفعــال مضــارع مجــزوم وعالمــة جزمــه حــذف ال٣

الخمسة

  : ٣الموقف

الصالة عماد الدین اإلسالمي وركن من أركانه فیمكن أن ترسم بهذا الشكل اإلمالئي ، -

ویمكن رسمها على شكل ( صلواة ) .

-
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غیر واردواردالفقراتت

تبعــا للرســم اإلمالئــي الموجــود فــي القــرآن الكــریم ویســمى الخــط ١

غیر القیاسي

للرســم اإلمالئــي المتبــع فــي كتاباتنــا االعتیادیــة والصــحف تبعــا٢

الیومیة ویسمى الخط القیاسي

الرسم اإلمالئي لهـا یأخـذ منحنیـا اعتباطیـا ال یسـتند إلـى قاعـدة ٣

معینة

  : ٤الموقف

َنْخَلِة في اللغة العربیة عدد من التوابع فكلمة ( جنیا ) في قوله تعالى (( َوهّزْي ِإَلْیِك ِبِجْذِع ال-

َتَساَقط َعَلْیِك َرَطَبًا َجِنّیًا )) هي :

غیر واردواردالفقراتت

صیغة مبالغة١

صفة مشبهة٢

اسم فاعل٣

  :  ٥الموقف

أداة الجزم تجزم ما بعدها فیقول الشاعر :-

فان العجز المناسب لصدر بیت الشعر السابق .………………هنالك أنسى متاعب یومي 

غیر واردوارداتالفقر ت

كأني لْم ألقى في الیوم شّیاً ١

كأّنِني لْم ألقى في الیوم شّیاً ٢

كأنِّي لْم الَق في الیوم شّیاً ٣

االختبار الثالث :االستنباط

تتكون كل عبارة من عبارات االختبار فـي هـذا النـوع مـن عبـارتین ( مقـدمتین ) تلیهمـا عـدة 

ت) وعلیِك أن تعّد العبارتین صحیحتین تمامـا " وصـادقة مـن دون اسـتثناء نتائج مقترحة (استدالال

حتى لو كانت أحدهما أو كالهما ضد رأیك . اقـرأ االسـتدالل األول الـذي یلـي العبـارتین وٕاذا كنـت 

فــي المكــان المناســب مــن ورقــة (×)تجــد أنهــا تترتــب بالضــرورة علــى وفــق اعتقــادك فضــع عالمــة 
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جــة مرتبــة ) ، وٕاذا كنــت تعتقــد انــه لــیس بالضــرورة أن تكــون مرتبــة علــى اإلجابــة أي تحــت ( النتی

فــي المكــان المناسـب فــي ورقـة اإلجابــة تحــت ( النتیجـة غیــر مرتبــة ) (×)العبـارتین فضــع عالمـة 

حتى ولو اعتقدت أنها صادقة علـى أسـاس معلوماتـك العامـة ، علمـا أن النتـائج قـد تكـون جمیعهـا 

رتبة .أو بعضها مترتبة أو غیر مت

اقـرأ كـل نتیجــة واحكمـي علیهــا فـي حــد ذاتهـا وال تـدع تحیزاتــك تـؤثر علــى حكمـك أي ركــزي 

علــــى العبــــارات واحكمــــي علــــى كــــل نتیجــــة علــــى أســــاس فیمــــا إذا كانــــت تترتــــب بالضــــرورة علــــى 

المقدمتین ، وفیما یأتي مثال هذه العملیة .

ى األطــالل ، ولكــن بعــض الشــعراء مثــال : ان التقلیــد الســائد عنــد الشــعراء العــرب هــو الوقــوف علــ

خرج عن هذا التقلید . إذن :

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

الشــــــعراء العــــــرب جمیعــــــا یبــــــدؤون قصــــــائدهم بــــــالوقوف علــــــى ١

األطالل 

×

ــــــل ٢ ــــــى الطل ــــــالوقوف عل ــــــدؤون قصــــــائدهم ب بعــــــض الشــــــعراء یب

وبعضهم ال یقف علیه 

×

×بعون هذا التقلید فقطالشعراء الذین عاشوا في عصور سالفة یتّ ٣

  : ١الموقف

یعد فتح مكة ووفاة الرسول ( صلى اهللا علیه واله وسلم ) من جملة األحداث التاریخیة الكبرى -

التي تركت أثرا واضحا في الشعر والشعراء .

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

قبل األحداث التاریخیة لم یكن هناك شعراء مجیدون١

دور بارز في حیاة العربكان للشعر ٢

الشعر قبل األحداث التاریخیة لم تلج فیه میادین جدیدة٣

  : ٢الموقف

لم یخرج المسلمون إلى المعارك سعیا للحرب والسیطرة فهم یقدمون السالم على الحرب. -

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

ًة غالبیـة المعــارك التــي خاضــها العــرب قبــل اإلســالم كانــت رغبــ١

منهم في جمع الغنائم

یقاتل المسلم دفاعا عن كرامته وأرضه وعندما یشعر بالظلم٢

دول العالم كلها ترغب بالحرب اكثر من السالم٣
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  : ٣الموقف

الرســائل وســـیلة اتبعهـــا الخلفــاء والـــوالة إلیصـــال أفكــارهم إلـــى القـــادة والشــعب ، وأصـــبحت فـــي -

ادة إلیصال أفكارهم إلى الشعوب الوقت الحاضر وسیلة الرؤساء والق

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

كانت الرسائل الوسیلة الوحیدة إلیصال أفكار الخلفاء١

هنـــاك وســـائل أخـــرى إلیصـــال الخلفـــاء والرؤســـاء أفكـــارهم إلـــى ٢

الشعوب

ـــادة والرؤســـاء فـــي الوقـــت الحاضـــر أفكـــارهم بوســـائل ٣ یصـــل الق

قدیمامختلفة عن وسائل الخلفاء 

  :  ٤الموقف

إن ثورة العشـرین كانـت امتـدادا لملحمـة كلكـامش العراقیـة وكانـت موضـوعاتها الصـداقة وخلـود -

اإلنسان بعمله الصالح ال بجسده .

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

الن ارض الرافدین مهد الحضارات والمالحم والبطوالت١

د لمالحم العالم القدیمةالن المالحم العراقیة جمیعها هي امتدا٢

اعتاد العراقي تخطي الصعوبات ومواجهة المخاطر ٣

  : ٥الموقف

للمثقفة العراقیة دور فاعل في األدب العراقي .-

مترتبةغیر مترتبةالفقراتت

هي شاعرة وقاصة وأدیبة١

أثبتت كفایتها في المجاالت جمیعا٢

وقفت إلى جانب أخیها الرجل ٣

االختبار الرابع : التفسیر

التفســیر هــو عملیــة فحــص الوقــائع بدقــة كبیــرة ، ویتكــون كــل تمــرین مــن عــدة مواقــف وكــل 

موقف من فقرة تتبعها نتائج عدة مقترحة ، ولتحقیق الهدف من االختبار ، اقرأ محتویـات كـل فقـرة 

ها واحــدة بعــد األخــرى ، بدقــة تامــة وافترضــي أنهــا جمیعــا صــحیحة ثــم اقــرأ النتــائج التــي تــأتي بعــد
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واحكم ما إذا كانت كل نتیجة تتبع الوقائع الواردة في الفقرة أم ال ، فإذا كنت تجد أنها تتبعها امأل 

، أمـا (×)المربع الـذي أمـام رقـم النتیجـة (فـي ورقـة اإلجابـة) تحـت عبـارة التفسـیر صـحیح بعالمـة 

لفقرة ، فامأل المربع الذي تحت عبارة التفسـیر إذا كنت تجد ان النتیجة ال تتبع الوقائع الواردة في ا

.غیر صحیح بعالمة  (×)

تذكر انه قد تترتب على المعلومات الواردة اكثـر مـن تفسـیر صـحیح وفـي حـاالت اخـرى قـد 

یكون اكثر من تفسیر خطأ ، وفیما یلي مثال یوضح ذلك : 

ما الشعر كالم مؤلف ، فما وافق مثال : قال رسول اهللا محمد ( صلى اهللا علیه واله وسلم ) : " إن

الحق منه فهو حسن ، وما لم یوافق الحق فال خیر فیه " .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

الشعر كله حسن١

الشعر الذي یوافق الحق هو الحسن٢

الشعر الذي ال یوافق الحق ال خیر فیه٣

  : ١الموقف

دور كبیر في المعارك الكالمیة التي دارت كان للشواعر من النساء في عصر صدر اإلسالم -

في ذلك العصر .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

بالتحریض على االنتقام ١

إظهار التشفي بقتلى األعداء٢

كان دورهنَّ القتال في الحرب٣

  : ٢الموقف

فكتبت شارك الشعر العراقي الحدیث في إظهار بطولة الجندي العراقي مشاركًة فاعلًة ، -

قصائد وطبعت دواوین في ذلك .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

الن وظیفة الشعر التعبیر عن شجاعة الجندي العراقي١

الن الشعر اللسان الناطق لحال المعركة فقط ٢

الن الشعر یعبر عن مجاالت الحیاة كلها بما فیها بسالة الجندي٣
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  :  ٣الموقف

خضم الهمجیة في القرنین التاسع والعاشر المیالدیین ، وقد اثبت كانت أوروبا غارقة في -

مؤرخو العلوم الحدیثة من الغربیین انه لوال العرب لضاع اكثر العلوم القدیمة .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

مــا مــن مؤلـــف أوروبــي حتــى القـــرن الخــامس عشــر إال وعلمـــه ١

منقول من علوم العرب

ي أیقظت الغرب من سـباته وعلمتـه طـوال األمة العربیة هي الت٢

قرون متعددة 

لیس للعرب فضل على أوروبا٣

  : ٤الموقف

كان الجاحظ شغوفا بقراءة الكتب ، حتى قال فیه أحد معاصریه : " لم أزَر قط وال سمعت -

ئنا بمن احبَّ الكتب والعلوم اكثر من الجاحظ فانه لم یقع بیده كتاب قط إال استوفى قراءته كا

ما كان " .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

كان ال بد لهذا العشق للكتاب أن یثمر١

ان حیاة القصور استهوت الجاحظ والسیما أنها أبعدته عن الكتاب٢

الجاحظ ال یعنیه منصب وال تغریه مكانة سوى مكانة العلم ٣

  : ٥الموقف

لتـألیف والكتابـة ، كـان یعتمـد فـي بحوثـه علـى ابن النفیس عالم عربي نبغ في الطب ، غزیر ا-

التجــارب العلمیــة ، وكــان أول مــن وصــف الشــریان اإلكلیلــي وفروعــه وأول مــن اكتشــف الــدورة 

الدمویة .

غیر صحیحصحیحالفقراتت

العلماء العرب نبغوا في شتى العلوم والمعارف١

كثیر من كتب العرب ترجم الى لغات أخرى لإلفادة منها٢

لم یتأثر علماء الغرب بالعلماء العرب ومؤلفاتهم٣
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االختبار الخامس : تقویم الحجج

تقویم الحجج : هي عملیـة التمییـز بـین الحجـج القویـة والحجـج الضـعیفة المتصـلة بقضـیة 

معروضة للمناقشة ومثیرة للجدل والخالف ، للحكم علـى الحجـة فـي قوتهـا أو ضـعفها تعتمـد علـى 

ن : األول : هو أن تكون الحجة متصلة اتصاًال مباشرًا بالسؤال المطروح ، والثـاني : بندین رئیسی

ـــالحجج القویـــة تكـــون مهمـــة ومتصـــلة بالســـؤال ، والحجـــج  أن تكـــون الحجـــة ذات وزن وأهمیـــة ، ف

الضعیفة تكون غیر متصلة فهي بعیدة كل البعد عـن القضـیة حتـى وان كانـت لهـا أهمیـة وتتصـل 

السؤال . بجوانب ثانویة من 

في هذا االختبار تجد انه كل اختبار یبدأ بسؤال ویأتي بعد كـل سـؤال عـدد مـن اإلجابـات ، 

فـي المكـان الـذي (×)احكم على كل إجابة أ قویة هي أم ضعیفة ، وطریقة اإلجابة وضع عالمة 

فـي المكـان الـذي یقـع تحـت كلمـة(×)یقع تحت كلمة ( قویة ) إذا عددتها كذلك ، وتضع عالمـة 

( ضعیفة ) إذا وجدتها كذلك . 

وتــدوین اإلجابــات علــى ورقــة اإلجابــة وأمــام كــل حجــة .. وعنــد تقویمــك الحجــة احكــم علیهــا 

فــي حــد ذاتهــا ، وال تــدع الحجــج المضــادة تــؤثر فــي اإلجابــة ، أو اتجاهــك نحــو الســؤال یــؤثر فــي 

الـبعض اآلخــر حكمـك ، وقـد تكــون جمیـع الحجــج فـي بعـض األســئلة قویـة وقــد تكـون جمیعهـا فــي

ضعیفة أو تجد واحدة ضعیفة وأخرى قویة وهكذا  

مثال : أ من الواجب أن تنتهي القصائد جمیعها بقافیة واحدة ؟

ضعیفةقویةالفقراتت

×كال ، لیس بالضرورة ففي الكثیر من القصائد تتنوع القوافي١

×نعم ، النه دائما ما تسمى القصیدة باسم قافیتها٢

×، لكي یكون للقصیدة إیقاع موسیقي واحد نعم ٣

  : ١الموقف

هل تظنین ان على الشاعر ان ال یلتزم غرضا شعریا واحدا ؟-

ضعیفةقویةالفقراتت

كال ، الن جمیع الموضوعات الشعریة تصب في غرض واحد ١

نعم ، لتنوع أغراض الشعر٢

عرينعم ، لتنوع الموضوعات التي تحدد الغرض الش٣

  : ٢الموقف
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لو كنت شاعرة فهل تشبهین الكرم بالغیث ؟-

ضعیفةقویةالفقراتت

نعم ، الن الكرم والغیث یجتمعان في معنى واحد هو العطاء١

نعم ، كالهما ال ینتظر الجزاء عند عطائه٢

كال ، ال توجد صلة بین االثنین٣

  : ٣الموقف

َحل ، والَكَحل سواد الجفون الطبیعي ، فهل یعجبك المثل السابق ؟ لیس التَكحل في العین كالكَ -

ضعیفةقویةالفقراتت

نعم ، الن التكحل یزید العین جماال١

نعم ، النه لیس األصل كالمزیف٢

كال ، ال یلفت انتباهي٣

  : ٤الموقف

هل ترین من األفضل أن یترك اإلنسان األمور التي ال تعنیه ؟-

ضعیفةقویةلفقراتات

نعـــم ، ففـــي هـــذا المعنـــى قـــال الرســـول ( صـــلى اهللا علیـــه والـــه ١

وسلم ) من حسن إسالم المرء تركه ما ال یعنیه

نعم ، فعلیه أن یهتم بشؤونه الخاصة فقط٢

كال ، فعلى اإلنسان أن یتدخل بكل ما هو حوله٣

  :  ٥الموقف

كّل شعب یرید ان یحرر وطنه من المحتلین ؟هل تؤمنین ان ضریبة الدم فرٌض على -

ضعیفةقویةالفقراتت

كال ، یمكن للشعب أن یحرر وطنه من دون إراقة الدماء١

نعم ، الن حریة الشعب والوطن ضریبتهما الدماء٢

نعم ، ما انتزع بالقوة والدم ال یعود إال بهما ٣


