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ملخص البحث :
والســـبل المختلفـــة، واللغـــة إن األمـــم جمیعهـــا تعنـــى بلغتهـــا، وتســـعى إلـــى نشـــرها بالوســـائل 

العربیة حاملة رأس العقیدة في متنها وحواشیها فهي االعذب مذاقا واألمد رواقـا، ومـا زادهـا رسـوخا 

نــزول القــران الكــریم بهــا، إذ حماهــا وحفظهــا مــن الضــیاع عنــدما تعرضــت لمحنــة المغــول والتتــار، 

طــة بــین فــروع اللغــة العربیــة، كمــا حملهــا معــه إلــى مختلــف األقطــار المفتوحــة. وهنــاك صــلة متراب

تؤلـــف جمیعهـــا وحـــده متماســـكة، فالصـــلة الموجـــودة بـــین اللغـــة واألدب بمثابـــة العمـــود الفقـــري مـــن 

الجسد وبال شك فقـد بـات دور األدب دورا مهمـا لبنـاء اللغـة العربیـة وتـذوق آدابهـا فهـو یعـد أساسـا 

العربیــة مــن المهــن التــي ترفــع قــدر للمحافظــة علــى تــراث األمــة والملكــة األدبیــة. وان دراســة اللغــة 

صـاحبها وبخاصـة عاشـقها الـذي یعطیهـا مخلصـا نفسـه، ویفضـي إلیهـا بعقلـه وعمـره، فتسـبغ علیـه 

بجمالها، وتسكب فیـه مـن أسـرارها فیحیـا معهـا حیـاة الخلـود نفسـه، واألدب هـو احـد مكونـات اللغـة 

بل هو النهر الكبیر الذي یصب في محیطها. 

لـى أربـع فصـول، الفصـل األول (مشـكلة البحـث وأهمیتـه) مـن خــالل لقـد وزعـت الدراسـة ع

تحدید المشكلة وأهمیتها، وهدف البحـث الـذي یرمـي إلـى معرفـة مسـتوى التـذوق األدبـي لـدى طلبـة 

المرحلــة اإلعدادیــة فــي محافظــة كركــوك والفــروق ذات الداللــة اإلحصــائیة فــي التــذوق األدبــي عنــد 

غیر الجنس.طلبة المرحلة اإلعدادیة تبعا لمت

وتنـــاول الفصـــل الثـــاني، الخلفیـــة النظریـــة لموضـــوع البحـــث متنـــاوال مفهـــوم الـــذوق بصـــورة 

عامــة، والتــذوق األدبــي وعالقتــه باإلبــداع، والتــذوق األدبــي عنــد العــرب فــي حــین عــرض الباحــث 

قســـما مـــن دراســـات ســـابقة ذات عالقـــة بموضـــوع البحـــث الحـــالي، إذ عرضـــها الباحـــث علـــى وفـــق 

منــي بـدءا بالدراســات العربیــة ثـم الدراســات األجنبیـة، وبعــد ذلــك وازن بـین تلــك الدراســات ترتیبهـا الز 

مجتمعة وبیان جوانب اإلفادة منهـا. أمـا الفصـل الثالـث فقـد ضـم اإلجـراءات والنتـائج التـي یتطلبهـا 

البحث الحالي إذ اتبع الباحث ما یأتي: 
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البـــة، مـــوزعین علـــى ثـــالث مـــدارس هـــي ) طالبـــا وط٢٥٠أوال. اختیـــار مجتمـــع البحـــث الـــذي بلـــغ (

ثانویة المعتصم للبنین وثانویة الحویجة للبنات وثانویة العباسي للبنین.

) طالـــب فـــي ثانویـــة ٥٤ثانیـــا. اختـــار الباحـــث الصـــف الخـــامس اإلعـــدادي عینـــة لبحثـــه مـــوزعین (

لمعتصم ) طالبا في ثانویة ا٢٨) طالبة في ثانویة الحویجة للبنات، و(٤٦العباسي للبنین، و(

للبنین.

ثالثـــا. أداة البحـــث وتضـــمن تحدیـــد التـــذوق األدبـــي ومهاراتـــه مـــن خـــالل توجیـــه ســـؤال مفتـــوح إلـــى 

مجموعة من المدرسین في اللغة العربیة وآدابها. 

) مهارة ٢٥رابعا. إعداد استبانه مهارات التذوق األدبي التي من خاللها أستطاع الباحث إن یجمع(

راء والمتخصصـــین فـــي اللغـــة العربیـــة وطرائـــق تدریســـها و عرضـــها علـــى مجموعـــة مـــن الخبـــ

العلوم التربویة والنفسـیة التـي اتفـق علیهـا الخبـراء. وفـي ضـوء المهـارات بنـى الباحـث اختبـارًا 

) فقــرة مــن نــوع اإلختیــار مــن متعــدد تثبــت مــن صــدقها الظــاهري ٢٥موضــوعیًا یتكــون مــن (

اتفقـوا علیهـا، ثـم حلـل الباحـث فقـرات بعرضها على مجموعة من الخبـراء و المحكمـین الـذین

االختبــار إحصــائیا فاوجــد معــامالت الصــعوبة والســهولة وقــوة التمییــز، وفعالیــة البــدائل غیــر 

الصحیحة، وحسب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة.

طبق الباحث اختباره على عینـة اسـتطالعیة للتأكـد مـن صـالحیة فقـرات االختبـار النهـائي 

تحلیل التباین األحادي ولحساب القوة التمییزیة وصعوبة وسهولة الفقرات وفعالیة البدائل باستعمال 

الخاطئة وحساب ثبات االختبار بطریقة التجزئة النصفیة، واستعمل الباحث معامل ارتباط بیرسون 

توصـلت الدراسـة الحالیـة إلـى وجـود (T-TEST)) وباستعمال اختبـار ٠.٦٦وبلغ معامل الثبات (

) . وكانت النتائج على ما یأتي: ٠.٠٥ذي داللة إحصائیة عند مستوى الداللة (فرق 

إن طلبة المرحلة اإلعدادیة یتمتعون بمستوى جید في التذوق األدبي..١

عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین طلبة المراحل اإلعدادیة الثالث في التذوق األدبي..٢

الب المراحــل اإلعدادیــة الــثالث وطالباتهــا فــي عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائیة بــین طــ.٣

التذوق األدبي.



  ركوكقیاس مستوى التذوق األدبي لدى طلبة  اإلعدادیة في محافظة ك

٣٠٩

Measuring levels of literature Evaluation for secondary
school pupils in Kirkok

Assistant lecturer
Falah Salih Hassan

College of Education –Tikrit University

Abstract:
All Nations give great Consideration for their language and attempt

to spread them by all means. Arabic language by no means no exception.

It is the language of holy Koran thus, Arabic language was protected and

saved of Mongols and Barbarism and became familiar in conquered

states. There is a vital link between all branches of Arabic language

representing a whole body. The link between linguistics and literature is

like the relation between the body and spine. Literature role became

important to build Arabic language and evaluate the other branches.

Literature is the record of its heritage and literary capabilities and

studying language is a Career enhancing its worker specially the one who

devolt himself to it and give it his mind and life. The prize is giving him

some of its beauty and gives him some of his secrets, eternalizing him.

Literature is one component of language and the river flowing in its

ocean.

The study falls in four chpters. The first (the problem of the

research and its importance) by defining the problem and its importance

and the aim of the research which is to know the level of Literary

evaluation for secondary school pupils in Kirkok governorate and

statistically significant differences in literary evaluation for secondary

school pupils according to sex variable.

The second chapter deals with the literature of the subject talking

about taste in general and literary evaluation and its relation to creativity

and literature evaluation for Arabs the previous studies related to the
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current subject. The researcher arranged them herarically starting in

Arabic them foreign studies, them balanced between all studies and how

to use them. The third chapter included the procedures and results of the

current research. The researcher following procedures.

Firstly: Research Society (250) student divided three school (Al.Motasim

secondary school for boys Al-Hawlja Secondary school for pupils

and Al-Abbusi secondary school for boy

Secondly: the researcher chose fifth secondary school graders to be the

sample divided in to (54) in Al-Abbasi secondary school for boy

(46) in Al-Hawlja for females and (28) in Al-Motasim school for

boys.

Thirdly: Tool of the research, an open question to a group of teachers

specialized in Arabic Language and its literature to measure the

evaluation of literature and its skills

fourth: prepare the questionnaire of measuring literary evolution

enabled the researcher to collect (25) skills that went through a panel of

experts and specialized in Arabic language and its methodologies and

Educational and psychological sciences that experts agreed on. Given the

above mentioned skills, the researcher made an objective test of (25)

items of choosing from multiple. Its surface reliability were verified by

showing it to a group of experts and referees who a greed on them. The

researcher analyzed test items statistically and extracted difficulty,

easiness, force of difference conjunction and the efficiency of false alters

and found stability by using half division.

The researcher applied its test on a pilot sample to verify efficiency

of final test by using unilateral analysis to know the difference power, the

difficulty and easiness of items and the efficiency of wrong alters and

found stability by using half division. The researcher used Pearson

conjunction factor resulting in the stability of (0.66) and using (T. test)
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the current research found statistically significant difference at the leval

of (0.05). The result read:

1. Secondary school pupils have a great taste in appreciating literary

works.

2. No Statically significant differences between the students of three

schools in literary evaluation.

3. No statistically significant differences between males and females

pupils regarding literary evaluation.

الفصل األول

مشكلة البحث
رت منــذ قــرون عــده وهــذه لیســت ان مشــكلة اللغــة العربیــة لیســت ولیــدة العصــر ، بــل ظهــ

مشكلة طلبة اللغة العربیة فقط بل هي مشكلة ثقافیة ادبیـة خصوصـًاً◌ فـي صـمیم التـذوق األدبـي، 

وكــان الزمــا علینــا الوقــوف علــى قیمــة النصــوص األدبیــة وكیفیــة الحكــم علــى مــا یقــرؤه ویســتمعوه 

الطلبة ، وااللمام بالقیمة للفنون األدبیة . 

ى المدرسین في تنمیة التذوق األدبي أذ یهملون بعض األسالیب التـي ان هناك تقصیرًا لد

تســاعدهم علــى ذلــك وتمــرینهم علــى النقــد وأصــدار األحكــام األدبیــة مثــل الــربط بــین وحــدات الــنص 

واتاحه الفرصة للطلبة الستنباط الصور الخیالیة وتحلیـل الصـور البالغیـة الـى عناصـرها المختلفـة 

،  ١٩٨٧(أحمـد عبـد القـادر  اسـتخدام البالغـة فـي الـنص  الستنباط أثر ، واتاحة الفرصة للطلبة 

) .  ولما كان األدب احد فروع اللغة العربیة فهو یعـاني مـن وجـود صـعوبات ومشـكالت ، ٤٧ص

ولـــم تتحقـــق الغایـــة مـــن تدریســـه فـــي تكـــوین الـــذوق األدبـــي وتربیـــة القـــدرة الفنیـــة لـــدى الدارســـین ، 

صــوص األدبیــة والتمییـز بینهــا ، وتبــین نــواحي الجمــال إلن التــذوق وتمكـنهم مــن المفاضــلة بــین الن

،  ١٩٨٧احمـد، د قوام الدراسة األدبیة وروحها (األدبي ُیَعدَّ هدفًا من اهداف الدراسة األدبیة بل یع

. والمشــكلة األوفــر حظــًا هــذه األیــام تقهقــر الثقافــة األدبیــة فــي اللغــة العربیــة  وتراجــع الــذوق )٩ص

ي فــي الشــعر والنثــر ، وهــذا مــا نشــهده الیــوم فــي المــدارس الثانویــة وحتــى طــالب قســم الفنــي واألدبــ

اللغــة العربیــة مــن كلیــة األداب والتربیــة ، ونــرى انــه ابعــد مــا یكــون عــن روایــة الشــعر العربــي فــي 

ع العـابر ، أو مـن الصـحف ادواره كلها ، فاذا حفظ شیئًا من الشعر فانما یحفظه عن طریق السما

، وال یعـرف اللفظـة الشـعریة وال یمكـن ك ما یحفظ فأنه ال یحـس وزن الشـعرواذا روى ل ،والمجالت

ومشــــكلة   )٥٨، ص ١٩٨٨ان یختــــار لــــك البیــــت الجیــــد مــــن البیــــت الــــرديء المجوف(الجنــــدي، 

البحث تتبلور فیما یأتي :
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.ضعف طلبة المرحلة اإلعدادیة في مهارة التذوق األدبي على ما شخصته الدراسات السابقة.١

عــدم وجــود مقیــاس للتــذوق األدبــي یشــعر الطلبــة مــن خاللــه بقیمــه األدب فــي حیــاتهم وحیــاة .٢

مجتمعهم خصوصًا طلبة المرحلة اإلعدادیة في العراق .

أھمیة البحث
اللغة العربیة تعبیر وفهم وتذوق وابداع ، وصیاغة تتحدى جمـال الـنظم وصـحة االسـلوب 

األدب في أغراضه الـى تكـوین الـذوق األدبـي فـي نفـوس وروعة البیان ، وهذا ما یهدف الیه درس

الطلبة ، حتـى یتجلـى ذلـك فـي تعبیـرهم ، وتعویـدهم علـى حسـن االلقـاء والكتابـة والقـدرة علـى النقـد 

الصحیح . فالطلبة بحاجة الى الكشف عن قدراتهم في استیعاب ما قرءوا ودرسوا .

: أن لدولـة العملیة اإلبداعیة حتـى قیـلفي  ولقد تنبهت الدراسات الحدیثة الى اهمیة الذوق

والثالثــة ، والثانیــة  ملكــة التــذوق، )االنشــاء(األولــى ملكــة اإلنتــاج او األدب ملكــات ثــالث : 

، وهــذا اقــرار بحقیقــة ثابتــة هــي انــه منــذ ان ظهــر األدب ظهــر معــه تذوقــه (خضــیر، ملكــة النقــد

  . )٩٢، ص ١٩٩٧

االنتـــاج األدبــي واالســـتمتاع بالجمـــال الطبیعـــي ویســاعد الـــذوق الســـلیم الراقــي علـــى تقـــدیر 

والصناعي والشعور باللذة والسـرور ، وهـو مـن دوافـع ترتیـب االعمـال وتنظیمهـا وتهـذیب االفكـار، 

  ) . ٣٠٢، ص ١٩٧٥الجمبالطي، (وتنسیق األلفاظ 

وكذلك یساعد الطالب على ان یكون إیجابیًا نشـطًا یشـعر بقیمـة الشـعر فـي حیاتـه ، یفهـم 

. فعملیــة  )٢٥٩، ص ١٩٩٤شــحاته ، (رابطــة وجدانیــة بــین الــنص األدبــي وبــین نفســه ویحــس ب

التذوق الجمالي حركه مستمرة من العمل األدبي الى نفس المتذوق ومن نفـس المتـذوق الـى العمـل 

األدبي حتى یقوم التناسب او التوازن بینهما فتتم التجربة الذوقیة او الجمالیة 

  )١٠،  ص ١٩٨١فهمي ، (

د التذوق األدبي من ابدع االنجازات عبر العصور األدبیة التي مضت فـي اسـتعراض ویع

انماطهـــا واســـالیبها والوقـــوف علـــى القـــیم الجمالیـــة المتمیـــزة بالمتعـــة األدبیـــة وتـــأثیره فـــي المســـتویین 

). وان دور المتــــذوق لــــالدب دور ایجــــابي فــــي ١٦٥، ص ١٩٩٤صــــلیب ، (الوجــــداني والثقــــافي 

ة ، فال قیمة ألي ابداع ان لم یكن هناك متـذوق قـادرًا علـى فهمـه وتقویمـه ومتلقـوا العملیة االبداعی

األدب ومتذوقوه هم الذین یمنحونه صفه الخلود بقدرتهم على فهمه وتذوقه ، لـذا وجـدنا النصـوص 

  . )٩٢-٩١، ص ١٩٩٧خضیر ، (االبداعیة تتفاوت مكانًة بین الناس باختالف متذوقیها 

دب امكانیـــة فـــي اعـــداد الـــنفس وتكـــوین الشخصـــیة وتوجیـــه الســـلوك ویـــرى الباحـــث ان لـــأل

االنســاني بوجــه عــام وتهــذیب الوجــدان وتصــفیة الشــعور وصــقل الــذوق وتغذیــة الــروح بمعــاني لهــا 

عمقهــا فــي تحریــك العواطــف االنســانیة ، امــا بالنســبة للنحــو فیحــافظ التــذوق علــى ســالمة المعنــى 
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یــــة او القصــــیدة تشــــتمل علــــى مفــــردات القاعــــدة وجمیــــع وضـــبط اواخــــر الكلمــــات الن اللفظــــة األدب

النصــوص األدبیــة تســتنبط منهــا القاعــدة النحویــة ، وتخــدم الــنص األدبــي البالغــة ایضــًا فــي الفهــم 

ــــى اســــرار الجمــــال البالغــــي مــــن حیــــث المعنــــى وتركیــــب الكــــالم  والتحلیــــل والتــــذوق والوقــــوف عل

لطباق .والمحسنات البدیعیة والتشبیه والكنایة والجناس وا

وان هذه الصلة القویة بین األدب وبقیـة فـروع اللغـة العربیـة تفـرض علـى الطلبـة ان یكـون 

اختیارهم للنصوص من عیون األدب ، الن جودة النص المختار تضمن نمو الطلبة فـي القـراءة ، 

بــل وتحببــه فیهــا وتضــمن اقبــالهم علــى النحــو العربــي ، وعــدم نفــورهم منــه ، وتضــمن اقبــالهم علــى 

. ویـرى رسـل لینـز  )٢٢٦، ص ١٩٨٠حنورة ، (لبالغة ، والنقد ، والتعبیر ، واالمالء ، والخط  ا

)Lynes ضرورة أن یكون للفرد ذوق ألن ذلك یمكنـه مـن توسـیع قدراتـه فـي المتعـة والـذوق وهـذا (

لیس له قیمة في حد ذاته ، وانما اهمیتـه حسـبما یـرى القـارىء مـن متعـة ادبیـة مـن خـالل اطالعـه 

).p.3411980،Lynes،فاعله مع النص األدبي (وت

وان تربیة الذوق قضیه مهمة في عصرنا الحالي وقد آن االوان للمدرسین ان یؤدوا دورهم 

فــي االرتقــاء بالــذوق ورعایتــه بایجــاد الظــروف التــي تــدرب الطلبــة علــى ممارســته فــي شــتى العلــوم 

، فالـذوق قضـیة عامـة تهـم المشـتغلین والفنون والخبـرات المیسـرة بصـرف النظـر عـن تخصصـاتهم

بالتربیـــة وبوســـائل اإلعـــالم المختلفـــة وجمیـــع المؤسســـات التـــي تخـــدم الجمهـــور ثقافیـــًا (البســـیوني ، 

.لــذلك كــان البــد مــن تربیــة االذواق تربیــة ناجحــة وال منــاص مــن اخــذ الشــباب )٢٨٥، ص ١٩٨٧

  .    )٨٠،ص ١٩٨٥دبیة (خفاجي،بمنهج جدید في تعلیم اللغة بربطها ربطًا قویًا بالنصوص األ

وال یقتصر الذوق األدبي ، على إبراز الجمال في كالم الناس وانما یتعداه الى البحث في 

جمالیــات القــرآن الكــریم واإلبــداع القرآنــي ، الــذي یتصــل فــي فهمــه واعجــازه باللغــة العربیــة وادابهــا،  

  ) .١٦٣، ص ١٩٨٤التي محورها التذوق األدبي (ابو علي ،

ا تؤكــد التعلیمــات واإلرشــادات الحدیثــة الســیما فــي المرحلــة الثانویــة الــى اهمیــة العنایــة لهــذ

عنــد تــدریس اللغــة العربیــة عامــة وتــدریس األدب خاصــة الــى االهتمــام بجانــب التــذوق األدبــي الن 

الخصـــائص النفســـیة لطالـــب المرحلـــة اإلعدادیـــة تتمیـــز بخصـــائص معینـــة، منهـــا أن الطالـــب فیهـــا 

مهارته، وتتكـون میولـه، ویتفـتح علـى الكـون مـن حولـه ، وتقـوى قدرتـه علـى التـذوق تتشعب وتنمو

الفنــــي فــــي مجاالتــــه المختلفــــة مــــن الموســــیقى، والتصــــویر، والنحــــت، واألدب فــــي فنونــــه وأشــــكاله 

) . وفــي ضــوء مــا تقــدم تتجلــى اهمیــة البحــث بمــا ٣٧، ص ٢٠٠٠المختلفــة (طعیمــة ، ومنــاع ، 

یأتي :

لعربیــة ، النهــا لغــة المــوروث الحضــاري لالمــة العربیــة واللغــة الروحیــة لالمــة االهتمــام باللغــة ا.١

االسالمیة.
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أهمیة التذوق األدبـي الـذي اصـبح یمثـل هـدفًا بـارزًا مـن اهـداف اللغـة فـي اسـتخالص المعـاني .٢

المعبرة عن المشاعر واالحاسیس واالفكار .

نمو الفكري وتتیح للطالب القدرة على اهمیة المرحلة اإلعدادیة : بوصفها تمثل مرحلة ابتداء ال.٣

التعبیر والتحلیل واعطاء االراء.

تناولت قیاس التذوق األدبـي علـى مسـتوى –على حد علم الباحث –عدم وجود دراسة سابقة .٤

طلبة المرحلة اإلعدادیة في محافظة كركوك .

یس اللغــة افــادت الجهــات ذات العالقــة مــن نتــائج هــذا البحــث فــي تطــویر طرائــق تــدر  ةمحاولــ.٥

العربیة ومناهجها.

ثھدف البح
یرمي البحث الحالي إلى " تعرف مستوى التذوق األدبي عند طلبة المرحلـة اإلعدادیـة فـي 

محافظة كركوك" .

تعرف مستوى التذوق األدبي عند طلبة المرحلة اإلعدادیة في محافظة كركوك ..١

نــد طلبــة المرحلــة اإلعدادیــة فــي تعــرف الفــروق ذات الداللــة االحصــائیة فــي التــذوق األدبــي ع.٢

محافظة كركوك.

تعرف الفروق ذات الداللة االحصائیة في التـذوق األدبـي عنـد طالبـات المرحلـة اإلعدادیـة فـي .٣

محافظة كركوك.

تعــرف الفــروق ذات الداللــة االحصــائیة فــي التــذوق األدبــي عنــد طلبــة الصــف الخــامس للفــرع .٤

العلمي واألدبي في محافظة كركوك.

البحث حدود 
یقتصر البحث الحالي على عینه من طلبة الصف الخامس اإلعدادي العلمي واألدبي في 

محافظة كركوك وهي مدرسة اعدادیة العباسـي للبنـین واعدادیـة الحویجـة للبنـات وثانویـة المعتصـم 

للبنین .
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تحدید المصطلحات 
:القیاس.١

،p.4،1971(واعــد معینــة"انــه" تحدیــد الخاصــیة باألرقــام حســب ق:١٩٧١عّرفــُه تــایلر -

Tyle.(

انــه " تقــدیر االشــیاء والمســتویات تقــدیرًا كمیــًا علــى وفــق اطــار معــین :١٩٨٥عّرفــُه الغریــب -

مــن المقــاییس المدرجــة وذلــك اعتمــادا علــى الفكــرة الســائدة ، والقائلــة بــأن كــل مــا یوجــد یوجــد 

)٩، ص١٩٨٥بمقدار ، وكل مقدار یمكن قیاسه ".  (الغریب 

انه " تقدیر الظواهر او الخصائص تقدیرًا كمیًا وفق مقیاس معین ، او : ١٩٩٤عودة عّرفُه -

) ٢٠: ص ١٩٩٤عودة (تقدیر كمي لما یملكه الفرد من خصائص " 

یعــرف الباحــث القیــاس اجرائیــًا بانــه : " أعطــاء قیمــة الجابــات الطلبــة :التعریــف االجرائــي-

ث الغراض البحث الحالي ".عن االختبار الذي أعده الباح)عینه البحث(

:التذوق األدبي. ٢

قـة بـین حسـنات األثـر أنه " ملكة االحساس بالجمـال ، والتمییـز بد: ١٩٧٩عّرفُه عبد النور -

، واصدار الحكم علیـه والـذوق أساسـًا عاطفـة ، ولـذلك یتبـدل حسـب أنـواع البشـر الفني وعیوبه

).١١٨، ص١٩٧٩(عبد النور،وأزمنتهم، وحسب الطور الذي یمر به اإلنسان نفسه"

أنـه " ذلـك التفاعـل النفسـي والتجـاوب الوجـداني بـین الـنص األدبـي : ١٩٨٢عّرفـُه الصـیادي -

ودارسه وبهذا التجاوب یكشـف الـدارس عـن مـواطن الجمـال فـي الـنص ، ویحـدد علـى ضـوئها 

. )٤٤، ص ١٩٨٢الصیادي ، (قیمته الفنیة واالنسانیة " 

وع مـن السـلوك الـذي ینشـأ لـدى المتلقـي نتیجـة فهـم المعـاني العمیقـة أنـه " نـعّرفُه فضل اهللا :-

فـي الـنص األدبــي واالحسـاس بجمــال أسـلوبه ، والقـدرة علــى الحكـم علیــه بـالجودة أو الــرداءة " 

).٢٢٧، ص ١٩٩٨فضل اهللا ، (

هــو قــدرة الطالــب علــى فهــم المعــاني العمیقــة فــي الــنص "التعریــف اإلجرائــي للتــذوق األدبــي :-

ي ، واالحساس بجماله ، واسلوب یعبرعنه بسلوكه ومشاركته لالحداث وتمكنه من الحكم األدب

تـه علـى اسـئلة علیه بعرض عیوبه ومزایاه ویقاس بالدرجـة التـي یحصـل علیهـا مـن خـالل اجاب

".االختبار
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نبذه نظریة ودراسات سابقة:الفصل الثاني
مفھوم الذوق :

، ق طعــم الشــيء ، وذقــت فالنــًا خیرتــهوالمــذاوقًا...ء یذوقــه ذ" الــذوق لغــًة: مــن ذاق الشــي

."... والذوق یكون فیما یكره ویحمدوتذوقته . ذقته شیئًا بعد شيء 

  ) ١١١، ص ١٩٥٦ابن منظور ، (

ونالحــظ ان االصــل اللغــوي للــذوق ضــم المعنــى المجــازي لــه، اذ اشــار الــى تــذوق النــاس 

الصــطالحي للتــذوق ال یــذهب بعیــدًا عــن هــذا بمعنــى معــرفتهم والخبــرة بهــم، وبــذلك فــأن المعنــى ا

المعنــى وهــم یــرون فیــه حســن االنتقــاء وجــودة االختبــار وكشــف الحــال وألنــه مصــطلح یعبــر عــن 

ـــه مـــزیج مـــن العاطفـــة والعقـــل  ـــة، وان ـــة واالســـتعداد والثقافـــة والبیئ ـــدخل فیهـــا الموهب ـــرة ت عوامـــل كثی

) ٣٦، ص ١٩٨٩والسلوك.(مطلوب، 

ب التذوق األدبي عند العر
فــي كتــبهم األدبیــة والشــعریة )التــذوق األدبــي(لقــد عــرف العــرب منــذ قــدیم الزمــان جمالیــة 

والتــي ســمت عنــد العـــرب . فبلــغ تــذوقهم بجمالیـــة الشــعر العربــي بتســـجیل اروع الوانــه العذبــه فـــي 

تاریخهم المشرف إذ أعتمد العربي منذ عصر ما قبل االسالم على الذوق الفطري السلیم والوجدان 

عري المرهــف ، وفیـه شــيء مــن التعلیـل الســلیم والنظــر السـدید فــي الحكــم علـى البیــان والبالغــة الشـ

  . )٢٥١، ص  ١٩٥٥(األصفهاني، 

روائــع البیــان لطائفــة التفســـیر فــي ثنایــا الــذوق األدبـــي (وقــد عبــر عنــه القــرآن الكـــریم فــي 

)سـبیل اهللا(قران الكریم بعبارة في ال )الجهاد(او   )القتال(والمفهوم البالغي) ، وبهذا اقترنت لفظة 

وذلك یدل على أن الغایة من القتال غایة مقدسـة نبیلـه هـي اعـالء كلمـة اهللا ال السـیطرة او المغـنم 

  . )١٩، ص ١٩٨٥ابو نوارج ، (او اظهار الشجاعة او االستعالء في االرض 

التذوق األدبي واالبداع
واحـدة هـي العمـل األدبـي ، وان حـاول یمكن القول ان ابداع األدب وتذوقـه وجهـان لعملـة 

بعــض البــاحثین أن یقصــر الجانــب االیجــابي فــي العملیــة اإلبداعیــة علــى المبــدع فحســب ووصــف 

  .  )٤٧، ص ١٩٥٩شارل ، (التذوق بأنه الجانب السلبي فیها 

والشك بان دور المتذوق قادر على فهمه وتقویمـه ولـیس هنـاك مبـدعون كبـار ان لـم یكـن 

بار ، فمتلقوا األدب ومتذوقوه هم الذین یمنحونه صفة الخلـود بقـدرتهم علـى فهمـه هناك متذوقون ك

وتذوقـه ومــن ثـم اســتجالء مكونــات تمیـزه وتخلــده ، ولـذا وجــدنا النصــوص االبداعیـة تتفــاوت مكانــه 

.بین الناس بأختالف متذوقیها وتفاوت حظوظهم من سمو الذوق او تدنیة 

  .   )٤٤- ٤٣، ص  ١٩٧٠(احمد ، 
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یكمــل المتــذوق عمــل المبــدع ، فــأذا كــان المبــدع یبــدأ باالحســاس وینتهــي الــى عمــل وقــد 

االبــداع فــان المتــذوق یبــدأ بهــذا العمــل لینتهــي الــى االحســاس . أي ان المبــدع یبــدأ بالشــعور الــذي 

یحاول التعبیر عنه، فیبحث عن الشكل الفني المالئم إلفراغ تجربته ، أي البحث عن شكل حسـي 

ـــه یبـــدأ بالشـــكل الحســـي اوًال وبعـــد تذوقـــه یبحـــث عـــن لمعنـــى او احســـا ـــذوق فان س ذاتـــي، امـــا المت

والتذوق في  . )٨٣، ص ١٩٧٢أنیس ، (االحساس او الشعور الذي دفع الى هذا الشكل الفني . 

جوهرة خبرة تأملیـة جمالیـة تتكـون مـن االسـتمتاع بالجوانـب السـیكولوجیة المختلفـة، وتولـد االعمـال 

تجابة انفعالیة، وخلق مزاج هو خبرة وجدانیة . تذوقًا على شكل اس

  )٢٥٧، ص  ١٩٩٤شحاته ، (

دراسات سابقة
:١٩٧١دراسة طعیمة 

اجریـــت هـــذه الدراســـة فـــي جمهوریـــة مصـــر العربیـــة وهـــدفت الـــى " وضـــع مقیـــاس للتـــذوق 

"، یســـاعد هـــذا المقیـــاس علـــى توجیـــه المنـــاهج )فـــن الشـــعر(األدبـــي عنـــد طـــالب المرحلـــة الثانویـــة 

یرهــا ومراجعتهــا فــي ضــوء نتــائج التجریــب . كمــا یطــور طرائــق التــدریس ویــوفر لالمتحانــات وتطو 

مقیاسًا موضوعیًا لقیاس التذوق األدبي .

قســم الباحــث دراســته الــى قســمین ، نظــري ، وتجریبــي ، وكــل قســم یحتــوي علــى مجموعــة 

لثانویـــة فـــي فـــن فصـــول . أذ صـــمم الباحـــث مقیاســـًا لقیـــاس التـــذوق األدبـــي لـــدى طـــالب المرحلـــة ا

الشــعر، ثــم حقــق الصــدق الظــاهري لــالداة وعــرض المقیــاس علــى بعــض النقــاد والمحكمــین وحقــق 

الثبــات بطریقــة اعــادة االختبــار وقــد اســتغرق تطبیــق التجربــة اســبوعین ثــم اســتخرج الباحــث النتــائج 

ر للتـذوق وحللها أحصائیًا باستخراج معامالت االرتباط والمتوسطات . وتوصل الباحـث الـى معـایی

األدبي حددها بما یأتي .

القدرة على استخراج البیت الشعري الذي یتضمن الفكرة االساسیة ..١

أختیار العنوان المعبر عن أحاسیس الشاعر ..٢

استیعاب معنى الكلمة في القصیدة ..٣

القدرة على ادراك جمال التشبیه والصور البیانیة االخرى ..٤

مز الیها القصیدة .القدرة على استخراج الفكرة التي تر .٥

اختبار افضل االبیات واقربها الى الحقیقة .   .٦

  . )٥٧- ١٢، ص ١٩٧١طعیمة (
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:٢٠٠١دراسة التمیمي 
ابــن رشــد  وهــدفت الــى " قیــاس –كلیــة التربیــة –اجریــت هــذه الدراســة فــي جامعــة بغــداد 

فــي محافظــة بغــداد " ، مســتوى التــذوق األدبــي لــدى طــالب اقســام اللغــة العربیــة فــي كلیــات التربیــة 

یساعد هذا المقیاس على معرفة مستوى التذوق األدبي لدى طلبة الجامعـات اختـار الباحـث طالبـًا 

جامعــة بغــداد ، –ابــن رشــد –وطالبــات عیینــة لبحثــة مــوزعین علــى ثــالث كلیــات ، كلیــة التربیــة 

صـــریة . اعـــد الباحـــث الجامعـــة المستن–جامعـــة بغـــداد ، وكلیـــة التربیـــة –بنـــات –وكلیـــة التربیـــة 

مهــارة عرضــها علـــى  )٥٠(اســتبانة مهــارات التــذوق األدبـــي التــي مــن خاللهــا اســـتطاع ان یجمــع 

مجموعـــة مـــن الخبـــراء والمختصـــین باللغـــة العربیـــة وطرائـــق تدریســـها والعلـــوم التربویـــة والنفســـیة ، 

احـث اختبـارًا بنـى الب )٣٥(مهارة اتفـق علیهـا الخبـراء ، وفـي ضـوء المهـارات لــ  )٣٥حصل على (

فقره من نوع االختیار من متعدد ، تثبت من صدقها الظاهري بعرضها  )٣٥(موضوعیًا تكون من 

فقـره منهـا ثـم حللهـا احصـائیًا ، ثـم  )٣٠(على مجموعـة مـن الخبـراء والمحكمـین الـذین اتفقـوا علـى 

ًا معــامالت طبــق الباحــث اختبــاره علــى طلبــة الكلیــات الــثالث ثــم حلــل النتــائج احصــائیًا مســتخدم

االرتبـــاط وتحلیـــل التبـــاین االحـــادي واالختبـــار التـــائي لعینتـــین مســـتقلتین وقـــد اســـفرت الدراســـة عـــن 

-النتائج االتیة :

ضعف مستوى طلبة كلیة التربیة في محافظة بغداد في مهارة التذوق األدبي..١

.ال توجد فروق ذات دالله احصائیة بین طلبة الكلیات الثالث في التذوق األدبي .٢

.ثالث وطالباتهـا فـي التـذوق األدبـيال توجد فروق ذات دالله احصائیة بین طالب الكلیات الـ.٣

.)٨٥-١١، ص ٢٠٠١(التمیمي ، 

:١٩٣٣دراسھ ھربارت كارول 
اجریت هذه الدراسة في الوالیات المتحدة االمریكیة وهدفت الى "قیاس التذوق األدبـي عنـد 

الدراســـة علـــى قیـــاس التـــذوق األدبـــي واســـتهدفت تصـــمیم طـــالب المرحلـــة الثانویـــة " ســـاعدت هـــذه

اختبار لقیاس التـذوق األدبـي فـي النثـر عنـد طـالب المرحلـة الثانویـة . طبـق الباحـث اختبـاره علـى 

طلبـة المرحلـة الثانویـة ومــن ثـم نشـر نتــائج اختبـاره وذكـر فیهـا ان العناصــر المهمـة والجوهریـة فــي 

-مقیاس التذوق األدبي مایأتي :

یة األسلوب وفهم المعاني واالستجابة العاطفیة .حساس.١

القــدرة علــى تمییــز الجیــد مــن األقــل جــودة مــن الــرديء فــي الكتابــة وقــد أفــادت نتــائج االختبــار .٢

لتنمیـة التـذوق األدبـي عنـد الطــالب  ١٩٣٥لجنـة مدرسـي لـألدب التـي شـكلت فـي أمریكــا عـام 

. )٤٠، ص  ١٩٧١طعیمة، (وتوجیه میولهم األدبیة 
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:١٩٣٦سة ھوكس وزمالئھ درا
ي " أجریــت هــذه الدراســة فــي الوالیــات المتحــدة األمریكیــة واســتهدفت "قیــاس التــذوق األدبــ

مــا االشــیاء التــي ینبغــي ان یــدركها طــالب المرحلــة الثانویــة إذ یمكــن باالجابــة عــن الســؤال االتــي: 

قیاس التذوق على أساسها ؟ 

لتـــذوق األدبـــي أعتمـــادًا علـــى ان الطالـــب اعـــد هـــوكس وزمـــالؤه أختبـــارات متعـــددة لقیـــاس ا

ینبغـــي ان یـــدرك اشـــیاء معینـــة مثـــل : اســـالیب الكـــالم الرمزیـــة والكتابـــات والمقارنـــات ، والتنـــاقض 

وادراك الحالــة االنفعالیــة مــن الــنص ، والوقــوف علــى االتجــاه العــام للمؤلــف مــن الــنص ، والوقــوف 

وفـــي ضـــوء التحلیـــل ســـأل البـــاحثون علـــى الســـمات التـــي یتمیـــز بهـــا أســـلوب المؤلـــف مـــن غیـــره .

الطالب لیكتشفوا من االختبارات مدى تفـوق الطالـب فـي ادراك مـا سـبق ذكـره او قصـوره عـن ذلـك 

ومن هذه االختبارات :

امام العبارات الصادقة في رأیك مما یأتي . )\/(ضع عالمة -

قبیح غریب.-عادي ومألوف. ب-خیال الشاعر في هذه القصیدة:  أ -١

فض خشن .-مفزع مخیف.  د  - ج 

تشیر إلى : )فترة من الصمت البارد(عبارة  -٢

عجز الشاعر .-السجن . ب -أ

  . )٦٧، ص  ١٩٧٩االشمر ، (ذنوب ال یباح بها . -فقدان الحریة . د -ج

موازنة بین دراسات سابقة
تناولت الدراسات السابقة جمیعها التذوق األدبي من حیث القیاس ..١

لدراســات فـي مصــر وفـي العــراق وفــي الوالیـات المتحــدة االمریكیـة ، اذ اجریــت دراســه اجریـت ا.٢

فــي العــراق  )٢٠٠١التمیمــي (فــي جمهوریــة مصــر العربیــة واجریــت دراســة  )١٩٧١(طعیمــه 

فـــي الوالیــــات  )١٩٣٦هـــوكس وزمالئـــه (ودراســــة  )١٩٣٣هربـــارت كـــارول (واجریـــت دراســـتا 

المتحدة االمریكیة .

التـــي طبقـــت علیهـــا االدوات التـــي أســـتخدمها البـــاحثون فـــي تحقیـــق أهـــداف أختلفـــت العینـــات .٣

علــى المرحلــة  )٢٠٠١التمیمــي (دراســتهم بــین المــرحلتین الثانویــة والجامعــة اذ اجریــت دراســة 

، هربــــارت كــــارول  ١٩٣٦، وهــــوكس وزمالئــــه  ١٩٩٧طعیمــــة (الجامعیــــة واجریــــت دراســــات 

الى المرحلة الثانویة . )١٩٣٣

 ٢٠٠١ن فــي دراســتهم مقــاییس واختبــارات بنوهــا بأنفســهم، مثــل دراســة (التمیمــي اســتخ البــاحثو .٤

هـوكس (اذا بنى كل منهم اختبارًا واحدًا طبق علـى عینـة الدراسـة امـا درسـتا  )١٩٩٧وطعیمة 

فقد بنوا أختبارات متعددة . )١٩٣٣وهربارت كارول  ١٩٣٦وزمالئه 
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جوانب االفادة من الدراسات السابقة 
ث مـــن خـــالل الدراســـات الســـابقة علـــى تـــذوق الدارســـین نحـــو النصـــوص األدبیـــة تعـــرف الباحـــ.١

ودراستها التي تتناسب مع نمو ومیول الطلبة.

اوضـــحت اهتمـــام العلمـــاء والتربـــویین بوضـــع االختبـــارات العلمیـــة المقننـــة فـــي التـــذوق األدبـــي .٢

ومعرفة مستویات تذوقهم .

بصورة عامة وللشعر والنثر بصـورة خاصـة االفادة مما یتعلق بتذوق الطلبة للنصوص األدبیة.٣

.

توصل الباحث الى أهمیة عنصر التشویق في القصیدة الشعریة وأقبـال الطلبـة علـى مثـل هـذا .٤

النوع من الشعر .

اختالف التذوق بین الجنسین فقد تبین أن الذكور یستجیبون الى المغامرات والكتـب الریاضـیة .٥

رومانسیة وقصص الحب وهذا ما دفع الباحث اجراء اما االناث فیستجیبن الى الموضوعات ال

على الجنسین. ةالدراس

التعرف على مهارات التذوق األدبي وجوانبه وعناصره المهمة ..٦

االفادة من التوصیات وكیفیة تطبیق االختبار على الطلبة ..٧

إجراءات البحث :الفصل الثالث
ـــه واألد ـــاول هـــذا الفصـــل وصـــفًا لمجتمـــع البحـــث وعینت ـــة إعـــدادها یتن اة المســـتعملة وطریق

وتطبیقها والوسائل اإلحصائیة المستعملة في بناء األداة وتحلیل النتائج.

المجتمع األصلي للبحث : .١
یتألف مجتمع البحث مـن مـدارس اإلعـدادیات والثانویـات فـي قسـمیها العلمـي واألدبـي فـي 

انویــة واإلعدادیـة التــي تتواجـد فیهــا محافظـة كركـوك . اذ اســتعان الباحـث لمعرفــة عـدد المـدارس الث

عینــة البحــث فضــًال عــن مواقعهــا فــي شــعبة االحصــاء بالمدینــة . اذ توزعــت المــدارس بــین مركــز 

) مدرسة ١٥٠محافظة كركوك واألقضیة والنواحي التابعة لها اذ بلغ عدد المدارس في المحافظة (

رسـة مختلطـة وقــد تعـذر ذكــر ) مد٣٠) مدرسـة لإلنــاث و (٤٨) مدرســة للـذكور (٧٢توزعـت بـین (

المدارس لضخامة عددها .
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عینة البحث : .٢
% مـن مـدارس المحافظـة إذ بلـغ عـدد ٢لغرض تحقیق هدف البحث اختـار الباحـث نسـبة 

) فـي قـاطع ١) مدارس في قاطع قضاء الحویجـة (٣المدارس التي وقع علیها االختیار العشوائي (

) .١( ) وفي مركز المحافظة١ناحیة العباسي (

  )١جدول (ال

یوضح توزیع عینة البحث حسب النسبة المئویة للمدارس الثانویة واإلعدادیة والجنس

للصف الخامس فقط

  القطاعالمدرسة

طالباتطالب

  العدد الكلي
  العدد

النسبة 

المئویة
  العدد

النسبة 

المئویة

٢٨%٢٨٢٥كركوكثانویة المعتصم للبنین

الحویجةبناتثانویة الحویجة لل
صفر 

%
٤٦  %٣٠  ٤٦  

٥٤%٥٤٤٥العباسياعدادیة العباسي للبنین

  %٣٠    %٧٠    النسبة المئویة
١٢٨

١٠٠%  

اداة البحث : .٣
اعتمـد الباحــث بنــاء اختبــار لقیــاس مســتوى التــذوق األدبــي لــدى طلبــة اإلعــدادیات وحســب 

ي مجـــال البحــوث التربویــة ، وتســـتعمل الخطــوات المتبعــة فــي االدوات الشـــائعة لجمیــع البیانــات فــ

للحصول على الحقائق والظروف واالسالیب القائمة بالفعل وانجاز البحوث وهذه الخطوات المتبعة 

:

تحدید التذوق األدبي ومهاراته ومفهومه في تحدید المصطلحات.أ . 

األدبیات والدراسات السابقة.ب. 

ن في اللغة العربیـة وآدابهـا حـول مهـارات التـذوق توجیه سؤال مفتوح الى مجموعة من التدریسی .ج

األدبي لدى الطلبة من خالل دراستهم لالدب وفروعه .
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استبانھ مھارات التذوق األدبي . ٤
ان الهـدف االساسـي مـن االسـتبانه معرفـة المهـارات المناسـبة لطلبـة اإلعدادیـة فـي التــذوق 

كتــب األدب والبالغــة والنقــد والمطالعــة ، األدبــي، وبعــد أطــالع الباحــث علــى األدبیــات الخاصــة ی

النظریــــة منهــــا والتطبیقیــــة ، والدراســــات الســــابقة فــــي مجــــال قیــــاس التــــذوق األدبــــي ، ومــــن خــــالل 

) . ١مهـــارة ، الملحـــق ( )٢٥(االجابـــات عـــن االســـتبانة المفتوحـــة أعـــد الباحـــث اســـتبانة تضـــمنت 

طرائـق تدریسـها والعلـوم التربویـة عرضها الباحث على مجموعة من المختصین في اللغـة العربیـة و 

%) مـن آراء الخبـراء والتـي تمثـل مـوافقتهم علـى المهـارات ، ثـم اعـد ٨٠(والنفسیة ، بأعتمـاد نسـبة 

الباحث فقرات االختبار فـي ضـوء المهـارات وكـان اختبـارًا موضـوعیًا مـن نـوع االختیـار مـن متعـدد 

لیمـات الواضـحة والمختصـرة التـي مـن فقـرة، زود بـبعض التع )٢٥أعده الباحث بنفسه یتكون مـن (

شأنها مساعدة الطلبة عند االجابة، ولمعرفة المدة التي یستغرقها االختبار ووضوح فقراته أو مـدى 

احــــث االختبــــار علــــى عینــــة صــــعوبتها وقــــوة تمییزهــــا وفعالیــــة بــــدائلها غیــــر الصــــحیحة ، طبــــق الب

اســـتطالعیة اختیـــرت مـــن مجتمـــع البحـــث ولهـــا مواصـــفات عینـــة البحـــث نفســـها بلـــغ عـــدد أفرادهـــا 

دقیقـة  )٤٥(طالبًا . وخالل االختبار اتضح إن متوسط زمن اإلجابة عن فقـرات االختبـار  )١٠٠(

.

صدق األداة : . ٥
،  ١٩٨١قیاســـه(الزوبعي، تعـــد األداة صـــادقة إذا اكتســـبت الدقـــة فـــي قیـــاس مـــا وضـــعت ل

) . والصدق شرط أساسي یضـفي علـى أدوات القیـاس ثقـة اكبـر ویؤكـد صـالحیتها وصـحة ٣٩ص

  .)١٣، ص ١٩٧٧المعلومات التي یحصل الباحثون علیها من استعمالها (أبو حطب، 

وللتحقـــق مـــن صـــدق األداة عرضـــها الباحـــث علـــى نخبـــة مـــن المختصـــین باللغـــة العربیـــة 

لعلـوم التربویـة والنفسـیة لمعرفـة أرائهـم واقتراحـاتهم بشـأن صـالحیة األداة وٕاجـراء وطرائق تدریسها وا

من موافقة الخبراء والمحكمین . )% ٨٠(التعدیالت المفیدة علیها ألنها لم تحصل على نسبة 

تعلیمات التصحیح : . ٦
للفقرة التي تشیر إلى اإلجابـة الصـحیحة و (صـفر) لإلجابـة غیـر )واحدة(خصصت درجة 

الصحیحة، وعوملت الفقرات المتروكة والتي تحمل أكثر من إجابة معاملة الفقرة الغیـر صـحیحة . 

درجة ، وأقل درجة هي (صفر). )٢٥(وبذلك تكون أعلى درجة یمكن ان یحصل علیها الطالب 
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التحلیل االحصائي لفقرات االختبار : .٧
فــي فحــص أســتجابات الطلبــة أتخــذ الباحــث عملیــة تحلیــل فقــرات االختبــار عملیــة أساســیة

عن كل فقرة من فقرات االختبار وتتضمن هـذه العملیـة الكشـف عـن مسـتوى صـعوبة الفقـرة ، وقـوة 

تمییز الفقرة ، وفعالیة البدائل الخاطئة إذ أجر التحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار التحصـیلي مـن 

) طالــب وطالبــة ١٠٠غ عــددهم(نتــائج التجربــة االســتطالعیة . وبعــد تصــحیح إجابــات الطلبــة البــال

% من االجابات الـدنیا بوصـفها ٢٧% من االجابات العلیا و  ٢٧رتبت درجاتهم تنازلیًا ثم أخذت 

افضـــل نســـبه للموازنـــة بـــین مجمـــوعتین متبـــاینتین مـــن المجموعـــة الكلیـــة لدراســـة خصـــائص فقـــرات 

ین بشـرط اعتدالیـة التوزیـع االختبار واختیار هذه النسبة من التوزیع بوصفها المجمـوعتین المتطـرفت

.)١٤٩، ص ١٩٨٠(فرج ، 

مســتوى صـــعوبة الفقـــرات : لحســـاب معامـــل صـــعوبة الفقـــرات أهمیـــة خاصـــة لتحقیـــق وظیفتـــین  . أ

أساســیتین االولــى تعــرف نســبة الــذین یجیبــون إجابــة صــحیحة عــن كــل فقــرة ، والــذین یجیبــون 

طـأ والصـواب بالنسـبة للمجتمـع اجابة غیر صحیحة والثانیة طریقة توزیـع وانتشـار كـل مـن الخ

. وتعــد الفقــرات جیــدة  )١٠٩، ص ١٩٩٠إالمــام ، (والعینــة الیجــاد صــدق مفــردات االختبــار 

&Bloom( )٠.٨٠-٠.٢٠إذا كانت تتباین في مسـتوى صـعوبتها مـا بـین ( thers. 1971

b. p.60( وبعــد حســاب مســتوى صــعوبة كــل فقــرة مــن فقــرات االختبــار وجــدنها كانــت بــین

ویســتدل مــن ذلــك الــى ان فقــرات االختبــار جمیعهــا تعــد مقبولــة وصــالحة   )٠.٦٨ – ٠.٣٨(

للتطبیق ومعامل صعوبتها مناسب .

قــــوة تمییــــز الفقــــرة : یقصــــد بقــــوة تمییــــز الفقــــرة مــــدى قــــدرتها علــــى التمییــــز بــــین الطلبــــة ذوي ب. 

،p.450،1994المســـتویات العلیـــا والـــدنیا بالنســـبة الـــى الصـــفة التـــي یقیســـها االختبـــار (

Stanley( ویعد حساب قوة تمییز كل فقرة من فقرات االختبار . وجد إنها كانت بین)٠.٣٩ 

وهــذا یعنــي إن فقـــرات االختبــار جمیعهـــا ممیــزة إذ یبــین (احمـــد ، عبــد الســـالم) ان  )٠.٥٩ -

فأكثر تعد فقرة جیدة وكلما كانت قوة  التمییز أعلـى كلمـا )٠.٣٠(الفقرة التي قدرتها التمییزیة 

. )٣٣٩، ص١٩٦٠كانت أفضل (احمد ، عبد السالم، 

فعالیة البدائل الخاطئة : المقصـود بفعالیـة بـدائل االختبـار هـو قـدرة هـذه البـدائل علـى اجتـذاب . ج

ـــة تجـــذب العـــدد األقـــل مـــن االقویـــاء واالكبـــر مـــن  اســـتجابات المفحوصـــین ، فالبـــدائل الخاطئ

الصـــحیح فعـــاًال عنـــدما یكـــون عـــدد ویعـــد البـــدیل غیـــر )١٠٨، ص ١٩٨٩الضـــعفاء (ســـمارة 

الطلبة الذین اختاروا في المجموعة الدنیا اكبر من عدد الطلبة الذین اختاروا البـدیل نفسـه فـي 

المجموعة العلیا ، وفـي االختبـارات التـي تضـم فقـرات مـن نـوع االختیـار مـن متعـدد ، ویفضـل 

هــذا اإلجــراء للتأكــد مــن فحــص إجابــات الطلبــة عــن كــل بــدیل مــن بــدائل الفقــرة ، والهــدف مــن 

القــــیم الســــالبة للبــــدائل غیــــر الصــــحیحة لكــــي تكــــون الفقــــرة جیــــدة وصــــالحة للتطبیــــق النهــــائي 
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، ویعد تطبیق معادلة استخراج البدیل الخـاطىء لكـل فقـرة مـن  )٨١، ص ١٩٨١الزوبعي ، (

وهــــذا یعنــــي إن البــــدائل غیــــر  )٠.١١-() و٠.٢٥-(فقــــرات االختبــــار وجــــد إنهــــا كانــــت بــــین 

حیحة قــد جــذبت الیهــا عــددًا مــن طلبــة للمجموعــة الــدنیا اكبــر مــن طلبــة المجموعــة العلیــا الصــ

ولهذا تقرر ابقاء البدائل على ما هي علیه .

.ثبات االختبار : ٧
یعرف الثبات بأنه األتساق فـي النتـائج أو وصـفه مـن صـفات االختبـار الجیـد (الزوبعـي ، 

تائج نفسـها إذا مـا أعیـد علـى األفـراد أنفسـهم وفـي ، وهو ان یعطي االختبار الن )٣١، ص ١٩٨١

ولحسـاب ثبـات االختبـار عـدة طرائـق منهـا طریقـة  )٦٥٣، ص ١٩٨٥الغریـب ، (الظروف نفسها 

التجزئــة النصــفیة والصــور المتكافئــة واعــادة االختبــار وقــد اختــار الباحــث طریقــة التجزئــة النصــفیة 

بحــوث التربویــة زیــادة علــى انهــا أســرع الطرائــق ألنهــا أكثــر طرائــق اســتخراج الثبــات شــیوعًا فــي ال

وابســطها فــي حســاب الثبــات إذ ُیطبــق االختبــار مــّرة واحــدة فــي جلســه واحــدة ثــم نقســم فقراتــه علــى 

نصفین احدهما  یتضمن الفقرات الفردیة واألخر الفقـرات الزوجیـة ثـم یحسـب معامـل االرتبـاط بـین 

(محمد )بیرسون(ي االختبار باستعمال ارتباط نصفي االختبار ، وحسب معامل االرتباط بین جزئ

بــــراون وبلــــغ –وصــــحح بمعادلــــة ســــبیرمان  )٠.٦٦(إذ بلــــغ معامــــل الثبــــات  )٧٠، ص ١٩٨٨، 

 ٠.٦٠إلــى إن االختبــار یعــد جیــدًا إذا كــان معامــل ثباتــه یتــراوح بــین  ()هیجــز(إذ یشــیر  )٠.٧٨(

لبـة مسـتقرة خـالل مـدتي التطبیـق وهذا یـدل ان نتـائج الط)p.1201960,،Hedges(فما فوق) 

.

.تطبیق االداة : ٨
طبــــق الباحــــث االختبــــار علــــى الطلبــــة عینــــة البحــــث ایــــام (االحــــد واالثنــــین والثالثــــاء) إذ 

 ٢٠٠٧/ ٨/١لثانویــة المعتصــم للبنــین ، ویــوم االثنــین  ٢٠٠٧/ ٧/١خصــص یــوم االحــد الموافــق 

إلعدادیــة العباســي . وبمعاونــة االســاتذة  ٢٠٠٧/ ٩/١إلعدادیــة الحویجــة للبنــات ، ویــوم الثالثــاء 

تدریسي مادة اللغة العربیة في المدارس المذكورة انفًا تم هذا التطبیق .
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عرض النتائج وتفسیرھا:الفصل الرابع
بعد تطبیق االختبار على الطلبة (عینة البحث) حلل الباحث النتائج احصائیًا وفیمـا یـأتي 

هدف البحث . البحث یرمي الى معرفة مستوى التذوق األدبـي النتائج التي توصل الیها في ضوء

لدى طلبـة اإلعـدادیات فـي محافظـة كركـوك . وللتثبـت مـن هـذا حسـب الباحـث المتوسـط الحسـابي 

 )٢(فكانــت النتــائج كمــا هــو مبــین فــي جــدول )عینــة البحــث(واالنحـراف المعیــاري لمجمــوع الطلبــة 

فظهــر ان الفــرق دال احصــائیًا ، ولمعرفــة داللــة الفــروق وباســتخدام االختبــار التــائي لعینــة واحــدة 

االحصائیة بین متوسطات درجات طلبة المدارس الثالث استخدام الباحث تحلیل التبـاین االحـادي 

 ٣٦١(وقد اتضح ان القیمة الغائبة المحسوبة اقل من القیمة الجدولیة ، أذ بلغت القیمة المحسوبة 

 )١٣٠(وبدرجـة حریـة  )٠.٠٥() عنـد مسـتوى داللـة ٣.٠٤(ة في حین كانت القیمـة الجدولیـ )١، 

ممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود فـــرق ذي داللـــة احصـــائیة بـــین نتـــائج القیمـــة الغائبـــة للمـــدارس الـــثالث 

یوضـح  )٣(واظهار نتائج تحلیل التباین االحـادي لمجمـوع المربعـات ومتوسـط المربعـات والجـدول 

هذه النتائج .

  )٢جدول (ال

لدرجات واالنحرافات المعیاریة لطلبة المدارس الثالثیوضح متوسطات ا

عدد افراد العینهاالنحراف المعیاريالمتوسط الحسابيالمدرسة

١٣.١٤٥٣.٦٥٣٢٨ثانویة المعتصم للبنین

١٣.٩٨٣٣.٧٤٨٤٦ثانویة الحویجة للبنات

١٢.٢٧٥٣.٧٨٩٥٤اعدادیة العباسي للبنین

  )٣جدول (ال

التباین االحادي لطلبة المدارس الثالثیوضح نتائج تحلیل

مصدر التباین
مجموع 

المربعات

درجة 

الحریة

متوسط 

المربعات

القیمة الغائبة

مستوى الداللة الجدولیةالمحسوبة

٣٨.٢١٦٢١٩.١٠٨بین المدارس

٣.٠٤  ١.٣٦١  

غیر دال 

إحصائیا عند 

)%٠.٠٥مستوى(

٣٤٦٧.١٨١٢٨١٤.٠٣٧داخل المدارس

٣٥٠٥.٣٩٦١٣٠الكلي
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ـــة الفـــرق االحصـــائي بـــین الطـــالب والطالبـــات حســـب الباحـــث متوســـطي  ولمعرفـــة دالل

 )١٢،  ٩٠٦(درجــــــاتهم وانحرافــــــاتهم المعیاریــــــة ، فكــــــان المتوســــــط الحســــــابي لــــــدرجات الطــــــالب 

 )١٢،  ٧٢٢(في حین كان المتوسط الحسابي لـدرجات الطالبـات  )٣،  ٩٣١(وبانحراف معیاري 

لعینتین مستقلتین اتضـح )T-test(وعند استخدام االختبار التائي  )٣،  ٦٠٩(بانحراف معیاري و 

 )٠.٧٨٦() اذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة ٠.٠٥(ان الفــرق غیــر دال احصــائیا عنــد مســتوى 

یوضــح ذلـــك ،  امــا بالنســـبة لداللـــة  )٤) وجـــدول (١٢٧) وبدرجــة حریـــة (١.٩٦والقیمــة الجدولیـــة(

ــــد حســــب الباحــــث متوســــطي درجــــاتهم الفــــرق ا ــــة الفــــرع العلمــــي واألدبــــي  فق الحصــــائي بــــین طلب

وبـــانحراف  )١٢.٢٧٥(وانحرافـــاتهم المعیاریـــة ، فكـــان المتوســـط الحســـابي لـــدرجات الفـــرع العلمـــي 

وبـانحراف  )١٣.٥٤٣() في حین كان المتوسط الحسـابي لـدرجات الفـرع األدبـي ٣.٧٨٩معیاري (

لعینتـین مسـتقلتین اتضـح ان الفـرق )T-test(خدام االختبـار التـائي ) وعند است١٣.٧٤٨(معیاري 

) والقیمــة الجدولیــة ٠.٨٩١() اذ كانــت التائیــة للمحســوبة ٠.٠٥(غیــر دال احصــائیًا عنــد مســتوى 

) یوضح ذلك.٥) . وجدول (١٢٧) وبدرجة حریة (١.٩٦(

  )٤جدول (ال

ئیة بین الطالب والطالباتیوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التا

الطلبة
عدد 

الطلبة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

الداللة االحصائیة القیمة التائیة

عند مستوى 

)٠.٠٥(  
الجدولیةالمحسوبة

  ٣.٩٣١  ١٢.٩٠٦  ٨٢  الطالب
غیر دال إحصائیا  ١.٩٦  ٠.٧٨٦  ١٢٧

  ٣.٦٠٩  ١٢.٧٢٢  ٤٦  الطالبات

  )٥ل (جدوال

یوضح المتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة بین طلبة الفرع العلمي واألدبي

الطلبة
عدد 

الطلبة

المتوسط 

الحسابي

االنحراف 

المعیاري

درجة 

الحریة

الداللة االحصائیة القیمة التائیة

عند مستوى 

)٠.٠٥(  
الجدولیةالمحسوبة

  ٣.٧٨٩  ١٢.٢٧٥  ٥٢  العلمي
غیر دال إحصائیا  ١.٩٦  ٠.٨٩١  ١٢٧

  ٣.٧٤٨  ١٣.٥٤٣  ٧٦  األدبي
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تفسیر النتائج
) فــي ٠.٠٥(اظهــرت نتــائج البحــث عــدم وجــود فــروق ذات داللــة احصــائیة عنــد مســتوى 

مســـتوى التـــذوق األدبـــي لـــدى طلبـــة المـــدارس الـــثالث . فضـــًال عـــن عـــدم وجـــود فـــروق ذات داللـــة 

المدارس الثالث على وفق متغیر الجـنس ویعتقـد الباحـث ) بین طلبة٠.٠٥احصائیة عند مستوى(

-ان ذلك قد یعود الى :

اهتمام طلبة المدارس الثانویة واإلعدادیة في الصف الخامس العلمي واألدبي فـي مـادة األدب .١

.

اهتمـــام كتـــب األدب والبالغـــة والنقـــد والمطالعـــة بالمعلومـــات التـــي تســـاعد علـــى تنمیـــة التـــذوق .٢

ة عینة البحث .األدبي لدى الطلب

اهتمام الطلبة في المراحل االبتدائیة والمتوسطة في مادة األدب والنصوص ومن ثم انتقل هذا .٣

االهتمام الى المرحلة اإلعدادیة .

الســعي الــى تحقیــق الهــدف االســمي مــن دراســات األدب والنقــد لمســاعدة الطلبــة علــى .٤

قضاء وقت ممتع في قرارات األدب .

اء اكانــــت شــــعریة ام نثریــــة واالعتمــــاد علــــى النصــــوص تقــــدیم نصــــوص متنوعــــة ســــو .٥

الموجودة في الكتاب المقرر والغیر مقرر .

المناهج الحالیة لالدب والبالغة والنقد والمطالعة مرنـة بدرجـة كافیـة لمواجهـة حاجـات .٦

الطلبة وقدراتهم ومساعدتهم على تنمیة تذوقهم األدبي .
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االستنتاجات 
دبي لدى طلبة اإلعدادیات والثانویات في الصف الخامس العلمي االهتمام بمستوى التذوق األ.١

.)عینة البحث(واألدبي 

غالبیة الطلبة یطالعون كتبًا في األدب والبالغة والنقد والمطالعة غیر الكتب المنهجیة المقررة .٢

وهذا الذي ادى الى ارتفاع مستوى التذوق األدبي .

المطالعة وهذا ما ساعد الى تنمیة خیال الطلبة فـي عدم اهمال مناهج األدب والبالغة والنقد و .٣

اسهام تذوقهم األدبي .

ال یتأثر مستوى التذوق األدبي بمتغیر المدرسة والفرع العلمي واألدبي او نوع الجنس ..٤

التوصیات 
عـــدم اقتصـــار اســـالیب القیـــاس فـــي األدب علـــى قیـــاس تحصـــیل الطلبـــة فـــي مهـــارات التـــذوق .١

المختلفة.

ت تساعد على تنمیة التذوق األدبي .بناء اختبارا.٢

وصــل الطلبــة بروائــع التــراث األدبــي القــدیم والمعاصــر وتنمیــة تــذوقهم األدبــي وتنمیــة خیــالهم .٣

للحفاظ على مستواهم الجید .

اختیار نصوص في العصور التاریخیة وان یستوعب المنهج الدراسي الفنون األدبیـة علـى مـر .٤

یة .العصور لكي یمتلك الطالب ثروة ادب

تنمیة المیل الى قراءة الشعر وتذوقه عن طریق إعداد كراسة خاصة لكل صف مـن الصـفوف .٥

المتوسطة یدون فیها النصوص الشعریة التي قرائهـا الطالـب ویعرضـها علـى المـدرس لمناقشـة 

ما سطره بها خالل دراسته الماضیة .

المقترحات 
األدبي .دراسة العوامل المختلفة التي تؤثر في تنمیة التذوق.١

اثر استخدام القصة والمسرحیة والشعر في تنمیة التذوق األدبي ..٢

القیام بدراسة تتبعة عن تطورات مهارات التذوق األدبي عبر المراحل الدراسیة المختلفة ..٣
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المصادر 
" ، وزارة التعلــــیم العـــالي والبحــــث التقــــویم والقیـــاساألمـــام ، مصـــطفى محمــــود وآخـــرون : "  .١

م . ١٩٩٠جامعة بغداد ، العلمي ، 

" ، دار صــادر بیـــروت ، دون لســـان العـــربابــن منظــور ، ابـــو الفضــل جمـــال بــن مكـــرم : "  .٢

م . ١٩٥٦تاریخ 

" ، مكتبــة االنجلــو المصـــریة ، بحــوث فــي تقنـــین االختبــارات النفســیةابــو حطــب ، فــؤاد : "  .٣

م .١٩٧٧القاهرة ، 

" ، دار الفكـر للنشـر والتوزیـع ، عمـان ب والبیـان" في األدابو علي ، محمد بركات حمـدي ،  .٤

م. ١٩٨٤، االردن ، 

ــون االســالمیة ودورهــا فــي تأكیــد المواطنــة ابــو نــوارج ، فاطمــة عبــد المجیــد : "  .٥ تــذوق الفن

م . ١٩٨٥" ، بحث مقدم الى الندوة االقلیمیة في التربیة، الدوحة مارس،العربیة

ـــن الوجـــه الاحمـــد ، محمـــد خلـــف :"  .٦ ـــدهم ـــي دراســـة األدب ونق " ، معهـــد البحـــوث نفســـیة ف

م . ١٩٧٠والدراسات العربیة 

، مكتبة النهضة المصریة، القـاهرة، طرق تعلیم األدب والنصوصاحمد ، محمد عبد القادر ،  .٧

  م . ١٩٨٧

" ، رســالة دراســة تقویمیــة لمــنهج األدب للصــف الثالــث الثــانوياالشــمر، ماجــد یــونس : "  .٨

م. ١٩٧٩كلیة التربیة ، جامعة عین شمس ، )ر منشورةغی(ماجستیر 

، طبعـــة دار  ١٦" ، ج االغـــانياالصـــفهاني ، علـــي بـــن الحســـین بـــن محمـــد ابـــو الفـــرج : "  .٩

م . ١٩٥٥الثقافة ، بیروت ، 

م . ١٩٧٢" ، دار القلم ، بیروت ، موسیقى الشعرانیس ، ابراهیم : "  .١٠

" ، مجلــة حولیــة كلیــة التربیــة ، قطــر ، الســنة وق الجمــاليتربیــة الــذالبســیوني ، محمــد :"   .١١

م . ١٩٨٧،  ٢٨٧-٢٧٣) ، ص٥الخامسة ، العدد (

قیـاس مسـتوى التـذوق األدبـي لـدى طلبـة اقسـام اللغـة التمیمي ، ضیاء عبـد اهللا احمـد : "  .١٢

د) " ، جامعـة بغـداد ، كلیـة التربیـة(ابن رشـالعربیة في كلیات التربیـة فـي محافظـة بغـداد

. ٢٠٠١، )،(اطروحة دكتوراه غیر منشورة

االصول الحدیثة لتدریس اللغة العربیة والتربیة الجمبالطي ، علي ، وابو الفتوح التونسي :  .١٣

  . ١٩٧٥، دار النهضة ، القاهرة ، مصر ،  ٢، طالدینیة 

ـــدي، احمـــد ، " ١٤ ـــي. الجن ـــة ، العـــدد (كیـــف یـــدرس األدب العرب قطـــر، ) ، ٨٨" ، مجلـــة التربی

م . ١٩٨٨،  ٦٢-٥٨ص
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" ، مكتبـــة النهضـــة المصـــریة ، القیـــاس النفســـي والتربـــويحمـــد ، محمـــد عبـــد الســـالم : "  .١٥

م . ١٩٦٠القاهرة، 

، قسم المناهج ، كلیة التربیة ، جامعة طنطـا ، رسـالة المیول األدبیةحنورة ، احمد حسن ،  .١٦

م. ١٩٨٩ماجستیر ، القاهرة ، 

" ، مجلــة كلیــة التربیــة للبنــات ، التــذوق الفنــي عنــد ابــن االثیــرادي : " خضــیر  ، عبــد الهــ .١٧

م . ١٩٩٧،  ١٠١-٩١، ص )١(جامعة بغداد ، العدد 

" ، مجلــة اهمیــة االرتبــاط بــین قواعــد اللغــة والنصــوصخفــاجي ، محمــد عبــد المــنعم : "  .١٨

م . ١٩٨٥،  ٨١-٧٨) ، ص٧٠التربیة، قطر ، العدد (

، مطبعـة  ١" ، طمنـاهج البحـث فـي التربیـة لجلیـل ومحمـد احمـد الغنـام : " الزوبعي، عبد ا .١٩

م . ١٩٨١جامعة بغداد ، 

ــم الجمــالشــارل ، اللــو : "  .٢٠ " ، ترجمــة مصــطفى مــاهر ، دار الكتــب العربیــة ، مبــادىء عل

١٩٥٩ 

، دار المصــریة اللبنانیــة ، ٢، دراســات وبحــوث ، طادب الطفــل العربــيشــحاته ، حســن :  .٢١

م. ١٩٩٤

) ، ٥" ، مجلة آفاق تربویة،العدد(التذوق الفني بین التراث والمعاصرةصلیب ، محفوظ : "  .٢٢

م. ١٩٩٤قطر ، 

أســس الدراســة األدبیــة والشــرح اللغــوي علــى مســتوى المفــردات الصــیادي ، خیرالــدین : "  .٢٣

،  ٤٩-٤٤) : ص٥٠" ، مجلــة التربیــة ، قطــر ، العــدد (والتراكیــب مــع تطبیــق نمــوذجي

م  ١٩٨٢

وضــع مقیــاس للتــذوق األدبــي عنــد طــالب المرحلــة الثانویــة(فن طعیمــة ، رشــدي احمــد : " .٢٤

م. ١٩٧١القاهرة،ة ماجستیر قدمت الى كلیة التربیة، جامعة عین شمس،" رسالالشعر)

، ١"،طتعلـیم العربیـة والـدین بـین العلـم والفـنرشدي احمد ، ومحمد السـید منـاع :"طعیمة ،  .٢٥

م . ٢٠٠٠الفكر العربي ، مدینة نصر ، القاهرة ،  دار

م. ١٩٧٩، دار العلم للمالیین ،  ١" ، طالمعجم األدبيعبد النور ، جبور : "  .٢٦

م . ١٩٩٤، االردن ، نظرة عامة في التقویم والقیاسعودة ، احمد سلیمان :"  .٢٧

تبـة االنجلـو المصـریة ، القـاهرة ، ، مكالتقویم والقیـاس النفسـي التربـويالغریب ، رمزیة :"  .٢٨

م. ١٩٨٥

م . ١٩٨٠" ، دار الفكر العربي ، القاهرة ، القیاس النفسيفرج ، صفوت : "  .٢٩

 ١، طاالتجاهات التربویة المعاصرة في تـدریس اللغـة العربیـةفضل اهللا ، محمد رجب : "  .٣٠

م . ١٩٩٨، عالم الكتب ، القاهرة ، 
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ـــير فهمـــي ، مـــاهر حســـن :" .٣١ ـــي دراســـة الـــنص األدب ـــة فنیـــة ف ـــة ، كلیـــة ؤی ـــة حولی " ، مجل

م.١٩٨١،  ٢١-٧، ص )٤(االنسانیات والعلوم االجتماعیة ، جامعة قطر ، العدد 

، دار  ١، طاالختبـارات التحصـیلیة والقیـاس النفسـي والتربـويمحمد ، محمد رمضـان : "  .٣٢

م. ١٩٨٨القلم ، دبي ، 

  م. ١٩٨٩، ٢" ، دار الشؤون الثقافیة العامة،جالعربي القدیممعجم النقد . مطلوب، أحمد: "٣٣

34. Bloom and thers،B.S.;Hastings, J.T and Mmadaus, G.F.Hand Book

on formative and summative Evaluation of student Learning ،

New York : MC Graw – IIiII 1971
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  )١ملحق (ال

استبیان اختبار مستوى التذوق األدبي 

أنقذیني من األسى ، فلقد أمـ -١

سیت ال أستطیع حمل وجودي

في شعاِب الزماِن والموِت أمشي  -٢

تحت عـِبء الحـیاة َجمَّ القیود

وُأماستي الورى ونفسـي كالقبـ 

ـر ، وقلـبي كالعـالم المهدود 

ظلمـٌة مـا لـها خـتام ، وهول

شـائـع فـي مكونـها الممـدود

وٕاذا مـا استخفّنـي عبـُث النـا

بـسمت فـي أسـىِّ وجمودس تـ

تخبر الحالة النفسیة التي تعبر عنها االبیات السابقة مما یأتي :

اللهو والمجون .-الخوف والجوع      د-التشاؤم      جـ -األسى     ب -أ

لم یطل لیلي ولكن لم أنم       ونفى عنى الكرى طیف ألم -٢

  م ؟عین اقرب االبیات الى معنى بیت العاشق المستها

یـالـیـُل : الصـبُّ مـتى غـده؟- أ

اقـیـاُم السـاعـِة مـوعـدهُ 

هــدأ اللــیـُل ال قـلـب لـه- ب

أیـهـا السـاهـر یـدري حیـرتك 

ولیل كموج البحر أرخى سدوله-جـ

عـلـي بانـواع الهموم لـیبتلي

ما أطـوَل اللـیََّل عـلى الساهـر  -د

َأَمـا لهـذا اللیـل مـن آخـِر ؟

قـوُم اذا الشـر أبدى نـاجذیه لهم  -٣  

طـاروا الیـه ُزرافـات ووحدانا

البیت كنایة عن :

الُجبن .-االقدام والشجاعة .        ب -أ  

اّدعاء الشجاعة لمن الیملكها .-حب الشّر واالذى     د-جـ
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قال الفرزدق یهجو جریرًا  -٤  

أولـئك آبـائي فجئـني بمـثلـهم 

اذا جمعتنـا یا جـریر المجامـع 

یعمل النداء في البیت السابق معنى : 

اإلشارة الى انحطاط المخاطب .-التحبب .    ب -أ

  اإلغراء . - النحس.   د - ـج

َسـل اهللا صبـرًا واعتـرف لفراقـهم -٥

عسـى بعـد َبْیِن أن یكون تالق

عین معنى كلمة " االعتراف " في البیت السابق :  

الحزن.-الشكوى .       ب -أ

االحتساب .   -الصبر.      د-جـ

قال الشاعر في صدیق له : -٦

مقالتـه كالشهـد ما كـان شاهـداً 

وبالغیـب مأثور على ثغرة النّحـر

البیت السابق قیل في غرض من االغراض الشعریة عین الغرض الذي قیل فیه ؟

الهجاء .-الوصف .       د-الرثاء .       جـ-المدیح .      ب -أ

و (            ) بالنسمات الشجرسیطلع رغم الظالم الضیاء      -٧

اختر الكلمة المالئمة للفراغ فیما یأتي :

یحیا .-یستبشر .       د-یخضلُّ       جـ-یزدهُر .      ب -أ

قصـّر علـیة منـّي تحـّیة وسـالم  -٨

خلعـت علـیه جمـالـها األیـام 

  ي :الكلمة الزائدة في البیت ه

الهاء في علیة    .-علیه      د-الهاء في جمالها .     جـ-مّني .     ب -أ

تسائلنـي من أنـَت وهي علیمـةُ  -٩

وهـل یفـنى مثلـي على حالـه نـُكر

الكلمة التي تستطیع وضعها بدل (( علیمـة )) دون أن یختل الوزن هي :

فهیمُة .-عالمة .    د-جـتدري . -تعلم .     ب -أ

-قال البارودي : – ١٠

بادر الفرصَة واحذْر فوتهـا               فبلوغ العِّز في َنْیـل الُفرْص 

َبـا                فهو إن زاَد مع الشیب نَقْص  واغَتنْم ُعْمرك إبَّاَن الصِّ
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، وأخبـاٌر َنقْص وانما الدُّنیا خیاٌل عـارٌض                قلَّمـا یبْقى

تارة تْدجو ، وطورًا تْنجلي              عادُة الّظل سجا ثم َقلَـْص 

االبیات السابقة تمثل وحدة شعریة ذات فكرة واحدة من خالل الترابط بین ؟

البیت الثاني والثالث .-البیت االول والثاني .       ب -أ

  ها .االبیات جمیع-البیت الثالث والرابع .    د-جـ

-قال المتنبي : -١١

وزائرتـي كـاّن بها حیـاءِّ           فلیـس تزور إّال في الظّـالم  

بذلت لهـا المطارف والحشایا          َفعاَفتـها ، وباَتْت في عظامي

یضیق الجلد عن نفسـي وعنها         فتـُوبُعه بانـواع السِّـقامــه

مـدافعهـا بأربعـة سـِـجـامكـأن الصبح یطرُدهـا فتجري      

أراقَب وقتـها من غیر شـوق         مراقـبة المتشـوق المـُستـَهام

في النص السابق نجد ان الشاعر یصف :

الشیخوخة .-حالة العجز .       د-الُحّمى.       جـ-الحبیبة .     ب -أ

ا غالبـاوما نیل المطالب بالتمني         ولكـن تـؤخـذ الدنـی -١٢

عین أقرب االبیات الى معنى البین السابق مما یأتي :

اتطمع في َدرك االماني نائمـًا      وما ُیدرك اآلمال اال المنـاضـل  -أ

ًال تحسب المجد تمرًا أنت آكله     لن تبلغ المجد حتى تلعـق الصبرا -ب

لصابِر الستسهلن الصعب أو أدرك المنى    فمـا انقادت اآلمـال إال-جـ

أتـرجو أن تسـود بـال عـنـاٍء    وكـیف یسود ذو الدعة البـخیل   -د

قال الشاعر  -١٣

یا حبـیـبـي كـلُّ شـيٍء بقضـاْء       مـا بأیـدیـنـا خـلقنا تعساء

ربمـا تـجـمـعـنـا اقـدارنـا            ذات یـوم بعد ما عزَّ اللقاء

ال تقل شئنا ، وقل الحظَّ شاء !ومـضـى كـلَّ الـى غـأیـتـه       

األبیات السابقة ینقصها البیت التالي 

فـإذا انـكــر خـلُّ خــلـهُّ           وتالقـیـنـا لـقـاء الغـربـاء

تخیر المكان المناسب لهذا البیت لوضعه ضمن االبیات الثالث  السابقة مما یاتي :

ثاني.قبل البیت ال-قبل البیت االول .      ب -أ

بعد البیت الثالث .-قبل البیت الثالث .   د-جـ
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قال سالم بن وابصة :-١٤

أحبُّ الفتى بنفي الفواحش سمعـه        كـأن بـه مـن كـلَّ فاحشٍة وقرا

سلیم دواعي الصدر ، الباسطا اذى      وال مـانعًا خیرًا ، وال قابـًال هجرا

أدیبًا ، طریفًا ، عامًال ، ماجدًا ، حراإذا شْئـَت تدعى كریمـًا مكرَّمـًا    

إذا ما أتْت من صاحـب لك زلـة      فكـن أنـت محتـاًال لزلـتِه عـذرا

غنى النفس ما یكفیك مـن َسدَّ خلهَّ     فان زاد شیئـًا عـاد ذاك الغنى فقرا

اختر لالبیات السابقة عنوانا مما یاتي :

الزهّو بالنفس واحتقار الناس . -ب        الحفاظ على العرض .              -أ

غنى النفس .–التقلیل من الكالم وتفضیل الصمت .     د -جـ

وأصبحت من لیلي الغداة كقابض   -١٥

عـلى المـاء خـانته فـروج األصـابـع

عین مما یاتي الغرض من التشبیه في البیت السابق 

بیان مقدار حال المشبة .-ل المشبه .        بتقریر حا -أ

تقبیح المشبة والتنفیر منه .-تزیین المشبه وتحسینه    د-جـ

األبیـــات األربعـــة األتیـــة تعبـــر عـــن فكـــرة واحـــدة هـــي " المـــوت نتیجـــة طبیعیـــة للحیـــاة " عـــین  -١٦

أصدق هذه االبیات وأقربها الى الواقعیة في التعبیر عن هذه الفكرة .

فیا موت زْر إن الحیاة ذمیـمـة       ویا نفس جدي إن دهرك هازُل.   -أ

كفى بك داٍء أن ترى الموت شافیا      وحسب المنایـا أن یكـن أمانیا. -ب

وما الموت إال سارق حّق شخصه    یصول بال كف ویسعى بال رجل-جـ

وقفت وما في الموت شـك لواقف    كأنك في جفـن الردى وهو نائم  -د

عین اصدق االبیات الشعریة االتیة في التعبیر عن استرداد الحقـوق . -١٧

وَلْیُسـوا بَغیـر َصلیـِل السُّـیوف     ْیجیبـُون َصْوتًا لنـا او َصدى -أ

ال یـُحــقَّ الحــقَّ إالَّ قُـوٌَّة      تفعـل القـوُة ما یعیي الطفـاة -ب

وُیعیُد عـّزة شـأِنها وَصاِلـهافالسیف یرجع للبالد ُحُقوقــها     -جـ

السیـف اصـدق أنبـاء من الكتب    في حـده الحد بین الجد واللعب -د

قـد سـألُت الـبحـر یـومًا        هـل أنـا یـا بـحـُر مـنـكا  -١٨

أصـحــیـح مـــا رواُه ...     بـعـضـهُـم عنـي وعنكـا

ًا وبـهـتـانـا وٕافـكــاام تــرى مــا زعـمــوا       زور 

َضـحـِكـت امــواُجه مني        وقــالـت ...  لـسـت ادري

عین مما یأتي الفكرة التي ترمز الیها االبیات السابقة
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٣٣٦

مظلوم یرید النصره .-تساؤوالت    د-حیرة االنسان    جـ-جهل االنسان حقیقته .    ب -أ

فـدع الوعید فما وعیدك حائـري  -١٩

أطنیـن أجنحـة الذبـاب یـضیر ؟

االستفهام في البیت یحمل معنى :

التعظیم .-االستفسار      د-التحقیر        جـ-االسترحام       ب -أ

بقرطبـة الغـراء دار االكـارم -٢٠

بــالد بـها شّق الشباب تمـائمـي

عجز البیت انه؟ما معنى 

لقي فیها العناء والمشقة .-نشأ وكبر بقرطبة فلم یعد یحتاج الى التمائم.   ب -أ

أمضى في قرطبة شیخوخته .-غادرها طفًال صغیرًا.                     د-جـ

ابا هنـد فال تعجل علینا             وأنظـرنا نخبّرك الیقینـا -٢١

ًا            ونصدرهن حمرًا قد روینابأنا نورد الرایـات بیض

اشار الشاعر الى ( بأنا نورد الرایات بیضا ) بأنها :

السالم .-الرغبة في القتال .     ب -أ

تأجیل الرّد على االعداء.-تحقیق النصر .      د-جـ

لعل انحدار الدمع یعقب راحــةً  -٢٢

شجیـن البالبـلمن الوجد أو یشفـي 

عین ما یقصده الشاعر بكلمة ( البالبل ) في البیت السابق :

الظروف القاسیة.-جمع بلبل وهو الطائر حسن الصوت .       ب -أ

جمع بلبال وهو الهم.-الدموع واالحزان .                       د-جـ

الیـك فإني لسـت ممن إذا اتقـى -٢٣

عضـاض األفاعـي نام فوق العقارب

عین صفه الشاعر التي اتصف بها :

رفض الهرب من الخطر الى العیش الذلیل .-عدم الرغبة في المواجهة  .        ب -أ

رفض الهرب من الواقع المریر .-الزهو بالنفس واحتقار الناس .   د-جـ

قال الشاعر في احدى الحدائق : -٢٤

زهـر كـافورًا بهـاهاجت فخلـت ال

وحسبُت فیـها التـَّراب مسكًا اذفـرا

یفهم من هذا البیت ان :

دائمة الزهور عبقة فواحه.-الحدیقة واسعة .                     ب -أ
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ترابها غیر طبیعي .-في الحدیقة اشجار مثمرة .        د-جـ

ـذي     دنیـاه كـانت ههــنا !أنــا ذلـك الـولـُد ال -٢٥  

أنــا مـن میـاهـك قطرٌة     فاضـت جداول من سنا

أنــا مــن تـرابـك ذّرُة     مـاجـت مواكب من منى

أنـا من طـیورك بـلــبٌل      غـنى بمجـدك فاغتنـى

حمـل الطـالقة والبشـاشـة      مـن ربوعـك الـدنـى

العبـــارات االتیـــة الوصـــف الـــذي ینطبـــق علـــى الولـــد الـــذي تصـــوره الشـــاعرة فـــي االبیـــات عـــین مـــن

السابقة بانه :

مفتخرًا.   -میتًا .         د-مهاجرًا .        جـ-یتیمًا .        ب -أ


