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أثر إستراتيجية التدريس التبادلي  في التحريل الدراسي لسادة األدب والشرهص لطالب 
 الرف الرابع األدبي

 ا.َ.د. اثشا١ُ٘ عبٌُ اٌغؼ١ذٞ

 عبع١خ / عبِؼخ اٌىٛفخو١ٍخ اٌزشث١خ اال
 ممخص البحث 

التدريس التبادلي  في التحريل الدراسي لسادة األدب والشرػؾص لظػ ب  استراتيجيةهدؼ البحث  تعرؼ أثر 

 2012-2011الرػػػل الرااػػػي األداػػػي ا واثترػػػر البحػػػث رمػػػػأل طػػػ ب الرػػػل الرااػػػي األداػػػي لمعػػػاـ الدراسػػػػي

 3/السديرية العامة لمتربية في محافغة اغداد الرصافة / 

 واشػػػتسل ا  2012-2011مؾضػػػؾرات بتػػػاب األدب والشرػػػؾص لمرػػػل الرااػػػي األداػػػي الس ػػػررة لمعػػػاـ الدراسػػػي 

الثالثػة وتسثمػع ريشػة البحػث اػػ ط ب   السديريػة العامػة لمتربيػة فػي محافغػة اغػداد /الرصػافة رمػأل مجتسػي البحػث

االرداديػة الػ س سػتظفي فياػا التجربػة الرل الرااي االداي في السدارس االردادية في مديشة اغػداد،ا وبعػد تحديػد 

السديريػػة العامػػة لمتربيػػة فػػي محافغػػة اغػػداد/ بتػػاب تدػػايل الساسػػة الرػػادر مػػؽ  ا زارهػػا البا ػػث مدترػػحبا  معػػ  

ا  فػػػي بػػػل ، طالبػػػ34اؾاثػػػي   ، طالبػػػا  68  إذ امػػػد رػػػدد الظػػػ ب فػػػي هػػػ   السر مػػػة  مديشػػػة الرػػػدر،  3 الرصػػػافة

 نتػػػاال البحػػػث فارميػػػة ا ودلػػػعالبحػػث  تيب مجسػػػؾرلكيػػػاس تحرػػػيل طػػػ  اختبػػػار تحرػػيميمجسؾرػػة وتػػػؼ إرػػػداد 

 صػػػة  فر  تراتيجيةسػػػاال   هػػػ أتا ػػػع .األدب والشرػػػؾصالتػػػدريس التبػػػادلي فػػػي السػػػؾاد الدراسػػػية ومشاػػػا اسػػػتراتيجية 

 إلػػألؿ ؾ لمؾصػػ ؼغمػػفاأ  أو  ب جسعػػياؼمظػػلمسػػا وفػػرت فرصػػا  ا  يمػػتعمؼ السدرسػػاديمػػة ل أسػػالي لسسارسػػة   بلمظػػ

 ة ا وفي ضؾء الشتاال وضي البا ث رددا مؽ التؾصيات والس تر ات .هداؼ التربؾية العمسيتح يي األ

 

  الرااي األداي ااألدب والشرؾص  االتحريل  ا التدريس التبادلي  ا أثر  : الكلسات السفتاحية
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The effect of the reciprocal teaching strategy on the academic achievement of 

literature and texts for fourth-grade literary students 

A.M.D. Ibrahim Salem Al-Saeedi 

College of Basic Education / University of Kufa 

Abstract 
This research aimed to know the effect of the reciprocal teaching strategy on the 

academic achievement of literature and texts for fourth-grade literary students, and 

the research was limited to fourth-grade literary students for the academic year 

2011-2012 / the General Directorate of Education in Baghdad Governorate Al-

Rusafa / 3 . Topics of the book of literature and texts for the fourth literary grade 

for the academic year 2011-2012, and the research community included the 

General Directorate of Education in Baghdad Governorate / Rusafa 3, and the 

research sample was represented by (fourth-grade literary students in middle 

schools in Baghdad), and after determining the prep school in which the 

experiment will be applied The researcher visited it, bringing with him the 

mission facilitation book issued by the General Directorate of Education in 

Baghdad / Rusafa Governorate 3 (Al-Sadr City), as the number of students in this 

stage reached (68) students by (34) students in each group, and an achievement 

test was prepared to measure the achievement of the students of my group 

Research, and the results of the research indicated the effectiveness of the 

reciprocal teaching strategy in school subjects, including literature and texts. This 

strategy provided an opportunity for students to practice alternative methods of 

school learning, which provided opportunities for all or most of the students to 

reach the achievement of scientific educational goals, and in light of the results, 

the researcher put forward a number of recommendations and proposals. 

Keywords: impact, reciprocal teaching, achievement, literature and texts, literary fourth 
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 الفرل األول / أوال مذكلة البحث
إف ه   الدراسة تأتي في عل الذكؾى العامة مؽ الزعل في المغة العربية لسا يكتشل تدريداا مؽ صعؾبات لؼ 

  بثير مؽ السختريؽ ودرؾا ت ترر رمأل فرع دوف غير  مؽ فروراا اسا في ذلػ األدب اوه ا ما أشار إلي
ل هتساـ اسعالجت  االدراسة والبحث االف الزعل في المغة العربية يشعكس سمبا  رمأل السؾاد الدراسية األخرىا 

ف الستتبي لتدريس األدب أ ،9اص1988،  ا سدا16اص1998. رميا فاي األساس في تعميساا وتعمساا
في فاؼ الشص األداي وت وث  واالتجا  نحؾ الحفظ  والشرؾص في مدارسشا يرى اؾضؾح مدى تعثر الظمبة

إف ه ا الزعل ليس وليد  . ، 183ا ص2000 شحات  ا . والتم يؽ مسا يزعل روح اإلاداع واالاتكار والت وؽ 
الؾثع الحاضر ا وإنسا باف واضحا  مش  زمؽ طؾيل وه ا ما أكدت  الكثير مؽ  الدراسات بدراسة السشغسة 

وغيرها مذيرة إلأل ال رؾر في دراسة األدب وتدريد  مسا يفرل  اضر  9979والث افة والعمؾـ العربية لمتربية 
 ، 211ا ص 1981  يؾنس ا وآخروف ا  الظال  رؽ ماضي .

 
  ثانيًا: أىسية البحث

تعد التربية أداة تشسية السجتسي ووسيمت  األولأل لمتظؾرا ألف الادؼ األساس مشاا هؾ إرداد اإلنداف      
 ،335ا ص2002 رميا      ر رمأل اإلسااـ الفارل في اشاء السجتسي وتظؾير  وتحديث  تحديثا  مدتسرا .ال اد

لا ا تذاد تربية رسمية  اهتساما  بفيرا  رربيا  ورالسيا  وتظؾيرا  مدتسرا  نحؾ األفزل لسؾاكبة خرااص العرر 
السدت فميةا فاي  ربة تظؾرية مدتسرة  العمسي والت شي ومتظمبات ال رف الحادس والعذريؽ وتحديات  الرعبة

وإف المغة في السجتسي ،12ا ص2005 زيتؾف: لرفي مدتؾى التعميؼ وتحديؽ نؾريت  في شتأل أنؾاع التعميؼ.
هي وسيمة التفاهؼ واالتراؿ ايؽ أفراد  زيادة رمأل أناا وسيمة ن ل التراث مؽ الساضي إلأل الحاضر ومؽ 

ال ماستاا ايزا  السحافغة رمأل ه ا التراث والت اليد اإلندانية مؽ  االحاضر إلأل السدت فلا  رفر األجياؿ
ا  1980 الديداجيل آلخر فمؾال المغة لّسا تسكشا مؽ الؾثؾؼ رمأل خيرات األثدميؽ وتعرؼ  زارتاؼ.     

وإّف المغة مؽ م ؾمات األمة وهي علّّ لحياتااا ومرآة رمأل سظحاا يفدو  اؿ تمػ األمة وما هي  ،12ص
مؽ نباهة وسسؾا أو ربؾد وضسؾر ل ا فحياة المغة احياة أهماا ومؾتاا اسؾتاؼ. فالمغة هي الؾسيمة رمي  

الؾ يدة التي تدجل ااا األمة رمؾماا ا وتدّوف آداااا ا وتكت  تأريخاا ا وتدتؾر  نتاج ر ؾؿ أاشاااا  في 
  األاراشي ا .أو شسدا  فالمغة الذعاع  نؾا ي الشذاط البذرس السختمفة ا فإْف بانع األمة جدسا  فالمغة الروح ا

يزسؽ لاا الب اء و االنتذار فاي لغة ال راف ا امتازت المغة العربية مؽ ايؽ لغات العالؼ ،  6ا ص  1974
ال س لؼ ا فؾسعع ه   المغة بتاب هللا  ، ،،*2  ِإنَّا َأنَزْلَشاُ  ُثْرآن ا َرَرِبيِّا َلَعمَُّكْؼ َتْعِ ُمؾَف الكريؼ ورَز مؽ ثاال 

 يدي البحر بم  مدادا  ل اوفي ذلػ ثاؿ الذارر رمأل لداناا                         
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 وسعُع بتاب هللا لفغا  وغاية                وما ض ُع رؽ آس ا  ورغاتِ          
 وب ا فاي لغة خير ُأمٍة أخرجع لمشاساوأداتاؼ الرايدة في اكتداب السعارؼ والساارات واالتجاهات.

                                                                                                     (35 – 34ا ص1988،   الجشدسا13اص1980 دمحما
ورمأل مَر العرؾر تسكشع ه   المغة مؽ اشاء شخرية خاصة ااا ولاا ما يسيزها سؾاء بانع في ألفاعاا 

ي ة وتأثير وثعاا في الدسي اأو تشديي ثؾاردهااأو ا غة تراكيفااافتفؾأت ا لػ مكاف السؾسيكية اوأوزاناا الدق
ـ ا 1973 إاراليؼ ا  الردارة في السيداف التعميسي وأصبح الشجاح فياا شرطا  أساسا  لمشجاح العمسي رامة.

رفية الذعؾر ومؽ أهسية المغة تشبي أهسية األدب العربّي وما يادؼ إلي  مؽ تا ي  الؾجداف وت، 49ص
وص ل ال وؽ وإرهاؼ اإل داس وب ا أصبحع لمدراسات األداية مكانة مسيزة في إرداد الشفس وتكؾيؽ 

 ،74-73ا ص  2009  الدليسّي : الذخرية وتؾجي  الدمؾؾ اإلندانّي.
ؼ في ا وتدا ونغرا  لسا ت دـ مؽ أهسية األدب العربي الُادَّ مؽ ت ديس  لمستم ي اظري ة تدارد  رمأل فاس   

ومدى تأثيػػػػػػػرها في تحريل  تح يي األهداؼ الستؾخاة مؽ دراست  ا ول لػ جاء تأكيد أهسية طري ة التػػػدريس
 ، 19ا ص2008 الااشسي و الدليسيا الظمبة

العربية افروراا  ومؽ هشا باف الاد لسدرس المغة العربية أف يتعرؼ رمأل الظرااي التي تيدر تدريس المغة    
ورغباتاؼ و ثاامياتاؼا الف ذلػ يكدب   ويتعرؼ أيزا رمأل الفروؽ الفردية مثل ذباء الظمبة وميؾلاؼ السختمفة ا

ماارة في اختراص ا ويزيد مؽ الفؾااد العسمية لظ ا  ويجشب  بثيرا  مؽ السزالي ويكيؼ التدريس رمأل ثؾارد 
دريس األداة والؾسيمة الشاثمة وتعد طري ة الت ، 36ا ص 1992 الااشسي ا رمسية صحيحة ومذؾثة ومثسرة .

لمعمؼ والسعرفة والساارة وبمساكانع م اسة لمسؾثل التعميسي ومشدجسة مي رسر الستعمؼ وذباا  وثااميات  وميؾل  
طري ة  إف ،873اص1993 الريافااألهداؼ التعميسية الستح  ة رؽ طري اا أوسي رس ا  وأكثر فاادة. كانع

الدرس إلأل ط ا  . أما أسمؾب التدريس  لسدرس مؽ اجل إيراؿ أهداؼالتدريس وسيمة اتراؿ يدتعسماا ا
فاؾ الكيفية التي يتشاوؿ ااا السدرس الظري ة   طري ة التدريس ، . فالظري ة إذف اشسل مؽ األسمؾب وإّف 

تؾج  هشاؾ مفاؾما اشسل مؽ االثشيؽ أال وهؾ   إستراتيجية التدريس ، التي يتؼ انت اؤها تبعا  لستغيرات معيشة 
                                    اختيار الظري ة الس اسة وتحدد األسمؾب ال س يتشاوؿ ا  السدرس تمػ الظري ة.

 ، 2ا3هػ ا ص1422  الحسيداف ا 
 Blakey ، ويعرؼ  " Metacognitiveما وراء السعرفة     ومؽ االستراتيجيات الحديثة إستراتيجيات

 Espence ة اأناا: التفكير  ؾؿ التفكير نفد  وأدراؾ الستعمؼ ما يعرف  وما ال يعرف  اسا " ما وراء السعرف
يتزسش  ذلػ مؽ إجراءات تشغيسية أو وضي خظة رسل جديدة إلدارة تفكيرنا واإلا اء رمياا في ال هؽ والعؾدة 
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يد أخظاء العسل الياا ثانية الرادة الشغر فياا وتشكيحاا ومؽ ثؼ تشفي  ه   الخظة احد  ما هؾ مرسـؾ وتحد
 االداء أو تحديد فارميتاا ورصد ركبات أو أخظاء. والكياـ اسعالجتاااومؽ ثؼ إرداد خظة

Blakey  Espence , 1990 , p:203)  وب لػ يسكؽ ال ؾؿ أف التفكير وراء السعرفي يؤدس إلأل   ،ا
                                                           ،8ا ص  2003  زيتؾف ا إدارة جيدة.  إدارة رسمية  التفكير

ومؽ استراتيجيات ما وراء السعرفة  إستراتيجية التدريس التبادلي التي تعد نذاطا  تعميسيا  ي ؾـ رمأل 
ية الحؾار وتبادؿ األدوار في العسمية التعميسية ايؽ الظمبة أنفداؼ أو ايؽ الظمبة والسعمسيؽ ل لػ فإف إستراتيج

وبسؾجفاا يتؼ تؾزيي الظمبة رمأل مجسؾرات صغيرة تؾزع األدوار فيسا  التدريس التبادلي تتأسس رمأل الحؾارا
                                                                                        .                                                                     ،184اص2010 رظيةاايؽ إفرادها وُيحدد ثااد أو مرشد لكل مجسؾرة ماست  تؾجي  أفراد السجسؾرة.

والندجاماا مي الشغريات التربؾية الحديثة ارتأى البا ث أف يدتعسماا في  ولحداثة ه   اإلستراتيجية
تدريس مادة األدب والشرؾص لظ ب الرل الرااي األداي رماا  تداؼ في زيادة تحريماؼ وترغيفاؼ االسادة  

سة لسدتؾى وشد انتباهاؼ مي مراراة الفروؽ الفردية لدياؼ رشد ت ديؼ السادة لاؼ ورشد اختيار الخظؾات الس ا
 تحريماؼ ومدى استيعاااؼ وتسكشاؼ مؽ السادة  .

 :البحث الحالي االش اط االتي  أهسيةومؽ هشا تتجمأل 
    أهسية المغة العربية اؾصفاا لغة ال راف الكريؼ .-1

  أهسية األدب والشرؾص بؾناسا يسث ف الحياة ا اتاا وذوثاا األداي.-2 
في رفي مدتؾى التحريل في مادة األدب والشرؾص ورفي مدتؾى أداء أهسية استعساؿ التدريس التبادلي -3

   الظ ب ومذاربتاؼ في الدرس .
رشد تدري  إستراتيجية التدريس  مشاسا  االستفادة يسكؽ لمظال  وآخر لمسدرسا دلي    الدراسة ه   ت دـ-4

 .تدريس المغة العربية مجاؿ في التبادلي 
 

ه ا البحث  تعرؼ أثر إستراتيجية التدريس التبادلي  في التحريل الدراسي لسادة  يرمي:.ىدفا البحثثالثًا :
 األدب والشرؾص لظ ب الرل الرااي األداي. 

ال يؾجد فرؽ داؿ إ راايا  ايؽ متؾسط دراجات تحريل ط ب مجسؾرتي البحث رااعا : فرضية البحث:.
 التجريفية و الزااظة في التحريل  مادة األدب والشرؾص .
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 يتحدد البحث الحالي اػ: حدود البحث:.
/السديرية العامة لمتربية في  2012-2011اثترر البحث رمأل ط ب الرل الرااي األداي لمعاـ الدراسي -1

 3محافغة اغداد الرصافة / 
الحياة وهي   2012-2011مؾضؾرات بتاب األدب والشرؾص لمرل الرااي األداي الس ررة لمعاـ الدراسي -2

الخشداء مالػ اؽ الري   اأاؾ ذؤي  الا لياكع  اؽ زهير ا داف اؽ ثااع  افي ررر صدر اإلس ـاألداية 
رسالة رسر رض،إلأل أاي -الحديث الشفؾس الذريف-الكتااة ال رآف الكريؼ االخظااة  خظبة  جة الؾداع،-الشثرا

 .،رسالة اإلماـ رمي ع،إلأل مالػ اؽ االشتر-مؾسأل االشعرس 
، اأناا :" مجسؾرة مؽ األفكار والسبادئ التي 9979 الذريفا ررفاا :اإلستراتيجية-1: تحديد السرظمحات

تتشاوؿ ميدانا  مؽ مياديؽ الشذاط اإلنداني ارؾرة شاممة متكاممة ا وتكؾف ذات داللة رمأل وساال العسل 
ا  1979ا  .  الذريفومتظمبات  واتجاهات مدارات  ا رد إ داث تغييرات في  وصؾال  إلأل أهداؼ محددة " 

 ،30ص
تأخ  في ارتبارها العؾامل السكؾنة لمتعميؼ  ،اأن :"رسمية تربؾية هادفةا 9999ررفاا  سدافااٌزذس٠ظ :-2

         كافةاو يتفارل خ لاا بل مؽ السعمؼ و الت مي  لتح يي األهداؼ التربؾية السشذؾدة".                                              
                                         ،5اص1999  سدافا

، اأناا :" الشذاط التعميسي ال س يتبادؿ في  األدوار ايؽ 9999ررفاا جاارا:التدريس التبادليإستراتيجية -3
السعمؼ والظ ب ا أو ايؽ الظال  ثااد السجسؾرة وبيؽ السجسؾرة ا ثؼ ايؽ أفراد السجسؾرة اعزاؼ لبعض 

ا 1999 جاار ا والتمخيص، ".   -والتؾضيح  –والتداؤؿ  –استراتيجيات فرعية هي  التشفؤ  ويتزسؽ
  ،85ص

،اأناا:.هؾ نذاط تعميسي يأخ  شكل  ؾار ايؽ السعمسيؽ والظ ب اأو ايؽ الظ ب  2003 زيتؾفاررفاا  
 –التداؤؿ و -تشفؤاعزاؼ البعض ا احيث يتبادلؾف األدوار طب ا  ل ستراتيجيات الفرعية الستزسشة  ال

والتمخيص، اادؼ فاؼ السادة والتحكؼ في ه ا الفاؼ رؽ طريي مراثفت  ا وضبط رسميات  "  .                  -والتؾضيح 
 ،223ا ص2003 زيتؾف ا

"إستراتيجية يدتعسماا البا ث في تدريس ط ب الرل الرااي األداي  التعريف اإلجرااي لمتدريس التبادلي:
لتجريفية األولأل، مادة األدب والشرؾص اكشذاط تعميسي في صؾرة  ؾار ايؽ البا ث والظ ب ا السجسؾرة

 والتداؤؿا مؽ جاة وبيؽ الظ ب أنفداؼ مؽ جاة أخرى طب ا  ل ستراتيجيات الفرعية الستزسشة  التشفؤا
                 والتمخيص، والتؾضيح ا
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، اأن  : " انجاز رسل ما ا أو إ راز التفؾؽ في ماارة أو مجسؾرة مؽ 9961ررف  الشجارا: التحريل  -4 
 ، 15ـ ا ص1960  الشجار االسعمؾمات " .                         

،اأن  :"هؾ فؽ مؽ الفشؾف الرفيعة تراغ فياا السعاني في ثؾال  مؽ المغة في  9987األدب :ررف  يؾنسا -5
                            ، 314ـ ا ص 1987  يؾنس ا .  سحر ثؾس األثر في الشفؾس"جساؿا وفي  متعة ول

، اأناا:" مختارات الذعر والشثر التي تغار اا ا االسؼ مي 9984الشرؾص :ررفاا  عافراوالحسادسا -6
والرسالة والس الة  السر مة الستؾسظة  تأل نااية السر مة الثانؾية ا وتتشؾع السشغؾمة الذعرية وال ريدة والخظبة

 ،246ا ص 1984  عافر او الحسادسا          وال رة والسدر ية".
هؾ الرل األوؿ مؽ السر مة اإلردادية ويدرس الظ ب في ه ا الرل مؾاد  :الرل الرااي األداي -7

 ،سشة ،.                       16-15إندانية ورمسية ويكؾف متؾسط أرسارهؼ ايؽ  
 

 الثاني:دراسات سابقة:الفرل 
: رمع ه   الدراسة إلأل قياس فعالية استعساؿ إستراتيجية التدريس التبادلي في (Francess 1992) دراسة   

 تشسية ماارة الفاؼ ال رااي لدى ت مي  الرل الدااي االاتدااي .
، تمسي ا  ا ثدساؼ االتداوس إلأل مجسؾرتيؽ ا دهسا تجريفية 40واختار البا ث رذؾاايا  ريشة مكؾنة مؽ  

 تدرس ااستعساؿ إستراتيجية التدريس التبادليا واألخرى ضااظة تدرس االظري ة الت ميدية. 
ي  السجسؾرتيؽ ارد البا ث اختبارا  لكياس ماارة الفاؼ ا وتؾصل إلأل داللة الفروؽ ايؽ درجات ت م 

  في التظفيي البعدس الختبار
Cates Mac Cinitie Reading Test) إذ استظاع ت مي  السجسؾرة التجريفية إتساـ االختبار ا في  يؽ ،
     لؼ تتسكؽ السجسؾرة الزااظة مؽ إتسام . 

التدريس التبادلي لكت   :رمع ه   الدراسة إلأل معرفة أثر استعساؿ إستراتيجية( Bottomley , 1993) دراسة
 الدراسات االجتساعية والعمـؾ مؽ خ ؿ ث ثة معمسيؽ .

، تمسي ا  مؽ ت مي  الرل الرااي والخامس االاتدااييؽ رشد ثراءتاؼ لا   السؾاد 68وثد اختار البا ث   
ي اداية االجتساعية ا وثد أوضحع الس  غات  ؾؿ استعساؿ ه   اإلستراتيجية إف مدؤوليات أكثر سؾاء ف

، يؾما  مؽ إجراء 20ثد انت مع مؽ السعمسيؽ إلأل الت مي  ا وبعد مرور   –الدرس أـ االستسرار في  
 االستراتيجيات الستزسشة االتدريس التبادلي أصبح استعسالاا أكثر مرونة وبأسمؾب مشاس  مؽ لدف الت مي  .
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الدراسة لمكذل رؽ فعالية اإلجراءات وثد استعسل البا ث م اييس الت ؾيؼ رمأل أوثات متفاوتة خ ؿ  
في فاؼ الت مي  .تؾصل البا ث إلأل نتاال أهساا فعالية استعساؿ إجراءات التدريس التبادلي وأثفتع جسيعاا 

 ( Bottomley , 1993)                     أثرها الفعاؿ في تظؾير ثدرات الت مي  في فاؼ الس روء .
أجريع ه   الدراسة في ألسانيا ورمع إلأل معرفة فعالية إستراتيجية التدريس : (Kahre ,1999)دراسة 

 التبادلي في تشسية الفاؼ ال رااي .
السجتسعات السدنية في شساؿ والية اليشؾس  تكؾنع ريشة البحث مؽ ت مي  السدارس االاتدااية والستؾسظة في  
 Illinois،  افت ارهؼ إلأل استراتيجيات السراقبة ال اتية لمفاؼ صعؾبات في الفاؼ ال رااي اد مسؽ يعانؾف مؽ  

 ال رااي بسا شخراا البا ث .

أشارت نتاال البحث اعد التحميل البعدس لمشتاال وارتفاع مدتؾى هؤالء الت مي  في بل ماارات االستساع 
  الرل الدااي . والفاؼ ال رااي لظ ب الرل الرااي والخامس ا ونسؾ محدد في ماارات الفاؼ ال رااي لت مي

Kahre ,1999 ) ،        
 السهازنة بين الدراسات الدابقة وىذه الدراسة: 

األهداؼ : تبايشع الدراسات الداا ة في  يث تحديدها لؤلهداؼ تبعا  لمسذكمة التي تعالجاا بل دراسة ا  -1
 ا ودراسة   ماارات الفاؼ ال رااي ، رمع إلأل استعساؿ التدريس التبادلي في تشسي francess,1992 فدراسة  

Bottomley,1993   رمع  ه   الدراسةإلأل معرفة اثر استعساؿ إستراتيجية التدريس التبادلي لكت ،
، ورمع إلأل معرفة فارمية إستراتيجية kahre,1999الدراسات االجتساعية والعمـؾ      ا ودراسة           

اأماه   الدراسة فترمي معرفة اثر إستراتيجية التدريس التبادلي ال رااي التدريس التبادلي في تشسي  ماارات الفاؼ
 في التحريل الدراسي لسادة االدب والشرؾص .

تسثمع االرل الدااي  ااذ العّيشة : تبايشع العيشات في الدراسات الداا ة مؽ  يث  جساا ونؾراا-2
، تمسي ا ا ا والرل الرااي والخامس االاتدااييؽ في 40امغع    ،francess,1992 في دراسة   االاتدااي
،تمسي ا  اوتسثمع االرل الرااي والخامس االاتدااييؽ ا وط ب  68، امغع    Bottomley,1993دراسة  

أما ه   الدراسة ف د تسثمع العّيشة االرل الرااي  ،اkahre,1999السدارس االاتدااية والستؾسظة في دراسة  
 ، طالبا . 68في اردادية ثؾرة الحديؽ وبمغع  األداي

اإلجراءات : لؼ تختمل الدراسات الداا ة و ه   الدراسة في إتباراا إجراءات السشال التجريفي و  -3
 استعسالاا الترسيؼ السشاس  بل  د  الستغيرات السدت مة التي يتؼ التعرؼ رمأل أثرها في الستغير التااي .

دراسة  ، ذبر مشف  التجربةاوفي Bottomley,1993 ودراسة    francess,1992)السدرس : في دراسة  -4
 kahre,1999إما ه   الدراسة درس البا ث افراد ريشة البحث اشفد  . ، لؼ ي بر مشف  التجربةا 
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 Bottomley,1993)، ودراسة francess,1992دراسة وفي مدة التجربة :-5
 ، أساايي.10. أما ه   الدراسة ف د استغرثع مدة التجربة  ت بر مدة التجربة ،ا لؼ(kahre,1999ودراسة

ارد البا ث اختبارا  لكياس ماارة الفاؼ اوتؾصل إلأل ( francess,1992) في دراسةاألدوات السدتعسمة : -6
 Reading Test Cates Macداللة الفرؽ ايؽ درجات ت مي  السجسؾرتيؽ في التظفيي البعدس الختبار 

Cinitieسة،اوفي درا(Bottomley,1993)     
فارمية اإلجراءات في وثد استعسل البا ث م اييس الت ؾيؼ رمأل أوثات متفاوتة خ ؿ الدراسة لمكذل رؽ  

 ، ف رة شسمع االختيار مؽ متعدد. 40اما ه   الدراسة ف د تكؾف االختبار فياا مؽ   فاؼ الت مي ا 
 ) Francess,1992الؾساال اال رااية :لؼ ت بر الؾساال اال رااية في دراسة    -7

-Tاالختبار التااي  ااما ه   الدراسة ف د استعسمع   ،  kahra,1999ودراسة   ،  Bottomley,1993و 

test  .، 
وجؾد فروؽ ذات الشتاال: تؾصمع الدراسات الداا ة الأل نتاال متذاااةاومت اربةا اذ اتف ع بماا رمأل  -8

 داللة ا رااية لرالح السجسؾرات التجريفية اوذلػ احد  اهداؼ الدراسة واالجراءات السدتعسمة فياا.  
 الترسيم التجريبي :   والً  ا مشيجيو البحث واجراءاتو:

ودثة مؽ أجل س مة البحث  البا ث تشفي ها لسظمؾب مؽأولأل الخظؾات ا اختيار الترسيؼ التجريفييعد     
والتي تب أل رسمية ضبظاا  الترسيؼ التجريفي رمأل طفيعة السذكمة وعروؼ العيشة ا دويتؾثل تحديا نتااج 

ل لػ ارتسد البا ث ترسيسا تجريفيا ذا ضبط  ،250اص1990. داوداجزاية ماسا اتخ ت مؽ إجراءات 
 ،  1   شكلفجاء الترسيؼ رمأل ما مؾضح في   البحث  ه ا جزاي م اسا لغروؼ

 ثالترسيؼ التجريفي لمبح  ، 1  شكل                .
دريس التبادلي الت  الستغير السدت ل  إلألاالسجسؾرة التجريفية األولأل : السجسؾرة التي يتعرض ط ااا  ي رد

التي ال يتعرض ط ااا إلأل أس   والشرؾص ا وبالسجسؾرة الزااظة : السجسؾرة األدبرشد دراسة مادة ، 

 الستغير السدتقل  السجهعة 
 االختبار  الستغير التابع

التحريل في مادة  دريس التبادليالت  التجريبية 
 االدب والشرهص

 بعدي 

 الطريقة التقليدية  الزابطة
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التااي ال س ي اس اؾساطة والشرؾص . وي رد االتحريل : الستغير   األدبمتغير مدت ل رشد دراسة مادة 
 اختبار تحريمي اعدس يعد  البا ث ألغراض البحث الحالي .

 ثانيا: مجتسع البحث وعيشتو :  
ي رد االسجتسي السجسؾرة الكمية ذات العشاصر التي يدعأل البا ث الأل اف يعسؼ رمياا الشتاال ذات     

 ،159ا ص 1992 رؾدة وممكاوساالع ثة االسذكمة.
تحسل صفات   اذ االعيشة أنسؾذج يذكل جانبا مؽ و دات السجتسي السعشي االبحث ومسثمة ل ي رد و      

    ،112ا ص 1992  ثشديمجي ا   .السذتربة
 رمأل مجتسي البحث ا واشتسل مجتسي البحث وريشت  اختيارا  ثرديا  لتظفيي تجربة البحث وتؼ اختيار    

الثالثة وتسثمع ريشة البحث اػ ط ب الرل الرااي   لرصافةالسديرية العامة لمتربية في محافغة اغداد /ا
االداي في السدارس االردادية في مديشة اغداد،اوبعد تحديد االردادية ال س ستظفي فياا التجربة ازارها 

 السديرية العامة لمتربية في محافغة اغداد/ الرصافةبتاب تدايل الساسة الرادر مؽ  البا ث مدترحبا  مع  
تيؽ دراسية اؾاثي  شعف مؾزريؽ رمأل  ا  ، طالب 72  إذ امد ردد الظ ب في ه   السر مة  مديشة الردر،  3

، تسثل السجسؾرة التجريفية التي أالذعبة   بانع وبظري ة الدح  العذؾااي ا في بل شعبة ، طالبا  36
السجسؾرة  ، بعبة ومثمع شمادة األدب و الشرؾص رمأل وفي إستراتيجية التدريس التبادلي  ستدرس 

 ب الراسفيؽالظ  استبعد البا ثبعد أف و الزااظة التي ستدرس مادة األدب والشرؾص االظري ة الت ميدية 
ف ط وليس مؽ الحزؾر في ال ارة  اإل راايمؽ التحميل ط ب  ،4ؼ  البالد رددهفي السر مة الدراسية 

،يؾضح 1والجدوؿ  ا  في بل مجسؾرة، طالب34ؾاثي  ا ، طالبا  68أصبح ردد أفراد العيشة الشاااي   االدراسية
 ،           1جدوؿ رثؼ                                           ذلػ. 

 ب مجموعتي البحث التجريبية والضابطة قبل االستبعاد وبعدهطال  عدد

 اٌّٛػٛػبد  ف معرفة ساا ة فيؾ يستمك ؼالبا ث اأنا يؽ تأكدب الراسفإف سف  استبعاد الظ 

ب قبل عدد الطال الشعبة المجموعة
 االستبعاد

  بعدد الطال
 المستبعدين

 ب بعدالطال عدد
 االستبعاد

 63 2 63 أ التجريبية

 63 2 63 ب الضابطة

 36 3 72 2 المجموع
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في دثة نتاال   اٌذاخ١ٍخ ٌٍزغشثخ ٚثبٌزبٌٟاٌزٟ عزذسط فٟ أصٕبء اٌزغشثخ ، ٚ٘زٖ اٌخجشح لذ رإصش فٟ اٌغالِخ
في داخل الرل  فاعا  رمأل ؼ هاا وأا  مؽ الشتاال ف طيؽ ب الراسفالبا ث استبعد الظ  إفرمسا   ؛ البحث

 الشغاـ السدرسي.
 : تكافؤ مجسؾرتي البحث:  ثالثا
 .فػػي اعػػض الستغيػػرات  إ رػػااياالبحػػث تي  ػػرص البا ػػث ثفػػل اػػدء التجربػػة رمػػأل تكػػافؤ طػػ ب مجسػػؾر    

 : هيالتي و 
 .2012-2011لمرل الرااي األداي،  لشرل الدشة  درجات مادة المغة العربية  -1
 التحريل الدراسي لآلااء. -2
   التحريل الدراسي لؤلماات. -3
ا  مؽ البظاثة السدرسية وسجل الػدرجات االتعػاوف مػي ساا وثد  رل البا ث رمأل ايانات الستغيرات الس بؾرة  

وفيسػػا يػػأتي تؾضػػيح لمتكػػافؤ  ايانػػات الستغيػػر األوؿ مػػؽ إدارة السدرسػػة او رػػل البا ػػث رمػػأل ا السدرسػػة  إدارة
  : البحث تيب مجسؾراإل رااي في الستغيرات الس بؾرة آنفا  ايؽ ط 

    2012-2011درجػػػات مػػػادة المغة العربيػػػة لشرل الدشة  لمعاـ الدراسي -1
،درجػة 71.21متؾسط درجات الظ ب السجسؾرة التجريفيػة  اعد تحميل الفيانات الستعم ة اا ا الستغير امد     

-t،درجػػة اورشػػد اسػػتعساؿ االختبػػار التػػااي71.59افػػي  ػػيؽ امػػد متؾسػػط درجػػات طػػ ب السجسؾرػػة الزػػااظة 

test   ا عار اف الفرؽ ليس لعيشتيؽ مدت متيؽ لسعرفة داللة الفرؽ اإل رااي ايؽ درجات ط ب السجسؾرتيؽ
، اصػغر مػؽ الكيسػة 0.13   اايػة السحدػؾبت، ا إذ بانع الكيسػة ال 0 ا 05  ى مدتؾ ا س داللة إ رااية رشد 

البحػػث متكاف ػػػة إ رػػاايا فػػػي  تي،  وبػػػ لػ تعػػد مجسػػػؾر 66    ريػػة ة، ا وبدرجػػػ2اايػػة الجدوليػػػة البالغػػة   تال
    ، يؾضح ذلػ.2و جدوؿ  الحالي . لمعاـ الدراسي  رل الدشةدرجات المغة العربية لش

 (3جدول)
- 3122للعام الدراسي لنصف السنه ب مجموعتي البحث في درجات مادة اللغةنتائج االختبار التائي لطال

3123 

عدد  المجموعة
افراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  التباين
 الحرية

 مستوى الداللة القيمة التائية

 الجدولية المحسوبة

 737,23 72,23 77,27 63 التجريبية

33 3,76 2 

ليست بذي داللة 
إحصائية عند 

 الضابطة 3,30مستوى 
63 77,02 77,22 736,73 
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 التحصيل الدراسي لالباء-3

 إ راايا في التحريل الدراسي لآلااء ا إذ تافالبحث متكاف رتي مجسؾ  إف،  3 ويتزح مؽ جدوؿ  
، وهي اصغر 3663السحدؾبة امغع   سقيسة با أف، 2أعارت نتاال الفيانات ااستعساؿ مربي باس  كا

،ا 3، ا وبدرجة  رية    5ا  55، رشد مدتؾى داللة  7682 مؽ قيسة باس الجدولية البالغة  
 ،يؾضح ذلػ.3وجدوؿ 

( المحسوبة 2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقيمة )كا   (3جدول رقم)
 والجدولية

( فأصبحت درجة 5يكتب وابتدائية ( في خلية لكون التكرار المتوقع اقل من ) -الباحث الخاليا ) يقرأدمج *

  (3الحرية )
 

 المجموعة

نة
عي

 ال
اد

فر
 ا
دد

ع
 

  مستوى التحصيل الدراسي

درجة 
 الحرية*

  قيمة كاي

مستوى 
 الداللة

ب
كت

وي
أ 
قر

ي
 

ية
ائ
تد

اب
طة 

س
تو

م
 

ية
اد

عد
إ

هد 
مع

او
س  

يو
ور

كال
ب

ق
فو

ا 
فم

 
 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 0 2 6 7 0 63 التجريبية
6 7,36 7,62 

 غير دالة

 7 72 7 0 6 63 الضابطة

 التحريل الدراسي لؤلماات :  -3
 تكرار إ راايا في تافمتكاف  التجريفية والزااظةالبحث  يترمجسؾ   بط أف،  4   مؽ جدوؿ  يغار   

 التحريل الدراسي لؤلماات ا إذ أعارت نتاال الفيانات 
 وهي اصغر مؽ قيسة  ،3053قيسة باس السحدؾبة امغع   أف، 2استعساؿ مربي باس  باا 

، يؾضح 5،ا وجدوؿ  3، ا وبدرجة  رية   5 ا55    ، رشد مدتؾى داللة 7082كاس الجدولية البالغة  
                       ذلػ.

 ،4جدوؿ رثؼ 

 

 المجموعة

نة
عي

 ال
اد

فر
 ا
دد

ع
 

  مستوى التحصيل الدراسي

درجة 
 الحرية*

  قيمة كاي

مستوى 
 الداللة

ب
كت

وي
أ 
قر

ي
 

ية
ائ
تد

اب
طة 

س
تو

م
 

ية
اد

عد
إ

هد 
مع

او
س  

يو
ور

كال
ب

ق
فو

ا 
فم

 

 

 المحسوبة

 

 الجدولية

 6 0 2 6 2 63 التجريبية
6 7,36 7,62 

 غير دالة

 0 3 7 2 7 63 الضابطة
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 ( المحسوبة والجدولية 0التحصيل الدراسي ألمهات طالب مجموعتي البحث وقيمة ) كاتكرارات 
( فأصبحت 5معهد وبكالوريوس فما فوق ( في خلية لكون التكرار المتوقع اقل من ) -دمج الباحث الخاليا ) اعدادية *

 ( . 3درجة الحرية )

 : رابعا: ضبط  الستغيرات الدخيلة

مؽ  ث ثفي  البحثتي مجسؾر  بإجراءات التكافؤ اإل رااي ايؽ ط  زيادة رمأل ما ت دـ مؽ     
اإلمكاف تفادس تأثير   اوؿ البا ث ثدرا  ،الدراسي الستغيرات ذات التأثير في الستغير التااي  التحريل

ا إذ اف ضبط الستغيرات الدخيمة أ د  تداخل اعض الستغيرات الدخيمة في سير التجربةا ومؽ ثؼ في نتااجاا
جراءات الساسة في البحث التجريفي مؽ أجل تح يي درجة م فؾلة مؽ الردؽ الداخمي لمترسيؼ التجريفي اإل

و تأل يتسكؽ البا ث مؽ أف يعزو معغؼ التبايؽ في الستغير التااي إلأل الستغير السدت ل في الدراسة وليس 
 إلأل متغيرات أخرا ومؽ ثؼ ت ميل تبايؽ الخظأ.

غيرات الدخيمة التي أشارت األدايات إلأل تأثيرها في ه ا الشؾع مؽ ومؽ الست ،71اص2000  ممحؼا 
 التراميؼ التجريفية ما يأتي :

في س مة البحؾث  ريشة البحث تؤثر اذكل مباشر وفارل أفرادطري ة اختيار  إفاختيار أفراد العيشة :  -1
أجرى البا ث لذاالزااظة ا والسجسؾرةة التجريفيرة ف د يكؾف هشاؾ فروؽ جؾهرية ايؽ السجسؾ  التجريفية 

  .   رسميات التكافؤ ايؽ مجسؾرتي البحث
و ،اأث ريشة البح بالظ مؽ ي رد ااالندثار التجريفي األثر الشاجؼ مؽ ترؾ ردد : االندثار التجريفي-2

 .ا يؤثر في الشتاالأثشاء التجربة ا مسّ  فيؼ ان ظارا
 ، 479ا ص 2007  رفد الر سؽ و زنكشة :                                               

الفيزيكيػػة التػػي يسكػػؽ اف  أوالتغيػػرات الع ميػػة  '' إلػػأليذػػير مرػػظمح الشزػػل  العسميػػات الستعم ػػة االشزػػل : -3
وفي البحػث الحػالي لػؼ يكػؽ تػأثير ،198-192: ص 1992 ردس ا  ا ''مي مرور الزمؽ األفرادتحرل رشد 

 ه ا العامل ماؼ.
 تيطػ ب مجسػؾر رشػدلكيػاس الستغيػر التػااي  استعسل البا ث في ه   الدراسػة أداة مؾ ػدةأداوت الكياس : -4

  اختبار تحريمي ، لكياس تحريل ط ب مجسؾرتي البحث رد البا ثأ  إذالبحث 
رسل البا ث رمأل الحػد مػؽ أثػر هػ ا العامػل فػي سػير التجربػة ثػدر السدػتظاع أثر اإلجراءات التجريفية :  -5

 :في وتسثل ذلػ 
 .تؾخيا  لدثة الشتاال ا ولكي ال يتغير نذاط أفراد ريشة البحث مسا يؤثر في س مة التجربة سرية البحث :  -أ

 بانع السػادة العمسيػة السذػسؾلة االتجربػة السؾ ػدة لسجسػؾرتي البحػث رمسية : 11111ض شالسادة ال -ب
 .2012- 2011األدب والشرؾص الس رر تدريد  لمعاـ الدراسي مؾضؾرات مؽ بتاب اثسانيةوتتسثل 



 0002شباط    0العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                  
 
 

52 
 

الخشدػاء  اأاػؾ ذؤيػ  الاػ لياكعػ  اػؽ زهيػر ا دػاف اػؽ ثااػع  االحياة األداية في ررر صدر اإلسػ ـهي: 
رسػػالة -الحػػديث الشفػػؾس الذػػريف-الكتااػػة ال رآف الكػػريؼ االخظااػػة  خظبػػة  جػػة الػػؾداع،-الشثػػرامالػػػ اػػؽ الريػػ  

 .،رسالة اإلماـ رمي ع،إلأل مالػ اؽ االشتر-مؾسأل االشعرس  رسر رض،إلأل أاي
ب نفدػػػ  طػػػ  ف ػػػد دّرس البا ػػػث فيسػػػا يتعمػػػي اا تسػػػاؿ تػػػأثير هػػػ ا العامػػػل فػػػي نتػػػاال التجربػػػة ا : السػػػدرس -ج

 ا وه ا يزفي رمأل نتاال التجربة درجة مؽ درجات الدّثة والسؾضؾعية والزااظةة البحث التجريفي تيمجسؾر
ا مػػػؽ خػػػ ؿ تؾزيػػػي الػػػدروس ارػػػؾرة متدػػػاوية اػػػيؽ رمػػػأل هػػػ ا الستغيػػػر  سػػػيظر البا ػػػث:  الػػػدروستؾزيػػػي  -د

 مجسؾرتي البحث ا ف د باف البا ث يدرس اربعة دروس أسفؾعيا  ا اسعدؿ درسيؽ لكلِّ مجسؾرة  
ع فياػا وفي ثارة وا دة إذ أف السدرسػة التػي طب ػ اة وا ددرسة  ع التجربة في مبِ طُ  :مكاف إجراء التجربة -هػ

مػؽ  يػث التجربة تعتسد نغاـ ال اراتا فكانػع ثارػة المغػة العربيػة ميػدانا  لتػدريس طػ ب مجسػؾرتي البحػث ا 
 .والتاؾية والس ارد و جساا ا السدا ة وردد الذباايػ

 رص البا ث رمأل اف ي دـ  الؾساال التعميسية التي ارتسدها فػي التجربػة إلػأل طػ ب  الؾساال التعميسية : -و
 مجسؾرتي البحث التجريفيةاالزااظة، اذكل متداوس. 

إذ اػػدأت اايي ا سػػأ رذػػرة وهػػي ا البحػػث  تيب مجسػػؾربانػػع مػػدة التجربػػة متدػػاوية لظػػ مػػدة التجربػػة :   -س
 خامدا : متظمبات البحث. ـ25/4/2012السؾافي األربعاء يؾـ  ا وأنايع2/2012 /15يؾـ األربعاء السؾافي  

 : البحث إجراء ما يأتي ه ا يتظم   :
ا  البحث فػي أثشػاء التجربػة اتب مجسؾردرساا لظ يُ  دد البا ث السادة العمسية التي سالسادة العمسية :   -1

أاػػؾ ذؤيػػ  اكعػػ  اػػؽ زهيػػر ا دػػاف اػػؽ ثااػػع  االحيػػاة األدايػػة فػػي ررػػر صػػدر اإلسػػ ـ  وهػػي مؾضػػؾرات 
الحػديث الشفػؾس -الكتااػة ال رآف الكػريؼ االخظااػة  خظبػة  جػة الػؾداع،-الشثػراالخشداء مالػ اؽ الري   االا لي

مػؽ بتػاب  .،رسالة اإلمػاـ رمي ع،إلػأل مالػػ اػؽ االشػتر-رسالة رسر رض،إلأل أاي مؾسأل االشعرس -الذريف
لمعػػػاـ الدراسػػػي  األداػػػي فػػػي إرداديػػػة ثػػػؾرة الحدػػػيؽ  الرػػػل الرااػػػيب الس ػػػرر تدريدػػػ  لظػػػ  األدب والشرػػػؾص

2011/ 2012 
وتعد صياغة األهداؼ الدمؾبية ألس ارنامل تعميسي الخظؾة األساسية في اشاا    صياغة األهداؼ الدمؾبية :-2

ألناا تدارد السدرس رمأل تشغيؼ الدرس واختيار الظرااي واألسالي  التدريدية ا واألدوات والؾساال واألنذظة 
ل ا ،   141 – 140ا ص  1986  م مد ا  .السشاسبة لاا وتسثل السعيار األساس في ت ؾيؼ العسمية التعميسية

، هدفا  61صاغ البا ث أهدافا  سمؾبية ارتسادا رمأل محتؾى السادة التي شسمتاا مدة التجربة ا وبمغع   
، السعرفيا وهي   السعرفة ا والفاؼ  والتظفيي Bloomترشيف امؾـ  مدتؾيات مؽ أربعةمؾزرة رمأل  سمؾبيا  

   ، خفيرا  في  26ا والتحميل، . وتؼ ررض األهداؼ اريغتاا األولية رمأل ردد مؽ الخفراء امد رددهؼ   
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ا وردد اختراصات التربية ورمؼ الشفس والكياس والت ؾيؼ والمغة والشحؾ واألدب وطرااي تدريس المغة العربية 
.  لفياف آراااؼ وم تر اتاؼ  ؾؿ دثة صياغة األهداؼ عربية في السر مة اإلردادية مؽ مدرسي المغة ال

الدمؾبية ومدى شسؾليتاا لمسحتؾى التعميسي وم ءمتاا لمسدتؾى ال س تكيد  ف راتاا ا وفي ضؾء آراء الخفراء 
في مدتؾى  ، هدفا  24اؾاثي  وأصبحع اوم  غاتاؼ تؼ تعديل األهداؼ الدمؾبية وإرادة صياغة اعزاا 

  . في مدتؾى التحميل ا  ، أهداف8في مدتؾى التظفيي و  ا  ، أهداف8، هدفا  في مدتؾى الفاؼا و 21  السعرفةا و
  . 
 أعداد الخطط التدريدية-3

 ٠ٚمظذ ثبٌخطؾ اٌزذس٠غ١خ أٔٙب "رخط١ؾ ٌفؼب١ٌبد اٌّذسط لجً رمذ٠ُ اٌذسط 

  الكمزة . التي سيدتعسماا واألدواتالتي يريد السدرس تحكي اا االظري ة التي سيدمكاا ا  األهداؼوبذل رؽ 
التي ستدرس في  مادة األدب والشرؾصالبا ث الخظط التدريدية لسؾضؾرات  أرد ، 22ا ص 1983ا 

التبادلي    إستراتيجية التدريسا في ضؾء محتؾى الكتاب واألهداؼ الدمؾبية لمسادة ورمأل وفي  أثشاء التجربة
 ب السجسؾرة الزااظة. وثد ررضط  رشدورمأل وفي الظري ة الت ميدية   ةالتجريفي ةب السجسؾرط  رشد

ا وم تر اتاؼ لغرض تحديؽ  وم  غاتاؼ  الستظ ع آراااؼ .ه   الخظط رمأل مجسؾرة مؽ الخفراء البا ث
ادا  الخفراء أجريع التعدي ت ا وجعماا سميسة تزسؽ نجاح التجربة وفي ضؾء ما أ صياغة تمػ الخظط

   ،يؾضح ذلػ. 1اوممحي  جاهزة لمتشفي  وأصبحع  ال زمة رمياا
 ىتفيؽ مدالبحث أداة و  الؾساال في ت ؾيؼ تحريل الظمبة أكثرتعد االختبارات التحريمية مؽ أداة البحث:  -4

ا  الدراسػػي أو غيػػػر الدراسػػػيت ػػؾيؼ تحرػػػيل الظمبػػػة ا  اػػػتؼوهػػي مػػػؽ وسػػػاال الت ػػؾيؼ التػػػي ت ا تح يػػي األهػػػداؼ
اختبػػػار تحرػػػيمي اعػػػدس لكيػػػاس تحرػػػيل إرػػػداد البحػػػث  هػػػ ا مػػػؽ متظمبػػػاتو  ،ا 14ا ص 2001الشاشػػػل ا 

ا ولعػػدـ تػػؾافر اختبػػار  التجربػػة تظفيػػي فػػي أثشػػاء الس ػػرر تدريدػػاا البحػػث فػػي السؾضػػؾرات تيب مجسػػؾرطػػ 
لمرل الرااي األداي  فػي إرداديػة  تحريمي م شؽ جاهز ا يكيس تحريل الظ ب في مادة األدب والشرؾص

 ثػػؾرة الحدػػيؽا ويذػػسل السؾضػػؾرات التػػي شػػسمتاا التجربػػة ا لجػػأ البا ػػث إلػػأل اشػػاء اختبػػار لاػػ ا الغػػرض وبسػػا
 :.اآلتية ا  اإلجراءاتتبع، م2مفيؽ في ممحي 

تستػػػػاز  رػػػػداد اختبػػػارات تحرػػػػيميةالؾسػػػػيمة السثمػػػأل إل أف إلػػػػأل األدايػػػاتتذػػػػير  إرػػػداد الخريظػػػػة أالختباريػػػة :-أ
االختبػػارات  إرػػدادفػػي  واألساسػػيةالساسػػة  اإلجػػراءاتمػػؽ  دتعػػ إذ ةاالختباريػػظػػة يالخر  إرػػداد ياالسؾضػػؾعية هػػ

الدػػمؾبية ا بػػ لػ تسكػػؽ البا ػػث مػػؽ تؾزيػػي ف ػػرات  واألهػػداؼتجسػػي اػػيؽ جػػانفي السحتػػؾى  ألناػػاالتحرػػيمية ا 
  .بم  مسحتؾى لاالختبار رمأل السؾضؾرات الدراسية 
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اختباريػػ  تذػػسل السؾضػػؾرات الس ػػرر ظػػة يخر ومػػؽ أجػػل هػػ ا أرػػدَّ البا ػػث ، 239-238اص 2001 األمػػيؽ ا
 .التجربةتظفيي في أثشاء تدريداا 

الف ػرات السؾضػؾعية  التحرػيميارتسػد البا ػث رشػد صػياغة ف ػرات االختبػار : ةالختباريػاصياغة الف ػرات  -ب
لسػا تستػاز اػ  مػؽ مؾضػػؾعية فػي الترػحيح ا إذ ال يختمػل فػي ترػػحيحاا اثشػاف إذا وضػعع اذػكل جيػد فاػػي 

  الغػػاهر ا تترػػل اثبػػات وصػػدؽ رػػالييؽ ا فزػػ  رػػؽ الذػػسؾلية ا وتعمػػيؼ الظمبػػة الدثػػة فػػي اختيػػار اإلجااػػة.
حرػػػيميا   لكيػػػاس تحرػػػيل السػػػادة لػػػدى ولسػػػا بػػػاف هػػػ ا البحػػػث يتظمػػػ  اختبػػػارا  ت، 91ا ص  1999وآخػػػروفا 

أرػػد البا ػػث اختبػػارا  طػػ ب مجسػػؾرتي البحػػث فػػي ضػػؾء األهػػداؼ الدػػمؾبية ومحتػػؾى السػػادة السحػػددة لمتجربػػة 
     االختيار مؽ متعدد.مؽ نؾع ، ف رة ا ت ي في سؤاؿ وا د  40مكؾنا  مؽ    تحريميا  

ر التحريمي لكياس مػا أرػدت لكياسػ  ررضػع رمػأل لمتأكد مؽ ص  ية ف رات االختبا ج ػ ص  ية االختبار:
وثػد اتفػي الخفػراء رمػأل   ا ، خفيػرا  26ردد مؽ السختريؽ في الكياس والت ؾيؼ وطرااي التدريس ا امد رددهؼ  

% ، مػػؽ الخفػػراء ا وبػػ لػ يتح ػػي صػػدؽ 90صػػ  ية ف ػػرات االختبػػارا إذ بانػػع درجػػة االتفػػاؽ أكثػػر مػػؽ   
راء اػػػإجراء اعػػػض التعػػدي ت رمػػػأل ف ػػػرات االختبػػػار وثػػػد أخػػػ  البا ػػػث اتمػػػػ االختبػػار ا مػػػي إشػػػارة اعػػػض الخفػػػ

 الس  غات ا وأجرى التعديل ال ـز رمأل اعض الف رات السذار إلياا االتعديل.
 تعميسات االختبار : وضي البا ث التعميسات اآلتية : -د
السادة التي درستاا في دروٍس فيسا يأتي مجسؾرة مؽ األس مة الستشؾرة تسثل محتؾى  تعميسات اإلجااة :-1

ترا  صحيحا  ا و ال تترؾ أيَة ف رٍة ا  إجااٍة ؛ ألناا   ساا ة ا أثرأ بل ف رة ادثٍة وتأفٍّ ثؼ أج  رشاا اسا 
 ستعامل اؾصػفاا إجااة  خاط ة  .

اختبار مؾضؾعية مؽ نؾع اختيار مؽ  ، ف رة40 تزسؽ االختبار اريغت  الشااايةتعميسات الترحيح :  -2
درجة وا دة لمف رة  البا ث:أرظأل  اآلتيمتعددا ولزبط رسمية الترحيح وزع البا ث الدرجات رمأل الشحؾ 

التي تكؾف إجااتاا صحيحة ا وصفرا  لمف رة التي تكؾف إجااتاا غير صحيحة ا وتعامل الف رة الستروبة أو 
   ، درجة.  40الدؤاؿ      درجة تكؾف وب لػ    مة الف رة غير الرحيحةمؽ إجااة وا دة معام أكثرالتي تحسل 

                                                                             ا ووضؾح السدة التي تدتغرثاا اإلجااة رمأل االختبار معرفة لغرض :االختبار االستظ ري -هػ
مؽ مجتسي  األدايطب   البا ث رمأل ريشة مؽ ط ب الرل الرااي  دف  ف رات  ا وبذل الغامض مشاا ا

 إردادية السرظفأل  ، طالبا مؽ ط ب  30     البحث نفد  ولاا مؾاصفات ريشة البحث نفداا باف رددها
ؾسط الؾثع السدتغرؽ في مت الف رات بانع واضحة وغير غامزة لدى الظ ب ا واف أفلمفشيؽ ا فاتزح 

 ي ة.، دق 45اإلجااة هؾ   
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 زمؽ الظال  األوؿ+ زمؽ الظال  الثاني ػ ػ ػ ػ + زمؽ الظال  الث ثؾف     
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزمؽ االختبار =  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

                                                                                                                                                                                 ، 67ا  2005  رفيدات والديد اردد الظ ب الكمي                                                  
 التحميل اإل رااي لف رات االختبار: -و

هػػؾ رسميػػة فحػػص أو اختبػػار اسػػتجااات األفػػراد رػػؽ بػػل ف ػػرة مػػؽ ف ػػرات االختبػػار وتتزػػسؽ هػػ   العسميػػة      
 بة أو سػػاؾلة بػػل ف ػرة ومػػدى ثػػدرتاا فػػي التسييػػز فػي الفػػروؽ الفرديػػة لمرػػفة السػػراد قياسػػاا .تعػرؼ مػػدى صػػعؾ 
 ،67ا 2001 العجيمي وآخروف 

مػػؽ طػػ ب  ا  ، طالبػػ 200لػػ لػ طفػػي البا ػػث االختبػػار رمػػأل ريشػػة مساثمػػة لعيشػػة البحػػث تكؾنػػع مػػؽ         
لمفشػيؽ ا ولتدػايل اإلجػراءات اإل رػااية لي األداػي فػي إرػداديتي السرػظفأل وأاػي األسػؾد الػدؤ  الرل الرااػي 

ف د رتفع الدرجات تشازليا مؽ أرمأل درجة إلأل أدنأل درجة ا ثؼ اختيرت العيشتاف الستظرفتاف العميا والدنيا اشدبة 
التحميػل اإل رػااي  إلجراءاتمجسؾرتيؽ لتسثيل العيشة بماا . وفيسا يأتي تؾضيح  أفزل% ، اؾصفاا  27  

 لف رات االختبار :
الس ؾيػػة لعػػدد السفحؾصػػيؽ الػػ يؽ أجػػااؾا  الدػػبةمدػػتؾى صػػعؾبة الف ػػرة الػػأل  يذػػير :مدػػتؾى صػػعؾبة الف ػػرات -1

وثد  د  البا ث معامل صعؾبة بل ف رة مؽ  ،154اص2004 الرسادساوالدرااييارؽ الف رة إجااة ساؾلة 
ويػػػرى امػػػؾـ إف الف ػػػرات االختباريػػػة ُتعػػػد م فؾلػػػة إذا بػػػاف (0571)و(0558)ف ػػػرات االختبػػػار فؾجػػػدها تتػػػراوح اػػػيؽ

ا وبػ لػ فػإف ف ػرات االختبػار جسيعاػا ُتعػد  Bloom,1971,p.66)) ، 0،80،و 0،20معامل صعؾبتاا اػيؽ  
 م فؾلة.  

٠مظذ ثمٛح ر١١ّض اٌفمرشاد لرذسح اٌفمرشح ػٍرٝ اٌز١١ّرض ثر١ٓ اٌّغّرٛػز١ٓ اٌؼ١ٍرب ٚاٌرذ١ٔب  :وثؾة تسييز الف ػرات  -2

   ثبٌٕغجخ ٌٍظفخ اٌزٟ ٠م١غٙب االخزجبس فبٌغإاي اٌغ١ذ ٘ٛ ِب ٠خذَ ٘زا اٌغشع
( 0525ِرٓ ) أوضرشؽظرٍذ ػٍرٝ لرٛح ر١ّض٠رخ  ئرااٌفمرشح  أْ ئٌرٝ األدث١بدرش١ش  ئر ،. 339  ا سػد اد.تا ص 

 االخزجربسٌىً فمشح ِٓ فمرشاد اٌمٛح اٌز١ّض٠خ ٚثؼذ ؽغبة  .،92:  1992 الروساف وآخػروفا  . رؼذ فمشح ع١ذح

 أثمرٌٝرزا  ٚ   (0،61(ٚ)0،27)زرشاٚػ ِرب ثر١ٓر ٚعذ اٌجبؽش أٔٙرب وبٔرذ اٌخبطخ ثٙب. خِٓ خالي رطج١ك اٌّؼبدٌ

 ( ٠ٛػؼ رٌه.1ٍِٚؾك )رؼذ٠ً  أٚاٌجبؽش اٌفمشاد ع١ّؼٙب ِٓ غ١ش ؽزف 
اكفػر  دنياالػالفديل الجيد هؾ ذلػ الفػديل الػ س يجػ ب رػددا  مػؽ طمبػة السجسؾرػة : فعالية الفداال الخاط ة   -3

 .يعد غير فعاؿ ويشبغي   ف   زد مؽ طمبة السجسؾرة الدنيا وب
 أفوبعػػػد أف أجػػػرى البا ػػػث العسميػػػات اإل رػػػااية ال زمػػػة لػػػ لػ ا عاػػػر لديػػػ   ،  125ا ص 1993 رػػػؾدةا 

الفداال الخاط ة لف رات االختبار التحريمي البعدس ثد ج اع إلياا رددا مؽ ط ب السجسؾرة العميا اكفػر مػؽ 
    ا ل ا ت رر اإلا اء رمياا جسيعاا دوف   ؼ أو تعديل . دنياط ب السجسؾرة ال
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أف يؤدس أس  الف االختبار غير الرادؽ اليسكؽ الردؽ اارز صفة تسيز االختبار الجيد صدؽ االختبار:-ز
،وثد استعسل البا ث الردؽ الغاهرس لغرض التح ي مؽ صدؽ االختبار  355اص1981وعيفةا رفد الدااؼ

 ،ف رة رمأل مجسؾرة مؽ الخفراء الستخرريؽ.   40فعرض ف رات اختبار  اريغتاا االولية البالغة 
التجزاة الشرفية ا إذ أناا مؽ و د  البا ث ثبات ف رات االختبار التحريمي اظري ة س_ ثبات االختبار:

الظرااي الجيدة في  داب ثبات االختبارات التحريمية لكؾف الغروؼ وا دة في إجراء نرفي االختبار ا 
ومؽ مزاياها االثتراد في الؾثع ا  يث يتؼ تظفيي االختبار مرة وا دة ا وه   الظري ة تجش  تزويد الظمبة 

 االخزجبس.  ؽش٠مخ اػبدح االخفرة مثمسا هؾ الحاؿ في

،طالبا  مؽ ريشة التحميل اال رااي ا وبعد أف 100وثد ارتسد البا ث  درجات  (145،ص 1999)اٌظب٘ش ،
ثدؼ البا ث االختبار رمأل ثدسيؽ ا ف رات فردية ا وف رات زوجية ا استعسل معادلة ارتباط ايرسؾف 

 Bearson  ارواف الترحيحية  –، ثؼ صحح  اسعادلة سفيرماف 0588، ففمد  معامل الثباتsperman –

Brawn  وهؾ معامل ثبات راؿ وجيد وم فؾؿ االشدبة إلأل االختبارات غير الس ششة ا إذ أّف 93، ففمد ،%
%، فأكثر.                                                      68معامل الثبات ُيعد جيدا  إذا امد  

 William , 1966, p:22         ،  
  تيؽ أ دهسا  تجريفيةمتكاف  تيؽمجسؾر إلألاعد تحديد السجتسي واختيار العيشة وتؾزيعاا  :يي التجربة تظف -ؾ

البا ث  وضح ا البحث ومدتمزمات  وأداة  الظرااي التدريدية الخاصة اكل مجسؾرةوإرداد ضااظة  وأخرى 
 تيب مجسؾرالتجربة رمأل ط باشر اتظفيي ا و  بل مجسؾرة فيسا يخصكيفية التعامل مي طري ة التدريس 

 ا أسفؾعيا  لكل مجسؾرة تيؽ ر اتدريس 35/52/2532والزااظة يـؾ األربعاء السؾافي  ةالبحث التجريفي
 . 25/4/2532السؾافي  ربعاءيـؾ األ إلألواستسر التدريس 

 أفرادرمأل ، االختبار التحريمي البحث  أداة بعد االنتااء مؽ تظفيي تجربة البحث ثاـ البا ث اتظفيي و     
 ،8:50 ا الدارة 30/4/2012السؾافي  ثشيؽوالزااظة في وثع وا د يؾـ اال ةالبحث التجريفي تيمجسؾر

 الدراسي. صبا ا ا لغرض قياس التحريل
 

 الهسائل اإلحرائية
استعمل لغرض التكافؤ بين مجموعتي البحث في بعض  ( لعينتين مستقلتين :t-testاالختبار التائي ) -1

 .الختبار فرضيات البحث ، و المتغيرات

 اتاستعسل البا ث ه   الؾسيمة لسعرفة دالالت الفروؽ اإل رااية ايؽ مجسؾر، : 2مربي باس   با -2
 البحث رشد التكافؤ اإل رااي في متغيرس التحريل الدراسي لآلااء ولؤلماات .

 معامل ارتباط ايرسؾف: -3
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 ر التحريمي البعدس .استعسل البا ث ه   الؾسيمة لحداب ثبات االختبا
استعسل البا ث ه   الؾسيمة لحداب معامل صعؾبة ف رات االختبار التحريمي  معامل الرعؾبة :-4

    .البعدس
 أ. معادلة معامل الرعؾبة ل س مة السؾضؾعية.

 أستعسل البا ث اليجاد تسييز ف رات االختبار التحريمي: معادلة التسييز: -5
 السؾضؾعية. معادلة التسييز ل س مة -أ
 الدؤاؿ استعسل البا ث ه   الؾسيمة إليجاد فعالية الفداال الخاط ة لف رات: _فعالية الفداال الخاط ة6 

 االختبار التحريمي البعدس .
 
 الفرل الرابع:عرض الشتائج وتفديرىا    

التممدريس التبممادلي  فممي  أثممر تسممتراتيجية يتضمممن اممذا العصممل عرضمما  لنتممائج البحممث وتعسمميرا  لهمما ، لمعرفممة

، ومعرفة داللة العرق اإلحصائّي التحصيل الدراسي  لمادة األدب والنصوص لطالب  الصف الرابع االدبي 

 آلتي :كابين متوسطي درجات مجموعتي البحث التجريبية و الضابطة ، للتثبت من فرضية البحث 

 لطمالب  المجموعمة االختبمار التحصميلي رجاتبعد تحليل النتائج ، اتضح أّن متوسط دأوال : ررض الشتاال :

(درجممة الممذين درسمموا مممادة األدب والنصمموص علممي وفمم  اسممتراتيجية 40التجريبيممة درجممة االختبممار الكلممي )

لطالب المجموعة الضابطة الذين االختبار التحصيلي ( ، وبلغ متوسط درجات46529التدريس التبادلي بلغ )  

 وعنممد اختبممار العرضممية الصممعرية (،40553درسمموا مممادة األدب والنصمموص علممي وفمم  الطريقممة التقليديممة )

لمعرفة داللة العرق اإلحصائّي بين مجمموعتي البحمث ،   (t-testاستعمال االختبار التائي لعينتين مستقلتين )

( لمصملحة طمالب المجموعمة 66( بدرجمة حريمة )0505ظهر أّن اناك فرقا  ذا داللة تحصائية عند مسمتو  )

وبمذلك  (2( ، أكبمر ممن القيممة التائيمة الجدوليمة البالغمة )2585التجريبية ، تذ كانت القيممة التائيمة المحسموبة )

       ( يوضح ذلك.5وجدول ) الصعرية، ترفض العرضية
 ب مجموعتي البحث في االختبار التحصيليطالدرجات نتائج االختبار التائي ل   ،5جدوؿ رثؼ  

 
 المجموعة

عدد 
افراد 
 العينة

 
المتوسط 
 الحسابي

 
االنحراف 
 المعياري

 
 التباين

 
درجة 
 الحرية

  القيمة التائية
مستو  
 الداللة

 
 المحسوبة

 
 الجدولية

 54،  17 7، 36 46529 34 التجريبية

66 2585 2 

 
  غير دالة

 الضابطة
34 40553 23  ،9 19  ،85 
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 ثانيًا: تفدير الشتائج :
في ضوء النتائج التي تم عرضها ، ظهر تعوق طالب المجموعة التجريبية الذين درسوا مادة األدب 

التدريس التبادلي  علي طالب المجموعة الضابطة الذين درسوا مادة األدب  والنصوص بإستراتيجية
 والنصوص بالطريقة التقليدية . وير  الباحث أّن سبب ذلك قد يعود تلي اآلتي :

لمظ ب فرصا  الكتذاؼ ثدراتاؼ الدراسية ورفي تحريماؼ وذلػ ت وفر  إستراتيجية التدريس التبادلي إف -1
الظ ب في الؾصؾؿ  -غالفية أو-اديمة لمتعمؼ السدرسي الت ميدس فتؾافرت فرصا  لجسيي  أسالي اسسارسة 

 تحريل جيد . إلأل
 الظ بباف  إذثدراتاؼ التعميسية ا  إعاار اجات الستعمسيؽ في  إستراتيجية  التدريس التبادلي تمفي إفّ  -2

 الظ باهتساـ  إثارة أدت إلأل ةديدجإستراتيجية    . وإفيسارسؾف الذرح والتدريس والسشاثذة والس اكرة 
زاد مؽ رغفتاؼ في معرفة السادة الدراسية وتحزيرهؼ لاا ا ذلػ ا و  األدب والشرؾص اؼ لسادة يوتذؾ 

  .في ماارات األدب والشرؾصزيادة  تحريماؼ  إلأل أدىواندماجاؼ مي اعزاؼ مسا 
 

 االستشتاجات :
   اآلتية :االستشتاجات  إلألفي ضؾء نتاال البحث تؾصل البا ث 

مسا هؾ  أكثر ا السدرسيؽ ووثتا  مؽا وجادا  ا  ة  ماار   التدريس التبادلي  إستراتيجية يتظم  استعساؿ .1
 الت ميدية . واألسالي مظمؾب مشاؼ رشد استعسالاؼ الظرااي 

 .األدب والشرؾصالتدريس التبادلي في السؾاد الدراسية ومشاا استراتيجية  تزداد فارمية .2
 ب مظلمسا وفرت فرصا  ا  يمتعمؼ السدرساديمة ل أسالي لسسارسة   بلمظ صة  فر  اتيجيةاستر    ه أتا ع .3

 ة.هداؼ التربؾية العمسيتح يي األ إلألؿ ؾ لمؾص ؼغمفاأ  أو جسعياؼ
 

  : التهصيات
 تي :أيؾصي البا ث اسا يالحالي في ضؾء نتاال البحث 

 . األداي الراايالرل  والشرؾص لظ ب األدبالتدريس التبادلي في تدريس مادة  إستراتيجيةارتساد  .1
تزسيؽ مادة طرااي التدريس لظمبة بميات التربية والسعمسيؽ اأسس إستراتيجية  التدريس التبادلي   في  .2

 التدريس وخظؾاتاسا واستعسالاسا.
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  : السقترحات
 .   التدريس التبادلي إستراتيجيةثر إجراء دراسات ترمي تّعرؼ إلبحث الحالي ي ترح البا ث لا ا ااستكساال  

 . اإلاداريوالتفكير  الشحؾية السفاليؼاكتداب خرى مثل أفي متغيرات   -1 
 . أخرى في مرا ل دراسية   -1
 م ارنة مي طرااي وأسالي  واستراتيجيات أخرى . -2

 

 أوال: السرادر العربية
 ال رآف الكريؼ  -
اٌطشق اٌخبطخ فٟ اٌزشث١خ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌذ٠ٓ  ِىزجخ االٔغٍٛ  .1958َ، ، دمحم ػط١ٗاإلثشاشٟ - 1

 اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ،.    

  .، داس اٌىزبة اٌؼشثـٟ ِظش1َ. ٌغخ اٌؼشة ٚو١ف ٕٔٙغ ثٙب، ؽ1974 __________ -2

 .ش، داس اٌّؼبسف ثّظ 7َ. اٌّٛعٗ اٌفٕٟ ٌّذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، ؽ 1973،،ػجذ اٌؼ١ٍُ  ئثشا١ُ٘ -3

. ٌغبْ اٌؼشة ، اٌّغٍذ األٚي ، ٚاٌضبٌش ، أػذاد ٚرظ١ٕف : ،أثٛ اٌفؼً عّبي اٌذ٠ٓ دمحم ثٓ ِىشَ اثٓ ِٕظٛس -4

 ٠ٛعف اٌخ١بؽ ، داس ٌغبْ اٌؼشة ، ث١شٚد ) د. د ( .

 ، ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح ، د د . 1اؽّذ ، دمحم ػجذ اٌغالَ . اٌم١بط إٌفغٟ اٌزشثٛٞ ، ؽ-5

 .، ِىزجخ إٌٙؼخ اٌّظش٠خ ، اٌمب٘شح 1ؽشق رؼ١ٍُ األدة ٚإٌظٛص ،ؽ.َ 1988، دمحم ػجذ اٌمبدس ، اؽّذ  -6

 مشذؾرات جامعة دمذي. ا الكياس والت ؾيؼ في التربية الحديثةـ.3997امظانيؾساميخاايلا -7
، داس اٌفىش اٌؼشثٟ  1ٔظش٠بد ٚرطج١مبد   ؽ–َ. ؽشق رذس٠ظ اٌش٠بػ١بد 2001 ،دمحم ئعّبػ١ً،  األ١ِٓ -8

 ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح  .

 .اعزشار١غ١بد اٌزذس٠ظ ٚاٌزؼ١ٍُ ، داس اٌفىش اٌؼشثٟ ، اٌمب٘شح ، ِظش.1999َش، ثعبثش ، ػجذ اٌؾ١ّذ عب -8

اٌؾذ٠ضخ ٌزذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خ  األطٛي.  اٌزٛ أغَٟ.ػٍٟ 1975اٌفزٛػ ،  أثٛاٌغّجالؽٟ ، -9

  . ، داس إٌٙؼخ ٌٍطجغ ٚإٌشش، اٌمب٘شح 3، ؽ

  . ، لطش 88، ِغٍخ اٌزشث١خ ، اٌؼذد "و١ف ٠ذسط األدة اٌؼشثٟ "َ . 1988 ،اٌغٕذٞ ، أؽّذ -10

خ ، داس اٌزشث١خ .أدٚاد ِالؽظخ اٌزذس٠ظ ِفب١ّ٘ٙب ٚأعب١ٌت ل١بعٙب ٌٍزشث١ 1999َ ،ؽّذاْ ، دمحم ص٠بد-11

 . اٌؾذ٠ضخ ، ػّبْ

٘ـ .رغشثخ اٌزذس٠ظ اٌفؼبي )ؽشق ٚأعب١ٌت ِمزشؽخ( ، ثؾش ِٕشٛس فٟ 1422اٌؾ١ّذاْ ، ئثشا١ُ٘ ، -12  

  . االٔزش١ٔذ ، ِشوض األششاف اٌزشثٛٞ ثششق اٌش٠بع 

َ.ِٕب٘ظ اٌجؾش اٌزشثٛٞ   ِطبثغ داس اٌؾىّخ 1990داٚد ، ػض٠ض ؽٕب ، ٚأٔٛس ؽغ١ٓ ػجذ اٌشؽّٓ ،  -13

  . ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ثغذاد 

رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ث١ٓ اٌطشائك اٌزم١ٍذ٠خ ٚاالعزشار١غ١بد ..َ  2009،اٌذ١ٌّٟ ، ؽٗ ػٍٟ ؽغ١ٓ-14

 .  اٌزغذ٠ذ٠خ ،ػبٌُ اٌىزبة اٌؾذ٠ش ،اسثذ 

،  1، ؽ ٚاإلٔغب١ٔخَ. ِجبدب اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ ٚرطج١مبرٗ اٌزشث٠ٛخ 1992،ٚآخشْٚ ،اٌشٚعبْ ، ع١ٍُ عالِخ-15

  . اٌّطبثغ اٌزؼب١ٔٚخ ، ػّبْ 

،داس اٌىزت ، 3رم٠ُٛ ٔزبئغٗ ٚرطج١مبرٗ ،ؽ-رذس٠ظ، أ٘ذافٗ،أُعغٗ،أعب١ٌجٗ َ.1993،فىشٞ ؽغٓ ، اٌش٠بْ -16

 . اٌمب٘شح



 0002شباط    0العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                  
 
 

60 
 

عذ٠ذح ٌزط٠ٛش ؽشق اٌزؼ١ٍُ ٚاٌزؼٍُ فٟ َ. أّٔٛرط سؽٍخ اٌزذس٠ظ سؤ٠خ  2003ص٠زْٛ ، ؽغٓ ؽغ١ٓ ، -17

 ،ػبٌُ اٌىزت ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ ، اٌمب٘شح. 1ِذاسعٕب  ، ؽ

 . ، داس اٌّغ١شح، ػّب3ْأعب١ٌت رذس٠ظ اٌؼٍَٛ، ؽَ.2005 ،ص٠زْٛ ، ػب٠ش ِؾّٛد -18

  داس اٌؼٛدح ، ث١شٚد. ، ٚآداثٙباٌّٛعض فٟ ؽشائك رذس٠ظ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  .َ 1980اٌغ١ذ ،ِؾّٛد أؽّذ،  -19

 م . تنمية مهارات التذوق األدبي لد  الصف الخامس االبتدائي ، مصر .1994شحاته ، حسن،  -20

، اٌذاس اٌّظش٠خ  4رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ث١ٓ إٌظش٠خ ٚاٌزطج١ك ، ؽ.2000َ،______________-21 

 اٌٍجٕب١ٔخ ، ِظش.

، إٌّظّخ اٌؼشث١خ  1رط٠ٛش اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ، ؽ ئعزشار١غ١خ .َ 1979ٚآخشْٚ،  ،اٌشش٠ف ، ِؾّٛد اؽّذ-22

 ٌٍزشث١خ ٚاٌضمبفخ ٚاٌؼٍَٛ ، ِإعغخ داس اٌش٠ؾبٟٔ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش ، ث١شٚد ، ٌجٕبْ  .

ا 1ماهر.الكياس والت ؾيؼ الشفدي والتربؾس ايؽ الشغرية والتظفيياط. ـ2004الرسادسارفد هللا اوالدرااييا-23
 . تؾزيي ارساف دار  واال لمشذر وال

 

َ. اٌزذس٠ظ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، داس اٌّش٠خ ٌٍٕشش، ٠1984ٛعف،، ، ٚ اٌؾّبدٞئعّبػ١ًظبفش، دمحم  -24

 .اٌش٠بع

ٌغزٕب اٌؼشث١خ ، ِغٍخ سعبٌخ اٌّؼٍُ ، اٌٍّّىخ األسد١ٔخ اٌٙبش١ّخ ، .َ  1995اٌظب٘ش ، ع١ٍُ دمحم ؽذ٠ذْٚ، -25

 ، اٌّغٍذ اٌغبدط ٚاٌضالصْٛ ، ؽض٠شاْ.ٚصاسح اٌزشث١خ ٚاٌزؼ١ٍُ ، اٌؼذد اٌضبٟٔ 

،  داس اٌضمبفخ ٌٍطجبػخ  1َ . ِجبدب اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌزشث١خ   ؽ 1999، ٚآخشْٚ، صوش٠ب دمحم ،  اٌظب٘ش-26

 ، األسدْ.

 .، داس اٌؼٍُ ٌٍّال١٠ٓ ، ث١شٚد 4َ . اٌزشث١خ اٌزغش٠ج١خ ٚاٌجؾش اٌزشثٛٞ . ؽ1981،  ػجذ اٌذائُ ، ػجذ هللا-27

األّٔبؽ إٌّٙغ١خ ٚرطج١مبرٙب فٟ اٌؼٍَٛ اإلٔغب١ٔخ  . َ 2007ٚصٔىٕخ ، ػذٔبْ ؽمٟ،  ،ػجذ اٌشؽّٓ ، أٔٛس ؽغ١ٓ-28

 ٚاٌزطج١م١خ ، ثغذاد.

 َ .اٌذِبؽ ٚاٌزؼٍُ ٚاٌزفى١ش، داس د٠جٛٔٛ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، ػّبْ.2005اٌغ١ذ ع١ٍٙخ، ٚػج١ذاد، رٚلبْ،-29

. ِجبدب اٌم١بط اٌزم٠ُٛ  اٌزشثٛٞ ، ِىزت أؽّذ اٌذثبؽ  2001َاٌؼغ١ٍٟ ، طجبػ ؽغٓ ، ٚآخشْٚ ، -30

 .ٌٍطجبػخ ، ثغذاد 

    .ػّبْ شاٌجؾش اٌزشثٛٞ ، داس اٌؼشفبْ ٌٍٕش أعبع١بدَ . 1992ػذط ، ػجذ اٌشؽّٓ، -31

َ. اعزشار١غ١بد ِب ٚساء اٌّؼشفخ فٟ فُٙ اٌّمشٚء، داس إٌّب٘ظ ٌٍٕشش 2010ػط١خ ، ِؾغٓ ػٍٟ ، -32

 . ٚاٌزٛص٠غ ، ػّبْ 

. اصش ؽش٠مخ اٌزؼٍُ اٌزؼبٟٚٔ فٟ رؾغ١ٓ ِغزٜٛ رؾظ١ً ؽٍجخ 1998َ، ػٍٟ ، ؽف١ظخ اسعالْ سش١ذ -33

 . ، عبِؼخ ا١ٌشِٛن ،) سعبٌخ ِبعغز١ش غ١ش ِٕشٛسح ( ٚاألدةفٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ  األعبطاٌظف اٌضبٌش 

اٌؼاللخ ث١ٓ اعز١ؼبة ِذسعٟ ػٍُ األؽ١بء ٌجؼغ اٌّفب١ُ٘ اٌؾذ٠ضخ فٟ  َ.2002، ػٍٟ ،عٛالف فبئك دمحم-34

رذس٠ظ اٌؼٍَٛ ِّٚبسعزٙب اٌزذس٠غ١خ ٚارغب٘برُٙ ٔؾٛ ِٕٙخ اٌزذس٠ظ، ِغٍخ اٌجؾٛس اٌزشث٠ٛخ ٚإٌفغ١خ، اٌؼذد 

 ، ثغذاد.42

ؼخ اٌٛؽ١ٕخ ، ، اٌّطج 1َ . اٌم١بط ٚاٌزم٠ُٛ فٟ اٌؼ١ٍّخ اٌزذس٠غ١خ ، ؽ 1993ٛدح ، اؽّذ ع١ٍّبْ، ػ -35

 األسدْ.

 اإلٔغب١ٔخاٌجؾش اٌؼٍّٟ فٟ اٌزشث١خ ٚاٌؼٍَٛ  أعب١ٌتفزؾٟ ؽغٓ .  ٍِىبٚٞ ٚ َ_،  1992_________، -36

 ، ِىزجخ اٌىٕبٟٔ ٌٍطجبػخ ، اسثذ. 1، ؽ

 َ  . اٌجؾش اٌؼٍّٟ ٚاعزخذاَ ِظبدس اٌّؼٍِٛبد ، داس اٌشإْٚ اٌضمبف١خ ، ثغذاد.1992، ئثشا١ٍُ٘غٟ ، ػٍٟ ٠لٕذ -37
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م  . المواد االجتماعية بين التنظير والتطبي  ، 1983الكلزة ، رجب احمد ، وحسن، علي مختار،  -38
 مكتبة الطالب الجامعي ، مكة المكرمة.

، داس اٌمٍُ ٌٍٕشش 1َ. ٔؾٛ ر١غ١ش اٌمشاءح ٚاٌىزبثخ فٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ         ؽ1980، ئعّبػ١ًدمحم، ػٍٟ  -39

 ٚاٌزٛص٠غ ، اٌى٠ٛذ.

سعبٌخ اٌزشث١خ  ،و١ف رظٛؽ ٘ذفب رؼ١ّ١ٍب عٍٛو١ب ، رطج١ك فٟ ِغبي اٌٍغخ اٌؼشث١خ   َ. 1986ِمٍذ ، دمحم ،  -40

 .، عٍطٕخ ُػّبْ

، داس اٌّغ١شح ٌٍٕشش ٚاٌزٛص٠غ 1َ. ِٕب٘ظ اٌجؾش فٟ اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ، ؽ2000ٍِؾُ، عبِٟ دمحم،  -41

 ٚاٌطجبػخ ، ػّبْ.

 ؽشق رذس٠ظ اٌزبس٠خ فٟ اٌّشؽٍخ اإلػذاد٠خ االٚٔشٚا ِؼٙذ اٌزشث١خ  ..  2001َإٌبشف ، ػجذ اٌٍّه،  -42

 .، ث١شٚد األِش٠ى١خ. لبِٛط اٌزشث١خ ٚػٍُ إٌفظ ، اٌغبِؼخ َ 1960، إٌغبس ، فش٠ذ عجشائ١ً -43

ٌٍطجبػخ ٚإٌشش،  ألشأَ. اٌّٛعٗ اٌؼٍّٟ ٌّذسعٟ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ، داس  1992اٌٙبشّٟ ، ػبثذ رٛف١ك ، -44

 ا١ٌّٓ.

َ. اعزشار١غ١بد ؽذ٠ضخ فٟ فٓ اٌزذس٠ظ ، داس  2008ؽٗ ػٍٟ ؽغ١ٓ، ،اٌذ١ٌّٟ  ٚ،اٌٙبشّٟ، ػجذ اٌشؽّٓ  -45

 اٌّششق ، ػّبْ.

 َ. أعبع١بد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزشث١خ ٠1981ٛٔظ، فزؾٟ ػٍٟ ، ٚآخشْٚ،  -46

 داس اٌضمبفخ ٌٍطجبػخ ٚإٌشش، اٌمب٘شح.  ،1،ؽاٌذ١ٕ٠خ

، اٌمب٘شح ، داس اٌضمبفخ  2َ. أعبع١بد رؼ١ٍُ اٌٍغخ اٌؼشث١خ ٚاٌزشث١خ اٌذ١ٕ٠خ ، ؽ ٠1987ٛٔظ، فزؾٟ ػٍٟ،  -47

 ٌٍطجبػخ ٚإٌشش .

 

 ثانيًا:السرادر األجشبية
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 ،3ممحي رثؼ 

 التدريس التبادلي  رمأل وفي إستراتيجية أنسؾذجية لتدريس مؾضؾع في األدب والشرؾص خظة
 اليـؾ / التأريخ                                        السادة /األدب والشرؾص



 0002شباط    0العدد         المجلة العراقية للبحوث االنسانية واالجتماعية والعلمية                  
 
 

62 
 

 السر مة/ الذعبة :الرااي األداي/أ                     السؾضؾع/ داف اؽ ثااع 
 األهداؼ العامة:.

 تدري  الستعمؼ رمأل جؾدة الشظي ا وس مة األداء ا وتسثيل  السعاني ا ودثة فاساا .-9
 تدري  الستعمؼ رمأل تحميل الشرؾص األداية ون دها .-2
 ؽ األدب العربي.اط ع الستعمؼ رمأل نساذج مختارة م-3
 زيادة  ريمة الستعمؼ المغؾية وتستع  اسا في األدب مؽ وضؾح الفكرة وجساؿ األسمؾب ورورة السؾسي أل  -4
                                                       ، 30اص 1990  وزارة التربيةا              تشسية ذوؽ الستعمؼ األداي .  -5

 جعل الظال  ثادرا  رمأل أف: األهداؼ الدمؾبية:.
  االذكل مزفؾطة ثراءة ال ريدة ي رأ -3
 .ال ريدة نغؼ مشاسبة ي بر   -2
 .الفشؾف الذعرية الساسة التي تشاولاا الذارر  داف اؽ ثااع يعدد  -3
 .ال ريدة مؽ الرايدة الفكرة يمخص  -4
 .  ثااع اؽ  داف الذارر  ياة ي بر -5

 يعمل تعمي  داف اؽ ثااع االفخر. -6

 الؾساال التعميسية:.  
 . تدريد  الس رر الكتاب-3

 .السمؾنة  واألث ـ الدفؾرة-2
 خظؾات الدرس

 ،دثااي 7                                     :.  التسايد -3

يتؼ استثارة أذهاف الظ ب إلأل الدرس الجديد مؽ خ ؿ االستعانة االسعمؾمات الداا ة اوربظاا 
 يأتي:.االسؾضؾع الجديد وبسا 

 ايشا في الدرس الدااي مؾضؾع الحياة األداية في ررر صدر اإلس ـ. السدرس:
 طال :. يفدأ ررر صدر اإلس ـ ابعثة الشفي دمحم صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ ، ودرؾت  اسكة.

 ما الس رؾد ابعثة الشفي دمحم  صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ ،؟ السدرس:
الشفي دمحم  صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ، لدرؾة ثؾم  مؽ ثريش والعرب رامة طال :. البعثة هي إرساؿ 

 إلأل اإلس ـ.
 السدرس:. ررر صدر اإلس ـ متأل ادأ ومتأل إنتاأل؟
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 طال  :.ادأ ليذسل  ياة الرسؾؿ في مكة والسديشة ثؼ راد الخمفاء الراشديؽ  تأل قياـ الدولة األمؾية. 
 ؽ راشؾا في ه ا العرر وأدربؾا ررر ما ثفل اإلس ـ؟ السدرس:. ماذا يدسأل الذعراء ال ي

 االسخزرميؽ. هؤالء بانؾا يدسؾف  طال  :. 
 كؼ ثدؼ أن دؼ الذعر رشد مجي اإلس ـ؟ أ دشتؼ جسيعا   السدرس:

 طال  :.ان دسؾا رمأل فري يؽ.
 فريي آمؽ ا  وأيد  وفريي وثل ضد . طال  آخر:

 ا ومؽ ال يؽ وثفؾا ضد ؟جيد امؽ هؼ الذعراء ال يؽ أيدو   السدرس:
 شعراء مؽ األنرار  داف اؽ ثااع وبع  اؽ مالػ ورفد هللا اؽ روا ة. ةهؼ ث ثال يؽ أيدو  طال  :. 

هؼ معغؼ شعراء ثريش ومشاؼ أاي سفياف اؽ الحارث وهفير اؽ أاي وه  ال يؽ وثفؾا ضد   طال  آخر:
 ورفدا هلل اؽ الزبعرى .

ا لا ا اليـؾ شارر مؽ الذعراء السخزرميؽ هؾ  داف اؽ ثااعا وهؾ مؽ السدرس :. اارؾ هللا فيكؼا درسش
 مشؾا ااإلس ـ ديشا .آالذعراء ال يؽ 

 دثااي، 7                       التشفؤ:.  -2
 يثفع السدرس أسؼ الذارر وبعض مؽ أايات ثريدت  اخط واضح رمأل الدفؾرة .

 َثد َايَّشؾا ُسشَّة  لمشَّاِس ُتتََّبيُ    ِإفَّ ال َّوااَ  مؽ فْاٍر وِإخؾِتاْؼ          
 يرضأل ااا بلُّ َمْؽ باَنْع َسريرُت          ت ؾى اإِلل  وباأَلمِر ال س َشررؾا

ا اسا أوو يتشب مؽ خ ؿ ماكت  رمأل الدفؾرة وتؾجي  اعض األس مة التي تثير  تفكير الظ با أطم  مشاؼ أف 
 ال ريدة ليداردهؼ ذلػ رمأل  التشفؤ ا وبسا يأتي:. ااؼ ل راءةيؾجتسي بر  في مؾضؾع اليـؾ ا و 

 السدرس:. هل سسعتؼ اذارر الرسؾؿ دمحم  صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ،؟
 طال :.ندسي ا  رشد  ديثشا رؽ الرسؾؿ دمحم  صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ، وأصحاا .

 ال  وسمؼ،؟السدرس:.مؽ مشكؼ يعرؼ أسؼ شارر الرسؾؿ دمحم  صمأل هللا رمي  ورمأل 
 طال :. هؾ  داف اؽ ثااع األنرارس .

 السدرس:. جيد جدا ا ماذا تتؾثي أف يتزسؽ ه ا السؾضؾع؟
 ـ  داف اؽ ثااع.س إطال :. 

 ورفد هللا اؽ روا ة. ػع  داف رؽ اإلس ـ اذعر   مي صا في  بع  اؽ مالاطال  آخر: دف

 .ؽ  داف مؾثل الرسؾؿ صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ،م طال  آخر:.
 دثااي، 10       التداؤؿ:.-3 
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ي رأ السدرس ال ريدة السؾجؾدة في الكتاب ثراءة جارية مراعيا  فياا ثؾارد ال راءة  الرحيحة مراعيا  لمحربات  
 تؾثل....الخالستفااـ و الوتسثيل السعشأل وا

الرصاص تحع السعشأل اعدها يظم  مؽ الظ ب ثراءة ال ريدة ثراءة صامت  متأممة  ووضي إشارة ا مؼ 
 الغامض والكمسة غير السفاؾمة.

 يذجي السدرس الظ ب رمأل طرح األس مة  ؾؿ السؾضؾع. 
 الفيع األوؿ   ِإفَّ ال َّوااَ  مؽ فْاٍر وِإخؾِتاْؼ     َثد َايَّشؾا ُسشَّة  لمشَّاِس ُتتََّبيُ 

 فارَمْؼ شرُّها الِفَدعُ الفيع الرااي     سجيٌَّة ِتمػ مشاؼ غيُر ُمحدثٍة    ِإف الخ ِاَي 
 الفيع الدااي    وال يزشُّؾف رؽ َجار ِاَفزِماؼ    وال ُيَدنَُّدُاؼ في َمظسٍي َطَبُي 

 /ماذا ي رد افار؟1س
 ج/الجد األرمأل ل ريش.

 /ماذا يعشي ا ؾل  ُسشة؟2س
 ج/طري ة ومشال.

 /ماذا ُيراد اكمسة  الدجية؟3س
 ج/الغريزة.

 /ما معشأل بمسة الخ اي؟4س
 ج/وا دها الخمي ة اوهي الظفيعة.

 /كيف فدر بمسة يزشؾف؟5س
 ج/ يبخمؾف.

 هك ا يدتسر الظ ب اظرح األس مة التي تخظر رمأل االاؼ مؽ خ ؿ ثراءة ال ريدة والتي تكؾف ذات فاادة.

 دقي ة،15        التؾضيح:. -4
ي ه   الخظؾة يتؼ تؾضيحاا  دد الظ ب في الخظؾة الداا ة اعض الكمسات والعبارات غير الؾاضحة ا وف

 وبسا  يأتي :.
 السدرس:.ما الكمسات او العبارات التي لؼ تفاساا في ال ريدة؟

 طال :. ال واا 
 طال  آخر:. طبي

وهك ا ي بر بل طال  ما وجد مؽ صعؾبة في فاس  او معرفت  ويدارد  السدرس في معرفة الجؾاب مؽ 
 خ ؿ خيارات ردة:ا
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 .أخرى  مرة ال ريدة  أثرأ -3

 متفاوتة  مدتؾيات مؽ تتكؾف  فاي الؾا دة السجسؾرة داخل الظ ب ايؽ يدور ال س الش اش خ ؿ مؽ -2
 . الجؾاب معرفة في ويدارد  السدرس يتدخل رشدها الظال  رجز فإف ا

 اعدها تفدأ السشاثذة الجساعية لم ريدة وبسا يأتي:.
في الفيع األوؿ مؽ ال ريدة ي بر  داف اؽ ثااع "أف الدادة مؽ ثريش السااجريؽ وإخؾتاؼ األنرار اثد 

 رسسؾا لمشاس  طري ة ومشاجا ايديروف رمي  ويتبعؾن .
 السدرس:.ماذا ي رد الذارر افار؟

 طال :. ي رد ا  الجد األرمأل ل ريش.
 السدمسيؽ ر ساء بسا وصفاؼ ال رآف .يخفرنا اأف  ا  السدرس:.في الفيع الرااي نجد أف  دان

 السدرس:. هل صفة الر سة مكتدبة لدى السدمسيؽ؟
 طال :.هي ليدع صفة مكتدبة  ديثا  ال هي صفة أصمية فياؼ.

 ؟ا  اإلنداف يتحكؼ ةالسدرس:.هل شر األخ ؽ السدتحدث
 طال :.ال يدتظيي أف يستمك  اإلنداف ثد تكؾف تمػ األخ ؽ  وليدة الاؾى والغرض.

 السدرس:.أ دشتؼ جسيعا .
 االظري ة نفداا نشاثش الفيع الدااي مؽ ال ريدة.

 اليفعمؾف مايدنداؼ وال يظسعؾف طسعا  يؤدس ااؼ إلأل الا ؾ.
 السدرس:.مؽ باف يعظي األوامر إلأل السدمسيؽ.

 طال :.كاف السدمسؾف م رشيؽ ألمر ثاادهؼ رسؾؿ هللا دمحم   صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ،.
 درس:.كيف بانع مغاهر الظارة لرسؾؿ هللا دمحم صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ،؟الس

 طال :.كانع مغاهر الظارة مغاهر استجااة سريعة.
طال  آخر:.كانؾا متأل طم  مشاؼ الرسؾؿ دمحم صمأل هللا رمي  ورمأل ال  وسمؼ، الدير ا لؾا بل طارتاؼ في 

 سفيل ذلػ .
 السدرس:. مستاز. أ دشتؼ جسيعا .

 دثااي، 5         التمخيص:.  -5
أطم  مؽ بل طال  أف يكت  تمخيرا  لمسؾضؾع اأسمؾب  الخاص رمأل أف ال يزيد رؽ خسدة اسظر اوارسؼ 

 ل  مخظط رمأل المؾ ة يدارد  رمأل بتااة التمخيص. 
 اساذا انتاأل؟ ماالسزسؾف األساس؟ اساذا أادأ؟ ماذا ألخص؟
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 دثااي، 3  الؾاج  ألفيتي :. -6
  فظ ثسانية أايات مؽ ال ريدة لمدرس ال ادـ. مشاؼاطم   
 
 
 
 

،2ممحي رثؼ    

 االخزجبس أٌجؼذٞ

 االعُ اٌضالصٟ : 

 اٌظف / اٌشؼجخ :

 ػض٠ضٞ اٌطبٌت :

ف١ّب ٠أرٟ ِغّٛػخ ِٓ األعئٍخ اٌّزٕٛػخ رّضً ِؾزٜٛ اٌّبدح اٌزٟ دسعزٙب فٟ دسٍٚط عربثمخ ، الرشأ ورً فمرشح    

ٍّْ صُ أعت ػٕٙب ثّب رشاُٖ طؾ١ؾبً ، ٚال رزشن أ٠خَ فمشحٍ ثال ئعبثٍخ ألٔٙب عزؼبًِ ثٛطـفٙب ئعبثخً خبؽئخً .  ثذلٍخ ٚرأ

رٟ ؾ١ؾخ ٌىً فمشح ِٓ اٌفمشاد ا٢ر١خ ، وّب فٟ اٌّضبي ا٢/ ػغ دائشح ؽٛي اٌؾشف اٌزٞ ٠ّضً اإلعبثخ اٌظ1ط

   .: 

 : ٠ؼذ اٌشبػش أثٛ رؤ٠ت اٌٙزٌٟ ِٓ اٌشؼشاء : ِضبي 

 األ١٠ِٛٓ -اٌّخؼش١ِٓ       د   -طاٌؼجبع١ٓ                  -اٌغب١ٍ٘ٓ        ة -أ     

 

ُي   -1 ُٛ َّْ سعَٛي هللاِ أٚػذٟٔ         ٚاٌؼفٛ ػٕذ سعٛي هللا ِأِ  ُٔجِّئُذ أ

 لبئً ٘زا اٌج١ذ اٌشؼشٞ ٘ٛ اٌشبػش:     

 وؼت ثٓ ص١٘ش.  -ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ.                 ة -أ         

 ِبٌه ثٓ اٌش٠ت. -ؽغبْ ثٓ صبثذ.                     د -ط        

 جبئً  اٌؼشث١خ ِٕٚٙب األٚط ٚاٌخضسط فٟ:ٚؽذ اإلعالَ ث١ٓ اٌم -2

 اٌؾجشخ.   -٠ضشة .             د -ا١ٌّٓ.                   ط  –ِىخ.              ة  - أ

 ٠جذأ ػظش طذس اإلعالَ ثجؼضخ إٌجٟ دمحم)طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌٗ ٚعٍُ(٠ٕٚزٟٙ ؽزٝ ل١بَ دٌٚخ: -3

 اٌؼجبع١١ٓ . -٠ٓ.             داٌّٛؽذ -األ١٠ِٛٓ.         ط -اٌفبؽ١١ّٓ.       ة - أ

 رٟ: ئْ ِؼٕٝ وٍّخ )ؽذثبء( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ اٌشؼشٞ ا٢ - 4

 وً اثٓ أٔضٝ ٚاْ ؽبٌذ عالِزٗ              

 ِؾّٛيُ  ؽذثبءَ ٠ِٛبً ػٍٝ آٌٍخ                                                    

 اٌّذٚسح.              -اٌّغزم١ّخ.                             ة -أ       

 اٌّؼٛعخ . -اٌّغزط١ٍخ.                           د -ط   

َٓ أُِغٟ                    -5  ٠إسلٕٟ اٌززوُش ؽ١

ِْ ُٔىغٟ                                                       ف١شدػٕٟ ػٓ األؽضا

 ٔظّذ اٌخٕغبء لظ١ذرٙب اٌزٟ ؽضٔذ ف١ٙب ػٍٝ:
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 ػّٙب. -صٚعٙب.              د -أخ٠ٛٙب.                 ط–أث٠ٛٙب.               ة  -أ

َّٓ ػٍٝ ػفٛ((.....٘زا اٌّمطغ ِٓ سعبٌخ اإلِبَ ػٍٟ )ع( أظٙش ف١ٗ :.-6 َِ  ))ٚال رٕذ

أْ ال ٠ظ١ت اإلٔغبْ اٌغشٚس -ط                    أْ ال ٠ٕذَ اإلٔغبْ ػٍٝ ػفٛ أػطبٖ ٌٍّخطئ١ٓ. -أ     

 ٚاٌؼظّخ.

أْ ٠ٍزضَ اإلٔغبْ ثبٌشؽّخ ٚؽغٓ  -د                                                      إٌٟٙ ػٓ اٌغش .-ة     

 اٌّؼبٍِخ.

7- .............................           ُُ ُٙ َْ فٟ إٌَّبط َعجَّبلُْٛ لَجٍَ  .........ئْ وب

 ٘زا طذس ث١ذ شؼشٞ ٌؾغبْ ثٓ صبثذ ٚػغضٖ ٘ٛ:

٘ب اٌجذَُع.-أ ُْ ششُّ ًُّ عجٍك ألدٔٝ َعجمُٙ رَجُغ . -ط                       ئِْ اٌخالئِك فبػٍَ  فُى

ُْ٘ٛ ِب سلؼٛا. -ة فبع ٚال ٠ُٛ طّغٍ َؽجَُغ.-د                  ػٕذَ اٌذِّ َِ ُُٙ فٟ   ٚال ٠ُذَُِّٔغ

 )إٌّْٛ( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ اٌشؼشٞ األرٟ:أْ ِؼٕٝ وٍّخ -8

ٓ  ٠َغضُػٗ إٌّْٛأِٓ  َِ  َٚس٠جٗ  رزٛعُغ                ٚاٌذُ٘ش ١ٌظ ثّزؼت 

 اٌؼظش. -اٌفغش.               د-اٌذ٘ش.               ط-اٌؼّش.            ة-أ

 ٚعٍُ( اٌغ١بع١خ ٚ:وبٔذ اٌشعبئً ٚع١ٍخ ِّٙخ ألداء ؽبعبد اٌشعٛي)طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌٗ -9

 اٌذ١ٕ٠خ.   -االلزظبد٠خ.            د -اٌضمبف١خ.            ط -االعزّبػ١خ.          ة - أ

َّٓ ١ٌٍخً             -10  أال ١ٌذ شؼشٞ ً٘ أث١زَ

ٛاع١ب   اٌغَؼبثغٕت                                        أصعٟ اٌِمالَص إٌَّ

 ج١ذ اٌشؼشٞ اٌزٞ لبٌٗ ِبٌه ثٓ اٌش٠ت ٘ٛ اٌشغش اٌزٞ ٠ٕجذ فٟ:.ئْ ِؼٕٝ) اٌغؼب( اٌٛاسدح فٟ اٌ 

 اٌزشثخ اٌط١ٕ١خ.    -اٌشًِ.                                       ة - أ

 ث١ٓ اٌظخٛس.  -ا١ٌّبٖ اٌّبٌؾخ.                              د   -ط       

ّْ اٌمؼبء فش٠ؼخ  أوًّ إٌض اٌٛاسد فٟ سعبٌخ ػّش ثٓ اٌخطبة)سع(ألثٟ ِٛعٝ  -11 األشؼشٞ )فا

 ِؾىّخ،............(

 ٚعٕخ ِزجؼخ.  -ط                                 آط ث١ٓ إٌبط ثٛعٙه. -أ     

 ال ٠ٕفغ رىٍُ ثؾك ال ٔفبر ٌٗ.-د                            ٚال ١٠أط ػؼ١ف فٟ ػذٌه.  -ة 

 ٔظُ أثٛ رؤ٠ت اٌٙزٌٟ لظ١ذرٗ فٟ : -12

 اٌفخش ثّٕبلت لج١ٍزٗ.  -ط      ِذػ اٌشعٛي ) طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚاٌٗ ٚعٍُ(.  -أ

 ِذػ اٌخ١ٍفخ ػضّبْ ثٓ ػفبْ. -د                           سصبء أٚالدٖ اٌخّغخ. -ة

لبي ٌٗ سعٛي هللا ) طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌٗ ٚعٍُ( ".... اعت ػٕرٟ ، اٌٍٙرُ أ٠رذٖ ثرشٚػ اٌمرذط" فّرٓ ٘رٛ    -13

 : 

 ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ.                     -غبْ ثٓ صبثذ.                      ةؽ -أ

 ِبٌه ثٓ اٌش٠ت.  -إٌبثغخ اٌغؼذٞ.                      د -ط

 أْ ِؼٕٝ ) اٌغذأخ( اٌٛاسدح فٟ خطجخ ؽغخ اٌٛداع ٘ٛ: -14

 خذِخ اٌىؼجخ.                              -ئؽؼبَ اٌؾبط.                             ة - أ

 رٕظ١ُ اٌؾظ. -عمب٠خ اٌؾبط.                             د -ط

َّجَُغ    " -15 ٛا ُعَّٕخً ٌٍَّٕبِط رُز ُْ      لَذ ث١ََّٕ ٍش ٚئِخٛرِٙ ْٙ ائَت ِٓ ف َّْ اٌزَّٚ  " ئ

 اٌج١ذ ٠شد ػٍٝ :اٌشبػش ِٓ خالي ٘زا 

                           وغشٜ ٠ٚزٛػذُٖ ثٕضع ربط اٌٍّه .       .  -ط                   اٌّششو١ٓ فٟ عبؽخ اٌؾشة   -أ     

 اٌشبػش اٌضثشلبْ ثٓ ثذس. –د                      أثٕبء لِٛٗ ثؼذ فزؼ ِىخ  .    -ة     

 ئٌٝ اٌزٞ ائزّٕٗ ػ١ٍٙب"  "فّٓ وبٔذ ػٕذٖ أِبٔخٌ ف١ٍإد٘ب -16
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 ٘زا اٌّمطغ ِٓ خطجخ اٌشعٛي دمحم"ص"فٟ ؽغخ اٌٛداع اظٙش ف١ٗ :

 ٚعٛة رأد٠خ األِبٔبد ئٌٝ أطؾبثٙب.                                  -ط        ػذَ األخز ثبٌضأس ،الٔٗ ٠ٛسس اٌشمبق   -أ    

عجً اٌؼ١ش اٌظبٌؼ  -د                                  إٌٟٙ ػٓ اٌشثب .  -ة    
 
. 

 أْ ِؼٕٝ وٍّخ) رجغؾٓ ( اٌٛاسدح فٟ سعبٌخ اإلِبَ ػٍٟ )ع( ئٌٝ ِبٌه ثٓ االشزش ٟ٘ رظٙشْ: -17

 اٌؾغذ.  -اٌىشٖ.               د -اٌؾضْ.                ط -اٌفشػ.            ة - أ

 وبٔذ ِمذِخ لظ١ذح وؼت ثٓ ص١٘ش اٌزٟ ِطٍؼٙب :-18

ُّ ئصش٘ب ٌُ ٠فذَ ِىجٛيُ ثبٔذ عؼبدُ فمٍجٟ   ا١ٌَٛ ِزجُٛي               ِز١ّ

 ِٓ اٌغضي:

 اٌفبؽش.   -اٌزم١ٍذٞ.          د -اٌؾغٟ.              ط -اٌؼف١ف.                ة - أ

 ٔظُ ِبٌه ثٓ اٌش٠ت لظ١ذرٗ فٟ سصبء: -19

 أٚالدٖ.-دأخٛرٗ.                 -لِٛٗ.                  ط -ٔفغٗ.              ة - أ

 ِٓ أثشص اٌفْٕٛ إٌضش٠خ فٟ ػظش طذس اإلعالَ ٟ٘:  -20

 اٌخطبثخ. -اٌّغشؽ١خ.          د -اٌشٚا٠خ.          عـ -اٌّمبٌخ.          ة -أ     

 ٌمذ ثشػذ اٌخٕغبء فٟ ف١ٕٓ ِٓ فْٕٛ اٌشؼش ّ٘ب:  -21 

 اٌغضي ٚاٌؾّبعخ. -ة  اٌشصبء ٚاٌفخش .  –أ     

    اٌؾّبعخ ٚاٌٙغبء -د  اٌغضي ٚاٌّذػ. -ط   

 

 

حٌ -22 َٚ ث١ََُْٕٗ َػذَا َٚ ُٓ فَاِرَا اٌَِّزٜ ث١َََْٕه  َٝ أَْؽَغ ِ٘ اَل اٌغ١َّّئَخُ آْدفَْغ ثِبٌَّزِٟ  َٚ ٞ اٌَؾَغَٕخُ  ِٛ اَل رَْغزَ َٚ ((.))ٌُ ١ ِّ ُّٟ َؽ ٌِ َٚ  ُ  َوأََّٔٗ

 أْ ِؼٕٝ وٍّخ ) ٌٟٚ( اٌٛاسدح فٟ ا٠٢خ اٌىش٠ّخ ٟ٘ طذ٠ك:

 ِجغغ. -ثؼ١ذ.            د -ِؾت.            ط -لش٠ت.                  ة - أ

 رٛفٟ ِبٌه ثٓ اٌش٠ت فٟ ِذ٠ٕخ: -23

 خشاعبْ. -ِىخ.           د -اٌّذ٠ٕخ إٌّٛسح.         ط-اٌىٛفخ.         ة-أ

 أْ أػٍٝ دسعبد اٌجالغخ  فٟ ٔضش طذس اإلعالَ وبْ خبطبً ثـ: -24

 اٌشٚا٠خ. -اٌمظخ   د -اٌمشآْ اٌىش٠ُ ٚاٌؾذ٠ش اٌشش٠ف.   ط -اٌخطبثخ.      ة - أ

 أْ اٌّفشداد اٌزٟ اعزؼٍّٙب وؼت ثٓ ص١٘ش فٟ لظ١ذرٗ فٟ ػٛء ِفشداد اٌؼظش اٌزٞ ل١ٍذ ف١ٗ ٟ٘:.– 25

 عٍٙخ-غبِؼخ          د -طؼجخ              ط -ِؼمذح                 ة-أ   

 ذػٛح  خبسط:أرخز اٌشعٛي ِٓ إٌضش ٚع١ٍخ ٌٕشش اٌ-26

 ا١ٌّٓ. -ِىخ.             د -اٌّذ٠ٕخ.            ط -اٌطبئف.         ة - أ

ب إٌَّبُط، ئْ  -27 أوًّ إٌض ا٢رٟ: ٠مٛي اٌشعٛي)طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌٗ ٚعٍُ( فٟ خطجخ ؽغخ اٌٛداع))أ٠ُُّٙ

ّب رؾزم ِّ  شْٚ ِٓ أػّبٌىُ((اٌش١طبْ لذ ٠ئظ  ............ٌٚىٕٗ لذ سػٟ أْ ٠ُطبع ف١ّب عٜٛ رٌه 

ًَّ ٌُٗ. -أْ ٠ُؼجذ فٟ أسِػىُ ٘زٖ.             ة - أ ُِؼ ِذ ُللُا فال  ِٙ ٠ ٓ َِ 

 ٚأُؽضىُ ػٍٝ ؽبػزٗ.-فٟ شِٙشوُ ٘زا ، فٟ ثٍذوُ ٘زا.          د-ط

 ٠شاد ثىٍّخ ) اٌؾ١ف( اٌٛاسدح فٟ سعبٌخ ػّش )سع( ئٌٝ أثٟ ِٛعٝ األشؼشٞ :-28

 اٌشش.    -اٌخ١ش.           د -ط   اٌؾمذ.          -اٌظٍُ.          ة - أ

 أْ االعُ اٌؾم١مٟ ٌٍشبػش أثٟ رؤ٠ت اٌٙزٌٟ :.  -29

 ِبصْ ثٓ ر١ُّ.    -ص٠بد ثٓ ِؼب٠ٚخ.                  ة - أ

 ١ِّْٛ ثٓ اٌؾبسس. -خ٠ٍٛذ ثٓ ِؾشس.                 د -ط

 )ثّٛافمزٗ ٚثال ئوشاٖ( ِٓ خالي:أشبس اٌشعٛي دمحم )طٍٝ هللا ػ١ٍٗ ٚػٍٝ اٌٗ ٚعٍُ( ئٌٝ ِؼٕٝ  -30
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ٌَ ػ١ٍىُ. -ئْ أوشِىُ ػٕذَ هللاِ أرمبوُ .           ة  -أ  ئْ دِبَءوُ ٚأِٛاٌَىُ ؽشا

 ئِال ػٓ ؽ١ت ٔفظ ِٕٗ. -ئّّٔب اٌّإِْٕٛ ئخٖٛ.                    د -ط   

 وبْ صٚط اٌشبػشح اٌخٕغبء األٚي ٘ٛ : -31

 أثٛ صٛس االعذٞ.      -سٚاؽخ ثٓ ػجذ اٌؼّضٞ.              ة - أ

 ػجذ هللا ثٓ سٚاؽخ. -إٌبثغخ اٌغؼذٞ.                        د -ط    

 أوًّ ػغض اٌج١ذ اٌشؼشٞ األرٟ:  -32  

خً           ...............................       أٚدٜ ثَّٕٟ ٚأػمجٟٛٔ  ُغظَّ

ٓ  - أ ِِ  فاِرا ا١ٌّٕخُ ألجٍذ ال رُذفغُ   -ط                 اٌجالِد فٛدػٛا.أٚدٜ ثّٕٟ 

لبِد َٚػجشحً ال رمٍُغ.     -ة    ٌّفغغ.                                                    ئٟٔ ثأً٘ ِٛدرٟ   -د                   ثؼذ اٌشُّ

 :أْ ِؼٕٝ وٍّخ )سِغٟ( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ اٌشؼشٞ األرٟ -33

 سِغٟأال ٠ب طخش ال أٔغبَن ؽزٝ            أفبسق ِٙغزٟ ٠ٚشك 

 اٌمذس.      -اٌظجش.                 د -اٌؼّش.                ط -اٌمجش.                 ة - أ

ِ ثبو١ب      -34 ّٟ د٠ٕ ِؼ اٌشُّ َّٟ فٍُ أَعْذ           ِعٜٛ اٌغ١َّف ٚاٌشُّ ْٓ ٠ِجىٟ ػٍ َِ  رزوشُد 

 فٟ ٘زا اٌج١ذ ِٓ  لظ١ذرٗ                                                                                    ٠ج١ٓ اٌشبػش   

 طٛد اٌؾ١ٕٓ ئٌٝ اٌٛؽٓ-ط                   ٔٛاصع اٌؾ١ٕٓ ئٌٝ األً٘.            - أ

 فشٚع١زٗ ٚاْ ٌٍغالػ دٚس ٌٍٚزؼؾ١خ لٛرٙب.        -د                             ٚعٛدٖ اإلٔغبٟٔ ٚأطبٌزٗ اٌؼشث١خ.-ة  

 أْ  لبئً اٌج١ذ اٌشؼشٞ األرٟ:.  -35

ُُ  ِؼِغؼبً            ئال أُلغَّ ػ١ٍه ران اٌّؼِغُغ    أَ ِب ٌغٕجَه ال ٠اُلئ

 وؼت ثٓ ص١٘ش.  -ِبٌه ثٓ اٌش٠ت.                       ة - أ

 أثٛ رؤ٠ت اٌٙزٌٟ. -د          ؽغبْ ثٓ صبثذ.               -ط    

 لبي وؼت ثٓ ص١٘ش فٟ لظ١ذرٗ اٌزٟ ٔظّٙب  فٟ ِذؽٗ ٌٍشعٛي اٌىش٠ُ :. -36

ب أعٍّٛا ِٓ ِىخَ  ٌَّّ  ُصٌٚٛا فٟ  ػظجٍخ ِٓ لش٠ِش لبي لبئٍُٙ      ثجط

 أْ ِؼٕٝ )صٌٚٛا( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ أػالٖ ٘ٛ:.

 ػبسػٛا. -٘بعشٚا.             د -اؽىّٛا.          ط -عب٘ذٚا .            ة - أ

 لبي ؽغبْ ثٓ صبثذ   -37

ْٓ وبَْٔذ َعش٠شرُٗ      رمٜٛ اإلٌٗ ٚثبألَِِش اٌزٞ  َِ  ًُّ  َششػٛا٠شػٝ ثٙب و

 أْ ِؼٕٝ ) ششػٛا( اٌٛاسدح فٟ اٌج١ذ ٘ٛ:.

 سعّٛا -ٚػؼٛا .           د -وزجٛا .           ط -عأٌٛا.           ة - أ

 غبء  ٘ٛ:.أْ ِطٍغ لظ١ذح اٌخٕ -38

ِْ َخٍِظ  - أ  ػٍٝ طخٍش ٚأٞ فزّٝ وظخش        ١ٌَٛ وش٠ٍٙخ ٚؽؼب

 أال ٠ب طخش ال أٔغبَن ؽزٝ          أفبسق ِٙغزٟ ٠ٚشك سِغٟ  - ة

ِْ ُٔىغٟ  -ط َٓ أُِغٟ            ف١شدػٕٟ ػٓ األؽضا  ٠إسلٕٟ اٌززوُش ؽ١

 فٍٛال وضشحُ اٌجبو١ٓ ؽٌٟٛ              ػٍٝ ئخٛأُٙ ٌمزٍُذ ٔفغٟ -د

 أوًّ  اٌج١ذ اٌشؼشٞ االرٟ:.-39

َّٓ ١ٌٍخً      .............................  أاَلَ ١ٌذ ِشؼشٞ ً٘ أث١زَ

اع١ب. - أ  ثغٕت اٌغَؼب أصعٟ اٌِمالَص إٌَّٛ

َوبّة ١ٌَب١ٌب. - ة  ١ٌََٚذ اٌغَؼب ِبشٝ اٌّشِ

َّٓ اٌغََؼب ١ٌظ دا١ٔب. -ط ضاٌس ٌٚى َِ 

 ئٌٝ اٌّبِء ٌُ ٠زُشن ٌَُٗ اٌُّٛد عبل١ب. -د
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 اشزٙش ؽغبْ ثٓ صبثذ ثٍمت :--40

 شبػش اٌؾّبعخ.         -شبػش اٌجشدح .                               ة -أ    

 شبػش اٌغضي . -شبػش اٌشعٛي.                               د -ط    

 
 


