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 .ملخص البحث 
نيتتتتتال البلىتتتتتة علتتتتت  تحرتتتتت   طالبتتتتتا   نرتتتتتؾ  ر تؾعيتتتتت اثتتتتتاىتتتتتتؼ البحتتتتتا الحتتتتتال   تتتتتالترك ز علتتتتت          

ديتتتتتتة داطالبتتتتتا  اعالدتتتتتادس االعتتتتتدادق فتتتتت  متتتتتادة قؾاعتتتتتد اللاتتتتتة العربيتتتتتتة . وت تتتتتؾ  مجتستتتتت  الدرا تتتتتة متتتتتؽ 
 ظرةقتتتتتتة   تزتتتتتتؼى شتتتتتتع ت ؽ للرتتتتتتف الدتتتتتتادس االعتتتتتتدادق  فا تتتتتتتار  البا  تتتتتتةالتتتتتتت   شتتتتتتجرة التتتتتتدر لل شتتتتتتا   

لباتيتتتتتا متتتتتادة قؾاعتتتتتد ازتتتتتا ظة والتتتتتت   تتتتتتدرس طلتس تتتتت  السجسؾعتتتتتة الاالولتتتتت   ذتتتتتعبةالالدتتتتتحب العذتتتتتؾا   
السجسؾعتتتتتة التجرة يتتتتتة  ال انيتتتتةذتتتتتعبة ال  فتتتتت   تتتت ؽ تس تتتتت  االعتياديتتتتة اللاتتتتة العربيتتتتتة علتتتت  وفتتتتت  الظرةقتتتتتة  

وتؾصتتتتتلر الدرا تتتتتة  االداة  التتتتتت   تتتتت تعر  طالباتيتتتتتا إلتتتتت  الستا تتتتتر السدتتتتتتق   تؾعيتتتتت   نيتتتتتال البلىتتتتتة   
السجستتتتتتتتؾعت ؽ   وقتتتتتتتتدمر  عتتتتتتتتض السقتر تتتتتتتتا  ة  تتتتتتتت ؽ ي رتتتتتتتتا ا داللتتتتتتتتة ا فتتتتتتتترو   عتتتتتتتتدم وجتتتتتتتتؾد  التتتتتتتت  

 .  لسر لةىذه اقؾاعد الاالعتساد عل  الشيال   ؾصفو مؽ ال تب السداعدة ف  مادة 
 : أثر  تؾعي   نيال البلىة   تحر   .  الكلسات السفتاحية

 
 

The effect of employing the texts of  Nahj al-Balaghah on the 

achievement of sixth-grade students in Arabic grammar 
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Abstract  

   The current research focused on the effect of employing Nahj al-Balagha on 

the achievement of sixth preparatory students in Arabic grammar. The study 

population consisted of Shajarat Al-Durr High School for Girls, which includes 

two divisions for the sixth grade of middle school, so the researcher chose by 

random drawing Division (A) to represent the control group whose requests will 

be studied in Arabic grammar according to the inductive method, while Division 

(B) represents the experimental group whose students will be exposed to the 



                                                                                                              

 44  شيلة عباس كاعؼ .م.م

 

0202لدشة   3العدد   السجلة العراقية للبحؾث االندانية واالجتساعية والعلسية 
independent variable, the study reached the following results: there are no 

statistically significant differences between the two groups, and some 

suggestions were made to rely on the approach as one of the auxiliary books in 

the grammar of this stage. 

Keywords: impact, employment, Nahj Al-Balaghah, achievement 

 
 الفرل االول

 مذكلة البحث واهسيته  
  وىتتتت  و تتتت لة لزتتتتب  ال تتتتلم وصتتتتحة الشظتتتت  وال تا تتتتة وليدتتتتر  الشحتتتتؾ ىتتتتؾ ا تتتتد فتتتترو  اللاتتتتة العربيتتتتة  

ال يبتتتتتالاؾا فتتتتت  تعليسيتتتتتا مبالاتتتتتتة تس زىتتتتتا متتتتتؽ  كيتتتتتة فتتتتتترو    ىايتتتتتة مقرتتتتتؾدة لتتتتتذاتيا   فعلتتتتت  السعلستتتتتت ؽ أ
علتتتتت  تحق تتتتت  فا تتتتتدة عسليتتتتتة فتتتتت   تتتتتلمة ا  الظالبتتتتت يهعتتتتت ؽ يعشتتتتتؾا  القتتتتتدر التتتتتذق اللاتتتتتة    تتتتت  علتتتتت يؼ ا  

 لسدسؾ  والسقروء تفيسًا دقيقًا عل  تفيؼ ا ؽمؽ اللحؽ وقدرتي ؽوأقلمي ؽوصؾ  ألدشتي ؽعباراتي
إ ى متتتتتؽ  لىتتتتتة كتتتتتلم أم تتتتتر الستتتتتلمش ؽ ي ل أ  يغتتتتت  معرو تتتتتا علتتتتت  ا جيتتتتتا  تتتتتتتؾارد عليتتتتتو جتتتتتيل      

 دتتتتتب ج تتتتت  أنتتتتتو  لتتتتت  مشتتتتتو الاايتتتتتة امتتتتتتد    عتتتتتد ج تتتتت   ثتتتتتؼ يغتتتتت  أ تتتتتدا ر تتتتتب الستتتتتد   تتتتتخ   الستتتتتؾرد  كلستتتتتا
ا فتتتت   ع تتتتدا وراء كتتتت  مظستتتتق  عاليتتتتا يفتتتتؾ  طاقتتتتة الدار تتتت ؽ.   لتتتتذا ندتتتتتظي  أ  نقتتتتؾ    قتتتتة إ ى البحتتتتا 
فتتت  كلمتتتو ي ل لتتتيس ترفتتتا علسيتتتا فستتتا يا  ال   تتتر مشتتتو  احيتتتا عل شتتتا  ومتتتا يالتتتر  شتتتا  اجتتتة إلتتت  مؾاصتتتلة 

  2011إماطتتتتتتتة الل تتتتتتتام عشيتتتتتتتا. ي السؾ تتتتتتتؾق   الجيتتتتتتتد لدتتتتتتت ر أىتتتتتتتؾاره وكذتتتتتتتف م شؾنتتتتتتتو وبتتتتتتتدي  أ تتتتتتتراره  
 ل . 22 
  ف  تتتتتترإ  درس القؾاعتتتتتتد تالتتتتتتب عليتتتتتتو الرتتتتتتفة العلسيتتتتتتة   لتتتتتتذا فتتتتتتإ  طرا تتتتتت  التتتتتتتدرةس التتتتتتت  ت  تتتتتتر الت    

واال تتتتتتتتشباا والكيتتتتتتتاس التتتتتتتت  ي تتتتتتتؾ  الظالتتتتتتتب ف يتتتتتتتا نذتتتتتتتيظا تعتتتتتتتد متتتتتتتؽ  تتتتتتت ؽ الظرا تتتتتتت  اال  تتتتتتتر صتتتتتتتل ية 
اتيا فتتتتتتتإ  ىشتتتتتتتاة ا  تتتتتتتر متتتتتتتؽ طرةقتتتتتتتة يس تتتتتتتتؽ لتدرةدتتتتتتتيا. وطبقتتتتتتتا لظ يعتتتتتتتة مشتتتتتتتاىال القؾاعتتتتتتتد   ومؾ تتتتتتتتؾع

ا تتتتتخداميا فتتتت  تتتتتدرةس قؾاعتتتتد اللاتتتتة العربيتتتتة   وللستتتتدرس ا تيتتتتار ا تتتتداىا علتتتت  وفتتتت  تقتتتتديره  لستظلبتتتتا  
السؾ تتتتتتتتتؾ  التتتتتتتتتذق يدر تتتتتتتتتو . وقتتتتتتتتتدرا  الظلبتتتتتتتتتة ومدتتتتتتتتتتؾاىؼ العلستتتتتتتتت    وط يعتتتتتتتتتة السدر تتتتتتتتتة ومؾجؾداتيتتتتتتتتتا 

قتتتتتة الكيا تتتتتية وطرةقتتتتتة التتتتتشص .  ية والظرةوالسع شتتتتتا  الستتتتتتؾافرة   ومتتتتتؽ تلتتتتتػ الظرا تتتتت  : الظرةقتتتتتة اال تتتتتتقرا
 ل 32   2006عظية ي

نغتتتتتترا  ىسيتتتتتتة و  ؾةتتتتتتة اللاتتتتتتة العربيتتتتتتة   يس تتتتتتؽ أ  ترتتتتتتبق وا تتتتتتدة متتتتتتؽ أشتتتتتتير اللاتتتتتتا  فتتتتتت  العتتتتتتالؼ    
السعاصتتتتتتر. كستتتتتتا قتتتتتتا  السدتذتتتتتتر  الفرندتتتتتت  ىشتتتتتترق أوكدتتتتتت ر:  متتتتتتؽ أجتتتتتت  تظتتتتتتؾةر التعلتتتتتتيؼ فتتتتتت  فرندتتتتتتا   

الفرندتتتتية يس تتتتؽ للظتتتتلل تعلتتتتؼ عستتتت  التف  تتتتر متتتتؽ اللاتتتتة  يجتتتتب أ  ت تتتتؾ  اللاتتتتة العربيتتتتة لاتتتتة ثانيتتتتة. فقتتتت 
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العربيتتتتتة.   ا  تتتتتافة إلتتتتت  أنيتتتتتا أداة تعليسيتتتتتة يعتستتتتتد عل يتتتتتا الظتتتتتلل فتتتتت  جستتتتت  السعرفتتتتتة   وىتتتتت  أيًزتتتتتا 
 ل 72   2004ي الؾا ل     أ اس السؾاد التعليسية والتدرةس

تجاىليتتتتتتا   متتتتتتؽ فتتتتتت  لاتشتتتتتتا العربيتتتتتتة   و اصتتتتتتة فتتتتتت  الؾقتتتتتتر الحا تتتتتتر   ىشتتتتتتاة صتتتتتتعؾبا  ال يس تتتتتتؽ    
. ول تتتتتت  نتالتتتتتتب علتتتتتت  ال   تتتتتتر متتتتتتؽ   شيتتتتتتا صتتتتتتعؾبا  أ ا تتتتتتية   وكتتتتتتذلػ صتتتتتتعؾبا  ملحتتتتتتة وى تتتتتتر ميستتتتتتة

صتتتتتتعؾبا  اللاتتتتتتة العربيتتتتتتة يجتتتتتتب ا  يجتتتتتترق تعلسيتتتتتتا علتتتتتت  ا تتتتتتاس متتتتتتا اصتتتتتتظلق عليتتتتتتو السحتتتتتتدثؾ  مستتتتتتا 
يدتتتتتتس  ل ي التتتتتتتتعلؼ التتتتتتتؾعيف  ل والتتتتتتتذق يقرتتتتتتتد  تتتتتتتو تحق تتتتتتت  القتتتتتتتدرا  اللاؾةتتتتتتتة عشتتتتتتتد الستعلستتتتتتت ؽ  ح تتتتتتتا 

وال يس تتتتتتؽ تحق تتتتتت  ىتتتتتتذا الشتتتتتتؾ  متتتتتتؽ    تيا فتتتتتت  وعا فيتتتتتتا الظ يعيتتتتتتة العسليتتتتتتةعلؼ متتتتتتؽ مسار تتتتتتيتتتتتتتس ؽ الستتتتتتت
التعلتتتتيؼ متتتتا لتتتتؼ ت تتتتؽ الؾعتتتتا ف الظ يعيتتتتة وا تتتتحة فتتتت   ىتتتتؽ الستخرتتتتص  ؾ تتتت  مشتتتتاىال اللاتتتتة العربيتتتتة 

 ل .15   2005ووا حة ف   ىؽ مؽ يتؾل  تعليسيا . ي الدليس  و الؾا ل    
طالستتتتتا ف تتتتتر فتتتتت   ليتتتتتا البتتتتتا  ؾ  فتتتتتذى ؾا ف يتتتتتا متتتتتذاىب شتتتتتت   لقتتتتتد كتتتتتا  الشحتتتتتؾ متتتتتؽ السذتتتتت ل  التتتتتت    

 تتتتت ؽ التفتتتتترة  وا فتتتتتراا   ول تتتتتؽ ال  تتتتت    إلتتتتت  التخلتتتتت  عتتتتتؽ الشحتتتتتؾ    نتتتتتو متتتتتؽ مقؾمتتتتتا  اللاتتتتتة   فتتتتتإ ا 
تخل شتتتتتتتا عشتتتتتتتو ىتتتتتتتدمشا ركشتتتتتتتًا أ ا تتتتتتتيًا متتتتتتتؽ أركتتتتتتتا  اللاتتتتتتتة   إ   ا تتتتتتتره ترتتتتتتتبق اللاتتتتتتتة مزتتتتتتتظربة يىتتتتتتتادق  

 ل. 8   2011
العربيتتتتتتتتة وطرا تتتتتتتت  تدرةدتتتتتتتتيا ت تتتتتتتتؾ  فتتتتتتتت  مجتتتتتتتتا  االىتتتتتتتتداف ومجتتتتتتتتا  مشتتتتتتتتاىال اللاتتتتتتتتة  صتتتتتتتتعؾبا ا      

التدرةدتتتت  ؽ وفتتتت  مجتتتتا  السفتتتتردا  وفتتتت  مجتتتتا  التتتتتتدرةس وفتتتت  مجتتتتا  الظلبتتتتة ومجتتتتا  ا تتتتال ب التقتتتتتؾةؼ  
 ل .43   2014ليذا نجد   اال  نفؾر الستعلؼ مؽ القؾاعد ي ياير وعايز   

ىتستتتتام ك  تتتتر متتتتؽ جانتتتتب التربتتتتؾة ؽ فتتتت  قتتتتد  تتتتاي  السشتتتتاىال السدر تتتتية فتتتت  العقتتتتؾد اال  تتتترة علتتتت  ا       
معغتتتتتؼ ارجتتتتتتاء العتتتتتتالؼ التتتتتتذق يذتتتتتيد االنفجتتتتتتار السعرفتتتتتت  ال   تتتتتتر والتقتتتتتدم الت شؾلتتتتتتؾج  اليا تتتتتت   متتتتتتؽ اجتتتتتت  
 لتتتتتتػ انذتتتتتتبر مل دتتتتتتا  تربؾةتتتتتتة  اصتتتتتتة  السشتتتتتتاىال السدر تتتتتتية للت  تتتتتتد متتتتتتؽ صتتتتتتل  تيا   وال ذتتتتتتف عتتتتتتؽ 

 ل.64   2009 زعف .ي الياشس  وعظية نقاا القؾة وال
السشتتتتتتتاىال ليتتتتتتتتا دور فعتتتتتتتا  فتتتتتتتت   اللاتتتتتتتة العربيتتتتتتتتة وقؾاعتتتتتتتدىا   ال  تتتتتتتتيسا حيستتتتتتتا يتعلتتتتتتتت  وىشتتتتتتتاة  عتتتتتتتتض   

 ستتتتتؾروث مشاىجشتتتتتا الديشيتتتتتة   التتتتتت   لاتتتتتر متتتتتؽ  ال يتتتتتا  والبلىتتتتتة وقؾاعتتتتتد اللاتتتتتة العربيتتتتتة الفرتتتتتح  ىتتتتتؾ 
  نيال البلىة     الذق ق   عشو انو دو  كلم الخال  وفؾ  كلم الخل  . 

فتتتتت   -عليتتتتتو الدتتتتتلم–  مختتتتتتار كتتتتتلم مؾالنتتتتتا ام تتتتتر الستتتتتلمش ؽ ا  نيتتتتتال البلىتتتتتة كتتتتتتال يحتتتتتتؾ  علتتتتت    
جسيتتتتت  فشؾنتتتتتو   ومتذتتتتتعبا  ىرتتتتتؾنو: متتتتتؽ  ظتتتتتب وكتتتتتتب ومتتتتتؾاع  وادل  علستتتتتا ا   لتتتتتػ يتزتتتتتسؽ متتتتتؽ 
عجا تتتتتتتب البلىتتتتتتتة  وىرا تتتتتتتب الفرتتتتتتتا ة  وجتتتتتتتؾاىر العربيتتتتتتتة   وثؾاقتتتتتتتب ال لتتتتتتتؼ الديشيتتتتتتتة والدن ؾةتتتتتتتة  متتتتتتتا ال 

تتتتتتال   ا  كتتتتتا  ام تتتتتر الستتتتتلمش ؽ عليتتتتتو الدتتتتتلم يؾجتتتتتد مجتسعتتتتتا فتتتتت  كتتتتتلم   وال مجستتتتتؾ  االطتتتتتراف فتتتتت  ك
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مذتتتتترن  الفرتتتتتا ة ومؾردىتتتتتا   ومشذتتتتت  البلىتتتتتة ومؾلتتتتتدىا   ال  كلمتتتتتو عليتتتتتو الدتتتتتلم ال تتتتتلم التتتتتذق عليتتتتتو 
 ل7  1999مندحة مؽ العلؼ االلي  وحيو عبقو مؽ ال لم الش ؾق ي الر    

لتتتتتت  الستخررتتتتتت ؽ تؾجتتتتتتد ثتتتتتتروة ىا لتتتتتتة متتتتتتؽ السعتتتتتتارف والعلتتتتتتؾم فتتتتتت  نرتتتتتتؾ  نيتتتتتتال البلىتتتتتتة   وع    
  -عليتتتتتو الدتتتتتلم– تا تتتتة  حتتتتتؾث فتتتت  مجتتتتتا  تخررتتتتتيؼ ل  تتتتروا الف تتتتتر االندتتتتان   علتتتتتؾم ام تتتتتر الستتتتلمش ؽ 
ودرا تتتتتتتتيا واجتتتتتتتراء واالشتتتتتتتارة التتتتتتت  السؾ تتتتتتتؾعا  والعلتتتتتتتؾم االصتتتتتتتلية والفرعيتتتتتتتة التتتتتتتت  يس تتتتتتتؽ ا تتتتتتتتشباطيا 

التسا تتتتػ  النيتتتتا تشفتتتترد  تسا تتتتػ اللاتتتتة التتتتذق نتتتتادرا متتتتا يتحقتتتت  ىتتتتذامتتتتؽ نرتتتتؾ  التتتتشيال  البحتتتتؾث عل يتتتتا 
السؾ تتتتؾق   يفتتتت  نرتتتتؾ  ى تتتتر القتتتترا    وىتتتتذا دل تتتت  علتتتت  قيستتتتة التتتتشيال وعلتتتتؾ لاتتتتتو عتتتتؽ لاتتتتة السخلتتتتؾق ؽ

  ل 33   2002
 هدف البحث

 الرةةةةف  نهةةةةج البالغةةةةة فةةةي تحرةةةةيل طالبةةةةات نرةةةؽص معرفةةةة اثةةةةر تؽظيةةةةف:  التتتت   البحتتتا ييتتتدف  
   . الدادس االعدادي في مادة قؽاعد اللغة العربية

 البحث  يةفرض
 -: ةاآلتي ةالرفرة ة  ة الفر يجت  تحق   ىدف البحا و عر البا     

درجتتتتتتتا  ا تبتتتتتتتار متؾ تتتتتتت  ل  تتتتتتت ؽ 0005لتتتتتتتيس ىشتتتتتتتاة فتتتتتتتر   و داللتتتتتتتة إ رتتتتتتتا ية عشتتتتتتتد مدتتتتتتتتؾ  داللتتتتتتتة ي
درجتتتتا  تحرتتتت   الظالبتتتتا  اللتتتتؾات  يدر تتتتؽ متتتتادة قؾاعتتتتد اللاتتتتة العربيتتتتة  تؾعيتتتت  نيتتتتال البلىتتتتة  ومتؾ تتتت  

  ؽ مادة قؾاعد اللاة العربية  الظرةقتة االعتياديتة .تحر   الظالبا  اللؾات  يدر ا تبار 
 حدود البحث

الدتتتتتادس االعتتتتتدادق للرتتتتتف   ؾاعتتتتتد اللاتتتتتة العربيتتتتتةق تتتتتتال نيتتتتتال البلىتتتتتة ال تتتتتؽ ا تتتتت  الحديتتتتتد   وكتتتتتتال ك 
     ف  الفرل ؽ االو  وال ان  مؽ العام الدرا   .م  2018/2019االد   لدشة 

 تحديد السرطلحات
شتتتتتياء   الجستتتتت  ىتتتتت  جثتتتتتار ونتتتتتتا ال    رجتتتتتر متتتتتؽ فل يتتتتتا ومتتتتتدارىا. أمتتتتتا  الشدتتتتتبة  كيتتتتتة ا    أثةةةةةر: لغةةةةةة  

  تتتتتترة حيتتتتتو اثتتتتترا   واالثتتتتتار  للحركتتتتتة   فستتتتتا  قتتتتت  متتتتتؽ ر تتتتتؼ ا شتتتتتياء   ا ثتتتتتر:  فتتتتت  ا ثتتتتتر فتتتتت  الذتتتتت ء
 ل 334   4ج  2009االعلم . ي ا ؽ مشغؾر  

ا درة الستتتتتترء علتتتتتت    تتتتتتت ث ر التتتتتتعلؼ فتتتتتت  مؾقتتتتتف متتتتتتا أو فتتتتت  شتتتتتت   متتتتتؽ أشتتتتتت ا  الشذتتتتتاا فتتتتتت  قتتتتت اصةةةةةطالح 
 ل                               49   1984ا ؾ  ظب و ي  الديؽ   “ .  يف  السؾاقف ا  ر    التررف
ةةةةةا البلىتتتتتتةل فتتتتت  الستا تتتتتتر التتتتتتتا   ي  يتتتتتالن  ىتتتتتتؾ مقتتتتتدار التتتتتتت ث ر التتتتتذق يحدثتتتتتتو الستا تتتتتر السدتتتتتتتق  ي اجرائي 

 . تحر   مادة قؾاعد اللاة العربية عشد طالبا  الدادس االعدادقل
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 ل 762   15  ج2009:  ألزميا اياه. ي ا ؽ مشغؾر  :لغة تؽظيف
ا : مجسؾعتتتتتتة متتتتتتؽ الديا تتتتتتا  واالجتتتتتتراءا  واال تتتتتتال ب الستبعتتتتتتة التتتتتتت  يجتتتتتتب ا  يشغتتتتتتر ال يتتتتتتا  اصةةةةةةطالح 

 ل 33   2012 مؽ  ل  الؾاق  ال  ب  . يالح  ب الفرد
اتتتتتة العربيتتتتتة لاتتتتتر  معرفتتتتتة البا  تتتتتة  تتتتتشيال البلىتتتتتة وتؾعيفتتتتتو فتتتتت  درس قؾاعتتتتتد الل ا تتتتتتعانر:   اجرائيةةةةةا
 .  مؽ الظالبا  ع شة البحا القؾاعد ف  نيال البلىة وادرا يا  ؾعا  عض مؾ 

: كتتتتتتتال جسعتتتتتتو الذتتتتتترة  الر تتتتتت  ا  تتتتتتؽ ا تتتتتت  ا ستتتتتتد الحدتتتتتت ؽ الياشتتتتتتس  العلتتتتتتؾق    نهةةةةةةج البالغةةةةةةة
  وحيتتتتتو  اجتتتتتتة  -عليتتتتتو الدتتتتتلم –وا تتتتتتاره وانتخبتتتتتو متتتتتؽ كتتتتتلم ام تتتتتر الستتتتتلمش ؽ علتتتتت   تتتتتؽ ا تتتتت  طالتتتتتب 

ي ؼ والستتتتتعلؼ وبايتتتتة ال ليتتتت  والزاىتتتتد   وةسزتتتت  فتتتت  اثشا تتتتو متتتتؽ عج تتتتب ال تتتتلم فتتتت  التؾ  تتتتد والعتتتتد . العتتتتال
  ل354   1983العامل    

: لاتتتتتتة    رتتتتتت  الحاصتتتتتت  متتتتتتؽ كتتتتتت  شتتتتتت ء : متتتتتتا  قتتتتتت  وث تتتتتتر و ىتتتتتتب متتتتتتا  تتتتتتؾاه   ي تتتتتتؾ   حرةةةةةةيلتال
الحدتتتتتتتال واالعستتتتتتتا  ونحؾىتتتتتتتا    رتتتتتتت  الذتتتتتتت ء يحرتتتتتتت   رتتتتتتتؾال والتحرتتتتتتت   تس  تتتتتتتز متتتتتتتا يحرتتتتتتت    

ا   : البقايتتتتتا الؾا تتتتتدة  رتتتتت لة   والحرتتتتتالة متتتتتا يبقتتتتت  متتتتتؽ الذتتتتتع ر وال تتتتتر فتتتتت  ال  تتتتتدر ا ا نهقتتتتت  والحرتتتتت
 ل. 344   ه 1994ي ا ؽ مشغؾر   ةوعز  رديب
: ىتتتتؾ مقتتتتدار متتتتا يحرتتتت  عليتتتتو الظالتتتتب متتتتؽ معلؾمتتتتا  او معتتتتارف او ميتتتتارا   مع تتتترا عشيتتتتا اصةةةةطالحا

  2003السحتتتتتتددة .ي شتتتتتتحاتو    تتتتتتدرجا  فتتتتتت  اال تبتتتتتتار السعتتتتتتد  ذتتتتتت   يس تتتتتتؽ معتتتتتتو قيتتتتتتاس السدتتتتتتتؾةا  
 ل45 

 .ف  اال تبار التحر ل  مؽ درجا   ة تدبو الظالبت  ما  اجرائي ا
: ىتتتتتؾ ا تتتتتر  تتتتتشة متتتتتؽ  تتتتتش ؽ السر لتتتتتة االعداديتتتتتة فتتتتت  ويارة التربيتتتتتة فتتتتت  جسيؾرةتتتتتة الدةةةةةادس االعةةةةةدادي

العتتتتتترا   والتتتتتتت  تلتتتتتت  السر لتتتتتتة الستؾ تتتتتتظة  والست ؾنتتتتتتة متتتتتتؽ: الرتتتتتتف الرا تتتتتت  والرتتتتتتف الختتتتتتامس وا رىتتتتتتا 
لرتتتتف الدتتتتادس  وتعشتتتت  ىتتتتذه السر لتتتتة  ا تذتتتتاف قا ليتتتتا  الظلبتتتتة وم تتتتؾليؼ ونستتتتؾىؼ العقلتتتت  والؾجتتتتدان  ا

  وبسؾاصتتتتتتلة االىتستتتتتتام  سيتتتتتتاراتيؼ والعستتتتتت  علتتتتتت  تحكيقيتتتتتتا وتظؾةرىتتتتتتا تسي تتتتتتدا للسر لتتتتتتة الستقدمتتتتتتة التتتتتتت  
تل يتتتتتتا فتتتتتت  تظ يقيتتتتتتا وتحكيقيتتتتتتا  وللرتتتتتتف فرعتتتتتتا  ي العلستتتتتت  واالد تتتتتت  ل   وت تتتتتتؾ  اعستتتتتتار الظلبتتتتتتة حيتتتتتتو 

  شة .  20-17تراوح   ؽ ت
: ىتتتتتتتؾ ال تتتتتتتتال السشيجتتتتتتت  الختتتتتتتا   الرتتتتتتتف الدتتتتتتتادس االعتتتتتتتدادق / االد تتتتتتت   قؽاعةةةةةةةد اللغةةةةةةةة العربيةةةةةةةة

 م.    2019/  2018والسقرر تدرةدو مؽ ق   ويارة التربية ف  جسيؾرةة العرا    للعام الدرا   
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 الفرل الثاني
 وال: أدب نعري : ا

 ؟البالغةنهج ما هؽ 
لذتتتتترة  الر تتتتت  ا  تتتتتؽ ا تتتتت  ا ستتتتتد الحدتتتتت ؽ الياشتتتتتس  العلتتتتتؾق   وا تتتتتتاره وانتخبتتتتتو كتتتتتتال جسعتتتتتو ا     

قتتتتا  الذتتتترة  الر تتتت  فتتتت  مقدمتتتتة نيتتتتال البلىتتتتة  - –متتتتؽ كتتتتلم ام تتتتر الستتتتلمش ؽ علتتتت   تتتتؽ ا تتتت  طالتتتتب 
:   ورأيتتتتر كلمتتتتو عليتتتتو الدتتتتلم يتتتتدور علتتتت  اقظتتتتال ثلثتتتتة : اوليتتتتا الخظتتتتب واالوامتتتتر   وثان يتتتتا ال تتتتتب 

الح تتتتؼ والستتتتؾاع      وقتتتتا  حيتتتتو : وحيتتتتو  اجتتتتة العتتتتالؼ والستتتتتعلؼ وبايتتتتة ال ليتتتت  الزاىتتتتد والر تتتتا     وثال يتتتتا 
  وةسزتتتت  فتتتت  اثشا تتتتو متتتتؽ عج تتتتب ال تتتتلم فتتتت  التؾ  تتتتد والعتتتتد    وتشزةتتتتو    تتتتبحانو وتعتتتتال  عتتتتؽ شتتتتبو 

وقتتتتتد رافقتتتتتر شتتتتتيرة نيتتتتتال  وجتتتتتلء كتتتتت  شتتتتت ية    ىتتتتتؾ  وتتتتتل  كتتتتت  ىلتتتتتة   وشتتتتتفاء كتتتتت  علتتتتتة الخلتتتتت    ومتتتتتا 
  2001امعتتتتتتتو الذتتتتتتترة  الر تتتتتتت  والستتتتتتروق عشتتتتتتتو االمتتتتتتتام عليتتتتتتتو الدتتتتتتتلم. يالجللتتتتتتت   البلىتتتتتتة شتتتتتتتيرة ج

  ل. 18 
 ؟  جامع الشهج مؼ

إ ى الرتتتتتراعا  الديشيتتتتتة كانتتتتتر ومتتتتتا يالتتتتتر تتتتتتلثر  الدتتتتتلب فتتتتت  كتا تتتتتة التتتتتتارة    مشتتتتتذ عيتتتتتد الر تتتتتؾ        
 .لسللف ؽ ف  جس  كتال نيال البلىةال  اال    ليذا ا تلف ال   ر مؽ ال تال وا

هل 436هل : ا تلتتتتتتف الشتتتتتتاس حيتتتتتتو   ىتتتتتت  ا  الذتتتتتترة  السرتزتتتتتت  ي 681قتتتتتتا  ا تتتتتتؽ  ل تتتتتتا  ي /     
ام جسعتتتتتتو الذتتتتتترة  الر تتتتتت  الباتتتتتتدادق ا تتتتتتؾه ؟  –عليتتتتتتو الدتتتتتتلم –جسعتتتتتتو متتتتتتؽ كتتتتتتلم  تتتتتتؽ ا تتتتتت  طالتتتتتتب 

ولتتتتتيس ليتتتتتذا اال تتتتتتتلف  اثتتتتتر فتتتتتت  مرتتتتتادر اىتتتتتت  ال  تتتتتر   فقتتتتتتد اطبقتتتتتر السرتتتتتتادر واال تتتتتان د علتتتتتت  ا  
  اقتتتتترل مرتتتتتدر للترجستتتتتة التتتتت  يمتتتتتا  الذتتتتترة  للتتتتتشيال ىتتتتتؾ فير تتتتتتا الجتتتتتام  ىتتتتتؾ الذتتتتترة  الر تتتتت   فتتتتتإ

   كتتتتتتر الظؾ تتتتتت  والشجاشتتتتتت    وكلىستتتتتتا ترجستتتتتتا السرتزتتتتتت  ولتتتتتتؼ يتتتتتتذكرا نيتتتتتتال البلىتتتتتتة متتتتتتؽ ت ليفتتتتتتو    تتتتتت
هل 681لي  الذتتتتترة  الر تتتتتت    وىتتتتتؾ اقتتتتتتدم متتتتتؽ ا تتتتتتؽ  ل تتتتتتا ي / هل انتتتتتتو متتتتتؽ تتتتتتت450الشجاشتتتتت  ي /

 ل .48  2006واعرف  ي   ت  
قتتتتتام علتتتتت  د تتتتتض قتتتتتؾ  التذتتتتت يػ فتتتتت  متتتتتؽ وا تتتتت  نيتتتتتال البلىتتتتتة   متتتتتؽ الدتتتتتشة وتتغتتتتتافر االدلتتتتتة واالر   

هل   406-359والذتتتتتتتيعة   فتتتتتتت  ا  وا تتتتتتت  التتتتتتتشيال وجامعتتتتتتتو الذتتتتتتترة  الر تتتتتتت  السؾ تتتتتتتؾق الستتتتتتتتؾف  ي 
وا  تلم تتتتتذ الدتتتتت د الر تتتتت  وفزتتتتتلء الذتتتتتيعة االماميتتتتتة وعغستتتتتاء الدتتتتتشة فتتتتت  اجتتتتتاياتيؼ  لفتتتتتا عتتتتتؽ  تتتتتلف 

ر تتتتتتتتت   تتتتتتتتتالتؾاتر التتتتتتتتت  يمانشتتتتتتتتتا ىتتتتتتتتتذا . ي  نعستتتتتتتتتة   قتتتتتتتتتد ندتتتتتتتتت ؾا جستتتتتتتتت  ىتتتتتتتتتذا ال تتتتتتتتتتال التتتتتتتتت  الدتتتتتتتتت د ال
 ل . 92  1972
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 :  هسية  نهج البالغةا
ا  كتتتتتتال نيتتتتتال البلىتتتتتة يتزتتتتتسؽ ثلثتتتتتة فشتتتتتؾ  ن رةتتتتتة ىتتتتت  ي الخظتتتتتب   والر تتتتتا    والح تتتتتؼل  وكتتتتتا      

ليتتتتتتتذا اال تيتتتتتتتار جسلتتتتتتتتة متتتتتتتؽ السدتتتتتتتتؾىا  العلسيتتتتتتتة مشيتتتتتتتا: اترتتتتتتتتاف نرتتتتتتتؾ  االمتتتتتتتتام  سجسؾعتتتتتتتة متتتتتتتتؽ 
اال متس تتتتزا سق  الشرتتتتؾ  البذتتتترةة . واال تتتتتعسا  اللاتتتتؾق حيتتتتو كتتتتا  ا تتتتتع تتتتا  الرتتتتفا  التتتتت  م زتتتتتو مشتتتت

 .م الخال  وفؾ  كلم السخلؾق ؽ ل  وكا  اال تيار حيو ا تيارا ملحؾعا  ت  ق   انو ي دو  كل
وت ستتتتتؽ اىس تتتتتتو ايزتتتتتا فتتتتت  ا  نرتتتتتؾ  ىتتتتتذا ال تتتتتتال كانتتتتتر متعا تتتتتدة فتتتتت  الذتتتتت   والسزتتتتتسؾ        

اال تتتتتعسالية نفدتتتتيا   ىتتتتذا يعشتتتت  ا  االمتتتتام قتتتتدم الشستتتتؾ ج  للفتتتتؽ   وا   ومشدتتتتقة  الداللتتتتة والقرتتتتد والقتتتتؾة
متتتتا عتتتتداه متتتتؽ الشتتتتتاج ىتتتتؾ دونتتتتو او تقل تتتتد لتتتتو   وامتتتتا الف تتتترق مشتتتتو حي فتتتت  العتتتتؾدة التتتت  وثيقتتتتة الش تتتت  وىتتتتؾ 
قؾلتتتتتو تعتتتتتال  : ي انتتتتتا مديشتتتتتة العلتتتتتؼ وعلتتتتت و  ا يتتتتتا ل لشعتتتتترف انتتتتتو  رتتتتت لة متتتتتا اودعتتتتتو متتتتتؽ السعرفتتتتتة لتتتتتد  

العؾامتتتتت  فزتتتتتل عتتتتتؽ متتتتتا ولبتتتتتو    تتتتتبحانو وتعتتتتتال  متتتتتؽ مؾاىتتتتتب جعلتتتتتر مشتتتتتو امتتتتتام االمتتتتتام . وا  ىتتتتتذه 
ل . 189  2011الفرتتتتتتتحاء و تتتتتتت د ال لاتتتتتتتاء ومشتتتتتتتو تعلتتتتتتتؼ الشتتتتتتتاس الخظا تتتتتتتة وال تا تتتتتتتة . يالحس تتتتتتتداوق   

انتتتتتو كتتتتتتال جتتتتتام  للسعتتتتتارف االلييتتتتتة واال تتتتترار الش ؾةتتتتتة واال  تتتتتام اال تتتتتلمية والقؾاعتتتتتد الديا تتتتتية     ستتتتتا
. لتتتتتتتتتتتتؾاع  الرتتتتتتتتتتتتسدان  والسرتتتتتتتتتتتتلق الديا تتتتتتتتتتتت  االليتتتتتتتتتتتت  والفكيتتتتتتتتتتتتو الربتتتتتتتتتتتتان  وايدتتتتتتتتتتتتتف د مشتتتتتتتتتتتتو الح تتتتتتتتتتتتيؼ 

 ل254  ه1984يالدرجشد  
ال يخفتتتتت  علتتتتت  دارسم جيتتتتتد ا متتتتتام علتتتتت   تتتتتؽ أ تتتتت  طالتتتتتب فتتتتت   دمتتتتتة القتتتتترج  ال تتتتترةؼ جسعتتتتتًا و فغتتتتتًا    

وتفدتتتت رًا وتؾ تتتتيحًا لتتتتد  اآل تتتترةؽ  ا متتتتر التتتتذق  لتتتتف إرثتتتتًا ىشيتتتتًا فتتتت  مجتتتتا   دمتتتتة القتتتترج  ال تتتترةؼ  وقتتتتد 
فر ىتتتتتذه الخدمتتتتتة  إ اطتتتتتة ا متتتتتام  التامتتتتتة  غتتتتتروف التتتتتشص وب بتتتتتا  نزولتتتتتو   نتتتتتو كتتتتتا  قرةبتتتتتًا متتتتتؽ اترتتتتت

ر تتتتتؾ    فقتتتتتد روق عشتتتتتو أنتتتتتو قتتتتتا :  كشتتتتتر أ تتتتتس  الرتتتتتؾ  وأ رتتتتتر الزتتتتتؾء  تتتتتش ؽ  تتتتتبعا ور تتتتتؾ    
  شبتتتتذ صتتتتامر متتتتا أ   لتتتتو فتتتت  ا نتتتتذار والت ليتتتت  وكتتتتذلػ قؾلتتتتو:  ... أر  نتتتتؾر التتتتؾ   والر تتتتالة   وأشتتتتؼ 

 ل . 54  2012الخزاع    ؾة يرةق الش 
عتتتتتد القتتتتترا  ال تتتتترةؼ والدتتتتتشة اعغتتتتتؼ كتتتتتتال اد تتتتت  وديشتتتتت  وا لقتتتتت  واجتستتتتتاع       نهةةةةةج البالغةةةةةة ا      

  ىتتتتؾ دو  كتتتتلم الختتتتال    وفتتتتؾ  كتتتتلم  –عليتتتتو الدتتتتلم  –وقتتتتد ق تتتت   فتتتت  كتتتتلم االمتتتتام علتتتت     الش ؾةتتتتة
 –صل    عليو والو -السخلؾ   عد كلم الش   

ىشتتتتت  عشيتتتتتا   وىتتتتت  القتتتتترا  ال تتتتترةؼ ونيتتتتتال البلىتتتتتة وال  يتتتتتا   لسرتتتتتادر االربعتتتتتة   التتتتتت  الوىتتتتتؾ ا تتتتتد ا  
 ل  43  1984. ي يزؾ    والت   ؽ للجا   وال ام  للس رد 
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 نهج البالغة  ضؽعاتمؽ 
 كتتتتتتتر فتتتتتتت   ظبتتتتتتتو ور تتتتتتتا لو وعيتتتتتتتؾده متتتتتتتا تحتاجتتتتتتتو االمتتتتتتتة  –عليتتتتتتتو الدتتتتتتتلم  –ا  ام تتتتتتتر الستتتتتتتلمش ؽ    

التتتتتدنيا   تتتتتر لدتتتتتعادة اال ديتتتتتة وةيتتتتتدييؼ التتتتت  ودنيتتتتتاىؼ   ومتتتتتا يرشتتتتتدىؼ التتتتت  ااال تتتتتلمية فتتتتت  امتتتتتر ديتتتتتشيؼ 
   وةحذرىؼ عؽ السعاص  والذيؾا  الحرام .  واآلثامواال رة وةجش يؼ عؽ ارت ال الذنؾل 

 لؾ نغرنا ال  نيال البلىة نغرة مؾ ؾعية   لؾجدنا  و مؽ السؾ ؾعا  ما يل  :
واال  تتتتتتتتتام   االمامتتتتتتتتتة والخلفتتتتتتتتتة   والتتتتتتتتتتارة    الديا تتتتتتتتتة الش تتتتتتتتتؾة   العقا تتتتتتتتتد  –ال ا شتتتتتتتتتا   –االلييتتتتتتتتتا  

واالجتستتتتتتتا  واالقترتتتتتتتاد   اال تتتتتتتل    الخظتتتتتتتب الر تتتتتتتا   والؾصتتتتتتتايا والعيتتتتتتتؾد واال تتتتتتتلف  والتتتتتتتدعاء . ي 
 ل 433   1983العالسل    

 : شروح نهج البالغة  
جيتتتتتؾدىؼ  عشايتتتتتة العلستتتتتاء واالد تتتتتاء فجتتتتتذل انغتتتتتارىؼ وا تتتتتتقظب  –نيتتتتتال البلىتتتتتة  – غتتتتت  كتتتتتتال        

  حبتتتتتادروا التتتتت  شتتتتتر و فستتتتتشيؼ متتتتتؽ شتتتتتر و مبدتتتتتظا متتتتتؾجزا   ومتتتتتشيؼ متتتتتؽ  كتتتتتره  التفرتتتتت   واالطشتتتتتال   
مدتتتتتتؾع  ؽ جسيتتتتت  جؾانبتتتتتو   فيشتتتتتاة السبتتتتتا  متتتتتؽ الذتتتتتروح   مشيتتتتتا : محدتتتتتؽ االيتتتتتؽ العتتتتتامل    والذتتتتتي  

 االم ش    والذي  جىا  زرة الظيران    ول ؽ اشيرىا واىسيا : ى  ثلثة :
 يد السعشزل  .شرح ا ؽ ا   الحد -1
 شرح الذي  ا ع ده . -2
 شرح الدكتؾر صبح  الرالق .  -3
علتتتتت  ىتتتتتذه  االقترتتتتتار تتتتتتؼذتتتتتروح   وىتتتتت  ك  تتتتترة  تتتتت  إلاتتتتتاء لبكيتتتتتة ال رىتتتتتذه الذتتتتتروح ال لثتتتتتة ليدتتتتت      

ارئ قلىتتتتتتتة رة واال  تتتتتتتر تتتتتتتتداوال   و تتتتتتتيل   القتتتتتتتالذتتتتتتتروح  دو  ى رىتتتتتتتا   النيتتتتتتتا ا وفتتتتتتتر  غتتتتتتتا متتتتتتتؽ الذتتتتتتتي
  والدتتتتت ب فتتتتت   لتتتتتػ أ ى عستتتتت  التتتتتدكتؾر لتتتتتيس شتتتتتر ا فتتتتت  الحكيقتتتتتة    ىتتتتتؾامش التتتتتدكتؾر صتتتتتبح  الرتتتتتالق

وانستتتتا ىتتتتؾ عستتتت  تشغيستتتت  لذتتتترح الذتتتتي  ا ع تتتتده   وليتتتتذا كانتتتتر ىتتتتؾامش الرتتتتالق متظا قتتتتا  رحيتتتتا متتتت  
 ل . 332  2005يالتسيس     لةىؾامش ا ع ده   ولؼ يذذى عشيا إالى ف  مؾارد قل

وعذتتتتترة شتتتتتروح لتتتتتشيال   شتتتتتروح نيتتتتتال البلىتتتتتة متتتتتا ت كتا تتتتتواورد الذتتتتتي   دتتتتت ؽ جسعتتتتتة العتتتتتامل  فتتتتت      
عليتتتتتو  –متتتتتام علتتتتت  ه الذتتتتتروح والسرتتتتتادر ومتتتتتا يتعلتتتتت   ا البلىتتتتتة    اللاتتتتتا  الذتتتتترقية والاربيتتتتتة   وىتتتتتذ

متتتتؽ درا تتتتا  ورد  فتتتت  ترجستتتتة االمتتتتام علتتتت  عليتتتتو الدتتتتلم فتتتت  الجتتتتزء ال تتتتان  متتتتؽ مؾ تتتتؾعة  –الدتتتتلم 
 ل . 445  1983يالعامل    العامل    معجؼ اد اء الذيعة    الذي 
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 : اثر الشهج في االدب العربي
–د ى الذتتتتتراح فتتتتت  عتتتتتدة مؾا تتتتت  علتتتتت  اىتتتتتارة الذتتتتتعراء علتتتتت  معتتتتتان  التتتتتشيال ونغسيتتتتتا شتتتتتعرا  كقؾلتتتتتو    

:  متتتتتا ا تتتتتسر ا تتتتتد شتتتتت با إال عيتتتتتر فتتتتت  فلتتتتتتا  لدتتتتتانو وصتتتتتفحا  وجيتتتتتو     إ  طتتتتتؾ   -عليتتتتتو الدتتتتتلم
روا متتتتتؽ ىتتتتتذا السعشتتتتت    قتتتتتا  ا تتتتتؽ قتتتتتد ا  تتتتتالتدتتتتتتر فتتتتت  ايتتتتتراد االشتتتتتعار التتتتتت  نقلتتتتتر ىتتتتتذا السعشتتتتت  فقتتتتتا  : 

 :  ل11  1985يالدامرا    يان  االص دداو 
 ال   ر ف  عاش  ي دق صبا تو          القؾ    والذؾ  ف  يفراتو  ادق
 يهخف  ىؾاه وما ينخف  عل  ا د        ت  عل  العيس والركبا  والحادق

  ا ا كتتتتا  الرفتتتت   ؾفتتتتا كتتتتا  الختتتتر  رفقتتتتا   ولستتتتا قتتتتا  االمتتتتام علتتتت  عليتتتتو الدتتتتلم فتتتت  وصتتتتية ا شتتتتو :     
فيتتتتؼ البحرانتتتت  متتتتؽ ىتتتتتذا : ا  الرفتتتت  فتتتت   عتتتتتض السؾا تتتت  كتتتتالخر  فتتتت  كؾنتتتتتو مختتتتل  السرتتتتلحة ىالبتتتتتا 
ومفؾتتتتتتا للاتتتتتر    ف تتتتتا  ا تتتتتتعسا  الختتتتتر  فتتتتت   لتتتتتػ السؾ تتتتت  كا تتتتتتعسا  الرفتتتتت  فتتتتت  ا تتتتتتلزامو للسلحتتتتتة 

ذا السعشتتتت  اشتتتتار ا تتتتؾ والتتتت  ىتتتتو رتتتتؾ  الاتتتتر  ىالبتتتتا   ف تتتتا  اولتتتت  متتتتؽ الرفتتتت  فتتتت   لتتتتػ السؾ تتتت    
  : الظ ب الستش 

 مهزر  كؾ   الدي  ف  مؾ   الشد   وو   الشد  ف  مؾ   الدي   العل   
 وتظاو ؾا عؽ  رج ك  جؾاد          تؾا عؽ ر   ك  مشا فتياف
 ل388  2014يال رقؾق     دمتفردو  تفرد اال ا      لجسي   وانيؼ     ادو  ف  صؾر ا

ام علتتتت  عليتتتتو الدتتتتلم فتتتت  ا تتتتد    ستتتتو     : ر تتتتؾلػ ترجستتتتا  عقلتتتتػ وتا عتتتتػ ا لتتتت  متتتتا وقتتتتا  االمتتتت    
ي الفتتتتتلوق:  يشظتتتت  عشتتتتػ   فشبتتتتو فرةتتتت  متتتتؽ الذتتتتراح علتتتت  ا   عتتتتض الذتتتتعراء نغتتتتؼ معشتتتت  ال  تتتتر قتتتتا ل:

  ل .44   2002
 تخ ىر ا ا ما كشر ف  االمر مر ل     فس ل  جراء الرجا  ر ؾليا

 سا    اطراف  اقلم الرجا   عقؾلياوروىو وف ىر ف  ال تال  فان
صتتتتار  كلستتتتا  االمتتتتام علتتتت  فتتتت  نيتتتتال البلىتتتتة   ام لتتتتة ومعتتتتان  للذتتتتعراء وال تتتتتال علتتتت  متتتتر التتتتزمؽ   

يدتتتتتتليسؾنيا وةزتتتتتشؾنيا  اد يتتتتتتؼ وشتتتتتعرىؼ   رو  ا تتتتتتؽ ا تتتتت  الحديتتتتتد قتتتتتتؾ  االمتتتتتام عليتتتتتتو الدتتتتتلم :   متتتتتتؽ 
 وث   ساء لؼ يغس    قا  وىذا كقؾ  الستش   : 

 مذتا  عل  ام     مؽ اللقاء   كسذتا   ل ام وما صبا ة 
وا  االجتتتتتتتدر  ا  يقتتتتتتتؾ  : ا تتتتتتتذ الستش تتتتتتت  ىتتتتتتتذا السعشتتتتتتت  متتتتتتتؽ علتتتتتتت  . وللدتتتتتتت ب نفدتتتتتتتو صتتتتتتتار كتتتتتتتلم     

فقتتتتتتد   د  ؽ د تتتتتتاء والستتتتتتتواالد تتتتتتاء جسيعتتتتتتا   وصتتتتتتار مدر تتتتتتة لأ االمتتتتتتام مؾ تتتتتت  اىتستتتتتتام الشتتتتتتاس والعلستتتتتتاء
ة متتتتتتؽ  ظتتتتتتب االصتتتتتتل  ففا تتتتتتر ثتتتتتتؼ روق عتتتتتتؽ ع تتتتتتد الحس تتتتتتد ال اتتتتتتتب قؾلتتتتتتو:    فغتتتتتتر  تتتتتتبع ؽ  ظبتتتتتت
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فا تتتتتتر     وةقتتتتتتتؾ  ا تتتتتتؽ نباتتتتتتتتو :    فغتتتتتتر متتتتتتتؽ الخظا تتتتتتة كشتتتتتتتزا ال يزةتتتتتتده االنفتتتتتتتا  اال  تتتتتتعة وك تتتتتتترة   
  فغتتتتتتر ما تتتتتتة فرتتتتتت  متتتتتتؽ متتتتتتؾاع  علتتتتتت  ا تتتتتتؽ ا تتتتتت  طالتتتتتتب   . و تتتتتتار كتتتتتتلم االمتتتتتتام فتتتتتت  الشتتتتتتاس فستتتتتتؽ

 ل . 47   2002ي الفتلوق: السحفؾظ ف  الردور ال  التدوةؽ
ىتتتتتتة فتتتتتت  الذتتتتتتعر العربتتتتتت  ك  تتتتتترا ال يدتتتتتت  السقتتتتتتام لتتتتتتذكرىا جسيعيتتتتتتا   ا  قتتتتتتا  عشتتتتتتو ورد ا  نيتتتتتتال البل   

 1ج قتتتتتتتتتتانج يؾ تتتتتتتتتتف يعقتتتتتتتتتتؾل  تتتتتتتتتتؽ ا ستتتتتتتتتتد فتتتتتتتتتت  ا تتتتتتتتتتر ندتتتتتتتتتتخة متتتتتتتتتتؽ كتتتتتتتتتتتال نيتتتتتتتتتتال البلىتتتتتتتتتتة : ي ال
 : ل65 ه2006

 نيال البلىة نيال ميي  جدد          لسؽ يرةد علؾىا ما لو امد
  دد يا عادال عشو ا  التاركيو عسؾا     عؽ شاحيا  عغا  كليا

 واقتد   و االديب ع د الر سؽ  ؽ الحد ؽ   ؽ وق  لو الفراغ :
 نيال البلىة  نيال الذ ر والدشد       وحيو للسلمش ؽ الخ ر والرشد

 ع ؽ الحياة لسؽ ا ح   يلمليا        يا   ذا معذر ف  ما يا وردوا
 شبهات حؽل الشهج : 

عتتتتتة متتتتتؽ العلستتتتتاء قتتتتتديسا و تتتتتدي ا   وىتتتتتذه ورد  شتتتتت يا   تتتتتؾ  نيتتتتتال البلىتتتتتة ومظاوةتتتتتو متتتتتؽ ق تتتتت  جسا   
الذتتتتتت يا  صتتتتتتدر  متتتتتتشيؼ عتتتتتتؽ العرتتتتتت ية وعتتتتتتدم االطتتتتتتل  عتتتتتتؽ  كيقتتتتتتة االمتتتتتتر   واو  متتتتتتؽ فتتتتتتتق  تتتتتتال 

 تتتتتؽ  ل تتتتتا  التتتتت  ام تتتتتر الستتتتتلمش ؽ عليتتتتتو الدتتتتتلم ىتتتتتؾ ا -التتتتتشيال-االعتتتتتترا  وشتتتتتػ فتتتتت  انتدتتتتتال  ظتتتتتب 
  .ف  كتال وحيا  االعيا  

 دتتتتتتت ب االنتقتتتتتتتادا  ل   تتتتتتتر متتتتتتتؽ السعار تتتتتتت ؽ  ا  الذتتتتتتت يا  التتتتتتتت  تعتتتتتتتر  ليتتتتتتتا  نيتتتتتتتال البلىتتتتتتتة       
 والرافز ؽ للشيال   تس لر ف  االت  : 

 االول : التعرةض  رحا ة ر ؾ    صل    عليو والو  
تلتتتتتتتػ لفغتتتتتتتة لتتتتتتتؼ ي تتتتتتتؽ يعرفيتتتتتتتا ال انيتتتتتتتة : ت تتتتتتترر لفتتتتتتت  ي الؾصتتتتتتت ل ويالؾصتتتتتتتايةل فتتتتتتت  نيتتتتتتتال البلىتتتتتتتة   و 

 نذاة .جالدلسؾ  
التتتتتتشيال كستتتتتتا فتتتتتت  الخظبتتتتتتة السدتتتتتتساة  القاصتتتتتتسة واال تتتتتتر  ال ال تتتتتتة: طتتتتتتؾ   عتتتتتتض الخظتتتتتتب التتتتتتؾاردة فتتتتتت  

 االشباح   و لػ طؾ   عض ال تب كالعيد الس تؾل لسالػ االشتر . 
الرا عتتتتتتة:  الدتتتتتتج  والتشس تتتتتت  والرتتتتتتشعة اللفغيتتتتتتة والزركذتتتتتتة فتتتتتت  التع  تتتتتتر   و لتتتتتتػ متتتتتتا لتتتتتتؼ يعرفتتتتتتو االدل 

 العرب  اال  عد عرر االمام. 
شيتتتتتة  ؾصتتتتتف الخفتتتتتام والظتتتتتاووس والشسلتتتتتة والجتتتتترداد . الخامدتتتتتة:  دقتتتتتة الؾصتتتتتف كستتتتتا فتتتتت  الخظتتتتتب السع

 و لػ ما لؼ نجد لو م يل ف  الساثؾر مؽ كلم العرل ف  صدر اال لم.
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الداد تتتتتتة:  ا تتتتتتتعساال  اال رتتتتتتا ية العدديتتتتتتة كقؾلتتتتتتو : اال تتتتتتتافار علتتتتتت   تتتتتتتة معتتتتتتا   وقؾلتتتتتتو االيستتتتتتا  
 عل  ارب  دعا ؼ   والر ر عل  ارب  شعب . وىذا ما لؼ ي ؽ معروفا .

الدتتتتتا عة:  ورود عبتتتتتارا  فتتتتت  التتتتتشيال قتتتتتد يدتذتتتتتف مشيتتتتتا القتتتتتارئ ادعتتتتتاء علتتتتت  علتتتتتؼ الا تتتتتب   النيتتتتتا متتتتتؽ 
  را ص الش ؾة الت  ال يرق ادعاؤىا الق شخص.

ال امشتتتتتتة : اال  تتتتتتار متتتتتتؽ كلستتتتتتا  الزىتتتتتتد و كتتتتتتر الستتتتتتؾ    وىتتتتتتذا متتتتتتؽ نتتتتتتتا ال التتتتتتتاثر  تتتتتتالسشيال السدتتتتتتيح  
 والرؾف  .

ديستتتتتتة لتتتتتتبعض الجستتتتتت  التتتتتتؾاردة فتتتتتت  التتتتتتشيال مشدتتتتتتؾبة التتتتتت  التا تتتتتتعة:  روايتتتتتتة  عتتتتتتض ال تتتتتتتب والسراجتتتتتت  الق
 اشخا  ا رةؽ . 

العاشتتتتتتتترة :  لتتتتتتتتؾ ك  تتتتتتتتر متتتتتتتتؽ كتتتتتتتتتب اللاتتتتتتتتة واالدل متتتتتتتتؽ اال تذتتتتتتتتياد   ستتتتتتتتا ورد فتتتتتتتت  نيتتتتتتتتال  البلىتتتتتتتتة   
نتدتتتتتا و لعلتتتتت  م االمتتتتتام دل تتتتت  علتتتتت  رفزتتتتتيؼ لرتتتتتحة اواعتتتتترا  اولبتتتتتػ االعتتتتتلم  عتتتتتؽ اال تذتتتتتياد   تتتتتل

يا    التدلدتتتتت    ول تتتتتؽ  شقترتتتتتر التتتتت  ىتتتتتذا الحتتتتتد عتتتتتؽ ورد  ردود علتتتتت  ىتتتتتذه الذتتتتت و  عليتتتتتو الدتتتتتلم. 
 ل 68   1977 كرىا لز   السقام ومؽ اراد ا  يظل  عل يا مراجعة ي  ا  يا  ؽ   

   سابقةدراسات اني ا: ث
أثةةةر تؽظيةةةف إمعجةةةػ إعةةةراب ألفةةةا" القةةةرل  الكةةةر ػإ فةةةي تحرةةةيل طةةةالب الرةةةف   ل2011ي ىتتتادقدرا تتتة  -1

أعتتتد  البا تتا ا تبتتارًا تحرتت ليًا  عتتتديًا  " نحةةؽ  العربيةةة واتجاهةةةاتهػالرابةةع العلسةةي فةةةي مةةادة قؽاعةةةد اللغةةة 
م ؾنتتتتًا متتتتؽ ثلثتتتتة أ تتتتبلة   ا و  : متتتتؽ نتتتتؾ  اال تيتتتتار متتتتؽ متعتتتتدد   وال تتتتان  : متتتتؽ نتتتتؾ  امتتتتلء الفراىتتتتا  
  أمتتتتتا الدتتتتتلا  ال التتتتتا : ف تتتتتا  اعتتتتترل متتتتتا تحتتتتتتو  تتتتت  . وأعتتتتتد  البا تتتتتا مكيا تتتتتًا للتجتتتتتاه نحتتتتتؾ متتتتتادة قؾاعتتتتتد 

السكيتتتتاس قا تتتت  للتظ  تتتت     ل فقتتتترة نرتتتتفيا إيجا يتتتتة والشرتتتتف ا  تتتتر  تتتتل ية30يتتتتة م ؾنتتتتًا متتتتؽ ياللاتتتتة العرب
ق تتتتت  وبعتتتتتد أفتتتتتراد ع شتتتتتة البحتتتتتا يتجرة تتتتت  و تتتتتا  ل. عشتتتتتد جستتتتت  ال يانتتتتتا  ا  رتتتتتا ية وترتتتتتحيحيا   يتتتتتتؼ 

لع شتتتتتتتتت ؽ مدتتتتتتتتتقلت ؽ Tا تتتتتتتتتخدام ا  تتتتتتتتال ب ا  رتتتتتتتتا ية لتحل تتتتتتتت  ال يانتتتتتتتتا     ستتتتتتتتا فتتتتتتتت   لتتتتتتتتػ: يا تبتتتتتتتتار
  ومعامتتتتتتت  Spearman-Brown   معادلتتتتتتتة Chi-square (Ka2)  ومتدتتتتتتتاوةت ؽ 

وأعيتتتتر  الشتتتتتتا ال متتتتا يلتتتتت : التجربتتتتة السجسؾعتتتتتة أفزتتتت  متتتتتؽ السجسؾعتتتتة الزتتتتتا ظة  .Pearsonارتبتتتتاا
 ا ا مجسؾعة مؽ السقتر ا .بومؽ  ل  الشتا ال قدم ال. ف  ا داء واتجاه السادة

   ولتحق تتتتت  فةةةةةي ااداع التعبيةةةةةري  اثةةةةةر أقةةةةةؽال مختةةةةةارة مةةةةةؼ نهةةةةةج البالغةةةةةة  ل2010يمحدتتتتتؽ  درا تتتتتة  -2
ىتتتتتتدف البحتتتتتتا ا تتتتتتتار البا تتتتتتا معيتتتتتتد إعتتتتتتداد السعلستتتتتت ؽ فتتتتتت  مركتتتتتتز محافغتتتتتتة الشجتتتتتتف ا شتتتتتترف   وتتتتتتتتؼى 

زتتتتتا ظة التجرة يتتتتتة وا  تتتتتر  السجسؾعتتتتتة الا تيتتتتتار شتتتتتع ت ؽ متتتتتؽ الرتتتتتف ال التتتتتا عذتتتتتؾا يا لت تتتتتؾ  إ تتتتتداىسا 
جرة يتتتتتتة ا تتتتتتتخدمؾا أم تتتتتتا  نيتتتتتتال ل طالًبتتتتتتا فتتتتتت  السجسؾعتتتتتتة الت22ل طالًبتتتتتتا   متتتتتتشيؼ ي44ع شتتتتتتة يالوشتتتتتتسلر . 
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ل طالًبتتتتتتتتتا متتتتتتتتتؽ السجسؾعتتتتتتتتتة الزتتتتتتتتتا ظة در تتتتتتتتتؾا التع  تتتتتتتتترا  22البلىتتتتتتتتتة السختتتتتتتتتتارة لتتتتتتتتتتعلؼ التع  تتتتتتتتترا    و ي
 الظرةقتتتتتتتة السعتتتتتتتتادة.  عتتتتتتتد التجربتتتتتتتة   أجتتتتتتتر  البتتتتتتتا  ؾ  ا تبتتتتتتتاًرا ال ًقتتتتتتتا علتتتتتتت  مجستتتتتتتؾعت  السؾ تتتتتتتؾعا  

لشتتتتتتتتا ال وجتتتتتتتؾد فتتتتتتتر   ق داللتتتتتتتة   واعتستتتتتتتد ا تبتتتتتتتار  تتتتتتت د   تتتتتتتر  للتف  تتتتتتتر ا  تتتتتتتداع  وأعيتتتتتتتر  االسؾ تتتتتتتدة
ل لرتتتتتتالق السجسؾعتتتتتتة التجرة يتتتتتتة فتتتتتت  ا داء التع  تتتتتترق وتشسيتتتتتتة التف  تتتتتتر  0.05إ رتتتتتتا ية عشتتتتتتد مدتتتتتتتؾ  ي 

ة تؾصتتتتتتتيا  مشيتتتتتتتا :   م البا تتتتتتتا  عتتتتتتتدى تتتتتتت  إل يتتتتتتتا البحتتتتتتتا تقتتتتتتتدى ا  تتتتتتتداع  . وفتتتتتتت   تتتتتتتؾء الشتتتتتتتتا ال التتتتتتتت  تؾصى
ة التع  تتتتتر    لستتتتتا ليتتتتتا متتتتتؽ دور فاعتتتتت  لتتتتتد  اعتستتتتتاد أقتتتتتؾا  مختتتتتتارة متتتتتؽ نيتتتتتال البلىتتتتتة عشتتتتتد تتتتتتدرةس متتتتتادى

 الظلل ف  معاىد إعداد السعلس ؽ والسرا   الدرا ية السختلفة .
 :  ثالث ا: التعقيب على الدراسات

ؾاي    شيتتتتا متتتتؽ   تتتتا ا ىتتتتداف والع شتتتتا  ة ا  تتتتتحتتتتاو  البا  تتتت عتتتتد عتتتتر  الدرا تتتتا  الدتتتتا قة ت   
ا ية والشتتتتتتا ال   وكتتتتت  متتتتتا لتتتتتو أىسيتتتتتة والستا تتتتترا  والسرا تتتتت  الدرا تتتتتية والجتتتتتشس والت تتتتتافل والؾ تتتتتا   ا  رتتتتت

  -تدتدع   لػ و لػ عل  الشحؾ اآلت  :
  -ىدف الدرا ة : -1
 ىتتتتتتادق إ  ىتتتتتتدفر درا تتتتتتة   تبايشتتتتتتر الدرا تتتتتتا  الدتتتتتتا قة متتتتتتؽ   تتتتتتا اليتتتتتتدف التتتتتتذق أجرةتتتتتتر متتتتتتؽ أجلتتتتتتو  
أثةةةةر تؽظيةةةةف إمعجةةةةةػ إعةةةةراب ألفةةةةةا" القةةةةرل  الكةةةةر ػإ فةةةةةي تحرةةةةيل طةةةةةالب الرةةةةف الرابةةةةةع   ل2011ي

 ل2010يمحدتتتتؽ شتتتت رق  . أمتتتتا درا تتتتة " نحةةةةؽ  ة قؽاعةةةةد اللغةةةةة العربيةةةةة واتجاهةةةةاتهػالعلسةةةةي فةةةةي مةةةةاد
أمتتتتتتا الدرا تتتتتتة . اثةةةةةةر أقةةةةةةؽال مختةةةةةةارة مةةةةةةؼ نهةةةةةةج البالغةةةةةةة فةةةةةةي ااداع التعبيةةةةةةري معرفتتتتتتة   ىتتتتتتدفر التتتتتت 

الرةةةةف أثةةةةر تؽظيةةةةف نهةةةةج البالغةةةةة فةةةةي تحرةةةةيل طالبةةةةات فقتتتتد ىتتتتدفر إلتتتت  معرفتتتتة    ل 2019يالحاليتتتتة
 د اللغة العربيةالدادس االعدادي في مادة قؽاع

 -مشيال البحا : -2
ال غتتتتتتتر البا  تتتتتتتة ا  متتتتتتتشيال البحتتتتتتتا التجرة تتتتتتت  تتتتتتتتؼ ا تتتتتتتتعسالو فتتتتتتت  جسيتتتتتتت  الدرا تتتتتتتا  الدتتتتتتتا قة   وامتتتتتتتا  

 الدرا ة الحالية فاتبعر مشيال البحا التجرة   أيزًا . 
  - جؼ الع شة : -3
ردًا كستتتتا فتتتت  درا تتتتتة ل فتتتت44تبايشتتتتر الدرا تتتتا  الدتتتتا قة فتتتت   جتتتتتؼ الع شتتتتة   إ  تتتتتراوح  جتتتتؼ الع شتتتتة  تتتتت ؽ ي 

أمتتتتا فتتتت  الدرا تتتتة الحاليتتتتة فقتتتتد  لتتتت   جتتتتؼ ل فتتتتردا . 60لي2011ودرا تتتتة ىتتتتادقيل . 2010شتتتت رق محدتتتتؽي
 ل طالبة . 70الع شة ي

 انتتتتتتتتتر ع شتتتتتتتتتة  عتتتتتتتتتض الدرا تتتتتتتتتا  الدتتتتتتتتتا قة ال شتتتتتتتتت ؽ فقتتتتتتتتت  كستتتتتتتتتا فتتتتتتتتت  درا تتتتتتتتتة شتتتتتتتتت رق  -الجشس : -4
   فق  . أما الدرا ة الحالية فع شتيا مؽ ال شال.2011  ودرا ة ىادق يل2010ي
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  -الت افل : -6
لعربيتتتتتتة للعتتتتتتام الدتتتتتتا      ودرجتتتتتتة اللاتتتتتتة اإجتتتتتتراء الت تتتتتتافل فتتتتتت  يالعستتتتتتر الزمشتتتتتت  علتتتتتت  اتفقتتتتتتر الدرا تتتتتتا  

 ق الت افل ف  الستا را  نفديا. . وف  الدرا ة الحالية أجر والتحر   الدرا   لأ ؾةؽل
  -أداة البحا : -7
 ىستتتتتتتا اال تبتتتتتتتارا  التحرتتتتتتت لية فتتتتتتت  درا تتتتتتتة  و  أعتتتتتتتدى البتتتتتتتا  ؾ  فتتتتتتت  الدرا تتتتتتتا  الدتتتتتتتا قة أداتتتتتتتت ؽ للبحتتتتتتتا 

. ل2011  مكيتتتتتتاس االتجتتتتتتاه نحتتتتتتؾ الستتتتتتادة فتتتتتت  درا تتتتتتة يىتتتتتتادقاال تبتتتتتتار التحرتتتتتت ل  و   و ل2010يشتتتتتت رق 
 ا تبارًا تحر ليًا  عديًا .  ةالبا    وف  الدرا ة الحالية أيزًا أعد

  -الؾ ا   ا  را ية : -8
   ا  رتتتتا ية فتتتت  تحرتتتت   الشتتتتتا ال  ففتتتت  درا تتتتة تبايشتتتتر الدرا تتتتا  الدتتتتا قة فتتتت  اعتسادىتتتتا علتتتت  الؾ تتتتا 

لنر الؾ تتتتتتتتتتا   ا  رتتتتتتتتتتا ية : يمربتتتتتتتتتت  كتتتتتتتتتتاق       ل2010ة شتتتتتتتتتت رقي  ودرا تتتتتتتتتتل 2011ىتتتتتتتتتتادق ي سو أه تتتتتتتتتتتهعي
الدرا تتتتتة الحاليتتتتتة فقتتتتتد ا تتتتتتعسلر ل . و T-test تتتتتراو    ومعامتتتتت  ارتبتتتتتاا   ر تتتتتؾ     –ومعادلتتتتتة  تتتتت  رما  

 ل . T-testرتباا   ر ؾ     راو   ومعام  ا –: يمرب  كاق   ومعادلة    رما  
  -مدة التجربة : -9
ل 2010شتتتتتت رق ي درا تتتتتتة تبايشتتتتتتر الدرا تتتتتتا  الدتتتتتتا قة فتتتتتت  الستتتتتتدة السحتتتتتتددة لتظ  تتتتتت  التجربتتتتتتة وتراو تتتتتتر 
 أمتتتتتا الدرا تتتتتة الحاليتتتتتة ف انتتتتتر الستتتتتدة  ل ا تتتتت ؾعا12ي ل2011ىتتتتتادق ي  حيستتتتتا تراو تتتتتر درا تتتتتة   يل ا تتتتتاي9ي

  ل أ  ؾعًا .12السحددة لتظ    التجربة ى  ي
  -السر لة الدرا ية : -10
ل 2011  تبايشتتتتتر الدرا تتتتتا  الدتتتتتا قة فتتتتت  ا تيتتتتتار السر لتتتتتة الدرا تتتتتية لتظ  تتتتت  الدرا تتتتتة   فدرا تتتتتة يىتتتتتادق 

يتتتتتتد اعتتتتتتداد السعلستتتتتت ؽل طبقتتتتتتر فتتتتتت  مع 2010طبقتتتتتتر فتتتتتت  الرتتتتتتف الرا تتتتتت  العلستتتتتت    ودرا تتتتتتة يشتتتتتت رق 
 أما الدرا ة الحالية فإ  البا ا أجر  درا تو عل  مدتؾ  السر لة االعدادية.  

ا تلفتتتتتر الدرا تتتتتا  الدتتتتتا قة فتتتتت  الشتتتتتتا ال التتتتتت  تتتتتتؼ الحرتتتتتؾ  عل يتتتتتا   وبعزتتتتتيا أعيتتتتتر   -الشتتتتتتا ال : -11
  ل2011 ل   ودرا تتتتتة يىتتتتتتادق2010 شتتتتت رق درا تتتتتة ي  ستتتتتتا فتتتتت  ا تلفتتتتتا  لرتتتتتالق السجسؾعتتتتتة التجرة يتتتتتة

 .ف  الفر  الرا   أما الدرا ة االنية فندتعر  الشتا الجاه  ف  التحر   واالت
   -: جؾانب ا فادة مؽ الدرا ا  الدا قة : رابعا  

 تعزةز أىسية البحا الحال  ف  م دا  التربية .  .1
 .  ة البحا الحال  للؾصؾ  إل  الح  السشا بتحديد مذ ل .2
 ا وب ؽ الدرا ة الحالية .   شي  ا  الدا قة  جراء مقارنة معتدلةمعرفة نتا ال الدرا .3
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 الفرةةل الثالث 
 مشهجية البحث وإجراعاته 

  متتتؽ أىدافتتتو  تتتلتحقفتتت  ىتتتذا الفرتتت  مشيجيتتتة البحتتتا وا جتتتراءا  التتتت  يتظل يتتتا   ل ةعر  البا  تتت تتتت     
    ويتذا البحتا لتحق ت  ىدفتل   نتو الستشيال السشا تب مشيال البحتا التجرة ت  ةالبا   رتبعوفر ياتو   وقد ا

 دأ   سذ لة واجييا البا ا تظل تر مشتو إجتراء  يال التجرة   ىؾ مشيال م ش  عل  ا  لؾل العلس   والسش
 . تجارل علسية لتحديد   ب السذ لة وب بتيا

  مجتسع البحث وعيشته أوال : 
اعداديتتتتة شتتتتجرة التتتتدرى لل شتتتتا  فتتتت  محافغتتتتة الشجتتتتف االشتتتترف للعتتتتام  شتتتتس  مجتستتتت  البحتتتتا مدر تتتتة       

  الدتتتتتتادس االعتتتتتتدادق رتتتتتتفال طالبتتتتتتة متتتتتتؽ طالبتتتتتتا  70  ت لفتتتتتتر ع شتتتتتتتو متتتتتتؽ  2018/2019الدرا تتتتتت  
تزتتتتتتؼى شتتتتتتع ت ؽ للرتتتتتتف الدتتتتتتادس االعتتتتتتدادق  فا تتتتتتتار  البا  تتتتتتة   ظرةقتتتتتتة الدتتتتتتحب     لفرعتتتتتتو االد تتتتتت  

علتتتتتت  وفتتتتتت   دقؾاعتتتتتتالمتتتتتتادة  ؾعتتتتتتة الزتتتتتتا ظة والتتتتتتت   تتتتتتتدرس طلباتيتتتتتتاالعذتتتتتتؾا   شتتتتتتعبة يأل لتس تتتتتت  السجس
إلتتتت   سؾعتتتتة التجرة يتتتتة التتتتت   تتتت تعر  طالباتيتتتتاشتتتتعبة يلل السج   فتتتت   تتتت ؽ تس تتتت  االعتياديتتتتة الظرةقتتتتة

 ل طالبتتتتتتة68  يالستا تتتتتتر السدتتتتتتتق   تؾعيتتتتتت   نيتتتتتتال البلىتتتتتتة    أصتتتتتتبحر ع شتتتتتتة البحتتتتتتا  ذتتتتتت ليا الشيتتتتتتا 
ل للسجسؾعتتتتتتة الزتتتتتتا ظة  كستتتتتتا مؾ تتتتتتق فتتتتتت  الجتتتتتتدو  34للسجسؾعتتتتتتة التجرة يتتتتتتة. ويل طالبتتتتتتة 34 ؾاقتتتتتت  ي

 : ل1رقؼي
 ل1جدو  ي

ق    لظالبا عدد ا السدر ة السجسؾعة
 اال تبعاد

عدد الظالبا  
 ا السدتبعد

 عد  عدد الظالبا 
 اال تبعاد

ر التجرة ية   34 2 36 شجرة الدى

ر  الزا ظة  34 - 34 شجرة الدى

 68 2 70  السجسؾ  

  
   البحثأداة  ثانيا:  

 التربيتتتةفتتت  أىتتتؼ ا دوا  السدتتتتعسلة    لاتتتر  تحق تتت  اىتتتداف البحتتتا تتتتؼ ا تتتتخدام اال تبتتتار التحرتتت ل    
لكيتتتتتاس التحرتتتتت    إ  يشرتتتتتق  ا تتتتتتعسا  أداة قيتتتتتاس مؾ تتتتتدة متتتتت  السجستتتتتؾعت ؽ تتس تتتتتز  الرتتتتتد  وال بتتتتتا  
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  والس تتتؾ  متتتؽ ثستتتان  فقتتترا     عتتتد اجتتتراء  عتتتض التعتتتديل  التتتت  تجعليتتتا مل ستتتة  سدتتتتؾ   والسؾ تتتؾعية
 اآلت  : عل  الشحؾ  داء  فجاء االادس االعدادق االد  دالالرف طالبا  

 
 
 
 

 ل1ش   رقؼ ي
 -: السجسؽعتيؼتكافؤ ثالثا  : 
لظتتتلل مجستتتؾعت  البحتتتا  تتتؾ   ق تتت   تتتدء التجربتتتة  رصتتتر البا  تتتة علتتت  السدتتتاواة ا  رتتتا ية  

 الت تافل  ت ؽ مجستؾعت  البحتا.  ةالبا  ت رشتتا ال   فقامتالالستا را  الستعددة الت  اعتقد  أنيتا أثتر  علت  
  :ف 

 . الخامس االعدادق  رفلل 2018/ 2017  العربية للعام الدرا   الدا درجة  -1
 .  رؾ لذيالعسر الزمش  محدؾبًا  ا -2
 يا  . التحر   الدرا   لآل اء وا م -3

    ؽ طالبا  مجسؾعت   ا قا علؾمةل ا  را   ف  الستا را  السإجراءا  الت اف  يا   لوحيسا ي
 -:البحتا

 لخامس االعدادق .   لشيا ال  تبارالعرب  ف  االمادة درجة  -1
لعربيتتة للرتتف الختتامس فتت  متتادة اللاتتة ا –ع شتتة البحتتا  – علتت  درجتتا  طالبتتا  ةالبا  تت ر رتتل 

 .ا   السدر ية ف  االعداديةالدرا   الدا   مؽ الؾث ماالعدادق للعا
  إ   لختتامس االعتتدادقدتتال الستؾ تت  الحدتتا   لتتدرجا  اللاتتة العربيتتة الشيا يتتة للرتتف ات اوعشتتد  

ل والستؾ   الحدا   لدرجا  السجسؾعة الزا ظة 68 ل  الستؾ   الحدا   لدرجا  السجسؾعة التجرة ية ي
  لػ : ل يؾ ق 2يل والجدو   67.29  ي

 ل 2الجدو  ي
مجسؾعت  البحا ف  مادة اللاة العربية للعام    واالنحراف السعيارق لدرجا  طالبا الستؾ   الحدا 

  ل للرف الخامس االعدادق 2018-2017ي الدرا  
 جؼ  السجسؾعة

 الع شة
الستؾ   
 الحدا  

االنحراف 
 السعيارق 

درجة  التبايؽ
 الحرةة

 الداللة الكيسة التا ية
 الجدولية السحدؾبة 0.05 

 االداة  الستا ر التا   الستا ر السدتق  ؾعةالسجس  

 اال تبار التحر ل  التحر   تؾعي  نيال البلىة التجرة ية 1

 اال تبار التحر ل  التحر   الظرةقة اال تقرا ية الزا ظة  2
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 101.10879 10.094 68 34 التجرة ية
66 0.26 2 

ى ر 
 147.244 12.134 67.29 34 الزا ظة  دالة

 
تتا كانتتر الكيستتة التا يتتة السحدتتؾبة والبالاتتة ي ل عشتتد 2أقتت  متتؽ الكيستتة التا يتتة الجدوليتتة البالاتتة ي ل 0.26ولسى

نيستتا   إ   ال يؾجتتد فتتر   تت ؽ السجستتؾعت ؽ مستتا يتتد  علتت  أل 0.000  ل ومدتتتؾ  داللتتة ي66درجتتة  رةتتة ي
 . ىذا الستا رمت افبتا  ف  

  -ر :ؽ العسر الزمشي محدؽبا  بالذه -2
وباالعتساد عل  البظاقتة السدر تية  ظلل مؽ إدارة ا عداديةعل  العسر الزمش  لل ةالبا   ر رل 

 .  الظلل أنفديؼ مؽ  و 
اعستتار السجسؾعتتة التجرة يتتة  مجستتؾعت  البحتتا    لتت  متؾ تت  ظالبتتا شتتد  دتتال متؾ تت  العستتر الزمشتت  لوع
 ل يؾ ق  لػ :  3ل والجدو  ي206.29ومتؾ   أعسار السجسؾعة الزا ظة يل 208.76ي

 ر ؾ مجسؾعت  البحا محدؾبًا  الذي البا اف السعيارق والتبايؽ  عسار طالستؾ   الحدا   واالنحر ل 3جدو  ي

 جؼ  السجسؾعة
 الع شة

 الستؾ  
 الحدا  

االنحراف 
 السعيارق 

درجة  التبايؽ
 الحرةة

 الداللة الكيسة التا ية
 

0.05 
 الجدولية السحدؾبة

 32.67 5.71 208.76 34 التجرة ية
66 1.9 2 

ى ر 
 24.39 4.93 206.29 34 الزا ظة  دالة

 
ل عشتتد درجتتة 2يتتة الجدوليتتة البالاتتة يل أقتت  متتؽ الكيستتة التا  1.9وبستتا ا  الكيستتة التا يتتة السحدتتؾبة والبالاتتة ي

وجتتؾد فتتر   تت ؽ السجستتؾعت ؽ   لتتذا فيستتا  عتتدمل   فتتا   لتتػ يعشتت  0.05يا  تتر ل ومدتتتؾ  داللتتة 66 رةتتة ي
 مت افبتا  ف  العسر الزمش  . 

  -أ : التحريل الدراسي لآلباع : -3
  :ؽ مردرةؽعل   يانا   ؾ  ا داء ا  اديس   ولياء ا مؾر م ة  الحرؾ  البا  تس شر 
 البظاقة السدر ية .  -1
التحقتت  متتؽ صتتحة السعلؾمتتا  السؾجتتؾدة علتت  البظاقتتة متتؽ  تتل   عتتؽ طرةتت   الظالبتتا  أنفدتتيؽ -2

  .الشسؾ ج السؾي  عل يؼ
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ل الجدوليتتتة 2كيستتتة ي تتتاالل أقتتت  متتتؽ 3.370يالتتتت   لاتتتر ل السحدتتتؾبة 2وبا تتتتعسا  مربتتت  كتتتاق ي تتتا
ل   مستا يتد  علت  ا  مجستؾعت  0.643ة يل   ومدتؾ  دالل5ل   وعشد درجة  رةة ي77.171ي

 ل يؾ ق  لػ : 4البحا مت افبتا  إ را يًا . والجدو  ي
 الجدولية و ل السحدؾبة 2ي ا مرب  مجسؾعت  البحا وقيسة ظالبا لآل اء اتحر    رارا ت ل 4جدو  ي

ات
ؽع

جس
الس

 

 
يشة

 الع
جػ

ح
 

 مدتؽ ات التحريل الدراسي
ر ة

الح
جة 

در
 

 2قيسة كا

اللة
 الد

ى ؽ
دت

م
 

يقرأ  
 و كتب

 معهد اعدادية متؽسطة ابتدائي
بكلؽر ؽس 

ؽبة فسا فؽق 
حد

الس
لية 

جدو
ال

 

 6 3 4 7 9 5 34 التجر بية
5 

3.
37

1
 77

.1
71

 1.
64

3
 4 3 6 72 5 4 34 الزابطة 

   
  -ل : التحر   الدرا   لأميا  : -3

وىتت  أقتت  متتؽ قيستتة  ( 2.897ل السحدتتؾبة ي2ل أعيتتر  الشتتتا ال  تتا  قيستتة ي تتا2وبا تتتعسا  مربتت  كتتاق ي تتا
ل   مستا يتد  علت  ت تافل 0.717ل ومدتؾ  داللة ي5ل عشد درجة  رةة ي77.171ل الجدولية البالاة ي2ي ا

 :    لأميا مجسؾعت  البحا ف  التحر   الدرا 
   . السحدؾبة 2ل ت رارا  التحر   الدرا   الميا  طالبا  مجسؾعت  البحا وقيسة مرب  كا5الجدو  ي 

سؽ 
سج

ال
ات

ع
 

 
يشة

 الع
جػ

ح
 

 مدتؽ ات التحريل الدراسي

ر ة
الح

جة 
در

 

 2قيسة كا

اللة
 الد

ى ؽ
دت

م
 

يقةةةةةةةةةةةةرأ  
 و كتب

 معهد اعدادية متؽسطة ابتدائي
بكلؽر ؽس 

ؽبة فسا فؽق 
حد

الس
لية 

جدو
ال

 

 5 7 3 8 7 6 9 34 التجر بية

2.
89

7
 77

.1
71

 1.
77

7
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 2 2 4 77 7 8 34 الزابطة

 
  -ر بية :اإلجراعات التج  رابعا  :

 تت ر التجربتتة وعلتت   عتتض ا جتتراءا  التجرة يتتة التتت  يس تتؽ ا  تتتلثر فتت   ة تحديتتدالبا  تت رتس شتت 
 الشحؾ اآلت :

ة البحتا   و ترورة عتدم إ بتار مت  إدارة السدر تة علت   ترورة  ترة ةالبا  ت تؾافقتر -سر ة البحث : -1
 تلمة  فت ط يع  ك  ال يتلثر  شحؾم  م  التجربة  يؽتفاعل لزسا  ا تسرارالبحا وأىدافو    عؽ الظالبا 

 الشتا ال ودقتيا . 
البحتتتا  تتتسؽ الستتتشيال السقتتترر  ت متتتادة درا تتتية مؾ تتتدة لسجستتتؾع ةالبا  تتت ردر تتت -السةةةادة الدراسةةةية : -2

للعتتام  عربيتتة السقتترر تدرةدتتو للرتتف الدتتادس االعتتدادقمؾ تتؾعا  متتؽ كتتتال قؾاعتتد اللاتتة ال ة  لثتتوتتس تت  
 . ل 2019-2018يالدرا   

مجسؾعت  البحا يالتجرة ية والزتا ظةل لزتسا  عتدم تت ث ر  ا شفدي ةالبا   ردر  -: ائػ بالتجربةالق -3
 . نفديا السدر ة   ول ؾ  البا  ة مدر ة ف  نتا ال التجربة  ف ىذا العام  

 ل م  مجسؾعت  البحا. يالد ؾرة   واالقلم السلؾنة  ةالبا   رعسلا ت -الؽسائل التعليسية : -5
 البحا إ  ا تارقر ثلثة شيؾر ت  انر مدة التجربة وا دة ومتداوةة لسجسؾع -جربة :مدة الت -6
ا  طرةقة التدرةس ى   لدلة مؽ فعاليتا  مشتغستة يتديرىا فت  الرتف معلتؼ يؾجتو  -: طر قة التدر س-7

لسشا تبة وا  ا تيتار الظرةقتة اانتباه طل تو اليو     و  لة  ليذا يحتؼ ا  يعظ  للظلبة دور فعتا  ومتلثر   
يق  عل  عاتقو   فيؾ الذق يحدد ال يفية واال لؾل الذق مؽ  للتو او  ؾا تظتو يؾصت  الستادة الت  طل تتو 

  ل47   2004  الؾا ل  ي. 
يالتجرة ية والزا ظةل ؽسجسؾعت اللتدرةس  االعتياديةالظرةقة عل   ةالبا    دا تش وف   ؾء ىذا 

ذتتاركة ملتف  تتر لتتد  الستتعلؼ ومذتتاركتو فتت  العسليتتة التعليسيتتة متتؽ الظرا تت  التتت  تذتدد علتت  اثتتارة افيت  تعتتد 
 ل ستةا  يحدتؽ ا تيتار الظرةقتة الس تدرةدت   لذا عل  الا  ا  ل   طرةقة تدرةس دورىا الفلدف      كيكية

فتت  تتتدرةس الستتادة لظل تتتو  تتت  يزتتسؽ انتبتتاه الظلبتتة وةزتتسؽ لشفدتتو الشجتتاح فتت  ميستتتو . وبسؾجتتب ىتتذه 
رس  تتتاال  او ام لتتتة متشؾعتتتة يحتتتاو  ايرتتتا  الظلبتتتة التتت  ادراة العلقتتتا    شيتتتا فتتت  الظرةقتتتة يعتتتر  الستتتد

 ل98   2009عظية  تدرةس السؾاد . ي
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  ل  لكيتتتاس التحرتتت   اال تبتتتار التحرتتت  ىتتت للكيتتتاس اة وا تتتدةأد ةالبا  تتت رعسلا تتتت  -القيةةةاس : داةأ -8
 .  سادة الف   ؽسجسؾعت لل
ا العامتتت  متتتؽ  تتتل  اال تيتتتار الدتتتيظرة علتتت  تتتت ث ر ىتتتذ ةا  تتتالب را تتتتظاع -: اختيةةةار أفةةةراد العيشةةةة -9

للع شتتتة واجتتتراء عسليتتتا  الت تتتافل إ رتتتا يًا  تتت ؽ مجستتتؾعت  البحتتتا فتتت  درجتتتة اللاتتتة العربيتتتة للعتتتام  العذتتتؾا ية
 .  وا ميا   اءبًا  ا شير والتحر   الدرا   لآلالدا   والعسر الزمش  محدؾ 
  -خامدا  : متطلبات البحث :

  -الحال  إجراء اآلت  : تظلب البحا 
 تحديد السادة العلسية .  -أ 
 صياىة ا ىداف الدلؾكية .  -ل 
 إعداد الخظ  التدرةدية .  -ج 
 . نيال البلىة -د 

أثشتتاء متتدة التجربتتة وىتت   فتت  در تتياة الستتادة العلسيتتة التتت   تالبا  تت   تتدد -تحديةةد السةةادة العلسيةةة : -أ
تدرةدتو لظلبتة الرتف  د اللاتة العربيتة السقتررل مؾ ؾعا  عل  وف  مفردا  السشيال فت  كتتال قؾاعتيثلثة

 ل يؾ ق  لػ : 6والجدو  ي ل2019-2018يللعام الدرا    الدادس االعدادق 
 مؾ ؾعا  مادة قؾاعد اللاة العربية السحددة للتجربة ل 6جدو  ي

 عدد الرفحا  رقؼ الرفحة السؾ ؾعا    
 27 36-11  اال تفيام  1
 24 81-57  الشف   2
 14 132-118  د التؾك  3

 
  -صياغة ااهداف الدلؽكية : -ب
ا  االىداف يجب ا  تراغ  دقة وترف  دقة ما يجتب ا  ي تؾ  عليتو الستتعلؼ  عتد درا تة مؾ تؾ        

مع ؽ او و دة مع شة   ول   يراغ اليدف صياىة دقيقة يجب ا  يرتف  دقتة  تلؾة الستتعلؼ  عتد عسليتة 
  ل 69  2009  عظية ي    يس ؽ مل غتو وقيا و . التعلؼ
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ا ىتتداف الدتتلؾكية  االعتستتاد علتت  محتتتؾ   ةالبا  تت ر  صتتاى الستتادةس تتتدرةاىتتداف   ةالبا  تت معرفتتةوبعتتد 
  تتذكر و   يفيتؼ  Bloomالسؾ ؾعا  الت   تدرس ف  التجربة مؾيعة عل  السدتؾةا  ف  ترشي   لؾم 

 تظ   ل . و 
تتتتري  وبايتتتتة الت  تتتتر متتتتؽ صتتتتل  تيا لسحتتتتتؾ  الستتتتادة الدرا تتتتية  علتتتت  مجسؾعتتتتة متتتتؽ الخ تتتتراء عهرو ن

فتتت   ءرااآلسل غتتتا  و الل يتتتا    لعلتتتؾم التربؾةتتتة والشفدتتتيةوالستخررتتت ؽ  اللاتتتة العربيتتتة وطرا تتت  تدرةدتتتيا وا
 ا ترا  السشا تبةالت ةالبا  ت  قتد أجتر و مة مدتتؾةاتيا السعرحيتة ءمتيا لذروا الرياىة   وملء لمتيا ومل

التت    ت  أ ذ  صياتيا الشيا يتة عل  اتفا   شدبة ال   س  يا    واعتسد ء الخ راء وجرا مل غا  وف 
 .  اً  لؾكي اً ل ىدف 60ي اشتسلر عل 

 إ  مؽ أىؼ السدلوليا  الت  تقت  علت  عتات  الستدرس إعتداد  ظتة يؾميتة -إعداد الخطط التدر دية : -ج
 ليتذا السدتتخدمة السحتددة  ا توالظر    الفرت  فت   يتا الكيتام يجتب التت  ا شياء لجسي يرف وصًفا مؾجًزا 

 .  ر الذق يقزيو الظالب م  السعلؼالؾق  ل  تحدث الت  لأنذظة نتيجة الار 
الزتا ظة مشيا للسجسؾعتة   ر  ظ   تدرةدية ثلث مشيا للسجسؾعة التجرة ية وثلث أعدى  البا  ة      

بة فت   تؾء محتتؾ  ال تتال السقرر تدرةديا عل  مد  الؾقر السحدد للتجر  عل  وف  السؾ ؾعا  ال لث
 . عتياديةعد  عل  الظرةقة االالسقرر وا ىداف الدلؾكية للسادة   وا  الخظ  التدرةدية أه 

والستخرر ؽ ف  اللاتة العربيتة وطرا ت   عدد مؽ الح امرةدية عل  الخظ  التد ةالبا   روعر  
قتر تتتاتيؼ وتحديتتتد متتتد  ملءمتيتتتا را يتتتؼ ومل غتتتاتيؼ وم جعلتتتؾم التربؾةتتتة والشفدتتتية ال تتتتظل  تدرةدتتتيا وال

 عتتتض  –فتتت   تتتؾء مل غتتتا  الخ تتتراء  –لسحتتتتؾ  الستتتادة وا ىتتتداف الدتتتلؾكية السرتتتاىة   وقتتتد أهجرةتتتر 
 التعديل  عل يا وأصبحر جاىزة للتشف ذ . 

أفتراد   ح تا ال يحتتاج   ليتا مشوندخو  ة تؾف ريتظلب مؽ البا   تؾعي  الشيال  إ    -: نهج البالغة  -د
لعتتدم  اجتتة الظالبتتا  لتتو   فقتت  التت  الخظتتب التتت  تظلتتب مشتتا وجؾدىتتا لاتتر    لتتوحتتا التجرة يتتة ع شتتة الب

ؽ طرةتت  ندتت  تلتتػ السختتتارا  متتؽ الخظتتب وتؾيةعيتتا متتا  تتة الذتترح واالمتحتتا  عشتتد الظالبتتة   فؾفرتيتتا الب
 للظالبا  .

  -البحث : سادسا  : إعداد أداة
 .   إعداد اختبار تحريلي -1
مؽ  ل  تعترف متؾاطؽ القتؾة والزتعف لتد  الظلبتة   ولتو اىس تتو فت   اأىس تي   ليةلل تبارا  التحر    

  ل87  2004  الؾا ل   ي .. ومؽ  للو تقىؾم طرا   التدرةس لدافعية لدىيؼاثارة ا
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تحرتت   طتتلل مجستتؾعت  البحتتا متتؽ  تتل  ا تبتتار تحرتت ل    عتتد االنتيتتاء متتؽ  ةالبا  تت رلتتذا قا تت    
  وكتا  اال تبتار التحرت ل   يترتف  السؾ تؾعية والذتسؾ  والرتد  وال بتا   تدرةس مؾ ؾعا  الدرا تة

وةعترف  انتو  اال تبار يعت ر طرةقة مشيجية لجست  ال يانتا  ا   و  محتؾ  السادة السحددة للدرا ة   ف   ؾء 
  ل297  2006  الحسدان  وا رو  . ي اداة لكياس نؾ  مؽ الدلؾة

اال تبتارا  السؾ تؾعية أنتؾا   علت  نتؾ  محتدد متؽة البا   قتررلؼ تو     -صياىة فقرا  اال تبار : -ل
ل فقترا  مؾ تؾعية   8 تتي د فقترا  اال تبتار التحرت ل  و تدد  البا  تة عتد. وصتياىتيا را  فقتالف   شاء 

و تتدد فقتترا  اال تبتتار التحرتت ل  ل تت  مؾ تتؾ  فتت   تتؾء ندتتبة أىسيتتة السحتتتؾ  يالسؾ تتؾعا  ال لثتتةل   
 . والعدد ال ل  للفقرا  

يعد صد  اال تبار مؽ الخرا ص السيسة الت  يشبا  أ  يت  تد مشيستا مرتسؼ اال تبتار :  صدق االختبار
   تت ؽ يرةتتد  شتتاء ا تبتتاره للح تتؼ علتت  صتتل ية اال تبتتار وقدرتتتو علتت  قيتتاس الغتتاىرة التتت  يتتراد قيا تتيا  

 أو الغاىرة السراد قيا يا وةتؾص  إليو مؽ طرة  تؾاف  الخ راء والسح س ؽ ف  درجة قياس اال تبار للدسة
الستخررتت ؽ فتت  الستخررتت ؽ فتت  عهتتر  علتت  نخبتتة متتؽ   وللت   تتر متتؽ صتتد  اال تبتتار   ل 55  6665يال يزتتان   

جرا يتتتؼ ومل غتتتاتيؼ فتتت  صتتتل ية الفقتتترا  متتتؽ    تتتداء  اللاتتتة العربيتتتة وطرا تتت  تدرةدتتتيا والكيتتتاس والتقتتتؾةؼ اللاتتتة العربيتتتة وطرا تتت  تدرةدتتتيا والكيتتتاس والتقتتتؾةؼ 
 .  قيا و  ج ف  قياس ما و عر  ياعدم
 ا ل فقتر 8 ة عل  مل غا  الخ تراء وجرا يتؼ عتدلر  عتض الفقترا     ف صتبحر يوبعد أ   رلر البا   

 . صالحة وصادقة  جراء عسلية اال تبار
يعتتد ملشتتر ال بتتا  متتؽ الخرتتا ص الدتتي ؾمترةة  السيستتة لل تبتتارا    وةقرتتد  تتو متتد   :ثبةةات االختبةةار

ة اال تبتار علت  الع شتة اال تتظلعية وقد طبقر البا   االتدا  الكيا   الذق يكيس  و اال تبار الغاىرة  
إ  يهعتتد ، ل6.86ل طالبتتة   فؾجتتد  ا  ثبتتا  اال تبتتار  عتتد  دتتال معامتت  ارتبتتاا   ر تتؾ  ي  57وعتتددىا ي

 معام  ثبا  ج د  الشدبة لل تبارا  السقششة . 
  ئية لالختبار التحريلي الريغة الشها

بتتار وفقراتتتو   أصتتبق اال تبتتار  رتتياتو الشيا يتتة  عتتد إنيتتاء ا جتتراءا  وا  رتتا يا  الخاصتتة  اال ت      
 او ا  ر   و رص ل    لا    ؾاق  درجة وا دة.  وا دا ل فقرا     سر ك  فقرة  لاال 7مللفًا مؽ ي

   -سابعا  : تطبيق التجربة :
الستتراد   نيتتال البلىتتة   عسا إرشتتادا  عتتؽ كيفيتتة ا تتت ةالبا  تت أعظتترق تت  الذتترو   تظ  تت  التجربتتة  

 .  السجسؾعة التجرة ية التجربة لظالبا  أثشاءف   تؾعيفو
 تظ    ا جراءا  اآلتية :الأثشاء ف   ةالبا   رتبعا 
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بتتتة علتتت  طالبتتتا  التجر  رطبقتتتالت تتتافل وتحديتتتد الستتتادة العلسيتتتة  ةالبا  تتت لرا تتتت س ماتشف تتتذ: عشتتتدال -1
تدلدت   وال تان   دتب و  ا  ؽ تتدرةس السجستؾعت ؽ  تل  الشرتف  وا تتسر  مجسؾعت  البحتا  

 .  ل2019-2018يمؽ العام الدرا   السترتبة ف  السشيال السقرر   ؾعا السؾ 
متؽ السجسؾعتة الزتا ظة  ر    ودر تنيتال البلىتة السجسؾعتة التجرة يتة  تؾعيت    ةالبا  ت ر در   -2

 تدرةس  . الف   االعتياديةالظرةقة  رعسلوا ت دو  تؾعي  الشيال
  ؽع شة البحتا  سؾعتد اال تبتار ق ت  أ ت ؾع ة طالبا البا    تظ    اال تبار التحر ل  : أ  ر  -3

 البحا لل تبار.  اإجرا و   و لػ ل   تتيي  مجسؾعت مؽ مؾعد
يتا عل   أنسؾ جيتة لفقترا  اال تبتار التحرت ل   اعتستد ة إجا تا البا  ت رطرةقة ترحيق اال تبار : و ع

ل تتت  فقتتترة  درجتتتت ؽ خررتتترف  را  اال تبتتتارفقتتت ؽتعليستتتا  عتتتال وفتتت   جا ا  الظالبتتتا  تتتتفتتت  ترتتتحيق إ
وصتتفرا للفقتترة التتت  اربتت  درجتتا    كتت  مشيستتا تزتتؼت ؽ اال تبتتار حيستتا عتتدا فقتتر فقتترا  إجا تيتتا صتتحيحة متتؽ 

متؽ إجا تة  معاملتة الفقترة ى تر  أ  تر  وتعامت  الفقترة الستروكتة أو التت  تحست  ت ؾ  إجا تيا ى ر صتحيحة 
حيستتا  .ل درجتتًة   والدرجتتة التتدنيا يصتتفرل 66 تبتتار يوبالتتتال  ت تتؾ  الدرجتتة العليتتا لفقتترا  اال    الرتتحيحة

 تعليسا  االجا ة الخاصة  الفقرا  وكتا ة ا ؼ الظالبة والذعبة والس ا  السخرص ليا. قدمر البا  ة 
  -ثامشا  : الؽسائل اإلحرائية :

 الؾ ا   ا  را ية اآلتية : ةالبا   را تعسل
لتتدرجا  الظالبتتا  لسر لتتت  الختتامس االعتتتدادق ؽ الستؾ تت  الحدتتا   واالنحتتراف السعيتتارق والتبتتتاي -1

 والدادس   ولعسر الظالبا   الذيؾر . 
 السحدؾبة والجدولية ومدتؾ  الداللة لتحر   اال اء واالميا  .  2قيسة كا -2

 سقتاييس الشزعتة السركزةتة .  ر   عتض  را رتيا الؾصتفية والتت  تدتسا  يس ؽ وصف ال يانا  عؽ طرة
التت  التجستت  فتت  مشظقتتة متؾ تتظة مركتتز للتؾيةتت   كستتا انيتتا عتتدد متتؽ اال تتال ب وةقرتتد  يتتا م تت  ال يانتتا  

 ل . 98  2011يا والعغيؼ   اال را ية الت  تحدد ىذه الكيسة السركزةة . 
3- T-test :ولتؾ يق اجراءا  التحل   اال را   لفقرا  اال تبار   يجب  دال : 

   يج  تتؾ  عتتؽ الفقتترة إجا تتة صتتحيحةالتتذيؽ معامتت   تتيؾلة وصتتعؾبة الفقتترا : يقرتتد  يتتا ندتتبة الظلبتتة  - أ
وبعتتد أ   ل  6026وأ  ال يقتت  عتتؽ ي  ل6080وةشباتت  أ  ال يزةتتد معامتت   تتيؾلة وصتتعؾبة الفقتترا  عتتؽي

ل وىتذا 22,0 2222 ي  يا تتتراوح  ت ؽتمعام  صتعؾبة كت  فقترة متؽ فقترا  اال تبتار وجتد ةالبا   ر د 
  يعش  أ  فقرا  اال تبار جسيعيا تعد مق ؾلة . 

ال تبتتار علتت  التس  تتز  تت ؽ وةقرتتد  تتو قتتدرة كتت  مفتتردة متتؽ مفتتردا  ا  تس  تتز الفقتترا  :  دتتال معامتت   -ل
.ي   عالية ف  اال تبار   والستعلس ؽ الذيؽ  رؾا عل  درجا  مشخفزتةعل  درجا الستعلس ؽ الذيؽ  رلؾا
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بتتتتا  فتتتت  وةس تتتتؽ  دتتتتا و متتتتؽ  تتتتل   دتتتتال الفتتتتر   تتتت ؽ ندتتتتبة عتتتتدد الظال. ل665   6666اليعقتتتتؾب    
تتتراوح  اتزتق أنيتاك  فقترة متؽ فقترا  اال تبتار تس  ز  ال قؾة وبعد  د  السجسؾعة العليا والسجسؾعة الدنيا 

  . تعد مق ؾلة وج دة جسيعيا وىذا يعش  أ  فقرا  اال تبار ل2008 2222  ي   ؽ
 
 

 الفرةةل الرابع
 عرض الشتائج وتفديرها

  يتزسؽ ىذا الفر  عر  الشتا ال وتفد رىا . 
  -أوال  : عرض الشتائج :

 عر ر البا  ة نتا جيا مؽ  ل  الفر ية اآلتية : 
 البتتتتتتا تحرتتتتتت   ط درجتتتتتتا   ل  تتتتتت ؽ متؾ تتتتتت0.05يال يؾجتتتتتتد فتتتتتتر   و داللتتتتتتة إ رتتتتتتا ية عشتتتتتتد مدتتتتتتتؾ  ي

السجسؾعتتتتتتتتتة الزتتتتتتتتتا ظة فتتتتتتتتت  اال تبتتتتتتتتتار  البتتتتتتتتتا تحرتتتتتتتتت   ط درجتتتتتتتتتا  سؾعتتتتتتتتتة التجرة يتتتتتتتتتة ومتؾ تتتتتتتتت السج
 التحر ل  ل . 

لع شتتتتتتتتتت ؽ مدتتتتتتتتتتقلت ؽ أ   ىشتتتتتتتتتاة فرقتتتتتتتتتًا  ا داللتتتتتتتتتة  (T-test)ر التتتتتتتتتتا   تؾ تتتتتتتتتق نتتتتتتتتتتا ال اال تبتتتتتتتتتا 
إ رتتتتتتا ية  تتتتتتت ؽ السجستتتتتتؾعت ؽ التجرة يتتتتتتتة والزتتتتتتا ظة فتتتتتتت  ا تبتتتتتتار التحرتتتتتتت   . وكانتتتتتتر الكيستتتتتتتة التا يتتتتتتتة 

  وبتتتتتذلػ ي تتتتتؾ  الفتتتتتر   ل66ل وبدرجتتتتتة  رةتتتتتة ي2ل أ  تتتتتر متتتتتؽ الكيستتتتتة الجدوليتتتتتة ي  3.73السحدتتتتتؾبة ي  
 ل يؾ ق  لػ :7لجدو  يلرالق السجسؾعة التجرة ية . وا

 مجسؾعت  البحا ف  اال تبار التحر ل  البا درجا  طالكيسة التا ية السحدؾبة والجدولية لل 7جدو  ي
 جتتتتتتتتتتتؼ  السجسؾعة

 الع شة
الستؾ تتتتتتتتتتتت  

 الحدا  
االنحتتتتتتتتتتتتتراف 

 السعيارق 
درجتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة  التبايؽ

 الحرةة
 الداللة الكيسة التا ية

 الجدولية السحدؾبة 0.05 

 7.02 2.65 13.94 34 التجرة ية

66 3.73 2 
دالتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتة 

 5.80 2.41 11.64 34 الزا ظة  ا را يا

 
 -ثانيا  : تفدير الشتائج :

 تفدير نتيجة الفرضية   -
تف  تتتتتترىؽ   تبتتتتتتاه الظالبتتتتتتا  وياد فتتتتتت  تؾعيتتتتت  التتتتتتشيال فتتتتتت  تتتتتتتدرةس متتتتتتادة قؾاعتتتتتتد اللاتتتتتتة العربيتتتتتتة جلتتتتتتب ان  .1

 ةادة التحر   .  ؾصفو أ لؾبًا جديدًا عل  الظالبا  مسا أد  إل  ي 
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تؾعيتتتتتت   نيتتتتتتتال البلىتتتتتتة  أ تتتتتتتلؾلل جديتتتتتتتدل نقتتتتتت  الظالبتتتتتتتا  متتتتتتؽ  التتتتتتتة التلقتتتتتتت  إلتتتتتت  السذتتتتتتتاركة الفاعلتتتتتتتة   .2
 والشذاا   وجع  ليؽ وجؾدًا دا   ىرفة الرف . 

ؽ طرةتتتتتت  اال تقرتتتتتتاء والبحتتتتتتا متتتتتتالظالبتتتتتتا  علتتتتتت  الستا عتتتتتتة   و لتتتتتتػ  تؾعيتتتتتت   نيتتتتتتال البلىتتتتتتة   فتتتتتتزن   .3
 اذية راجعة . واال ت ذاف والسشاقذة للحرؾ  عل  ت

تؾعيتتتت    نيتتتتال البلىتتتتة  متتتتشق الظالبتتتتا  قتتتتدرًا متتتتؽ الحرةتتتتة لني تتتت  ليتتتتؽ القتتتتدرة علتتتت  التف  تتتتر والؾصتتتتؾ   إ ى  .4
إلتتتتتت  ا جا تتتتتتة اليادفتتتتتتة والدقيقتتتتتتة دو   تتتتتتؾف العتستتتتتتادىؽ علتتتتتت  الشذتتتتتتاا التتتتتتذات  والخ تتتتتترة التتتتتتت  تقتتتتتتؾم  يستتتتتتا 

 .  الستعلسا    نفديؽ وىسا أمرا  ي  تا  ف   ىؽ الظالبا  ف  الشياية
 
  ستشتاجاتاال 
  .ويةادة تحر   طالبا  الرف الدادس االد   ف  تدرةس قؾاعد اللاة العربية لو اثرتؾعي  نيال البلىة  

 
 التؽصيات  
 رورة ا تعسا   نيال البلىة    تعل   الدكتؾر صبح  الرالق   ف  تعليؼ طالبا  السر لة ا عداديتة   ل تؾ  -7

  يؾلة مؽ ق   الظالبا    ولسا أعير مؽ نتا ال إيجا ية ف  تجربة البحا . الشيال  يًل وا تعسالو  يدر و 
 العتساد عل  الشيال   ؾصفو مؽ ال تب السداعدة ف  مادة قؾاعد اللاة العربية للسر لة االعدادية . -2
  شيال.اللءم م  ا تعسا  إعادة الشغر ف  مشيال كتب مادة قؾاعد اللاة العربية للسر لة ا عدادية  سا يت-3
 .دة العلسية م    نيال البلىةتدرةب مدر   اللاة العربية عل  ا تعسا  الؾ ا   التعليسية لتذل   صعؾبا  السا-4

 
  السقترحات

  -:ف  إجراء درا ة مساثلةالبا  ة  تقترح 
 تؾعي   نيال البلىة   ل يا  ت ث ره ف  ا تدال السفاليؼ الشحؾةة . -1
عربيتة مرا ت  درا تية أ تر  م ت  مر لتة الستؾ تظة ومعاىتد السعلست ؽ وأقدتام اللاتة التؾعي   نيال البلىة   علت  -2

 .ف  كليا  التربية 
تؾعي   نيال البلىة  ل يا  تت ث ره فت  تحرت   الظتلل فت  علتؾم اللاتة العربيتة ا  تر  م ت  ا دل   البلىتة   -3

  ل يا  أثر متا ر الجشس . وتؾعيفو والتع  ر . 
 

 السرادر
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  دار صتتتتتتادر : 5 ج3ج لدةةةةةةا  العةةةةةةرب ،ل   2009ر   ا تتتتتت  الفزتتتتتت  جستتتتتتا  التتتتتتديؽ ا يا تتتتتتؽ مشغتتتتتتؾ 
   رو   . 

   اوفد ر الس شاء:  اداد. 1انهج البالغة لسؼ ؟،ل  1977ا  يا  ؽ   ا  دؽ ي 
   ىشداوق : القاىرة .  شرح ديؽا  الستشبيل   2014ال رقؾق    ع د الر سؽ  ي 

 أثر القرص الفكاهية في التحريل اإلمالئي لدى طالباتل  6665ال يزان   ر ال ع د مزع  ي
   ر الة ماجدت ر   لية التربية اال ا ية   جامعة السدتشررةة. الرف ااول الستؽسط 

  السظتتتا   االم رةتتتة: 6  ج معجةةةػ علةةةػ الةةةشفس والتربيةةةة( ، 6875ا تتتؾ  ظتتتب  فتتتلاد و تتتي  التتتديؽ ا ي
 القاىرة. 

   االعلم الدلم  : قؼ .   ف نهج البالغةترشيل   1984 يزؾ    ل  ب ي
   العارف :   رو  . 3  ا  صفؽة شروح نهج البالغةل   2005التسيس    اركا  ي

 ل شا  .     مل دة االعلس  دراسة حؽل نهج البالغةل  2001ا  د ؽ الحد ش ي الجلل   
لسراحةةةةل الخسةةةةس للكتابةةةةةةةةةة أثةةةةةةر تؽظيةةةةف ال   2012الح  تتتتب    تتتتؾيا  ع تتتتد الدتتتتتار ع تتتتد الحدتتتت ؽ ي 

 ر تتتتالة  ماجدتتتتت ر فتتتت  . فةةةةي ااداع التعبيةةةةري لةةةةةةةةدى طةةةةةةةةالب الرةةةةةةةةف الثةةةةاني الستؽسةةةةةةةةط
   جامعة ديال    كلية التربية اال ا ية .  طرا   تدرةس اللاة العربية

فرةتتتتتد  الحستتتتتدان    مؾفتتتتت  والجتتتتتادرق  عتتتتتدنا  وقشتتتتتدلج   عتتتتتامر وبشتتتتت  ىتتتتتان   ع تتتتتد التتتتتريا  وا تتتتتؾ يةشتتتتتة  
  مل دتتتتتتة التتتتتتؾرا  : 1  امشةةةةةةاهج البحةةةةةةث العلسةةةةةةي اساسةةةةةةيات البحةةةةةةث العلسةةةةةةي ل   2006ي

 عسا  االرد  . 
رسةةةةالة ماجدةةةةتير    اسةةةةاليب البةةةةديع فةةةةي نهةةةةج البالغةةةةةل   2011الحس تتتداوق    التتتتد كتتتاعؼ  س تتتتدق ي

 ل . اد  جامعة ال ؾفة كلية اآل بهاادللغة العربية و في ال
أثةةةةةةةةر نهةةةةةةةج البةةةةةةةةالغة فةةةةةةةي تفاسةةةةةةير اإلماميةةةةة فةةةةي ل   2012الخزاعتتتت    محدتتتتؽ كامتتتت  ىزتتتتبا  ي

، الذةةةةةر عة والعلةةةةةؽ  اإلسةةةةةالمية رسةةةةةالة ماجدةةةةةتير فةةةةةي  القةةةةةر  الخةةةةةامس عذةةةةةر الهجةةةةةري ، 
 .  جامعة ال ؾفة كلية الفقو

اللغةةةةةةة العربيةةةةةةة مشاهجهةةةةةةا ل   2005التتتتتتدليس    طتتتتتتو علتتتتتت   دتتتتتت ؽ والتتتتتتؾا ل     تتتتتتعاد ع تتتتتتد ال تتتتتترةؼ ي
   دار الذرو  : عسا  االرد  . 1ا وطرائق تدر دها ،

مشةةةةاهج اللغةةةةة العربيةةةةة وطرائةةةةق تدر دةةةةها ل   2014عتتتتايز   ايستتتتا  ا تتتتساع   ي  يايتتتتر    تتتتعد علتتتت  و
   دار صفاء : عسا  االرد  . 1ا، 
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  السشتتتتتتار: 1 ج2  ا الزهةةةةةةرة البةةةةةةي بةةةةةةر   بةةةةةةؼ داود االصةةةةةةبهانيل   1985الدتتتتتتامرا     ا تتتتتتراليؼ ي
 االرد  . 

  تحق تتتت : عزةتتتتزق اللتتتت  العظتتتتاردق    اعةةةةال  نهةةةةج البالغةةةةةل   1994 تتتتؽ ناصتتتتر يالدر دتتتت    علتتتت  
   نذر عظارد : طيرا  . 1ا

  دار اليتتتتادق : ل شتتتتا  1  ا  نهةةةةج البالغةةةةة فةةةةي دائةةةةرة التذةةةةكيغل   2006 تتتت  ت    يؾ تتتتف علتتتت  ي 
. 

  التتتتتتدار 1امعجةةةةةػ السرةةةةةةطلحات التربؽ ةةةةةةة والشفدةةةةةةية ، ل   2003شتتتتتحاتة    دتتتتتتؽ والشجتتتتتار يةشتتتتتتب ي
 سررةة الل شانية : القاىرة .  ال

  تحق تتتتتتت : التتتتتتتدكتؾر صتتتتتتتبح  6  ا نهةةةةةةةج البالغةةةةةةةةل  1999الذتتتتتتترة  الر تتتتتتت    ا تتتتتتتؾ الحدتتتتتتتؽ ا ي
 الرالق   دار اال ؾة للظباعة والشذر : قؼ . 

   وين تتتتتتؾىراف : 1  اشةةةةةةروحا 271شةةةةةةروح نهةةةةةةج البالغةةةةةةة ل  1983لعتتتتتتامل     دتتتتتت ؽ جسعتتتتتتة ي ا
 ل شا  . 

  دار الذتتتترو  1ا الكةةةةافي فةةةةي اسةةةةاليب تةةةةدر س اللغةةةةة العربيةةةةة ، ل  2006عظيتتتتة   محدتتتتؽ علتتتت  ي
 : عسا  االرد  . 
   دار السشاىال : عسا  .  السشاهج الحديثة وطرائق التدر س  ل2009عظية   محدؽ عل  ي

السباحةةةةث اللغؽ ةةةةة فةةةةي شةةةةرح نهةةةةج البالغةةةةة البةةةةؼ ل   2002الفتتتتتلوق   ىتتتتادق ع تتتتد علتتتت  ىؾةتتتتدق ي 
 ل . ادمعة ال ؾفة كلية اآلجاا  في اللغة العربية ولدابها ، ابي الحديد ، اطروحة دكتؽر 

  نقتتتتارم : 1  ا1ج ،-عليةةةةه الدةةةةال –صةةةةؽت االمةةةةا  علةةةةي ل  2006انج     دتتتتؽ الدتتتت د علتتتت  يالقتتتت
 الشجف العرا  . 

   أثةةةر أقةةةؽال مختةةةارة مةةةؼ نهةةةج البالغةةةة فةةةي ااداع التعبيةةةري ل   2011عتتتز التتتديؽ شتتت رق ي محدتتتؽ  
   تدرةس اللاة العربية   جامعة ال ؾفة .ف  طرا  رسالة ماجدتير

تحليةةةةةةل محتةةةةةةؽى السةةةةةةشهج فةةةةةةي العلةةةةةةؽ  ل  2012ا   وا تتتتتت  ع تتتتتتد    والعغتتتتتتيؼ   رةتتتتتتؼ ا ستتتتتتد ع تتتتتتد ي
   دار السد رة : عسا  االرد  . 1ااالندانية ، 

   ااسةةةةةاليب اإلنذةةةةةائية غيةةةةةر الطلبيةةةةةة فةةةةةي نهةةةةةج البالغةةةةةةل   2011السؾ تتتتتؾق    دتتتتت ؽ علتتتتت  ا ي
كليتتتتتتتة التربيتتتتتتتة للعلتتتتتتتؾم  دتتتتتتتت ر فتتتتتتت  طرا تتتتتتت  تتتتتتتتدرةس اللاتتتتتتتة العربيتتتتتتتة   جامعتتتتتتتة  ا تتتتتتت   ر تتتتتتتالة ماج

 .االندانية
   دار العلؾم:   رو .1ا السدخل الى علؽ  نهج البالغة ،ل  2002السؾ ؾق  محدؽ  اقر ي
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   دار اليد  :   رو  . مرادر نهج البالغةل   1972نعسة   ع د   ي 
تؽظيةةةةةف إمعجةةةةةػ إعةةةةةراب ألفةةةةةا" القةةةةةرل  الكةةةةةر ػإ فةةةةةي تحرةةةةةيل أثةةةةةر ل   2011ىتتتتادق  را تتتتتد  س تتتتتد ي 

رسةةةةالة   طةةةةالب الرةةةةف الرابةةةةع العلسةةةةي فةةةةي مةةةةادة قؽاعةةةةد اللغةةةةة العربيةةةةة واتجاهةةةةاتهػ نحؽهةةةةا
   جامعة ديال    كلية التربية اال ا ية . طرائق تدر س اللغة العربية ماجدتير في

تةةةةؽى مشةةةةاهج اللغةةةةة العربيةةةةة تحليةةةةل محل   2009الياشتتتتس    ع تتتتد التتتتر سؽ وعظيتتتتة   محدتتتتؽ علتتتت  ي
  دار صفاء : عسا  االرد   .   1ا،  -رؤ ة نعر ة تطبيقية –

طرائةةةةةةق تةةةةةةدر س االدب والبالغةةةةةةة والتعبيةةةةةةر بةةةةةةيؼ ل   2004التتتتتتؾا ل     تتتتتتعاد ع تتتتتتد ال تتتتتترةؼ عبتتتتتتاس ي
    الذرو  : عسا  االرد   .1االتشعير والتطبيق ، 

دار  -رؤ ةةةةة تطبيقيةةةةة–التربؽ ةةةةة والشفدةةةةية  ، التقةةةةؽ ػ والقيةةةةاس فةةةةي العلةةةةؽ ل6666اليعقتتتتؾب      تتتتدري
 .  السرتز :  اداد

 


