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   سلمان الشویليسلمان الشویليسلمان الشویلي   محسهمحسهمحسهحیدر حیدر حیدر 

 











 
  

  رسالة تقدم بھا

  حیدر محسن سلمان الشویلي
في جامعة بغداد وھي جزء من ) ابن رشد(إلى مجلس كلیة التربیة 

  لتربیةمتطلبات نیل درجة ماجستیر في ا
  )طرائق تدریس اللغة العربیة ( 

  

  بإشراف
  االستاذ المساعد الدكتور

  أحمد بحر ھویدي الراوي
  
  

  م٢٠٠٧ھـ                                         ١٤٢٨
 



  ب   

  
  

  سم هللا الرمحن الرحمي
  

  

َلیغاً  َوًال ب ٔنُْفِسهِْم ق هُْم ِيفْ  َ ُْل ل   َوق

  

  
  صدق هللا العظمي                              

  

ّساء  ٓیة (ال   ). ٦٣من ا
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  بسم هللا الرحمن الرحیم
  إقرار المشرف

  
إثــراء موضـــوعات كتــاب البالغـــة والتطبیــق بنصـــوص (أشــهد أنَّ هــذه الرســالة الموســـومة بـــ 

وأثـره فـي تحصـیل طـالب الصـف ) علیـه السـالم(لإلمـام علـي مختارة من كتاب نهج البالغـة
قــد جــرى تحــت  )حیــدر محســن ســلمان الشــویلي(التــي تقــدم بهــا الطالــب ) الخــامس األدبــي

كلیـة التربیـة ـ ابـن رشـد ـ قسـم العلـوم التربویـة والنفسـیة ، وهـي جـزء /اشرافي في جامعـة بغـداد 
  ).ریس اللغة العربیةطرائق تد(من متطلبات نیل درجة ماجستیر تربیة في 

  
  

  المشرف                                                       
  االستاذ المساعد الدكتور                                       

  أحمد بحر الراوي                                         
  ٢٠٠٧/     /:    التاریخ                                        

  
  
  

  .بناء على التوصیات المتوافرة ارشح ھذه الرسالة للمناقشة 
  

  االستاذ المساعد الدكتور                                             
  صاحب عبد مرزوك الجنابي                                            

  رئیس قسم العلوم التربویة والنفسیة
                                                 /   /٢٠٠٧  

  



  ه   

  
  
  

  بسم هللا الرحمن الرحیم
  إقرار الخبیر اللغوي

  
إثــراء موضــوعات كتــاب البالغــة والتطبیــق بنصــوص (أشــهد أنــي قــرأت الرســالة الموســومة بـــ 

ــارة مــن نهــج البالغــة لإلمــام علــي  ــه الســالم(مخت ــره فــي تحصــیل طــالب الصــف ) علی وأث
إلــى كلیــة التربیــة  )حیــدر محســن ســلمان الشــویلي(التــي تقــدم بهـا الطالــب  )الخــامس االدبــي

طرائـق تـدریس (جامعـة بغـداد ، وهـي جـزء مـن متطلبـات نیـل ماجسـتیر تربیـة فـي) / ابن رشد(
  .وقد وجدتها صالحة من الناحیة اللغویة) اللغة العربیة 

  
  :االسم                                                  

  : التوقیع                                                 
   --------------------------------------------  

  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  إقرار الخبیر العلمي

  
إثــراء موضــوعات كتــاب البالغــة والتطبیــق بنصــوص (أشــهد أنــي قــرأت الرســالة الموســومة بـــ 
فــي تحصــیل طــالب الصــف ) علیــه الســالم(مــام علــيمختــارة مــن كتــاب نهــج البالغــة لإل

إلــى كلیــة التربیــة  )حیــدر محســن ســلمان الشــویلي(التــي تقــدم بهـا الطالــب  )الخــامس األدبــي
طرائـق تـدریس (جامعة بغداد ، وهي جزء من متطلبـات نیـل ماجسـتیر تربیـة فـي ) / ابن رشد(

  .وقد وجدتها صالحة من الناحیة العلمیة) اللغة العربیة
                      

  
                                                             :االسم                     
  :التوقیع                       



  و   

  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

ــــراء (( نشــــهد أننــــا أعضــــاء لجنــــة المناقشــــة إطلعنــــا علــــى الرســــالة الموســــومة بـــــ  إث
لتطبیــق بنصــوص مختــارة مــن نهــج البالغــة لإلمــام موضــوعات كتــاب البالغــة وا

، وقــد )) وأثــره فــي تحصــیل طــالب الصــف الخــامس األدبــي ) علیــه الســالم(علــي 
ناقشنا الطالب حیدر محسن سلمان الشویلي في محتویاتها ، وفیما لـه عالقـة بهـا ، 
ووجـــدنا أنهـــا جـــدیرة بـــالقبول لنیـــل درجـــة ماجســـتیر تربیـــة فـــي طرائـــق تـــدریس اللغـــة 

  (             ).ربیة بتقدیر الع
  

  التوقیع                                        التوقیع
  علي محمد العبیدي.د.م.أ:سعد علي زایر                    االسم.د.م.أ:االسم

  رئیسًا للجنة                                        عضواً        
  

  التوقیع               التوقیع                         
  أحمد بحر هویدي.د.م.أ:رقیة عبد األئمة العبیدي           االسم.د.م.أ:االسم

  عضوًا                                         مشرفاً            
  

  جامعة بغداد) / ابن رشد(صدقت من قبل كلیة التربیة 
  
  
  التوقیع          

  دكسن عبد االمیر عبد .د.أ: االسم
  عمید كلیة التربیة                                                  

                                                         /    /٢٠٠٧  
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 بسم هللا الرحمن الرحیم

 
  جزیل الشكر نهدیـه الیكم                    ونعـلم انكم قـوم المعـالي

  نا حفظًا مدیـدًا                   ألهل العلم في فلك اللیـاليونسـأل ربّ 
  وما كانت نجوم االرض اّال                   اســاتذة ببـغداد الجمـال

  
الحمــد هللا علــى آالئــه ولــه الشــكر علــى نعمائــه وصــلى اهللا علــى خــاتم أنبیائــه   

  .محمد وعلى آله الطاهرین الكرام التابعین له باحسان 
لباحث وقـد انتهـى مـن إعـداد رسـالته، أن یتقـدم بأسـمى آیـات الشـكر والعرفـان یسر ا

واالمتنـــان الســـتاذه الفاضـــل االســـتاذ المســـاعد الـــدكتور أحمـــد بحـــر الـــراوّي المشـــرف 
علــى الرســالة هــذه لمــا بذلــه مــن جهــد كبیــر فــي ســبیل إنجــاز الرســالة، وكــان آلرائــه 

بیــــر فــــي بلــــورة الرســــالة بصــــورتها العلمیــــة المخلصــــة وتوجیهاتــــه الســــدیدة األثــــر الك
  .الحالیة

ویسعدني أن أتقدم بالشكر الوافر واالمتنان الى أعضاء لجنة السـمنار وهـم كـل مـن 
ــــدكتور ســــعد علــــي زایــــر : االســــتاذ الــــدكتور:  حســــن العــــزاوّي واالســــتاذ المســــاعد ال

ة عبد االئمـة العبیـدّي الـذین كـان لهـم الفضـل ا لكبیـر واالستاذ المساعدة الدكتورة رقیّ
  .في بلورة هذا البحث

وال یفـوتني أن أقـدم شـكري الـى الـدكتور رحـیم علـي صـالح والـدكتور ضـیاء عبــد اهللا 
احمد لما قدماه لي من جهود علمیة ومالحظات وآراء قیمة أسهمت في إنجـاز هـذا 

  .البحث
  ویسعدني ویسرني أن أتقدم لكل من مدَّ إليَّ ید العون والمساعدة في تسهیل مهمة 

ما زمالئي وزمیالتي في الدراسة  هذا   . البحث بالشكر والعرفان بالجمیل وال سیّ
  .وُأقدم شكري وامتناني الى كلِّ شخص شاطرني وساعدني في إعداد هذا البحث



  ح   

وأخیــرًا ُأقــدم شــكري وامتنــاني للجمیــع وأخــص بالــذكر إدارة مدرســة اعدادیــة الرفــاعي 
ما مدیر المدرسة ومدرسوها مـن أجـل  إظهـار البحـث علـى أتـم وجـه ،  للبنین وال سیّ

وآخــر دعوانــا أن الحمــد هللا رّب العــالمین وصــلى اهللا علــى نبینــا محمــد خیــر الخلــق 
  .أجمعین 
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  ملخص الرسالة
  

ــــى تعــــرف إ ثــــراء موضــــوعات كتــــاب البالغــــة والتطبیــــق تهــــدف الدراســــة الحالیــــة ال
وأثــره فــي تحصــیل ) علیــه الســالم(بنصــوص مختــارة مــن نهــج البالغــة لإلمــام علــي 

ولتحقیــق ذلــك وضــع الباحــث الفرضــیة الصــفریة . طــالب الصــف الخــامس األدبــي 
بـین متوسـط ) ٠،٠٥(لیس هنـاك فـرق ذو داللـة احصـائیة عنـد مسـتوى داللـة (اآلتیة

لصــــف الخــــامس األدبــــي الــــذین یدرســــون مــــادة البالغــــة درجــــات تحصــــیل طــــالب ا
علیـه (والتطبیق بإثراء موضـوعاتها بنصـوص مختـارة مـن نهـج البالغـة لإلمـام علـي 

وبــین متوســط درجــات تحصــیل الطــالب الــذین یدرســون المــادة نفســها مــن ) الســالم
  -:واقتصر البحث الحالي على .غیر إثراء لموضوعاتها

  .أو االعدادیة النهاریة للبنین في محافظة ذي قارإحدى المدارس الثانـویة  -١
  .٢٠٠٧ – ٢٠٠٦عینة من طالب الصف الخامس االدبي للعام الدراسي  -٢
موضــوعات علــم البــدیع وعــدد مــن موضــوعات علــم البیــان مــن كتــاب البالغــة  -٣

  .٢٠٠٧-٢٠٠٦المقرر تدریسه لطالب الصف الخامس األدبي للعام الدراسي 
  لمختـارة من كتـاب نهـج البالغـة لإلمـام عليعدد من النصوص ا - ٤
  ).علیه السالم(

ومن أجل تحقیق هدف البحث اختار الباحث تصمیمًا تجریبیـًا ذا ضـبط جزئـي كمـا 
قضــــاء الرفــــاعي / اختــــار عشــــوائیًا اعدادیــــة الرفــــاعي للبنــــین فــــي محافظــــة ذي قــــار

عشـــوائیًا علـــى  طالبـــًا وزعــوا) ٤٨(إلجــراء التجربـــة ، فقــد تكونـــت عینـــة البحــث مـــن 
س باســتخدام ) ٢٤(االولــى المجموعــة التجریبیــة بلــغ عــددها ، مجمــوعتین  طالبــًا تــدرّ

إثــراء موضــوعات الكتــاب المقــرر بنصــوص مختــارة مــن كتــاب نهــج البالغــة لإلمــام 
، أما الطریقة التقلیدیة فكانت من نصیب المجموعة الضابطة ) علیه السالم (علي 



  ك   

وتــمَّ إجــراء التكــافؤ بــین المجمــوعتین وفقــًا للمتغیــرات  طالبــاً ) ٢٤(التــي بلــغ عــددها 
  :اآلتیة 

  .العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور -١
  .التحصیل الدراسي لآلباء -٢
  . التحصیل الدراسي لألمهات -٣
  .درجات اللغة العربیة للعام الدراسي السابق -٤
  . اختبار القدرة اللغویة -٥

صاغ الباحث أهدافًا سلوكیًة لهذه ، موضوعات التجربة (وبعد تحدید المادة العلمیة 
هـدفًا سـلوكیا ) ٨٠(الموضوعات فـي ضـوء االهـداف العامـة للمـادة الدراسـیة فكانـت 

تــمَّ عرضــها علــى الخبــراء مــن ذوي التخصـــص فــي البالغــة وطرائــق تــدریس اللغـــة 
 واختـار الباحـث مجموعـة نصـوص مناسـبة للموضـوعات، العربیة لبیان صـالحیتها 

وأعــّد الباحــث ، نــص موزعــًة بــین الموضــوعات المحــددة للتجربــة ) ١٠٣(  فكانــت 
خططًا تدریسیًة انموذجیًة للموضوعات البالغیة عرضت على مجموعة من الخبراء 
المتخصصــین لبیــان صــالحیتها ، فضــال عــن اعــداد خریطــة اختباریــة لتوزیــع فقــرات 

ین الضابطة والتجریبیة فـي االختبار التحصیلي ومن أجل معرفة تحصیل المجموعت
الموضـوعات التــي درســها الباحــث بنفســه خـالل مــدة التجربــة التــي اســتمرت للفصــل 
الدراسي االول أعّد الباحث اختبارًا تحصیلیًا موضوعیًا مؤلفـًا مـن نـوع االختیـار مـن 
متعدد ومن نوع االسئلة المقالیـة ذات االجابـات القصـیرة عـرض علـى مجموعـة مـن 

إذ حســب معامــل ثباتــه ، ق مــن الصــدق الظــاهري وصــدق المحتــوى الخبــراء للتحقــ
باستعمال االختبار التـائي لعینتـین مسـتقلتین فـي معالجـة ) التجزئة النصفیة(بطریقة 

  -:البیانات توصل الباحث الى ما یأتي 
تفوق طالب المجموعـة التجریبیـة التـي درسـت باسـتخدام إثـراء موضـوعات الكتـاب  

البالغــة علــى طــالب المجموعــة الضــابطة التــي درســت المقــرر بنصــوص مــن نهــج 



  ل   

وفـي ضـوء ) ٠.٠٥(بالطریقة التقلیدیة وكان الفرق ذا داللة احصائیة عند المسـتوى 
  :نتائج البحث استنتج الباحث استنتاجات عّدة أهمها 

إن اعتماد استخدام إثراء الكتاب المقرر بنصـوص مختـارة مـن نهـج البالغـة یـؤدي  
یل الطــالب فــي مــادة البالغــة والتطبیــق ، ومــن التوصــیات إلــى رفــع مســتوى تحصــ

  -:التي أوصى بها الباحث 
اعتماد اإلثراء بنصوص من نهج البالغة في تدریس مادة البالغـة والتطبیـق لمـا لـه 

إجراء دراسة مماثلة على عینات من (من أثر في تحصیل الطالب ، اقترح الباحث 
  ).اإلناث وعلى مراحل دراسیة أخرى 
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  ع   

  ثبت الجداول
  

رقم 
  الجدول

رقم   عنوان الجدول
  الصفحة

  ٥٦  عدد طالب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعده   ١

نــــي لطـــــالب مجمـــــوعتي نتــــائج االختبـــــار التــــائي للعمـــــر الزم  ٢
  البحث محسوبا بالشهور 

٥٧  

تكرارات مستویات التحصیل الدراسي الباء طالب مجموعتي   ٣
  المحسوبة والجدولیة ) ٢كا(البحث وقیمة 

٥٨  

تكــــــرارات مســــــتویات التحصــــــیل الدراســــــي المهــــــات طــــــالب   ٤
  المحسوبة والجدولیة ) ٢كا(مجموعتي البحث وقیمة 

٥٩  

ي لطـالب مجمـوعتي البحـث فـي درجـات نتائج االختبار التـائ  ٥
  اللغة العربیة النهائیة للعام السابق  

٦٠  

  ٦١  نتائج اختبار القدرة اللغویة لطالب مجموعتي البحث  ٦

  ٦٥  جدول توزیع الحصص   ٧

  ٧٠  الخریطة االختباریة  ٨

  ٧٦  فعالیة البدائل الخاطئة لفقرات السؤال االول في االختبار   ٩

والتبـــــاین واالنحـــــراف المعیـــــاري والقیمـــــة المتوســـــط الحســـــابي   ١٠
التائیــــة المحســــوبة والجدولیــــة لتحصــــیل طــــالب المجمــــوعتین 

  التجریبیة والضابطة في مادة البالغة  

٨٥  

 
  
  
  



  ف   

  ثبت المالحق
  

رقم 
 الملحق

رقم  عنوان الملحق
 الصفحة

 ١٠٥ كتاب تسهیل مهمة ١

تربیـة  أسماء المدارس االعدادیة والثانویـة التابعـة لمدیریـة ٢
 تربیة الرفاعي/ محافظة ذي قار

١٠٦ 

  األهداف العامة لتدریس البالغة ٣
 

١٠٨ 

 ١٠٩  اعمار طالب مجموعتي البحث ٤

درجات طالب مجموعتي البحـث فـي اللغـة العربیـة للعـام  ٥
  السابق

١١٠ 

 ١١١  اختبار االستعداد العقلي لمجموعتي البحث ٦

 ١١٦ ي البحثدرجات اختبار القدرة اللغویة لمجموعت ٧

 ١١٧  استبانة آراء الخبراء في صالحیة االهداف السلوكیة ٨

 ١٢٦  نصوصستبانة آراء الخبراء في صالحیات ال ٩

 ١٣٤ النصوص التي اقرها الخبراء ١٠

 ١٣٩ الخبراء الذین استعان بهم الباحث ١١

تدریســـــیة اســــتبانة آراء الخبـــــراء فـــــي صـــــالحیة الخطـــــط ال ١٢
 باستخدام اإلثراء

١٤٣ 

نموذجیــــــة لتــــــدریس موضــــــوع الجنــــــاس بالطریقــــــة إخطــــــة  ١٣
  التقلیدیة

١٥١ 



   

اســتبانة آراء الخبــراء فــي صــالحیة اختبــار مــادة البالغــة  ١٤
  بصورته االولیة

١٥٥ 

 ١٦٥ االختبار التحصیلي لمادة البالغة بصورته النهائیة ١٥

درجـــات االختبـــار التحصـــیلي لمـــادة البالغـــة لمجمـــوعتي  ١٦
  البحث

١٧٤ 

 ١٧٥  معامل صعوبة فقرات التحصیل البعدي وقوى تمییزها   ١٧

درجــــات العینــــة االســــتطالعیة التــــي اســــتخدمت لحســــاب  ١٨
 معامل الثبات بطریقة التجزئة النصفیة

١٧٦ 

  
  
  
  
 



 
  

  مشكلة البحث
  أهمية البحث والحاجة إليه

  هدف البحث
  فرضية البحث
  حدود البحث
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٢  

  -:مشكلة البحث
نما مشكلة أهلها ومشـكلة طرائق  إن المشكلة لیست مشكلة اللغة العربیة فحسب ، وإ

، فعلى الرغم من كثرة الدراسات التي ُأجریت ) ١٧٥،ص١٩٦١عبد القادر،(تعلیمها
لتیسـیر تدریس اللغة العربیة فإن الشكوى من ضعف الطلبـة في فروعها المختلفة 

، ونظرًا إلتفاق جمیـع )٢٩٧، ص١٩٨٤أحمد،(مستمرةً  ومنها البـالغة ما تزال
الدراسـات واالبحاث التجریبیة على وجود أثر ظـاهر في ضعف الطلبة في هذه 

  - :المادة یعزو الباحث مشكلة بحثه الحالي إلى األسباب اآلتیة 
أظهرت الدراسات التي اهتمت بدراسة البالغة وجود ضعف ظاهرفي تعلـیم  - ١

ودراسة ) ١٩٩٣(ودراسـة الخالدي) ١٩٨٨(دراسـة الزهوي : مها ومنـها البـالغة وتعل
ودراسة عبد ) ١٩٩٥(ودراسة الدوري) ١٩٩٥(ودراسة الـسیفي) ١٩٩٥(الحجوج

ودراسة ) ٢٠٠٠(ودراسة العبیـدي) ١٩٩٩(ودراسةالعزاوي) ١٩٩٨(عون
  ).٢٠٠٤(ودراسة الخفاجي) ٢٠٠٣(ودراسة العاني) ٢٠٠٣(الجنابي

ره دعا الباحث إلى ضرورة الوقوف على أسباب هذا الضعف في ما تقدم ذك - ٢
مادة البالغة التي ما زالت تعاني صعوبًة وضعفًا ظاهرًا في سیر تعلمها 

  ).٤٠،ص١٩٧٢البغدادي،(وتعلیمها
إن ظاهرة هذا الضعف كثیرة االسباب منها الكتاب البالغي الذي یتسم  - ٣

ذ یحتوي على تدریبات نمطیة تقلیدیة باالیجاز وال یتناسب وطالب الفرع األدبي إ
  ).٧٢،ص١٩٩٣الخالدي،(یسیرة

إن كتاب البالغة للصف الخامس األدبي ما یزال یعاني من مشكالت كثیرة  - ٤
فهو لم یحقق الغرض الذي یراد منه ولم ینم حاسة الذوق ولم یسهم في تنمیة القدرة 

  ).٤-٥،ص١٩٦٢اآللوسي،(على التعبیر الجمیل
غة كغیرها من كتب المناهج لم تؤد وظیفتها التي وضعت إن كتب البال - ٥

الجلها، فالمؤلفون ال یتخیرون االمثلة من األدب العربي الجید ،لذا یغلونها 
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٣  

ویحرمون أذواق الناشئة منها ویحشون كتب البالغة بأمثلة ونماذج ال تربي ملكات 
  ).٢٩٢،ص١٩٦٠العزاوي،(الطلبة

وس البالغة من االمثلة الغریبة التي أصبحت إن األمثلة المستشهد بها في در  - ٦
ال تالئم عصرنا الحاضر وكلما أكثرنا من االتیان بأمثلة تواكب العصر ساعدنا 

  ).٧٩،ص١٩٧١الرحیم،(في بث الحیویة في دروس البالغة
لیس من الغریب ان تجمد البالغة بعد أن صارت تدرس بعیدًا عن الموروث  - ٧

هد بنصوص من التراث العربي لتنمي ذوق األدبي فمن المستحسن أن نستش
  ).٣٣،ص١٩٩٨العمري،(الطالب األدبي

نجد الغرض من تدریس البالغة هو ادراك ما في النصوص االدبیة من أفكر  - ٨
ومعان سامیة األمر الذي یفترض أن یكون درسًا شیقًا غیر مقصور على تردید 

افة خالیة من كل القواعد حتى صارت البالغة أشبه بقواعد النحو والصرف ج
  ).٢٣٤،ص١٩٧٧یونس،(جمال

إن المعوقات التي تقف في تسهیل تدریس البالغة إن بعض المدرسین  - ٩
یعتمدون على الكتاب المدرسي فقط بسبب قلة ما یمتلكون من ثقافة أدبیة ویكتفون 

  ).٢٠٠٦بن رجب،(بما یحتوي علیه الكتاب المدرسي
بیعة المادة التي ینوي تدریسها وال إن المدرس ال یأخذ بنظر االعتبار ط -١٠

یفتكر بإسلوب أو طریقة األمر الذي یؤدي إلى معاناة الطلبة من المادة 
  ).٥٢آل یاسین،ب ت،ص(الدراسیة

لم تنل طرائق تدریس البالغة ما نالته فروع اللغة العربیة االخرى إذ اتسمت  -١١
  .منشودة طرائق تدریسها بالقصور في الوصول بالطلبة إلى الغایة ال

  )١٩٠،ص١٩٩٢شحاته،(                                                      
إن أغلب دراسات الباحثین في هذا الباب شخصت مواطن الضعف ورأت  -١٢

  .ضرورة إحداث التغییر في المناهج واألخذ بطرائق التدریس الحدیثة 
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٤  

  )٢٣٥،ص١٩٨١القزاز،(                                                      
وفضًال عما تقدم یضع الباحث أسبابًا أخرى دفعته إلجراء دراسته الحالیة وكما 

  -:یأتي
إستنتج الباحث أنَّ ضعف الطلبة في درس البالغة سببه أّن قسمًا التدریسیین ال *

یستطیعون إغناء المادة باألمثلة واالیضاحات وعدم اكثارهم من االقتباس من 
  .االدبي  الموروث

إن الباحث إستأنس بآراء عدد من التدریسیین الذین أكدوا عدم فاعلیة الكتاب *
  .في إثارة دافعیة الطلبة للدرس البالغي"البالغة والتطبیق"المقرر

  .دعوة الكثیر من االدبیات بضرورة االستشهاد بالموروث األدبي الجید*
بالغة بإستخدام إثراء الكتاب نظرا لندرة الدراسات التي تناولت إسلوب تدریس ال*

أسلوبًا ) علیه السالم(المقرر بنصوص مختارة من كتاب نهج البالغة لإلمام علي
  .تدریسیاً 

یتفق الباحث مع اآلراء التي جعلت النصیب االوفر من المشكلة یقع على *
، لذا اعتمد الباحث استخدام إثراء الكتاب المدرسي المقرر  االسباب المذكورة آنفًا

علیه (بة الصف الخامس األدبي بنصوص مختارة من نهج البالغـة لإلمام عليلطل
عسى أن یكون لبنًة صغیرةً في جدار كبیر یؤدي في النهایة إلى تسهیل )السالم

تدریس هذه المادة ، لتكون دراسة النص البالغي هي المحور الذي تدور حوله 
  .جمیع الدراسات اللغویة

  
  
  
  
  -:لیه أهمیة البحث والحاجة إ 
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٥  

ما من إمة درجت في مضمار الحضارة والتقدم اّال واعتنت في لغتها ، إذ إن اللغة 
، فضًال عن انها مادة تظهر المجتمع ) ٧جواد، ب ت،ص(عنوان شخصیة االمة 

نما  االنساني على حقیقته ، فلیست اللغة رابطة بین أعضاء مجتمع واحد بعینه ، وإ
  . هي عامل مهم للترابط بین جیل وجیل

  )١٥٩،ص١٩٦٨السامرائي،(                                                  
ه تُعّد اللغة من أبرز الخصائص البشریة التي وهبها اهللا سبحانه  وفوق هذا كّل

، )٧٤،ص١٩٩٦الدوغان،(وتعالى لالنسان ، لینفرد بها عن سائر مخلوقاته
إن لغة االنسان هي الوحیدة في  فبضلها اصبح االنسان أرقى المخلوقات الحیة، إذ

، وبذلك أصبحت اللغة مرآة االمة وصورة )١١،ص١٩٩١یوسف،(عالم المخلوقات
  ).١،ص٢٠٠٦المبارك،(لقوتها وسلطانها وهي أثمن ثروات االنسان 

إنَّ الحدیث عن اللغة واهمیتها یقودنا الى الحدیث عن اللغة العربیة ، فهي 
أمتن اللغات تركیبًا " ا بدونها زیادة على أنها الشخصیة العربیة التي ال قوام له

، وأعذبها مذاقًا  ، وأمدها رواقًا ، وأذوقها لسانًا   ".،وأوضحها بیانًا
  )٢١،ص١٩٨٠السید،(                                                         

ا ولیس من الغریب أن تكون الخطوة االولى  من أجل سالمة اللغة العربیة وحفظه
عندما سمع رجال یلحن )صلى اهللا علیه وآله وسلم(یخطوها الرسول الكریم محمد
فقد عّد اللحن " ُأرشدوا أخاكم فقد ضلّ : "بحضرته فقال ألصحابه

  ).٢٤٥،ص١٩٩٠ـ ابن جني٣٩٦السیوطي،ب ت،ص(ضاللةً 
ولوال العنایة االلهیة للغتنا لما بقیت الى الیوم لغة المتكلمین في مشارق االرض 

ربها، على تباین أصقاعهم ، وتباعد بلدانهم ، واختالف لهجاتهم وألسنتهم ومغا
، وقد زادها سبحانه وتعالى شرفًا بنزول القرآن )٩٦،ص١٩٧٨زین العابدین،(

الكریم الذي أدى الى احتفاظ العرب بلغتهم ، وحول لهجاتهم الى لسان واحد قال 
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ِمین((تعالى اَل ل رّب العَ ِزیْ نْ ُ تَ ه نّ َزَل *وإ تَُكوَن ِمَن نَ ى َقْلبَك لِ ن َعَل یْ وح األمَ ِه الرُّ ِب
ِذِرین نْ ین*المُ ِب بيٍّ مُ لَِساٍن َعرَ   ).١٩٥ـ١٩٢:الشعراء*))(ِب

اء بهذا الخصوص عندما قال وجدنا للغة العرب فضًال على جمیع : "وقد أشار الفرّ
د لغات االمم اختصاصًا من اهللا تعالى وكرامًة أكرمهم بها ومن خصائصها أنه یوج

  ".فیها من االیجاز ما ال یوجد في غیرها من اللغات 
  )١٤٩،ص١٩٦٣القلقشندي،(                                                   

ولهذا فمن حق العربیة أن نخلص لها ، ونبذل الجهود العزازها وننصرف 
  .لخدمتها

لغة االعجاز من ذلك نستدل على أهمیة اللغة العربیة بین اللغات ، على أنها 
المتمثل في كتاب اهللا العزیز ، ولغة الفصاحة ، ولغة البیان ، وكثیر مما ال یمكن 
الوصول الیها من الوصف في بیان أهمیة اللغة العربیة التي اختارها اهللا سبحانه 

صلى اهللا علیه وآله (لتكون الناطقة بكتابه المنزل على الرسول محمد 
  ).٢٨٢- ٢٨١،ص١٩٧٤الرافعي، ).(وسلم

ومن المعلوم أنَّ اللغة العربیة تضم فروعًا كثیرة ، تعمل معا للنهوض بالفرد لیتمكن 
  .من مواكبة عصره الذي یعیش فیه 

وقد اختار الباحث من بین هذه الفروع البالغة ، التي تعد فرعًا من فروع اللغة 
لحاجتهم  العربیة وهي من أوائل العلوم التي أوالها العرب المسلمون أهمیًة كبیرةً 

الیها في معرفة إعجاز القران الكریم ، وتمییز الكالم الحسن من الردئ ، فهي 
ولیدة القرآن الكریم ومبحث إعجازه وأهم علوم اللغة العربیة المفضیة الى فهم كتاب 

  ).٣،ص١٩٩٩مطلوب،(اهللا تعالى وكالم العرب
نا یعرف مكانة القرآن الكریم في بعث الفكر العربي،باسلو  به الرفیع وبالغته وكّل

، فالقرآن )١٢،ص١٩٨٤الجواري،(المتناهیة التي تخطى بها حدود العرب والعربیة 
الكریم قد أعجز الشعراء ولیس بشعر، وأعجز الخطباء ولیس بخطبة 



 التعریف بالبحث.................................................................. الفصل األول 

 

٧  

ان هذا الكتاب یعني القرآن "، وبهذا الصدد یقول الرازي) ٢١،ص١٩٣٤القیرواني،(
  .فهو معجز بحسب معانیه كما انه معجز بحسب ألفاظه  -الكریم 

  )١٩٢،ص١٩٣٨الرازي،(                                                     
فالقرآن الكریم تحدى العرب بل اإلنس والجن على ان یأتوا بسورة من مثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهیرًا فكان العرب یسمعونه فیخرون لروعته وجماله ساجدین 

ْت ((قال تعالى ) ٤٧،ص١٩٩١العمري،(شدیدا ً ویتأثرون به تاثیرًا  عَ ئَْن إْجتَمَ قُْل لِ
مْ لِبعٍض  ُ ْعَضه و َكاَن بَ َل مثْلِه وَ أتُوا ِب مثِْل َهذا القُرآن ال یَ ى أن یأتوا ِب ُس والجِّن َعَل اإلنْ

اً  ِهیرَ   )٨٨االسراء))(َظ
البشر  فالقرآن بجنسه وُأسلوبه بما یتضمن من تجاوزه البالغة الحد الذي یقدر علیه

، كان وما یزال حجًة بالغیًة كبرى ومعجزة أدبیًة ) ٨٣،ص١٩٩٤الشرقاوي،(
عظمى وقف العرب أمامها مبهورین ال یعرفون لذلك سببًا وال یستطیعون لتأثیره ردًا 
، وأّن هذه المعجزة دفعت العرب الى الخوض في الدراسات البالغیة وكان هذا 

ى البحث الغرض من أهم االهداف التي دفعتهم ال
توا من ) ٥،ص٢٠٠٥الموسوي،(والتألیف ، فجاءت دراساتهم أصیلًة متینًة محكمًة ثبّ

  ).٣،ص١٩٧٨االطرقجي،(خاللها دعائم اللغة وعلومها من بیان وبالغة 
وألجل هذا كانت البالغة من العلوم التي أوالها العرب عنایًة كبیرةً، فوجدوا أنَّ 

د راك أهدافه لن یكون اّال بدراسة فنون القول ، الوصول الى فهم كتاب اهللا تعالى وإ
أحّق العلوم بالتّعلم وأوالها ((فكان ذلك سببًا من أسباب العنایة بالبالغة ألنها 

  ).٩،ص١٩٨١العسكري،))(بالتحفظ بعد المعرفة باهللا جّل ثناؤه
فالبالغة من الموضوعات المهمة في الدراسات االدبیة التي تحتاج الى عنایة 

كونها عملیة صقل االسلوب االدبي الذي یتبعه االدیب فهي تُعّد أداة واهتمام 
تعكس النشاط االدبي وترصد النتاجات واالعمال االدبیة ولها الدور الكبیر في 
تقویم النتاج االدبي واظهار الجوانب الحسنة في هذا النتاج مما یضطر الكاتب او 
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صورة ال تخلو من االدیب الى ان یظهر براعته وقدرته في التألیف ب
  ).١،ص١٩٩٩الجبوري،(الجمالیة

م الملكات وترشد الذوق ، وتهدي الموهبة االدبیة  وتبرز أهمیة البالغة لكونها تقوّ
نها تنمي في دارسها جودة  في نفس االدیب او القارئ حتى یبلغ الكمال ، وإ

ضوح االسلوب إذ تجعله ناقدًا متذوقًا وكاتبًا موهوبًا یمتاز بخصب الخیال وو 
الفكرة، وسعة االطالع یستطیع أن یحكم على النصوص االدبیة السلیمة بما 

  ).٥٣،ص١٩٩٣عالم،(صقلته دراسته البالغیة
لذا یمكن القول أنَّ البالغة هي الفن الذي یمكن المنشئ ، أو المتكلم من تأدیة 
المعاني المطلوبة بعبارات صحیحة ، واضحة جمیلة ، والمقصد من ذلك اثارة 

س والعواطف واالمتاع ، وال یأتي ذلك اّال بحسن اختیار االلفاظ وجودة السبك النف
  .على حسب بواعث الكالم ، وموضوعاته ، وحاالت السامعین 

  ) ٢٢،ص٢٠٠٠طعیمة،(                                                       
في كتاب ) معلیه السال(وتجلى ذلك في كالم أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

نهج البالغة التي تنفرد لغته عن لغة غیره كونه متماسك النصوص ، ونادرًا ما 
یتحقق هذا التماسك في نصوص أخرى غیر القرآن الكریم وهذا دلیل على قیمة 

، ال ) ١٣٤ـ١٣٣،ص٢٠٠٤السعیدي،(نهج البالغة وعلو لغته عن لغة المخلوقین 
ما أنَّ الشریف الرضي عندما جمع  كان ُجّل قصده أن یخرج للناس " لنهجا"سیّ

جانبًا من كالم أمیر المؤمنین الذي یتضمن من عجائب البالغة ، وغرائب 
الفصاحة ، وجواهر العربیة ، وثواقب الكلم ، الدینیة والدنیویة ، ماال یوجد مجتمعًا 

  ) ٢٣،ص١٩٦٦الخطیب،.(في كالم ، وال مجموع االطراف في كتاب 
البالغة إفصاح قول عن "كبد الحقیقة إذ قال ) علیه السالم(وقد أصاب اإلمام علي

بانة عن مشكل )" علیه السالم(ومثله االمام الحسن السبط " حكمة مستغلقة وإ
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البالغة إیضاح الملتبسات وكشف عوار الجهالت بأسهل ما یكون من 
  ).٥٣،ص١٩٨٣أبو علي،(العبارات

أنها تبین سرّ إعجاز القرآن  من هنا تظهر أهمیة تعلیم البالغة وتعلمها من جهة
الكریم من حیث الفصاحة والبالغة ، وتساعد على إنضاج الذوق االدبي ، وتبین 
نواحي الجمال الفني في االدب ، وتكشف أسرار هذا الجمال ، وتوصل متعلمها 

  .بتراث ُأمته عن طریق االسالیب البالغیة الجیدة التي تضمنها هذا التراث
  )٣٩،ص١٩٨٧عطا،(                                                         

لذا ینبغي أن یكون االهتمام بها جّدیًا وذلك من خالل حّث الطلبة على استقصاء 
االسالیب البالغیة وتحریك الرغبة لدیهم ، إذ إّن مراعاة رغبات الطلبة ضروري 

یق االهداف وذلك من خالل اختیار أفضل الطرائق التي تناسب رغباتهم لتحق
  )٨٧،ص١٩٨٩عبدالسالم،.(المطلوبة من تدریس المادة 

ذا ما تعددت االسباب الى ضعف طلبتنا في اللغة العربیة فان الطریقة التي  وإ
یستخدمها المدرس في ایصال المادة الى أذهانهم تمثل أول هذه االسباب                                                             

  )٢٢،ص١٩٧٩الجعفري ،(                                                                  
وتُعّد طریقة التدریس ركنًا من أركان العملیة التعلیمیة الى جانب المنهج والكتاب 
والمعلم ، وللطریقة أثر في عكس مادة الكتاب من حیث العمق والترابط واالرتباط 

  ).٢٢،ص١٩٩٢الشبلي،(بالحیاة 
ألّن الطریقة ویرى الباحث بأنه ال توجد في التدریس طریقة وحیدة هي المثلى 

تختلف باختالف المادة المدروسة وطبیعة المرحلة الدراسیة، وال سیما أّن البالغة 
تؤدي دورًا مهمًا في مرحلة التعلیم الثانوي ، ألّن القراءة التعبیریة تؤكد شخصیة 

  . الطالب وتنمیها وتلبي حاجاته ومیوله المتمثلة عادة بالثقة بالنفس
  ) ٦،ص١٩٩٩العامري(                                                        
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ومن المعلوم أّن المرحلة الثانویة أداة یستخدمها المجتمع لنقل التراث االجتماعي 
، لذلك نال التعلیم الثانوي )٢١٩،ص١٩٩٣العارف،(من جیل الى جیل ثم تهذیبه

تعلیم قسطًا كبیرًا من الرعایة والعنایة بشكل ال یقل عن االهتمام بال
  )١٧٦،ص١٩٩٣هجرس،(االبتدائي

وبعد أن أكدت الدراسات واالدبیات على وجود ضعف في تدریس طلبة الصف 
ل الباحث سبب ذلك الى عدم اختیار  الخامس االدبي في مادة البالغة عّل

كتاب نهج "االسالیب والطرائق التدریسیة المناسبة وعدم استعمال الموروث االدبي 
ه أن یدفع بعملیة التدریس الى األمام ویجعل درس البالغة الذي من شأن" البالغة

ولعل االشتغال بإحیاء التراث والعمل على اكتشافه وابرازه . سهًال لدى الطالب 
  ).٦النواجي،ب ت،ص(الى الوجود ، عمل جدیر بالتقدیر والتبجیل 

 لذا ارتأى الباحث أن یكون ُأسلوب التدریس الحدیث هو إثراء الكتاب المدرسي
نا یعرف مكانة النهج " البالغة والتطبیق"المقرر بنصوص من نهج البالغة ، وكّل

وما حظي به من أهمیة وشأن ما لم یحظ به كتاب آخر على مرّ العصور ، 
) علیه السالم(ولیس غریبًا ان یكون للنهج هذه االهمیة والشأن وقد كان اإلمام علي

دون كالم الخالق وفوق كالم (إمام الفصحاء وسید البلغاء وفي كالمه قیل " 
، فهو ) ١٣،ص١٩٧٧آل یاسین،(ومنه تعلم الناس الخطابة والكتابة ) المخلوقین

صلى اهللا علیه واله (فارس البالغة االول من دون منازع سوى ُأستاذه رسول اهللا 
  . الذي زّق تلمیذه علیًا بها زقًا حتى امتألت روحه بها) وسلم

  )١٣،ص١٩٨٨الخزرجي،(                                                    
وتأتي أهمیة نهج البالغة في الدرجة االولى ، بعد القرآن وأحادیث النبي 

، فعندما نقرأ نهج البالغة ، نقف ذاهلین أمام روعة ) ٨٠،ص١٩٦٦كوربان،(
، وكم مثل هذا من حكم بتفوق نهج ) ٣٠محمود،ب ت،ص(العبارة وعمق المعنى 

لى كتب االنشاء ومنشآت البالغة ،واعترفوا ببلوغه حّد االعجاز، ولقد البالغة ع
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یة الفرید الكبرى بمصر ) حسن نائل المرصفي(أحسن الوصف  مدرس البیان بكّل
رضي اهللا (نهج البالغة كتاب اقامه اهللا حجًة واضحًة على أّن علیًا "حیث قال 

عجازه قد كان أحسن مثال حي لنور القرآن وحكمته وعلمه ) عنه وهدایته وإ
في هذا الكتاب ما لم یجتمع لكبار ) علیه السالم(وفصاحته ، وقد اجتمع لعلي 

  ).٨ـ٧،ص١٩٦١الشهرستاني،(الحكماء وأفذاذ الفالسفة ونوابع الربانیین 
  -:واستنادًا الى ما تقدم تتجلى أهمیة البحث في 

  .أهمیة اللغة العربیة بوصفها لغة القرآن الكریم  - ١
بوصفها السبیل المفضي الى فهم كتاب اهللا وكالم  العربیة البالغة أهمیة - ٢

  .العرب 
إثراء الكتاب المدرسي المقرر أول دراسة من نوعها اعتمدت یعتقد الباحث إنها  - ٣
) علیه السالم(بنصوص مختارة من نهج البالغة لالمام علي " البالغة والتطبیق " 

  .علم الباحث  على حدّ 
المختصة في وزارة التربیة من نتائج هذا البحث في تطویر فادة الجهات إ - ٤

  .المرحلة االعدادیة  لبةتدریس البالغة لط
  

  - :هدف البحث
إثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبیق " یرمي البحث الحالي إلى تعرف

وأثره في تحصیل ) علیه السالم(بنصوص مختارة من نهج البالغة لإلمام علي 
  ".ألدبي طالب الصف الخامس ا
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  -:فرضیة البحث
بین متوسط ) ٠،٠٥( لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

درجات تحصیل طالب الصف الخامس األدبي الذین یدرسون مادة البالغة 
علیه (والتطبیق بإثراء موضوعاتها بنصوص مختارة من نهج البالغة لإلمام علي 

الطالب الذین یدرسون المادة نفسها من  وبین متوسط درجات تحصیل) السالم
  .غیر إثراء لموضوعاتها

  
  -:حدود البحث

  :یقتصر البحث الحالي على 
  .إحدى المدارس الثانویة أو االعدادیة النهاریة للبنین في محافظة ذي قار - ١
  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦عینة من طالب الصف الخامس األدبي للعام الدراسي  - ٢
من موضوعات علم البیان من كتاب البالغة  موضوعات علم البدیع وعدد - ٣

- ٢٠٠٦والتطبیق المقرر تدریسه لطالب الصف الخامس األدبي للعام الدراسي 
٢٠٠٧.  

  عدد من النصـوص المختـارة من كتـاب نهـج البالغـة لإلمـام علي  - ٤
  ).علیه السالم(
  

  :تحدید المصطلحات 
  اإلثراء: أوال
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والثروة . والثرى والثراء هو كثرة المال  )ث ر ى(جاء في مختار الصحاح :لغة 
كثرة العدد ، قال ابن الّسّكیت انه لذو ثروة وذو ثراء أي انه لذو عدد وكثرة مال 

  )٨٣،ص١٩٨٣الرازي،.(
كثرة المال ، قال أبو : الثروة وهو كثرة العدد ، والثراء):ثرى(وورد في لسان العرب 

ثرا القوم یثرون إذا كثروا ونمو :معيوقال االص. ثرا اهللا القوم أي أكثرهم :عمرو
. كثیر المال :وأثروا یثرون إذا كثرت أموالهم ، وقال ابن سید رجل ثري وأثرى

  )٣٣٢،ص١٩٩٧ابن منظور،.(والثري ، كثیر العدد 
  

  ـ:التعریف االجرائي 
هو تزوید أمثلة وتمرینات كتاب البالغة والتطبیق المقرر تدریسه لطالب الصف 

  .بنصوص بالغیة الخامس االدبي 
  

  موضوعات الكتاب المقرر : ثانیا 
  -:التعریف االجرائي 

هي الموضوعات البالغیة التي تضم موضوعات علم البدیع وعدد من موضوعات 
علم البیان من كتاب البالغة والتطبیق المقرر تدریسه لطالب الصف الخامس 

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦االدبي للعام الدراسي 
  

  البالغة : ثالثا 
الباء والالم والغین أصل واحد ، وهو الوصول الى الشيء ، تقول بلغت :  ةلغ -أ

  .المكان ، إذا وصلت إلیه ، وقد تسمى المشارفة بلوغًا 
  )٣٠،ص١٩٩١ابن فارس،(                                                    

  :اصطالًحا  -ب
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در :(بانها ) ١٩٥٤(عرفها اآلمدي  - ١ اك الغرض بالفاظ سهلة إصابة المعنى ، وإ
وعذبة سلیمة من التكلف ال یبلغ الهذر الزائد على قدر الحاجة ، وال تنقص نقصانا 

  )٣٥١،ص١٩٥٤اآلمدي،).(یقف دون الغایة
هي العلم أو الفن الذي یعلمنا كیف ننشئ :(بأنها ) ١٩٧٥(عرفها الجمبالطي  - ٢

القول الكالم الجمیل المؤثر في النفوس ، أو یعلمنا كیف ننشئ 
  )٢١،ص١٩٧٥الجمبالطي،).(االجمل

فن استخدام الكلمات بشكل مؤثر في الكالم :(بأنها ) hornby )1979عرفها  - ٣
  (hornby,1979,p741)).والكتابة ، وبلغة تمیز بكثرة العرض والتنمیق الجمالي

وضع الكالم بموضعه من طول وایجاز ، :(بأنها ) ١٩٨٤(عرفها عتیق  - ٤
ًء واضحًا بعبارة فصیحة لها أثر في النفس مع مالئمة كّل كالم وتأدیة المعنى أدا

  ).١٠،ص١٩٨٤عتیق،).(للمقام الذي یقال فیه
العلم الذي یحاول الكشف عن القوانین العامة :(بأنها ) ١٩٨٦(عرفها خاطر  - ٥

  )١٥٠،ص١٩٨٦خاطر،)(التي تحكم في االتصال اللغوي لیأتي على نمط خاص
  

  :التعریف االجرائي 
  .الباحث مع تعریف البالغة للقزویني  یتفق

  
ا    التحصیل : رابعً

الشىء ) حاصل(و) تحصیال(الشىء )حصل(جاء في مختار الصحاح :  لغة -أ
) لسان العرب(، وورد في ) ١٤٠،ص١٩٨٣الرازي،) (بقیته(محصوله أي 

  :التحصیل تمییز ما یحصل واالسم الحصیلة قال لبید 
َد اإللِه الَحَصائُِل وكلُّ امرىٍء یومًا َسیْعلم َسع ْت ِعنْ ُ             إذا َحَصَل   یه

  )١٦٢،ص١٩٥٥ابن منظور،(                                    
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  :اصطالًحا  -ب
إنجاز في إختبار للمعرفة والمهارة :(بأنه morgan  1966عرفه موركان - ١
(morgan-1966.762)                                                                     

 (  
اوفي ،انجاز وبراعة في االداء في مهارة ما:(بأنه  good 1973عرفه كود - ٢

  ) (good-1973.7)مجموعة من المعارف 
وهو بذلك خالف القدرة ، معرفة أو مهارة مكتبیة : (بأنه  ١٩٨٠عرفه عاقل- ٣

  )١٣ص ، ١٩٨٠عاقل )(على أساس أن االنجاز شيء فعلي ولیس إمكانیة 
إنجاز أوتحصیل تعلیمي في مادة ویعني بلوغ : (بأنه  ١٩٩٤عرفه الحفني - ٤

وتحدید ذلك ، سواء في المدرسة أم في الجامعة ، مستوى من الكفایة في الدراسة 
ا ، اختبارات التحصیل المقننة    )أو تقدیرات المدرسین أو االثنان معً

  )١١ص ،  ١٩٩٤الحفني (                                                    
النتیجة النهائیة التي تبین مستوى الطالب ودرجة : (بأنه  ١٩٩٧عرفه الخلیلي  - ٥

  )٦ص، ١٩٩٧الخلیلي) ( تقدمه في تعلم ما یتوقع منه أن یتعلمه 
  :التعریف االجرائي 

من درجات في االختبار التحصیلي ) عینة البحث(هو ما یحصل علیه الطالب 
  .دریسهم للموضوعات من كتاب البالغة والتطبیق النهائي بعد ت
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  الجوانب النظریة
  

  ً   التعریف بنھج البالغة / أوال
  :معناه 

من خطب ) هـ٤٠٦ت(هو مجموع ما اختاره الشریف الرضي  :نھج البالغة
  ).علیه السالم (ورسائل، وحكم موالنا أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

، وثماني وأربعین  وشمل إحدى وأربعین ومئتین خطبًة ، وتسعا وسبعین كتابًا
حكمة، ولیس هذا كل كالم أمیر المؤمنین ، ألن الشریف الرضي كان قد اختار ما 

و الحال في خطبة اللؤلؤة ، وخطبة ارتأته نفسه ، وثمة خطب لم یذكرها كما ه
قد ذكر أن ) هـ٣٤٦ت(، وكان المسعودي )٦٩هـ،ص١٤٢٦القبانجي،(البیان 

والذي حفظ الناس من خطبة في سائر :(( لإلمام أكثر من أربعمئة خطبة بقوله 
  )). مقاماته أربعمئة خطبة ونیفا وثمانین 

  )٤٣١هـ،ص١٤٠٨عودي،المس(                                              
  

  سمات نھج البالغة ومكانتھ / ثانیاً 
لنهج البالغة سمات وخصائص جعلته كلمة مثن ، وغیض حسود ، والبحث في 
استقصاء هذه السمات واستجاللها یخرج البحث عن حدوده ، وعلى الرغم من ذلك 

ذو نفس  فسنذكر شیئًا في ُأسلوب اإلمام وما لهذا االسلوب من مزایا ، فهو ُأسلوب
علیه مسحة ، وطالوة من ((عاٍل ینسب بسرعة ، ویتلون مع حال المخاطب ، و
  )).الكالم االلهي ، وفیه عبقة ، ونفحة من الكالم النبوي 

  )٧٩،ص١٩٩٥العلوي،(                                                       
ایة معلمها األول النبي فقد كان اإلمام الطالب األول في مدرسة القرآن ، وتحت رع

،لذا أجاد اإلمام في محاكاة تلك )صلى اهللا علیه وآله وسلم(المصطفى محمد 
  .المدرسة وذلك المعلم 
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ابن (وقد تلحظ الغرابة في الفاظ االمام بما یخالف المعجم اللغوي 
، فلنهج البالغة مكانة حدت به الى أن یكون موطئ )١٥٩،ص١٩٦٣االثیر،

سیل مداد أقالمهم حتى شارفت شروحه على ثمانین شرحًا أذهان الشراح ، وم
  .وتزید

    )٨،ص٢٠٠٣االمیني،( 
:قال فیه أحد العلماء ، الهادي كاشف الغطاء في كتابه مستدرك نهج البالغة   

بأن كتاب نهج البالغة أو ما اختاره العالمة ابوالحسن محمد الرضا  من كالم ( 
نور  -إلى أن قال  -لكتب اإلسالمیة شأنا من أعظم ا.....موالنا أمیر المؤمنین 

لمن استضاء به ، ونجاة لمن تمسك به ، وبرهان لمن اعتمده ، ولب لمن تدبره 
( ٧كاشف الغطاء،ب ت ،ص(  

، أن جمیع مافیه من الخطب ) إن اعتقادنا في كتاب نهج البالغـة( وقال أیضا 
صـلى اهللا علیه (نبى والكتب والوصایا والحكم واآلداب حاله كحال ما یروى عن ال

  وعن أهل بیته في جوامع األخبار الصحیحة) وآله وسلم
                   

**************************  
  

  البالغة في نھج البالغة/ ثالثاً 
  )علیھ السالم(علي بن أبي طالب  اإلمام بالغة 
  )سـالمعلیه ال( علي بن أبي طالب اإلمام كتاب –ة ـإن النص في نهج البالغ 

نموذج إإلى ) والسامع(وهي تُحیل القارئ . لطة فائقة، محكمة، نادرةـیتمتع بس
  .العالقة بین األفكار واألسلوب

إنتاجي من عمل الفنان  فثمة نص شكالني، قائم على إبداعیة الشكل، وهو نّص 
المبدع، إّال أنه یتمتع بمزایاه الفنیة الخالصة، كشكل فني قوي االتصاف، سواء 

ته التقلیدیةبصو    .رته التجریدیة أو بصورته الرمزیة، أو بكیفیّ
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، أو أنه یكون أداة )أو الواقع(فقد یكون النص، مثل اللوحة التي تُحاكي الطبیعة 
وعادة، یكون التعبیر النثري . تعبیر عن الذات، بكل استطاعات التعبیر الممكنة

 ُ رافق ذلك من توّسعات متعرضًا للشد والجذب بین قُطبي الذات والموضوع، بما ی
  ).١٤،ص٢٠٠٢عبد الهادي،(.لغویة، أو حشو، أو فجوات، أو نواقص

في مالحقته لألفكار، ینتهج طرائق وأسالیب عادة،  - أي التعبیر النثري  - وهو 
متباینة في درجة نجاحها، فهو أحیانًا یصل إلى األفكار، وأحیانًا یتقدم علیها، أو 

عبّر عنها بصراحة، أو بإیحاء،  -أحیانًا  -یتخلف عنها، وهو  ُ یاها، قد ی یتماّس وإ
  .)٣١،ص١٩٥١سعید،(بوضوح تام، أو بإیماء

نموذج رفیع للنص إ، ) علیه السالم( علي بن أبي طالب االمام ي بالغةفف
ُجسد سلطة علي بن أبي طالب على نفسه، تلك السلطة التي  المتطابق الذي ی

  .ینطلق منها في رؤیة العالم الخارجي
، أحسن توضیح، تلك الطبیعة الحقّانیة ) علیه السالم(علي االمام وضح سیرة وت

ة له -أفكاره هو  -الصادقة التي تتبلور في عرض األفكار    .وفي البالغة البیانیّ
بمعنى أنه یعطي صورة للبالغة، ذات  ، ینقل أفكاره بصدق تام -فالنص لدیه 

في جوالت األسالیب، والشكلیات  تسوُح ) بالغیة(میزان دقیق، یستبعد كل بالغة 
  .المتغیرة

حقًا كان قادرًا في فنونه البالغیة المبدعة، لكنه لم یندمج في ظاهرة البالغة من 
  .أجل البالغة، التي كانت اإلطار لعملیة إیصال األفكار

ة تثیر اإلعجاب، أي  لقد كانت األفكار تُوَصل على نحو فّعال، بتصعیدات بالغیّ
ت تتولى وضع اإلضافات فوق المعاني وحوالیها، بالتعبیر عن أن البالغة كان

لة ) معانٍ (موهبة بالغیة معجبة، فثمة  دّل تتخللها، وتحیط بها زركشات لفظیة، مُ
  .على القدرة البیانیة، التي انتشرت شعرًا ونثرًا منذ العصر الجاهلي
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النص الذي  ، فقد تبلورت في) علیه السالم( علي بن أبي طالب االمام أما بالغة
یخرج من عالم  - في الوقت نفسه  - یخرج من رحم اللغة مثل الولید الجدید، وهو 

  .األفكار مثل الفكرة الجدیدة، الباهرة
وكذلك هو في تناوله للمسائل الفكریة . إنه یتناول مسائله الفكریة وكأنها تُولد تواً 

البالغیة ابتكاریة،  وكأنها معطیات جدیدة، ذلك ألن قدرته) والمشتركة(المتداولة 
  .تولیدیة

برهن  ُ ، في تأدیته الوظیفیة الخاصة به، رغم أنه ی ولد متكامًال ُ في  -فالنص ی
  )٥٤،ص١٩٧٣حسان،(.عن جدارات أسلوبیة - حاالت ثانیة 

لم یكن رغم ما أوتي من میٍل  )علیه السالم( بن أبي طالب االمام عليلكن 
  .رسالته لحظة راغبًا بأن یبتعد عن -أحیانًا  - للدعابة 

ة كان من وقر المسؤولیة الثابت كان متّسمًا  - في ذلك  -وهو ،  إن طغیان الجدیّ
بالصدق التام، الذي یجب أن نرى فیه اختالفًا كبیرًا عن أنواع أخرى من الصدق 

  .المرحلي، الموقت، وغیر الثابت
 انك. فثمة أوجه عدیدة للصدق، كذلك هناك صدق في مناسبة، وعدمه في سواها

صادقًا في جمیع األوجه والمناسبات،  )علیه السالم( علي بن أبي طالب االمام
ألن أفكاره كانت تشق الطبقات الكثیفة، والزیادات، والتالفیف التي تحول بین 

  .)٩،ص٢٠٠٣الخوئي،( الناس والحق
، هو المضمون والشكل، في اتّحادهما المتبادل  فالنص هو الفكرة واألداة معًا

ُظهر نفسه  )علیه السالم( في إعطاء دالالت مؤكدة، كان اإلمام علياإلغناء،  ی
لها الطاقة التوصیلیة للوصول إلى اآلخرین من جانب  ُحمّ فیها من جانب، وی

  )٤٣،ص١٩٦٥ضیف،(.آخر
ویتضافر الجانبان في العملیة الواحدة، التي تُكرس صدق القضیة، وتهیئ اآلخرین 

ذات جمال  بالغیةً  لیس قطعةً  - البالغة  في نهج -فالنص . للتجاوب مع الصدق
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بل هو وظیفة متقنة، إنه ثمرة التزاوج الطبیعي بین البالغة واألفكار، والذي . مجرد
  .ترتّب علیه إنجاب أفكار جدیدة، واستحداثات لغویة وبیانیة جدیدة

، قائمًا بذاته،  -بسبب أهمیته  -من المؤكد أن النص األدبي الذي یُصبح  مستقًال
فالنص هو . تعبیر عن طبیعة صاحبه -في حقیقته  - تجاوز ظرفه، هو  بعد

دة لمهماتها المحددة   .الشخصیة التي تنشئ عدة شخصیات أخرى، مجنّ
ولیس من الضرورة . وتُعد الكلمات، في النص األدبي كائنات حیة، لم تُخلق عبثاً 

الظاهریة، بمكان أن تكون إنشاءات الكاتب األسلوبیة على صورته، من الناحیة 
لكن من الضروري للكاتب الحقیقي أن یكون العمق الفكري له ماثًال في الحركة 

  ).٢٢الجندي ب ت،ص(.التحتیة للنص
ك ألفاظه كأنها رجال قد ركبوا خیولهم واستألموا سالحهم،  ُحرّ فأبو تمام كان ی
ك ألفاظه وكأنها نساء حسان علیهن خالئل ُحرّ  وتأهبوا للطراد، والبحتري كان ی

غات، وقد تحلین بأصناف الحلي، كما یقول ابن األثیر الموصلّي  ، لكن أبا مصبّ
واألشخاص، وكذلك البحتري، كًال بطبیعته  -تمام كان حاضرًا وراء األلفاظ 

ة أو الظاهرة   )١٦،ص١٩٦٠ضیف،(.الخاصة، وبخیاراته الخفیّ
لفراهة، غیر أنه اللغویة، والبیانیة، بالغة ا )علیه السالم( علي االمام كانت مقدرة

ة التي كان  ، بسبب نظرته الفلسفیة، وأفكاره الجمّ كان یرید إصابة المعنى دائمًا
ونظرًا إلى تعدد مناحي الثروة الفكریة، وغنى طبیعة . یُصارع من أجل انتشارها

تنوعة، فهو قمة  ًال بالدالالت الغنیة المُ علي بن أبي طالب، فإن النص جاء محمّ
  .ة بین المعنى والمبنىتتویج العالقة الحر 

كانت  )علیه السالم( علي اإلمام خطب نَّ إ: قال) هـ٢٥٥ت(الجاحظ  نَّ أحتى 
علي بن  اإلمام میر المؤمنینألمئة كلمة «مدونة محفوظة مشهورة، وانتقى منها 

مدي من وقد كانت هذه الرسالة الموجزة دافعًا لآل ،»)علیه السالم( ابي طالب
غرر الحكم «في تألیف كتابه ) جري ومتأخر عن الرضيعلماء القرن الخامس اله
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، فقد اغضبه ایجاز الجاحظ في نقله مع )٢٠٠٢اآلمدي التمیمي،(»ودرر الكلم
یا هللا وللعجب من هذا الرجل وهو عّالمة زمانه، : فقلت«: سعة اطالعه، فقال

، ووحید اقرانه مع تقدمه في العلم، وتسنمه ذروة الفهم، وقربه من الصدر االول
وضربه في الفضل بالقدح االفضل والقصد االجزل، كیف عشى عن البدر المنیر، 

هناك اتصاًال في الروایة  نَّ أونستفید من هذا كله . »ورضي من الكثیر بالیسیر
   .والتصنیف في كالمه الشري) علیه السالم(عنه 

  :قال الشریف الرضي، في مقدمة نهج البالغة
ْشرع الفصاحة وموردها، ومنشأ  )علیه السالم( يعل اإلمام كان أمیر المؤمنین( مَ

البالغة ومولدها، ومنه ظهر مكنونها، وعنه ُأخذت قوانینها، وعلى أمثلته حذا كل 
 - وبكالمه استعان كل واعظ بلیغ، ومع ذلك فقد سبق وقّصروا  - قائل خطیب 

ُساجل، والَجمُّ الذي ال. وتقدم وتأخروا  وأما كالمه فهو البحر الذي ال ی
ُحاَفل   .)١٩٦٦الشریف الرضي،()ی

الوارد ) علیه السالم(ومن عجائبه التي انفرد بها، وأمن المشاركة فیها أن كالمه 
في الزهد والمواعظ والتذكیر والزواجر إذا تأمله المتأمل، وفكر فیه المتفكر، لم 
ن ال حظَّ له في غیر الزهادة، وال ُشغل له بغیر  یعترضه الشك في أنه من كالم مَ
العبادة، وال یكاد یوقن بأنه كالم من ینغمس في الحرب مصلتًا سیفه فیقطُّ الرقاب، 

هجا   . ◌ً  ویجدُِّل األبطال، ویعود به ینُطف دمًا ویقطر مُ
  )٥٤،ص٢٠٠١النسائي،(                                                      

  
  :ثل ذلك قائالً ویذكر الشیخ محمد عبده في مقدمة شرح نهج البالغة، م

ُخیل لي في كل مقام أن ( تصفحت بعض صفحاته في مواضع مختلفات، فكان ی
وأن جحافل . ، والفصاحة صولةً حروبًا شبت، وغارات شنت، وأن للبالغة دولةً 

الخطابة، وكتائب الذرابة في عقود النظام، وصفوف االنتظام، تُنافح بالصفیح 
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وأن مدبّر .. والباطل منكسر - والحق منتصر األبلج، والقویم األملج، فما أنا إّال 
اإلمام تلك الروایة، وباسل تلك الصولة، هو حامل لوائها الغالب، أمیر المؤمنین 

فتارة كنُت أجدني في عالم تعمره من المعاني ، ) علیه السالم( علي بن أبي طالب
وتدنو أرواح عالیة، في ُحلل من العبارات الزاهیة، تطوف على النفوس الزاكیة، 

رادها م منها مُ وطورًا كانت تتكشف . من القلوب الصافیة، توحي إلیها رشاَدها، وتقوّ
لي الجمل عن وجوه باسرة، وأنیاب كاشرة، قد تحفّزت للوثاب، ثم انقّضت 

وأحیانًا كنت . لالختالب، فخلبت القلوب عن هواها، وأخذت الخواطر دون مرماها
قًا جسدانیًا فََضل عن الموكب اإللهي، واتصل أشهد أن عقًال نورانیًا ال یشبه َخلْ 

  .بالروح اإلنساني، فخلعه عن غاشیات الطبیعة، وسما به إلى الملكوت األعلى
هو أشرف  )علیه السالم( ولیس في أهل هذه اللغة إّال قائل بأن كالم اإلمام علي

ه، وأغزره مادةً    .أسلوباً  ، وأرفعهالكالم، وأبلغه بعد كالم اهللا تعالى وكالم نبیّ
على نحو ثالثمائة خطبة، ومئة رسالة، وخمسمائة ) نهج البالغة(ویشتمل 

  ).هـ١٣٨٤عبده،(.حكمة
فة، والعلماء، والزّهاد،  نهل من معینها الكتّاب، واألدباء، والمفكرون، والمتصوّ

  .والعارفون
وكما كان نهج البالغة مصدرًا كبیرًا من مصادر البیان والبالغة، كذلك هو مصدر 

وهو إلى ذلك المنجم الغني بأصول التوحید . للریاضة والتصوف في اإلسالم
بالشرح  - بعد ذلك  -، التي أوسعها المتكلمون )علم الكالم(والفلسفة اإلسالمیة 

والتفسیر، وأحد الروافد الكبیرة للفكر اإلسالمي في جمیع جوانبه االجتماعیة 
  .واألخالقیة والدینیة وغیرها

فل بعناصر تاریخیة واقعیة، تمد الباحث والمؤرخ بالحقیقة وهو كذلك سجل حا
الساخرة، ویمثل كذلك الكثیر من الحقائق المذهبیة، والتوحید، وتنزیه الخالق، 

  ).٩هـ،ص١٤٢٧مغنیة (والجبر واالختیار، وما إلى ذلك . وصفاته، والعدل
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من فالخطباء في العرب كثیرون ولكن من الصعب ان تجد في شخصیات التاریخ 
اجتمعت لدیه كل هذه الشروط التي تجعل من صاحبها خطیبا فذًا ،غیر  اإلمام 

  )٧٠٩جرداق،ب ت،ص) .(علیه السالم(علي بن ابي طالب 
  ي طالبـن أبـي بـعل اإلمام بـالكتاب الجامع لخط( ـةج البالغـولیس نه

أول ، )ورسائله وأقواله، والذي أطلق علیه الشریف الرضي عنوانه )علیه السالم(
، فلقد حظي كالم اإلمام ) علیه السالم( علي بن أبي طالباإلمام جمع لتراث 

وخطبه بعنایة العلماء، واألدباء، قبل عصر الرضي، فعكف فریق منهم على جمع 
شوارده، ونظم فرائده، حتى تألفت من ذلك مجامیع كثیرة، كما عكف فریق آخر 

نوا مؤلفاتهم وف. على حفظه واالستعانة به في كالمهم وخطبهم ریق ثالث ضمّ
وكان ذلك كله هو المصدر . األدبیة والتاریخیة واألخالقیة، طائفة كبیرة من كالمه

، وانتقى منه هذه )نهج البالغة(الرئیس الذي اختار الرضي منه هذا المجموع 
مة    )٧٦،ص١٩٦٧العقاد(الطرائف البیانیة القیّ

طبة، حفظت عنه وهي التي وحفظ الناس عنه الخطب، فإنه خطب بأربعمائة خ(
  ).تدور بین الناس، ویستعملونها في خطبهم

علیه ( من العلماء واألدباء عكفوا على جمع كالم اإلمام علي إلى أن هناك جماعةً 
وقد ذهبت هذه المجموعات مع الزمن كما . قبل أن یخلق الشریف الرضي )السالم

  .ذهب سواها من تراثنا العربي، وبقیت أسماؤها
  :من األسماءویذكر 

وكتبه إلى عماله، ألبي الحسن علي بن ) علیه السالم(كتاب خطب علي  - ١
  .هـ ٢٢٥/  ٢١٥هـ والمتوفى عام  ١٣٥محمد بن عبد اهللا المدائني المولود عام 

، لهشام بن محمد بن السائب الكلبي )كرم اهللا وجهه(كتاب خطبة علي  -  ٢
  .هـ ٢٠٦/  ٢٠٤المتوفى سنة 
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إلمام علي، ألبي أحمد عبد العزیز بن یحیى بن عیسى كتاب خطب ا -  ٣
هـ، وكان من شیوخ البصرة  ٣٣٢الجلودي األزدي البصري المتوفى سنة 

  .وأخبارییها، له ما یقرب من ثالثمائة مؤلف
  .كتاب رسائل علي -  ٤
  .كتاب ذكر كالم علي في المالحم -  ٥
  .كتاب مواعظ اإلمام علي -  ٦
  .كتاب قوله في الشورى -  ٧
  .كتاب الدعاء عن اإلمام -  ٨
  .كتاب بقیة رسائله وخطبه وأدل مناظراته -  ٩

  .كتاب بقیة مناظراته - ١٠
كتاب ما كان بین علي وعثمان من الكالم، وهذه الكتب كلها للجلودي  - ١١

  .المذكور
وقد بقي كتابه في خطب اإلمام علي بین أیدي العلماء حتى أوائل القرن التاسع، 

شطرًا من ) المختصر(الشیخ حسن بن سلیمان الحلي في كتابه وقد نقل عنه 
  ).أنا فقأُت عین الفتنة: (خطبته التي أولها

كتاب خطب أمیر المؤمنین، ألبي هاشم عبد العظیم بن عبد اهللا بن علي  - ١٢
  ).هـ٢٥٢(بن الحسن بن زید بن الحسن المتوفى سنة 

نهمي إبراهیم بن سلیمان بن كتاب الخطب ألمیر المؤمنین، ألبي إسحاق ال - ١٣
عبد اهللا بن خالد الكوفي الخراز، یرویه عنه النجاشي بثالث وسائط، آخرها حمید 

  ).هـ ٣١٠(بن زیاد  المتوفى سنة 
كتاب خطب أمیر المؤمنین، إلبراهیم بن الحكم بن ظهیر الفزاري، قال  - ١٤

بیر هو أبو إنه صاحب التفسیر عن السدي، والسدي الك: (الطوسي في الفهرست
) هـ ١٢٨(محمد إسماعیل بن عبد الرحمن الكوفي المفسر المتوفى في حدود سنة 
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والسدي الصغیر هو حفید السدي الكبیر، محمد بن مروان بن عبید اهللا بن 
  .إسماعیل السابق الذي یروي عن محمد بن السائب الكلبي، كتاب التفسیر

سماعیل بن مهران بن محمد كتاب الخطب ألمیر المؤمنین، ألبي یعقوب إ - ١٥
  .بن عمر بن أبي نصر السكونيا

  .كتاب المالحم لإلمام، ألبي یعقوب المذكور - ١٦
خطب أمیر المؤمنین على الناس في الجمع واألعیاد وغیرهما، ألبي  -  ١٧

  ).هـ ٩٦/  ٨٠(سلیمان زید بن وهب الجهني الكوفي المتوفى سنة 
  .صالح أبي حماد سلمة الرازّي خطب أمیر المؤمنین، ألبي الخیر  - ١٨
  ).هـ ١٤٨(خطب أمیر المؤمنین، المرویة عن الصادق المتوفى عام  - ١٩
  .خطب أمیر المؤمنین، ألبي محمد أو أبي بشر مسعدة بن صدقة العبدّي  - ٢٠
 خطب أمیر المؤمنین، بروایة أبي عبد اهللا محمد بن عمر الواقدّي  - ٢١

 لزراري بإسناده إلى الواقدي، وقد توفي الزرارّي رواه الشیخ أبو غالب ا. األسلمّي 
  ).هـ ٣٦٨(عام 
 كتاب رسائل المؤمنین، إلبراهیم بن محمد بن سعید بن هالل الثقفّي  - ٢٢

وهو من ولد سعید بن مسعود أخي عبید بن مسعود . هـ ٢٨٣المتوفى سنة 
 صاحب وقعة الجسر مع الفرس، وعم المختار الثقفي، وله أیضًا كتاب الخطب

  ..السائرة
  ّ.كتاب الخطب، لمحمد بن عیسى بن عبد اهللا بن سعد األشعري - ٢٣
 ٢٥٥(مائة كلمة من كالم أمیر المؤمنین، جمعها الجاحظ المتوفى عام  -  ٢٤
  ).هـ

كتاب أبي العباس یعقوب بن أبي أحمد الصیمري الذي جمعه من كالم  - ٢٥
بي الحدید عند شرح كتاب ذكره شارح النهج ابن أ. وخطبه) رضي اهللا عنه(علي 
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وكیف أنت صانع إذا تكشفت عنك جالبیب : (علي إلى معاویة، وأول هذا الكتاب
  ..).ما أنت فیه

كتاب الخطبة الزهراء ألمیر المؤمنین، ألبي مخنف لوط بن یحیى بن سعید  -  ٢٦
، وقد رواها الطوسي في )هـ ١٥٨(بن مخنف بن سلیم األزدي المتوفى سنة 

أخبرنا بها أحمد بن محمد بن موسى عن ابن عقدة عن : ، قالالفهرست بسنده
یحیى بن زكریا عن ابن شیبان عن نصر بن مزاحم عن أبي مخنف عن عبد 

وهذه . خطب أمیر المؤمنین، وذكر الخطبة: الرحمن بن جندب عن أبیه، قال
لذي الحمد هللا ا: ، أولها)٢م(الخطبة الزهراء أوردها ابن عبد ربه في العقد الفرید 

  .هو أول كل شيء وبدیه، ومنتهى كل شيء وولیه
  .مالئكة خلقتهم وأسكنتهم سماواتك، ولیست فیهم فترة وال عندهم غفلة: وفیها یقول

. وهي طویلة، وآخرها... لم یسكنوا األصالب ولم تضمنهم األرحام: ثم یقول فیها
  .إنك ولي كریم

دى الفاطمیین أبي خطب أمیر المؤمنین مع شرحها، لقاضي القضاة ل - ٢٧
ذكره ناشر كتاب الهمة في معرفة ) هـ ٣٦٣(حنیفة النعمان المصري المتوفى سنة 

األئمة الدكتور محمد كامل حسین ناقًال عن األستاذ المستشرق إیفانوف في كتاب 
أین تلك المؤلفات : (تساءل اهللا بعد كل هذانو . المرشد إلى أدب اإلسماعیلیة
علي وكالمه؟ وأین ذهبت األربعمائة خطبة أو تزید الموضوعة في خطب اإلمام 

مما كان یحفظه الناس من كالمه؟ وأین ما كان یحفظه الكتّاب والبلغاء من 
  كلماته؟

ألیس في كل هذا ما یؤكد أن ما اختاره الرضي في نهج البالغة هو بعض ما كان 
  مدونًا ومحفوظًا ومشهورًا بین الناس؟
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******************************  

 ً   في نھج البالغة التعلیم /رابعا
 

الفكر خاصیة اإلنسان وحده، به تجلى وتمیز عن سائر الخلق، فهو في مواجهته 
وحاجة . للواقع ال یفتر عن الفكر طرفة عین، حیث تنشأ العلوم والصنائع المختلفة

اإلنسان ال تستقر على نوع معین من العلوم، لذلك فهو یرغب في تحصیل ما لیس 
ولن یتم له . نده منها، من أجل إشباع ما تستدعیه طباعه من الحاجات والرغباتع

فالعلم والتعلیم حاجة .  ذلك إال بأخذه ممن سبقه أو زاد علیه في العلم والمعرفة
فقد تبین بذلك أن العلم والتعلیم ( ونطبیعیة، فرضها العمران البشري، كما یقول

  . )طبیعي في البشر
للعوامل الوراثیة دورها في تحدید مواهب الفرد ومیوله  الرغم من أنوعلى 

واستعداداته فإن مدى تحقیق هذه اإلمكانیات یتوقف على البیئة، بما تتیحه من 
لذا فقد أعطت األمم والشعوب للتعلیم مكانة بارزة في . وسائل التعلم والتدریب

ئل عدة، لما دساتیرها، وفسحت المجال لدور العلم فیها، وشجعت على طلبه بوسا
  .كانت تأمله فیه من تقدم وازدهار یطال جمیع مرافقها ومؤسساتها

ولقد كان اإلسالم في طلیعة األدیان الداعیة إلى تعلم العلم والتشدد في طلبه وأخذه 
ى اهللا علیه وآله(وكان النبي . من أي مصدر كان یشجع التعلیم قوًال ) وسلم صّل

، فیطلق سراح أسرى الحروب إ ا یدل وعمًال ذا علموا المسلمین القراءة والكتابة، ممّ
  .على األهمیة التي كان یعطیها للعلم والتعلیم في بناء الفرد والجماعة

لذلك تنفق الحكومات في األمم . إن التربیة أساس النجاح للفرد والمجتمع(ذكر یو  
قیة الفرد المتمدنة بسخاء على التعلیم، موقنة أن في التعلیم قوة، وقوة كبیرة في تر 

والنهوض بالمجتمع إلى حیاة راقیة وعیشة راضیة، والتاریخ خیر دلیل على أن 
  .) بالتربیة والتعلیم تحیا الشعوب من موتها، وتنتبه من غفلتها، وتقلل سجوتها
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ى اهللا (عن الدعوة التي أطلقها النبي ) علیه السالم(ولم یتخلف اإلمام علي  صّل
وممارسته في الحیاة، وهو الذي كان یعتبر الجهل  في طلب العلم) وسلم علیه وآله

الفقر األكبر الذي یقود إلى العمى والضالل في حین أن العلم یحلق باإلنسان في 
: رحاب المعرفة والفضیلة ویسمو به عن الصغائر لیعیش في ملكوت الحق، فقال

  )اعلموا أن كمال الدین طلب العلم والعمل به(
  )٢٠٠٧الدرویش،(                                                           

****************************  
  

  التربیة في نھج البالغة/ خامساً 
 

. لعل من المفید أن نستهل هذا الموضوع بتبیان المدلول اللغوي لمفهوم التربیة
علیه  فالتربیة في اللغة مأخوذة من ربى ولده، والصبي یربه، رباه أي أحسن القیام

  .حتى أدرك 
فالتربیة بمدلولها اللغوي، تعني تعهد الطفل بالرعایة والتغذیة المادیة والمعنویة حتى 

ولقد اهتم الفالسفة والعلماء بهذا المفهوم، وجهدوا في الكشف عن مضامینه . یشب
العلمیة وأوجدوا له عددًا من التفسیرات التي إن اختلفت في شكلها، فهي متفقة في 

وسنعرض فیما یلي أقوال بعض المفكرین القدامى والمحدثین، لنرى موقع  جوهرها،
  .منها) النهج(

  ):م.ق٣٤٧-٤٢٧(یقول أفالطون 
التربیة هي إعطاء الجسم والروح كل ما یمكن من الجمال، وكل ما یمكن من (

وهذا یعتمد على الناحیة الكمیة من التربیة، وذلك بمزاولة جمیع األنشطة  ،)الكمال
  .یة والبدنیة المؤدیة لكمال الفردالعقل

  ):م.ق٣٢٢- ٣٨٤(ویقول أرسطو 
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الغرض من التربیة هو أن یستطیع الفرد عمل كل ما هو مفید وضروري في (
ن یقوم بما هو نبیل وخیر من األعمال لیصل إلى حالة السعادة ) الحرب والسلم، وإ

  .د وسعادته في دنیاهوهذا یهتم بالناحیة المهنیة من التربیة لما فیه منفعة الفر ، 
ومعنى التربیة، یشبه فعل الفالح الذي یقلع الشوك، ویخرج النباتات األجنبیة من (

  .) بین الزرع، لیحسن نباته ویكمل ریعه
وهناك تعریفات كثیرة ال مجال لذكرها لعدم الحاجة إلیها ـ وهي في أكثرها مشابهة 

لتها بما صدر عن اإلمام لما سبق ـ وما یهمنا هو استعراض ما مر منها ومقاب
  .، من أفكار تربویة تفسر حقیقة مفهوم التربیة)علیه السالم(

أن اإلنسان هو غایة الوجود، ومن أجله خلق اهللا ما خلق إذ ) علیه السالم(یرى 
بعد أن خلق تعالى الكون ورتبه أحسن ترتیب، ونظمه أجمل تنظیم، وأتم مرافقه، 

األنفس، وتلذ األعین، أخرج إلیه اإلنسان،  على أكمل وجه، وجمع فیه ما تشتهي
وأسكنه فیه على أن یكون خلیفته في أرضه، یحیا في كنفها ویعیش من خیراتها، 

، أل اً ویمضي في أقواله وأفعاله ونوایاه، ومقاصده، وفق رادته مطیعًا حكام اهللا وإ
، إال أنه خالف أمر اهللا، وسلك بوحي من نفسه األمارة بال ، شاكرًا سوء، مذعنًا

  .فجذبته الدنیا إلیها وحجبت عنه الرؤیة السلیمة فبات أسیر أوهامه وشهواته
إن ضعف اإلنسان أمام إغراء المادة واإلیمان بأن الشیطان الذي أغواه في الجنة 

سوف لن یتمكن من  من ثملن یتوانى عن إغوائه مرة أخرى وهو على األرض، و 
عیف الحجة، مسلوب اإلرادة، قلیل ممارسة الخالفة كما أوجبها اهللا ما دام ض

هذه األمور أوجبت أخذه بالتربیة والتعلیم حتى تستقیم نفسه ویقوى على . اإلیمان
إال أن هذه التربیة، ال تستند فقط إلى مبادئ نظریة ال . مقاومة الضاللة والفساد

هدف صلة بها بالواقع، بل تتخذ منها طریقًا ومنهجًا یعضده العلم والعمل واإلیمان ب
  .منفعة العباد وخیرهم



 جوانب نظریة و دراسات سابقة................................................... الفصل الثاني 

 

 

٣٢ 
-  

وهي تدعو إلى طلب العلم ) النهج(وكثیرة هي الخطب والكلمات التي تضمنها 
وأخذه من أي مصدر كان، كما وتحث على العمل حتى ال تبقى التربیة مجرد 

یدعم القول ) علیه السالم(لذلك فإن اإلمام . نظریات ال فائدة منها في عالم الواقع
الذي یشهد به العمران والتقدم والتطور الحاصل في  بالعمل وهذا هو الحق

إذ ال خیر في علم ).. العلم مقرون بالعمل، فمن علم عمل(المجتمعات من ذلك 
  .والبد للعارف من أن یكون عامًال حتى ال یكون علمه حجة علیه. بال عمل

ه، هذا األمر وطبقه على سائر مجریات حیات) علیه السالم(ولقد أدرك اإلمام علي 
  :یبدو ذلك في حدیثه عن العلماء الذین یتعلمون، برأیه ـ لغایات ثالث 

  .ـ للمراء والجدل
  .ـ لالستطاعة والحیل

  .ـ للفقه والعمل
فإنك تراه مماریًا للرجال في أندیة المقال، قد تسربل بالتخشع وتخلى (أما األول  -

  ).فدق اهللا من هذا حیزومه وقطع منه خیشومه. من الورع
فإنه یستطیل على أشباهه من أشكاله، ویتواضع لألغنیاء، من (ا الثاني وأم -

دونهم، فهو لحلوائهم هاضم، ولدینه حاطم، فأعمى اهللا من هذا بصره، ومحى من 
  ).العلماء أثره

فتراه ذا كآبة وحزن، قام اللیل في حندسه، وانحنى في برنسه، (وأما الثالث  -
  ).نه وأعطاه یوم القیامة أمانهویعمل ویخشى، فشد اهللا من هذا أركا

كثرة العلوم النظریة، ألنها ال تغني عن ) علیه السالم(فلیس المهم بنظر اإلمام 
السلوك الحسن والسیرة الخیرة، وال كثرة العلماء، ما دام البعض منهم قد اتخذ العلم 

آمنوا وسیلة للهدم، أو أداة للریاء والنفاق، في حین أن البقیة الباقیة منهم، ممن 
فالتربیة التي تعتمد الكمیة في . بربهم وخشعوا له، قد اتخذوه للعمل الحر الشریف

إال أن هذه النوعیة . أسالیبها لیست مقبولة ما دامت ال تستند إلى الكیفیة والنوعیة
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ال فائدة منها إذا لم تقترن بالفاعلیة فالعلم ال یراد لذاته، بل ألجل التغییر والنمو 
ال تجعلوا علمكم جهًال ): (علیه السالم(د والمجتمع كما یقول في شخصیة الفر 

ذا تیقنتم فأقدموا ، إذا علمتم فاعملوا وإ   .) ویقینكم شكًا
إال أن العمل قد یجر الویل على المجتمع، إذا لم یستند إلى أساس روحي خلقي 

والدمار  وما نراه الیوم دلیًال على ذلك، فالذرة قد تستعمل للبناء وقد تستعمل للفناء
الذي اكتشفها، لذلك كانت  نفسهوالذي ینحى بها هذا المنحى أو ذاك، هو اإلنسان 

ولقد جمع . التربیة الروحیة الخلقیة البّد منها في صیاغة كیان الفرد وتفكیره وخلقه
ُ الدَّارَ اآل: (اإلسالم بین التربیة الدینیة والدنیویة بقوله تعالى اَك اهللا ا آتَ تَِغ ِفیمَ ابْ ةَ وَ ِخرَ

ا یَ َك ِمَن الدُّنْ َس نَِصیبَ نْ َال تَ   .) وَ
هي أكثر شموًال ) علیه السالم(هذه النظریة للتربیة التي انفرد بها اإلمام علي 

وعمقًا من تلك التي أوحت بها التعریفات السالفة الذكر، فبینما نرى أن فالسفة 
ون ـ ارسطو ـ أفالط(التربیة قد قصروا نشاطها على جانب معین من حیاة الفرد 

في هذا النشاط لیشمل جمیع نواحیه ) علیه السالم(یتوسع اإلمام ) جولز سیمون
الفكریة واالجتماعیة واألخالقیة والدینیة والدنیویة كما سنرى فیما بعد وذلك من 

هذا المضمون نفسه هو الذي أكده . أجل إیجاد اإلنسان الفاضل القریب من الكمال
ا یثبت بأن هذا الكتاب، كان وما یزال في ) یونجون د(و) الغزالي(كل من  ممّ

صمیم المعرفة التي تحدث عنها الفالسفة والعلماء في كل عصر 
  ).٢٠٠٧الدرویش،(.وجیل

ویعتقد الباحث إن من الظلم ان نعامل نهج البالغة على انه كتاب ُأعّد فقط لمن 
رحمه "ریف الرضي ینشد مثال اعلى في البالغة واالدب ، فقراءة عابرة لمقدمة الش

للنهج ترینا ان الدوافع الرئیسة لتألیفه لم تكن ادبیة فقط ، وانما كما ورّد في " اهللا
فیه حاجة العالم والمتعلم ، وبغیة البلیغ والزاهد ، ویمضي في اثنائه من "تعبیره 
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الكالم في التوحید والعدل وتنزیه اهللا سبحانه وتعالى عن الخلق ما هو بالل كل 
"جالء كّل شبهة غلة ، و   

فنهج البالغة قد دوّخ صیته االقطار ومضى به الركبان في ارجاء الدنیا وبزغ قمره 
في العالم كله وتوج هام االدب منذ مئات السنین وجاء وراء القرآن المجید آیة في 

ا عن الوصف والتعریف .البالغة والفصاحة ، غنیً  

ر المؤمنین الذي نزل في المنزلة وبعد هذه كلها یحق ان یخبث البشر الى كالم أمی
دون كالم الخالق وفوق كالم المخلوق ویجدر ان تلوكه االشداق وتقرط به االذان 

...ویرتله رجال البالغة ، بكرة وعشیًا وتحفظه الصدور الزاكیة وتجعلها اوعیة لها  
..ومهما یكن من أمر   

، وینهل منه المنتهلون ، نبراسًا مشعًا یهتدي بنوره السائرون " نهج البالغة"فسیظل 
ولن یستطیع الضباب مهما تكاثف حجمه واتسع امتداده ان یحجب الشمس عن 

. العیون   
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  - :١٩٩٢دراسة العداریة  -١
أثر التدریس بطریقة النصوص المتكاملة، في تحصیل طالب الصف االول ((

  )).الثانوي في مادة البالغة
بطریقة  أجریت هذه الدراسة في االدرن ،هدفها التعرف على اثر التدریس     

النصوص المتكاملة، في تحصیل طالب الصف االول الثانوي في مادة البالغة 
الیوجد فرق ذو داللة : وحاولت الدراسة اختبار الفرضیة الصفریة القائلة .

احصائیة بین متوسط تحصیل الطالب الذین درسوا بطریقة النصوص المتكاملة 
  .طریقة المثال ومتوسط تحصیل الطالب الذین درسو مادة البالغة ب



 جوانب نظریة و دراسات سابقة................................................... الفصل الثاني 

 

 

٣٦ 
-  

تكونت عینة الدراسة من طالب الصف االول الثانوي العلمي ،الذكور في      
المدارس الثانویة الحكومیة التابعة لمدیریة التربیة والتعلیم لمنطقة عمان الكبرى 

  االولى ،وأختیرت العینة بالطریقة االنتقائیة لطالب كلیة الحسین الثانویة وتضـم 
ین على أربع شعب ،اثنتین منها تجریبیتین درس افرادها طالبًا موزع) ١٧١(

  .بطریقة النصوص ،واثنتین ضابطتین درس افرادها بطریقة المثال 
أعّد الباحث نفسه المادة التعلیمیة للطریقتین ودرس من خاللها الموضوعات       

شوائیًا ووزع الطلبة على المجموعتین ع) االمر والنهي واالستفهام (البالغیة االتیة 
، ولتحقیق هدف البحث ،أعّد الباحث اختبارًا تحصیلیًا من نوع االختیار من متعدد 

فقرة تم التثبت من صدقه وثباته ،وطبق الباحث اختباره على عینة ) ٢٥(تكون من 
طالبًا اختارهم عشوائیًا من المدرسة نفسها ، ثم أجرى ) ٤٠(استطالعیة مكونة من 

– جربة ،وحسب معامل الثبات بتطبیق معادلة كوردر االختبار على مجموعات الت

  :ریشاردسون ، وتوصلت الدراسة الى مایاتي 
الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین متوسط تحصیل الطالب الذین درسوا  -

  .بطریقة النصوص ومتوسط تحصیل الطالب الذین درسوا بطریقة المثال 
ص الى جانب طریقة          وأوصى الباحث بضرورة االخذ بطریقة النصو      

جراء دراسات مماثلة لبیان اتجاهات المدرسین والطالب نحو طریقة  المثال ، وإ
  .التدریس بالنصوص المتكاملة

  )٤٦-١،ص١٩٩٢العداریة ،(                                     
  
  :١٩٩٣دراسة الخالدّي  -٢
لخامس االدبي من وجهه صعوبات تدریس البالغة ودراستها لدى طلبة الصف ا((

  ))نظر المدرسین والطلبة
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، وكان هدفها التعرف ) ابن رشد(أجریت الدراسة في جامعة بغداد كلیة التربیة     
على صعوبات تدریس البالغة ودراستها لدى طلبة الصف الخامس االدبي من 

  .وجهه نظر المدرسین والطلبة 
طالبا ) ٣٤٨(،بلغت عینة البحث  واستخدمت الباحثة االستبانة أداةً لبحثها    

مدرسًا ومدرسًة من الذین یدرسون مادة البالغة في الصف ) ٥٢(وطالبة و
الخامس االدبي في بغداد واعتمدت الباحثة النسبة المئویة ومعامل ارتباط بیرسون 
،ومعادلة الوسط المرجح ،ومربع كاي لمعالجة البیانات االحصائیة ،وتوصلت 

عوبات تتعلق باهداف البالغة وكتابها والمدرسین والطلبة الدراسة الى وجود ص
وطرائق التدریس واسالیب التقویم وفي ضوء ما تقدم توصلت الباحثة الى جملة 

  :توصیات منها 
  .ضرورة توافر مراجع اضافیة لكتاب البالغة في المكتبة المدرسیة  - أوالً 
  زیادة الساعات المقررة لتدریس مادة البالغة  - ثانیاً 
اقامة دورات تدریبیة لتزوید مدرسي اللغة العربیة بكل ما یستجد بمجال -ثالثاً 

  .اختصاصهم 
  ) ٩٧-١،ص١٩٩٣الخالدي ،(                                         

  :١٩٩٨دراسة العزاوّي  -٣
في تحصیل ) القیاسیة واالستقرائیة والنص(أثر ثالث طرائق في تدریس البالغة ((

  ))لخامس األدبي ،والموازنة بین الطرائق الثالثطالب الصف ا
أجریت الدراسة في بغداد وكان هدفها التعرف على أثر ثالث طرائق في تدریس 

في تحصیل طالب الصف الخامس األدبي ) القیاسیة واالستقرائیة والنص(البالغة 
  .،والموازنة بین الطرائق الثالث
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إحدى المداراس الثانویة في مدینة  ولتحقیق هدف البحث اختار الباحث عشوائیاً  
طالبًا موزعین على ثالث شعب ،ودرس ) ١٢٧(بغداد ،وقد بلغت عینة الدراسة 

الباحث نفسه المجموعات الثالث ، بعد ان وزع الطرائق عشوائیًا على الشعب ، 
وفي نهایة التجربة التي استمرت سبعة أسابیع ، اختبر المجموعات الثالث باختبار 

ده الباحث ، وطبقه بعد التثبت من صدقه وثباته ، واستخدم الباحث تحصیلي أع
لعینتین مستقلتین وسیلة احصائیة وتوصل الى اآلتي )  t-test( االختبار التائي   

:  
في متوسط تحصیل ) ٠.٠١(ظهور فروق ذات داللة احصائیة عند مستوى  - ١

تحدید اتجاه  المجموعات الثالث في االختبار البعدي في البالغة ، ولغرض
الفروق بین المجموعات ، وازن الباحث بین تحصیل كل مجموعتین من 

  :المجموعات الثالث مستخدما االختبار التائي على النحو االتي 
، والمجموعة الثانیة    ) القیاسیة (الموازنة بین المجموعة االولى  - أوالً  
تین المجموعتین ظهر ان وعند اختبار داللة الفروق بین متوسط ها) االستقرائیة (

لمصلحة المجموعة التجریبیة الثانیة ) ٠.٠١(الفرق ذو داللة احصائیة عند مستوى
  ).االستقرائیة (

عند ) القیاسیة (على المجموعة االولى ) الثالثة (تفوق مجموعة النص  - ثانیاً 
  ) .٠.٠١(مستوى 

عند ) االستقرائیة (على المجموعة الثانیة) النص (تفوق المجوعة الثالثة  -ثالثاً 
  )١٣-٥،ص١٩٩٨العزاوي ،(                           ) .٠.٠١(مستوى 

  
  :١٩٩٩دراسة العزاوّي  -٤
  ))صعوبات تدریس البالغة في اقسام اللغة العربیة في كلیات التربیة في بغداد((



 جوانب نظریة و دراسات سابقة................................................... الفصل الثاني 

 

 

٣٩ 
-  

، وكان هدف هذه ) ابن رشد(أعدت الدراسة في جامعة بغداد ،كلیة التربیة      
اسة  التعرف على صعوبات تدریس البالغة في اقسام اللغة العربیة في كلیات الدر 

التربیة الجامعة المستنصریة /التربیة للبنات ) / ابن رشد (التربیة /التربیة في بغداد 
  :من خالل االجابة عن 

ما صعوبات تدریس البالغة في اقسام اللغة العربیة في كلیات التربیة الثالث - أوالً 
  ي نظر المدرسین والطلبة ؟من وجهت

ما الحلول المقترحة لصعوبات تدریس البالغة من وجهتي نظر المدرسین - ثانیاً 
  والطلبة ؟

) ١٠٥(ولتحقیق ذلك اختارت عشوائیًا عینة ممثلة للمجتمع االصلي بلغت      
من طلبة الصف الثالث الذین انهوا دراسة البالغة في الصفین االول والثاني من 

من تدریسي مادة البالغة في ) ٧(لغة العربیة في كلیات التربیة في بغداد واقسام ال
الكلیات الثالث ،واعتمدت الباحثة االستبانة أداة لبحثها واحدة للتدریسیین مكونة 

فقرة موزعة على ستة مجاالت ) ٥٨(فقرة ، وأخرى للطلبة مكونة من ) ٧٢(من 
، والطلبة ، والكتاب ،وأسالیب هي االهداف ، والتدریسیون ، وطرائق التدریس 

  .االمتحانات 
وباستخدام معامل ارتباط بیرسون ،والوسط المرجح ،والوزن المئوي ،والنسبة      

المئویة وسائل إحصائیة توصل البحث في استبانة التدریسین الى نتائج شخصت 
صعوبات تدریس المادة نجمل منها ،عدم معرفة التدریسیین باألسالیب الحدیثة 

ضعف تقدیر أغلب الطلبة ألهمیة درس البالغة ،وضعف أسالیب االمتحانات و 
،وضعف التفاعل اإلیجابي بین المدرس والطالب في أثناء الدرس ،قلة المصادر 

  .والدوریات لالطالع على احدث ما ظهر في مجال طرائق التدریس 
جهل : ا أما نتائج استبانة الطلبة فقد شخصت صعوبات تدریس البالغة نجمل منه

الطلبة باالعجاز البالغي للقرآن الكریم ،وعرض المادة باالسلوب التقلیدي ، 
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وضعف الذخیرة اللغویة لدى الطلبة ، وعدم مراعاة الفروق الفردیة الموجودة بین 
  .الطلبة من المدرسین 

  :وأوصت الدراسة في ضوء النتائج بتوصیات عدة منها   
لقرآن الكریم وشواهد من الحدیث النبوي اكثار التدریسیین االقتباس من ا- ١

  .الشریف والموروث االدبي 
قَْصر قبول الطلبة في أقسام اللغة العربیة على الذین یرغبون في دراسة اللغة - ٢

  .العربیة من ذوي الكفایات 
واستكماًال للدراسة اقترحت الباحثة إجراء دراسات منها ،دراسة عالقة طرائق     

یل الطلبة في البالغة ،بناء دلیل لتیسیر تدریس البالغة في التدریس بمستوى تحص
  .        ضوء صعوبات المادة 

  )هـ-،ص ج١٩٩٩العزاوّي ،(                                       
  
  
  
  :٢٠٠٠دراسة العبیدّي  -٥
أثر تدریس البالغة بطریقة االستكشاف في التحصیل وانتقال اثر التعلم ((

  ))ى طالبات الصف الخامس االدبيواالحتفاظ به لد
أجریت الدراسة في جامعة بغداد ،كلیة التربیة ،وكان هدفها التعرف على اثر      

تدریس البالغة بطریقة االستكشاف في التحصیل وانتقال اثر التعلم واالحتفاظ به 
  .لدى طالبات الصف الخامس االدبي 

طالبة في احدى ) ٤٩(ادها واختارت الباحثة عینة عشوائیة بلغ عدد افر      
الكرخ ،وزعتهم عشوائیا على       المجموعتین /المداراس الثانویة في مدینة بغداد 
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طالبة درسن البالغة بطریقة االستكشاف ) ٢٤(،االولى التجریبیة وعدد أفرادها 
  .طالبة درسن البالغة بالطریقة التقلیدیة ) ٢٥(،والثانیة الضابطة وعدد افرادها 

كافأت الباحثة بین مجموعتي البحث في درجات اللغة العربیة للعام     و       
  . السابق ،ودرجات القدرة اللغویة ،والعمر الزمني ،والتحصیل الدراسي لالبوین

وبنت الباحثة اداة البحث اختبارًا تحصیلیًا لمادة البالغة ،واختبار لمادة        
  .اتها التعبیر وتحققت الباحثة من صدق االداة وثب

  :وتوصلت الدراسة الى النتائج االتیة 
تفوق المجموعة التجریبیة التي درست البالغة بطریقة االستكشاف على  - أوالً 

  .المجموعة الضابطة التي درست البالغة بالطریقة التقلیدیة في التحصیل 
  الیوجد فرق ذو داللة احصائیة بین مجموعتي البحث في انتقال اثر التعلم  - ثانیاً 
وجود فرق ذو داللة احصائیة في االحتفاظ ولمصلحة المجموعة التجریبیة  -ثالثاً 

  .التي درست البالغة بطریقة االستكشاف 
وفي ضوء النتائج التي أسفر عنها البحث أوصت الباحثة بمجموعة من  

  .التوصیات والمقترحات 
  )ز-،ص د٢٠٠٠العبیدي ،(                                          

  : م٢٠٠٢دراسة الحمیرّي  -٦
أثر استخدام أنموذجي جانیه وكلوز مایر في إكتساب المفاهیم البالغیة لدى ((

  ))طالبات الصف الخامس االدبي
ُأجریت هذه الدراسة في محافظة دیالى ورمت تعرف أثر إستخدام أنموذج جانیه 

دى طالبات الصف االستقرائي وكلوز مایر القیاسي في إكتساب المفاهیم البالغیة ل
  .الخامس االدبي 



 جوانب نظریة و دراسات سابقة................................................... الفصل الثاني 

 

 

٤٢ 
-  

ولتحقیق هدف البحث وضعت أربع فرضیات صفریة تشیر الى أنه ال یوجد فرق 
ذو داللة احصائیة بین المجموعات الثالث وبین كل مجموعتین على حده عند 

  ) .٠،٠٥(مستوى 
وقد اختارت الباحثة اعدادیة القدس في مركز بعقوبة قصدیا الجراء التجربة ، 

) ٣٢(طالبة وزعت على ثالث مجموعات بواقع ) ٩٦(عینة البحث من  فتالفت
ممثلة ) أ(طالبه في كّل مجموعة وزعت هذه المجموعات عشوائیًا فجاءت شعبة 

) ب(ومثلت شعبة ، المجموعة التجریبیة الثانیة التي تدرس وفق نموذج كلوزمایر 
فجاءت شعبة ، المجموعة التجریبیة االولى التي درست وفقًا نموذج جانییه 

  :كوفئت المجموعات الثالث في المتغیرات االتیة،ممثلة المجموعة الضابطة )ج(
والتحصیل السابق في اللغة العربیة في ، اختبار المعاني اللغویة لرمزیة الغریب (

  .والتحصیل الدراسي لالبوین ، والعمر الزمني ، الصف الرابع الثانوي 
فقرة ) ٣٥(في إكتساب المفاهیم البالغیة تكون من أعدت الباحثة إختبارًا تحصیلیًا 

توزعت الفقرات على مجموعتین من االسئلة ، تضمنت المجموعة االولى االختبار 
  وضمن المجموعة الثانیة، من متعدد 

واستخدمت الباحثة انموذج شیفیه لمعرفة اتجاه الفروق ، اسئلة االجابة القصیرة 
د فرق ذي داللة معنویة بین المجموعة بین المجموعات فاظهرت النتائج وجو 

التجریبیة االولى التي درست وفقًا ألنموذج جانییه والمجموعة الثانیة التي درست 
  وفقًا ألنموذج كلوزمایر ولصالح المجموعة التجریبیة االولى 

وفي ضوء النتائج التي توصلت الیها الباحثة أوصت بمجموعة توصیات من بینها 
:  
یس المفردات البالغیة الواردة في كتاب البالغة للصف الخامس االهتمام بتدر  - ١

  .االدبي على انها مفاهیم تدرس الول مرة
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اهتمام التدریسیین المتخصصین في مجال طرائق تدریس اللغة العربیة بتطبیق  - ٢
النماذج التعلیمیة في تدریس فروع اللغة العربیة وتضمینها في كراسات یعدونها 

  )٨٠-١، ص٢٠٠٢الحمیرّي (                  .         الغرض 
  
  :٢٠٠٣دراسة الجنابّي  -٧
أثر أنموذجي هیلدا تابا ومیرل وتینسون في إكتساب المفاهیم البالغیة لدى ((

  ))طالبات الصف الخامس األدبي واالحتفاظ بها
،هدفها التعرف  ) ابن رشد(أعدت الدراسة في جامعة بغداد ،كلیة التربیة        

اثر أنموذجي هیلداتابا ومیرل وتینسون في اكتساب المفاهیم البالغیة لدى  على
  .طالبات الصف الخامس األدبي واالحتفاظ بها 

مجموعتین (تحقیقًا لذلك اختارت الباحثة تصمیمَا تجریبیًا ذا ضبط جزئي       
د تجریبتین ومجموعة ضابطة واختبارًا بعدیًا ، واختارت عشوائیًا اعدادیة الشهی

الكرخ الثانیة الجراء التجربة ،وبطریقة /عدنان خیر اهللا للبنات في محافظة بغداد 
) ج(عشوائیة ایضا اختارت ثالث شعب لتمثیل عینة البحث ،مثلت الشعبة 

وكان عدد ) هلیداتابا (المجموعة التجریبیة االولى والتي درست باستعمال انموذج 
لمجموعة التجریبیة الثانیة التي درست ا) أ(طالبة ، ومثلت شعبة ) ٢٧(طالباتها 

طالبة ،ومثلت شعبة ) ٢٧(وكان عدد طالباتها ) میرل وتینسون(باستعمال أنموذج 
والبالغ ) القیاسیة (المجموعة الضابطة التي درست البالغة بالطریقة التقلیدیة ) ب(

 طالبة وكافأت الباحثة بین طالبات مجموعات البحث الثالث) ٢٦(عدد طالباتها 
في العمر الزمني ،ودرجات اللغة العربیة للعام السابق ،واختبار المعلومات السابقة 
في مادة اللغة العربیة ،والتحصیل الدراسي لالبوین والقدرة اللغویة ،ولم تكن هنالك 
فروق ذات داللة احصائیة بین المجموعات الثالث ، وبعد تحدید المادة العلمیة 
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یة الواردة في كتاب البالغة والمقرر تدریسه لطلبة التي تضمنت المفاهیم البالغ
الصف الخامس االدبي ،صاغت الباحثة االهداف السلوكیة للموضوعات وكان 

  .هدفا سلوكیا وعرضتها على نخبة من الخبراء ) ٢٢٠(عددها 
واعدت الباحثة الخطط التدریسیة لمجموعات البحث الثالث وعرضتها على نخبة  

ى صالحیتها ،وأعدت اختبارًا تحصیلیًا عرضت فقراته على من الخبراء لبیان مد
مجموعة من الخبراء ، وحسبت معامالت صعوبته وقوة تمییزه ،واستخرجت الباحثة 
معامل ثباته بطریقة إعادة االختبار على عینة ممثلة من العینة االستطالعیة 

، تمخضت وباستخدام تحلیل التباین وسیلة احصائیة ومعادلة كودر ریتشاردسون 
  :الدراسة عن النتائج االتیة 

تفوق مجموعتي البحث التجریبیة االولى والثانیة على المجموعة الضابطة في 
ال یوجد فرق ذو داللة احصائیة بین مجموعتي البحث .اكتساب المفاهیم البالغیة 

  .التجریبیتین االولى والثانیة في اكتساب المفاهیم البالغیة 
) هلیداتابا(أوصت الباحثة بأهمیة استعمال أنموذج  وفي ضوء نتائج البحث 
  .عند تدریس المفاهیم البالغیة في الصف الخامس االدبي ) میرل وتینسون(و

وامتدادا للبحث واستكماال له اقترحت الباحثة إجراء دراسات الحقة مماثلة على 
  .فروع اخرى في اللغة العربیة وفي مراحل دراسیة مختلفة 

  
  )١٥٦-١،ص٢٠٠٣الجنابّي ،(                                        

  ):٢٠٠٤(دراسة الخفاجّي  -٨
في تحصیل طالب الصف الخامس " أمثلة عرض"اثر استخدام اآلیات القرآنیة ((

  ))االدبي في مادة البالغة
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ُأجریت هذه الدراسة في بابل ورمت الى تعرف أثر اآلیات القرآنیه أمثلة عرض في 
  . لصف الخامس االدبي في البالغةتحصیل طالب ا

وقد اختار الباحث عشوائیًا من ثالث مدارس ثانویة واعدادیة للبنین في مركز 
محافظة بابل إعدادیة االمام علي علیه السالم وهي احد المدارس التابعه لمدیریة 
تربیة محافظة بابل الجراء التجربة ، فوجدها تضم شعبتین للصف الخامس االدبي 

التي ) ب(طالبا في شعبة ) ٢٠(طالبًا بواقع ) ٤٠(ت عینة البحث من ، وتكون
التي مثلت المجموعة ) أ(طالبًا في شعبة ) ٢٠(مثلت المجموعة التجریبیة و 

  الضابطة
درجات اللغة :  كافأ الباحث بین طالب مجموعتي البحث وفقًا للمتغیرات اآلتیة 

للطالب ، والتحصیل الدراسي  العربیة للعام الدراسي السابق ، والعمر الزمني
لالبوین ، ولم یكن هنالك فرق ذو داللة احصائیة بین المجموعتین وفقًا لهذه 

  .المتغیرات 
وأعّد الباحث في نهایة التجربة التي استمرت  فصًال دراسیًا واحدًا اختبارًا تحصیلیا 

فقرة ) ٣٠(عرضه على مجموعة من الخبراء لبیان صالحیة فقراته التي بلغ عددها 
  . من نوع االختیار من متعدد 

الوسط الحسابي ،  " وقد استخدم الباحث مجموعة من الوسائل االحصائیة 
والتباین ، وقیمة ) الجدولیة والمحسوبة(واالنحراف المعیاري ، والقیمتان التائیتان

  .، فاظهرت النتائج تفوق المجموعة التجرییة على المجموعة الضابطة )٢كا(
أمثلة (ائج البحث أوصى الباحث باعتماد إسلوب آیات القرآن الكریم وفي ضوء نت

لیس في دروس البالغة فحسب بل في فروع اللغة العربیة واالهتمام ) عرض
.                                                                      بطرائق التدریس والعمل على استمرار تدریب المدرسین والمدرسات

  )ح -،هـ ٢٠٠٤الخفاجّي (                                                                
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  موازنة الدراسات المتعلقة بتدریس البالغة العربیة بالدراسة الحالیة
  

على الجوانب المختلفة للدراسات السابقة التي  إّطالعهللباحث من خالل  تبیّن
ها  ت اإلشارة إلیها إنّ  في األهداف واإلجراءات واألدوات والعینات والمواد تباینتتمّ

التي بحثت فیها و النتائج التي توصلت إلیها وعلى  الدراسیةالدراسیة والمراحل 
  -:الوجه اآلتي

 

  :حجم العینة-١
إلى هدف  مرجعهأمر  وهذاتباین فیها حجم العینات   قدالدراسات السابقة  أّن 

إذ الخالدي  كبر عینة هي التي ضمتها دراسـةأالبحث وطبیعة المجتمع المبحوث ،ف
 بلغتإذ  الخفاجّي  صغر عینة هي التي ضمتها دراسةأطالبًا ، و ) ٣٤٨(بلغت 

  . طالباً ) ٤٨(في الدراسة الحالیة فقد بلغ عدد افراد العینة أما طالبًا ، ) ٤٠(
  

  :مّدة التجربة-٢
السابقة وهذا یعود إلى االختالف في عدد  الدراساتمّدة التجربة في  تباینت

الذي استغرق في عرض هذه  لوقتواالموضوعات التي شملتها الدراسات 
في الجدول  دراسیةالموضوعات فضًال عن عدد الحصص المخصصة لكّل مادة 

ها تفاوتت ما بین ا  أشهر، )٦(و بوعاً أس) ١٤(االسبوعي للدروس فنجد أنّ  بالنسبةامّ
ها ،للدراسة الحالیة  ، ویعتقد الباحث ان هذه المدة بوعاً أس) ١٥(ت استغرق فانّ

نتائج  تعطي الالّن المدة الزمنیة القصیرة قد   الحاليات البحث مناسبة لمتطلب
ها قد تؤدي إلى فتور حماس  أو  الباحثدقیقة وكذلك الحال في المدة الطویلة النّ

  .ومن ثم قد تؤثر في دقة النتائج ) عینة البحث (طالبال
  

  :متغیر الجنس-٣
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ألمر یرجع إلى هدف ا وهذاالدراسات السابقة قد تباین فیها جنس العینة  إّن  
ودراسة  الخالدّي  دراسةالبحث وطبیعة المجتمع المبحوث فقد كان جنس العینة في 

العداریة ودراسة  وكان جنس العینة في دراسة) الذكور واالناث( ١٩٩٩العزاوّي 
ا جنس العینة في دراسة ال، ) الذكور(ودراسة الخفاجّي  ١٩٩٨العزاوّي  عبیدّي أمّ

ة فقد كان جنس العینة ) االناث( اسة الجنابّي ودراسة الحمیرّي ودر  ا الدراسة الحالیّ أمّ
  .فقط  )الذكور( فیها

  

  :القائم بالتدریس  -٤
تبین ان الدراسات السابقة قد تشابه فیها القائم بالتدریس وكان هذا الحال هو نفسه 
مع الدراسة الحالیة حیث أّن الباحث یكون أحرص من غیره على ضبط المتغیرات 

  .ضًا للتخلیص من تأثیر متغیر كفایة المدرسوأی
  

                                                                                     
  :المرحلة الدراسیة-٥

من حیث إجراء تجاربها على مراحل وصفوف دراسیة  السابقةالدراسات  تباینت
) العداریة(كما في دراسة  ديالصف الرابع االعدا مختلفة فمنها ما طبق على
ومنها ما طبق على  )١٩٩٩العزاوّي (كدراسة الجامعیةومنها ما طبق على المرحلة 

ودراسة  )الخالدّي (كدراسة طلبة الصف الخامس االدبي -الثانویةالمرحلة 
الدراسة أما )الجنابّي (ودراسة ) الحمیرّي (ودراسة ) العبیدّي (ودراسة ) ١٩٩٨العزاوّي (

  .تفق مع هذه الدراسات  فهيالحالیة 
  

  :مكان الدراسة-٦
خارج ما اجریت في  فمنها في مكان إجراء الدراسة ، السابقةالدراسات  تباینت
التي اجریت في االردن ، ومنها ما اجریت في العراق في )العداریة(كدراسة  العراق
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 )العبیدّي (و) ١٩٩٩العزاوّي (و) ١٩٩٨ّي و العزا(و )الخادّي ( كدراسةبغداد 
حیث أجریت ) الحمیرّي (ومنها ماجرت في محافظات العراق كدراسة  )لجنابّي ا(و

 ،التي اجریت في محافظة بابل ) الخفاجّي (ودراسة  في محافظة دیالى هذه الدراسة
  .محافظة ذي قار أما الدراسة الحالیة فان مكان الدراسة فیها هو العراق في 

  

  :الهدف من الدراسة-٧
أو غیر التجریبیة في  التجریبیةإلى تّعرف أثر الطرائق الدراسات السابقة  هدفت 

 ،)التحصیل(هو العداریة التحصیل وغیره ، بینما كان المتغیر التابع في دراسة 
وكان المتغیر التابع في  )التحصیل( ١٩٩٨العزاوّي وكان المتغیر التابع في دراسة 

ا في دراسة ) بهالتحصیل وانتقال اثر التعلم واالحتفاظ (هو العبیدّي دراسة  أمّ
وكان المتغیر التابع  )إكتساب المفاهیم البالغیة(هو  التابعفأّن متغیرها الحمیرّي 

) الخفاجّي (أما في دراسة) اكتساب المفاهیم واالحتفاظ به(هوالجنابّي  دراسةفي 
ا ،) التحصیل(كان متغیره التابع  فان التابع ر متغیالالدراسة الحالیة فاّن  أمّ
  )التحصیل(هو
  
  :أداة البحث-٩
األدوات المستخدمة فقد كان االختبار األداة الرئیسة  تشابهتالدراسات السابقة  في

ًا إلجراء  ومعللتوصل إلى النتائج ،  هذا فقد وضعت بعض الدراسات إختبارًا قبلیّ
) الجنابّي (ودراســة ) الحمیرّي (هذه الدراسات دراسة  منالتكافؤ بین أفراد العینة 

ا دراسة ) العبیدّي (ودراسة  )الخفاجّي ( ودراسة  ) الخالدّي (ودراسة  )العداریة(أمّ
أما . فلم تشر إلى االختبار القبلي) ١٩٩٩العزاوّي (ودراسة )١٩٩٨العزاوّي (ودراسة

على عینة البحث وبعد انهاء التجربة  الدراسة الحالیة على تطبیق اختبار قبلي
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التجربیة (أفراد المجموعتین  الباحث االختبار البعدي الذي یحصل علیه طبق
  .) والضابطة

  

  :نوع االختبار-١٠
االختیار (فكانت تدور بین ،االختبارات الموضوعیة  السابقةالدراسات  استعملت

دائرة حول االجابة  ،ضعاختر الجواب الصحیح،ملء الفراغات ،من متعدد
االختیار من (وعالحالیة فقد استعملت اختبارًا تحصیلیًا من ن الدراسةاما ) الصحیحة

من االختبار یتصف بالموضوعیة والشمولیة فضًال عن انه  النوعن هذا أل) متعدد
  . والثبات الصدقیتسم بدرجة عالیة من 

  
  :بناء االختبار-١١
اختبارات خاصة  ببناءقاموا  قدأّن الباحثین أنفسهم   تبیّنالدراسات السابقة قد  في

                        ببناءم الباحث بنفسه ،أما الدراسة الحالیة فقد قا لبحوثهم
  .للبحث  اختبار

  :الوسائل االحصائیة-١٢
احصائیة لمعرفة الفروق  وسیلةالدراسات السابقة إستعملت االختبار التائي  إّن  

ة ، بین المجموعات  ا في الدراسة الحالیّ الباحث االختبار التائي  عتمدقد افأمّ
  . والضابطةجموعتین التجریبیة لمعرفة داللة الفروق بین الم

  
  :السابقةنتائج الدراسات -١٣

البالغة في تدریس أسالیب وطرائق التدریس الدراسات السابقة إلى فاعلیة  توصلت 
بالغة والتطبیق مادة التدریس في  عنهوهذا ما تحاول الدراسة الحالیة الكشف 

  . لطالب الصف الخامس االدبي
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  : قةمن الدراسة الساب ستنتاجاتإ
    
أّكدت  مادة البالغةفي  طرائق التدریسإّن غالبیة الدراسات التي تناولت  - ١

الطرائق الدراسات بضرورة إعتماد  تلكإذ توصي  تفوقها على الطرائق التقلیدیة ،
ُ  اسلوبًا فعاًال في التدریس ،التریسیة  إلضافة معرفة في  البحث الحالي محاولةً  عدّ وی

  .البالغة  مادة
طرائق تدریسیة في تدریس مادة على أّن إستعمال  السابقةت الدراسات اتفق - ٢

على زیادة قدرتهم على الفهم  الطلبةله دور أساسي في مساعدة البالغة 
  .واالستیعاب وتقویم المعلومات بطریقة علمیة 

في غالبیة المواد الدراسیة والمراحل طرائق تدریس البالغة إمكانیة استعمال  - ٣
  .فة الدراسیة كا

  
  
  
  

  :من الدراسات السابقة  فادةاإل جوانب
  

                                        :الدراسات السابقة في جوانب هي  منالباحث  أفاد
  العینة  حجمتحدید هدف الدراسة وتحدید - ١
  .السلوكیةصیاغة األهداف  - ٣
  .تصمیم األطر بالبرنامج التعلیمي  - ٤
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واعتماد الوسائل اإلحصائیة في اإلجراءات وتحدید  ليلتحصیابناء االختبار  - ٥
  .النتائج
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  :لغرض التحقق من هدف البحث كان على الباحث أن 

  . یحدد المنهج التجریبي المالئم: أوًال 
 . یحدد التصمیم التجریبي المالئم لبحثه: ثانیًا 

یختــار عینــه لتجربــة بحثــه مــن طــالب الصــف الخــامس االدبــي فــي محافظــة : ثالثــًا 
 . ذي قار

 ).التجریبیة والضابطة (كافئ بین مجموعتي البحث ی: رابعًا 

یحــاول ضــبط بعــض المتغیــرات الدخیلــة التـي یعتقــد انهــا تــؤثر فــي ســالمة : خامسـًا 
 . التجربة ودقة نتائجها

 . یحدد المادة العلمیة التي ستدرس في اثناء التجربة: سادسًا 

  .ء تدریس المادةیصوغ االهداف السلوكیة التي یراد تحقیقها عند انها: سابعًا 
 . العلمیة المحددة في التجربة

 ).علیه السالم(یعد النصوص المالئمة من كتاب نهج البالغة لالمام علي: ثامنًا 

یعـــد الخطـــط التدریسســـیة المالئمـــة لكـــل موضـــوع مـــن الموضـــوعات التـــي : تاســـعًا 
 .ستدرس في اثناء التجربة 

 ).عینة البحث (طالب یعد اداة لقیاس المتغیر التابع لدى ال: عاشرًا 

 . یوضح الخطوات التي ستطبق في ضوئها التجربة : حادي عشر 

  .یوضح االسلوب الذي من خالله تم تطبیق التجربة : ثاني عشر 
ــــه : ثالــــث عشــــر  یحــــدد الوســــائل االحصــــائیة المالئمــــة لمتطلبــــات البحــــث واجراءات

  .وتحلیل نتائجه 
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  -:وفي مایاتي تفصیل لهذه الخطوات 
  منهج البحث  /اوًال 

اتبع الباحـث مـنهج البحـث التجریبـي فـي دراسـته الحالیـة وذلـك لمالئمـة هـذا المـنهج 
  .مع اجراءات البحث ومتطلباته 

  
  التصمیم التجریبي / ثانیًا 

ان اختیــار التصــمیم التجریبــي المناســب یتوقــف علــى طبیعــة المشــكلة التــي یتخــذها 
  .ي یختارهاالباحث موضوعًا لبحثه وعلى ظروف العینة الت

  )١٠٢ص ، ١٩٨١،الزوبعي (                                                 
الذي تتجلى فائدته بكونه ، وتعتمد دقة النتائج على نوع التصمیم التجریبي المختار 

یعطي ضمانًا مـن أجـل تـذلیل الصـعوبات والعقبـات التـي تواجـه الباحـث عنـد اجـراء 
فــان . (للبیانـات التــي یحصــل علیهــا بعـد اجــراء تجربتــهعملیـات التحلیــل االحصــائي 

  )٩٦ص ، ١٩٨٠دالین 
لذلك اعتمد الباحث تصـمیمًا تجریبیـًا ذا ضـبط جزئـي مالئمـًا لظـروف بحثـه الحـالي 

  :وقد جاء التصمیم على الشكل االتي  
  

  
  المجموعة

  
  المتغیر المستقل

  
  المتغیر التابع

  التجریبیة
إثراء موضوعات الكتاب 

بنصوص من نهج  المقرر
  البالغة

  
  التحصیل
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  الضابطة

  

من غیر إثراء لموضوعات 
  الكتاب 

  
  التحصیل

  
المجموعــة التــي یتعــرض طالبهــا للمتغیــر المســتقل : ویقصــد بالمجموعــة التجریبیــة 

إثـــراء موضـــوعات كتـــاب البالغـــة والتطبیــــق بنصـــوص مختـــارة مـــن نهـــج البالغــــة (
المجموعــة التــي ال یتعــرض ، ة الضــابطة والمجموعــ، ) علیــه الســالم (لإلمــام علــي 

المتغیر التابع الـذي یقـاس بوسـاطة : ویقصد بالتحصیل . طالبها للمتغیر المستقل 
  .اختبار یعده الباحث الغراض البحث الحالي لتعرف أثر المتغیر المستقل فیه 

  

  مجتمع البحث وعینته / ثالثًا 
المـدارس الثانویـة واالعدادیـة من متطلبات البحث الحالي اختیار مدرسة واحـدة مـن 

التابعــة لمدیریــة تربیــة محافظــة ذي قــار علــى اّال یقــل عــدد شــعب الصــف الخــامس 
  االدبي فیها عن شعبتیـن وقد اختار الباحث مدیریـة تربیة محافظـة 

  .ذي قار التي تضم عدد من مدیریات التربیة التابعة لها 
ي ، التــي تضــم عــددًا مــن المــدارس ثــم اختــار الباحــث قصــدیًا مدیریــة تربیــة الرفــاع 

، وبعــدها أختــار عشــوائیًا إعدادیــة الرفــاعي للبنــین ) ٢(االعدادیــة والثانویــة الملحــق 
مــن بــین مــدارس مدیریــة تربیــة الرفــاعي ، مــن اجــل ان تكــون هــذه المدرســة میــدانًا 

 . لتطبیق التجربة

هیل مهمة صادر وقبل البدء بالتدریس زار الباحث المدرسة المختارة ومعه كتاب تس
، فوجـــد المدرســـة تضـــم شـــعبتین ) ١الملحـــق (مـــن المدیریـــة العامـــة لتربیـــة ذي قـــار 

وبطریقـة السـحب العشـوائي ، ٢٠٠٧-٢٠٠٦للصف الخامس االدبي للعام الدراسي 
لتمثیـل المجموعـة التجریبیـة التـي سـیتعرض طالبهـا الـى المتغیـر ) أ(اختیرت شعبة 
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غـــة والتطبیـــق بنصـــوص مختـــارة مـــن نهـــج إثـــراء موضـــوعات كتـــاب البال(المســـتقل 
عند تدریس مـادة البالغـة والتطبیـق ، فـي حـین ) علیه السالم ( البالغة لإلمام علي

المجموعـة الضـابطة التـي سـیدرس طالبهـا المـادة نفسـها مـن دون ) ب(مثلت شعبة 
طالبًا بواقع ) ٥٣(التعرض للمتغیر المستقل وقد بلغ عدد أفراد عینة البحث الحالي 

وبعــد اســتبعاد الطــالب ، )ب(طالبــًا فــي شــعبة ) ٢٧(و، ) أ(طالبــًا فــي شــعبة ) ٢٦(
، طالبــًا ) ٤٨(طـالب اصــبح عــدد افـراد العینــة النهــائي ) ٥(الراسـبین البــالغ عــددهم 

طالــب فــي المجموعــة الضــابطة ) ٢٤(طالبــًا فــي المجمــوع التجریبیــة و) ٢٤(بواقــع 
  -:یوضح ذلك ) ١(والجدول 

  
  )١(الجدول 

  الب مجموعتي البحث قبل االستبعاد وبعدهعدد ط
عدد الطالب  الشعبة المجموعة

 قبل االستبعاد
عدد الطالب 

 الراسبین
عدد الطالب بعد 

 االستبعاد

 ٢٤ ٣ ٢٦ أ التجریبیة

 ٢٤ ٢ ٢٧ ب الضابطة

 ٤٨ ٥ ٥٣ المجموع

  
هـم یمتلكـون خبـرات سـابقة عـ ن إّن سبب استبعاد الطالب الراسبین اعتقاد الباحث انّ

، وهـذه الخبـرات قـد تـؤثر فـي دقـة النتـائج ، الموضوعات التـي سـتدرس فـي التجربـة 
إذ أبقـاهم فـي داخـل الصـف ، وهذا ما جعـل الباحـث أن یسـتبعدهم مـن النتـائج فقـط 

  .حفاظًا على النظام المدرسي
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٥٧ 
-  

  تكافؤ مجموعتي البحث / رابعًا  
لبحــث فــي بعـــض لقــد حــرص الباحـــث قبــل إجــراء التجربـــة علــى تكــافؤ مجمـــوعتي ا

  :المتغیرات التي یعتقد أنها قد تؤثر في نتائج التجربة والمتغیرات هي 
  .العمر الزمني للطالب محسوبًا بالشهور  -١
 .التحصیل الدراسي لآلباء  -٢

 . التحصیل الدراسي لالمهات  -٣

 .درجات اللغة العربیة النهائیة للعام الدراسي السابق  -٤

  .اللغویة درجات اختبار القدرة  -٥
وقد حصل الباحث على البیانات عن المتغیرات المذكورة آنفًا من البطاقة المدرسیة 

وفـــي مـــا یلـــي توضـــیح لعملیـــات ، وســـجل درجـــات المدرســـة بالتعـــاون مـــع ادارتهـــا، 
  -:التكافؤ االحصائي في المتغیرات بین مجموعتي البحث 

  
  :العمر الزمني محسوبًا بالشهور-١
وبلـغ متوسـط ، شـهرًا ) ١٩٥,٤١٧(ب المجموعة التجریبیة بلغ متوسط أعمار طال 

، وبعــد تحلیــل ) ٤(شــهرًا الملحــق ) ١٩٥,٢٥(أعمــار طــالب المجموعــة الضــابطة 
لعینتــین مســتقلتین لمعرفــة ) t-test(البیانــات االحصــائیة باســتعمال االختبــار التــائي 

عنـد مسـتوى  اتضح أّن الفرق لیس بـذي داللـة احصـائیة، داللة الفروق االحصائیة 
أصـــغر مـــن القیمـــة ) ٠,٠٢٢(، إذ كانـــت القیمـــة التائیـــة المحســـوبة ) ٠,٠٥(داللـــة 

وهــــذا یعنــــي ان مجمــــوعتي البحــــث ). ٤٦(بدرجــــة حریــــة ) ٢,٠٢(التائیــــة الجدولیــــة 
  .یوضح ذلك ) ٢(والجدول، متكافئتان احصائیًا في العمر الزمني 

  )٢(الجدول 
  الب مجموعتي البحث محسوبًا بالشهورنتائج االختبار التائي للعمر الزمني لط

مستوى   القیمة التائیةدرجة   التبایناالنحراف المتوسط عدد   المجموعة
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٥٨ 
-  

افراد 
  العینة

  الداللة  الجدولیة  المحسوبة  الحریة  المعیاري  الحسابي
٠.٠٥  

  ٥٥.٩٠٦  ٧.٤٧٧  ١٩٥.٤١٧  ٢٤  التجریبیة
٢.٠٢  ٠.٠٢٢  ٤٦  

لیست 
بذي 
  ٥٨.٨٠٤  ٧.٦٦٨  ١٩٥.٢٥  ٢٤  الضابطة  داللة

  :التحصیل الدراسي لآلباء  -٢
ـــــان احصـــــائیًا فـــــي تكـــــرارات ) ٣(یبـــــدو مـــــن الجـــــدول أّن مجمـــــوعتي البحـــــث متكافئت

التحصـــیل الدراســـي لـــالب ، إذ ظهـــرت نتـــائج البیانـــات باســـتعمال مربـــع كـــاي ، ان 
عنــــد ) ٥،٩٩(الجدولیــــة ) ٢كــــا(أصــــغر مــــن قیمــــة ) ٠,٤٨(المحســــوبة ) ٢كــــا(قیمـــة

  .یوضح ذلك) ٣(، والجدول)٢(، بدرجة حریة )٠،٠٥(لة مستوى دال
  

  )٣(الجدول 
  تكرارات مستویات التحصیل الدراسي آلباء طالب مجموعتي البحث وقیمة

  المحسوبة والجدولیة) ٢كا(

  المجموعة
حجــــم 
  العینة

    ٢قیمة كا  مستوى التحصیل الدراسي

تب
 یك

 وال
یقرأ

ال 
  

تب
ویك

قرأ 
ی

  
ئیة

تدا
اب

طة  
وس

مت
عهد  
و م

ة أ
ادی

عد
إ

  
كال

ب
وق

ا ف
 فم

وس
وری

  

درجـــــــــة 
  ةالحری

  الجدولیة  المحسوبة

مســــــــتوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  

  ٥،٩٩  ٠,٤٨  ٢  ٣  ٤  ٤  ٥  ٤  ٣  ٢٤  التجریبیة
لیست 
بذي 
  داللة
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٥٩ 
-  

  ٢  ٥  ٥  ٢  ٧  ٢  ٢٤  الضابطة

  
  
  
  
  :التحصیل الدراسي لالمهات  -٣

ـــــان احصـــــائیًا فـــــي) ٤(یبـــــدو مـــــن الجـــــدول تكـــــرارات  أّن مجمـــــوعتي البحـــــث متكافئت
التحصــیل الدراســي لــالم، إذ ظهــرت نتــائج البیانــات باســتعمال مربــع كــاي، ان قیمــة 

عنـد مسـتوى ) ٥،٩٩(الجدولیـة ) ٢كـا(اصغر من قیمة ) ٠,٣٧٦(المحسوبة ) ٢كا(
  .یوضح ذلك ) ٤(والجدول ) ٢(وبدرجة حریة ) ٠،٠٥(داللة 

  
  

  )٤(الجدول 
ب مجموعتي البحث وقیمة طال مهاتتكرارات مستویات التحصیل الدراسي أل

  المحسوبة والجدولیة) ٢كا(

حجــــم   المجموعة
  العینة

    ٢قیمة كا  مستوى التحصیل الدراسي

قرأ 
ال ی

 وال
تب

یك
  

تب
ویك

قرأ 
ی

  
ئیة

تدا
اب

طة  
وس

مت
عهد  
و م

ة أ
ادی

عد
إ

وق  
ا ف

 فم
وس

وری
كال

ب
  

درجـــــــــة 
  ةالحری

  الجدولیة  المحسوبة

مستوى 
  الداللة

)٠.٠٥(  
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٦٠ 
-  

  ٢  ٣  ٢  ٦  ٦  ٥  ٢٤  التجریبیة

٥،٩٩  ٠,٣٧٦  ٢  
لیست 
بذي 
  داللة

  ٣  ٢  ٤  ٤  ٧  ٤  ٢٤  الضابطة

  
  
  
  .درجات مادة اللغة العربیة في االمتحان النهائي للصف الرابع االعدادي -٤

حصل الباحث على درجات الطالب في مادة اللغة العربیة للصف الرابع االعدادي 
تعـدها ادارة المدرسـة ،  ، مـن سـجالت الـدرجات التـي٢٠٠٦-٢٠٠٥للعام الدراسـي 

اذ بلـــغ متوســـط درجـــات المجموعـــة التجریبیـــة فـــي مـــادة اللغـــة العربیـــة فـــي الصـــف 
درجـــة ) ٦٨,٧١(درجـــة، ومتوســـط درجـــات المجموعـــة الضـــابطة) ٦٨,٧٩(الســـابق 
لعینتـین مسـتقلتین لمعرفـة داللـة ) t-test(، وباستخدام االختبار التائي ) ٥(الملحق 

غـة العربیـة بـین المجمـوعتین ظهـر انـه لـیس هنالـك فـرق الفروق في درجات مادة الل
إذ كانــت القیمــة التائیــة المحســوبة ) ٠،٠٥(ذو داللــة احصــائیة عنــد مســتوى داللــة 

ویــدل ذلــك ) ٤٦(بدرجــة حریـة)٠,٢(وهـي أقــل مـن القیمــة التائیــة الجدولیـة) ٠,٠٠٥(
  .ك یوضح ذل) ٥(على ان مجموعتي البحث متكافئتان في هذا المتغیر والجدول 

  )٥(الجدول 
نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في درجات اللغة العربیة النهائیة 

  للعام السابق
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٦١ 
-  

  المجموعة
عدد افراد 

  العینة
المتوسط 
  الحسابي

االنحراف 
  التباین  المعیاري

درجة 
  الحریة

مستوى   القیمة التائیة
  الداللة
٠.٠٥  

  الجدولیة  المحسوبة

  ٦٦,٥٢  ٨,١٥٦  ٦٨,٧٩  ٢٤  التجریبیة

٠,٠٢  ٠,٠٠٥  ٤٦  
لیس 
بذي 
  ٥٠,٤٣  ٧,١٠  ٦٨,٧١  ٢٤  الضابطة  ةدالل

  
  .درجات إختبار القدرة اللغویة  -٥

قبـــل الشـــروع بالتجربـــة ، طبـــق الباحـــث اختبـــار االســـتعداد العقلـــي للمرحلـــة الثانویـــة 
لغویـــة، والجامعیــة ، إعــداد الــدكتورة رمزیــة الغریــب ، القســم الخــاص بفهــم الرمــوز ا

فقرة ، وأعطى الباحث درجة لكل فقرة اجابتها صـحیحة وصـفرًا ) ٢٠(والمتكون من 
  .لالجابة الخطأ

تبــین أّن متوســط درجــات الطــالب المجموعــة ) ٧(وبعــد اســتخراج النتــائج الملحــق   
باسـتخدام ) ١٤.١٣(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة بلـغ ) ١٤.٢٥(التجریبیة 

ــــــائي  ــــــار الت ــــــة المحســــــوبة ) t-test(االختب ــــــت القیمــــــة التائی لعینتــــــین مســــــتقلتین كان
أي ) ٤٦(وبدرجــة حریــة ) ٢.٠٢(وهــي اقــل مــن القیمــة التائیــة الجدولیــة ) ٠.١٠١(

  .یوضح ذلك ) ٦(ان المجموعتین متكافئتان في هذا المتغیر والجدول 
  

  )٦(الجدول 
  ة اللغویةاختبار القدر نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث في درجات 

  
مستوى   القیمة التائیةدرجة   التبایناالنحراف المتوسط عدد افراد   المجموعة
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٦٢ 
-  

  الداللة  الجدولیة  المحسوبة  الحریة  المعیاري  الحسابي  العینة
٠.٠٥  

  ٤.١٩٦  ٢.٠٤٨  ١٤.٢٥  ٢٤  التجریبیة

٢.٠٢  ٠.١٠١  ٤٦  
لیس 
بذي 
  ٤.٠٢٧  ٢.٠٠٧  ١٤.١٣  ٢٤  الضابطة  داللة

  
  
  

  :ضبط المتغیرات الدخیلة في التجربة / خامسًا 
وهـــي المتغیـــرات التـــي تـــؤثر بطریقـــة مـــا فـــي ســـالمة التجربـــة ، وال تخضـــع لســـیطرة 
الباحـث ، ورغـم تطـور العلــوم التربویـة والنفسـیة ومحاولتهــا اللحـاق بـالعلوم الطبیعیــة 

المـنهج (في دقة االجراءات ، وفي كثرة اسـتعماالت المتخصصـین فـي هـذا المجـال 
ادرك هــؤالء الصـــعاب التــي تـــواجههم فــي عــزل متغیـــرات الظــواهر التـــي ) تجریبــيال

یدرســـونها أو ضـــبطها ، الن الظـــواهر الســـلوكیة غیـــر مادیـــة ومعقـــدة تتـــداخل فیهـــا 
  )٢٠٤-٢٠٣،ص١٩٨٤همام،.(العوامل وتتشابك

التجریبیـة (وفضًال عما تقدم من اجراءات التكافؤ االحصـائي بـین مجمـوعتي لبحـث 
كان على الباحث تحدید المتغیرات الدخیلة في سیر التجربة ، ومحاولة ) والضابطة

  :عزلها وتثبت اثرها في المجموعتین وهي 
  
  :الحوادث المصاحبة  -١

ألي طــارئ أو حــادث ) التجریبیــة والضــابطة(لــم یتعــرض طــالب مجمــوعتي البحــث 
  .تینخالل مدة التجربة وكانت الظروف التجریبیة تسیر بتشابه تام في الجموع
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٦٣ 
-  

  

  :النضج  -٢
ویقصد به التغیرات البیولوجیة والفسیولوجیة التي تحدث في بنیة الكائن العضـوي ، 
وهذا التغیر لدى معظـم االفـراد مـن العمـر نفسـه ، والنضـج عملیـة منظمـة ومسـتمرة 

، فلم یكن لهذا العامل أي أثر في نتائج التجربـة ، ألن )٩٥،ص١٩٨٠أبو حطب،(
دة للمجمـوعتین فضـًال عـن أن النمـو المصـاحب لهـذه المـدة مدة تطبیق التجربـة واحـ

  .هو نمط طبیعي الفراد تلك المجموعتین وال سیما انهم من فئة عمریة متقاربة 
  
  :االندثار التجریبي -٣

ویقصـــد بــــه هـــو االثــــر المتولـــد مــــن تـــرك أو انقطــــاع عـــدد مــــن طلبـــة المجمــــوعتین 
  . صیلهم مما قد یؤثر في متوسط تح) التجریبیة والضابطة(

  ) ٧٠،ص١٩٨٤العزاوي،(                                                     
هــذا ولــم تتعــرض التجربــة طیلــة مــدة إجراءهــا الــى تــرك أو انقطــاع أحــد أفرادهــا أو 

لیها ، أو حدوث حاالت تغیب   .االنتقال من المدرسة وإ
  

  :الفروق في اختیار العینة  -٤
ى هـذا العامـل مـن خـالل اجـراءات عملیـات التكـافؤ فـي استطاع الباحث التغلب علـ

العمــر الزمنــي محســوبًا بالشــهور ، ودرجــات اللغــة العربیــة للعــام الســابق والتحصــیل 
الدراسي لالبوین واختبار القدرة اللغویة فضـًال عـن انتمـاء طـالب مجمـوعتي البحـث 

أثـــر لهـــذا  لبیئـــة اجتماعیـــة واقتصـــادیة وثقافیـــة متشـــابهة ممـــا یـــدل علـــى عـــدم وجـــود
  .المتغیر في التجربة 

  

  :أداة القیاس  -٥
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استعمل الباحث أداة قیاس موحدة لمجموعتي البحث للتوصل الى نتائج البحث ،إذ 
أعـــّد اختبـــارًا تحصـــیلیًا ألغـــراض البحـــث الحـــالي ، طبقـــه علـــى مجمـــوعتي البحـــث 

  .في وقت واحد ) التجریبیة والضابطة(
  

  .أثر االجراءات التجریبیة -٦
  :الباحث للحّد من أثر هذا المتغیر في أثناء سیر التجربة من خالل  عمل

  

كانــت المــادة الدراســیة موحــدة بــین مجمــوعتي البحـــث  -:تحدیــد المــادة الدراســیة -أ
دبـي المقـرر ألللصـف الخـامس ا والتطبیـق موضوعات كتـاب البالغـة عدد من وهي

  .تدریسه 
یة البحــث  -ب یة البحــث: سـرّ باالتفـاق مــع إدارة المدرســة  حـرص الباحــث علــى سـرّ

علـى عـدم إخبــار الطـالب بطبیعـة البحــث وهدفـه كـي ال یتغیــر نشـاطهم أو تعــاملهم 
  مع التجربة مما قد یؤثر في سالمة التجربة ونتائجها 

  

كانت الوسائل التعلیمیـة متشـابه لطـالب مجمـوعتي البحـث : الوسائل التعلیمیة  -ج
ــــة والضــــابطة( ــــون والعــــادي ، والكتــــاب  مثــــل الســــبورات ،) التجریبی والطباشــــیر المل

  .المدرسي المقرر 
  

، )التجریبیــة والضــابطة(كانــت مــدة التجربــة متســاویة للمجمــوعتین : مــّدة التجربــة -د
  .١/٢٠٠٧/ ٨وانتهت في ٢٠٠٦/ ١/١٠اذ بدأت في 

  

س البحث نفسه مجموعتي البحث : التدریس  -هـ لكـي ال ) التجریبیـة والضـابطة(درّ
عامـــــل اثـــــر فـــــي النتـــــائج وهـــــذا یضـــــیف درجـــــة مـــــن درجـــــات الدقـــــة یكـــــون لهـــــذا ال

  .والموضوعیة على نتائج التجربة 
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ــــى هــــذا العامــــل مــــن خــــالل التوزیــــع : توزیــــع الحصــــص  -و حصــــلت الســــیطرة عل
، إذ كــان الباحــث ) التجریبیــة والضـابطة(المتسـاوي للــدروس بـین مجمــوعتي البحـث 

فــق مــنهج وزارة التربیــة لفــروع یــدرس حصــة واحــدة اســبوعیًا لكــل مجموعــة ، علــى و 
اللغة العربیة للصف الخامس االدبـي ، إذ اتفـق الباحـث مـع إدارة المدرسـة ومـدرس 
ــــى تنظــــیم جــــدول توزیــــع الحصــــص بحیــــث تكــــون مــــادة البالغــــة  ــــة عل اللغــــة العربی

  .یوضح ذلك ) ٧(والجدول .والتطبیق في یومي االحد واالثنین 
  
  
  
  
  
  
  )٧(الجدول 

  البالغةتوزیع الحصص لمادة 
  الوقت  الیوم  المجموعة  المادة  المدرسة

اعدادیة 
رفاعي          ال

  للبنین

  
  البالغة

  ٨.٥٠  حدألا  التجریبیة

  ٨.٥٠  االثنین  الضابطة

  
ــق الباحــث التجربــة فــي مدرســة واحــدة وفــي صــف واحــد ، : بنایــة المدرســة  -ز طبّ

  .لهذا المتغیر الن المدرسة تعمل بنظام القاعات ، وبهذا لم یكن هناك اثر 
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  تحدید المادة العلمیّة/ سادسًا 

االهــــداف  ّن أل،یفتــــرض ان تحــــدد المــــادة العلمیــــة قبــــل الشــــروع فــــي التجربــــة       
الســــلوكیة واالختبــــار التحصــــیلي یــــتم اعــــدادهما فــــي ضــــوء المــــادة العلمیــــة المقــــرر 

فـي ) عینـة البحـث(وحـدد الباحـث المـادة العلمیـة التـي سیدرسـها للطـالب  تدریسـها ،
التي تضمنها كتاب البالغة المقرر عدد من الموضوعات ، وهي  أثناء مدة التجربة

مـع كتـاب البالغـة الموضوعات من وعرض الباحث هذه  للصف الخامس االدبي ،
علــى نخبــة مــن الخبــراء والمتخصصــین باللغــة مجموعــة مــن نصــوص نهــج البالغــة 

ــ  اجمعــو أتها واســتیفائها للمحتــوى و ة والعلــوم التربویــة والنفســیة للتثبــت مــن صــحالعربیّ
  ).٩(الملحق  .على صالحیتها 

  
  
  
  

  :صیاغة االهداف السلوكیة / سابعًا 
تعد صیاغة االهداف التربویة الخطوة االولى والمهمة في اعداد أي برنامج تعلیمـي 
، ألنها الموجه في اختیار المواد الدراسیة ، وطرائق تدریسها، وهي المعیار الرئیس 

  ).١٣٥،ص١٩٧٧هندام،.(م العملیة التعلیمیةفي تقوی
فقـــد عرفـــت علـــى أنهـــا عبـــارات تكتــــب للطلبـــة لتصـــف بدقـــة مـــا یمكـــنهم أداؤه بعــــد 

،لـذا فصـیاغتها ) ٢٢٦،ص١٩٨٤سـعادة،.(االنتهاء من دراسـة وحـدة تدریسـیة معینـة
تســاعد المــدرس فــي تحدیــد الظــروف التعلیمیــة المناســبة وتجعلــه أكثــر دقــة واهتمامــا 

التربویـة ، فاألفضـل أن تصـاغ بعـد تحلیـل المحتـوى ، وذلـك لضـمان الدقـة  بالعملیـة
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ـــــوى التعلیمـــــي قـــــد غطیـــــت باالهـــــداف  والشـــــمول وللتأكـــــد أّن جمیـــــع مهـــــارات المحت
  ).٣٢٦،ص٢٠٠٠مرعي،.(السلوكیة

فـــي المجـــال ) بلـــوم(هـــدفًا ســـلوكیًا معتمـــدًا علـــى تصـــنیف ) ٨٠(وقـــد صـــاغ الباحـــث 
معرفة ، والفهم ، والتطبیق ، والتحلیل ، والتركیـب ، ال: المعرفي وللمستویات الستة 

  .والتقویم 
وللتثبــت مــن صــالحیتها واســتیفائها لمحتــوى المــادة الدراســیة ، فقــد عرضــها الباحــث 
علـى مجموعــة مــن الخبـراء والمتخصصــین فــي اللغــة العربیـة وطرائــق تدریســها وفــي 

بـات الخبـراء البـالغ عـددهم وبعد تحلیـل اجا) ١١(العلوم التربویة والنفسیة ، الملحق 
خبیرًا عدلت بعض االهداف ولم یحذف أي هدف سلوكي النهـا لـم تبلـغ نسـبة )٢٠(

مـن موافقـة الخبـراء ، أي قبلـت االهـداف % ٨٠االتفاق التي اعتمدها الباحث وهي 
  .فاكثر من المجموع الكلي للخبراء ) ١٦(التي اتفق علیها 

هــــدفًا ســــلوكیًا موزعــــة علــــى محتــــوى  )٨٠(وبــــذلك كــــان العــــدد النهــــائي هــــو نفســــه 
  )٨(الملحق .الموضوعات الستة من كتاب البالغة والتطبیق 

  
  

  :إختیار النصوص من نهج البالغة / ثامنًا 
  (*)اعتمد الباحث على بعض المصادر في عملیة اختیار النصوص 

نــص ، موزعــة ) ١٠٣(وبعــد االنتهــاء مــن عملیــة جمــع النصــوص التــي بلــغ عــددها 
نصـًا لموضــوع )١٩(نصــًا لموضـوع السـجع ، و) ١٢(ضـوعات السـتة منهـا بـین المو 

نصـًا لموضـوع التوریـة ، )١٣(نصًا لموضـوع الطبـاق والمقابلـة ، و)٢٦(الجناس ، و
) ٧(نصــــوص لموضــــوع التتشــــبیه المفــــرد و)٥(نصــــًا لموضــــوع التشــــبیه ، و) ١١(و

جــل التأكــد ، وأل)٨(الملحــق .نصــوص لموضــوع التشــبیه التمثیلــي أوتشــبیه الصــورة 
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مـــن مالءمــــة الغــــرض البالغــــي للنصــــوص المختــــارة ولتحقیــــق االهــــداف التدریســــیة 
للموضـوعات البالغیـة المعنیـة بالدراسـة عرضـها الباحـث علـى مجموعـة مـن الســادة 
الخبـــــــراء مـــــــن ذوي االختصـــــــاص الـــــــدقیق فـــــــي البالغـــــــة واالدب واللغـــــــة وطرائـــــــق 

  ).٩(الملحق .تدریسها
  

  یسیة إعداد الخطط التدر / تاسعًا 
إّن التخطــیط الدراســي أحــد العناصــر المهمــة فــي عملیــة التــدریس ، فهــي اجــراءات 
تدریسیة یقوم بها المعلم لتحقیق أهداف تعلیمیة معینة ، وتشمل هـذه العملیـة تحدیـد 
ـــــــار طرائـــــــــق التـــــــــدریس المناســـــــــبة التـــــــــي تســـــــــاهم فـــــــــي  االهـــــــــداف التربویـــــــــة واختیــ

  ).٨٢،ص١٩٩٣/الحسون.(تحقیقها
  

  
  :المصادر عنوانات(*) 

  .البن ابي الحدید المعتزلي. شرح نهج البالغة  -١
  .لمحمد عبدة . شرح نهج البالغة -٢
  .البن میثم البحراني .شرح نهج البالغة  -٣
  .تحقیق الدكتور محمد الدشتي .نهج البالغة -٤

وتتضــح أهمیــة الخطــة الدراســیة فــي أنهــا تحســن أداء المعلــم وتبعــده عــن اآللیــة فــي 
تجعل عمله متجددًا ، فضًال عن أنها تتیح له الوقت الكـافي للتفكیـر فـي التدریس وت

.                        مـــادة الـــدرس ، وكـــذلك فـــي الطریقـــة التـــي یســـتخدمها للوصـــول الـــى عقـــول الطلبـــة
  )١٥٧،ص١٩٨٦عبدالهادي،(                                                                

د الخطط التدریسیة واحدًا من متطلبات التدریس اعـّد الباحـث خططـًا ولما كان إعدا
تدریسـیة لموضــوعات مـادة البالغــة والتطبیـق التــي تـدرس فــي التجربـة ، وفــي ضــوء 
محتـــوى الكتـــاب واالهـــداف الســـلوكیة المصـــوغة ، وعلـــى وفـــق إثـــراء الموضـــوعات 



جراءاته......................................................... الفصل الثالث   منهجیة البحث وإ
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ب المجموعــة المقـرر تدریســها بنصــوص مختــارة مــن نهـج البالغــة بالنســبة الــى طــال
التجریبیة ، وعلى وفق الطریقة التقلیدیـة بالنسـبة الـى طـالب المجموعـة الضـابطة ، 
ــــــد عــــــرض الباحــــــث نمــــــاذج مــــــن هــــــذه الخطــــــط علــــــى مجموعــــــة مــــــن الخبــــــراء  فق

الملحق .والمتخصصین في اللغة العربیة وطرائق التدریس والعلوم التربویة والنفسیة 
حــــاتهم لغــــرض تحســــین صــــیاغة تلــــك الســــتطالع آرائهــــم ومالحظــــاتهم ومقتر ) ١٢(

الخطــط ، وجعلهــا ســلیمة تضــمن نجــاح التجربــة ، وفــي ضــوء مــا ابــداه الخبــراء تــمّ 
  .إجراء بعض التعدیالت علیها فأصبحت الخطة جاهزة التنفیذ

   
  :أداة البحث / عاشرًا 

  

  :إعداد الخریطة اإلختباریة  -١ 
ــــارات التحصــــیلیة تصــــمیم خا ــــب البنــــاء الــــدقیق لالختب جــــدول (رطــــة اختباریــــة یتطل

یتضــمن توزیــع فقــرات االختبــار للمفــاهیم االساســیة للمقــرر الدراســي ، ) المواصــفات
واالهــداف الســلوكیة التــي یســعى االختبــار لقیاســها علــى وفــق االهمیــة النســبیة لكــل 

  )٤٦،ص٢٠٠٥العجیلي،.(منها
 وعلـــى هـــذا االســـاس أعـــّد الباحـــث خریطـــة اختباریـــة للموضـــوعات الســـتة المختــــارة

للبحـــث الحـــالي مـــن كتـــاب البالغـــة والتطبیـــق للصـــف الخـــامس االدبـــي، واالهـــداف 
وقـد حسـبت أوزان ) بلـوم(السلوكیة للمستویات الستة من المجـال المعرفـي لتصـنیف 

محتـــوى الموضـــوعات فـــي ضـــوء مفاهیمهـــا التـــي كانـــت متســـاویة ، وحســـبت اوزان 
كــل مســتوى بحســب  مســتویات االهــداف اعتمــادًا علــى عــدد االهــداف الســلوكیة فــي

اهـــداف كـــّل موضـــوع الـــى العـــدد الكلـــي لالهـــداف ، وحـــدد عـــدد فقـــرات االختبـــار بــــ 
الخریطــة ) جــدول المواصــفات(فقــرة موضــوعیة وزعــت علــى خالیــا مصــفوفة ) ٣٠(

  .یوضح ذلك ) ٨(والجدول . االختباریة 
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  :صیاغة فقرات االختبار  -٢
مــــن متطلبــــات البحــــث الحــــالي تهیئــــة اختبــــار تحصــــیلي فــــي مــــادة البالغــــة لقیــــاس 

  .البحث خالل مدة التجربة تحصیل طالب مجموعتي 
ونظرا لعدم توافر اختبارات مقننـة ومالئمـة لقیـاس تحصـیل طـالب الصـف الخـامس 
االدبــي فــي البالغــة ، فقــد بنــى الباحــث اختبــارًا تحصــیلیًا موضــوعیًا للبحــث الحــالي 
بنفســـه وفّضـــله علـــى غیـــره ، لمـــا یمتـــاز بـــه مـــن موضـــوعیة فـــي التصـــحیح ، اذ ال 

ن اذا وضع بشكل جید فهو یتصف بثبات وصـدق عـالیین یختلف في تصحیحه اثنا
، ناهیك عن كونه شمولیًا ویعلم الطالب بدقة اختیار االجابة ، ویسـاعد المعلـم فـي 

  .تشخیص نقاط القوة والضعف لدى الطالب 
  ).٩١،ص١٩٩٩الظاهر،(

فقــرة بصــیغة ) ٣٠(وبنــاًء علــى هــذا فقــد صــاغ الباحــث فقــرات اختبــاره المكونــة مــن 
ر من متعدد ومن نوع االسئلة التي تتطلب اجابات قصیرة التي توصف بأنه االختیا

اكثـر صـدقًا وثباتــًا وأوسـعه اسـتعماًال كمــا یمكـن أن یغطـي فــي وقـت قصـیر مســاحة 
واسعة من المادة المختبرة فضًال عن أنه یمثل أفضل أنواع االختبـارت الموضـوعیة 

  ) .١٦٢،ص١٩٨٤سعادة،(
نمـط االجابــة الصـحیحة الواحــدة التـي تكــون مـن عبــارة  واتبـع الباحـث فــي هـذا النــوع

  .اساسیة یتبعها عدة مقترحات لالجابة احدهما صحیح والباقي خطأ 
  ) ٦١٠،ص١٩٧٧الغریب،(                                                     

وقـــد حـــاول الباحـــث أن یجعـــل فقـــرات االختبـــار شـــاملة لتغطیـــة االهـــداف الخاصـــة 
  ). ١٤(لموضوعات الستة ملحقلتدریس ا
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  :صدق االختبار -٣

اإلمـــام (یعـــد االختبـــار صـــادقًا عنـــدما یكـــون قـــادرًا علـــى قیـــاس مـــا وضـــع مـــن أجلـــه 
عبــــــــد (، أو عنــــــــدما یقــــــــیس مــــــــا هــــــــو معنــــــــي بقیاســــــــه )١٢٣،ص١٩٩٠وآخــــــــرون،

أّن االختبــار یعــد صــادقًا عنــدما ) Guil ford(، ویؤكــد ) ٢٥٥،ص١٩٨١الــدایم،
  ).٤٧٠،ص١٩٨٨،Guil ford( ان یقیسه یقیس ما افترض 

وبغیة التثبت من صدق االختبار الذي أعّده الباحث عـرض علـى عـدد مـن الخبـراء 
) ١١(والمتخصصــین فــي طرائــق التــدریس ، وفــي العلــوم التربویــة والنفســیة الملحــق 

إلبداء آرائهـم ومالحظـاتهم فـي صـالحیة الفقـرات مـن عـدم صـالحیتها فـي قیـاس مـا 
  .اسه وضعت الجل قی

وبعــد اطــالع الباحــث علــى آراء الخبـــراء ، أجریــت التعــدیالت الالزمــة علــى فقراتـــه 
وُأعیــدت صــیاغة بعضــها اآلخــر ولــم تحــذف أیــة فقــرة مــن الفقــرات ألنهــا لــم تحصــل 

من مجموع الخبراء الكلي ، فبقیت %) ٨٠(على الموافقة التي حددها الباحث وهي 
  . فقرة ) ٣٠(عدد فقرات نفسها وهي 

  
  :تعلیمات االختبار  -٤

د الباحــث االختبــار بــبعض التعلیمــات الضــروریة ، وكانــت واضــحة و مختصــرة  زوّ
مـــن شـــأنها مســـاعدة الطالـــب علـــى دقـــة االجابـــة ، وتضـــمنت هـــذه التعلیمـــات كتابـــة 
اإلسم والشعبة في المكان المخصص في ورقة االسئلة ، وأّال یترك الطالب اي فقرة 

تصــحیح إذ خصــص درجــة واحــدة للفقــرة التــي تكــون مــن دون إجابــة ، وتعلیمــات ال
إجابتها صحیحة ، وصفرًا للفقرة التي تكـون إجابتهـا غیـر صـحیحة ، وتعامـل الفقـرة 

الملحــق . المتروكــة او التــي تحمــل أكثــر مــن إجابــة معاملــة الفقــرة غیــر الصــحیحة
)١٥(  
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  :التجربة االستطالعیة  -٥

لهـــا احصـــائیًا ، ولمعرفـــة المـــدة لغـــرض تحدیـــد مـــدى وضـــوح فقـــرات االختبـــار وتحلی
الزمنیــة التــي یســتغرقها االختبــار ، طبــق الباحــث االختبــار علــى عینــة اســتطالعیة 

طالبــًا مــن طــالب الصــف الخــامس االدبــي فــي اعدادیــة الشــباب ) ٤٠(مكونــة مــن 
، وفـي ضـوء تطبیـق االختبـار علـى العینـة االسـتطالعیة ١/٢٠٠٧/ ٢للبنین بتاریخ 

متوسـط الوقـت الــذي اسـتغرقه الطـالب لالجابـة علـى االختبــار ، اتّضـح للباحـث ان 
ــــار التحصــــیل البعــــدي  ٥٠كــــان  ــــالزم الختب ــــد متوســــط الــــزمن ال ــــمّ تحدی دقیقــــة ، وت

بتسجیل الزمن الذي استغرقه أسرع طالـب ، والـزمن الـذي اسـتغرقه أبطـأ طالـب فـي 
معادلــة االجابــة علــى فقــرات االختبــار ثــم حســب متوســط زمــن االختبــار باســتخدام ال

  :االتیة 
  
  

  زمن أبطأ طالب + زمن أسرع طالب                   
  د٥٠=٢÷٦٠+٤٠=                                          = زمن االختبار

                                  ٢  
  :التحلیل اإلحصائي لفقرات االختبار  -٦

حیة كــل فقــرة ، وتحســین إن الغــرض مــن تحلیــل فقــرات االختبــار التثبــت مــن صــال
أو غیر الممیزة ،  أو الصعبة جداً  نوعیتها من خالل اكتشاف الفقرات الضعیفة جداً 

  ):Scannell , 1975 , p . (واستبعاد غیر الصالح منها
ــ  ) ٤٠(ق الباحــث االختبــار علــى عینــة مماثلــة لعینــة البحــث تكونــت مــن لــذلك طبّ

، ولتســـهیل دادیـــة الشـــباب للبنـــیناعفـــي خـــامس االدبــي الصـــف ال البمـــن طـــ اً طالبــ
قام الباحث بتقسیمها علـى نصـفین ، االول المتكـون مـن اإلجراءات اإلحصائیة فقد 
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طالبــًا أطلــق  ٢٠طالبــًا أطلــق علیــه الفئــة العلیــا ، وبقیــة الطــالب البــالغ عــددهم  ٢٠
  )٢٥٥،ص١٩٨٩عبیدات ،.(علیهم الفئة الدنیا 

رجـــة فیمـــا كانـــت أوطـــأ درجـــة مـــن د ٢٩بلغـــت أعلـــى درجـــة فـــي المجموعـــة العلیـــا 
درجات ،ثم حسب مستوى الصعوبة وقـوة التمییـز لكـل  ٦درجات المجموعات الدنیا 

  -:فقرة من فقرات االختبار كما یلي 
  
  : مستوى صعوبة الفقرات  -أ
( یقصد بصعوبة الفقرة نسبة الطلبة الذین یجیبون عن الفقرة إجابة صحیحة        

  .)  ٢٨٩، ص  ١٩٩٣عودة ، 
وعلى وجه العموم یجب ان تحقق الفقرة الواحدة أقصى نجاح في التمیز بین الطلبة 

مــن أفــراد العینــة فــي االجابــة علیهــا %٥٠اذا كــان مســتوى صــعوبتها یســمح بنجــاح 
وبعـــد حســــاب معامـــل الصــــعوبة لكـــل فقــــرة مــــن ) ٦٨، ٢٠٠٦العجیلـــي واخــــرون .(

الملحـــــق  ) ٠.٧٠(و  )٠.٣٥(فقــــرات االختبـــــار  ، وجـــــد الباحـــــث انهــــا كانـــــت بـــــین 
أّن فقرات )بلوم (إذ یرى ، وهذا یعني ان فقرات االختبار جمیعها تعد مقبولة ) ١٧(

فــي حــین أنهــا ) ٠.٦٠-٠.٥٠(االختبــار تعــد جیــدة إذا كــان معامــل صــعوبتها بــین 
  )b،bloom،66).(٠.٨٠-٠.٢٠(تُعّد مقبولة إذا كان معامل صعوبتها بین 

  
  :قوة تمییز الفقرات  -ب

بقــوة تمییــز الفقــرات االختباریــة مــدى قــدرتها علــى التمییــز بــین الطــالب مــن یقصــد 
  .ذوي المستویات العلیا والدنیا في الصف التي یقیسها االختبار

  )٢١٥،ص٢٠٠٠ابوصالح،(                                                   
انهــــا بــــین     وبعــــد حســــاب قــــوة تمییــــز كــــل فقــــره مــــن فقــــرات االختبــــار وجــــد          

ویســـتدل مـــن ذلـــك ان فقـــرات االختبـــار تمیـــز بـــین ، )١٧(الملحـــق ) ٠.٥٥-٠.٣٠(
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) ایبیل(اذ یرى ،طلبة المجموع العلیا وطلبة المجموعة الدنیا في تحصیلهم الدراسي 
  . فاكثر ) ٠.٣٠(أّن فقرات االختبار تُعّد صالحة إذا كانت قوة تمییزها 

)ebel.140(  
  
  -:اطئة لسؤال االختیار من متعدد فعالیة البدائل الخ-ج

والتقارب الظاهري بین  هتعتمد صعوبة فقرات االختیار من متعدد على درجة التشاب
التــــي تشــــتت الطالــــب غیــــر المــــتمكن مــــن المــــادة الدراســــیة عــــن االجابــــة  البــــدائل ،

مـــن طلبـــة  ویكـــون البـــدیل غیـــر الصـــحیح فـــاعًال عنـــدما یجـــذب عـــدداً  الصـــحیحة ،
  .اكبر من عدد طلبة المجموعة العلیا  المجموعة الدنیا

   ) ١٢٥،ص١٩٨٠البغدادي ،(                                                   
الختیـار مـن لفقـرات السـؤال ا طـأاسـتخدم الباحـث معادلـة فعالیـة البـدائل الخوقد     

احــث یكــون فــاعًال اذا كانــت قیمتــه فــي الســالب ، ورتــب الب طــأوالبــدیل الخ ، متعــدد
وبعـــد حســـاب البـــدائل  اجابـــات الطـــالب وقســـمها  علـــى المجمـــوعتین علیـــا ودنیـــا ،

كثـر أ مـن طـالب المجموعـة الـدنیا ، البـدائل قـد جـذبت الیهـا عـدداً  ّن أالخاطئة وجـد 
) ٩(بقـاء البـدائل علـى مـاهي علیه،الجـدول إمن طلبة المجموعة العلیـا، وبهـذا قـرر 

  .یوضح ذلك
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  )٩(الجدول 

  من متعدد ارییة البدائل الخاطئة لفقرات االختفعال
    

ت 
  الفقرة

فعالیة البدیل 
  الخاطئ االول

فعالیة البدیل 
  الخاطئ الثاني

فعالیة البدیل 
  الخاطئ الثالث

٧-  ١٢-  ١٨-  ١  
١٣-  ٨-  ٢٠-  ٢  
١٤-  ١٦-  ٦-  ٣  
٢٠-  ١٧-  ٥-  ٤  
٥-  ١٩-  ١٣-  ٥  
٤-  ١٠-  ٢-  ٦  
١٥-  ٩-  ٢٢-  ٧  
٨-  ١٥-  ٤-  ٨  
٦-  ٣-  ٨-  ٩  
٩-  ١٤-  ٢١-  ١٠  

  
  :ثبات االختبار  -٧
یقصد بثبات االختبار التوصل إلى النتائج نفسها عند إعادة تطبیق االختبـار علـى  

قلة المدة قد  ّن إالعینة نفسها ، وفي حدود زمن یتراوح من أسبوع الى أسبوعین ، إذ 
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( أداؤهــم  تتــیح فرصــة للتــذكر وطولهــا قــد یتــیح فرصــة لنمــو األفــراد ومــن ثــم یتغیــر
  .) ١٢٢، ص  ١٩٩٠د ، و داو 

النهـا ، )١٨(الملحـق ،وتمّ حساب ثبات االختبار بإستخدام طریقة التجزئـة النصـفیة 
مــن الطرائــق الجیــدة لحســاب الثبــات فــي االختبــارات التحصــیلیة غیــر المقننــة والنهــا 

ـــــة ـــــار أو إعـــــداد صـــــور متكافئ ـــــده (تجنـــــب اعـــــادة االختب ). ٢٥٧ص،١٩٧٩،أبـــــو لب
ت االختبــار اعتمــد الباحــث درجــات تطبیــق االختبــار االســتطالعي فــي ولحسـاب ثبــا

فقـرة الـى ) ٣٠(بعـد أن جـزأ فقـرات االختبـار البـالغ عـددها ، إعدادیة الشباب للبنین 
بینما تضم المجموعة ، تضم المجموعة االولى درجات الفقرات الفردیة ،مجموعتین 

  .الثانیة درجات الفقرات الزوجیة 
ل ارتبــاط بیرســون اســتخرج معامــل الثبــات بــین المجمــوعتین فكــان وبإســتخدام معامــ 

وهـــو معامـــل ) ٠.٩٦(ثـــم صـــحح بمعادلـــة ســـبیرمان بـــراون فاصـــبح ،)٠.٩٤(مقــداره 
) ٠.٦٨(إذ تعــد االختبــارات غیــر المقننــة جیــدة إذا كــان معامــل ثباتهــا ، ثبــات جیــد 
هزًا وبـــــذلك عــــّد االختبــــار صــــالحًا وجـــــا).٤٣٤ص، ١٩٩٩ابــــو عــــالم .(فمــــا فــــوق 

  .للتطبیق بصورته النهائیة
  

  : تطبیق التجربة/ حادي عشر 
  

  :اتّبع الباحث في أثناء تطبیق التجربة االجراءات اآلتیة  
  

باشــر الباحــث بتطبیــق التجربــة علــى طــالب المجمــوعتین التجریبیــة والضــابطة  -١
بتـــــدریس حصــــتین أســـــبوعیًا لكـــــل مجموعـــــة ،  ٢٠٠٦/ ١/١٠یــــوم األحـــــد الموافـــــق 

،  ٢٠٠٧/  ٢٠٠٦التدریس طـوال الفصـل الدراسـي االول للعـام الدراسـي   واستمر 
  . ٢٠٠٧/ ١/ ٨إذ  أنهیت التجربة یوم االثنین الموافق  
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وّضـــح الباحـــث فـــي الیـــوم األول مـــن تطبیـــق التجربـــة ، وقبـــل التـــدریس الفعلـــي  -٢
لطــــالب المجموعــــة التجریبیــــة  األســــلوب االثرائــــي فــــي تــــدریس موضــــوعات كتــــاب 

ة والتطبیـق المقـرر تدریســه لطلبـة الصـف الخــامس االدبـي ، ووضـح لطــالب البالغـ
  .المجموعة الضابطة خطوات الطریقة التقلیدیة في تدریس الموضوعات نفسها 

س الباحـث طــالب المجمـوعتین التجریبیــة والضــابطة مـادة البالغــة والتطبیــق   -٣ درّ
  .مستندًا الى الخطط التدریسیة التي وضعها بنفسه 

  

س الباحـــــث طــــــالب المجمــــــوعتین الموضــــــوعات المقــــــرر تدریســــــها للفصــــــل د -٤ رّ
  .الدراسي االول وهي ستة موضوعات من كتاب البالغة والتطبیق 

  

طبّق الباحث االختبار التحصیلي البعدي على طالب المجموعتین یوم االثنین   -٥
فــي وقــت واحــد ، وقــد اشــرف الباحــث بنفســه بالتعــاون مــع مــدرس  ٢٠٠٧/ ١/  ٨
  .مادة على تطبیق االختبار ال
  

  :إسلوب إجراء التجربة  /ثاني عشر 
  

بعد االنتهاء من متطلبات التجربة أجرى الباحث لقاًء مع الطالب كان الغرض منه 
، وتـوجیههم ، وتبیـان دور ١/١٠/٢٠٠٦التعرف على مجموعتي البحـث یـوم االحـد 

  .مادة البالغة واهمیتها في مجال التعلیم 
س البا مـن (حث المجموعة الضابطة على وفق الطریقة التدریسـیة التقلیدیـة حیث درّ

س المجموعــــة التجریبیــــة علــــى وفــــق الخطــــة التدریســــیة ) غیـــر إثــــراء ، فــــي حــــین درّ
، وقــــد وّضــــح " إثــــراء موضــــوعات الكتــــاب بنصــــوص مــــن نهــــج البالغــــة"المعتمــــدة 
مـن أجـل لطالب المجمـوعتین أّن علـیهم االسـتعداد والتحضـیر ، ) المدرس(الباحث 

المشــاركة فــي الــدرس ، وحــرص الباحــث علــى مســح كــل مــاهو مــدون علــى الســبورة 
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بعـــــد االنتهـــــاء مـــــن الـــــدرس الیـــــومي ، وقـــــد انتهـــــت التجربـــــة یـــــوم االثنـــــین الموافـــــق 
٨/١/٢٠٠٧.  
  
  
  
  

  :الوسائل اإلحصائیة  :ثالث عشر
                                                                 :استعمل الباحث الوسائل اإلحصائیة اآلتیة في إجراءات بحثه وتحلیل نتائجه

  :لعینتین مستقلتین) t-test(االختبار التائي -١
اسـتعمل الباحــث هـذه الوســیلة لمعرفـة داللــة الفـروق اإلحصــائیة بـین مجمــوعتي     

  .البحث عند التكافؤ اإلحصائي وفي تحلیل النتائج 
  ٢س – ١س=                        ت 

  )  ١+      ١(  ٢  ٢ع) ١ – ٢ن+ ( ٢ ١ع) ١ – ١ن(          
  ٢ن        ١ن     )         ٢– ٢ن+  ١ن(                   

  
  :إذ تمثل

  .الوسط الحسابي للعینة األولى:  ١س
  .الوسط الحسابي للعینة الثانیة: ٢س
  .عدد افراد العینة األولى: ١ن
  .ثانیةعدد افراد العینة ال: ٢ن
  .التباین للعینة األولى:  ٢ ١ع
  .التباین للعینة الثانیة :  ٢ ٢ع
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  )٢٦٠، ص ١٩٧٧البیاتي، (                                           
  
  :مربع كاي ) ٢كا(اختبار -٢ 

استعمل الباحث هذه الوسیلة لمعرفة دالالت الفروق بین مجمـوعتي البحـث عنـد    
  .تغیري التحصیل الدراسي لآلباء واألمهاتالتكافؤ اإلحصائي في م

  ٢)ق –ن =( ٢كا
  ق         
  :إذ تمثل 

  .التكرار المالحظ: ن 
  .التكرار المتوقع : ق

  )٢٩٣، ص  ١٩٧٧البیاتي، (                                              
  
  -):Pearson(معامل ارتباط بیرسون -٣

  :ثبات االختبار  استعمل الباحث هذه الوسیلة لحساب   
  
  )               مج ص ) (مج س (  –ن مج س ص =                    ر

  ]٢)مج ص(  – ٢ن مج ص] [٢)مج س(  – ٢ن مج س[            
                

  -:إذ تمثل
  .عدد افراد العینة: ن
  .قیم المتغیر األول: س
  . قیم المتغیر الثاني : ص
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  )١٨٣، ص ١٩٧٧البیاتي، (                                           
  -:معامل سبیرمان براون -٤
  استخدم الباحث هذه الوسیلة لتصحیح معامل ثبات االختبار 
  

  معامل االرتباط بین نصفي االختبار× ٢                            
  ـــــــــــــــــــــ     = معامل ثبات االختبار 
  معامل االرتباط بین نصفي االختبار+ ١                             

  )٧٦،ص١٩٨٩عاهد وآخرون، (                                         
  
  :معامل الصعوبة -٥

  :استعمل الباحث هذه الوسیلة لحساب معامالت صعوبة فقرات االختبار    
  

  )ن د –ن ) + (ن ع –ن =           (ص 
  ن ٢                            

  :إذ تمثل
ــــذ الــــذین ): ن ع –ن ( غیــــر صــــحیحة عــــن الفقــــرة فــــي  إجابــــة أجــــابواعــــدد التالمی

  .المجموعة العلیا
غیـــــر صـــــحیحة عـــــن الفقـــــرة فـــــي  إجابـــــة أجـــــابواعـــــدد التالمیـــــذ الـــــذین ): ن د –ن (

  .المجموعة الدنیا
  ) ٧٧، ص ١٩٩٩الظاهر، . ( عدد التالمیذ في المجموعتین : ن٢
  
  -:مییزمعامل قوة الت -٦
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  :اراستعمل الباحث هذه الوسیلة لحساب معامالت القوة التمییزیة لفقرات االختب
  

  )ن ص د) + (ن ص ع(   =   معامل التمییز 
  ن                                  

  -:إذ تمثل
عــدد التالمیــذ الــذین أجــابوا إجابــة صــحیحة عــن الفقــرة فــي المجموعــة ): ن ص ع(

  .العلیا
التالمیــذ الــذین أجـــابوا إجابــة صــحیحة عـــن الفقــرة فــي المجموعـــة  عــدد): ن ص د(

  .الدنیا
  ) ٨٠-٧٩، ص ١٩٩٩الظاهر، . ( عدد تالمیذ إحدى المجموعتین : ن
  :فعالیة البدائل الخاطئة  -٦

اســـتعمل الباحـــث هـــذه الوســـیلة إلیجـــاد فعالیـــة البـــدائل غیـــر الصـــحیحة لفقـــرات     
  .البعدي السؤال األول في االختبار التحصیلي 

  
  ن د م –ن ع م                        

  ----------------= فعالیة البدیل 
  ن                              

  :اذ تمثل 
  .عدد التالمیذ الذین اختاروا البدیل غیر الصحیح من المجموعة العلیا = ن ع م 
  .موعة الدنیا عدد التالمیذ الذین اختاروا البدیل غیر الصحیح من المج= ن ع د 

  .عدد تالمیذ إحدى المجموعتین = ن 
  ) ٩١، ص  ١٩٩٩الظاهر ، (                                          
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 واإلستنتاجات والتوصیات والمقترحات عرض النتائج وتفصیلها................... الفصل الرابع 

 

٨٤ 
-  

 
 

 
یتضمن هذا الفصل النتائج التي توصل الیها البحث بعد انهاء الباحث إجراء 
التجربة على وفق االجراءات التي اعتمدها في الفصل الثالث ،وفي ضوء هدف 

عن ) (t-testمستقلتین البحث وفرضیته ، وباستخدام االختبار التائي لعینتین 
التجریبیة (طریق حساب داللة الفروق بین متوسطات تحصیل المجموعتین 

في االختبار التحصیلي لمادة البالغة والتطبیق ، ثم فّسر تلك النتائج ) والضابطة 
وصوّال الى االستنتاجات والتوصیات والمقترحات التي توصل الیها البحث ، 

  :ء فرضیة البحث على النحو االتي وسیعرض الباحث النتائج في ضو 
 

  -:عرض النتائج     
  فرضیة البحث 

لیس هناك فرق ذو داللة إحصائیة بین متوسط درجات (وتنص على انه        
تحصیل طالب الصف الخامس األدبي الذین یدرسون مادة  البالغة والتطبیق 

) ه السالمعلی(بإثراء موضوعاتها بنصوص مختارة من نهج البالغة لإلمام علي
وبین متوسط درجات تحصیل الطالب الذین یدرسون المادة نفسها من غیر إثراء 

  ).لموضوعاتها 
حیث رفضت هذه الفرضیة لظهور فرق ذي داللة إحصائیة عند مستوى       
، ولمصلحة ) ١٦(بین متوسطي درجات المجموعتین الملحق ) ٠،٠٥(داللة

ب اإلثراء ، ألّن القیمة التائیة المحسوبة الطالب الذین درسوا مادة البالغة بإسلو 
  .یوضح ذلك) ١٠(،الجدول )٢.٠٢(اكبر من القیمة التائیة الجدولیة ) ٥.٩٢٢(
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٨٥ 
-  

  
 )١٠(الجدول

الوسط الحسابي والتباین واالنحراف المعیاري والقیمة التائیة المحسوبة 
في ) التجریبیة والضابطة(والجدولیة لدرجات طالب مجموعتي البحث 

  .ارالتحصیلي لمادة البالغة اإلختب
  

حجم  المجموعة
 العینة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف  التباین
 المعیاري

درجة 
 الحریة

الداللة  القیمة التائیة
األحصائیة 

في المستوى 
٠.٠٥ 

 الجدولیة المحسوبة

  التجریبیة
 

٣,٥٦ ١٢,٦٨ ٢٣,٦٣ ٢٤ 

٢,٠٢ ٥,٩٢٢ ٤٦ 

یوجد فرق 
ذو داللة 
 احصائیة

  الضابطة
 

٤,٤١٣ ١٩,٤٧٦ ١٦.٧٩ ٢٤ 

 

  :تفسیر النتائج  
أفاد ُأسلوب اإلثراء طالب المجموعة التجریبیة كثیرًا ، بدلیل ارتفاع مستوى     

تحصیلهم وتفوقهم على طالب المجموعة الضابطة الذین استخدمت معهم الطریقة 
یمكن ان  ، ویرى الباحث أّن التوصل الى هذه النتیجة) من غیر إثراء(التقلیدیة 

  -:یعزى الى االسباب اآلتیة 
  
فاعلیة اإلثراء بنصوص من نهج البالغة في تدریس مادة البالغة والتطبیق،  - ١

  .لِما لهُ من فوائد ودور في تهیئة نفوس الطلبة وجلب إنتباههم
ان اإلثراء بنصوص من نهج البالغة شّد انتباه الطالب وزاد من تركیزهم  - ٢

  .یًا حدیثًا لم یعهدونه من قبل ، ومن ثمّ زیادة درجات البالغة بوصفه ُأسلوبًا تدریس
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٨٦ 
-  

طبیعة المرحلة االعدادیة ، إذ تعّد من المراحل التي تساعد على ظهور مثل  - ٣
  .هذه النتائج

یعّد التدریس بإسلوب اإلثراء عمًال ابداعیًا ممتعًا یزید في دافعیة الطالب - ٤
لذي اّدى الى متابعة الطالب المستمرة واتجاههم نحو الدرس البالغي ، االمر ا

وتوجیههم االسئلة المختلفة الى المدرس مما ساعد على تحقیق تعلمًا جیدًا قیاسًا 
  .بالطریقة التقلیدیة 

إّن التدریس باستعمال اإلثراء هو في الوقت نفسه تربیة ودراسة لما من أثر  - ٥
  .راسة البالغةنصوص نهج البالغة في نفوس الطالب النها خیر وسیلة لد

قصور امثلة وتمرینات كتاب البالغة والتطبیق في إثارة دافعیة الطالب الى  - ٦
  .الدرس البالغي

  
  :االستنتاجات 

  :في ضوء النتائج التي توصل الیها الباحث یمكن استنتاج ما یاتي 
ل عملیة  - ١ ّ عّد تدریسًا ناجحًا ویسه ُ إّن اسلوب اإلثراء بنصوص من نهج البالغة ی

المادة وبقائها مدة طویلة في اذهان الطلبة فضًال عن انه یبعث الشوق في  فهم
  .نفوس الطلبة 

بنصوص من " البالغة والتطبیق "إّن اسلوب إثراء الكتاب المدرسي المقرر - ٢
،إذ كان لإلثراء األثر ) من غیر إثراء(نهج البالغة أفضل من الطریقة التقلیدیة 

سي ، وهذا ما اثبتته نتائج البحث الحالي، حیث الواضح في زیادة التحصیل الدرا
  .تفوق طالب المجموعة التجریبیة على طالب المجموعة الضابطة

إّن استعمال ُأسلوب اإلثراء بنصوص من نهج البالغة یمكن أن یكون أحد  - ٣
  .االسالیب والطرائق التدریسیة الحدیثة في تدریس فروع اللغة العربیة كافة



 واإلستنتاجات والتوصیات والمقترحات عرض النتائج وتفصیلها................... الفصل الرابع 

 

٨٧ 
-  

ثراء بنصوص من نهج البالغة یثیر اهتمام الطالب ویجعلهم إّن استعمال اإل - ٤
أكثر قدرة على فهم البالغة وتذوقها ، مما یكون له االثر الواضح في إقبال طالب 

  .المرحلة االعدادیة على تعلمها
  

  :التوصیات 
  :في ضوء نتائج البحث الحالي یوصي الباحث بما یاتي 

التطبیق بنصوص من نهج البالغة لیس اعتماد ُأسلوب إثراء كتاب البالغة و  - ١
في درس البالغة فحسب بل توظیف هذا االسلوب في فروع اللغة العربیة كافة لما 

  .لنصوص نهج البالغة من اثر في النفس 
تأكید أهمیة نصوص نهج البالغة لما لها من أثر في تحصیل الطالب في  - ٢

  .دى الطلبة مادة البالغة ولكونه اسلوبًا اثبت فاعلیته ونجاحه ل
تألیف كراس خاص بالمدرسین یضم عددًا من نصوص نهج البالغة وشرحًا  - ٣

  .وافیًا عن كیفیة استخدام النصوص وتقویمها 
االفادة من دروس النصوص االدبیة في تدریس الطالب على حفظ نصوص  - ٤

من نهج البالغة وتذوقها لغرض تجلیة أفكارهم وأخیلتهم وتبیان الصور البالغیة 
  .لواردة فیها ا
تأكید المشرفین التربویین من خالل توجیهاتهم ولقاءاتهم مع المدرسین بضرورة  - ٥

توظیف نهج البالغة في مادة البالغة وفي فروع اللغة العربیة االخرى كاألدب 
  .والقواعد والتعبیر لكونه أسلوبًا جدیدًا اثبت فاعلیته في التحصیل الدراسي 

الدراسیة بحیث تلبي المناهج حاجات الطالب  اعادة النظر في الكتب - ٦
  .وطموحهم وتنسجم تمامًا مع المتطلبات العمریة 
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٨٨ 
-  

  :المقترحات 
  :استكماًال لجوانب الدراسة الحالیة یضع الباحث المقترحات اآلتیة 

إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة لتعرف إثراء موضوعات كتاب البالغة  - ١
في ) علیه السالم(ن نهج البالغة لإلمام علي والتطبیق بنصوص مختارة م

  .تحصیل طالبات الصف الخامس االدبي 
  .إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة في مدة زمنیة أطول  - ٢
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة تبحث عن تأثیر نصوص نهج البالغة في  - ٣

  .مواد ومراحل دراسیة اخرى 
دراسة الحالیة لمعرفة أثر نهج البالغة في تنمیة الذوق إجراء دراسة مماثلة لل - ٤

  .االدبي في مادة البالغة العربیة 
إجراء دراسة مماثلة للدراسة الحالیة على طلبة أقسام اللغة العربیة في كلیات  - ٥

  .التربیة في مادة البالغة 
  
  
 



 
 

  
  
  
  

  المصادر العربية. ١
  المصادر االنكليزية. ٢
  مصادر االنترنيت. ٣
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٩٠  

 المصادر العربیة: أوًال 
 القرآن الكریم     

محمــد علــي :، تحقیــقالخصــائص). هـــ٣٩٣ابــو الفــتح عثمــان ت (إبــن جنــي،  .١
  .١٩٩٠، دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ٤، ط٣النجار ، ج

عبــد الســالم :، تحقیــق معجــم مقــاییس اللغــة. إبــن فــارس، الحســین بــن احمــد  .٢
  .١٩٩١لجیل ، بیروت ،دار ا ١هارون ، المجلد االول، ط

 زءالجـ ، ان العـربلسـ. مال الدین محمد بن مكرم أبو الفضل ج بن منظور،إ .٣
  .١٩٥٥لطباعة والنشر، بیروت ل األول،الجزء الرابع ، دار صادر

  .١٩٩٧للطباعة والنشر،بیروت  ، دار صادر سان العربل. ــــــ  .٤
ــوي. بــو حطــب ، فــؤاد وامــال صــادق أ .٥ ــنفس الترب الثانیــة ، ، الطبعــة  علــم ال

  .١٩٨٠مكتبة االنجلو المصریة ، مصر
، صـــنعاء ، وزارة  القیـــاس والتقـــویم. أبـــو صـــالح ، محمـــد صـــبحي واخـــرون  .٦

  .م٢٠٠٠التربیة والتعلیم 
،  منــاهج البحــث فــي العلــوم النفســیة والتربویــة. أبــو عــالم ، رجــاء محمــود  .٧

  .١٩٩٩، دار النشر للجامعات ، مصر ٢ط
، عمـان ، ١، ط الغـة عـرض وتوجیـه وتفسـیرالب. أبو علي ، محمد بركات  .٨

١٩٨٣.  
مبــادئ التــدریس النفســي والتقیــیم التربــوي للطالــب . أبــو لبــدة ، ســبع محمــد  .٩

  .١٩٧٩،عمان  ٢، ط الجامعي والمعلم العربي
المــدخل الـى علــم البالغـة للصــف الخــامس . أحمـد ، حمیـد مخلــف واخـرون  .١٠

  .م١٩٨٤، مطبعة وزارة التربیة ، العراق ، ٦ط  ،االدبي 
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٩١  

، منشــورات  التشــبیهات القرانیــة والبیئــة العربیــة. األطرقجــي ، واجــدة مجیــد  .١١
، دار الحریــة للطباعــة ، بغــداد ، ١٤٣وزارة الثقافــة والفنــون ، سلســلة دراســات 

١٩٧٨.  
، المكتبـــة  مبـــادئ فـــي طـــرق التـــدریس العامـــة. آل یاســـین ، محمـــد حســـین  .١٢

  .العصریة ، بیروت ، ب ت 
، مطبعة اوفسـیت المینـاء، بغـداد ٤، طلمن...ج البالغة نه.ــــ ، محمد حسن  .١٣

١٩٦٦.  
، الفـرع االدبـي ،  البالغة للصفوف الرابعة الثانویة. اآللوسي ، جمال الدین  .١٤

  .م١٩٦٢مطبعة الرشاد ، بغداد ، 
توجیهــات عامــة فــي طرائــق تــدریس اللغــة .اآللوســي، عبــد الجبــار وآخــرون  .١٥

  ١٩٩٠ارة التربیة ، بغداد وز  ، العربیة لمرحلة الدراسة الثانویة
، دار الحكمــة  التقــویم والقیــاس. اإلمــام ، مصــطفى محمــود االمــام واخــرون  .١٦

 .م١٩٩٠للطباعة والنشر ، بغداد

، مؤسســــة ١، ط غــــرر الحكــــم ودرر الكلــــم. اآلمـــدي التمیمــــي، عبـــد الواحــــد  .١٧
  .٢٠٠٢االعلمي للمطبوعات ، بیروت 

: تحقیــق   ، مــام والبحتــريالموازنــة بــین ابــي ت. اآلمــدي ، الحســن بــن بشــر  .١٨
األمینـي، الشـیخ عبـد .١٩٥٤محمد محیي الـدین ، مطبعـة السـعادة ، القـاهرة  

ــاب والســنة واالدب. الحســین احمــد  ، ایــران ٢، ط موســوعة الغــدیر فــي الكت
٢٠٠٣. 

موســوعة الغــدیر فــي الكتــاب والســنة . األمینــي ، الشــیخ عبــد الحســین احمــد  .١٩
  ٢٠٠٣، ایران ٢ط  واألدب ،
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٩٢  

المثـل السـائر فـي ادب الكاتـب . الثیر ، ضیاء الدین ابو الفتح الجرزي ابن ا .٢٠
احمـد الحـوفي وبـدوي طبانـة ، : ، قدم لـه وحققـه وشـرحه وعلـق علیـه والشاعر

  . ١٩٨٣الطبعة الثانیة ، دار الرفاعي ، الریاض
،  شرح نهـج البالغـة). ٦٧٨كمال الدین میثم بن علي بن میـثم ت(البحراني، .٢١

  .هـ ١٣٨٤میة ، بیروت دار العلم االسال
، مكتبـــــة االنجلـــــو المصـــــریة ، بیـــــروت ،  علـــــم البیـــــان. البغــــدادي ، حســـــن  .٢٢

  .م١٩٧١
االهـداف واالختبـارات بـین النظریـة والتطبیـق فـي المنـاهج . ــــ ، محمد رضـا  .٢٣

  .١٩٨٠، مكتبة الفالح ، الكویت  وطرق التدریس
فیات التعلیمیـة فـي اثر اسـتخدام كـل مـن الشـفا. البكري ، عبدالكریم عبـداهللا  .٢٤

رســالة (، تحصــیل طــالب الصــف االول الثــانوي فــي مــادة التــاریخ فــي الــیمن
  .م١٩٩٩كلیة التربیة ـ جامعة بغداد ) ماجستیر غیر منشورة

، مجلـــة الجنـــدول ،  بـــین مصـــطلحي الفصـــاحة والبالغــة. بــن رجـــب، رفیقــة  .٢٥
  .٢٠٠٦، ، تموز ، یولیو  ٢٩مجلة علوم انسانیة ، السنة الرابعة ، العدد 

االحصــــــاء الوصــــــفي . البیــــــاتي ، عبــــــد الجبــــــار توفیــــــق وزكریــــــا اثناســــــیوس  .٢٦
، مؤسســـة الثقافـــة العمالیـــة ، بغـــداد  واالســـتداللي فـــي التربیـــة وعلـــم الـــنفس

١٩٧٧.  
، تحقیــــق عبـــد الســــالم محمــــد هــــارون ، القــــاهرة  البیــــان والتبیــــین. الجـــاحظ  .٢٧

١٩٤٨.  
، جامعــة  ســفر المزامیــرالصــور البالغیــة فــي .الجبــوري، ریــاض عبــد ابــراهیم .٢٨

  .١٩٩٩)رسالة ماجستیر غیر منشورة(بغداد، كلیة اللغات
  .، بیروت ، ب ت  علي وعصره. جرداق، جورج  .٢٩
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٩٣  

،  اختیـــار معلـــم تعلـــیم الكبـــار وتدریبـــه. الجعفـــري، مـــاهر اســـماعیل ابـــراهیم  .٣٠
  .١٩٧٩جامعة بغداد ، كلیة التربیة 

ـــة لتـــدریس اللغـــة االصـــول ال. الجمبالطـــي، علـــي ابـــو الفتـــوح التوانســـي .٣١ حدیث
  .١٩٧٥، دار النهضة بمصر ، القاهرة ٢، طالعربیة والتربیة الدینیة 

اثــر انمــوذجي هیلــدا تابــا ومیــرل وتینســون فـــي . الجنــابي ، انتصــار عبــد  .٣٢
اكتساب المفـاهیم البالغیـة لـدى طالبـات الصـف الخـامس االدبـي واالحتفـاظ 

اطروحــــة دكتــــوراه غیــــر ( جامعــــة بغــــداد ، كلیــــة التربیــــة ، ابــــن رشــــد ، ، بهــــا
  .٢٠٠٣) منشورة

  .، القاهرة ب ت  ٢، ط البالغة الفنیة. الجندي، علي  .٣٣
  .، ب ت٢،ج١، ج قل وال تقل. جواد ، مصطفى  .٣٤
، مطبعـة ) دراسة ونقـد منهجـي(نحو التیسیر . الجواري ، احمد عبد الستار  .٣٥

  .١٩٨٤المجمع العلمي العراقي ، 
یل فـي تعلـم البالغـة عنـد طلبـة مسـتوى التحصـ. الحجوج، صالح عبد القادر .٣٦

، الجامعـة االردنیـة ،  تخصص اللغة العربیة في كلیـات المجتمـع فـي االردن
  .١٩٨٨كلیة التربیة 

  .١٩٧٣، القاهرة  اللغة العربیة معناها ومبناها. حسان، تمام  .٣٧
،  ٧، ط طرائـــق التـــدریس العامـــة. الحســـون، عبـــد الـــرحمن عیســـى واخـــرون  .٣٨

  .١٩٩٣بغداد 
،دار  ٤، ط موســوعة علــم الــنفس والتحلیــل النفســي. المــنعم  الحفنــي، عبــد .٣٩

  .١٩٩٤العودة ، بیروت 
اثــر اســتخدام انمــوذجي جانییــه وكلــوز مــایر فــي . الحمیــري، هــدیل حمیــد  .٤٠

، جامعة بغداد ،  اكتساب المفاهیم البالغیة لطالبات الصف الخامس االدبي
  .٢٠٠٢) رسالة ماجستیر غیر منشورة(كلیة التربیة ابن رشد
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٩٤  

ـــة . خـــاطر ، محمـــود رشـــدي واخـــرون  .٤١ ـــدریس اللغـــة العربیـــة والتربی طـــرق ت
  .١٩٨٦، الطبعة االولى،  الدینیة في ضوء االتجاهات التربویة الحدیثة

ــدریس البالغــة ودراســتها لــدى . الخالــدي ، ســندس عبــد القــادر  .٤٢ صــعوبات ت
، جامعــة  طلبـة الصــف الخــامس االدبــي مــن وجهـة نظــر المدرســین والطلبــة

  . ١٩٩٣كلیة التربیة ابن رشد ، رسالة ماجستیر غیر منشورة بغداد ،
 روائــع الحكـم فــي اشــعار االمــام علـي بــن ابــي طالــب.الخزرجـي، عبـود احمــد .٤٣

  .١٩٨٨،المكتبة العالمیة للنشر والتوزیع ، بغداد 
، ١،ج مصـــادر نهـــج البالغـــة واســـانیده. الخطیـــب ، عبـــد الزهـــراء الحســـیني .٤٤

  .١٩٦٦،مطبعة القضاء ، النجف ١ط
فـي " امثلـة عـرض"أثر استخدام االیات القرانیـة.الخفاجي، عدنان عبد طالك  .٤٥

، جامعــة بابــل ،  تحصــیل طــالب الصــف الخــامس االدبــي فــي مــادة البالغــة
  .٢٠٠٤) رسالة ماجستیر غیر منشورة(كلیة التربیة االساسیة 

ــیم االعــدادي. الخلیلــي، خلیــل یوســف  .٤٦ ــة التعل ــدى طلب ، التحصــیل الدراســي ل
  .١٩٩٧تربیة والتعلیم ، دولة البحرین وزارة ال

، تحقیـق علــي  منهـاج البراعـة فـي شـرح نهـج البالغـة. الخـوئي، حبیـب اهللا  .٤٧
  .٢٠٠٣، دار احیاء التراث العربي ، بیروت ١عاشور، ط

امعــة ،جاهج البحـث التربـويمنـ. سـین عبـد الــرحمنح نـوروأاوود،عزیـز حنـا، د .٤٨
 .١٩٩٠موصل،ار الحكمة للطباعة والنشر،جامعة ال،دالموصل

مســحوب مــن (، تــأمالت فــي نهــج البالغــة. الــدرویش ، صــالح بــن عبــد اهللا  .٤٩
  .٢٠٠٧) االنترنیت

الطرائــق العملیــة فــي تـــدریس  .الــدلیمي ، كامــل محمــود وطــه علــي حســین  .٥٠
، قسم اللغة العربیة ، كلیة التربیة ، ابن  اللغة العربیة لطلبة الصفوف الثالثة

  . ١٩٨٥ ر، بغدادرشد ، دار الكتب للطباعة والنش
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٩٥  

ــدریس . الــدوري، عبــد القــادر حــاتم  .٥١ ــة فــي ت تقــویم اداء مدرســي اللغــة العربی
رسالة ماجسـتیر غیـر ( ، جامعة بغداد ، كلیة التربیة ابن رشد البالغة والنقد 

  .١٩٩٦) منشورة
اختیـار الفهـم اللغـوي لطـالب المرحلـة المتوسـطة . الدوغان ، عبد اهللا احمـد  .٥٢

ــــار ودر ( ــــة اعــــداد االختب ــــى طــــالب المرحل اســــة الحقــــائق الســــیكومتریة عل
ــاض الســعودیة ــة الری مجلــة دراســات الجامعــة االردنیــة ،  ،)المتوســطة لمدین

  .١٩٩٦ایلول 
، المطبعــة  التفســیر الكبیــر).هـــ٦٠٦فخــر الــدین محمــد بــن عمــر، ت(الــرازي، .٥٣

  .١٩٣٨البهیة 
لة دار الرســــا ،ختــــار الصــــحاحم. بكــــر بــــن عبــــد القــــادر بــــيأــــــــ ، محمــــد بــــن  .٥٤

  .١٩٨٣،الكویت 
، دار الكتـاب العربـي ، ٢، ط تاریخ اداب العرب. الرافعي، مصطفى صـادق  .٥٥

  .١٩٧٤بیروت 
ـــة. الـــرحیم ، احمـــد حســـن  .٥٦ ـــة والتربیـــة الدینی ـــدریس اللغـــة العربی ،  اصـــول ت

  .م١٩٧١مطبعة االداب ، النجف االشرف ، 
لیــل اثــر تــدریس مــادة البالغــة فــي مهــارة التح.الزهــوي، عبــد الجبــار بجــاي  .٥٧

، جامعــة بغــداد ، كلیــة التربیــة  االدبــي لــدى طالبــات الصــف الخــامس االدبــي
  .١٩٨٨) رسالة ماجستیر غیر منشورة(ابن رشد

، مطبعـة ٢، ط مناهج البحث في التربیة.الزوبعي ، عبدالجلیل ومحمد الغنام .٥٨
  .م ١٩٨١جامعة بغداد ،

سـیة للتوزیـع ، ، الشركة التون في التدریس االصیل. زین العابدین ، الهاشمي  .٥٩
  .١٩٧٨تونس ، 
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٩٦  

ــارن. الســامرائي ، ابــراهیم  .٦٠ ــه اللغــة المق ، دار العلــم للمالیــین ، بیــروت ،  فق
١٩٦٨.  

، بیـــروت ، دار العلـــم  منـــاهج الدراســـات االجتماعیـــة.ســعادة، جـــودت احمــد  .٦١
  .م١٩٨٤للمالیین،

 الحذف صوره ودالالته في كتاب نهج البالغـة.السعیدي، هادي شندوخ حمید .٦٢
 .٢٠٠٤)رسالة ماجستیر غیر منشورة(البصرة ،كلیة االداب  جامعة ،

  .١٩٥١، بغداد  دروس في البالغة وتطورها.سعید، جمیل  .٦٣
،  المــوجز فــي طرائــق تــدریس اللغــة العربیــة وادابهــا. السـید ، محمــود احمـد  .٦٤

  .١٩٨٠، دار العودة ، بیروت ، ١ط
ـــة اثـــر ســـتخدام طریقـــة التحلیـــل فـــي تحصـــیل طل.الســـیفي، رحمـــة راضـــي  .٦٥ ب

رســالة (، جامعـة البصــرة ، كلیــة التربیــة المرحلــة االعدادیــة فــي مــادة البالغــة
  .١٩٩٥) ماجستیر غیر منشورة

ــة ). هـــ٩١١عبــد الــرحمن جــالل الــدین ت (الســیوطي، .٦٦ ــوم اللغ المزهــر فــي عل
، تحقیق محمـد احمـد جـاد المـولى واخـرین ، مطبعـة عیسـى الحلبـي ، وادابها 
  .ب ت 

مقدمـــة فـــي المنـــاهج للصـــف الثالـــث ، . اخـــرون الشـــبلي ، ابـــراهیم مهـــدي و  .٦٧
  .١٩٩٢، ٦ط ، معاهد اعداد المعلمین والمعلمات

، الدار المصریة  تعلیم اللغة العربیة بین النظریة والتطبیق. شحاتة ، حسن  .٦٨
  .م١٩٩٢اللبنانیة ، القاهرة ، 

  ١٩٩٤، دار الفینیك ، الرباط  البالغة القدیمة. الشرقاوي، عبد الكبیر  .٦٩
، تحقیــق محمـــد ابــي الفضــل ، دار احیـــاء  نهـــج البالغــة، الرضــي الشــریف  .٧٠

  .١٩٦٦، القاهرة  ١الكتب العالمیة ، ط
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٩٧  

، دار  ٢، ط مـا هـو نهـج البالغـة. الشهرستاني، السید هبة الـدین الحسـیني  .٧١
  .١٩٦١الثقافة ، مطبعة النعمان ، النجف 

،  ، دار المعــارف ٣، ط الفــن ومذاهبــه فــي النثــر العربــي. ضــیف ، شــوقي  .٧٢
١٩٦٠.  

  .١٩٦٥، القاهرة  البالغة تطور وتاریخ.ــــــــ  .٧٣
ــین .طعیمــة، رشــدي احمــد ومحمــد الســید منــاع  .٧٤ ــدین ب تعلــم اللغــة العربیــة وال

  .٢٠٠٠، دار الفكر العربي ، القاهرة ١ط ،العلم والفن
ــة. الظــاهر ، زكریــا محمــد ، واخــرون  .٧٥ ــادئ القیــاس والتقــویم فــي التربی ،  مب

  .م١٩٩٩نشر والتوزیع ، عمان مكتبة دار الثقافة لل
، جامعــة بغــداد ، كلیــة  نظــام التعلــیم فــي العــراق. العـارف ، شــعلة اســماعیل  .٧٦

  .١٩٩٣التربیة ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد 
  ١٩٨٠،دار العلم للمالیین،بیروت لبنان  لتربويالم النفس ع. عاقل، فاخر .٧٧
ــ. العــامري ، شــكور بــن احمــد  .٧٨ ــة تقــویم مــدى تحصــیل طلب ــة الثانوی ة المرحل

بســلطنة عمــان للمفــاهیم البالغیــة المقــررة علــیهم ومــدى تــوظیفهم لهــا فــي 
  .١٩٩٩جامعة السلطان قابوس ، عمان ،  ، كتاباتهم

أثـر نـوع التغذیـة الراجعـة فـي تحصـیل طالبـات . العاني، ایناس فصـیح علـي  .٧٩
رسالة ( ،جامعة بغداد ، كلیة التربیة الصف الخامس االدبي في مادة البالغة

  .٢٠٠٣) ماجستیر غیر منشورة
دار عمـار  ، مبادئ القیـاس والتقـویم فـي التربیـة . عاهد ، ابراهیم واخـرون  .٨٠

  .١٩٨٩للنشر والتوزیع ، عمان 
ــة والبحــث التربــوي. عبــد الــدایم ، عبــداهللا  .٨١ ــة التجریبی ،بیــروت ،  ٤، ط التربی

  .م١٩٨١دار العلم للمالیین ، 
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٩٨  

،  مجلــة التربیــة،  نجــاح فــي العملیــة التعلیمیــةعوامــل ال.عبــد الســالم، تطایــل  .٨٢
  .١٩٨٩، اللجنة الوطنیة القطریة للتربیة والثقافة والعلوم )٩٠(العدد

،ط  الـنهج الحـدیث فـي اصـول التربیـة وطـرق التـدریس.حامـد عبد القادر ،  .٨٣
  .م١٩٦١، مطبعة النهضة العربیة ، القاهرة ، ٢،ج  ٢

، مجلـــــة رســـــالة  المعلـــــم مقومـــــات نجـــــاح. عبـــــد الهـــــادي ، عائـــــد وصـــــفي  .٨٤
دائـــرة البحـــوث التربویـــة للمدیریـــة العامـــة للتنمیــــة ) كتـــاب غیـــر دوري(الخلـــیج

  .م١٩٨٦التربویة، عمان ، مسقط 
ــي. عبــد الهــادي ، رمضــان  .٨٥ ــان فــي خطــاب االمــام عل ــع البی ،دار ١، ط روائ

  .٢٠٠٢احیاء التراث العربي ،بیروت 
غــة فــي ضــوء اخطــاء بنــاء دلیــل لتــدریس البال. عبــد عــون ، فاضــل نــاهي  .٨٦

طلبــة اقســام اللغــة العربیــة فــي كلیــات التربیــة فــي العــراق فــي الموضــوعات 
، جامعـــة بغـــداد ، كلیـــة التربیـــة ابـــن رشـــد المقـــررة للصـــف الخـــامس االدبـــي 

  . ١٩٩٨) اطروحة دكتوراة غیر منشورة(
، تحقیــق عبــد العزیــز ســید اهــل ، دار  شــرح نهــج البالغــة. عبــده ، محمــد  .٨٧

  .١٩٦٣اعة والنشر ، بیروت االندلس للطب
اثر تدریس البالغة بطریقة االستكشاف في التحصـیل  .العبیدي ، رقیة عبـد  .٨٨

، كلیـة  وانتقال اثر التعلم واالحتفاظ به لدى طالبات الصـف الخـامس االدبـي
  .٢٠٠٠) اطروحة دكتوراه غیر منشورة( التربیة ، ابن رشد ، بغداد 

ــــم المعــــاني.عتیــــق، عبــــد العزیــــز  .٨٩ ،دار النهضــــة العربیــــة ، بیــــروت ٢، ط عل
١٩٨٤.  

، مكتـــب احمـــد  مبـــادئ التقـــویم التربـــوي.العجیلـــي ، صـــباح حســـن واخـــرون  .٩٠
  .م٢٠٠١الدباغ ، بغداد 

  .م٢٠٠٥، صنعاء ، الیمن٣،ط القیاس والتقویم التربوي. ـــــــ  .٩١



 ............................................................................................المصـادر

 

٩٩  

ــة علــى  .العداریــة ، عبــد المجیــد  .٩٢ ــة النصــوص المتكامل ــدریس بطریق ــر الت اث
(  ة ـالجامعة االردنیـ ، االول الثانوي في مادة البالغةتحصیل طالب الصف 

  .١٩٩٢) رسالة ماجستیر غیر منشورة
أثــر بعــض الطرائــق التدریســیة فــي تحصــیل . (العـزاوي ، حســن علــي فرحــان  .٩٣

) رسالة ماجستیر غیر منشـورة. ( )المرحلة االعدادیة في قواعد اللغة العربیة
  .١٩٨٤ .ابن رشد  –كلیة التربیة : جامعة بغداد 

 مجلة االستاذدراسة مقارنة الثر تدریس البالغة في تحصیل الطالب ، . ــــــــ  .٩٤
  .١٩٩٨)  ١١(كلیة التربیة، ابن رشد ، ملحق العدد  ،

صــعوبات تــدریس البالغــة لــدى طلبــة اقســام  .العـزاوي ، فــائزة محمــد فخــري  .٩٥
رسـالة (د ، ، كلیـة التربیـة ،ابـن رشـ اللغة العربیة في كلیات التربیة فـي بغـداد

  .١٩٩٩) . ماجستیر غیر منشورة
  . م١٩٨٨ من قضایا تعلیم اللغة العربیة. العزاوي ، نعمة رحیم  .٩٦
، المجلد الثالث  مجلة المعلم الجدیدالمناهج الجدیدة ومنهج البالغة ،  .ــــــــــ  .٩٧

  .١٩٦٠. ، بغداد  ٣والعشرون ، ج
، الصـناعتین). هــ٣٩٥ابو هالل الحسن بـن عبـد اهللا بـن سـهل، ت(العسكري  .٩٨

  .١٩٨١، دار الكتب العلمیة، ١تحقیق مفید قمیحة، ط
ــة. عطــا، ابــراهیم محمــد .٩٩ ــة الدینی ــة والتربی ــدریس اللغــة العربی ، ٢، ج طــرق ت

  .١٩٨٧،مكتبة النهضة المصریة ، ١ط
  .١٩٦٧، بیروت  عبقریة االمام علي.العقاد، عباس محمود  .١٠٠
، دار الجیـل  اقـدین الخالـدینالبالغة العربیة بـین الن. عالم ، عبد العـاطي  .١٠١

 .١٩٩٣، بیروت ، 
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الطراز المتضـمن ألسـرار البالغـة وعلـوم حقـائق . العلوي ، یحیى بن حمـزة  .١٠٢
ــــة ، ١، تحقیــــق محمــــد عبــــد الســــالم شــــاهین ، طاالعجــــاز ،دار الكتــــب العلمی
  .١٩٩٥بیروت 

، رمـــدك ، ١، ط البالغـــة العربیـــة االصـــول واالمتـــدادات. العمـــري ، محمـــد  .١٠٣
  .م١٩٩٨

ـــ ــ .١٠٤ ــة.ــــ ــد للبالغــة العربی ــة جدی ، منشــورات ســال ، الــدار البیضــاء،  نحــو كتاب
١٩٩١ 

،المطبعـة ٣،طقیاس والتقـویم فـي العملیـة التدریسـیةال. عودة، احمد سلیمان .١٠٥
  .١٩٩٣،ردناألالوطنیة،

، القـــاهرة ، مكتبـــة  التقـــویم والقیـــاس النفســـي والتربـــوي. الغریـــب ، رمزیـــة  .١٠٦
  .م١٩٧٧االنجلو المصریة 

 ، مناهج البحـث فـي التربیـة وعلـم الـنفس. دالین ، دیویولدب وآخـرون فان  .١٠٧
  .م١٩٨٥، مكتبة االنجلو المصریة ، ٣ترجمة ، عمر نبیل واخرون ، ط

التحلیــل االحصــائي فیركســون ، جــورج أي ، ترجمــة هنــاء محســن العكیلــي ،  .١٠٨
  .م١٩٩١، دار الحكمة للطباعة والنشر ، بغداد  في التربیة وعلم النفس

، ١، ط صــوت االمــام علــي فــي نهــج البالغــة.نجي، الســید حســن علــي القبـا .١٠٩
  .هـ ١٤٢٦مؤسسة احیاء التراث العربي ، النجف 

، دار الطلیعــة  الدراســات اللغویــة فــي العــراق. القــزاز ، عبــد الجبــار جعفــر  .١١٠
  .م١٩٨١للطباعة والنشر ، بیروت ، 

ة ، بیروت ، مطبعة منیمن شرح نهج البالغة. القزویني، السید محمد كاظم  .١١١
  .هـ١٣٨١
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صــبح االعشــى فــي ) هـــ٨٢١ابــو العبــاس احمــد بـن علــي ، ت (القلقشـندي ،  .١١٢
، ١المؤسسـة المصـریة العامـة للتـالیف والترجمـة والنشـر ، ج ،صناعة االنشا 

  .١٩٥٤القاهرة ، 
ـــي ، ) هــــ٤٥٦ابـــو علـــي الحســـن االزدي (القیروانـــي ، ابـــن رشـــیق  .١١٣ ـــدة ف العم

ق محـــي الـــدین عبــد الحمیـــد ، مطبعـــة ، تحقیــ محاســـن الشـــعر وادابـــه ونقـــده
 .١٩٣٤، القاهرة ،  ١حجازى ، ط

  .مستدرك نهج البالغة ، ب ت . كاشف الغطاء  .١١٤
ـــاریخ الفلســـفة االســـالمیة. كوربـــان، هنـــري  .١١٥ ، الترجمـــة العربیـــة ، بیـــروت  ت

١٩٦٦.  
، مؤسســـة  جریـــدة الثـــورةاللغـــة اثمـــن ثـــروات االنســـان ، . المبـــارك ، مـــازن  .١١٦

  .٢٠٠٦شر ، دمشق  الوحدة للطباعة والن
، دار الشـروق  المعقول والالمعقول في التراث العربـي.محمود، زكي نجیب  .١١٧

  .، بیروت ، ب ت 
المنـاهج التربویـة الحدیثـة مفاهیمهـا . مرعي، توفیق ومحمد محمود الحیلـة  .١١٨

، دار المسیرة للنشـر والتوزیـع والطباعـة  ١، ط وعناصرها واسسها وعملیاتها
  .٢٠٠٠، عمان 

مـــروج الـــذهب فـــي ).هــــ٣٤٦ابـــو الحســـن علـــي بـــن الحســـین ت (،المســـعودي .١١٩
  .هـ١٤٠٨، دار القلم ، بیروت ١،تحقیق قاسم الرفاعي ، ط معادن الجوهر

، دار الكتـــب  ٢، ط البالغـــة والتطبیـــق. مطلـــوب ، احمـــد وحســـن البصـــیر  .١٢٠
  .١٩٩٩للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ، 

شــــهیر بــــابن ابــــي الحدیــــد عــــز الــــدین ابــــي حامــــد بــــن هبــــة اهللا ال(المعتزلــــي ، .١٢١
  ٢، قــــدم لـــــه الشــــیخ حســــین االعلمـــــي ط شــــرح نهـــــج البالغــــة). هـــــ٦٥٦ت

  .   ٢٠٠٢منشورات مؤسسة االعلمي للمطبوعات ، بیروت 
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، مطبعـــة ســـتار ، ایــــران  فـــي ظــــالل نهـــج البالغـــة. مغنیـــة، محمـــد جـــواد  .١٢٢
١٤٢٧.  

م عند االعجاز البالغي في القران الكری. الموسوي ، نادیة عبد الرضا علـي  .١٢٣
رســـالة ماجســـتیر غیـــر . ( الســـیوطي فـــي كتابیـــه االتقـــان ومعتـــرك االقـــران

  .٢٠٠٥، جامعة بغداد ، كلیة التربیة للبنات ، )منشورة
،  خصــائص امیــر المــؤمنین). ابــي عبــد الــرحمن احمــد بــن شــعیب(النســائي، .١٢٤

تحقیق الداني بن منیـر الزهـوي ، المكتبـة العصـریة للطباعـة والنشـر ، بیـروت 
٢٠٠١.  

، مقدمـة فـي صـناعة الـنظم والنثـر). شمس الدین محمـد بـن حسـن(لنواجي،ا .١٢٥
 .منشورات دار مكتبة الحیاة ، بیروت،لبنان ب ت 

التعلــــیم الثــــانوي ، جامعــــة البصــــرة ، دار الكتــــب . هجـــرس ، مهــــدي صــــالح  .١٢٦
١٩٩٣.  

لمناهج اسسـها، تخطیطهـا ، ا. ابرجهمام ، یحیى حامد،وجابر عبد الحمید  .١٢٧
  .١٩٨٤القاهرة ،،لنهضة المصریة، دارا٢ط ،تقویمها

 ،المنــاهج اسسها،تخطیطهاـــ تقویمهــا.هنـدام، یحیــى حامـد وجــابر عبدالحمیــد .١٢٨
  .م١٩٧٧دار النهضة العربیة للنشر والتوزیع،

، مطـابع السیاسـة  سیكولوجیة اللغة والمـرض العقلـي. یوسف ، جمعة سید  .١٢٩
  .١٩٩٠، الكویت ، 

، دار  تعلـیم اللغـة العربیـة اساسـیات. یونس ، فتحـي ومحمـود كامـل الناقـة  .١٣٠
 .م١٩٧٧الثقافة للطباعة والنشر ، القاهرة ، 

ألف كلمة ألمیر المؤمنین وسید البلغاء والمتكلمین ، مطبعة الغري . ــــــ  .١٣١
 .الحدیثة ، النجف ، ب ت 
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  المصادر االجنبیة: ثانیاً 
    

) ,hand ( 1971132.boom .B. , shatinas .J. and Maolous G. F. 
book on formative and summative evaluation of student 

“ New York . McGraw  Hill. learning 
Essential Education ) 131.Ebel, Robert .L. (1979
.New York : Harcourt Brace and  Measurement for teachers

words Inc  
  cationdictionary of Edu: 133.Good ,Carter .V. (ed) (1973) 

,(3.ed) New York : McGraw – Hill book company  
) Oxford Advanced Learning 134.Hornby .A. S. (1979

,London oxford university  dictionary of carrent English
pres.  

Testing and Measurement in the 136.Scanell , D. (1975) 
, Boston . class room 

Concept Mapping ausefl Toolfro D. (1990)  137.Novak. J.
.Journal of Research in science Teaching .  science Education

Vol. (27) ,  
  
  

  )األنترنیت(مصادر شبكة المعلومات : ثالثًا 
138.www.vb600.com 
139.www.14 masum.com 
140.www.jeeran.com 
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  )١(الملحق 
  كتاب تسھیل مھمة
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  )٢(الملحق 
  الرفاعيوالثانویة للبنین والبنات في مركز قضاء  عدادیةأسماء ومواقع المدارس اال

  .٢٠٠٧- ٢٠٠٦للعام الدراسي . التابعة له  احيو نالو 
  

  الموقع  اسم المدرسة  ت
  حي احلسني -قضاء الرفاعي  رفاعي للبننياعدادية ال  ١
  حي الكرد -قضاء الرفاعي  اتللبناعدادية الرفاعي   ٢
  حي الزهراء -قضاء الرفاعي  اعدادية الشباب للبنني  ٣
  حي السراي -قضاء الرفاعي  اعدادية غزة للبنات  ٤
  حي العمال -قضاء الرفاعي  نيللبن شموخثانوية ال  ٥
  حي الرسول -قضاء الرفاعي  اتثانوية بضعة الرسول للبن  ٦
  حي العمال -قضاء الرفاعي  ثانوية رملة للبنات   ٧
  حي السراي -قضاء الرفاعي  ثانوية االنتفاضة املسائية   ٨
  ناحية قلعة سكر  اعدادية قلعة سكر للبنني   ٩
  ناحية قلعة سكر  اعدادية قلعة سكر للبنات   ١٠
  ناحية قلعة سكر  اعدادية سيد البلغاء للبنني   ١١
  ناحية قلعة سكر  اعدادية االطهار للبنني   ١٢
  ناحية قلعة سكر  اعدادية النيل للبنات   ٣
  ناحية قلعة سكر  ثانوية االنتصار املسائية   ١٤
  ناحية الفجر  اعدادية الفجر للبنني   ١٥
  ناحية الفجر  ثانوية الوثبة للبنني   ١٦
  ناحية الفجر  ثانوية الوفاء للبنات   ١٧
  ناحية النصر  نني اعدادية النصر للب  ١٨
  ناحية النصر  اعدادية النصر للبنات   ١٩
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  ناحية النصر  اعدادية البصرتني للبنني   ٢٠
  ناحية النصر  ثانوية امليثاق للبنني   ٢١
  ناحية النصر  كاظم الغيض للبنني ثانوية    ٢٢
  ناحية النصر  االمام الكاظم للبنني ثانوية   ٢٣
  ناحية النصر  للبنني لزوراءثانوية ا  ٢٤
  ة النصرناحي  للبناتثانوية املثىن   ٢٥
  ناحية النصر  للبنات ثانوية الكوثر  ٢٦
  ناحية النصر  ثانوية خدجية الكربى للبنات   ٢٧
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  )٣(الملحق 
  األھداف العامة لتدریس مادة البالغة العربیة

  
  
  
وتبیان مافي  تنمیة الذوق االدبي لدى الطلبة وارهاف احساسهم ومشاعرهم - أوالً  

  .االدب من جمال ومدى تأثیره في النفوس 
  

تحصیل المتعة واالعجاب بما یقرؤون من االثار االدبیة الرائعة    - ثانیاً  
  .وتدریبهم على انشاء الكالم الجید بمحاكاتهم بتلك اآلثار 

  

تمكین الطلبة من استعمال اللغة في نقل افكارهم بطریقة تسهل على  - ثالثاً  
  .ادراكها وتمثلها  االخرین

  

  .تنمیة قدرة الطلبة على فهم االفكار وادراك الجمال فیها  -رابعاً  
  

تمرسهم باالسس واالصول التي تقوم علیها بالغة الكالم الجید وجودة  - خامساً  
االسلوب ، من حیث الوضوح والقوة والجمال وروعة التصویر ودقة التفكیر 

  .وحسن التعبیر وبالغة الخیال 
  

  ٨٧، ص ١٩٩٠اآللوسي وآخرون                                  
  
 
  
  
  
  
  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١٠٩  

  
  

  )٤(الملحق 
  مجموعتي البحث محسوبة باألشهر الباألعمار الزمنیة لط

  
  المجموعة التجریبیة

  
  المجموعة الضابطة

  العمر  ت  العمر  ت
١٩٢  ١  ١٩٣  ١  
١٩٦  ٢  ١٩٠  ٢  
١٩٥  ٣  ١٩٥  ٣  
١٨٩  ٤  ١٩٦  ٤  
١٩١  ٥  ١٩١  ٥  
٢٠٢  ٦  ١٩٤  ٦  
١٩٣  ٧  ١٩٦  ٧  
١٩٧  ٨  ١٩٢  ٨  
٢٠٠  ٩  ١٩٤  ٩  

١٩١  ١٠  ١٩٣  ١٠  
١٩٤  ١١  ١٩٧  ١١  
١٩٨  ١٢  ١٩٨  ١٢  
٢٠٤  ١٣  ١٩٢  ١٣  
١٩٢  ١٤  ١٩٩  ١٤  
١٩٣  ١٥  ٢٠٠  ١٥  
١٩٦  ١٦  ١٩٦  ١٦  
١٩٦  ١٧  ١٩١  ١٧  
١٩٨  ١٨  ١٩٤  ١٨  
١٩٠  ١٩  ٢٠٢  ١٩  
١٩٧  ٢٠  ١٩٥  ٢٠  
١٩٨  ٢١  ٢٠٤  ٢١  
١٩٥  ٢٢  ١٩٨  ٢٢  
١٩٩  ٢٣  ١٩٧  ٢٣  
١٩٠  ٢٤  ١٩٣  ٢٤  

  ٤٦٨٦=المجموع                   ٤٦٩٠=المجموع                    
  ١٩٥,٢٥=الموسط الحسابي      ١٩٥,٤١٧=المتوسط الحسابي                    
  ٧,٦٦٨=االنحراف المعیاري       ٧,٤٧٧=االنحراف المعیاري                    
  ٥٨,٨٠٤=التباین                   ٥٥,٩٠٦=التباین                    



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٠  

  
  )٥(الملحق 

  ةفي مادة اللغة العربیالرابع العام ب مجموعتي البحث في الصف الدرجات ط
  

  المجموعة التجریبیة 
  

  المجموعة الضابطة

  الدرجة  ت  الدرجة  ت
٦٢  ١  ٦٣  ١  
٧٥  ٢  ٦٢  ٢  
٨٢  ٣  ٦٥  ٣  
٧٥  ٤  ٦٤  ٤  
٧٦  ٥  ٧١  ٥  
٦٠  ٦  ٦٢  ٦  
٥٩  ٧  ٦١  ٧  
٦٧  ٨  ٦٧  ٨  
٦٨  ٩  ٦٥  ٩  

٦٤  ١٠  ٧٦  ١٠  
٧٥  ١١  ٧٥  ١١  
٧٢  ١٢  ٨٧  ١٢  
٦٣  ١٣  ٧٧  ١٣  
٥٩  ١٤  ٧٠  ١٤  
٦٦  ١٥  ٦٦  ١٥  
٨٤  ١٦  ٧٧  ١٦  
٧١  ١٧  ٧٣  ١٧  
٧٣  ١٨  ٧٣  ١٨  
٦٥  ١٩  ٨٥  ١٩  
٧٧  ٢٠  ٦١  ٢٠  
٥٦  ٢١  ٥٣  ٢١  
٦١  ٢٢  ٦٥  ٢٢  
٧٠  ٢٣  ٧٣  ٢٣  
٦٨  ٢٤  ٦٠  ٢٤  

  ١٦٤٩=المجموع                           ١٦٥٦=المجموع                      
  ٦٨,٧١=المتوسط الحسابي                ٦٨,٧٩=المتوسط الحسابي                   

  ٧,١٠=االنحراف المعیاري              ٨,١٥٦=االنحراف المعیاري                   
  ٥٠,٤٣=التباین                          ٦٦,٥٢= التباین                   



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١١  

  )٦(الملحق 
 

  لعقلي للمرحلة الثانویة والجامعیةاختبار االستعداد ا
  إعداد

  األستاذ الدكتورة  رمزیة الغریب
  اختبار فهم المعاني اللغویة

  :تعلیمات 
یتكون كل سؤال من األسئلة اآلتیة من جملة أو بیت من الشعر أو قول        

مأثور ، یتلوه ثالثة تفسیرات واحد فقط یؤدي معنى بیت الشعر أو الجملة أو یقترب 
معناه، المطلوب منك أن تؤشر في ورقة اإلجابة على الحرف الذي یشیر إلى من 

  . هذا المعنى الصحیح 
  :مثال 

  .تأتى الریاح بما ال تشتهي السفن  -
  .السفن تحتاج في سیرها إلى الریاح  -أ

  .لیس كل ما یتمناه المرء یدركه  - ب
  .المجتهد ینال ما یشتهیه  - ج
هي اقرب المعاني الى الجملة االولى، ولذلك ) ب ( الجملة الثانیة   -:الجواب  

  ) .ب ( نضع   دائرة حول الحرف 
  :واالن ابدأ العمل 

  وما نیل المطالب بالتمني                ولكن تؤخذ الدنیا غالبا -١
  .    المقاتل احسن حظا من غیره  -أ

  .        كافح تنل ما تصبو إلیه  - ب
  .ك الدنیا یوم لك ویوم علی -ج 



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٢  

ال له بمتمم     -٢   ما كل هاٍو للجمیل بفاعل            وال كل فعّ
  .     فاعل الجمیل محمود  -أ

  . هوایة الخدمة االجتماعیة سمة نبیلة  - ب
  .انه یعدك بخدمات ال یعني إتمامها  - ج
  
  ومكلف األیام ضد طباعها           متطلب في الماء جذوة نار -٣
  .   من طباعها الوفاء  ال تأمن لألیام فلیس -أ

  . من یطلب المستحیل أعیاه التعب  - ب
  .الماء یطفئ النار بسهولة  - ج
  
  .أال كل شيء ما خال اهللا باطل  -٤
  .          الدنیا فانیة  -أ

  .       كل شيء فان ووجه اهللا باق  - ب
  .اهللا سبحانه وتعالى قادر على كل شيء  - ج
  
  رت        ما كان یعرف طیب عرق العود لوال اشتعال النار فیما جاو  -٥
  .  النار تحرق ما حولها وال تبقي على غثًا أو سمیناً -أ

  . الرجل یعرف معدنه بالشدائد- ب
  .العود في أرضه نوع من الحطب - ج
  
  اخلق بذي الصبر أن یحظى بحاجته    ومدمن القرع لألبواب أن یلجأ -٦
  .        ادخلوا البیوت من أبوابها -أ

  .       لصبر صفة جیدة ا- ب



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٣  

  .تتحقق اآلمال لمن كان صبورا مثابرا  - ج
  .امش على مهل تقطع مسافة أطول  - ٧
  .       قاتل اهللا العجلة  -أ

  .       في التأني السالمة وفي العجلة الندامة  - ب
  .تمهل تحقق ما تصبو إلیه  - ج
  
  .ما كل ما یلمع ذهب  -٨
          .الكالم المعسول یخدر العقول  -أ

  .       ال تنخدع بالمظاهر  - ب
  .كالمه جمیل كسالسل الذهب  - ج
  
  والناس من یلق خیر قائلون له       ما یشتهي والم المخطيء الهبل -٩
  .إذا وقع الجمل كثرت سكاكینه  -أ

  . یلتف الناس حول ذي جاه ومال  - ب
  .الناس مع الكفة الراجحة  - ج

  ة والناس للناس من بدو وحاضر  -١٠
  بعض لبعض وان لم یشعروا خدم                                     

  .      الدنیا بخیر  -أ
  .     المؤمن أخو المؤمن كالبنیان یشد بعضه بعضا  - ب
  .افعل الخیر وارمه للبحر  - ج

  .ید اهللا مع الجماعة  -١١
  .        الید الواحدة ال تصفق  -أ



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٤  

  .      الصدیق عند الضیق  - ب
  .عدو عاقل خیر من صدیق جاهل  - ج

  .من یفعل الخیر ال یعدم جوازیه  -١٢
  .        الرجل الفاضل یحبه الناس  -أ

  .  ومن یفعل مثقال ذرة خیرا یره  - ب
  .ال تفعل شرا وتنتظر خیرا  - ج
  

  كلما أنبت الزمان قنا            ركب المرء للقنا سنانا -١٣
  .         ادخر قلیال تأمن غدر الزمان  -أ

  .كان الناس اسعد حظا في الزمن الغابر منهم اآلن  - ب
  .مهما كانت عادیات الزمان فهي أهون من غدر اإلنسان بأخیه اإلنسان  - ج
  

  .انك ال تجني من الشوك العنب  -١٤
  .         ال تزرع العنب في غیر أوانه  -أ

  .        ال تفعل شرا وتنتظر خیرا  - ب
  .شوك ال تمش على ال - ج
  

  .اخذ القوس باریها  -١٥
  .        نال منصبا هو أهل له  -أ

  .        النبوغ یقود المرء الى الرقي  - ب
  .هذا المنصب لیس له  - ج
  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٥  

  .أنا الغریق فما خوفي من البلل  – ١٦
  .      من لم یمت بالسیف مات بغیره -أ

  .  ال یضیر الشاة سلخها بعد ذبحها  - ب
  .الغرق السباح ال یخاف  - ج

  .ما طار طیر وارتفع إال كما طار وقع  -١٧
  .        على الباغي تدور الدوائر  -أ

  .       خیر األمور أوسطها  - ب
  .لكل شيء إذا ما تم نقصان  - ج
  

  . من یخطب الحسناء لم یغلها المهر  -١٨
  .     یجب أن تدفع مهرا كبیرا للحسناء  -أ

  .     الحسن والجمال ثروة  - ب
  .من طلب العلى سهر اللیالي  - ج
  

  .ال بد للشهد من ابر النحل  -١٩
  .     نقابل في الحیاة متاعب ومصاعب  -أ

  .    طریق النجاح محفوف بالمخاطر  - ب
  .الحیاة سهلة ومیسرة للناس  - ج
  

  .المورد العذب كثیر الزحام  -٢٠
  .        یسقط المطر حیث ینمو الحب  -أ

  .   یاة الناس الماء العذب الزم لح - ب
   یتهافت الناس على ما فیه نفعهم - ج



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٦  

  
  
  
  
  
  

  )٧(الملحق 
  ب مجموعتي البحث في اختبار القدرة اللغویةالدرجات ط

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجریبیة
  الدرجة  ت  الدرجة  ت
١٢  ١  ١٣  ١  
١٥  ٢  ١٢  ٢  
١٣  ٣  ١٥  ٣  
١٣  ٤  ١٤  ٤  
١٢  ٥  ١٣  ٥  
١٧  ٦  ١٣  ٦  
١٣  ٧  ١٤  ٧  
١٣  ٨  ١٢  ٨  
١٦  ٩  ١٦  ٩  
١٤  ١٠  ١٥  ١٠  
١٣  ١١  ١٧  ١١  
١٥  ١٢  ١٦  ١٢  
١١  ١٣  ١٣  ١٣  
١٦  ١٤  ١٥  ١٤  
١٤  ١٥  ١١  ١٥  
١١  ١٦  ١٧  ١٦  
١٧  ١٧  ١٤  ١٧  
١٦  ١٨  ١٧  ١٨  
١٣  ١٩  ١١  ١٩  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٧  

١٤  ٢٠  ١٨  ٢٠  
١٨  ٢١  ١٤  ٢١  
١٢  ٢٢  ١٧  ٢٢  
١٧  ٢٣  ١٣  ٢٣  
١٤  ٢٤  ١٢  ٢٤  

  ٣٣٩=موعالمج                               ٣٤٢=المجموع
  ١٤,١٣=المتوسط الحسابي                    ١٤,٢٥=المتوسط الحسابي
  ٢,٠٠٧=االنحراف المعیاري                  ٢,٠٤٨=االنحراف المعیاري

  ٤,٠٢٧=التباین                               ٤,١٩٦=التباین

  )٨(الملحق 
  جامعة بغداد       

  ابن رشد/كلیة التربیة    
  علوم التربویة والنفسیةقسم ال 
  الماجستیر/الدراسات العلیا  
  طرائق تدریس اللغة العربیة 

  إستبانة آراء الخبراء/م
  .حول صالحیة االهداف السلوكیة ومدى مالءمتها لالهداف العامة ومحتوى المادة الدراسیة

  .المحترم ...............................................االستاذ الفاضل 
  : یة طیبةتح

إثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبیق بنصوص (یروم الباحث اجراء دراسته الموسومة بـ 
وأثره في تحصیل طالب الصف الخامس ) علیه السالم(مختارة من نهج البالغة لإلمام علي 

،ولما كان البحث الحالي یتطلب صیاغة أهداف سلوكیة لمحتوى كتاب البالغة )األدبي
السجع،الجناس،الطباق (ضوء الموضوعات الستة وهي والتطبیق في 

اشتق الباحث أهدافًا )والمقابلة،التوریة،التشبیه،التشبیه المفرد وتشبیه الصورة أو التشبیه التمثیلي
سلوكیة من األهداف العامة معتمدا على تصنیف بلوم للمجال المعرفي بمستویاته 

وبالنظر لما یعهده الباحث فیكم من ) یب،والتقویمالمعرفة،والفهم،والتطیق،والتحلیل،والترك(الستة
دقة وسعة إطالع في هذا المجال فضال عما تمتلكونه من خبرة علمیة فإنه یضع بین ایدیكم 



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٨  

االهداف السلوكیة راجیا التفضل بإبداء آرائكم ومالحظاتكم القیمة في الحكم على صالحیتها 
  .مالءمتها للمستویات المعرفیة  وسالمة صیاغتها،وتغطیتها لمحتوى الموضوعات ومدى

ولكم جزیل الشكر واالمتنان                                                                                                    
  ا لباحث                                                                  

  حیدر محسن سلمان                                                                     
  طرائق تدریس اللغةالعربیة                                                      

  األهداف السلوكیة
  السجع : الموضوع األول 

جعل الطالب :األهداف السلوكیة ت
 -:قادرین على أن 

 التعدیل   غیرصالح صالح   المستوى 

  یعرفوا السجع  ١
 

    معرفة  

یبینوا الصفات التي یتمیز بها  ٢
 السجع 

    فهم  

یصوغوا تعریفا للسجع باسلوبهم  ٣
 الخاص 

    تركیب 

  یعددوا أهمیة السجع  ٤
 

    تطبیق  

  د في االمثلةیعینوا السجع الوار  ٥
  

    تحلیل   

  یعطوا امثلة عن السجع  ٦
 

    تطبیق  

یحددوا موقع السجع في النص  ٧
 البالغي 

    تطبیق  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١١٩  

یستعملوا السجع استعماال صحیحا  ٨
 عند الحدیث والكتابة 

    تركیب 

  یقوموا النص المتوفر فیه السجع  ٩
 

    تقویم  

یبینوا الصفات التي یتمیز بها  ١١
 اس الجن

    فهم  

یصوغوا تعریفا للجناس باسلوبهم  ١٢
 الخاص

    تركیب 

  یعرفوا الجناس التام  ١٣
 

    معرفة  

  یعرفو الجناس غیر التام  ١٤
 

    معرفة  

  یعطوا امثلة عن الجناس بنوعیه ١٥
  

    تطبیق 

    فهم    یفرقوا بین الجناس التام وغیر التام  ١٦

وعیه من حیث یوضحوا الجناس بن ١٧
 المعنى

    تحلیل 

یذكروا نوع الجناس في النص  ١٨
 البالغي 

    فهم   

یستعملوا الجناس استعماال صحیحا  ١٩
 عند الحدیث والكتابة 

    تركیب  

  یقوموا النص المتوفر فیه الجناس ٢٠
  

    تقویم  

  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١٢٠  

  الطباق والمقابلة: الموضوع الثالث 
 

  یعرفوا الطباق  ٢١
 

    معرفة  

  یعرفوا المقابلة ٢٢
 

    معرفة 

یبینوا الصفات التي یتمیز بها  ٢٣
 الطباق 

    فهم   

یبینوا الصفات التي تتمیز بها  ٢٤
  المقابلة 

 

    فهم   

یصوغوا تعریفا للطباق باسلوبهم  ٢٥
  الخاص

 

    تركیب  

یصوغوا تعریفا للمقابلة باسلوبهم  ٢٦
  الخاص

 

    تركیب 

  ا انواع الطباقیعددو  ٢٧
 

    معرفة  

  
٢٨  

 

  یفرقوا بین طباق االیجاب
 وطباق السلب 

   
 فهم  

   

  یعطوا امثلة عن الطباق  ٢٩
 

    تطبیق 

  یعینوا الطباق بنوعیه في الجمل ٣٠
   

    تحلیل   

    فهم   یمیزوا بین الطباق والمقابلة في  ٣١
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  )٩(الملحق 

ه الرحمن الرحیم  بسم الّل
  جامعة بغداد          

  ابن رشد / كلیة التربیة   
  قسم العلوم التربویة والنفسیة 

  الماجستیر/ الدراسات العلیا 
  طرائق تدریس اللغة العربیة  

  استبانة آراء الخبراء /م                            
  تاره من نهج البالغهحول صالحیة نصوص مخ                            

  المحترم.......................................................األستاذ الفاضل  
  : تحیة طیبة 

إثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبیق بنصوص (یروم الباحث اجراء دراسته الموسومه بـ 
ب الصف الخامس وأثره في تحصیل طال) علیه السالم(مختاره من نهج البالغة لإلمام علي 
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، ولما كان البحث الحالي یتطلب اعداد نصوص مختاره من نهج البالغه فقد اعد الباحث )االدبي
وبالنظر لما یعهده الباحث فیكم من خبره ).علیه السالم(نصوص مختارة من نهج البالغة لالمام علي

آرائكم ومالحظاتكم القیمه علمیه فأنه یضع بین ایدیكم النصوص مع الموضوعات راجیًا التفضل بابداء 
   فیهما

  
  ولكم جزیل الشكر واالمتنان

  
  

  الباحث                                                                           
  حیدر محسن سلمان                                                                   

  طرائق تدریس اللغة العربیة
  
  
  
التي أعدها ) علیه السالم( صو ص مختارة من كتاب نهج البالغة لإلمام علين

  :الباحث حسب الموضوعات  اآلتیة 
  

  )السجع: (الموضوع االول
  

  ) :علیه السالم(قال اإلمام علي 
،وُكْن مقّدرًا وال تُكْن مقتّراً (- ١ بذِّرًا   ).ُكْن سمحًا وال تُكْن مُ
مٍ اعِجبوا لهذا االنساِن ،ینظرُ ب(- ٢ ُ بعظٍم،ویتنفُس ِمْن َخرْ   ).شحٍم،ویتكلمُ بلحٍم،ویسمع
َد (- ٣ إّن الدُّنیا دارَ صدٍق لمن صدَّقها،ودارَ عافیٍة لمن فهم عنها،ودارغنىً لمن تزوّ

  ).منها،ودار موعظٍة لمن اتّعَظ منها
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ُ بالغلبِة :للظالِم من الرجال ثالُث عالماٍت (- ٤ ُ بالمعصیِة،ومن دونه یَظلمُ من فوقه
لمِة◌ِ ،و    )یظاهرُ القوم الّظ
نى، ترُك الِغنى(- ٥   ).أشرُف المُ
  ).ربَّ عالٍم قد قتلهُ جهلهُ وعلمهُ معهُ ال ینفعهُ (- ٦
ُ في وجهِه،وحزنهُ في قلبهِ (- ٧ ،وأذلُّ شٍئ نفسًا .المؤمُن بشره ُ شٍئ صدرًا ُ .أوسع یكره

،مشغولٌ  ،كثیرٌ صمتهُ ُ ه ،بعیٌد همّ ُ ه ،ویشنو السُّمعَة طویٌل غمّ ُ  الرفعَة   ).وقته
،وثمرة الحزم السالمةُ (- ٨   ).ثمرة التفریط الندامُة
ْن أطاَل األمَل أساَء العملَ (- ٩   ).مَ

ِب األحواِل علمُ جواهِر الرجالِ (-١٠   ).في تقّل
،وتقتلهُ (-١١ ُ البقُّة مسكیٌن ابُن آدمَ مكتومُ األجَل،مكنوُن العلل محفوظ العمل،تؤلمه

ُ العرقةُ  ،وتنتنه   ).الّشرقُة
  ).ُب لغفلِة الُحسَّاِد عن سالمِة االجسادِ العج(-١٢

   
   الجناس التام -أ )/الجناس:(الموضوع الثاني

  -) :علیه السالم(قال اإلمام علي  
  ).أفضُل الزُّهِد،إخفاُء الزُّهدِ (- ١
الّدهرُ یومان یومٌ لك ویومٌ علیك،فإذا كان لك فال تبطر وان كان علیك ( - ٢

  ).فأصبر
الِم على المظلومِ یومُ المظلوِم على ( - ٣ الِم اشدُّ من یوِم الّظ   ).الّظ
  ).العفاُف زینُة الفقِر والشكِر زینُة الِغنى( - ٤
  ).أنا یعسوُب المؤمنیَن والماُل یعسوُب الفُّجارِ ( - ٥
  ).الوفاُء ألهل الَغْدِر غدرٌ عند اِهللا،والغدرُ بأهل الَغْدِر وفاٌء عند اهللاِ ( - ٦
٧ - )، ُ   ).وفاِعُل الّشرّ ّشرٌ منه فاِعُل الخیر خیرٌ منه
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ْن یملُك المالُ (- ٨   ).رأیُت الناَس قد مالوا ، إلى مَ
  ).رأیُت الناس قد ذهبوا ، إلى من یملُك الذهُب (- ٩

  ).رأیُت الناَس قد فّضوا ، إلى من یملُك الفضُّ (-١٠
 )الناقص(الجناس غیر التام -ب

  ). إضاعُة الفُرصة ُغّصة(  - ١
  ).در المؤونةتنزُل المعونة على ق( - ٢
ُ الغالي( - ٣   ).نحُن النمرقُة الوسطى بها یلحُق التالي والیها یرجع
  ).صحُة الجسِد من قلة الحسدِ ( - ٤
واُب ( - ٥   ). إذا ازدحمَ الجواُب، خفي الصَّ
  ).ما َكّذبُت وال ُكّذبُت ،وال َضللُت وال ُضلَّ بي( - ٦
ُ ،وال یض( - ٧ ُ الیقیم أمر اهللا سبحانه اّال من ال یصانع ُ المطامع   ).ارعُ ،وال یتّبع
  ).ما أنقَض النومَ لعزائم الیومَ (- ٨
بغٌض قالٍ : هلَك◌َ ِفيَّ رُجالِن (- ٩ حٌب غاٍل ، ومُ   ).مُ
  .الطباق والمقابلة:الموضوع الثالث 

  ) طباق اإلیجاب( -الطباق    أ :أوال 
  ـ):علیه السالم (قال اإلمام علي 

  ).إذا تمَّ العقُل نقَص الكالمُ .(١
ُ ما ظهر في الجوارح واألركان.(٢ ُ العلم ما وقف على اللساِن وأرفعه   ).أوضع
عِط بالید الطویلة.(٣ ُ عِط بالید القصیرة ی ُ   ).مْن ی
  ).اذكروا انقطاع اللّذاِت وبقاء التّبعاِت (- ٤
ّال سال ُسلوَّ االغمارِ (- ٥ رَ األحراِر وإ   ).مْن صبرَ صبْ
ُ ، وفاعُل الّشرَّ (- ٦ ُ  فاعُل الخیر خیرٌ منه   ).شرُّ منه
  ).ُهمْ عیُش العلِم وموُت الجهلِ (- ٧
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  )طباق السلب(ب ـ 

  - ):علیه السالم(قال اإلمام علي 
  ).الدَّهرُ یوماِن یومٌ لَك ویومٌ علیكَ (- ١
اس زماٌن الیبقى فیه من القُرآِن إّال رسمهُ ومن اإلسالم إّال (- ٢ یأتي على النّ

 ُ نى خر .اسمه ُ دىمساجدهم یومئٍذ عامرةٌ من الب ُ   ).اٌب من اله
ُل وال التّوّسلُ (- ٣   ).التّقّل
ْعَط قائماً (- ٤ ُ ْعَط قاعدًا لم ی ُ ْن لم ی   ).مَ
  ).المنیَُّة وال الدَّنیَّةُ (- ٥
مْ تُخلْق لنفسها(- ٦   ).الدُّنیا ُخلِقْت لغیرها وَل
  ).اعقلوا الّدین عقَل وعایٍة ورعایٍة ، ال عقَل سماٍع وروایةٍ (- ٧
  ).لدُّنیا ، ولیسوا ِمْن أهلهاكانوا قومًا من أهِل ا(- ٨
  

  .المقابلة:ثانیا 
  ـ):علیه السالم(قال اإلمام علي  
  ).ما أكثرَ العبرَ وأقلَّ االعتبارَ (- ١
لِمَ (- ٢ ر فیها ُظ   ).مْن بالغَ في الخصومة أثِمَ ومن قصَّ
،وتقتلهُ (- ٣ ُ البقُّة مسكیٌن ابُن آدمَ مكتومُ األجَل،مكنوُن العلل محفوظ العمل،تؤلمه
ُ العرقةُ ال ،وتنتنه   ).ّشرقُة
جِل إیماٌن (- ٤ ،وغیرةُ الرّ   ).غیرةُ المرأِة كفرٌ
  ).مرارةُ الّدنیا حالوة اآلخرةَِ◌،وحالوةُ الّدنیا مرارة اآلخرةِ (- ٥
  ).طالُب علٍم وطالُب ّدنیا:منهوماِن ال یشبعانِ (- ٦
  ).ما أنقَض النومَ لعزائم الیومَ (- ٧
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ُ قلیٌل مدومٌ علیِه خیرٌ من كثیٍر م(- ٨   ).ملوٍل منه
جالِ (- ٩   ).خیارُ خصاِل النّساِء ِشرارُ ِخصال الرّ

ساِن وأرفعهُ ما ظهرَ في الجوارِح واالركانِ (-١٠ ُ العلم ما وقَف على الّل   ).أوضع
ال َسال سلوّ األغمارِ (-١١ ِر األحراِر وإ ْن َصبرَ صبْ   ).مَ
  

  التوریة :الموضوع الرابع 
  ـ):علیه السالم(قال اإلمام علي 

  ).ِحْلمُ عشیرةٌ ال(- ١
  ).مْن صارعَ الحقَّ صرعهُ (- ٢
هِ (- ٣ جُل على حبِّ أمّ ُالم الرّ اُس أبناُء الّدنیا،وال ی   ).النّ
٤ -) ٌ   ).العقُل حسامٌ قاطع
صحُف البصر(- ٥   ).القلُب مُ
٦ -) ُ ُ فقد أعطى اهللا َ ، ومن أعطاه َ اهللا ُ فقد منع   ).إّن المسكیَن رسوُل اِهللا فمن منعه
  ).ینفدُ  القناعُة ماٌل ال(- ٧
یأتي على الناِس زماٌن عضوٌض یعضُّ فیه الموِسرُ على ما في یدیه ولم یؤمر (- ٨

تنهُد فیه األشرارُ وتستذلُّ األخیارُ ویبایع ))وال تنسوا الفضل بینكم((بذلك قال  تعالى
ین وقد نهى رسول اهللا یَن ) صلى اهللا علیه وآله(المضطرّ   ).عن بیع المضطرّ

همَّ إسِقنا ذُ (- ٩ هاالّل َل السَّحاِب دوَن ِصعاِب   ).ُل
  ).مْن اتجرَّ من غیرَ فقٍه فقد ارتطمَ في الرِّبا(-١٠
  ).العجُز آفةٌ (-١١
ّجةٌ (-١٢ جَّ من عقلِه مُ زَح امرٌؤ مزحٌة إال مُ   ).ما مُ
  ).الفكرُ مرآةٌ صافیةٌ (-١٣
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  التشبیه:الموضوع الخامس 
  ـ):علیه السالم(قال اإلمام علي 

ُحلَب ُكْن في الفتنِة ك.(١ ُركَب وال ضرعٌ فی   ).ابن اللبوِن ،ال ظهرٌ فی
ُسارُ بهم وهم نیامٌ .(٢   ).أهُل الّدنیا كركٍب ی
  ).إنَّ هذِه القلوب تمل كما تمل األبدان،فابتغوا لها طرائَف الحكمةَ .(٣
ْن حذَّرك كمْن بشَّرك(- ٤   ).مَ
غبُط بموقعِه وهو أعلمُ بموضعهِ (- ٥ ُ   .)صاحُب السلطاِن كراكِب األسِد ی
  ).الفكرُ مرآةٌ صافیةٌ (- ٦
ُجٌل باعَ فیها نفسه :والناُس فیها رُجالنِ .الدُّنیا دارُ ممر ال داِر مقرٍ (- ٧ رَ

  ).فأوبقها،ورجل ابتاع نفسه فأعتقها
  ).اآلداُب حلٌل مجددةٌ (- ٨
ان متفاوتاِن وسبیالن مختلفانِ (- ٩   ).إنَّ الدُّنیا واآلخرةَ عدوّ

ِة (-١٠ ُ في جوفهامثُل الدُّنیا كمثل الحیّ یهوى إلیها الغرُّ .لیِّن مسُّها والسُّمُّ الناقع
  ).الجاهُل ویحذرها ذو اللبِّ العاقلُ 

  ").أما بعد ، فإنَّ األمر ینزُل من السماِء الى االرِض كقطرات المطر إلى النفسِ (" 
ِة وأیمُ اهللا لیذوبنَّ ما في أیدیهمْ ، بعد العلوّ والتمكیْن ، كما تذوُب اآللی("...-١١

  ).على النارِ 
ُ كالسَّراب ... وأیاكَ (-١٢ اب فإنه یقرِّْب علیَك البعید ، ویبعَّد علیَك : ومصادقُة الكذَّ

  ).القریب
  

  .التشبیه المفرد و تشبیه الصورة او التشبیه التمثیلي :الموضوع السادس
  التشبیه المفرد-أ     

  - ):علیه السالم(قال اإلمام علي 
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١٣٣  

ما المرُء في الدُّ (- ١   ).نیا غرٌض تنتِضِ◌ُل فیه المنایاإنّ
  ).الِغنى في الغربِة وطٌن ، والفقرُ في الوطِن غربةٌ (- ٢
ها أوعاها(- ٣   ).یا كمیُل إّن هذِه القلوَب أوعیٌة فخیرُ
وایُة كالمعاینة مع االبصارِ (- ٤   ).لیسْت الرّ
  ).الداعْي بال عمٍل كالرامْي بال وترٍ (- ٥
  
  ليتشبیه الصورة أوالتشبیه التمثی - ب

  -):علیه السالم_قال اإلمام علي 
  ).الوالیاُت مضامیرُ الرجالِ (- ١
ان متفاوتان وسبیالن مختلفان،فمن أحبَّ الدُّنیا توّالها (- ٢ إّن الدُّنیا واآلخرة عدوّ

  ).وهما بمنزلة المشرق والمغرب.أبغَض اآلخرةَ وعاداها
  ).عٌ فیحلْب ُكْن في الفتنِة كابِن اللَّبون ، ال ظهرٌ فیركْب وال ضر (- ٣
  ).صاحُب السلطاِن كراكُب األسد یغبُط بموقعِه وهو أعلمُ بموضِعهِ (- ٤
  :قول االمام في وصف ازدحام الناس حوله في خطبة له - ٥
ْجتمعیَن حولي كربیضِة الغنم(   ).مُ
جها("- ٦   ").إنما مثلي بینُكم كمثل السراج في الظلمِة یستضيُء بِه من وَل
  ").أتباعُ البهیمِة ، رغا فأجبتم ، وعقرَ فهربتمكنتم جنُد المرأِة ، و ("- ٧
  
  
  
  
  
  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١٣٤  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٠(الملحق 
التي اقرها ) علیه السالم(النصوص المختارة من كتاب نهج البالغة لإلمام علي 

  الخبراء في تدریس المجموعة التجریبیة
  

  )السجع: (الموضوع االول
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١٣٥  

  ) :علیه السالم(قال اإلمام علي 
،وُكْن مقّدرًا وال تُكْن مقتّراً ُكْن سم(- ١ بذِّرًا   ).حًا وال تُكْن مُ
مٍ (- ٢ ُ بعظٍم،ویتنفُس ِمْن َخرْ   ).اعِجبوا لهذا االنساِن ،ینظرُ بشحٍم،ویتكلمُ بلحٍم،ویسمع
َد (- ٣ إّن الدُّنیا دارَ صدٍق لمن صدَّقها،ودارَ عافیٍة لمن فهم عنها،ودارغنىً لمن تزوّ

  ).منها منها،ودار موعظٍة لمن اتّعظَ 
،وتقتلهُ (- ٤ ُ البقُّة مسكیٌن ابُن آدمَ مكتومُ األجَل،مكنوُن العلل محفوظ العمل،تؤلمه

ُ العرقةُ  ،وتنتنه   ).الّشرقُة
  ).العجُب لغفلِة الُحسَّاِد عن سالمِة االجسادِ (- ٥
نى، ترُك الِغنى(- ٦   ).أشرُف المُ
ُ في وجهِه،وحزنهُ في قلبهِ (- ٧ ،و .المؤمُن بشره ُ شٍئ صدرًا ُ .أذلُّ شٍئ نفسًا أوسع یكره

 ُ ،مشغوٌل وقته ،كثیرٌ صمتهُ ُ ه ،بعیٌد همّ ُ ه ،ویشنو السُّمعَة طویٌل غمّ   ).الرفعَة
،وثمرة الحزم السالمةُ (- ٨   ).ثمرة التفریط الندامُة
ْن أطاَل األمَل أساَء العملَ (- ٩   ).مَ

ِب األحواِل علمُ جواهِر الرجالِ (-١٠   ).في تقّل
  لجناس التام ا -أ)/ الجناس:(الموضوع الثاني

  -) :علیه السالم(قال اإلمام علي  
ْن یملُك المالُ (- ١   ).رأیُت الناَس قد مالوا ، إلى مَ
  ).رأیُت الناس قد ذهبوا ، إلى من یملُك الذهُب (- ٢
  ).رأیُت الناَس قد فّضوا ، إلى من یملُك الفضُّ (- ٣
  
  )الناقص(الجناس غیر التام -ب
  ).تنزُل المعونة على قدر المؤونة( - ٢
ُ الغالي( - ٣   ).نحُن النمرقُة الوسطى بها یلحُق التالي والیها یرجع
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١٣٦  

  ).صحُة الجسِد من قلة الحسدِ ( - ٤
واُب (   ). إذا ازدحمَ الجواُب، خفي الصَّ
٥) ُ ُ المطامع ُ ،وال یضارعُ ،وال یتّبع   ). الیقیم أمر اهللا سبحانه اّال من ال یصانع
  ).ما أنقَض النومَ لعزائم الیومَ (- ٦
بغٌض قالٍ : َك◌َ ِفيَّ رُجالِن هل(- ٧ حٌب غاٍل ، ومُ   ).مُ
  
  .الطباق والمقابلة:الموضوع الثالث 

  . )طباق اإلیجاب( -أ .  الطباق  :أوال 
  ـ):علیه السالم (قال اإلمام علي 

  ).إذا تمَّ العقُل نقَص الكالمُ .(١
ُ ما ظهر في الجوارح واألركان.(٢ ُ العلم ما وقف على اللساِن وأرفعه   ).أوضع
عِط بالید الطویلة.(٣ ُ عِط بالید القصیرة ی ُ   ).مْن ی
  ).اذكروا انقطاع اللّذاِت وبقاء التّبعاِت (- ٤
ُ ، وفاعُل الّشرَّ شرُّ منهُ (- ٥   ).فاعُل الخیر خیرٌ منه
  ).ُهمْ عیُش العلِم وموُت الجهلِ (- ٦
  
  
  
  )طباق السلب(ب ـ  

  - ):علیه السالم(قال اإلمام علي 
  ).یومٌ لَك ویومٌ علیكَ الدَّهرُ یوماِن (- ١
مْ تُخلْق لنفسها(- ٢   ).الدُّنیا ُخلِقْت لغیرها وَل
  ).اعقلوا الّدین عقَل وعایٍة ورعایٍة ، ال عقَل سماٍع وروایةٍ (- ٣
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١٣٧  

  ).كانوا قومًا من أهِل الدُّنیا ، ولیسوا ِمْن أهلها(- ٤
ْعَط قائماً (- ٥ ُ ْعَط قاعدًا لم ی ُ ْن لم ی   ).مَ
  

  المقابلة:ثانیا 
  ـ):علیه السالم(إلمام علي قال ا 
جِل إیماٌن (- ١ ،وغیرةُ الرّ   ).غیرةُ المرأِة كفرٌ
  ).مرارةُ الّدنیا حالوة اآلخرةَِ◌،وحالوةُ الّدنیا مرارة اآلخرةِ (- ٢
جالِ (- ٣   ).خیارُ خصاِل النّساِء ِشرارُ ِخصال الرّ
ُ ما ظهرَ في الجوارِح واالركا(- ٤ ساِن وأرفعه ُ العلم ما وقَف على الّل   ).نِ أوضع
ال َسال سلوّ األغمارِ (- ٥ ِر األحراِر وإ ْن َصبرَ صبْ   ).مَ
  ).قلیٌل مدومٌ علیِه خیرٌ من كثیٍر مملوٍل منهُ (- ٦
  

   التوریة:الموضوع الرابع 
  ـ):علیه السالم(قال اإلمام علي 

  ).الِحْلمُ عشیرةٌ (- ١
  ).مْن صارعَ الحقَّ صرعهُ (- ٢
ج(- ٣ ُالم الرّ اُس أبناُء الّدنیا،وال ی هِ النّ   ).ُل على حبِّ أمّ
٤ -) ُ ُ فقد أعطى اهللا ،ومن أعطاه َ َ اهللا ُ فقد منع   ).إّن المسكیَن رسوُل اِهللا فمن منعه
  ).القناعُة ماٌل ال ینفدُ (- ٥
  ).العجُز آفةٌ (- ٦
ّجةٌ (- ٧ جَّ من عقلِه مُ زَح امرٌؤ مزحٌة إال مُ   ).ما مُ
  ).الفكرُ مرآةٌ صافیةٌ (- ٨
َل السَّحا(- ٩ همَّ إسِقنا ُذُل هاالّل   ).ِب دوَن ِصعاِب
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  التشبیه:الموضوع الخامس 

  ـ):علیه السالم(قال اإلمام علي 
ُسارُ بهم وهم نیامٌ (- ١   ).أهُل الّدنیا كركٍب ی
  ).إنَّ هذِه القلوب تمل كما تمل األبدان،فابتغوا لها طرائَف الحكمةَ (- ٢
ْن حذَّرك كمْن بشَّرك(- ٣   ).مَ
سماِء الى االرِض كقطرات المطر إلى أما بعد ، فإنَّ األمر ینزُل من ال(" - ٤

  ").النفسِ 
وأیمُ اهللا لیذوبنَّ ما في أیدیهمْ ، بعد العلوّ والتمكیْن ، كما تذوُب اآللیِة على ("...- ٥

  ).النارِ 
ُ كالسَّراب ... وأیاكَ (- ٦ اب فإنه یقرِّْب علیَك البعید ، ویبعَّد علیَك : ومصادقُة الكذَّ

  ).القریب
ان متفاوتاِن وسبیالن مختلفانِ إنَّ الدُّنیا واآل(- ٧   ).خرةَ عدوّ
ُ في جوفها(- ٨ ِة لیِّن مسُّها والسُّمُّ الناقع یهوى إلیها الغرُّ .مثُل الدُّنیا كمثل الحیّ

  ).الجاهُل ویحذرها ذو اللبِّ العاقلُ 
  
  
  
  

  .التشبیه المفرد و تشبیه الصورة او التشبیه التمثیلي :الموضوع السادس
  ردالتشبیه المف-أ     

  - ):علیه السالم(قال اإلمام علي 
ما المرُء في الدُّنیا غرٌض تنتِضِ◌ُل فیه المنایا(- ١   ).إنّ
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  ).الِغنى في الغربِة وطٌن ، والفقرُ في الوطِن غربةٌ (- ٢
ها أوعاها(- ٣   ).یا كمیُل إّن هذِه القلوَب أوعیٌة فخیرُ
وایُة كالمعاینة مع االبصارِ (- ٤   ).لیسْت الرّ
  ).مٍل كالرامْي بال وترٍ الداعْي بال ع(- ٥
  
  تشبیه الصورة أوالتشبیه التمثیلي -ب
  

  -):علیه السالم_قال اإلمام علي 
ان متفاوتان وسبیالن مختلفان،فمن أحبَّ الدُّنیا توّالها (- ١ إّن الدُّنیا واآلخرة عدوّ

  ).وهما بمنزلة المشرق والمغرب.أبغَض اآلخرةَ وعاداها
جهاإنما مثلي بینُكم كمثل السر ("- ٢   ").اج في الظلمِة یستضيُء بِه من وَل
  ")كنتم جنُد المرأِة ، وأتباعُ البهیمِة ، رغا فأجبتم ، وعقرَ فهربتم("- ٣
  ).ُكْن في الفتنِة كابِن اللَّبون ، ال ظهرٌ فیركْب وال ضرعٌ فیحلْب (- ٤
  ).صاحُب السلطاِن كراكُب األسد یغبُط بموقعِه وهو أعلمُ بموضِعهِ (- ٥
  ).الفتنِة كابِن اللَّبون ، ال ظهرٌ فیركْب وال ضرعٌ فیحلْب ُكْن في (- ٦
  
  
  
  
  
  

  )١١(الملحق 
  قائمة بأسماء السادة الخبراء الذین استعان بهم الباحث
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١٤٠  

  في اجراءات البحث مرتبة بحسب االلقاب العلمیة والحروف الهجائیة

صالحية   مكان العمل  التخصص  أسم الخبير  ت
  النصوص

صالحية 
االهداف 

  وكيةالسل

صالحية 
الخطط 
  التدريسية

  صالحية
  االختبار

  التحصيلي
  حذام االلوسي.د.أ  ١

  
ابن  -تربیة  بالغة

  رشد
*    *    

صباح .د.أ  ٢
  العجیلي
  

قیاس 
  وتقویم

ابن  –تربیة 
  رشد

  *      

فاخر جبر .د.أ  ٣
  مطر

ابن  -تربیة  لغة عربیة
  رشد

*    *    

محمد حسین .د.أ  ٤
  آل یاسین

    *    *  بغداد-آداب  لغة عربیة

تحسین .د.م.أ  ٥
  الوزان

ابن  -تربیة  لغة عربیة
  رشد

*    *    

جمعة رشید .د.م.أ  ٦
  الربیعي

طرائق 
تدریس 
  لغة عربیة

تربیة 
  مستنصریة

      *  

حاتم طه .د.م.أ  ٧
  السامرائي

طرائق 
تدریس 
  لغة عربیة

 -تربیة
  مستنصریة

      *  

  سعد علي .د.م.أ  ٨
  ایرز 

طرائق 
تدریس لغة 

  عربیة 

ابن  –تربیة 
  رشد

*  *  *  *  

شذى عادل .د.م.أ  ٩
  فرمان

مناهج 
وطرائق 
  تدریس 

ابن  –تربیة 
  رشد

  *    *  

صفاء طارق .د.م.أ  ١٠
  حبیب

قیاس 
  وتقویم

ابن - تربیة 
  رشد

  *    *  
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١٤١  

عفاف .د.م.أ  ١١
  حسین

طرائق 
  تدریس

تربیة  
  مستنصریة

  *    *  

محسن .د.م.أ  ١٢
  مخلف الدلیمي

  

مناهج 
وطرائق 
  تدریس 

تربیة 
  مستنصریة

  *  *    

محمد .د.م.أ  ١٣
  الخطیب

      *  *  تربیة كربالء  لغة عربیة

مهدي .د.م.أ  ١٥
  الحطاب

مناهج 
وطرائق 
  تدریس

تربیة  
  واسط

  *  *  *  

تربیة   بالغة  أحمد جواد.د.م  ١٦
  مستنصریة

*    *    

طرائق   حسن خلباص.د.م  ١٧
تدریس 
  لغة عربیة

  

ابن -تربیة
  رشد

  *  *  *  

داوود عبد .د.م  ١٨
  السالم

مناهج 
وطرائق 
  تدریس
  

ابن -تربیة
  رشد

  *  *    

رحیم علي .د.م  ١٩
  صالح
  
  

طرائق 
تریس لغة 

  عربیة

ابن -تربیة
  رشد

  *  *    

تربیة      لغة عربیة  ریاض السواد.د.م  ٢٠
  ذي قار

*    *    

زینب عبد .د.م  ٢١
  السادة عواد

مناهج 
وطرائق 
  تدریس

تربیة    
  ذي قار

  *  *    
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 سعاد عبد.د.م  ٢٢
  الكریم

تربیة      بالغة
  ذي قار

*  *  *  *  

سوادي فرج .د.م  ٢٣
  مكلف

تربیة   بالغة
  البصرة

*    *  *  
  

شروق محسن .د.م  ٢٤
  كاطع

تربیة   بالغة
  البصرة

*    *  *  

ضیاء عبد .د.م  ٢٥
  اهللا

طرائق 
تدریس 
  لغة عربیة

ابن -تربیة
  رشد

*  *  *  *  

عبد الجبار .د.م  ٢٦
  عدنان حسین

تربیة   
  مستنصریة

  *  *    

علي حسین .د.م  ٢٧
  الحلو
  

قیاس 
  تقویمو 

تربیة    
  ذي قار

      *  

عهود عبد .د.م  ٢٨
  الواحد

ابن -تربیة  لغة
  رشد

*        

محسن شعین .د.م  ٢٩
  الركابي

تربیة      بالغة
  ذي قار

  
  

*        

مرتضى .د.م  ٣٠
  عباس فالح

طرائق 
تدریس 
  لغة عربیة

تربیة 
  البصرة

  *  *    

مشتاق عباس .د.م  ٣١
  معن

ابن -تربیة  لغة
  رشد

*        

یاسین حمید .د.م  ٣٢
  عیال

قیاس 
  وتقویم

بن ا-تربیة
  رشد

  *    *  

خالد جمال .م.م  ٣٣
  جاسم

قیلس 
  وتقویم

ابن  -تربیة
  رشد

      *  
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١٤٣  

عبد الباري .م.م  ٣٤
  مایح الحمداني

قیاس 
  وتقویم

تربیة    ذي 
  قار

      *  

اعدادیة   مدرس  السید جلیل موسى  ٣٥
الرفاعي 

  للبنین

*  *  *  *  
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١٤٤  

  )١٢(الملحق 
ه الرحمن الرحیم بسم  الّل

  جامعة بغداد          
  ابن رشد / كلیة التربیة   

  قسم العلوم التربویة والنفسیة 
  الماجستیر/ الدراسات العلیا 

  طرائق تدریس اللغة العربیة  
  استبانة آراء الخبراء /م                            

  ریسیةحول صالحیة الخطط التد                            
  المحترم.......................................................األستاذ الفاضل  

  : تحیة طیبة 
إثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبیق بنصوص (یروم الباحث اجراء دراسته الموسومه بـ 
 وأثره في تحصیل طالب الصف الخامس) علیه السالم(مختاره من نهج البالغة لإلمام علي 

، ولما كان البحث الحالي یتطلب اعداد خطة إنموذجیة لتدریس البالغة فقد اعد الباحث خطتین )االدبي
خطة تدریسیة انموذجبة علىوفق استعمال اثراء : االولى،)السجع(ا نموذجیتین لتدریس موضوع 

یه خطة والثان،)علیه السالم(موضوعات الكتاب المقرر بنصوص مختارة من نهج البالغة لالمام علي
تدریسیة ا نموذجیة على وفق استعمال االمثلة الواردة في الكتاب وما له من صلة بها على وفق ما 

وبالنظر لما یعهده الباحث فیكم من خبره علمیه فأنه یضع بین ایدیكم الخطتین راجیا .معمول به تقلیدیا
   التفضل بابداءآرائكم ومالحظاتكم القیمه فیهما

  
  متنانولكم جزیل الشكر واال

  
  

  الباحث                                                                             
  حیدر محسن سلمان                                                                   
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  طرائق تدریس اللغة العربیة
موضوعات الكتاب على وفق إسلوب إثراء ) السجع(خطة إنموذجیة لتدریس موضوع 

  )علیه السالم(المقرر بنصوص مختارة من نهج البالغة لإلمام علي 
  

:                                                                       الموضوع                 المادة:                     الیوم والتاریخ 
:                                  الحصة                   السجع :                     الصف والشعبة

  - :االهداف العامة 
وتبیان ما في االدب من ،تنمیة الذوق االدبي لدى الطلبة وارهاف احساسهم ومشاعرهم - ١

  .جمال ومدى تأثیره في النفوس
على انشاء تحصیل المتعة واالعجاب بما یقرؤون من االثار االدبیة الرائعة وتدریبهم  - ٢

  .  الكالم الجید بمحاكاتهم بتلك االثار 
تمكین الطلبة من استعمال اللغة في نقل افكارهم بطریقة تسهل على االخرین ادراكها  - ٣

 .وتمثلها 

 . تنمیة قدره الطلبة على فهم االفكار وأدراك الجمال فیها - ٤

من ،وجودة االسلوب  تمرسهم باالسس واالصول التي تقوم علیها بالغة الكالم الجید - ٥
 .حیث الوضوح والقوه والجمال وروعة التصویر ودقة التفكیر وحسن التعبیر وبالغة الخیال 

  - :األهداف الخاصة 
  .تمكین الطلبة من معرفة مفهوم السجع - ١
  .اكتساب الطالب القدرة على فهم النصوص الوارد فیها السجع - ٢
 .ربط االمثلة بحیاة الطالب وواقعهم  - ٣

 - :جعل الطالب قادرین على أن  - :ألهداف السلوكیة ا  

  .یعرفوا السجع  .١
  .یبینوا الصفات الممیزه لمفهوم السجع   .٢
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 .یصوغوا تعریفا لمفهوم السجع باسلوبهم الخاص  .٣

 . یعطوا امثلة على السجع  .٤

 .یذكروا اهمیة السجع  .٥

 . یعینوا السجع الوارد  في االمثلة  .٦

 . یحددوا موقع السجع من الجمل  .٧

 .ستعملوا السجع استعماال صحیحا عند الحدیث والكتابة ی .٨

 .یقوموا النص المتوافر فیه السجع  .٩

 -:الوسائل التعلیمیة  

  "    البالغة والتطبیق"الكتاب المدرسي المقرر - ١
  السبورة      - ٢
  الطباشیر الملون واالبیض - ٣

 -:خطوات الدرس  

لى الموضوع باالستعانة بالمعلومات السابقة تهیئة اذهان الطالب ا - ) :دقائق ٥(التمهید  - ١
  -:ذات العالقة بالدرس،التي یمكن االفاده منها للتوصل الى هدف الدرس وعلى النحو االتي 

وذكرنا كیف ان ،تناولنا في الدرس الماضي مقدمة عن البالغة والنقد ):الباحث(المدرس 
جاهلیة أم في عصر االسالم العرب عرفوا  بفصاحة القول وروعة البیان سواء في عصر ال

الذي اضاف ما لدیهم من خبرة في معرفة البیان وذلك بنزول القرآن الذي اتسم باالعجاز 
كما اننا ، وما له من تاثیر في حیاتهم وال سیما في العصرین االموي والعباسي،القرآني 

نا الفرق تطرقنا الى معنى البالغة وهي مطابقة الكالم لمقتضى الحال مع فصاحته ،وعرف
  .بینها وبین النقد 

  فما هي علوم البالغة ؟    ٠٠٠٠٠اذ تناولنا سابقا مقدمة عن البالغة
  علم البیان : طالب 

  علم البدیع: طالب آخر 
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  علم المعاني:طالب آخر 
احسنتم جمیعا،اذن درسنا لهذا الیوم یختص بصورة من صور البدیع وفن ): الباحث(المدرس 

  ...السجع  .... بالغي وهو
  
  -) :دقائق ٥(عرض القاعدة  - ٢
  

  -:یثبت المدرس القاعدة على السبورة بخط واضح كاالتي  
  .هو توافق الفواصل في الحرف االخیر منها :السجع  -
  . اللفظة االخیرة من الفقرة :الفاصله  -
ب وجاء من غیر قصد وال تكلف والاكثار وال انقل،یزداد الكالم بالسجع اذا تطلبه المعنى  -

  .المعبر عنه ، الى قیود تكبل المعنى 
من النصوص  مجموعة) الباحث(بعد تثبیت القاعدة على السبورة یعرض المدرس : مالحظة 

المختارة من كتاب نهج البالغة التي تتضمن موضوع السجع اضافة الى االمثلة الموجودة 
  .في الكتاب المقرر

  
  -) :دقیقة ٣٠-٢٥(تفصیل القاعدة  - ٣
  

تحلیال ) الباحث(ت القاعدة على السبورة وعرض مجموعة النصوص یحللها المدرسبعد تثبی
  :بالغیا وعلى النحو االتي  

أقرأ االمثلة قراءة جیدة مع الضبط بالشكل وأطلب من الطالب االستماع ): الباحث(المدرس
  ......الیها 

اعجبوا لهذا (قال االمام علي علیه السالم في عجائب خلقة االنسان :  المثال االول
ُ بعظٍم ، و یتنفُس من خرٍم    )االنسان ینظرُ بشحٍم، و یتكلمُ بلحٍم، و یسمع
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  :التحلیل البالغي 
تأملوا قول االمام جیدا فأنكم ستجدون ان الحرف االخیر من الكلمات :أعزائي الطالب 

هو نفسه في )شحم ولحم(فالحرف میم في الكلمتین ،هو حرف المیم )خرم،عظم،لحم،شحم(
  .......                 !وهذا ما نسمیه) عظم وخرم(لكلمتین ا

  .السجع:طالب 
  فماهو السجع؟) : الباحث(المدرس
  .هو توافق الفواصل في الحرف االخیر منها: طالب

  وماذا نعني بالتوافق؟،نعم احسنت ) : الباحث(المدرس
  .التوافق یعني التشابه:طالب 
أي ان  الحرف االخیر في ،هو التشابه او التماثلنعم احسنت التوافق ):الباحث(المدرس

  هذا بالنسبه للتوافق اما الفاصلة فماذا نعني بها؟،الكلمة االولى هو أشبه بالحروف االخیره 
  .الفاصلة هي اللفظة االخیرة من الفقرة :طالب

  ففي المثال السابق این تحدد الفاصلة ؟، نعم احسنت ):الباحث(المدرس
  .حرف المیم:طالب 
  خطأ انتبه جیدا ) :الباحث(المدرس

  خرم،عظم،لحم،شحم :طالب آخر 
وهذا ما ،اذا فالحرف االخیر من كل فاصله متشابهه .نعم بارك اهللا فیك ) :الباحث(المدرس
  ... وبعد االجابة عن السؤال أنتقل بهم الى مثال آخر......-:نسمیه بـ

نیا دارَ صدٍق لمن (اسن الدنیا في مح) علیه السالم(قال االمام علي : المثال الثاني إنَّ الدُّ
  ) صّدقها، ودار عافیٍة لمن فهم عنها، ودارغنىً لمن تزود منها، ودار موعظٍة لمن اتّعظ بها
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  :التحلیل البالغي 
  من منكم یحدد این الفاصلة؟):الباحث(المدرس
  بها، منها ، عنها ،صدقها :طالب 
ماذا ) االلف الممدودة(خیر من هذه الكلمات وهونعم احسنت اما الحرف اال):الباحث(المدرس

  نطلق علیه؟
  السجع:طالب 

  .نعم ممتاز ):الباحث(المدرس
ُكن (في رعایة العدل من البذل والحماسه ) علیه السالم(قال االمام علي :  المثال الثالث

، وكن مقّدرًا والتكن مقتّراً  حًا والتكن مبّذرًا   ).سمْ
  :التحلیل البالغي

  من منكم یعرف این هو السجع في هذا المثال؟- ):باحثال(المدرس
  )مقتّراً ، مقّدراً ، مبّذراً ، سمحاً (السجع االلف الممدودة في :طالب 
  ولماذا ؟) :الباحث(المدرس
الن االلف الممدودة تسمى سجع والسجع هو توافق الفواصل في الحرف االخیر منها :طالب 

  .فاصلة هي الحرف االخیر من الفقرهفال. مقترا،مقدرا،مبذرا،والفاصلة هي سمحا
  .نعم بارك اهللا فیك): الباحث(المدرس

للظالم من الرجال ثالُث (في نفسیة الظالم ) علیه السالم ( قال االمام علي: المثال الرابع
ُ بالمعصیِة :عالماٍت  لمةِ ،یظلم من فوقه ُ بالغلبِة، ویظاهر القوم الّظ   ).ومن دونه

  :التحلیل البالغي 
  ماذا نسمي هذه الكلمات؟)الظلمة،الغلبة،المعصیة(لدینا الكلمات- ):الباحث(المدرس
  هذه االلفاظ تسمى فواصل :طالب 
  اما اللفظه االخیرة من كل فاصلة فماذا نطلق علیها؟،احسنت ):الباحث(المدرس
  ...السجع یا استاذ :طالب
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  .نعم احسنت):الباحث(المدرس
نى(في طریق الغنى) لسالم علیه ا( قال االمام علي: المثال الخامس ترُك ،أشرُف المُ

  )الِغنى
  :التحلیل البالغي 

  هل یوجد سجع في هذا المثال؟واین؟):الباحث(المدرس
  )المنى والغنى(نعم یااستاذ یوجد سجع وهو االلف المقصوره في نهایة الكلمتین :طالب

  )المنى والغنى(وماذا نسمي الكلمتین ):الباحث(المدرس
  علیهما بالفاصله نطلق:طالب      

وبعد التأكد ان الطالب قد فهموا هذه االمثلة انتقل بهم الى .نعم احسنت ):الباحث(المدرس
  -:أمثلة الكتاب المقرر وعلى النحو االتي

َحى  ((قال تعالى یِل إذا َسَجى  *   والضُّ ى*  والل   )).ما ودََّعَك ربَُّك وما َقَل
  ع؟من منكم یعرف این السج:المدرس الباحث

  )قلى، سجى، الضحى(االلف المقصورة في الكامات: طالب
صلى اهللا علیه واله (نأخذ مثاال اخر قال الرسول محمد.نعم احسنت :المدرس الباحث

ُ )(وسلم مّ إنّي أعوُذ بَك من علٍم ال ینفع ُ ه ُ .الّل ُ .وقلٍب ال یخشع ونفٍس ال . ودعاٍء ال یسمع
 ُ   ).تشبع

  ف ورد سجع فأین نجده؟في الحدیث الشری):الباحث( المدرس
  )تشبع، یسمع، یخشع، ینفع(هو العین في :طالب 
وبعد ان عرفنا ما هو السجع فهل یستطیع احدا منكم ان .نعم احسنت):الباحث( المدرس

  یصوغ لنا تعریفا باسلوبه الخاص؟
  هو تشابه الحرف االخیر من كل فقره :طالب

  ة السجع؟نعم بارك اهللا فیك اذن فما اهمی):الباحث( المدرس
  یضیف جمالیه للنص ویجعله جمیالً :طالب
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  یجعل الكالم بلیغًا ومختصرًا :طالب آخر 
  اسلوب من االسالیب البالغیة المحسنة للفظ:طالب آخر
  السجع في النثر كالقافیة في الشعر:طالب آخر

  
  -) :دقائق ٥(التطبیق  - ٤
  

یرة عن السجع فمن منكم یعطینا اعزائي الطالب في القرآن الكریم امثلة كث):الباحث( المدرس
  ؟....مثاال  
ا أعطیناك الكوثر(( قوله تعالى:طالب ك وأنحر*.إنّ   )).إن شانئك هو األبتر *فصلِّ لربّ

  من یستطیع ان یبین لنا السجع في هذه السوره؟.ممتاز):الباحث( المدرس
  .حرف الراء:طالب

  ؟...ع نعم صحیح وما هو رأیك في الكالم المسجو ):الباحث( المدرس
  تستسیغه االذن عند السماع:طالب

  یسهل اللفظ عند القراءة :طالب آخر
  له تأثیر موسیقي في السمع والنفس:طالب آخر 

  .شكرا لكم جمیعا):الباحث( المدرس
  ).حل التمارین االتیة اضافة الى تمارین الكتاب(الواجب البیتي :الدرس القادم 

ُ في وجهه، وحزنه في قلبه، أوسع (منفي صفة المؤ )علیه السالم(قال اإلمام علي المؤمن بشره
ه ،كثیر  ه، بعید همّ ، یكره الرفعة، ویشنو السمعة، طویٌل غمّ ، واذّل شئ نفسًا شیئ صدرًا

  ).صمته ،مشغوٌل وقته
  ).ثمرة التفریط الندامة ،وثمرة الحزم السالمة(في ثمرة الحزم) علیه السالم(قال اإلمام علي
ُ ال (في علة هالك الظالم ) المعلیه الس(قال اإلمام علي ُ معه ، وعلمه ُ ُ جهله رّب عالٍم قد قتله

 ُ   ).ینفعه
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 )١٣(الملحق

                 على وفق الطریقة التقلیدیة) السجع(خطة إنموذجیة لتدریس موضوع           
  :الموضوع                    المادة :                    الیوم والتاریخ

  :السجع                        الحصة                  :الصف والشعبة
  

  االهداف العامة 
  

  االهداف السلوكیة                           ینظر الى الخطة االولى 
                                                                           

  الوسائل التعلیمیة
  

  :خطوات الدرس
  )نفسه في الخطة االولى:(ید التمه - ١
  )نفسه في الخطة االولى:(عرض القاعدة  - ٢
بعد تثبیت القاعدة على السبورة یعرض المدرس مجموعة من االمثلة التي : مالحظة  

البالغة "االمثلة الموجودة في الكتاب المدرسي المقرر(تتضمن موضوع السجع بخط واضح 
 )فضال عن االمثلة الخارجیة" والتطبیق

  :تفصیل القاعدة- ٣
یل اذا سَجى *والّضحى ((قال تعالى  ى *والّل  *)).ما ودعك ربُّك وما ًقًل

  - :التحلیل البالغي 
أعزائي . بعد قراءة المثال المدون على السبورة قراءة إنموذجیة ):الباحث(المدرس 
فانكم ستجدون ان الحرف )المثال(تاملوا ما جاء في محكم كتابه المجید : الطالب
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خیر في نهایة االیة القرآنیة االولى هو نفسه في االیتین القرآنیتین االخرتین اال
  :،وهذا ما نسمیه بالسجع ،ونحن قلنا ان السجع هو

  .السجع هو توافق الفواصل في الحرف االخیر منها :طالب 
  نعم احسنت ،وماذا نعني بالتوافق ؟):الباحث(المدرس
  التوافق یعني الموافقة :طالب

  خطأ ):الباحث(المدرس
  التوافق یعني التشابه :طالب آخر

نعم اجابتك صحیحة شكرا لك،اذن التوافق هو التشابه او التماثل ):الباحث(المدرس
،أي ان الحرف االخیر في نهایة االیة االولى اشبه الحرفین االخیرین في االیتین 

  هذا بالنسبة للتوافق،اما الفاصلة فما المقصود بها ؟.االخرتین
  .هي اللفظة االخیرة من الفقرة :طالب

  نعم احسنت ،ففي المثال السابق این تحدد الفاصلة ؟):الباحث(المدرس
  االلف المقصورة :طالب

  انتبه جیدا. خطأ):الباحث(المدرس
  . الضحى، سجى، قلى:طالب آخر

أحسنت ،اذن فالحرف االخیر من كل فاصلة متشابه نطلق علیه ):الباحث(المدرس
  . !………بـ 

  السجع :طالب
وبعد التحقق ان الطالب فهموا ما هو السجع ناخذ مثاال .ممتاز):الباحث(المدرس

  آخر 
هم إني أعوذ بك من علم ):(صلى اهللا علیه واله وسلم(قال الرسول الكریم محمد الّل

 ُ ، ونفس ال تشبع ُ ، ودعاء الیسمع ُ ُ ، وقلب ال یخشع   ). الینفع
  -:التحلیل البالغي
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  م یعرف أین السجع في الحدیث الشریف ؟من منك):الباحث(المدرس
  )ینفع، یخشع، یسمع، تشبع(السجع هو حرف العین في :طالب

  نعم ،وماذا نسمي هذه الكلمات ؟):الباحث(المدرس
  نسمیها بالفواصل :طالب

الحر اذا وعد وفى، واذا (قیل.ننتقل اآلن الى مثال آخر.أحسنت ):الباحث(المدرس
  ؟٠٠ذا المثال ورد سجع این نجدهفي ه).اعان كفى، واذا ملك عفى

  )وفى، كفى، عفى(السجع هو االلف المقصورة في :طالب
قیل في وصف قریش وبني هاشم : ناخذ مثاال آخر .نعم ممتاز):الباحث(المدرس

قد علم الناس كیف كرم قریش وسخاؤها،وكیف عقولها ودهاؤها،وكیف رأیها (
في هذا المثال وردت ).تحسیرهاوذكاؤها،وكیف سیاستها وتدبیرها،وكیف ایحازها و 

  فمن منكم یستطیع ان یجدها لنا؟ ٠٠الفاظا كثیرة تحمل سجعا
والسجع هو االلف )سخاؤها،دهاؤها،ذكاؤها،تدبیرها،تحسیرها(االلفاظ هي :طالب

  .الممدودة 
أیها (نعم أحسنت ،ننتقل االن الى مثال آخر ،قال شخص ألمیره ):الباحث(المرس

نالحظ ).نذ عرفتك ،وال إلى خیر وصلت منك منذ صحبتكاألمیر،ما انتفعت بك م
  فماذا نسمي حرف الكاف ؟ولماذا؟)عرفتك،صحبتك(في هذا المثال االلفاظ 

  نسمي حرف الكاف بالسجع :طالب
  ٠ألنه نهایة اللفظة االخیرة من الفقرة :طالب آخر

لنا  وبعد ان عرفنا السجع من منكم یستطیع ان یعرفه.نعم أحسنت):الباحث(المدرس
  باسلوبه الخاص ؟

  .هو تماثل او تشابه الحروف االخیرة من كل فقرة :طالب
  ؟.ممتاز،وما اهمیة السجع في االمثلة ):الباحث(المدرس
  تتقبله اذن السامع بشكل جمیل :طالب
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  یجعل الكالم جمیال :طالب آخر
  اهمیته في النثر كأهمیة الوزن في الشعر :طالب آخر

  .تم جمیعاجید،أحسن):الباحث(المدرس
  :التطبیق  - ٤

أعزائي الطلبة في القرآن أمثلة كثیرة عن السجع من منكم یعطینا ):الباحث(المدرس
  مثاالعن ذلك؟

ولم یكن له كفوا * لم یلد ولم یولد* اهللا الصمد* قل هو اهللا أحد((قوله تعالى :طالب
  ))أحد

  ممتاز،من منكم یبین لنا السجع في هذه السورة ؟):الباحث(المدرس
  حرف الدال :طالب

  وماذا هو رأیكم في الكالم المسجوع  ؟.نعم احسنت):الباحث(المدرس
  یعطي للنص جمالیة :طالب

  .یجعل الكالم بلیغا :طالب اخر
  .أحسنتم وبارك اهللا فیكم ):الباحث(المدرس

  )٠٠الواجب البیتي ٠٠حل تمارین (الدرس القادم 
في الكتاب المدرسي المقرر  یكلف المدرس الطالب بحل التمرینات الموجودة -

  .  فقط
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  )١٤(الملحق
 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  جامعة بغداد       
ابن رشد                                                                 قسم /كلیة التربیة  

  العلوم التربویة والنفسیة 
  الماجستیر /الدراسات العلیا 
  لغة العربیةطرائق تدریس ال

  استبانة آراء الخبراء/م
  حول صالحیة فقرات االختبار التحصیلي

  
  .المحترم................................................االستاذ الفاضل 

  ...تحیة طیبة 
اثراء موضوعات كتاب البالغة والتطبیق بنصوص ( یروم الباحث اجراء دراسته الموسومة بـ 

واثره في تحصیل طالب الصف الخامس ) علیه السالم(غة لإلمام عليمختارة من نهج البال
، ولما كان البحث الحالي یتطلب اعداد اختبارتحصیلي فقد اعّد الباحث اختبارا )األدبي 

السجع،الجناس، الطباق (موضوعیا من نوع االختیار من متعدد وللموضوعات 
وبالنظر لما )  الصورة او التشبیه التمثیليوالمقابلة،التوریة،التشبیه،التتشبیه المفرد وتشبیه 

یعهده الباحث فیكم من خبرة علمیة یرجو التفضل بابداء ارائكم ومالحظاتكم في صالحیة 
  .فقرات االختبار التي صاغها الباحث ومدى مالءمتها لموضوعات التجربة
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  ولكم جزیل الشكر واالمتنان
  
  

  الباحث                                                                          
  حیدر محسن سلمان                                                                    

  طرائق تدریس اللغة العربیة                                                 
َن إیجازه،وقّل أبلغ الكالم ما َحُس (قال الرماني في صفة البالغة والبلغاء/ ١س

  ).مجازه،وكثر اعجازه
  -:ورد في قول الرماني سجع وهو 

  حرف الهاء          -أ
  اعجازه             - ب
  حرف الزاي             - ج
  حرفا الزاي والهاء- د
  

  -:الفاصلة تعني /٢س
  اللفظة االخیرة من الكلمة                             -أ

  الفقرة اللفظتین االخیرتین من  - ب
  اللفظة االخیرة من الفقرة                            - ج
  الحرف االخیر من الكلمة  - د
   

  - :أي من النصوص اآلتیة یعد مثاال للسجع/ ٣س
ذ َهَدیتنا ( قال تعالى  -أ نا بعَد اِ وبَ ُل نا ال تُِزغ قُ بّ )                                        ٨آل عمران ).         (رَ
همّ آمن روعاتِنا ، واستر عوراتنا ( قال الرسول ص  - ب    ).الّل
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ْن أطال األمْل أساَء العمْل )( علیه السالم(قال اإلمام علي - ج   ). مَ
   -:قال ابوالعتاهیه - د

ُصلُِح النفس اذ كانت مدابرةً                 إّال التنقل من حاٍل إلى حاِل    الی
  

  -:یتمیز بها السجع من الصفات التي / ٤س
  اختالف كلمتین في الحروف               -أ

  تشابه الحرف االخیر من كل فاصلة    - ب
  تشابه كلمتین واختالفهما في المعنى       - ج
  تشابه الحروف في الكلمة االخیرة من كل فاصلة - د
ة الحسْد ):( علیه السالم(قال اإلمام علي / ٥س    ).صحة الّجَسْد ِمن ِقّل
  ) :ع(ي قول اإلمامف
  طباق         -أ

  جناس غیرتام       - ب
  جناس تام               - ج
  مطابقة- د

  

في هذا النص جناسا ناقصا وهو )...حسامه فتٌح ألولیائِه حتٌف ألعدائِه(قیل /٦س
  -:في 

  لفظ فتح         -أ
  لفظ حتف          - ب
  )          فتح،حتف(لفظتي- ج
  )دائهألوالئه،ألع(لفظتي- د
  

  -:أي من النصوص االتیة تمثل جناسا تاما / ٧س
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ُ (قال تعالى -أ ُ وینأوَن عنه وَن عنه َ ه نْ   )٢٦االنعام  ).                (وهم یَ
قي فحّسْن ُخلِقي ):(ص(قال الرسول- ب َت َخْل همّ كما َحسَّنْ   ).الّل
  :قال الشاعر - ج
ُ         بیٌت ِمَن ا    لشِّعِر او بیٍت ِمَن الشَّعرِ والحسُن یظهرُ في بیتیِن رونقه
  : قال ابو العالء - د
  لم نلق إنسانًا یالذ به                        فال برحت لعین الدهر إنسانا 

  :من قصیدة ألبي تمام في فتح عموریة قال / ٨س
عِب    السیُف أصدق أنباًء من الكتِب                      في حّدِه الحدِّ بین الجّد والّل

مامعنى هذه الكلمة في المرة االولى )..حّده،الحدّ (هذا البیت كلمة ذكرت مرتینفي 
  ...وما معناها في المرة الثانیة 

  
  /                   ).حّده( - ١
  /                    ).  الحدّ ( - ٢

         
إن الجمع بین فقرتین او جملتین في كل منهما معنى في احداهما ما /(٩س

  )االخرى یناقضهما في
  :ما تقدم هو تعریف لـ 

  الطباق              -أ
  المقابلة              - ب
  طباق االیجاب                - ج
  طباق السلب - د
  

  :قال المتنبي / ١٠س
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ْت وأنت كریم                بین طعِن القنا وخفق البنود    عش عزیزا أومُ
  :جاء في بیت المتنبي 

  طباق سلب            -أ
  طباق ایجاب              - ب
  مقابلة                 - ج
  جناس غیر تام  - د

یأتي على الناِس زماٌن ال یبقى فیه من القرآِن إّال (  -):ع(قال االمام علي/ ١١س
دى ُ نى خراٌب من اله ُ ،مساجدهم یومئٍذ عامرةٌ من الب   )رسمهُ ومن االسالم إّال اسمهُ

  - ):ع(ورد في قول االمام
                   طباق -أ

  مقابلة                      - ب
  جناس                     - ج
  توریة - د 
  

  :قال الشاعر/١٢س
  ازورهم وسواد اللیل یشفع لي             وانثني وبیاض الصبح یغري بي 

  -:المقابلة في البیت الشعري هي 
  ازورهم،انثني            -أ

              سواد اللیل،بیاض الصبح    - ب
  یشفع لي،یغري بي  - ج
  صدر البیت ،عجز البیت - د
  

  - :أي من النصوص االتیة تعد مثاال للطباق / ١٣س



 .........................................................................................المالحـق 

 

١٦١  

  كدر الجماعة خیر من صفو الفرقة                        -أ
یموت المرء وال تموت ذكراه                                                  - ب
  السر وال عدوّ في العالنیةلیس لدیه صدیق في  - ج
  :قال الشاعر - د
  وحسن ظنّك باالیام معجزة                 فظن شرًا وُكن منها على حذر 

مرارةُ الدُّنیا حالوةُ االخرِة،وحالوةُ الدُّنیا مرارةُ (  - ):ع(قال اإلمام علي / ١٤س
  ).االخرِة 

  ).        (           اذكره )...! ع(هناك فن بالغي في قول االمام
  

  یاحبَّذا شجر وطیُب نسیمها                لو انها تسقى بماٍء واحد/ ١٥س
  (               ).؟ ..مالفن البالغي في هذا البیت 

  
  -:ما تتمیز بها التوریة عن غیرها هو / ١٦س
  اخفاء الشىء الظاهر بالشىء الظاهر                            -أ

  ار غیرهاخفاء الشىء باظه - ب
  عدم اخفاء الشىء                                              - ج
  ایهام غیر مقصود - د

        
  -:أحدى االیات القرآنیة االتیة تعد مثاال للتوریة / ١٧س
  )٥طه ).                  (الرَّحمُن على العرش استوى (قال تعالى -أ

  )٢٨٥البقرة ).               (صیر ُغفرانَك ربَّنا والیك الم(قال تعالى - ب
ُة (قال تعالى  - ج   )٣-١الحاقة * ). (وما أدراك ماالحاقةُ * ماالحاقُة *الحاّق
نا (قال تعالى  - د   ) ٥٣االعراف ).           (فهْل لنا ِمْن ُشفعاَء فیشفعوا َل
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  حملناهم طرًا على الّدهِم بعدما         خلعنا علیهم بالّطعان مالبسا/ ١٨س

فهو یحتمل الخیل الدهم وهو المعنى القریب اما )الدُّهم(الشاهد في البیت كلمة
  -:المعنى البعید فهو

  الّسواد                 -أ
  القیود                    - ب
  الخوف                    - ج
  الّظالم - د
  

  ).سبیالِن مختلفانِ إنَّ الدُّنیا واالخرة عدوَّاِن متفاوتاِن و ):(ع(قال االمام علي / ١٩س
  -:في هذا النص البالغي 

  توریة                 -أ
  تشبیه                    - ب
  سجع                    - ج
  جناس - د
  

  - :إن الوصف المشترك بین الطرفین هو / ٢٠س
  المشبه                -أ

  المشبه به               - ب
  وجه الشبه               - ج
  التشبیه اداة - د
   

  - :أحد النصوص البالغیة االتیة ال تعد مثاال للتشبیه / ٢١س
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  ).    الناس كأسنان المشط في االستواء ):(ص(قال الرسول  -أ
  ).الفكرُ مرآةٌ صافیٌة ):(ع(قال االمام علي  - ب
نَّ ابتداع : قال الشاعر  - ج ُ   كأنَّ النّجوم بین دجاها            سنٌن الح بینه
  الل حٌق ال هبةاالستق - د
   

داهنة كنقوٌد زائفٍة ،ال یقبلها اّال الُجهالء"قیل / ٢٢س المشبه به في هذا " ......المُ
   - :النص 

  المداهنة               -أ
  النقود الزائفة              - ب
  محذوف               - ج
  الجهالء   - د
  

اقع  مثُل الدُّنیا كمثل الحیَّةِ ):( ع(قال االمام علي / ٢٣س لیٌّن مّسها والسُّمُّ الّنّ◌◌َ
ب العاقل    ).في جوفها،یهوى الیها الغرُّ الجاهل ویحذرها ذو الّل

  -:ونوعها ) مثل(وردت في قول االمام اداة التشبیه 
  حرف                 -أ

  اسم                     - ب
  فعل                    - ج
  اسم فعل - د
  

  -:لتشبیه وهي حدد البالغیون اركان ا/ ٢٤س
  المشبه والمشبه به                          -أ

  المشبه ووجه الشبه واداة التشبیه  - ب
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  المشبه والمشبه به واداة التشبیه            - ج
  المشبه والمشبه به ووجه الشبه واداة التشبیه  - ج
  

  - :یعرف تشبیه الصورة او التشبیه التمثیلي بأنه / ٢٥س
  لشبه فیه صورة منتزعة من امور متعددة ما كان وجه ا -أ

  ما كان المشبه واداة التشبیه محذوفان  - ب
  ما كان وجه الشبه محذوفا  - ج
  ما كانت اداة التشبیه محذوفة  - د
  

  ).الغنُي في الغربِة وطٌن،والفقرُ في الوطِن غربةٌ ): (ع(قال االمام علي / ٢٦س
  ).                           ..(  اذكر نوعه..تشبیه) ع(ورد في قول االمام 

  
  - :تضمن احد النصوص االتیة تشبیها تمثیلیا/ ٢٧س
باٌس لهنَّ (قال تعالى  -أ باٌس لكمْ وانتمْ لِ   ) ١٨٧البقرة ).             (ُهنَّ لِ

  :قالت الخنساء - ب
داةَ بِه                    كأنَّه علمٌ في رأسِه نا         ُ   رُ أغرٌّ أبلٌج تأتمُّ اله

قع فوَق رؤوسنا               وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه - ج   كأنَّ مثار النّ
  .والشمُس كالمرآة في كفِّ األشل : قول الراجز - د
  

دبِّرا ( قال تعالى / ٢٨س ا رآها تهتُز كأنَّها جاٌن ولَّى مُ ).  وان ألِق عصاَك فلمّ
  )٣١النمل (

  - :المشبه في االیة الكریمة 
  ها العائد الى العصا                              الضمیر كأن -أ
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  كلمة جان  - ب
  االهتزازالذي هو شدة االضطراب في الحركة               - ج
  الرؤیا - د
  

لطان كراكُب األسد یغبط بموقعِه وهو ): ( ع(قال االمام علي/ ٢٩س صاحُب السُّ
  ).اعلمُ بموضعِه 

  ).                        ...(     ما نوع التشبیه في هذا القول 
  

  : قال الشاعر/ ٣٠س
  قومٌ إذا لبسوا الدُّروع حسبتها                   سحبًا مزودةً على أقمارِ  

  -:في البیت الشعري 
  توریة                -أ

  تشبیه مفرد             - ب
  تشبیه تمثیلي                - ج
  طباق                           - د
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  )١٥(الملحق 
  اختبار التحصیل البعدي بصیغته النهائیة وتعلیماته

  
  تعلیمات االختبار* 

  .اقرأ التعلیمات االتیة قبل االجابة عن فقرات االختبار  -: عزیزي الطالب 
  

  - :المعلومات الشخصیة * 
  :االسم الثالثي  - ١
  :الصف والشعبة  - ٢
  :التاریخ  - ٣
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١٦٧  

  تعلیمات االجابة * 
فقرة والمطلوب منك اختیار اجابة واحدة ) ٣٠(تبار یتكون من امامك اخ - ١

  .صحیحة من بین اربعة بدائل من كل فقرة 
  .تكون االجابة على ورقة االسئلة حصرًا  - ٢
  .وضع دائرة حول الحرف الذي یمثل االجابة الصحیحة  - ٣

لیك مثال لتوضیح ذلك    :وإ
  :للجناس نوعان  - ١
  مفرد وجمع . ب              مختلف ومتشابه            . أ

  سلب وایجاب . تام وغیر تام                            د. ج
  
  
  

أبلغ الكالم ما َحُسَن إیجازه،وقّل (قال الرماني في صفة البالغة والبلغاء/ ١س
  ).مجازه،وكثر اعجازه

  -:ورد في قول الرماني سجع وهو 
  الهاء          -أ

  اعجازه             - ب
  الزاي              - ج
  الزاي والهاء - د

  -:الفاصلة تعني /٢س
  اللفظة االخیرة من الكلمة                             -أ

  اللفظتین االخیرتین من الفقرة  - ب
  اللفظة االخیرة من الفقرة                            - ج
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  الحرف االخیر من الكلمة   - د
  - :اال للسجعأي من النصوص اآلتیة یعد مث/ ٣س
ذ َهَدیتنا ( قال تعالى  -أ نا بعَد اِ وبَ ُل نا ال تُِزغ قُ بّ )                                                  ٨آل عمران ).         (رَ
همّ آمن روعاتِنا ، واستر عوراتنا ( قال الرسول ص  - ب    ).الّل
ْن أطال األمْل أسا)( علیه السالم(قال اإلمام علي - ج   ). َء العمْل مَ
   -:قال ابوالعتاهیه - د

ُصلُِح النفس اذ كانت مدابرةً                 إّال التنقل من حاٍل إلى حاِل    الی
  -:من الصفات التي یتمیز بها السجع / ٤س
  اختالف كلمتین في الحروف               -أ

  تشابه الحرف االخیر من كل فاصلة    - ب
  في المعنى       تشابه كلمتین واختالفهما - ج
  تشابه الحروف في الكلمة االخیرة من كل فاصلة - د
ة الحسْد ):( علیه السالم(قال اإلمام علي / ٥س    ).صحة الّجَسْد ِمن ِقّل

  ) :ع(في قول اإلمام
  طباق         -أ

  جناس غیرتام       - ب
  جناس تام               - ج
  مطابقة- د

في هذا النص جناسا ناقصا وهو )...ألعدائِه حسامه فتٌح ألولیائِه حتٌف (قیل /٦س
  -:في 

  فتح          -أ
  حتف           - ب
  )          فتح،حتف(- ج
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١٦٩  

  )ألوالئه،ألعدائه(- د
  -:أي من النصوص االتیة تمثل جناسا تاما / ٧س
ُ (قال تعالى -أ ُ وینأوَن عنه وَن عنه َ ه نْ   )٢٦االنعام  ).                (وهم یَ

قي فحّسْن ُخلِقي ):(ص(قال الرسول- ب َت َخْل همّ كما َحسَّنْ   ).الّل
  :قال الشاعر - ج
ُ         بیٌت ِمَن الشِّعِر او بیٍت ِمَن الشَّعرِ     والحسُن یظهرُ في بیتیِن رونقه
  : قال ابو العالء - د
  لم نلق إنسانًا یالذ به                        فال برحت لعین الدهر إنسانا 

  :تمام في فتح عموریة قال  من قصیدة ألبي/ ٨س
عِب    السیُف أصدق أنباٍء من الكتِب                     في حّدِه الحدِّ بین الجّد والّل

م البیت الشعري من حیث جمالیة الفن البالغي الوارد فیه     ... قوّ
         

إن الجمع بین فقرتین او جملتین في كل منهما معنى في احداهما ما /(٩س
  )ي االخرىیناقضهما ف

  :ما تقدم هو تعریف لـ 
  الطباق              -أ

  المقابلة              - ب
  طباق االیجاب                - ج
  طباق السلب - د

  :قال المتنبي / ١٠س
ْت وأنت كریم                بین طعِن القنا وخفق البنود    عش عزیزا أومُ

  :جاء في بیت المتنبي 
  طباق سلب            -أ
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  طباق ایجاب              - ب
  مقابلة                 - ج
  جناس غیر تام  - د

یأتي على الناِس زماٌن ال یبقى فیه من القرآِن إّال ): ( ع(قال االمام علي/ ١١س
دى ُ نى خراٌب من اله ُ ، مساجدهم یومئٍذ عامرةٌ من الب   ) رسمهُ ومن االسالم إّال اسمهُ

  - ):ع(ورد في قول االمام
  ق                 طبا -أ

  مقابلة                      - ب
  جناس                     - ج
  توریة - د 
  :قال الشاعر/١٢س

  ازورهم وسواد اللیل یشفع لي             وانثني وبیاض الصبح یغري بي 
  -:المقابلة في البیت الشعري هي 

  ازورهم،انثني            -أ
              سواد اللیل،بیاض الصبح    - ب
  یشفع لي،یغري بي  - ج
  صدر البیت ،عجز البیت - د

  - :أي من النصوص االتیة تعد مثاال للطباق / ١٣س
  كدر الجماعة خیر من صفو الفرقة                        -أ
یموت المرء وال تموت ذكراه                                                  - ب 
  السر وال عدوّ في العالنیةلیس لدیه صدیق في  - ج
  :قال الشاعر - د
  وحسن ظنّك باالیام معجزة                 فظن شرًا وُكن منها على حذر 
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مرارةُ الدُّنیا حالوةُ االخرِة،وحالوةُ الدُّنیا مرارةُ (  - ):ع(قال اإلمام علي / ١٤س
  ).االخرِة 

  ).        (           ما هو )...! ع(هناك فن بالغي في قول االمام
  

  یاحبَّذا شجر وطیُب نسیمها                لو انها تسقى بماٍء واحد/ ١٥س
ما حكمك على البیت الشعري من حیث ..یحتمل نبات ، ویحتمل اسم امرأة ...شجر

  ؟...جمالیته 
  -:ما تتمیز بها التوریة عن غیرها هو / ١٦س
              اخفاء الشىء الظاهر بالشىء الظاهر                -أ

  اخفاء الشىء باظهار غیره - ب
  عدم اخفاء الشىء                                              - ج
  ایهام غیر مقصود - د

  -:أحدى االیات القرآنیة االتیة تعد مثاال للتوریة / ١٧س
  )٥طه ).                  (الرَّحمُن على العرش استوى (قال تعالى -أ

  )٢٨٥البقرة ).               (ُغفرانَك ربَّنا والیك المصیر (قال تعالى - ب
ُة (قال تعالى  - ج   )٣-١الحاقة * ). (وما أدراك ماالحاقةُ * ماالحاقُة *الحاّق
نا (قال تعالى  - د   ) ٥٣االعراف ).           (فهْل لنا ِمْن ُشفعاَء فیشفعوا َل
  

  نا علیهم بالّطعان مالبساحملناهم طرًا على الّدهِم بعدما         خلع/ ١٨س
فهو یحتمل الخیل الدهم وهو المعنى القریب اما )الدُّهم(الشاهد في البیت كلمة

  -:المعنى البعید فهو
  الّسواد                 -أ

  القیود                    - ب
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  الخوف                    - ج
  الّظالم - د

  ).خرة عدوَّاِن متفاوتاِن وسبیالِن مختلفانِ إنَّ الدُّنیا واال):(ع(قال االمام علي / ١٩س
  -:في هذا النص البالغي 

  توریة                 -أ
  تشبیه                    - ب
  سجع                    - ج
  جناس - د

  - :إن الوصف المشترك بین الطرفین هو / ٢٠س
  المشبه                -أ

  المشبه به               - ب
  ه              وجه الشب - ج
  اداة التشبیه - د

  - :أحد النصوص البالغیة االتیة ال تعد مثاال للتشبیه / ٢١س
  ).    الناس كأسنان المشط في االستواء ):(ص(قال الرسول  -أ

  ).الفكرُ مرآةٌ صافیٌة ):(ع(قال االمام علي  - ب
ُ : قال الشاعر  - ج   نَّ ابتداع كأنَّ النّجوم بین دجاها            سنٌن الح بینه
  االستقالل حٌق ال هبة - د
  
داهنة كنقوٌد زائفٍة ،ال یقبلها اّال الُجهالء"قیل / ٢٢س  المشبه به في هذا " ......المُ

   - :النص 
  المداهنة               -أ

  النقود الزائفة              - ب
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  محذوف               - ج
  الجهالء - د
    
اقع مثُل ا):( ع(قال االمام علي / ٢٣س لدُّنیا كمثل الحیَِّة لیٌّن مّسها والسُّمُّ الّنّ◌◌َ

ب العاقل    ).في جوفها،یهوى الیها الغرُّ الجاهل ویحذرها ذو الّل
  -:ونوعها ) مثل(وردت في قول االمام اداة التشبیه 

  حرف                 -أ
  اسم                     - ب
  فعل                    - ج
  اسم فعل - د
  

  -:حدد البالغیون اركان التشبیه وهي / ٢٤س
  المشبه والمشبه به                          -أ

  المشبه ووجه الشبه واداة التشبیه  - ب
  المشبه والمشبه به واداة التشبیه            - ج
  المشبه والمشبه به ووجه الشبه واداة التشبیه  - ج
  - : یعرف تشبیه الصورة او التشبیه التمثیلي بأّن / ٢٥س
  وجه الشبه فیه صورة منتزعة من امور متعددة   -أ

  المشبه واداة التشبیه محذوفان  - ب
  وجه الشبه محذوفا  - ج
  اداة التشبیه محذوفة   - د

  ).الغنُي في الغربِة وطٌن،والفقرُ في الوطِن غربةٌ ): (ع(قال االمام علي / ٢٦س
  ).                   ..(          اذكر نوعه..تشبیه) ع(ورد في قول االمام 
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  - :تضمن احد النصوص االتیة تشبیها تمثیلیا/ ٢٧س
باٌس لهنَّ (قال تعالى  -أ باٌس لكمْ وانتمْ لِ   ) ١٨٧البقرة ).             (ُهنَّ لِ

  :قالت الخنساء - ب
داةَ بِه                    كأنَّه علمٌ في رأسِه نارُ          ُ   أغرٌّ أبلٌج تأتمُّ اله

قع فوَق رؤوسنا               وأسیافنا لیل تهاوى كواكبه كأنَّ  - ج   مثار النّ
  .والشمُس كالمرآة في كفِّ األشل : قول الراجز - د

دبِّرا ( قال تعالى / ٢٨س ا رآها تهتُز كأنَّها جاٌن ولَّى مُ ).  وان ألِق عصاَك فلمّ
  )٣١النمل (

  - :المشبه في االیة الكریمة 
  الى العصا                              الضمیر كأنها العائد  -أ

  كلمة جان  - ب
  االهتزازالذي هو شدة االضطراب في الحركة               - ج
  الرؤیا - د
  

لطان كراكُب األسد یغبط بموقعِه وهو ): ( ع(قال االمام علي/ ٢٩س صاحُب السُّ
  ).اعلمُ بموضعِه 

  ......یه في قول االمام تشبیه تمثیلي وضح الصور االساسیة ف
  : قال الشاعر/ ٣٠س
  قومٌ إذا لبسوا الدُّروع حسبتها                   سحبًا مزودةً على أقمارِ  

  -:في البیت الشعري 
  توریة                -أ

  تشبیه مفرد             - ب
  تشبیه تمثیلي                - ج
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  طباق                           - د
                                                                                                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )١٦(حق المل
  لبعدي لمادة البالغةختبار االب مجموعتي البحث في االدرجات ط

  المجموعة الضابطة  المجموعة التجريبية
  الدرجة  ت  الدرجة  ت
١٧  ١  ٢٢  ١  
١٦  ٢  ٢٥  ٢  
١٤  ٣  ٢٣  ٣  
٢٠  ٤  ٢٥  ٤  
١١  ٥  ١٩  ٥  
١٥  ٦  ١٨  ٦  
١٦  ٧  ١٤  ٧  
١٢  ٨  ٢٧  ٨  
٢٨  ٩  ٢١  ٩  
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١٨  ١٠  ٢٠  ١٠  
١٣  ١١  ١٩  ١١  
١٧  ١٢  ٢٩  ١٢  
٢٥  ١٣  ٢٧  ١٣  
٢١  ١٤  ٢٥  ١٤  
١١  ١٥  ٢٨  ١٥  
٢٢  ١٦  ١٧  ١٦  
١٢  ١٧  ٢٦  ١٧  
١٩  ١٨  ٢٦  ١٨  
١٨  ١٩  ٢٣  ١٩  
١٤  ٢٠  ٢٦  ٢٠  
٢٠  ٢١  ٢٩  ٢١  
١٦  ٢٢  ٢٤  ٢٢  
١١  ٢٣  ٢٤  ٢٣  
١٧  ٢٤  ٢٨  ٢٤  

  ٤٠٣= المجموع                                     ٥٦٧= المجموع
  ١٦,٧٩= المتوسط الحسابي                         ٢٣,٦٣= المتوسط الحسابي
  ٤,٤١٣= االنحراف المعياري                          ٣,٥٦= االنحراف المعياري

  =١٩,٤٧٦التباين                                     ١٢,٦٨= التباين
  
  

  ) ١٧( الملحق 
  معامل صعوبة فقرات اختبار التحصیل البعدي وقوى تمییزها

االجابات الصحيحة   ت
  للمجموعة العليا

  االجابات الصحيحة
  للمجموعة الدنيا

  صعوبة
  الفقرة

  يزهاقوة تمي

٠.٤٥  ٠.٦٢  ٨  ١٧  ١  
٠.٤٥  ٠.٤٧  ٥  ١٤  ٢  
٠.٤٥  ٠.٦٢  ٨  ١٧  ٣  
٠.٥٠  ٠.٤٥  ٤  ١٤  ٤  
٠.٤٠  ٠.٧٠  ١٠  ١٨  ٥  
٠.٤٥  ٠.٤٢  ٤  ١٣  ٦  
٠.٤٠  ٠.٦٥  ٩  ١٧  ٧  
٠.٤٥  ٠.٤٧  ٥  ١٤  ٨  



 .........................................................................................المالحـق 

 

١٧٧  

٠.٥٠  ٠.٦٠  ٧  ١٧  ٩  
٠.٣٥  ٠.٤٧  ٦  ١٣  ١٠  
٠.٥٠  ٠.٥٥  ٦  ١٦  ١١  
٠.٣٥  ٠.٥٢  ٧  ١٤  ١٢  
٠.٤٥  ٠.٥٢  ٦  ١٥  ١٣  
٠.٤٥  ٠.٥٧  ٧  ١٦  ١٤  
٠.٤٥  ٠.٥٢  ٦  ١٥  ١٥  
٠.٣٥  ٠.٦٢  ٩  ١٦  ١٦  
٠.٤٠  ٠.٤٥  ٥  ١٣  ١٧  
٠.٤٥  ٠.٤٧  ٥  ١٤  ١٨  
٠.٣٥  ٠.٣٧  ٤  ١١  ١٩  
٠.٣٥  ٠.٥٧  ٨  ١٥  ٢٠  
٠.٣٠  ٠.٣٥  ٤  ١٠  ٢١  
٠.٤٠  ٠.٦٥  ٩  ١٧  ٢٢  
٠.٣٠  ٠.٣٥  ٤  ١٠  ٢٣  
٠.٥٠  ٠.٦٠  ٧  ١٧  ٢٤  
٠.٣٥  ٠.٤٢  ٥  ١٢  ٢٥  
٠.٤٠  ٠.٥٥  ٧  ١٥  ٢٦  
٠.٣٠  ٠.٤٠  ٥  ١١  ٢٧  
٠.٤٠  ٠.٥٠  ٦  ١٤  ٢٨  
٠.٣٠  ٠.٣٥  ٤  ١٠  ٢٩  
٠.٤٠  ٠.٤٥  ٥  ١٣  ٣٠  

  )١٨(الملحق
العینة االستطالعیة التي استخدمت لحساب معامل الثبات بطریقة التجزئة درجات 

  النصفیة
درجات االجابة 
على الفقرات 

  الزوجية
  

درجات االجابة 
على الفقرات 

  الفردية
  

درجة 
  الطالب

  ت
  

درجات االجابة 
على الفقرات 

  الزوجية
  

درجات االجابة 
على الفقرات 

  الفردية

درجة 
  الطالب

  ت

١  ١٠  ٥  ٥  ٢١  ١٦  ٨  ٨  
٢  ٧  ٤  ٣  ٢٢  ٨  ٤  ٤  
٣  ٨  ٤  ٤  ٢٣  ١٠  ٥  ٥  
٤  ٩  ٥  ٤  ٢٤  ٧  ٣  ٤  
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١٧٨  

٥  ١١  ٥  ٦  ٢٥  ٢٧  ١٢  ١٥  
٦  ٢٩  ١٤  ١٥  ٢٦  ٨  ٥  ٣  
٧  ٢٦  ١٣  ١٣  ٢٧  ٩  ٤  ٥  

٨  ١٧  ٩  ٨  ٢٨  ٢٨  ١٣  ١٥  
٩  ٢٢  ١١  ١١  ٢٩  ٢٥  ١٠  ١٥  
١٠  ١٠  ٤  ٦  ٣٠  ١٧  ٩  ٨  

١١  ١٨  ٩  ٩  ٣١  ٢٦  ١٣  ١٣  
١٢  ١٠  ٥  ٥  ٣٢  ١٥  ٧  ٨  

١٣  ١٠  ٤  ٦  ٣٣  ٢٨  ١٤  ١٤  
١٤  ٢٣  ١١  ١٢  ٣٤  ١١  ٦  ٥  
١٥  ٩  ٤  ٥  ٣٥  ٩  ٤  ٥  
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Abstract  
         This  recent study aims to enrich the subjects of rhetoric 
and application book with chosen texts from Nahaje Al-Balaga 
book by Imam Ali ( peace be on him ) and its effect to the fifth 
literary secondary students , To achieve this , the researher has 
put the average the following  azero hypo thesis  that is : ( there 
is no difference in statistics purpose at level ( 0.05 ) between the 
average degrees of the fifth literary secondary students who 
studies rhetovic and application item with enriching by chosen 
texts from Nahage Al-Balaga and the average degrees of the 
students who studies the sane item without enriching to its 
subjects                                                                                             
  The research is limited in: 
1) One of the secondary schools or perparatory school day boys 
inThi-Qar Governorate .  
2) Sample of fifth literary schoolboys class of the year 2006-
2007 . 
3) Subjects of innvation science and some subjects of eloquence 
science from the rhetoric book that is obliged to study by the 
fifth literary schoolboys class of the year 2006-2007 .                    
4) Some of the chosen texts from Nahje Al-Balaga Book by 
Imam Ali  (peace be on him )                                                         

  To achieve the aim of the researh , the researcher has chosen an 
experienced outline with partial controlling , and he has chosen 
Al-Rafai preparatory School for boys in Thi-Qar Governorate / 
Al-Refai District , to practice the experiment .                                
      The Sample of the experiment consists of 48 students who 

are distributed in random into two groups .                               
      The first experienced group has 24 students who studies the 
obliged book which is enriched with chosen texts from the book 
of Nahaje Al-Balaga by Imam Ali (peace be on him )                     
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                          The research is limited in :                                 
1.One of the secondary schools or preparatory  school day boys 
in Thi-Qar  Governorate .                                                                
2. Sample of fifth literary schoolboys class of the year2006-2007   
3. Subjects of innovation science and some subjects of eloquence 
sciece from the rhetoric book that is obliged to study by the fifth 
literary schoolboys class of the year 2006-2007 .                           
4. Some of the chosen texts from Nahaje Al-Blaga Book by 
Imam Ali ( peace be on him ) .                                                         
       To achiieve the aim of the research , the researcher has 
chosen an experienced outline with partifal controlling , and he 
has chosen Al-Refai preparatory school for boys in Thi-Qar 
Governorate / Al-refai District , to practice the experiment .          
        The Sample of the experiment consists of 48 students who 
are distributed in random into two groups .                                    

        The first of the experienced group has 24 students who 
studies the obliged book which is enriched with chosen texts 
from the book which is enriched with chosen texts from the book 
of Nahaje Al-Balaga by Imam Ali ( peace be on him ) while the 
classical experiment is given to the controlling group which has 
24 students . The equiralence has been tried between those two 
groups according to the following :                                                 
   1) The students  ages counting in months . 
   2) Fathers level education . 
   3) Mothers level education . 
   4) Arabic language degrees of the previous year . 
   5) Chosen of the lingual capacity . 
       After limiting the scientific item ( subjects of experience ) , 
the researcher has formed beharoral aims for these supjects 
according to the general aims of the item , and it is found 80 
behavioval aims which are shown to the experts who are 
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specialized in rhetoric and processes of teaching Arbic language 
so as to introduce its competence                                                    
        The researcher has chosen some suitable texts for the 
subjects in order to distribute them among the himited subjects 
for the experiment , and also prepared model teaching plans for 
the rhetorical subjects showed to groups of specialists to 
introduce its competence .                                                               
There`s  also an experimental map for the distribution of the 
counting experiment and to know the counting of the two 
groups ( the controlling and experimental ) in subjects that 
are studid by the researcher himself during the period of 
theexperiment which lasted the first couse of study .               
    The researcher has perpared a subjective counting 
consists of the multiple selection and essay questions which 
need short answers and it is shown to a group of specialists 
to realize the external and internal truth . As the standard  
coefficient has been calculated according to semi partition 
way by using Al-Taee experiment in two independent 
samples in treating data ; therefore the researher has 
reached to the following :                                                        
      The students who studied the subjects which are 
enriched by texts from Nahaje Al-Balaga have surpassed to 
those who have studied the classical way . The differnce 
has a statistics significance at level 0.05 and according to 
the results, the researcher has reached to some important 
conclusions which are :                                                            
        Depending on enriching the obliged book with some 
chosen texts from Nahaje Al-Blaga lead to raise the level of 
the students in rhetoric and application item .                        
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    The recommendations that the researcher has 
recommended is to depend the enriching texts from Nahaje 
Al-Balaga in teaching the rhetorical and application item 
since it has an effect in teaching students . The researcher 
also suggests carrying out a similar study on females in 
different stages.                                                                      

  
 

      
 
 
 

       
 

                                         
 
 


