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مطبعة أنوار دجلة

مجلة العلوم اإلسالمية

كلية  تصدرها  فصلية،  محكمة  علمية،  مجلة 

بغداد  فــي  العراقية  الجامعة  فــي  اإلســامــيــة  العلوم 

ــوث،  ــح ــب ــراق« وتــعــنــى بــنــشــر الـــمـــقـــاالت، وال ــ ــع ــ »ال

والدراسات األصلية، والمبتكرة، والتطبيقية في الفروع 

تخضع  أن  بعد  كافة،  والتربوية  والعلمية،  اإلسامية، 

 للمراجعة والتقويم من الخبراء والمختصين في داخل 

العراق وخارجه. 

▪ وتشترط المجلة: 

غير  للنشر  إليها  المقدمة  الــمــشــاركــة  تــكــون  أن 

ية أخرى.  ا في مجلة أو دور منشورة سابقـً

▪ يقصد من هذه المجلة: 

أن تمثل منتدى الختصاصات إسامية، وعلمية 

متعددة، ضمن مجتمع البحث العلمي في العراق. 

▪ وتهدف المجلة: 

والــمــصــادر  الــمــراجــع،  وتــوفــيــر  المعرفة،  نشر  ــى  إل

والتربوية،  والعلمية،  »اإلسامية،  الفروع:  في  المقومة 

كاديميين،  األ بين  للتواصل  قنوات  إيجاد  وكذلك 

والقائمين على   ، القرار والباحثين، وصناع  والخبراء، 

تنفيذه في ميدان االختصاص«.
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شروط النشر

ترحب أسرة مجلة العلوم اإِلسالمية بالباحثين والدارسين، ويسرها نشر بحوثهم، ضمن الشروط اآلتية:

 معايير البحث العلمي: 
ً
، مراعيـا

ً
 علميا

ً
ن يكون البحث رصينا

َ
▪ يشترط أ

و نشره فيها. 
َ
تقديم طلب خطي لنشر البحث، مع التعهد بعدم إرساله إلى مجلة أخرى، أ

يترتب على الزيادة مبالغ مالية رمزية.  ال يتجاوز عدد صفحات البحث )30( صفحة، و

ا على الحاسب اإِللكتروني وتقدم ثاث نسخ منه )من ضمنها النسخة  ن يكون البحث مطبوعـً
َ
ينبغي أ

 .CD صيلة( مع قرص
َ
األ

▪ عند طباعة البحث يجب االلتزام بما يأتي:

  .)word 2003-2007( ١- أن يستخدم في طباعة البحث برنامج

سفل الصفحة 3.5 سم، وتترك مسافة من الجهة اليمنى والجهة اليسرى 3سم.
َ
على وأ

َ
٢- الحاشية من أ

سطر مفردة: ١سم. 
َ
3- المسافات بين األ

.)Times New Roman( والخـط اإِلنجليـزي ،)Traditional Arabic( ن يكـون نـوع الخـط العربـي
َ
٤- أ

تكتب  اإِلنجليزية  باللغة  البحث  كان  ِإذا  و  ،)١8( خط  وبحجم  غامق  بلون  البحث  عنوان  يكتب   -5

.)Capital( حرف األولى من الكلمات كبيرة
َ
األ

يكتب تحتها عنوان الباحثين بحجم خط  سماء الباحثين بلون غامق وبحجم خط )١6( و
َ
أ 6- تكتب 

ا اللقب العلمي/ القسم/ الكلية/ الجامعة. )١5( متضمنـً

المواد وطرائق العمل  العربية، المقدمة،  العربي ترتب بالصيغة اآلتية )الخاصة  ١٧- محتويات البحث 

ما 
َ
(. أ ن وجدت، المصادر

َ
و الجزء العلمي حسب اختصاص الباحث، النتائج والمناقشة، االستنتاجات أ

َ
أ

ن ال تزيد الخاصة على ٢50 كلمة.
َ
البحوث اإِلنجليزية فتكتب فيها الخاصة العربية قبل اإِلنجليزية على أ

َِّذيَن  ُ ٱل كما موضح أدناه: حمسيَۡرفَِع ٱللَّ ١8- اعتماد رسم مصحف المدينة المنورة عند ذكر اآليات القرآنية 

ىجس حجسالُمَجادلَة : جحتجحتجحس . وتُواْ ٱلۡعِۡلَم َدَرَجٰٖتۚ
ُ
َِّذيَن أ َءاَمُنواْ ِمنُكۡم َوٱل

في  الترقيم  طريقة  ِإتباع  مع   )١٤( خط  بحجم  تكتب  والهوامش   ،)١8( خط  بحجم  البحث  متن   -١٩ 

  . كتابة المصادر
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كن مناسبة مع ما يشير ِإليها في محتوى البحث. ما
َ
شكال والجداول والصور في أ

َ
٢0- توضع األ

ن 
َ
أ يجب  ِإقرار الخبراء، بنشر البحث مع القرص )CD( و ٢١- يطالب الباحث بنسخة نهائية ورقية بعد 

ا لما موجود في القرص. تكون النسخة الورقية للبحث مطابقة تمامـً

و لم تقبل.
َ
صحابها سواء قبلت أ

َ
٢٢- ال تعاد البحوث ِإلى أ

ي سبب كان.
َ
٢3- المجلة غير ملزمة بسحب البحث بعد قبوله للنشر أل

يشرف  لم  التي  الجامعية  يح  واألطار الرسائل  من  مستل  أو  مسروق  غير  البحث  أن  الباحث  يتعهد   -٢٤

يتحمل كافة التبعات القانونية في حال عدم صحة المعلومات.  عليها، و

تكون المراسات المتعلقة بالمجلة كافة بإسم رئيس تحرير المجلة أو مدير تحرير المجلة، وعلى العنوان 

و موقع المجلة: 
َ
اإِللكتروني أ

journalislamicsciences@gmail.com :إميل المجلة

dr.salahhemeed@gmail.com  : إميل مدير التحرير

▪ مالحظة: 

اآلراء التي تنشرها المجلة تعبر عن وجهة نظر كاتبيها، وال تعبر بالضرورة عن رأي وتوجهات المجلة.

***
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هيئة التحرير

............................................................... رئيس التحرير ١- أ. د. صاح حميد عبد )العراق( 

......................................................................... عضوًا ٢- أ. د. صاح علي مضعن )العراق(

...................................................................... عضوًا كر عبد اهلل )العراق( 3- أ. د. محمد شا

٤- أ. د. كاظم خليفة حمادي )العراق(....................................................................... عضوًا

....................................................................... عضوًا 5- أ. د. ضياء محمد محمود )العراق(

......................................................................... عضوًا 6- أ. د. محسن عبد فرحان )العراق(

.................................................................... عضوًا ٧- أ. د. حسين عليوي حسين )العراق( 

..................................................................... عضوًا 8- أ. د. عزيز إسماعيل محمد )العراق(

٩- أ. د. جاسم الحاج جاسم )العراق(........................................................................ عضوًا

..................................................................... عضوًا ١0- أ. د. إبراهيم درباس موسى )العراق( 

١١- أ. د. عبد اهلل علي محمود الصيفي )األردن(............................................................ عضوًا

يا(............................................................................ عضوًا ١٢- أ. د. فيصل علي شاه )ماليز

............................................................ عضوًا ١3- أ. د. محمد بن محمد خروبات )المغرب(

...................................................................... عضوًا ١٤- أ. د. سامي األزهر الفيضي )تونس( 

................................................................... عضوًا ١5- أ. د. محمود خالد البشارات )األردن(

..................................................... عضوًا ١6- أ. د. خالد بن محمد بن علي القرني )السعودية(

***
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المقدمة

إمام األولين واآلخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين  الحمد هلل رب العالمين والصاة على سيد المرسلين و

وصحابته أجمعين.

عليه  بنيت  الذي  االصل  بل  األهم  العصب  يعتبر  كاديمية  األ الحياة  في  العلمي  الجانب  إن  بعد؛  أما 

كبة تطورات العصر  المؤسسات العلمية لكي يكون رافدا ثقافيا وبحثيا رصينا في عملية البناء والتطوير وموا

االلكترونية المتسارعة مما يحدونا األمل في دخول مجلتنا المستوعبات العالمية الرصينة ، إذ حققت خطوة 

مهمة في الحصول على معامل التأثير العربي Arcif ومعامل التأثر العربي التابع لجامعة الدول العربية ، وهي 

في طريقها إن شاء اهلل تعالى للدخول ضمن المستوعبات العالمية لكونها من ضمن تصنيفات وزارة التعليم 

اإلنسانية  العراقية  المجات  تصنيف  ضمن  األولى  كز  المرا تبوأت  إذ   ، المتقدمة  العلمي  والبحث  العالي 

حسب آخر تصنيف عراقي.

الجامعات  من  الباحثون  إليها  يرنو  صار  ومؤثرة  كبيرة  انجازات  اإلسامية  العلوم  مجلة  حققت  وقد 

رفد  في  المصاحبة  والعلوم  والشرعية  اإلنسانية  االختصاصات  جهود  كل  توحدت  إذ  واإلسامية،  العربية 

المجلة بخبراتهم في معالجة القضايا المستجدة واإلشكاليات التي تحتاج الى وضع حلول لها في خدمة 

ۡحَسَن 
َ
ۡجَر َمۡن أ

َ
ٰلَِحِٰت إِنَّا لَا نُِضيُع أ َِّذيَن َءاَمُنواْ وََعِملُواْ ٱلصَّ البحث العلمي الرصين، قال تعالى: حمس إِنَّ ٱل

َعَملًا ٣٠ىجس حجسالَكۡهف : مجتمحتجحس.

هيئة التحرير 

***
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الملخص

الــكــشــف عـــن مستوى  الـــدراســـة  هــدفــت هـــذه 

مادة  في  األدبــي  الخامس  الصف  طــاب  تحصيل 

أعد  الدراسة،  أهداف  ولتحقيق  والنصوص،  األدب 

األدب  مــادة  من  فقرة   )٢0( تضمن  اختبارًا  الباحث 

من  طالبًا   )٩5( البحث  عينة  وبلغت  والنصوص، 

من  كد  التأ وبعد  األدبـــي،  الخامس  الصف  طــاب 

صدق وثبات االختبار الذي طبق على عينة البحث، 

توصل الباحث إلى ضعف مستوى تحصيل الطاب 

أن  إلى  الباحث  يعزو  و والنصوص،  األدب  مــادة  في 

الطاب  إلى عدم معرفة  تعود  أحد اسباب الضعف 

الــطــرائــق الحديثة  الــمــادة، وعـــدم ادخـــال  أهـــداف 

تقدم  الدراسة  نتائج  ضوء  وفي  المادة،  يس  تدر في 

الباحث بمجموعة من التوصيات والمقترحات.

طاب  تحصيل،  مستوى  المفتاحية:  الكلمات 

الصف الخامس األدبي، مادة األدب والنصوص.

***

Abstract: 

This study aimed to reveal the level of 

achievement of literary fifth grade students in 

literature and texts, and to achieve the objectives 

of the study, the researcher prepared a test that 

included )20( paragraphs of literature and texts. 

and the reliability of the test that was applied to 

the research sample, the researcher reached a 

weak level of students’ achievement in literature 

and texts.   

Key words: The level of achievement of fifth-

grade literary students literature and texts. 

***
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

أوال: مشكلة البحث: 

المشكات في  ابرز  ُتعد من  اللغوية  المشكلة  إن 

ما  اليملكون منها  العصر  فأبناء هذا  الثقافية  حياتنا 

الصحيح  التعبير  او  السليمة  القراءة  على  يعينهم 

من  الطلبة  فيتخرج  ص١08(،   :٢00٤ ي:  )الـــعـــزاو

مقالة  كتابة  على  القدرة  لديهم  وليست  الجامعات 

 :١٩٧١ الشاطئ:  )بنت  سليمة  عربية  بلغة  صغيرة 

ص١٩١(. 

من  مــراحــل مختلفة  ــي  ــ األدب الــنــص  واجـــه  وقـــد 

يسهلون  راحــوا  الذين  المدرسين  يد  على  الضعف 

بغية  دارجـــة  سهلة  لــغــٍة  إلــى  لغته  ينقلون  و معناه 

من  فيه  مــا  يقتلون  بذلك  وهــم  والتوضيح،  الــشــرح 

أن  منهم  ظــّنــًا  جمالية،  وأســالــيــب  تعبيرية  وســائــل 

وفهم  الصعبة،  الكلمات  شرح  إلى  بحاجة  ئ  القار

العمل  حقيقة  يتجاوزون  بذلك  وهم  العام،  المعنى 

كثيرًا عملية اإلفهام  الفني وما فيه من وسائل تتعدى 

)عــودة: النص  من  تنبع  التي  الخاقة  الطاقات   إلى 

١٩٩٤، ص١0٢(. 

العربي  األدب  المتخصصين في  كثير من  وأشار 

إلى مشكلة ضعف مستوى الطلبة في درس األدب، 

وهذه المشكلة ليست وليدة الوقت الحاضر بل لها 

يتقدم  لم  بقوله:  حسين  طه  حددها  فقد  جــذورهــا، 

نتيجة هذا  وكان  وانحط،  األدب في مدارسنا،  درس 

التي  العلوم  ألـــوان  إلــى  تنظر  أن  تستطيع  انــك  كله 

تدرس في مدارسنا على اختافها، فإذا كلها قد ارتقى 

من  واحــدا  لونا  إال  وضعفا،  قوة  يختلف  تقدما  وتقدم 

انه  اشــك  ولست  بل  إصبعا،  يتقدم  لم  العلم  ــوان  أل

تأخر تأخرا منكرا وهو األدب العربي)حسين: ١٩8٩: 

ُس في  ــَدّرَ ُي الذي  إن   « بقوله  يعلل ذلك  ص١١-١٢( و

مدارسنا شيء غريب ال صلة بينه وبين الحياة األدبية 

وال صلة بينه وبين عقل الطالب وشعوره ». )حسين: 

١٩6٩: ص١88(. 

إلــى أن هــذا الضعف  وجــاء في بعض األدبــيــات 

يعود إلى أسباب مختلفة منها أن الطرائق واألساليب 

يس األدب والنصوص عقيمة ال  التي اتبعت في تدر

تكسب الطالب ذوقا، وال تغذي منه شعورا بالجمال 

)الخفاجي: ١٩86: ص8٤(. 

ثانيا: أهمية البحث: 

تعد اللغة من أهم الظواهر التي استأثرت باهتمام 

، فا  الباحثين والمفكرين والفاسفة، فهي أداة تفكير

تفكير من غير رموز لغوية، وبقدر ما تكون اللغة دقيقة 

يمكن  طريقها  فعن  ومنتظما  دقيقا  التفكير  يكون 

ألنها تعكس  الفكري لألمم،  التطور  أن ياحظ  للمرء 

والكلمات  األخـــرى،  األمــم  إلــى  وتنقله  التطور  ذلــك 

 :١٩86 مغلي:  )أبــو  الفكر  لهذا  أوعية  ســوى  ليست 

ص٩-١0(. 

إن المبادئ المهمة في وعي آية امة لذاتها هي أن 

ترتقي قدر لغتها فكيف إذا كانت األمة العربية ولغتها 

الضاد؟ كيف إذا كان بين المتكلم ولغته من صات 

ولغته من صلة هي معنى من معاني  العربي  بين  ما 

وجوده وكيانه؟ )المبارك: ١٩٧0: ص١5(. 

وتــحــتــل الــلــغــة الــعــربــيــة فـــي عــصــرنــا الــحــديــث 

حية  لغة  فهي  العلمية،  اللغات  بين  ــارزة  ب مكانة 

والتطور  للنمو  جديدة  عوامل  على  الرتكازها  نامية، 
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

، وهي اآلن لغة يتخاطب بها جميع العالم،  واالزدهار

والمدارس  والمعاهد  الجامعات  في  يس  التدر ولغة 

فهي  ص٤٩(   :٢00٧ )إبــراهــيــم:  العربية  األقــطــار  فــي 

لتنمية  ووسيلة  األدبي،  والتذوق  االستمتاع  وسيلة 

تساعد  وبالتالي  الجمال،  ومــواطــن  األدبــي  الحس 

فمن  والنفسي  والــوجــدانــي  العاطفي  ــزان  االتـ على 

نعبر  وبها  اآلخــريــن،  أحاسيس  على  نتطلع  خالها 

وآمالنا  وهمومنا  وهواجسنا  ومشاعرنا  عواطفنا  عن 

)إبراهيم: ٢00٧: ص5١(.

في  كلها  العالم  لغات  عن  العربية  اللغة  تفردت 

قرنا  عشر  خمسة  منذ  زالــت  فما  وحيويتها،  قوتها 

انقرضت وتاشت  لغة حية مشرقًة متطورة في حين 

فيها  قال  التي  الكريم  القرآن  لغة  لكونها   ، أخر لغات 

ِبَك ِلَُكوَن ِمْن 
ْ
ِمنُي *َعَ قَل

َ
وُح األ تعالى: }نََزَل بِِه الرُّ

ُمنِذِريَن * بِِلَساٍن َعَرِبٍّ ُمِبنٍي{. 
ْ
ال

يتميز بأهمية  إن األدب هو احد فروع اللغة العربية و

علمية  بطريقة  يسه  تدر يــجــب  و فروعها  بين  ــارزة  بـ

المتعلمين  ــان  أذهـ إلــى  معالمه  وتوصيل  سليمة، 

لفهم ما فيه من معان دخيلة وعواطف إنسانية وصور 

ودينية  وسياسية  اجتماعية  ــداث  ــ إح و للطبيعة 

وتنمية الثروة اللفظية للتعبير عما يدور في نفوسهم، 

استعمال  في  وخاصتهم  عامتهم،  العرب  بــرع  فقد 

النفس  خلجات  عن  التعبير  في  مختلفة  أساليب 

قبل  العرب  عرف  إذ  متعددة،  مواضع  في  اإلنسانية 

اإلسام وبعده بباغتهم وبراعتهم في األدب، وألهمية 

تحقيق  في  العربية  اللغة  مدرسو  يؤديه  الذي  الــدور 

ينبغي  العربية  اللغة  تعليم  من  المنشودة  األهــداف 

لنا االهتمام بمسألة إعدادهم اهتماما خاصا ورعاية 

إعداد معلميها.  خاصة من المعنيين باللغة العربية و

ولألدب أهمية كبيرة في مراحل التعليم المختلفة 

في  تكمن  األدب  درس  أهمية  إن  العليم  عبد  ويرى 

إثقال  من  الطلبة  أذهــان  فيه  تتحرر  الــذي  الزمن  انه 

صرمة  مــن  عقولهم  فيه  وتتحرر  العقلية،  الــدراســة 

والتقاسيم  والرسوم،  والحدود،  والقوانين،  يف  التعار

المنطقية، ونحو ذلك من مقومات  والصور  العقلية، 

 ، الفكر وتنقل  بالذهن،  التي تستبد  العلمية  الدراسة 

المادة  اثــقــال  مــن  فيه  يتخلصون  ــذي  ال الــزمــن  وهــو 

البشرية  النوازع  على  يطلعوا  لكي  الجامدة،  العلمية 

من  يدرسونه  فيما  تتمثل  التي  اإلنسانية  والطبائع 

وجودهم،  يحسون  و حياتهم،  فيه  يــرون  أدبــي،  نتاج 

وتفيض  والرضا،  المتعة  أنواع  طياته  بين  يتلمسون  و

)إبراهيم:  والجمال  والخير  الحق  ينابيع  منه  عليهم 

١٩٧3: ص٢5٢(. 

فــالــنــصــوص األدبــيــة هــي الــنــبــع الــصــافــي الــذي 

أنظمة،  من  يحكمها  وما  اللغة،  الطالب  منه  يستقي 

فان حيل بين الطالب وهذا النبع، لم تنشأ في نفسه 

استعمالها  على  القدرة  لديه  تتوافر  ولم  اللغة،  ملكة 

ي: ١٩8٤: ص١( ويؤكد ابن خلدون في مقدمته  )العزاو

بقوله: »وجه التعليم لمن يبتغي هذه الملكة، ويروم 

القديم،  كامهم  بحفظ  نفسه  يأخذ  ان  تحصيلها، 

وكام  والحديث،  القرآن  من  أساليبهم  على  ي  الجار

أسجاعهم  في  العرب  فحول  ومخاطبات  السلف، 

وأشعارهم، وكلمات المولدين أيضا في سائر فنونهم 

، منزلة  حتى يتنزل لكثرة كامهم من المنظوم والمنثور
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

خلدون  )ابن  منهم«  العبارة  ِقَن 
َ
ول بينهم،  عاش  من 

دت: ص65٤(. 

ولألدب قيمة نفسية ألنه غني بالعاطفة والمشاعر 

ئ  والقار الطالب  يعطي  بالعاطفة  اإلحــســاس  وهــذا 

الطاقة والحماس واإلقبال نحو الحياة، فكم من خامٍل 

بالشعر  تنفس  حزيٍن  من  وكم  بارعة  قصيدة  أيقظته 

بين  للربط  أداة  فهو  ص88-8٩(،   :١٩66 ي:  )العزاو

الرائد  الدور  وله  والحياة  واإلنسان  واإلنسان،  اإلنسان 

في تنمية الحس القومي لدى أبناء الوطن الواحد أي 

إّنه نقٌد للحياة وتوجيه لها ودراسته دراسة لإلنسانية 

: ١٩٧١م، ص٢١٩(.  في أجمل معانيها )عبد العزيز

التي  المفردات  من  أساسية  مفرده  األدب  يعد  و

ية  تشكل هوية األمة وتعدد مامحها الفكرية والحضار

على  قـــادرة  تظل  التي  يخية  التار الحقبة  ــار  إط فــي 

وتفننها  األّمـــة  تــقــرره  الــذي  المشترك  المعطى  ضــخ 

األدب  أدى  لقد  المتجدد  يخها  تار عبر  ي  الحضار

وقد  ية،  الحضار فعاليتها  في  المهمة  هــذه  العربي 

كشفت الدراسات المعاصرة جوانب فنية وفكرية فيه 

: ١٩٩١: ص5(.  انتفعت بها األمة )الجادر

العربية  اللغة  فــروع  بين  من  األدب  أهمية  وتبرز 

األخرى من انه يوسع نظرة الناشئة للحياة، فيفهمون 

يعيشون  الذي  والعصر  وعالمهم  ومحيطهم  أنفسهم 

اآلباء واألجداد، فتنمو  والتراث الذي خلفه لهم  فيه، 

خيالهم،  يــتــوســع  و نفوسهم  فــي  اإلبــداعــيــة  ــدرة  ــق ال

ــرا والــتــفــاعــل  ــث ــاألدب شــعــرا ون ــ فــاحــتــكــاك الــطــلــبــة ب

يسمو  و أذواقــهــم،  يصقل  وتــذوقــه  ونــقــده  وفهمه  معه 

بالجمال  اإلحـــســـاس  لــديــهــم  يــنــمــو  و بــمــشــاعــرهــم، 

)الدليمي: ٢00٩: ص١0٤(. 

وألهمية مادة األدب فقد ارتأى الباحث أن يكون 

الخامس  الــصــف  طـــاب  تحصيل  مــســتــوى  بحثه 

مرحلة  يمثل  ألنه  والنصوص  األدب  مادة  في  األدبي 

مهمة من مراحل النضج العقلي ومستوى من التفكير 

يتاءم ومتطلبات البحث. 

ثالثا: هدف البحث: 

ــعــرف مستوى  ت إلـــى  الــحــالــي  الــبــحــث  يــهــدف 

مادة  في  األدبــي  الخامس  الصف  طــاب  تحصيل 

األدب والنصوص للعام الدراسي ٢0١8-٢0١٩ م. 

رابعا: حدود البحث: 

طاب  مــن  عينة  على  الحالي  البحث  يقتصر 

للعام  األنــبــار  محافظة  في  األدبــي  الخامس  الصف 

الدراسي٢0١8-٢0١٩م. 

خامسا: تحديد المصطلحات: 

1- المستوى: 

ّيًا. وفي  ُه َسِو
َ
ُه وَجَعل

َ
ل

َ
َمُه وَعّد لغة: َسّوى الَشيَء: َقّوَ

َك(، 
َ
َفَعَدل َفــَســّواَك  َقَك 

َ
َخل ))الــذي   : الَعزيزِ ْنزيِل  الّتَ

: ١٩٧0: ص٤٧( واستوي: استقام واعتدل )ابن منظور

)مصطفى: ص٤68(.  و

اصطالحا: 

أو  »الهدف  بأنه:  )١٩60م(  وآخــرون  نجار  عّرفه   -١

الغآية القصوى التي يسعى الفرد أو الجماعة للوصول 

: ١٩60، ص3٩(.  إليها وبلوغها)نجار

االنجاز  »مستوى  بــأنــه:   )١٩٧3( عاقل  عرفه   -٢

الذي يرغب الفرد في الوصول إليه، او الذي يستطيع 

تحقيقه« )عاقل: ١٩٧3: ص65(. 
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

3- عّرفه Frank )١٩83م( بأنه: »مستوى األداء في 

 :١٩83  :Frank( إليها«  بالوصول  الفرد  يتعهد  مهمٍة 

ص٤65(. 

التعريف اإلجرائي: هو الحد الذي يسعى الوصول 

االختبار  حسب  األدبــي  الخامس  الصف  طلبة  إليه 

التحصيلي المقدم إليهم في مادة األدب والنصوص. 

التحصيل: 

أداء في االختبار  بأنه   :)Morgan :١٩66( ١- عرفه

 .) ٧6٢ :p :١٩66 :Morgan( لمعرفة ما، أو مهارة ما

بأنه: المعرفة المتحققة   )Good ٢- عرفه )١٩٧3: 

يستدل  و الــدراســيــة،  الــمــواد  في  الفعلية  المهارة  او 

المدرسين  يضعها  التي  الدرجات  خال  من  عليها 

 .)٤6 :p : ١٩٧3 Good :( للطاب في االختبارات

ــي)١٩٧8م( بـــأنـــه: انـــجـــاز او  ــنـ ــفـ ــحـ ــه الـ ــرفـ 3-عـ

مستوى  بلوغ  يعني  و المادة  في  تعليمي  تحصيل 

المدرسة  في  سواء  الدراسة،  في  الكفآية  من  معين 

التحصيل  اختبارات  ذلك  وتحدد  الجامعة  في  ام 

المقننة، او تقدير المدرسين او االثنان معا)الحفني: 

١٩٧8: ص١١(. 

الدرجات  فهو  للتحصيل  اإلجرائي  التعريف  أما 

األدبي  الخامس  الصف  طاب  عليها  يحصل  التي 

من خال إجابتهم على فقرات االختبار المقدم لهم 

في مادة األدب والنصوص. 

2- األدب: 

)أدب(،  مــادة  العرب  لسان  في  جاء  لغة:  األدب 

سمي  الناِس،  من  األديــب  به ِ  يتأدب  الــذي  األدب: 

عن  ينهاهم  و المحامِد،  إلــى  الناس  يــأدب  ألنــه  أدبــا 

الّظرف   : ُ واألدب  الــدعــاء  األدب  ُ ــل  واص  ، ِ المقابح 

واستعمله  مه، 
ّ
عل فــتــأّدب:  وأدبـــُه  التناوب  وحسن 

الزجّاج في اهلل عز وجل فقال: وهذا ما أدب اهلل تعالى 

: ١٩٧0: ص١٢٢(.  بهِ  نبيه � )ابن منظور

األدب اصطالحا: 

اإلنساني  “الكام  بأنه   :  )١٩83( احمد  عرفه   -١

او  القّراء،  عواطف  في  التأثير  به  يقصد  الذي  البليغ 

كان منظومًا،  السامعين، او في عقولهم باإلقناع سواٌء أ

ام منثورا “)احمد: ١٩83: ص٩0(

٢- عرفه حسين )١٩8٩م(: بأنه مأثور الكام نظما 

ونثرا )حسين: ١٩8٩: ص3١( 

من  فني  تركيب  »هــو   :)٢00١) ــزوان  غـ عــرفــه    -3

أصولها  لها  طبيعية  لغة  من  مختارة  منتقاة  كلمات 

الباغية  وصــورهــا  ــا،  ــهـ التـ ودال والــصــرفــيــة  الــنــحــويــة 

والجمالية التي تكون شخصيتها الجمالية واللغوية 

والتعبيرية المتميزة«)غزوان: ٢00١: ص6٢(. 

أما التعريف اإلجرائي لألدب: فهو فن من الفنون 

كتاب  كان شعرا أم نثرا في  اإلنسانية الجميلة سواء أ

الخامس  الصف  لطلبة  المقرر  والنصوص  األدب 

األدبي للعام الدراسي )٢0١8-  ٢0١٩(. 

٣-  النصوص: 

النصوص لغة: 

جاء في لسان العرب: رفعك الشيء، نص المتاع 

أقصى  النص  واصــل  بعض،  على  بعضه  جعل  لها: 

 ، كبر الشيء، وغايته، والنص: اإلسناد إلى الرئيس األ

والنص: التعيين على شيء ما، ونص األمر شدته)ابن 

: ١٩٧0: ص ٩٧- ٩8(.  منظور
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

النصوص اصطالحا: 

من  تختار  قطع  بأنها   :)١٩٧3( إبراهيم  عرفها   -١

الفني،  الجمال  من  حــٌظ  لها  يتوافر  ــي  األدب الــتــراث 

عدة  افكار  أو  متكاملة،  فكرة  الطلبة  على  وتعرض 

مترابطة )ابراهيم: ١٩٧3: ص٢5١(. 

مختارة  قطع  بأنها  )١٩٩٢م(:  السعدي  عرفها   -٢

اذ تمثل مسيرة وتطور  ونثره،  التراث األدبي شعره  من 

هذا التراث، وتبين أشكاله المختلفة والمدى الذي 

من  عليه  طرأ  وما  معينة  زمنية  حقبة  في  إليه  وصل 

خــصــائــص مــمــيــزة لــه فــي حقبة مــا عــن غــيــرهــا من 

الحقب )السعدي: ١٩٩٢: ص6٩(. 

األدبي  التراث  وعاء  بأنه   :)٢006( عطا  عرفها   -3

من  يمكن  التي  ومــادتــه  وحــديــثــه،  قديمه،  الجيد، 

فكرية،  الــلــغــويــة:  الــطــاب  مــهــارات  تنمية  خالها 

التعمق،  عــلــى  مبنية  تنمية  وتــذوقــيــة  يــة،  وتــعــبــيــر

واإلحاطة، والنقد، والتحليل)عطا ٢006: ص335(. 

ما  كل  هو  للنصوص:  اإلجــرائــي  التعريف  أمــا   -٤

تضمنه كتاب األدب والنصوص المقرر لطلبة الصف 

من   )٢0١٩  -٢0١8( الدراسي  للعام  األدبــي  الخامس 

كانت مقطوعات أدبية شعرية  مقطوعات أدبية سواًء أ

ام نثرية تساعد على تنمية لغتهم واثرائها. 

المرحلة اإلعدادية: 

اإلعدادية  المرحلة  الثانوية  المدارس  نظام  حدد 

مرحلتين  عــلــى  الــثــانــوي  التعليم  )يــكــون  ــي:  ــاآلت ك

إعدادية ومدة كل منهما ثاث  متتابعتين، متوسطة و

: ١٩80: ص88(.  سنوات( )دي بور

في  الثالثة  المرحلة  هــي  اإلعـــداديـــة  فالمرحلة 

المرحلتين  بعد  العراق  في  التعليمي  النظام  سلم 

ومدتها  والمتوسطة  سنوات  ست  ومدتها  االبتدائية 

ثاث  ومــدتــهــا  اإلعــداديــة  والمرحلة  ســنــوات  ثــاث 

سنوات بفرعيها العلمي واالدبي. 

***
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

الفصل لثاني 

دراسات سابقة

لبعض  عــرضــا  الفصل  هــذا  فــي  الباحث  تــنــاول 

الدراسة  بموضوع  صلة  لها  التي  العربية  الدراسات 

الحالية من حيث طبيعتها، وأدواتها، وأهدافها، وقد 

راع الباحث التسلسل الزمني لتلك الدراسات، وهي 

كما يأتي: 

1-  دراسة التميمي )2001م(: 

لـــدى طلبة  ــي  ــ الــتــذوق االدب )قــيــاس مــســتــوى 

كليات التربية في محافظة  اقسام اللغة العربية في 

بغداد(.

أجريت الدراسة في جامعة بغداد /كلية التربية- 

التذوق  مستوى  تعرف  إلى  ترمي  وكانت  رشــد-   ابن 

كليات  في  العربية  اللغة  أقسام  طلبة  لــدى  األدبــي 

التربية في محافظة بغداد، استعمل الباحث اختبارا 

البحث  عينة  وبــلــغــت  لــبــحــثــه،  كــــأداة  تحصيليا 

الكلي  المجتمع  أصـــل  مــن  وطــالــبــة  طــالــبــا   )٢50(

الباحث  واستعمل   ، وطالبة،  طالبا   )٤68( البالغة 

ومعامل  السهولة  ومعامل  األحــادي،  التباين  تحليل 

ارتباط  ومعامل  البدائل  فعالية  ومعادلة  الفقرة  تمييز 

وتوصل  إحصائية،  وسائل  التائي  واالختبار  بيرسون 

ضعيف  مستوى  على  التربية  كليات  طلبة  أن  إلى 

ــي، وأوصـــى بــضــرورة عــدم اقتصار  فــي الــتــذوق األدبـ

أساليب القياس في األدب على تحصيل الطلبة في 

روائع  على  واطاعهم  الدنيا،  المعرفية  المستويات 

التراث العربي القديم )التميمي: ٢00١: ص3- ٧5(.     

٢-  دراسة السلطاني )٢00٢م(: 

األداء  فــي  مــخــتــارة  أدبــيــة  نــصــوص  تحليل  ــر  )اثـ

التعبيري لدى طاب الخامس العلمي(

التربية  كلية   - بابل  جامعة  في  الدراسة  أجريت 

أدبية  نصوص  تحليل  اثــر  تعرف  إلــى  ترمي  وكــانــت 

الصف  ــاب  ط ــدى  ل التعبيري  األداء  فــي  مــخــتــارة 

الــخــامــس الــعــلــمــي، اســتــعــمــل الــبــاحــث االخــتــبــار 

البحث)56(  عينة  وبلغت  لبحثه،  اداة  التحصيلي 

طالبًا بواقع )٢٩( طالبًا في المجموعة الضابطة التي 

)٢٧( طالبًا في  درّست التعبير بالطريقة التقليدية، و

بطريقة  التعبير  درّســت  التي  التجريبية  المجموعة 

من  الباحث  كد  تأ مختارة،  أدبية  نصوص  تحليل 

وتحصيل  الزمني  العمر  فــي  المجموعتين  تكافؤ 

للعام  العربية  اللغة  ودرجـــات  الــدراســي،  الــوالــديــن 

السابق، ودرجات االختبار القبلي. واعتمد الباحث 

بيرسون  ارتباط  كاي، ومعامل  التائي، ومربع  االختبار 

ــبــاحــث إلـــى تــفــوق  ــيــة. وتـــوصـــل ال وســـائـــل احــصــائ

بطريقة  التعبير  درّســت  التي  التجريبية  المجموعة 

المجموعة  عــلــى  مــخــتــارة  ــيــة  أدب نــصــوص  تحليل 

وأوصــى  التقليدية  بالطريقة  درّســت  التي  الضابطة 

عند  مختارة  أدبية  نصوص  تحليل  طريقة  باعتماد 

يس مادة التعبير في المرحلة اإلعدادية. وضرورة  تدر

اإلعــداديــة  المرحلة  في  التعبير  لمادة  منهج  وضــع 

مساواة بباقي فروع اللغة العربية األخرى )السلطاني: 

٢00٢، ص١٧- ٧0(. 
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 ٣-  دراسة العادلي )2002م(

العربية  اللغة  أقسام  طلبة  تحصيل  مستوى  )تقويم 

لكليات التربية في الجامعات العراقية في البالغة(

أجــريــت هـــذه الـــدراســـة فــي الــعــراق فــي جامعة 

مستوى  تقويم  وهدفها  التربية،  كلية   - القادسية 

الثالثة  الصفوف  طلبة  لدى  الباغة  في  التحصيل 

في أقسام اللغة العربية، وبلغت عينة البحث )٤٧٧( 

اللغة  ألقسام  الثالثة  المرحلة  طالبًا وطالبًة من طلبة 

عينة  ــا  أم ــراق،  ــع ال فــي  التربية  كليات  فــي  العربية 

يسيين فكان عددهم )3٧( أي المجتمع نفسه  التدر

أداتين هما  الباحث في دراسته  اعتمد  العدد،  لقلة 

اللغة  أقسام  طلبة  مستوى  لتعرف  تحصيلي  اختبار 

نوع  من  ســؤاًال   )50( بلغ  إذ  الباغة،  مــادة  في  العربية 

التي  البيانات  لجمع  واستبانة  متعدد.  من  االختيار 

تتعلق بجوانب القوة والضعف التي من شأنها أن تؤثر 

والمقترحات  الباغة،  مادة  في  الطلبة  تحصيل  في 

ضعف  لمعالجة  مناسبة  يسيون  التدر يــراهــا  التي 

استعملها  الــتــي  اإلحــصــائــيــة  الــوســائــل  ــا  ام الطلبة، 

 ، الباحث فهي معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة فيشر

الباحث  وتوصل  المرجح،  والوسط  المئوي،  والــوزن 

مادة  في  التحصيل  في  واضحًا  ضعفًا  هناك  ان  إلى 

الباغة، أما المعوقات التي تؤثر في تحصيل الطلبة 

مجاالت:  ثة  ثا في  انحصرت  فقد  الباغة  مادة  في 

يسيين،  التدر مجال  الكتاب،  مجال  الطلبة،  مجال 

على  يسيون  التدر يعمل  أن  على  الباحث  ــى  وأوص

من  الباغية  الموضوعات  فهم  على  الطلبة  حمل 

دون اللجوء إلى حفظها. )العادلي: ٢00٢: ص٢0- ٧0( 

   4-  دراسة الفتالوي )2004(: 

)تقويم أداء مدرسي اللغة العربية في إلقاء النصوص 

األدبية(

التربية  بابل/كلية  جامعة  في  الــدراســة  أجريت 

العربية  اللغة  مدرسي  أداء  تقويم  وهدفها  األساسية، 

في إلقاء النصوص األدبية في المرحلة اإلعدادية من 

اللغة  مدرسي  ألداء  الازمة  المهارات  تحديد  خال 

بلغ  المهارات،  تلك  ضوء  في  أدائهم  وتقويم  العربية 

أما  وثانوية،  إعــداديــة  مدرسة   )٤٤( البحث  مجتمع 

أصل  من  مدرسا   )85( عددهم  فبلغ  البحث  عينة 

اختيارهم  تم  مدرسا،   )١63( البالغ  الكلي  المجتمع 

يــقــة عــشــوائــيــة، اســتــعــمــل الــبــاحــث االســتــبــانــة  بــطــر

معامل  واستعمل  لبحثه،  أداة  بوصفها  المفتوحة 

المئوي  والـــوزن  المرجح،  والــوســط  بيرسون،  ارتــبــاط 

وسائل إحصائية لبحثه، توصل الباحث إلى أن أداء 

كان  فقد  المطلوب  المستوى  من  اقــل  كــان  العينة 

مهارة،   )١٢( فــي  وضعيفا  مــهــارات،   )8( فــي  مقبوال 

وتجويده،  القرآن  بقراءة  باالهتمام  الباحث  وأوصــى 

وكذلك  عليها،  والتركيز  الجهرية  بالقراءة  واالهتمام 

ي،  )الفتاو المدارس  في  الصوتية  المختبرات  توفير 

 .)86 -٢: ٤00٤

5-  دراسة العيساوي )2005(: 

التربية  كلية  في  العربية  اللغة  قسم  طلبة  )مستوى 

األساسية في تحليل النصوص األدبية(

التربية  كلية  بابل/  جامعة  في  الــدراســة  أجريت 

اللغة  قسم  طلبة  )مستوى  تعرف  ورمــت  األساسية، 

العربية في كلية التربية األساسية في تحليل النصوص 
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

تم  وطالبة  طالبا   )5٤( الدراسة  عينة  بلغت  األدبية(، 

اختيارهم عشوائيا من أصل عينة المجتمع األصلي 

البالغ عدده )6٩( طالبا وطالبة من قسم اللغة العربية، 

واستعمل الباحث االختبار ألتحصيلي أداة لتحقيق 

أهداف بحثه، أما الوسائل اإلحصائية التي استعملها 

ثبات  إليجاد  بيرسون  ارتباط  معامل  فهي:  الباحث 

إليجاد  الحسابي  والوسط  التصحيح  وثبات  األداة، 

متوسط الدرجات والنسبة المئوية ، وتوصل الباحث 

قسم  طلبة  مستوى  ضعف  منها:  عــدة  نتائج  إلــى 

تحليل  في  األساسية  التربية  كلية  في  العربية  اللغة 

يسيين  النصوص األدبية وأوصى بضرورة اهتمام التدر

بتحليل النصوص األدبية على وفق التحليل األدبي 

ي: ٢005: ص3- 88(.  وقواعده )العيساو

مناقشة الدراسات السابقة: 

كن إجراء الدراسات، فقد أجريت  ١- اختلفت أما

بغداد،  جامعة  في  التميمي/٢00١م(  )دراســة  دراســة 

أما  القادسية،  جامعة  في  )العادلي/٢00٢م(  ودراســة 

ي/٢00٤م(،  دراسة )السلطاني/٢00٢( ودراسة )الفتاو

ي/٢005م( فإنها اتفقت مع الدراسة  ودراسة )العيساو

الحالية التي أجريت في مدارس قضاء الرمادي.

٢-  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

فقد   ، أهدافها  وتحقيق  المعلومات  لجمع  األداة  في 

بوصفها  التحصيلي،  االختبار  جميعها  استعملت 

أداة لتحقيق اهدافها. 

الـــدراســـات الــســابــقــة وســائــل   3-  اســتــعــمــلــت 

الــدراســة  أمــا  النتائج،  لمعالجة  متنوعة  إحصائية 

التي استعملت  الدراسات  اتفقت مع  الحالية، فقد 

وسائل  الحسابي  والــوســط  بيرسون،  ارتــبــاط  معامل 

إحصائية بوصفها أداة لجمع البيانات. 

أفــراد  عــدد  فــي  السابقة  ــدراســات  ال تباينت    -٤

عــدد  بــلــغ  قــد  )الــتــمــيــمــي/٢00١(  ــة  ــدراس ف عينتها، 

دراســـة  امـــا  وطــالــبــة،  طــالــبــا   )٢50( عينتها  ــراد  ــ أفـ

 )56( عينته  أفــراد  عدد  بلغ  فقد  )السلطاني/٢00٢( 

أفراد عينته  طالبا، ودراسة )العادلي/٢00٢( بلغ عدد 

ي/٢00٤(  )الـــفـــتـــاو ودراســــة  وطــالــة،  طــالــبــا   )٤٧٧(

ــة  ــ ودراسـ مـــدرســـا،  أفـــــراد عــيــنــتــه )85(  ــدد  ــ ــلــغ ع ب

 )5٤( عينته  أفراد  عدد  بلغ  فقد  ي/٢005م(  )العيساو

أفراد  عدد  فبلغ  الحالية  الدراسة  أما  وطالبة،  طالبا 

الظروف  إلى  يرجع  التباين  وهذا  طالبًا،   )٩5( العينة 

التي اقتضتها كل دراسة. 

5-  اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

بطريقة  العينة  اختيار  تــم  فقد  العينة،  اختيار  فــي 

عشوائية في الدراسات جميعها. 

الــســابــقــة مــن حيث  ــات  ــدراسـ الـ 6-  اخــتــلــفــت 

تهدف  )الــتــمــيــمــي/٢00١م(  دراســة  فكانت  أهدافها 

أقسام  األدبي لدى طلبة  التذوق  تعرف مستوى  إلى 

بــغــداد،  جامعة  التربية  كليات  فــي  العربية  اللغة 

ــى تــعــرف اثر  ــة )الــســلــطــانــي/٢00٢( هــدفــت إل ودراســ

التعبيري  األداء  في  مختارة  أدبية  نصوص  تحليل 

دراســة  أمــا  العلمي،  الخامس  الصف  طــاب  لــدى 

مستوى  تقويم  هدفها  كــان  فقد  ــي/٢00٢م(  ــادل ــع )ال

الثالثة  الصفوف  طلبة  لدى  الباغة  في  التحصيل 

كــانــت دراســة  فــي حين  الــعــربــيــة،  اللغة  أقــســام  فــي 

اللغة  أداء مدرسي  تقويم  إلى  ترمي  ي/٢00٤(  )الفتاو
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

المرحلة  فــي  ــة  ــي األدب الــنــصــوص  إلــقــاء  فــي  العربية 

ترمي  كانت  ي/٢005(  )العيساو ودراســة  اإلعــداديــة، 

كلية  إلى تعرف مستوى طلبة قسم اللغة العربية في 

 ، ــيــة  األدب الــنــصــوص  تحليل  فــي  األســاســيــة  التربية 

مستوى  على  التعرف  فهدفها  الحالية  الــدراســة  أمــا 

مادة  في  األدبــي  الخامس  الصف  طــاب  تحصيل 

األدب والنصوص للعام الدراسي ٢0١8 -  ٢0١٩ م.

٧- اتــفــقــت الـــدراســـات الــســابــقــة مــع الــدراســة 

ــمــنــهــج الـــوصـــفـــي،عـــدا  الــحــالــيــة فـــي إتــبــاعــهــا ال

اتــبــعــت منهج  فــقــد  ــانـــي/٢00٢(  ــطـ ــلـ ــسـ  دراســـــة )الـ

البحث التجريبي. 

8- اتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة 

في ان الدراسات جميعها كانت دراسات تربوية. 

***

الفصل الثالث

إجراته منهج البحث و

ــراءات  اإلجـ الفصل  هــذا  فــي  الباحث  سيتناول 

بمنهج  مبتدًء  بحثه  أغــراض  لتحقيق  اتبعاها  التي 

البحث، ثم مجتمع البحث، وعينته، ثم وصف األداة 

اعتمدت  التي  البيانات  لجمع  استخدمت  التي 

فــي الــبــحــث الــحــالــي، والــمــعــالــجــات اإلحــصــائــيــة 

يأتي  وفيما  النتائج،  معالجة  في  استخدمت   التي 

تفصيل لذلك: 

أوال: منهج البحث: 

كثر  اتبع الباحث المنهج الوصفي في بحثه، ألنه أ

كثر المناهج استخداما  ماءمة لتحقيق هدفه ومن أ

في البحوث التربوية والنفسية، وقد اعتمدته العديد 

)التميمي/٢00١(،  كدراسة  السابقة  الــدراســات  من 

ي/٢00٤(،  ودراسة )االعادلي /٢00٢(، ودراسة )الفتاو

ي/٢005(.  ودراسة )العيساو

ثانيا: مجتمع البحث: 

المدارس  من  عــددًا  فشمل  البحث،  مجتمع  أما 

محافظة  في  األدبــي  الخامس  الصف  في  والطاب 

/ قضاء الرمادي.  األنبار

ثالثا: عينة البحث: 

بلغت عينة البحث )٩5( طالبًا في قضاءالرمادي.

رابعا: أداة البحث: 

في  مهما  تأثيرا  التحصيلية  االخــتــبــارات  ــؤدي  ت
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

التقويمية  الوسائل  إحــدى  ألنها  التربوية  األبــحــاث 

)طــه:  المستوى  قياس  فــي  تستعمل  التي  المهمة 

اخــتــبــارا  ــبــاحــث  ال اســتــخــدم  لـــذا  ص5٢(   :١٩٩٢

تحصيليا، كأداة لتحقيق أهداف بحثه بعد أن اطلع 

على الموضوعات األساسية التي يراد االختبار بها. 

 : خامسا: صدق االختبار

ينبغي  التي  األساسية  العوامل  من  الصدق  يعد 

كد منه، وصدق  التأ واضعه  أو   ، االختبار لمستخدم 

كــان  إذا  صــادقــة  تــكــون  األداة  إن   »  : هـــو الــمــقــيــاس 

من  وضعت  الذي  الشيء  فعا  تقيس  أن  بمقدورها 

اجله« )السامرائي: ٢000: ص5٢(. 

األداة،  صــدق  لتقدير  الفضلى  الوسيلة  وتــعــد 

استيفاء  مـــدى  المتخصصين  مــن  عـــدد  يــقــرر  أن 

)السيد: قياسها  المراد  للجوانب  وشمولها   فقراتها، 

١٩٧١: ص55( 

ــفــقــرات الــخــاصــة  كــد مــن ســمــة ال ولــغــرض الــتــأ

صورتها  فــي  عرضها  تــم  فقد  وصحتها،  باالستبانة 

المتخصصين  المحكمين  مــن  عــدد  على  األولــيــة 

وبــاالخــتــبــارات  يسها،  تدر وطــرائــق  العربية،  باللغة 

كل  الــبــاحــث  قــابــل  ــد  وقـ  ،)١ والــمــقــايــيــس)مــلــحــق 

ماحظاتهم  إبــداء  منهم  وطلب  انفراد،  على  محكم 

حيث  مــن  االســتــبــانــة،  فــقــرات  بــشــأن  وتوجيهاتهم، 

سامة بنائها ومدى ماءمتها لقياس ما وضعت من 

تعديل  في  آرائهم  إبــداء  منهم  طلب  وكذلك  اجله، 

الفقرات التي ال تصلح في االستبيان بشكله النهائي 

ارتباط  معامل  الباحث  استعمل  وقــد  حذفها،  او 

يعد  بيرسون الستخراج معامل الثبات، فبلغ )80%(، و

االرتباط  معامات  أشهر  من  بيرسون  ارتباط  معامل 

أهــمــيــة وشــيــوعــا فــي هـــذا الــمــجــال )عــــودة: ١٩88: 

 ص١٧( من تأييد الحكام تعد صالحة، وبذلك قبلت 

فقرات االستبيان. 

سادسا: ثبات ااالداة: 

يتصف  أن  الــجــيــد  االخـــتـــبـــار  ســمــات  مـــن  إن 

باإلمكان  يجعل  بالثبات  اتصافها  الن  بالثبات، 

فان  لــذا  ص٤١3(   :١٩٧١ )السيد:  عليها  االعتماد 

من االعتبارات المعول عليها في ثبات األداة هو أن 

يعطي النتائج أنفسها عند إعادة تطبيقه على العينة 

 .p33 :١٩80 :Mehreus(( نفسها

عينة  على  تطبيقها  تم  األداة  ثبات  والستخراج 

بلغ عددهم  األدبـــي  الــخــامــس  الــصــف  مــن طــاب 

بطريقة  اخــتــيــروا  الـــرمـــادي،  قــضــاء  فــي  طــالــبــًا   )35(

وبعد  العينة،  مــن  الباحث  واستبعدهم  عشوائية 

نفسها،  العينة  على  تطبيقها  تــم  أسبوعين  مضي 

ئمة إلعادة تطبيق األداة   وتعد فترة أسبوعين فترة ما

: ص٢٧٧(.  )جابر

قياس  بهدف  االستبانة  فــقــرات  الباحث  حلل 

فوجد   ، بيرسون  ارتــبــاط  معامل  باستعمال  الثبات 

وبذلك  جيد  ثبات  معامل  وهو   ،)%80( ي  يساو انه 

اتخذت االستبانة شكلها النهائي، وأصبحت جاهزة 

للتطبيق، كما مبين في ملحق )١(. 

سابعا: تطبيق األداة: 

االستبانة،  فقرات  صدق  للباحث  أتضح  أن  بعد 

العينة  أفـــراد  على  االستبانة  الباحث  وزع  وثباتها، 

الصف  طـــاب  ــن  م طــالــبــًا   )٩5( ــم  ــدده ع والــبــالــغ 
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

كما تم توجيههم إلى قراءة  الخامس األدبي تم اختيارها بصورة عشوائية وقد ُطبق البحث لمدة أسبوعين، 

الفقرات جميعها واإلجابة عليها. 

سادسا: الوسائل اإلحصائية: 

اعتمد الباحث الوسائل اإلحصائية اآلتية: 

١-  معامل ارتباط بيرسون: 

استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون إليجاد ثبات األداة عند إعادة التطبيق على العينة االستطاعية 

وإليجاد ثبات التصحيح. 

  ن مج س ص - مج س × مج ص

ر = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ])ن مج س٢ - )مج س(٢([ ])ن مج ص٢ - )مج ص(٢([       )البياتي: ١٩٧٧: ص١83(

٢. الوسط الحسابي: استخدمه الباحث إليجاد متوسط الدرجات

مجموع الدرجات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ........ =                           ) البياتي: ١٩٧٧: ص٧8(

عدد الدرجات        

في  بها  المعمول  المستويات  على  الطلبة  يع  توز نسبة  إليجاد  الباحث  استخدمها  المئوية:  النسبة   .3

المدارس. 

***
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

الفصل الرابع

تضمن هذا الفصل عرضا لنتائج البحث التي توصل إليها الباحث في ضوء هدف البحث المتضمن 

تعرف مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص. 

الباحث  اتــبــع  البحث  عينة  على  فــقــرة   )20( مــن  المتكون  التحصيلي  االخــتــبــار  الــبــاحــث  طبق  ان   بعد 

اإلجراءات اآلتية: 

الصحيحة،  لإلجابة  درجــات   )٤( بإعطاء  البحث(  )عينة  الطاب  من  المقدمة  اإلجابات  تصحيح   -١

( لإلجابة المغلوطة.  )صفر و

 . ٢- استخراج المتوسط الحسابي لدرجات الطاب عينة البحث في االختبار

بلغ متوسط درجات الطاب في االختبار التحصليي )38١, ٤٩%( وهو اقل من نسبة النجاح الصغرى 

المعتمدة في المدارس وهي )50%(وكما موضح في الجدول أدناه: 

جدول يبين التكرارات والنسب المئوية للطالب عينة البحث:

٤٩ - الدرجة النهائية٧0-60٧٩- 506٩- 5٩صفر

%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار%التكرار

٤5١8,0٤١٢٢١٢,٤٢٢١8١١,3٩٢١0٧,5٢6٩5٤٩,38١

الصغرى  النجاح  درجــة  من  اقل  وهو   )%٤٩,38١( التحصيل  اختبار  في  الطاب  درجــات  متوسط  بلغ 

يتبين من الجدول أعاه أن )٤5( طالبا تراوحت درجاته  المعتمدة في المدارس اإلعدادية، البالغة )50%(، و

- ٤٩( وهي اقل من درجة النجاح البالغة )50%(، وبنسبة مقدارها )١8,0٤١%(، وحصل )٢٢( طالبا  بين )صفر

على درجات تراوحت بين )50- 5٩(، وهي تمثل نسبة مقدارها )١٢,٤٢٢%(، وحصل )١8( طالبا على درجات 

تراوحت بين )60- 6٩(، وهي تمثل نسبة مقدارها )١١,3٩٢%(، اما الطاب الذين حصلوا على درجات تتراوح 

بين )٧0- ٧٩( فقد بلغ عددهم )١0( طالبا، وبنسبة مقدارها )5٢6,٧%(. 

إلى أسباب  يعزو سبب ذلك  و والنصوص  األدب  الطاب في مادة  انخفاض مستوى  الباحث  يرى  لذا 
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

او  الــمــدرســيــن،  او  بــالــطــاب،  يتعلق  مــا  منها  عــدة 

الطاب  يعتمد  فأحيانا  والــنــصــوص،  األدب  مـــادة 

يعود  وقــد  فهم  دون  مــن  واالســتــظــهــار  الحفظ  على 

أما  تقليد  بشكل  األدب  مــادة  يس  تدر إلــى  السبب 

كثرة  في  هو  السبب  يكون  فقد  المنهج،  يخص  ما 

يعها على شكل  المادة المقدمة لهم، وازدحامها وتوز

مراحل؛ إّن ذلك يتطلب من أستاذ المادة إنهاء مادته 

السرعة  إلى  يؤدي  بدوره  وهذا  المقررة،  المدة  ضمن 

يكون  قد  أو  المواد،  بعض  ترك  أو  المادة،  كمال  إ في 

اختاف  بسبب  الفلسفية؛  يات  التأو وجود  بسبب 

النحوية  المدارس  بين  اإلعــراب  في  النظر  وجهات 

مما يؤدي إلى نفور الطلبة من هذا التعليم، أو تقبل 

المادة النحوية. 

ــاب، فــقــد يــعــود الــســبــب في  ــط وفــيــمــا يــخــص ال

دون  الــمــادة  يحفظون  أنهنم  إلــى  مستواهم  ضعف 

قد  أو  فقط،  بنجاح  االمتحان  اجتياز  لغرض  فهمها 

يعزى السبب في ذلك؛ أن طاب الفرع األدبي يكون 

لديهم إلمام وفهم بالمواد االخرى فقط ويهملون مادة 

األدب والنصوص. 

فعلى  لــهــا،  وتــطــويــٌر  للحياة  تصوير  هــو  ــاألدب  فـ

واألســـس  الـــفـــروض  بــبــعــض  يستعين  أن  الـــمـــدرس 

القائل  كالفرض  المجال  الشائعة في هذا  المنهجية 

القائل  والــفــرض  المجتمع  صــورة  يعكس  األدب  إن 

إن  الــقــائــل  ــفــرض  وال المجتمع  فــي  يــؤثــر  األدب  إن 

وتدعيمه  االجتماعي  النظام  بتسويغ  يقوم   األدب 

ي: ٢00١: ص٢5(.  )حجاز

يــعــود إلى  ربــمــا  الــبــاحــث أن سبب ذلــك  ويـــرى 

الفنون  طريق  عن  األدب  يس  تدر المدرسين  إهمال 

والــى  فــن  كــل  ومــمــيــزات  مقوماتها  ومــعــرفــة  األدبــيــة 

الطلبة  فــهــم  غــيــاب  ــم  ث ومـــن  يستخدم  غـــرض   أي 

الفنون األدبية. 

يخ األدب قد شغلت مكانًا  تار يلحظ أن دراسة  و

كبيرًا  قــســطــًا  ونــالــت  الـــدراســـة  مــنــاهــج  مــن  فسيحًا 

جميع  إلــى  وامتدت  والطلبة  المدرسين  جهود  من 

األدب  دراســة  على  طغت  حتى  الدراسية  المراحل 

منه  الطلبة  يجِن  ولم  قليلة،  منه  الفائدة  فأصبحت 

يــخ األدب  الــفــائــدة الــمــرجــوة، وانـــه ُيــبــدأ بـــِه، أي تــار

األدب  مــن  ــاٍف  كـ مــحــصــول  للطلبة  يــكــون  أن   قــبــل 

يرتكزون عليه. 

نبدأ  أن  هي  األدب  دراسة  في  الطبيعية  والطريقة 

لها  ونجعل  األدبية  الفنون  طريق  عن  األدب  بدراسة 

 :١٩٧٧ )يونس:  واالهتمام  الجهد  من  ــر  األوف الحظ 

ص٢٢6(. 

وعصور  يخي  تار أســاس  على  األدب  ــة  دراس فــإن 

على  الوقوف  غياب  في  أخر  سببًا  كانت  ربما  أدبية 

الفن األدبي للنصوص المدروسة إذ أن الفنون األدبية 

إن لم تكن دراستها معدومة فهي مهملة. 

إن المدرسين يعتقدون أن الطريق الوحيد لتنمية 

وأنــواع  القافية  أنــواع  ، هو دراســة  الشعر الطلبة  تــذوق 

المقاطع والنظر في المعاجم لمعرفة معاني الكلمات 

بهذا  والمدرسون  األبيات،  حفظ  واختبار  الصعبة، 

يحطمون  وتحليلها  الــقــصــائــد  ــنــاول  ت فــي  اإلجــــراء 

الجوانب  على  التركيز  أن  إذ   ، واالبتكار الخلق  روح 

المختلفة للشكل يمكن أن يصبح حاجزًا بين الطلبة 
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

وفهم روح الشعر )يونس: ١٩٧٧: ٢٤١(. 

يس األدب إلى  وقد يعود السبب إلى االتجاه بتدر

المراحل  في  الخلقية  ــدروس  وال المواعظ  استنباط 

الجمالية  القيم  أهمية  وتجاهل  السابقة،  الدراسية 

أمام  الطلبة  لدى  حاجزًا  يشكل  وهــذا  واستنباطها، 

أن  المدرسين  بعض  يعتقد  إذ  األدب،  جمال  تذوق 

وسلوكهم  الطلبة  عـــادات  لتحسين  ــاس  أس األدب 

يــدهــم بــالــمــواعــظ والــحــكــم واألمـــثـــال )يــونــس: ــزو  وت

١٩٧٧: ص٢٤٢(. 

ــاع بعض  ــاب األخــــرى هــي عـــدم اطـ ــب ومـــن األس

المدرسين على كيفية بناء االختبارات التحصيلية، 

بعضهم  يلجا  إذ  االمتحانية،  األسئلة  صياغة  وكيفية 

إلى اآلتيان بأسئلة تعتمد على الحفظ والتذكر فقط، 

دون  للمادة  اآللــي  الحفظ  إلــى  بالطاب  يدفع  مما 

اللغوية  القدرات  تقيس  وبذلك  واستيعابها،  فهمها 

لدى الطاب من خال األسئلة التقليدية . 

***

الفصل الخامس

أوال: االستنتاجات: 

لنتائج  الدراسة  إجــراءات  الباحث  أنهى  أن  وبعد 

البحث وتفسيرها توصل إلى ما يأتي: 

في  األدبـــي  الخامس  الصف  طــاب  ضعف   -١

مادة األدب والنصوص. 

األدب  مـــادة  بــأهــداف  الــطــاب  معرفة  ــدم  ع  -٢

والنصوص. 

مادة  يس  تدر في  حديثة  طرائق  إدخــال  عدم   -3

األدب والنصوص. 

عند  والفني  ــي  األدبـ الــتــذوق  عنصر  غــيــاب   -٤

يس مادة االدب والنصوص.  تدر

ثانيا: التوصيات: 

في ضوء النتائج التي توصل إليها الباحث أوصي 

بما يأتي: 

األدب  بــمــادة  الــمــدرســيــن  اهــتــمــام  ضــــرورة   -١

والنصوص لطاب الصف الخامس األدبي. 

العليا  الــعــقــلــيــة  الـــقـــدرات  عــلــى  كــيــد  الــتــأ  -٢

وفي  يس  التدر فــي  التقويم(  التركيب،  )التحليل، 

وضع األسئلة. 

أدبيا  منحًى  األدب  ــة  دراس تأخذ  أن  ــرورة  ض  -3

وفنيا وذوقيا واالهتمام بعنصري المثال والعاطفة في 

في  والفنية  الجمالية  القيمة  وبيان  يس  التدر أثناء 

النص االدبي. 
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مستوى تحصيل طاب الصف الخامس األدبي في مادة األدب والنصوص ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

: المقترحات: 
ً
ثالثا

إجــراء  الباحث  يقترح  الــدراســة  نتائج  ضــوء  وفــي 

مايأتي: 

األدبي  الخامس  طاب  تشمل  مماثلة  دراســة   -١

 . في عموم القطر

العلمي  الخامس  طــاب  بين  مــوازنــة  دراســـة   -٢

ــادة األدب و  ــــي فــي مـ ــاب فــي الــخــامــس األدب ــط وال

النصوص .

والنصوص  األدب  لمناهج  تقويمية  دراســة   -3

للخامس األدبي. 

***

المصادر العربية

لمدرسي  الفني  الموجه  العليم.  عبد  إبراهيم،   .١

الـــقـــاهـــرة،  الـــمـــعـــارف  دار  ط٧،  الـــعـــربـــيـــة،  ــة  ــغ ــل  ال

، ١٩٧3 م.  مصر

٢. إبراهيم، محمد علي، المهارات القرائية وطرق 

الخزامي،  دار  والتطبيق(  النظرية  )بــيــن  يسها  تدر

عمان، االردن، ٢00٧م. 

المغربي  الرحمن  عبد  العامة  خلدون،  ابــن   .3

الكشاف،  مطبعة  ج١،  خلدون،  ابن  العامة  مقدمة 

بيروت ، د. ت. 

، ابو الفضل جمال الدين محمد بن  ٤. ابن منظور

بيروت  دار  م١١،  م8،  م٧،  م١،  العرب،  لسان  مكرم، 

، بيروت لبنان، ١٩٧0م.  للطباعة والنشر

في  الحديثة  األســالــيــب  سميح،  مغلي،  ــو  اب  .5

يع،  ي للنشر والتوز يس اللغة العربية، ط٢، مجدالو تدر

عمان، االردن، ١٩86م. 

، دراسات في أدب  القادر 6. احمد، محمد عبد 

النهضة  مكتبة  ط١0  الجاهلي.  العصر  ونــصــوص 

، ١٩83م.  المصري، القاهرة مصر

يــا زكــي  ٧. الــبــيــاتــي، عــبــد الــجــبــار تــوفــيــق، وزكــر

ــي في  ــدالل ــت  ايــنــاســيــوس. اإلحــصــاء الــوصــفــي واالس

الثقافية  المؤسسة  بــغــداد،  الــنــفــس،  وعــلــم  التربية 

العالمية، ١٩٧٧م. 

مستوى  قــيــاس  اهلل،  عــبــد  ضــيــاء  التميمي،   .8

في  العربية  اللغة  أقسام  طلبة  لدى  األدبــي  التذوق 
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كن عواد جاسم الدليمي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  سا

بغداد،  جامعة  بغداد،  محافظة  في  التربية  كليات 

كلية التربية -ابن رشد- ، ٢00١م )أطروحة دكتوراه غير 

منشورة(. 

لغتنا  الــرحــمــن،  عبد  عائشة  الــشــاطــئ،  بنت   .٩

، القاهرة، ١٩٧١م.  والحياة، دار المعارف، مصر

ي  خير  واحــمــد  الحميد،  عبد  جــابــر   ، جــابــر  .١0

 ، كاظم. مناهج البحث في التربية وعلم النفس، مصر

دار النهضة العربية، د. ت. 

في  نقدية  دراسات  اهلل.  عبد  محمود   ، الجادر  .١١

األدب العربي، دار الحكمة، بغداد، ١٩٩١م. 

دار  والنقد،  االدب  فــي  فصول  طــه.  حسين،   .١٢

، ١٩6٩م.  المعارف، مصر

ط١6،  المعارف،  دار  الجاهلي،  األدب  في   ،  .١3
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اعزائي الطلبة……. . . . 

السام عليكم ورحمة اهلل وبركاته. 

األدب  مــادة  في  األدبــي  الخامس  الصف  طــاب  تحصيل  )مستوى  دراســة  عن  فقرة   )٢0( يديك  بين 

والنصوص( .... راجيًا اإلجابة عنها جميعها وعدم ترك أي فقرة دون إجابة، وان تكون إالجابة بكل دقة وأمانة 

على فقرات هذه االستبانة .. مع جزيل الشكر واالمتنان من الباحث ....

التعليمات:

- اإلجابة على الورقة نفسها .

- الدراسة للبحث العلمي .

س: ضع دائرة حول اإلجابة الصحيحة:

الباحث مثال: توفي لسان الدين الخطيب سنة .............. ٧٧6هـ

ا. 66٧هـ  .

ب. 605هـ  .

ج.  د(6٧6هـ .   

١(اشتهر دعبل الخزاعي بقصيدته ……………. 

أ(األلفية  ب( البائية  ج( التائية  د( الميمية

٢( وردت كلمة )جثمانه( فيما يأتي ……………………

ّيَ َعْن …  ا( أثيُر القطا الُكدْر

َس ِملِء العيِن َيحمُل… 
ّ
ب( وأطل

ِتها…    ج( ُيقضِقُض ُعصًال في أِسّرَ

ُتُه والذئُب وَسْناُن …. 
ْ
د( َتسْرَبل

3( قال المتنبي: فامسك ال يطالَ  له فيرعى  وال هو في العليف وال اللجاِم

 : غرض البيت هو

ا( وصف الجواد.  

ب( وصف الذئب. 

ج( وصف الحمى.  

د( وصف البطل.
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سقاِم بِه ووجِدي الُمِتلِف
ّ
٤( يا ماِنعي ِطيَب الَمنام، وماِنحي   ثوَب ال

استعمل ابن الفارض في بيته الشعري 

ا( الجناس.  

ب( التشبيه. 

ج( الطباق .

د( السجع.  

5( »مْن بالعراِق لقد أبعدِت مرماِك« هذا عجز بيت صدره 

ا( وعٌد لعينيك عندي ما وفيت به.

ب( أنِت النعيُم والعذاُب له. 

ج( ُثّمَ انثنينا إذا ما هزنا طَرٌب. 

ٍم. 
َ
د( سهٌم أصاَب وراميِه بذي سل

6( لقد تشّرْفُت فيهم ُمْحِتدًا وكفى فخرًا بأني فرٌع ِمْن ………. . 

الكلمة المناسبة للفراغ هي: 

صِولهِم.  
ُ
ا( أ

هم.   ب( ُحّبِ

ج( عبيِدهِم.  

د( ذكرِهِم.    

٧( وصل إلينا من مقامة الهمذاني …………………

ا( مقامة.  

ب( ٢5 مقامة. 

ج( ١5 مقامة.  

د( 5١ مقامة .

8( من آثار ابن المقفع المطبوعة …………………. 

. ا( البصائر والذخائر

. ب( األدب الكبير

ج( الحيوان.   

د( مجازات اآلثار النبوية.
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. مواِضي فيُهُم الّناُي والَوْتُر
َ
اِح ِعندنا  َوَوُقع ال ٩( قال أسامة بن منقذ: ِدماُء الِعدا أشَهى من الّرَ

 . ا( دماء األعداء مرة المذاق، وصهيل الخيول يشبه العزف على الناي والوتر

البتارة عزف جميل  السيوف  ب( منظر دماء األعداء وهي تسيل أطيب عندنا من طعم الخمر وصوت 

 . على الناي والوتر

الت  يانها يشبه العزف على بعض اآل ج( عندما نذوق دماء األعداء فان طعمها حلو كالعسل، وصوت جر

الموسيقية. 

 . د( الدماء ال طعم لها، ولكننا نقتل الكثير منهم فيكون صوت حركة األشجار القريبة كصوت الناي والوتر

١0( لقب ……………………… بالجاحظ الثاني. 

ا( ابن المقفع.

ب( ابن العميد.

ج( ابن الفارض .

د( بديع الزمان الهمذاني. 

بيحت ومن ُدمى( هذا صدر بيت عجزه ………………. . 
ُ
١١( )وَكْم من ِدماٍء قد أ

ي َحياًء ُحسَنها بالمعاصم. ا( توار

 ناِئِم؟.
َ

ُكّل ب( على َهَنواٍت أيقَظْت 

ْم يبَق منا عرَضٌة للمراجِم.
َ
ج( َفل

حرُب ُشَبت ناُرها بالصوارِم. 
َ
د( اذا ال

١٢( تعني كلمة )السمج(: 

ا( التعب.

ب( القبيح.

ج( الطريق.

د( الكسب الحرام . 

الُمحاميُة ُمجتمعٌة على تسليِم  الُكْفرِمْهُتومٌة، وطواِئفُه  وُنيوُب  رِك مهدومُة،  الّشِ )َفُبيوُت  النص  ١3( قائل 

الباِد الحاميِة(. 

ا( القاضي الفاضل.

ب( الجاحظ.

ج( ابن المقفع.
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د( أسامة بن منقذ. 

١٤( لقب بشاعر الحب والجمال …………. 

ا( االبيودي.

يدون. ب( ابن ز

ج( ابن شكيل االندلسي .

د( المتنبي

١5( لقبت بخنساء المغرب …………………. 

ا( والدة بنت المستكفي.

ب( حسانة التميمية.

ج( عائشة القرطبية.

ياد.  د( حمدونة بنت ز

للعروبة،  وبحبه  وأصالته  تفكيره  بعمق  وعرف  والسيف،  القلم  الوزارتين،  بذي  اشتهر   ………………)١6  

والدفاع عنها بالفكر والرأي. 

ا( لسان الدين الخطيب.

ب( القاضي الفاضل .

يدون. ج( ابن ز

د( ابو حيان التوحيدي. 

١٧( من أجزاء الموشح ………………………

ا( الباب.   ب( القفل.    ج( العجز .  د( المفتاح.  

١8( كتب المقامات السرقسطية…………………. . 

ا( ابن شرف القيرواني. ب( أبو طاهر السر قسطي. ج( بديع الزمان. د( الحريري. 

١٩( من ابرز كتاب الرسائل في األندلس ………………………. 

يدون.  د( ابن شهيد.  .  ج( ابن ز ا( ابن برد . ب( ابن جهور

٢0( فاق شعراء أهل المغرب في شعرهم شعراء اهل المشرق في…………………. . 

.   ج( المديح.  د( الوصف. ا( الرثاء.  ب( الفخر


