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   الممخص:

 حلعيييم احدراسييا  ،  ا  احقييد األدثيي هاألدثييا  ييا ميييد سسييثا احسيي يثيا حطيحثيييت احاييأ احسيييداح و تعييرأ أ يير  اح يييحا رمييا احث ييثي     
، عيدة نتييئ  احي   ااحثي  ي توايلت ا ايئيي   ثعد ت ليل احثيينيتو  ثنفسيي ، واحث ث  ا  مجموعت ااحثي   ستدر  (،  1026-1027)

                                                                             منيي :

 ا  تييي ير وحييو ميييدة احنقييد االدثييا حلاييأ احسيييدس االدثييا  تييدريسيونييو وسيييلا تعليميييا  ييا أىميييا يثيييرة   إن السييتعميل اح يسييوب -2
 عل  ايتسيب احطيحثيت حلميدة احعلميا . ي  ايجيثي

، و يا  واحمفييىيم، احمجموعيا احتجريثييا ن يو اسيتعميل اح يسيوب  يا عيرض احمعلومييت  طيحثييت مين  ثيل ىنيك اىتميمي  وميل   -1
 : ث اوء ذحك أوات احثي  ض

 شمل عل  احثرام  احتعليميا .ي، اذ  درساحم يلاييغا احمنيى  ودح-2

          : اوا تر ت احثي  

 واحتفيير احني د.،واحتفيير احتيملا ،  ره  ا ثعض احمتغيرات ييحذييء أثنيء ثرنيم  ومعر ا -

 . واإلنيث و ا مدارس احمتميزين ،  ره ثين احذيورأحتطثيق احثرنيم  ومعر ا جراء دراسا أ -

 احيلميت احمفتي يا: ) يعليا، ثرنيم ، مقترح، اح وسثا اح سيثيا(.

The effectiveness of a proposed program based on cloud computing for sixth-

grade literary students 
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Abstract: 

     The current research aims to know the impact of cloud computing for sixth-grade literary 

students in the literary subject, for the academic year (2017-2018), the researcher studied the two 
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research groups herself, and after analyzing the data statistically, the researcher reached several 

results, including: 

1-The use of the computer is of great importance as it is an educational tool in teaching literary 

criticism for the sixth literary class, and it has a positive impact on students’ acquisition of the 

scientific subject. 

 2- There is an interest and inclination by the students of the experimental group towards the use 

of the computer in presenting information and concepts, and in light of this the researcher 

recommended: 

 1- Drafting the curricula and the teacher's guide, which includes educational programs. The 

researcher suggested: 

2- Building a program and knowing its impact on some variables such as intelligence, reflective 

thinking, and critical thinking. 

3- Conducting a study to implement the program and know its impact among males and females 

and in the schools of outstanding students. 

Keywords: (effectiveness, program, proposal, computational computing). 

 

 :  كمة البحثمش

من احمشيلت احتا تعينا منيي احمؤسسيت احترثويا تيمن من ييفيتو اح اول عل  طلثيا يعتميدون علي       
   (24، ص  2885. ) احمينع ، واحمعر ا ثيحتعلم احمنظم ذاتيي  ، ، نفسيم  ا احث ثأ

؛ وعلي  احيرغم مين أىمييا وميدة احنقد األدثا من احمواد احتا حم تلقا اىتميمي  وا يي  من مدرسييي ودارسييي  
،  تي  أايث ت ظييىرة احضيعأ  يا احنقيد مييدة اح ىيذه مين ايعوثا يئميا يزاحت ىنييك شييو   ماحنقد األدثا ، 

جفيأ مييدة احنقيد  مناحمتعلمون  اتعليمو ، إذ يشيو أمرا  شيئعي  ثين احطلثا ، ومشيلا من احمشيلت احميما  ا 
ميييين احمدرسييييا ، ثييييل  تيييي  ميييين احجيمعييييا ال  وناحمتخرجيييي  يحطلثييييااألدثييييا احمقدمييييا إحييييييم  ييييا مر لييييا احتعليييييم ، 

احضيعأ  يا مييدة  إن   ، (20، ص1002)احنايير ، . أو  ايا   ،ناي  أدثيي   ، أو مقيحا   واأن ينقد ونيستطيع
إذ يجييدون اييعوثا  يثيييرة   ييا  ؛ احي ييير ميين احثييي  ين ، و احم قفييين ،  و طلثييا احجيمعيييتدثييا يشييمل احنقييد األ

ثعيييض  إذ  إن   ،  دثيييا  طلثيييا  يييا مييييدة احنقيييد األلة حضيييعأ احوىنييييك أسيييثيب عيييد   ، نايييي  أدثييييي   اح ييييم علييي  أ   
احتطثييق عليييي ، حيذحك احمدرسين يعتمدون عل  احطريقا احتقليديا  ا احتدريس و احتا تعتمد عل   ييم احقيعيدة و 

تعد ىذه احميدة معضيلا يواجيييي احدارسيون مين احطلثيا ، وىيذه احمشييلا ال تيزال  يئميا ومستعاييا عين اح يل ، 
 حطريقياعيد تواحخسيرة إنيي تقيع علي  االجيييل احمتعي ثيا احتيا عينيت ىيذه احمشييلا وعييشيتيي ،   ضيل  عين ذحيك 
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ح احعمليييا احتعليميييا ، إليايييل احميييدة احمييراد تدريسيييي حلطلثييا ،  يل  ييا نجييياحييدور االسيسييا واحفع يي حيييي احتييدريس
وحمييي يييين حزامييي  عليي  يييل ميين ييمييو شييين احلغييا احعرثيييا وطرائييق تدريسيييي أن يث ييث عيين احطرائييق واألسيييحيب 

،  1003) احعييزاو  ،  احتدريسييا اح دي ييا احتييا مين شييينيي أن ت ثييب مييدة احنقييد األدثييا حلطلثيا ، وتقييرثيم منيييي 
دثيييا وتدريسييييي مييين طرييييق ثنييييء ثرنييييم  تعليميييا تعلميييا  مييييدة احنقيييد األ احيييذحك اختييييرت احثي  ييي  ،( 226ص 

اح يجيا مل يا احي  ترثييا جييل مين احطلثيا يث  يون عين احمعلوميا وحين يت قيق ذحيك إال   أايث ت قد  ؛م وسب 
حيم و إذ ىنييك نيدرة ثييحث وث  يا ىيذا احمجييل ،  ؛ ثتقديم ثرام  ووسيئل حتنميا عقيول احطلثيا ، وت سيين تفيييرىم

حيرغم مين ضيرورة مييدة احنقيد األدثيا وأىميتيو حطلثيا احمر ليا االعدادييا ، وعل  اي ظ ىذا احموضوع ثيحدراسا ، 
ىذه احمر لا من خاوايا ، ألنيي تضم طلثا مراىقين و ا مر لا احشثيب ، تواجييم مشيلت تمتيز ثو حمي 

 . ؛ي يرة 

 : أىمية البحث

ي أد  إح  تواحيد أنظميا علمييا وتينوحوجييا د عيت خثيراء احترثييا احمعر ا ، مم   ثيالنفجير تميز عارني اح يحا  ي 
والسييمي  يا ، يست مر معطيييت ىيذا احعاير وتقنييتيو  يا ت قييق أىيداأ م يددة  حلث ث عن أ يير جيدييدة حيا  

تليك احتقنييا  ، سيتجيب حمتطلثيتيوتم أو اايل و حاحترثيا واحتعلييم ، ال شيك ان ىيذا احعاير يتطليب تغييير احتعليي
احتييا تمن نييي احقييدرة عليي  احث ييث عيين احمعلوميييت وجمعيييي  ييا و ييت ا ايير،وجيد ا ييل ممييي سيييعد عليي  احغيييء 

          ( 20 ، ص1002واحميينيا او تقليايي عل   د سواء .)احناير، ، احفوارق احزمنيا

وثعثيييرة أخيير  تميييين احمييتعلم عليي    حيييي ،وموجيييي    ،احعملييييت ومرشييدا   رس منظمييي   وميسييرا   حتلييك واحمييد       
)احنجييد  امييتلك احقييدرات احتييا يجييب عليي  يييل  ييرد امتلييييي حموايثييا احمتغيييرات االجتميعيييا احييئلييا احسييريعا . 

 رعيي  ميميي  مين ثيين  يروع احلغيا احعرثييا وتثيرز أىميتيو  يا انيو  د احنقد األدثا  ويع   ،  (6 ، ص2888وآخرون ،
يم  ييا زييييدة مييدرييت احييتعلم ، و ييا امييداده ثيييحوان جديييدة ميين احخثييرة واحمعر ييا ، وتوسيييع ا قييو اح قييي ا ثوجييو يس يي

ييية ، عمليا احنقيد حععمييل االدثييا زاد  قيي ا يوسيع احفيير ويفيت  احيذىن ، ويزييد ايلا احمتييدب ثيح  عيم ؛  فا  
حميمو ثمي يضطرب  ييي من  حنقد ، وا( 143، ص   2862حوان احسلوك واحنشيط . ) إثراىيم ، أو يمو حيي ، وا 

واحجمييحا اثعييدا   ، واحقيميا ، واحمعر يا، حي  راييدىم اح قيي ا إ يراد ويضييأ  ا جوىره يزيد خثيرات األ األدثا  
ثيييل احمعر يييا غيييير احمثيشيييرة ، وذحيييك مييين طرييييق  واحمقايييود ؛متعيييددة ، إذ ان احنقيييد ايييورة  مييين ايييور احمعر يييا 

احتيريخ ي يا اشييء  د و عت ، ثينمي احنقد يتنيول  يقع حيذا احمجتمع عثر احتيريخ ، ألن   استشراأ مي يمين أن  
وحميييي ييييين احنقيييد ، ( 32، ص  2882ميييي ي تميييل احو يييوع جيمعيييي  ثيييين ايييفا احعمومييييا واال تمييييل . ) ويليييك ، 



 هـ2113-م  0202. لسنة  3/ ملحق ثالث/العدد الالثالثمجلة الدراسات المستدامة . . السنة الثالثة /المجلد   

 

 
844 

حيييذا مسيييت  ؛واحتعمييييم  ، واالسيييتنثيط، واالسيييتقراء ، حييي  احتعلييييل إَي مييين احتشيييويق وي تييييج ثطثيعتيييو خيحيييي دثيييا  األ
اتجيىي  ملئمي  يعميد احترثيويين مين طريقيو احي  ايييغا طرائيق تدريسييا  دثا  يتجو درس احنقد األ ن  أح  إاح يجا 

طريقا احتيدريس احفيعليا مين مسيتلزميت احتعلييم  د  وتع   ، تتلءم مع مدرييت احدارسين ويتم تلقييي ثفيم واستيعيب
ىييداأ احترثويييا احمنشييودة ، وأداة تعليميييا ميمييا ييينظم ثيييي سييلوك احمييتعلم وأنشييطتو احنيييج  ، ووسيييلا حت قيييق األ

 (.141، ص  1021أو  ايلا من احمواد احدراسيا . ) احجثور  ، ، احمعر يا 

مييين األنظميييا اح يسيييوثيا احمتيييوا رة ت يييت احطليييب عثييير احشيييثيا واحتيييا  ا اح سييييثيامايييطل   اح وسيييث د  ويع ييي     
تسيييتطيع تيييو ير عيييدد مييين احخيييدميت اح يسيييوثيا احمتييمليييا دون احتقييييد ثييييحموارد احم لييييا ثييييدأ احتيسيييير علييي  
احمسييتعمل و وتشييمل تلييك احمييوارد مسييي ا حتخييزين احثيينيييت واحنسييخ اال تييييطا واحمزامنييا احذاتيييا ، وتشييمل تلييك 

د مسي ا حتخزين احثيينيت واحنسخ اال تييطا واحمزامنا احذاتيا، يمي تشمل  درات معيحجا ثرمجيا وجدوحيا احموار 
احيت يم  يا ىيذه  ثيحشيثيا حلمييم ود ع احثريد اإلحيترونا واحطثيعيا عين ثعيد ، ويسيتطيع احمسيتعمل عنيد اتاييحو

اح يسيوب احموارد عن طريق واجيا ثرمجيا سيلا ت يَسييل وتتجيىل احي ير من احتفياييل واحعمليييت احداخلييا ، و 
حب ثرز احتقنييت احترثويا اح دي ا ألن احثرام  احتعليميا اح يسوثيا ، اذا ا سن تاميميي ،  إنيي تو ر حلطيأمن 

، وتسيعد عل  تيرار احموضيوعيت احتيا حيم ييتمين مين اسيتيعيثيي  يا احطريقيا االعتييدييا   راتو حلتعلم احذاتا  
ميينييتو احعلميا ، إن   ،وتجعلو يتقدم  ا احميدة احدراسيا  سب سرعتو احذاتيا  اح يسوب  د  و ا ضوء  دراتو وا 

احميييدرس مييين تطيييوير م يضيييراتو ، ور يييع يفيءتيييو  يضييييأ ثعيييدا  جدييييدا  احييي  احيييدروس واحم يضيييرات ، اذا يميييين
وياث  احتدريس ثمسيعدة اح يسوب اي ير  يعلييا وتيي يرا  عنيدمي يضييأ  ،احاوت ونميذج احم ييية  ثيستعميل

ح  احتدريس االعتيييد  ، اذ يميين حيو أن ي ير  احعملييا احتعليمييا عنيد اسيتعميحو ميميل  حعسييحيب احتقليدييا  يا إ
سيحيب احتدريس ثمسيعدة اح يسوب ىو استعميحو  ا ت سين تدريس ثعيض احميواد احتيا أاحتدريس ، وأن ا ضل 

سييوب و يعليتييو  ييا احعمليييا احتعليميييا وأ ييره أن يفيييءة اح ي، دثييا تعتمييد عليي  احمفيييىيم احمجييردة ومنيييي احنقييد األ
االيجيثا  ا ت اييل احطلثيا واحدا عييا حليتعلم ييييد يييون اميرا  مسيلمي   يا احو يت اح يضير ، إذ توايلت معظيم 
احدراسيت احتا اجريت  ا دول احعيحم ومنيي ، احثلدان احعرثيا اح  ان احمجموعيا احتجريثييا ثيسيتعميل اح يسيوب 

احضيثطا احتا حم تستعملو ، و د شجعت نتيئ  ىذه احدراسيت استعميل ثرام  اح يسوب  تفو ت عل  احمجموعا
 احضيوءومن ىني جيءت أىميا ىذا احث ث إلحقيء  ،  (22 ص ،1002سلما ،  احتعليميا  ا عمليا احتدريس 

                                              ، وتثرز أىميا احث ث ثمي ييتا :   اإلعدادياحطيحثيت احمر لا  دثا  حميدة احنقد األ
.  د يفيد ىذا احث ث واضعا احمنيى  احدراسيا واحعيملين عل  تطويرىي اذ يتم احتييييد علي  أىمييا احنقيد ومين 2

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D9%8A%D8%AA
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                           م يتم احترييز عل  تطويره وتنميتو حد  احطلثا  ا ىذه احمر لا .
 .احذ  يتنيوحو ، وىو ميدة احنقد االدثا  عأىميا احموضو مد احث ث أىميتو من ..يست1

 احث ث اح يحا اح  : رماي:  البحث مرمى

 حد  طيحثيت احمر لا االعداديا. دثا  حميدة احنقد األ يئم ثنيء ثرنيم   -2
 احفرضيا االتيا : ا ، وحت قيق ذحك ايغت احثي عداديا معر ا  يعليا احثرنيم  حد  طيحثيت احمر لا اإل -1
ميييدة احنقييد  وعييا احلييواتا يدرسيينماحمج تن متوسييط درجيييت طيحثييييدالحييا إ ايييئيا ثيي توجييد  ييروق ذانت ) ال -2
          نفسييميدة احوثين متوسط درجيت احطيحثيت احلئا درسن  ، ثرنيم  اح وسثا احس يثياعل  و ق  ثا  داأل

                                                                  : حدود البحث
                                          ثرنيم   يئم عل  اح وسثا احس يثيا .. 2
                           .   حلاأ احسيدس األدثا   . يتيب احنقد األدثا  1
       (.1027-1026 ا احمدارس احنييريا حلعيم احدراسا )  .طيحثيت احاأ احسيدس األدثا  2  
                               : المصطمحاتتحديد  

 :  الفاعمية -أواًل 

يتم تعميم يييي  ورة احتغير احمخطط حتنطلق أ يرىي االيجيثيا و يما حم يور ترتيز علي: االختثير احعلدي يالرشي.2
                                                                                                                                                                    (                                 324، ص  1020تي ير ىذه اح ورة . )احرشيد  وآخرون ، 

تطثيق فا ي ااحثي   تثعتيياحتا ا اسيحيثيتتريو األ ار األ ر احذييمقدا فاعمية :يلم ائي  يف اإلجر يالتعري يأما
 . ا  دثيدس األياحسي احطيحثيت احاف دثا  ميدة احنقد األيوسب حياحم  ا  احتعلمي   احتعليما  ييمياحثرن

  : حابيةيسبة السيالحو  –ًا تثال

. االستفيدة من احثرمجييت اح يسوثيا يمعيحجيت احناوص او احعروض و احفييديوات وغيرىيي   و: ثين اثو علثا-
 (8، ص  1023،  اثو علثا)

مجموعييا ميين احخطييوات تنييت  منيييي ثيئييا تعليميييا متطييورة عثيير ىييا : "  لمحوسففبة السففحابية التعريففف اإلجرائففي  
 . داث تغيير  ا سلوك احطيحثيت احلئا يخضعي  حلتجرثا تقدم تسيم  ا تطوير عمليا احتعلم أل األنترنت
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  عر و يل  من:  دبي  النقد األ –رابعًا 

ىو نقد احرجل احشاء ثنظره ينقده نقدا  ، ونقد إحيو:اختلس احنظر ن وه ، ومي زال  لن  لغًة ) ابن منظور ( : .2
ن  ينقد ثاره إح  احشاء إذا حم يزل ينظر إحيو...و  ا  يديث أثيا احيدرداء أنيو  ييل:قإن نقيدت احنييس نقيدوك ، وا 

، ب ت ، .) اثين منظيورحدغتو تريتيم تريوك ق معن  نقدتيم أ  عثتيم و اغتثتيم  يثلوك ثم لو... ونقدتو اح يا
 (   78، ص  1ج
( : ىو دراسا األعميل األدثيا وتفسيرىي وت ليليي وموازنتيي ثغيرىيي  يم اح ييم عليييي اصطالحًا : عرفو) احمد  .1

 (212، ص 2870أ مد ،.)   حثيين  يمتيي ودرجتيي 

، واحاور احفنيا  ومواطن احضعأ  ىو احيشأ عل  جوانب احنض  األدثا  لمنقد االدبي :  التعريف اإلجرائي   
  ييي ، واح يم عل  احجيد واحرد ء  ييي .

ىو احاأ اح يحث  ا احترتيب حلمر لا : تعريف ) وزارة التربية(  ة/ اعتمدت الباحث: السادس االدبي خامساً 
  .احخيمس األدثاواحاأ   ،ي من  ل ا افوأ ثعد احاأ احراثعلمدارس احعرا يا احتا تتيون مرا ليحاإلعداديا 

 الجوانب النظرية والدراسات السابقة

                                                    الجوانب النظرية : -
 الحوسبة السحابية  -1

عمليا وىا ؛ حلتوضي  ،  تتم ل احخيايا احجوىريا  ا اح وسثا احس يثيا  ا أن اح وسثا ت جر   ا احس يثا 
( خياييام ومعرو ييام وميين  ييمو م ايياحمعيحجييا( حيسييت  ،  يييذا ي َعييد  نقيضييي  حنمييوذجم تقييع  يييو  ورة   ييا ميييينم )أميييينم

احمعرو ييا.  ييا  ييين تعتثيير يييل األ يييير األخيير  دم أو أي ييرم ميين احملقميييت احم ييددة دعمليييا احمعيحجييا  ييا وا يي
وىييا عثيييرة عيين ثنيييا األنظمييا ،  عيييدة  مييي تتضييمن ثنيييا احسيي يثااحمييذيورة إضييي يا  أو تيميليييا  حتلييك احفيييرة ، 

اح وسييثا  احمشيييريا  ييا توايييل خييدميت (software system) احخياييا ثينظمييا احثرمجييييت اح يسييوثيا
واجييييييت تفيعييييل ثرمجييييا  احمتاييييلا مييييع ثعضيييييي ا خيييير عثيييير احميونيييييت احسيييي يثيا ،احعديييييد ميييين احسيييي يثيا
 لسيفا  يتميشي  ميعوىذا  .واحعميرة متعددة احطثقيت خدميت احويب ، واحتا غيحثي  مي تيون عل  اورةاحتطثيقيت
احتا تقوم عل  عدة ثرمجييتم يلم منيي يختص ثيداء ميمام مي ثاورةم جيدةم  م  (Unix philosophy) يونيس

ييت تفيعلم عيحميام. وىني يتم ضثط احتعقيد ثيإلضي ا إح  أن األنظما احنيتجا تيون أي ر يعملون معي  عل  واج

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9_%D8%A8%D8%B1%D9%85%D8%AC%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A9_%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%83%D8%B3
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وي عيييرأ أي ييير ميونيييين ميميييين  يييا ثنييييا اح وسيييثا احسييي يثيا علييي  أنيميييي احنييييييا حيونيييام عييين نظرائييييي احمت حفيييا ، 
احيمثييوتر  عملثيون، م يل مسيتاألميميا واحنيييا احخلفييا   ييث تييون احنييييا األميمييا ذحيك احجيزء احيذ  ييراه احز 

حلواييول إحيي  احسيي يثا عثيير واجيييا تفيعييل عملا يتضييمن شييثيا احزثييون )أو اح يسييوب( واحتطثيقيييت احمسييتوىييذا 
 (18-17،ص1023.)يس ، متاف  احويب احمستعمل خدم م ل

  : البرنامج خطوات إعداد  
  .احدراسا احتعرأ عل  احمتعلم من  يث سنو و مستو  استعداداتو احعقليا و مستواه -
  .احنشيط واحسلوك احمطلوب من احمتعلم ت ديد نوع -
  .احثرنيم  ت ديد احمستو  و احيدأ احمراد احتوال إحيو من -
  .احخطوات احلزما حت قيق احيدأ احنييئا ت ديد -
االسيتجيثا -احتيا يميين أن تسييعد احميتعلم علي   االستعينا ثثعض احم ييرات احمسييعدة و احم ييرات اح يد يا -

  (284، ص  1000) دروزة ، . ( تعزيز -استجيثا –ا)م ير احا ي 
 :  مبادئ التعميم المبرمج 

  .احتا تتيون منيي تقسيم يل عمل أو ميما إح  احخطوات احاغيرة -
  .االستجيثا و احمشيريا االيجيثيا -
  .احتعزيز احمعر ا احفوريا حنتيجا االستجيثا احتا تمت أو -
  . درة احمتعلم احشخايااحتعلم  سب  احسير  ا -
  .حلمتعلم عل  احتقييم احذاتا االعتميد -

   :مميزات التعميم المبرمج 
اح يحا  ا معدل احتقدم  ا احيتعلم و يا اختايير ي يير مين و يت  فوق احتعليم احمثرم  عل  طريقا احتعليمت -

  .جيده احتعلم و
 .احييييذايرة احمييييتعلم ثيييييحخثرة احمتعلمييييا  يييياوطييييول مييييدة ا تفيييييظ  ،احمثييييرم   ييييا  جييييم احتييييذير  تفييييوق احتعليييييم-
 .عديييييييدة احتعليييييييم احمثييييييرم   ييييييا تجريييييييد احخثييييييرة و تعميقيييييييي و انتقيييييييل ا يييييير احتييييييدريب إحيييييي  موا ييييييأ يتفييييييوق-
تتييي ر  غيير أن ىيذه اح يوا ز ، يوا ز داخلييا أو دوا يع أوحييا  يا احيتعلم ثيحطريقيا احتقليدييا  عميليميين اسيت-

أمي  ا احتعلييم احمثيرم   ؛ تعلميي طثيعا احمتعلم و ميلو حلخثرة احمراد ثعوامل عديدة م ل : شخايا احمعلم،أو
احتعزيييز و االسييتجيثا  عميلتيييون ينتيجييا منطقيييا السييت  إننييي نل ييظ أن ح ييوا ز حداخليييا أو احدا عيييا األوحيييا

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%8A%D8%A8
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  .منتظما ثطريقا
 سلويو يعرأ احمتعلم نتيئ  احمثرم  أنو يتنيسب مع احفروق احفرديا حلمتعلمين يمي أنو ومن ميزات احتعليم -

 (106-107، ص1000اثيييو جييييدو ، .( مثيشيييرة  ينتقيييل إحييي  مر ليييا جدييييدة أو ي ييييول ميييرة أخييير  حليييتعلم
  : ، مفيومو النقد األدبي

احنقييييش  وىيييو احنظرييييا األدثييييا ويعتميييد احنقيييد األدثيييا غيحثيييي علييي  األدب وتفسيييير ، وتقيييييم، ىيييو دراسيييا ونقييييش 
واحنقييد  ،منظييرين  احعل ييا ثينيمييي  ييإن احنقيييد األدثيييين حيسييوا دومييي   احفلسييفا حطييرق احنقييد األدثييا وأىدا ييو ، ورغييم

وىو م يوحا منضثطا يشترك  ييي احجميل أو احقيث   يا األعمييل األدثييا    ؛األدثا   ن تفسير األعميل األدثيا 
نتجا مين واألدب سيثق حلنقد  ا احظيور ، وحوال وجود األدب حمي يين ىنيك نقد أدثا ألن  واعده مستقية ومست

دراسا األدب وإن احني د ينظر  ا احناوص األدثيا شعريا يينت أو ن ريا  م ييخذ احيشأ عن مواطن احجميل 
ي ير  ا نفوسني شعور ثين مي يقوحو ا ي  وأ ا  مي يطم  إحيو احنقد  واحقث   ييي معلل  مي يقوحو وم يوال  أن  

ايييئب وآخيير  علميييي يقينييي  ، وحييذا ال يوجييد عنييدني نقييد أدثييا   األدثييا ، ألنييو حيين يسييتطيع أثييدا  أن يقييدم حنييي ثرىينييي  
نمي يوجد نقد أدثا   وتفسييره مين غييره واخيتلأ منييى  احنقيد معنييه  أي ر  درة عل  تيويل احعميل احفنيا   خيطئ وا 

واحييذوق ىييو احمرجييع األول  ييا اح يييم عليي  األدب واحفنييون ألنييو أ ييرب احمييوازين احنضيير اخييتلأ  ييا وجييييت 
س إحيي  طثيعتيييي ، وحييين احييذوق احجييدير ثيالعتثييير ىييو احييذوق احماييقول حييذوق احني ييد احييذ  يسييتطيع أن واحمقييييي

ييث  جميح ىواه احخيص احذ   د يجي ا  يا احايواب ،احخثيير ثييألدب احيذ  راضيو وميرسيو ، وتخايص  يا 
دراك  مشييييعرىم وسيييثر  يميييو ودرس أسييييحيب األدثييييء ومييين  احقيييدرة علييي   ييييم أسيييرارىم واحنفيييوذ إحييي  دخييييئليم وا 

عواطفيم ، ثفيمو احعميق و سو احمرىأ وي رة تجيرثيو األدثييا حيذحك الثيد أن يتمتيع احني يد ثعيدة ايفيت منييي ، 
وحييم تييرد يلمييا قاحنقييدق  ييا احقييرآن احيييريم ، وحينيييي وردت  ييا اح ييديث  ييدر وا يير ميين اح قي ييا واحمعر ييا األدثيييا ، 
: احنقود ورد  يا اح يديث احشيريأ أن زييد  خلأ احنسيئا ، أ    واحنقد ،احشريأ ، ومعيجم احلغا و من معينييي 

ثن أر م  واحثراء ثن عيزم يين  د اشتريي  ضا ثنقد و نسيئا،  ثلغ احنثا)ص(  يمرىمي:قأن مي يين ثنقد  يجيزوه 
    .(22، ص2871، ميحك  ) اثن  ، ويقيل احنقدان :احذىب و احفضا  و مي يين ثنسيئا  ردوه

 أىمية النقد األدبي :  

واحرداءة  يييي ، وال يعتميد احنقيد علي  احشييل ، دثيا حثيين افيت احجودة ثت ليل احناوص األ دثا  احنقد األييتم 
واحلفييظ ، واحنقييد حيييس ىييو احث ييث عيين احعيييوب  ييا ، واحمعنيي  ، ، ثييل عليي  علييم احمضييمون  دثييا   ييا احيينص األ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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نميي ىيو دراسيا احفي ايا ثق دثا  احنص األ أو احضيعأ ، وتقيدير  يميا اح قيقيا  ، ايد تعيرأ مسيتو  احجيودة، وا 
                               .  (32، ص 2871)اثن ميحك ، حلمنقود من  يث احمزايي واحم يحب 

 : أىداف تدريس النقد األدبي   

 يلم احطلثا ث ريا احنقد األدثا عند احعرب . أن   .2
 يتعرأ اثرز احنقيد احعرب احقدام  ، وتثين احمعيحم احيثر  حمنيىجيم احنقديا . أن   .1
 عند احعرب . يلم ثتطور  ريا احنقد األدثا   أن   .2
 يتعرأ عل  اثرز احنقيد احعرب احمعيارين . أن   .3
 يتعرأ عل  أشير احمذاىب احنقديا احعيحميا . ان   .4
م ، 1022،  ايمينزاير ، و ).ق احت ليل احنقد  أن يتذوق جميحييت احنص االدثا وتفيميي عن طري .5

                          (253ص 
 

 الفصل الثالث / اجراءات البحث
احث يث مين  ييث اختييير احتايميم مرمي  حت قييق  ا  يثاحتيا اتثعتييي احثي بجراءاتياإل بيتنيول ىذا احفال  

                                                                                  .حظروأ احث ث  ملئمااحتجريثا اح
  ي :باوال : التصميم التجريب

ث ييوث احتجريثيييا تعتمييد عليي  نييوع احتاييميم احتجريثييا حلث ييث و واحتاييميم احايي ي  ىييو احييذ  ثقييا نتيييئ  احث ن  إ 
 ،1008)االزيرجيييييو ، ظليييييي. بتييييا سييييينفذ  يييييثواحظييييروأ اح ، متغيراتييييوثسيييييس اىييييداأ احث ييييث و أيسييييتند عليييي  

ملئمييي  حظييروأ احث ييث اح يييحا واحشيييل ثتاييميمي  تجريثيييي  ذا ضييثط جزئييا و  ااعتمييدت احثي  ييحييذا  ؛ (368ص
   :  مي موض   ا ،  االتا يوض  ىذا احتاميم

 البعدياالختبار   المستقل المتغير        المجموعة      

 دبي  األ النقداختبار في مادة   السحابيةق الحوسبة موفتطبيق برنامج  التجريبية     

  التقميديةالطريقة  ضابطة      
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  : تويث وعينيع البحيمجتم -:ثانياً 

 – 1026)داد حلعيم احدراسا سنييريا  ا ثغساحرس س ا احمدا يدثا  ساح ساحسيدس سثطيحثيت احاف  ل ييتم 
                                       .(  م1027

  : يالبحث يعينة-: يً ثالثا   

وحمي اثدتو  اح ينيا ،احيرخ  ( احتيثعا حمديريا ترثيا ثغداد /حلثنيت االخلص ) عدادياإ –  اديي  –ا اختيرت احثي  
 انيي تضم ارثعا شعب ياحمدرسا احمختيرة و  وجدت او زارت احثي   اادارة احمدرسا من استعداد حلتعيون مع احثي  

( عينا احث ث حتم ل  أوج وثطريقا احس ب احعشوائا و م لت شعثتا ) د( -ج-ب-وىا) أ حلسيدس األدثا ،
و  ا  احنقد األدثا عل  و ق ثرنيم  تعليما تعلما م وسباحشعثا )أ( احمجموعا احتجريثيا احتا ستدرس ميدة 

احنقد احمجموعا احضيثطا احتا ستدرس طيحثيتيي عل  و ق احطريقا احتقليديا حتدريس ميدة  ين تم ل احشعثا )ج( 
( طيحثا  ا 24( طيحثا  ا احشعثا )أ( و )24( طيحثا ثوا ع )60دد طيحثيت احمجموعتين )األدثا ، وثلغ ع

و ااث  عدد ا راد احعينا احنييئا  ثا( طيح4وثعد استثعيد احطيحثيت احراسثيت و احثيحغ عددىن ) احشعثا )ب(و
( يوض  حك 1( طيحثا  ا احمجموعا )ج( وجدول )20( طيحثا  ا احمجموعا )أ( و )24( طيحثا و ثوا ع )54)
. 

 النيائي الراسبات قبل االستبعادف  جموعةيالم

 35 0 35 أ ريبيةييالتج

 30 5 35 ج طةيالضاب

 65 5 70 وعيالمجم
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 مجموعتي البحث :: تكافؤ رابعًا 

سوبًا موعتي البحث محملبات مجمال عمر الزمني لطمئج االختبار الثاني لمال ن/ ( 3)  لجدول
 لشيورال ب

د لافر  لعدد وعةمالمجم
 ينةمالع

وسط مالمت
 يمالحساب

ة مدرج نمالتباي
 يةلالحر 

مة عند لالدال  نيةال يمة الثمالق
 (0005مستوى )

 63 68،58 199،51 30 يبيةلالتجر 

 

 غير دالة الجدولية المحسوبية

 2،011 0،191  50،53 199،78      35 ةمالضابط

 (:3)ولحجد ل   يلمي موض  : ( 1026-1025 سا )الثيا احنييئا حلعيم احدر حاحعر  لت احلغالدرج-1
 2017-ل2016مدراسيلالنيائية لمعام ا لالعربية لت المغةالدرج(4ل)جدو

حجفففففففففففففففففم  المجموعة  
 العينة

 المتوسففففففففففففففففففففففففط
 الحسابي

الداللففففففة عنففففففد  درجة الحرية  القيمة التائية      التباين  
   0،05مستوى 

 الجدولية  المحسوبة 
 63 151،79 70،92 30 التجريبية  

 
المحسوبي

 ة
0،83 

 الجدولية
2،011 

 غير دالة 
 191،47 70،49 35 الضابطة

تكرارات التحصيل الدراسي آلباء / (5دول )ج ( :4) ما موضح في جدول : أ/ لتحصيل الدراسي لآلباءا-2
 المحسوبة والجدولية (2طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كا

 

 المجموعة

 

عدد افراد 
 العينة

 

ابتدائية 
 واقل

 

 متوسطة

 

اعدادية 
او 
 معيد

 

 جامعية

 

درجة 
 الحرية

 

 2كاقيمة 

مستوى الداللة عند 
(0005) 

 غير دالة الجدولية المحسوبية 63 8 8 7 7 30 التجريبية

 7،82 1،26 9 9 8 9 35 الضابطة
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تكرارات التحصيل الدراسي ألميات / (6دول )ج ( :6ما موضح في جدول ) التحصيل الدراسي لؤلميات :ب/
 ( المحسوبة والجدولية :2مجموعتي البحث وقيمة )كاطالبات 

  ( :6مي موض   ا جدول )متغر احذاء ، -4

 اءر ير الذكر ة لمتغر اري 0 والجدولير ف المعير ي واالنحرار الحساب                

 رافباالنح يبمحساببا المتوسط ادبعدد االفر  موعةمالمج
 المعياريب

 القيمةلتائية
 الداللةالحصائيةندمستوى  

(0.05) 
 دوليةبالج سوبةبالمح

 126،18  40،38  30 جريبية مالت
1،003  2،011 

 غيرالة
 133،42   41،82   35  بطةالالض إحئية

 
  خامسًا: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد  المجوعة
افراد 
 العينة

ابتدائية 
 واق

 اعددية متوسة
او 
 معيد

درجة  جامعي
 الة

مستى الدالة  2كاقيم 
 (0005عند )

 غير دالة الجدولية المحسوبية 63 7 7 8 8  30 التجريية

 7،82 1،26 9 9 8 9 35 الضابة
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البحث  مستمزمات  
   
 تحديد المادة العممية : -1

 ا ضوء مفردات احيتيب  األدثااحميدة احعلميا احتا تقرر تدريسيي حطيحثيت احاأ احسيدس  ا ددت احثي  
احمقرر تدريسو واضيع يتيب احنقد االدثا م ا ميدة احنقد االدثا ، إذ شمل  واح ينا احمدرسا حلفال احدراسا األول

         .   من وزارة احترثيا

 تحديد األىداف السموكية :-2

عل  األىداأ احعيما احمقررة حتدريس ميدة احنقد األدثا ،  ضل  عن استشيرة  ااطلعت احثي   ثل اييغا األىداأ  
حتدريس م تو  احميدة احعلميا  احسلوييااألىداأ  اثعض االختاياين احترثويين ، و ا ضوء ذحك  ددت احثي  

( ىد ي  سلوييي  معتمدتي  ا ذحك عل  تانيأ ثلوم واحمستوييت 80احم ددة مسثقي  ، اذ ثلغ عدد األىداأ احسلوييا )
( ، إذ يعد تانيأ ثلوم من اي ر  احتقويم -احترييب  –احت ليل  – احتطثيق –احفيم  –وىا ) احمعر ا  احست

عل  مجموعا واسعا جدا  من االنميط احسلوييا حعىداأ احتا يتو ع ت ديدىي من  احتانيفيت ، وذحك ال توائو
                                                                     (25، ص 2878معظم احثرام  واألنظما احترثويا . ) االميم ، 

(  Power Pointاحثرنيم  احتطثيقا)  عميلتم وضع احخطط احتدريسيا وثيست :اعداد الخطط التدريسية  –3
يذحك اح يل ، مع االىداأ احسلوييا حلمجموعا احتجريثيا وم تو  احميدة احدراسيايتلءم ثواسطا اح يسوب وثمي 

 .ثيحنسثا حلمجموعا احضيثطا ، وثيحطريقا االعتييديا 

 مختبر الحاسوب -4

(  يسوب 14حلثنيت ، إلجراء احتجرثا ألنيي مجيزة ثمختثر  يسوثا ي تو  عل  ) االخلص : تم اختيير اعداديا 
، و د و رت موحدة ييرثيئيا ت سثي  النقطيع  ا( م ملا ثيحثرنيم  احمعد من  ثل احثي  Pentium 4 من نوع ) 

 احتيير احييرثيئا .

 : سحابيةيحوسبة اليوفق الرنامج يالب يناءباداة البحث :  - )أ(سادسًا 

 ا ميدة احنقد  مو سبمعر ا احفروق  ا ت ايل احطيحثيت  ا ميدة احنقد االدثا ، وعمل ثرنيم   اييت احثي  يارت 
                                                                                      االدثا ، وأن من اثرز مستلزميت ثنيء احثرنيم  ىو مي ييتا :
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احميدة احعلميا احمطلوثا حتاميم احم وسب  ا ضوء مفردات احمني   ا:  ددت احثي   المادة العمميةتحديد -1
                                              . دثا  حلاأ احسيدس األ احمقرر

موزعا عل  ( ىد ي  سلوييي  80واحتا ثلغت )األىداأ احسلوييا  ا ددت احثي  تحديد األىداف السموكية: -2  
موضوعيا من نوع االختيير من متعدد  ألنيي تمين واضعيي من االختثيرات اح احفقرات االختثيريا، واحتا ضمت

 قرات  (احتقويم  –احترييب  –تغطيا اجزاء احميدة احدراسيا ، امي احفقرات احتا تقيس احمستوييت األخر  ) احت ليل 
عن ا ييرىن ثلفتين احخياا ، وتتطلب  تعط  حلطيحثيت  راا احتعثيرمقيحيو ذات اجيثيت  ايرة ، وىذه االسئلا 

منين احقدرة عل  احرثط ثين اال يير وتنظيميي  واالختثير احجيد ىو االختثير احذ  يشمل اسئلا موضوعيا ومقيحيو 
 (. 223، ص 2878) عودة ، 

 أعداد وتصميم البرنامج التعميمي التعممي المحوسب :  - 3

                                                   مي ييتا :إح    ا ا نيء عمليا احتاميم  ااحثي  و د استندت 
                                         ت ديد األىداأ احسلوييا حيل موضوع . .2
                               ضرورة احمشيريا االيجيثيا واحفعيحا حلطيحثيت عند استعميل احثرنيم  اح يسوثا .. 1
                                        تيمين احتغذيا احراجعا ثعد يل استجيثا تؤدييي احطيحثيت .. 2
                           .  استعميل االشييل واحرسوم واحمخطوطيت حتقديم معلوميت واض ا.3
ملييا اعيداد وتايميم احثرنييم  احتعليميا احتعلميا ميرت ع ،  تعليما اجراء االختثير حلطيحثيت ثعد نيييا يل ثرنيم.4

                                                                           ثيحمرا ل احتيحيا :

  : أعد المخطوطات االنسيابية-أ 

حغرض ت ديد مخطط عيم حعمليا سير احثرنيم  احتعليما عل  احمستويين احعيم واحخيص ، ووضع خطيا مرسيوما ، 
يت احثرنييم  ، ىتي تيين مخططيي  انسيييثيي  يثيين مرا يل االنتقييل ثيين اطير موتنفيذ احثرنيم  عل  اح يسثا ، رسمت احثي 

شعثا ، نظرا  حمي يتي يو ىيذا احنيوع مين احمراجعيا واإل يراء  ا تاميم احثرنيم  عل  احثرمجا احمت او د اعتمدت احثي  
حلطيحثييييت ، ألنيييو ثرنييييم  عروضيييو شييييقا ، واسيييتعميحيي ممتيييع ، إذ ان حطيحثييييت  يييد ييييرغثن  يييا اسيييتعميحو اي ييير مييين 

ادنيييه ، مييي موضيي   ييا احشيييل (22، ص 2887اسييتعميل ثييرام  معيحجييا احناييوص أو جييدول احثيينيييت . )ييسيير، 
 :احثرنيم  ستعميلثا الييمخطط انس
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: تييم اعتمييد احخطيوات االتيييا ثوايفيي سييي ي   ييا ثيرام  تعليييم  تحديفد السففياق المتبفع لتعمففيم مفادة النقففد األدبفي-ب

              ثيحشيل:يمي موض  لموضوعيت حاحمواد احتعليميا ورسم مخطط يم ل احمرا ل احعيما 

 عىىلالاان الالبروامج

 آيت قرآالويت

 ترحيب bعباراث ال

 المبادئ رحىلال البروامج 

 المقدالمت 

 لماذا تدرسل مادة االلىقد االدبي 

 هل ترغب باالستمرار 

 رمادة الىاألدبي يً

 الىهاة 
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 الشرح المى ضىع

 اعطاء قاعدة بالر مىز

 هل ال شرح واضح

 تقديم امثل  ة متعددة

 اعطاء  تمريه او اكثر

 هل الحل صحيح

هل تريد مسيد مه التم ر 
 يىاث 

انتقال الى 
 الموضوع االخر
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 يدعم احمتعلم ثيحتوجيو مرة اخر  عند االخفيق  ا االجيثا احا ي ا ، وذحك من جية : ر رسة المو ر المما-ج

: تعط  احفراا حلمتعلم حتطثيق احمييرة  ا موا أ جديدة مستقلا عن احموا أ احسيثقا  التطبيق المستقل-د
                                                 اح  ان ياث   يدرا  عل  ان يستعمل احمييرة ثن و تلقيئا .

( من شريا  power pointثرنيم )  ااعتمدت احثي  :  اختيار نظام التصميم وكتابة البرنامج-و
(Microsoft   (  وتم معيحجا احاور واح روأ ثوسيطا ثرنيم )Corle Drew    ضل  عن ثرنيم  )

احعروض احتوضي يا  ا تقديم احميدة احعلميا حلطيحثيت وتم تنفيذ احثرنيم  عل  اح يسثا ، وتم تاميم ويتيثا 
احفترة ) سنا دراسيا ييملا من احمر لا استغر ت  هعدة ، وىذماحثرنيم  احتعليما ث سب احمخططيت االنسييثيا اح

االسئلا احمتعلقا ثيحمسيئل احثرمجيا واحترثويا  اوجيت احثي   ، اذ( 1027-4-2)  ( اح   1026 -24-20
 ا ا نيء عمليا احتاميم واحيتيثا اح  احتدريسيين ذو االختايايت  ا اح يسوب وطرائق احتدريس ، وتم نسخ 

                                                                                                                                             .( و د تم تخايص نسخا من يل  رص  D  Cاحثرنيم  عل   رص )
تم عرض احثرنيم  عل  مجموعا من احخثراء واحم يمين  ا مجيل اح يسوب وعلم صدق البرنامج :  -ي

طريق استميرة اعدت حيذا احنفس احترثو  وطرائق تدريس احلغا احعرثيا حغرض ثيين آرائيم ومل ظيتيم من 
 احغرض ، تم لت ثيحفقرات االتيا :

 احعيم حلثرنيم  . اإلطير -2
 ىل احثرنيم  مشوق ام غير مشوق ؟  -1
 ىل تنما احموضوعيت  ب االستطلع ام مملا ؟ -2
 ىل أن عدد األسئلا مجز  حيل موضوع ؟ -3
 ىل ان اسلوب عرض االم لا واختيير احثدائل ملئم ؟ -4

حتغطا االىداأ احسلوييا ، وىيذا (  قرة 60يتم ثنيء اختثير ثعد   ا ميدة احنقد االدثا يتيون من ): - داة البحثأ)ب(: 
ير عل  احطيحثيت ، وعدم توا ر احو ت احيي ا حلختثيير ، ألن احو يت احم يدد ثاالختتطثيق من احاعب ت قيقو ، حاعوثا 

وتيم ،  اختثيرييا قرة  (20) ث قرات االختثير  اددت احثي  ( د يقا ،  وعل  و ق االىميا احنسثيا حيل  قرة ، و 34حلدرس )
حعمليييت اإل اييئيا ، اميي ا ، استخراج  قيرات مين مجميوع  قيرات االختثيير  يا ضيوء احيوزن احنسيثا )احمئيو ( حييل مسيتو 

    :يا 
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  معامل السيولة والصعوبة : -أ    

يقاييد ثيييحقوة احتمييزيييا حلفقييرات مييد   ييدرتيي عليي  احتمييييز ثييين اال ييراد ذو  احمسييتوييت احعليييي واحييدنيي معامففل التمييففز: -ب
انيييي تتييراوح ثييين  ثيحنسييثا إحيي  احاييفا احتييا يقيسيييي االختثييير ،وثعييد  سيييب  ييوة تمييييز يييل  قييرة ميين  قييرات االختثييير وجييد

( 20و0ان  قييرات االختثييير تعييد ايييح ا إذا يينييت  ييوة تمييزىييي ) (Ebel)(  درجييا، وييير  أيثييل 0،47( درجييا و ) 0،21)
    يي ر

( ،  1027-1026دراسيي  يييمل  ، وىيو حلعييم احدراسيا )  سنااستغر ت مدة احتجرثا إجراءات تطبيق التجربة :  - سابعاً 
احثرنييم   تعميلدرست احمجموعا احتجريثييا ثيسي إذويينت احدراسا عل  و ق احخطط احتدريسيا احمعدة مسثقي حلمجموعتين ، 

                                                                                      .  يئم عل  اح وسثا احس يثيا 
 ا  ي ثعد االنتييء من تقديم احثرنيم  وحغرض تقويم احطيحثيت ثن و نييئا ، طثقت احثيالنيائي لمبرنامج :  التقويما-ثامناً 

ريثيا ،  ا ميدة احنقد االدثا ، واحيدأ مين ذحيك معر يا سمجموعا احضيثطا واحتجس ايلا عل  طيحثيت احسيختثير احتساح
 ريثيا مقيرنا ثيحمجموعا احضيثطا .عل  احمجموعا احتج و ق اح وسثا احس يثياا ر احثرنيم  

                احوسيئل اال ايئيا احملئما حمعيحجا احثيينيت وىا : ااستعملت احثي  : الوسائل االحصائية :  تاسعاً 
 معيدحا معمل تمييز احفقرة.  -3معيمل احاعوثا واحسيوحا  - 2(    1يي )مرثع   –1معيمل ارتثيط ثيرسون 

  بعصصل الراصالف

 عليي  ،  فيمييي يخييص احيييدأ األول احييذ  ييينص ا: سيييتم  ييا ىييذا احفاييل عييرض احنتيييئ  احتييا تواييلت إحييييي احثي  يي /أواًل 
م وسيب حمييدة احنقيد األدثيا ، ويميي ورد  يا اجيراءات احثرنييم  احاحت قق منيي من طرييق اتثييع احخطيوات احعلمييا  يا ثنييء 
حميييدة احنقييد االدثييا حييد   و ييق اح وسييثا احسيي يثيايعليييا احثرنيييم  احث ييث ، أمييي  ييا مييي يخييص احيييدأ اح ييينا وىييو معر ييا  

عنييد  ائيار دالحييا ا ايي تاق ذو حيييس ىنيييك  يير  طيحثيييت احاييأ احسيييدس االدثييا ميين طريييق احت قييق ميين احفرضيييا االتيييا : 
 راحثرنييييمج ثيسيييتعميلمييييدة احنقيييد االدثيييا مجموعيييا احتجريثييييا احلئيييا درسييين ر ثييييت احر متوسيييط طيحر ثيييين ( 0،04)   ر مسيييتو 

عليي  و ييق حنقييد االدثييا احثيييت احمجموعييا احضيييثطا احلئييا درسيين ميييدة ار طجيييت ر ط در ر متوسيياحم وسييب وثييين ر  تعليمييار اح
    :(  8 يحجدول )، مي موض  ث احطريقا احتقليديا
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 (9) جدول

 لدرجات طالبات مجموعتي البحثلمتوسط الحسابي والتباين والقيمة التائية ) المحسوبة والجدولية ( ا

حجم  المجموعة
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

درجة  التباين
 الحرية

الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة 0.05 مستوى 

 دالة 3.460 6.143  66 15.12 27.424 33 التجريبية

 17.76 21.371 35 طةبالضا

 

                                                                              ثالثًا : االستنتاجات :    

س ميييدة احنقييد االدثييا حلاييأ احسيييدس يدر تيييونييو وسيييلا تعليميييا  ييا أىميييا يثيييرة ،  يييين السييتعميل اح يسييوب -2    
                                                                             عل  ايتسيب احطيحثيت حلميدة احعلميا . ي  ايجيثي ا  تي ير و االدثا 

إن ىنييييك اىتميميييي  ومييييل  مييين  ثيييل ا يييراد احمجموعيييا احتجريثييييا ن يييو اسيييتعميل اح يسيييوب  يييا عيييرض  احمسيييت احثي  ييي-1
                                                                                    احمعلوميت واحمفيىيم ) احثرام  احتعليميا ( .

                                                                                                                   رابعًا : التوصيات : 
                                     ا احتعلم ثيح يسوب  ا احخطط واحثرام  احتدريسيا . احمسئوحينزييدة االىتميم من جينب -2
                                                                 احمعلم ، اذ تشمل عل  احثرام  احتعليميا . وأدحااييغا احمنيى  -1
                        .ب االحيترونييييييييا دورات متقدمييييييييا  ييييييييا حغيييييييييت احثرمجييييييييا احمتميييييييييزين  ييييييييا اسييييييييتعميل اح يسييييييييو  درسيييييييييناحماعطيييييييييء -2
                                          ضرورة دراسا ثرام  اح يسوب احتعليميا احمعد ة ثواسطا احوزارة . -3

                                                                                                خامسًا : المقترحات : 
                            اجراء دراسا ممي لا حلدراسا اح يحيا حتطثيق احثرنيم  ومعر ا ا ره  ا مواد دراسيا اخر  .-2
واحتفييييير  غييييرات ييحيييذييء واحتفييييير احتييييملا واحتفييييير احني يييدثعيييض احمتتنمييييا ثنييييء ثرنييييم  م وسيييب ومعر يييا ا يييره  يييا -1

     .احتخيلا 
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 المصادر   

 م.2882اثراىيم ، مجد  عزيز ، معجم ماطل يت احتعليم واحتعلم ، احقيىرة ،  .1
 م.2878االميم ، ماطف  م مد وآخرون : احتقويم واحقييس ، ثغداد ، دار اح يما حلطثيعا واحنشر ،   .2
 م.1000ايح  م مد : علم احنفس احترثو  ، عمين ، دار احمسيرة حلطثيعا واحنشر ، اثو جيدو ،  .3
 م .1006اثو رييش ،  سين : احتعلم احمعر ا ، عمين ،  .4
،وزارة احترثيييييا واحتعليييييم، ايييينعيء ، احيييييمن،  احقييييييس واحتقييييويم  ييييا احترثييييياأثييييو ايييييح ،م مد اييييث ا وآخرون، .5

 م.1001

، ت قيق يوسأ احخييط، ثيروت، ب 1م مد ثن ميرم، حسين احعرب، ج اثن منظور، اثو احفضل جميل احدين .6
 ت . 

 م .2870ا مد ، م مد عثد احقيدر،  طرق تعليم احلغا احعرثيا، ميتثا احنيضا احماريا ن احقيىرة،  .7

احجثييور  ، ثييين عيييمر : ا يير احت ضييير احمسييثق   ييا ت ايييل طيحثيييت احاييأ احراثييع احعيييم  ييا ميييدة األدب  .8
 . ) رسيحا ميجستير غير منشورة 1021عا ثيثل ، يليا احمعلمين ، واحناوص ، جيم

 م.1021جميوريا احعراق ، وزارة احترثيا ، احمديريا احعيما حلتخطيط احترثو  وثنيء احمنيى  ، ثغداد ،  .9
 م.2888 سيم ،  مد احمستري ا : ييأ تستخدم احيومثيوتر واالنترنت ، عمين ، االردن ،  .10
احعزيييز  :ا يير شييثيا احمعلوميييت احدوحيييا وثييرام  اح يسييوب  ييا تييدريس احيترونييييت اح سيينيو  ، مو ييق عثييد  .11

 م.1004احقدرة احييرثيئيا  ا ت ايل احطلثا واال تفيظ ثيحمعلوميت ، ) اطرو ا ديتوراه ( ثغداد ، 
ترثويا احخليفيت، امل عثد اهلل : نظيم احتعليم ثمسيعدة اح يسوب  ا تعلم وتعليم احرييضييت ، مجلا دراسا  .12

 م.1020،  34، احعدد  6، احقيىرة ،  مجلد 
 م.1000دروزة ، ا نين : اال ايء  ا احث وث احترثويا واحنفسيا  ، مار ،  .13
احرشيد  ، ماطف  م سن  :  استخدام تينوحوجيي احوسيئط احمتعددة وشثييت اح يسثا  ا تعليم احفيزييء ،  .14

 م.1020احقيىرة ، 
  م وسب  ا ميدة  واعد احلغا احعرثيا ، جيمعا ثغداد _ يليا احترثيا احريس ، ىد  م مود شيير :ثرنيم .15

 م.1024) اثن رشد ( ، رسيحا ديتوراه غير منشورة ، 
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االزيرجيو  ،  يضل م سن  ، اسس علم احنفس احترثو  ، دار احيتب ، جيمعو احموال ، احموال ،  .16
1008. 

 مد اثواحفضل اثراىيم، احقيىرة،احزثيد ، اثو ثير، طثقيت احن ويين احلغويين، ت قيق م  .17
 م. ثغداد.1002احزغلول ، عثد احجليل ، منيى  احث ث احترثو  ، مطثعا احعينا ،  .18
احزييت ، ميىر مفل  ،  يعليا ثرنيم  تعليما مقترح  ا ايتسيب طيحثيت احاأ احعيشر االسيسا حلمفيىيم  .19

 م.1006،  1احديمقراطيا ، احمجلا االسلميا ، احعدد 
يمين عييز ، منيى  وطرائق تدريس احلغا احعرثيا ، ثغداد ، زاير وعي .20  م.1022يز، سعد علا ، وا 
 م.2888سلما ، عيدل وآخرون ، طرائق احتدريس احعيما ، عمين ،  .21
احعثييجا ، ند  زيدان : ا ر ثرنيم  احيورت احتعليما  ا تنميا ثعض مييرات االدراك ، يليا احترثيا ،  .22

 م.1001توراه غير منشورة ( ، جيمعا احموال ) اطرو ا دي
 م .1003احعزاو ، ر يم يونس، مقدما  ا احث ث احعلما، دار دجلا، االردن،   .23
 م..1006علم ، الح احدين م مود  ، احقييس واحتقويم احترثو  ، دار احمسيرة ، عمين ،   .24
 م.2867عي ل ،  يخر : علم احنفس احترثو  ، ثيروت ، دار احعلم حلمليين ،  .25
، ومايح ا ، زيا سيحم ،  يعليا ثرنيم  مقترح  ا االحعيب احترثويا حتنميا مييرات احتفيير احعلما عيس   .26

 م.1004حد  تلمذة احاأ اح يحث االسيسا ، غزة ، 
 م.2888. احفراء ، عثد اهلل عمر: تينوحوجيي احتعليم واالتايل ، ميتثا اح قي ا حلطثيعا واحنشر ، عمين ،  14
 م.2888در وعثد احعزيز : االنترنت  ا احعلم ، مجلا رسيحا احخلي  احعرثا ، .احفنتوخ ، عثد احقي 15
 م.2886.احقيذ ا، رمضين ، نظرييت احتعلم واحتعليم ، احقيىرة ،  16
 م.2872، احقيىرة ، مار ،  1.احقيذ ين ، رمضين ، نظرييت احتعلم ، ط 17
 م.2875تونس ،  .احقل ،  خر احدين : استخدام اح يسوب  ا احتعليم ميدة ووسيلا ، 18
 .2887.ييسر ، ثرثيرا : مثيدئ احثور ثوينت احطريقا احسريعا حلتعلم ، ترجما عمر االيوثا ، حثنين ،  20
.احلقينيا ، واثو سنينا ، ا مد  سين و علا ا مد ، معجم احماطل يت احترثويا احمعر يا  ا احمنيى   22

 م.2880وطرائق احتدريس ، احقيىرة ، 
 م.2885احسعوديا ،  –يا  درات احتفيير عند احتلميذ ، احرييض .احمينع  ، عزيز : تنم 21
 م.1000.احمعييطا ، وخليل عثد احر من : احموىثا واحتفوق ، عمين ، دار احفير حلطثيعا واحنشر ،  22
 م.2882.ميا ، ا مد عثد اح سين : تقويم تجرثا استخدام اح يسوب  ا احمدارس اح ينويا ، احث رين ،  23
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                                                                                                 المالحق        
االختبار التحصيمي البعدي لمبرنامج التعميمي التعممي المحوسب لطالبات الصف السادس 

 االدبي في مادة النقد االدبي 

 الرحيم بسم اهلل الرحمن                                    

 …………………عزيزتي الطالبة   

 السالم عميكم ورحمة اهلل وبركاتو ....

 يعليا ثرنيم  مقترح  يئم عل  اح وسثا احس يثيا حطيحثيت احاأ احسيدس األدثيا  يا تروم احثي  ا معر ا )    
(  يول   oئيرة )  ( اعدت احثي  ا حيذا احغرض االختثير األتا ، يرج  اإلجيثا عنو ثوضع دا ميدة احنقد األدثا  

 اح رأ احذ  يم ل اإلجيثا احا ي ا ،  وتتم اإلجيثا ثعد اإلطلع عل  تعليميت االختثير . 

                                               ولكم الشكر واالمتنان                                                                  

 : تعميمات اإلجابة

 أجب عن االسئلا  جميعيي وال تترك أ  سؤال من دون اإلجيثا عنو .  -1
 ا رأ احفقرة احتا تم ل احسؤال جيدا  ، واإلجيثيت احتا تلييي ثإمعين و دد إجيثتك احتا تعتقد إنيي ا ي ا .  -2
 اختر اجيثا وا دة  قط حيل  قرة اختثيريا  .   -3
 الباحثة                     تستعمل اإلجيثيت إلغراض احث ث احعلما  ارا  .      -4

 / حوط االجابة الصحيحة :1س

  األخالق       ج.الفقو      د. لم يتناول إي عمم-الجمال    ب-أ. من احعلوم احمتنيوحو  ا األدب ، علم : 2

 : أ. األدب في عالقاتو  ب. االدب في نظامو كثقافة المجتمع   ج. النصوص   د.الثقافة ..احسيمييء احدالحا تتنيول  ييي 1

   أ. الشعر والنثر      ب. نحو وصرف    ج. بالغة وتعبير   د. وال واحدة مما سبق ذكرهث : . ا ترن احنقد األدب احعرثا 2

 إ . عمم الجمال    ب. الموازنة  ج. االسموب  د.السيمياء:. إن احمفيضلا ثين شيعريين أو اي ر حلواول اح   يم نقد  ، ىا 3

 أ. الموازنة     ب . السيمياء     ج. الفحولة   د. السرقات الشعرية .من احماطل يت احميما  ا احنقد احعرثا احقديم ، ىا :4
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  أ. الموازنة   ب. السرقات الشعرية  ج. االحتجاج   د.الطبقات. من احماطل يت احتا تنت  عن مفيوم احف وحا ، ىا :5

  أ. المنقح         ب.  المطبوع        ج.  المتكمف      د.  العمودي. إن احشعر احذ  يتيمل  يو احشيعر ، يسم  احشعر :6

  االرميو     د.جان مولييرأ. مدام دو ستايل      ب.المارتين          ج. م. من اعلم احيلسيك احغرثا ، ىو  : 7

  أ. التحميل      ب.لغة االحساس   ج. العناية يالموسيقى      د. العودة الى الطبيعة.من خايئص احمذىب احوا عا ، ىا :8

  التأمالت والمناجيات    ب.البؤساء   ج. اوراق الخريف      د.اغاني الغسق. من مؤحفيت الميرتين :أ. 20

 المفظ والمعنى    ب . المفظ         ج. المعنى             د. االسموب 0أام احمميرسا ( ىو :.) طول احدرثا ودو 22

 أ. المعنى         ب. االسموب     ج. الصنعة                  د. الجزالة. إن احقوة واحمتينا  ا احلفظ  ،ىا :21

  االسموب   ب. المفظ   ج. المعنى        د. الجزالة أ.. إن أ سين احمعينا احمستفيدة من احيلم مفيوم يطلق عل  :22

 ل. حقد أىتم احنقيد احقدم  ثخيايا احطثع ، احتا تعد افا حلشعر احجيد ، وىنيك عدة يتب منيي عيير احشعر 23

 أ الجاحظ        ب. ابن سالم       ج. ابن قتيبة                  د. ابن طبابو العموي

  أ. االمدي                   ب. الجاحظ             ج. ابن سالم        د. ابن قتيبةزنا ىو :.إن من اىتم ثيحموا24

  أ. القوانين والقواعد       ب. المذاىب        ج. القيم والمبادئ       د. االىداف واألسس.تعتمد احنظريا األدثيا عل  :  25

 :  أ. النقد االدبي    ب. الشعر  ج. النثر  د. القواعدنشية األدب ، ىو .من  روع احعلوم األدثيا واحذ  نشي وتطور مع 26
  أ.  البالغة      ب. السيماء     ج. الجمال      د. المذاىب. إن من اح قول احعلميا احتا ترتثط ثدراسا احعلميت : 27

  ج. الجزالة والقوة      د. عدم المتانة   أ. التضاد واالختالف   ب. الدقة والمطابقة    . إن االايثا ثيحواأ تعنا :  28

أ. الطبع والرواية              ب. الوصف                 ج. السيماء          د. عدم الدقةث:  . ييمن عيير احلفظ 10 
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 س: تحدث عن كل مما يأتي :  

 احخايئص احعيما حعدب احيلسييا ؟ -2
 احرمز  .احفرق ثين احمذىب احيلسييا واحمذىب  -1
 ميز ثين احرمزيا واحوا عيا ؟ -2
 أ سيم احشعر من  يث احطثع واحتيلفا ؟ -3
 عمود احشعر ، وعنياره مع االم لا ؟ -4
 االسس احفنيا احتا اعتمدىي اثن سلم  ا مثدأ احطثقيت ؟ -5
 مي احفرق ثين احتيريخ األدثا واحنقد األدثا ؟ -6
 ثم يختلأ سيميء احدالحا عن سيميء اح قي ا . -7
 ثلغا احم د ين . ) ني ش احعثيرة (األسلوثيا  -8

 تيلم عن جزاحا احلفظ واستقيمتو ؟ -20

                                                                                     


