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  الممخص:

ومف لدى طمبة قسـ المغة العربية  واالستياللية البحث الحالي إلى تعرؼ أثر األسئمة السابرة ييدؼ
عند  دال ة إحصائياً : ال توجد فروؽ  التاليةة الباحث الفرضية الصفري   حددالبحث  أىداؼ أجؿ تحقيؽ

األسئمة  باستخداـالنحو  مقرر يتعمموفالذيف    الطالبدرجات  ات( بيف متوسط0.5.)  داللة مستوى
البحث  0 بمغت عينة التقميديةالنحو بالطريقة  مقرر يتعمموفالذيف  الطالبدرجات  اتالسابرة ومتوسط

 محد دة تغيراتالبحث في م  عينة بيف طمبة مجموعتي  باألساليب اإلحصائية(0 كافأ الباحث  59) 
في مادة النحو تثبت  بعدياً  جربة0 أعد الباحث اختبارا تحصيمياً في نتائج الت  ر تؤث   مف الممكف أفالتي 

مػف صػدقو وثباتو، وبعد أف درس الموضوعات المقررة بحسب مفردات منيج المغة العربية لممرحمة 
 بيانات االختبارالمجموعتيف، وعالج  طالبعدي عمى حصيمي الب  الت   الرابعة، طبؽ الباحث االختبار  

ة عمى جريبي  ( توصؿ إلى تفػوؽ طمبػة المجموعة الت   T.testباستعماؿ االختبار التػائي )  ائياً إحص
األسئمة السابرة  استخداـنتائج البحث أوصى الباحث بضرورة ل ووفقاً ابطة، جموعة الض  طمبة الم  

 وتوظيفيا بأنواعيا في تدريس مادة النحو، وتدريب المدرسيف عمى استعماؿ ميارة األسئمة السابرة 0

 الكممات المفتاحية: ) االثر، االسئمة االستهاللية والسابرة، القواعد النحوية(.

The effect of using introductory and probing questions for second-grade 

intermediate students in Arabic grammar 
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Abstracts: 

The current research aims to know the impact of the probing and introductory 

questions among the students of the Arabic language department. Who learn 

grammar the traditional way. The sample of the study was (59). The 

researcher rewarded the researcher with statistical methods between the 

students of the two groups of the research sample in specific variables that 
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could affect the results of the experiment. The researcher prepared a post-

achievement test in grammar to prove its validity and stability, and after 

studying the subjects determined according to the vocabulary of the Arabic 

language curriculum for the fourth stage, the researcher applied the post-

achievement test to the students of the two groups, and treated the test data 

statistically using the T-test, which reached superiority. The students of the 

experimental group over the students of the control group, and according to 

the results of the research, the researcher recommended the necessity of using 

the probing questions and employing them of all kinds in teaching grammar, 

and training teachers to use the skill of probing questions. 

Keywords: (impact, introductory and probing questions, grammatical 

rules). 

 الفصل االول 

 المقدمة 

 المقدمةاوال :ـ 

اف الضعؼ في تحصيؿ الطالبات في مجاؿ القواعد المغة العربية  وما يتركو ذلؾ مف 
انعكاس في تدني مستوى تحصيميف الدراسي ، مشكمة حادة وعمى درجة كبيرة مف 
الخطورة وىذه المشكمة ليست محصورة في القطر العراقي وال في قطر عربي معيف ، 

نما ىي مشكمة متجذرة في معظـ النظـ الت ربوية في الوطف العربي 0 واف االتجاىات وا 
، وتدعو الى إثارة  التعميميةة في التربية تؤكد موقؼ الطالب االيجابي في العممي   الجديدة
بخبرات تعميمية جديدة 0 واف القواعد  ما ىي إال وسيمة تؤدي إلى  وتزويده   دافعيتو  

دراؾ  لى فيـ االفكار وا  المعاني بيسر ، لذلؾ فإف كثرة سالمة التعبير حديثا وكتابة ، وا 
التدرب والمراف ، ومالحظة استعماؿ طرائؽ تدريس مناسبة ، ومواقؼ لغوية حية تمكف 
الطمبة مف فيـ القواعد النحوية واإلحساس بيا ، وانطالؽ في الكالـ والكتابة عمى وفؽ 

 القواعػد بسيولة وسمسمة 0

يمكف استعماليا لتحقيؽ أىداؼ ومف ىنا تبرز الحاجة إلى إيجاد أفضؿ السبؿ التي 
تدريس القواعد النحوية التي تتوقؼ في جانب ميػـ عػمى اإلجراءات التي تتضمنيا 
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لذا وجدت المؤلفة  ؛عممية التدريس ليذه المادة ، المتمثمة في طرائؽ تدريسيا وأساليبيا
سطة اف عممية تدريس مادة القواعد النحوية السائدة حاليا في مرحمة الدراسة المتو 

بمدارسنا تحتاج إلى التطوير والتحسيف ، فػمػا يػزاؿ واقع ىذه العممية تقميديا قياسا إلى 
االتجاىات المعاصرة التي طرأت عمى الجوانب المختمفة لتدريسيا فأصبح ىذا الواقع 
محكوما بطبيعة اإلجراءات واألساليب النمطية التي يستخدميا مدرسػو المادة في أثناء 

 لمتمثمة في استخداـ طرائؽ التدريس التقميدية0تدريسيـ ، وا

وتعد المغة العربية كسائر المغات أداة التفاىـ والتعبير ، ووسيمة الفيـ والرباط القومي 
، ونتيا وسعة اشتقاقيا وغني معجميالوحدة العرب ، وىي أرقى المغات السامية لكثرة مر 

تػراث الشعوب  تـ نقمو إلييا مف احتوت ماقد و  ،ةالحي   العالـ غاتاليوـ  أحد لوىي 
 أف   كفي العربية فخراً وغيرىا000 يالرومانية والفارسية و اليونانية مثؿ  القديمةالحضارات و 

يا لتكوف لغػة القػرآف الكػريـ لغة اإلعجاز الػذي ىػو معجزة نبوة عالى خص  بحانو وت  س   الل  
، وبفضمو اإلعجاز   ثػوب  العربية المغػة  لبس  أ ف  آسيدنا محمػد )عميو الصالة والسالـ( فالقر 

غة والمغػة العربية ىي ل   مةالمتأص  عجزة غوي ليذه الم  الم   الجانب ةالعربي المغة تأصبح
أبؿ ىو قرآف مجيد » نزؿ بيا القرآف الكريـ في لوح محفوظ قاؿ تعالى : أ   حيث  خالدة

 تعالى : ) إنا جعمتو قرآناً ( [ ، وقاؿ  11 12في لوح محفوظ سورة البروج اآليات : ) 
 ( 0 3ورة الزخرؼ ، اآلية : ) لعمكـ تعقموف " ] س   عربياً 

 همية البحثأثانيا :ـ 

 والذي يقـوة ) المنيج الدراسي   الموادطرائؽ التدريس فيي ال تقؿ أىمية عف أىمية 
 ومناسبتو ةالتعميمي ألىدافو ونجاحو وتطور األساليبالتعميـ  تحقيؽ يتوقؼيا( إذ بتدريس  
 أداةً  وتعد، الجيدالتعميـ  ضروراتتعد مف  أساليب التعميـف إ0 وليذا ف ةقؼ التعميميالممو 

مف المواد  ما حصموهأو  العقمية ونشاطاتيـ الطالبموؾ س   يتـ مف خالليا تنظيـ تعميميةً 
الم حددة التربوية األخرى المحققة لؤلىداؼ  األساليبمع  تحقؽ التكامؿالدراسية ، إذ 
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ف   مسبقًا، لما ليا مف  المرجو ةوسيمة لتحقيؽ األىداؼ ىي  الفعالةالتدريس  أساليب وا 
 ،تحصيميـ الدراسي ورفع مستوى لدى الطالبتفكير الطبيعة  عمىإيجابية  انعكاسات

بجوانبيا  ةشخصيخصائصيـ الػؿ فيما بينيـ ، وىذا يؤدي الى نمو فاع  وقدرتيـ عمى الت  
 فاف أىمية البحث تنطمؽ مما يأتيوبناء عمى ذلؾ  ،كافة

 يساعد في تحقيؽ مبدأ تعميـ المتعمـ كيؼ يتعمـ -2 

 مبة 0س والط  در  يزيد مف فاعمية كؿ مف الم   -1 

 0 بذواتيـ الطالبيعزز ثقة  -3 

 يساعد عمى تنمية قوة المالحظة والتقدير والتثميف لدى الطمبة 0 -4 

 دة الدراسية 0يزيد مف درجة اىتماـ الطمبة بالما -5 

يساعد الطمبة عمى نمو مواىب االبتكار والتعبير واتخاذ القرارات ، ولنمو دافع  -6 
 حب االستطالع

 ثالثا :ـ مشكمة البحث 

مف  تصبح عمى وشؾ أف والضعؼ فييا قواعد المغة العربية القصور فيظاىرة إف  م
التربوييف، بحيث أصبحت تمؾ القواعد مف المتخصصوف  تعترضالتي  المشاكؿأعقد 

رعًا بيا ، وال يستطيع ذ   وف  ، ويضيق   وينفروف منيا الطمبة ال يتقبمياالموضوعات التي 
أحد إنكار ذلؾ ، بؿ أنعكس ذلؾ أيضا إلى كراىية الطمبة لمغة العربية تجممتيا 0 وتشير 

انب الشكمية في كثير مف الدراسات إلى أف اقتصار كثير مف المدرسيف عمى الجو 
تدريس القواعد النحوية ، وعدـ التزاميـ بطريقة التدريس السميمة ، كاف مف أسباب ذلؾ 

سيما في مرحمة  الضعؼ ، حيث يمجأ كثير مف المدرسيف إلى الطريقة اإللقائية وال
الجامعة ،ومف ىنا أضحت أنماط الطرائؽ التقميدية عاجزة عف مسايرة التغيرات الكبيرة 
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المتبعة في  التعميمية وطرائقياعممية التربية والتعميـ، والسيما في األساليب  جيياتواالتي 
الميداف التربوي فيي تسودىا السطحية في التعمـ ، والعجز عف سير المشكمة واالكتفاء 

ة إلى نتائج البحوث التربوي   أشارتبتقديـ المعارؼ جاىزة لممتعمميف 0 وفي ىذا الصدد ، 
ميف في مراحؿ التعميـ المختمفة لممفاىيـ والمعمومات ، واالعتماد عمى عدـ تفيـ المتعم

حفظ المصطمحات مف دوف فيـ واستيعاب ، ، كما أف نسبة قميمة مف األسئمة التي 
CTE.2002.P 0يثيرىا المدرس في الصؼ تركز عمى أثارة التفكير لدى المتعمميف ) 

مشكمة البحث الحالي ، فقد حاوؿ الباحث أف يسمط الضوء عمى  ( ومف ىنا تبمورات
األسئمة التي يوجييا مدرسو المغة العربية ويطرحونيا عمى طمبتيـ ، فيي ال تتعدى أف 
تكوف أسئمة تقميدية ال تثير التفكير الدييـ ، وال تخرج عف دائرة التذكر ، إضافة إلى 

 تتسـ بالعمؽ 0 افيةإضة طمبتو بأسئمة ألجوبعدـ متابعة المدرس 
 رابعا :ـ هدف البحث

ة لدى ماد تحصيؿفي  واالستياللية  ىدؼ البحث الحالي إلى معرفة أثر األسئمة السابر
 طمبة العراؽ 0 

 خامسا :ـ فرضية البحث
ليس ىناؾ فرؽ ذو داللة إحصائية في متوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف المواد 

اللية  وبيف متوسط تحصيؿ الطمبة الذيف يدرسوف باستخداـ األسئمة السابرة واالستي
 المواد االخرى  بالطريقة االعتيادية 0 

 :ـ تحديد مصطمحات  سادسا
 اوال :ػ االسئمة 

 عرفيا كؿ مف  :ػ 
عرفة بأنيا : " تعبير استفيامي الختبار المعمومات كما في االختبار الشفوي  -2 

 والتحريري " 0 
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ات عموم  م  م فاىيـ مف  الطالبتقدير ما اكتسبو مف أجؿ  : "أداة  وتـ تعريفيا بأنيا-1 
لمتالميذ ، محدثة التغيير المنشود مف األىداؼ  جوانب السموؾتنعكس عمى  ومعتقدات

 التعميمية والتربوية " 
وايضًا بأنيا : " المقياس الذي بيف يدي المعمـ الذي يستطيع مف خاللو معرفة  -3 

 (2)لتحصيؿ التي وصؿ إلييا كؿ طالب منيـ " مستوى طالبو ودرجػة ا

 ثانيا :ػ االسئمة االستياللية
 حيث تـ تعريفيا :ػ 

بأنيا : " أسئمة أولية مرتبطة بموضوع الػدرس توجػو الى الطمبة لتييئة المناخ  -2
 (1)الدراسي لنجاح المحاورة 0

حػوؿ الدرس الجديد والتي ػ بأنيا : " األسئمة التي يراد بيا معرفة الحصيمة البنائيػة 1
  تعطى عند التمييد لمدرس 0

:ػ بأنيا : " األسئمة التي يقدميا مدرس المادة قبؿ البدء بالػدرس بقصد إثارة اىتماـ 3 
 0(3)الطمبة بموضوع الدرس 

بأنيا : " األسئمة التي تطرح كمدخؿ لمدرس الجديد التي تربط المعمومات السابقة  -4 
ات الالحقة ليـ وتيدؼ إلى معرفة ما لدى الطالبات مف معمومات لمطالبات مع المعموم

 0(4)لتولد الدافعية وحب االستطالع "
وتـ تعريفيا مف قبؿ مجمة الدراسات التربوية  بأنيا : " األسئمة التي يبػدأ فييػا   -5

المػدرس درسو مثؿ األسئمة العامة أو المفتوحة التي تتطمب استجابات تييئ لمموضوع 
 0(5)يد " الجد

 ثالثا :ػ االسئمة السابرة 
 عرفيا :  

بأنيا : " األسئمة التي يطرحيػا المػدرس عمى الطمبة عندما تكوف إجابتيـ عف   -2
سؤاؿ سابؽ خاطئة ، أو عندما ال يعطي أية إجابة مف أجؿ تشجيعو عمى إعطاء إجابة 

 (6)مف نوع مػا لتقوده إلى اإلجابة الصحيحة "
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ؤاؿ الذي يطرح لتشجيع الطمبة عمى التفكير بصورة أعمؽ في ػ بأنيا : " الس1
استجابتيـ األولية لمتعبير عف أنفسيـ بصورة أوضح وإلعطاء األمثمة والتوضيحات 

 والتبريرات " 

وبأنيا : " عبارة عف خطة مف أساليب األسئمة المستمرة التي تساعد المعمـ عمى  -3
ة المستوى المعرفي لػدى الطالبات بيدؼ تحسيف ميارات طرح أسئمتو مػف أجػؿ إثػار 

توسيع مدارؾ تفكيرىـ لموصوؿ بيـ الى أقصى درجة مف التعمـ مف خالؿ إكسابيـ 
 (7)مجموعة مف المعمومات والخبرات " 

:ػ  السؤاؿ السابر بأنػو " سؤاؿ معمػؽ لػسبر أعماؽ خبرات الطمبة وفيميـ وتفكيرىـ 4 
ات تفكيرىـ بيدؼ تحديد متطمباتيـ وتزويدىـ ويساعد عمى تشخيص الفجوات في مستوي

 (8)بما يمـز مف خبرات ومواد حتى يستقيـ نموىـ وتطورىـ " 

و تعرؼ بأنيا : سمسمة مف األسئمة تطمب أف يذىب الطالب إلى ما بعد اإلجابة  -5 
 (9)األولية " 

 رابعا :ػ التحصيؿ 

بموغ مستوى معيف مف الكتابة حيث تـ تعريفو  : " بأنو انجاز تعميمي في المادة ويعني 
في الدراسة ، سواء في المدرسة أـ الجامعة ، ويحدد ذلؾ في اختبارات التحصيؿ 

 (.2)المقننة أو تقدير المدرسيف أو االثنيف معًا "

 لور قػر  نتيجة دراستو لما ىو م   معارؼمف الطالب  باكتسابو  يقوـو : " ما و بأن   -1 
ة التي وعي  وض  باالختبارات الم   ويتـ قياسو في المدرسة الدراسية الموادفي  معارؼمف 

 "  ي صيغيا المدر سوف

ويعرؼ : " النتيجة النيائية التي تبيف مستوى الطالب ودرجة تقدمو في تعميـ ما -3
 يتوقع منو أف يتعممو " 0 
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الذي  التحصيؿستوى أو م   يحصؿ عمييا الطالبالتي  الم كتسبةدرجة الوبأنو: " -4 
 معيف "  يأو تدريس جاؿ تعميمي  أو في م    دراسي   مقررأو يصؿ إليو في  يحققو

 حصيمي الخاص  الت   في االختبار   الطالبػ وتـ تعريفو : " الدرجة التي يحصؿ عمييا 5 
 (22)ليذا الغرض " ةالمعدو  دراسية معينةلمرحمة يعود 

 سابعا :ـ حدود البحث 

الرابعة مف قسـ المغة العربية في كمية اآلداب  اقتصر البحث عمى مجوعة طمبة المرحمة
 0ـ 1.11ػ 1.12/ جامعة األنبار إف لمعاـ الدراسي 

 الفصل الثاني 

 االطار النظري

  :الدارسات السابقة

جامعة كمية التربية ابػف رشػد براسة في ىذه الد   تـ إجراء: (  2..1 -عيميالن  ) ػدراسة  2
طالعة في استراتيجيات قبمية لتدريس الم   " أثر ثالث   الكشؼ عفلى إوىػدفت  ،بغداد 

ؼ الرابع اإلعدادي العاـ " ولتحقيػؽ الص   طبؿي واألداء التعبيري لدى ائاالستيعاب القر 
ىػدؼ البحث اختػار الباحث عينة البحث واعتمد األسموب الطبقي العشوائي ، اختار 

( طالبػة لممدرسة  .24ة البحػث ) المديرية العامة لتربية الكرخ األولى وبمغػت عينػ
( طالبػا لممدرسة الثانية 0 قسمت عمى ثالث مجموعات تجريبية  .25األولى و ) 

ورابعة ضابطة درست األولى باستعماؿ االختبارات القبمية والثانية باستعماؿ األىداؼ 
 العادية،بالطريقة  تمت دراستياالسموكية والثالثة باستعماؿ الممخصات العامة والرابعة 

، واعتمػد الباحث التصميـ الجػزئي  وطالبػةً  ( طالباً  .19عينة البحث ) حجـ وىكذا بمغ 
درجات مادة المغة العربية في ):  اآلتية تغيراتم  البػيف المجموعات في  أحيػث كػافػ

 (21)0(...1 – 2999الصؼ الثالث المتوسط لمعاـ الدراسي 
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أثر  معرفةإلى  وىدؼراسة في العراؽ ، يذه الد  ب (: تـ القياـ ۱۹۸۹ -خمؼ) دراسة   -۱
األسئمة المحدودة والمتشعبة في تنمية التفكير العممي لدى طالب الصؼ الثالث 

 بمعدؿمجموعتيف  إلىطالبًا موزعيف (  ۹۸عينة ) الالمتوسط في مادة اإلحياء 0 شممت 
األسئمة  باستخداـة األولى جريبي  لكؿ مجموعة ، إذ درست المجموعة الت   ب( طال 49) 

واب 0 كافأ حددة الج  األسئمة م   باستخداـجريبية بة الجواب ، والمجموعة الثانية الت  متشع  
 مر الزمني ، ودرجات العاـالع  ):  التالية متغيراتالالباحث بيف أفراد المجموعتيف في 

بػؽ مقياس ، ثـ ط (في مقياس التفكير العممي بمي  السابؽ، ودرجات االختبار الق   الدراسي
التفكير العممي ) اختبار بعدي ( عمى أفراد المجموعتيف لقياس الفرؽ بينيما باستعماؿ 
االختبار الثاني ، وتوصؿ إلى وجود فرؽ ذي داللة إحصائية بيف المجموعتيف في 

 (23)التفكير العممي لمصمحة المجموعة التجريبية األولى 

أجريت ىذه الدراسة في األردف ، ورمت إلى تعرؼ أثر  2998دراسة الطراونة  - ۲ 
األسئمة المتشعبة اإلجابة واألسئمة السابرة في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في 

 األصمي مجتمعالوطالبة مف  طالب(  .23عينة ) ال تضمنتمادة األدب والنصوص ، 
ر في األردف ، وقد وزع الباحث عينة البحث مدراسة في مدرستيف مف مدارس لواء المزال

وطالبة ، طالب (  43ة األولى عددىا ) التجريبي   عمى ثالث مجموعات ، المجموعة  
(  44جريبية الثانية عددىا ) تشعبة اإلجابة ، والمجموعة الت  األسئمة م   باستخداـدرسوا 
(  43ابطة عددىا ) الض  ابرة ، والمجموعة األسئمة الس   باستخداـوطالبة درسوا  طالب
 تغيراتم  الوطالبة درسوا بالطريقة التقميدية 0 كافا الباحث بيف مجموع البحث في  طالب
الديف و خصة الابؽ ، ر  الس  الدراسي  ة لمعاـ غة العربي  مني، ودرجات الم  عمر الز  ال  ):  اآلتية
حصموا بعد ، يا التعرؼ مدى العصا الطالبة في مادة تاريخ األدب  اختبار أعمى، ثـ 

 والنصوص ، وباستعماؿ تحميؿ التبايف الثنائي واألحادي توصؿ إلى النتائج اآلتية : 
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0 تفوؽ المجموعة التجريبية األولى التي درست باستعماؿ األسئمة المتشعبة اإلجابة 2
 0 (24)ت باستعماؿ األسئمة السابرةعمى المجموعة التجريبية الثانية التي درس

الطريقة بابطة التي درست تفوؽ المجموعة التجريبية األولى عمى المجموعة الض  0 ۲
 التقميدية 0

 الضابطةو التجريبية الثانية  تيفبيف المجموع دالة إحصائياً ، ليس ىناؾ فرؽ  3 

إلى تعرؼ أثر األسئمة  وىدفتىذه الدراسة في العراؽ ،  تمت:  ۲۰۰۲ػ دراسو عزيز 5
ممفاىيـ العممية ، لدى طالبات الصؼ األوؿ في معيد الطالب لالسابرة في اكتساب 

ـ  تقسيمياطالبة (  ۷۲عينة ) ال بمغ عدد أفراد ،إعداد المعممات / ديالي  إلى ت
( طالبة ،  36مجموعتيف ، األولى تجريبية درست باستعماؿ األسئمة السابرة وعددىا ) 

( طالبة ، وقد كافأ الباحث بيف  36ة ضابطة درست بالطريقة التقميدية وعددىا ) والثاني
التخصصات في تحصيؿ مستوى الالعمر الزمني، و )متغيرات كؿ مف الالمجموعتيف في 

0 أعدت الباحثة اختبارا تحصيميًا بعديًا  المسبقة(العممية ، واختبار الذكاء ، والمعمومات 
، وباستعماؿ االختبار الثاني توصمت الباحثة إلى وجود  مف نوع االختيار مف متعدد

في اكتساب المفاىيـ العممية لصالح المجموعة التجريبية 0 ) عزيز  دالة إحصائياً فروؽ 
  – 4(  52 - 2۵، ص  ۲۰۰۰، 

أجريت ىذه الدراسة في العراؽ ورمت إلى تعرؼ أثر  4..1ػ  دراسة الخزرجي 6
في مادة األدب  ذقاحصيؿ وتنمية التفكير الن  الت   عمىا استعماؿ نوع األسئمة ومستوياتي

(  237والنصوص لدى طالبات الصؼ الرابع العاـ 0 اختارت الباحثة عينة عددىا ) 
طالبة في مدرسة الزىراء لمبنات توزعت عمى أربع مجموعات المجموعة التجريبية 

( طالبة درست باستعماؿ األسئمة السابرة مع المستويات الدنيا في  34األولى عددىا ) 
 باستخداـطالبة درست (  ۳۳انية عػددىا ) ة الث  جموعة التجريبي  تصنيؼ بموـ ، والم

رة مع المستويات العميا في تصنيؼ بمـو ، والمجموعة التجريبية الثالثة باألسئمة السا
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( طالبة ، درست باستعماؿ األسئمة المتشعبة الجواب مع المستويات  35وعددىا ) 
ة ، ب( طال 35ة الرابعة بمغ عددىا ) الدنيا في تصنيؼ بمـو ، والمجموعة التجريبي

درست باستعماؿ األسئمة المتشعبة الجواب مع المستويات العميا في تصنيؼ بمـو 0 
:  الدراسة وىي بيف طالبات المجموعات األربعة في متغيرات بالمكافأة الباحثة قامت

ابؽ ، الس   يالدراس ة لمعاـغة العربي  حصيؿ الوالديف ، ودرجة الم  تمني و العمر الز  )
 (25)(اقدودرجات االختبار القبمي في التفكير الن  

 التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 لى الدارسات السابقة نالحظ الموازنة بينياإبالرجوع 

 اعتمدتوجريبي 0 وىذا يتفؽ مع ما الدراسات جميعيا المنيج الت   اعتمدتمنيج الدراسة : 
 •الدراسة الحالية 

ابقة إلى تعرؼ أثر األسئمة السابرة أو المحددة أو راسات الس  ىدفت الد  ىدؼ الدراسة : 
 المتشعبة الجػواب وأثرىا في متغير تابع واحد أو أكثر 0 

 أما الدراسة الحالية فقد ىدفت إلى تعرؼ أثر األسئمة السابرة في تحصيؿ مادة النحو 0 

لبحث عمى وفؽ طبيعة الدراسة حجـ العينة : تباينت الدراسات السابقة في حجـ العينة ا
 بيفوأىدافيا ، ومتغيراتيا المستقمة والتابعة والجنس الذي تناولتو ، فقد تراوحت أعدادىا 

 ( فردا 0  59فردا 0 أما الدراسة الحالية فقد بمغت عينتيا ) (  ۱۳۷فردا و ) (  ۷۲) 

تراوحت بيف عدد المجموعات : تباينت الدراسات السابقة في عدد مجموعات البحث إذ 
مجموعتيف وأربع مجموعات اما الدراسة الحالية فكانت مجموعتيف 0 التكافؤ اإلحصائي 

 بيف أفراد المجموعات :
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وشممت معظميا  عد ة ًا في المتغيراتتكافؤًا إحصائي   كمياأجرت الدراسات السابقة  
،  المسبؽ، التحصيؿ  ، العمر الزمنيالتحصيؿ الدراسي لموالديف) :المتغيرات اآلتية

ا التكافؤ اإلحصائي في الدراسة الحالية فكاف م  أ0 (والمستوى العممي ، واختبار الذكاء
 في متغيرات العمر الزمني وتحصيؿ الوالديف 0 

، المستيدفة راسية الدراسات السابقة في المرحمة الد  كافة  اختمفت0 المرحمة الدراسية : 
، ومعيد إعداد المعمميف 0 اما الدراسة الحالية  طة واإلعداديةفقد شممت المرحمة المتوس  

 فاقتصرت عمى المرحمة الجامعية ، 0 

نتائج الدراسة : توصمت الدراسات السابقة إلى نتائج مختمفة ومتنوعة اتفقت في غالبيتيا 
 0عمى تفػوؽ المجموعات التي اتبعت طرائؽ وأساليب حديثة في التدريس

 مف الدراسات السابقة : االستفادةوىذا سيتناولو الباحث في نتائج البحث جوانب  

 بمتغيرات0 اإلطالع عمى المصادر ذات العالقة امشكمة البحث الحالي وىدفي تحديد   
 0 البحث الحالي

صياغة و البحث الحالي  الستخراج نتائج المالئمةاإلحصائية  األساليباختيار 
 التوصيات والمقترحات 0 استنتاجات البحث ووضع

 الفصل الثالث

 التصميم التجريبي 

 ػ المنيج 2

أعتمد الباحث منيج البحث التجريبي الذي يعتمد عمى المالحظة الدقيقة لمظاىرة المراد 
دراستيا ، ويتسـ بقدرتو عمى التحكـ في مختمؼ العوامؿ المؤثرة في تمؾ الظاىرة عف 
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لموصوؿ إلى النتائج والحموؿ لممشكالت ، ويتميز طريؽ التزاـ التجربة العممية مصدرا 
 ىذا المنيج باآلتي :

 0 تصميـ خطة دقيقة لمدراسة قبؿ أجراء التجربة 20 

 تحديد الوقت الالـز الذي تحدث فيو الظاىرة المراد دراستيا 00 ۲ 

 0 التحكـ في معظـ المتغيرات المستقمة لمظاىرة المدروسة 30 

 لتي تسيـ في أحداث الظاىرة وتقديرىا0 قياس أثر المتغيرات ا4 

 
 ػ مجتمع البحث 1

تـ اختيار كمية اآلداب / جامعة األنبار قصديا كونيا مجاؿ عمؿ الباحث ، وقد اختار 
بات تطم  مف م   الباحث المرحمة الرابعة في قسـ المغة العربية ، كونيا تضـ شعبتيف ، ألف  

عبتيف ، كي تكوف األولى الشعب فييا عف ش  ر مرحمة ال يقؿ عدد البحث الحالي اختيا  
، بدافع )  وطالبةً  ( طالباً  59)  البحث نةتجريبية والثانية ضابطة 0 بمغ عدد أفراد عي  

األسئمة  باستخداـحو مادة الن   تي تدرس  ال  و ة التجريبي   جموعة  لمم   وطالبةً  طالباً (  ۳۰
حو بالطريقة الن   مادة   التي تدرس   لممجموعة الضابطة وطالبةً  ( طالباً  19السابرة و) 

 0التقميدي ة

  الدراسة:ؤ مجموعتي ػ تكاف  3

عمى تكافؤ مجموعتي البحث  عمى أف يكوف حريصاً  الباحث قبؿ بدء التجربة عم ؿ  
ممتغيرات لبط ض  الأحد طرائؽ  ىو شوائيعمى الرغـ مف التوزيع الع  والتجريبية الضابطة 



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

613 

الباحث ارتأى تكافؤات إحصائية في بعض المتغيرات ، ألف االختيار  خيمة ، إال أف  الد  
 العشوائي كاف عمى أساس الشعب وليس عمى أساس اإلفراد ، وىذه المتغيرات 0

 
 والتجريبية تي البحث الضابطةجموع  التجربة عمى تكافؤ م  ببدء الحرص الباحث قبؿ 

الباحث  لكف  عمى الرغـ مف أف التوزيع العشوائي أحد طرائؽ ضبط المتغيرات الدخيمة ، 
ارتأى تكافؤات إحصائية في بعض المتغيرات ألف االختيار العشوائي كاف عمى أساس 

 الشعب وليس عمى أساس اإلفراد ، وىذه المتغيرات ىي : 

 عند مستوى غير دالة إحصائياً ( أف الفرؽ  2مني : ببيف الجدوؿ ) مر الز  الع   -4
، وىذا  المجدولة التائيةحسوبة أقؿ مف القيمة الم  التائية ( إذ كانت القيمة  05.)  الداللة
 مني 0مر الز  وف في الع  ئأف أفراد المجموعتيف متكاف إلى يشير

المتوسط الحسابي واالنحراؼ المعياري والتبايف والقيمة التالية ) (  ۱الجدوؿ )  
 ة والجدولية األعمار طمبة مجموعتي البحث محسوبا باألشيرالمحسوب

 (2جدوؿ رقـ )
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 الدراسةتي جموع  م   ( إف طمبة   1الجدوؿ )  في يتبي ف لآلباء  ػ التحصيؿ الدراسي 5
نتائج البيانات  كشفت، إذا  لآلباء  التحصيؿ الدراسي مستوى في  إحصائياً  متكافئتاف
عند  الم جدولةحسوبة أقؿ مف قيمة ) كا " ( ( الم   ف قيمة ) كاأ( " ) كا باستخداـ

  (260)( 4ة ) وبدرجة حري  (  ۰0۵مستوى داللة ) 

 (1جدوؿ )
تكرارات التحصيؿ الدراسي ألباء طمبة مجموعتي البحث وقيمة كاف المحسوبة والجدولية  

 ومستوى الداللة  0

 
 الدراسةتي جموع  طمبة م   ( أف  3مف جدوؿ ) يتبيف؛  يات  م  ػ التحصيؿ الدراسي لؤل  6

نتائج البيانات باستخداـ  كشفتيات 0 إذ م  في التحصيؿ الدراسي لؤل   إحصائياً  متكافئوف
داللة العند مستوى  المجدولةحسوبة أقؿ مف قيمة ) كا ( ( إف قيمة ) كا ( الم   1) كا 

 ( 4ة ) ( وبدرجة حري   05.)
 (3جدوؿ )

 ياكيات طمبة مجموعتي البحث وقيمة م  التحصيؿ الدراسي لؤلمستوى تكرارات 
 ومستوى الداللة 0 والمجدولةمحسوبة ال
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خيمة في الدراسات تغيرات الد  عممية ضبط الم   تيدؼخيمة رات الد  تغي  ػ ضبط الم  7
ر تغيرات التي تؤث  ىذه الم  عدد مف  آثار تجنبالتجريبية والسيما التربوية والنفسية إلى 

إلى الباحث  يسعىالمتغيرات التي  إيجادستقؿ في ر الم  تغي  وتشارؾ الم   ر التابعتغي  في الم  
العامؿ  عديدة ما عداابع بتأثر بعوامؿ تغير الت  عزليا عف المتغير التابع ، ألف الم  

 :(27)، )وفيما يمي عرض لبعض ىذه المتغيرات  يالتدريس

غير 0 الفروؽ في اختيار العينة : حاوؿ الباحث تفادي أثر ىذا المتغير في االختيار 2 
إجراء التكافؤ اإلحصائي بينيما القياـ بف م بدالً بيف المجموعتيف ،  (العشوائيالمنتظـ )

 في بعض المتغيرات 

 ترؾ عدد مف الطمبة الخاضعيف لمتجريب أو ويشير إلى:  جريبي  الت   االندثار  0 ۲
انقطاعيـ عف الدواـ مما يترتب عمى ىذا تأثير في النتائج ، ولـ تتعرض التجربة 

ة ، وىي حالة حاالت الغياب الفردي   البعض مف، ما عدا أو ترؾ الحالية إلى انقطاع 
 في مجموعتي البحث 0و طبيعي ة تساوية مً 

ة مجموعتي 0 أداة القياس : أستعمؿ الباحث أداة موحدة لقياس التحصيؿ لدى طمب3 
 اليو 

 االختبار التحصيمي  -8

أعد الباحث اختبارا تحصيميا موضوعيا يتالءـ مع متطمبات البحث الحالي ، تكوف مف 
ار باالختىذا مف صدؽ  التحقؽد ، وبغية تعد  مف م   مف نوع االختيار   بنداً (  16) 

يا ، تدريس   وطرؽالمغة العربية مجاؿ في  الخبراء عرض عمى عدد مف المتخصصيف
وبعد أف حصؿ الباحث عمى آراء الخبراء عدلت بعض الفقرات وأعيد صباغة بعضيا 

بشكمو  مف متعدد أصبح عػدد فقرات االختيار وبيذااآلخر ، وحذفت بعػض الفقرات ، 
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( ، ومف أجؿ معرفة الوقت الذي تستغرقو  1( فقرة ، ) الممحؽ  .1) ىوالنيائي 
ثبات • يمات ، طبقو الباحث عمى عينة استطالعية جابة ومدى وضوح الفقرات والتعماإل

االختبار : اختارا لباحث طريقة اعادة االختبار الحساب لبنات االختبار التحصيمي 
/( وىو معامؿ ثبات مقفوؿ فيما يخص االمتحاف 79البعدي ، اذ بمغ معامؿ الثبات )

 قبؿ اسبوع مف اجرائو0

ػة مجموعتي البحث خالؿ الفصؿ تطبيؽ االختبار طبقت االختبار عمػى طمب -9
وقد تـ تبميغ الطمبة بموعد  8/5/4..1، يـو  ۲۰۰۸ - 7..1الدراسي الثاني لمعاـ 

 االمتحاف قبؿ أسبوع مف أجرائو 

تحميؿ في  التاليةاإلحصائية  األساليبالباحث  استخدـاإلحصائية  األساليب -۱۰
تيف ، ستقم  ( العينتيف م   0T. Test االختبار الثاني ) 2النتائج 0  واستخراجبحثو  بيانات

إختيار مربع ) كا ( : لمعرفة داللة الفرؽ اإلحصائي بيف طمبة مجموعتي البحث في 
 (28)متغيري التحصيؿ الدراسي لموالديف

 الرابع الفصل 

 االجابة عن الفرضيات 

 ػ مناقشة الفرضيات ۱

مجموعتي البحث ، وبعد تصحيح  طالبعدي عمى الب   حصيمي  الت   بعد تطبيؽ االختبار  
المجموعة التجريبية  طالبسط درجات تو  وتحميؿ النتائج ، كاف م   تبار  االخ  ىذا أوراؽ 

المجموعة الضابطة )  طالبط درجات توس  كاف م   بينما( درجة ،  11٢143)
ستقمتيف ، لعينتيف م  (  T. Testاالختبار الثاني )  استخداـ( درجة ، وعند ٢۶۰۶.1

( لصالح المجموعة التجريبية ، إذ كانت  ۰0۵عند مستوى )  إحصائياً  أتضح الفرؽ داالً 
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البالغة )  المجدولةائية ( أكبر مف القيمة الت   ٢1  ۵۱۷محسوبة ) ة ال  القيمة التائي  
 ذلؾ يبيف(  ۴( والجدوؿ )  ۵۷ة ) ( وبدرجة حري   ...1٢

 
األسئمة  باستخداـالمجموعة التجريبية التي درست مادة النحو  طالبؽ يمكف تفسير تفو  

 اآلتي: السابرة عمى النحو

ابرة عممت عمى صقؿ البنية المعرفية لمطمبة وتيذيبيا ، مما يسيؿ 0 إف األسئمة الس  ۱ 
 اكتساب المعمومات واالحتفاظ بيا ، وانتقاليا إلى مواقؼ تعميمية جديدة 0

بمدى صحة إجاباتيـ والتركيز عمى الجوانب الميمة مف السؤاؿ ،  0 إف إعالـ الطمبة1 
وتصحيح الجزء غير الصحيح وغير الواضح ، شجع الطمبة عمى أعطاء المزيد مف 
التوضيحات وتكويف إجابات صحيحة بديمة ، ألف المدرس الجيد ال يستمـ اإلجابة 

 دة صحتيا ووضوحيا 0الناقصة أو الغامضة لممتعمـ ، ألف أحد معايير اإلجابة الجي

0 إف تعميؽ المدرس بالثناء والتنبيو والتشجيع مكف الطمبة مف معرفة درجة الصحة أو ۳ 
الخطأ ومقدار الغموض في اإلجابة ، وشكؿ أيضا تغذية فورية راجعة ومستمرة رافقت 

 ـ 0عم  ة الت  تقدـ الطمبة في عممي  



 هـ4443-م  2022. لسنة  2الثاني ملحق  العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 

618 

تنبيو المدرس لمطمبة في بداية كؿ حصة أف السؤاؿ المطروح موجو لمجميع  0 إف  ۴ 
وليس لطالب محدد زاد مف مقدار االنتباه والتيقظ والتركيز لدى الطمبة ، مما حقؽ 
توصال فكريا الستعماؿ اإلجابة التي قد يحقؽ بيا الطالب المستجيب األوؿ في تقديميا 

0 

 مع نتائج الدراسات السابقة تتشابو نتائج ىذا البحثف أويرى الباحث  

 : في ضوء نتائج البحث توصؿ الباحث إلى االستنتاجات اآلتية::ـ االستنتاجات2

 حو ورفع مستوى تحصيؿمادة الن   تعميـفاعمية استخداـ األسئمة السابرة في  20
 0 الدراسي الطالب

إف التدريس باستعماؿ األسئمة السابرة يتطمب مف المدرس امتالؾ خبرات   10
وميارات خاصة تمكنو مف اختيار المنظـ المتقدـ وتخطيطو وتقديمو لمطمبة 

 المنشودة 0 األغراضبشكؿ مناسب يحدد 
0 اإلعداد المسبؽ والجيد لؤلسئمة واالىتماـ بحسف صياغتيا ساىـ في أف تؤدي  30

 اعؿ في التعمـ ، وتجنب حدوث الفيـ الخاطئ 0األسئمة دورىا الف
0 استخداـ 2: في ضوء نتائج البحث يوصي الباحث باآلتي :  :ـ  التوصيات 3

األسئمة السابرة وتوظيفيا بأنواعيا في تدريس مادة النحو لما لو مف أثر في دفع 
 التفكير  الطمبة إلى

وذلؾ بتضميف  ستياللية واال تدريب المدرسيف عمى استخداـ األسئمة السابرة0 ۲ 
 برامج تأىيؿ المدرسيف وتدريبيـ عمى بعض الميارات التدريسية 0 التفكير

ضرورة متابعة المدرس إلجابات المتعمميف وعدـ السطحية في قبوؿ استجاباتيـ  40
 0 إلثارة التفكير وتحقيؽ الفيـ لدييـ
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 قائمة المصادر

  :اوال :ـ الكتب

التساؤؿ وأثره في اكتساب المفاىيـ وتفسير الظواىر أسموب  -إبراىيـ الرواشدة   ۱0
ـ ، ) رسالة ماجستير غير  2984وتحميؿ المشكالت 0 جامعة األردف ، 

 ۱۹۸۲ـ  ۱۹۹۰منشورة ( 
احمد الخطيب  ، طرؽ وأساليب وتقنيات حديثة في التدريس الجامعي ، ندوة  ۲0

 ۱۹۸۸غداد ، طرائؽ التدريس في الجامعات العربية ، الجامعة المستنصرية ، ب
 0 ـ

، مكتبة  1الحصري ، عمي منير ، ويوسؼ العنزي ، طرائؽ التدريس العامة ط  30
 ـ 0  ۲۰۰۰الفالح لمنشر والتوزيع ، األمارات 

،  ۱خميؿ يوسؼ الخميمي  وآخروف ، تدريس العموـ في مراحؿ التعميـ العاـ ط  ۴0
 ۱۱0ـ  ۱۹۹۶دار العمـ ، اإلمارات ، غير منشورة ( 0 

سؼ ، التحميؿ اإلحصائي ، مفيومة ، عناصره والعوامؿ المؤثرة فيػو الخميمي يو  ۵0
مػف منظػور التجارب العالمية واالتجاىات التربوية المؤتمر التربوي السنوي 

 ،  ۱۲ـ 0  ۱۹۹۷الثاني عشر ، البحريف 
راتب قاسـ  عاشور ، أساليب تدريس المغة العربية بيف النظرية والتطبيؽ ط  ۶0

 ـ 0 ۲۰۰۳والتوزيع ، الجامعة األردنية ، عماف ، دار المسيرة لمنشر 
عبد الجميؿ إبراىيـ الزوبعي ، ومحمد احمد الغناـ ، مناىج البحث في التربية ،  ۷0

 ۱۷0ـ 0  ۱۹۸۱وزارة التعميـ العالي والبحث العممي ، مطبعة جامعة بغداد 
 دار المناىج 1عبد الرحمف عبد السالـ  جامؿ ، طرائؽ التدريس العامة ، ط  80

 0 ۲۰۰۰لمنشر والتوزيع ، عماف األردف 
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، دار  ۲عبدا لمنعـ  الحقني : موسوعة عمـ النفس والتحميؿ النفسي ، ط  ۹0
 0 ۱۹۷۸العودة ، بيروت ، 

0عبدالجبار توفيؽ البياتي  ، وزكريا اثناسيوس ، االحصاء الوصػفي واالستداللي .2
 ۱۹۷۷0في التربيػة وعمػـ النفس ، مطبعة مؤسسة الثقافة العمالية ، بغداد ، 

حنا دواد ، وأنور حسيف ، مناىج البحث التربوي ، دار الحكمة لمطباعة  يز0 عز ۱۱
 240 والنشر ، جامعة بغداد

بالسـ خمؼ ، أثر استخداـ كؿ مف األسئمة المحدودة والمتشعبة الجواب في 0كريـ ۱۲  
تنمية التفكير العممي لدى طالب الصؼ الثالث متوسط ، جامعة بغداد ، كمية التربية ) 

  (0ـ 0 ) رسالة ماجستير ۱۹۸۹ابف الييثـ ( 

محمد الديف  نوؽ ، وعبد الرحمف عدس ، أساسيات في عمـ النفس التربوي  230
 ـ 0 2984معة األردنية ، دار جوف وايمي وأوالده ، عماف ، الجا

مطابع  ۱محمد محمود  الخوالدة وآخروف ، طرؽ التدريس العامة ، ط  ۱۴0
 ، ۱۳ـ 0  ۱۹۹۷الكتاب المدرسي ، صنعاء ، 

  :الرسائل ثانيا :

أسموب التساؤؿ وأثره في اكتساب المفاىيـ وتفسير  -إبراىيـ الرواشدة   ۱۳0
ـ ، ) رسالة ماجستير  2984المشكالت 0 جامعة األردف ، الظواىر وتحميؿ 
 ۱۹۸۲ـ  ۱۹۹۰غير منشورة ( 

إيماف مجيد  عزيز 0 أثر استخداـ األسئمة السايرة في اكتساب المفاىيـ  ۱۴0
العممية لدى طالبات الصؼ األوؿ معيد أعداد المعممات ديالی ، جامعة 

 منشورة (ـ ) رسالة ماجستير غير  ۲۰۰۲ديالى ، كمية المعمميف 
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تغريد فاضؿ الخزرجي ، أثر نوع األسئمة ومستوياتيا في التحصيؿ وتنمية  ۱۵0
التفكير الناقد في مادة األدب والنصوص لدى طالبات المرحمة اإلعدادية ، 

ـ 0 ) أطروحة دكتوراه غير  4..1جامعة بغداد ، كمية التربية ) ابف رشد ( 
 منشورة ( 0

ستخداـ األسئمة ذات اإلجابات المتشعبة محمد عبد الكريـ  الطراونة 0 اثر ا ۱۶0
واألسئمة السابرة في تحصيؿ طمبة الصؼ األوؿ الثانوي في مادة التاريخ 

ـ 0 )  2998األدب والنصوص 0 جامعة بغداد كمية التربية ) ابف رشد ( 
 ( أطروحة دكتوراه غير منشورة

 اليوامش:
                                                           

حصبء انىصـفٍ واالضتذالنٍ بر تىفُك انجُبتٍ  ، وزكرَب اثُبضُىش ، اإل( ػجذانجج  1)

 56ص .  1۷۱۱يطجؼخ يؤضطخ انثمبفخ انؼًبنُخ ، ثغذاد ،  .فٍ انترثُـخ وػهـى انُفص 

(2 )  ً  .حًٍ ػذش ، أضبضُبد فٍ ػهى انُفص انترثىٌذ انذٍَ  َىق ، وػجذ انر  يح

ً   .انجبيؼخ األردَُخ ، دار جىٌ واَهٍ وأوالدِ   32و، ص 1۷٩4بٌ ، ػ

 

دار انًُبهج .  2خ ، ط ػجذ انطالو  جبيم ، طرائك انتذرَص انؼبي  ،حًٍ ػجذ انر   (3)

  ً  2۲۲۲األردٌ . بٌ نهُشر وانتىزَغ ، ػ

 .دار انؼىدح  . 2فطٍ ، ط انحمٍُ ،يىضىػخ ػهى انُفص وانتحهُم انُ   ،ػجذانًُؼى  (4)

 ٩۷ص . 1۷۱٩ثُرود ، 

 45، ص 2۲۲3خ انذراضبد انترثىَخ ، انمبهرح ، ( يجه  5)

األضئهخ ويطتىَبتهب فٍ انتحصُم وتًُُخ انتفكُر ( تغرَذ فبضم انخسرجٍ ، أثر َىع 6ِ)

كهُخ  .جبيؼخ ثغذاد  .صىص نذي طبنجبد انًرحهخ اإلػذادَخ بلذ فٍ يبدح األدة وانُ  انُ  

 ۷۲طروحخ دكتىراِ غُر يُشىرح (، ص و . ) أ   2۲۲4انترثُخ ) اثٍ رشذ ( 

َذوح طرائك  .بيؼٍ ذرَص انج  طرق وأضبنُت وتمُُبد حذَثخ فٍ انت   .حًذ انخطُت أ( ۱)

ً   .انتذرَص فٍ انجبيؼبد انؼرثُخ   34و، ص  1۷٩٩ثغذاد ،  .طتُصرَخ انجبيؼخ ان

 

 

ً   هف  ، أثر اضتخذاو كم  رَى ثالضى خ  ك  ( ٩) ً  يٍ األضئهخ ان ىاة فٍ جخ انج  تشؼ  حذودح وان

كهُخ انترثُخ )  .جبيؼخ ثغذاد  .ف انثبنث يتىضط تًُُخ انتفكُر انؼهًٍ نذي طالة انص  

 ۷٩و . ) رضبنخ يبجطتُر( ، ص  1۷٩۷اثٍ انهُثى ( 
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بيؼٍ ، َذوح ذرَص انج  رق وأضبنُت وتمُُبد حذَثخ فٍ انت  ط  حًذ انخطُت  ، أ( ۷)

و، ص  1۷٩٩انجبيؼخ انًطتُصرَخ ، ثغذاد ،  .طرائك انتذرَص فٍ انجبيؼبد انؼرثُخ 

34 

( كرَى ثالضى خهف  ، أثر اضتخذاو كم يٍ األضئهخ انًحذودح وانًتشؼجخ انجىاة فٍ 1۲)

تًُُخ انتفكُر انؼهًٍ نذي طالة انصف انثبنث يتىضط ، جبيؼخ ثغذاد ، كهُخ انترثُخ ) 

 ۷٩و . ) رضبنخ يبجطتُر( ، ص  1۷٩۷اثٍ انهُثى ( 

بيؼٍ ، يصذر انج   حًذ انخطُت  ، طرق وأضبنُت وتمُُبد حذَثخ فٍ انتذرَصأ( 11)

 4۲ضبثك ،ص
 

 

(12  ً يطبثغ انكتبة .  1طرق انتذرَص انؼبيخ ، ط  .ذ يحًىد  انخىانذح وآخروٌ ( يح

 13و .ص  1۷۷۱انًذرضٍ ، صُؼبء ، 

 . ط .غخ انؼرثُخ ثٍُ انُظرَخ وانتطجُكأضبنُت تذرَص انه   .( راتت لبضى  ػبشىر 13)

 6۱و .،ص  2۲۲3دار انًطُرح نهُشر وانتىزَغ ، انجبيؼخ األردَُخ ، ػًبٌ ، 

رح فٍ اكتطبة انًفبهُى انؼهًُخ نذي ث( إًَبٌ يجُذ  ػسَس . أثر اضتخذاو األضئهخ انطب14)

 .كهُخ انًؼهًٍُ .جبيؼخ دَبنً  .طبنجبد انصف األول يؼهذ أػذاد انًؼهًبد دَبنی 

 ٩۱ص .ُشىرح (و ) رضبنخ يبجطتُر غُر ي 2۲۲2

( تغرَذ فبضم انخسرجٍ ، أثر َىع األضئهخ ويطتىَبتهب فٍ انتحصُم وتًُُخ 15)

 .جبيؼخ ثغذاد  .انتفكُر انُبلذ فٍ يبدح األدة وانُصىص نذي طبنجبد انًرحهخ اإلػذادَخ 

 ۷۲و . ) أطروحخ دكتىراِ غُر يُشىرح ( .، ص  2۲۲4كهُخ انترثُخ ) اثٍ رشذ ( 

اكتطبة انًفبهُى وتفطُر  ػهًأضهىة انتطبؤل وأثرِ  -شذح  ثراهُى انرواا( 16)

و ، ) رضبنخ يبجطتُر غُر  1۷٩4انظىاهر وتحهُم انًشكالد . جبيؼخ األردٌ ، 

 ٩۷، ص1۷٩2و  1۷۷۲يُشىرح ( 

يُبهج انجحث انترثىٌ ، دار انحكًخ نهطجبػخ  .وأَىر حطٍُ  -ب داود ػسَس حُ  ( 1۱)

 56، ص 1۷۷۲وانُشر ، جبيؼخ ثغذاد 

ً   -وثؼٍ ثراهُى انس  اػجذ انجهُم ( 1٩) بو ، يُبهج انجحث فٍ انترثُخ ، حًذ انغُ  أذ ويح

 .1۱و . ص 1۷٩1يطجؼخ جبيؼخ ثغذاد  .وزارح انتؼهُى انؼبنٍ وانجحث انؼهًٍ 

(1۷ )  ً ثر اضتخذاو األضئهخ راد اإلجبثبد انًتشؼجخ أذ ػجذ انكرَى  انطراوَخ . يح

ل انثبَىٌ فٍ يبدح انتبرَخ األدة واألضئهخ انطبثرح فٍ تحصُم طهجخ انصف األو  

و . ) أطروحخ دكتىراِ غُر  1۷۷٩وانُصىص . جبيؼخ ثغذاد كهُخ انترثُخ ) اثٍ رشذ ( 

 ۷۲يُشىرح (، ص


