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 ملخص الرسالة

لمغة العربية كل ما لمغات الحية من ميزات ، وتزيد بأنيا لغة القرآن وبذلك ضمنت لنفسيا 
 البقاء والنماء ،ما دامت الدنيا ،وما دام في االرض مسمم يقرأ القرآن الكريم .

موم وتقوم المغة العربية عمى عموم ارست اصوليا ،وحددت قواعدىا االجيال ،والبالغة عمم من ع   
المغة العربية ،قام عمى خدمتيا خدمة عظيمة ،فالبالغة وسيمة المفظ الجميل والتعبير المؤثر 

 ،والمعنى الجديد المبتكر وادراك ما في االدب من معان وافكار سامية .
ومع اىمية البالغة العربية ،وكثرة ما حظيت بو من ميزات ،اال انيا ما زالت تشكو من صعوبات   

جال تدريسيا ودراستيا في العراق والوطن العربي ،فالدرس البالغي في مدارسنا ومشكالت في م
 الثانوية ما يزال بعيدا عن تحقيق الغرض المراد منو .

 يتبعيا واذ ما تعددت االسباب المؤدية الى ضعف طمبتنا في مادة البالغة ،فان الطريقة التي   
 االسباب .المدرس في ايصال المادة الى اذىانيم تمثل اولى 

ذات اثر كبير في نجاح العممية التعميمية او قصورىا  واستراتيجياتيا ولما كانت طرائق التدريس  
تدريس جديدة قد تسيم في حل مشكمة من مشكالت  استراتيجية،فان البحث الحالي ييتم بتناول 

مة التي يعدىا المنظمات المتقد استراتيجيةتدريس مادة البالغة في الصف الخامس االدبي ، وىي 
 . طريقةبعض المتخصصين بانيا 

وييدف البحث الحالي الى تعرف " اثر المنظمات المتقدمة في تحصيل طالب الصف الخامس   
 االدبي في مادة البالغة " 

ولتحقيق ذلك اختار الباحث تصميما تجريبيا ذا ضبط جزئي) مجموعة تجريبية ومجموعة   
 ضابطة ( واختبارا بعديا .

تار الباحث عشوائيا اعدادية المثنى بن الحارثة الشيباني لمبنين في محافظة بغداد / الرصافة واخ  
االولى ، الجراء التجربة وبطريقة عشوائية ايضا اختيرت شعبتان لتمثل عينة البحث ، اذ مثمت 

طالبيا المنظمات المتقدمة وكان عدد  باتباع استراتيجية شعبة )أ( المجموعة التجريبية التي درست
( طالبا ، ومثمت شعبة )ب ( المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة االعتيادية وكان عدد 52)

 ( طالبا .52طالبيا )



وكافأ الباحث بين طالب المجموعتين ) التجريبية والضابطة ( احصائيا باستخدام االختبار   
 المغة العربية  درجات -( ومربع كاي في متغيرات ) العمر الزمني  t-testالتائي )

التحصيل الدراسي لالبوين ( ،ولم تكن ىناك فروق ذات داللة احصائية بين  -لمعام السابق 
 المجموعتين في ىذه المتغيرات .

وبعد تحديد المادة العممية التي تضمنت الموضوعات البالغية الواردة في كتاب البالغة    
مة ، التورية، التشبيو،تشبيو المفرد وتشبيو الصورة والتطبيق وىي ) السجع ،الجناس ، الطباق والمقاب

( ىدفا سموكيا ،وعرضت عمى 43( ،صاغ الباحث االىداف السموكية لمموضوعات وكان عددىا )
نخبة من الخبراء والمتخصصين لبيان آرائيم في صالحيتيا ومدى مالءمتيا لمحتوى المادة 

 الدراسية .
تي البحث ) التجريبية والضابطة ( وعرضيا عمى نخبة واعد الباحث الخطط التدريسية لمجموع  

 من الخبراء والمتخصصين لبيان مدى صالحيتيا .
( فقرة ،عرضت فقراتو عمى مجموعة من الخبراء 43واعد الباحث اختبارا تحصيميا مكونا من )  

والمتخصصين لبيان صدقو ،ومن ثم حسبت معامالت صعوبتو وقوة تمييزه ،واستخرج الباحث 
 . التجزئة النصفيةمل ثباتو بطريقة معا
( لعينتين مستقمتين بوصفو وسيمة احصائية لمعرفة  t-testواستخدم الباحث االختبار التائي  )  

 داللة الفروق ،وتوصل الى النتيجة التالية :
( بين متوسط درجات  طالب المجموعة 3.30)ظيور فرق ذي داللة احصائية عند مستوى )

 طالب المجموعة الضابطة ولصالح المجموعة التجريبية ( التجريبية ومتوسط 
المنظمات المتقدمة في  باتباع استراتيجيةوفي ضوء نتائج البحث ،اوصى الباحث بضرورة   

 تدريس مادة البالغة ،واقترح الباحث اجراء دراسات اخرى استكماال لمبحث الحالي .
     

 


