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ملهارات للمرحلة الثانوية  النحو والصرف مقررات درجة تضمني
  التفكري الناقد
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  :صلخستمال

النحو والصرف للمرحلة  مقرراتدرجة تضمين  الحالية للتعرف علىالدراسة  سعت     

المنهج الوصفي هداف تم االعتماد على األولتحقيق ، الثانوية لمهارات التفكير الناقد

، للنحو والصرف مقررات أربعةعينة من ال ألفتأسلوب تحليل المحتوى، وت- التحليلي

هذه  فيألسئلة واألنشطة ل الكليعدد الوبلغ مهارة للتفكير الناقد، ( 51)واألداة من 

ً سؤاالً و( 757) المقررات  .نشاطا

مهارات التفكير الناقد بنسبة مرتفعة في مقررات النحو  توافر النتائج ظهرتأوقد     

ً تضمن( 666)فيها ظهر والصرف األربعة، حيث   التفكيرمهارات  تسؤاالً ونشاطا

 :، وتوزعت على الشكل التالي%2،98، وجاءت بنسبة الناقد

( 5)مقرر النحو والصرف في المرتبة األولى في مهارات التفكير الناقد جاءت      

في المرتبة الثانية مهارات التفكير الناقد  وحلت، %1،28تكراراً، وبنسبة ( 599) مقدارب

مهارات  وحلت، %5،29تكراراً، وبنسبة ( 578) بمقدار( 6)في مقرر النحو والصرف 

تكراراً، ( 516) مقدارب( 2)مقرر النحو والصرف  في المرتبة الثالثة فيالتفكير الناقد 

في المرتبة األخيرة في مقرر النحو مهارات التفكير الناقد وحلت ، %22وبنسبة 

 ت، قدمالنتائجلى إناداً تواس، %2،59تكراراً، وبنسبة ( 556) مقدارب( 2)والصرف 

  .مجموعة من التوصيات

 التفكير الناقدالثانوي،  التعليم، النحو والصرف، كتب دراسية :الكلمات المفتاحية

Abstract: 

     The aim of this study was to uncover the degree of inclusion of 

grammar and grammar courses for the secondary stage of critical 

thinking skills. In order to achieve the objectives of the study, the 

descriptive analytical method was used in the form of content 

analysis. The sample consisted of four courses of grammar and 
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interpretation. The tool consisted of 15 skills for critical thinking. 

The total of questions and activities in these courses (717) is 

questionable and active. 

    The results showed the availability of critical thinking skills at a 

high rate in the four grammar and grammar courses, where (636) 

questions and activities included critical thinking skills, which 

amounted to 2.89%, and distributed as follows: 

     The number of critical thinking skills in the grammar and 

grammar course (1) was about (188), and by 5,29%. The critical 

thinking skills in the grammar and grammar course (3) came in 

about 179 times, 28%, and ranked critical thinking skills in 

grammar and morphology (2) by (153) times and by 24%, and 

ranked in the last rank critical thinking skills in grammar and 

morphology (4) about 116 times, 18%, based on the results of the 

study, made a set of recommendations. 

Keywords: textbooks, grammar and grammar, secondary 

education, critical thinking 

 : مقدمة

     ً ً القد كان االهتمام بالتفكير قديما ً بسيطا بساطة، ؛ ألن المشكالت كانت أكثر هتماما

ولكن تعقد الحياة وأساليبها، والتراكم المعرفي المتزايد، قد جعال الفرد بحاجة ملحة إلى 

امتالك أدوات المعرفة ومهاراتها، لقد قدمت الحضارة للفرد استراتيجيات ونظريات 

لترفع من كفاءته وتسهم في اكتسابه المهارات الالزمة في العصر المعرفي، وال بد من 

هناك قصوراً في األسلوب التعليمي يؤدي إلى تدني القدرات التفكيرية  أن نعترف بأن

لدى التالميذ فيصبح التلميذ متلقياً للمعلومات، مردداً لها في عملية حفظ متقنة حتى ينال 

 عليها الدرجة والنجاح من دون أي محاولة للبحث أو المناقشة أو استخراج المعلومة

 (.2006العظمة، )

 أصبحالدراسية  قرراتفي الم تضمينه تعليم التفكير و السعي إلىمن أجل ذلك فإن      

 بنيون ،صناعة جيل مفكر في رغبناما إذا بعين االعتبار األخذ بها يجب تربوية  ضرورة

آرائها أفكارها وفي إنفاذ حزم والقوة وتلتزم ال ،القويالتماسك بالوعي و سممجتمعات تتل

(De Bono,1970).  

اتجهت العلوم التربوية الحديثة نحو العناية بتعليم مهارات التفكير عموماً والتفكير  لقد    

ً لما يتميز به العصر الحديث من انفجار معرفي وما يرافق ذلك من  الناقد خصوصا
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المختلفة، مما يجعل عملية تمييز الصحيح منها  لأليدولوجياتتناقض للمعلومات وتزايد 

 (.2008، الحارثي)ألهمية بالغ ا اوتقييمها أمر

وال بد من العناية بتطوير مهارات التفكير عموماً ومهارات التفكير الناقد خصوصاً في    

ً  مدارس الطلبة العاديين والموهبين هتمامهم بتعلم وا هم، إذ أظهرت النتائج مدى تفاعلمعا

ن من ضرورة العناية بمهارات التفكير أكثر والمهارات، وهذا ما يدعو إليه الباحثهذه 

، وأن تطوير هذه المهارات يرفع من أداء (5888جروان، ) المتعلمينمن المعرفة لدى 

ويجعلهم قادرين أكثر على مواجهة األفكار الوافدة من الثقافات  ،تفكيرهم وقدراتهم

 .(2059الدليمي، )  األخرى، وتمييز الصحيح منها 

المحتوى الدراسي وفق مهارات التفكير الناقد والتدريب عليها، ودور  كما أن تنظيم     

مع المدرس كموجه ومنظم للتعليم، ودور الطالب كناشط فعال في العملية التعليمية، 

واستخدام وسائل تقنية له أثر إيجابي في نفوس  ،اختالف األنشطة والعصف الذهني

م، واكتساب المعنى الحقيقي للتعلم المرتبط تمثل في زيادة دافعيتهم، وحبهم للتعلتالطلبة 

 (.2005، دي بونو)بالحياة 

  ن أولوياتمومهاراته باتت  تعليم التفكيرن متفقون على أن يغالبية التربوي كما أن     

توفر فرصة التفكير حتى  قدرتهاكل بل عمأن تؤسسات التربوية لتربية، وعلى الما

مع األخذ بعين على الطلبة،  الكبير األثرتعليم التفكير بطريقة واضحة له عملية ها، فبلطال

على  وحصولهم ،تفكير الطلبةمن د يزيالذي س ودمج التفكير في محتوى الدراالعتبار 

 .(2002الربضي، ) الصف حجرةداخل  لقونهمن الفهم فيما يت متقدممستوى 

ً ودمجه ضمن المناهج ومن هنا نجد أهمية التفكير عموماً،       والتفكير الناقد خصوصا

 قضاياتعليالت مقبولة للالقدرة على تقديم ة منح الطلبالدراسية، فالتفكير الناقد ي

مما يجعل الطلبة إلى تفكيرهم،  ضبطيؤدي إلى ومن مشكالت الحياة اليومية،  عروضةالم

عن االنقياد  جنبهموياليومية،  هميساعدهم في اتخاذ قراراتوصحة، و أفكارهم أكثر دقة

 (.5886دمحم، )في الرأي  عصبالعاطفي والت

إعداد الطالب السعودي ليصبح ذا وعي الحادي والعشرون فرض القرن كما ي     

إيجابي، يجعله قادراً على التميز ما بين الضار والمفيد فيما يطرح عليه، وايجاد البدائل 

ً ت االمناسبة، وهذا ما يجعل تعليم الطلبة مهار مناخرة،  آل) التفكير الناقد أمراً حتميا

2006 .) 

 .    اإلطار النظري  

من أشهر أنواع التفكير، يعد الذي التفكير الناقد في هذا اإلطار سنتناول تعريف        

هميته في مجال أ، وات المفكر الناقدفمواصمعاييره، ومهاراته، ومهاراته، وبعض و

 .وتعليم التفكير الناقدالتعليم، ودور المعلم في تنمية 

على وزن ( فََكرَ )الفكر مشتق من مادة ف ما هو التفكير؟في البداية البد أن نعرف      

 .(219 :2001آبادي، الفيروز)تفعيل الذي يعني مزيداً من إعمال النظر في الشيء 
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 ،والغامضةالعميقة في األدب التربوي الكثير من التعريفات له أما تعريفه اصطالحاً ف     

 : اتتعريفذه اله منو

أو فهم  ،اتخاذ قراريترتب عليه الذي  الغايةالوصول إلى بهدف بأنه استكشاف للخبرة   -

 . (De Bono,1970:p31) أو إصدار حكم ،أو حل مشكلة ة،مسأل

 معين عندما يتعرض لمثير حسيالبشري الدماغ ذهني يحدث في أنه نشاط ب  - 

  .(22: 5888جروان، )

 بأنه نشاط عقلي مجهول الماهية والكيف، يجري في الدماغ استجابة لمتطلبات الحياة - 

  (.59: 2008الحارثي، )

تعريفات التوافر زخم من  هناكف Critical Thinking)) أما تعريف التفكير الناقد      

معجم في  (د  نق  ال)الفعل  جاءفقد في اللغة أما تعريفه ، متعددة لهذا النوع من التفكيرال

ج الزيف منها، أما في األدب التربوي اخرإبمعنى ميز الدراهم و (221 :لسان العرب)

 :يد من التعريفاتدفهناك الع

أنه مجموعة من االعتبارات المتعددة التي توجه ب: (Norris,1985)يعرفه نورس   -    

للبحث عن وجهات نظر  دعوهالمتعلم ألخذ وجهات نظر اآلخرين بعين االعتبار، وت

 .تكوين وجهة نظر خاصة به من أجلبديلة، 

معقول يركز على اتخاذ القرار فيما بأنه تفكير تأملي (: Ennis.1998)يعرفه أنيس   -

تفكيره أكثر  يصبح، حتى تحكم فيهتفكيره وال حسينيفكر فيه الفرد أو يؤديه من أجل ت

 .صحة ومدافعاً عنه

مجموعة من  يشتمل علىأنه (: Sternberg.2003) ويعرفه روبرت ستيرنبريج -

يوظفها المتعلمون لحل المشكالت،  يالعمليات العقلية واالستراتيجيات والتمثيالت الت

 .القرارات، وتعلم مفاهيم جديدة اتخاذعلى قدرة وال

أنه الحكم الهادف المنظم ذاتياً، والمحرك ب :(Facione,1998)يعرفه فاشيون و -  

 . اتالقرارإصدار و ،لكاإلى حل المش فضيالذي يالمعرفي 

 ،الحكم على قضيةكلف بالفرد عندما ي مارسهاعملية نشاط عقلية ي بأنه: ويعرفه الباحث  

  .أو إجراء تقويم ،معين أو مناقشة موضوع

للتفكير الناقد في فحص األدلة واالعتقادات واألفكار  الهدف النهائيتلخص يو    

، لمؤيدة والمعارضة لفكرة أو نظريةومسارات العمل وتقويمها، والبحث عن الدالئل ا

 :ومن أبرز عمليات التفكير الناقد

 .ما يمكن قبوله أو عمله حول عقالنيةم احكأإصدار  -

 .االحتكام إلى معايير محددة في إصدار األحكام -

 .استخدام استراتيجيات متعددة من المحاكمات العقلية في صياغة المعايير وتطبيقها -

، قطامي) البحث عن المعلومة الموثقة التي يمكن استخدام أدلة تدعم إصدار األحكام -

2005.) 
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 .معايير التفكير الناقد

تلك المواصفات العامة المتفق عليها في مجال هي بمعايير التفكير الناقد  المقصود       

ً التفكير، والتي تتخذ  في الحكم على نوعية التفكير االستداللي أو التقييمي الذي  مرجعا

موجهات لكل من المعلم والطالب،  عبارة عن، وهي معينة مشكلة حليمارسه الفرد في 

إيلدر وبول  ذكرهالمعايير ما  ينبغي االلتزام بها في عملية التفكير الناقد، ومن أبرز هذهو

(Edler& Paul,1996 ) (550: 2008الحارثي، )و  (69:2006 العظمة،)نقالً عن: 

 قيةلب األساسيالمدخل  ألنه ؛معايير التفكير الناقد برزمن أ تبريع: Clarityالوضوح  -

 .عليهاالحكم من ثم و ،نستطيع فهمهاحتى ن العبارة واضحة وتكالمطلوب أن المعايير، ف

 .التوثيقيةوالعلمية جوانب من اليشترط صحة العبارة : Accuracyالصحة  -

 .معالجة والتعبيرالمن الكامل  نصيبةالموضوع إعطاء : Precisionالدقة  -

بين السؤال أو الحجة أو القائمة مدى العالقة هو الربط  معنى: Relevanceالربط  -

 .عروضةالمالنقاش أو المشكلة مدار العبارة بموضوع 

  .الموضوع خفاياالتعمق في فهم درجة مقدار التبصر وإدراكه، ويعني : Depthالعمق  -

 .الموضوع أو المشكلة أطرافجميع بخذ األ يعني: Breadthاالتساع  -

في تنظيم األفكار وترابطها بالمنطقية التفكير الناقد  يتسمأن ويقصد به : Logicالمنطق  -

  .على حجج معقولة ستندتأو نتيجة  ،بائنإلى معنى شكل يؤدي ب

 Critical Thinking Skills مهارات التفكير الناقد  

تعد مهارات التفكير عمليات محددة يمارسها الفرد ويستخدمها بعناية في معالجة       

تحديد المشكلة، ومهارة االفتراض، ومهارة التفسير، ومهارة تقييم األدلة  :المعلومات مثل

، والمهارة في التفكير تتطلب اإلجابة عن تساؤالت معينة (26: 5888جروان، )

التعامل مع  آليةللوصول إلى نتائج، أنها مسألة استكشاف المعرفة وتطبيقاتها، ومعرفة 

ً علالناسالمواقف وأفكار  ى التخطيط والبحث عن الدليل، واتخاذ القرار ، وتشتمل أيضا

 (.29: 2005دي بونو، )واالبتكار 

مهارات التفكير ( 606: 2052إبراهيم، )المذكوران في  واطسن وجالسر وقد حدد    

 :الناقد

 شتمل عليهاالتي ي لبياناتالوقائع وا تمحيص الفرد ةاستطاعوهي : معرفة االفتراضات -

 .محددموضوع 

بدرجة معقولة  حقائق مفترضة من حددةمنتيجة نباط است الفردة استطاعوهي  :التفسير -

 .من اليقين

مباشر بشكل  ها عالقةلالتي  البارزة القضاياإدراك الفرد على وهي قدرة : تقويم الحجج -

 .الحجج الضعيفةعن الحجج القوية  وتمحيص محدد،بموضوع 

العالقات بين وقائع معينة والحكم في ضوء وهي القدرة على التعرف على : نباطتاالس -

 .هذه المعرفة
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على التمييز بين درجة احتمال صحة نتيجة ما أو الفرد  استطاعةوهي : االستنتاج -

 .خطئها تبعاً الرتباطهما بوقائع معينة

 .Peter A)بيتر فاشيون  الباحثمهارات التفكير الناقد  تحدث عنأشهر من  منو      

Facione)  حيث وضع قائمة بمهارات التفكير الناقد الرئيسة والمهارات الفرعية، وفيما

 :يلي توضيح لكل مهارة

التعبير عن الفهم القدر على  وهي : Interpretation Skillsمهارة التفسير  -1

، والقوانين، ومن المواقف والتجاربواسعة من الوالمعنى، أو الداللة المستندة إلى الخبرة 

توضيح واستخالص المغزى أو الداللة، والتصنيف، : التابعة لها الفرعية مهاراتال

 .المعنى

وهي تحديد االستداللية المقصودة والعقلية بين :  Analysis Skillsمهارة التحليل  -2

، والحكم على تجارب أو معلومات أو آراء، ومن واألسئلة، والمفاهيم ،العبارات

 .واكتشاف الحجج وتحليلها ،فحص اآلراء: التابعة لها ت الفرعيةامهارال

تعبيرات والوهي قياس مصداقية العبارات  : Evaluation Skillsمهارة التقييم  -3

وحكمه، واعتقاده،  ،تجربته، ووضعهوتصف فهم وإدراك الشخص، وهي خرى، األ

 .تقييم االدعاءات، وتقييم الحجج: التابعة له مهارات الفرعيةالورأيه، ومن 

هي تحديد وتوفر العناصر الالزمة و : Inference Skillsمهارة االستنتاج  -4

الستخالص النتائج المنطقية للعالقات االستداللية المقصودة أو الفعلية من بين العبارات 

فحص الدليل، تخمين البدائل، التوصل : التابعة لها مهارات الفرعيةالأو األسئلة، ومن 

 .إلى استنتاجات

لى إعالن نتائج تفكيره قدرة الفرد عوهي :  Explanation Skillsالشرح مهارة  -5

باألدلة والمفاهيم،  المتصلةاالعتبارات  وفقذلك التفكير  اتتبريرتقديم المنطقي، ومن ثم 

: التابعة لها مهارات الفرعيةالوعرض تفكيره المنطقي على شكل حجج مقنعة، ومن 

 .رض الحججعوتبرير النتائج، وإعالن النتائج،، 

مراقبة قدرة الفرد على وهي : Self- Regulation Skillsمهارة تنظيم الذات  -6

استخالص العناصر المشتركة في هذه  خالل، من ةذكي طريقةنشاطاته المعرفية ب

وتقييم  ،النشاطات، والنتائج المستخلصة بشكل خاص من خالل تطبيق مهارات التحليل

اختبار الذات، : التابعة لها الفرعية مهاراتاللنتائجه، ومن الفرد ألحكامه وألفكاره أو 

 (.222، 225، 2007أبو جادو ونوفل،) ، (Facione, 1998:28)وتصحيح الذات  

 (.Attributes of a Critical Thinker) خصائص المفكر الناقد

الناقد،  المفكرمن خصائص  العديدبموضوع التفكير الناقد  عنيونأورد الباحثون الم    

 :ولعل من أبرزها

أو القضايا  ،عالجتهاقوم بميبالموضوعات التي  المتعلقةاألسئلة  طرحالقدرة على        

البحث فيها، وإصدار األحكام على ما يتم سماعه أو قراءته من بيانات قوم بي يالت
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ومجادالت،  واالعتراف بجوانب النقص في الفهم أو االستيعاب، واكتشاف الحلول 

 الجديدة للمشكالت التي يواجها، وتفحص المسلمات واآلراء والتأكد من إسنادها جميعاً 

  (.Ferrett.2000)الحقائق واألدلة الواقعية  إلى

 .أهمية التفكير الناقد في مجال التعليم

يشكل  فهويعد التفكير الناقد من بين أنواع التفكير الذي له أهمية بارزة في التعليم،       

 ً أصبح في عناية التربويين نتيجة  إذ، خطط التطوير التربوي غالبية هتم بهتربوياً ت متطلبا

ومطلباً تعليمياً وتربوياً  التجارب العالمية التي أثبتت نجاحه في تحسين المسيرة التعليمية،

وااللتزام بالدقة  ،يةععلى الموضو تهمتطوير قدرال غنى عنه للمتعلمين، فهو يعمل على 

 :لألسباب التاليةوضوح، وتكمن أهميته وال

 .مميزةوإنتاج منجزات عملية  عليمالت عالمعلمين في تالم اتقدر نميي -

ه، والسعي هموم تفاعل معويبالمجتمع  واالهتمام، لدى المتعلمين وطنيةالتربية النمي ي -

 .وتقدمه تطويرهل

 .للمحتوى المعرفي جودأ ، واتقانمختلف المواد الدراسيةتحصيل الطلبة في  سهم فيي   -

 .والمناقشة الهادفة الحوار الحرب مناسبة تتصفبيئة صفية  إيجاديشجع على  -

لتنوع قبول ا، والجيدةالبحث عن المعرفة  من خاللالتعلم الذاتي إلى الفرد  يدفع  -

 .توظيفه في سلوكه الناجحالعمل على و ،عرفيمال

 لتتشككيف ، واستيعاب المتنوعة القدرة على فهم ثقافة الحضارات الفرديكسب  -

 .البشريةالحضارة 

 .في تفكيرهم واعتماد الموضوعية في اتخاذ القرارات المتعلمينيؤدي إلى استقاللية  -

يساعدهم في صنع و؛ في حدود معينة تفكيرهم وضبطهالطلبة لمراقبة في  سهمي -

  .(268: 2007أبو جادو ونوفل، )، (22: 5881حبيب، ) حياتهمالتي تتعلق بالقرارات 

 .وتعليمه دور المعلم في تنمية التفكير الناقد

 الطالب شجيعتالعمل على أن للمعلم دوراً بارزاً في تعليم التفكير الناقد، وال شك ب    

عمل على وت ،في مواقف تعليمية تثير التفكير هوضع عبرعلى التفكير المبدع الخالق، 

 .القرار وصنع ،والتحليل ،والتفسير ،زيادة قدرته على التخيل

بهم،  المتعلقةعلى إثارة األسئلة  الطلبةفي توجيه  هوالمعلم الملقى على دور الوأن      

في دور المعلم كملقن غير النظرة قد وهذا مهارات التفكير الناقد،  نميةعلى ت هوسعي

 (.Croke, 1994)ومات كمتلقين لهذه المعل لبةوالط ،للمعلومات

في معلم التفكير جب أن تتوفر من األدوار التي ي عددإلى ( 2002)ضي بشير الرتو     

 :الناقد

وهو تمكن المعلم من التخطيط لمواقف تتوافر فيها فرص للطلبة : Plannerمخطط  -1

 .لممارسة التفكير الناقد في المواقف التعليمية التعلمية
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من  مريحة يتمكن ظروفوهو تهيئة : Climate Builder ةالصفي البيئةتشكيل  -2

 .حرية التعبير، والرأي، والنقد، والرفضمن  الطلبة اخالله

بالمشكالت  والعنايةمبادرة حب االستطالع  على المعلم إظهار: Initialالمبادرة  -3

 .فاعليةكل إلشراك الطلبة ب األسئلةم طرح استخدا، وعروضةالم

 تعتبرعناصر المادة الدراسية والتي  إلىالطلبة  اهتمامهو توجيه : Focuserالتركيز  -4

جعلهم يتصدون تطوير مهاراتهم العملية التي تساعدهم في بؤرة االهتمام بالنسبة لهم، وي

 .تواجههمللمشكالت التي 

أن يقوم المعلم في الحفاظ على انتباههم : Sustainerالمحافظة على االستمرارية  -5

من الوقت، وإعادة شحذ همم طلبته ومساندتهم من جديد، بهدف مواجهة لفترة طويلة 

 .الصعوبات التي تعترض سير تقدمهم

وهو حرص المعلم على توفير : Resource Personتوفير مصادر المعلومات  -6

 .عملية تعلم الطلبة، وتلبية حاجاتهم المتجددة اعد في، والتي تسرفة المختلفةمصادر المع

على توجيه األسئلة السابرة وقدرة المعلم  اهتمامهو : Properتوجيه األسئلة السابرة  -7

التي تتفحص فهم الطلبة لما تعلموه، ومن ثم تدريبهم على طرح األسئلة العميقة التي 

تحيط بالجوانب المختلفة للموضوع الذي يدرسونه، والتي تمكنهم من دعم استنتاجاتهم 

 .وأفكارهم

يفرض على المعلم أن يقوم بعرض سلوك المحب : Modelلسلوكات النقدية نمذجة ا -8

لحقائق، افحص يسلم بأي شيء، بل يال فهو بالمنهجية العلمية،  المتصفلالستطالع، 

 . وجهة نظره ؤيدالتي تواألدلة يبحث عن البراهين 

 .الدراسات السابقة

مهارات التفكير الناقد االهتمام بوأبحاث دراسات من مراجعة األدب التربوي  تظهر       

ومن درجة امتالك المعلمين لها، قياس أو ، في مقررات اللغة العربية إدراجهامن حيث 

 :الدراسات هذه

درجة تضمين كتب اللغة العربية للصف  تناولتوالتي ( 2006)مناخرة  دراسة آل      

 نتائج ظهرتاألول ثانوي بالمملكة العربية السعودية لمهارات التفكير الناقد، وقد أ

اللغة العربية للصف األول  مقرراتبين توزعت قد مهارات التفكير الناقد أن ب الدراسة

في بالمرتبة األولى مهارات التفكير الناقد حلت ف، ونسبته الكلية فيها، لفصلينعلى اثانوي 

المرتبة الثانية في  تلتها ،%6،27تكراراً وبنسبة ( 662) بلغتكتاب النحو والصرف 

 حلتثم ، %28،6بنسبة وتكراراً ( 206) بلغت كتاب المطالعةمهارات التفكير الناقد في 

 تكراراً  (518) بلغت يفي كتاب األدب العربالناقد األخيرة مهارات التفكير  تبةفي المر

 . مجموعة من التوصياتالباحث قدم و، %22،9بنسبة و

تحديد مهارات التفكير الناقد المناسبة للصف  تناولتوالتي ( 2009)دراسة الغامدي    

األول ثانوي في الكفاية القرائية وكفاية التواصل الشفهي، والكشف عن مدى مراعاة 
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كتب الكفاية اللغوية لمهارات التفكير الناقد أثناء التواصل الشفهي، وأشارت النتائج إلى 

مهارات ( 8)ها بين من ،مهارة( 22)رات التفكير الناقد في الكفاية القرائية بلغت اأن مه

مهارة ( 50)مهارات التفكير الناقد االستنباطي، و (1)تمثل التفكير الناقد االستقرائي، و

التفكير الناقد التقييمي، وقد راعت نشاطات التعلم في كتاب الكفايات اللغوية للصف 

ته مهارة في التفكير الناقد بما نسب( 22)مهارة من أصل ( 51)األول ثانوي 

 .نسبة متدنيةتشكل وهي  ،%(10،62)

يد قائمة بمهارات التفكير الناقد الواجب دتح تناولتالتي ( 2009)دراسة األسطل    

من الدراسة عينة  كونتتوافرها في كتاب األدب والنصوص للصف الحادي عشر، وت

ات قائمة بمهارتكونت أداة الدراسة من طالباً وطالبة من الصف الحادي عشر، و( 560)

، %(67)على نسبة حصلت مهارة االستنتاج  أنالتفكير الناقد، وأشارت النتائج إلى 

مهارة المقارنة والتباين و، %(2،57)نسبة على حصلت مهارة التنبؤ باالفتراضات و

 ،(%56،6)على نسبة حصلت مهارة تقويم المناقشات و، %(2،2)على نسبة حصلت 

على نسبة حصلت ، ومهارة التمييز %(22،7)على نسبة حصلت ومهارة التفسير 

(7،6.)% 

درجة تركيز كتابي اللغة العربية للصف  تناول إلى فهدفت( 2009)دراسة العرايشي     

في مدينة السلط  العاشر على مهارات التفكير الناقد ومدى امتالك الطلبة لهذه المهارات

أداتين  تمن الصف العاشر، واستخدم طالب وطالبة( 500)عينة من ال تألفت، باألردن

اختبار قياس الثانية مهارة، و( 26)قائمة بمهارات التفكير الناقد متضمنة األولى للدراسة 

لى وجود فجوة في تركيز مهارات التفكير الناقد بين كتاب إنتائج الالمهارات، وأشارت 

ت التفكير الناقد طلبة لمهاراالامتالك مقدار وأن االتصال،  القواعد وكتاب مهارات

 .وهي درجة متوسطة ،%(17) جاءت بنسبة

هدفت إلى تقدير مدى امتالك معلمي اللغة العربية في ف( 2008)دراسة الشواهين      

المرحلة األساسية العليا في تربية بني كنانة لمهارات التفكير الناقد ودرجة ممارستهم 

أشارت وقد اللغة العربية،  درسيمعلم ومعلمة من م( 500)عينة من ال شكلتلها، ت

أن امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد وممارستهم لها كانت بالنتائج 

داللة إحصائية  اتق ذووجود فرإلى وأشارت النتائج أيضاً تربوياً،  ةمقبولوعالية بدرجة 

إلى امتالك معلمي اللغة العربية لمهارات التفكير الناقد وممارستهم لها تعزى مدى في 

داللة إحصائية  اتق ذوعدم وجود فروسنوات فأكثر، عشر لخبرة في التدريس ولصالح ا

 .لجنس والمؤهل العلميإلى افي ممارسة المعلمين لمهارات التفكير الناقد تعزى 

تحديد مدى توافر مهارات التفكير الناقد في  لتتناوالتي ( 2008)دراسة الهناني      

في اللغة العربية للصف الثاني عشر في سلطنة ع مان، ومدى ( المؤنس)أنشطة كتاب 

أداة  كونتتاختالف نسبة توافر تلك المهارات في األنشطة باختالف المهارة الرئيسة، و

لى خمس مهارات عالتي توزعت مهارة من مهارات التفكير الناقد ( 65)الدراسة من 
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 كلتحليل بعد القيام بوالموازنة، والتفسير، والتقويم، والتمييز، االستنتاج، : ةيرئيس

على المهارات الخمسة، بنسب متفاوتة إلى أن األنشطة موزعة أشارت النتائج األنشطة، 

ثم مهارة التمييز، ثم مهارات االستنتاج،  تلتها، مهارة التفسيرحلت بالمرتبة األولى ف

 .مهارة الموازنةأخيراً ارة التقويم، ومه

أثر استخدام مهارات التفكير الناقد على  تناولتوالتي ( 2052)دراسة إبراهيم     

عينة من الوتكونت . هيم النحوية لطالبات الصف الرابع العلمي بالعراقااكتساب المف

وجود إلى النتائج  شارتطالبة، ومن اختبار موضوعي لقياس اكتساب المفاهيم، وأ( 61)

لصالح المجموعة جاء ول المجموعتين يداللة إحصائية بين متوسط تحص وفرق ذ

 .مهارات التفكير الناقد فيها التجريبية التي استخدم

مدى تضمين كتاب لغتنا العربية للصف السادس  تناولتوالتي ( 2052)دراسة بري      

ن الكتاب يتضمإلى االبتدائي في األردن لمهارات التفكير الناقد، وقد أشارت النتائج 

على  تكراراً، وتوزعت( 666)تكررت الفرعية حيث من مهارات التفكير الناقد ( 58)

، التقويم ،تحليلال ،االستنتاجالتفسير، االفتراضات،  إلىالتعرف  :، وهيخمس مهارات

 إلىالتعرف ف ،مهارة التقويم ثم ،مهارة التفسيرف  ،مهارة االستنتاج بالمرتبة األولى وحلت

 .ومهارة التحليل ،االفتراضات

والتي هدفت إلى التعرف على مدى توزيع مهارات التفكير ( 2059)دراسة الدليمي      

للصف الثامن األساسي في األردن، ، ( مهارات االتصال)الناقد في كتاب اللغة العربية 

د من المهارات دع هاخمس مهارات رئيسة، ويندرج تحتمن أداة الدراسة  وتألفت

في توزيع فقرات مهارات التفكير الناقد،  تفاوتإلى وجود النتائج شارت وأ. الفرعية

مهارة ف، تكراراً ( 89)مهارة التعرف إلى االفتراضات بالمرتبة األولى  حلتحيث 

( 60) ، ثم مهارة التقويمتكراراً  (92) مهارة االستنتاج تلتها، تكراراً ( 86) التفسير

ضمنت في التفكير الناقد ، كما أن مهارات تكراراً ( 28) ، وأخيراً مهارة التحليلتكراراً 

 .أكثر من دروس الشعردروس النثر 

هارات مفي تناول الدراسة هذه  ها معاتفاقالدراسات السابقة يتضح من عرض       

األسطل، )، و(2002آل مناخرة، )مثل دراسة ، اللغة العربية مقرراتفي  لتفكير الناقدا

اختلفت مع بعضها في االهتمام بدراسة ممارسة أن و، (2051الدليمي، )، و(2009

في  هامعاشتركت  لكنها، (2008الشواهين، )المعلمين لمهارات التفكير الناقد كدراسة 

 .استخدام المنهج الوصفي التحليلي

قد اتفقت هذه الدراسة ومجتمع الدراسة، كما نالحظ اختالف الدراسات السابقة في      

ن طبقتا في السعودية، اللتي( 2009الغامدي، )، و(2002ة، آل مناخر) تيدراس مع 

، التي (2051الدليمي، )، و(2052بري، )، و(2008العرايشي، )واختلفت مع دراسات 

في التي طبقت ( 2052إبراهيم، )، وفي ع مان( 2008الهناني، )وطبقت في األردن،  

 .العراق
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أداة الدراسة وباألدبيات المتعلقة في إعداد الدراسات تلك من  ةستفادتم االوقد     

الدراسة تختلف عنها في  ه، لكن هذاإلحصائية األساليبوبعض بموضوع الدراسة، 

تناولها مهارات التفكير الناقد المتضمنة في مقررات النحو والصرف للمرحلة الثانوية 

 .في السعودية 

 .مشكلة الدراسة وأسئلتها

مشكلة الدراسة وأسئلتها مما ورد في أهداف تدريس اللغة العربية للمرحلة  تتمثل     

تعمل على تعزيز والتي من قبل وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية الثانوية 

وحل  ،من مهارات التفكير العلمي هنيتنمية التفكير، وتمكقدرات المتعلم في موضوع 

، (2059 ،الثالثالمستوى  :اللغة العربية)كير اإلبداعي تفكير الناقد، والتفالوالمشكالت، 

تنظيم المحتوى الدراسي وفق مهارات التفكير الناقد وتدريب ال يتم إال إذا تم األمر وهذا 

 راتاهلمهذه اللما في العملية التعليمية،  اونشط فعاال هبحيث يصبح دورعليها، المتعلم 

 ،واكتساب المعنى الحقيقي للتعلم المرتبط بالحياة، ةدافعيالإيجابي في زيادة  دور من

مواجهة التحديات التي تواجهه في و ،واإلبداع ،والنقد ،على التحليل هتاقدروتنمية 

  .المستقبل، والتعامل معها بنجاح

ال يزال هذا الموضوع بحاجة  ،لمتعلمدى المهاراته تنمية وورغم أهمية التفكير الناقد     

حيث أن الدراسات التي تناولته ال زالت قليلة العدد، لذا ، والبحث الدراسةلى المزيد من إ

مقررات النحو والصرف للمرحلة الثانوية محتوى تحليل على القيام بعزم الباحث 

هذه  بينونسبة توزيعها جوانب القصور، ومدى توافر مهارات التفكير، لكشف عن ل

مهارات  وفقالالزم م يحظ بالتحليل ل تهذه المقرراتحليل أن أضف إلى ذلك  ،المقررات

سؤالي اإلجابة على تتلخص المشكلة بمن هنا و -في حدود علم الباحث - التفكير الناقد

 :الدراسة

المسار األدبي ومدارس تحفيظ القرآن )ما درجة تضمين مقررات النحو والصرف  -1

 .للمرحلة الثانوية لمهارات التفكير الناقد؟( الكريم

المسار األدبي )كيف تتوزع مهارات التفكير الناقد بين مقررات النحو والصرف  -2

 . للمرحلة الثانوية ؟( ومدارس تحفيظ القران الكريم

 .أهمية الدراسة

 :األمور اآلتية فيأهمية هذه الدراسة برز ت     

التربويون من ضرورة دمج مهارات التفكير ومنها مهارات  يطرحهلما  تعد استجابة -1

 .المتعلمينلدى  العلياالتفكير تنمية مهارات التفكير الناقد ضمن المنهج الدراسي، و

مقررات النحو  العناية بمهارات التفكير الناقد فيمعلمي اللغة العربية على قد تساعد  - 2

 .وتوجههم نحو تنميتها لدى طالبهموالصرف 

 ألهتماملمعلمي اللغة العربية  عنايةالتربوي في توجيه في الحقل المشرفين قد تساعد  -3

 .مهارات التفكير الناقد المتضمنة في مقررات النحو والصرفب
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في تحليل مقررات اللغة العربية في  ةتفتح المجال أمام دراسات أخرى مشابهقد  -4

 ..مراحل التعليم االبتدائي والمتوسط في المملكة العربية السعودية

تضمين مهارات التفكير أهمية إلى أنظار مؤلفي المناهج والكتب الدراسية قد تجذب  -5

  .تواكب التطور العلمي الحديثاللغة العربية حتى الناقد في مقررات 

 .ف الدراسةاهدأ

 :تهدف هذه الدراسة إلى      

المسار )في مقررات النحو والصرف المتضمنة الكشف عن مهارات التفكير الناقد   -1

  .للمرحلة الثانوية في المملكة العربية السعودية( ومدارس تحفيظ القرآن الكريم األدبي

للمرحلة معرفة نسبة توزيع مهارات التفكير الناقد بين مقررات النحو والصرف  -2

 .الثانوية

معرفة نسبة توزيع كل مهارة من مهارات التفكير الناقد في مقررات النحو والصرف  -3

 .للمرحلة الثانوية، بالنسبة لألسئلة واألنشطة

 .حدود الدراسة

 :التالي الدراسة علىحدود تقتصر    

تحفيظ مدارس األدبي والمسار )بمستوياتها األربعة في  النحو والصرفمقررات  -1

 عامالالتي تدرس خالل و، النظام الفصلي للتعليم الثانوي( كتاب الطالب)( الكريم نآالقر

 . م2059/2058هـ الموافق 5268/5220 الدراسي

األربعة  النحو والصرفمقررات محتوى الموجودة في ( األنشطة واألسئلة) تحليل -2

بهدف الثانوية  الفصلي للتعليملنظام ا( الكريم تحفيظ القرآنمدارس و األدبيالمسار )

 .لمهارات التفكير الناقدالتعرف على مدى تضمينها 

 .مهارة( 51)والبالغ عددها  أداة الدراسةفي  المتضمنةمهارات التفكير الناقد  -3

 :مصطلحات الدراسة

عبارة عن سلسلة من النشاطات العقلية التي يقوم بها الدماغ عندما يتعرض ": التفكير -

اللمس، البصر، السمع، الشم،  :يتم استقباله عن طريق واحد أو أكثر من الحواسلمثير 

 (.66: 5888جروان، ") الذوق

      ً عملية معقدة من النشاطات التي تكونت داخل المخ والتي تنشأ : بأنه ويعرف إجرائيا

المنظم للوصول إلى نتيجة  إلى هذا النشاطيؤدي أو مشكلة معينة نتيجة عامل خارجي 

 . محددة

ً يهدف إلى التفسير والتحليل والتقييم واالستنتاج، ويهتم : التفكير الناقد حكم منظم ذاتيا

بشرح االعتبارات المتعلقة باألدلة والبراهين والمفاهيم والطرق والمقاييس، التي يستند 

 (.228: 2007أبو جادو ونوفل، )إليها الحكم الذي تم التوصل إليه 
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ً بأنه      دماغ، معتمداً التوظيف العمليات العقلية العليا في قدرة على ال :ويعرف إجرائيا

معين، ويقاس في  على الربط والتحليل واالستنتاج والتقويم، من أجل إصدار حكمفيه 

 .النحو والصرف للمرحلة الثانوية اتفي مقررالتفكير الناقد مدى تضمين مهارات 

مهمة السيطرة على جميع نشاطات التفكير العادلة والموجهة لحل المشكلة، هي : المهارة

واستخدام القدرات أو المواد المعرفية للفرد بفاعلية في مواجهة متطلبات مهمة التفكير 

 (.262: 5888 جروان،)

ً بأنها     درجة من التميز واالنضباط يتم التواصل إليها من خالل : وتعرف إجرائيا

 .إلى الهدف المطلوب نتهيالتفكير وممارسة بعض األمور حتى نإعمال 

أسلوب يعمل على وصف المحتوى التعليمي بشكل موضوعي : تحليل المحتوى -

 (.62:2002طعيمة،)ومنهجي مما يؤدي إلى تحديد العناصر األساسية للتعلم 

في مقررات  الكشف عن درجة تضمين مهارات التفكير الناقد: ويعرف إجرائياً بأنه      

النحو والصرف للمرحلة الثانوية ممثلة باألنشطة واألسئلة بهدف تحليها بشكل كمي 

 .وكيفي

المتضمنة في هارات التفكير الناقد رصد تكرارات م من خالليقاس : التضمين -

 .النحو والصرفمقررات األنشطة واألسئلة كوحدات تحليل محتوى 

المقررة من قبل وزارة التعليم في األربعة قصد بها الكتب وي: النحو والصرف مقررات -

 األدبيبالمسار )والمعنية  النظام الفصلي للتعليم الثانوي حسبالسعودية المملكة العربية 

هـ الموافق 5268/5220خالل العام الدراسي ( ومدارس تحفيظ القرآن الكريم

 .م2059/2058

 .هدف الدراسة

في مقررات مهارات التفكير الناقد تهدف هذه الدراسة إلى التحقق من درجة تضمين      

( بالمسار األدبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم)النحو والصرف األربعة المعنية 

 .األنشطة واألسئلة: للمرحلة الثانوية ممثلة بوحدات التحليل

 الطريقة واإلجراءات

النحو من مقررات  ألفسة هي المجتمع نفسه، وتتعينة الدرا: مجتمع الدراسةالعينة و

 نآتحفيظ القرمدارس و األدبيالمسار )بـ والمعنية  ،ةربعمستوياتها األفي  والصرف

 من قبل وزارة التعليم منذ اوالمعتمد تدريسهلنظام الفصلي للتعليم الثانوي، ل ،(الكريم

 :هي، وهـ5269هـ، 5267هـ، 5266 منذ أعوام الدراسي العام

 األدبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريمالمسار ، لثالمستوى الثا :(5) النحو والصرف -1

التعليم، الرياض،  النظام الفصلي للتعليم الثانوي، وزارة( الطالب كتاب)

  .ص529م، 2059/2058هـ الموافق5220/هـ5268
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المستوى الرابع، المسار األدبي ومدارس تحفيظ القرآن الكريم (: 2)النحو والصرف  -2

النظام الفصلي للتعليم الثانوي، وزارة التعليم، الرياض،  (كتاب الطالب)

 .ص 520، م2059/2058هـ الموافق5220/هـ5268

، المسار األدبي ومدارس تحفيظ القرآن الخامسالمستوى (: 6)النحو والصرف  -3

النظام الفصلي للتعليم الثانوي، وزارة التعليم، الرياض، ( كتاب الطالب) كريمال

 .ص 570، م2059/2058هـ الموافق5220/هـ5268

، المسار األدبي ومدارس تحفيظ القرآن السادسالمستوى (: 2)النحو والصرف  -4

ض، النظام الفصلي للتعليم الثانوي، وزارة التعليم، الريا( كتاب الطالب) الكريم

 .ص522، م2059/2058هـ الموافق5220/هـ5268

 .أداة الدراسة

والدراسات األدبيات التربوية خالل االطالع على أداة الدراسة من  بإعدادقام الباحث      

، (2006، مناخرة آل) :، مثل دراساتالتفكير الناقد بموضوعالسابقة المتصلة 

 . المراد تحليها المقرراتوكذلك  (2059، الدليمي)، (2052إبراهيم،)

قد بلغت ، وقدامهارات التفكير الننواع ألمؤشرات  تتضمنداة من قائمة األتألفت      

للمرحلة  النحو والصرفبما يتالءم مع مادة  اتمؤشرهذه الوتم صياغة ، مهارة( 51)

 .الثانوية

من  عددعرضها على  جرىفقد  داةاألمن صدق  لتحققمن أجل ا :داةاألصدق 

األخذ تم في المناهج وطرائق التدريس، واللغة العربية، والقياس والتقويم، وصين تالمخ

األداة صادقة  غدت حتى، مالحظاتهم من تعديل وحذف وإعادة صياغة بالنسبة لألداةب

 .وصالحة لالستخدام

تم تحليل وحدتين من مقررات النحو الدراسة لتأكد من ثبات أداة من أجل ا :ثبات التحليل

واألخرى من قبل محلل آخر ذو خبرة في مجال التحليل،  ،والصرف من قبل الباحث

 ،(Holisti) هولستياستخدام معادلة من خالل حساب نسبة االتفاق بين التحليلين  جرىو

  .على ثبات التحليلوإشارة  مقبولةاتفاق وهي نسبة  0985= وكان معدل الثبات الكلي 

 .إجراءات الدراسة

 :الخطوات التالية حسبإجراءات الدراسة  تمت

بعد العودة الى األدب التربوي  مهارات التفكير الناقدتشتمل على إعداد قائمة 1- 

على الخبراء والمختصين للتأكد  هاعرضتم والدراسات السابقة ذات الصلة بالموضوع، و

 .من صدق األداة

 .تطبق األداة عليها سوفالعينة التي اختيار مجتمع الدارسة و تعيين -2

 .معادلة هولستي وفقمن خالل تحليل وحدتين من الكتاب  التأكد من ثبات األداة -3

 .تقدير عدد األسئلة والتدريبات واألنشطة في المقررات المراد تحليلها -4

 .القيام بتحليل وحدات المقررات باستخدام أداة الدراسة -5
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 .حساب التكرارات والنسب المئوية جرىالتحليل عملية بعد انتهاء  -6

 . استخراج النتائج ومناقشتها وتقديم المقترحات والتوصيات -7

 .منهج الدراسة

 الذيأسلوب تحليل المحتوى، ممثالً ب المنهج الوصفي التحليليالدراسة  تاستخدم     

اإلطار النظري للدراسة، وجمع المعلومات والبيانات، وعن يقدم بيانات تفصيلية عن 

للمرحلة الثانوية شكالً ومضموناً  النحو والصرف مقرراتمنهجية تأليف محتوى 

 .وإعداداً 

 .مناقشتهاونتائج عرض ال

بلغ  حيث، الدراسة، من خالل عرض نتائج الدراسة أسئلةحاول الباحث اإلجابة على      

ً ( 757)لألسئلة واألنشطة  االجماليالعدد  النحو والصرف  مقرراتفي سؤاالً ونشاطا

الناقد التي  التفكيرللتدريب على مهارات سؤاالً ونشاطاً ( 666)ها بين من ظهراألربعة، 

 %.2،98بنسبة  جاءتالتي و أداة الدراسة، هاتتضمن

المسار )النحو والصرف  مقرراتدرجة تضمين ما : لنتائج المتعلقة بالسؤال األولا     

 ؟للمرحلة الثانوية لمهارات التفكير الناقد( ومدارس تحفيظ القرآن الكريم األدبي

مقررات النحو والصرف محتوى تحليل مهارات التفكير الناقد في عمل الباحث على      

مهارات لرصد التكرارات  تمو، للمرحلة الثانوية( ومدارس تحفيظ القرآن المسار األدبي)

 :التاليفي الجدول كما التفكير الناقد ونسبتها المئوية 

 (5)الجدول 

 .ضمنة في مقررات النحو والصرف األربعةتتوزيع مهارات التفكير الناقد الم

 المقرر الرقم

 تكرارات

مهارات 

التفكير 

 الناقد

النسبة 

 المئوية

إجمالي 

عدد 

األسئلة 

 واألنشطة

نسبة 

مهارات 

لى إالتفكير 

 إجمالي

 األسئلة

عدد األسئلة 

واألنشطة 

بدون الباقية 

مهارات 

 التفكير الناقد

5 
مقرر النحو 

 5والصرف 
599 1،28% 582 26،2% 6 

2 
مقرر النحو 

 6والصرف 
578 5،29% 209 22،8% 28 

6 
مقرر النحو 

 2والصرف 
516 0،22% 590 25،6% 27 

2 
مقرر النحو 

 2والصرف 
556 2،59% 561 56،9% 58 

 95 %98،2 757 %500 666 المجموع
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توزيع مهارات التفكير الناقد بين مقررات النحو والصرف ( 5)يبين الجدول       

جاءت مهارات ( 5)نحو والصرف الللمرحلة الثانوية، ففي المقرر ( المسار األدبي)

 وحلت، %1،28تكراراً، وبنسبة ( 599)التفكير النقد في المرتبة األولى حيث تكررت 

( 578) نحو( 6) مهارات التفكير الناقد في مقرر النحو والصرففي المرتبة الثانية 

في المرتبة الثالثة مهارات التفكير الناقد  وحلت، %5،29، وبنسبة مئوية بلغت  تكراراً 

 وحلت، %22، وبنسبة مئوية بلغت تكراراً ( 516) نحو( 2)في مقرر النحو والصرف 

( 556) نحو( 2)في المرتبة األخيرة مهارات التفكير الناقد في مقرر النحو والصرف 

 .%2،59، وبنسبة مئوية بلغت  تكراراً 

ولمناقشة نتائج السؤال األول، فقد أظهرت نتائج التحليل أن العدد االجمالي لألسئلة    

( 757)بلغ ( سةعينة الدرا)والتدريبات واألنشطة في مقررات النحو والصرف األربعة 

للتدريب على مهارات التفكير الناقد التي سؤاالً ونشاطاً ( 666)جاء منها سؤاالَ ونشاطاً، 

العدد من مرتفعة جداً  بنسبةجاءت ، أي %(2،98)بلغت ها أداة الدراسة، وبنسبة تتضمن

على تنمية مهارات بال شك  تالتي عملفي هذه المقررات، وألسئلة واألنشطة االجمالي ل

توصلت  حيث (2006مناخرة،  آل)دراسة نتائج هذه النتيجة مع  نسجموت ، التفكير الناقد

 ،ب النحو والصرفافي كتحصلت على المرتبة األولى قد هارات التفكير الناقد إلى أن م

 .%10وبنسبة بلغت 

السياسة التربوية في واهتمام اعتناء مدى لى إهذه النتيجة المرتفعة الباحث  يعزو     

إليها بمهارات التفكير الناقد، كما أشارت ممثلة بوزارة التعليم لمملكة العربية السعودية ا

المرجوة تعد تنمية مهارات التفكير من أبرز األهداف التي  وثيقة منهج المرحلة الثانوية

 (.هـ5220اللغة العربية، المسار األدبي، )لطلبة المرحلة الثانوية على وجه الخصوص 

 (2)مهارات التفكير الناقد في مقرر النحو والصرف تضمين انخفاض ص أما بخصو   

لى طبيعة محتوى هذا المقرر السبب إ المقررات األخرى، فيعزو الباحثورن مع إذا ما ق

ً رضعالذي يتضمن  متفرقة من أساليب نحوية، وصيغ صرفية، وإعراب  موضوعاتل ا

 قرراتمقارنة بالم المتوافرة فيهلى قلة عدد األسئلة واألنشطة التطبيقية إكذلك و الجمل،

ذا ما قورن بعدد صفحات إصفحة ( 522) هقلة عدد صفحاتإلى كذلك و ،األخرى

 .(عينة الدراسة)والصرف مقررات النحو 

كيف تتوزع مهارات التفكير الناقد بين مقررات : الثانيالنتائج المتعلقة بالسؤال      

 ؟للمرحلة الثانوية( المسار األدبي )النحو والصرف 

محتوى مقررات األنشطة واألسئلة في ولإلجابة عن هذا السؤال فقد تم إجراء تحليل     

تم و، للمرحلة الثانوية (ومدارس تحفيظ القران الكريم المسار األدبي)النحو والصرف 

 :(2)الجدول  حسبوذلك النسبة المئوية المتوقعة لها، التكرارات وحساب 
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 (2)جدول رقم 

النحو والصرف األربعة مع بيان تكراراتها  مقرراتتوزيع مهارات التفكير الناقد في 

 .ونسبها المئوية
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1 

ضبط أواخر كلمات معينة في 

األسئلة  جمل أو فقرات

 .واألنشطة

51 7،8% 2 596% 6 6،6% 6 2،6% 

2 

الوظيفة التي تؤديها أداة تمييز 

نحوية في سياق ما من بين 

 .الوظائف األخرى لها

55 1،9% 7 2،6% 1 2،9% 2 6،2% 

3 

تمييز الكلمات التي تتضمن 

نحويّاً أو صرفيّاً من حكماً 

 .غيرها

50 1،6% 1 6،6% 57 8،1% 51 
52،8

% 

4 
إعطاء تعليالت وتفسيرات 

 .للقضايا النحويّة والصرفيّة
21 

56،6

% 
50 6،6% 56 9،8% 2 6،2% 

5 

توضيح مفاهيم أو قواعد نحويّة 

أو صرفيّة من خالل نصوص أو 

 .األسئلة واألنشطة جمل

66 
57،1

% 
22 

52،2

% 
59 

55،9

% 
7 6،0% 

6 
الموازنة بين جملتين من حيث 

 .المعنى واإلعراب
0 0 2 5،6% 5 0،1% 0 0 

7 

تمييز الكلمة المناسبة لملء 

 متعددةالفراغ من بين كلمات 

 .ووضعها في المكان المناسب

7 6،7% 52 7،9% 52 7،9% 6 1،2% 

8 
إبداء الرأي حول االستعماالت 

 .اللغويّة وتمييز األفضل منها
6 5،6% 1 6،6% 2 5،5% 5 8،0% 

9 

تمييز المفاهيم النحويّة أو 

الصرفيّة التي تقع ضمن مجال 

 .ما بعضها من بعض

1 2،6% 2 2،6% 7 6،8% 6 1،2% 

10 
إعطاء أمثلة على بعض المفاهيم 

 .والقواعد النحويّة أو الصرفيّة
55 1،9% 26 

56،8

% 
22 

26،1

% 
69 

62،7

% 

11 

استخراج أمثلة على بعض 

والقواعد النحويّة أو المفاهيم 

 الصرفيّة من نصوص أو جمل

 .األسئلة واألنشطة

66 
57،1

% 
61 

22،8

% 
22 

56،2

% 
56 

56،9

% 
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12 

إعراب كلمات أو تراكيب في 

األسئلة  جمل أو نصوص

 .واألنشطة

55 1،9% 55 792% 52 7،9% 6 1،2% 

13 

تصويب األخطاء النحويّة أو 

 الصرفيّة في نصوص أو جمل

 .األسئلة واألنشطة

2 2،5% 1 6،6% 1 2،9% 2 6،2% 

14 

تصنيف الكلمات حسب القواعد 

األسئلة  الصرفيّة وأالنحويّة 

 .واألنشطة

51 9،0% 1 6،6% 7 8،6% 2 6،2% 

15 

 لإعطاء تفسير مقنع لعم

األدوات المتشابهة نحويّاَ أو 

 َ  .صرفيّا

1 2،6% 2 5،6% 5 0،1% 2 5،7% 

 516 %00 599 المجموع
500

% 
578 

500

% 
556 

500

% 

توزيع مهارات التفكير الناقد في مقررات النحو والصرف ( 2) يبين الجدول رقم    

تا استخراج أمثلة على مهارفقد جاءت  ،(5)بالنسبة لمقرر النحو والصرف و ، األربعة

، األسئلة واألنشطة جملبعض المفاهيم والقواعد النحوية أو الصرفية من نصوص و

األسئلة وتوضيح مفاهيم أو قواعد نحوية أو صرفية من خالل نصوص أو جمل 

لكل  بنسبة بلغتوتكراراً ( 66) علىكل منهما  حصلفي المرتبة األولى حيث واألنشطة 

حيث  إعطاء تعليالت وتفسيرات للقضايا النحوية والصرفيةا مهارة ، تلته%57،1 منهما

تا ضبط أواخر كلمات معينة في ، تلتها مهار%56،6بنسبة بلغت و تكراراً ( 21)تكررت 

، وتصنيف الكلمات حسب القواعد النحوية أو الصرفية األسئلة واألنشطة فقراتجمل أو 

 لكل منهما تكراراً وبنسبة بلغت( 51) كل منهما حيث تكرراألسئلة واألنشطة في جمل 

7،8.%  

إبداء الرأي حول االستعماالت اللغوية وتمييز  مهارةكانت أما أقل المهارات تكراراً ف    

أما مهارة الموازنة بين ، %6،5وبنسبة بلغت  تكراراً ( 6)حيث تكررت األفضل منها 

 .فلم تمثل جملتين من حيث المعنى واإلعراب

مهارة استخراج أمثلة على بعض المفاهيم  ت، فقد جاء(2)أما مقرر النحو والصرف     

 في المرتبة األولىاألسئلة واألنشطة الصرفية من نصوص وجمل والقواعد النحوية أو 

، تلتها إعطاء أمثلة على بعض المفاهيم %22،8تكراراً وبنسبة بلغت ( 61) نحو

توضيح  مهارة، تلتها %56،8تكراراً بنسبة ( 26) نحووالقواعد النحوية والصرفية 

 نحوئلة واألنشطة األسمفاهيم أو قواعد نحوية أو صرفية من خالل نصوص أو جمل 

 .%52،2تكراراً بنسبة ( 22)

ضبط أواخر كلمات معينة في جمل أو  :اتمهارهي أما أقل المهارات تكراراً ف     

، والموازنة بين جملتين من حيث المعنى واإلعراب، وإعراب األسئلة واألنشطة فقرات
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تكرار ( 2)حيث تكررت األسئلة واألنشطة كلمات أو تراكيب في جمل أو نصوص 

  .%5،6وبنسبة مئوية بلغت 

مهارة إعطاء أمثلة على بعض المفاهيم  ت، فقد جاء(6)أما مقرر النحو والصرف      

 ثم، %1،26تكراراً بنسبة ( 22) نحووالقواعد النحوية والصرفية في المرتبة األولى 

ل استخراج أمثلة على بعض المفاهيم والقواعد النحوية أو الصرفية من نصوص وجم

، تلتها مهارة %56،2تكراراً وبنسبة بلغت ( 22)حيث تكررت األسئلة واألنشطة 

األسئلة واألنشطة توضيح مفاهيم أو قواعد نحوية أو صرفية من خالل نصوص أو جمل 

 %.9،55تكراراً وبنسبة مئوية بلغت ( 59)حيث تكررت 

أما أقل المهارات تكراراً فقد جاءت مهارتا الموازنة بين جملتين من حيث المعنى     

حيث األسئلة واألنشطة واإلعراب، وإعراب كلمات أو تراكيب في جمل أو نصوص 

 %. 1،0تكرار وبنسبة مئوية بلغت ( 5)تكرر كل منهما 

بعض المفاهيم  مهارة إعطاء أمثلة على ت، فقد جاء(2)أما مقرر النحو والصرف       

تكراراً وبنسبة بلغت ( 69)والقواعد النحوية والصرفية في المرتبة األولى حيث تكررت 

، تلتها استخراج أمثلة على بعض المفاهيم والقواعد النحوية أو الصرفية من 7،62%

، %9،56تكراراً وبنسبة بلغت ( 56)حيث تكررت  األسئلة واألنشطةنصوص وجمل 

فاهيم أو قواعد نحوية أو صرفية من خالل نصوص أو جمل تلتها مهارة توضيح م

 %.0،6تكراراً وبنسبة مئوية بلغت ( 7)حيث تكررت األسئلة واألنشطة 

ة إعطاء تفسير مقنع لعمل األدوات أما أقل المهارات تكراراً فقد جاءت مهار     

ً أو صرفياً حيث تكررت  ها مهارة ، تلت%5،7تكرار وبنسبة بلغت ( 2)المتشابهة لغويا

تكراراً ( 5)إبداء الرأي حول االستعماالت اللغوية وتمييز األفضل منها حيث تكررت 

 الموازنة بين جملتين من حيث المعنى واإلعرابأما مهارة  ،%0،8واحداً وبنسبة بلغت 

 .المقررهذا فلم تمثل في 

مثلت لتفكير الناقد قد اأن مهارات ( 2)الجدول في  ةبينمالتدل نتائج السؤال الثاني      

احتلت المرتبة هناك مهارات ، وفي مقررات النحو والصرف األربعةجداً بشكل مرتفع 

مهارة استخراج أمثلة على بعض المفاهيم والقواعد النحوية أو الصرفية : مثل، األولى

وتوضيح مفاهيم أو قواعد نحوية أو ، ومهارة األسئلة واألنشطة جملمن نصوص و

مهارة إعطاء تعليالت ، واألسئلة واألنشطة جملل نصوص أو صرفية من خال

ضبط أواخر كلمات معينة في جمل أو  ةمهارو ،وتفسيرات للقضايا النحوية والصرفية

 جمل، وتصنيف الكلمات حسب القواعد النحوية أو الصرفية في األسئلة واألنشطة فقرات

، والقواعد النحوية والصرفيةإعطاء أمثلة على بعض المفاهيم ، واألسئلة واألنشطة

هتمام االمدى إلى  (عينة الدراسة)في  مرتفعويعزو الباحث تكرار هذه المهارات بشكل 

الطالب  تعلمهبأهمية التطبيق العملي لما يمقررات النحو والصرف  مؤلفيقبل البالغ من 

يستخدم لالطالب علم تطبيقي يتعلمه هو فعلم النحو  فاهيم وقواعد نحوية وصرفية؛من م
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لغته بشكل سليم في الحديث والكتابة، وإذا لم يحقق هذا العلم تلك الغاية فال فائدة من 

كثرة األنشطة واألسئلة التي تتوافق مع مهارات التفكير أن  ما سبق منأضف إلى  ،تعلمه

الطلب من المتعلم تقديم األمثلة أو استخراجها على بعض المفاهيم النحوية : الناقد مثل

تشكل مهارات ، هي ية، وتوضيح هذه المفاهيم والقواعد، وتفسيرها، وتصنيفهاوالصرف

 . ناقدالالفهم الذي يقود المتعلم الى اتقان مهارات التفكير 

مرتفع الشكل هذا الالباحث تضمين مهارات التفكير الناقد في هذه المقررات ب وويعز      

السعودية نحو تحقيق أهداف مقررات إلى توجهات وزارة التعليم في المملكة العربية 

اللغة العربية للمرحلة الثانوية والتي ينتظر من الطلبة التمكن منها، من التواصل اللغوي 

الناجح، والمعرفة الواعية بالقواعد النحوية، وتنمية التفكير العلمي، والناقد، واإلبداعي، 

ة، ومهارات الفهم، والنقد، واعتبار هذه المقررات ميادين تمارس فيها المهارات اللغوي

دراسة  ائجهذه النتيجة مع نتتنسجم ، ورجوةوالتفكير؛ إلكساب الطالب القدرة اللغوية الم

حصلت على المرتبة مهارات التفكير الناقد  أن ظهرتالتي أ( 2006آل مناخرة، )

 .  %10تكراراً وبنسبة ( 205) بنحوفي كتاب النحو والصرف األولى 

التفكير أن مهارات  (2) في الجدولالواردة يتضح من األرقام والنسب المئوية كما      

؛ هاومنظم في تضمين معين منهجخضع إلى تبشكل متوازن، أو توزيعها  تميلم الناقد 

 مربما يعود السبب إلى أن الفريق المناط به تأليف مقررات النحو والصرف لم يكن لديهو

على معيار واحد عند تضمين األنشطة واألسئلة  مهمؤشرات تربوية معلنة أو اعتماد

، (2009األسطل، ) في دراسات جاءبمهارات التفكير الناقد، وهذه النتيجة تتفق مع ما 

مهارات توزيع نسب في  تفاوتأظهرت التي ( 2059الدليمي، )، و(2008، الهناني)و

 .التوازن في توزيعهاالكتب التي جرى تحليلها، ولم يراعى أنشطة في التفكير الناقد 

، وكذلك مقررإلى طبيعة الموضوعات المطروحة في كل  السبب أيضاً وربما يرجع     

يحتوى على ( 6)من حيث عدد صفحاته، فمقرر النحو والصرف  المقررحجم إلى 

صفحة، ومن هنا ( 590)يحتوى على ( 2)صفحة، بينما مقرر نحو والصرف ( 209)

 متوازنل هذه المهارات بشكل يتمثإعادة من أن المستقبل  فيالبد لمؤلفي هذه المقررات 

 .المتعلمين عندالتفكير الناقد مهارات بالغة في تنمية ألهميتها الفي هذه مقررات؛ 

مهارات ممثلة بنسب قليلة، مقارنة مع أهميتها  وجود (2)الجدول كما يتضح من     

مهارة ضبط  :ذلك مثلولطالب هذه المرحلة، وفي تشكيل مهارات التفكير الناقد لديه، 

، وإعراب كلمات أو تراكيب األسئلة واألنشطةأواخر كلمات معينة في جمل أو فقرات 

المعنى  ، والموازنة بين جملتين من حيثاألسئلة واألنشطةفي جمل أو نصوص 

 ً ً أو صرفيا  ...وغيرها واإلعراب، وإعطاء تفسير مقنع لعمل األدوات المتشابهة لغويا

وهذا يدل على العشوائية وعدم التوازن في توزيع مهارات التفكير الناقد وتضمينها في 

التي أظهرت بأن ( 2009الغامدي، )، وهذه النتيجة تتفق مع نتائج دراسة (عينة الدراسة)
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لم في كتاب الكفايات اللغوية للصف األول ثانوي لم تتضمن مهارات التفكير نشاطات التع

 . بنسب متدنيةجاءت ، بل الناقد

، وتضمينها في مقررات النحو العناية أكثر بمهارات التفكير الناقدوعليه يقترح الباحث    

في تمثيل المفاهيم النحوية والصرفية  ةأهميلما لها من  ؛بشكل متوازن والصرف األربعة

ه الدعوة تتفق مع رؤية المملكة لعام ذوهوضعها موضع التطبيق، والتي درسها الطالب 

العملية هو محور  الطالب تجعلالتي تدعو إلى االرتقاء بعملية التدريس التي  2060

ء روح وبنا ،وزرع الثقة ،وصقل شخصيته ،بناء المهارات والعناية في، التعليمية

ضعف في المملكة هو التحديات التي تواجه التعليم  يجدر اإلشارة إلى أناإلبداع، و

 إكسابالبد من العمل على وومهارات التفكير الناقد لدى الطالب،  ،المهارات الشخصية

 .تالفيها في المستقبلالمتعلم هذه المهارات و

 :التوصياتالمقترحات و

عدداً من المقترحات والتوصيات  يقدم الباحث الدراسة، فأنهذه نتائج ناداً إلى تاس  

 :التالية

باألنشطة والتدريبات واألسئلة  اعتناء المناهج ومقررات النحو والصرفضرورة  -1

توزيعها بشكل العمل على ولمرحلة الثانوية، في ا رات التفكير الناقدهام التي تنمي

 .متوازن ومخطط له

لمراحل التعليم  النحو والصرفمحتوى مقررات على مماثلة إجراء دراسات تحليلية  -2

 .مهارات التفكير الناقدالمختلفة وفق 

واستراتيجيات طرائق التدريس تدريبهم على ومعلمي اللغة العربية ضرورة توجيه  -3

 .تنميتها لدى المتعلمينوتعليم مهارات التفكير الناقد  لكيفيةمناسبة 

 

 

 .المراجع العربية

أثر استخدام مهارات التفكير الناقد على اكتساب (. 2050)عبد هللا علي  إبراهيم، -

مجلة التربية والعلم، كلية التربية، جامعة . المفاهيم النحوية لطالبات الصف الرابع العلمي

 665-287، 6، العدد57الموصل، المجلد 

 .دار صادر: بيروت. لسان العرب. ابن منظور، دمحم بن مكرم -

. النظرية والتطبيق: تعليم التفكير(. 2007)صالح دمحم ونوفل، دمحم بكر أبو جادو،  -

 .دار المسيرة: عمان

درجة تضمين كتب اللغة العربية للصف (. 2006)آل لمناخرة، الحسن  بن يحيى  -

رسالة ماجستير غير . األول الثانوي بالمملكة العربية السعودية لمهارات التفكير الناقد

 .الدراسات العليا، الجامعة األردنية، عمان، األردنمنشورة، كلية 
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مهارات التفكير الناقد المتضمنة في محتوى منهاج (.2009)األسطل، هند توفيق  -

رسالة ماجستير غير . األدب والنصوص للصف الحادي عشر ومدى اكتساب الطلبة لها

 .منشورة، الجامعة اإلسالمية، غزة

 .مكتبة الشقرى: الرياض. أنواع التفكير(. 2008) الحارثي، إبراهيم بن أحمد  -

مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب اللغة (. 2051)الدليمي، إياد أحمد شيحان  -

جامعة مؤته، عمادة . رسالة ماجستير غير منشورة. العربية للصف الثامن باألردن

 .الدراسات العليا، الكرك، األردن

مهارات التفكير الناقد المتضمنة في كتاب اللغة (. 2059)الدليمي، إياد أحمد شيحان  -

مجلة الجامعة اإلسالمية للدراسات التربوية والنفسية، . العربية للصف الثامن باألردن

 172-129، 6، العدد26الجامعة اإلسالمية بغزة، المجلد 

في أثر برنامج تدريبي قائم على مهارات التفكير الناقد (. 2002)الربضي، مريم  -

اكتساب معلمي االجتماعيات في المرحلة الثانوية في األردن تلك المهارات ودرجة 
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