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 الممخص
 

أثر تدريس النحو فى تنمية بعض ميارات التفكير المغوي لدى ىذا البحث إلى دراسػػػة  ىػػدؼ    
 .تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي 

 تالميذتـ اختيارىـ عشوائيًا مف بيف عينة أكبر مف  تمميذاً  ( 06)  تالميذو تضمنت عينة  ال      
، وىي المجموعة  موعة األولىالصؼ الثانى اإلعدادى ، حيث تـ تقسيميـ إلي مجموعتيف المج

 06، واكتفت المجموعة الضابطة )عدد  بالتعمـ التعاونى درست( التي تمميذاً  06التجريبية )عدد 
 . بفصوليـ الدراسية ةالمعتاد بالمعالجةتمميذًا( الدراسة 

  : اشتممت أدوات البحث عمى  
ميارات التفكير المغوى ، وقد  رتبا، إضافًة إلى اخ التعمـ التعاونى فى ضوءغ و دليؿ المعمـ المص 

 : إلى مجموعة مف النتائج أىميا التحقؽ مف بحثتوصؿ ال
المجموعة التجريبية والضابطة في القياس  تالميذبيف متوسط درجات  وجود فروؽ دالة إحصائياً  

 . ( لصالح المجموعة التجريبية التفكير المغوى ) الختبارالبعدي 
مجموعة مف التوصيات والمقترحات لمبحوث المستقبمية اليامة والداعمة  إلى بحثال ىىذا ، وقد انتي

 . ذات الصمة
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Abstract 
 

          The research aimed to investigate the effect of teaching grammar in 

developing some  linguistic thinking skills in second year preparatory 

students . 

The sample includes( 60 students ) selected randomly of second year 

preparatory students .The students are divided into two groups :the first 

group is the experimental group (30 students) that is taught by a special 

strategy (semantic approach)  and the controlled group (30 students ) that 

is taught by that traditional method in classrooms. The tools of the research 

includes the teacher's guide written by the strategy of the semantic 

approach and linguistic thinking test . The research has reached some 

conclusions ,the mostly important ones are to seek to find if:-  

1- There's a significant  statistical difference between the average of the 

student's marks of the two groups ( experimental and controlled) in the 

post –test of grammar rule test in favor of the experimental group . 

2- There's a significant statistical difference between the average of the 

studente's marks of the two groups ( experimental and controlled) in the 

post–test of the linguistic thinking skills test  in favor of the experimental 

group . 

The serch has recommended some suggestions for further research related 

to the field of study . 
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 :مقدمة 
بيػػة مؤسسػػػػػة اقتصاديػػػػػة  تػػتمكف بالقميػػؿ مػػف األلفػػاظ أف تستحضػػر مػػا ال تعػػد المغػػػػػػػػة العر             

حصر لو مف المعاني ، وأف العالقػة بػيف الرمػوز المغويػة وداللتيػا ال يمكػف حصػرىا فػػي معجػـ أو عػدة 
معاجـ ؛ لما تحدثو مػف مرونة تمكف صاحبيا مػف ترشيد استخػداـ األلفاظ ،  وتحديػد المعػػاني بالنسػبة 

 *(1( )60،  2891يب المغػوي الواحػد سػواء أكاف لفظًا أـ جممة . ) تماـ حساف ، لمترك
و تضـ أية لغة نظامًا متكاماًل يضـ أربعة أنظمة فرعية: نحػوى ، وصوتى ، وداللى  ومعجمى ،         

نصػب ، وعميػو عمومػًا ي  ويحتؿ النظػاـ النحػوى الصػرفى مػف بينيػا الموقػع األىػـ فػػى تعميميػا وتعمميػا
اىتماـ النظريات المغوية والعممية النفسية التػى تتنػاوؿ بالدراسػة والتحميػؿ المغػة بصػفتيا ظػاىرة بشػرية 

 (  162،  1666تميز اإلنساف عػف سواه مف الكائنات ، وعالجت تعمميا واكتسابيا ) ساـ عمار ، 
، فيو يؤدي دورًا غاية  ( 86،  1662 ، ) إبراىيـ عطالذلؾ فالنحػو العربي أىـ فروع المغة العربية 

فى األىمية فى منظومة المغة ؛ ألنو يمثؿ القانوف الذى يحكـ عممية الممارسة المغوية ، فيو المعيار 
الذى يعرض عميو اإلنتاج المغوى تحدثًا وكتابة  ، ومف خاللو يستبيف الصحيح مف الفاسد ، وبو يتـ 

، وفػى ضوئو يتحقؽ الفيـ الجيد ، ويكسب دارسيو فيـ مػا ينتجو اآلخروف وبو يستقيـ المعنى إنشاًء 
 .معمومات في صورة وظيفية  

لدى التالميذ ؛ لذا أصبح مف الضروري  واضحة تعد لـ وىدافأ وبالرغـ مف أىمية النحو إال أف      
 فى كبير دور لو فالمعمـأف يستخدـ المعمموف مداخؿ حديثة في تدريس النحو مثؿ المدخؿ الداللي ؛ 

 استثارتو ومدى يتبعيا التى الطريقة خالؿ مف وذلؾ ، منيا اليدؼ وتحقيؽالعممية التعميمية  حإنجا
ة ومقبولة ، فتعميـ النحو ييدؼ مستساغ النحو سو در  يجعؿ أف عمى قدرتو ومدى ،تالميذه  النتباه

لحديث الصحيح إلى تغيير فػػػػى السموؾ المغوى لمتمميذ ، ويتمثؿ ىذا التغيير فى الكتابة الصحيحة وا
 . وفقًا لقواعد النحو

ومف الدراسات التى استخدمت برامج واستراتيجيات متنوعة لتدريس النحػو وأثبتػت فعاليتيػا ودراسػة     
أثر تكامؿ تعميـ المفاىيـ النحوية والصرفية والبالغية ( التى أشارت إلى  30،  2882محمد جبؿ ،   )
 ، ودراسة واجتاهاتهم حنو اللغة العربية رية وتذوقيـ األدبيتحصيؿ طالب المرحمة الثانوية األزى ىعم
فاعميػػة اسػػتخداـ خػػرائط المفػػاىيـ فػػى تػػدريس التػػي أشػػارت إلػػى  (  02، 1668 إبػػراىيـ ،إسػػماعيؿ ) 

الناقػة ،  )محمػود عػدادىإلبعض المفاىيـ النحوية عمى التحصػيؿ المعرفػى لػدى تالميػذ الصػؼ الثالػث ا
عمػى الصػؼ  ةحيػث قػاـ الباحػث بتحميػؿ وحػدة التوابػع المقػرر  ،(  1660،) وفاء العويضى ، ( 1666

ساسى ثػـ تفػرع منيػا المفػاىيـ غتيا فى خرائط تحمؿ مف أعمى المفيـو األاعدادى ثـ قاـ بصيالثالث اإل
                                              

 . اسـ المؤلؼ، سنة اإلصدار، رقـ الصفحة إف وجديسير التوثيق في البحث على النحو التالي : *
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وقد أثبتت الدراسة فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ فى تنمية التحصيؿ النحوى لػدى  ، التى تتدرج تحتة
 ( التي أكدت عمى أىميػة 31،  1662، حمودعبد الرازؽ م، ودراسػػػػػػػػة ) مجموعة التجريبية ال تالميذ

بعض  –فى تصويب التصورات الخاطئة لبعض المفاىيـ النحوية   posner راستخداـ استراتيجية بوزن
 . دادىػػػػػعالصؼ الثانى اإل تالميذلدى  –دروس المنصوبات 

،  فػػي المعرفػػة اإلنسػػانية افأساسػػي اف، وىمػػا عنصػػر  األنشػػطة اإلنسػػانية االمغػػة ىمػػا مركػػز  ر والتفكيفػػ
دارت مناقشػات كثيػرة حػوؿ  وقػد ، مع اآلخػريف التواصؿ، والمغة توجو  في العالـالنشاط  فالتفكير يوجو

بينمػػػا يعتقػػػد  ، ف أنيمػػػا نفػػػس الشػػػيءيية والتفكيػػػر، فيعتقػػػد بعػػػض السػػػموكػػػػػطبيعػػػة العالقػػػة بػػػيف المغ
فػي حػيف يعتقػد  ، فػالتفكير يتحػدد بالمغػة فػاف ،مختماف ف المغػة والتفكيػر شػيئألو  وفبعتشومسكي والتا

 ى أف لمغة والتفكير قدرات واضحة مسػتقمةػويشير البعض إل ، ف المغة ىي التي تتحدد بالتفكيرأبياجيو 
Walker. 2001. p. 14) . ) 

العقميػػة عنػد اإلنسػاف ؛ حيػػث إنيػا أداة العقػػؿ كمػا تػرتبط المغػػة العربيػة بػالتفكير ارتباطػػًا وثيقػًا بالناحيػة 
لمتفكير والفيـ واالستنباط ، كما أف ىناؾ عالقة وثيقػة بػيف المغػة العربيػة والتفكيػر عامػة وبػيف التفكيػر 
المغوي خاصة ،  وبيف مدركات اإلنساف العقمية ، وذكائو ، وأنماط تفكيره ؛ بحيث تدخؿ المغة في أصػؿ 

اف دخواًل عضويًا رئيسًا ،  فالمغة سواء كانت منطوقة يتكمـ بيا اإلنساف ، أو بناء الفكرة في ذىف اإلنس
 ( . 091،  1660مكتوبة لتقرأ فيى تتعمؽ بتفكير اإلنساف ) محمد قاسـ ، 

وقد أشارت العديد مف الدراسات إلى أىمية التفكير المغوى مف ناحية المغة وليس مف ناحية تعميـ المغػة 
دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة     )  يػونس ( ،  ( Bergethon , K . R  1979راسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة ومػف ىػذه الدراسػات  ود

، ودراسة ) والتى توصمت إلى أىمية التفكير المغوى والنحوى عند أبى األخفش (  02،  1666عمى ، 
لعربية المتمديف ، التفكير المغوي عنػد عمماء ا( والتي أكدت عمى أىمية  00،  1662حمداف محمد ، 

وذلؾ عف  ابتكار مصطمحات عند األطفاؿ( والتى توصمت إلى  89،  1669ودراسة ) منير شطناوى ، 
 . التفكير المغوى طريؽ استخداـ 
 :  مشكمة البحث

بالرغـ مف األىمية البالغة لمنحو إال أنو مازاؿ مف أكثر فروع المغة العربية عرضة لمضعؼ ، ويمثػؿ فػى 
حياف مشكمة لدى التالميذ عمػػى مختمػؼ مػراحميـ الدراسػية ، كمػا تعػد حصػة النحػو العربػى كثير مف األ

 لدى التالميذ مف أكثر حصص المغة العربية التى تجد نوعًا مف الممؿ مف قبؿ التالميذ . 
أف دراسػتيا تػتـ ، مػف الفيػـ الخطػل لممفػاىيـ النحويػة وتضػاعؼ صػعوبة النحػو  ومف األمور التى تزيػد

) أمػػانى      ف إدراكيػػـ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ضػػوء نمػػاذج بعيػػدة الصػمة عػػف حيػػاة الطػػالب متكمفػة بعيػػدة عػػػػػػػػػػػػػػف
( ، ومػػف الدراسػػات التػػى تحػػدثت عػػف ضػػعؼ تحصػػيؿ النحػػو لػػدى الطػػالب ،  06،  1660مرغنػػي ، 
المفػاىيـ  تشػخيص ضػعؼ التالميػذ فػى اكتسػابىػدفت إلػى والتػى (  2889 ، فتحى مبروؾ  ودراسة )
ضػعؼ عػاـ فػى كػؿ المفػاىيـ موضػع االختبػار، وأف  وجودوعالجو ، وقد توصمت الدراسة إلى  النحوية 
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لػػى الػػنقص فػػى السػػمات النحويػػة ،  ىػػذا الضػػعؼ مػػرده إلػػى الػػنقص فػػى بعػػض المفػػاىيـ األساسػػية ، وات
التػػي أكػػدت ( و  1626، ودراسػػػة ) حسػػف عمػػراف ، والمفػػاىيـ األساسػػية وعػػدـ وضػػوحيا لػػدى التالميػػذ 

وتصػػحيح عمػػى تنميػػة التفكيػػر االبتكػػاري القواعػػد النحويػػة اسػػتخداـ المػػدخؿ المنظػػومي فػػي  عمػى أىميػػة
  شعبة المغة العربية بكمية التربية . لدى طالب بعض المفاىيـ النحوية 

مف خالؿ ما تـ عرضو يتضح أف الضػعؼ فػي التحصػيؿ مػف قبػؿ التالميػذ قصػور فػػي ميػارات التفكيػر 
نتيجػػة  لعػػدـ معرفػػة التالميػػذ بمعػػاني األلفػػاظ ومترادفاتيػػا ؛ حيػػث ال تتػػوافر لػػدييـ أي معرفػػة المغػػوي 

بػػدالالت األلفػػاظ ممػػا يجعميػػـ غيػػر قػػادريف عمػػى التحػػدث بصػػورة جيػػدة مػػع اآلخػػريف ، أو التعبيػػر عػػف 
ابتيػا ، أفكارىـ بطالقة ، ولقد لوحظ ىذا القصػور مػف خػالؿ موضػوعات التعبيػر التػى يقػـو التالميػذ بكت

 وقد تنامى إحساس الباحثة بالمشكمة مف خالؿ :
 أواًل : عمؿ الباحثة .

  فقػػد الحظػػت الباحثػػة مػػف خػػالؿ عمميػػا عػػزوؼ بعػػض التالميػػذ عػػػػػف حضػػورىـ حصػػة النحػػػػػػو
 اإلحساس درجات التالميذ في أسئمة النحو في االختبارات المعدة مف قبؿ المعمميف .

 لػدى التالميػذ مػػف خػالؿ عػدـ اسػتخداـ بعػض المرادفػػات  ضػعؼ بعػض ميػارات التفكيػر المغػوي
 المغوية إلظيار معاني مختمفة وتحديد منػاسبة  بعض المعاني لتراكيب لغوية .

 ثانيًا : استطالع الرأي .
  حيث قامت الباحثة باستطالع أراء  بعض معممي المغة العربية وموجيييػا  حػوؿ العوامػؿ التػي

( ، وقػد 2تحصيؿ النحوي ، ومدي اىتماـ المعمميف بميارات التفكير المغػوي )تؤدي إلى ضعؼ التالميذ في ال
تضمنت استجاباتيـ عف االستطالع بلف عدـ معرفة معنى التركيب المغػوي وكػذلؾ اسػتخداـ المفػظ ألكثػر مػف 
معنى يؤدي إلى ضعؼ التفكير المغوي لديو وطواؼ البعض مف المعمميف حوؿ الطرؽ المعتادة في التػدريس 

 يؤدي إلى ذلؾ . قد

 ثالثًا : الدراسات السابقة :
قامت الباحثة باالطالع عمى بعض الدراسات التى أتيحت ليا والتي أوضحت وجود صعوبة في تدريس 
 النحو ، وقد يعزي ىذا إلى مجموعة مف العوامؿ منيا أساليب التدريس ومف ىذه الدراسات دراسة

، ) عبد الرحـمن حسنػػة ( ، ودراس 99،  2001ظبيــة فرج ،  ػػة )، دراسػ ( 2001، محمد  يعقيل)

، ( 1660ة ) إنجػػػػي محمػػػػػد ، ػػػ( ، دراس  1666أحمد عػػػػػػوض ، ة ) ػ( ، دراسػ 54،  2005
ػمػػػػاعيػػؿ ػة ) إسػ، دراس(206،  1662سمطاف ،  ) حسيف ( ، دراسة 1663أسامة عمػػػػى ،  ة )دراسػػ

،  (1662) أحمد غالب ، ، دراسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة  (1662) إحساف فيمي ، ( ، دراسة  1668إبراىيـ ، 
)  إياد عبد الجواد ،  ، دراسة،  (1663) إسماعيؿ عمى ، ، دراسة ( 1663أسامة محمود،  )دراسة 

                                              
1
 ( انظر المالحق   ( 
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)عبد ، دراسة  ( 1666 ، ساميو محمود )، دراسة  (1661دخيؿ اهلل الدىماني )   ةدراس ( ، 1663
)عمى الشوممى ، ، دراسة  ( 1662، )عبد الرحمف حسف ، دراسة  ( 1669الرازؽ محمود ، 

، دراسة ( 1662محمد مصطفى ،  )، دراسة(  2883، محسف عبد رب النبي  )   ، دراسة(1666
.  Sprang . Katherine، دراسة ) (woods, m D  2006) دراسة ، ( 1661)ميدى القرنى ، 

1660 ) 
 أسئمة البحث :

 سعى البحث الحالى لإلجابة عف السؤاؿ الرئيس التالى :
ميارات التفكير المغوي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ؟ فى تنمية بعض  تدريس النحوأثر " ما 

 : وتتفرع منو األسئمة اآلتية"
 ؟الصؼ الثاني اإلعدادي الالزمة لتالميذ  المغويالتفكير  ما ميارات .2
 ما أثر تدريس النحو فى تنمبة بعض ميارات التفكير المغوي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي ؟ .1
 ىداؼ البحث :أ
 دؼ البحث الحالي إلي  : ى
  . إعداد قائمة بميارات التفكير المغوى لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي 

 يارات التفكير المغوى لدى تالميذ الصؼ الثانى اإلعدادى . تنمية م 

 تػدريس النحػو فػى تنميػة بعػض ميػارات التفكيػر المغػوي لػدى تالميػذ الصػؼ  قياس أثػر
 . الثاني اإلعدادي

 ىمية البحث :أ
 ف خالؿ تدريس النحو ماعد التالميذ عمى االىتماـ بميارات التفكير المغوي سي . 
  األساسػية لػتعمـ النحػو التػي تمكػنيـ مػف دراسػتو بصػورة أفضػؿ فػي يمد التالميذ بػالخطوات

 المراحؿ التعميمية األعمى . 

  . يساعد المعمميف فى تنمية ميارات التفكير المغوي لدى التالميذ 

 تناولػػو لأىميتػػو  تػػزدادو لمدراسػػات السػػابقة التػػي اىتمػػت بتنميػػة التفكيػػر المغػػوي  اً يعػػد امتػػداد
 لمرحمة اإلعدادية .ا

 

 ات البحث : أدو 
 -لمتحقؽ مػػػف صحة فروض البحث الحػػالي و لإلجابة عف تساؤالتو تـ إعداد األدوات التالية : 
 ( ) إعداد الباحثة             .                     قائمة بميارات التفكير المغوي -2

 ( لباحثة) إعداد ا             .  لتالميذ الصؼ الثاني اإلعدادياختبار التفكير المغوي  -1
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 حدود البحث :

 اقتصر البحث الحالي عمى الحدود التالية :          
 حدود موضوعية : 
  االلتزاـ بموضوعات وحدة " المعرب والمبنى " مف مقرر النحو المقرر عمى الصؼ الثانى

 اإلعدادى .
  ( 06ضابطو ،  06( تمميذًا )  06تـ اختيار تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي وعددىـ 
 ريبية ( .تج

 : حدود مكانية

  تـ التطبيؽ فػػػػػى مدرستيف مػػػػػف مػػػػػػدارس محػػػػػػػافظػػػػػػػة أسيوط ) طو حنفى اإلعدادية
 بنيف ، إسماعيؿ القبانى اإلعدادية بنيف ( محؿ عمؿ الباحثة .

 حدود زمانية :

  . تـ تطبيؽ االستراتجيو ) التعمـ التعاونى ( فى أربعة أسابيع 

 ت الػبحػث :متغيرا
 أواًل: المتغير المستقؿ :

 استخداـ استراتيجية التعمـ التعاونى في تدريس النحو . وتمثؿ في 

 ثانيًا: المتغيرات التابعة : 
 :وتمثمت في  

 ميارات الفكير المغوي . .2

   :  مصطمحات البحث

 التعمـ التعاونى :  
ة تػػػدريس تتطمػػػب مػػػف تالميػػػذ الصػػػؼ الثػػػاني يعػػػرؼ الػػػتعمـ التعػػػاوني إجرائيػػػًا بلنػػػو " اسػػػتراتيجي       

اإلعدادي أف يعمموا سويًا ، ويتفاعموا فيما بينيـ أثناء دراستيـ لمقواعد النحوية ، بحيث يعمػـ بعضػيـ 
 بعضا ، متحمميف مسئولية تعميميـ ، وصوال إلى أىداؼ تدريس المقرر " .

 التفكير المغوي
القدرة عمى إنتاج أكبر عدد مف األفكار المغوية حوؿ دالالت  يعرؼ التفكير المغوي إجرائيًا بلنو "       

األلفاظ ومعانييا ، بحيث تتميػز ىػذه األفكػار بنػوع مػف الجديػة ، وتػؤدي إلػى تواصػؿ لغػوي جيػد ومػف 
 ميارات التفكير المغوي " ميارة االختيار ، ميارة التعميؽ " .

 : إجراءات البحث
 عف أسئمة البحث الفرعية : تـ اتباع اإلجراءات اآلتية لإلجابة   
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تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى  الالزمػػة لػػدى المغػػويميػػارات التفكيػػر ب أواًل : لإلجابػػة عػػف السػػؤاؿ األوؿ الخػػاص
 اتبعت اإلجراءات التالية : اإلعدادى

 * إعداد قائمة بميارات التفكير المغوي مف خالؿ :
 ستخالص ما تتضمنو مف ميارات .والدراسات األدبية ال، كتب المغة العربية بعض طالع عمى اال -1
  .  الثانى اإلعدادىبالصؼ   تحديد ميارات التفكير المغوي -2
بنػػاء القائمػػة وعرضػػيا عمػػى مجموعػػة مػػف المحكمػػيف ؛ لمتحقػػؽ مػػف صػػدقيا ، وتعػػديميا فػػي ضػػوء  -3

 أرائيـ ووضعيا في صورتيا النيائية .
 

لتعػاونى فػي تػدريس النحػو وأثػره فػي تنميػة ثانيًا: لإلجابة عػف السؤاؿ الثانى الخاص باسػتخداـ الػتعمـ ا
 ميارات التفكير المغػوي لػدى تالميذ الصؼ الثػػػاني اإلعدادي اتبعت اإلجراءات التالية :

) مفيومػو  لمغػػػػػػوياولت التفكيػر اػػػػي تنػالت الدورية التػػػػوث العممية والمجػػػػػػػي البحػػػػالع عمػػػػػاالط .2
 و (  .، نماذجو ، أسسو ، معوقات

 . مغوي لتالميذ الصؼ الثانى اإلعدادىلتفكير الاإعداد اختبار  .1
 االختبار عمى السادة المحكميف . عرض .0

 .النيائية  بصورتو مغويصياغة اختبار التفكير ال .3

 تجريبية ، و مجموعة ضابطة " . عتيف " مجموعةإلى مجمو  والتي ستنقسـ   بحثتجييز عينة ال .2
 . البحثعينة تطبيؽ االختبار قبميًا عمى  .0

 تدريس موضوعات النحو مف خالؿ المدخؿ الداللي . .6
 . لبحثتطبيؽ االختبار بعديًا عمى عينة ا .9
 رصد النتائج وتحميميا ومعالجتيا إحصائيًا . .8

 اإلطار النظرى
 

 

عندما خمػؽ اهلل اإلنسػاف وجعمػو خميفتػو فػي أرضػو سػخر لػو الكػوف بمػا يحػوى مػف مخموقػات ،        
مى سائر ىػذه المخموقػات بالعقػؿ وجعمػو مػدار التكميػؼ وتحمػؿ أعبػاء المسػئولية ، وحثػو عمػى وميزه ع

ذَر َ () حيػث قولػػو تعػالى : )النظػر والتلمػػؿ  ُل ذذيك رَوَََ َُ ََ لََملل ذذَي اِبَذع َُ َ لَ فيمػػا  [128:  ]البقػػرة َكذذَللََ  بَبَذي َن  ل
عمػاؿ العقػؿ حتػى يسػتطيع أف يم بػى كثيػر مػف احتياجاتػو وفػؽ مػا تػوفره لػو حولو عف طريػؽ التفكيػر وات

البيئػػة المحيطػػة ، كمػػا سػػاعد التفكيػػر اإلنسػػاف عمػػى تغييػػر حياتػػو ومالئمتيػػا وفػػؽ ظػػروؼ البيئػػة التػػي 
عمػػاؿ العقػػؿ بنػػاء حضػػارات متعػػددة  تفػػرض نفسػػيا عميػػو ، كمػػا اسػػتطاع اإلنسػػاف مػػف خػػالؿ التفكيػػر وات

 تفكير مفتاح البقاء وسر المحافظة عمى الحياة .ومتنوعة عمى مر األزماف ، إذا يمكف القوؿ أف ال
يعد التفكير أعمى مراتب النشاط العقمي ، ويمثػؿ إحػدى العمميػات العقميػة التػي تشػكؿ جانبػا  كما 

 -راقيًا في شخصػية اإلنسػاف يميػزه عػف غيػره مػف الكائنػات ، إذ يسػتطيع اإلنسػاف عػف طريػؽ التفكيػر 
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أف يوجو كؿ ما يقابمو مف  –ية األخرى ، إف لـ يكف كميا تقريبًا  والذي يوظؼ لو غالبية العمميات العقم
 . ( 93،  2883 ، عادؿ محمد ) مشكالت وأف يجد ليا ما يناسبيا مف حموؿ 

 :   مفيوـ التفكير
 : لغة 

( الِفكُر : بالكسر تردد القمػب بػالنظر والتػدبر لطمػب المعػاني ، وقػاؿ :  139ذكر المقري ) ب ت ، ص 
 . ) ِفكٌر ( أي نظٌر وروّية لي في األمر
 :اصطالحًا 

( التفكير بلّنو " عبارة عف سمسمة مػف النشػاطات التػي يقػـو  31، ص  2882 ،جرواف فتحي يعّرؼ) 
بيا الدماغ عندما يتعرض لمثير يتـ استقبالو عف طريؽ واحدة أو أكثػر مػف الحػواس الخمػس : السػمع 

 . "  والبصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر والممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػس والشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ والػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذوؽ
( بلّنػو " عمميػة داخميػة ُتعػزى إلػى نشػاط ذىنػي معرفػي  22، ص  1662، و ) نايفة قطامي فيما تعّرف

تفػػاعمي انتقػػائي قصػػدي موّجػػو نحػػو مسػػللٍة مػػا ، أو اتخػػاذ قػػرار معػػيف ، أو إشػػباع رغبػػة فػػي الفيػػـ أو 
 . " إيجاد معنى أو إجابة عف سؤاؿ

ولد يػػػػو مع مػا يواجيػو مػف خبػرات ومواقػؼ  العممية الذىنية التي يتفاعؿ معيا المتعمـ " بلنوكما يعرؼ 
نايفػػة ")  و الػػذىنيػػػػػػػػي بنائػػػػػاجيا فػػػػػػػػػدؼ إدمػػػػػػػػػػفييػػا األفكػػار ويحمميػػا ويعيػػد تنظيميػػا وترميزىػػا بي

   ( . 90،  1662، قطامػػػي
 ةلمواجالتفكير نشاط عقمي موجو وىادؼ  التفكير السابقة يالحظ أنيا ركزت عمى أف مف خالؿ تعريفات

وبنػاًء عمػى تعػدد تعريفػات  ، موقؼ مثير أو مشكمة ما يقـو بو الفرد لتفسير الموقػؼ أو لحػؿ المشػكمة
الخبػػرة ، و اإلدراؾ الحسػػي  ، ممػػا يؤكػػد تفاعػػؿ عمميػػة التفكيػػر مػػع التفكيػػر وعالقتػػو بالعمميػػات العقميػػة

 غيػاب الموانػع بحيػث يتكػوف أوىما معًا في أو خارجية ،  بدوافع داخمية ىدؼ معيف لتحقيؽ ؛والذكاء 

ف ػػػػيدفعػو ، والبػد م ى دافػعػالتفكير يحتػاج إلػفػ ،، واالنتباه إليو  واقعػف اإلحساس بالػػػاإلدراؾ الحسي م
 ومييلة لمقياـ بو . لتجنب الوقوع في أخطائو بنفسية مؤىمة ؛ده ػإزالة العقبات التي تص

الذكاء فقد ثبت أف القدرة عمى تحصيؿ  ومما يدؿ عمى عالقة المغة بالتفكير ما بينتو بحوث 
المغة واستعماليا استعمااًل ناجحًا يرتبط ارتباطًا شديدًا بالذكاء ، وقد ثبت ىذا حتى في الحاالت التي 

، أيضًا مف   ( 96،  1662) محمد حماسة ،  قيس فييا الذكاء باختبارات ليس لمغة فييا دخؿ يذكر
بيف التفكير والمغة ىو المقارنة بيف لغة اإلنساف ، ولغة غيره مف األمور التي تدلؿ عمى وجود العالقة 

الكائنات ، فرقي لغة اإلنسػػػػػػػػػػػاف وتعقدىا يدلؿ وجود فكر ينظـ ىذه المغة ويبمورىا ) فتحي يونس ، 
1663  ،26  ) 
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افي ، مما سػبؽ يتضػح أف المغػة ىػى إحػدى أدوات التفكيػر التػي تسػاعد عمػى اسػتيعاب التػراث الثقػ    
ونقؿ الخبرات عبػر األجيػاؿ ، ممػا يػؤدي إلػى تخميػد المعرفػة ونمػو الثػروة الثقافيػة ممػا يسػيؿ عمميػات 
التعمـ والتفكير ، وقد عرفت المغة تعريفات مختمفة فعرفت بلنيا تشير إلى مجموعة منظمة مف العػادات 

المغػة وسػيمة إلبػراز  كمػا تعػدالصوتية التي يتفاعؿ بواسػطتيا أفػراد المجتمػع اإلنسػاني ويسػتخدمونيا ، 
، ولوالىػا لمػا اسػتطاع  ، وىي عماد التلمؿ والتفكيػر الصػامت الفكر مف حيز الكموف إلى حيز التصريح

، كمػا أننػا مػف خػالؿ المغػة  نسػتطيع  ر غور الحقائؽ حينما يسػمط عمييػا أضػواء فكػرهياإلنساف أف يس
تجعػؿ عمميػة التفكيػر ممكنػة أيضػًا أنيػا يػة المغػة أىمتػلتي نقػؿ األفكػار، و نأفراد المجتمػع و  مع التواصؿ

ف وظيفػة المغػة ال أ، إال  بتنظيميا لمواقػع بمختمػؼ تجمياتػو ومعطياتػو ونقمػو إلػى وحػدات رمزيػة مجػردة
 . تتوقؼ عند مجرد نقميا لمواقع وتداوؿ األفكار، بؿ تقطعو وتجزؤه وتصنفو عمى نحو خاص

 أنواع التفكير :
 

   Critical Thinkingالتفكير الناقد : 
ىو نمط مف التفكير يقـو عمي عممية تقييـ ومالحظة الوقائع والظواىر واألحداث المتصمة بمشكمة      

ما وفقًا لشروط محددة لمتوصؿ إلي إصدار حكـ ونتائج بطريقة منطقية مستخدمًا الميارات والسػموكيات 
منطقيػة ، التقػػويـ فػي ضػػوء التجربػػة ، تقػػويـ الحجػج ، التقػػويـ فػي ضػػوء محػؾ الضػػرورة ال )  اآلتيػة :

 .  ( 26،  1669،  محمد عمرا  ) االستنتاج واالستنباط 
  التفكير االستداللي:Reasoning Thinking  
  : التفكير التلمميReflective Thinking 
 التفكير االستقرائي  :Inductive Thinking   
  :  التفكير العممي   Scientific Thinking 
 البتكاري :التفكير ا Thinking  creative 
 : التفكير المغوىlinguistic thinking  

لقد انشغؿ اإلنساف منذ القدـ بمغتو وبلي وسيمة يعبر بيا عف نفسو ، وكيؼ يتيسر لو االتصاؿ بمف 
حولو ؛ حفاظًا عمى نفسو وتمكينًا لو مف أداء دوره في الحياة ، وتحقيقًا لخالفة اهلل في أرضو كي 

، واستمرارًا لبقائو ، وتفجيرًا لطاقاتو اإلنسانية التي تقوده  (201،  1662) حسف الناصر ، يعمرىا 
في النياية إلى تكويف مجتمعات صغيرة أو كبيرة ، بحيث تكوف مؤىمة لتلكيد ىذه الخالفة ، كما أرادىا 

 .(  1666) راشد الكثيرى ، عبد اهلل العابد ، الخالؽ جؿ وعال 
ًا تنوعت ىذه الصورة النطقية وانتظمت أنساقيا واتسعت مجاالت  اسػتخداميا معبػرة وبمرور الزمف أيض

، (  96،  1662زينب الشمرى ،  ) أو عاكسة لحياة ىذا اإلنساف بما يمفيا مف أنماط النشاط المتجدد
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ترة إلى وما ينتظميا مف سموؾ وتفاعؿ مع الظروؼ والمالبسات الحياتية المتنوعة ، أو المتغيرة مػػػػػػف ف
 ( . 22،  1666) محمد المفتي ،  أخػػػػػػرى 

وىكػذا شػػعر اإلنسػػاف أىميػػة لغتػػو ، فالتفػػت إلييػػا وأخػذ يحورىػػا باألخػػذ والعطػػاء ، حتػػى اتسػػعت مادتيػػا 
وانتشرت دوائر استخداميا ، األمر الذي دعاه إلى رعايتيا وحمايتيا مف عوادي الزماف وما قػد يصػيبيا 

ؿ الخمط وسوء األداء مف أصحابيا ، منفرديف أو مجتمعيف عمى حػد سػواء مف خمؿ أو تجاوز مف عوام
 ( . 1660) وجيو أبو لبف ، 

مف ىنا أخذ يفكر في قضػاياىا ومشػكالتيا بصػورة مػف الصػور ، وكممػا تػدرج فػي سػمـ الػزمف واتسػعت 
ر فييػا ، كػي دوائر معارفو وتنوعت اىتماماتو حوؿ طرائؽ التفكير في ىذه المغة ، ونػوع فػي زوايػا النظػ

يقؼ عمى أسرارىا ويعرؼ طبيعتيا إحساسػًا منػو بػلف بينػو وبينيػا نسػبًا قريبػًا وصػمة وثيقػة ، فمعػؿ فػي 
 . ( 96،  1661صالح النصار ،  )الكشؼ عنيا كشؼ عف نفسو عقاًل وسموكًا ومالمح إنسانية 

يقػـو بػو فػرد أو أفػراد غيػر  وربما كػاف التفكيػر فػي ىػذه القضػايا والمشػكالت فػي البدايػة تفكيػرًا فرديػًا ،
،  1660سػيد حمػداف           )مجتمعيف أو متفقيف عمى خط أو نيج يفي بآماليـ ويحقػؽ أىػدافيـ 

، وربمػا ظػػؿ األمػػر عمػػى ىػذا الحػػاؿ لمػػدة طويمػػة إلػػى أف ظيػرت جيػػود جماعيػػة أو مػػا أشػػبو أف (  09
يحػدد أبعػاد اتجاىاتيػا فػي النظػر تكوف كػذلؾ ، حتػى رسػمت لنفسػيا خطػًا مػف التفكيػر المغػوي يميزىػا و 

 ( . 1660الواعي نسبيًا إلى المغة  ) عبد الحميـ إبراىيـ ، 
مف ىنا أصبح التفكير المغوي وسيمتو األولػى فػي االتصػاؿ والفيػـ ، ومػف ثػـ كػاف بمثابػة األداة   

ة أف تنحػو األبدية التي يعتمد عمييا في تسيير شئوف حياتو وتصريؼ أموره كميا ، فمف طبيعة البشػري
دائمػػًا التطػػور والتقػػدـ ، وأف تكتشػػؼ أسػػرار الكػػوف وأف تبتكػػر وتختػػرع لتنتقػػؿ مػػف حسػػف إلػػى أحسػػف ) 

 ( .  206،  1661ماىر عبد البارى ، 
المغػة  مػف جوانػب بالنظػر فػي أي جانػ ىػو بػالتفكير المغػوي المقصػود مف خػالؿ مػا سػبؽ يتبػيف أف   

ليشػمؿ كػؿ صػورة  ؛ إذ توسع مف مػدلوؿ الدراسػات المغويػة وبلي صورٍة مف الصور، وىذه النظرة عامة
جوانػب بعينيػا عمػى رأسػيا  ، وبعػض العممػاء يقصػر التفكيػر المغػوي عمػى عػدة مف صػور التفكيػر فييػا

، ثـ يتبع ىذه الجوانػب  الجانب الداللي ، ثـنحوي ، ثـ الجانب ال ، ثـ الجانب الصرفي الجانب الصوتي
 اً ، ونػرى بعضػ ، كالحديث عف نشلتيا ونموىػا وتطورىػا ر متعمقة بالمغةبالنظر في موضوعات لغوية أخ

، ونرى آخريف  المغوية ما يتصؿ بالجوانب األدبية أو الجمالية لمغة خرج مف الدراساتيمف العمماء  رآخ
،  ، واالجتماعيػػة المغويػػة وجيػػات النظػػر المغويػػة المتصػػمة بالجوانػػب النفسػػية يخرجػػوف مػػف الدراسػػات

 . عندما يكوف ىدؼ ىذه الجوانب خدمة ظاىرة أخرى غير المغة ةوبخاص ، والعقمية
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 تعريفو :
يعػػرؼ التفكيػػر المغػػوى بلنػػو " القػػدرة عمػػى إنتػػاج أكبػػر عػػدد مػػف األفكػػار المغويػػة حػػوؿ دالالت األلفػػاظ 

 ومعانييا ، بحيث تتميز ىػػػػػذه األفكار بنوع مف الجدية ، وتؤدى إلى تواصؿ لغوى جيد " .
( ، ) حسف  26،  1662( ، ) كماؿ بشر ،  1662رات التفكير المغوى ) عمى عبد التواب ، ومف ميا
 ( :  1662الناصر ، 

  ميارة قراءة المادة المغوية وفيميا. 
 ميارة التحميؿ المغوى . 
  ميارات استخداـ ميارات البحث المغوى. 
 ميارة اإلدراؾ الزمنى والمكانى لمتعريفات المغوية . 
 ذ القرار بشلف المرادفات المغويةوميارة اتخا . 

 أىمية تعميـ التفكير:
المسػتوى الرمػزي ، ولػو  يعػد التفكيػر بمثابػة سػموؾ مػنظـ مضػبوط وموجػو ، لػو وسػائمو الخاصػة فػي 

سػػموؾ عقمػػي ،  ، فػػالتفكير فػػي حػػاؿ عػػدـ وجػػود حػػؿ جػػاىز ليػػا ، والحقػػائؽ طرائقػػو فػػي تقصػػي الحمػػوؿ
والرمػوز المفيػدة ذات العالقػة فػي مجػاؿ الفكػرة أو  تخػاب العناصػريخضع لعممية الضبط والتوجيو في ان

، عقمي يتولد وينشط بسبب وجود فكرةوالرموز، أي أنو سموؾ أو نشاط  المشكمة ، وضبط ىذه العناصر
؛ لػذلؾ فػنحف بحاجػة األنماط السموكية المعتادة والمكتسبات السابقة في إيجاد حؿ ليػا  أومشكمة فشمت
 .ير إلى تعميـ التفك
 : (  129،  2889،  نادية السػػػرور )أىمية تعمـ التفكير في النواحي التالية  وقد تحددت

معيا إعداد اإلنساف لمواجية ظروؼ الحياة العممية التي تتشابؾ فييا المصالح وتزداد  -2
   .المطالب

 كثرة المعمومات وتعقػدىا وبالتػالي حاجػة الفػرد إلػي تعمػـ القػدرة عمػي التحميػؿ المنطقػي -1
 .(119، 2888)نبيؿ عمي ،  واتخاذ القرار

 . حاجة التالميذ لمتفكير بكفاءة وذلؾ حتى يستطيعوا التصرؼ بمسئولية وشكؿ فعاؿ -0
حاجة المجتمعات الصناعية المعاصرة إلػي تلىيػؿ أبنائيػا بميػارات القػدرة عمػي التفكيػر  -3

 في أثناء المينة حتى يتمكنوا مف إتقاف أعماليـ . 
 التفكير : وامؿ نجاح تعميـع

نحف في أمس الحاجة إلى إعماؿ العقؿ واستخراج الطاقات اإلبداعية الكامنة وتفعيؿ دور العقؿ تفعياًل 
، وىذا يحتاج إلى تضافر الجيود الفردية والمؤسسية في المجتمع مف أجؿ الرقي  أكبر مما عميو اآلف

يف وأولياء األمور، ليس في وقد تعالت صيحات المرب،  باإلنساف ومف أجؿ تحقيؽ أىداؼ المجتمع
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بشلف عدـ مناسبة مخرجات التعميـ مع ما يصرؼ  الوطف العربي فقط بؿ في كثير مف الدوؿ الغربية ،
 وىذه الصيحات نتيجة طبيعية لما يمارس في المدارس ،،  عميو مف األمواؿ الضخمة ال كمًا وال كيفاً 

في حيف أف المعمميف يكتفوف بتعميـ  لعميا ،حيث إف أىـ أىداؼ التعميـ ىو تنمية ميارات التفكير ا
 .محتوى معيف فقط دوف أف يرافقو نمو في التفكير 

 أواًل المعمـ :
ف وجػػود معمػػـ كػػؼء يعػػد حجػػر الزاويػػة ليػػذا النجػػاح ، فلفضػػؿ الكتػػب والمقػػررات الدراسػػية إ    

داؼ التربويػػػة والوسػػػائؿ التعميميػػػة واألنشػػػطة والمبػػػاني المدرسػػػية رغػػػـ أىميتيػػػا ال تحقػػػؽ األىػػػ
توفيػؽ مرعػى ، المنشودة ، ما لـ يكف ىناؾ معمػـ ذا كفايػات تعميميػة وسػمات شخصػية متميػزة ) 

 .  ( 22،  1661،   محمد الحيمو

عنػدما سػللت " :  مف أىـ عوامؿ نجػاح بػرامج تعمػيـ التفكيػر، و فػي دراسػة لفريمػاف يقػوؿ فالمعمـ    
، خمصػػت إلػػى أنيػػـ ال يطمحػػوف فػػي تغييػػر فػػي  بػػو طفػػؿ متميػػز عػػف نػػوع التعمػػيـ الػػذي يحممػػوف 166

عػػف نػػوع المعمػػـ الػػذي  سػػللواالمػػادة التعميميػػة بقػػدر مػػا يطمحػػوف فػػي تغييػػر أسػػموب التػػدريس وعنػػدما 
، يتعامؿ معيـ كصديؽ حنوف  يطمحوف في التعامؿ معو كانت إجاباتيـ تركز عمى أف يكوف ىذا المعمـ

 . "بصورة متقنة بالمعمومات التي يتعامؿ معيا ممماً  ، و كذلؾ ينبغي أف يكوف في أسموب تدريسو
تشتمؿ العممية التعميمية عمػى ثالثػة أبعػاد رئيسػة أوليػا محتػوى المػادة التعميميػة ، وثانييػا طريقػة ما ك

تدريس ىذا المحتػوى ، وثالثيػا الظػروؼ البيئيػة المحيطػة بالعمميػة التعميميػة ككػؿ ، والتػي تتحقػؽ مػف 
يمية ، والمعمـ ىو سيد العممية التعميميػة كميػا ، حيػث إنػو الػذي يبعػث الػروح فػي خالليا األىداؼ التعم

 .(  69،  1666فخر الديف عامر ،  )  األبعاد الثالثة
، فمػف (  المعمػـ والطالػب ) ف عممية التعميـ والتعمـ فػي جوىرىػا عمميػة اتصػاؿ بػيف طػرفيف، ىمػاات و     

  قتصر عمى اتجاه واحدالمنطقي أف يكوف االتصاؿ في اتجاىيف وال ي
ات يجػب أف يتحمػػى بيػا المعممػوف مػف أجػؿ تػػوفير البيئػة الصػفية الالزمػة لنجػػاح يىنػاؾ سػموككمػا أف  

 :(  69،  1666) محمد المفتي ،   عممية تعميـ التفكير وتعممو وىي
 . االستماع والتقبؿ ألفكار الطمبة بغض النظر عف درجة موافقتو ليا -2
، واالنفتاح عمى األفكار الجديدة والفريدة التي تصدر  الفردية بيف الطمبةاحتراـ التنوع والفروؽ  -1

  . عنيـ
  تشجيع المناقشة والمشاركة وفحص البدائؿ واتخاذ القرارات والتعبير عف وجيات النظر -0
  شجيع التعمـ النشط الذي يتجاوز حدود الجموس واالستماع السمبي لتوجييات المعمـ وتوضيحاتوت -3

و يتيح الفرصة لمطمبة لممارسة عمميات المالحظة والمقارنة والتصنيؼ والتفسير وفحص الفرضيات 
 .  وتوليد األفكار وحؿ المشكالت
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 .  إعطاء وقت كاؼ لمتفكير في الميمات أو النشاطات التعميمية -2
، ثـ يشجعيـ  تنمية ثقة الطمبة بلنفسيـ باختيار ميمات تفكيرية تنسجـ مع مستوى قدرات طمبتو -0

 .  ويعبر عف تقديره ألدائيـ
 .  أفكار الطمبة والتنويو بقيمة األفكار التي يطرحيا الطالب احتراـ -6
 السماح بالعمؿ والتعمـ دوف إخضاع ذلؾ لمدرجات -9 
 التواصؿ والمناقشة وحؿ المشكالت واتخاذ القرارات -8
( عندما تكوف األسئمة  ، ممتاز، صحيح سنتأح تجنب استخداـ األلفاظ الكابحة لمتفكير مثؿ: ) -26

أو النشاطات مف النوع المفتوح والذي يحتمؿ أكثر مف إجابة صحيحة أو استخداـ المعمـ أللفاظ النقد 
والتجريح واالستيتار عمى اإلجابات غير الصحيحة أو الناقصة مثؿ: )خطل، يبدو أنؾ لـ تحضر 

 . (89،  1669تو ، حسف شحا ) الدرس، مف أيف أتيت بيذه الفكرة(
،  ، ىؿ لديؾ إضافة اقتربت مف اإلجابة الصحيحة ، مثؿ: ) استخداـ المعمـ لتعبيرات مشجعة -22

 .ع مستوى الدافعية ػػداـ أساليب التعزيز المناسبة لرفػػػػػػ( واستخ محاولة جيدة
إلػػى تشػػجيع  وفعنػػدما يمارسػػوف نشػػاطات التفكيػػر يحتػػاج تالميػػذالممػػا سػػبؽ يمكػػف القػػوؿ أف          

ويسػتطيع المعمػـ أف يقػـو بيػذه الميمػة دوف أف يحػبط  ،المعمـ ، ودعمو حتى ال تيتز ثقتيـ بلنفسػيـ 
عػػف االنتقػػادات الجارحػػة ، أو  ، أو يقسػػو عميػػو إذا التػػـز بػػالمنحى التقػػويمي اإليجػػابي بعيػػداً  تمميػػذال

فػي عمميػة التفكيػر ذاتيػا التػي يقومػوف  تالميػذدمج ال؛  لػذلؾ عمػى المعمػـ أف يػ التعميقات لذاتية لمػتعمـ
بتعمميا ، أو وضعيـ في مواقؼ تحتاج منيـ ممارسة نشاط التفكيػر ، ولػيس إشػغاليـ فػي البحػث عػف 

لذلؾ فإف المعمـ الذي يمح عمى االمتثاؿ والتوافؽ مع اآلخريف في كؿ شػيء  ؛إجابة صحيحة لكؿ سؤاؿ 
 .  تالميذيقتؿ التفكير واألصالة واإلبداع لدى ال

 :ثانيا: البيئة الصفية والمدرسية 
:  منيالتالميذ ىناؾ شروط ال بد مف توافرىا في المدرسة التي تعمؿ عمى تنمية التفكير لدى ا

االعتقاد   -2( .                  132-136،  1666) راشد الكثيري ، عبد اهلل العابد ، 
 بلىمية دور المدرسة في تنمية وتعميـ التفكير.

لممنيج المدرسي واألساس الذي تقـو عميو عممية التعمـ  تصبح عممية التفكير محوراً أف   -1
 .والتعميـ 

أف يمارس الطالب عمميات التفكير بحرية وانطالؽ في مناخ تربوي سميـ يسوده األمف   -0
  .في عالقة المعمـ والمتعمـ وكذلؾ اإلدارة التربوية فكيؼ يفكر المتعمـ وىو في خوؼ مف المعمـ

كما تحدد العمميات والنشاطات التي تدور داخؿ الصفوؼ بدرجة كبيرة ما إذا كانت  -3
 . المدرسة بيئة مناسبة لإلبداع والتفكير أـ ال
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 : وىناؾ خصائص البد مف توفرىا في الصؼ منيا ما يمي 
 . بما يحويو مف وسائؿ وتجييزات وأثاث اً ومثير  اً الجو العاـ لمصؼ مشجعأف يكوف  -2 
 .دوف مشاركة التالميذ  معظـ وقت الحصةلالمعمـ  عدـ احتكار  -1
 اىتماماتو .، و الصؼ متمركز حوؿ  ىو محور النشاطتمميذ ال -0
 . ( ؟ ماذا لو؟ كيؼ؟ لماذا تتناوؿ أسئمة المعمـ ميارات تفكير عميا ) أف -3
 . متفكيرل محفزةى مداخالت الطمبة ػػػردود المعمـ عمأف تكوف  -2

لمدرسي العاـ أكبر األثر في تنمية التفكير واإلبداع وال بد مف تلكيد المباديء والقيـ ولممناخ ا
  :( 28،  1669) حسف شحاتة ،  الديمقراطية اآلتية في التعامؿ عمى كؿ المستويات

  . احتراـ رأي األغمبية وااللتزاـ بمترتباتو -2
 تقبؿ النقد البناء واحتراـ الرأي اآلخر. -1
 . ـ التنوع واالختالؼ في األفكار واالتجاىاتتقبؿ واحترا -0
 . حرية التعبير والمشاركة باألخذ والعطاء ضماف -3
 .  العمؿ بروح الفريؽ وبمشاركة جميع األطراؼ ذات العالقة -2
 . ممارسة المواطنة في عدـ التردد بطمب الحقوؽ مقابؿ القياـ بالواجبات-0 

ميع مكوناتو مف مواد تعميمية ، وأساليب تعميـ ، مما سبؽ يمكف القوؿ أف المناخ الصفي بج
وميمات تعميمية ، واتجاىات إيجابية نحو تعميـ التفكير ، ومظاىر مادية مف أثاث ، ووسائؿ 

كما أف البيئة المدرسية الغنية بمصادر ، معينة ليا أثر ىاـ في تنمية التفكير لدى التالميذ 
ستعدادات واىتمامات تعمؿ عمى توفير البيئة التعمـ وفرص اكتشاؼ ما لدى التالميذ مف ا

التحتية لتنمية التفكير واإلبداع ، إذ كيؼ يكمف اكتشاؼ تمميذ لديو استعدادات لمتفوؽ إذ لـ 
كما البد أف تتميز المدرسة بوجود ىيئات ومجالس  يكف لديو فرصة لمتعمـ بإشراؼ معمـ ماىر،

لمعمميف وأولياء األمور وال بد أف يكوف ، تضـ الطمبة وا مختمفة وفاعمة يوجمعيات ونواد
 . ليذه المجالس أىداؼ وخطط عمؿ وآليات لمتنفيذ

 : : أساليب التقييـ ثالثاً 
نجازاتيـ ، ولذلؾ فال بد مف  تمعب أساليب التقييـ دورًا فعػػػػػػااًل فػػػػػػػي قياس مستوى تقػػػػػػػػػػدـ التالميذ وات

تالميذ مثؿ : تقييـ المحكميف  تقييـ الرفاؽ ، والتقييـ الذااتي ، إدخاؿ أساليب جديدة لتقييـ مستوى ال
والبطاقة التراكمية وغيرىا ، ولتسيؿ عمؿ المعمـ ال بػػػػػد وأف يستخػػػػػػػػػػدـ مقػػػػػػػياس تقػػػػػػدير سموكيات 

ػػػػػارات التفكير التفكير عند التالميذ ، ويجب أف يعبل المقياس فػػػػػػػي بداية تطبيؽ برنامج تعميـ ميػ
 . ( 22،  1662) محمود الناقة ، ونيايتو ؛ لتسييؿ عممية مقارنة التغير السموكي الذي تحقؽ 

 ( 08،  1662محمد قاسـ ، ( رابعًا : النشاطات التعميمية لميارات التفكير
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 :  اتختمؼ النشاطات المالئمة لتعميـ ميارات التفكير عف غيرىا مف النشاطات مف عدة أوجو أىمي
  .صحيحةدة ػػػػػػػػػ، بمعنى أنيا ال تستمـز بالضرورة إجابة واح مفتوحةالنشاطات التفكير  -2
 مف أىـ مميزات نشاطات التفكير أنيا تتطمب استخداـ واحدة أو أكثر مف الوظائؼ العقمية العميا.  -1
كما ىو الحاؿ في  تركز نشاطات التفكير عمى توليد الطمبة لألفكار وليس عمى استرجاعيـ ليا -0

 . نشاطات االستدعاء والتذكر
،  لمكشؼ عف طاقاتيـ والتعبير عف خبراتيـ الذاتية بحقيقية لمطال تييئ نشاطات التفكير فرصاً  -3

  . كما أنيا توفر لممعمـ فرصا لمراعاة الفروؽ الفردية بينيـ بصورة فعالة
  .المشكالت، وحؿ  ، والمطالعة شاؼإف نشاطات التفكير تفتح آفاقا واسعة لمبحث، واالستك -2

 :  ( 1661) فؤاد أبو الييجاء ،  يجب مراعاة القواعد اآلتية عند اختيار النشاطات المالئمةكما 
 . التالميذ . مالئمة النشاط لمستوى قدرات واستعدادات وخبرات 2
 . التالميذ . عالقة نشاط التفكير بالمناىج التي يدرسيا 1
 .اط عمى شكؿ نتاجات تعممية ممموسة يمكف قياسيا . وضوح أىداؼ النش0

 : دور التعمـ التعاونى فى تنمية ميارات التفكير المغوى
؛  ، وأنماط تفكيره ، وذكائو ىناؾ عالقة وثيقة بيف المغة التي يتكمـ بيا اإلنساف وبيف مدركاتو العقمية
، فالمغة سواء كانت  يًا رئيساً حيث تدخؿ المغة في أصؿ بناء الفكرة في ذىف اإلنساف دخواًل عضو 

إلى  تتعمؽ بتفكير اإلنساف تعمُّقًا وثيقاً  ، أو كانت مسطورة في ألواح يقرؤىا منطوقة يتكمـ بيا اإلنساف
، يصعب الفصؿ بينيما  شيئاف مترادفاف –كما صورىا بعضيـ –، فالمغة والتفكير أبعد حٍد يمكف تصوره
، والكالـ الخفي  ، فالقراءة الصامتة لى أنيما عممية واحدة، بؿ ذىب بعضيـ إ في العمميات العقمية

فاإلنساف  ،  ، المتمثؿ في تحريؾ المساف يصاحبيما في العادة قدر معيف مف السموؾ المفظي المُّغوي
؛  ، فالفكر ىو الكالـ الذي لـ يظير كصوت ، ولكف بدوف صوت حينما يفكر ىو في الحقيقة يتكمـ

أف يحمـ في منامو بمغة ال يتكمـ بيا، مما يدؿ عمى أف المغة تبمغ مف عقؿ وليذا ال يمكف لإلنساف 
  ( . 98،  1663) مرزوؽ القرشى ،  اإلنساف وكيانو الفكري مبمغًا عظيماً 

، في السنوات األخيرة أف العالقة في غاية القوة بيف النمو المعرفي والنمو  ولقد أكد البحث الحديث
 ، كؿ منيما في اآلخر، ويسيراف سويًا في نموىما متناسقيف ومتشابكيف المُّغوي عند اإلنساف، يؤثر

حتى أصبح موضوع المغة والفكر موضع اىتماـ كثير مف الباحثيف النفسييف، معتبريف أف األلفاظ في 
"، مما يؤكد بوضوح ارتكاز  رموز تعبر عف معاف ومفاىيـ، محممة بشحنات نفسية وانفعالية " المغة

، تتفاعؿ مع الشخصية (  Miles. Helen 2004)ة المغوية في عمؽ الكياف اإلنسانيوتجذُّر القضي
، وتؤثر فييا كلبمغ ما يكوف، والسيما المغة الرمزية التي تحمؿ المفاىيـ األدبية والفنية،  بكؿ أبعادىا

ارىا لغة والتي تيدؼ إلى توجيو السموؾ اإلنساني والتلثير فيو، خالفًا لمغة العمـو والتقنية، باعتب



 آماؿ إسماعيؿ حسف         لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي أثر تدريس النحو فى تنمية بعض ميارات التفكير المغوي

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                      526م                                               5102يناير  –العدد السابع عشر 

 

، ، "ليس ليا قيمة ذاتية؛ ألنيا تستمد قيمتيا مما تشير إليو، بينما الرمز يدؿ عمى قيمة خاصة إشارات
 . وعمى داللة إنسانية وشعورية

التفكير المغوي لذلؾ يحاوؿ البحث الحالي تنمية بعض ميارات التفكير المغوي  مما سبؽ تتضح أىمية
، د البدائؿ لمتعامؿ الصفي الجماعيني ، حيث يعد التعمـ التعاوني أحعف طريؽ استراتيجية التعمـ التعاو 

ويمكف تطبيقو لكؿ األعمار والمستويات جميعيا ، وال شؾ أف عممية جمع عدد كبير مف التالميذ 
وتعميميـ في آف واحد يؤدي إلى اقتصاد في الجيود والنفقات ، إال أف ىذا يكوف عمى حساب مراعاة 

لتي يتـ تجاىميا ، رغـ وجودىا في الذكاء ، والميوؿ ، واالستعداد ، والقدرة عمى الفروؽ الفردية ا
التعبير ، ومف الجدير بالذكر أف التالميذ عمى اختالؼ قدراتيـ يصبحوف أكثر اىتمامًا بمياميـ 

 التعميمية ، إذا كانت المجموعات متفاعمة مع بعضيا البعض .
درة المتعمـ عمى التحصيؿ في المادة الدراسية ، وتطوير كما يعمؿ التعمـ التعاوني عمى تطوير ق

اتجاىات إيجابية لديو نحو المادة التي يدرسيا ، وتنمية قدرتو عمى التفكير ، كما يعمؿ عمي تطوير 
قدرة المتعمـ عمى استخداـ التعمـ التعاوني في جوانب الحياة المختمفة ، حيث يمتد أثره إلى تدريب 

 تعاوني في األسرة ، والمجتمع .المتعمـ عمى العمؿ ال
 إجراءات تطبيؽ تجربة البحث :

بعد أف انتيت عممية بناء أدوات البحث ، وبعد التلكد مػف صػالحيتيا لمتطبيػؽ النيػائى ، قامػت الباحثػة 
 بالخطوات التالية مف أجؿ تطبيؽ تجربة البحث :

 ث .الحصوؿ عمى الموافقات اإلدارية ، واختيار مجموعة تطبيؽ البح - 2
 تطبيؽ تجربة البحث عمى مجموعة البحث .  – 1
 المعالجة اإلحصائية لمبيانات واستخالص النتائج . - 0

 وفيما يمى تفصيؿ ذلؾ :
 الحصوؿ عمى الموافقات اإلدارية : - 2

(  وموافقة الجيػات المسػئولة ؛  26أخذت الباحثة موافقة إدرة كمية التربية ، جامعة بورسعيد ) ممحؽ 
لبحػػث عمػػى مجموعػػة مػػف تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى ، وكػػذلؾ موافقػػة اإلدارة التعميميػػة لتطبيػػؽ ا

بمحافظػػة أسػػيوط لتطبيػػؽ أدوات البحػػث فػػى المػػدارس التاليػػة : العينػػة التجريبيػػة شػػممت : مدرسػػة طػػو 
ث حنفى اإلعدادية بنيف ، بينما شممت العينة الضػابطة مدرسػة إسػماعيؿ القبػانى اإلعداديػة بنػيف ، حيػ

 06( تمػػػميذًا ، )  06تـ اختيار مجموعة البحث مف تالميذ الصؼ الثانى اإلعػػػدادى وبمػػػغ عػػػػػػددىـ ) 
 ( تمميذًا لمعينة التجريبية . 06( تمميذًا لمعينة الضابطة ، و ) 

 وقد مرت عممية التطبيؽ بالمراحؿ التالية :تطبيؽ تجربة البحث عمى مجموعة البحث ،  - 1
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ؽ أدوات البحػػث المتمثمػػة فػػي اختبػػار التفكيػػر المغػػوي ، قبميػػًا عمػػى تالميػػذ المجموعػػة الضػػابطة تػػـ تطبيػػ
والتجريبيػػة ، وقػػد اسػػتمرت عمميػػة التطبيػػؽ القبمػػي مػػدة أسػػبوع ، وقػػد أجريػػت المعالجػػات اإلحصػػائية 

( فػػػي اإلصػػػدار   SPSSالالزمػػػة لمبيانػػػات وفػػػؽ التحميػػػؿ اإلحصػػػائي الػػػذي تػػػـ مػػػف خػػػالؿ برنػػػامج )  
لسادس عشر ، كما تـ تحميؿ نتيجة التطبيؽ باستخداـ معادلة " ت " لممجموعات ، وفيما يمػي تفصػيؿ ا

 ذلؾ :
وطبؽ اختبار التفكير المغوي عمى مجموعة البحث ، وقد أظيػرت النتػائج تكػافؤ المجمػوعتيف التجريبيػة 

 والضابطة وىذا ما يوضحو الجدوؿ التالي :
 (   2جدوؿ )   

 عمى المجموعتيف التجريبية والضابطو التفكير المغوىالختبار  التطيبؽ القبمى
العينة  المجموعة

 )ف(
المتوسط 
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري 

 

درجو 
 الحرية

 قيمو )ت(  
 المحسوبة 

 الداللة     

  16        1.66 9.00 06 الضابطة المجموعة
   2.60    

 دالو عند غير
  6.62 مستوي

 1.22 22.60 06 يةالمجموعة التجريب 

ويوضػػح الجػػدوؿ السػػابؽ تكػػافؤ المجمػػوعتيف التجريبيػػة والضػػابطة فػػي القيػػاس القبمػػي الختبػػار التفكيػػر 
( وىػذا يؤكػد التكػافؤ بػيف المجمػوعتيف 6.62المغوي ، حيث جاءت قيمة " ت " غير دالة عند مستوى )

 التجريبية والضابطة في اختبار التفكير المغوي قبميًا .
 البحث ، و مناقشتيا ، و تفسيرىا نتائج

 والتوصيات ، والمقترحات
 : SPSS)تفسػيرىا ، والتحقػؽ مػف صػحتيا وذلػؾ باسػتخداـ بػرامج )و تناوؿ ىذا الفصؿ نتائج البحث ، 
 لمعينػات المستقمة . t-testاستخدـ البحث الحالي اختبػار 

 و اعتمد البحث الحالي في قياس أثر المدخؿ عمى مؤشريف ىما :  
 . t-test أ ( دالالت الفروؽ باستخداـ    

 .  ب( مربع إيتا) مؤشر حجـ التلثير في حالة وجود فروؽ ذات داللة إحصائية (   
ثـ تقديـ التوصيات في ضوء ما توصؿ إليو البحث مف نتائج ، وكذلؾ مقترحات البحث التي ظيرت 

 صيؿ ذلؾ :الحاجة إلي إجرائيا أثناء القياـ بيذا البحث ، فيما يمي تف
 : نتائج البحث : أوال

 ؟الصؼ الثاني اإلعدادي ما ميارات التفكير المغوي الالزمة لتالميذ  لإلجابة عف السؤاؿ األوؿ ونصو "
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مف خالؿ  لصؼ الثانى اإلعدادىتنميتيا لدي تالميذ ا تي يمـزال التفكير المغوىـ إعداد قائمو بميارات ت
، ودراسة األدبيات التربوية  فكير المغوىميارات الت تلتي تتناولاالطالع عمي بعض الدراسات والبحوث ا

 . المعدة فكير المغوى، وكذلؾ ميارات الت الثانى اإلعدادىالمتعمقة بخصائص تالميذ الصؼ 
وعرضيا عمي السادة المحكميف تـ التوصؿ لمصورة النيائية  بدأيةوبعد صياغة القائمة في صورتيا الم

،  ثانى اإلعدادىالواجب تنميتيا لدي تالميذ الصؼ ال( عبارة ، 00المكونة ) ىفكير المغو لميارات الت
عف  ةاإلجاب تكوف قد تمتفي الفصؿ الخاص بإجراءات البحث ، وبذلؾ  وقد تـ عرض ذلؾ تفصيالً 

  .السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث الحالي
ميارات التفكير المغوي لدى عض بتنمية في  وتدريس النح أثر ما ونصو "الثانى  إلجابة عف السؤاؿلو 

 ؟ تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي
ثـ  عمى المجموعتيف التجريبية والضابطة ، قبمياً  وتطبيقو تطبيقاً التفكير المغوى ـ تطبيؽ اختبار ت

االختبار  نفسالتطبيؽ البعدى ل تـلممجموعة التجريبية ،  الوحدة المصوغة وفقًا لمتعمـ التعاوني تدريس
 وقد أسفرت النتائج التي تـ عرضيا مف خالؿ فروض البحث كما يمي : عتي البحث ،مجمو  عمى

بيف متوسطي درجات (  6.62) عند مستوي  نو " يوجد فرؽ داؿ إحصائياً أالذي نص عمي 
ر المجموعتيف الضابطة والتجريبية في القياس البعدي لكؿ منيما لصالح المجموعة التجريبية في اختبا

 . التفكير المغوى 
يوضح داللة الفروؽ بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف الضابطة و التجريبية   و الجدوؿ التالي

 التفكير المغوى .في القياس البعدى الختبار 
 ( 1  جدوؿ )

داللة الفروؽ بيف متوسطي تالميذ المجموعتيف الضابطة و التجريبية في القياس البعدى يوضح  
 : التفكير المغوىالختبار 

المتوسط  العينة )ف( القياس البعدى
 الحسابي

 االنحراؼ
 المعياري 

 

درجو 
 الحرية

 قيمو )ت(  
 المحسوبة   

 الداللة     

       1.28   23.60 06 المجموعة الضابطة
29 
     

دالو عند مستوي  8.38      
6.62  

 0.13     11.60 06 المجموعة التجريبية 

 ما يمي : و يتضح مف الجدوؿ السابؽ
بيف متوسطي درجات تالميذ المجموعتيف الضابطة و التجريبية في  وجود فرؽ داؿ إحصائياً  -

 ( لصالح القياس البعدى .6.62عند مستوى داللة )التفكير المغوى القياس البعدي الختبار 
 
 



 آماؿ إسماعيؿ حسف         لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي أثر تدريس النحو فى تنمية بعض ميارات التفكير المغوي

 جامعة بورسعيد –جملة كلية الرتبية                                      522م                                               5102يناير  –العدد السابع عشر 

 

 المراجع
، مركػػز الكتػػاب  ، مصػػر الجديػػدة  المرجػػع فػػي تػػدريس المغػػة العربيػػة ، ( 1662)  إبػػراىيـ عطػػا .2

 لمنشر.
( ، فاعمية استخداـ لعب الدور عمى تحصيؿ تالميذ الصؼ الثالث اإلعػدادي 1662إحساف فيمي ) .1

 .60 - 02، ص ص  8لمقواعد النحوية ، واتجاىاتيـ نحوىا ، مجمة القراءة والمعرفة ، العدد 

النحوية والبالغيػة  ( ، مستويات تحصيؿ الطالب بالمرحمة الثانوية لممفاىيـ 1666أحمد عوض )  .0
وعالقتيػػا بػػالتمكف مػػف العالقػػات النحويػػة البالغيػػة ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ، كميػػة التربيػػة 

 بطنطا .
( ، فاعميػة برنػامج لتنميػة ميػارات الطمبػة المعممػيف لتػدريس القواعػد النحويػة 1662أحمد غالب ) .3

جامعػة  –ير منشورة ، كميػة التربيػة في ضوء بعض المداخؿ بالجميورية اليمنية ، رسالة دكتوراه غ
 عيف شمس .

( ، فعاليػػة اسػػتراتيجيتى التوصػػيؼ / التمثيػػؿ ومػػا وراء الػػذاكرة فػػى تنميػػة  1663أسػػامة عمػػى )  .2
المفػاىيـ النحويػو ، والتفكيػر الناقػد ، واالتجػاه نحػػو مػادة القواعػد النحويػة لػدى طػالب الصػػؼ األوؿ 

 مية البنات ، جامعة عيف شمس .الثانوى ، رسالة دكتوراه غير منشورة ، ك
(، أثػػر اسػػتخداـ المنظمػػات المتقدمػػة بػػالترابط مػػع الصػػور التركيبيػػة عمػػى 1663أسػػامة محمػػود ) .0

اكتساب بعض القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ األوؿ اإلعدادي، رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة ، 
 جامعة القاىرة . –كمية التربية بالفيـو 

( ، فاعمية استخداـ خرائط المفاىيـ فى تدريس بعض المفاىيـ النحويو  1668إسماعيؿ إبراىيـ )  .6
عمػػػى التحصػػػيؿ المعرفػػػى لػػػدى تالميػػػذ الصػػػؼ الثالػػػث اإلعػػػدادى بمدينػػػة الجػػػوؼ بالمممكػػػة العربيػػػة 

 .222 - 69يوليو ، ص ص  12، مجمد  2السعودية ، مجمة البحث فى التربية وعمـ النفس ، ع
ة مػػدخؿ قػػائـ عمػػى المعنػػى فػػي تػػدريس النحػػو العربػػي فػػي تنميػػة ( ، فاعميػػ1663إسػػماعيؿ عمػػى ) .9

ميارات الفيـ في مادة النحو لدى طػالب الصػؼ الثالػث اإلعػدادي رسػالة ماجسػتير غيػر منشػورة  ، 
 كمية التربية ، جامعة طنطا .

أثر استخداـ األلعاب المغوية في تدريس القواعد النحوية عمػي تنميػة ( ، "  1660)  مرغنيأمانى  .8
، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة، كميػػة ي" عػض ميػػارات التحػػدث لػػدى تالميػػذ الصػػؼ األوؿ اإلعػػدادب

 . ، جامعة أسيوط التربية
( ، أثر استخداـ طريقة حؿ المشكالت فى تدريس القواعد النحويػة لطػالب  1660إنجى محمد )  .26

كتػابى ، رسػالة ماجسػتير المرحمة اإلعدادية فى تنمية التحصػيؿ النحػوى والتفكيػر الناقػد واألداء ال
 غير منشورة ، كمية التربية بالمنيا .
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( ، أثر اسػتخداـ مخططػات المفػاىيـ عمػى التحصػيؿ فػى النحػو والميػؿ  1663إياد عبد الجواد )  .22
نحػػوه لػػدى طالبػػات الصػػؼ الحػػادى عشػػر بغػػزة ، رسػػالة دكتػػوراه غيػػر منشػػورة ، كميػػة البنػػات ، 

 جامعة عيف شمس .

، األصػػوؿ : دراسػػة سػػيتمولوجية لمفكػػر المغػػوى عنػػد العػػرب ، نحػػو فقػػو (  2891تمػػاـ حسػػاف )  .21
 المغة ، الييئة المصرية لمكتاب : القاىرة .

( ، المنػػػاىج التربويػػػة الحديثػػػة مفاىيميػػػا وعناصػػػرىا  1663توفيػػػؽ مرعػػػى ، محمػػػد الحيمػػػة )  .20
 وأسسيا وعممياتيا ، عماف ، دار المسيرة .

ات التفكيػر المغػوى فػى المرحمػة االبتدائيػة ، مجمػة العمػـو ( ، القراءة وآلي 1662حسف الناصر )  .23
 .126 – 268، كمية التربية بالبحريف ، ص ص  2، ع 1التربوية والنفسية ، مجمد 

تصميـ المناىج وقيـ التقدـ في العالـ العربي، القاىرة، الدار المصػرية  ، ( 1669)حسف شحاتو  .22
 المبنانية.

وأثػره عمػى  القواعػد النحويػةاستخداـ المػدخؿ المنظػومي فػي  فاعمية( ،  1626) حسػػف عمػػراف  .20
شػعبة المغػة العربيػة بكميػة لػدى طػالب وتصحيح بعػض المفػاىيـ النحويػة تنمية التفكير االبتكاري 

 .32 - 1، ص ص  18التربية ، مجمة كمية التربية ، جامعة أسيوط ، ع 
ة فػػى تنميػػة المفػػاىيـ النحويػػة ( ، فعاليػػة اسػػتخداـ المنظمػػات المتقدمػػ 1662حسػػيف سػػمطاف )  .26

لطػػالب المرحمػػة الثانويػػة فػػى التحصػػيؿ الدراسػػى واالتجػػاه نحػػو دراسػػة القواعػػد النحويػػة ، رسػػالة 
 ماجستير غير منشورة ، معيد الدراسات والبحوث التربوية ، جامعة القاىرة .

لثقػافى الغربػى ( ، التفكير عنػد عمماء العربية المتدميف وتحديات الغػزو ا 1662حمداف محمد )  .29
 ، رسالة ماجستير ، الجميورية الميببة  .

"تقػػػويـ تػػػدريبات كتػػػاب قواعػػػد المغػػػة العربيػػػة لمصػػػؼ الثالػػػث  ، ـ(1661الػػػدىماني ) دخيػػػؿ اهلل .28
، مجمػس النشػر  ، جامعػة الكويػت ، الكويػت المتوسط في ضوء ميارات النحػو المناسػبة لمطػالب"

 .262-263، ص ص00عشر، العدد  ، المجمد السابع ، المجمة التربوية العممي

( ، إسػػياـ تػػدريبات كتػػاب القػػراءة المقػػرر عمػػى الصػػؼ  1666راشػػد الكثيػػرى ، عبػػد اهلل العابػػد )  .16
السادس االبتدائى فػى المممكػة العربيػة السػعودية فػى تنميػة ميػارات التفكيػر اإلبػداعى ، المػؤتمر 

عية المصرية لممناىج وطرؽ التدريس العممى الثانى عشر ، مناىج التعميـ وتنمية التفكير ، الجم
 . 131 – 112، ص ص   1، دار الضيافة ، جامعة عيف شمس ، مجمد 

( ، " نحو رؤيػة جديػدة لتػدريس النحػو العربػى عمػى المسػتوى الجػامعى فػى  1666ساـ عمار )  .12
العمػـو ضوء النظريات الحديثة فى المغة وعمـ النفس" ، المجنة الوطنية القطرية لمتربيػة والثقافػة و 

 162-269، العدد الثانى والثالثوف بعد المائة ، ص ص 
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، أثػػر اسػػتخداـ نمػػوذج الػػتعمـ البنػػائى فػػى اكتسػػاب تالميػػذ الحمقػػة  ( 1666)  سػػاميو محمػػود  .11
الثانية مف التعميـ األساسى بعض المفػاىيـ النحويػة واتجاىػاتيـ نحػو اسػتخداـ النمػوذج ، رسػالة 

 ية بالفيـو .ماجستير غير منشورة ، كمية الترب

( ، استخداـ أسموب العصػؼ الػذىنى فػى تػدريس البالغػة وأثػره فػى تنميػة  1660سيد حمداف )  .10
التفكير اإلبداعى والكتابة اإلبداعية لدى طالب المرحمة الثانوية ، المؤتمر العممػى الخػامس عشػر 

  008 -002، ص ص 1" مناىج التعميـ واإلعداد لمحياه المعاصرة "، مجمد 
 669( ، التفكير والتعبير ، جامعة المممؾ سػعود ، رسػالة الجامعػة ، ع  1661نصار ) صالح ال .13

 . 30- 03، ص ص 

( ، " أثػر اسػتخداـ اسػتراتيجية الػتعمـ التعػاونى فػى تػدريس القواعػد النحويػة  1662ظبية فرج )  .12
الثانويػػة  عمػػى تنميػػة القػػدرة المغويػػة واالتجػػاه نحػػو دراسػػة القواعػػد النحويػػة لػػدى طالبػػات المرحمػػة

 بدولة قطر ، رسالة دكتوراه ، كمية التربية بعيف شمس .

( ، أثر برنامج دي بونو لتعميـ التفكير عمى بعض قدرات التفكير االبتكارى  2883عادؿ محمد )  .10
لطالب الصؼ األوؿ الثانوى مف الجنسيف ، مجمة دراسات نفسية ، رابطة األخصائييف النفسسػيف 

 . 229- 90، ص ص  2المصرية ، ع

 www.almodra.com( ، ميارات التفكير ، متاح فى  1660عبد الحميـ إبراىيـ )  .16

( ، فاعميػػة اسػػػتراتيجية مقترحػػة لتغييػػر المفيػػومى فػػى تصػػػويب  1662عبػػد الػػرازؽ محمػػود )  .19
التصػػورات الخطػػل عػػف بعػػض المفػػاىيـ النحويػػة لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى ، المجمػػة 

  98 – 39، يناير، ص ص 2، ع12باسيوط ،مجمد  العممية لكمية التربيو
سػػػتراتيجية مقترحػػػة لمتغيػػػر المفيػػػومي فػػػي تصػػػويب افعاليػػػة ( ،  1669عبػػػد الػػػرازؽ محمػػػود )  .18

، 1، ج10، مجمة كمية التربية ، جامعة اسيوط ،ع  التصورات الخطل عف بعض المفاىيـ النحوية
 .30 – 10ص ص 

الزمة لتػدريس النحػو : مػدى توافرىػا لػدى الطالػب ( ميارات التفكير ال1662عبد الرحمف حسف ) .06
) جامعػة   المعمـ ، وكيفية إكسابو إياىا ، وأثرىا عمى تحصػيؿ طػالب الصػؼ األوؿ الثػانوي العػاـ

أبريػػؿ  ـ . ص ص :  13 – 10الفيػػـو : كميػػة التربيػػة فػػي الفيػػـو ، المػػؤتمر العممػػي السػػادس 
202 – 111 . 

ـ االستقصاء الموجو عمى تنميػة بعػض المفػاىيـ النحويػة ، أثر استخدا(  1662) محمد  يعقيم .02
اإلعػػدادى ، رسػػالة ماجسػػتير غيػػر منشػػورة ، كميػػة التربيػػة ، جامعػػة  يلػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػان

 6أسيوط 
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( ، " تحميػػؿ كتػػب القواعػػد النحويػػة فػػى المرحمػػة الثانويػػة فػػى ضػػوء آراء 1666عمػػى الشػػوممى ) .01
معة أسيوط ، المجمػد الثالػث والعشػروف ، العػدد األوؿ ، ص المعمميف " ، مجمة كمية التربية ، جا

 .282-202ص 
( ، فعاليػػة برنػػامج قػػائـ عمػػى التفكيػػر الجمعػػى فػػى تنميػػة ميػػارات  1662عمػػى عبػػد التػػواب )  .00

االتصػػاؿ المغػػوى لػػدى تالميػػذ الصػػؼ الثػػانى اإلعػػدادى ، رسػػالة ماجسػػتير ، كميػػة التربيػػة جامعػػة 
 أسيوط .

 ، تعمـ التفكير مفاىيـ وتطبيقات ، العيف ، دار الكتاب الجامعى .(  2888فتحى جرواف )  .03

، " اكتساب المفاىيـ النحويػة وعالجػو  يتشخيص ضعؼ التالميذ ف " ،( 2889 ) فتحى مبروؾ  .02
 رسالة ماجستير غير منشورة ، كمية التربية ، جامعة المنوفية

، األردف: دار  ، التطػوير( ت، التنظيمػا ، المكونػات )األسػس المنػاىج،  ) 1663فتحػي يػونس ) .00
 الفكر

،  1( ، طرؽ التدريس الخاصة بالمغة العربية والتربية اإلسػالمية ، ط 1666فخر الديف عامر )  .06
 القاىرة ، عالـ الكتب .

عػػداد دروسػػيا اليوميػػة  1661فػػؤاد أبػػو الييجػػاء )  .09 ( ، أسػػاليب وطػػرؽ تػػدريس المغػػة العربيػػة وات
 بوية ، عماف ، دار المناىج .باألىداؼ السموكية : سمسمة كتب تر 

( ، التفكيػػر المغػػوى بػػػيف القػػديـ والجديػػد ، القػػاىرة ، دار الغريػػب لمطباعػػػة  1662كمػػاؿ بشػػر ) .08
 والنشر .

( ، تقويـ ميرات التذوؽ األدبىفى فف النثر لطالب شعبة المغة العربية  1661ماىر عبد البارى )  .36
 ية التربية ، جامعة بنيا .بكميات التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، كم

ر فعالية برنامج فػي القواعػد النحويػة معػد وفػؽ الطريقػة ػأث" ، (  2883) محسف عبد رب النبي  .32
 " الفردية التشخيصية في تحصيؿ بعض المفاىيـ النحوية لدى طالب الصؼ الثالث الثػانوي العػاـ

 – 60، ص ص منيػا ، أبريػؿ  مجمة البحث في التربية وعمـ النفس ، كمية التربية ، جامعػة ال ،
262 6 

( ، فرؽ التفكير وحؿ المشكالت العالمية ، المؤتمر العممى الثانى عشر ، 1666محمد المفتى )  .31
منػػاىج التعمػػيـ وتنميػػة التفكيػػر ، الجمعيػػة المصػػرية لممنػػاىج وطػػرؽ التػػدريس ، دار الضػػيافة ، 

 . 26 -21جامعة عيف شمس ، المجمد األوؿ ، ص ص 

تحصيؿ طالب  ى، أثر تكامؿ تعميـ المفاىيـ النحوية والصرفية والبالغية عم( 2882) محمد جبؿ .30
المرحمػة الثانويػة األزىريػة وتػذوقيـ األدبػي واتجاىػاتيـ نحػو المغػة العربيػة ، رسػالة دكتػوراه غيػر 

 منشورة ، كمية التربية ، جامعة األزىر ، 
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اسػة نصػية فػى شػعر صػالح عبػد ( ، ظواىر نحوية فى الشعر الحر ، در  1662محمد حماسة )  .33
 الصبور ، القاىرة ، دار غريب .

( ، فعالية برنامج قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة فى بقاء أثر الػتعمـ  1669محمد عمراف )  .32
وتنمية التفكير الناقد واالتجاه نحو دراسػة عمػـ الػنفس لػدى طػالب الفرقػة الثالثػة بكميػة التربيػة ، 

 رة ، كمية التربية جامعة اسيوط .رسالة دكتوراه غير منشو 
( ، " معايير التفوؽ المغوى لدى طالب التعمػيـ العػاـ وتقػويـ األداء المغػوى  1660محمد قاسـ )  .30

، ص ص  1، عػػدد  28لمطػػالب المتفػػوقيف فػػى ضػػوئيا ، مجمػػة كميػػة التربيػػة بلسػػيوط ، مجمػػد 
096 – 088 . 

،  ، اإلمػػارات العربيػػة المتحػػدة ـ والمػػتعمـمعػػايير التفػػوؽ المغػػوي لممعمػػ ،  ( 1662محمػػد قاسػػـ ) .36
 . ، دار القمـ لمنشر والتوزيع دبي

( ، مػػػدى احتفػػػاظ طمبػػػة الصػػػؼ الثػػػامف األساسػػػى بالمفػػػاىيـ النحويػػػة 1662محمػػػد مصػػػطفى ) .39
والصػػرفية المقػػررة لمصػػفيف الخػػامس والسػػادس األساسػػييف فػػى األردف ، مجمػػة العمػػـو التربويػػة 

 .00-09العدد األوؿ ، ص ص والنفسية ، المجمد السادس ، 
، مطبعة  ، القاىرة ، الجزء الثاني تعميـ المغة العربية في التعميـ العاـ ، ( 1666 )الناقة  محمود .38

 . الطبجي
 . ، القاىرة2ج،العربية لغتى ( ،  1662محمود الناقو )  .26
المغػػة "تحديػػد ميػػارات التػػدريس الالزمػػة التػػي ينبغػػي تقػػويـ طػػالب ،  ( 1663)  مػػرزوؽ القرشػػي .22

،  العربيػػة بجامعػػة أـ القػػرى فػػي ضػػوئيا أثنػػاء التربيػػة العمميػػة"، مجمػػة كميػػة التربيػػة بكفػػر الشػػي 
 .006-062، ص ص ، السنة الرابعة جامعة طنطا، العدد الثاني

( ، مظاىر التفكير المغوى فى ابتكػار مصػطمحات عنػد األطفػاؿ ، مػؤتمر  1669منير شطناوى )  .21
 عماف . الطفؿ العربى أدبو ولغتو ،

( ، أثػػر تػػدريس وحػػدة مقترحػػة فػػى النحػػو العربػػى قائمػػة عمػػى األسػػاليب  1661ميػػدى القرنػػى )  .20
المعرفية عمى التحصيؿ النحػوى لػدى طػالب الصػؼ الثالػث الثػانوي بالمممكػة العربيػة السػعودية ، 

 . 036 – 028، ص ص  1، مجمد  02مجمة كمية التربية ، طنطا ، ع 
، عماف: دار  ، األردف (3)طػ،  خؿ في تربية المتميزيف والموىوبيفمد ( ، 2889)  سرور نادية .23

 الفكر لمطباعة

أساسػػيات تصػػميـ التػػدريس، األردف، دار الفكػػر لمطباعػػة والنشػػر ،  ) 1662) نايفػػة قطػػامى .22
 . والتوزيع
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( ، العػػرب وعصػػر المعمومػػات ، الييئػػة المصػػرية العامػػة لمكتػػاب ، ميرجػػاف 2888نبيػػؿ عمػػي  )  .20
 اؿ العممية .ػجميع ، سمسمة األعمالقراءة لم

، دار الوفػاؽ لمطباعػة  ميػارات التػدريس الالزمػة لمعمػـ المغػة العربيػة،  ( 1660)بو لبف أوجيو  .26
 والنشر .

فكيػر اإلبػداعى أثنػاء نظػـ الشػعر ( ، برنامج مقترح قائـ عمػى ميػارات ت 1660وفاء العويضى )  .29
، ص  228فى المرحمػة الثانويػة بالمممكػو العربيػة السػعوية ، مجمػة دراسػات فػػػػػػى المنػاىج ، ع 

 . 20 – 10ص 
( ، التفكيػػر المغػػوى والنحػػوى عنػػد أبػػى الخطػػاب األخفػػش الكبيػػر ، كميػػة  1666يػػونس عمػػى )  .28

 اجستير .اآلداب والعمـو اإلنسانية ، جامعة تشريف ، رسالة م
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