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جهاد حاتم عبد الرازق علي

فاعلية منوذج مارزانو يف تدريس النحو العربي لتنمية التفكري الناقد
لطالب الصف األول الثانوي

مستخلص البحث :

جهاد حامت عبد الرازق علي

هدف البحث الحالي إلى تعرف أثر نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تدريس النحو

العربي لتنمية مهارات التفكير الناقد لطالب الصف األول الثانوي  ،حيث تمثلت مشكلة

البحث في وجود ضعف لدى طالب الصف األول الثانوي في مهارات التفكير الناقد في
القواعد النحوية  ،وهذا ما أكدته بعض الدراسات واألدبيات التربوية ونتائج االختبار

أيضا عمل الباحثة
االستطالعي لمهارات التفكير الناقد في القواعد النحوية  ،وأكده ً
كمعلمة لغة عربية لمدة تزيد عن عشر سنوات  ،وتمثلت أدوات البحث في اختبار مهارات
التفكير الناقد في القواعد النحوية ( من إعداد الباحثة ) .

وتوصل البحث إلى وجود فرق ذى داللة إحصائية عند مستوى (  ) 0.01بين

متوسطي درجات طالب الصف األول الثانوي في القياسين القبلي والبعدي الختبار التفكير

الناقد لصالح القياس البعدي  ،وأوضح ذلك فاعلية نموذج أبعاد التعلم في تنمية مهارات

وبناء على ذلك تم تقديم التوصيات والبحوث
التفكير الناقد لطالب الصف األول الثانوي ،
ً
المقترحة في ضوء النتائج التى توصل إليها البحث .

الكلمات المفتاحية  :النحو العربي  ،نموذج مارزانو ،التفكير الناقد
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Effectiveness of Marzano's model in teaching Arabic
grammar to develop critical thinking for first-grade
secondary students

Abstract

Jihad Hatem Abdel Razek Ali

The current research aims to identify the effect of Marzano's

learning dimensions model in teaching Arabic grammar to develop

critical thinking skills for first-grade secondary students ,Where the

research problem was represented in the weakness of first-grade
secondary students in the skills of critical thinking in grammar , This
is confirmed by some studies and educational literature and the

results of the exploratory test of critical thinking skills in grammar,
which was also confirmed by the researcher's work as an Arabic
language teacher for more than ten years,, The research tools
consisted of testing critical thinking skills in grammar (prepared by
the researcher).

The research found that there is a statistically significant

difference at the level of (0.01) between the mean scores of firstgrade secondary students in the pre and post measurements to test

critical thinking in favor of post-measurement ,This demonstrated the
effectiveness of the learning dimensions model in developing the

critical thinking skills of first-grade secondary students ,Based on
that, recommendations and proposed research were presented in
light of the research findings .

Keys words : Arabic grammar, Marzano's model, critical thinking
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ا
أوًل – مقدمة البحث :

بأن
أن َّ
خصها هللا ْ
تتميز لغتنا العربية بمكانة رفيعة بين اللغات األخرى  ,؛ يكفي ْ
جعلها لغة القرآن الكريم  ،هي وسيلة التفكير والتعبير والتواصل بين الناس  ،هي عماد

تميز أمة عن أخرى  ,فاللغة هي
وحدة األمة العربية وتكامل شعوبها  ,واللغة هي التي ّ
هوية األمة وهي أداة اإلنسان للتعبير عن ذاته وأحاسيسه ومشاعره وأفكاره  ,وأنها وسيلة
التواصل مع اآلخرين ؛ ألنها وسيلة اجتماعية لخلق حياة اجتماعية وفكرية  ,وسالمة هذه

اللغة تعتمد أقوى ما تعتمد على التمكن من القواعد النحوية والصرفية والفهم السليم

سليما حتى نبتعد عن اللحن والخطأ ,
طا
والتطبيق الصحيح لها ؛ لضبط الكلمات ضب ً
ً
ولتنمية مهارات التعبير عن الرأي بأسلوب لغوي صحيح  ,ولتعميق االعتزاز بلغة القرآن

الكريم .

إن الغاية من تدريس اللغة إرساء النظام اللغوي في الذهن واقامة اللسان  ،وتجنب
َّ

فإن َّ
تحد َث المتعلم أو ق أر أو كتب كان واضح المعنى  ،مستقيم العبارة ،
اللحن في الكالم ؛ َّ
ألن تعلم اللغة العربية َّإنما هو عملية ذهنية واعية
جميل األسلوب  ،حسن اإللقاء ؛ َّ
الكتساب السيطرة على األنماط الصوتية والنحوية والمعجمية  ،من خالل دراسة هذه

األنماط وتحليلها بوصفها محتوى
معرفيا  .فتعلم اللغة يستند إلي الفهم الواعي لنظامها
ً
كشرط إلتقانها  .فالكفاية المعرفية سابقة على األداء اللغوي الجيد وشرط لحدوثه  ( .علي

مدكور ) 81 ، 2007 ،

وتذكر ( إيزيس رضوان ) أن الحاجة إلى التفكير الناقد تكمن فيي َّ :أنيه يسيهم فيي

مساعدة الطالب على اتخاذ الق اررات فى المواقف التي يتعرضون لهيا  ،ويسياعد المتعلميين

أن يكونيوا علييى
أن يحترميوا وجهييات نظيير اآلخييرين  ،و ْ
أن يصييبحوا متفتحييي العقييل  ،و ْ
علييى ْ
أن يكون يوا قييادرين علييى اختيييار
اسييتعداد لتغيييير آرائهييم فييي ضييوء المعلومييات الجديييدة  .و ْ
المعلومات التي تسهم فيي حيل المشيكالت الدراسيية مين بيين المعلوميات الكثييرة المتيوافرة ؛

آثار إيجابية بالنسبة للتحصيل واإلبيدا  ،ويزييد ثقية الطيالب
ويحقق تعليم مهارات التفكير ًا
بأنفسهم  ،ويتضيمن التفكيير الناقيد إثيارة األسيئلة  ،مميا ييدفع الطيالب إليى التفكيير واعميال

العقييل  ،والتييأني فييي إصييدار األحكييام  ،واسييتخدام الموضييوعية فييى األحكييام التييى يصييدرها ؛
فيتع يرف المشييكلة بوضييوو  ،ويبتعييد عيين القفييز إلييى النتييائج  ،ويقييدم األدليية والب يراهين ( .

إيزيس رضوان ) 8 ، 2000 ،
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ا
ثانيا  :مشكلة البحث :

وبالرغم من االهتمام الذى أواله المسلمون لتعلم اللغة العربية وتعليمها خاصة

منحصر
ًا
أن اللحن في اللغة والضعف فى قواعدها  -الذي كان
القواعد النحوية منها  ،إال َّ
في أفراد – صار ظاهرة عامة  ,بائنة للعيان في المدارس والجامعات ومختلف وسائل
سيء إلى أسوأ ؛ حتى أصبح المتخرج في الثانوية –
اإلعالم  ,ومع ذلك فالحال يسير من
ٍ
فى الغالب – يعجز عن قراءة صفحة واحدة قراءة سليمة  ,وعن كتابة رساله قصيرة دون

أخطاء كثيرة في اإلمالء  ،وفى التركيب اللغوي  ،وفي القواعد الصرفية والنحوية  ,وليس

حاال منه  ,وحتى الذين يقومون بتعليم اللغة العربية نفسها
المتخرج فى الجامعة بأحسن ً
ملموسا في النحو واللغة بشكل عام  ( .سعاد سالم ,
أن كثي اًر منهم يعانون ضع ًفا
نجد َّ
ً
) 7 , 2002

وأكدت (ظبية السليطي) على ضرورة ربط ما يتعلمه التلميذ بالواقع الذي يعيش فيه

حتى يكون له معنى وقيمة  ،فال فائدة من التعليم إذا لم يظهر أثر ذلك على المتعلم ،

وذلك من خالل صحة نطقه وسالمة كتاباته وعباراته وادراكه لألمور وحله للمشكالت التي

تواجهه  ،ومن خالل االهتمام بالواقع يبرز لنا مفهوم الوظيفية  ( .ظبية السليطي ،

) 121 : 114 ، 2002

وقد أثبتت الدراسات والبحوث التي أجريت في مجال القواعد النحوية ضعف

الطالب في هذه القواعد  ،كدراسة كل من  :إيمان محمد مبروك قطب ( : ) 2010فعالية

برنامج قائم على المدخل الكلي للغة العربية في تنمية مهارات األداء اللغوي (الشفوي -
الكتابي) لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  ،وخلف حسن محمد (  : ) 1998تدريس النحو
باستخدام مدخل القصة بالمرحلة اإلعدادية  ،ورضا أحمد حافظ األدغم ( : )2005أثر

استخدام نموذج أبعاد التعلم في اكتساب القواعد النحوية واالتجاه نحو تحسين األداء

النحوي لدى طالب الصف األول الثانوي .

وقد يرجع تدنى مستوى الطالب فى القواعد النحوية يرجع إلى عدة أسباب  ،منها

 :نفور الطالب من مادة اللغة العربية  ,وقد يكون معلمو اللغة العربية غير متخصصين

فى المادة ( أى خريجي كليات أخرى من غير تربية وآداب ودار علوم ويعملون بالتدريس
أن الطريقة المستخدمة في تدريس القواعد النحوية غير مناسبة  ،وقد يرجع
)  ،أو َّ

السبب إلى جمود القواعد النحوية  ,وعدم قدرة الطالب على ربط القواعد النحوية بالواقع
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الذي يعيشونه ,وقد يكون نظام االمتحانات المقالية هو السبب  ،وغير ذلك من األسباب
التي تؤدى إلى تدنى مستوى الطالب فى تعليم وتعلم اللغة العربية وقواعدها النحوية
والصرفية .

وهناك صلة واضحة بين التمكن من مهارات اللغة العربية ومهارات التفكير الناقد ,
فالمتعلم بحاجة إلى توجيه عقله ؛ لكي يفكر ِّ
ويفسر األحداث من حوليه  ،وتتياو ليه فيرص
ّ
ثانييييا  ,ولييين يتحقيييق ذليييك إال
للحيييوار والجيييدل ؛ لتحقييييق التواصيييل ميييع نفسيييه أوًال والعيييالم ً
باالرتقياء بيالتفكير الناقييد  ,اليذى يعميل علييى اكتشياف العالقيات بييين األشيياء  ،والمقارنيية ،
والتنبؤ  ،والبحث عن األسباب  ,وتحديد مصادر التعلم  ،ونقد اآلراء  .فكل ميتعلم يسيتطيع

أن يتعلم كيف يفكير تفكيي اًر ناقيداً إذا اهيتم بممارسيته فيي حياتيه  ,واختبير قدراتيه فيى بنياء
نسق قيمي يحتكم إليه عند االنتقال من حالة االنسياق لفكرة ميا إليى إحيداث تيأثير إيجيابي

أو سلبي ُي ِّّ
قوم هذه الفكرة  ,وذلك يعد خطيوة إيجابيية فيي اتجياه تنميية مهيارات التفكيرالناقيد
لدى المتعلم  ( .أسامة سالمان , 2004,ص ) 118
وميين مهييارات التفكييير الناقييد المناسييبة لتييدريس النحييو العربييي  :مهييارة التفسييير ،

والتصيييينيف  ،والمقارنيييية  ،وتعييييرف االفتراضييييات  ،والتنبييييؤ  ،واالسييييتدالل  ،واالسييييتنباط ،

واالستنتاج  ،والمالحظة  ،واصدار األحكام  ،وتعرف الخطأ  ،وغيرها .

ولعيالج ضييعف الطييالب فييي تطبيييق مهيارات التفكييير الناقييد فييي القواعييد النحوييية ،

أجريت دراسيات عدييدة  ،هيدفت إليى تجرييب بعيض االسيتراتيجيات الحديثية  ،والكشيف عين
فاعليتها في تنمية مهارات التفكير الناقد والقواعد النحوية  ،منها دراسية أسيامة سيالمان (

 : ) 2004حيث استخدمت التوصيف التمثيلي وما وراء الذاكرة في تنميية بعيض المفياهيم
النحوييية والتفكييير الناقييد واالتجيياه نحييو المييادة لييدى طييالب الصييف األول الثييانوي  ،ودراسيية
رضا األدغم ( : )2005التي استخدمت نميوذج أبعياد اليتعلم فيي اكتسياب القواعيد النحويية

واالتجاه نحو تحسين األداء النحوي  ،ودراسة داليا همام ( : )2006التي اسيتخدمت لعيب
األدوار فييي تنمييية بعييض مهييارات التفكييير الناقييد  ،ودراسيية دعيياء السيييد ( : )2007حيييث

اسيييتخدمت نميييوذج أبعييياد اليييتعلم فيييي تنميييية التفكيييير الناقيييد  ،ودراسييية عبيييدالرحيم رضيييوان

( : )2010حيث اسيتخدمت ثالثية تتابعيات تدريسيية ليبعض اسيتراتيجيات التيدريس لتنميية
التفكير الناقيد  ،ودراسية سيارة حياجي ( : )2013التيي اسيتخدمت أسيلوب القبعيات السيتة
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لتنمية بعض مهارات التفكير الناقد  ،وقد أثبتت نتائج هيذه الدراسيات فاعليية اسيتراتيجياتها
في تنمية التفكير الناقد والقواعد النحوية .

وقييد تأكييد إحسيياس الباحثيية بمشييكلة البحييث ميين خييالل عملهييا فييي تييدريس القواعييد

النحوية لمدة ال تقل عن عشر سنوات  ،وفي محاولة للتأكيد مين هيذا الضيعف فيي مهيارات
التفكير الناقد وفي القواعد النحويية  ،فقيد قاميت الباحثية بإعيداد اختبيار للتفكيير الناقيد فيي

القواعد النحويية  ،وطبقتيه عليى عينية اسيتطالعية مين طيالب الصيف األول الثيانوي  ،بلي

عددها ( )28طالبة  ،وأظهرت نتائج االختبار ضعف مستوى الطالبات فيي مهيارات التفكيير
الناقد في القواعد النحوية  ،حيث حصيل أغليب الطالبيات عليى درجية أقيل مين النصيف وليم
تحصل أي طالبة على الدرجة الكاملة في درجة االختبيار ككيل  ،وكيان االختبيار متنيو بيين

األسييئلة الموضييوعية والمقالييية القصيييرة التييي تقيييس مهييارات التفكييير الناقييد فييي القواعييد

النحويييية فيييي ضيييوء المسيييتويات المعرفيييية ( الفهيييم – التطبييييق – التحلييييل – التركييييب –
والتقويم )  ،وبل عدد األسئلة الموضوعية (  33سؤًال )  ،بينما بل عدد األسئلة المقالية

(  16سؤًال ) .

وقد أكدت الدراسيات السيابقة أن ذليك الضيعف يمكين عالجيه إذا تيم تطيوير أسياليب

التييدريس  ،وذلييك بالبحييث عيين نميياذج أو اسييتراتيجيات جديييدة أثبتييت كفاءتهييا فييي تحصيييل

المواد الدراسية المختلفة  ،أو بإستراتيجيات ونماذج أخرى يتم اقتراحها .

ويعييد نمييوذج أبعيياد الييتعلم ميين النميياذج التييي تسيياعد فييي بنيياء العملييية التعليمييية

بشكل ناجح  ،وتنمية االتجاهات اإليجابية لدى المتعلم نحو التعلم  ،ومن هنيا جياءت فكيرة

البحث الحالي لتدريس النحو العربي في ضوء نموذج مارزانو لتنمية التفكيير الناقيد لطيالب

الصف األول الثانوي.

ويتكون نموذج أبعاد التعلم لمارزانو من خمسة أبعاد :

البعد األول  -االتجاهات االيجابية نحو التعلم .
البعد الثانى  -اكتساب وتكامل المعرفة .
البعد الثالث  -تعميق المعرفة وصقلها .

البعد الرابع  -االستخدام ذي المعنى للمعرفة .
البعد الخامس  -عادات العقل المنتجة .
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يييرى مييارزانو أن أبعيياد الييتعلم الخمسيية ال تعمييل بمعييزل عيين بعضييها الييبعض ولكنهييا

معييا ميين أجييل رفييع مسييتوى التعليييم وتحقيييق كفيياءة الييتعلم ،فييالتعلم كلييه يحييدث علييى
تعمييل ً
أساس اتجاهات وتصورات التالميذ ( البعد األول ) واستخدامه لعادات العقل المنتج ( البعد

الخامس )  ،والبعدان ( األول والخامس ) عامالن دائمان من عوامل عملية التعلم  ،ومتى
ت يوافرت االتجاهييات والتصييورات السييليمة واسييتخدمت عييادات العقييل المنييتج يصييبح الييتعلم
مسألة اكتساب معرفة جديدة وتكاملهيا ( البعيد الثياني )  ،وعيادة ميا يوسيع المعليم المعرفية

ويصقلها وهو يكتسبها ( البعد الثاليث )  ،وبينميا يمضيى هيذان النمطيان مين اليتعلم ينبغيي

أيضا اسيتخدام المعرفية اسيتخدام ذو معنيى ( البعيد الرابيع )  ،أي تطبييق هيذه
على المتعلم ً
المعرفة لكي تتم عملية التعلم دورتها ( .مارزانو  10 ، 1992 ،ي . )11

مشكلة البحث :

تتمثل مشكلة البحث فى تدني مستوى الطالب في النحو العربي وفي التفكير الناقد

فإن البحث الحالى يحاول اإلجابة عن السؤال اآلتى :
 ،وللتصدي لحل هذه المشكلة َّ
-

مييا فاعلييية اسييتخدام نمييوذج أبعيياد الييتعلم لمييارزانو لتييدريس النحييو العربييي فييي تنمييية

مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي ؟
ا
ثالثا  -هدف البحث :
يهدف البحث الحالى إلي :

 -تنمييية مهييارات التفكييير الناقييد لييدى طييالب األول الثييانوي باسييتخدام نمييوذج أبعيياد الييتعلم

لمارزانو في تدريس النحو العربي .
ا
رابعا  -حدود البحث :
يقتصر البحث الحالي على :

 -مجموعيية ميين طالبييات الصييف األول الثييانوي بمدرسيية التعليييم الثييانوي بييالحي السييادس ،

الذين وصلوا إلى مرحلة مناسبة من النضج اللغوي .

 -مهارات التفكير الناقيد اآلتيية  ( :التفسيير  ،تعيرف االفتراضيات  ،التصينيف  ،المقارنية ،

االستنتاج  ،إصدار األحكام  ،والمالحظة ) .
 -المستويات الخمس لنموذج أبعاد التعلم .
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ا
خامسا  -فرض البحث :

 -يوجييد فييرق دال إحصييائياً بييين درجييات طييالب المجموعيية التجريبييية فييي القياسييين القبلييي

والبعدى الختبار التفكير الناقد لصالح القياس البعدي .
ا
سادسا  -منهج البحث :

 اعتمد البحث على المنهج التجريبي القائم على التصميم شبه التجريبي  ،الذي يتضيمنمجموعة تجريبية واحدة ذات قياسيين قبليي وبعيدي ؛ لمالءمتيه للبحيث ؛ حييث ييتم تطبييق
االختبار القبلي للمجموعة التجريبيية  ،ثيم ييتم تيدريس البرنيامج للمجموعية التجريبيية  ،ثيم

يييتم عقييد االمتحييان البعييدي علييى المجموعيية التجريبييية بعييد دراسيية البرنييامج لمعرفيية أثييره ،

وذليك لبيييان فاعلييية نمييوذج أبعيياد الييتعلم لمييارزانو لتنمييية بعييض مهييارات التفكييير الناقييد فييي

النحو العربي .
ا
سابعا  -مصطلحات البحث :
 -1أبعاد التعلم :

بأنييه  :مجموعيية ميين اإلجيراءات التعليمييية التييى يقييوم بهييا المتعلمييون
ائيييا َّ
ويعييرف إجر ً
لتفعيل خمسة أبعاد من التفكير  ،متمثلة في  :اإلدراكات واالتجاهات اإليجابية عن التعلم ,
اكتساب المعرفية وتكاملهيا  ,توسييع المعرفية وتنقيتهيا وصيقلها  ,واسيتخدام المعرفية بشيكل

ذى معنييى  ,وعييادات العقييل المنتجيية  ،بهييدف تنمييية بعييض مهييارات التفكييير الناقييد واألداء

اللغوي لدى طالب الصف األول الثانوي
 -2التفكير الناقد :

ائييا َّ
بأنيه  :مجموعية مين العملييات العقليية التيي يسيتخدمها ويقيوم بهيا
ويعرف إجر ً
طالب الصف األول الثانوي في إنجياز مهمية أو إلصيدار األحكيام الموضيوعية حيول قضيية
ما  ،وذلك باستخدام نموذج أبعاد التعلم  ،وتتضمن هذه العملية العديد من المهارات ومنها

 :المالحظة والتفسير والمقارنة واالستنتاج والتصنيف وتعرف االفتراضيات  ،وغيير ذليك مين
المهارات ويقاس ذاك بالدرجة التي تحصل عليها الطالبة في اختبار مهيارات التفكيير الناقيد

في القواعد النحوية .
ا
ثامنا  -أدوات البحث :

يعتمد البحث فى إجراءاته على األدوات اآلتية  ،وجميعها من إعداد الباحثة  ،وهي :
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أ  -أداتا المعالجة التجريبية وتتمثل في :

قررة عليى طيالب الصيف األول الثيانوي ،
الم َّ
 كتاب الطالب الذي يتضمن القواعد النحوية ُوالمصوغة وفق نموذج أبعاد التعلم .

قيررة عليى طيالب الصيف
الم َّ
 دليل المعلم اليذي ُيسترشيد بيه فيى تيدريس القواعيد النحويية ُاألول الثانوي باستخدام بعض االستراتيجيات المناسبة لنموذج أبعاد التعلم .
ب  -أداة القياس وتتمثل في :

 -اختبار التفكير الناقيد فيي القواعيد النحويية لطيالب الصيف األول الثيانوي ؛ لقيياس ميدى

تنمية مهارات التفكير الناقد في القواعد النحوية لدى طالب الصف األول الثانوي .
ا
تاسعا  -إجراءات البحث :
يسير البحث وفق اإلجراءات اآلتية :

 -1االطال على األدبيات والبحوث والدراسيات السيابقة التيي تناوليت نميوذج أبعياد اليتعلم
فى التدريس  ،ومهارات التفكير الناقد .
 -2بناء قائمة بمهارات التفكير الناقد المناسبة لطالب الصف األول الثانوي .
 -3عييرض قائميية مهييارات التفكييير الناقييد علييى مجموعيية ميين المحكميييين  ،ميين أسيياتذة
المناهج وطرق تدريس اللغة العربية بغرض تقنينها  ،والحكم عليها .
 -4تصييميم برنييامج فييى تييدريس النحييو قييائم علييى نمييوذج أبعيياد الييتعلم فييي ضييوء مهييارات
التفكير الناقد  ،ويتضمن  ( :إعداد دليل المعلم  ،واعداد كتاب الطالب ) .
 -5إعييداد اختبييار التفكييير الناقييد فييي القواعييد النحوييية المقييررة علييى طييالب الصييف األول
الثانوي من الفصل الدراسي األول .
 -6وضع مفتاو التصحيح الختبار التفكير الناقد .
 -7عرض االختبار على مجموعة من الحكمين  ،مين أسياتذة المنياهج وطيرق التيدريس ،
بغرض تقنينه والحكم عليه .
 -8اختيييار مجموعيية البحييث ميين طالبييات الصييف األول الثييانوي بمدرسيية التعليييم الثييانوي
بييالحي السييادس ؛ إلج يراء الدراسيية االسييتطالعية لالخبييار ؛ للتأكييد ميين مناسييبتة ووضييوو
تعليماته  ،وتحديد زمن اإلجابة عنه ؛ للحصول على الثوابت اإلحصائية الالزمة .
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قبليا .
 -9تطبيق أداة البحث على مجموعة البحث ً

 -10تدريس دروس البرنامج لمجموعة البحث .

بعديا .
 -11تطبيق أداة البحث على مجموعة البحث ً

 -12إجراء المعالجات االحصائية للبيانات للحصول على نتائج البحث .
 -13تحليل النتائج وتفسيرها .
 -14تقديم التوصيات والبحوث المقترحة في ضوء ما أسفر عنه البحث من نتائج .
ا
عاشرا -أهمية البحث :

كال من :
أن يفيد البحث ً
يمكن ْ
 .1الطالب  :تدريب الطالب على استخدام مهيارات التفكيير الناقيد فيى المواقيف التعليميية ؛
من خالل التدريس بنموذج أبعاد التعلم .

 .2المعلمييين  :يمييد البحييث المعلمييين بكيفييية اسييتخدام نمييوذج أبعيياد الييتعلم ؛ فييي تنمييية
مهارات التفكير الناقد في تدريس النحو العربي .

أن يفيييد منهييا
 .3واضيعي المنياهج ُ :يقي ّيدم البحييث قائميية بمهييارات التفكييير الناقييد  ،ويمكيين ْ
قررة على طالب الصف األول الثانوي .
الم َّ
واضعو المناهج عند اختيارهم القواعد النحوية ُ
 .4البحث العلمي  :قد يفتح هذا البحث آفا ًقا جديدة أمام باحثين آخرين في مجيال تيدريس

اللغة ؛ إلعداد دراسات مماثلة في مجال النحو في المراحل التعليمية المختلفة .
أحد عشر  -اإلطار النظري للبحث :
نموذج مارزانو وتنمية التفكير الناقد :

(  ) 1 – 11نموذج أبعاد التعلم لمارزانو :

(  – 1 – 11أ ) ماهية نموذج أبعاد التعلم :

ويعيييرف نميييوذج أبعييياد اليييتعلم عليييى َّأنيييه مجموعييية مييين اإلجيييراءات والممارسيييات
ُ
التدريسية الصفية التعليمية التعلمية ؛ التيي يتبعهيا المعليم والميتعلم فيي الفصيل الدراسيي ،

والتي تعميل عليى اكتسياب واسيتيعاب وفهيم وتطبييق المعرفية وتكاملهيا  ،واسيتخدامها عليى
نحو له معنى من ِّقبل المتعلم  ،في إطار بيئة إيجابية عين اليتعلم  ،تتضيمن تنميية عيادات

العقل المنتجة ( مريم الرحيلي . ) 12 ، 11 ، 2007 ،

(  – 1 – 11ب ) أهمية نموذج أبعاد التعلم :
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وترجع أهمية تطبيق نموذج أبعاد التعلم إلى  ( :أحمد عثمان : ) 50 : 2009 ،

يي تنميية قيدرات التالمييذ الذهنيية واكسيابهم المهيارات والعملييات العقليية ؛ التيي تجعيل ميينهم
تالميذ مفكرين ومنتجين .

ي تطوير وتنمية مهارات التفكير المختلفة عند المتعلمين .

ي تعليم التالميذ كيفية البحث عن المعرفة والحصول عليها واكتسابها .

ي تخرج متعلمين متطورين يواكبون تنمية العصر ،ويتصفون بالقدرة على التعلم الذاتي .

ي ي تغييير نظييرة المييتعلم تجيياه التعليييم ميين مجييرد الحفييظ والتلقييين والدراسيية لالمتحانييات  ،إلييى
االستمتا بالدراسة  ،وتقبل التحديات العلمية  ،والتعلم للحياة .

 .إكسيياب المتعلمييين لمهييارات االتصييال بأشييكاله المختلفيية  ،ورفييع مسييتوى دافعيييتهم نحييو

التعلم  ،وثقتهم بأنفسهم.

ي بناء خبرات ميدانية ذات معنى وصلة بالحياة خارج نطاق المدرسة .

تعليما ؛ ينهض بالمتعلم وينميه من جميع جوانبه .
ي تطوير أداء المعلم لتقديم
ً
ي إيجاد بيئة تعليمية جديدة وناجحة  ،بفكير يسيهم فيي إكسياب المتعلميين مهيارات الحيياة ،

اجتماعيا .
ويجعلهم متوافقين
ً
(  – 1 – 11ج ) مكونات نموذج أبعاد التعلم :

يتكون نموذج أبعاد التعلم من خمسة أبعاد ،وهي :

البعد األول  :االتجاهات واإلدراكات اإليجابية عن التعلم :

أن ُي ْح ِّسن المعليم
َّ
إن التعلم يحدث في خضم من االتجاهات واإلدراكات ؛ التي ال بد ْ
ير مييا يحييدث ذلييك بمهييارة بحيييث ال يعييي
الفعييال التصييرف معهييا علييى نحييو مسييتمر  ،وكثيي ًا
َّ

أن هذا السلوك قد يكون غير واضح وال
المتعلمون ما يبذله المعلم من جهد  ،وبالرغم من َّ
صريح  ،إال َّأنه فعيل تعليميي وا ؛ يتضيمن ويتطليب اتجاهيات وادراكيات نوعيية ( ميارزانو،

. )12 ، 1998

كيون كيل ميرة مين خبراتنيا  ،إَّنهيا المصيفاة
َّ
إن هذه االتجاهات واإلدراكات هي التي ُت َّ
التي يمر بها جميع أنوا التعلم  ،وتحدث مين خاللهيا ؛ فيبعض هيذه االتجاهيات تيؤثر فيي

التعلم بطريقة إيجابية  ،وبعضها اآلخر يؤثر فيي اليتعلم بطريقية سيلبية ويزييد مين صيعوبة

أساسيا فيي عمليية اليتعلم
دور
التعلم  ،وأن هذه االتجاهات واإلدراكات الخاصة بالفرد تلعب ًا
ً
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 ،وبييدون اإلدراكييات واالتجاهييات الموجبيية ليين يكييون للتالميييذ سييوى فرصيية ضييئيلة للييتعلم
بكفاءة  ،بل قد ال يحدث تعلم على اإلطالق ( مارزانو . ) 14 ، 2000

إيجابيا ؛ َّ
فإنه سوف يحبها
فمثالً إذا كان اتجاه الطالب نحو تعلم القواعد النحوية
ً
ويقبل على تعلمها والعكس صحيح  ،أو إذا كان معلم اللغة العربية متمكًنا من مادته عامة

يدركا
والقواعييد النحوييية خاصيية  ،ولديييه اتجيياه إيجييابي نحييو تييدريس القواعييد النحوييية  ،ومي ً

أيضيا سييكون ليديهم نفيس االتجياه واإلدراك
ألهميتها و َّأنها لغة القيرآن الكيريم َّ ،
فيإن طالبيه ً
أيضا .
ألهميتها وتعلمها والعكس صحيح ً
أن يت يوافر لييدى الطييالب اتجاهييات وادراكييات معينيية ؛
ولكييي يحييدث الييتعلم ينبغييي ْ
بأنهيا مكيان آمين ومرتيب ونظييف  ،ويكيون
كاإلحساس باالرتياو في بيئة الفصل واالعتقاد َّ

كبيير فيي القييام
جهيدا ًا
لدى المتعلم اتجاهات إيجابية عن مهام الصف وأعماله تجعله يبيذل ً
وحائال دون تعبهم ،وباع ًثا على
مساعدا على إثارة انتباه الطالب ،
أن يكون المعلم
ً
ً
بها  ،و ْ
توليد السرور في أنفسهم (كمال زيتون  2003 :ي . )225

البعد الثاني  -اكتساب المعرفة وتكاملها :

هاما في مادة معينية
َّ
رئيسا من أهداف المدرسة ْ
إن هد ًفا ً
أن يتعلم التالميذ ما يبدو ً
أن االعتقياد اليذي يقيوم علييه نميوذج
أن يكتسبوا معرفة ويحققوا تكاملهيا  ،و َّ
؛ بعبارة أخرى ْ

أبعاد التعلم هو الحاجة إلى تدريس المحتوى مع عمليات التفكيير واالسيتدالل ولييس بشيكل
منفصييل ِّ ،
ياس عملييية الييتعلم  ،وفييي هييذا البعييد يبييدأ
ُ
ويم ّثييل اكتسيياب المعرفيية وتكاملهييا أسي َ
التفاعل بين المحتوى المعرفي وعمليات التفكير المراد إكسابها للتالميذ ( عبيير البهنسياوي
ُ
. )67 ، 2008

أن الغرض مين التربيية بصيفة عامية والتيدريس بصيفة خاصية هيو  :اكتسياب
وبما َّ

فيإن
المتعلم المعرفة الضرورية له ومساعدته على تكامل هذه المعرفة فيي سيياق خبراتيه َّ ،
مارزانو قد َّ
حدد نوعين أساسيين من المعرفة وهما  :المعرفة التقريرية  ،والمعرفة اإلجرائية

؛ حيث ُتشير المعرفة اإلجرائية إلى المهارات الالزمة لتحقيق نتيجة معينة  ،في حين تشير
أن المعرفيية التقريرييية تصييف مييا
المعرفيية التقريرييية إلييى المعرفيية حييول شيين معييين  ،بمعنييى َّ
أن يكيون الميتعلم
أن يعرفه ويفهمه التلميذ  ،أميا المعرفية اإلجرائيية فتصيف ميا يجيب ْ
يجب ْ
قادر على عمله ( جابر عبد الحميد وأخرون . )172 ،1999 ،
ًا

البعد الثالث  -تعميق المعرفة وصقلها :
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فعنيدما يكتسيب المييتعلم المعرفية الجديييدة يقيوم بتوسيييعها وصيقلها ميين خيالل تكييوين

تصنيفات وروابط جديدة ؛ فالمتعلم ُي ِّّ
طور الفهم المتعمق مين خيالل عمليية توسييع وتنقييح
وصقل معرفته المكتسبة .
ولقد حدد مارزانو في نموذج أبعاد التعلم ثمانية أنشطة لتعميق المعرفية وتمحيصيها ،

أوجهييا
حيييث اهييتم بتحديييد األسييئلة التييي توجييه للطييالب نحييو تلييك األنشييطة ؛ ألنهييا تنشييط
ً
وبنياء
مختلفة من التفكير التحليلي  ،مما يؤدي إلى تغيير وتنميية المعرفية ليدى التالمييذ ،
ً
على ذلك تقدم لهم خطوات استخدام كل نشياط ومعنياه قبيل االنيدماج فيي أي نشياط  ،حتيى
يصبح التالميذ قادرين على القيام بتوجيه األسئلة ألنفسهم واإلجابة عليها ( Marzano,

. )1992, 20

وكل نشاط من هذه األنشطة يسهم في تنمية فهم المتعلم للمادة التي يتعلمها ؛ َّ
ألنه

ميين المهييم أن تتبييين أن العمليييات العقلييية الثمانييية تييتم فييي كثييير ميين مواقييف الييتعلم بشييكل

أن نقييارن بينهييا وبييين الديمقراطييية  ،وهييذا
تلقييائي  ،فحييين نق ي أر عيين الملكييية ميين الطبيعييي ْ
لتمحيص المعرفة وصقلها .
وهييذه األ نشييطة الثمانييية هييي  ( :المقارنيية  ،والتصيينيف  ،واالسييتقراء  ،واالسييتنباط ،

وتحديد الخطأ  ،وبناء األدلة  ،والتجريد  ،وتحليل الرؤى ) (مارزانو . )95 ،1998

البعد الرابع  -استخدام المعرفة بشكل ذي معنى :

إن الهدف من اكتساب المعرفة هو استخدامها واالسيتفادة منهيا واعطائهيا معنيى ،
َّ

يإن توظييف المعرفيية يمكين الطييالب ميين نقيل وحييدة اليتعلم إلييى الحيياة ؛ ممييا يحقييق
وبيذلك في َّ

البعييد الرابييع وهييو التفكييير المنييدمج فييي اسييتخدام المعرفيية علييى نحييو لييه معنييى ( مييارزانو،

. )163 ، 1999

ويتوقف نجاو المعلم في تحقيق هذا البعد على مدى حرصه على التخطيط اليدقيق

والتنظيم  ،لذلك يجيب النظير إليى التعلييم بوصيفه بنياء تراكييب وأبنيية معرفيية  ،فعنيدما ييتم

تعليم معلومات جديدة َّ
فإنها إضافة إلى البنية المعرفية السابق وجودها فيي اليذاكرة  ،ولكيي
يصيبح الييتعلم أكثير فاعلييية يتعيين إدميياج الخبيرات الجديييدة ميع الخبيرات السيابقة مييع إعييادة

استخدام هذه الخبرات في المواقف الجديدة ( فتحي الزيات. )374 ، 1995 ،
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ويطييرو برنييامج أبعيياد الييتعلم خمسيية أنميياط ميين المهييام التييي تشييجع التالميييذ علييى

معنويييا  ،وهييي  ( :اتخيياذ القييرار  ،االستقصيياء  ،البحييث
اسييتخداما
اسييتخدام معلوميياتهم
ً
ً
التجريبي  ،حل المشكالت  ،االخت ار ) .
البعد الخامس  -عادات العقل المنتجة :

هو البعد األخير من أبعاد التعلم  ،حيث يعتقد مارزانو أن عادتنيا العقليية تيؤثر فيي

كل شيء نقوم به  ،فعادات العقل الضعيفة تؤدي عادة إلى تعلم ضيعيف بغيض النظير عين

مسييتوانا فييي المهييارة أو القييدرة  ،حيييث يصييبح المتعلمييون المهييرة غييير فعييالين إذا لييم ُين اميوا

عييادات العقييل القوييية  ،فكثييير ميين النيياس يجمعييون معرفيية ومهييارة فييي موضييو ولكيينهم ال

قصيور فيي
ًا
يعرفون كييف يتصيرفون حيين يواجهيون مواقيف جدييدة ؛ حييث تكيون المشيكلة
ولكن األمر ببساطة َّأنهم يستسلمون وي اكفون عن العمل حينما ال تكون
المهارة أو القدرة َّ ،

اإلجابات والحلول متاحة بسهولة  ،أي َّأنهم ليم ينميوا عيادة المثيابرة العقليية حيين ال تكيون
اإلجابات والحلول واضحة  ،والفرد لكي يستطيع تنمية مهاراته على التفكير َّ
فإنه يعميد إليى
استمر إاللحاو على األطفال كي يبادروا إلى إثارة التساؤالت
تطبيق هذه المهارات  ،فإذا ما
َّ

وتقابل التحديات وايجاد الحلول غير الظاهرة وتفسير المفاهيم وتبرير تفكيرهم والسيعي وراء
المعلومات َّ ،
فإنهم سيعمدون إلى تطوير استراتيجيات فوق معرفية ومعتقدات حيول ذكيائهم
ذات صييلة بالجهييد المبييذول ؛ فييإذا مييا عومييل األطفييال علييى َّأنهييم أذكييياء مسييؤولون عيين
تفكيرهم وتنمية مهاراتهم َّ
فإنهم يصبحون كذلك ( يوسف قطامي .)91 ، 2007 ،

أن يكيون أهيم األبعياد ؛ َّ
ألنيه يتغلغيل فيي األبعياد
ويرى مارزانو أن هذا البعد يحتمل ْ
األخرى  ،فعلى الرغم مين أهميية اكتسياب المعلوميات وتعميقهيا واسيتخدامها عليى نحيو ذي

مهمييا لعملييية الييتعلم  ،ألن هييذه
معنييى  ،إال أن اكتسيياب عييادات العقييل المنتجيية يعييد هييد ًفا ً
العادات تساعد التالميذ على تعليم أي خبيرة يحتاجونهيا فيي المسيتقبل  ،وأن أفضيل الطيرق
لمساعدة التالميذ على اكتسياب هيذه العيادات هيي تهيئية المواقيف  ،والمشيكالت واألنشيطة

التعليميييية التيييي تتطليييب مييين التالمييييذ ممارسييية مهيييارات التفكيييير المختلفييية للتوصيييل إليييى

المعلوميييات الجدييييدة التيييي يمكييين توظيفهيييا  ،واسيييتخدامها فيييي مواقيييف ومشييياكل حياتيييية

( . ) Morzano, 1992,23

وتنيدرج عيادات العقييل المنتجية فيي ثييالث فئيات  ،هيي  ( :تنظيييم اليذات  ،والتفكيير الناقييد ،

والتفكير االبتكاري ).
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(  ) 2 – 11التفكير الناقد :

(  – 2 – 11أ ) ماهية التفكير الناقد :

ويعرف التفكير الناقد َّ
بأنه أحد صيور التفكيير التيي يقيوم الفيرد فيهيا بتقصيى الدقية
ُ
فييي مالحظيية الوقييائع  ،ليسيياعدهم فييي فهييم وتفسييير المواقييف المختلفيية ممييا يييؤدي إلييى

تصيينيف األشييياء إلييى مجموعييات  ،ووضييع األشييياء واألحييداث فييي تتييابع منطقييي  ،وربييط

السبب بالنتيجة  ،بحييث ُيسيهم ذليك فيي تنميية القيدرة عليى مواجهية المشيكالت وحلهيا فيي
ضوء الشواهد واألدلة التي تؤيدها ( داليا همام .) 2006 ،

(  – 2 – 11ب ) أهمية التفكير الناقد :

تكمن أهمية التفكير الناقد فيما يلي  ( :نايفة قطامي (، )269 ، 2004 ،عيدنان
ُ
العتوم ( ، )220 ، 2004 ،عبد المنعم درديري)417 ،1994 ،

 ُيحسن من تحصيل التالميذ في المواد الدراسية المختلفة . ُيشجع المتعلمين على ممارسة مجموعة كبييره مين مهيارات التفكيير مثيل حيل المشيكالتوالمقارنيية والمناقشيية والتحليييل والتقييييم واالسييتنتاج وغيرهييا ( هييذه المهييارات يسييعى البحييث

الحالي إلى تنميتها في تدريس القواعد النحوية واألداء اللغوي من خالل أبعاد التعلم ) .
 -يشجع على خلق بيئة صفية مريحة تتسم بحرية الحوار والمناقشة الهادفة .

 -يحول عملية اكتساب المعرفة من عملية خاملة إلى نشاط عقلي يؤدي إلى إتقان أفضيل

للمحتوى المعرفي.

 -يؤدي إلى قيام التالميذ بمراقبة تفكيرهم وضبطهم ؛مما يسياعدهم فيي صينع القي اررات فيي

حياتهم.

 -يسهم في تصحيح المفاهيم والتصورات الخطأ ؛ التي تتكيون ليدى التالمييذ نتيجية التيأثر

بالمناخ المدرسي أو بعض طرائق التدريس .
ُ
 -يؤدي إلى توسيع اآلفاق العقلية للمتعلمين  ،وابعادهم عن التمحور الضيق حول ذواتهم

لالنطالق إلى مجاالت عقلية أوسع  ،بما ُيثري تجاربهم الحياتية .
إن تفكيرنا بشكل ناقد يجعلنا أكثير صيد ًقا ميع أنفسينا ؛ وبالتيالي تكيون معتقيداتنا خاصية
 َّبنا وليست ما يقرره اآلخرون لنا .
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 ُيعتبير التفكيير الناقيد ميين المقوميات األساسيية للمواطنية الفاعليية فيي عصير اتسيعت فيييهالمعلومات  ،وانتشرت فيه الدعايات واإلشاعات ؛ وبالتالي َّ
فإنه يجعل الفرد يسيتطيع الحكيم
على مصداقية المعلومات التي يصل إليها .

 تنمية القدرة على التحليل والتقويم ونقد األفكار والمواقف . تنمية القدرة على إنتاج أفكار جديدة غير مألوفة . -تنمية القدرة على التطبيق .

ونظر ألهمية التفكير الناقد ؛ َّ
فإنه يجب على المعلم تنميته عند المتعلمين من
ًا
أن يجعل التالميذ فى حاجة
خالل تنمية المواقف والمشكالت التى تحتاج إلى تفسير  ،و ْ

أن يكون
ونموذجا يحتذي به التالميذ في
ومرشدا
موجها
ً
إلى المعلومات لحلها ،وعليه ْ
ً
ً
أن يتواصل مع التالميذ ويراقبهم فى كيفية معالجة المشكالت ،
عملية التفكير الناقد  ,و ْ
والتوصل إلى حلول حتى ينمي معايير التفكير الناقد لديهم  ،والتي تتمثل فى وضع

العبارات ومواثيقها والعمق واالتسا والشمولية ( سعيد الفى . ) 170 ، 2000 ،

أن الهدف النهائي للتعليم هو تنمية
وقد أكدت ( صفاء األعسر  )6 , 1998,إلي َّ

التفكير  ،بما يتيح للمتعلم التمكن مين المتطلبيات المعرفيية والوجدانيية ؛ لمواجهية تحيديات

َّ
فالبيد
العصر المتنامية  .وهذا بدوره يؤكد عليى أهميية التعلييم مين أجيل التفكيير  ،ومين ثيم
تمشيا مع األوضا الراهنة  ،البحث عن طيرق وأسياليب تدريسيية جدييدة ومختلفية  ،حييث
ً
إن الطرق واألساليب التقليدية قد فشلت فيى إعيداد وتطيوير الطيالب القيادرين عليى التفكيير
َّ

الناقد .

(  – 2 – 11ج ) مهارات التفكير الناقد :

وللتفكير الناقد عدة مهارات  ،وقد اقتصر البحث الحالي عل هذه المهارات  ،وهي :

 – 1مهارة التصنيف  :وهي تجميع األشياء المشتركة في مجموعات على أسس وعناصر
يمكن تحديدها  ،أي تحديد الخصائص المشتركة بين األمثلة الدالة على قاعدة نحوية

وأخرى  ،مثال  :أمامك مجموعة من الجمل التي تخص صيغة المبالغة  ،صنفها حسب

أوزانها المختلفة  ،في جدول من إنشائك  - :األم صبورة على أبنائها  -إن هللا سميع

بصير  -هل أنت حذر في تعاملك مع الناس ؟  -ما غفار للذنوب إال هللا  -هذا الجندي
المقدام على المعركة .
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 – 2مهارة المقارنة  :تحديد أوجة التشابه واالختالف بين األشياء  ،أي عميل مقارنية بيين
قاعييدتين نحييويتين مشييتركتين فييي بعييض الخصييائص ومختلفتييين فييي الييبعض اآلخيير  ،أو

المقارنة بينهما من خالل عناصر معينة  ،قارن بين اسم الفاعل واسيم المفعيول مين حييث
طريقة صوغ كل منهما  ،شروط عمل كل منهما مع ذكر مثال توضيحي لكل شرط .

 – 3مهييارة االسييتنتاج  :اسييتخالص نتييائج وتعميمييات غييير معروفيية ميين خييالل تعميمييات

ومالحظات معروفة  ،أي تحديد إعراب القاعدة النحوية من خالل أمثلة توضيحية اللقاعدة

صائما شهره .
 ،مثال  :اعرب الجملة اآلتية  - :أصبح المسلم
ً
 – 4مهارة تحليل الخطأ  :أي تحديد الخطأ في أمثلة  ،أو مفهوم لقاعدة نحويية  ،وتحلييل

سيابقا  ،مثيال  :ميا الخطيأ فيي الجملية
الخطأ من خالل المعلومات والقواعد الموجيودة لدييه
ً

مطاعا فى قومه .
رئيسا
ً
حاتما ً
اآلتية  - :كان ً
الممكنة  ،والغير ُممكنة
تعرف االفتراضات  :أي القدرة على ا
 -5ا
تعرف الطالب االحتماالت ُ
من خالل جزئيات ُمقدَّمة  ،مثال  - :إذا عرفت أن ( ما برو ) فعل تام فيتوقع أن :

فاعال .ج -التحتاج إلى مجرور .د -ليس لها
أ  -ترفع المبتدأ وتنصب الخبر .ب -ترفع ً
خبر .

 – 6مهارة التفسيير  :أي تقيديم األدلية واالمثلية التيي توضيح وتشيرو قاعيدة نحويية معينية

رحيما  ،وما السبب ؟.
غفور
ًا
عن غيرها  ،مثال  :ما نو كان في هذه الجملة  :وكان هللا
ً
– 7مهارة المالحظة  :أي القدرة على وصف صورة أو تلخيص لحوار ما باستخدام قاعيدة
نحوية  ،مثال  :صف الصورة التى أمامك في جملة باستخدام اسم الفاعل .

إجراءات البحث :

يسير البحث وفق اإلجراءات اآلتية :

أوًال – إعداد اختبار التفكير الناقد :
وفيما يلي تفصيل ذلك .

 .1تحديد هدف االختبار :
سابقا  -في
تم تحديدها ً
يهدف هذا االختبار إلى قياس مهارات التفكير الناقد  -التي َّ
قررة علي طالب الصف األول الثانوي .
الم َّ
القواعد النحوية ُ

 .2تحديد مصادر بناء االختبار :
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استعانت الباحثة بالعديد من المصادر التي ساعدت في بناء االختبار ومنها :
 األدبيات التربوية والبحوث العلمية والدراسات السابقة التي اهتمت بمهارات التفكيرقررة على طالب الصف األول
الم َّ
الناقد في اللغة العربية عامة  ،والقواعد النحوية خاصة ُ
الثانوي .
 -مقاييس واختبارات مهارات التفكير الناقد في القواعد النحوية .

 .3تحديد محتوى االختبار :
تم تحديد محتوي االختبار وفق ما يلي :
َّ

أ .تحديد القواعد النحوية المقررة علي طالب الصف األول الثانوي في الفصل الدراسي

األول :

 األفعال الناقصة والتامة . أفعال ناقصة والتامة . أفعال المقاربة والرجاء والشرو . إعمال اسم الفاعل . إعمال صيغة المبالغة . إعمال اسم المفعول .ب .صياغة أسئلة االختبار في صورة أسئلة موضوعية ومقالية  ،تقيس مهارات التفكير

قرر تنميتها لدى طالب الصف األول الثانوي .
الم َّ
الناقد ُ
ج .تنويع األسئلة بحيث تشمل المستويات المعرفية ( الفهم – التطبيق – التحليل –

التركيب – التقويم ) .

وجدير بالذكر أن عدد أسئلة اختبار التفكير الناقد بلغت  :تسعة وأربعين سؤ ًاال ،
مقاليا )
موضوعيا  ،وستة عشر سؤ ًاال
منها (ثالثة وثالثون سؤ ًاال
ً
ً

 .4إعداد مفتاو تصحيح االختبار :

تم إعطاء درجة واحدة لكل إجابة صحيحة في األسئلة الموضوعية  ،أما اإلجابة
َّ

تبعا لما هو مطلوب  ،فلكل سؤال
الخاطئة فأعطيت ًا
صفر  ،واختلفت درجة األسئلة المقالية ً
فمثال  ،س -صف الصورة التى أمامك في جملة واحدة
درجة مختلفة عن اآلخر ،
ً
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مستخدما اسم المفعول  ( .درجة واحدة )  ،س -عبر عن الصورة التي أمامك في ثالث
ً
مستخدما أفعال المقاربة والرجاء والشرو  ( .ثالث درجات ) .
جمل
ً
 .5إعداد جدول المواصفات :

تم إعداد جدول المواصفات في ضوء مهارات التفكير الناقد  ،والمستويات المعرفية (
َّ

الفهم – التطبيق – التحليل – التركيب – التقويم )  ،وقد بلغت األسئلة التي تقيس

مستوى الفهم ( 16سؤ ًاال )  ،واألسئلة التي تقيس مستوى التطبيق (  9أسئلة ) ،
واألسئلة التي تقيس مستوى التحليل (  6أسئلة )  ،واألسئلة التي تقيس مستوي التركيب

تم توضيح ذلك
(  5أسئلة )  ،واألسئلة التي تقيس مستوي التقويم (  13سؤ ًاال )  ،وقد َّ
في جدول المواصفات في ( ملحق . ) 13

 .6تعليمات االختبار :

ُخصصت الصفحة األولى من االختبار لكتابة تعليمات االختبار  ،وقد اشتملت على
الم َّ
حدد لالختبار ،
الهدف من االختبار ،وتوجيه الطالب إلى كيفية اإلجابة وااللتزام بالوقت ُ
مع تقديم مثال يوضح كيفية اإلجابة عن األسئلة الموضوعية .

 .7تحكيم االختبار :

تم عرضه على مجموعة من
بعد إعداد الصورة األولية الختبار التفكير الناقد َّ ،
المحكمين المتخصصين في مجال المناهج وطرق تدريس اللغة العربية وعددهم تسعة
ُ
محكمين  ،بهدف إبداء الرأي حول :

المقابلة لها .
أ -مناسبة السؤال للمهارات ُ
ب -قياس مفردات االختبار للمستويات المعرفية اآلتية :
تركيب – تقويم .

فهم – تطبيق – تحليل –

ج -سالمة الصياغة اللغوية .
د -وضوو تعليمات االختبار .

مناسبا لالختبار .
ه -إضافة أو حذف أو تعديل ما يرونه
ً
وقد أبدى المحكمون تقديرهم للمجهود المبذول في إعداد االختبارات  ،باإلضافة إلى

المالحظات اآلتية  :تعديل األخطاء اللغوية الناتجة عن الطباعة واستخدام عالمات الترقيم
تم األخذ
في أماكنها وعدم إهمالها  ،وحذف بعض األسئلة ؛ لعدم وضوحها  ،وقد َّ
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مغلوبا الفعل ( ،
بمالحظاتهم  ،وهذه األسئله  ،مثل  :مهارة االستنتاج  - :أمسى العدو
ً
أمسى ) من األفعال الناقصة والدليل على ذلك :

أ  -أن ما بعدها اسم وخبر  .ب -أنه من أخوات كان  .ج -أنه غير من حكم المبتدأ
والخبر .

مجرور ؟
ًا
د -أنها ال تكتفى بمرفوعها  ، .مهارة إدراك الخطأ  – 8 :هل يأتي اسم المفعول
نائبا
أ – نعم  .ألنه يعرب حسب موقعه في الجملة  .ب – نعم  .ألن ما بعده يعرب ً

للفاعل .

ج – ال  .ألن اسم المفعول يصاغ من الفعل المبني للمجهول  .د – ال  .ألنه دائما مذكر

..

 .8الصورة النهائية لالختبار :

المحكمين  ،وعمل التعديالت
بعد االنتهاء من إعداد االختبار  ،وعرضه على ُ
صالحا للتطبيق  ،وقد اشتمل
المطلوبة وضبطها  ،صار االختبار في صورته النهائية
ً
اختبار التفكير الناقد على تسعة وأربعين سؤ ًاال  ،متنوعة بين األسئلة المقالية واالسئلة
الموضوعية  ،شاملة للمستويات المعرفية

التقويم .

الفهم – التحليل – التركيب – التطبيق –

 .9التطبيق االستطالعي لالختبار :

تم تطبيق الصورة األولية لالختبار على مجموعة من طالب الصف األول الثانوي

بل عددهم ( ثمان وعشرين طالبة ) ؛ من غير طالب عينة البحث بهدف حساب زمن

االختبار  ،وحساب معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات االختبار .

 .10حساب زمن االختبار :

تم حساب الزمن
تم تحديد زمن االختبار في ضوء األداء َّ
الفعال للطالب  ،حيث َّ
َّ

الفعلي الذي انتهت فيه أول طالبة من اإلجابة عن أسئلة االختبار  ،والزمن الذي انتهت

فيه آخر طالبة من اإلجابة على األسئلة ،

زمن االختبار = زمن إجابة الطالب األول  +زمن إجابة الطالب األخير . 2/

فكان الزمن المناسب =  90 = 2 / 110 + 70دقيقة

 .11حساب ثبات االختبار :
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تم تطبيق اختبار مهارات التفكير الناقد على عينة من طالبات الصف األول الثانوي ،

وكان عددهم ثمان وعشرون طالبة  ،ثم أعيد التطبيق على العينة نفسها مرة أخرى  ،وتم
حساب ثبات االختبار  ،باستخدام إعادة التطبيق  ،وتم تحليل نتائج التطبيقين  ،وقد

استخدمت الباحثة معادلة ألفا لكرونباخ ؛ إليجاد ثبات االختبار  ،وقد بل معامل الثبات

الختبار التفكير الناقد ( )0.89وهو معامل ثبات عال .

 .12صدق االختبارات :

تم حساب صدق االختبار من خالل :
َّ

أ .صدق المحكمين التي أسفرت آراؤهم عن صالحية االختبار لقياس مهارات التفكير الناقد

:

ب .صدق االتساق الداخلي :

تم إيجاد العالقة بين السؤال والدرجة الكلية إليجاد صدق المفردات  ،والتحاقق من
َّ

انتماء المفردات ألبعادها  ،وقد تراوحت معامالت االرتباط الختبار التفكير الناقد بين

( 0.81إلى . )0.94

 .13حساب معامل السهولة ومعامل الصعوبة ومعامل التميز :

من أجل التأكد من سالمة المفردات وخلوها من الصعوبة الزائدة أوالسهولة الزائدة ؛ تم

حساب معامل السهولة من خالل المعادلة اآلتية :
معامل السهولة =

عدد اإلجابات الصحيحة

عدد اإلجابات الصحيحة  +عدد اإلجابات الخاطئة

المكون من تسع وأربعين مفردة
وتراوحت معامالت السهولة الختبار التفكير الناقد ُ
وتم حساب معامل الصعوبة لهذه
بين ( 0.27إلى  ، )0.78وهي نسبة مقبولة َّ ،
المفردات من خالل المعادلة اآلتية :

معامل الصعوبة =  -1معامل السهولة ووجد َّأنها تراوحت بين (  0.25إلى )0.75

وهي نسبة مقبولة .

وتم حساب معامل تمييز مفردات االختبار باستخدام التباين  ،ويشير (فؤاد البهي
َّ
أن تباين أي مفردة من مفردات االختبار ؛ يساوي حاصل ضرب معامل
السيد) إلى َّ
أن القيمة العددية للتباين تدل على مدى اقتراب أو ابتعاد
السهولة في معامل الصعوبة  ،و َّ
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الفروق الفردية التي تقيسها المفردة  ،وقد تراوحت معامالت التمييز بين (  0.15إلى
 )0.25وهي معامالت تمييز جيدة .

ثانيا  -إعداد كتاب الطالب :
ً
 -سار إعداد كتاب الطالب وفق الخطوات التالية :

أ) تحديد الهدف من كتاب الطالب :

يهدف كتاب الطالب إلى مساعدة طالب الصف األول الثانوي على تنمية بعض

مهارات التفكير الناقد  ،ومهارات األداء اللغوي ( التحدث والكتابة )  ،من خالل تدريس

القواعد النحوية المقررة على طالب الصف األول الثانوي  ،في ضوء نموذج أبعاد التعلم
لمارزانو  ،واستراتيجية التدريس المقترحة التي بنيت في ضوئها.

ب) تحديد محتوى كتاب الطالب :

تم تحديد دروس القواعد النحوية المقررة على طالب الصف األول الثانوي  ،وهي :
َّ

(األفعال الناقصة والتامة  ،وأفعال المقاربة والرجاء والشرو  ،واعمال اسم الفاعل ،

وتضمن كل درس األهداف المرجو من
واعمال صيغة المبالغة  ،واعمال اسم المفعول)
َّ
الطالب تحقيقها للتمكن من القاعدة  ،والتمكن من مهارات التفكير الناقد الموجودة في كل

درس  ،وذلك لتحقيق الغاية الكبرى وهي تمكن الطالب من الكتابة والتحدث بلغة عربية
سليمة خالية من األخطاء اللغوية  ،وذلك من خالل تنفيذ األنشطة اإلثرائية المقترحة في

الدليل  ،وتضمن لكل درس :
 أهداف كل درس . -المادة العلمية .

 األنشطة اإلثرائية المقترحة . -التقويم .

ثال ًثا  -إعداد دليل المعلم :

وسار إعداد دليل المعلم وفق الخطوات التالية:

أ) تحديد الهدف من دليل المعلم :

يهدف دليل المعلم إلى إرشاد المعلم القائم بالتدريس إلى كيفية تدريس القواعد

النحوية المقررة على طالب الصف األول الثانوي  ،في ضوء نموذج أبعاد التعليم لمارازنوا

 ،بهدف تنمية بعض مهارات األداء اللغوي ومهارات التفكير الناقد .
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ب) تنظيم محتوي دليل المعلم :
يتضمن دليل المعلم :

 .1المقدمة :

اشتمل الدليل على مقدمة توضح الهدف من إعداده  ،والتعريف بنموذج أبعاد التعلم

لمارازنوا  ،واستراتيجيات وطرائق التدريس المقترحة وفق نموذج في أبعاد التعلم ،

واألهداف العامة للوحدتين المقررتين  ،واجراءات التدريس المقترحة  ،والمصادر والوسائل
التعليمية المستخدمة  ،واألنشطة التعليمية  ،وأساليب التقويم .

 .2عرض دروس القواعد النحوية المقررة :

تم عرض دروس القواعد النحوية المقررة  ،كاآلتي :
وقد َّ

أهداف الدرس ُ :صممت مجموعة من األهداف اإلجرائية لكل درس .
مصادر ووسائل التعليم والتعلم  :وقد تم اختيارها في ضوء أهداف كل درس  ،مع مراعاة
ارتباطها بمحتوي الدرس  ،بحيث تثير انتباه الطالب وتجذبهم نحو التعلم .
محتوي الدرس :اشتمل كل درس على فقرة تمثل القاعدة النحوية المقررة .

إجراءات التدريس  :تضمنت إجراءات التدريس التهيئة المحفزة للقاعدة النحوية من خالل
سؤالهم عن خلفيتهم المعرفية حول القاعدة  ،أو من خالل ربط القاعدة موضو الحصة

بقاعدة سابقة سبق لهم دراستها  ،أو من خالل صورة  ،أو غير ذلك  ،واعطاء الطالب
فرصة للتفكير  ،واستقبال استجابتهم  ،وتعديلها  ،حتى يتم الوصول إلى اإلجابة الصحيحة

ويسجل كل طالب
المقدمة التي تمثل القاعدة قراءة صامتة ُ ،
 ،ثم البدء في قراءة الفقرة ُ
مالحظاته واستنتاجاته  ،ثم يق أر المعلم القطعة قراءة جهرية  ،ويناقش الطالب فيها من
خالل مالحظاتهم التي توصلوا إليها  ،ومن خالل إثارة لبعض االسئلة الواردة بعد القطعة ،

حتى يستنتجوا القاعدة من خالل القطعة  ،وذلك من خالل استخدام االستراتيجيات وطرائق

التدريس المتنوعة في كل درس  ،التي يستخدمها المعلم حتى يصلوا إلى تعميم للقاعدة

وفقا لما توصلوا له من
ويساعد المعلم طالبه في ابتكار بعض التراكيب اللغوية ً ،
استنتاجات وتعميمات سابقة  ،ويقدم المعلم لطالبه مجموعة من التدريبات المتنوعة
المقدمة في الدليل وكتاب الطالب  ،حتى يتمكن الطالب من استخدام القاعدة في حياتهم

اليومية  ،وذلك من خالل توجيه الطالب إلى اإلجابة عن األنشطة المقررة  ،وبذلك تنمو
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لديهم مهارتي التحدث والكتابة  ،ومهارات التفكير الناقد المراد تنميتها في كل درس علي

حدة  ،وبذلك تتحقق أبعاد وخطوات التعلم وفق نموذج أبعاد التعلم لما ارزانو.

األنشطة التعليمية  :تعتمد األنشطة التعليمية الواردة على تحقيق دور الطالب في كل بعد

من أبعاد التعلم  ،والتي تعمل على تحقيق إيجابية الطالب  ،حتى يصل إلى اإلجابات

السليمة  ،وقد ُروعي عند تصميم األنشطة أن تكون متنوعة بين األنشطة الشفهية
والكتابية  ،وبين األنشطة الفردية والجماعية ؛ حتى يقل الملل والروتين اللذين يشعر بهما

الطالب أثناء تدريس القواعد النحوية  ،وقد ُقسمت األنشطة إلى :

أ .أنشطة تمارس داخل الفصل :

وتمثلت في تنفيذ المهام المطلوبة من كل نشاط على حدة في كل قاعدة  ،حتى يتمكن

الطالب من استخدام القاعدة في حياته العملية .
ب .أنشطة ُتمارس خارج الفصل :

وقد تنوعت هذه األنشطة بين كتابة قصة أو مقال أو موضو حول بعض األحداث

الجارية في المجتمع  ،أو إجراء حوار مع أحد الشخصيات كما هو مطلوب منه  ،أوعمل

بعض البطاقات أو أبحاث  ،أو غير ذلك.

أساليب التقويم  :تنوعت أساليب التقويم بين التقويم البنائي والتقويم الختامي  ،وتمثل

التقويم البنائي في طرو مجموعة من األسئلة أثناء سير الدرس وتمثلت في األنشطة
المختلفة داخل الدرس  ،وهي تساعد المعلم في معرفة تمكن الطالب من كل نقطة من

الدرس ؛ حتى يتمكن المعلم من تقديم تغذية راجعة إذا تطلب األمر  ،لتصحيح مسار

الطالب نحو التعلم السليم وتعديل األخطاء واألفكار الخاطئة  ،أما التقويم النهائي فقد
َّ
تمثل في األسئلة المطروحة في نهاية كل درس  ،وذلك للتأكد من تحقق األهداف

الموضوعة لكل درس علي حدة.

ابعا  :تطبيق البرنامج في تدريس النحو العربي  ،وتضمن :
رً
 -1الحصول على الموافقات المعتمدة لتطبيق تجربة البحث .
 -2اختيار عينة البحث  :تم اختيار عينة البحث الحالي من طالبات الصف األول
الثانوي بمدرسة الحي السادس للتعليم الثانوي بالمنيا الجديدة بمحافظة المنيا ،
تم اختيار هذه العينة وفق الخطوات اآلتية :
وقد َّ
 - 114جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

اجمللد  36العدد  1اجلزء  1يناير  2021م

فاعلية نموذج مارزانو في تدريس النحو العربي لتنمية التفكير الناقد لطالب الصف األول الثانوي

جهاد حاتم عبد الرازق علي

 -3تحديد المجتمع األصلي  :يتمثل المجتمع األصلي لهذا البحث في طالبات الصف
األول الثانوي بمدرسة الحي السادس للتعليم لثانوي

بنات في الفصل الدراسي

أن
األول للعام الدراسي2019-2018م  ،وقد بل عدد الطالبات  28طالبة بعد ْ

َّ
قررة من
الم َّ
تم استبعاد طالبة واحدة ؛ ألنه قد تم فصلها لتجاوزها نسبة الغياب ُ
ِّقبل وزارة التربية والتعليم .

 -4التطبيق القبلي الختبار التفكير الناقد .
 -5التدريس لمجموعة البحث باستخدام البرنامج .
 -6التطبيق البعدي الختبار التفكير الناقد .
نتائج البحث وتفسريها :

لإلجابة عن سؤال (ما فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارازنوا لتدريس النحو

العربي في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى طالب الصف األول الثانوي ؟

لتعرف فاعلية نموذج أبعاد التعلم لمارازنوا لتدريس النحو العربي في تنمية مهارات التفكير
ا

تم تطبيق اختبار التفكير الناقد في النحو العربي على المجموعة التجريبية  ،وقد
الناقد َّ ،
تم استخراج المتوسطات الحسابية
تم استخدام اختبار (ت ) لمجموعتين مرتبطتين  ،حيث َّ

وبعديا.
قبليا
ً
واالنحرافات المعيارية  ،وقيمة ت وداللتها  ،وحجم التأثير بمربع إيتا ً
جدول ( ) 1

المتوسط الحسابي واإلنحراف المعياري ‘ قيمة ت وداللتها  ،وحجم التأثير بمربع إيتا ،
لدرجات مجموعتين مرتبطتين في القياسيين القبلي والبعدي الختبار التفكير الناقد .
نو

عدد أفراد المتوسطات

االنحرافات

االختبار

المجموعة الحسابية

المعيارية

قيمة ت

درجة

مستوي مربع

الحرية الداللة

قبلي

28

27 79.456 3.22749 22.7500

بعدي

28

2.70614 75.5714

0.01

إيتا

التأثير

 0.99كبير

 - 115جملة البحث يف الرتبية وعلم النفس

حجم

اجمللد  36العدد  1اجلزء  1يناير  2021م

فاعلية نموذج مارزانو في تدريس النحو العربي لتنمية التفكير الناقد لطالب الصف األول الثانوي

جهاد حاتم عبد الرازق علي

يتضح من الجدول السابق تحسن مستوى أداء طالبات مجموعة البحث في التطبيق
إحصائيا لصالح المتوسط األكبر وهو
البعدي لالختبار  ،ويدعم ذلك وجود فروق دالة
ً
التطبيق البعدي  ،إذا ما تم مقارنته بمتوسط درجات الطالب في التطبيق القبلي  ،حيث

بل متوسط درجات الطالب في االختبار البعدي ( )75.5714في حين بل متوسط درجات
الطالب في االختبار القبلي ( ، )22.75كما أن هذه الفروق دالة عند مستوى (، )0.01
وللتأكد من أن داللة الفروق ترجع إلى أثر البرنامج المقدم للطالب تم حساب معامل إيتا ،
وبحساب قيمة األثر وجد أنه كبير (أكبر من . )0.14
ويتضح من عرض النتائج السابقة قبول فرض البحث الذي ينص على ( يوجد فرق
إحصائيا بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبية في القياسيين القبلي والبعدي
دال
ً
الختبار التفكير الناقد لصالح االختبار البعدي )  ،كما كان الستخدام البرنامج المقدم

للطالب أثر كبير وفاعلية في تنمية مهارات التفكير الناقد لدى افراد المجموعة التجريبية .
وتأتي هذه النتائج متفقة مع نتائج البحوث والدراسات التيي تناوليت اسيتخدام نميوذج

أبعيياد الييتعلم فييي مجيياالت التعليييم المختلفيية  ،وميين هييذه الدراسييات  :دراسيية جمييال سييليمان

عطييية  ،ومحمييود عبييدالحافظ خلييف هللا (  : ) 2012التييى أظهييرت فاعلييية نمييوذج أبعيياد
التعلم لتنميية المفياهيم النحويية ليدى تالمييذ المرحلية اإلعداديية  ،ودراسية خاليد عبيدالعظيم

عبيييدالمنعم السي ِّّيييد (  : ) 2016التيييى أظهيييرت فعاليييية نميييوذج أبعييياد اليييتعلم لميييارزانو فيييي
اسييتيعاب مفيياهيم اللغيية العربييية وبعييض مهييارات عييادات العقييل لييدى تالميييذ الصييف األول
اإلعدادي  ،ودراسة محمد فاروق حمدي محمود (  : ) 2015التى أظهرت فاعلية برنيامج

مقترو لتعليم الصيرف قيائم عليى الميدخل اليداللي ونميوذج أبعياد اليتعالم فيي تنميية المفياهيم

الصييرفية  ،والتفكييير الناقييد واالتجيياه نحييو المييادة لييدى معلمييي اللغيية العربييية قبييل الخدميية ،

ودراسييية أسيييماء محميييد محيييروس (  : ) 2019التيييى أظهيييرت فاعليييية برنيييامج فيييي تحلييييل

النصوص األدبية قائم على نموذج أبعاد التعلم لمارزانو ليدى طيالب الصيف األول الثيانوي
 ،وأثبتييت نتييائج هييذه الدراسييات فاعلييية اسييتخدام نمييوذج أبعيياد الييتعلم فييي مجيياالت الييتعلم

المختلفة .
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وبذلك تكون الباحثة قد أجابيت عين سيؤال البحيث  ،واليذي يينص عليى  :ميا فاعليية

استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لتدريس النحو العربي في تنمية مهارات التفكير الناقد

لدى طالب الصف األول الثانوي ؟
تفسري النتائج :

وقييد يرجييع تحسيين مسييتوى أداء طالبييات مجموعيية البحييث فييي األداء البعييدي عنييه فيي

األداء القبلي إلى ما يلي :

 -1استخدام أسلوب الحوار والمناقشة قد أتاو للطالب فرصة للتفكير والتأمل في فاعلية
القواعد النحوية المقررة  ،وبذلك أصبح الطالب متعلمين مستقلين .

 -2التدرج في عرض القاعدة النحوية  ،حيث يعرض البرنامج في تهيئته قاعدة نحوية
سبق تعلمها  ،ومن خاللها يتوصل الطالب إلى القاعدة محل الدراسة .

 -3الحرص على شرو القاعدة بطريقة تفصيلية _ أثناء البرنامج _ مما ساعد على
احتواء  ،وفهم كل الجوانب الخاصة بالقاعدة النحوية محل الدراسة .

 -4تقديم التعزيز المعنوي الستجابات الطالب ومشاركتهم  ،وكذلك تقديم تغذية راجعة

للطالب إذا تطلب األمر ذلك .

 -5وضوو األهداف الخاصة بكل نشاط من أنشطة البرنامج المقدم .

 -6وضوو التعليمات الخاصة بكل نشاط ( صفي  ،والصفي ) في أثناء تنفيذه مع الطالب
 ،كان له دور مهم في تحديد الخطوات التي يسير عليها النشاط  ،من أجل تنفيذ إجراءاته

بكل دقة ووضوو بين الطالب وبعضهم البعض داخل المجموعات  ،كما أدى التنو في
األنشطة إلى زيادة تركيز الطالب أثناء ممارسة األنشطة التعليمية  ،مما أدى إلى تحسين

مستوى أداء الطالب  ،وزيادة درجة استجابتهم نحو ممارسة األنشطة اإلجرائية .

 -7تركيز األنشطة الصفية على اإليجابية للطالب  ،واعمال فكره  ،وقد تمثل ذلك في
استجابتهم ألوراق العمل المتنوعة المقدمة لهم .

 -8اهتمام البرنامج باألنشطة الالصفية  ،كان له دور كبير في نجاو البرنامج  ،حيث
اهتمت الباحثة بضرورة أن يبقى أثر التعلم مع الطالب خارج الفصل أو خارج المدرسة ؛

حتى ال تتقتصر عالقتهم بالعملية التعليمية على المدرسة فقط  ،مما كان له عظيم األثر
في نجاو البرنامج .
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 -9مراعاة الفروق الفردية بين الطالب  ،وتمثل ذلك في إعادة شرو القاعدة بطريقة
مختلفة إذا تعذر فهمها  ،أو تقديم أنشطة إثرائية أكثر حتى يتمكن الطالب من القاعدة .

 -10استخدام المعلم لوسائل تعليمية متنوعة وشيقة ساعدت في توصيل المعرفة للطالب
 ،كان له أثر كبير في نجاو البرنامج .

 -11التنو في أساليب التقييم التي يقدمها البرنامج  ،جعلت للمتعلم دور إيجابي في
تقييم نفسه وتقييم ما تعلمه  ،كان له دور في تحسين مستواه التعلمي .

 -12التنو في أسئلة التكليفات بين األسئلة المقالية  ،وبين األسئلة الموضوعية
أيضا كان له دور في نجاو البرنامج .
بأنواعها المتعددة الموجودة في نهاية كل درس ً ،

كل هذه األسباب أدَّت إلى تحسن مستوى أداء مجموعة البحث في التطبيق البعدي

الختبار التفكير الناقد في القواعد النحوية .
توصيات البحث :

في ضوء أهداف البحث وحدوده  ،وما توصل إليه من نتائج يمكن تقديم التوصيات

التالية :
 .1توصيات خاصة بتدريس القواعد النحوية.
يوصي البحث في هذا الشأن بي :
 اإلفادة من استراتيجية التدريس المقترحة في تدريس النحو العربي في المرحلة الثانوية.
 اإلفادة من استراتيجيات التدريس المقترحة في تدريس النحو العربي في المرحلةالثانوية .
 اإلفادة من استراتيجيات التدريس التي تركز علي جهد الطالب وتنمية قدرته علىالتحليل والتركيب والتطبيق والتقويم .
 استخدام القصة أو المقال أو غيرهما في أثناء تدريس النحو العربي . االهتمام باألنشطة الالصفية  ،الكتشاف مواهب الطالب ؛ إلثراء القواعد النحويةالمقررة على طالب الصف األول الثانوي .
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 استخدم االتجاهات الحديثة في تدريس النحو العربي  ،كالمدخل التكاملي والمدخلالوظيفي وغيرها في التدريس .
 .2توصيات خاصة بتقويم القواعد النحوية :
يوصي البحث الحالي في هذا الشأن :

 االهتمام بتخصيص درجة من أعمال السنة على أنشطة القواعد النحوية . التركيز في نماذج االختبارات على أسئلة االختيار من متعدد  ،وغيرها من األسئلةالموضوعية في اختبار القواعد النحوية .
 االهتمام بالمهمات التحريرية والشفهية والصفية والالصفية في أثناء تدريس النحوالعربي ؛ لتنفيذ منظومة التقويم الشامل أثناء تدريس النحو .
 االهتمام باألنشطة التي ينتجها الطالب أثناء تدريس النحو  ،وتعد جزًءا من أعمالقيمون عليها .
التقويم التي ُي َّ

مقرتحات البحث :

فإن البحث الحالي يوصي بمجموعة من
تم عرضه من توصيات البحث َّ ،
في ضوء ما َّ

المقترحات على النحو التالي :

 -1برنامج إثرائي في النحو العربي قائم على نموذج أبعاد التعلم لتنمية التفكير اإلبداعي
لدى معلمي اللغة العربية قبل الخدمة .
 -2استخدام نموذج أبعاد التعلم في تدريس القراءة لتنمية مهارات الفهم القرائي لدى
طالب الصف السادس االبتدائي .
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املراجع

أحمد ربيع محمد عثمان ( : ) 2009أثر استراتيجية مقترحة قائمة علي االستراتيجيات ما راء
المعرفة والتحصيل لدى طالب المرحلة الثانوية  ،رسالة دكتوراه  ،كلية التربية ،
جامعة بني سويف .
أسامة كمال الدين إبراهيم سالمان (  : ) 2004فاعلية استراتيجية التوصيف التمثيلي وما وراء
الذاكرة في تنمية بعض المفاهيم النحوية والتفكير الناقد واالتجاه نحو المادة

لدى طالب الصف األول الثانوي  ،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  ،جامعة
عين شمس.
أسماء محمد محروس (  : ) 2019فاعلية برنامج في تحليل النصوص األدبية قائم

على

نموذج أبعاد التعلم لمارزانو لدى طالب الصف األول الثانوي  ،رسالة دكتوراه ،
كلية التربية  ،جامعة المنيا .

إيمان سمير حمدي أحمد (  : ) 2013فاعلية استخدام نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في تنمية
التحصيل وعادات العقل والدافعية لإلنجاز في الرياضيات لدى تالميذ الصف
الرابع اإلبتدائي  ،مجلة تربويات الرياضيات  ،المجلد  ، 16يوليو .
إيمان محمد مبروك قطب ( : ) 2010فعالية برنامج قائم على المدخل الكلي للغة العربية في
تنمية مهارات األداء اللغوي (الشفوي  -الكتابي) لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 ،رسالة دكتوراه  ،كلية البنات لآلداب والعلوم والتربية  ،جامعة عين شمس .
جمال سليمان عطية  ،ومحمود عبدالحافظ خلف هللا (  : ) 2012برنامج قائم على نموذج أبعاد
التعلم لتنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية  ،مجلة التربية
للبحوث التربوية والنفسية واالجتماعية  ،العدد  ، 170الجزء  ، 4أكتوبر .

خالد عبدالعظيم عبدالمنعم ِّّ
السيد (  : ) 2016فعالية نموذج أبعاد التعلم لمارزانو في استيعاب
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عبدالرحيم بكر عثمان رضوان ( : )2010أثر استخدام ثالث تتابعات تدريسية لبعض
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