
   
 

  
فــاعــلـيـة اسـتـخـدام إسـتـراتـيـجـيـة الـجـدول الـذاتـي 

)K.W.L.H ( فـي تـنـمـيـة بـعـض مـهـارات الـتـفــكـيـر الـعـلـيـا
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  إعداد

  دعبدالوهـاب هـاشم سـي/ د .        أـمـران حـسـنحـسـن ع/ د .أ
  عـاطـف عـلـي مـحـمـد سـيـد/ أ

  ،)اللغة العربية والرتبية اإلسالمية(قسم املناهج وطرق تدريس 

   كلية الرتبية، جامعة أسيوط
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فـي تـنـمـیـة ) K.W.L.H(فــاعــلـیـة اسـتـخـدام إسـتـراتـیـجـیـة الـجـدول الـذاتـي 
بـعـض مـهـارات الـتـفــكـیـر الـعـلـیـا فـي الـقـواعـد الـنـحـویـة لـدى تـالمـیـذ 

  الـمـرحـلـة اإلعـدادیـة األزهـریـة
  حـسـن عـمـران حـسـن، عـبـدالـوهـاب هـاشـم سـیـد، عـاطـف عـلـي مـحـمـد سـیـد

ــة )اإلســالمیةاللغــة العربیــة والتربیــة (قــسم المنــاهج وطــرق تــدریس  ، كلیــة التربیــة، جامع
  .أسیوط

  hassan.omran@edu.au.edu.eg: البرید االلكتروني*

  :الـمـلـخـص
ـــــث الحــــــالي إلـــــــى تـنـمـیـــــــة بـعـــــــض مـهـــــــارات الـتـفــكـیــــــــر الـعـلـ یـــــــا فـــــــي الـقـواعــــــــد هـــــــدف البحـ

ـــــــة لــــــدى تـالمـیـــــــذ الـمـــــــرحلة اإلعـــــــدادیة األزهـریـــــــة باســــــتخدام إسـتـراتـیـجـیـــــــة الـجـــــــدول  الـنـحـوی
ــــــــصمیم ). K.W.L.H(الـذاتـــــــــي  ــــــــى ت ــــــــائم عل ــــــــي الق ــــــــم اســــــــتخدام المــــــــنهج شــــــــبه التجریب وت

وتكونــــت مجموعــــة البحــــث ،   بعــــدي–المجمــــوعتین التجریبیــــة والــــضابطة مــــع قیــــاس قبلــــي 
ـــن تالمیـــــــذ الـــــــصف الثـــــــاني اإلعـــــــدادي بمعهـــــــد الزاویـــــــة اإلعـــــــدادي ) 60(مـــــــن  ًتلمیـــــــذا مــــ

موزعـــــــــــین علــــــــــى مجمــــــــــوعتین؛ ، م2019 - ھ1441األزهــــــــــري بنــــــــــین للعــــــــــام الدراســــــــــي 
ـــــــة مكونـــــــة مـــــــن  ـــــــة مـــــــن ، ًتلمیـــــــذا) 30(مجموعـــــــة تجریبی ) 30(ومجموعـــــــة ضـــــــابطة مكون

وبعــــد ، لعــــلیا فـــي النحـــوولتحقیـــق هــــدف البحـــث تــــم إعــــداد قائمـــة مهـــارات التفكیــــر ا. تلمیـــذا
ٕواجـــراء التعــــدیالت فــــي ضـــوء آرائهــــم تــــم إعـــداد اختبــــار مهــــارات ، عرضـــها علــــى المحكمــــین

وقـــد تـــم جمـــع ، ودلیـــل المعلـــم، وكتـــاب مهمـــات التلمیـــذ، التفكیـــر العلیـــا فـــي القواعـــد النحویـــة
) T-test(وتــــــــــم اســــــــــتخدام اختبــــــــــار ، )spss(البیانــــــــــات وتحلیلهــــــــــا باســــــــــتخدام برنــــــــــامج 

ـــــین المجمـــــوعتین ـــــار الفـــــروق ب ـــــة والمجموعـــــة : لعینیتـــــین مـــــستقلتین الختب المجموعـــــة التجریبی
ـــــضابطة ـــــة اســـــتخدام إسـتـراتـیـجـیــــــة الـجــــــدول. ال  الـذاتــــــي وتوصـــــلت نتـــــائج البحـــــث إلـــــى فاعلی

)K.W.L.H( ــــــا فــــــي القواعـــــــد النحـــــــویة لـــــــدى ـــــــر العلی ـــــض مهــــــارات الـتـفـكـی ــــــة بعــ ــــــي تنمی  ف
  .ثاني اإلعـدادي األزهـريتـالمـیـذ الصف ال

ــــــــة ــــــــذاتي:الكلمــــــــات المفتاحی ــــــــا،  إســــــــتراتیجیة الجــــــــدول ال ــــــــر العلی القواعــــــــد ، مهــــــــارات التفكی
  .النحویة
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The Effectiveness of K.W.L.H Strategy in Developing 
some Higher Thinking Skills in the Grammatical Rules 

among Preparatory Stage Students 
Hassan Omran Hassan, Abdel-Wahab Hashem Sayed, Aatef Ali 
Mohammad Sayed* 
Department of Curriculum and Instruction (Arabic Language and 
Islamic Education), Faculty of Education, Assiut University, 
Egypt. 
*Email: hassan.omran@edu.au.edu.eg 
ABSTRACT: 
The present research aimed to develop some higher thinking skills in 
grammatical rules among Al-Azhar preparatory stage students via 
K.W.L.H strategy. The study made use of the quasi-experimental 
method (pre-post test with control group design). The research 
participants were (60) student  from the second year Al-Azhar 
preparatory stage students (1441-2019 A.H.); the experimental group 
consisted of (30) student and the control one consisted of (30) student. 
Furthermore, for achieving the objective of the research a list of higher 
thinking skills in grammatical rules and higher thinking skills test, 
student's tasks book and the teacher's guide were developed. The data 
were collected and analyzed using  (SPSS). The results of the study 
indicated the effectiveness of using K.W.L.H strategy in developing 
some higher thinking skills in grammatical rules among Al-Azhar 
preparatory stage students. 

Keywords: K.W.L.H strategy, higher thinking skills, grammatical 
rules.  
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:مـقـدمـة الـبـحـث: أوال   
كما أنها وسیلتهم في التعـبیر ، تمثـل اللغة العـربیـة حلقة االتصال والترابط بین األفراد

ًوتعـد أساسا لحفظ التراث الثقافي، عـن انفعاالتهم ومشاعـرهم ّ.  
، فهي تحمل مبادئ اإلسالم بحكم أنها لغة القرآن الكریم، وللغة العـربیة عـدة وظائف

، فهي تحمل إلى المتكلمین بها هدي القرآن الكریم، میةوتعمل على تأصیل العـقیدة اإلسال
وتوثـق شخصیة األمة ، في قوالب رصینة محكمة) صلى هللا علیھ وسلم(وهدي رسول اهللا 

وهي وسیلة المتعلمین ، وتشكل أداة لالتصال بین أبناء هذه األمة، وتؤكد هویتها، العـربیة
 ).22، 2004 :سعاد الوائلي(جمیعهم لتعلم سائر المواد األخرى 

ِویرى ابن خـلـدون أن النحـو من أهم عـلـوم اللسان العـربي قاطبة أركان علوم : ویقول، َّ
وأن األهم والمقدم منها هو النحو؛ إذ یتبین به ، اللغة، والنحو، والبیان، واألدب: اللسان أربعة

ًنقال عن رشدي (والمبتدأ من الخبر ، أصول المقاصد بالداللة، فیعرف الفاعـل من المفعـول
  ).54، 2000:ومحمد مناع، طعیمة

لكنها وسیلة لضبط الكالم، وتصحیح و، ودراسة القواعـد النحـویة ال تطلب لذاتها
. ٕواتقان مهاراتها، فهي أداة المعلم والمتعلم في ضبط فنون اللغة، األسالیب، وتقویم اللسان

فالخطأ في اإلعراب في لغتنا العربیة وفي ، والنحو في أیة لغة من مقومات االتصال الصحیح
، یؤدي إلى العجز في فهمهوبالتالي ، ضبط الكلمات، قـد یؤثر في نقل المعـنى المقصود

والذي ال یفرق بین حركة الرفع للفاعـل والنصب للمفعـول به یجعل المستقبل للفكرة یخطئ في 
  ).363، 1998: محمد مجاور(فهم المعنى الحقیقي 

وعلى الرغـم من هذه األهمیة إال أن مستوى التالمیذ في النحو یتصف بالضعف 
تؤكد بعض الدراسات وجود هذا الضعـف في القواعـد و، باإلضافة إلى عـزوفهم عن تعـلمه

دراسة : ومن هذه الدراسات، النحویة لدى التالمیذ مما انعكس على مهارات التفكیر لدیهم
ودراسة ، )2014:سمر بدوي(ودراسة ، )2013:خلف طلبة(ودراسة ، )2012 :راندا غازي(

ي هذه الدراسات باستخدام وتوص، )2019: شیرین أحمد(ودراسة ، )2018(مایسة جاد الرب 
وعلى ، إستراتیجیات تدریسیة، تعالج ضعـف التالمیذ في اكتساب المفاهیم النحویة وتوظیفها

ومنها ما یرجع إلى ، منها ما یرجع إلى المعلم، الرغم من وجود أسباب متعـددة لهذا الضعـف
وأخرى إلى طرق ، ومنها ما یرجع إلى الكتاب المدرسي، وتجریدها، صعوبة القواعد النحویة

َّإال أن الدراسات السابقة ركـزت على طرق التدریس، التدریس ًوأولتها اهتماما كبیرا، َّ ً                            .  
ْومن ثم أوصت باستخدام إستراتیجیات تدریسیة نشطة، عساها أن تعالج قصور طرق  ِ

مفاهیم النحو دون االهتمام بتنمیة واالعتماد على حفظ ، التدریس المعتادة من سلبیة التالمیذ
  .مهارات التفكیر في النحو

ًونال النحو اهتماما كبیرا في الدراسات والبحوث السابقة التي تناولت دراسته بطرائق  ً
ًواستراتیجیات تدریسیة، تجعل التلمیذ نشطا في الموقف التدریسي دراسة : ومن هذه الدراسات، ٕ
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إلى ثبوت فاعلیة البرنامج القائم على نظریة الذكاءات التي توصلت ) 2012(مرفت البسیوني 
المتعددة في تنمیة بعض مهارات النحو الوظیفي واالتجاه نحو القواعد لدى طالبات الصف 

إلى ثبوت فاعلیة إستراتیجیة العصف ) 2012(كما توصلت دراسة راندا غازي ، األول الثانوي
، التركیب، التحلیل(مهارات التفكیر العلیا الذهني في تنمیة تحصیل القواعد النحویة وبعض 

فاعلیة نموذج التعلم البنائي في توظیف ) 2013(وأثبتت دراسة حمادة أبوبكر ). التقویم
القواعد النحویة المقررة لتنمیة مهارات األداء اللغـوي المنطوق لدى طالب الصف األول 

مج الحاسوبي القائم على فاعلیة البرنا) 2013(كما أثبتت دراسة خلف طلبة . الثانوي
إستراتیجیة خرائط المفاهیم في تنمیة بعض المفاهیم النحویة ومهارات التفكیر الناقد لدى 

فاعلیة ) 2013(وأثبتت دراسة عبدالمولى عبداهللا . تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي
الب الصف األول استخدام إستراتیجیة التعلم باالكتشاف في تدریس القواعد النحویة لط

وأثبتت دراسة سمر بدوي . الثانوي العام في تنمیة التحصیل ومهارات ما وراء المعرفة
فاعـلیة برنامج قائم على إستراتیجیتي التدریس التبادلي وحل المشكالت في تدریس ) 2014(

وتوصلت دراسة . النحو لطالب الصف الثاني اإلعدادي على تنمیة التحصیل والتفكیر الناقد
إلى فاعلیة إستراتیجیة النمذجة مدعومة ببعض الوسائط الفائقة لتنمیة ) 2015(بهیة عبداهللا 

وأثبتت دراسة مایسة جاد الرب . بعض المفاهیم النحویة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي
فاعلیة استخدام أسلوب الحوار في تدریس النحو في تنمیة بعض التراكیب النحویة ) 2018(

وتوصلت دراسة ، التفكیر االستقرائي لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسيومهارات 
إلى فاعلیة توظیف األنشطة اللغـویة في تدریس النحو في تنمیة بعض ) 2019(شیرین أحمد 

  .التراكیب النحویة ومهارات التفكیر العلیا
 ي الجانب المعرفي بهدفوبتأمل الواقع التعلیمي في المعاهد األزهریة نجد التركیز عل

اجتیاز امتحانات تقیس الجانب المعرفي في مستویاته الدنیا دون ممارسة مهارات التفكیر 
  .وعملیاته في مجاالت الحیاة المختلفة

َّحیث إن النحو ، وللنحـو دور في تنمیة التفكیر وصقله لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
ویساعد على ، زنة بین التراكیب والعبارات والجملیدرب التالمیذ على قوة المالحظة والموا

  . تربیة ملكة الحكم عند استباط القواعد من الشواهد واألمثلة
ُّلذا تعـد مهارات التفكیر العـلیا من المهارات األساسیة في النحو العـربي وهي ، ُ

ثل أهمیة تنمیة وتتم، مجموعة العملیات العـقـلیة التي یقوم بها التالمیذ في معالجة المعلومات
مهارات التفكیر في التخفیف من التركیز على عملیة اإللقاء للمادة الدراسیة مع زیادة الدافـعـیة 

ًمما ینعكس إیجابا على أداء التالمیذ وأنشطتهم المختلفة ، ورفع ثقة المتعـلمین بأنفسهم
ومن : م النحويمهارة الفه: وتتمثل مهارات التفكیر العـلیا في، )77، 2008:جودت سعادة(

وتمییز المثال الدال على تركیب نحوي ، تعلیل ضبط الكلمة في التركیب النحوي: مهاراتها
ًضبط الكلمات والجمل ضبطا صحیحا وفق : ومن مهاراتها: ومهارة التطبیق النحوي، محدد ً

ًواعراب جملة ذات تركیب نحوي معـین إعـرابا صحیحا، موقعها اإلعرابي ً ومهارة التحلیل ، ٕ
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، والمقارنة بین التراكیب النحویة المختلفة، تصنیف التراكیب النحویة: ومن مهاراتها: النحوي
استنتاج صورة الكلمة في : ومن مهاراتها: ومهارة االستنتاج النحوي، وتحلیل العالقات النحویة

: ومن مهاراتها: ومهارة الضبط النحوي، واستنتاج نوع الحركة اإلعرابیة، التركیب النحوي
وبیان ، وتصویب األخطاء النحـویة في التراكیب اللغویة، تحدید الخطأ في التراكیب النحـویة

  .سبب تصویب الخطأ في التراكیب النحـویة
 أنه - من خالل عمله في مجال التدریس في المعاهـد األزهریة - وقد الحظ الباحث 

َّألن النظام التعلیمي ، ینیتم التركیز على الطرق واألسالیب التي تعتمد على الحفظ والتلق
  .ویبعد عن ثقافة إعمال العقل واإلبداع، السائد یستند إلى ثقافة الذاكرة والحفظ

حیث ، َّكما أن المتتبع للدراسات السابقة في مجال النحو یتأكد له ضعف التالمیذ فیه
 إلى -  في جانب منه -وضحت نتائج هذه الدراسات أن الضعف في مادة النحو قد یعود 

 وقد أكدت هذه الدراسات، اعتماد معظم معلمي اللغة العربیة على أسالیب التدریس السائدة
والتركیز على استخدام طرائق التدریس الحدیثة ، على ضرورة مراجعة طرائق التدریس السائدة

التي تنمي لدى التالمیذ القدرة على االطالع والبحث؛ لذا اهتمت دراسات عدیدة في مجال 
ًریس بالبحث عن النظریات، واإلستراتیجیات، التي تجعل من التعلم تعلما ذا معنى طرائق التد

وهذا یستلزم تجریب إستراتیجیات ، والبعد عن التعلم االستظهاري، مع تنمیة مهارات التفكیر
  .حدیثة

ُّوتعـد إستراتیجیة الجـدول الذاتـي  َ ُ)K.W.L.H ( إحـدى اإلستراتیجیات التي تقوم
وتعتمد على التعلم الذاتي ، لنظریة البنائیة في اكتساب المعرفة وتنظیمهاباألساس على ا

  .للفرد
الذي تبناها بقصد تمكین ) Donna Ogle(وتنسب هذه اإلستراتیجیة إلى دونا أوجل 

ویرمز لهذه ، المتعلمین من تكوین تعلم ذي معنى عند قراءتهم للمادة المطلوب تعلمها
التي یبدأ بها ) Know(للداللة على كلمة ) K: (وهي، )K.W.L.H(اإلستراتیجیة بالرموز 

الذي یمثل ) ?What I Know about Subject(السؤال ماذا أعرف عن الموضوع؟ 
الخطوة األولى من خطوات هذه اإلستراتیجیة؛ الستدعاء ما لدى المتعلم من معلومات مسبقة 

سؤال ماذا أرید أن أعرف التي یبدأ به ال) Want(للداللة على كلمة ) W(، حول الموضوع
الذي یرشد المتعلم إلى تحدید ) What I want to find out(أو ماذا أرید أن أحصل علیه 

للداللة على ) L(، ما یرید تعلمه من خالل هذا الموضوع أو ما یرید البحث عنه أو اكتشافه
د من الذي یری) ?What I Learned(التي یبدأ به السؤال ماذا تعلمت ) Learn(كلمة 

) How(للداللة على كلمة  )H(، ومدى استفادته منه، المتعلم تقویم ما تعلمه من الموضوع
الذي یعني ) ?How I can Learn more(التي یبدأ بها السؤال كیف أستطیع التعلم أكثر 

مساعدة المتعلم في الحصول على مزید من التعلم واالكتشاف والبحث في مصادر تعلم أخرى 
محسن (لذا تتضمن اإلستراتیجیة أربعة حقول  ،لتنمیة معلوماته في هذا الموضوع

  ).251، 2009:عطیة
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ل تنشیط المعرفة السابقة لدى المتعلمین من خالوتهتم إستراتیجیة الجـدول الذاتي ب
تنمیة القدرة على و، العصف الذهني حول ما یعرفونه عن الموضوعاستخدامهم أسلوب 
قـدرتهم على جمع مع تنمیة ، وتعتمد على عملیة االستجـواب الذاتي، َّالتفكیر المنظم لدیهم

وبالتالي یتم تنمیة قدرة المتعلمین على تحمل ، البیانات والمعلومات من المصادر المختلفة
  .واالعتماد على النفس، المسؤولیة

وبالنظر إلى واقع تدریس مادة النحو بما تحتویه من مفاهـیـم وقـواعـد في المرحلة 
اإلعـدادیة، نالحظ أنه یتم االعـتماد على الطرق السائدة دون استخدام إستراتیجیات جـدیدة؛ 

، الفترة المحددةَّألن الهدف هو عملیة التلقین والحفظ؛ وذلك لالنتهاء من المقرر الدراسي في 
ًاألمر الذي یؤدي إلى إهمال تنمیة قـدرة التلمیذ على التفكیر على الرغـم من أن للنحـو دورا  َّ

وهذا ما حـدا بالباحث أن یستخدم ، في تنمیة التفكیر وصقله لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
 لـتـفـكـیـر العلیا فيفي تنمیة بعـض مهارات ا) K.W.L.H(إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي 

  .لـدى تالمیذ المرحلة اإلعـدادیة األزهـریة الـقـواعـد الـنـحـویـة
  :مـشـكـلـة الـبـحـث وأسـئـلـتـه: ًثانیا

، وصحة األداء اللغـوي، النحو أحـد فـروع اللغة العـربیة الذي یضمن لنا سالمة التعبیر
وقد . ًفالخطأ في ضبط الكلمات قد یؤثر في نقل المعـنى المقصود تماما. وتقویم اللسان

توصل الباحث إلى ضعـف مستوى التالمیذ في مهارات التفكیر في القواعد النحویة من عـدة 
حیث ، والدراسة االستطالعیة، وخبرة الباحث،  نتائج الدراسات السابقة:أهمها، مصادر

ودراسة ، )2012:راندا غازي(توصلت نتائج بعض الدراسات إلى إثبات هذا الضعف كدراسة 
، )2018(ودراسة مایسة جاد الرب ، )2014:سمر بدوي(ودراسة ، )2013:خلف طلبة(

 من خالل عمله في مجال التدریس -كما الحظ الباحث  )2019:شیرین أحمد(ودراسة 
 أنه یتم االعتماد على الطرق السائدة في تدریس -باألزهر لمدة تزید عن خمس عشرة سنة 

والتركیز على المستویات المعـرفیة الدنیا؛ بهدف االنتهاء من المقرر الدراسي في الفترة ، النحو
نمیة مهارات التفكیر لدى المحددة دون االهتمام باستخدام طرق وأسالیب تدریس تعـني بت

ًوللتأكد من وجود الضعـف أعـد الباحث اختبارا تشخیصیا ، التالمیذ ً في مهارات التفكیر العلیا َّ
َّوبینت نتائجه ضعف التالمیذ في مهارات التفكیر العلیا حیث بلغ ، في القواعد النحویة

، )11,76(لنحوي ومهارة التطبیق ا، )12,63(متوسط الدرجات في مهارة الفهم النحوي 
ومهارة الضبط النحوي ، )5,33(ومهارة االستنتاج النحوي ، )10,33(التحلیل النحوي ومهارة 

وهذا ما حدا بالباحث بأن ، )45,80(وبلغ مجموع مهارات التفكیر العلیا ككل ، )5,73(
 العـلیا في تنمیة بعـض مهارات التفكیر) K.W.L.H(یستخـدم إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي 

  . في القواعـد النحـویة لـدى تـالمـیـذ المرحلة اإلعـدادیة األزهـریـة
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  : تـحـدیـد الـمـشـكـلـة
تحددت مشكلة البحث الحالي في ضعـف مستوى التالمیذ في مهارات التفكیر العلیا 

وعدم سعیهم الستخدام ، هتمام المعـلمین بتنمیة تلك المهاراتفي القواعد النحویة؛ وذلك لعـدم ا
ولمعالجة هذه المشكلة حاول . إستراتیجیات حدیثة تعمل على تنمیتها لدى هؤالء التالمیذ

  :البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالیة
وء ما مهارات التفكیر العـلیا المراد تنمیتها من خالل تدریس القـواعد النحـویة في ض -1

 لدى تـالمـیـذ المرحلة اإلعـدادیـة األزهـریـة؟) K.W.L.H(إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي 

في تنمیة بعـض ) K.W.L.H(ما فاعلیة استخدام إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي  -2
 ؟مهارات الـتـفـكـیـر العـلیا في القواعـد النحـویة لـدى تـالمـیـذ المرحلة اإلعـدادیة األزهـریـة

  : أهــداف الـبـحــث: ًثالثا
  :هــدف البحث الحالي إلى ما یلي          

 . تحدید مهارات التفكیر العـلیا المراد تنمیتها من خالل تدریس القواعـد النحـویـة -1

في تنمیة بعض ) K.W.L.H(ّتعرف فاعـلیة استخدام إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي  -2
  .مهارات الـتـفـكـیـر العـلیا في القواعـد النحـویة لـدى تـالمـیـذ الـمـرحـلـة اإلعـدادیـة األزهـریـة

  : أهـمـیـة الـبـحـث: ًرابـعــا
 تتلخص أهمیة البحث في أنه: 

یتماشى مع االتجاهات التربویة الحدیثة في مجال تدریس اللغة العربیة التي تنادي  -
 .یات حدیثة تهتم بتنمیة مهارات التفكیربضرورة استخدام إستراتیج

یساعد التالمیذ على ممارسة مهارات التفكیر من خالل ممارسة األنشطة التعلیمیة  -
 . المتعـددة

ِّیمهـد إلجراء دراسات أخرى تهتم بتنمیة مهارات التفكیر في مختلف فروع اللغة  - ُ
 .ویكون للمتعلم دور إیجابي في تعلمه، العربیة

  :ـصـــطــلــحــات الـبـحــثمـ: ًخـامــسا
ِّ عـرفت في معجم المصطلحات التربویة :الـفـاعـلـیـة مدى األثر الذي تحدثه  :"بأنها) 1999(ُ

ًالمعالجة التجریبیة باعتبارها متغیرا مستقال في أحد المتغیرات التابعة علي ، أحمد اللقاني" (ً
  ).271، 1999 :الجمل

مدى أثر التدریس باستخدام إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي : ویقصد بها في هذا البحث
  .في تنمیة بعـض مهارات التفكیر العـلیا في القـواعـد النحـویة لدى تالمیذ المرحلة اإلعدادیة
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 K.W.L.H :(Self table Strategy(إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي 

مجموعة الخطوات :"بأنها) 159، 2008(وطه الدلیمي ، لهاشميَّعرفها عبدالرحمن ا
، أو الممارسات التي یتبعها المعلم داخل الصف بحیث تساعده على تحقیق أهداف المقرر

وتحدید تتابع األنشطة ، التمهید للدرس لیثبر دافعیة التالمیذ: منها، وتشمل عناصر عـدیدة
  ".ْ التفاعل الذي یمكن أن یحدث داخل الصفونوع، والوقت المخصص لكل منها، التعـلیمیة

 :في البحث الحالي بأنها) K.W.L.H(َّوتعرف إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي 
تتألف من أربع خطوات ، إستراتیجیة تعلم ما وراء معرفیة تهدف إلى تنشیط المعرفة السابقة"

استدعاء ما د األول إلى رئیسة متمثلة في تنظیم جدول من أربعة أعمدة بحیث یهدف العمو
 ؛)K( ویرمز له بالرمز،لدى المتعلم من معلومات مسبقة حول القاعدة النحویة المراد تعلمها

والعمود الثاني یهدف إلى ما یرید المتعلم معرفته عن ، )Know(للداللة على كلمة 
والعمود الثالث یهدف إلى ، )Want(للداللة على كلمة  ؛)W(ویرمز له بالرمز، الموضوع

للداللة على كلمة ؛ )L(ویرمز له بالرمز، تسجیل ما تعلمه بعد االنتهاء من القاعـدة النحویة
)Learn( ، مساعدة المتعلم في الحصول على مزید من التعلم والعمود الرابع یهدف إلى

لة على كلمة  للدال؛)H( ویرمز له بالرمز،والبحث في مصادر تعلم أخرى لتنمیة معلوماته
)How( ."  

  :مهارات التفكیر الـعــلیا فـي القـواعـد النحـویـة
سلسلة من النشاطات العقلیة غیر :"أن التفكیر) 424، 1999(یرى فتحي جروان 

المرئیة التي یقوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر، یتم استقباله عن طریق واحدة أو أكثر من 
  ".الحواس الخمس

مجموعة العملیات العقـلیة : وفي هذا البحث یرى الباحث أن مهارات التفكیر العلیا هي
التطبیق ، الفهم النحوي: [وتتمثل في مهارات، التي یقوم بها التالمیذ في معالجة المعلومات

وتقاس بدرجة التلمیذ في ]. الضبط النحوي، االستنتاج النحوي، التحلیل النحوي، النحوي
  .االختبار

تضمنها كتاب النحو المقرر على التي هي الموضوعات الدراسیة : لقواعـد النحویةوا
 - الفاعل : [تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي األزهري، والتي شملت مرفوعات األسماء، مثل

: ومنصوبات األسماء، مثل، ]َّ إن وأخواتها- كان وأخواتها -  المبتدأ والخبر- نائب الفاعل
  ]. المفعول ألجله -ل المطلق  المفعو-المفعول به [

  : تمثلت فیما یلي: مـحـددات الـبـحـث-ًسادسا 
 :وهي تتمثل في: موضوعـیة محددات -1

 .في تدریس النحو) K.W.L.H(إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي  -
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 -  نائب الفاعل-الفاعل : [مرفوعات األسماء، مثل: بعض القواعـد النحویة المتمثلة في -
 - المفعول به: [ومنصوبات األسماء، مثل، ]َّ إن وأخواتها-  كان وأخواتها -المبتدأ والخبر

 ]. المفعول ألجله - المفعول المطلق 

التحلیل ، التطبیق النحوي، الفهم النحوي: [بعض مهارات التفكیر المتمثلة في مهارات -
 ]. الضبط النحوي، االستنتاج النحوي، النحوي

تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي األزهـري، وتم تقسیمهم إلى : بشریة محددات -2
 .مجموعة تجریبیة، ومجموعة ضابطة: مجموعتین

 .محل عمل الباحث) معهد الزاویة اإلعدادي الثانوي األزهري بنین: (محددات مكانیة -3

 .م2020-2019الفصل الدراسي األول للعام الدراسي : زمانیةمحددات  -4

  : مـواد الـبـحـث وأدواتــه-ًسابعا
 . قائمة بمهارات التفكیر العلیا المراد تنمیتها لدى تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي األزهري -1

 .ًكتاب التلمیذ متضمنا األنشطة الصفیة واألنشطة الالصفیة -2

 ذاتـيًدلیل المعلم متضمنا الخطوات اإلجرائیة لكیفیة استخدام إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـ -3
)K.W.L.H (في تدریس النحو. 

اختبار مهارات التفكیر العـلیا في القواعد النحـویة؛ لقیاس مستوى تفكیر تالمیذ المرحلة  -4
 .   في محتوى النحـو- مجموعة البحث - اإلعدادیة األزهـریة 

  :   فــرضا الــبــحــث-ًثامنا
ة التجریبیة التي درست توجد فـروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموع" -1

 التي ودرجات المجموعة الضابطة) K.W.L.H(باستخدام إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول الـذاتـي 
درست باستخدام الطریقة السائدة في التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر العلیا 

 ".لصالح المجموعة التجریبیة

المجموعة التجریبیة في توجد فـروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات " -2
 ". التطبیقین القبلي والبعدي لصالح التطبیق البعـدي الختبار مهارات التفكیر العلیا

  :اإلطــــار الــنـــظـــــري
  ):K.W.L.H( إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي -أوال 
 ) كیفیة الحصول على مزید من المعلومات- ما تعلمته - ما أرید أن أعرفه - ما أعرفه ( 

َّوعرفها ، إحدى إستراتیجیات ما وراء المعرفة: هي) K-W-L-H(إستراتیجیة 
)Coyne:2007, 58 ( بأنها مجموعة من األسئلة التي یطرحها التالمیذ قبل عملیة التعـلم
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ٕواعمال تفكیر ، وهذه التساؤالت تستدعي تكامل المعلومات، وأثنائها وبعـدها على أنفسهم
  ).466، 2011:ًنقال عن سلوى بصل(ألسئلة التالمیذ للبحث عن إجابات ل

وتتكون هذه اإلستراتیجیة من أربع ، وتم استخدام هذه اإلستراتیجیة عند إعداد الدلیل
ماذا أعـرف عـن الموضوع؟ ماذا أرید أن أعـرفه عن الموضوع؟ ماذا تعلمت؟ : هي، خطوات

تساعـد المتعـلم على فهم  وهذه األسئلة ما مصادر التعلم؛ للحصول على مزید من المعلومات؟
  .والتفكیر فیها، ٕوادراك المغزى منها، المادة المتعلمة

  :  یقصد بهاَّأنه) 2009(وذكر محسن عطیة 
  -) K ( للداللة على كلمة)Know ( التي یبدأ بها السؤال ماذا أعرف عن الموضوع؟
)What I Know about Subject? ( الذي یمثل الخطوة األولى من خطوات هذه

  .اإلستراتیجیة الستدعاء ما لدى المتعلمین من معلومات مسبقة حول الموضوع
-) W ( للداللة على كلمة)Want ( التي یبدأ به السؤال ماذا أرید أن أعرف أو ماذا أرید أن

الذي یرشد المتعلمین إلى تحدید ما یریدون ) What I want to find out(أحصل علیه 
وفي هذه ، لموضوع أو ما یریدون البحث عنه أو اكتشافهتعلمه وتحصیله من خالل هذا ا

المرحلة یجب على المعلم اتخاذ ما یلزم الستثارة دافعیة المتعلمین نحو البحث في الموضوع 
  .وتقریر ما یرغبون في تعلمه عن موضوع الدراسة

-) L ( للداللة على كلمة)Learn ( التي یبدأ به السؤال ماذا تعلمت)What I Learned? (
  .ومدى استفادتهم منه، الذي یرید من المتعلمین تقویم ما تعلموه من الموضوع

-) H ( للداللة على كلمة)How ( التي یبدأ بها السؤال كیف أستطیع التعلم أكثر)How I 
can Learn more? ( الذي یعني مساعدة المتعلمین في الحصول على مزید من التعلم

واالكتشاف والبحث في مصادر تعلم أخرى لتنمیة معلوماتهم وتحقیق خبراتهم في هذا 
  ).251، 2009:محسن عطیة(لذا تتضمن اإلستراتیجیة أربعة حقول ، الموضوع

  ):K-W-L-H(دور المعلم في إستراتیجیة الجـدول الذاتي 
والذي یتمثل فیما ، )K-W-L-H(دور المعلم في إستراتیجیة ) 2009(سن عطیة ذكر مح

  :یلي
 .یؤدي دور الكاشف عن معارف الطالب السابقة كأساس للتعلم الجدید -

ومراجعة معلوماتهم ، ّیؤدي دور مولد لألسئلة التي تساعد على إثارة تفكیر طلبته -
 .السابقة

قیقهم للهدف المنشود من عملیة التعلم ومدى تح، ّیؤدي دور المقوم ألداء الطالب -
 .المقصودة
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وتوفیر الفرص الضروریة لتشجیع الطالب ، یؤدي دور الموجه لطلبته في تعلم المزید -
 .ویتم ذلك من خالل توجیههم إلى مطالعة مصادر التعلم األخرى، على التعلم الذاتي

  .معـرفتهم السابقةُیؤدي دور المصحح ألخطاء الطالب التي بنیت على وفـق خبراتهم و -
  ): K-W-L-H (مـمـیـزات إسـتـراتـیـجـیـة

  ).194، 2012:زبیدة قرني: (تتمثل ممیزاتها فیما یلي
 .تنشیط المعرفة السابقة لدى الطالب -1

  .واالستجواب الذاتي، زیادة مهارة التساؤل -2
 .َّتنمیة القدرة على التفكیر المنظم لدى الطالب -3

 .وتنظیم المعلومات وتخزینها، تساهم في تعلم المعرفة التقریریة -4

 .تنمي القدرة على جمع البیانات والمعلومات من المصادر المختلفة -5

 .واالعتماد على النفس، تنمي لدى الطالب القدرة على تحمل المسؤولیة -6

  :لى النحو التاليویمكن اإلفادة منها في تنمیة مهارات التفكیر العلیا في القواعـد النحویة ع
وذلك ،  من الجدول الذي أمامهم– األول والثاني –تكلیف التالمیذ بملء العمودین  -1

وكذلك ما یریدون معرفته ، بكتابة ما لدیهم من معلومات سابقة عن قاعدة نحویة محددة
 .عنها

ما أعرفه عن 
 الموضوع

ما أرید أن أعرفه عن 
 الموضوع

 مصادر التعلم ما تعلمته

.................  
لتحدید ما یعرفه 

 التلمیذ عن الموضوع

...................  
لتحدید ما یرید التلمیذ 
 معرفته عن الموضوع

................  
لتحدید ما تعلمه في 

 نهایة الموضوع

....................  
للحصول على المزید 

 من المعلومات

 .االستماع إلى ما تم تـدوینه في الجـدول -2

 .البدء باإلجـراءات التدریسیة للقاعـدة النحـویة المستهـدفة -3

وذلك في ، توجیه التالمیذ إلى كتابة ما تعـلموه بعد االنتهاء من تدریس القاعدة النحویة -4
  .ثم تقـدیم التعـزیز المناسب، العمود الثالث من الجدول

، َّویرى الباحـث أن هذه اإلستراتیجیة تعمل على تنشیط المعرفة السابقة لدى التالمیذ
وتنمي لدیهم ، والتقویم الذاتي، وتسمح لهم بالنشاط والحركة، وتزید من دافعیتهم نحو التعلم

  . وتنشیط عملیات التفكیر قبل العمل وأثنائه وبعده، القدرة على تنظیم المعلومات وتخزینها
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) K.W.L.H(ت نتــائج بعــض الدراســات واألبحــاث فاعلیــة اســتخدام إســتراتیجیة وأظهــر
ــــــــــــــي التــــــــــــــدریس -AL(ٕدراســــــــــــــة الخطیــــــــــــــب وادریــــــــــــــس : ومــــــــــــــن هــــــــــــــذه الدراســــــــــــــات، ف

Khateeb&Idrees,2010 ( التــي أثبتــت فاعلیــة إســتراتیجیة)K.W.L.H ( فــي فهــم المقــروء
 ,Riswanti & Lismayanti(ودراسـة ، مـن المفـاهیم الدینیـة لـدى طالبـات الـصف العاشـر

ودراســة بـــسمة أحمـــد ، فــي االســـتیعاب القرائــي لـــدى طـــالب الــصف الثـــامن األساســـي) 2014
ودراســة جــابر عبدالحمیــد ، فــي االســتیعاب القرائــي لطالبــات الــصف األول المتوســط) 2015(
، فــي تنمیـــة مهــارات مراقبـــة الفهــم لـــدى تالمیـــذ الحلقــة األولـــى مــن التعلـــیم األساســـي) 2015(

في استیعاب نـصوص الحـدیث الـشریف لـدى طالبـات الـصف ) 2017(تن مصطفى ودراسة فا
فــي تحــسین مهــارات القــراءة ) 2018(ودراســة أمــین الیاســین ، الثالــث المتوســط بمدینــة الریــاض

  . الناقدة لدى طالبات الصف الثامن األساسي في األردن
  السابقة؛ حیثومن خالل استعـراض الدراسات السابقة الحظ تنوع اهتمامات الدراسات

  .تعدد المحتوى في بالد متنوعة

  :  الــقــواعــد الـنـحـویـــة-ًثانیا  
ُّتعـد اللغة العـربیة أهم مقـومات الثقافة العـربیة اإلسالمیة وهي أكثر اللغات اإلنسانیة ، ُ

  .وشخصیتها، ًارتباطا بعـقیدة األمة وهویتها
، وصحة األداء اللغوي، والنحو بوصفه أحد فروع اللغة العربیة یضمن سالمة التعبیر

، فالخطأ في اإلعراب في لغتنا العربیة، وهو من مقومات االتصال الصحیح، ٕوافهام المعنى
ًوفي ضبط الكلمات قد یؤثر في نقل المعنى المقصود تماما مما یؤدي إلى العجز عن فهمه 

   ).53، 2001:مناعومحمد ، رشدي طعیمة(
قـصده  قـصدت أي ،ننحـو فـال الـشيء، ونحـ  القـصد:و لغـة بأنـهالنحـ األزهـري َّوعـرف

  . )252،  ١٣٨٤:أبومنصور األزهري(
ًوعرفه الجرجـاني اصـطالحا بأنـه عــلم بقـوانین یعـرف بهـا أحـوال التراكیـب العــربیة مـن :"َّ

: وقیـل. علم یعـرف به أحوال الكلـم مـن حیـث اإلعـالل: النحو: اإلعراب والبناء وغیرهما، وقیل
  ).308، ١٤١٣: علي الجرجاني"(علم بأصول یعرف بها صحة الكالم وفساده

ـــــضا بأنـــــه ًویعــــــرف أی ـــــم:"ُّ  المخـــــتص بوضـــــع وبحـــــث وتعلـــــیم ضـــــوابط االســـــتخدام العل
محمــــد " (وأبنیــــة الجمــــل وتراكیبهــــا، واالســـتعمال اللغـــــوي الــــصحیح ألبنیــــة المفــــردات وصـــیغها

  ). 516، 1998:سمك
َّونلحــظ مــن خــالل التعـــریفات الــسابقة أن النحـــو مجموعــة مــن القــوانین والــضوابط التــي 

  .مها یستقیم اللسان ویخلو الكالم من الخطأوبتعل، تحكم بنیة الكلمة في اللغة العربیة
  



فـي ) K.W.L.H(فــاعــلـیـة اسـتـخـدام إسـتـراتـیـجـیـة الـجـدول الـذاتـي 
 تـنـمـیـة بـعـض مـھـارات الـتـفــكـیـر الـعـلـیـا فـي الـقـواعـد الـنـحـویـة 

  حـسـن عـمـران حـسـن/ د .أ
  عـبـدالـوھـاب ھـاشـم سـیـد/ د .أ

  عـاطـف عـلـي مـحـمـد سـیـد
 

 
 

432 

  :  أهــداف تـدریــس الــنــحـــو
 .الهدف األول من دراسة النحو هو توقي اللحن في القرآن والسنة والنصوص -

  .واألداء الجید الصحیح، إقدار التالمیذ على النطق الصحیح -

ًالمحافظة على اللغة العربیة؛ فجمالها وبقاؤها في أدائها أداء صحیحا - ً . 

 .إعانة التالمیذ على فهم الكالم على وجهه الصحیح مما یساعد على استیعاب المعاني -

، فتحـــي بیـــومي( ّوتعـــود التفكیــر الـــصحیح ، وتـــصقل الـــذوق، دراســة النحــــو تـــشحذ الــذهن -
 ). 179، 1984:محمد عبدالهادي

تقویم اعـوجاج اللسان وتصحیح المعاني والمفاهیم؛ وذلـك بتـدریب الطـالب علـى اسـتعمال  -
ًاأللفاظ والجمل والعبارات استعماال صحیحا یصدر من غیر تكلف وجهد ً. 

تمكـــین الطالـــب مـــن القـــراءة والكتابـــة والحـــدیث بـــصورة خالیـــة مـــن أخطـــاء اللغـــة؛ وذلـــك  -
 .راكیببتعویدهم التدقیق في صیاغة األسالیب والت

التمییز بین الخطأ والصواب، ومراعاة العالقات بین التراكیب عـن طریـق التحلیـل والتـذوق  -
 ). 316، 2011: ٕوایمان عایز،  سعد زایر(

، تعمیق ثروتهم اللغویة عن طریق مـا یدرسـونه مـن نـصوص وشـواهد أدبیـة تنمـي أذواقهـم -
 .ًوتقدرهم على التعبیر الصحیح كالما وكتابة

فــدراسة النحـو تقــوم ، وترقیة ذوقهم األدبـي،  دقة المالحظة والموازنة والحكمذتعوید التالمی -
مجـدي (ٕوادراك العالقـات بـین المعــاني والتراكیـب ، على تحـلیل األلفاظ والجمل واألسـالیب

 ). 7، 2011: محمد

ِویــستنتج الباحــث ممــا ســبق أن مــن أهــداف تعلــیم النحــو اســتقامة لــسان التالمیــذ علــى  َّ
ومـساعدتهم ، والخطأ فـي نطقهـا وكتابتهـا، وصیانتها من اللحن في قراءتها، للغة العربیةقواعد ا

ًوادراك الجمــال فــي فــصیح اللغــة شعـــرا ونثــرا، علــى فهــم القــرآن الكــریم والــسنة النبویــة ً وتنمیــة ، ٕ
وتنمیـة قــدراتهم علـــى تمیـــیز الخطــأ ، قـدراتهم علــى ضــبط إعـــراب الكلمـات فــي التحــدث والقــراءة

ومـــنحهم القـــدرة علـــى تطبیـــق القواعـــد علـــى أســـالیب الكـــالم التـــي ، ویقرؤونـــه،  یـــسمعونهفیمـــا
  .یستخدمونها في حیاتهم

  :صـعـوبـات تـدریـس الـقـواعـد الـنـحـویــة
هنـاك شـكوى متكـررة مـن صعــوبة القواعـد النحــویة التـي تـنعكس بوضـوح فـي الـضعـف 

كمــا أن تــدني ، ـبر مواقـــف الحیــاة المختلفــةاللغـــوي الــذي نــشهده فــي اســتخدام اللغــة العربیــة عــ
الدرجات التي یحصل علیها الطـالب فـي اللغـة العــربیة یظهـر فیهـا بوضـوح انخفـاض درجـاتهم 
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وال تقتصر الشكوى على ضعف الناشئة فحسب بل جـاوزتهم إلـى خریجـي . في القواعد النحویة
  ). 282، 2000:علي مدكور(المدارس الثانویة والجامعات الذین یعملون في قطاعات الحیاة 

فــالح  (وهــي كمـا ذكرهــا، وقـد تتنــوع الـصعـوبات التــي تواجـه الطالــب فـي دراســته للنحـو
  :)349: 346، 2015:الجبوري

  : الصـعـوبـات اللـغـویـة الـمـتـعـلـقـة بـطـبـیـعـة الـمـادة الـنـحـویــة
 .اضطراب القاعـدةواختالف األقوال في المسألة النحویة و، كثرة القواعد النحویة -

، فالقواعــد النحویــة تعتمــد علــى التــدقیق فــي الجمــل والتراكیــب: جفــاف القواعـــد وصعـــوبتها -
 .َّوضبط حـركاتها؛ لمحاولة تعـرف الحروف المحـذوفة، وموقع الكلمة من اإلعراب

  :الصـعـوبـات الـتـربـویـة الـمـتـعـلـقـة بـطـبـیـعـة الـمـادة الـنـحـویــة
  : ومن بین تلك الصعوبات ما یلي         

  :وتنقسم إلى، صـعـوبـات تـرجـع إلى المعـلم
وعـــدم تطبیقـــه لمهـــارات تـــدریس القواعــــد ، ضـــعف مـــستوى بعـــض مدرســـي اللغـــة العربیـــة -

 . النحویة

ــــى ، عــــدم تعــــاون معلمــــي المــــواد األخــــرى ممــــن یهملــــون القواعـــــد - وال ینبهــــون الطــــالب إل
َّوذلك یرجع إما إلى جهلهم بها أو استهانتهم ورؤیتهم بأن المـواد التـي یدرسـونها ، األخطاء

 .منفصلة عن مادة اللغة العـربیة

  : ویمكن تقسیمها إلى ما یلي، صعوبات ترجع إلى المتعـلم
فــالمتعلم یــأتي إلــى المدرســة ویتحــدث مــع اآلخــرین ویفهمهــم ، تعلم القواعــدفقــدان الــدافع لــ -

 .فهو ال یشعر بالحاجة إلى دراستها، ویفهمونه دون حاجة إلى استعمال القواعد النحویة

 : صعوبات ترجع إلى الطریقة والوسیلة والنشاط والتقویم

 .افتقاد الوسیلة التعلیمیة المناسبة لتوضیح القاعدة -

 .ّلقواعد النحویة غایة في حد ذاتهااعتبار ا -

 .قلة النشاط اللغوي لتطبیق القاعدة النحویة -

 .التساهل في االختبارات واالمتحانات -

 .عدم التنوع في طریقة التدریس -

طبیعـة : ویخلص الباحث إلى أن صـعوبة القواعـد النحویـة ترجـع إلـى عـدة عوامـل منهـا
، وضعـــف مــستوى معـــلم اللغــة العـــربیة،  الواحــدوكثــرة أوجــه اإلعـــراب للمثــال، المــادة  النحویــة
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، وطریقــة التــدریس التــي تعتمــد علــى اإللقــاء والمحاضــرة، وعــدم تحدثــه باللغــة العربیــة الفــصحى
كمـا یترتـب علیـه االزدواجیـة اللغــویة بـین لغـة الحیـاة ، والبیئة المحیطة بالمتعلم الملیئة بالعامیـة

فـالمتعلمون . وبـین لغـة الثقافـة والمعرفـة، ارع والسوقالیومیة وهي لغة التخاطب في البیت والش
ال یمارسون لغتهم خـارج جـدران المدرسـة وال یجـدون مـن یحـثهم علـى اسـتخدام اللغـة الفـصحى 

  .ووسائل اإلعالم المرئیة والمسموعة والمكتوبة، في المعامالت واالحتیاجات الیومیة
َّوتفصیال لما سبق فإن هناك عـدة اتجاهـات حدیثـة وم بـادئ أساسـیة تهـتم بتیـسیر تعلـیم ً

فـــــالح : (وتتمثـــــل هـــــذه االتجاهـــــات فیمـــــا یلـــــي، ٕوازالـــــة الـــــصعوبات ســـــالفة الـــــذكر، القواعـــــد
  )355، 2015:الجبوري

  : تـذلـیـل الـصـعـوبـات الـمـتـعـلـقـة بـالـمـنـهـج
ــــه صــــلة وثیقــــة ، االهتمــــام باالتجــــاه الــــوظیفي فــــي تعلــــیم القواعــــد النحویــــة - وتــــدریس مــــا ل

 .الیب التي تواجه الطالب في الحیاة العامةباألس

وتخلیـــــصها مـــــن كثـــــرة ، البعـــــد بـــــالمنهج عـــــن الترتیـــــب التقلیـــــدي فـــــي معالجـــــة القواعـــــد -
 .المصطلحات

ویمكـن تحقیـق ذلـك مـن خـالل اسـتعمال األخطـاء الـي یقـع فیهـا الطـالب ، مراعـاة التكامـل -
 .في التعبیر الكتابي أو الشفوي

یـة المتعــلقة بالمعــلم والمتعــلم وطریقـة التـدریس والوسـائل تـذلیل الـصعوبات التربو أما عن
 ): 355، 2015:فالح الجبوري(التعلیمیة 

ٕواجــادة ، فیــربط بــین القــراءة والقـواعـــد، البــد أن یبــذل المعلــم جهــده؛ للمــزج بــین فنــون اللغــة -
 .َّوبالتالي یشعرون أن هذه هي اللغة، ِّویعود طالبه على ذلك، وسالمة التعبیر، الخط

ــــالموقف التعلیمــــي - ، ّوالجــــو المدرســــي، وطریقــــة التــــدریس، والوســــائل المعینــــة، االهتمــــام ب
 .والنشاط

، وذلــك بمعایــشتهم فــي مواقــف التعبیــر أو القــراءة، اســتثارة دوافــع الطــالب للقواعــد النحویــة -
ٕفـإذا حــدث خطـأ فــي ضـبط كلمــة مـن الكلمــات أرشـدهم المعلــم إلـى الــضبط الحقیقـي والــى 

 . وبذلك ینشأ عندهم المیل إلى دراسة هذه القاعدة، القاعدة النحویة

  :اح فـي تـدریـس القواعد النحویة ما یليومن الـوسـائـل التي تساعد على الـنـجـ
 .التزام المعلمین باللغة الفصحى -

 .ًالبعد عن األمثلة المتكلفة المصنوعة؛ ألن ذلك یزید دروس القواعد جفافا -

 .أن تكون لدروس القواعد صلة قویة باألسالیب التي تواجه الطالب في الحیاة -

  ).518، 1998: محمد سمك(االعتماد على أنسب الطرق في تدریس القواعـد النحـویة  -
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ًومـــن الوســـائل التـــي تـــساعد علـــى النجـــاح فـــي تـــدریس القواعـــد أیـــضا التطبیـــق الـــشفهي  -
، والكتابي؛ فالتطبیق الشفهي والكتابي یزید من قدرة التالمیذ على ترتیـب أفكـارهم وتنـسیقها

، كما یفید في تثبیت القواعد فـي أذهـان التالمیـذ. ي أحسن صورهإوالتعبیر عنها وابرازها ف
ًوالتطبیـــق الـــشفهي أعظـــم نفعـــا للتالمیـــذ مـــن التطبیـــق التحریـــري؛ لالتـــصال المباشـــر بـــین 

ویمكــن أن یتبــع التطبیــق الــشفهي ، وهــذا یتــیح التوجیــه وتنــوع التمرینــات، المعلــم والتلمیــذ
  .بالتطبیق التحریري
ـــم َّإن م: وخالصـــة القـــول عرفـــة الطـــالب بأهـــداف تـــدریس القواعـــد النحویـــة والتـــزام المعل
وكثـرة التـدریب والتطبیـق علـى القواعـد ، ٕواتاحـة الفـرص للكـالم والكتابـة، التحـدث باللغـة العربیـة

وعلـى أنـواع الخبــر ، كـأن یتـدرب المتعلمــون علـى المفاعیـل الخمــسة، وخاصـة األبـواب المتآلفــة
 علــى تلقینهــا مــن الوســائل التــي تــساعد علــى النجــاح فــي وعــدم االقتــصار، بعــد دراســتهم لهــا

  . تدریس القواعد

  :  مــهــارات الــتــفــكــیــر-ًثالثا 
ٍخلق اهللا اإلنسان ومیزه عن الكائنات الحیة األخرى بنعـم عـدیدة َ َّ والتي منها نعـمة ، َّ

ِویعـد التفكیر من الظواهر النمائیة التي تتطور عـبر مرا، التفكیر ُّ ِّولكل ، حل العمر المختلفةُ
ومستواه ، وقدراته، ودافعیته، والذي یتأثر بنمط تنشئته، فرد أسلوبه الخاص في التفكیر

عدنان العتوم (وغیرها من الخصائص والسمات التي تمیزه عـن اآلخرین ، التعلیمي
  ).17، 2009:وآخران

ّمجتمع على حد سواء فقد ًونظرا ألهمیة التفكیر كعملیة راقیة في تطویر الفرد وتقدم ال
اجتهد الباحثون في تطویر إستراتیجیات مناسبة تساعد على تطویر عملیة التفكیر في حیاته 

  .ًبشكل یجعله قادرا على توظیفها في تعلمه وتكیفه وتحسین ظروف حیاته
  :منها، َّوعـرف العدید من علماء النفس والتربیة التفكیر بتعریفات متعـددة

عملیة عقلیة عـلیا یستطیع الفرد عن طریقها أن :"بأنه) 2005(لنجاحي َّعرفته فوزیة ا
ویعتمد التفكیر على عملیتي ، یحل مشكلة معینة في موقف ما یصل إلى هدف محدد

)" استنتاج الجزئیات من الكلیات(واالستنباط ، )استنتاج الكلیات من الجزئیات(االستقراء 
سلسلة من النشاطات :"بأنه) 2009( إبراهیم َّوعرفه بسام). 15، 2005:فوزیة النجاحي(

العـقلیة التي یقوم بها الدماغ عندما یتعرض لمثیر یتم استقباله عن طریق واحدة أو أكثر من 
  ).13، 2009:بسام إبراهیم" (اللمس والبصر والسمع والشم والذوق: الحواس الخمسة

التفكیر نشاط عقلي َّوبعد استعراض ما سبق من تعریفات لمفهوم التفكیر یتضح أن 
ویشتمل على مجموعة من المهارات المعـرفیة كالتذكر والفهم ، داخلي یحدث داخل الدماغ

  . ٕوالتحلیل وادراك العالقات والتقییم
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ُّوتعـد مهارات التفكیر على درجة كبیرة من األهمیة للطالب في مختلف المراحل 
لیات العـقلیة التي نقوم بها من أجل جمع تلك العم:"بأنها) 2002(َّوقد عرفها ولسون ، الدراسیة

وذلك من خالل إجراءات التحلیل والتخطیط والتقییم ، المعـلومات وحفظها أو تخزینها
  ).47، 2009:بسام إبراهیم" (والوصول إلى استجابات وصنع القرارات

ویستخدمها ، وبذلك تكون مهارات التفكیر عبارة عن عملیات محـددة یمارسها الفرد
  .والتصنیف، والتحلیل، والمقارنة، اتخاذ القرار: مثل، د في معالجة المعلوماتعن قص

  :مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا
ُّتعـد مهارات التفكیر العـلیا من المهارات األساسیة في النحو العربي وقد نبعت ، ُ

ى ستة مستویات َّعندما صنف المستویات المعرفیة إل" بلوم"مهارات التفكیر العلیا من أعمال 
ومنذ ذلك الوقت تم ، ًوأخیرا التقویم، والتركیب، ثم التحلیل، والتطبیق، والفهم، تبدأ بالتذكر

ومهارات التفكیر ، تقسیم مهارات التفكیر إلى مهارات أولیة تمثلها المستویات الثالثة األولى
  .العلیا تمثلها المستویات الثالثة األخیرة من تصنیف بلوم

مجموعة العملیات العـقـلیة التي یقوم بها :  أن مهارات التفكیر العـلیا هيویرى الباحث
التحلیل ، التطبیق النحوي، الفهم النحوي: [وتتمثل في مهارات، التالمیذ في معالجة المعلومات

  ].الضبط النحوي، االستنتاج النحوي، النحوي
  :أهـمـیـة مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا

، )77، 2008:جودت سعادة( في تتمثل أهمیة مهارات التفكیر بالنسبة للمعـلمین
  ):361، 2012:ماهر عبدالباري(،)48، 2009:بسام إبراهیم(
زیادة الدافـعـیة والنشاط والحیویة لدى المعلمین مع جعل عملیة التدریس تتسم باإلثارة  -

 .والمشاركة والتعاون بینهم وبین التالمیذ

التخفیف من التركیز على عملیة اإللقاء للمادة الدراسیة مع رفع معـنـویات المتعـلمین  -
 .ًمما ینعكس إیجابا على أداء التالمیذ وأنشطتهم المختلفة، وثقتهم بأنفسهم

  :كما تتمثل أهمیة تعـلیم مهارات التفكیر وتعلمها بالنسبة للتالمیذ في
 .ة بالنفس لدى التالمیذتعزیز عملیة التعلیم مع رفع مستوى الثق -

 .والحكم علیها بنوع واضح من الدقة، احترام وجهات النظر المختلفة -

ٕواثارة التفكیر لدیهم مع تحریره من قیود ، اإللمام بأهمیة العمل الجماعي بین التالمیذ -
 .والحلول المقترحة للمشكالت التي یناقشونها، اإلجابة عن األسئلة الصعبة

 .وتنشئة المواطن الصالح، ملیة بعد المدرسةاالستعداد للحیاة الع -
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، َّویرى الباحث أن ممارسة التفكیر یزید من حماس المتعلمین للمشاركة في األنشطة
وتوظیف المعـلومات والمهارات التي یحصل علیها مما یؤدي إلى تحقیق النجاح الذي یصبو 

 .إلیه

  :تـصـنـیـفـات مـهـارات الـتـفـكـیـر
  :والتي تتمثل في، مـهـارات الـتـفـكـیـرالـعـلـیـا) Price,2006:2(حـدَّدت دراسة 

  .وتوضیح المعنى، التصنیف: وتتضمن المهارات الفرعـیة التالیة: مهارة التفسیر -
  .وتحدید الحجج وتحلیلها، تحدید األفكار: وتتضمن: مهارة التحلیل -
  .وتشمل تقویم الحجج: مهارة التقویم -
  .واستخالص النتائج، صاء األدلةوتشمل استق: مهارة االستنتاج -
  .وعرض الحجج، وتوضیح اإلجراءات، وتشمل تحدید النتائج، مهارة الشرح -
  .والتصحیح الذاتي، وتتضمن الفحص الذاتي، مهارة التنظیم الذاتي -

ومن هذه المهارات ،  فإنه یتضمن العدید من المهارات الذهنیةأما عن النحو العـربي
وهو عملیة ذهنیة ال تبدأ من الوجود الواعي باعتباره المصدر األساسي ) مهارة القیاس(

وترتبط بمهارة ). 126، 2005:علي أبوالمكارم(الكلیة وأنما تنطلق من القضایا ، للمقدمات
  .وهي تتبع منهجي لجزئیات ظاهرة ما، )مهارة االستقراء(هي القیاس مهارة أخرى 

، 2006:ابن جني(التي أشار إلیها ) اإلعـراب(ًومن المهارات النحویة أیضا مهارة 
علم "وقد سمى بعض النحاة النحو بـ، مهارة تستهدف اإلبانة عن المعاني باأللفاظ: بأنها) 35

والفصل بین المعاني ، ؛ ألنهم رأوا عالمات اإلعراب تساعد في فهم العالقات"اإلعراب
ماهر (ًب منطلقا للدرس النحوي واإلضافة فجعلوا اإلعرا، النحویة كالفاعلیة والمفعولیة

  ).365، 2012:عبدالباري
  :ًتصنیفا لمهارات التفكیر العـلیا في النحو كما یلي) 298، 2005:حسني عـصر(وقدَّم 

مالحظة الترتیب بین ، وتتضمن مالحظة اختالف النطق باختالف المواقع:الـمـالحـظـة -
  .لتراكیبمالحظة اختالف البدایات في مجموعات ا، عناصر التركیب

وتصنیف المرفوعات والمنصوبات ، تصنیف المعربات والمبنیات: ویتضمن: الـتـصـنـیـف -
  .وتصنیف أبواب التراكیب، وتصنیف أنواع الجمل، وتصنیف أنواع الجمل، والمجرورات

وتجرید أصل ، وتجرید مفاهیم التركیب، تجرید أبواب التركیب: ویشمل: الـتـجـریـد -
  .القاعدة
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والغـوص فیما وراء معانیها ، مالحظة الكلمات في الجملة: ویشمل:  اإلعـرابـيالـتـحـلـیـل -
والتمییز بین ، ًوتصنیف الكلمات في الجمل وفقا ألوجه الشبه بینها، المعجمیة والداللیة

والتدلیل على صحة ، وتحدید الوظائف النحویة، )المكمالت(والفضالت ، األركان
والربط بین التركیب ، ّالمات اإلعراب لكل حكم نحويواستنتاج ع، االستنتاجات السابقة

  .وتحدید القرینة النحویة، الواحد وغیره من التراكیب السابقة علیه والتالیة لها
مهارات : لمهارات التفكیر العلیا فتتمثل في) 2012:ماهر عبدالباري(أما عن تصنیف 

، والتعلیل النحوي، لیل النحويوالتح، واالستنتاج النحوي، والتصنیف النحوي، الفهم النحوي(
  ).والضبط النحوي، والتطبیق النحوي

وفي ضوء العرض السابق لتصنیف مهارات التفكیر بصفة عامة ومهارات التفكیر 
العلیا في النحو العربي بصفة خاصة فقد توصل الباحث لمجموعة من مهارات التفكیر العلیا 

ُّفي النحو العربي التي تعـد مناسبة لتالمیذ ، الفهم النحوي(مهارات :  المرحلة اإلعدادیة مثلُ
  ).الضبط النحوي، االستنتاج النحوي، التحلیل النحوي، التطبیق النحوي

  :وتشمل المهارات الفرعیة التالیة، مهارات الفهم النحوي) 1(
 :مهارة تمییز صورة التركیب النحوي -1

  ؟]٨:التین [چ   چ  ڃ    ڃ  ڃ  ڃ چ:في قوله تعالى" لیس"ما نوع خبر : ومثالها
  . شبه جملة-ج.                             جملة-ب.                 مفرد- أ

 :مهارة تمییز الحكم اإلعرابي للكلمة في التركیب النحوي -2

 ]: ٥:الشرح[ چ ۆ    ۆ  ۇ  ۇ چتعالىفي قوله " یسرا"الحكم اإلعرابي لكلمة : ومثالها
  . الجر-          ج    .                النصب-ب.                 الرفع- أ

 :مهارة تمییز الحركات اإلعرابیة للتراكیب النحویة -3

  :قال إسماعیل صبري: ومثالها
َخلق     للتنقل في األر                 ض وللسعي ال لمحض الثواءالـمرءُِ

ِفتحرك بحكم طبعك أو كن                 حجـرا فـي مجـاهـل الـبـیــداء   ً َّ  
  :وعالمة رفعه، نائب فاعل مرفوع" المرء"وردت كلمة 

 . الواو-ج.                         األلف- ب.                    الضمة  -  أ

 :ضبط الكلمة في التركیب النحويمهارة تعلیل  -4

ًمفعوال مطلقا ] ٤:المزمل[ چ ٿ    ٿ  ٿ چ :في قوله تعالى" تیالتر"وردت كلمة  : ومثالها ً
  .ِّ مبین للعدد-ج.        ِّ مبین لنوع العامل-ب.        مؤكد للعامل-أ: ألنه، ًمنصوبا
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 :مهارة تمییز المثال الدال على تركیب نحوي محدد -5

  :هي، اآلیة التي جاء فیها الخبر شبه جملة: ومثالها
  ]٤٥:الفرقان[ چ     چ ٹ ٹ  - أ 
  ].٦٣:الزمر[ چ  ڎ   ڎ  ڌ  ڌ چ ٹ ٹ  - ب 
  .]٣١:لقمان[ چڄ  ڄ    ڄ  ڦ چ ٹ ٹ  - ج 

  :وتشمل المهارات الفرعیة التالیة، مهارات التطبیق النحوي) 2(
ًضبط الكلمات والجمل ضبطا صحیحا وفق موقعها اإلعرابيمهارة  -1 ً: 

  :  هو)ًصار البلح تمرا(في جملة " البلح"الضبط الصحیح لكلمة : ومثالها
 . ِ البلح-ج.                      َ البلح- ب.                     ُالبلح  -  أ

ًمهارة إعراب جملة ذات تركیب نحوي معین إعرابا صحیحا -2 ً: 

) یحرص المؤمن على أداء الصالة في جماعة (  في جملة" ُالمؤمن"إعراب كلمة : ومثالها
  : فاعل

  . مرفوع بالواو-ج.             مرفوع باأللف- ب.             مرفوع بالضمة- أ
 .مهارة تعدیل التراكیب النحویة باإلضافة أو الحذف أو تحویلها إلى تركیب نحوي آخر -3

  :تصبح الجملة) أصبح المهذب خلقه كریم(من جملة " أصبح"إذا حذف الفعل : ومثالها
ُ المهذب خلقه كریم- أ ُ خلقه كریمَ المهذب-ب.      ُُ ُالمهذب خلقه كریم - ج.        ُ َُ.  
 : وتشمل المهارات الفرعیة التالیة، النحوي مهارات التحلیل) 3(

 :مهارة تصنیف التراكیب النحویة -1

ِّوحدد نوع الخبر من ، ثم استخرج منها االسم المرفوع والخبر،  التالیةاقرأ األمثلة: ومثالها
  :وعالمة إعرابه في الجدول التالي، أو شبه جملةًحیث كونه مفردا أو جملة 

 نوع الخبر
 الجملة م

االسم 
 المرفوع

 الخبر
 شبه جملة جملة مفرد

عالمة 
 إعرابه

       .أمسى المسافر في الطائرة 1

       .ّكانت الطائرة تطیر في الجو 2
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 :مهارة المقارنة بین التراكیب النحویة المختلفة -2

ٍّواعطاء المثال لكل ، واألحكام، قارن بین الفاعل ونائب الفاعل من حیث التعریف: ومثالها ٕ
  .منهما
 نائب الفاعل الفاعـل وجه المقارنة م

 .......................... .......................... تعریفه 1

 .......................... .......................... أحكامه 2

 .......................... .......................... مثاله 3

 :مهارة تحلیل العالقات النحویة -3

والمفعول ألجله مع التوضیح ، والمفعول المطلق، ِّوضح العالقة بین المفعول به: ومثالها
 .باألمثلة

  :وتشمل المهارات الفرعـیة التالیة، مهارات االستنتاج النحوي) 4(
 :مهارة استنتاج صورة الكلمة في التركیب النحوي -1

وعلى ذلك ، والثانیة تفید التمني، األولى تفید الترجي، "َّإن"ولیت من أخوات ، َّلعل: ومثالها
  :تفید) َّلعل الغائب یعود إلى أهله: (في جملة" ّلعل"َّفإن 

 . التمني-ج.                    الترجي- ب.                 أكیدالت  -أ 

 :مهارة استنتاج نوع الحركة اإلعرابیة -2

َإذا علمت أن الفاعل اسم مرفوع سبقه فعل مبني للمعلوم: لهاومثا ویرفع بالضمة في حالة ، َّ
ًاستنادا إلى ذلك فإن لفظ الجاللة في . وبالواو في حالة الجمع، وباأللف في التثنیة، اإلفراد

  :  وعالمة رفعه، فاعل مرفوع] ٣٧:الزمر [چڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ   ڳ  ڳ چ:قوله تعالى
  .   الواو-ج.                      األلف-             ب.      الضمة- أ
  :وتشمل المهارات الفرعیة التالیة، مهارات الضبط النحوي) 5(
 . مهارة تحدید الخطأ في التراكیب النحویة -1

       .أمسى الطائر فوق الشجرة 3

       .أصبحت الشجرة ثمرها ناضج 4

صار العمال مهتمین  5
 .بالصناعة

      



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

441 

 .مهارة تصویب األخطاء النحویة في التراكیب اللغـویة -2

 .مهارة بیان سبب تصویب الخطأ في التراكیب النحویة -3

ٌباتت األمهات ساهرة على أبنائها:(ِّحدد موضع الخطأ النحوي في جملة : اومثاله ثم قم ، )َ
  .مع ذكر السبب، بتصویبه

: ومن الدراسات السابقة التي اهتمت بتنمیة مـهـارات الـتـفـكـیر في الـقـواعـد الـنـحـویـة
ف الذهني في التي توصلت إلى ثبوت فاعلیة إستراتیجیة العص) 2012(دراسة رانـدا غـازي 

تنمیة تحصیل القواعد النحویة وبعض مهارات التفكیر العلیا لدى تالمیذ الصف الثاني 
حققت تنمیة بعـض المفاهیم النحویة ومهارات ) 2013(ودراسة خـلـف طـلـبـة ، اإلعدادي

التفكیر الناقد لدى تالمیذ الحلقة الثانیة من التعلیم األساسي باستخدام إستراتیجیة خرائط 
التدریس التبادلي (توصلت إلى فاعلیة اإلستراتیجیتین ) 2014(ودراسة سـمـر بـدوي ، لمفاهیما

أكدت فعالیة ) 2015(ودراسة أحـمـد جـبـر ، في تدریس النحو والتفكیر الناقد) ّوحل المشكالت
ة إستراتیجیة بنائیة في تنمیة مهارات التفكیر النحوي لدى الطالب الفائقین للمرحلة اإلعدادی

فاعلیة استخدام أسلوب الحوار في تدریس ) 2018(وأثبتت دراسة مایسة جاد الرب ، بالعراق
النحو في تنمیة بعض التراكیب النحویة ومهارات التفكیر االستقرائي لدى تالمیذ الحلقة الثانیة 

ومن الدراسات التي اهتمت بتنمیة مهارات التفكیر العلیا في النحو ، من التعلیم األساسي
وقـد أثبتت فاعلیة توظیف ، ولكنها في المرحلة الثانویة) 2019(عربي دراسة شیرین أحمد ال

. األنشطة اللغـویة في تدریس النحو في تنمیة بعض التراكیب النحویة ومهارات التفكیر العلیا
في جامعة بنها باستخدام برنامج ) 2012(وفي المرحلة الجامعیة دراسة ماهر عبدالباري 

، )ٕوایزانكرافت، وبایبي، یاجر(نماذج : وهي،  نماذج منبثقة من النظریة البنائیةتضمن ثالثة
َّوأعـد الباحث قائمة بمهارات التفكیر العلیا تضمنت اثنتین وعشرین مهارة فرعیة تندرج تحت 

، التحلیل النحوي، التصنیف النحوي، الفهم النحوي(مهارات : وهي، المهارات الرئیسة التالیة
ثم قام ببناء اختبار لقیاس مهارات ، )الضبط النحوي، التطبیق النحوي، نحويالتفسیر ال

وكشفت النتائج عن فاعلیة إیجابیة للبرنامج في تنمیة ، التفكیر العلیا في النحو العربي
  .المهارات المذكورة

من خالل العرض السابق للدراسات التي ربطت القواعد النحویة بمهارات التفكیر 
 اهتمت بتنمیة مهارات التفكیر - في حدود علم الباحث-وجد دراسة عربیة یلحظ أنه لم ت

ً؛ مما یعد مبررا إلجراء )K.W.L.H(العلیا في النحو باستخدام إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي  ُّ ُ
  .  البحث الحالي

ــذاتي ـــة إســتراتیجیة الجــدول ال ــي )  (K.W.L.Hعـالق ـــلیا ف  بتنمیــة مهــارات التفكیــر الـع
  :القواعد النحویة

وال تعـطي ، یحـظى النحـو بمكانة مهمة بین فـروع اللغة العربیة؛ فال تستـقـیم الجمل
  .ٕمعـنى إال بوجوده؛ حیث یضمن سالمة التعبیر وصحة األداء اللغوي وافهام المعنى
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ومن الملحوظ تركیز معلمي اللغة العربیة على الحفظ واالستظهار عند تدریسهم 
للقواعد النحویة أو عند تقویمهم لمستوى أداء تالمیذهم؛ ألنهم ینظرون إلى النحو على أنه 

ویغـفـلون كون النحو العربي مادة ، ْمجرد مجموعة من القواعـد التي یجب أن یحفظها التالمیذ
  . رات التفكیر العلیا لدیهمخصبة لتنمیة مها

حیث إنه یتدرب التالمیذ من خالله على قوة ، فللنحو أهمیة كبرى في تنمیة التفكیر
وفهم العالقات ، واستنباط القواعـد من الشواهد واألمثلة، المالحظة والموازنة بین التراكیب

أواخر الكالم دون فمن الخطأ النظر إلى النحو على أنه مجرد ضبط ، داخل التراكیب اللغـویة
النظر إلى العالقة التي تجمع بین المفردات داخل التراكیب اللغـویة والتي تتغیر بحسب 

ْنالحظ أنها إن " ما أجمل العمل: "ِّفعلى سبیل المثال عندما نحلل جملة، مواقعها اإلعرابیة
َّمفعوال به دلت الجملة على معنى التعجب" العمل"أعربت كلمة  ْوان أعربت م، ً َّضافا إلیه دلت ٕ ً

ًوان أعربت فاعال دلت الجملة على معنى النفي، الجملة على معنى االستفهام ْ وال سبیل إلى ، ٕ
 لذا تبرز .وفهم العالقة بین الكلمات، تحدید الداللة اللفظیة إال من خالل سیاقها اللغـوي

 عن البنیة في أنها تتیح للمعلم الكشف) K.W.L.H(أهمیة إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي 
وبناء معرفتهم بأنفسهم عالوة ، ِّالمعرفیة لتالمیذه من خالل تشجعیهم على العصف الذهني

والربط بین ما لدیهم من ، على إعادة تنظیم بنیتهم المعرفیة في ضوء المعلومات الجدیدة
كما . معلومات وبین المعلومات الجدیدة المكتسبة من خالل المشاركة في مهمات التعلم

ِّتشج ویتم ذلك بـتـدریـبهـم على فهم ، ع المعلم على تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى التالمیذُ
ًالمعرفة وتطبیقها في المواقف الحیاتیة من خالل ضبط الكلمات ضبطا صحیحا ٕواعرابها ، ً

فالخطأ في اإلعراب أو في ضبط الكلمات قد یؤثر في نقل المعنى ، ًوفقا لموقعها اإلعرابي
، وتعدیل التراكیب اللغـویة بالحذف واإلضافة، ً تماما مما یؤدي إلى العجز عن فهمهالمقصود

الذي یرتبط بوضع ) التصنیف: (التي تتضمن مستویات: وتدریبهم على مهارات التحلیل
التي ترتبط بإدراك أوجه الشبه ) المقارنة(و، المفاهیم النحویة في فئات بحسب أبعاد محددة

) تحلیل األخطاء(و، بین القواعد النحویة) تحدید العالقات(و، هیم النحویةواالختالف بین المفا
. واستنتاج القاعدة النحویة، وتصویبها، ویرتبط بتحدید األخطاء الواردة في التركیب اللغـوي

ِّفضال عن أنه یعود التلمیذ على التفكیر والبحث والتفاعـل االجتماعي ِّلذا ینبغي أن ینمي . ً
، والمقارنة، والتطبیق، والتعلیل، الفهم: مثل، التالمیذ مهارات التفكیر العلیاِّالمعلم لدى 

واستنتاج القاعدة النحویة من ، والتمییز بین العالقات المختلفة بین التراكیب، والتصنیف
واكتشاف األخطاء وتصویبها وبذلك یكون المعلم الكفء لدیه القدرة ، مجموعة من األسالیب

  . السلیم القائم على أساس الفهم واالستیعاب ال الحفظ لدى تالمیذهعلى تنمیة التفكیر
ِّتركـز على التفاعل اإلیجابي بین ) K.W.L.H(َّكما أن إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي 

واستخدامها في ، وتطبیقها، وهذا بدوره یساعدهم على بناء معارف جدیدة، التالمیذ ومعـلمیهم
  .ًهم تعلما ذا معـنىّمواقـف جدیدة مما یجعل تعـلم

  



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

443 

  :إجـراءات الـبـحـث الـمـیـدانـیــة
واستعـراض أدوات البحث ، والعینة، شملت إجراءات البحث وصف منهج البحث

  .المستخدمة وكیفیة بنائها
 مـنـهـج الـبـحــث : 
ولبیان أثر المتغیر . اتبع الباحث التصمیم التجریبي ذا المجموعتین التجریبیة والضابطة -1

ًالمستقل في المتغیر التابع قام الباحث بتطبیق اختبار مهارات التفكیر العلیا تطبیقا قبلیا  ً
وبإجـراء المعالجات اإلحصائیة ، )التجریبیة والضابطة(ًوبعدیا على مجموعتي البحث 

وأمكن معـرفة فاعلیة المتغیر المستقل ، تم مقارنة نتائج تالمیذ المجموعتین، الالزمة
 ). تنمیة مهارات التفكیر العـلیا(على المتغـیر التابع ) الجـدول الـذاتـيإستراتیجیة (

 مـجـتـمـع الـبـحــث:  
َّتكون مجتمع البحث من تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي بمعهد الزاویة اإلعدادي للعام 

  ).محل عمل الباحث ( م بأسیوط 2020/ م 2019
ـــینة االستطالعـــیة للبحــث - قــام الباحــث بتطبیــق اختبــار مهــارات التفكیــر العلیــا علــى : الع

من تالمیذ الصف الثاني اإلعـدادي بمعهـد الزاویـة ) ًثالثین تلمیذا(عینة استطالعیة بلغت 
 مــن خــالل حــساب وذلــك، اإلعــدادي؛ بهــدف التحقــق مــن صــالحیة أداة البحــث للتطبیــق

 .الصدق والثبات بالطرق اإلحصائیة المناسبة

واختار الباحث مجموعتي البحث من تالمیذ الصف الثاني اإلعدادي بمعهد الزاویة 
وجاء ، ٍّلكل من المجموعتین التجریبیة والضابطة) ً تلمیذا30(والبالغ عددهم ، اإلعدادي

م في المعهد مما ساعده في التعامل عن اختیار الباحث لهاتین المجموعتین بحكم عمله كمعل
  .وتطبیق تجربة البحث علیهم، قرب مع التالمیذ

 أدوات الـبـحـث :  
، واإلعـداد، تناول الباحث األدوات التي استخدمها لجمع البیانات من حیث الوصف

  .والتي ساعدت في تحقیق أهداف البحث، ٕواجراءات الصدق والثبات
قام الباحث ) قائمة مهارات التفكیر العـلیا(من خالل األداة األولى من أدوات البحث 
  :ّباإلجابة عن السؤال األول الذي ینص على ما یلي

ما مهارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا المراد تـنـمـیـتها مـن خـالل تـدریـس الـقـواعــد الـنـحـویــة فـي "
لدى تـالمـیـذ الـمـرحـلـة اإلعـدادیـة ) K.W.L.H( الـذاتـي ضـوء إسـتـراتـیـجـیـة الجـدول

 :تم" ؟األزهـریـة
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  :إعـداد قائمة مهارات التفكیر العـلیا –ًأوال 
، من خالل ما تم عـرضه من دراسات سابقة تتعلق بمجال تنمیة مهارات التفكیر العلیا

 ودراسة ،)2012(راندا غازي  دراسة: ْوالتي یمكن أن تـفـیـد البحث الحالي، ومن هـذه الدراسات
، )2018(ودراسة شیرین أحمد ، )2015(ودراسة أحمد جبر ، )2012(ماهر عبدالباري 

وباإلضافة إلى ما تـم عـرضه في اإلطار النظري للبحث حول مهارات التفكیر العـلیا تم إعـداد 
ْبعـاد یتضمن كل بعد وتكونت قائمة المهارات من خمسة أ. قائمة المهارات وانتقاء بنودها ُ
، التحلیل النحوي، التطبیق النحوي، الفهم النحوي[مهارات : مجموعة من المهارات وهي

  .]الضبط النحوي، االستنتاج النحوي
  :   صـدق قـائـمـة الـمـهــارات

؛ ّعـلى مجموعة من المحكمین قام الباحث بعـرض قائمة المهارات: َّصدق المحكمین  -  أ
وفي ضوء ، إلبداء الرأي حول مناسبة العـبارات المستخدمة في صیاغة تلك المهارات

ّالملحوظات التي أبداها المحكمون قام الباحث بإجراء التعـدیالت على بعـض عـبارات 
  : وهي كما یلي، وأصبحت قائمة المهارات في صورتها النهائیة، قائمة المهارات

  ة الـمـهـارات فـي صـورتـهـا الـنـهـائـیـة یـوضـح قـائـمـ:)1(جـدول رقم 
 المهارات الفرعـیـة المهارة الرئیسة م

 مهارات الفهم النحوي 1

 .تمییز صورة التركیب النحوي -1

 .تمییز الحكم اإلعـرابي للكلمة في التركیب النحوي -2

 .تمییز الحركات اإلعـرابیة للتراكیب النحویة -3

 .ضبط الكلمة في التركیب النحويتعلیل  -4

 .تمییز المثال الدال عـلى تركیب نحوي محدد -5

 مهارات التطبیق النحوي 2

ًضبط الكلمات والجمل ضبطا صحیحا وفق موقعها  -1 ً
 .اإلعرابي

ًإعراب جملة ذات تركیب نحوي معین إعرابا صحیحا -2 ً. 

تعدیل التراكیب النحویة باإلضافة أو الحذف أو تحویلها  -3
 .إلى تركیب نحوي آخر

 النحوي مهارات التحلیل 3
 .تصنیف التراكیب النحویة -1

 .المقارنة بین التراكیب النحویة المختلفة -2

 . العالقات النحویةتحلیل -3
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 مهارات االستنتاج النحوي 4
 .استنتاج صورة الكلمة في التركیب النحوي -1

 .استنتاج نوع الحركة اإلعرابیة -2

 مهارات الضبط النحوي 5

 .تحدید الخطأ في التراكیب النحویة -1

 .تصویب األخطاء النحویة في التراكیب اللغویة -2

 .بیان سبب تصویب الخطأ في التراكیب النحویة -3

  :اخـتـبـار مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا -ًثانیا 
ّوقد تكون ، قام الباحث باالطالع عـلى كیفیة إعداد اختبار مهارات التفكیر العلیا

، التحلیل النحوي، التطبیق النحوي، الفهم النحوي[االختبار من أسئلة تتضمن قیاس مهارات 
وفي ضوء ملحـوظاتهـم تم ، ّوتم عـرضه عـلى المحكمین]. الضبط النحوي، االستنتاج النحوي
  .فقراتتعـدیل بعـض ال

  :صـدق االخـتـبـار وثـبـاتـه
 ویقصد به أن یقیس االختبار ما صـمم لقیاسـه:صـدق االخـتـبـار َ ِّ ًوقـد اتبـع الباحـث عـددا ، ُ

 :من الطرق لحساب صدق االختبار

 :َّصـدق الـمـحـكـمـیـن  -  أ

حیث قام الباحث بعرض االختبار على عدد من المتخصصین في مجال المناهج 
وفي . وطرق التدریس وفي مجال اللغة العربیة؛ للتحقق من مدى مالءمة صیاغة األسئلة

وأصبح االختبار ، ّضوء الملحوظات التي أبداها المحكمون قام الباحث بتعـدیل بعض الفقـرات
  .في صورته النهائیة

 االختبار ثبات : 

الحصول على نفس النتائج عند تكرار القیاس باستخدام نفس :  بثبات االختبارویقصد
َّواتضح أن تقدیر ثبات االختبار في صورته النهائیة بحساب . األداة وفي نفس الظروف

وهذا یدل ، )0,78(ألبعاد االختبار ككل بلغت ) Alpha Cronbach(معامل ألفا كرونباخ 
  .ر مهارات التفكیر یتسم بدرجة عالیة من الثباتَّعلى أن اختبا

  :نتائج التطبیق القبلي الختبار مهارات التفكیر العلیا
تم تطبیق أداة البحث ، للتأكد من تكافـؤ مجموعـتي البحث قبل تنفیذ تجـربة البحث

مستقلة للعینات ال) ت(ثم قام الباحث باستخدام اختبار ، ًقبلیا) اختبار مهارات التفكیر العلیا(
)Independent-Samples t test( ؛ للمقارنة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة
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) Spss(وذلك باستخـدام برنامج ، والمجموعة الضابطة في اختبار مهارات التفكیر العـلیا
ِّوالجدول التالي یوضح مدى تكافـؤ مجموعـتي البحث، بالحاسب اآللي ُ.  
لـلـمـقـارنـة بـیـن مـتـوسـطـي مـجـمـوعـتـي الـبـحـث " ت"ئـج اخـتـبـار یوضح نـتـا:) 2(جـــدول رقـم 

  فـي الـتـطـبـیـق الـقـبـلـي الخـتـبـار مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا) التجریبیة والضابطة(

متوسط  العینة المهارة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

( قیمة 
 )ت

مستوى 
 الداللة

 1,70 12,83 التجریبیة
 مهارة الفهم النحوي

 1,67 12,63 الضابطة
0,45 0,64 

 1,79 11,96 التجریبیة
 مهارة التطبیق النحوي

 1,63 11,76 الضابطة
0,45 0,65 

 0,92 6,10 التجریبیة
 مهارة التصنیف

 0,90 5,93 الضابطة
0,70 0,48 

 0,96 2,63 التجریبیة
 مهارة المقارنة

 0,72 2,43 الضابطة
0,90 0,36 

 0,34 2,13 التجریبیة
 مهارة تحلیل العالقات

 0,55 1,96 الضابطة
1,39 0,16 

 1,35 10,86 التجریبیة

مهارة التحلیل النحوي
 

مجموع مهارة التحلیل 
 1,49 10,33 الضابطة النحوي ككل

1,44 0,15 

 1,38 5,56 التجریبیة
 مهارة االستنتاج النحوي

 0,95 5,33 الضابطة
0,76 0,45 

 1,38 6 التجریبیة
 مهارة الضبط النحوي

 1,48 5,73 الضابطة
0,71 0,47 

مجموع مهارات التفكیر العلیا  3,72 47,23 التجریبیة
 3,81 45,80 الضابطة ككل

1,47 0,14 

ائیا
ص

 إح
دالة

یر 
غ

ً
 

  a =(1,67=0,05(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  a =(2,39=0,01(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
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َّأن متوسط درجات المجموعة التجریبیة في مهارات التفكیر یتبین من الجدول السابق 
 كما أظهرت ،)45,80(ومتوسط درجات المجموعة الضابطة بلغ ، )47,23(العلیا ككل بلغ 

ومهارة التطبیق ، )0,45(بلغت في مهارة الفهم النحوي المحسوبة ) ت(َّالنتائج أن قیمة 
ومهارة تحلیل العالقات ، )0,90(ومهارة المقارنة ، )0,70(ومهارة التصنیف ، )0,45(النحوي 

ومهارة ، )0,76(ومهارة االستنتاج النحوي ، )1,44(ومهارة التحلیل النحوي ككل ، )1,39(
عند ) 1,67(التي تساوي الجدولیة ) ت(وهذه القیم أصغر من قیمة ، )0,71(الضبط النحوي 

َّكما تبین من الجدول السابق أن قـیمة ، )0,05(ومستوى داللة ، )58(درجة حریة  ) ت(َّ
وهي قیمة غیر دالة ، )1,47(یا بلغت المحسوبة للدرجة الكلیة الختبار مهارات التفكیر العل

وجود فروق ذات داللة إحصائیة عـدم وهذا یدل على ، )0,05(عند مستوى داللة ًإحصائیا 
 في جمیع مهارات االختبار والدرجة الكلیة بین مجموعتي البحث) 0,05(عند مستوى 

كیر العلیا في َّمما یدل على أن المجموعتین متكافئتان في اختبار مهارات التف، لالختبار
  .القواعد النحویة

  :نتائج التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر العلیا
  : قام الباحث باإلجابة عـن) اختبار مهارات التفكیر العلیا(من خالل أداة البحث 

ما فاعلیة استخدام إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي ":والذي ینص على: السؤال الثاني
)K.W.L.H ( في تنمیة بعض مهارات الـتـفـكـیـر العلیا في القواعد النحویة لـدى تـالمـیـذ

 "الـمـرحـلـة اإلعـدادیـة األزهـریـة؟

  :ولإلجابة عن هذا السؤال قام الباحث بوضع الفرضین التالیین
توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة التي درست " -1

ودرجات المجموعة الضابطة التي ) K.W.L.H(تراتیجیة الجـدول الـذاتـي باستخدام إس
درست باستخدام الطریقة السائدة في التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر العلیا 

 ".لصالح المجموعة التجریبیة

توجد فروق ذات داللة إحصائیة بین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في " -2
 ". البعدي لصالح التطبیق البعدي الختبار مهارات التفكیر العلیاالتطبیقین القبلي و

  :عـرض النتائـج الـمتعلقة بالـفـرض األول - ًأوال
ـــــــــین ":یـــــــــنص الفـــــــــرض األول علـــــــــى أنـــــــــه توجـــــــــد فـــــــــروق ذات داللـــــــــة إحـــــــــصائیة ب

ـــــــة التـــــــي درســـــــت باســـــــتخدام إســـــــتراتیجیة الجــــــــدول  متوســـــــطي درجـــــــات المجموعـــــــة التجریبی
ودرجــــــات المجموعــــــة الــــــضابطة التــــــي درســــــت باســــــتخدام الطریقــــــة ) K.W.L.H(الـذاتـــــــي 

الـــــــسائدة فـــــــي التطبیـــــــق البعــــــــدي الختبـــــــار مهـــــــارات التفكیــــــــر العلیـــــــا لـــــــصالح المجموعــــــــة 
 ".التجریبیة



فـي ) K.W.L.H(فــاعــلـیـة اسـتـخـدام إسـتـراتـیـجـیـة الـجـدول الـذاتـي 
 تـنـمـیـة بـعـض مـھـارات الـتـفــكـیـر الـعـلـیـا فـي الـقـواعـد الـنـحـویـة 

  حـسـن عـمـران حـسـن/ د .أ
  عـبـدالـوھـاب ھـاشـم سـیـد/ د .أ

  عـاطـف عـلـي مـحـمـد سـیـد
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للعینــــــات المــــــستقلة ) ت(للتحقـــــق مــــــن صــــــحة الفــــــرض األول تـــــم اســــــتخدام اختبــــــار 
)Independent-Samples t test(ـــة الفـــروق بـــین در جـــات المجموعــــتین ؛ لحـــساب دالل

حیـث تــم حــساب ، التجریبیـة والــضابطة فـي التطبیــق البعــدي فـي اختبــار مهـارات التفكیــر العلیــا
وذلـك باسـتخدام برنـامج ، "ت"وقیمـة ، ودرجـة الحریـة، واالنحـراف المعیـاري، المتوسـط الحـسابي

)Spss (والجدول التالي یوضح ملخص النتائج التي تم الحصول علیها، بالحاسب اآللي.  
مـتـوسـطـي مـجـمـوعـتـي الـبـحـث  لـلـمـقـارنـة بـیـن" ت"یوضح نـتـائـج اخـتـبـار : )3(جـــدول رقـم 

   فـي الـتـطـبـیـق الـبـعـدي الخـتـبـار مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا)التجریبیة والضابطة(

متوسط  العـینة المهارة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة )ت( قیمة 

 1,38 24,73 التجریبیة
 مهارة الفهم النحوي

 2,38 20,23 الضابطة
8,92 000 

 1,24 21,60 التجریبیة
 مهارة التطبیق النحوي

 1,97 15,60 الضابطة
14,06 000 

 1,50 10,26 التجریبیة
 مهارة التصنیف

 1,16 7,1 الضابطة
9 000 

 0,60 5,33 التجریبیة
 مهارة المقارنة

 0,81 3,23 الضابطة
11,30 000 

 0,47 3,66 التجریبیة
 مهارة تحلیل العالقات

 0,59 2,30 الضابطة
9,78 000 

 1,92 19,26 التجریبیة

مهارة التحلیل النحوي
 

مجموع مهارة التحلیل 
 1,44 12,66 الضابطة النحوي ككل

14,99 000 

 0,77 9,56 التجریبیة
 مهارة االستنتاج النحوي

 1,29 7,66 الضابطة
6,89 000 

 1,09 11,63 التجریبیة
 مهارة الضبط النحوي

 1,40 7,40 الضابطة
13 000 

مجموع مهارات التفكیر العلیا  3,60 86,80 التجریبیة
 4,65 63,56 الضابطة ككل

21,62 000 

وى 
مست

ند 
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( 

  a =(1,67=0,05(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
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  a =(2,39=0,01(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
َّأن متوسط درجات المجموعة التجریبیة في مهارات التفكیر یتبین من الجدول السابق 

 كما أظهرت ،)63,56( المجموعة الضابطة بلغ ومتوسط درجات، )86,80(العلیا ككل بلغ 
ومهارة التطبیق ، )8,92(بلغت في مهارة الفهم النحوي المحسوبة ) ت(َّالنتائج أن قیمة 

ومهارة تحلیل العالقات ، )11,30(ومهارة المقارنة ، )9(ومهارة التصنیف ، )14,06(النحوي 
ومهارة ، )6,89(الستنتاج النحوي ومهارة ا، )14,99(ومهارة التحلیل النحوي ككل ، )9,78(

عند ) 1,67(التي تساوي الجدولیة ) ت(وهذه القیم أكبر من قیمة ، )13(الضبط النحوي 
َّكما یتبین من الجدول السابق أن قـیمة ، )0,01(ومستوى داللة ، )58(درجة حریة  ) ت(َّ

 وهي قیمة دالة ،)21,62(المحسوبة للدرجة الكلیة الختبار مهارات التفكیر العلیا بلغت 
وهذا یدل على وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین ، )0,01(عند مستوى داللة ًإحصائیا 

في اختبار مهارات التفكیر العلیا لصالح المجموعة المجموعتین التجریبیة والضابطة 
حیث جاءت النتائج معبرة عنه ومؤكدة له،  ،مما یعني ثبوت صحة الفرض األول، التجریبیة

 والتي كان لها ،إستراتیجیة الجـدول الـذاتـيرجع إلى الطریقة المستخدمة، وهي استخدام وهذا ی
أكبر األثر على تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة في التطبیق 

وتفوقهم على المجموعة الضابطة التي درست ، البعدي الختبار مهارات التفكیر العلیا
  .ئدةبالطریقة السا

ًتتفق نتائج الفرض األول مع نتائج الدراسات التي أثبتت أن هناك فروقا دالة و
 بین متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة فى التطبیق البعدي الختبارًإحصائیا 

دراسة : مهارات التفكیر لصالح التطبیق البعدي للمجموعة التجریبیة؛ ومن هذه الدراسات
  ).2018(ودراسة أمین الیاسین ، )2017(ودراسة فاتن مصطفى ، )2015(بسمة أحمد 

  : تفسیر النتائج الخاصة بالفرض األول
بین ) 0,01(ًأسفرت نتائج الفرض األول عن وجود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 

 مهارات متوسطي درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة فى التطبیق البعدي الختبار
ًوهذا یشیر إلى أن هناك تأثیرا إیجابیا الستخدام . التفكیر العلیا لصالح المجموعة التجریبیة ً َّ

كما ، )القواعـد النحـویة(إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي في تنمیة بعـض مهارات التفكیر العلیا في 
  .ذه اإلستراتیجیةُیوضح تحسن مستوى التالمیذ بعد دراستهم القواعـد النحویة باستخدام ه

في تنمیة بعض ) K.W.L.H(ویرجع الباحث فاعلیة إستراتیجیة الجـدول الـذاتـي 
  :لألسباب التالیة) القواعد النحویة(مهارات التفكیر العلیا في 

 .اهتمامها بالمعرفة السابقة لدى التالمیذ أسهم في زیادة الفهم واالستیعاب -1

ّوانما یوجه للوصول إلى ،  تقدم له بطریقة مباشرةفالمعلومات ال، إیجابیة المتعلم ونشاطه -2 ُ ٕ
 .وتوظیفها في مواقـف مختلفة، المعرفة بنفسه من خالل أنشطة متنوعة



فـي ) K.W.L.H(فــاعــلـیـة اسـتـخـدام إسـتـراتـیـجـیـة الـجـدول الـذاتـي 
 تـنـمـیـة بـعـض مـھـارات الـتـفــكـیـر الـعـلـیـا فـي الـقـواعـد الـنـحـویـة 

  حـسـن عـمـران حـسـن/ د .أ
  عـبـدالـوھـاب ھـاشـم سـیـد/ د .أ

  عـاطـف عـلـي مـحـمـد سـیـد
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 .إطالق الحریة للتالمیذ للمناقشة واالستفسار في تنفیذ األنشطة -3

 .َّعمل التالمیذ في مجموعات شجعهم على التعاون في تنفیذ األنشطة -4

القاعدة النحویة وتطبیقها من خالل القرآن الكریم والسنة النبویة تشجیع التالمیذ على فهم  -5
 .وتصویب األخطاء النحویة بأنفسهم، والشعر وأمثلة من واقعهم

  :عـرض النتائـج الـمتعلقة بالـفـرض الـثـانـي -ًثانیا
تـوجـد فـروق ذات داللـة إحـصـائـیـة بـیـن مـتـوسـطــي ":ینص الفرض الثاني على أنه

درجــات الـمـجـمـوعــة الـتـجـریـبـیــة فــي الـتـطـبـیـقـیــن الـقـبـلــي والـبـعــدي لــصـالـح الـتـطـبـیـــق 
  ". الـبـعـدي الخـتـبـار مـهـارات الـتـفـكـیـر الـعـلـیـا

؛ لمعرفة داللة الفروق بین )ت(للتحقق من صحة هذا الفرض، تم استخدم اختبار 
الختبار مهارات التفكیر متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعدي 

   . والجدول التالي یوضح النتائج التي تم الحصول علیها". العلیا
ارات في التطبیقین القبلي والبعدي الختبار مه" ت"یوضح نتائج اختبار ) 4(جدول رقم 

  التفكیر العلیا بالنسبة للمجموعة التجریبیة

متوسط  التطبیق المهارة
 الدرجات

االنحراف 
 المعیاري

 مستوى الداللة )ت( قیمة 

 1,70 12,83 القبلي
 مهارة الفهم النحوي

 1,38 24,73 البعدي
29,66 000 

 1,79 11,96 القبلي
 مهارة التطبیق النحوي

 1,24 21,60 البعدي
24,17 000 

 0,92 6,10 القبلي
 مهارة التصنیف

 1,50 10,26 البعدي
12,91 000 

 

 0,96 2,63 القبلي
 مهارة المقارنة

 0,60 5,33 البعدي
12,98 000 

 0,34 2,13 القبلي
 مهارة تحلیل العالقات

 0,47 3,66 البعدي
14,20 000 

 1,35 10,86 القبلي

مهارة التحلیل النحوي
 

مجموع مهارة التحلیل 
 1,92 19,26 البعدي النحوي ككل

وى  000 19,50
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متوسط  التطبیق المهارة
 الدرجات

االنحراف 
 مستوى الداللة )ت( قیمة  المعیاري

 1,38 5,56 القبلي
 مهارة االستنتاج النحوي

 0,77 9,56 البعدي
13,83 000 

 1,38 6 القبلي
 مهارة الضبط النحوي

 1,09 11,63 البعدي
17,42 000 

مجموع مهارات التفكیر العلیا  3,72 47,23 القبلي
 3,60 86,80 البعدي ككل

41,78 000 

  a =(1,67=0,05(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 
  a =(2,39=0,01(وعند مستوى داللة ، )58(الجـدولیة عند درجة حریة ) ت(قیمة 

َّأن متوسط درجات المجموعة التجریبیة بلغ في الدرجة یتبین من الجدول السابق 
وبلغ في التطبیق البعـدي ، )47,23(الكلیة في التطبیق القبلي الختبار مهارات التفكیر العلیا 

بلغت في مهارة الفهم النحوي المحسوبة ) ت(َّ كما أظهرت النتائج أن قیمة ،)86,80(
ومهارة المقارنة ، )12,91(مهارة التصنیف و، )24,17(ومهارة التطبیق النحوي ، )29,66(
ومهارة ، )19,50(ومهارة التحلیل النحوي ككل ، )14,20(ومهارة تحلیل العالقات ، )12,98(

وهذه القیم أكبر من قیمة ، )17,42(ومهارة الضبط النحوي ، )13,83(االستنتاج النحوي 
كما ، )0,01(ى داللة ومستو، )58(عند درجة حریة ) 2,39(التي تساوي الجدولیة ) ت(

َّیتبین من الجدول السابق أن قـیمة  المحسوبة للدرجة الكلیة الختبار مهارات التفكیر ) ت(َّ
وهذا یدل على ، )0,01(مستوى داللة ًوهي قیمة دالة إحصائیا عند ، )41,78(العلیا بلغت 

تطبیقین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في الوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین 
ً ووفقا لتلك النتیجة تم ،القبلي والبعدي الختبار مهارات التفكیر العلیا لصالح التطبیق البعـدي

حیث جاءت النتائج معبرة عنه ومؤكدة له، وهذا یرجع إلى الطریقة  ،قبول الفرض الثاني
 على والذي كان له أكبر األثر، "مارزانو"المستخدمة، وهي استخدام نموذج أبعاد التعلم لـ

تنمیة مهارات التفكیر العلیا لدى تالمیذ المجموعة التجریبیة في التطبیق البعدي الختبار 
  .مهارات التفكیر العلیا

ًتتفق نتائج الفرض الثاني مع نتائج الدراسات التي أثبتت أن هناك فروقا دالة و َّ
 بعدي الختباربین متوسطي درجات المجموعة التجریبیة فى التطبیقین القبلي والًإحصائیا 

دراسة بسمة أحمد : مهارات التفكیر العـلیا لصالح التطبیق البعدي؛ ومن هذه الدراسات
  ).2018(ودراسة أمین الیاسین ، )2017(ودراسة فاتن مصطفى ، )2015(
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  : تفسیر النتائج الخاصة بالفرض الثاني
بین ) 0,01(ًأسفرت نتائج الفرض الثاني عن وجـود فروق دالة إحصائیا عند مستوى 

متوسطي درجات المجموعة التجریبیة في التطبیقین القبلي والبعـدي الختبار مهارات التفكیر 
  :ویفسر الباحث هذه النتیجة بما یلي، العلیا لصالح التطبیق البعـدي

، ل الـذاتــــي یركـــز علـــى النـــشاط فـــي عملیـــة التعــــلمالتـــدریس باســـتخدام إســـتراتیجیة الجــــدو -
ـــــسابقة باســـــتخدام إســـــتراتیجیة  ـــــسجلون معـــــرفتهم ال ـــــذ ی ومـــــن ثـــــم ، )K.W.L.H(فالتالمی

ثم یقومون باألنشطة المناسبة؛ للوصول إلجابـات حـول ، یطرحون بعض التساؤالت حولها
 . ومقارنتها مع معـرفـتهم السابقة، التساؤالت المطروحة

 .ت الكافي للتالمیذ؛ لمقارنة الفـروق بین المعرفة السابقة والمعرفة الجدیدةإعـطاء الوق -

  : كما یلي)2(كما قام الباحث بحساب حجم التأثیر من خالل حساب مربع إیتا 
إستراتیجیة تم حساب معامل مربع إیتا لقیاس حجم أثر توظیف ) ت(بمعرفة قیمة 

 إیتا على تنمیة مهارات التفكیر العـلیا بتطبیق معادلة مربع) K.W.L.H(الجـدول الـذاتـي 
  :التالیة

 T2 كـبـیـر مـتـوسـط صـغـیـر

 2   =    T2  + dfــــــــــــــ
معیار حجم 

 0,14 0,06 0,01 التأثیر

  وحجم التأثیر ، )2(ومربع إیتا ، )ت(یوضـح قیمة ) 5(جـدول رقـم 

 )ت(قیمة  المهارة
درجة 
 الحریة

 حجم التأثیر مربع إیـتـا

 متوسط 0,13 29 29,66 مهارة الفهم النحوي

 كـبـیـر 0,38 29 24,17 مهارة التطبیق النحوي

 كـبـیـر 0,39 29 12,91 مهارة التصنیف

 كـبـیـر 0,20 29 12,98 مهارة المقارنة

 متوسط 0,12 29 14,20 مهارة تحلیل العالقات

مهارة التحلیل النحوي
 

مجموع مهارة التحلیل 
 النحوي ككل

 كـبـیـر 0,21 29 19,50



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م2020، یولیو لسنة )الخامس(، الجزء )187: (العدد

 

 
 

453 

 )ت(قیمة  المهارة
درجة 
 الحریة

 حجم التأثیر مربع إیـتـا

 كـبـیـر 0,19 29 13,83 مهارة االستنتاج النحوي

 متوسط 0,11 29 17,42 مهارة الضبط النحوي

 كـبـیـر 0,46 29 41,78 مجموع مهارات التفكیر العلیا ككل

بلغـت فـي ) 2(َّباستقراء النتائج في الجدول السابق یتضح أن القیمة الكلیة لمربع إیتـا 
ممـــا یـــدل علـــى فاعــــلیة إســـتراتیجیة الجــــدول ) 0,46(الختبـــار مهـــارات التفكیـــر الدرجـــة الكلیـــة 

ـــــي  ــــة ) K.W.L.H(الـذات ــــذ المرحل ــــدى تالمی ــــا فــــي النحــــو ل ــــة مهــــارات التفكیــــر العلی فــــي تنمی
كبیــر علــى المتغیــر ) إســتراتیجیة الجـــدول الــذاتي(َّوأن حجــم تــأثیر المتغیــر المــستقل ، اإلعدادیــة

وبــذلك یكـون قـــد تــم إثبــات فاعلیــة إسـتراتیجیة الجـــدول الـذاتـــي ، )ر العـــلیامهــارات التفكیـ(التـابع 
)K.W.L.H (في تنمیة مهارات التفكیر العـلیا في القواعـد النحویة.  

َّویفسر الباحث هذه النتیجة في أن التدریس باسـتخدام إسـتراتیجیة الجــدول الـذاتــي یـوفر 
ًجوا اجتماعیا تعاونیا داخل الصف الدر ً ًومناخـا تعلیمیـا یـسوده التفاعــل النـشط بـین جمیـع ، اسـيً ً

كمــا یعــــزو ، ّحیــث یـــتم تبــادل المعلومـــات داخــل كـــل مجموعــة أثنـــاء تنفیــذ األنـــشطة، التالمیــذ
فهـــو الـــذي یقـــوم باكتـــساب ، الباحـــث هــــذا التفـــوق إلـــى جعـــل التلمیـــذ محـــور العملیـــة التعلیمیـــة

ممــا ، وتــصویب الخطــأ منهــا، ومقارنتهــا، هاوتــصنیف، وتنظیمهــا، المعرفــة تحــت توجیــه المعلــم
  .وتنمیة مهارات التقكیر العلیا، وحب االطالع، وبناء الثقة بنفسه، یعزز لدیه الدافعیة للتعلم
  :المعالجات اإلحصائیة

لقد تمت معالجة البیانات باستخدام الحاسوب بواسـطة برنـامج الـرزم اإلحـصائیة للعلـوم 
  .بار صحة فـرضیات البحثبهدف اخت، )SPSS-20(االجتماعیة 

  :وفیما یلي عرض لألسالیب اإلحصائیة المستخدمة في البحث
 .معادلة ألفا كرونباخ ؛ إلیجاد ثبات األداة -1

؛ لحــساب داللــة )Independent-Samples t test(للعینــات المــستقلة ) ت(اختبــار  -2
 .الفروق بین متوسطات درجات المجموعتین التجریبیة والضابطة

؛ لتحدیــــد فاعلیـــة إســــتراتیجیة الجــــدول الـذاتـــــي )2) (Eta-square(معادلـــة مربــــع إیتـــا  -3
)K.W.L.H( ، ٕوایجــاد حجــم تـــأثیر اإلســتراتیجیة فـــي اختبــار مهــارات التفكیـــر العلیــا فـــي

   . النحویةالقواعـد
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 قــائــمــة الـمـراجـــع

  :  الـمـراجــع الـعـربـیــة-أوال 
سلسلة ، محمد علي النجار: تح، 1جـ، "الخصائص):"2006(أبوالفتح عثمان ابن جني 

  .الهیئة العامة لقصور الثقافة: القاهرة، 146ع ، الذخائر
  . الدار المصریة: القاهرة، "تهذیب اللغة):"1384(أبومنصور محمد بن أحمد األزهري 

 المعرفة في -معجم المصطلحات التربویة ):"1999( علي أحمد الجمل ،أحمد حسین اللقاني
  .2ط، عالم الكتب: القاهرة، "المناهج وطرق التدریس

فعالیة إستراتیجیة بنائیة مقترحة لتنمیة مهارات التفكیر ):"2015(أحمد عبد الكاظم جبر 
كلیة ، )ستیررسالة ماج(، "النحوي لدى الطالب الفائقین للمرحلة اإلعدادیة بالعراق

 . جامعة المنصورة، التربیة

أثر إستراتیجیة الجدول الذاتي في تحسین مهارات القراءة ): "2018(أمین یوسف الیاسین 
،  العلوم التربویة-دراسات ، "الناقدة لدى طالبات الصف الثامن األساسي في األردن

 . 266 -249ص ص ، 2ع، 45مجلد، الجامعة األردنیة

، "التعلم المبني على المشكالت الحیاتیة وتنمیة التفكیر):"2009(إبراهیم بسام عبداهللا طه 
  . دار المسیرة للنشر والتوزیع: األردن

في االستیعاب القرائي لطالبات ) K.W.L.H(أثر إستراتیجیة ):"2015(بسمة محمد أحمد 
ص ، 3ع، 18مجلد، المجلة المصریة للتربیة العلمیة، "الصف األول المتوسط

 .140-105ص

فاعلیة إستراتیجیة النمذجة مدعومة ببعض الوسائط الفائقة ):"2015(بهیة أحمد عطیة عبداهللا 
رسالة (، "لتنمیة بـعـض المفاهیم النحویة لدى تالمیذ الصف السادس االبتدائي

 .جامعة أسیوط، كلیة التربیة، )ماجستیر

في تنمیة ) K.W.L.H (أثر برنامج قائم على إستراتیجیة):"2015(جابر عبدالحمید جابر 
، العـلوم التربویة، "مهارات مراقبة الفهم لدى تالمیذ الحلقة األولى من التعلیم األساسي

 .549 -519ص ص، أكتوبر، 4ع، 23مجلد

 - عمان، "تدریس مهارات التفكیر مع مئات األمثلة التطبیقیة):"2008(جودت أحمد سعادة 
  .دار الشروق للطباعة والنشر: األردن

االتجاهات الحدیثة لتدریس اللغة العـربیة في المرحلتین ):"2005(عبدالباري عصر حسني 
  .مركز اإلسكندریة للكتاب: اإلسكندریة، "اإلعدادیة والثانویة
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استخدام نموذج التعلم البنائي في توظیف القواعد ):"2013(حمادة محمد السید أبوبكر 
المنطوق لدى طالب الصف األول النحویة المقررة لتنمیة مهارات األداء اللغـوي 

  . جامعة جنوب الوادي، كلیة التربیة بقنا، )رسالة ماجستیر(، "الثانوي
فاعلیة برنامج حاسوبي قائم على إستراتیجیة ):"2013(خلف عبدالمعطي عبدالرحمن طلبة 

خرائط المفاهیم لتنمیة بعض المفاهیم النحویة ومهارات التفكیر الناقد لدى تالمیذ الحلقة 
  .جامعة الفیوم، كلیة التربیة، )رسالة ماجستیر(، "الثانیة من التعلیم األساسي

فاعلیة استخدام العصف الذهني في تنمیة تحصیل ):"2012(راندا عطیة إبراهیم غازي 
رسالة (، "القواعد النحویة وبعض مهارات التفكیر العلیا لدى طالب المرحلة اإلعدادیة

  . جامعة المنوفیة،  الكومكلیة التربیة بشبین، )ماجستیر
تعلیم اللغة العربیة والدین بین العلم ):"2000(ومحمد السید مناع ، رشدي أحمد طعیمة

 .دار الفكر العربي: القاهرة، "والفن

  .دار الفكر العـربي: القاهرة، "مناهج تدریس اللغة العربیة بالتعلیم األساسي):"2001(ــــــــــــــــــــــــــــــــ 
إستراتیجیات التعلم النشط المتمركز حول الطالب وتطبیقاتها في ):"2012(زبیدة محمد قرني 

  .المكتبة العصریة للنشر والتوزیع: القاهرة، "المواقف التعلیمیة
طرائق تدریس األدب والبالغة والتعبیر بین التنظیر ):"2004(سعاد عبدالكریم عباس الوائلي 

 . الشروق للنشر والتوزیعدار: األردن، عمان، "والتطبیق

، "مناهج اللغة العـربیة وطـرائق تدریسها):"2011(ٕوایمان إسماعـیل عایز ، سعد عـلي زایر
  .مؤسسة مصر مرتضى للكتاب العراقي، بغداد، العراق

فاعلیة اسـتخدام التـساؤل الـذاتي فـي تنمیـة مهـارات التفكیـر ):"2011(سلوى حسن محمد بصل 
مجلـــة البحـــوث النفـــسیة ، "قـــراءة لـــدى تالمیـــذ المرحلـــة اإلعدادیـــةالناقـــد واالتجـــاه نحـــو ال

                        ،3ع، 26مجلـــــــــــــد ، مـــــــــــــصر، جامعـــــــــــــة المنوفیـــــــــــــة، كلیـــــــــــــة التربیـــــــــــــة، والتربویـــــــــــــة
  .496 -445ص ص 

أثر برنامج قائم على إستراتیجیتي التدریس التبادلي ):"2014(سمر عبدالحلیم السید بدوي 
 النحو لطالب الصف الثاني اإلعدادي على تنمیة التحصیل وحل المشكالت في تدریس

  .جامعة الفیوم، كلیة التربیة، )رسالة دكتوراه(، "والتفكیر الناقد

أثر توظیف األنشطة اللغویة في تدریس النحو على تنمیة ):"2019(شیرین أبو العباس أحمد 
، "ول الثانوي العامبعض التراكیب النحویة ومهارات التفكیر العلیا لدى طالب الصف األ
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