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Abstract 

Concepts are the key of knowledge and the base of learning and the corner stone of 

learning the structure of the material the students learn. They, also, have direct relation 

to researching and thinking. Acquiring concepts is one of the factors that effects learning 

process. Concepts have great effect on teaching grammar as nit requires kind of 

information that can be learned through writing, reading listening, and comprehending 

the relations among them and their terms. Accordingly, comprehending such relations 

assist acquiring linguistic skills.  

 الملخص
 عالقــة ذات وهــي ،وتعلمهــا الدراســية للمــادة المعرفيــة البنيــة تعلــم فــي الزاويــة وحجــر ،الــتعلم وأســاس المعرفــة مفتــاح المفــاهيم تعــد

 نالـت وقـد ،الفعـال الـتعلم في تؤثر التي العوامل من يعد اكتسابها وان ،علم كل في المستعمل والتفكير واالستقصاء البحث بطريقة مباشرة
 والقـراءة والكتابـة الحـديث مواقـف فـي وتمثيلهـا اسـتيعابها يتطلـب التـي المعلومـات مـن نوعـا بوصـفه النحـو تعليم في خاصة مكانة مالمفاهي

دراك واالســتماع دراك الفهــم إن إذ ،مصــطلحاتها وبــين بينهــا العالقــات وا   اكتســاب علــى يســاعد النتــائج وتعريــف المفــاهيم مــن العالقــات وا 
 .اللغوية المهارات
 هـذا فـي تسـهم جديـدة حقـائق واكتشـاف ،والمجتمـع نفسـه تطـوير مـن تمكنـه جديـدة أفـاق علـى العقـل نافـذة يفتح الناقد التفكير انو  
 التــي والحــاالت المواقــف خــالل مــن الطلبــة لــدى وتنميتــه اســتثماره العربيــة اللغــة مدرســي خاللــه مــن يســتطيع خصــبا مجــاال ويعــد ،التطــور
 .التفكير على الطلبة وقدرة كفاءة فتزداد عربيةال اللغة قواعد مادة تعرضها

 :اآلتيين السؤالين عن اإلجابة في الحالي البحث مشكلة تمثلت
 اللغـة قواعـد مـادة فـي العلمـي الخـامس الصـف طالبـات لـدى النحويـة المفـاهيم اكتسـاب في التعاوني التعلم استراتيجية فاعلية ما .1

 العربية؟
 اللغـة قواعد مادة في العلمي الخامس الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في عاونيالت التعلم استراتيجية فاعلية ما .2

 .العربية
وتوصلت الدراسة إلى تفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربيـة باسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي  

( 52بدرجـة حريـة ) (2)( أكبـر مـن القيمـة الجدوليـة البالغـة 3,012القيمـة التائيـة المحسـوبة )إذ بلغـت ، اختبار اكتساب المفاهيم النحويـة
وتفوق طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغـة العربيـة باسـتراتيجية الـتعلم التعـاوني فـي (، 0.05)وعند مستوى داللة 
( وعنـد 52بدرجـة حريـة ) (2)( اكبـر مـن القيمـة التائيـة الجدوليـة البالغـة 4,908المحسـوبة )إذ بلغت القيمة التائية ، اختبار التفكير الناقد
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 التــدريس اســتراتيجيات باســتعمال االهتمــام بضــرورة ،الباحثــة توصــي نتــائج مــن البحــث إليــه توصــل مــا ضــوء فــي .(0.05)مســتوى داللــة 
 .لديهم التفكير مهارات تنمية على كيدوالتأ ،الطلبة لدى التفكير مهارات تنمية على تعمل التي الحديثة

 
 الفصل الول

 التعريف بالبحث
 :البحث مشكلة

 المشكالت تلك تذليل وان ،تدريسها طرائق في تكمن الصعوبات تلك وأن للناشئة توصيلها في صعوبات تواجه اليوم العربية اللغة
يصاله العربية اللغة حبِّهم في الوعي تعميق على الناشئة يساعد  المدرسـون يبـذلها التـي الجهـود من الرغم وعلى ،مشاعرهم أعماق لىاإ وا 
 اللغـة قواعـد فـي السـيما ،اللغـوي مسـتواهم تـدني من الشكاوى وتتزايد ،العربية اللغة في ضعافاً  الطلبة يزال ما انه إال ،العربية اللغة بتعليم
 ،الهـادي عبـد)وكتابة نطقاً  الكلمات ألواخر السليم الضبط على درتهمق وعدم يرتكبونها التي النحوية األخطاء كثرة عليهم ويالحظ ،العربية
 ابـرز مـن المختلفـة التعليميـة المراحـل فـي المتعلمـون منهـا يعـاني التي النحوية القواعد صعوبة مشكلة تعد ؛لذا( 313-312ص ،2000
 (55ص ،1973 ،الطعمة).للمعرفة مواستيعابه اللغوية حصيلتهم في بالغاً  أثراً  ترك مما ،العربية اللغة تعلم مشكالت

 المفــاهيم تعــد لــذا ،المعرفــة بتلــك الخاصــة األساســية المفــاهيم اكتســاب دون جيــد بشــكل معرفــة أي تعلــم يــتم أن الصــعب مــن وانــه
 البحـث يقـةبطر  مباشـرة عالقـة ذات وهـي ،وتعلمهـا الدراسـية للمـادة المعرفيـة البنيـة تعلـم فـي الزاويـة وحجـر ،والـتعلم وأسـاس المعرفـة مفتاح

 الـتعلم فـي تـؤثر التـي العوامـل مـن يعـد المفـاهيم اكتساب وان ،(202ص ،1996 ،الخريشة) علم كل في المستعمل والتفكير واالستقصاء
 يستطيع عناصرها بين جديدة عالقات إلى والتوصل ،جديدة معرفة توليد عليه يترتب المعرفي الموضوع لبنية المتعلم امتالك الن ،الفعال
 (.43ص ،1993 ،الخطيب).المشكالت حل في اتوظيفه

ّنمـا ،العربيـة اللغـة قواعـد مـادة في حقيقية صعوبة توجد ألنهال ،الصعوبات هذه مقدمة في تقع التدريس طريقة أن الباحثة وترى  وا 
 الصــفي التـدريس كـان أن فبعـد(. 9ص ،1982 ،غلَـوم)وتيســيرها القواعـد هـذه توصـيل فـي المتبــع واألسـلوب الطريقـة فـي الصـعوبة تكمـن
 فـي التربـويين اهتمـام الناقـد التفكيـر موضـوع نـال ،المقـررة المدرسـية والكتـب المدرسـين خـالل مـن الطلبة إلى المعلومات نقل على يقتصر
 مهـارات تالءم تدريس طرائق إتباع المدرسين وعلى ،(72ص ،1997 ،حلفاوي)التفكير عمليات وينشط يوسع ألنه المعرفة مجاالت كافة
نمـــا تلقائيـــاً  تنمــــو ال الناقـــد التفكيـــر علــــى القـــدرة الن وتغـــذيها وتزيــــدها الناقـــد كيـــرالتف  هــــذا باتجـــاه التـــدريس عمليــــة توجيـــه إلـــى تحتــــاج وا 

 وتتــيح الحــديث التربــوي الــنفس علــم إلــى تســتند التــدريس فــي حديثــة أســاليب باســتخدام الــوعي ازداد وقــد ،(Burk,1949:p102)الهــدف
 ،1971 ،ريـان) والجماعيـة الفرديـة المسـؤولية وتحمل التعاوني العمل في إشراكهم خالل من التدريس أساليب يف االشتراك فرصة للطلبة
 .(21ص

 لمـا حديثـة تدريسـية طرائـق إتبـاع إلـى الطالبـات ولحاجـة العربيـة اللغـة قواعد مادة نحو وميولهن الطالبات دافعية زيادة اجل ومن 
 التعلــيم لعمليــة محــوراً  الطالبــة يجعــل الــذي التعــاوني الــتعلم أســلوب دراســة الباحثــة ارتــأت ،ميــولهنو  اتجاهــاتهن فــي ايجــابي تــأثير مــن لهــا

 الخبـرات واكتسـاب الطالبات بين التعاون روح وغرس الدراسي التحصيل مستوى رفع هدف عن أهمية تقل ال تربوية أهدافاً  ويحقق والتعلم
. وخارجـــه الصـــف داخـــل والمدرســـات الطالبـــات بـــين والتعاضـــد والتكامـــل والتـــآزر محبـــةال روح خلـــقو  ،بيـــنهن فيمـــا التنـــافس بـــدل التعليميــة

 (39ص ،1995 ،عبابنة)
 :اآلتيين السؤالين عن اإلجابة في الحالي البحث مشكلة تمثلت

 اللغـة قواعـد مـادة فـي العلمـي الخـامس الصـف طالبـات لـدى النحويـة المفـاهيم اكتسـاب في التعاوني التعلم استراتيجية فاعلية ما .3
 العربية؟
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 اللغـة قواعد مادة في العلمي الخامس الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات تنمية في التعاوني التعلم استراتيجية فاعلية ما .4
 العربية؟

 البحث أهمية
 لــذلك ،غاياتـه يـقوتحق اتجاهــه وتحديـد لنمـوه الجيــدة األداة وهـي ومفاهيمـه وفلسـفته المجتمــع صـورة تعكـس التــي المـرآة التربيـة تعـد

 بــأن إيمانهــا مــن انطالقــا وتطبيقاتــه العلــم منجــزات فــي الكبيــرة والتطــورات تتماشــى كــي وأســاليبها التربويــة نظمهــا تطــوير إلــى األمــم تهــدف
 مهمـــة ووســـيلة ،(57ص:1983،جـــراغ) وعملـــه تفكيـــره فـــي اليوميـــة الفـــرد حيـــاة علـــى يـــنعكس أن ينبغـــي وعمـــل تفكيـــر اســـلوب هـــو العلـــم

 أنـواع أفضـل اختيـار يسـتدعي الـذي األمـر ،الخارجيـة المحيطـة الظـروف وبـين الداخليـة الـدوافع بـين المطلـوب التكيـف لضمان وضرورية
 .وناقـدة ثاقبـة رؤيـتهم وتصـبح لهـا فهمهـم ويـزداد للحيـاة نظـرتهم تتعمـق ولكـي عليها وتطلع تتعلمها أن للطلبة يمكن التي التعليمية البرامج

 حـل إيجـاد علـى والقـادر الفعـال التفكيـر أنواع من نوع استخدام إلى آخر أو بشكل يحتاج اإلنسان إن إذ ،(19ص ،1974 ،العزيز عبد)
 هـذا فـي عليهـا المعـول التفكيـر أصـناف احـد الناقـد التفكيـر يعـد لـذا ،األفضـل نحـو ونموهـا الحيـاة اسـتمرار فـي ليسـهم المختلفة للمشكالت
 .االستخدام
 ،واسـتنتاج ،وتحليـل ،تجريـد مـن التفكيرية العمليات اإلنساني العقل يؤدي طريقها وعن اإلنساني تفكيرال ثمار من ثمرة هي واللغة 
دراك ،وربــط ،وموازنــة  وقــد ،(38ص ،1980 ،الســيد.)بيئتـــه علــى السيطـــرة فــي المـــرء أداة اللغـــة تكـــون وبـــذلك ،الظواهـــر بيـــن للعالقــات وا 
 ثـراءً  فزادهـا ،مكانتهـا الكـريم القـرآن وعزز. اإلسالم ولغة الكريم القرآن لغة ألنها بل فحسب قوتهال ال ،عالمية بمكانة العربية اللغة حظيت
 وهـي ،1«َتْعِقلُـونَ  َلَعلَُّكـمْ  َعَرِبّياً  ُقْرآناً  َأْنَزْلَناهُ  ِإنَّا» :تعالى قال .السماوية الرسالة بحمل األخر اللغات عن تفردت إذ وتعظيما وانتشاراً  وارتقاءً 
 (.7ص ،1992 ،السعدي.)جميعها الدراسة مراحل في المختلفـة التعليميـة المـواد الطلبة تعليم في يّعول وعليها العلم لتحصيل أداة

 المختلفـــة اللغـــة أوضـــاع عــن تكشـــف القواعـــد هـــذه ألنّ  العربيــة؛ اللغـــة خصـــائص تعـــّرف علــى الـــدارس تعـــين النحويـــة القواعــد إنّ 
 تعمـل أنهـا :ومميزاتهـا خصائصـها أبـرز ومـن ،(125ص ،1976 ،عـامر)وتراكيبهـا ألفاظها في تحدث التي والتغييرات المتنوعة وصيغها
 والجمــل األلفــاظ واســتعمال ،األســاليب صــياغة فــي الّدقــة وتّعــودهم ،والكتابــة الكــالم فــي الخطــأ مــن وتعصــمهم الطلبــة ألســنة تقــويم علــى

 (.249ص ،1975 ،سمك. )األدبية أذواقهم وتصقل ،اللغوية ثروتهم تنّمي أّنها عن فضالً  ،صحيحاً  استعماالً 
ــه فــال تقتحمــه أذهــانهم وأن ،بأفكــارهم العربــي النحــو يتــذوقوا أن يســتطيعوا ال المتعلمــين أن إلــى تعــود النحــو صــعوبة وان  الو  تتقبل

نهم تمازجه  مكانـة المفـاهيم نالـت قـدو  ،(ب: ص ،1984 ،الجواري)الدراسة مراحل من مرحلة به يقطعوا لكي يحفظون ما منه يحفظون وا 
دراك واالسـتماع والقراءة والكتابة الحديث مواقف في وتمثيلها استيعابها يتطلب التي المعلومات من نوعا بوصفه النحو تعليم في خاصة  وا 

دراك الفهــم إن إذ( 321ص ،1993:شــحاتة) مصــطلحاتها وبــين بينهــا العالقــات  علــى ديســاع النتــائج وتعريــف المفــاهيم مــن العالقــات وا 
 (.88 ص ،1988:السيد).اللغوية المهارات اكتساب
 الناجحـة الطرائـق يلتمسـون فأخـذوا وحـديثاً  قـديماً  المربـون بهـا اهـتم التـي الموضـوعات مـن العربيـة اللغـة قواعد تدريس طرائق تعد 
 عـدة ميـزات مـن بـه يتمتـع لما ،التدريس بطرائق والمتخصصين الباحثين بها يهتم التي الطرائق من التعاوني التعلم طريقة وتعد ،والفضلى

 :منها
تقان فهم على يساعد انه -1  .والمفاهيم المعلومات من الطالب تعلمه ما وا 
 .المشكالت حل على القدرة ينمي -2
 .جميعها الدراسية المراحل في تطبيقه يمكن -3
 .الطلبة بعض لدى والقلق بالخوف اإلحساس من التعاوني التعلم يقلل -4
 .أطول مدة المفاهيم لمتع استبقاء إلى يؤدي -5

                                                           
1

 (2اآلية)، سورة يوسف
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 .الطلبة لدى الجماعي التفكير مهارات تنمية في التعاوني التعلم يساعد -6
 (116-115، 2003، زيتون) .أقرانهم مع تعلمهم بسبب ،للطلبة الدراسي التحصيل زيادة -7

  الطلبة إلزام على حرصوي التعاوني التعلم في بها يهتم أن للمدرس ينبغي التي األساسية العناصر من مجموعة هناك أن كما 
 :وهي منه المرجوة األهداف وتحقيق التعاوني التعلم اسلوب لنجاح ،بتنفيذها

 االعتماد المتبادل االيجابي. 
 التفاعل المعزز وجها لوجه. 
 الرمزية والمهارات الشخصية بين المهارات. 
 (21-9 ص ،1995 ،وجونسون ،جونسون) .المجموعة عمل معالجة 

نّ  ،وتدريب ومتابعة وتوجيه اجتهاد حصيلة وهو الفكري التقدم عصارة والتكنولوجي العلمي التقدم يعد  تكمـن ال الـتعّلم من الغاية وا 
(. التفكيــر) إلــى( االكتســاب) مــن ينتقــل أن للتعلــيم ينبغـي لــذا ،اســتعمالها علــى القــدرة فــي بـل ،ذاتهــا فــي والمعلومــات الحقــائق اكتســاب فـي
 أن نجــد الواقــع وحيننتأمــل ،آخــر دون شــعب علــى مقصــورا ولــيس ،آخــر دون إنســان علــى حكــرا لــيس والتفكيــر(.560 ،1982 ،نشــواني)

 (.36ص ،1981 ،زيد أبو.)العقلي والنشاط الفكري التقدم ثمرة وهو ،الزمان هذا القويةفي والشعوب األمم وقائد رمز هو التفكير
 هــذا فــي تســهم جديــدة حقــائق واكتشــاف ،والمجتمــع نفســه تطــوير مــن تمكنــه جديــدة آفــاق علــى العقــل نافــذة يفــتح الناقــد التفكيــر إن
 التــي والحــاالت المواقــف خــالل مــن الطلبــة لــدى وتنميتــه اســتثماره العربيــة اللغــة مدرســي خاللــه مــن يســتطيع خصــبا مجــاال ويعــد ،التطــور
 الطلبـة قـدرات لتنميـة اكبـر اهتمامـاً  يبـدي أن المـدرس ويسـتطيع ،التفكير على الطلبة وقدرة كفاءة فتزداد العربية اللغة قواعد مادة تعرضها

 ،1984 ،ريـان) وتغـذيها وتزيـدها الناقـد التفكيـر مهـارات تـالءم المقـرر للمحتوى تدريسه في فاعلة طرقاً  استخدم ما إذا الناقد التفكير على
 (.440ص

 :امنه عليها الطلبة وتدريب المدارس في الناقد التفكير تعلم إلى تدعو عدة أسباب وهناك
 المعرفـي للمحتـوى أفضـل محتـوى إلـى يـؤدي عقلـي نشـاط إلـى خاملـة عملية من المعرفة اكتساب عملية يحول الناقد التفكير إن .1

 .تفكير عملية هو األساس في التعليم أن اعتبار على ،أعمق وفهم
 اليوميــة حيــاتهم فــي القــرارات عوضــ فــي يســاعدهم ممــا دقــة أكثـر أفكــارهم لتكــون ،الطلبــة أفكــار متابعــة إلــى يــؤدي الناقــد التفكيـر .2

 .الرأي في والتطرف العاطفي االنقياد عن اإلمكان قدر واالبتعاد
 ال لـذا ،اإلعـالن وسـائل وانتشـرت المعلومـات فيـه اتسـعت عصر في الفاعلة للمواطنة األساسية المقومات من الناقد التفكير يعد .3

 .وتصــنيفها إليــه المقدمــة المعلومــات مصــداقية علــى الحكــم مــن عيســتطي كــي الناقــد التفكيــر علــى قــادرا الفــرد يكــون أن مــن بــد
 (115ص، 2005، الخضراء)

 :منها شروط توفر ينبغي وفاعلة سليمة بطريقة الناقد التفكير ولتعليم
 توفر بيئة مالئمة للطلبة. 
 مهاراته لتدريس والمالئمة ،للتفكير المحفزة األنشطة على تعتمد دراسية مناهج توفير. 
 الناقد التفكير مهارات على التدريب أساليب لممارسة مؤهلين لمينمع تهيئة. 
 الناقد للتفكير المصاحبة األنشطة تنفيذ على تساعد التي الحديثة التقنيات توفير. 
 التفكير طرائق وفي السلوك في التغير قياس على قادر تقويم نظام إتباع. 
 (25ص، 2004، طافش) .التفكير تعليم متطلبات تالءم استراتيجيات استعمال  

 تضـــــمن وقـــــد ،الـــــدليل وتقـــــويم المحتملـــــة النتـــــائج واســـــتنباط واالســـــتنتاج الفرضـــــيات تحديـــــد تتضـــــمن الناقـــــد التفكيـــــر مهـــــارات إن
 :وهي الخمس المهارات هذه (Watson &Glasser)اختبار
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 .ما موضوع يتضمنها التي والبيانات الوقائع وفحص االفتراضات معرفة على القدرة أي:االفتراضات .1
 .مقترحة حقائق من معينة نتيجة استخالص أي :التفسير .2
 .والضعف القوة نواحي بتمييز: النتائج تقويم .3
 .له تعطى معينة وقائع بين العالقات معرفة على القدرة في ويتمثل: االستنباط .4
، 2004، علـي) .لـه تعطـى معينـة بوقـائع ارتباطهـا لدرجـة تبعـا ما نتيجة خطا أو صحة احتمال درجات بين التمييز :االستنتاج .5

 (.34-33ص 
 التفكيــر نوعيــة علــى الحكــم فــي أساســا تعـد والتــي التفكيــر مجــال فــي البــاحثين لـدى عليهــا المتفــق الناقــد التفكيــر خصــائص مـن إن

 لبــةالط وان ،(المنطـق – االتسـاع – الـربط – الدقـة – الصـحة – الوضـوح) :هــي الموضـوع أو المشـكلة معالجـة فـي الطلبـة يمارسـه الـذي
 تكــون المرحلــة هــذه إلــى يصــلون وعنــدما ،العقليــة ومــدركاتهم األدبيــة وخبــراتهم اللغويــة قــدرتهم زادت الدراســة ســني فــي وتقــدموا نمــو كلمــا
 (.59ص ،1975 ،سمك) ،نمت قد تفكيرهم وملكة تطورت قد وعواطفهم وميولهم اتسعت قد آفاقهم

 :وهي الخمسة مكوناتها حدىإ افتقدت إذا تتم ال الناقد التفكير عملية إن كما 
 .بالتناقض الشعور يحدث لكي ضرورية وتعد ،به ويعتقد الفرد يعرفه ما أي: المعرفية القاعدة -1
 .بالتناقض اإلحساس تستثير التي المثيرات وهي: الجارية األحداث -2
 .له زاممي طابعا تكون بحيث المعرفية القاعدة من الفرد استمدها التي الفكرة وهي: الشخصية النظرية -3
 .التفكير خطوات بقية عليه تترتب الذي الدافع وهو: التباعد أو بالتناقض الشعور -4
 خطـوات من عليه يشتمل بما التناقض حل إلى الفرد يسعى إذ ،الناقد للتفكير المكونة الجوانب تضم مرحلة وهي: التناقض حل -5

 (97ص ، 2011، سليمان. )متعددة
ــة الباحثــة اختــارت لــذا  ــة هــذه فــي الطالبــات لــدى الناقــد التفكيــر تنميــة بأهميــة إيمانــا لبحثهــا ميــداناً  لعلمــيا الخــامس مرحل  المرحل
 طالبـات مـن يجعـل الـذي األمـر ،التعـاوني التعلم طريقة استخدام عند معهن التعامل يمكن أعمار في الطالبات إن عن ًً  فضال ،العمرية

  .مناسبة عينة المرحلة هذه
 :فرضيتا البحث

 الالئـــي التجريبيــة المجموعــة طالبــات تحصـــيل درجــات متوســطي بــين( 0,05) مســتوى عنـــد إحصــائية داللــة وذ فــرق يوجــد ال .1
 الالئــي الضــابطة المجموعــة طالبــات تحصــيل درجــات ومتوســط ،التعــاوني الــتعلم باســتراتيجية العربيــة اللغــة قواعــد مــادة يدرســن
 .النحوية المفاهيم اباكتس في التقليدية بالطريقة العربية اللغة قواعد مادة يدرسن

 الالئـــي التجريبيــة المجموعــة طالبــات تحصـــيل درجــات متوســطي بــين( 0,05) مســتوى عنـــد إحصــائية داللــة ذو فــرق يوجــد ال .2
 الالئــي الضــابطة المجموعــة طالبــات تحصــيل درجــات ومتوســط ،التعــاوني الــتعلم باســتراتيجية العربيــة اللغــة قواعــد مــادة يدرســن
 .الناقد التفكير تنمية في التقليدية بالطريقة العربية اللغة قواعد مادة يدرسن

 :البحث حدود
 :باالتي الحالي البحث يتحدد

 2015-2014 الدراسي للعام بابل محافظة مركز في للبنات التحرير ثانوية مدرسة .1
 .طالبات الصف الخامس العلمي .2
 .الثاني دراسيال للفصل ،2015-2014 الدراسي للعام العربية اللغة قواعد كتاب موضوعات .3
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 :المصطلحات تحديد
 -:من كل عرفها: التعاوني التعلم استراتيجية: أوال

 معرفـــة فــي لمســاعدتهم الطلبــة لــدى واالنتبــاه الحــوافز لزيــادة تســتعمل صــفية اســتراتيجية":أنهــا( 1994 ،وآخــرون ،الســامرائي) -1
 1994، وآخــرون، الســامرائي". )واالكتســاب والمشــاركة المشــكلة وحــل ،للتفكيــر الالزمــة بالوســيلة وتزويــدهم ،واآلخــرين ،أنفســهم
 (186ص 

، 1999، الحيلـة". )متعـاونين مجتمعـين بـه يقومـون نشـاط أو بعمـل وتكلـيفهم مجموعـات في الطلبة ترتيب: "(1999 ،الحيلة)  -2
 (329ص

 التحصـيلية مستوياتال مختلف منها كل تضم صغيرة مجموعات إلى الطلبة تقسيم خالل من يجري تنظيم" :(2003 ،العقيل)  -3
". العالقـة ذات باألنشطة والقيام األسئلة عن اإلجابة في والتعليمات والمفاهيم الحقائق فهم في الواحدة المجموعة طلبة ويتعاون

 (11ص، 2003، العقيل)
 : إجرائياً  التعاوني التعلم الباحثة وتعرف
 صـغيرة مجموعـات داخـل بعـض مـع الطالبـات تعمـل بحيـث يالعلمـ الخامس الصف طالبات إعداد فيها يتم ،حديثة تدريس طريقة

 واجـب إلتمـام المجموعـة أفـراد جميـع ووصـول مشـترك تعليمـي هـدف تحقيـق علـى األخـرى منهن كل وتساعد ،طالبات( 4-3) بين تتراوح
 .الناقد التفكير اختبار وفق على المجموعة أداء تقويم ويجري ،محدد
 :من كل عرفها المفاهيم،: ثانيا
. بوسـاطتها األشـياءأو تلـك علـى الفعـل من بل مباشرة اإلدراكيةلألشياء الخصائص من اليشتق فكري إجراء هو (:Piajetجيهبيا) -1

براهيم)  (305ص ، 1988، هرمز وا 
 انـه أو المصـنفات أو المجموعـات بـين بـه نميـز أن يمكـن الذي المشترك للعنصر تمثيل أو فكرة"  :بأنه( Good، 1973) كود  -2

 (.Good، 1973: 22" ) حاله أو الموضوع ومجرد عام عقلي تصور
 المشــتركة والعناصــر الخصــائص وتمييــز الخبــرات تفاعــل نتيجــة تتكــون عقليــة عمليــة أو نفســية حالــة"  :بأنــه (1990 القيســي)  -3

 بكليهما أو وبالسلوك باللغة عنه ويعبر ،أخرى مواقف في والتوظيف التصنيف على يساعد مواقف عدة في معين لشيء والعالقة
 (42ص ،1990 ،القيسي)."

 النحويـة الموضـوعات مـن موضـوع كـل علـى ويـدل مشـتركة خصائص له الذي النحوي المصطلح هو :للمفهوم اإلجرائي التعريف
 .التجربة مدة طوال (التجريبية المجموعة) العلمي الخامس الصف طالبات إلى المقدمة

 عرفه: ،التفكير الناقد: ثالثا
 المنطقي االستدالل: وهي فرعية اختبارات خمسة المتضمن المعد االختبار على بحثه عينة أداء قياس :بأنه (2002 ،العزاوي) -1

 (16ص ،2002 ،العزاوي).المغالطات وكشف المسلمات أو االفتراضات ومعرفة الحجج وتقويم واالستنتاج واالستقراء
 بهــا المتصــلة الحقــائق تؤيــدها التــي الشــواهد ضــوء فــي ليــةوفاع بكفايــة والمقترحــات المعتقــدات فحــص انــه(: 1990 ،القطــامي)  -2

 ( 7-6ص، 1990، القطامي) .النتائج إلى القفز من بدال
 :التعريف اإلجرائي للتفكير الناقد

 الموضـوعي المعرفـي والتحليل ،ودقتها المعرفة حقيقة تقرير اجل من التفكير على القدرة تتضمن التي المهارات من مجموعة هو 
 عنهـــا معبـــراً  الباحثـــة أعدتـــه الـــذي االختبـــار لمواقـــف الصـــحيحة االســـتجابة علـــى الطالبـــات قـــدرة خـــالل مـــن وذلـــك اعتقـــاد أو ءادعـــا ألي

 وتقــويم النتــائج وتفســير واالســتنباط والفرضــيات والمعرفــة االســتنتاج وهــي الفرعيــة االختبــارات فــي الطالبــات عليهــا تحصــل التــي بالــدرجات
  .الحجج
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 :عرفها العربية، اللغة قواعد: رابعا
 (116ص، 1980، جابر وآخرون". ) بناءً و  إعراباً  الكلمات أواخر به يعرف علم(: " 1980 ،وآخرون جابر) -1
 مـن لهـا يعـرض ومـا والبناء اإلعراب حيث من العربية الكلمات أحوال به تعرف العربية اللغة علوم من علم" :(2002 ،إبراهيم) -2

 ". ونصــب رفــع مــن آخرالكلمــة عليــه يكــون أن يجــب مــا يبحــث فهــو ،الكلمــات مــن غيرهــاب وعالقتهــا تركيبهــا حــال فــي األحــوال
 (7ص، 2002، إبراهيم)

"  المفيـدة بالجملـة يسـمى مـا أو التركيـب ضـمن تغيـرات مـن عليهـا يطـرأ وما الكلمة بدراسة يختص علم هو:"(2002 ،الحموز)  -3
 (14ص ،2002 ،الحموز)

 تدريسـه المقـرر ،العربيـة اللغـة قواعـد كتـاب يتضـمنها التـي النحويـة الموضـوعات :أنهـا جرائيـاً إ العربيـة اللغة قواعد الباحثة وتعرف
 (.2015-2014) الدراسي للعام العلمي الخامس الصف لطلبة
 : العلمي الخامس الصف: خامسا

 هـذه وتـأتي ،واألدبـي مـيالعل بفرعيهمـا والسـادس ،والخامس الرابع صفوف تشمل والتي ،اإلعدادية المرحلة من الثاني الصف وهو
عداد تهيئة على وتعمل المتوسطة بعد المرحلة  .األخرى الحياة مجاالت في أو ،الجامعة إلى للدخول الطلبة وا 

 
 الفصل الثاني
 دراسات سابقة

 جانيه أنموذجي اثر تعرف إلى ورمت ،(رشد ابن) التربية كلية – بغداد جامعة في الدراسة أجريت :م(2001دراسة المزوري) -1
 المدارس في العام الرابع الصف الباحثة واختارت اإلعدادية، المرحلة طالبات لدى النحوية المفاهيم اكتساب في ماير وكلوز

 ثالث على موزعة طالبة( 91) بحثها عينة وبلغت عشوائية، بصورة للبنات الكاظمية إعدادية الباحثة واختارت والثانوية اإلعدادية
 (.ج) شعبة في طالبة( 30)و ،(ب) شعبة في طالبة( 31)و ،(أ) شعبة في طالبة( 30) بواقع شعب
 علـى وزعـت والمقالية الموضوعية األسئلة تشمل ،أسئلة ثمانية من ويتألف والثبات بالصدق يتصف بعديا اختبارا الباحثة وأعدت 

 بــين الفــروق دالالت لمعرفــة األحــادي تبــاينال تحليــل باســتعمال إحصــائيا ومعالجتهــا البيانــات تحليــل وبعــد ،المعرفــي بلــوم مســتويات وفــق
 .(0,01) داللة مستوى عند الثالث البحث مجموعات

 -:اآلتية النتائج إلى الباحثة توصلت
 .النحوية المفاهيم اكتساب اختبار في الثالث البحث مجموعات درجات متوسط بين إحصائية داللة ذوات فروق وجود. 1
 .الضابطة المجموعة طالبات على األولى التجريبية المجموعة طالبات تفوق. 2
 -15ص ،2001 ،المـــزوري.)بينهمـــا إحصـــائية داللـــة ذي فـــرق وجـــود لعـــدم والضـــابطة ،الثانيـــة التجريبيـــة المجمـــوعتين أفـــراد تســـاوي. 3

138.) 
 التعاوني تعلمال طريقة أثراستعمال تعرف إلى ورمت المستنصرية، الجامعة العراق في الدراسة أجريت: (2006، دراسة )التميمي -2

 على وزعت طالبًا،( 63) البحث عينة وبلغ العربيـــة، اللغــة قــواعــد مادة في األدبي الخامس الصف طالب تحصيل في
 ُدرست طالباً ( 30) تضم ضابطة والثانية التعاوني التعلم طريقة باستعمال ُدرست ًً  طالبا( 27) تضم تجريبية األولى، مجموعتين
 العربية اللغة قواعد مادة ودرجات ،للطالب الزمني العمر متغيرات في المجموعتين طالب بين الباحث كافأ. يةاالعتياد بالطريقة

 واعد لألبوين الدراسي التحصيل وفي ،التجربة خالل تدريسها المقررة للموضوعات السابقة المعلومات وفي ،العام الرابع الصف في
 مستويات بحسب(، والخطأ الصحو  الفراغات وتكملة متعدد، من االختيار) نوع من فقرة (30) من مؤلفاً  تحصيلياً  اختباراً  الباحث
 (.تطبيق ،فهم ،تذكر) األولى الثالثة بلوم تصنيف
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 العربيــة واللغـة والتربيـة الـنفس وعلــم التـدريس طرائـق فـي المتخصصــين السـادة مـن مجموعـة علــى االختبـار فقـرات الباحـث عـرض
 طالبـاً  (50) طالبهـا مجمـوع بلـغ عشـوائية اسـتطالعية عينة على االختبار الباحث وطبق ،المحتوى وصدق الظاهري الصدق من للتحقق

 االختبـار الباحـث طبـق ثـم ،جيـــد ثبــات معامـل وهـو( 0.71) (KR-20) – ريشاردسون – كودر بمعادلة االختبار ثبات درجة بلغت وقد
 معادلـة ،كـاي مربـع ،التـائي االختبـار باسـتخدام إحصـائيا البيانـات الباحـث عالج أن وبعد ،التجربة نهاية في البحث عينة على التحصيلي

 .الفقرات تمييز معامل معادلة ،الصعوبة معامل ،ريشاردسون -كودر
 :منها عدة نتائج إلى الدراسة وتوصلت

 ويتعلمـون فكرياً  تعاوناً  يتعاونون الطريقة هذه في أنهم إذ. المسؤولية وروح المعاونة روح الطالب لدى تنمي التعاوني التعلم طريقة إن. 1
 . لهم حددت التي العلمية والواجبات العلمية المسؤوليات

 المحادثـة طريـق عـن وآرائهـم أفكـارهم عـن التعبيـر حريـة علـى تعـودهم إذ الكـالم علـى يتـدربون التعـاوني الـتعلم طريقـة فـي الطالب إن. 2
 .الشفوي التعبير على القدرة أي والمحاورة

ــتعلم عمليــة واجبــات مــن وهمــا الشخصــية وتصــقل، الــذاتي النشــاط الطــالب لــدى تنمــي الطريقــة هــذه إن .3  مــن كثيــر أكــده مــا وهــذا، ال
 (96 -2ص ، 2006، رافد) .والممارسة بالخبرة يتعلمون ما أكثر الطالب أن الحظوا إذ ،الباحثين

 تابا هيلدا نماذج اثر تعرف إلى ورمت( رشد ابن) التربية يةكل/  بغداد جامعة في الدراسة أجريت: م(2007دراسة الغريباوي ) -3
 المعلمات، إعداد معاهد طالبات لدى التعلم اثر وانتقال واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في وريجيليوث وفراير

 تصميما الباحثة واعتمدت األولى، ــ فةالرصا بغداد لتربية العامة للمديرية التابع المعلمات إعداد معهد قصديا الباحثة واختارت
 األولى التجريبية المجموعة عدد وبلغ مجموعات أربع على وزعت طالبة( 133) البحث عينة وبلغت الجزئي الضبط ذا تجريبيا

 جأنموذ وفق على درست طالبة( 34) الثانية التجريبية المجموعة عدد وبلغ تابا، هيلدا أنموذج وفق على ُدرست طالبة( 34)
( 32) الضابطة المجموعة عدد وبلغ ريجيليوث، أنموذج وفق على درست طالبة( 33) الثالثة التجريبية المجموعة عدد وبلغ فراير،
 .التقليدية الطريقة وفق على درست طالبة

 ،الســابق امللعــ العربيــة اللغــة ودرجــات ،لألبــوين الدراســي والتحصــيل ،الزمنــي العمــر) وهــي المتغيــرات بعــض فــي الباحثــة وكافــأت
 األول االختبـار وتكـون ،واسـتبقائها العربيـة اللغـة قواعـد مفـاهيم اكتسـاب لقيـاس بعـديين اختبـارين الباحثـة واعـدت ،(والـذكاء اللغويـة والقدرة
 اثر قالانت لقياس للتعبير موضوعا فتضمن اآلخر االختبار أما ،القصيرة واإلجابات والتكميل ،متعدد من االختبار نوع من فقرة( 50) من

 االختبـار علـى اسـبوعين مرور وبعد نفسها الباحثة بإشراف األربع البحث مجموعات أفراد على البعديين االختبارين الباحثة وطبقت التعلم
 األحـــادي التبـــاين تحليـــل باســـتعمال إحصـــائيا الطالبـــات نتـــائج حللـــت أن وبعـــد ،االســـتبقاء البعـــدي االختبـــار الباحثـــة أجـــرت األول البعــدي
 ــ:اآلتية النتائج إلى توصلت ،الفروق اتجاه لمعرفة شيفيه قةوطري
 الالئـي الثانيـة التجريبيـة المجموعـة طالبـات علـى تابـا هيلـدا أنمـوذج باستعمال درسن الالئي األولى التجريبية المجموعة طالبات تفوق. 1

 المجموعـة طالبـات وعلـى ريجيليـوث أنمـوذج مالباسـتع درسـن الالئـي الثالثـة المجموعـة طالبـات وعلـى فرايـر أنمـوذج باسـتعمال درسن
 .واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في التقليدية بالطريقة درسن الالئي الضابطة

 أنمـوذج باسـتعمال درسـن الالئـي الثالثـة المجموعـة طالبـات مع فراير أنموذج باستعمال درسن الالئي الثانية المجموعة طالبات تساوي. 2
 .واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في يوثريجيل

 درســن الالئــي الضــابطة المجموعــة طالبــات علــى فرايــر أنمــوذج باســتعمال درســن الالئــي الثانيــة التجريبيــة المجموعــة طالبــات تفــوق. 3
  .واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في التقليدية بالطريقة

 درســن الالئـي الضـابطة المجموعـة طالبـات مــع أنموذجريجيليـوث باسـتعمال درسـن الالئـي الثالثــة التجريبيـة مجموعـةال طالبـات تسـاوي. 4
  .واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في التقليدية بالطريقة
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 (136-12ص ، 2007، الغريباوي) .التعلم اثر انتقال في األربع البحث مجموعات طالبات تساوي. 5
 اكتساب في كارين أنموذج اثر تعرف إلى ورمت( رشد ابن) التربية كلية/  بغداد جامعة في الدراسة أجريت: م2011دراسة داخل  -4

 ووزعت طالبا،( 64) فكانت قصديا عينته الباحث واختار اإلعدادي الرابع الصف طالب عند التباعدي والتفكير النحوية المفاهيم
 طالبا( 32) الضابطة والمجموعة كارين أنموذج وفق على درسوا طالبا( 32) التجريبية عةالمجمو  عدد وبلغ مجموعتين على
 وتكون بلوم، لتصنيف الستة المستويات تقيس فقرة( 50) من تكون تحصيليا اختبارا الباحث واعد االعتيادية، بالطريقة درسوا

 التفكير في اختبارا الباحث واعد القصيرة، اإلجابات ذات مقاليه وأخرى متعدد من االختيار نوع من موضوعية أسئلة من االختبار
 ــ:إلى الدراسة وتوصلت بحثه، إلتمام المناسبة اإلحصائية الوسائل الباحث واستعمل أسئلة،( 7) من مكونا التباعدي،

 وفـق على رسواد الذين الضابطة المجموعة طالب على كارين أنموذج وفق على درسوا الذين التجريبية المجموعة طالب تفوق .1
 .النحوية المفاهيم اكتساب في االعتيادية الطريقة

 (155-25 ص ،2011 ،داخل).التباعدي التفكير في الضابطة المجموعة على التجريبية المجموعة طالب تفوق .2
 :موازنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 

 النحــو علــى واالخــتالف التشــابه نقــاط توضــيح خــالل مــن الحاليـة بالدراســة موازنتهــا هنــا يــتم ،الســابقة الدراســات عــرض تــم أن بعـد
 :اآلتي
 (2007 الغريبــاوي،) ودراســة (2006 التميمــي،) ودراســة( 2001 المــزوري،) دراســة مــع الحاليــة الدراســة اتفقــت: البحــث مــنهج .1

 .التجريبي البحث منهج فيإتباع( 2011 داخل،) ودراسة
 وكلــوز جانيــه أنمــوذجي اثــر تعــرف إلــى (2001 المــزوري،) دراســة هــدفت إذ هــدافها،أ فــي الســابقة الدراســات تباينــت: األهــداف .2

 اسـتعمال أثـر تعـرف إلـى (2006 التميمـي،)دراسـة وهـدفت اإلعداديـة، المرحلـة طالبـات لدى النحوية المفاهيم اكتساب في ماير
 الغريبـاوي،) دراسـة وهـدفت العربيــــة، لغـــةال قــواعـــد مـادة فـي األدبـي الخـامس الصـف طـالب تحصيل في التعاوني التعلم طريقة
 الـتعلم اثـر وانتقـال واسـتبقائها العربيـة اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في وريجيليوث وفراير تابا هيلدا نماذج اثر تعرف إلى(2007
 النحويـة اهيمالمفـ اكتسـاب فـي كـارين أنمـوذج اثـر التعـرف( 2011 داخـل،)دراسـة وهـدفت المعلمـات، إعداد معاهد طالبات لدى

 فـي التعـاوني الـتعلم اسـتراتيجية اثـر تعـرف إلـى الحاليـة الدراسـة وتهـدف. اإلعدادي الرابع الصف طالب عند التباعدي والتفكير
 .العربية اللغة قواعد مادة في العلمي الخامس الصف طالبات لدى الناقد التفكير مهارات وتنمية النحوية المفاهيم اكتساب

 ودراســة طالبــة،( 91)البحــث عينــة عــدد بلــغ(2001 المــزوري،) دراســة ففــي عينتهــا، عــدد فــي الســابقة دراســاتال تباينــت: العينــة .3
 طالبــا،( 64) عـددها بلــغ( 2011 داخـل،) ودراسـة طالبــة،(133( )2007 الغريبـاوي،)ودراســة طالبـا،(63( )2006 التميمـي،)
 .طالبة(54) عينتها أفراد عدد بلغ فقد الحالية الدراسة أما

 التميمـــي،) دراســـة واســـتخدمت أســـئلة، ثمانيـــة مـــن تكـــون تحصـــيليا اختبـــارا( 2001 المـــزوري،) دراســـة اســـتخدمت: الدراســـة ةأدا .4
 بحســـب(، والخطـــأ الصـــحو  الفراغـــات وتكملـــة متعـــدد، مـــن االختيـــار) نـــوع مـــن فقـــرة( 30) مـــن مؤلفـــاً  تحصـــيلياً  اختبـــاراً ( 2006

 االختبـار وتكـون اختبـارين( 2007 الغريبـاوي،)دراسـة واسـتخدمت ،(تطبيـق ،فهـم ،تـذكر) األولـى الثالثـة بلوم تصنيف مستويات
 للتعبيـر موضـوعا فتضـمن اآلخـر االختبـار أما القصيرة، واإلجابات والتكميل متعدد، من االختبار نوع من فقرة( 50) من األول
 الســـتة المســـتويات تقـــيس فقـــرة( 50) مـــن تكـــون تحصـــيليا اختبـــارا(2011 داخـــل،)دراســـة واســـتخدمت الـــتعلم، اثـــر انتقـــال لقيـــاس

 واعـد القصـيرة، اإلجابـات ذات مقاليـه وأخـرى متعـدد مـن االختيـار نوع من موضوعية أسئلة من االختبار وتكون بلوم، لتصنيف
 المفـاهيم اختبـار تكـون اختبـارين اسـتخدمت فقـد الحاليـة الدراسة أما أسئلة،( 7) من مكونا التباعدي، التفكير في اختبارا الباحث
 .فقرة( 45)من الناقد التفكير واختبار فقرة،( 30)من النحوية
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 على( 2007 الغريباوي،)ودراسة( 2001 المزوري،)دراسة طبقت إذ الجنس، متغير في السابقة الدراسات تباينت: الجنس .5
 .اإلناث على طبقت فقد الحالية الدراسة أما الذكور، على( 2011 داخل،) ودراسة( 2006 التميمي،) دراسة أما اإلناث،

(، ودراسة)داخل، 2007(، ودراسة )الغريباوي، 2006(، ودراسة )التميمي، 2001تناولت دراسة )المزوري، : الدراسية المادة .6
 مادة قواعد اللغة العربية واتفقت الدراسة الحالية مع الدراسات السابقة في تناول مادة قواعد اللغة العربية. (2011

استخدمت دراسة )المزوري،  الدراسات السابقة في الوسائل اإلحصائية التي استخدمتها، إذتنوعت : اإلحصائية الوسائل .7
ريشاردسون، معامل  -(االختبار التائي، مربع كاي، معادلة كودر2006(تحليل التباين األحادي، ودراسة)التميمي، 2001

تحليل التباين األحادي وطريقة شيفيه لمعرفة  ( استخدمت2007الصعوبة، معادلة معامل تمييز الفقرات، ودراسة )الغريباوي، 
االختبار التائي  الدراسة الحالية استخدمت ( استخدمت وسائل إحصائية مناسبة، أما2011اتجاه الفروق، ودراسة)داخل، 

 لعينتين مستقلتين، ومربع كاي، ومعامل ارتباط بيرسون.
د ما، أما نتيجة الدراسة الحالية فستظهر في الفصل الرابع "عرض تشابهت الدراسات السابقة في نتائجها إلى ح :نتائج الدراسة .8

 النتائج وتفسيرها".
 

 الثالث الفصل
جراءاته البحث منهج  وا 
 ألنه منهج مالئم إلجراءات هذا البحث ومتطلباته.، اتبعت الباحثة المنهج التجريبي لتحقيق هدف بحثها :البحث منهج: أوال
 التصميم التجريبي -أوال:

إذإن دقة النتائج تعتمد على ، يار التصميم التجريبي أولى الخطوات التي تقع على عاتق الباحث عند إجرائه تجربة علميةإن اخت
وتتوقف نتائج البحوث ، لتذليل الصعوبات التي تواجهه عند التحليل اإلحصائي، نوع التصميم التجريبي المختار الذي يعطي ضمانا

كما أن عملية الضبط في مثل هذه البحوث صعبة وجزئية ، (250ص، 2002، ريبي المستعمل)عودةالتجريبية على نوع التصميم التج
لذلك اعتمدت الباحثة التصميم ، مهما اتخذت فيها من إجراءات بسبب صعوبة التحكم في المتغيرات كلها في الظاهرة التربوية والنفسية

إذ ، مجموعة تجريبية ومجموعة ضابطة من طالبات الصف الثاني المتوسطالتجريبي ذا الضبط الجزئي القائم على استعمال مجموعتين 
 (.1شكل )، ودرست المجموعة الضابطة على وفق الطريقة التقليدية، درست المجموعة التجريبية على وفق استراتيجية التعلم التعاوني

 ( يوضح التصميم التجريبي1شكل )
 تباراالخ المتغير التابع المتغير المستقل المجموعة

اكتساب المفاهيم النحوية وتنمية مهارات  استراتيجية التعلم التعاوني التجريبية
 التفكير الناقد

اختبار اكتساب المفاهيم 
 النحوية

 اختبار التفكير الناقد الطريقة التقليدية الضابطة
 :مجتمع البحث وعينته -:ثانيا
ألنه يساعد في اختيار عينة البحث على وفق األسلوب العلمي ، ث التربويةتحديد مجتمع البحث أمر مهم في البحو : مجتمع البحث -1

ويتكون مجتمع البحث الحالي من طالبات الصف الخامس العلمي في المدارس الثانوية ، (20ص، 1984، األمثل.)أبو النيل
 مركز مدينة محافظة بابل. النهارية في واإلعدادية

المجتمع الذي يجري اختيارها بنحو خاص لتمثيل المجتمع تمثيال صحيحا وعن طريق  العينة هي جزء صغير من: عينة البحث -2
وبما إن البحث الحالي يتطلب اختيار ، (183ص، 2008، العينة تعرف خصائص المجتمع الذي تقوم بدراسته وتحليله.)البياتي

لذا لجأت الباحثة إلى المديرية العامة ، رس البناتمدرسة من المدارس الثانويةأو اإلعدادية النهارية في مركز مدينة الحلةومن مدا
واختارت الباحثة قصديا)ثانوية التحرير للبنات( ، للبنات لتربية محافظة بابل قسم اإلحصاء لتحديد المدارس الثانوية واإلعدادية
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( وعن 2015 –2014سي )واحتوائها على شعبتين للصف الخامس العلمي للعام الدرا، وذلك لقربها من سكنها، لتطبيق تجربتها
اختارت الباحثة شعبة )أ( لتمثل المجموعة التجريبية التي تدرس مادة قواعد اللغة العربية باستراتيجية ، طريق السحب العشوائي

 التعلم التعاوني وشعبة )ب( التي تمثل المجموعة الضابطة التي تدرس مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية. 
وبعد استبعاد ، ( طالبة في شعبة )ب(27)و ( طالبة في شعبة )أ(27( طالبة بواقع )54البات المجموعتين )بلغ عدد ط

وذلك المتالكهن الخبرة والدراية في المادة الدراسية في العام الماضي ، ( طالبة من المجموعتين14الطالبات الراسبات البالغ عددهن )
وأبقت عليهن ، إن الباحثة استبعدت الطالبات من نتائج االختبارات والتحليل اإلحصائي فقطعلما ، التي قد تؤثر في دقة نتائج البحث

 ( يوضح ذلك.1في داخل الصف حفاظا على النظام المدرسي وجدول )
 (1جدول )

 عدد طالبات مجموعتي البحث

 الشعبة المجموعة
عدد الطالبات قبل 

 االستبعاد
 عدد الطالبات الراسبات

 عدد أفراد العينة
 النهائية

 27 7 34 أ المجموعة التجريبية
 27 7 34 ب المجموعة الضابطة

 54 14 68 المجموع
 

ئيا في عدد من حرصت الباحثة قبل البدء بالتجربة على تكافؤ طالبات مجموعتي البحث إحصا: البحث مجموعتي تكافؤ -:ثالثا
 المتغيرات اآلتية:

 التحصيل الدراسي لآلباء. -1
 لألمهاتالتحصيل الدراسي  -2
 ( 1العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور ملحق ) -3
 (2م( ملحق )2014 – 2013درجات اللغة العربية للعام السابق ) -4
 (3الذكاء ملحق ) -5
 التحصيل الدراسي لآلباء: (1

 ــ:وأمهات طالبات مجموعتي البحث من مصدرين هما حصلت الباحثة على البيانات الخاصة التي تتعلق بتحصيل آباء
 .البطاقة المدرسية -1
 الطالبات أنفسهن بواسطة استمارة بيانات وزعت عليهن. -2

أظهرت نتائج البيانات  إذ إن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائيا في تكرارات التحصيل الدراسي لآلباء
( ودرجة حرية 0,05( عند مستوى داللة )9,49لية )( الجدو 2( اقل من قيمة )كا0,186( المحسوبة )2إن قيمة )كا، باستعمال مربع كاي

 ( يوضح ذلك.2جدول )، (4)
 
 
 
 
 

                                                           
.طريقة السحب العشوائي تم اختيار المجموعة التجريبية والمجموعة الضابطة عن طريق وضع أوراق في كيس وسحبها 
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 (2جدول )
 (المحسوبة والجدولية2تكرارات التحصيل الدراسي آلباء طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كا

 المجموعة
عدد 
 الطالبات

 مستوى التحصيل الدراسي
درجة 
 الحرية

مستوى  2قيمة كا
الداللة عند 

(0,05) 
أمي يقرا 
 ويكتب

 متوسطة ابتدائية
إعدادية 
 أو معهد

بكالوريوس 
 فما فوق

 الجدولية المحسوبة

 5 6 5 6 5 27 التجريبية
4 0,186 9,49 

غير دالة 
 إحصائيا

 5 7 5 5 5 27 الضابطة
 10 13 10 11 10 54 المجموع

( اقل من القيمة 0,182( إن قيمة كاي المحسوبة )2ع )كاأظهرت نتائج البيانات باستعمال مرب :التحصيل الدراسي لألمهات (2
إن مجموعتي البحث التجريبية والضابطة متكافئتان إحصائيا  أي (4( ودرجة حرية )0,05( عند مستوى داللة )9,49الجدولية )

 ( يوضــح ذلك.3في تكرارات التحصيل الدراسي لألمهات، جدول )
 (3جدول )

 ( المحسوبة والجدولية2ات طالبات مجموعتي البحث وقيمة )كاتكرارات التحصيل الدراسي لمه

المجموعة
عدد  

أفراد 
 العينة

 مستوى التحصيل الدراسي
درجة 
 الحرية

مستوى الداللة  2قيمة كا
أمي يقرا  (0,05عند )

 ويكتب
 متوسطة ابتدائية

 إعدادية
 أو معهد

 بكالوريوس
 الجدولية المحسوبة فما فوق

 6 6 5 5 5 27 يةالتجريب
4 0,182 9,49 

غير دالة 
 إحصائيا

 5 6 5 6 5 27 الضابطة
 11 12 10 11 10 54 المجموع

 متوسط بلغ إذ البحث مجموعتي لطالبات الزمني العمر في إحصائيا الباحثة كافأت: العمر الزمني للطالبات محسوبا بالشهور (3
 وباستعمال شهرا،( 197,07)الضابطة المجموعة طالبات أعمار ومتوسط شهرا،( 198,44) التجريبية المجموعة طالبات أعمار

 القيمة وكانت ،(0,05) مستوى عند إحصائية داللة ذا يكن لم الفرق إن اتضح المتوسطين بين مستقلتين لعينتين التائي االختبار
 التجريبية البحث مجموعتي إن على ذلك ويدل ،(52) حرية بدرجة( 2) الجدولية القيمة من اقل( 0,813) المحسوبة التائية

 .ذلك يوضح( 4) جدول الزمني، العمر في إحصائيا متكافئتان والضابطة
 (4) جدول

 بالشهور محسوباً  الزمني العمر في البحث مجموعتي تكافؤ

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

ند مستوى الداللة ع 2قيمة كا
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 7,313 198,44 27 التجريبية
 غير دالة إحصائيا 2 0,813 52

 4,819 197,07 27 الضابطة
 

 اللغة في التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط بلغ: 2014-2013 السابق الدراسي للعام العربية اللغة مادة درجات (4
 التائي االختبار استعمال وعند ،(82,41) الضابطة المجموعة درجات متوسط وبلغ ،(82,63) قالساب الدراسي للعام العربية
( 0,05) داللة مستوى عند إحصائية داللة بذي ليس الفرق إن تبين بينهما اإلحصائي الفرق داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين
 تكافؤ على يدل وذلك ،(2) الجدولية التائية القيمة من اقل( 0,073) المحسوبة التائية القيمة وكانت ،(52) حرية بدرجة

 .ذلك يوضح( 5) جدول المتغير، هذا في البحث مجموعتي
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 (5جدول )
 2014-2013تكافؤ مجموعتي البحث في درجات مادة اللغة العربية للــعام السابق 

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة عند  ة التائيةالقيم
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 9,361 82,63 27 التجريبية
 غير دالة إحصائيا 2 0,073 52

 12,867 82,41 27 الضابطة
 سبقو  تطبيقه لسهولة( رافن) اختبار الباحثة واستعملت العربية، البيئة على ومقننة الذكاء لقياس عدة اختبارات توجد: الذكاء (5

 درجة الطالبة وتعطى ،(27ص ،1982 الدباغ،) العراقي للمجتمع ويصلح والثبات بالصدق ويتصف كثر باحثين من استعماله
 الدنيا والدرجة درجة( 60) لالختبار القصوى الدرجة فان وبذلك الصحيحة، غير لإلجابة وصفر الصحيحة لإلجابة واحدة
 التجريبية المجموعة طالبات لدرجات الحسابي المتوسط أن تبين الذكاء، درجات على والحصول التجربة تطبيق وبعد.صفر

 للموازنة التائي االختبار وباستعمال درجة،( 26,85) الضابطة المجموعة طالبات لدرجات الحسابي المتوسط وبلغ( 27,37)
 التائية القيمة إن واتضح المجموعتين، بين( 0,05) مستوى عند إحصائيا داللة ذي فرق وجود عدم تبين المتوسطين بين

( 6) وجدول الذكاء في البحث مجموعتي طالبات تكافؤ على يدل وذلك ،(2) الجدولية القيمة من اقل وهي( 0,409) المحسوبة
 ـ:ذلك يوضح

 (6) جدول
 والضابطة البحثالتجريبية لمجموعتي الذكاء اختبار

 المجموعة
عدد أفراد 
 العينة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 ياريالمع

درجة 
 الحرية

مستوى الداللة عند  القيمة التائية
 الجدولية المحسوبة (0,05)

 4,068 27,37 27 التجريبية
 غير دالة إحصائيا 2 0,409 52

 5,172 26,85 27 الضابطة
 درجة تحقيق اجل من لتجريبيةا البحوث في الضرورية اإلجراءات من الدخيلة المتغيرات ضبط يعد: الدخيلة المتغيرات ضبط ــ:رابعا

 المتغيرات من عدد اثر تفادي المستطاع قدر الباحثة وحاولت ،(17ص ،2000 ،ملحم)التجريبي للتصميم الداخلي الصدق من مقبولة
 ــ:ضبطها وكيفية المتغيرات لهذه عرض يأتي وفيما ،التجربة سير في الدخيلة
يتوقع حدوثه من حوادث في أثناء مدة التجربة، وتكون لها اثر في سير ويقصد بها ما  :ظروف التجربة والحوادث المصاحبة .1

(.ولم تصاحب التجربة في البحث الحالي أية حادثة تعرقل سيرها، وتكون ذا اثر 126، ص 1992التجربة.)عودة وفتحي، 
 في المتغير التابع بجانب المتغير المستقل، لذا أمكن تفادي اثر هذا العامل.

(، ولم 63، ص1972ويقصد باالندثار الترك أو االنقطاع أو االنتقال من المدرسة إلىأخرى.)الصالحي، : ياالندثار التجريب .2
تتعرض التجربة طوال مدة إجرائهاإلى ترك أو انقطاع أو انتقال احد طالباتها من صف إلى آخر أو من مدرسة إلى أخرى، 

البحث )التجريبية والضابطة( بنسب قليلة بنحو يكاد  عدا بعض حاالت الغياب الفردية التي تعرضت لها بعض مجموعتي
 يكون متوازيا.

الضابطة( لقياس اكتساب المفاهيم –استعملت الباحثة أداة موحدة مع طالبات مجموعتي البحث )التجريبية  :أداة القياس .3
( واختبارا)لتنمية مهارات التفكير النحوية وتنمية مهارات التفكير الناقد، إذأعدت الباحثة اختبارا )الكتساب المفاهيم النحوية

 الناقد( طبقته على طالبات مجموعتي البحث في وقت واحد.
الضابطة( وهو  -لم يكن لهذا العامل اثر في هذا البحث، الن مدة التجربة كانت موحدة لمجموعتي البحث )التجريبية  :النضج .4

 فصل دراسي واحد.
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المستطاع تفادي اثر هذا المتغير في نتائج البحث، وذلك بإجراء التكافؤ حاولت الباحثة قدر  :الفروق في اختيار العينة .5
 اإلحصائي بين طالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( في خمسة متغيرات. 

 اثر اإلجراءات التجريبية .6
ة على عدم إخبار حرصت الباحثة على سرية البحث قدر المستطاع، وذلك من طريق االتفاق مع إدارة المدرس :سرية التجربة - أ

الطالبات بطبيعة البحث، وعلى سرية الباحثة ومهمتها البحثية، واتفقت الباحثة مع اإلدارة ومدرسة المادة بإخبار الطالبات 
 بكونها مدرسة على المالك الدائم.

موضوعات من كتاب كانت المادة الدراسية موحدة بين مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(، وهي : تحديد المادة الدراسية - ب
( 6( البالغ عددها )2015-2014قواعد اللغة العربية، المقررة تدريسها لطالبات الصف الخامس العلمي للعام الدراسي )

 موضوعات.
كانت الوسائل التعليمية متشابهة لطالبات مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة( مثل السبورة واألقالم  :الوسائل التعليمية - ت

 كتاب قواعد اللغة العربية.الملونة، و 
درست الباحثة نفسها مجموعتي البحث )التجريبية والضابطة(؛ وذلك لتثبيت تأثير خبرة الباحثة وصفاتها الشخصية، : المدرسة - ث

 ولكي ال يكون لهذا العامل تأثير في نتائج البحث. 
طة(، بدأـت يوم الخميس الموافق كانت مدة التجربة متساوية لمجموعتي البحث )التجريبية والضاب :مدة التجربة - ج

 .23/4/2015وأنهيت يوم الخميس الموافق 12/2/2015
حاولت الباحثة السيطرة على هذا العامل، من خالل اتفاقها مع إدارة المدرسة، ومدرسة المادة لتحديد األيام : توزيع الحصص - ح

 ( يوضح ذلك:ـ7ا لكل مجموعة وجدول )والدروس التي ستدرس فيها مادة قواعد اللغة العربية بواقع حصتين اسبوعي
 (7جدول )

 توزيع الحصص لمادة قواعد اللغة العربية
 الدرس المجموعة اليوم

 الثالثاء
 األول التجريبية
 الثاني الضابطة

 الخميس
 األول الضابطة
 الثاني التجريبية

في مدرسة واحدة، ضمانا لعدم تأثير هذا العامل حاولت الباحثة السيطرة على هذا العامل، إذ طبقت التجربة  :بناية المدرسة - خ
 في النتائج، إذ أن الطالبات درسن في صفوف دراسية متشابهة.

 ــ متطلبات البحث:خامسا
 حددت الباحثة المادة العلمية التي ستدرسها في أثناء مدة التجربة وهي: : تحديد المادة التعليمية -1

 الصفحة اسم الموضوع ت
 49 العطف 1
 56 البدل 2
 61 العدد 3
 81 اسلوب الطلب )األمر والنهي والدعاء( 4
 91 اسلوب النداء 5

لعملية التخطيط في التدريس أهمية كبيرة، إذ تجعلها عملية منظمة وواضحة ودقيقة، وتساعد في تحقيق : إعداد الخطط التدريسية -2
(، فضال عن إنها تعد من العناصر الرئيسة 417، ص 2003اكبر عدد ممكن من األهداف بأقل عدد من األخطاء.)أبو جادو، 
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، 1990المهمة في عملية التدريس إذإن خطة التدريس الجيدة ضمانأكيدة لتحقيق األهداف التربوية والتعليمية للدرس )سعد، 
 (.249ص

ما يتعلق بطالبات لذا أعدت الباحثة خططا تدريسية لتدريس قواعد اللغة العربية على وفق )استراتيجية التعلم التعاوني( في
وقد عرضت الباحثة هذه الخطط على ، وعلى وفق )الطريقة التقليدية( فيما يتعلق بطالبات المجموعة الضابطة، المجموعة التجريبية

وأجريت التعديالت ، الستطالع آرائهم ومالحظاتهم ومقترحاتهم، نخبة من الخبراء والمتخصصين في اللغة العربية وطرائق تدريسها
 (.4ملحق)، وأصبحت جاهزة للتنفيذ، ة بناء على مالحظات الخبراءالالزم
 البحث أداة :سادسا

 من متطلبات البحث الحالي إعداد اختبارين في مادة قواعد اللغة العربية لطالبات الصف الخامس العلمي:
م في  2015-2014ستها للسنة الدراسية األول: اختبار المفاهيم النحوية لقياس مدى اكتساب الطالبات للمفاهيم النحوية المقرر درا

 مادة قواعد اللغة العربية.
لمجموعتي البحث التجريبية والضابطة في مادة قواعد اللغة ، والثاني: اختبار التفكير الناقد ويهدف إلى قياس مهارات التفكير الناقد

 العربية.
 أوال: اختبار المفاهيم النحوية:

( 10وقد بلغ عددها )، واردة في موضوعات كتاب قواعد اللغة العربية للصف الخامس العلميحددت الباحثة المفاهيم النحوية ال
والعلوم التربوية والنفسية للتثبت من ، وعرضت الباحثة هذه المفاهيم على الخبراء والمتخصصين باللغة العربية وطرائق تدريسها، مفاهيم
العدد المعطوف ، األعداد المركبة، البدل، لمفاهيم النحوية هي:ـ )العطفوأجمعوا على صالحيتها وا، واستيفائها للمحتوى، صحتها

 المنادى الُمَرخم(.، النداء، اسلوب الدعاء، اسلوب النهي، اسلوب األمر، صوغ العدد على وزن فاعل، والمعطوف عليه
المفاهيم النحوية، ألنها تعد  اعتمدت الباحثة على االختبارات الموضوعية في صياغة فقرات اختبار :صياغة فقرات االختبار -1

(، لذا صاغت 325، ص1997أكثر االختبارات صدقا، وثباتا واقتصادية في الوقت، وتمتاز بالموضوعية والشمول )امطانيوس، 
الباحثة فقرات االختبار من نوع االختيار من متعدد البتعادها عن ذاتية المصحح أو حــالته النفسية فاإلجابـة عنها واضحة 

 (376، ص 2001ة.)الخوالدة ويحيى، ومحدد
يعد الصدق من صفات االختبار الجيد، ويكون االختبار صادقا إذا كان يقيس ما اعد ألجل قياسه.)العساف، : صدق االختبار -2

(، وللتحقق من صدق االختبار وجعله محققا لألهداف التي صمم من اجلها، عرضت الباحثة فقرات االختبار 429، ص 1989
ثين فقرة على عدد من المحكمين في اللغة العربية وطرائق تدريسها، إلبداء آراءهم ومقترحاتهم، وفي ضوء اتفاق البالغة ثال

%من المحكمين تم حذف الفقرات التي لم تحصل على النسبة المذكورة، وعدلت الباحثة بعض الفقرات، فأصبح االختبار في 80
 (.5)صورته النهائية، متكونا من ثالثين فقرة، ملحق 

لغرض معرفة الوقت المناسب لإلجابة عن االختبار، ووضوح تعليماته وفقراته والوقت المستغرق  التطبيق االستطالعي لالختبار: -3
( طالبة من طالبات الصف الخامس العلمي في 30في اإلجابة عنه، طبقت الباحثة االختبار على عينة استطالعية بلغت )

د من إكمال الموضوعات المقررة، تبين أن الفقرات كانت واضحة، وتوصلت الباحثة إلى تحديد ثانوية الوائلي للبنات، بعد التأك
عن طريق حساب متوسط زمن اإلجابة، وذلك بتسجيل الوقت على ورقة إجابة كل طالبة عند انتهائها  الزمن المناسب لالختبار

 جابة:اآلتية في استخراج زمن اإل من اإلجابة، واستعملت الباحثة المعادلة
 .. + زمن الطالبة الثالثون.زمن الطالبة األولى + زمن الطالبة الثانية +                         

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط زمن اإلجابة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 
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 ( دقيقة بقدر زمن الحصة الدراسية.45وكان متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار المفروض )
يقصد بثبات االختبار أن يعطي النتائج نفسها إذا ما استعمل االختبار أكثر من مرة تحت ظروف متماثلة على األفراد : الثبات -4

تبار لحساب ثبات اختبار اكتساب المفاهيم النحوية، واختارت الباحث طريقة إعادة االخ ،(122،ص1990أنفسهم )داود،
وبعد  طالبة،( 30) البالغة االستطالعية العينة على، للبنات الوائلي ثانوية في االستطالعي االختبار تطبيق درجات واعتمدت

لإلجابة  تطبيق االختبار على العينة نفسها، وبعد تصحيح اإلجابات على أساس إعطاء )درجة واحدة( اسبوعين أعادت
 ثبات )صفر( لإلجابة الخاطئة، ووضع الدرجات واستعمال معادلة ارتباط بيرسون، كانو الصحيحة لكل فقرة من فقرات االختبار

 فما( 0,68) ثباته معامل كان إذا جيداً  االختبار يعد إذ، واالجتماعية التربوية العلوم في جيد ثبات وهو( 0,73)االختبار
 (154ص،1998،عودة.)فوق

 انيا: اختبار التفكير الناقدث
وحددت ، اطلعت الباحثة على عدد من االختبارات التي بنيت في التفكير الناقد وعلى بعض األدبيات المتعلقة بهذا الموضوع

، ج(تقويم الحج -التفسير  -االستنباط -االفتراضات –الباحثة مهارات التفكير الناقد في ضوء اختبار واطسون وجليسروهي:)االستنتاج 
فضال عن انه األكثر صدقا ، إذ يعد االختبار األكثر شيوعا واعتمادا لدى العاملين في المجال التربوي والنفسي

وبما يتالءم مع ، لذا صاغت الباحثة مفردات اختبار التفكير الناقد باالعتماد على قدراته العقلية، (Buros,1972,P:1214وثباتا)
 ( موقفا اختباريا كاآلتي:45الختبار )وقد تضمن ا، متطلبات بحثها الحالي

 غير صحيحة(.  -بيانات ناقصة -وضعت أمامها ثالثة بدائل )صحيحة، ( فقرات3ويضم )، ( مواقف3االستنتاج ) -1
 .(غير وارد، وارد)وضعتأمامها بديلين ، ( فقرات3ويضم )، ( مواقف3االفتراضات ) -2
 .(غير مرتبة، مرتبة)يلين وضعتأمامها بد، ( فقرات3ويضم )، ( مواقف3االستنباط ) -3
 .(غير صحيح، صحيح)وضعتأمامها بديلين ، ( فقرات3ويضم )، ( مواقف3التفسير ) -4
 .(ضعيفة، قوية)وضعتأمامها بديلين ، ( فقرات3ويضم )، ( مواقف3تقويم الحجج ) -5

 وأعطت الباحثة مثاال توضيحيا لإلجابة لكل موقف اختباري من فقرات االختبار. 
ن االختبار يمكن اعتباره صادقًا إذا تم عرضه على عدد من المتخصصين أو الخبراء في المجال الذي يقيسه إ: صدق االختبار .1

(.وبغية التثبت من صدق 143، ص2005االختبار وحكموا بأنه يقيس السلوك الذي وضع لقياسه بكفاءة )الزيود وعليان، 
للغة العربية وطرائق تدريسها، إلبداء آراءهم ومقترحاتهم وفي االختبار الذي أعدته الباحثة عرض على عدد من المحكمين في ا

( موقفا 45%من المحكمين، وعدلت الباحثة بعض الفقرات، فأصبح االختبار في صورته النهائية مكونا من )80ضوء اتفاق 
 (.6اختباريا كما في ملحق )

( طالبة من طالبات الصف الخامس 30بلغت ) عيةطبقت الباحثة االختبار على عينة استطال التطبيق االستطالعي لالختبار: .2
 العلمي في ثانوية الوائلي للبنات، بعد التأكد من إكمال الموضوعات المقررة، وهدفت الباحثة من هذا اإلجراء ما يأتي:

نهن إبداء بعد أن تم توزيع االختبار على طالبات العينة االستطالعية طلبت م :التأكد من مدى وضوح مواقف االختبار وفقراته ( أ
مالحظاتهن عن إي فقرة من فقرات االختبار، واالستفسار عن أي كلمة أوعبارة يجدنها غامضة أو غير واضحة، فتبين أن 

 تعليمات االختبار وفقراته كانت اغلبها واضحة ومفهومة من قبل جميع الطالبات 
( دقيقة بقدر زمن الحصة الدراسية، 45) كان متوسط زمن اإلجابة عن فقرات االختبار المفروض :تحديد زمن االختبار ( ب

وتوصلت الباحثة إلى تحديد الزمن المناسب لالختبار عن طريق حساب متوسط زمن اإلجابة، وذلك بتسجيل الوقت على ورقة 
 إجابة كل طالبة عند انتهائها من اإلجابة، واستعملت الباحثة المعادلة اآلتية في استخراج زمن اإلجابة:
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 .. + زمن الطالبة الثالثون.ة األولى + زمن الطالبة الثانية +زمن الطالب    
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمتوسط زمن اإلجابة = ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  30 
النتائج نفسها عند إعادة تطبيق االختبار على العينة نفسها، وفي حدود زمن يتراوح  يقصد بثبات االختبار التوصل إلى: الثبات .3

من أسبوع إلى أسبوعين، إذ إن قلة المدة قد تتيح فرصة للتذكر وطولها قد يتيح فرصة لنمو األفراد ومن ثم يتغير أداؤهم. 
 (122، ص 1990)داود، 

 االختبار تطبيق درجات الباحثة إذ اعتمدت، ت اختبار التفكير الناقدواختارت الباحث طريقة إعادة االختبار لحساب ثبا 
تطبيق االختبار على العينة  وبعد اسبوعين أعادت، طالبة( 30)البالغة االستطالعية العينة على، للبنات الوائلي ثانوية في االستطالعي

لإلجابة  (صفرو) حة لكل فقرة من فقرات االختبارلإلجابة الصحي (درجة واحدة)وبعد تصحيح اإلجابات على أساس إعطاء ، نفسها
وهو معامل ثبات مقبول بالنسبة إلى مثل  (0,88)بلغ معامل الثبات الكلي ، ووضع الدرجات واستعمال معادلة ارتباط بيرسون، الخاطئة

 ( يبين معامالت الثبات.8هذا االختبار وجدول )
 (8)جدول

 معامالت الثبات للقدرات
 0,86 االستنتاج
 0,84 االفتراضات
 0,89 االستنباط
 0,85 التفسير

 0.86 تقويم الحجج
 تطبيق التجربة إجراءات: سابعا
 12/2/2015التجربة على أفراد مجموعتي البحث في ثانوية التحرير للبنات يوم الخميس الموافق  باشرت الباحثة بتطبيق .1

 .23/4/2015ولغاية الخميس الموافق 
وفي الساعة الثامنة  21/4/2015مفاهيم النحوية على طالبات مجموعتي البحث يوم الثالثاء الموافق طبقت الباحثة اختبار ال .2

وفي الساعة الثامنة صباحا بعد إخبار الطالبات بموعد  22/4/2015واختبار التفكير الناقد يوم األربعاء الموافق ، صباحا
ت الباحثة على اإلشراف وتطبيق االختبار بعض مدرسات اللغة وساعد، ألدائه االختبارين قبل اسبوع من إجرائه لكي يتهيأن

 العربية في المدرسة نفسها.
وصفر لإلجابة غير الصحيحة أو الفقرة التي ، وذلك بإعطاء درجة واحدة لإلجابة الصحيحة، صححت الباحثة نفسها اإلجابات .3

لالختبار  والدرجة الدنيا، ( درجة30حوية )تحمل أكثر من إجابة وكانت الدرجة القصوى الختبار اكتساب المفاهيم الن
 والدرجة الدنيا)صفرا(.، (درجة45)صفرًا(.وكانت الدرجة القصوى الختبار التفكير الناقد)

 اإلحصائية الوسائل: ثامناً 
 :لتطبيق المعادالت اآلتية spssاستخدمت الباحثة البرنامج اإلحصائي

 التكافؤ عند البحث مجموعتي بين اإلحصائية الفروق داللة لمعرفة الوسيلة هذه استعملت: االختبار التائي لعينتين مستقلتين .1
 :اآلتي القانون وحسب النتائج تحليل وفي اإلحصائي
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 2-س - 1-س 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ    ت=

 
1ع( 1 –1ن) 

2ع (1 –2ن)+  2
2      1       1 

 (ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ+ ـــــــــــــــــــــــــــــــ) .ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــ 1
 2ن      1ن              2- (2ن+  1ن)      

 
 إذ تمثل:

 الوسط الحسابي للمجموعة التجريبية. :1 -س
 الوسط الحسابي للمجموعة الضابطة. :2 -س
 عدد طالبات المجموعة التجريبية. :1ن 
 عدد طالبات المجموعة الضابطة. :2ن 
 تباين المجموعة التجريبية. :1ع
 (202ص ، 2008، ة الضابطة.)البياتيتباين المجموع :2ع
استعملت الباحثة مربع كاي في تكافؤ المجموعتين )التجريبية والضابطة( في التحصيل الدراسي لآلباء : (2مربع كاي )كا .2

 واالمهات.
 2ق( -)ل                 

 ـــــــــــــــــــــــــ = مج ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 2كا
 ق  

 :إذ تمثل
 التكرار المالحظ. :ل
 (77ص ، 2007، التكرار المتوقع.)القرشي :ق
 استعملت هذه الوسيلة لمعرفة ثبات االختبارين )اختبار المفاهيم النحوية(و)اختبار التفكير الناقد(.معامل ارتباط بيرسون:  .3
 

 ( ص مج) (س مج) - ص س مجـ ن 
  = ر

 [  2(ص مج) – 2ص مجـ ن[ ]  2(س مج) – 2س مجـ ن]  
  :تمثل إذ
 .بيرسون ارتباط معامل (:ر)
 .العينة أفراد عدد(:ن)
 (181 ص:1977:البياتي)   .المتغيرين قيم (:ص ،س)
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 الرابع الفصل
 وتفسيرها النتائج عرض

 النتائج عرض :أوال
 طالبات تحصيل درجات متوسطي بين( 0,05) مستوى عند يةإحصائ داللة ذو فرق يوجد ال):أنه األولىإلى الفرضية تشير
 المجموعة طالبات تحصيل درجات ومتوسط ،التعاوني التعلم باستراتيجية العربية اللغة قواعد مادة يدرسن الالئي التجريبية المجموعة
 (.لنحويةا المفاهيم اكتساب في التقليدية بالطريقة العربية اللغة قواعد مادة يدرسن الالئي الضابطة
 ،النحوية المفاهيم اكتساب في التحصيلي االختبار فقرات عن والضابطة التجريبية المجموعتين طالبات إجابات تصحيح بعد 
 متوسط بلغ حين في(، 2,69) معياري بانحراف( 20,81) بلغ قد التجريبية المجموعة طالبات درجات متوسط أنَّ  النتائج أظهرت
 داللة لمعرفة مستقلتين لعينتين التائي االختبار وباستعمال(، 3,08) معياري بانحراف( 18,44) ابطةالض المجموعة طالبات درجات
 :ذلك يبين( 9) جدول المجموعتين بين إحصائيا دالة فروق وجود تبين المتوسطين هذين بين الفروق

 (9جدول )
 نتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين في اختبار المفاهيم النحوية

 لمجموعةا
عدد أفراد 
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 القيمة التائية
 درجة الحرية

مستوى 
 الداللة
 الجدولية المحسوبة 0.05

 2,69 20,81 27 التجريبية
3,012 2 52 

 دال
 3,08 18,44 27 الضابطة إحصائيا

( وعند 52بدرجة حرية ) (2)( أكبر من القيمة الجدولية البالغة 3,012الغة)( أًن القيمة التائية المحسوبة والب9يتبين من جدول )
مما يدل على أًن هناك فرقًا ذا داللة إحصائية بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث ولصالح المجموعة (، 0.05)مستوى داللة 

 تحصيلدرجات  وجود فرق ذي داللة إحصائية بين متوسطيلذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية البديلة القائلة ب، التجريبية
ومتوسط درجات تحصيل طالبات ، طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية باستراتيجية التعلم التعاوني

 اهيم النحوية.المجموعة الضابطة الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية في اكتساب المف
درجات تحصيل طالبات  ( بين متوسطي0,05عند مستوى ) )ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية:تشير الفرضية الثانية إلى انه -1

ومتوسط درجات تحصيل طالبات ، الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية باستراتيجية التعلم التعاوني المجموعة التجريبية
 يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية في تنمية مهارات التفكير الناقد(.المجموعة الضابطة الالئي 

( 37) ومن خالل مقارنة نتائج اختبار التفكير الناقد للمجموعتين ظهر أن متوسط درجات طالبات المجموعة التجريبية قد بلغ
(، وباستخدام 7,318( بانحراف معياري)28,37الضابطة )(، في حين بلغ متوسط درجات طالبات المجموعة 5,47بانحراف معياري)

االختبار التائي لعينتين مستقلتين لمعرفة داللة الفروق بين هذين المتوسطين تبين وجود فروق دالة إحصائيا بين المجموعتين والجدول 
 :( يبين ذلك10)

 (10جدول )
 قدنتائج االختبار التائي لعينتين مستقلتين الختبار التفكير النا

 المجموعة
 عدد أفراد
 المجموعة

الوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة  القيمة التائية
 الحرية

 مستوى الداللة
 الجدولية المحسوبة 0.05

 5,47 37 27 التجريبية
 إحصائيا دال 52 2 4,908

 7,318 28,37 27 الضابطة
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بدرجة حرية  (2)( اكبر من القيمة التائية الجدولية البالغة 4,908لبالغة )( أن القيمة التائية المحسوبة وا10يتبين من جدول )
إحصائية بين متوسط درجات طالبات مجموعتي البحث  مما يدل على أن هنالك فرقًا ذو داللة (0.05)( وعند مستوى داللة 52)

لبديلة القائلة بوجود فرق ذو داللة إحصائية بين ولصالح المجموعة التجريبية ووفقًا لذلك تم رفض الفرضية الصفرية وقبول الفرضية ا
ومتوسط درجات ، متوسطي درجات طالبات المجموعة التجريبية الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية باستراتيجية التعلم التعاوني

 نمية مهارات التفكير الناقد.تحصيل طالبات المجموعة الضابطة الالئي يدرسن مادة قواعد اللغة العربية بالطريقة التقليدية في ت
 تفسير النتائج: ثانيا
(، موضوع البحث)الفرصة للطالبات في مناقشة اآلراء واألفكار التي وردت في المادة  فاعلية استراتيجية التعلم التعاوني في إعطاء -1

األدلة الكافية التي تستند إلى  سوأتاحت الفرصة لكل طالبة في التعبير عن رأيها والحكم على اآلراء واألفكار المختلفة على أسا
إلى تنمية هذا النوع من التفكير لدى  وهذا أدى، مما خلق جوًا ديمقراطيًا شجع على التفكير الحر والحكم المستقل، الحقائق العلمية

 .الطالبات في مادة قواعد اللغة العربية
لما تتمتع به طالبات هذه المرحلة من نضج ، لخامس العلميمالئمة استراتيجية التعلم التعاوني للمرحلة العمرية لطالبات الصف ا -2

 فكري وعقلي.
إلى تفاعل الطالبات مع الدرس وازدياد نشاطهن، ألنها تعطي الفرصة لهن بان يستكشفن  أدت استراتيجية التعلم التعاوني إن -3

إلجابات مع عدم االكتفاء بإجابة واحدة المفاهيم بأنفسهن ويضعن الفرضيات باسلوبهن الخاص مما جعل أمامهن حيزًا واسعًا من ا
 .اإلجابة ومحددة مما دفع الطالبات إلى التفكير وممارسة العمليات العقلية الناقدة للوصول إلى

إن تدريس قواعد اللغة العربية باستراتيجية التعلم التعاوني ساعدت الطالبات على معرفة اسم المفهوم ومعرفة خصائصه وتطبيقه  -4
األمثلة عن المفهوم واإلفادة من  أعطى الفرصة للطالبات في التفكير والقيام بعمليات عقلية عليا في إعطاءو ، بصورة صحيحة

 خبراتهن السابقة وهذا بدوره يؤدي إلى ترسيخ الفهم واكتسابه. 
ال عمليات عقلية عليا إن التدريس باستعمال استراتيجية التعلم التعاوني ساعدت الطالبات على التفكير واإللمام بالمشكلة واستعم -5

 كالربط والموازنة والتطبيق
 الفصل الخامس

 االستنتاجات والتوصيات والمقترحات
 االستنتاجات :أوال

 -:في ضوء النتائج التي توصلت إليها الباحثة يمكن استنتاج اآلتي
ت الصف الخامس العلمي نحو مادة أفضلية استخدام استراتيجية التعلم التعاوني على الطريقة االعتيادية في تنمية ميول طالبا -1

 .قواعد اللغة العربية
أمام مواقف تعليمية تتيح الفرصة أمامهن للبحث عن الحقائق واالتجاهات الكثيفة  استراتيجية التعلم التعاوني تضع الطالبات إن -2

ادية القائمة على دور الحفظ أمام مواقف تحتاج إلى ادوار متعددة على خالف الطريقة االعتي فتصبح الطالبات، للتفكير العلمي
 .والتلقين دون الفهم والتطبيق

 .وان نجاح الطالبة في المجموعة يعني نجاح مجموعاتها، استراتيجية التعلم التعاوني تعتمد على نشاط الطالبات إن -3
 التوصيات :ثانيا

 :يأتي بما الباحثة توصي نتائج من البحث إليه توصل ما ضوء في
 ال استراتيجيات التدريس الحديثة التي تعمل على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة.ضرورة االهتمام باستعم .1
 التأكيد على تنمية مهارات التفكير لدى الطلبة. .2
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 االهتمام باألسئلة التي تقيس التفكير في كتب قواعد اللغة العربية. .3
 لطلبة بدال من الحفظ.حث مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على االهتمام بالمفاهيم النحوية لدى ا .4
 استراتيجية التعلم التعاوني. االهتمام بالدورات التدريبية التي تدرب مدرسي اللغة العربية ومدرساتها على استعمال .5
االهتمام بميول الطلبة عند تدريس المرحلة اإلعدادية من خالل االهتمام بالنشاطات العلمية للمواد الدراسية وعدم االقتصار على  .6

 .المعرفيالتحصيل 
 المقترحات: ثالثا
 إعدادية(. -دراسة مماثلة للبحث الحالي على عينات مختلفة )ابتدائية  .1
وتنمية اتجاه ، أو التفكير االستداللي، دراسة اثر استراتيجية التعلم التعاوني في بعض المتغيرات األخرى مثل التفكير اإلبداعي .2

 الطلبة نحو المادة واالستبقاء.
 المصادر
 لكريمالقرآن ا
 .م 2002 ،عمان، والتوزيع للنشر األهلية ،1ط ،والصرف النحو قواعد في المرشد .خليل، إبراهيم (1
 م.1984، القاهرة، مطبعة الخانجي، واالجتماعي النفسي اإلحصاء.محمود السيد، أبو النيل (2
 م2003، األردن، عمان، ةدار المسيرة للنشر والتوزيع والطبـاع، 3ط، التربوي النفس علم.صالح محمد علي، أبو جادو (3
 ،التربية كلية ،االسكندرية جامعة ،" الثانوية مرحلة في الناقد التفكير تنمية على الرياضي المنطق تأثير" . محمود ،أبو زيد (4

 (اطروحة دكتوراه غير منشورة) .1981
 م.1997، سوريا، منشورات جامعة دمشق، الحديثة التربية في والتقويم القياسميخائيل.، امطانيوس (5
، االردن، عمان، دار إثراء للنشر والتوزيع، والنفسية التربوية العلوم في وتطبيقاته اإلحصاء.عبد الجبار توفيق، البياتي (6

 م.2008
 مؤسسة مطبعة ،1ط،النفس وعلم التربية فـي واالستداللي الوصفي اإلحصاء ،اثناسيوس وزكريا توفيق الجبار عبد،البياتي (7

 .م1977 ،دبغدا ،العمالية الثقافة
 مادة في الدبي الخامس الصف طالب تحصيل في التعاوني التعلم طريقة استعمال أثر .الرضا عبد صباح رافد ،التميمي (8

 (.منشورة غير ماجستير رسالة)م2006 ،العراق ،بغداد ،المستنصرية الجامعة ،األساسية التربية كلية ،العربيـــة اللغــة قــواعــد
 .م1980 ،القاهرة ،الشعب دار مطابع، 1ط،الطفال وأدب العربية بتدريس الخاصة الطرق :وآخرون دالحمي عبد جابر، جابر (9

المنظمة العربية للتربية  ،المجلة العلمية للبحوث التربوية ،دراسة اثر استخدام االسلوب العلمي للتالميذ ،عبد اهلل، جراغ (10
 م.1983تونس،  ،العدد الثاني ،والثقافة والعلوم

 .م1984 ،بغداد ،العراقي العلمي المجمع مطبعة ،التيسير نحو .الستار عبد احمد ،الجواري (11
المملكة العربية ، مؤسسة التركي للنشر والتوزيع، ترجمة مدارس الظهران األهلية، التعاوني التعلم.وجونسون، جونسون (12

 م.1995، السعودية
 ،" االردنية الحكومية الجامعات في البكالوريوس لطلبة قدالنا التفكير مقياس على معايير اشتقاق"  .عثمان مسعف ،حلفاوي (13

 (.رسالة ماجستير غير منشورة) .1997 ،االردنية الجامعة
 .م2002 ،عمان ،والتوزيع للنشر الصفاء دار، 1ط ،العربي النحو في الرشيد ،عواد محمد، الحموز (14
 -عمان ،والطباعة والتوزيع للنشر الميسرة دار ،1ط ،وممارسة نظرية التعليمي التصميم ،(م1999) ،محمود محمد ،الحيلة (15

 .األردن
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 تالميذ اكتساب مدى في التقليدية والطريقة تينسون ميريل ونموذج تابا هليدا استراتيجية من كل اثر .كايد علي ،الخريشة (16
 غير ماجستير لةرسا) ،والفنون التربية كلية ،اليرموك جامعة ،االجتماعية الدراسات لمفاهيم االبتدائي السادس الصف
 .م 1996 ،(منشورة

 .م2005 ،للنشر ديبونو دار ،عمان ،والناقد االبتكاري التفكير تعليم ،عادل فاديه ،الخضراء (17
 طلبة لدى الرياضية المفاهيم تدريس في تابا وهيلدا تينسون ميريل أنموذجي استخدام فعالية .سليمان محمود ،الخطيب (18

 .1993 ،(منشورة غير ماجستير رسالة) ،والفنون التربية كلية ،اليرموك جامعة ،الثامن الصف
 حنين دار ،العملية وتطبيقاتها وأساليبها اإلسالمية التربية تدريس طرائق ،عيد إسماعيل ويحيى ،أحمد ناصر ،الخوالدة (19

 .م2001 ،األردن – عمان ،والتوزيع للنشر
 ،اإلعدادي الرابع الصف طالب عند التباعدي والتفكير ويةالنح المفاهيم اكتساب في كارين أنموذج اثر، تركي، سماء، داخل (20

 .م2011، جامعة بغداد، ابن رشد، كلية التربية، اطروحة دكتوراه غير منشورة
دار  ،جامعة بغداد ،وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ،مناهج البحث التربوي.أنور حسين عبد الرحمنو  عزيز حنا ،داود (21

 م.1990 ،بغداد ،الحكمة للطباعة والنشر
 م.1982، العراق، جامعة الموصل، كلية الطب، 1ط، المتتابعة المصفوفات اختبار. وطاقة ماهر، فخري، الدباغ (22
 .م 1971 ،القاهرة ،الكتب عالم ،2ط ،وتطبيقاته نتائجه تقويم ،أسسه ،أهدافه التدريس ،حسن فكري ،ريان (23
 م.1984القاهرة،، عالم الكتب ،3 ط ،وتطبيقاته نتائجه تقديم ،ــــــهأساليبـــ ،أسسه ،أهدافه ،التدريس ،حسن فكري ،ريان (24
 م.2003، القاهرة، عالم الكتب، البنائية النظرية منظور من والتدريس التعلموكمال عبد الحميد زيتون.، حسن، زيتون (25
 .م 2005 ،والتوزيع للنـشر الفكر دار ،3 ط ،التربية في والتقويم القياس مبادئ ،عليان عامر وهشام ،فهمي نادر ،الزيود (26
 .م1994 ،اربد ،للطباعة األمل دار ،1ط ،التفكير وتنمية العامة التدريس طرائق :وآخرون هاشم، السامرائي (27
 .م1990، البصرة جامعة ،العالي التعليم مطبعة، 1ط ،االجتماعية العلوم تدريس في الخاصة الطرق ،نهاد صبيح، سعد (28
 .1992 ،االردن ،اربد ،والتوزيع للنشر األمل دار ،العربية اللغة تدريس اليبأس.وآخرون ،توفيق عماد ،السعدي (29
 م.2011، القاهرة، عالم الكتب، 1ط، مهاراته وتنمية تعليمه وانواعه اساسياته ،التفكيرسناء.، سليمان (30
، القاهرة، نية الحديثةالمطبعة الف، العملية وأنماطها المسلكية وانطباعاتها العربية للغة التدريس فن، محمد صالح، سمك (31

 م.1975
 .م1975 ،المصرية النهضة مكتبة ،التخصص بطالب الخاص المنهج وفق القومية للغة التدريس فن. صالح محمد ،سمك (32
 1980 ،بيروت ،العودة دار ،1ط ،وآدابها العربية اللغة تدريس طرائق في الموجز.احمد محمود ،السيد (33
 .1988 ،الكويت ،المطبوعات وكالة ،ربويةالت اللغة قضايا في.احمد محمود ،السيد (34
 1993 ،القاهرة ،اللبنانية المصرية الدار ،2ط ،والتطبيق النظرية بين العربية اللغة تعليمحسن.، شحاتة (35
جامعة -كلية التربية، االبتدائي السادس الصف تالميذ تحصيل في التدريسية الطرائق بعض تأثيرإبراهيم هاشم. ، الصالحي (36

 م.1972، العراق، بغداد
 م.2004، عمان جهينة، التفكير تعليم، محمود طافش، طافش (37
 ،الموصل ،بغداد جامعة ،الكتب دار مؤسسة،الثانوية المرحلة في العربية اللغة تدريس مشكالت.جواد صالح ،الطعمة (38

1973. 
، القاهرة، للطباعة والنشرعالم الكتب ، 2ط، اإلسالمية والتربية العربية باللغة الخاصة التدريس طرق .فخر الدين، عامر (39

 م1976



 م2017/ نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        32العدد/

571 

 تعلم تجاه األساسي السابع الصف طالب اتجاهات على التعاوني التعلم نماذج من أنموذجين استعمال اثر .اهلل عبد ،عبابنة (40
 .1995( 8) العدد ،(4) السنة قطر ،التربوية البحوث مركز مجلة ،األردن في الرياضيات

 .1974 ،القاهرة ،1ج ،التدريس وطرق ةالتربي .المجيد عبد صالح ،عبد العزيز (41
 ،للكتاب االسكندرية مركز ،والثانوية اإلعدادية المرحلتين في العربية اللغة لتدريس الحديثة االتجاهات.حسني ،الهادي عبد (42

 .2000 ،القاهرة
 الخامس الصف تالمذة لدى التعبيري والداء القرائي التحصيل في خلدون ابن طريقة اثر"  .فرحان علي حسن ،العزاوي (43

 (اطروحة دكتوراه غير منشورة) .م2002 ،بغداد جامعة ،رشد ابن/  التربية كلية ،" االبتدائي
، الرياض، جامعة اإلمام محمد بن مسعود اإلسالمية، 1ط، السلوكية العلوم في البحث إلى المدخل .صالح بن حمد، العساف (44

1989. 
 .م2003، بيروت، والتوزيع والطباعة للنشر المؤلف دار، 5ط(،التعاوني تعلمال)المعلمين تدريب في الشامل .إبراهيم ،العقيل (45
  .م 2006، عمان، دار الفكر للطباعة والنشر، النفسية والمقاييس االختبارات ،محمود.صالح الدين، عالم (46
كلية التربية ، امعة بغدادج، اإلعدادية المرحلة طلبة لدى الناقد التفكير تنمية في تدريبي برنامج اثر.إسماعيل إبراهيم، علي (47

 (.دكتوراه غير منشورة اطروحة(.)2004)ابن الهــــيثم 
 .م1998 ،األردن ،والتوزيع للنشر األمل دار، 2ط ،التدريسية العملية في والتقويم القياس.سليمان احمد ،عودة (48
 م.2002، رات العربية المتحدةاإلما، العين، دار الكتاب الجامعي، واستراتيجياته التدريس طرائقمحمد محمود. ، عودة (49
 م.1992، االردن، اربد، مكتبة الكناني، 2ط، العلمي البحث أساليبوفتحي حسن ملكاوي. ، احمد سليمان، عودة (50
 واستبقائها العربية اللغة قواعد مفاهيم اكتساب في وريجيليوث وفراير تابا هيلرا نماذج اثر، زهور كاظم مناني، الغريباوي (51

، جامعة بغداد، كلية التربية ابن رشد، اطروحة دكتوراه غير منشورة، المعلمات إعداد معاهد طالبات لدى لمالتع اثر وانتقال
 .م 2007

، البحرين، (2السنة )، (5ع )، التربية مجلة، ومشكالت تعلمها"، " قواعد اللغة العربية أهميتها.عائشة عبد اهلل، غلوم (52
 .8م.ص1982

، بغداد، مطبعة الديوان، 1ط، اإلحصائية االختبارات في الالعلمية والطرائق العلمية قالطرائ.إحسان كاظم شريف، القرشي (53
 .م 2007

 .م 1990 ،عمان ،1ط ،تعليمه طرق – تطوره –الطفال تفكير. يوسف ،القطامي (54
 ،رشد ابن/ التربية كلية ،بغداد جامعة ،العراقيين الطفال عند الرياضية المفاهيم بعض نمو.احمد محمود رؤوف ،القيسي (55

 .1990 ،(منشورة غير دكتوراه رسالة)
، اإلعدادية المرحلة طالبات لدى النحوية المفاهيم اكتساب في وكلوزماير جانيه أنموذجي اثر، سعاد حامد سعيد، المزوري (56

 .م 2001، جامعة بغداد، كلية التربية / ابن رشد، اطروحة دكتوراه غير منشورة
 م.2000، االردن–عمان ، دار المسيرة للطباعة والنشر، 2ط، النفس وعلم التربية في موالتقوي القياسسامي محمد. ، ملحم (57
عبد المجيد." أثر أسلوبي االكتشاف والشرح عند اكتساب بعض المفاهيم اللغوية والرياضية وانتقالها لدى طالب ، نشواني (58

 .85- 72م.ص1982(11)ع، جامعة الكويت، المجلة العربية للعلوم اإلنسانية" ، المرحلة في األردن
براهيم ،حنا صباح ،هرمز (59  .1984 ،العالي التعليم وزارة ،الموصل ،(والمراهقة الطفولة) التكويني النفس علم.حنا يوسف وا 

60- Burk، P. testing for critical thinking in physics.American Journal physics، Vol.17 December 

61-GoodGood، dictionary of education.3rf.New York. M.C. Graw -hill. 1973. 

62- Buros, P. The seventh mental measurement year book.vol(11).New York. cryphon press، 1972. 
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 المالحق
 (1)ملحق 

 أعمار طالبات مجموعتي البحث التجريبية والضابطة
 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية

 ت
العمر 
 بالشهور

 ت
لعمر ا

 بالشهور
 ت

العمر 
 بالشهور

 ت
العمر 
 بالشهور

1 206 15 204 1 194 15 195 
2 204 16 197 2 202 16 197 
3 192 17 203 3 196 17 208 
4 208 18 210 4 202 18 194 
5 194 19 192 5 197 19 191 
6 190 20 192 6 200 20 195 
7 208 21 194 7 192 21 200 
8 194 22 194 8 195 22 196 
9 192 23 210 9 206 23 194 
10 194 24 198 10 198 24 190 
11 190 25 192 11 208 25 196 
12 196 26 199 12 197 26 190 
13 196 27 216 13 198 27 196 
14 193   14 194   

 
 (2)ملحق 
 2014-2013 السابق الدراسي للعام البحث مجموعتي طالبات درجات

 لمجموعة الضابطةا المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 88 15 95 1 85 15 60 
2 94 16 82 2 54 16 95 
3 79 17 83 3 92 17 64 
4 96 18 80 4 84 18 72 
5 92 19 65 5 94 19 98 
6 83 20 72 6 96 20 63 
7 82 21 71 7 91 21 97 
8 92 22 95 8 77 22 83 
9 79 23 83 9 61 23 91 
10 88 24 72 10 82 24 82 
11 95 25 65 11 92 25 82 
12 82 26 89 12 88 26 94 
13 75 27 70 13 90 27 88 
14 84   14 70   
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 (3)ملحق 
 الذكاء اختبار في البحث مجموعتي طالبات درجات

 المجموعة الضابطة المجموعة التجريبية
 الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت الدرجة ت
1 29 15 30 1 30 15 21 
2 27 16 30 2 22 16 22 
3 22 17 31 3 30 17 29 
4 20 18 26 4 24 18 35 
5 28 19 34 5 32 19 30 
6 21 20 31 6 22 20 28 
7 32 21 20 7 20 21 31 
8 28 22 29 8 22 22 20 
9 29 23 34 9 32 23 20 
10 24 24 25 10 28 24 20 
11 25 25 33 11 26 25 32 
12 29 26 23 12 31 26 33 
13 26 27 29 13 34 27 20 
14 24   14 31   

 
 (4)ملحق 

 الخطط التدريسية للمجموعتين التجريبية والضابطة
 التعاوني التعلم إستراتيجية باستعمال( البدل) موضوع لتدريس أنموذجية خطة
 العلمي الخامس ــ:والشعبة الصف العربية اللغة قواعد ــ:المادة

 ــ:والتاريخ اليوم البدل ــ:الموضوع
 ــ:األهداف العامة

 تحديد في صياغتها اثر ومعرفة الجملة فهم من وتمكينه ،وآخر تركيب بين الموجودة الفروق معرفة على المتعلم قدرة تنمية -1
 .معناها

 .وأفكار ،معان من إيصاله يروم لما ،المالئمة الجميلة التراكيب استعمال ومن ،الدقيق التعبير من المتعلم تمكين -2
 .الواحدة لكلمةل المختلفة الصيغ بين الداللي التمييز المتعلم تمكين -3
 وقوة ويسر ووضوح بدقة السامع أو القارئ إلى واألحاسيس األفكارو  المعاني نقل طريق عن المتعلم عند والفني األدبي الذوق تنمية -4

 .ويعينه األخر يخدم منهما فكل المعنىو  اللفظ بين وطيدة عالقة هناك بان
 .غموضها وفك المعقدة التراكيب فهم من التمكن تنمية -5

  ــ:أن على قادرة الطالبة جعل ــ:السلوكية افاألهد
 .تعرف مفهوم العطف -1
 .تعدد أحرف العطف ومعانيها -2
 .العطف أحرف  عمل شروط تكتب -3
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 (.حتى) العطف حرف على تحتوي جملة تعطي -4
 .المعطوف إعراب عالمة تذكر -2
 .عليه والمعطوف المعطوف تميز -3
  .مناسب عطف بحرف ناقصة جملة تكمل -4
 .عليها تعرض التي الجمل في الكلمات إعراب من تتمكن -6

 .الملونة األقالم ،السبورة ،المقرر الكتاب: التعليمية الوسائل
  الدرس خطوات

 (دقيقتان) ـالتمهيد ـ1
 وضحي تابع النعت بان جميعنا وعلمنا فعلية؟ جملة النعت فيها بجملة تأتيني من ،النعت تعرفنا السابق الدرس في الطالبات عزيزاتي 

 نتعرف الطالبات عزيزاتي واليوم الحقيقي؟ النعت فيها بجملة تأتيني من ،بمتبوعه تعلق ما صفات من صفة أو متبوعه صفات من صفة
 . العطف وهو التوابع من آخر نوعاً 
 (دقيقة 35) التعاوني التعلم إستراتيجية باستعمال العرض -2

 :المتعاونة المجموعات
 :اآلتية بالخطوات أقوم
 في والضعيفة والمتوسطة المتفوقة بينهن تكون أن على طالبات( 6 - 5) من متجانسة غير مجموعات إلى الطالبات أوزع (1)

 .التحصيل
 .المجموعة لها تتوصل التي واإلجابات النتائج تدوين تتولى ممثال مجموعة لكل أعين( 2)
 .المجموعة داخل التفاعل من قدر اكبر يحدث تىح البعض بعضهن مواجهة في الجلوس إلى مجموعة كل طالبات أوجه( 3)
 .ورقة أو دفتر في المالحظات وتسجيل لديهن الموجودة المهمة مناقشة الطالبات من اطلب( 4)
 من المساعدة وطلب ،المهمة حل إلنجاز الطالبات بين فيما واألفكار المساعدة وتبادل مرة من أكثر المهمة قراءة ضرورة أؤكد( 5)

 .المهمة انجاز في الطالبات فشل حالة في المدرسة
 دون من الحاجة عند المساعدة تقديم مع التفكير على وأشجعهن بينها تدور التي والمناقشات الحوارات أثناء في المجموع أراقب( 6)

 .الصحيحة اإلجابات إعطاء
 -:اآلتي النحو لىع جمل شكل على المشكلة هذه وتكون حلها في التفكير واطلب المهمة الطالبات على اعرض
 اصعادا الجو في أذهبها العين في أصغرها األفق نجوم النجوم إن .1
 .اهلل عبد بن محمد الرحمة نبي .2
 «.للمتقين هدى فيه ريب ال الكتابُ  ذلك: »تعالى قال .3
 (.وحرفٌ  ،وفعلٌ  ،اسمٌ : أقسام العربية في الكالم) .4
 حرامهاو  حاللها الحياة سنن محمد المؤمنين أمير أحيا: الشاعر قال .5
 «.فيه قتالٍ  الحرام الشهر عن يسألونك: »تعالى قال .6

 الالزمة التوضيحات بعض وتقديم ،منهن المطلوب فهمن الطالبات إن هل لمعرفة المجموعات بين بالتجوال أقوم -:الباحثــــــــــــــة
 النقاش خالل ومن ،مجموعتها إليها صلتتو  التي النتائج عرض مجموعة كل ممثلة من اطلب ثم ،الحل إلى تتوصل لم التي للمجموعة
 .تعلمه تم ما بهنإلى الوصول أحاول الطالبات بين الجماعي

 .البدل تعريف* 



 م2017/ نيسان           جامعة بابل /األساسية للعلوم التربوية واإلنسانية كلية التربية  مجلة        32العدد/

575 

 .البدل أقسام تحديد* 
 .مطابقا بدال االسم فيها يعرب التي األسماء مواقع تحديد* 
 .للبدل مناسبة أمثلة إعطاء* 
 .البدل إعراب* 

 بالبدل المتعلقة الفرعية المفاهيم عن أخرى وأمثلة السابقة األمثلة معهن وأناقش ،رفضها أو اإلجابة قبول مناقشة في يشتركن الطالبات
 .وأنوعه

 -:الباحــــــــــــثة
 البدل تعريف
 .البدل يفسره( منه المبدل)يسمى اسم يسبقه تابع -:طالبة
 .أحسنت -:الباحثة
 .أقسام ثالثة للبدل -:طالبة
 البدل؟ أقسام هي ما ،أحسنت -:الباحثة
 .المطابق البدل نسميه أو ،كل من كل بدل -:طالبة
 .أيضاو  احسنت -:الباحثة
 .كل من بعض بدل -:طالبة
 .أيضاو  احسنت -:الباحثة
 .االشتمال بدل -:طالبة
 كل؟ من كل بدل على مثاال تعطيني من ،احسنت -:الباحثة
 .التكريم منصة زيد الزميل ارتقى -:طالبة
 .بأنواعه البدل عن أمثلة يكوْنن الطالبات اجعل وهكذا ،احسنت -:الباحثة
 ؟ هي ما ،مطابقا بدال االسم فيها يعرب لألسماء مواقع هناك -:الباحثة
 .مطابقا بدال الثاني أعرب مضافة نكرة الثاني واالسم ،معرفة األول وكان االسم تكرر إذا -:طالبة

 هو؟ ما الثاني والموقع ،احسنت -:المدرسة
 .مطابقا بدال( ابن) كلمة أعربت للثاني ابنا األول يكون اسمين بين( ابن) كلمة وقعت اذا -:طالبة
 ؟ الثالث والموقع ،احسنت -:الباحثة
 .مطابقا بدال أعرب اإلشارة اسم بعد( أل) بـ المعرف االسم وقع اذا -:طالبة
 مثاال؟ تعطيني من ،أحسنت -:الباحثة
 .مجدٌ  الطالب هذا -:طالبة
 الطالب؟ تعرب من -:الباحثة
 .الظاهرة الضمة رفعه وعالمة مرفوع بدل -:طالبة
 .فيكن اهلل بارك -:الباحثة

 دقائق( 5) -:التقويم-5
 :اآلتية الجمل في نوعه وبيني البدل استخرجي 
 «.وأعنابا حدائق. مفازا للمتقين إن» :تعالى قال -1
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 «.الرحيم الرحمن. العالمين ربِ  هلل الحمد» :تعالى قال -2
 .له واخلص ،العراق وطني أحب -3

 .المقرر الكتاب من( 60) الصفحة في التمرينات حل -:البيتي الواجب
 

 (5) ملحق
 النحوية المفاهيم اكتساب اختبار
 -:يأتي مما لكل الصحيحة اإلجابة تحت خط بوضع اآلتية األسئلة عن اجب

 (.طفع، معطوف عليه، معطوف) ...العطف حرف بعد الواقع التابع يسمى -1
 (.الفاء ،حتى ،ثم.)تراخ وال مهلة دون من والتعقيب الترتيب يفيد... العطف حرف -2
للمعادلة بين ... )هو أم العطف حرف معنى ،"القهار الواحد اهلل أم خير متفرقون أأرباب السجن صاحبي يا: "تعالى قال -3

 (.تفيد الشك، الترتيب والتراخي، شيئين
 (.المتقين، أعنابا، مفازا... )هو عليه المعطوف". وأعنابا ائقحد. مفازا للمتقين إن: "تعالى قال -4
 (.االشتمال بدل ،كل من بعض بدل ،المطابق البدل).. .كل من كل بدل يسمى -5
 (.التابع ،منه المبدل ،االشتمال بدل)... يسمى البدل يسبق الذي االسم -6
 (.مضاف إليه، مبتدأ، بدل مطابق).. .الكتاب كلمة أعراب ،"للمتقين هدى فيه ريب ال الكتاب ذلك:"تعالى قال -7
 (.التابع، المبدل منه، البدل.. ).على يعود مقدرا أو ظاهرا يكون قد ضمير االشتمال ببدل يلحق -8
 (.وطني ،له ،العراق).له واخلص ،العراق وطني أحب: عبارة في المطابق البدل على دل -9
لهكم" :تعالى قوله في(واحد) إعراب -10  (.مرفوع خبر ،مرفوع بدل ،مرفوعة صفة)".واحد اله وا 
 من بعض بدل ،اشتمال بدل ،مطابق بدل".)سبيال إليه استطاع من البيت حج الناس على وهلل" :تعالى قوله في البدل نوع ما -11

 (.كل
 وال عليهم المغضوب غير عليهم أنعمت الذين صراط المستقيم الصراط اهدنا" :تعالى قوله في منه المبدل عين -12

 (.عليهم ،المستقيم لصراطا ،الذين".)الضالين
أعجبني ... )قولك مثل المبدل من جزءا ال عليه مشتمال يكون والبدل البدل على يشتمل منه المبدل أن هو االشتمال بدل -13

 (.أعجبني علم الطالب، أعجبني الطالب، الطالب علمه
.. .هو هنا اثنتين إعراب ،"سبيل من خروج إلى فهل بذنوبنا فاعترفنا اثنتين وأحييتنا اثنتين امتنا ربنا قالوا" :تعالى قال -14

 (.نائب عن المفعول المطلق، صفة، مضاف إليه)
 خبر ،مثنى ألنه األلف رفعه وعالمة مرفوع إن خبر.. ).(اثنا) إعراب ،"شهرا عشر اثنا اهلل عند الشهور عدة إن:" تعالى قال -15

 (.مثنى ألنه االلف رفعه مةوعال مرفوع فاعل ،بالمثنى ملحق ألنه االلف رفعه وعالمة مرفوع إن
 (.جزء ،باب ،أبواب) ،"مقسوم جزء منهم باب لكل أبواب سبعة لها":تعالى قوله في التمييز على دل -16
... تمييزها حكم ويكون والتأنيث التذكير في واحدة حالة وتلزم ،(تسعين إلى عشرين) من األعداد بها ويقصد العقود ألفاظ -17

 (.جرورجمع م، مفرد مجرور، مفرد منصوب)
 (.وتسعون ثمان ،وتسعين ثمانية ،وتسعون ثمانية).مجلدا. ..المكتبة في -18
 (.عشر احد ،عشر احدى ،عشرة احدى. )مجلة ...قرأت -19
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 ،ربكم ،أيها يا)".تتقون لعلكم قبلكم من والذين خلقكم الذي ربكم اعبدوا الناس أيها يا" :تعالى قوله في الطلب اسلوب عين -20
 (.اعبدوا

 المصدر ،األمر فعل اسم ،األمر فعل) هي( سبح)الطلب اسلوب فيها ورد التي الصيغة ،"األعلى ربك اسم سبح" :تعالى قال -21
 (.األمر فعل عن النائب

 المشورات أهل من كنت وان يوما نائبة نابتك اذا سواك شاور: الشاعر قال -22
 (.دعاء مجازي نهي ،عاءد مجازي أمر ،التماس مجازي أمر)هو أعاله النص في الوارد الطلب اسلوب من الغرض

 فعل ،مضارع فعل ،األمر بالم مجزوم مضارع فعل) ،"سعته من سعة ذو لينفق" :تعالى قوله في ،(ينفق) الفعل إعراب -23
 (.الناهية بال مجزوم مضارع

 داءأ في فعله من أقوى وهو ،الفعل عالمات يقبل ال انه إال وزمنه وعمله معناه يتضمن معين فعل على يدل مبني اسم...  -24
 (.األمر فعل عن النائب المصدر ،األمر فعل ،األمر فعل اسم.)وجوبا مستترا فاعله يكون ما وغالبا المعنى

 ،ضل ،عليكم)."اهتديتم اذا ضل من يضركم ال أنفسكم عليكم امنوا الذين أيها يا: "تعالى قوله في األمر فعل اسم على دل -25
 (.أنفسكم

 (.استعالء ،التماس ،دعاء".)هديتنا إذ بعد قلوبنا تزغ ال ربنا: "تعالى قوله في الوارد النهي نوع ما -26
 في به يرفع ما على ويبنى ،معين على لداللته ،المعرفة بحكم يصير وبذلك ،تعيينه وقصد نداء حرف بعد وقع نكرة اسم كل -27

 (.ضافبالم الشبيه المنادى ،المقصودة غير النكرة المنادى ،المقصودة النكرة المنادى.. ).هو نصب محل
 القريب، لنداء أيا البعيد، لنداء أيا) انصرف ثم مثلك جاء فكم تظلمن ال المصر والي أيا: اآلتي البيت من النداء أداة استخرج -28

 (.والبعيد والمتوسط القريب لنداء أيا
 اسم ،نصب محل في الضم على مبني منادى".)إبراهيم على وسالما بردا كوني نار يا قلنا:" تعالى قوله في (نار يا) إعراب -29

 (.الضمة رفعه وعالمة مرفوع مبتدأ ،نصب محل في الضم على مبنية مقصودة نكرة
 مقصودة، غير نكرة) هاطل جودك سحاب ،الجميع رزق وكافال البديع الخلق فاطر يا: األصمعي قول في المنادى نوع ما -30

 (.المضاف بالمضاف، الشبيه
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




