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 دادإـع

 إـشراف
تدريس اللغة العربية املساعد  أستاذ املناهج وطرائق  
                                          جامعة بنها  –كلية الرتبية 

  
 أستاذ املناهج وطرائق تدريس اللغة اإلجنليزية املساعد

 جامعة بنها –الرتبية كلية
 

تنمية السباعية في استراتيجية التعلم البنائي  التعرف على فاعلية بحث الحاليال استهدف
تاام دعاادائ ةائمااة  ذلاا ول الثاااي   العااالت ولتح ياا  لاادط باالص اللاا  اأتفكياار النحاا   مهاااتاا ال

وكتااص للاالااي فااي  اا    توإعاادائ ئلياام للمعلاام هاتت ل ياسابالمهااتاا المسااتهدف تنميتهااات وا تبااات
مك يااة ماان ت  اااباة :اأولااى ت عتينمااعلااى مجلتنميااة هاا ا المهاااتااق وب باا  ت هاا ا اتسااتراتيجية

تجرتبيااااة مك يااااة ماااان ثلثااااين بالبااااة ئتسااااق  :ييااااةالثاو ن بالبااااة ئتسااااق بالارت ااااة المعتااااائ ت ثلثااااي
بتابيااا  ات تباااات يتاااائل المجمااا عتين ثااام ة تياااق ق الساااباعية باساااتمدال اساااترتيجية الاااتعلم البناااائي

بعاااد، ات وت  ااالق الدتاساااة دلاااى عاااد  يتاااائل مااان  همهاااا: ونااا ئ فااارو  ئالاااة د لاااائي ا عناااد مسااات ط 
تجرتبيااة فااي التابياا  البعااد  ت تبااات ( بااين مت ساااي ئتناااا المجماا عتين: اللاااباة وال0.01)

مهاااتاا التفكياار النحاا   )وكاام(ت وفااي كاام مهااات  فرعيااة علااى  ااد  للااال  المجم عااة التجرتبيااةت 
 مما يؤكد فاعلية استراتيجية التعلم البنائي السباعية في تنمية مهاتاا التفكير المستهدف تنميتهاق
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للدةة اللغ تةت و ن    ةل ت في النح  سايتبع  ةلا ت فاي ،عد النح  المظهر اأساسي 
اللغةت وبالتالي ، لم من كفا   اتتلالت ولكي يت ن الاالي لغتا ت وتسايار علاى فن يهاا اأتبعاة 
من تحدثت واستماعت وةرا  ت وكتابة علي   ن ،ك ن مؤسًسا في ئتاسة النح ت ومدتًبا تدتتًبا كافًيا 

 (. 67،  1986اهيم عطا، )إبر ،مكن  من فهم المعرفة 
وتتاادتص المتعلماا ن ماان  االل النحاا  علااى دعمااال الع اامت وتنميااة ةدتاتاا ت وتنميااة مهاااتاا 
التفكير: كال ياست واتست را ت واتستدتلت وة   المل ظةت باإل افة دلى ذل ت فإن النح  ،مكان 

ل  اعد اللغةت كما  ي  ينماي المتعلمين من التحليم اللحي  لألساليي اللغ تةت وي د التراويي وفً ا 
)حسن  حنتا, م طفنطرس ن,نعدم عنزاز عن ا  م  الفكر وتل ل ت وتنماي ال ادت  علاى اتساتنبا 

 ق(202،  1993(م )حس  حتا, ، 176: 1988عبزااشافز أبو نحابم 
وللنح  مكاية  ا ة في نميع مرا م التعليمت وبما ة فاي المرا ام المت دماة كالمر لاة 

اعد المتعلمااين علااى فهاام ولااائ  الكلماااا فااي الجماام  سااي م ةعهااات والتميياا  الثاي تااةت أياا  ،ساا
)فخننر ااننز   باين  يا اع اأسااالييت ومادل تتهات وتع تااد تفكيارهم علااى اأسااليي المنا يااة المنظماة 

 (. 124،  2000عاطر، 
وتتالاي تعلاايم النحا  تفكيااًرا مت ا ال تاادتم با    كاماا  وت فهام ة اعاادات كماا ،حتااا   ،ًلااا 

لى ثرا  لغ   ،ساعد على اتستنبا ت فال  اعد معاٍنت وفهم اأم ت المعن تة ت ،ك ن دت بنل   د
ق وإذا يج  تعلايم النحا  فاي تلاحي  (135ت، 0)عبز اامنعم عبز ااعال، دالع م واوتمال الفكر 

لكثيار  ساليي الاالص وتاراويبهم اللغ تاةت وت ا تم  لسانتهم وتعبياراتهم ،كا ن مانهل اللغاة ةاد   ا  ا
 (. 165، 2011)طتمز أحمز، من  هداف  

بام تباد مان دعماال  تفالنح  ليس مجم عة من ال  اعد ت فار  علاى الاالص وت حفاي الي اا
وتحدياااد العلةااااا باااين مك يااااا التركياااي. والت  ااام دلاااى المعناااى الااا    تالع ااام والتفكيااار لفهمهاااا

   ،حمل  التركييق
دفاراًئا ومجارئ  مان معاايي النحا ت فال ، ا ل فاي  وت يتل ت  ن يتعل  الفكر بمعايي الكلام

وهم وت ،ل  في ع مت  ن يتفكر متفكار فاي معناى )فعام( مان نيار  ن يرتاد دعمالا  فاي )اسام(ت 
وت  ن يتفكر في معنى )اسم( من نير  ن يرتد دعمال )فعم( في ت ونعل  فاعل ل   و مفع تت  و 

ارئ ل  يرتد في   كًما س ط ذل  من اأ كاال ولايس معناى ها ا  ن الفكار ت يتعلا  بمعاايي الك للام الم ف 
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اارنئً  ماان معااايي النحاا  ومنا ًةااا بهااا علااى وناا  ت    االت ولكاان معنااى ذلاا   ياا  ت يتعلاا  بهااا م ج 
يها في     (.261، 2001)عبز ااقاهر ااجرجانز، يتأتى مع  ت دير معايي النح  وت   ل

اتهتمااال ماان ةباام ولات  التربيااة والتعلاايم ويظااًرا أهميااة المهاااتاا النح تااة فإيهااا  ظيااق ب
 يااث و ااعق وثي ااة لماانهل اللغااة العربيااة فااي المر لااة الثاي تااةت وةااد تلاامنق ال ثي ااة اأهااداف 
العامة لتعليم النح ت وتمثلق ه ا اأهداف في  ن ،ك ن الاالاي فاي يها،اة المر لاة الثاي تاة ةاائًتا 

 (:  64، 2015)و انة ااتربي  وااتعليم،على  ن 
 يتعرف الليغ النح تة واللرفية السليمة والحركاا اإلعرابيةق  -1
 ،مي  العلةاا الممتلفة بين التراويي واأساليي المتشابهة وتلدت  كًما يح ًتا بشأيهاق  -2

 ،ستنتل ال اعد  النح تة من مجم عة  سالييت وتحدئ الم اةع النح تة للكلماا والجممق -3

 لفهم واتستيعاص ت الحفيق ،حلم وتركي  يماًبا لغ تة على  ساس ا -4

 ،مي  اأ اا  اللغ تة فيما ، ر   و ،سمع  و ،كتيق  -5

ومااااا  ظيااااق المهاااااتاا النح تااااة باتهتمااااال  ،ًلااااا ماااان ةباااام البااااا ثينت  يااااث تناااا ع ذلاااا  
اتهتمااال بااين: اتهتمااال بالتحلاايم فااي بعاال المهاااتاا النح تااة  و تنميتهااا باعتبااات  ن مهاااتاا 

ت (Lamم 2005) تل  وماااان تلاااا  الدتاساااااا: –مهاااااتاا ذهنيااااة –النحاااا  هااااي مهاااااتاا تفكياااار 
 (.2008، ااشمرى ) يز  ت(Macaluso، 200 7)ماوال س   ،(2005)طتمز ااظرير ،

وماااا يالااااق مهاااااتاا التفكيااار النحاااا   اهتمااااال البااااا ثين  ،ًلاااات كمهاااااتاا التفكياااار الناةاااادت 
وذلا  مان  الل تنميتهاا  -النحا    باعتباتهما مان  يا اع مهااتاا التفكيار –ومهاتاا التفكير العليا

ننننزا زننا  م ) ،(2005)نشنن ت بيننوطس،  ،(2004)أ,نناط  ,ننااماد، فااي النحاا . ومنهااا ئتاسااة: 
 ق (2012) طاهر حعباد، ،(2011

وبمااا  ن النحاا  فااي ناا هرا يشااا  ع لااىت وتمتااد ئتاساات  ماان الساان اا اأولااى فااي المر لااة 
ن م رت النح  على الالص في كم عال مبني علاى اتبتدائية دلى ما بعد المر لة الثاي تةت كما  

دذن  – ط  ن الاالاااي ، ااا ل بعملياااة بناااا  معرفاااي لمعل ماتااا  النح تاااة  –م ااارت العاااال السااااب  لااا  
 فالنح  ذو علةة وبيد  بالبنائيةق 

والبنائية يظرتة في المعرفة  و اإلبستم ل نيا تح لق دلاى يظرتاة فاي الاتعلم. وةاد ايال اق 
اسيين:  ولهما )فلسفي(: يتعل  بارت ة اوتساص المعرفةت وت  ل علاى  ن الماتعلم من افترا ين  س

يبنااااي معرفتاااا  اعتماااااًئا علااااى  برتاااا  الساااااب ةت وت ،ساااات بلها بلاااا ت  ساااالبية ماااان نيااااراق وثاييهمااااا 
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)ساايك ل ني(: يتعلاا  ب ليفااة المعرفااةت فالمعرفااة يفعيااة عناادما تساااعد المااتعلم علااى التكياا  مااع 
 (م )حسن   يتنود،23-20: 1992 يتنود، )حسن   يتود،وممنالالجدياد  الم اةا  المعرفياة 

 (.121: 2009(م )عبزااسعم عبزااسعمم 34-32: 2006  يتود، وممال
وت ااا ل البنائياااة علاااى  سااااس  ااانع المعناااى و ن الماااتعلم ،ساااتمدل ماااا ،متلكااا  مااان  فكاااات 

دعاااائ  تشاااكيم البناااى ومعل مااااا إلئتام المباااراا والمعل مااااا الجدياااد ت ولااا ا ،حااادث الاااتعلم عناااد 
المعرفيااة لاادط المااتعلمت ساا ا  تاام ذلاا  بإ ااافة معل ماااا نديااد   و بإعااائ  تنظاايم مااا هاا  م ناا ئ 

 (.262،  2008، ااكسبانز) طتمز بالفعم في البنية المعرفية 
يفساا   الاالااي علااى عتمااد،ن تعلاام مهاااتاا التفكياار النحاا   فااإ وفااي  اا   مااا سااب 

 المعرفااةف تئهااابنا دلااى تااؤئ  بأيشاااة يح تااة مااروتا االل  ماان معرفتاا  النح تااة فااي بنااا 

 معل مااا مان مسابً ا ،متلكا  ماا وعلاى ذاتا  عليا  الجدياد  التاي ساتتك ن لد،ا  تعتماد النح تاة

 .المدتوسالم   ع و  المهات  عن
اتفترا اااااا التااااي تعكااااس ملماااا  البنائيااااة  (189، 2002) ممننننال  يتننننود،  وتعاااار 

 ما ،أتي: ب  فها  يظرتة في التعلم المعرفي ك
 التعلم عملية بنائية يشاة ومستمر  ونر ية الت ن  ق (  
 تتهيأ للمتعلم  فلم الظروف عندما ي ان   المتعلم بمشكلة  و مهمة   ي يةق (ص 

تتلاامن عمليااة الااتعلم دعااائ  بنااا  الفاارئ لمعرفتاا  ماان  االل عمليااة تفاااو  انتماااعي مااع  (  
 اآل رتنق 

 لتعلم ذ  المعنىقالمعرفة ال بلية للمتعلم شر   ساسي لبنا  ا  (ئ 

الهاادف ماان عمليااة الااتعلم د ااداث تكيفاااا تتاا ا ل مااع اللااغ   المعرفيااة المماتسااة علااى  (ه 
  بر  الفرئق

وةااد ايبث ااق ماان النظرتااة البنائيااة مجم عااة ماان اتسااتراتيجياا. منهااا: اسااتراتيجية وتتلاايت 
ت Bybee strategy (5E'S)ت واساتراتيجية باايبي  Learning cycleواساتراتيجية ئوت  الاتعلم

 ت ويم ذ   بلت ن البنائيق Seven E'S Strategy  (7E's)واستراتيجية التعلم البنائي 
ت وذلا  بهادف (5E's)وتعد استراتيجية التعلم البنائي السباعية تا تًرا تستراتيجية بايبي 

 مساااعد  الاالااي والمااتعلم وتدتتباا  علااى اسااتمدال معرفتاا  الساااب ة لبنااا  معرفتاا  الجديااد ت وتسااير
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ت ل ا  بل  على اتساتراتيجية Eدنرا اا ه ا اتستراتيجية في سبع  مرا م يبد  كٌم منها بحرف 
(7E's)  ،ق(455، 2007)عايش  يتود 

ومن  لل ئتاسة النح  العربي كعلم يتل  علةت  باستراتيجية التعلم البنائي السباعيةت 
وبنائاا  علاى هاا ا المعاااتفت ثاام دعااائ   وتتمثام ذلاا  فااي اسااتثمات الماتعلم لمعاتفاا  النح تااة الساااب ةت

 المعل ماا الجديد قتنظيم بنيت  المعرفية بناً  على استد ال 
بلفة  -ومن الدتاساا والبح ث التي اهتمق بالنظرتة البنائية و ثبتق فاعليتها في التعلم

الدتاسااااا اآلتياااة: باااالمر وا ااارون  -بلااافة  ا اااة -والنمااااذ  واتساااتراتيجياا البنائياااة -عاماااة 
(palmer , et all , 2001)باسات  –با في  ت(Boufoy-Bastick ,2001) عبنز)فنااد  ت 

 ,Lee(. لاااي )Faryadi, 2007)فاتتااائ   (م2007م ,ننناطي  عبنننزه) ت(2005، ااتنناف 

  (.2014)أطانز إبراهيمم  (،2009م )أكرم بريكيت ،(2008)وحيز حاف ، (. 2007

باالرنم مان  هميااة مهااتاا التفكيار النحاا   وماا ةابام هاا ا اأهمياة مان اهتمااال سا ا  ماان و 
 و  –ماان  االل التأويااد علااى  هااداف  تاادتتس النحاا  للمر لااة الثاي تااة  –ةباام ولات  التربيااة والتعلاايم

ومن ، فإن البح ث والدتاساا  ودا ون ئ  ع  في مهاتاا التفكير النح    -من ةبم البا ثين
ا اللع : ةل تهم في: تحديد ال رائن النح تةت وتلني  التراوييت واإلعراص الم دت مظاهر ه 

والمحلاااى فاااي التركياااي. ومهااااتاا الفهااام النحااا  ت وت ليااا  هااا ا المهااااتاا فاااي تحدياااد ال لاااائ  
/ ب(، 1992)حسننننس عفنننر،النح تاااة للكلمااااا والتراوياااي ئا ااام الااانو بدةاااة وساااه لةت ومنهاااا 

 (. 2005عيل أحمز،/ أ(، )إ,ما1992)حسنس عفر، 
ومااا يتلاام بهااا ماان الماا ائ التعليميااةت  تبرائاا  التاادتتس ولعاام ماان  سااباص هاا ا اللااع :

وافت ائ ال سيلة التعليمياة المناسابة لت  اي  ال اعاد . واعتباات ال  اعاد النح تاة نا،اة فاي  اد ذاتهاا. 
 كافًياااااومااااا  ن التاااادتتباا النح تااااة ت تغاااااي كاااام ال اعااااد . وال ةااااق المملااااو لتدتتسااااها لاااايس 

(م )فخنر اانز   178: 1988)حس  حتا, م وآخرودم  (م134)عبزاامنعم عبز ااعالم د.ت: 
 (.115 -113: 2001و)إبراهيم عطام  (م126م 125: 2000عاطرم 

(، 1998)طفننطرز ,نناام، ,ننعيز  فننز،  ومااا  ودتاا  العديااد ماان الدتاساااا والبحاا ث: 
 ن برت اة عار  الم  ا ع  لمجاالفي ه ا ا (2006، ,اام(، )طتمز 2001، ااسليطز )ظبي 

تحتااا  دلااى الم تااد ماان التفكياار واتسااتنتا ت ولاا ا ف ااد  و ااق بتاادتتي معلمااي اللغااة العربيااة علااى 
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اسااتمدال اتسااتراتيجياا الحديثااة فااي التاادتتس  ا ااة فااي فاارع النحاا  واتهتمااال باتسااتراتيجياا 
 نمية مهاتاا التفكير النح  قالبنائية  في تدتتس ت كما  و ق باستمدال استراتيجياا التعلم لت
تلااامنق مجم عاااة مااان مهااااتاا  ]*[ولتأوياااد ونااا ئ هااا ا التاااديي تااام دعااادائ ئتاساااة اساااتالعية

التفكياار النحاا   هااي مهاااتاا: الفهاام النحاا  ت والتلااني  النحاا  ت وال ياااس النحاا  ت واإلعااراصق وةااد 
النح تااةت وتحديااد ياا ع  تلاامنق هاا ا المهاااتاا مجم عااة ماان المهاااتاا الفرعيااةت منهااا: تحديااد ال اارائن

العلماااة اإلعرابياااةت واساااتنتا  ال اعاااد  النح تاااة مااان مجم عاااة  مثلاااةت والتمييااا  باااين اللااايغ اللااارفية 
مفارئ ت وتام تابي ا   17الممتلفةت وتعليم الحكم النح   للكلمةت وتلمن ات تبات في   تت  النهائية 

 لحي  ات تبات تبين ما ،أتي: بالًبا وبالبة من بلص الل  اأول الثاي  ت وبعد ت 43على 
% ماان الدتنااة الكليااة لل تباااتت    بنساابة 50 لاام تسااعة عشاار بالًبااا علااى  ةاام ماان  -1

 %ق 44.18
 %ق 46.51 لم عشرون بالًبا من الالص على يل  الدتنة الكليةت    بنسبة  -2

 %ق 9.30 لم  تبعة بلص على ئتناا  على من المت سط    بنسبة  -3

 تت ومااا  ودتاا  و و ااق باا  الدتاساااا الساااب ةت تباادو الحانااة ماسااة وايالًةااا ماان هاا ا ال لاا
  . ومن ثم يبع اإل ساس بمشكلة البحث الحاليقلتنمية مهاتاا التفكير النح  

تتحااادئ مشاااكلة الدتاساااة فاااي تاااديى مسااات ط بااالص المر لاااة الثاي تاااة فاااي مهااااتاا التفكيااار 
،ساتل ل تنمياة ها ا المهااتاا لاديهم باساتمدال اساتراتيجياا  ديثاة تعاالل ها ا  النح  ت اأمار الا  

وللتلااد  لهاا ا  تولعاام ماان  هاام هاا ا اتسااتراتيجياا اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي السااباعية تالتااديي
 المشكلة ،حاول البحث اإلنابة عن اأسئلة اآلتية:

 لثاي  ؟ما مهاتاا التفكير النح   المناسبة لالص الل  اأول ا -1

ما  سس وإنرا اا استمدال استراتيجية التعلم البنائي السباعية في تنمية مهاتاا التفكير  -2
 النح   لدط بلص الل  اأول الثاي  ؟ق 

 ما فاعلية استراتيجية التعلم البنائي في تنمية ه ا المهاتاا لدط هؤت  الالص؟  -3

                                           

تااام تابيااا  الدتاساااة اتساااتالعية علاااى مجم عاااة مااان بااالص مدتساااة بناااان الثاي تاااة للبناااينت ومجم عاااة مااان  []*
 (ق1بالباا مدتسة بنان الثاي تة بناا بإئات  ةلي ص التعليميةت محافظة ال لي بيةق ايظر ملح  تةم )
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 حث الحالي على الحدوئ اآلتية: ، تلر الب  
 بعل مهاتاا التفكير النح   المناسبة لالص الل  اأول الثاي  ق  -1

 مجم عة من بلص الل  اأول الثاي   بمحافظة ال لي بيةق  -2

 اسرتاتيجية التعلم البنائي:  
يتكا ن مان سابع  اا اا دنرائياة ،ساتمدمها المعلام  تعلمي ا –يم ذًنا تعليمي ا :بأيها قعرف 

مع الالبة ئا م نرفة الل  بهدف  ن يبني الاالي )المتعلم( معرفت  العلمياة بنفسا  مان نهاة. 
 ق(455:  2007)عايش  يتودم  وتنمية المفاهيم والمهاتاا العلمية من نهة   رط 

لمعلام وبالص اللا  اأول وتعرف دنرائًيا بأيها: مجم عة من اإلنرا اا التاي يتبعهاا ا 
الثااااي   فاااي الم ةااا  التعليماااي. وتشااامم دنااارا اا اساااتراتيجية الاااتعلم البناااائي الساااباعية التاااي مااان 
  للها يبني المتعلم معل مات  النح تة من نهةت وتنمية مهاتاا التفكير النح   من نهة   رطق 

 مهارات التفكري النحوي:  
اتاا التفكيااار النحااا  ت لااا ا ،مكااان تعرتفهاااا دنرائًياااا لااام تحااادئ اأئبيااااا السااااب ة تعرتًفاااا لمهااا

بأيها:  ئا ا ع لية ي لفها بلص الل  اأول الثاي   عند ئتاستهم للنح  الم رت علايهم  ياث 
،سااااتمدم ن الكلماااااا والتراويااااي مااااع معرفااااة وليفتهااااا النح تااااة والدتليااااةت وم ةعهااااا فااااي ال  ااااد  

 اإلسنائ،ة في التابي اا اللغ تة الممتلفةق

  تسير الدتاسة وفً ا للما اا اآلتية:

 حتديد مهارات التفكري النحو ي املناسبة لطالب املرحلة الثانوية، وذلك من خالل:   -1
 ئتاسة البح ث والدتاساا الساب ة التي تناولق المهاتاا النح تةق  (  

 ةت ومهاتاا التفكير النح    ا ةقئتاسة اأئبياا التي تناولق النح  عام (ص 

 لر مهاتاا التفكير النح   المناسبة لاالص اللا  اأول الثااي   فاي  ا ت  ةائماةت  (  
 ثم عر ها على السائ  المحكمين. وتعديلها في     اتائهم السديد ق 
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حتديددد أسددس وإجددراتات اسددتادام اسددرتاتيجية الددتعلم البنددائي   تنميددة مهددارات الددتفكري     -2
 ، وذلك من خالل:  النحوي

 ئتاسة البح ث والدتاساا الساب ة في مجالي المهاتاا النح تةت والتعلم البنائيق  (  

 ئتاسة ببيعة مهاتاا التفكير النح  ت و سس واستراتيجياا تدتتسهاق   (ص 

 ئتاسة ببيعة استراتيجية التعلم البنائي وإنرا اتها التدتتسي ق (  

 ينة البحثقع –المر لة الثاي تة  –ئتاسة  لائو بلص  (ئ 

 دعائ   يانة الم   عاا في     استراتيجية التعلم البنائيق  (ه 

 دعدائ ئليم المعلم  لتدتتس ه ا المهاتاات وعر   على المحكمينت وتعديل  و با ق  (و 

 دعدائ كتاص الااليت لتنمية ه ا مهاتاات وعر   على المحكمينت وتعديل  و با ق  (ل 

 :ئي    تنمية مهارات التفكري النحوي, وذلك من خاللبيان فاعلية اسرتاتيجية التعلم البنا -3

 بنا  ا تباتت ل ياس مهاتاا التفكير النح  ت وعر   على المحكمينت للبا ق
 ا تيات عينة البحث من بلص الل  اأول الثاي   العالت وت سيمها دلى مجم عتينق  (أ
 تابي  ات تبات )ةبلًيا( على عينة البحثت وت د ئتناتهاق (ص 
للمجم عااة التجرتبيااة باسااتراتيجية الااتعلم البنااائيت والتاادتتس للمجم عااة اللاااباة  التاادتتس (  

 بالارت ة المعتائ ق
 تابي  ات تبات بعدً،ا على الالص عينة البحث )التجرتبية واللاباة(ق (ئ 
 رصد البيانات ومعاجلتها إحصائًيا, وحتليل النتائج وتفسريها.  -4
 تقديم التوصيات واملقرتحات.   -5

 ،ستهدف البحث الحالي تح ي  اأهداف اآلتية:
 تحديد مهاتاا التفكير النح   المناسبة لالص الل  اأول الثاي  ق -1

دعائ   يانة م   عاا النح  الم رت  على بلص الل  اأول الثاي   العال وفً ا لمرا م  -2
 هاتاا التفكير النح  ق استراتيجية التعلم البنائي السباعيةت لتنمية م

 التح   من مست ط تمكن بلص الل  اأول الثاي   من مهاتا التفكير النح  ق -3

 ةياس فاعلية استراتيجية التعلم البنائي السباعيةت في تنمية مهاتاا التفكير النح  ق -4
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  توقع أد يريز هذا اابتث اارئات اآل,ي : 
ت  يااث يااتم تحديااد مااا لااديهم ماان مهاااتاا التفكياار النحاا   األول ااثننانو  ااعننام طننعب اافنن  -1

 المتدييةت وإمدائهم باستراتيجية تساعدهم في تنميتهاق

ت  يث يتم دمدائهم بدليم معلم لتنمية مهاتاا التفكير النحا   باساتمدال اساتراتيجية اامعلمي  -2
 التعلم البنائي السباعية معًدا له ا الغر ق

ب ائماة مهااتاا التفكيار النحا   التاي بهاا تادييت  . وذل  من  لل ت وتادهمامناهجطخططز ا -3
 وذل  لتلمينها بم رت ال  اعد النح تة الم رت  على بلص الل  اأول الثاي   العالق

ت  يااث ،فات  البحااث المجااال تسااتمدال اسااتراتيجية الاتعلم البنااائي فااي تنميااة مهاااتاا اابنناحثي  -4
 الممتلفة والمرا م التعليمية اأ رطق التفكير في فن ن اللغة

(7E'S)

 تصنيفها.  أسس تعلمها، ،احملور األول: مهارات التفكري النحوي أهميتها
 للمرحلة الثانوية:ي التفكير النحو مهاراتتعليم أهمية  -1
 (:78 ،77: 2008 ،)جودت ,عادة ترنع  همية مهاتاا التفكير للالص دلى ما ،أتيو 

 ت ييم اتا  اآل رتن في م اة  كثير  والحكم عليها بن ع وا   من الدةةق 

 تع ت  عملية التعلم واتستمتاع بهاق 

 تفع مست ط الث ة بالنفس لدط الالص وت دير ال اا لديهمق 

  من ال ي ئ عند اإلنابة عن اأسئلة اللعبةقتحرتر ع  ل الالص وتفكيرهم 

باإل افة دلى ما سب  ،مكن ت  ي   همية تعلم مهاتاا التفكير النح   لالص المر لة   
 الثاي تة فيما ،أتي:

 تعمم على ن ب  للمبراا النح تة الممتلفةق 

 ييقتمكن  من ال ياس. والتعليم. والتحليم. وتحديد  ون  الشب  وات تلف بين التراو 

  تحرتر ع  ل الالص من التركي  على الحفيت فالنح  تتا ة ع ليةق 

 ن مست ط تحليل  في النح ق  تجعم ئوتا د،جابًيا. وفاعل في تعلمها. مما يؤئ  دلى تحسُّ
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 أسس تعليم مهارات التفكير النحوي في المرحلة الثانوية: -2

 طتمنودم )فتتز  نون  أتي،من اأسس التي ينبغي اتهتمال بها عند تدتتس النح . ما 
 (: 280 :1981طزمونم  أحمز علز ،ااناق  كاطل

 ويعني ب ل   ن يتمير من النح  ما لا   الة وثي اة  ا ,جاه فز ,عليم قواعز اانتو ااوظيري م
 باأساليي التي ت ان  الاالي في الحيا  العامة.  و التي ،ستمدمهاق

 لمعلاام  ماسااة الااالص يحاا   ساال ص معااين ،مكاان  ن يثياار ا ا,ننتلعل اازافعينن  اننزى اامننتعلمم
 لي ند لديهم الدافع ال   ،جعم عملية التعلم مستسانة م ب لة لدط الالصق

 والتي تربا  ب اةع  يات ق ,زني  ااقواعز فز إطان األ,اايب ااتز فز طتيط اامتعلمم 

 ي وتمليلاا  ماان الشاا ائ تاابعننز لنناامننج عنن  ااتر,يننب ااتقليننز  فننز طعااجنن  طشننكعت اانتننو
 التي ت تفيد الالصق

 والج  المدتسيق ت وبر  التدتتستوال سائم المعينة ،ا هتمام لااموقف ااتعليمز 

  ,معل ماات وتح ي  لألهداف المرن  في ه ا تثبيق لل ،ومثرة ااتزنيب ،ا هتمام لااممان 

    وطبيعتنا: ،,فني  طنانات ااتركير  اانتو 
     التلنيفاا اآلتية:في  تم تناول مهاتاا التفكير النح     

 وااتركير اانتو : ،ااتتليلأ( 
اااا التحلياااام النحاااا   بأيناااا : دباااال  اأ كااااال النح تااااة التحليليااااة علااااى عنا اااار النظااااال  فرن ع 
  (. 537: 2004، )طتمود جا,م كالم ال والسيا  اللغ   ت التركيبي
 ااد  دلااى مك ياتهااا ع لااي ، اا ل فياا  الاالااي بتج ئااة الجملااة ال ا ئا   :ت عاارف دنرائًيااا بأياا و 
م مل ت وإئتام ما بينها من علةاات الج ئية واستمرا  مالي يح   ت وعلةة الجملة بغيرها من الج 

 قمجرئ  وم تد التحليم اللرفي لبنية الكلمة دلى ت منهاق وتتلمن  ،ًلا
   تباهااا بمااا ت وإعااراص الجمامت والتحليام اإلعرابااي ،عناي بمساات تين همااا: دعاراص الكلماااا

، عفننر حسنننس) ماان الجماام الساااب ة عليهااا  تااى ،ااارئ الساايا  وتنماا  المعااايي والاادتتا ةبلهااا
 / أ(. 109: 1992

وتتل   همية مهات  التحليم في  يها تمكن المتعلم من تحدياد وتمييا  المك يااا اأساساية 
بهاق وت وسابت والعلماة اإلعرابياة المناسابة لها ا الم ةاعت والم ةع اإلعراباي لها ا المك يااات للجملة

ياااتم التحليااام النحااا   دت فاااي  ااا   ةااارائن العلةااااا الساااياةية التاااي تسااااعد علاااى تحدياااد المعناااى 
 وتسهم استمرا  مالي يح  ق ت للتركيي



2018  (3ج)أكتوبر ( 116)العدد   اجملة كلية الرتبية ببنه  

 

 309 

 ويمك  ,نمي  هذه اامنانة ط  خعل ,زنيب ااطعب علس: 
  وتحديد كم مك ن على  د قت تحليم الجملة دلى مك ياتها 

   ف وت ديراقتحليم الجملة وتحديد المح و 

  وتحديد ئتلة ه ا الم تدقت تحليم الكلمة دلى مجرئ وم تد 
 وااتركير اانتو :، ااقرائ  اانتوي ب( 

ت  و اللااا بط النح تاااةت  و اأئلاااةت بأيهاااا: مجم عاااة مااان الحااادوئ النح تاااة ال ااارائن قفااارن ع  
المعاااايي  وتعاااين علاااى تحديااادت التاااي ت ناااد فاااي تعرتفااااا المفه مااااا النح تاااةت المائ،اااة والمعن تاااة

كماااا تعاااين علاااى تحدياااد العلةااااا التاااي تاااربط الكلمااااا ت ال ليفياااة للكلمااااا فاااي التراوياااي اللغ تاااة
  / ب(.182 :1992معفر حسنس) بعلها ببعل في دبات الجملة ال ا د 

ت : الاادليم الاا   ،سااتدل باا  الاالااي علااى وليفااة الكلمااة فااي التركياايابأيهااوت عاارنف دنرائي ااا 
كما ، ستدل ب  على تحديد العلةااا النح تاة التاي تاربط باين ت له ا ال ليفة والحكم النح   الللل

 الكلماا ئا م التركييق
وال اارائن النح تااة ت ، ا ل النحاا  العربااي علااى العلةاااا بااين المفارئاا واأ اارط فااي الجملااة

 : (240 -190 :2006، حساد ,مام)وهي ت  ل على ت هي التي ت    ه ا العلةاا

  وتسااتدل بهااا علااى ال ليفااة النح تااة ت وهااي العنا اارالتي ت نااد فااي الكاالل، ينن ااقننرائ  اامعنو
 والتبعية(قت والنسبةت والتمليوت وهي تن سم دلى: )اإلسنائت أن ا  الجملة

  وتفيااد فااي تحديااد ت وهااي العلةاااا السااياةية التااي تااربط بااين  ناا ا  الجملااة، ااقننرائ  االرظينن
ت والتلالت والربطت والمااب ةت والليغةت والرتبةت صوهي تن سم دلى: )اإلعرات المعنى النح   

 والتنغيم(قت واأئا  

 :علس ااطعب ,زنيب خعل ط  اامنانة هذه ,نمي  ويمك    
 وئتلتهاقت تحديد ي ع   يغة الكلمة 

 تحديد ولائ   ئواا الربط في التركييق 

 والرتبةقت تحديد العلةة التي تربط الكلماا في التركيي: كالتلال 
 وااتركير اانتو :، ااتفني  ج(

اا التلااني  النحاا   بأيناا : عمليااة ع ليااة ت اا ل علااى  وناا  الشااب  بااين الفئاااا النح تااة  فرن ع 
وتحدياد  ونا  ات اتلف ت وتجميعها في   ناف ،سمى كم منها )يح   ا اال ي(ت الملح لة

 / ب(. 182: 1992، )حسنز عفر بين كم  نفين يح تين للتميي  بينهما
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ت ، اااا ل فيااا  الاالااااي بااااالتميي  بااااين الكلماااااا وبعلااااها  ئا  ع لااااي :بأياااا دنرائي ااااا  وت عااارنف
وتجميااع المتشاااب  منهااا تحااق ملااال  ت وفً ااا أوناا  الشااب  وات ااتلف بينهااات والتراويااي وبعلااها

 يح   وا دق
ت فالتلني  ،كائ يبدو في نميع ت سيماا النحا  بادً ا بأةساال الكلام دلاى المعارص والمبناي

ت والمتعااد  والاالللت واللااحي  والمعتاام والم لاا ت والمماادوئت والمجاارئ والم تاادت المشاات والجامااد و 
ثاام تلااني  المرف عاااا وتلااني  المنلاا باا والمجااروتاا وذكاار ت والما ااي والملاااتع واأماار

دذ يتلاا  لنااا  ياا  ت ،ملاا  باااص ماان  باا اص النحاا  ماان تلااني  تسااتعمم فياا  ت  ةسااال المباارقققدل 
ثاام ت اا ل العلةاااا الملفيااة ب ليفااة التميياا  ت ي تكاا تن كاام  اان  علااى  ااد العلةاااا ال فاةيااة فاا

والملفيااة( هااي التااي تحكاام ت والتفرتاا  بااين كاام  اان  وا اارق وهاا ا العلةاااا ب سااميها )ال فاةيااة
 (.59: 2009محساد ,مام) تماس  النح  باعتباتا  ناعة ملب بة

 ويمك  ,نمي  هذه اامنانة ط  خعل ,زنيب ااطعب علس:
 و اللرفي ال   تنتمي دلي قت ني  اأمثلة تبًعا للمفه ل النح   تل  

 و الفرعيةقت تلني  الكلماا التي تعرص بالعلمة اأ لية  

 تلني  اأساليي النح تة دلى  ي اعهاق 

 :  وااتركير اانتو ، ااقياسد( 
مائ  فإذا اشت  المر   يغة من ت استنبا  مجه ل من معل لال ياس النح   بأين :  فرن ع  

، )إبنننراهيم أنننني  ماان مااا ائ اللغااة علاااى يسااا   اايغة مأل فاااة ماان ماااائ    ااارط ساامي عملااا  ةياًساااا
1966 :9).  

و ساال ص التفكياار الاا   ،ساالك  الع اام لليت ااال ماان ت اأئا  الاا هني بأياا : ف دنرائًياااعاارن وت  
 على  ن ،ك ن بينهما نامع )علة(قت المعل ل دلى المجه ل وفً ا ل اعد  يح تة معينة

  في عرف العلما  عبات  عن ت دير الفرع بحكم اأ امت وةيام: وها   مام فارع علاى وه
  م بعلةت وإنرا   كم اأ م على الفرعوت وذل  مثم  ن تركي ةياًسا في الدتلاة علاى تفاع ماا 
لم ، سام فاعلا  )يائاي الفاعام( فن ا ل: واسام  ساند الفعام دليا  م ادًما عليا  ف ناي  ن ،كا ن مرف ًعاا 

الفاعااموت فاأ ااام هااا  الفاعاامت والفااارع هاا  ماااا لااام ،ساام فاعلااا ت والعلااة الجامعاااة هاااي  ةياًسااا علاااى
 (.93، 1957األنبان ، أبو اابرمات ) اإلسنائت والحكم ه  الرفع
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فاأ اام )الم اايس علياا ( هاا  ت وااأن ت اا ل  ااحافة  و بباعااة ةياًسااا علااى تجااات  ولتاعااة
حافة وبباعت تجات  ولتاعة والعلة )الجامعة بينهماا( اتشاترام فاي ت ةوالفرع )الم يس( ه  ة لنا  ل

، )طتمنز حسن والحكم ه  اتشترام في الدتلة على من ،متهن مهنة  و ،حتارف  رفاة ت الليغة
 (.19: 2011، و)طتمز حس ، (21: 1995

 :علس ااطعب ,زنيب خعل ط  اامنانة هذه ,نمي  ويمك 
  قةياس اتسم الملح  على المفه ل النح   ال   ينتمي دلي 

    وتعليل قت تحديد الحكم اإلعرابي للكلمة في التركيي اللغ 

 والماأقت التميي  بين التراويي النح تة اللحيحة 

 وااتركير اانتو :، اإلعرابه( 
 : اإلباية عن المعايي با تلف  وا ر الكلم لتعاةي الع امم في  ولهابأين  اإلعراص فرن ع  

 (. 72د.ت: ، )طوفق ااز   اب  يعيش
،  ل في  الاالي بتحدياد المعناى الادتلي الا   تحملا  كام  ع لي ئا   بأي :رنف دنرائي ا ، ع  

 و ت  و  باااارت  و مبتاااد ت  و مفعااا لت  و فاعاااامت ولماااة ئا ااام التركياااي وبيااااان ماااا دذا كاياااق فعااام
 قاإلعراص  و البنا  المناسبة ل ل وتحديد علمة ت يعقققق

ت للمتكلم  رتاة التلارف فاي البناا  التركيباي  ي  ،عاي :واإلعراب أهزاف طتعزدة أبر ها
ت وت ارص مان الفاار  اللساايية العربياةت وتعين  على التعبيار عان اأنارا  والرنبااا السااب ة عليا 

ومعاااايي ال ااارا اا ت و ةااا ل برتااا  ،سااال  لفهااام ال اااران الكااارتم والسااانة النب تاااةت وهااا  وسااايلة التفكيااار
وه  اآل   باليد دلى الت و  اأئبي للنو العربي ت وه  الم  م دلى بيان دعجال ال رانت ال رايية

 (.587: 2003ااسعز م)عبزااقادن  شعًرا ويثًرا
وفااااي ذلاااا  ، اااا ل ت وةااااد  ئتم البلنياااا ن  هميااااة  ركاااااا اإلعااااراص فااااي د،لااااا  المعااااايي

ااة علااى معاييهااا  تااى ،كاا ن اإلعااراص هاا  الاا   ،فتحهااا ل    و نن ت عباادال اهر الجرنااايي: واألفااال م غ 
ااان كاالٍل ت ا   كامن ااة فيهااا  تااى ،كاا ن هاا  المسااتمر   لهااااأناار  يااات الاا   ت ي ت بااينن ي   ل  ع  و ياا  المل

ااار   عليااا  حايااا   تاااى ، ع  اااع  دلليااا ت وت ن  يااااس الااا   ت ،عااارف  اااحيٌ  مااان سااا يم  تاااى ي رن  " والمل  
 . )30: 2001مااجرجانز عبزااقاهر)

 :ويمك  ,نمي  هذه اامنانة ط  خعل ,زنيب ااطعب علس
  تحديد ال ليفة النح تة لكلمة في التركيي اللغ  ق 
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  تحديد علمة اإلعراص والبنا  للمفرئااق 

  تحديد الم ةع اإلعرابي للجملة وعلةتها بما ةبلهاق 
ت فاي  ا   ماا تام عر ا  مان مهااتاا فاإن التحليام يت ادل نمياع مهااتاا التفكيار النحاا   

   هاااا ا ال اااارائن يااااتم تلااااني  المفاااارئاا وفااااي  اااات وتكاااا ن فااااي  اااا   ةاااارائن العلةاااااا السااااياةية
ثم ال ياس على ال اعد  لل  ا ل دلاى اإلعاراص اللاحي ق     ن مهااتاا ت  والتراويي )اأساليي(

ت التفكياار النحاا   متراباااة ومتشااابكة وت ،مكاان مماتسااة مهااات  بشااكم مساات م عاان المهااات  اأ اارط 
 وما  ن كم مهات  تؤئ  دلى المهات  اأ رطق

 مراحلها.، ي: اسرتاتيجية التعلم البنائي السباعية أسسهااحملور الثان
 السباعية:ستراتيجية ااألسس الرئيسة التي ترتكز عليها  -1

علاى عاد   ساس تعتبار هاي اأسااس العلماي  استراتيجية التعلم البنائي في هيكلتهااتعتمد 
ت ساتراتيجياا اأ ارط ستراتيجية وتعتبر بمثابة الادعاماا التاي تميا  هيكلهاا عان ساائر اتله ا ات

 :(137: 2014، )انتفان طنوس، (57: 2003)وديع داودمولعم  هم ه ا اأسس 
  التماااايط مااان ةبااام المعلااام لااادع   الاااالص ومشااااتكتهم فاااي يشاااا   و  ااام مشاااكلة معيناااة

 وه ا المر لة تأتي في بدا،ة  ا اا عملية التعلمقت بل ت  فعالة
 لة بالمهات  المرائ تعلمهاق،حدئ المعلم المعل ماا اإلثرائية ذاا الل 
 قدعاا  الفر ة الكافية للالص كي ،  م ا بالبحث والتفكير واسترناع  براتهم الساب ة 

  مناةشة ما تم الت  م دليا  مان وتفسايراا ل تشكم نماعيب للعممدتا ة الفر ة للالص
 قفي كم مر لة من مرا م اتستراتيجية واستنتاناا بلدئ المشكلة المارو ة عليهم

  مااع مراعااا   ن ، اا ل المعلاام بت نياا   نياار  ااحيحةةباا ل اتا  الااالص نميعهااا وإن كايااق
  فكات الالص دلى المسات اللحي  ئون دشعاتهم بأن ما ةدم ا من  فكات ت ،لل ق

يتلااا  مماااا ساااب   همياااة ت ليااا  هااا ا اأساااس عناااد اساااتمدال اساااتراتيجية الاااتعلم البناااائي 
كتااص التلميا  وإعادائ ت وت ليفها عند دعادائ ئليام المعلامت سست ول ل  سيتم تبني ه ا اأالسباعية

 قفي منهل النح  الم رت ال   سيتم تدتتس  باستمدال ه ا اتستراتيجية

   Seven E'S Strategy السباعية البنائية االسرتاتيجية مراحل -2
مماساية ف اد وساع الترب تا ن ئوت  الاتعلم الت ساتراتيجياا التادتتس و هادافهاا لم اوباة تاا ت

(5E's لتلااب  ساابع مرا اام  و  ااا اا دنرائيااةت وذلاا  بهاادف مساااعد  الاالااي وتدتتباا  علااى )
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 بال ت،ااا مياامي متحا   بارا  اساتمدال معرفتا  السااب ة لبناا  معرفتا  الجدياد ق وفاي ها ا ةادل

المرا ام السابع )وكام مر لاة ، Miami Museum of Science)  (2001المتحاد  أمرتكياة 
 - 161: 2003، )طنير صناد  فيتل  المرا م  وتتمثمت ( و ا اتها اإلنرائيةEتبد  بالحرف 

 :(459-455، 2007)عايش  يتود،  ، (164
وتتم فيها تحفي  الالص وشاد ايتبااههمت : Excitement Phaseطرحل  اإلثانة )ااتنشيط(  -1

  قوإثات  ئافعيتهم للتفكير   ل مهات  التفكير النح   المرائ تدتتسها
وت  ل الالص بتنفيا  اأيشااة والمهاال وذلا  : Exploration Phase ,تكشاف طرحل  ا -2

  قلل   ل دلى دنابة أسئلتهم واستفساتاتهم التي عر ق في المر لة الساب ة
وفي ه ا المر لة ، دل : Explanation Phaseطرحل  ااترسير )أو ااشرح أو ااتوضيح(  -3

  قناا وتفسيراا وم تر ااالمتعلم ن ما  ت  ل ا دلي  من  ل ل واستنتا
: وتهاادف دلااى ت ساايع تفكياار الااالص فااي م  اا ع Expansion phaseطرحلنن  ااتو,ننع  -4

 قالدتس لتغاية الدتس من نميع ن ايب 
و تعماام علااى ت  ااي  العلةااة بااين مهااات  التفكياار  :Extension Phaseطرحلنن  ااتمز ننز  -5

  قيد والمهات  اأ رطت وفيها يتم تمديد المهات  دلى م   عاا ند
وفيهاااا ياااتم تباااائل اأفكاااات : Exchanging Phaseطرحلننن  ااتبنننادل ),بنننادل اامعلوطنننات(  -6

  قوالمبراا  و تغييرها
وتهاادف دلااى ت ياايم تعلاام فهاام : Examination Phaseطرحلنن  ا ختبننان )أو ا طتتنناد(  -7

 قالالبة لمهاتاا التفكير التي تم تعلمها

يجية الددتعلم البنددائي لتنميددة مهددارات الددتفكري  احملددور  الثالددث: إجددراتات التدددريرت علدد  اسددرتات  
 النحوي:

 أوال: تحديد قائمة مهارات التفكير النحوي المناسبة لطالب الصف األول الثانوي العام: 
وتااام ت تاام  لااار مهااااتاا التفكيااار النحااا   المناسااابة لاااالص اللااا  اأول الثااااي   العاااال

وتم تعديلها في ت (1)السائ  المحكمينوتم عر  ال ائمة على ت تلنيفها دلى  مس مهاتاا تئيسة
 ق(2)( مهاتً  فرعية للتفكير النح   15و  بحق ه ا المهاتاا الممس تلم )ت     اتائهم

                                           

 (:  سما  السائ  المحكمين على  ئواا الدتاسةق2( ايظر الملح  تةم )1)
(: ةائمة مهاتاا التفكير النح   النهائيةق3الملح  تةم ) ( ايظر2)
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 ثانًيا: بناء اختبار مهارات التفكير النحوي لطالب الصف األول الثانوي العام:
ت ( مفارئ ً 45ن )مكا ن مات تم دعدائ ا تباتت ل ياس مهاتاا التفكير النح   الساب  تحديادها 

وةاد  للاق ئتناة وا اد  ت ب اةع ثلث مفرئاا لكم مهاات  فرعياةت في   ت  ا تيات من متعدئ
وبعااد التأوااد ماان ساالمة مفاارئاا ات تبااات تاام تابي اا  ت وتاام عر اا  علااى المحكمااينت لكاام مفاارئ 

ت ماةعلى عينة اساتالعية مان بالبااا اللا  اأول الثااي   بمدتساة ةليا ص الثاي تاة بنااا ال د،
وتام التابيا  فاي الفلام الدتاساي اأول فاي يا ل اأتبعاا  الم افا  ت ( بالباةً 30وةد بلغ عدئهن )

وكان الهدف من ذل   ساص الث ابق اإل لائية اآلتية: تحديد لمن ت ل2015( من ي فمبر 25)
 ومعاملا السه لة واللع بةت و ساص  د  ات تبات وثبات  )بارت ة دعائ  التابي (ت ات تبات
ومعامم ال    التميي تاة لا ق وبعاد التح ا  مان ها ا الث اباق   اب  ات تباات فاي  ا تت  ت لمفرئات 

 ق(1)النهائية وةابل للتابي 

؛ لتنميااة مهااارات التفكياار النحااوي وفاتااا السااتراتيجية   (2)ثالًثااا: دعااداد دلياال المعل اام  
 التعلم البنائي السباعية: 

ماااوتلااامن الجاياااي النظااار  للااادليم:  اأسااااس العلماااي و، تااا  هميوت   هدافاااو ت ة الااادليمم د ل
الم لا ئ بمهااتاا و ت وئوت المعلام والماتعلم فيهاات هااإنرا اتو ، الساباعية تستراتيجية الاتعلم البناائي

 والجايي التابي ي لدتوس النح  وفً ا تستراتيجية التعلم البنائي السباعيةق التفكير النح  ق
 نمي  طنانات ااتركينر اانتنو  وفًقنا  ,نترا,يجي  اانتعلم اابننائز(؛ ات3نالًعا: إعزاد متاب ااطااب)

مة: وتلمن ااسباعي  والم  ا عاا ت ومهاتاا التفكير النح   المرائ تنميتهات وهدف ت الكتاص م د ل
 النح تة الملانة في     مرا م اتستراتيجية السباعيةق

                                           

 (: ا تبات مهاتاا التفكير النح   لدط بلص الل  اأول الثاي   العال في   تت  النهائيةق4( ايظر الملح  تةم )1)
 الق(: ئليم المعلم لتنمية مهاتاا التفكير النح   لالص الل  اأول الثاي   الع5ايظر الملح  تةم )2) )
 (: كتاص الاالي لتنمية مهاتاا التفكير النح   لالص الل  اأول الثاي   العالق6( ايظر الملح  تةم )3)
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السااباعية؛ لتنميااة  : تاادريس النحااو باسااتخدام اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي    رابًعااا
 مهارات التفكير النحوي لدى طالب الصف األول الثانوي العام:

 عينة الدراسة: أ( 

تم التابي  علاى مجما عتين مان بالص اللا  اأول الثااي   العاال بمحافظاة ال لي بياة:   
وئتساق باساتمدال اساتراتيجية ت اأولى تجرتبية بمدتسة سميحة  دةي الثاي تة بناا بكا ل  شافين

وئتساااق بالارت ااااة ت بمدتسااااة بناااان الثاي تاااة بناااااات والثايياااة:  ااااباةت لاااتعلم البناااائي السااااباعيةا
 المعتائ ق

 التطبيق القبلي: ( ب

والاا   يلاا : وت ي نااد فاار  ئال د لااائي ا بااين مت ساااي ت للتح اا  ماان  ااحة الفاار  اأول
مهاااتاا التفكياار النحاا   واللاااباة فااي الدتنااة الكليااة ت تبااات ت ئتناااا مجماا عتي الدتاسااة التجرتبيااة

)وكاااام( فااااي التابياااا  ال بلاااايو تاااام التابياااا  ال بلااااي ت تبااااات مهاااااتاا التفكياااار النحاااا   علااااى بالباااااا 
ت للعينتاين المسات لتين T-testوتم استمدال ا تباات )ا( ت المجم عتينتجايس المجم عتينت للتأود من 

 كير النح   )وكم(:      والجدول اآلتي ي    يتائل التابي  ال بلي ت تبات مهاتاا التف
 (:1جدول )

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 
 (.58  اختبار مهارات التفكري النحوي   التطبيق القبلي )درجة احلرية= 

 30ن =  اجملموعة الضابطة  30ن =  اجملموعة التجريبية 
 مستوى الداللة قيمة )ت(

 االحنراف املعياري املتوسط االحنراف املعياري املتوسط

 غري دالة 0,97 0,04 5,46 16,63 6,30 16,57

باين مت سااي ئتنااا بالبااا  عدل ون ئ فار  ئال د لاائي ا يتل  من الجدول الساب   
تابيا  فاي ال المجم عتين: التجرتبية واللاباة في الدتنة الكلية ت تبات مهاتاا التفكيار النحا   
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تاديي كماا يتلا  ت ال بليق وه ا ،عني  ن المجم عتين متكافئتان ومنال تان من ي اة بدا،ة وا اد 
  وتح   الفر  اأولقت في مهاتاا التفكير النح   مست ط المجم عتين ةبلي ا 

 تدريب طالبات المجموعة التجريبية على استراتيجية التعلم البنائي السباعية: (جـ

ةامق البا ثة بالتدتتس للمجم عة التجرتبياة ت افؤ بالباا المجم عتينبعد التح   من تك
وتاام التابياا  فااي الفلاام الدتاسااي الثااايي ياا ل الثلثااا  ت وفً ااا تسااتراتيجية الااتعلم البنااائي السااباعية

ت ل2016( ماان دبرتاام 5وايتهااى فااي ياا ل الثلثااا  الم افاا  )ت ل2016 ( ماان فبراياار16الم افاا  )
 ( ئةي ةق90يع بمعدل فتر   سب عي ا  يث دن لمن الفتر  )(  ساب7 يث استغر  )

ف ااااد ةااااال معلاااام الفلاااام بتاااادتتس يفااااس الم  اااا عاا  ااضننننالط   مااااا بالنساااابة للمجم عااااة
 لكن باستمدال اإلنرا اا المعتائ  في تدتتس الم   عاا النح تةقت النح تة

 التطبيق البعدي الختبار مهارات التفكير النحوي:د( 

تم التابيا  البعاد  ت تباات مهااتاا التفكيار النحا   ت التابي  الميدايي بعد اتيتها  من
 بحثقوتحليلها تستملص يتائل الت ت د البياياا ومعالجتها د لائي او ت على المجم عتين

 خامًسا: نتائج اختبار مهارات التفكير النحوي المطبق بعدًيا على المجموعتين:
ي ند فرو  ئالة د لائًيا عند مست    "يل : وال   ت للتح   من  حة الفر  الثايي

واللااااباة فاااي التابيااا  ت ( باااين مت سااااي ئتنااااا بالبااااا مجمااا عتي البحاااث التجرتبياااة0.01)
وفاااي كااام مهاااات  فرعياااة مااان مهااااتاا التفكيااار ت البعاااد  ت تباااات مهااااتاا التفكيااار النحااا   )وكااام(

 اعيةوقتيجية التعلم البنائي السبالنح   على  د  تع ط تستمدال استر 
للعينتااااين  T-testتااام اسااااتمدال ا تباااات )ا(  وللتح ااا  ماااان  اااحة هاااا ا الفااار  الاااارئيس

- Eta-Square( 2) ومعائلة مرباع ديتاات SPSSمن  لل البريامل اإل لائي  المست لتين
 :(271، 2016)ع ت عبز ااتميز،  اآلتية -لحساص  جم التأثير

dft

t

2

2

  = η
 ئل تابي  ات تبات عن البياياا الم  حة بالجدول اآلتي:   وةد  سفرا يتا    2
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 (2جدول )
 نتائج اختبار )ت( ومربع إيتا عند دراسة الفرق بني متوسطي درجات اجملموعتني التجريبية والضابطة 

 (.58  )مهارات التفكري النحوي الفرعية والرئيسية(   التطبيق البعدي )درجة احلرية= 
مهارات 
التفكري 

نحوي ال
 الرئيسية

 مهارات التفكري النحوي الفرعية

 اجملموعة التجريبية
 30ن = 

 اجملموعة الضابطة
قيمة  30ن = 

 )ت(

مربع 
إيتا 

(
االحنراف  املتوسط (2

االحنراف  املتوسط املعياري
 املعياري

 
 
مهارات 
 التحليل
 النحوي

 0,6254 *9,84 0,84 1,30 0,31 2,90 حتليل الرتكيرت إىل مكوناته 1

 لوظيفددة الددال م اإلعرابددي احلكددم اسددتنتا  2
 0,3642 *5,76 0,76 2,03 0,31 2,90 الرتكيرت   الكلمة

 جمموعدددة مدددن النحويدددة القاعدددد  اسدددتنتا  3
 *12,48 0,66 0,90 0,53 2,83 تراكيرت

0,728
8 

 0,7839 *14,51 1,48 4,27 0,72 8,63 )ككل( النحوي مهارات التحليل

 
  مهارات

ن قرائال
 النحوية

 0,7147 *12,05 0,71 1,10 0,40 2,90 صيغة الكلمةحتديد نوع  4

 0,4517 *6,91 0,83 1,83 0,25 2,93 الرتكيرت   الربط أدوات وظائف حتديد 5

 0,7049 *11,77 0,71 1,10 0,38 2,83 تركيرت تراكيرت صحيحة املعن  واملبن  6

 0,7881 *14,69 1,22 4,03 1,14 8,50 )ككل( قرائن النحويةال  مهارات

 
 
مهارات 
التصنيف 
 النحوي

النحوي الذي صطلح تبًعا للم الكلماتتصنيف  7
 0,7105 *11,93 0,78 0,87 0,46 2,83 تنتمي إليه

التمييددددز بددددني عالمددددة اإلعددددراب األصددددلية  8
 0,8880 *21,44 0,41 1,03 0,25 2,93 الظاهر  واملقدر ، والفرعية

 0,8295 *16,80 0,46 0,83 0,46 2,83 وية إىل أنواعهاتصنيف األساليرت النح 9

 0,9033 *23,28 0,96 2,80 0,97 8,60 )ككل( مهارات التصنيف النحوي

مهارات 
 القياس
 النحوي

مددن خددالل   احلكددم اإلعرابددي للكلمددة   تعليددل 10
 0,6339 *10,02 0,71 1,10 0,57 2,77 وظيفتها

 اكيددرتوالرت الصددحيحة الرتاكيددرت بددني لتمييددزا 11
 الصحيحة غري

2,53 0,73 1,33 0,76 6,24* 0,4020 

 0,6671 *10,78 0,74 1,00 0,50 2,77 آخر تركيرت إىل رتكيرتال حتويل 12

 0,7298 *12,52 1,22 3,43 1,62 8,07 )ككل( النحوي القياسمهارات 

 
 
 
 ات مهار

 اإلعراب

 0,5432 *8,30 0,93 1,37 0,40 2,90   الرتكيرت الكلمةحتديد وظيفة  13

 0,4852 *7,39 0,86 1,57 0,38 2,83 كلماتحتديد عالمة اإلعراب والبنات لل 14

 0,7071 *11,83 0,76 1,20 0,25 2,93 حتديد املوقع اإلعرابي للمفردات والرتاكيرت 15

 0,6889 *11,33 2,00 4,17 0,81 8,63 )ككل( اإلعراب ات مهار

 0,9054 *23,56 4,52 18,43 3,42 42,83 ل(اختبار مهارات التفكري النحوي )كك 

  (ق  0.01د لائًيا عند مست ط )* ئال 



  هدى إمامأ/ ، جمدي حممد أ.م.د/،علي سعدأ.د/ 
 

 318 

( بااااين 0.01وناااا ئ فاااارو  ئالااااة د لااااائًيا عنااااد مساااات   )يتلاااا  ماااان الجاااادول الساااااب  
والرئيساة ت تباات مهااتاا التفكيار ت مت ساي ئتناا بالباا المجم عتين في )المهااتاا الفرعياة

ال  مت سااااط ئتناااااا المجم عااااة التجرتبيااااةت  يااااث تراو ااااق النحاااا  ( فااااي التابياااا  البعااااد  للاااا
مت سااااااا ئتناااااا المجم عااااة التجرتبيااااة فااااي كاااام مهااااات  فرعيااااة ماااان مهاااااتاا التفكياااار النحاااا   

(     ن المهااتاا 0.4517 -0.4020( بحجم تأثير كبير نًدا يتراو  باين )2.93 -2.53بين)
 والمهاتاا الرئيسة تم تنميتهاقت الفرعية كلها

( باااين 0.01ونااا ئ فااار  ئال د لاااائًيا عناااد مسااات   )مااان الجااادول السااااب  يتلااا  وماااا 
مت ساي ئتناا بالبااا المجما عتين فاي )الدتناة الكلياة ت تباات مهااتاا التفكيار النحا  ( فاي 
التابي  البعد  للال  مت سط ئتناا المجم عة التجرتبيةق     ن مت سط المجم عة التجرتبياة 

د لائية من يظيرا لدط المجم عة اللاباةق وتشير ةيمة مربع  في التابي  البعد   على بدتلة
( دلى  ن )استراتيجية التعلم البنائي السباعية( لهاا تاأثير كبيار ناًدا فاي 0.9054ديتا التي بلغق )

فإياا  ، اباام  جاام تااأثير  0.01دذا كااان مربااع ديتااا =  يااث دياا ت تنميااة )مهاااتاا التفكياار النحاا  (
فإيا  ، ابام  جام تاأثير مت ساطت وفاي  الاة مرباع ديتاا =  0.059=  عي ت وإذا كاان مرباع ديتاا 

تاأثير كبيار  جام  فإيا  ، ابام 0.232فإي  ، ابم  جم تأثير كبيرت وإذا كان مربع ديتا =  0.138
 ق (248 : 2016، )ع ت عبز ااتميز طتمز نًدا

مماااا ،عناااي تحسااان مسااات ط بالبااااا المجم عاااة التجرتبياااة فاااي مهااااتاا التفكيااار النحااا   
ا تاام وفاعليااة اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي السااباعية فااي تنميااة هاا ا المهاااتااق وباا ت لفرعيااة والرئيسااةا

 ةب ل الفر  الرئيس الثاييق 
 ويمك  ,رسير اانتيج  ااسالق  مما ي ,ز:

 لبناا  الكاافي ال ةاق تا فيرو ت ااالاالبا تعلام  ا ل متمركا   تفاعلياةت  افية بنائياة بيئاة تا فير 

الفر ااة الكافيااة للتفكياار فااي المبااراا هن دذ  ن باا ل ال ةااق المناسااي ،ماانحت الجديااد  المعرفااة
 المبراا الحالية  و الفهم الحاليقالجديد  وو عها في يس  وا د مع 

 المعل ماااا النح تااة تبااط  اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي سااباعية المرا اام ساااعدا الاالباااا علااى
وت ليفها بما ،مادل تنمياة مهااتاا التفكيار ت رفيةالتي ببنيتهن المع المعل ماا الساب ةبالجديد  
وماان ثاام مهاااتاا التفكياار النحاا   ت وهاا ا عماام علااى بنااا  المعل ماااا النح تااة لااديهنت النحاا   

 وسه لة استرناعها وةق الحانة دليهاقت وترسيمها بل ت  بنائية
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 ئا ت تراتيجيةاأيشاة اإلثرائية المكثفة التي تم تدتتي الاالباا عليها من  لل مرا م اتس 
 دلى تنمية ه ا المهاتاات فالمهات  ت تكتسي دت بالمماتسة وكثر  التابي  عليهاق

 وت ااد،م التغ ،ااة الرانعااة للاالباااا ماان  االل مرا اام اتسااتراتيجية  ئط دلااى ت الت اا تم المسااتمر
 ومن ثم معالجتها وال لا  عليها باستمراتقت تحديد ي ا  ال ل ت واللع  لديهن

 ُ وَصس ااقيام لما ي ,ز:، فز ضوء طا أ,ررت عنه اازنا,  ط  نتائج

 روت      ما  سفرا عن  الدتاسة من يتائل فيما يتعل  بتديي مهاتاا التفكير النح   لادط  -1
الاااالص وةابلياااة تنميتهاااا لاااديهم فاااي الحسااابان عناااد دعااادائ م  ااا عاا النحااا  الم ااارت  علاااى 

 لميم التدتتباا واأيشاة النح تة التي تنميها في نميع مرا م التعليم العالقوتت الالص

 روت  استمدال استراتيجياا التعلم الحديثاة وعلاى ت ساها اساتراتيجية الاتعلم البناائي الساباعية  -2
 لج ص الالص ونعلهم  وثر د،جابية و دةبات في تعلم النح قت في تعلم النح 

لتساعدا على ت لجعلها بيئة تعلم بنائية متمرك     ل الاالي المتعلمدعائ  تنظيم بيئة التعلمت  -3
 قلما يتعلم  وبنا  المعنىت بنا  المعنى ال اتي

اتهتمال بال سائم التعليمية المناسبة لعر  الم   ع النح  ت لج ص الالص ونعلهم  وثار  -4
 د،جابية و دةبات في تعلم النح ق

 ُيقَترح ااقيام لما ي ,ز:، و,وصيات، فز ضوء طا أ,ررت عنه اازنا,  ط  نتائج 
ئتاسااة فاعليااة اسااتراتيجية الااتعلم البنااائي السااباعية فااي تنميااة مهاااتاا التفكياار فااي فناا ن اللغااة  -1

 العربية اأ رط لدط الالص في ممتل  مرا م التعليم العالق

السباعية في اوتساص المفاهيم النح تة واللرفية لادط ئتاسة فاعلية استراتيجية التعلم البنائي  -2
 الالص في ممتل  مرا م التعليم العالق

وتنمياة المفااهيم ت ئتاسة فاعلية استراتيجية التعلم البنائي السباعية فاي تفاع مسات ط التحلايم -3
 والتفكير الناةد لدط الالص في ممتل  مرا م التعليم العالق ت النح تة

اتيجية التعلم البنائي السباعية في تدتتس ال  اعد النح تة و ثرها على تنمية ئتاسة فاعلية استر  -4
 مهاتاا التحدث والكتابة لدط الالص في ممتل  مرا م التعليم العالق
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مكتباة : ق ال ااهر طر  ,زني  االلن  ااعربين  وااتربين  ااز نين ( : 1986دبراهيم محمد عاا ) -1
 لنهلة الملرتةق ا

 ال اهر : مكتبة النهلة الملرتةق االل  ااعربي . دايل ,زني (: 2001دبراهيم محمد عاا ) -2

 :وامع األدا ، اإلزراب فز جزل اإلعراب(: 1957 ب  البركاا عبد الر من محمد اأيبات  ) -3
 ت تح ي : سعيد اأفغاييق ئمش : ئات الفكرقفز أصول اانتو

( : فعالية دستراتيجيتي الت  ي  التمثيم وما وتا  2004يم سالمان ) سامة كمال الدين دبراه -4
الاا اور  فااي تنميااة بعاال المفاااهيم النح تااة والتفكياار الناةااد واتتجاااا يحاا  المااائ  لاادط باالص 

 ت كلية البناات نامعة عين شمسق دمتوناه ن,اا الل  اأول الثاي  ق 

علاااى المعناااى فاااي تااادتتس النحااا   ( : فاعلياااة ماااد م ةاااائم2005دساااماعيم   ماااد دساااماعيم ) -5
ن,ناا   العربي في تنمية مهاتاا الفهم في مائ  النح  لدط بالص اللا  الثالاث اإلعادائ ق

 كلية التربية )فرع كفر الشي (ت نامعة بنااق طاجستير،

(: فاعلية و داا تعليمية ةائماة علاى يما ذ  الاتعلم البناائي 2009 ورل محمد سالم برتكيق ) -6
ن,نننناا  النحاااا  لاااادط تلمياااا  اللاااا  اأول الثاااااي   واتجاهاااااتهم يح هاااااق فااااي تنميااااة مهاااااتاا 

 نامعة  ل ال رطقت ولية التربية، دمتوناة

(:  ثار اساتمدال اساتراتيجية ئوت  الاتعلم علاى تنمياة بعال 2014 مايي  سن محمد دباراهيم ) -7
ت التربيااة وليااة، ن,نناا  طاجسننتيرالمهاااتاا العليااا للفهاام ال رائااي لاادط باالص المر لااة الثاي تااةق 

 نامعة ال ةالت ق

التدتتساية فاي فهام  (7E's)(:  ثر استمدال اساتراتيجية 2014ايتلات ن ت  دبراهيم بن س ) -8
المفااااهيم العلمياااة واوتسااااص مهااااتاا التفكيااار اتست لاااائي لااادط بلباااة المر لاااة اأساساااية فاااي 

ااتربوين  . طجل  جاطع  ااقزس اامرتوحن  ابلتناو واازنا,نات     مفه ل ال اا اأواائ،مي
 ق160 -127ص ص ت تشرتن  ولت (8العدئ )ت المجلد )الثايي(ت واانرسي 

 ال اهر: عالم الكتيق - 5  - االل  ااعربي : طعناها وطبناها(: 2006تمال  سان ) -9

 –دنا,  إ,تيمواوجي  الركر االلو  عنز ااعنرب: اانتنو  :األصول(: 2009تمال  سان ) -10
 قلم الكتيق ال اهر  : عااابعز  –فقه االل  
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 ,ننزني  طنننانات ااتركيننر: )طننع طئننات األطثنن  ااتطبيقينن (.(: 2008ناا ئا   مااد سااعائ  ) -11
 اأتئن: ئات الشرو  للنشر والت لتعق –عمان 

اابنائي  : طنظون السنتمواوجز ( : 1992 سن  سين لتت نت كمال عبد الحميد لتتا ن ) -12
 ق اإلسكندتتة : منشأ  المعاتفقو,ربو  

ااننتعلم وااتننزني  طنن  طنظننون ( : 2006ل عبااد الحميااد لتتاا ن ) ساان  سااين لتتاا نت كمااا -13
 ال اهر : عالم الكتيق  – 2  - اانظري  اابنائي 

,علنيم (: 1988وعبدالشافي  ب  ت اص )ت وعدلي ع ال  ت وملافى تسلنت  سن شحاتة -14
 ق ال اهر : ئات  سامة للابعق6  ااعربي  وااتربي  اإل,عطي . االل 

ال ااهر   -2  - ,عليم االل  ااعربي  بي  اانظرين  وااتطبينق: ( 1993 سن سيد شحاتة ) -15
 : الدات الملرتة اللبناييةق

( : ت ااااا تم تمكااااان بااااالص المر لاااااة الثاي تاااااة مااااان /  1992 سااااانى عباااااد الباااااات  علااااار ) -16
ت العادئ طجلن  ملين  ااتربين  جاطعن  طنطنااإلعرابيين: الم دت والمحلاي فاي الجملاة العربياةق 

 ق125-97(ت ص ص 15)

( : مست تاا التمكن من  لائو التفكير النح   /ص 1992عبد البات  علر )  سنى -17
طجلنن  ملينن  لاادط باالص اللغااة العربيااة فااي كلياااا دعاادائ معلميهااات ئتاسااة ت  تميااة م اتيااةق 

 211-175(ت ص ص 15العدئ ) ااتربي  جاطع  طنطا،

هني فاي تنمياة (: فاعلية استمدال دستراتيجية العل  ال 2011تيدا عاية دبراهيم نال  ) -18
 تحلاايم ال  اعااد النح تااة وبعاال مهاااتاا التفكياار العليااا لاادط باالص المر لااة اإلعاادائ ق

 نامعة المن فيةقت ولية التربية بشبين الك ل، طاجستير ن,اا 

(: فاعليااة التادتتس بإسااتراتيجية لعااي اأئوات فااي تنميااة 2008لتاد مهلهاام عتياا  الشاامرط ) -19
ولياة التربياةت نامعاة ، طاجستير ن,اا ول المت ساطق مهاتاا النح  لدط تلمي  الل  اأ

  ل ال رطق

(:  ثاار اسااتمدال يماا ذ  الااتعلم البنااائي فااي اوتساااص 2007سااامية محمااد محماا ئ عبااد  ) -20
تلمي  الحل ة الثايية من التعليم اأساسي بعل المفاهيم النح تة واتجاهاتهم يح  استمدال 

 نامعة الفي لقت ولية التربية، ن,اا  طاجستيرالنم ذ ق 



  هدى إمامأ/ ، جمدي حممد أ.م.د/،علي سعدأ.د/ 
 

 322 

( :  ثار اساتمدال اساترايتجية الاتعلم التعااويي فاي 2001لبية سعيد فار   اال  السالياي ) -21
تدتتس ال  اعد النح تة على تنمية ال دت  اللغ تة واتتجااا يحا  ئتاساة ال  اعاد النح تاة لادط 

نامعة كلية التربيةت  دمتوناه ) زير طنشونة(، ن,اا  بالباا المر لة الثاي تة بدولة ةارق
 عين شمسق

ق عماان : ,نترا,يجيات ,نزني  ااعلنومااانظري  اابنائي  و ( : 2007عا،ش محم ئ لتت ن ) -22
 ئات الشرو ق

ق 2  ا ,جاهنات ااتز ثن  فنز ,نزني  ااعلنوم.(: 2009عبدالسلل ملاافى عبدالسالل ) -23
 ال اهر : ئات الفكر العربيق

و ااالت  باااالعل ل الشااارعية (:  هاااداف اإلعاااراص 2003عبااادال ائت بااان عبااادالر من الساااعد  ) -24
ت (15ق المجلااد )طجلنن  جاطعنن  أم ااقننرى اعلننوم ااشننريع  وااللنن  ااعربينن  وآدابننناوالعربيااةق 

 ق598 - 561ص ص ت نمائ الثاييةت (27العدئ )

 قد ئنننل اإلعجنننا  فنننز علنننم اامعنننانس( : 2001عبااادال اهر بااان عباااد الااار من الجرناااايي ) -25
 ئات الكتي العلميةقلبنان :  -بيروا تح ي : عبدالحميد هنداو ق

 ال اهر  : مكتبة نرتيقطر  ,زني  االل  ااعربي . ا( : 0عبد المنعم سيد عبد العال )ئ -26

اإلحفاء اانرسز وااتربو : ,طبيقات لا,تخزام (: 2016ع ا عبد الحميد محمد  سن ) -27
 ق ال اهر : ئات الفكر العربيقSPSS 18برناطج 

أ,ا,ننيات ,علننيم  (:1981مااد ماادك ت )علااي   ت محماا ئ كاماام الناةااةت فتحااي علااي ياا يس -28
 ال اهر : ئات الث افة للاباعة والنشرق االل  ااعربي  وااتربي  ااز ني .

( : فاعلياااة يمااا ذ  الاااتعلم البناااائي فاااي دوسااااص بااالص 2005فاااؤائ عباااد   عباااد الحاااافي ) -29
طجلنن  ااقننراءة واامعرفنن ، ااجمعينن  اامفننري  المر لااة الثاي تااة لاابعل المفاااهيم النح تااةق 

 ق46-17(ت ي فمبرت ص ص 49ت العدئ )لقراءة واامعرف ا

ق طر  ااتنزني  ااخاصن  لااللن  ااعربين  وااتربين  اإل,نعطي (: 2000فمر الدين عامر ) -30
 ال اهر : عالم الكتيق

قال اااهر : عااالم نؤينن  بنائينن  :,ننزني  ااعلننوم الرنننم( : 2002ومااال عبااد الحميااد لتتاا ن ) -31
 الكتيق
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فاعلية بريامل لتنمية مهاتاا التفكير العلياا فاي النحا   (:2012ماهر شعبان عبد البات  ) -32
ت مجلااس النشاار .اامجلنن  ااتربوينن العربااي لااالص شااعبة اللغااة العربيااة بكليااة التربيااة ببنهااا 

 ق40-1العلميت نامعة الك تقت ص ص

ااتننننزني  : نمنننناقج و,طبيقننننات فننننز ااعلننننوم ( : 2008محمااااد الساااايد علااااى الكساااابايي ) -33
 ق ال اهر  : ئات الفكر العربيقعربي  واازنا,ات ا جتماعي واارياضيات واالل  اا

 ق ال اهر : ئات الفكر العربيقااقياس فز االل  ااعربي (: 1995محمد  سن عبدالع ت  ) -34

ال ااهر :  ااعربي  اارفتس اامعاصرة: قضايا وطشكعت.(: 2011محمد  سن عبدالع ت  ) -35
 مكتبة اأئاصق 

تنسا نو فاي تنمياة بعال مهااتاا  –ياة يما ذ  وميارل (: فاعل2005محمد ئهيم الظفير  ) -36
اامجلن  الكتابة والنحا  لادط بلباة اللا  الثاايي المت ساط: ئتاساة تجرتبياة بدولاة الك تاقق 

ص ت (ت ي يياا 75العاادئ)ت (19المجلااد) نامعااة الك تااقت، مجلااس النشاار العلمااي، ااتربوينن 
 ق 89 – 47ص 

ياا التعلم المعرفية وما وتا  المعرفية ( : فعالية دستراتيج2006محمد  ل  الدين سالم ) -37
 ن,ناا في تنمياة اساتيعاص ال  اعاد النح تاة واأئا  اللغا   لادط تلميا  المر لاة اإلعدائ،اةق 

 ولية البناا للعل ل واآلئاص والتربيةت نامعة عين شمسق، دمتوناه

ة ال اااهر  : مكتباا -6  -طننر  ,علننيم االلنن  ااعربينن ( : 2011محمااد عبااد ال ااائت   مااد ) -38
 النهلة الملرتةق

 طجلن  جاطعن  أم ااقنرى اعلنوم ااشنريع ت (: المعنى وال اعد  النح تة2004محم ئ  سن ناسم ) -39
 ق  548 - 509ص ص ت ذو الحجةت (32العدئ )ت (17المجلد )ت واالل  ااعربي  وآدابنا

( : تشميو  ع باا تعلم النح  لدط 1998ملافي تني سالمت سعيد عبد   تفي ) -40
طجلنن  دنا,ننات فننز اامننناهج وطننر  ااتننزني ، ااجمعينن  لاا  اأول اإلعاادائ ق تلميا  ال

 ق64-39(ت ي لي  ت ص ص 50ت العدئ )اامفري  المناهج وطر  ااتزني 

البناائي فاي تادتتس العلا ل فاي  Seven E's(: فعالياة يما ذ  2003منير م سى  اائ  ) -41
ايي اإلعاااادائ  تنمياااة التحلااايم وبعاااال مهااااتاا عمليااااا العلاااام لااادط تلميااا  اللاااا  الثااا

ت (6المجلاد )ت ااجمعين  اامفنري  التربين  ااعلمين ، طجلن  ااتربين  ااعلمين بسالانة ع ماانق 
 ق190 – 145ص ص ت سبتمبرت (3العدئ)
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 ق ال اهر : المتنبيقحرح اامرفلم ف  الدين ،عيش ابن على ابن ،عيش )ئقا(:  -42

المتشااابهاا فاي تنميااة (: فعالياة دساتراتيجية 2005يشاأا عباد الع تاا  عباد ال اائت بياا مي ) -43
ن,ناا   التحليم والتفكيار الناةاد فاي ال  اعاد النح تاة لادط تلميا  اللا  الراباع اتبتادائيق

 معهد الدتاساا والبح ث الترب تةت نامعة ال اهر ق، طاجستير

( : فاعليااة بريااامل ةااائم علااى يماا ذ  الااتعلم البنااائي 2008و يااد الساايد دسااماعيم  ااافي ) -44
تاا الكتابة الهجائية لدط تلمي  المر لة اتبتدائية المملكاة العربياة المماسي في تنمية مها

طجلنن  دنا,ننات فننز اامننناهج وطننر  ااتننزني "، ااجمعينن  اامفننري  المننناهج السااع ئ،ةق 
 ق 271-223ص ص ت برتم (ت 132ت العدئ )وطر  ااتزني 

امننا,مر ا(: البنائيااة فااي عمليتااي تعلاايم وتعلاام الرتا اايااق 2003وئ،ااع مكساايم س ئاوئ ) -45
مركاا  تااا تر تاادتتس ، اامنظننوطز فننز ااتننزني  وااننتعلم" ااعربننز ااثااننث حننول "اامننزخل

 ق71 -50ص ص ت  برتم 6 -5ت نامعة عين شمست العل ل

اامنناهج وااتوجيننات ااعاطن ، اامرحلن  ااثانوين  )ااتعلنيم ( : 2015ولات  التربية والتعلايم ) -46
 ق ال اهر : ةااع الكتيقااعام(
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ABSTRACT 
The Review Of Literature and Related Studies Revealed That The 

Secondary School Students' Level in The Grammatical Thinking Skills 

Was Low. Therefore, The Present Study Investigated The Use Of  One 

Of The Modern Strategies For Solving This Problem. The Present Ptudy 

Investigated The Effectiveness Of Constructivist Learning Strategy In 

Developing Thinking Skills In Arabic Grammar Among Secondary 

Stage Students. A Suggested Program, The Grammatical Thinking Skills 

Test, Teacher's And Student's Manual Were Developed. 60 First-grade 

Secondary Stage Female Students (30 Control and 30 Experimental) 

Participated Iin The Experimentation Of The Suggested Program. The 

Post-application Of The Grammatical Thinking Skills Test On The 

Control Group and The Experimental Group Revealed That There Was 

Statistically Significant Difference at 0.01 Between The Female 

Student's Scores Means in The Two Groups In The Grammatical 

Thinking Skills as A Whole as Well as The Sub-skills, In Favour Of The 

Experimental Group. This Means That The Constructive Learning 

Strategy (7E'S) Was Effective In Developing The Sample's Grammatical 

Thinking Skills. 

Keywords: Arabic Grammar - Grammatical Thinking Skills - 

 Constructive Learning Strategy. 
 


