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ات أثر برنامج قائم عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية والتفكير الجيري في تنمية الميار 
 النحوية وخفض القمق النحوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية

 د/عصام محمد عبده خطاب*                                                    
 مدرس المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية                                            

 جامعة الزقازيؽ –كمية التربية                                              
 المستخمص: 

ىدؼ البحث الحالي إلى تنمية الميارات النحوية وخفض القمؽ النحوي لدى تالميذ     
المرحمة االبتدائية، باستخداـ برنامج قائـ عمى المسارات المتعددة والتفكير الجيري. وتكونت 

يًذا وتمميذًة بالصؼ السادس االبتدائي، قسمت إلى مجموعتيف: ( تمم36مجموعة البحث مف )
( تمميًذا وتمميذة. وتـ إعداد قائمة 06واألخرى تجريبية، قواـ كؿ مجموعة ) إحداىما ضابطة،

بالميارات النحوية الالزمة ليؤالء التالميذ، واختبار الميارات النحوية، ومقياس القمؽ النحوي، 
، وتوصؿ 9606/9696و خالؿ الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسيثـ إعداد البرنامج وتطبيق

البحث إلى وجود تأثير إيجابي لمبرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة والتفكير الجيري في 
تنمية الميارات النحوية وخفض القمؽ النحوي لدى تالميذ المجموعة التجريبية، باإلضافة إلى 

وية والقمؽ النحوي، وقدـ الباحث مجموعة مف التوصيات وجود ارتباط سالب بيف الميارات النح
والمقترحات ذات الصمة بنتائج البحث، منيا: ضرورة االستفادة مف النظريات المسانية الحديثة 
عند تخطيط مناىج المغة العربية في المراحؿ التعميمية المختمفة، وتدريب معممي المغة العربية 

 استراتيجية التفكير الجيري.بالمرحمة االبتدائية عمى استخداـ 
 -الميارات النحوية -التفكير الجيري -العربية لمجممة المسارات المتعددة الكممات المفتاحية:

 القمؽ النحوي.
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The Effect of a Program Based on the Multiple Tracks of the 

Arabic Sentence and Thinking Aloud on Developing Primary 

School Pupils' Grammatical Skills and Reducing Their 

Grammatical Anxiety 
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Dr. Essam Mohammad Abdo Khattab  

Abstract 

The current research is intended mainly to explore the effect of a 

program based on multi-tracks and thinking aloud on developing 

primary pupils' grammatical skills and reducing their grammatical 

anxiety. Participants were 60 sixth grade primary pupils. They were 

divided into two groups: a control group (N=30) and an experimental 

group (N=30). For data collection, two instruments were designed; a 

grammatical skills' test and a grammatical anxiety scale. Results 

revealed that the program has a positive effect on developing 6
th

 grade 

primary pupils' grammatical skills and reducing their grammatical 

anxiety. Finally, some recommendations and suggestions for further 

research were also presented.  

 

Key Words: the multiple-tracks - thinking aloud - grammatical skills- 

grammatical anxiety .  
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 مقدمة:
ف عموـ المغة العربية، فيو دعامتيا التي تعتمد عمييا في بياف لمنحو منزلة رفيعة بي     

مقاصدىا، وقانوف المغة وميزاف تقويميا، وىو المعيف عمى صوف المساف مف المحف أثناء 
عند الكتابة، كما أنو مف مقومات االتصاؿ المغوي الصحيح،  خطأالنطؽ، وحفظ القمـ مف ال

 لتأمؿ، وتربية ممكة االستنباط والتعميؿ.ورياضة ذىنية تسيـ في إثارة التفكير وا
والنحو مفتاح اإلصالح المغوي وأساسو، ويتفؽ كثير مف المغوييف والتربوييف عمى أف النحو    

بمنزلة الشفرة التي مف تممَّكيا، وعمـ خصائصيا، واكتسب مياراتيا، فقد تممؾ المغة برمتيا، 
 (**11:9603فسيؿ عميو إصالح مفاسدىا.) أحمد محمود،

والنحو ركيزة أساسية في تعميـ المغة العربية وتعمميا؛ فإتقاف الميارات المغوية يتطمب      
إتقاف القواعد النحوية، حتى يتمكف المتعمـ مف الفيـ واإلفياـ بالتعبير الواضح إذا ما تحدث أو 

 قرأ أو كتب في المواقؼ المغوية المختمفة. 
التي يشغميا النحو، فقد وصمت بو الحاؿ أف أصبح مف وعمى الرغـ مف األىمية      

الموضوعات التي يشتد نفور التالميذ منيا، حيث ترتفع الشكوى مف صعوبتو وتعقيده، وأصبح 
الضعػؼ مممػوًسػػا في القراءة والكتابة، وبدا جمًيا مػا آلت إلػيو حاؿ الػتالميذ في المػدارس عزوًفا 

 (919:9662محمد المرسي، وسمير عبد الوىاب، يمو.) وى تحصعف دروس النحو، وىبوًطا في مست
ويرجع ذلؾ إلى أف النحو أكثر الفروع صعوبة في مناىج تعميـ المغة العربية بوجو عاـ،     

 وكثيًرا ما ترتفع الشكوى صارخة مف ضعؼ المتعمميف فيو، كما أف كثرة تعقيداتو أمر متفؽ
 
 
 

 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 جامعة الزقازيؽ. -*  مدرس المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية، كمية التربية 

 Version 6 .APA* *  يتبع الباحث نظاـ التوثيؽ التالي: ) المؤلؼ، السنة: الصفحة( 
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ري لتعميـ المغة عميو بيف المشتغميف بتعميـ المغة، وأنو ال مناص مف تعميمو؛ ألنو ركف ضرو 
ذا كاف المتعمموف يتجشموف صعاًبا في 102:9604وضبط استخداميا. )محمود الناقة، (، وا 

دراسة النحو، ويقاسوف عناًء في تحصيمو، وال يأمنوف المبس فيو، فالحاجة ماسة إلى إعادة 
 النظر في تدريسو، وتقديمو بصورة تعيف عمى فيـ قواعده واكتساب مياراتو.

السادس لمغة العربية إلى  ( في المؤتمر الدولي102:9604ارت ىيفاء مجادلة )وقد أش     
عوامؿ متشعبة ومتداخمة تتضافر مًعا، وتسيـ بنسب متباينة في ضعؼ المتعمميف في أف ثمة 

النحو؛ فمنيا ما يعود إلى محتوى كتب النحو التي ال تفي بالغرض مف تعميمو، حيث يعترييا 
لشديد في تقديـ المادة النحوية تارة أخرى مما يعوؽ فيميا؛ ومنيا ما النقص تارة، والتكثيؼ ا

يعود إلى طرائؽ التدريس المتبعة مف قبؿ المعمـ؛ ومنيا ما يعود إلى البيئة االجتماعية. ومف 
قمة اإلفادة مف وسائؿ التقنية الجديدة التي تساعد  -أيًضا -أسباب ضعؼ المتعمميف في النحو

وعدـ مواكبة النظريات واالستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تمكف عمى تيسير المحتوى، 
 ( 915:9662المتعمـ مف فيـ المادة العممية.) عبد الفتاح البجة،

وُيضاؼ إلى ما تقدـ، عدـ التكامؿ بيف النحو والفنوف المغوية مف قبؿ المعمميف، واتباعيـ     
المعرفية الدنيا، واىتماـ المتعمميف بحفظ أساليب تقويـ تقميدية تقؼ عند قياس المستويات 

 القواعد النحوية واستظيارىا، في حيف أف النحو يتطمب ميارات عقمية متقدمة لفيمو وتوظيفو. 
ويتبيف مما سبؽ أف مشكمة الضعؼ في النحو بوجو عاـ، والميارات النحوية بوجو      

وىذا ما جعؿ النحو مجااًل  خاص مف المشكالت الممتدة عمى الصعيديف: المحمى والدولي،
خصًبا لمبحث؛ مف أجؿ تقديـ استراتيجيات تدريسية حديثة تسيـ في توفير بيئة تفاعمية تثير 

 دوافع المتعمميف لتعممو، وتساعد عمى تعميـ التفكير، وتحقؽ األىداؼ المنشودة منو.
لنحو ويمكف عالج مشكمة ضعؼ الميارات النحوية مف خالؿ ضبط مناىج تعميـ ا     

العربي في المراحؿ الدراسية كافة، واستخداـ المغة الفصحى الميسرة، واالبتعاد ما أمكف عف 
الشواىد التي يصعب فيميا، واالستعانة بطرائؽ التدريس الحديثة التي ُطبقت في المغات 
األخرى، وأدت إلى رفع مستوى المتعمميف في الميارات النحوية.) سعد عمى، وسماء 

(، وكذلؾ العناية بالنحو الوظيفي، والتدريب المكثؼ عمى كيفية استخداـ 46:9602تركي،
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القواعد النحوية في إنتاج جمؿ صحيحة تركيًبا وداللة، إذ إف النحو ال يتوطد ويترسخ إال 
 بالمراف والتدريب.

وييدؼ تدريس النحو في المرحمة االبتدائية إلى تعرؼ نسؽ الجممة العربية، ونظاـ      
واستعماؿ األلفاظ والتراكيب استعمااًل صحيًحا، واكتساب العادات المغوية السميمة عف  تكوينيا،

طريؽ االستماع والمحاكاة وكثرة االستعماؿ، وتنمية القدرة عمى التعبير السميـ، وتمييز الخطأ 
(، والغاية مف تدريس النحو ليس وقًفا عمى حدوده 921:9606مف الصواب. ) عمى  مدكور،

ما ُيمارس داخؿ غرؼ الصؼ مف جانب معظـ معمميو، كاالقتصار عمى عرض الشكمية ك
القاعدة مف خالؿ أمثمة قصيرة مبتورة ال تحمؿ في ثناياىا مبنى وال معنى مناسًبا لممتعمـ، 

نتاجيا نطًقا وكتابًة. ) أحمد محمود، نما غايتو فيـ المغة حيف تقرأ أو تسمع، وا   (11:9603وا 
تنمية الميارات النحوية في المرحمة االبتدائية؛ ألنيا المرحمة التي  ضرورة الباحثويرى      

تتشكؿ فييا الميارات األساسية، وتتكوف فييا العادات المغوية، ويتطمب ذلؾ توفير المواقؼ 
 المغوية االتصالية، التي تظير فييا الحاجة إلى استخداـ التراكيب المغوية بشكؿ واضح وسميـ.

يارات النحوية مف خالؿ دورىا في مجاؿ ضبط األداء المغوي، حيث إنيا وتبرز أىمية الم    
مقياس ُيبيف درجة التمكف مف تركيب الجممة عمى نحو سميـ؛ وأداة إلدراؾ الفروؽ الدقيقة بيف 
المفردات والجمؿ والتراكيب، وكمما أتقف المتعمـ الميارات النحوية ازدادت لديو القدرة عمى 

 ويسر، ومتى ضعفت اضطرب الكالـ، والتبس عمى المستقبؿ. استخداـ المغة بسيولة
وعمى الرغـ مف أىمية الميارات النحوية، فإف نتائج الدراسات السابقة أكدت ضعفيا لدى      

(، ودراسة سموى 9602تالميذ المرحمة االبتدائية، ومف بيف ىذه الدراسات: دراسة سارة محمد )
(، وقد أرجعت الدراسات ىذا الضعؼ إلى 9605) (، ودراسة ىبة عبد الفتاح9602محمد )

القصور في معالجة الموضوعات النحوية، وقصر اىتماـ المعمميف عمى ضبط أواخر 
 الكممات، واتباع أساليب تقويـ تقميدية، وقمة البحوث التجريبية. 

ويترتب عمى ضعؼ الميارات النحوية ارتفاع مستوى القمؽ النحوي لدى المتعمميف في      
لمراحؿ الدراسية بدًءا مف المرحمة االبتدائية وحتى المرحمة الجامعية، ويمكف مالحظة مظاىر ا

ىذا القمؽ في عزوؼ المتعمميف عف استخدامو خوًفا مف الوقوع في الخطأ، وكذلؾ أثناء 
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تشعيب طالب الفرقة األولى بكمية التربية؛ حيث إف الطالب ال يرغبوف في االلتحاؽ بشعبة 
بية، بؿ إنيـ يفصحوف أنيـ يرىبوف النحو؛ ويعزى ذلؾ إلى طرائؽ التدريس المتبعة المغة العر 

في تدريس النحو التي توجو المتعمميف نحو الحفظ واالستظيار، كما أف النحو أكثر فروع المغة 
 العربية تجريًدا وصعوبًة، وىذا ما جعمو مف المقررات ذات الطابع المقمؽ.

بالضيؽ والتوتر، ُيصاحبيا أعراض جسمية: تتمثؿ في خفقاف  والقمؽ حالة مف الشعور     
القمب، وسرعة النبض، وتصبب العرؽ، وارتعاش اليديف، وجفاؼ الحمؽ؛ وأعراض نفسية: 

معرفية: تتمثؿ في ضعؼ الثقة بالنفس، والتوتر الشديد، والشعور باليأس، ونقد الذات؛ وأعراض 
ـ التركيز، وص  (Adeyemi, et al, 2017:80) عوبة استرجاع المعمومات.تتمثؿ في تشتت االنتباه، وعد

ويعد القمؽ النحوي مظيًرا مف مظاىر القمؽ المغوي، ويمحظ عند إعراب بعض الكممات      
في التراكيب المغوية، أو في المواقؼ التي تتطمب توظيفو أو اختباره، فنقص قدرة المتعمـ عمى 

رفي نتيجة ارتفاع مستوى القمؽ، يؤدي إلى قصور تنظيـ ما لديو مف معمومات في بنائو المع
 في أدائو المغوي في المواقؼ المختمفة.

وتؤكد نتائج الدراسات والبحوث العربية واألجنبية تأثير القمؽ السمبي عمى نواتج التعمـ       
التي أسفرت نتائجيا عف  Kargar et al,(2010)المختمفة، مثؿ: دراسة كارجيؿ وآخريف

عكسية بيف القمؽ والقدرة عمى التفكير. أما دراسة صالح محمد وحسيف جميؿ  وجود عالقة
( فأشارت نتائجيا أف زيادة نسبة القمؽ المغوي تؤدي إلى انخفاض سرعة تعمـ المغة، 9604)

 فأكدت أف ارتفاع مستوى القمؽ يحوؿ دوف اكتساب قواعد المغة اإلنجميزية.  Zidan (2019)وأما دراسة زيداف
عميو؛ فإف زيادة معدؿ القمؽ يقود إلى التأخر الدراسي، النشغاؿ التمميذ بالتفكير الذاتي، و       

مما يستنزؼ طاقتو، ويشتت انتباىو، ويؤثر بدوره عمى فيـ المادة الدراسية واستيعابيا، ويؤدي 
إلى العزوؼ عف المشاركة في األنشطة المغوية المختمفة. وقد يرجع الضعؼ في الميارات 

ية وزيادة مستوى القمؽ النحوي إلى تعدد صور التركيب في الجممة العربية، وتغير الرتبة النحو 
 داخميا، ومف ثـ ال يأمف المتعمـ المبس إال إذا كاف واعًيا بمسارات الجممة ونظـ تركيبيا.

والمغة العربية لغة محكمة البناء، دقيقة المسالؾ، ينتظـ التعبير عف معانييا بحسب      
تعبيرية متناىية الدقة، فيى تستند إلى نظاـ دقيؽ متسؽ المسارات، مرف في تحويؿ تمؾ أنظمة 
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المسارات تحوياًل يمبي رغبات المتكمميف في التعبير عف حاجاتيـ وأغراضيـ في مسالؾ 
(، ومف يتتبع كالـ العرب يجده يتألؼ مف اسميف؛ 00:9601تعبيرية متعددة. ) كريـ عثماف، 

عؿ واسميف؛ أو فعؿ وثالثة أسماء؛ أو فعؿ وأربعة أسماء؛ أو اسـ وجممة، أو فعؿ واسـ؛ أو ف
أو جممتيف. والكممة ثالثة أقساـ: اسـ، وفعؿ، وحرؼ. ولمتعمؽ فيما بينيا طرؽ معمومة، ىي: 

 (3:9600تعمؽ اسـ باسـ، وتعمؽ اسـ بفعؿ، وتعمؽ حرؼ بيما. ) مصطفى األزىري،
الثة مسارات ىي: مسار القوانيف النحوية، ومسار ويسير تعميـ النحو العربي في ث     

العالقات النحوية، ومسار العمؿ النحوية؛ فأما مسار القوانيف النحوية: فيتمثؿ في قواعد تركيب 
الجممة، والخارج عمييا في التطبيؽ محكوـ عمى كالمو بالخطأ؛ أما مسار العالقات النحوية 

حو كالقياس؛ وأما مسار العمؿ فيحمؿ مسوغات فيدرس عالقة المحظورات النحوية بأصوؿ الن
الحظر، وىذه المسوغات تتداخؿ مع المحظورات نفسيا، ليذا تأتي ضمف المقاربات التحميمية 
لنواميس العربية في النحو المحظور فيمتنع تقديـ الخبر عمى المبتدأ إذا كاف المبتدأ مف ألفاظ 

 (920:9609الصدارة . )حسيف سعيد،
تعارؼ عميو أف دراسات المغة لكي تكوف مجدية نافعة، ينبغي أف تقوـ عمى ومف الم      

الحد األدنى مف التعبير المفيد، الذي تنطمؽ منو المغة في عممية التواصؿ والتبميغ، وىو ما 
اصطمح عمى تسميتو بالجممة، التي تتخذىا الدراسات المسانية المعاصرة منطمًقا لمدراسات 

      أىدافيا وصؼ بنيتيا، وما يتفرع عف ىذه البنية مف مسارات.  النحوية، وتجعؿ مف أىـ
 (054:9606) محمد سالـ،

 -عمى سبيؿ المثاؿ -ولكؿ جممة قواعد ضابطة في البناء واالستخداـ، فالجممة االسمية     
(؛ أو يفصؿ بيف المبتدأ والخبر الظرؼ أو  قد تتكوف مف مبتدأ وخبر متالزميف )مسار التالـز

والمجرور)مسار الفصؿ( ؛ أو يتعدد الخبر لممبتدأ الواحد )مسار التعدد(؛ أو يتقدـ  الجار
الخبر عمى المبتدأ )مسار التقديـ(؛ أو يتأخر المبتدأ) مسار التأخير( وىكذا. والمبتدأ في 
الجممة االسمية )مسند إليو(، والخبر)مسند(، أما الجممة الفعمية؛ فالفاعؿ أو نائبو )مسند إليو(، 

الفعؿ)مسند(، وكؿ ركف مف ىذيف الركنيف عمدة ال تقوـ الجممة إال بو، وما عدا ىذيف و 
 (065:9666الركنيف فيو فضمة، يمكف أف يستغني عنو تركيب الجممة. ) تماـ حساف،
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واألصؿ في تعميـ الجممة ىو التعريؼ بوظيفة الكممة داخؿ التركيب ) المحكوـ عميو،      
) الرفع، والنصب، والجر،  ـ ما تستحؽ مف حاالت اإلعرابوالمحكوـ بو، وفضمة (، ث

(، ثـ العالمة  اإلعرابية، وبعد ذلؾ المصطمح ) مبتدأ، وخبر؛ فعؿ، وفاعؿ...( والخمؿ والجـز
 ( 5:9605في ىذا الترتيب يفضي إلى الخمؿ في الفيـ واإلعراب. ) أحمد وفيؽ، وسيد محمد، 

بية توعية المتعمميف بصورىا المتعددة بما يناسب ويستوجب تعدد مسارات الجممة العر      
طبيعة المرحمة العمرية، لتنظيـ البناء المعرفي، وتدريبيـ عمى التفكير المنظـ، ورسـ صورة 

 ذىنية لكؿ مسار مف مسارات الجممة، حتى يمكف التمييز بينيا، والنسج عمى منواليا.
ية الميارات النحوية وخفض القمؽ ومف استراتيجيات التدريس التي قد تسيـ في تنم     

النحوي؛ استراتيجية التفكير الجيري، حيث إنيا تعتمد عمى إعماؿ العقؿ، والنحو مجاؿ لقدح 
زناد العقوؿ، والعالقة بيف النحو والتفكير عالقة وثيقة، فأثناء تمييز الكممات التي تثير المبس 

ترتيب( يمارس المعمـ عمميات  -) ترتبلدى التالميذ، مثؿ:  تمييز االسـ مف الفعؿ فيما يأتي
التفكير المختمفة، فيفكر جيرًيا كي يمد التالميذ بمفتاح التمييز، ويقوؿ: الكممة األولى ال تقبؿ 
دخوؿ )اؿ( عمييا، ودلت عمى حدث مرتبط بزمف، ومف ثـ فيي فعؿ، بينما تقبؿ الكممة الثانية 

 دخوؿ )اؿ( عمييا ومف ثـ ىي اسـ. 
اتيجية التفكير الجيري مف االستراتيجيات التي يحتاج إلييا التالميذ لمتواصؿ مع وتعد استر     

أقرانيـ، ولمتعبير عف أفكارىـ أثناء أداء المياـ، وبعد االنتياء منيا؛ ولذا يجب تشجيعيـ عمى 
استخداميا؛ لتوضيح ما سوؼ يتـ أو ما تـ فعمو، األمر الذي يجعؿ التالميذ أكثر وعًيا 

 (013:9603يرىـ، ويسيـ في تعديؿ سموكيـ المعرفي.) محمد القطيطي،بمسارات تفك
وترتبط استراتيجية التفكير الجيري ارتباًطا وثيًقا بما وراء المعرفة، وىي مجموعة مف     

اإلجراءات تزود المتعمـ بوصؼ دقيؽ لعمميات تفكيره في مواقؼ التعمـ بصورة مسموعة عف 
يعرؼ المتعمـ الميمة التي يقوـ بتنفيذىا بدقة، ويعي متى  طريؽ التمفظ بيا، وىذا يتطمب أف

ينتقؿ إلى نقطة جديدة، فضاًل عف معرفتو لممشكالت التي قد تواجيو أثناء تنفيذ الميمة، 
 (931:9602واقتراحو مجموعة مف الحموؿ لمتغمب عمى ىذه المشكالت. ) ماىر عبد الباري،
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لجيري مف قبؿ تمميذيف، يكوف أحدىما مفكًرا ويمكف استخداـ استراتيجية التفكير ا      
بصوت مرتفع، واآلخر مستمًعا محماًل، وقد يستخدميا المعمـ عند تشخيص ما يفكر فيو 

 (32:9600المتعمـ، وكيفية التفكير في محتوى المادة التعميمية.) نادية العفوف،
راتيجية التفكير وقد أجريت دراسات عربية وأجنبية أسفرت نتائجيا عف فاعمية است      

الجيري )التفكير بصوت مرتفع( في تحقيؽ العديد مف نواتج التعمـ في الػمقررات الدراسية 
التي أظيرت نتائجيا فاعمية استخداـ التفكير  Walker(2005)المختمفة، مثؿ: دراسة ووكر 

 Zolkowerالجيري في تعزيز ميارات الفيـ القرائي والكفاءة الذاتية. ودراسة زولكور وشيريار 
& Sheryar (2007)  التي أكدت فاعمية استراتيجية التفكير الجيري في تنمية ميارات

التي أسفرت نتائجيا عف وجود تأثير إيجابي  Cheung(2009)التفكير العميا. ودراسة شينج 
الستراتيجية التفكير الجيري في تعديؿ التصورات البديمة. ودراسة عبد القادر النجيمي، وعبد 

( التي توصمت إلى فاعمية التفكير بصوت مرتفع في اكتساب 9606مف الياشمي )الرح
 المفاىيـ اإليمانية في مبحث الثقافة اإلسالمية.

 اإلحساس بمشكمة البحث:
تولد اإلحساس بمشكمة البحث الحالي عندما أعرب نجؿ الباحث كممة ) تحصيؿ( في      

رع مرفوع وعالمة رفعو الضمة(، ثـ طمب الجممة اآلتية: تحصيؿ العمـ واجب. ) فعؿ مضا
إليو تحديد نوع الجممة اآلتية: ) التيـ الخروؼ العشب(، فقاؿ: جممة اسمية، وبسؤالو عف 

 السبب: أجاب: ألنيا تبدأ بألؼ والـ؟!!
وتنامى ىذا اإلحساس حينما أجرى الباحث مقابمة مع عدد مف معممي المغة العربية بمغ      

لسؤاليـ عف مستوى تالميذ المرحمة االبتدائية في الميارات النحوية  ( معمًما؛10عددىـ )
األساسية، وقد أكدوا أف التالميذ يعجزوف عف تجاوز األخطاء النحوية في األداء المغوي 
ذا جاء نسؽ  الشفيي والكتابي، مما ُيحد مف االنطالؽ في الكالـ واالسترساؿ في الكتابة، وا 

 لما تـ حفظو التبس األمر عمى التمميذ، وبدا القمؽ ظاىًرا لمعياف.الجممة في االختبار مخالًفا 
وتعزز اإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ مراجعة نتائج الدراسات السابقة، ومنيا: دراسة     

(؛ 9602(، ودراسة آماؿ حسف )9609(؛ ودراسة زىور فودة )9664عبد المنعـ أحمد )
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( حيث أكدت جميعيا وجود 9605بد الفتاح )(، ودراسة ىبة ع9602ودراسة سارة محمد )
ضعؼ في الميارات النحوية في المراحؿ التعميمية المختمفة، وأف الحاجة ماسة لتحسيف 
الطرائؽ المستخدمة في تعميـ النحو العربي؛ لعالج ضعؼ التالميذ في التمييز بيف الجممة 

ب النيي وأسموب النفي، فضاًل االسمية والجممة الفعمية، وبيف األركاف والمكمالت، وبيف أسمو 
عف الخطأ في بناء التراكيب النحوية، ويظير جمًيا حينما يكوف أحد طرفي اإلسناد فييا فعاًل، 

 ويكوف الطرؼ اآلخر اسًما مثنى لممذكر أو المؤنث. 
( تمميًذا وتمميذة مف تالميذ 21وتعمؽ اإلحساس بمشكمة البحث مف خالؿ تحميؿ نتائج )   

االبتدائي بمدرسة أبي حسيف االبتدائية المشتركة التابعة إلدارة) أبو كبير( الصؼ السادس 
ـ المغة العربية ليؤالء التالميذ، وتبيف مف خالليا أف:التعميمية في االختبارات الشيرية التي   أجراىا معم

 (207.مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة التمييز بيف الجممة االسمية والجممة الفعمية ) 
 (197.مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة التمييز بيف أنواع الخبر ) 
 (447.مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة التمييز بيف أسموب النفي وأسموب النيي ) 
 (307.مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة ضبط أواخر الكممات ضبًطا صحيًحا ) 
 (467مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة تحميؿ الجممة إلى ) .أركاف ومكمالت 
 (407.مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة تكويف جمؿ صحيحة نحوًيا ) 
 (367 مف التالميذ ال يمتمكوف ميارة تحويؿ ).التركيب النحوي مف صيغة إلى صيغة أخرى 
ويتضح مف النسب السابقة انخفاض مستوى الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس     

شكمة الضعؼ في الميارات النحوية ال تزاؿ قائمًة وممموسًة، مما يستوجب االبتدائي، أي أف م
 التعميمية األخرى، وتصبح عادة يصعب التخمص منيا وعالجيا.التصدي ليا حتى ال تتفاقـ في المراحؿ 

تتحدد مشكمة البحث الحالي في ضعؼ مستوى الميارات النحوية لدى تالميذ  مشكمة البحث:
ئي، وزيادة مستوى القمؽ النحوي لدييـ، ولمتصدي ليذه المشكمة سعى الصؼ السادس االبتدا

 البحث الحالي إلى اإلجابة عػف األسئمة اآلتية:
 ما الميارات النحوية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟ -0
 ما البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري -9
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 لتنمية الميارات النحوية وخفض القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟     
 ما أثر البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري  -0

 في تنمية الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟    
 لقائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيريما أثر البرنامج ا -1
 في خفض القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟    
 االبتدائي؟ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس النحوية ومستوى القمؽ ما العالقة بيف تنمية الميارات -2

 حدود البحث:
    ي عمى الحدود اآلتية:اقتصر البحث الحال    
 الحدود الموضوعية: -1
، واإلضافة، والفصؿ، والتعدد(. -     بعض مسارات الجممة االسمية ) التالـز
، والفصؿ، والتعدد، والتقديـ والتأخير(. -     بعض مسارات الجممة الفعمية ) التالـز
 المرحمة االبتدائية، و في الميارات النحوية األساسية؛ باعتبارىا أحد أىداؼ تعميـ النح -   
 فأكثر مف آراء المحكميف.   (567) االقتصار عمى الميارات التي حظيت بوزف نسبيوتـ     
تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؛ نظًرا ألف ىذا الصؼ يمثؿ نياية  الحدود البشرية: -2

واعد التي مرحمة  تأسيسية ميمة، ويفترض أف يكوف التالميذ قد اكتسبوا المفاىيـ والق
 تؤىميـ المتالؾ الميارات النحوية األساسية. 

تـ تطبيؽ البحث عمى مجموعة مف تالميذ وتمميذات الصؼ  الحدود المكانية والزمانية: -3
ـ الدراسي)أبو كبير( بتدائي بإدارةاالالسادس   .9606/9696التعميمية خالؿ الفصؿ األوؿ مف العا
 أىداف البحث:

 لى:ىدؼ البحث الحالي إ    
 تنمية الميارات النحوية األساسية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -0
 خفض مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -9
قياس أثر البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير  -0

 سية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.الجيري في تنمية الميارات النحوية األسا
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قياس أثر البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير  -1
 الجيري في خفض مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي.

 أىمية البحث:
 تتضح أىمية البحث الحالي فيما يمي:      

ارات النحوية األساسية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وخفض مستوى تنمية المي -0
 القمؽ النحوي لدييـ.

تقديـ نموذج إجرائي لكيفية استخداـ المسارات المتعددة واستراتيجية التفكير الجيري في  -9
 تنمية الميارات النحوية األساسية وخفض القمؽ النحوي.

نحوية األساسية، ومقياس لتحديد مستوى القمؽ النحوي لدى تقديـ اختبار لقياس الميارات ال -0
 تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، مما قد يفيد الدراسات الالحقة. 

فتح آفاؽ جديدة أماـ الباحثيف لدراسة فاعمية المسارات المتعددة واستراتيجية التفكير  -1
 التعميمية المختمفة.الجيري في تنمية الميارات النحوية لدى المتعمميف في المراحؿ 

 إجراءات البحث:
 سار البحث الحالي وفًقا لإلجراءات اآلتية:     

 إعداد قائمة بالميارات النحوية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف خالؿ: -0
 الدراسات السابقة المرتبطة بالميارات النحوية.االطالع عمى األدبيات التربوية، وتحميؿ  -أ

 جعة أىداؼ تدريس النحو العربي في المرحمة االبتدائية.مرا  -ب
 استبانة آراء الخبراء والمتخصصيف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية.  -ج
عرض القائمة عمى مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؛     -د

 لى الصورة النيائية.لمحكـ عمييا ثـ حساب الوزف النسبي ليا، والتوصؿ إ
إعداد اختبار الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف خالؿ مراجعة  -9

الدراسات والبحوث التي استيدفت قياس الميارات النحوية، ثـ عرض االختبار عمى 
مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية؛ لمحكـ عميو، والتأكد مف 
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الحيتو لميدؼ الذي وضع مف أجمو، ثـ تطبيقو عمى مجموعة استطالعية ) غير ص
 مجموعة البحث( ؛ لحساب الزمف المناسب لإلجابة عنو، والخصائص السيكومترية.

إعداد مقياس القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، مف خالؿ مراجعة  -0
ابقة ذات الصمة، ثـ عرض المقياس عمى األدبيات التربوية، والدراسات والبحوث الس

مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية، وعمـ النفس التربوي، 
والصحة النفسية؛ لمحكـ عميو، والتأكد مف صالحيتو لمتطبيؽ، ثـ تطبيقو عمى مجموعة 

 استطالعية ) غير مجموعة البحث( ؛ لحساب الخصائص السيكومترية.
 د البرنامج، وتضمف:إعدا -1

 تحديد فمسفة البرنامج. - أ
 تحديد أسس البرنامج.  - ب

 نية، وطرائؽ التدريس،تحديد مكونات البرنامج ) األىداؼ، والمحتوى والخطة الزم -ج 
 التمميذ. ( ثـ إعداد دليؿ المعمـ، وُكتيبواألنشطة التعميمية، وأساليب التقوـيالتعميمية، والوسائؿ     
مجموعة  مجموعة مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وتقسيميا إلى مجموعتيف: اختيار -2

 ضابطة ومجموعة تجريبية ثـ ضبط المتغيرات الوسيطة بينيما.
تطبيؽ أداتي البحث ) اختبار الميارات النحوية، ومقياس القمؽ النحوي( عمى تالميذ  -3

 المجموعتيف الضابطة والتجريبية تطبيًقا قبمًيا.
دريس موضوعات النحو المقررة عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بالطريقة المعتادة ت -4

لممجموعة الضابطة، بينما تدرس المجموعة التجريبية البرنامج الُمعد في ضوء المسارات 
 المتعددة لمجممة العربية وباستخداـ استراتيجية التفكير الجيري.

 بعدًيا.وعتيف الضابطة والتجريبية تطبيًقا تطبيؽ أداتي البحث عمى تالميذ المجم -5
رصد نتائج التطبيؽ البعدي الختبار الميارات النحوية، ومقياس القمؽ النحوي لدى تالميذ  -6

 المجموعتيف: الضابطة والتجريبية ثـ معالجتيا باستخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة.
 ترحات في ضوء نتائج البحث.عرض النتائج وتفسيرىا، ثـ تقديـ التوصيات والمق -06
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 تحديد مصطمحات البحث:
 :  Multiple Tracks of Arabic Sentenceالمسارات المتعددة لمجممة العربية -1

ُتعرؼ إجرائًيا في البحث الحالي بأنيا: تراكيب لغوية تامة مصاغة في أنساؽ متعددة،      
مركبة؛ وتتنوع وفؽ مقتضيات التركيب سواء أكانت جماًل اسمية أـ فعمية، بسيطة أـ ممتدة أـ 

(؛ أو  المغوي، وتتألؼ مف مسند ومسند إليو، أو مسند إليو ومسند متالزميف ) مسار التالـز
أو يفصؿ بينيما عارض) مسار الفصؿ(؛ أو يضاؼ أحدىما أو كالىما إلى معرفة )مسار اإلضافة(؛ 

ـ عمى اآل ـ( أو يتأخر ) مسار التأخير( . يتعدد أحدىما أو كالىما )مسار التعدد(؛ أو يتقد  خر) مسار التقدي
 :Thinking Aloud Strategyاستراتيجية التفكير الجيري  -2

مجموعة مف اإلجراءات التدريسية التي يتبعيا المعمـ  ُتعرؼ في البحث الحالي بأنيا:     
تالميذ  ليفصح عف عمميات تفكيره جيرًيا أثناء معالجتو الموضوعات النحوية المقررة عمى

الصؼ السادس، حيث يمارس االستجواب الذاتي ثـ يفكر جيرًيا حتى يتمكف التالميذ مف 
محاكاتو، بيدؼ تنمية الميارات النحوية، وخفض القمؽ النحوي لدييـ، ويتطمب ذلؾ السير 
وفؽ مجموعة مف المراحؿ المتتابعة ، وىي: مرحمة التييئة النفسية والذىنية لمتالميذ، ومرحمة 

كير إلكساب المفاىيـ والقواعد النحوية الالزمة لتكويف الميارات النحوية، ومرحمة التوسع التف
 واإلثراء، ومرحمة تطبيؽ الميارات النحوية في األداء الشفيي والكتابي، ومرحمة التقويـ.

 : Grammatical Skillsالميارات النحوية -3
مف األداءات العقمية التي يمارسيا  ُتعرؼ إجرائًيا في البحث الحالي بأنيا: مجموعة     

تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وتشمؿ: الفيـ النحوي، والضبط النحوي، والتحميؿ النحوي، 
والتركيب النحوي، واكتشاؼ األخطاء النحوية وتصويبيا، وتقاس إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ 

 لغرض. عمييا التالميذ في اختبار الميارات النحوية الُمعد ليذا ا
 Grammatical Anxiety:القمق النحوي  -4
ُيعرؼ إجرائًيا في البحث الحالي بأنو: حالة انفعالية تصاحبيا مشاعر مف التوتر والخوؼ      

نتيجة لما يعانيو تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف رىبة دراسة النحو سواء في بيئة  والتردد
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أو اختباره، وُيقاس إجرائًيا بالدرجة التي يحصؿ  تعممو؛ أو استذكاره؛ أو تطبيقو وتوظيفو؛
 عمييا التالميذ في مقياس القمؽ النحوي الُمعد ليذا الغرض.

 اإلطار النظري لمبحث:
ييدؼ عرض اإلطار النظري لمبحث الحالي إلى عرض المنطمقات النظرية والفمسفية      

؛ وثانييا: القمؽ النحوي وأبعاده؛ لمبحث مف خالؿ أربعة محاور؛ أوليا: النحو العربي ومياراتو
 لمجممة العربية، ورابعيا: استراتيجية التفكير الجيري، وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو اآلتي:وثالثيا: المسارات المتعددة 

 المحور األول: النحو العربي ومياراتو:
ويتضمف ىذا المحور ماىية النحو العربي وأىميتو، وأىداؼ تدريسو، ومياراتو ،      

 :لدراسات التي تناولت الميارات النحوية تنميًة وتقويًما. وفيما يمي توضيح ذلؾوا
 ماىية النحو العربي وأىميتو: -أوالً 
يعنى: القصد، ُيقاؿ: نحوت نحوه : قصدت قصده. وىو الطريؽ، والجية،  -لغة -النحو"    

أواخر الكممات إعراًبا  والمثؿ، والمقدار، والنوع، والجمع أنحاء. كما أنو عمـ ُيعرؼ بو أحواؿ
(، وفي اصطالح التربوييف: العمـ الذي يقدـ 363:9660وبناًء". ) مجمع المغة العربية، 

لدارس المغة الصيغ والتراكيب الالزمة لالستعماؿ المغوي الصحيح، ويختص بتقسيـ الكالـ، 
نقص أو  وصور الجمؿ المستعممة مف اسمية وفعمية، وما يطرأ عمى كؿ منيا مف زيادات أو

(، وُيعرؼ بأنو: عممية تقنيف لمقواعد والتعميمات التي تصؼ 4:0665تبديؿ. ) محمد جبر،
تركيب الجممة، باإلضافة إلى دراسة العالقات بيف الكممات والجمؿ والعبارات. ) محمد 

(، والنحو يدور حوؿ عموـ ثالثة: عمـ بأحواؿ أواخر الكمـ؛ وعمـ بقوانيف 030:9666مجاور،
لتراكيب العربية مف اإلعراب والبناء، وصحة الكالـ وفساده؛ وعمـ بدراسة الجممة أحواؿ ا

 (956:9662العربية. ) حسنى عصر،
وُيمحظ مما تقدـ أف مفيـو النحو ضاؽ ثـ اتسع، ومف ثـ يجب عدـ قصر االىتماـ في      

منو، كما تدريسو عمى ضبط أواخر الكممات، فمرادفة النحو لإلعراب ليست سوى بياف جانب 
أف مرادفة النحو لمعربية ليست أكثر مف بياف قيمة النحو. ومف ثـ يجب العناية بفيـ التراكيب 

 الذي تحممو أو تؤديو، وتحميؿ العالقات بيف الجمؿ.النحوية بأشكاليا المختمفة، واستنتاج المعنى 
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نص القرآني؛ ولمنحو أىمية قصوى بالنسبة لمغة العربية وأىميا، حيث ارتبط بخدمة ال    
حفاًظا عميو، وسعًيا لفيمو، وكذلؾ الحفاظ عمى مفردات المغة سميمة صحيحة، وىو يمد 
الكاتب بالقواعد التي ينبغي أف يسير عمييا في كتابتو، وكيفية البناء الصحيح لمجممة، وال 

كاتب يستطيع المتحدث أو الكاتب أف يفعؿ ذلؾ إال إذا كاف متمكًنا مف قواعده، وعدـ معرفة ال
 (19:9666بناء الجممة، وفي السيطرة عمى تركيبيا. ) أحمد عوض،بالنحو يؤدي إلى تعثره في 

فياًما،       ذا كاف النحو العربي عمى ىذا القدر مف األىمية إرسااًل واستقبااًل، وفيًما وا  وا 
رة ممحة؛ وتعبيًرا وتفكيًرا، فإف تقديمو لممتعمميف بصورة ميسرة تثير التفكير لدييـ أضحى ضرو 

حتى يميموا إليو  ويألفوه، ويدركوا قيمتو، ويتجنبوا المحف الذي يؤدي إلى قمب المعنى، وال 
 يشعروف بالقمؽ مف تعممو واستخدامو أو نقؿ أثر ىذا التعمـ. 

 أىداف تدريس النحو العربي في المرحمة االبتدائية:  -ثانًيا 
ات التعميمية المالئمة لتحقيقيا، وكذلؾ تبرز أىمية تحديد األىداؼ في اختيار الخبر       

 األساليب التدريسية، واألنشطة التعميمية، وأساليب التقويـ المناسبة. وقد أشار كؿ مف: إبراىيـ
إلى  (969:9665(؛ وحسف شحاتة )949:9662(؛ ومصطفى رسالف )949:9662عطا )

 أف أىداؼ تدريس النحو العربي في المرحمة االبتدائية ىي:
 ة قدرة التالميذ عمى محاكاة األساليب الصحيحة.تنمي -0
 التحميؿ النحوي الدقيؽ لمجممة العربية كوسيمة الكتساب التفكير المنظـ. -9
 فيـ الوظائؼ النحوية في الجممة فيًما صحيًحا. -0
 التمييز بيف المفاىيـ النحوية المناسبة ليـ. -1
 ساسية في النحو.اكتساب القواعد األساسية، وتنمية الميارات األ -2
 .التدريب عمى استعماؿ األلفاظ والتراكيب استعمااًل صحيًحا -3
 تكويف جمؿ تتكوف مف فعؿ وفاعؿ، أو مبتدأ وخبر، ومف بعض المكمالت األخرى. -4
 تزويد التالميذ بطائفة مف التراكيب المغوية، وتدريبيـ عمى تمييز الخطأ مف الصواب.  -5
 الحظة والموازنة والحكـ.تعويد التالميذ دقة الم -6
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يتبيف أف تنمية الميارات األساسية أحد األىداؼ  السابقةوبإمعاف النظر في األىداؼ      
المرجوة مف تدريس النحو في المرحمة االبتدائية، وىذا ما يسعى إليو البحث الحالي،  كما أف 

يتعمؽ بتنمية الجوانب  بعض األىداؼ يتعمؽ بتنمية الجوانب المعرفية لدى المتعمميف، وبعضيا
 األدائية بيدؼ تحقيؽ صحة األداء المغوي، وبعضيا اآلخر يتعمؽ بتنمية الجوانب الوجدانية.     

 الميارات النحوية: -ثالثًا
ُتعرؼ الميارات النحوية بأنيا: عممية عقمية يؤدييا المتعمـ في سرعة ودقة، وتشمؿ الفيـ      

صنيؼ، والتمييز، يتمخض عنيا ضبط صحيح لمكممات، ونطؽ والربط واإلدراؾ، والتحميؿ، والت
 (965:9662 عطا، ) إبراىـي انحرؼ مف األساليب والتراكيب النحوية.سميـ لمصيغ، وتصويب ما 

وتستمد الميارات النحوية أىميتيا مف أىمية النحو ذاتو، لذا نادى التربويوف بضرورة األخذ     
عمميف إلى الكفاءة التامة عمى نسج الجممة العربية بتميير النحو العربي؛ لموصوؿ بالمت
ولما كاف تحديد الميارات النحوية خطوة ، (063:9602الصحيحة. ) رشا حامد، وأكـر سالـ،

أساسية في سبيؿ تنميتيا، فقد سعى الباحث إلى تحديدىا مف خالؿ مراجعة الدراسات السابقة، 
( 9609ة، حيث صنفيا محمد مجحود )حيث قدـ الباحثوف عدة تصنيفات لمميارات النحوي

 إلى ست ميارات رئيسة تندرج تحتيا مجموعة مف الميارات الفرعية كما يمي:
وتشمؿ: تحديد الخصائص التي ُتميز المفيوـ النحوي، والوظيفة النحوية  ميارة التعرف؛ -1

 لمكممة داخؿ التركيب النحوي، ووصؼ الحالة اإلعرابية لبعض التراكيب.
التراكيب وفقًا لحاالتيا وتشمؿ: استخالص الشواىد مف القواعد، وتصنيؼ  لفيم؛ميارة ا -2

ـ اإلعرابي، وتعميؿ ضبط بعض الكممات.  اإلعرابية، وتحديد نوع الكممة في التركيب، والتمييز بيف الموقع والحك
وتشمؿ: ضبط أواخر الكممات، وتعديؿ التركيب المغوي بسبب تغير  ميارة التطبيق؛ -3

 ؿ الداخمة عميو، واستخداـ أدوات الربط المناسبة. العوام
ـ النحوية، وتقدير المحذوؼ.وتشمؿ: تحميؿ التركيب إلى  ميارة التحميل؛ -4  عناصره، واستخراج المفاىي
عادة  ميارة تكوين التراكيب المغوية؛ -5 وتشمؿ: اشتقاؽ كممات انطالًقا مف بنى صرفية، وا 

 وتكويف جمؿ صحيحة نحويًا تؤدى وظيفة معينة.خرى، بناء التركيب مف صيغة إلى صيغة أ
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وتشمؿ: اكتشاؼ األخطاء النحوية، وتصويب  ميارة اكتشاف األخطاء وتصويبيا؛ -6
 األخطاء،  وبياف سبب وجود الخطأ النحوي.

رات رئيسة تندرج ( فصنفت الميارات النحوية إلى أربع ميا9602أما ىبة أحمد )         
 ميارات الفرعية كما يمي:مف التحتيا مجموعة 

ترتيب كممات الجممة ترتيًبا صحيًحا، والمطابقة بيف الكممات،  وتشمؿ: ميارة بناء الجممة؛ -1
 والربط الصحيح بيف الكممات، وتغيير ما يمـز في الجممة.

 وتشمؿ: الضبط الصحيح لمكممات، وتعميؿ الضبط. ميارة اإلعراب؛ -2
مؿ: استنتاج القاعدة النحوية الضابطة، وتحديد الخطأ وتش ميارة فيم المعنى النحوي؛ -3

 النحوي وتحديد القرينة المفسرة لممعنى، وتحويؿ التركيب المغوي إلى صيغة أخرى.
وتشمؿ: التمييز بيف األركاف والمكمالت، وتصنيؼ األفعاؿ مف  ميارة التصنيف النحوي؛ -4

 غ النحوية.حيث التماـ والنقصاف، وتحديد أوجو االختالؼ بيف الصي
( فصنفت الميارات النحوية إلى أربع ميارات رئيسة 9604) وأما دراسة ماىر عبد الباري     

ىي: ميارة التحميؿ النحوي لممفردات داخؿ التركيب المغوي، وميارة التحميؿ النحوي لمجممة 
 لي والبالغي لمتركيب المغوي.اإلعرابي لمكممات والجمؿ العربية، وميارة التحميؿ الدالالعربية، وميارة التحميؿ 

ويمحظ مما تقدـ أف تعدد تصنيفات الميارات النحوية مف دراسة إلى أخرى؛ يرجع إلى      
اختالؼ اليدؼ مف ىذه الدراسات وطبيعة المرحمة العمرية. كما أف ىناؾ اتفاًقا بيف ىذه 

 مغوية.الدراسات حوؿ ميارة الفيـ، وميارة اإلعراب، وميارة تحميؿ التراكيب ال
وفي ضوء ما سبؽ أمكف لمباحث إعداد الصورة األولية لقائمة الميارات النحوية       

األساسية لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي، وىي مكونة مف خمس ميارات رئيسة ىي: ميارة 
الفيـ النحوي، وميارة الضبط النحوي، وميارة التحميؿ النحوي، وميارة التركيب النحوي، وميارة 

 شاؼ األخطاء النحوية وتصويبيا، وتندرج تحتيا خمس عشرة ميارة فرعية.اكت
 الدراسات السابقة التي أجريت في مجال الميارات النحوية: -رابًعا
نظًرا لما تشغمو الميارات النحوية مف أىمية، فقد أجريت بعض الدراسات والبحوث      

( التي ىدفت إلى 9609رفت عمى)لتنميتيا أو تقويميا، ومف بيف ىذه الدراسات: دراسة م
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استقصاء فاعمية برنامج مقترح في القواعد قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة في تنمية بعض 
ميارات النحو الوظيفي واالتجاه نحو القواعد لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي، ولتحقيؽ 

اس ىذه الميارات. وأسفرت ىدؼ الدراسة، تـ إعداد قائمة بميارات النحو الوظيفي، واختبار لقي
نتائج الدراسة عف تحسف أداء طالبات المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار 

 ميارات النحو الوظيفي مقارنة بطالبات المجموعة الضابطة.
( دراسة استيدفت التعرؼ عمى فاعمية برنامج تدريبي في 9602وأجرى أيمف بكرى )     

إلبداعي لمعممي المغة العربية، وتتبع أثره في تنمية الميارات النحوية تنمية ميارات التدريس ا
لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، وتمثمت إجراءات الدراسة في إعداد قائمة بالميارات 
النحوية، وبرنامج تدريبي لمعممي المغة العربية. وتوصمت الدراسة إلى فاعمية البرنامج التدريبي 

تدريس اإلبداعي لدى معممي المغة العربية، وانتقاؿ أثره في تنمية الميارات في تنمية ميارات ال
النحوية ككؿ وفي كؿ ميارة فرعية عدا ميارتي التحميؿ النحوي، وتوظيؼ القواعد النحوية في 
القراءة والكتابة لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي. مما يؤكد أف التالميذ يحفظوف النحو 

 اتو، ولكنيـ قمما يوظفوف النحو في القراءة والكتابة.وينجحوف في اختبار 
( بياف فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة 9602واستيدفت دراسة رشا حامد، وأكـر سالـ)     

عمى الدمج بيف الفصوؿ المقموبة والتقويـ البديؿ في تنمية الميارات النحوية لدى طالبات 
د فرؽ بيف متوسطى درجات المجموعتيف الصؼ الثاني الثانوي. وأظيرت نتائجيا وجو 

الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار الميارات النحوية لصالح طالبات المجموعة 
التجريبية في المستويات اآلتية: التعرؼ، والفيـ، والتطبيؽ، والتحميؿ، والتركيب، والتقويـ، 

ميتيا. مما يؤكد أف تطور أساليب وأوصت بنشر الوعي بأىمية الميارات النحوية، وضرورة تن
 تقويـ الميارات النحوية لو مردود جيد في تنمية الميارات النحوية.

( إلى استقصاء أثر استخداـ التعمـ المقموب في 9603وىدفت دراسة أحمد محمود )       
نتاجيا لدى طالب المرحمة الثانوية. واعتم دت في تنمية الميارات النحوية الالزمة لفيـ المغة وا 

إجراءاتيا عمى قائمة الميارات النحوية التي وزعت عمى محوريف: ميارات نحوية الزمة لفيـ 
المغة؛ وميارات نحوية الزمة إلنتاج المغة؛ واختبار في الميارات النحوية، وبمعالجة البيانات 
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رنة إحصائًيا تبيف وجود تحسف في أداء طالب المجموعة التجريبية في الميارات النحوية مقا
 بطالب المجموعة الضابطة.

( قياس درجة امتالؾ طالب قسـ المغة 9604دراسة عبد اهلل بف عايض ) واستيدفت      
العربية بكمية اآلداب والعموـ في جامعة سمماف بف عبد العزيز لميارات النحو العربي، ولتحقيؽ 

الدراسة عف انخفاض  ىدؼ الدراسة تـ إعداد اختبار لقياس الميارات النحوية، وكشفت نتائج
ىماؿ  مستوى الميارات النحوية في االختبار ككؿ؛ نتيجة التركيز عمى النحو التراثي، وا 
الجانب التعميمي، واالعتماد عمى أمثمة مبتورة، وعدـ االىتماـ بفيـ المعنى مف خالؿ التركيب 

حو الوظيفي أكثر بضرورة تنمية الميارات النحوية، واالىتماـ بالن دراسةال تالمغوي. لذا أوص
 مف النحو التراثي، وتطبيؽ الميارات النحوية في مواقؼ اتصالية.

( دراسة لمتحقؽ مف أثر استخداـ مدخؿ تحميؿ األخطاء 9605وأجرت ىبة عبد الفتاح )      
المغوية في تنمية بعض ميارات النحو لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، ولتحقيؽ اليدؼ 

قائمة بالميارات النحوية الالزمة شممت: ميارة الفيـ، وميارة التطبيؽ، السابؽ، تـ إعداد 
وميارة التحميؿ، واختبار لقياس ىذه الميارات. وأسفرت نتائج الدراسة عف ارتفاع حجـ تأثير 
مدخؿ تحميؿ األخطاء المغوية في تنمية ميارات النحو لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. 

 إيجابي في تنمية الميارات النحوية.   ميؿ األخطاء المغوية لما لو مف أثر مما يقتضي العناية بتح
( إلى بناء استراتيجية لتدريس القواعد المغوية قائمة 9606وىدفت دراسة ريـ عبد العظيـ)     

عمى المدخؿ الداللي وقياس فاعميتيا في تنمية ميارات فيـ التراكيب النحوية وزيادة المفردات 
دارسي المغة العربية الناطقيف بغيرىا، وأعدت قائمتيف؛ إحداىما: بميارات فيـ  المغوية لدى

التراكيب النحوية، واألخرى: بالمجاالت الداللية المناسبة ليذه الفئة مف الدارسيف. وتوصمت 
الدراسة إلى فاعمية االستراتيجية المقترحة القائمة عمى المدخؿ الداللي في تنمية ميارات فيـ 

 النحوية لدى مجموعة الدراسة.  التراكيب
 ومف خالؿ عرض الدراسات السابقة ذات الصمة بالميارات النحوية تبيف:    
وجود ضعؼ لدى المتعمميف في المراحؿ المختمفة في الميارات النحوية، وأنيا ما زالت  -1

 بحاجة إلى مزيد مف الدراسات والبحوث لعالج ىذا الضعؼ.



 

   

  
 سويف بين جامعة
 الرتبية كلية جملة

 ابريل عدد
 0202 األول اجلزء

 

99 

 يجيات المستخدمة في تنمية الميارات النحوية.تنوع البرامج واالسترات -2
 ييا الميارات النحوية.المرحمة التي تتشكؿ فنقص االىتماـ بالمرحمة باالبتدائية بالرغـ مف أنيا  -3
اتفاؽ البحث الحالى مع الدراسات السابقة في السعي لتنمية الميارات النحوية، واختالفو  -4

حوية في ضوء المسارات المتعددة وتدريسيا طريقة معالجة الموضوعات الن عنيا في
 باستخداـ استراتيجية التفكير الجيري. 

 تعقيب عمى المحور األول:
 أسيـ االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة ذات الصمة في:  
توضيح دائرة البحث النحوي، حيث لـ يعد النحو مقصوًرا عمى البحث في اإلعراب  -0

نما اتسعت دائرتو لتشمؿ طريقة تأليؼ الكالـ، والعالقات التي تربط بيف ومشكالتو، وا  
 الكممات في الجممة الواحدة وبياف وظائفيا. 

 إبراز أىـ وظائؼ النحو وضرورة التمكف مف مياراتو؛ ألنيا أساس البناء المغوي السميـ.  -9
 حمة االبتدائية.الوعي باألىداؼ المرجو تحقيقيا مف تعميـ النحو العربي في المر  -0
 إعداد قائمة مبدئية بالميارات النحوية تمييًدا لعرضيا عمى السادة المحكميف. -1
 تعرؼ كيفية قياس الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -2

 المحور الثاني: القمق النحوي وأبعاده:
ؤشراتو، وأبعاده، والدراسات ويتضمف ماىية القمؽ النحوي، وأنواعو ومصادره، ومظاىره وم   

 والبحوث ذات الصمة. ويتـ توضيح ذلؾ عمى النحو اآلتي:
 ماىية القمق النحوي: -أوالً 
حظي القمؽ بنصيب وافر مف اىتماـ عمماء الطب النفسي، والصحة النفسية، وعمـ النفس؛     

المصطمحات  ألنو اضطراب ُيؤثر في سموؾ اإلنساف عامة، وسموؾ المتعمـ خاصة، والقمؽ مف
( بأنو: انفعاؿ 6:9669المعقدة التي تعددت مناحي النظر فيو. فقد عرفو عبد الستار إبراىيـ )

يتسـ بالخوؼ والتوجس مف أشياء مرتقبة تنطوي عمى تيديد حقيقي أو مجيوؿ، وكثير مف 
المواقؼ المثيرة لمقمؽ ال يكوف الخطر حقيقًيا بؿ متوىًما ومجيوؿ المصدر. وعرفو 

بأنو: شعور الفرد بالضيؽ والتوتر أثناء التواصؿ مع  Horwitz (2002: 2)زىورويت
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اآلخريف، نتيجة الخوؼ مف التقويـ السمبي لمذات في المواقؼ االجتماعية المختمفة، مما يعوؽ 
( بأنو: حالة مف التوتر 25:9660القدرة عمى التواصؿ الفعاؿ. كما عرفو حامد زىراف )

قع تيديد خطر فعمي أو رمزي قد يحدث، ويصاحبيا خوؼ الشامؿ والمستمر نتيجة تو 
 غامض، وأعراض نفسية وجسمية.

ويتبيف مف العرض السابؽ أف بعض التعريفات ركزت عمى التأثيرات الفسيولوجية لمقمؽ،     
وبعضيا اآلخر ركز عمى أشكاؿ القمؽ، غير أنيا اتفقت عمى أف القمؽ حالة انفعالية غير 

بأنو: حالة  (916:9602لعواقب. أما القمؽ النحوي فتعرفو آماؿ حسف )سارة، وغير محمودة ا
مف الخوؼ والتوتر والتردد تسيطر عمى المتعمميف عند إعرابيـ بعض الكممات المرتبطة 

 بموضوعات النحو، ويتضح ذلؾ مف خالؿ حديثيـ وكتابتيـ. 
ة تصاحبيا مشاعر مف وفي ضوء ما سبؽ، يمكف تعريؼ القمؽ النحوي بأنو: حالة انفعالي     

التوتر والخوؼ والتردد نتيجة لما يعانيو تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف رىبة دراسة 
 النحو وأداء مياراتو سواء في بيئة تعممو، أو استذكاره، أو تطبيقو وتوظيفو، أو اختباره.

 أنواع القمق ومصادره: -ثانًيا
 مؽ إلى نوعيف:الق (01:9669ُيصنؼ عبد الستار إبراىيـ )    

ىو حالة انفعالية مؤقتة أو عارضة تنشط في مواقؼ الضغط الشديد، قمق الحالة:  -1
 لذاتو، وينخفض ىذا النوع مف القمؽ أو يتالشى مع زواؿ مصدر التيديد.ويعتبرىا الفرد مواقؼ ميددة 

مؤلمة نتيجة خبرة متعممة في مواقؼ ؛ ىو استعداد ثابت نسبًيا لدى الفردقمق السمة:  -2
ـ، واالنفعاالت الزائدة.ويستدؿ عميو مف ، سابقة  االنزعاجات السريعة لدى الفرد المصاب، والتوجس الدائ

ويتبيف مما تقدـ اختالؼ قمؽ الحالة عف قمؽ السمة، فاألوؿ متغير ) مؤقت(، والثاني شبو     
ؽ مظيًرا سمبًيا في دائـ، كما أف التأثير السمبي لقمؽ السمة أعمى مف قمؽ الحالة. وليس القم

نما قد يكوف القمؽ إيجابًيا، حيث أكد كؿ مف   Lowe and Roadلوي و رود)كؿ المواقؼ، وا 
 أف القمؽ ينقسـ إلى: 39 :2008)

ويدفعو ، ويظير عندما تكوف ىناؾ ميمة صعبة يحاوؿ الفرد التحكـ فييا قمق إيجابي: -1
 يزة.ىذا القمؽ إلى االحتراز والتحفز؛ لتحقيؽ نتائج متم
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وىو القمؽ الناشئ عف إعاقة التعمـ وتعطيمو، ويؤدي إلى فقداف التركيز،  قمق سمبي: -2
ـ مف معرفة اإلجابات الصحيحة.ونسياف ما تـ تعممو،   وتكرار األخطاء ، واختيار إجابات خطأ عمى الرغ

ب والقمؽ ضرورة لتحفيز التعمـ إذا كاف ضمف المستويات المقبولة، إذ إف غيابو يسب    
اإلىماؿ وزيادتو تسبب اإلحباط والخوؼ. وأيا كاف القمؽ، فقد حدد كؿ مف صالح محمد، 

 مجموعة مف المصادر لمقمؽ، يمكف توضيحيا مف خالؿ الشكؿ اآلتي:( 109:9604وحسيف محجوب )

 
 مصادر القمق( يبين 1شكل )   

وفي ضوء ما سبؽ، يرى الباحث أف ىناؾ نمطيف مف القمؽ؛ أحدىما: داخمي المنشأ،     
 واآلخر: خارجي المنشأ، والقمؽ النحوي يجمع بيف النمطيف السابقيف.

 مظاىر القمق النحوي ومؤشراتو: -ثالثًا
؛ فيو أحد األسباب ُيعد القمؽ النحوي مف المشكالت التي تؤثر عمى صحة المتعمـ النفسية    

التي تعوؽ تعميـ المغة العربية وتعمميا، حيث يشكؿ عبًئا ثقياًل يؤثر في العمميات العقمية 
المختمفة كالتركيز واالنتباه والتذكر. والقمؽ النحوي مشكمة رسختيا مصادر كثيرة عبر أجياؿ 

راط في التأويؿ والتقدير، متعاقبة؛ منيا: تشعب النحو وكثرة تفريعاتو وتخريجاتو وجوازاتو، واإلف
 والترىيب منو، وتحميمو أكثر مما يحتمؿ، وجعمو غاية في ذاتو. 

( التي أشارت 9606ومف الدراسات التي أكدت ظاىرة القمؽ النحوي دراسة سميماف خاطر)    
إلى أف الخوؼ مف النحو والضعؼ الشديد فيو، وكثرة األخطاء في تعممو جعمو) بعبًعا( ترتعد 

( التي 9603ص الطالب في مراحؿ التعميـ المختمفة. ودراسة فيصؿ البشري وآخريف )لو فرائ
أكدت أف اإلعراب مف الموضوعات التي يضيؽ بيا المتعمـ ذرًعا، ويسىء بيا ظًنا، وال يتبنى 
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لو غاية، وال يعرؼ لو فائدة، وىذا ىو سر الشقاء منو واإلعراض عف ممارستو والقمؽ منو. 
التي قدمت بعض المؤشرات النفسية التي تؤكد ارتفاع مستوى ( 9605الح)ودراسة فواز بف ص

القمؽ النحوي لطالب شعبة المغة العربية ومنيا: ضعؼ السيطرة عمى مشاعر القمؽ عند البدء 
والوجوـ في الدروس التي يتخمميا أنشطة إعرابية، وضعؼ  في أي نشاط إعرابي، والتوتر

ألنشطة اإلعرابية، وشرود الذىف عند المشاركة في إعراب القدرة عمى التركيز عند ممارسة ا
جممة ما، وتوقع الفشؿ في اإلجابة عند إعراب أية جممة، وقمة الرغبة في المشاركة بأى نشاط 

 إعرابي، واالنزعاج والتبـر عندما يتضمف اختبار النحو أسئمة إعرابية.
يؤثر عمى األداء المغوي  ويتضح جمًيا مما تقدـ أف ارتفاع مستوى القمؽ النحوي    

واالجتماعي والنفسي لممتعمميف تبًعا لمستوى القمؽ، بؿ يقودىـ ذلؾ إلى اتجاىات سالبة نحو 
المغة العربية عامة، والنحو العربي خاصة، ومف ثـ يجب العناية بدراسة ىذه المشكمة وبحث 

 التقميؿ منيا. أسبابيا وتقديـ العالج المناسب ليا؛ لتالفي ظاىرة القمؽ النحوي أو 
 أبعاد القمق النحوي: -رابًعا

تباينت الدراسات والبحوث السابقة في تحديد أبعاد القمؽ المغوي عامة، والقمؽ النحوي       
( حددت ثالثة أبعاد لمقمؽ القرائي ىي: قمؽ تعمـ 9609خاصة، فدراسة عبد الرازؽ محمود)

 Karim ي القراءة. وكذلؾ دراسة كريـ وشاهالقراءة، وقمؽ المواقؼ التعميمية، وقمؽ التحصيؿ ف
and Shah(2012)  حددت ثالثة أبعاد لمقمؽ المغوي ىي: القمؽ مف مواقؼ التعمـ، وقمؽ

( أربعة 9604التواصؿ، وقمؽ االمتحاف. بينما عرضت دراسة صالح محمد، وحسيف محجوب)
والقمؽ داخؿ فصوؿ  أبعاد لمقمؽ المغوي ىي: قمؽ االتصاؿ، وقمؽ التقويـ، وقمؽ االمتحاف،

( حددت أربعة أبعاد لمقمؽ النحوي ىي: القمؽ 9604المغة العربية. وكذلؾ دراسة أماني سميـ )
 االتصالي، وقمؽ الدراسة، وقمؽ االمتحاف، وقمؽ التقويـ.

وفي ضوء ما عرضتو الدراسات السابقة مف أبعاد لمقمؽ المغوي عامة والقمؽ النحوي     
 أبعاد لمقمؽ النحوي ىي:خاصة، تـ تحديد أربعة 

وىو حالة مف التييب تنتاب تالميذ الصؼ السادس االبتدائي قبؿ قمق بيئة تعمم النحو:  -1
ـ المشاركة في األنشطة النحوية.حصة النحو وأثناءىا،  ـ إلى اختالؽ األعذار لميروب منيا، وعد  وتدفعي
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واجو تالميذ الصؼ الصعوبات التي ت وىو الخوؼ الناتج مفقمق استذكار النحو:  -2
 السادس االبتدائي أثناء استذكار النحو ومحاولة استرجاعو.

وىو خوؼ تالميذ الصؼ السادس االبتدائي مف المواقؼ التي  قمق توظيف النحو: -3
 تقتضي توظيؼ الميارات النحوية سواء في التحدث أو القراءة أو الكتابة أو اإلعراب.    

نفسية يمر بيا تالميذ الصؼ السادس االبتدائي قبؿ  وىو حالةقمق اختبار النحو:  -4
اختبار النحو وعند الشروع فيو، وبعد االنتياء منو خشية الحصوؿ عمى درجات منخفضة 

 ال تمبي طموحاتيـ وتوقعات اآلخريف عنيـ.
 الدراسات التي تناولت القمق المغوي عامة، والقمق النحوي خاصة: -خامًسا
عيؿ االستراتيجيات المناسبة التي يكوف المتعمـ فييا محوًرا يؤدي أكدت الدراسات أف تف     

( التي ىدفت إلى تعرؼ فاعمية 9609إلى خفض القمؽ، ومنيا: دراسة عبد الرازؽ محمود )
استراتيجيتي النمذجة والتمخيص في خفض القمؽ القرائي لدى تمميذات الصؼ السادس 

( مفردة 06قياس القمؽ القرائي، وتكوف مف )االبتدائي، ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة، تـ إعداد م
تعكس كؿ منيا درجة عالية مف القمؽ، وحددت ثالثة مستويات لمقمؽ: القمؽ المرتفع ويبدأ 

( درجة، والقمؽ 096( إلي أقؿ مف )36( درجة، والقمؽ المتوسط مف)026-096مف)
ية استراتيجيتي ( درجة، وأسفرت نتائج الدراسة عف فاعم36( إلي أقؿ مف )06المنخفض مف)

 والتمخيص في خفض القمؽ القرائي لدى تمميذات الصؼ السادس االبتدائي بالمدارس الصديقة لمفتيات.النمذجة 
تقصي العالقة بيف القمؽ المغوي في المغة Ahmed (2013) واستيدفت دراسة أحمد      

سية بجامعة دمشؽ. وبينت الفرنسية والكفاءة الذاتية لدى طالب الفرقة الثانية بقسـ المغة الفرن
نتائج الدراسة أف مستوى القمؽ المغوي لدى ىؤالء الطالب جاء متوسًطا، باإلضافة إلى وجود 

 عالقة ارتباطية سالبة بيف القمؽ المغوي والكفاءة الذاتية.
( إلى استقصاء أثر برنامج قائـ عمى المدخؿ الداللي 9602وىدفت دراسة آماؿ حسف )     

عراب لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي. ولتحقيؽ ىذا اليدؼ، تـ إعداد في خفض قمؽ اإل
مقياس قمؽ اإلعراب. وأسفرت نتائجيا عف وجود تأثير إيجابي لمبرنامج في خفض قمؽ 

 اإلعراب لدى تالميذ المجموعة التجريبية مقارنة بتالميذ المجموعة الضابطة.
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اء فاعمية التعمـ بالفريؽ المتمركز حوؿ استقص Helwa (2015) واستيدفت دراسة حموة     
اإلنجميزية بكمية التربية جامعة الكمبيوتر في خفض القمؽ المغوي لدى الطالب المعمميف شعبة المغة 

ـ بالفريؽ المتمركز حوؿ الكمبيوتر في خفض القمؽ المغوي لدى ىؤالء الطالب.  بنيا. وتوصمت إلى فاعمية التعم
( إلى تحديد مستوى القمؽ المغوي 9604د، وحسيف محجوب )وىدفت دراسة صالح محم      

لدى الطالب المتخصصيف في المغة العربية بوصفيا لغة أجنبية بالجامعة اإلسالمية في 
ماليزيا. وتوصمت إلى أف أكبر مصدر لمقمؽ المغوي ىو الخوؼ مف التقويـ السمبي، وأوصت 

ت تعميمية؛ لمتغمب عمى الشعور السمبي، بغرس الثقة في نفوس الطالب، وتزويدىـ باستراتيجيا
 فضاًل عف نشر ثقافة تقويـ األقراف مع إشاعة جو مف األلفة بيف المدرس والطالب.

( تشخيص األسباب التي أدت إلى نفور الطالب 9605واستيدفت دراسة حساـ سميـ )      
استبانة عمى مف عمـ الصرؼ في المدارس العربية بسريالنكا. ولتحقيؽ ىدفيا، تـ توزيع 

( طالًبا. وأظيرت نتائج الدراسة أف الكتب 26مجموعة مف طالب مدرسة باتيكالو بمغ عددىـ )
ـ الصرؼ؛ بسبب موضوعاتيا المعقدة التي يصعب فيميا.المقررة ىي سبب   نفور الطالب مف دراسة عم

مى نحو ( دراسة لمتحقؽ مف فاعمية برنامج مقترح قائـ ع9605وأجرى فواز بف صالح )      
النص في خفض قمؽ اإلعراب لدى طالب قسـ المغة العربية بجامعة الطائؼ. وتوصمت 

ـ المغة العربية بجامعة الطائؼ.الدراسة   إلى فاعمية البرنامج في خفض قمؽ اإلعراب لدى طالب الفرقة الرابعة بقس
 ومف خالؿ عرض الدراسات السابقة تبيف:   
 ة، والقمؽ النحوي خاصة لدى المتعمميف في المراحؿ التعميمية المختمفة.القمؽ المغوي عامارتفاع مستوى  -1
وجود عالقة عكسية بيف القمؽ واكتساب الميارات المغوية، فكمما ارتفع مستوى القمؽ  -2

 انخفضت الميارات لدى المتعمميف والعكس.
سات التي ُيمكف خفض القمؽ مف خالؿ البرامج المناسبة، ومع ذلؾ ىناؾ ندرة في الدرا -3

 تناولت القمؽ النحوي خصوًصا في المرحمة االبتدائية.
اتفاؽ البحث الحالي مع الدراسات السابقة في سعييا لخفض القمؽ النحوي، واختالفو عنيا  -4

في طريقة العالج، فالبحث الحالي يستخدـ استراتيجية التفكير الجيري لخفض القمؽ 
 ي. النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائ
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 تعقيب عمى المحور الثاني:
 أسيـ االطالع عمى األدبيات التربوية والدراسات السابقة في: 
ـ يجب البحث عف حموؿ ليا.تأكيد مشكمة  -0  القمؽ النحوي، وتوضيح األثار المترتبة عمى استمرارىا، ومف ث
والبعض اآلخر يرجع  فبعضيا يرجع إلى طريقة التدريس،بياف أسباب القمؽ النحوي لدى المتعمميف،  -9

ـ محتواه، وأغمبيا عوامؿ نفسية يمكف تالفييا بالوقاية فيي خير مف العالج.  إلى طبيعة النحو وتنظي
 تحديد أبعاد القمؽ النحوي، وكيفية تشخيصو وقياسو، وتقدير مستواه. -0

 المحور الثالث: المسارات المتعددة لمجممة العربية:
جممة العربية بوجو عاـ، والمسارات المتعددة بوجو خاص، ويتضمف ىذا المحور مفيوـ ال    

 ، وأنواعيا، وصورىا التركيبية، وأسس دراستيا. وتفصيؿ ذلؾ كما يمي:وفمسفتيا، وأىميتيا، وأقساميا
 مفيوم الجممة العربية بوجو عام، والمسارات المتعددة بوجو خاص:  -أوالً 

 شىء جممة وباعو جممة: متجمًعا ال متفرًقا.جماعة الشىء، ُيقاؿ: أخذ ال الجممة لغًة:     
 (005:9660مجمع المغة العربية،).وعند النحاة: كؿ كالـ مفيد يشتمؿ عمى مسند ومسند إليو

التبس مفيوـ الجممة بمفيوـ الكالـ عند النحاة القدماء، فالزمخشري أكد أف  واصطالًحا:     
المركب مف كممتيف أسندت إحداىما إلى الكالـ مرادؼ لمجممة، وبياف ذلؾ قولو: الكالـ ىو 

نحو )ضرب ، األخرى، وذلؾ ال يتأتى إال في اسميف، كقولؾ ) زيد أخوؾ(، أو فعؿ واسـ
 (  00:9661زيد(، وىو ما اصطمح عميو بالجممة.) أبو القاسـ الزمخشري،

ثالثة  أما عند النحاة المحدثيف فقد اخُتمؼ في تحديدىا، والمتتبع آلراء المحدثيف يجد     
اتجاىات متباينة، فأصحاب االتجاه األوؿ أكدوا أف الجممة ىي التركيب المفيد دوف النظر إلى 
قضية اإلسناد؛ وأصحاب االتجاه الثاني أكدوا داللة الجممة عمى التركيب اإلسنادي دوف 
مراعاة عنصر الفائدة؛ وأصحاب االتجاه الثالث جمعوا بيف االتجاىيف السابقيف، أي ضرورة 

 (6:9601وفر عنصري الفائدة واإلسناد حتى يكتمؿ بناء الجممة ويتـ معناىا.) أحمد السيد،ت
ويرجع تبايف آراء النحاة حوؿ مفيوـ الجممة إلى اختالؼ توجياتيـ ومناىجيـ، وتعدد     

المعايير التي استندوا إلييا في تحديدىا، ومع ذلؾ اتفقوا عمى أف الجممة بمثابة التركيب المفيد 
 ذي يفيـ منو معنى تاـ، وأنيا المبنة األساسية التي بيا يستقيـ الكالـ.ال
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والجممة تقوـ عمى أربع دعائـ أساسية: الدعامة األولى: التمفظ؛ بمعنى أف تكوف الجممة      
لفًظا مسموًعا أو ما يقوـ مقامو. والدعامة الثانية: التركيب؛ فيشترط في الجممة أف تكوف 

ددة ظاىرة أو مضمرة. والدعامة الثالثة: اإلفادة؛ بمعنى أف تفيد الجممة مركبة مف عناصر متع
معنى يحسف السكوت عميو. والدعامة الرابعة: االستقاللية؛ وىي أف تكوف الجممة مستغنية 

ـ عندىا، دوف حاجة إلضافة ليا.) عبد اهلل حمزة،بنفسيا، بحيث يمكف أف   ( 91:9604ينقطع الكال
يمكف تعريؼ المسارات المتعددة لمجممة العربية بأنيا: تراكيب لغوية  وفي ضوء ما سبؽ،     

تامة مصاغة في أنساؽ متعددة، سواء أكانت جماًل اسمية أـ فعمية، بسيطة أـ ممتدة أـ 
مركبة؛ وتتنوع وفؽ مقتضيات التركيب المغوي، وتتألؼ مف مسند ومسند إليو، أو مسند إليو 

) ؛ أو يضاؼ أحدىما أو كالىما إلى معرفة )مسار اإلضافة(؛ ومسند متالزميف ) مسار التالـز
أو يفصؿ بينيما عارض) مسار الفصؿ(؛ أو يتعدد أحدىما أو كالىما )مسار التعدد(؛ أو 

 يتقدـ عمى اآلخر) مسار التقديـ( أو يتأخر ) مسار التأخير( . 
 األساس الفمسفي لممسارات المتعددة لمجممة العربية: -ثانًيا
ركيب النحوي عنصر مف عناصر النظاـ المغوي، ال يجوز مخالفتو والخروج عميو، إف الت   

والنظاـ النحوي يشتمؿ عمى قواعد تركيب الجممة وأحكاـ إعرابيا، ونظاـ التركيب ونظاـ 
نما تتغير  اإلعراب مترابطاف ال انفصاـ بينيما. والكممات ال تبقى دائًما عمى حركة واحدة، وا 

يا ووظيفتيا في الجممة، ولقد لفت ذلؾ انتباه المغوييف فدرسوا تراكيب الجممة حركتيا تبًعا لموقع
نشائية، ثـ قسموا الجممة الخبرية إلى اسمية وفعمية، ثـ درسوا  العربية، وقسموىا إلى خبرية وا 

 (066:9663وفاعؿ، وبعضيا يتعدى إلى مفعوؿ بو وأكثر.) فيد زايد،الجممة الفعمية فرأوىا تنقسـ إلى فعؿ 
وتركيب الجممة االسمية أو الفعمية يأتي موافًقا لما تقتضيو الرتبة، التي تنقسـ إلى قسميف:     

رتبة محفوظة لو اختمت الختؿ التركيب باختالليا، وتخص الرتبة المحفوظة أنواًعا مختمفة مف 
تراكيب المغة العربية، مثؿ: تقدـ الموصوؿ عمى الصمة، والموصوؼ عمى الصفة، وتأخر 

معطوؼ بالنسؽ عمى المعطوؼ عميو، والتوكيد عمى المؤكد... إلخ؛ ورتبة غير محفوظة، ال
 (94:9660مثؿ: رتبة الفاعؿ والمفعوؿ بو، ورتبة المبتدأ والخبر. ) تماـ حساف،
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والرتبة إما أف تكوف متحركة أو ثابتة، فإذا كانت مكونات الجممة تقبؿ التحويؿ أو النقؿ،      
ع األوؿ، مثؿ: العالقات الرتبية النسقية ) فعؿ + فاعؿ+ مفعوؿ( التي فيي تدخؿ ضمف النو 

يمكف تغييرىا إلى أنساؽ أخرى محولة، مثؿ: )مفعوؿ + فعؿ + فاعؿ( أو ) فعؿ+ مفعوؿ+ 
فاعؿ( أما إذا كانت مكونات الجممة ال تقبؿ التقديـ والتأخير، فيي تدخؿ ضمف النوع الثاني. 

+ فاعؿ( إلى رتبة نسقية أخرى محولة ) فاعؿ+ فعؿ( سيؤدي إلى وتغيير الرتبة النسقية ) فعؿ
 (01:9602، فتنتقؿ مف جممة فعمية إلى جممة اسمية ) مبتدأ+ خبر(. ) حسف عمي،تغير وظائؼ المكونات

وقد أدى تغير الرتبة إلى تعدد صور التركيب في الجممة العربية، فتارة يأتي ترتيب      
د، وتارة أخرى يتقدـ أحد العناصر عف ترتيبو المعتاد، مما أسيـ عناصرىا عمى الترتيب المعتا

ـ أو تأخير وغيرىا.في تعدد مسارات نظميا ما بيف   تالزـ األركاف أو إضافة، أو فصؿ ، أو تعدد، أو تقدي
 أىمية دراسة المسارات المتعددة لمجممة العربية: -ثالثًا
 ة في:تسيـ دراسة المسارات المتعددة لمجممة العربي    
تقديـ الموضوعات النحوية بصورة متسمسمة ومترابطة ومتدرجة تتوافؽ مع البنية المعرفية  -0

لمتالميذ، فالمسارات المتعددة بمثابة منظـ متقدـ لمتعمـ، ومف ثـ تذلؿ الصعوبات التي 
 تواجو التالميذ أثناء تعمـ النحو.  

الوعي بتغير الرتبة داخؿ و  ربية،تعرؼ الصور المتعددة لكؿ ركف مف أركاف الجممة الع -9
 الجممة العربية، مما يساعد في أمف المبس.

تعرؼ الوظيفة النحوية لكؿ ركف مف أركاف الجممة، وما يقتضيو الموقؼ المغوي مف  -0
، أو  إضافة، أو فصؿ ـ أو تأخير، أو ذكر أو حذؼ؛ لتحقيؽ المعنى المراد.تالـز  ، أو تعدد، أو تقدي

 مى التمييز بيف األركاف األساسية والمكمالت في الجممة العربية.تنمية القدرة ع -1
 تمكيف التالميذ مف المحاكاة المغوية السميمة؛ فالمسارات شكؿ مف أشكاؿ البرمجة المغوية. -2
 تنمية القدرة عمى التفكير االحتمالي والتفكير التأممي. -3
 لممسارات المقدمة إلييـ. مساعدة التالميذ عمى إنتاج جمؿ سميمة البناء موازية -4
 اإلسياـ في تحقيؽ األىداؼ المنشودة مف تعميـ النحو العربي في المرحمة االبتدائية. -5
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 أقسام الجممة العربية: -رابًعا
قسـ النحاة الجمؿ بحسب الشكؿ إلى: اسمية وفعمية، وزاد بعضيـ الجممة الشرطية،     

رطية منضوية تحت الجممة الفعمية، والجممة والجممة الظرفية، وىناؾ مف جعؿ الجممة الش
وفيد  ؛(006:9664الظرفية منضوية تحت الجممة االسمية، وقد أورد كؿ مف محمد عبادة)

 :تقسيمات متعددة، فالجممة تنقسـ بحسب (026:9600العتيبي)
 : إلى االستقالل وعدم االستقالل - أ
 :ف غيرىا.وىي التي تستقؿ بذاتيا، وتستغنى ع الجممة األصمية 
 :وىي التي ال تستقؿ بذاتيا بؿ تكوف فرًعا. الجممة الفرعية 

عادة الترتيب إلى: - ب  الترتيب وا 
 .الجممة المرتبة: وىي الجممة التي وردت أركانيا عمى الترتيب المعتاد 
 .الجممة غير المرتبة: وىي الجممة التي قدـ فييا أحد األركاف عف موقعو المعتاد 
 :التركيب إلىالبساطة و  -ج
 :وىي المكونة مف مركب إسنادي واحد، يؤدي فكرة مستقمة، سواء بدأ  الجممة البسيطة

 سطعت الشمس. -المركب باسـ أـ بفعؿ، مثؿ: الشمس ساطعة
  الجممة الممتدة: وىي المكونة مف مركب إسنادي واحد وما يتعمؽ بعنصريو أو بإحداىما

سطعت الشمس  -ثؿ: الشمس ساطعة اليـومف مفردات أو مركبات غير إسنادية. م
صباًحا. ووسائؿ امتداد الجممة وتطويميا متنوعة منيا: ذكر ما يتعمؽ بالفعؿ مف مفعوؿ 
بو أو ما يدؿ عمى زمانو أو مكانو أو درجتو أو نوعو أو عمتو أو آلتو. وقد تجتمع ىذه 

 قراءةً صحيحةً خاشعًا طاعةً هلل. في جممة ممتدة، مثؿ: يقرأ محمد القرآف صباًحاالمتعمقات أو بعضيا 
  الجممة المزدوجة أو المتعددة: وىي المكونة مف مركبيف إسنادييف أو أكثر، وكؿ مركب

قائـ بنفسو، وغير معتمد عمى اآلخر، ويصمح كؿ مركب لتكويف جممة بسيطة أو ممتدة 
 مستقمة بمحورىا، مثؿ: واعمـ أف النصر مع الصبر، وأف الفرج مع الكرب.

  الجممة المركبة: وىي المكونة مف مركبيف إسنادييف، كؿ مركب مرتبط باآلخر ومتوقؼ
 المركبيف معتمد عمى أداة تكّوف عالقة بينيما، مثاؿ: إف يجتيد الطالب يفز.عميو، واالرتباط  بيف 
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وُيستنتج مما تقدـ أف تقسيـ الجممة إلي بسيطة أو ممتدة أو مركبة يتـ في ضوء عدد      
اإلسناد التي تحوييا الجممة، كما أف الجممة ليا مكوف إجباري يسمى األركاف، ومكوف  عمميات

 اختياري يسمى المكمالت أو الفضالت أو المواحؽ.
 أنواع الجممة العربية ومساراتيا التركيبية: -خامًسا

صنفت الجممة العربية بناء عمى فكرة اإلسناد إلى اسمية وفعمية، ولكؿ منيا مسارات    
 ومقتضيات السياؽ، وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو اآلتي:كيبية متعددة تختمؼ بحسب متطمبات المقاؿ، تر 
 الجممة االسمية: -1

ىي تركيب إسنادي يتكوف مف مبتدأ تسند إليو كممة أو أكثر تعرؼ نحوًيا بالخبر،      
يكوف اسًما والمبتدأ: ىو كؿ اسـ ابتدئ بو ليبنى عميو الكالـ، ولو صور متعددة، منيا: أف 

معرًبا؛ ويشمؿ: االسـ المعرؼ بأؿ أو باإلضافة، والعمـ. أو أف يكوف اسًما مبنًيا؛ كأسماء 
اإلشارة، والموصوؿ، والشرط، واالستفياـ، والمصدر المؤوؿ مف أف والمضارع. والمبتدأ 
 قسماف: ظاىر ومضمر، فالظاىر إما أف يكوف مفرًدا أو مثنى أو جمًعا سالًما، وفي كؿ إما
أف يكوف مذكًرا أو مؤنثًا. والمضمر اثنا عشر: اثناف لممتكمـ، وخمسة لممخاطب، وخمسة 

 (  010:9665لمغائب.) ىادي نير، 
والخبر: ىو الذي تتـ بو مع المبتدأ فائدة، ومف أحكامو: الرفع: األصؿ في الخبر أف        

محاًل؛ والتنكير فاألصؿ فيو أف  يكوف مرفوًعا، فإذا لـ يكف مرفوًعا لفًظا وجب أف يكوف مرفوًعا
يكوف نكرة، وقد يكوف معرفة؛ والمطابقة مع المبتدأ إفراًدا وتثنيًة وجمًعا وتذكيًرا وتأنيثًا؛ والتأخر 

 (906:9603عف المبتدأ، وقد يتقدـ عميو جوازا ووجوبا في بعض المواضع.) إسراء خميؿ، 
(؛ وخميؿ 42:9665يد الفقي )(؛ وسع90:9664ويشير كؿ مف عمى أبو المكاـر )      

 ( أف لمجممة االسمية مسارات متعددة، منيا: 34:9609بشير، وعمى حسف )
 ويأتي ىذا المسار في صور متعددة منيا:مسار التالزم بين المبتدأ والخبر:  -أ

المبتدأ )معرفة(+ الخبر )نكرة(، وتعد ىذه الصورة أصؿ المسارات؛ ألف أصؿ  الصورة األولى:
أف يكوف معرفة، وأصؿ الخبر أف يكوف نكرة؛ ألف الغرض في اإلخبار إفادة المخاطب المبتدأ 

 ال فائدة فيو، ويصمح ىذا المسار لمداللة عف الخبر، مثؿ: المؤمف صادؽ. ما ليس عنده، واإلخبار عف النكرة 
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المبتدأ ) معرفة (+ الخبر) معرفة(، ويصمح ىذا المسار في مقاـ الحصر  الصورة الثانية:
 والقصر والتوكيد والتخصيص، مثؿ: أنتـ األعموف. 

 مسار إضافة المبتدأ أو الخبر أو االثنين مًعا: -ب
اإلضافة ىي امتزاج اسميف عمى وجو يفيد تعريًفا أو تخصيًصا أو تخفيًفا، فكممة ) بيت(     

اًل إضافًيا ليا داللة محددة، وكممة )اهلل( ليا داللة محددة، وعند تشكيؿ ىاتيف الكممتيف تشكي
تتكوف داللة جديدة فنقوؿ ) بيت اهلل( ونعني بو شيئا محدًدا وداللة جديدة. ومف خصائص 
اإلضافة أنيا تجعؿ االسميف المتضافيف كالشىء الواحد ال ينفؾ أحدىما مف اآلخر، وال يكوف 

 ألي منيما معنى إال مضاًفا إلى قرينو. ومف صور اإلضافة في الجممة االسمية ما يأتي:
 إضافة المبتدأ إلى المعرفة، مثؿ: فناء المدرسة واسع. - 
 إضافة الخبر إلى المعرفة، مثؿ: اهلل شديد العقاب. - 
 إضافة المبتدأ والخبر إلى المعرفة، مثؿ: معرفة الحؽ غاية العقؿ. - 
 :مسار الفصل بين المبتدأ والخبر -ج

فيف، والصفة والموصوؼ، والمبتدأ الفصؿ: ىو القطع بيف المتصميف في العادة كالمتضا     
والخبر، ومف صور الفصؿ في الجممة االسمية الفصؿ بيف المبتدأ والخبر بالظرؼ، مثؿ: 

 اليالؿ الميمة مكتمؿ. أو بضمير الشأف، مثؿ: محمد ىو القائد. أو بالجار والمجرور مثؿ: المخمص في عممو فائز.
 :مسار تعدد المبتدأ أو الخبر -د

تدأ في الجممة المركبة، مثؿ: الحديقة أشجارىا جميمة، ويتعدد الخبر في المفظ يتعدد المب   
 ، مثؿ: الرماف حمو حامض، وقد يتعدد في المفظ والمعنى معًا والمبتدأ واحد، مثؿ: الخطبةُ موجزةٌ قويةٌ. دوف المعنى

 :مسار تقديم الخبر وتأخير المبتدأ -ه
تقدـ المبتدأ ويتأخر الخبر؛ ألف الخبر وصؼ في األصؿ في ترتيب الجممة االسمية أف ي    

 المعنى لممبتدأ، ويتقدـ الخبر عمى المبتدأ وجوًبا في المواضع اآلتية:
 أف يكوف الخبر شبو جممة )جار ومجرور(، والمبتدأ معرفة، مثؿ: في التأني السالمة. -
 ح.أف يكوف الخبر شبو جممة ) جار ومجرور(، والمبتدأ نكرة، مثؿ: لي طمو  -
 أف يكوف الخبر مف األلفاظ التي ليا صدارة كأسماء االستفياـ، مثؿ: كيؼ أنت؟ -
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 أف يكوف في المبتدأ ضمير يعود عمى بعض الخبر، مثؿ: لمقصاص أسموبو. -
 الجممة الفعمية:  -2

ىي تركيب إسنادي يتصدره فعؿ تاـ، ُيسند إلى فاعؿ أو نائب فاعؿ إسناًدا حقيقًيا أو     
تنقسـ الجممة الفعمية إلى قسميف: الجممة الفعمية البسيطة: وىي المؤلفة مف عممية مجازًيا، و 

إسنادية واحدة، وجاءت عناصرىا مفردة؛ والجممة الفعمية المركبة: وىي المؤلفة مف عمميتي 
إسناد أو أكثر. ومف المسارات التركيبية المتعددة لمجممة الفعمية ما ذكره محمد حماسة 

 (:000:9664مد عبادة )(؛ ومح091:9660)
 :مسار التالزم بين الفعل والفاعل والمفعول بو -أ

األصؿ في الجممة الفعمية تتابع الفعؿ ثـ الفاعؿ ثـ المفعوؿ بو، وىي الرتبة الممزمة عند       
ما أف يكوف الزًما أو متعدًيا،  انعداـ القرينة، والفعؿ إما أف يكوف ماضًيا أو مضارًعا أو أمًرا، وا 

فاعؿ إما أف يكوف اسًما ظاىًرا، مثؿ: تفتح الزىر أو ضميًرا متصاًل، مثؿ: بنينا وطننا، أو وال
مصدًرا مؤواًل، مثؿ: يسرني أف تنجح، والمفعوؿ بو ىو مف وقع عميو فعؿ الفاعؿ. ومف صور 

 التالـز بيف أركاف الجممة الفعمية ما يأتي: 
 الفعؿ الالـز + الفاعؿ، مثؿ: انتصر الجيش. -
 الفعؿ المتعدي+ الفاعؿ+ المفعوؿ بو، مثؿ: كـر المعمـ التمميذ. -
 :مسار الفصل بين الفعل والفاعل بالجار والمجرور -ب

األصؿ في الجممة الفعمية أف يمي الفاعؿ الفعؿ مف غير أف يفصؿ بينو وبيف الفعؿ     
 د.فاصؿ، لكف قد يفصؿ بينيما فاصؿ كالجار والمجرور، مثؿ: دخؿ في البيت محم

 مسار تعدد المفعول بو: -ج
قد يكوف المفعوؿ بو واحًدا، إذا كاف فعمو متعدًيا لمفعوؿ واحد، مثؿ: شكر الفقير الغني.     

 فعمو متعديًا لمفعوليف، مثؿ: منح اهلل اإلنساَف عقالً.وقد يكوف المفعوؿ بو أكثر مف واحد إذا كاف 
 :مسار تقديم المفعول بو وتأخير الفاعل -د

 سط المفعوؿ بو الفعؿ والفاعؿ في عدة مواضع منيا:يتو    
 أف يكوف المفعوؿ بو ضميًرا متصاًل بالفعؿ، والفاعؿ اسًما ظاىرا، مثؿ: أكرمني محمد.  -
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 أف يكوف المفعوؿ بو ضميًرا منفصاًل، مثؿ: قولو تعالى ) إياؾ نعبد(. -
 فال تقير(. أف يقع المفعوؿ بو بعد أما، مثؿ: قولو تعالى ) فأما اليتيـ  -

 أسس دراسة المسارات المتعددة لمجممة العربية: -سادًسا
 ىناؾ مجموعة مف األسس يجب مراعاتيا أثناء دراسة المسارات المتعددة ىي:    
التدرج في تقديـ المسارات، بحيث يتـ البدء بمسار التالـز بيف أركاف الجممة، ثـ مسار  -1

 د ثـ مسار التقديـ والتأخير وىكذا.اإلضافة ثـ مسار الفصؿ، ثـ مسار التعد
ـ ينبغي أف يتناسب مع درجة النضج العقمي والمغوي. -2 ـ إليي  مراعاة خصائص النمو السيكولوجي لمتالميذ، فما يُقد
 العناية بتحميؿ المسارات تحمياًل تركيبيا وداللًيا. -3
رات لغوية متكاممة وليست تحقيؽ التكامؿ بيف المسارات المتعددة لمجممة العربية؛ لتقديـ خب -4

 مجتزئة، ومف ثـ يسيؿ فيميا والتمييز بينيا.
تحويؿ المسارات مف صيغة إلى صيغة أخرى، مثؿ: تحويؿ الجممة االسمية إلى جممة  -5

 فعمية، وتحويؿ الجممة المثبتة إلى جممة منفية والعكس.
أف يعزز مف تفاعؿ ، األمر الذي مف شأنو تقديـ أمثمة المسارات مف البيئة المحيطة -6

 يسيؿ فيميا، واالنتفاع بيا في التفاعؿ االجتماعي حيف يقرأ أو يكتب.التالميذ معيا  مما 
تشجيع التالميذ عمى تقديـ مسارات موازية مف إنشائيـ، فيذا أنفع في دفعيـ إلى التفكير،  -7

 وأجدى في تربية ممكة اإلنشاء.
 تعقيب عمى المحور الثالث: 

 تقدـ اآلتي:ُيمحظ مما     
ـ مف أىميتيا.قمة البحوث التربوية في  -1  مجاؿ دراسة المسارات المتعددة لمجممة العربية عمى الرغ
 باعتبارىا وحدة تركيبية تتخذىا كؿ دراسة نحوية منطمقًا لموصؼ والتقعيد.عناية النحاة بالجممة  -2
 د واإلفادة. تصنيؼ الجممة العربية يتـ في ضوء معايير وأسس منيا: اإلسنا -3
تعدد الصور التركيبية لمجممة العربية، ومف ثـ يجب توعية التالميذ بيا؛ النطالقو إلى  -4

 موضوعات النحو األخرى.
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 المحور الرابع: استراتيجية التفكير الجيري:
ييدؼ ىذا المحور إلى تحديد مفيوـ استراتيجية التفكير الجيري، وعرض أساسيا     

يتيا، ومراحميا، وأدوار المعمـ والمتعمـ فييا، والدراسات والبحوث السابقة الفمسفي، وتوضيح أىم
 ذات الصمة، وتفصيؿ ذلؾ عمى النحو اآلتي: 

 مفيوم استراتيجية التفكير الجيري: -أوالً 
تعددت ُمسميات التفكير الجيري في األدبيات التربوية، ومف أبرزىا: التفكير بصوت      

ع، والحديث مع الذات، واالستبطاف، غير أف ىذه المصطمحات عاٍؿ، والتفكير بصوت مرتف
ف تباينت لفًظا فإف بينيا ترادًفا في الداللة.   وا 

وُتعرؼ استراتيجية التفكير الجيري بأنيا: خطة تدريسية تسمح بالمشاركة اإليجابية      
و توليد لممتعمميف، والكشؼ عف األفكار التي تدور في أذىانيـ بصوت عاٍؿ، مما ينتج عن

(، كما ُتعرؼ بأنيا: إحدى استراتيجيات 034:9600أفكار جديدة وتبادؿ لآلراء.) ىالة أحمد،
ما وراء المعرفة، التي تتطمب تفكير المعمـ بصوت مرتفع في مواقؼ التخطيط ) ماذا أفعؿ 

 Farr and) إذا...؟( حتى يتمكف المتعمموف مف محاكاتو في المواقؼ المماثمة.
Conner,2011:2).  ،وُتعرؼ أيًضا بأنيا: نوع مف أنواع التفكير يعتمد عمى االستبطاف ،

وتقويـ الذات ومراجعتيا، وتبادؿ األدوار بيف المعمـ والمتعمـ؛ ليتعرؼ كؿ منيما عمى مسارات 
 ((Ness,2019:3اآلخر في التفكير. 

تحويؿ لغة  ويستنتج مف التعريفات السابقة أف جوىر استراتيجية التفكير الجيري ىو     
ـ أداءً متقنًا.التفكير الصامتة إلى أفكار مسموعة  ـ مف خالليا أو أداء الميا  بيدؼ مشاركتيا مع اآلخريف لمتعم

 األساس الفمسفي الستراتيجية التفكير الجيري: -ثانًيا
ُتعد استراتيجية التفكير الجيري إحدى استراتيجيات التفكير فوؽ المعرفي، وترجع جذورىا      
أف التعمـ يحدث في  Vygotsky"النظرية البنائية االجتماعية، حيث يرى فيجوتسكي " إلى

مستوييف: أحدىما: المستوى الفردي في ثنايا عقؿ المتعمـ، والثاني: المستوى االجتماعي في 
 (002:9603ظؿ التعاوف بيف المتعمميف.) أحمد عيسى، وزيد سميماف،
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إلى توعية المتعمـ بمسار تفكيره الخاص واالنتباه لما وتيدؼ استراتيجية التفكير الجيري     
يفكر فيو، ومساعدتو عمى تكويف إطار فكري خاص لحؿ المشكالت التي تواجيو. وتستند ىذه 

 ( فيما يمي:24:9600االستراتيجية إلى عدد مف المنطمقات بينيا طالب ياسيف )
ـ،تحقيؽ التكامؿ بيف الخبرات التعميمية الخاصة  -1 ـ. بالمعم  والخبرات التعممية الخاصة بالمتعم
بناء جسر يربط المعرفة الجديدة بالمعرفة الموجودة في بنية المتعمـ المعرفية يسمح لو  -2

 بالسيطرة عمى المحتوى العممي والعمميات التي يتطمبيا التعمـ.
عد عمى التعمـ الذي يتمقاه المتعمـ وسط جماعة األقراف يزيد مف دافعيتو لإلنجاز، ويسا -3

 التدقيؽ والنظر المتعمؽ في سموكيات األقراف.
التغذية الراجعة السريعة التي يتمقاىا المتعمـ أثناء قيامو بالمياـ تساعده في ضبط  -4

 سموكياتو بما يتطمبو الموقؼ التعميمي.
 األىمية التربوية الستراتيجية التفكير الجيري: -ثالثًا
ري المتعمـ عمى تطوير قدراتو الفكرية، والوعي بالخطوات ُتساعد استراتيجية التفكير الجي    

التي يمر بيا أثناء التفكير، وفتح مسارات جديدة لمتفكير، مما ينعكس عمى نمو مياراتو 
المعرفية واألدائية، ومف ثـ فإف توظيفيا في العممية التعميمية يوفر بيئة ثرية ومحفزة تدفع إلى 

 ركة اإليجابية. التفكير والتأمؿ والتوجيو والمشا
ومف مميزات استخداـ استراتيجية التفكير الجيري في التدريس أنيا تساعد في الكشؼ      

عف األفكار غير المرئية لآلخريف، وتتيح لممعمميف تعرؼ ميارات التفكير لدى المتعمميف، مما 
، كما تتيح يييئ الفرصة لتزويدىـ بالتغذية الراجعة حيف يالحظوف استدالاًل خطأ أو ناقًصا

لممتعمميف الفرصة ليسمعوا تفكيرىـ وليتعمموا كيفية مراقبة عمميات التفكير. ) أحالـ 
(، عالوة عمى ذلؾ، تمتاز استراتيجية التفكير الجيري بمرونة االستخداـ، 996:9600محمود،

حيث إنيا تستخدـ قبؿ أداء المياـ مف قبؿ المتعمميف ) مرحمة التخطيط(، وأثناءىا) مرحمة 
 التنفيذ( ، وبعدىا) مرحمة التقويـ (.

واستراتيجية التفكير الجيري مف االستراتيجيات التي يحتاجيا المعمـ والمتعمـ مًعا، فكؿ     
منيما حينما يفكر فإنو يستخدـ األلفاظ والجمؿ والتراكيب المغوية التي يستخدميا في كالمو 
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تعمـ في تنظيـ عمميات التفكير وتنشيط وكتابتو ويستمع إلييا مف اآلخريف. وعندما يرغب الم
ذاكرتو يسعى إلى استخداـ التفكير الجيري، وىذا يجعمو أكثر دراية بقدراتو العقمية وبمواطف 

مما يؤدي إلى استخدـا مستويات مختمفة مف التفكير، قوتو وضعفو، كما أنو يقوده إلى حوار مع الذات، 
ـ عسكر،   نة عندما يواجو موقفًا أو مشكمة ما. مثؿ: التحميؿ، والربط، واالستنتاج، والمقار   (012:9604) ابتسا

 ويرى الباحث أف تفعيؿ ىذه االستراتيجية في تدريس النحو العربي يسيـ في:    
 السابقة لدى التالميذ، والتصورات البديمة وجوانب القصور فييا. الكشؼ عف المعارؼ النحوية  -1
والتالميذ مف جية، وبيف التالميذ أنفسيـ مف جية أخرى،  توفير بيئة تفاعمية بيف المعمـ -2

 مما ينحي الخجؿ، ويختزؿ القمؽ النحوي، ويزيد الثقة بالنفس.
تنشيط الطاقة الذىنية لمتالميذ لموصوؿ إلى أعمى درجات التركيز، ومف ثـ يصبح ليـ  -3

 دور إيجابي في اكتساب المعارؼ والميارات.
 لتالميذ فييا أثناء ضبط أواخر الكممات.تعرؼ األخطاء التي يقع ا -4
زيادة وعي التالميذ بالطريقة التي يفكروف بيا، ومف ثـ توجيو التالميذ نحو ممارسة  -5

 الطريقة المثمى في التفكير.
 مراحل استراتيجية التفكير الجيري: -رابًعا
ـ استراتيجية التفكير946:9602الباري )أشار ماىر عبد       الجيري يمر بسبع مراحؿ ىي: ( إلى أف استخدا
وتشمؿ: التفكير في الفكرة العامة أو الميمة التي ينبغي معرفتيا  العرض وتحديد الغرض، -0

عند االنتياء مف قراءة النص األدبي، والتفكير في الغرض مف قراءة النص األدبي، 
 وتحديد اليدؼ مف قراءة الموضوع.

 ما يمكف أف يرد في النص مف معمومات.ويتـ فييا التفكير حوؿ  عمل التنبؤات: -9
 ويتـ فييا التفكير حوؿ المعمومات السابقة عف النص.  توظيف المعمومات السابقة: -0
ويتـ فييا التفكير حوؿ إمكانية توظيؼ إلماعات السياؽ في تعرؼ  التأمل واالستيعاب: -1

 معاني المفردات الجديدة.
تفكير في األشياء التي يمكف أف تذكر التالميذ وتشمؿ ال اكتشاف الروابط والتطبيقات: -2

 بأشياء أخرى، واستدعاء التعمـ السابؽ.
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 وتتضمف التفكير في الصور العقمية أو المادية التي تكونت مف النص. التصور: -3
 ويتـ فييا التفكير في المعمومات الميمة في النص. التمخيص: -4

ري في تنمية الميارات النحوية وخفض القمؽ ويقتضي استخداـ استراتيجية التفكير الجي    
 النحوي السير وفؽ المراحؿ اآلتية:

 مرحمة التييئة النفسية والذىنية لمتالميذ:  -1
يسعى المعمـ إلى تييئة البيئة التعميمية الجاذبة التي تثير دوافع التالميذ نحو تعمـ  وفييا     

والتالميذ، ويتطمب ذلؾ إبراز أىمية النحو، وتساعد عمى كسر الحاجز النفسي بيف النحو 
النحو، ودرجة الحاجة إليو في صحة التعبير، والتشجيع والتعزيز، وتجنب التوبيخ، وعدـ 
التمميح بصعوبة النحو، وعرض نماذج مف أدب الفكاىة المحببة إلى التالميذ، والتي تقود إلى 

القمؽ النحوي المرتبط ببيئة  متعة التعمـ وتحد مف رىبة النحو، مما قد يؤدي إلى خفض مستوى
التعمـ. أما التييئة الذىنية لمتالميذ، فتتـ مف خالؿ عرض بعض األسئمة التي تثير التفكير 
والمبس لدييـ، مثؿ: أي مف الجممتيف اآلتيتيف تبدأ بفعؿ) تعميـ العمـ ضرورة ( أـ ) تتعمـ 

ت مسموع، حتى يتمكف مف فاطمة العمـ (؟ ثـ يطمب المعمـ إلى التالميذ وصؼ تفكيرىـ بصو 
تشخيص الخبرات السابقة وتعديؿ التصورات البديمة لدييـ، وبعد االستماع إلى إجاباتيـ يقوؿ 
ليـ: ليست كؿ كممة تبدأ بحرؼ التاء تعد فعاًل، فكممة )تعميـ( في الجممة األولى تقبؿ دخوؿ 

ممة ) تتعمـ( في الجممة األلؼ والالـ عمييا، غير مرتبطة بزمف معيف، ومف ثـ فيي اسـ، أما ك
 الثانية فيي حدث مرتبط بزمف، ومف ثـ ىي فعؿ.

مرحمة التفكير الجيري إلكساب المعارف النحوية الالزمة لتكوين الميارات النحوية  -2
 وخفض قمق االستذكار:

وفييا يمارس المعمـ االستجواب الذاتي، ويفصح جيرًيا عف عمميات التفكير أثناء شرح      
النحوية وتوضيحيا، وتصنيفيا، وتنظيميا، بطريقة تسيـ في تقميص العبء المعرفي، المعارؼ 

وتنسجـ مع البنية المعرفية لمتالميذ، وتمكنيـ مف االستذكار واالسترجاع بسيولة، كأف يقوؿ 
أف( إلى  –لعؿ –لكف -ليت -كأف –المعمـ: ىيا نختزؿ إف وأخواتيا مف ست وحدات) إف

ليت(، أو يصنؼ األسماء  -لكف(، ) لعؿ –أف( ، ) كأف -: ) إفثالث وحدات فقط كما يمي
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المرفوعة في وحدة واحدة  ) المبتدأ، والخبر، والفاعؿ، وخبر إف، واسـ كاف(، مما يؤدي إلى 
خفض مستوى قمؽ االستذكار، وكذلؾ يستخدـ التفكير الجيري أثناء عرض الجممة البسيطة 

مثاؿ اآلتي: القاضي عادؿ في حكمو. يسأؿ المعمـ وتحميميا إلى أركاف ومكمالت، كما في ال
نفسو: مف المحكوـ عميو في الجممة؟ ويجيب بصوت مسموع )القاضي( إذف ىو )مبتدأ(، وبـ 
حكـ عميو؟ بأنو )عادؿ( إذف ىو )خبر(، وما المكمالت التي يمكف االستغناء عنيا؟ )في 

الصامتة ث يحوؿ المعمـ لغة التفكير حكمو(، ويستخدـ التفكير الجيري أيًضا أثناء اإلعراب، حي
 إلى أصوات مسموعة بيدؼ محاكاة التالميذ لو، ويقوؿ: حينما أعرب كممة داخؿ التركيب المغوي فإنني:

 .أقرأ الجممة أو العبارة أو الفقرة الواردة بيا الكممة المراد إعرابيا قراءة متأنية لفيـ المعنى 
 .)أحدد نوع الجممة) اسمية أو فعمية 
 الموقع اإلعرابي لمكممة في الجممة ) مبتدأ، أو خبر، أو مضاؼ إليو، أو نعت ...(. أحدد 
 .)أو بناء ،  أصؼ الحالة اإلعرابية ) الرفع، أو نصب، أو جر، أو جـز
 .أذكر العالمة اإلعرابية ) الضمة، األلؼ، الواو،...( وأعمؿ اإلعراب إف كاف لو وجو 
 مرحمة اإلثراء والتوسع: -3

 وفييا يتـ التوسع في دراسة الجممة العربية تعميًقا لعممية الفيـ، ويتطمب ذلؾ:    
االنتقاؿ مف الصور المعتادة لمجممة العربية إلى الصور غير المعتادة مف ) مسار التالـز  -

ـ والتأخير(.األركاف( إلى  بيف  ) مسار اإلضافة، أو مسار الفصؿ، أو مسار التعدد، أو مسار التقدي
سـ باالسـ؟ فمف المحتمؿ أف طرح أسئمة تثير التفكير لدى التالميذ، مثؿ: ماذا لو تعمؽ اال -

و معطوًفا. وماذا لو االسـ الثاني خبًرا لالسـ األوؿ، أو مضاًفا إليو، أو نعًتا لو، أيكوف 
ـ فاعالً أو مفعوالً بو أو مفعوالً ألجمو بالفعؿ، فمف المحتمؿ تعمؽ االسـ   وىكذا.أف يكوف االس

الجممة، كما في عرض أمثمة الختالؼ الحالة اإلعرابية لمكممة باختالؼ موقعيا في  -
 .التمميذواضح.        كـر المعمـ  التمميذمجتيد.    جيد  التمميذاألمثمة اآلتية:   

ـ الميارات النحوية.تكميؼ التالميذ بحؿ التدريبات  - ـ في إكسابي  واألنشطة المتنوعة التي تسي
رض األخطاء التنبؤية التي مف المتوقع أف يقع فييا التالميذ أثناء أداء بعض المياـ، ع -

فعند تحويؿ الجممة االسمية إلى جممة فعمية، مثؿ: ) الجنود يدافعوف عف الوطف( مف 
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التالميذ عمى النحو اآلتي ) يدافعوف الجنود عف الوطف(،  المتوقع أف يكتبيا بعض
 مما يسيـ في خفض قمؽ تطبيؽ النحو وتوظيفو. عف الوطف(،والصواب: ) يدافع الجنود 

  مرحمة التطبيق: -4
وتتضمف ممارسة التفكير الموجو مف قبؿ المعمـ؛ لتوظيؼ ما تـ تعممو بالمراحؿ السابقة      

في األداء الشفيي؛ مف خالؿ االستجواب الذاتي، فالمعمـ يسأؿ نفسو: ماذا أقوؿ إذا أردت أف 
ؤمنيف في الصالة؟ ىؿ أقوؿ:) المؤمنيف خاشعوف في الصالة( أـ ) المؤمنوف ُأخبر بخشوع الم

خاشعيف في الصالة( أـ ) المؤمنوف خاشعوف في الصالة( أـ ) المؤمنيف خاشعيف في 
الصالة(؟ ثـ يفصح المعمـ عف اإلجابة الصحيحية، وىي ) المؤمنوف خاشعوف في الصالة( 

باإلضافة إلى ضبط بعض الجمؿ بالشكؿ أماـ التالميذ  ألف حكـ المبتدأ والخبر ىو الرفع. ىذا
وتوضيح سبب الضبط، ثـ يكمؼ المعمـ تالميذه بممارسة التفكير المستقؿ أثناء توظيؼ 

 الميارات النحوية المكتسبة في األداء الشفيي.  
ي مف ويمارس المعمـ أيًضا التفكير الموجو أثناء توظيؼ الميارات النحوية في األداء الكتاب    

خالؿ االستجواب الذاتي، فالمعمـ يسأؿ نفسو: كيؼ يمكف كتابة جممة اسمية صحيحة؟ ثـ 
يفكر جيرًيا عمى النحو اآلتي: حينما أكتب جممة اسمية أراعي أف الجممة تتشكؿ مف اسميف، 
أو مف اسـ وفعؿ، أو مف اسـ وفعؿ وحرؼ، وال تتشكؿ مف فعميف أو حرفيف، ويجب أف تفيد 

وأف ترتب كممات الجممة ترتيًبا منطقًيا ال عشوائًيا، وأف تبدأ باسـ أو ضمير معنى معيف، 
فراًدا  متكمـ أو مخاطب أو غائب أو اسـ اشارة، وأف يتطابؽ فييا المبتدأ والخبر تذكيًرا وتأنيثًا وا 
وتثنيًة وجمًعا، مع مراعاة القاعدة النحوية الناظمة ليا. مثاؿ: يقوؿ المعمـ أثناء عودتي مف 

حمة إلى االسكندرية، وجدت الحقائب مفقودة، فإذا أردت أف أعبر عف ذلؾ كتابة، فيؿ ر 
أكتب: ) حقائب المسافروف مفقودة( أـ ) حقائب المسافريف مفقودة(؟ وبيف المعمـ لمتالميذ أف 
الجممة األولى بيا خطأ نحوي؛ ألف المضاؼ إليو حكمو الجر ال الرفع، ومف ثـ فالجممة 

ممة الصحيحة. ثـ يكمؼ تالميذه بممارسة التفكير المستقؿ لتوظيؼ الميارات الثانية ىي الج
النحوية المكتسبة في األداء الكتابي. وتشمؿ ىذه المرحمة مزيًدا مف التدريبات الشفيية والكتابية 

 التي تسيـ في تثبيت الميارة وتنميتيا.



 

   

  
 سويف بين جامعة
 الرتبية كلية جملة

 ابريل عدد
 0202 األول اجلزء

 

;9 

 مرحمة التقويم: -5
ية والتحريرية التي تقيس درجة اكتساب التالميذ وفييا يتـ طرح مجموعة مف األسئمة الشفي   

ـ التغذية الراجعة المناسبة.لمميارات النحوية المستيدفة، وكذلؾ تحديد نقاط   القوة ونقاط الضعؼ لتقدي
  أدوار المعمم والمتعمم في استراتيجية التفكير الجيري: -خامًسا

 ري فيما يمي:تتحدد أدوار المعمـ والمتعمـ في استراتيجية التفكير الجي
 أدوار المعمم:

 تييئة بيئة تعمـ صفية تشجع التالميذ عمى التفكير الجيري، وتدفعيـ إلى التفاعؿ اإليجابي. -
 الكشؼ عف الخبرات النحوية السابقة لدى التالميذ، وتعديؿ تصوراتيـ البديمة. -
خبار التالميذ بكيفية اإلجابة عنيا. -  طرح األسئمة وا 
 إلى أزواج ؛ أحدىما )مفكر(، واآلخر )مستمع( .تقسيـ التالميذ  -
 تقديـ نموذج لكيفية أداء الميارات النحوية قبؿ تنفيذىا مف قبؿ التالميذ.  -
 حث التالميذ عمى تطبيؽ ما تـ تعممو في األداء الشفيي والكتابي. -
 مالحظة أداء التالميذ أثناء أداء الميارات بدقة. -
 ناسبة، وتعزيز أداء التالميذ مف أجؿ بناء الثقة بأنفسيـ.تقديـ التغذية الراجعة الم -
 أدوار المتعمم:   
 المشاركة اإليجابية والكشؼ عف األفكار الحقيقية التي تدور في الذىف بصوت مسموع. -
 التحدث بصوت عاٍؿ عما يدور في ذىنو مف تساؤالت: ماذا سأفعؿ؟ متى؟ لماذا؟ كيؼ؟ -
ـ مفتفكير، واالشتراؾ في المناقشة محاكاة أسموب المعمـ في ال -  أسئمة. حوؿ ما يطرحو المعم
 االستماع إلى األقراف أثناء التفكير الجيري، وتقييـ كؿ تمميذ ألسموب أقرانو في التفكير. -

 الدراسات والبحوث التي تناولت استراتيجية التفكير الجيري: -سادًسا
ري مف مزايا، فقد استيدفت الدراسات والبحوث نظًرا لما تمتاز بو استراتيجية التفكير الجي    

السابقة تقصي فاعميتيا أو أثرىا في العديد مف نواتج التعمـ المختمفة، ومنيا: دراسة ماىر عبد 
( التي استيدفت تعرؼ فاعمية استراتيجية التفكير الجيري في تنمية ميارات 9602الباري )

ة العربية السعودية. ولتحقيؽ ىدؼ البحث، التذوؽ لدى تالميذ الصؼ األوؿ المتوسط بالمممك
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تـ إعداد قائمة بميارات التذوؽ األدبي، ودليؿ لممعمـ؛ لتدريس النصوص األدبية في ضوء 
إجراءات استراتيجية التفكير الجيري، التي تتطمب مف التالميذ الجير بما يفكروف فيو أثناء 

ة استراتيجية التفكير الجيري في قراءة النصوص األدبية، وأسفرت نتائج الدراسة عف فاعمي
 تنمية ميارات التذوؽ األدبي لدى مجموعة الدراسة.

( التي أثبتت فاعمية استراتيجية التفكير الجيري في تنمية 9602ودراسة ىدى حسيف )    
التفكير التأممي والتحصيؿ وفاعمية الذات األكاديمية لدى طالبات المرحمة المتوسطة. حيث 

ة التفكير الجيري فرًصا لتعدد الرؤى وتتبع مسار التفكير والتحكـ فييا، كما أتاحت استراتيجي
أف الحوار والمناقشة وطرح األسئمة والتفكير بصوت مسموع ساعد عمى التقميؿ مف اعتماد 

 الطالبات عمى المعممة، وزاد مف مسئوليتيف عف تعمميف.
مية استراتيجية التفكير الجيري ( التي أسفرت نتائجيا عف فاع9603ودراسة سيد سنجي )     

في تنمية ميارات الفيـ القرائي وتحسيف فاعمية الذات. وأرجعت ذلؾ إلى مساعدة االستراتيجية 
لمتالميذ عمى الكشؼ عما يفكروف فيو بصوت مسموع ومف ثـ تعديؿ سموكيـ القرائي أواًل 

كسابيـ ميارات  بأوؿ، أما تحسف فاعمية الذات فكاف نتيجة تحرر التالميذ مف الخجؿ وا 
 المناقشة، والتفكير بصوت عاؿ.

( التي أكدت وجود تأثير إيجابي الستراتيجية التفكير بصػوت 9604ودراسة يسري مقبؿ )     
عاؿ في تدريس النصوص عمى تحسيف ميارات القراءة التحميمية والكتابة لدى تمميػذات الصػؼ 

 أفكار زميالتيا، إما بالتعميؽ أو التوضيح أو التنبؤ.المعممة و الخامس؛ نتيجة استماع التمميذات ألفكار 
التي أثبتت فاعمية استراتيجية التفكير بصوت عاؿ   Desouky(2017ودراسة دسوقي )    

في مساعدة متعممي المغة األجنبية عمى فيـ معاني الكممات الجديدة، مما أسيـ في تنمية 
 ميارات الفيـ القرائي لدى مجموعة الدراسة.

( التػػي أشػػارت إلػػى وجػػود تػػأثير إيجػػابي السػػتراتيجية التفكيػػر 9604ودراسػػة نػػور محمػػد )     
بصوت عػاؿ فػي تنميػة ميػارات التحػدث لػدى متعممػي المغػة العربيػة فػي ماليزيػا؛ لكونيػا وسػيمة 
فعالػػة إلثػػارة الدافعيػػة والتفاعػػؿ والتواصػػؿ بػػيف المتعممػػيف، بينمػػا لػػـ تػػؤثر تمػػؾ االسػػتراتيجية فػػي 

 رات القراءة الجيرية. تنمية ميا
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التي أسفرت نتائجيا عف فاعمية  Sulak &Sönmez( 2018ودراسة سونميز وسوالؾ)     
استراتيجية التفكير الجيري في تنمية ميارات الفيـ القرائي وتحسيف التفاعؿ االجتماعي لدى 

 تالميذ الصؼ الرابع االبتدائي. 
التفكير الجيري قد أسيـ في تنمية بعض وُيمحظ مما تقدـ أف استخداـ استراتيجية      

الميارات المغوية كالتحدث والقراءة والكتابة، وىي الميارات التي ينتقؿ إلييا أثر اكتساب 
الميارات النحوية، كما أف الستراتيجية التفكير الجيري تأثيًرا إيجابًيا في الجوانب الوجدانية 

 المتغيرات التي تختزؿ القمؽ بوجو عاـ.  مثؿ: فاعمية الذات، والتفاعؿ االجتماعي، وىي مف
 تعقيب عمى المحور الرابع:

في ضوء ما تـ عرضو مف إطار نظري ودراسات سابقة ذات صمة باستراتيجية التفكير     
 الجيري استطاع الباحث:

 صياغة تعريؼ إجرائي الستراتيجية التفكير الجيري. -0
 الجيري. توضيح األساس الفمسفي الستراتيجية التفكير -9
 بياف أىمية استراتيجية التفكير الجيري لممعمـ والمتعمـ مًعا. -0
 تحديد الخطوات اإلجرائية الستخداـ استراتيجية التفكير الجيري وأدوار المعمـ والمتعمـ. -1
 موازنة نتائج البحث الحالي مع نتائج الدراسات السابقة. -2

 فروض البحث:
وث السابقة تـ صياغة فروض البحث عمى النحو اآلتي:في ضوء نتائج الدراسات والبح      
بيف مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعتيف:   (62,6)يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى   -1

الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار الميارات النحوية ككؿ وفي كؿ ميارة 
 يبية.فرعية عمى حدة لصالح تالميذ المجموعة التجر 

بيف مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعة  (62,6)يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى  -2
التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الميارات النحوية ككؿ وفي كؿ ميارة 

 فرعية عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدي.
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مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعتيف: بيف  (62,6)يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى  -3
 القمؽ النحوي ككؿ وفي كؿ بعد عمى حدة.الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي لمقياس 

بيف مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعة   (62,6)يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى  -4
 ي ككؿ وفي كؿ بعد عمى حدة. التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس القمؽ النحو 

توجد عالقة عكسية بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في اختبار الميارات النحوية  -5
 ودرجاتيـ في مقياس القمؽ النحوي. 

 إجراءات البحث:
 إعداد قائمة الميارات النحوية: -أوالً 
 مر إعداد قائمة الميارات النحوية بالخطوات اآلتية:    
 لقائمة:ىدف ا -1

تحديػػد الميػػارات النحويػػة الالزمػػة لتالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي؛ لتنميتيػػا مػػف خػػالؿ      
 البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية وباستخداـ استراتيجية التفكير الجيري.

 مصادر إعداد القائمة: -2
 (،9609ؿ: دراسة محمد مجحود )الدراسات والبحوث ذات الصمة بالميارات النحوية، مث -
 (.9603(، ودراسة أحمد محمود )9609ودراسة ىبو أحمد )  
 األدبيات التربوية المتصمة بالميارات النحوية. -
 أىداؼ تدريس النحو في المرحمة االبتدائية. -
 استبانة آراء الخبراء والمتخصصيف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية. -
 ولية لمقائمة:الصورة األ  -3

تكونػػت القائمػػة فػػي صػػورتيا األوليػػة مػػف خمػػس ميػػارات رئيسػػة ىػػي: ميػػارة الفيػػـ النحػػوي،     
وميػػػارة الضػػػبط النحػػػوي، وميػػػارة التحميػػػؿ النحػػػوي، وميػػػارة التركيػػػب النحػػػوي، وميػػػارة اكتشػػػاؼ 
ع األخطاء النحوية وتصويبيا، وتندرج تحتيا خمس عشرة ميارة فرعية، وأماـ كؿ ميارة تـ وض

 ثالث استجابات ) ميمة جًدا، وميمة إلى حد ما، وغير ميمة(. 
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 عرض القائمة عمى المحكمين: -4
تـ عرض القائمة عمى مجموعة مف المحكميف في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية      

( محًكما؛ لمحكـ عمى درجة أىمية الميارات النحوية لتالميذ الصؼ السادس 00بمغ عددىـ )
دائي، وانتماء الميارات الفرعية لمميارات الرئيسة المندرجة تحتيا، وسالمة الصياغة االبت

ضافة أو حذؼ ما يرونو مف ميارات. وقد أبدى المحكموف بعض الممحوظات  المغوية، وا 
منيا: استبداؿ التمييز بيف ركني الجممة االسمية ومكمالتيا بالتمييز بيف أركاف الجممة االسمية 

ضافة ميارة تحويؿ التركيب المغوي مف صيغة إلى صيغة أخرى.ومكمالتيا، و   ا 
وبعد االنتياء مف التحكيـ تـ حساب الوزف النسبي لكؿ ميارة، وتـ االقتصار عمى     

 ( فأكثر مف آراء المحكميف.567الميارات التي حظيت بوزف نسبي)
 الصورة النيائية لمقائمة: -5

ة مكونة مف خمس ميارات رئيسة، تندرج تحتيا ثالث أصبحت القائمة في صورتيا النيائي     
( ، وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ األوؿ مف أسئمة البحث 9عشرة ميارة فرعية.) ممحؽ

 ونصو:" ما الميارات النحوية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟".
 إعداد اختبار الميارات النحوية: -ثانًيا
 ت النحوية وفًقا لمخطوات اآلتية:تـ إعداد اختبار الميارا   
 تحديد اليدف من االختبار: -1

قياس مستوى الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي قبؿ تدريس      
 البرنامج وبعده؛ لمحكـ عمى درجة تأثير البرنامج في تنميتيا.

 مصادر إعداد االختبار: -2
(، 9609لميارات النحوية، مثػؿ: دراسػة زىػور فػودة )الدراسات السابقة التي تناولت قياس ا -

 (.9604(، ودراسة عبد اهلل بف عايض )9602ودراسة آماؿ حسف )
 قائمة الميارات النحوية الالزمة لتالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -
 آراء الخبراء في المناىج وطرائؽ تدريس المغة العربية. -
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 مكونات االختبار: -3 
( مفػردة مػف نمػط االختيػار مػف متعػدد، 00بار مػف سػت وثالثػيف مفػردة؛ منيػا )تكوف االخت    
مفػػردة مػػف نمػػط المقػػاؿ القصػػير، باإلضػػافة إلػػى بطاقػػة تعميمػػات توضػػح لمتالميػػذ كيفيػػة ( 92و)

 مفردات االختبار عمى الميارات النحوية:ويوضح الجدوؿ اآلتي توزيع  اإلجابة عف مفردات االختبار،
 مفردات االختبار عمى الميارات النحوية (: توزيع 1جدول ) 

 أرقام الميارات الفرعية الميارات الرئيسة
 المفردات

الوزن 
 النسبي

 أواًل: الفيم
 النحوي   

 23,27     4، 0 التمييز بيف الجممة االسمية والجممة الفعمية. -0
 00,007 1،3،6،00 التمييز بيف أنواع الخبر في  الجممة االسمية. -9

 23,27  0،5 التمييز بيف أسموب النيي وأسموب النفي. -0

 ثانًيا: الضبط
 النحوي   

 00,57 9،2،06 ضبط أواخر الكممات والجمؿ بالشكؿ ضبًطا  صحيًحا. -1

 إعراب الكممات الواردة في التركيب المغوي. -2
09 ،00 ،01 ،02 ،03 55,007 

 ثالثًا:التحميل 
 النحوي   

 23,27 01،02 مية إلى ركنيف ومكمالت.تحميؿ الجممة االس -3

 23,27   00،03 تحميؿ الجممة الفعمية إلى أركاف ومكمالت. -4

 رابًعا: التركيب
 النحوي    

5- .  23,27 93،94 إدخاؿ األفعاؿ الناسخة عمى الجممة االسمية وتغيير ما يمـز
6- .  23,27 95،96 إدخاؿ الحروؼ الناسخة عمى الجممة االسمية وتغيير ما يمـز

 00,57 09، 06،00 تحويؿ التركيب المغوي مف صيغة إلى صيغة أخرى. -06

 خامًسا:اكتشاف
 األخطاءالنحوية
 وتصويبيا

 00,57  04،05،06 في التركيب المغوي.النحوي تحديد الخطأ  -00

 00,57 96،90،99 في التركيب المغوي. النحوي تفسير سبب الخطأ -09

 00,57      90،91،92 في التركيب المغوي.النحوي تصويب الخطأ  -00

 0667 المجموع

  عرض االختبار عمى المحكمين: -1
تـ عرض اختبار الميارات النحوية عمى تسعة محكميف فى المناىج وطرائؽ تدريس المغة     

العربية، إلبداء آرائيـ فى درجة مناسبة االختبار لميدؼ الذي وضع مف أجمو، ومالءمة 
 ،ارتباط المفردات بالميارات المراد قياسياردات لمستوى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى، و المف
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وقد  كفاية التعميمات المقدمة لمتالميذ.و  وتجانس البدائؿ في كؿ مفردة مف مفردات االختبار،
أشار بعض المحكميف إلى أف مفردات االختبار ممثمة لمميارات المراد قياسيا، وتخمو مف أي 

رات تدؿ عمى اإلجابة الصحيحة، وأوصى البعض اآلخر بزيادة عدد المفردات مؤش
المخصصة لإلعراب، وتعديؿ صياغة بعض األسئمة لتناسب مستوى تالميذ الصؼ السادس 

 االبتدائي، وقد استجاب الباحث ليذه الممحوظات جميًعا.
 التجربة االستطالعية لالختبار: -5
( تمميذًا مف تالميذ الصؼ السادس 01استطالعًيا عمى ) طبؽ اختبار الميارات النحوية   

االبتدائي بمدرسة عثماف بف عفاف االبتدائية بشمبارة الميمونة التابعة إلدارة غرب الزقازيؽ 
وذلؾ بيدؼ تحديد الزمف  04/09/9605التعميمية بمحافظة الشرقية يوـ األربعاء الموافؽ 

 والثبات. يولة والصعوبة والتمييز، والصدؽالمناسب لإلجابة عنو، وحساب معامالت الس
 زمن االختبار: -6

تـ حساب زمف االختبار مف خالؿ تقدير الزمف الذي استغرقو جميػع التالميػذ فػي اإلجابػة      
( دقيقػػػػة، وبقسػػػػمة مجمػػػػوع األزمنػػػػة عمػػػػى عػػػػدد التالميػػػػذ، فكػػػػاف 9614عػػػػف االختبػػػػار فكػػػػاف )

 ( دقيقة، أي ساعة تقريًبا.96,36)
 السيولة والصعوبة والتمييز: معامل -7

يشير معامؿ السيولة إلى نسبة التالميذ الذيف أجابوا عف المفردة إجابة صحيحة إلى      
ـ المعادلة اآلتية:العدد الكمى  ـ استخدا  المشارؾ في االختبار، ولحساب معامؿ السيولة لمفردات االختبار ت

 مجػ ص                           
 حيث )مجػ ص( يشير إلى عدد اإلجابات الصحيحة. = ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ معامؿ السيولة

 مجػ ص + مجػ خ                          
)مجػ خ ( يشير إلى عدد اإلجابات الخطأ، ولحساب معامؿ الصعوبة لمفردات االختبار تـ 

معامؿ السيولة، وبتطبيؽ المعادلة السابقة  -0اـ المعادلة اآلتية: معامؿ الصعوبة=استخد
(، وىي 40,6-91,6تراوح معامؿ السيولة والصعوبة لمفردات اختبار الميارات النحوية بيف)
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نسب مناسبة حسب ما يراه المتخصصوف في القياس والتقويـ التربوي أف معامالت السيولة 
 (900: 9666(. )صالح مراد، أميف سميماف،56,6-96,6اوح بيف )والصعوبة يجب أف تتر 

ولحساب معامؿ التمييز لمفردات االختبار تـ ترتيب درجات التالميذ تنازلًيا، ثـ تقسيميا     
( مف التالميذ الحػػاصميف عمى 947الفئة العميا" وتتضمف ) "إلى مجموعتيف: المجموعة األولى

( مف التالميذ الحاصميف عمى 947الثانية"الفئة الدنيػا" وتتضمف) أعمى الدرجػػػػات، والمجموعػة
 أدنى الدرجات. وتـ حساب معامؿ التمييز وفقا لممعادلة اآلتية:

 مجموع درجات الفئة الدنيا –مجموع درجات الفئة العميا                   
 ________________________________       =معامؿ التمييز 

 عدد تالميذ إحدى المجموعتيف                                  
( 25,6-00,6وبتطبيؽ المعادلة وجد أف معامؿ التمييز لمفردات االختبار تراوح ما بيف )    

وىو في المستوى المسموح بو حسب ما يراه المتخصصوف في القياس والتقويـ التربوي، حيث 
 (956: 9664)صالح الديف عالـ، (.0,6) ≤ يمكف قبوؿ معامؿ التمييز إذا كاف

 صدق االختبار: -8
 تـ التحقؽ مف صدؽ االختبار مف خالؿ:   
 صدق المحكمين: -أ   

المنػاىج وطرائػؽ تػدريس المغػة العربيػة ، وقػد تـ عرض االختبار عمى مجموعػة مػف المحكمػيف فػى      
ـ )أشار المحكموف إلى صالحية االختبار لقياس ما وضع لقياسو،   (.557وقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيني

 صدق االتساق الداخمى: -ب   
تـ حساب معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مػف مفػردات االختبػار والدرجػة الكميػة لمبعػد     

( ، وتػػـ تقػػدير معامػػؿ 60,6( ، ومسػػتوى )62,6الػػذي تنتمػػي إليػػو، وكانػػت دالػػة عنػػد مسػػتوى )
مفػردات االختبػار والدرجػة الكميػة لالختبػار، وكانػت دالػة عنػد االرتباط بيف درجة كؿ مفردة مف 

 .( وىذا يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لالختبار60,6( ، ومستوى )62,6مستوى )
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 ثبات االختبار: -9
( عف طريؽ حساب معامؿ (SPSS.Ver.19تـ حساب ثبات االختبار باستخداـ برنامج     

(، وىذا يشير 54,6وقد بمغ معامؿ ثبات االختبار ) ،Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ( 
 إلى أف االختبار عمى درجة مناسبة مف الثبات.

 الصورة النيائية لالختبار. -11
 (0بعد التحقؽ مف صدؽ االختبار وثباتو أصبح صالًحا لمتطبيؽ. )ممحؽ   
 إعداد مقياس القمق النحوي: -ثالثًا
 مر إعداد المقياس بالخطوات التالية: 
 ىدف المقياس: -1

 قياس مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائى قبؿ تدريس البرنامج وبعده.
 الصورة األولية لممقياس: -2

بالرجوع إلى الدراسات التى استيدفت قياس القمؽ النحوي، مثؿ: دراسة أماني سميـ      
المبدئية لممقياس، وتكونت مف ( تـ إعداد الصورة 9605( ودراسة فواز بف صالح )9604)
( 5( مفردات، وقمؽ االستذكار )5( مفردة موزعة عمى أربعة أبعاد ىى: قمؽ بيئة التعمـ )06)

( مفردات، وأماـ 5( مفردات، وقمؽ امتحاف النحو )3مفردات، وقمؽ تطبيؽ النحو وتوظيفو )
التمميذ اختيار استجابة كؿ منيا وضعت ثالثة خيارات ىي  )دائًما، وأحياًنا، وأبًدا(، وعمى 

واحدة منيا. باإلضافة إلى بطاقة خاصة بالتعميمات اشتممت عمى بيانات التمميذ، وتوجييات 
 توضح اليدؼ مف المقياس، وكيفية اإلجابة عنو.

 عرض المقياس عمى المحكمين: -3
ة تـ عرض المقياس عمى مجموعة مف المحكميف فى المنػاىج وطرائػؽ تػدريس المغػة العربيػ    

( محكًمػا، وُطمػب إلػػييـ إبػداء الػرأى فػػى 02والصػحة النفسػية وعمػـ الػػنفس التربػوي بمػغ عػػددىـ )
لمسػػػتوى تالميػػػذ درجػػػة: مناسػػػبة المقيػػػاس لميػػػدؼ الػػػذي وضػػػع مػػػف أجمػػػو، ومناسػػػبة المفػػػردات 

المفػػػردات باألبعػػػاد المػػػراد قياسػػػيا، والدقػػػة المغويػػػة والعمميػػػة لمفػػػردات  وارتبػػػاط، الصػػػؼ السػػػادس
وقد أبدى المحكموف بعػض الممحوظػات منيػا: ضػرورة تسػاوى المفػردات فػي كػؿ بعػد  المقياس.
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ضػػػػافة بعػػػػض العبػػػػارات  أو االعتمػػػػاد عمػػػػى الػػػػوزف النسػػػػبي الػػػػذي حددتػػػػو الدراسػػػػات السػػػػابقة، وا 
الموجبػػة لمكشػػؼ عػػف صػػدؽ اسػػتجابات التالميػػذ، واسػػتبداؿ كممػػة أخػػاؼ بأتييػػب حتػػى تناسػػب 

ويسيؿ فيميا. وتمػت االسػتجابة لجميػع المحموظػات، وأصػبح مستوى تالميذ المرحمة االبتدائية 
 المقياس مكونا مف أربعة أبعاد موزعة بالتساوي كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:

 (: أرقام المفردات في عبارات المقياس 2جدول ) 
 أرقام المفردات أبعاد المقياس

    99، 96، 05، 03، 09، 1،5، 0 .قمؽ بيئة التعمـ -0
    2،4،6،00،02،92،06، 9 ستذكار النحو.قمؽ ا -9
    09، 95، 93، 90، 01، 3،06، 0 .قمؽ تطبيؽ النحو وتوظيفو -0
  00، 96، 94، 91، 00،04،06،90 قمؽ امتحاف النحو. -1

 التجربة االستطالعية لممقياس: -4
بتدائى ( تمميًذا مف تالميذ الصؼ السادس اال01تـ تطبيؽ المقياس استطالعًيا عمى )    

بمدرسة عثماف بف عفاف االبتدائية بشمبارة الميمونة التابعة إلدارة غرب الزقازيؽ التعميمية 
 وثباتو. ، بيدؼ حساب صدؽ المقياس04/09/9605يـو االثنيف الموافؽ  الشرقية،بمحافظة 

 صدق المقياس: -5
 تـ التحقؽ مف صدؽ المقياس عف طريؽ:    
 صدق المحكمين: -أ    
المحكموف عمى صالحية المقياس لما وضع لقياسو، وأف مفردات المقياس مرتبطة  اتفؽ    

ـ أفعاؿ إجرائية مرتبطة بالقمؽ، وقد بمغ معامؿ االتفاؽ بيف المحكميف ) ـ عمى استخدا  (. 607باألبعاد وأثنى بعضي
   صدق االتساق الداخمى: -ب     
ػػردة مف مفردات المقياس والػػدرجػػة الكمية تـ حساب معػػامػػؿ االرتبػػاط بيف درجة كؿ مفػ     

( ، وكذلؾ حساب 60,6(، ومستوى )62,6لمبعد الذي تنتمي إليو وكانت دالة عند مستوى )
معامؿ االرتباط بيف درجة كؿ مفردة والػػدرجػػة الكمية لممقياس، وكانت دالة عند مستوى 

 ( وىذا يدؿ عمى صدؽ االتساؽ الداخمي لممقياس.60,6)
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 المقياس:ثبات  -6
     ( عف طريؽ حساب معامؿ(SPSS.Ver.19تـ حساب ثبات المقياس باستخداـ برنامج    

(، وىذا يشير 49,6؛ وقد بمغ معامؿ ثبات المقياس )Cronbach's Alpha) ألفا كرونباخ( 
 إلى أف المقياس عمى درجة مناسبة مف الثبات يمكف الوثوؽ بيا.

 الصورة النياية لممقياس: -7
جراء التعديالت التى أشار إلييا المحكموف، أصبح      بعد التأكد مف صدؽ المقياس وثباتو وا 

 (1المقياس في صورتو النيائية صالًحا لمتطبيؽ. ) ممحؽ
 طريقة تقدير االستجابات: -5

دائًما( بثالث درجات؛ تُقدر )أحياًنا( (تـ تقدير استجابات التالميذ عمى النحو اآلتي: تُقدر     
رجتيف؛ وتُقدر)أبًدا( بدرجة واحدة في حالة المفردات السالبة، وتعكس الدرجة في حالة بد

( درجة. فإذا حصؿ 63-09المفردات الموجبة، وبذلؾ تراوحت درجة المقياس الكمية بيف )
ذا حصؿ التمميذ 567)التمميذ عمى  ( فأكثر مف الدرجة الكمية لممقياس فيو) مرتفع القمؽ(، وا 
ذا حصؿ 167إلى) (567)عمى أقؿ مف  ( مف الدرجة الكمية لممقياس فيو) متوسط القمؽ(، وا 

 ( مف الدرجة الكمية لممقياس فيو ) منخفض القمؽ(.967إلى) (167)التمميذ عمى أقؿ مف 
 المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري:إعداد البرنامج القائم عمى المسارات  -رابًعا
 نامج بالخطوات اآلتية: مر إعداد البر    
 تحديد فمسفة البرنامج: -1
 أدى اتساع مفيوـ النحو العربي إلى العناية بدراسة الجممة العربية تركيًبا وداللًة، فالجممة    

تتكوف مف ركنيف أساسييف يربط بينيما عالقة معنوية ىي اإلسناد، فالخبر يسند إلى المبتدأ، 
ت عالقة اإلسناد عالقة معنوية فإنيا تقتضي ما يدعميا والفعؿ يسند إلى الفاعؿ، وما دام

ويعزز ترابط عناصرىا مف قرائف لفظية، وتندرج القرائف المفظية والقرائف المعنوية تحت نظرية 
مف النظرية البنائية االجتماعية التي  -أيًضا –القرائف النحوية. ويستمد البرنامج الحالي فمسفتو 

يفكر بداًل مف تعميمو كيؼ يتذكر، والتركيز عمى عمميات  تنطمؽ مف تعميـ المتعمـ كيؼ
التفكير بداًل مف التركيز عمى نواتجو مما يؤدي إلى بناء متعمـ مفكر وليس متمقًيا لممعارؼ، 
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ذا كانت دراسة المسارات المتعددة لمجممة العربية تسيـ في فيـ المكوف التركيبي لمجممة، فإف  وا 
الجيري يساعد عمى فيـ المكوف الداللي لمجممة، ويتطمب ذلؾ استخداـ استراتيجية التفكير 

نمذجة عمميات التفكير التي يؤدييا المعمـ أثناء توظيؼ الميارات النحوية في األداء الشفيي 
والكتابي حتى يتمكف المتعمـ مف محاكاتو، ومف ثـ توفر فرًصا لتبادؿ اآلراء واألفكار سواء مع 

ئة تعمـ إيجابية وفعالة تحفز المتعمـ بصورة مستمرة إلعادة النظر المعمـ أو األقراف، وتييئ بي
 في تفكيره، وتبث الثقة لديو. 

 تحديد أسس إعداد البرنامج: -2
 روعيت عند إعداد البرنامج مجموعة مف األسس ىي:    
 خصائص تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -
ادس االبتدائي، حيث تـ ترجمتيا إلى قائمة الميارات النحوية الالزمة لتالميذ الصؼ الس -

 أىداؼ إجرائية ييدؼ البرنامج إلى تحقيقيا.
تنظيـ محتوى الموضوعات النحوية المقررة عمى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي في  -

 ضوء المسارات المتعددة لمجممة العربية. 
المركبة في ضوء  التدرج في عرض الجمؿ االسمية أو الفعمية مف البسيطة إلى الممتدة أو -

 عدد الكممات في كؿ جممة مف الجمؿ. 
 تقديـ الموضوعات النحوية بصورة تشجع التالميذ عمى دراستيا وتعمميا بال قمؽ أو نفور. -
ـ السابقة؛ لتصويبيا. طرح أسئمة تتسـ بالعمؽ لمكشؼ عما لدى التالميذ  - ـ خطأ بخبراتي  مف في
يذ مف حياتيـ اليومية والعممية؛ لتحقيؽ أكبر درجة عرض أمثمة وشواىد مألوفة لدى التالم -

 مف التفاعؿ معيا، واإلفادة بيا أثناء التواصؿ االجتماعي.  ممكنة
 تنويع األنشطة النحوية ما بيف شفوية وكتابية.  -
 العناية بالممارسة والتكرار لكؿ ميارة مف الميارات المستيدفة لتحقيؽ التنمية المستيدفة. -
 التقويـ المستمر، وتوفير التغذية الراجعة المناسبة، وتنويع أساليب التعزيزاالىتماـ ب -
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 مكونات البرنامج: -3 
في ضوء األسس السابؽ عرضيا، تـ إعداد البرنامج، وقد اشتممت مكوناتو عمى:     

األىداؼ، والمحتوى، والخطة الزمنية لمتدريس،وطرائؽ التدريس، واألنشطة التعميمية، والوسائؿ 
  (، وفيما يمي بياف ىذه المكونات:2ممحؽ) التعميمية، وأساليب التقويـ.

 وتشمؿ:أىداف البرنامج:  -أ 
 األىداف العامة: 
 تنمية الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -
 خفض مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي. -
 األىداف اإلجرائية: 

 وقع مف التمميذ بعد االنتياء مف دراسة البرنامج الحالي أف يصبح قادًرا عمى أف:ُيت    
 ُيميز بيف الجممة االسمية والجممة الفعمية.  -
 ُيميز بيف أنواع الخبر في الجممة االسمية.  -
 ُيميز بيف أسموب النيي وأسموب النفي.  -
 يضبط أواخر الكممات والجمؿ بالشكؿ ضبًطا صحيًحا. -
 عرب الكممات إعراًبا كاماًل وصحيًحا.ي -
 ُيحمؿ الجممة االسمية إلى ركنيف ومكمالت. -
 ُيحمؿ الجممة الفعمية إلى أركاف ومكمالت.  -
- .  ُيدخؿ فعاًل ناسًخا عمى الجممة االسمية مع تغيير ما يمـز
- .  ُيدخؿ حرًفا ناسًخا عمى الجممة االسمية مع تغيير ما يمـز
 غوي مف صيغة إلى صيغة أخرى.ُيحوؿ التركيب الم -
 ُيحدد الخطأ النحوي في التركيب المغوي. -
  الخطأ النحوي في التركيب المغوي. ُيفسر سبب -
 ُيصوب الخطأ النحوي في التركيب المغوي.  -
 ُيظير إقبااًل عمى دراسة النحو. -
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 يثؽ في قدرتو عمى توظيؼ النحو في األداء الشفيي والكتابي. -
 رنامج:محتوى الب -أ

تضمف البرنامج وحدتيف: الوحدة األولى بعنواف" الجممة االسمية"، وتشمؿ أربعة دروس     
ىي: الجممة االسمية البسيطة، والجممة االسمية الممتدة والمركبة، والجممة االسمية المنسوخة، 

عراب الجممة االسمية. والوحدة الثانية: بعنواف "الجممة الفعمية"، وتشمؿ أربعة در  وس ىي: وا 
عراب  الجممة الفعمية البسيطة، والجممة الفعمية الممتدة والمركبة، والجممة الفعمية المنفية، وا 

 الجممة الفعمية، كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:
 (: الخطة الزمنية لتدريس البرنامج 3جدول) 

 الزمن الدروس الوحدة

 الجممة االسميةاألولى:

 ففترتا الجممة االسمية البسيطة. -0
 فترتاف الجممة االسمية الممتدة والمركبة. -9
 فترتاف الجممة االسمية المنسوخة. -0
 فترتاف إعراب الجممة االسمية. -1

 ثانيا: الجممة الفعمية

 فترتاف الجممة الفعمية البسيطة. -0
 فترتاف الجممة الفعمية الممتدة والمركبة. -9
 فترتاف الجممة الفعمية المنفية. -0
 فترتاف إعراب الجممة الفعمية. -1

 ( فترة03) المجموع                                

 تدريس البرنامج: -ج
تـ تدريس البرنامج المعد فػي ضػوء المسػارات المتعػددة لمجممػة العربيػة باسػتخداـ اسػتراتيجية    

 لنظري.التفكير الجيري وفًقا لممراحؿ التي سبقت اإلشارة إلييا في اإلطار ا
 األنشطة والتدريبات: -د

تضمف البرنامج عدًدا مف األنشطة روعي في إعدادىا وتنفيذىا أف تكوف مرتبطة باألىػداؼ    
المراد تحقيقيا، وبالميػارات المػراد تنميتيػا، ومػف أبػرز ىػذه األنشػطة: قػراءة بعػض الجمػؿ قػراءة 

إلى أركػاف ومكمػالت، وضػبط مضبوطة بالشكؿ، وممارسة التفكير الجيري أثناء تحميؿ الجمؿ 
أواخر الكممات والجمؿ بالشكؿ ضبًطا صحيًحا، وكتابة جمؿ صحيحة نحوًيا قياًسا عمى مػا تػـ 
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دراسػػتو، وتحويػػؿ الجممػػة االسػػمية إلػػى جممػػة فعميػػة والعكػػس، وتحويػػؿ الخبػػر المفػػرد إلػػى خبػػر 
عراب الجمؿ االسمية أو الجممة الفعمية إ عراًبا تاًما، واكتشاؼ جممة اسمية أو فعمية والعكس، وا 

 األخطاء النحوية وبياف سببيا وتصويبيا، وكتابة بعض الجمؿ بغرض التطبيؽ والتقويـ.
 الوسائل التعميمية: -و
تػـ اسػتخداـ بعػض وسػائؿ اإليضػاح التػي تسػاعد عمػى تػذليؿ صػعوبات النحػو، وتثيػر انتبػاه    

 ة، والحاسوب، وكتيب التمميذ.التالميذ نحوه، مثؿ: الصور، والمخططات، والبطاقات الورقي
 أساليب التقويم: -ز

ويتـ قبؿ البدء في كؿ درس مف دروس البرنامج؛ بيدؼ التعرؼ عمى الخبرات التقويم القبمي: 
 السابقة لمتالميذ، وتحفيزىـ لمتعمـ.

أثنػاء تػدريس دروس البرنػامج؛ بيػدؼ تحديػد نقػاط القػوة وتعزيزىػا، ونقػاط  ويػتـالتقويم البنائي: 
 ؼ وعالجيا، وتقديـ التغذية الراجعة المناسبة.الضع

ويتـ بعد االنتياء مف كؿ درس مف دروس البرنامج؛ بيدؼ التحقؽ مف درجة التقويم النيائي: 
 تحقؽ األىداؼ المرجوة. 

 إعداد دليل المعمم: -4
تـ إعداد دليؿ المعمـ لالسترشاد بو في تدريس محتوى البرنامج، وقد اشتمؿ عمى صفحة      

لعنواف، وفيرس المحتويات، والمقدمة الدليؿ، واألىداؼ العامة، ونبذة مختصرة عف المسارات ا
المتعددة واستراتيجية التفكير الجيري، وأدوار المعمـ والمتعمـ، والميارات النحوية المرجو 

 وخطوات السير تنميتيا، وأبعاد القمؽ النحوي، والتوجييات العامة لممعمـ، والدروس التطبيقية
 (3فييا. ممحؽ )

 ُكتيب التمميذ: -5
ىػػدؼ الُكتيػػب إلػػى مسػػاعدة تالميػػذ الصػػؼ السػػادس االبتػػدائي فػػي تنميػػة الميػػارات النحويػػة     

وخفػػػض القمػػػؽ النحػػػوي مػػػف خػػػالؿ ممارسػػػة بعػػػض األنشػػػطة والتػػػدريبات. وتكػػػوف الُكتيػػػب مػػػف 
برنػامج، وبعػض صفحة الغالؼ، وفيرس المحتويػات،  واألىػداؼ المرجػو تحقيقيػا مػف دراسػة ال

 (4التوجييات العامة، وأوراؽ العمؿ واألنشطة والتدريبات، وأساليب التقويـ. ممحؽ )
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وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الثاني مف أسئمة البحث ونصو: " ما البرنامج القائـ عمى     
وية  المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري لتنمية الميارات النح

 وخفض القمؽ النحوي لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟".
 منيج البحث والتصميم التجريبي: -خامًسا
 اقتضت طبيعة البحث الحالي استخداـ:    
 لتأسيس اإلطار النظري ومراجعة الدراسات والبحوث السابقة  المنيج الوصفي التحميمي: -1

 الصمة بمتغيرات البحث. ذات     
القائـ عمى التصميـ شبو التجريبي ذي المجموعتيف: الضابطة ج التجريبي: لمنيا -2

والتجريبية أثناء إجراء الدراسة المػيدانية، والتحػقػؽ مف صحة فروض البحث، وقياس أثر 
البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري في تنمية 

خفض القمؽ النحوي. وقد تطمب ذلؾ تطبيؽ أداتي البحث قبمًيا عمى تالميذ الميارات النحوية و 
ـ تطبيؽ أداتي البحث بعديًا. المجموعتيف التجريبية والضابطة ثـ   تدريس الموضوعات النحوية لممجموعتيف ث

 (: التصميم التجريبي لمبحث1ويوضح شكل )
 التطبيق البعدي                      المعالجة التدريسية                   التطبيق القبمي

 
                                  

 
 
 

 اختيار مجموعة البحث: -سادًسا
تـ اختيار مجموعتي البحث مف تالميذ الصؼ السادس االبتدائي بإدارة ) أبو كبير    

( تمميًذا وتمميذة، ويمثميا 06التعميمية (، وتـ تقسيـ المجموعتيف إلى مجموعة تجريبية قواميا )
( تمميًذا وتمميذة، 06( بمدرسة أبي حسيف االبتدائية، والمجموعة الضابطة قواميا )3/0فصؿ)

ـ ضبط المتغيرات الوسيطة بيف المجموعتيف ( ومدرسة ناصر االبتدائية، 3/0ويمثميا فصؿ)  كما يمي:وت

 التدريس لممجموعة الضابطة  بالطريقة المعتادة.    

 
القائم عة التجريبية  باستخدام البرنامج التدريس لممجمو  

 الجيري. عمى المسارات المتعددة واستراتيجية التفكير
 
 

 

 

  اختبار  -1
 الميارات    
 النحوية    

مقياس   -2 
  النحوي القمق

 النحوي.     

  اختبار  -1
 الميارات    
 النحوية    

مقياس   -2 
  النحوي القمق

 النحوي.     
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روعي عند اختيار مجموعتي البحث تقارب العمر الزمني لمتالميذ، فقد تـ  العمر الزمني:  -1
، ( سنة09,6-09,9استبعاد التالميذ الباقيف لإلعادة، وتراوحت أعمار المجموعتيف بيف )

 وبذلؾ تـ ضبط متغير العمر الزمني.
التقارب إلى حد  جموعتي البحثروعي عند اختيار مالمستوى االجتماعي واالقتصادي:  -2

كبير في المستوى االجتماعي واالقتصادي، فالمجموعتاف ينتمياف إلى منطقة سكنية واحدة 
ىي قرية  أبي حسيف التابعة لمركز)أبو كبير( بمحافظة الشرقية، وبذلؾ تـ ضبط المستوى 

 االجتماعي واالقتصادي لممجموعتيف.
 ات النحوية:التكافؤ بين المجموعتين في الميار  -3

تـ تطبيؽ اختبار الميارات النحوية عمى تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية يـو      
 تطبيقا قبمًيا، وكانت النتائج كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي: 9/06/9606األربعاء الموافؽ

 ( : داللة الفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق القبمي4جدول)      
 الختبار الميارات النحوية

 المتوسط العدد      المجموعة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 مستوى الداللة قيمة " ت"
 (1015عند)

 0 ,34 54,02 06 الضابطة
016,6 
 

 غير دالة 
 1 ,62 02 ,00 06 التجريبية

ًيا عند ( وىي قيمة غير دالة إحصائ016,6( أف قيمة )ت( تساوي )1يتضح مف جدوؿ )     
 ( مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى الميارات النحوية.6,62مستوى داللة )

 التكافؤ بين المجموعتين في مستوى القمق النحوي: -4
تـ تطبيؽ مقياس القمؽ النحوي عمى تالميذ المجموعتيف الضابطة والتجريبية يـو الخميس     

 و موضح بالجدوؿ اآلتي:وكانت النتائج كما ى 0/06/9606الموافؽ 
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 والتجريبية في التطبيق القبمي لمقياس القمق النحوي المجموعتين الضابطةداللة الفرق بين  (:5جدول)

 العدد      المجموعة
 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 قيمة " ت" المعياري

 مستوى الداللة
 (1.15عند)

 04 ,05     42 ,43 06 الضابطة
499,6 
 

 غير دالة 
 00 ,06 50,44 06 تجريبيةال

( وىي قيمة غير دالة إحصائًيا عند 499,6( أف قيمة )ت( تساوي )2يتضح مف جدوؿ )     
 ( مما يدؿ عمى تكافؤ مجموعتي البحث في مستوى القمؽ النحوي.6,62مستوى داللة )

 تدريس البرنامج: -سابًعا
موعتيف الضابطة والتجريبية، وروعي تـ اختيار معمميف لمغة العربية مف أجؿ التدريس لممج   

عند اختيارىما التكافؤ في عدد سنوات الخبرة، وتقديرىما الفني، وتـ توضيح اليدؼ مف 
البرنامج لممعمميف، وتزويد معمـ المجموعة التجريبية بدليؿ المعمـ، وُكتيب التمميذ، ثـ بدأ 

ًيا، واستمر التطبيؽ لمدة ثمانية بواقع فترتيف أسبوع 5/06/9606التدريس يـو الثالثاء الموافؽ 
 .00/09/9606أسابيع، وانتيي يـو األربعاء الموافؽ

 التطبيق البعدي الختبار الميارات النحوية ومقياس القمق النحوي: -ثامًنا
عقب االنتياء مف تدريس البرنامج تـ تطبيؽ اختبار الميارات النحوية ومقياس القمؽ     

تطبيًقا  02/09/9606ف التجريبية والضابطة يـو األحد الموافؽالنحوي عمى تالميذ المجموعتي
 بعدًيا، وتـ تصحيح أداتي القياس وتفريغ البيانات، ومعالجتيا إحصائًيا.

 األساليب اإلحصائية المستخدمة:
تـ استخداـ مجموعة مف األساليب اإلحصائية تناسب طبيعة البحث وحجـ العينة، وتمت    

 وذلؾ مف خالؿ:  (SPSS Ver.19)اـ برنامج معالجة البيانات باستخد
 : لبحث الفرؽ بيف Independent-Samples t –test اختبار )ت( لمعينات المستقمة -0
 والتجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الميارات النحوية ومقياس القمؽ النحوي. المجموعتيف الضابطة    
 لبحث الفرؽ بيف التطبيقيف القبمي : Paired-Samples t-testاختبار)ت( لمعينات المرتبطة  -9

 والبعدي الختبار الميارات النحوية ومقياس القمؽ النحوي.    
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معادلة حجـ التأثير:   -0
dft

t


2

2

    =2     ) مربع إيتا ( 

 ( ، وفؽ المعادلة اآلتية: dويتـ تحديد حجـ التأثير مف خالؿ تحويؿ قيمة مربع إيتا إلى )
 ( بيف:dفإذا تراوحت قيمة ) 
 ( فإف حجـ التأثير ضعيؼ.6,2وأقؿ مف  -6,9) -
 ( فإف حجـ التأثير متوسط.6,5أقؿ مف  -6,2) -
  كبير.     ( فإف حجـ التأثير6,5) أكبر مف أو يساوي  -
 رجات التالميذ في الميارات النحوية  معامؿ ارتباط بيرسوف لحساب معامؿ االرتباط بيف د -1
 ودرجاتيـ في القمؽ النحوي.   

 نتائج البحث ومناقشتيا وتفسيرىا:
معالجة نتائج التطبيؽ البعدي عف أسئمة البحث ) الثالث، والرابع، والخامس( تمت  لإلجابة    

وعتيف التجريبية ألداتي البحث؛ اختبار الميارات النحوية، ومقياس القمؽ النحوى لتالميذ المجم
، كما Independent-Samples t-test لمعينات المستقمة والضابطة باستخداـ اختبار )ت(

تمت معالجة نتائج التطبيقيف القبمي والبعدي لتالميذ المجموعة التجريبية باستخداـ اختبار 
، وحساب معامؿ االرتباط بيف درجات Paired-Samples t-test لمعينات المرتبطة )ت(
ميذ المجموعة التجريبية في اختبار الميارات النحوية ومقياس القمؽ النحوي، وفيما يمي تال

 عرض النتائج التي تـ التوصؿ إلييا في ضوء اختبار صحة فروض البحث:
 نتائج اختبار صحة الفرض األول ومناقشتيا وتفسيرىا: -1
( بيف 6,62مسػتػوى )ينص الفرض األوؿ عمى أنو: يوجد فػرؽ داؿ إحصائًيا عػنػد      

مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعتيف: الضابطة والتجريبية في التطبيؽ البعدي الختبار 
الميارات النحوية ككؿ وفي كؿ ميارة فرعية عمى حدة لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. 

 ولمتحػقؽ مف صحة الػفرض تػـ حساب قػيػمة )ت( كػما ىػو موضح بالجدوؿ اآلتي:

    2  2       
D=   21     
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(: قيمة ) ت( وداللتيا لمفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في  6جدول )         
 حدةالختبار الميارات النحوية ككل وفي كل ميارة عمى  التطبيق البعدي

الميارات 
المتوسط  المجموعة الميارات الفرعية الرئيسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

أواًل:الفيم 
 نحويال

والجممة االسمية  التمييز بين الجممة -1
 الفعمية

 49,1 13,1 الضابطة
 44,1 73,1 التجريبية 11,1 76,5

الجممة  في التمييز بين أنواع الخبر -2
 االسمية

 25,1 72,2 الضابطة
995,1 

 غير
 34,1 16,3 التجريبية دالة

 التمييز بين أسموب النيي وأسموب -3
 النفي.

 66,1 97,1 بطةالضا
 53,1 71,1 التجريبية 11,1 69,4

ثانًيا:الضبط 
 النحوي

بالشكل  ضبط أواخر الكممات  والجمل -4
 ضبًطا صحيًحا.

 79,1 31,1 الضابطة
 77,1 43,2 التجريبية 11,1 61,5

التركيب   الواردة في إعراب الكممات -5
 المغوي إعراًبا تاًما

 96,1 96,1 الضابطة
 13,1 13,4 التجريبية 11,1 45,7

ثالثًا: التحميل 
 النحوي

 ركنين تحميل الجممة االسمية إلى -6
 ومكمالت

 81,1 39,2 الضابطة
 11,1 46,3 التجريبية 11,1 25,4

 تحميل الجممة الفعمية إلى أركان -7
 ومكمالت

 14,1 21,2 الضابطة
58,3 

11,1 
 35,1 23,3 التجريبية

لتركيب رابًعا: ا
 النحوي

 األفعال إدخال  -8
 الجممة الناسخة عمى    

 االسمية مع تغيير ما يمزم 

 62,1 41,1 الضابطة
 55,1 81,1 التجريبية 11,1 63,2

الجممة  إدخال الحروف الناسخة عمى -9
 االسمية مع تغيير ما يمزم.

 71,1 27,1 الضابطة
 85,1 71,1 التجريبية   11,1 64,3

 تحويل التركيب  -11
 صيغة إلى المغوي من    
 صيغة أخرى.    

 11,1 16,2 الضابطة
 34,1 27,3 التجريبية 11,1 13,3

خامًسا:اكتشاف 
األخطاء 
النحوية 
 وتصويبيا

 النحويتحديد الخطأ  -11
 المغوي. التركيب في   

 41,1 71,1 الضابطة
 93,1 47,2 التجريبية 11,1 79,6

 سير سبب الخطأ تف -12
 المغوي.التركيب في النحوي     

 58,1 16,1 الضابطة
 91,1 27,2 التجريبية 11,1 19,6

  تصويب الخطأ -13
 المغويالتركيب  فيالنحوي      

 49,1 35,1 الضابطة
 93,1 41,2 التجريبية 11,1 37,5

 الميارات ككل
 47,5 51,21 الضابطة

 98,3 56,33 التجريبية 11,1 31,8
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 ( اآلتي:3يتضح مف جدوؿ )
ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطػبيؽ البعدي الختػبار الميارات النحوية  -

درجات ، أما متوسط (66,467قدرىا )( درجة، بنسبة مئوية 23,00ككؿ، حػيث بمغ )
(، وىذا يشير إلى 33,267قدرىا )( درجة بنسبة مئوية 20,90فبمغ ) المجموعة الضابػطة

تفوؽ تالميذ المجموعة التجريبية التي درست البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة 
واستراتيجية التفكير الجيري عمى تالميذ المجموعة الضابطة التي درست بالطريقة 

 المعتادة في الميارات النحوية ككؿ.
في ( 60,6صائًيا عند مستوى )( وىي قيمة دالة إح00,5قيمة )ت( المحسوبة تساوي ) -

 الميارات ككػػؿ، وفي اثنتى عشرة ميارة فرعية، وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض األوؿ.
وتتفؽ ىذه النتيجة مع نتائج الدراسات والبحوث السابقة التي أثبتت أف ىناؾ تأثيًرا إيجابًيا     

المختمفة، مثؿ: دراسة أحالـ الستراتيجية التفكير الجيري في تحسيف العديد مف نواتج التعمـ 
(، ودراسة عبد 9603(، ودراسة سيد سنجي)9602( ، ودراسة ماىر شعباف )9600محمود )

 (.9606القادر النجيمي، وعبد الرحمف الياشمي )
 ويعزى تحسف الميارات النحوية لدى تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيؽ البعدي إلى:    
لنحوية بطريقة مختمفة عما وردت في الكتاب المدرسي، تنظيـ محتوى الموضوعات ا -

حيث تـ تنظيميا في ضوء المسارات المتعددة لمجممة العربية؛ مما أسيـ في تشعب 
 مسارات التفكير لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

التدرج في تقديـ الجممة العربية إلى التالميذ، حيث تـ البدء بالجممة البسيطة ثـ الممتدة  -
ـ المركبة، مما ساعد في تنظيـ البنية المعرفية، وزيادة الوعي بالصور التركيبية المتعددة ث

 لكؿ ركف مف أركاف الجممة العربية. 
طرح مجموعة مف األسئمة التي تثير التفكير أثناء تحميؿ التراكيب المغوية إلى عناصرىا،  -

 يب الواحد.وتفكيؾ بنية اإلسناد، والعالقة القائمة بيف أجزاء الترك
تقديـ الخبرات النحوية بطريقة يسيؿ استيعابيا واسترجاعيا مف خالؿ المخططات أسيـ  -

 في تقميص العبء المعرفي، وتذليؿ الصعوبات التي تواجو التالميذ أثناء تعمـ النحو.
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 تعديؿ بعض التصورات البديمة لدى التالميذ مف خالؿ ممارسة التفكير الجيري. -
التطبيقية التي مارسيا تالميذ المجموعة التجريبية أسيـ في انتقاؿ أثر تنوع األنشطة  -

 التعمـ إلى مواقؼ لغوية جديدة.
إفصاح المعمـ جيرًيا عف عمميات التفكير التي يؤدييا أثناء توظيؼ الميارات النحوية في  -

 األداء الشفيي والكتابي مكف التالميذ مف محاكاتو بسيولة ويسر.
ياتيو متنوعة تقتضي توظيؼ الميارات النحوية ساعد عمى تثبيت الميارات تقديـ مواقؼ ح -

 النحوية؛ فالنحو ال يتوطد إال بالتدريب والممارسة.
وفيما يتعمؽ بعدـ وجود فرؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة في ميارة التمييز بيف     

ات السيمة التي يركز عمييا أنواع الخبر، فقد يرجع إلى طبيعة ىذه الميارة، فيي مف الميار 
المعمموف، فضاًل عف وجود بعض األنشطة والتدريبات في الكتاب المدرسي المقرر مما أدى 

 إلى نموىا لدى تالميذ المجموعتيف التجريبية والضابطة. 
 ويعزى الضغؼ في الميارات النحوية األخرى لدى تالميذ المجموعة الضابطة إلى:    
ريقة التقميدية عمى الجوانب النظرية في تدريس النحو عمى حساب تركيز المعمـ في الط -

ـ النحو مف خالؿ الجممة العربية.الجوانب التطبيقية، فضاًل عف   غياب الرؤية الشاممة المتكاممة لتعمي

 تقديـ نمط واحد مف الجمؿ، ومف ثـ ال يأمف التمميذ المبس إذا تغير نمط الجممة. -
 ى قبؿ اإلعراب.نقص االىتماـ بفيـ المعن -
 نتائج اختبار صحة الفرض الثاني ومناقشتيا وتفسيرىا: -2

( بيف 6,62ؽ داؿ إحصائًيا عػنػد مسػتػوى )ينص الفرض الثاني عمى أنو: يوجد فػر      
مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي الختبار الميارات 
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النحوية ككؿ وفي كؿ ميارة فرعية عمى حدة لصالح التطبيؽ البعدي. ولمتحػقؽ مف صحة 
 ح بالجدوؿ اآلتي:الػفرض تػـ حساب قػيػمة )ت( وحجـ التأثير كػما ىػو موض

(: قيمة ) ت( وداللتيا لمفرق بين المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي  7جدول ) 
 الختبار الميارات النحوية  ككل وفي كل ميارة عمى حدة والبعدي

الميارات 
 الرئيسة

المتوسط  التطبيق الميارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 ةقيم

2 
 

 حجم 
 رالتأثي

 ( (d 

أواًل:الفيم 
 النحوي

 التمييز بيف -0
 االسمية الجممة 
 والجممة الفعمية 

 42,6 66,6 القبمي
14,2 60,6 20,6 

10,0 
 11,6 40,0 البعدي كبير

في  التمييز بيف أنواع الخبر -9
 الجممة االسمية

 04,0 30,0 القبمي
66,0 60,6 01,6 

60,0 
 01,0 63,0 البعدي كبير

 النيي أسموب مييز بيفالت -0
 النفي وأسموب  

 50,6 43,6 القبمي
30,2 60,6 29,6 

12,0 
 20,6 46,0 البعدي كبير

 ثانًيا:الضبط
 النحوي

 61,6 22,6 القبمي بالشكؿ  ضبط أواخر الكممات-1
92,6 60,6 41,6 

06,9 
 44,6 10,9 البعدي كبير

 إعراًباالكممات  إعراب -2
 تاما.  

 12,0 64,0 ميالقب
02,4 60,6 30,6 

52,0 
 02,0 60,1 البعدي كبير

 ثالثًا: التحميل
 النحوي

إلى  تحميؿ الجممة االسمية -3
 ركنيف ومكمالت

 16,0 04,0 القبمي
03,3 60,6 26,6 

31,0 
 06,0 13,0 البعدي كبير

إلى  تحميؿ الجممة الفعمية -4
 أركاف ومكمالت.

 94,0 96,0 القبمي
62,4 60,6 30,6 

59,0 
 02,0 90,0 البعدي كبير

 رابًعا: التركيب
 النحوي

 لناسخةاألفعاؿ ا إدخاؿ -5
 عمى الجممة االسمية

 40,6 03,0 القبمي
49,1 60,6 11,6 90,0 

 كبير
 22,6 50,0 البعدي

 الناسخة الحروؼ إدخاؿ -6
 عمى الجممة االسمية

 40,6 63,0 القبمي
10,2 60,6 26,6 16,0 

 كبير
 52,6 46,0 البعدي

                     تحويؿ التركيب المغوي -06
 مف صيغة إلى صيغة أخرى.

 95,0 14,0 القبمي
29,2 60,6 20,6 

10,0 
 01,0 94,0 البعدي كبير
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الميارات 
 الرئيسة

المتوسط  التطبيق الميارات الفرعية
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 ةقيم

2 
 

 حجم 
 رالتأثي

 ( (d 

خامًسا:اكتشاف 
األخطاء 
النحوية 
 وتصويبيا

 التركيب في تحديد الخطأ -00
 المغوي

 63,6 96,0 القبمي
31,2 60,6 30,6 

13,0 
 60,6 14,9 البعدي كبير

تفسير سبب الخطأ في  -09
 التركيب المغوي.

 09,0 66,6 القبمي
96,3 60,6 25,6 

39,0 
 66,6 94,9 البعدي كبير

 في  تصويب الخطأ -00
 .التركيب المغوي

 52,6 40,6 القبمي
92,4 60,6 31,6 

54,0 
 60,6 16,9 البعدي كبير

 الميارات ككل
 62,1 00,02 القبمي

09,09 60,6 50,6 
05,0 

 65,0 23,00 البعدي كبير

 (:4يتضح مف جدوؿ )
ارتفاع متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطػبيؽ البعدي الختػبار الميارات النحوية  -

درجات أما متوسط ، (46,467قدرىا )( درجة، بنسبة مئوية 23,00ككؿ، حػيث بمغ )
(، وىذا يشير إلى نمو 69,037قدرىا )( درجة بنسبة مئوية 00,02) التطبيؽ القبمي فكاف

ـ عمى المسارات المتعددة والتفكير الجيري.الميارات النحوية بعد االنتياء مف تدريس   البرنامج القائ
ػػؿ وفي ثالث ( في االختػػبار كك6,60قيمة )ت( المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -

 عشرة ميارة فرعية، وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الثاني. 
( في االختبار ككؿ، وىي قيمة مرتفعة في الميارات 0,05قيمة حجـ التأثير بمغت ) -

 البرنامج لو تأثير إيجابي في تنمية الميارات النحوية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.النحوية ككؿ، أي أف 
تأثير اإليجابي لمبرنامج في ميارة الفيـ النحوي إلى تزويد التالميذ بمفاتيح ويعزى ال    

التمييز، فعمى سبيؿ المثاؿ؛ الطمب ىو مفتاح التمييز بيف أسموب النيي وأسموب النفي. أما 
تحسف ميارة الضبط النحوي فقد يرجع إلى عرض الصور التركيبية المتعددة لكؿ ركف مف 

ظيفة كؿ كممة في الجممة، وتقديـ صور متنوعة لتغير الرتبة، أركاف الجممة، وتحديد و 
والموازنة بيف التراكيب المغوية المختمفة، والعناية بفيـ المكوف الداللي لمجممة؛ فاإلعراب فرع 
المعنى. وأما تحسف ميارة التحميؿ فيعزي إلى تدريب التالميذ عمى ممارسة التفكير الجيري 
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تنوع إلى أركاف ومكمالت. وأما تحسف ميارة التركيب فيرجع إلى  أثناء تحميؿ التركيب المغوي
الجمؿ المقدمة إلى التالميذ ساعد عمى إنتاج جمؿ مماثمة في التركيب ومختمفة في الداللة، 
وكذلؾ تنوع األنشطة المرتبطة بتحويؿ التركيب المغوي مف صيغة إلى صيغة أخرى، وأما 

تصويبيا؛ فيعزي إلى توعية المعمـ لمتالميذ باألخطاء اكتشاؼ األخطاء النحوية و تحسف ميارة 
 التنبؤية التي يحتمؿ أف يقعوا فييا.

(: الفرق بين المجموعة التجريبية في التطبيقين القبمي والبعدي الختبار 3ويمثل شكل)
 الميارات النحوية
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وبذلؾ تمت اإلجابة عف السػؤاؿ الثالػث مػف أسػئمة البحػث ونصػو: " مػا أثػر البرنػامج القػائـ     
عمى المسارات المتعددة لمجممة العربية واستراتيجية التفكير الجيري في تنمية الميارات النحوية 

 لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي؟"
 ار صحة الفرض الثالث ومناقشتيا وتفسيرىا:نتائج اختب -3

(  بػيف مػػتوسطي 6,62ينص الفرض الثالػث أنػو: يوجػد فػػرؽ داؿ إحصػائًيا عػنػػد مسػتػػوى )    
درجػػػػات تالميػػذ المجمػػوعتيف: الضػػابطة والتجريبيػػة فػػي التطبيػػؽ البعػػدي لمقيػػاس القمػػؽ النحػػوي 

ريبيػة. ولمتحػػقؽ مػف صػحة الػػفرض ككؿ وفي كؿ بعد عمى حػدة لصػالح تالميػذ المجموعػة التج
 تػـ حساب قػيػمة ) ت ( كػما ىػو موضح بالجدوؿ اآلتي:
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 قيمة ) ت( وداللتيا لمفرق بين المجموعتين الضابطة والتجريبية في التطبيق (:8جدول )
 البعدي لمقياس القمق النحوي ككل وفي كل بعد عمى حدة.

المتوسط  المجموعة البعد        
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 أواًل: قمق بيئة التعمم.
 26,2 60,04 الضابطة

90,0 60,6 
 66,1 33,09 التجريبية

 .ثانًيا: قمق استذكار النحو
 29,1 16,03 الضابطة

25,3 60,6 
 41,9 09,06 التجريبية

 ثالثا: قمق تطبيق النحو
 وتوظيفو.     

 06,1 13,05 الضابطة
62,9 62,6 

 13,0 06,02 التجريبية

 .رابعا: قمق اختبار النحو
 35,2 60,04 الضابطة

 غير دالة 640,6
 99,2 46,04 التجريبية

 األبعاد ككل
 69,0 56,36 الضابطة

01,2 60,6 
 36,6 64,23 التجريبية

 ( ما يمي:5يتضح مف جدوؿ )    
ة في التطبيؽ البعدي لمقياس القمؽ النحوي انخفاض متوسط درجات المجموعة التجريبي -

درجات ، أما متوسط (10,257قدرىا )( درجة، بنسبة مئوية 64,23ككؿ حػيث بمغ )
وىذا يشير إلى ، (46,497قدرىا )( درجة بنسبة مئوية 56,36)بمغ المجموعة الضابػطة ف

عة التجريبية تأثير البرنامج اإليجابي في خفض مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ المجمو 
 موازنة بتالميذ المجموعة الضابطة. 

ياس ككػػؿ وفي ثالثة أبعاد ( في المق6,60قيمة )ت( المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -
 وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الثالث.فرعية 
ويمكف تفسير انخفاض مستوى القمؽ لدى تالميذ المجموعة التجريبية إلى ما تضمنو      
امج مف تنظيـ لمخبرات النحوية المقدمة إلى التالميذ دفعتيـ إلى اإلقباؿ عمى دراسة النحو البرن

دوف تييب أو تردد، والتركيز عمى عمميات التفكير بداًل مف التركيز عمى ناتج التفكير، 
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والتفاعؿ اإليجابي بيف المعمـ والتالميذ مف جية، وبيف التالميذ مف جية أخرى، وتنوع صور 
 ز لمتالميذ، كؿ ىذا أسيـ في خفض مستوى القمؽ النحوي.التعزي
وفيما يتعمؽ بعدـ وجود فرؽ بيف المجموعة التجريبية والضابطة في قمؽ االختبار، فقد      

يرجع إلى أف الخوؼ مف اختبار النحو قد تكوف خالؿ الصفوؼ السابقة، ومف الصعب تغييره 
تبار يتعمؽ بمستقبؿ التالميذ، ونقميـ مف مرحمة خالؿ فترة تدريس البرنامج، كما أف قمؽ االخ

دراسية إلى مرحمة دراسية أعمى، ويمتاز ىذا النوع مف القمؽ بالتعقيد، فالعديد مف العوامؿ 
تسيـ في تشكيمو، منيا: المادة الدراسية، واألسرة، والتمميذ، والمدرسة وغيرىا مف العوامؿ 

 األخرى، وىذا يتطمب مزيًدا مف البحث. 
وقد يرجع استمرار ارتفاع مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ المجموعة الضابطة إلى     

التمميح بصعوبة النحو مف قبؿ المعمـ، وعدـ تييئة البيئة الداعمة التي تسيـ في تذليؿ 
 صعوبات النحو، وتييب معظـ التالميذ مف دراسة النحو ونقص الثقة لدييـ. 

 والمجموعة التجريبية في مستوى القمق النحويالضابطة  (: الفرق بين المجموعة4ويمثل شكل)
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 نتائج اختبار صحة الفرض الرابع ومناقشتيا وتفسيرىا: -4
( بيف 6,62حصائًيا عػنػد مسػتػوى )ينص الفرض الرابع عمى أنو: يوجد فػرؽ داؿ إ    

مػتوسطي درجػػات تالميذ المجموعة التجريبية في التطبيقيف القبمي والبعدي لمقياس القمؽ 
النحوي ككؿ وفي كؿ بعد عمى حدة. ولمتحقؽ مف صحة الفرض تـ حساب قيمة )ت( كما ىو 

 موضح بالجدوؿ اآلتي:
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المجموعة التجريبية في مفروق بين (: قيمة ) ت( وداللتيا ل9جدول )             
 القمق النحوي ككل وفي كل بعد عمى حدة.القبمي والبعدي في التطبيق البعدي لمقياس التطبيقين 

المتوسط  التطبيق البعد                
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

مستوى  قيمة ت
 الداللة

 حجم 2قيمة
 d) التأثير)

 أواًل: قمق بيئة التعمم.
 36,0 06,06 القبمي

26,3 60,6 26,6 
49,0 

 66,1 33,09 البعدي كبير
ثانًيا: قمق استذكار 

 .النحو
 12,0 36,04 القبمي

63,06 60,6 44,6 
26,9 

 41,9 09,06 البعدي كبير
يق ثالثًا: قمق تطب

 النحو وتوظيفو.
 92,9 55,90 القبمي

42,1 60,6 11,6 
90,0 

 13,0 06,02 البعدي كبير
رابًعا: قمق اختبار 

 .النحو
 50,9 62,06 القبمي

24,0 
غير 
 64,6 دالة

12,6 
 99,2 46,04 البعدي ضعيؼ

 المقياس ككل   
 42,1 50,44 القبمي

12,6 60,6 42,6 
11,9 

 36,6 64,23 البعدي كبير

 ( ما يمى:6يتضح مف جدوؿ )
انخفاض متوسط درجات المجموعة التجريبية في التطػبيؽ البعدي لمقياس القمؽ النحوي  -

درجات ، أما متوسط (16,257قدرىا )( درجة، بنسبة مئوية 64,23ككؿ، حػيث بمغ )
ر إلى (، وىذا يشي64,507قدرىا )( درجة بنسبة مئوية 50,44) التطبيؽ القبمي فكاف

البرنامج القائـ عمى المسارات المتعددة والتفكير الجيري قد خفض مستوى القمؽ النحوي 
 لدى تالميذ المجموعة التجريبية.

( في المقياس ككػػؿ وفي ثالثة 6,60قيمة )ت( المحسوبة دالة إحصائًيا عند مستوى ) -
 أبعاد فرعية، وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الرابع. 

( في المقياس ككؿ، وىي قيمة مرتفعة، أي أف القمؽ 9,11لتأثير بمغت )قيمة حجـ ا -
ـ في تذليؿ صعوبات النحو.النحوي يمكف خفضو إذا توافرت   البيئة المناسبة وطريقة التدريس التي تسي

ويعزى التأثير اإليجابي لمبرنامج في خفض قمؽ بيئة التعمـ إلى تجنب التيديد والتوبيخ     
تاحة الفرصة أماـ الذي يسود في بي ئة التعمـ التقميدية، وتنوع صور اإلثارة وجذب االنتباه، وا 



 

   

  
 سويف بين جامعة
 الرتبية كلية جملة

 ابريل عدد
 0202 األول اجلزء

 

667 

التالميذ لمتعبير عف أنفسيـ مما ساعد في زيادة الثقة بالنفس. أما تأثير البرنامج في خفض 
قمؽ االستذكار، فقد يرجع إلى عرض الخبرات النحوية في صورة مخططات بصرية تتناسب 

تنظيـ البنية المعرفية لدى التالميذ كؿ ىذا يسر عمميتي االستذكار مع طبيعة عمؿ الدماغ، و 
واالستدعاء. وأما تأثير البرنامج في خفض قمؽ تطبيؽ النحو وتوظيفو؛ فيعزى إلى تنمية 

 الميارات النحوية وانتقاؿ أثر التعمـ إلى مواقؼ جديدة.
 .مي والبعدي لمقياس القمق النحويالتجريبية في التطبيقين القب( الفرق بين المجموعة 5ويمثل شكل )
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مػا أثػر البرنػامج القػػائـ وبػذلؾ تمػت اإلجابػة عػف السػؤاؿ الرابػع مػف أسػئمة البحػث ونصػو: "     

عمػى المسػػارات المتعػددة لمجممػػة العربيػة واسػػتراتيجية التفكيػػر الجيػري فػػي خفػض القمػػؽ النحػػوي 
 ئية؟" لدى تالميذ المرحمة االبتدا

 نتائج اختبار صحة الفرض الخامس ومناقشتيا وتفسيرىا: -5
ينص الفرض عمى أنو: توجد عالقة عكسية بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في     

اختبار الميارات النحوية ودرجاتيـ في مقياس القمؽ النحوي. ولمتحقؽ مف صحة ىذا الفرض 
 لنتائج كما ىو موضح بالجدوؿ اآلتي:تـ حساب معامؿ ارتباط بيرسوف، وجاءت ا

 ( : نتائج معامل االرتباط بين درجات تالميذ المجموعة التجريبية11جدول )
 في اختبار الميارات النحوية ومقياس القمق النحوي   

 نوع االرتباط مستوى الداللة قيمة  معامل ارتباط بيرسون المتغيرات العدد

06 
 الميارات النحوية

 لبسا 60,6 26,6-
 القمؽ النحوي



 

 

 

 سويف بين جامعة
 الرتبية ةكلي جملة

 ابريل عدد
 0202 األول اجلزء

 

668 

( أف ىناؾ ارتباًطا بيف درجات تالميذ المجموعة التجريبية في 06يتضح مف جدوؿ )    
اختبار الميارات النحوية ودرجاتيـ في مقياس القمؽ النحوي، حيث بمغت قيمة معامؿ ارتباط 

ارتباط ( ، وىذا يعني وجود 60,6(  وىي قيمة دالة إحصائًيا عند مستوى )26,6-بيرسوف )
سالب بيف الميارات النحوية والقمؽ النحوي، أى أنو كمما أتقف التمميذ الميارات النحوية 

 انخفض القمؽ النحوي لديو، والعكس صحيح، وبناء عميو يمكف قبوؿ الفرض الخامس. 
(، 9602ودراسة آماؿ حسف ) Latha (2012مع نتائج دراسة الثا) وتتفؽ ىػػذه النتيجة    

(، حيث أشارت إلى أف القمؽ يؤدي إلى ضعؼ الميارات الدراسية 9604سميـ ) ودراسة أماني
لدى المتعمميف نتيجة النظرة السمبية لمذات، ونقص الثقة بالنفس، والخوؼ مف الفشؿ، وضعؼ 
قوة الذاكرة، والعجز عف أداء المياـ. وبذلؾ تمت اإلجابة عف السؤاؿ الخامس مف أسئمة 

يف تنمية الميارات النحوية ومستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ ما العالقة بالبحث ونصو: "
 المرحمة االبتدائية؟". 

 التوصيات والمقترحات:
 في ضوء ما أسفر عنو البحث مف نتائج يوصي الباحث:   
 ، بما يمي:معممي المغة العربية -1
 قمؽ النحوي.توفير بيئة تعميمية جاذبة تدفع التالميذ نحو التفاعؿ اإليجابي، وتختزؿ ال -
إعادة النظر في تدريس النحو بصورتو الحالية؛ ألف الطريقة المعتادة أدت إلى ضعؼ  -

 الميارات النحوية، وارتفاع مستوى القمؽ النحوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.
استخداـ استراتجية التفكير الجيري في تدريس النحو لتأثيرىا اإليجابي في تنمية الميارات  -

 وية وخفض القمؽ النحوي.النح
االىتماـ بميارات النحو الوظيفي، فالغاية مف تعميـ النحو تمكيف التالميذ مف ضبط األداء  -

 الشفيي واألداء الكتابي.
 ، بما يمي:وزارة التربية والتعميم -2
تدريب معممي المغة العربية في المرحمة االبتدائية عمى كيفية استخداـ استراتيجية التفكير  -

 الجيري في تدريس النحو.
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توعية معممي المغة العربية بأضرار القمؽ النحوي عمى التالميذ، ووضع خطة تربوية  -
 وعالجية لمواجية ىذه الظاىرة لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.

 ، بما يمي:مخططي المناىج  -3
العربية في  ضرورة االستفادة مف النظريات المسانية الحديثة عند تخطيط مناىج المغة -

 المراحؿ التعميمية كافة.
تطوير محتوى النحو في المرحمة االبتدائية في ضوء المسارات المتعددة لمجممة العربية؛  -

 حيث إنيا تسيـ في تنظيـ البنية المعرفية، وتدفع التالميذ إلى اإلقباؿ عمى دراسة النحو.
ـ ) المعرفية ، والميارية، والوجدانية(جميع نواتج التطوير أساليب تقويـ النحو العربي لتشمؿ  -  تعم
 ، بما يمي:الباحثين -4
 في حاجة إلى دراسة وىي: ما زالتإجراء عدد مف البحوث المقترحة في ىذا المجاؿ، التي    
استراتيجية مقترحة في ضوء المسارات المتعددة لمجممة العربية لتنمية ميارات الفيـ  -

 دادية.النحوي لدى تالميذ المرحمة اإلع
 المرحمة االبتدائية في ضوء المسارات المتعددة لمجممة العربية.تطوير منيج النحو العربي في  -
 تنمية ميارات التواصؿ المغوي لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.فعالية استراتيجية التفكير الجيري في  -
رات البديمة لدى استخداـ استراتيجية التفكير الجيري في تدريس النحو لتعديؿ التصو  -

 تالميذ المرحمة االبتدائية. 
 الجيري في تنمية ميارات االستماع الناقد لدى تالميذ المرحمة االبتدائية.أثر استخداـ استراتيجية التفكير  -
 برنامج عالجي لخفض القمؽ النحوي لدى المتعمميف في المراحؿ التعميمية األخرى. -
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 المراجع العربية:   
إدارة التخطيط والبحث  مجمة رسالة المعمم،استراتيجية التفكير الجيري،  (:9604ابتساـ محمد عسكر)

 .041-012(، العدد الثاني، ص ص21التربوي، األردف، المجمد )
 ، القاىرة، مركز الكتاب لمنشر.المرجع في تدريس المغة العربية(: 9662إبراىيـ محمد عطا)

عماف، ، دراسة وتحقيؽ ) فخر صالح( المفصل في صناعة اإلعراب( : 9661و القاسـ محمد الزمخشري )أب
 دار عمار.

عظـ مػرتفع واستراتيجية (: استقصاء فعالية كؿ مف استراتيجػية التفكير بصوت 9600أحالـ عمى محمود )
، كمية التربية، جامعة مجمة االستاذ السمكة في تنمية االستدالؿ العممي لمطالب وتحصيميـ لممعرفة العممية،

 .156-120(، ص ص963بغداد، المجمد األوؿ، العدد )
(: أثر استخداـ استراتيجية التعمـ المقموب في تنمية الميارات النحوية واالتجاه نحو 9603أحمد سعيد محمود)

سعودية لمعمـو التربوية ، الجمعية المجمة رسالة التربية وعمم النفسالمقرر لدى طالب المرحمة الثانوية، 
 .34-10(، ص ص 22والنفسية، العدد )

(: تقويـ أداء معممي المغة العربية في المرحمة اإلعدادية في تدريسيـ مادة  النحو 9666أحمد عبده عوض)
التربية، جامعة  كميةمجمة البحوث النفسية والتربوية، في ضوء عنايتيـ باألخطاء النحوية لدى التالميذ، 

 .56-06العدد الثاني، ص ص،(02المجمد ) ،ةالمنوفي
، األردف، مركز ديبونو لتعميـ النظرية البنائية وتطبيقاتيا في التدريس(: 9603أحمد عيسى، وزيد سميماف )

 التفكير.
مجمة جامعة العموم اإلنسانية، الجممة عند النحاة والمغوييف القدامى والمحدثيف،  :(9601أحمد محمد السيد )

 .04-2(، العدد الثاني، ص ص00المجمد )، جامعة سبيا
، جامعة المدينة مجمة الراسخون(: دراسة الجممة في كتب النحو الحديثة، 9605أحمد وفيؽ، وسيد محمد )

 .06-0العالمية، المجمد الثالث،العدد الثاني، ص ص
دب وعمم مجمة الفنون واأل(: تعدد صور المسند إليو في الجممة االسمية، 9603إسراء صالح خميؿ)

 .905-990العدد السابع، ص ص ،اإلمارات لمعمـو التربوية كميةالمسانيات واالجتماع، 
اإلعرابي ؿ والقمؽ (: استخداـ المدخؿ الداللي في تدريس النحو وأثره في التحصي9602آماؿ إسماعيؿ حسف )

 التربية، جامعة بورسعيد.ية ، كمرسالة دكتوراهوميارات التفكير المغوي لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، 
وخفض يس النحو لتنمية التواصؿ المغوي (: فاعمية استخداـ أدب الفكاىة في تدر 9604أماني السيد سميـ )

 ، كمية التربية، جامعة الزقازيؽ.رسالة ماجستيرالقمؽ لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
وتتبع اإلبداعي لمعممي المغة العربية  تدريسإعداد برنامج تدريبي في ميارات ال: (9602أيمف عيد بكري )

كمية التربية، جامعة  مجمة القراءة والمعرفة،أثره في تنمية الميارات النحوية لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 
 .009-90(، ص ص032عيف شمس، العدد )

 الـ الكتب.القاىرة، ع : األصول دراسة ابستيمولوجية لمفكر المغوي عند العرب،(9666تماـ حساف)
 ، الدار البيضاء، دار الثقافة.2ط: المغة العربية معناىا ومبناىا،(9660تماـ حساف)

 ، القاىرة، عالـ الكتب.الصحة النفسية والعالج النفسي :(9660حامد عبد السالـ زىراف )
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بسيرالنكا، (: قمؽ الطالب ونفورىـ مف المورفولوجيا )عمـ الصرؼ( في المدارس العربية  9605حساـ سميـ ) 
 .96-00، جامعة محمد بوضياؼ ، العدد الرابع، ص صمجمة العمدة في المسانيات وتحميل الخطاب

 العربي. ، القاىرة، دار العالـ5،طتعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق(: 9665حسف سيد شحاتة )
مركز مجمة المسانيات العربية، (: أثر المطابقة في توجيو بناء الجممة في العربية، 9602حسف محمد عمي)

 .22-3العدد الثاني، ص ص، الممؾ عبد اهلل بف عبد العزيز لخدمة المغة العربية
اإلعدادية  االتجاىات الحديثة لتدريس المغة العربية في المرحمتين  (: 9662حسنى عبد الباري عصر)

 ، االسكندرية، مركز االسكندرية لمكتاب.والثانوية
مجمة دراسات العموم اإلنسانية المحظورات النحوية في المغة العربية ، : (9609حسيف خميس سعيد)

 .941-926(، العدد الثاني، ص ص06المجمد ) واالجتماعية،
مجمة دواة  (: أنماط الجممة االسمية المثبتة ودالالتيا في الصحيفة الصادقية،9609خميؿ بشير، وعمى حسف)

 .40-20بع، ص صالعدد السالمبحوث والدراسات المغوية،
(: فاعمية استراتيجية مقترحة قائمة عمى الدمج بيف الفصوؿ المقموبة والتقويـ 9602رشا حامد، وأكـر سالـ )

مجمة دراسات عربية في التربية وعمم البديؿ في تنمية الميارات النحوية لدى طالبات الصؼ الثاني الثانوي، 
 .993-046ص(، ص 25رابطة التربوييف العرب، العدد )النفس، 

(: استراتيجية لتدريس القواعد المغوية قائمة عمى المدخؿ الداللي لتنمية  ميارات 9606ريـ أحمد عبد العظيـ)
مجمة دراسات في فيـ التراكيب النحوية وزيادة المفردات المغوية لدى دارسي المغة العربية الناطقيف بغيرىا، 

 .039-000(، ص ص910)ف شمس، العددة التربية، جامعة عيكميالمناىج وطرق التدريس، 
(: برنامج لغوي باستخداـ الحاسوب لتنمية الميارات النحوية لدى تالميذ الصؼ 9609زىور محمد فودة )
-946(، ص ص000كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد)مجمة القراءة والمعرفة، األوؿ اإلعدادي، 

066. 
تخداـ الذكاء المغوي البصري لتنمية ميارة تعرؼ األخطاء (: تصور مقترح الس9602سارة أبو الحمد محمد)

(، ص ص 05العدد ) جامعة بورسعيد،مجمة كمية التربية، النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، 
511-533. 

، األردف، الدار المنيجية لمنشر اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية(: 9602سعد عمى، وسماء تركي)
 .والتوزيع

 ، المنصورة، دار العيف لمنشر والتوزيع.تيسير النحو(: 9665سعيد كريـ الفقي )
(: فاعمية الخرائط الذىنية اليدوية واإللكترونية في تدريس النحو لتنمية المفاىيـ 9602سموى حسف محمد )

عيف شمس،  كمية التربية، جامعةمجمة القراءة والمعرفة، النحوية لدى تالميذ الصؼ السادس االبتدائي، 
 .966-904(، ص ص046العدد)

مجمة  اإلعراب العممي مفيومو ومنيجو وأثره في إتقاف العربية وعموميا، : (9606سميماف يوسؼ خاطر)
 .10-06(، ص ص10رابطة عمماء الدوؿ اإلسالمية، العدد) الحكمة،

يـ القرائي وفاعمية الذات (: استخداـ استراتيجية التفكير جيريا في تنمية ميارات الف9603سيد محمد سنجي)
(، ص 056كمية التربية، جامعة عيف شمس، العدد )مجمة القراءة والمعرفة، لدى تالميذ المرحمة اإلعدادية، 

 .13-0ص
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( دراسة مستوى القمؽ المغوي لدى الطالب المتخصصيف في المغة 9604صالح محمد، وحسيف محجوب )
الجامعة اإلسالمية في ماليزيا، العدد الثالث، ص ولية، مجمة المسان الد العربية بوصفيا لغة أجنبية،

 .106-100ص
 ، األردف، دار المسيرة.القياس والتقويم التربوي في العممية التدريسية(: 9664صالح الديف عالـ)

دار الكتاب  ، القاىرةاالختبارات والمقاييس فى العموم النفسية والتربوية(: 9666صالح مراد، أميف سميماف )
 يث .الحد

(: أثر استخداـ استراتيجية التدريس القائـ عمى االستبطاف في تنمية التفكير 9609طالب محمود ياسيف)
(، 09، جامعة عدف، العدد)مجمة كمية التربيةاالستداللي لدى طمبة الصؼ الثاني الثانوي في مادة الجغرافيا، 

 .69-16ص ص
النمذجة والتمخيص في عالج صعوبات فيـ المقروء (: فاعمية استراتيجيتي 9609عبدالرازؽ مختار محمود)

جامعة اإلمارات العربية المجمة الدولية التربوية، وخفض قمؽ القراءة لدى دارسات المدارس الصديقة لمفتيات، 
 .925-906(، ص ص00العدد ) ،المتحدة

والتفكير بصوت عاؿ (: أثر استراتيجيتي التساؤؿ الذاتي 9606عبد القادر النجيمي، وعبد الرحمف الياشمي)
المجمة التربوية، في اكتساب طمبة الصؼ األوؿ الثانوي لممفاىيـ اإليمانية في مبحث الثقافة اإلسالمية، 

 .142-126(، ص ص13العدد ) ،الجامعة األردنية
 ، الرياض، مكتبة الرشد.1ط: أساليب تدريس المغة العربية، (9662عبد الفتاح البجة )

 ، القاىرة، مكتبة األنجمو المصرية.القمق قيود من الوىم :(9669عبد الستار إبراىيـ )
مجمة العموم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة (: الجممة في الدرس النحوي، 9604عبد اهلل أحمد حمزة )

 .12-6(، ص ص01(، العدد )02المجمد )األندلس لمعموم والتقنية، 
بي لدى طالب قسـ المغة العربية بكمية اآلداب والعمـو تقويـ ميارات النحو العر : (9604عبداهلل بف عايض)

(، العدد 00جامعة القصيـ المجمد ) مجمة العموم التربوية والنفسية،في جامعة سمماف بف عبد العزيز، 
 .903-062األوؿ، ص ص

تجاه (: أثر استخداـ استراتيجية لعب األدوار في تنمية الميارات النحوية واال9664عبد المنعـ محمد أحمد )
، المؤسسة العربية لالستشارات مجمة عالم التربيةنحو القواعد النحوية لدى تالميذ الصؼ الثاني اإلعدادي، 

 .063-43(، ص ص99العممية وتنمية الموارد البشرية، العدد)
(  القاىرة، مؤسسة المختار.: بناء الجممة العربية، (9664عمى أبو المكاـر
 ، عماف، دار الشروؽ لمنشر والتوزيع.9،طيس المغة العربية: طرق تدر (9606عمى أحمد مدكور)
فاعمية برنامج قائـ عمى نحو النص في تنمية ميارات التفكير النحوي وخفض قمؽ : (9605فواز بف صالح)

المجمد  مجمة جامعة القرى لمعموم التربوية والنفسية،اإلعراب لدى طالب قسـ المغة العربية بجامعة الطائؼ، 
 .066-24عدد األوؿ، ص صالتاسع، ال

األردف، دار اليازوري العممية لمنشر  : األخطاء الشائعة النحوية والصرفية واإلمالئية،(9663فيد خميؿ زايد)
 والتوزيع.

(، 36العدد ) جامعة القاىرة،مجمة كمية دار العموم، (: مسائؿ في الجممة العربية، 9600فيد معجب العتيبي)
 .054-016ص ص 
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المجمد  مجمة العموم اإلنسانية،اإلعراب ومشكالتو، : (9603وفضؿ اهلل عمى، وحربية محمد) فيصؿ البشري،
 .94-0( العدد األوؿ، ص ص04)

 ، لبناف، مكتبة دار الكتب.: نظرية نحو الكالم(9601كريـ حسيف عثماف)
ؽ األدبي لتالميذ (: فاعمية استراتيجية التفكير جيريا في تنمية ميارات التذو 9602ماىر شعباف عبدالباري)

كمية التربية، جامعة عيف مجمة العموم التربوية والنفسية، المرحمة المتوسطة بالمممكة العربية السعودية، 
 .066-926العدد الثاني، ص ص،(03المجمد )، شمس

  (: برنامج قائـ عمى نظرية تضافر القرائف النحوية واستراتيجية التدريس9604ماىر شعباف عبدالباري)
رفي لتنمية ميارات التحميؿ النحوي وأبعاد الفيـ العميؽ في النحو لمطالب المعمميف تخصص المغة المع

(، ص 996العدد )، كمية التربية، جامعة عيف شمسمجمة دراسات في المناىج وطرق التدريس، العربية، 
 .044-096ص

 لتعميـ.، القاىرة، وزارة التربية واالمعجم الوجيز(: 9660مجمع المغة العربية )
 القاىرة، مكتبة اآلداب. : الجممة العربية)مكوناتيا، أنواعيا، تحميميا(،(9664محمد إبراىيـ عبادة)

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.9ط : النحو األساسي،(9660محمد حماسة)
، رفةوالمع مجمة القراءة(: استخداـ استراتيجيات ما وراء المعرفة في التدريس، 9603محمد حمد القطيطي )

 .016-004(، ص ص043العدد)، كمية التربية، جامعة عيف شمس
(: مستوى تمكف طالب المغة العربية في جامعة الطائؼ مف الميارات النحوية، 9609محمد سعيد مجحود)

 .926-992(، ص ص90العدد )مجمة كمية التربية باإلسماعيمية، 
، القاىرة، دار الفكر 9، طالمرحمة الثانويةفي  : تدريس المغة العربية(9666محمد صالح الديف مجاور)

 العربي.
 ، االسكندرية، دار الدعوة لمطبع والنشر والتوزيع.األسموب والنحو(: 0665محمد عبداهلل جبر)

 ، عماف، دار الصفا لمنشر والتوزيع.الرشيد في النحو العربي(: 9669محمد عواد الحموز )
 ، دمياط، مكتبة نانسي.ايا تربوية حول تعميم المغة العربيةقض(: 9662محمد المرسي، وسمير عبد الوىاب )

مجمة مخبر (: بنية الجممة العربية في الكتابات المسانية التوليدية التحويمية المعاصرة، 9606محمد يزيد سالـ)
 .062-054، الجزائر، العدد الخامس، ص صالدراسات المغوية والنقدية واألدبية المعاصر

(: فاعمية برنامج مقترح في القواعد قائـ عمى نظرية الذكاءات المتعددة لتنمية بعض 9609مرفت السيد عمى)
، كمية ماجستير رسالةميارات النحو الوظيفي واالتجاه نحو القواعد لدى طالبات الصؼ األوؿ الثانوي، 

 التربية، جامعة قناة السويس.
 القاىرة، دار الفكر العربي. تعميم المغة العربية ألبنائيا، (:9604محمود كامؿ الناقة )
 ، القاىرة، دار الثقافة لمنشر والتوزيع.تعميم المغة العربية(: 9662مصطفى رسالف )

.0،طتيسير قواعد النحو لممبتدئين(: 9600مصطفى محمود األزىري )  ، القاىرة، مكتبة دار العمـو
، األردف، دار المناىج لمنشر عموماتالتعمم المعرفي واستراتيجيات معالجة الم(: 9600نادية حسيف العفوف )

 والتوزيع.
( أثر استراتيجيتي التمخيص والتفكير بصوت عاؿ في تحسيف ميارات  التحدث 9604نور سيتي محمد )

 ، جامعة العمـو اإلسالمية، عماف.رسالة دكتوراهوالقراءة الجيرية لدى متعممي المغة العربية في ماليزيا، 
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 ، عماف، عالـ الكتب الحديث.طبيقيالنحو الت(: 9665ىادي نير )
(: فاعمية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في تنمية التفكير االستداللي والتحصيؿ 9600ىالة سعيد أحمد)
 ، ، جامعة أـ القرى المجمد الثالث، العدد األوؿ، مجمة دراسات في المناىج واإلشراف التربويفي مادة العمـو

 .906-020ص ص
(: برنامج قائـ عمى التعمـ المستند إلى الدماغ في تنمية ميارات النحو لدى طالب 9602)ىبة إبراىيـ أحمد
، كمية البنات لآلداب والعمـو التربوية، جامعة عيف شمس، مجمة البحث العممي في التربيةالمرحمة الثانوية، 

 .106-164(، الجزء الثاني، ص ص03العدد )
خداـ مدخؿ تحميؿ األخطاء المغوية في تنمية بعض ميارات النحو (: أثر است9605ىبة إبراىيـ عبد الفتاح)

-359(، ص ص09، جامعة بورسعيد، العدد )مجمة كمية التربيةلدى تالميذ الصؼ الخامس االبتدائي، 
462. 

(: فاعمية استراتيجية التفكير بصوت مرتفع في ميارات التفكير التأممي والتحصيؿ 9602ىدى بنت حسيف )
الجمعية المصرية األكاديمية في العمـو لدى طالبات المرحمة الثانوية بمدينة مكة المكرمة،  وفعالية الذات
 .041-000(، العدد الخامس، ص ص05جامعة عيف شمس، المجمد ) ،، كمية التربيةلمتربية العممية
المؤتمر يفي، تقييـ مناىج النحو العربي لممرحمة األساسية في ضوء نظرية النحو الوظ: (9604ىيفاء مجادلة)

 مايو.1-9، دبي، الفترة مف الدولي السادس لمغة العربية
(: أثر تدريس النصوص القرائية باستراتيجية التساؤؿ والتفكير بصوت عاؿ في 9604يسري محمد مقبؿ )

مجمة العموم التربوية، تحسيف ميارات القراءة التحميمية والكتابة لدى تمميذات الصؼ الخامس االبتدائي، 
 .03-0(، العدد الرابع، ص ص11ة القاىرة،المجمد)جامع
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