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يد املفكرة يف تنمية املفاهيم النحوية لدى  استخدام إسرتاتيجية ال
 تالميذ املرحلة اإلعدادية

 داد ـــــ إع       
 د/ رحاب أمحد عبد احلميد حممد          

 ق تدريس اللغة العربية ائالمناهج وطر مدرس       

 جامعة بنها  -كلية التربية           

 

 مستخلص البحث: 

 لمفاهيم النحوية المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي،االحالي تنمية    بحث ال  استهدف       
بالمفاهيم  ، ولتحقيق هذا الهدف تم إعداد قائمة  استخدام إستراتيجية اليد المفكرةوذلك من خالل  

إعداد  ،  النحوية تم  النحوية  في  اختباركما  على ،  المفاهيم  قبلًيا  البحث  أدوات  تطبيق  تم  وقد 
تكونت والتي  البحث،  )  امجموعتي  والمجموعة   :من  بكل    تلميًذا(  36من  التجريبية،  المجموعة 

باستخدام   التجريبية  للمجموعة  التدريس  وتم  المفكرةالضابطة،  اليد  بينما  إستراتيجية  تدرس ، 
المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة، ثم تطبيق أدوات الدراسة بعدًيا على كلتا المجموعتين، ثم  

النتالبيانات    رصد  فاعلية  ائج وتفسيرهاوتحليل  إلى  البحث  المفكرة  ، وقد توصل  اليد  إستراتيجية 
بضرورة   أوصى  كما  اإلعدادي،  الثاني  الصف  تالميذ  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية  تنظيم  في 

الرئيس، وضرورة  بالمفهوم  الفرعية  المفاهيم  تنظيًما هرمًيا؛ حتى تتضح صلة  النحوية  المفاهيم 
ة على توظيف اإلستراتيجيات الحديثة التي تنطلق من حواس التلميذ تدريب معلمي اللغة العربي

العربية  اللغة  مناهج  مخططي  نظر  توجيه  وكذلك  النحوية،  المفاهيم  تنمية  في  عقله  وإعمال 
على   تساعد  حديثة  إلستراتيجيات  المنهج  تضمين  ضرورة  إلى  والتنبؤ  ومطوريها  المالحظة 

 والتصنيف والتفسير واالستنتاج. 
 المرحلة اإلعدادية  -المفاهيم النحوية  -ات المفتاحية: إستراتيجية اليد المفكرة الكلم
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Using Hands-on and Minds-on Strategy in developing grammatical 

concepts among Preparatory stage Pupils. 

 

Abstract 

The current research aimed to develop appropriate grammatical 

concepts for second year preparatory stage pupils, through the use of 

Hands-on and Minds-on Strategy. To achieve this goal, a list of 

grammatical concepts was prepared. The researcher designed a test of 

grammatical concepts. The research tools were pre-applied to the study 

sample that, consisted of (36) pupils in each of the experimental group 

and the control group. Moreover, the experimental group was taught 

using the Hands-on and Minds-on strategy, while the control group was 

taught in the traditional way. The researcher post- applied the study tools 

on both groups, then monitored the data, analyzed the results and 

interpreted them. The research results confirmed the effectiveness of the 

Hands-on and Minds-on  strategy in developing grammatical concepts 

among second grade preparatory stage pupils. It also recommended the 

need to organize grammatical concepts hierarchically; in order to clarify 

the connection of the sub-concepts with the main concept, and the need 

to train Arabic language teachers to employ modern strategies that stem 

from the student’s senses and implement his mind in developing 

grammatical concepts, as well as directing the attention of Arabic 

language curriculum planners and developers to the urgent need for 

including modern strategies that help in observation, prediction, 

classification, interpretation and conclusion. 

 

Keywords: Hands-on and Minds-on Strategy - Grammatical Concepts 

- the preparatory stage 
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 أوالً: املقدمة واإلحساس باملشكلة: 
اللغة هي وسيلة اتصال األفراد والجماعات، كما أنها منهج للتفكير وطريقة في التعبير  

يستخدمها اإلنسان لقضاء حاجاته وحل مشكالته، باإلضافة إلى أنها وسيلة لحفظ التراث الثقافي  
 والتعرف على ثقافات اآلخرين وعاداتهم وتقاليدهم.

المهارات وللغة    وهذه  والكتابة،  والقراءة،  والتحدث،  االستماع،  رئيسة:  مهارات  أربع 
متصلة ببعضها البعض، ويؤثر كل منها في اآلخر، وال يمكن إدراك أسرار اللغة، والتمكن من 
اإللمام   من  تمكن  إذا  إال  سليًما  التلميذ  أسلوب  يكون  فلن  النحوية،  قواعدها  بتعلم  إال  مهاراتها 

و واستطاع أن يطبقها في كالمه وكتابته، وبالتالي استعمال األلفاظ والجمل استعمااًل  بقواعد النح 
:  2010)وجيه إبراهيم، ومحمود خلف هللا،  صحيًحا، حتى تتكون لديه عادات لغوية سليمة.  

177)   
وتعليم القواعد النحوية ليس غاية في ذاته؛ فالغاية من تدريس النحو هي إقامة اللسان،  
القواعد المجردة،  وتجنب ال اللسانية الصحيحة، ال حفظ  لحن في الكالم، ومن ثم تكوين الملكة 

فالعربي األول الذي ُأخذت اللغة عنه لم يكن يعرف ما الحال وما التمييز، ولم يعرف الفرق بين  
من   لحفظها  اللغة  قواعد  عندما وضعوا  النحو  مشايخ  سماها  أسماء  هذه  فكل  والفاعل،  المبتدأ 

 ( 307: 2008علي مدكور، )اللحن. 
وللقواعد النحوية أهداف نظرية وأخرى وظيفية، فاألهداف النظرية للقواعد النحوية ترمي  

مساعدة   إلى  الوظيفية  األهداف  ترمي  حين  في  اللغة،  عن  شاملة  عامة  تعميمات  تعليم  إلى 
وإيمان عايز،   )سعد زاير،التلميذ في تطبيق تلك التعميمات والحقائق في مواقف لغوية مختلفة.  

2014 :406-407 ) 
تعميمات مجردة    بمثابة  التي هي  المفاهيم  النحوية من مجموعة من  القواعد  تتكون  لذا 

المواقف  في  النحوية  للقاعدة  السليم  التطبيق  من  يتمكن  حتى  بدقة  استيعابها  من  للتلميذ  البد 
 اللغوية المختلفة. 

الحرج  السمات  من  بمجموعة  النحوي  المفهوم  وهذه ويتسم  المميزة،  الخصائص  أو  ة 
الخصائص تميزه عن غيره من المفاهيم، ويتم تحديد العالقات بين المفاهيم من خالل مجموعة 
من الروابط التي تحدد عالقة المفهوم الفرعي بالمفهوم الرئيس، لذا البد من تحديد أوجه الشبه  



  2021 (3ج)يوليو  (127العدد )     جملةكليةالرتبيةببنها
 

 625 

أو أكثر تميز هذا المفهوم أو    واالختالف بين المفاهيم النحوية المرتبطة بحيث يتم تحديد سمة
 ( 47، 46، 44: 2015)ماهر عبد الباري، ذاك، إيذاًنا بتعميمه ثم تصنيفه في كليات كبرى. 

وللمفاهيم النحوية أهمية كبرى لتالميذ المرحلة اإلعدادية؛ من خالل التكامل والربط بين   
م النحوية له مبررات كثيرة لهؤالء المفاهيم النحوية الرئيسة والفرعية في كل متكامل، فتعلم المفاهي 

التالميذ من أهمها: تعميق فهمهم لبنية النحو العربي، وتزويدهم ببناء معرفي يساعدهم في انتقال  
 (327-326: 2016)ماهر عبد الباري، أثر تعلم هذه المفاهيم إلى مواقف جديده. 

أكدت   واالعتماد،  )   لذا  التعليم  جودة  لضمان  القومية  في   (88-83  :2009الهيئة 
الجامعي قبل  للتعليم  العربية  اللغة  مادة  لمحتوى  المعيارية  المستويات  على مجموعة من    وثيقة 

الواجب مراعاتها   والقواعد مجال    فيالمعايير  اللغوية  والتي   التراكيب  اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ 
األسالي وتعرف  الجزئية،  التراكيب  وتعرف  العربية،  الجملة  تعرف  في:  تعرف  تتمثل  اللغوية،  ب 

 تغيرات بنية الكلمة.
فقد  اإلعدادية  المرحلة  لتالميذ  النحوية  المفاهيم  ألهمية  من    ونظًرا  الكثير  بها  اهتم 

عديدة دراسات  حولها  فأجريت  دراسات:  الباحثين  منها   ،( موسى  "كونور"،   (؛2001عقيلي 
(Conner, 2002)  مورلي"  ؛"  (Morelli, 2003)  خلف؛ ومحمود  عطية،  هللا    جمال 

الباري )2012) ماهر عبد  السيسي )2016(؛  منى  الصغير )2016(؛  بديعة  (؛ 2016(؛ 
( رشوان  وأحمد  الفتاح،  عبد  وأحمد  محمود،  الرازق  إسماعيل  2019عبد  الرحيم  عبد  (؛ 

 ( 2020(؛ سماح الخصاونة )2020(؛ إيناس غنيم )2019(؛ عفاف يوسف ) 2019)
أهمية    وبالرغم النحوية من  اإلعداديةتالل  المفاهيم  المرحلة  التربية  ،  ميذ  وزارة  واهتمام 
بها،   المبذول  والتعليم  المفي  واالهتمام  هذه  التالميذ    لدى  فاهيم تنمية  من  فإنهم  هؤالء  يعانون 

هذه المفاهيم حيث أثبتت الدراسات السابقة ضعف تالميذ المرحلة اإلعدادية    ضعف  واضح  في
ات سبب هذا الضعف إلى الطرائق واألساليب المتبعة  في المفاهيم النحوية، وأرجعت هذه الدراس

 في تعليم المفاهيم النحوية، والتي زادت من جفافها وعزوف التالميذ عن دراستها.  
، قامت الباحثة بدراسة تالميذ المرحلة اإلعدادية في المفاهيم النحويةوللتأكد من ضعف  

على    ( 2020)إعداد: إيناس غنيم،  في المفاهيم النحوية  تطبيق اختبار  كشافية، من خالل  است
بلغ    الشرقيةبمحافظة    زهر شرب اإلعداديةاإلعدادي بمدرسة    الثانيمجموعة من تالميذ الصف  
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حيث كانت الدرجة   ( 15,6) في هذا االختبار    التالميذ وبلغ متوسط هؤالء  ،  ميذ ( تل43عددهم ) 
 .( درجة40) الكلية لالختبار
فقد   دراسات:  لذا  ومأوصت  عطية،  هللا  حمود جمال  السيسي  2012)  خلف  منى  (؛ 

الحد من   بضرورة    (2020، وأحمد عبد الفتاح، وأحمد رشوان )عبد الرازق محمود(؛  2016)
إستراتيجيات حديثة في تنمية المفاهيم النحوية لدى  استخدام  استخدام الطرق واألساليب التقليدية و 

 اتيجية اليد المفكرة" ومن هذه اإلستراتيجيات "إستر ، تالميذ المرحلة اإلعدادية
 تعليمال في  األمريكي للمشروع تعريب  "بنفسك اكتشف"أو   "المفكرة اليد "  ستراتيجية إ تعتبر

تعددت   مسميات  أن ونجد ،  الحواس خالل من تعلمالو  قد  اإلستراتيجية   الفرنسي فالمركز ؛هذه 

  التربوية  للبحوث  ميالقو  المركز بها أخذ  بينما ،"العجين  في اليد  "ا عليه أطلق   والتعاون  للثقافة
 بينما   "المفكرة اليد "ى  بمسم  والتعاون   للثقافة الفرنسي المركز مع المشترك مشروعه  في والتنمية

 ( 50:  2008)عيد الدسوقي، . بنفسك اكتشف مسمى اإلسكندرية مكتبة تبنت 
 لذا تعد إستراتيجية اليد المفكرة من اإلستراتيجيات التدريسية الحديثة التي تم استخدامها 

)نجالء في دول عديدة، مثل: فرنسا والسنغال والبرازيل والصين وتونس والمغرب، وأخيًرا مصر.  
 (68: 2012منصور، 

" ( إلى أن إستراتيجية اليد ((Ekwueme et all, 2015: 47  "إكويم وآخرون وتشير 
قعية،  المفكرة تساعد في تعلم المفاهيم بصورة أفضل؛ حيث إنها تجعل المعرفة المجردة أكثر وا

له برؤية األشياء ولمسها والتعامل  المتعلم وتقوم على توظيف حواسه فتسمح  فهي تركز على 
 :Kyere, 2016  "كيرمعها أثناء التعلم، لذا فهي تقوم على مبدأ افعل ذلك بنفسك، كما يرى "

الرسوم   ( (31 خالل  من  للتالميذ  أفضل  تعلم  إيجاد  في  تساعد  المفكرة  اليد  إستراتيجية  أن 
 وضيحية لألفكار المجردة وذلك عندما يحتاج العقل إلى أنشطة ملموسة من خاللها يتم الفهم. الت

وتعمل إستراتيجية اليد المفكرة على تحسين جودة العملية التعليمية وتحديث الممارسات 
 ( 13-12: 2016)تامر المصري، التربوية من خالل تحقيق مجموعة من األهداف، هي:  

 رفة من خالل إعمال الحواس والعقل مًعا.اكتساب التلميذ المع -

 تدريبه على بذل الجهد للوصول إلى المعرفة.  -

 تدريبه على استخدام عمليات العلم كالتنبؤ والمالحظة والتصنيف واالستنتاج والتفسير.  -

 تطبيق ما تعلمه في المواقف الحياتية المختلفة. -
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يحو  متكاماًل  مشروًعا  المفكرة  اليد  إستراتيجية  تعد  التي  لذا  المبادئ  معظم  داخله  ي 
التعلم   مبادئ  على  تعتمد  فهي  المعرفية،  النظريات  ضوء  في  الحديثة  اإلستراتيجيات  حددتها 
مع   المتفاعل  إلى  السلبي  المستقبل  من  المتعلم  دور  وتغيير  البنائية،  النظرية  ومبادئ  النشط، 

 (26: 2017)حمدي البيطار، اآلخرين من جانب والبيئة من جانب آخر. 
 ( 21: 2017) سهام شعيرة، وتتمثل أهمية إستراتيجية اليد المفكرة فيما يأتي: 

 تحقيق التعلم ذي المعنى لدى المتعلم.  -

 زيادة دافعية التالميذ وتكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة التعلم. -

 زيادة الثقة بالنفس واالعتماد على الذات لدى المتعلم. -

تالميذ مثل: حل المشكالت، واتخاذ القرار، واالستنتاج، تنمية مهارات التفكير العليا لدى ال -
 والتحليل، والتفسير، واالبتكار، والتقويم. 

 المشاركة اإليجابية لألسرة، وذلك من خالل األنشطة المنزلية.  -
هي:   المراحل،  من  مجموعة  على  المفكرة  اليد  إستراتيجية  العيفان، وتشتمل  )أمثال 

2016 :87-88 ) 
)هي - األولى  نبدأ(:  المرحلة  األولية  ا  ومعارفهم  السابقة  التالميذ  خبرات  إثارة  فيها  يتم 

 المرتبطة بالمفهوم النحوي، فهذه المرحلة تعد بمثابة فرض الفروض. 
واالكتشاف(: - )البحث  الثانية  صغيرة؛    المرحلة  مجموعات  إلى  التالميذ  تقسيم  فيها  يتم 

يح  بما  بأنفسهم  األدوات  واستخدام  األنشطة  لممارسة  وتنمية  وذلك  قدراتهم  استثمار  قق 
 مهاراتهم.

: يتم فيها مناقشة التالميذ فيما الحظوه وتوصلوا إليه أثناء المرحلة الثالثة )بناء المعنى( -
مرحلة البحث واالكتشاف من خالل الحوار، حيث ُتعقد مقارنات بين النتائج التى توصلت 

 إليها المجموعات.
المعنى(: - في  )التوسع  الرابعة  الجديدة ي  المرحلة  األفكار  بين  بالربط  التالميذ  فيها  قوم 

 المتعلمة وأفكارهم القديمة، وأيًضا الربط بين المعارف المكتسبة والبيئة المحيطة. 
يعمل فيها كل تلميذ بأسلوب فردي، حيث يجيب عن بعض   المرحلة الخامسة )التقويم(:  -

فهي   للمفاهيم،  تدريجًيا  طبيعًيا  نمًوا  تعتبر  التي  ما  التساؤالت  وتدعيم  قياس  إلى  تهدف 
 تعلمه التلميذ في المراحل السابقة. 
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بالمنزل(: - )العمل  السادسة  أحد   المرحلة  بمشاركة  ما  عمل  أداء  التلميذ  من  فيها  ُيطلب 
 أفراد األسرة.

إلى أن دور المعلم في إستراتيجية اليد المفكرة    (28-27:  2017سهام شعيرة )وتشير  
 يتمثل في:

 لومات السابقة الموجودة لدى التالميذ. تعرف المفاهيم والمع -

 ربط المعرفة الجديدة بالمعرفة السابقة.  -

 تقسيم التالميذ إلى مجموعات تعاونية، وتنظيم الحوار بين المجموعات. -

 حث وتحفيز التالميذ على البحث واالكتشاف.  -

 طرح العديد من األسئلة.  -

 س. تزويد التالميذ بمزيد من األنشطة للتوسع حول موضوع الدر  -

 تقييم األفكار والمعلومات التي توصل إليها التالميذ. -

أما التالميذ فتتيح إستراتيجية اليد المفكرة لهم فرص التعبير عن آرائهم وأفكارهم بحرية  
دون تقيد يفرضه المعلم عليهم، فالتلميذ يقوم بأداء األنشطة بنفسه أو مع مجموعة من زمالئه،  

اإلستر  هذه  في  فدورها  األسرة  بعض أما  أداء  في  أبناءها  تشارك  ألنها  ونشط؛  فعال  اتيجية 
   (36: 2016)أمثال العيفان، األنشطة في المنزل. 

إستراتيجية اليد المفكرة والمفاهيم النحوية، حيث إن    مما سبق يتضح وجود عالقة بين
 علم الجديد، إستراتيجية اليد المفكرة تقوم على استثمار الخبرات السابقة لدى التالميذ، وربطها بالت 

وهو ما يتناسب مع تعلم المفاهيم؛ حيث يقوم تعلم المفاهيم النحوية على التسلسل الهرمي، وبناء  
المفاهيم النحوية على بعضها البعض، كما أن إستراتيجية اليد المفكرة تساعد التلميذ على تنمية  

، وهذه العمليات ر واالستنتاجمهارات التفكير العليا وعمليات العلم لديه كالتنبؤ والتصنيف والتفسي
 هي ما يحتاجها التلميذ لتنمية المفاهيم النحوية لديه.    

استخدام   ألهمية  المفكرةونظًرا  اليد  حولها   إستراتيجية  فُأجريت  الباحثون  بها  اهتم  فقد 
عديدة دراسات دراسات  كإستراتيجية،  فاعليتها  أثبتت  التي  الدراسات  ومن  منصور  :  ،  نجالء 

أمث2012) )(؛  العيفان  )2016ال  المصري  تامر  )2016(؛  البيطار  حمدي  (؛  2017(؛ 
سهام شعيرة ، ومن الدراسات التي أثبتت فاعليتها كنموذج، دراستي:  (2019مشعان السلوم )

الفتاح، وأحمد رشوان )2017) الرازق محمود، وأحمد عبد  الدراسات   ، ومن(2020(؛ عبد 
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دراسة كمدخل،  فاعليتها  أثبتت  إكويالتي   :( وآخرون  ومن  Ekwueme et all, 2015م   ،)
دراسة:   األنشطة،  من  كمجموعة  فاعليتها  أثبتت  التي   &Ates))  وإيريلماز  أتيسالدراسات 

eryilmaz,2011 ،شي وشانج  ودراسة (Shieh & Chang , 2012)  
حيث إنها تؤكد على    إستراتيجية اليد المفكرة؛بضرورة استخدام  قد أوصت هذه الدراسات  و      

التعليمية العملية  اإليجابي في  المتعلم  توظيف جميع حواسه  دور  دفع  من خالل  الذي  األمر   ،
 استخدام هذه اإلستراتيجية في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة الباحثة إلى التفكير في  

 اإلعدادية. 
ا: حتديد مشكلة  

ً
 : البحث ثاني

المفاهيم  المرحلة اإلعدادية في  ميذ  تالمشكلة البحث الحالي في ضعف مستوى    ت تحدد  
 . فاهيمك المتنمية تلاستخدام إستراتيجية اليد المفكرة في ، والحاجة إلى النحوية

 اإلجابة عن األسئلة اآلتية:  البحث حاول وللتصدي لهذه المشكلة  
 ؟ المفاهيم النحوية المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعداديةما  -1
د المفكرة في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة ما أسس استخدام إستراتيجية الي -2

 اإلعدادية؟  

فاعلية   -3 تالميذ  ما  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المفكرة  اليد  المرحلة إستراتيجية 
 اإلعدادية؟ 

ا: حــــد 
ً
 البحث:   ا ثالث

 : يناآلتي  ينعلى الحد  البحث الحالي اقتصر  
الصف األول اإلعدادي الذي هو بداية تعميق    قع بينه يألن  ؛اإلعدادي الثاني  فصال تالميذ  -

 النحوية المفاهيم لتعلم اإلتقان مرحلة يمثل الذيالمفاهيم النحوية والصف الثالث اإلعدادي  

 . المرحل هذه في

ألنه يصعب تنمية جميع المفاهيم النحوية, لذا سيكون الوزن النسبي    ؛بعض المفاهيم النحوية -
 الحالي. البحث  التي سيتم تنميتها فيالنحوية المفاهيم  معياًرا لتحديد 

ا: حتديد مصطلحات البحث: 
ً
  رابع

 Grammatical Concepts  النحويةالمفاهيم  (1)
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بأنها مصطلحات نحوية تدل على معنى معين    (348:  2016منى السيسي )عرفها  تُ 
ه التي  في دروس القواعد النحوية المقررة على التالميذ، حيث إن لكل مصطلح سماته وخصائص 

مفه تحت  تندرج  بحيث  السمات  هذه  تضبط  قاعدة  مكوًنا  المصطلحات  من  غيره  م  و تميزه عن 
 نحوي واحد.

من كلٌّ  )  وُيعرفها  الباري  )  ؛(337:  2016ماهر عبد  الصغير   ( 14:  2016بديعة 
بأنها تصورات عقلية مجردة ذات داللة لفظية لغوية تتعلق بنظم الكالم وتركيبه وبنيته، ُيكونها  

وتحدد ال وسماته  خصائصه  تضبط  قاعدة  نحوي  مفهوم  ولكل  النحوية،  للمصطلحات  تالميذ 
معناه، وتكون ذات داللة اصطالحية متفق عليها بين النحويين، بحيث ُيمكن تمييز وتصنيف  

 تلك المفاهيم عن غيرها.  
"تصور عقلي مجرد    :االبحث الحالي بأنهإجرائًيا في    المفاهيم النحويةويمكن تعريف  

في شكل كلمة أو جملة أو رمز للمصطلحات النحوية التي  تلميذ الصف الثاني اإلعدادي  كونه  ي
التي تميزه عن غيره  تتسم بمجموعة من الخصائص، حيث إن لكل مصطلح سماته وخصائصه  

وُيقاس ذلك باختبار  وهي تزيل اللبس بين المفاهيم النحوية بعضها ببعض،  من المصطلحات،  
 ُمعد لهذا الغرض". 

 Hands-on and Minds-on Strategy إستراتيجية اليد المفكرة  (2)

من    يعرفها منصوركلٌّ  )و  (؛71:  2012)  نجالء  العيفان  (؛ 16:  2016أمثال 
بأنها إجراءات تدريسية تعتمد على توظيف حواس التلميذ في    (22:  2017)  وحمدي البيطار

ط به؛ حتى يتسنى له اكتشافه وفهمه التعليم والتعلم، وتطوير اتصاله بالعالم الطبيعي الذي يحي
 وتطبيق ما تعلمه.
)  ويعرفها بأنها إستراتيجية تعليمية يعمل فيها    (Satterthwait, 2010, 7ساترثوات 

التالميذ بشكل جماعي، ويتفاعلون مع بعضهم البعض، من خالل جمع البيانات وطرح األسئلة،  
 ومحاولة تفسير المعلومات.
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 : ارائًيا في البحث الحالي بأنهإج ة اليد المفكرةإستراتيجي ويمكن تعريف  
"مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي تقوم على توظيف تلميذ الصف الثاني اإلعدادي       

 لجميع حواسه وعقله في تعلم المفاهيم النحوية، وفهمها وتطبيقها". 
ا: 

ً
 :  البحثإجراءات  خامس
 :وفًقا لإلجراءات اآلتية البحث الحالي سار 

  ، وذلك من خالل:المناسبة لتالميذ الصف الثاني اإلعداديالمفاهيم النحوية تحديد  أواًل:

بالنحو بصفة عامة، وبالمفاهيم النحوية  البحوث والدراسات السابقة المرتبطة  األدبيات و دراسة   -
 .  بصفة خاصة

ا - اإلعدادي  الثاني  الصف  تالميذ  على  المقرر  العربية  اللغة  كتاب  محتوى  لفصل  تحليل 
 ؛ الستخراج ما يتضمنه من مفاهيم نحوية. 2022-2021الدراسي األول للعام الدراسي 

مبدئية بالمفاهيم النحوية، وعرضها على مجموعة من السادة المحكمين وتعديلها    إعداد قائمة -
 في ضوء آرائهم، ووضعها في صورتها النهائية. 

في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ ثانًيا: تحديد أسس استخدام إستراتيجية اليد المفكرة  
 الصف الثاني اإلعدادي، وذلك من خالل:

 دراسة طبيعة إستراتيجية اليد المفكررة، وأسس استخدامها. -

 دراسة طبيعة المفاهيم النحوية، وأسس تدريسها. -

 دراسة طبيعة نمو تالميذ المرحلة الثانوية، واألسس المشتقة منها.  -
فاعلية  ثالًثا بيان  الصف  إست:  تالميذ  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المفكرة  اليد  راتيجية 

 وذلك من خالل:الثاني اإلعدادي، 
السدددادة  ه علددىعرضددمسددبًقا، و  ةالمعددد  ةوء القائمددفددي ضدد المفدداهيم النحويددةإعددداد اختبددار  -

 مجموعددة ه علددىتطبيقددثددم  ووضددعه فددي صددورته النهائيددة.؛ إلبددداء الددرأي فيدده، المحكمددين
، وحسدداب معددامالت ثباتددهتالميددذ الصددف الثدداني اإلعدددادي؛ للتحقددق مددن ن اسددتطالعية مدد

 .السهولة والصعوبة والتمييز، وحساب زمن تطبيقه

 إعداد دليل للمعلم يوضح كيفية تطبيق إستراتيجية اليد المفكرة.  -
وتقسديمها إلدى مجمدوعتين: تالميذ الصدف الثداني اإلعددادي، من   مجموعة البحث اختيار   -

 . ضابطة وتجريبية
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 . البحث  تيتطبيًقا قبلًيا على مجموع  المفاهيم النحويةتطبيق اختبار  -

   .للمجموعة التجريبية باستخدام إستراتيجية اليد المفكرةتدريس ال -
 . البحث  تيبعدًيا على مجموع المفاهيم النحويةتطبيق اختبار  -

 رصد البيانات ومعالجتها إحصائًيا.   -

 تحليل النتائج وتفسيرها.   -

 .ات والمقترحات في ضوء نتائج البحث صي تقديم التو  -

ا: فروض البحث: 
ً
 سادس

( بدين متوسدطى درجدات تالميدذ α ≤ 0.05داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ) ييوجدد فدرق ذ  -
ككدددل  ختبددار المفدداهيم النحويددةالمجمددوعتين التجريبيددة والضددابطة فددى التطبيدددق البعدددى ال

 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.

( بدين متوسدطى درجدات تالميدذ α ≤ 0.05حصدائية عندد مسدتوى )داللدة إ ييوجدد فدرق ذ  -
ككدل لصدالح  ختبار المفاهيم النحويدةالمجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى والبعدى ال

 درجات التطبيق البعدى. 

( بدين متوسدطى درجدات تالميدذ α ≤ 0.05داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ) ييوجدد فدرق ذ  -
ختبدار ة فدى التطبيدق البعددى لكدل مفهدوم علدى حددة فدى االمجموعتين التجريبية والضدابط

 لصالح تالميذ المجموعة التجريبية. المفاهيم النحوية

( بدين متوسدطى درجدات تالميدذ α ≤ 0.05داللدة إحصدائية عندد مسدتوى ) ييوجدد فدرق ذ  -
ختبدددار المجموعدددة التجريبيدددة فدددى التطبيقدددين القبلدددى والبعددددى لكدددل مفهدددوم علدددى حددددة فدددى ا

 لصالح درجات التطبيق البعدى. حويةالمفاهيم الن

ا: 
ً
 أهميــــة البحث:  سابع
 سهم به في إفادة الفئات اآلتية: يالبحث أهميته مما يمكن أن   استمد  

 المعلميـن: وذلك من خالل:  •
 .وتدريب التالميذ عليها ؛ مما يساعدهم في تعليمهاالمفاهيم النحويةزيادة وعيهم بطبيعة  -

كي - لهم  يبين  بدليل  استخدام  إمدادهم  المفاهيم  فية  تنمية  في  المفكرة  اليد  إستراتيجية 
   النحوية.

 إمدادهم باختبار لقياس المفاهيم النحوية. -
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 مخططي مناهج اللغة العربية: وذلك من خالل:  •
المرحلة اإلعدادية على    توجيه   - تلميذ  أنشطة لغوية تدرب  انتباههم نحو أهمية تضمين 

ا للمفهوم  صحيحة  عقلية  تصورات  وتوظيف تكوين  السابقة،  بخبراته  وربطه  لنحوي، 
 جميع حواسه في تعلم المفهوم.

توجيه اهتمامهم نحو إعادة بناء المفاهيم النحوية بما يتناسب مع خصائص النمو العقلي   -
   لتالميذ المرحلة اإلعدادية؛ حتى يسهل على التلميذ استيعابها وفهمها وتوظيفها.

 . تالميذ المرحلة اإلعداديةلدى  لمفاهيم النحويةاالمستخدمة في تنمية  األساليب تطوير  -

 لديهم. المفاهيم النحويةتنمية  : وذلك من خالل:الصف الثاني اإلعداديتالميذ  •

وذلك من خالل: • أمامهم الستخدام    الباحثيــــن:  المجال  المفكرة فتح  اليد  في   إستراتيجية 
 المختلفة.  دراسيةبالمراحل اللدى التالميذ  خرى األالمفاهيم اللغوية تنمية 

 ري" ــــــار النظــــــــ"اإلط

 إستراتيجية اليد املفكرة وتنمية املفاهيم النحوية لدى  

 تالميذ املرحلة اإلعدادية 

يستهدف اإلطار النظري تحديد المفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 
 لك يتم تناول المحاور اآلتية:وتنميتهما من خالل إستراتيجية اليد المفكرة، وتحقيًقا لذ 

 المحور األول: الخصائص النمائية لتالميذ المرحلة اإلعدادية.
 المحور الثاني: طبيعة المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 
 المحور الثالث: إستراتيجية اليد المفكرة وتنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. 

 يأتي تفصيٌل لما سبق:وفيما 
 الخصائص النمائية لتالميذ المرحلة اإلعدادية.: األول المحور
يسدددتهدف هدددذا المحدددور تعدددرف المطالدددب التربويدددة المرتبطدددة بخصدددائص تالميدددذ المرحلدددة  

اإلعداديددة؛ لتحديدددد احتياجددداتهم اللغويدددة الواجدددب مراعاتهدددا عندددد تحديدددد المفددداهيم النحويدددة، ومدددن ثدددم 
 دريس باستخدام إستراتيجية اليد المفكرة، وفيما يأتي تفصيل هذه الخصائص.تلبيتها أثناء الت
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 :المعرفي العقلي النموخصائص 

 المسددتويات  يتضددمن فهددو تلميددذ،ال حيدداة فددي يتجلددى إدراكددي نشددا  كددل العقلددي النمددو يشددمل
 يملكهدا التدي الخاصدة القددرات  ثدم ،عامدة كقددرة العقليدة العمليدات   فدي  العليدا  الوظدائف  مدن  المتقدمة

 (328 :2002 الهنداوي، علي) اإلدراكية. العقلية حياته في تلميذ ال
-329: 2002) الهنـداوي  يعلـ(؛ و 30-29:  2001)  مصطفى  فهيم  من  كلٌّ   يشيرو 

 ومجــــــدي(؛ 407: 2002) ســــــليم ومــــــريم (؛24-22: 2002) مصــــــطفى وفهــــــيم(؛ 332
 ميددذ المرحلددة اإلعداديددةلدددى تال المعرفددي العقلدي النمددو أن إلددى (176-173: 2003) الدســوقي

 : يأتي بما تسمي
 .والمجتمع الحياة عن مبادئ لتكوين والمناقشة؛  الجدل حب  زيادة -
 العقليددة األفددراد  مواهددب  الخددتالف عدديطب   تفسددير وهدذا واضددح؛ بشددكل فرديددة عقليددة فددروق  ظهدور -

 .اإلنسانية الحياة ونشا  العيش متطلبات  الختالف تبًعا
 وإدراك والتحليدل والنقدد  الفهدم أساسده يكدون  الدذي الدتعلم ذلدك خاصدةوب  الدتعلم،  علدى  القدرة  زيادة -

 .العالقات 
 .وكًما نوًعا الذاكرة إمكانية وزيادة االستدعاء، على القدرة نموو  التذكر عملية نمو -
 .الحفظ على يعتمد  ما أكثر الفهم على المرحلة هذه في التذكراعتماد  -
 الدذي الموضدوع صعوبة لدرجة بالنسبة أو االنتباه فترةل بالنسبة سواء االنتباه، على القدرة  زيادة -

 .التلميذ  إليه ينتبه
 .الطويل هواالنتبا العقلي التركيز على القدرة تطور -
 .المجرد  التفكير على يساعد  مما األلفاظ، على المبني المجرد  التخيل على القدرة زيادة -
 هدي، كمدا األمدور يقبدل ال المرحلة ذهه في تلميذ فال  والتساؤل،  والتأمل  التفكير  على  القدرة  زيادة -

 . بصحتها مسلم قضية أنها على أو
 .اآلخرين نظر ات وجه وإدراك الموضوعي التفكير على القدرة زيادة -

يتضددح ممددا سددبق تمتددع تالميددذ المرحلددة اإلعداديددة بالقدددرة علددى التفكيددر المجددرد، والقدددرة 
سداعد فدي تنميدة المفداهيم النحويدة لدديهم، على التعلم المبني على التحليدل وإدراك العالقدات، ممدا ي

لدددذا البدددد مدددن تنشددديط خبدددراتهم السدددابقة عدددن المفهدددوم النحدددوي مدددن خدددالل الحدددوار والمناقشدددة وإثدددارة 
 التساؤالت.
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 :اللغوي النموخصائص 

ــي يشددددير ــداوي  علــ لدددددى تالميددددذ المرحلددددة  اللغددددوي  النمددددو أن ىإلدددد (340: 2002) الهنــ
 :يأتي بما تسمي اإلعدادية

 اكتمدال حالدة فدي أصدبحت  حيدث  المفدردات، وعددد  الجملة، طول  حيث   من  اللغة،  نم  التمكن -
 .التلميذ  بها مر   التي الخبرات  نتيجة

 .اللغوية والذخيرة العقلية والقدرات  اللغوية القدرات  بين االرتبا  -
 .والروايات  القصص  وكتابة الشعر نظم على القدرة نمو -
 .للتلميذ  اللغوي  النمو على ألسرةل واالجتماعي االقتصادي ستويينالم تأثير -

يتضح مما سبق ارتبا  القدرات اللغويدة لددى تالميدذ المرحلدة اإلعداديدة بقددراتهم العقليدة، 
 لذا فلديهم تمكن من اللغة يمك ِّنهم من فهم المصطلح النحوي وما يرتبط به من مفاهيم نحوية.

 :االجتماعي النمو خصائص 

ــي مددن كددلٌّ  يشددير ــداوي  عل : 2003) الدســوقي (؛ ومجــدي339-336 :2002) الهن
لدددددى تالميددددذ  االجتمدددداعي النمددددو أن إلددددى (85-84: 2010) الخــــولي (؛ وهشــــام168-173

 : يأتي بما تسمي المرحلة اإلعدادية

 .والمودة باأللفة اإلحساس خالل من ذات ال وتحقيق الجماعة، مسايرة إلى الميل -
 مدع والتعداون  االجتماعيدة، المشدكالت  ةومناقشد فهدم ومحاولدة االجتماعيدة،  بالمسدؤلية  الشعور -

 .االجتماعية الواجبات  واحترام ومشاورتهم،  الزمالء
 .الشخصية الخبرات  ضوء في القائمة التقاليد  تقييم إلى الميل -
 .الصالح والعمل الخير نحو واالتجاهات  االجتماعية والمثل القيم ببعض  التمسك -
 .المختلفة االجتماعية معات التج خالل من االجتماعية، األنشطة في االندماج -
 أو اجتماعيدددة زعامدددة كاندددت  سدددواء الزعامدددة فدددي والرغبدددة االجتماعيدددة االسدددتقاللية إلدددى الميدددل -

 .إلخ...عقلية
 .االنتماء إلى والحاجة ياالجتماع الوعي زيادة -

يتضدددددح ممدددددا سدددددبق تمتدددددع تالميدددددذ المرحلدددددة اإلعداديدددددة بالمسدددددؤلية االجتماعيدددددة والدددددوعي 
تاحدددة الفرصدددة للتالميدددذ للعمدددل الجمددداعي والتعددداون فدددي إنجددداز المهمدددات االجتمددداعي، لدددذا ينبغدددي إ

 المطلوبة.
 :االنفعالي النموخصائص 
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: 2003) الدســـوقي ومجـــدي(؛ 334-332: 2002) الهنـــداوي  علـــي مدددن كدددل   يشدددير
لدى تالميذ المرحلدة  االنفعالي النمو  أن  إلى  (81-79:  2010)  الخولي  وهشام  (؛164-167

 :يأتي بما تسمي اإلعدادية
 .لهم النقد  وكثرة الكبار، على والتمرد  السائدة، األوضاع على الثورة حيث  من  الحدة، -
 .النفسي واأللم واالنطواء واليأس االكتئاب  إلى يؤدي قد  مما االنفعالي، بالتناقض  الشعور -
 .ومعاييره المجتمع وتقاليد  الدوافع بين الصراع -
 -األسدددرة)السدددلطة  مصدددادر تجددداه التمدددرد و  والثدددورة الغضدددب  مشددداعر وظهدددور بالدددذات، الشدددعور -

 التحددددرر إلددددى تطلعدددده وبددددين بيندددده تحددددول التددددي تلددددك خاصددددة( االجتمدددداعي النظددددام -المدرسددددة
 .واالستقالل

 تهددد  أنهدا التلميدذ  يددرك التي المواقف بعض  من خاصة للخطر التعرض  عند  بالخوف  الشعور -
 .االجتماعية مكانته

 .انفعاالتهم عن التعبير في التحكم على القدرة ونقص  والتناقض  التذبذب  -
 .العدوان عن للتعبير والمعلنة الصريحة االستجابات  استخدام -

يتضددددح ممددددا سددددبق معاندددداة تالميددددذ المرحلددددة اإلعداديددددة مددددن الشددددعور بالتذبددددذب والخددددوف 
والتندداقض االنفعددالي والحدددة، لددذا البددد مددن تدددعيم ثقددة التلميددذ بنفسدده مددن خددالل اسددتخدام التعزيددز 

 والضدغو  والتدوتر القهدر مدن خاليدة مناسدبة تعلدم بيئدة  إتاحدةو   : المادي والمعنوي،اإليجابي بنوعيه
 عند تعلم المفهوم النحوي. النفسية

 .طبيعة المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعداديةاحملور الثاني: 
المفدددداهيم النحويددددة المقددددررة علددددى تالميددددذ الصددددف الثدددداني  تحديددددد  المحددددور هددددذا سددددتهدفي
ا لهددذا الهدددف يتندداول هددذا المحددور: تعريددف المفهددوم النحددوي، مكونددات المفهددوم  اإلعدددادي، وتحقيقددً

النحوي، أهمية المفاهيم النحويدة لتالميدذ المرحلدة اإلعداديدة، الدراسدات والبحدوث السدابقة المرتبطدة 
 بالمفاهيم النحوية. 

 .لذلك تفصيلي عرض  يأتي وفيما 
  تعريف المفهوم النحوي:: أوال

مفدددداهيم بمثابددددة حجددددر الزاويددددة لمعرفتنددددا، فهددددي تسددددمح للتالميددددذ بتنظدددديم وفهرسددددة تعتبددددر ال 
معلوماتهم، من خالل تطوير العمليات التي تمكنهم من تطبيق مفاهيم حديثة االكتساب، وتوسعة 

 (5: 2013)عزة عبد الفتاح، المفاهيم الحالية، وتنمية مفاهيم جديدة. 
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 ""هاايس  ريرا   (؛61: 1988سـف،  )جودت سـعادة، وجمـال اليو يشير كلٌّ من  و  

Hariss and rowan, 1989: 22) ؛ إلدى (21: 2011سـلوى بـاوزير، وناديـة قربـان )و (؛
ا أن ، يشدار إليدده المفهدوم عبدارة عدن كلمدة أو فكددرة أو تصدور عقلدي سدواء كددان مجدرًدا أو محسوسدً

 باسم أو رمز معين، وقد بني على أساس عدد من الخصائص والصفات المشتركة.
ــاونة )أمدددا المفددداهيم النحويدددة فتعرفهدددا   ــماح الخصـ بأنهدددا مجموعدددة  (13-12: 2020سـ

المصطلحات النحوية التي يكتسبها التالميذ حول الكلمة ومعناها فدي السدياق، وموقعهدا اإلعرابدي 
فدددي الجملدددة، وأهدددم خصائصدددها التعريفيدددة، وتحدددت أي بددداب نحدددوي تقدددع، مثدددل الضدددمائر واألفعدددال 

ه، والفعدددل المبندددي للمعلدددوم، والفعدددل المبندددي للمجهدددول، والفعدددل المضدددارع الخمسدددة، والمفعدددول ألجلددد
 الصحيح، والعدد.

بأنهددا مصددطلحات نحويددة تدددل علدددى  (348: 2016منــى السيســي )فددي حددين تعرفهددا  
معنددى معددين فددي دروس القواعددد النحويددة المقددررة علددى التالميددذ، حيددث إن لكددل مصددطلح سددماته 

ا قاعدددة تضددبط هددذه السددمات بحيددث وخصائصدده التددي تميددزه عددن غيددره مددن ا لمصددطلحات، مكونددً
 تندرج تحت مفهوم نحوي واحد، ويظهر ذلك في تعبيرات وكتابات التالميذ.

؛ (14: 2016بديعـة الصـغير )و (؛337: 2016ماهر عبـد البـاري )ويعرف كلٌّ مدن   
 المفهددوم النحددوي بأندده تصددور عقلددي مجددرد يتعلددق بددنظم (194: 2019عبــد الــرحيم إســماعيل )

الكالم وتركيبه، يكونه التالميذ في شكل كلمدة أو جملدة أو رمدز للمصدطلحات النحويدة، لده قاعددة 
 تضبط خصائصه وسماته وتحدد معناه، بحيث يمكن تمييز وتصنيف تلك المفاهيم عن غيرها.

ا بالمصدطلح  (102:  2012جمال عطية )ويؤكد    ا قويدً أن المفهوم النحوي يرتبط ارتباطدً
سددم بمجموعددة مددن الخصددائص التددي تزيددل اللددبس والتددداخل بددين المفدداهيم النحويددة النحددوي الددذي يت

 بعضها ببعض، كما أن المفهوم النحوي يظهر في األداء اللغوي من حيث الكالم والكتابة.
ا علدددى مدددا سدددبق فدددالمفهوم النحدددوي يتسدددم بمجموعدددة مدددن الخصدددائص، هدددي:   )عبـــد وعطفدددً

 (462: 2019ان، الرازق محمود، أحمد عبد الفتاح، أحمد رشو 
 .مجرًدا ذهنًيا تصوًرا كونه في يتمثل النحوي  المفهوم •
 .تضبطه التي وقاعدته الخاصة سماته نحوي  مفهوم لكل •
 .النحوية القاعدة لصياغة األولى النواة  هو النحوي  المفهوم •
 .الصحيح والكتابي الشفهي اللغوي  األداء في تتمثل النحوي  المفهوم فائدة •
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 النحوي. والمصطلح النحوي  فهومالم بين عالقة هناك •
سبق   تعريف  مما  النحويةيمكن  بأنه  المفاهيم  الحالي  البحث  في  تصور  "  :اإجرائًيا 
في شكل كلمة أو جملة أو رمز للمصطلحات تلميذ الصف الثاني اإلعدادي  عقلي مجرد يكونه  

التي تتسم بمجموعة من الخصائص، حيث إن لكل مصطلح سماته وخصائصه     التي النحوية 
وُيقاس  وهي تزيل اللبس بين المفاهيم النحوية بعضها ببعض،  تميزه عن غيره من المصطلحات،  
 ذلك باختبار ُمعد لهذا الغرض".

إلى  باإلضافة  تحدده،  قاعدة  وله  النحوي،  بالمصطلح  يرتبط  النحوي  المفهوم  كان  وإذا 
ا ما سيتم تناوله  مجموعة من الخصائص تميزه عن غيره، فما هي مكونات المفهوم النحوي، هذ 

 فيما يأتي: 
 مكونات المفهوم النحوي:: اثاني  

إلى أن المفهوم النحوي يتكون مدن خمسدة   (136-133:  2001عقيلي موسى )أشار   
 مكونات رئيسة، هي:

والمصددطلح النحدددوي رمدددز لدده داللدددة خاصدددة وصددياغة نظريدددة، مثدددل:  المفهـــوم لـــه مصـــطل : -
 مفهوم الفعل وهو حدث وقع في زمن معين.

هدي الصدفات المميدزة وغيدر المميدزة للمفهدوم، أو هدي الظدواهر العامدة أو   مفهوم له سمات:ال -
الصفات التي تجعلنا نضع األمثلة ضمن فئة معينة، أو مجموعة محددة، ففي مفهوم الفاعل 

 مثاًل يكون )الفاعل( اسًما ظاهًرا ال فعاًل، أو يكون ضميًرا مستتًرا ظاهًرا، ويكون مرفوًعا.
والقاعددددة هدددي العبدددارة التدددي تحددددد المفهدددوم، مثدددل: الحدددال لددده عددددد مدددن  لـــه قاعـــدة:المفهـــوم  -

 السمات، وأنه اسم نكرة منصوب يبين هيئة صاحبه، وصاحبه دائًما معرفة.
بمعنددى أن هندداك مفدداهيم نحويددة يمكددن تعلمهددا أسددرع مددن غيرهددا، وهددذا  المفهــوم قابــل للــتعلم: -

ا، وكددددذلك عدددددد األمثلددددة الدالددددة علددددى يتوقددددف علددددى مدددددى وضددددوح سددددماتها، وسددددهولة تحديددددده
 المفهوم.

فكمدا تختلدف المفداهيم فيمدا بينهدا فدي درجدة تعلمهدا، فإنهدا تختلدف   المفهوم قابـل لالسـتخدام: -
في درجة استخدامها، بمعنى أن هناك مفاهيم نحوية أكثر شيوًعا وأكثر استخداًما على ألسنة 

 التالميذ عن مفاهيم أخرى.
أن المفهددوم النحددوي يتكددون مددن اسددم المفهددوم،  (63: 2020إينــاس غنــيم )بينمددا تشددير 

مثددل: مفهددوم الحددال، وتعريددف المفهددوم، مثددل: الحددال هددو اسددم نكددرة منصددوب يبددين هيئددة صدداحبه 
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حين وقوع الفعل، والسمات الحرجة أو الخصائص المميزة للمفهوم، مثل: سمات الحدال أن يكدون 
عندده بسددؤال يبدددأ بكيددف، وقاعدددة المفهددوم،  يصددلح لإلجابددة -يبددين هيئددة صدداحبه -منصددوًبا -نكددرة

 مثل: القاعدة التي تتعلق بضبط مفهوم الحال وموقعه من الكالم.
وإذا كددان المفهددوم النحددوي يتكددون مددن مجموعددة مددن المكونددات، فددذلك يؤكددد أهميددة تعليمدده 

 لتالميذ المرحلة اإلعدادية، وهذا ما سيتم تناوله فيما يأتي.
 نحوية لتالميذ المرحلة اإلعدادية:أهمية المفاهيم الثالث ا: 

 علدى تقدوم ألنهدا بهدا؛ االهتمام يجب  التي التعليمية الجوانب  من النحوية المفاهيم تعلم يعد 

 فدتعلم، متكامدل كدل    فدي والفرعيدة الرئيسدة النحويدة المفداهيم بدين والدربط التكامدل مدن ندوع إحدداث 

 المفداهيم تدرتبط حيدث ، العربدي النحدو لبنيدة يدذ التالم فهدم تعميدق أهمهدا من كثيرة مبررات  له المفاهيم

 العربدي النحو مع والسيما التعلم أثر انتقال في تسهم كذلك ومغزاه، معناه له موحد  كل في بينها فيما

 وحسدن والدقدة الجمدال بسدمة اللغدوي  األداء ، ووسدمواللسدان اليدد  لتقدويم األساسدي الضدابط باعتبداره

 جديددة أمثلدة تمييدز فدي يسدتخدمه معرفدي ببنداء المدتعلم تدزود  حويدةالن فالمفاهيم المعنى؛ عن التعبير

 تجميدع خدالل مدن النحويدة المعرفدة تبسديط فدي تسدهم أنهدا كمدا ،بهدا مرتبطدة عديددة مواقدف وتفسدير

 مدن الخالفية السمات  وتحديد  جهة من المشتركة خصائصها طريق عن واألفكار واألحداث  األشياء

 دالليدة مجداالت  فدي تصدنيفها علدى القددرة المدتعلم تكسدب  فداهيمالم هدذه أن عدن فضدالً  ،أخدرى  جهدة

 وتعدد  تعلمهدا، سدبق التدي للمواقدف مشدابهة جديددة مواقدف فدي وتطبيقهدا تعلمهدا عليده يسدهل مختلفدة

: 2016)مـاهر عبـد البـاري،  .والقدوانين والمبدادئ والنظريدات  التعميمدات  لدتعلم ضدرورية خطدوة
340) 

تنميدة قددرة يدؤدي إلدى إلى أن تعلم المفاهيم النحويدة  (61:  2020إيناس غنيم )وتشير   
، والمقارنددة، والتصددنيف، والتمييددز، كمددا يددؤدي المددتعلم علددى التحليددل، والتفسددير، وإدراك العالقددات 

معنددى للمددتعلم، وانتقددال أثددر الددتعلم مددن إلددى فهددم أعمددق للقاعدددة النحويددة، ممددا يددؤدى إلددى تعلددم ذي 
 مفهوم آلخر بسهولة.

 المفداهيم تعلدمأن  (106: 2012جمـال عطيـة، ومحمـود خلـف هللا )مدن  كمدا أكدد كدلٌّ  

 وذلدك والتركيدب  والتحليدل المقارندة حيدث  مدن العقليدة المتعلمدين قددرات  تنميدة فدي يسدهم النحويدة

 ذات  المفداهيم مدن غيدره وبدين بينه وتفرق  النحوي  المفهوم تبين التي المشتركة السمات  إلى للتوصل

 والكتابي الشفهي اللغوي  التواصل في استخدامه من يمكن الذي األمر منه عيدةالب أو القريبة العالقة

 .السليم اللغوي  األداء على ود والتع اللسان استقامة في يسهم بما
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مما سبق تتضح أهمية المفداهيم النحويدة، فهدي ليسدت مجدرد معلومدات تحفدظ، وإنمدا هدي  
بي، ونظدًرا ألهميدة المفداهيم النحويدة لتالميدذ وسيلة الستقامة اللسان أثناء التواصدل الشدفهي والكتدا

المرحلة اإلعدادية، فقد نالها اهتمام كثير مدن البداحثين فدأجري حولهدا العديدد مدن الدراسدات، وهدذا 
 ما سيتم تناوله فيما يأتي. 

 رابع ا: الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمفاهيم النحوية:

يذ المرحلة اإلعدادية، فقد اهتم بها كثير من البداحثين نظًرا ألهمية المفاهيم النحوية لتالم
 التددددي (2001عقيلــــي موســــى )دراسددددة فأجريدددت حولهددددا دراسددددات عديدددددة، ومددددن هددددذه الدراسددددات 

اسدددتهدفت تنميدددة المفددداهيم النحويدددة لددددى تالميدددذ الصدددف الثددداني اإلعددددادي باسدددتخدام االستقصددداء 
 ،يلي فيهداصداختبدار تح وتصدميم م النحويدة إعداد قائمدة بالمفداهي  تم  الموجه، ولتحقيق هذا الهدف
ما تجريبيدة اإلعددادي إحدداه ف الثدانيصدعلى مجمدوعتين مدن تالميدذ ال  وقد طبقت أدوات الدراسة
نتدائج  كشدفت قدد و ، التقليدية  الطريقةوالثانية ضابطة تدرس ب  ،ء الموجهاصتدرس باستخدام االستق

عددن أداء المجموعددة الضددابطة فددي  يبيددةتحسددن مسددتوى أداء تالميددذ المجموعددة التجر عددن  الدراسددة
النحويدددة لددددى  اء الموجددده فدددي تنميددة المفددداهيمصددويدددة، ممدددا يشددير إلدددى فاعليدددة االستقالمفدداهيم النح

 تالميذ المرحلة اإلعدادية.
التحقق مما إذا كان قد حدث تحسن فدي  (Conner, 2002) "كونور"واستهدفت دراسة 

ب المرحلدة الثانويدة بدالغرب األوسدط بعدد دراسدتهم للغدة المفاهيم النحوية في اللغة اإلنجليزية لطدال
( طالبدًا 850األسبانية كلغة ثانية، وقد توصلت الدراسة إلى أن طالب المرحلة الثانوية وعددهم )

فدددي تسدددعة فصدددول مختلفدددة قدددد تحسدددنت مفددداهيمهم النحويدددة مدددن خدددالل دراسدددتهم لغدددة ثانيدددة )اللغدددة 
 األسبانية(.

التعدرف علدى اتجاهدات تالميدذ  (Morelli, 2003) لي""مـور فدي حدين اسدتهدفت دراسدة 
الصددف التاسددع للمددداخل التدريسددية لددتعلم المفدداهيم النحويددة، وأكدددت أن الخبددرات السددابقة المتعلقددة 
بالمفاهيم النحوية تؤثر بشكل كبيدر فدي اختيدار الطدالب لطريقدة التددريس المناسدبة، كمدا توصدلت 

 طريقة السياقية في تعلم المفاهيم النحوية.الدراسة إلى تفضيل طالب الصف التاسع لل
فقدددد اسدددتهدفت تنميدددة المفددداهيم  (2012) جمـــال عطيـــة، ومحمـــود خلـــف هللا دراسدددةأمدددا 

ولتحقيددق  ،النحويدة لددى تالميددذ الصدف الثدداني اإلعددادي باسددتخدام برندامج قددائم علدى أبعدداد الدتعلم
ا، هدم: المعدرب والمبندي 12إعداد قائمدة بالمفداهيم النحويدة اشدتملت علدى )  تم  هذا الهدف ( مفهومدً

مددن األسددماء، المعددرب والمبنددي مددن األفعددال، الحددال المفددردة، الحددال الجملددة، الحددال شددبه الجملددة، 
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جزم الفعل المضارع، تمييز العدد المفدرد، تمييدز العددد المركدب، المجدرد والمزيدد، كدم االسدتفهامية 
وقدددد  هدددذه المفددداهيم، يلي فددديصدددار تحاختبددد وتدددم تصدددميموالخبريدددة، الكشدددف فدددي المعددداجم اللغويدددة، 

بددإدارة بنهدا التعليميددة  اإلعددادي ف الثددانيصدعلددى مجمدوعتين مددن تالميدذ ال طبقدت أدوات الدراسدة
 البرنددامج القددائم علددى نمددوذج أبعدداد الددتعلم، تجريبيددة تدددرس باسددتخدام  :ماإحددداه بمحافظددة القليوبيددة

القددائم برنددامج التددائج الدراسددة عددن فاعليددة ن كشددفت قددد و ، التقليديددة الطريقددةوالثانيددة ضددابطة تدددرس ب
وقددد  ،اإلعدددادي الثدداني فددي تنميددة المفدداهيم النحويددة لدددى تالميددذ الصددف نمددوذج أبعدداد الددتعلمعلددى 

إلدى ضدرورة  ومطوريهدا مناهج تعلديم اللغدة العربيدة  خططيتوجيه نظر م  بضرورة  أوصت الدراسة
  الموقف التعليمي.  إثراء من تمكن تعليمية ونماذجاستخدام إستراتيجيات ومداخل 

ــاري  دراسددةوقددد اسددتهدفت  ــاهر عبــد الب تنميددة المفدداهيم النحويددة والمعتقدددات  (2016) م
المخططدات  نظريدة علدى قدائم برندامج اإلعددادي باسدتخدامالمعرفيدة لددى تالميدذ الصدف األول 

 اإلعداديدة المرحلدة لتالميدذ  الالزمدة النحويدة قائمة بالمفاهيم تم إعداد  العقلية، ولتحقيق هذا الهدف
 والتعددي، اللزوم حيث  من والفعل، الخبر وأنواع، الخبر :هم ،نحوية مفاهيم ثمانيةاشتملت على 

، كمددا تددم بندداء قائمددة والتوكيددد ، وأنواعدده والتمييددز والمعتلددة، الصددحيحة واألفعددال، والضددمائر
النحويدة، ومقيداس  مفداهيمال لقيداس اختبدار بنداء بهذه المفاهيم، وتدم المرتبطة المعرفية المعتقدات ب

، وقدددد طبقدددت أدوات الدراسدددة علدددى مجمدددوعتين المعتقددددات المعرفيدددة المرتبطدددة بالمفددداهيم النحويدددة
 كشفت قد ضابطة تدرس بالطريقة التقليدية, و الثانية برنامج, و التجريبية تدرس باستخدام   :إحداهما

فدددي تنميدددة المفددداهيم لعقليدددة القدددائم علدددى نظريدددة المخططدددات ابرندددامج النتدددائج الدراسدددة عدددن فاعليدددة 
األول اإلعددددادي, وتنميدددة المفددداهيم النحويدددة الفرعيدددة, وتنميدددة  النحويدددة ككدددل لددددى تالميدددذ الصدددف

بالمفاهيم النحوية على مستوى المقياس ككل, وعلى مستوى األبعاد   المعتقدات المعرفية المرتبطة
علمدددي اللغدددة العربيدددة علدددى تددددريب م أوصدددت الدراسدددة بضدددرورةوقدددد  المعرفيدددة, الفرعيدددة للمعتقددددات 

اإلستراتيجيات الحديثدة لتنميدة المفداهيم النحويدة لددى تالميدذهم, وضدرورة مراعداة التسلسدل والتددرج 
 .في عرض المفاهيم النحوية

إكساب تالميذ الصف األول اإلعددادي بعدض  (2016) منى السيسيدراسة  واستهدفت  
إعددداد قائمددة بالمفدداهيم  تددم تحقيددق هددذا الهدددفولالمفدداهيم النحويددة باسددتخدام إسددتراتيجية األلغدداز، 

ا، 13النحوية تشتمل على ) وقدد طبقدت  هدذه المفداهيم، يلي فديصداختبدار تح وتدم تصدميم( مفهومدً
بدإدارة غدرب طنطدا بمحافظدة  اإلعددادي األولف صدعلى مجموعتين مدن تالميدذ ال  أدوات الدراسة
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 الطريقدةوالثانيدة ضدابطة تددرس ب لغداز، إسدتراتيجية األتجريبيدة تددرس باسدتخدام  :ماإحداه  الغربية
 بعدض  التجريبيدةالمجموعدة  ذ تالميد اكتسداب  وتطدور تقددم نتدائج الدراسدة عدن كشدفت قد و ، التقليدية

فدي إستراتيجية األلغاز فاعلية  مما يشير إلى النحوية القواعد  منهج ضمنة فيالمت النحوية المفاهيم
، وقدددد أوصددت هددذه الدراسدددة اإلعدددادي األول المفددداهيم النحويددة لدددى تالميدددذ الصددفبعددض تنميددة 

وضدرورة ربدط المفداهيم  بضرورة الحد من استخدام الطرق واألسداليب التقليديدة فدي تددريس النحدو،
النحوية السابقة بالمفاهيم النحوية في الدرس النحوي الجديدد، واالهتمدام بدالتعلم ذي المعندى القدائم 

 على الفهم والبعد عن الحفظ واالستظهار.
فقد استهدفت تنميدة المفداهيم النحويدة لدى تالميدذ   (2016)  بديعة الصغير  دراسةأما      

إعددداد  تددم ولتحقيددق هددذا الهدددفالصددف الثدداني اإلعدددادي باسددتخدام إسددتراتيجية التصددور العقلددي، 
قائمددة بالمفدداهيم النحويددة تتضدددمن مفدداهيم: المعددرب والمبنددي مدددن األسددماء، المعددرب والمبنددي مدددن 

هدذه  يلي فديصداختبدار تح وتدم تصدميما القطدع والوصدل، النعدت، العطدف، الحدال، األفعال، همزتد
بددإدارة  اإلعدددادي األولف صددعلددى مجمددوعتين مددن تالميددذ ال وقددد طبقددت أدوات الدراسددة المفدداهيم،

والثانيددة  إسددتراتيجية التصددور العقلددي،تجريبيددة تدددرس باسددتخدام  :ماإحددداه بنهددا بمحافظددة القليوبيددة
وقدددد كشدددفت نتدددائج الدراسدددة عدددن فاعليدددة إسدددتراتيجية التصدددور  ،التقليديدددة يقدددةالطر ضدددابطة تددددرس ب

العقلددي فددي تنميددة المفدداهيم النحويددة لدددى تالميددذ الصددف الثدداني اإلعدددادي، كمددا أوصددت بضددرورة 
 تنظيم المفاهيم النحوية تنظيًما بنائًيا يراعي ربط المفاهيم بعضها بعًضا.

 (2019) رشـوانأحمـد عبـد الفتـاح، وأحمـد ، و عبد الرازق محمود دراسدةوقد استهدفت  
تنميددددة المفدددداهيم النحويددددة لدددددى تالميددددذ الصددددف األول اإلعدددددادي األزهددددري عددددن طريددددق اسددددتخدام 

إعدداد قائمدة بالمفداهيم النحويدة تتضدمن  تدم  ولتحقيدق هدذا الهددف  إستراتيجية شدكل البيدت الددائري،
سددم مددن حيددث العدددد، إعددراب األسددماء مفدداهيم: أقسددام اللفددظ، اإلعددراب، البندداء وأنواعدده، تقسدديم اال

هددذه المفدداهيم يشددتمل مسددتوى التددذكر والفهددم والتطبيددق  يلي فدديصدداختبددار تح وتددم تصددميمالسددتة، 
علدى مجمدوعتين مدن تالميدذ  وقد طبقدت أدوات الدراسدة  والتحليل والتركيب للجانب المعرفي لبلوم،

تجريبيددة  :ماإحددداه حافظددة المنيددااألزهددري بددإدارة أبددو قرقدداص التعليميددة بم اإلعدددادي األولف صددال
وقدد  ،التقليديدة الطريقدةوالثانيدة ضدابطة تددرس ب إستراتيجية شكل البيت الدائري، تدرس باستخدام  

كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية إستراتيجية شكل البيت الددائري فدي تنميدة المفداهيم النحويدة لددى 
ا تالميذ الصف األول اإلعدادي األزهري، كمدا أوصدت بضدرو  رة بنداء المفداهيم النحويدة بنداء هرميدً
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ا بضددددرورة إسددددتخدام  بحيددددث تتضددددح صددددلة المفدددداهيم الفرعيددددة بددددالمفهوم الرئيسددددي، وأوصددددت أيضددددً
 اإلستراتيجيات الحديثة المنبثقة من النظرية البنائية في تنمية المفاهيم النحوية.

النحدو  تحسدين التحصديل المعرفدي فدي  (2019)  عبد الرحيم إسـماعيل  دراسةواستهدفت  
لدددى تالميددذ الصددف األول اإلعدددادي باسددتخدام بيئددة دعددم لغددوي مقترحددة معددززة  همفاهيمددوتنميددة 

إعدددداد قائمدددة بالمفددداهيم النحويدددة تتضدددمن  تدددم ولتحقيدددق هدددذا الهددددف بدددنمط اإلنفوجرافيدددك الثابدددت،
 مفددداهيم: أسدددلوب الشدددر ، الفعدددل الدددالزم، الفعدددل المتعددددي، الفعدددل المبندددي للمعلدددوم، الفعدددل المبندددي
للمجهددول، نائددب الفاعددل، األفعددال التددي تنصددب مفعددولين أصددلهما المبتدددأ والخبددر، األفعددال التددي 

هددذه المفدداهيم  يلي فدديصدداختبددار تح وتددم تصددميمتنصددب مفعددولين لدديس أصددلهما المبتدددأ والخبددر، 
علدددددى  وقدددددد طبقدددددت أدوات الدراسدددددة يقددددديس ثالثدددددة مسدددددتويات معرفيدددددة: التدددددذكر والفهدددددم والتطبيدددددق،

تجريبيدة  :ماإحدداه بدإدارة ديدرو  بمحافظدة أسديو  اإلعددادي األولف صدالميدذ المجموعتين من ت
والثانية ضابطة تددرس  ،بيئة دعم لغوي مقترحة معززة بنمط اإلنفوجرافيك الثابت تدرس باستخدام  

معززة بنمط المقترحة اللغوي الدعم البيئة  وقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية    ،التقليدية  الطريقةب
في تحسين التحصيل المعرفي في النحو وتنمية مفاهيمه لدى تالميذ الصف   جرافيك الثابت اإلنفو 

 األول اإلعدادي. 
فقدد اسدتهدفت تحسدين مهدارات القواعدد النحويدة لددى  (2019) عفـاف يوسـف دراسدةأمدا 

تالميددذ الصددف السددابع األساسددي بمنطقددة إربددد فددي األردن باسددتخدام إسددتراتيجية خددرائط المفدداهيم، 
تحديدددد مهدددارتين للقواعدددد النحويدددة، همدددا: مهدددارة التمييدددز بدددين المفددداهيم  تدددم حقيدددق هدددذا الهددددفولت

النحويددة، ومهددارة تطبيددق المفدداهيم النحويددة فددي جمددل مفيدددة، وذلددك فددي تدددريس مفدداهيم: الضددمائر 
المتصددلة والمنفصدددلة، الفعدددل المضدددارع صدددحيح اآلخددر، األفعدددال الخمسدددة، مصدددادر الفعدددل المزيدددد 

علدددى  وقدددد طبقدددت أدوات الدراسدددة فدددي القواعدددد النحويدددة،يلي صددداختبدددار تح ميموتدددم تصدددبحدددرف، 
تجريبيددة تدددرس  :ماإحددداهالسددابع األساسددي بمنطقددة إربددد بدداألردن ف صددمجمددوعتين مددن تالميددذ ال

وقد كشفت نتائج  ،التقليدية الطريقةوالثانية ضابطة تدرس ب إستراتيجية خرائط المفاهيم،باستخدام  
سدتراتيجية خددرائط المفدداهيم فدي تحسددين مهددارات القواعدد النحويددة لدددى تالميددذ الدراسدة عددن فاعليددة إ

 الصف السابع األساسي بمنطقة إربد.
تنميدددة المفدداهيم النحويددة لددددى تالميددذ الصدددف  (2020) إينـــاس غنــيمدراسددة واسددتهدفت 

 إعدددداد قائمدددة بالمفددداهيم تدددم هدددذا الهددددف الثددداني اإلعددددادي باسدددتخدام نمدددوذج الفورمدددات، ولتحقيدددق
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النحويددة تتضددمن مفدداهيم: المعددرب والمبنددي مددن األسددماء، المعددرب والمبنددي مددن األفعددال، النعددت، 
هدذه المفداهيم يقدديس ثالثدة مسددتويات  يلي فدديصداختبددار تح وتدم تصدميمالعطدف، الحدال، التوكيددد، 

ف صدعلدى مجمدوعتين مدن تالميدذ ال وقدد طبقدت أدوات الدراسدة  معرفية: التدذكر والفهدم والتطبيدق،
نمدوذج تجريبية تدرس باستخدام  :ماإحداه بإدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية  إلعداديا  األول

وقد كشفت نتائج الدراسة عن فاعلية نموذج   ،التقليدية  الطريقةوالثانية ضابطة تدرس ب  الفورمات،
 الفورمات في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي.

إكسداب طالبدات الصدف السدابع األساسدي   (2020)  سـماح الخصـاونة  دراسةواستهدفت  
إعدداد قائمدة  تدم ولتحقيق هذا الهددف باألردن المفاهيم النحوية واإلمالئية باستخدام أنموذج فراير،

بالمفداهيم النحويدة تتضدمن مفداهيم: الضدمائر المتصدلة، الفعدل المضدارع صدحيح اآلخدر، األفعددال 
وقائمدة بالمفداهيم وم والفعل المبني للمجهدول، المفعدول ألجلده، العددد، الخمسة، الفعل المبني للمعل

وقدددد طبقدددت أدوات  ين فدددي المفددداهيم النحويدددة والمفددداهيم اإلمالئيدددة،اختبدددار  اإلمالئيدددة، وتدددم تصدددميم
مديريددة التربيددة والتعلدديم فددي لددواء بطالبددات الصددف السددابع األساسددي علددى مجمددوعتين مددن  الدراسددة

والثانيدددة ضدددابطة تددددرس  تددددرس باسدددتخدام أنمدددوذج فرايدددر،تجريبيدددة  :ماهإحددددا  بندددي عبيدددد بددداألردن
وقدددد كشدددفت نتدددائج الدراسدددة عدددن فاعليدددة أنمدددوذج فرايدددر فدددي اكتسددداب المفددداهيم  ،التقليديدددة الطريقدددةب

  النحوية واإلمالئية لدى طالبات الصف السابع األساسي. 
ة لددى تالميدذ المرحلدة وفي ضوء العرض السابق للدراسدات التدي تناولدت المفداهيم النحويد

 اإلعدادية، يتضح ما يأتي:
فدي بنداء قائمدة  منهدا اإلفدادة يمكدن التدي النحويدة المفداهيم مدن مجموعدةهدذه الدراسدات  قددمت  -

 المفاهيم النحوية لتالميذ المرحلة اإلعدادية.
 فدي منهدا اإلفدادة يمكدن التدي النحويدة المفداهيم اختبدارات  مدن مجموعدة هدذه الدراسدات  قددمت  -

 .البحث الحالي في استخدامه سيتم الذي النحوية المفاهيم اختبار مميصت
أوصت هذه الدراسات بضرورة استخدام إسدتراتيجيات حديثدة تشدجع هدؤالء التالميدذ وتزيدد مدن  -

دافعيددتهم بمددا يسدداعد فددي تنميددة المفدداهيم النحويددة لددديهم، مددن هنددا جدداءت فكددرة البحددث الحددالي 
 ، وهو ما سيتم الحديث عنها فيما يأتي.الستخدام إستراتيجية اليد المفكرة

ــث:  ــور الثال ــة احمل ــذ المرحل ــدى تالمي ــة ل ــاهيم النحوي ــة المف ــد المفكــرة وتنمي إســتراتيجية الي
 اإلعدادية.
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ستهدف هذا المحور تحديد اإلجراءات واألسس التربويدة لكيفيدة توظيدف إسدتراتيجية اليدد ي
 المحدددور هدددذا مرحلدددة اإلعداديدددة، لدددذا يتنددداولالمفكدددرة فدددي تنميدددة المفددداهيم النحويدددة لددددى تالميدددذ ال

إسددتراتيجية اليددد المفكدددرة مددن حيددث: مفهومهدددا، األسدداس النظددري لهدددا، أهميتهددا، الدراسددات السدددابقة 
 المرتبطة بها، مراحلها وخطواتها اإلجرائية، عالقتها بالمفاهيم النحوية.

 إستراتيجية اليد المفكرة: مفهوم: أوال  

اتيجية اليدددد المفكدددرة بتعددددد اآلراء حدددول كونهدددا إسدددتراتيجية أم لقدددد تعدددددت تعريفدددات إسدددتر   
بأنهددا إسددتراتيجية  (10: 216تــامر المصــري )نمددوذج أم مدددخل أم مجموعددة أنشددطة، فقددد عرفهددا 

تقدددوم علدددى التكامدددل بدددين حدددواس التلميدددذ وعقلددده أثنددداء القيدددام باألنشدددطة، كمدددا تقدددوم علدددى اسدددتخدام 
 صنيف والتفسير واالستنتاج.عمليات العلم كالمالحظة والتنبؤ والت

بأنهدا ( 855: 2020عبد الـرازق محمـود، حمحمـد محمـد، وأحمـد رشـوان )كما عرفهدا    
 إجراءات تدريسية تقوم على استخدام التلميذ كل من عمليات عقله ومهارات يده.

بأنها مجموعة الخطوات واإلجراءات التي يقدوم  (231: 2019مشعان السلوم )وعرفها    
يذ في تعليم وتعلم المفاهيم؛ لتطوير اتصالهم بالعدالم الدذي يحديط بهدم، حتدى يتسدنى لهدم بها التالم

 اكتشافه وفهمه.
ــعيرة )بينمدددا عرفتهدددا  بأنهدددا نمدددوذج للتعلددديم والدددتعلم يعتمدددد علدددى  (13: 2017ســـهام شـ

 ه.توظيف مهارات التلميذ اليدوية والعقلية أثناء التعلم؛ بهدف تنمية مهارات التفكير العليا لدي
بأنهدا مددخل فدي   (Ekwueme et all, 2015: 47 ) إكويم وآخـرون"في حين عرفها "  

التعلددديم، يدددتم فيدددده توجيددده التالميدددذ الكتسدددداب المعرفدددة مددددن خدددالل الخبدددرة، حيددددث يصدددبح التالميددددذ 
 مشاركين نشطين في الفصل الدراسي.

جموعدة بأنهدا م( (Ates and eryilmaz, 2011: 4" رإسرسلماا أتـيس وقدد عرفهدا "   
من األنشطة العملية والعقلية التي يمكن ممارستها دون الحاجدة إلدى تكداليف باهظدة، وهدي تهددف 

 إلى جعل التالميذ نشطين عقلًيا وجسدًيا في الموقف التعليمي.
ــوجلس"كمدددا عرفهدددا "   ــرول وبـ ــترمان وجـ  & Holstermann, Grube) هولسـ

Bögeholz, 2010 : 744)  تجعدل التالميدذ يتعداونون بشدكل نشدط  خبدرة تعليميدةنشدا  أو بأنهدا
   في أداء المهام التعليمية، مما يؤدي إلى نتائج تحفيزية إيجابية.

يتضح مما سدبق أنده بدالرغم مدن تعددد تعريفدات إسدتراتيجية اليدد المفكدرة، واخدتالف اآلراء   
ا فددي ت أكيدددها حددول كونهددا إسددتراتيجية أم نمددوذج أم مدددخل أم مجموعددة أنشددطة، فإنهددا تتفددق جميعددً
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علدددى دور التلميدددذ النشدددط واإليجدددابي واسدددتخدامه لحواسددده وعقلددده فدددي أداء مختلدددف األنشدددطة أثنددداء 
 التعلم.

ــا فــعن التعريــف اإلجرائــي إلســتراتيجية اليــد المفكــرة فــي البحــث الحــالي هــو:  ومــن هن
"مجموعة من اإلجراءات التدريسية التي تقوم على توظيف تلميدذ الصدف الثداني اإلعددادي لجميدع 

   حواسه وعقله في تعلم المفاهيم النحوية، وفهمها وتطبيقها".
 ثاني ا: األساس النظري إلستراتيجية اليد المفكرة:

تقددوم إسددتراتيجية اليددد المفكددرة علددى مبددادئ النظريددة البنائيددة التددي أرسدداها كددل مددن بياجيددة   
لددربط بددين الخبددرات وديددوي وبرونددر؛ حيددث يشددارك التالميددذ بشددكل كبيددر فددي عمليددة الددتعلم، نتيجددة ا

، كمدا أنهدا تجعدل التلميدذ محدور العمليدة التعليميدة، Flik, 1993:1))السدابقة والخبدرات الجديددة. 
حيث تؤكد على الدور اإليجابي لده، والدربط واالسدتنتاج وتطبيدق مدا تعلمده فدي حياتده، فهدي تعتمدد 

: 2016مر المصــري، )تــاعلدى الدتعلم مددن خدالل اسدتخدام الحددواس والقيدام بالعديددد مدن األنشدطة. 
2-3) 

إلدى أن النظريدة البنائيدة تؤكدد علدى  (43: 2013علي قـورة، ووجيـه أبـو لـبن )ويشدير  
أن المددتعلم هددو الددذي يبنددي معرفتدده بنفسدده، وذلددك مددن خددالل مددروره باختبددارات كثيددرة تسدداعده علددى 

 بناء المعرفة الذاتية في عقله. 
)حســـن زيتـــون، وكمـــال ات، هدددي: وتقددوم النظريدددة البنائيدددة علدددى مجموعددة مدددن االفتراضددد

 (104-96: 2003زيتون، 
الدددتعلم عمليدددة بنائيدددة نشدددطة ومسدددتمرة وغرضدددية التوجددده، ويتضدددمن هدددذا االفتدددراض المفددداهيم  -1

 اآلتية:
التعلم عملية بنائية، بمعنى أن المعرفة تتكون من الخبرات المعرفية السدابقة، حيدث يبندي  ▪

ؤيته لألطر والتراكيدب المعرفيدة لديده، ثدم المتعلم خبراته عن العالم الخارجي من خالل ر 
 ينظم خبراته ويفسرها مع العالم المحسوس المحيط به.

ا الكتشدداف المعرفددة، ويددتم ذلددك عندددما  ▪ الددتعلم عمليددة نشددطة، أي يبددذل المددتعلم جهددًدا عقليددً
 يواجه مشكلة ما.

الدددتعلم عمليدددة غرضدددية التوجددده، فدددالتعلم غرضدددي ولددده هددددف يسدددعى مدددن خاللددده المدددتعلم  ▪
حقيق أغراض معينة تسهم فدي حدل المشدكالت التدي يواجههدا، أو تجيدب عدن تسداؤالت لت

 محيرة لديه، أو ترضي نزعة ذاتية لديه نحو تعلم موضوع ما.
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 تتهيأ للتعلم أفضل الظروف عندما يواجه المتعلم مشكلة أو مهمة حقيقية واقعية. -2
فددداوض االجتمددداعي مدددع تتضدددمن عمليدددة الدددتعلم إعدددادة بنددداء المدددتعلم لمعرفتددده مدددن خدددالل الت -3

 اآلخرين.
 المعرفة السابقة شر  أساسي لبناء تعلم ذي معنى. -4
الهدددددف الجددددوهري مددددن عمليددددة الددددتعلم هددددو إحددددداث تكيفددددات تتددددواءم مددددع الضددددغو  المعرفيددددة  -5

 الممارسة على خبرة الفرد.
مما سبق يتضح أن إستراتيجية اليد المفكرة تستند إلى مبادئ النظريدة البنائيدة التدي تؤكدد 

المدتعلم اإليجدابي فدي بندداء المعندى، ودور المعلدم الموجده والمرشددد لتالميدذه، وذلدك مدن خددالل  دور
 بيئة مهيأة إلحداث تعلم نشط ذي معنى.

وإذا كانددت إسددتراتيجية اليددد المفكددرة تسددتند إلددى مبددادئ النظريددة البنائيددة، فددذلك يؤكددد أهميددة 
 استخدامها، هذا ما سيتم تناوله فيما يأتي. 

 مية إستراتيجية اليد المفكرة:ثالث ا: أه
تعتمددددد إسددددتراتيجية اليددددد المفكددددرة علددددى اسددددتخدام أسدددداليب الددددتعلم النشددددط بجميددددع أنواعهددددا،   

ا كبيدًرا بمهدارات التفكيدر، وجعدل التلميدذ  واالهتمام باستخدام الحواس في الدتعلم، كمدا تعطدي اهتمامدً
 (12-11: 2016)تامر المصري، محور العملية التعليمية. 

تسدداعد إسددتراتيجية اليددد المفكددرة فددي تدوفير بيئددات الددتعلم اإليجابيددة، وذلددك عددن طريددق  كمدا  
تبدادل اآلراء واألفكدار ممدا يثيدر التالميددذ، ويحسدن مدن إدراكهدم وقدددرتهم علدى االسدتنتاج، كمدا أنهددا 
تسددداعد فدددي تنميدددة مهدددارات التفكيدددر وتوليدددد األسدددئلة، وتطدددوير معدددارف التالميدددذ السدددابقة وربطهدددا 

 ( 127: 2021)جيهان فرغلي،  رف والمفاهيم الجديدة.بالمعا
إلى أن إستراتيجية اليد  ((Haury and Rillero, 1994: 28 "هوري وريليروويشير "

تكسب   أنها  كما  التعلم،  أثناء  المتعة  إضافة  خالل  من  للتعلم،  التالميذ  دافعية  تزيد  المفكرة 
الم التفكير  على  والقدرة  االتصال،  مهارات  األدلة التالميذ  على  المبنية  القرارات  واتخاذ  ستقل، 
 والخبرات المباشرة، وزيادة القدرة على اإلدراك واإلبداع. 

حل  في  اإلبداع  وتحفز  التالميذ،  لدى  المغامرة  روح  المفكرة  اليد  إستراتيجية  وتشجع 
  المشكالت، والتقصي؛ حيث يبحث التالميذ عن المعلومات بدافع الضرورة، ويتعلم التالميذ من 

 Da Silveira et)  خاللها كيفية تقسيم المشكلة إلى مراحل، وابتكار طريقتهم الخاصة لحلها.  

all, 1998, 5) 
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(؛ Sadi& Cakirogulu, 2011: 88)"ســادي وكــاكروجيلو" لددذا يؤكددد كددل مددن 
أن إسددتراتيجية اليددد المفكددرة تعمددل  (Venables and Tan, 2007: 260"فينــابلس وتــان" )

 على:
التالميددذ؛ ألنهددم يشدداركون بشددكل نشددط فددي عمليددة الددتعلم، مددن خددالل معالجددة تعزيددز نجدداح  -

 المعلومات الكتساب المعرفة، وبالتالي بناء فهمهم الخاص.
 تنمية دافعية التالميذ نحو مادة التعلم. -
 تنمية قدرة التالميذ على أن يكونوا متعلمين إيجابيين وباحثين نشطين عن المعرفة. -

تراتيجية اليدددد المفكدددرة،  فهدددي تجعدددل التلميدددذ محدددور العمليدددة ممدددا سدددبق تتضدددح أهميدددة إسددد
ا، مدددع تطبيدددق التلميدددذ لهدددذه  التعليميدددة، وتكسدددبه المعرفدددة مدددن خدددالل إعمدددال العقدددل والحدددواس معدددً
المعرفدة فدي المواقدف الحياتيدة المختلفدة، ونظدًرا ألهميدة إسدتراتيجية اليدد المفكدرة فقدد نالهدا اهتمدام 

 ا العديد من الدراسات، وهذا ما سيتم تناوله فيما يأتي.كثير من الباحثين فأجري حوله
 رابع ا: الدراسات السابقة المرتبطة بإستراتيجية اليد المفكرة:

نظددًرا ألهميددة إسددتراتيجية اليددد المفكددرة، فقددد اهددتم بهددا كثيددر مددن البدداحثين فأجريددت حولهددا 
 Ates and eryilmaz, 2011)) وإيريلمـاز أتـيسدراسدة دراسدات عديددة، ومدن هدذه الدراسدات 

استهدفت تنمية تحصيل تالميذ الصف التاسع في أنقدرة بتركيدا فدي الفيزيداء واتجاهداتهم نحدو   التي
الدوائر الكهربية البسيطة وذلك باسدتخدام أنشدطة األيددي والعقدول، وتكوندت مجموعدة الدراسدة مدن 

طريقددددة ( تلميددددذ، وقسددددمت هددددذه المجموعددددة إلددددى مجمددددوعتين: مجموعددددة ضددددابطة تدددددرس بال130)
وجددود التقليديددة، ومجموعددة تجريبيددة تدددرس باسددتخدام أنشددطة األيدددي والعقددول، وقددد أثبتددت الدراسددة 

درجددددات تالميدددذ المجموعددددة التجريبيدددة ومتوسددددطات بددددين متوسدددطات  ذات داللددددة إحصدددائيةق و فدددر 
متوسدطات درجدات تالميدذ فيزيداء لصدالح فدي الدرجات تالميذ المجموعة الضدابطة فدي التحصديل  

متوسدددطات درجدددات تالميدددذ  فدددروق ذات داللدددة إحصدددائية بدددين وعددددم وجدددود  ،التجريبيدددة المجموعدددة
الددوائر المجموعة التجريبيدة ومتوسدطات درجدات تالميدذ المجموعدة الضدابطة فدي اتجاهداتهم نحدو 

 .الكهربائية البسيطة
تنميدة المفداهيم العلميدة وبعدض المهدارات ( 2012) نجالء منصـوركما استهدفت دراسدة 

( تلميدًذا 14دى التالميدذ المكفدوفين بالمرحلدة اإلعداديدة، وتكوندت مجموعدة الدراسدة مدن )العمليدة لد
إلى مجمدوعتين: مجموعدة ضدابطة  قسمت هذه المجموعةحيث مكفوًفا بالصف األول اإلعدادي، 

س بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تددرس باسدتخدام إسدتراتيجية اليدد المفكدرة، وقدد أثبتدت تدر 



  2021 (3ج)يوليو  (127العدد )     جملةكليةالرتبيةببنها
 

 649 

 ؛ حيدث إنعدن أداء المجموعدة الضدابطة تحسن مسدتوى أداء تالميدذ المجموعدة التجريبيدة  الدراسة
 العمليدة المهدارات  تنميدة فدي تالميذ المجموعدة التجريبيدة ساعد قد  المفكرة اليد  ستراتيجيةإ استخدام

ا و  للتالميدذ، وجذابدة متنوعدة خطدوات  مدن بهدا لمداوالمفداهيم العلميدة  مبدادئ  علدى العتمادهداأيضدً
 ، وهو األمر المحبب لدى التالميذ.النشط تعلمال

تنميدة مهدارات التفكيدر  (Shieh & Chang, 2012) شـي وشـانجواسدتهدفت دراسدة   
اإلبددداعي ومهددارات حددل المشددكالت فددي العلددوم لدددى تالميددذ الصددف السددابع  بالمدرسددة اإلعداديددة 

( تلميدددذ، وقدددد 24ة مدددن )بتدددايوان وذلدددك باسدددتخدام أنشدددطة اليدددد المفكدددرة، وتكوندددت مجموعدددة الدراسددد
قسددمت هددذه المجموعددة إلددى ثمانيددة فددرق تدددرس باسددتخدام مدددخل اليددد المفكددرة، وقددد أثبتددت الدراسددة 

فددي  أنشددطة اليددد المفكددرة، ممددا يشددير إلددى فاعليددة تحسددن مسددتوى أداء تالميددذ المجموعددة التجريبيددة
موعدة الدراسدة، كمدا مج مهدارات التفكيدر اإلبدداعي ومهدارات حدل المشدكالت فدي العلدوم لددى  تنمية

 .ية هذه األنشطة في تنمية اتجاهات التالميذ نحو التعلم التعاونيلأكدت فاع
تنمية األداء األكداديمي  (Ekwueme et all, 2015إكويم وآخرون )واستهدفت دراسة 

كاالبدار بواليدة كدروس  فدي بلديدة في العلوم األساسدية والرياضديات لددى تالميدذ المرحلدة اإلعداديدة
( تلميدذ، 120بنيجيريدا وذلدك باسدتخدام مددخل اليدد المفكدرة، وتكوندت مجموعدة الدراسدة مدن )  ريفر

وقسددمت هددذه المجموعددة إلددى مجمددوعتين: مجموعددة ضددابطة تدددرس بالطريقددة التقليديددة، ومجموعددة 
تحسدددن مسدددتوى أداء تالميدددذ تجريبيدددة تددددرس باسدددتخدام مددددخل اليدددد المفكدددرة، وقدددد أثبتدددت الدراسدددة 

فدي  مددخل اليدد المفكدرةعن أداء المجموعة الضابطة، مما يشدير إلدى فاعليدة   بيةالمجموعة التجري
 .األداء األكاديمي في العلوم األساسية والرياضيات لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية تنمية

تنميددة بعددض المفدداهيم العلميددة ومهددارات  (2016أمثــال العيفــان )بينمددا اسددتهدفت دراسددة 
لروضة بالكويت عن طريق تطوير بيئة تعلم مدمج وفدق إسدتراتيجية التفكير األساسية لدى طفل ا

( طفددداًل وطفلدددة مدددن المسدددتوى الثددداني مرحلدددة 130وتكوندددت مجموعدددة الدراسدددة مدددن )اليدددد المفكدددرة، 
ريددداض األطفدددال بمحافظدددة الفروانيدددة بالكويدددت، وقسدددمت هدددذه المجموعدددة إلدددى أربدددع مجموعدددات: 

يدددة، وثدددالث مجموعدددات تجريبيدددة: األولدددى تددددرس مجموعدددة واحددددة ضدددابطة تددددرس بالطريقدددة التقليد 
باسددتخدام بيئددة تعلددم مدددمج وفددق إسددتراتيجية اليددد المفكددرة والثانيددة تدددرس باسددتخدام إسددتراتيجية اليددد 
المفكددرة والثالثددة تدددرس باسددتخدام بيئددة الددتعلم المدددمج، وقددد أثبتددت الدراسددة أن بيئددة الددتعلم المدددمج 
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تنميدددة بعدددض المفددداهيم العلميدددة  كاندددت فعالدددة ومدددؤثرة فدددي المطدددورة وفدددق إسدددتراتيجية اليدددد المفكدددرة
 ومهارات التفكير األساسية لدى طفل الروضة بالكويت.

تصدددويب التصدددورات البديلدددة وتنميدددة بعدددض  (2016تـــامر المصـــري )واسدددتهدفت دراسدددة 
ت وتكونددعمليدات العلدم لددى تالميدذ المرحلدة االبتدائيدة بالباحدة باسدتخدام إسدتراتيجية اليدد المفكدرة، 

( تلميدددذ بالصدددف الخدددامس االبتددددائي تدددم تقسددديمهم إلدددى مجمدددوعتين: 86مجموعدددة الدراسدددة مدددن )
مجموعددة ضددابطة تدددرس بالطريقددة التقليديددة، ومجموعددة تجريبيددة تدددرس باسددتخدام إسددتراتيجية اليددد 
المفكددرة، وقددد أثبتددت الدراسددة التددأثير اإليجددابي إلسددتراتيجية اليددد المفكددرة فددي تصددويب التصددورات 

ة وتنمية بعض عمليات العلم لدى تالميدذ الصدف الخدامس االبتددائي، كمدا أوصدت بضدرورة البديل
اسدددتخدام المعلمدددين إلسدددتراتيجيات حديثدددة تسددداعد تالميدددذهم فدددي بنددداء أفكدددارهم بطريقدددة صدددحيحة 

 كإستراتيجية اليد المفكرة. 
ر تنميدددة المفددداهيم الهيدروليكيدددة والتفكيددد (2017) حمـــدي البيطـــاركمدددا اسدددتهدفت دراسدددة 

العملدددي لددددى طدددالب الصدددف الثالدددث الثدددانوي الصدددناعي فدددي أسددديو  باسدددتخدام إسدددتراتيجية اليدددد 
( تلميدًذا بالصدف الثالدث الثدانوي الصدناعي تخصدص 64المفكرة، وتكونت مجموعة الدراسدة مدن )

شبكات المياه واألعمال الصحية تدم تقسديمهم إلدى مجمدوعتين: مجموعدة ضدابطة تددرس بالطريقدة 
موعة تجريبيدة تددرس باسدتخدام إسدتراتيجية اليدد المفكدرة، وقدد أثبتدت الدراسدة فاعليدة التقليدية، ومج

فددي تنميددة المفدداهيم الهيدروليكيددة والتفكيددر  إسددتراتيجية اليددد المفكددرة فددي تدددريس مقددرر الهيدددروليكا
 العملي لدى طالب المجموعة التجريبية مقارنة بالمجموعة الضابطة. 

تنمية مهارات التفكير العليا فدي العلدوم لددى  (2017) ةسهام شعير كما استهدفت دراسة  
تالميذ الصف األول اإلعدادي باسدتخدام نمدوذج األيددى والعقدول، وتكوندت مجموعدة الدراسدة مدن 

( تلميددًذا وتلميدددذة بالصددف األول اإلعددددادي تددم تقسددديمهم إلددى مجمدددوعتين: مجموعددة ضدددابطة 87)
درس باسدتخدام نمدوذج األيددي والعقدول، وقدد أثبتدت تدرس بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية ت

الدراسددة فاعليددة نمددوذج األيدددي والعقددول فددي تدددريس العلددوم فددي تنميددة مهددارات التفكيددر العليددا لدددى 
تالميددذ الصددف األول اإلعدددادي، كمددا أوصددت بضددرورة اسددتخدام المعلمددين لنمدداذج وإسددتراتيجيات 

 إنه يؤكد على الدور النشط للمتعلم.التدريس الحديثة كنموذج األيدي والعقول؛ حيث 
تنميدة المفداهيم والمهدارات الحسدابية  (2019)  مشـعان السـلومفي حين استهدفت دراسدة  

نجددران باسددتخدام إسددتراتيجية فددي  لدددى التالميددذ ذوي صددعوبات الددتعلم بالصددف الخددامس االبتدددائي
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ت الدددتعلم بالصدددف ( تلميدددًذا مدددن ذوي صدددعوبا20وتكوندددت مجموعدددة الدراسدددة مدددن )اليدددد المفكدددرة، 
الخددامس االبتدددائي بددإدارة التربيددة الخاصددة تددم تقسدديمهم إلددى مجمددوعتين: مجموعددة ضددابطة تدددرس 
بالطريقة التقليدية، ومجموعة تجريبية تدرس باستخدام إستراتيجية اليد المفكرة، وقد أثبتت الدراسدة 

وارتفاع حجم تأثير  ،ة الضابطةععن أداء المجمو   تحسن مستوى أداء تالميذ المجموعة التجريبية
 إستراتيجية اليد المفكرة في تنمية المفاهيم والمهارات الحسابية لدى تالميذ المجموعة التجريبية.  

 (2020، وأحمــد عبــد الفتــاح، وأحمــد رشــوان )عبــد الــرازق محمــودواسددتهدفت دراسددة 
وذج اليددد نمدد فددي أسدديو  باسددتخدام عددالج أخطدداء الكتابددة لدددى تالميددذ الصددف السددادس االبتدددائي

( تلميددًذا بالصددف السددادس 30وتكونددت مجموعددة الدراسددة مددن ) مليددة المراجعددة،لمفكددرة المدددعوم بعا
االبتدددائي بددإدارة سدداحل سددليم التعليميددة، وقددد أثبتددت الدراسددة فاعليددة نمددوذج اليددد المفكددرة المدددعوم 

وجددود أثددر ، و عددالج أخطدداء الكتابددة لدددى تالميددذ الصددف السددادس االبتدددائيبعمليددة المراجعددة فددي 
 (0,93كبير للنموذج في عالج تلك األخطاء، حيث بلغت قيمة حجم األثر )

ــي )فددي حددين اسددتهدفت دراسددة  تنميددة مهددارات التواصددل الرياضددي  (2021جيهــان فرغل
الكتابي وبعض عادات العقل لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي بإدارة طمدا التعليميدة بمحافظدة 

( تلميدًذا وتلميدذة 80مجموعة الدراسة مدن ) أليدي والعقول، وتكونت سوهاج باستخدام إستراتيجية ا
بالصددددف الثدددداني اإلعدددددادي تددددم تقسدددديمهم إلددددى مجمددددوعتين: مجموعددددة ضددددابطة تدددددرس بالطريقددددة 
التقليدية، ومجموعة تجريبيدة تددرس باسدتخدام إسدتراتيجية األيددي والعقدول ، وقدد توصدلت الدراسدة 

ول فدددي تنميدددة مهدددارات التواصدددل الرياضدددي الكتدددابي وبعدددض إلدددى فاعليدددة إسدددتراتيجية األيددددي والعقددد
عدددادات العقدددل لددددى مجموعدددة الدراسدددة، كمدددا أوصدددت بضدددرورة تددددريب المعلمدددين علدددى اسدددتخدام 
اإلستراتيجيات الحديثة القائمة على مبادئ النظرية البنائية في التدريس؛ مما يشجع التالميذ على 

 ى الحفظ واالستظهار.  البحث عن المعلومات واالبتعاد عن التركيز عل
 خامس ا: مراحل إستراتيجية اليد المفكرة وخطواتها اإلجرائية:

تمدددر إسدددتراتيجية اليدددد المفكدددرة بالعديدددد مدددن المراحدددل، كدددل مرحلدددة تتضدددمن مجموعدددة مدددن   
ــعيرة الخطدددوات اإلجرائيدددة، حيدددث تشدددير  إلدددى أن إسدددتراتيجية اليدددد  (28-27 :2017)ســـهام شـ

 ية:المفكرة تمر بالمراحل اآلت
تبددأ هدذه المرحلدة بمجموعدة مدن التسداؤالت التدي يطرحهدا المعلدم المرحلة األولى )هيا نبـدأ(:   -

إلثارة اهتمام التالميدذ ليعبدروا عدن خبدراتهم ومعدارفهم السدابقة المرتبطدة بموضدوع الددرس، مدع 
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إعطاء الحرية للتالميذ ليعبروا عدن أفكدارهم حتدى لدو كاندت غيدر صدحيحة، حيدث إنهدا بمثابدة 
 لة فرض الفروض.مرح

فدي هدذه المرحلدة يعمدل التالميدذ فدي مجموعدات يتدراوح   المرحلة الثانية )البحث واالكتشاف(: -
( تالميددذ، حيددث يمددارس التالميددذ األنشددطة؛ للتحقددق مددن صددحة الفددروض التددي 8-3عددددها )

 اقترحت في المرحلة السابقة.

يذ كل ما الحظوه وتوصلوا إليه في هذه المرحلة يناقش التالم المرحلة الثالثة )بناء المعنى(: -
في المرحلة السابقة من خالل الحوار داخل المجموعة، ثم يقومون بعقد مقارنات بدين النتدائج 

 التي توصلت إليها المجموعات.

فدي هددذه المرحلدة يقدوم التالميددذ بدالربط بدين األفكددار  المرحلـة الرابعــة )التوسـع فــي المعرفـة(: -
 الجديدة ومعلوماتهم السابقة.

مرحلتددان أخرتددان إلسددتراتيجية اليددد المفكددرة،  (88: 2016أمثــال العيفــان )وقددد أضددافت   
 هما: 
ويعمل فيها كل تلميذ بأسلوب فردي، حيث يجيدب عدن بعدض   المرحلة الخامسة )التقويم(: -

ا تدددريجًيا للمفدداهيم، فهددي تهدددف إلددى قيدداس وتدددعيم مددا  التسدداؤالت التددي تعتبددر نمددًوا طبيعيددً
 المراحل السابقة. تعلمه التلميذ في

التلميذ أداء عمل ما بمشاركة أحد    المرحلة السادسة )العمل بالمنزل(: - وُيطلب فيها من 
 أفراد األسرة.

ممددا سددبق يتضددح أن إسددتراتيجية اليددد المفكددرة تمددر بسددت مراحددل، هددي: هيددا نبدددأ، البحددث 
وف تلتددزم الباحثددة واالكتشدداف، بندداء المعنددى، التوسددع فددي المعرفددة، التقددويم، العمددل بددالمنزل، وسدد

 المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية. في تنمية الست  مراحلبهذه ال
 :سادس ا: عالقة إستراتيجية اليد المفكرة بالمفاهيم النحوية

إسدددتراتيجية اليدددد المفكدددرة بالمفددداهيم النحويدددة؛ حيدددث تقدددوم هدددذه اإلسدددتراتيجية علدددى تدددرتبط  
تؤكد ضرورة استثمار الخبرات السابقة لدى التالميدذ مدن خدالل طدرح مبادئ النظرية البنائية التي  

مجموعدددة مدددن األسدددئلة المرتبطدددة بدددالمفهوم النحدددوي، وهدددو مدددا يتناسدددب مدددع طبيعدددة تعلدددم المفددداهيم 
 النحوية، حيث البد من التسلسل الهرمي في تعلم هذه المفاهيم.

رسددتهم للعديددد مددن األنشددطة وتؤكددد إسددتراتيجية اليددد المفكددرة ضددرورة انخددرا  التالميددذ ومما 
ا؛ مددن أجددل اسددتنتاج الخصددائص المميددزة للمفهددوم النحددوي  التددي تتطلددب إعمددال العقددل والحددواس معددً
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والقاعدددة التددي تحكمدده، وهددو مددا يتناسددب مددع طبيعددة المفدداهيم النحويددة؛ حيددث إن المفهددوم النحددوي 
ي تعلددم هدددذه تصددور عقلددي مجدددرد فددي شدددكل كلمددة أو جملدددة أو رمددز، ومشدداركة الحدددواس للعقددل فددد
 المفاهيم سوف يؤدي إلى تقريب هذه المفاهيم إلى ذهن المتعلم، وسهولة تعلمها.

كمددا تبدددأ إسددتراتيجية اليددد المفكددرة بفددرض الفددروض، ثددم التحقددق مددن صددحة الفددروض، ثددم  
التوصددل إلددى القاعدددة التددي تحكددم المفهددوم والخصددائص المميددزة لدده، ثددم التوسددع حددول هددذا المفهددوم 

، وهدددو تددددرج منطقدددي فدددي تعلدددم المفددداهيم النحويدددة حيدددث البدددد مدددن البددددء بدددالخبرات والتطبيدددق عليددده
السابقة المرتبطة بالمفهوم النحوي والتي من خاللها يدتم فدرض مجموعدة مدن الفدروض التدي سديتم 
تأكيدها أو دحضها من خالل ممارسة العديد من األنشطة والتوصل إلى النتائج التدي تسداعد فدي 

 حوية والخصائص المميزة للمفهوم النحوي، ومن ثم التطبيق عليه.استخالص القاعدة الن
وتبدددرز العالقدددة بدددين إسدددتراتيجية اليدددد المفكدددرة والمفددداهيم النحويدددة مدددن خدددالل تأكيدددد هدددذه  

اإلسدتراتيجية علدى ضدرورة التطبيدق علددى المفهدوم النحدوي وحدل العديددد مدن األسدئلة المرتبطدة بدده، 
م داخدددل الفصدددل، ولكدددن يتعددددى ذلدددك إلدددى المندددزل، حيدددث وال يتوقدددف ذلدددك علدددى األنشدددطة التدددي تدددت

 تشارك األسرة أبناءها في تعلمهم للمفاهيم النحوية.
 "الجانب اإلجرائي" 

 وفًقا لإلجراءات اآلتية: لقد سارت إجراءات البحث الحالي 
 المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية: المفاهيم النحويةأواًل: تحديد 

لنحوية المناسبة لتالميذ المرحلة اإلعدادية، وذلك من خالل الرجوع إلى  تم تحديد المفاهيم ا     
 المصادر اآلتية:  

 ما لتحديد  صف الثاني اإلعدادي؛ال تالميذ  على  المقرر النحوية القواعد  منهجمحتوى تحليل  •
 .فرعية أو رئيسة نحوية مفاهيم من به

 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمفاهيم النحوية.  •
 بصفة خاصة.   والمفاهيم النحويةبصفة عامة،  بالنحو ألدبيات المتعلقةا •
 أهداف تعليم النحو بالمرحلة اإلعدادية كما حددتها وزارة التربية والتعليم. •
 وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية. •
 وخصائصهم النمائية.  اإلعداديةالمرحلة  تالميذ   طبيعة •
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وضع        مبدئية وتم  قائمة  في  النحوية  هذه   }*{المفاهيم  وتتضمن  رئيسة،  مفاهيم  ستة  تضم 
مفهوًما فرعًيا، تم    المفاهيم ستة عشر  القائمة  السادة ولمزيد من ضبط  عرضها على عدد من 

؛ إلبداء الرأي حول القائمة  وتعليم اللغة العربية ومعلميها  من متخصصي المناهج  }**{المحكمين 
 : من حيث 

 المرحلة اإلعدادية.المفاهيم النحوية لتالميذ مناسبة  •
 .سالمة الصياغة اللغوية لبنود قائمة المفاهيم النحوية •
      ارتبا  المفاهيم الفرعية بما تندرج تحته من مفاهيم رئيسة. •
 لمزيد من ضبط القائمة. ما يرونه مناسًبا تعديلإضافة أو حذف أو  •

النسدددبي للمفددداهيم النحويدددة؛ وذلدددك الختيدددار المفددداهيم التدددي وقدددد قامدددت الباحثدددة بحسددداب الدددوزن 
، وقدددد توصدددلت الباحثدددة إلدددى فدددأكثر %80إلدددىحظيدددت بنسدددبة اتفددداق تصدددل نسدددبتها بدددين المحكمدددين 

صدددالحية جميدددع المفددداهيم النحويدددة الرئيسدددة والفرعيدددة الدددواردة فدددي القائمدددة؛ حيدددث تراوحدددت النسدددبة 
 . %100لى إ %80المئوية للوزن النسبي لهذه المفاهيم من 
لتالميددذ الصددف الثدداني  المناسددبة المفدداهيم النحويددةحصددر وفددي ضددوء اإلجددراءات السددابقة تددم 

سددتة مفددداهيم رئيسددة، وتتضددمن هدددذه المفدداهيم سددتة عشدددر فددي  }*{فددي صددورتها النهائيدددة اإلعدددادي
 مفهوًما فرعًيا، كما يأتي:

 ، ويشمل: االسم المعرب، الفعل المعرب.اإلعرال -
 سم المبني، الفعل المبني، الحروف.، ويشمل: االالبناء -
 ، ويشمل: النعت المفرد، النعت الجملة، النعت شبه الجملة.النعت -
 ، ويشمل: الحال المفرد، الحال الجملة، الحال شبه الجملة.الحال -
 ، ويشمل: المعطوف عليه، حرف العطف، المعطوف.العطف -
 ، ويشمل: التوكيد اللفظي، التوكيد المعنوي.التوكيد -

 

الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول   : قائمة المفاهيم النحوية المتضمنة في كتاب الصف(2ملحق ) }*{
 "الصورة المبدئية"  2022-2021للعام الدراسي 

 : قائمة بأسماء السادة المحكمين على أدوات الدراسة. (1ملحق ) }**{
: قائمة المفاهيم النحوية المتضمنة في كتاب الصف الثاني اإلعدادي الفصل الدراسي األول  (3ملحق ) }*{

 "الصورة النهائية"  2022-2021للعام الدراسي 
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ا: تحديد أسس استخدام إستراتيجية اليد المفكرة في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ نيً ثا
 الصف الثاني اإلعدادي: 

تم تحديد أسس استخدام إستراتيجية اليد المفكرة في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ  
المفكرة،   اليد  إستراتيجية  طبيعة  دراسة  خالل  من  اإلعدادي  الثاني  المفاهيم  طب و الصف  يعة 

 النحوية، طبيعة نمو تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، كاآلتي: 
 األسس المشتقة من طبيعة إستراتيجية اليد المفكرة: -

العصف الذهني وإثار األسئلة لتنشيط الخبرات السابقة لدى التالميذ والمرتبطة بالمفهوم  •
 النحوي.

 خالل إعمال العقل والحواس مًعا. ، وذلك منتعلم المفاهيم النحويةإضافة المتعة أثناء  •

تقسيم التالميذ إلى مجموعات تعاونية، حيث يمارس التالميذ األنشطة من خالل الحوار  •
 والمناقشة ومشاركة المعلومات.

عقد مقارنات بين النتائج  ، من خالل  تقييم األفكار والمعلومات التي توصل إليها التالميذ  •
لتدريب  المجموعات؛  إليها  توصلت  النحوية    التي  القاعدة  استخالص  على  التالميذ 

 المرتبطة بالمفهوم النحوي.
 تزويد التالميذ بمزيد من األنشطة للتوسع حول المفهوم النحوي موضوع الدرس. •

االهتمام باألنشطة المنزلية؛ ألنها تساعد في تعلم أفضل للتالميذ، كما أنها تعمل على   •
 دمج األسرة في العملية التعليمية. 

 لمشتقة من طبيعة المفاهيم النحوية:األسس ا -
صلة   • تتضح  حتى  هرمًيا؛  تنظيًما  النحوية  المفاهيم  تنظيم  الفرعية  ضرورة  المفاهيم 

 . بالمفهوم الرئيس
بينها   • لبس أو خلط  المميزة لكل مفهوم؛ حتى ال يحدث  الحرجة  السمات  ضرورة تحديد 

 .لدى التالميذ 
وا • المتعلم  لدى  السابقة  الخبرات  تنشيط  المفاهيم  ضرورة  ألن  النحوي،  بالمفهوم  لمرتبطة 

 النحوية تبنى فوق بعضها البعض.
 ضرورة تدريب التالميذ على استخالص القاعدة النحوية المرتبطة بالمفهوم النحوي. •
 ضرورة تدريب التالميذ على تطبيق المفهوم النحوي تحدًثا وكتابة.  •
 دي: األسس المشتقة من طبيعة نمو تالميذ الصف الثاني اإلعدا -
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تشجيعهم   • خالل  من  النحوي،  بالمفهوم  والمرتبطة  التالميذ  لدى  السابقة  الخبرات  تنشيط 
 على المناقشة والحوار وإثارة التساؤالت. 

التنافس   • على  التالميذ  لتشجيع  والمعنوي؛  المادي  بنوعيه:  اإليجابي  التعزيز  استخدام 
 ووزيادة ثقتهم بأنفسهم. 

ذ من خالل العمل في مجموعات تعاونية يتبادل من  تنمية المفاهيم النحوية لدى التالمي •
 خاللها التالميذ المعلومات والخبرات.

روح  • شيوع  خالل  من  النفسية،  والضغو   والتوتر  القهر  من  خالية  تعلم  بيئة  إتاحة 
 الديمقراطية. 

ومراعاة المستويات المعرفية الدنيا التي يشترك فيها  مراعاة الفروق الفردية بين التالميذ،   •
الفردية، وتهتم بعمليات جمي العليا التي توضح الفروق  ع التالميذ، والمستويات المعرفية 

اتجاهات  وتكوين  النحوية،  المفاهيم  تعلم  يساعد على تعزيز  التالميذ، مما  لدى  التفكير 
 إيجابية نحوها. 

ا  مراعاة حاجات التالميذ من المفاهيم النحوية الالزمة لتعاملهم مع اللغة استماًعا وتحدثً  •
 وقراءًة وكتابًة. 

 عن أفكارهم بحرية تامة دون قيود من المعلم.  إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير •
 : بناء اختبار المفاهيم النحوية لتالميذ الصف الثاني اإلعدادي:ثالًثا
 هدف االختبار:  ❖

 .استهدف هذا االختبار قياس المفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
 داد االختبار: مصادر إع ❖

 اعتمدت الباحثة على عدة مصادر لبناء هذا االختبار، أهمها: 
 قائمة المفاهيم النحوية التي تم التوصل إليها.  -
 الدراسات والبحوث السابقة المرتبطة بالمفاهيم النحوية.  -
 بصفة خاصة.   والمفاهيم النحويةبصفة عامة،  بالنحو األدبيات المتعلقة -
 حلة اإلعدادية كما حددتها وزارة التربية والتعليم.أهداف تعليم النحو بالمر  -
 وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى اللغة العربية في المرحلة اإلعدادية. -
 وخصائصهم النمائية.  اإلعداديةالمرحلة  تالميذ   طبيعة -
 االختبارات والمقاييس. األدبيات المتعلقة ببناء  -
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 إعداد جدول مواصفات االختبار: ❖
درجة مقبولة من صدق محتوى االختبار، فقد يوفر  ل مواصفات االختبار  جدو   نظًرا ألن

المفاهيم   في  تمثلت  منطقية  أسس  على  وأوزانها  والمستويات  وأوزانها،  الموضوعات  تقسيم  تم 
والمستويات  التي تمت صياغتها،  اإلجرائية  واألهداف  المقرر،  المحتوى  المتضمنة في  النحوية 

، ونوعية المفردات وفًقا لتصنيف بلوم لألهداف المعرفية  والتطبيق(  –والفهم    -المعرفية )التذكر
تحديد األهمية    ، وقد أعد جدول مواصفات االختبار من خالل المستخدمة في قياس هذه األهداف

ال المفاهيم  لعدد  النسبي(  )الوزن  المدرسي،  النسبية  الكتاب  في  الواردة  اآلتي  نحوية  والجدول 
 يوضح ذلك:

 ( 1جدول )
 ة النسبية لعدد المفاهيم النحوية األهمي 

المفاهيم  
 النحوية 

 عدد المفاهيم النحوية بالكتاب المدرسي 
الوزن النسبي لكل  

 مفهوم 
مفهوم  
 رئيسي 

 عدد المفاهيم  مفهوم فرعي 

 % 14 3 2 1 اإلعراب 

 % 18 4 3 1 البناء 

 % 18 4 3 1 النعت 
 % 18 4 3 1 الحال
 % 18 4 3 1 العطف
 % 14 3 2 1 التوكيد 

 % 100 22 16 6 المجموع 

الرئيسة والفرعية )و   النحوية  المفاهيم  السابق أن عدد  الجدول  ( مفهوًما، 22يتضح من 
النسب عند   يؤكد ضرورة مراعاة هذه  المفاهيم وزن نسبي، فذلك  وإذا كان لكل مفهوم من هذه 

الثة األولى وفًقا الث  ، وتقسيم المفاهيم النحوية على المستويات المعرفيةفردات االختبارصياغة م
المعرفية، لألهداف  بلوم  المفاهيم    لتصنيف  جميع  تشمل  بحيث  منطقية  أسس  على  وأوزانها 

 قررة على تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، والجدول اآلتي يوضح ذلك:مالنحوية ال
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 ( 2جدول ) 
 توزيع مفردات االختبار على المستويات المعرفية 

 المفهوم 
 المستويات المعرفية 

 المفردات  أرقام
 تطبيق  فهم تذكر

مجموع  
 األهداف

 36-24-12-7-5 5 2 2 1 اإلعراب 

 34-29-23-22-19-16-3 7 3 3 1 البناء 

 37-31-20-15-14-11-9 7 3 3 1 النعت 

 35-27-25-21-17-10-2 7 3 3 1 الحال

 38-33-30-28-8-6-1 7 3 3 1 العطف

 32-26-18-13-4 5 2 2 1 التوكيد 

 38 16 16 6 المجموع 
الوزن النسبي   

 لألهداف
16 % 42 % 42 % 100 % 

 وصف االختبار:  ❖
 اشتمل االختبار على: 

عرضه   - من  والهدف  االختبار،  بناء  ومصادر  الحالية،  الدراسة  من  الهدف  تناولت  مقدمة، 
 على السادة المحكمين.

 تعليمات استخدام االختبار.  -
ن - ثمانية وثالثون سؤااًل )من  لقياس ستة  أسئلة االختبار، وعددها  وع االختيار من متعدد(، 

مفاهيم رئيسة، هي: اإلعراب، البناء، النعت، الحال، العطف، التوكيد، ويتم تصحيح األسئلة  
حالة  في  صفر  بين  السؤال  درجة  يتراوح  حيث  باالختبار،  المرفق  التصحيح  لمفتاح  وفًقا 

حالة اإلجابة الصحيحة  اإلجابة الخاطئة عن السؤال أو ترك السؤال بدون إجابة، وواحد في  
 عن السؤال.

 ضبط االختبار:  ❖
 تم ضبط االختبار من خالل إجراء اآلتي: 
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 الصدق الظاهري لالختبار: 
، قامت الباحثدة للتحقق من الصدق الظاهري لالختبار وأنه صالٌح لقياس ما وضع من أجله     

اللغددة العربيددة  علددى مجموعددة مددن متخصصددي المندداهج وتعلدديم -}*{فددي صددورته المبدئيددة -بعرضدده
 ومعلميها؛ إلبداء آرائهم حول:

 كفاية األسئلة للمفاهيم النحوية التي تم التوصل إليها. -
 المقيسة المحددة.النحوية  مفاهيممناسبة األسئلة لل -
 تطبيق(. -فهم -صالحية كل سؤال لمستوى القياس المراد )معرفة -
 .ديتالميذ الصف الثاني اإلعدامناسبة صياغة األسئلة لمستوى  -
 كل سؤال.لمناسبة بدائل اإلجابة  -
 دقة تعليمات االختبار. -

علدى السدادة الُمحكمدين عدن عددد مدن المالحظدات   المفداهيم النحويدةوقد أسفر عرض اختبار  
حيددث تددم تعددديل اختبددار المفدداهيم النحويددة فددي ضددوء هددا الباحثددة، آلراء البندداءة، والتددي اسددتجابت لوا

 ؛ تمهيًدا لتطبيقه في التجربة االستطالعية.}*{هائيةآراء السادة المحكمين في صورته الن
 التجربة االستطالعية: 

تالميدذ الصدف الثداني اسدتطالعية مدن  مجموعدةعلدى  اختبار المفاهيم النحويدةتطبيق   تم
وبلددغ  ،بنهددا التعليميددة بمحافطددة القليوبيددةبددإدارة  كفددر الشدديخ إبددراهيم اإلعداديددةبمدرسددة  اإلعدددادي
وذلدددك  ،2022-2021الدراسدددى  عددداملل الدراسدددي األولالفصدددل  فددديوذلدددك  ،تلميدددًذا( 45) عدددددها
  اآلتى: لتحديد 

 حسال صدق االختبار: 

 حساب صدق االختبار بالطرق اآلتية: تم 
 الصدق التكوينى: (1

 :ما يأتي  تم حساب الصدق التكوينى الختبار المفاهيم النحوية من خالل حساب قيمة
فــى كـل مفهــوم نحــوى والدرجــة الكليــة للمفهــوم الــذى بــين درجــة المفــردة االتسـاق الــداخلى  -أ

 تنتمى إليه المفردة: 

عن طريق حساب معامل االرتبا  بدين درجدة المفدردة  مفردات االختبارتم حساب صدق 
وضددح اآلتددى يوالجدددول . فددى كددل مفهددوم نحددوى والدرجددة الكليددة للمفهددوم الددذى تنتمددى إليدده المفددردة

 :االختبار  مفردات معامالت صدق 
 ( 3)  جدول

 
 : اختبار المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية "الصورة المبدئية"(4ملحق ) }*{

 "النهائيةاختبار المفاهيم النحوية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية "الصورة  (:5ملحق ) }*{
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بين درجة المفردة فى كل مفهوم نحوى والدرجة الكلية للمفهوم الذى معامل االرتباط 
 تنتمى إليه المفردة 

مفردات 
 االختبار 

 معامل االرتباط
المفهوم 
 النحوى 

مفردات 
 االختبار 

 معامل االرتباط معامل االرتباط

 النعت ** 0.499 20 العطف ** 0.742 1

 لحال ا ** 0.680 21 الحال  ** 0.491 2

 البناء ** 0.680 22 البناء ** 0.419 3

 البناء ** 0.513 23 التوكيد ** 0.429 4

 اإلعراب ** 0.600 24 اإلعراب ** 0.494 5

 الحال  ** 0.629 25 العطف ** 0.604 6

 التوكيد ** 0.614 26 اإلعراب ** 0.499 7

 الحال  ** 0.549 27 العطف * 0.350 8

 العطف ** 0.420 28 النعت ** 0.453 9

 البناء ** 0.536 29 الحال  ** 0.412 10

 العطف ** 0.561 30 النعت ** 0.513 11

 النعت ** 0.489 31 اإلعراب ** 0.630 12

 التوكيد ** 0.526 32 التوكيد ** 0.603 13

 العطف ** 0.554 33 النعت ** 0.463 14

 البناء ** 0.658 34 النعت ** 0.523 15

 الحال  ** 0.581 35 البناء ** 0.551 16

 اإلعراب ** 0.644 36 الحال  ** 0.563 17

 النعت ** 0.507 37 التوكيد ** 0.692 18

 العطف ** 0.586 38 البناء ** 0.418 19

 (0.01(، )** قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي 0.05)* قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي  
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 لالختبار:  درجة كل مفهوم نحوى والدرجة الكليةاالتساق الداخلى بين  -ل

عددن طريددق حسدداب معامددل االرتبددا  بددين درجددة كددل المفدداهيم النحويددة تددم حسدداب صدددق 
 :المفاهيم النحويةوضح معامالت صدق اآلتى يوالجدول . مفهوم نحوى والدرجة الكلية لالختبار

 ( 4جدول ) 
  درجة كل مفهوم نحوى والدرجة الكلية لالختبار معامل االرتباط بين 

 النعت بناءال اإلعراب المفهوم 

 ** 0.758 ** 0.828 ** 0.689 معامل االرتباط

 التوكيد العطف الحال  المفهوم 

 ** 0.665 ** 0.743 ** 0.620 معامل االرتباط

 (0.01قيمة معامل االرتباط دالة عند مستوي  *)* 
(، 0.05رتبددا  جميعهددا دالدة عنددد مسددتوى )لين السددابقين أن جميددع معدامالت االيتضدح مددن الجددو 

 ما يحقق الصدق التكوينى الختبار المفاهيم النحوية.( م0.01)
 : الصدق التمييزى  (2

للتحقق من القدرة التمييزية الختبار المفاهيم النحوية؛ تم حساب الصدق التمييزى؛ حيث 
)  %27أخد  تم   االستطالعية  العينة  درجات  المرتفعة من  الدرجات  تلميًذا،  45من  من    27%( 

  Testويتنى الالبارامتري    -اختبار مان استخدام  العية، وتم  الدرجات المنخفضة للعينة االستط
Mann-Whitney  للتعرف علي داللة الفروق بين هذه المتوسطات 

 بين المجموعتين:  zوالجدول اآلتي يوضح نتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية وقيمة 
 ( 5جدول ) 

الختبار المفاهيم    بين المجموعتين zنتائج الفروق بين المتوسطات الحسابية وقيمة  

 النحوية 
 متوسط الرتب العدد  المجموعة 

مجموع  

 الرتب
 مستوى الداللة "Zقيمة "

مجموعة المستوى الميزانى 

 المرتفع 
12 18.50 222 

4.185 
 دالة 

مجموعة المستوى الميزانى  0.01عند مستوى 

 المنخفض
12 6.50 78 

الجدول     من  فرق    السابق  ويتضح  إحصد   يذ وجود  مستوى  اللة  عند  بين    0.01ائية 
 المستويين مما يوضح أن االختبار على درجة عالية من الصدق التمييزى. 

  
 حسال ثبات اختبار المفاهيم النحوية

 تم حساب ثبات اختبار المفاهيم النحوية من خالل:  
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  SPSS V.18م برنامج  احيث تم حساب معامل ألفا كرونباخ باستخد   طريقة ألفا كرونباخ:  -1
 وكذلك لالختبار ككل، كما هو موضح فى الجدول اآلتى:  كل مفهوم نحوى على حدةوذلك ل

 (  6جدول ) 
 معامل ألفا كرونباخ الختبار المفاهيم النحوية 

 النعت البناء اإلعراب المفهوم 
 االختبار ككل 

 0.780 0.798 0.792 معامل ألفا كرونباخ 

 التوكيد العطف الحال  المفهوم 
0.851 

 0.703 0.810 0.831 نباخ معامل ألفا كرو 

النحوية هى قيمة  المفاهيم  الثبات الختبار  السابق أن قيمة معامل  الجدول  يتضح من 
 مرتفعة، مما يدل على ثبات االختبار وإمكانية الوثوق فى نتائجه. 

النصفية -2 التجزئة  بين  :  لالختبار  طريقة  االرتبا   معامل  حساب  على  الطريقة  تلك  تعمل 
نصفى   تجزئة  اراالختبدرجات  ت م   حيث  النحوية،  المفاهيم  متكافئين،    اختبار  نصفين  إلى 

يتضمن القسم األول درجات األسئلة الفردية، ويتضمن القسم الثانى درجات األسئلة الزوجية، 
 :ُثم  حساب معامل االرتبا  بينهما، ويوضح الجدول اآلتي الثبات بطريقة التجزئة النصفية

 (  7جدول ) 
 الختبار المفاهيم النحوية  التجزئة النصفية الثبات بطريقة 

 العدد  المفردات 
معامل ألفا 

 لكرونباخ 

معامل  

 االرتباط 

معامل الثبات  

 لسبيرمان براون 

معامل الثبات  

 لجتمان

 0.747 19 الجزء األول 
0.679 0.859 0.859 

 0.757 19 الجزء الثانى 
(، 0,859يسداوى ) هيم النحويدةاختبدار المفدامعامدل ثبدات يتضح من الجددول السدابق أن   

علددى درجددة عاليددة مددن الثبددات، وهددو  اختبددار المفدداهيم النحويددةوهددو معامددل ثبددات يشددير إلددى أن 
 :كأداة للقياس فى البحث الحالى االختباريعطى درجة من الثقة عند استخدام 

 حسال معامالت السهولة والصعوبة والتمييز لمفردات اختبار المفاهيم النحوية:

لكدل مفدردة مدن مفدردات اختبدار المفداهيم النحويدة عدن طريدق   الصعوبة  معاملب  حسا  تم
  .(269: 2000)صالح الدين عالم،  الصحيحةحساب المتوسط الحسابي لإلجابة 

  ة كما تم حساب معامل التمييز لكل مفردة من مفردات االختبار من خالل قيام الباحث
كيلى   ترومان  ترت   Truman Kelleyبتقسيم  خالل  تنازليً من  التالميذ  درجات  حسب يب  ا 

وفصل   االختبار،  فى  األعلى    %27درجاتهم  الجزء  فى  تقع  التى  العينة  أفراد  درجات  من 
من درجات أفراد العينة التى تقع فى الجزء األسفل )اإلرباعى    %27)اإلرباعى األعلى(، وفصل  
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  284: 2000ن عالم، األدنى( ثم استخدام معادلة جونسون لحساب معامل التمييز )صالح الدي 
– 287.) 

 ( 8جدول ) 

 معامالت السهولة والصعوبة ومعامالت التمييز الختبار المفاهيم النحوية 

 المفردة  
معامالت  

 الصعوبة

معامالت  

 السهولة

معامالت  

 التمييز
 المفردة  

معامالت  

 السهولة

معامالت  

 الصعوبة

معامالت  

 التمييز

1 0.38 0.62 0.50 20 0.31 0.69 0.58 

2 0.58 0.42 0.33 21 0.49 0.51 0.42 
3 0.31 0.69 0.42 22 0.47 0.53 0.75 

4 0.42 0.58 0.33 23 0.51 0.49 0.58 
5 0.73 0.27 0.50 24 0.49 0.51 0.50 

6 0.44 0.56 0.75 25 0.40 0.60 0.50 
7 0.42 0.58 0.42 26 0.51 0.49 0.42 

8 0.76 0.24 0.33 27 0.76 0.24 0.42 
9 0.69 0.31 0.42 28 0.56 0.44 0.33 

10 0.62 0.38 0.33 29 0.42 0.58 0.67 
11 0.40 0.60 0.42 30 0.49 0.51 0.50 

12 0.53 0.47 0.50 31 0.49 0.51 0.50 
13 0.44 0.56 0.33 32 0.42 0.58 0.67 

14 0.67 0.33 0.50 33 0.40 0.60 0.58 
15 0.60 0.40 0.50 34 0.42 0.58 0.67 

16 0.62 0.38 0.75 35 0.40 0.60 0.50 
17 0.58 0.42 0.67 36 0.38 0.62 0.50 

18 0.71 0.29 0.58 37 0.47 0.53 0.42 
19 0.67 0.33 0.33 38 0.29 0.71 0.67 
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 يتضح من الجدول السابق ما يأتي: 
أي أن جميع  (  0.76  –  0.29معامالت الصعوبة لمفردات االختبار قد تراوحت ما بين )  -

يتم فيه اإلبقاء على السؤالمعام يعتبر    ؛ حيث الت الصعوبة قد وقعت داخل المدى الذي 
مقبوالً  )المفردة(  )السؤال  بين  له  الصعوبة  معامل  قيمة  تراوحت  إذا   0.15  –  0.85  ) (
 . (221: 1999صبحى أبو جاللة، 

-  ( بين  االختبار  لمفردات  التمييز  معامالت  معامالت (،  0.75  –  0.33تراوحت  وجميعها 
مقبولة؛   مقبوالً تمييز  للمفردة  التمييز  معامل  يعتبر  زا  حيث  )  د إذا  فإن 0.2عن  ولذلك   ،)

   له القدرة على التمييز بين أفراد العينة. اختبار المفاهيم النحوية

 حسال زمن اإلختبار:

تددم تحديدددد الددزمن الدددالزم لتطبيددق االختبدددار، عددن طريدددق حسدداب المتوسدددط الحسددابى، فدددتم 
االسددتطالعية  المجموعددة لألزمندة التددى اسددتغرقها كدل تلميددذ مددن تالميدذ ابى حسداب المتوسددط الحسدد

جابدددة عدددن مفدددردات فدددى اإلجابدددة عدددن مفدددردات االختبدددار، وبنددداًء علدددى ذلدددك فدددإن الدددزمن الدددالزم لإل
 .( دقيقة50االختبار هو )

 الصورة النهائية لالختبار:

فقددًا لمعامددل الصددعوبة بعددد التأكددد مددن صدددق وثبددات االختبددار، وإعددادة ترتيددب المفددردات و   
( مفردة، جميعها من نوع االختيار من متعدد  38أصبح االختبار فى صورته النهائية مكونًا من )

درجدددة، ( 38وكدددل مفدددردة عليهدددا درجدددة واحددددة، وبالتدددالى يكدددون مجمدددوع درجدددات االختبدددار ككدددل )
 للتطبيق. وأصبح االختبار بذلك قاباًل 

الستخدام  رابًعا اإلجرائية  الخطوات  الثاني :  الصف  تالميذ  لدى  المفكرة  اليد  إستراتيجية 
 : اإلعدادي

إجراءات         تالميذ  استخدام  تمثلت  لدى  النحوية  المفاهيم  تنمية  في  المفكرة  اليد  إستراتيجية 
 المراحل واإلجراءات اآلتية: في  الصف الثاني اإلعدادي

 المرحلة األولى )هيا نبدأ(:
ذ السابقة المرتبطة بالمفهوم النحوي من خالل عرض لوحة يقوم المعلم بإثارة خبرات التالمي -

 تتضمن مجموعة من األمثلة.
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إعطائهم    - مع  التالميذ،  على  السابقة  باألمثلة  المرتبطة  األسئلة  من  مجموعة  المعلم  يطرح 
 الحرية ليعبروا عن أفكارهم حتى لو كانت غير صحيحة.

مجمو  - تتضمن  التي  التالميذ،  استجابات  المعلم  هو  يستقبل  ما  منها  االفتراضات  من  عة 
 صحيح ومنها ما هو خطأ، ثم يناقشهم فيها للوصول إلى المفهوم النحوي موضوع الدرس.

بالمفهوم   - مرتبطة  أخرى  معلومات  بأنفسهم  يكتشفون  سوف  أنهم  إلى  تالميذه  المعلم  يوجه 
 النحوي من خالل ممارستهم لألنشطة التي سُيكلفون بها في المرحلة اآلتية.

  حلة الثانية )البحث واالكتشاف(:المر 
( تالميذ، مع تحديد مهام كل تلميذ في  6يقسم المعلم تالميذه إلى مجموعات كل مجموعة )  -

 المجموعة، ومراعاة تبادل أدوار التالميذ.
يوزع المعلم علي تالميذه أوراق العمل الخاصة بالدرس؛ لتسجيل ما سيتوصلوا إليه في هذه   -

 المرحلة.
ت - المعلم  والرد عن يوجه  توجيههم  مع  النحوي،  بالمفهوم  المرتبطة  األنشطة  لممارسة  الميذه 

للتحقق من صحة الفروض التي اقترحت في استفساراتهم أثناء ممارسة هذه األنشطة؛ وذلك  
 . المرحلة السابقة

   المرحلة الثالثة )بناء المعنى(:
نتائ  - من  إليه  توصلت  بما  تقرير  كتابة  مجموعة  كل  من  المعلم  األنشطة يطلب  خالل  ج 

 السابقة. 
 يقوم المعلم بفتح باب النقاش بين المجموعات للمقارنة بين النتائج التي توصلت إليها. -
إليها  - توصلت  والتي  النحوي،  بالمفهوم  المرتبطة  المعلومات  وتنظيم  بتقييم  المعلم  يقوم 

 لسبورة.المجموعات؛ الستخالص التقرير النهائي الخاص بهذا المفهوم، ثم تدوينه على ا
   المرحلة الرابعة )التوسع في المعرفة(:

 يطلب المعلم من تالميذه كتابة فقرة عن موضوع معين.   -
يوجه المعلم تالميذه إلى ضرورة مراعاة التطبيق على المفهوم النحوي المدروس أثناء كتابة   -

المفهوم م بهذا  المرتبطة  الجديدة  لمعارفهم  التالميذ  للتأكد من ربط  وذلك  ع معارفهم الفقرة؛ 
 السابقة.  
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)التقويم(: الخامسة  فردي؛  المرحلة  بأسلوب  األسئلة  من  مجموعة  لحل  تالميذه  المعلم    يوجه 
 في المراحل السابقة.  لقياس وتدعيم ما تعلمه التالميذ 

بالمنزل(: )العمل  السادسة  بالمنزل   المرحلة  األسئلة  من  مجموعة  لحل  تالميذه  المعلم  يوجه 
 سرة. بمشاركة أحد أفراد األ

 معلم:الدليل : بناء خامًسا
إعداد   المفكرة  اليد  إستراتيجية  باستخدام  التدريس  للمعلمتطلب  كيفية    }*{دليل  يبين 

استخدام إستراتيجية اليد المفكرة في تنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي، 
توجيهات التي يمكن أن يستعين  والذي يهدف إلى تقديم مجموعة من اإلجراءات واإلرشادات وال

فلسفة  ،  مقدمةبها المعلم عند تنمية تلك المفاهيم لدى مجموعة البحث، وقد تكون الدليل من: )
الدليل،  الدليل الدليل،  أهمية  الوسائل،  أهداف  )المحتوى،  الدليل  األنشطة  التعليمية  توصيف   ،

التقويم( أساليب  لكل،  المصاحبة،  التنفيذية  فيهادرس،    اإلجراءات  والمتعلم  المعلم  ،  ودور 
 توجيهات عامة( 
المفاهيم النحوية لدى  في ضوء الدراسات السابقة المتصلة بتنمية  دليل المعلم  وقد أُعد  

اإلعدادي الثاني  الصف  المفكرة  ،تالميذ  اليد  إستراتيجية  المرحلة ،  وطبيعة  تالميذ  وخصائص 
 اإلعدادية. 
 : التطبيق الميداني: سادًسا

 :الدراسة وتقسيمها إلى مجموعتين متكافئتيناختيار مجموعة  -
بدإدارة منيدا القمدح  الثاني اإلعداديتطبيق الدراسة على مجموعتين من تالميذ الصف تم  

 المجددازر اإلعداديددة( تلميددًذا بمدرسددة 36، إحددداهما تجريبيددة وعددددها )التعليميددة بمحافظددة الشددرقية
( تلميددددذة بمدرسددددة 36ضددددابطة وعددددددها )ودرسددددت باسددددتخدام إسددددتراتيجية اليددددد المفكددددرة، واألخددددرى 

ودرسدددت وفدددق الطريقدددة المعتدددادة فدددى التددددريس، كمدددا هدددو موضدددح فدددى الجددددول  سدددنهوت اإلعداديدددة
 اآلتى:

 
 
 

 
 لصف الثاني اإلعدادي. : دليل المعلم لتنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ ا(7ملحق ) }*{
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 ( عدد أفراد مجموعتى الدراسة 9جدول ) 

 المجموع الضابطة التجريبية   المجموعة 
 72 36 36 القبلى 
 72 36 36 البعدى 

 التصميم التجريبى للدراسة:  -

مددى هددذه الدراسددة إلددى فئددة الدراسددات شددبه التجريبيددة التددى يددتم فيهددا دراسددة أثددر عامددل تنت  
ولهددذا تددم اسددتخدام تصددميم القيدداس القبلددى والبعدددى لمجمددوعتين  علددى عامددل آخددر تددابع،تجريبددى 

 إحداهما: تجريبية، واألخرى: ضابطة، والشكل التالى يوضح التصميم التجريبى للدراسة:
 

 التطبيق البعدىالمعالجات التجريبية           مجموعتا الدراسة      التطبيق القبلى    
 
 

 
 
 

 

 

 

 التصميم التجريبى المستخدم فى الدراسة (1)شكل 
 التطبيق القبلي الختبار المفاهيم النحوية:

األربعاء  يومي  وذلك  البحث،  قبلًيا على مجموعتي  النحوية  المفاهيم  اختبار  تطبيق  تم 
سنة    14  -13الموافقين    والخميس أكتوبر  الموافقين  2021من  سنة    8  -7م  األول  ربيع 
الطالب 1443 فهم  من  للتأكد  المجموعتين  كلتا  في  االختبار  تطبيق  الباحثة  وقد حضرت  ه، 

إحصائًيا ومعالجتها  الدرجات  رصد  تم  التطبيق  انتهاء  وبعد  االختبار،  من   ؛  لتعليمات  للتأكد 
فى الدراسة  مجموعتى  حساب    تكافؤ  تم  لذا  النحوية؛  بين المفاهيم  الفروق  لداللة  "ت"  قيمة 

التطبيق القبلى الختبار المفاهيم    متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى
 النحوية ككل وفى كل مفهوم على حدة. وذلك وفق الجدول اآلتي: 

 

 
اختبار 
المفاهيم 
 النحوية

المجموعة  
 التجريبية

المجموعة  
 طة الضاب

التدريس باستخدام  
إستراتيجية اليد  

 المفكرة

التدريس بالطريقة 
 المعتادة 

 
اختبار 
المفاهيم 
 النحوية
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 (  10جدول ) 
يذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى  قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطى درجات تالم 

 الختبار المفاهيم النحوية ككل وفى كل مفهوم على حدة التطبيق القبلى 

 العدد  المجموعة  المفهوم 
المتوسط  
 الحسابى

االنحراف  
 المعيارى

قيمة  
"ت" 

 المحسوبة 

درجات  
 الحرية 

الداللة  
(0.05) 

α 
Sig 

 اإلعراب
 0.84 1.56 36 التجريبية 

1.044 70 
غير  

 الةد 
0.300 

 0.96 1.78 36 الضابطة 

 البناء
 1.19 1.72 36 التجريبية 

0.792 70 
غير  
 دالة

0.431 
 1.19 1.94 36 الضابطة 

 النعت
 1.14 2.11 36 التجريبية 

0.768 70 
غير  
 دالة

0.445 
 1.31 2.33 36 الضابطة 

 الحال 
 1.08 2.08 36 التجريبية 

0.932 70 
غير  
 دالة

0.355 
 1.20 2.33 36 الضابطة 

 العطف
 1.18 1.56 36 التجريبية 

0.659 70 
غير  
 دالة

0.512 
 1.32 1.75 36 الضابطة 

 التوكيد
 0.68 1.00 36 التجريبية 

0.475 70 
غير  
 دالة

0.636 
 0.81 1.08 36 الضابطة 

االختبار  
 ككل

 3.12 10.03 36 التجريبية 
1.513 70 

غير  
 دالة

0.135 
 3.56 11.22 36 ابطة الض

؛ α ≤  0.05عندد مسدتوى  ن الجدول السابق أن قيمة "ت" غيدر دالدة إحصدائًيايتضح م
 ،اختبدار المفداهيم النحويدة ككدل وفدى كدل مفهدوم علدى حددةل علدى تكدافؤ المجمدوعتين فدى مما يدد 

 وذلك قبل تنفيذ تجربة الدراسة.

 :المفكرة المفاهيم النحوية باستخدام إستراتيجية اليدتدريس  -
تتضدددمن المفدددداهيم النحويدددة اآلتيدددة: )اإلعددددراب، البنددداء، النعددددت،  تدددم تددددريس سددددتة دروس
مدن  ءً ابتددا للمجموعة التجريبية باستخدام إسدتراتيجية اليدد المفكدرة الحال، العطف، التوكيد(، وذلك

ه، 1443مدن ربيدع األول سدنة  12 م، الموافدق2021مدن أكتدوبر سدنة    18يوم اإلثندين الموافدق  
 وقد استمر التطبيق ستة أسابيع، بواقع حصتين أسبوعًيا.

 التطبيق البعدي الختبار المفاهيم النحوية:  -
بعد االنتهاء من التدريس باستخدام إستراتيجية اليد المفكرة الذي استغرق ستة أسابيع تم  

ر  تم  التطبيق  انتهاء  وبعد  البحث،  مجموعتي  على  بعدًيا  النحوية  المفاهيم  اختبار  صد تطبيق 
 الدرجات ومعالجتها إحصائًيا، ومن ثم التوصل إلى عدد من النتائج. 



  2021 (3ج)يوليو  (127العدد )     جملةكليةالرتبيةببنها
 

 669 

 "نتائج البحث وتفسيرها"

المفكرة اليد  إستراتيجية  استخدام  فاعلية  من  النحوية    تنمية  في  للتحقق   لدى المفاهيم 
اإلعدادي الثاني  الصف    باستخدام   ،بحث ال  إليها  توصل  التي  النتائج  الباحثة  تعرض   ،تالميذ 

واختبار    وبعدًيا،  قبلًيا  الدراسة  مجموعتي  بيانات   بها  ُعولجت   التي  اإلحصائية   ساليب األ  بعض 
 :النتائج لهذه عرض   يأتي وفيماصحة الفروض وتفسيرها، 

: األساليب اإلحصائية املستخدمة فى معالجة البيانات:
ا

 أوًل

لنتدددائج فدددى التوصدددل إلدددى ا SPSS (18)الباحثدددة: برندددامج الدددرزم اإلحصدددائية  ت اسدددتخدم      
 باألساليب اإلحصائية اآلتية:

للعينتين المستقلتين للمقارنة بين متوسطى درجات المجمدوعتين التجريبيدة   }*{  اختبار "ت" -1
 .اختبار المفاهيم النحويةوالضابطة فى 

ت" للعينتين المرتبطتين للمقارنة بين متوسطى درجات التطبيقين القبلى والبعدى اختبار " -2
 .لنحويةاختبار المفاهيم افى 

التأثير   -3 وذلك    η2حجم  التابعين:  المتغيرين  فى  المستقل  المتغير  تأثير  حجم  لدراسة 
المستقل   المتغير  إلى  تعزى  التى  التابع  المتغير  درجات  فى  التباين  )زكريا لمعرفة 

 (. 192 –  190: 2007الشربينى، 

 
 
 

ا: نتائج الدراسة:  ثانيا

لــدى  المفــاهيم النحويــةفــي تنميــة  اليــد المفكــرة اســتخدام إســتراتيجيةأواًل: التحقــق مــن فاعليــة 
المجمــوعتين: التجريبيــة  تالميــذمــن خــالل مقارنــة أداء  تالميــذ الصــف الثــاني اإلعــدادي
 والضابطة في التطبيق البعدي:

 
التجانس،  }*{ )اإلعتدالية،  اختبار )ت( وهى  بالتحقق من شرو  تطبيق  األمر  بادىء  فى  الباحثة  حجم   قامت 

، وذلك ألن  (One – Tailed)العينتين(، كما اعتمدت الباحثة فى معالجاتها اإلحصائية على النتائج المتعلقة بد  
 ياغة موجهة. الفروض البحثية لهذا البحث تم صياغتها ص
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داللـة  "يوجـد فـرق ذي الفدرض األول الدذي يدنص علدى أنده  ذلدك فقدد صديغللتحقق مدن  و 
ســطى درجــات تالميــذ المجمــوعتين التجريبيــة ( بــين متو α ≤ 0.05إحصــائية عنــد مســتوى )

ككـــل لصـــال  تالميـــذ المجموعـــة  ختبـــار المفـــاهيم النحويـــةالوالضـــابطة فـــى التطبيـــق البعـــدى 
متوسددطى درجدددات تالميددذ المجمدددوعتين " لداللدددة الفددروق بدددين لدددذا تددم حسددداب قيمددة "ت  "التجريبيــة

ولقياس حجدم تدأثير المعالجدة  ،يةالختبار المفاهيم النحو التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى  
، والجدددول اآلتددى يوضددح (η2، تددم حسدداب حجددم التددأثير )اختبددار المفدداهيم النحويددةالتجريبيددة فددى 

 ذلك:
 (11جدول )

قيمة "ت" لداللة الفروق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية  
 ذلك حجم التأثيرككل، وك الختبار المفاهيم النحويةوالضابطة فى التطبيق البعدى 

 المتوسط العدد  المجموعة  المفهوم
االنحراف  
 المعيارى 

 قيمة )ت(
مستوى 
 الداللة

درجات  
 الحرية

حجم  
 األثر

المفاهيم 
 النحوية ككل

 2.69 31.53 36 التجريبية
28.273 0.01 70 0.919 

 3.35 11.31 36 الضابطة 

 يتض  من الجدول السابق ما يأتي:
( بددين متوسددطى درجددات تالميددذ α ≤ 0.01إحصددائية عنددد مسددتوى )داللددة  يذ وجددود فددرق  -

، لصدالح الختبار المفداهيم النحويدة ككدلالمجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق البعدى 
 تالميذ المجموعة التجريبية. 

(، وهدي 0.919بلدغ ) ختبدار المفداهيم النحويدة ككدلعلدى ا 2ηحجم تأثير المعالجدة التجريبيدة   -
المعالجدة التجريبيدة، دل على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلدى هذا يو ومناسبة،   قيمة كبيرة

 .المفاهيم النحوية ككلمما يدل على فاعلية المعالجة التجريبية فى 
الفددددروق بددددين متوسددددطى درجددددات تالميددددذ المجمددددوعتين التجريبيددددة ويوضددددح الشددددكل اآلتددددي 

 :حوية ككلوالضابطة فى التطبيق البعدى الختبار المفاهيم الن
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الفروق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة فى التطبيق   (2)شكل 

 البعدى الختبار المفاهيم النحوية ككل 
تحقق، قد  أنه  يتضح  األول  الفرض  نتائج  إجمالي  البديل    ومن  الفرض  قبول  تم  أي 

، مثل  المفاهيم النحويةائج بعض الدراسات التي استهدفت تنمية  وتتفق هذه النتائج مع نت ،  األول
(؛ ماهر  2012(؛ جمال عطية، ومحمود خلف هللا )2001عقيلي موسى )دراسات كل من:  

 . (2020(؛ إيناس غنيم )2016بديعة الصغير )؛ 2016عبد الباري، 
 ويمكن تفسير هذه النتائج بما يأتي: 
المفكر  اليد  إستراتيجية  استخدام  البنائية  ة  إن  النظرية  من:  كل  مبادئ  على  تقوم  التي 

 : الصف الثاني اإلعدادي قد أدى إلىتنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ والتعلم النشط في 

 إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير عن أفكارهم بحرية تامة دون تقيد من المعلم.  •

 .تنشيط معارف التالميذ السابقة المرتبطة بالمفهوم النحوي  •

 ربط المفاهيم الجديدة في الدرس بالمفاهيم السابقة لدى التالميذ. •

 إتاحة فرًصا كثيرة للعمل الجماعي والتعلم التعاوني، ومشاركة المعلومات.  •

 زيادة دافعية التالميذ وتكوين اتجاهات إيجابية نحو تعلم المفاهيم النحوية.  •

 مارسة األنشطة المختلفة. زيادة ثقة التالميذ بأنفسهم واعتمادهم على ذاتهم في م •

 حث وتحفيز التالميذ على البحث واالكتشاف.  •

القرار،  • واتخاذ  المشكالت،  حل  مثل:  التالميذ  لدى  العليا  التفكير  مهارات  تنمية 
 واالستنتاج، والتحليل، والتفسير، واالبتكار، والتقويم. 
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المفكرة  فاعلية  من  التحقق:  ثانًياً  اليد  النحوية  يةتنم   في  استخدام إستراتيجية   لدى  المفاهيم 
 : التجريبية للمجموعة والبعدي القبلي ين:التطبيق  في تالميذ الصف الثاني اإلعدادي
داللة    "يوجد فرق ذي  الفرض الثاني الذي ينص على أنه:وللتحقق من ذلك فقد صيغ  

( مستوى  عند  المجموعα ≤ 0.05إحصائية  تالميذ  درجات  متوسطى  بين  فى    ة(  التجريبية 
لذا تم    "ككل لصال  درجات التطبيق البعدى  ختبار المفاهيم النحويةال البعدى  و   ين القبلىالتطبيق

متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين  " لداللة الفروق بين  حساب قيمة "ت 
  اختبار ولقياس حجم تأثير المعالجة التجريبية فى    ،القبلى والبعدى الختبار المفاهيم النحوية ككل

 ، والجدول اآلتى يوضح ذلك: (η2، تم حساب حجم التأثير )المفاهيم النحوية
 (  12جدول ) 

متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين  قيمة "ت" لداللة الفروق بين 
 ، وكذلك حجم التأثير القبلى والبعدى الختبار المفاهيم النحوية ككل

 المتوسط  العدد  التطبيق  المفهوم 
حراف  االن

 المعيارى
قيمة  
 )ت( 

مستوى  
 الداللة

درجات  
 الحرية 

حجم 
 األثر 

المفاهيم  
النحوية  

 ككل

 3.12 10.03 36 القبلى 
30.478 0.01 35 0.964 

 2.69 31.53 36 البعدى

 يتض  من الجدول السابق:

متوسددطى درجددات تالميددذ  ( بددينα ≤ 0.01داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) وجددود فددرق ذي -
، لصددالح لتجريبيددة فددى التطبيقددين القبلددى والبعدددى الختبددار المفدداهيم النحويددة ككددلالمجموعددة ا

 .درجات التطبيق البعدى

(، 0.964بلددغ ) ختبددار المفدداهيم النحويددة ككددلعلددى ا 2ηأن حجددم تددأثير المعالجددة التجريبيددة  -
المعالجددة دل علددى أن نسددبة كبيددرة مددن الفددروق تعددزى إلددى هددذا يددو وهددي قيمددة كبيددرة ومناسددبة، 

 .المفاهيم النحوية ككلتجريبية، مما يدل على فاعلية المعالجة التجريبية فى ال
الفدددروق بدددين متوسدددطى درجدددات تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة فدددى ويوضدددح الشدددكل اآلتدددي 

 :التطبيقين القبلى والبعدى الختبار المفاهيم النحوية ككل
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ات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين القبلى  الفروق بين متوسطى درج (3)شكل 

 والبعدى الختبار المفاهيم النحوية ككل 
الفرض   نتائج  إجمالي  تحقق،  الثانيومن  قد  أنه  البديل    يتضح  الفرض  قبول  تم  أي 

، مثل  المفاهيم النحويةوتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي استهدفت تنمية  ،  الثاني
بديعة  (؛   2012(؛ جمال عطية، ومحمود خلف هللا )2001عقيلي موسى )من:    دراسات كل
 .(2020إيناس غنيم ) ؛2019عفاف يوسف،  (؛2016الصغير )

 ويمكن تفسير هذه النتائج بما يأتي: 
البنائية   النظرية  من:  كل  مبادئ  على  تقوم  التي  المفكرة  اليد  إستراتيجية  استخدام  إن 

 فاهيم النحوية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادي قد أدى إلى: والتعلم النشط في تنمية الم
 تطوير معارف التالميذ السابقة وربطها بالمعارف والمفاهيم الجديدة.  •
توفير بيئات التعلم اإليجابية، وذلك عن طريق تبادل اآلراء واألفكار مما يثير التالميذ،  •

 ويحسن من إدراكهم وقدرتهم على االستنتاج. 
الت • واالستنتاج  تدريب  والتصنيف  والمالحظة  كالتنبؤ  العلم  عمليات  استخدام  على  الميذ 

 والتفسير، وتنمية المفاهيم النحوية يقوم على توظيف هذه العمليات.
 تطبيق التلميذ للمفاهيم النحوية المتعلمة في المواقف الحياتية المختلفة.  •
 . ستقلإكساب التالميذ مهارات االتصال، والقدرة على التفكير الم •
 إضافة المتعة أثناء التعلم، وذلك من خالل إعمال العقل والحواس مًعا.  •
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كل مفهوم على حدة فى في تنمية    استخدام إستراتيجية اليد المفكرة: التحقق من فاعلية  ثالًثا
النحويةا المفاهيم  اإلعداديلدى    ختبار  الثاني  الصف  أداء    تالميذ  مقارنة  خالل    تالميذ من 

 جريبية والضابطة في التطبيق البعدي:المجموعتين: الت
داللة    "يوجد فرق ذيه:  الذي ينص على أن  الثالث وللتحقق من ذلك فقد صيغ الفرض  

( مستوى  عند  التجريبية  α ≤ 0.05إحصائية  المجموعتين  تالميذ  درجات  متوسطى  بين   )
ا فى  حدة  على  مفهوم  لكل  البعدى  التطبيق  فى  النحويةوالضابطة  المفاهيم  ال  لص  ختبار 

" لداللة الفروق بين متوسطى درجات تالميذ  لذا تم حساب قيمة "ت "  تالميذ المجموعة التجريبية
التطبيق البعدى لكل مفهوم على حدة فى اختبار المفاهيم  المجموعتين التجريبية والضابطة فى  

فى   التجريبية  المعالجة  تأثير  ولقياس حجم  المفاهالنحوية،  اختبار  فى  مفهوم على حدة  يم  كل 
 ، والجدول اآلتى يوضح ذلك:(η2، تم حساب حجم التأثير )النحوية

 ( 13جدول )
متوسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة  الفروق بين  " لداللةقيمة "ت 

 ، وكذلك حجم التأثير ختبار المفاهيم النحويةال التطبيق البعدى لكل مفهوم على حدة فى

 وسط المت العدد  التطبيق  المفهوم 
االنحراف  
 المعيارى

 قيمة )ت( 
مستوى 
 الداللة 

درجات  
 الحرية 

حجم 
 األثر

 اإلعراب 
 0.81 3.83 36 التجريبية 

9.904 0.01 70 0.584 
 0.97 1.75 36 الضابطة

 البناء 
 0.96 5.78 36 القبلى 

16.456 0.01 70 0.795 
 1.10 1.78 36 التجريبية 

 النعت 
 1.15 5.64 36 الضابطة

12.210 0.01 70 0.680 
 1.20 2.25 36 التجريبية 

 الحال 
 0.72 6.00 36 الضابطة

13.658 0.01 70 0.727 
 1.29 2.64 36 التجريبية 

 العطف 
 0.81 6.03 36 الضابطة

18.122 0.01 70 0.824 
 1.20 1.67 36 التجريبية 

 التوكيد 
 0.87 4.25 36 الضابطة

15.358 0.01 70 0.771 
 0.80 1.22 36 التجريبية 
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 يتض  من الجدول السابق ما يأتي: 

متوسددطى درجددات تالميددذ ( بددين α ≤ 0.01داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) وجددود فددرق ذي -
المجموعتين التجريبية والضابطة لكل مفهوم على حددة فدى التطبيدق البعددى الختبدار المفداهيم 

  لصالح تالميذ المجموعة التجريبية.النحوية 

كددل مفهددوم علددى حدددة فددى التطبيددق البعدددى الختبددار علددى  2ηحجددم تددأثير المعالجددة التجريبيددة  -
دل هدذا يددو (، وهدي قيمدة كبيدرة ومناسدبة، 0.824 – 0.584بدين )  قدد تدراوح المفداهيم النحويدة

المعالجة التجريبية، مما يدل على فاعليدة المعالجدة على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى 
 .كل مفهوم على حدة فى التطبيق البعدى الختبار المفاهيم النحويةفى  التجريبية

الفددددروق بددددين متوسددددطى درجددددات تالميددددذ المجمددددوعتين التجريبيددددة ويوضددددح الشددددكل اآلتددددي 
 :والضابطة لكل مفهوم على حدة فى التطبيق البعدى الختبار المفاهيم النحوية

 
وسطى درجات تالميذ المجموعتين التجريبية والضابطة لكل مفهوم  الفروق بين مت  (4)شكل 

 على حدة فى التطبيق البعدى الختبار المفاهيم النحوية 
الفرض   نتائج  إجمالي  تحقق،  الثالث ومن  قد  أنه  البديل    يتضح  الفرض  قبول  تم  أي 

، مثل  النحوية  المفاهيموتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي استهدفت تنمية  ،  الثالث 
بديعة  (؛  2012(؛ جمال عطية، ومحمود خلف هللا )2001عقيلي موسى )دراسات كل من:  

 . (2020(؛ إيناس غنيم )2016الصغير )
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 ويمكن تفسير هذه النتائج بما يأتي: 
المفكرة   اليد  إستراتيجية  استخدام  البنائية  إن  النظرية  من:  كل  مبادئ  على  تقوم  التي 

 : الصف الثاني اإلعدادي قد أدى إلىية المفاهيم النحوية لدى تالميذ تنموالتعلم النشط في 
 . استثارة خبرات التالميذ السابقة وربطها بالمعارف والمفاهيم الجديدة •
 إبراز دور المتعلم اإليجابي في بناء المعنى، ودور المعلم الموجه والمرشد لتالميذه. •

ادل اآلراء واألفكار مما يثير التالميذ، توفير بيئات التعلم اإليجابية، وذلك عن طريق تب •
 وقدرتهم على االستنتاج. ويحسن من إدراكهم 

 إتاحة الفرصة للتالميذ لطرح العديد من األسئلة المرتبطة بالمفهوم النحوي.  •
 تزويد التالميذ بمزيد من األنشطة للتوسع حول المفهوم النحوي موضوع الدرس. •

 خالل األنشطة المنزلية. المشاركة اإليجابية لألسرة، وذلك من  •

 اكتساب التالميذ المفهوم النحوي من خالل إعمال الحواس والعقل مًعا. •

كل مفهوم على حدة فى    تنمية  في  استخدام إستراتيجية اليد المفكرة  فاعلية  من  التحقق:  رابًعا
النحويةا المفاهيم  الثاني اإلعدادي  لدى  ختبار   دي والبع  القبلي  ين:التطبيق  في  تالميذ الصف 

 : التجريبية للمجموعة
داللـة  "يوجـد فـرق ذي الدذي يدنص علدى أنده:  الرابدعالفرض  وللتحقق من ذلك فقد صيغ  

التجريبيـة فـى  ة( بـين متوسـطى درجـات تالميـذ المجموعـα ≤ 0.05إحصـائية عنـد مسـتوى )
لصـال  درجـات  ختبـار المفـاهيم النحويـةلكـل مفهـوم علـى حـدة فـى االبعدى  و   ين القبلىالتطبيق

متوسدطى درجدات تالميدذ المجموعدة " لداللة الفدروق بدين تم حساب قيمة "ت   لذا  "طبيق البعدىالت
 ،التجريبيدددة فدددى التطبيقدددين القبلدددى والبعددددى لكدددل مفهدددوم علدددى حددددة فدددى اختبدددار المفددداهيم النحويدددة

، تدم كل مفهوم على حدة فدى اختبدار المفداهيم النحويدةولقياس حجم تأثير المعالجة التجريبية فى  
 ، والجدول اآلتى يوضح ذلك:(η2حجم التأثير ) حساب 
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 ( 14جدول ) 
متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى  قيمة "ت" لداللة الفروق بين  

، وكذلك حجم التطبيقين القبلى والبعدى لكل مفهوم على حدة فى اختبار المفاهيم النحوية
 التأثير 

 المتوسط  العدد  التطبيق  المفهوم 
االنحراف  

 يارىالمع
قيمة  
 )ت( 

مستوى  
 الداللة

درجات  
 الحرية 

حجم 
 األثر 

 اإلعراب
 0.84 1.56 36 القبلى 

10.506 0.01 35 0.759 
 0.81 3.83 36 البعدى

 البناء
 1.19 1.72 36 القبلى 

18.299 0.01 35 0.905 
 0.96 5.78 36 البعدى

 النعت
 1.14 2.11 36 القبلى 

15.302 0.01 35 0.870 
 1.15 5.64 36 دىالبع

 الحال 
 1.08 2.08 36 القبلى 

17.837 0.01 35 0.901 
 0.72 6.00 36 البعدى

 العطف
 1.18 1.56 36 القبلى 

21.032 0.01 35 0.927 
 0.81 6.03 36 البعدى

 التوكيد
 0.68 1.00 36 القبلى 

16.523 0.01 35 0.886 
 0.87 4.25 36 البعدى

 دول السابق:يتض  من الج

متوسددطى درجددات تالميددذ ( بددين α ≤ 0.01داللددة إحصددائية عنددد مسددتوى ) وجددود فددرق ذي -
المجموعة التجريبية فدى التطبيقدين القبلدى والبعددى لكدل مفهدوم علدى حددة فدى اختبدار المفداهيم 

 لصالح درجات التطبيق البعدى.  النحوية 

ة فددى التطبيددق البعدددى الختبددار كددل مفهددوم علددى حددد علددى  2ηحجددم تددأثير المعالجددة التجريبيددة  -
دل هذا يو (، وهي قيمة كبيرة ومناسبة، 0.927 – 0.759قد تراوحت بين )  المفاهيم النحوية

المعالجة التجريبية، مما يدل على فاعليدة المعالجدة على أن نسبة كبيرة من الفروق تعزى إلى 
 .هيم النحويةكل مفهوم على حدة فى التطبيق البعدى الختبار المفاالتجريبية فى 

الفدددروق بدددين متوسدددطى درجدددات تالميدددذ المجموعدددة التجريبيدددة فدددى ويوضدددح الشدددكل اآلتدددي 
 :التطبيقين القبلى والبعدى لكل مفهوم على حدة فى اختبار المفاهيم النحوية
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لقبلى  الفروق بين متوسطى درجات تالميذ المجموعة التجريبية فى التطبيقين ا (4)شكل 

 والبعدى لكل مفهوم على حدة فى اختبار المفاهيم النحوية 
،  الرابعأي تم قبول الفرض البديل  يتضح أنه قد تحقق،  الرابعومن إجمالي نتائج الفرض 

، مثل دراسات المفاهيم النحويةوتتفق هذه النتائج مع نتائج بعض الدراسات التي استهدفت تنمية  
(؛ ماهر شعبان، 2012ل عطية، ومحمود خلف هللا )(؛ جما2001عقيلي موسى )كل من:  
 (.2020(؛ إيناس غنيم )2016بديعة الصغير )؛  2016

 ويمكن تفسير هذه النتائج بما يأتي: 
المفكرة   اليد  إستراتيجية  استخدام  البنائية  إن  النظرية  من:  كل  مبادئ  على  تقوم  التي 

 : لصف الثاني اإلعدادي قد أدى إلىاتنمية المفاهيم النحوية لدى تالميذ والتعلم النشط في 
تنظيم المفاهيم النحوية تنظيًما هرمًيا، وربط المفاهيم الفرعية بالمفهوم الرئيسي الذي  •

 تنتمي إليه. 
العصف الذهني للخبرات السابقة لدى التالميذ والمرتبطة بالمفهوم النحوي موضع   •

 الدرس. 
 امة دون قيود من المعلم. عن أفكارهم بحرية ت إتاحة الفرصة للتالميذ للتعبير •
 استغالل الحواس في تعلم المفاهيم النحوية.  •
توفير بيئات التعلم اإليجابية، وذلك عن طريق تبادل اآلراء واألفكار مما يثير التالميذ،  •

 ويحسن من إدراكهم وقدرتهم على االستنتاج. 
 تدريب التالميذ على بذل الجهد للوصول إلى المعرفة.  •
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 علومات التي توصل إليها التالميذ.تقييم األفكار والم •

 تنمية قدرة التالميذ على أن يكونوا متعلمين إيجابيين وباحثين نشطين عن المعرفة. •
إستراتيجية اليد المفكرة في تنمية المفاهيم النحوية لدى  استخدام    فاعلية مما تقدم يتبين       

 .تالميذ الصف الثاني اإلعدادي

 ث" ــــات البحــــ"توصي

 ، يمكن تقديم التوصيات اآلتية: الحالي على النتائج التي توصل إليها البحثبناء 
السابقة   ▪ التالميذ  تنشيط خبرات  على  تعمل  التي  التعليمية  للمواقف  المعلم  تخطيط  ضرورة 

 المرتبطة بالمفهوم النحوي من خالل العصف الذهني والمناقشة وطرح األسئلة. 

تن ▪ عند  التالميذ  لخصائص  المعلم  هو  مراعاة  مما  التعلم  ليبدأ  لديهم؛  النحوية  المفاهيم  مية 
موجود في البنية المعرفية للتلميذ، حتى يمكن ربط المعلومات الجديدة بالمعلومات السابقة  

 لديه.

ضرورة اهتمام المعلم بتنوع األنشطة، ومراعاة المستويات المعرفية الدنيا التي يشترك فيها  ▪
المعرفي والمستويات  التالميذ،  بعمليات جميع  وتهتم  الفردية،  الفروق  توضح  التي  العليا  ة 

اتجاهات   وتكوين  النحوية،  المفاهيم  تعلم  تعزيز  على  يساعد  مما  التالميذ،  لدى  التفكير 
 إيجابية نحوها. 

المفاهيم النحوية تنظيًما هرمًيا؛ حتى   ▪ اللغة العربية لتنظيم  ضرورة مراعاة مخططي مناهج 
 مفهوم الرئيس. تتضح صلة المفاهيم الفرعية بال

لكل  ▪ المميزة  الحرجة  السمات  تحديد  النحوية  المفاهيم  تدريس  عند  المعلم  انتباه  ضرورة 
 مفهوم؛ حتى ال يحدث لبس أو خلط بينها لدى التالميذ.

االهتمام باألنشطة المنزلية؛ ألنها تساعد في تعلم أفضل للتالميذ، كما أنها تعمل على دمج  ▪
 األسرة في العملية التعليمية. 

حواس   ▪ من  تنطلق  التي  الحديثة  اإلستراتيجيات  توظيف  على  العربية  اللغة  معلمي  تدريب 
 التلميذ وإعمال عقله في تنمية المفاهيم النحوية كإستراتيجية اليد المفكرة. 

توظيف  ▪ على  لتدريبهم  الخدمة؛  أثناء  في  العربية  اللغة  لمعلمي  تدريبية  دورات  إعداد 
للتالم تتيح  حديثة  اليد إستراتيجيات  كإستراتيجية  تعاونية  مجموعات  في  للتعلم  الفرصة  يذ 

 المفكرة.
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 "مقترحات البحث" 

 في ضوء نتائج البحث الحالي وتوصياته تقترح الباحثة إجراء البحوث اآلتية:  

المرحلة  - تالميذ  لدى  الناقدة  القراءة  مهارات  تنمية  في  المفكرة  اليد  إستراتيجية  فاعلية 
 اإلعدادية. 

إسترات - المرحلة استخدام  تالميذ  لدى  اللغوي  التواصل  تنمية  في  المفكرة  اليد  يجية 
 االبتدائية. 

اللغة  - شعبة  طالب  لدى  البالغية  المفاهيم  تنمية  في  المفكرة  اليد  إستراتيجية  فاعلية 
 العربية بكلية التربية. 

المرحلة  - طالب  لدى  الكتابي  التعبير  مهارات  تنمية  في  المفكرة  اليد  نموذج  فاعلية 
 .ةالثانوي 
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 المراجع  
 أوال : المراجع العربية 

( العيفان  هللا  عبد  خالد  المفكرة" (.  2016أمثال  "اليد  إستراتيجية  وفق  مدمج  تعلم  بيئة  تطوير 
الروضة  لطفل  األساسية  التفكير  ومهارات  العلمية  المفاهيم  بعض  تنمية  على  . وأثرها 

 العربي.  ماجستير )غير منشورة(، كلية الدراسات العليا: جامعة الخليج
في تنمية    (MAT 4استخدام نموذج الفورمات )(.  2020إيناس عبد العزيز عطية محمد غنيم ) 

. ماجستير )غير منشورة(، المفاهيم النحوية في اللغة العربية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية
 كلية التربية: جامعة بنها. 

( الصغير  علي  محمود  محمد  ا(.  2016بديعة  إستراتيجية  تنمية  فاعلية  في  العقلي  لتصور 
المرحلة اإلعدادية النحوية والصرفية لدى تالميذ  . ماجستير )غير منشورة(، كلية  المفاهيم 

 التربية: جامعة بنها. 
( المصري  اللطيف  عبد  علي  المفكرة  2016تامر  اليد  إستراتيجية  استخدام   .)Hands-on  

ى تالميذ المرحلة االبتدائية  لتصويب بعض التصورات البديلة وتنمية بعض عمليات العلم لد 
الباحة.   العلميةبمنطقة  للتربية  المصرية  العلمية،  المجلة  للتربية  المصرية  الجمعية   :19  

(4 ،)1-  60. 
(. برنامج قائم على نموذج  2012جمال سليمان عطية سليمان، محمود عبد الحافظ خلف هللا )
المر  تالميذ  لدى  النحوية  المفاهيم  لتنمية  التعلم  اإلعدادية.  أبعاد  في حلة  دراسات  مجلة 

 .136  -93(، 183، كلية التربية: جامعة عين شمس، العدد )المناهج وطرق التدريس
تدريس مفاهيم اللغة العربية والرياضيات (.  1988جودت أحمد سعادة، وجمال يعقوب اليوسف )

 . بيروت: دار الجيل.والعلوم والتربية االجتماعية
الهندسة  2021جيهان مصطفى محمد فرغلي ) لتدريس  (. استخدام إستراتيجية األيدي والعقول 

المرحلة  تالميذ  لدى  العقل  عادات  وبعض  الكتابي  الرياضي  التواصل  مهارات  تنمية  في 
 . 133 -111(، 3) 3،  المجلة التربوية لتعليم الكباراإلعدادية. 

منظور النظرية    التعلم والتدريس من(.  2003حسن حسين زيتون، وكمال عبد الحميد زيتون )
 . القاهرة: عالم الكتب.البنائية
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( البيطار  محمد  محمد  مقرر 2017حمدي  تدريس  في  المفكرة  اليد  إستراتيجية  استخدام   .)
الهيدروليكا لتنمية المفاهيم الهيدروليكية والتفكير العملي لدى طالب الصف الثالث الثانوي  

 .66-1،  (3) 33: جامعة أسيو ، مجلة كلية التربية الصناعي. 
( الشربيني  أحمد  والتربوية  (.  2007زكريا  النفسية  البحوث  في  التجارب  وتصميم  اإلحصاء 

 . القاهرة: مكتبة األنجلو المصرية. واالجتماعية
. عمان:  مناهج اللغة العربية وطرائق تدريسها(.  2014سعد علي زاير، وإيمان إسماعيل عايز )

 دار صفاء للنشر والتوزيع. 
با بكر  أبو  قربان )سلوى  العزيز  نادية عبد  والجغرافية  (.  2011وزير،  التاريخية  المفاهيم  تنمية 
 . عمان: دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة. لطفل الروضة

( الخصاونة  جميل  عاليا  النحوية  (.  2020سماح  المفاهيم  اكتساب  في  فراير  أنموذج  أثر 
األساسي السابع  الصف  طالبات  لدى  دكتوراه واإلمالئية  التربية:    .  كلية  منشورة(،  )غير 

 جامعة اليرموك.
فاعلية نموذج األيدي والعقول في تدريس العلوم لتنمية  (.  2017سهام محمد أبو الفتوح شعيرة )

. ماجستير )غير منشورة(، كلية  مهارات التفكير العليا لدى تالميذ الصف األول اإلعدادي
 التربية: جامعة بنها. 

( جاللة  أبو  حمدان  االختبارات  (.  1999صبحي  وبناء  التربوي  التقويم  في  معاصرة  اتجاهات 
 . الكويت: مكتبة الفالح للنشر والتوزيع. وبنوك األسئلة

( عالم  محمود  الدين  وتطبيقاته  (.  2000صالح  )أساسياته  والنفسي  التربوي  والتقويم  القياس 
 . القاهرة: دار الفكر العربي. وتوجهاته المعاصره(
(. 2019مود، أحمد عبد الوهاب عبد الفتاح، أحمد محمد علي رشوان )عبد الرازق مختار مح

المرحلة  تالميذ  لدى  النحوية  المفاهيم  لتنمية  الدائري  البيت  شكل  إستراتيجية  استخدام  أثر 
 . 480  -455(، 11) 35: جامعة أسيو ، مجلة كلية التربية اإلعدادية. 

(. أثر  2020محمد علي رشوان )عبد الرازق مختار محمود، محمد صالح سيد محمد، أحمد  
استخدام نموذج اليد المفكرة المدعوم بعملية المراجعة في عالج أخطاء الكتابة لدى تالميذ  
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االبتدائي.   السادس  التربويةالصف  )المجلة  المجلد  سوهاج،  جامعة  التربية:  كلية   ،70  ،)
846- 875 . 

وي مقترحة معززة باإلنفوجرافيك  (. فاعلية بيئة دعم لغ2019عبد الرحيم فتحي محمد إسماعيل ) 
المرحلى  تالميذ  لدى  مفاهيمه  وتنمية  النحو  في  المعرفي  التحصيل  تحسين  في  الثابت 

التربويةاإلعدادية.   العلوم  في  التربية  كلية  عين شمس،  مجلة    -180(،  1)  43: جامعة 
234 . 

( الفتاح  عبد  خليل  ال(.  2013عزة  في  الرياضية  العلمية  والمهارات  المبكرة  المفاهيم  طفولة 
 . القاهرة: دار الفكر العربي.لألطفال

(. أثر إستراتيجية خرائط المفاهيم في تحسين مهارات القواعد النحوية لدى  2019عفاف يوسف ) 
إربد.   منطقة  في  األساسي  السابع  الصف  )العلوم طالب  لألبحاث  النجاح  جامعة  مجلة 

 . 124 -103(، 1)  33، اإلنسانية(، نابلس، فلسطين
ستقصاء الموجه على تنمية بعض  أثر استخدام اال(.  2001يلي محمد محمد أحمد موسى )عق 

اإلعدادي الثاني  الصف  تالميذ  لدى  النحوية  كلية  المفاهيم  منشورة(،  )غير  ماجستير   .
 التربية: جامعة أسيو . 

 . القاهرة: دار الفكر العربي.تدريس فنون اللغة العربية(. 2008علي أحمد مدكور )
عب ) علي  لبن  أبو  المرسي  وجية  قورة،  السميع  وتعلم  (.  2013د  لتعليم  الحديثة  االستراتيجيات 
 . القاهرة: دار الكتب المصرية.اللغة

 . العين: دار الكتاب الجامعي.علم نفس النمو الطفولة والمراهقة(. 2002علي فالح الهنداوي )
( الدسوقي  المعاطي  أبو  تعليم  (.  2008عيد  في  الفرنسية  في الخبرة  وتطبيقاتها  العلوم  وتعلم 
المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بالقاهرة: المكتب الجامعي    الدول العربية واألجنبية.

 الحديث.
. القاهرة:  مشكالت القراءة من الطفولة إلى المراهقة التشخيص والعالج(.  2001فهيم مصطفى )

 دار الفكر العربي. 
 . القاهرة: دار الفكر العربي. كير في مراحل التعليم العاممهارات التف(. 2002فهيم مصطفى )
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( الباري  عبد  شعبان  والتربوي (.  2015ماهر  النفسي  المنظور  بين  اللغوية  المفاهيم  . تنمية 
 الدمام: مكتبة المتنبي. 
الباري ) العقلية لتنمية  2016ماهر شعبان عبد  (. فاعلية برنامج قائم على نظرية المخططات 

، جامعة  مجلة كلية التربية حوية والمعتقدات المعرفية لتالميذ المرحلة اإلعدادية.  المفاهيم الن
 . 385  -325(، 105)  27بنها،  

( الدسوقي  محمد  المراهقة(.  2003مجدي  إلى  الميالد  من  النمو  مكتبة  سيكولوجية  القاهرة:   .
 األنجلو المصرية. 

 ربية. . بيروت: دار النهضة الععلم نفس النمو(. 2002مريم سليم )
( السلوم  محمد  علي  المفاهيم  2019مشعان  تنمية  على  المفكرة  اليد  إستراتيجية  فعالية   .)

: الجمعية  مجلة تربويات الرياضيات والمهارات الحسابية لدى التالميذ ذوي صعوبات التعلم.  
 . 252-225(. 8) 22المصرية لتربويات الرياضيات، 

( السيسي  إبراهيم  سعيد  است2016منى  فاعلية  تالميذ  (.  اكتساب  في  األلغاز  إستراتيجية  خدام 
: جامعة طنطا، العدد  مجلة كلية التربيةالصف األول اإلعدادي لبعض المفاهيم النحوية.  

(61 ،)339-  380 . 
(. فاعلية استخدام إستراتيجية اليد المفكرة لتنمية المفاهيم  2012نجالء محمود يوسف منصور )

مجلة القراءة التالميذ المكفوفين بالمرحلة اإلعدادية.    العلمية وبعض المهارات العملية لدى 
 . 86 -66(، 133، كلية التربية: جامعة عين شمس، العدد )والمعرفة

( الخولي  الرحمن  عبد  النمو(.  2010هشام  نفس  للطباعة  علم  المصطفى  دار  الجديدة:  بنها   .
 والترجمة.

( واالعتماد  التعليم  جودة  لضمان  القومية  لمحتوى  و (.  2009الهيئة  المعيارية  المستويات  ثيقة 
 القاهرة. مادة اللغة العربية للتعليم قبل الجامعي.

الحافظ خلف هللا ) إبراهيم، ومحمود عبد  المرسي  تعليم  (.  2010وجيه  الحديثة في  االتجاهات 
 ، المملكة العربية السعودية: النادي األدبي بالجوف.اللغة العربية
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