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ملخص البحث :  

      هيدف البحث احلايل إىل حتليل حمتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة 
أعدَّ  البحث  هدف  حتقيق  ولغرض  األساسية  التفكري  مهارات  ضوء  يف  االبتدائية 
َثمَّ  ومن   ، مهارات  تسع  من  تكونت  األساسية  التفكري  بمهارات  قائمة  الباحثان 
عرضاها عىل بعٍض من السادة اخلرباء واملتخصصني بمناهج وطرائق تدريس اللغة 
العربية ، ُثمَّ رشَع الباحثان بتحليل حمتوى تدريبات كتب القراءة عىل وفق مهارات 
التحليل  طريقة  الباحثان  استعمل  التحليل  ثبات  من  وللتأكد   ، األساسية  التفكري 
بني  الثبات  معامل  بلغ  )هولستي(  معادلة  وباستعامل  آخريِن  بمحللنِي  باالستعانة 

الباحث واملحلل األول )0.91%( ، وبني الباحثني واملحلل اآلخر )%0،85( .

املئوية  والنسب  التكرارات  الباحثان  استعمل  النتائج  استخراج       ولغرض 
هي)مهارة  حمققة  مهارة  أعىل  أن  عن  البحث  واسفر   ، األساسية  التفكري  ملهارات 
)مهارة  َثمَّ من   ،  )%35،90( نسبة  يعادل  ما  أي  تكرارًا   )126( بواقع  التطبيق(  
االستدعاء( بواقع )106( تكرارات بنسبة )30،20%(، ثم تليها ) مهارة املقارنة( 
بنسبة )11،11%(، ثم )مهارة املالحظة( بواقع )33( تكرارًا   بواقع )39( تكرارًا 
 ،)%4،56  ( بنسبة  تكرارًا    )16( بواقع  الرتتيب(  )مهارة  ثم   ،  )%9،40( بنسبة 
التعريف  و)مهارة   ،)%3،99  ( بنسبة  تكرارًا   )14( بواقع  الرتميز(  و)مهارة 
األسئلة(  طرح  و)مهارة   )%2،85( بنسبة   ، تكرارات   )10( بواقع  باملشكالت( 
 )3( بواقع  )التصنيف(  مهارة  وأخريًا   ،)%1،14( بنسبة  تكرارات   )4( بمواقع 
 ، تكرارًا   )351( التكرارات  جمموع  بذلك  ليكون   ،)%0،85( بنسبة  تكرارات 

موزعة عىل ستة كتب .
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   ويف ضوء نتائج البحث أوىص الباحثان بعدد من التوصيات منها : رضورة 
ومراعاة   ، ومتفحصة  دقيقة  ميدانية  دراسات  أساس  عىل  الدراسية  املناهج  وضع 
التكامل والتنسيق بني كتب القراءة العربية يف تضمينها ملهارات التفكري األساسية 
مع  يتناسب  بام  والتدريبات  واألنشطة  التعليمية  املادة  ونوعية  حجم  حيث  من   ،

املستوى العقيل لتالمذة كل صف من صفوف املرحلة االبتدائية ، 

    واستكاماًل هلذا البحث اقرتح الباحثان عدة مقرتحات منها :  إجراء دراسة 
مماثلة للدراسة احلالية يف حتليل مترينات كتب قواعد اللغة العربية للمرحلة االبتدائية 

يف ضوء مهارات التفكري األساسية .

الكلامت املفتاحّية

) حتليل املحتوى ، التدريبات اللغوية ، التفكري ، القراءة ، املرحلة اإلبتدائية (
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Abstract

      The current research aims to analyze the exercise book at the pri-
mary level  in the light of the basic thinking skills . Achieving the goal 
of the research the researcher prepares a  list of the basic skills of 
thinking consisting of nine skills، and then sending them to experts 
and specialists in curriculum and methods of teaching  .However to 
ensure the stability of the analysis، the researcher uses  the method 
of analysis with the help of others analysts using equation (Holsta) 
totaled reliability coefficient between the researcher ، the first ana-
lyst (%0.91) ، and ، the other analyst (0،85%) .
     The  research scholar suggests several proposals including: con-
ducting a similar study on the syntax of the Arabic language at the 
primary level in the light of the basic thinking  skills.
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الفصل األول / التعريف بالبحث :

مشكلة البحث :

      مـــع حـــرص مؤلفـــي الكتـــب الدراســـية عـــىل وضـــع معايـــري متعـــددة للكتـــاب 
املـــدريس ، منهـــا مـــا يتعلـــق بشـــكله وتصميمـــه ، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بمضمونـــه  وحمتـــواه 
، ومنهـــا مـــا يتعلـــق بطرائـــق جتريبـــه وتعميمـــه ، اال اهنـــم يفتقـــرون اىل الدليـــل العلمـــي 
ـــك  ـــادة وذل ـــة امل ـــتوى صعوب ـــث مس ـــن حي ـــذة م ـــاب للتالم ـــادة الكت ـــة م ـــدى مالءم مل
ـــاب او  ـــذا الكت ـــبة ه ـــدى مناس ـــا م ـــدد يف ضوئه ـــة حي ـــري موضوعي ـــود معاي ـــدرة وج لن
ـــار الـــذايت . ) الزعبـــي ، 2001 ،  ذاك ، فتعتمـــد عـــىل الـــرأي الشـــخيص وعـــىل االختي
4- 8( ، و ال يـــزال اهلـــدُف الرئيـــس للمنهـــاج  يرّكـــز عـــىل املعلومـــات ، إذ أنَّ عنايتـــه 
ـــىل  ـــل ع ـــة وتعم ـــم الفردي ـــي فروقه ـــذة وتراع ـــص التالم ـــي خت ـــة الت ـــب العقلي باجلوان
ـــن  ـــٍل م ـــدٍر ضئي ـــه إالَّ بق ـــن جانب ـــَظ م ـــة  مل حت ـــكالهتم احلياتّي ـــل مش ـــاعدهتم يف ح مس
ـــد  ـــد أو ال تفي ـــد تفي ـــات ق ـــم بمعلوم ـــو عقوهل ـــىل حش ـــل ع ـــي تعم ـــة ، فه ـــك العناي تل
ـــع  ـــة بأغلـــب األهـــداف ، فعندمـــا ُينهـــي التالمـــذة دراســـَتهم رسعـــان مـــا تضي ي مضحِّ
ـــل  ـــر طوي ـــد عم ـــا بع ـــى منه ـــا يتبق ـــى م ـــن وحّت ـــع الزم ـــات م ـــذه املعلوم ـــى ه وتتالش
ـــا عـــرص العلـــم  ـــي يقّدمهـــا لن ـــدة الت ـــًا ومتناقضـــًا مـــع املعلومـــات اجلدي ف ـــح متخلِّ يصب

ـــي ، 2008: 62( ـــل و املفت ـــا . )الوكي والتكنولوجي

        وتتجسد مشكلة البحث احلايل بجانبني مها :

     األول : االختيـــار العشـــوائي للتدريبـــات اللغويـــة ، إذ أهنـــا ال تتناســـب مـــع 
ــة . ــة االبتدائيـ ــوف املرحلـ ــن صفـ ــف مـ ــذ يف كل صـ ــو التالميـ ــتوى نمـ مسـ
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     أمـــا اجلانـــب اآلخـــر : فيكمـــن يف أن الثـــورة املعلوماتيـــة وتطـــور أجهـــزة 
ــورت  ــا وطـ ــا وتالمذتنـ ــم أطفالنـ ــريت يف فهـ ــة ، غـ ــه املختلفـ ــال وقنواتـ االتصـ
عقوهلـــم، وال يـــزال تعليمنـــا قائـــاًم عـــىل احلفـــظ والتلقـــني ، وإن العنايـــة بعلـــوم 
املســـتقبل والتعامـــل مـــع التغـــريات احلاليـــة موجـــود نظريـــًا ؛ لكنـــه وعـــىل 
ـــذان  ـــني ه ـــد الباحث ـــد عن ـــد تأك ـــًا ، وق ـــون معدوم ـــكاد أن يك ـــي ي ـــب التطبيق اجلان
اجلانبـــان مـــن طريـــق اتصاهلـــام املبـــارش بالعاملـــني يف امليـــدان الرتبـــوي1∗، مـــن 
ــا  ــت نتائجهـ ــق )1( ، فكانـ ــم ملحـ ــتطالعيٍة هلـ ــتبانٍة اسـ ــام السـ ــق تقديمهـ طريـ
تشـــري رصاحـــًة أو ضمنـــًا  إىل أن التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف كتـــب القـــراءة 
ـــا  ـــذة ، إذ أهن ـــري التالم ـــز تفك ـــىل حتفي ـــل ع ـــا ال تعم ـــة يف أغلبه ـــة االبتدائي للمرحل
تركـــز عـــىل جانـــب احلفـــظ واالســـتدعاء، و أفـــاد بعضهـــم أن هـــذا يـــؤدي اىل 

ــة . ــة االبتدائيـ ضعـــٍف ظاهـــر وملحـــوظ يف إعـــداد التالمـــذة يف املرحلـ

أمهية البحث :

     حتظـــى القـــراءة مـــن منظومـــة تعليـــم اللغـــة العربيـــة بمكانـــة بـــارزة ، فهـــي 
مهـــارة لغويـــة مفتاحيـــة لغريهـــا مـــن املهـــارات االُخـــر ، فـــال نتصـــور أن فـــردًا 
يمكـــن أن يتعلـــم اللغـــة دون إتقانـــه هلـــذه املهـــارة ، هلـــذا ُتعـــّد بوابـــة االتصـــال 
ـــدًا  ـــذا ُتعـــد راف ـــة أو  املطبوعـــة مـــن اللغـــة ، فل الرئيســـة لالتصـــال بالكلمـــة املكتوب
للثقافـــة واملعرفـــة االنســـانية ، فمـــن طريقهـــا يســـتطيع االنســـان االطـــالع عـــىل 
ـــىل  ـــان ع ـــرف االنس ـــا يتع ـــن طريقه ـــه ، وم ـــاطات حيات ـــن نش ـــه م ـــري حول ـــا جي م
ــا  ــن طريقهـ ــع ، ومـ ــات املراجـ ــون الكتـــب وأمهـ ــزون يف بطـ ــه املخـ ــخ أمتـ تاريـ
يتعـــرف عـــىل تـــراث االمـــم االُخـــر وخرباهتـــا  )حراشـــة ، 2007 : 69-76 ( 
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      ويـــرى الباحـــث أن القـــراءة وســـيلة مهمـــة مـــن وســـائل اتقـــان اللغـــة ، 
ـــاض الـــذي  ـــوع الفي ـــتعامهلا ، ألهنـــا الينب ـــىل  اس والركيـــزة االساســـية للتـــدرب ع
يصـــب يف بحـــر اللغـــة ، فـــال ُيمكـــن ألحـــٍد أن يتعلـــم دون أن يقـــرأ ؛ فـــإذا عدنـــا اىل 
املدرســـة فـــأن التلميـــذ يتعلـــم حقائـــق املـــواد الدراســـية املختلفـــة بلجوئـــه اىل قـــراءة 
ـــة  ـــيؤدي يف النتيج ـــراءة س ـــٍف يف الق ـــررة و أن أّي ضع ـــا املق ـــن كتبه ـــواد م ـــذه امل ه
ـــًا أن  ـــني مجيع ـــىل املعلم ـــي أن ع ـــذا يعن ـــة ، وه ـــواد كاف ـــيل يف امل ـــه التحصي إىل ضعف
يعتنـــوا عنايـــة عاليـــة بإتقـــان تالمذهتـــم هلـــذه املهـــارة )عبـــد احلميـــد ، 2006 : 23 ( 
، إذ أن مـــن أهـــم وظائـــف املدرســـة االبتدائيـــة هـــي تعليـــم اللغـــة العربيـــة أو تعليـــم 
ـــد  ـــُره البعي ـــري و أث ـــُره الكب ـــه خط ـــرٌ ل ـــة ، وهـــو أم ـــراءة والكتاب ـــادئ الق ـــذ ملب التالمي
عـــىل حيـــاة التالميـــذ يف املراحـــل التاليـــة . ) أبـــو اهليجـــاء ، 2007 : 85 (، فعمليـــة 
ـــه  ـــري بدراجات ـــط بالتفك ـــي يرتب ـــكل هرم ـــة وذات ش ـــة مركب ـــة عقلي ـــراءة عملي الق
املختلفـــة بحيـــث أن كل درجـــة تفكـــري تعتمـــد عـــىل مـــا حتتهـــا وال تتـــم بدونـــه 
ـــم  ـــم يف التعلي ـــا املعل ـــوم هب ـــي يق ـــات الت ـــع العملي ـــل مجي ـــراءة متاث ـــة الق ـــأن عملي ف
فهـــي تســـتلزم الفهـــم والربـــط واالســـتنتاج ) عاشـــور واحلوامـــدة ، 2007 : 64( 
، ويتفـــق كثـــريٌ مـــن املربـــني واخلـــرباء عـــىل أن التعلـــم مـــن أجـــل التفكـــري أو تعلـــم 
ـــل كل مـــا  ـــب أن تفع مهـــارات التفكـــري هـــدف مهـــم للرتبيـــة ، وأن املـــدارس جي
ـــدون  ـــني يري ـــا ، وأن املعلم ـــري لتالميذه ـــرص التفك ـــري ف ـــل توف ـــن اج ـــتطيع م تس
ـــر قدرهتـــم عـــىل التفكـــري هـــدف ٌ  لتالميذهـــم النجـــاح والتقـــدم ، وأن مهمـــة تطوي

ـــود ، 2006 ب :326(  ـــم . )حمم ـــة أولوياهت ـــه يف مقدم ـــويٌ يضعون ترب

     فالتفكـــري يف علـــم النفـــس وعلـــوٍم ُأخـــر ويف احليـــاة بوجـــٍه عـــام لـــه مكانـــة 
ـــكالت  ـــبٍة للمش ـــوٍل مناس ـــاد حل ـــن اجي ـــرد م ـــن الف ـــري مُتك ـــة التفك ـــة ألن مهم رئيس
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ـــن الفـــردي واجلامعـــي  ـــي تواجـــه االنســـان ـــــ عـــىل الصعيدي ـــة الت ـــة والعملي النظري
ـــدة  ـــق وأســـاليب جدي ـــًا عـــن طرائ ـــــ وتتجـــدد باســـتمرار ممـــا يدفعـــه للبحـــث دوم
متكنـــه مـــن جتـــاوز الصعوبـــات والعقبـــات التـــي تـــربز ، أو التـــي مـــن املحتمـــل 
برزوهـــا يف املســـتقبل ، ولقـــد أبـــرز العديـــد مـــن املهتمـــني بمهـــارات التفكـــري 
عـــددًا مـــن املـــربرات وراء تعلـــم االفـــراد هلـــا أمههـــا تنشـــئة الفـــرد الـــذي 
ــوب  ــداف املرغـ ــق االهـ ــل حتقيـ ــن أجـ ــة ، ومـ ــارة عاليـ ــري بمهـ ــتطيع التفكـ يسـ
فيهـــا ، ومســـاعدة االفـــراد يف صنـــع القـــرارات وحـــل املشـــكالت .) العفـــون و 
ـــرب  ـــه ع ـــم مهارات ـــري وتعل ـــة التفك ـــب ، 2012 :17 ، 37(، وإن تنمي ـــد الصاح عب
الوســـيط املنظـــم ) املناهـــج ( تكـــون عمليـــة ميـــرّسة وممكنـــة إذا مـــا ُبنيـــت وُاعـــدت 
ـــن  ـــة . ) غباي ـــه املختلف ـــري ومهارات ـــىل   التفك ـــم ع ـــاس قائ ـــىل أس ـــج ع ـــك املناه تل
ـــوى  ـــل ملحت ـــاس األمث ـــدريس األس ـــاب امل ـــان أن الكت ـــرى الباحث ، 2008 : 9( وي
ــة  ــة التعليميـ ــة العمـــود الفقـــري للعمليـ ــد بمثابـ ــه ُيعـ ــاج التعليمـــي ، إذ أنـ املنهـ
فـــال يمكـــن أليِّ معلـــم ُيعلـــم و متعلـــم يتعلـــم دون مـــادة تعليميـــة . فالكتـــاب 
املـــدريس ُيعـــد الوعـــاء الـــذي حيـــوي املـــادة التعليميـــة التـــي تعـــد وســـيلة مـــن 
الوســـائل املهمـــة لتحقيـــق أهـــداف املنهـــاج التعليمـــي ، لذلـــك فأمهيتـــه تتجـــىل 
ـــا  ـــق م ـــن طري ـــا م ـــق أهدافه ـــة ، وحتقي ـــة التعليمي ـــاح العملي ـــل إلنج يف دوره الفاع
ـــاب املـــدريس  يقـــدم مـــن معـــارف منظمـــة وموجهـــة نحـــو أهـــداف حمـــددة ، والكت
الوســـيلة األوىل التـــي اســـتعملها االنســـان للتثقيـــف والتعليـــم يف العـــامل   ) محـــادي 
ــاليب التعليـــم متثـــل العنـــارص  ــة و أسـ ، 2014 : 75( ، وإّن األنشـــطة التعليميـ
ـــة  ـــة والبدني ـــود العقلي ـــن اجله ـــا تتضّم ـــاج ، إذ أهن ـــا املنه ـــكل منه ـــي يتش ـــة الت املهم
ـــة ،  ـــداف الرتبوي ـــق األه ـــًا لتحقي ـــان مع ـــم أو االثن ـــم أو املتعل ـــا املعل ـــوم هب ـــي يق الت
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ـــا ،  ـــا . )عط ـــف أو خارجه ـــة الص ـــل غرف ـــل داخ ـــامل املتكام ـــو الش ـــق النم وحتقي
 ) 213 : 2002

      ويـــرى الباحثـــان أن التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة 
اجلانـــب التطبيقـــي ملـــا يقـــرؤه  املتعلمـــون ، و ُتعـــد احـــدى الوســـائل املهمـــة يف 
تطويـــر االفـــراد للقيـــام بأعامهلـــم عـــىل أتـــم وجـــه ، ملـــا هلـــا مـــن أمهيـــة ُكـــربى 
ـــو  ـــة والنم ـــداف الرتبوي ـــق االه ـــة وحتقي ـــة التعليمي ـــس يف العملي ـــارز و رئي ودور ب
ـــتهدف  ـــي تس ـــوي الت ـــاط الرتب ـــكال النش ـــم أش ـــن أه ـــا  م ـــذ ، وأهن ـــل للتلمي املتكام
تثبيـــت هـــذه املهـــارات ســـواء عـــىل املســـتوى اإلدراكـــي أو النفـــيس حركـــي ، 
ـــايس  ـــزء أس ـــم يف عمليـــة التعلـــم وهـــي ج ـــهم بـــدور حاس ـــا تس ـــك يف أهّن وال ش
ـــودًة  ـــا ج ـــام َضِمنّ ـــد كّل ـــي جي ـــوي وفن ـــكل ترب ـــت بش ـــام عوجل ـــاب ، وكّل ـــن الكت م

للكتـــاب وتقديـــرًا ملوقـــف املتعلـــم وتعزيـــزًا وتثبيتـــًا ملـــا تعلمـــه .

هدفا البحث :

هيدف البحث احلايل اىل :

1. حتديد مهارات التفكري األساسية الالزمة للمرحلة اإلبتدائية .

ـــة  ـــراءة العربي ـــب الق ـــية يف كت ـــري األساس ـــارات التفك ـــر مه ـــدى تواف ـــة م 2. معرف
للمرحلـــة اإلبتدائيـــة  .
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حدود البحث :

    يقتـــرص البحـــث احلـــايل عـــىل كتـــب القـــراءة العربيـــة للمرحلـــة  للصفـــوف : 
األول والثـــاين والثالـــث والرابـــع واخلامـــس  والســـادس ، املعتمـــدة مـــن وزارة 
الرتبيـــة / املديريـــة العامـــة للمناهـــج ، للعـــام الـــدرايس ) 2015 – 2016 ( .

حتديد املصطلحات :

حتليل املحتوى : عّرفه كلٌ من . 1

اهلاشـــمي وعطيـــة : " أســـلوب مـــن أســـاليب البحـــث العلمـــي ينـــدرج أ. 
حتـــت منهـــج البحـــث الوصفـــي والغـــرض منـــه معرفـــة خصائـــص مـــادة 
ـــربًا  ـــًا مع ـــًا كمي ـــص وصف ـــذه اخلصائ ـــف ه ـــية ، ووص ـــب املدرس ـــال أو الكت االتص
عنـــه برمـــوز كمّيـــة إىل جانـــب مـــا يتـــم احلصـــول عليـــه مـــن نتائـــج بأســـاليب 
ُأخـــرى تكـــون مـــؤرشات حتـــدد اجتـــاه التطويـــر املطلـــوب" .             ) اهلاشـــمي 

وعطيـــة ،2011:  175 ( 

عليـــان وغنيـــم " أســـلوب يعتمـــد عـــىل وصـــف منّظـــم ودقيـــق ملحتـــوى ب. 
ـــا  ـــة وهدفه ـــوع الدراس ـــد موض ـــق حتدي ـــن طري ـــموعة ع ـــة أو مس ـــوص مكتوب نص
ـــه لدراســـة  ـــار احلـــاالت اخلاصـــة من ـــذي ســـيتم اختي وتعريـــف جمتمـــع الدراســـة ال

ـــم، 2013 : 21 ( ـــان وغني ـــه" . )علي ـــا          وحتليل مضموهن

ـــتند إىل  ـــي املس ـــث العلم ـــاليب البح ـــن أس ـــلوبٌ م ـــا :  أس ـــوى إجرائي ـــل املحت حتلي
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ـــة  ـــات اللغوي ـــل التدريب ـــان لتحلي ـــذي اتبعـــه الباحث منهـــج البحـــث الوصفـــي ، وال
الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية معتمـــدًا 

ـــب . ـــواردة يف كل تدري يف ذلـــك عـــىل وحـــدة الفكـــرة ال

التدريبات : عرفها كلٌ من :. 2

ــة  أ.  ــر قابليـ ــم أكثـ ــم وجيعلهـ ــذة للتعلـ ــاط التالمـ ــاط ُيثـــري نشـ ــه : " نشـ ــليم بأنـ سـ
ـــاب اليهـــم " . ) ســـليم ،  ـــا يقدمـــه الكتـ ـــة واكتســـاب م ملواجهـــة املواقـــف التعليمي

 )13 :  2010

زايـــر وداخـــل بأهنـــا : " النشـــاط املســـتمر لتزويـــد الفـــرد باملهـــارات ب. 
واخلـــربات واالجتاهـــات التـــي جتعلـــه صاحلـــًا ملزاولـــة عمـــٍل مـــا" . ) زايـــر 

 )  105  :2013  ، وداخـــل 

التدريبـــات إجرائيـــًا : هـــي جمموعـــة األنشـــطة اللغويـــة التـــي تتضّمنهـــا كتـــب 
ـــدرايس )2015  ـــة للعـــام ال ـــة االبتدائي ـــها يف املرحل ـــة املقـــرر تدريُس القـــراءة العربي
– 2016( ، والتـــي ســـيحللها الباحثـــان يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية .

فها كلٌّ من :. 3 القراءة : عرَّ

ـــروء أ.  ـــص املق ـــارئ( والن ـــرد )الق ـــني الف ـــة ب ـــل متبادل ـــة تفاع ـــا : " عالق ـــة بأهن حراش
ـــة  ـــات عقلي ـــا عملي ـــآزر فيه ـــا وتت ـــر فيه ـــل تتظاف ـــال وتواص ـــة واتص ـــي عملي ، فه
ونفســـية وميكانيكيـــة آليـــة وثقافيـــة واجتامعيـــة تـــؤدي اىل ابـــداع نـــص أو نصـــوص 

ـــة ، 2007 :  73 ( ـــدة " . )حراش ـــرة جدي أو فك
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ـــراد هبـــا الربـــط بـــني الرمـــوز املكتوبـــة واصواهتـــا ، ب.  عطيـــة بأهنـــا : " عمليـــة ُي
أي عمليـــة ربـــط الـــكالم امللفـــوظ بلفظـــه " . )عطيـــة ، 2008 : 251 ( .

تعريـــف كتـــب القـــراءة إجرائيـــا : جمموعـــة املقـــررات الدراســـية املعتمـــدة مـــن 
ــة   ــة االبتدائيـ ــها للمرحلـ ــرر تدريسـ ــة املقـ ــج / وزارة الرتبيـ ــة املناهـ ــل مديريـ قبـ
للعـــام الـــدرايس )2015-2016 ( ، والتـــي ســـيحلل الباحـــث حمتـــوى تدريباهتـــا 

يف ضـــوء املهـــارات األساســـية للتفكـــري .

املرحلة االبتدائية :. 4

" هـــي املرحلـــة األوىل يف ســـلم النظـــام التعليمـــي يف العـــراق ، ومدهتـــا 
ـــون  ـــرشة، وتتك ـــة ع ـــن الثاني ـــي بس ـــة وتنته ـــن السادس ـــن س ـــدأ م ـــنوات تب ـــت س س
ـــع واخلامـــس والســـادس االبتدائـــي "  ـــاين والثالـــث والراب مـــن الصـــف األول والث

ـــة ، 1985: 403( . . )وزارة الرتبي

مهارات التفكري األساسية : عّرفها كلٌ من :. 5

حممـــود بأهنـــا : " عمليـــات معرفيـــة بســـيطة وليســـت مركبـــة ، متثـــل العمليـــات أ. 
ــود ،  2006 أ ، 126(  ــد " . )حممـ ــية  للتفكـــري املركـــب واملعقـ االساسـ

ســـليامن بأهنـــا : " األنشـــطة العقليـــة أو الذهنيـــة غـــري املعقـــدة والتـــي تتطلـــب ب. 
ممارســـة أو تنفيـــذ املســـتويات الثالثـــة الدنيـــا مـــن تصنيـــف بلـــوم للمجـــال املعـــريف، 

مـــع بعـــض املهـــارات القليلـــة االخـــرى " . ) ســـليامن ، 2011 :   121 ( .

وعرفهـــا الباحثـــان اجرائيـــًا بأهنـــا : هـــي جمموعـــة مـــن املهـــارات املعرفيـــة التـــي 
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ـــذ  ـــري التالمي ـــتوى تفك ـــع مس ـــب م ـــي تتناس ـــرباء والت ـــاق اخل ـــان باتف ـــا الباحث اعّده
ـــارات  ـــي : مه ـــتويات ه ـــة مس ـــىل ثالث ـــان ع ـــا الباحث ـــة، وصنّفه ـــة االبتدائي باملرحل
التفكـــري األساســـية الدنيـــا واملتمثلـــة بمهـــارات ) املالحظـــة ، الرتميـــز ، االســـتدعاء 
ـــف ،  ـــب ، التصني ـــة بــــ ) الرتتي ـــطى املتمثل ـــية الوس ـــري األساس ـــارات التفك ( ، ومه
املقارنـــة ( ، ومهـــارات التفكـــري االساســـية العليـــا املتمثلـــة بمهـــارات         ) 
ـــارًا  ـــدت معي ـــي اعتم ـــق ( ، والت ـــئلة ، التطبي ـــد االس ـــكالت ، تولي ـــف باملش التعري

ـــة . ـــة االبتدائي ـــراءة للمرحل ـــب الق ـــات كت ـــوى تدريب ـــل حمت لتحلي
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الفصل الثاين :

أوال ً / جوانب نظرية :

 مهارات التفكري األساسية :

ـــد اختلـــف  ـــن اآلراء والدراســـات حـــول مهـــارات التفكـــري األساســـية، فق     تتباي
ـــق  ـــاك مهـــارات مشـــرتكة اتف ـــون يف تصنيفـــات هـــذه املهـــارات ،  إاّل أنَّ هن الرتبوي
ــة  ــة األمريكيـ ــّل تصنيـــف اجلمعيـ ــا، ولعـ ــا الباحثـــون يف دراســـاهتم أغلبهـ عليهـ
ـــن  ـــددْت عرشي ـــد ح ـــات ، وق ـــك التصنيف ـــم تل ـــن أه ـــم م ـــج والتعلي ـــر املناه لتطوي

ـــي : ـــة ، وه ـــا يف املدرس ـــا وتعزيزه ـــن تعليمه ـــية يمك ـــري أساس ـــارة تفك مه

مهارة الرتكيز : وتشمل : أ . 

التعريف باملشكالت أو توضيح ظروف املشكلة .  •

وضع األهداف أو حتديد التوجهات .  •

مهارات مجع املعلومات : وتشمل : ب . 

املالحظة : هتدف إىل احلصول عىل املعلومات من طريق احلواس.  •

التســـاؤل : هتـــدف إىل البحـــث عـــن معلومـــات جديـــدة مـــن طريـــق   •
)  72  :  2007  ، )الغريـــري   . األســـئلة  تكويـــن 

مهارات التذكر : تشمل : ت . 
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الرتميز : هتدف إىل ختزين املعلومات يف الذاكرة طويلة األمد .  •

االستدعاء : القدرة عىل اسرتجاع املعلومات من الذاكرة .  •

مهارات تنظيم املعلومات : وتشمل : ث . 

املقارنة : هتدف إىل مالحظة الشبه أو االختالف بني أو أكثر .  •

وفـــق  عـــىل  األشـــياء يف جمموعـــات  إىل وضـــع  هتـــدف   : التصنيـــف   •
. مشـــرتكة  خصائـــص 

ـــة أو  ـــات يف منظوم ــياء أو املوضوع ــع األشـ ـــدف إىل وضـ ــب : هت الرتتيـ  •
)215  :  2005  ، وآخـــرون  و  )العتـــوم   . حمـــك  وفـــق  عـــىل  ســـياق 

مهارات التحليل : وتشمل : ج . 

حتديـــد املصطلحـــات أو املكونـــات : هتـــدف إىل معرفـــة خصائـــص األشـــياء   •
ــا . و أجزائهـ

حتديد العالقات واألنامط ومعرفة الطرائق الرابطة بني املكونات .  •

املهارات اإلنتاجية : تشمل : ح . 

االستنتاج : هتدف إىل التفكري فيام هو أبعد من املعلومات املتوافرة.  •

التنبؤ بالنتائج املتوقعة .  •

االســـهاب : هتـــدف إىل تطويـــر األفـــكار، و إغنائهـــا بتفصيـــالت مهمـــة   •
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قـــد تـــؤدي إىل نتاجـــات جديـــدة .

ـــا  ـــري صورهت ـــات بتغي ـــد للمعلوم ـــى جدي ـــة معن ـــدف إىل اضاف ـــل : هت التمثي  •
) متثيلهـــا برمـــوز، أو صـــور، أو خمططـــات، أو رســـوم بيانيـــة( .

مهارات التكامل : تشمل : خ . 

التلخيـــص : هتـــدف إىل تقصـــري املوضـــوع وجتريـــده مـــن دون التالعـــب   •
الرئيســـة . باألفـــكار 

ــات  ــاج معلومـ ــة إلنتـ ــة املعرفيـ ــل األبنيـ ــاء : هتـــدف إىل تعديـ ــادة البنـ إعـ  •
جديـــدة.

مهارات التقويم : تشمل :  د . 

األحـــكام  إلصـــدار  معايـــري  اختـــاذ  إىل  هتـــدف   : املحـــكات  وضـــع   •
. والقـــرارات 

اإلثبات : هتدف إىل تقديم الربهان عىل صحة أو دقة االدعاءات .  •

ــن يف  ــات أو الوهـ ــن املغالطـ ــف عـ ــدف إىل الكشـ ــاء : هتـ ــة األخطـ معرفـ  •
ـــري،2007  ـــوع . )الغري ـــف أو املوض ـــل باملوق ـــا يتص ـــة ، م ـــتدالالت املنطقي االس

      )73  :

     تعقيبـــًا عـــىل مـــا ســـبق ؛ إنَّ مـــن يتمعـــن يف تصنيـــف مهـــارات التفكـــري 
األساســـية أعـــاله ، جيـــد أن هنـــاك خلطـــًا ملحوظـــًا مـــن قبـــل الرتبويـــني بـــني 
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ـــط  ـــذا اخلل ـــب ، وه ـــري املرك ـــارات التفك ـــني مه ـــري و ب ـــية للتفك ـــارات األساس امله
ـــالف  ـــس ، أو اخت ـــامء النف ـــني وعل ـــة للمرب ـــدارس الرتبوي ـــالف امل ـــن اخت ـــج م نات
ــارات  ــة بمهـ ــداد قائمـ ــان إىل إعـ ــيعمد الباحثـ ــذا سـ ــم ، لـ ــة هلـ ــفة التابعـ الفلسـ
التفكـــري األساســـية  ، ملحـــق )2( بشـــكل يتناســـب مـــع املســـتوى العقـــيل لتالمـــذة 

املرحلـــة االبتدائيـــة .

ثانيًا / دراسات سابقة :

  تســـتعرض الباحثـــة يف هـــذا املحـــور خالصـــة موجـــزة لعـــدٍد مـــن الدراســـات 
العربيـــة واألجنبيـــة ، التـــي تعالـــج املوضـــوع مـــن جوانـــب خمتلفـــة ، وتقـــرتب 

بدرجـــٍة أو بأخـــرى مـــن موضـــوع البحـــث احلـــايل . 

    يضـــم هـــذا املحـــور مخـــس دراســـات مقســـمة عـــىل قســـمني : األول يشـــمل 
ـــأى  ـــني ،  وارت ـــتني أجنبيت ـــمل دراس ـــر فيش ـــا اآلخ ـــة ، وام ـــات عربي ـــالث دراس ث
الباحثـــان إىل عرضهـــا عـــىل وفـــق تسلســـلها الزمنـــي يف كل قســـٍم منهـــام ، كـــام 

يـــأيت :

ــة . 1 ــد اللغـ ــاب قواعـ ــات كتـ ــم مترينـ ــي )2007( : "تقويـ ـــة الزوينـ دراس
العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي يف ضـــوء تصنيـــف بلـــوم ملســـتويات 

 .  " العقـــيل  اإلدراك 

ـــة  ـــد اللغ ـــاب قواع ـــم كت ـــت إىل تقوي ـــراق، وهدف ـــة يف الع ـــذه الدراس ـــت ه    ُأجري
العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي يف ضـــوء تصنيـــف بلـــوم  ملســـتويات 
ــم  ــي القائـ ــث الوصفـ ــج البحـ ــة منهـ ــتعملت الباحثـ ــد اسـ ــيل، وقـ اإلدراك العقـ
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ـــة  ـــددت الباحث ـــد ح ـــا، وق ـــب لبحثه ـــج املناس ـــه املنه ـــوى بوصف ـــل املحت ـــىل حتلي ع
ـــق(  ـــم ، التطبي ـــة ، الفه ـــة) املعرف ـــتوياته الثالث ـــوم بمس ـــف بل ـــيل لتصني ـــال العق املج
أداًة لبحثهـــا، وبعـــد التأكـــد مـــن صدقهـــا مـــن طريـــق عرضهـــا عـــىل جمموعـــة 
ـــن  ـــة م ـــث املكون ـــة البح ـــل عين ـــة حتلي ـــرت عملي ـــني أج ـــرباء و املتخصص ـــن اخل م
ـــواردة يف  ـــا ال ـــة مجيعه ـــري املحلول ـــة وغ ـــات املحلول ـــي التمرين ـــًا ، وه (156( مترين
كتـــاب قواعـــد اللغـــة العربيـــة للصـــف الســـادس اإلبتدائـــي ، وقـــد اســـتعملت 
ــه  ــه ومتريناتـ ــاب بموضوعاتـ ــات الكتـ ــاب صفحـ ــة حلسـ ــبة املئويـ ــة النسـ الباحثـ
ــة  ــد معاجلـ ــات، وبعـ ــاب الثبـ ــر حلسـ ــة كوبـ ــرار ، ومعادلـ ــبة التكـ ــاب نسـ وحسـ
البيانـــات إحصائيـــًا أتضـــح للباحثـــة أمـــور ِعـــّدة منهـــا : عـــدم مراعـــاة املوازنـــة 
بـــني مســـتويات جمـــال اإلدراك العقـــيل عنـــد إعـــداد الكتـــاب ، وإنَّ التمرينـــات 
ـــادس  ـــف الس ـــة للص ـــة العربي ـــد اللغ ـــادة قواع ـــن م ـــاة م ـــداف املبتغ ـــق األه مل حتق
ـــتويات  ـــني مس ـــة ب ـــرضورة املوازن ـــة ب ـــت الباحث ـــك أوص ـــوء ذل ـــي، ويف ض اإلبتدائ
املجـــال اإلدراكـــي العقـــيل التـــي حددهـــا بلـــوم ، ورضورة توزيـــع التمرينـــات 

بصـــورة تتناســـب مـــع أهـــداف الكتـــاب واملحتـــوى الـــدرايس . 

ـــا . 2 ـــاب لغتن ـــة يف كت ـــاطات التقويمي ـــل النش ـــد )2010( " حتلي ـــة العي دراس
اجلميلـــة للصـــف الرابـــع األســـايس يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري اإلبداعـــي ومـــدى 

ـــا " ـــة هل ـــاب الطلب اكتس

    ُاجريـــت هـــذه الدراســـة يف فلســـطني ، وهدفـــت اىل التعـــرف عـــىل مهـــارات 
ــف  ــة للصـ ــا اجلميلـ ــاب لغتنـ ــر يف كتـ ــب أن تتوافـ ــي جيـ ــة التـ ــري االبداعيـ التفكـ
الرابـــع األســـايس ، ومـــدى تضّمـــن النشـــاطات التقويميـــة لتلـــك املهـــارات  ، 
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ـــة  ـــة اإلبداعي ـــة للنشـــاطات التقويمي ـــاب الطلب ـــدى اكتس ـــة م ـــت اىل معرف كـــام هدف
الـــواردة يف كتـــاب لغتنـــا اجلميلـــة ، ولتحقيـــق أهـــداف البحـــث اتبـــع الباحـــث 
املنهـــج الوصفـــي التحليـــيل مســـتعماًل أداتـــني مهـــا اســـتبانة حتليـــل النشـــاطات 
ـــة  ـــة الدراس ـــت عين ـــد تكون ـــي ، وق ـــري اإلبداع ـــارات التفك ـــار مله ـــة واختب التقويمي
ـــايس  ـــع األس ـــف الراب ـــوا الص ـــن اهن ـــة الذي ـــن الطلب ـــة م ـــًا وطالب ـــن )312( طالب م
، ثـــم حلـــل الباحـــث األنشـــطة التقويميـــة املتضمنـــة يف كتـــاب لغتنـــا اجلميلـــة 
للصـــف الرابـــع األســـايس ، وعالـــج البيانـــات احصائيـــًا مســـتعماًل التكـــرارات 
T .Test One-( والنســـب املئويـــة معامـــل ارتبـــاط بريســـون و اختبـــار

Sample( ، وتوصـــل الباحـــث اىل جمموعـــة مـــن النتائـــج أمههـــا : أنـــه ال 

ـــام  ـــي ، ك ـــري اإلبداع ـــارات التفك ـــة ومه ـــارات العقلي ـــبتي امله ـــة يف نس ـــد عالق يوج
ـــي  ـــري االبداع ـــارات التفك ـــة مله ـــاب الطلب ـــدى اكتس ـــني م ـــة ب ـــد عالق ـــه ال توج أن
اشـــتامل املحتـــوى هلـــا ، ويف ضـــوء تلـــك النتائـــج أوىص الباحـــث بالعنايـــة بتطويـــر 
النشـــاطات التقويميـــة االبداعيـــة ، واحلـــرص عـــىل تنويعهـــا والعمـــل عـــىل 

تنميتهـــا .

ــة . 3 ــب اللغـ ــطة كتـ ــات وأنشـ ــل تدريبـ ــة )2013(  : " حتليـ ــة الضّبـ دراسـ
العربيـــة للمرحلـــة األساســـية الدنيـــا يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري فـــوق املعـــريف 

وتصـــور مقـــرتح إلثرائهـــا "

     ُاجريـــت هـــذه الدراســـة يف فلســـطني ، وهدفـــت اىل إجـــراء حتديـــد مهـــارات 
التفكـــري املعـــريف التـــي ينبغـــي أن تتضمنهـــا األنشـــطة والتدريبـــات يف كتـــب اللغـــة 
ـــت  ـــد اتبع ـــا ، وق ـــرتح إلثرائه ـــور مق ـــم تص ـــية ، وتقدي ـــة األساس ـــة للمرحل العربي
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ـــل  ـــي كام ـــة وه ـــة الدراس ـــار عين ـــم اختي ـــل ، وت ـــي التحلي ـــج الوصف ـــة املنه الباحث
األســـئلة والتدريبـــات يف كتـــب اللغـــة العربيـــة للصفـــوف ) األول – الثـــاين – 
الثالـــث( للمرحلـــة األساســـية الدنيـــا ، ولتحقيـــق أهـــداف البحـــث قامـــت 
ـــة ، وبعـــد التأكـــد مـــن صدقهـــا  ـــة  بإعـــداد قائمـــة بمهـــارات مـــا فـــوق املعرف الباحث
تـــم حتليـــل التدريبـــات واألنشـــطة املتضمنـــة يف كتـــب اللغـــة العربيـــة الثالثـــة ، 
واســـتعملت الباحثـــة معادلـــة هولســـتي والتكـــرارات والنســـب املئويـــة ملعاجلـــة 
ــًا ، وقـــد أســـفرت عمليـــة التحليـــل عـــن مجلـــة مـــن النتائـــج  البينـــات احصائيـ
مـــن أمههـــا احتـــواء كتـــب اللغـــة العربيـــة للصفـــوف الثالثـــة عـــىل مهـــارات مـــا 
ـــا أســـفرت عنـــه نتائـــج  ـــوء م وراء املعرفـــة لكـــن بشـــكل غـــري متـــوازن ، ويف  ض
الدراســـة ، أوصـــت الباحثـــة بـــرضورة إعـــادة هيكلـــة الشـــكل العـــام لألســـئلة 
ــف  ــن الصـ ــا مـ ــية الدنيـ ــة األساسـ ــة للمرحلـ ــة العربيـ ــب اللغـ ــن يف كتـ املتضمـ
ـــع  ـــادل جلمي ـــوازن وع ـــع مت ـــاك توزي ـــون هن ـــث يك ـــث بحي ـــف الثال األول اىل الص

مهـــارات مـــا وراء املعرفـــة .

دراســـة ولســـن )1980( : تقويـــم حمتـــوى كتـــب القـــراءة األســـاس . 4
ــامهتا ــا وسـ ــة ونمطهـ ــكالت البيئـ ــة مشـ ــق بطبيعـ ــام يتعلـ ــة فيـ ــة االبتدائيـ للمرحلـ

ــت إىل  ــة ، وهدفـ ــدة األمريكيـ ــات املتحـ ــة يف الواليـ ــذه الدراسـ ــت هـ       أجريـ
ـــم  ـــررة للتعلي ـــاس املق ـــراءة األس ـــب الق ـــة يف كت ـــكالت البيئ ـــوى ملش ـــم املحت تقوي
ـــت  ـــد كان ـــي ، وق ـــث الوصف ـــج البح ـــث منه ـــد الباح ـــة واعتم ـــة االبتدائي يف املرحل
ـــز األول  ـــل املراك ـــت حتت ـــا كان ـــة منه ـــب ، مخس ـــتة كت ـــن س ـــة م ـــث مكون ـــة البح عّين
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يف املبيعـــات يف االســـواق، يف حـــني احتـــل الكتـــاب الســـادس درجـــة أقـــل، 
واســـتعمل الباحـــث مـــن الوســـائل احلســـابية واإلحصائيـــة  االتفـــاَق الداخـــيل 
للتثبيـــت مـــن مناســـبة املحـــل، بوصفـــه حملـــاًل منفـــردًا وللتثبـــت مـــن الثبـــات، 
ــج البحـــث  ــه وتوصلـــت نتائـ ــات بحثـ ــل بيانـ ــة يف حتليـ ــبة املئويـ ــتعمل النسـ اسـ
إىل أّن نســـبة )1.9%( فقـــط مـــن العـــدد الـــكيل للصفحـــات املحللـــة احتـــوت 
عـــىل مشـــكالت البيئـــة ،  وهنـــاك فـــروق ذوات داللـــة  إحصائيـــة يف املحتـــوى  
ـــوى  ـــامت املحت ـــع س ـــق بجمي ـــام  يتعل ـــب، في ـــلامت الكت ـــل ومس ـــني املراح ـــي ب البيئ

ملشـــكالت البيئـــة، وكانـــت مجيـــع العالقـــات الداخليـــة دالـــة  إحصائيـــًا .

ـــة . 5 دراســـة ريزنـــر وآخـــرون )1991( : بعنـــوان : حتديـــد املســـتويات املعرفي
يف أســـئلة كتـــاب العلـــوم للصـــف اخلامـــس االبتدائـــي 

     ُاجريـــت هـــذه الدراســـة يف الواليـــات املتحـــدة االمريكيـــة ، وهدفـــت هـــذه 
ـــئلة  ـــها األس ـــي تقيس ـــا الت ـــا والعلي ـــة الدني ـــتويات املعرفي ـــد املس ـــة اىل حتدي الدراس
املتضمنـــة يف كتـــاب العلـــوم للصـــف اخلامـــس االبتدائـــي ، واعتمـــد الباحثـــون 
ـــن  ـــر م ـــن أكث ـــل م ـــع التحلي ـــئلة موض ـــار األس ـــوا باختي ـــي ،  وقام ـــج الوصف املنه
ـــدة  ـــات املتح ـــتخدام يف الوالي ـــائعة االس ـــوم الش ـــب العل ـــن كت ـــل م ـــالث سالس ث
ـــل )200(  ـــم حتلي ـــد ت ـــوم ، وق ـــب العل ـــل كل كت ـــا متث ـــار أهن ـــىل اعتب ـــة ع األمريكي
ســـؤالً مـــن كل كتـــاب تـــم اختيارهـــا عشـــوائيًا ، وأظهـــرت الدراســـة بـــأن األســـئلة 
موضـــع التحليـــل قـــد اعتنـــت باملســـتويات الدنيـــا مـــن التفكـــري عامـــة ومســـتويات 
ـــاة  ـــرضورة مراع ـــة ب ـــت الدراس ـــك أوص ـــوء ذل ـــة ، ويف ض ـــم خاص ـــر والفه التذك
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ــب  ــام ، وكتـ ــكل عـ ــا بشـ ــب مجيعهـ ــة يف الكتـ ــتويات املعرفيـ ــني املسـ ــوازن بـ التـ
ـــاص . ـــكل خ ـــوم بش العل

مؤرشات من الدراسات السابقة :

    بعد أن اطلع الباحثان عىل جمموعة من الدراسات السابقة التي هلا  عالقة 
بدراسته الحظ وجود عدٍد من املؤرشات يف عدٍد من جوانبها املختلفة ، وهي :

اختالف الدراسات السابقة فيام بينها من حيث األهداف التي ترمي إليها.  .1

اختالف الدراسات السابقة يف حجم عيناهتا، فمنها ما كانت ذات عينات   .2
صغرية وأخرى كبرية؛ ويرجع السبب يف ذلك إىل طبيعة البحوث وأهدافها التي 

تصبو إىل حتقيقها .

اشرتكت الدراسات السابقة مجيعها يف املنهج ، فقد اتبعت منهج البحث   .3
الوصفي، و هبذا تشرتك ايضًا مع الدراسة احلالية .

اختلفت الدراسات فيام بينها من حيث نوع األداة املستعملة كاًل حسب   .4
طبيعة دراستها . 

اشرتكت الدراسات السابقة مجيعها يف استعامل النسبة املئوية حلساب   .5
التكرارات وهي هبذا تشرتك مع الدراسة احلالية ، واختلفت بعضها يف استعامل 

معامل االرتباط ؛ بسبب اختالف طبيعة دراسة تلك الدراسات .
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اختلفـــت الدراســـات الســـابقة يف النتائـــج التـــي توصلـــت إليهـــا، تبعـــا   .6
لظـــروف معينـــة ومـــكان اإلجـــراء ، زيـــادة عـــىل اإلجـــراءات املســـتعملة واألدوات 

ــا . ــات وطبيعتهـ واختـــالف العينـ
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الفصل الثالث : منهج البحث وإجراءاته :

أوالً : منهج البحث :

       اســـتعمل الباحثـــان يف هـــذا البحـــث املنهـــج الوصفـــي التحليـــيل ، لتحليـــل 
ـــة يف ضـــوء مهـــارات  ـــة االبتدائي ـــة للمرحل ـــات كتـــب القـــراءة العربي ـــوى تدريب حمت
التفكـــري االساســـية ، واتبعـــا يف ذلـــك ُأســـلوب حتليـــل املحتـــوى ، الـــذي يعـــد 
اســـلوبًا للبحـــث العلمـــي يمكـــن أن يســـتعملها الباحـــث يف جمـــاالٍت متنوعـــة 
ـــًة  ـــراد حتليلهـــا تلبي لوصـــف املحتـــوى الظاهـــر واملضمـــون الرصيـــح للـــامدة التـــي ي
ـــىل  ـــية ع ـــه االساس ـــث أو فروض ـــاؤالت البح ـــة يف تس ـــث املصوغ ـــات البح حلاج
ـــات  ـــي حيددهـــا الباحـــث بقصـــد اســـتعامل البيان ـــة الت ـــق التصنيفـــات املوضوعي وف
ـــي تعكـــس الســـلوك االتصـــايل للقائمـــني باالتصـــال  ـــة الت ـــادة العلمي يف وصـــف امل
ـــع  ـــي تنب ـــة الت ـــية أو العقائدي ـــة أو السياس ـــة أو الثقافي ـــة الفكري ـــاف اخللفي أو اكتش

ـــة ، 2010 : 144(  ـــة . )عطي ـــادة العلمي ـــا امل منه

        وُيعـــّرف املنهـــج الوصفـــي بأنـــه : أحـــد األســـاليب املســـحية املســـتعملة يف 
وصـــف املحتـــوى الظاهـــر وصفـــًا موضوعيـــًا ومنطقيـــًا منظـــاًم وكمّيـــًا يف ضـــوء 
ــة حمتـــوى  ــذا األســـلوب يف دراسـ ــتعمل هـ ــتعملة ، ويسـ ــل  املسـ ــدة التحليـ وحـ
املناهـــج والكتـــب املدرســـّية واألســـئلة االختباريـــة وأجوبـــة الطلبـــة، لتحديـــد 

مســـتوى كفايـــة التعليـــم .                             )داود ، 2006 : 23( 
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ثانيًا : إجراءات البحث : وتتضمن ما يأيت :

حتديد مصادر البيانات :. 1

ـــىل  ـــي ع ـــه، إذ ينبغ ـــث وعينت ـــع البح ـــد جمتم ـــوة حتدي ـــذه اخلط ـــن ه  تتضم
ـــن  ـــاًل ع ـــث، فض ـــري يف البح ـــذي جي ـــال ال ـــه واملج ـــع بحث ـــدد جمتم ـــث أن حي الباح

ـــث .  ـــة البح ـــد عين حتدي

وُيعـــّرف جمتمـــع البحـــث بأنـــه : جمموعـــة مـــن العنـــارص أو املفـــردات 
ـــىل  ـــب ع ـــوش ، 2009 : 37 ( ، و جي ـــة وحنت ـــة ) طعم ـــرة معين ـــص ظاه ـــي خت الت
ـــث  ـــع البح ـــإن جمتم ـــك ف ـــًا ، وبذل ـــدًا دقيق ـــث حتدي ـــع البح ـــدد جمتم ـــث أن حي الباح
ـــنة  ـــة للس ـــة االبتدائي ـــررة للمرحل ـــة املق ـــراءة العربي ـــب الق ـــن كت ـــّون م ـــايل يتك احل

الدراســـية ) 2015 – 2016 م( ، واملكونـــة مـــن الكتـــب االتيـــة :

ـــد أ.  ـــاس عب ـــد العب ـــيل ، عب ـــد الوائ ـــم عبي ـــي ، كري ـــف األول االبتدائ ـــراءيت  : للص ق
اجلاســـم و تركـــي عبـــد الغفـــور الـــراوي ، مجهوريـــة العـــراق ، وزارة الرتبيـــة ، 

الطبعـــة الثامنـــة 2014 .

ـــاس ب.  ـــد العب ـــيل ، عب ـــد الوائ ـــم عبي ـــي ، كري ـــاين االبتدائ ـــراءيت : للصـــف الث ق
ـــة  ـــة العـــراق ، وزارة الرتبي ـــراوي ، مجهوري ـــد الغفـــور ال ـــد اجلاســـم و تركـــي عب عب

، الطبعـــة الســـابعة 2014 .
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قـــراءيت : للصـــف الثالـــث االبتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــيل ، عبـــد العبـــاس ج. 
ـــة  ـــة العـــراق ، وزارة الرتبي ـــراوي ، مجهوري ـــد الغفـــور ال ـــد اجلاســـم و تركـــي عب عب

، الطبعـــة الســـابعة 2014 .

ــيل ، د.  ــد الوائـ ــم عبيـ ــي ، كريـ ــع االبتدائـ ــف الرابـ ــة : للصـ ــراءة العربيـ القـ
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، مجهوري ـــد الغفـــور ال ـــد اجلاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

وزارة الرتبيـــة ، الطبعـــة الســـابعة 2014 .

القـــراءة العربيـــة : للصـــف اخلامـــس االبتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــيل ، ه. 
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، مجهوري ـــد الغفـــور ال ـــد اجلاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

ـــابعة 2014 . ـــة الس ـــة ، الطبع وزارة الرتبي

القـــراءة العربيـــة : للصـــف الســـادس االبتدائـــي ، كريـــم عبيـــد الوائـــيل ، و. 
ـــة العـــراق ،  ـــراوي ، مجهوري ـــد الغفـــور ال ـــد اجلاســـم و تركـــي عب ـــاس عب ـــد العب عب

ـــابعة 2014 . ـــة الس ـــة ، الطبع وزارة الرتبي

ـــد الدراســـة ، وعـــىل  ـــة البحـــث فهـــي جـــزء مـــن املجتمـــع الظاهـــر قي  أمـــا عين
ـــراءة  ـــب الق ـــواردة يف كت ـــات ال ـــن التدريب ـــث م ـــة البح ـــت عين ـــك تكون ـــاس ذل اس

ـــك : ـــني ذل ـــدول اآليت يب ـــا ، واجل ـــة مجيعه ـــة االبتدائي ـــة للمرحل العربي
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جدول )1( جمتمع البحث وعينته

عينة البحثجمتمع البحث

عدد الصفالكتابت
صفحات 

الكتاب

عدد 
املوضوعات 
املحتوية عىل 

التدريبات

عدد 
التدريبات

األول قراءيت1
االبتدائي

1101841

الثاين قراءيت2
االبتدائي

1211764

الثالث قراءيت3
االبتدائي

1442773

القراءة 4
العربية

الرابع 
االبتدائي

1472745

القراءة 5
العربية

اخلامس 
االبتدائي

1593051

القراءة 6
العربية

السادس 
االبتدائي

1413351

أداة البحث :

أن  مـــن  مُتّكـــن  للتحليـــل  أداًة  املحتـــوى  أســـلوب حتليـــل  يتطلـــب 
ــة ، فـــاألداة يف  ــة للـــامدة املحللـ حيقـــق هـــديف بحثـــه ، وينبغـــي أن تكـــون مالئمـ
عمليـــة حتليـــل املحتـــوى متثـــل إطـــارًا نظريـــُا مســـبقًا يشـــتمل عـــىل فئـــات تعـــربِّ 
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ــن  ــون مـ ــي تتكـ ــوح، فهـ ــة بوضـ ــة ومعّرفـ ــددة بدقـ ــكار حمـ ــم وأفـ ــن مفاهيـ عـ
جمـــاالت وأنـــامط وحقـــول تـــدرج فيهـــا فئـــات التحليـــل . )اهلاشـــمي وعطيـــة ، 

 )222 :2011

ـــية  ـــري االساس ـــارات التفك ـــة بمه ـــداد قائم ـــىل إع ـــان ع ـــَد الباحث ـــذا عم  ل
ـــرَّ  ـــد م ـــة ، وق ـــة االبتدائي ـــة للمرحل ـــراءة العربي ـــب الق ـــا يف كت ـــب توافره ـــي جي الت

ـــة : ـــوات اآلتي ـــا باخلط إعداده

مراجعة الدراسات السابقة املتعلقة بالتفكري ومهاراته .أ. 

االطالع عىل األدبيات والكتب التي تناولت التفكري .ب. 

مشورة ذوي اخلربة والدراية بمجال التفكري .ج. 

     و يف ضـــوء ذلـــك توصـــل الباحثـــان اىل قائمـــة مـــن مهـــارات التفكـــري االساســـية 
ملحـــق )2( .

صدق األداة :. 2

يقصـــد بالصـــدق يف الدراســـات التـــي تســـتعمل أســـلوب حتليـــل 
املحتـــوى صالحيـــة أســـلوب القيـــاس الـــذي يتبعـــه الباحـــث لقيـــاس ظواهـــر 
املحتـــوى املـــراد قياســـها ، وتوفـــري املعلومـــات املطلوبـــة يف ضـــوء أهـــداف 
التحليـــل ، بمعنـــى أن يكـــون التحليـــل صاحلـــًا لرتمجـــة الظاهـــرة التـــي حيللهـــا 
ـــدى  ـــدق أح ـــل الص ـــة ، 2009: 199( ، ويمث ـــمي وعطي ـــة )اهلاش ـــث بأمان الباح
ـــدُّ  ـــة ويع ـــية املختلف ـــة والنفس ـــس الرتبوي ـــارات واملقايي ـــة لالختب ـــص املهم اخلصائ
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مـــن املفاهيـــم القديمـــة، لذلـــك تعـــرض لكثـــري مـــن التعديـــل والتغيـــري نتيجـــة 
ـــة  ـــانية املختلف ـــوم االنس ـــس يف العل ـــارات واملقايي ـــة االختب ـــاع حرك ـــار واتس النتش
ــتعمل  ــد اسـ ــّدة ، وقـ ــواع عـ ــه أنـ ــو ،2009 : 157( ، ولـ ــو حلـ ــادري وأبـ )اجلـ
الباحثـــان مـــا يالئـــم طبيعـــة بحثهـــام ، وهـــو الصـــدق الظاهـــري الـــذي يعتمـــد 
ــه عـــن طريـــق توافـــق  ــم التوّصـــل  إليـ الفحـــص املبدئـــي ملحتـــوى األداة ، ويتـ
تقديـــرات املحّكمـــني عـــىل درجـــة قيـــاس األداة ملـــا أعـــدت لـــه . ) العـــزاوي ، 

 )  94 : 2008

 لـــذا عمـــد الباحثـــان اىل عـــرض األداة يف صورهتـــا األوليـــة ، عـــىل 
ــة  ــس واللغـ ــم النفـ ــة وعلـ ــال الرتبيـ ــني يف جمـ ــرباء املتخصصـ ــن اخلـ ــة مـ جمموعـ
فقراهتـــا وصالحيتهـــا  مـــدى مالءمـــة  ملعرفـــة  تدريســـها  وآداهبـــا وطرائـــق 
ووضوحهـــا، وقـــد بلـــغ عـــدد اخلـــرباء الذيـــن متـــت االســـتعانة هبـــم  للحكـــم  
ـــك للتأكـــد مـــن الصـــدق  ـــريًا ، ملحـــق )3 ( وذل ـــاس، )25( خب عـــىل فقـــرات املقي
ــح ،  ــي: ) تصلـ ــل هـ ــة بدائـ ــتبانة األداة ثالثـ ــت السـ ــا ، إذ وضعـ ــري هلـ الظاهـ
ـــا  ـــم حوهل ـــون مالحظاهت ـــدى املحكم ـــق )2( وأب ـــات ( ، ملح ـــح ، مالحظ التصل
ـــي  ـــرات الت ـــض الفق ـــت بع ـــم ُحذف ـــوء آرائه ـــي ض ـــا ، فف ـــان هب ـــذ الباحث ـــد أخ وق
ـــىل  ـــت ع ـــي حصل ـــتبقيت الت ـــات ، واس ـــن االتفاق ـــبة )80%( م ـــىل نس ـــل ع مل حتص

هـــذه  النســـبة .

التحليل :. 3

ـــات أ.  ـــام للتدريب ـــرة يف حتليله ـــدة الفك ـــان وح ـــتعمل الباحث ـــل : اس ـــدة التحلي وح
ـــل وأكربهـــا  ـــب القـــراءة ، إذ أهنـــا ُتعـــد مـــن أهـــم وحـــدات التحلي ـــواردة يف كت ال
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، وقـــد تكـــون وحـــدة الفكـــرة مجلـــة أو عبـــارة تتضمـــن الفكـــرة التـــي يـــدور 
حوهلـــا موضـــوع التحليـــل . ) عطيـــة ، 2010 : 152 ( 

 خطوات التحليل :ب. 

ــة •  ــراءة للمرحلـ ــب القـ ــن كتـ ــاب مـ ــواردة يف كل كتـ ــات الـ ــراءة كل التدريبـ قـ
االبتدائيـــة للتعـــرف عـــىل األفـــكار التـــي تتضمنهـــا التدريبـــات بصـــورة عاّمـــة .

حتديـــد مـــدى مالءمـــة هـــذه الفكـــرة مـــع كل مهـــارة مـــن مهـــارات التفكـــري • 
ــة. ــل خاّصـ ــتامرة حتليـ ــك يف اسـ ــية ، وذلـ االساسـ

اعطاء تكرار لكلِّ مهارة تتوافق مع الفكرة الواردة يف التدريب .• 

حساب التكرارات التي حصلت عليها كّل مهارة .• 

ثبات التحليل :. 4

يعـــّد الثبـــات مـــن اخلصائـــص املهمـــة التـــي جيـــب توافرهـــا يف أداة القيـــاس 
ـــىل  ـــا ع ـــرر تطبيقه ـــا تك ـــها إذا م ـــج نفس ـــي النتائ ـــي تعط ـــي الت ـــة ه ـــاألداة الثابت ، ف
ـــو، 161 : 2009(  ـــو حل ـــادري وأب ـــها . )اجل ـــروف نفس ـــت الظ ـــها  وحت ـــة نفس العين

وإنَّ مـــن أبـــرز طرائـــق التحقـــق مـــن ثبـــات التحليـــل واكثرهـــا شـــيوعًا 
ــرباء واملتخصصـــني  ــن اخلـ ــة مـ ــة عـــىل جمموعـ ــادة املحللـ ــن املـ ــة مـ عـــرض عينـ
وأهـــل الدرايـــة واخلـــربة يف حتليـــل املحتـــوى . )مــــحمد وعبـــد العظيـــم ، 118 

 )2012  :
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       لـــذا عمـــد الباحثـــان اىل االســـتعانة بخبرييـــِن2∗ ممـــن هلـــام درايـــة يف 
ـــة عشـــوائية وبنســـبة %10  ـــكٍل منهـــام عين ـــان ل ـــوى ، إذ اعطـــى الباحث ـــل  املحت حتلي
ـــان  ـــام الباحث ـــراءة ، وق ـــب الق ـــواردة يف كت ـــات ال ـــن التدريب ـــة م ـــادة املحلل ـــن امل م
ـــبة  ـــت نس ـــد كان ـــن ، فق ـــن اخلبريي ـــني كل م ـــام وب ـــاط بينه ـــل االرتب ـــاب معام بحس
معامـــل االرتبـــاط بينهـــام وبـــني املــــــــــــــــــحلل االول )0،91%( ، وبينهـــام وبـــني 

ـــر )%0،85( .  ـــل اآلخ املحل

ثالثًا : الوسائل اإلحصائية :

حلســـاب . 1  )Microsoft Excel( برنامـــج  الباحثـــان  اســـتعمل 
 : حســـابية  وســـيلة  بوصفهـــا  املئويـــة  والنســـبة  التكـــرارات 

 النسبة املئوّية =العدد اجلزئي/العدد الكيل  × 100

معادلة هولستي إلجياد معامل الثبات وهي :     . 2

 معامـــل الثبـــات =عـــدد الفئـــات املتفـــق عليهـــا   ×  2/عـــدد الفئـــات 
التـــي حللهـــا املحلـــل األول + عـــدد الفئـــات التـــي حللهـــا املحلـــل الثـــاين

                        )اهلاشمي وعطية ، 2009 : 204(
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الفصل الرابع : عرض النتائج وتفسريها :

      يتضمـــن هـــذا الفصـــل عرضـــًا شـــاماًل لنتائـــج حتليـــل تدريبـــات كتـــب القـــراءة 
العربيـــة التـــي توّصـــَل إليهـــا الباحثـــان يف هـــذِه الدراســـة وتفســـريها ، وذلـــك 
يف حـــدود مهـــارات التفكـــري األساســـية التـــي حددهـــا الباحثـــان مســـبقًا ، وبـــام 

ـــث . ـــديف البح ـــع ه ـــب م يتناس

أوالً : عرض النتائج :

    لتحقيـــق هـــديف الباحثـــني بتحليـــل التدريبـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة 
يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية التـــي حددهـــا ُمســـبقًا ، وســـنعرض النتائـــج 
ــج كل  ــا لنتائـ ــق عرضنـ ــن طريـ ــل مـ ــة التحليـ ــن عمليـ ــا مـ ــا عليهـ ــي حصلنـ التـ
ـــة  ـــا للمرحل ـــا عليه ـــي حصلن ـــج الت ـــنعرض النتائ ـــم س ـــن ث ـــدة ، م ـــىل ِح ـــاب ع كت

ـــأيت : ـــام ي ـــة ككل ، وك اإلبتدائي

كتاب قراءيت للصف األول االبتدائي :. 1

اجلـــدول أدنـــاه يبـــني التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري 
ــراءة للصـــف االول االبتدائـــي ــاب القـ ــية يف كتـ االساسـ
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جدول )2( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف األول اإلبتدائي

النسب املئويةالتكراراتمهارات التفكري االساسية

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%1221،05املالحظةا

%11،75الرتميز2
%1221،05االستدعاء3

ية 
اس

الس
ا

طى
وس

ال

%47،02الرتتيب1
%11،75التصنيف2
%712،28املقارنة3

ليا
الع

ية 
اس

الس
التعريف 1ا

باملشكالت
صفر%صفر

صفر%صفرطرح االسئلة2

%2035،9التطبيق3
%57100املجموع

    يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله أن التدريبـــات الـــواردة يف كتـــاب 
ـــي مل حتقـــق مهـــارات التفكـــري األساســـية مجيعهـــا ،  ـــراءيت للصـــف األول االبتدائ ق
ــرار  ــق أيَّ تكـ ــئلة ( مل حتقـ ــرح األسـ ــاريت ) التعريـــف باملشـــكالت وطـ إذ أن مهـ
، بينـــام مهـــارة التطبيـــق قـــد حققـــت أعـــىل نســـبة وهـــي )20( تكـــرارًا بنســـبة ) 
35،9%( ، وتليهـــا مهارتـــا )املالحظـــة واالســـتدعاء( بواقـــع ) 12( تكـــرارا 
بنســـبة )21،05%( لـــكل منهـــام، و)مهـــارة املقارنـــة( بواقـــع )7( تكـــرارات اي 
مـــا يعـــادل نســـبة )12.28%( ، و)مهـــارة الرتتيـــب( بواقـــع )4( تكـــرارات 
ــرارًا  ــا تكـ ــد حققتـ ــز و التصنيـــف( فقـ ــا )الرتميـ ــا مهارتـ ــبة ) 7.02%(، أّمـ بنسـ
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ــرارات  ــوع التكـ ــون جممـ ــك يكـ ــبة )1،75%( ، وبذلـ ــام بنسـ ــكل منهـ ــدًا لـ واحـ
املحققـــة (57( تكـــرارًا .

 والشـــكل أدنـــاه يوضـــح نســـبة التفـــاوت بـــني مهـــارات األساســـية يف 
كتـــاب قـــراءيت للصـــف األول االبتدائـــي :

كتاب قراءيت للصف الثاين االبتدائي:. 1

ــري  ــارات التفكـ ــة ملهـ ــب املئويـ ــرارات والنسـ ــني التكـ ــدول اآليت يبـ اجلـ
ــاين االبتدائـــي ــراءيت للصـــف الثـ ــاب قـ ــية يف كتـ األساسـ

جدول )3( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف الثاين اإلبتدائي

النسب املئويةالتكراراتمهارات التفكري االساسية
ية 

اس
الس

ا
دنيا

ال
%46،25املالحظةا

%23،13الرتميز2
%1828،13االستدعاء3

ية 
اس

الس
ا

طى
وس

ال

%57،81الرتتيب1
%11،56التصنيف2
%57،81املقارنة3

ية 
اس

الس
ا

ليا
الع

%11،56التعريف باملشكالت1
%11،56طرح االسئلة2

%2742،19التطبيق3
%64100املجموع

       يتضـــح مـــن اجلـــدول أعـــاله أن التدريبـــات الـــواردة يف كتـــاب قـــراءيت للصـــف 
ـــة ،  ـــا لكـــن بنســـب متفاوت ـــد حققـــت مهـــارات التفكـــري األساســـية مجيعه ـــاين ق الث
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ـــا  ـــع )27( تكـــرارًا  اي م ـــق( بواق ـــا )مهـــارة التطبي ـــت أعـــىل نســـبة حققته ـــد كان فق
يعـــادل ) 42،19%( ، أمـــا ثـــاين أعـــىل نســـبة فقـــد كانـــت مـــن نصيـــب ) مهـــارة 
ــبة )%28،13( ،  ــادل نسـ ــا يعـ ــرارًا أي مـ ــت )18( تكـ ــد حققـ ــتدعاء( فقـ االسـ
ــام  ــكل منهـ ــرارات لـ ــع )5( تكـ ــة( بواقـ ــب واملقارنـ ــا ) الرتتيـ ــا مهارتـ ــم تليهـ ثـ
ــت )4(  ــي حققـ ــة( والتـ ــارة املالحظـ ــبة )7،81%( ، و ) مهـ ــادل نسـ ــا يعـ اي مـ
ـــي حققـــت  ـــز( الت ـــم ) مهـــارة الرتمي ـــا يعـــادل نســـبة )6،25%( ، ث تكـــرارات أي م
) تكراريـــن( اي مـــا يعـــادل نســـبة )3،13%( ، أمـــا أقـــل نســـبة فقـــد اشـــرتكت 
فيهـــا ثـــالث مهـــارات هـــي : التصنيـــف و التعريـــف باملشـــكالت وطـــرح األســـئلة  
بواقـــع تكـــرار  واحـــد لـــكل مهـــارة إذ كانـــت النســـبة املحققـــة )1،56%( لـــكل 

منهـــا، ليكـــون بذلـــك جممـــوع التكـــرارات (64( تكـــرارًا .

  كتاب قراءيت للصف الثالث االبتدائي :2. 

اجلـــدول أدنـــاه يمثـــل التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري 
األساســـية يف كتـــاب قـــراءيت للصـــف الثالـــث االبتدائـــي

جدول )4( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف الثالث اإلبتدائي

النسب املئويةالتكراراتمهارات التفكري االساسية

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%22،59املالحظةا
%67،79الرتميز2
%3140،25االستدعاء3

ية 
اس

الس
ا

طى
وس

%45،19الرتتيب1ال
صفر%صفرالتصنيف2
%79،09املقارنة3
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٣٠٢

ية 
اس

الس
ا

ليا
الع

%22،59التعريف باملشكالت1
صفر%صفرطرح االسئلة2
%2532،46التطبيق3

%77100املجموع

        يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف اجلـــدول أعـــاله التدريبـــات الـــواردة يف كتـــاب 
ـــا ، إذ  ـــية  مجيعه ـــري االساس ـــارات التفك ـــق مه ـــي مل حتق ـــث االبتدائ ـــف الثال ـــراءيت للص ق
ـــام حصلـــت  أنَّ مهـــاريت ) التصنيـــف وطـــرح األســـئلة ( مل حتصـــل عـــىل أيِّ    تكـــرار ، بين
)مهـــارة االســـتدعاء( عـــىل أعـــىل عـــدد مـــن التكـــرارات ، فقـــد حصلـــت عـــىل )31( 
تكـــرارًا أي مـــا يعـــادل )40،25%( ، وتليهـــا )مهـــارة التطبيـــق( إذ حققـــت )25( 
ـــي حصلـــت عـــىل  ـــة( والت ـــم )مهـــارة املقارن تكـــرارًا أي مـــا يعـــادل نســـبة )32،46%( ، ث
ـــت  ـــي حصل ـــز( الت ـــارة الرتمي ـــم )مه ـــبة )9،09%( ، ث ـــادل نس ـــا يع ـــرارات اي م (7( تك
عـــىل )6( تكـــرارات اي مـــا يعـــادل نســـبة )7،79%( ، ثـــم )مهـــارة الرتتيـــب( التـــي 
ـــا )املالحظـــة  ـــم مهارت ـــا يعـــادل نســـبة )5،19%( ، ث حصلـــت عـــىل )4( تكـــرارات اي م
ـــادل  ـــا يع ـــام اي م ـــكل منه ـــن( ل ـــىل )تكراري ـــا ع ـــان حصلت ـــكالت( اللت ـــف باملش والتعري

ـــرارًا . ـــكيل (77( تك ـــرارات ال ـــوع التك ـــون جمم ـــبة )2،59%( ، ليك نس

كتاب القراءة العربية للصف الرابع االبتدائي : . 3

اجلـــدول أدنـــاه التكـــرارات والنســـب املئويـــة ملهـــارات التفكـــري األساســـية يف كتـــاب 
القـــراءة العربيـــة للصـــف الرابـــع االبتدائـــي

جدول )5( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف الرابع اإلبتدائي
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مهارات التفكري 
االساسية

النسب املئويةالتكرارات

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%1020،41ا
صفر%صفر2
31632،65%

ية 
اس

الس
ا

طى
وس

%136،12ال
212،04%
336،12%

ية 
اس

الس
ا

ليا
الع

112،04%
212،04%

31428،57%
%100املجموع

ـــة  ـــاب القـــراءة العربي ـــواردة يف كت      يتضـــح مـــن اجلـــدول أعـــاله أن التدريبـــات ال
للصـــف الرابـــع االبتدائـــي مل حتقـــق املهـــارات االساســـية للتفكـــري مجيعهـــا ، إذ 
أّن )مهـــارة الرتميـــز( مل حتـــظ بـــأّي تكـــرار ، بينـــام كان أعـــىل عـــدد للتكـــرارات 
هـــو )16( تكـــرارًا والـــذي حققتـــه )مهـــارة االســـتدعاء( اي مـــا يعـــادل نســـبة 
ـــا يعـــادل نســـبة  ـــق( بــــ )14( تكـــرارًا اي م ـــم تليهـــا )مهـــارة التطبي (32،65%( ، ث
ــبة  ــادل نسـ ــا يعـ ــرارات اي مـ ــة( بــــ)10( تكـ ــارة املالحظـ (28،57%( ، و)مهـ
ـــة( بــــ)3( تكـــرارات لـــكل منهـــام اي  ـــا )الرتتيـــب واملقارن ـــم مهارت (20،41%( ، ث
ـــكالت  ـــف باملش ـــف والتعري ـــارات )التصني ـــم مه ـــبة )6.12%( ، ث ـــادل نس ـــا يع م
ـــبة)%2،04( ،  ـــادل نس ـــا يع ـــارة اي م ـــكل مه ـــد ل ـــرار واح ـــئلة( بتك ـــرح األس وط

ليكـــون بذلـــك جممـــوع التكـــرارات الـــكيل )41( تكـــرارًا .

كتاب القراءة العربية للصف اخلامس االبتدائي :. 4



أ.م . ســـيف طـــارق حســـيــن      عبــاس محمـود عبــيد

٣٠٤

ــري  ــارات التفكـ ــة ملهـ ــب املئويـ ــرارات والنسـ ــني التكـ ــدول اآليت يبـ اجلـ
ــي : ــس االبتدائـ ــف اخلامـ ــراءة للصـ ــاب القـ ــية يف كتـ األساسـ

جدول )6( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف اخلامس اإلبتدائي

النسب املئويةالتكراراتمهارات التفكري االساسية

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%35،88املالحظةا
%35،88الرتميز2
%1223،53االستدعاء3
ية 

اس
الس

ا
طى

وس
صفر%صفرالرتتيب1ال

صفر%صفرالتصنيف2
%815،69املقارنة3

ية 
اس

الس
ا

ليا
الع

%611،76التعريف باملشكالت1
%11،96طرح االسئلة2

%1835،29التطبيق3
%51100املجموع

ـــة  ـــواردة يف كتـــاب القـــراءة العربي      يتضـــح مـــن اجلـــدول أعـــاله أّن التدريبـــات ال
للصـــف اخلامـــس االبتدائـــي مل حتقـــق مهـــارات التفكـــري األساســـية مجيعهـــا ، إذ أّن 
ـــن  ـــدد م ـــىل ع ـــت أع ـــام كان ـــراٍر ، بين ـــا اّي تك ـــف مل حتقق ـــب والتصني ـــاريت الرتتي مه
التكـــرارات هـــو )18( تكـــرار والتـــي حققتـــه )مهـــارة التطبيـــق( اي مـــا يعـــادل 
ـــا  ـــرارًا أي م ـــع )12( تك ـــتدعاء( بواق ـــارة االس ـــا )مه ـــم تليه ـــبة )35،29%(، ث نس
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٣٠٥

ـــبة  ـــرارات بنس ـــع )8( تك ـــة( بواق ـــارة املقارن ـــم )مه ـــبة )23،52%( ، ث ـــادل نس يع
ـــبة  ـــرارات بنس ـــع )6( تك ـــكالت( بواق ـــف باملش ـــارة التعري ـــم )مه (15،69%( ، ث
(11،76%(، ثـــم مهارتـــا )املالحظـــة والرتميـــز( بواقـــع )3( تكـــرارات أي مـــا 
ـــع  ـــئلة( بواق ـــرح األس ـــارة ط ـــريًا )مه ـــام، واخ ـــكل منه ـــنسبة )5،88%( ل ـــادل ـ يع
ــرارات )51(  ــوع التكـ ــك جممـ ــون بذلـ ــبة )1،96%( ، ليكـ ــد بنسـ ــرار واحـ تكـ

ـــرارًا: تك

كتاب القراءة العربية للصف السادس االبتدائي :. 5

ــري  ــارات التفكـ ــة ملهـ ــب املئويـ ــرارات والنسـ ــني التكـ ــدول اآليت يبـ اجلـ
ــي ــادس االبتدائـ ــة للصـــف السـ ــراءة العربيـ ــاب القـ ــية يف كتـ األساسـ

جدول )7( التكرارات والنسب املئوية يف كتاب قراءيت للصف السادس اإلبتدائي

مهارات التفكري 
االساسية

النسب املئويةالتكرارات

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%23،77ا
223،77%
31732،08%

ـية
اس

الس
ا

طى
وس

صفر%صفر1ال
صفر%صفر2
3916،98%

ية 
اس

الس
ا

ليا
الع

صفر%صفر1
211،89%

32241،51%
%100املجموع

ـــاب القـــراءة للصـــف  ـــواردة يف كت ـــات ال     يتضـــح مـــن اجلـــدول اعـــاله أنَّ التدريب
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٣٠٦

الســـادس االبتدائـــي مل حتقـــق مهـــارات التفكـــري األساســـية مجيعهـــا ، إذ أنَّ مهـــارات 
ـــنَّ  ـــظ ايٌ منه ـــكالت( مل حت ـــف باملش ـــف والتعري ـــب والتصني ـــتدعاء والرتتي )االس
ـــع )22(  ـــق( بواق ـــارة التطبي ـــا )مه ـــبة حققته ـــىل نس ـــت أع ـــام كان ـــرار ، بين ـــاّي تك ب
تكـــرارًا أي مـــا يعـــادل نســـبة )41،51%(، وتليهـــا )مهـــارة االســـتدعاء( بواقـــع 
ـــرارات  ـــع )9( تك ـــة( بواق ـــارة املقارن ـــم )مه ـــبة )32،08%( ، ث ـــرارًا  بنس (17( تك
بنســـبة )16،98%(، ثـــم مهارتـــا )املالحظـــة والرتميـــز( بواقـــع تكراريـــن لـــكل 

ـــرارًا . ـــرارات )53( تك ـــوع التك ـــك جمم ـــون بذل ـــبة )3،77%( ، ليك ـــام بنس منه

ثانيًا : عرض النتائج بشكل إمجايل وتفسريها :

ـــج بشـــكل مفصـــل  ـــه مـــن النتائ ـــان مـــا توصـــال إلي بعـــد أن عـــرض الباحث
ــل ،  ــة التحليـ ــراء عمليـ ــا جـ ــال عليهـ ــي حصـ ــده -  والتـ ــىل ِحـ ــف عـ - كل صـ
ســـيعمد الباحثـــان اىل عرضهـــا بشـــكل امجـــايل لكـــي تســـهل عمليـــة تفســـريها ،          

ـــأيت : ـــام ي وك

جدول )8( التكرارات والنسب املئوية يف كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية

النسب املئويةالتكراراتمهارات التفكري االساسية

ية 
اس

الس
ا

دنيا
ال

%339،40املالحظةا
%143،99الرتميز2
%10630،20االستدعاء3

ية 
اس

الس
ا

طى
وس

%164،56الرتتيب1ال
%30،85التصنيف2
%3911،11املقارنة3
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ليا
الع

ية 
اس

الس
التعريف 1ا

باملشكالت
102،85%

%41،14طرح االسئلة2
%12635،90التطبيق3

%351100املجموع

    يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف أعـــاله أن أعـــىل مهـــارة حمققـــة هي)مهـــارة 
التطبيـــق(  بواقـــع )126( تكـــرارًا أي مـــا يعـــادل نســـبة )35،90%(، مـــن 
)مهـــارة االســـتدعاء( بواقـــع )106( تكـــرارات بنســـبة )30،20%(، ثـــم  َثمَّ
ـــارة  ـــم )مه ـــبة )11،11%(، ث ـــرارًا بنس ـــع )39( تك ـــة( بواق ـــارة املقارن ـــا ) مه تليه
املالحظـــة( بواقـــع )33( تكـــرارًا  بنســـبة )9،40%( ، ثـــم )مهـــارة الرتتيـــب( بواقـــع 
(16( تكـــرارًا  بنســـبة ) 4،56%(، و)مهـــارة الرتميـــز( بواقـــع )14( تكـــرارًا بنســـبة 
( 3،99%(، و)مهـــارة التعريـــف باملشـــكالت( بواقـــع )10( تكـــرارات ، بنســـبة 
(2،85%( و)مهـــارة طـــرح األســـئلة( بواقـــع )4( تكـــرارات بنســـبة )%1،14(، 
وأخـــريًا مهـــارة )التصنيـــف( بواقـــع )3( تكـــرارات بنســـبة )0،85%(، ليكـــون 

بذلـــك جممـــوع التكـــرارات )351( تكـــرارًا ، موزعـــة عـــىل ســـتة كتـــب .

ـــية يف  ـــري األساس ـــارات التفك ـــاوت يف مه ـــبة التف ـــح نس ـــاه يوض ـــكل أدن        والش
ـــة : ـــة االبتدائي ـــراءة للمرحل ـــواردة يف الق ـــات ال التدريب

٣٠٧
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     وســـيفرس الباحثـــان التفـــاوت يف نســـبة حتقـــق مهـــارات التفكـــري 
األساســـية الـــواردة يف التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة 
ـــة ،  ـــارة حمقق ـــى مه ـــاًء بأدن ـــة وانته ـــارة حمقق ـــىل مه ـــدءًا بأع ـــة ب ـــة اإلبتدائي للمرحل

وكـــام يـــأيت :           

ـــذه . 1 ـــابقًا أن ه ـــا س ـــم عرضه ـــي ت ـــج الت ـــن النتائ ـــح م ـــق : يتض ـــارة التطبي مه
ـــد  ـــبة فق ـــىل نس ـــراءة وبأع ـــب الق ـــواردة يف كت ـــات ال ـــت يف التدريب ـــد حتقق ـــارة ق امله
ـــبب  ـــان س ـــع الباحث ـــة ، ُيرج ـــرارات الكلي ـــوع التك ـــن جمم ـــت )35،89%( م حقق
ـــاًم  ـــًا مه ـــًا تربوي ـــا هدف ـــا بوصفه ـــة إىل أمهيته حصـــول هـــذه املهـــارة عـــىل نســـبة عالي
ـــف  ـــع املواق ـــل م ـــة يف التعام ـــف املعلوم ـــتوى توظي ـــم اىل مس ـــي باملتعل ـــه يرتق ، ألن

ـــليامن ، 2011 : 144(  ـــدة . ) س اجلي

مهـــارة االســـتدعاء : إن مـــن يتتبـــع النتائـــج التـــي تـــم عرضهـــا آنفـــًا يلحـــظ . 2
أن مهـــارة االســـتدعاء قـــد حتققـــت وبشـــكل    كبـــري ، فقـــد كانـــت ثـــاين أعـــىل 
ــا )%30،19(  ــبة حتققهـ ــد كانـــت نسـ ــارة التطبيـــق ، فقـ ــد مهـ ــة بعـ ــارة حمققـ مهـ
وهـــذه النســـبة عاليـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا مهـــارات التفكـــري 
ـــأن واضعـــي املناهـــج  ـــان ســـبب هـــذا التفـــوق ب األساســـية األُخـــر ، ويعلـــل الباحث
ـــا هلـــا  ـــل هـــذه املهـــارة مل ـــي تعمـــل عـــىل تفعي ـــات الت ـــري بالتدريب ـــوا وبشـــكل كب اعتن
مـــن أثـــر واضـــح يف تذكـــر املعلومـــات ، إذ أن هـــذه املهـــارة تعمـــل عـــىل اســـرتجاع 
ـــب  ـــج بجان ـــة املناه ـــىل عناي ـــح ع ـــؤرش واض ـــذا م ـــرة ، وه ـــه يف الذاك ـــم حفظ ـــا ت م
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احلفـــظ والتلقـــني . ) إبراهيـــم ، 2009 :52(

ـــارة . 3 ـــذه امله ـــا ان ه ـــم عرضه ـــي ت ـــج الت ـــن النتائ ـــظ م ـــة : ُيلح ـــارة املقارن مه
ــول ،  ــكل مقبـ ــا وبشـ ــة مجيعهـ ــراءة العربيـ ــب القـ ــات كتـ ــت يف تدريبـ ــد حتققـ قـ
فقـــد حققـــت نســـبة )11،11%( مـــن النســـبة الكلّيـــة وأن هـــذه النســـبة مقبولـــة 
ـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا املهـــارات األُخـــر ، ويعـــود ســـبب ذلـــك يف إدراك  مقارن
واضعـــي كتـــب القـــراءة ألمهيـــة هـــذه املهـــارة يف توفـــري فرصـــة للتالميـــذ  كـــي 
ــد ) الغريـــري ، 2007:  ــر يف آٍن واحـ ــيئني أو أكثـ ــة يف شـ ــة ودقـ ــروا بمرونـ ـ يفكِّ
ـــا  ـــي عندم ـــف التعليم ـــارة للموق ـــويق واإلث ـــرص التش ـــف عن ـــا ُتِضي ـــام أهن 72( ، ك
خيطـــط هلـــا لتحقيـــق هـــدف تعليمـــي واضـــح يف إطـــار الســـياق الطبيعـــي للـــدرس، 
ـــم إجـــراء مقارنـــة بـــني أشـــياء تافهـــة، فـــإن دافعيـــة  وحتـــى عندمـــا يطلـــب املعلِّ

التالميـــذ تـــزداد .

مهـــارة املالحظـــة : يتضـــح مـــن النتائـــج التـــي تـــمَّ عرضهـــا أن هـــذه املهـــارة . 4
ـــذه  ـــق ه ـــبة حتق ـــًا يف نس ـــاك تفاوت ـــا إال أن هن ـــراءة مجيعه ـــب الق ـــت يف كت ـــد حتقق ق
ـــرارات يف  ـــن التك ـــدد م ـــرب ع ـــىل أك ـــت ع ـــد حصل ـــر، فق ـــاٍب إىل أخ ـــن كت ـــارة م امله
ـــايب  ـــرارات يف كت ـــدد تك ـــل ع ـــىل أق ـــي وع ـــف األول االبتدائ ـــراءة للص ـــاب الق كت
ــان  ــع الباحثـ ــي ، وُيرِجـ ــادس اإلبتدائـ ــراءة للصـــف الثالـــث وللصـــف السـ القـ
ــية  ــري األساسـ ــارات التفكـ ــن مهـ ــة مـ ــارة املالحظـ ــك إىل أن مهـ ــبب يف ذلـ السـ
البســـيطة والتـــي تعتمـــد عـــىل احلـــواس مـــن أجـــل التعـــرف عـــىل صفـــات األشـــياء 
ــوف  ــة يف الصفـ ــة خاصـ ــة اإلبتدائيـ ــال يف املرحلـ ــك أن األطفـ ــىل ذلـ ــادة عـ ، زيـ
األوليـــة مـــن املرحلـــة االبتدائيـــة لدهيـــم الرغبـــة الشـــديدة وحـــب االســـتطالع 
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ـــق مهـــارة  ـــة مـــن طري ـــة األشـــياء ، فيعمـــدون اىل حواســـهم لســـد هـــذه الرغب ملعرف
املالحظـــة ، إذ أهنـــا متثـــل بـــؤرة الرتكيـــز املعـــريف لـــدى املتعلمـــني ، فهـــي مهـــارة 
مهمـــة يف خمتلـــف املـــواد الدراســـية ألهنـــا مهمـــة يف كثـــري مـــن العمليـــات العقليـــة ، 

كالتصنيـــف واالســـتدالل العلمـــي . ) احلوجيـــي واخلزاعلـــة ، 2012 ، 59( 

 مهـــارة الرتتيـــب : يتضـــح مـــن النتائـــج التـــي ُعرضـــت أن مهـــارة الرتتيـــب 5. 
ـــة مـــن الصـــف األول  ـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربي ـــات ال قـــد حتققـــت يف التدريب
اىل الصـــف الرابـــع لكـــن بشـــكٍل ضئيـــل ، وأهنـــا مل حتقـــق أيَّ تكـــرار يف كتـــايب 
القـــراءة للصفـــني اخلامـــس والســـادس ، ويرجـــع الســـبب كـــام يشـــري  بياجيـــه3∗ 
يف دراســـته حـــول تطـــور التفكـــري املنطقـــي لـــدى االطفـــال إىل أهنـــم ال يرتبـــون 
ـــا يطلـــب منهـــم ترتيـــب جمموعـــة مـــن العـــيص  ـــة فعندم ـــة منطقي املعلومـــات بطريق
ـــم  ـــك ، ألهن ـــلون يف  ذل ـــم يفش ـــني فأهن ـــب مع ـــق ترتي ـــىل وف ـــة ع ـــوال خمتلف ذات أط
ال يمتلكـــون رؤيـــة أكثـــر مـــن بعـــد واحـــد للمثـــريات .) احلوجيـــي واخلزاعلـــة ، 

)67 : 2012

مهـــارة الرتميـــز : ُيلحـــظ  مـــن النتائـــج التـــي تـــم عرضهـــا أن مهـــارة الرتميـــز . 6
ـــارات  ـــا مه ـــي حققته ـــة الت ـــرارات الكلي ـــوع التك ـــن جمم ـــرارًا م ـــت )14( تك حقق
ـــادل  ـــا يع ـــة اي م ـــة اإلبتدائي ـــة للمرحل ـــراءة العربي ـــب الق ـــية يف كت ـــري األساس التفك
ـــو  ـــك ه ـــبب ذل ـــان أن س ـــرى الباحث ـــة ، وي ـــبة ضئيل ـــذه النس ـــبة )3،98%( وه نس
عـــدم العنايـــة مـــن لـــدن املعنيـــني بتأليـــف كتـــب القـــراءة للمرحلـــة االبتدائيـــة هبـــذه 
ـــة ربـــط أجـــزاء صغـــرية مـــن املعلومـــات  املهـــارة عـــىل الرغـــم مـــن أمهيتهـــا يف عملي
مـــع بعضهـــا لالحتفـــاظ هبـــا يف الذاكـــرة بعيـــدة األمـــد .) الغريـــري ، 2007 : 



تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية 

٣١١

)72

ـــداول . 7 ـــواردة يف اجل ـــج ال ـــن النتائ ـــح م ـــكالت : يتض ـــف باملش ـــارة التعري مه
ـــبة  ـــت نس ـــد كان ـــري ، فق ـــكل كب ـــق بش ـــارة مل تتحق ـــذه امله ـــا أن ه ـــم عرضه ـــي ت الت
حتققهـــا )2،84%( وإن هـــذه النســـبة قليلـــة مقارنـــة بالنســـب التـــي حققتهـــا 
ـــذه  ـــق ه ـــبة حتق ـــة نس ـــبب يف قل ـــود الس ـــر ، ويع ـــية األُخ ـــري األساس ـــارات التفك مه
ـــة  املهـــارة اىل ظـــن مؤلفـــي كتـــب القـــراءة يف أن هـــذه املهـــارة  تتطلـــب أعـــامل ذهني
متطـــورة اىل حـــد مـــا ، وليســـت عشـــوائية ، وهـــي تســـهم يف بنـــاء إدراكات املتعلـــم 
ـــح  ـــه ، فهـــذه املهـــارة تعمـــل عـــىل توضي ـــق هدف ـــق حتقي ـــا يواجـــه مشـــكلة تعي عندم
ـــة  ـــي و اخلزاعل ـــم . )احلوجي ـــل املتعل ـــن قب ـــاؤل م ـــرية للتس ـــرّية أو املث ـــف املح املواق

)58 : 2012 ،

ـــي . 8 ـــواردة يف اجلـــداول الت ـــج ال ـــع النتائ مهـــارة طـــرح األســـئلة : أن مـــن يتتب
ـــه  ـــبة مـــا حققت ـــارة يف نس ـــى مه ـــاين أدن ـــي ث ـــارة ه ـــذه امله ـــد أن ه ـــا جي ـــم عرضه ت
املهـــارات مـــن تكـــرارات ، فقـــد كانـــت نســـبتها )1،13%( ، وأن هـــذه النســـبة 
ضئيلـــة جـــدًا بالنســـبة ألمهيـــة هـــذه املهـــارة إذ أهنـــا تعمـــل عـــىل مســـاعدة التالمـــذة 
ــات  ــا عمليـ ــي تتطلبهـ ــبة التـ ــات املناسـ ــر وتوظيـــف املعلومـ ــع الظواهـ ــىل مجـ عـ
ـــتقصاء  ـــق االس ـــن طري ـــات م ـــن املعلوم ـــث ع ـــق البح ـــن طري ـــة م املعرفـــة الذهني
ــاءل عـــن خمتلـــف  ــا يتسـ ــريًا مـ ــذ كثـ ــرى أن التلميـ ــن نـ ــئلة ، فنحـ ــارة األسـ و إثـ
ـــة هلـــم  ـــة املعرفي األمـــور وإن كانـــت بســـيطة ، فهـــذه املهـــارة ُتســـهم يف تكويـــن البني
ـــىل  ـــذة ع ـــدرة التالم ـــف ق ـــارة اىل  ضع ـــذه امله ـــق ه ـــدم حتق ـــبب يف ع ـــع الس ، ويرج
ـــة  ـــة بالغ ـــدون صعوب ـــظ جي ـــىل احلف ـــودوا ع ـــن تع ـــذة الذي ـــذايت ، فالتالم ـــط ال الضب
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يف تعلـــم هـــذه املهـــارة  . )الرشبينـــي ، والطنـــاوي ، 2006 : 122(

مهـــارة التصنيـــف : يتضـــح مـــن النتائـــج الـــواردة يف اجلـــدول )10( أن . 9
مهـــارة التصنيـــف مل حتقـــق إال )3( تكـــرارات مـــن جممـــوع التكـــرارات الـــكيل 
البالـــغ )351( تكـــرارًا اي مـــا يعـــادل نســـبة )85%( يف كتـــب القـــراءة العربيـــة 
للمرحلـــة االبتدائيـــة مجيعهـــا ، وهـــذه النســـبة ضئيلـــة جـــدًا ، ويرجـــع الســـبب 
يف ذلـــك اىل عـــدم عنايـــة واضعـــي مناهـــج القـــراءة للمرحلـــة االبتدائيـــة هبـــذه املهـــارة 
ـــاء اإلطـــار املرجعـــي املعـــريف  عـــىل الرغـــم مـــن أمهيتهـــا ، فهـــي مهـــارُة تفكـــرٍي أساســـية لبن
ـــارات  ـــم مه ـــن أه ـــا م ه ـــن عدُّ ـــل يمك ـــوره، ب ـــي وتط ـــدم العلم ـــة للتق ـــذ، ورضوري للتلمي
ـــن يكـــون  ـــة التصنيـــف، ل ـــام بعملي ـــن مـــن القي ـــإذا مل نتمكَّ التعلـــم والتفكـــري األساســـية، ف
ـــد؛ ذلـــك أن قدرتنـــا عـــىل إحلـــاق أو تصنيـــف األشـــياء  بمقدوِرنـــا التكيُّـــف مـــع عامَلنـــا املعقَّ
ُد طبيعـــة اســـتجاباتنا  أو اخلـــربات اجلديـــدة ضمـــن منظومـــات أو فئـــات مألوفـــة لدينـــا حتـــدِّ
ـــانية ،  ـــة االنس ـــم يف املعرف ـــاء املفاهي ـــة لبن ـــة ورضوري ـــف الزم ـــارة التصني ـــام أن مه ـــا ، ك هل

ـــة ، 2012 : 66 ( ـــي واخلزاعل ـــري . ) احلوجي ـــيًا للتفك ـــًا اساس ـــدُّ رشط ـــي تع والت

ــة ،  ــارات املحققـ ــني املهـ ــًا بـ ــًا وتفاوتـ ــاك فرقـ ــان أنَّ هنـ ــظ الباحثـ ــدم يلحـ ــا تقـ       وممـ
ـــا أعـــىل  ـــق واالســـتدعاء( قـــد حققت ـــرى أنَّ مهـــاريت ) التطبي ففـــي كتـــب القـــراءة مجيعهـــا ن
النســـب ، بينـــام املهـــارات األُخـــر مل حتـــظ بتلـــك النســـب ، ويعلـــل الباحثـــان ذلـــك بـــام 

ـــأيت : ي

ـــىل . 1 ـــا ع ـــوف مجيعه ـــة وللصف ـــة االبتدائي ـــراءة يف املرحل ـــب الق ـــي كت ـــز واضع تركي
ـــن  ـــم ، وم ـــادة حتصليه ـــاعدان يف زي ـــام يس ـــم بأهن ـــًا منه ـــق( ، ظن ـــظ والتطبي ـــي ) احلف جانب

ـــق . ـــف الالح ـــال اىل الص ـــىل االنتق ـــاعدهم ع ـــمَّ تس ث

ــواردة يف . 2 ــة الـ ــات اللغويـ ــداد التدريبـ ــدة يف إعـ ــة واحـ ــىل منهجيـ ــم عـ اعتامدهـ
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ـــرارات  ـــن تك ـــارات م ـــه امله ـــا حققت ـــني م ـــاوت ب ـــبة التف ـــا ، إذ أنَّ نس ـــراءة مجيعه ـــب الق كت
متقـــارب اىل حـــٍد مـــا .

ـــف . 3 ـــارات التصني ـــل مه ـــر مث ـــية األُخ ـــري االساس ـــارات التفك ـــة مه ـــم أمهي إغفاهل
املعـــريف والعقـــيل  البنـــاء  باملشـــكالت ، يف تكويـــن  وطـــرح األســـئلة والتعريـــف 

ــذة. للتالمـ

الفصل اخلامس : االستنتاجات والتوصيات واملقرتحات :

أوال : االستنتاجات:

    يف ضوء النتائج التي متخض عنها البحث استنتج الباحثان ما يأيت :

ـــدرج يف 1.  ـــوا الت ـــة مل يراع ـــة االبتدائي ـــراءة يف املرحل ـــج الق ـــي مناه  إنَّ واضع
ـــة . ـــات اللغوي ـــية يف التدريب ـــري األساس ـــارات التفك ـــال مه إدخ

 الرتكيـــز عـــىل جانـــب التطبيـــق يف أغلـــب التدريبـــات الـــواردة يف كتـــب 2. 
القـــراءة للمرحلـــة االبتدائيـــة ككل .

 الرتكيـــز عـــىل جانـــب االســـتدعاء ، ممـــا جيعـــل التالمـــذة يركـــزون عـــىل 3. 
جانـــب احلفـــظ ، ومـــن ثـــمَّ عـــدم متكنهـــم مـــن ممارســـة مهـــارات التفكـــري 

االخـــرى .

ـــِه . 4 ـــن طريق ـــون م ـــًا يراع ـــارًا معين ـــراءة معي ـــب الق ـــي كت ـــامد مؤلف ـــدم اعت ع



أ.م . ســـيف طـــارق حســـيــن      عبــاس محمـود عبــيد

٣١٤

ادخـــال مهـــارات التفكـــري األساســـية يف التدريبـــات اللغويـــة الـــواردة يف تلـــك 
الكتـــب .

بعـــض املوضوعـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة خاليـــة مـــن . 5
التدريبـــات اللغويـــة ، ممـــا يـــؤدي يف بعـــض األحيـــان اىل عـــدم فهـــم التالمـــذة 

للموضـــوع .

ثانيًا : التوصيات :

ـــان جمموعـــة مـــن  ـــج البحـــث احلـــايل اســـتخلص الباحث ـــه نتائ     يف ضـــوء مـــا أســـفرت عن
التوصيـــات هـــي :

ـــة .1 ـــة ومتفحص ـــة دقيق ـــات ميداني ـــاس دراس ـــىل أس ـــية ع ـــج الدراس ـــع املناه  رضورة وض
ـــيل . ـــتواهم العق ـــم ومس ـــذة وميوهل ـــس أذواق التالم ـــتقرئ وتتحس ، تس

ـــامل ، .2 ـــكل ش ـــا بش ـــن توزيعه ـــة تضم ـــة بطريق ـــات اللغوي ـــع التدريب ـــىل تنوي ـــرص ع  احل
ـــا .  ـــية مجيعه ـــري األساس ـــارات التفك ـــي مه وتراع

 تأليـــف كراســـات خاصـــة بالتدريبـــات اللغويـــة تســـمى النشـــاطات أو التدريبـــات ، .3
ـــادة  ـــت امل ـــىل تثبي ـــاعد ع ـــا تس ـــام أهن ـــذة ، ك ـــرؤه التالم ـــي ال يق ـــب التطبيق ـــّد اجلان ـــا ُتع ألهن

املقـــروءة يف أذهاهنـــم .

ـــل 4. ـــذة ، وتعم ـــري التالم ـــة تفك ـــىل تنمي ـــاعد ع ـــاٍت تس ـــات بتدريب ـــراء التدريب   رضورة إث
ـــريف . ـــم املع ـــاء خزينه ـــىل بن ع

ثالثًا : املقرتحات :

استكامال للبحث احلايل يقرتح الباحثان ما يأيت :
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للدراســـة  مماثلـــة  دراســـة  إجـــراء   -1
احلاليـــة يف حتليـــل مترينـــات كتـــب قواعـــد 
االبتدائيـــة يف  للمرحلـــة  العربيـــة  اللغـــة 

. التفكـــري األساســـية  ضـــوء مهـــارات 

 : بعنـــوان  جتريبيـــة  دارســـة  إجـــراء   -2
ــدرة  ــة القـ ــة يف تنميـ ــات إثرائيـ ــر تدريبـ أثـ
اللغويـــة عنـــد تالمـــذة املرحلـــة اإلبتدائيـــة 

يف مـــادة القـــراءة العربيـــة .  

املصادر واملراجع :

أوالً : املصادر العربية : 

إبراهيـــم ، بســـام عبـــد اهلل طـــه )2009( .1

التعلـــم املبنـــي عـــىل املشـــكالت احلياتيـــة 

ـــرش  ـــرية للن ـــري ، ط1 ، دار املس ـــة التفك وتنمي

والتوزيـــع والطباعـــة ، عـــامن ، االردن .

حســـني .2 حســـن  فـــؤاد   ، اهليجـــاء  أبـــو 

(2007( أســـاليب وطـــرق تدريـــس اللغـــة 

ــة ، ط3  ــها اليوميـ ــداد دروسـ ــة و إعـ العربيـ

، دار املناهـــج للنـــرش والتوزيـــع ، عـــامن ، 

. االردن 

ـــد .3 ـــوب عب ـــني ، يعق ـــان حس ـــادري ، عدن اجل

اهلل أبـــو حلـــو ) 2009 ( األســـس املنهجيـــة 

بحـــوث  يف  اإلحصائيـــة  واالســـتخدامات 

ــراء  ــانية ، ط1، إثـ ــة واإلنسـ العلـــوم الرتبويـ

ــامن، االردن . ــع ، عـ للنـــرش والتوزيـ

ــيل )2007( .4 ــمد عـ ــم حمــ ــة ، ابراهيـ حراشـ

ــها بـــني  ــة وطـــرق تدريسـ ــارات القرائيـ املهـ

دار اخلزامـــي   ، ، ط1  والتطبيـــق  النظريـــة 

للنـــرش والتوزيـــع ، عـــامن ، االردن . 

محـــادي ، حســـن خلبـــاص )2014( مناهـــج .5

بـــني  تدريســـها  وطرائـــق  العربيـــة  اللغـــة 

ــة والتطبيـــق ، ط1 ، دار الفراهيـــدي  النظريـ

ــراق . ــداد ، العـ ــع ، بغـ ــرش والتوزيـ للنـ

ـــمد ســـلامن .6 ـــم و حمـ ـــل ابراهي احلوجيـــي ، خلي

التعلـــم  مهـــارات   )2012( اخلزاعلـــة 

ــامن  ــة ، عـ ــة الوطنيـ ــري ، ط1 ، املكتبـ والتفكـ

. االردن   ،

البحـــث .7 مناهـــج  ، عزيـــز )2006(  داود 

العلمـــي ، ط1، دار اســـامة للنـــرش والتوزيـــع 

، عـــامن ، االردن  . 

زايـــر ، ســـعد عـــيل و ســـامء تركـــي داخـــل .8
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تدريـــس  يف  حديثـــة  اجتاهـــات   )2013  )

اللغـــة العربيـــة ، ط1 ، دار املرتـــىض للنـــرش 

والتوزيـــع ، بغـــداد ، العـــراق .

9. )2001( عـــيل  حمــــمد  عـــيل   ، الزعبـــي 

ـــة  ـــات للمرحل ـــة كتـــب الرياضي ـــة انقرائي تنمي

االساســـية واثرهـــا يف التحصيـــل  ، كليـــة 

الرتبيـــة ، ابـــن اهليثـــم ، جامعـــة بغـــداد ،) 

اطروحـــة دكتـــوراه غـــري منشـــورة ( .

ــب )2009( . 10 ــام صاحـ ــي ، ابتسـ الزوينـ

تقويـــم مترينـــات كتـــاب قواعـــد اللغـــة 

ــي  ــادس اإلبتدائـ ــف السـ ــة للصـ العربيـ

بلـــوم ملســـتويات  يف ضـــوء تصنيـــف 

اإلدراك العقـــيل ، جملـــة كليـــة الرتبيـــة 

/ بابـــل ، املجلـــد2 ، العـــدد1، جامعـــة 

ــراق . ــل ، العـ بابـ

11 . )2010( فـــؤاد  صـــالح   ، ســـليم 

مكتبـــة   ، ط1   ، املدرســـية  النشـــاطات 

 ، والتوزيـــع  للنـــرش  العـــريب  املجتمـــع 

. االردن   ، عـــامن 

ســـليامن ، ســـناء حممـــد )2011( التفكـــري . 12

ــة  ــه وتنميـ ــه – تعليمـ ــياته وانواعـ اساسـ

ـــرة  ـــب ، القاه ـــامل الكت ـــه ، ط1 ، ع مهارات

، مـــرص .

الرشبينـــي، فـــوزي و عفـــت الطنـــاوي . 13

وراء  مـــا  اســـرتاتيجيات   )2006)

املعرفـــة بـــني النظريـــة والتطبيـــق ، ط1 

ــع ،  ــرش والتوزيـ ــة للنـ ــة العرصيـ ، املكتبـ

مـــرص ، املنصـــورة .

14 . )2013( ناجـــي  إســـالم   ، الضّبـــة 

حتليـــل تدريبـــات وأنشـــطة كتـــب اللغـــة 

ــا يف  ــية الدنيـ ــة األساسـ ــة للمرحلـ العربيـ

ضـــوء مهـــارات التفكـــري فـــوق املعـــريف 

اجلامعـــة  إلثرائهـــا،  مقـــرتح  وتصـــور 

االســـالمية ، غـــزة )رســـالة ماجســـتري 

غـــري     منشـــورة( .

طعمـــة ، حســـن ياســـني ، إيـــامن حســـني . 15

حنـــوش )2009( أســـاليب اإلحصـــاء 

التطبيقـــي ، ط 1 ، دار صفـــاء للنـــرش ، 

عـــامن ، األردن .

عاشـــور ، راتـــب قاســـم و حمــــمد فـــؤاد . 16

ـــس  ـــاليب تدري ـــدة )2007( ، أس احلوام

اللغـــة العربيـــة بـــني النظريـــة والتطبيـــق 
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، ط2 ، دار املســـرية للنـــرش والتوزيـــع 

ــاّمن ، األردن . ــة ، عـ والطباعـ

عبـــد احلميـــد ، هبـــة حمــــمد )2006( . 17

ـــتذكار  ـــراءة واالس ـــارات الق ـــطة ومه أنش

واالعداديـــة  االبتدائيـــة  املدرســـتني  يف 

، ط1 ، دار صفـــاء للنـــرش والتوزيـــع ، 

عـــامن ، االردن .

العتـــوم ، عدنـــان يوســـف و آخـــرون . 18

الرتبـــوي  النفـــس  علـــم   )2005)

النظريـــة والتطبيـــق ، ط1 ، دار املســـرية 

. ، األردن  عـــاّمن   ، والتوزيـــع  للنـــرش 

19 . ( كـــرو  يونـــس  رحيـــم   ، العـــزاوي 

2008 ( القيـــاس والتقويـــم يف العمليـــة   

التدريســـية  ، ط1 ،  دار دجلـــة  عـــامن 

  . االردن 

عطـــا ، ابراهيـــم مــــحمد )2002( ثوابـــت . 20

ـــاب  ـــز الكت ـــدرايس ، ط1 ، مرك ـــج ال املنه

ـــرص . ـــرة ، م ـــرش ، القاه للن

ــودة . 21 ــيل )2008( اجلـ ــن عـ ــة ، حمسـ عطيـ

الشـــاملة واملنهـــج ، ط1 ، دار املناهـــج 

للنـــرش والتوزيـــع ، عـــامن ، االردن .

 (2010( البحـــث العلمـــي يف الرتبيـــة ( 22. 

مناهجـــه، أدواتـــه ، وســـائله اإلحصائيـــة 

ـــع ،  ـــرش والتوزي ـــج للن ( ، ط1، دار املناه

عـــاّمن ، االردن  .

ـــة حســـن و منتهـــى مطـــرش . 23 العفـــون ، نادي

التفكـــري   )2012( الصاحـــب  عبـــد 

أنامطـــه ونظرياتـــه و أســـاليب تعليمـــه 

للنـــرش  صفـــاء  دار   ، ط1   ، وتعلمـــه 

. االردن   ، عـــامن   ، والتوزيـــع 

عثـــامن . 24  ، مصطفـــى  ربحـــي   ، عليـــان 

ـــمد غنيـــم )2013( أســـاليب البحـــث  حمـ

ــة والتطبيـــق ، ط5 ، دار  العلمـــي النظرّيـ

صفـــاء للنـــرش ، عـــامن  ، األردن.

النشـــاطات . 25 حتليـــل   )2010  ( العيـــد 

اجلميلـــة  لغتنـــا  كتـــب  يف  التقويميـــة 

ضـــوء  يف  األســـايس  الرابـــع  للصـــف 

مهـــارات التفكـــري االبداعـــي ومـــدى 

اجلامعـــة   ، هلـــا  الطلبـــة  اكتســـاب 

اإلســـالمية ، غـــزة )رســـالة ماجســـتري 
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.  ) منشـــورة  غـــري 

26 . )2008( حممـــود  عمـــر   ، غبايـــن 

اســـرتاتيجيات حدثـــة يف تعليـــم وتعلـــم 

للنـــرش  إثـــراء  دار   ، ط1   ، التفكـــري 

. االردن   ، عـــامن   ، والتوزيـــع 

عطيـــة . 27 جاســـم  ســـعدي   ، الغريـــري 

(مفهومـــه  التفكـــري  تعليـــم   )2007)

وتوجهاتـــه املعـــارصة ( ، مطبعـــة بغـــداد 

، بغـــداد ، العـــراق .

حممــــد ، وائـــل عبـــد اهلل و ريـــم امحـــد عبـــد . 28

العظيـــم ) 2012( حتليـــل حمتـــوى املنهـــج 

ـــرية  ـــانية ، ط1 ، دار املس ـــوم االنس يف العل

للنـــرش والتوزيـــع والطباعـــة ، عـــامن ،     

االردن .

حممـــود ، صـــالح الديـــن عرفـــة )2006 . 29

ـــة  ـــدرايس والتنمي ـــج ال ـــات املنه أ( مفهوم

ـــامل  ـــة ، ط1 ، ع ـــع املعرف ـــة يف جمتم املتكامل

ـــرص . ـــرة ، م ـــب ، القاه الكت

ـــة 03.  ـــدود رؤي ـــال ح ـــري ب  (2006 ب( ، تفك

التفكـــري  تعليـــم  يف  معـــارصة  تربويـــة 

وتعلمـــه ، ط1 ، عـــامل الكتـــب ، عـــامن ، 

. االردن 

اهلاشـــمي ، عبـــد الرمحـــن و حمســـن عـــيل . 31

عطيـــة )2009( حتليـــل حمتـــوى مناهـــج 

اللغـــة العربيـــة رؤيـــة نظريـــة تطبيقيـــة 

، ط1 ، دار صفـــاء للنـــرش والتوزيـــع ، 

عـــامن ، االردن .

املناهـــج 23.  مضمـــون  حتليـــل   )2011)  

للنـــرش  صفـــاء  دار   ، ط1   ، الدراســـية 

. االردن  عـــامن   ، والتوزيـــع 

وزارة الرتبيـــة )1985م( نظـــام  املـــدارس . 33

الرتبيـــة    وزارة  مطبعـــة   ، االبتدائيـــة 

العراقيـــة ، بغـــداد ، العـــراق .

الوكيـــل، حلمـــي أمحـــد وحمــــمد أمـــني . 34

املفتـــي)2008( أســـس بنـــاء املناهـــج 

وتنظيامهتـــا ،   ط3 ، دار املســـرية للنـــرش 

والتوزيـــع والطباعـــة ، عـــاّمن ، االردن .

32

30
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املالحق :
جامعة بابل

كلية الرتبية االساسية
الدراسات العليا / املاجستري

طرائق تدريس اللغة العربية

ملحق )1(

م / استبانة استطالعية ملرشيف اللغة العربية ومرشفاهتا ومعلميها

ومعلامهتا للمرحلة االبتدائية

ـــراءة  ـــب الق ـــات كت ـــوى تدريب ـــل حمت ـــوان ) حتلي ـــروم الباحـــث اجـــراء دراســـة بعن ي
العربيـــة للمرحلـــة االبتدائيـــة يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية ( ، ونظـــرا 
ــراءة   ــب القـ ــتوى كتـ ــاء بمسـ ــة، ولالرتقـ ــة الرتبويـ ــل يف العمليـ ــم الفاعـ لدوركـ
ــان  ــى بيـ ــري ، يرجـ ــية للتفكـ ــارات األساسـ ــن املهـ ــا ضمـ ــن وضعهـ ــد مـ والتأكـ
رأيكـــم مـــن طريـــق اإلجابـــة عـــن اســـئلة االســـتبانة املرفقـــة ،وإبـــداء مـــا ترونـــه 
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مناســـبًا .

شاكرين تعاونكم مع خالص التقدير واالمتنان

                                                                                                                                                                                                                                                               الباحثان

 

اسم املعلم/ة  : .........................................                                   
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  هـــل يوجـــد ضعـــف مـــؤرش يف حتصيـــل التالميـــذ يف مـــادة القـــراءة ؟ مـــا هـــو
ســـبب ذلـــك الضعـــف برأيـــك ؟

...............................................................................

...............................................................................

   ما هو رأيك بمناهج القراءة العربية ؟

...............................................................................
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  مـــا هـــو رأيـــك يف التدريبـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة مـــن حيـــث
طريقـــة تكوينهـــا ؟

...............................................................................

...............................................................................
هـــل التدريبـــات الـــواردة يف كتـــب القـــراءة العربيـــة مناســـبة ألعـــامر التالميـــذ 

ـــك ـــني ذل ـــم ؟ ب ـــتوى االدراك لدهي ومس

...............................................................................

...............................................................................
ـــذ ؟ ـــا اىل التالمي ـــكايف إلعطائه ـــت ال ـــات بالوق ـــى التدريب ـــل حتظ ه

...............................................................................
.....................................................................

ـــة  ـــراءة العربي ـــامت الق ـــي و معل ـــدن معلم ـــامم مـــن ل ـــات باالهت ـــى التدريب هـــل حتظ
ـــك ؟ ـــبب ذل ـــا س ؟ م

...............................................................................

...............................................................................
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مع فائق الشكر واالمتنان

حُملق )2(

مجهورية العراق
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي 

جامعة بابل/ كلية الرتبية األساسية
الدراسات العليا / طرائق تدريس اللغة العربية

م / استبانة اخلرباء واملتخصصني

األستاذ الفاضـل....................................... امُلحتــــرم

األستاذة الفاضلة .......................................... امُلحرتمــة

حتيـــــــًة  بِـــعــبِق  الــورد ...

ـــب  ـــات كت ـــوى تدريب ـــل حمت ـــوم بــــ ) حتلي ـــه املوس ـــراء بحث ـــث اج ـــروم الباح        ي
القـــراءة العربيـــة للمرحلـــة اإلبتدائيـــة يف ضـــوء مهـــارات التفكـــري األساســـية (،  
ـــي رشع  ـــية الت ـــري األساس ـــارات التفك ـــد مه ـــث حتدي ـــراء البح ـــات إج ـــن متطلب وم
ـــا  ـــرًا مل ـــة ، ونظ ـــات الرتبوي ـــض األدبي ـــىل بع ـــه ع ـــد اّطالع ـــا بع ـــث يف تصنيفه الباح
ـــة ، أرجـــو التفضـــل  يعهـــده الباحـــث فيكـــم مـــن خـــربة وســـعة اطـــالع وموضوعي
ببيـــان آرائكـــم الســـديدة ومالحظاتكـــم الصائبـــة وإبـــداء مـــا ترونـــه مناســـبًا يف 



تحليل محتوى تدريبات كتب القراءة العربية للمرحلة اإلبتدائية في ضوء مهارات التفكير األساسية 

٣٢٣

ـــه . ـــم في ـــة نظرك ـــان وجه ـــية وبي ـــري األساس ـــارات التفك ـــف مه تصني

مع وافر الُشـكر اجلزيل

تصـــنيف مهــــارات التفــكـري األســاســــية

نيا درجة األمهيةأوال : مهارات التفكري األساسية الدُ
تتطلب  من  املهارات بسيطة     وغالبًا ما تكون هذه 

الفرد القيام بعمليات عقلية غري معقدة ،    وهي :
ال تصلح

تصلح
مالحظات

اىل 1 هتدف  والتي   : املالحظة  مهارة 
احلصول عىل املعلومات من مصادرها 

املختلفة من طريق احلواس .
ترميز 2 اىل  الرتميز: والتي هتدف  مهارة 

وختزين املعلومات يف الذاكرة .
اىل 3 هتدف  والتي   : االستدعاء  مهارة 

استدعاء املعلومات من الذاكرة .

درجة األمهيةثانيًا : مهارات التفكري األساسية الوسطى

   وتتطلب هذه املهارات من االفراد القيام بعمليات 
 ، الدنيا  األساسية  التفكري  مهارات  من  تعقيدًا  اكثر 

وهي :

ال تصلح
تصلح

مالحظات

مهارة الرتتيب : والتي هتدف اىل وضع ۱
متتابع  سياق  يف  املفردات  أو  األشياء 

وفقًا ملعيار معني .



أ.م . ســـيف طـــارق حســـيــن      عبــاس محمـود عبــيد

٣٢٤

اىل ۲ هتدف  والتي   : التصنيف  مهارة 
وضع األشياء يف جمموعات عىل وفق 

خصائص وصفات مشرتكة .
مهارة املقارنة : التي هتدف اىل مالحظة ۳

أوجه الشبه واالختالف بني شيئني أو 
أكثر .

ليا درجة األمهيةثالثًا :مهارات التفكري األساسية العُ
القيام  االفراد  من  تتطلب  التي  املهارات  هي       
مهارات  أعىل  وهي   ، اليش  بعض  معقدة  بعمليات 

التفكري األساسية الوسطى ، وهي :

ال تصلح
تصلح

مالحظات

والتي ۱  : باملشكالت  التعريف  مهارة 
أو  املحرية  املواقف  اىل توضيح  هتدف 

املثرية للتساؤل من قبل املتعلم .
هتدف ۲ والتي   : األسئلة  توليد  مهارة 

طريق  من  املعلومات  عن  البحث  اىل 
االستقصاء و إثارة االسئلة .

 * قـــدم الباحثـــان اســـتبانة مفتوحـــة لعـــدٍد مـــن معلمـــي اللغـــة العربيـــة ومعلامهتـــا يف عـــدٍد مـــن املـــدارس 
اإلبتدائيـــة التابعـــة ملديريـــة تربيـــة قضـــاء  املحاويـــل / حمافظـــة بابـــل ، وهـــم : ابتســـام مزهـــر عبـــد ، جبـــار 
ـــة  ـــادي ، هدي ـــيل ه ـــران ع ـــردان ، غف ـــتار ح ـــد الس ـــراء عب ـــدي ، زه ـــني ج ـــراء حس ـــاري ، زه ـــزة اليس مح

حســـني طاهـــر .

* أ . م  . د . ابتســـام عبـــد الصاحـــب  : طرائـــق تدريـــس اللغـــة العربيـــة / كليـــة الرتبيـــة االساســـية /  
ـــل . ـــة باب جامع

* م . إرساء فاضل أمني : طرائق تدريس اللغة العربية / كلية الرتبية األساسية / جامعة بابل .

* عـــامل نفـــس وفيل ســـوف ســـويرسي وقـــد طـــور نظريـــة التطـــور املعـــريف عنـــد األطفـــال فيـــام يعـــرف 
ـــة . ـــة الوراثي ـــم املعرف اآلن بعل


