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فاعلُة نمىذج التعلم التىلُدي فً تدزَس النحى علً اكتساب
المفاهُم النحىَة وتنمُة بعض مهازات التفكُس اإلبداعٍ
لدي تالمُر الصف الثانٍ اإلعدادٌ
بحث مقدم لنيل درجة الماجيستير فى التربية
تخصص مناهج وطرق تدريس اللغة العربية
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أستاذ المناهج وطرق تدريس اللغة العربية المساعد
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-كلية التربية  -جامعة سوهاج

مستخمص الدراسة
رنوانىالبحث:ىفارلوةىنموذجىالتعلمىالتولوديىفيىتدروسىالنحوىرلىىاكتدابىالمفاهومى
النحووةىوىتنموةىبعضىمكاراتىالتفكورىاإلبداريىلدىىتالموذىالصفىالثانيىاإلردادي.
ىدف البحث الحالى التعرف عمى أىر است دام نمواج التعمم التوليدي فو:
 .1اكتسا

المفاىيم النحوية لد تالميا الجف الىانو اإلعدادي.

 .2تنمية بعض ميارات التفكير اإلبداعو لد تالميا الجف الىانو اإلعدادي.
وقد تحددت مشكمة البحث فى ضعف مستوا ت ميذ الصف الثانى اإلعدادا فى اكتساب المفالي

النحوية ومهارات التفكير اإلبداعي.

و لمتجدي لياه المشكمة حاول البحث اإلجابة عن السؤالين اآلتيين:
 .1مددا فاعميددة نمددواج الددتعمم التولي ددي فددو تدددريس النحددو عمددى اكتسددا
الجف الىانو اإلعدادي ؟

المفدداىيم النحويددة لددد تالميددا

 .2ما فاعمية نمواج التعمم التوليدي فو تدريس النحو عمى تنمية بعض ميارات التفكيدر اإلبدداعو لدد
تالميا الجف الىانو اإلعدادي ؟

ولتنفيا تجربة البحث أعدت الباحىة المواد واألدوات التاليدة وىدى :كتيد

التمميدا ،دليدل المعمدم ،ا تبدار

المفدداىيم النحويددة ،ا تبددار التفكيددر اإلبددداعو ،وقددد تددم ا تيددار فجددمين مددن فجددول الجددف الىددانو اإلعدددادي

بمدرسة "عرابة أبو دى

اإلعداديدة" ،وتدم تقسديميما إلدى مجمدوعتين إحدداىما تجريبيدة وىدى  ،)2/2وأ در

ضابطة وىى  ، )1/2وتم التأكدد مدن تكدافؤ المجمدوعتين مدن دالل التطبيدق القبمدو ألدوات البحدث ،ىدم تدم
تنفيد ددا تجربد ددة البحد ددث ،حيد ددث درسد ددت المجموعد ددة التجريبيد ددة باسد ددت دام نمد ددواج الد ددتعمم التوليد دددي ،ودرسد ددت
المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة.

وبع ددد اهنتي ددا م ددن تجرب ددة البح ددث ت ددم معالج ددة النت ددا ج إحج ددا يا وال ددك باس ددت دام البرن ددامج اإلحج ددا و

 (spss.v.20وكانت النتا ج كالتالو:
 .1يوجددد فددرق دال إحجددا يا عنددد مسددتو  )...0بددين متوسددطو درجددات تالميددا المجمددوعتين التجريبيددة–

الضابطة) فو التطبيق البعدي ه تبار اكتسا
 .2يوجدد فددرق دال إحجدا يا عندد مسدتو

المفاىيم النحوية لجالح المجموعة التجريبية.

 )...0بددين متوسدطو درجددات تالميدا المجمددوعتين التجريبيدة

– الضابطة) فو التطبيق البعدي ه تبار التفكير اإلبداعو لجالح المجموعة التجريبية.

وتددم تقددديم مجموعددة مددن التوجدديات والبحددوث المقترحددة لالسددتفادة منيددا فددو تدددريس الم ددة العربيددة فددى
ضو نمواج التعمم التوليدي.

