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 مستخمص الدراسة
رلىىاكتدابىالمفاهومىالنحوىتدروسىىفيىالتولوديفارلوةىنموذجىالتعلمىىرنوانىالبحث:

                                                                                                                                                                                                                     .اإلرداديىالثانيلدىىتالموذىالصفىىيبدارالنحووةىوىتنموةىبعضىمكاراتىالتفكورىاإل

:فو التوليديأىر است دام نمواج التعمم  مىعالتعرف  الحالى ىدف البحث   
 .اإلعدادي الىانوالمفاىيم النحوية لد  تالميا الجف  اكتسا  .1
 .اإلعدادي الىانولد  تالميا الجف  وبداعير اإلتنمية بعض ميارات التفك .2

ضعف مستوا ت ميذ الصف الثانى اإلعدادا فى اكتساب المفالي   فى وقد تحددت مشكمة البحث  
 النحوية ومهارات التفكير اإلبداعي.

:اآلتيين ه المشكمة حاول البحث اإلجابة عن السؤاليناو لمتجدي لي    

اكتسددا  المفدداىيم النحويددة لددد  تالميدددا  تدددريس النحددو عمددى فددو ديالتوليددمددا فاعميددة نمددواج الددتعمم  .1
 ؟ اإلعدادي الىانوالجف 

لدد   وبدداعاإلتدريس النحو عمى تنمية بعض ميارات التفكيدر  فو التوليديما فاعمية نمواج التعمم  .2
 ؟ اإلعدادي الىانوتالميا الجف 

ا تبدار كتيد  التمميدا، دليدل المعمدم ، :ىة وىداليدتولتنفيا تجربة البحث أعدت الباحىة المواد واألدوات ال     
 اإلعدددادي الىددانووقددد تددم ا تيددار فجددمين مددن فجددول الجددف  ،اإلبددداعوالمفدداىيم النحويددة، ا تبددار التفكيددر 

(، وأ در  2/2حدداىما تجريبيدة وىدى إ، وتدم تقسديميما إلدى مجمدوعتين "عرابة أبو دى  اإلعداديدة"مدرسة ب
ألدوات البحدث، ىدم تدم  القبمدومدن تكدافؤ المجمدوعتين مدن  دالل التطبيدق ، وتم التأكدد  (2/1 ضابطة وىى

ودرسددددت  التوليدددددي،حيددددث درسددددت المجموعددددة التجريبيددددة باسددددت دام نمددددواج الددددتعمم  ،تنفيددددا تجربددددة البحددددث
 .  المجموعة الضابطة بالطريقة المعتادة

 اإلحجدددا والبرندددامج  وبعدددد اهنتيدددا  مدددن تجربدددة البحدددث تدددم معالجدددة النتدددا ج إحجدددا يا  والدددك باسدددت دام  
 (spss.v.20 ووكانت النتا ج كالتال: 
 –درجددات تالميددا المجمددوعتين  التجريبيددة متوسددطو( بددين 0...إحجددا يا  عنددد مسددتو   لايوجددد فددرق  د .1

 لجالح المجموعة التجريبية. اكتسا  المفاىيم النحوية ه تبار يالتطبيق البعد فوالضابطة( 
 ةالتجريبيدد المجمددوعتين   تالميدا درجددات متوسدطو( بددين 0...د مسدتو   عندددال إحجدا يا  فددرق   يوجدد .2
 لجالح المجموعة التجريبية. التفكير اإلبداعوه تبار  يالتطبيق البعد فو الضابطة( –

فددى  تدددريس الم ددة العربيددة فددووتددم تقددديم مجموعددة مددن التوجدديات والبحددوث المقترحددة لالسددتفادة منيددا     
 .ديضو  نمواج التعمم التولي




