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   الدراسةمستخلص 

فاعلية تدريس البالغة باستخدام المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة على تنمية  عنوان الدراسة: 
 التذوق البالغي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف األول الثانوي األزهري.

إلى الكشف عن فاعلية تدريس البالغة باستخدام المدخل المعرفي األكاديمي  الحالية هدفت الدراسة
ـ  فيلتعلم اللغة  انوي األزهـري؛  تنمية التذوق البالغي والتفكير الناقد لدى طالبات الصف األول الث

حيث تحددت مشكلة الدراسة في ضعف مستوى طالبات الصـف األول الثـانوي األزهـري فـي     
  والتفكير الناقد.مهارات التذوق البالغي 

  اولت الدراسة اإلجابة عن السؤالين التاليين:حولعالج هذه المشكلة 

تنميـة بعـض    فـي استخدام المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة تدريس البالغة بما فاعلية  - ١
  مهارات التذوق البالغي لدى طالبات الصف األول الثانوي األزهري؟

تنميـة بعـض    فـي استخدام المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغة تدريس البالغة بما فاعلية  - ٢
 مهارات التفكير الناقد لدي طالبات الصف األول الثانوي األزهري؟

المنهج شبه التجريبي ذي المجموعتين (التجريبية والضابطة)،  استخدموتحقيقًا ألهداف الدراسة     
التأكد من صدقها وثباتها، ثـم اختيـار مجمـوعتي    واألدوات البحثية، وتم إعداد المواد التعليمية و

) طالبة مـن طالبـات الصـف األول    ٢٢الدراسة؛ حيث تكونت كل مجموعة من اثنتين وعشرين (
، وتم تطبيق األدوات قبليا، ثم تدريس موضوعات البالغة المقررة علـى الصـف   الثانوي األزهري

، وقـد  م٢٠١٩/ ٢٠١٨الثاني من العـام  في الفصل الدراسي  األول الثانوي األزهري للمجموعتين
استخدمت الباحثة المدخل المعرفي األكاديمي لتعلم اللغـة فـي تـدريس الموضـوعات البالغيـة      

األدوات  طُبقت، ثم للمجموعة التجريبية، أما المجموعة الضابطة فتم التدريس لها بالطريقة المعتادة
الدراسة فرضين، والختبار صـحتهما تمـت معالجـة     أهدافوقد وضعت الباحثة في ضوء بعديا، 

البيانات إحصائيا باستخدام اختبار "ت" لمعرفة داللة الفروق، ومعادلة الكسب المعدل لبالك لقيـاس  
بين متوسـطات درجـات الطالبـات فـي      تائج وجود فروق دالة إحصائياالفاعلية، وقد أظهرت الن

ختبار التفكيـر الناقـد لصـالح المجموعـة التجريبيـة،      التطبيق البعدي لمقياس التذوق البالغي وا
من التوصيات والمقترحات في ضوء ما أسفرت عنه النتائج. واختتمت الدراسة بتقديم عدد 
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Abstract 

    Title: The Effectiveness of Teaching Rhetoric by Using the Cognitive 
Academic Language Learning Approach (CALLA) on Developing Rhetorical 
Appreciation and Critical Thinking for Al-Azhar First year Secondary school 
Students. 
      The current study aimed to find out the Effectiveness of Teaching 
Rhetoric by Using the Cognitive Academic Language Learning Approach on 
Developing Rhetorical Appreciation and Critical Thinking for Al-Azhar First 
year Secondary school female Students. where the study problem has been 
identified in the low level of Al- Azhar first year secondary school female 
students in the skills of rhetorical Appreciation and critical thinking. 
      For solving this problem, this study tried to answer the following 
questions: 
1-What is the effect of teaching rhetoric by using cognitive academic 

language learning approach in developing some of rhetorical appreciation 
skills for female students at the first year of Al-Azhar secondary 
institutes? 

2- What is the effect of teaching rhetoric by using cognitive academic 
language learning approach in developing some of critical thinking skills 
for female students at the first year of Al-Azhar secondary institutes? 

     In order to achieve the objectives of the study, the semi experimental 
curriculum was used with two groups (experimental and control ). And 
preparation of educational materials and research tools. and verified the 
validity and stability. Then the study groups has been selected. Each group 
consisted of (22) female students of first year secondary. the post instruments 
have applied, then teaching the rhetoric topics assessed for Al- Azhar first 
grade secondary school female students  for the two groups in the second 
semester of 2018/ 2019. The researcher used the cognitive academic language 
learning approach  in teaching rhetoric topics for the experimental group, 
while the control group received the usual way in teaching. Then the study 
tools were applied. In the light of objectives, the study developed two 
hypothesis. And to test their validity, the data were statistically treated by 
using the (T-test) to determine the significance of differences, and the 
equation of the average gain to measure the efficiency where the results 
showed that a statistically significant difference between the mean scores of 
the experimental female students group compared with the control group 
female students in the post measure of rhetorical appreciation, and test of 
critical thinking for experimental group. Finally, the study presented a 
number of recommendations and suggestions in the light of the results.  
 


