أثز استخدام الصىر والزسىم التىضيحية يف تنمية

مهارات التفكري الناقد لدي تلميذات الصف الزابع يف

املزحلة االبتدائية ويف اجتاهاتهن حنى كتاب لغتي املطىر
هجوى أحمد سليم خصاوهة*

امللخص_ يهذف البدث الحالي الخّشف إلى أزش اظخخذام الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ (الاظخيخاج ،جلىٍم
الحجج ،مّشفت الافترالاث أو اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه) ،الخفعير) لذي جلمُزاث الفف الشابْ الابخذاةي وفي
اججاَاتهً هدى دساظت هخاب لٕتي اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت) .وجيىن مجخمْ الذساظت مً جلمُزاث اإلاشخلت الابخذابُت اإلاسجالث
بالفف الشابْ في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت ،أما ُِىت الذساظت فياهذ ُِىت ِؽىابُت جألفذ مً ( )60جلمُزة مً الخلمُزاث اإلاسجالث
بالفف الفف الشابْ الابخذاةي بمذًىت خابل .وجألفذ ُِىت البدث مً :اإلاجمىِت الخجشٍبُت اإلاجمىِت المابىت .وأظفشث الىخابج ًِ
فاِلُت الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ للمفاَُم اللٕىٍت( :الاظخيخاج ،جلىٍم الحجج ،مّشفت الافترالاث أو
اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه ،الخفعير) لذي جلمُزاث الفف الشابْ الابخذاةي .وفاِلُت اظخخذام الفىس والشظىم
الخىلُدُت في اججاَاث جلمُزاث الفف الشابْ في اإلاشخلت الابخذابُت هدى دساظت هخاب لٕتي اإلاىىس .وبالخالي إمياهُت جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ للمفاَُم اللٕىٍت مً خالٌ الفىس والشظىم الخىلُدُت في اللٕت الّشبُت.
الهلمات املفتاحية :الشظىم الخىلُدُت ،مهاسة كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُت ،الخفىير الىاكذ.

* أستاذ مشازك في مناهج اللغة العسبية_ جامعة الطائف _ ملية التربية _قسم املناهج وثننولوجيا التعليم.
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أثس استخدام الصوز والسسوم التوضيحية في ثنمية مهازات التفنير
الناقد لدى ثلميرات الصف السابع في املسحلة الابتدائية وفي اثجاهاتهن
هحو لتاب لغتي املطوز
الخّلم ،واإلاّلماث في الخذسَغ .وبالخالي فئن الخبراث الحعُت هي أظاط
اإلاّشفت ،وصادث أَمُت اظخخذام الحىاط في صٍادة فاِلُت الّملُت
الخّلُمُت وحّلذ مً الخيىٍىاث الخىُت ومً الشظىم الخىلُدُت
والفىس ؤيرَا سظابل ووظابل اجفاٌ بفشٍت مشبُت جدخاحها الّملُت
التربىٍت في وافت اإلاشاخل الذساظُت وألَمُتها في جدعين ؤلادسان الحس ي.
وسٔم َزٍ ألاَمُت فئن بّن الخالمُز كذ ٌعخىُّىن كشاءة الشظىم
الخىلُدُت دون الحاحت لؽشح لفٍي مفاخب للشظم ،بِىما َىان
فئت أخشي مً الخالمُز كذ ًدخاج اإلافاخب للشظىماث الخىلُدُت
ً
لالظخجابت إلادخىي الذسط اِخمادا ِلى الخفىير هّملُت رَىُت هفعُت
تهخم بفىسة أظاظُت بالعلىن في مىكف فُه مؽيلت – والخفىير يهخم
بمّشفت الّىاـش الؽاملت ومّشفت الّالكاث وألافياس في خذ راتها
] ]2,4,5لزلً ظّذ الذساظت الحالُت إلى مّشفت أزش اظخخذام الفىس
والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ لذي جلمُزاث
الفف الشابْ في اإلاشخلت الابخذابُت وفي اججاَاتهً هدى هخاب لٕتي
اإلاىىس.
وجخخلف الشظىم الخىلُدُت ًِ الشظىم الىشوهُت البعُىت ،خُث
جشهض ِلى جبعُي ألافياس ،والحلابم الشبِعُت ،وحّخمذ ِلى إٌهاس
الّىاـش ألاظاظُت في الؽيل الىاكعي ،واظدبّاد الّىاـش ألاخشي ٔير
اإلاهمت في جىلُذ الفىشة اإلاشاد الخّبير ِنها ،بفىسة حعهل ِملُت
ؤلادسان [.[6
والشظىم الخىلُدُت تهخم بترجِب الّالكاث بين اليل وأحضابه،
وحعهم بلذس هبير في جىلُذ الحلابم واإلافاَُم والّملُاث وبيُت ألاؼُاء
جىلُدا مشبُا؛ ألنها حّشك الّالكاث اللابمت بين ِىاـشَا أو ميىهاتها
بؽيل أوضح لئلدسان الّللي مما جفّل اليلماث [ ،]7هما ًشي [8] Lee
أن الشظىماث الخىلُدُت حعخخذم في (جىلُذ اإلاّلىماث وحّمُم فهم
اإلاخّلم ،وجىـُل فهم اإلاخّلم لآلخشًٍ ،وجلىٍم فهم اإلاخّلم للمّلىماث).
وأٌهشث مدمىد [ ]9إن اظخخذام الشظىم الخىلُدُت ٌعاِذ ِلى
جىمُت ِملُاث الخفىير في معخىٍاتها اإلاخخلفت (اإلاالخٍت والىـف،
الخفعير ،الخيبؤ ،والّالكاث اإلاياهُت الشماهُت والّذ ،والاظخيخاج) هما
اظهمذ في جىمُت مُىٌ الخالمُز هدى مادة الذساظاث الاحخماُِت .هما
جىـلذ دساظت ِبذ الجلُل [ ]10إلى وحىد ألازش ؤلاًجابي للشظىم
البُاهُت ِلى الخدفُل وبلاء ألازش في الّلىم والجٕشافُا ،وجيىًٍ الاججاٍ
الاًجابي ِىذ إفشاد الُّىت هدى اظخخذام جلً الشظىم ،وهزلً الاسجباه
اإلاىحب بين الخدفُل والاججاٍ هدى الّلىم والجٕشافُا لذي جالمُز
الفف ألاوٌ ؤلاِذادي .حّذ الفىس الفىجىٔشافُت والشظىم الخّلُمُت
هىُ مً وظابل وجىىىلىحُا الخّلُم البفشٍت اإلاعىدت راث بّذًً
(وىٌ وِشك) وٍمىً اظخخذامها بىاظىت آالث مُّىت أو بذونها وهي
ُميىن أظاس ي ولشوسي في حمُْ الىخب اإلاذسظُت ؤيرَا مً اإلاىبىِاث

 .1املقدمة
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فىدً وِّؾ في ِفش أخاوذ به الخلىُت والخىىىلىحُا وـاسث هفىط
اإلاخّلمين تهفى إليها إلاا فيها مً اللزة واإلاخّت والعهىلت وألن الخّلم
اإلاّاـش ٌّخمذ ِلى اإلاخّلم وٍذوس خىله وال عجب فالّملُت الخّلُمُت
حلها جداوٌ الىكىف لجاهب الىالب لبلىٓ الهذف اإلاّشفي الزي ولّذ
اإلاىاهج مً أحله .لزلً اخخاسث َزٍ الذساظت الشظىم الخىلُدُت
ً
ً
لخيىن مذخال حذًذا في الخّلم والخّلُم .هدُجت للخىىساث الهابلت التي
جخّشك لها اإلاجخمّاث الّشبُت أظىة باإلاجخمّاث الٕشبُت التي ظبلتها في
مجاالث الخىىس دِذ الحاحت إلى الترهيز بىشق مخخلفت واإلاؤجمشاث
والىذواث ووسػ الّمل الخذسٍبُت ِلى واخذ أو أهثر مً اإلاىلىِاث
اإلاخّللت بالخفىير وؤلابذاُ والابخّاد ًِ الخللُذ والخللين ].[1
وٍخفم الجمُْ ِلى أن الخّلُم مً أحل الخفىير َذف مهم للتربُت،
وِلى اإلاذاسط أن جفّل ول ما حعخىُْ مً أحل جىفير فشؿ الخفىير
لىالبها .وَّخبر هشير مً اإلاذسظين والتربىٍين أن مهمت جىىٍش كذسة
الىالب ِلى الخفىير َذف جشبىي ًمّىهه في ملذمت أولىٍاتهم .إال أن
ً
َزا الهذف ٔالبا ما ًفىذم بالىاكْ ِىذ الخىبُم ،ألن الىٍام التربىي
اللابم ال ًىفش خبراث وافُت في الخفىير وأهثر ما ًدخاج إلُه اإلاخّلمين في
ظني دساظتهم اإلابىشة لُخجاوصوا الفّىباث والّلباث اإلاّشفُت
الخدفُلُت التي كذ حّىق جلذمهم الذساس ي .فالشظىم الخىلُدُت مً
أَم ِىاـش مدخىي الىخاب اإلاذسس ي في اإلاشخلت الابخذابُت فهي أوٌ ما
جلْ ِلُه ِين اإلاخّلم .هما أنها حعاِذ في جىلُذ وجفعير الّذًذ مً
ألافياس التي ًفّب الخّبير ِنها بالىخابت .وهى أًما حعاِذ الخلمُزاث في
ً
ً
جفىس اإلادخىي الّلمي جفىسا صحُدا ًخىابم مْ ما ًشمى إلُه اإلاؤلف
للمادة هما حعاَم في فهم هشير مً اإلاّلىماث ،واظدُّاب ألافياس اإلاشهبت
والحلابم التي كذ ًفّب ِليها فهمها مً خالٌ اليلماث [ .]3وحّلُم
الخالمُز بالفىس والشظىم الخىلُدُت لِغ حذًذا ففي ول اإلاؤظعاث
الخّلُمُت _هما حّشف الباخشت مً خبرتها الىىٍلت بالخّلُم والخّلم-
ً
فخّلُم الحشوف ألاولى ٔالبا ما ًلترن بالفىسة والشظم الخىلُحي
فالىٍش في الفىس والشظىم فُه ِىن ِلى ؤلافهام وإدسان لؤلفياس
والىـىٌ إلى اإلابخغى.
وألابدار التي اَخمذ بّملُتي الخّلُم والخّلم أزبدذ لشوسة جفُّل
حاهبي الّلل اللزًً ال ٌّمالن مىففلين بل في جيامل بُنهما خُث أن
الىفف ألاٌعش ًخخق بففت أظاظُت بمّالجت اإلاّلىماث اللفٍُت
والخدلُلُت واإلاجشدة اإلاىىلُت ،والىفف ألاًمً ًخخق بففت أظاظُت
بّملُاث الخفىير اليلُت وإدسان الّالكاث اإلاياهُت واإلاىظُلى والخفىس
البفشي [ .]3وَزا ًخىلب الاَخمام باألظالُب التي ًفملها الخالمُز في
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ُ
والىخب ألاخشي .وإن واهذ الخبراث التي جىدعب مً خاللهما أكل
ً
واكُّت وجمشُال في حّبيرَا ًِ الىاكْ اإلادعىط ألنهما ًخلىان مً
ً
ً
الفىث والحشهت ،إال أن ليل منهما دوسا مهما ومضاًا وفىابذ ِذًذة
حعاِذ ِلى جدلُم أَذاف جشبىٍت وحّلُمُت ميؽىدة.
إن مهاسة كشاءة الفىس والشظىم ًجب أال جلخفش ِلى والب مشخلت
دون أخشي ،بل ًجب أن جخىافش لذي الىالب في حمُْ اإلاشاخل
الذساظُت .إن مهاساث كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُت أـبدذ مً
ألاَذاف اإلاهمت التي ًجب أن جخىافش لذي اإلاخّلمين ،وأن اإلاخّلمين في
اإلاعخىٍاث اإلابىشة مً الخّلُم الابخذاةي ًجب أن ًيىهىا كادسًٍ ِلى
الىٍش إلى الفىس والشظىم الخىلُدُت وكشاءة ما وساءَا [.[11
ولّل إَماٌ الخيؽُي الّللي اإلاشجبي بالفىس ًؤدي إلى مؽىالث
لٕىٍت وعبتها جتراوح بين ( )%60-%40في ظً ما كبل اإلاذسظت خاـت
وأن معخىٍاث وِملُاث كشاءة الفىس ًخىلب الاهدباٍ العلُم واللُام
بّملُاث ِللُت جخفف بالّمم.
ً
ً
وهزلً فئن الخفىير الحارق ال ًىمى جللابُا ،إهما ًخىلب حّلُما
ً
ً
ً
ً
ّ
مىٍما َادفا ،ومشاها معخمشا .وال ًخدلم َزا اللىن مً الخفىير إال
باإلاشان واللذسة الىبُُّت والىفاًت في الخفىير [.[12,13,14
ً
وأٌهشث دساظت ِبذ اإلاىّم [ ]15أن هال مً اللىن ،واإلاجاٌ ؤلادساوي،
وألالفاً اإلاىملت للفىسة والشظم ري اإلاّنى لها أزش ِلى ِملُتي الخّشف
والاظخذِاء مً خالٌ الفىسة لذي اإلاخّلم
وأٌهشث دساظت خمِغ [ ]16أن الخّلم بىاظىت الفىس ًدخاج إلى
جذسٍب وحّلُم معبم واظخخذام أوؽىت حُذة ،وأن ِاملي الخبرة
والخذسٍب لهما جأزير ِلى مذي جمىً ألاوفاٌ مً الافادة مً الفىس
والشظىم باإللافت إلى ِىامل زاهىٍت أخشي والّمش والجيغ.
وجىـلذ دساظت الؽمشاوي [ ]17إلى وحىد لّف في كشاءة الىالب
الشظىم الخىلُدُت ووان مً أبشص الّىامل التي أِاكذ كشاءة الىالب
الشظىم الخىلُدُت :اصدخام الشظىم الخىلُدُت ،ووحىد مؽدخاث
جفشف اهدباٍ الىالب إلى أمىس ٔير ملفىدة مً الشظم ،وهلق في
الىفىؿ الخىلُدُت اإلافاخبت للشظم ،هما لم جىلْ في الحعبان
خلفُاث الىالب العابلت ججاٍ مذلىالث ألاؼياٌ أو ألالىان.
وأؼاسث ؼاَين [ ]18إلى أن الفىس حعاِذ ِلى همى الخدفُل
الذساس ي في الّلىم إلاخّلمي أفشاد الُّىت وحعاِذ ِلى جيىًٍ اججاٍ
اًجابي هدى اإلادافٍت ِلى البِئت وأٌهشث دساظت الىبي [ ]19فاِلُت
اظخخذام اظتراجُجُت ألالٕاص اإلافىسة في جىمُت مهاساث كشاءة الفىس
وصٍادة الخدفُل الذساس ي في ملشس الّلىم لذي أفشاد الُّىت وأوـذ
الذساظت لشوسة جذسٍب اإلاّلمين كبل الخذمت ِلى رلً وجفمُم الىخب
اإلاذسظُت وجضوٍذَا بأهبر كذس مً الفىس والشظىماث واإلافىساث في
لىء مهاساث كشاءة الفىس .أما ِعلىٌ [ ]20فلذ اِخمذث ِلى جدلُل
مممىن الشظىم الخىلُدُت في الىخذة ألاولى مً مبدث الّلىم
للفف ألاوٌ ألاظاس ي الفلعىُني؛ بهذف جدذًذ الشظىم التي ال
جيسجم مْ ألاَذاف واإلادخىي ومعخىٍاث اإلاخّلمين وجلً التي ال جخميز
بالىلىح ؤير الىاكُّت والتي ال جيسجم مْ مبذأ ِذم الاصدخام وأٌهشث
الذساظت بيعب مئىٍت مخفاوجت أن جلً اإلاّاًير حّاوي مً كفىس
أي ل ـشوسة إِ ـ ـادة الىٍ ـ ـش ف ـي الشظىم مىلْ الذساظت والّمل ِلى إِادة

جلىٍم الىخاب اإلازوىس مْ الترهيز ِلى الشظىم اإلاىحىدة فُه.
وأٌهشث دساظت ِبذهللا [ ]21فّالُت الشظىم البُاهُت والياسٍياجير
هأهىاُ جمشل الشظىم الخىلُدُت وأنها خللذ أَذاف الىخذة اإلالترخت،
وظاِذث ِلى اهدعاب اإلاّشفت بأظلىب أٌعش وأظهل.
وأٌهشث دساظت بىكغ [ ]22أن اظخخذام الشظىم الخىلُدُت ًؤدي
إلى حّلُم أفمل وجزهش وكتي للخفاـُل أدق مً الخّلم باظخخذام
الفىس الفىجىٔشافُت التي لها دوس أكل مً جأزير الشظىم الخىلُدُت،
وأهه جىحذ فشوق لخأزير الخّلم باظخخذام الفىس الفىجىٔشافُت أو
الشظىم الخىلُدُت ِلى همى ظماث ؤلابذاُ الؽىلي لذي أفشاد الُّىت
مً والباث ولُت التربُت للبىاث بجذة ورلً لفالح الشظىم
الخىلُدُت.
وأٌهشث دساظت مدمىد [ ]9أن اظخخذام الشظىم الخىلُدُت
ٌعاِذ ِلى جىمُت ِملُاث الخفىير في معخىٍاتها اإلاخخلفت (اإلاالخٍت،
والىـف ،الخفعير ،الخيبؤ ،والّالكاث اإلاياهُت الضماهُت ،والّذ،
والاظخيخاج) .هما أظهمذ في جىمُت مُىٌ الخالمُز هدى مادة (مبدث)
الذساظاث الاحخماُِت .هما جىـلذ دساظت إلى أن ما ًميز الفىسة أن
داللتها أِمم مً داللت اللٕت اإلاىخىبت.
وَذفذ دساظت الحفشي [ ]23إلى جدذًذ معخىٍاث كشاءة الشظىم
الخىلُدُت ومذي جىافش َزٍ اإلاعخىٍاث بىخب وهشاظاث الخذسٍباث
وامخدان الّلىم واكترخذ الذساظت أخذ ِؽش معخىي وأٌهشث الىخابج
أن وعبت هبيرة مً ألاظئلت اإلافىسة ُِ-ىه البدث -جشهض ِلى كُاط أدوي
معخىٍاث الشظىم الخىلُدُت أي الخّشف بّذَا معخىي الاظخذِاء
اللفٍي وأن وعبت كلُلت مً ألاظئلت جشهض ِلى كُاط الاظخذِاء ٔير
ً
اللفٍي ،وكذ خلذ أظئلت الىخب جماما مً معخىٍاث الىـف
ً
والخفيُف والترجِب وإن جىافشث بيعب كلُلت حذا في هشاظاث الخذسٍب
والامخداهاث ،وأٌهشث هزلً ِذم جىافش معخىي خل اإلاؽيلت الزي
ً
ًخممً الخدلُل والترهُب مّا في خل ألاظئلت ُِىت البدث.
وجشحْ الحاحت إلى أَمُت الخذسٍب ِلى كشاءة الشظىم الخىلُدُت في
اإلادخىي الخّلُمي إلى أنها ؼيل مً أؼياٌ لٕت الاجفاٌ الخّلُمي ،بين
اإلاخّلم ،واإلادخىي الخّلُمي ،هما أنها حعاِذ ِلى فهم اإلادخىي وحّله
أهثر اهخماال مً اإلاّلىماث اللفٍُت) [ ]24هما ًشي ِبذ اإلاىّم [ ]6أن
جىمُت كشاءة الشظىم الخىلُدُت لذي الخالمُز ًدخاج إلى اَخمام
مماِف في َزٍ الفترة هٍشا ألَمُتها في ِالم الُىم الزي ٌؽهذ جىىسا
َابال في مجاٌ اإلاّلىماث وجخضٍنها واظترحاِها ومّالجتها وهللها خُث
ًخم ول رلً بلذس هبير مً الىظابل البفشٍت وسمىص اللٕت اللفٍُت.
وسٔم َزٍ ألاَمُت التي ًؤهذ فيها الباخشىن ِلى لشوسة الخذسٍب
ِلى مهاساث كشاءة الشظىم حاءث دساظت اإلاىّم ن [ ]15بّىىان :الّالكت
بين أهماه الفىس والشظىم الخىلُدُت وهمي اإلاخّلم اإلاّشفي وكذسجه
ِلى الخّشف" وكذ جىـل الباخث إلى جفيُف للفىس والشظىم
الخىلُدُت في لىء اللىن ،اإلاجاٌ ؤلادساوي ،ألالفاً اإلاىملت للفىسة
والشظىم اإلاّنى .وكذ أؼاسث هخابج الذساظت بأزش ول مً ألابّاد العابلت
في ِملُتي الخّشف والاظخذِاء مً خالٌ الفىسة لذي اإلاخّلم.
وه ـزلً فل ـذ جىــ ـل بهجـذ [ ]25في دساظخه إلى أن ألاوؽىت ؤلازشابُت
فّ ـالت ب ـذسح ـت مى ـاظب ـت ف ـي جىمُ ـت الخدفُل الّلمي والخفىير الىاكذ لذي
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ُِىت مً الخالمُز اإلاخفىكين بالفف الخامغ الابخذاةي أزىاء جذسَغ
الّلىم.
وجخفم مٍّم الذساظاث العابلت ِلى أن وحىد الشظىم الخىلُدُت
ً
في الىخاب اإلاذسس ي ًدلم أَذافا واضحت ومدذدة وبفاِلُت في ِشك
اإلادخىي ،فالفىس والشظىم حّبر بفىسة بفشٍت .وَزا ٌعهم في جيىًٍ
اإلافاَُم البفشٍت الزَىُت لذي اإلاخّلمين في مخخلف ظىىاث دسظهم وال
ظُما اإلابىشة منها .وجخفم الذساظاث العابلت مٍّمها بالحاحت إلى
جذسٍب اإلاخّلمين ِلى كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُت لخلىم بذوسَا
اإلاشحى في الخّلُم والخّلم ألنها ؼيل مً أؼياٌ لٕت الاجفاٌ الخّلُمي.
وٍالخَ أن مٍّم الذساظاث وحهذ إلاباخث الّلىم والاحخماُِاث ،لزا
حاءث َزٍ الذساظت لترهض ِلى مبدث اللٕت الّشبُت.
 .2مشهلة الدزاسة
أؼاسث هخابج الذساظاث العابلت إلى أهه بالشٔم مما جمشله الفىس
والشظىم الخىلُدُت وىظُلت اجفاٌ مهمت إال أهه ال ًىحذ اَخمام
واهدباٍ واف لخذسٍب وجىحُه الخالمُز للشاءة الفىس الشظىم
الخىلُدُت ،الهدؽاف مممىنها وِالكاتها واإلالاسهت بين حىاهب
الاخخالف والدؽابه بها باإللافت إلى الاظخيخاج والىـف والاظخذالٌ مً
ً
الفىس ول َزا ًجّل الخلمُز كادسا ِلى الخفىير اإلاىٍم والعلُم وٍمىً
مً إدسان ِملُاث الخفىير اإلاىاظبت؛ إال أن الباخشت الخٍذ اهخفاء
اإلاّلماث بدىاوٌ الىق اإلاىخىب اإلافاخب لهزٍ الفىس والشظىم
وججاَل الفىس والشظىم ،في الىكذ الزي ًمىً أن حعهم فُه الفىس
والشظىم الخىلُدُت في صٍادة فّالُت ِملُت الخّلُم والخّلم وججىٍذ
مخشحاجىا هما أهه ال جىحذ اظتراجُجُاث واضحت ومدذدة تهذف لخىمُت
مهاسة الخفىير الىاكذ ،واججاَاث الخالمُز واإلاّلم هدى الاظخفادة
بالشظىم الخىلُدُت .مً َىا حاءث َزٍ الذساظت لخخدذد مؽيلتها في
ألاظئلت الخالُت:
أ .أسئلة الدزاسة
 -1ما مهاساث الخفىير الىاكذ التي ًمىً جىمُتها مً خالٌ الفىس
والشظىم الخىلُدُت في هخاب لٕتي اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت)؟
 -2ما فاِلُت اظخخذام الفىس والشظىم الخىلُدُت في اججاَاث
جلمُزاث الفف الشابْ في اإلاشخلت الابخذابُت هدى دساظت هخاب لٕتي
اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت)؟
 -3ما فاِلُت اظخخذام الفىس والشظىم الخىلُدُت في هخاب لٕتي
اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت) في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ لذي
جلمُزاث الفف الشابْ في اإلاشخلت الابخذابُت؟
ب .أهمية الدزاسة
جخلخق أَمُت الذساظت الحالُت في:
 -1جىحُه هٍش اإلاعؤولين ًِ جفمُم واخشاج هخاب اللٕت الّشبُت
لالَخمام بالفىسة والشظىم الخىلُدُت بذسحت أهبر.
 -2إسؼاد اإلاّلمين إلى بّن مذاخل اظخخذام الفىس والشظىم
الخىلُدُت في جىمُت الخفىير الىاكذ لذي الخلمُزاث.
 -3حّشف أظلىب اظخخذام الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت
الخفىير الىاكذ.
 -4إم ـذاد مّلمـ ـي م ـادة اللٕ ـت الّشبُ ـت بم ـا ٌّىُـه ـم أزى ـاء ظى ـىاث ؤلاِذاد
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للشاءة الشظىم الخىلُدُت الخّلُمُت وجلىٍمها.
ج .محددات الدزاسة
 -1الحذود اإلاياهُت :ظخلخفش َزٍ الذساظت ِلى والباث الفف الشابْ
الابخذاةي بمذًىت خابل.
 -2الحذود الضماهُت :ظخلخفش َزٍ الذساظت ِلى والباث الفف الشابْ
الابخذاةي اإلاسجالث للّام الذساس ي .ٌ1434/1433
 -3الحذود البؽشٍت :ظخلخفش َزٍ الذساظت ِلى والباث الفف الشابْ
الابخذاةي.
 -4الحذود اإلاىلىُِت :ظخلخفش الذساظت ِلى
• الفىس والشظىم الخىلُدُت في هخاب لٕتي اإلاىىس في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ الخالُت (اإلاالخٍت – الاظخذالٌ – الخفيُف – الخيبؤ-
إدسان الّالكاث – الاظخيباه -الاظخيخاج) لذي جلمُزاث الفف الشابْ
الابخذاةي.
• مهاساث الخفىير الىاكذ التي ًمىً جىمُتها مً خالٌ الفىس والشظىم
الخىلُدُت في اللٕت الّشبُت.
د .التعسيفات باملصطلحات
الشظىم الخىلُدُت :هي ألاؼياٌ الخلشٍبُت اإلاىحىدة في الىخاب اإلاذسس ي
أو التي ًشظمها اإلاّلم ِلى العبىسة لخىلُذ ؼيل ٌاَشة أو فىشة مً
ألافياس [ ]9وٍخم الخّبير ِنها بالخىىه ،وألاؼياٌ والشمىص اإلابعىت
ألفياس أو ِملُاث ،أو أخذار ،أو ٌىاَش ِلمُه أو مفاَُم ،أو كىاِذ
وكىاهين ،أو مبادا وهٍشٍاث ،أو ِالكاث ،أو جشاهُب ميىهاث ش يء ما في
ـىسة مخخفشة حعهل وجِعش إدسان وفهم َزٍ ألامىس باليعبت للفشد
 .]23واإلالفىد بها في َزا البدث بأنها سظىم وأؼياٌ جلشٍبُت مبعىت
راث بّذًً وىٌ وِشك ،جبخّذ ًِ الخفاـُل ٔير المشوسٍت ،جفلح
للخّبير ًِ أفياس ومفاَُم وِالكاث وٌىاَش ِلمُت أو ِملُاث ومبادا
وكىاِذ وهٍشٍاث وميىهاث ش يء ما ،وحعاِذ ِلى ؤلادسان الّللي
والخفىير البفشي وجيىًٍ الشلافت البفشٍت بما ٌعهم في صٍادة فاِلُت
ُ
ِملُتي الخّلُم والخّلم إن أخعً إِذادَا واظخخذامها.
مهاسة كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُتً :لفذ بها جمىً اإلاخّلم مً
مالخٍت ووـف مدخىي الفىسة أو الشظمت الخىلُدُت ،وجفعير
مممىنها ،واظخيخاج ما جدمله مً مفاَُم وأفياس وكُم وِالكاث
ومّاًير فىُت أو حمالُت ...واظخذِاء َزٍ اإلايىهاث وما ًشجبي بها
وجدىٍلها إلى هالم مىىىق أو مىخىب.
الاججاٍ هدى كشاءة الشظىم الخىلُدُت :مجمىِت اظخجاباث الخلمُز
باللبىٌ أو الشفن ،وباالكتراب أو الابخّاد ًِ كشاءة الشظىم
الخىلُدُت ،وٍلاط بالذسحت التي ًدفل ِليها الخلمُز في أبّاد
اإلالُاط الزي أِذجه الباخشخان لهزا الٕشك.
الخفىير الىاكذ :الخفىير الىاكذ في أبعي مّاهُه َى اللذسة ِلى جلذًش
الحلُلت ومً زم الىـىٌ إلى اللشاساث في لىء جلُُم اإلاّلىماث
وفدق آلاساء اإلاخاخت وألاخز بّين الاِخباس وحهاث الىٍش اإلاخخلفت.
 .3الطسيقة وإلاجساءات
أ .منهج الدزاسة
ُ
اظخخذمذ الذساظت اإلاىهج ؼبه الخجشٍبي ،خُث وبم الاخخباس
اللبلي ِلى اإلاجمىِخين :الخجشٍبُت والمابىت ،زم دسظذ اإلاجمىِت
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بّشلها ِلى مجمىِت مً اإلادىمين.
 -2بىاء ملُاط الاججاٍ هدى كشاءة الشظىم الخىلُدُت بىخاب لٕتي
لخلمُزاث الفف الشابْ مً الخّلُم الابخذاةي (مً إِذاد الباخشخين).
 -3بىاء اخخباس في مهاساث الخفىير الىاكذ (الاظخيخاج ،جلىٍم الحجج،
مّشفت الافترالاث أو اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه)،
(الخفعير) في اإلافاَُم اللٕىٍت لُّىت الذساظت .وجم الخدلم مً ـذكه.
مً خالٌ مجمىِت مً اإلادىمين ،وجىبُله ِلى ُِىت اظخىالُِت
والخدلم مً زباجه ،وولىح حّلُماجه ،وجدذًذ صمىا لالخخباس .
 -3جىبُم اخخباس الخفىير الىاكذ في اإلافاَُم اللٕىٍت ِلى اإلاجمىِخين
المابىت والخجشٍبُت كبل جىفُز الخذسَغ ،وفم الاظتراجُجُاث
اإلالترخت ،والخدلم مً جيافؤ اإلاجمىِخين.
 -1جذسَغ اإلاجمىِت الخجشٍبُت وفم اظتراجُجُت أزش الفىس والشظىم في
جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ للمفاَُم اللٕىٍت ،واإلاجمىِت المابىت
وفم الىشٍلت الخللُذًت.
 -2بّذ الاهتهاء مً الخذسَغ جم جىبُم اخخباس جىمُت مهاساث الخفىير
الىاكذ للمفاَُم اللٕىٍت ِلى والباث اإلاجمىِخين المابىت والخجشٍبُت
وجىبُم ملُاط الاججاٍ هدى كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُت بىخاب
لٕتي لخلمُزاث الفف الشابْ مً الخّلُم الابخذاةي.
 -3جصحُذ الاخخباس وفم مّاًير الخصحُذ.
 -4اإلاّالجاث ؤلاخفابُت اإلاىاظبت للذساظت.
 .5النتائج
لئلحابت ِلى العؤاٌ ألاوٌ الزي ًىق ِلى "ما مهاساث الخفىير الىاكذ
التي ًمىً جىمُتها مً خالٌ الفىس والشظىم الخىلُدُت في هخاب لٕتي
اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت)؟ جم اظخخشاج اليعبت اإلائىٍت إلاهاساث
الخفىير الىاكذ في اإلاهاساث اللٕىٍت هما َى مىضح في الجذاوٌ الخالُت:

الخجشٍبُت وفم اظتراجُجُت الذساظت ،بِىما دسظذ اإلاجمىِت المابىت
بالىشٍلت الخللُذًت اإلاىـىفت في دلُل اإلاّلم ،زم وبم الاخخباس
البّذًين.
ب .مجتمع الدزاسة وعينتها
ؼيل مجخمْ الذساظت حمُْ والباث اإلاشخلت الابخذابُت في اإلاملىت
الّشبُت العّىدًت.
وكذ جم اخخُاس ُِىت ِؽىابُت جألفذ مً ( )60جلمُزة مً جلمُزاث
الفف الشابْ الابخذاةي في مذًىت خابل في اإلاملىت الّشبُت العّىدًت.
وجألفذ ُِىت الذساظت مً مجمىِخين:
 اإلاجمىِت الخجشٍبُت :وجمم مجمىِت الخلمُزاث الالحي ًذسظً اإلاادةالخّلُمُت التي حؽخمل ِلى الفىس الشظىم الخىلُدُت (هما أِذث مً
كبل الباخشخين).
 اإلاجمىِت المابىت :وجمم مجمىِت الخلمُزاث الالحي ًذسظً اإلاادةالخّلُمُت  -هما في الىخاب اإلاذسس ي– وٍذسظً بالىشٍلت الخللُذًت.
ج .أدوات الدزاسة
حؽخمل أدواث الذساظت ِلى ما ًلي:
 -1ملُاط الاججاٍ هدى كشاءة الفىس والشظىم الخىلُدُت بىخاب لٕتي
لخلمُزاث الفف الشابْ مً الخّلُم الابخذاةي (مً إِذاد الباخشخين).
 -2اخخباس في مهاساث الخفىير الىاكذ الخالمُز (الاظخيخاج ،جلىٍم الحجج،
مّشفت الافترالاث أو اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه)،
(الخفعير) للمفاَُم اللٕىٍت.
زالشا :إحشاءاث الذساظت:
 -1جدذًذ اإلاادة الخّلُمُت وفم اإلاادة اإلالشس جذسَعها وإِادة بىاء َزٍ
اإلاادة وفم الاظتراجُجُت الخذسَعُت اللابمت ِلى جىمُت مهاساث الخفىير
الىاكذ مً خالٌ الفىس والشظـ ـىم الخ ـىلُدُ ـت ،والخدل ـ ـم م ـً ـذكه ـا

جدول  .1مهازات التفنير الناقد في املهازات اللغوية في مجال الاستنتاج
عدد الطالبات
46
34
44
29

الاستنتاج :معسفة الافتراضات أو املسلمات
 /1جىفشد بأهثر مً ِىىان ًىاظب اإلاىكْ ؤلاِشابي.
 /2جبخىش خذزا أو شخفُت حذًذة حّمل ِلى حُٕير أخذار اللفت.
ً
ً
 /3حعخيخج اللشابً العُاكُت لخىٌفها في ؤلاِشاب جىٌُفا حذًذا.
 /4حّشك خلىال حذًذة إلاؽيلت ؤلاِشاب.

ًىضح الجذوٌ أِالٍ أزش الشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ لذي جلمُزاث (ُِىت الذساظت) في اإلاهاساث اللٕىٍت في
مجاٌ الاظخيخاج فلذ هجحذ الخلمُزاث وبيعبت ( )%30.1في أن جىفشد
بأهثر مً ِىىان ًىاظب اإلاىكْ ؤلاِشابي وهجحذ الخلمُزاث في أن
حعخيخج اللشابً العُاكُت ووٌفتها في ؤلاِشاب جىٌُف حذًذا وبيعبت

النسبة%
%30.1
%22.2
%28.8
%19

وـلذ ( .)%28.8واظخىاِذ الخلمُزاث أن جبخىش خذزا أو شخفُت
حذًذة ِملذ ِلى حُٕير أخذار اللفت ووان رلً بيعبت (ٔ )%22.2ير
أنها لم حّشك خلىال حذًذة إلاؽيلت ؤلاِشاب التي جىاحهها فياهذ
اليعبت ألاكل ( )%19وَزا ًٍهش بىلىح فاِلُت َزٍ الفىس والشظىم
الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ.

جدول  .2مهازات التفنير الناقد في املهازات اللغوية في مجال ثقويم الحجج
عدد الطالبات
56
47
40
50
55
48

ثقويم الحجج:
 -1جيخج ألافياس الفشُِت راث الفلت باإلافهىم اللٕىي.
 -2حعخذعي أهبر ِذد ممىً مً اإلافاَُم وهي جفىٓ اِشابها.
 -3جشبي بين اإلاّنى وؤلاِشاب.
 -4جٍهش أزش أهبر ِذد ممىً مً الشظىم الخىلُدُت في اظدشاسة الاِشاب الصحُذ.
 -5جممً الاِشاب الصحُذ وهي جىخبه.
 -6جخمىً مً كىاِذ اللٕت وهي جخيلم وجىخب.
5

النسبة %
%18.9
%15.9
%13.5
%16.9
%18.6
%16.2

6

ًىضح الجذوٌ العابم أزش الشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ لذي والباث الفف (ُِىت الذساظت) في اإلاهاساث اللٕىٍت
في مجاٌ جلىٍم الحجج فلذ هجحذ الىالباث في إهخاج ألافياس الفشُِت
راث الفلت باإلافهىم اللٕىي بيعبت ( )%18.9وهجحذ هجاخا هبيرا في
جممين ؤلاِشاب الصحُذ إلاا جىخبه بيعبت ( )%18.6وأٌهشث الخلمُزاث
أزش أهبر ِذد ممىً مً الشظىم الخىلُدُت في اظدشاسة ؤلاِشاب

7102

4

الصحُذ بيعبت ( )%16.9وأٌهشث الخلمُزاث جمىىا مً كىاِذ اللٕت
وهي جخيلم وجىخب بيعبت ( )%16.2زم أٌهشث الىخابج هجاح الخلمُزاث
في اظخذِاء أهبر ِذد ممىً مً اإلافاَُم وهي جفىٓ إِشابها بيعبت
( )%15.9وأٌهشث الىخابج أن الخلمُزاث ًشبىً بين اإلاّنى وؤلاِشاب
بيعبت ( )%13.5فلي .وَزا ًٍهش بىلىح فاِلُت َزٍ الفىس والشظىم
الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ.

جدول 3
مهازات التفنير الناقد في املهازات اللغوية في مجال معسفة الافتراضات أو املسلمات
عدد الطالبات
48
50

معسفة الافتراضات أو املسلمات:
 -8جٍهش التزاما دكُلا وهي جخيلم وجىخب.
 -9حعخخذم ِالماث الاِشاب اظخخذاما ظلُما.

ًىضح الجذوٌ أِالٍ أزش الشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ لذي الخلمُزاث (ُِىت الذساظت) في اإلاهاساث اللٕىٍت في
مجاٌ مّشفت الافترالاث أو اإلاعلماث فلذ اظخخذمذ الخلمُزاث
ِالماث الاِشاب اظخخذاما ظلُما وحاء رلً بيعبت ( )%51وهي وعبت

النسبة %
%49
%51

هبيرة ومدمىدة في هخابج البدث الّلمي وأٌهشث الىخابج أن الخلمُزاث
ُ
التزمً التزاما دكُلا أزىاء الخيلم والىخابت بيعبت ( )%49وَزا ًٍهش
بىلىح فاِلُت َزٍ الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ.

جدول 4
مهازات التفنير الناقد في املهازات اللغوية في مجال الاستدالل املنطقي (الاستنباط)
الاستدالل املنطقي (الاستنباط)
 -1جيخلل مً ِالمت اِشاب إلى أخشي بؽيل مدعلعل مترابي.
 -2حّبر ًِ اإلاّنى اللٕىي بألفاً وجشاهُب مخىىِت.
 -3جىىُ بين الجمل التي جأحي بهاما بين الجملت الفّلُت والاظمُت.
 -4حعخخذم ألاظالُب اللٕىٍت راث الذاللت الىدىٍت (الفاِل ،الىهي ،ألامش الىفي)..،
 -5جىىُ في الجمل وِالماث الاِشاب وهي جىخب.
 -6جخمىً مً كىاِذ اللٕت وهي جخيلم وجىخب.

ًىضح الجذوٌ أِالٍ أزش الشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ لذي الخلمُزاث (ُِىت الذساظت) في اإلاهاساث اللٕىٍت في
مجاٌ الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه) فلذ اظخىاِذ وعبت ()%19.7
مً الخلمُزاث الخّبير ًِ اإلاّنى اللٕىي بألفاً وجشاهُب حذًذة وبهزا
جيىن كذ جدللذ ٔاًت الذساظت وحعاوث وعبت ( )%17.2مً ُِىت
الذساظت فُدىىُ في الجمل وِالماث الاِشاب وهي جىخب وجىىُ بين

عدد الطالبات
54
54
55
50
55
52

النسبة %
%14.1
%19.7
%17.2
%15.6
%17.2
%16.3

الجمل التي جأحي بها الخلمُزاث بين الجملت الفّلُت والاظمُت ووعبت
( )%16.3.في جمىً الخلمُزاث ُِىت الذساظت مً كىاِذ اللٕت وهي
جخيلم وجىخب ووعبت ( )%14.1في جىللها مً ِالمت اِشاب إلى أخشي
بؽيل مدعلعل ومترابي وَزا ًٍهش بىلىح فاِلُت َزٍ الفىس
والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ.

جدول 5
مهازات التفنير الناقد في املهازات اللغوية في مجال التفسير
عدد الطالبات
51
49
57
59

التفسير:
 .1جدذد ِالمت ؤلاِشاب بذكت.
 .2جخابْ حٕير اإلادل ؤلاِشابي مً خالٌ الّامل.
 .3جٍهش ِالمت الشفْ ألاـلُت والفشُِت بىلىح.
 .4جىضح الضمً الزي وكّذ فُه ألافّاٌ بذكت.

ًىضح الجذوٌ أِالٍ أزش الشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ لذي الخلمُزاث (ُِىت الذساظت) في اإلاهاساث اللٕىٍت في
مجاٌ الخفعير فلذ اظخىاِذ الخلمُزاث مّشفت الضمً الزي وكّذ
فُه ألاخذار بذكت بيعبت ( )%27.3وأٌهشث هخابج الذساظت وبيعبت
( )%26.4في جمىً الخلمُزاث ُِىت الذساظت مً إٌهاس ِالمت الشفْ
ألاـلُت والفشُِت بىلىح وأٌهشث هخابج الذساظت وبيعبت ( )%23.6في
ملذسة الخلمُزاث ُِىت الذساظت في جدذًذ الّالمت ؤلاِشابُت بذكت .بِىما
واهذ وعبت جمىً الخلمُزاث ُِىت الذساظت في مخابّت حٕير اإلادل

النسبة %
%23.6
%22.7
%26.4
%27.3

ؤلاِشابي مً خالٌ الّامل ألاكل ورلً بيعبت ( )%22.7وَزا ًٍهش
بىلىح فاِلُت َزٍ الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث
الخفىير الىاكذ.
لئلحابت ًِ العؤاٌ الشاوي الزي ًىق ِلى "ما فاِلُت اظخخذام الفىس
والشظىم الخىلُدُت في اججاَاث جلمُزاث الفف الشابْ في اإلاشخلت
الابخذابُت هدى دساظت هخاب لٕتي اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت)؟ جم
اظخخشاج اليعب اإلائىٍت لفلشاث ملُاط الاججاٍ هدى الفىس والشظىم
هما َى مىضح في الجذوٌ الخالي:
6

جدول 6
هتائج مقياس الاثجاه هحو الصوز والسسوم
السقم

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

العبازات
ك
حعخىُْ الىالبت أن حعخىِب الفىس والشظىم 29
الخىلُدُت التي أمامها بذون أن ًىخب أي ش يء ِنها.
هجاح الفىس والشظىم الخىلُدُت في إفهام الىالبت 28
أهثر أزشا مً هجاح اإلاّلمت في ؼشخها.
ًجب أن جيىن الفىس والشظىم الخىلُدُت في مّاوي 30
اليلماث مشلما في بلُت أحضاء الذسط اإلاخخلفت.
ان الفىس والشظىم الخىلُدُت أهثر هفاءة في 28
افهامي الذسط.
ي
الفىس
والشظىم الخىلُدُت هي حعاو 24
ان معئىلُت
معؤولُت مّلم معاِذ لي.
ًجب ان ًدعاوي ِذد الفىس والشظىم الخىلُدُت 23
في مهاساث الذسط الىاخذ.
ان الخّلم بالفىس والشظىم الخىلُدُت ًىاظبني 14
حذا.
الفىس
والشظىم الخىلُدُت في هخابي الى 29
جفخلش
الالىان.
ال ًيبغي أن جيىن الفىس والشظىم الخىلُدُت 12
مصحىبت بالؽشح اللفٍي،
مً الٕشابت أن الفىس والشظىم الخىلُدُت ال ًلخفذ 12
اليها اإلاّلم أزىاء الؽشح والخفعير.
حعخىُْ اإلاّلمت الخىفُم بين الفىس والشظىم 28
الخىلُدُت أزىاء الؽشح.
أها اخخاج الفىس والشظىم الخىلُدُت أزىاء الؽشح18 .

موافق
جدا

موافق
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50

20
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46.7
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16.7

4

6.7

4

6.7
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18
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4

6.7

10

16.7
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6.7

38.3

21

35
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13.3

6

10

2

3.3
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22

36.7

16

26.7
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6.7
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16.7
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6.7
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6.7

20
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30

6
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3.3

20

18

30

10

16.7

10

16.7

10

16.7

46.7
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30

6
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4

6.7

4

6.7

30

16

26.7

16

26.7

4

6.7
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ًىضح الجذوٌ العابم لشوسة أن جيىن الفىس والشظىم
الخىلُدُت في مّاوي اليلماث مشلما في بلُت أحضاء الذسط اإلاخخلفت
وأٌهشث الذساظت أن جىحه الخلمُزاث لهزا بيعبت ( .)%50وأٌهشث
هدُجت الذساظت حعاوي اججاٍ الخلمُزاث هدى اظدُّاب الفىس والشظىم
الخىلُدُت التي أمامها بذون أن ًىخب أي ش يء ِنها .وبين اججاَهً
هدى سٔبتهً أن جيىن الفىس والشظىم الخىلُدُت في هخابهً اإلالشس
ملىهت وكذ واهذ اليعبت ( )%48,3وأٌهشث الذساظت بيعبت ( )%46,7أن
الخلمُزاث ًشًٍ أن الفىس والشظىم الخىلُدُت أهثر هفاءة في افهامهً
الذسط .وأٌهشث هخابج الذساظت أن الخلمُزاث ًجذن أن مّلمتهً كادسة
ِلى الخىفُم بين الفىس والشظىم الخىلُدُت أزىاء الؽشح وبيعبت
( )%46,7وأٌهشث الخلمُزاث بيعبت ( )%36,7سٔبتهً أن ال ًخلى اإلالشس

املجموعة
الخجشٍبُت
المابىت

العدد
30
30

متردد

غير
موافق
%
ك
13.3
8

غير
موافق جدا
%
ك
6.7
4

الذساس ي مً الفىس والشظىم الخىلُدُت وسأث ُِىت الذساظت أهه لِغ
بالمشوسي أن جيىن َزٍ الفىس والشظىم الخىلُدُت مصحىبت
باإلًماح اللفٍي وَزا ًخفم مْ دساظاث]2,4,5[ :؛ وَزا ًٍهش بىلىح
فاِلُت الفىس والشظىم الخىلُدُت في اججاَاث الخلمُزاث هدى هخاب
لٕتي اإلاىىس.
لئلحابت ًِ العؤاٌ الشالث الزي ًىق ِلى "ما فاِلُت اظخخذام
الفىس والشظىم الخىلُدُت في هخاب لٕتي اإلاىىس (ملشس اللٕت الّشبُت)
في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ لذي جلمُزاث الفف الشابْ في
اإلاشخلت الابخذابُت؟" جم اظخخذام اخخباس ث لذساظت الفشوق بين
اإلاخىظىاث الحعابُت للمجمىِخين المابىت والخجشٍبُت هما َى
مىضح في الجذوٌ الخالي:

جدول 7
هتائج اختباز (ت) للمقازهة بين متوسطات املجموعة الضابطة والتجسيبية
الاهحساف املعيازي
قيمة "ت"
دزجات الحسية
املتوسط الحسابي
9.4
58
3.588
26,7
3.696
23,05

ًخطح مً الجذوٌ ( )7أن اإلاخىظي الحعابي للمجمىِت
الخجشٍبُت ألاِلى وَعاوي ( )26.7بِىما اإلاجمىِت الخجشٍبُت الشاهُت

الداللة إلاحصائية
0.000

( .)23,05وأن َىان فشوق راث داللت إخفابُت بين مخىظىاث
اإلاجمىِخين لفالح اإلاجمىِت الخجشٍبُت .مما ًٍهش فاِلُت اظخخذام
7

6

الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ للمفاَُم
اللٕىٍت في مجاالث :الاظخيخاج ،جلىٍم الحجج ،مّشفت الافترالاث أو
اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه) ،الخفعير لذي جلمُزاث
الفف الشابْ الابخذاةي .وحّضو الباخشت رلً إلى خذازت أِماس الخلمُزاث
وحّللهً بالفىس والشظىم الخىلُدُت وإلى اإلاخّت التي ًجذنها مً
الخّامل مْ الفىس والشظىم اإلالىهت.
 .6مناقشة النتائج
أٌهشث هخابج الذساظت جفىق اإلاجمىِت الخجشٍبُت ُِىت الذساظت
ِلى اإلاجمىِت المابىت ورلً ِىذ خعاب اإلاخىظىاث الحعابُت بُنهما
في الاخخباس البّذي وَعخذٌ مً َزٍ الىخابج ِلى فاِلُت الفىس
والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ لذي جلمُزاث
اإلاشخلت الابخذابُت هما ًٍهش بالجذوٌ سكم ( )7واٌهشث هخابج الذساظت
فاِلُت اظخخذام الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت مهاساث الخفىير
الىاكذ للمفاَُم اللٕىٍت في مجاالث :الاظخيخاج ،جلىٍم الحجج ،مّشفت
الافترالاث أو اإلاعلماث ،الاظخذالٌ اإلاىىلي (الاظخيباه) ،الخفعير
لذي جلمُزاث الفف الشابْ الابخذاةي .وحّضو الباخشخان رلً إلى خذازت
أِماس الخلمُزاث وحّللهً بالفىس والشظىم الخىلُدُت ،فالشظىم
الخىلُدُت مً أَم ِىاـش مدخىي الىخاب اإلاذسس ي في اإلاشخلت
الابخذابُت فهي أوٌ ما جلْ ِلُه ِين اإلاخّلم .هما أنها حعاِذ في جىلُذ
وجفعير الّذًذ مً ألافياس التي ًفّب الخّبير ِنها بالىخابت .وهى أًما
حعاِذ الخلمُزاث في جفىس اإلادخىي الّلمي جفىسا صحُدا ًخىابم مْ
ما ًشمى إلُه اإلاؤلف للمادة هما حعاَم في فهم هشير مً اإلاّلىماث،
واظدُّاب ألافياس اإلاشهبت والحلابم التي كذ ًفّب ِليها فهمها مً
خالٌ اليلماث وإلى حذًتهً فالخلمُزاث جمىً مً الاظخيخاج الصحُذ
واإلاىاظب ألِماسًَ ووٌفً اللشابً العُاكُت في ؤلاِشاب بىجاح
واهفشدن بأهثر مً ِىىان هاظب اإلاىكْ ؤلاِشابي وَزا ًخفم مْ ألادب
التربىي الزي ًؤهذ ِلى خعً أزش اظخخذام الفىس والشظىم
الخىلُدُت جىمُت مهاساث الخفىير الىاكذ في اإلاشخلت الّمشٍت ألِماس
ُِىت الذساظت الحالُت.
فالشظىم الخىلُدُت والفىس ِملذ ِلى تهُئت الزًَ ،وحزب
الاهدباٍ ،وجيؽُي اإلاّشفت العابلت ،والشبي بين ما َى في الزًَ ،وما
َى كادم مً أفياس وممامين ،وَزا أدي إلى الاهدباٍ والترهيز بؽيل
أفمل وَزا ًخفم مْ دساظت  [26] Brownالتي أزبدذ هفاءة الفىس
والشظىم في حّلُم اإلاخّلمين ودساظت ؼاَين [ ]18التي أزبدذ أن الفىس
حعاِذ ِلى جيىًٍ اججاٍ اًجابي هدى اإلالشس الذساس ي ..هما حاءث َزٍ
الذساظت مخىأمت مْ دساظاث ول []2,4,5؛ التي أهذث حمُّها ِلى
ِذم خاحت الفىس والشظىم الخىلُدُت للؽشح اللفٍي اإلافاخب.
وحاءث َزٍ الذساظت مخفلت مْ ما أزبدخه دساظت ماسحُىاص ،ماٌ [ ]7في
أن الفىس والشظىم الخىلُدُت تهخم بترجِب الّالكاث بين اليل
وأحضابه ،وحعهم بلذس هبير في جىلُذ الحلابم واإلافاَُم والّملُاث
وبيُت ألاؼُاء جىلُدا مشبُا؛ ألنها حّشك الّالكاث اللابمت بين
ِىاـشَا أو ميىهاتها بؽيل أوضح لئلدسان الّللي مما جفّل اليلماث،
وجخفم مْ دساظت [8] Nelson Y, &, Lee D.W.التي جشي أن الشظىماث
الخىلُدُت حعخخذم في جىلُذ اإلاّلىماث وحّمُم فهم اإلاخّلم،
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وجىـُل فهم اإلاخّلم لآلخشًٍ ،وجلىٍم فهم اإلاخّلم للمّلىماث .وجخفم
هخابج الذساظت الحالُت مْ دساظت مدمىد [ ]9إن اظخخذام الشظىم
الخىلُدُت ٌعاِذ ِلى جىمُت ِملُاث الخفىير في معخىٍاتها اإلاخخلفت:
اإلاالخٍت والىـف ،الخفعير ،الخيبؤ ،والّالكاث اإلاياهُت الشماهُت والّذ،
والاظخيخاج.
هما جخفم مْ دساظت ِبذ الجلُل واخشي [ ]10إلى وحىد ألازش
الاًجابي للشظىم البُاهُت ِلى الخدفُل وبلاء ألازش في اإلاادة اإلاذسوظت.
هما جخفم مْ دساظت ؼاَين [ ]18دساظت ِبذ هللا [ ]21دساظت ِفاهت
[ ]28بىكغ [ ]22دساظت اإلاشس ى [ ]29دساظت ِبذ الجلُل وأخشي []10
والتي أزبدذ حمُّها فاِلُت الفىس والشظىم الخىلُدُت في جىمُت
مهاساث الخفىير الىاكذ والابذاعي في معخىٍاتهما اإلاخخلفت وجيىًٍ اججاٍ
مىحبا هدى دساظت اإلالشساث الخّلُمُت.
 .7التوصيات
بىاء ِلى هخابج الذساظت جىص ي الباخشت بما ًلي:
 -1أن جمْ اإلاؤظعاث التربىٍت ألاظغ واإلاّاًير التي ًجب أن جىلْ
للشظىم الخىلُدُت للىخاب اإلاذسس ي إلاشخلت الخّلُم ألاظاس ي.
 -2البذء بىلْ مّاًير الجىدة للفىس والشظىماث الخىلُدُت في
ملشساث اللٕت الّشبُت.
 -3جذِى الباخشت إلى إلافت الفىس والشظىم الخىلُدُت إلى ملشساث
الىدى والفشف والبالٔت للخخفُف مً ـّىبتها.
 -4أن حعي اإلاؤظعاث التربىٍت دوس الفىس والشظىم الخىلُدُت إرا
سوُِذ ِىذ ِملُت الخفمُم وؤلاخشاج الفني للىخاب اإلاذسس ي إلاشخلت
الخّلُم ألاظاس ي في حزب اإلاخّلمين وحّللهم باإلاادة الّلمُت.
 -5أن ٌسجل اإلاّلم مالخٍاجه ِلى الشظىم اإلاىحىدة في الىخاب وأن
ٌعاسُ بئسظالها إلى حهاث الاخخفاؿ إلِادة الىٍش والخدعين.
ِ -6لى والعي اإلاىاهج ومخشجي الىخب اإلاذسظُت مشاِاة البعاوت وِذم
الخّلُذ في الفىسة ختى ًضداد الاظخفادة منها باإللافت إلي ولىخها
ومشاِاة صحت اإلاّلىماث والذكت الّلمُت وجلذًم بُاهاث خذًشت.
 -7ولْ الفىس والشظىم الخىلُدُت لدؽشح اإلاادة اإلاىخىبت وال ظُما
الفّبت منها خالٌ الىخاب أو في نهاًت مىلىُ لخبين هدُجت كذ ًفّب
الخّبير ِنها باليلماث ولخىزُم اإلاادة اإلاىخىبت.
 -8جىص ي الباخشت بئًالء الفىس والشظىم الخىلُدُت ما ًيبغي لها مً
الاَخمام ِىذ بىاء اإلاىاهج فال ًلخفش الاَخمام ِلى اإلادخىي الخّلُمي
هىق لٕىي فلي بل الاَخمام باللٕت البفشٍت الشمضٍت راث الذالالث
اإلاخىىِت ولشوسة الاَخمام بالشلافت البفشٍت وحّلُم مهاساث كشاءتها
 -9اظخخذام ملاظاث مخخلفت مً الفىس لخدلُم ِامل الخىىُ وإبشاص
أَمُت ول ـىسة باليعبت لؤلخشي.
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THE POSSIBILITY OF THE DEVELOPMENT
OF CRITICAL THINKING SKILLS
THROUGH THE PICTURES AND
ILLUSTRATIONS IN THE ARABIC
LANGUAGE
NAJWA A. S. KHASAWNEH
Taif University
ABSTRACT_ This research aims to identify the impact of the use of images and illustrations in
the development of critical thinking skills (finding, evaluating arguments, knowledge assumptions
or postulates, reasoning (inference), interpretation) to the fourth grade students in two directions
towards the study of my developed language book (Arabic language course). The study population
consist of primary school students enrolled in the fourth grade in Saudi Arabia, the study sample
was a random sample consisted of (60) students enrolled in Hail. and consisted of experimental
and controlled group. Research returned with the following results: The effectiveness of the
pictures and illustrations in the development of critical linguistic thinking skills and concepts to
students. And the effectiveness of using illustrations trends in fourth grade students in primary
school towards studying my developed language book. And thus the possibility to develop skills
and concepts through images and illustrations in the Arabic language .
KEYWORDS: illustrations, the skill of reading images and illustrations, critical thinking.
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