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  Summary  ملخص البحث

يهدف هذا البحث الى  التعرف علىى دىدت تحقيىح احىد افهىداف التر   ى  
الدهد   ه  قدرة تلديذ الدرحل  الثان    على التفكير النقدي الد ض عي  استخدام 

يتضىىىد  افسىىىل ل العلدىىىي اىىىي افسابىىى  عىىى  اسىىىلل  افختبىىىار الدعىىىد لىىىذل   الىىىذي 
 ،افسىىىىتنتا  ،افسىىىىتدف  ،التقيىىىى م اسىىىىاليل التفكيىىىىر الناقىىىىد  هىىىىي اسىىىىل ل التحليىىىى  

  اي الدرحلتي  ااتبنتدال    الثان      افستقراء 
سىىىىىىاليل أسىىىىىىلل  تتضىىىىىىد  أداة  هىىىىىىي عىىىىىىد  اأأ هىىىىىىداف البحىىىىىىث أ  لتحقيىىىىىىح 

دل العر ىي للفى  ف التفكير الناقىد دى  دقىرري النحى  لعر ىي  اأاهدا  دست  ا  
شىىىر دىىى  الدرحلىىى  الثان  ىىى     كانىىى  نتىىىالت البحىىىث بالنسىىىب  فدىىىت   الت ديىىىذ العا

 لم تتبي  ا   اىر    ،دهارا  التفكير الناقد دت سط   لكنها اي افسدا  درض   
حفىىىال   بىىىي  اسىىىتسابا  الت ديىىىذ  التلديىىىذا  دىىىا ي كىىىد علىىىى اهتدىىىام إذا  دفلىىى  

 لكىىى   ا تىىى ،س  لكىىى  بنسىىىل دتفالدعلدىىىي   الدعلدىىىا  بتنفيىىىذ اسىىىتراتيس ا  التىىىدر 
اثبتىى  االنتىىالت  سىى د اىىىر   ذا  دفلىى  احفىىال   بىىىي  اسىىتساب  ت ديىىذ الدىىىدارس 

لت ديىىذ اىىي ادىىا بالنسىىب  لدسىىت  ا  ا    الدىىدارس الخافىى  لفىىالن الثان ىى ،الحك د ىى
، اىىا  دهىىارة التحليىى  سىىاء  اىىي الدرتبىى  اف لىىى ثىىم دهىىارة كىى  دهىىارة دىى  الدهىىارا 

دهىارة افسىتدف  اكانى  اىي الدرتبى  الدت سىط   ذلى  فعتدىاد كى  ادىا  ،افستنتا 
   افستنباط على دهارة افستدف  د  افستقراء

الناقد . اللغة العربية . المرحلة الثانوية .االستدالل.  الكلمات المفتاحية: التفكير
 االستقراء.التحليل.التقييم.االستنتاج
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Abstract 
This study aims to investigate and measure the 

students' critical thinking skills  achievement in the Arabic 

language at secondary stage, the researcher identified the 

categories of critical thinking abilities ,which comprise of ; 

induction , deduction ,evaluation ,analyses and Inference. 

The Arabic grammar and literature exam has been 

formulated in order to answer the questions of the study. 
 

The findings of the study are as follows: 
 

1. The level in achievement of critical thinking is average 

and satisfactory. 

2. There are no statistical significant differences in the 

achievement of critical thinking skills attributed to 

gender. 

3. There are significant statistical differences in the 

achievement of critical thinking skills between garment 

schools and private schools. Records show that critical 

thinking thrives most in private schools.   

4. According to the category of critical thinking skills 

students can deal with analysis witch came on the top of 

the list of their answers, then evaluation, inference , 

deduction and induction came on the bottom of critical 

thinking skills. 

5. Keywords: Critical thinking, Arabic Language, 

Secondary Stage, Deduction, Induction, Analyses, 

Inference, Evaluation. 
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 مستوى التفكير الناقد لدى طالب
 المرحلة الثانوية في مادة اللغة العربية في االردن

  :المقدمة
Introduction 

هم اأهىداف التر   ى   التعل د ى  الدت خىاة اىي الدرحلى  الثان  ى  تند ى  د  أ 
دهىىارا  التفكيىىر العلدىىي الناقىىد لىىدت طىى ل هىىذق الدرحلىى ،   لقىىد أكىىد  علىىى ذلىى  
الدىىادة الثالثىى  دىى  الدسىىت ر اأردنىىي الىىذي عنىىى بفلسىىف  التر  ىى   أبعادهىىا  أسسىىها، 

ي تنا لى  اأهىداف العادى  للتعلى م افي افساس الفكري نقرأ اىي الدىادة  الرابعى  التى
  فبن الطالل اي نها   دراح  النتعلم د اطنًا قادرًا على:

    اسىىىتخدام اللاىىى  العر  ىىى  اىىىي التعبيىىىر عىىى  الىىىذا   افتفىىىا  دىىى  ا خىىىر
 ب سر  سه ل ، كدا نقرأ اي الس ا  ذاته :

  تبىىال اأسىىل ل العلدىىي اىىي تند ىى  دهىىارا  التفكيىىر النقىىدي الد ضىى عي  او
 ( 3993دة  البحث  ح  الدشك  ) رسال  الدعلم، الدشاه

ن حظ أ  التركيز ضد  دا شدل  عل ىه دى اد الدسىت ر الدتعلقى  بالتر  ى  
كىىا  علىىى اللاىى  العر  ىى   أهديتهىىا اىىي الحفىىاة علىىى ه  ىى  اأدىى ،  التىىدر ل علىىى 
دهارا  التفكير الناقد الىذي يندىى قىدرا  اأاىراد   سىاهم اىي حى  الدشىك   التىي 

 فسههم  بالتىىىالي يىىى دي ذالىىى  إلىىىى راعىىى  اأدىىى   تقىىىددها،   ضىىىعها اىىىي دفىىىاتىىى ا
اي هدف دى   3994   كدا نص قان   التر     التعل م الذي أقر عام  اأدم الراق

تبىىىىال  أهدااىىىىه علىىىىى تند ىىىى  الدىىىى اط  القىىىىادر علىىىىى التفكيىىىىر النقىىىىدي الد ضىىىى عي  او
 ( 2داأسل ل العلدي اي البحث  ح  الدشك   )رسال  الدعلم عد

اىىىىالتفكير هىىىى  حسىىىىر الزا  ىىىى  اىىىىي اكتسىىىىال الخبىىىىرا  الدختلفىىىى ،     فىىىى  
التىىىدر س اأساسىىى    الدركز ىىى  هىىىي تىىىدر ل  تع  ىىىد الت ديىىىذ علىىىى التفكيىىىر العلدىىىي 
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 أساليل ح  الدشك  ، ل س هذا احسل، ب  فبد د  ا   كى   أسىل ل التفكيىر 
 العلدىىىىىىىىىىىي عىىىىىىىىىىىادة تت فىىىىىىىىىىى  اىىىىىىىىىىىي نفىىىىىىىىىىى س الت ديىىىىىىىىىىىذ عىىىىىىىىىىى  طر ىىىىىىىىىىىح التىىىىىىىىىىىدر ل، 
  لىىىىى س التفكيىىىىىر دسىىىىىرد تلقىىىىىي أ ادىىىىىر دىىىىى  سهىىىىىا  عل ىىىىىا، بىىىىى  هىىىىى  عدل ىىىىى  د ازنىىىىى  

)ابىىىىىىىىى    دشىىىىىىىىىاك  دختلفىىىىىىىىى  يتىىىىىىىىىدخ  عنفىىىىىىىىىر الىىىىىىىىىذكاء اىىىىىىىىىي حلهىىىىىىىىىا بىىىىىىىىىي  ادىىىىىىىىى ر
 ( 52،ص2002الضبعا ،

هنىىا  دىى  اكتشىى  ار قىىًا س هر ىى  بىىي  أسىىل ل التفكيىىر العلدىىي  خطىى ا  
يى ي الىذي  ضى   آل   التفكير الناقد،  د  ه فء بالطب  الدر ي اأدر كىي سى   د

أسس التفكير العلدي الدعر ا  د  اإلحسىاس بالدشىكل  إلىى ال فى   إلىى النتىالت 
 در رًا بسد  الب انا   الدعل دا   ف اغ  الفر ض 

أدا آل   التفكير الناقد اتكد  اي لل العدل   التعل د ى   دىا اسىداها ديى ي 
 الدىىىىىنعكس ، االفعىىىىى  Reflective thinkingبىىىىىالتفكير الدرتىىىىىد أ  الدىىىىىنعكس 

 أ  الدرتىىىىىىىد أ  التىىىىىىى دلي تسىىىىىىىبقه درحلتىىىىىىىا  اىىىىىىىي ا ل ىىىىىىى  لل فىىىىىىى   الىىىىىىىى الحلىىىىىىى   
 الدناسىىب   هدىىا التىىردد  الدحىىا ف  العشىى ال   ثىىم الفعىى  الدىىنعكس ثىىم الت فىى  إلىىى

 حلىىىىىىىىىىىىىىىىىى   للدسىىىىىىىىىىىىىىىىىىال  أ  السىىىىىىىىىىىىىىىىىى ا  الد سىىىىىىىىىىىىىىىىىىه أ  الدشىىىىىىىىىىىىىىىىىىكل  الدستعفىىىىىىىىىىىىىىىىىى   
(Archambault,1964.p.29 RD)  

انسىىىىل الحلىىىى   للدشىىىىكل   عتبرهىىىىا ديىىىى ي االدحا لتىىىىا  السىىىىابقتا  فخت ىىىىار 
الح ىىىاة نفسىىىها، أنهدىىىا تتسىىىدا  بالنشىىىاط قبىىى  ال فىىى   إلىىىى الحلىىى  ، لىىىذا اتىىىدر ل 
الت ديىىذ علىىى الحركىى   العدىى  دعنىىاق تىىدر بهم علىىى الح ىىاة ، اباسىىتدرار   اكتسىىال 
الخبرا    ناء خبرا  سديدة تستدر الح ىاة  تتطى ر البشىر   ، قىالتفكير الناقىد دنىه 

داني  الدعراىىىي اىىىنح  سىىىنركز اىىىي بحثنىىىا هىىىذا علىىىى آل ىىى  التفكيىىىر الدعراىىىي، ال سىىى
  بالتالي نقسم أساليل التفكير الدعراي الناقد إلى :

  أسل ل التحلي 

 أسل ل التقي م 
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  أسل ل افستدف 

  أسل ل افستنتا 

 أسل ل افستقراء 

هىىذق اأسىىاليل الخدىىس تشىىير إلىىى درسىى  اسىىت عال الت ديىىذ الدىىادة العلد ىى  
بالتالي تداعهم الى التفكيراىي أدب اتهىا  أسزالهىا ثىم  ق دى   بعدل ى  التحليى   النقىد   

للحكم   التق  م باستخدام اأساليل العقل   الث ث افستدف   افستنتا   افستقراء
ا دا بعد على درس  اكتسال الت ديذ الدعرا  الدطل ب   تحقيح اأهىداف الدرسى ة 

Anderson,J.R.1988)ا ا ننىىىىىا ن كىىىىىد علىىىىىى أ  التفكيىىىىىر  الناقىىىىىد  سىىىىىاعد (  لىىىىىذ
الت ديذ بعد تنديته على اهم أاض  للدادة الدراس    استق ليته اي اتخاذ القىرارا  
بعىىىىد الت كىىىىد دىىىى  فىىىىحتها  ضىىىىبطها،  بالتىىىىالي تسىىىىاعدهم علىىىىى بنىىىىاء شخفىىىىيتهم 

  (Stephen, 200.p45 الخر   ب اكار سديدة أكثر دق   ااعل   )
لدراسىىىا  التىىىي أسر ىىى  حىىى   اسىىىتراتيس ا  سديىىىدة اىىىي هنىىىا  عديىىىد دىىى  ا 

التىىدر س  الرهىىا علىىى التحفىىي  العلدىىي اىىي دىى اد دختلفىى ، كدىىا ا  هنىىا  دراسىىا  
ر طىى  بىىي  اسىىتراتيس ا  تىىدر س دعبنىى   تند ىى  التفكيىىر الناقىىد لىىدت الت ديىىذ دنهىىا 
دراسىىىى  أسرهىىىىا داسىىىىد السىىىى د حىىىى   اثىىىىر اسىىىىتخدام خىىىىرال  الدفىىىىاه م اىىىىي تحفىىىىي  

 م  الشىىىىىرع    تند ىىىىى  دهىىىىىارا  التفكيىىىىىر الناقىىىىىد لىىىىىدت طىىىىى ل دىىىىىادة التر  ىىىىى  الدفىىىىىاه
اإلسىىىىى د   للفىىىىى  العاشىىىىىر اأساسىىىىىي  خرسىىىىى  الدراسىىىىى  بنتيسىىىىى  دفادهىىىىىا اأثىىىىىر 

 (2006لدراس  الدفاه م على تند   دهارا  التفكير الناقد )الس د ياإليساب
تىال  اسرت دحد د سل دا  دراس  ح   أثىر اسىتراتيس   دقترحى  لتىدر س ك

القراءة ذي الد ض ل ال احد اىي تند ى  دهىارا  التفكيىر الناقىد لىدت طى ل الفى  
اأ   الثان ي ،  ت فل  الدراسا  إلى افثر افيسىابي لهىذق الطر قى  علىى تند ى  

 ( 2002دهارا  التفكير الناقد لدت الت ديذ)سل دا  



 

 

2 

 

 

الناقىد   د  الدراسا  أ ضا دا قام بها دحدد حدادن  ح   دست ت التفكيىر
اي الر اض ا  عند طلبى  الفى  العاشىر اىي اأرد   ت فى  إلىى أ  دسىت  اتهم 

 ( 3995درض    دتباين  )حدادن 
 د  الدراسا  ذا  الفل  ا ضا بعن ا  : ع ق  ن ع ى  الخطىال الفىفي 
بفهم طالبا  الدرحل  افساس   للدفاه م النح     ت   فرهذق الدفىاه م اىي التعبيىر 

عد اللا  العر      هدا  الباحث  الى التعرف على ن ع   الخطال عند تدر س ق ا 
اعد اللا  العر    لدت دعلدا   الدرحلى   افساسى   ،   الففي السالد اي تدر س ق

الدفىاه م اىي   الكش  ع  ع قتىه بفهىم الطالبىا  للدفىاه م النح  ى   ت  يى  هىذق
  بىىي  الخطىىال الفىىفي   تبىىي  دىى  نتىىالت البحىىث ا  ثدىى  ع قىىالتعبيىىرا  الكتاب ىى 

 ( 2002السالد  اهم الطالبا  للدفاه م النح    ) السرايدة ، 
  يلىأدا د  الدراسىا  الار  ى  اقىد أسىرت ر فنىد بحثىا حى   أثىر عنافىر الب

ف   علىىىى دهىىارا  الت ديىىىذ العقل ىى   ت فىىى  الباحىىث إلىىىى اثىىر هىىىذق العنافىىىر فىىال
   دى  Roland )،  (200    ذديىعلى تند   القدرة على التفكير الناقىد لىدت الت 

أهىىم الدراسىىا  التىىي أسر ىى  اىىي دسىىا  التفكيىىر الناقىىد دىىا قادىى  بهىىا دسد عىى  دىى  
  الدراسىىى  شىىىدل  ثدىىىاني  سىىىتي  كل ىىى   اسىىىتدر البحىىىث  اأسىىىاتذة سادعىىى  كال ف رن ىىى

 ث ث سن ا   ت ف  ار ح البحث إلى النتالت التال   :
لىىىىى دهىىىىارا  التفكيىىىىر الناقىىىىد دىىىى  الكل ىىىىا  أقىىىىر  ب هد ىىىى  تىىىىدر ل الطىىىى ل ع99%

اقىىى  دىىى  هىىىذق الكل ىىىا   %39 تعتبىىىر دىىى  أ لىىىى أ ل ىىىا  الكل ىىىا  الدىىىذك رة  لكىىى  
ف بى  ا  هىذق النسىب  أكىد  علىى أ  أعضىاء ، تعد  د  أس  تحقيح هىذا الهىدف

هيلىى  التىىدر س  اىىي هىىذق الكل ىىا  ف ي ضىىح   لط بهىىم دىىا هىى  التفكيىىر الناقىىد ، 
اده اىىىي البحىىى ث  الدراسىىىا   اإلسابىىىا  عىىى   كيىىى   دكىىى  التىىىدر ل علىىىى اسىىىتخد

د  الطى ل %29اأسلل  الدطر ح  حتى  فبن عادة  دهارة لدت الط ل،    
دىىى  الطىىى ل  عتبىىىر   تقيىىى م عدلهىىىم  اىىىح %23تنقفىىىهم الدهىىىارة ال زدىىى  ،بيندىىىا 
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دى  أعضىاء هيلى  التىدر س يدرسى   ط بهىم %9أسس التفكير الناقد شيلا ثان  ىا  
   Gardiner) ، 1995الناقد )دست  ا  التفكير 
 Problem of The study  مشكلة البحث

در  عديىىد دىى  التر ىى  ي   البىىاحثي  علىىى ر ىى  دهىىارة التفكيىىر الناقىىد بطىىر  
التدر س الحديث  التي  ستنبط نها د  تسارل تر     سابق ،   عز   عادة تكى    

لسىىىل م إلىىىى هىىىذق   نىىىاء هىىىذق الدهىىىارة  سعلهىىىا كعىىىادة دىىى  عىىىادا  التفكيىىىر العلدىىىي ا
الطىىىىر  التىىىىي تنفىىىىذ اىىىىي بعىىىىض الدىىىىدارس لدىىىىدة دحىىىىد دة علىىىىى دسد عىىىى  تسر ب ىىىى  

ايهىىا الدىىادة العلد ىى  بىىالطر  التقليد ىى   دقارنتهىىا بالدسد عىى  الضىىابط  التىىي تىىدرس 
الدعهىى دة، أ  بىىالطر  التىىي تقىىددها  زارة التر  ىى   التعلىى م كنتيسىى  لدراسىىا  تر   ىى  

هىىىذق الطر قىىى  عىىىادة علىىىى اسىىىتراتيس ا  تعلىىى م دسىىىتدرة  دستف ضىىى  ، بحيىىىث تركىىىز 
 دتن ع  تهدف إلى الت ف  لنتالت تعل د   درغ ب  اي ك  دادة د  الد اد 

 سىىىىىىه  علىىىىىىى  ىىىىىىرت الباحىىىىىىث أ  عىىىىىىادة التفكيىىىىىىر العلدىىىىىىي  التفكيىىىىىىر الناقىىىىىىد 
الخفىىى ص ف  دكىىى  ترسىىىيخها حتىىىى تفىىىبن دهىىىارة لىىىدت الطالىىىل نتيسىىى  تطبيىىىح 

علىى م  احىىىدة  لدىىىدة دحىىد دة ، لىىىذا اىىىنح  نىىىرت أ  الدعلىىم أ  الباحىىىث فسىىىتراتيس   ت
،أ  الن ر   دحد دة أ ضىا  غيىر دق قى  النتالت التي يخر  بها الباحث    اح هذق

التفكيىىىر العلدىىىي الناقىىىد كدىىىا دىىىر ذكىىىرق ف يبنىىىى بىىىي  ليلىىى   ضىىىحاها بىىى  هىىى  نتيسىىى  
تفىىىىاع   دسىىىىتدرة بىىىىي  عنافىىىىر الد قىىىى  التعل دىىىىي ،الدعلىىىىم ،الدىىىىادة التعل د ىىىى ،  

التلديىىىىىىذ كدىىىىىىا الد قىىىىىى  التعل دىىىىىىي بردتىىىىىىه، كال سىىىىىىال  التعل د ىىىىىى   افسىىىىىىتراتيس ا    
درسىىي الىىا   اذ  التفكيىىر العلدىىي عدل ىى  دعقىىدة دال ى اإلدكانىىا  الدتاحىى ،  الدبنىى

ت خذ  قتا ط    قد تستار  سن ا  تحكدهىا ع ادى   دتايىرا  تابعى  كثيىرة، لىذل  
درحلى  دى  دراحى  التعلى م  أ ى  دىادة نرت أ  ق ىاس التفكيىر الناقىد لىدت ت ديىذ أ ى  

دىى  دىى اد الدراسىى  يسىىل أ  تبنىىى علىىى أداء الدعلىىم الدسىىتد م  الدقىى م  علىىى أسىىاس 
 افستراتيس ا  الدتبع  اي الددارس  ل س  الدفترض  ،
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 The aims of the study:هداف الدراسةأ
تهىىدف هىىذق الدراسىى  الىىى التعىىرف علىىى دىىدت تفاعىى  الت ديىىذ  النلديىىذا    

أساليل التدر س الدعتددة حال ا  افستراتيس ا  الدطبق  اىي الدىدارس الثان  ى   د 
اىىي افرد   ترسدىى  هىىذا التفاعىى  الىىى اسىىتسابا  حق ق ىى  دىى  خىى   سىىل   دعراىىي  
 ت هىىر نتالسىىه اىىي اسىىتساباتهم علىىى افسىىلل  الدعىىدة لق ىىاس دسىىت  ا  الدعراىى  اىىي

دت تحقيىىىح افهىىىداف دىىىا علىىىى لتفكيىىىر الناقىىىد لىىىديهم   كىىىذل   دكىىى  التعىىىرف ضىىىدنا
 Educational Normsاقرتها  زارة التر     التعل م افردن    يالتر     العل ا الت

  
 Questionsسئلة البحث  أ

 ددا سبح ذكرق يتبي  ا  الباحث ير د افساب  ع  افسلل  التال   :
إلىىىى أي دىىىدت تسىىىاهم اسىىىتراتيس ا  التعلىىى م  طىىىر  التىىىدر س الدتبعىىى  اىىىي   3

 دهارا  التفكير الناقد لدت الت ديذ ؟ تك   
هىىىىىىى  تسىىىىىىىاهم هىىىىىىىذق افسىىىىىىىتراتيس ا  الحال ىىىىىىى  اىىىىىىىي بنىىىىىىىاء عىىىىىىىادة التفكيىىىىىىىر   2

 لدت الت ديذ  التلديذا  على حد س اء ؟ ا تك  نهالناقد

هىىى  هنىىىا  دىىى  اىىىىر   اىىىي طر قىىى  التفكيىىىر الناقىىىىد لىىىدت ت ديىىىذ الدىىىىدارس   3
  الحك د    الددارس الخاف ؟

لناقىىىىد أكثىىىىىر اسىىىىىت عابًا  اهدىىىىًا لىىىىىدت الت ديىىىىىذ اي دىىىى  دسىىىىىت  ا  التفكيىىىىىر ا  4
  التلديذا ،  ه  هنا  تباي  بي  هذق الدست  ا ؟

 

 Assumptions (Postulates of the study) فروض البحث
 :د  اأسلل  السابق   فترض الباحثانط قا 
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ا  اسىىتراتيس   التعلىى م الحال ىى   أسىىاليبه ف تسىىاهم اىىي بنىىاء عىىادة التفكيىىر   3
  ت  الت ديذ الناقد لد

ت ديىىىىىىذ  التلديىىىىىىذا  ال اىىىىىىر   ذا  دفلىىىىىى  إحفىىىىىىال   بىىىىىىي  أداء دف ت سىىىىىى  2
  التفكير الناقد   نتالسهم  اح استدارة اسلل

اىىر   ذا  دفلىى  إحفىىال   بىىي  أداء ت ديىىذ الدىىدارس الحك د ىى   دف ت سىى  3
 راتها الخاف   ي ن 

د د ضىى  بىىي  دسىت  ا  التقكيىر الناقى  ف ت سىد اىر   ذا  دفلى  احفىال   4
 الدراس  

 Importance of the study:همية الدراسةأ
لى م العىام اىي ع  اي اتها تلقىي الضى ء علىى دسىت ت التستكد  اهد   الدرا

افرد   دىىىدت حىىىىرص الدعلنىىىىي   الدعلدىىىىا  علىىىىى العدىىىى  علىىىىى تحقيىىىىح افهىىىىداف 
 هىى التر   ىى  التىىي تنشىىدها  زارة التر  ىى   التعلىى م دىى  سهىى   الدستدىى  افردنىىي دىى  س

دىى  خىى   النتىىالت  دكىى  الحكىىم علىىى اسىىتراتيس ا  التعلىى م التىىي  فىى اها     اخىىرت 
  ضىىىبطها الخبىىىراء التر   ىىى     تدنىىى   ا  تىىى تى اكلهىىىا للعدىىى  علىىىى تط  رهىىىا دىىىا 

   ادك  ذل 
 

 limitation of the study     :محددات الدراسة

 اقتفىىىر  هىىىىذق الدراسىىىىا  علىىىىى ق ىىىىاس دهىىىىارة التفكيىىىىر النااىىىىد لىىىىدت ت ديىىىىذ
الف  العاشر اىي دىادة اللاى  العر  ى  ،  اختىار الباحىث هىذق الدرحلى  أنهىا تدثى  
الفافىىى  بىىىي  التعلىىى م العىىىام  التخفىىىص اىىىي الدرحلىىى  التىىىي تليهىىىا  تشىىىد  ت ديىىىذ 

 الدرحل  الثان    قب  ذهابهم إلى التخفص العلدي، اأدبي، الفني،  خ اه 
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أنهدىىىا  دىىىث   اللاىىى  كدىىىا اختىىىار ارعىىىي النحىىى   اأدل كدسىىىالي الدراسىىى   
اىىالنح  يىىر الناقىىد الدىىذك رة اىىي الدقددىى   العر  ىى    دىىث   دسىىا  دىى  دسىىاف  التفك

ه  أداة تقى  م اللسىا  العر ىي  ق اعىدق تضىب  الحركىا   السىكنا  ،كدىا تدثى  لاى  
الد سىى قى  الر اضىى ا  اىىي أ ،  دنهىىا تسىىتب  الق اعىىد العادىى    دكىى  تز  ىىدها دىى  

 (222،ص،2002اب  الضبعا  عاد )خ   ضب  ق اعدها ال
أدا اأدل العر ي اه  ذل  التراث الفني  اللا ي الفخم الذي تراكم على در 

رهىىىا  شىىىرها يالعفىى ر  قىىىدم لنىىا الح ىىىاة العر  ىىى  بكىى  إشىىىكالها  أل انهىىىا  أط ااهىىا  خ
  بإسىىىل ل شىىىيح نثىىىرا  شىىىعرا  خطابىىى  دىىىا  شىىىك  ذلىىى  أرضىىىا خفىىىب  للفهىىىم  افدرا

 ا،  دا النقد اأدبي  أساليبه إف دل   على فح  دىا ذهبنى الحكم م التحلي   التقي 
   تعد النف ص اأدب   د  ال سال  الفاعل  التي تبعث اي نفس القارتء أ  إل ه

،  الخطبىىى  الدىىى ثرة لقفىىىيدة الرالعىىى   الدقالىى  البارعىىى السىىاد  الدتعىىى   السىىىر ر اىىي ا
اأداء  ز ىىىادة خبىىىراتهم    القفىىى  السيىىىدة  تهىىىدف إلىىىى تىىىدر ل الت ديىىىذ علىىىى حسىىى

   (3999،  تر    أذ اقهم الفن    اأدب  )أب  دالىاللا   
   of the study Terms  مصطلحات الدراسة   

    Critical Thinkingالتفكير الناقد
تتفىىح ر  تىىا ديىى ي،  دىىاثي  تقر بىىًا اىىي تفسىىير آل ىىا  التفكيىىر الناقىىد، اىىدي ي 

قبى  اأخيىرة لل فى   إلىى الحلى   الددكنى   يرت أ  التفكيىر الدىنعكس هى  الخطى ة
ايىىرت أ  التفكيىىر  دىىر بدراحىى    (Mathew. L. 1988.P38-43أدىا دىىاثي  ) 

ث ث أ ضًا  لكنها تبدأ بالتلقي  الفهم اأ لي،  هي عنىد ديى ي الحيىرة، ثىم النشىاط 
التىى دلي عنىىد دىىاثي ،  هىى  عنىىد ديىى ي دحا لىى  إيسىىاد الحلىى   بطر قىى  عشىى ال   ثىىم 

 التقىى  م، دىىاثي  قفىىز عىى  التفكيىىر الدىىنعكس  الىىذي ر دىىا ددسىىه دىى  النشىىاط الحكىىم 
التىى دلي حيىىث يخضىى  الىىنص للتىىدقيح العديىىح دىى   سهىى  ن ىىر دىىاثي  قبىى  إفىىدار 

 الحكم  التق  م  
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االتفكير الناقد  اح ن ر   الدعراى  أبىرز دىا  ديىز اإلنسىا  عى  غيىرق دى  
ددارسى  دىر رًا بالنقىد  التحليى   فى ًف الكالنا  بدءًا بالتفكير الناسم ع  العدى   ال

إلى النتيسى   هىذق الدراحى  هىي التىي تى ثر علىى الحى اس  تىدا  الكىال  الحىي إلىى 
(   ىىرت بىىا   التفكيىىر الناقىىد أنىىه ر طر قىى  إسرال ىى  2005العدىى  )ان ىىر الخضىىراء 

 ,Paulدن دىى  تشىىك  تفكيىىر الفىىرد  تن  دىىه،  هىى   عدىى  بشىىك  هىىادف  دقيىىح )

 (ر199

هىىىىىال  ب نىىىىىه ر الفحىىىىىص الحىىىىىذر  الىىىىىدقيح للدعتقىىىىىدا   اأحىىىىىداث   عراىىىىىه 
 تق  دهىىىىىا، اهىىىىى  عدل ىىىىى  التحليىىىىى   افبتكىىىىىار  افهتدىىىىىام بالبىىىىىدال   تقىىىىى  م الدعراىىىىى  

(Hulled , 2000ر)  

أدىىا السىىر ا  ا عراىىه ب نىىه تفكيىىر دعقىى   يركىىز علىىى أتخىىاذ قىىرار بشىى   دىىا 
ل    ىدال   خطى  فدقه  ن د  به أ  نفعله،   تطلىل ذلى   ضى  ارضى ا   أسىلن

 (2002للتسر ل )السر ا ، 
 بعراه بعض التر   ي  بانه: الحكم  رد اع  دنعكس  دقف د لدا نعتقد 
به  نق م بآداله  رد الفع   كى   لدىا هى  دشىاهد، أ  لدىا دىر بىه الفىرد دى  خبىرا  
أ  تعبيىىر  لف  ىى  أ  كتاب ىى  أ  دحادثىى ، كىى  هىىذق الس انىىل  عبىىر بهىىا الفىىرد اكر ىىًا 

 Fishermanا بالقب   أ  بالراض إذا دا  اسه دس له أ  دشكل  دعين   )    فه

Shriven, 1997القىرار الدقفى د بقبى   أ  راىض  ه(     عراىه بىاركر دى ر، ب نى
اكرة دىا أ  رأي دعىي  أ  حتىى التخلىي عى  حكىم سىابح دى  اأخىذ بعىي  افعتبىار 

 Richard andم سىلبًا )درس  الثق  بالنفس التي يتحلى بها دتخىذ القىرار إيسابىًا أ

linden. 2002) 

  عتقد بعض التر   ي  ا  التفكير الناقد ه  التفكير الدنطقي،  لكى  اىي 
الحق قىىى   شىىىد  كىىى  س انىىىل اأحكىىىام التىىىي  فىىىدرها الدىىىرء علىىىى اأشىىى اء  اأدىىى ر 
 الس انىىىل التىىىي  دىىىر بهىىىا دىىى  خىىى   تسار ىىىه، لىىىذل  اهىىى   شىىىد   ضىىى   الر  ىىىا، 
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اقىىي  الرأسىىي علىىى الحىىذ ، الدقار ىى ، العدىىح اىىي الفهىىم اف الفىىد   الدقىى   اأداء،
حىىىد سىىىى اء كىىىىذل  التفكيىىىىر الناقىىىىد  شىىىىد  الىىىىر   بىىىىي  اأشىىىى اء  العدالىىىى  اىىىىي الحكىىىىم 

(http://en.wikipediaOrg/P.1  كىىىىىىذل  دعراىىىىىى  الفىىىىىىر   ال اضىىىىىىح  بىىىىىىي،  )
  أخىىرت ، اىىالدنطح  حكىىم النتىىالت الدنطىىح دىى  سهىى   الق ىىاس  افسىىتقراء دىى  سهىى

،   دثىىى  Deductive Thinking بدقىىىدداتها  هىىى  نىىى ل دىىى  أنىىى ال افسىىىتقراء 
 دثى  الع قى    Inductive Thinkingالع ق  الفاعدة اي التفكير أدا الق ىاس 

النازلىىى  اىىىي التفكيىىىر،  ك هدىىىا دطلىىى ل اىىىي التحليىىى   التركيىىىل  التقىىى  م  اىىىح سىىىلم 
ير هىى  دسىىرد ر تىىي   لح ىىي   ىى دي أدىىا التفكيىىر الناقىىد اهىى  بنسىىادي  بلىى م  اىىالتفك

التركيىىز علىىىى الحكىىم علىىىى اأشىى اء  تقي دهىىىا ثىىم تق  دهىىىا  تعىىديلها إ  أدكىىى  ذلىىى  
   Problem solving Approach،اه  ند  دتقدم د  أنداط ح  الدشك   

 لع  د  أ ال  الذي  حلل ا عنافر التفكير الناقد بعد سى   ديى ي أد ارد 
سر، الذي أكىد علىى ضىر رة تى اار عنافىر ثى ث للقىدرة علىى التفكيىر النقىدي س 

 (:Glaser, E. 1941السل م  حددها بدا يلي )
 القدرة على الر   بي  عنافر الدشكل   الخبرا  التي در بها الفرد   3

 التعرف على أساليل البحث الدنطق    نتالسها    2

 دهارة الر   بي  اأسبال  النتالت   3

س سىىىر علىىىى ضىىىر رة تىىى اار العىىىزم  التفىىىد م علىىىى البحىىىث اىىىي كدىىىا ركىىىز 
فىىح  دىىا  عتقىىدق الفىىرد دىى  عددىىه اىىي ضىى ء الشىى اهد  الىىدفل  التىىي تنبىى  بالنتىىالت 
الدسىىتقبل     ف  عنىىي ذلىى  التفىىد م  العىىزم علىىى إتخىىاذ القىىرار د   افلتفىىا  إلىىى 

ب    دك  دتطلبا  البحث  افستقفاء العلديي  حتى تك   النتالت دحكد   فال
تعديهدا على غيرها د  الدقددا   الدشك   الدشابه    لعى   ل ىام سىدنر الىذي 
عافر دي ي استطال أ   ستد  على طب عى  التفكيىر الناقىد لىدت الفىرد دى  القىرار 
الىذي اتخىىذق  الحكىىم الىىذي ت فى  إل ىىه  الدعط ىىا  التىىي اسىتند إليهىىا،  دنهىىا  دكىى  

http://en.wikipedia/
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الذي يبحث ا ه بطر ق  ناقىدة،  قىد نقى   أ  الحكم على دستقب  الفرد اي الدسا  
دف هىىا ، أ  طبيبىىًا دسبىىدا  خطيبىىا ا نىىًا كاتبىىًا حىىذقًا، أ  د كان ك ىىًا بارعىىًا أ  لا  ىىًا 

 (  Sumner,william,1906.2001ناسحًا      هكذا  )
ددا سبح ن د أ  ن كد أ  التفكير الناقد ه  هىدف دقفى د للدىر ي ،  هىدف 

دىىرة ا ىى  التر  ىى  اىىي كىى  دسافتهىىا، دىى  هنىىا نىى د الت كىىد دنشىى د للدعلدىىي ،  هىى  غ
ا دىىا إذا تحقىىح هىىذا الهىىدف بعىىد اإلسىىراءا  التر   ىى   التعل د ىى  التىىي ينفىىذها أخىىرت 

الدعلدىىىىىىىىى   داخىىىىىىىىى  حسىىىىىىىىىرا  الدراسىىىىىىىىى  أ  خارسهىىىىىىىىىا  اىىىىىىىىىح الدعط ىىىىىىىىىا  الحال ىىىىىىىىى  
  افستراتيس ا  الدتبع     

 Inference االستدالل
  س ال أ  نتيس  بناء على دعل دا  دعر ا  افستدف  ه  عدل   استخرا

 دسبقا اق  ،   قد تك   فح ح  أ  خاطل    
                   deduction االستنتاج
سىىل ل دىى  اسىىاليل افسىىتدف    عنىىي العدل ىى  العقل ىى  افسىىتعراا   للبحىىث أ

عىىىىى  سىىىىىبل أ  تفسىىىىىير دنطقىىىىىي للحىىىىى ادث بهىىىىىدف الفهىىىىىم أ  دعىىىىىم الدعتقىىىىىدا ، أ  
 available)  ر   دفىىىىىىىىىىاه م، أ  أاعىىىىىىىىىىا  أ  دشىىىىىىىىىىاعر بىىىىىىىىىىاسىىىىىىىىىىتخرا  ع

at.wikipedia.org/wiki ) 
 Induction االستقراء

افستقراء الذي يتعلح بن ر   الدعرا  أ  الدنهت الذي نح  بفددق، اه   عني     
العدل ىى  التىىي ينتقىى  الىىذه  بهىىا دىى  عىىدد دعىىي  دىى  القضىىا ا الدفىىردة أ  الخافىى  
تىىدعى دسىىتقرلإ ، إلىىى قضىى   أ  عىىدد قليىى  دىى  القضىىا ا أعىىم دنهىىا تىىدعى دسىىتقر أة، 

ل  كلهىا   قىد دًا عى إنىه »ّرف أرسط افسىتقراء بق لىه: بحيث تشىد  القضىا ا الدسىتقر 
 « : إلى الكلي الذي ين دها السزل  افنتقا  د  الحاف  
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www.arab-ency.com/index.php) 

  التحليل
Analysis 

 ه  تحديد الع ق  ذا  الدفل  الدقف دة  الفعل ى  بىي  العبىارا   افسىلل  
كىىىم ا  تسر ىىى  ا  ح الدفىىىاه م  الفىىىفا   الفىىى ل افخىىىرت للتعبيىىىر عىىى  اعتقىىىاد ا  

  راءآدعل دا  ا  
         Evaluationالتقويم 

عدل   دنهس   دن د  لسد  الب انا   تفسير اأدل  بدا ي دت إلى إفىدار أحكىام 
تتعلح بالط ل أ  البرادت ددا  ساعد اي ت س ه العد  التر  ي  اتخاذ اإلسراءا  

www.slah.jeeran.com/sal14.htm دفىىىىىداق   ((،  قفىىىىىد بىىىىىه هنىىىىىا ق ىىىىىاس
 العبارا   فحتها  

 

 منهجية الدراسة واجراءاتها
Methodology and Procedures 

الدىىىىنهت ال فىىىىفي التحليلىىىىي لل فىىىى   الىىىىى النتىىىىالت الدرسىىىى ة اسىىىىتخدم الباحىىىىث  -أ
 ل ساب  ع  اسلل  البحث ، ف  الدراس  تهدف الى الكش  عدا ه  د س د 

 ف البحث ع  الددك  
الكبىىىىىرت اثنتىىىىىا   رل ددينىىىىى  عدىىىىىا  دارس غىىىىىأختىىىىىار الباحىىىىىث أر ىىىىى  دىىىىى العينىىىىى  -ل

  للىذك ر  اإلنىاث بدسدى ل ثدىاني  احك ديتا  للىذك ر  اإلنىاث  اثنتىا  خافىت
طالبا  طالب  عشىر   دى  كليهدىا   تىم اخت ىار الطى ل عينى  البحىث بطر قى  
دن دىى  ، حيىىث اختيىىر أ   عشىىر   طالبىىا  طالبىى  دىى  قالدىى  الففىى  الدراسىىي 

 م20309\2009الثاني د  العام 
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اسىىىىىتخدم الباحىىىىىث اختبىىىىىارا خافىىىىىا لق اسىىىىىا  دهىىىىىارا  التفكيىىىىىر الناقىىىىىد افد ا   - 
دى  دىادتي النحى   اأدل العر ىي دى  دراعىاة دعىايير اشتح  بعنافرق الخدس  

افختبىىارا  اىىي دراسىى  دثىى  هىىذق الحالىى  ، فسىى دا اختبىىار كال ف رن ىىا لدهىىارا  
أدر ك ىى  للتفكيىىر الناقىىىد التفكيىىر الناقىىد الىىذي اسدىىى  خبىىراء السدع ىى  الفلسىىىف   ا

 (Fasione and Fasione,2002)تهعلى دفداقي

 افختبار  شد  خدس   عشر   س اًف، خدس  أسلل  لك  بعد د   اأبعىاد
 افستقراء    ضع  د  ،افستدف  ، افستنتا   ، ، التق  مالخدس   هي التحلي 

يتضىىىىد  دهىىىىىارا   دهارا  افتفىىىىا  الىىىىىذي ،كتىىىىابي الق اعىىىىد  التطب قىىىىىا  اللا  ىىىى 
تلىى  الدهىىارا  التىىي تشىىتد  د ضىى عاتها  ،  الكتابىى ، القىىراءة ،الدحادثىى  ،افسىىتدال

 على نف ص ادب   د ض ل الدراس ) ان ر الدراس  العر    (  
افخت ىىىار دىىى   ،ر عىىىي اىىىي فىىى اغ  اسىىىلل  افختبىىىار الد ضىىى عي التنىىى ل 
 الىىىا بدىىىا يتناسىىىل دتعىىىدد  اخت ىىىار احابىىى   احىىىدة دىىى  اسىىىابتي  الىىىى دلىىى  الفىىىرا     

 الدهىىارة الدىىراد ق اسىىها دىى  سهىى   د ضىى ل الق ىىاس دىى  سهىى  اخىىرت  حيىىث  عطىىى 
 التلديذ ار   نقاط ع  ك  اساب  فح ح  ل ك   الدسد ل د  دل    

عرض الباحىث افختبىارا  ) الدلحىح (علىى دسد عى  دى  أسىاتذة الدنىاهت 
  دىىىدارس ثان  ىىى   طىىىر  التىىىدر س اىىىي السادعىىىا  اأردن ىىى  كدىىىا اسىىىاتذة الدىىىادة دىىى

دختلف  بني    نا   تم تعديلها  اح د ح اتهم   أدا ثبا  افختبار اقد استخدم 
الثبىا  بعىد تطب قى  علىى عينى   حسىال( لK R-20الباحث دعادل  ك در ر تشىارد)

د  عشر   تلديذا اي ددرس  الب ادر الثان    ،  ا هىر  النتىالت درسى  عال ى  دى  
( 0722افختبار إذ بلا  ق د  دراح  الثبىا  الكلىي ) اإلتسا  الداخلي بي  اقرا 

 هىىىي ق دىىى  دناسىىىب  ل سىىىتدرار اىىىي الدراسىىى   عىىى  ة علىىىى ذلىىى  اقىىىد تىىىم اسىىىتخدام 
دعاد   الفع ب   التدييز لك  اقرة د  الفقرا  إذ تىرا   دعادى  الفىع ب  بىي ) 
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   هىىذا يىىد (0750( ،  )0725) (، أدىىا دعادىى  التديىىز تتىىرا   بىىي 0762(  )0752
 اء البحث ر على أ  اأسلل  ذا  ق ة تدييز دناسب  أس

 Results of the study نتائج البحث

لإلسابىىىى  عىىىى  اأسىىىىلل  السىىىىابق   الت كىىىىد دىىىى  فىىىىح  الفىىىىر ض تىىىىم إسىىىىراء 
 افختبارا  الد لد ،  كان  النتالت على الشك  افتي:

 لإلسابىىىى  عىىىى  السىىىى ا  اأ  : إلىىىىى أي دىىىىدت تسىىىىاهم اسىىىىتراتيس ا  التعلىىىى م
، تىىىىم  طىىىىر  التىىىىدر ل الدتبعىىىى  اىىىىي تكىىىى    دهىىىىارا  التفكيىىىىر الناقىىىىد لىىىىدت الت ديىىىىذ

اسىىتخرا  الدت سىىطا  الحسىىاب    افنحرااىىا  الدع ار ىى  أبعىىاد التفكيىىر الناقىىد لىىدت 
 الت ديذ،  السد   أدناق ي ضن النتالت:
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 ( 1جدول )  
اقد المتوفرة المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمهارات التفكير الن

 لدى التالميذ  

المتوسط  البيان الرقم
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

 4.36 33.50 التحلي  3
 3.24 33.29 التقي م 2
 3.42 33.40 افستدف  3
 3.53 33.26 افستنتا  4
 3.42 32.24 افستقراء 5

 19.19 99.66 المجمل 
 

م  طىر  التىدر س الدتبعى  يتضن د  السد   اعى ق أ  اسىتراتيس ا  التعلى 
تسىىىاهم اىىىي تكىىى    دهىىىارا  التفكيىىىر الناقىىىد لىىىدت ت ديىىىذ الدرحلىىى  الثان  ىىى  بدرسىىى  
دت سىىط  اذا اخىىذنا بعىىي  افعتبىىار ا  درسىى  اكتسىىال دسدىى  هىىذق الدهىىارا  بلاىى  

    ىىذل  ااننىىىا %50اذا اخىىذنا بفىى م افعتبىىار ا  درسىى   النسىىا  العاد ىى    % 64
تىي تشىير الىى عىدم دسىاهد  افسىتراتيس ا  الدتبعى  اىي نراض الفرض   اف لىى ال

 دارس اي تند   التفكير الناقد لدت الت ديذ   دال
لإلساب  عى  سى ا  الدراسى  الثىاني: هى  تسىاهم هىذق افسىتراتيس   اىي بنىاء 

تىم اسىتخدام عادة التفكير الناقد  تك  نها لدت الت ديذ  التلديذا  على حد سى اء؟ 
لشىىك  ا،  كانىى  النتىىالت علىىى Independent Sample t-testاختبىىار ) ( 

 ا تي:
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 (2جدول )
نتائج اختبار )ت( في طرق التفكير الناقد لدى تالميذ المدارس الذكور 

 واالناث

جنس  المتغير
 التالميذ

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري 

درجات  قيمة ت
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التحلي 
 4.40 32.23 ذك ر

3.69 29 0.096 
 3.93 34.29 اناث

 التقي م
 4.05 33.20 ذك ر

0.329 29 0.959 
 3.45 33.35 اناث

 افستدف 
 3.29 33.03 ذك ر

0.995 29 0.332 
 3.66 33.29 اناث

 افستنتا 
 2.23 33.35 ذك ر

0.295 29 0.226 
 4.39 33.39 اناث

 افستقراء
 3.55 33.95 ذك ر

0.239 29 0 462 
 3.40 32.53 اناث

 دسد  اأبعاد
 35.42 63.00 ذك ر

3.62 29 0.099 
 36.42 66.92 اناث

 شير السد   أع ق إلى عدم  س د ار   ذا  دفل  احفال   اىي طر قى  
التفكيىىر الناقىىد لىىدت الت ديىىذ افنىىاث  الىىذك ر اىىي دسدىى  عنافىىر التفكيىىر الناقىىد  

   ىىذل  ااننىىا نتفىىح 0.05ال   لهىىا كانىى  أعلىىى دىى   ذلىى  أ  ق دىى  الدفلىى  افحفىى
دى  الفرضى   الثان ىى  التىي ت كىد علىىى عىدم  سى د ع قىى  ذا  دفلى  احضىال   بىىي  

التلديذا  على اسلل  التفكير الناقىد، انتىالسهم دتسىا    تقر بىا   استسابا  الت ديذ 
 سى  تاثىر د لىى  سى دعرا  التفكير الناقد دتقار   دا يد  ا،  درس  اكتسابهم لده

فستخدام استراتيس ا  التدر س الحال   على اكتسال الت ديىذ  التلدبىذا  اسىاليل 
 التفكير الناقد  
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ل ساب  ع  س ا  الدراس  الثالث: ه  هنال  دى  اىر   اىي طر قى  التفكيىر 
تىىىم اسىىىتخدام اختبىىىار الناقىىىد لىىىدت ت ديىىىذ الدىىىدارس الحك د ىىى   الدىىىدارس الخافىىى ؟ 

 ) (Independent Sample t-test:كان  النتالت على لشك  ا تي  ، 
 (9جدول )

نتائج اختبار )ت( في طرق التفكير الناقد لدى تالميذ المدارس الحكومية 
 والخاصة

 نوع المدارس المتغير
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 قيمة ت المعياري 

درجات 
 الحرية

الداللة 
 اإلحصائية

 التحلي 
 4.99 33.90 حك د  

3.20 29 0.003 
 2.46 35.30 خاف 

 التقي م
 4.32 32.35 حك د  

2.9 29 0.006 
 2.66 34.40 خاف 

 افستدف 
 3.92 32.49 حك د  

2.46 29 0.036 
 2.95 34.33 خاف 

 افستنتا 
 3.95 32.63 حك د  

3.64 29 0.305 
 3.05 33.90 خاف 

 افستقراء
 3.49 33.29 حك د  

2.52 29 0.032 
 3.23 33.20 خاف 

 دسد  اأبعاد
 36.92 59.63 حك د  

3.34 29 0.002 
 33.42 69.35 خاف 

 0.05*عند دست ت دفل  احفال   أق  د  
 0.03** عند دست ت دفل  احفال   اق  د  

 شىىىىير السىىىىد   أعىىىى ق إلىىىىى  سىىىى د اىىىىر   ذا  دفلىىىى  احفىىىىال   اىىىىي طر قىىىى  
لحك د ىىى   الدىىىدارس الخافىىى  اىىىي كىىى  دىىى  التحليىىى  التفكيىىىر الناقىىىد بىىىي  الدىىىدارس ا
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 التقيىى م  افسىىىتدف   افسىىىتقراء  دسدىى  عنافىىىر التفكيىىىر الناقىىد،  ذلىىى  أ  ق دىىى  
،  كان  هذق الفر   لفالن الدىدارس 0.05الدفل  افحفال   لها كان  اق  د  

الخاف  أ  ق م الدت س  الحسىابي لهىا كانى  اعلىى دى  الدىدارس الحك د ى   اىي 
 سىىىىىد اىىىىىر   ذا  دفلىىىىى  احفىىىىىال   اىىىىىي افسىىىىىتنتا  أ  ق دىىىىى  الدفلىىىىى  ت  ف حىىىىىي

   ىىذل  ااننىىا نىىراض الفرضىى   الرابعىى  التىىي 0.05افحفىىال   لهىىا كانىى  اعلىىى دىى  
تشير الى عدم  س د ع ق  ذا  دفل  احفىال   بىي  اسىتسابا  ت ديىذ الدىدارس 

بال الىىىى ع ادىىى  الحك د ىىى   ن ىىىرالهم دىىى  الدىىىدارس الخافىىى     ر دىىىا ترسىىى  افسىىى
اخىىىرت كاسىىىتخدام اسىىىتراتيس ا  اخىىىرت ا  تعىىىدي  اىىىي افسىىىتراتيس ا  الحال ىىى  ، ا  
ر دا فستخدام  سال  تعل د   احدث دى  تلى  الدسىتخدد  اىي الدىدارس الحك د ى  

 يرا  التي تحتا  الى دز د د  الدراس   اا  غيرها د  الدت
التفكيىىر الناقىىد اكثىىر ل سابىى  عىى  سىى ا  الدراسىى  الرابىى : أي دىى  دسىىت  ا   

 اسىىت عابا  اهدىىا لىىدت الت ديىىذ  التلديىىذا ،  هىى  هنىىا  تبىىاي  اىىي هىىذق الدسىىت  ا ؟ 
تم استخرا  الدت سطا  الحساب   لك  عنفىر دى  عنافىر التفكيىر الناقىد حسىل 
درس  اكتسابها لدت الت ديذ،  كان  درسا  ت ديذ عينى  البحىث اعلىى اىي دهىارة 

 66.5ثم التقي م بنسب   % 62 ها افستدف    لا  ت %62.5التحلي  إذ بلا  
    تبىىىي  دىىى  %63.2 اخيىىىرا افسىىىتقراء بنسىىىب   %66.3ثىىىم افسىىىتنتا  بنسىىىب   %

النسل الدذك رة اع ق ا  اكتسال الت ديىذ لهىذق الدهىارا  نتيسى  اسىاليل التىدر ل 
 ( ي ضن ذل  3 استراتيس اته الدتبع  كان  دت سط    السد   رقم )
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 Discussion of the resultsشة النتائج: مناق
ن حىىىىىىىظ دىىىىىىى  نتىىىىىىىالت البحىىىىىىىث ا  نتىىىىىىىالت الت ديىىىىىىىذ  التلديىىىىىىىذا   النسىىىىىىىب  

اي   %63.99  دت سىط  نىل ستسابا  على اسلل  التفكير الناقىد بشىك  عىام كا
لدىى م  الدعلدىىا   طبقىى   ع هىىذا  عنىىي ا  الد %50اىى   درسىى  النسىىا  اذا كانىى  

ض ع  د  قب   زارة التر     التعل م بشك  درض    تب  استراتيس ا  التعل م الد  
ا  دسىت  ا  اداء الت ديىىذ  التلديىذا  دتسىىح اىي دسدلىىه ، دىا  عنىىي ا  الدعلدىىي  
 الدعلدا  يبذل   سهىدهم بشىك  دتكىاا    سىتخدد   اسىتراتيس ا  التعلى م نفسىها 

  أداء شىىىر ط تعل د ىىى   تر   ىىى   احىىىدة   ادىىىا بالنسىىىب  للفىىىر   التىىىي  هىىىر  بىىىيب  
ت ديىىذ الدىىدارس الحك د ىى   الدىىدارس الخافىى  لفىىالن افخيىىرة اترسىى  غالبىىا الىىى 
افدكانىىىىىا  الدتاحىىىىى  للدىىىىىدارس الخافىىىىى   التىىىىىي يسىىىىىل ا  تتىىىىى اار اىىىىىي الدىىىىىدارس 
الحك د ىى    ادىىا بالنسىىب  لدسىىىت  ا  الت ديىىذ اىىي كىى  دهىىىارة دىى  الدهىىارا  ، اىىىا  

نهىىا حسىىل ترتيىىل بنسىىادي  بلىى م دهىىارة التحليىى  سىىاء  اىىي الدرتبىى  اف لىىى ر دىىا ف
ت تي اي درتبى  ادنىى دى  درتبى  التقيى م  كانى  درسىا  ت ديىذ عينى  البحىث اعلىى 
اىىىي دهىىىارة افسىىىتنتا  دىىى  افسىىىتقراء ف  افسىىىتنتا  بالنسىىىب  للت ديىىىذ ابسىىى  دىىى   
افستقراء  التدر ل علىى دهىارة افسىتنتا    خىذ  قتىا اقى  دى  التىدر ل علىى دهىارة 

  افستقراء
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                                                                                            Recommendationsالتوصيات   
 ي في الباحث بدا يلي :

ا ىىى ل الدعلدىىىي   الدعلدىىىا  علىىىي اسىىىتراتيس ا  التىىىدر س  افسىىىتدرار اىىىي  3
يىىت ءم دىى  الدختلفىى   التركيىىز علىىى كىى  دهىىارة دىى  الدهىىارا  السىىابق  دىىا 

 دادة الدراس   د ض ل الدراس   
ضىىىىر رة التن  ىىىى  اىىىىي اسىىىىتخدام ال سىىىىال   افسىىىىاليل الدناسىىىىب   اسىىىىتخدام   2

 تكن ل س ا التعل م  
ضىىر رة الخىىر   دىىى  الندط ىى  اىىىي التعلىى م  التركيىىز علىىىى افسىىاليل غيىىىر   3

 الدنهس   اضاا  الى الدنهس   دنها  
ل التىىىىدر س الدتبعىىىى  اىىىىي اسىىىىراء دز ىىىىد دىىىى  افبحىىىىاث التىىىىي تتنىىىىا   اسىىىىالي  4

ا   عىىالدىىدارس الخافىى   العدىى  علىىى ايسىىاد الق اسىىم الدشىىترك  بينهىىا  الت
  دا بينها اي شتى الدساف  حتى تعم الفالدة     ا
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 قائمة المراجع

 المراجع العربية
 3993تد ز  39دحل    4-3رسال  الدعلم العدد 
 399( ص 2رسال  الدعلم العدد )

دار الفكىىر عدىىا   ،أسسىىها  دك ناتهىىا  الدنىىاهت سىىداعي  إزكر ا ، ا عأبىى  الضىىب
 52ص  2002

دار الفكىر عدىا  ،طرالىح تىدر س اللاى  العر  ى    زكر ىا إسىداعي  ، ا عأب  الضب
 222ص 2002

تعلىى م التفكيىر اإلبتعىىادي  الناقىد، دراسى  تطب ق ىى  عدىا  ر ب نىىد    الخضىراء، ناد ى 
 2004للطباع   النشر 

عدىا  ، دار الفكىر ،تعل م التفكير دفاه م  تطب قا    د ، اتحي عبد الرح سر ا
 2002للطباع   النشر  الت ز   

اأساليل الحديث  لتىدر ل اللاى  العر  ى  ، عدىا  دار دسىدف ي   أب  دالي،سد ن
(3999) 

ثىىر اسىىتخدام خىىرال  الدفىىاه م اىىي تحفىىي  الدفىىاه م الشىىرع    السىى د، داسىىد زكي
د لىىدت الطلبىى  اىىي إدارة التر  ىى  اإلسىى د      تند ىى  دهىىارا  التفكيىىر الناقىى

الددلكى  العر  ى  -الر اض 653ص 39دسل  سادع  الدل  سع د  دسل  
 السع د    

ع قىىى  ن ع ىىى  الخطىىىال الفىىىفي بفهىىىم   السرايىىىدة   نبيلىىى  عبىىىد الىىىرحد  سىىىل دا  
طالبىىا  الدرحلىى  افساسىى   للدفىىاه م النح  ىى   ت  يىى  هىىذق الدفىىاه م اىىي 

بي عنىىىىىد تىىىىىدر س ق اعىىىىىد اللاىىىىى  العر  ىىىىى    سادعىىىىى  عدىىىىىا  التعبيىىىىىر الكتىىىىىا
 (  2002للدراسا  العل ا   بحث دكت راة غير دنش ر )
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سىىىىل دا ، دحدىىىى د سىىىى   الىىىىدي   اسىىىىتراتيس   دقترحىىىى  لتر ىىىىل كتىىىىال القىىىىراءة ذي 
الد ضىى ل ال احىىد اىىي تند ىى  دهىىارا  التفكيىىر الناقىىد لىىدت طىى ل الفىى  

كل ىى  التر  ىى ، سادعىى  عبىىد شىىدس  اأ   ثىىان ي  دسلىى  القىىراءة  الدعراىى ،
 42-95ص  2003 

دست ت التفكير الناقىد اىي الر اضى ا  عنىد طلبى  الفى  العاشىر   حدادنه، دحدد
 3995دنش رة إلى السادع  اأردن  ، ررسال  داسستير غي،اي اأرد  

زهيىىر الدنفىى ر  اخىىر     الق اعىىد  التطب قىىا  اللا  ىى  ، الفىى  العاشىىر ،  زارة 
 2006-2005 3تعل م ، طالتر     ال

زهيىىر الدنفىى ر  اخىىر    اللاىى  العر  ىى  ، دهىىارا  افتفىىا  ، الفىى  العاشىىر ، 
  2006-2005 3 زارة التر     التعل م ،ة
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 Appendixالملحق 
اختي الطالب  : هذا اختبار لق ىاس دهىارا  التفكيىر الناقىد  /اخي الطالل 

التي اكتسبتد ها خ   العام الدراسي اىي دىادة اللاى  العر  ى    ارسى  افسابى  عى  
 افسلل  التال   بك  ت    دق   

 

 :صحيحة ( امام االجابة الxضع عالمة )

 االستنتاج

 الشسرة اثدر                ( اثمرت الشجرة3

 نعم                  ف          ه  السدلتا  فح حتا  ؟

 

 اع       ه  هي على  ز        اعل    ( صلصل  : 2

 

 هو يتمارض خوفا من االمتحان , خوفا هل هي :( 3

  دفع   فسله              دفع   به      

 ( قصيدة ال تعذليه , هل هي:4

 فب  ذر ح البادادي                   فدير الشعراء ش قي        

 ( ما داللة قول الرسول صلى هللا عليه وسلم : ال تؤمنوا حتى تحابوا5
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 اف دا  باهلل                              الحل اي هللا       

 :استقراء

شنبيلي فني موشنحه : هنل اننا عاشنق ام بني لمنم . منا ( يتساءل ابنن زهنر اال6

    معنى لمم هنا . 

 الدس د  السن                  الدفيب            افثم     

كثر في نص : السلط حاضرة البلقاء , الجمل المعترضنة , ضنع خطنا تحنت ( 2

ل ى  انى ار :   شاهد الدرء د  ذرت البلقاء العا الجملة المعترضة في النص التالي

ددين  القدس ، ا  هللا اسرها  اعادها الى د ار افس م ،  ايهىا الدسىسد افقفىى 

 الذي بار  هللا ح له  

 ( اكمل الجملة االتية  مع ابراز حركة اخر الكلمة .9

 لم اعسل باب ا  القفيدة اف_____________                      

 تم الطىالي ، اي دى  الفى اغتي م حىا( اي ض ء اهد  فسىل ل التعسىل : كىر 9

 افن 

 اكرم بحاتم الطالي              دا اكرم حاتم الطالي  

 ( ح   الفع  اي السدل  افت   الى اسم دفع    30
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 اعترف به ________________              

 :تحليل

قال هللا تعالى : هذا بينان للنناس وهندى وموعلنة للمتقنين . منا المقصنود ( 33

 ؟ _______________________  االشارة هذا باسم

  صوب الخطا في صياغة اسم المفعول في الجنلة التالية .( 32

 انا لس  د دا   التف  ل _________________         

 ( يسير الناس ويمين الشارع . هل الواو هنا .33

 رسحا  الدع        ا  الدع              ا  العط              

  ( حول المصدر الصريح الى مصدر مؤول مع ابراز التغيرات المطلوبة .34

 ي د الف ح   نز   الدطر          ________________        

 ( وصفت فدوى طوقان نضال اطفال الحجارة بقولها :35

 رسد ا بها  حش الطر ح        رسم الدنسم بالايل       

 اف لى دعناها ___________       ما الفرق بين كلمتي الرجم هنا   

 الثان   دعناها______________                                      
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 :االستدالل

 يستدل بهذا المثل ؟ م( يعيش المرء باصغريه , ع36

                 _____________      __________ 

 ( في رثاء عمر المختار , قال احمد شوقي :32

 ات  اي الردا  ل اء       ستنهض ال ادي فبا  دساءركز ا را

 ماذا يستدل من قوله : يستنهض الوادي .     

  حرث ال ادي   زرعه       حث اه  ال ادي على النه ض  

  ستخفي اي ال ادي

 ( قال ابو الطيب المتنبي :11

 ابن  الدهر ك  بي          اكي   فل  ان  د  الزحام

 اي عسز البي  هنا ؟     ___________________ ع م يد  افستفهام 

( ددينىىى  ار حىىىا تسىىىتلقي  سىىى  غابىىىا  كث فىىى  دىىى  اشىىىسار الحدضىىى ا    دىىىاذا 39

 نستد  د  كلد  تستلقي ؟  _______________________ 
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 ( نستهل  اي افسب ل ا ق   قه ة    كلد  قه ة هناازال  الاد ض اي :20

           ____________________ ____ 

 :مننالتقيي

 ( وصف الحمى البي الطيب المتنبي . هل يصف الشاعر فيها .21

 دحب  ته      الحدى التي افابته     دفر                        

 ( يا نسيم الروح من بلدي         خبر االحباب من بلدي22

 افحبال درا ع  فنها :     دبتدأ      ااع       نالل ااع       

في مسرحية عنترة الحمد شوقي , هناك شخصية اسطورية من بين ثالث ( 23

 :      عنترة     دال        ضرغام شخصيات من هي

 ( اغرورقت عيناه بالدمع . 22

 الفع  افله ______________       

 عبر بكلمة كبير في الجملة التالية :( 25

 افرد   عدا   الزرقاء الددينتا  __________ اي       

 شكرا على تعاونكم واتمنى لكم النجاح والتوفيق
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