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 ّجراسةممخص ال

في  بيغ السباحث الّتكاممياعمية بخنامج قائع عمى السشحى الكذف عغ فىجفت الّجراسة إلى: 
 .تشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ شالبات الّرف الّثالث األساسي

جخيبي، والسشيج حميمي، والسشيج التّ راسة كل مغ السشيج الػصفي التّ اتبعت الجّ  مشيج الّجراسة:
 البشائي.

الث األساسي وزعت ف الثّ ( شالبة مغ شالبات الّر 72راسة مغ)تكػنت عيشة الجّ  عيشة الّجراسة:
 ( شالبة.37ابصة )( شالبة والسجسػعة الّز 35) جخيبيةعمى السجسػعة التّ 

عبيخ فػؼ، واختبار التّ عبيخ الذّ راسة بقائسة لسيارات التّ : تسثمت أدوات الجّ أدوات ومؾاد الّجراسة
ػتي الّر غ)سيارات الّتعبيخ الّذفػؼ لمجانبيالفكخؼ والمغػؼ(، وبصاقة مبلحطة لالّذفػؼ لمجانبيغ)

 والسمسحي(.

 راسة:أىؼ الّشتائج التي تؾصمت الييا الجّ 

رجات شالبات السجسػعة ( بيغ متػسصي دα=0.01وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ) .1
 السجسػعة الّتجخيبية في االختبار البعجؼ وذلظ لرالح السجسػعة الّتجخيبية.الّزابصة و 

متػسصي درجات شالبات بيغ  α =(0.01وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) .2
السجسػعة الّزابصة والسجسػعة الّتجخيبية في الّتصبيق البعجؼ لبصاقة السبلحطة وذلظ 

 لرالح السجسػعة الّتجخيبية.
وجػد فاعمية لمبخنامج القائع عمى السشحى اّلتكاممي بجرجة كبيخة عمى تشسية  ميارات الّتعبيخ  .3

الفكخؼ، والمغػؼ، والّرػتي، األساسي، في الجػانب ) ف الّثالثالّذفػؼ لجػ شالبات الّر 
 والسمسحي(، بشاًء عمى معامل الكدب ببلك.

 ؾصيات التي أوصت الّجراسة بسا يأتي:أىؼ التّ 

 تػفيخ بيئة تعميسية مشاسبة لتصبيق البخنامج الّتكاممي في مؤسدات الّتعميع. -

 األساسية.اعتساد أسمػب السشحى الّتكاممي في تجريذ السخحمة  -

تحجيث دليل السعمع وتزسيشو خصػات وشخق وأساليب كيفية تصبيق البخنامج الّتكاممي في  -
 الّتجريذ.

 السشحى الّتكاممي، ميارات التعبيخ الّذفػؼ، الّرف الّثالث األساسي. كمسات مفتاحية: 
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Abstract 

Objective of the study: The study aims at identifying the effectiveness 

of an integrated curriculum- based program on the development of oral 

communication skills among third grade female students. 

Research Methodology: The study used the analytical descriptive 

approach, the experimental approach, and the structural approach. 

Study Sample: The study sample consisted of (72) female students of 

the third grade distributed into the experimental group (35) students and 

the control group (37) students. 

Study Tools and Materials: The study tools were a list of oral 

communication skills, an oral communication test (both intellectual and 

linguistic), and an observation card for the verbal and non-verbal 

expression skills. 

The main findings of the study: 

1. There are statistically significant differences at the level (α = 0.01) 

between the mean scores of the control group and the experimental 

group in the post-test in favor of the experimental group. 

2. There are statistically significant differences at the level (α = 0.01) 

between the mean scores of the control group and the experimental 

group in the post application of the observation card in favor of the 

experimental group. 

3. The  integrated curriculum- based program is highly effective for the 

development of the oral communication skills of the third grade female 

students in the (intellectual, linguistic, verbal, and non-verbal) aspects, 

based on the Black’s Gain coefficient. 

The main recommendations of the study are: 

- Providing an appropriate learning environment for the implementation 

of the integrated curriculum- based program in educational institutions. 

- Adopting an integrated curriculum- based program in teaching the 

primary stage. 

- Updating the Teacher`s Guide and including  it in steps How to apply 

the integrated program in teaching 

Keywords: integrated curriculum- based program, Oral Communication 

Skills, Third Primary Grade. 
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ِحيؼ  ْحسـَِؽ الخَّ  ِبْدِؼ ّللّاِ الخَّ

 
ِۡو َوٱنلََّهارِ ٓأَلَيَٰت  إِنَّ ِِف   } َِٰف ٱَّلَّ ۡرِض َوٱۡختَِل

َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن  َخيِۡق ٱلسَّ

 
أ
َِٰ  ّۡلِ َٰ ىۡ

َ
َ  ١٩٠ْو ِي ٱۡۡل وَن ٱّللَّ رأ ََ يَۡذنأ ِي ٍ   ٱَّلَّ ود  كَِيَٰ عأ  ا ا َوقأ

ۡرِض 
َ
َِٰت َوٱۡۡل َمََٰن وَن ِِف َخيِۡق ٱلسَّ رأ ًۡ َويََتَفهَّ نأوبِِه َٰ جأ  َولََعَ

ا َخيَۡلَت َهََٰذا َبَِٰطل   ٌَ َََٰٰۡۡنَ َربََّنا  ُأ  { ٩١َم فَلَِنا َعَذاَب ٱنلَّارِ  
 َصَجَق هللُا الَعِغيؼ

 ] 191-190آل عسخان: [                                              
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 ْاإِلىَجْاءُ 

 ونفػسشا مغ الّخق  ،ا مغ الجيلشً إلى مثمي األعمى، إلى سيج الخمق، ونبّي الحق ومحّخر عقػلً 

 –صل هللا عميو وسمع  -إلى روح سيجنا دمحم  

، إلى مغ عّمسشي العصاء بجون انتطار، إلى قجوتي ومثمي الّخائج ى مغ كّممو هللا بالييبة والػقارإل
 -والجؼ الحبيب –معيشي في الّذجائج إلى سشجؼ وقّػتي ومبلذؼ و 

، شسذ كػني ونػر قمبي وعيػني، إلى قة السذاعخ، عطيسة الػدادداإلى ُدّرٍة نقية الفؤاد، ص
 –والجتي الحبيبة  –معشى الحشان والّتفاني، إلى بدسة الحياة وسّخ الػجػد 

 الكػاكب الّجائخة في فمظ قمبي وليا قمبي شجا، إلى أفئجةٍ إلى رياض الّخياحيغ السكّممة بالّشجػ، إلى 
 –إخػتي األعداء  –بيا الػفاء تجدجا  شيبةٍ 

 بخاء وإسساعيل وأحسج ودمحم.

َس ثخاه، وسخػ حّبو في دمائي، إلى جشة هللا في قمبي  إلى وشغ اختاره هللا وخّرو بالقجاسة وَقجَّ
 –وششي الغالي فمدصيغ   -وعمى األرض 

 ىجؼ ىحا الجيج الستػاضع.ء جسيعًا أً إلى ىؤال
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 شكٌخ وتقجيخٌ 

شي إلنجاز ىحا ّشو وكخمو وتػفيقو وعػنو، إذ وّفقعمى فزمو وم -سبحانو وتعالى –أشكخ هللا 
 بي الّثشاء والحسج عمى ما أعصيتالعسل، وأن يجعمو خالرًا لػجيو الكخيع، ويشفعشي بو يػم الّجيغ، فمظ ر 

 عمى ما سّيمت ويّدخت. كخالذّ و  ،وما أغجقت

كخ اعتخافًا لحوؼ الفزل بفزميع ال يدعشي وأنا أقصف ثسار ُجيجؼ إال أن أتقجم بخالز الذّ 
لتفّزمو باإلشخاف   -حفطو هللا ورعاه – دمحم سميسان أبؾ شقيخوالّتقجيخ واالمتشان مغ األستاذ الّجكتػر: 

 عمى رسالتي، وتعيجىا بالخعاية واالىتسام.

محسؾد دمحم عزػؼ لجشة السشاقذة الّجكتػر:  الّذكخ واالمتشان إلى  األساتحة األفاضلتقجم بكسا وأ
 مشاقذًا خارجيًا، لقبػليسا مشاقذة الّخسالة  بصيبٍ  دمحم شحادة زقؾتكتػر: مشاقذَا داخميًا، والجّ  الخنتيدي

 فجداىسا هللا عشي خيخ الجداء. ، صجر ورحابةِ 

، والّجراسات العميا وكمية التخبية عسيجًا، اإلسبلمية متسثمة بإدارتياجامعة كخ إلى الوأتقجم بالذّ 
جريذ، وإتاحة الفخصة لشيل درجة الساجدتيخ مغ خبلل ونائبًا وأساتحة ومجرسيغ، الحيغ كان ليع فزل التّ 

 بخنامج الّجراسات العميا.

تيع لي عمى مداعجة اإلسبلمية ومكتبة جامعة األقرى الجامع كسا وأشكخ مػضفي مكتبة
 تام  وإخبلص. وتدويجؼ بكل ما أحتاجو بتعاونٍ 

فزميات  ومعمساتيا ال ،بإدارتيا متسثبلً  االبتجائيةوالّذكخ مػصػل إلدارة مجرسة بشات البخيج 
 ثشاء تصبيق الّجراسة.المػاتي وقفغ إلى جانبي أ

راسة ولع يبخمػا عمّي وال يفػتشي أن أتػجو بالّذكخ والعخفان إلى السحكسيغ الحيغ حّكسػا أدوات الجّ 
جداىا هللا  عمى تفزميا بقبػل تجقيق الّخسالة وشاح يؾسف أميسةبالسداعجة، والّذكخ الجديل لؤلستاذة : 

 خيخ الجداء.

صجيقتي  يأموأتقجم بكل الّذكخ واالمتشان إلى التي واكبت مذػارؼ في خزع ىحه الّجراسة 
 بيا أُىل. ل، فأنتِ فمظ مشي كل الّتحية واإلجبل –حفطظ هللا ورعاك  –ساء وجشتي في األرض والدّ 

 وإخؾتي األعداء ،-والجي الحبيب -جل الحؼ أنا مشو وفيوالخّ  و أقّجم عطيع امتشاني وتقجيخؼ إلى
 الحيغ ما فتشػا يذّجعػني ويجعػن لي ويبحلػن ما بػسعيع لتييئة األجػاء لي إلتسام ىحه الّجراسة.

سالة، فسا كان مغ تػفيق فسغ هللا أن أكػن قج وفقت في إنجاز الخّ خيخًا أسأل هللا العمي العطيع وأ
وحدبي أني اجتيجت فالكسال  ،يصانأو نديان، فسشي ومغ الذّ  او زللٍ  وحجه، وما كان مغ خصأ أو سيػٍ 

 .هلل وحجه
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 الفرل األول

 راسةاإلطار العام لمجّ 

 :الّجراسة مقجمة
اجتساعية مع مجسػعة مغ الّشاس تخبصو بيع عػامل َندب وجػار، يعير اإلندان في بيئة 

فاىع معيع؛ ليحا اتخحت السجسػعات البذخية مشح قجيع وأىجاف، وأفكار، فيػ بحاجة إلى التّ 
مان إشارات، وحخكات، ورمػز، وأصػات، ووسائل لمتفاىع، إلى أن انتيت تمظ الجيػد الدّ 

 التي استكسمت مقػماتيا في مخاحل متعجدة متعاقبة.باستخجام المغة، التي ىي أىع وسائمو، و 

 ية في جسيع مشاحي الحياة الفكخيةفالمغة ىي وسيمة لمتعبيخ عغ أغخاض الّشفذ البذخ 
(، وىي وسيمة االترال 15، صم2010)قبذاوؼ،  فدية، والعمسيةواألدبية، واالجتساعية، والشّ 

 ولكشيا وليجة السجتسع ومغ صشعو.بيغ أفخاد السجتسع بحيث أنيا مكتدبة وليدت غخيدية، 

يغ، فبل عجب أن لقج تبشى اإلسبلم المغة العخبية، فأصبحت لغة مقّجسة محفػضة مع الجّ و 
نجج السدمسيغ مشح القخون األولى وعبخ العرػر يقبمػن عمييا تحميبًل ودراسًة وجسعًا ليبقى 

 (.13ص م،2010جبخؼ وآخخون،  اشق بيا لدانًا عخبيًا مبيشًا)المدان الشّ 

فالمغة العخبية لغة عالسية بكل السقاييذ والسعاييخ، وأصبحت تتشافذ األمع في تعمسيا 
حت وإتقانيا؛ ألنيا أدق المغات ترػرًا لسا يقع تحت الحػاس، وأكثخىا مخونة لقجرتيا عمى الشّ 

سة لتحقيق عميع بالسخحمة األساسية، فيي إحجػ وسائل السجر جخيج واالشتقاق، ولسكانتيا في التّ والتّ 
راسية، فاليجف مغ تجريديا في ىحه الب والسػاد الجّ أىجافيا، وأىع وسائل االترال بيغ الصّ 

تسكيغ و السخحمة إكدابيع السيارات والقجرات القخائية، وتشسية القجرة عمى شخح أفكار متشػعة، 
إكدابيع القجرة بط السشاسبة، و مبة مغ استعسال المغة الفرحى والسعبخة، واستخجام أدوات الخّ الصّ 

 عبيخ عغ حاجاتيع.بات أماميع مسا يتيح ليع القجرة عمى التّ بلب اآلخخيغ والثّ عمى مػاجية الصّ 

فذ، قة بالشّ عبيخ، وتكدب الفخد الثّ وبحلظ تحقق المغة وضيفتيا األساسية في القجرة عمى التّ 
ات، ومداعجة الفخد الحّ  عبيخ وإتقانو يؤدؼ إلى تحقيقكيف االجتساعي؛ فدبلمة التّ وتسكشو مغ التّ 

ؼ يفرح فيو عغ نفدو، فيتدشى اعل مع غيخه عغ شخيق ما يخسل مغ الكبلم السعّبخ الحّ في التفّ 
 لو أن يخػ رد الفعل في سامعيو وقارئيو.
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فػؼ، وما نالو مغ اىتسام ُيبلحع أن ىشاك عبيخ الذّ عبيخ وخاصة التّ فبالخغع مغ أىسية التّ 
راسية، فبل تخمػ مبة العجيج مغ مياراتو في العجيج مغ السخاحل الجّ الصّ ضعفًا واضحًا عمى امتبلك 

يمجأ بل و  مسا يخيج أن يقػل؛ الب فجأة قبل أن يشتييلغتيع مغ عبلمات اإلعياء، وقج يتػقف الصّ 
بط بيشيا إلى العامية ليتع ما عجد عغ إتسامو بالفرحى، وال يدتصيعػن تختيب أفكارىع والخّ 

خوة الفكخية والمغػية لجػ شاسبة ىحا مع اضصخاب أسمػبيع، وذلظ نتيجة لقمة الثّ بط السبأدوات الخّ 
 مبة.الصّ 

ونطخًا ألىسية ىحه المغة حاضخًا ومدتقببًل، فقج حخص السخبػن عمى أن تعشى السشاىج 
مبة، وتييئة كل ما يصػرىا مغ راسية لتشسية القجرة المغػية عشج الصّ راسية في كل السخاحل الجّ الجّ 

غع مغ ذلظ ما زلشا نبلحع قرػرًا في تصػيخ تعميع المغة العخبية عميع؛ ولكغ عمى الخّ ئل التّ وسا
عميع العام، ليل ضعف مدتػػ أبشائيا مسغ أتسػا مخاحل التّ عمى السدتػػ العخبي بذكل عام، والجّ 

ا زال وقج يعػد ذلظ إلى أسباب كثيخة في مقجماتيا أن تعمع وتعميع المغة العخبية في مجارسشا م
بب في بعيجًا ججًا عسا يجخؼ في المغات السعاصخة، وقرخ فيسشا لمغة وشخيقة اكتدابيا ىػ الدّ 

(، ونقز البحػث العمسية في 52م، ص2010مرصفى،  قميجية في مجارسشا)خيقة التّ سيادة الصّ 
مجال تجريذ ىحه المغة، كسا أن ىشاك الكثيخ مغ السذكبلت في مجال تجريذ المغة العخبية 

راسة، ال عمى حمػل نطخية تاج إلى حمػل عمسية بشاء عمى تجارب تجخؼ في فرػل الجّ تح
ابع لػزراء مشصقية، تعتسج عمى قػة الججل والحجة المفطية، لحلظ كان مغ تػصيات السؤتسخ الخّ 

عميع خبية والتّ عػة لمعشاية بجراسة مذكبلت المغة العخبية السترمة بالتّ عميع العخب الجّ خبية والتّ التّ 
 (.21-20ص ص م،2006)الياشسي، 

(، ودراسة الذشصي م2016راسات كجراسة عبج اليادؼ)ومغ خبلل استعخاض بعس الجّ 
م(، تبيغ لمباحثة أن 2012م(، ودراسة عصية وأبػ لبغ )2013م(، ودراسة أبػ رخية )2016)

عبيخ عف في التّ عميسية السختمفة، أؼ أن الّز عف لو مدتػيات متعجدة تطيخ في السخاحل التّ الّز 
عميع السختمفة، بجايًة مغ رياض األشفال ومخورًا فػؼ أمخ ضاىخؼ أمام الستعمسيغ في مخاحل التّ الذّ 

عبيخ عشيا وتختيبيا بالسخاحل االبتجائية واإلعجادية والثانػية، سػاء كان عمى مدتػػ األفكار والتّ 
لغة الجدج( مغ  ػػ السمسحي )السدتأم عمى السدتػػ المغػؼ أم عمى مدتػػ األصػات، أم عمى 

مبة تييئة الستحجث، ومشيع مغ يخػ أن معطع السعمسيغ يخكدون في تجريديع عمى تسكيغ الصّ 
لسيارات القخاءة والكتابة؛ ألنيسا السيارتان السيستان مغ وجية نطخىع، ومشيع مغ يخػ أن ضعف 

محخوف، وعجم القجرة عمى حيح لالّر  صقفػؼ يطيخ مغ خبلل عجم الشّ عبيخ الذّ مبة في التّ الصّ 
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بالخجل وىشاك مغ يخػ أن الػقت السخرز لتشسية  تكػيغ جسل مفيجة، وشعػر الّصبلب
 فػؼ غيخ كاٍف.عبيخ الذّ ميارات التّ 

عبيخ راسة مغ خبلل تبشي بخنامج ججيج في تجريذ التّ عمى ذلظ جاءت ىحه الجّ وبشاًء 
مبة واىتساماتيع، وإثارة وذلظ لجحب انتباه الصّ كاممي بيغ السباحث، فػؼ قائع عمى السشحى التّ الذّ 

 فػؼ.عبيخ الذّ دافعيتيع في تعُمع بعس ميارات التّ 

كاممي مغ نطخية الفيمدػف ) ديػؼ( و )فخانديذ باركخ( المحيغ وقج نذأت فكخة السشيج التّ 
 سة ليعير حياتوكامل سسة مغ سسات الحياة، وأن اإلندان يحتاج إلى تمظ الدّ يخيان أن التّ 

(، فالسشيج الستكامل ىػ مشيج يعتسج في تخصيصو وتشطيسو 26ص م،2013بدبلم )الراعجؼ، 
قميجية التي تفرل بيغ جػانب السعخفة، بحيث يدسح بتقجيع وشخيقة تشفيحه عمى إزالة الحػاجد التّ 

مبة بأسمػب متكامل ومتخابط في نسط وضيفي متجرج، وبحلظ يعج حبًل السعارف والخبخات إلى الصّ 
ة السعخفة واالنفرال بيغ ما يتع تجريدو في السجارس وما يحجث بالػاقع، وما دئذكبلت تجلس

مبة، بحيث أن مبة مغ تكجس السػاد وازدحاميا، وكثختيا وإىسال ميػل وخرائز الصّ يعانيو الصّ 
ل مبة ألشػل فتخة، حيث أنو يعسراسية الستكاممة يديل فيسيا واستيعابيا وتبقى لجػ الصّ السػاد الجّ 

عميع، حيث خبية والتّ خيع في عالع التّ صػر الدّ غيخ والتّ حجؼ الحؼ يشتج عغ التّ عمى مػاجية التّ 
راسة، بحيث يعج أساسًا مبة، واىتساماتيع، واستعجاداتيع، ويجفعيع لمجّ يخاعي ىحا السشيج ميػل الصّ 

ع لبحل ميسًا مغ أسذ اختيار السذكبلت والسػضػعات التي يخغبػن في دراستيا، مسا يجفعي
 قرارػ جيجىع لجسع السعمػمات البلزمة لحل السذكبلت.

كاممي والتي أضيخت مجػ راسات التي تتعمق بالسشحى التّ وقج وججت الباحثة العجيج مغ الجّ 
فػؼ لجػ عبيخ الذّ خبػية السشذػدة وتشسية ميارات التّ ججوػ ىحا السشحى في تحقيق األىجاف التّ 

م( 2008م(، ودراسة الشسخ )2010م(، ودراسة زىخؼ )2010)مبة، ومشيا دراسة العطامات الصّ 
 خبػية.والتي أشارت جسيعيا إلى مجػ الفائجة مغ استخجام السشيج الستكامل عمى الجػانب التّ 

وعمى الخغع مغ تعجد الّجراسات الّدابقة التي تشاولت كافة فخوع المغة العخبية، ومشيا 
كاممي ود عمع الباحثة ال تػجج دراسات وّضفت السشحى التّ فػؼ، إال أنو وفي حجعبيخ الذّ ميارات التّ 

الث األساسي، السيسا أن ف الثّ فػؼ لجػ شالبات الّر عبيخ الذّ بيغ السباحث في تشسية ميارات التّ 
عميع في البات وىي القاعجة األساسية التي يختكد عمييا التّ ىحه السخحمة ىي السيسة في حياة الصّ 

راسة إسيامًا متػاضعًا وانصبلقًا ججيجًا نحػ تشسية الباحثة أن تكػن ىحه الجّ السخاحل الُسقبمة، فتأمل 
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راسة مغ نتائج يدتعيغ بيا فػؼ، واالستفادة مسا تدفخ عشو الجّ عبيخ الذّ بعس ميارات التّ 
 الستخررػن وكل مغ ييسو األمخ.

 مذكمة الّجراسة:
لّتخبػية الستعمقة بكيفية تشطيع شبلع الباحثة عمى الّجراسات الّدابقة واألدبيات امغ خبلل ا

السشاىج واالستخاتيجيات والّصخائق السدتخجمة والسيارات التي تقػم بإكدابيا وتشسيتيا لجػ الّصمبة 
وخاصًة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، ومشاقذة السذخفيغ والسعمسات حػل مذاكل الّصالبات في إتقان 

شاىج الحجيثة قائسة عمى أن كل مادة مرّسسة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، وججت الباحثة أن الس
ومشّطسة بذكل متكامل مع نفديا، ولكشيا تفتقخ لمتكامل مع السػاد الّجراسية األخخػ، وازدياد 

كان مغ الّزخورؼ فشكػػ أولياء األمػر مغ صعػبة تعميسيع السشاىج ألشفاليع في السشازل، 
الّتشسية الستكاممة في كافة جػانب نسػ تكامل السػاد الّجراسية مع بعزيا، لمسداعجة عمى 

شخرية الّصالبات، وإتقان السيارات بذكل متكامل، بحيث تتفق مع الفمدفة الّبخجساتية والّصبيعية 
في الّتعمع عغ شخيق حل السذكبلت والخبخة، والعسل، ولحلظ سعت الباحثة إلى الّجمج بيغ السػاد 

اممي، وقج تجدجت مذكمة الّجراسة في الّدؤال الّخئيذ الّجراسية وتجريديا بشاًء عمى السشيج الّتك
 الّتالي:

كاممي في تشسية ميارات الّتعبيخ الّذفؾي لجى طالبات ما فاعمية بخنامج قائؼ عمى السشحى التّ 
 الّرف الّثالث األساسي؟

 أسئمة الّجراسة:
 األساسي؟ما ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ السخاد تشسيتيا لجػ شالبات الّرف الّثالث  -1

ما صػرة البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي لتشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ شالبات  -2
 الّرف الّثالث األساسي؟

درجات شالبات السجسػعة الّتجخيبية التي َدَرَست بالبخنامج الُسعّج  ما مجػ االختبلف بيغ – 3
في أدوات القياس  َدَرسغ بالّصخيقة الّتقميجيةلمػاتي وزميبلتيغ مغ شالبات السجسػعة الّزابصة ا

 فػؼ؟البعجؼ لسيارات الّتعبيخ الذّ 
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 خوض الّجراسة:ف
( بيغ متػسصي درجات α≤ 0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -

الّصالبات في السجسػعة الّتجخيبية، والسجسػعة الّزابصة في الّتصبيق البعجؼ الختبار قياس 
 البعجيغ )الفكخؼ والمغػؼ( مغ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ.

( بيغ متػسصي درجات α≤ 0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -
الّصالبات في السجسػعة الّتجخيبية، والسجسػعة الّزابصة في التصبيق البعجؼ لبصاقة مبلحطة 

 الّتعبيخ الّذفػؼ.قياس البعجيغ )الّرػتي والسمسحي( مغ ميارات 

 ال يترف البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي بالفاعمية وفقًا لسعجل الكدب ببلك.-

 راسة:أىجاف الجّ 
 الث األساسي.ف الثّ فػؼ السخاد تشسيتيا لصالبات الّر عبيخ الذّ إعجاد قائسة بسيارات التّ   -1
خبية اإلسبلمية التّ ومادتي  المغة العخبية كاممي بيغ مادةبشاء بخنامج قائع عمى السشحى التّ  -2

 شذئة الػششية.والتّ 
 فػؼ.عبيخ الذّ كاممي في تشسية ميارات التّ معخفة أثخ البخنامج القائع عمى السشحى التّ  -3

 راسة:أىسية الجّ 
 الية:راسة في كؾنيا قج تداعج الفئات التّ تتسثل أىسية الجّ 

انتباىيع نحػ بشاء مشيج قائع عمى السشحى راسية: تػجو مرسسي السشياج والسقخرات الجّ   -1
فػؼ في جسيع السػاد مغ خبلل عبيخ الذّ راسية، وتزسيغ ميارات التّ كاممي بيغ السػاد الجّ التّ 

 ىحا السشحى.
معمسي المغة العخبية: مغ خبلل تدويجىع بصخق ججيجة في تجريذ المغة العخبية، التي يؤمل   -2

فػؼ السشاسبة عبيخ الذّ بيخ وإكداب ميارات التّ عمشيا إحجاث تغييخ نػعي في تعميع التّ 
 لث األساسي.ف الثاّ لصالبات الّر 

الث، واختبار وبصاقة ف الثّ فػؼ البلزمة لصالبات الّر عبيخ الذّ تػفيخ قائسة بسيارات التّ  -3
فػؼ، يسكغ أن يدتفاد مشيسا في تحجيج السيارات عبيخ الذّ مبلحطة لقياس ميارات التّ 

 والقياس. شسيةواستيجافيسا بالتّ 
خبػييغ في الػقت الحاضخ مغ االىتسام بسيارات تذكل استجابة مػضػعية لسا يشادؼ بو التّ  -4

 عبيخ.فػؼ كسيارات أساسية في تجريذ التّ عبيخ الذّ التّ 
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 حجود الّجراسة:
، وىي تابعة لسجارس الػكالة االبتجائيةُشِبَقت ىحه الّجراسة في مجرسة بشات البخيج  الحج السكاني:

 البخيج.  –إلغاثة البلجئيغ بسحافطة الػسصى 

 م.2017/2018تست الّجراسة في الفرل الّجراسي األول لمعام  الحج الدماني:

 ُشبِّقت  الّجراسة عمى عيشة مغ شالبات الّرف الّثالث األساسي. الحج البذخي:

ار خسدة دروس مغ كتاب لغتشا الجسيمة تع تصبيق الّجراسة مغ خبلل اختي الحج السؾضؾعي:
شذئة الػششية واالجتساعية، لمّرف الّثالث األساسي ومّكسبلتيا مغ دروس الّتخبية اإلسبلمية والتّ 

تجريديا مغ خبلل بخنامج قائع عمى السشحى الّتكاممي بيغ السيارات السخاد  بعس جيوتحج
 السباحث، لتشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ.

 الّجراسة:مرظمحات 
 كاممي:السشحى التّ  - 1

( " بأنو السشيج الحؼ يقجم السعخفة في نسط وضيفي 229م، ص2011يحكخ أبػ حخب)
 وفي صػرة مفاىيع متخابصة، تغصي مػضػعات مختمفة دون تقديع السعخفة أو تجدئتيا".

مى بأنو" السشيج القائع ع الباحثة التعخيف اإلجخائي الخاص بالسشحى الّتكامميوتتبشى 
لمغة العخبية، والّتخبية اإلسبلمية، والّتشذئة الػششية )ا وحجة بشائية يجسع بيغ السباحث الّجراسية

، بحيث يصخح السحتػػ بذكل متكامل بسا يتعمق الث األساسيف الثّ لصالبات الّر  واالجتساعية(
والسػضػعات مغ عجة باألىجاف والّصخق واألساليب ويتع تشاول السعخفة حػل األفكار والقزايا 

 جػانب مختمفة ومتكاممة".
 السيارة: - 2

( بأنيا " القجرة عمى أداء عسل ما بكفاءة ويدخ مع 740م، ص2012عخفيا عبج الكخيع)
تػافخ الّدخعة والّجقة وتكخار ذلظ في مػاقف متغيخة حتى يرل إلى درجة اإلتقان في أقل وقت 

 وجيج مسكغ".
ىي قجرة شالبات الّرف الّثالث األساسي عمى أداء يًا: الباحثة السيارة إجخائ وُتعخف

خعة في األداء، والّجقة والّتكخار بإتقان، وتػفخ الػقت ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ بصخيقة تترف بالدّ 
 والجيج.
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 الّتعبيخ: - 3

( " أنو تجفق الكبلم عمى لدان الستكمع أو الكاتب 69م، ص2010عخفو أبػ مغمي)
 أو يفكخ بو، أو ما يخيج أن يدأل أو يدتػضح عشو"فيرػر ما يحذ بو، 

: أنو تجفق األفكار عمى لدان الستكمع وذلظ بمغة واضحة الباحثة الّتعبيخ إجخائياً وتتبشى 
 اخمية.سمسية أو الكتابة عغ األحاسيذ والسذاعخ الجّ 

 الّتعبيخ الّذفؾي: - 4

ى الّتعبيخ شفاىة عغ عم مبة( " ىػ قجرة الصّ 694م، ص2012يحكخ الياشسي والعداوؼ)
أحاسيديع وعػاشفيع، وقيسيع مغ خبلل مػفق الّتحجث الحؼ يتعخض ليا، بأسمػب سميع وسخعة 

 مشاسبة".
: ىػ قجرة الّصمبة عمى الّتحجث شفػيًا عغ األفكار الباحثة الّتعبيخ الّذفؾي إجخائياً  وُتعخف

لفكخ الّدميع، والمغة الفرحى صق الجيج، واوالسعاني التي تخجست في صػرة تعبيخًا يترف بالشّ 
 واألداء السرحػب بالحخكات الجدجية.
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 انيالفرــل الثّ 

 غخي اإلطار الشّ 
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 انيالفرل الثّ 

 غخي اإلطار الشّ  

، حيث تشاول طخؼ إلى محػريغ رئيديغراسة فقج تع تقديع اإلشار الشّ وفقًا لسػضػع الجّ 
 فػؼ.عبيخ الذّ التّ  :الثاني السحػر األول: السشحى الّتكاممي، والسحػر

 السشحى الّتكامميالسحؾر األول: 
 شغيسية:السشاىج واألسذ التّ 

فكيخ غيخات في شخق التّ مػك اإلنداني ال تحجث بيغ يػم وليمة، فالتّ غيخات السيسة في الدّ التّ 
تجسع لعادات والسفاىيع األساسية، واالتجاىات والسيػل،  وما شابو ذلظ تحجث ببط؛ لحلظ فإن وا

خبػية يؤدؼ إلى إحجاث تغيخات عسيقة في الستعمع، ويشبغي تشطيع الخبخات وتخاكع الخبخات التّ 
 الّتخبػية بحيث يعدز بعزيا البعس لكي تحجث ىحه الخبخات أثخًا تجسيعيًا.

ات التي تقجميا شطيع عسمية أساسية في السشيج األساسي، فيػ يػضح نػع الخبخ فالتّ  
ػ اتداعيا وعسقيا، وأسمػب تتابعيا واستسخارىا، حتى تحتل كل خبخة ، ومجالسجرسة لصبلبيا
 (.379م، ص2011دمحم وعبج العطيع، ) مكانيا السشاسب

عبلقة ىحه ويقرج بتشطيع السشيج بشائو وتذكيمو مغ خبلل تحجيج مجالو، وتتابع خبخاتو، و 
عمى كيفية تشطيسو، تذيخ أدبيات السشيج إلى أن السخبيغ لع يتفقػا الخبخات بعزيا ببعس، و 

م، 2013)الدويشي وآخخون،  حيث كانت ليع آراء ووجيات نطخ مختمفة حػل مفيػمو وشبيعتو
، ولقج دارت تمظ راسية والّصالبولكشيا اتفقت جسيعيا عمى قصبييغ ىسا: السادة الجّ  (،59ص
 (:115-114صص م، 2014شطيسات حػل محاور ثبلثة ىي )األستاذ ومصخ،التّ 

راسية مثل: مشيج السػاد السشفرمة،  يذسل السشاىج التي تجور حػل السادة الجّ : السحؾر األول
 ومشيج السجاالت الػاسعة، مشيج السػاد السشجمجة.

وأنذصتيع مثل: مشيج  تجور حػل ميػل واىتسامات الّصبلبيزع السشاىج التي  اني:السحؾر الثّ 
 ذاط.الشّ 

 وحاجات السجتسع ومذكبلتيع حاجات الّصبلباىج التي تجور حػل يحػؼ السش الث:السحؾر الثّ 
 مثل: السشيج السحػرؼ.
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 راسية:مشاىج السؾاد الجّ 
يعتبخ ىحا الشػع مغ أقجم السشاىج وأوليا شيػعًا، بحيث تخكد عمى السعخفة بذتى فخوعيا 
وأنػاعيا وما تتزسشو مغ معمػمات، ومفاىيع، وقػاعج، وقػانيغ، وتتسثل ىحه السعخفة في واقع 

غ في صػرة مػاد دراسية، وم رس لمّصبلبقافي لمبذخية، وىي ُتجَّ خاث الثّ جدءًا ميسًا مغ التّ األمخ 
 راسية(.مشيج السػاد الجّ ىشا اشتقت ىحه السشاىج اسسيا )

وقج كانت السػاد التي يتكػن مشيا السشيج في بجاية األمخ مشفرمة تسامًا بعزيا عغ 
خابط عغ السػاد األخخػ، ثع حجث نػع مغ التّ  بعس، أؼ أن كل مادة ُتجَّرس عمى حجة بسعدل

 بيغ بعس ىحه السػاد، ثع تصػر األمخ إلى دمج بعس السػاد في صػرة مجاالت.

 :Separate Subject Curriculumراسية السشفرمة أواًل: مشيج السؾاد الجّ 
فيدياء،  خبػية في ضػء مػاد مجرسية مشفرمة مثل: الىػ السشيج الحؼ ُتَشَطع فيو الخبخات التّ 

اريخ، وتخجع أصػل ىحا السشيج إلى الفشػن الّدبعة الحخة في ياضيات، والتّ اء، والخّ يوالكيس
( وكانت Triviumػن إلى ما يصمق عميو الثبلثيات )العرػر الػسصى، حيث قدست ىحه الفش

( وكانت تزع الحداب واليشجسة Quadriviumحػ والببلغة والسشصق، والخباعيات) تزع الشّ 
ياضيات فذسل: الجبخ، وحداب السثمثات، والجغخافيا، والفمظ والسػسيقى، كسا اتدع مجال الخّ 

 (.60م، ص2013بات والحيػان، والفيدياء، والكيسياء) الدويشي وآخخون، والشّ 

ومغ ناحية أخخػ تشطيع السشيج عمى أساس الفرل الكمي بيغ السػاد السقخرة عمى 
راسة، إذ ُتعخض فػف السكػنة ليا عبخ سشػات الجّ عام وفق الّر عميع الالستعمسيغ في مخاحل التّ 

راسية عمع برػرة مجدأة ومشفرمة، ال عبلقة وال تخابط قائع بيغ السػاد الجّ راسية عمى الستّ السػاد الجّ 
ياضيات مشفرمة عغ الكيسياء، ومغ ىشا نجج أن اريخ مشفرل عغ الجغخافيا،  والخّ السختمفة، فالتّ 

عفانة والمػلػ، ) ة تعصى مغ خبلل معمسيغ متخرريغ كل حدب مادة تخرروراسيالسػاد الجّ 
 (.157م، ص2013

راسية برػرة مشفرمة عغ بعزيا البعس، مسا غ خصػرة دراسة السػاد الجّ لحا بجا لمسدؤولي
بط بيشيا وبحل الجيػد مغ أجل إزالة الحػاجد الفاصمة بيشيا، وإعادة حجا بيع إلى محاولة الخّ 

(، وىحا يتصمب 116-115صص م، 2014تشطيسيا في أشكال ججيجة معجلة )األستاذ ومصخ، 
بجوره تشطيسًا لمخبخات وإيجاد نػع مغ الّتخابط والعبلقات بيشيا، لكي يربح السشيج كبًل كامبًل يذج 

 يتػقف عمى ما بيغ أجدائو وعشاصخه مغ وحجة وتساسظ وتكامل بعزو بعزًا، إذ إن نجاحو
 (.116م، ص2014)األستاذ ومصخ، 
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 :Board – Field Curriculumثانيًا: مشيج السجاالت الؾاسعة 
شطيع دمج مادتيغ أو أكثخ تكػن بيغ محتػاىا صمة وثيقة، بيجف دمج يتع في ىحا التّ 

طخ عغ الحجود التي تفرل لفيع مػضػع معيغ بغّس الشّ خورية السفاىيع والحقائق والسبادغ الّز 
شطيع السشيجي مجخل اريخ والجغخافيا، وعمع االجتساع، وفي ىحا التّ بيغ تمظ السػاد مثل: دراسة التّ 

(، وييحا 212م، ص2011أبػ حخب، بلب )لسعالجة مذكبلت السجتسع، وبعس مذكبلت الصّ 
عخفت بسشيج السجاالت سية، وعمى ىحا األساس رايعج ىحا السشيج محاولة لتكامل السػاد الجّ 

 (، و يتكػن مغ عجة مجاالت وىي كسا يمي:388م، ص2011الػاسعة ) دمحم وعبج العطيع،

  ،مجال المغات ويذسل: جسيع فخوع المغة مغ تعبيخ، وقػاعج، وأدب، ونرػص، وقخاءة، ونقج
 وببلغة، وإمبلء، وخط.

  ،والكيسياء، واألحياء، والجيػلػجيا.مجال العمػم العامة ويذسل: الفيدياء 
  ّياضيات ويذسل: الحداب، والجبخ،، واليشجسة،، وحداب السثمثات.مجال الخ 
   ّرػيخ، واألشغال، والسػسيقى.سع، والتّ مجال السػاد االجتساعية ويذسل: الخ 

 :Fused Curriculumثالثًا: مشيج السؾاد السشجمجة 
تتجسع وتتبلءم بيجف فيع مدألة أو حل مذكمة  يقرج بالسػاد السشجمجة تمظ السػاد التي

راسة، وبحلظ يذتسل عمى تجريذ مػاد الجّ خاعي الفػاصل والحجود التي بيغ مج ال يما، أؼ أن الجّ 
مادتيغ متقاربتيغ أو أكثخ مع بعزيا في فرل واحج، ويدتخجم ىحا لتجريذ األنذصة السؤلفة 

 راسية مغ فػاصل.سػاد الجّ مغ كل السػاد بجون تفخيق أو اعتبار لسا بيغ ال

راسية وتحديغ مشيج السػاد شطيع ُعجَّ لسعالجة االنفرال السعخفي بيغ السػاد الجّ فيحا التّ 
-121م، ص201مج بأسمػبيغ ىسا )أبػ حخب، التي تزع السعخفة أساسًا لمسشيج حيث يتع الجّ 

213:) 

  ّرػص.مع القخاءة والشّ حػ مع األدب دمج مػاد دراسية متقاربة في السحتػػ مثل: دمج الش 
  ّياضياتدمج بيغ مػاد غيخ متقاربة مثل: دمج العمػم والخ 

 :بيؽ السشاىج كامميالسشحى التّ 
كامل ليذ حجيث العيج؛ بل بجأ أواًل بالّتجاخل بيغ خبػؼ إلى أن التّ يذيخ األدب التّ 

م 1890 مغ، حيث أضيخ العاممػن فيو حساسة عالية ججًا في عامالّتخررات وتصػر عبخ الدّ 
خبػييغ أمثال جػن ديػؼ، وبقي ىحا في الػاليات الستحجة األمخيكية، عشجما تبشاه عجد مغ التّ 
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يػر بقػة نتيجة تيشات مغ القخن العذخيغ، حيث عاد إلى الطّ السفيػم يخاوح مكانو حتى الدّ 
م في السشاىج، وقج شاع 1966خبػييغ سشة األبحاث التي قجمتيا ىيمجا تابا وعجد مغ التّ 

خبػيػن بإعجاد وحجات خبية األمخيكية، وبجأ التّ روس السفتػحة في التّ استخجامو في قاعات الجّ 
 (.240م، ص2010تعميسية في السشيج بصخيقة تعاونية )أبػ حخب والقدازؼ، 

الّجمج( و)الّتكامل(،  لكغ الحقيقة أنيسا الكثيخون مسغ يخمصػن بيغ مرصمح )وىشاك 
كامل يعشي وحجة الفخد محاولة لمجسع بيغ السػاد أو تػحيجىا، أما التّ  مج ىػمختمفان تسامًا، فالجّ 

 (.387م، ص2011) دمحم وعبج العطيع، الستعمع أو وحجة نسػه 

يادة السدتسخة فيسا يقجم مغ مػاد، وىػ يداعج عمى وتخػ الباحثة أن الّجمج قج نسا نتيجة الدّ 
ى تػسيع دائخة خبخات الستعمسيغ في تكامل السعخفة، ومغ ثع عمى تكامل الفخد، ويداعج عم

مجاالت السػاد السشجمجة؛ ولكغ ىشاك بعس العقبات التي تػاجو تشفيح ىحا السشيج؛ ألن 
تخرز السجرس في مادة معيشة يحػل دون قيامو بتجريذ السادة السشجمجة مع السادة التي 

 بية.شطيع لمسشيج يعصل تصبيقو في ببلدنا العخ تخرز فييا، ومغ ثع فيحا التّ 

 :كاملمفيؾم التّ 
عميسية،  ومخحمة متػسصة بيغ الفرل كامل كأسمػب في تشطيع السادة التّ ضيخ مرصمح التّ 

جريذ، وإلى راسية ورفع الحػاجد فيسا بيشيا أثشاء عسمية التّ لي تجريذ السػاد الجّ مج، وبالتاّ والجّ 
االتجاىات، فيحا السشيج ال إكداب الستعمع السعمػمات والسفاىيع والقيع وتػجيو السيػل ومخاعاة 

الي يؤدؼ إلى جريذ، وبالتّ راسية بل يقجميا بذكل وضيفي لمستعمسيغ أثشاء التّ ييسل السػاد الجّ 
 ػافق بيشو وبيغ بيئتو.فاعل والتّ إشباع حاجات الفخد والتّ 

خابط بيغ عشاصخ السشيج، بسا تقجمو شاسق والتّ ( بأنو:" التّ 53م، ص2017فقج عّخفو كيتا )
د محاور معخفية وأنذصة تعميسية وأساليب مشطسة ومخصصة، تدعى إلى تشسية شخرية الفخ مغ 

 شبلع بأدواره الستعجدة بالسجتسع مدتقببًل".الستعمع عمى نحػ يسّكشو مغ اال

ّفُتو نجع الجّ و  راسية بط بيغ السػضػعات الجّ ( بأنو:" الخّ 18-17صص م، 2013يغ ) َعخَّ
مصبلب بذكل متكامل وتشطع تشطيسًا دقيقًا، يديع في تخصي السختمفة التي تقجم السعخفة ل

بلب مغ خبللو العبلقات الستبادلة بيغ السػاد راسية السختمفة ويجرك الصّ الحػاجد بيغ السػاد الجّ 
 راسية".الجّ 
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( فقج َعخَّفو بأنو:" تقجيع السعخفة ووضعيا في سياق 222م، ص2011أما أبػ حخب )
متخابصة، تغصي مػضػعات مختمفة دون أن يكػن ىشاك تقديع أو مشطع، برػرة مفاىيع وخبخات 

 تجدئة لمسعخفة".

كي مػك الحّ ( بأنو:" كمسة تدتخجم لمجاللة عمى الدّ 347وذكخ كبًل مغ جميػم وسبلمة )ص
 الحؼ يتختب عميو إشباع حاجة مغ حاجات الفخد التي تػجج في بيئتو".

 :كامميالتعخيف بالسشحى التّ 
متعجد السػضػعات، ويتستع بترسيع وتصبيق سيل،  بحيث يعتسج عمى يجعى بالسشيج 

التقاشعات التي تحرل بيغ شخق التعميع مغ جية وبيغ السػاضيع ذات العبلقة الستخابصة مغ 
شطيع عمى تحميل ، ويقػم ىحا التّ ّصالبجية أخخػ، وبحيث يؤكج عمى الػاقع الحؼ يعيذو ال

 تي تداىع في اكتدابو.عميع الالسحتػػ واختبار ميارات التّ 

" الحؼ يتع فيو شخح الّتكاممي ىػ( بأن السشيج 20م، ص2013يغ )ذكخت نجع الجّ 
تمفة السحتػػ السخاد تجريدو ومعالجتو بصخيقة تتكامل فييا السعخفة مغ مػاد، أو حقػل دراسية مخ

ت أو مججواًل بذكل متكامل حػل أفكار، وقزايا ومػضػعاسػاء كان ىحا السدج مخصصًا، 
 متعجدة الجػانب".

راسية ( أنو" نطام يؤكج عمى دراسة السػاد الجّ 255م، ص2011شاوؼ )خبيشي والصّ يخػ الذّ 
دراسة مترمة ويشطسيا تشطيسًا سيكػلػجيًا أكثخ مشو تشطيسًا تقميجيًا، وال ييسل الفائجة االجتساعية 

 بلب مسا يجرسػنو".التي يجشييا الصّ 

كاممي " متعجد السػاضيع" بأنو:" ( السشيج التّ 229م، ص2011كسا ويحكخ أبػ حخب )
السشيج الحؼ يقّجم السعخفة في نسط وضيفي وفي صػرة مفاىيع متخابصة تغصي مػضػعات مختمفة 

 دون تقديع السعخفة أو تجدئتيا".

كاممي بػصفو" السشيج الحؼ ( إلى السشيج التّ 105م، ص2009يشطخ الحجابي والجاجي )و 
قميجية التي تفرل بيغ جػانب السعخفة، ة تشفيحه عمى إزالة الحػاجد التّ يعتسج في تخصيصو وشخيق

مسا يتيح لمستعمع اكتداب السفاىيع األساسية التي تػضح لو وحجة السعخفة ودورىا في الحياة 
 اليػمية".

شطيسات كاممي " ىػ أحج التّ ( أن السشيج التّ 347وذكخ كل مغ جميػم وسبلمة )ص
 راسية".في تشطيع السشاىج الجّ واالستخاتيجيات الستبعة 
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راسية، بحيث يقجم بط بيغ السػضػعات الجّ قائع عمى الخّ  كامميوتخى الباحثة أن السشحى التّ 
 جدئة مسا يؤدؼ إلى إشباع حاجات الفخد.قديع أو التّ السعخفة بذكل مشطع ودقيق مبتعجًا عغ التّ 

 :كامميأىجاف تجريذ السشحى التّ 
( إلى مجسػعة مغ 54م، ص2007( واألشقخ )56صم، 2017تػصل كل مغ كيتا )

 كاممي يسكغ إجساليا في:جريذ في ضػء السشحى التّ األىجاف التي يسكغ تحقيقيا عشج التّ 

 أوال بالشدبة لمسعمؼ, ييجف إلى مداعجتو في:

 عميع.استخجام شخائق مختمفة في التّ   .1
 فاعل معيع.تقّبل أفكار الستعمسيغ والتّ  .2
 وابط بيغ السباحث السختمفة.عميسي، وتصػيخ الخّ التّ إثخاء مػضػعات الكتاب  .3
 قييع البشائي.قييع ألعسال الستعمسيغ والتّ خصيط، والتّ القجرة عمى التّ  .4

 كاممي إلى تجريدو عمى ما يمي:ثانيًا: بالشدبة لمستعمسيؽ, ييجف السشيج التّ 

 تحسل السدؤولية والعسل الجساعي. .1
 القػانيغ واألنطسة. االحتخام الستبادل فيسا بيشيع، واحتخام .2
 القجرة عمى االترال مع اآلخخيغ، والقجرة عمى تقييع أعساليع. .3

 كاممي إلى مداعجة مجيخ السجرسة في:ثالثًا: بالشدبة لإلدارة السجرسية, ييجف السشيج التّ 

 قييع لعسميع.خصيط والتّ العسل مع السعمسيغ كفخيق وبذكل فعال، والتّ  .1
 السجتسع السحمي.ػاصل مع تحديغ االترال والتّ  .2

 كاممي إلى:عمسية, ييجف السشيج التّ عميسية التّ رابعًا: بالشدبة لمبيئة التّ 

 عخض أعسال الستعمسيغ لبيان أىسيتيا وقيستيا. .1
 فػف وتشفيحىا.ترسيع زوايا مستعة داخل الّر  .2
 عمع السختمفة.تديل وصػل الستعمسيغ إلى مرادر التّ  .3
 عميسية.ذاشات التّ في الشّ االستفادة مغ بشاية السجرسة وساحاتيا  .4

 :كامميالتّ  أىسية السشحى
-41صص م، 2011(، وأبػ حخب )263م، ص2011شاوؼ )خبيشي والصّ ذكخ كبًل مغ الذّ 

 كاممي فيسا يمي:التّ  السشحى أن أىسية (23م، ص2007(، والقخشي )42

 خبػية.يعتسج عمى الخبخة التّ  .1
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 مبة والسجتسع.ػازن بيغ الصّ أيجاد التّ  .2
 بأن يدتديجوا مغ العمع ويتعسقػا فيو. ويتيح لمّصبلب العمع،يبخز وحجة  .3
 بط بيغ ما ىػ مكتػب، وما ىػ واقع في الحياة اليػمية.السقجرة عمى الخّ  يكدب الّصبلب .4
 مبة.فكيخ الستعجدة لجػ الصّ يداعج عمى تشسية ميارات التّ  .5
 عميسية السختمفة.ييتع باألنذصة التّ  .6
 حريل لجيو.وتديج مغ التّ الب يداعج عمى تكامل شخرية الصّ  .7
 عّمع أكثخ ثباتًا، وأقل عخضة لمشديان.يجعل نػاتج التّ  .8
 عمى اكتداب مفاىيع بذكل عسيق. يداعج الّصبلب .9

 بلب، ويذبع رغباتيع واحتياجاتيع.. يخاعي مصالب الشسػ لجػ الصّ  10
 كخار الحؼ يحرل نتيجة تجريذ فخوع العمع السشفرمة.. تجشب التّ  11

 :امميكالتّ  أنؾاع السشحى
( 109م، ص2009(، والحجابي والجاجي )256م، ص2011شاوؼ )خبيشي والصّ ذكخ الذّ 

كاممي، وقج يعبخ كامل ىػ السبجأ الحؼ يػجو عسمية إعجاد وتشطيع السشيج وفق السشحى التّ ن التّ "أ
كامل أو مدتػياتو أو مجاالتو، وفيسا يمي عخضًا ألنػاع عشو بسرصمحات مختمفة مشيا درجات التّ 

 كامل:التّ 

: تكامل بيغ مػاد تعج فخوعًا لسادة عمسية رئيدية مثل: الكيسياء العامة التي تزع فخوعًا مثل .1
 وكيسياء الفيدياء. ،عزػيةالغيخ والكيسياء  ،الكيسياء العزػية

مادة عمع األرض تػلي  :تكامل بيغ ماديتغ أو أكثخ بشدب متداوية إلى حج ما، فسثبلً  .2
 بيعية.ع الفمظ، وعمع األرصاد الجػية، وعمع الجغخافيا الصّ األىسية نفديا إلى كل مغ عم

تكامل بيغ مادتيغ أو أكثخ مع تسّيد قػؼ إلحجاىا مثل: مذخوع ىارفارد لمفيدياء، وىػ  .3
 مذخوع تتكامل فيو مػاد مثل: الفيدياء والكيسياء وعمع الفمظ ولكغ الستسّيد فيو الفيدياء.

عمسية كالسػاد االجتساعية واإلندانية عسػمًا،  تكامل بيغ مػاد عمسية، ومػاد أخخػ غيخ .4
بط الفمدفي لمعمػم، وكيفية نسػ كامل بيغ العمػم حيث تتجو السقخرات ىشا إلى الخّ فسثبًل: التّ 

 قشية.أثيخات االجتساعية لمعمػم والتّ األفكار العمسية والتّ 
 ( ما يمي:229م, ص2011وأضاف أبؾ حخب )

 صبيق.طخية والتّ بط بيغ الشّ صبيقية مثل: الخّ األساسية والتّ بيعة تكامل بيغ عمػم الصّ  .1
 ياضيات بفخوعيا.بيعية بفخوعيا، والخّ تكامل بيغ العمػم الصّ  .2
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أن ىشاك نػعان تع تصبيقيسا في بشاء وترسيع ( 56-55صص م, 2007وأضاف األشقخ )
 ىسا:عمع، و عميع والتّ مشاىج متكاممة، وكانت ليسا نتائج إيجابية عمى مدتػػ التّ 

 :Integration Curriculumامل األفقي كالتّ  .1
ويتع عغ شخيق إيجاد العبلقة األفقية بيغ السجاالت السختمفة التي يتكػن مشيا السشيج،  

حيث يتخكد االىتسام عمى مػضػعات ذات عشاصخ مذتخكة بيغ مجاالت مترمة، كخبط ما 
ياضة ذكيمية والخّ والفشػن التّ ياضيات وما يجرس في العمػم واالجتساعيات، يّجرس في الخّ 

الب في السجرسية، وغيخىا مغ فخوع السعخفة السختمفة، باإلضافة إلى السبادغ التي يتعّمسيا الصّ 
 أؼ فخع مغ فخوع السعخفة أو أؼ مذكمة تعتخضو.

 :Spiral Curriculumأسي الّتكامل الخّ  .2
ػجو نحػ ندقية أخخػ التّ  أو ما يدسى بالبشاء الحمدوني أو المػلبي لمسشيج، ويعشي بعبارة

العمع في السشاىج، واتخاذ مفيػم محػرؼ واالرتقاء بو عسقًا واتداعًا وتجاخبًل في فخوع العمع 
ساسي، بذخط وضع عميع األكامل الخأسي في بجايات مخاحل التّ األخخػ، حيث أن استخجام التّ 

جاخبلت السقرػدة بيغ ػقيت، حيث أن التّ دمدل والتّ خخائط مشيجية واضحة تػضح السجال والتّ 
عمع، سػاء عميع والتّ عشاصخ السحتػػ السختمفة مغ داخل السقخر او خارجو، تجعع عسميات التّ 

سحجة، فالسعمع يدتصيع البجء في مخاحل أكانت برػرة مقخرات إضافية أو أنذصة مسا يجعع الشّ 
صبيقات ة يقجم التّ عميع بصخح السذكبلت والسػضػعات السشاسبة لمسدتػػ، وفي مخاحل متقجمالتّ 

 الب.سحجة نسصًا وسمػكًا عامًا لجػ الصّ ذات األفكار األعسق، ويتجرج في ذلظ إلى أن تربح الشّ 

 :دواعي السشحى الّتكاممي
(، 61م، ص2016(، وأبػ محدغ وأحسج )54-53صص م، 2017أشار كل مغ كيتا )

 صم، 2010(، وأبػ حخب والقدازؼ )304-303صص م، 2012وعفانة وآخخون )
غ ( إلى جسمة مغ السبخرات التي م257م، ص2011شاوؼ )خبيشي والصّ (، والذّ 239-238ص

قاط راسية ويسكغ إجساليا في الشّ كاممي عشج بشاء السشاىج الجّ التّ  أجميا يسكغ االستفادة مغ السشحى
 الية:التّ 

العسمي؛ خؼ والجانب الّشطالبج أن تكػن السعارف متكاممة لكي تؤدؼ دورىا في ربط الجانب  .1
 ليذعخ الستعّمع باإلفادة مشيا.

يعج أكثخ واقعية وارتباشًا بسذكبلت الحياة التي يػاجييا الفخد في حياتو، العتساده عمى  .2
نذاط الستعمع وحيػيتو، فيذعخ بججوػ وفائجة ما يتعمسو، فيؤدؼ ذلظ إلى تفاعمو مع ما لجيو 
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فكيخ راتو، وإثخاء عقمو وحّثو عمى التّ عميسية والعسمية، وتشسية ميامغ خبخات في السػاقف التّ 
 العقمي السؤدؼ إلى اإلبجاع.

 عميسية السختمفة.بلب في السخاحل التّ خبػؼ لمصّ يكػلػجي والتّ سػ الدّ يخاعي خرائز الشّ  .3
 عميسية السختمفة الّرفية ودون الّرفية.ييتع إلى تػضيف األنذصة التّ  .4
 يتيح لمستعمسيغ فخص اكتداب مفاىيع بذكل أعسق.  .5
 يجعل السػضػعات السصخوحة أكثخ تساسكًا وتػافقًا، ويجعل السيارات أكثخ تشاسقًا.  .6
طخيات، يؤدؼ إلى تقميل الكع اليائل مغ السعارف )الحقائق، السبادغ، السفاىيع، القػانيغ، الشّ   .7

القيع، االتجاىات، السيػل( السقجمة لمستعمسيغ وفق خبػؼ الػججاني )والسيارات( ، والجانب التّ 
سػ تخبػية صحيحة داخل السجرسة أو خارجيا تحت إشخاف السجرسة بقرج تحقيق الشّ  أسذ
 امل ليع، وتعجيل سمػكيع.الذّ 

 وحجة السعخفة اإلندانية وتكامميا. .8
 شسػلية السذكبلت السجتسعية والحياتية وشبيعتو الستكاممة وصعػبة تجدئتيا. .9

خبية الّدخيع في عالع التّ صػر غيخ والتّ التّ  حجؼ الحؼ نتج عغيديع في مػاجية التّ  .10
غيخ عسمية حتسّية تػاكب الحياة، وتعج مجػ فجرة الفخد عمى متابعة ىحا عميع، حيث أن التّ والتّ 

 التغّيخ أحج السقاييذ السدتخجمة لبيان مجػ نجاحو في حياتو.

 :كامميالتّ  خرائص السشحى
الخرائز التي  مجسػعة مغ  (268-262صص م، 2011شاوؼ )خبيشي والصّ ذكخ كل مغ الذّ 

 يسكغ إجساليا فيسا يمي:

 خبػية الستكاممة.الستكامل عمى الخبخة التّ  اعتساد السشحى .1
 الستكامل عمى السعخفة الستكاممة. قيام السشحى .2
 .عج عمى تحقيق تكامل شخرية الّصالبالسشيج الستكامل يدا .3
 عميسية السختمفة.االىتسام باألنذصة التّ  .4
 بلب.الصّ مخاعاة الفخوق الفخدية بيغ  .5
 بلب.االىتسام بسيػل الصّ  .6
 االىتسام بالعسل الجساعي وتذجيعو. .7
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 :كامميالتّ  أسذ السشحى
كاممي التّ  ( لبشاء السشحى22-21صص م، 2013يغ )(، ونجع الجّ 55م، ص2017أشار كيتا )

 الية:يجب مخاعاة األسذ التّ 
الستعجدة، والسشطسة  كاممي يتع بالخبخة الستكاممة ذات األنذصةالسشيج التّ  تكامل الخبخة: .1

 سػ بصخيقة متكاممة.لمسعارف، والسيارات، واالنفعاالت والتي تداعج الستعمع عمى الشّ 
يقػم عمى إكداب الستعمسيغ السعارف برػرة كمية شاممة، ألن الّجراسة وفق   تكامل السعخفة: .2

 أسدو تّتخح مغ مػضػع واحج، وتحيط بو كل السعارف والعمػم السختبصة بو، ليتدشى
 لمستعمسيغ اإللسام بو متكامبًل.

األىجاف األساسية ليحا السشيج، ىي بشاء شخرية متكاممة مغ خبلل   خرية:تكامل الذّ  .3
فكيخ اإلبجاعي إكداب الستعمسيغ العمػم، والسعارف، والسيارات، والقيع، ليرمػا إلى التّ 

حا األساس يعّج مغ السفتػح، ومداعجتيع عمى الّتكيف مع البيئة، والسجتسع السحيط بيع، وى
 السسيدات البارزة في ىحا السشيج.

كاممي ميػل الستعمسيغ ورغباتيع عشج يخاعي السشيج التّ مخاعاة ميؾل الستعمسيؽ ورغباتيؼ:  .4
 بشاء السشيج، واختيار السقخرات الّجراسية وأثشاء تشفيحىا.

بتػفيخ الّجراسات االختيارّية الستشػعة، بقرج مػاجية الفخوق   يديع مخاعاة الفخوق الفخدية: .5
الفخدية بيغ الستعمسيغ، وذلظ مغ خبلل بشاء السشاىج، واختيار السقخّرات، ويػفخ الفخص التي 

عخف عمى خرائز الستعمسيغ واختبلف مدتػياتيع؛ ليتدشى لمسعمع معالجة ىحه تدسح بالتّ 
 الفخوق.

بشذاط الستعمع، ويعتبخه أساس العسمية  ييتعية السختمفة: االىتسام باألنذظة التعميس .6
 عميسية.التّ 

عميسية، عاون بيغ أفخاد العسمية التّ كاممي عمى التّ يخّكد السشيج التّ عاون والعسل الجساعي: التّ  .7
خصيط ويتيح الفخصة لتعاون الستعمسيغ مع معمسييع في اختيار مػضػعات الّجراسة وفي التّ 

 تقػيسيا.ليا، وفي تشفيحىا و 
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 :كامميالتّ  أبعاد السشحى
-56صص م، 2017شبلع الباحثة عمى بعس الّجراسات كجراسة كيتا )مغ خبلل ا

(، 262-261صص م، 2011شاوؼ )خبيشي والصّ (، والذّ 22م، ص2013(، ونجع الجيغ )57
كاممي يتيح لمستعمسيغ الفخص الكافية التّ  (، تبيغ أن السشحى34م، ص2007حسيج )وعبج ال

 لتحقيق أىجافيع بصخق مختمفة، ويسكغ إيجازاىا فيسا يمي:
  ّراسية التي يتكػن مشيا السشيج، أو خابط بيغ السػاد الجّ : ويقرج بو التّ كاملمجال الت

 السػضػعات التي يحتػؼ عمييا وما تتزسشو مغ حقائق ومعارف ومغ أبخز مجاالتو:

 راسية الػاحجة.تكامل عمى مدتػػ السادة الجّ  .1
 راسية التي تشتسي إلى مجال واحج.بيغ السػاد الجّ تكامل  .2
 تكامل عمى مدتػػ مادتيغ دراسيتيغ تشتسيان إلى مجال دراسي واحج. .3
 راسية السقخرة عمى صف ّدراسي واحج.تكامل بيغ السػاد الجّ  .4
  ّويقرج بو درجة الّخبط بيغ مكػنات السشيج مع بعزيا البعس، وىشاك ثبلثة  كامل:شجة الت

 عشيا وىي: مفاىيع تعّبخ

جريذ، ويدتفاد مغ إحجاىسا لآلخخ، وليسا شاسق: إذا كان ىشاك مشيجان  متعاقبان في التّ التّ . أ
 جريذ ذاتيا، فيكػن ىحان السشيجان متشاسقان.نفذ األىجاف وشخيقة التّ 

 الّتخابط: وىػ تشطيع مجسػعة مغ األفكار حػل خط فكخؼ واحج، فتكػن حيشئٍح متخابصة.. ب
تشاول السشيج عشاصخ متجاخمة، حتى يتعحر إدراك الفػاصل بيغ فخوعيا فإن اإلدماج:  إذا . ت

 فييا إدماج.
  ّويقرج بو األبعاد التي تبّيغ درجة عسقو، كارتباط مشيج بالسشاىج الّجراسية كامل: عسق الت

 األخخػ، وارتباشو بالبيئة السحمية، وباحتياجات الستعمسيغ والسجتسع الحؼ يعيذػن فيو.

 :كامميالتّ  السشحىمجاخل 
خبػييغ يسكغ اتخاذىا أساسًا عشج تشطيع محتػػ لقج ضيخت العجيج مغ السحاور في كتابات التّ 

 (، أىسيا:23م، ص2013يغ )السشاىج الستكاممة، ولقج ذكخت نجع الجّ 
   ّيتع تشطيع خبخات السشيج وحقائقو ومعارفو عشج  غخيات:عسيسات والشّ مجخل السفاىيؼ والت

طخيات؛ وذلظ ألن السفاىيع أكثخ ارتباشًا بحياة عسيسات، والشّ ئو عمى السفاىيع، والتّ تخصيصو وبشا
فكيخ العمسي، وتعج أكثخ بقاًء وأقل عخضة الب في مسارستو لعسميات التّ الب، وتعيغ الصّ الصّ 
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كخار الحؼ يحجث في تجريذ السشاىج السجدأة ديان، كسا أن استخجام السفاىيع يخمرشا مغ التّ لمشّ 
مبة وبشائيا، ويشبغي أن تقترخ السشاىج الستكاممة عمى عجد قميل مغ السفاىيع حتى يدتصيع الصّ 

 استيعابيا.
  يخكد ىحا السجخل عمى السذكبلت السمحة القائسة  في حياة مجخل السذكالت السعاصخة :

ػاء بلب، والتي يذعخون بيا، ويمسدػن أثخىا في حياتيع، ويخغبػن في البحث عغ حل ليا سالصّ 
 كانت مذكمة قائسة فعبًل أو مذكمة مدتقبمية.

الب بحيث يتع عخض السذكمة في السشيج بذكل يجعػ ويذجع السشاقذة والبحث، ويحث الصّ 
فكيخ، ومغ السذكبلت التي تبشى عمييا السشاىج  الستكاممة مثبًل: خيقة العمسية في التّ عمى الصّ 

جخل ىحا الشػع مغ السشيج ضسغ مشاىج تعميع مػث، ونقز السياه،  ويدايج الدكاني، والتّ التّ 
 الكبار.

  كامل برػرة عالية، حيث يجرس ىحا السجخل مذاكل البيئة : يحث ىحا السجخل التّ مجخل البيئة
بلب يحاولػن إيجاد الحمػل ليحه السذاكل، مسا يجعميع بحاجة لمخجػع إلى السختمفة، ويجعل الصّ 

ػصل يانات التي تداعجىع في التّ مى السعمػمات والبّ راسية لمحرػل ععجد كبيخ مغ السػاد الجّ 
 لحل السذكمة.

   :الي يبشى عمى اختيار الستعمسيغ لسذخوع مغ واقع حياتيع واىتساماتيع، وبالتّ مجخل السذخوع
إعجاده وتشفيحه، فيربح السذخوع محػرًا تتكامل السعارف والسعمػمات فيو مع    ن فييذاركػ 

كشػلػجيا، ومغ أمثمة ىحه     صبيق في مجاالت العمع والتّ تػضيفيا لمػصػل إلى مخحمة التّ 
 .السذخوعات : مذخوع تخبية الجواجغ، وصشاعة األلبان

  ّطخؼ والعسمي، فسغ خبلل عخفة الشّ كامل بيغ جانبي السيحقق التّ ظبيقية: مجخل العمؾم الت
بلب مغ الخخوج إلى البيئة، ليصبقػا ما درسػه، إضافًة إلى ربط يارات السيجانية يتسكغ الصّ الدّ 

 السجرسة بالبيئة وما يجور فييا مغ مذكبلت وأنذصة مختمفة.
(, والحجابي والجاجي 261-258صص م, 2011شاوي )خبيشي والظّ وذكخ كاًل مؽ الذّ 

 :(110م, ص2009)

  :فكيخ يسكغ تشسية العسميات العمسية في ىحا السجخل حيث يعتسج عمى التّ مجخل العمؾم العقمية
ألنو يخكد عمى العمع بػصفو شخيقة أكثخ مغ وصفو مادة، ويقتخن ىحا السجخل باسع جانييو 
العالع األمخيكي الحؼ يخػ أن ىحه العسميات مختبة بخصػات، بحيث تقػد كل خصػة إلى الخصػة 

 التي تمييا.
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  ّخكيد عمى ضػاىخ متعجدة تذتخك فييا عجة عمػم مثل: حيث يتع التّ بيعية: ؾاىخ الظّ مجخل الغ
الكيسياء والفيدياء وعمػم الحياة وعمع األرض، بحيث تذجع الستعمع عمى البحث واالستقراءـ 

 رحخ وغيخىا.تّ الزل، والبخاكيغ، والخدػف والكدػف، والجاذبية، والػاىخ: الدّ ومغ أمثمة ىحه الطّ 
سبق أن ىشاك العجيج مغ السجاخل التي يسكغ لمسعمع االستعانة بيا وتخى الباحثة مؽ خالل ما 

 حيح.كل الّر راسية، ويعسل عمى تػصيل السعخفة بالذّ كامل بيغ السػاد الجّ لكي يحقق التّ 

 :كامميالتّ  مسيدات السشحى
 ومشيا:(, إلى مجسؾعة مؽ السدايا 57م, ص2007أشار األشقخ )

 فكيخ(.السشيجية العمسية في التّ حميل )الب القجرة عمى الّخبط بيغ السعمػمات والتّ إكداب الصّ  .1
 ربط ما يتعمسو الستعمع ببيئتو السحمية والسحيط الحؼ يعير فيو. .2
 تكػيغ شخرية الستعمع ووضع األسذ لسشيج السبادرات اإلبجاعية. .3
 صػرات االجتساعية والبيئية.لمتّ قافية، ومػاكبتيا إغشاء شخرية الستعمع الثّ  .4
عميع مغ خبلل وجػد حزيخ واإلبجاع في شخائق ووسائل التّ خكيد بالتّ مداعجة السعمع عمى التّ  .5

 دليل معمع واحج كسرجر لجسيع السػاد.
بلب مغ خبلل تصبيق عسل السجسػعات وإدارتو بذكل بشاء عبلقة متيشة ومسيدة بيغ الصّ  .6

 دقيق.
 ضػع السصخوح مغ عجة زوايا متخابصة ومتذابكة.إغشاء نطخة الستعمع لمسػ  .7
 الب.جسع السعمػمات وربصيا لترل السعمػمة صحيحة لمصّ  .8
حميل وحل السذكبلت، وربط الحاضخ قج والتّ فكيخ والحػار والشّ اكتداب الستعمع ميارة التّ  .9

 بالسدتقبل الستػقع والسأمػل.
 السدايا ومشيا:(  مجسؾعة مؽ 256-255ص كسا وأضاف وجميؾم وسالمة )ص

 عميسية السختمفة.مبلئع لصبيعة الستعمسيغ في السخاحل التّ  .1
 يذبع حاجات الستعمسيغ، ويخاعي مصالب نسػىع وميػليع. .2
الكثيخ مغ الحقائق والسعارف الستكاممة، مع إكدابيع القيع  لى تعمع الّصبلبيؤدؼ إ .3

 سعخفة والخبخة.واالتجاىات والسفاىيع التي تفيج ىع في حياتيع نطخًا لتكامل ال
ويجعمو قادرًا  كامل شخرية الّصالبيحقق العجيج مغ األىجاف السعخفية والػججانية فيشسي التّ  .4

 عمى اتخاذ القخار.
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طخة السػحجة لمحياة والعالع مغ حػلو فيحقق يؤدؼ إلى وحجة السعخفة، فيكدب الستعمع الشّ  .5
 تعمسًا أفزل.

 تو فيػفخ الكثيخ مغ جيج السعمسيغ.تكامل الخبخة وشعػر الستعمع بأىسيتيا في حيا .6
 

 ( ما يمي:259م, ص2007كسا وأضاف غشيؼ )

أنو يحقق اإلعجاد السيشي السصمػب لمسعّمع بسا يذسمو مغ معارف وميارات الزمة لعسمية  .1
 جريذ بصخيقة متكاممة.التّ 

 عميسية.خبػية والتّ خرز، وتصبيقاتو التّ بط ويقػؼ العبلقة بيغ دراسة التّ أنو يحقق الخّ   .2
خبية صبيقية،  في السجارس التي فيسا يخز التّ أن ذلظ يديل الكثيخ مغ األمػر اإلجخائية والتّ  .3

 العسمية.
الب جريب العسمي، وىػ ما يؤدؼ إلى اكتداب الصّ أنو يخرز فربًل دراسيًا كامبًل لمتّ  .4

ميع السيارات السصمػبة مغ تجريذ وإعجاد لبلختبارات وتعامل مع إدارة السجرسة، ويجع
 يعيذػن الجػ السجرسي برػرة كاممة.

 :كامميالتّ  عيؾب السشحى
كاممي الستعجدة، إال أّنو ال يخمػ مغ بعس العيػب والتي ذكخىا بالخغع مغ مدايا السشيج التّ 

 ( ومشيا:57م، ص2007األشقخ )

 عسق أحيانًا ببعس السػاد بدبب دمجيا.عجم التّ  .1
كامل في السشياج، كسا أن كثخة العسخ لسذخوع التّ شػات األولى مغ عجم استيعاب أشفال الدّ  .2

 فل.السعمػمات قج تذتت وتحّج مغ تخكيد الصّ 
في  إال أنو يزع الّصالب خاث واألصالة،كاممي مػاضيع تؤكج عمى التّ عجم تزسغ السشيج التّ  .3

 اتية.غسار العػلسة واالنريار، وفقجان اليػية الحّ 
 ضيع في الحرة الػاحجة.مبة لعجة مػاضعف استيعاب الكثيخ مغ الصّ  .4
اق والجيج الكبيخ، الحؼ يبحلو لمتصخق ألكثخ يػاجو السعمع صعػبات جسة بدبب العسل الذّ   .5

 مغ مػضػع لمػصػل إلى اليجف.
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 :كامميالتّ  يؾاجييا السشحىالرعؾبات التي 
( مجسػعة مغ الّرعػبات التي تػاجو 269-268صص م، 2011شاوؼ )خبيشي والصّ ذكخ الذّ 
 كاممية وتصبيقييا وىي كسا يمي:التّ السشاىج 

خرز الجامعي نقز الكادر الّتجريدي السجرب عمى تجريذ مثل ىحا السشيج، حيث أن التّ  .1
بذكمو الحالي غالبًا ما يعّج معمسيغ متخرريغ لتجريذ مادة واحجة؛ لحلظ فإنيع سػف 

 يمقػن صعػبة كبيخة في تجريذ السشيج الستكامل.
ائجة في مجارسشا رغع قجامتيا، والزالت    السعخفة ال زالت ىي الدّ  جريذ مغ أجلإن فمدفة التّ  .2

ابتة، أما راسات االجتساعية عبارة عغ مجسػعة مغ الحقائق والسفاىيع والسبادغ الثّ العمػم والجّ 
فكيخ، ومغ أجل ربط السعمع بالحياة وجعمو وسيمة تحل جريذ مغ أجل تشسية التّ فمدفة التّ 

صبيق، بعج أن تعػد السعمسػن عمى تمقيغ السعمػمات وتعػد مة التّ مذكبلتيا فإنيا ليدت سي
 بلب عمى حفع ىحه السعمػمات واستطيارىا.الصّ 

انػية بذكل رئيذ بإعجاد شبلبيا لمتخرز الجامعي، لحلظ فإن فكخة تيتع فمدفة السجرسة الثّ  .3
جة مسغ بلب لمحياة وتمقي معارضة شجيتبشي السشاىج الستكاممة التي تيتع بإعجاد الصّ 

 يتسدكػن بالفمدفة القجيسة.
 ( ما يمي:57م, ص2007وأضاف األشقخ )

 عاون مع ىيئة السجرسة، بخرػص تصبيق السشيج التكاممي.ضعف مذاركة األىل في التّ  .1
عجم استعجاد بعس السعمسيغ أو السعمسات لبحل الجيج اإلضافي لتحزيخ السدتمدمات  .2

 عمسية.التّ عميسية والسداعجة عمى إنجاح العسمية التّ 
 راسية.اإلعجاد غيخ الكافي لمسعمع عمى مشيجية الّتكامل والّذسػلية في السشاىج الجّ  .3
الحة، مسا يجعل مغ البيئة عجم وجػد السذاغل والسختبخات والسبلعب السؤىمة والّر  .4

 كاممي.السجرسية بيئة غيخ مبلئسة لتصبيق السشياج التّ 
بلب، أو اإلدارة سعمسيغ والسعمسات مغ الصّ وجػد اتجاىات سمبية واسعة في مػاقف بعس ال .5

 أو اإلشخاف بذكل عام.
وبذكل  ائجتيغ لمّصبلبقتشاع بعس السعمسيغ والسعمسات بزخورة الّربخ والّخعاية الدّ اصعػبة  .6

 فخدؼ وضسغ مجسػعات.
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 :كامميالتّ  مخاعاتيا عشج تخظيط وبشاء السشحى خوط التي يشبغيالذّ 
خوط التي كاممي، قام السخترػن بػضع مجسػعة مغ الذّ السشيج التّ لزسان سبلمة بشاء وتشفيح 

 ( كسا يمي:24م، ص2013يغ )، وقج ذكختيا نجع الجّ ايشبغي مخاعاتي

 وجػد مجسػعة متجاخمة مغ السػضػعات. .1
 أكيج عمى استخجام السذاريع.التّ  .2
 عمع التي تتخصى الكتاب السجرسي.استخجام مرادر التّ  .3
 حػر.وجػد وحجات تجور حػل الس .4
 صبيق.مخونة في التّ  .5
 مبة.مخونة في تذكيل مجسػعات الصّ  .6
 إيجاد العبلقات بيغ السفاىيع. .7

 :كامميالتّ  خظؾات تخظيط وتشفيح السشحى
عميع وتصبيق أساسيسا بشجاح في خبية والتّ لقج تع تخصيط السشيج الستكامل في عرخ التّ 

والسعمسيغ، فيشاك مجسػعة مغ بلب روس، وأصبح مفيػمًا ومحفػضًا في أذىان الصّ قاعات الجّ 
الي )أبػ حخب، مبة وىي كالتّ الخصػات التي يجب عمى السعمسيغ مخاعاتيا عشج تعميع الصّ 

 (:233م، ص2011

الحخص عمى تػضيح العبلقات بيغ أجداء السعخفة مغ خبلل السػضػعات التي يجرسيا  .1
 بلب.الصّ 

 السادة بحياة الستعمسيغ.عمع، أؼ ربط عميسي والتّ تػضيح العبلقة بيغ السحتػػ التّ  .2
 عميسي والسجرسة والسجتسع.تػضيح العبلقة بيغ السحتػػ التّ  .3
 بلب.جاح في السشيج ومعشى في حياة الصّ بلب مسا يؤدؼ إلى تحقيق الشّ تقييع عسل الصّ  .4

 ( ما يمي: 93-92ص م, ص2007يظي وشخيخ )وذكخ الظّ 

البعس في تشطيع  اربصيا ببعزيعميسية السصمػب وىي الخبخات التّ  العشاصخ األساسية: .1
تخبػؼ فّعال، ومغ أىع العشاصخ التي تديع بجرجة كبيخة في الّخبط بيغ الخبخات في السجال 
الػاحج مغ ناحية، وفي الّخبط بيغ الخبخات في السجاالت السختمفة ىي السفاىيع والسيارات 

 والقيع.
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عّمع عمى ربط الخبخات في مجال ما عميسات التي تداعج الست: وىي تمظ التّ شغيسيةالسبادئ التّ  .2
شطيسية االنتقال مغ العام إلى الخاص، ومغ بالخبخات في مجال آخخ، ومغ أىع السبادغ  التّ 

 القجيع إلى الحجيث.
وايا بحيث يسكغ الّشطخ إلى عشاصخ تشطيع بشية السشيج الستكامل مغ الدّ  تشغيؼ بشية السشيج, .3

 الية:التّ 

جودىا الفاصمة؛ وبحلظ تدتقل كل مادة عغ بقية السػاد وتتسيد مػاد معيشة محجدة لكل مشيا ح. أ
 اريخ، والجغخافيا، واالقتراد.باالستقبللية، وذلظ كالتّ 

مياديغ واسعة: بحيث يذسل ميجان مغ ىحه السياديغ، عمى مجسػعة مغ السػاد الستجاندة، . ب
االجتساعية الحؼ يتزسغ راسات وذات الجػانب السذتخكة والستذابية، وذلظ مثل: ميجان الجّ 

 اريخ.الجغخافيا والتّ 
 راسية أو السياديغ الػاسعة.محػر تشتطع حػلو وتختبط بو السػاد الجّ . ت
 وحجة دراسية واحجة يعالج مغ خبلليا، جسيع جػانب البخنامج السجرسي.. ث

كامل بحيث شطيع الجيج والسشاسب لمسشيج، يؤدؼ إلى تحقيق التّ بأن التّ  يتزح مسا سبق
كامل عميسية بصخيقة عذػائية وغيخ مشطسة؛ يؤدؼ إلى صعػبة تحقيق التّ قجمت الخبخات التّ إذا 

 فيسا بيشيا.

 :كامميالتّ  السشحى كتشغيؼالؾحجات 
مفيػم الػحجة يدتخجم لبعس األشياء السختمفة، وتأتي كمسة " وحجة" مرحػبة  بإضافات 

وغيخ ذلظ مغ السدسيات، ورغع األسساء  ، ووحجة السادةذاطمتعجدة، مثل: وحجة الخبخة، وحجة الشّ 
الستعجدة لمػحجة، فإن أغمب الُكّتاب يتفقػن عمى أن الػحجة عبارة عغ تشطيع لمسعمػمات 

مػك، وعمى ذلظ يسكغ القػل إن واألنذصة، تؤسذ لتخبية الفيع وتكػيغ االتجاىات وتعجيل الدّ 
تحصيع الحػاجد بيغ السػاد شخيقة الػحجات ىي إحجػ شخق تشطيع السشياج، التي تعسل عمى 

السختمفة أو بيغ فخوع السادة، وتتزسغ شخق معيشة في تشطيسيا برػرة تعسل عمى اكتداب 
ذاط تتصمبيا بلب الخبخات واالتجاىات السخغػب فييا، عغ شخيق قياميع بأنػاع مختمفة مغ الشّ الصّ 

 الػحجة لتحقيق أىجافيا.

بشاء السشيج في ضل نطام  ( بأن97-96صص م، 2007يصي وشخيخ )يؤكج الصّ 
 الية:كاممية يتع وفق الخصػات التّ الػحجات التّ 

 تحجيج األىجاف العامة والسدتػيات. .1
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 راسية.وضع خصة دّ  .2
 راسة تحجيج السػضػعات أو الػحجات التي تجور حػليا الجّ  .3
 تحجيج األىجاف الخاصة بكل وحجة. .4
 ذاشات.تحجيج الشّ  .5
 شفيح.اإلعجاد لمتّ  .6
 قػيع.التّ  .7
 

خورية التي تداعج عمى بشاء السشيج في صػرة افا مجسػعة مغ الخصػات الّز كسا وأض
راسية ومفاىيسيا، أو حػل وحجات سػاء أكان ىحا السشيج يجور حػل مػضػعات السادة الجّ 

 مبة وذلظ عغ شخيق:مذكبلت الحياة وحاجات الصّ 

 بلب واىتساماتيع.عخف إلى ميػل وحاجات الصّ لتّ  .1

 أىسية دراستيا ومجاليا.اختيار الػحجة وتحجيج  .2
 عميسية السخغػبة.تائج التّ تحجيج األىجاف والشّ  .3
 عمع واألنذصة ووضع خصة العسل في الػحجة.اختيار خبخات التّ  .4
 تشفيح خصة العسل في الػحجة. .5
 .مخاجعة خصة الػحجة وتقػيسيا .6

 :كامميالتّ  عميسية في السشحىاألنذظة التّ 
عشاصخ السشيج السجرسي، ويعسل في عبلقات  ذاط السجرسي عشرخًا أساسيًا مغيعج الشّ 
ذاشات كاممي يخاعي في الشّ ن السشيج التّ ية مع عشاصخ السشيج األخخػ، حيث إتبادلية وتفاعم

بلب، ومتشػعة بحيث تخاعي ما دبة لمصّ عميسية  تحقيق األىجاف، وأن تكػن ذات مغدػ بالشّ التّ 
 بيشيع مغ فخوق فخدية، ويسكغ تشفيحىا.

شاوؼ، خبيشي والصّ عمسية كسا يمي )الذّ ذاشات التّ الػضائف األساسية لمشّ ويسكغ تمخيز 
 (:266-265صص م، 2011

فديخ وغيخ كامل والتّ ط والتّ تشسية السيارات السعخفية لمستعمع، يحتاج الستعمع إلى عبلقات الخبّ  .1
 فكيخ.ذلظ، مسا يعج أسمػبًا لتعميع الستعمع كيفية التّ 

 قيع.تشسية السيػل واالتجاىات وال .2
 صبيق، فيسكغ أن يذاىج الستعمع ما يجل عمى ما قّجم لو مغ معارف.طخية والتّ الّخبط بيغ الشّ  .3
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 جريب عمييا.عميسية التي تداعج الستعمع عمى مسارسة ميارات االترال والتّ ذاشات التّ الشّ  .4
 عاون والعسل في فخيق.والتّ  خصيط عميسية تحتاج إلى التّ ذاشات التّ الشّ  .5

بلب ومعمسييع، عمى أن يقترخ دور السعمع عمى عاون الّتام بيغ الصّ السشيج بالتّ كسا ييتع ىحا 
عاون بيغ السعمسيغ مغ جية، وبيغ بقية أسخة ػجيو واإلرشاد، كسا ييتع السشيج الستكامل بالتّ التّ 

 عميسية وإدارتيا مغ جية أخخػ.السؤسدة التّ 

 فؾي عبيخ الذّ : التّ انيالسحؾر الثّ 
 مفيؾم المغة:

عبيخ عغ ىي الػسيمة األولى في تحريل السعخفة، وتكػيغ الخبخة وتشسيتيا، والتّ  المغة
ػاصل بيغ بشي األمة فاىع والتّ شفذ البذخية في جسيع مجاالت الحياة حتى يتحقق التّ أغخاض الّ 

الػاحجة، وىي األداة التي ُيعتسج عمييا في االترال بالبيئة، وكدب الخبخات السباشخة، لحلظ كانت 
 خبػية احية التّ فل في سشػاتو األولى أمخًا بالغ األىسية مغ الشّ يا عمى الصّ سيصخت

وىشاك مػاصفات كثيخة تتسيد بيا لغة البذخ، في أنيا تدتصيع أن تذيخ إلى أشياء 
محدػسة في عالع الػاقع، وإلى االفعال التي يؤدييا اإلندان أو غيخه مغ السخمػقات، وبإمكانيا 

(، فقج يدتجيب األشفال 264م، ص2011كار الحىشية السجخدة )صالح، أيزًا أن تعبخ عغ األف
ضيع يعجد إلى المغة التي تخد إلى مدامعيع، قبل أن تتػلج لجييع القجرة عمى استخجاميا، فالخّ 

عغ إيرال رسالتو لحويو باستخجام المغة ومفخداتيا مغ الكمسات إال أنو يدتصيع أن يدتخجم 
بشغسات خاصة تعبخ عسا يخيج الػصػل إليو، )الشػايدو حشجختو إلخخاج أصػات تختبط 

ػتية، وضاىخة ال تػجج عبيخات الّر (، ولكغ الكبلم ىػ أرقى أنػاع التّ 16م، ص2010والقصاونو، 
اىخة التي كخم هللا بيا اإلندان عغ غيخه مغ سائخ إال عشج اإلندان وحجه، ولقج وىي الطّ 

ََ َخيََق ٱۡلِ {: تعالى: قال ( ؛ 17م، ص2010السخمػقات )أبػ مغمي،  َٰ َٰ ٍَهأ ٱۡۡلَيَانَ  ٣َسن  }٤َعيَّ
ًِ { (، وقال أيزًا:4-3)الخحسغ:  ًَ بِٱىَۡليَ ِي َعيَّ ًۡ  ٤ٱَّلَّ ًۡ َيۡعيَ َ ٌَا ل  ََ َٰ َٰ َسن ًَ ٱۡلِ

-4) العمق:   }٥َعيَّ
بعادىا، مساء وتشاولتيا الّجراسات بسختمف أوالمغة شأنيا شأن العمػم األخخػ التي اىتع بيا الع(، 5

فدية والبيػلػجية لئلندان والسجتسع )عاشػر ومقجادؼ، احية االجتساعية والشّ كػنيا ذات عبلقة بالشّ 
 عخيفات التي اجتيج العمساء في وضعيا ومشيا:(، وىشاك العجيج مغ التّ 11م، ص2009

مػز تسثل السعاني السختمفة، وىي ( بأنيا:" مجسػعة مغ الخّ 485م، ص2012ذكخ الديج )
غسة ػصل ببعزيع البعس، وتذسل الكمسات والشّ اس في التّ لخمػز صػتية يدتعسميا الشّ  نطام
 عبيخ".ػتية واإلشارات وتعبيخات الػجو والجدع وأية رمػز أخخػ تدتعسل لمتّ الّر 
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( بأنيا:" نطام تعبيخؼ لخمػز صػتية استقخ عمييا 19م، ص2012عّخفيا صػمان )
فاىع جساعة معيشة أو شائفة معيشة يسكغ بػاسصتو التّ العخف واالستعسال في عرخ معيغ، وبيغ 

 بيغ أفخاد ىحه الجساعة الحيغ يبمغػن مدتػػ عاديًا مغ اإلدراك".

( بأنيا:" نذاط عقمي مشطع ومسيد مغ شأنو تشطيع 28م، ص2007وذكخ يحيى وعبيج )
 السعخفية وتدييل مجاالت االترال اإلنداني". –العسميات العقمية 

ابقة أن المغة عبارة عغ نطام ألصػات معيشة يدتعسميا الّشاس عخيفات الدّ يتبيغ مغ التّ 
خابط لمتػاصل مع بعزيع البعس، وىي أداة رئيدة لمفيع والّتفكيخ ونذخ الّثقافة ووسيمة لمتّ 

 االجتساعي واالترال اإلنداني.

 :مكؾنات المغة
 ن مكؾنات المغة ىي:بأ (17م, ص2010ذكخ الشؾايدو والقظاونو  )

أصغخ جدء مغ الكمسة أو أصغخ وحجة مغ وحجات الكبلم، وىػ ما يصمق عميو  ؾتيات:. الّر  1
ػتي الستعمق باألصػات الكبلمية واألصػات )الشطام الّر ػتيات المغػييغ، الفػنيسات أو الّر 
 الخاصة باالستخجام المغػؼ(.

 وىي أصغخ وحجة في المغة. . السقاطع: 2

وىي مجػعة القػاعج التي تسكششا مغ تكػيغ جسل نتػاصل بػاسصتيا مع  يغ:خاكيب والّر التّ .  3
 اآلخخيغ.

 االتي تتزسغ الكمسات السعبخة عغ األشياء، والعبلقات والستغيخات والكمسات أم الالت:الجّ .  4
 عغ تخكيب الجسل فيخجع ذلظ إلى تختيب الكمسات بصخيقة ما لتكػن جسمة.

 :ةالمغة العخبية في السشاىج العخبي
تحطى المغة العخبية بأىسية خاصة السيسا أنيا لغة القخآن الكخيع والفكخ اإلسبلمي، وىي 

خاشب بيغ أبشاء الببلد العخبية عمى اختبلف أصػليع وانتسائيع، وتداعجىع عمى وسيمة التّ 
خاث ور األساسي في حفع التّ قافة والحياة لؤلجيال القادمة، كسا وليا الجّ تذكيل الفكخ والثّ 

الحزارؼ العخبي قجيسًا وحجيثًا، والسشيج ىػ الخصة السخسػمة لعسل ما يقػم بو اإلندان نتيجة 
 تفكيخ وتأمل.
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قافية التي تييؤىا السجرسة أما السفيػم الحجيث لمسشيج يعشي: مجسػعة الخبخات الثّ  
خق التي تتبع صّ راسية أو الخبػية، سػاء كان ذلظ عغ شخيق السػاد الجّ بلب تحقيقًا لؤلىجاف التّ لمصّ 

بلب، أو االختبارات أو الخبخات ذاشات السختمفة التي يقػم بيا الصّ في تجريذ ىحه السػاد أو الشّ 
 (.19م، ص2010عميسية الكفيمة بتشسية السعمػمات والسعارات واالتجاىات)أبػ مغمي، التّ 

اسية األخخػ، ر جاح في السػاد الجّ حريل والشّ وتعتبخ المغة العخبية وسيمة الستعمع في التّ 
وليدت مادة دراسية فحدب وبيجف تعميسيا إلى تشسية أربع ميارات رئيدية ىي ) االستساع، 

عبيخ حجث والكتابة، فإذا ارتبط التّ عبيخ المغػؼ بسيارتي التّ حجث، والقخاءة، والكتابة( ويختبط التّ والتّ 
عبيخ الكتابي، فتعتبخ ىحه التّ الكتابة فيػ بعبيخ وإذا ارتبط التّ  ،فػؼ عبيخ الذّ بالحجيث فيػ التّ 

(، كسا وتدود 29م، ص2010)شحاتة،  عبيخالسيارات األربع الػسيمة الُسِعيشة عمى إتقان التّ 
خوة المغػية البلزمة، فتسجه باألساليب الجيجة واألفكار الصخيفة، والعبارات الػاضحة الب بالثّ الصّ 

مع ما أبجعو هللا حػلو مغ جسال )عاشػر  عبيخ عسا يخالج نفدو، ولتتفاعلليربح قادرًا عمى التّ 
 (.215م، ص2009ومقجادؼ، 

بلب عغ مذاعخىع، واستجعاء أفكارىع بدبلمة عبيخ بإفراح الصّ يتع تشسية ميارة التّ و 
وشبلقة، وذلظ عغ شخيق مصالبتيع بدخد قرة سسعػىا أو مصالبتيع بحكخ ما استفادوا مغ ىحه 

 (.39صم، 2013قيع وسمػك  )دحبلن، القرة مغ 

 :عبيخالتّ 
امية في عمػم المدان اإلنداني بعامة، والمدان العخبي السبيغ بخاصة، عبيخ السكانة الدّ يحتل التّ 

فػس، وما تشصػؼ عميو الرجور، وما يخصخ فيػ البيان السبيغ، وىػ اإلفراح عسا يختمج الشّ 
مغة السعبخة عشو ىي يخ الستجفق، فإن العمى األلباب مغ رؤػ وأفكار، فإذا كان الفكخ ىػ الشّ 

 قال تعالى: (،49م، ص2010القػارب الجاريات في األنيار كاألعبلم )قدع المغة العخبية، 
بَانِ { ا تأَكّذِ ٍَ ّيِ َءاََلٓءِ َرّبِكأ

َ
 (.13)الخحسغ: }فَِۡأ

مبة مشيا ألنو فيػ يعج أسسى الغايات التي يجب عمى السعمسيغ أن يحخصػا عمى تسكيغ الصّ 
يائية لتعميع المغات، وأما باقي الفخوع فيي روافج لو وسػاقي تخفجه وتقيع الشّ  سخة والسحرمةالثّ 

حػ ضابصو، واألدب السرجر الحؼ عبيخ وأفكاره والشّ أركانو وتجعع بشائو، فالقخاءة ُتعج مادة التّ 
 (.163م، ص2012يثخيو ويغحيو )صػمان، 
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 :عبيخ لغةً التّ 
يؤول إليو أمخىا، وَعبَّخ عسا في نفدو: أعخب مغ َعَبَخ الخؤيا، يعبخىا: فدخىا وأخبخ ما 

 (.2107م، ص2012) اسبيتان،  سيخ مغ الكبلموبيغ بالكبلم، والعبارة: ما يبيغ ما في الّز 

 }ِإن ُكشُتۡع ِلمخُّۡءَيا َتۡعُبُخونَ { :فديخ، فقج ورد في القخآن الكخيععبيخ في المغة يعشي التّ والتّ 
 (43)يػسف:

 :عبيخ اصظالحاً التّ 

وسيمة التفاىع بيغ الشاس، ووسيمة عخض أفكارىع ومذاعخىع، وىػ اليجف الحؼ تيجف إليو  -
 (.213م، ص2012مػضػعات المغة جسيعيا، وتدعى لتجػيجه )حساد وآخخون، 

اخمية ومذاعخه وأفكاره ومعانيو بعبارات إفراح السخء بالحجيث، أو الكتابة عغ أحاسيدو الجّ  -
 (.132م، ص2011سميسة )عيج، 

)الدفاسفة،  اإلفراح عغ األفكار واألحاسيذ والخبخات والسذاىجات حجيثًا أو كتابة -
 (.175م، ص2010

بلب حتى يربحػا قادريغ عمى اإلفراح عسا يخالج نفػسيع مغ األمػر ىػ تسكيغ الصّ  -
العادية بمغة سميسة في غيخ تعثخ وال خجل، وحتى يدتصيعػا تشطيع مجسػعة مغ األفكار في 

اس، فيعسجوا إلى ترػرييا ترػيخًا وافيًا ويكتبػىا في أو مدألة ييتع بيا الشّ  مػضػع دروسو
م، 2010أثيخ، سػاء كان مخترخًا أم مصػاًل )شاىخ، ختيب والتّ أسمػب جيج يجسع بيغ التّ 

 (.174ص
ىػ عمع تقػد السعخفة بو إلى القجرة البيانية عمى اإلفراح عغ السعاني ببداشة األلفاظ  -

ال يتع إال عغ شخيق إبجاع العبارة السذخفة في األسمػب، وانتقاء المفطة  السبلئسة، وىحا
 (.77م، ص2008شديق السعتسج )الدميتي، السشاسبة، وااللتدام بالتّ 

ابقة قج اتفقت عمى مجسؾعة مؽ األمؾر عخيفات الدّ مسا سبق يتبيؽ لمباحثة, أن جسيع التّ 
 وىي:

لفاظ عخ واألحاسيذ والسعاني ببداشة األىػ عبارة عغ اإلفراح عغ السذا بأن الّتعبيخ .1
 ومبلئستيا.

 شديق.وجػد ثخوة لغػية والقجرة عمى انتقاء األلفاظ السشاسبة وااللتدام بالتّ  .2
 اس.ػاصل بيغ الشّ وسيمة لبلترال والتّ  .3
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 :أىجاف تجريذ الّتعبيخ
امة عجيجة، تتمخز فيسا يمي )صػمان، عامل األساسية، لو أغخاض ععبيخ وسيمة التّ كػن التّ 
 (:164-163صص م، 2012

 عبيخ عغ حاجاتيع، ومذاعخىع، ومذاىجاتيع، وخبخاتيع بذكل صحيح.مبة مغ التّ تسكيغ الصّ  .1
مبة بسا يحتاجػنو مغ ألفاظ وتخاكيب إلضافتو إلى حريمتيع المغػية، واستعسالو في تدويج الصّ  .2

 حجيثيع وكتابتيع.
 استعسااًل سميسًا.يدتعسل حػاسو  .3
 مبة عمى تختيب األفكار والّتدمدل في شخحيا والخبط بيشيا.تعػيج الصّ  .4
مبة قيسًا واتجاىات، ومعارف إيجابية نحػ نفدو وديشو، ومجتسعو ووششو وأمشو إكداب الصّ  .5

 والسجتسع اإلنداني.
والقجرة عمى مبة لسػاجية السػاقف الحياتية السختمفة التي تتصمب فراحة المدان تييئة الصّ  .6

 االرتجال.
 عبيخ ما يمي:( أن مؽ أىجاف التّ 2109م, ص2012ويخى اسبيتان )

 فكارىع.تتدع دائخة معارف الّصمبة وأ .1
 فكيخ السشصقي السشتطع، وتختيب األفكار، واإلبجاع، واالبتكار.بلب عمى التّ يتعػد الصّ  .2
السػاقف السختمفة في بلقة في القػل والقجرة عمى مػاجية خاحة والصّ بلب الّر يتعػد الصّ  .3

 .مياديغ الحياة
ابقة وبعج الخجؾع إلى األدب التخبؾي, يسكؽ لمباحثة أن تزيف بعض عخيفات الدّ ومؽ خالل التّ 

 الية:األىجاف التّ 

الب بسا يحتاجو مغ ألفاظ مبلئسة وتخاكيب متشاسقة إلضافتو إلى حريمتو المغػية تدويج الصّ  .1
 واستعساليا في حجيثو وكتابتو.

الب جخيئًا عشج مػاجية السػاقف قل، بحيث يكػون الصّ احة في القػل واألمانة في الشّ خ الّر  .2
 أؼ وال يدخق رأؼ غيخه ويشدبو إلى نفدو.بإبجاء الخّ 

الب لسػاقف حياتية تتصمب فراحة المدان، والقجرة عمى االرتجال، ومػجية إعجاد الصّ  .3
 اآلخخيغ.

 عبيخ اليادف.السجال لخياليع في التّ الب، وإفداح وق األدبي لجػ الصّ تخبية الحّ  .4
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 :عبيخأىسية تجريذ التّ 
ىػ الحؼ يشطع رمػز المغة ويشدقيا وفق مشطػمة كعقج الجسال، وىػ بحلظ لو السقام عبيخ التّ 

؛ ىحا وإن الغخض نيااألول في عمػم المغة؛ ألنو أجشحة يحمق بيا شائخ الفكخ البذخؼ في كل الجّ 
 (:2108م، ص2012)اسبيتان، عبيخ ما يمي مغ دراسة التّ 

أىع الغايات السشذػدة مغ دراسة المغات؛ ألنو وسيمة اإلفيام، وىػ أحج جانبي عسمية   .1
 فاىع.التّ 

 وابط الفكخية واالجتساعية بيغ األفخاد.وسيمة اترال الفخد بغيخه، وأداة لتقػية الخّ   .2
 قة، ويديج مغ ثقة الستحجث بشفدو.ختيب والجّ يعػد اإلندان التّ   .3
خورية التي تتصمب عغ السػاقف العمسية في الحياة، وقزاء الحاجات الّز عبيخ وسيمة لمتّ   .4

 الفراحة، والقجرة عمى االرتجال.
راسية، وعمى إتقانو يتػقف تقجم حيح أمخ ضخورؼ في مختمف السخاحل الجّ عبيخ الّر التّ  .5

 راسية السختمفة.الب في كدب السعمػمات الجّ الصّ 
قي بيسا عمى فشي المغة الحجيث والكتابة( ويعتسج في الخّ المغة )أنو يغصي فشيغ مغ فشػن  .6

 )االستساع والقخاءة(.
حافة فػؼ والكتابي في الحياة العمسية، والسيسا في عالع الّر عبيخ الذّ وتطيخ أىسية التّ 

ياسة وما يتفخع عشيا مغ حفية واإلذاعية، وفي عالع الدّ قاريخ الّر والفزائيات ونقل األخبار والتّ 
 خيحات ونجوات... تديع في رفع مدتػػ األحداب والقائسيغ عمييا أو في انخفاض مكانتيا.تر

 :عبيخأسذ تجريذ التّ 
مبة، وتؤثخ فيو، واإليسان األسذ ىي شائفة مغ السبادغ والحقائق، التي تختبط بتعبيخ الصّ 

الحة الّر عبيخ، مغ حيث اختيار السػضػعات بيا يداعج عمى نجاح السجرسيغ في تجريذ التّ 
ص ، م2012جريذ وىحه األسذ أنػاع ثبلثة )صػمان، خق السثمي في التّ السبلئسة، وإتباع الصّ 

 (:167-164ص
 فدية:أواًل: األسذ الشّ 

حجث مع والجييع وأقخباىع وأصجقائيع، عبيخ عسا في نفػسيع، والتّ ميل األشفال إلى التّ  .1
األشفال الحيغ يجسحػن عغ  فدي في عبلجويدتصيع السجرس أن يدتغل ىحا األساس الشّ 

 عبيخ ويتييبػن مػقفو.السذاركة في درس التّ 
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ميل األشفال إلى السحدات ونفػرىع مغ السعشػيات، ومخاعاة ىحا السبجأ تفيج في تخيخ  .2
ساذج في ػر والشّ مبة في السخاحل السختمفة، وفي االستعانة بالّر السػضػعات السبلئسة لمصّ 

 رس.أثشاء الجّ 
قميج، فل لع يفيع لغة والجيو إال بصخيق السحاكاة والتّ قميج، والصّ عمى السحاكاة والتّ فل يعتسج الصّ  .3

وليحا يجب أن يحخص السجرسػن عمى أن تكػن لغتيع في الفرل سميسة ججيخة بأن يحاكييا 
 الب.الصّ 

مبة، ومثل ىؤالء يشبغي تذجيعيع وأخحىع بالميغ ييب عمى بعس الصّ غمبة الخجل والتّ  .4
يشبغي أن ييأس السجرس مغ عبلج ىؤالء بل يجب أن يأخح بأيجييع ويقزي  بخ، والوالّر 

 قز فييع.عمى عػامل الشّ 
 خبؾية:ثانيًا: األسذ التّ 

يسقخاشية، ما دامت ال ساوية، ومغ مقػمات الحياة الجّ الحخية: وىي مغ مبادغ األديان الدّ 
يسشح نريبو مغ الحخية الب أن طام السصمػب ومع حقػق الغيخ، ومغ حق الصّ تتعارض مع الشّ 

 عبيخ.في درس التّ 

عبيخ زمغ معيغ وال حرة محجدة، بل ىػ نذاط لغػؼ مدتسخ، يجب عمى السجرس ليذ لمتّ  .1
 أن يشتيد لو كل فخصة، وأن يييئ لو نريبًا مغ كل حرة.

يء، وليحا يزيق عبيخ عغ شيء إال إذا كان لو عمع سابق بيحا الذّ فل ال يسكشو التّ الصّ  .2
السػضػعات، ويرفػنيا بأنيا مقفمة أو ضيقة أو مطمسة، وإذن يجب أن  مبة ببعسالصّ 

 مبة وحاجاتيع.نختار السػضػعات السترمة بأذىان الصّ 
 ثالثًا: األسذ المغؾية:

مبة، وىحا يدتػجب العسل عمى أنساء ىحا السحرػل بالصخيقة قمة السحرػل المغػؼ لجػ الصّ  .1
 بيعية كالقخاءة والكتابة.الصّ 

 عبيخ الكتابي.فػؼ أسبق مغ التّ ذّ عبيخ الالتّ  .2
مداحسة المغة العامية ويسكغ االستعانة باألغاني الخفيعة واألناشيج والقرز، في تدويج  .3

 الب بالمغة الفرحى، وذلظ باإلضافة إلى القخاءة واالستساع.الصّ 

 :أنؾاع الّتعبيخ
 الي:حػ التّ عبيخ بتشػع الباحثيغ، وذلظ عمى الشّ تتعجد أساليب ترشيف التّ 
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وتشاولو، كسا  الب في اختيار السؾضؾععبيخ عمى أساس دور السعمؼ والظّ ترشيف التّ .  1 
 :(486م، ص2015يمي)الديج، 

 و مػضػعات محجدة ليكتبػا فيو.الحؼ يفخض فيو السعمع عمى شبلب عبيخ السقيج: وىػالتّ . أ

 في اختيار السػضػع. عبيخ الحؼ يسشح فيو الستعمع قجرًا مغ الحخيةعبيخ السػجو: وىػ التّ التّ . ب
عبيخ، فبل يقيجه بسػضػع الب الحخية في التّ عبيخ الحخ: وىػ الحؼ يتخك فيو السعمع لمصّ التّ . ت

 محجد وال يفخض عميو عبارات معيشة.
(، )أبػ صبحة، 41م، ص2012)شامية،  وىػ نػعان . ترشيف مؽ حيث طخيقة األداء 2

 (: 105م، ص2009)مجكػر،  ،(68م، ص2007(، )شعيسة، 27م، ص2010

شفػؼ وكتابي، ويشقدع كل مشيسا مغ حيث السػضػع إلى قدسيغ: تعبيخ وضيفي وتعبيخ إبجاعي، 
حجث وسيمة لبلترال بيغ أفخاد السجتسع، حيث يرخف البعس جدءًا كبيخًا وتأتي الكتابة بعج التّ 

 مغ نذاشو، إما ناقبًل ألفكاره، أو قارئًا لسا ىػ مكتػب .

 (:734م، ص2012فػؼ إلى نػعيغ )عبج الكخيع، عبيخ الذّ ويشقدع التّ 
: وييجف إلى اترال األفخاد معًا لقزاء حاجاتيع وتمبية مصالبيع . تعبيخ شفؾي وعيفي 1

 اليػمية وتحقيق أىجافيع.

فدية عبيخ عغ السذاعخ واألحاسيذ والخػاشخ الشّ : وييجف إلى التّ . تعبيخ شفؾي إبجاعي 2
 عشرخيغ ىسا: األصالة والعاشفة. بأسمػب أدبي رشيق، ويستاز بتػفخ

الب فػؼ نطخًا لسا لو أىسية في حياة الفخد، فالصّ عبيخ الذّ عمى التّ  راسةوقج تؼ التخكيد في ىحه الجّ 
عبيخ الكتابي، ولسا لو مغ ميسة والتّ يتحجث قبل أن يكتب ويقخأ، ويعتبخ وسيمة لتعمع القخاءة الدّ 

 بلب.ية لجػ بعس الصّ صقفدية والشّ أىسية في معالجة العيػب الشّ 

عبيخ حرتيغ إحجاىسا خبػييغ أن يخرز السعمع لسػضػع التّ بحيث يخػ الكثيخ مغ السخبيغ والتّ 
الستشتاج عشاصخ السػضػع ومشاقذتو شفييًا ثع تحزيخه مغ خبلل الخجػع إلى السكتبة وُتدسى 

م، 2012الكتابي )اسبيتان، عبيخ انية لكتابتو في الكخاسات وُتدسى التّ فػؼ، والثّ عبيخ الذّ التّ 
 (.2109ص

 :فؾي عبيخ الذّ تعخيف التّ 
( بأنو: تعبيخ الفخد عسا لجيو مغ أفكار ومذاعخ واحتياجات 27م، ص2015الفػزان ) يخػ  -

 بصخيقة شفيية مغ خبلل استخجام عجد محجود مغ الجسل والعبارات.
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برػر صػتية  عبيخ عغ األفكار( بأنو: التّ 631م، ص2015ذكخ الخبايعة والحباششة ) -
صحيحة نحػيًا، وصخفيًا، ولغػيًا، وتمػيغ األداء بسا يتشاسب مغ السعشى مدتخجمًا الحخكات 

 الجدجية السراحبة.
مػز المفطية لتعبيخ الفخد ( بأنو: القجرة عمى استخجام الخّ 135م، ص2015وعخف أحسج ) -

جعي االنتباه السفخط عغ أفكاره، ومذاعخه بفعالية، وبصخيقة ال تؤثخ عمى االترال، وال تدت
 عبيخ عغ نفذ الستكمع.لمتّ 

الب بمدانو عغ أفكاره ومذاعخه ( بأنو: إفراح الصّ 178م، ص2010فاسة )يخػ الدّ  -
 وأحاسيدو وخبخاتو مذاىجاتو بمغة عخبية سميسة.

 ( أنو: القجرة عمى استخجام لغة الحجيث لشقل األفكار.114م، ص2009ويػرد اإلمام ) -
مبة عمى استخجام المغة العخبية بصبلقة (  بأنو: قجرة الصّ 129م، ص2008)وأضاف الصػرة  -

عبيخ عغ خياليع، بألفاظ سيمة معبخة عغ واندياب وسبلمة في األداء لقزاء حاجاتيع، والتّ 
الب السقجرة المغػية السدعفة مع شعػره باالشسئشان، حتى السعشى، وىحا يتصمب امتبلك الصّ 

اخمية ليعبخ عسا تجػل بو نفدو مغ أفكار، أو يدتجيب لجوافع يشجفع إلى الحجيث بخغبة د
 خارجية تحفده عمى الكبلم.

السخحمة االبتجائية بشقل  الفغ المغػؼ الحؼ يقػم فيو شالب ( بأنو: ذلظ14ويعخفو الحافع )ص -
األفكار والخبخات والسعمػمات والحقائق واآلراء والسذاعخ واألحاسيذ، وكل ما يجػل بعقمو 

عبيخ، والّدبلمة في األداء وقػة قة في التّ حة والجّ إلى السدتسعيغ، نقبًل يتدع بالّر وخاشخه 
 فاعل.أثيخ، بحيث يقع كل ما يخيج نقمو في نفػس السدتسعيغ مػقع القبػل والتّ التّ 

مغ أفكار وأحاسيذ ومذاعخ  ىػ ما يطيخه الّصالبفػؼ عبيخ الذّ أن التّ  يتزح مسا سبق
يعّبخ بو الستكمع عسا يجػل في نفدو مغ خػاشخ، وما يدخخ بو العقل حجث الحؼ عغ شخيق التّ 

 مغ رأؼ أو فكخ بصبلقة واندياب وسبلمة في األداء.

 :فؾي وفشؾن المغةعبيخ الذّ العالقة بيؽ التّ 
حجث، القخاءة، الكتابة، يشبغي أن تجرس مترمة فشػن المغة العخبية ىي: االستساع، التّ 

راسة، وتقدع ىحه متكامل ال يشبغي تجدئتيا إلى فخوع إال لتيديخ الجّ غبخ مشفرمة، ألن المغة كل 
اءة(، واإلرسال ويذتسل عمى الفشػن إلى قدسيغ : االستقبال ويذسل عمى فشي )االستساع والقخ 

 عبيخ الذفػؼ والكتابي(.التّ فشي )

اءة فيية، بيشسا يعتبخ فشا القخ حجث مغ الفشػن الذّ والتّ  ويعتبخ كل مغ فشي االستساع 
راسة المغػية، وُيّعج فيي عغ أىع أغخاض الجّ عبيخ الذّ حخيخية، ويكذف التّ والكتابة مغ الفشػن التّ 
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يائية ليا، سخة والسحرمة الشّ ارتقاؤه غاية في حج ذاتو،  وإن كان فخعًا مغ فخوع المغة إال أنو الثّ 
خاييغ لمجدج فيي كالذّ  وفي الػقت الحؼ تذكل الفخوع األخخػ روافج تذيج بشيانو، وتقػم أركانو،

 (.95م، ص2008(، )الدميتي، 136م، ص2015تخفجه بالجم ليبقى سميسًا غيخ معتل )أحسج، 

 :فؾي والسحادثةعبيخ الذّ الفخق بيؽ التّ 
الب والسعمع، وأساس ىحا فاىع بيغ الصّ يقترخ االترال في السحادثة عمى الحػار والتّ 

عبيخ فالستحجث األساس الب أو زمبلئو، أما درس التّ االترال أسئمة السعمع التي يجيب عشيا الصّ 
الب نفدو، فيتكمع حػل السػضػع الحؼ اختاره السعمع وبتػجيو مشو، الصّ  –عادة  –فيو يكػن 
بلب لمكبلم فػرًا عشجما يجيب فكيخ في السحادثة يكػن ضيقًا ومحجودًا الضصخار الصّ ومجال التّ 

سمة حدب شمب السعمع، أو عشج وصف صػرة عمى سؤال السعمع، أو عشجما يخيج تخكيب ج
عبيخ ليفكخ ويختار الكمسات ويختبيا الب في درس التّ عخضت عميو، بيشسا يتدع السجال أمام الصّ 

 قبل الحجيث أو الكتابة.

عميع األساسي وال لزخورة فػف الخسدة األولى مغ التّ والسحادثة تكػن ميسة في الّر 
الب باعتباره عسبًل مدتقبًل، يقػم بو جيجًا خاصًا مغ الصّ  عبيخ في ىحه الدشػات ألنو يتصمبالتّ 

 الب بشفدو، بيشسا السحادثة تتع بسذاركة السعمع.الصّ 

في درس السحادثة يكػن دور السعمع أساسيًا فيػ يدتصيع أن يتجخل فػرًا لترحيح خصأ 
الب قج انتيى مغ عبيخ فبل يسكشو ذلظ إال بعج أن يكػن الصّ الب أو تػجييو، أما في درس التّ الصّ 

 عسمو.

راسية الب في السخاحل الجّ عبيخ يبلزم الصّ تقترخ السحادثة عمى صغار الدغ، بيشسا التّ 
 (.175م، ص2010السختمفة )شاىخ، 

 :فؾي عبيخ الذّ أىجاف التّ 
فػؼ متعجدة ومتصػرة تبعًا لتصػر الستعمع، وتقجم السخحمة عبيخ الذّ إن أىجاف تعميع التّ 

واألىجاف العامة لتعميع المغة العخبية في كل مخحمة دراسية، عمسًا بأن ىشاك أىجافًا راسية، الجّ 
فػؼ، وأىجافًا خاصة تختمف بيغ درس وآخخ)الذشصي، عبيخ الذّ عامة تذتخك فييا جسيع دروس التّ 

 (:31م، ص2015(، ومشيا: )الفػزان، 71م، ص2016

 صق وشبلقة المدان.بلب عمى إجادة الشّ تعػيج الصّ  .1
 عبيخ عغ األفكار دون إشالة مسمة أو إيجاز مخل.تّ ال .2
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 القجرة عمى عخض األفكار بصخيقة مشصقية ومقشعة. .3
 القجرة عمى شخح األسئمة السشاسبة حػل مػضػع معيغ. .4
 االشتخاك في حػار حػل مػضػع معيغ. .5
 القجرة عمى تمخيز ما قخأه أو سسعو بعبارة مػجدة. .6

م، 2007(، )عصية، 58م، 2009بػ مغمي، (، )أ115-114م، ص2009مجكػر ) كسا ويخػ 
راسية فيحكخ أن مغ أىع فػؼ أىجاف عجيجة تختمف باختبلف السخحمة الجّ عبيخ الذّ أن لمتّ  (96ص

 ما يمي: االبتجائيةأىجافو في السخحمة 

 تحديغ ىجائو ونصقو. .1
 صقية التي تديصخ عمى األشفال مثل المجغة والمعثسة.إزالة العيػب الشّ  .2
 فػية كػحجات لغػية.فل بالكمسات الذّ تصػيخ وعي الصّ  .3
 تقػيع روابط السعشى. .4
 تسكيشو مغ  تذكيل الجسل وتخكيبيا. .5
 عبيخ القرري السدمي.استخجامو لمتّ  .6
 فؾي:عبيخ الذّ تزيف الباحثة أن مؽ أىجاف التّ و 

 االىتسام بمغة الجدج وتعبيخات الػجو. .1
 السكمف.عبيخ غيخ بلقة والتّ مقائية والصّ مبة عمى التّ تذجيع الصّ  .2
خرية، والكذف عغ االستعجادات تػفيخ الفخصة لمتعبيخ عغ ذاتو، وإثباتيا واستقبلل الذّ  .3

 القيادية.

 :فؾي عبيخ الذّ أىسية التّ 
مة بيشو ىػ القالب الحؼ يرب فيو الستعمع أغمى ما لجيو وىي األفكار، وأن يكػن الّر 

 وبيغ السجتسع الحؼ يعير فيو، داخل السجرسة وخارجيا.

كانت الغاية القخيبة والبعيجة التي ييجف إلييا تعميع المغة، ىي قجرة الستعمع عمى تبميغ وإن 
أحػج ما يكػن لتعمع ىحا الفغ مغ إتقان الكبلم بمغة  ضو بعبارات سميسة صحيحة، فالّصالبأغخا

(، وتطيخ أىسية 2110م، ص2012سميسة، خالية مغ غسػض المفع وخفاء السعشى )اسبيتان، 
 (:223م، ص2013الية )جاب هللا، فػؼ بالشدبة لمستعمع  في تحقيق السصالب التّ الذّ عبيخ التّ 

 ىػ الػسيمة التي يحقق بيا اإلندان ذاتو في كثيخ مغ مػاقف الحياة. .1
 حجث بصبلقة.القجرة عمى مػاجية الجسيػر والتّ  يكدب الّصبلب .2
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 أداة مغ أدوات االترال المغػؼ. .3
 صق واالستساع.في أىع صػرة، مغ صػرىا حيث الشّ الب عمى إنتاج المغة يداعج الصّ  .4
مبة، والعسل عمى عبلجيا، مع الحج مغ صق لجػ الصّ يداعج السعمع عمى اكتذاف عيػب الشّ  .5

 مذاعخ الخػف والخجل واالرتباك.
 دوافع السذاركة اإليجابية في السشاقذات، وتبادل اآلراء بجخأة واقتجار. يثيخ لجػ الّصبلب .6

 فؾي ما يمي:عبيخ الذّ ( مؽ أىسية التّ 32م, ص2011)  كسا وذكخ الخميفة

يداعج عمى حل السذكبلت التي تعتخض الستعمع عغ شخيق تبادل اآلراء واألفكار ومشاقذتيا  .1
 لمػصػل إلى الحل السشذػد.

حجث والسشاقذة والسذاركة في األنذصة يذجع الستعمع مغ ذوؼ الصبيعة السشصػية عمى التّ  .2
 السجرسية واالجتساعية.

 فكيخ والقجرة عمى مػاجية السػاقف المغػية الصارئة.يكدب الستعمع سخعة التّ  .3
 فؾي تتحجد فيسا يمي:عبيخ الذّ ( أن أىسية التّ 69م, ص2007ويخى الحالق )  

عبيخ، وتسكشيع مغ إثخاء حريمتيع المغػية مغ األلفاظ واألساليب التي تدعفيع في التّ  .1
 مغ مجخيات الحجيث. تػضيفيا تػضيفًا سميسًا مع ما يشاسبيا

صق، وتسثيل السعاني، وبخاصة عشج تسكيشيع مغ شبلقة المدان وحدغ األداء، وإجادة الشّ  .2
 إلقائيا والحجيث عشيا.

رفجىع بأفكار ومعان مفيجة تتبلءم مع مدتػاىع العقمي، وتعػيجىع عمى ربط ىحه األفكار  .3
 وتدمدميا وتختيبيا.

بيخ عسا يخغبػن بجقة وصجق عقافي، وتسكيشيع مغ التّ تػسيع خياليع، وزيادة مدتػاىع الثّ  .4
 ووضػح.

وما نالو مغ اىتسام، فإنو يبلحع أن ىشاك ضعفًا   فؾي عبيخ الذّ وبالخغؼ مؽ أىسية التّ 
راسية السختمفة، فيع يعانػن مغ واضحًا في امتبلك الستعمسيغ لمعجيج مغ مياراتو في السخاحل الجّ 

بط بيشيا، ىحا مع اضصخاب ال يسمكػن القجرة عمى تختيب أفكارىع والخّ خوة المغػية والفكخية، و قمة الثّ 
أسمػبيع، فيػ لع يحع بالعشاية الكافية في السجارس، حيث أنو ال يحطى إال بحرة واحجة 
إسبػعيًا، والسعمسػن يدتغمػنيا في تجريذ فخوع المغة العخبية األخخػ ليشتيػا مغ مقخراتيع قبل 

كػػ مغ السػجييغ وأولياء بلب والذّ سا أدػ إلى تجىػر مدتػػ الصّ راسي، منياية العام الجّ 
 األمػر.
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 :فؾي عبيخ الذّ طبيعة عسمية التّ 
عبيخ (  إلى أن التّ 106م، ص2011(، و) البارؼ ،732م، ص2012يذيخ )عبج الكخيع ،

السخاحل صق، وىحه يائية وىي الشّ فػؼ عسمية معقجة يتصمب حجوثيا عجة مخاحل قبل صػرتو الشّ الذّ 
 ىي:

 عبيخ شفييًا،وتعشي وجػد دافع أو مثيخ يجفع الفخد لمتّ  االستثارة: .1
 وفيو يقػم الفخد باستحزار األفكار والسعاني التي يخيج نقميا لمسدتسعيغ ويختبيا. فكيخ:التّ  .2
 عبيخات المغػية التي تعبخ عغ أفكاره.: وفييا يتمقى الستحجث الكمسات والجسل والتّ ياغةالّر  .3
فػؼ، ومطيخ الكبلم الخارجي الحؼ يبلحطو عبيخ الذّ وىي السخحمة األخيخة لعسمية التّ  ظق:الشّ  .4

 ويدسعو السدتسع، بحيث تكػن الميجة صحيحة.

 :فؾي عبيخ الذّ أسذ التّ 
(، )الحػامجة 73م، ص2016كائد ومشيا )الذشصي، فػؼ عمى مجسػعة مغ الخّ عبيخ الذّ يقػم التّ 

 (:51م، ص2015والدعجؼ، 
ويقرج بو قجرة الستعمع عمى أن يدتيل كبلمو بسقجمة مذػقة، ويعّبخ عغ حاجاتو  الفكخّي: .1

ومذاعخه وأفكاره، ويقّجم أدلة متشػعة لتجعيع أفكاره ويبجؼ رأيو في أحجاث شاىجىا، أو استسع 
 إلييا.

عبيخ بكمسات ويقرج بو قجرة الستعمع عمى استخجام كمسات مشاسبة لمدياق، والتّ  المغؾّي: .2
اللة، واستخجام جسل صحيحة في تخاكيبيا، واستخجام أنساشًا لغػية متشػعة، جّ محجدة ال

ػر الببلغّية خجمة لمسعشى، واستخجام واستخجام جسل تعبخ عغ السعشى، وتػضيف الّر 
 حية.كخ والتّ بلم والذّ عبارات الدّ 

ارتباك، فذ دون ويقرج بو قجرة الستعمع عمى الحجيث برػت واضح وبثقة في الشّ  ؾتي:الّر  .3
خعة السشاسبة مخاعيًا مػاشغ الفرل والػصل، حجث بالدّ واستخجام شبقة صػتية مشاسبة، والتّ 

 ػتية.ػاىخ الّر سييد بيغ الطّ ويشصق الحخوف نصقُا صحيحًا مغ مخارجيا، والتّ 
ويقرج بو قجرة الستعمع عمى تحخيظ أعزاء الجدع وفق السعشى، واستخجام  السمسحّي: .4

لسعشى السعبَّخ عشو، واستخجام اإليساءات السشاسبة، ومػاجية الستدسعيغ تعبيخات الػجو وفق ا
 طخ في جسيع األركان، ويتػاصل صػتيًا مع السدتسعيغ.وتحخيظ الشّ 
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خكيد عمى احتخام السدتسعيغ ومجاممتيع واستثارتيع وفيو يكػن التّ  فاعمي اإللقائي:الجانب التّ  .5
م، 2015قة والحذ الفكاىي )الديج، ثّ ستع باللمسذاركة في الحجيث والحخص عمى التّ 

 (.494ص

 :ميارات الّتعبيخ الّذفؾي 
، م2015بحاثيع ويخػ )الديج، فػؼ في كتاباتيع وأعبيخ الذّ تشاول الستخررػن ميارات التّ 

ػؼ فعبيخ الذّ أن ميارات التّ  (185م،2007مجكػر، (، )137م، ص2015(، )أحسج، 494ص
 ىي: التي تدتيجف في تعميع الّصبلب

 نصق األصػات مغ مخارجيا األصمية، ووضػحيا عشج الستدسع. .1
 القجرة عمى امتبلك قجر مشاسب مغ الكمسات واختيار أكثخىا جػدة وحياة. .2
 استخجام الكمسات السشاسبة التي تعبخ عغ األفكار بػضػح ودقة. .3
 جليل واالستذياد عمى ما يقػل.القجرة عمى التّ  .4
 تسام السعشى.ة فيسا يتعمق بإى كل ما يقػلو خاصيصخة التامة عمالدّ  .5
 القجرة عمى إدراك أىسية أن يكػن لجيو شيء يتحجث عشو ويدتسيل السدتسعيغ. .6
 القجرة عمى الكبلم برػت مشاسب لمسكان الحؼ يتحجث فيو، واستخجام صػت سار ولصيف. .7
 القجرة عمى اختيار وتشطيع السحتػػ وأفكار السػاقف الحؼ يتحجث فيو. .8

 ( ما يمي:158م, ص2014)اصخ ويزيف الشّ 

 أثيخ فيو.القجرة عمى إلقاء الخصب ومذافية الجسيػر واستسالتو والتّ  .1
طخ والسػاقف الب عمى محادثة شخز أو أكثخ في مػضػع تختمف فيو وجيات الشّ قجرة الصّ  .2

 بحيث تتشامى مغ خبلليا أفكار السػضػع السصخوح.

 فؾي عبيخ الذّ تجريذ التّ 
 فؾي:عبيخ الذّ أواًل: عشاصخ التّ 

م، 2015)الديج،  فػؼ عشاصخ يقػم عمييا لتقػيتو وتجعيسو، فقج ذكخعبيخ الذّ يحتاج التّ 
 ( أنيا كسا يمي:488م، ص2009(، )زىخان وآخخون، 497ص
فػؼ، فقزاء حاجات الحياة يجفعشا لمحجيث، بالحاجة عبيخ الذّ ئيذ لمتّ افع الخّ وىي الجّ  الحاجة: .1

عبيخ الػضيفة أو إيرال رسالة بسثابة دوافع تجعع التّ ؤال عغ شيء أو عمع والدّ إلى التّ 
 فػؼ.الذّ 
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 وىػ القجرة عمى االستخجام االجتساعي لمكمسة. فؾي:عبيخ الذّ مؾضؾع التّ  .2
وىػ ما يختز بتخكيب الكمسات والجسل، بحيث يجب أن تتػافق مع الفكخة  األسمؾب: .3

 السصخوحة لمشقاش.
عبيخ ػتي، فالتّ ل استساعشا لؤلداء الّر ىي فيع شبيعة الحجيث مغ خبل ؾت:طبقات الّر  .4

يي أو عبيخ الحؼ يتزسغ الشّ فاؤل أو الفخح، أما التّ فػؼ السرحػب باالبتدام يجل عمى التّ الذّ 
جاء ُيعصي انصباعًا بأن األمخ فسػضػعو يجل عمى أنو مغ األعمى لؤلدنى، واالستعصاف والخّ 

 الحجيث مغ األدنى لؤلعمى ... وىكحا.
 فؾي:عبيخ الذّ التّ  ثانيًا: مجاالت

عبيخ راسات والبحػث التي تشاولت مػضػع التّ يسكغ عخض ىحه السجاالت مغ خبلل الجّ 
(، 737-73صص م، 2012(، )عبج الكخيع، 138م، ص2015أحسج، فػؼ فيسا يمي )الذّ 
شاىخ، (، )140-139صص م، 2011(، ) عيج، 175م، ص2011الخداعمة وآخخون، )

 (:181، ص2010

 السشاقذة. .1
 السحادثة. .2
 الحػار. .3
 إلقاء الخصب والكمسات. .4
 ػادر.القرز والشّ  .5
 خرية.السقاببلت الذّ  .6
 إدارة االجتساعات. .7
 الػصف. .8
 السشاضخات. .9

 خحيب.عارف والتّ التّ  .10
 ( ما يمي:500م, ص2015وأضاف الديج )

 فاوض.التّ  .1
 اإليحاء. .2
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 فؾي:عبيخ الذّ ثالثًا: مبادئ تجرس التّ 

فػؼ، أو ما يصمق عميو عبيخ الذّ الية عشج تجريذ التّ التّ عمى السعمع أن يخاعي السبادغ 
-501صص م، 2015فػؼ بالمغة العخبية الفرحي )الديج، عبيخ الذّ جريب عمى ميارات التّ التّ 

 (:183م، ص2010(، )شاىخ، 502

ميسة؛ ألن ذلظ يتيح لمصمبة فخصة محاكاة السجرس التدام السعمع الكبلم بالمغة العخبية الدّ  .1
 اتو ويتخمى عغ العامية تجريجيًا.فتدمع عبار 

 عبيخ واالستخسال فيو، فبل يجػز مقاشعتو.يتخك لمصالب حخية االنصبلق في التّ  .2
يسكغ لمسعمع االستعانة باألسئمة في معالجة السػضػع شفػيًا، مع مخاعاة أن يكػن بعس  .3

 األسئمة تقتزي إجابات مصػلة.
 عػر بالحخية.تذجيع الستعمسيغ عمى الذّ  .4
 عغ مقاشعة الستعمع أو اإلكثار مغ مخاجعتو وترحيحو. االبتعاد .5
 االبتعاد عغ كل ما يثبط رغبة الستعمع في التحجث. .6

 فؾي:عبيخ الذّ رابعًا: خظؾات تجريذ التّ 

بلب وإشعارىع عبيخ بسيػل الصّ رس والتّ فػؼ البج مغ ربط الجّ عبيخ الذّ قبل البجء بحرة التّ 
س بالحياة العسمية ر فػؼ، وربط مادة الجّ عبيخ الذّ الخاصة بالتّ جريب عمى السيارات بأىسيتو، والتّ 

بلب بالدأم، ويدتعج والعسل عمى أن يدػد جػ مغ السخح، حتى ال يذعخ الصّ  وبيئة الّصبلب
مػك بسا يبلئسو مغ الحدم مع العصف ويسكغ لمسعمع أن يديخ طام وتيحيب الدّ السعمع لحفع الشّ 

-183صص م، 2010شاىخ، (، )221م، ص2012ن، : )حساد وآخخو وفق الخصػات اآلتية
 (:77-76صص م، 2007(، )الحبلق، 69م، ص2008(، )الدميتي، 184

فػؼ وتييئة أذىانيع سػاء عبيخ الذّ بلب لسػضػع التّ عغ شخيق عخض يذػق الصّ  سييج:التّ  .1
 ػر، أو غيخ ذلظ مغ الػسائل.بصخح األسئمة عمييع أو عخض الّر 

الب وصفو، وتمبية حاجاتو ويكػن اختياره مغ فيو عسخ الصّ  : بحيث يخاعىاختيار السؾضؾع .2
 بلب، فيختار مػضػعًا واحجًا مغ مػضػعات متعجدة.قبل السجرس أو الصّ 

بلب عغ شخيق إجاباتيع بػرة، ثع أسئمة تػصل الصّ بكتابة عشػانو عمى الدّ  عخض السؾضؾع: .3
لؤلخصاء األساسية فقط، رحيح ذجيع الستػاصل والتّ إلى السػضػع جدءًا بعج آخخ، مع التّ 

 بػرة أحيانًا.واقتشاء بعس جسميع الججيجة أو إجاباتيع القريخة، وكتابتيا عمى الدّ 
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قيًا، تختيب عشاصخه تختيبًا متدمدبًل وشبيعيًا ومشص بحيث يتيح السعمع لمّصبلب الب:حجيث الظّ  .4
ع بالحجيث عغ عشرخ مغ عشاصخ السػضػع، ومداعجتي بحيث يدسح السعمع لكل شالب

 حجث إذا تػقف أحج مشيع وتذجيعو عمى االستسخار بالحجيث.عمى التّ 
فػؼ بأخصاء متشػعة كاألخصاء بحيث يقع الصبلب في تعبيخىع الذّ  فؾي:عبيخ الذّ ترحيح التّ  .5

 فذ.قة بالشّ خفية، أخصاء في األفكار وصياغة الجسل، ضعف الثّ حػية والّر الشّ 
 فؾي:عبيخ الذّ ات التّ نذظة لتشسية ميار وسائل وأساليب وأ خامدًا:

فػؼ، ومشيا )الديج، عبيخ الذّ ىشاك العجيج مغ األساليب التي تعيغ عمى تشسية ميارات التّ 
فػؼ عبيخ الذّ فديخ، مذاركة الستعمسيغ في التّ خجسة أو التّ (: لعب األدوار، التّ 504م، ص2015

استخجام القرز راسة، األنذصة خارج الفرل، حػل بعس السثيخات السػجػدة في حجخة الجّ 
ة السختمفة وما فييا مغ مجاالت متشػعة، نذاشات السجسػعة، يراسالقريخة، استغبلل السػاد الجّ 

وافع، الحجيث حػل االىتسامات، والحجيث حػل عبيخ عغ الجّ عبيخ عغ السػاقف الحياتية، التّ التّ 
خاءة أسمػب السذاركة أو فػؼ عرب القعبيخ الذّ فػؼ الحخ، التّ عبيخ الذّ رػرات عغ العالع، التّ التّ 

ة في إلقاء الخصب واألخبار العامة والخاصة، وإجخاء يالسقايزة، استخجام اإلذاعة السجرس
 جريب عمى مػاقف الحياة العامة التي تدتمدم مغ اإلندان أن يتكمع.السقاببلت والتّ 

فػؼ الستعجدة والستػفخة، يسكغ عبيخ الذّ أما الػسائل واألنذصة التي تشسي ميارات التّ 
 (:505-504ص صم، 2015إيجازاىا فيسا يمي )الديج، 

 عػر بالحخية وإعصائيع الفخصة ليتحجثػا بحخية في األوقات السشاسبة.تذجيع الستعمع عمى الذّ  .1
 فكار ثع الجسل والعبارات.في حجيث الستعمسيغ بالسعاني واأل االىتسام .2
 بيعية.غ إلى السشاشق واألماكغ الصّ عبيخ مغ خبلل خخوج الستعمسيالتّ  .3
 ىػايات جسيمة وأنذصة مستعة. ليػايات فكثيخًا ما يكػن لمّصبلبعبيخ عغ االتّ  .4
 عبيخ عسا يختاره الستعمع مغ السػضػعات التي يخغب فييا.التّ  .5
 .زيارات ورحبلت يقػم بيا الّصبلب عبيخ عغالتّ  .6

 فؾي:عبيخ الذّ سادسًا: ترحيح التّ 

إلى مبلحطة شخرية لمستحجث قبل كل شيء وسبلمة تعبيخه وعسق أفكاره، قػيع يحتاج التّ 
عبيخ، لكثخة الجػانب التي يجب فػؼ مغ أصعب أنػاع التّ عبيخ الذّ مع االعتخاف بأن تقػيع التّ 

 (.77م، ص2016مبلحطتيا )الذشصي، 
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يتكمع عمى حخيتو دون مقاشعة لترحيح  يشبغي تخك الّصالب  االبتجائيةفػف وفي الّر 
عػر بالفذل الخصأ، لكي تعػده عمى االنصبلق في الكبلم بحخية، ولكي نجشبو اليأس، والذّ 

بذكل عام إلى الخصأ الحؼ يتكخر مغ الجسيع، وإلى سبلمة  معثع، وال بأس أن نشبو الّصبلبوالتّ 
بلب في ىحه السخحمة ميسة لكي يقمجه الصّ العبارات بصخيقة السشاقذة، وعمى السعمع أن يتكمع بمغة س

 (.61م، ص2009)أبػ مغمي، 

فػؼ مخاعاة ما يمي عبيخ الذّ بلب في التّ ويشبغي عمى السعمع عشج ترحيحو ألخصاء الصّ 
 (:78-77صص م، 2009(،  )أبػ مغمي، 181-180صص م، 2011)الخداعمة وآخخون، 

خاكيب في لسفخدات أو الجسل والتّ بأن يسجه ببعس ا ،تذجيع الستعمع عمى مػاصمة الحجيث .1
 حالة تعثخه.

عبيخية في أثشاء الحجيث، وبحلظ عخف عمى أخصاء زمبلئيع التّ بلب في التّ إشخاك السعمع الصّ  .2
 يزسغ متابعتيع لحجيث زميميع واإلفادة مشو.

عجم مقاشعة الستعمع أثشاء حجيثو، حتى ال يقصع حبل تفكيخه ويقمل فيو الجخأة واالنصبلق في  .3
الب مغ حجيثو؛ إال إذا كان ىشاك خصأ صارخ ال جيث، ويفزل تخك ذلظ حتى يشتيي الصّ الح

 أخيخ.يحتسل التّ 
 .ػاب في أذىان الّصبلبػاب حتى يثبت الّر ح الخصأ بتكخار الّر ييكخر السعمع ترح .4

 :فؾي )عيؾب وأخظاء يجب تجشبيا(عبيخ الذّ مذكالت التّ 
فػؼ مغ عبيخ الذّ يتخمز الستحجث مّسا يمحق التّ فػؼ أن عبيخ الذّ مغ السيع عشج تجريذ التّ 
(، 34م، ص2015(، )الفػزان، 506-505صص م، 2015بعس العيػب، مثل: )الديج، 

 (:70م، ص2008(، )الدميتي، 227-226صص م، 2009)عاشػر ومقجادؼ، 

خدد، أتأة والتّ صق ومشيا: إسقاط بعس األصػات واستبجاليا بأخخػ، التّ أخصاء وعيػب في الشّ  .1
 ػت األجر.تابة، الّر ائجة، البطء والخّ خعة الدّ الدّ و 

 خثخة في غيخ شائل.االستصخاد في غيخ مػضعو واإلشالة، والحذػ، والثّ  .2
 حجث مغ ذلظ.كمف، ألن أكثخ أخصاء التّ فاصح والتّ اإلغخاب والتّ  .3
افعي:" رأيي صػاب يحتسل الخصأ، ورأيظ خصأ يحتسل أؼ: قال الذّ االعتجاء والغخور بالخّ  .4

 ػاب".الّر 
دّخع والعجمة دون تخو وتفكيخ، فالحجيث الحؼ يخخج دون تأمل ونطخ قج يؤدؼ إلى التّ  .5

الخصأ، فبل بج لمستحجث مغ روّية وىجوء وبحلظ فإن عمى الستحجث أن يعسل عقمو وفكخه 
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طخ، خوؼ وإعادة الشّ ابقيغ التّ حتى يخخج حجيثو في شكل مشاسب، ولحلظ كان مشيج الدّ 
 ثبت.والتّ 

غخ فيسا يكتب وعخضو عمى السختريؽ, ليخوا ؾر التي تسشع اإلندان مؽ إعادة الشّ ومؽ األم
 رأييؼ فيو:

 قمة السحرػل المغػؼ ومداحسة العامية لمغة الفرحي. .1

افع، وغيخ ذلظ يؤدؼ عخض لآلخخيغ والشيل مشيع، فالبعج عغ ذلظ يعج أساس الحجيث الشّ التّ  .2
:  يقػل تعالى -عّد وجل –حجيثظ وهللا إلى نتيجة سمبية لجػ اآلخخ الحؼ يدتسع إلى 

ِط ٱۡلَحِسيِج {  (24) الحج:  } ٤٢َوُىُجٓوْا ِإَلى ٱلصَّيِِّب ِمَغ ٱۡلَقۡػِل َوُىُجٓوْا ِإَلٰى ِصخَٰ

 :فؾي عبيخ الذّ وسائل مقتخحة لعالج مذكالت التّ  
ف فػؼ، ومغ الػسائل التي تعالج الزععبيخ الذّ يجب وضع الحمػل السشاسبة لمشيػض بالتّ 

 (:229-228ص صم، 2009فػؼ )عاشػر ومقجادؼ، عبيخ الذّ في التّ 

عبيخ وخمق السشاسبات افع لمتّ بلب الحخية في اختيار السػضػعات، وخمق الجّ إعصاء الصّ  .1
 حجث.بلب لمتّ بيعية التي تجفع الصّ الصّ 

راسية األخخػ، وتػضيف عبيخ ببقية فخوع المغة العخبية وبالسػاد الجّ ربط مػضػعات التّ  .2
 مػضػعات األدب والقخاءة في ذلظ.

الي يكػن لجييع مبة، وبالتّ بلب عمى االشبلع والقخاءة، حتى تتدع دائخة ثقافة الصّ تعػيج الصّ  .3
 حجث.قجر مغ األفكار واأللفاظ التي تعيشيع بالكتابة والتّ 

ة جريذ ويشبغي أال يقترخ ذلظ عمى مجرسي المغة العخبياالبتعاد عغ استخجام العامية في التّ  .4
 فقط.

 مبة.خبػية والمغػية التي تؤثخ إيجابًا في تعبيخ الصّ فدية والتّ مخاعاة معمسي المغة لؤلسذ الشّ 

عميسية وال يقترخ العبلج عمى السجرسة وحجىا دون مذاركة السجتسع والسؤسدات التّ 
عبيخ عسا في صفل الستكمع والتّ حا السجال لمووسائل اإلعبلم واألسخة، فعمى السجتسع واألسخة أن ُيِتي

م، 2008نفدو وآرائو بكل حخية وعمى الجمػس مع الكبار ليتعمع مشيع آداب الحجيث) الدميتي، 
 (..72-71صص 

عبيخ عغ أنفديع مشح بجاية مبة لمتّ عميسية فبل بج ليا مغ إفداح السجال لمصّ أما لمسؤسدات التّ 
والبج مغ تذجيعيع عمى  دخػليع السجرسة، مغ خبلل وضعيع في مػاقف تعبيخية شفػية متشػعة،
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عبيخ، وأال تكػن السدؤولية ممقاة عمى عاتق معمع المغة فػؼ في غيخ حرز التّ عبيخ الذّ التّ 
حجث الب قادرًا عمى التّ العخبية وحجه، بل يجب أن تتزافخ جيػد جسيع السعمسيغ لجعل الصّ 

 بذكل سميع.

مبة يا تدتصيع أن تذجع الصّ دبة إلى دور وسائل اإلعبلم السخئية والسدسػعة، فإنأما بالشّ 
ميع عغ شخيق ما تعخضو مغ مدمدبلت وتسثيميات وقرز فػؼ الدّ عبيخ الذّ وتعمسيع عمى التّ 

خوة المغػية لجييع )الدميتي، وأناشيج ومدخحيات، وبخامج ىادفة بمغة عخبية فريحة تشسي الثّ 
 (.72م، ص2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

 

 

 

 الثالفرل الثّ 

 ابقةراسات الدّ الجّ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

 الفرل الّثالث
 الّجراسات الّدابقة

ابقة ذات العبلقة بستغيخات راسات الدّ ييجف ىحا الفرل إلى بيان مػقف األبحاث والجّ 
راسة ومعالجتيا، واإلفادة مغ ابقة لسػضػع الجّ راسات الدّ راسة الحالية، ومعخفة كيفية تشاول الجّ الجّ 

 راسة.ونتائجيا في إشار أىجاف الجّ تيا، ومشاىجيا، وأدواتيا، اإجخاء

ابقة مسا أتيح لمباحثة مغ مرادر متعجدة راسات الدّ ولتحقيق ىحه األىجاف تع تقري الجّ 
 وريات، والسؤتسخات العمسية.سائل العمسية، واألبحاث السشذػرة في الجّ تسثمت في الخّ 

سة الحالية، فزبًل عغ راراسات األكثخ ارتباشًا، وأوثق صمة بسػضػع الجّ وقج تع انتقاء الجّ 
راسات راسات الحجيثة، ألن الحجاثة أكثخ قخبًا إلى الػاقع، وُعِخضت الجّ خكيد عمى اختيار الجّ التّ 

عقيب عمى كل محػر، وُخِتًع الفرل بأوجو االستفادة مغ مغ األحجث إلى األقجم، وتع التّ 
 ابقة.راسات الدّ الجّ 

 راسات في محؾريؽ:وقج تؼ عخض الجّ 

 كاممي.التّ  دراسات تشاولت السشحى السحؾر األول: 

 فػؼ.عبيخ الذّ دراسات تشاولت ميارات التّ  اني:السحؾر الثّ 

 كاممي:ى التّ راسات التي تشاولت السشحالسحؾر األول: الجّ 
 م(2016دراسة أبؾ دحخوج ) .1

بعس  كاممي في تشسيةراسة إلى معخفة فاعمية بخنامج قائع عمى السشحى التّ ىجفت ىحه الجّ 
جخيبي حيث الث األساس، وقج اتبعت الباحثة السشيج التّ ف الثّ ميارات الكتابة لجػ شالبات الّر 

اقترخت عمى عيشة تجخيبية واحجة  تع اختيارىا بصخيقة عذػائية لقياس فاعمية البخنامج قبل وبعج 
ػ درسيغ مغ دروس حميمي لتحميل محتػ تصبيقو، والسشيج البشائي لبشاء البخنامج السعج، والسشيج التّ 

( شالبة مغ 31جخيبية التي بمغ عجدىا)راسة مغ السجسػعة التّ المغة العخبية، وقج تكػنت عيشة الجّ 
قيا، حقق مغ صجكاممي، وبعج التّ الث، تع بشاء بخنامج قائع عمى السشحى التّ ف الثّ شالبات الّر 

لقياس الفخوق، ومعامل الكدب ببلك، ومخبع إيتا لسعخفة  (ت)اختبار وثباتيا تع تصبيق األدوات )
تائج إلى وجػد فاعمية مختفعة لبخنامج أثيخ( ثع معالجة البيانات إحرائيًا، وأشارت الشّ حجع التّ 

 الث األساس بغدة.ف الثّ كاممي في تشسية بعس ميارات الكتابة لجػ شالبات الّر السشحى التّ 
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 م(2014دراسة الحتاممة ) .2
كاممي في ارسة إلى معخفة فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى السشحى التّ الجّ  ىجفت ىحه

اسع األساسي في األردن، وتبشى ف التّ تحديغ بعس ميارات القخاءة الشاقجة لجػ شمبة الّر 
ف ( شالبًا وشالبة مغ شمبة الّر 106راسة مغ )جخيبي، وتكػنت عيشة الجّ الباحث السشيج التّ 

خية تخبية جخش، تع اختيارىع قرجيًا، وقدسػا عذػائيًا إلى مجسػعتيغ سع األساسي في مجيالتاّ 
تائج وجػد فخوق ذات اقجة، وقج أضيخت الشّ تجخيبية وضابصة،  واستخجم الباحث اختبار القخاءة الشّ 

رجة اقجة في الجّ ارسة في معطع ميارات القخاءة الشّ داللة إحرائية بيغ أداء شمبة مجسػعتي الجّ 
 جخيبية.لسجسػعة التّ الكمية لرالح ا

 م(2013يؽ )دراسة نجؼ الجّ  .3
اني ف الثّ راسات االجتساعية السصػر لمّر سعى البحث الحالي إلى تقػيع مقخر الجّ 

كاممي مغ وجية نطخ السعمسات والسذخفات بسجيشة الستػسط وذلظ في ضػء معاييخ السشيج التّ 
( مذخفة ومعمسة 78راسة مغ )الجّ  حميمي، وتكػنت عيشةججة، وتبشت الباحثة السشيج الػصفي التّ 

( معمسة مغ البلتي قسغ بتجريذ الكتاب واإلشخاف عميو لسجة 63( مذخفة تخبػية و )15بػاقع )
ىـ(، وتع ترسيع استبانة 1433/ 1432عام دراسي كامل والكتاب يجرس ألول مخة في عام )

يخ السشيج ( عبارة تقيذ مجػ تحقق معاي41تزسشت ثبلث محاور رئيدة اشتسمت عمى )
كاممي في الكتاب السصػر، وتع نذخ االستبانة إلكتخونيًا لجسع السعمػمات في بجاية الفرل التّ 

ىـ( وبعج تحميل بيانات البحث باستخجام اإلحراء الػصفي 1434/ 1433األول لمعام )
)الستػسصات الحدابية، واالنحخافات السعيارية( واإلحراء االستجاللي لحداب الفخوق بيغ 

لتحجيج داللة الفخوق اإلحرائية بيغ  (ت) سصي آراء السعمسات والسذخفات باختبارمتػ 
الستػسصات، وقج تػصل البحث إلى عجة نتائج مغ أىسيا تػفخ عجد كبيخ مغ معاييخ السشيج 

يغ استجابات السعمسات كاممي في السشيج السصػر، وعجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بالتّ 
 والسذخفات.

 م(2013اعجي )الّر دراسة  .4
كاممية، في تشسية ميارات المغة عخف عمى أثخ الػحجة التّ راسة إلى التّ ىجفت ىحه الجّ 

ث والقخاءة حجالتّ اممي في تشسية ميارة االستساع، و كاإلنجميدية مغ خبلل تحجيج فعالية السشيج التّ 
( 30ػائية مكػنة مغ )صبيق عمى عيشة عذجخيبي، وتع التّ ِخجاَم السشيج شبو التّ والكتابة ، واست

كاممية السقتخحة راسة )الػحجة التّ تكػنت أدوات الجّ انػؼ، و الث الثّ ف الثّ شالبة مغ شالبات الّر 
 SPSSحريمي القبمي والبعجؼ( وبعج جسع البيانات ومعالجتيا، عغ شخيق بخنامج واالختبار التّ 
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كاممي في تشسية السشيج التّ  تائج وىي فاعمية استخجام وحجة قائسة عمىػصل إلى أىع الشّ تع التّ 
 حجث(.البات في ميارات المغة اإلنجميدية )القخاءة والكتابة واالستساع والتّ تحريل الصّ 

 م(2013دراسة العريسي ) .5
ة في مجال جريبة البلزمة لسعمسات المغة العخبيراسة إلى تحجيج االحتياجات التّ ىجفت الجّ 

، وتشفيحىا، االبتجائيةة األخيخة مغ السخحمة بلثفػف الثّ ية في الّر تخصيط دروس المغة العخ 
فخاد العيشة ع الكذف عغ الفخوق بيغ استجابات أكاممي، ومغ ثوتقػيسيا، في ضػء السجخل التّ 

جريبية، وقج ورات التّ حدب متغيخ الػضيفة، والسجيشة، والسؤىل العمسي، وسشػات الخجمة، والجّ 
( معمسة لغة عخبية 215راسة مغ فئتيغ  )عيشة الجّ حميمي،  وتحجدت اسُتخِجَم السشيج الػصفي التّ 

( مذخفة تخبػية في بعس مجن مكة 61)، واالبتجائيةبلثة األخيخة مغ السخحمة لمرفػف الثّ 
ائف(، ثع قامت الباحثة ببشاء استبانة لتحجيج احتياجات السعمسيغ، وبعج السكخمة )مكة، ججة، الصّ 

دب السئػية الحدابية، واالنحخافات السعيارية، والشّ معالجتيا إحرائيًا باستخجام ) الستػسصات 
تائج كخارات، واختبار مان وتشي واختبار كخوسكال ولذ، واختبار نيػمان كػلد(، وأسفخت الشّ والتّ 

شفيح، و حاجة تجريبية في مجال التّ  (33)خصيط ، وحاجة تجريبية في مجال التّ  (11)عغ تحجيج 
راسة عغ درجة احتياج عالية مسيحات، وأسفخت نتائج الجّ لتّ حاجة تجريبية في مجال تقػيع ا (12)

جريبية، ووجػد فخوق في استجابات أفخاد العيشة حدب متغيخ سشػات ججًا لجسيع السجاالت التّ 
سشة وأكثخ(، ووجػد فخوق في استجابات أفخاد العيشة حدب  16الخجمة لرالح ذوات الخبخة )

 كاممي.خصيط لمجرس التّ ت التجريبية في مجال التّ ورامتغيخ الػضيفة والسؤىل العمسي والجّ 
 م(2011اصخ )دراسة الشّ  .6

كاممي راسة استقراء أثخ تجريذ ميارتي القخاءة والكتابية وفق السشحى التّ ىجفت ىحه الجّ 
في مجيشة القصيف في  االبتجائيادس ف الدّ لمغة العخبية في تحديغ السيارتيغ لجػ تبلميح الّر 

راسة مغ جخيبي، حيث تكػنت عيشة الجّ السسمكة العخبية الدعػدية، واعتسج الباحث السشيج التّ 
( تمسيحًا، وزعت في مجسػعتيغ متكافئتيغ إحرائيًا أحجىسا تجخيبية درست وفق السشحى 62)

قخاءة، واختبار  خيقة االعتيادية، وتع استخجام اختباركاممي، واألخخػ ضابصة درست بالصّ التّ 
تائج إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي العبلمات الكمية كتابة، وقج أضيخت الشّ 

 كاممي.جريذ وفق السشحى التّ بلميح في اختبارؼ القخاءة والكتابة يعدػ ألثخ التّ لمتّ 

 م(2011دراسة العشدي ) .7
مغة العخبية لمسشحى راسة الحالية إلى الكذف عغ درجة مسارسة معمسي الىجفت الجّ 

الث الستػسط بسحافطة القخيات في السسمكة العخبية ف الثّ كاممي في تجريذ شبلب الّر التّ 
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راسة مغ خسدة عذخ معمسًا حميمي، حيث تكػنت عيشة الجّ عػدية، واعُتِسَج السشيج الػصفي التّ الدّ 
محافطة القخيات في الث الستػسط مغ السجارس الحكػمية في ف الثّ جرسػن المغة العخبية لمّر يُ 

عػدية، وقج استخجم الباحث بصاقة مبلحطة خاصة بأداء معمع المغة العخبية السسمكة العخبية الدّ 
شفيح، خصيط، والتّ ( فقخة مػزعة عمى ثبلثة أبعاد وىي: التّ 33كاممي تكػنت مغ )وفق السشحى التّ 

حطة ثبلث حرز لكل بات ليا، وقج تست مبلجق والثّ قػيع، وقج ُأستخخجت دالالت الّر والتّ 
راسة إلى عجم وجػ فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات تقجيخات معمع، وقج تػصمت الجّ 

معمسي المغة العخبية عمى السقياس ككل، وعمى جسيع أبعاده تعدػ لستغيخ )السؤىل العمسي، 
 وعجد سشػات الخبخة(.

 م(2010دراسة العغامات ) .8
كاممي في تشسية عسميات ج قائع عمى السشحى التّ راسة إلى تقّري أثخ بخنامىجفت الجّ 

جخيبي، وتكػنت ابع األساسي، واسُتخِجًم السشيج التّ ف الدّ االستساع وكتابة الفقخة لجػ شمبة الّر 
ابع األساسي في مجارس حكػمية تابعة ف الدّ ( شالبًا وشالبة، مغ الّر 69راسة مغ )عيشة  الجّ 
م، درست 2009/2010خقية لمعام الجراسي سالية الذّ بادية الذّ عميع لسشصقة الخبية والتّ لسجيخية التّ 

شعبتان ضابصتان مغ )ذكػر، إناث( وفق البخنامج العادؼ السػصػف في دليل السعمع، ودرست 
كاممي، و تع بشاء اختباريغ شعبتان تجخيبيتان )ذكػر، إناث( وفق البخنامج القائع عمى السشحى التّ 

واآلخخ لقياس كتابة الفقخة، حيث تكػن اختبار عسميات  أحجىسا لقياس عسميات االستساع
راسة إلى أسئمة متشػعة، وأشارت الجّ  ةاالستساع مغ عذخيغ فقخة، واختبار كتابة الفقخة مغ أربع

وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة في عسميات االستساع تعدػ إلى البخنامج 
 جخيبية.السجسػعة التّ كاممي لرالح القائع عمى السشحى التّ 

 م(2010دراسة خميل ) .9
عبيخؼ كاممية في األداء التّ خيقة التّ راسة إلى معخفة أثخ تجريذ المغة العخبية بالصّ ىجفت الجّ 

جخيبي، وقج اُخِتيَخت عيشة لجػ شالبات معيج إعجاد السعمسات في محافطة بابل، وُشِبَق السشيج التّ 
شعبة )أ( مثمت السجسػعة الزابصة وبمغ عجد شالباتيا راسة قرجيًا، وقدست إلى شعبتيغ: الجّ 
جخيبية وبمغ عجد قميجية، وشعبة )ب( مثمت السجسػعة التّ خيقة التّ شالبة درست وفق الصّ  (26)

كاممية، وأعجت خصط تجريدية لمسػضػعات السحجدة خيقة التّ شالبة ُدرست وفق الصّ  (25)شالباتيا 
راسة إلى وجػد فخوق ذات داللة ل البيانات تػصمت الجّ لمتجخبة لكمتا السجسػعتيغ، وبعج تحمي

جخيبية التي درست إحرائية بيغ متػسصي درجات شالبات السجسػعتيغ لسرمحة السجسػعة التّ 
 كاممية.خيقة التّ المغة العخبية وفق الصّ 



53 

 

 م(2010دراسة حسخاء ) .10
عميع األساسي ابع مغ مخحمة التّ ف الخّ راسة لمتعخف عمى مجػ تصبيق مشاىج الّر ىجفت الجّ 

كاممي في مجارس محافطة البلذقية، واعتسجت الباحثة عميع التّ )الحمقة األولى( وفق مجاخل التّ 
مػجييغ بشدبة  اختيخت العيشة بذكل عذػائي، حيث اشتسمت عميحميمي،  و السشيج الػصفي التّ 

مت راسة، حيث استخج%( مغ السجتسع الكمي لمجّ  18%( وتبلميح ) 36%( ومعمسيغ ) 46)
ف تائج أن مشاىج الّر الباحثة استبانة، وبصاقة مبلحطة لمتحقق مغ الفخضيات، وأضيخت الشّ 

راسة ، وأوصت الجّ قل مغ الستػسط وفق آراء السػجييغكاممي بسجػ أابع تصبق وفق السشحى التّ الخّ 
، ػفيخ كادر تعميسي يتقغ استخجامياعميع، وتبزخورة تػفخ وسائل تعميسية ليحا الشػع مغ التّ 

 وإفداح السجال لسذاركة السعمسيغ في تأليف الكتب.
 م(2009دراسة الحجابي والجاجي ) .11

فكيخ كاممي في تشسية ميارات التّ ى فعالية السشيج التّ عخف إلالتّ  راسة عمىىجفت ىحه الجّ 
انػؼ العمسي في إحجػ مجارس الجسيػرية اليسشية، وقج اني الثّ ف الثّ العمسي لجػ شالبات الّر 

جخيبية الػاحجة بترسيع قبمي وبعجؼ، وقج تكػنت جخيبي ذؼ السجسػعة التّ الجراسة السشيج التّ تبشت 
راسي انػؼ العمسي لمعام الجّ اني الثّ ف الثّ ( شالبة مغ شالبات الّر 84راسة مغ )الجّ 

راسة تع إعجاد اختبار قبمي وبعجؼ مؤلف مغ صػرتيغ م،ولتحقيق فخوض الجّ 2007/2008
سل عمى السيارات الخسدة اآلتية فكيخ العمسي، وقياس الفاعمية، السذتارات التّ متكافئتيغ لقياس مي

عسيع(، وتع فديخ، التّ حقق مغ صحة الفخض، التّ تحجيج السذكمة، واقتخاح أفزل الحمػل، التّ )
الستػسصات الحدابية واالنحخافات السعيارية، مغ األساليب اإلحرائية ومشيا ) استخجام عجداً 

ػصل عمى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات شالبات ع التّ (، وتTواختبار 
حريل في ميارة تحجيج السذكمة، وفي راسة القبمية والبعجية، وذلظ عشج مختفعي التّ مجسػعة الجّ 

تائج أن مختفعي صبيق البعجؼ، وبحلظ تطيخ الشّ حقق مغ صحة الفخض، ولرالح التّ ميارة التّ 
 فكيخ العمسي.كاممي في تشسية ميارات التّ ستفادة مغ السشيج التّ حريل ىع األكثخ االتّ 

 م(2009دراسة إبخاىيؼ ) .12
كاممي بيغ العمػم الصبيعية راسة إلى استقراء فعالية استخجام السشحى التّ ىجفت الجّ 

رػص القخآنية في تشسية القجرة عمى حل السذكبلت وفيع السفاىيع العمسية لجػ شمبة كمية والشّ 
راسة مغ جخيبي، وتكػنت عيشة الجّ راسة السشيج التّ خبػية الجامعية في األردن، وتبشت الجّ العمػم التّ 

ابعة خبػية التّ انية تخرز معمع صف مغ كمية العمػم التّ شة الثّ شالبًا وشالبة مغ شمبة الدّ  60
بيعية لتسثل إحجاىسا لػكالة الغػث الجولية، مػزعيغ عمى شعبتيغ درستا مداق العمػم الصّ 
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كاممي، واألخخة ( شالبًا وشالبة درست باستخجام السشحى التّ 30جخيبية وعجدىا )سجسػعة التّ ال
قميجية، وقج خيقة التّ عميسي نفدو بالصّ ( شالبًا وشالبة درست السحتػػ التّ 30ضابصة عجدىا )

تائج استخجم اختبار فيع السفاىيع العمسية، ومقياس القجرة عمى حل السذكبلت، وقج أضيخت الشّ 
ابصة في كل مغ القجرة جخيبية والّز جػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ شمبة السجػعتيغ التّ و 

كاممي لرالح جريذ باستخجام السشحى التّ عمى حل السذكبلت وفيع السفاىيع العمسية تعدػ إلى التّ 
 جخيبية.السجسػعة التّ 

 م(2009دراسة البيات ) .13
خبية كاممي بخبط مبحثي التّ أثخ تػضيف السشحى التّ  ىالّتعخف إل ىراسة عمىجفت ىحه الجّ 

جخيبي بترسيع االختباريغ القبمي والبعجؼ ياضية والعمػم، واستخجمت الباحثة السشيج التّ الخّ 
فػف ( شالبًا وشالبة مغ الّر 244راسة مغ )ابصة، وتكػنت عيشة الجّ جخيبية والّز ػعتيغ التّ سلمسج

عميع لعسان األولى والخابعة، حيث قدست إلى مجسػعتيغ والتّ  خبيةبلثة األولى في مجيختي التّ الثّ 
ػالي، حيث قامت ببشاء وتصبيق بخنامج تعميسي ( عمى التّ 125، 119تجخيبية وضابصة بمغتا ) 

عمع السبشي عمى السيارات الحياتية، كسا وقج مقتخح يذتسل عمى ثبلث مجسػعات مغ أنذصة التّ 
ستبانة السيارات والقيع وإجخاء السعامبلت العمسية البلزمة مغ تع بشاء ثبلثة اختبارات تحريمية وا

راسة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ أجل جسع البيانات، وقج أضيخت نتائج الجّ 
حريل األكاديسي األكاديسي ولرالح السجسػعة ابصة في متغيخ التّ جخيبية والّز السجسػعتيغ التّ 

بلثة األولى، كسا دلت عمى فػف الثّ عميسي السقتخح في الّر تّ جخيبية التي شبقت البخنامج الالتّ 
ابصة في متغيخ السيارات جخيبية والّز وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التّ 

الث األساسييغ، بيشسا أضيخت فخوقًا ذات فيغ األول والثّ ابصة في الّر لرالح السجسػعة الّز 
ابصة في متغيخ السيارات لرالح السجسػعة جخيبية والّز داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ التّ 

اني األساسي، وأخيخًا ودجت فخوق ذات داللة إحرائية بيغ السجسػعتيغ ف الثّ جخيبية في الّر التّ 
عميسي جخيبية والتي شبقت البخنامج التّ ابصة في متغيخ القيع لرالح السجسػعة التّ جخيبية والّز التّ 

 ة األولى.بلثفػف الثّ السقتخح في الّر 

 م(2008دراسة أبؾ زىخي ) .14
كاممي، السبشي عمى قرز راسة إلى معخفة تأثيخ استخجام السشحى التّ ىجفت ىحه الجّ 

جخيبي، وقج بمغ الث األساس، حيث تع اعتساد السشيج التّ ف الثّ األشفال في تحريل شمبة الّر 
اني لعام اس، لمفرل الثّ الث األسف الثّ ( شالبًا وشالبة مغ شمبة الّر 165راسة )عجد أفخد الجّ 

حيث تع خاصة السختمصة في محافطة عسان، م السمتحقيغ في السجارس ال2007/2008
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خيقة العذػائية البديصة، إلى خيقة القرجية في ثبلث مجارس، تع تػزيعيع بالصّ اختيارىع بالصّ 
رواية  جريذ ىػجخيبية، وكان أسمػب التّ ابصة والسجسػعة التّ مجسػعتيغ ىسا: السجسػعة الّز 

راسية التي يتع ربصيا وتحقيق تكامميا مغ خبلل قرة تشاسب عجدًا مغ مػضػعات السػاد الجّ 
تائج وجػد فخوق مبة، وأضيخت الشّ استخجام القرز، وتع استخجام اختبار لقياس تحريل الصّ 

بيغ السجسػعتيغ لرالح الحيغ  الث األساسف الثّ ذات داللة إحرائية في تحريل شمبة الّر 
تائج وجػد كسا أضيخت الشّ  ستكاممة السبشية عمى قرز األشفال،عميسية الخيقة التّ بالصّ درسػا 

الث األساس تبعًا لمجشذ لرالح ف الثّ فخوق  ذات داللة إحرائية في تحريل شمبة الّر 
 اإلناث.

 م(2008دراسة العمي ) .15
مدتػػ  كاممي لسعخفة مجػ قجرتو عمى تحقيقإلى تجخيب السشيج التّ  الّجراسة ىجفت ىحه

عميع األساسي، كسا وىجفت إلى انية مغ التّ متقجم مغ الكفاية في المغة العخبية في الحمقة الثّ 
عميع األساسي، حيث تع انية مغ التّ تحقيق الكفاية السشذػدة لجػ شمبة المغة العخبية في الحمقة الثّ 

انػية ة مغ شمبة الثّ ( شالب وشالب60راسة ) جخيبي، وقج بمغ عجد أفخاد الجّ اعتساد السشيج التّ 
م السمتحقيغ في مجارس ثانػيات مجيشة 2007/2008راسي اني مغ العام الجّ راسي الثّ لمفرل الجّ 

ديخ الّدور، عادل الحاج ىشيجؼ، صالح زكخيا مخزوق مرصفة األميغ، حيث تع اختيار العيشة 
اختبارًا قبميًا واختبارًا بصخيقة عذػائية وتقديسيا إلى مجسػعة ضابصة ومجسػعة تجخيبية، وشبق 

كػر واإلناث في االختبار تائج وجػد فخق بيغ متػسط درجات تحريل الحّ بعجيًا، وأضيخت الشّ 
 كػر.البعجؼ لرالح الحّ 

 م(2008دراسة نسخ ) .16
كاممي في تشسية ميارات راسة الستكذاف أثخ بخنامج قائع عمى السشحى التّ ىجفت الجّ 

ولية في امغ األساسي في وكالة الغػث الجّ ف الثّ ت الّر االستيعاب، االستساعي، لجػ شالبا
عيشة مكػنة مغ  راسة اختارت الباحثة،جخيبي، ولتحقيق ىجف الجّ عسان، وتبشت الباحثة السشيج التّ 

مجسػعتيغ: تجخيبية وضابصة، وشبقت اختبارًا لقياس ميارات  ىإلي( شالبة، قدست 87)
البات في االختبار، لسرمحة د فخوق في أداء الصّ تائج وجػ االستيعاب االستساعي، وأضيخت الشّ 

 جخيبية التي درست وفق البخنامج.شالبات السجسػعة التّ 
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 م(2008جوخي )دراسة الذّ  .17
خعية لصبلب وشالبات راسة إلى اقتخاح ترػر لسشيج تكاممي في العمػم الذّ سعت الجّ 

وذلظ تمبية لحاجة إيجاد خررية وميساتيع الػضيفية، بية في ضػء حاجاتيع التّ الكميات الصّ 
ة السعاصخة يبخعي، ويعخفيع ببعس القزايا الصّ ارسيغ بقجر مغ العمع الذّ مشيج مشاسب يدود الجّ 

راسة حميمي، ولتحقيق أىجاف الجّ خعية ليا، وتع استخجام السشيج الػصفي التّ ؤية الذّ مع بيان الخّ 
ق األسذ العمسية السعتبخة في ىحا ة، ومعيار تخبػؼ وفبيأعجت قائسة باالحتياجات والقزايا الصّ 

راسة إلى بشاء ترػر مقتخح لمسشيج والحؼ جخػ تحكيسو مغ قبل السجال، وقج انتيت الجّ 
مع اختبلف يديخ في ندب ( %100)السختريغ الحيغ أجسعػا عمى مشاسبتو لمتصبيق بشدبة 

راسة مغ نتائج ما فريمية، ومغ أىع ما تػصمت إليو الجّ قػيع التّ االتفاق عمى بعس معاييخ التّ 
بية السعاصخة خعية والسدتججات الصّ يمي: وجػد حاجة ماسة إلى مشيج تكاممي بيغ العمػم الذّ 

بيعية ليحه القزايا مشصمقة مغ أحكام شخعية، وتست لتكػن نطخة الجارسيغ والسسارسيغ لمسيام الصّ 
 عمسية الستبعة..محاولة سج ىحه الحاجة باقتخاح مشيج تكاممي تع إعجاده وفق الخصػات ال

 م(2007دراسة الحديؽ ) .18
راسة إلى بشاء بخنامج مقتخح لتجريب معمسي السػاد االجتساعية في السخحمة ىجفت الجّ 

راسة مشيجيغ وىسا كاممي، وقج استخجم الباحث في ىحه الجّ في ضػء أسذ السشيج التّ  االبتجائية
ة عمى معمسي السػاد االجتساعية راسجخيبي، وقج اقترخت الجّ السشيج الػصفي والسشيج شبو التّ 

ىـ وتسثمت في السجارس 1426/1427راسي اريخ، الجغخافيا، السػاد االجتساعية( لمعام الجّ التّ )
عػدية، عميع في السسمكة العخبية الدّ خبية والتّ ياض التابعة لػزارة التّ لمبشيغ في مجيشة الخّ  االبتجائية

، االبتجائيةكاممي لسعمسي السػاد االجتساعية في السخحمة وقج قام ببشاء قائسة بأسذ السشيج التّ 
راسة إلى ضعف درجة تسكغ معمسي واستخجم معامل كدب ببلك ومخبع إيتا، وقج تػصمت الجّ 

ياض في األساس األول إلى األساس في مجيشة الخّ  االبتجائيةالسػاد االجتساعية في السخحمة 
السقتخح لتجريب معمسي السػاد االجتساعية في السخحمة كاممي، وأن البخنامج قػيع التّ الخامذ لمتّ 

كاممي يترف بالكفاءة والفاعمية فيسا يختز بأسذ في ضػء أسذ السشيج التّ   االبتجائية
راسة، حيث بمغت ندبة متػسط الكدب السعجل كاممي لجػ أفخاد عيشة الجّ وتصبيقات السشيج التّ 

( والحؼ يسثل الحج األدنى لمحكع عمى 0,05غ  )( وىي ندبة مقبػلة ألنيا تديج ع0,73الببلك ) 
 جريبي واعتباره فعااًل.صبلحية البخنامج التّ 
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 عقيب عمى دراسات السحؾر األول:التّ 
 أواًل: مؽ حيث اليجف:

عخف عمى فاعمية راسات إلى التّ اختمفت دراسات ىحا السحػر، حيث ىجفت بعس الجّ 
م(، 2014م(، ودراسة الحتاممة )2016أبػ دحخوج )كاممي كجراسة بخنامج قائع عمى السشحى التّ 

م(، 2009م(، دراسة إبخاىيع )2009م(، ودراسة الحجابي والجاجي )2010ودراسة العطامات )
 م(.2007م(، دراسة الحديغ )2008م(، دراسة نسخ )2009ودراسة البيات )

ساعية في راسات االجتم( إلى تقػيع مقخرات الجّ 2013يغ )بيشسا ىجفت دراسة نجع الجّ 
عخف عمى أثخ الػحجة م( إلى التّ 2013اعجؼ )كاممي، ودراسة الّر ضػء معاييخ السشيج التّ 

 كاممي.كاممية في تسية ميارات المغة اإلنجميدية مغ خبلل فعالية السشيج التّ التّ 

جريبية البلزمة لسعمسات م( فقج ىجفت لتحجيج االحتياجات التّ 2013أما دراسة العريسي ) 
م( لمكذف عغ درجة مسارسة معمسي المغة 2011بية واتفقت معيا دراسة العشخؼ )المغة العخ 

 جريذ.كاممي في التّ العخبية لمسشحى التّ 

م( ىجفت إلى استقراء أثخ تجريذ ميارتي القخاءة والكتابة وفق 2011اصخ )ودراسة الشّ 
تجريذ المغة  م( ىجفت لسعخفة أثخ2010كاممي لمغة العخبية،  أما دراسة خميل )السشحى التّ 

م( ىجفت لمكذف عغ مجػ تصبيق 2010كاممية، بيشسا دراسة حسخاء )خيقة التّ العخبية بالصّ 
 ابع.ف الخّ كاممي في مشاىج الّر السشحى التّ 

كاممي، م( ىجفت إلى معخفة تأثخ استخجام السشحى التّ 2008بيشسا دراسة أبػ زىخؼ )
كاممي لسعخفة مجػ قجرتو عمى تحقيق مدتػػ م( ىجفت لتجخيب السشيج التّ 2008ودراسة العمي )

م( ىجفت القتخاح ترػر لسشيج 2008جوخي )متقجم مغ الكفاية في المغة العخبية، ودراسة الذّ 
 خعية.تكاممي في العمػم الذّ 

كاممي بيغ راسة الحالية إلى معخفة مجػ فاعمية بخنامج قائع عمى السشحى التّ ولقج ىجفت الجّ 
 فػؼ.عبيخ الذّ ت التّ السباحث في تشسية ميارا
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 ثانيًا: مؽ حيث السشيج:

م(، 2014جخيبي كجراسة الحتاممة )راسات عمى استخجام السشيج التّ اتفقت معطع الجّ 
م(، ودراسة 2010م(، ودراسة خميل )2010م(، ودراسة العطامات )2011اصخ )ودراسة الشّ 

م(، ودراسة أبػ زىخؼ 2009م(، ودراسة البيات )2009م(، وإبخاىيع )2009الحجابي والجاجي )
م( 2016م(، أما دراسة أبػ دحخوج )2008م(، ودراسة نسخ )2008م(، ودراسة العمي )2008)

 السشيج البشائي والسشيج الػصفي. فقج استخجمت أيزاّ 

م(، ودراسة 2013غ )يحميمي كجراسة نجع الجّ وىشاك دراسات استخجمت السشيج الػصفي التّ 
جوخي م(، ودراسة الذّ 2010م(، ودراسة حسخاء )2011لعشدؼ )م(، ودراسة ا2013العريسي )

جخيبي أيزًا كجراسة م(، كسا واستخجم السشيج شبو التّ 2007م(، ودراسة الحديغ )2008)
 م(.2013اعجؼ )الّر 

جخيبي والبشائي ابقة في استخجاميا لمسشيج التّ راسات الدّ واتفقت الجراسة الحالية مع الجّ 
 راسة.لسشاسبتيع لمجّ حميمي والػصفي التّ 

 ثالثًا: مؽ حيث العيشة:

 االبتجائيةالسخحمة  شبلبأجخيت دراسات ىحا السحػر عمى عيشات مختمفة كان مغ بيشيا 
اصخ م(، ودراسة الشّ 2013م(، ودراسة العريسي )2016كسا في دراسة أبػ دحخوج )

م(، 2008زىخؼ ) م(، ودراسة أبػ2009م(، ودراسة البيات )2010م(، ودراسة حسخاء )2011)
 م(.2008ودراسة العمي )

م(، ودراسة العطامات 2014السخحمة اإلعجادية كسا في دراسة الحتاممة ) وشبلب
 م(.2010)

م( عمى السخحمة 2009م(، ودراسة الحجابي والجاجي )2013اعجؼ )وركدت دراسة الّر 
 انػية.الثّ 

م( عمى 2008جوخي )الذّ م(، ودراسة 2009م(، ودراسة إبخاىيع )2010أما دراسة خميل )
 السخحمة الجامعية.

م(، ودراسة الحديغ 2011م(، ودراسة العشدؼ )2013يغ )وأخيخًا ركدت دراسة نجع الجّ  
 م( عمى السعمسيغ والسعمسات والسذخفييغ والسذخفات.2007)
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راسات التي شبقت دراستيا عمى عبشة مغ شمبة واتفقت الجراسة الحالية مع غالبية الجّ 
 البات.ألساسية، خاصة الصّ السخحمة ا

 رابعًا: مؽ حيث األدوات:

راسة السدتخجمة تبعًا لمستغيخات التي تشاولتيا كل دراسة، فقج تع استخجام تشػعت أدوات الجّ 
م(، ودراسة 201اعجؼ )م(، ودراسة الّر 2014االختبار في دراسة كبًل مغ دراسة الحتاممة )

م(، ودراسة الحجابي 2010ودراسة خميل ) م(،2010م(، ودراسة العطامات )2011اصخ)الشّ 
م(، ودراسة العمي 2008(، ودراسة أبػ زىخؼ )2009م(، ودراسة إبخاىيع )2009والجاجي )

م( كسا قامتا ببشاء بخنامج واتفقت 2008م(، ودراسة نسخ )2009م(، ودراسة البيات )2008)
 م(.2007م(، والحديغ )2016معيسا كبًل مغ دراسة أبػ دحخوج )

م(، 2013يغ )راسات االستبانة كأداة دراسة، كجراسة نجع الجّ يغ تبشت بعس الجّ في ح
م( التي استخجمت أيزًا بصاقة مبلحطة، 2010م(، ودراسة حسخاء )2013ودراسة العريسي )

م( ببشاء ترػر مقتخح لسشيج 2008م(، وقام الذجوخي )2011واتفقت معيا دراسة العشدؼ )
 تكاممي.

م( ودراسة 2016راسات، كجراسة أبػ دحخوج )الحالية مع بعس الجّ ولقج اتفقت الجراسة 
 كاممي.م( في بشاء بخنامج قائع عمى السشحى التّ 2007الحديغ )

 تائج:خامدًا: مؽ حيث الشّ 

كاممي  كجراسة أبػ راسات عغ فاعمية البخامج لقائسة عمى السشحى التّ كذفت معطع الجّ 
م(، ودراسة الحجابي 2010، ودراسة العطامات )م(2014م(، ودراسة الحتاممة )2016دحخوج )

م(، ودراسة الحديغ 2008م(، ودراسة نسخ )2009م(، ودراسة إبخاىيع )2009والجاجي )
 م(.2007)

م(، ودراسة البيات 2011اصخ )م(، ودراسة الشّ 2013اعجؼ )كسا وكذفت دراسة الّر 
كاممي ووحجة تكاممي التّ  م( عغ وجػد أثخ لتػضيف السشحى2008م(، ودراسة أبػ زىخؼ )2009)

م(  2011م(، ودراسة العشدؼ )2013في تشسية السيارات، وقجمت دراسة العريسي )
 كاممي.االحتياجات البلزمة لمسعمسات وفق السشحى التّ 
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م(، 2008م(، ودراسة العمي )2010م(، ودراسة حسخاء )2010وأوضحت دراسة خميل )
العخبية بصخيقة تكاممية وأثخ تصبيق السشاىج م( أثخ تجريذ المغة 2008جوخي )ودراسة الذّ 

 بصخيقة تكاممية.

 فؾي:عبيخ الذّ راسات التي تشاولت ميارات التّ السحؾر الثاني: الجّ 
 م(2016دراسة حدؽ ) .1

راسة إلى بيان أثخ استخاتيجية ببلن في تحريل شبلب الرف الخامذ العمسي ىجفت الجّ 
فػؼ لجييع، وتع استخجام عبيخ الذّ ميارات التّ رػص وتحديغ في العخاق في مادة األدب والشّ 

ف الخامذ العمسي في ( شالبًا مغ شبلب الّر 87راسة مغ )جخيبي، وتكػنت عيشة الجّ السشيج التّ 
مجرسة اإلعجادية السخكدية لمبشيغ التابعة إلى السجيخية العامة لمتخبية في محافطة ذؼ قار لمعام 

بتيغ بذكل عذػائي قدست إلى شعبة ضابصة، م، إذ جخػ اختيار شع2015-2014راسي الجّ 
ابصة جخيبية باستخجام استخاتيجية ببلن ودرست الّز انية تجخيبية حيث تع تجريذ السجسػعة التّ والثّ 
فػؼ، عبيخ الذّ حريمي، ومقياس ميارات التّ خيقة االعتيادية ، وأعج الباحث االختبار التّ بالصّ 

بايغ األحادؼ خافات السعيارية، وتصبيق تحميل التّ واستخجم الباحث الستػسصات الحدابية واالنح
تائج وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي عبلمات شبلب السراحب، وأضيخت الشّ 

رػص الحيغ درسػا وفقًا الستخاتيجية ببلن مقارنة ف الخامذ العمسي في مادة األدب والشّ الّر 
فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصي  خيقة االعتيادية لرالح استخاتيجية ببلن، وجػدبالصّ 

فػؼ لجييع مقارنة مع عبيخ الذّ ف الخامذ العمسي في تحديغ ميارات التّ عبلمات شبلب الّر 
 خيقة االعتيادية لرالح استخاتيجية ببلن.الصّ 

 م(2016دراسة عبج اليادي ) .2
عبيخ راسة إلى معخفة أثخ تػضيف القرة السرّػرة في تشسية ميارات التّ ىجفت ىحه الجّ 

ابع األساسي، واتبع الباحث السشيج الػصفي في ف الخّ فػؼ في المغة العخبية لجػ شبلب الّر الذّ 
فػؼ، وشبو التجخيبي في الكذف عغ  أثخ تػضيف القرة السرػرة في عبيخ الذّ تحجيج ميارات التّ 
ابع ف الخّ ( شالبًا مغ شبلب الّر 77راسة مغ )فػؼ، وتكػنت عيشة الجّ عبيخ الذّ تشسية ميارات التّ 
خيقة العذػائية البديصة مغ مجرسة ديخ البمح األساسية لمبشيغ، وزعت إلى تع اختيارىع بالصّ 

( شالبًا درسػا وفق استخاتيجية 35جخيبية وبمغ عجد أفخادىا )مجسػعتيغ متداويتيغ السجسػعة التّ 
خيقة ق الصّ ( شالبًا درسػا وف35ابصة وبمغ عجد أفخادىا )القرة السرػرة، والسجسػعة الّز 

فػؼ، وتع التأكج عبيخ الذّ راسة في بصاقة مبلحطة لقياس ميارات التّ االعتيادية، وتسثمت أداة الجّ 
مغ صجقيا وثباتيا، ولمتحقق وتع استخجام االختبارات االحرائية السشاسبة وأىسيا اختبار )ت(  
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إحرائية بيغ راسة عمى وجػد فخوق عشج مدتػػ داللة مدتقمتيغ، كسا وأضيخت نتائج الجّ 
جخيبية في الجػانب ابصة ودرجات شبلب السجسػعة التّ متػسصي درجات شبلب السجسػعة الّز 

صبيق البعجؼ لبصاقة السبلحطة ػتية والسمسحية ) لغة الجدج( في التّ الفكخية والمغػية والّر )
تشسية  جخيبية، وأضيخت أن استخاتيجية القرة السرػرة ليا تأثيخ كبيخ فيلرالح السجسػعة التّ 

ابع األساسي، حيث كان ليا تأثيخ كبيخ في جسيع ف الخّ فػؼ لجػ شبلب الّر عبيخ الذّ ميارات التّ 
 جػانب بصاقة السبلحطة ككل.

 م(2016شظي )دراسة الذّ  .3
راسة إلى معخفة فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى أدب األشفال في تشسية ميارات ىجفت الجّ 

راسة استخجمت الجّ ىجف لث األساسي بغدة، ولتحقيق الثاّ  ففػؼ لجػ تبلميح الّر عبيخ الذّ التّ 
جخيبي القائع عمى مجسػعتيغ، مجسػعة تجخيبية ومجسػعة ضابصة مع قياس الباحثة السشيج التّ 

الث ف الثّ ( تمسيًحا وتمسيحة مغ تبلمحة الّر 92راسة مغ )قبمي وبعجؼ، وتكػنت عيشة الجّ 
عبيخ مجسػعتيغ، السجسػعة األولى التي درست التّ األساسي، وقدست العيشة عذػائًيا إلى 

ابصة بالصخيقة االعتيادية، وقج باستخجام البخنامج الحؼ تع ترسيسو، بيشسا درست السجسػعة الّز 
فػؼ، وتصبيقيسا قبمًيا وبعجًيا عبيخ الذّ تع إعجاد بصاقة مبلحطة ومعيار ترحيح لقياس ميارات التّ 

ػعتيغ، وبعج تحميل البيانات ومعالجتيا إحرائيًا تػصمت راسة في السجسعمى أفخاد عيشة الجّ 
فػؼ، حيث عبيخ الذّ تيجة اآلتية : فاعمية البخنامج السقتخح في تشسية ميارات التّ الباحثة إلى الشّ 

صبيق ابصة في التّ جخيبية والسجسػعة الّز تبيغ وجػد فخق إحرائيًا في أداء تبلميح السجسػعة التّ 
 جخيبية.لرالح السجسػعة التّ البعجؼ لبصاقة السبلحطة 

 م(2015دراسة القمسجي ) .4
راسة إلى معخفة فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى ميارات االستساع في ىجفت ىحه الجّ 

جخيبي، وتكػنت ، واستخجم الباحث السشيج التّ االبتجائيةفػؼ لجػ تبلمحة السخحمة عبيخ الذّ تشسية التّ 
بسجرسة ُنديبة  االبتجائيةف الخامذ وتمسيحة مغ تبلمحة الّر ( تمسيحًا 40راسة مغ )عيشة الجّ 
( 20ابعة لتخبية بغجاد، وزعت عمى مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية وبمغت )السختمصة التّ  االبتجائية

( تمسيحًا 20ابصة بمغت )تمسيحًا وتمسيحة درست عغ شخيق البخنامج القائع عمى االستساع، والّز 
فػؼ تألفت عبيخ الذّ عتيادية، وقج قام الباحث ببشاء قائسة لسيارات التّ خيقة االوتمسيحة درست بالصّ 

فػؼ، وقج كذفت نتائج عبيخ الذّ (  ميارات، تزسشت خسذ جػانب مثمت ميارات التّ 10مغ )
فػؼ كانت عبيخ الذّ لسيارات التّ  االبتجائيةف الخامذ راسة أن درجة امتبلك تبلمحة الّر الجّ 

عميسي القائع عمى االستساع كانت فاعمة في تشسية ع وفق البخنامج التّ عميمتػسصة، وأن شخيقة التّ 
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فػؼ لجػ تبلميح الرف الخامذ اإلبتجائي، حيث تبيغ وجػد فخوق ذات حعبيخ الذّ ميارات التّ 
ابصة في االختبار القبمي جخيبية والّز داللة إحرائية بيغ متػسط درجات تبلمحة السجسػعة التّ 

 صبيق البعجؼ.ؼ لرالح التّ فػ عبيخ الذّ والبعجؼ لمتّ 
 م(2015عانيؽ )دراسة الدّ  .5

خيل السػجو مقارنة بالسجخل لى فاعمية تػضيف استخاتيجية التّ عخف إالتّ  راسة عمىىجفت الجّ 
ابع األساس شسال غدة، ف الخّ فيي لجػ شالبات الّر عبيخ الذّ فاوضي  في تشسية ميارات التّ التّ 

فػؼ وحجدتيا في عجة عبيخ الذّ تحجيج ميارات التّ واستخجمت الباحثة السشيجيغ الػصفي في 
ػتي، والجانب السمسحي(، والسشيج جػانب ىي: )الجانب الفكخؼ، والجانب المغػؼ، والجانب الّر 

راسة جخيبي القائع عمى ترسيع السجسػعتيغ مع قياس قبمي وبعجؼ، وبمغت عيشة الجّ شبو التّ 
السذتخكة )أ(  االبتجائيةغ مجرسة بيغ حانػن ابع األساسي مف الخّ ( شالبة مغ شالبات الّر 68)

( شالبة درسغ 34جخيبية األولى وبمغت )تع تػزيعيا إلى مجسػعتيغ متداويتيغ، السجسػعة التّ 
( شالبة درسغ وفق 34انية وبمغت )جخيبية الثّ خيل السػجو، والسجسػعة التّ وفق استخاتيجية التّ 

فيي، وبصاقة مبلحطة، عبيخ الذّ قائسة ميارات التّ راسة في فاوضي، وتسثمت أدوات الجّ السجخل التّ 
فاوضي في خيل السػجو مقارنة بالسجخل التّ راسة فاعمية تػضيف استخاتيجية التّ وأضيخت نتائج الجّ 
فيي وكانت الفاعمية لرالح استخاتيجية التخيل السػجو، حيث بمغ حجع عبيخ الذّ تشسية ميارات التّ 

أثيخ كبيخ ججًا مسا يجلل عمى تأثيخ عاٍل أن حجع التّ  ( وىي قيسة تجل عمى0,84أثيخ )التّ 
 (.0,76فاوضي والتي بمغت )جية التّ يلبلستخاتيجية مقارنة مع استخات

 م(2014دراسة دحالن ) .6
عبية في تشسية راسة إلى تقري فاعمية بخنامج قائع عمى الحكايات الذّ ىجفت ىحه الجّ 

ابع األساسي، حيث استخجم الباحث السشيج ف الخّ فػؼ لجػ تمسيحات الّر عبيخ الذّ ميارات التّ 
جخيبي في الكذف عغ فاعمية البخنامج، وتكػنت فػؼ، والتّ عبيخ الذّ الػصفي في تحجيج ميارات التّ 

خيقة العذػائية البديصة مغ ابع تع اختيارىغ بالصّ ف الخّ ( تمسيحة مغ الّر 68راسة مغ )عيشة الجّ 
جخيبية السذتخكة )أ(، وزعت إلى مجسػعتيغ متداويتيغ، السجسػعة التّ  االبتجائيةمجرسة خانيػنذ 

ابصة وبمغ عجدىا ( تمسيحة درسغ وفق البخنامج السقتخح، والسجسػعة الّز 34وبمغ عجد أفخادىا )
عبيخ راسة في قائسة ميارات التّ خيقة االعتيادية، وتسثمت أداوت الجّ ( تمسيحة درسغ وفق الصّ 34)

عبية وبصاقة السبلحطة، وتع استخجام االختبارات سعمع القائع عمى الحكايات الذّ فػؼ، ودليل الالذّ 
اإلحرائية السشاسبة وأىسيا اختبار ) ت( لعيشتيغ مدتقمتيغ ومعامل الكدب لببلك، وكان مغ 

راسة: وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في متػسط درجات تائج التي تػصمت إلييا الجّ أىع الشّ 
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عبية جخيبية البلتي تعمسغ باستخجام البخنامج القائع عمى الحاكيات الذّ التّ  تمسيحات السجسػعة
صبيق خيقة االعتيادية في التّ ابصة البلتي تعمسغ بالصّ ومتػسط درجات تمسيحات السجسػعة الّز 

جخيبية، وأضيخت أن البخنامج القائع عمى البعجؼ لبصاقة السبلحطة لرالح تمسيحات السجسػعة التّ 
ف فػؼ لجػ تمسيحات الّر عبيخ الذّ ايات لو فاعمية كبيخة في تشسية ميارات التّ القرز والحك

 (.1.2جخيبية )ابع األساسي حيث بمغ معجل الكدب لمسجسػعة التّ الخّ 

 م(2013دراسة أبؾ رخية ) .7
عبيخ لى أثخ قرز األشفال في تشسية ميارات التّ عخف إى التّ راسة عمىجفت ىحه الجّ 

جخيبي ابع األساسي، واستخجمت الباحثة السشيج التّ ف الخّ شمبة الّر فيي اإلبجاعي لجػ الذّ 
ريخات بغدة، وقج تكػنت عيشة راسة، وتع اختيار عيشة قرجية مغ مجارس مشصقة الشّ لسشاسبتو لمجّ 

( شالبًا وشالبة، وكانت 32جخيبية )( شالبًا وشالبة، حيث كانت السجسػعة التّ 64راسة مغ )الجّ 
ف الخابع، واستخجمت بصاقة السبلحطة ( شالبًا وشالبة مغ شمبة الّر 32ابصة )السجسػعة الّز 

راسة إلى راسة، وتػصمت الجّ فيي اإلبجاعي كأداتيغ لمجّ عبيخ الذّ واختبارًا شفييًا في ميارات التّ 
جخيبية الية: تػجج فخوق ذات داللة إحرائيًا بيغ متػسط درجات السجسػعة التّ تائج التّ الشّ 

خجام البعجؼ لبصاقة السبلحطة تعدػ الستخجام قرز األشفال في تشسية ابصة في االستوالّز 
جخيبية، وتػجج فخوق ذات داللة إحرائية فػؼ اإلبجاعي لرالح السجسػعة التّ عبيخ الذّ ميارات التّ 

ابصة في االختبار القخائي البعجؼ، وال تػجج عبلقة جخيبية والّز بيغ متػسط درجات السجسػعة التّ 
ابع األساسي ومدتػػ ف الخّ راسي في المغة العخبية لجػ شمبة الّر ريل الجّ حبيغ متػسط التّ 

 فيي اإلبجاعي.عبيخ الذّ إتقانيع لسيارات التّ 

 م(2013دراسة كاعؼ ) .8
عبيخؼ راسة إلى بيان أثخ استخجام استخاتيجية خخائط السفاىيع في تشسية األداء التّ ىجفت الجّ 

جخيبي ذؼ اإلبتجائي، واستخجم الباحث السشيج التّ ف الخامذ فيي لجػ تبلميح الّر الذّ 
( تمسيحًا 69راسة )السجسػعتيغ الستكافئتيغ األولى تجخيبية واألخخػ ضابصة، وبمغت عيشة الجّ 

وفق جخيبية مغ مجرسة أسامة بغ زيج والتي درس أفخادىا ( تمسيحًا في السجسػعة التّ 35وبػاقع )
ًا مغ مجرسة السعالي السختمصة والتي درس أفخادىا ( تمسيح34)استخاتيجية خخاط السفاىيع، و

العسخ راسة بحدب متغيخات )قميجية، وأجخيت عسمية التكافؤ بيغ أفخاد مجسػعتي الجّ خيقة التّ بالصّ 
عبيخ حريل في المغة العخبية، وميارات التّ حريل العام، والتّ الدمشي، واختبار الحكاء، والتّ 

فيي وفق أربعة معاييخ كل معيار عبيخ الذّ بار لؤلداء في التّ و قام الباحث بإعجاد اخت فػؼ(،الذّ 
راسة عغ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ يحتػؼ عمى أربع فقخات، وقج كذفت نتائج الجّ 
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فيي لرالح عبيخؼ الذّ راسة في االختبار البعجؼ لؤلداء التّ متػسصي درجات مجسػعتي الجّ 
 جخيبية.السجسػعة التّ 

 م(2012)دراسة الفيؾمي  .9
عبيخ راسة إلى معخفة اثخ أنذصة االترال المغػؼ في تشسية ميارات التّ ىجفت ىحه الجّ 

عميع بسشصقة عسان خبية والتّ فػؼ لجػ شبلب الرف التاسع األساسي في مجارس مجيخية التّ الذّ 
مغ  ( شالباً 72جخيبي، وتكػنت عيشة الجراسة مغ )انية في األردن، واستخجم الباحث السشيج التّ الثّ 

راسة كػر، وُقِدَست عيشة الجّ اسع األساسي درسػا في مجرستيغ مغ مجارس الحّ ف التّ شبلب الّر 
فػؼ مغ خبلل مسارسة أنذصة االترال المغػؼ عبيخ الذّ إلى مجسػعتيغ تجخيبية درست التّ 

( شالبًا، 36خيقة االعتيادية وضست )فػؼ بالصّ عبيخ الذّ ( شالبًا، وضابصة درست التّ 36وضست )
عبيخ قام الباحث بإعجاد محتػػ لمشذاشات المغػية وتشطيسو، وكحلظ إعجاد قائسة بسيارات التّ و 

ػتي، تزسشت )ميارات األداء السعشػؼ، وميارات األداء المغػؼ، وميارات األداء الّر  ،فػؼ الذّ 
فػؼ، عبيخ الذّ عبيخؼ(، كسا وأعج الباحث اختبارًا لقياس ميارات التّ وميارات األداء الحخكي والتّ 

عبيخ ابصة في ميارات التّ جخيبية عمى السجسػعة الّز تائج عغ تفػق السجسػعة التّ وأضيخت الشّ 
ذاشات المغػية في تجريذ مػضػعات فػؼ بفخوق ذات داللة إحرائية بسا يؤكج فعالية الشّ الذّ 
 فػؼ.عبيخ الذّ التّ 

 م(2012دراسة الجيؾري ) .10
فػؼ في السخحمتيغ الستػسصة عبيخ الذّ راسة غمى تذخيز صعػبات تجريذ التّ ىجفت الجّ 

مغ وجية نطخ مجرسي المغة العخبية ومجرساتيا، واتبع الباحث السشيج الػصفي،  واإلعجادية
( مجرسًا ومجرسة مغ مجرسي المغة العخبية ومجرساتيا 78راسة عمى عيشة بمغت )واقترخت الجّ 

يغ والبشات(، واعتسج الباحث عمى لمبشي السجارس الستػسصة واإلعجادية )الحيغ يجرسػن السادة ف
 تائج اآلتية:ػصل إلى الشّ راسة وبعج تصبيقيا ومعالجة البيانات إحرائيًا تع التّ االستبانة كأداة لمجّ 

فػؼ، ألنو عبيخ الذّ ىجاف تجريذ التّ ومجرساتيا أغمبيع لع يصمعػا عمى أ إن مجرسي المغة العخبية 
بية ومجرساتيا عشج وضع األىجاف، وضعف ارتباط ال يؤخح بالحدبان في رأؼ مجرسي المغة العخ 

السكتبة السجرسية في اختيار مبة واىتساماتيع، قمة اإلفادة مغ السػضػعات بسيػل الصّ 
السػضػعات، قمة التدام مجرسي المغة العخبية ومجرساتيا بالمغة العخبية الفريحة أثشاء تجريذ 

 فيي.عبيخ الذّ ثشاء تجريذ التّ ة في أيعميسفػؼ، نجرة استعسال الػسائل التّ عبيخ الذّ التّ 
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 م(2012دراسة ىدايسة وعميسات ) .11
ات في تشسية القجرة راسة إلى الكذف عغ أثخ استخجام أنذصة الحجيث عغ الحّ ىجفت الجّ 

اني األساسي وفق معيار األداء المغػؼ السعتسجة، واتبع الباحثان ف الثّ الكبلمية لجػ شمبة الّر 
( شالبًا وشالبة في 61اني بمغت )ف الثّ راسة مغ شمبة الّر عيشة الجّ  جخيبي، تكػنتالسشيج التّ 

انية تجخيبية، وتع إعجاد مجرسة زيج بغ ثابت في محافطة إربج، بػاقع شعبتيغ األولى ضابصة والثّ 
أثيخ، بلقة، التّ فػؼ ) السخونة، الػضػح، الصّ بصاقة مبلحطة تزسشت معاييخ األداء المغػؼ الذّ 

صبيق القبمي لمسجسػعتيغ لزسان تكافؤ السجسػعتيغ، الجػدة(، وتع إجخاء التّ حة، الخيال، الّر 
مبة عمى ميارة الكبلم مغ خبلل األنذصة السقرػدة التي تقػم عمى الحجيث وذلظ بعج تجريب الصّ 

تائج عغ صبيق البعجؼ، وكذفت الشّ جخبة شيخيغ، وبعج ذلظ ثع أجخاء التّ ات، واستسخت التّ عغ الحّ 
ذات داللة إحرائية بيغ شمبة السجسػعتيغ في القجرة الكبلمية لرالح السجسػعة وجػد فخوق 

جخيبية عمى كل معيار مغ جخيبية، ووجػد فخوق ذات داللة إحرائية ولرالح السجسػعة التّ التّ 
شطيع في السختبة األولى في حيغ جاء معيار الخيال في معاييخ األداء السعتسجة، وجاء معيار التّ 

 خيخة.السختبة األ

 م(2012دراسة الخراونة والعكل ) .12
فػية لجػ راما السدخحية في تشسية ميارات السحادثة الذّ راسة إلى بيان فاعمية الجّ ىجفت الجّ 

جخيبي، وبمغت بالصائف، وقامت الباحثتان باستخجام السشيج شبو التّ  االبتجائيةشالبات السخحمة 
قبمي وآخخ بعجؼ عمى مجسػعتيغ متكافئتيغ ( شالبة، حيث تع تصبيق اختبار 62راسة )عيشة الجّ 

( 31ائف، بػاقع )افي األىمية في مجيشة الصّ ابع األساسي في مجارس الذّ ف الخّ مغ شالبات الّر 
( شالبة في 31راما السدخحية، و)جخيبية التي درست بصخيقة الجّ شالبة مغ السجسػعة التّ 

حيث تع ترسيع بخنامج تجريبي يدتشج إلى خيقة االعتيادية، ابصة التي درست بالصّ السجسػعة الّز 
حميل، واختبار تحريمي، ومقياس خكيب، والتّ سعي، والػضػح، والتّ سييد الدّ حة المغػية والتّ الّر 

دب راسة عغ وجػد فخوق ذات داللة إحرائية في الشّ ميارات السحادثة، وكذفت نتائج الجّ 
سييد حة المغػية، والتّ ة، وىػ محػر الّر بلثة األساسيكخارات الخاصة بالسحاور الثّ السئػية والتّ 

خكيب بيغ االختبار القبمي واالختبار البعجؼ لرالح االختبار حميل والتّ سعي، والػضػح والتّ الدّ 
 راما السدخحية.جريبي السبشي عمى الجّ البعجؼ يعدػ لمبخنامج التّ 
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 م(2012دراسة أبؾ لبؽ وعظية ) .13
ف األول الستػسط فػؼ لجػ تبلميح الّر عبيخ الذّ راسة إلى تشسية ميارات التّ ىجفت الجّ 

راسة السشيج فاوضي، واستخجمت الجّ بالسجيشة السشػرة باستخجام بخنامج قائع عمى السجخل التّ 
( تمسيحًا مغ مجرسة كعب بغ مالظ بالسجيشة السشػرة، وتع 72راسة )جخيبي، وبمغت عيشة الجّ التّ 

 قميجية،خيقة التّ ( تمسيحًا ُدٍرَست بالصّ 36بمغ عجدىا )تقديع العيشة إلى مجسػعتيغ األولى ضابصة و 
فاوضي، حًا ُدٍرَسغ باستخجام البخنامج القائع عمى السجخل التّ ( تمسي36واألخخػ تجخيبية عجدىا )

فػؼ السشاسبة لتبلميح السخحمة الستػسصة واختيار أعبلىا أىسية ثع عبيخ الذّ وتع تحجيج ميارات التّ 
فػؼ قائع عمى السجخل عبيخ الذّ فػؼ، وبخنامج التّ عبيخ الذّ تقجيخ التّ  تع بشاء اختبار وبصاقة

فػؼ لجػ عبيخ الذّ راسة إلى فاعمية البخنامج السقتخح في تشسية ميارات التّ فاوضي، وتػصمت الجّ التّ 
رجة الكمية وفي كل ميارة مغ ف األول الستػسط بالسجيشة السشػرة عمى مدتػػ الجّ تبلميح الّر 
 فػؼ.يخ الذّ عبميارات التّ 

 م(2012الخسايدة ) .14
عبيخ خبية في جامعة حائل لسيارات التّ راسة إلى معخفة امتبلك شمبة كمية التّ ىجفت ىحه الجّ 

عػبات التي تػاجييع داخل السحاضخة، وقج استخجم الباحث في فػؼ مغ وجية نطخىع والّر الذّ 
( مغ 305بصخيقة عذػائية بمغت )راسة حميمي، وتع اختيار عيشة الجّ دراستو السشيج الػصفي التّ 

خبػؼ راسة بعج االشبلع عمى األدب التّ البات، وقام الباحث بإعجاد استبانة كأداة لمجّ بلب والصّ الصّ 
( ميارة مػزعة عمى خسدة 46فػؼ، واستخمز الباحث )عبيخ الذّ ابقة لسيارات التّ راسات الدّ والجّ 

خبية في جامعة حائل ك شمبة كمية التّ راسة إلى وجػد ضعف في امتبلمحاور، وقج تػصمت الجّ 
عبيخ فػؼ، ووجػد فخوق في امتبلك شمبة كمية جامعة حائل لسيارات التّ عبيخ الذّ لسيارات التّ 

 فػؼ تعدػ لستغيخ الجشذ.الذّ 

 م(2011ؾيخكي )دراسة الّر  .15
فػؼ لجػ شبلب السخحمة األساسية في عبيخ الذّ راسة إلى تقػيع األداء في التّ ىجفت الجّ  

راسة عمى عيشة عذػائية مشتطسة راسة وصفي تحميمي، وشبقت الجّ األردن، وقج كان مشيج الجّ 
ابع األساسي في السجارس الحكػمية األردنية، وتع ف الدّ ( شالبًا يجرسػن في الّر 54مكػنة مغ )

اء تائج أن مدتػػ أدفػؼ لمسخحمة األساسية، وأضيخت الشّ عبيخؼ الذّ إعجاد أداة لقياس األداء التّ 
فػؼ لع تكغ مخضية، إذ بمغت ندبة األداء الكمي لجييع عبيخ الذّ أفخاد العيشة برفة عامة في التّ 

 بلب كان ضعيفًا ججًا.دبة إلى أن أداء الصّ %( وتذيخ ىحه الشّ 54,3)
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 م(2011دراسة عبج العغيؼ ) .16
عمع فػؼ لجػ تبلميح ذوؼ صعػبات التّ ػاصل الذّ راسة إلى عبلج صعػبات التّ ىجفت الجّ 

جخيبي، وتكػنت عيشة في القاىخة، واستخجمت الباحثة السشيجيغ الػصفي والتّ  االبتجائيةبالسخحمة 
سة ىجػ شعخاوؼ بسجر  االبتجائية(  تمسيحًا وتمسيحة مغ تبلميح الرف الخامذ 62راسة مغ )الجّ 

( تمسيحًا 31)جخيبية وبمغ عجد أفخادىا مى مجسػعتيغ متداويتيغ، السجسػعة التّ ، وزعت عاالبتجائية
كاءات الستعجدة، والسجسػعة وتمسيحة درسػا مغ خبلل االنذصة المغػية القائسة عمى نطخية الحّ 

خيقة االعتيادية، وحجدت الباحثة ( تمسيحَا وتمسيحة درسػا وفق الصّ 31ابصة وبمغ عجد أفخادىا )الّز 
عغ السػضػع وال  شطيسية مقل عخض أفكار خارجةعػبات التّ فػؼ )الّر ػاصل الذّ صعػبات التّ 

ارجة، وعجم القجرة عػبات األسمػبية مثل استخجام األلفاظ العامية الجّ تختبط برػرة مباشخة، والّر 
الخمط بيغ  :ػتي مثلعػبات الستعمقة بالجانب الّر عمى تكػيغ جسل وتخاكيب سميسة، والّر 

 :حي مثلػاصل السمسصق، وصعػبات التّ صق، وشيػع عيػب الشّ الحخوف الستذابية في الشّ 
عبيخات الجدسية حجث في خػف وضيػر عبلمات القمق، وصعػبة استخجام اإلشارات والتّ التّ 

راسة في اختبار القجرة العقمية، واختبار تذخيري لتحجيج دت أدوات الجّ جالسشاسبة لمسعشى(، وتح
لى راسة إكاءات الستعجدة، وتػصمت نتائج الجّ حجث، وبصاقة مبلحطة، ومقياس الحّ صعػبات التّ 

راسة ليا فاعمية في عبلج كاءات الستعجدة التي قجمتيا الجّ أن األنذصة المغػية القائسة عمى الحّ 
 فػؼ.ػاصل الذّ صعػبات التّ 

 م(2010يب )دراسة الظّ  .17
راسة إلى معخفة فعالية استخجام استخاتيجية لعب األدوار في تشسية ميارات ىجفت الجّ 

تبلميح السخحمة اإلعجادية، واستخجم الباحث السشيج فيي لجػ عبيخ الذّ امتة والتّ القخاءة الّر 
( تمسيحًا وتمسيحة  مغ مجرسة القخنة اإلعجادية السذتخكة 80جخيبي، واختار عيشة مكػنة مغ )التّ 

داوؼ، وقج استخجم الباحث بسحافطة األقرخ، وزعت عمى مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة بالتّ 
فيي، وتػصمت عبيخ الذّ وبصاقة مبلحطة لسيارات التّ  حريمي لسيارات الفيع القخائي،االختبار التّ 

جخيبية راسة إلى وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعة التّ الجّ 
جخيبية، ووجػد فخوق ذات داللة ابصة في اختبار ميارات الفيع القخائي لرالح السجسػعة التّ والّز 

ابصة في بصاقة مبلحطة ميارات خيبية والّز جإحرائية بيغ متػسصات درجات السجسػعة التّ 
 جخيبية.فيي لرالح السجسػعة التّ عبيخ الذّ التّ 
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 م(2008دراسة جميؾم والسميجي ) .18
عمع السشطع ذاتيًا عمى تشسية راسة إلى معخفة أثخ استخاتيجية قائسة عمى التّ ىجفت الجّ 

خبية، واستخجم بكميات التّ فيي اإلبجاعي لجػ شبلب شعبة المغة العخبية عبيخ الذّ ميارات التّ 
( شالب وشالبة مغ شبلب الفخقة الثالثة 68جخيبي، واختيخت عيشة مكػن مغ )الباحث السشيج التّ 

خبية بجامعة السشػفية، وتع اختيارىا عذػائيًا وزعت عمى مجسػعتيغ تجخيبية وضابصة بكمية التّ 
فيي، وبصاقة مبلحطة، وكذفت الذّ  عبيخقائسة بسيارات التّ راسة مغ داوؼ، وتكػنت أدوات الجّ بالتّ 
تائج وىي وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ متػسصات درجات شبلب راسة عغ أىع الشّ الجّ 

صبيق البعجؼ لبصاقة السبلحطة لرالح ابصة في التّ جخيبية وأقخانيع في الّز سػعة التّ السج
 جخيبية.السجسػعة التّ 

 اني:عقيب عمى دراسات السحؾر الثّ التّ 
 مؽ حيث اليجف: أواًل:

فاعمية استخجام  لىعخف إى التّ اني عمابقة في السحػر الثّ راسات الدّ تشػعت أىجاف الجّ 
فػؼ، فشجج أثخ استخجام بعس عبيخ الذّ العجيج مغ االستخاتيجيات، واألساليب لتشسية ميارات التّ 

ئط السفاىيع، االستخاتيجيات واألساليب )استخاتيجية ببلن، القرة السرػرة، قرز األشفال، خخا
عمع السشطع( ات، التّ راما السدخحية، المعب الحخكي، أنذصة الحجيث عغ الحّ االترال المغػؼ، الجّ 

م(، دراسة أبػ رخية 2016م(، دراسة عبج اليادؼ )2016ختيب كسا في دراسة حدغ )وذلظ بالتّ 
 ، دراسة ىدايسة وعميسات(م2012م(، دراسة الفيػمي )2013م(، دراسة كاضع )2013)
م(، دراسة جميػم 2010يب )م(، دراسة الصّ 2012م(، دراسة الخراونة والعكل )2012)

 م(.2008والسميجي )

عبيخ راسات إلى معخفة فاعمية بخامج مقتخحة لتشسية ميارات التّ بيشسا ىجفت بعس الجّ 
عبية( وذلظ فاوضي، الحكايات الذّ فػؼ مثل: )أدب األشفال، ميارة االستساع، السجخل التّ الذّ 
عانيغ م(، دراسة الدّ 2015م(، دراسة القمسجي )2016شصي )ختيب كسا في دراسة الذّ بالتّ 
 م(.2014م(، دراسة دحبلن )2012م(، دراسة عصية وأبػ لبغ )2015)

فيي في عبيخ الذّ ( إلى تذخيز صعػبات تجريذ التّ م2012كسا وىجفت دراسة الجيػرؼ )
جرسي المغة العخبية ومجرساتيا، ودراسة السخحمتيغ الستػسصة واإلعجادية مغ وجية نطخ م

فػؼ عبيخ الذّ م( ىجفت إلى معخفة مجػ امتبلك شمبة الجامعات لسيارات التّ 2012الخسايدة )
فػؼ لجػ شبلب عبيخ الذّ م( ىجفت لتقػيع األداء في التّ 2011ػيخكي )وتذخرييا، ودراسة الّر 
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فػؼ ػاصل الذّ بلج صعػبات التّ م( ىجفت إلى ع2011السخحمة األساسية، ودراسة عبج العطيع )
 .االبتجائيةعمع بالسخحمة لجػ تبلميح ذوؼ صعػبات التّ 

ابقة في اليجف وىػ راسات الدّ راسة الحالية فقج اتفقت مع أكثخ الجّ أما فيسا يتعمق بالجّ 
 فػؼ.عبيخ الذّ تشسية  ميارات التّ 

 ثانيًا: مؽ حيث السشيج:

م(، ودراسة 2016) جخيبي كجراسة حدغالتّ راسات باستخجام السشيج اتفقت معطع الجّ 
م(، ودراسة كاضع 2013م(، ودراسة أبػ رخية )2015م(، ودراسة القمسجي )2016ذشصي )الّ 
م(، ودراسة أبػ لبغ 2012م(، ودراسة ىدايسة وعميسات )2012م(، ودراسة الفيػمي )2013)

 م(.2008م(، ودراسة جميػم والسميجي )2010يب )م(، ودراسة الصّ 2012وعصية )

م(، ودراسة 2014حميمي كجراسة دحبلن )وىشاك دراسات استخجمت السشيج الػصفي التّ 
 م(.2011ػيخكي )م(، ودراسة الّر 2012م(، ودراسة الخسايدة )2012الجيػرؼ )

م( السشيج الػصفي 2011م(، ودراسة عبج العطيع )2015عانيغ )واستخجمت دراسة الدّ 
م(  السشيج شبو 2012ا استخجم كبًل مغ الخراونة والعكل )سجخيبي، بيشحميمي والسشيج التّ التّ 
 جخيبي.التّ 

حميمي، والسشيج البشائي، واستخجمت الباحثة في دراستيا الحالية السشيج الػصفي التّ 
 والسشيج التجخيبي.

 ثالثًا: مؽ حيث العيشة:

 تجائيةاالبأجخيت دراسات ىحا السحػر عمى عيشات مختمفة كان مغ بيشيا تبلميح السخحمة 
م(، 2016ذشصي )م(، ودراسة الّ 2016م(، ودراسة عبج اليادؼ )2016كسا في دراسة حدغ )

م(، ودراسة أبػ 2014(، ودراسة دحبلن )م2015عانيغ )م(، ودراسة الدّ 2015ودراسة القمسجي )
م(، والخراونة 2012م(، ودراسة ىدايسة وعميسات )2013م(، دراسة كاضع )2013رخية )
 م(.2011م(،  وعبج العطيع )2012)والعكل 

م(، ودراسة الجيػرؼ 2012وتبلميح السخحمة اإلعجادية كسا في دراسة الفيػمي ) 
 م(.2010يب )م(، ودراسة الصّ 2012م(، ودراسة عصية وأبػ لبغ )2012)
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م(، ودراسة جميػم 2012إضافًة إلى السخحمة الجامعية كسا في دراسة الخسايدة )
ػيخكي أخيخًا دراسة ركدت عمى مجرسي ومجرسات المغة العخبية دراسة الّر م(، و 2008والسميجي )

 م(.2011)
 رابعًا: مؽ حيث األدوات:

السدتخجمة تبعًا لمستغيخات التي تشاولتيا كل دراسة، فجراسة حدغ  تشػعت أدوات الّجراسات
فػؼ، الذّ عبيخ م( استخجمتا مقياسًا لسيارات التّ 2012م(، ودراسة الخراونة والعكل )2016)

 فػؼ.عبيخ الذّ م( اختبار أداء في التّ 2013واختبارًا تحريميًا، بيشسا استخجم كاضع )

فػؼ في كل مغ عبيخ الذّ فػؼ، بصاقة السبلحطة لقياس ميارات التّ وُأستخجم االختبار الذّ 
م(، ودراسة 2013م(، ودراسة أبػ رخية )2014م(، ودراسة دحبلن )2016دراسة عبج اليادؼ )

م(، ودراسة الفيػمي 2012م( اتفقت أيزًا مع دراسة عصية وأبػ لبغ )2011طيع )عبج الع
فيي، واستخجمت م( في استخجام االختبار الذّ 2008م(، ودراسة جميػم والسميجي )20012)

( ودراسة م2015عانيغ )م(، ودراسة الدّ 2015م(، ودراسة القمسجي )2016شصي )دراسة الذّ 
عبيخ م( بصاقة مبلحطة لقياس ميارات التّ 2011ػيخكي )ة الّر دراس م(،2012ىدايسة وعميسات )

 فػؼ.الذّ 

م( االستبانة كأداة 2012م(، ودراسة الجيػرؼ )2012بيشسا استخجمت دراسة الخسايدة )
م(، ودراسة القمسجي 2016شصي )راسة الحالية فقج اتفقت مع دراسة الذّ راسة، بيشسا الجّ لمجّ 
ػيخكي م(، دراسة الّر 2012م( ودراسة ىدايسة وعميسات )2015)عانيغ م(، ودراسة الدّ 2015)
راسات األخخػ في إعجاد فػؼ وبعس الجّ عبيخ الذّ م( بصاقة مبلحطة لقياس ميارات التّ 2011)

 فػؼ.عبيخ الذّ اختبار لسيارات التّ 
 تائج:خامدًا: مؽ حيث الشّ 

فػؼ عبيخ الذّ ت التّ راسات عغ فاعمية البخامج السقتخحة في تشسية مياراكذفت معطع الجّ 
م(، ودراسة أبػ 2014م(، ودراسة دحبلن )2015م(، ودراسة القمسجي )2016شصي )كجراسة الذّ 

م(، ومشيا ما كذفت عغ أثخ تػضيف وفاعمية االستخاتيجيات كجراسة حدغ 2012لبغ وعصية )
ل م(، ودراسة الخراونة والعك2013م(، ودراسة كاضع )2015عانيغ )م(، ودراسة الدّ 2016)
 م(.2008م(، ودراسة جميػم والسميجي )2010يب )م( ودراسة الصّ 2012)

م( عغ وجػد أثخ 2013م(، ودراسة أبػ رخية )2016بيشسا كذفت دراسة عبج اليادؼ )
 فػؼ عبيخ الذّ لتػضيف القرة في تشسية ميارات التّ 
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م(، ودراسة عبج العطيع 2012م(، ودراسة الخسايدة )2012وقجمت دراسة الجيػرؼ )
 م( كذفت عغ2012سة الفيػمي )فػؼ وتذخرييا، بيشسا دراعبيخ الذّ م( صعػبات التّ 2011)

 فػؼ.عبيخ الذّ أثخ أنذصة االترال المغػؼ في تشسية ميارات التّ 

ات في تشسية م( وضحت أثخ انذصة الحجيث عغ الحّ 2012ودراسة ىدايسة وعميسات )
 فػؼ.عبيخ الذّ ثخ تقػيع األداء في التّ م( بيشت أ2011ػيخكي )القجرة الكبلمية، ودراسة الّر 

 عمى الّجراسات الّدابقة:العام التعقيب 
 بعج استعخاض الّجراسات الّدابقة تبيؽ ما يمي:

  ُأجخيت الّجراسات الّدابقة في فتخات زمشية مختمفة، وبمجان متعجدة، وىحا يجلل عمى تدايج
 في العسمية التخبػية. االىتسام باستخجام البخنامج القائع عمى السشحى التكاممي

  اتبعت غالبية الّجراسات السشيج التجخيبي لمسقارنة بيغ البخامج واالستخاتيجيات الحجيثة
والصخيقة التقميجية، وتتفق ىحه الّجراسة مع الّجراسات الّدابقة في استخجام السشيج الػصفي 

ىحه الّجراسة إلى التحميمي، والسشيج البشائي، والسشيج الّتجخيبي، بحيث تع تقديع عيشة 
 مجسػعتيغ إحجاىسا تجخيبية واألخخػ ضابصة.

  تشاولت الّجراسات الّدابقة عيشات مختمفة، تشػعت ما بيغ شبلب السخحمة األساسية واإلعجادية
والثانػية وحتى السعمسيغ والسعمسات، بيشسا تكػنت عيشة الّجراسة مغ شالبات الّرف الّثالث 

 األساسي.
  الّجراسة في الّجراسات الّدابقة، ولكغ اتفقت معطسيا عمى استخجام بصاقة تشػعت أدوات

السبلحطة التي تشاولت ميارات التعبيخ الذفػؼ، أما ىحه الّجراسة فقج استخجمت اختبار 
ميارات التعبيخ الذفػؼ لقياس البعجيغ )الفكخؼ والمغػؼ(، وبصاقة السبلحطة لقياس ميارات 

 )الّرػتي والسمسحي(. التعبيخ الذفػؼ في البعجيغ

 ابقة:راسات الدّ أوجو االستفادة مؽ البحؾث والجّ 
  ّكاممي بيغ السباحث راسة الحالية في إمكانية بشاء بخنامج قائع عمى السشحى التّ تأكيج أىسية الج

 فػؼ.عبيخ الذّ في تشسية بعس ميارات التّ 
  ّكاممي وسساتو، ر السشحى التّ راسة بسا يديع بإضياطخؼ لمجّ إعجاد الجػانب السختمفة لئلشار الش

 فػؼ.عبيخ الذّ عبيخ وخاصة ميارات التّ وإبخاز شبيعة التّ 
  ّالث األساسي، وذلظ باإلفادة ف الثّ فػؼ مشاسبة لصالبات الّر عبيخ الذّ إعجاد قائسة بسيارات الت

 ابقة.راسات الدّ مغ القػائع التي تزسشتيا الجّ 
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  ّر وبصاقة السبلحطة التي ستعتسجىسا اختباابقة في إعجاد راسات الدّ اإلفادة مغ أدوات الج
 يائية.راسة الحالية، وتقشيشيسا وإخخاجيسا في صػرتيسا الشّ الجّ 

  ّفػؼ.عبيخ الذّ كاممي لتشسية بعس ميارات التّ إعجاد بخنامج قائع عمى السشحى الت 
 تائج.لشّ اختيار األساليب اإلحرائية التي تيدخ عسمية تحميل البيانات وصػاًل إلى ا 
  ّابقة.راسات الدّ تائج وتفديخىا وتحميميا وربصيا بشتائج الجّ مشاقذة الش 
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 ابعفرل الخّ ال

 راسةإجخاءات الجّ 
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 ابعل الخّ الفّر 

 راسةإجخاءات الجّ  

راسة، تشاول ىحا الفرل اإلجخاءات والخصػات التي قامت بيا الباحثة لتحقيق أىجاف الجّ 
الّجراسة، وعيشة الّجراسة، وترسيع الّجراسة، وخصػات إعجاد أدوات الّجراسة وكيفية زسغ: مشيج وت
 أكج مغ صجقيا وثباتيا واألساليب اإلحرائية السدتخجمة لمحرػل عمى نتائج الّجراسة.التّ 

 مشيج الّجراسة:
 السشيج الؾصفي الّتحميمي:  .1

فديخ العمسي السشطع لػصف حميل والتّ (  "أنو أحج أشكال التّ 324م، ص2000يخػ ممحع )
اىخة ضاىخة أو مذكمة محجدة، وترػيخىا كسيًا عغ شخيق جسع بيانات، ومعمػمات مقششة عغ الطّ 

أو السذكمة وترشيفيا وتحميميا وإخزاعيا لمّجراسات الجقيقة"، وقج تصخقت الباحثة ليحا السشيج 
التي تشاولتيا الّجراسة  مغ أجل تحميل محتػػ دروس المغة العخبية لمّرف الّثالث األساسي

 .، وإعجاد ججول مػاصفات االختبار الحالية

 السشيج البشائي: .2
( " أنو السشيج الستبع في إنذاء أو تصػيخ بخنامج، 83م، ص2007عخفو األغا واألستاذ )

أو ىيكل معخفي ججيج لع يكغ معخوفًا مغ قبل بالكيفية نفديا"، وتع استخجامو في  بشاء البخنامج 
 فػؼ.كاممي لتشسية ميارات الّتعبيخ الذّ ى السشحى التّ القائع عم

 جخيبي:السشيج التّ  .3
جخيبي" ىػ ذلظ الشػع مغ السشاىج البحثية ( بأن السشيج التّ 97م، ص2011يخػ عمي ) 

جخبة في اختبار فخض معيغ، ويقخر عبلقة بيغ متغيخيغ، وذلظ عغ شخيق الحؼ يدتخجم التّ 
ضبصت كل الستغيخات، ما عجا الستغيخ الحؼ ييتع الباحث بجراسة الّجراسة لمسػاقف الستقابمة التي 

 تأثيخه".

راسة وىػ البخنامج القائع عمى السشحى حيث أخزعت الباحثة الستغيخ السدتقل في ىحه الجّ 
جخيبي ىػ السشيج التّ فػؼ( و عبيخ الذّ ابع )ميارات التّ كاممي لمتجخبة لقياس أثخىا عمى الستغيخ التّ التّ 

 راسة.ج مبلءمة لسػضػع الجّ أكثخ السشاى
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 ترسيؼ الّجراسة:
جخيبية، حيث ابصة والتّ جخيبي ذو السجسػعتيغ، السجسػعة الّز اتبعت الباحثة الّترسيع التّ 

ابصة كاممي، والسجسػعة الّز جخيبية بالبخنامج القائع عمى السشحى التّ ُدرَِّست السجسػعة التّ 
 راسة:ترسيع الجّ الي يػضح خيقة االعتيادية والججول التّ بالصّ 

   راسةجخيبي لمجّ رسيؼ التّ التّ  :(4.1ججول)

 
 

تعييؽ الّ 
 العذؾائي

السجسؾعة 
 ابظةالّز 

 
 

ظبيق القبمي التّ 
 راسةألدوات الجّ 

تجريذ السجسؾعة 
ابظة بالظخيقة الّز 

 االعتيادية

 
 

ظبيق البعجي التّ 
 راسةألدوات الجّ 

 
مشاقذة 
وتفديخ 
نتائج 

 راسةالجّ 
السجسؾعة 

 جخيبيةالتّ 
تجريذ السجسؾعة 

جخيبية بالبخنامج التّ 
القائؼ عمى السشحى 

 كامميالتّ 

 جتسع الّجراسة:م
الث األساسي في مجارس الػكالة تكّػن مجتسع الّجراسة مغ جسيع شالبات الّرف الثّ  

 م.2017/2018راسي األول لمعام  ل الجّ إلغاثة البلجئيغ بسحافطة الػسصى في الفّر 

 عيشة الّجراسة:
 تكػنت عيشة الّجراسة مغ :

 العيشة االستظالعية: -1
 الّخابع األساسي، حيث اختيخت  ( شالبة مغ شالبات الّرف38اختيخت عيشة مكػنة مغ )

 .ياوثبات ياصجقكج مغ صبلحية أدوات الّجراسة و بصخيقة عذػائية بغخض الّتأ

 العيشة الفعمية )األصمية(: -2
العذػائية، وتع اختيار مجرسة بشات البخيج االبتجائية، وبمغ خيقة اختارت الباحثة العيشة بالصّ 

َع أفخاد العيش72عجد العيشة ) ة إلى مجسػعتيغ، ( شالبة مغ شالبات الّرف الّثالث األساسي، وُقدِّ
كاممي، ومجسػعة ( شالبة ُدرَِّست بالبخنامج القائع عمى السشحى التّ 35بمغت)مجسػعة تجخيبية 

الي يػضح تػزيع أفخاد عيشة خيقة االعتيادية، والججول التّ رَِّست بالصّ ( دُ 37ضابصة بمغ عجدىا )
 الّجراسة:
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 راسةتؾزيع أفخاد عيشة الجّ  :(4.2ججول)

 السجسؾع الكمي العجد السجسؾعة عبةالذّ  فالّر  السجرسة
مجرسة بشات 

البخيج 
 االبتجائية

  35 جخيبيةالسجسػعة التّ  (2) الثالثّ 
 37 ابصةالسجسػعة الّز  (4) الثالثّ  72

 أدوات ومؾاد الجراسة:
 أواًل: تحميل السحتؾى:

 فؾي:عبيخ الذّ قائسة ميارات التّ 

عبيخ الّذفػؼ البلزمة لصالبات الّرف الّثالث قامت الباحثة بإعجاد قائسة ميارات التّ 
 األساسي، وقج سار إعجاد القائسة وفق الخصػات اآلتية:

 . تحجيج اليجف مؽ القائسة: 1

عبيخ الّذفػؼ السشاسبة لصالبات الّرف الّثالث ىجفت القائسة إلى تحجيج ميارات التّ 
عخف إلى درجة أىسية ىحه السيارات ومشاسبتيا لمصالبات مغ خبلل أراء السختريغ األساسي، والتّ 

في السشاىج وشخق الّتجريذ، ومذخفيغ تخبػييغ ومعمسيغ لغة عخبية مغ أجل تشسيتيا مغ خبلل 
 .(1)ممحق السقتخح البخنامج

 . مرادر إعجاد القائسة: 2

عبيخ الّذفػؼ، واشتقاق مادتيا البلزمة لصالبات تع إعجاد القائسة الخاصة بسيارات التّ 
 الّرف الّثالث األساسي مغ خبلل:

عبيخ الّذفػؼ ذات الرمة بالسػضػع البحػث والّجراسات الّدابقة السختبصة بسيارات التّ  .1
 والّجراسة الحالية.

 طخ لجػ بعس معمسيغ ومذخفيغ المغة العخبية.أوجو الشّ  .2
 كتب شخائق تجريذ المغة العخبية. .3
 نيا.عبيخ في السخحمة الجّ أىجاف تجريذ التّ  .4
عميع خبية والتّ ابع لػزارة التّ الث األساسي التّ ف الثّ دليل السعمع في تجريذ المغة العخبية لمّر  .5

 العالي.
 الث األساسي.ف الثّ كتاب )لغتشا الجسيمة( السقخر عمى الّر  .6
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 . القائسة برؾرتيا األولية: 3

(  ميارة فخعية مػزعة عمى أربعة مجاالت، 23عبيخ الّذفػؼ مغ )تكػنت قائسة ميارات التّ 
اني: الجانب المغػؼ وتزسغ ( ميارات، والسجال الثّ 6السجال األول: الجانب الفكخؼ وتزسغ )

( ميارات، أما السجال 6تي وتزسغ أيزًا )ػ الث: الجانب الّر ( ميارات، ، والسجال الثّ 6)
 (.2( ميارات، انطخ السمحق رقع )5: فيػ الجانب السمسحي )لغة الجدج( وتزسغ )ابعالخّ 

 اليجف مؽ الّتحميل:

ىجف الّتحميل الكذف عغ مجػ  تػافخ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في محتػػ كتاب المغة 
الّتعبيخ الّذفػؼ التي تػصمت إلييا الّجراسة العخبية لمّرف الّثالث، في ضػء قائسة ميارات 

 .الحالية
 عيشة الّتحميل: 

شسمت عيشة الّتحميل )خسدة دروس( مغ كتاب المغة العخبية لمّرف الّثالث األساسي، 
 واحتػت عيشة الّتحميل عمى الّجروس الّتالية.

 روس التي تؼ تحميمياالجّ  :(4.3)ججول

 فحةرقؼ الّر  اسؼ الّجرس الّجرس
 13 محفاةاألرنب والدّ  انيالّجرس الثّ 
 63 مكتبتي صجيقتي ابعالّجرس الدّ 
 73 ححاء الحكيع امغالّجرس الثّ 

 103 عخوس البحخ الّجرس الحادؼ عذخ
 143 مغ نػادر جحا الّجرس الخامذ عذخ

 فئات الّتحميل:

في بشػد قائسة  راسة في ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ الػاردةتسثمت فئات الّتحميل في ىحه الجّ 
 (.3ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في الّرػرة الّشيائية لقائسة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، ممحق رقع )

 :والّتدجيل وحجة الّتحميل

ىي أصغخ جدء يختاره الباحث لمعج والقياس، ويعتبخ ضيػره أو غيابو أو تكخاره داللة "
راسة تع اعتساد الفقخة مة، والفقخة"، وفي ىحه الجّ حميل، مثل الكمسة، والجسمعيشة في رسع نتائج التّ 

 تدجيل وذلظ لػجػد ميارات ضسشية ال يكتسل معشاىا إال باكتسال معشى الفقخة. تحميل و كػحجة
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 ضؾابط الّتحميل:

 جاء الّتحميل بشاًء عمى ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ الػاردة في القائسة. -1
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في محتػػ مشياج المغة العخبية لمّرف الّثالث  بعس االقترار عمى -2

 م الّرادر عغ وزارة الّتخبية والّتعميع العالي.2017-2016األساسي لمعام الجراسي 
( مغ كتاب المغة العخبية لمّرف الّثالث 4.3ضعَّ الّتحميل الّجروس السػضحة في ججول رقع ) -3

 األساسي.

 صجق الّتحميل:

ىػ أن تقيذ األداة ما وضعت لقياسو، بحيث تعصي صػرة كاممة و واضحة األداة "صجق 
لسقجرة األداة عمى قياس الخاصية السخاد قياسيا"، وقج تع تقجيخ صجق األداة باالعتساد عمى 
صجق السحكسيغ، حيث  عخضت األداة )قائسة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ( برػرتيا األولية عمى 

( وذلظ لمتأكج مغ الّرجق الّطاىخؼ لؤلداة، ومخاجعة فئات 2) غ ممحق رقعمجسػعة مغ السختري
الّتحميل، وفي ضػء ذلظ، قامت الباحثة بتعجيل ما شمب تعجيمو بحدب اتفاق السحكسيغ، وتع 

 (.3الّتػصل بعج ذلظ لمّرػرة الّشيائية لقائسة السيارات، كسا ىػ في ممحق رقع)
 ثبات الّتحميل:

 حميل قامت الباحثة باستخجام نػعيغ مغ الّثبات ىسا:التّ لتحجيج ثبات أداة 
 مؽ:ثبات الّتحميل عبخ الدّ  - أ

قامت الباحثة بتحميل محتػػ الّجروس مغ كتاب المغة العخبية لمّرف الّثالث األساسي في 
م، ومغ ثع أعيج التحميل مغ قبل الباحثة في شيخ سبتسبخ مغ 2017شيخ أغدصذ مغ العام 

 بات باستخجام معادلة ىػلدتي:الباحثة بحداب معامل الثّ  نفذ العام، ثع قامت
   

  

     
 

 ن:يث إح

CR ّبات           : معامل الثM ّقاط التي تع االتفاق عمييا: الش 

N1 ّحميل األول      : نقاط التN2 ّانيحميل الثّ : نقاط الت 
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 مؽ  تحميل السحتؾى عبخ الدّ  :(4.4ججول)

ميارات 
عبيخ التّ 
 فؾي الذّ 

نقاط  حميل الثانيالتّ  حميل األولالتّ 
 االختالف

معامل  نقاط االتفاق
 باتالثّ 

45 50 5 45 0.9 
( وىحه ندبة تجل عمى أن معجل  (0.9ابق أن معامل الّثبات كانيتزح مغ الججول الدّ 

الّثبات عال، مسا يجعل الباحثة تصسئغ لمتحميل، وبشاء عمى نتائج الّتحميل تع تحجيج قائسة 
 ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ الستزسشة بالّجروس.

 ثبات الّتحميل عبخ األفخاد:  - ب
ويقرج بو مجػ االتفاق بيغ نتائج الّتحميل التي تػصمت إلييا الباحثة وبيغ الشّتائج التي 

، وقج اختارت الباحثة معمسة زميمة، في مجال تجريذ المغة العخبيةتػصل إلييا مخترػن 
بعسمية الّتحميل بذكل مدتقل، وأسفخت الّشتائج عمى وجػد اتفاق كبيخ في وشمبت مشيا القيام 

عسميات الّتحميل وىحا يجل عمى صجق عسمية الّتحميل وتع استخجام معادلة ىػلدتي لمتأكج مغ 
 ثبات الّتحميل:

   
  

     
 

 ن:حيث إ

CR ّبات           : معامل الثM ّقاط التي تع االتفاق عمييا: الش 

N1 : ّحميل األول      نقاط التN2 ّانيحميل الثّ : نقاط الت 

 عبخ األفخاد  تحميل السحتؾى  :(4.5)ججول

ميارات 
عبيخ التّ 
 فؾي الذّ 

تحميل 
 الباحثة

نقاط  تحميل السعمسة
 االختالف

معامل  نقاط االتفاق
 باتالثّ 

50 44 6 44 0.88 

(، وىحا يجل عمى 0.88قيستو )يتزح مغ الججول الّدابق أن معامل ثبات الّتحميل يبمغ 
أن أداة الّتحميل تتستع بقجر عاٍل مغ الّثبات، مسا يصسئغ الباحثة إلى استخجام أداة الّتحميل، وبشاء 

 عمى نتائج الّتحميل تع تحجيج قائسة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ الستزسشة بالّجروس.
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 ًا: اختبار ميارات الّتعبيخ الّذفؾي:ثاني

ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في الجانب  بعس الّجراسة تع إعجاد اختبار لتشسيةلتحقيق أىجاف 
كاممي، وقج تكػن االختبار الفكخؼ والجانب المغػؼ، وذلظ مغ خبلل بخنامج قائع عمى السشحى التّ 

 ( فقخة.20مغ )

غ السعمػمات الّذخرية حيث تع تقديع االختبار إلى قدسيغ رئيدييغ، القدع األول تزس
اني فتكػن مغ األسئمة التي تتعمق عبة، العبلمة(، أما القدع الثّ البة، الذّ اسع الصّ ت )لمصالبا

 بالسيارات الّتالية وىي:

 مغ الّديل إلى الّرعب(.عخض األفكار بتدمدل ) .1
 ربط األفكار بالسػضػع. .2
 تػليج فكخة مغ أخخػ. .3
 اختيار كمسات مشاسبة. .4
 لكمسات ذات السعشى.ااختيار  .5
 في تخاكيبيا. استخجام جسل صحيحة .6
 استخجام أدوات الّخبط السشاسبة. .7
 تػضيف أنساط لغػية متشػعة. .8
 استخجام جسل صحيحة في تخاكيبيا. .9

 استخجام عبارات الّذكخ والّدبلم والّتحية. .10
 . اليجف مؽ االختبار: 1

ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ  بعس قياس فاعمية البخنامج بيغ السباحث في تشسية إلى ىجف االختبار
 جانبيغ )الفكخؼ والمغػؼ( لجػ شالبات الّرف الّثالث األساسي.بال

 . ترسيؼ ججول السؾاصفات:2

دبي قامت الباحثة بإعجاد ججول السػاصفات لسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ عغ شخيق تحجيج الػزن الشّ 
 الية:لمسيارات وذلظ حدب السعاييخ التّ 

 عجد األسئمة الكمي. -
 الّجروس.حدب السيارات الستزسشة في  -
 حدب السجال الحؼ تشتسي لو السيارات. -
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َع ججول مػاصفات بحيث ُتَػزَّع  كسا حجد الػزن الشّ  دبي لكل مجال مغ مجاالت السيارات، وُصسِّ
األوزان الشدبية لمسيارات، وتع وضع عجد مغ األسئمة لكل مجال مغ السيارات، كسا ىػ مػضح 

 الي:في الججول التّ 
 دبي لالختبارججول مؾاصفات و الؾزن الشّ  :(4.6)ججول

 دبيالؾزن الشّ  عجد األسئمة السجال
 %35 7 الفكخي 
 %65 13 المغؾي 
 %100 20 السجسؾع

 . صياغة مفخدات االختبار: 3

 تع صياغة بشػد االختبار بحيث كانت:

 تخاعي الّجقة المغػية. .1
 مسثمة لمسيارات السخاد قياسيا.  .2
 البات.مشاسبة لسدتػػ الصّ  .3
 خالية مغ الغسػض. .4
 الّتجرج مغ الّديل إلى الّرعب. .5
 .بشاًء عمى الػقت الحؼ استغخقتو السعمسة في تجريذ السيارة .6
 بشاًء عمى أىسية السيارة بالشدبة لمسيارات األخخػ. .7

 . وضع تعميسات االختبار: 4

تيجف إلى شخح بعج تحجيج عجد الفقخات وصياغتيا قامت الباحثة بػضع تعميسات االختبار التي 
فكخة اإلجابة عغ االختبار في أبدط صػرة مسكشة، وتحجيج درجة كل سؤال، وقج راعت الباحثة 

 عشج وضع التعميسات كاآلتي:

 عبة.بيانات خاصة بالّصالبات: االسع والذّ  .1

 تعميسات خاصة بػصف االختبار. .2
ر وتذخح لمّصالبات تعميسات خاصة بكيفية اإلجابة عغ االختبار، بحيث تقخأ الباحثة االختبا .3

 كيفية اإلجابة عغ األسئمة، وأن ىحا االختبار ال يجخل في الّتحريل العام.
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 ؾرة السبجئية لالختبار:. الّر  5

 (.5) كسا ىػ مػضح في ممحق رقع ،في ضػء ما سبق ِذكخه أُِعجَّ االختبار في صػرتو األولية
 . صجق االختبار: 6

 الباحثة ثبلث شخق وىي:لمتأكج مغ صجق االختبار اتبعت 

 عخض االختبار عمى مجسػعة مغ السحكسيغ. .1
 تصبيق االختبار استصبلعيًا عمى عيشة استصبلعية.  .2

 اخمي لبلختبار.حداب صجق االختبار مغ خبلل حداب االتداق الجّ  .3
 عخض االختبار عمى مجسؾعة مؽ السحكسيؽ:- أ

تع عخض االختبار عمى مجسػعة مغ السحكسيغ في صػرتو األولية ، بيجف الّتأكج مغ صجق 
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ شالبات الّرف بعس االختبار وصبلحيتو كأداة لقياس مجػ تشسية 

 الّثالث األساسي، وذلظ الستصبلع آرائيع حػل:

 ي.مشاسبة االختبار لسدتػػ شالبات الّرف الّثالث األساس -
 مشاسبة االختبار لسحتػػ مادة المغة العخبية. -
 صحة فقخات االختبار لغػيًا. -
 مشاسبة الّدؤال لمسيارة السخاد تشسيتيا. -
 إضافة أو ححف أو تعجيل ما يخونو مشاسب. -

وبشاًء عمى تػصيات السحكسيغ قامت الباحثة بإجخاء الّتعجيبلت السصمػبة ليربح االختبار في 
 (. 6ىػ مػضح في ممحق )لّشيائية، كسا صػرتو ا

 تظبيق االختبار عمى عيشة استظالعية: - ب

( شالبة مغ شالبات الّرف الّخابع  38عمى عيشة استصبلعية مكػنة مغ )شبقت الباحثة االختبار 
 األساسي، وكان اليجف مغ الّتجخبة األولية لبلختبار ما يمي:

 الّتعخف عمى مجػ صبلحية تعميسات االختبار. .1
 مجػ وضػح األسئمة في االختبار. الّتعخف عمى .2
 مغ السشاسب إلجخاء االختبار.حداب الدّ  .3
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 مؽ السشاسب لتظبيق االختبار:تحجيج الدّ 

جخبة االستصبلعية تع حداب الػقت البلزم لئلجابة عغ أسئمة االختبار وذلظ مغ في ضػء التّ 
 الية:خبلل السعادلة التّ 

زمغ انتياء أول خسذ شالبات زمغ انتياء آخخ خسذ شالبات
  

 زمغ اإلجابة 

   
       

  
 زمغ اإلجابة 

 حداب صجق االختبار مؽ خالل حداب االتداق الّجاخمي لالختبار:- ت

قامت الباحثة بحداب معامل االرتباط بيخسػن بيغ كل فقخة مغ فقخات االختبار مع الّجرجة الكمية 
 لبلختبار كسا ىػ مػضح في الججول اآلتي:

 رجة الكمية لالختبارمعامل االرتباط بيؽ درجة الفقخة والجّ  :(4.7)ججول

رقؼ 
 ؤالالدّ 

 رقؼ sigقيسة  معامل االرتباط
 ؤالالدّ 

 sigقيسة  معامل االرتباط

1- .550** .001 11- .401** .005 
2- .483** .001 12- .466** .001 
3- .653** .001 13- .644** .001 
4- .420** .003 14- .705** .001 
5- .528** .001 15- .514** .001 
6- .290* .048 16- .630** .001 
7- .360* .013 17- .496** .001 
8- .585** .001 18- .532** .001 
9- .481** .001 19- .360* .013 

10- .500** .001 20- .407** .004 
 05 .0*دالة عشج                 01 .0**دالة عشج         

 0.490(=0.01ومدتػػ داللة) (37) قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية -
 0.304( =  (0.05ومدتػػ داللة (37)قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية  -
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يتزح مغ الججول الّدابق أن جسيع فقخات االختبار دالة احرائيا عشج مدتػػ داللة 
ي صػرتو ليطيخ االختبار ف  0.05( دالة عشج مدتػػ داللة 6،7،19( ماعجا فقخة )0.01)

 ( فقخة.20الّشيائية مغ )
 . تحميل إجابات أسئمة االختبار:7

 حداب معامل الّرعؾبة والّتسييد:

لكي تحرل الباحثة عمى معامل الّرعػبة والّتسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار قامت 
البات المػاتي مغ مجسػع الصّ  (%27)بتقديع الصالبات إلى مجسػعتيغ، مجسػعة عميا ضست 

البات مغ مجسػع الصّ  (%27 )حرمغ عمى أعمى الجرجات في االختبار، ومجسػعة دنيا ضست
 ( شالبات. 10المػاتي حرمغ عمى أدنى الجرجات في االختبار وقج بمغ عجد كل مجسػعة ) 

 معامل الّرعؾبة:

ّدؤال إجابة بلب الحيغ أجابػا عمى الدبة السئػية مغ الصّ ويقرج بسعامل الّرعػبة :"الشّ 
خاشئة، حيث قامت الباحثة بحداب درجة صعػبة كل فقخة مغ فقخات االختبار باستخجام 

، وقامت الباحثة بحداب معامل الّرعػبة وفق (174م، ص2008ة اآلتية" )أبػ دقة،السعادل
 الية:السعادلة التّ 

عجد الّتبلميح الحيغ أجابػا إجابة خاشئة
عجد الّتبلميح الكمي

 معامل الّرعػبة 

 معامل الّتسييد:

يقرج بسعامل تسييد الفقخات :"ىي قجرة الفقخة عمى الّتسييد بيغ الّصبلب الحيغ يتستعػن بقجر 
م، 2005أكبخ مغ السعارف والّصبلب األقل قجرة في مجال معيغ مغ السعارف" )ممحع،

م، 2008أبػ دقة،، وقامت الباحثة بحداب معامل الّتسييد وفق السعادلة التالية )(239ص
  (:172ص

عجد اإلجابات الّرحيحة في السجسػعة الجنيا عجد اإلجابات الّرحيحة في السجسػعة العميا 
نرف عجد األفخاد في السجسػعتيغ

 معامل الّتسييد 
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 سييد لكل فقخة مؽ فقخات اختبار القيؼعؾبة والتّ معامالت الّر  :(4.8)ججول

رقؼ 
 ؤالالدّ 

معامل 
 عؾبةالّر 

معامل 
 سييدالتّ 

رقؼ 
 ؤالالدّ 

معامل 
 عؾبةالّر 

معامل 
 سييدالتّ 

1- 0.40 
 

0.38 
 

11- 0.61 
 

0.36 

2- 0.38 
 

0.33 
 

12- 0.53 
 

0.42 

3- 0.36 
 

0.38 
 

13- 0.55 
 

0.52 

4- 0.48 
 

0.27 14- 0.36 
 

0.41 

5- 0.38 
 

0.22 15- 0.31 
 

0.47 
 

6- 0.46 
 

0.44 
 

16- 0.46 
 

0.32 

7- 0.25 
 

0.52 17- 0.42 
 

0.36 

8- 0.44 
 

0.31 18- 0.42 
 

0.55 
 

9- 0.36 
 

0.42 19- 0.34 0.45 

10- 0.29 
 

0.42 20- 0.38 
 

0.31 

 يتزح لمباحثة أن : (4.8)مغ خبلل قخاءة ججول

( بيشسا بمغ متػسط معامل الّرعػبة 0.25 -0.55ــــــــــ معامبلت الّرعػبة تخاوحت ما بيغ )
أن فقخات االختبار يجب  ،قػيعيخاه السخترػن في القياس والتّ  (، وحدب ما0.4الكمي لبلختبار )

%(، وبشاّء عمى ذلظ ُتبقي الباحثة 80-%20أن تكػن متجرجة في صعػبتيا أؼ تتخاوح بيغ )
عمى جسيع فقخات االختبار، وذلظ لسشاسبة مدتػػ درجة صعػبة الفقخات، حيث كانت معامبلت 

 لجسيع الفقخات.( 0.8( وأقل مغ )0.2الّرعػبة أكثخ مغ) 
( بيغ إجابات الفئتيغ 0.55 -0.22ــــــــ تخاوحت جسيع معامبلت الّتسييد لفقخات االختبار ما بيغ)

( وحدب ما يخاه السخترػن في القياس  0.4نيا، وقج بمغ متػسط الّتسييد الكمي)العميا والجّ 



86 

 

( فإن 0.4 -0.2وحت بيغ )( بيشسا اذا تخا0.4سييد الجيج يتجاوز قيسة )قػيع أن معامل التّ والتّ 
(، وبشاًء عمى ما سبق ُتبقي الباحثة عمى 289م، ص2000)عبلم، سييد ال بأس بومعامل التّ 

 جسيع فقخات االختبار.
 ثبات االختبار

 ولمتحقق مؽ ثبات االختبار استخجمت الباحثة الّظخق الّتالية:

 رفيةجدئة الشّ التّ  .1
شخيقة الّتجدئة الّشرفية، حيث قامت  قامت الباحثة بحداب ثبات االختبار باستخجام

الباحثة بتجدئة االختبار إلى جدأيغ:  الفقخات ذات األرقام الفخدية، والفقخات ذات األرقام 
( بيغ (spssحرائي ط "بيخسػن" باستخجام البخنامج اإلوجية، ثع تع حداب معامل ارتباالدّ 

والّشرف الّثاني والحؼ تسثمو الفقخات  الّشرف األول مغ االختبار، والحؼ تسثمو الفقخات الفخدية،
 الّدوجية، والججول الّتالي يػضح السعامل الكمي لثبات االختبار:

 بات لالختبار قبل وبعج التعجيلنتائج معامالت الثّ  :(4.9)ججول

عجد 
 الفقخات

 معامل الثبات السعجل االرتباط قبل التعجيل الجرجة الكمية لالختبار
 سبيخمان بخوان

20 20 0.79 0.88 

(، ثع جخػ تعجيل قيسة 0.79ات تداوؼ )ابق أن قيسة معامل الثبّ يتزح مغ الججول الدّ 
 الية: بات باستخجام معادلة سبيخمان بخاون وفق السعادلة التّ الثّ 

             بات = معامل الثّ 

( وىي قيسة مختفعة، وىحا يجل 0.88معامل االرتباط، فأصبح معامل الّثبات )  rن حيث إ
عمى أن االختبار يتستع بجرجة عالية مغ الّثبات تصسئغ الباحثة إلى تصبيق االختبار عمى عيشة 

 الّجراسة.
 ( Richardson Auder 20)  20كؾدر ريتذارسؾن  .2

لقج استخجمت الباحثة شخيقة أخخػ مغ شخق حداب معامل الّثبات، وىي معادلة كػدر   
 الية:، حيث كان معامل الّثبات لبلختبار ككل  وفًقا لمسعادلة التّ 20ريتذارسػن 

 ك( -م )م -1=  20معامل كػدر ريتذاردسػن 

 ك  2ع                                      

2r 

r + 1 
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 بايؽ: التّ 2ك: عجد الفقخات           ع      ن   م: الستؾسط   حيث إ

( وىي 0.83لمجرجة الكمية لبلختبار ككل ) 20وكانت قيسة معامل كػدر ريتذاردسػن 
قيسة عالية، مسا يذيخ إلى أن االختبار عمى درجة عالية مغ الّثبات، مسا يؤكج صبلحية 

 استخجام االختبار في الّجراسة الحالية بصسأنيشة.
 بظاقة مالحغة ميارات الّتعبيخ الّذفؾي:ثالثًا: 

ػتي الّر يغ )ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في الجانببعس تع إعجاد بصاقة مبلحطة لقياس 
 السمسحي )لغة الجدج(، وقج تع بشاؤىا وفق مجسػعة مغ الخصػات وىي:و 
 بظاقة:. تحجيج اليجف مؽ ال 1

ػتي ّذفػؼ في الجانب الّر ميارات الّتعبيخ البعس إن اليجف مغ البصاقة ىػ قياس 
السجسػعة شالبات الّرف الّثالث األساسي ) والجانب السمسحي )لغة الجدج(، ودرجة اكتداب

 جخيبية(.ابصة والتّ الّز 
 . مرادر بشاء ىحه البظاقة: 2

ػصل إلييا، حيث تع االعتساد في بشائيا عمى قائسة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ التي تع التّ 
ىي األساس، والسيارات التي تزسشتيا القائسة حيث استيجفت بصاقة كانت ىحه القائسة 

 ي )لغة الجدج(.ياس الجانب الّرػتي والجانب السمسحالسبلحطة بالق
 . صياغة فقخات البظاقة: 3

ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، ويحتػؼ كل مجال بعس تزسشت البصاقة مجاليغ رئيديغ ألداء 
ة، ( ميارات فخعي6عمى ) ػتيالفخعية، بحيث تزسغ الجانب الّر فييا عمى عجد مغ السيارات 

( ميارات فخعية أيزًا، وقج تع صياغة فقخات 6اشتسل عمى )ي )لغة الجدج( والجانب السمسح
 البصاقة كسا يمي:

 سبلمة الّرياغة المغػية. .1
 الّتدمدل السشصقي في تتابع الفقخات. .2
 أال تحتػؼ العبارات عمى حخوف الّشفي والّشيي. .3
 استخجام العبارات القريخة عشج صياغة األداء. .4
 أن تتزسغ كل فقخة سمػكًا واحجًا يخاد قياسو. .5
 أن يكػن الفعل في حالة السفخد وفي زمغ السزارع. .6
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 . اختيار أسمؾب السالحغة السشاسب: 4

رجات، حيث تع تطام الجّ اعتسجت الباحثة في ترسيع البصاقة عمى األسمػب السعخوف بان
ػك مدبقًا قبل بجء عسمية السبلحطة، وفي ضػء تصػر األداء تع رصج ما يحجث مغ تحجيج الّدم

ػضع عبلمات وبعجه، ثع إتاحة الػقت لمسبلحع ل الّصالبات قبل تصبيقيغ لسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ 
 تحت الفقخات السخررة فػر قيام الّصمبة بأداء السيارة أو ححفيا.

 الّظالبات:قجيخ الكسي ألداء . التّ  5

بعج صياغة فقخات بصاقة السبلحطة، أصبح مغ السيع تحجيج أسمػب تقجيخ مدتػيات 
البات في أداء كل ميارة، مغ خبلل إّشبلع الباحثة عمى العجيج مغ بصاقات السبلحطة التي الصّ 

 م(، ودراسة شبات2016أُعجت لسبلحطة أداء الّصمبة في الّجراسات الّدابقة كجراسة عبج اليادؼ )
جيج ججًا، جيج، ضعيف( بحيث نعصي تقجيخ درجة معيشة ) م(، وتع تحجيج لكل ميارة2016)

 ثبلث درجات لمسدتػػ األول، ، ودرجتان لمسدتػػ الثاني، ودرجة لمسدتػػ الّثالث.
 . تعميسات البظاقة: 6

 تع تحجيج الّتعميسات السشاسبة والتي تداعج السبلحع عمى القيام بالسبلحطة، بيجف تقييع
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ،  في االبتجائيةسة بشات البخيج أداء شالبات الّرف الّثالث األساسي بسجر 

وتػجييات لمسبلحع الحؼ  ،بحيث تذتسل عمى بيانات خاصة بالّصالبات السخاد تقييع أدائيغ
 جة.قجيخات الكسية عمى أساس تقجيخ كل شالبة واقتخانيا بالّجر يدتخجم البصاقة مع تػضيح التّ 

 . ضبط البظاقة: 7

بعج االنتياء مغ ترسيسيا في صػرتيا األولية ووضع التعميسات البلزمة الستخجاميا تع ضبصيا 
 مغ خبلل:

 أواًل: الرجق الغاىخي:

( 16تع عخض البصاقة في صػرتيا األولية عمى مجسػعة مغ السحكسيغ بمغ عجدىع )
، وذلظ لمتأكج مغ ومعمسي المغة العخبيةومجراء مغ األساتحة والسختريغ والسذخفيغ  اً محكس

سبلمة الّرياغة الّمغػية لمعبارات ووضػحيا وشسػل البصاقة لمسيارات التي ييجف البخنامج 
لتحقيقيا، كحلظ ارتباط السيارات السحكػرة بسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ، حيث أقخ السحكسػن سبلمة 

( فقخة، مػزعيغ عمى محػريغ 12ا )البصاقة مغ حيث صياغتيا وشسػليا ليربح عجد فقخاتي
 يػضح تػزيع فقخات بصاقة السبلحطة عمى مياراتيا: (4.10)والججول
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 تؾزيع فقخات بظاقة السالحغة :(4.10)ججول

 دبة السئؾيةالشّ  السجسؾع الفقخات مجاالت األداء م
 %50 6 6-1 ؾتيميارة الجانب الّر  1
 %50 6 12-7 ميارة الجانب السمسحي 2

 %100 12 السجسػع
 ثانيًا: صجق االتداق الّجاخمي:

يقرج برجق االتداق الّجاخمي " مجػ اتداق كل فقخة مغ فقخات البصاقة مع السجال الحؼ 
(، وقج تع حداب االتداق الّجاخمي لمبصاقة 109م، ص2010تشتسي إليو ىحه الفقخة" )الجخجاوؼ، 

مغ خبلل حداب معامل االرتباط بيغ كل فقخة مغ فقخات البصاقة والّجرجة الكمية لمبصاقة، 
 تالي يػضح ذلظ: والججول ال

 معامل االرتباط بيؽ فقخات السحؾر األول والجرجة الكمية لمبظاقة :(4.11)ججول

 ؾتي()الجانب الّر 

 sigقيسة معامل االرتباط الفقخة م
 0.001 **876. حجث برػت واضح، مدسػعالتّ  .1
 0.001 **836. شػيع في شبقات الرػت تبعًا لمسعشىالتّ  .2
 0.001 **914. والػصل مخاعاة مػاضع الفرل .3
 0.001 **687. صق بالحخوف مغ مخارجيا نصقًا صحيحاً الشّ  .4
 0.001 **909. بلميحشػيع في سخعة الحجيث بسا يشاسب التّ التّ  .5
 0.001 **801. بخ في مػاضعو السشاسبة أثشاء الحجيثاستخجام الشّ  .6

 05 .0*دالة عشج                 01 .0**دالة عشج           
 0.490(=0.01ومدتػػ داللة) (37) قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية -
 0.304( =  (0.05ومدتػػ داللة (37)قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية  -
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 معامل االرتباط بيؽ فقخات السحؾر الثاني والجرجة الكمية لمبظاقة :(4.12)ججول

 )الجانب السمسحي(

 sigقيسة معامل االرتباط الفقخة م
 0.001 **894. تحخيظ أعزاء الجدع وفق السعشى .1
 0.001 **934. إضيار إيساءات الػجو بسا يعبخ عغ السعشى وتػضيحو .2
 0.001 **805. ػاصل برخيًا مع السدتسعيغالتّ  .3
 0.001 **934. التدام الػقفة السعتجلة السشاسبة .4
 0.001 **871. فذقة بالشّ يػر بسطيخ الثّ الطّ  .5
 0.001 **871. تسثيل السعشى والحالة حدب السػقف .6

 05 .0*دالة عشج                 01 .0**دالة عشج         
 0.490(=0.01ومدتػػ داللة) (37) قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية -
 0.304( =  (0.05ومدتػػ داللة (37)قيسة)ر( الججولية عشج درجة حخية  -

الّدابقة أن جسيع فقخات بصاقة السبلحطة دالة إحرائيا عشج يتزح مغ نتائج الججاول 
(، وىحا يجل عمى أن فقخات البصاقة تتستع برجق اتداق داخمي مشاسب،  0.01مدتػػ داللة )

 (.7( فقخة ممحق رقع )12لتطيخ بصاقة السبلحطة في صػرتيا الّشيائية مغ )
 . ثبات البظاقة: 8

تائج إذا أعيج تصبيقيا عجة مخات متتالية" األداة نفذ الشّ ىػ أن تعصي اة "يقرج بثبات األد
(، ويقرج بو أيزًا " إلى أؼ درجة يعصي السقياس قخاءات متقاربة 96م، ص2010)الجخجاوؼ، 

عشج كل مخة يدتخجم فييا، أو ما ىي درجة اتداقو واندجامو واستسخاريتو عشج تكخار استخجامو 
بات لبصاقة السبلحطة مغ (، تع حداب معامل الثّ 89م، ص2016في أوقات مختمفة" )الذشصي، 

الي يػضح والججول التّ  ،خبلل معامل ألفا كخونباخ وذلظ إليجاد معامل ثبات بصاقة السبلحطة
  ذلظ:

 معامل ألفا كخونباخ :(4.13ججول)

 معامل ألفا كخونباخ عجد الفقخات البيان
 0.83 12 فػؼ عبيخ الذّ بصاقة مبلحطة ميارات التّ 

( وىحا يجل 0.83مغ الججول الّدابق أن معامل الّثبات الكمي لبصاقة السبلحطة ) ويتزح
بات تصسئغ الباحثة إلى تصبيقيا عمى عيشة عمى تستع بصاقة السبلحطة بجرجة عالية مغ الثّ 

 الّجراسة.
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 اتفاق السالحغيؽ:

الباحثة استخجمت الباحثة شخيقة اتفاق السبلحطيغ في حداب ثبات البصاقة، حيث قامت 
بعسمية السبلحطة وشاركت في عسمية السبلحطة معمسة أخخػ كسبلحطة ثانية بتصبيق بصاقة 

( شالبة مغ خارج عيشة 38السبلحطة برػرة مبجئية، عمى عيشة مغ الصالبات وبمغ عجدىغ )
الّجراسة، وبعج أن َرصجت الّجرجات في البصاقة تع معالجة البيانات إحرائيًا، وذلظ مغ خبلل 

 مجػ االتفاق واالختبلف بيغ الباحثة والسعمسة األخخػ باستخجام معادلة كػبخ: حداب

     
نقاط االتفاق

نقاط االتفاق نقاط االختبلف 
 

 ثبات السالحغيؽ :(4.14)ججول

 معامل ثبات السالحغيؽ   السجال
 %95 ؾتيميارات الجانب الّر 

 %91 ميارات الجانب السمحسي
 %93 الجرجة الكمية

 مغ الججول الّدابق أن ندبة معامل االتفاق الكمية لبصاقة السبلحطة بمغتوُيبلحع 
%( فيحا يعبخ 70% (؛ حيث أوضح الػكيل والسفتي : أنو إذا كانت ندبة االتفاق أقل مغ )93)

%( فيحا يجل 80عغ انخفاض ثبات بصاقة السبلحطة، أما إذا كانت ندبة االتفاق أكثخ مغ )
(؛ وبسا أن ندبة االتفاق بيغ 77م، ص2016بلحطة" )عبج اليادؼ، عمى ارتفاع ثبات بصاقة الس

 %( وىي ندبة عالية؛ بيحا يسكغ الّتأكج مغ ثبات بصاقة السبلحطة.93السبلحطيغ وصمت )
 رابعًا: البخنامج السقتخح:

تيجف ىحه الخصػة إلى اقتخاح بخنامج قائع عمى السشحى الّتكاممي بيغ السباحث لتشسية 
فػؼ لجػ شالبات الّرف الّثالث األساسي، ومغ ثع معخفة الّشسػ الحاصل عبيخ الذّ ميارات التّ 

حدغ الحؼ شخأ عمى مدتػػ الّصالبات في ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، ومعخفة التّ  بعس عمى
الّتعبيخ الّذفػؼ، ومجػ نسػ السيارات السدتيجفة؛ ولتحقيق ذلظ ستتشاول الباحثة اإلجخاءات التي 

 شاء البخنامج السقتخح.اتبعتيا في ب
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 . مكؾنات البخنامج: 1

ابقة قبل البجء في بشاء البخنامج، قامت الباحثة باالشبلع عمى مجسػعة مغ الّجراسات الدّ 
لبلستفادة مغ الخصػات واإلجخاءات التي سارت عمييا عسمية بشاء البخنامج السقتخح، وشخيقة 

م(، ودراسة شبات 2016الذشصي ) م(، ودراسة2016عخضيا، ومشيا دراسة أبػ دحخوج )
 م(.2014م(، ودراسة دحبلن )2016م(، ودراسة عبج اليادؼ )2016)
 . تحجيج فمدفة البخنامج: 2

ابط بيغ السباحث عشى بتحقيق الػحجة والّتخ يعتسج ىحا البخنامج عمى فمدفة الّتكامل، والتي تُ 
شذئة الػششية(، ففي ىحا البخنامج ستجرس الّمغة العخبية، والّتخبية اإلسبلمية، والتّ الّجراسية وىي )

السباحث الّجراسية الّدابقة برػرة متكاممة، بحيث ستطيخ فخوع ىحه السباحث بذكل غيخ 
عبيخ الّذفػؼ مدتخخجة مغ مادتي مشفرل، وستكػن دروس المغة العخبية الخاصة بسيارات التّ 

 الخاصة  بالّرف الّثالث األساسي.( واالجتساعية الّتخبية اإلسبلمية، والّتشذئة الػششية)
 عميسية لمبخنامج:. تحجيج األىجاف التّ  3

يدعى ىحا البخنامج إلى تػفيخ فخص تعميسية قائسة عمى استخجام بعس األنذصة 
جخيبية إمكانية الّتفاعل بذكل أفزل مع ما الّتعبيخية، مسا يتيح ألفخاد العيشة في السجسػعة التّ 

بيخية، وقرز، إكسال قرة، مػاقف وسمػكيات، محاكسة تذسمو السباحث مغ نرػص تع
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، فقج تع تقديع أىجاف البخنامج إلى  بعس بعس السػاقف تديع في تشسية

أىجاف عامة في بجاية البخنامج، وأىجاف سمػكية انبثقت مغ األىجاف العامة، تكػن في بجاية كل 
 مبة أثشاء دراسة البخنامج وبعجه.في تقػيع أداء الصّ  درس مغ دروس البخنامج بغخض استخجاميا

 وتتحجد أىجاف البخنامج العامة فيسا يمي:

 تشسية القجرة عمى شخح أفكار متشػعة حػل مػضػعات معيشة. .1
 تشطيع األفكار ووضػحيا وربصيا بالسػضػع. .2
 عبيخ عغ األفكار بجسل تامة السعشى.التّ  .3
 العسمية.تجعيع األفكار باألدلة والّتصبيقات  .4
 استعسال كمسات فريحة معبخة عغ السعشى. .5
 استخجام أدوات الّخبط والعصف السشاسبة. .6
 تشػع نبخات الّرػت وفقًا لمسػقف. .7
 القجرة عمى مػاجية الّصبلب والّثبات أماميع. .8
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 نصق الكمسات والّتخاكيب نصقًا سميسًا. .9
 شػيع بدخعة الّتحجث بسا يشاسب السػقف.التّ  .10
 وفق السعشى.استخجام لغة الجدج  .11
 تبشي قيسًا واتجاىات مخغػبًا فييا. .12
 استخبلص الّشتائج والعبخ السدتفادة. .13
 . محتؾى البخنامج وأسذ اختياره, ومرادر اشتقاقو: 4

ىشاك مجسػعة مغ الّذخوط البج مغ مخاعاتيا عشج اختيار محتػػ البخنامج ومشيا )الذشصي، 
 (:92م، ص2016

 ، وأن تشػع السحتػػ يجب أن يحقق األىجاف نفديا.أن يدتشج السحتػػ إلى أىجاف معيشة .1
 تشطيع السحتػػ بصخق متشػعة، شبقًا لشطام الّترشيف السدتعسل. .2
أن يكػن الّشذاط السراحب لمسحتػػ في مدتػػ الّجارسيغ، وذلظ لسشاسبتو لسدتػػ الّشزج  .3

 الجدسي والعقمي والّتحريل الّجراسي.
نامج متشػعة، وأن يختار أكثخ مغ خبخة لتحقيق أن تكػن الخبخات التي يذتسل عمييا البخ  .4

 اليجف نفدو.
 أن يؤدؼ مسارسة الّشذاط السراحب لمسحتػػ أكثخ مغ ىجف. .5
 أن تتيح الخبخات الّتعميسية الستزسشة في البخنامج فخصًا متعجدة لشذاط الّصبلب. .6
ػ، كأن أن يحرل الّصمبة عمى راحة نفدية عشج مسارستيع أللػان الّشذاط السراحب لمسحتػ  .7

 تذبع ليع حاجة أو تكػن متفقة مع ميػليع واىتساماتيع.
وفي ضػء ما سبق، قامت الباحثة باختيار السحتػػ والخبخات التي يسكغ أن تديع في 
تحقيق األىجاف، وقج استخجمت الباحثة في اختيار السحتػػ ما تػفخ ليا مغ دراسات سابقة 

 حػل السػضػع.

لقائع عمى السشحى الّتكاممي بيغ السباحث في ضػء قائسة فقج تع إعجاد محتػػ البخنامج ا
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ البلزمة لصالبات الّرف الثّالث األساسي، وقج تع اختيار محتػػ 
البخنامج ومػضػعاتو ضسغ مجسػعة مغ األسذ التي أشارت إلييا الّجراسات الّدابقة في مجال 

 تجريذ الّتعبيخ الّذفػؼ ومشيا:

 محتػػ البخنامج ومػضػعاتو ألىجاف البخنامج بحيث يعسل عمى تحقيقيا.مبلءمة  .1
 السسارسة الفعمية لمسيارة، ألن السيارة المغػية يجب أن تجخب، وتختبخ عمى أرض الػاقع. .2
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مخاعاة الّشسػ العقمي، والسعخفي، والمغػؼ، والّشفدي لصالبات الّرف الثّالث األساسي )عيشة  .3
سحتػػ باحتياجاتيغ، وميػليغ، وخبخاتيغ، مسا يديج مغ زيادة الّجراسة(، بحيث يختبط ال

 دافعيتيغ لتعمع تمظ السيارات، وتصبيقيا في السػاقف الحياتية السختمفة التي يتعخضغ ليا.
شبيعة ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، والتي تقتزي تعمسيا مغ خبلل األنذصة الستشػعة، والسػاقف  .4

لتأكيج عمى أىسية الّتجريب السدتسخ، والسسارسة الفعمية الستعجدة، ومسارسات مختمفة، مع ا
 لسيارات مػضع الّجراسة.

 يشية.العمسية وصجقيا، واتفاقيا مع قيع السجتسع العخبي األخبلقية والجّ  صحة السادة .5
أن يكػن محتػػ البخنامج مألػفًا لجػ شالبات الّرف الّثالث األساسي، ومشاسب لقجراتيغ  .6

 .خبخات ججيجة ع تزسشوم
ارتباط الخبخات التعميسية التي يتزسشيا السحتػػ بػاقع الحياة العرخية وبأمثمة حية مغ حياة  .7

 الّصمبة.
 عميسية، واألنذصة والّتقػيع.الّخبط بيغ السباحث الّجراسية وأىجاف البخنامج، والػسائل التّ  .8
والّرػر  تشػيع األنذصة الّتعبيخية مغ األناشيج، والسدخحيات، واألحاجي، والّخسػمات، .9

والقرز التي تع كتابتيا وتجسيعيا، وترشيفيا، بسا يتبلءم مع شالبات الّرف الّثالث 
 األساسي.

 . تشغيؼ محتؾى البخنامج: 5

قامت الباحثة في ضػء األىجاف التي تع وضعيا لمبخنامج باختيار السحتػػ والخبخات 
لباحثة بسا تػفخ ليا مغ واألنذصة، التي يسكغ مغ خبلليا تحقيق األىجاف، وقج استعانت ا

دراسات سابقة حػل مػضػع الّجراسة، وقامت بتشطيع السحتػػ عمى شكل دروس، بحيث يذتسل 
كل درس مغ الّجروس عمى األىجاف الّدمػكية التي بشيت عمى أساس ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ 

 السخاد تشسيتيا، والػسائل الّتعميسية، وأساليب الّتقػيع.

 ل درس مغ الّجروس العشاصخ التالية:وقج تزسغ محتػػ ك

 .عشػان الّجرس 
 .األىجاف الّدمػكية 
 .الػسائل الّتعميسية 
 .االستخاتيجيات 
 .إجخاءات الّتشفيح 
 .الّتقػيع 
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 . طخائق وأساليب الّتجريذ السدتخجمة في تشفيح البخنامج: 6

مغ الستفق عميو بيغ الباحثيغ أنو ال يػجج شخيقة مثمى ترمح لتجريذ جسيع 
السػضػعات؛ وألن استخجام شخائق الّتجريذ تحكسو عػامل متعجدة مغ أىسيا خرائز 

الي يسكغ لمسعمع أن يشػع مغ شخيقة تجريدو الستعمسيغ، ونػعية السػضػع الحؼ يتع تجريدو، وبالتّ 
داخل الفرل الػاحج بسا يتفق مع شبيعة الّجرس بحيث يحقق أكبخ فائجة مسكشة )الذشصي، 

 (.94م، ص2016

سا أنو أجخيت دراسات عجيجة الختبار فاعمية بعس الّصخق في تجريذ الّتعبيخ الّذفػؼ، وب
وجاءت نتائج ىحه الّجراسات تؤكج عمى فاعمية استعسال السشاقذة والحػار، وتقسز الّذخريات، 

مى، والّشسحجة، والسعمع الّرغيخ، والّدخد القرري ولعب األدوار، والّتعمع الّتعاوني، ومدخح الجّ 
ل اإليجابي غيخىا في تجريذ الّتعبيخ الّذفػؼ إلثارة اىتسام الّصالبات وميػليغ، وتحفيدىغ لمعسو 

 والسذاركة الفعالة.

 عميسية السداعجة في تشفيح البخنامج:. األنذظة والؾسائل التّ  7

يتزسغ البخنامج مجسػعة مغ األنذصة الّتعميسية السراحبة التي تشاسب شبيعة الّصالبات، وما 
 يع مغ فخوق فخدية، وتحتػؼ ىحه األنذصة عمى ما يمي:بيش

 تسثيل بعس السػاقف الحػارية. .1
 عقج مشاقذة شفػية حػل مػضػع الّرػر التي تعخض. .2
 محاكاة الّشصق مغ خبلل تقميج الخاوؼ. .3
 إعادة تختيب القرز التي يتع عخضيا. .4
 مشاقذة شفػية عقب االنتياء مغ سخد القرز. .5
 سػمات التي تزسشيا البخنامج.ػر والخّ الّتعبيخ عغ الّر  .6
 الّتعبيخ عغ السػاقف والّدمػكيات الػاردة في الّرػر السقتخحة لمبخنامج. .7
 لعب األدوار وتسثيل القرز التي تع سخدىا مغ قبل السعمع. .8

 يا ما يمي:رواشتسل البخنامج عمى وسائل تعميسية كان مغ خرائ

 مبلءمتيا ألىجاف البخنامج ودروسو. .1
 بحيث تشاسب الفخوق الفخدية بيغ الّصالبات.ترسيع الػسائل  .2
 مبلءمتيا لئلمكانات الستاحة. .3

 السداعجة في تشفيح البخنامج ومشيا:عميسية الؾسائل التّ  وقج تع اعتساد مجسػعة مغ
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 .LCDجياز  .1
 جياز حاسػب. .2
 صػر تػضيحية. .3
 .MP3جياز التدجيل  .4
 مى.مدخح الجّ  .5
 تيجان ورقية. .6
 بصاقات ورقية. .7
 الفتات ورقية. .8
 باشيخ.الدّبػرة والصّ  .9

 الّدبػرة اإلضافية. .10
 الكتاب السجرسي. .11
 صػر مكبخة. .12
 شخائح. .13
 . تحجيج أساليب الّتقؾيؼ وأدواتو: 8

يعج الّتقػيع جدءًا أساسيًا مغ عسمية الّتعميع، وبالّتالي فيػ عشرخ مغ عشاصخ أؼ بخنامج 
لتحقيقيا، بحيث تتحجد تعميسي؛ ألنو يكذف عغ مقجار ما تحقق مغ أىجاف يدعى البخنامج 

 أغخاض البخنامج فيسا يمي:

 بلب ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ التي يتزسشيا البخنامج.الػقػف عمى مجػ اكتداب الصّ  .1
السقارنة بيغ مدتػػ الّصالبات قبل دراسة البخنامج وبعج دراستو، ومغ ثع الحكع عمى مجػ  .2

 تحقيق البخنامج ألىجافو.
 البات عغ مدتػيات تعمسيغ لمسيارات التي يتزسشيا البخنامج.غحية السدتسخة لمصّ تقجيع التّ  .3

ويدتخجم البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي بيغ  السباحث الّجراسية الّتقػيع بسخاحل ثبلث 
وىي: مخحمة الّتقػيع القبمي، ومخحمة الّتقػيع الّتكػيشي، ومخحمة الّتقػيع البعجؼ، وذلظ لمحكع عمى 

ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، وتعديد سمػكيغ الفعال، ويسكغ تشاول  ات في بعسالبمجػ تقجم الصّ 
 قػيع عمى الّشحػ اآلتي:مخاحل التّ 
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 . مخحمة الّتقؾيؼ القبمي: 1

الفكخؼ والمغػؼ( وبصاقة ) بعجيغتع تصبيق اختبار ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لقياس ال
ػتي والسمسحي(، التي أعجتيسا الباحثة عمى الّر ) الّتعبيخ الّذفػؼ لقياس البعجيغ مبلحطة ميارات

شالبات عيشة الّجراسة االستصبلعية قبل تصبيق البخنامج لمتعخف عمى مدتػػ أدائيغ في ميارات 
الّتعبيخ الّذفػؼ والػقػف عمى جػانب القػة والّزعف لجييغ لػضعيا في االعتبار عشج تصبيق 

 وتقػيع البخنامج.

 يشي:. مخحمة الّتقؾيؼ الّتكؾ  2

تع ذلظ أثشاء تصبيق البخنامج، حيث تع فييا الّتأكج مغ إنجاز األىجاف أواًل بأول، 
ات تع فييا إمجاد الّصالبيا، ومعالجة الجػانب الّدمبية، و واكتذاف الجػانب اإليجابية ودعس

 بالّتغحية الّخاجعة السدتسخة.

 . مخحمة الّتقؾيؼ البعجي: 3

القائع عمى السشحى الّتكاممي، مغ أجل الّتعخف إلى مجػ تع في نياية تشفيح البخنامج 
تحقيق البخنامج ألىجافو، حيث تع الّتصبيق البعجؼ لبلختبار وبصاقة السبلحطة لتقػيع ميارات 

 الّتعبيخ الّذفػؼ.
 أكّج مؽ صالحيتو:. ضبط البخنامج والتّ  9

أجل الّتأكج مغ بعج االنتياء مغ إعجاد البخنامج، ووضعو في صػرتو األولية، ومغ 
سبلمتو وصبلحيتو لمتصبيق، تع عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ، وزود كل مشيع بشدخة مغ 
البخنامج السقتخح إلبجاء أراءىع في مجػ سبلمة األىجاف وارتباشيا بالسحتػػ، وإمكانية تحقيقيا، 

 ج لمتصبيق.ومشاسبة األنذصة والػسائل السخاد تصبيقيا، ومغ ثع الحكع عمى صبلحية البخنام

 تظبيق بخنامج الّجراسة:
تشاولت الباحثة فيسا سبق كيفية إعجاد األدوات السشاسبة لمّجراسة، وفيسا يمي يتزح كيفية 
إجخاء تصبيق الّجراسة، حيث قامت الباحثة قبل مػعج الّتشفيح بتقجيع شمب، ومخفق معو خصة 

ة والّتعميع، عمى تصبيق البخنامج السقتخح الّجراسة وأدواتيا، بيجف الحرػل عمى مػافقة وزارة الّتخبي
 .(8، ممحق رقع )عمى عيشة الّجراسة، وعشجما تست السػافقة بجأت الباحثة بإجخاءات الّجراسة
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 متغيخات الّجراسة:
 البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي. الستغيخ السدتقل:

 ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ. ابع:الستغيخ التّ 

 مجسؾعتي الّجراسة: كافؤ بيؽضبط التّ 
 أوال: الّتحريل في مادة الّمغة العخبية:

لمتأكج مغ تكافؤ السجسػعتيغ الّتجخيبية والّزابصة، تع استخجام  اختبار) ت ( لمكذف عغ 
داللة الفخوق بيغ مجسػعتي الّجراسة، السجسػعة الّتجخيبية والسجسػعة الّزابصة في تحريل مادة 

م(، والججول الّتالي 2017 -م 2016الّجراسي الّثاني لمعام )المغة العخبية لجرجات الفرل 
 يػضح ذلظ:
حريل في مقخر المغة العخبية ات التّ جنتائج اختبار )ت( لمفخوق بيؽ متؾسظي در  :(4.15)ججول

 ابظةجخيبية والّز لمسجسؾعتيؽ التّ 

االنحخاف  الستؾسط العجد السجسؾعة الستغيخ
 السعياري 

قيؼ 
 "ت"

قيسة 
 الجاللة

مدتؾى 
 الجاللة

الجرجة الشيائية 
 لسادة المغة العخبية

غيخ دالة  0.704 0.38 9.6 38.8 35 جخيبيةالتّ 
 9.9 39.7 37 ابصةالّز  إحرائياً 

 1.99=0.05( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

 2.63=0.01( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

وىحا  يتزح مغ الججول الّدابق أن قيسة )ت( الججولية أكبخ مغ  قيسة )ت( السحدػبة،
( بيغ متػسصي درجات 0.05يعشي أنو ال يػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة )

العخبية؛ وىحا يجل السجسػعة الّتجخيبية والسجسػعة الّزابصة في متغيخ الّتحريل في مقخر الّمغة 
عمى وجػد تكافؤ بيغ السجسػعتيغ الّزابصة والّتجخيبية وعميو فإن الباحثة تصسئغ إلى تصبيق 

 أدوات الّجراسة دون وجػد تأثيخ لستغيخات دخيمة.
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 ) ميارات الّتعبيخ الّذفؾي(: ابعثانيًا: ضبط الستغيخ التّ 

قامت الباحثة بتصبيق االختبار القبمي لمتأكج مغ تكافؤ السجسػعتيغ الّزابصة والّتجخيبية 
عمى مجسػعتي الّجراسة، لمتأكج مغ داللة الفخوق في متػسصات درجات السجسػعتيغ باستخجام 

 صبيق القبمي:اختبار )ت( لقياس الفخوق، والججول الّتالي يػضح نتائج التّ 
 

 فؾي عبيخ الذّ لسيارات التّ  نتائج اختبار )ت( لمفخوق بيؽ متؾسظي درجات االختبار القبمي :(4.16)ججول
 ابظةجخيبية والّز لمسجسؾعتيؽ التّ 

االنحخاف  الستؾسط العجد السجسؾعة الستغيخ
 السعياري 

قيسة  قيؼ "ت"
 الجاللة

مدتؾى 
 الجاللة

عبيخ ميارات التّ 
 فػؼ الذّ 

غيخ دالة  0.2 1.26 2.3 10.3 35 جخيبيةالتّ 
 1.5 10.8 37 ابصةالّز  إحرائياً 

 1.99=0.05( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

 2.63=0.01( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

( الججولية، وىحا يجل تيتزح مغ الججول الّدابق أن قيسة )ت( السحدػبة أقل مغ قيسة )
، وىحا يعشي ، السجسػعتيغ الّتجخيبية والّزابصةعمى عجم وجػد فخوق ذات داللة إحرائية بيغ 

 تكافؤ السجسػعتيغ في متغيخ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ في االختبار القبمي الُسعّج ليحه الّجراسة.
 تظبيق البخنامج القائؼ عمى السشحى الّتكاممي:

ات بالسخاحل اتبعت الباحثة عجدًا مغ اإلجخاءات لتصبيق بخنامج الّجراسة، وتسثمت ىحه اإلجخاء
 التالية:

 راسة.حػث الدابقة ذات الرمة بسػضػع الجّ االشبلع عمى الجراسات والب .1
إعجاد قائسة بسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ لصالبات الّرف الّثالث األساسي، وعخضيا عمى  .2

 مجسػعة مغ السحكسيغ، لمتأكج مغ صحتيا وضبصيا في الّرػرة الشيائية.
ّذفػؼ لمبعجيغ بصاقة مبلحطة لسيارات الّتعبيخ ال إعجادبشاًء عمى قائسة السيارات تع  .3

 الّرػتي والسمسحي(.)
عسل تحميل محتػػ لمجروس السدتخجمة في الّجراسة، وبشاًء عميو تع إعجاد اختبار لسيارات  .4

 الّتعبيخ الّذفػؼ لمبعجيغ ) الفكخؼ والمغػؼ(.
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ية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ بشاء البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي بيغ السباحث لتشس .5
 شالبات الّرف الّثالث األساسي مغ خبلل:

 تحجيج مكػنات البخنامج.. أ
 تحجيج فمدفة البخنامج.. ب
 تحجيج األىجاف الّتعميسية لمبخنامج.. ت

 تػضيح محتػػ البخنامج وأسذ اختياره ومرادر اشتقاقو.. ث

 تشطيع محتػػ البخنامج.. ج

 مة في تشفيح البخنامج.تحجيج شخائق وأساليب التجخيذ السدتخج. ح
 تحجيج األنذصة والػسائل الّتعميسية السداعجة في تشفيح البخنامج.. خ
 تحجيج أساليب الّتقػيع وأدواتو.. د

ضبط البخنامج مغ خبلل عخضو عمى مجسػعة مغ السحكسيغ لمتأكج مغ صبلحيتو وإجخاء  .6
 التعجيبلت البلزمة في ضػء مقتخحاتيع، وإخخاجو بالّرػرة الّشيائية.

يار عيشة استصبلعية لمتأكج مغ صجق وثبات أدوات الّجراسة، ومغ ثع اختيار عيشة اخت .7
 الّجراسة الفعمية والتي تكػنت مغ مجسػعتيغ ) تجخيبية وضابصة(.

 تصبيق االختبار وبصاقة السبلحطة عمى السجسػعتيغ ) التجخيبية والزابصة( تصبيقًا قبميًا. .8

سبػعيغ متتالييغ، بحيث تسثل التصبيق عمى مجار إمى السجسػعة التجخيبية تصبيق البخنامج ع .9
 بحرة واحجة يػميًا.

التجخيبية والزابصة( تصبيقًا بصاقة السبلحطة عمى السجسػعتيغ )تصبيق االختبار و  .10
 بعجيًا.

القبمية والبعجية( ومعالجتيا إحرائيًا، وتحميميا وتفديخىا مشاقذتيا، استخبلص الشتائج ) .11
القائع عمى السشحى التكاممي بيغ السباحث في تشسية ميارات  وتحجيج مجػ فاعمية البخنامج

 الّتعبيخ الذفػؼ، ثع تقجيع التػصيات والسقتخحات.
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 األساليب اإلحرائية التي استخجمت لزبط أدوات الّجراسة:

 .معامبلت الّرعػبة والّتسييد لكل فقخة مغ فقخات االختبار 

  الّجاخمي.معامل ارتباط بيخسػن إليجاد االتداق 

 .معادلة ألفا كخونباخ لحداب الّثبات 

 .شخيقة الّتجدئة الّشرفية 

 ( 20معامل كػرد ريتذاردسػن.) 

 األساليب اإلحرائية التي استخجمت لتحميل  الّشتائج:

  اختبار )ت( لسجسػعتيغ مدتقمتيغ لمتعخف عمى الفخوق بيغ السجسػعتيغ الّزابصة
 والّتجخيبية.

  حجع األثخ.معامل مخبع إيتا لحداب 

 .معامل الكدب ببلك لسعخفة مجػ فاعمية البخنامج 
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 الفرل الخامذ

 راسةنتائج الجّ 
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 الفرل الخامذ

 نتائج الّجراسة ومشاقذتيا وتفديخىا 

حيث استيجفت ىحه الّجراسة الّتعخف إلى  ،تشاول ىحا الفرل نتائج أسئمة الّجراسة ومشاقذتيا
عمى السشحى الّتكاممي في تشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ شالبات  فاعمية بخنامج قائعأثخ 

، ولتحقيق أىجاف الّجراسة تع تصبيق أدوات الّجراسة التي تع تػضيحيا  الّرف الّثالث األساسي
تائج التي تع التػصل إلييا حيث تع استخجام في الفرل الّخابع، ويتشاول ىحا الفرل عخضًا لمشّ 

لسعالجة بيانات الّجراسة وعخض الّشتائج التي تع التػصل إلييا  SPSS)ي )البخنامج اإلحرائ
 وتفديخىا، تسييجًا لتقجيع الّتػصيات والسقتخحات.

 حاولت الّجراسة اإلجابة عؽ األسئمة الّتالية:

 ما ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ السخاد تشسيتيا لجػ شالبات الّرف الّثالث األساسي؟ -1

البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي لتشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ شالبات ما صػرة  -2
 الّرف الّثالث األساسي؟

ما مجػ االختبلف بيغ درجات شالبات السجسػعة الّتجخيبية التي َدَرَست بالبخنامج الُسعّج  – 3
قميجية في أدوات القياس وزميبلتيغ مغ شالبات السجسػعة الّزابصة المػاتي َدَرسغ بالّصخيقة التّ 

 البعجؼ لسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ؟

 وفيسا يمي تفريل لسا قامت بو الباحثة بيجف اإلجابة عغ أسئمة الّجراسة:

 أواًل اإلجابة عؽ الّدؤال األول والحي يشص عمى:
 ما ميارات الّتعبيخ الّذفؾي السخاد تشسيتيا لجى طالبات الّرف الّثالث األساسي؟

عغ ىحا الّدؤال قامت الباحثة باالشبلع عمى األدب التخبػؼ والّجراسات والبحػث ولئلجابة 
الّدابقة في مجال تشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، وإعجاد قائسة بسيارات الّتعبيخ الّذفػؼ السخاد 
تشسيتيا ومغ ثع عخضت القائسة عمى مجسػعة مغ السحكسيغ السختريغ لزبصيا وإقخارىا، وفي 

أجخيت الّتعجيبلت لتربح القائسة جاىدة في صػرتيا الّشيائية، بحيث تع اختيار السيارات  الّشياية
السخاد تشسيتيا لّصالبات الّرف الّثالث األساسي، وقج تع ذكخ ذلظ سابقًا، بحيث تحجدت السيارات 

 (.3( ميارة مػزعة عمى أربعة مجاالت، انطخ ممحق رقع)24)
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م( مع اختبلف عجد السيارات البلزمة 2014حبلن )اتفقت ىحه الّجراسة مع دراسة دو 
لمّصمبة، حيث زادت عجد السيارات في الّجراسة الحالية، وتعدو الباحثة ذلظ إلى اختبلف الّرف 

راستيغ، فالّجراسة الحالية ُشبَِّقت عمى شالبات الّرف الّثالث األساسي، أما الحؼ أجخيت عميو الجّ 
 بات الّرف الخابع األساسي.دراسة دحبلن فقج ُشبَِّقت عمى شال

 ثانيًا اإلجابة عؽ الّدؤال الّثاني والحي يشص عمى:
ما صؾرة البخنامج القائؼ عمى السشحى الّتكاممي لتشسية ميارات الّتعبيخ الّذفؾي لجى طالبات  

 الّرف الّثالث األساسي؟
كاممي شحى التّ بقة التي تشاولت السدبيات الّتخبػية والّجراسات الّدابعج االشبلع عمى األ

قامت الباحثة ببمػرة الفكخة التي ستتشاوليا لمتعخف عمى فاعمية البخنامج القائع عمى السشحى 
( حيث 9(دليل لمسعمع ممحقابع وإعجاد الّتكاممي، وذلظ مغ خبلل إجخاءات الّجراسة بالفّرل الخّ 

السشحى الّتكاممي في تشسية بيشت فيو اإلجخاءات التي مغ خبلليا تع تػضيف البخنامج القائع عمى 
 ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ حيث تست اإلجخاءات الّتصبيقية مغ خبلل تػضيف البخنامج.

 ثالثًا اإلجابة عؽ الّدؤال الّثالث والحي يشص عمى:
ما مجى االختالف بيؽ درجات طالبات السجسؾعة الّتجخيبية التي َدَرَست بالبخنامج الُسعّج 

السجسؾعة الّزابظة المؾاتي َدَرسؽ بالّظخيقة الّتقميجية في أدوات وزميالتيؽ مؽ طالبات 
 القياس البعجي لسيارات الّتعبيخ الّذفؾي؟

 لإلجابة عؽ الّدؤال الّدابق تؼ صياغة فخضيتيؽ عمى الشحؾ اآلتي:
بيغ متػسصي درجات ( α≤ 0.05ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة ) -

السجسػعة الّتجخيبية والسجسػعة الّزابصة في الّتصبيق البعجؼ الختبار قياس الصالبات في 
 البعجيغ )الفكخؼ والمغػؼ( مغ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ.

بيغ متػسصي درجات ( α≤ 0.05)ال تػجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ داللة  -
ّتصبيق البعجؼ لبصاقة مبلحطة الصالبات في السجسػعة الّتجخيبية والسجسػعة الّزابصة في ال
 قياس البعجيغ )الّرػتي والسمسحي( مغ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ. 

 حيث تع الّتػصل إلى اإلجابة مغ خبلل الّتجخبة السيجانية لمّجراسة، وتصبيق أداوتيا 
يبية، لفكخؼ والمغػؼ( عمى السجسػعة الّزابصة والّتجخ اعجيغ )ار ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ( لمباختب)

(، وذلظ لحداب الفخوق بيغ SPSSباستخجام البخنامج اإلحرائي) ثع معالجة البيانات إحرائياً 
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متػسصات درجات السجسػعة الّزابصة والّتجخيبية في الّتصبيق البعجؼ الختبار ميارات الّتعبيخ 
 الفكخؼ والمغػؼ(.لقياس البعجيغ )الّذفػؼ 
ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لقياس البعجيغ )الّرػتي والسمسحي(، وذلظ  و) بصاقة السبلحطة( 

لحداب الفخوق بيغ متػسصات درجات السجسػعة الّزابصة والّتجخيبية في الّتصبيق البعجؼ 
لبصاقة السبلحطة، وفيسا يمي تفريل لحلظ مغ خبلل تفديخ الّشتائج ومشاقذتيا، ثع معالجة 

 (.SPSSخنامج اإلحرائي)البيانات إحرائيًا باستخجام الب
 اختبار الفخضية األولى:

 وتشص الفخضية األولى عمى ما يأتي:

( بيؽ متؾسظي درجات α≤ 0.05ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -
الّظالبات في السجسؾعة الّتجخيبية والسجسؾعة الّزابظة في الّتظبيق البعجي الختبار قياس 

 .لمغؾي( مؽ ميارات الّتعبيخ الّذفؾي البعجيؽ )الفكخي وا

ت(، وداللتيا اإلحرائية لجرجات السجسػعتيغ في الّتصبيق البعجؼ (يػضح الججول الّتالي قيسة و 
 الختبار ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ.

ومدتؾى داللتيا لجرجات السجسؾعتيؽ الّزابظة والّتجخيبية في الّتظبيق البعجي  )ت(قيسة :(5.1)ججول
 لالختبار

االنحخاف  الستؾسط العجد السجسؾعة الستغيخ
 السعياري 

قيسة 
 )ت(

قيسة 
 الجاللة

مدتؾى 
 الجاللة

اختبار 
ميارات 

عبيخ التّ 
 فػؼ الذّ 

دالة  0.002 3.51 3.6 17 35 جخيبيةالتّ 
 إحرائياً 

 5.5 13 37 ابصةالّز 

 1.99=0.05( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

 2.63=0.01( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

( وىػ أكبخ 17يتزح مغ الججول الّدابق أن الستػسط الحدابي لمسجسػعة الّتجخيبية بمغ )
( أكبخ 3.51(، وأن قيسة )ت( السحدػبة بمغت)13مغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الّزابصة )

قبل الفخض البجيل الحؼ خفس الفخض الّرفخؼ ويُ الججولية ، وبشاًء عمى ذلظ يُ مغ قيسة )ت( 
رجات طالبات ( بيؽ متؾسظي دα = 0.01وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية )يشز عمى  

السجسؾعة الّتجخيبية في االختبار البعجي وذلػ لرالح السجسؾعة السجسؾعة الّزابظة و 
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أثيخ عمى اعتبار أنو مغ األساليب اإلحرائية حجع التّ  ، كحلظ قامت الباحثة بحدابالّتجخيبية
طخ أثيخ عمى حجع الفخوق أو قػة العبلقة بيغ الستغيخات بغس الشّ السيسة، حيث يخكد حجع التّ 

 (.28م،ص2000عغ مدتػػ الجاللة اإلحرائية )عفانة،

تأثيخ البخنامج القائع عمى  نتيجة ولسعخفة ما إذا كانت الفخوق نتيجة الّرجفة أم ىي فعبلً 
( لحداب حجع التأثيخ، وذلظ باستخجام  ηاستخجمت الباحثة مخبع إيتا ) ،السشحى الّتكاممي

 (:42م،ص2000الية )عفانة،السعادالت التّ 

   
  

     
 

( يسكغ حداب القيسة التي تعبخ عغ حجع التأثيخ لمبخنامج باستخجام السعاجمة  ηوعغ شخيق)

   √                                التالية:

    
 =d 

 (  ηوالججول الّتالي يػضح مدتػيات الّتأثيخ وفقًا لسخبع إيتا)

 أثيخ: مدتؾيات حجؼ التّ (5.2)ججول

 كبيخ متػسط صغيخ أثيخالتّ  حجع
 0.01 0.06 0.14 ( ηمخبع إيتا)
D 0.2 0.5 1.1 

 التأثيخ(( وحجؼ   قيسة مخبع إيتا) :(5.3)ججول

 d ( η) السحدػبة )ت(  ةقيس
3.51 0.149 0.64 

( وىي درجة كبيخة ألنيا أكبخ 0.149( بمغت ) ηيتزح مغ الججول الّدابق أن قيسة )
 نتيجة أن إلى يذيخ مساو  ،( وىي درجة متػسصةd( )0.64وكانت درجة)(، 0.14مغ )

 تعػد إلى الّرجفة.متغيخات الّجراسة وال  إلى تعػد حقيقية فخوق  ىي (اختبار)ت

وتفدخ الباحثة نتائج الّجراسة بأن تػضيف البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي بصخيقة 
خق وأساليب ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ الّصالبات، وتشػع ش اسب الّصالبات ساعج عمى تشسيةتش

ني(، واستخجام أساليب مى، والّتسثيل السدخحي، والعسل الّتعاو كسدخح الجّ الّتجريذ السدتخجمة )
تعديد متشػعة مغ خبلل البخنامج، وما يتزسشو مغ أسمػب تعاوني وشخيقة عخض السيارات 
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عمى الّصالبات بأسمػب مسيد ساعج عمى زيادة دافعية الّصالبات وتذجيعيغ وزيادة قجرتيغ عمى 
 الّتعبيخ. 

 اختبار الفخضية الثانية:

 وتشص الفخضية الّثانية عمى ما يأتي:
( بيؽ متؾسظي درجات α≤ 0.05ال تؾجج فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى داللة ) -

ظبيق البعجي لبظاقة مالحغة الّظالبات في السجسؾعة الّتجخيبية والسجسؾعة الّزابظة في التّ 
 قياس البعجيؽ )الّرؾتي والسمسحي( مؽ ميارات الّتعبيخ الّذفؾي. 

وداللتيا اإلحرائية لجرجات السجسػعتيغ في الّتصبيق البعجؼ ت(، (الي قيسة يػضح الججول التّ و 
 لبصاقة السبلحطة.

ومدتؾى داللتيا لجرجات السجسؾعتيؽ الّزابظة والّتجخيبية في الّتظبيق البعجي لبظاقة  )ت(قيسة :(5.4)ججول
 السالحغة

االنحخاف  الستؾسط العجد السجسؾعة الستغيخ
 السعياري 

قيسة 
 )ت(

قيسة 
 الجاللة

مدتؾى 
 الجاللة

بصاقة 
مبلحطة 
ميارات 

عبيخ التّ 
 فػؼ الذّ 

 3.69 7.2 28.7 35 جخيبيةالتّ 
 
 
 

0.009 
 

 
دالة 

 6 24.5 37 ابصةالّز  إحرائياً 

 1.99=0.05( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

 2.63=0.01( ومدتػػ داللة df=70( الججولية عشج درجة حخية )tقيسة)          

( وىػ 28.7يتزح مغ الججول الّدابق أن الستػسط الحدابي لمسجسػعة الّتجخيبية بمغ )
(، وأن قيسة )ت( السحدػبة بمغت 24.5أكبخ مغ الستػسط الحدابي لمسجسػعة الّزابصة )

قبل الفخض خفس الفخض الّرفخؼ ويُ ( أكبخ مغ قيسة )ت( الججولية، وبشاًء عمى ذلظ يُ 3.69)
بيؽ  α  =(0.01وجؾد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتؾى )البجيل الحؼ يشز عمى  

متؾسظي درجات طالبات السجسؾعة الّزابظة والّتجخيبية في الّتظبيق البعجي لبظاقة السالحغة 
أثيخ عمى اعتبار أنو ، كحلظ قامت الباحثة بحداب حجع التّ وذلػ لرالح السجسؾعة الّتجخيبية

األساليب اإلحرائية السيسة، حيث يخكد حجع الّتأثيخ عمى حجع الفخوق أو قػة العبلقة بيغ مغ 
(. ولسعخفة ما إذا 28م،ص2000الستغيخات بغس الّشطخ عغ مدتػػ الجاللة اإلحرائية )عفانة،
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تأثيخ البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي  نتيجة كانت الفخوق نتيجة الّرجفة أم ىي فعبلً 
( لحداب حجع الّتأثيخ، وذلظ باستخجام السعادالت الّتالية  ηجمت الباحثة مخبع إيتا )استخ

 (:42م،ص2000)عفانة،

   
  

     
 

( يسكغ حداب القيسة التي تعبخ عغ حجع التأثيخ لمبخنامج باستخجام السعاجمة  ηوعغ شخيق)

   √        التالية:                        

    
 =d 

 (  ηأثيخ وفقًا لسخبع إيتا)والججول التالي يػضح مدتػيات التّ 

 أثيخ: مدتؾيات حجؼ التّ (5.5)ججول

 كبيخ متػسط صغيخ أثيخالتّ  حجع
 0.01 0.06 0.14 ( ηمخبع إيتا)
D 0.2 0.5 1.1 

 أثيخ(( وحجؼ التّ   قيسة مخبع إيتا)(: 5.6)ججول

 d    السحدػبة )ت(قيسة 
3.69 0.162 0.63 

( وىي درجة كبيخة ألنيا أكبخ 0.162( بمغت ) ηيتزح مغ الججول الّدابق أن قيسة )
 نتيجة أن إلى يذيخ مسا، و ( وىي درجة متػسصةd( )0.63وكانت درجة)(، 0.14مغ)

 إلى يذيخ مسامتغيخات الّجراسة وال تعػد إلى الّرجفة.  إلى تعػد حقيقية فخوق  ىي (اختبار)ت
 متغيخات الّجراسة وال تعػد إلى الّرجفة. إلى تعػد حقيقية فخوق  ىي (اختبار)ت نتيجة أن

م( 2014والحتاممـة) ،م(2016وبيحه الشتائج تتفق الّجراسة الحاليـة مـع دراسـة: أبـػ دحـخوج)
والعطامــــــات  ،م(2010وحســــــخاء) ،(2010وخميــــــل) ،(م2011والعشــــــدؼ) ،م(2013والّرــــــاعجؼ)

ــــــــــــــــــــخا (م2009والجــــــــــــــــــــاجي)والحــــــــــــــــــــجابي  ،م(2010) ( م2008والعمــــــــــــــــــــي) ،(م2009ىيع)، وإب
ــــــث جسيع( م2007والحدــــــيغ) ،م(2008ونســــــخ) ، (م2008جوخي)والّذــــــ ــــــخ يــــــحي ا أضيــــــخت األث

( التـي لـع تدـفخ م2013يغ)اإليجابي لمسشحى الّتكاممي، واختمفت نتائج الّجراسة مع دراسة نجع الـجّ 
 عغ وجػد فخوق لعيشة الّجراسة.
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البخنامج القائع عمى السشحى الّتكاممي بصخيقة وتفدخ الباحثة نتائج الّجراسة بأن تػضيف 
تشاسب الّصالبات ساعج عمى تشسية  ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لجػ الّصالبات، وتشػع شخق وأساليب 

واستخجام  الّتجريذ السدتخجمة )كالسعمع الّرغيخ، والّدخد القرري، وشخيقة الحػار والسشاقذة(،
 ثارةصاء الجػائد...إلخ( مغ خبلل البخنامج، أدػ إلى إكالّترفيق، وإعأساليب تعديد متشػعة )

  اىتسام الّصالبات وميػليغ، وتحفيدىغ لمعسل اإليجابي والسذاركة الفعالة.

 اختبار الفخضية الّثالثة:

 ويشص الفخضية الّثالثة عمى ما يأتي:

 ك.القائؼ عمى السشحى الّتكاممي بالفاعمية وفقًا لسعجل الكدب بال ال يترف البخنامج 

كاممي في تشسية قياس فاعمية البخنامج القائؼ عمى السشحى التّ الكدب بالك ل جلتؼ استخجام مع
الختبار ميارات الّتعبيخ  ، وذلظ لمسقارنة بيغ الستػسط القبمي والبعجؼفؾي عبيخ الذّ ميارات التّ 

 ( 47،ص2002الّذفػؼ، وذلظ حدب السعادلة : )الديج،

 س -صس +  -ندبة الكدب السعجل = ص
 س -د       د                            

 حيث ص: متػسط درجات الّصالبات في الّتصبيق البعجؼ. 
 س: متػسط درجات الّصالبات في الّتصبيق القبمي.

 د: القيسة العطسي لجرجة السيارة.   
 الي يػضح ذلظ:والججول التّ 

 فؾي عبيخ الذّ الكدب بالك الختبار ميارات التّ  ندبة معجل :(5.7)ججول

اختبار ميارات 
 فؾي عبيخ الذّ التّ 

متؾسط درجات  السجسؾعة
 ظبيق القبميالتّ 

متؾسط درجات 
 ظبيق البعجيالتّ 

ندبة الكدب 
 السعجل

السدتؾى 
 االحرائي

 فّعالة 1.2 17 10.3 جخيبيةالتّ 
( وىي ندبة كبيخة، وبحلظ 1.2مغ خبلل الججول الّدابق يتزح أنو ندبة الكدب السعجل )

يتزح أن الفخوق بيغ الّتصبيق القبمي والبعجؼ الختبار ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ لقياس البعجيغ 
ىحه الشتيجة مع دراسة أبػ دحخوج  )الفكخؼ والمغػؼ( ناتجة عغ تصبيق البخنامج، وتتفق

 م(.2008م(، ودراسة نسخ )2010م(، ودراسة العطامات )2014م(، دراسة الحتاممة )2016)
عبيخ لقياس الستؾسط القبمي والبعجي لبظاقة مالحغة ميارات التّ  تخجاموكسا وتؼ اس

 وذلظ حدب السعادلة : ؾتي والسمسحي(, الّر فؾي لمبعجيؽ )الذّ 
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 س -س + ص -ندبة الكدب السعجل = ص
 س -د       د                            

 حيث ص: متػسط درجات الّصالبات في الّتصبيق البعجؼ. 
 درجات الّصالبات في الّتصبيق القبمي. س: متػسط

 د: القيسة العطسي لجرجة السيارة.
    الي يػضح ذلظوالججول التّ 

 :بالك لبظاقة السالحغةالكدب  ندبة معجل :(5.8)ججول

بظاقة السالحغة 
عبيخ ميارات التّ 

 فؾي الذّ 

متؾسط درجات  السجسؾعة
 ظبيق القبميالتّ 

متؾسط درجات 
 ظبيق البعجيالتّ 

الكدب ندبة 
 السعجل

السدتؾى 
 االحرائي

 فّعالة 1.3 28.7 15 جخيبيةالتّ 

( وىي ندبة كبيخة، وبحلظ 1.3مغ خبلل الججول الّدابق يتزح أنو ندبة الكدب السعجل )
يتزح أن الفخوق بيغ الّتصبيق القبمي والبعجؼ لبصاقة السبلحطة لقياس ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ 

شتيجة مع دراسة والسمسحي( ناتجة عغ تصبيق البخنامج، وتتفق ىحه الّ في البعجيغ )الّرػتي 
 م(.2007الحديغ )

 ممخص نتائج الّجراسة:
( بيغ متػسصي درجات شالبات السجسػعة α = 0.01وجػد فخوق ذات داللة إحرائية ) .1

 الّزابصة و السجسػعة الّتجخيبية في االختبار البعجؼ وذلظ لرالح السجسػعة الّتجخيبية.
متػسصي درجات شالبات بيغ  α  =(0.01وجػد فخوق ذات داللة إحرائية عشج مدتػػ ) .2

الّتجخيبية في الّتصبيق البعجؼ لبصاقة السبلحطة وذلظ السجسػعة السجسػعة الّزابصة و 
 لرالح السجسػعة الّتجخيبية.

ميارات الّتعبيخ وجػد فاعمية لمبخنامج القائع عمى السشحى اّلتكاممي بجرجة كبيخة عمى تشسية   .3
الفكخؼ، والمغػؼ، والّرػتي، ف الّثالث األساسي، في الجػانب )الّذفػؼ لجػ شالبات الّر 

 والسمسحي(، بشاًء عمى معامل الكدب ببلك.
 
 
 



111 

 

 تؾصيات الجراسة:
 فإن الباحثة تؾصي بسا يمي: في ضؾء ما أسفخت عشو نتائج الّجراسة

 البخنامج الّتكاممي في مؤسدات الّتعميع.تػفيخ بيئة تعميسية مشاسبة لتصبيق  .1
تحجيث دليل السعمع وتزسيشو خصػات وشخق وأساليب كيفية تصبيق البخنامج الّتكاممي في  .2

 الّتجريذ، ليػجو معمسيغ المغة العخبية.
 إعجاد نذخات تخبػية مغ قبل السذخفيغ تػضح أىسية وفػائج السشحى الّتكاممي. .3
، كسا ىػ محجد في الججول اإلسبػعي جيج مغ الحرزعبيخ في العجريب عمى التّ التّ   .4

لمسعمع، بل عمى السعمع أن يخاعي ذلظ في كل درس مغ دروس السشيج الّتعميسي أؼ ليذ 
بجروس الّمغة العخبية فقط ) بل بجسيع دروس السػاد السختمفة(، ألن ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ 

 مبة في جسيع السخاحل الّتعميسية.يحتاجيا الصّ 
 ساد أسمػب السشحى الّتكاممي في تجريذ السخحمة األساسية.اعت .5
عقج ورش عسل لمسعمسيغ تيجف إلى تػضيح أىسية استخجام السشحى الّتكاممي وكيفية تػضيفو  .6

 في العسمية الّتعميسية.
ضخورة االىتسام بتشطيع أنذصة لغػية تعتسج عمى ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ برػرة مشطسة،  .7

 بلب عمى إتقان ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ.والسدابقات، حتى تحفد الصّ  كاإلذاعة السجرسة،

 مقتخحات الّجراسة:
في ضؾء نتائج الّجراسة وتؾصياتيا يسكؽ تقجيؼ بعض السقتخحات إلجخاء دراسات 

 أخخى, ومشيا:
دراسة صعػبات الّتسكغ مغ الّتجريذ وفقًا لمسشحى الّتكاممي في تشسية ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ  .1

 لجػ شبلب السخاحل الّتعميسية السختمفة.
غة العخبية مسعمسيغ في مجال تخصيط  دروس المتحجيج االحتياجات الّتجريبية البلزمة لدراسة ل .2

 في صفػف السخحمة األساسية وتشفيحىا وتقػيسيا في ضػء السجخل الّتكاممي.
الّتكاممي لمغة العخبية استقراء أثخ تجريذ ميارتي االستساع والّتحجث وفق السشحى دراسة  .3

 في تحديغ السيارتيغ لجػ شمبة الّرف الخامذ األساسي.
بشاء بصاقات مبلحطة لقياس ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ، لسعخفة مجػ أداء دراسة عغ كيفية  .4

 الصبلب في ىحه السيارات في كل مخحمة.
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ي تجريذ شمبة مكذف عغ درجة مسارسة معمسي الّمغة العخبية لمسشحى الّتكاممي فدراسة ل .5
 السخحمة األساسية.
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 السرادر والسخاجع

 القخآن الكخيؼ
 السخاجع العخبية:

م(. فعالية استخجام السشحى التكاممي بيغ العمػم الصبيعية 2009صالح. )وعبج هللا،  إبخاىيع، بدام
والشرػص القخآنية في تشسية القجرة عمى حل السذكبلت وفيع السفاىيع العمسية لجػ شمبة 

 .43-5(، 52، )مجمة اتحاد الجامعات العخبيةكمية العمػم التخبػية في األردن. 

استخاتيجية التداؤل الحاتي في تشسية بعس ميارات م(. أثخ استخجام 2015أحسج، جسال. )
مجمة  التعبيخ الذفػؼ والكتابي لجػ شبلب الرف الدادس الثانػؼ الشاشقيغ بغيخ العخبية،

 .212-121(، 163، )القخاءة والسعخفة

مجمة جامعة الشجاح م(. تفعيل حرة التعبيخ وأساليب تجريديا، 2012اسبيتان، مذيػر. )
 .2130-2106(، 9) 26إلندانية(، لؤلبحاث )العمػم ا

 . )د.ط(. )د.م(. )د.ن(.أساسيات السشاىجم(. 2014. )ستاذ، محسػد  ومصخ، ماججاأل

 .60-52(، 16، )رسالة التخبية مجمةم(. تقػيع السشيج التكاممي،  2007أشقخ، جسال. )

دة: مكتبة . غ2. طمقجمة في ترسيع البحث التخبػؼ م(. 2007األغا، إحدان واألستاذ، دمحم. )
 الصالب.

. غدة: مصبعة مقجمة في ترسيع البحػث التخبػيةم(. 2000حدان واألستاذ، محسػد. )إاألغا، 
 الخنتيدي.

(. فعالية بخنامج تجريبي قائع عمى األلعاب المغػية في تشسية السيارات 2009. )اإلمام، دمحم
مجمة كمية الجراسية وتحديغ االتجاه نحػ السجرسة لجػ األشفال ذوؼ مذكبلت التعمع، 

 .132-99(، 63، )التخبية
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أثخ السشحى التكاممي في حرز التخبية الخياضية السبشية عمى م(. 2009. )البيات، مشال
)رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. يارات الحياتية في إكداب شمبة الرفػف الثبلثة األولىالس

 الجامعة األردنية، األردن.

م(. أثخ استخجام استخاتيجية ما وراء السعخفة في تحريل 2013. )فات، دمحم والسجالي، يػسالبي
، مجمة كمية اإلجبارية وتشسية التفكيخ الشاقج لجػ شمبة الكميات الجامعية الستػسصة في السػاد

 .830 -809(، 1) 155التخبية، جامعة األزىخ، 

م(. بخنامج مقتخح في األلعاب المغػية وتسثيل األدوار لتشسية ميارات 2013. )، عميجاب هللا
مجمة التخبية التعبيخ الذفػؼ السشاسبة لحوؼ االحتياجات الخاصة بسجارس التخبية الفكخية. 

 .283 -219(، 156) 6، جامعة األزىخ

صبيح، إبخاىيع  ،؛ جخار، مأمػن وعبج الحميع، حديغأبػ شخيفة وعبج القادر، جبخؼ، كسال
. )د.ط(. غدة: مكتبة الجامعة المغة العخبية لمصالب الجامعيم(. 2010وحساد، أحسج. )

 اإلسبلمية.

أبشاء . فمدصيغ: مصبعة 2. طالقػاعج السشيجية لبشاء االستبيان م(.2010الجخجاوؼ، زياد. )
 الجخاح

م(. أثخ استخاتيجية قائسة عمى التعمع السشطع ذاتيًا عمى 2008. )جميػم، عجلي والسيجي، عبلء
مجمة  تشسية ميارات التعبيخ الذفيي اإلبجاعي لجػ شبلب شعبة المغة العخبية بكميات التخبية،

 .43-15(، 4) 2كمية التخبية، مرخ، 

فعالية استخجام السجخل التكاممي في تجريذ مشيجي جميػم، عجلي وسبلمة، عادل. )د.ت(. 
 ، )د.ط(. )د.م(. )د.ن(.المغة العخبية والعمػم لتبلميح السخحمة اإلعجادية

م(. صعػبات تجريذ التعبيخ الذفػؼ في السخحمتيغ الستػسصة 2012. )الجيػرؼ، خالج
 .448-39(، 51) مجمة الفتح، واإلعجادية مغ وجية نطخ السجرسيغ،
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أثخ نسػذج بايبي لمتعمع البشائي في تشسية بعس عبج الدبلم دمحم. )د.ت(. و محسػد  الحافع،
 . )د.ط(. الكػيت: وزارة التخبية بجولة الكػيت.ميارات التعبيخ الذفيي

فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى السشحى التكاممي في تحديغ ميارة م(. 2014)  .الحتاممة، دمحم
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. رف التاسع األساسي في األردنالقخاءة الشاقجة لجػ شمبة ال
 الجامعة األردنية، األردن.

فعالية السشيج التكاممي في تشسية ميارات م، يػليػ(. 2009) رجاء. الجابي،و  الحجابي، داود
، ورقة عسل مقجمة إلى السؤتسخ التفكيخ العمسي لجػ شالبات الرف الثاني الثانػؼ العمسي

رعاية السػىػبيغ ضخورة حتسية لسدتقبل  –دادس لخعاية السػىػبيغ والستفػقيغ العسمي ال
 .126-101(، 1عخبي أفزل،  األردن: السجمذ العخبي لمسػىػبيغ والستفػقيغ، )

. )د.ط(. الكػيت: مكتبة الفبلح تػجيات في السشيج التخبػؼ م(. 2011. )يىأبػ حخب، يح
 لمشذخ والتػزيع.

م(. اتجاىات معمسات الحمقة األولى مغ التعميع 2010القدازؼ، خالج. )ى و أبػ حخب، يحي
 دراسات تخبػية واجتساعيةاألساسي نحػ السشحى التكاممي لمسشيج التخبػؼ في سمصشة عسان، 

 ،16(1 ،)231- 258. 

م(. أثخ تجريذ وحجة تعميسية مقتخحة قائسة عمى 2016. )أبػ الحدغ، خالج وأحسج، جسال
مي بيغ مادتي الخياضيات والخسع الفشي الدخخفي عمى كل مغ التحريل السجخل التكام

والتحوق الفشي لجػ شبلب التعميع الفشي الرشاعي نطام الثبلث سشػات تخرز الدخخفة 
 .62-51(، 217)2،  مجمة دراسات في السشاىج وشخق التجريذواإلعبلن، 

بلب الرف الخامذ في تحريل ش planأثخ استخاتيجية ببلن م(. 2016. )حدغ، مثشى
) رسالة العمسي في العخاق في مادة األدب والشرػص وتحديغ ميارات التعبيخ الذفػؼ لجييع

 ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة آل البيت، األردن.
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بخنامج مقتخح لتجريب معمسي السػاد االجتساعية في السخحمة م(. 2007. )الحديغ، أحسج
)رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. جامعة اإلمام دمحم بغ في ضػء أسذ السشيج التكاممي االبتجائية

 سعػد اإلسبلمية، السسمكة العخبية الدعػدية.

. عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع 1. طالمغة والتفكيخ الشاقجم(. 2007. )الحبلق، عمي
 والصباعة.

. استخاتيجيات تجريذ المغة العخبيةم(. 2012. )سفػرة، ناى؛ شيخ العيج، إبخاىيع ل؛حساد، خمي
 )د.ط(. غدة: مكتبة سسيخ مشرػر لمصباعة والشذخ والتػزيع.

، استخاتيجيات تجريذ المغة العخبيةم(. 2012. )ناىس ،فػرة؛ إبخاىيع ،شيخ العيج؛ حساد، خميل
 )د.ط(، غدة: جامعة األقرى.

بع مغ مخحمة التعميع األساسي لمحمقة مجػ تصبيق مشاىج الرف الخام(. 2010. )حسخاء، روز
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة دمذق، سػريا. األولى وفق مجاخل التعميع التكاممي

م(. فاعمية أناشيج األشفال وأغانييع في تشسية ميارات 2015. )الدعجؼ، عسادو  الحػامجة، دمحم
 42العمػم التخبػية، األردن، دراسات التعبيخ الذفػؼ لجػ تبلميح الرف األول األساسي. 

(1 ،)47-62. 

م(. 2011. )عداف الذػيكي، ؛الذقري، عبج هللا ؛الدختي، حديغ ؛الخداعمة، دمحم
 . عسان: دار صفاء لمشذخ والتػزيع.1، طاالستخاتيجيات التخبػية وميارات االترال التخبػؼ 

ة في تشسية ميارات م(. فاعمية الجراما السدخحي2012الخراونة، نجػػ والعكل، إيسان. )
السجمة الجولية التخبػية الستخررة،  . االبتجائيةالسحادثة الذفػية لجػ شالبات السخحمة 

 .206-182(، 4) 1األردن، 

م(. ميارات تجريذ التعبيخ الذفيي البلزمة لمصبلب والسعمسيغ وشبلب 2011الخميفة، حدغ. )
تخبية جامعة السمظ عبج العديد: دراسة الجبمػم التخبػؼ الستخرز في المغة العخبية بكمية ال

 .74-19(، 122), مجمة القخاءة والسعخفةتقػيسية مقارنة، 
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أثخ تجريذ المغة العخبية بالصخيقة التكاممية في األداء التعبيخؼ لجػ م(. 2010. )خميل، آمال
 جامعة بابل، العخاق. .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(شالبات معيج إعجاد السعمسات

م(. مجػ امتبلك شمبة كمية التخبية في جامعة حائل لسيارات التعبيخ 2012الخسايدة، إياد. )
مجمة الجامعة الذفػؼ مغ وجية نطخىع والرعػبات التي تػاجييع داخل السحاضخة. 

 .242(، ص1) 20، اإلسبلمية لمجراسات التخبػية والشفدية

ى السجخل التكاممي في تشسية بعس فاعمية بخنامج قائع عم م(.2016) .أبػ دحخوج، إيسان
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(.ميارات الكتابة لجػ شالبات الرف الثالث األساسي بغدة

 الجامعة اإلسبلمية، غدة.

فاعمية بخنامج قائع عمى الحكايات الذعبية في تشسية ميارات التعبيخ م(. 2014. )دحبلن، بيان
)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة األساسيالذفػؼ لجػ تمسيحات الرف الخابع 

 اإلسبلمية، غدة.

. غدة: مكتبة الصالب 1. طفشػن تجريذ المغة العخبية في التعميع العامم(. 2013. )خدحبلن، عس
 الجامعي.

. غدة: مكتبة القياس والتقػيع الرفي السفاىيع واالجخاءات لتعمع فعالم(. 2008أبػ دقة، سشاء.)
 والشذخ.آفاق لمصباعة 

م(. أثخ استخجام الجراما التعميسية في تشسية ميارات 2015. )الخبايعة، إبخاىيع والحباششة، قتيبة
 التحجث )التعبيخ الذفػؼ( وتحديغ التحريل لجػ شمبة المغة العخبية لمشاشقيغ بغيخىا،

 .64-629(، 3) 42،  العمػم اإلندانية واالجتساعية –دراسات 

أثخ قرز األشفال في تشسية ميارات التعبيخ الذفيي اإلبجاعي م(. 2013أبػ رخية، وفاء. )
 الجامعة اإلسبلمية، غدة. .)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(لجػ شمبة الرف الخابع األساسي
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فاعمية تػضيف استخاتيجية التخيل السػجو مقارنة بالسجخل (. 2015الدعانيغ، تحخيخ. )
التفاوضي في تشسية ميارات التعبيخ الذفيي لجػ شالبات الرف الخابع األساسي شسال غدة 

 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة األزىخ،عدة.

أبػ ؛ قشجيل، دمحم ؛مخمػف، لصفي ؛الذيخ، دمحم؛ األشػل، عادل ؛شعيسة، رشجؼ؛ زىخان، حامج
. 2. طالسفاىيع المغػية عشج األشفالم(. 2009. )زكي، أمل؛ جاد، دمحم ؛زنادة، شايان

 عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

أثخ استخجام السشحى التكاممي السبشي عمى قرز األشفال في م(. 2008. )ارشاد أبػ زىخؼ،
مشذػرة(. الجامعة األردنية،  )رسالة ماجدتيخ غيختحريل شمبة الرف الثالث األساسي 

 عسان.

. 1. طالسشاىج وتحميل الكتبم(. 2013الدويشي، ابتدام والعخنػسي، ضياء وحاتع، حيجر. )
 عسان: دار صفاء لمشذخ والتػزيع.

. األردن: مكتبة الفبلح 1. طشخائق تجريذ المغة العخبيةم(. 2011. )الدفاسفة، عبج الخحسغ
 لمشذخ والتػزيع.

 . عسان: ججار لمكتاب العالسي لمشذخ والتػزيع. 1. ط فشػن المغةم(. 2008س. )الدميتي، فخا

م(. فاعمية السػاقف الحياتية في تشسية بعس ميارات التعبيخ الذفػؼ 2015. )لديج، خالجا
دراسات تخبػية الػضيفي بالمغة العخبية الفرحى لجػ شبلب الرف األول الثانػؼ، 

 .536-477(، 1) 21، واجتساعية، مرخ

أثخ استخجام نسػذج القبعات الدت لتشسية ميارات التعبيخ اإلبجاعي م(. 2012شامية، ندخيغ. )
)رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة الكتابي لجػ شالبات الرف الدادس األساسي 

 اإلسبلمية، غدة.
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يخؼ أثخ تػضيف استخاتيجية التخيل السػجو في تشسية األداء التعبم(. 2016. )شبات، سشجس
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة لجػ تمسيحات الرف الخابع األساس بغدة

 اإلسبلمية، غدة.

، 1. طالسخجع في فشػن الكتابة العخبية لتذكيل العقل السبجعم(. 2010شحادتة، حدغ. )
 القاىخة: دار العالع العخبي.

(. ترػر مقتخح لسشيج تكاممي في العمػم الذخعية لصبلب م2008. )فلذجوخي، عبج المصيا
)رسالة دكتػراه وشالبات الكميات الصبية في ضػء حاجاتيع الذخرية وميساتيع  الػضيفية 

 غيخ مشذػرة(. جامعة اإلمام دمحم بغ سعػد اإلسبلمية، السسمكة العخبية الدعػدية.

. عسان: دار 1. طالسشاىج التعميسيةتصػيخ  م(.2011الذخييشي، فػزؼ والصشاوؼ، عفت. )
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

فاعمية بخنامج مقتخح قائع عمى أدب األشفال في تشسية ميارات م(. 2016الذشصي، دعاء. )
جامعة  .) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(التعبيخ الذفػؼ لجػ تبلميح الرف األساسي بغدة

 األزىخ.

فاعمية استخجام وحجة قائسة عمى السشيج التكاممي في تشسية  م(.2013. )ةاعجؼ، بثيشالر
)رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. جامعة ميارات المغة اإلنجميدية لصالبات الرف الثالث الثانػؼ 

 أم القخػ، السسمكة العخبية الدعػدية.

 ة.، )د.ط(. السسمكة األردنية الياشسية: دار دجمإلبجاع في الفغم(. ا2011. )صالح، قاسع

(. أثخ قخاءة القرة في تشسي بعس ميارات التعبيخ الكتابي لجػ م2010أبػ صبحة، نزال. )
 )رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. الجامعة اإلسبلمية، غدة.شالبات الرف التاسع 

. غدة: مكتبة أساليب تجريذ المغة العخبية والتخبية اإلسبلميةم(. 2014أبػ صػوايغ، راشج. )
 ومصبعة الصالب.
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. )د.م(. دار زىخان لمشذخ 1. طأساليب تجريذ المغة العخبيةم(. 2012. )صػمان، أحسج
 والتػزيع.

م(. تقػيع مدتػػ أداء التعبيخ الذفػؼ عشج شمبة السخحمة األساسية في 2011الرػيخكي، دمحم. )
 .94-69(، 3) 7  مجمة العمػم التخبػية والشفدية،األردن، 

. القاىخة: مكتبة األنجمػ 1ط ج التعميسية وصشاعتيا وتقػيسيا.السشاىم(. 2006الزبع، محسػد. )
 السرخية.

. عسان: دار 1ط. تجريذ المغة العخبية وفقاً ألحجث الصخائق التخبػية م(.2010) .عمػؼ شاىخ، 
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

الذفػؼ لجػ شمبة م(. أثخ التجريذ بالجراما في تصػيخ ميارات التعبيخ 2008. )الصػرة، ىارون 
(، 32) 1،  ، مجمة كمية التخبية جامعة عيغ شسذالرف الثاني األساسي في األردن

117-149. 

م(. فاعمية استخجام لعب األدوار في تشسية القخاءة الرامتة والتعبيخ 2010الصيب، بجوؼ. )
 .131-90(، 105، )مجمة القخاءة والسعخفة الذفػؼ لجػ تبلميح السخحمة اإلعجادية،

. عسان: دار جخيخ لمشذخ 1. طالسشياج التكامميم(. 2007. )الصيصي، دمحم وأبػ شخيخ، شاىخ
 والتػزيع.

السيارات القخائية والكتابية شخائق تجريديا (. 2009. )مقجادؼ، دمحمو  ػر، راتبعاش
 . عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع.2. طواستخاتيجياتيا

. عسان: دار السديخة لمشذخ 1. طالتحجث العسمية واألداء مياراتم(. 2011. )خعبج البارؼ، ماى
 والتػزيع والصباعة.

(، 16، )رسالة التخبيةم(. السشيج التكاممي في التعميع األساسي. 2007عبج الحسيج، شمعت. )
28-35. 
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م(. أنذصة مقتخحة قائسة عمى نطخية الحكاءات الستعجدة لعبلج 2011عبج العطيع، ريع. )
مجمة كمية . االبتجائيةالذفػؼ لجػ تبلميح ذوؼ صعػبات التعمع بالسخحمة  صعػبات التػاصل

 .336-263(، 146) 1التخبية، القاىخة، 

م(. تشسية ميارات التعبيخ الذفػؼ لجػ شالبات السعمسات بذعبة 2012. )عبج الكخيع، فائقة
 .753 -725(، 13)2، مجمة البحث العمسي في التخبيةرياض األشفال. 

أثخ تػضيف القرة السرػرة في تشسية ميارات التعبيخ الذفػؼ م(. 2016. )غاليادؼ، حدعبج 
) رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. في المغة العخبية لجػ شبلب الرف الخابع األساسي بغدة

 الجامعة اإلسبلمية، غدة.

بالسخحمة االحتياجات التجريبية البلزمة لسعمسات المغة العخبية م(. 2013العريسي، نجبلء. )
رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة(. جامعة أم القخػ،  )في ضػء السجخل التكاممي االبتجائية

 الدعػدية.

م(. بخنامج قائع عمى السجخل التفاوضي في تشسية 2012عصية، جسال وأبػ لبغ، وجيو. )
مجمة كمية التخبية،  ميارات التعبيخ الذفػؼ لجػ تبلميح السخحمة الستػسصة بالسجيشة السشػرة،

 .436-395(، 91) 23مرخ، 

. القاىخة: دار الذخوق لمشذخ 1. طالكافي في تجريذ المغة العخبيةم(. 2007. )عصية، محدغ
 والتػزيع.

(. بشاء بخنامج قائع عمى السشحى التكاممي وقياس فاعميتو عسميات م2010. )العطامات، سسارة
) رسالة ة لجػ شمبة السخحمة األساسية في األردناالستساع وكتابة الفقخة في المغة العخبي

 دكتػراه غيخ مشذػرة(. جامعة اليخمػك، األردن.

استخاتيجيات تجريذ م(. 2012. )عفانة، عدو وأحسج، مشيخ والدخ، خالج والخدنجار، نائمة
 ، )د.ط(. غدة: دار الثقافة لمشذخ والتػزيع.الخياضيات في مخاحل التعميع العام
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 -تشطيساتو -واقعو -أساسياتو -السشياج السجرسيم(. 2013. )لمػلػ، فتحيةعدو وا عفانة،
 . )د.م(. )د.ن(.3. طتصػيخه

م(. حجع التأثيخ واستخجاماتو في الكذف عغ مرجاقية الشتائج في البحث 2000عفانة، عدو. )
 .58-29(. 3. )مجمة البحػث والجراسات التخبػية والفمدصيشيةالتخبػية والشفدية، 

القياس والتقػيع التخبػؼ والشفدي أساسياتو وتصبيقاتو وتػجيياتو م(. 2000. )صبلحعبلم، 
 القاىخة:  دار الفكخ العخبي السعاصخة.

. )د.ط(. القاىخة: دار مشاىج البحث في العمػم الشفدية والتخبػيةم(. 2010أبػ عبلم، رجاء. )
 الشذخ لمجامعات.

دراسة  –وتقػيع أثخه في تجريذ المغة العخبية  السشيج التكامميم(. 2008. )العمي، عبج هللا
تجخيبية عمى شبلب الرف الثاني الحمقة الثانية مغ التعميع األساسي في محافطة ديخ 

جامعة , الّدور وتقػيع أثخىا في تحقيق االىجاف السخجػة مغ تجريذ الشحػ والشرػص
 دمذق، الجسيػرية العخبية الدػرية.

. عسان: دار السديخة لمشذخ 1ط. السرصمحات التخبػيةمػسػعة م(. 2011عمي، دمحم. )
 والتػزيع.

درجة مسارسة معمسي المغة العخبية لمسحشى التكاممي في تجريذ شبلب  م(.2011. )العشدؼ، دمحم
)رسالة ماجدتيخ الرف الثالث الستػسط بسحافطة القخيات في السسمكة العخبية الدعػدية  

 ن.غيخ مشذػرة(. جامعة اليخمػك، األرد

. عسان: دار صفاء 1. طمجخل إلى تجريذ ميارات المغة العخبيةم(. 2011. )عيج، زىجؼ
 لمشذخ والتػزيع.

دراسات م(. الكفايات البلزمة إلعجاد السعمسيغ في ضػء اإلعجاد التكاممي.  2007. )غشيع، دمحم
 .259(، 1)13القاىخة،  –جامعة حمػان  – تخبػية واجتساعية
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م(. كفاءة شبلب معيج المغػيات العخبية بجامعة السمظ سعػد في ميارات 2015. )الفػزان، دمحم 
 .61-21(، 164، )مجمة القخاءة والسعخفة, التعبيخ الذفػؼ 

م(. أثخ نذاشات االترال المغػؼ في تشسية ميارات التعبيخ الذفػؼ 2012الفيػمي، خميل. )
تعميع بسجيشة عسان الثانية لجػ شبلب الرف التاسع األساسي في مجارس مجيخية التخبية وال

 .484-452(، 2)13، مجمة العمػم التخبػية والشفديةفي األردن، 

 . عسان: دار صفاء لمشذخ والتػزيع1. طوقفة مع العخبية وعمػميام(. 2010. )قبذاوؼ، مػسى

م(. السشطػر التكاممي لمسعخفة وإعادة بشاء السشاىج التعميسية  في مجارسشا 2007القخشي، عمي. )
 .27-18(، 16) ، رسالة التخبية مجمةلعخبية واإلسبلمية. ا

. غدة: جامعة 4. طفغ الكتابة والتعبيخ –المغة العخبية م(. 2010قدع المغة العخبية آدابيا. )
 األقرى.

فاعمية بخنامج تعميسي قائع عمى ميارات االستساع في تشسية التعبيخ م(. 2015. )القمسجي، عجؼ
) رسالة دكتػراه غيخ مشذػرة(. الجامعة السدتشرخية، االبتجائيةالذفػؼ لجػ تبلمحة السخحمة 

 العخاق.

أثخ استخجام استخاتيجية خخائط السفاىيع في تشسية األداء التعبيخؼ  م(.2013كاضع، عبلء. )
) رسالة ماجدتيخ مشذػرة(. جامعة السػصل االبتجائيةح الرف الخامذ الذفيي لجػ تبلمي

 ،العخاق.

م(. رؤية تخبػية مقتخحة لتصػيخ مشيج التخبية اإلسبلمية لمسجارس 2017كيتا، جاكاريجا. )
 .62 -50(، 50، )دراساتالعخبية بغخب إفخيقيا في ضػء السشيج التكاممي،  

. عسان: دار السديخة 1. طترسيع السشيج السجرسي(. م2011. )ريعوعبج العطيع،  دمحم، وائل
 لمشذخ والتػزيع والصباعة.
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. عسان: دار 1. طتجريذ فشػن المغة العخبية  الشطخية والتصبيقم(. 2009. )مجكػر، عمي
 السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.

لمشذخ والتػزيع . األردن: دار السديخة 1. طشخق تجريذ المغة العخبيةم(. 2007مجكػر، عمي. )
 والصباعة.

، عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع 3. طميارات المغة العخبيةم(. 2010. )مرصفى، عبج هللا
 والصباعة.

. )د.م(، دار 1. طمجخل إلى تجريذ ميارات المغة العخبيم(. 2010أبػ مغمي، سسيج. )
 البجاية.

. األردن: دار 1. طمغة العخبيةاألساليب الحجيثة لتجريذ الم(. 2009أبػ مغمي، سسيح. )
 البجاية.

. )د.ط(. عسان: دار السديخة مشاىج البحث في التخبية وعمع الشفذ م(.2000ممحع، سامي. )
 لمشذخ والتػزيع والصباعة.

. عسان: دار السيدخة لمشذخ القياس والتقػيع في التخبية وعمع الشفذم(. 2005ممحع، سامي. )
 والتػزيع.

م(. أثخ تجريذ القػاعج الشحػية باستخجام مشحى مدخحية السشاىج في 2014). الشاصخ، دمحم
 التحريل الجراسي وميارات التعبيخ الكتابي والذفػؼ لجػ تبلميح الرف الدادس اإلبتجائي،

 .170 -150(، 1)8، مجمة الجراسات التخبػية والشفدية

فق السشحى التكاممي لمغة العخبية م(. أثخ تجريذ ميارتي القخاءة والكتابة و 2011الشاصخ، دمحم. )
، دراسات في تحديغ السيارتيغ لجػ تبلميح الرف الدادس اإلبتجائي في محافطة القصيف

 (، األردن.5)38العمػم التخبػية، 
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م(. تقػيع مقخر الجراسات االجتساعية السصػر لمرف الثاني الستػسط  2013. )لجيغ، حشاننجع ا
ػء معاييخ السشيج التكاممي مغ وجية نطخ معمسات بالسسمكة العخبية الدعػدية في ض

 .45 -11(، 44)2، دراسات عخبية في التخبية وعمع الشفذومذخفات مجيشة ججة، 

أثخ بخنامج تعميسي قائع عمى السشحى التكاممي ؼ تشسية  م(.2008سعيج. ) ،نسخ، عبيخ وصفي
في وكالة الغػث ميارات االستيعاب االستساعي لجػ شالبات الرف الثامغ األساسي 

 الجامعة األردنية، األردن. .رسالة ماجدتيخ غيخ مشذػرة( )الجولية في عسان

الشسػ المغػؼ والسعخفي م(. 2010الشػايدو، أديب عبج هللا دمحم  والقصاونو، إيسان شو شايع. )
 . عسان: مكتبة السجتسع العخبي.1. طلمصفل

تعبيخ المغػؼ في السخحمة الثانػية أساليب تجريذ ال (.م2006. )غالياشسي، عبج الخحس
 . عسان: دار السشاىج لمشذخ والتػزيع.1. طومذكبلتو

م(. أثخ بخنامج تعميسي قائع عمى المعب الحخكي 2012العداوؼ، فائدة. )و  الياشسي، عبج الخحسغ
 في تحديغ األداء التعبيخؼ الذفػؼ لجػ تبلميح الرف الخابع اإلبتجائي في ضل العػلسة،

 .707-687(، 2)14لمبحػث والجراسات، مجمة جخش 

م(. أثخ أنذصة الحجيث عغ الحات في تشسية التعبيخ 2012ىدايسة، سامي وعميسات، حسػد. )
(، 1)18، مجمة السشارة لمبحػث والجراساتالذفػؼ لجػ شمبة الرف الثاني األساسي، 

155-176. 

لحوؼ االحتياجات الخاصة في (. أنذصة األشفال العادييغ م2007. )يحيى، خػلة وعبيج، ماجج
 . عسان: دار السديخة لمشذخ والتػزيع والصباعة.1. طمخحمة ما قبل السجرسة

فاعمية استخجام استخاتيجية التعميع التعاوني في تحريل شمبة م(. 2011. )تيحيى، ميخف
)رسالة  الرف الدابع األساسي في الخياضيات واتجاىاتيع نحػىا في مجيشة شػلكخم

 يخ مشذػرة(. جامعة الشجاح، فمدصيغ.ماجدتيخ غ
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 (: أسساء الّدادة السحكسيغ1ممحق)

 

 

 

 

 

 

 

 مكان العسل الجرجة العمسية االسؼ م
 جامعة القجس السفتؾحة أستاذ مذارك في أصؾل التخبية د. أشخف دمحم مدمؼ 1
 السفتؾحةجامعة القجس  دكتؾراه في أصؾل التخبية د. أنؾر شحاتة نرار 2
 جامعة القجس السفتؾحة دكتؾراه في أصؾل التخبية د. رابعة شحاتة فتيحة 3
 جامعة القجس السفتؾحة دكتؾراه في السشاىج وطخق التجريذ د. فخج إبخاىيؼ أبؾ شسالة 4
 جامعة القجس السفتؾحة دكتؾراه في السشاىج وطخق التجريذ د. ىذام عسخ جمسبؾ 5
 جامعة القجس السفتؾحة لغة عخبية  دكتؾر/ د. فؤاد حسادة 6
 وكالة الغؾث الجولية مذخف لغة عخبية دمحم أحسج أبؾ ريا . أ 7
نذأت داوود  . أ 8

 الذافعي
 وكالة الغؾث الجولية مذخف  تخبؾي لغة عخبية

 وكالة الغؾث الجولية مختص تخبؾي لغة عخبية وائل محسؾد عياد . أ 9
سسخ عبج السشعؼ  . أ 10

 صايسة
 وكالة الغؾث الجولية دنيامختص  تخبؾي مخحمة 

فاطسة عظية أبؾ  . أ 11
 أحسج

 وكالة الغؾث الجولية مجيخة مجرسة/ تخرص لغة عخبية

 وكالة الغؾث الجولية مجيخ مجرسة/ تخرص لغة عخبية . دمحم أبؾ شسالةأ 12
أميسة يؾسف  . أ 13

 وشاح
 وكالة الغؾث الجولية معمسة/ بكالؾريؾس لغة عخبية

 وكالة الغؾث الجولية معمسة/ بكالؾريؾس تعميؼ أساسي فاطسة العاروقي . أ 14
 وكالة الغؾث الجولية معمسة/ بكالؾريؾس لغة عخبية سمؾى أبؾ ىسيدة . أ 15
 وكالة الغؾث الجولية معمسة/ بكالؾريؾس لغة عخبية نجاء عاىخ . أ 16
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 فػؼ في صػرتيا األوليةعبيخ الذّ (: قائسة ميارات التّ 2ممحق)

 

 حفغو/ىا هللا....................................... .............. يج/ ةالدّ 

 بلم عميكع ورحسة هللا وبخكاتو وبعج،،،الدّ 

 جريذ بعشػان:تقػم الباحثة بجراسة لشيل درجة الساجدتيخ في تخرز مشاىج وشخق التّ 

فؾي تعبيخ الذّ الّ تكاممي بيؽ السباحث في تشسية ميارات " فاعمية بخنامج قائؼ عمى السشحى الّ 
 راسة إلى إعجاد القائسة التي بيغ أيجيكع.، وتحتاج ىحه الجّ  الث األساسي"ف الثّ لجى طالبات الرّ 

وبسا أنكع أىل الخبخة الستسيدة في المغة العخبية وشخائق تجريديا فقج ُرِئَي االحتكام إليكع و 
 االستفادة مغ خبخاتكع.

أؼ فييا مغ حيث إذا كانت القائسة لسيارات، وإبجاء الخّ والسخجػ مغ سيادتكع االشبلع عمى ىحه ا
فػؼ أو ال، ولكع مصمق الحخية في الححف مغ مزسػن القائسة أو عبيخ الذّ قج شسمت ميارات التّ 

راسة، وال يدع الباحثة إال أن تقجم لكع شكخىا اإلضافة  إلييا،  حدب ما تخونو مشاسبًا لرالح الجّ 
 وخالز تقجيخىا لديادتكع.

 بلم عميكع ورحسو هللا وبخكاتو،،،،،دّ وال

 الباحثة                                                                             

 آالء محسؾد أبؾ الكاس
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 م

 درجة السشاسبة السيارة
 غيخ مشاسبة  مشاسبة

 أواًل: الجانب الفكخي:
   البجء بسقجمة شيقة ومشاسبة. 1
   عب(.يل إلى الّر األفكار بتدمدل ) مغ الدّ عخض  2
   ربط األفكار بالسػضػع. 3
   تػليج فكخة مغ أخخػ. 4
   صبيقات العسمية.فكار باألدلة والتّ تجعيع األ 5
   تائج.استخبلص الشّ  6

 ثانيًا: الجانب المغؾي:
   يختار كمسات مشاسبة لمدياق. 7
   أن تكػن الكمسات ذات معشى ومؤثخة. 8
   استخجام جسل صحيحة في تخاكيبيا. 9
   نساط لغػية متشػعة.تػضيف أ 10
   ط السشاسبة.استخجام أدوات الخبّ  11
   حية.بلم والتّ كخ والدّ استخجام عبارات الذّ  12

 ؾتي:ثالثا: الجانب الّر 
   حجث برػت واضح و مدسػع.التّ  13
   ػت تبعًا لمسعشى.شػيع في شبقات الّر التّ  14
   مخاعاة مػاشغ الفرل والػصل. 15
   صق بالحخوف نصقًا صحيحًا مغ مخارجيا.الشّ  16
   بلميحشػيع في سخعة الحجيث بسا يشاسب التّ التّ  17
   شبخ في مػاضعو السشاسبة اثشاء الحجيث.استخجام الّ  18

 رابعًا: الجانب السمسحي ) لغة الجدج (:
   تحخيظ أعزاء الجدع وفق السعشى. 19
   استخجام إيساءات الػجو بسا يشاسب السعشى ويػضحو. 20
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 م

 درجة السشاسبة السيارة
 غيخ مشاسبة  مشاسبة

   ػاصل برخيًا مع السدتسعيغ.التّ  21
   قة بالشفذ.يمتدم الػقفة السعتجلة السشاسبة مع الثّ  22
   تسثيل السعشى. 23
 

 ميارات أخخى تخونيا مشاسبة:

1. ......................................................................... 
2. ......................................................................... 
3. .........................................................................  
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 يائيةفػؼ في صػرتيا الشّ عبيخ الذّ التّ (: قائسة ميارات 3ممحق)

 

 درجة االنتساء السيارة م
 غيخ مشتسية  مشتسية

 أواًل: الجانب الفكخي:
   البجء بسقجمة شيقة ومشاسبة. 1
   عب(.يل إلى الّر عخض األفكار بتدمدل ) مغ الدّ  2
   انتساء األفكار لمسػضػع. 3
   تػليج فكخة مغ أخخػ. 4
   صبيقات العسمية.فكار باألدلة والتّ تجعيع األ 5
   تائج والعبخ.استخبلص الشّ  6

 ثانيًا: الجانب المغؾي:
   يختار كمسات مشاسبة لمدياق. 1
   اختيار الكمسات بحيث تكػن ذات معشى ومؤثخة. 2
   استخجام جسل صحيحة التخكيب. 3
   نساط لغػية متشػعة.تػضيف أ 4
   السشاسبة.بط استخجام أدوات الخّ  5
   حية.بلم والتّ كخ والدّ استخجام عبارات الذّ  6

 ؾتي:ثالثا: الجانب الّر 
   حجث برػت واضح ، مدسػع.التّ  1
   ػت تبعًا لمسعشى.شػيع في شبقات الّر التّ  2
   مخاعاة مػاضع الفرل والػصل. 3
   صق بالحخوف مغ مخارجيا نصقًا صحيحًا.الشّ  4
   الحجيث بسا يشاسب التبلميحػيع في سخعة التشّ  5
   بخ في مػاضعو السشاسبة اثشاء الحجيث.استخجام الشّ  6

 رابعًا: الجانب السمسحي ) لغة الجدج (:
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 درجة االنتساء السيارة م
 غيخ مشتسية  مشتسية

   تحخيظ أعزاء الجدع وفق السعشى. 1
   إضيار إيساءات الػجو بسا يعبخ عغ السعشى ويػضحو. 2
   ػاصل برخيًا مع السدتسعيغ.التّ  3
   الػقفة السعتجلة السشاسبة.التدام  4
   قة بالشفذ.يػر بسطيخ الثّ الطّ  5
   تسثيل السعشى والحالة حدب السػقف. 6
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 (: تحميل الجروس4ممحق)
الفئات 
 الخئيدية

تكخار الؾحجة في  الفئات الفخعية
 الفئات الفخعية

الشدبة 
 السئؾية

مجسؾع 
 التكخارات

مجسؾع 
الشدبة 
 السئؾية

 
 

الجانب 
 الفكخؼ 

 / البجء بسقجمة شيقة ومشاسبة
 
 

  
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 

100% 

عخض األفكار بتدمدل مغ 
 )الّديل إلى الّرعب(

 
5 
 

50 
 

 50 5 انتساء األفكار لمسػضػع
  / تػليج فكخة مغ أخخػ 

تجعيع األفكار باألدلة 
 والّتصبيقات العسمية

/  

  / استخبلص الّشتائج والعبخ
 
 

الجانب 
 المغػؼ 

  يختار كمسات مشاسبة لمدياق
5 

33.3  
 
 
15 

 
 
 
 
 

99.9% 

اختيار الكمسات بحيث تكػن 
 ذات معشى

 
5 

33.3 

استخجام جسل صحيحة 
 التخكيب

 
5 

33.3 

  / تػضيف أنساط لغػية متشػعة
استخجام أدوات الّخبط 

 السشاسبة
/  

استخجام عبارات الّذكخ 
 والّتحيةوالّدبلم 
 
 

/  
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الفئات 
 الخئيدية

تكخار الؾحجة في  الفئات الفخعية
 الفئات الفخعية

الشدبة 
 السئؾية

مجسؾع 
 التكخارات

مجسؾع 
الشدبة 
 السئؾية

 
 
 

الجانب 
 الّرػتي

 
الّتحجث برػت مدسػع 

 وواضح

 
/ 

 

  
 
 
 
 
 

15 

 
 
 
 

الّتشػيع في شبقات الّرػت  99.9%
 تبعًا لمسعشى

/  

مخاعاة مػاشغ الفرل 
 والػصل

/  

الّشصق بالحخوف مغ 
 مخارجيا نصقًا صحيحاً 

 
5 

33.3 

الّتشػيع في سخعة الحجيث 
 الّتبلميحبسا يشاسب 

 
5 

33.3 

استخجام الّشبخ في مػاضعو 
 السشاسبة أثشاء الحجيث

 
5 

33.3 

 
 

الجانب 
 السمسحي

تحخيظ أعزاء الجدع وفق 
 السعشى

/ /  
 
 
 

/ 

 
 
 
 

/ 
إضيار إيساءات الػجو بسا 

 يعبخ عغ السعشى
/ / 

الّتػاصل برخيًا مع 
 السدتسعيغ

/ / 

التدام الػقفة السعتجلة 
 والسشاسبة

/ / 

 / / الّطيػر بسطيخ الّثقة بالشفذ

تسثيل السعشى والحالة حدب 
 السػقف

/ / 
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 برػرتو األولية فػؼ عبيخ الذّ (: اختبار لقياس البعجيغ )الفكخؼ والمغػؼ( مغ ميارات التّ 5ممحق)

فؾي الذّ الّتعبيخ  اختبار لقياس البعجيؽ )الفكخي والمغؾي( مؽ ميارات  

 رجة:...............عبة:.......... الجّ االسؼ:.......................................................... الذّ 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 4)                          الية في جسل مفيجة مغ تعبيخك:التّ وضفي الكمسات /ؤال األولالدّ 

 خيال :................................................................................. .1
 ...............................البئخ:................................................... .2
 ..القسخ:................................................................................ .3
 ...............................جاح:.................................................الشّ  .4

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    درجات( 4)                          تيب كمسات كل سصخ لتكػني جسبًل :أعيجؼ تخ  /انيؤال الثّ الدّ 

 الفبلح. –الديتػن  –شجخة   -غخس  –صباحًا  .1
............................................................................................

 اعتجػ، األرنب، الثعمُب، عمى. .2

...........................................................................................
 مَب، َمغ.. لمتخُمز، حيمٍة، فكَخ، في، األرنب، الثع3

............................................................................................ 

 . شجخٍة، الجيظ، ُغّرَغ، اعَتَمى.4

........................................................................................................... 
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 درجات( 6)                   ذات معشى: ةٍ الية لتكػيغ قر/ أعيجؼ تختيب الجسل التّ الثالثّ ؤال الدّ 

 .تخخج بخاء مغ الجامعة وتدوج وىػ اآلن يعسل في إحجػ الذخكات )   ( 
 .بخاء شفل في العاشخة مغ عسخه، كان يعير سعيجًا في أسختو )   ( 
 .لع ييأس بخاء فاجتيج وثابخ بجروسو )   ( 
 )   ( .رمى قزيب مغ الذباك فرعقتو الكيخباء، فقصعت يجيو ورجميو 
 .حتى نجح في دراستو والتحق بالجامعة )   ( 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 3)                                     -:مفيجة  عبخؼ عغ كل صػرة بجسمةٍ  خابع/ؤال الّ الدّ 

 

 
 

................................................ 

 

 
 

................................................. 

 

 
................................................ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 درجات( 3)                                                 -عبخؼ عغ السػاقف اآلتية: ؤال الخامذ/الدّ 

 

 
 

.................................................... 

 

 
 

.................................................... 

 

 
 

.................................................... 
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 بّرػرتو الّشيائية(: اختبار لقياس البعجيغ )الفكخؼ والمغػؼ( مغ ميارات الّتعبيخ الّذفػؼ 6ممحق)

 اختبار لقياس البعجيؽ )الفكخي والمغؾي( مؽ ميارات ّالتعبيخ الّذفؾي 

 االسؼ:.......................................................... الّذعبة:.......... الّجرجة:...............
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    درجات( 4)                             -أعيجؼ تختيب كمسات كل سصخ لتكػني جسبًل : /الّدؤال األول

 الفبلح. –الديتػن  –شجخة   -غخس  –صباحًا   .1
.................................................................................... 

 الجرس. –جسيل  –كتب  –بخط  –التمسيح  .2
.................................................................................... 

 إلى. –صيفًا  –الشاس  –البحخ  –يحىب  .3
.................................................................................... 

 ثسيشة. –أ كاف –السجيخ  –بجائدة  –الصالب  .4
.................................................................................................. 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 5)                    -/ أعيجؼ تختيب الجسل التالية لتكػيغ قرٍة ذات معشى:الّدؤال الّثاني

 .وركب سيارة السجرسة، وجمذ عمى الكخسي السخرز لو )   ( 
 ديارة.)   ( ثع تػضأ وصمى الربح وتشاول فصػره، وانتطخ حتى جاءت ال 
 .استيقع عادل مغ نػمو مبكخًا، وسمع عمى والجيو )   ( 
 .وعشج باب السجرسة ندل بيجوء، وبجأ يػمو الجراسي بشذاط )   ( 
 .وعشج الطيخ عاد عادل إلى بيتو مدخورًا )   ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 درجات( 4)                           -وضفي الكمسات التالية في جسٍل مفيجة مغ تعبيخك:/الّدؤال الّثالث

 الّشطافة :........................................................................... .1
 الّتعاون:........................................................................ .2
 الّرجاقة:.......................................................................... .3
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 الّشجاح:........................................................................... .4

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 درجات( 4)                                     -:عبخؼ عغ كل صػرة بجسمٍة مفيجة  الّدؤال الّخابع/
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 درجات( 3)                                                -عبخؼ عغ السػاقف اآلتية: الّدؤال الخامذ/
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 فػؼ عبيخ الذّ ميارات التّ  مغػتي والسمسحي( (: بصاقة مبلحطة لقياس البعجيغ )الّر 7ممحق)

 السقياس السيارة م
 جيج

(3) 
 متؾسط

(2) 
 ضعيف

(1) 
 ؾتي:ثالثا: الجانب الّر 

    حجث برػت واضح ، مدسػع.التّ  1
    ػت تبعًا لمسعشى.شػيع في شبقات الّر التّ  2
    مخاعاة مػاضع الفرل والػصل. 3
    صق بالحخوف مغ مخارجيا نصقًا صحيحًا.الشّ  4
    شػيع في سخعة الحجيث بسا يشاسب التبلميحالتّ  5
    السشاسبة أثشاء الحجيث. بخ في مػاضعواستخجام الشّ  6

 رابعًا: الجانب السمسحي )لغة الجدج(:
    تحخيظ أعزاء الجدع وفق السعشى. 1
    إضيار إيساءات الػجو بسا يعبخ عغ السعشى ويػضحو. 2
    ػاصل برخيًا مع السدتسعيغ.التّ  3
    التدام الػقفة السعتجلة السشاسبة. 4
    بالشفذ.قة يػر بسطيخ الثّ الطّ  5
    تسثيل السعشى والحالة حدب السػقف. 6

    السجسػع
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 تدييل ميسةكتاب  :(8ممحق)
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 دليل السعمع :(9ممحق)

 عديدي السعمؼ عديدتي السعمسة

رشادات التي تداعج  عمى تحقيق إلى تقجيع اإلنزع بيغ أيجيكع دليل السعمع الحؼ ييجف 
محفاة ، مكتبتي صجيقتي، ححاء الحكيع، عخوس األرنب والدُّ ) األىجاف السشذػدة  مغ تجريذ

بخنامج قائع  الث األساسي بغدة، وذلظ باستخجامف الثّ ( مغ كتاب الّر البحخ، مغ نػادر جحا
فػؼ لجػ شالبات الّرف الّثالث عبيخ الذّ كاممي بيغ السباحث لتشسية ميارات التّ عمى السشحى التّ 

  األساسي
 ليل:محتؾيات الجّ 

 كاممي.البخنامج السقتخح  القائع عمى السشحى التّ  -1
 .كامميريدية لتشفيح البخنامج القائع عمى السشحى التّ جالخصط التّ  -2

 البخنامج السقتخح:

كاممي بيغ السباحث لتشسية تيجف ىحه الخصػة إلى اقتخاح بخنامج قائع عمى السشحى التّ 
سػ الحاصل األساسي، ومغ ثع معخفة الشّ فػؼ لجػ شالبات الّرف الّثالث عبيخ الذّ ميارات التّ 

البات في حدغ الحؼ شخأ عمى مدتػػ الصّ فػؼ، ومعخفة التّ عبيخ الذّ ميارات التّ  بعس عمى
فػؼ، ومجػ نسػ السيارات السدتيجفة؛ ولتحقيق ذلظ ستتشاول الباحثة اإلجخاءات التي عبيخ الذّ التّ 

 سا:اتبعتيا في بشاء البخنامج السقتخح مغ خبلل مخحمتيغ ى
 مخحمة إعجاد البخنامج. السخحمة األولى:

 وقج سار إعجاد البخنامج بشاًء عمى الخظؾات اآلتية:

 تحجيج مكػنات البخنامج. .1
 تحجيج فمدفة البخنامج. .2
 عميسية لمبخنامج.تحجيج األىجاف التّ  .3
 تحجيج محتػػ البخنامج وأسذ اختياره ومرادر اشتقاقو. .4
 تشطيع محتػػ البخنامج. .5
 جريذ وأساليبو.التّ تحجيج شخائق  .6
 عميسية.تحجيج األنذصة والػسائل التّ  .7
 قػيع وأدواتو.تحجيج أساليب التّ  .8
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 يائية.أكج مغ صجق البخنامج، وإقخاره في صػرتو الشّ التّ  .9
 انية: مخحمة تشفيح البخنامج.السخحمة الثّ 

 وقج سار تظبيق البخنامج بشاًء عمى الخظؾات اآلتية:

 وصف العيشة. .1
 وبصاقة السبلحطة تصبيقًا قبميًا.تصبيق االختبار  .2
 تصبيق البخنامج القائع عمى السشحى التكاممي وفقًا لخصة زمشية. .3
 تصبيق االختبار وبصاقة السبلحطة تصبيقًا بعجيًا. .4
 األساليب اإلحرائية. .5

 وفيسا يمي تفريل لئلجخاءات الدابقة:
 . مكؾنات البخنامج: 1

راسات الدابقة باالشبلع عمى مجسػعة مغ الجّ قبل البجء في بشاء البخنامج، قامت الباحثة 
لبلستفادة مغ الخصػات واإلجخاءات التي سارت عمييا عسمية بشاء البخنامج السقتخح، وشخيقة 

م(، ودراسة شبات 2016م(، ودراسة الذشصي )2016عخضيا، ومشيا دراسة أبػ دحخوج )
 م(.2014م(، ودراسة دحبلن )2016م(، ودراسة عبج اليادؼ )2016)
 . تحجيج فمدفة البخنامج: 2

خابط بيغ السباحث كامل، والتي تعشى بتحقيق الػحجة والتّ يعتسج ىحا البخنامج عمى فمدفة التّ 
شذئة الػششية(، ففي ىحا البخنامج ستجرس خبية اإلسبلمية، والتّ المغة العخبية، والتّ راسية وىي )الجّ 

ستطيخ فخوع ىحه السباحث بذكل غيخ ابقة برػرة متكاممة، بحيث راسية الدّ السباحث الجّ 
فػؼ مدتخخجة مغ مادتي عبيخ الذّ مشفرل، وستكػن دروس المغة العخبية الخاصة بسيارات التّ 

 الث األساسي.ف الثّ ( الخاصة  بالّر شذئة الػششية واالجتساعيةخبية اإلسبلمية، والتّ التّ )
 عميسية لمبخنامج:. تحجيج األىجاف التّ  3

إلى تػفيخ فخص تعميسية قائسة عمى استخجام بعس األنذصة يدعى ىحا البخنامج 
فاعل بذكل أفزل مع ما جخيبية إمكانية التّ عبيخية، مسا يتيح ألفخاد العيشة في السجسػعة التّ التّ 

تذسمو السباحث مغ نرػص تعبيخية، وقرز، إكسال قرة، مػاقف وسمػكيات، محاكسة 
فػؼ،  فقج تع تقديع أىجاف البخنامج إلى الذّ عبيخ بعس السػاقف تديع في تشسية ميارات التّ 
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أىجاف عامة في بجاية البخنامج، وأىجاف سمػكية انبثقت مغ األىجاف العامة، تكػن في بجاية كل 
 أثشاء دراسة البخنامج وبعجه. استخجاميا في تقػيع أداء الّصبلب درس مغ دروس البخنامج بغخض

 وتتحجد أىجاف البخنامج العامة فيسا يمي:

 سية القجرة عمى شخح أفكار متشػعة حػل مػضػعات معيشة.تش .1
 تشطيع األفكار ووضػحيا وربصيا بالسػضػع. .2
 عبيخ عغ األفكار بجسل تامة السعشى.التّ  .3
 صبيقات العسمية.تجعيع األفكار باألدلة والتّ  .4
 استعسال كمسات فريحة معبخة عغ السعشى. .5
 بط والعصف السشاسبة.استخجام أدوات الخّ  .6
 ػت وفقًا لمسػقف.الّر  تشػع نبخات .7
 بات أماميع.بلب والثّ القجرة عمى مػاجية الصّ  .8
 خاكيب نصقًا سميسًا.نصق الكمسات والتّ  .9

 حجث بسا يشاسب السػقف.ػيع بدخعة التّ التشّ  .10
 استخجام لغة الجدج وفق السعشى. .11
 تبشي قيسًا واتجاىات مخغػبًا فييا. .12
 تائج والعبخ السدتفادة.استخبلص الشّ  .13
 البخنامج وأسذ اختياره, ومرادر اشتقاقو:. محتؾى  4

خوط البج مغ مخاعاتيا عشج اختيار محتػػ البخنامج ومشيا )الذشصي، ىشاك مجسػعة مغ الذّ 
 (:92م، ص2016

 أن يدتشج السحتػػ إلى أىجاف معيشة، وأن تشػع السحتػػ يجب أن يحقق األىجاف نفديا. .1
 رشيف السدتعسل.تشطيع السحتػػ بصخق متشػعة، شبقًا لشطام التّ  .2
زج ارسيغ، وذلظ لسشاسبتو لسدتػػ الشّ ذاط السراحب لمسحتػػ في مدتػػ الجّ أن يكػن الشّ  .3

 راسي.حريل الجّ الجدسي والعقمي والتّ 
أن تكػن الخبخات التي يذتسل عمييا البخنامج متشػعة، وأن يختار أكثخ مغ خبخة لتحقيق  .4

 اليجف نفدو.
 حتػػ أكثخ مغ ىجف.ذاط السراحب لمسأن يؤدؼ مسارسة الشّ  .5
 بلب.عميسية الستزسشة في البخنامج فخصًا متعجدة لشذاط الصّ أن تتيح الخبخات التّ  .6
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ذاط السراحب لمسحتػػ، عمى راحة نفدية عشج مسارستيع أللػان الشّ  أن يحرل الّصبلب .7
 كأن تذبع ليع حاجة أو تكػن متفقة مع ميػليع واىتساماتيع.

باختيار السحتػػ والخبخات التي يسكغ أن تديع في تحقيق وفي ضػء ما سبق، قامت الباحثة 
األىجاف، وقج استخجمت الباحثة في اختيار السحتػػ ما تػفخ ليا مغ دراسات سابقة حػل 

 السػضػع.

كاممي بيغ السباحث في ضػء قائسة ميارات فقج تع إعجاد محتػػ البخنامج القائع عمى السشحى التّ 
الث األساسي، وقج تع اختيار محتػػ البخنامج ف الثّ لبات الّر فػؼ البلزمة لصاعبيخ الذّ التّ 

ابقة في مجال تجريذ راسات الدّ مجسؾعة مؽ األسذ التي أشارت إلييا الجّ ومػضػعاتو ضسغ 
 فؾي ومشيا:عبيخ الذّ التّ 

 مبلءمة محتػػ البخنامج ومػضػعاتو ألىجاف البخنامج بحيث يعسل عمى تحقيقيا. .1
 ، ألن السيارة المغػية يجب أن تجخب، وتختبخ عمى أرض الػاقع.السسارسة الفعمية لمسيارة .2
لث األساسي )عيشة ف الثاّ فدي لصالبات الّر سػ العقمي، والسعخفي، والمغػؼ، والشّ مخاعاة الشّ  .3

راسة(، بحيث يختبط السحتػػ باحتياجاتيغ، وميػليغ، وخبخاتيغ، مسا يديج مغ زيادة الجّ 
 وتصبيقيا في السػاقف الحياتية السختمفة التي يتعخضغ ليا.دافعيتيغ لتعمع تمظ السيارات، 

فػؼ، والتي تقتزي تعمسيا مغ خبلل األنذصة الستشػعة، والسػاقف عبيخ الذّ شبيعة ميارات التّ  .4
جريب السدتسخ، والسسارسة الفعمية أكيج عمى أىسية التّ الستعجدة، ومسارسات مختمفة، مع التّ 

 راسة.لسيارات مػضع الجّ 
 يشية.و العمسية وصجقيا، واتفاقيا مع قيع السجتسع العخبي األخبلقية والجّ صحة مادت .5
الث األساسي، ومشاسب لقجراتيغ ف الثّ أن يكػن محتػػ البخنامج مألػفًا لجػ شالبات الّر  .6

 مع ضسيشو خبخات ججيجة.
حياة ية وبأمثمة حية مغ عميسية التي يتزسشيا السحتػػ بػاقع الحياة العرخ ارتباط الخبخات التّ  .7

 الّصبلب.
 قػيع.راسية وأىجاف البخنامج، والػسائل التعميسية، واألنذصة والتّ بط بيغ السباحث الجّ الخّ  .8
ػر سػمات، والّر حاجي، والخّ ية مغ األناشيج، والسدخحيات، واألعبيخ تشػيع األنذصة التّ  .9

ث الف الثّ والقرز التي تع كتابتيا وتجسيعيا، وترشيفيا، بسا يتبلءم مع شالبات الّر 
 األساسي.
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 . تشغيؼ محتؾى البخنامج: 5

قامت الباحثة في ضػء األىجاف التي تع وضعيا لمبخنامج باختيار السحتػػ والخبخات 
واألنذصة، التي يسكغ مغ خبلليا تحقيق األىجاف، وقج استعانت الباحثة بسا تػفخ ليا مغ 

شكل دروس، بحيث يذتسل راسة، وقامت بتشطيع السحتػػ عمى دراسات سابقة حػل مػضػع الجّ 
فػؼ عبيخ الذّ مػكية التي بشيت عمى أساس ميارات التّ روس عمى األىجاف الدّ كل درس مغ الجّ 

 قػيع.عميسية، وأساليب التّ السخاد تشسيتيا، والػسائل التّ 

 الية:روس العشاصخ التّ وقج تزسغ محتػػ كل درس مغ الجّ 

  ّرس.عشػان الج 
 مػكية.ىجاف الدّ األ 
  ّميسية.عالػسائل الت 
 .االستخاتيجيات 
  ّشفيح.إجخاءات الت 
  ّقػيع.الت 
 جريذ السدتخجمة في تشفيح البخنامج:. طخائق وأساليب التّ  6

مغ الستفق عميو بيغ الباحثيغ أنو ال يػجج شخيقة مثمى ترمح لتجريذ جسيع 
جريذ تحكسو عػامل متعجدة مغ أىسيا خرائز السػضػعات؛ وألن استخجام شخائق التّ 

الستعمسيغ، ونػعية السػضػع الحؼ يتع تجريدو، وبالتالي يسكغ لمسعمع أن يشػع مغ شخيقة تجريدو 
رس بحيث يحقق أكبخ فائجة مسكشة )الذشصي، داخل الفرل الػاحج بسا يتفق مع شبيعة الجّ 

 (.94م، ص2016

فػؼ، عبيخ الذّ خق في تجريذ التّ وبسا أنو أجخيت دراسات عجيجة الختبار فاعمية بعس الصّ 
خريات، راسات تؤكج عمى فاعمية استعسال السشاقذة والحػار، وتقسز الذّ وجاءت نتائج ىحه الجّ 

خد القرري غيخ، والدّ سحجة، والسعمع الّر مى، والشّ ولعب األدوار، والتعمع التعاوني، ومدخح الجّ 
عسل اإليجابي البات وميػليغ، وتحفيدىغ لمفػؼ إلثارة اىتسام الصّ عبيخ الذّ وغيخىا في تجريذ التّ 

 والسذاركة الفعالة.
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 عميسية السداعجة في تشفيح البخنامج:. األنذظة والؾسائل التّ  7

البات، عميسية السراحبة التي تشاسب شبيعة الصّ يتزسغ البخنامج مجسػعة مغ األنذصة التّ 
 وما بيشيع مغ فخوق فخدية، وتحتػؼ ىحه األنذصة عمى ما يمي:

 الحػارية.تسثيل بعس السػاقف  .1
 ػر التي تعخض.عقج مشاقذة شفػية حػل مػضػع الّر  .2
 صق مغ خبلل تقميج الخاوؼ.محاكاة الشّ  .3
 إعادة تختيب القرز التي يتع عخضيا. .4
 مشاقذة شفػية عقب االنتياء مغ سخد القرز. .5
 سػمات التي تزسشيا البخنامج.ػر والخّ عبيخ عغ الّر التّ  .6
 ػر السقتخحة لمبخنامج.في الّر  مػكيات الػاردةعبيخ عغ السػاقف والدّ التّ  .7
 لعب األدوار وتسثيل القرز التي تع سخدىا مغ قبل السعمع. .8

 واشتسل البخنامج عمى وسائل تعميسية كان مؽ خرائيا ما يمي:

 مبلءمتيا ألىجاف البخنامج ودروسو. .1
 الباتترسيع الػسائل بحيث تشاسب الفخوق الفخدية بيغ الصّ  .2
 مبلءمتيا لئلمكانات الستاحة. .3
 عميسية السداعجة في تشفيح البخنامج ومشيا:قج تؼ اعتساد مجسؾعة مؽ الؾسائل التّ و 

 .LCDجياز  .1
 جياز حاسػب. .2
 صػر تػضيحية. .3
 .MP3جياز التدجيل  .4
 مدخح الجمى. .5
 تيجان ورقية. .6
 بصاقات ورقية. .7
 الفتات ورقية. .8
 باشيخ.بػرة والصّ الدّ  .9

 بػرة اإلضافية.الدّ  .10
 الكتاب السجرسي. .11
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 صػر مكبخة. .12
 شخائح. .13
 قؾيؼ وأدواتو:. تحجيج أساليب التّ  8

الي فيػ عشرخ مغ عشاصخ أؼ بخنامج عميع، وبالتّ قػيع جدءًا أساسيًا مغ عسمية التّ يعج التّ 
تعميسي؛ ألنو يكذف عغ مقجار ما تحقق مغ أىجاف يدعى البخنامج لتحقيقيا، بحيث تتحجد 

 أغخاض البخنامج فيسا يمي:

 فػؼ اليتي يتزسشيا البخنامج.عبيخ الذّ ميارات التّ  ػف عمى مجػ اكتداب الّصبلبالػق .1
البات قبل دراسة البخنامج وبعج دراستو، ومغ ثع الحكع عمى مجػ السقارنة بيغ مدتػػ الصّ  .2

 تحقيق البخنامج ألىجافو.
 غحية السدتسخة لمصالبات عغ مدتػيات تعمسيغ لمسيارات التي يتزسشيا البخنامج.تقجيع التّ  .3

قػيع بسخاحل راسية  التّ كاممي بيغ  السباحث الجّ لقائع عمى السشحى التّ ويدتخجم البخنامج ا
قػيع البعجؼ، وذلظ لمحكع كػيشي، ومخحمة التّ قػيع التّ قػيع القبمي، ومخحمة التّ ثبلث وىي: مخحمة التّ 
فػؼ، وتعديد سمػكيغ الفعال، ويسكغ تشاول عبيخ الذّ البات في ميارات التّ عمى مجػ تقجم الصّ 

 حػ اآلتي:قػيع عمى الشّ مخاحل التّ 
 قؾيؼ القبمي:. مخحمة التّ  1

الفكخؼ والمغػؼ( وبصاقة فػؼ لقياس الجانبيغ )عبيخ الذّ يتع تصبيق اختبار ميارات التّ 
ػتي والسمسحي( التي أعجتيسا الباحثة عمى الّر )فػؼ لقياس الجانبيغ عبيخ الذّ مبلحطة ميارات التّ 

قبل تصبيق البخنامج لمتعخف عمى مدتػػ أدائيغ في ميارات راسة االستصبلعية شالبات عيشة الجّ 
عف لجييغ لػضعيا عمى االعتبار عشج تصبيق فػؼ والػقػف عمى جػانب القػة والّز عبيخ الذّ التّ 

 وتقػيع البخنامج.

 كؾيشي:قؾيؼ التّ . مخحمة التّ  2

أواًل بأول، أكج مغ إنجاز األىجاف يتع ذلظ أثشاء تصبيق البخنامج، حيث يتع فييا التّ 
البات تع فييا إمجاد الصّ مبية، و سيا، ومعالجة الجػانب الدّ واكتذاف الجػانب اإليجابية ودع

 غحية الخاجعة السدتسخة.بالتّ 

 

 



151 

 

 قؾيؼ البعجي:. مخحمة التّ  3

ػ عخف إلى مجكاممي، مغ أجل التّ يتع في نياية تشفيح البخنامج القائع عمى السشحى التّ 
صبيق البعجؼ لبلختبار وبصاقة السبلحطة لتقػيع ميارات ع التّ تيتحقيق البخنامج ألىجافو، حيث 

 فػؼ.عبيخ الذّ التّ 
 أكج مؽ صالحيتو:. ضبط البخنامج والتّ  9

بعج االنتياء مغ إعجاد البخنامج، ووضعو في صػرتو األولية، ومغ أجل التأكج مغ 
عمى مجسػعة مغ السحكسيغ، وسيدود كل مشيع صبيق، سيتع عخضو سبلمتو وصبلحيتو لمتّ 

 بشدخة مغ البخنامج السقتخح إلبجاء أراءىع في الشقاط التالية:

 سبلمة صياغة البخنامج. .1
 سبلمة األىجاف وإمكانية تحقيقيا. .2
 مبلءمة السحتػػ وارتباشو باألىجاف. .3
 مشاسبة األنذصة والػسائل السقتخحة. .4
 خنامج.تقجيع أية مقتخحات تداعج في إثخاء الب .5
 صبيق.الحكع عمى صبلحية البخنامج لمتّ  .6
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 اليػم:..............   السػضػع:                                                 الرف:............        
 الحرة:...........                      األرنب والدمحفاةالتاريخ:............      الجرس:  ) الثاني( 

 
 األىجاف:

 تقخأ الصالبات الكمسات قخاءة صحيحة ومعبخة. .1
 تعيج الصالبات تختيب كمسات كل سصخ لتكػن جسبًل. .2
 تقخأ الصالبات الجسل مختبة بصخيقة صحيحة. .3
 الحق في المعب.تدتقخغ الصالبات الحقػق الػاردة في الجرس مثل: الحث في الحخية،  .4
تتبشى الصالبات القيع واالتجاىات الػاردة مثل: إعسال العقل )بالحكاء( والحيل، التذاور في  .5

 اتخاذ القخارات الرحيحة، االتحاد والتعاون في السػاقف الرعبة.
لػحة الجرس، بصاقات، الدبػرة، شخائح، ألعاب تخبػية ) ساعي البخيج،  الؾسائل التعميسية:

 ػرة إضافية.األحاجي(، سب

 عسل مجسػعات، الدخد القرري، السشاقذة والحػار. االستخاتيجية:

 التقؾيؼ البشج االختباري  الستظمب األساسي
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
فيسيغ لمتعمع الدابق 
مغ خبلل القخاءة 

 الرحيحة

 -اقخئي الكمسات التالية:
 العامة، األرنب، الثعمب، الجيظ.

رصج 
 الشتائج

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

يعبخ التبلميح عغ فيسيع 
لؤلحاجي مغ خبلل 

 اإلجابات الرحيحة

 تدتسع الصالبات لؤلحاجي التالية:
حيػان ماكخ، يعير في الغابة، ويدسى  -

 صػتو الزباح )...........(
يريح في الرباح الباكخ ليػقع الشيام،  -

ويدسى صػتو يغصي جدسو الخير، 
 صياح )............(.

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 

 

 ذات معنى جمل  إعادة ترتيب الكلمات لتكوين 
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 1ىــــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2ىـــ

 
 
 3ىـــ

 
 
 
 
 2ىــ

 
 
 
 

 -عخض الجسل التالية:
 . ىمع، اإلندان، في، دىذة، يخػ، مسا. 1
. األرض، عمى، أعساليع، يذيج، العباد،  2

 القيامة.
 مذاىج، يػم، القيامة.. زلدلة، األرض، مغ،  3
 . أخفس، أريحا، العالع، مشصقة، في. 4
 . جسيمة، متشػعة، ببلدؼ، شبيعة، فمدصيغ. 5

وقخاءتيا وتحميل الكمسات الرعبة الػاردة فييا غمى 
 مقاشع وحخوف عغ شخيق لعبة الترفيق والػقف.

 (.3، 2، 1الجسمة ) ** مشاقذة عع تتحجث
 فيو؟ وماذا ندسي ذلظ اليػم؟ وماذا يحجث

 (.4،5عع تتحجث الجسمة )
 ىل ىشاك مطاىخ شبيعية أخخػ، اذكخييا؟

 تعخض السعمسة الكمسات مبعثخة عمى الصالبات.
تقخأ الصالبات الكمسات مبعثخة مغ البصاقات، ثع 
تقػم الصالبات بإعادة تختيبيا عمى الدبػرة مغ 

 خبلل البصاقات.
 تقخأ الصالبات الجسل مختبة.

، 3، 2الخصػات مع الجسمة )تقػم السعمسة بشفذ 
4.) 

تػزع السعمسة الجسل مبعثخة عمى بصاقات صغيخة، 
وتقدع الرف إلى مجسػعات، وعمى كل مجسػعة 
إعادة تختيب الجسل ووضعيا عمى الدبػرة 
اإلضافية، والسجسػعة الفائدة تقػم بخمي أوراق 

 بشجػ وتحرل عمى الجائدة.
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 6ىــ
 5ىـــ

 -** نذاط ختامي:

 
 ماذا تعمست مغ الجرس؟

 وما حقظ الػارد في الجرس؟
 -** نذاط بيتي:

 -رتبي الجسل التالية:
 . وششي، في، بخية، حيػانات، و، أزىار. 1
 . أرض، الجبل، مختفعة، قسة، و، ليا. 2
 . الذسذ، انصفاء، القيامة، يػم، مغ، أىػال. 3
 

 
 
 

 التجقيق
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

اإلجابات 
 باالستقخاء

 
 

متابعة 
الشذاط 
 البيتي
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الرف: ............               التعبيخ عؽ صؾرة بجسٍل ذات معشى اليػم: ............    السػضػع:  

 التاريخ: .............       الجرس:                                              الحرة:...........   

ألىجاف:ا  

. تعبخ الصالبات عغ صػرة الجرس بجسٍل ذات معشى. 1  

. تعبخ الصالبات عغ صػر معصاة بجسٍل ذات معشى.2  

. تقخأ الصالبات الجسل قخاءة صحيحة.3  

الصالبات الحقػق الػاردة في الجرس )الحق في التعميع، السذاركة، التزامغ(.. تدتقخغ 4  

. تتبشى قيسًا واتجاىات مثل: التعاون، التزامغ، حب القخاءة.5  

صػرة الجرس، صػر مشػعة، شخائح، الدبػرة، سبػرة إضافية، شباشيخ الؾسائل التعميسية: 
 ممػنة، الكتاب السجرسي.

 والسشاقذة، لعب األدوار، عسل السجسػعات.الحػار االستخاتيجية: 

الستظمب 
 األساسي

 التقؾيؼ البشج االختباري 
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
استعجادىغ لمعمع 
الججيج مغ خبلل 

 الكتابة الرحيحة.

 -اكتبي ما يسمى عميظ:
 دىذت عبل لتختيب الكتب عمى الخفػف.

رصج 
 الشتائج

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 1ىــــ
 
 
 
 

عخض صػر الجرس ومشاقذتيا والتعبيخ عشيا بجسٍل ذات 
 معشى.

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 
 

 

 مكتبتي صديقتي )السابع(
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 1ىــ

 
 
 
 
 
 
 
 2ــى

 
 
 
 
 
 

 اذا تذاىجيغ في الرػر؟م

 ماذا يفعل الصفل في الرػر ؟
 ماذا تدسى تمظ األعسال؟

 وما فائجة الربلة؟ ومتى فخضت؟ 
 ىل تفعميغ مثمو؟

 كع صبلة ترمي في اليػم والميمة؟
تعالػا اليػم لشتعخف عمى صػٍر ججيجة مغ كتاب المغة 

 العخبية 

 

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
مجػ 

مذاركة 
 الصالبات
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 
 2ىـــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 2ىـــ

 
 
 
 3ىـــ

 
 
 
 
 
 2ىـــ

 

 ماذا يفعل التبلميح في الرػرة؟
 ستفعميغ مثميع؟ لػ كشت مكانيع ىل

 بساذا ترفيغ الػلجيغ؟
 وىل أنت متعاونة مع زمبلئظ؟

 ما فائجة التعاون؟
تقػم شالبتان بأداء الحػار القائع بيغ الصالبيغ الػارد في 

 الرػرة.
 عبخؼ عغ الرػرة بجسمة مفيجة.
 عخض شخيحة مغ قبل السعمسة.

 
 ماذا تذاىجيغ في الرػرة؟ 

 وأيغ التقصت؟
 السكتبات؟ما فائجة 

 وما القػاعج الػاجب االلتدام بيا عشج دخػل السكتبة؟
 عبخؼ عغ الرػرة بجسمٍة مفيجة.
 عخض شخيحة مغ قبل السعمسة.

 

 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة

 
 
 



158 

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 3ىــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 3ىـــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ماذا يفعل أفخاد األسخة؟
 كع فخد في الرػرة؟

 ىل تعيذيغ مع والجيظ؟ وما واجبظ اتجاىيع؟
 عبخؼ عغ الرػرة بجسمة مفيجة.
 عخض شخيحة مغ قبل السعمسة.

 
 اذا تفعل البشت؟م

 وىل تحبيغ القخاءة؟
 مغ تقمج الصالبة وىي تقخأ؟

ما القػاعج الػاجب االلتدام بيا عشج الجمػس عمى 
 الحاسػب؟

 وما فائجة الحاسػب؟
 عبخؼ عغ الرػرة بجسمٍة ذات معشى.

 وعخض شخيحة مغ قبل السعمسة.
عخض الرػرة مرغخة لجػ الصالبات مع تقديع الفرل 
إلى مجسػعات، وعمى كل مجسػعة التعبيخ عغ الرػر 

والسعاييخ بجسٍل مفيجة، وعخضيا عمى الدبػرة اإلضافية، 
 لمسجسؾعة الفائدة ىي:

 أجسل العبارات..
 الكتابة الرحيحة. 
 التخابط بيغ الجسل. 

 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5ىـــ
 4ىـــ

 
 
 
 
 
 
 
 

 استخجام التخاكيب البلزمة. 
 وضػح الخط. 

 -** نذاط ختامي:

 
 ماذا تعمست مغ الجرس؟

 ما حقظ الػارد في الجرس؟
 -** نذاط بيتي:

 -عبخؼ عغ الرػر بجسٍل ذات معشى:

 

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 

متابعة 
الشذاط 
 البيتي
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 الرف: ..................                                         اليػم:................ السػضػع:       

 التاريخ:.............. الجرس:                                                   الحرة:..................

 األىجاف:

 تحكخ الصالبات عشاصخ الرػرة. .1
 الرػرة بجسٍل ذات معشى.تعبخ الصالبات عغ  .2
 تخبط الصالبات الجسل لتكػن فقخة مفيجة. .3
 تدتقخغ الصالبات حقػقيغ الػاردة في الجرس كالحق في الستزامغ والسذاركة. .4
 تتبشى الصالبات قيسًا واتجاىات مثل: التعاون األسخؼ، السحبة، السذاركة، احتخام الكبيخ. .5

 LCD، الكتاب السجرسي، الدبػرة، جياز العخض m.p.3شخائح، جياز  الؾسائل التعميسية:

 لعب األدوار، السشاقذة والحػار، الدخد القرري، عسل السجسػعات. االستخاتيجية:

الستظمب 
 األساسي

 التقؾيؼ البشج االختباري 
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
استعجادىغ لمعمع 
الججيج مغ خبلل 

 الكتابة الرحيحة.

 -التالية في جسل مغ تعبيخك:وضفي الكمسات 
 الججة:...........................................
 التعاون:.........................................
 األسخة: .........................................

رصج 
 الشتائج

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

عغ تعبخ الصالبات 
فيسيغ لبلستساع 

مغ خبلل اإلجابات 
 الرحيحة

 
 
 
 
 

تدتسع الصالبات إلى نذيج األسخة مغ خبلل جياز 
m.p.3. 

 ** مشاقذة شفؾية
 ععَّ يتحجث الشذيج؟
 مسا تتكػن األسخة؟

 ما أنػاع األسخ؟
 القرز؟ىل لظ ججة؟ وىل تدخد لظ 

 مغ يدخد لشا قرة مغ قرز الججة؟
 تدتسع الصالبات إلى سخد بعزيغ البعس.

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 

 

التعبير عن صورة بثالث جمل مفيدة 

 مستخدمة أدوات الربط المناسبة

 حذاء الحكيم  )الثامن( 
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 

 1ىـــ
 
 
 
 
 2ىـــ

 
 3ىــ

 
 
 
 
 
 
 4ىــ
 5ىـــ

 
 
 1ىـــ

 
 

 
 2ىــ

 
 

 LCDعخض الرػرة مغ خبلل جياز 
 
 
 
 
 
 

اذكخؼ عشاصخ الرػرة؟ وماذا يفعل الخجل؟ وماذا 
 يختجؼ؟

 ماذا ندسي مبلبدو؟
 ما اسع ذلظ الخجل؟

 عبخؼ عغ الرػرة بثبلث جسٍل ذات معشي.
 مفيجة.ّكػني مغ الجسل فقخة 

تقديع الفرل إلى ست مجسػعات وكتابة فقخة مفيجة، 
مكػنة مغ ثبلث جسل مدتخجمة أدوات الخبط والكمسات 

 السشاسبة مع البجء بسقجمة شيقة.
 ىل أعجبظ الجرس؟
 وماذا تعمست اليػم؟ 

 ما حقػقظ الػاردة في الجرس؟ 
    -** نذاط ختامي:

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

مبلحطة 
صحة 
 الدخد

 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 -** نذاط بيتي: 
 متخابصة مكػ فقخة مفيجة. عبخؼ عغ الرػرة بثبلث جسلٍ 

 

 
 

متابعة 
الشذاط 
 البيتي
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السػضػع:                               الرف: ................ليػم:.............          ا  

 التاريخ:............       الجرس:                                    الحرة:.................

 األىجاف:

 تعبخ الصالبات عغ الرػر بجسٍل ذات معشى. .1
 حػل كل مػقف مغ السػاقف. تبجغ الصالبات رأييغ بجسلٍ  .2
 تدتقخغ الصالبات حقػقيغ الػاردة في الجرس. .3
تتبشى الصالبات قيسًا واتجاىات مخغػبًا فييا مثل: تػخي الححر عغ الدباحة، السحافطة عمى  .4

 السخافق العامة.
 صػرة الجرس، صػر مشػعة، الصباشيخ، الكتاب السجرسي.الؾسائل التعميسية: 

 وار، السشاقذة والحػار.لعب األداالستخاتيجية: 

 التقؾيؼ البشج االختباري  الستظمب األساسي
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
استعجادىغ لمتعمع 
الججيج مغ خبلل 
تختيب الكمسات 

 السبعثخة.

 رتبي كمسات كل سصخ لتكػيغ جسٍل ذات معشى.
 السديحي، الكشيدة، يرمي، في.

.................................................. 
 يافا، في، أجػد، البختقال، أنػاع، يػجج.

.................................................. 

رصج 
 الشتائج

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
فيسيغ لؤلحاجي مغ 

خبلل اإلجابات 
 الرحيحة

 
 
 
 

 َمغ َأكػن 
يػم عطيع يبعث فيو الشاس مغ قبػرىع ليحاسبيع هللا 

 عمى أعساليع؟
عخض صػرة ومشاقذتيا، والتعبيخ عشيا بجسٍل ذات 

معشى،

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 

 

 عروس البحر )الحاديعشر(

 محاكمة السلوكيات
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 

 1ىـــ
 2ىـــ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 1ىــ 
 2ىــ 
 
 
 
 
 
 
 1ىــ
 2ىــ

 
 

 
 تذاىجيغ في الرػرة؟ماذا 

 كع شخز في الرػرة؟ وماذا يفعل؟
 ما رأيظ في ترخفو؟ وىل يعجبظ؟ وبساذا تشرحيشو؟

 
 ماذا تذاىجيغ في الرػرة؟

 ىل أعجبظ ترخف الصفل؟ وبساذا تشرحيغ ؟
 وىل تفعميغ مثمو؟

 
 ماذا تذاىجيغ في الرػرة؟

 وما رأيظ في ىحا الترخف؟ وبساذا تشرحيغ؟

 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 

مبلحطة 
صحة 
إبجاء 
 الخأؼ

 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 1ىــــ

 
 
 
 
 
 
 2ىـــ

 
 
 
 
 
 
 1ىــ

 
 2ىــ

 
 
 
 
 
 
 

 ** مشاقذة شفؾية

 
 ماذا تذاىجيغ في الرػرة؟
 ث؟ومتى يحجث مثل ذلظ الحج

 وماذا تفعميغ لحلظ اليػم؟
 ث؟كيف تذعخيغ إذا رأيت ذلظ الحج

 
 كيف حال األرض؟ وكيف تبجو؟

 ولساذا يحجث ذلظ؟ وفي أؼ يػم يحجث؟
 ما رأيظ في الرػرة؟

 ماذا تفعميغ لحلظ اليػم؟
 
 
 
 
 
 

 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 3ىـــ
 4ىـــ

 -** نذاط ختامي:

 
 الجرس؟ما حقظ الػارد في 

 ماذا تعمست مغ درسشا اليػم؟
 -** نذاط بيتي:

 ما رأيظ في الدمػكيات الػاردة في الرػر اآلتية؟

  

 
 

 
 

مبلحطة 
صحة 

 اإلجابات
 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

اإلجابات 
 باالستقخاء

 
 

متابعة 
الشذاط 
 البيتي
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........... الرف:..............السػضػع:...............................اليػم:............      

 التاريخ: ............ الجرس: .......................                       الحرة:.............

 األىجاف:

 تقخأ الصالبات الجسل بصخيقة صحيحة ومعبخة. .1
 تختب الصالبات الجسل لتكػيغ قرة قريخة. .2
 خد الصالبات القرة مخاعيات نبخا الرػت ولغة الجدج.تد .3
 تدتقخغ الصالبات حقػقيغ الػاردة في الجرس كالحق في العسل، والتدامح. .4
 تتبشى الصالبات قيسًا واتجاىات مخغػبًا فييا: كإعسال العقل، والسحافطة عمى السال. .5

 الدبػرة، الصباشيخ.(، شخائح، الكتاب السجرسي، LCDجياز العخض )الؾسائل التعميسية: 

 الحػار والسشاقذة، الدخد القرري، لعب األدوار.االستخاتيجية: 

الستظمب 
 األساسي

 التقؾيؼ البشج االختباري 
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
استعجادىغ لمتعمع 
الججيج مغ خبلل 

 التختيب الرحيح.

 -رتبي الجسمة التالية لتحرمي عمى جسمة مفيجة:
 إلى، ذىبت، الحيػانات. حجيقة، فخح،

...................................................... 

رصج 
 الشتائج

 

 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

تعبخ الصالبات عغ 
فيسيغ لمشذيج مغ 

خبلل اإلجابات 
 الرحيحة

 
 
 
 
 
 
 

تدتسع الصالبات إلى نذيج جحا وحساره مغ  خبلل جياز 
mp3 

 ** مشاقذة شفؾية
 ععَّ يتحجث الشذيج؟

 ما الذخرية الػاردة في الشذيج؟
 بساذا ترفيغ جحا؟

تعالػا لشتعخف عمى قرة ججيجة مغ قرز جحا مغ 
 خبلل حرتشا اليػم.

 

مبلحطة 
صحة 
 التعبيخ

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 .إعادة ترتيب الجمل لتكوين قصة قصيرة

 من نوادر جحا )الخامسعشر(
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 
 

 1ىـــ
 
 
 
 
 
 
 

 2ىـــ
 
 
 
 
 
 

 3ىـــ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عخض الجسل أمام الصالبات عمى شخائح مغ خبلل جياز 
LCD. 

  

 

 

 

 
 مشاقذة شفػية حػل الجسل.

 قخاءة الجسل قخاءة جيخية واضحة ومعبخة.
 تدخد السعمسة قرة الجرس عمى مدامع الصالبات.

 ** مشاقذة شفؾية
 ماذا دفغ جحا في الرحخاء؟

 وما العبلمة التي وضعيا؟
 ىل وجج دراىسو؟ ولساذا؟
 كيف بجػ جحا؟ ولساذا؟

 تختب الصالبات الجسل لتكػيغ قرة قريخة.
 تقخأ الصالبات القرة مختبة.

تدخد الصالبات القرة مخاعيات لغة الجدج، ونبخات 
 الرػت.

 تقػم الصالبات بتسثيل القرة.
 ** تقػيع مخحمي

 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 القخاءة

 
 
 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 
 التختيب

 
مبلحطة 

صحة 
 الدخد
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 
 
 2ىــــ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5ىـــ
 4ىـــ

 
 
 
 

 -رتبي الجسل التالية لتحرمي عمى قرة قريخة:
 ( ىـ.2))   ( تػفيت خجيجة بشت خػيمج سشة 

صل هللا  –)   ( خجيجة بشت خػيمج أولى زوجات الخسػل 
 .-عميو وسمع

 )   ( وقج شاركتو في تجارتيا. 
 )   ( وكانت أول مغ آمغ مغ الشداء.

 )   ( وسانجتو بساليا، وكانت تػاسيو وتخفف عشو.
 -** نذاط ختامي:

 
 ماذا تعمست مغ الجرس؟

 ما حقػقظ الػاردة في الجرس؟
 -الجرس:** غمق 

تقػم السعمسة بتػزيع الجسل عمى بصاقات، بحيث تحتػؼ 
كل بصاقة عمى جسمة مغ جسل الجرس، فتحسل كل شالبة 
جسمة ويقسغ بتختيب أنفديغ لتكامل القرة مع قخاءتيا 

 مدتخجمًة لغة الجدج وأدوات الخبط السشاسبة
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

رصج 
 الشتائج

 
 
 
 
 
 

مبلحطة 
صحة 

 االستقخاء
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 التقؾيؼ الخبخات واألنذظة األىجاف
 نتائجو أدواتو

 -** نذاط بيتي:
 -اسخدؼ القرة الػاردة في الرػر التالية: 

  

  

 
 
 
 
 

متابعة 
الشذاط 
 البيتي

 

 


