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 الشكر

إلى  حياتي، من المرحمة اليامة ىذه أضاء من إلى والتقدير الشكر كممات بخالص أتقدم بداية
الذي تفّضل متكرمًا باإلشراف عمى ىذه  المطمق فرح الدكتور األستاذالفاضل معممي وأستاذي 

عمى ومالحظاتو القّيمة، وتصويباتو البّناءة إلنجاح ىذا العمل الرسالة؛ فغمرني بتوجيياتو الدقيقة، 
برعايتكم الكريمة  حطمونيأستاذي الكريم لقد أكثرة  مشاغمو، وبعد المسافة بيني وبينو. من رغم ال
ّنني أقّر أّن القمم يقف عاجزًا من أن يوفيكم حقكم...و   ا 

 ولما أعطوه من رسالتي، مناقشة بقبول لتفضميم الحكم لجنة أعضاء إلى والتقدير بالشكر وأتقدم
 .ىذه الرسالة تقييم سبيل في الثمين وقتيم

تيم لي عمى مساعد المدارس المدرسين والموجهين ومديريكما أتقّدم بالشكر الجزيل لكّل من 
 في تطبيق االستبانة.

حاتم البصيص، الدكتور ياسر جاموس والدكتورة ميساء  الدكتوروكذلك أتقدم بالشكر لكل من 
لما قدموه لي من مساعدة كريمة  أبو شنب والدكتور فيصل بكر أحمد واآلنسة سموى حيدر

 إلنجاز رسالتي.
 فترة خالل القيمة زودوني بمالحظاتيم الذين التربية كمية في رامالك أساتذتي إلى العميق والشكر
 .الرسالةه ىذ إنجاز في ال ينسى فضل ليم فكان البحث، أدوات تحكيم

 الذي كان لي خير سند إلنجاز الرسالة. األستاذ خضر الشيخوأشكر كّل الشكر 
 والدي الحبيبين المعممة أبريزةيضًا إلى من قدموا لي يد العون إلنجاز رسالتي أوأتقدم بالشكر 

 .السميمان ومدرس المغة العربية عمي زيد
لى أخوتي وزوجة أخي وأصدقائي وكل   من ساىم بإنجاز ىذه الرسالة.وا 
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 الفصل الول
 مشكمة البحث

 
  مقدمة

معرفيان كبيران في عصر المعمكماتية، نتج عنو تزايد في حجـ المعرفة  تدفقان يشيد العصر الحالي         
العممية ك  سايرة ىذا االنفجار لجعمو يتبلءـربكييف مكاجية كمالتٌ اإلنسانية بدرجة كبيرة، مما حتـ عمى 

يـ عمالتٌ ، حيث إٌف تطكير المجتمع ككؿٌ نيكض يؤدم إلى  المتعمىميفك عميـ التٌ قدمان ب ربكية، فالمضيٌ التٌ 
 تساعد في رقي المجتمع كتطكره.  التيكاالىتماـ بمخرجاتو يمثؿ أحد أبرز األسباب كالعكامؿ 

عميـ التٌ عميمية، فإٌف تطكيرىا يمثؿ تطكيران في مسيرة التٌ حجر األساس في العممية  تعدٌ كبما أٌف المناىج    
 التيريعة طكرات السٌ التٌ ساير تطكير مناىج كطرائؽ تدريس حديثة تربكيكف إلى التٌ رمتيا، كليذا سعى ب

 تحدث في عالـ اليكـ.
مع العمـ أٌف  كاممي،التٌ دريس اتجاه المنيج التٌ كمف االتجاىات الحديثة في مجاؿ المناىج كطرائؽ         
مف تجزئة المعرفة أثر التٌ طكرات األخيرة ك التٌ ية، كلكٌف مف األفكار الجديدة بالكمكامؿ ليست التٌ فكرة 

قد تؤثر بشكؿ  التيعميمية ككؿ، ك التٌ عميمية الكاحدة كبيف عناصر المكاد التٌ كاالنفصاؿ بيف عناصر المادة 
أحد عمى اعتبارىا كاممية التٌ ـ بحيث تعرقؿ تقدمو المعرفي؛ أدل إلى بركز المناىج المتعمٌ  فيسمبي 

األخرل في بناء  تكاجييا الطرائؽ التيف المشكبلت قد تعيف في تجاكز العديد م التياالتجاىات الحديثة 
 . كتصميميا المناىج
كامؿ بيف التٌ ، كأٌف ككاجب كامؿ بيف المكاد الدراسية ميـ  التٌ ربكيكف في العصر الحالي أٌف" التٌ فقد أكد      

طبيعتيا كحدة عمى  لممتعمـالٌمغة فركع المادة الكاحدة أىـ كأكجب، كأكثر أىمية مف ىذا كذاؾ أف تقدـ 
(. فمف 2004،21مكضكع متكامؿ بطبيعتو" )مراد،الٌمغة متكاممة، كتمغى الفكاصؿ الصناعية بيف فركعيا ف

بصكرة مستقمة، ينفصؿ الٌمغة ربكييف كالباحثيف تدريس ميارات التٌ كقع فييا بعض  التياألخطاء الكبيرة 
 بعضيا عف بعض.   

رسية "حيث كاممي منيا منيج الكحدات الدٌ التٌ عديدة لتطبيؽ المنيج ربكيكف صكران كأشكاالن التٌ كقد اتبع    
تدكر الدراسة فيو حكؿ محكر رئيس ييشتؽ مف المادة الدراسية ذاتيا، كلكنو يعالج ناحية ذات أىمية في 

و ال يمتـز الحدكد تيدرس تنظيمان منطقيان، كما أنٌ  التيحياة الطمبة، كال يتقيد بتنظيـ الحقائؽ كالمعمكمات 
 (.www، 2010)العمرم،الفاصمة بيف فركع المادة، أك بيف المادة كالمكاد الدراسية األخرل" 

كاممي في بناء التٌ كاممية فقد بادر العديد مف دكؿ العالـ إلى األخذ باألسمكب التٌ كنظران ألىمية المناىج      
ربكية كاقعان مممكسان لدل العديد مف التٌ كامؿ في الخبرة تٌ المناىجيا، إيمانان منيا بقيمتو كأىميتو، حيث أصبح 
امية كؿ االسكندنافية، ككذلؾ لدل العديد مف البمداف النٌ الدكؿ المتقدمة مثؿ: الكاليات المتحدة كبريطانيا كالدٌ 
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لعربٌية االمتحدة كسمطنة عماف كفمسطيف كمممكة البحريف، كالجميكرية  العربٌيةمثؿ: اإلمارات  العربٌيةكمنيا 
الٌمغة الدراسة الحالية أٌف مناىج باحثة مف خبلؿ دراستيا، فقد أكدت السكرية؛ كىذا ما تكصمت إليو ال

كاممي، كعمى ىيئة التٌ كرية مصممة كفؽ المنيج السٌ العربٌية في المرحمة الثانكية في الجميكرية العربٌية 
 ة تدكر حكؿ مكضكع معيف.كحدات درسيٌ 

، فإفى مفيكـ تكامميا يعتريو بعض الغمكض العربٌيةالٌمغة كامؿ بيف ميارات التٌ كعمى الرغـ مف أىمية   
ميف كالمدرسيف كالمكجييف أنفسيـ، لذا نأمؿ بأف تككف ىذه ؤية لدل الكثير مف المعمٌ كعدـ الكضكح في الرٌ 

جبلء الغمكض.التٌ الدراسة قادرة عمى اإلجابة عف بعض   ساؤالت كا 
  :البحث أواًل: مشكمة

مف تجزئة ميارات  الٌمغة العربٌيةكثرت في اآلكنة األخيرة شكاكل المتخصصيف، كالقائميف عمى تدريس   
 الٌمغة العربٌية  كتدريسيا بشكؿ منفصؿ، كىذا ما الحظتو الباحثة مف خبلؿ تدريسيا لدركس  العربٌيةالٌمغة 

كالقائميف عمييا في  العربٌيةالٌمغة ربية العممية، كمف خبلؿ مقابمتيا العديد مف مدرسي كمكجيي التٌ في أثناء 
 ربية في سكرية.التٌ كزارة 

الٌمغة كافؤ كاالنسجاـ بيف ميارات التٌ كازف ك التٌ أدل إلى عدـ تحقيؽ  الٌمغة العربٌيةالفصؿ بيف ميارات  ألفٌ  
لى قمة االىتماـ ببعض تمؾ الميارات، كاالنصراؼ إلى االىتماـ ببعضيا اآلخر، كىذا ما  كمجاالتيا، كا 

 (.2004( ك)السيد،2009أكده كٌؿ مف )صالح،
     ى                                                                       : "إف  كاقع تدريس المغة العربية، ما ىك إال انعكاس لطبيعة تمؾ الخبرة المتناثرة 9002حيث تقكؿ صالح 

عميـ الميارات المغكية مف نطؽ المجزأة إلى فركع، كمف خبلؿ ىذا الكاقع ظير لمباحثة عدـ االىتماـ بت
كتحميؿ المقركء أك تقكيمو، إلى جانب عدـ االىتماـ بإعداد حصص لمتعبير الشفكم أك االستماع" )صالح، 

9002 ،92 .)  
ٌ   " إف  ت 9002كيقكؿ السيد  ة ماد ة الم غة العربي ة  -ميارات            ٌ     قسيـ المكاد  إلى    ٌ     ٌ     ٌ         ٌ   كبخاص  ٌ         ٌ   د ل إلى تفك ؾ يؤ  -    

.(92، 9002    ٌ   )السي د،"             ٌ          كعمى حساب بقي ة الجكانب، كاحد فقط كاالىتماـ بجانب ،كحدتيا  
كقمة االىتماـ ببعضيا عمى حساب بعضيا اآلخر؛ سينجـ عنو  الٌمغة العربٌيةكما أٌف تجزئة ميارات   

كامؿ مع باقي الميارات لتأميف االتصاؿ المغكم، التٌ تؤدييا مف خبلؿ  التيفقداف تمؾ الميارات كظيفتيا 
غكية. كىذا ما أشار إليو كٌؿ مف )عبد في المكاقؼ المٌ الٌمغة كىذا ما يؤدم بدكره إلى ضعؼ ممارسة 

 (.1998( ك)المخبلفي، 1986الرحمف،
ٌ                                                     ن في دراستو:" إف  الفصؿ بيف ميارات المغة العربية، كجعميا مستقمة تماما   عبد الرحمف حيث يقكؿ أدل إلى               

(.9291،909فقداف بعض الميارات أىميتيا ككظيفتيا لدل المتعمميف" )عبد الرحمف،   
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                                         ى                                              ن              كيشير المخبلفي في المرحمة الثانكية، إلى أف  "تعميـ المغة العربية في المرحمة الثانكية كفقا  لنظاـ الفركع 
تحريرم، كليس ىناؾ أجزاء مف يفقد المغة كحدتيا كتكامميا الذم تظير فيو عند االستعماؿ الشفكم أك ال

 (.   99، 9229المغة يمكف أف تنفصؿ عف بعضيا" )المخبلفي،
بصكرة مفتتة، متناثرة األجزاء، تفصؿ حدكد الزماف كالمكاف العربٌية الٌمغة كما أٌف مف نتائج تقديـ ميارات  

بينيا؛ أف أكحت لممتعمـ بأفى كؿى ميارة ىي غاية بحد ذاتيا، كبأفى كٌؿ ميارة مف تمؾ الميارات مادة دراسية 
( ك)الدليمي كالكائمي، 1990مستقمة عف غيرىا كال يكجد تكامؿ بينيا، كىذا ما ذكره  كٌؿ مف )عبد العزيز، 

غة، مف قكانيف لغكية قسيـ عمى  الجانب المعرفي لمٌ التٌ (. كما انصب اىتماـ المدرسيف نتيجة ىذا 2005
األساسية، كىذا ما أكدتو الٌمغة كأنماط أسمكبية كأحكاـ صرفية كقكاعد نحكية؛ عمى حساب ميارات 

 (.2009)صالح،
             ى                      مة أدت إلى أف  الطمبة أصبحكا يشعركف                              ى                                حيث ذكر الدليمي كالكائمي: "أف  دراسة ميارات المغة العربية منفص

                                ى                                                                  أف ىذه الميارات تدرس لذاتيا، كأف  تعميـ المغة عمى ىذا النحك ال يتجاكز الكتاب المقرر كالحصة المقررة، 
 (.909، 9002الكائمي،ك     ى                                                      كأف  استعماؿ كؿ ميارة ال يككف إال في زمنو الخاص بو" )الدليمي

الطالب في القكاعد ال يستخدمو في القراءة كالكتابة، كما يتعممو في                           ى           كأشار عبد العزيز إلى : "أف  ما يتعممو 
النصكص كالقراءة ال يستخدمو في التعبير كالتحدث، كما يعبربو ال صمة لو بيذا كال بذلؾ" )عبد 

 (.90، 9220العزيز،
لمقدمػػة طبيعػػة الخبػػرة المغكيػػة المجػػزأة إلػػى فػػركع، كمػػا تحممػػو مػػف كثافػػة المكضػػكعات ا   ى أفى   "كأكػػدت صػػالح:

لمطالػػػب، صػػػرفت جيػػػد المعمػػػـ إلػػػى معالجػػػة المحتػػػكل المعرفػػػي لكػػػؿ فػػػرع مػػػف فػػػركع المغػػػة، كتنفيػػػذ الخطػػػة 
   (.92، 9002يػارات األساسية")صػالح،الدراسية المقررة عميو، مما أدل إلػى إىمػاؿ تػدريب الطػبلب عمػى الم

سةوا  مةن حيةث تة ليف كتبيةا المدرسةية الّمغة العربّيةة كامل بين ميارات التّ وفي إطار الحاجة إلى تحقيق 
دوات ربويةةة الحديثةةة وأعمةةال الّنةةالتّ أم مةةن حيةةث تدريسةةيا  جةةا ت نتةةائج معظةةم الدراسةةات  واالتجاىةةات 

 كامل.التّ والمؤتمرات  وكتابات المتخصصين مؤكدة أىمية تحقيق ىذا 
كامؿ بيف فركعيا، التٌ عف طريؽ الكحدة ك الٌمغة العربٌية ضركرة تدريس ": (1986،سكينةأبك )فقد أكدت 

عادة تأليؼ كتب   (.23، 1986بحيث تتفؽ كطبيعة المنيج المتكامؿ")أبك سكينة، الٌمغة العربٌية كا 
في ضكء العربٌية غة تناكلت" تقكيـ المنياج المطكر لمٌ  التي( 2000كأكد عميو دراسة )عبداهلل كالظفيرم، 

)عبد  "كامؿ بيف الميارات المغكيةالتٌ بلب إلى الطٌ  غكية لمطبلب، أسفرت النتائج عف حاجةاالحتياجات المٌ 
 (.175، 2000الظفيرم، ك  اهلل

األربعة" )محمد،  الٌمغة العربٌيةكامؿ بيف فنكف التٌ : "أكدت االتجاىات الحديثة أىمية (2003كقاؿ )محمد، 
2003 ،37.) 
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كقؼ عف النظر إلى تعميـ التٌ ضركرة  العربٌيةالٌمغة ( قاؿ :"أكد المتخصصكف في تدريس 2010ك)حنفي،  
ربكية، كفي ضكء الفكر التٌ ففي ضكء نتائج البحكث  عمى أنيا فركع منفصمة لكؿ فرع غايتو،الٌمغة العربٌية 

 (. www، 2010)حنفي، "العربٌيةالٌمغة كاممية ىي األساس في تعميـ التٌ ربكم الحديث أصبحت النظرة التٌ 
عيقدت في جامعة الممؾ سعكد  التياألسس كالمنطمقات" بناء المناىج: " مف جية أخرل أكدت ندكة   
عميـ، ىذا إضافة إلى تأكيد المؤتمريف ضركرة االستفادة التٌ في الٌمغة العربٌية ضركرة االىتماـ ب (، "2003)

يككف محتكل المقرر المدرسي قائمان  ة، كالعمؿ عمى أفكاممي في تأليؼ الكتب المدرسيٌ التٌ مف األسمكب 
 (.1515، 2003)ندكة بناء المناىج، "كامؿتٌ الكفؽ مفيكـ 

، كىذا ما سعت العربٌيةالٌمغة كامؿ بيف ميارات التٌ مف خبلؿ ما سبؽ نجد أنو أضحى مف الضركرم تحقيؽ 
 ميارات بيف كامؿالتٌ اعتماد  حيث تـٌ الجديدة، " العربٌيةالٌمغة ة في مناىج ربية في سكريٌ التٌ إلى تحقيقو كزارة 

 (، ببلغة، عركضخط إمبلء،صرؼ،  )نحك،الٌمغة  عمكـ بيف كالدمجالٌمغة  كحدة نظرية أساس عمى المادة
 (.26، 2006)الخير،األدب"  كعمـك

، كمف خبلؿ مقابمة العديد مف المكجييف كالمدرسيف العربٌيةالٌمغة كمف خبلؿ اطبلع الباحثة عمى كتب  
كامؿ في ىذه الكتب، حيث تضمف التٌ د منيج الكحدات لتطبيؽ اعتمو كمؤلفي الكتب المدرسية، كجدت أنٌ 
ة، ككؿ كحدة تناكلت مكضكعان معينان، كىذا المكضكع كاف محكران تدكر كٌؿ كتاب عددان مف الكحدات الدرسيٌ 

 حكلو جميع الميارات المغكية.
الٌمغة سجاـ بيف ميارات كافؤ كاالنالتٌ كازف ك التٌ تتطمب تحقيؽ  العربٌيةالٌمغة ة إلى ظرة الكميٌ كىذه النٌ 

كمجاالتيا، "فمف الخطأ أف يككف االىتماـ منصبان عمى جانب كاحد فقط عمى أٌنو غاية، كعمى حساب بقية 
يا جميعان تتجو نحك تحقيؽ ترتبط فيما بينيا ارتباطان عضكيان، كأنٌ  الٌمغة العربٌيةالجكانب، ذلؾ ألفى ميارات 

 (.271،  1996)السيد، ىدؼ كاحد، ىك تأميف االتصاؿ المغكم" 
ة جديدة كال تكجد بعد دراسات تناكلتيا؛ كاستمراران لمجيكد المبذكلة مف أجؿ كبما أفى المناىج الدراسيٌ     

في المرحمة  الٌمغة العربٌيةة ستقكـ بتحميؿ كتب راسة الحاليٌ ؛ فإفى الدٌ الٌمغة العربٌيةتطكير كتحديث مناىج 
راسة . كبناء عميو يمكف تحديد مشكمة الدٌ الٌمغة العربٌيةكامؿ بيف ميارات الثانكية لمعرفة مدل تحقيقيا لمت

 في السؤاؿ اآلتي:
 في المرحمة الثانوية؟الّمغة العربّية في كتب  العربّيةالّمغة كامل بين ميارات التّ إلى أي مدى يتحقق 
  ثانيًا: أىمية البحث:

ة كريٌ في ىذا المكضكع مف جية، كافتقار المكتبة السٌ  ةكامؿ( كالحداثة النسبيٌ التٌ أىمية مكضكع الدراسة) -1
 ليذا النكع مف الدراسات مف جية أخرل.

 يمكف أف يسفر عنيا البحث مف حيث: التيتائج النٌ  -2
كامؿ بيف ميارات التٌ في المرحمة الثانكية تحقيؽ  العربٌيةالٌمغة زاـ عممية تطكير مناىج التٌ بياف مدل  -2-1

 .الٌمغة العربٌية
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الكشؼ لممسؤكليف كالقائميف عمى عممية تطكير المناىج عف نكاحي القصكر في بعض جكانب  -2-2
ر مما يشكؿ ليا تغذية راجعة لتبلفي ىذه الجكانب السمبية سعيان نحك تطكيرىا كتحسيف نكعيتيا، كعف المقرٌ 

 نكاحي القكة في محتكل الكتب مما يساعد عمى تعزيزىا كتدعيميا.
ة في تقديـ كحدات لغكية متكاممة، يمكف أف يفيد منيا مؤلفك الكتب المدرسية اسة الحاليٌ قد تسيـ الدر  -3

 ربكم.التٌ طكير التٌ كمخططك المناىج في مركز البحكث ك 
 الٌصفكؼ في  الٌمغة العربٌيةريؽ أماـ بحكث كدراسات أخرل تتناكؿ كتب ة الطٌ قد تفتح الدراسة الحاليٌ  -4

 كاممي الذم تقدمو الدراسة.التٌ ر كالمراحؿ األخرل كفؽ المنظك 
 ثالثًا: أىداف البحث:

 ييدؼ البحث إلى ما يأتي :
 كقكاعدىا ينبغي أف تبنى في كتب المرحمة الثانكية كفقو. العربٌيةالٌمغة بناء معيار يشتمؿ عمى ميارات  -1
كامؿ التٌ في المرحمة الثانكية كفؽ معيار بنتو الباحثة؛ لمعرفة مدل تحقيؽ  الٌمغة العربٌيةتحميؿ كتب  -2

 (.الٌصفكؼ الٌثبلثةبيف الميارات في تمؾ الكتب )في كٌؿ صؼ مف 
الٌمغة في كتب  العربٌيةالٌمغة كامؿ بيف ميارات التٌ معرفة آراء المدرسيف كالمدرسات في مدل تحقيؽ  -3

 (.الٌصفكؼ الٌثبلثةفي كؿ صؼ مف في المرحمة الثانكية ) العربٌية
 كاممي.التٌ كفؽ المنيج  الٌثبلثة الٌصفكؼ ة في بناء كحدات درسيٌ -4

 رابعًا: أسئمة البحث:
 يسعى ىذا البحث إلى اإلجابة عف األسئمة اآلتية:

 ؟انكيةفي المرحمة الثٌ الٌمغة العربٌية في كتب  العربٌيةالٌمغة ما ميارات  -1
انكية )في كؿ في المرحمة الثٌ  الٌمغة العربٌيةفي كتب  الٌمغة العربٌيةكامؿ بيف ميارات التٌ ما مدل تحقيؽ  -2

 ؟(الٌثبلثة الٌصفكؼ صؼ مف 
الٌمغة كامؿ بيف ميارات التٌ ما آراء المدرسيف كالمدرسات كالمكجييف كالمكجيات في مدل تحقيؽ  -3

 ؟(الٌثبلثة الٌصفكؼانكية )في كؿ صؼ مف في المرحمة الثٌ  الٌمغة العربٌيةفي كتب  العربٌية
 ؟الٌثبلثة الٌصفكؼ ة المقترحة في ما الكحدات الدرسيٌ  -4

 فرضيات البحث: خامسًا:
 :0.05عند مستكل الداللة اآلتية ة حقؽ مف الفرضيات الصفريٌ التٌ سعى ىذا البحث إلى 

في الٌمغة العربٌية فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات  ليس ىناؾ مف -
 .الٌثبلثة الٌصفكؼ 

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة  ليس ىناؾ مف -
 كمجمكعيا؛ تعزل لمتغير الجنس.
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آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  ليس ىناؾ مف -
 كمجمكعيا؛ تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية.

ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة  ليس ىناؾ مف فركؽ -
             .                                                                   كمجمكعيا؛ تعزل لمتغير الصؼ

فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة  ليس ىناؾ مف -
 .كمجمكعيا؛ تعزل لمتغير المؤىؿ العمميٌ 

 :حدود البحث سادسًا:
 :الحدود العممية

 الفرع األدبي المؤلفة كالمقٌررة حاليان: في المرحمة الثانويةالّمغة العربّية كتب  -1
(، يتألؼ الكتاب مف جزأيف؛ جزء 2011-2010األكؿ الثانكم: صدر أكؿ مرة عاـ ) الٌصؼكتاب  - أ

 في الفصؿ األكؿ كجزء في الفصؿ الثاني، كقد تعاممت الباحثة مع الجزأيف ككأنيما كتاب كاحد. 
(، يتألؼ الكتاب مف جزء 2012-2011الثاني الثانكم األدبي: صدر أكؿ مرة عاـ) الٌصؼكتاب  - ب

 كاحد.
(، يتألؼ الكتاب مف جزء 2013-2012انكم األدبي: صدر أكؿ مرة عاـ )الث الثٌ الثٌ  الٌصؼكتاب  - ج

 كاحد.
 افالفرع العممي )الثاني الثانكم كالثالث الثانكم( متضمن رت الباحثة الفرع األدبي ألٌف كتابيكقد اختا  -

 انكم كاحد. األكؿ الثٌ  الٌصؼالفرع األدبي، مع العمـ أٌف كتاب  يباكتفي 
 المتعمىميف  ، مع مراعاة العمؿ عمى إكساب الٌثبلثة كؼالٌصفكاممي في بناء كتب التٌ كقد اعتمد المنيج 

 كافة. الٌمغة العربٌية ميارات 
 كاممي.التّ المنيج  -

 .2014 -2013كالعاـ  2013-2012العاـ الدراسي الحدود الزمانية:
 انكية في محافظة حماه.مدارس المرحمة الثٌ  الحدود المكانية:

 ًا: منيج البحث وأدواتو:بعسا
: "كىك المنيج الذم يقكـ عمى كصؼ حميميّ التّ  المنيج الوصفيّ استخدمت الباحثة  منيج البحث: -
اىرة مكضكع البحث، كيشتمؿ عمى تحميؿ بنيتيا، كبياف العبلقة بيف مككناتيا، كاالىتماـ بشكؿ رئيسي الظٌ 
تكجد بالفعؿ كما يشتمؿ عمى اآلراء حكليا، كاالتجاىات  التيركط أك العبلقات أك الفئات أك األنساؽ بالشٌ 

يمكف أف تحدثيا، كقد يصؿ إلى أف يتناكؿ آلية عمؿ  التيتتضمنيا، كاآلثار  التيإزاءىا، كالعمميات 
 (.10-9، 1991اىرة" )أبك حطب ك صادؽ،الظٌ 
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: كىك كما جاء عند بيرلسكف " أسمكب البحث الذم ييدؼ إلى ىحتو منيج تحميل المكما استخدمت   -
تحميؿ المحتكل الظاىرم أك المضمكف الصريح لمادة االتصاؿ ككصفيا كصفان مكضكعيان كمنيجيان ككميان 

 (.2006،162)الحسف،  باألرقاـ"
 أدوات البحث:

: مف خبلؿ العكدة إلى معايير سابقة كاالستفادة منيا في بناء معيار جديد يتناسب معيار تحميل الكتب -1
الٌمغة في كتب كمعارفيا الٌمغة العربٌية كامؿ بيف ميارات التٌ كطبيعة الدراسة الحالية لمعرفة مدل تحقيؽ 

، الكتابة(، ، القراءةثالتحداالستماع، الميارات )كالمعارؼ ىي؛  المرحمة الثانكية كىذه الميارات في العربٌية
 كالمعارؼ ) الببلغة، العركض، النحك، الصرؼ، اإلمبلء، الخط(.

كامؿ بيف التٌ : لمعرفة آرائيـ في مدل تحقيؽ العربّيةالّمغة استبانة موجية لمدرسي وموجيي مادة  -2
 في المرحمة الثانكية.الٌمغة العربٌية في كتب  الٌمغة العربٌيةميارات 

 كاممي.التٌ مة كفؽ المنيج مصمٌ  الٌثبلثةكؼ الٌصفة في كحدات درسيٌ  -3
 :لبحثعينة اثامنًا: 
جميع المناطؽ الٌتعميمية في مكزعيف عمى لٌمغة العربٌية ة كمدرس ان ( مدرس102) الدراسة مفعينة  تألفت

 .%( مف المجتمع األصمي43.7بنسبة )ك محافظة حماه 
 : مصطمحات البحث:تاسعاً 

 :المنياج-1
الغايات،  -1بشارة كالياس المنياج عمى أنو:"مشركع تربكم يتضمف مجمكعة مف العناصر ىي:  عّرفي

المحتكل: أم كٌؿ المعارؼ كالمعمكمات كالخبرات كالميارات كالقيـ  -2ربكية.التٌ كاألىداؼ، كاألغراض 
ؿ المستخدمة مف أجؿ رائؽ كالكسائاليات كاألنشطة كالطٌ الفعٌ  -3ربكية.التٌ تترجـ األغراض  التيكاالتجاىات 

ربكية" )بشارة، الياس، التٌ قكيـ كأدكاتو، لمعرفة درجة تحقؽ األغراض التٌ أساليب  -4ربكية.التٌ بمكغ األغراض 
2006 ،23.) 

 العربٌية  ربية في الجميكرية التٌ مف قبؿ كزارة المطكر  الٌمغة العربٌية: منياج وتعرفو الباحثة إجرائيًا ب ّنو
 .2011-2010تطبيقو في العاـ الدراسي السكرية كالذم بدأ 

  كاممي:التّ المنيج  -2
 كاممي مف أبرزىا:التٌ عاريؼ كالمصطمحات لممنيج التٌ العديد مف عميـ التٌ ربية ك التٌ أكرد الباحثكف في مجاؿ 

بأٌنو: " المنيج الذم يعتمد في تخطيطو كطريقة تنفيذه عمى إزالة الحكاجز  والطنطاوي تعريف الشربيني -
 (. 2001،211تفصؿ بيف جكانب المعرفة ")الشربيني كالطنطاكم، التيقميدية التٌ 
 اـ، كيتطمب تنظيمان التٌ بأٌنو: " فكرة كسط بيف المكاد المنفصمة كبيف اإلدماج  المقاني وآخرونكيعرفو  -

 (. 203، 1990نظيـ السيككلكجي ")المقاني كآخركف ،التٌ ة كىك خاصان لممادة الدراسيٌ 
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"تقديـ المعرفة في نمط كظيفي عمى صكرة مفاىيـ متدٌرجة مترابطة تغٌطي  :مولةةرد كىك عن -
المكضكعات المختمفة دكف أف يككف ىناؾ فصؿ أك تقسيـ لممعرفة إلى مياديف منفصمة، كتقديـ المفاىيـ 

فكير، كعدـ الفصؿ بيف مجاالت العمـ المختمفة، كيتطٌمب ذلؾ أف التٌ ترتكز عمى كحدة  التيكالمبادلء 
 (.Muller ،1994 ، 40كاممي  قائمان عمى قضايا كمشكبلت كاسعة كالبيئة، كالٌطاقة" )التٌ يككف المنيج 

 التي العناصر مف مجمكعة مف تتككف منظكمة" :فيك لر السابؽك تعريؼ مت الياس ومرتضى كقد أكد -
 مرتضى،ك  الياس)"المنشكدة األىداؼ تتحقؽ بحيث كظيفيان  تفاعبلن  كتتفاعؿ البعض بعضيا مع تتكامؿ
2006 ،188.) 

"مفيكـ  يشير فيعٌرفو بأٌنو:   ـ لمعبلقات بيف جكانب المعرفةفيك يساعد عمى فيـ المتعمٌ  آليمانأما عند  -
إلى كحدة المعرفة، كتكامميا مما يساعد المتعٌمـ عمى فيػػػـ العبلقات بيف جكانب المعرفة بشكؿ أكثر عمقان"  

Alleman) ، 1993 ،16. ) 
يتـ فييا طرح  التيكاممية تعريفان شامبلن حيث يقكؿ ىي: "المناىج التٌ المناىج  المعيقلكقد عرؼ  - 

ة مختمفة سكاء كاف المحتكل المراد تدريسو كمعالجتو بطريقة تتكامؿ فييا المعرفة، مف مكاد أك حقكؿ دراسيٌ 
كانب، أـ تـ تنسيؽ ىذا المزج مخططان كمجدكالن بشكؿ متكامؿ حكؿ أفكار كقضايا كمكضكعات متعددة الجٌ 

المستقؿ أـ بدرجات بيف ذلؾ ")المعيقؿ، زمني مؤقت بيف المدرسيف الذيف يحتفظ كؿ منيـ بتخصصو 
2001 ،48.) 

: "يعني أفى ىناؾ ترابطان بيف فضل اهللفيك كما كرد عند  العربٌيةالٌمغة كامؿ فيما يخص منيج التٌ ك   -
فميس ىناؾ استماع بمفرده، كال حديث، كال الٌمغة في أثناء تعميـ  رابط يظير جميان التٌ غة، كىذا ميارات المٌ 
 (.28، 1998تابة، تعمؿ منعزلة عف الفف اآلخر لمغة" )فضؿ اهلل، قراءة كال ك

عمى أنيا الٌمغة " النظر إلى تدريس  بأٌنو:العربٌية الٌمغة كامؿ في التٌ حيث يقكؿ عف  قالحّل كىذا ما أكده 
المغة، كيقدـ الميارات  مياراتتزكؿ عنده الحكاجز بيف الٌمغة العربٌية كحدة متكاممة، كىك تنظيـ لمنيج 

 (.56، 2010غكية بصكرة متكاممة" )الحبلؽ،المٌ 
كمعارفيا، حيث تكجد فيو  العربٌيةالٌمغة منيج يقكـ عمى الٌربط بيف ميارات  :وتعرفو الباحثة إجرائيًا ب ّنو

، كعدـ بكؿ متكامؿ كمتداخؿ كمنظـ بطريقة تتكامؿ فييا المعرفة معارفياك  العربٌيةالٌمغة جميع ميارات 
 كجكد كؿ ميارة مف الميارات كمعرفة مف المعارؼ عمى حدة في كتاب مستقؿ.

  الوحدة الدراسّية: -3
 لمكحدة تعاريؼ متعٌددة، منيا:

كاممٌي التٌ حيث يقكؿ: "تعتبر الكحدة أنسب تنظيمات المناىج، كأكثرىا ارتباطان بالمنيج  اطالخيّ تعريؼ  -
كاممٌي، كقد حدد ككتر ست خطكات تفصيمية يقكـ التٌ سيدكر حكليا المنيج  التيبعد اختيار المحكر كالفكرة 

 (.98، 2001)الخياط، "بيا المطٌكر لبناء كحدة منيج تكاممي
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المختمفة حكؿ ىدؼ معيف،  عٌمـالتٌ عميمية كجكانب أنماط التٌ : "تنظيـ األنشطة كالخبرات عياشكىي عند  -
يضاح مفاىيـ عمميٌ  ان" )عياش، ان كاف أك عمميٌ ؛ نظريٌ كمرتبطة ببعضيا في نشاط عمميٌ ة محددة أك بياف كا 

2008 ،133.) 
المختمفة حكؿ ىدؼ معٌيف، عميـ التٌ شاطات كالخبرات، كأنماط فقد عرفيا بأٌنيا " تنظيـ لمنٌ  Good جكد أماٌ 

 (.Good ،1999،629) كمعٌمميـ " المتعمىميفعاكف بيف مجمكعة مف التٌ أك مشكمة معٌينة، تيحٌدد ب
مة كالمتكاممة حكؿ مكضكع معيف؛ بحيث ركس المنظٌ : مجمكعة مف الدٌ أما الباحثة فتعرفيا إجرائيَا ب نيا

الٌمغة مة بالمكضكع، كتكسبيـ ميارات بلب مف تعٌمـ المفاىيـ كالمعمكمات كالمعارؼ ذات الصٌ تمكف الطٌ 
 متكامؿ.حدث، القراءة، الكتابة( بشكؿ التٌ األربع: )االستماع، العربٌية 

 :الميارة المغوية -4
جزئة، التٌ يقبؿ  فيي: "أسمكب األداء المغكم البسيط الذم ال السيد وميخائيلمف أبرز تعاريفيا ما جاء عند 

كالذم يدؿ عمى إدراؾ الفرد صحة النص المغكم، أك فيمو، أك تحميمو، أك الحكـ عمى جكدتو، كيقكـ بو 
غة ة لمٌ الطالب مف درجات في تحصيمو في اختبار الميارات األساسيٌ الفرد بيسر كدقة، كتقاس بما يحرزه 

 (.83، 1989)السيد، ميخائيؿ،  "العربٌية 
األداء المغكم الظاىر القابؿ لممبلحظة كالقياس في  ":ىينقبلن عف ساـ عمار خضر  عندالمغكية كالميارة 

.  (10، 2014، خضر" )مجالي الفيـ كاإلنتاج المغكييف  
األربع )االستماع، الٌمغة العربٌية ميارات لطبلب المرحمة الثانكية  استخداـ: الباحثة إجرائيًا ب نياوتعرفيا 

 حدث، القراءة، الكتابة( في المكاقؼ المختمفة مع مراعاة معارفيا األساسية.التٌ 
 المرحمة الثانوية:  -5
الٌصفكؼ تضـ ، ك السكرية العربٌية الجميكرية في النيائية بعد مرحة التعميـ األساسيعميمية التٌ المرحمة  ىي

 اآلتية كىي )األكؿ الثانكم، الثاني الثانكم، الثالث الثانكم(. الٌثبلثة
 أسموب تحميل المحتوى: -6

تعني  التي( ك Analyseإف مصطمح تحميؿ المحتكل، ىك مصطمح مركب مف كممتيف ىما كممة  تحميؿ )
 (.Contenuتجزئة الكؿ إلى عناصره، ككممة محتكل )

ف كاف أداة مف أدكات البحث في مجاؿ الدٌ ده بقكلو: " إٌف تحميؿ المحتكل ك فيحد طعيمةكأما  راسات ا 
نما يتعدل ىذا الكصؼ الكمي  المسحية، لـ يعد يقتصر عمى استقصاء الظكاىر كرصد معدالت تكرارىا، كا 

مف اتجاىات أك مكاطف اىتماـ"  الذم يبرز ما في الكتب مف قيـ، كما يسكد فييا حميؿ الكيفيٌ التٌ إلى 
 (.2004،41)طعيمة،
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 ( فيك: IESS )  دائرة المعارف الدولية لمعموم االجتماعيةكحسب تعريؼ 
ة في دراسة مضمكف رسائؿ االتصاؿ المكتكبة أك المسمكعة أك المرئية، كذلؾ بكضع " أحد المناىج العمميٌ 

تصنيؼ النتائج كتحميميا كميان  مراد تحميميا، كمف ثـٌ خطة منظمة تبدأ باختيار عينة البحث مف المادة ال
 (.white، 1979، 549كيفيان" ) ك 

كمف أحدث التعريفات التي قدمت لتحميؿ المحتكل تعريؼ بارديف نقبلن عف ساـ عمار، كينص عمى أنو " 
جممة مف تقنيات تحميؿ االتصاالت ترمي عبر أساليب منيجية كمكضكعية لكصؼ محتكل الرسائؿ، إلى 

قي )متحكالت الحصكؿ عمى أدلة )كمية أك غير كمية( تتيح تفسير المعارؼ المتعمقة بشركط إنتاج كتم
 (.24، 2014)عمار كالمكسكم،  مستنتجة( ىذه الرسائؿ" 

أسمكب في البحث العممي تستخدمو الباحثة في ىذا البحث مف أجؿ فتعرفو إجرائيًا ب ّنو: أما الباحثة 
 العربٌية  في المرحمة الثانكية في الجميكرية الٌمغة العربٌية الكصؼ المكضكعي كالمنظـ كالكمي لمحتكل كتب 
حدث كالقراءة كالكتابة( كمف ناحية معارفيا )اإلمبلء، التٌ السكرية، مف ناحية مياراتيا األربع )االستماع ك 

 النحك، الصرؼ، الخط، الببلغة، العركض(.
 حميل: التّ وحدات -7

 ة لتحميؿ المضمكف:احثكف إلى أف ثمة خمس كحدات رئيسيذىب الب
"كحدة الكممة، كحدة المكضكع أك الفكرة، كحدة الشخصية، كحدة المفردة )الكحدة الطبيعية(، كحدة مقاييس 

 (. 24 -23، 1982المساحة كالزمف" )عبد الرحمف،
تدكر حكؿ قضية حميؿ المناسبة ليذا البحث "ألٌنو قد يككف جممة بسيطة أك فكرة التٌ كالمكضكع ىك كحدة 

(، كفي بحثنا يتـ تضمف المفردة 1999،20جتماعية أـ غيرىا" )المطمؽ، أـ امحددة سياسية كانت 
حميؿ في بحثنا ىي: التٌ كالشخصية، كألٌف المكضكع )الفكرة( أشمؿ كيناسب ما نحف بصدده. ككحدات 

ة، ككؿ فكرة تتضمنيا تراجـ األدباء، عنكاف كؿ كحدة درسية كعنكاف كؿ نص مف نصكص الكحدة الدرسيٌ 
، ككؿ فكرة رئيسة في النص، كشرح المفردات، ككؿ تذكرة مكجكدة في الكحدة كمقدمات النصكص

 ة، ككؿ سؤاؿ أك تدريب يمي النص.الدرسيٌ 
 حميل: التّ فئات -8

حميؿ فييا )كممة أك التٌ يتـ كضع كحدات  التيانكية ة أك الثٌ يؿ العناصر الرئيسحمالتٌ " يقصد بفئات      
يمكف كضع كؿ صفة مف صفات المحتكل فييا، كتصنؼ عمى أساسيا"  التيمكضكع أك قيـ...الخ( ك 

كىي  ، المياراتكمعارفياالٌمغة العربٌية حميؿ في بحثنا ىي: ميارات التٌ كفئات (. 62، 2004)طعيمة،
الخط، العركض،  الصرؼ، اإلمبلء، النحك،( كالمعارؼ كىي )حدثالتٌ )االستماع، القراءة، الكتابة، 

 الببلغة( كالميارات كالمعارؼ الفرعية لكٌؿ منيا.
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 انيالثّ الفصل 

 الّسابقة الّدراساتبعض 
 المحمية الّدراساتأواًل: بعض 
 العربّية الّدراساتثانيًا: بعض 

 الجنبية. الّدراساتبعض  :اً الثّ ث
 . وموقع الدراسة الجديدة منيا تعميق عمى الدراسات السابقةالرابعًا: 

 .الٌدراساتكمدل اإلفادة مف تمؾ  الٌسابقة الٌدراساتصمة البحث ببعض  -1
 ة عما سبقيا.الحاليٌ راسة الدٌ ز تميٌ  -2
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 انيالثّ الفصل 
 الّسابقة الّدراساتبعض 

مف ما مة بمكضكع البحث في زاكية الصٌ كالبحكث ذات  الٌدراساتيتناكؿ ىذا الفصؿ مجمكعة مف      
 الٌدراسات عرض ثـٌ  أكالن  العربٌية الٌدراساتىك عرض  الٌدراساتبع في عرض ىذه زكاياه. كالمنيج المتٌ 

عقيب عمييا بخبلصة التٌ  ثـٌ اريخي إلجرائيا مف األقدـ إلى األحدث؛ كمف التٌ سمسؿ التٌ ، ككفؽ ثانيان  األجنبية
، كمدل اإلفادة الحاليٌ شابو كاالختبلؼ بينيا كبيف البحث التٌ مدل ثـٌ تدكر حكليا، ك  التيكاألفكار  الٌنتائج

 منيا في إجراءات ىذا البحث.
أجريت فييا،  التينة السٌ راسة، ك الدٌ دراسة باإلشارة إلى اسـ الباحث الذم قاـ ب كلقد اكتفت الباحثة في كؿى 

كافرت، كأدكاتيا، كأبرز نتائجيا المتعمقة بمكضكع كعنكانيا، كمكانيا، كىدفيا، كمنيجيا، كعينتيا إف ت
 ، كأىـ مقترحاتيا كتكصياتيا في حاؿ تكافرىا.الحاليٌ البحث 

 المحمية: الّدراساتأّواًل: بعض 
)الحمقة الولى(  الساسيّ عميم التّ ابع من مرحمة الرّ ف الصّ (: مدى تطبيق مناىج 2010حمرا )-1-1

 .الّتكامميعميم التّ وفق مداخل 
 جامعة دمشؽ. -دريسالتٌ دراسة مقدمة لنيؿ درجة الماجستير في المناىج كطرائؽ 

عميـ التٌ يرتكز عمييا كؿ مدخؿ مف مداخؿ  التيراسة إلى تعرؼ األسس الدٌ تيدؼ  راسة:الدّ أىداف 
( )الحمقة األكلى األساسيٌ عميـ التٌ ابع مف مرحمة الرٌ ؼ الصٌ ؽ مناىج ، كمعرفة إلى أم مدل تطبٌ الٌتكاممي

 .الٌتكامميعميـ التٌ كفؽ مداخؿ 
 حميمي.التٌ : المنيج الكصفي راسةالدّ منيج 
 -سيفمدرٌ ييف كاليف كالمكجٌ معٌمماستبانات مكجية لم -الٌتكامميعميـ التٌ بطاقة تحميؿ لمداخؿ  راسة:الدّ أدوات 

 يف.معٌممبطاقة مبلحظة لم
 -ذقيةالبٌل ( تمميذان كتمميذة مف محافظة 357) -( مدرسة29ذقية)البٌل : مدارس محافظة راسةالدّ عينة 

 ذقية.البٌل يي ية مف مكجٌ يان كمكجٌ مكجٌ  (23)-ذقيةالبٌل ي معٌممة مف معٌممان ك معٌمم( 113)
 تّم الّتوصل إلييا: التيأىم الّنتائج 

بمدل أقؿ مف  الٌتكامميعميـ التٌ كفؽ مداخؿ  األساسيٌ عميـ التٌ ابع مف مرحمة الرٌ ؼ الصٌ ؽ مناىج تطبٌ -
 ربكييف ليذه المرحمة.التٌ ييف المتكسط كفؽ آراء المكجٌ 

 (.2.17المشكبلت بمتكسط قدره) كفؽ مدخؿ حؿٌ ابع الرٌ ؼ الصٌ ابع مناىج الرٌ ؼ الصٌ ك معٌممؽ يطبٌ -
 (.2053بمتكسط قدره ) نظيميٌ التٌ كفؽ المدخؿ ابع الرٌ ؼ الصٌ ابع مناىج الرٌ ؼ الصٌ ك معٌممؽ يطبٌ -
 (.2.23بمتكسط قدره) كفؽ المدخؿ البيئيٌ ابع الرٌ ؼ الصٌ ابع مناىج الرٌ ؼ الصٌ ك معٌممؽ يطبٌ -
 (.2.47كفؽ مدخؿ المشركع بمتكسط قدره)ابع الرٌ ؼ الصٌ ابع مناىج الرٌ ؼ الصٌ ك معٌممؽ يطبٌ -
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 (.2.72قدره)عميمات بمتكسط التٌ كفؽ مدخؿ المفاىيـ ك ابع الرٌ ؼ الصٌ ابع مناىج الرٌ ؼ الصٌ ك معٌممؽ يطبٌ -
ة عمى تجريبيّ دراسة  العربّية الّمغةوتقويم أثره في تدريس  الّتكامميالمنيج : (2010)العمي  -1-2

ور وتقويم أثرىا في تحقيق الزّ في محافظة دير  الساسيّ عميم التّ انية من الثّ اني الحمقة الثّ ّف الصّ طّلب 
 صوص.النّ حو و النّ الىداف المرجّوة من تدريس 

 جامعة دمشؽ. -دريسالتٌ كتكراه في المناىج كطرائؽ الدٌ دراسة مقدمة لنيؿ درجة 
انية الثٌ في الحمقة  العربٌية حقيؽ الكفاية المنشكدة لدل طمبة الٌمغةت تيدؼ ىذه الٌدراسة إلى أىداف الّدراسة:

تحقيؽ مستكلن  معرفة مدل قدرتو عمىل الٌتكاممي، كما ييدؼ إلى تجريب المنيج األساسيٌ عميـ التٌ مف 
 .األساسيٌ عميـ التٌ انية مف الثٌ في الحمقة  العربٌية الٌمغةمتقٌدـ مف الكفاية في 

 طبيقٌية.التٌ في دراستو  التجريبيٌ كالمنيج  ظرٌية،النٌ : المنيج الكصفي في دراستو منيج الّدراسة
 .بعدمك  قبمي، استبانات، كاختبار تجريبيٌ : برنامج أداة الّدراسة

 بمقدار مئة كستة كعشريف طالبان كطالبة. كر،الزٌ امف في مدارس دير الثٌ ؼ الصٌ : طمبة الّدراسةعينة 
 وصل إلييا:تّم التّ  التيأىم الّنتائج 

ابطة كالمجمكعة الضى ة بيف متكسط درجات المجمكعة إحصائيٌ راسة أفٌ ىناؾ فركقان ذات داللة الدٌ أثبتت -
 عند كٌؿ المستكيات. ةالتجريبيٌ ة لصالح المجمكعة التجريبيٌ 

متكاممة في رفع  مستكل  العربٌية الٌمغةعامؿ مع ميارات التٌ ك  ،الٌتكامميدريس كفؽ المنيج التٌ كأسيـ -
: ة بمتكٌسطات متفاكتة بمغت في مستكلالتجريبيٌ لصالح أفراد المجمكعة  ككؿٌ  بعدمحصيؿ المعرفي الالتٌ 

( كىك 471،23حصيؿ الكٌمي ) التٌ كبمغ متكٌسط  ؛(9.25الٌتطبيؽ ) ،(9.38الفيـ ) (،9.87الٌتذٌكر )
 متكٌسط مرتفع يدٌؿ عمى تحٌسف كبير في تحقيؽ ما ييدؼ إليو المنيج المقترح.

وضة ما الرّ فاعمية برنامج قائم عمى النشطة المتكاممة في إكساب طفل  (:2012المباركة ) -1-3
 . غويالمّ عبير التّ ( سنوات كفايتي االستقبال و 6-5بين سن )

 جامعة دمشؽ. -دريسالتٌ في المناىج كطرائؽ  الماجستيردراسة مقدمة لنيؿ درجة 
 سنكات (6-5) كضةالرٌ  طفؿ إلكساب المتكاممة ةربكيٌ التٌ  األنشطة ضكء في برنامج بناء: راسةالدّ أىداف 
 كضةالرٌ  طفؿ عند غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ كفايتي لقياس اختبار بناء . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ كفايتي

 سنكات، (6-5) كضةالرٌ  لطفؿ مائيةالنٌ  الخصائص تراعي متنكعة، أنشطة عمى يحتكم ،سنكات (5-6)
 -حركي الحس) بلثةالثٌ  الجكانب مف فؿالطٌ  ليذا المتكامؿ مكالنٌ  تحقيؽ إلى هدفتو ذا الكقت كفي

كساب (الكجداني -المعرفي  . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ كفايتي وكا 
 .التجريبيٌ ىك المنيج  :المنيج المتبع
 البرنامج القائـ عمى األنشطة المتكاممة. أدوات البحث:

 طفؿ عند غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ كفايتي راتميا لقياس فؿالطٌ نيا ع يجيب سؤاالن  (ّّ (يحكم اختبار
 . سنكات (6-5) كضةالرٌ 
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 : كما يأتي راسةالدّ  نتائج ككانت
 كمتكسط ابطةالضى  داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد حصائيٌ اإل حميؿالتٌ  نتائج تظير أ-

 لصالح غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في بعدمال لبلختبار ئيـأدا في جريبيةالتٌ  المجمكعة أطفاؿ درجات
 . جريبيةالتٌ  المجمكعة

 قبميال لبلختبار ئيـفي أدا جريبيةالتٌ  المجمكعة داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -
 . بعدمال األداء لصالح غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في بعدمال لبلختبار دائيـ أ في درجاتيـ كمتكسط

 أدائيـ في ثياإنا درجات كمتكسط راسةالدٌ  داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ-
 . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في قبميال لبلختبار

 في ثياإنا درجات كمتكسط ابطةالضى  لمجمكعةا داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ-
 . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في بعدمال لبلختبار أدائيـ

 في ياإناث درجات كمتكسط جريبيةالتٌ  مجمكعةال داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ-
 . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في بعدمال لبلختبار أدائيـ

 كمتكسط بعدمال لبلختبار أدائيـ  في جريبيةالتٌ  داللة مستكل عند إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد-
 األداء لصالح غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في شيريف بعد المؤجؿ بعدمال لبلختبارأدائيـ  في يـدرجات

 . بعدمال
 في إناثيا  درجات كمتكسط ةجريبيٌ التٌ  مجمكعةال داللة مستكل عند ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد عدـ-
 . غكمالمٌ  عبيرالتٌ ك  االستقباؿ مجاؿ في شيريف بعد المؤجؿ بعدمال لبلختبار ـئيأدا

 :العربّيةراسات الدّ ثانيًا: بعض 
وأثره في  العربّية الّمغةفي منيج  الّتكاممي(: برنامج مقترح باستخدام السموب 2002خيل )الدّ  -2-1

 عودية.السّ  العربّيةغوية في المممكة المّ تحصيل طلب الول المتوسط  واكتسابيم لمميارات 
 عكدية.السٌ  العربٌيةالمممكة   -رسالة دكتكراه

 تية:ساؤالت اآلالتٌ راسة إلى اإلجابة عف الدٌ  ىدفت
 ؼ األكؿ المتكسط؟الصٌ لتدريس طبلب  الٌتكامميباستخداـ األسمكب  العربٌية الٌمغةما البرنامج المقترح في 

صكص النٌ حكية كاإلمبلء ك النٌ ؼ األكؿ المتكسط في القكاعد الصٌ ما أثر ىذا البرنامج في تحصيؿ طبلب  -
 طبيؽ؟التٌ ذكر كالفيـ ك التٌ كالقراءة عند مستكل 

ؼ األكؿ المتكسط لميارات القراءة الجيرية كالكتابة الصٌ ىذا البرنامج في اكتساب طبلب  ما أثر -
 الكظيفية؟

 ؼ األكؿ المتكسط.الصٌ : طبلب عينة الّدراسة
 برنامج مقترح. أداة الّدراسة:

 .التجريبيٌ المنيج  منيج الّدراسة:
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 وقد توصل الباحث إلى الّنتائج اآلتية:
ابطة في مادة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةال تكجد فركؽ ذات داللة -

 ذكر كالفيـ.التٌ عند مستكل  العربٌية الٌمغةقكاعد 
ابطة في مادة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةتكجد فركؽ ذات داللة -

 ة.التجريبيٌ طبيؽ لصالح المجمكعة التٌ عند مستكل  العربٌيةغة المٌ قكاعد 
ابطة في مادة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةتكجد فركؽ ذات داللة  -

 ة.التجريبيٌ طبيؽ لصالح المجمكعة التٌ ذكر كالفيـ ك التٌ اإلمبلء عند مستكل 
ابطة في مادة الضى ة كتبلميذ المجمكعة يبيٌ التجر بيف تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةال تكجد فركؽ ذات داللة -
 طبيؽ. التٌ ذكر كالفيـ ك التٌ صكص عند مستكل النٌ 
ابطة في مادة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةالتكجد فركؽ ذات داللة -

 طبيؽ.التٌ ذكر كالفيـ ك التٌ القراءة عند مستكل 
ابطة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف اكتساب تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةكجكد فركؽ ذات داللة -

 ة.التجريبيٌ لميارات القراءة الجيرية لصالح المجمكعة 
ابطة الضى ة كتبلميذ المجمكعة التجريبيٌ بيف اكتساب تبلميذ المجمكعة  إحصائٌيةكجكد فركؽ ذات داللة -

 ة.التجريبيٌ لميارات الكتابة الكظيفية لصالح المجمكعة 
 منيج لتعميم الّنحو باستخدام المدخل الّتكاممي في تعميم الّمغة العربّية لتلميذ: (2002)الّسبع  -2-2

 .مصر -رسالة دكتكراه -الّصفوف الّثلثة الخيرة من الّتعميم الساسّي بالجميورية اليمنية
  اآلتي: الٌدراسة إلى اإلجابة عف الٌسؤاؿ ىدفت

 األساسيٌ عميـ التٌ لتبلميذ الحمقة األخيرة مف  الٌتكامميفي ضكء المدخؿ  حكالنٌ ما فاعمية منيج لتعميـ 
 باليمف؟

 المنيج التجريبي. منيج الدراسة:
 في مدارس البنات في صنعاء. األساسيمن صفوف الصف السابع من التعميم  فانص عينة الدراسة:
 منيج مصمـ كفؽ المنيج التكاممي. :أدوات الدراسة

   :تيةاآلالخطكات  باتباع راسةالدٌ   تنفيذتـ  
 الٌنظرم لمدراسة مف خبلليا،مة، كتحديد أبعاد اإلطار الصٌ ذات  الٌدراساتدراسة تحميمية لؤلدبيات، ك  :أوالً 

كء عمىبإلقاء    .الٌتكامميحك في ضكء المدخؿ النٌ بيدؼ تحديد أسس بناء منيج  كذلؾ كمو تـٌ  :يأتي ما الضى
أىدافو، كمحتكاه،  :األساسيٌ عميـ التٌ انية مف الثٌ حك المتكامؿ لتبلميذ الحمقة النٌ خطيط لمنيج التٌ  :ثانيا

 الٌسابقة.أسفرت عنيا الخطكة   التيغكم المٌ كامؿ التٌ إلى أسس  كتنظيمو، كتعميمو، كتقكيمو، كذلؾ استنادان 
  .جراءاتمجمكعة إفي الخطكة الٌسابقة ضمف المخطط لو  حكالنٌ تصميـ المنيج المتكامؿ في : ثالثّا
 باليمف. األساسيٌ عميـ التٌ ابع مف السٌ ؼ الصٌ تجريب المنيج المصمـ في  رابعًا:
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كامؿ بيف التٌ  في ظؿٌ  العربٌية الٌمغةإلى بناء منيج  الٌدراسةىذه  تكصياتدعت كثير مف توصيات الّدراسة: 
 .الكتابي(ك  فكم،الشٌ غكم: )المٌ جكانب األداء 

ادس من السّ ف الصّ مبة العربّية لط الّمغةة في تدريس الّتكامميريقة الطّ : فاعمية (2002)سعيد  -2-3
 .الساسيّ الحمقة الولى لمّتعميم 
 .رسالة ماجستير، األردف

 .لٌمغة العربٌيةاي تدريس الٌطمبة ة فالٌتكامميريقة الطٌ : معرفة أثر راسةالدّ ىدف 
في  التجريبيٌ ظرم ك النٌ ة اتٌبع فييا الباحث المنيج الكصفي في اإلطار تجريبيٌ دراسة  راسة:الدّ منيجّية 

 راسة الميدانٌية، في جامعة عٌماف.الدٌ 
 ادس االبتدائي في عٌماف.السٌ ؼ الصٌ عينة مف طبلب  راسة:الدّ عّينة 
 .القياسك  ،منبثقة عف المنياج، كاالختبارات مقترح لكحدة تعميمية بناء نمكذج راسة:الدّ أدوات 
 ة.الٌتكامميريقة  الطٌ لصالح  - إحصائٌيةكجكد فركؽ ذات داللة  راسة:الدّ نتائج 

الّتفاعل بين الّطريقة الّتكاممية والساليب المعرفية وأثره عمى تحصيل الّطلب : (2002)محمد  -2-4
 .مجمة في مصربحث في المعّممين لتاريخ الدب. 

حصيؿ المعرفي التٌ ريقة المتكاممة عمى الطٌ تعرؼ أثر استخداـ إلى  الحاليٌ ييدؼ البحث  أىداف البحث: 
بلب الطٌ تحصيؿ  فيريقة المتكاممة الطٌ فاعؿ بيف األسمكب المعرفي ك التٌ معرفة أثر  -لفرع تاريخ األدب 

 يف. معٌممال
 .التجريبيٌ : المنيج شبو منيج البحث
ة تدرس لطبلب المجمكعة الٌتكامميريقة الطٌ مصاغة ب كحدة مقترحة فى تاريخ األدب،( 1): أدوات البحث

ة التجريبيٌ مصاغة بطريقة الفركع تدرس لطبلب المجمكعة  كحدة مقترحة في تاريخ األدب، (2ة )التجريبيٌ 
 اختبار تحصيمي فى تاريخ األدب . (3)

 نتائج البحث:من أىم 
درست  التية األكلى التجريبيٌ بيف متكسطي درجات تحصيؿ طبلب المجمكعة  ان إحصائيٌ ال يكجد فرؽ داؿ 
درست تاريخ األدب  التيانية الثٌ ة التجريبيٌ كامؿ كدرجات تحصيؿ طبلب المجمكعة التٌ تاريخ األدب ب

رجات تحصيؿ بيف متكسط د ان إحصائيٌ ال يكجد فرؽ داؿ  ،حصيميالتٌ بطريقة الفركع في االختبار 
  ،الٌتكاممية كالثٌانية بطريقة الفركعريقة الطٌ تدرس إحداىما تاريخ األدب ب مجمكعتيف مف المعتمديف معرفيان 

بلب مستقميف معرفيا تدرس الطٌ ا بيف متكسطي درجات تحصيؿ مجمكعتيف مف إحصائيٌ ال يكجد فرؽ داؿ 
يف األسمكب ب ان إحصائيٌ ال يكجد تفاعؿ داؿ  ،بطريقة الفركعانية الثٌ ة ك الٌتكامميريقة الطٌ ىما تاريخ األدب باإحد

بلب الطٌ الفركع( عمى تحصيؿ  –ةالٌتكامميريقة )الطٌ االعتماد( عف المجاؿ اإلدراكي ك  –المعرفي )االستقبلؿ 
 يف " معٌممال
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 عرض مقرر تاريخ األدب كذلؾ لبلستفادة مف العرض فية الٌتكامميريقة الطٌ : استخداـ توصيات البحث
االىتماـ بالكشؼ عف األسمكب المعرفي الذم يفضمو المتعمـ في  .الٌتحصيؿاريخي كاألدبي في تحصيف التٌ 

ريقة الطٌ باستخداـ  العربٌية الٌمغةتدريس باالىتماـ  مات الخاصة بكؿ أسمكب.السٌ إدراكو لممكقؼ لمراعاة 
ريقة المتكاممة الطٌ عف العبلقة بيف االىتماـ بالكشؼ  ياضيات.الرٌ اريخ ك التٌ ة مع عمكـ أخرل كالٌتكاممي

 االندفاع(. –ركم التٌ كأساليب معرفية أخرل مثؿ )
كامل بين مفاىيم منيج مادة االجتماعيات التّ ة لمظاىر (: دراسة تحميميّ 2003الخياط واليولي ) -2-5

 .في الكويت بحث في مجمة .ف الول المتوسط في دولة الكويتالصّ ومحتوى مناىج 
كامؿ التٌ عرؼ عمى مدل تحقيؽ التٌ لمحتكل منيج االجتماعيات، ك  الحاليٌ راسة إلى تقكيـ الكاقع الدٌ  ىدفت

 الٌمغةربية اإلسبلمية، التٌ ، العربٌية الٌمغةراسة )الدٌ األفقي بينو كبيف مناىج المكاد األخرل، كىي في ىذه 
 ياضيات( لمصؼ األكؿ المتكسط.الرٌ اإلنكميزية، العمكـ، 

 حميمي.التٌ كصفي : المنيج البحث
 أداة تحميؿ المنيج.أداة البحث: 

راسية كعدـ الدٌ راسة عف كجكد تكدس كبير لممفاىيـ في كتب المكاد الدٌ كشفت -: نتائج البحثمن أىم 
راسية المختمفة الدٌ عدـ كجكد مظاىر لمتكامؿ بيف المكاد  -كالمتعمـ. معٌمـعمى ال ئان تكزعيا مما يشكؿ عب
راسية المختمفة مع محتكل كتاب مادة الدٌ تبيف أف أقرب المكاد  -االجتماعيات.كمحتكل كتاب مادة 

 . العربٌية الٌمغةياضيات ك الرٌ ربية اإلسبلمية كالعمكـ، كأقميا تكامبلن منيج التٌ االجتماعيات ىما منيجا 
ج كتأليؼ الكتب في بناء كتطكير المناى الٌتكامميعمؽ في استخداـ األسمكب التٌ كسع ك التٌ : توصيات الّدراسة

 راسية األخرل.الدٌ كامؿ بيف مادة االجتماعيات كالمكاد التٌ المدرسية، باألخص مراعاة 
 العربّية الّمغةة الوظيفية في تعميم الّتكامميفاعمية استخدام بعض المداخل  :(2003عثمان ) -2-6

 ابع االبتدائي. الرّ ف الصّ عمى تنمية ميارات القرا ة والكتابة لدى عينة من تلميذ 
 .مصر -دكتكراه رسالة

ة الكظيفية في تنمية بعض الٌتكاممي: إلى الكشؼ عف فاعمية استخداـ بعض المداخؿ راسةالدّ ىدفت 
غكية، عبر دركس المنيج، المدخؿ المٌ دريسية )الخبرة التٌ ميارات القراءة كالكتابة، كبياف الفركؽ بيف المداخؿ 

 القراءة كالكتابة.عاكني( في تنمية ميارات التٌ 
 عميمية.التٌ عميمية لمديرية سكىاج التٌ ابع في مدارس جرجا الرٌ ؼ الصٌ : تبلميذ راسةالدّ عينة 
  .التجريبيٌ المنيج : راسةالدّ  منيج
 -امتةالصٌ اختبار القراءة  -اختبار القراءة الجيرية -: قائمة بميارات القراءة كالكتابة المناسبةراسةالدّ أدوات 
 .تحصيمياختبار 
بلثة في تنمية ميارات القراءة كالكتابة، في حيف الثٌ : عدـ كجكد فركؽ بيف المداخؿ راسةالدّ  نتائجمن أىم 

حصيؿ المعرفي المرتبط التٌ عاكني في القراءة الجيرية ك التٌ غكية عمى المدخؿ المٌ كجد تفكؽ لمدخؿ الخبرة 
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بميارات الكتابة كتساكييما في باقي المتغيرات، كما تفكؽ مدخؿ تدريس القراءة كالكتابة عبر دركس 
 عاكني في جميع المتغيرات ما عدا ميارات الكتابة.التٌ المنيج عمى المدخؿ 

ة في تحقيق الىداف المرجوة في تدريس المطالعة الّتكامميريقة الطّ (: فاعمية 2004الجيوري) -2-7
 انوي بسمطنة عمان .الثّ ف الول الصّ وص لدى طالبات صالنّ و 

 عماف.سمطنة رسالة ماجستير، 
ة في تحقيؽ األىداؼ المرجكة في تدريس المطالعة الٌتكامميريقة الطٌ معرفة مدل فاعمية  :ىدف الّدراسة

 انكم بسمطنة عماف.الثٌ ؼ األكؿ الصٌ صكص لدل طالبات النٌ ك 
 .نمية كتطكير ٌتدريس ىذه الٌماٌدةريقة في تالطٌ ؛ لمعرفة أثر ىذه المنيج تجريبيٌ  :منيجّية الّدراسة

ة، إعداد مجمكعة مف الٌتكامميفيي: قائمة األىداؼ، استبانة الخطكات اإلجرائية لمطريقة  أداوات البحثأما 
انكم كقد ركعي عند إعداد ىذه الثٌ ؼ األكؿ الصٌ صكص المقرر عمى طبلب النٌ ركس مف كتاب األدب ك الدٌ 
 ة. الٌتكامميركس كتنفيذىا الخطكات اإلجرائية لمطريقة الدٌ 

 .الٌتكامميلصالح البرنامج  إحصائٌيةكجكد فركؽ ذات داللة  - :نتائج الّدراسةمن أىم 
بكجو عاـ، كالمطالعة  العربٌية الٌمغةة خطكات إجرائية يمكف اتباعيا عند تدريس الٌتكامميلمطريقة  -
ركس كتنفيذىا في الدٌ ة أىدافان عامة متكاممة يمكف إعداد الٌتكامميإٌف لمطريقة  -صكص بكجو خاص. النٌ ك 

ركس المعدة الدٌ حصيؿ نتيجة لدراستيا التٌ ة أظيرت نمكان ذا داللة في التجريبيٌ إٌف المجمكعة  -ضكئيا.
 ة مٌما يؤكد فاعميتيا. الٌتكامميريقة الطٌ ب

ة لمكتابة الساسيّ كامل بين القرا ة والكتابة في تنمية الميارات التّ (: ت ثير 2005أبو زىرة ) -2-8
 .في مصر بحث في مجمة .لدى تلميذ الحمقة اإلعدادية

حقؽ مف فاعميتو في التٌ كامؿ بيف القراءة كالكتابة، ك التٌ راسة إلى بناء برنامج مقترح في ضكء الدٌ  ىدفت
 اني اإلعدادم.الثٌ ؼ الصٌ تنمية ميارات الكتابة لدل عينة مف تبلميذ 

 .التجريبيٌ : المنيج منيج الّدراسة
 اختبار. –راسة الدٌ برنامج  أدوات الّدراسة:
 ابعة لمحافظة البحيرة بمصر. التٌ ( تمميذة مف تمميذات إحدل المدارس 41تككنت مف ) عينة الّدراسة:

: إثبات فاعمية البرنامج المقترح في تنمية ميارات الكتابة لدل تمميذات المجمكعة نتائج الّدراسةمن أىم 
عداد البرنامج، كتطبيؽ اختبار الكتابة التجريبيٌ  ة كفي جميع محاكرىا، كذلؾ بعد تحديد ميارات الكتابة كا 

 قبميان كبعديان.
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أثر استخدام الطريقة التكاممية في تدريس نصوص القرا ة في تنمية بعض (: 2005الزيتاوي )-2-9
 ميارات التفكير العميا لدى طمبة الصف السابع الساسي في لوا  الرمثا: 

 األردف. -جامعة اليرمكؾ -رسالة ماجستير
ية ىذه الدراسة إلى تقصي أثر استخداـ الطريقة التكاممية في تدريس نصكص القراءة عمى تنم ىدفت

 بعض ميارات التفكير العميا لدل طمبة الصؼ السابع األساسي في لكاء الرمثا.
 المنيج التجريبي. ج المتبع:يالمن

اختبار يقيس مستكل أداء أفراد العينة في ميارات التفكير مكضكع الدراسة )التمخيص،  أداة الدراسة:
 ( فقرة.27التحميؿ، التقكيـ(، كقد تككف مف )

 ( تمميذان كتمميذة مف تبلمذة الصؼ السابع.129) عينة الدراسة:
 من أىم نتائج الدراسة:

( عمى كؿ ميارة مف ميارات التفكير العميا الثبلث 0.01كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل )-
كجكد - مكضكع الدراسة، كعمييا مجتمعة تعزل إلى كمتغير طريقة التدريس لصالح الطريقة التكاممية.

( بيف كؿ ميارة مف ميارات التفكير العميا )التمخيص، التحميؿ، 0.01ارتباط داؿ إحصائيان عند مستكل )
 التقكيـ(، كالميارات األخرل كبيف كؿ ميارة كالميارات ككؿ.

ي كفي ضكء ىاتيف النتيجتيف فقد تبيف فاعمية الطريقة التكاممية في تنمية ميارات التفكير العميا المعتمدة ف
 الدراسة مقارنة مع الطريقة التقميدية.

االتجاىات الحديثة في الّتكامل بين الّمغة العربّية والمواد الّدراسية الخرى في  :(2007)قاسم  -2-10
 .في مصر في مجمة بحث المرحمة االبتدائية.

 راسة إلى ثلثة محاور ىي:الدّ قسمت 
 أىميتو، أبعاده ،أنماطو، أشكالو. كامؿ: مفيكمو،التٌ : تحدث فيو عف المحور الول 

 :عف الٌمغة في المرحمة االبتدائية : تحدث فيوالمحور الثّاني
 :العربٌية كالمكاد الٌدراسية األخرل الٌمغةكامؿ بيف التٌ : تحدث فيو عف صكر المحور الثّالثّ 

الٌتكامؿ بيف الٌمغة -خرلراسية األالدٌ كجميع المكاد  العربٌية الٌمغةكامؿ بيف التٌ  - العربٌية الٌمغةكامؿ في التٌ 
 العربٌية الٌمغةكامؿ بيف التٌ  -اإلنجميزية  العربٌية كالٌمغة الٌمغةكامؿ بيف التٌ   -ربية اإلسبلميةالعربٌية كالتٌ 
كامؿ التٌ  -كالمكاد االجتماعية العربٌية الٌمغةكامؿ بيف التٌ -ياضيات الرٌ ك  العربٌية الٌمغةكامؿ بيف التٌ -كالعمكـ 

 كالفنكف.  العربٌية الٌمغةبيف 
 وقد توصل إلى الّتوصيات اآلتية:

الفصؿ  معٌمـس فصؿ بمنيج متكامؿ كتدريب مدرٌ ليككف  الفصؿ قبؿ الخدمة كتأىيمو تربكيان  معٌمـإعداد  -
 . عمى كيفية تطبيؽ المنيج المتكامؿأثناء الخدمة 
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ة الٌمغة العربٌية يخدـ ىذه الب في مادالطٌ بالمكاد األخرل بحيث يككف ما يدرسو  العربٌية الٌمغةربط مادة  -
 .العربٌية كالمكاد األخرل في مدارسنا الٌمغةكامؿ بيف التٌ تطبيؽ االتجاىات الحديثة في  - .المكاد
بنا  برنامج علجي قائم عمى المنحى التكاممي واختبار فاعميتو في (: 2007قسايمة )-2-11

 القدرة القرائية لدى طمبة المرحمة الساسية في الردن: تحسين
جامعة عماف العربية. -رسالة دكتكراه  

ىدفت ىذه الدراسة إلى بناء برنامج عبلجي قائـ عمى المنحى التكاممي، كاختبار فاعميتو في تحسيف القدرة 
 القرائية لدل طمبة المرحمة األساسية في األردف.

التجريبي.: المنيج منيج الدراسة  
( تمميذان كتمميذة مف تبلمذة الصؼ السابع األساسي.91) عينة الدراسة:  
برنامج تعميمي قائـ ييدؼ إلى تحسيف ميارات القدرة القرائية )نطؽ حركؼ اليجاء، لفظ  أداة الدراسة:

لبرنامج مف الكممات، قراءة الجمؿ قراءة مكصكلة، تنغيـ الصكت، فيـ المقركء( لدل أفراد الدراسة، كتككف ا
عدد مف التدريبات القرائية المتنكعة التي تتيح لمتمميذ اكتساب ميارات القدرة القرائية مدار البحث، اختبار 

 لقياس مستكل فيـ المقركء، اختبار لقياس مدل االتقاف. 
مج ( تعزل ألثر البرنا0.05ظير فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )-مف أىـ نتائج الدراسة: 

العبلجي في جميع الميارات مكضكع الدراسة، كلـ يظير فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة 
( ألثر التفاعؿ بيف البرنامج كالجنس. 0.05)  

( تعزل ألثر البرنامج العبلجي ، كلـ يظير 0.05ظير فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
( ألثر  الجنس أك التفاعؿ بيف الطريقة كالجنس.0.05ل الداللة )فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستك   

( تعزل ألثر البرنامج العبلجي ، كلـ يظير 0.05ظير فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )
 ( ألثر  الجنس أك التفاعؿ بيف البرنامج كالجنس.0.05فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة )

أثر تدريس وحدة مطورة وفق المنحى التكاممي في تنمية ميارات حل (: 2008الجاجي )-2-12
 المشكلت لدى طالبات الصف الثاني الثانوي العممي. 

    رسالة ماجستير، اليمف.
الدراسة إلى معرفة أثر تدريس كحدة مطكرة كفؽ المنحى التكاممي في تنمية ميارات حؿ  ىدفت

  .المشكبلت لدل طالبات الصؼ الثاني الثانكم العممي
 .( طالبة مف طالبات الصؼ الثاني الثانكم العممي في مدرسة رقية/ أمانة العاصمة135) :الدراسة عينة
 .المنيج التجريبي :الدراسة منيج
 :ف لمقياس ميارات حؿ المشكبلت المشتمؿ عمى الميارات الخمسة اآلتيةامتكافئتف اصكرت: الدراسة أداة
   .تحديد المشكمة، اقتراح أفضؿ الحمكؿ، التحقؽ مف صحة الفرض، التفسير، التعميـ()
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 ة:الدراسنتائج من أىم 
ميارات حؿ المشكبلت كمتكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لمقياس  -1

 كذلؾ في ميارة التحقؽ مف صحة الفرض فقط كلصالح المجمكعة التجريبية.
فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات طالبات مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة الضابطة  ىناؾ-2

كمتكسطات درجات طالبات مرتفعي التحصيؿ في المجمكعة التجريبية في التطبيؽ البعدم لمقياس 
ارات حؿ المشكبلت كذلؾ في ميارتي التحقؽ مف صحة الفرض، كالتعميـ، كفي الدرجة الكمية مي

 لممقياس، كلصالح المجمكعة التجريبية.
فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية القبمية كالبعدية في ميارة  ىناؾ-3

 ة الكمية لممقياس كلصالح التطبيؽ البعدم.كالتحقؽ مف صحة الفرض، كالدرج تحديد المشكمة،
فركؽ دالة إحصائيان بيف متكسطات درجات طالبات المجمكعة التجريبية القبمية كالبعدية  كذلؾ  ىناؾ -4

عند مرتفعي التحصيؿ في ميارة تحديد المشكمة، كعند منخفضي كمرتفعي التحصيؿ في ميارة التحقؽ مف 
 صحة الفرض كلصالح التطبيؽ البعدم.

 ادسالسّ  فالصّ  لتلميذ غويالمّ  الدا  في لغوية وحدة تدريس أثر (:2008)ىراني الزّ  -2-13
 .عكديةالسٌ  العربٌيةالمممكة  -ماجستيررسالة . عميميةالتّ  بيشة بمحافظة االبتدائي
 ادسالسٌ  ؼالصٌ  لتبلميذ غكمالمٌ  األداء في لغكية كحدة تدريس أثر إلى عرؼالتٌ  :إلى راسةالدٌ  ىذه وىدفت

 . االبتدائي
 .التجريبيٌ  شبو المنيج :منيج الّدراسة
 اختبار لغكية، كحدة بناء ،ياالبتدائ ادسالسٌ  ؼالصٌ  لتبلميذ المناسبة غكيةالمٌ  بالميارات قائمة: أداة البحث

 المحددة. الميارات في غكمالمٌ  األداء يقيس
 تمميذان، َّ مجمكعة كؿ في ةتجريبيٌ ك  ضابطة مجمكعتيف إلى تـٌ تقسيميـ تمميذنا 60 بمغت نة الدراسة:عيّ 

 االبتدائي. ادسالسٌ  ؼالصٌ  في كجميعيـ
 من أىم نتائج الدراسة:

 بيف القراءة ميارات بعض في بعدمال غكمالمٌ  األداء متكسط في إحصائٌية داللة ذات فركؽ تكجد-
 الذيف ابطةالضى  كالمجمكعة ،غكيةالمٌ  الكحدة كفؽ العربٌية الٌمغة درسكا بلميذ الذيفالتٌ ) ةالتجريبيٌ  المجمكعة)

 (.قبميال غكمالمٌ األداء  ضبط بعد (غكيةالمٌ  الفركع كفؽ درسكىا
 بيف العربي الخط ميارات بعض في بعدمال غكمالمٌ  األداء متكسط في إحصائٌية داللة ذات فركؽ تكجد-

 الذيف (ابطةالضى  غكية ك)المجمكعةالمٌ  الكحدة كفؽ العربٌية الٌمغة درسكا الذيف بلميذالتٌ ة( التجريبيٌ  )المجمكعة
 (.قبميال غكمالمٌ  األداء ضبط بعد (غكيةالمٌ  الفركع كفؽ درسكىا
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 بيف يالكمٌ  غكمالمٌ  األداء ميارات في بعدمال غكمالمٌ  األداء متكسط في إحصائٌية داللة ذات فركؽ تكجد-
 الذيف) ابطةالضى  غكية )كالمجمكعةالمٌ  الكحدة كفؽ العربٌية الٌمغة درسكا الذيف بلميذالتٌ ة( التجريبيٌ  )المجمكعة

 (.قبميال غكمالمٌ  األداء ضبط بعد (غكيةالمٌ  الفركع كفؽ درسكىا
 :ي تي بما يوصي الباحث فإن نتائج من الّدراسة لو توصمت ما عمى وبنا  
 .دراسي صؼٌ  لكؿ ككذلؾ تعميمية، مرحمة بكؿ الخاصة غكيةالمٌ  الميارات تحدد أف -1
 المراحؿ جميع في الٌتكاممي المدخؿ كفؽ العربٌية الٌمغة مناىج كتنفيذ لتخطيط شاممة خطة تكضع أف -2
 تعمميا، عمى يحفز بأسمكب كتنظيميا الحشك، مف العربٌية الٌمغة تعميـ كتب تخميص ضركرة -3 .عميميةالتٌ 

 . كتمقييا الٌمغة إنتاج في بلميذالتٌ  ميارات كينمي
 . تقنينيا عمى كالعمؿ غكم،المٌ  لؤلداء مقاييس بإعداد كذلؾ لمتبلميذ؛ غكمالمٌ  األداء بتقكيـ العناية -4
(: اثر استخدام المنحى الّتكاممي في تدريس القرا ة لمصف الثّاني في مقدرتيم 2008) عزازي -2-14

 . في فمسطيف بحث في مجمةعمى القرا ة الجيرية. 
 . الٌتكاممياني باستخداـ المنحى الثٌ ؼ الصٌ راسة إلى: تحسيف القراءة الجيرية لدل طبلب الدٌ  تيدف

 حميمي.التٌ : المنيج الكصفي منيج الّدراسة
اختبارات  -في الفصؿ األكؿ العربٌية الٌمغةة عمى شكؿ فقرات مف كتاب قبمياختبارات  راسة:الدّ أدوات 
 قائمة شطب. -انيالثٌ في الفصؿ  العربٌية الٌمغةة عمى شكؿ فقرات مف كتاب بعدي

يف األيكبي الدٌ في مدرسة صبلح  األساسيٌ اني الثٌ ؼ الصٌ ة طبلب الحاليٌ راسة الدٌ شارؾ في  عينة الّدراسة:
 رقاء.الزٌ شعبة )أ( في مدينة  2007/2008راسي الدٌ ابعة لمتعميـ الخاص في العاـ التٌ 

مبة الممتازيف حكؿ تحسف الطٌ حصمت الباحثة عمى مبلحظات إيجابية مف ذكم  راسة:الدّ نتائج من أىم 
حاقو بالمدرسة أم مف التٌ الب مف بداية الطٌ مع  الٌتكاممياستخداـ المنحى   -القراءة الجيرية لدل أبنائيـ

 .األساسيٌ ؼ األكؿ الصٌ 
تخصصة حكؿ ىذا المكضكع، األخرل الم الٌدراساتتكصي الباحثة بإجراء العديد مف : توصيات الّدراسة

عرؼ التٌ طرؽ إلييا، كتأتي في مقدمتيا التٌ ة الحاليٌ راسة الدٌ لـ تستطع  التيلبياف الكثير مف الجكانب األخرل 
عميمية يناسبو أكثر، ككذا مدل استفادة التٌ ، كأم نكع مف البيئات الٌتكامميإيجابيات كسمبيات المنحى  إلى

 كؿ مرحمة تعميمية مف ىذا المنحى.
 واكتساب ملتعمّ  الّدراسية تصميم الوحدات في الّتكاممي السموب استخدام :(2009) داغستاني -2-15

 الّسعودية  العربّية المممكة في الطفال رياض بمؤسسات الّدراسية المناىج خلل من الّتربوية الخبرات
 .الٌسعكدية العربٌية المممكة في بحث في مجمة

عرؼ التٌ ، ككذلؾ الٌتكامؿ في تنظيـ المنيجة ألسمكب األساسيٌ األبعاد  إلىعرؼ التٌ ىذا البحث إلى  ييدف
 .ربكية لؤلطفاؿالتٌ يتـ في ضكئيا تصميـ الخبرات  التيماذج الحديثة النٌ  إلى

 حميمي.التٌ  الكصفي المنيج المتبع:
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مف  ؛برنامج رياض األطفاؿراسية المطبقة في الدٌ كامؿ في الكحدات التٌ استبانو لتقصي مدل تحقيؽ : الداة
 .ةمعٌمم( 100قكاميا ) البحث:عينة  .ياضالرٌ ات رياض األطفاؿ بمدينة معٌمم كجية نظر

عميمية التٌ ربكية المقدمة لؤلطفاؿ في الكحدات التٌ كامؿ لمخبرات التٌ يحقؽ -1: من أىم نتائج البحثككاف 
إلى  تنظيـ الخبرات كاألنشطة بحيث تنتقؿ مف العاـ  -2. يتضمنيا المنيج المطكر لرياض األطفاؿ التي

ربكية في المنيج المطكر التٌ تفتقر الخبرات -3. الخاص كمف الكؿ إلى الجزء كمف المحسكس إلى المممكس
 .طبيؽالتٌ ظرية ك النٌ يربط بيف المعرفة  كخاصة ماالٌتكامؿ،تحقؽ  التياألخرل  الٌتكامميخؿ األسمكب اإلى مد

ين الساسيّ اني الثّ فين الول و الصّ لتلميذ  الّتكامميتقييم وحدات المنيج  :(2009)مول الشّ  -2-16
 .األردفرسالة ماجستير، في مممكة البحرين. 

يف في مممكة األساسيٌ اني الثٌ فيف األكؿ ك الصٌ لتبلميذ  الٌتكامميراسة إلى تقييـ كحدات المنيج الدٌ  ىدفت
 البحريف. 
   .حميميالتٌ الكصفي  :المّتبع المنيج
( فقرة مكزعة عمى خمسة مجاالت ىي األىداؼ، المحتكل، دليؿ 73استبانة مككنة مف ) :الّدراسةأداة 

 المكاد المساندة، تقييـ تعمـ األطفاؿ. معٌمـ، ال
 .الٌتكاممية ممف يدرسكف في المدارس المطبقة لممنياج معٌممان ك معٌمم( 103كتككنت مف ) :عينة الّدراسة
الٌتكاممي جاءت تقديرات أفراد العينة لمككنات كحدات المنياج  : إفٌ الّنتائج اآلتية الّدراسة إلىوقد توصمت 
األىداؼ، رتيب اآلتي: التٌ راسة كفؽ الدٌ قديرات عمى مجاالت أداة التٌ ، كجاءت ىذه )متكسط(ضمف تقدير

 . معٌمـالمحتكل، تقييـ تعمـ األطفاؿ، دليؿ الاد المساندة، كالمك 
( تعزل لمتغير )الجنس، المؤىؿ 0.05اللة )الدٌ عند مستكل  إحصائٌيةعدـ كجكد فركؽ ذات داللة -

  .الٌتكامميراسة لمككنات كحدات المنيج الدٌ العممي، عدد سنكات الخبرة( في تقديرات استجابات أفراد عينة 
 ميارات تنمية في الّتكاممي المدخل عمى قائمة لغوية وحدة استخدام أثر(: 2009صالح )-2-17

المممكة العربٌية   رسالة دكتكراه . اليمنية وريةميالج في انويالثّ  الول فالصّ  لطالبات غويالمّ  الدا 
 .الٌسعكدية
 :البحث أىداف

 .انكمالثٌ  األكؿ ؼالصٌ  لطالبات غكمالمٌ  األداء ميارات تنمية في المتكاممة الكحدة أثر عمى عرؼالتٌ  -ُ
 القراءة متة،االصٌ  القراءة حدث،التٌ  االستماع،) غكمالمٌ  األداء ميارات تنمية في كامؿالتٌ  أثر تحديد -ِ

 . انكمالثٌ  األكؿ ؼالصٌ  طالبات لدل (الكتابةالجيرية، 
 ،رىاكعناص ةالعربيٌ  الٌمغة فركع كؿ إطارىا في تعكس التي المتكاممة غكيةالمٌ  لمكحدة مقترح تصكر تقديـ -ّ

 .غكمالمٌ  األداء كميارات
 .جريبيالتٌ  بوش المنيج الباحثة استخدمت :منيج البحث
 مف انكمالثٌ  األكؿ ؼالصٌ  لطالبات فعبلن  يقدـ بما الباحثة زمتالتٌ  كقد المتكاممة الكحدة بناء: أدوات البحث
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 ،عاالستما) :اختبارات خمسة يتضمف غكم،المٌ  األداء مقياس إعداد .الميارات الستخبلص لغكية مكاد
 .غكمالمٌ  األداء في كامميةالتٌ  الكحدة أثر معرفة ؼ(؛ بيدالكتابة ،الجيرية القراءة امتة،الصٌ  القراءة حدث،التٌ 

 .بعدمال االختبار .قبميال االختبار
 إلى قسمت التيك  اليمف، مدارس في انكمالثٌ  األكؿ ؼالصٌ  في ارساتالدٌ  مف طالبة (80) : البحث عينة
 ابطةالضى  كالمجمكعة كاممية،التٌ  بالكحدة درست طالبة  (40) مف تككنت جريبيةالتٌ  المجمكعة: فعتيمجمك 

 . طالبة( 40)مف أيضا تككنت التيك 
 : اآلتية الّنتائج إلى البحث وتوصل

 بيف غكيةالمٌ  الميارات لجميع بعدمال األداء درجات متكسط في ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -ُ
 .ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى  كالمجمكعة ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة

 المجمكعة بيف االستماع لميارة بعدمال األداء درجات متكسط في ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -ِ
 .جريبيةالتٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى  كالمجمكعة جريبيةالتٌ 
 المجمكعتيف بيف حدثالتٌ  لميارة بعدمال األداء درجات متكسط في ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -ّ
 .ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى ك  جريبيةالتٌ 
 بيف امتةالصٌ القراءة  لميارة بعدمال األداء درجات متكسط في إحصائية داللة ذات فركؽ كجكد-4

 .ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى ك  جريبيةالتٌ  المجمكعتيف
 بيف القراءة الجيرية لميارة بعدمال األداء درجات متكسط في ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -٥

 .ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى ك  جريبيةالتٌ  المجمكعتيف
 المجمكعتيف بيف الكتابة لميارة بعدمال األداء درجات متكسط في ةإحصائيٌ  داللة ذات فركؽ كجكد -٦
 .ةجريبيٌ التٌ  المجمكعة لصالح ابطةالضى ك  ةجريبيٌ التٌ 

عادة العربية، الٌمغة جمني في كامميةالتٌ  الكحدة تكظيؼ :كصياتالتٌ  أىـمف   يحقؽ بما عناصره تنظيـ كا 
 نظيـالتٌ  معايير مف الحاليٌ  البحثمو قد ما ضكء في ،مغك المٌ  األداء كميارات الٌمغة عناصر بيف كامؿالتٌ 

 .طوكشرك 
 اتمعّمم لدى اً تكامميّ  العربّية الّمغة تدريس جودة معايير توافر مستوى (:2011)الجابري -2-18

  .عكديةالسٌ  العربٌيةالمممكة   ماجستيررسالة  .االبتدائية المرحمة من العميا فوفالصّ 
 : يأتي ما إلى ةالحاليٌ  راسةالدٌ  تيدؼ -: الّدراسة أىداف

 المرحمة مف العميا فكؼالصٌ  اتمعٌمم لدل تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تنفيذ جكدة معايير تحديد -1
 اتمعٌمم لدل تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تنفيذ جكدة معايير تكافر مستكل عف الكشؼ-2 .االبتدائية

 لدل ان تكامميٌ  العربٌية الٌمغة تدريس تقكيـ جكدة معايير تحديد -3 .المرحمة االبتدائية مف العميا فكؼالصٌ 
 تدريس تقكيـ جكدة معايير تكافر مستكل عف الكشؼ -4 .االبتدائية المرحمة مف العميا فكؼالصٌ  اتمعٌمم
 المرحمة االبتدائية. مف العميا فكؼالصٌ  اتمعٌمم لدل تكامميان  العربٌية الٌمغة
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 . حميميالتٌ  الكصفي المنيج :الّدراسة منيج 
 العميا مف فكؼالصٌ  اتمعٌمم لدل تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس جكدة معايير كتضمنت : استبانةالّدراسة أداة

 (.قكيـالتٌ ك  نفيذ،التٌ ) محكريف عمى كاشتممت االبتدائية المرحمة
 كعددىـ ائؼالطٌ ك  كجدة، المكرمة، مكة بمدف العربٌية الٌمغة تدريس ائؽطر  في المختصيف -1:عينة الّدراسة

 ائؼالطٌ ك  كجدة المكرمة مكة بمدف العربٌية الٌمغة تعميـ عمى ربكياتالتٌ  المشرفات -2( مختصان. 11)
 كجدة المكرمة، مكة بمدينتي االبتدائية المرحمة مف العميا فكؼالصٌ  اتمعٌمم -3 .مشرفة( 96) كعددىف
 .ةمعٌمم (16) كعددىف
 : أتيي ما إلى ةالحاليٌ  راسةالدٌ  تكصمت :الّدراسة نتائج

 (.جدان  )ميمة أىمية درجة عمى حصمت تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تنفيذ جكدة معايير أفٌ  -1
 بدرجة العميا فكؼالصٌ  اتمعٌمم أداء في تتكافر تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تنفيذ جكدة معايير أفٌ  -2

 (.جدان  )ميمة أىمية درجة عمى حصمت تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تقكيـ جكدة معايير أفٌ  -3 .عالية
 بدرجة العميا الٌصفكؼ معٌممات أداء في تتكافر تكامميان  العربٌية الٌمغة تدريس تقكيـ جكدة معايير أفٌ  -4

 كالمشرفات المتخصصيف آراء ( بيف0.05مستكل ) عند إحصائٌية داللة ذات فركؽ تكجد ال -5 .عالية
 .االستبانة محكرم عمى

 تدريبي برنامج اقتراح -2 .أخرل تخصصات في اتمعٌمم عمى مشابية دراسة إجراء -1 :المقترحات
يجاد دريسالتٌ  جكدة معايير عمى قائـ اتمعٌمملم  المجاالت. مختمؼ في تطبيقية مكاقؼ كا 
في تدريس طلب  الّتكامميلممنحى  العربّية الّمغةي معّمم(: درجة ممارسة 2011العنزي) -2-19

 .األردف ،ماجستيررسالة عودية. السّ  العربّيةات في المممكة المتوسط بمحافظة القريّ  الثّالثّ ف الصّ 
في تدريس طبلب  الٌتكامميلممنحى  العربٌية الٌمغةي معٌممإلى الكشؼ عف درجة ممارسة  الّدراسةىدفت 
 عكدية.السٌ  العربٌيةالمتكسط بمحافظة القريات في المممكة  الثٌالثٌ ؼ الصٌ 

 .الكصفي المنيج :الّدراسة منيج 
( فقرة 33تككنت مف ) الٌتكامميكفؽ المنحى  العربٌية الٌمغة معٌمـبطاقة مبلحظة خاصة بأداء  أداة البحث: 

 .معٌمـ قكيـ، كقد تمت مبلحظة ثبلث حصص لكؿٌ التٌ نفيذ، ك التٌ خطيط، ك التٌ مكزعة عمى ثبلثة أبعاد ىي: 
انكم في المدارس الحككمية في الثٌ  الثٌالثٌ لمصؼ  العربٌيةغة المٌ سكف ان يدر  معٌمم (15) :اّلدراسة عينة

 .عكديةالسٌ  العربٌيةات في المممكة محافظة القريٌ 
عمى المقياس ككؿ كاف بدرجة  العربٌيةغة المٌ ي معٌمممتكسط تقديرات  أفٌ  :إلى وقد توصمت الّدراسة
انية، الثٌ نفيذ في المرتبة التٌ خطيط في المرتبة األكلى بدرجة تقدير عالية، تبله بعد التٌ متكسطة. جاء بعد 

نفيذ في المرتبة األخيرة، بدرجة تقدير متكسطة، كما أشارت التٌ بعد  جاءبدرجة تقدير متكسطة،  في حيف 
( بيف متكسطات تقديرات 0.05اللة )الدٌ عند مستكل  إحصائٌيةإلى عدـ كجكد فركؽ ذات داللة  الٌنتائج
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عمى المقياس ككؿ كعمى جميع أبعاده تعزل لمتغير )المؤىؿ العممي، عدد سنكات  العربٌية الٌمغةي معٌمم
 برة(.الخ
 الجنبية: الّدراساتًا: بعض الثّ ث

منياج متكامل يقوم عمى  (USA) (Mashack- and Others,1988ماشاك وآخرون ) -3-1
 .في سكيسرا جامعة أريزكنا رسالة دكتكراه لممرحمة االبتدائية. الّمغةفنون 

An Integrated Curriculum for the Arts and the Language Arts in Grades 
 لممرحمة االبتدائية. الٌمغةتصميـ منياج متكامؿ يقكـ عمى فنكف  :الّدراسة ىدف
 .تجريبيٌ  راسة:الدّ منيج 
 .اختيرت عينة مف تبلميذ المدرسة االبتدائية طبؽ عمييـ المنيج الجديد :راسةالدّ عينة 

ة، كما األساسيٌ استخداـ اختبارات )إيكا( لمميارات  تصميـ منيج مف كحدة اآلداب، :أدوات الّدراسة
كف فقد تـٌ قياس اتجاىاتيـ نحك معٌممبلميذ. أما أكلياء األمكر كالالتٌ صممت أداة مسح لقياس مستكل تقدـ 

المنياج المتكامؿ مف خبلؿ أداة صممت خصيصا ليذا الغرض. تـ تطبيؽ المنياج المتكامؿ مف خبلؿ 
 بتدائية في "تكسكف بكالية أريزكنا".دمج مجمكعة مف المكاد في مجاؿ أكاديمي كاحد طبؽ في مدرسة ا

بلميذ اإلدراكية التٌ إثبات فعالية المنيج مف خبلؿ ما أحدثو مف تغيرات في ميارات  راسة:الدّ نتائج 
بلميذ كميكليـ في أثناء تدريسيـ التٌ بلميذ منيا مدة سنة كاممة، تغير أداء التٌ تـ رصد تقدـ  التياالبتكارية ك 

 لكحدة األدب بشكؿ جيد.
غة لطلب المرحمة االبتدائية " تكامل فنون المّ  :Bush&Jenkins,1991) )بوتش وجنكيز  -3-2
 في مجمة في ككلكمبيا. بحث .ذين يعانون من صعوبات الّتعمم المتعمقة بالقرا ة "ال

Integrated the Language Arts for Primary Age Disabled Readers 
كالعبلقة المتبادلة بيف القراءة، كالكتابة، كالمحادثة  الٌمغةعميـ لفنكف التٌ استراتيجيات  أكيدتٌ إلى الٌدراسة  ىدفت

ـ لغتيـ، فيجب تزكيدىـ بفرص متعددة كاالستماع انطبلقان مف فكرة أٌف األطفاؿ إذا ما أرادكا تكسيع تعمٌ 
 .فكية كالمكتكبة لتحقيؽ االتصاؿالشٌ بيعية، الطٌ ليتمكنكا مف استخداـ لغتيـ 

  : المنيج الكصفي.المتبع لمنيجا
 ( طالبان.40يبمغ عددىا ) :عينة الّدراسة .المبلحظة: بطاقة أداة البحث 

 التياشترككا فييا، ك  التيشاطات النٌ بدؤكا يقرؤكف كيكتبكف، كيتحدثكف عف  المتعمميف أفٌ  وأظيرت الّنتائج
بلب يكميان الطٌ شاطات محكران يمارسو النٌ استمعكا إلييا، كأصبحت القراءة ذات معنى ليـ، كما أصبحت ىذه 

  في مكاقؼ طبيعية.
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3-3- 2006, s.Altobi)  :)بحث نموذج مقترح لتكامل المقررات الّتربوية في إعداد معّمم العموم:أ 

 تايوان.في مجمة في 
A Suggested Integrative Model For Pedagogical Courses in Science Teacher 
Education 

ليزيد مف كفاءة تعميـ كتعمـ مادة العمكـ، كالمساىمة  العممٌيةراسة إلى بناء نمكذج تربكم لممعرفة الدٌ  ىدفت
تساعد في ربط مادة العمكـ  التيربكية المتخصصة، التٌ المزكد بالمعرفة  معٌمـفي اإلعداد الفعاؿ لم

  بالمعارؼ األخرل كتطكير تدريسيا.
 منيج الدراسة: المنيج الكصفي.

ربية كالمكاد التٌ ربية العممية مف كميات التٌ ضركرة تشكيؿ لجنة مف المختصيف في -: وقد توصمت إلى
 عميـ العاـ.التٌ يف المتمرسيف مف أجؿ ربط ىذه المقررات بمعٌممكالمشرفيف كال العممٌية

بيف  ظرية مع الجكانب العممية، عمى أف تكامؿ ىذه المقررات كذلؾالنٌ العمؿ عمى تكامؿ الجكانب -
 عمـ.التٌ كف كبيئة معٌمممبة كالالطٌ يمتمكيا  التيربكية، كالمعرفة التٌ المحتكل العممي، كالمعرفة 

 االنجميزية الّمغة تعمم نحو نظرة المتعممين تغيرو  الّتكامل أسموب " :( (Chen,2007تشين -3-4
 في مجمة في تايوان. بحث  ".الجامعية تايوان كميات فصول في وذلك أجنبية كمغة

Students Changing Views and the Integrated Skills Approach in Taiwan 
EFL College Classes 

  اإلنجميزية لمغة بلبالطٌ  كتعمـ فيـ تنمية في ةالٌتكاممي ريقةالطٌ  قدرة مدل إلى معرفةالدراسة  ىدفت
 .المنفصمة المكاد بطريقة اإلنجميزية الٌمغة ميارات دراسة نحك بلبالطٌ  تغير اتجاىات مدل اليالتٌ كب

 : المنيج الكصفي.المنيج المتبع
 .طالب( 67) :الّدراسة عينة .فيةالصٌ  كالمبلحظة بلبالطٌ  مع المقاببلتك  االستبانة أداة البحث: 

 كتفضيميـاإلنجميزية  الٌمغة دراسة نحك بلبالطٌ  اتجاىات في ان إيجابي ان ىناؾ تغير  أف راسةالدٌ  نتائج كأظيرت
 ريقةالطٌ  ىذه بلب استخداـالطٌ  بلب اقترحالطٌ  عمى كزع استبياف خبلؿ كمف لمتعمـ كطريقة ةالٌتكاممي لمطريقة
 . كؿ اآلسيكيةالدٌ  كبقية تايكاف في الجامعي عميـالتٌ  مف أقؿ مستكيات لتدريس أيضا
 حأتا مما فيةالصٌ  كاألنشطة المكاقؼ مف ان عدد ـقدٌ  الٌطريقة ىذه خبلؿ مف معٌمـال أفٌ  الٌنتائج أشارت كما

  حيف في أخرل، جية مفان بعض بعضيـ كمع جية مف ـالمقدٌ  صالنٌ  مع فاعؿالتٌ  إمكانية لمطبلب
 . القادمةيمية األكاد لمسنة تدريس كطريقة ريقةالطٌ  ىذه اعتماد في رغبتيـ عف% 90عبر
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بحث في مجمة في    "كتجربة الّتكاممي المنيج" (pat & paige,2007) : وبياج بات -3-5
 الواليات المتحدة المريكية.

Curriculum Integration a trail .Australian 
 المنيج مقرر في بلميذالتٌ  دراسة كانت كما إذا الٌتكاممي لممنيج بلميذالتٌ  فيـ ماىية معرفة إلى ىدفت

 .الٌتكاممي المنيج عمى القائمة المقررات في حلمنجا مستقببل ستساعدىـ الٌتكاممي
 : المنيج الكصفي.المنيج المتبع

 أعضاء مف المسجمة المبلحظات مناقشة عمى داةاأل في راسةالدٌ ت كاعتمد : بطاقة مبلحظةّدراسةأداة ال
  بلميذالتٌ  عمـ كعركضالتٌ  اتبر كخ المنيج كتنظيـ كأنشطتو المنيج، في بلميذالتٌ  أداء كيفية عف الفريؽ

 .كاجباتيـك 
 .أمريكية كاليات خمس مف مدارس خمس: الدراسة عينة  

 المنيج تطبيؽ في االستمرار لقرار جنةالمٌ  اتخاذ عف: الّدراسة نتائج أسفرت المناقشات ىذه ضكء كعمى
 .بلميذالتٌ  تحصيؿ عمى إيجابي تأثير مف لو لما اإلنجميزية الٌمغةك  ياضياتالرٌ  منيجي بيف الٌتكاممي

اإلنجميزية  الّمغةفي الّطلب يج متكامل لتحسين ميارة من: ( Hussein)-, Al2009الحسين  -3-6
 .في مجمة في اسكتمندا بحث كمغة أجنبية تواصمية.

An integrated approach to improve the skill of students in English as a 
foreign language communication 

اإلنجميزية كمغة  لٌمغةفي ابلب الطٌ حقؽ مف فعالية استخداـ منيج متكامؿ لتحسيف ميارة التٌ راسة الدٌ  ىدف
 الٌمغةالذيف حصمكا عمى تعميميـ قكاعد  األشخاصأجنبية )تكاصمية(. كقد تـ ذلؾ مف خبلؿ مقارنة أداء 

 حدث بشكؿ متكامؿ كأداء نفس الميارات بشكؿ منفصؿ.التٌ كاالستماع كالقراءة ك 
 برنامج. –اختبار  أداة البحث: .التجريبيٌ : منيج البحث
ياض، الرٌ حية في الصٌ كلية لمعمكـ الدٌ مف المستكل األكؿ في األكاديمية  اتطالب 105 :عينة الّدراسة

 .عكديةالسٌ  العربٌيةالمممكة 
راسة في الدٌ ( بيف مجمكعتي 0.05اللة )الدٌ عند مستكل  إحصائٌيةكجكد فركؽ ذات داللة  :نتائج الّدراسة

 ة.التجريبيٌ فكم لصالح المجمكعة الشٌ االختبار 
 ناقدين مفكرين إلى سمبيين متعممين من " :(Mahmuda &Beth ,2010) وبث مودة -3-7

 في مجمة في بنغبلدش. بحث "الجامعي لمنجاح أجنبية كمغة اإلنجميزية الّمغةب طل تحضير
"From Passive Learners to Critical Thinkers:Preparing EFL Students for 
University Success 

 جامعة في غاتالمٌ  في مركز الجامعة قبؿ ما لطبلب اإلنجميزية الٌمغة برنامج مراجعة إلى الّدراسة ىدفت  
 . BRACبنجبلديش
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 المنيج الكصفي. المنيج المتبع:
 .فيةالصٌ  كالمبلحظات االستبياف،ك  مةالمقاب :أداة البحث

 كربط فقط الٌمغة قكاعد عمى تدريس اإلنجميزية الٌمغة تدريس في البرنامج اعتماد الّدراسة نتائج أظيرت ك
 بضركرة المراجعة لجنة أكصت ذلؾ عمى كبناءن ، كالقراءة كالكتابة ماعستاالك  حدثالتٌ  ميارات بيف جدان  قميؿ

 .خبلليا مف القكاعد األربعة كتدريس الميارات بيف ةالٌتكاممي ريقةالطٌ  اعتماد
 : (Bringar,Kathelen&Bishop,Penny,2011) وبيشوع برينجر -3-8
 في مجمة في الواليات المتحدة المريكية. بحث  "الّتكاممي المنيج محتوى في واندماجيم لبالطّ  تعمم "

Student Learning and Engagement in the Context of Curriculum 
Integration 

 في طريقو عف دراستيـ أثناء فعاالن  المتكامؿ المنيج يجدكف المتعممكف كافإذا  ماذا معرفة إلى وىدفت
 المعارؼك  الميارات كىؿ ،تالكق مع الٌتكاممي لممنيج كتقبميـ نظرتيـ تغيرت ككيؼ، ميزيةكاإلن الٌمغة مقرر
 . أعمى مراحؿ في أثرىا يبقى المتكسطة المرحمة في الٌتكاممي المنيج طريؽ عف تعمميا تـٌ  التي

 : كصفي.منيج الدراسة
 : االستبانة.أداة الدراسة

 بيذه تعممكا كمما أنيـ بلميذالتٌ  كبيف أعمى، مراحؿ في أثره كبقاء المنيج ىذا فعالية راسةالدٌ  نتائج كأظيرت
 .تعممكه بما زاد ارتباطيـ ريقةالطٌ 
في  بحث .لبالطّ  أسئمة بنا  عمى المجدي عممالتّ  :المنيج تكامل : (Brown ,2011) براون -3-9

 مجمة في الواليات المتحدة المريكية.
 Curriculum Integration: Meaningful Learning Based on Students' 
Questions 

 حكؿ الٌتبلميذ أسئمة عمى مبني تكاممي منيج طريؽ عف الٌطبلب دراسة أثر معرفة إلى الّدراسة ىدفت
 بأف لمتبلميذ الفرصة تتيح المتحدة الكاليات في المتكسطة المدارس مف الكثير فٌ إ حيث محدد، مكضكع
العالـ،  كحكؿ أنفسيـ حكؿ تساؤالتيـ عف اإلجابة تمت حيث كامؿ، عاـ خبلؿ المنيج تطكير في يسيمكا
 تعمـ إلى لمكصكؿ المتكامؿ المنيج تصميـ في بالمشاركة بلميذالتٌ  لقياـ الميـ كرالدٌ ك  األسباب الباحث كقدـ
 .ؿكام

 : المقابمة.أداة البحث: الكصفي. المنيج المتبع 
 المتكسط المستكل مف فصبلن  كعشريف ست في مبةالطٌ  مع المقاببلت عنيا أسفرت التي الّنتائج وأظيرت 
 االجتماعية المياراتك  تالمشكبل كحؿ كاالستنتاج القرار كاتخاذ اقدالنٌ ك  اإلبداعي فكيرالتٌ  عمى قدرتيـ أف

 م. قميدالتٌ  المنيج طريؽ عف دراستيـ مف أفضؿ كانت
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 في الّتكاممي المنيج عمى قائمة وحدة استخدام ( فاعميةALssaedi  2013) اعديالصّ  -3-10
 أم القرى.  دكتوراهرسالة  .انويالثّ  الثّالثّ  فالصّ  لطالبات اإلنجميزية الّمغة ميارات تنمية

The Efficiency of using a unit based on the integrated curriculum in the 
development of English language skills for female students of the third 
secondary level:  

 خبلؿ تحديد مف اإلنجميزية الٌمغة ميارات تنمية في ةالٌتكاممي الكحدة أثر تعرؼ إلى الّدراسة ىذه ىدفت
 . كالكتابة لقراءةكا حدثالتٌ ك  االستماع ميارة تنمية في الٌتكاممي المنيج فعالية
 .التجريبيٌ  شبو :المتبع المنيج

 .)بعدمكال قبميال حصيميالتٌ  كاالختبار المقترحة ةالٌتكاممي الكحدة) :أدوات الّدراسة
 .انكمالثٌ  الثٌالثٌ  ؼالصٌ  طالبات مف طالبة (30): عينة الّدراسة

 في الباتالطٌ  تحصيؿ تنمية في الٌتكاممي المنيج عمى قائمة كحدة استخداـ فاعمية :من أىم نتائج الدراسة
 .)حدثالتٌ ك  كاالستماع كالكتابة القراءة( اإلنجميزية الٌمغة ميارات
 :أىميا الّتوصيات مف العديد إلى الباحثة تكصمت راسةالدٌ  نتائج ضكء كفي
صياغة  عند عميـالتٌ ك  ربيةالتٌ  كزارة قبؿ مف راسةالدٌ  ىذه في المقترحة ةالٌتكاممي الكحدة مف االستفادة -1

 .متكاممة بصكرة اإلنجميزية الٌمغة مناىج
عمى  يساعدلك  كالجيد الكقت مف الكثير لتكفير اإلنجميزية الٌمغة تدريس في الٌتكاممي األسمكب استخداـ-2
 .كرارالتٌ  عممية مف خمصالتٌ 

 :وموقع الدراسة الجديدة منيا تعميق عمى الدراسات السابقةالرابعًا:  
 .الٌدراساتكمدل اإلفادة مف تمؾ  الٌسابقة الٌدراساتصمة البحث ببعض  -1
 ة عما سبقيا.الحاليٌ راسة الدٌ تميز  -2 
 .الّدراساتومدى اإلفادة من تمك  الّسابقة الّدراساتصمة البحث ببعض  -1

 الٌدراساتة ك الحاليٌ  الٌدراسةشابو كاالختبلؼ بيف التٌ تبرز نكاحي  التييمكف تسجيؿ المبلحظات اآلتية 
 مف حيث: الٌسابقة

 كمنيج تحميؿ المضمكف:  حميميالتٌ كىك المنيج الكصفي بع: المنيج المتّ  -1
، العنزم، ، قاسـسة كؿ مف )حمرا، الخياط كاليكلية في المنيج المتبع فييا مع دراالحاليٌ راسة الدٌ تشابيت  

 التي( ، براكفمكؿ، بكتش كجنكيز، تشيف، بات كبياج، مكدة كبثالشٌ عزازم، الجابرم، داغستاني، 
استخدمت مناىج  التياألخرل  الٌدراساتة نفسو، في حيف اختمفت مع الحاليٌ راسة الدٌ استخدمت منيج 

 حميمي.التٌ أخرل غير المنيج الكصفي 
 عرؼ إلى ىذا المنيج.التٌ تشابيت معيا )في المنيج( في  التي الٌدراساتالباحثة مف  قد استفادتك 
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مثؿ دراسة )العمي، الجيكرم،  التجريبيٌ استخدمت غالبان المنيج  التي الٌدراساتراسة عف باقي الدٌ كاختمفت 
كمنيا مف استخدـ (. ، المباركةعثماف، أبك زىرة، ماشاؾ، الحسيفالجاجي،  الزيتاكم، قسايمة، خيؿ،الدٌ 

  ىراني، صالح، الجفرم(.الزٌ مثؿ: ) التجريبيٌ شبو المنيج 
سيف كالمكجييف االختصاصييف لمادة مدرٌ كىي معيار تحميؿ الكتب، استبانة مكجية لمراسة: الدّ أدوات  -2

 بلثة.الثٌ فكؼ الصٌ ، كحدات لغكية في العربٌية الٌمغة
مثؿ: دراسة حمرا   الٌسابقةاستخدمت إحدل األدكات  التي ة في أدكاتيا مع دراسةالحاليٌ راسة الدٌ  تشابيت

مكؿ، الشٌ ، الجابرم، داغستاني، العميكٌؿ مف: )استخدمت استبانة كمعيار تحميؿ الكتب، كدراسة  التي
استخدمت  التياستخدمت استبانات، كدراسة الخياط كاليكلي  التي تشيف، مكدة كبث، برينجر كبيشكع(

في استخدمت كحدات متكاممة؛  التيىراني، المباركة، صالح، الجفرم( الزٌ ) ، كدراسة كٌؿ مف:بطاقة تحميؿ
  ان مثؿتجريبيٌ استخدمت أدكات أخرل كانت في الغالب برنامجان  التي الٌدراساتحيف اختمفت مع باقي 

، ، الزيتاكمعزازم، زىرانيات مثؿ: )المباركة، ، كمنيا ما استخدـ اختبار خيؿ(الدٌ العمي، قسايمة، دراسة) 
(، كمنيا أيضان مف استخدـ بطاقة مبلحظة مثؿ: )عنزم، بكتش كجنكيز، بات كبياج(، أما براكف الجاجي

 فقد استخدـ المقابمة.
 ة.الحاليٌ في األدكات في بناء أدكات دراستيا  تشابيت معيا التي الٌدراساتالباحثة مف  فادتتكاس
 كتفرعاتيا.  العربٌية الٌمغةكىي ميارات  حميل(:التّ المعيار)فئات  -3

 حميؿ.التٌ في فئات  الٌسابقة الٌدراساتة مع أمى مف الحاليٌ راسة الدٌ لـ تتشابو 
 انكية.الثٌ كىي المرحمة مول: الشّ  -4

انكية في حيف اختمفت مع باقي الثٌ تناكلت المرحمة  التي )مكدة كبث(راسة مع دراسة الدٌ فقد تشابيت ىذه 
 ،المباركةمنيا دراسة )حمرا، العمي،  عمى سنة دراسية كاحدة الٌدراساتحيث اقتصرت بعض  الٌدراسات

، خيؿ، عثماف، عزازمالدٌ الجيكرم، عزازم، زىراني، داغستاني، صالح، العنزم، الجاجي، الزيتاكم،
مرحمة  الٌدراساتبعض تناكلت  في حيف، مكؿ(الشٌ كمنيا ما تناكلت صفيف دراسييف مثؿ: )(. الجفرم

، قاسـجابرم، )  كىي:( األساسيٌ عميـ التٌ ما تناكلت المرحمة االبتدائية )الحمقة األكلى مف دراسية، فمنيا 
كىي: ( األساسيٌ عميـ التٌ مف  لثانية)الحمقة ا( كمنيا ما تناكلت المرحمة اإلعدادية بكتش كجنكيز، بات كبياج

 الجامعة كىي دراسة )محمد،منيا ما تناكلت مرحمة برينجر كبيشكع، براكف( ك أبك زىرة، قسايمة، )دراسة 
 (.تشيف، مكدة كبث

 :العربّية الّمغةالمادة: وىي  -5
العمي، )احية مع دراسة كؿ مف النٌ فقد تشابيت في ىذه  العربٌية الٌمغةة ميارات الحاليٌ راسة الدٌ فقد تناكلت  

األخرل ميارة كاحدة مثؿ  الٌدراسات. في حيف تناكلت بعض (، الجفرمخبؿ، سعيد، عثمافالدٌ أبك حراـ، 
كامؿ بيف المكاد التٌ (، كتناكؿ بعضيا اآلخر ، الزيتاكم، الجاجيعزازم بع، محمد، أبكزىرة،السٌ دراسة )

كامؿ بيف الخبرات التٌ ، كمنيا تناكؿ أيضان (، بات كبياج، براكفالخياط كاليكلي، قاسـ راسية مثؿ )حمرا،الدٌ 
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غة كلكف اإلنكميزية متؿ)مكدة كبت، برينجر المٌ سات تناكلت ميارات داغستاني(. كىناؾ درا مثؿ: )المباركة،
 كبيشكع، الجفرم(.

 كامؿ، كلكف كؿ دراسة تحدثت عنو بطريقة ما.التٌ تحدثت عف  الٌسابقة الٌدراساتإفى جميع كامل: التّ  -6
 . العربٌية الٌمغةكامؿ بيف ميارات التٌ تكضيح  في الٌدراساتالباحثة مف ىذه  استفادتك 
 ة عما سبقيا.         الحاليّ راسة الدّ تميز  -2
 التيفي زاكية ما حسب الجكانب  الٌسابقة الٌدراساتراسة مختمفة عف جميع الدٌ كنتيجة ما سبؽ فإٌف ىذه  

 تفردت انكية(، حيثالثٌ راسية )الدٌ ، المرحمة العربٌية الٌمغةتناكلتيا كىي: أسمكب تحميؿ المحتكل، ميارات 
تحميؿ  تناكلت التيعمى حد عمـ الباحثة؛ راسة الكحيدة الدٌ في أنيا  الٌسابقة الٌدراساتة عف الحاليٌ راسة الدٌ 

، كصممت كحدات درسية كامؿ بيف مياراتياالتٌ انكية لمعرفة مدل الثٌ في المرحمة  العربٌية الٌمغةمحتكل كتب 
 في دراسة كاحدة. الٌتكامميكفؽ المنيج 
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 العربّية الّمغةكامل بين ميارات الثّالث: التّ الفصل  

 العربّية: الّمغةأواًل: 
 .العربٌية الٌمغة طبيعة-1مقدمة 
 .مادة تعميميةبكصفيا  العربٌية الٌمغة تعريؼ -2
 العربية. الٌمغة تدريس أىمية-3
 . العربٌية الٌمغةأىداؼ تدريس -4
 .العربٌية الٌمغةاألىداؼ العامة لتدريس -4-1
 .العربٌية الٌمغة لمادة الخاصة األىداؼ-4-2
 انكية.الثٌ في المرحمة  العربٌية الٌمغةأىمية -5
 .كمعارفيا العربٌية الٌمغةميارات -6
 .كمعارفيا الٌمغةكامؿ بيف ميارات التٌ -7

 :العربّية الّمغةكامل في التّ ثانيًا: 
 ككاقعو. العربٌية الٌمغة تعميـ في مجاؿ الٌتكاممينشأة المنيج  -1
 .كعيكبو الٌتكامميمميزات المدخؿ -3  تعريفو.-2
 .الٌتكاممي بالمنيج دريسالتٌ  أىداؼ -4
 .الٌتكاممي المنيج أنكاع -5
 .الٌتكامميأسس بناء المنيج -6
 . الٌمغةفي تعميـ  الٌتكامميظرية لممدخؿ النٌ األسس -7
 .األنماط كاألشكاؿ -8
 .الٌتكاممي المنيج أبعاد -9
 .الٌتكاممي المنيج مداخؿ -10
 . العربٌية الٌمغةفي تعميـ  الٌتكامميربكية لممدخؿ التٌ طبيقات التٌ  -11
 الّتكاممي لممنيجبوصفيا تنظيمًا  الوحداتًا: الثّ ث
 الكحدة.تعريؼ  -1
 .أنكاع الكحدات -2
 خصائص منيج الكحدات. -3
 .الٌتكامميالمنيج كحدات خطكات تخطيط كتنفيذ  -4
 تكصيؼ كتب الٌمغة العربٌية لممرحمة الثٌانكية الٌسكرٌية.  -5
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 الثّالثالفصل 
 العربّية الّمغةكامل بين ميارات التّ 

الكحدات كتنظيـ ، العربٌية الٌمغةكامؿ في التٌ ، العربٌية الٌمغةتركز اىتماـ الباحثة في ىذا الفصؿ عمى: 
 .الٌتكامميلممنيج 

طبيعتيا، كتعريفيا كأىميتيا كأىداؼ تدريسيا، كمياراتيا كمعارفيا، كمف  مف حيث العربٌية الٌمغةعمى    
 .كمعارفيا الٌمغةكامؿ بيف ميارات التٌ حيث 
 ، ككاقعو العربٌية الٌمغةفي مجاؿ تعميـ  الٌتكاممينشأة المنيج  مف حيث: العربٌية الٌمغةكامؿ في التٌ كعمى     

 وأنماط، العربٌية الٌمغةظرية في تعميـ النٌ  وأسس ئو،أسس بناو أنكاع، توأىميبو،  دريسالتٌ  أىداؼ، تعريفو
 . العربٌية الٌمغةربكية في تعميـ التٌ  وتطبيقاتو، مداخمو، عيكبو، مميزات، هأبعادو، كأشكال
مف حيث تعريفيا، كأنكاعيا، كخصائصيا، كخطكات تخطيط  الٌتكاممي لممنيج كتنظيـ الكحداتكعمى 

 .الٌتكامميكحدات المنيج 
 :العربّية الّمغة -أوالً 
  :العربّية الّمغة طبيعة -1

حدل  العربٌية الٌمغة سمية في ىيئة األمـ المتحدة الرٌ  الستغات المٌ إحدل أكثر لغات العالـ استعماالن، كا 
ّـُ بيا العربٌيةكؿ الدٌ سمية في الرٌ  الٌمغةاألكلى لمعرب، ك  الٌمغةكمينظَّماتيا، كىي  الميٍسممكف ، كما ييجيدىا أك ييًم

مف غير العرب إلى جانب لغاتيـ أك ليجاتيـ األصمية. كييقًبؿ عمى تعمُّميا كثيركف آخركف مف أنحاء 
 .قافة أك غير ذلؾالثٌ جارة أك العمؿ أك التٌ يف أك بالدٌ العالـ ألسباب تتعمَّؽ ب

عمى  يقكـ الذم الخاص نسقيا ليا البشرية األصكات مف منظكمة ،األخرل غاتالمٌ ك ياشأن العربٌية الٌمغةك "
 ىذه المفردات معاني مف مستمدة دالالت ليا كتراكيب مفردات في الحركؼ أك األصكات ىذه تركيب
 كمستقبؿ بيف مرسؿ كاصؿالتٌ  بيا يتٌحقؽ ،لغكية رسالة الٌمغة بنية ؿكتشكٌ  ،الٌمغة منطؽ كفؽ ترتيبيا كنسؽ
 .كالكتابة سافالمٌ  ىي إرساؿ ككسيمة الةالدٌ  اإلشارات إلى استنادنا
 تنتظميا عمكـ التي كتراكيبيا أبنيتيا في األخرل الٌمغات عف المميزة خصائصيا العربٌية غةلمٌ  أف غير

 ةالحيٌ  الٌمغة الكحيدة ظمت كبذلؾ كالخط، كاإلمبلء كالببلغة كالٌنحك كالمعجمات كالمعاني كاالشتقاؽ الٌصرؼ
 منذ قرننا عشر عف سبعة يقؿٌ  ال التٌاريخ مف مدل عمى ،كالٌنحكية كالٌصرفية الٌصكتية بناىا عمى المحافظة
" )كزارة المتماسؾ الٌمساف الٌطبيعي خصائص مف عميو ىي بما التٌاريخ بشيادات تكامميا عف كصمتنا
 (.50، 2007الٌتربية، 

  :مادة تعميميةبوصفيا  العربّية الّمغة تعريف -2
كالمبادئ  كالمفاىيـ المعػارؼ تتضمف متكاممة، ةدراسيٌ  مادة ةعميميٌ التٌ  المناىج في العربٌية الٌمغة "مادة

 مف )استماع كالكتابية فكيةالشٌ  كنقد(، كميػػػاراتيا كصرؼ كنحك كببلغة )أدب مف غكيةالمٌ  ببنيتيػػا المتعمقة
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 كفيـ قػػػراءة– شفيي ) تعبير: كىي عميميةالتٌ  المادة تكٌكفميارات  إلى مكزعة ،)ككتابة كقراءة كتحدث
 كاصؿالتٌ  تسمح لممتعمـ بحيث كتذكقو(، أدب - الٌمغة قكاعد - كتابي كتعبير كخط إمبلء- كمحفػػػػكظات

ة، قافيٌ الثٌ ك  ة،ة، كاالجتماعيٌ كالكطنيٌ  ة،اإلنسانيٌ  القيـ فييا تتمثؿ الحياة، مف مختمفة مكاقؼ في العربٌية الٌمغةب
 كالعاـ، خصي،الشٌ  عيدالصٌ عمى  ميارات مف تٌعممو ما فييا كيطٌبؽ ة،حيٌ الصٌ ك  ةكالبيئيٌ  ة،كالحضاريٌ 

 (.51، 2007ربية، التٌ المجتمع")كزارة  في عضكان فٌعاالن  ليصبح ربكم، كالميني،التٌ ك 
 :العربية الّمغة تدريس أىمية -3
 :مف تنبع العربٌية الٌمغة أىمية إف
أك بنت قكميتيا، كأظيرت كيانيا كشخصيتيا  نبلحظ أف األمـ التي كحدت كممتيا: البعد القكمي" -3-1

لجأت إلى المغة كسيمة لذلؾ التكحيد، كىذا البناء، كىا ىي ذم الكحدة األلمانية كمف بعدىا الكحدة 
 اإليطالية، قامتا عمى أساس كحدة المغة، كعمى أساسيا قامت القكمية البكلكنية كالبمغارية كاليكنانية... الخ.

جميعان أف لمغة األىمية الكبرل في نشكء األمـ، فيي أداة التفاعؿ بيف أفراد المجتمع، كلقد أدرؾ ىؤالء 
 كالرابطة التي تصير أبناءه في بكتقة المقاء كالتفاىـ، كىي مستكدع تراث األمة كذاكرتيا كحصنيا.

ية، كقطعان كفي ظبلؿ العكلمة حاليان ما تزاؿ الحممة عمى الفصيحة مستمرة كمستعرة طمسان لميكية العرب
 الذم خٌمفو لنا اآلباء كاألجداد.لمعبلقة األفقية بيف العرب، كقطعان لمعبلقة العمكدية مع تراث األمة، التراث 

 كحدت التي األـ المغة فيي اإلسبلمية، العربية أمتنا ألبناء ىكية العربية لغتنا تعد :الديني البعد– 3-2
 العربي الرسكؿ قمب عمى األميف الركح بو نزؿ الذم الكريـ القرآف بطريؽ الحقب مكاضي في العرب بيف

 .ألمتو كدستكران  لدعكتو، كتأييدان  لنبكتو، آيةن ( ص) الكريـ
ًفظيا لمغتنا سياجان  الكريـ القرآف كيعد  مف الرغـ عمى كالزكاؿ االضمحبلؿ مف كصانيا الضياع، مف حى

 المغة صمكد في الفضؿ كما العصكر، عبر بيا ابتميت التي اليجمات كمف األمة، اجتاحت التي الككارث
 .الكريـ لمقرآف إال كاجيتيا التي العنيفة كالتحديات األمة ليا تعرضت التي الشرسة اليجمات أماـ العربية

أكدت البحكث كالدراسات العممية أف مف يدرس بمغتو األـ يتمكف مف الفيـ  :البعد التربكم-3-3
 كاالستيعاب أكثر ممف يدرس بمغةو غير لغتو، ذلؾ ألف ثمة رابطة ال تنفصـ بيف الفكر كالمغة.

كمف ىنا كانت الدعكة إلى استخداـ المغة األـ في التعميـ الجامعي أمران يتفؽ كطبيعة الحياة، كلقد أبدل 
منظمة الصحة العالمية استغرابو مف تدريس الطب في الجامعات العربية بالمغات األجنبية، كليس  مدير

بالمغة األـ، كىك يرل أف التعميـ بغير العربية في جامعات الكطف العربي ظاىرة تخمؼ ليس ليا أم مبرر، 
 ـ.كتتنافى مع قرارات منظمة الصحة العالمية الداعية إلى تعميـ الطب بالمغة األ

تعد الثقافة الحصف األخير لؤلمة، فإذا سقط ىذا الحصف سقطت األمة ال  :بعد األمف الثقافي -3-4
محالة، كالمغة ىي أمارة عمى شخصية األمة كذاتيتيا الثقافية، كال تتجمى الذاتية الثقافية ألم أمة إال عبر 

الرؤل الحضارية لممجتمع. كثمة ضركرة لغتيا القكمية، ألف الذاتية الثقافية تتمثؿ في التراث الفكرم كفي 
مف زاكية األمف الثقافي إليقاؼ الغزك الفكرم كالتبعية األجنبية. كيبقى الفكر العربي ناقصان كغريبان إذا لـ 
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يقرأ أك يكتب أك يفكر فيو بالعربية ليقؼ عمى أرض صمبة في مكاجية االستبلب كالييمنة كالتبعية 
 األجنبية.

ة األـ كالحفاظ عمييا، كالعمؿ عمى سيركرتيا كانتشارىا، ال يعني ذلؾ كمو االنغبلؽ، إال أف التمسؾ بالمغ
كنحف في عصر التفاعؿ العالمي عمى مختمؼ المستكيات، ذلؾ ألف الدعكة إلى االنغبلؽ منافيةه لجكىر 

بية خدمة لقضايا أمتنا كحضارتنا العربية اإلسبلمية، كال بٌد مف إتقاف المغات األجنبية إلى جانب إتقاف العر 
 (.www،2008)السيد،  "األمة كأمنيا الثقافي.

 (.52-2007،51ربية، التٌ كزارة ): العربّية الّمغةأىداف تدريس  -4
 :العربّية الّمغةالىداف العامة لتدريس -4-1

 كالمشاركة في ،أيقر  كما يستمع ما خبلؿ مف كاإلفياـ الفيـ عمى المتعمـ مساعدة إلى تدريسيا كييدؼ
 مع كاصؿالتٌ عمى  يساعده كما كمكاىبو، العقمي كنضجو العمرم نمكه بو يسمح ما بقدر حكلو فيما فكيرالتٌ 

 مجتمعو فيـ كعمى مف جية، األخرل المقررات في تٌعمميا مف كاإلفادة معو، فاعؿالتٌ ك  كالفكرم األدبي تراثو
بداء حكلو مف كالعالـ  .ثانية جية مف قرارات مناسبة كاتخاذ فييما، الحكادث مجريات في رأيو كا 

  :انويةالثّ في المرحمة  العربّية الّمغة لمادة الخاصة الىداف-4-2
 .حياتية بمكاقؼ الٌمغة ربط-4-2-1
 .كتعميـ تكاصؿ لغة المعاصرة الفصحى اعتماد-4-2-2
 .قيؽ لياالدٌ  كفيمو اآلخريف مع كاصؿالتٌ  في الكظيفية األساسية لغتو قكاعد مف المتعمـ تمكيف-4-2-3
الجمالية  تعبيرىا كأساليب الكظيفية بناىا في العربٌية لغتو نظاـ اكتشاؼ مف المتعمـ تمكيف-4-2-4

بداعاتو كتاباتو في الستخداميا  .كا 
اختبلفيا  عمى المكضكعات مف لكؿ المبلئمة كالكتابية فييةالشٌ  عبيرالتٌ  تقنيات مف تمكينو -4-2-5

 .كتنكعيا
بحقػػػػكؿ  الخاصة كالمصطمحات عبيرالتٌ  كتقنيات راكيبالتٌ ك  بالمفردات غكيػػةالمٌ  حصيمتو إثػػػػػراء-4-2-6

 .المتنكعة المعرفة
شفييان ككتابيان  الكظيفية عبيرالتٌ  أساليب كاستخداـ كالكتابة، كالقراءة حدثالتٌ ك  االستماع مف تمكينو-4-2-7

 .األدبية اإلبداعية ليبكاألسا كالممخصات قاريرالتٌ  ككتابة كالمناقشة كالحكار
 كيسر. بسيكلة كتعبيره صمو تكا في كاستخداميا العربٌية الٌمغة اكتساب مف تمكينو-4-2-8
نما ذاتو، حد في غاية ليس العربٌية الٌمغة تدريس أف يتضح ىنا مف  عمى لذا أسمى، غايات كسيمة لبمكغ كا 

 .لتحقيقيا سعىيك  األىداؼ، ىذه مضاميف كدالالت عيي أف العربٌية الٌمغة مدٌرس
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 انوية:الثّ في المرحمة  العربّية الّمغةأىمية  -5
تمقى عمييا مياـ كتبعات  ألنيا عميميةالتٌ انكية فؤلىمية ىذه المرحمة الثٌ عمى المرحمة  إننا إذ نركز  

فيي تقكـ بكظائؼ ثبلث ميمة  . "عميـ االنتباه إلييا كالعناية بياالتٌ ربية ك التٌ جساـ ينبغي لممشتغميف ب
 كحاسمة كمتكاممة في آف:

كمعالجة  المتعٌمـابقة، أم تحسيف مستكل السٌ تصحيح كتقكيـ ما يمكف أف يحصؿ في المرحمة  -5-1 
 كؿ نقص أك ضعؼ ترتب عف المرحمة االبتدائية اإلعدادية.

ة ارتقاء بما سبؽ أف تعممو في غكية كالعمميالمٌ كتنمية مياراتو  كفاءتومف تطكير  المتعمـتمكيف  -5-2
 ابقة.السٌ المرحمة 

 التيعميـ الجامعي العالي بالحد المطمكب مف اإلمكانات كالممكات التٌ لمكاجية  متعمميفالإعداد   -5-3
 تمكنو مف تعميؽ معارفو كتطكيرىا في الجامعة.

عميـ، كأم ضعؼ فييا أك التٌ انكم حمقة جكىرية مف حمقات الثٌ عميـ التٌ ظر إلى ىذه الكظائؼ يككف النٌ كب
عميـ الجامعي التٌ ػ عمى -كما ىك كاقع الحاؿ اليكـ -سمبيان  تقصير أك سكء تدبير سينعكس انعكاسان 

الي عمى تككيف األطر المتكسطة كالعميا في الببلد. كىذا يعني أف أم خمؿ في ىذه المرحمة يؤثر التٌ كب
 د.مك االقتصادم كالعممي لمببلالنٌ في مستقبؿ  سمبان 

ذا كانت العناية بالمرحمة  فييا آكد. ففي  العربٌية الٌمغةانكية بصكرة عامة مسألة أكيدة، فإف العناية بالثٌ كا 
إتقانا جيدا يمكف البناء عميو،  الٌمغةفؿ مرحمة عمرية حرجة إما أف يتقف فييا الطٌ ىذه المرحمة يدخؿ 

ما أف يكتسب عادات سيئة كيسقط في الخطأ فبل يخرج منيا  " بقية حياتو إال بجيد كمعاناة كصبركا 
 .(WWW،2005)ىنكش،

 :ومعارفيا العربّية الّمغةميارات  -6
تتككف مف أربع ميارات أساسية ىي ميارات االستماع،  الٌمغة طبيقية عمى أفٌ التٌ غات المٌ يتفؽ عمماء 

كتتمثؿ  الٌمغة)القكاعد( فيي جزء ال يتجزأ مف دراسة  الٌمغةسبة لمعارؼ النٌ كبالكتابة. ثـٌ حدث، القراءة التٌ 
 رؼ، الببلغة، العركض، اإلمبلء، الخط.الصٌ حك، النٌ في 
 :العربّية الّمغةميارات  -6-1
 ميارة االستماع : -6-1-1
االستماع ىك الميارة األكلى التي يتعمميا مستعمؿ لغة ما سكاء أكانت لغة أمان أـ كانت أجنبية. كىي "  

تتطمب اإلصغاء كاإلنصات كتركيز االنتباه كتكجيو االىتماـ نحك المكضكع المدركس. كتعمـ االستماع، 
فيك السمكؾ المغكم األكؿ الذم بصفتو الميارة األكلى، أشد كضكحان في المغة األـ منو في المغة األجنبية. 

يقكـ بو الطفؿ بعد كالدتو. إٌنو الميارة األكلى التي يتدرب عمييا شيئان فشيئان، في كنؼ كالديو كأسرتو أكالن، 
ثـٌ في إطار الجماعة المغكية التي يقيـ بيف ظيرا نييا. فيك يتمقى المغة استماعان مف الكبار الذيف يحيطكف 

ر كاتسعت عبلقاتو االجتماعية ازداد تمقيو مف اآلخريف، بمف فييـ الصغار الذيف بو في البدء. ككمما كب
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يرافقيـ كيمعب معيـ. ثـٌ يدخؿ المدرسة كتتطكر عبلقاتو كتزداد اتساعان. كمع ىذا التطكر المستمر تزداد 
، 2014" )عمار كالمكسكم، أىمية االستماع، ألنو يبقى عمكمان المصدر األىـ لمحصكؿ عمى المعمكمات

74)    .  
مييز التٌ غكية المنطكقة عف طريؽ المٌ مكز الرٌ االستماع ىك عممية معقدة في طبيعتيا تشتمؿ عمى إدراؾ ك "   
دراؾ الكظيفة االتصالية )الرٌ معي، كفيـ مدلكؿ ىذه السٌ  مكز أك الكبلـ الرٌ سالة( المتضمنة في الرٌ مكز، كا 

سالة مع خبرات المستمع كقيمو كمعاييره، كنقد ىذه الرٌ المنطكؽ، كتفاعؿ الخبرات المحمكلة في ىذه 
 (.76، 1991)مدككر، " الخبرات كتقكيميا كالحكـ عمييا في ضكء المعايير المكضكعية المناسبة لذلؾ

مع مع االىتماـ بما يسمع السٌ كتية، كتكصيميا إلى عصب الصٌ بذبات الذٌ الحرص عمى استقباؿ " كىك     
كاستيعابو كتقكيمو، كىك نشاط مكتسب لو مياراتو،  المستمع إليوعنى بفيـ مف حديث، كىك كظيفة عقمية ت

 (.18-17، 1999)حجاب،  "كىك في حاجة إلى تعمـ كتدريب مكجة كنشط
 فيي(الشّ عبير التّ حةةةةةةدث )التّ ميارة  -6-1-2

أبك عريفات تعريؼ أحمد زينيـ التٌ حدث(، كلعؿ مف أىـ التٌ فكم)الشٌ عبير التٌ تعددت تعريفات 
غكية في نقؿ األفكار كالمشاعر كتحقيؽ المٌ ( بأنو:" القدرة عمى استخداـ األصكات 15 ،1993حجاج)

فكير كاستخداـ اإلشارات المختمفة في تكضيح التٌ مختمؼ األغراض االتصالية، كيتضمف القدرة عمى 
، كالعكاطؼ ( بأنو: " فف نقؿ االعتقادات140 ،1981في حيف عرفو فتحي يكنس كآخركف) المعنى"، 

فكير بما يتضمنو مف التٌ الية: التٌ كاالتجاىات، كاألفكار، كاألحداث إلى اآلخريف، كىك مزيج مف العناصر 
عبير التٌ كت لحمؿ الكممات كاألفكار، ك الصٌ بكصفيا صياغة لؤلفكار كالمشاعر، ك  الٌمغةعمميات عقمية، ك 

 ".المممحي
( فقد عرفو بأنو: "فف نقؿ المعمكمات كالمعارؼ كالخبرات 601 ،2002اقة)النٌ أما محمكد كامؿ 

ظريات مف شخص إلى آخر، النٌ ؤل، كالحقائؽ كالمبادئ كالمفاىيـ ك الرٌ كالمشاعر كاألحاسيس كاآلراء ك 
 ."فاعؿالتٌ ىذا مف المستمع مكقع القبكؿ ك  بحيث يقع كؿٌ 

و ذلؾ الفف الٌمغكم الذم ٌشفكم)الٌتحدث( بأنٌ كاعتمادنا عمى الٌتعريفات الٌسابقة يمكف تعريؼ الٌتعبير ال
ما  ككؿٌ  ،بنقؿ األفكار كالخبرات كالمعمكمات كالحقائؽ كاآلراء، كالمشاعر كاألحاسيسالٌطالب يقكـ فيو 

نقبل يتسـ بالٌصحة كالٌدقة في الٌتعبير، كالٌسبلمة في األداء كقكة  -يجكؿ بعقمو كخاطرة، إلى المستمعيف 
 .كؿ ما يريد نقمة، في نفكس المستمعيف مكقع القبكؿ كالٌتفاعؿ التٌأثير؛ بحيث يقع

 ميارة القرا ة: -6-1-3
 ا فيما يأتي:يتعددت تعريفات القراءة كتبرز الباحثة أىم

 التيمكز الرٌ الالت ك الدٌ " كالقراءة ىي عممية عقمية/حسية معقدة، يتعٌرؼ القارئ بكساطتيا المعاني ك      
 التيابقة المتنامية السٌ تنطكم عمييا المادة المكتكبة، مستعينان بما تككف لديو مف المعاني خبلؿ الخبرات 

 (.19، 1995ماس، الشٌ تعٌرض ليا" )حنا ك 
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ص، فالقارئ ييدؼ مف خبلؿ القراءة بشكؿ عاـ إلى قارئ كالنٌ كالقراءة أيضان ىي:"عممية تفاعؿ بيف ال    
 فاعؿ يعني أف يككف كؿٌ التٌ عريؼ يشي بأمكر ميمة جدان، أكليا أٌف التٌ تب. ىذا فيـ مقصد أك مقاصد الكا

تمكنو مف إتماـ العممية كالخركج بنتائج  التيالمشتركيف في ىذه العممية لو مف الخصائص كالمزايا  مف
 (. 2006،119إيجابية " )نصيرات،

بمفيكميا الحديث تشتمؿ عمى تعرؼ الحركؼ يد فيعرؼ القراءة بقكلو: " أصبحت القراءة السٌ كتكر الدٌ أما 
فاعؿ مع المقركء كنقده، التٌ حميؿ، ك التٌ بط كاالستنتاج ك الرٌ طؽ بيا صحيحة، كما تشمؿ الفيـ ك النٌ كالكممات ك 

 (.296، 1980يد،السٌ كاإلسياـ في حؿ المشكبلت" )
 ليست كجكانبيا، بمياراتيا اإلحاطة فإفٌ  ككذلؾ عسير، أمر القراءة لمفيكـ جامع تعريؼ إلى الكصكؿٌف إ  

 الٌتفكر مع بالعيف "بالٌرؤية  :تبدأ التي العامة مياراتيا أبرزبيف ي التٌالي الٌتعريؼ كلعؿٌ  بسيطة، عممية
دراؾ ثـٌ الفيـ، كالٌتدبر،  عمى كالقدرة كالٌتفسير، طريؽ الٌتحميؿ عف المقركءة؛ المادة جزئيات بيف العبلقات كا 
 ضكء عمى كالٌنقد الٌسابقة، اإلنسانية كالخبرات بالكاقع المكضكعي ذلؾ كؿٌ  كصمة بالٌنتائج، كالتٌنبؤ الٌتٌكقع
 (.11 ، 2002 مدككر،) "عممية معايير
 نكعيف: قراءة جيرية، كقراءة صامتة.  تقسم القرا ة عمى أساس شكميا العام إلىو      

" كتعتمد عمى القراءة بالعيف، كتصٌكر األلفاظ ك فيـ معانييا دكف إخراج أصكاتيا امتة: الصّ القرا ة -أ
ساف كالحنجرة" الٌشفتيف كالمٌ ىنية مف غير تحريؾ الذٌ إخراجان فعميان، فالعيف ترل األشكاؿ كتنتقؿ إلى مدلكالتيا 

حؼ الصٌ قراءة (. كىي قراءة الحياة اليكمية، كمف استخداماتيا: قراءة القصص، 138، 1986)أحمد،
 كالمجبلت، قراءة مكضكع ما ....الخ.

كىي قراءة تشتمؿ عمى ما تتطمبو القراءة الٌصامتة مف تعرؼ بكاسطة البصر " القرا ة الجيرية:  -ب 
دراؾ عقمي لمعانييا، كتزيد عمييا الٌتعبير بكاسطة جياز الٌنطؽ عف ىذه المعاني  عمى الٌرمكز الكتابية كا 

(. كمف مكاقؼ 32، 1986كىي تستخدـ في جميع مراحؿ الٌتعميـ" )أبك مغمي، ،مكالٌنطؽ بيا بصكت جير 
  القراءة الجيرية: إلقاء الٌتعميمات، القراءة لآلخريف، قراءة قطعة أدبية لبلستمتاع بنغميا ككزنيا كمكسيقاىا.

نما ىي عممية معقدة تشمؿ مجمكعة مف  الميارات تدخؿ في                                                                              ليست عممية القراءة مف الميارات البسيطة، كا 
 كثير مف العمميات العقمية، مثؿ: الفيـ كالتذكر كاالستنتاج كالتقكيـ.

، 2014،كالمكسكم الفيـ الكتابي كالتعبير الشفكم" )عمار                       ن "ميارة مركبة، تتطمب معا  كالقراءة الجيرية ىي 
94 .) 

 ية، كميارات عقمية: كتشتمؿ عممية القراءة عمى قسميف أساسييف مف الميارات كىي: ميارات فسيكلكج
: كتشمؿ معرفة الحركؼ كالكممات كالنطؽ بيا صحيحة، باإلضافة إلى السرعة " ميارات فسيولوجية-أ

( 30                                                                                    ن           في القراءة، ك حركة العينيف في أثناء القراءة، كالجمسة الطبيعية بحيث يككف الكتاب بعيدا  عف العيف )
         ن          سنتمترا  عمى األقؿ.
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دراؾ الفكرة العامة مف المقركء، كالمعاني القريبة ميارات عقمية:  -ب                                                                                   كتشمؿ ثركة المفردات كمعانييا، كا 
  (. 1979،61 ٌ                         ن                                                ثـ  المعاني البعيدة، كأخيرا  التفاعؿ مع المقركء كالحكـ عميو كنقده " )السيد، 

 عبير الكتابي(:التّ الكتابة ) -6-1-4
 أفكار، مف الخاطر في ما يجكؿ صكغ في الكتابية مكزالرٌ  استخداـ" بأنو عمكمان، الكتابي عبيرالتٌ  كيعرؼ

 (.34، 2005)جاد،   "كانفعاالت كأحاسيس، كمشاعر،
 سميمة ألفكارىـ، بعبارات المترجمة الكتابة عمى المتعمميف إقدار" بأنو ،ةٌدق أكثر نحك يعرؼ عمى كما
 مف قدر عمى بأسمكب، الكتابة عمى تدريبيـثـٌ  كمف غكية،المٌ  قدراتيـ مع يتبلءـ بقدر األغبلط؛ مف تخمك

 كتسمسميا، كتبكيبيا، األفكار، كجمع المبلئمة، األلفاظ اختيار كتعكيدىـ عمى ليـ، المناسب الٌفني الجماؿ
 .)ُُ ،ََِِ يد،السٌ اقة، النٌ  ( "كربطيا

في أثناء الكتابة لتككف  المتعممكفيقكـ بيا  التيأما ميارة الكتابة فإنيا تيعٌرؼ بأنيا : " مجمكعة األداءات 
رقيـ، التٌ كتاباتيـ دقيقة كصحيحة كمترابطة، كىذا يعني المحافظة عمى اكتماؿ أركاف الجممة، كعبلمات 

تباع نظاـ الفقرة " الرٌ كأدكات   . )99، 1994)صالح، بط كا 
 تعبيران  كعكاطفو كرهف عف عبيرالتٌ  القدرة عمى المتٌعمـ اكتساب: بأنيا الكتابة ميارة تحديد يمكف سبؽ، كمما

 أك كؿالشٌ ك  األسمكب، أك الٌمغةك  المضمكف، أك المحتكل :مف حيث الكتابة سبلمة عمى يعتمد كاضحان،
 .نظيـالتٌ 
 :العربّية الّمغة معارف-6-2
 : البلغة -6-2-1
ييخاطب مطابقة الكبلـ لمقتضى حاؿ مف "بأنيا: خاصة القدماء ك غكييف، رؼ اصطبلحان عند بعض المٌ عٌ كتي 

صابتو مكاقع االقتناع مف العقؿ، كالٌتأثير مف القمب )ربيع محمد،  "بو، مع فصاحة مفرداتو كجممو، كا 
1989  ،3). 

 يأف يتبعيا األديب ف ينبغي والتيتحكـ األدب،  التيكيعرفيا بعض الٌتربكييف بأنيا: " عمـ يحدد القكانيف 
، أميف، معيف"  صوتينسؽ  فيتنظيـ أفكاره كترتيبيا، كفى اختيار كمماتو كالٌتأليؼ بينيا  ، 1993)الجاـر

29). 
ذا كاف األدب "كالببلغة ىي  تمؾ القكانيف كالمعايير التي تحكـ األثر األدبي، كال تنفصؿ عف األدب، كا 

التي تمكف ىذا الجماؿ في التعبير، فيي عمـ يمثؿ الكجو المشرؽ لجماؿ التعبير، فإٌف الببلغة تقدـ األسس 
يحدد القكانيف العامة التي يسير في ضكئيا النمط األدبي، كىذه القكانيف استمدت مف تتبع األساليب في 

 (.650، 1996أرقى مستكياتيا" )السيد، 
؛ حتى يككف األدبيتقدـ جممة مف القكاعد المعايير التي ينبغي مراعاتيا عند إنشاء العمؿ فالببلغة 

 . نفس األديب ذاتو كمشاعره فينفس القارئ كمشاعره، بمثؿ ما ىك عميو  فيعمبلن فنيان ممتعان، كمؤثران 
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 :العروض-6-2-2
 بأٌنو عمـ يعرؼ الخميؿ، ككذلؾ رؤية حسب فاسده مف الٌشعر كزف صحيح يعرؼ بو عمـ" بأٌنو يعرؼ
 (.123، 2001 عمي، المعتبرة" )أبك األكزاف أحكاؿ عف فيو يبحث

  .مكزكنو مف عرالشٌ  مكسكر يعرؼ بو العربي عرالشٌ  بمكسيقى عمـ :فالعركض
  :إلمل ا-6-2-3
اإلمبلء: في غياب تعريؼ عممي دقيؽ لئلمبلء، بصفتو نظاـ، سنعمد إلى تبني تعريفيف أكردىما معجـ "

تعميـ المغات. فاإلمبلء في أحد معانيو ىك: كيفية كتابة الكممات تبعان لجممة مف االستعماالت كالقكاعد 
إلمبلء. كىذا التعريؼ ىك، المحددة بصفتيا معايير لمغة معينة. إننا نتحدث ىنا عف الصحة كالغمط في ا

 في رأينا، األبسط ك األقؿ تعقيدان. 
كاإلمبلء في معنى آخر أكثر تعقيدان، ىك: كيفية كتابة الكممات بمقتضى نظاـ الكتابة )الرسـ الخطي( 
الخاص بمغة معينة، كتبعان لمعبلقات المختمفة القائمة مع األنظمة الثانكية األخرل ليذه المغة: النحكم 

" ي كالمعجمي. كبتطبيؽ ىذا التعريؼ نجد أثر التغيرات النحكية كالصرفية عمى شاكمة محددةكالصرف
  (.32-31، 2014)عمار كالمكسكم، 

 :الّنحو-6-2-4
كالبنية الداخمية لمكممة، كما  " القكاعد النحكية بمفيكميا الحديث ليست مقتصرة عمى ضبط أكاخر الكممات

نما تجاكزت ىذا المفيكـ إلى التراكيب المغكية كبنى الجمؿ  يطرأ عمييا مف تغيرات في أحكاليا المختمفة، كا 
الفرعية كاألساسية. كالمعاني كاألصكات جزء مف النحك ىي األخرل ألٌف تغيير الحركات اإلعرابية كالصيغ 

 (. 460، 1996كاألبنية يؤدم إلى تغيير في المعنى" )السيد، 
 :الّصرف -6-2-5
صكف الٌمساف عف  :كفائدتو ،يعرؼ بيا تغيير بنية الكممة لغرض معنكم أك لفظيقكاعد " وبأنٌ  يعرؼ 

 . (227، 2006)نصيرات،  "الخطأ في الكممة، كفيـ القرآف كالٌسنة
  الخط: -6-2-6
عرىؼ بعضيـ الخط تعريفان كظيفيان، فقاؿ ابف خمدكف: كالخط رسكـ كأشكاؿ حرفية تدؿ عمى الكممات "

ىك صناعة شريفة إذ الكتابة الٌمغكية. ك اللة الدٌ فس، فيك ثاني رتبة مف النٌ الة عمى ما في الدٌ ة المستمع إليي
مائر كتتأدل بيا الضى أيضان فيي تيطمع عمى ما في التي تميز بيا عف الحيكاف، ك مف خكاص اإلنساف 

 (.82، 1985)معركؼ،  "األغػراض إلى الببلد البػعيدة فتػيقضػى الحاجات
 :ومعارفيا الّمغةكامل بين ميارات التّ  -7
فٌ حدث كاالتٌ تتألؼ مف أربع ميارات تتمثؿ في  العربٌية الٌمغة إفٌ " حدث التٌ  الستماع، كالقراءة كالكتابة، كا 

 كاالستماع تمثبلف ميارات اإلرساؿ، في حيف تمثؿ القراءة كالكتابة ميارات االستقباؿ. 
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فٌ  ككتابتيـ  المتعٌمميفحيث أنيا تصكف لساف  العربٌية الٌمغةجزء ال يتجزأ مف دراسة  العربٌية الٌمغةقكاعد  كا 
 عند استخداميا.

لقد أثبتت األبحاث أفى ميارات االستماع كالمحادثة ذات أىمية قصكل في البدء بتعميـ القراءة، كما أفى 
 القراءة.ىناؾ صمة كبيرة بيف الكفاءة في االستماع كالمحادثة كالكفاءة في تعميـ 

كبالمقابؿ تتطمب ميارات االستماع كالمحادثة معرفة معاني المفردات كما تتطمب الكتابة معرفة مبادئ 
غكية المتمثمة في االستماع كالكبلـ كالقراءة المٌ أك الميارات  الٌمغةاإلمبلء كجكدة الخط....الخ كتعد فنكف 

 كالكتابة كسائؿ لغاية ىامة كىي االتصاؿ بعد ذلؾ.
تدريب عمى ميارات االستماع كآدابو في لا يقتضيدريب عمى ميارات المحادثة كآدابيا التٌ لكاضح أفى كمف ا

 دريب عمى ميارات االستماع في الكقت نفسو أيضان.التٌ  تقتضيالكقت نفسو، كما أفى قراءة االستماع 
ساف مف المٌ لتقكيـ القمـ ك حكية كسيمة النٌ لصحة الكتابة مف الخطأ، كالقكاعد  كالقكاعد اإلمبلئية كسيمة

فظية كمد المتعمـ بالفكر كالمعاني مما يغني المٌ ركة الثٌ صكص كسيمتاف لزيادة النٌ لؿ، كالقراءة ك الزٌ االعكجاج ك 
الخبرات غير المباشرة، فإذا نظر إلى القكاعد عمى أنيا غاية في حد ذاتيا كاف ذلؾ عمى حساب تنمية 

لقراءة، كعمى حساب القيـ كاالتجاىات المستمدة مف نصكص صكص كاالنٌ الحس الجمالي المكتسب مف 
  (.271-270، 1996)الٌسيد، القراءة كالمطالعة كاألدب...الخ" 

 العربّية الّمغةكامل في التّ ثانيًا: 
 وواقعو: العربّية الّمغة تعميم في مجال الّتكاممينش ة المنيج  -1
اإلسبلمية، ك  العربٌيةضاربة في أعماؽ ثقافتنا  فكرة قديمة جدان  العربٌية الٌمغةكامؿ في تعميـ التٌ إفى فكرة  
ص األدبي محكران تتجٌمع حكلو معالجات النٌ قديمان ىذه الفكرة حيف اتخذكا مف  العربٌيةفقد أدرؾ عمماء "

كر الببلغية كالمسائؿ الصٌ ص كشرح عباراتو، ككشؼ مشتمبلتو مف النٌ لغكية عديدة؛ مف تفسير مفردات 
ص مف مؤشرات عف الحياة النٌ ية، إلى ما ىنالؾ مف إشارات تاريخية كمكاقع جغرافية، كما في حك النٌ 

ص مف مميزات أسمكبية، كمدل تأثره النٌ اعر أك األديب، كما لصاحب الشٌ قافية لعصر الثٌ االجتماعية ك 
ص مع النٌ قاطع ص كمناسبتو، كمكاضع تالنٌ قيؿ فييا  التيبغيره كتأثيره في سكاه، كالكقكؼ عمى الظركؼ 

جراء العديد مف القراءاتالنٌ  انصكص أخرل مشابية، كالكلكج إلى مكسيق  (.73 ،1979) سمؾ،  "ص، كا 
بييف، كالمبرد في التٌ الجاحظ في البياف ك "صكرة متكاممة، ب معالجة النصكصكقد سمؾ ىذا المنيج في 

عمى سبيؿ -في العصر العباسي  العربٌيةالكامؿ، كأبك عمي القالي في األمالي كغيرىـ، كما كأف عمماء 
أدبان كببلغة كنحكان كأسمكبان كقراءة كفيمان كتحميبلن كنقدان مف خبلؿ  العربٌية الٌمغةكانكا يدٌرسكف  -المثاؿ

 .(2002،22)مراد، " سائؿالرٌ األدبية شعران كنثران، كمف خبلؿ الخطب ك  الٌنصكصصكص القرآنية ك النٌ 
باعتبارىا فركعان منفصمة لكؿ فرع غايتو  العربٌية الٌمغةظرة إلى تعميـ النٌ فقد انتيت كفي العصر الحاضر " 

ة ىي األساس الٌتكامميظرة النٌ ربكم الحديث أصبحت التٌ ربكية، كفي ضكء الفكر التٌ ففي ضكء نتائج البحكث 
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تتداخؿ فيو الميارات  الذمص األدبي الميسر النٌ ، حيث يتـ تعميميا مف خبلؿ العربٌية الٌمغةفي تعميـ 
 (. 2000،68)شحاتة،  "حدث كاالستماعالتٌ غكية كتتكامؿ، كمف خبللو يتـ تعميـ ميارات القراءة كالكتابة ك المٌ 

مع  الٌمغةغكية أك بيف منيج المٌ ، أك بيف الميارات الٌمغةكامؿ أشكاالن عديدة، فقد يككف بيف فركع التٌ "كيتخذ 
 (.2003،163و،المٌ مناىج المكاد األخرل" )فضؿ 

 :العربّية الّمغةفي  الّتكامميالمنيج  تعريف -2
  :الّتكامل لغة

 ،ؿكتكامؿ؛ كٌمؿ بعضو بعضان، كالمصدر تكامي . أم تٌمت أجزاؤه أك صفاتو الٌتكامؿ: مف كمؿ الٌشيء؛
 باب البلـ فصؿ الكاؼ(.، بمعنى متٌمـ بعضو بعضان) ابف منظكر ؛كالنسبة تكاممي

 كامل اصطلحًا:التّ 
بشكؿ  الٌتكامميلممنيج  عاريؼ كالمصطمحاتالتٌ عميـ العديد مف التٌ ربية ك التٌ أكرد الباحثكف في مجاؿ لقد  

كامؿ عنده: "ىك تحقيؽ الكمية كالكماؿ كالكحدة، عممية تحدث في التٌ ما جاء بو مراد فعاـ، مف أبرزىا 
ديو مف فيـ كقدرات كاتجاىات، ليككف المتعٌمـ، تعني أف ما يتعٌممو يصبح جزءان مف شخصيتو، يمتزج بما ل

ما تعٌممو مفيدان كذا معنى عنده، ييترجـي في سمككو مباشرة، كيتفاعؿ مع خبرات أخرل سابقة لديو" )مراد، 
2،،2002 . ) 

 :العربّية الّمغةكامل في التّ 
ما كرد عند عاريؼ كالمصطمحات لمتكامؿ منيا التٌ أيضان برز العديد مف  الٌمغةكفي مجاؿ تعميـ        

غكية المقٌدمة لممتعٌمميف، كتعميميا بما يحقؽ المٌ كامؿ "ىك أسمكب لتنظيـ عناصر الخبرة التٌ عكض:  ف
غكم، كذلؾ مف خبلؿ المٌ ترابطيا كتكحدىا بصكرة تمكنيـ مف إدراؾ العبلقات بينيا، كتكظيفيا في أدائيـ 

غكية بميارات المٌ غكية، كالقكاعد المٌ دريبات تٌ المحتكل لغكم متكامؿ البناء، ترتبط فيو تكجييات الممارسة ك 
كامؿ التٌ ، كنكع األداء المطمكب؛ مف خبلؿ نص لغكم متكامؿ، يعالج بطريقة تعتمد إجراءاتيا عمى الٌمغة

كامؿ بيف جكانب التٌ غكية، كتقكيـ أداء المتعٌمـ بصكرة تكاممية؛ كذلؾ بما يحقؽ المٌ دريب كالممارسة التٌ ك 
 (. 20،  ،،،2، عرفيان ككجدانيان كمياريان" )عكضمغكية: المٌ الخبرة 

، عند بناء مناىج الٌمغةظر إلى النٌ  –باختصار شديد  –يعني  الٌمغةفي تعميـ  وكترل الباحثة أنٌ 
عداد كتبيا، كتحديث طرؽ تدريسيا، عمى أنيا كحدة مترابطة متماسكة، كليست فركعان معرفية  تعميميا، كا 

 مختمفة.   
غكم المتكامؿ عمى أحدث المٌ عميمي التٌ ربكييف قد استندكا في بناء المحتكل التٌ رة إلى أٌف كالبد مف اإلشا

فس النٌ عٌمـ في نظر عمـ التٌ ربكم؛ كىذا ما أكده كٌؿ مف مبارؾ كمراد، كذلؾ "ألٌف التٌ فس النٌ معطيات عمـ 
يتعٌمـ إاٌل ما يمثؿ حاجة لديو، ربكم قائـ في أساسو عمى نشاط المتعٌمـ نفسو كدافعيتو لمتعٌمـ، فيك ال التٌ 

كامؿ يعترؼ بالفركؽ الفردية بيف المتعمميف فيقٌدـ ليـ التٌ أسمكب  كيشعر بفائدتو كجدكاه، فضبلن عف أفٌ 
عٌمـ اليادؼ في حدكد إمكاناتيـ كخبراتيـ التٌ مناشط تعميمية منٌكعة، كأكجو تعٌمـ مختمفة، تمكنيـ مف 



 

46 
 

عميمية، التٌ ران بتكاممية أشكاؿ المعرفة كالخبرات كالميارات كتحقيؽ الحاجات و ييتـ كثيكاستعداداتيـ، كلذا فإنٌ 
ؽ تدريس تكاممية تفاعمية ائعميمية، كما يعمد لتحقيؽ أىدافو إلى تفعيؿ طر التٌ كتكاممية المناشط كالكسائؿ 

عميمية، يحتاج التٌ لعممية في ا فاعؿ المستمر بيف المعٌمـ كالمتعٌمـ، كاعتبار المتعٌمـ ركنان رئيسان التٌ قائمة عمى 
     ( .01، 2،،2بتعٌممو" )مراد، إلى تكاممية مستمرة في عمميات تقكيـ أدائو، كتقكيـ ما لو عبلقة 

 : كامل وعيوبوالتّ مميزات مدخل -3
 :كاملالتّ مميزات مدخل  -أ

يمكف تمخيصيا في كامؿ، فقد عددكا كثيران مف المميزات التٌ إٌف ىناؾ شبو اتفاؽ بيف الباحثيف عمى أىمية 
 سبة لممعرفة العممية، كالمتعمـ، كالمعمـ، البيئة المدرسية.النٌ أىميتو ب

المعيقؿ، ) "إٌنو يجعؿ المكضكعات المطركحة أكثر تماسكان كتكافقان ": لممعرفة العممية سبةالنّ فب -1-أ3
في جزئيات منفصمة كيجعؿ الميارات كالمضاميف المقدمة أكثر تناسقان كصمة مف تقديميا "(، 49، 2001

 "لطبيعة العمـ كشمكالن  ، كيعطي نظرة أكثر اكتماالن فر قاعدة مشتركة لممعرفة العمميةفي مكاد متعددة، كيك 
 ( 32، 2007)قاسـ، 

يك يقدـ يزيد مف تحصيمو العممي، ف وأنٌ ": لمتعمم فيى لإسبة النّ كامل بالتّ وتبرز أىمية -1-2-أ3
دراكيا، كيساعده عمى االحتفاظ بالمادة  لمتعمـيستطيع ا، كخبرات محتكل أكثر قابمية لمفيـ استيعابيا كا 
اقد النٌ فكير التٌ فكير العممي، كما يكلد التٌ عمى البحث ك  سياف، كيساعده أيضان النٌ العممية، كيقمؿ مف فرص 

 "مف معارؼ عميو فسي عما تكصؿ إليو مف معمكمات كحصؿالنٌ ضا الرٌ االبتكارم لديو، كما يشعره ب
راسية المنظمة كالمترابطة يسيؿ استيعابيا الدٌ ربكم أف المكاد التٌ فس النٌ كيؤكد عمـ "(، 41، 2002، )محمد
براىيـ،  )سعادة "بسيكلة  المنيج المتكامؿ أكثر كاقعية كأكثر ارتباطان بمشكبلت الحياةك  .(50، 2001كا 
يطمب حميا أكثر  أم مشكمة يكاجييا الفرد في حياتو غالبان ما حيث إفٌ "يكاجييا الفرد في حياتو،  التي

الب كيزيد الطٌ بالحياة كالبيئة يحفز  يتعمميا الفرد، كما أف ارتباط المنيج التيمف لكف مف ألكاف المعرفة 
 ربكم،التٌ  فسالنٌ في عمـ  التنظرية الجشتك يتفؽ  الٌتكامميكاألسمكب .ميكلو مف ميمو إلي دراستيا، ما ينمي

يراعي ك  ،(2010،15العمرم، (" حيث إف المتعمـ يدرؾ الػكؿ قبؿ األجزاء كالعمكـ قبؿ الخصكص كىكذا
مراعاة ميكليـ كاىتماماتيـ "مف حيث  متعمميفلم ربكمالتٌ يككلكجي ك السٌ مك النٌ المنيج المتكامؿ خصائص 

افع الدٌ لدييـ الميؿ ك كخبرات كمعمكمات متكاممة، ما يخمؽ  كاستعداداتيـ في ما يقدـ ليـ مف معارؼ
أساسان ميمان مف أسس اختبار  المتعٌمميفىذا المنيج يتخذ مف ميكؿ  لدراسة ىذه المعمكمات، أم أف

إلى  المتعمميفشاط المتصمة بيا، ما يدفع النٌ يرغبكف في دراستيا كأكجو  التي المشكبلت كالمكضكعات
 بلت أك لدراسة ىذه المكضكعات، كبذلؾزمة لحؿ تمؾ المشكالبٌل جيدىـ لجمع المعمكمات  بذؿ قصارل

، 2007)قاسـ، " رغبتيـ كيتمشي مع ميكليـ ىكأبقى أثران، ألنو تعمـ قائـ عم عمـ أكثر نفعان التٌ يككف 
عميـ التٌ ريع في عالـ السٌ طكر التٌ ك  غيرالتٌ نتج عف  الذمحدم التٌ تعيف المناىج المتكاممة في مكاجية ."ك (32

غير التٌ مدل قدرة الفرد عمى متابعة ىذا  دكتع ،الحياة ك عممية حتمية تكاكبغير ىالتٌ  فٌ إالمدرسي، حيث 
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ربكية التٌ طبيقي لؤلصكؿ التٌ المنياج ىك الجانب ك  .نجاحو في حياتو مدل أحد المقاييس المستخدمة لبياف
و عقمنمية شخصية اإلنساف كٌمو: جسمو ك لذلؾ فيك ليس غاية في ذاتو، بؿ كسيمة لتحقيؽ غاية كىي ت

غرض شامبلن متكامبلن في ىذا يقتضي أف يككف المنياج الميعد ليذا الككجدانو تنمية شاممة متكاممة ك 
 (.2007،61)مدككر،  "جميع مناشطوخبراتو ك 

كامؿ يرفع المستكل العممي لديو، إذ يجد نفسو مضطران ألف يطكر التٌ ف": لمعممإلى سبة النّ بأما -1-3-أ3
دريس، التٌ كيزيد خبرتو باسػػتراتيجيات "(، 51، 2001)المعيقؿ،  "بيف المعمميفكاصؿ التٌ و يزيد نفسو، كما أنٌ 

المناىج المتكاممة تعمؿ عمى "( . كما أٌف 42، 1993) سميـ،  "كيثرل ثقافتو حكؿ فركع المعرفة المختمفة
و، كذلؾ حيث يجد المعمـ نفسو بحاجة دائمة لتطكير نفسو كتنكيع معمكمات تنمية المدرس مينيان كعمميان،

 (.52، 2001)المعيقؿ،  "يقدميا لطبلبو التيالمعمكمات المتشعبة كالمتنكعة  لتتناسب مع
: "فيك يساعد عمى العمؿ مع المعمميف كفريؽ عمؿ كبشكؿ فعاؿ، وعمى صعيد اإلدارة المدرسية -4-أ3
محمي مف خبلؿ كاصؿ مع المجتمع الالتٌ قييـ لعمميـ؛ كما يعمؿ عمى تحسيف االتصاؿ ك التٌ خطيط ك التٌ ك 

ناعي، كعقد لقاءات مع أىالي كؿ صؼ الصٌ تحسيف كفاءة لجاف األداء، كتطكير االتصاؿ مع القطاع 
 (.13، 2010لمناقشة تعمُّـ أبنائيـ" )العمرم،

 :كاملالتّ مدخل  عيوب -ب
)المعيقؿ،  :اآلتي في إجماليا يمكف كسميبات مبلحظات ىناؾ أف إالٌ  ابقةالسٌ  المميزات مف غـالرٌ عمى 
2001،54 -55 ) 

أشار  ما كىذا، متعمؽ كغير سطحي بشكؿ المطركحة المكضكعات تتناكؿ ةالٌتكاممي المناىجٌف إ-1-ب3
 في معو تتعمؽ ال سطحي بشكؿ المعارؼ تتناكؿكما ، المناىج تمؾ في المتخصصيف بعض إليو
 في متعممكفال يدرسو كاف الذم القدر إنقاص إلى أدل مما تخصص، بكؿ المتعمقة فاصيؿ كالجزئياتالتٌ 

 .المنفصمة حالة المكاد
إدراؾ  عمى قادرة تككف المكاد، تمؾ لتدريس المعمميف مف خاصة نكعية تتطمب المناىج ىذه إفٌ -2-ب3

 .لذلؾ إعدادىـ يتطمب مما المختمفة، راسيةالدٌ  المجاالت في المعارؼ بيف الكظيفية بلتالصٌ 
 ما غير مف المستقاة كالميارات المعارؼ فبعض قميدية،التٌ  المناىج مف أطكؿ لكقت تحتاج يانٌ إ-3-ب3

 . اليكـ لممدارس فرايتك  ال ما كىك أطكؿ، كقت إلى تحتاج تخصص
بشكػؿ  يقػدمػكنيػا يجعػميـ مما تخصصيـ نطاؽ خارج كمفػاىيـ معمكمات المدرسيف بعض يقدـ قد-4-ب3

 عميؽ.  كغير مبلئـ غير
 الّتكاممي بالمنيج دريسالتّ  أىداف-4
 الكاحدة ىذه المادة تفتيت ترفض أنيا بمعنى متكاممة، المعمكمات تقديـ عمى الٌتكاممي المنيج فكرة تقكـ"

زالة العمـ، ككحدة المعرفة تكامؿ أىمية كتؤكد  المعرفة تجزئة ألفٌ  الكاحدة؛ المادة فركع بيف الحكاجز كا 
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 بقية بو محكران تربط تككف كاحدة مادة كجكد ىك ذلؾ كجكىر الحياة، مناحي في لمتطبيؽ قابمة غيريجعميا 
 إلى حميؿالتٌ ك  بطالرٌ لمتفكير ك متعمميف لم الفرصة يتيح الٌتكاممي المنيج أسس كفؽ دريسالتٌ  أفٌ  كما ،المكاد
 الكقت يكفر وأنٌ  كما العمـ منفصمة، فركع تدريس عف ينشأ الذم كرارالتٌ  كتجنب العمـ كحدة إبراز جانب
المعرفية كالميارية  الجكانب في مختمؼ متعٌمـلم المتكامؿ مكالنٌ  إلى يؤدم أنو إلى باإلضافة كالماؿ، كالجيد

 (.17، 2007)قاسـ،  "كالحركية
 الّتكاممي المنيج أنواع -5

  :صنيفاتالتٌ يأخذ المنيج المتكامؿ أنكاع مختمفة كأشير ىذه 
يتككف منيا  التيكذلؾ عف طريؽ إيجاد العبلقة األفقية بيف المجاالت المختمفة  :كامل الفقيالتّ " -5-1

 مادة كأف نربط، المنيج، حيث يركز االىتماـ عمى مكضكعات ذات عناصر مشتركة بيف مجاالت متصمة
 ىذه يخدـ العربية المغة مادة في الطبلب يدرسو ما يككف بحيث األخرل، الدراسية بالمكاد العربية المغة
 كالمتعمميف المعمميف تكاجو التي الشائعة كاألخطاء المغكية الصعكبات عبلج: األكلى ناحيتيف، مف المكاد
 ليذه المتعمميف فيـ في تسيـ كبذلؾ ،...  كالعمكـ الرياضيات: مثؿ األخرل المكاد كدراسة تدريس عند

 الدراسية المكاد لمجاالت ممثمة...  كالتعبير كالقكاعد، القراءة، في مكضكعاتيا تككف أف: كالثانية المكاد،
" )قاسـ، المكاد ىذه تخدـ كبالتالي لغكية، معالجة تعالج ثـ المكاد، ىذه مكضكعات مف كمأخكذة األخرل،
2007 ،40.) 

كجو التٌ  بيسيركلبي لممنيج، كيعني المٌ البناء الحمزكني أك  يـأك ما يسميو بعض :أسيالرّ كامل التّ " -5-2
نحك نسقية العمـ في المناىج، كاتخاذ مفيكـ محكرم كاالرتقاء بو عمقان كاتساعان كتداخبلن في فركع العمـ 

 .مف صؼ إلى صؼ أعمى المتعٌمـاألخرل كفي الحياة، كمما ارتقى 
مى عمى أف يتـ البدء باستخداـ الٌتكامؿ الٌرأسي )المدخؿ الحمزكني( في بدايات مراحؿ الٌتعميـ الٌرسمي، ع

المجاؿ، كالٌتسمسؿ، كالٌتكقيت، كالٌتداخبلت  :أف تكضح خرائط منيجية كدستكر تنفيذ لمعمؿ يتضح فيو
المقصكدة بيف عناصر المحتكل المختمفة مف داخؿ المقرر أك مف خارجو، التي تدعـ عمميات الٌتعميـ 
 فٌ إكالٌتعمـ، سكاء أكانت بصكرة مقررات إضافية أـ أنشطة، كىذا أيضان يدعـ الٌنمذجة الٌرياضية، حيث 

مراحؿ الٌتعمـ األكلية بطرح المشكبلت كالمكضكعات المناسبة لممستكل، المعمـ الجيد يستطيع البدء في 
كفي مستكل أعمى يقدـ الٌتطبيقات ذات األفكار األعمؽ كيتدرج في ذلؾ ليصؿ إلى مستكل تصبح فيو 

 .(2002،33 العمرم، ("الٌنمذجة نمطان كسمككان عامان لمتعمـ عمكمان 
 :الّتكامميأسس بنا  المنيج  -6

 :(عمى اآلتي155، 2007ىا )المحركقي، دكما أكر  الٌتكاممييقكـ بناء المنيج 
ييتـ المنيج المتكامؿ بالخبرة المتكاممة ذات األنشطة المتعددة كالمنظمة لممعارؼ  : تكامل الخبرة -6-1

بشرية متكاممة بيعة الالطٌ  فٌ إمك بطريقة متكاممة. حيث النٌ تساعد المتعمـ عمى  التيكالميارات كاالنفعاالت، ك 
الي ينبغي تناكليا مف منظكر متكامؿ كليس التٌ متكامؿ كب يا كؿٌ كال يمكف الفصؿ بيف الخبرات البشرية ألنٌ 



 

49 
 

 .كما ىك متبع في المنيج المنفصؿ منفصبلن 
المعارؼ بصكرة كمية  متعمميفالمنيج المتكامؿ يقكـ عمى إكساب ال فٌ إ: حيث تكامل المعرفة-6-2

راسة كفؽ أسس المنيج المتكامؿ تتخذ مف مكضكع كاحد محكران ليا كتحيطو بكؿ المعارؼ الدٌ  شاممة؛ ألفٌ 
 ، كما ينطبؽ عمى تكامؿ الخبرة ينطبؽ أيضااإللماـ بو متكامبلن  لممتعمميفكالعمكـ المرتبطة بو ليتسنى 
  متكاممة كمترابطة. ياإنٌ  عمى تكامؿ المعرفة حيث

األىداؼ األساسية ليذا المنيج بناء شخصية متكاممة مف خبلؿ إكساب مف  إفٌ  :خصيةالشّ تكامل -6-3
عمى  تيـكمساعد ، لمفتكحافكير اإلبداعي التٌ العمكـ كالمعارؼ كالميارات كالقيـ ليصمكا إلى  المتعٌمميف

 .مف الميزات البارزة في ىذا المنيج دكيؼ مع البيئة كالمجتمع المحيط بيـ كىذا األساس يعالتٌ 
كميكليـ عند بناء  متعمميفال رغباتب الٌتكاممييأخذ المنيج  ورغباتيم: متعممينالميول اة مراع- 6-4

 . راسية ككذلؾ حيف تنفيذىاالدٌ المنيج كاختيار المقررات 
راسات االختيارية المتنكعة بقصد مكاجية الدٌ بتكفير  الٌتكامميييتـ المنيج  :مراعاة الفروق الفردية -6-5

كمف خبلؿ بناء المناىج كاختيار المقررات يراعي الفركؽ الفردية، كيكفر  ؛ المتعٌمميفالفركؽ الفردية عند 
ليتسنى لممعمـ بدكره معالجة  ـ كاختبلؼ مستكياتي متعمميفى خصائص الإلعرؼ التٌ تسمح ب التيالفرص 

 .ىذه الفركؽ
عميمية حيث يتيح التٌ عاكف بيف أفراد العممية التٌ يركز المنيج عمى  :عاون والعمل الجماعيالتّ  -6-6

خطيط ليا كفي تنفيذىا التٌ راسة كفي الدٌ مع معممييـ في اختيار مكضكعات  المتعمميفالفرصة لتعاكف 
  .كتقكيميا

أساس  دبنشاط المتعمـ حيث يع الٌتكاممي: ييتـ المنيج االىتمام بالنشطة الّتعميمية المختمفة  - 6-7
 عميمية. التٌ العممية 

 :الّمغةفي تعميم  الّتكامميظرية لممدخل النّ السس -7
الميٍدخؿ الٌتكاممي في تعميـ الٌمغة يحمؿ بيف طٌياتو اتجاىان عقبلنيان لتعميـ الٌمغة، فيك يستند إلى أسس مف 

 ( كىي:12، 2007)الدىماني،  أبرزىا ما أشار إليو
متصبلن بالٌمغة ككؿ تتضح كظائفو فركع الٌمغة ما ىي إاٌل الٌمغة نفسيا، كحيف يعٌمـ الفرع الٌمغكم  -7-1

بشكؿ متكامؿ، فالقاعدة الٌنحكية، أكالٌصرفية، حيف تيدٌرس في مكقؼ مستقؿ، ال تحقؽ كظيفتيا في الٌنمك 
الٌمغكم، في حيف أنيا لك ديٌرست في مكقؼ لغكم متكامؿ يستدعي دراستيا؛ ألدت إلى سرعة الٌتعٌمـ، 

 ؽ الٌمغكم. كألدرؾ المتعٌمـ نفسو كظيفتيا في الٌسيا
تجديدان لنشاط المتعٌمـ، كبعثان لشكقو، كدفعان  في االرتكاز عند تعميـ الٌمغة عمى المدخؿ الٌتكاممي -7-2

، كشعكر المتعٌمـ الٌمغةلمسآمة كالممؿ عنو؛ لتنكيع العمؿ، كتمكينو، كعدـ اقتصاره عمى فرع كاحد مف فركع 
 يكتسبيا في سياؽ طبيعي. التيغكية المتكاممة المٌ بأىمية الخبرة 
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جكع إلى الميارة الرٌ ضمانان لمعالجات لغكية متكررة؛ بتكرار  الٌتكامميكفؽ المدخؿ  الٌمغةفي تعميـ  -7-3
 غكية.المٌ ، كتعميؽ لممعالجة الٌتكرار تثبيت لمميارة نفسياغكية، كدراستيا مف مختمؼ جكانبيا، كفي المٌ 
غكية، مما ينعكس أثره المٌ راسات الدٌ ضمانان لمربط الكثيؽ بيف ألكاف كفؽ ىذا المدخؿ  الٌمغةفي تعميـ  -7-4
ص كقتان أطكؿ مما يمٌكف النٌ المتعٌمـ يتعايش مع  أداء المتعٌمـ، كثقافتو، كتشكيؿ كعيو، فضبلن عف أفٌ  في

الفكرية  مككيات كاالتجاىاتالسٌ ذكبانو فيو، كاستدخالو القيـ ك ثـٌ مف االتصاؿ بمعانيو، كاالندماج بو، كمف 
 ع فيو. بتش التي
غكم عند المتعٌمـ نمٌكان متعادالن، ال تطغى فيو ميارة المٌ كفؽ ىذا المدخؿ ضمانان لمنمك  الٌمغةفي تعميـ  -7-5

المعٌمـ في المكقؼ  ةتفاكت فييا حماستجميعيا تعالج في ظركؼ كاحدة، ال  الٌمغةعمى أخرل؛ ألف ميارات 
 عميمي.التٌ 
 الٌمغةغكم؛ ألف المتعٌمـ حينما يستخدـ المٌ مسايرة لبلستعماؿ  الٌتكامميكفؽ المدخؿ  الٌمغةفي تعميـ  -7-6

فيي أك الكتابي إنما يستخدميا كحدة مترابطة، بمعنى أنو ال يستشير المعجـ ليمٌده الشٌ عبير التٌ في 
ضبط كممة، بالمفردات المبلئمة لمقتضى الحاؿ، كال يحتكـ إلى قاعدة نحكية ليفيـ كيؼ يؤلؼ جممة، كي

نٌ   ما يتـ ذلؾ كمو بصكرة سريعة متكاممة مترابطة.  كا 
كظيفية تكاممية، كعندما ال تككف  الٌمغةيككف أسيؿ عمى المتعٌمـ كأيسر عندما تككف  الٌمغةتعميـ  -7-7

مجزأة، فأصغر كحدة كظيفية ذات معنى ىي نص  متكامؿ ضمف سياؽ لغكم اجتماعي يتبلءـ مع خبرات 
 المتعٌمـ.

يتـ بطريقة أفضؿ عندما يتعٌرض ليا المتعٌمـ بشكميا الكمي، كفي سياؽ طبيعي؛  الٌمغةإذا كاف تعٌمـ -7-8
 .  الٌمغةكامؿ ىك أساس كمفتاح تعٌمـ التٌ  فإفٌ 
فٌجر المعرفي يستكجب تعميميا لتحقيؽ كظائفيا الفكرية التٌ في عصر العكلمة ك  العربٌية الٌمغةتعميـ  -7-9

كالمجتمع، كمف ىنا يككف تعميـ  الٌمغةفكير، كبيف التٌ ك  الٌمغةاعتبار العبلقة الكثيقة بيف  كاالجتماعية، عمى
مييز، التٌ حميؿ كالمقارنة ك التٌ عمى ميارات االستنتاج ك  المتعمميفلتدريب  ان خصب ، كمجاالن لمتفكير ان تعميم الٌمغة

صدار األحكاـ.  كا 
يا كحدة متكاممة، عمى أنٌ  الٌمغةيككف أكثر فاعمية إذا قاـ عمى أساس تناكؿ ميارات  الٌمغةتعميـ  -7-10

ظرم كالمعرفي في النٌ ركيز عمى الجانب التٌ تؤدم دكران كظيفيان في الحياة الفكرية كاالجتماعية بدالن مف 
عميـ العاـ؛ فإف اآلماؿ تٌ الفي مراحؿ  العربٌية الٌمغةبيمة مف تعميـ النٌ ، كلكي تتحقؽ الغايات الٌمغةمعالجة 

 تأصيؿلكاإلسبلمية،  العربٌيةغكييف، كالقائميف عمى شؤكف تعميميا في الببلد المٌ معقكدة عمى المخططيف 
االجتماعي عند بناء مناىج تعميـ  الٌمغةغكم، كعمـ المٌ فس النٌ ، كعمـ الٌمغةتعميميا، كتكظيؼ معطيات عمـ 

 كتنفيذىا كتقكيميا كتطكيرىا .  الٌمغة
 الٌمغةبحاجة ممحة إلى نظرية تعميمية لغكية، مستمدة مف فيـ عميؽ لطبيعة  العربٌية الٌمغةتعميـ  -7-11

اممة لممتعمميف: معرفيان، الشٌ نمية التٌ نفسيا، كطبيعة تعٌمميا كتعميميا، ككظيفتيا في المجتمع، كدكرىا في 
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غكم المٌ األداء  فيظير نتائج تعميميا كاضحة ككجدانيان، كمياريان، كنفسيان، كفكريان، كاجتماعيان؛ بحيث ت
راكيب، التٌ غكم؛ تبرز جمٌيان في تفكؾ المٌ يبدك أنو يعاني مف تصدعات مخيفة في البناء  الذملممتعمميف، 

 كاضطرابيا، كانحرافيا صرفيان كنحكيان. 
 النماط والشكال: -8
 النماط: -8-1

. كيقسـ "ميرر (367، 2001ل المنيج ) أبكجبللة، تك نظيـ األفقي لمحالتٌ  إلىكامؿ التٌ تستند فكرة  
Maurer ىج المتكاممة إلى أربعة أنماط ىي" المنا( :Maurer,1994, 3   ) 

مني لتقديـ المكضكع أك القضية مف الزٌ نسيؽ التٌ كترتكز عمى  Correlated :المناىج المترابطة-8-1-1
نفسو تخصص في الكقت  غيركجيات نظر متعددة في المكاد المختمفة، كما تدرس كتمارس ميارات في 

 .مادة دراسية باستقبلليتيا فاظ كؿٌ مع احت
كيقكـ صانعك المناىج بتأليؼ مقرر يتـ   Multidisciplinary :المناىج متعددة الّتخصصات-8-1-2

 كضكع معيف في تخصصات مختمفة.فيو دراسة م
كتدكر حكؿ مكضكعات كأفكار يغمب عمييا   Interdisciplinar :المناىج المتداخمة ) البينية(-8-1-3

 .الٌصراعطكر، العدالة، التٌ غير، التٌ العمكـ بطبيعتيا الحتكائيا عمى معارؼ مف تخصصات مختمفة مثؿ 
تنظيـ المدرسة ليكـ تمارس فيو أنشطة مف خبلؿ كيعني   Integrated Day :اليوم المتكامل-8-1-4

 تنفيذ مشركع كامؿ.
 الشكال: -8-2

ك)سعادة  (؛367-368، 2001كيحدد بعض المتخصصيف أشكاؿ تكامؿ المنيج في: ) أبكجبللة، 
براىيـ،    ( .52-51، 2001كا 

أربعة حتى يمكنو  عمىراسية ال يزيد الدٌ عددان مف المقررات المتعمـ : كيعني أف يدرس ركيزالتّ -8-2-1
 .كؿ عمى عمؽ في اإلعداد األكاديميالحص

مادة بمفاىيـ مادة أخرل ذات عبلقة  ، كيتـ بربط مفاىيـ كؿٌ : كىك نكعاف عىرضي كمينظـالّربط-8-2-2
 .الٌدراسية محتفظة باستقبلليتيامع بقاء المكاد 

خدـ الميارات المكتسبة أك المتعممة : حيث تستتكامل المادة الّدراسية ك داة لمواد دراسية أخرى-8-2-3
 .الٌرياضياتغكية في دراسة العمكـ ك المٌ في مادة دراسية في مجاؿ دراسي آخر، فمثبل تستخدـ الميارات 

راسية بشكؿ يكضح العبلقة بيف المجاالت الدٌ كفييا يتـ تقديـ المكضكعات  المجاالت الّدراسية:-8-2-4
بيعية، كمعتمدة في الكقت الطٌ حة كالجغرافيا الصٌ راسية، فمثبلن يقدـ المنيج مكضكعات تتعمؽ بمجاؿ الدٌ 

 .الٌمغةياضيات ك الرٌ عمى مجاالت أخرل في العمكـ ك نفسو 
: حيث يتـ تقديـ مشكبلت عامة يتطمب حميا معرفة ميارات متنكعة مف الحل الّشامل لممشكمة-8-2-5

 .غة كاالجتماعياتالمٌ ياضيات ك الرٌ العمكـ ك 
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كامؿ فمنيـ مف التٌ كيبلحظ مما سبؽ أف ىناؾ اختبلفان بيف المتخصصيف حكؿ أنماط كأشكاؿ 
يقسميا إلى أربعة كمنيـ مف يقسميا إلى خمسة، كتتداخؿ مفاىيميا كمسمياتيا، فما يسميو باحث يطمؽ 

 .لٌتكامؿاعميو باحث آخر اسمان آخر، كما يبلحظ أف األنماط كاألشكاؿ تمثؿ درجات 
 :الّتكاممي المنيج أبعاد -9

 لتحقيؽ لممتعٌمـ الفرصة عمى إتاحة قادران  يصبح بحيث خصائصو تنظـ أساسية أبعاد الٌتكاممي لممنيج
 :( 2001،85،الخياط(كما ذكرىا  األبعاد ىذه أىـ كمف مختمفة، بطرؽ الٌتكامؿ

 باألمر ليس ونٌ ا  ك  المنيج، منيا يتككف التي راسيةالدٌ  المكاد بو كيقصد Scope :كاملالتّ  مجال -9-1
  :كامؿالتٌ  مجاالت أىـ إمكانات عديدة. كمف يتطمب ذلؾ ألفٌ  الحاؿ في كامؿالتٌ  تحقيؽ يؿالسٌ 
 مجاؿ إلى نتميافت دراسيتيف، مادتيف مستكل عمى تكامؿ -.الكاحدة راسيةالدٌ  المادة مستكل عمى تكامؿ-

 اريخالتٌ  بيف كامؿالتٌ  مثؿ الكاحدة، راسيةالدٌ  المادة فركع مف فرعيف كامؿ بيفالتٌ  يحدث بحيث كاحد، دراسي
الفيزياء، كالكيمياء،  مثؿ كاحد، مجاؿ إلى تنتمي التي راسيةالدٌ  المكاد جميع بيف تكامؿ -.كالجغرافيا

 الكاحد راسيالدٌ  ؼالصٌ  عمى المقررة راسيةالدٌ  المجاالت جميع بيف تكامؿ -.العامة العمكـ كاألحياء، كمجاؿ
 .جميعيا كامؿالتٌ  أقكل مستكيات مف كىك
 إذا كاف فمثبلن  توشدٌ  تكضح التي المنيج مككنات بيف بطالرٌ  درجة أم: Power كاملالتّ  شدة-9-2

 دريسالتٌ  كطريقة األىداؼ كليما اآلخر، تدريس عند أحدىما مف كيستفاد متعاقبيف، يدرساف منيجاف ىنالؾ
 كاحد فكرم خط حكؿ المكضكعات مف مجمكعة نظمت إذا تناسؽ، أما المنيجيف ىذيف بيف فيككف ،نفسيا
ذا حينئذ فتككف  فإف فركعيا بيف الفكاصؿ إدراؾ يتعذر حتى متداخمة، عناصر المناىج تناكلت مترابطة، كا 

 .إدماج بينيما يككف ما
بالمناىج  المنيج ارتباط مثؿ عمقو درجة تبٌيػف التي األبعاد بو يقصد Depth :كاملالتّ  عمق -9-3
   .فيو يعيشكف الذم كالمجتمع المتعمميف كباحتياجات المحمية بالبيئة كارتباطو األخرل، راسيةالدٌ 
عند  لممتعمـتعني المركنة كيفية ترتيب كتدريس مكضكعات المنيج بطريقة تسمح  كامل:التّ مرونة  -9-4

ما  فيقيامو بدراسة مكضكع ما، أك أدائو لسمكؾ محدد أف يختار ما يراه مناسبان كمبلئما لو دكف تأثير ذلؾ 
 مكؾ. السٌ يمي تعمـ ىذا المكضكع أك 

 :الّتكاممي المنيج مداخل -10
 ـ في المنيج أأثناء عممية بناء في راسية المختمفة، سكاء الدٌ ربكم بيف المكاد التٌ كامؿ التٌ يمكف أف يتحقؽ 

تؤدم إلى ترابط الحقائؽ كالمعارؼ كالخبرات الخاصة بيذه  التيتدريسو، كذلؾ عف طريؽ بعض المداخؿ 
 المكاد كتكامميا.

ربكييف يمكف اتخاذىا أساسان عند تنظيـ محتكل مناىج المكاد التٌ كلقد ظيرت العديد مف المداخؿ في كتابات 
 كىي كاآلتي: (223، 2001ربيني،لشٌ االمتكاممة كأىميا ما تـٌ ذكره عند ) 
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حيث يتـ تنظيـ خبرات المنيج كحقائقو كمعارفو عند  ظريات:النّ عميمات و التّ مدخل المفاىيم و -12-1
، المتعٌمـالمفاىيـ أكثر ارتباطان بحياة  ظريات؛ كذلؾ ألفٌ النٌ عميمات، ك التٌ تخطيطو كبنائو عمى المفاىيـ، ك 

فكير العممي، كتعد أكثر بقاءن، كأقؿ عرضة لمنسياف، كما أف التٌ في ممارستو لعمميات  المتعٌمـكتعيف 
يحدث في تدريس المناىج المجزأة كبنائيا. كينبغي أف تقتصر  الذمكرار التٌ استخداـ المفاىيـ يخمصنا مف 

 . ااستيعابي المتعممكفحتى يستطيع  ؛تكاممة عمى عدد قميؿ مف المفاىيـالمناىج الم
، كليس الٌتكامؿ بأنفسيـ بطريقة مبتكرةعمى كيفية القياـ بعممية  المتعٌمميفرض مف ىذا المدخؿ تدريب الغ

مجرد حصكليـ عمى المعمكمات المتكاممة. كبصفة عامة يمكف استخداـ ىذا المدخؿ عمى مستكل 
 انكية كالكميات الجامعية.الثٌ المدارس 

يركز ىذا المدخؿ عمى المشكبلت الممحة القائمة في حياة : مدخل المشكلت المعاصرة -12-2 
يشعركف بيا، كيممسكف أثرىا في حياتيـ، كيرغبكف في البحث عف حؿ ليا، سكاء كانت  التي، ك المتعمميف

 مشكمة قائمة فعبلن أك مشكمة مستقبمية.
عٌمـ الٌطريقة بحيث يستخدـ المت ،يتـ عرض المشكمة في المنيج بشكؿ يدعك كيشجع المناقشة كالبحث

كمف المشكبلت التي تبنى عمييا المناىج المتكاممة مثبلن الٌتزايد الٌسكاني، كالٌتمكث،  العممية في الٌتفكير.
 نقص المياه. كيدخؿ ىذا الٌنكع مف المنيج ضمف مناىج تعميـ الكبار.ك 

ربكية بعضيا بالبعض اآلخر، التٌ عممية تنظيـ المنيج تعني ربط خبراتو  إفٌ  نظيمي:التّ المدخل -12-3
الٌتنظيـ مف نظيـ مف الكؿ إلى الجزء. التٌ  نظيـ مف الخاص إلى العاـ.التٌ كفؽ مبادئ تنظيمية معينة أىميا: 

 .المجرد إلى المحسكس
ظرم كالعممي، فمف خبلؿ النٌ كامؿ بيف جانبي المعرفة التٌ : يتحقؽ مف خبلؿ طبيقيالتّ المدخل  -12-4
مف الخركج إلى البيئة، ليطبقكا ما درسكه، إضافة إلى ربط المدرسة  المتعممكفيتمكف  يارات الميدانيةالزٌ 

 بالبيئة كما يدكر فييا مف مشكبلت كأنشطة مختمفة. 
كامؿ بصكرة عالية، حيث يدرس ىذا المدخؿ مشاكؿ البيئة التٌ يحقؽ ىذا المدخؿ  المدخل البيئي: -12-5

يحاكلكف إيجاد الحمكؿ ليذه المشاكؿ، مما يجعميـ بحاجة لمرجكع إلى عدد  المتعٌمميفالمختمفة، كيجعؿ 
 كصؿ لحؿ المشكمة.التٌ تساعدىـ في  التيراسية لمحصكؿ عمى المعمكمات كالبيانات الدٌ كبير مف المكاد 

لمشركع معيف يميمكف إلى  المتعٌمميفيقكـ ىذا المدخؿ عمى أساس اختيار  المشروع:مدخل  -12-6
، عمى أف الٌتنفيذىـ مطالبكف بكضع خطة لدراستو، كال يكتفكف بذلؾ بؿ عمييـ القياـ بميمة دراستو، ك 

 يعممكا تحت إشراؼ المعمـ كتكجييو.
 مف عدد مف االستفادة دراستو تتطمب مكضكع حكؿ المدخؿ ىذا يدكر :الموضوعات مدخل -12-7
 بيف الٌربط يككف كقد تفصميا، التي الحكاجز إزالة بعد ببعض بعضيا المكاد ىذه فيتـ ربط الٌدراسية، المكاد
 مكضكعات اختيار يتـ كأف سطحيان، الٌربط يككف ال أف كينبغي كالجغرافيا، التٌاريخ متجانسة مثؿ مكاد
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كلكي  المختمفػػة الٌدراسػػية المػػكاد بيف الٌربػػػط لعممية يستجيبكا لكي لحاجاتيـ كمشبعة المتعٌمميف مبلئمة لميكؿ
  المكاد. ىػذه بيػػف تػػربط التي العػبلقػػػات إدراؾ يمكنيـ

 أكثػر لمادة المػداخػػؿ أحػد يصمح راسية، فػقػػدالدٌ  المكاد طبيعة اختبلط عف ناتج المداخؿ في نكعالتٌ  ىذا إفٌ 
 .مػدخؿ أكثػر مف اسػػتخداـ األفضؿ مف يكػػكف أحيانػػػان  بػؿ؛ غػيػػره مف
 :العربّية الّمغةفي تعميم  الّتكامميربوية لممدخل التّ طبيقات التّ  -13

كرقة العمؿ ىماني في الدٌ ؛ كما قدميا العربٌية الٌمغةمنطمقان في تعميـ  الٌتكاممييقتضي األخذ بأفكار الميٍدخؿ 
  .(13  2007ىماني  الدّ )كآدابيا مراعاة ما يأتي:  العربٌيةالمقدمة إلى المؤتمر العالمي األكؿ لمغة 

عمى أنيا فركع لغكية مستقمة ال طائؿ مف كرائيا سكل تفتيت  العربٌية الٌمغةحٌكؿ مف فكرة تعميـ التٌ -13-1
كتعميميا متكاممة كفقان لطبيعتيا المتكاممة، ككفقان لطبيعة تعٌمميا  الٌمغةغكية، إلى فكرة تكامؿ تعميـ المٌ الخبرة 

 كتعميميا. 
غكية، دكف إغفاؿ المٌ ركة الثٌ ؛ ألثره في زيادة الٌمغةتعميـ  ص القرآني محكران رئيسان فيالنٌ اتخاذ -13-2

 ريؼ، كمف تراث العرب قديمو كحديثو، منظكمة كمنثكرة.الشٌ بكم النٌ لنصكص مف الحديث 
في ضكء مياراتيا، مما يحفظ لمغة كحدتيا كتكامميا،  الٌمغةغكم منطمقان لتعميـ المٌ ص النٌ اتخاذ -13-3

كالٌسير في ذلؾ عمى ىدم المسمميف األكائؿ في اختيار الٌنص الٌمغكم الذم يكسب المتعمميف ثركة لغكية، 
 سمكؾ.الذكؽ كتيذيب المع تنمية 

ص عمى ميارات لغكية متكاممة، تشمؿ الجكانب المعجمية، النٌ مف خبلؿ دراسة  تدريب المتعٌمميف-13-4
بيرية، عبلكة عمى الميارات القرائية، كميارات الكتابة، كميارات عالتٌ قدية، ك النٌ حكية، كالببلغية، ك النٌ ك 

 حٌدث، كتنميتيا لدييـ. التٌ االستماع ك 
، فيناقش الٌمغةراسي حكؿ تحفز المتعٌمـ ليعٌبر عف أفكاره بالدٌ ؼ الصٌ تكثيؼ الجيكد داخؿ حجرة -13-5

ر األمة كثقافتيا كخبراتيا، أك مكضكعات قرائية تعايش معيا عدة مرات، أك يحمؿ نصكصان أدبية تحمؿ فك
 ص.النٌ يمٌخص كتابان، أك يكتب تقريران عف عمؿ قاـ بو، أك يعرض خبرة اكتسبيا مف 

إعداد معٌمـ الٌمغة العربٌية إعدادان متكامبلن، قبؿ الخدمة كأثناءىا؛ ليككف ذا قدرة أكاديمية تمٌكنو مف -13-6
مستكل الٌنظرية كالٌتطبيؽ الميداني، كمقتنعان بجدكل الٌتكامؿ  معالجة الٌمغة كحدة كاحدة، كمؤىبلن تربكيان عمى
 الٌمغكم في تعميـ الٌمغة تخطيطان كتنفيذان كتقكيمان.

بشكؿ دكرم؛ ليككف عمى اطبلع بآخر  العربٌية الٌمغةربكم عمى تعميـ التٌ تدريب المشرؼ -13-7
كتعميميا، كيتمٌكف مف نقؿ خبرتو  الٌمغةغات كأحدث االتجاىات في تعٌمـ المٌ ربكية في تعميـ التٌ المستجدات 

 دريسي. التٌ فع مف أدائيـ الرٌ الجديدة إلى الميداف؛ إلثراء المعمميف، ك 
دراسي، تتنٌكع  غكية المتعددة، كاالقتصار عمى كتاب كاحد لكؿ صؼٌ المٌ عميمية التٌ إلغاء فكرة الكتب -13-8
، كنصكصان النٌ فيو  صكص المقٌدمة إلى المتعمميف؛ بحيث تشمؿ نصكص انطبلؽ، كنصكص دعـو كتعزيزو

إثرائيةن، تيعالج مف منظكرات عديدة: استماعان، كقراءة، كفيمان كاستيعابان، كاستنتاجان كتحميبلن، كتذكقان كنقدان، 
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مبلئيان، كتدريبان عمى  فضبلن عما يدفع المتعٌمـ إلى اكتساب فيي كالكتابي، الشٌ عبير التٌ كتطبيقان نحكٌيان كا 
اتي، بتكجييو إلى المعجمات كالمكسكعات كمصادر المعرفة الكرقية كاإللكتركنية، الذٌ عٌمـ التٌ ميارات 

 كاالعتماد عمى نفسو في إثراء معارفو، كتنمية مياراتو البحثية، كتعميمو كيؼ يعٌمـ نفسو بنفسو. 
، كتكظيؼ الحصص الٌمغةفرع مف فركع  أمصة لتعميـ إلغاء فكرة الحصص المستقمة المخص-13-9

صكص معالجة متكاممة، ال تنتيي بانتياء النٌ ؛ لضماف معالجة الٌمغةالمستمرة المتصمة المخصصة لتعميـ 
مف المخصص لمدرس، بؿ تستمر المعالجة حتى يتمٌكف المتعٌمـ مف الميارات المستيدفة، كفي ىذا الزٌ 

نفيذ، التٌ خطيط، ك التٌ مشاركان في  الٌمغةعميمي في الكقت المخصص لتعميـ التٌ  إدخاؿ المتعٌمـ معترؾ العمؿ
ثراء بيئة التٌ ك   في حياتو.  الٌمغةغكم لديو، كيفٌعؿ دكر المٌ عٌمـ بما مف شأنو أف يرقى باألداء التٌ قكيـ، كا 

غكية؛ لتكجيو المتعٌمـ نحك أف يتعٌمـ كيؼ المٌ شطة في مختمؼ المناشط النٌ دريس التٌ ؽ ائاعتماد طر -13-10
عاكني، التٌ عٌمـ التٌ المشكبلت، ك  ؽ تدريس قائمة عمى حؿٌ ائعميمية، كتبني طر التٌ يتعٌمـ، كاعتباره محكر العممية 

كساب المتعمميفعٌمـ التٌ عٌمـ البنائي، ك التٌ ك   ىذا كموىني ... الذٌ مياراتو، كالعصؼ  الٌنشط، كتعميـ الٌتفكير كا 
 كتنميتو فكريان ككجدانيان كمياريان.   الٌمغةزه عمى تعٌمـ لتحفي
مات في إطار ؛ لككنو أصبح مف المسمٌ العربٌية الٌمغةاتي في ميداف تعميـ الذٌ عٌمـ التٌ إدخاؿ مبدأ -13-11
و، في نعيش الذمغات خاصة، كذلؾ استجابة طبيعية لطبيعة العصر المٌ ربية الحديثة عامة، كتعميـ التٌ 

قافي، كما يقتضيانو مف ضركرة مبلحقتيما كمكاكبتيما مف جية، الثٌ ٌجر المعرفي كاالنتشار فالتٌ عصر 
اتي كما يقتضيو مف تنقيب عف المعرفة، كتدريب عمى استخداـ مختمؼ مصادر الذٌ كنظران إلى أىمية الجيد 

 عٌمـ. التٌ ركرية الستمرار الضى عٌمـ؛ لكسب المعمكمات كالميارات التٌ 
قنية، كتدريب المتعمميف عمييا؛ لما ليا مف إثارة الىتماميـ، كجذبان ليـ التٌ تكفير مصادر المعرفة -13-12

 . العربٌية الٌمغةغكم، كتدريب المعمميف عمى كيفية تكظيفيا في تعميـ المٌ رس الدٌ لئلقباؿ عمى 
ي كؿ مرحمة تعميمية، بؿ زمة ليـ فالبٌل غكم لممتعمميف؛ بتحديد الميارات المٌ االنطبلؽ مف الكاقع -13-13

 .الٌتكامميكفؽ المدخؿ  العربٌية الٌمغةكفي كؿ صؼ دراسي، كجعميا محكران لمتدريب في مكاقؼ تعميـ 
تكجيو تعميـ الٌمغة العربٌية في المراحؿ الٌثبلث نحك سٌد حاجات المتعمميف الٌمغكية؛ بتقديـ -13-14

بالمتغيرات الثٌقافية، كالحضارية، كما يتطٌمع لحسباف با، كيأخذ المحتكل الٌمغكم الذم يمبي تمؾ الحاجات
في حؿ مشكبلتو، كاالرتقاء بو إلى مصاؼ  –حاضران كمستقببلن  –إليو المجتمع مف مشاركة أبنائو 

  المجتمعات المتقٌدمة.
إرساالن غكم الجٌيد المٌ حيح، كاألداء الصٌ غكم المٌ غكية تتحقؽ باالستخداـ المٌ الميارة  فٌ أمف المؤٌكد -13-15

: الٌمغةىذا األداء يمكف مبلحظتو كقياسو مف خبلؿ ممارسة المتعٌمـ  كاستقباالن، ممارسة كتطبيقان، كأفٌ 
عمى  الٌتكامميكفؽ الميٍدخؿ  العربٌية الٌمغةركيز في تعميـ التٌ استماعان، كتحٌدثان، كقراءةن، ككتابةن. كلذا فإف 
ميـ نحكه؛ يقكد إلى مخرجات تعميمية قادرة عمى تكظيؼ عالتٌ الجانب الميارم، كدعمو، كتكجيو فعاليات 

 يحقؽ كظائفيا في المجتمع.  ؛بشكؿ صحيح الٌمغةميارات 
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عمى أنيا كسائؿ لتحقيؽ غايات  الٌمغةيككف أكثر فاعمية إذا تناكؿ ميارات  الٌمغةإٌف منيج تعميـ -13-16
ظر إلييا النٌ ركيز عمى ىذه الميارات، ك التٌ فإف ثـٌ أرحب كأىـ، كعمى رأس قائمتيا يأتي االتصاؿ، كمف 

 يساعد عمى تنمية لغة المتعٌمميف نمٌكان متكازنان.  الٌمغةنظرة متكازنة في برنامج تعميـ 
غكم نحك األخذ المٌ خطيط التٌ أف يحقؽ أىدافو بشكؿ جٌيد إذا اتجو  العربٌية الٌمغةيمكف لتعميـ -13-17

عمى أنيا ميارات أكثر  الٌمغةظر إلى النٌ كٌجو نحك تميير تعميميا، ك تٌ ال، ك الٌمغةفي تعميـ  الٌتكامميباالتجاه 
كامؿ التٌ إحدل صكر  ميير كبير جدان، ال يمكف تجاىمو؛ حيث إفٌ التٌ كامؿ ك التٌ شابو بيف التٌ منيا محتكل، ف

و ال يمكف أف يعني أنٌ  الذمطبيؽ، األمر التٌ ظرية ك النٌ ، عمى مستكل الٌمغةكامؿ بيف ميارات التٌ تتحقؽ في 
 عف إدارتو في ضكئيما. بعيدان  العربٌية الٌمغةيستقيـ حاؿ تعميـ 

يعمد إلى كضع الميارات  الٌمغةالميارم في تعميـ  الٌتكاممييأخذ باالتجاه  الذمعميمي التٌ البرنامج -13-18
متدٌرجة؛ لينطمؽ منيا ئيسة، في مسمسبلت ىرمية الرٌ كعية، لكؿ ميارة لغكية مف مياراتيا األربع النٌ غكية المٌ 

في كؿ مرحمة تعميمية، بؿ كفي كؿ صؼ دراسي، كتضمينيا المحتكل  الٌمغةنحك تحديد أىداؼ تعميـ 
غكية في ضكئيا؛ ألف تحديد الميارات المٌ دريبات كالمناشط التٌ ، كتصميـ لممتعمميفغكم المقٌدـ المٌ عميمي التٌ 
ر المعمميف بالميارات الٌمغةأليؼ كتب تعميـ ؤية عند تالرٌ كعية يساعد عمى كضكح النٌ غكية المٌ  ، كما يبص 

 في كؿ صؼ مف صفكفيا.بؿ دريب في كؿ مرحمة تعميمية، التٌ المستيدفة ب
تحققت،  التيعميمية التٌ تحديد الميارات المستيدفة تحديدان دقيقان كاضحان؛ لمكشؼ عف األىداؼ -13-19

يكشؼ عنيا تقكيـ  التيغرات الثٌ نحك سد   الٌمغةلـ تتحقؽ، مما يساعد عمى تكجيو تعميـ  التيكتمؾ 
 ، كتبلفي جكانب القصكر فيو، كدعـ جكانب القكة.تطكيرهلظر فيو النٌ البرنامج، ليعاد 

 : الّتكاممي لممنيج بوصفيا تنظيماً  الوحداتًا: الثّ ث
 مف بو لما تتميز الٌتكاممي، ذلؾ لممنيج الٌصمة كالكثيقة المبلئمة المنيجية التٌنظيمات مف الكحدات تعدٌ "

 في الكحدات أسمكب شاع ( كقد 2007،47الحسيف،  ( "تاـ تكافؽ في تنساب جعمتيا كسمات خصائص
 . الٌتكاممي لممنيج كمناسبتو كاألجنبية، لتميزه العربٌية الببلدفي  كالٌتعميـ الٌتربية كزارة مقررات

 الوحدات الّدرسية:تعريف  -1
 لمكحدة تعاريؼ متعٌددة، منيا:

" الكحدة ىي جزء مف المنيج الٌدراسٌي، كتنظيـ خاٌص لمماٌدة الٌدراسٌية، كطريقة كأسمكب تدريس -
في المكاقؼ الٌتعميمٌية التي تكٌكف في مجمكعيا كحدة متكاممة، ليا أغراضيا،  المتعمميفيضع 

 (.157، 1997كيمكف الكصؿ إلييا كتحقيقيا عف طريؽ ىذه المكاقؼ" )الخطابية، 
كىي " أنشطة تعميمٌية متنٌكعة، تحت إشراؼ المعٌمـ كتكجييو، كىي دراسة مخٌطط ليا مسبقان، -

عات التي تيـٌ المتعٌمميف، أك عمى مشكمة مف المشكبلت التي كترٌكز عمى مكضكع مف المكضك 
تكاجييـ  في حياتيـ اليكمٌية، كال يتيقٌيد بتنظيـ الحقائؽ التي تدٌرس في الكحدة تنظيمان منطقٌيان، كال 

 (.303، 2005يمتـز الحدكد الفاصمة بيف فركع الماٌدة " )العجمي، 
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مة كالمتكاممة حكؿ مكضكع معيف؛ بحيث تمكف مجمكعة مف الٌدركس المنظٌ فالكحدة الدرسية 
 تحقيؽ األىداؼ المرجكة منيا.الٌطبلب مف 

  :أنواع الوحدات - 2
أٌدل إلى ظيكر  الذم، األمر تشاران كاسعان في اآلكنة األخيرةانتشر تنظيـ المناىج عمى أساس الكحدات ان

ىذه تبنى عميو  الذمحيث إٌف نكع الكحدة يتحٌدد بناء عمى األساس الٌدراسٌية، أنكاع متعٌددة لمكحدات 
 الكحدة.
ٌف المتتٌبع ألنكاع الكحدات في دراسات ك  ، ىما: فيتج أٌنيا تندرج ضمف نكعيف رئيسربكييف يستنالتٌ ا 

دت عند حك اآلتي كما كر النٌ . كىي عمى الخبرة ىراسٌية، الكحدات القائمة عمالدٌ الكحدات القائمة عمى الماٌدة 
 :(259، 2005)الخميفة، 

  راسّية:الدّ الوحدات القائمة عمى الماّدة -2-1
راسٌية، كىذا يعني أٌف منيج الكحدات الدٌ كع مف الكحدات ارتباطيا الخاٌص بالماٌدة النٌ تؤٌكد تسمية ىذا 

مٌر بيا منيج المكاٌد،  التيطكيرات المنيجٌية التٌ راسٌية ما ىك إاٌل حمقة جديدة متطٌكرة مف سمسمة مف الدٌ 
راسٌية ذاتيا، كلكٌنو الدٌ كع مف الكحدات حكؿ محكر رئيسٌي يشتٌؽ مف الماٌدة النٌ راسة في ىذا الدٌ حيث تدكر 

تدٌرس في الكحدات  التييعالج ناحية ذات أىمٌية في حياة المتعٌمميف، كال يتقٌيد بتنظيـ الحقائؽ كالمعمكمات 
ٌنما تجمع المعمكمات  تنظيمان منطقٌيان، كما ال يمتـز الحدكد الفاصمة بيف فركع الماٌدة، أك بيف ماٌدة كأخرل، كا 

 راسة. الدٌ مكضكع  كالبيانات حكؿ المحكر
ٌنما ىي نقطة االنطبلؽ لتحقيؽ الرٌ راسٌية في منيج الكحدات ليست الغاية الدٌ كالماٌدة  ئيسة ليذا المنيج، كا 

مكؾ، إضافة إلى السٌ يف االٌتجاىات، كتعزيز الميارات، كتعديؿ تكك مثؿ راسٌية، الدٌ غايات أبعد مف الماٌدة 
 اكتساب المعمكمات، مف خبلؿ إيجابٌية المتعٌمـ كنشاطو كفاعمٌيتو.

 :الٌصكرراسٌية، كمف ىذه الدٌ كتتعٌدد صكر الكحدات القائمة عمى الماٌدة 
 :(Subject Unit)راسّية الدّ راسّية المتعّمقة بموضوع من موضوعات الماّدة الدّ الوحدات -2-1-1

بط مع مكضكعات أخرل، كبمعنى آخر، أف يشٌكؿ المكضكع قاعدة، الرٌ كال بٌد أف يسمح ىذا المكضكع ب
 يتـٌ االنطبلؽ منيا إلى مكضكعات متعٌددة تتيح لممتعٌمـ الحصكؿ عمى جممة مف المعارؼ المتكاممة.

راسٌية، بمعنى عدـ االقتصار الدٌ نكيع في الكحدات التٌ -قٌيد ببعض المبادئ كالمعايير منيا: التٌ كال بٌد ىنا مف 
، كحدات مف مجاؿ العمكـ، العربٌية الٌمغةعمى كحدات دراسٌية مف مجاؿ دراسٌي كاحد )كحدات مف مجاؿ 

الٌتربية الفنٌية، ينٌية، كحدات مف مجاؿ الدٌ ربية التٌ كحدات مف مجاؿ االجتماعٌيات، كحدات مف مجاؿ 
كازف بيف أنكاع الكحدات، بحيث ال تطغى كحدات مف مجاؿ معٌيف عمى بقٌية الكحدات التٌ -...(. كىكذا

دٌرج في تقديـ الكحدات العائدة لمجاؿ معٌيف، بمعنى أف تككف كٌؿ كحدة التٌ -المستمٌدة مف مجاالت أخرل.
 مستندة إلى معمكمات كحدة سابقة، كمؤس سة لمعمكمات كحدة قادمة.
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 :((Question  Unitعمى سؤال  الوحدات القائمة  -2-1-2
تـٌ تغطية تراسٌية حكؿ سؤاؿ رئيس، يتفٌرع منو أسئمة فرعٌية أخرل، بحيث الدٌ كع مف الكحدات النٌ يدكر ىذا 

 كع مف الكحدات:النٌ مختمؼ جكانب الكحدة، كمف أمثمة ىذا 
 ؟الٌتخٌمص مف مشكمة البطالةكيؼ يتـٌ  -
كع مف الكحدات النٌ ييدؼ ىذا  :( (Generalization Unitالوحدات القائمة عمى تعميم   - 2-1-3

لتعميـ أك قاعدة أك قانكف أك مبدأ مف المبادئ كترسيخ ىذه المفاىيـ العاٌمة في ذىف  المتعمميفإلى فيـ 
، لمعرفة كيفٌية الٌتعميـ أك القاعدة أك القانكف؛ الستنتاج الٌدراسٌية في ضكء ذلؾ، كيختاركف الماٌدة متعمميفال
 ميا كتطبيقيا. في
كع مف الكحدات النٌ ينصٌب ىذا  :(Survey Unit)تّبع والمسح التّ الوحدات القائمة عمى  -2-1-4

تأثير -: التي تؤٌثر في األفراد كالمجتمعات، مثؿغالبان عمى دراسة تتبعٌية لظاىرة مف الظكاىر العاٌمة 
 البتركؿ في تمٌكث البيئة.

 الوحدات القائمة عمى الخبرة: -2-2
حكؿ إحدل حاجات المتعٌمميف، أك مشكبلتيـ، أك حاجات مجتمعيـ أك عمى الخبرة تدكر الكحدات القائمة 
بجمع المعمكمات مف مكاٌد مختمفة، كمصادر متعٌددة، كالقياـ بأنشطة  متعممكفمشكبلتو، حيث يقكـ ال

جراء  إشراؼ المعٌمـ كتكجييو، تتطٌمبيا، كتخدـ مكضكع الكحدة تحت  التيجارب كالعممٌيات التٌ مختمفة، كا 
 عميمٌية المختمفة.التٌ فس في اكتساب الخبرات النٌ ، كاالعتماد عمى فرصة الممارسة لممتعٌمـا ما يتيح كىذ
  خصائص منيج الوحدات: -3

 (، كىي تتمٌثؿ فيما يأتي:308، 2005راسٌية عٌدة خصائص تـٌ ذكرىا عند )العجمٌي، الدٌ لمنيج الكحدات 
كامؿ في التٌ كامؿ بيف المقٌررات، ك التٌ كامؿ بيف األىداؼ، ك التٌ : حيث يحٌقؽ منيج الكحدات  كاملالتّ -3-1

كامؿ في كجكد مركز كاحد لكٌؿ كحدة دراسٌية، ليا التٌ كامؿ بيف المدرسة كمحيطيا، كيتجٌمى ىذا التٌ الخبرة، ك 
حقيقيا، دكف فصؿ بينيا، أك تقٌيد راسٌية، كتتكامؿ لتالدٌ أىداؼ تدريسٌية متكاممة، تتضافر مختمؼ المقٌررات 
كامؿ في التٌ العبلقة بيف مكٌكناتيا، كما يتجٌمى  المتعممكفبطبيعة أٌم منيا، فتتحٌقؽ كحدة المعرفة، كيدرؾ 

تترؾ ، ك ممتعممكفتقٌدـ ل التيىذا المنيج مف خبلؿ تكامؿ جكانب الخبرة، المعرفٌية كالكجدانٌية كالميارٌية 
كامؿ بيف المدرسة كمحيطيا التٌ ٌكىـ مف مختمؼ الجكانب، ىذا باإلضافة إلى آثارىا اإليجابٌية في نم

االجتماعٌي؛ نظران ألٌف معظـ الكحدات تدكر حكؿ حاجات المتعٌمميف، كمشكبلتيـ االجتماعٌية كالبيئٌية؛ مٌما 
 يضطر المدرسة إلى االنفتاح عمى محيطيا.

يخمؽ في نفسو  الذمات المتعٌمـ، كمشكبلتو، األمر راسٌية تدكر حكؿ حاجالدٌ : فالكحدات اإليجابّية-3-2
عميمٌية، فيكتسب الخبرة التٌ قٌصي، كالمشاركة الفاعمة في األنشطة العممٌية ك التٌ افعٌية لمتعٌمـ، كالبحث ك الدٌ 

 .الٌشامؿ كالمتكامؿ كالمتكازفمٌك النٌ المربية، كيتحٌقؽ لو 
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ٌمـ، كيناسب قدراتو، كيشبع حاجاتو، كيساعده عمى : فالكحدات تتمحكر حكؿ ما ييـٌ المتعالوظيفّية-3-3
مكاجية المشكبلت البيئٌية كالحياتٌية، كتككيف االٌتجاىات اإليجابٌية، كبناء الميكؿ البٌناءة، كبصفة عاٌمة إٌنيا 

 خصٌية كاالجتماعٌية.الشٌ ليست منفصمة عف اىتماماتو، أك خارج نطاؽ حياتو 
تجاكز المتعٌمـ، فالكحدات معٌدة لتمٌبي حاجات المتعٌمـ، كتشبع ميكلو، : كال يعني ىذا اإلعداد المسبق-3-4

راسٌية، كليس بناء الدٌ ، في مختمؼ المراحؿ لممتعمميفكتنٌمي استعداداتو، بناء عمى دراسات عممٌية رصينة 
شاط، النٌ كاجيت مناىج  التيفتـٌ تجاكز أبرز المشكبلت  تة، كاىتمامات متغٌيرة متبٌدلة،عمى ميكؿ مؤقٌ 

عندما ترؾ أمر تخطيطو لميكؿ المتعٌمميف اآلنية كالمتغٌيرة، بطريقة أفقدتو فاعمٌيتو في تتابع الخبرات، 
 كاستمرارىا، كتكامميا.  

راسٌية، مف الدٌ في أعماؿ تنفيذ الكحدات  المتعمـ: حيث يشارؾ وح الجماعّيةالرّ عاونّي و التّ العمل -3-5
 دٌرب عمى أساليب الحياة االجتماعٌية.التٌ عٌية لتنفيذ األعماؿ كتقكيميا، ك حيث تكزيع األدكار الفردٌية كالجما

ٌنما ييٌيئ مكاقؼ تعميمٌية، كمشكبلت فكيرالتّ دريب عمى التّ -3-6 : فمنيج الكحدات ال يقٌدـ مقٌرران جاىزان، كا 
رة ، كتقديـ الحمكؿ ميـ، كتنمية ركح المبادالسٌ فكير العممٌي التٌ عمى حٌميا مف خبلؿ تكظيؼ  المتعممكفيعمؿ 

 المبدعة.
قميدٌية، التٌ في منيج الكحدات عمى األساليب  المتعٌمميف: إذ ال يقتصر تقكيـ لممتعّممامل الشّ قويم التّ -3-7

ٌنما يست غٌير في التٌ أساليب تقكيمٌية حديثة تشتمؿ عمى مبلحظة  خدـ إضافة إلى األساليب المعركفةكا 
قكيـ في منيج التٌ عديؿ اإليجابٌي لمميكؿ كاالٌتجاىات كالقيـ، فالتٌ العقمٌية، ك طٌكر في الجكانب التٌ مكؾ، ك السٌ 

 مكؿ كاالستمرار كالعممٌية.الشٌ الكحدات يٌتسـ ب
: كيعني اإلطار المرجعٌي لمكحدة تكافر المراجع العممٌية المٌتصفة بالحداثة اإلطار المرجعيّ -3-8

د الحاجة، كتكافر دليؿ لممعٌمـ يتضٌمف أىداؼ كٌؿ كحدة، إلييا عن متعمميفاليمكف عكدة  التيكالمصداقٌية 
 شاطات المساعدة عمى تحقيؽ أىدافيا، كأساليب تقكيـ المتعٌمميف.النٌ كطرائؽ تدريسيا، ك 

: لمتأٌكد مف مناسبة المحتكل لممتعٌمميف، كارتباطو باألىداؼ، كاٌتسامو قويم المستمّر لموحداتالتّ -3-9
كازف بيف مختمؼ المجاالت، كعدـ طغياف مجاؿ عمى التٌ كامؿ عمكدٌيان، كأفقٌيان، كمف التٌ رابط ك التٌ دٌرج ك التٌ ب

شاطات في تحقيؽ األىداؼ، كمراجعة مدل كفاية مرجع النٌ آخر. ككذلؾ لمتأٌكد مف جدكل الكسائؿ ك 
 الكحدة، كفاعمٌيتو في حسف تنفيذىا.

 :الّتكامميخطوات تخطيط وتنفيذ المنيج  -4
ة الٌتكامميتخطيط كتنفيذ المناىج  ، أكالىما، أفٌ ميمتيفأكيد في بداية الحديث عمى نقطتيف التٌ البد مف "

قميدية التٌ عامؿ مع المكاد المنفصمة أك التٌ مف  أمر أكثر صعكبة كأكثر تعقيدان  لممتعمميفبشكؿ عممي مفيد 
ة الٌتكاممييط كتنفيذ المناىج الخطكات المتبعة في تخط عميمية. كثانييما، أفٌ التٌ المتبعة في أكثر األنظمة 

 .(2001،60) المعيقؿ، "يوتبنٌ سيتـ  الذمنظيـ التٌ كع المراد بناؤه أك النٌ تختمؼ باختبلؼ 
 :في تخطيط كتنفيذ ىذه المناىج الخطوات المتبعةكمف أىـ 
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 أفٌ  (2001،91الكاردة في الخياط، ,1998Morris,ترل )مكرس  :ةالّتكامميالييكل العام لممناىج -4-1
 ىي: خطواتذلؾ يتـ كفؽ 
 المتعمميف،دريس كحب التٌ بحب  ا: تحديد مف سيشترككف في بناء المنيج، كينبغي أف يتصفك الخطوة الولى

 كاصؿ االجتماعي كاإلبداع كاالبتكار.التٌ عمـ كركح المغامرة كممف يمتمككف ميارات التٌ كلدييـ رغبة في 
لمناىج، كىنا ينبغي طرح عدة تساؤالت منيا ماىي المعارؼ : يتـ تحديد األىداؼ مف تمؾ االخطوة الثّانية

؟ المتعممكفكرة لممتعمـ المطمكب؟ كيؼ يتعمـ الصٌ ما ىي  األىـ أك األحؽ بأف تككف ضمف تمؾ المناىج؟
 ما ىي القيـ األكثر أىمية؟ 

الٌتخطيط، جدكؿ تشمؿ كقت  التيصميـ ك التٌ صميـ كفييا يتـ تحديد عناصر التٌ : مرحمة الخطوة الثّالثة
 .الٌسنكمتقييـ مبكر لممنيج  ،مرف
سيدكر حكليا  التيبعد اختيار المحكر كالفكرة  الخطوات الّتفصيمية لبنا  الوحدات المنيجية:-4-2

رىا ارتباطان الكحدة أنسب تنظيمات المناىج كأكث دالمنيج المتكامؿ يتـ بناء الكحدة بشكؿ تفصيمي. كتع
ست خطكات  (2001،96، المذككر في الخياط، Kotar 1998,)ككتر حدد، كقد بالمناىج المتكاممة
 : المطكر لبناء كحدة مناىج تكامميةتفصيمية يقكـ بيا 

 .لممتعمميفعمـ المقصكدة التٌ ئيسة، كمبرراتيا، كمخرجات الرٌ حدد المكضكع أك الفكرة -4-2-1
 .الٌرئيسةعدد كحمؿ أم أفكار تممكيا حكؿ المكضكع أك الفكرة -4-2-2
 .في المصادر كالمراجع المختمفة  ةقـ ببحث أكثر حكؿ المكضكع بالقراء-4-2-3
 .الٌتدريس المناسبةحدد استراتيجيات كأنشطة -4-2-4
 .التي ستحتاجيا في تدريس الكحدةعميمية التٌ حدد كاختر المكاد  -4-2-5
 ة.الٌتكاممياكتب خطة منظمة لتمؾ الكحدة المكضكعية  -4-2-6
ئيسة يتـ تحديد اإلطار الرٌ كبعد تحديد األىداؼ كالفكرة " ة:الّتكاممياإلطار الّزمني لتنفيذ المناىج  -4-3
مني عمى نكع المناىج الزٌ ة، كيعتمد اإلطار الٌتكاممييعد مف أىـ العناصر في المناىج  الذممني الزٌ 

راسية في حصص منفصمة، الدٌ كاد المترابطة تبقى فييا الم لمستخدمة. فالمناىج المتكازية أكالمتكاممة ا
تبقى فيو كؿ  التيخصصات التٌ قميدية أك المعتادة أيضان مع المناىج متعددة التٌ كربما استخدمت الحصص 

 :الٌزمني كمنيامادة منفصمة. كيكجد عدة أشكاؿ لئلطار 
في مجمكعات مع فريؽ المدرسيف بكجكد  المتعمميفكفيو يتـ تكزيع   Parallel Time :الوقت المتوازي- 
 .ات تدريس مشتركةأكق
يقدـ الكحدة المنيجية  ،لفترة أطكؿ متعمميوستمر المدرس مع كفيو ي Block Time :الوقت الجماعي-

 .الٌتكاممية
ابؽ كلكف مع السٌ يتـ العمؿ كفؽ الجدكؿ   Block Time With couple :الوقت الجماعي المزدوج-

 .الذم استمر لحصتيفعد الكقت الجماعي إضافة فصؿ خاص ب
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كفيو يتـ تغيير الكقت المغمؽ بيف يكـ كآخر،   Block Time Alternating :تبديل الوقت الجماعي-
 ينقؿ لمثبلثاء.ثـٌ فيمكف أف يككف يكـ االثنيف 

عادة الّتوزيع- ألداء بعض  المتعمميفكفيو يتـ إعادة تكزيع  Grouping and Regrouping :الّتوزيع وا 
لفترة محددة ثـٌ  المتعمميفالمياـ أك الٌزيارات أك المشاريع، كيتـ ذلؾ بإعادة تكزيع تمؾ المجمكعات مف 

 .(325، 2005)العجمٌي،  "لفصكليـ األساسيةيعكدكف 
الٌتكاممية عبر نكع في األىداؼ كالمتداد المناىج التٌ لضركرة  نظران " :استراتيجيات الّتعميم والّتعمم-4-4

ذلؾ يستمـز أف يككف ىناؾ عدة استراتيجيات تعميمية ينفذىا المدرسكف  فٌ إتخصصات مختمفة ف
، كيمكف أف تشمؿ تمؾ االستراتيجيات عمؿ تقارير أك مجبلت أك كتابة متعممكفالبعيا كاستراتيجيات تعمـ يتٌ 

لمحمي، إجراء مقاالت أك عركض تمفزيكنية أك برامج حاسكبية أك عمؿ مشاريع متنكعة في المجتمع ا
عمـ التٌ تجارب أك عركض باستخداـ الحاسب اآللي. كيمكف االستعانة ىنا بعدة مصادر كالمكتبة كمصادر 

 .(65، 2001) المعيقؿ، "ىاككذلؾ البيئة المحمية مف متاحؼ كأشخاص كشركات كمحبلت تجارية كغير 
تتناكؿ تطكير المعارؼ كميارات   ةالٌتكامميالمناىج  ظر إلى أفٌ النٌ ب" :أساليب وأدوات الّتقييم-4-5

قييـ، كيكرد العديد مف المختصيف التٌ ذلؾ يستمـز تنكع كتجديد كابتكار أساليب  ، فإفٌ الٌتفكير كالبحث العميا
 :الٌنكع مف المناىج كىيعدة خطكات لبناء تقييـ جديد لؤلداء في ىذا 

 الٌتكاممية.حدد المخرجات المطمكبة مف الكحدة المنيجية -
 .الٌنيائيـ الميارة في اإلطار البنائي أك اإلطار قييـ مثبلن ىؿ ستقيٌ التٌ محتكيات نمكذج  حدد-
 .الذم سيتـ استخداموصحيح التٌ حدد معيار  -
 .متعمميفالس المعايير لمحكـ مف خبلليا عمى أداء أس  -
يستخدميا المدرس  التي: كىنا يمكف دعكة األساتذة اآلخريف كتدريبيـ عمى المعايير اختر المقيميف  -

 المقيـ. 
رجات يقكـ المعمـ بتحميؿ المعمكمات المتكافرة مف الدٌ : بعد إكماؿ كضع الٌراجعة لمنتائجغذية التٌ أعط  -

   (.67، 2001)المعيقؿ، "حكؿ أعماليـ كأدائيـ لممتعمميفالٌراجعة غذية التٌ يتـ إعطاء ثـٌ خبلليا، كمف 
 :المعمم(راسّية )دليل الدّ مرجع الوحدة  -4-6

ىك كتاب لممعمـ، يكضع لتبصيره بالكحدة كبكيفية تدريسيا، كمعرفة أىدافيا كالكسائؿ الٌتعميمية التي "
يعينو عمى تدريسيا، كالفترة الٌزمنية المقترحة لتدريسيا، كبعض الٌطرؽ لتدريسيا كبعض أساليب الٌتقكيـ 

 متعينو عمى معرفة مدل اإلفادة مف تدريس الكحدة، كمدل تحقيؽ األىداؼ المنشكدة، كما يحتك  يالتٌ 
 .(82، 2009" )صالح، مرجع الكحدة عمى بعض المراجع الخاصة بالمعمـ ليعكد إلييا عند الحاجة
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   ورية:السّ في الجميورية العربية انوية الثّ لممرحمة  العربّية الّمغةتوصيف كتب  -5
 كتاب الّصف الول الثّانوي الفصل الول:-1 -5-1

 2077/943، الٌصادر بالقرار رقـ الفصل الول انويالثّ ف الول الصّ وآدابيا  العربّية الّمغةوىو بعنوان: 
 .7/4/2010تاريخ 
زغريت، رداح عسككر، ركضة أسعد، سممى جانكدم،  الدٌ : أحمد طو، إلياس خكرم، بثينة الخير، خت ليف

د. سياـ صكقار، صفكح الخطيب، عدناف شاىيف، فايز مجبلكم، محمكد رشيدات، ميخائيؿ سمعاف، 
 ميبلء صبرم، نزار بدكر، نكار كبلس، د. ىناء سبيناتي.

لبصيص، د.أحمد : د. فرح سميماف المطمؽ، أ.د. أحمد كنعاف، أ.د. ماجد أبك ماضي، د. حاتـ االمقومون
الٌد عبارة، أ.سميـ الجابر، نتكؼ، د. خميؿ مكسى، د. أسعد الفمك، د.زعؿ الغزالي، أ. حسيف نجـ، أ. خ

 ليمى محمد.أ.
 كمف ثبلث كحدات درسية:  صفحة. 222يتألؼ مف 

 (.11حتى الٌصفحة-9(. الفيرس )مف الٌصفحة 8إلى الٌصفحة-5المقدمة )مف الٌصفحة
 (.222إلى الٌصفحة-220الٌصفحة المصادر كالمراجع )مف

 :كتتألؼ مف( 107-5) :الوحدة الولى: العصور الدبية
الٌرحيًؿ كالبحًث ما قبؿ اإلسبلـ(: مرحمةي )العصري الجاىميُّ -2، /قراءة رافدة/  عًر العربي  الشٌ أطكاري  -1

)-4/، شفكمُّ تعبيري /فاعميُّ التٌ قديميُّ التٌ العرضي  -3، /نص  أدبي  / )رحيؿي األحٌبةً  (: مٍف 1العصري اإلسبلميُّ
(الدٌ  -كلًة الدٌ مرحمةي تأسيًس  (2) -5/، نص  قرآنيٌ / سكرة الحجرات نص  / فاعي عًف العقيدًة )ككافى الفىتحي

: المميحة -6،/أدبي   (النٌ كتابة المقاؿ )  -7/،نٌص أدبي  /العصر األيمكمُّ -8/، تعبير إبداعيُّ / مط البرىانيُّ
: مرحمةي االزدىاًر العصري الع لغتينا -9،  /نٌص أدبي  / فسي األبيَّةي(النٌ جديدي فػي المكضكعاًت )التٌ  -بَّاسيُّ

 ./عبيري األدبيُّ التٌ / العربٌيةراسة األدبٌية / بناء القصيدة الدٌ  -10، /القراءة كالمطالعة/عنكافي قكميًَّتنا العربٌية
 (: كتتألؼ مف: 166-109) واالجتماعيانية: الدب الوصفي واإلنساني الثّ الوحدة 

بيعة الطٌ  -بيعة الطٌ كصؼ  –الكصؼ فػي األدب  -2/، قراءة رافدة/الكصؼي كأبعاده فػي األدب العربيٌ -1
/، استماعه /نشرةي األخبار -4/، عبير األدبي  التٌ /امتالصٌ الكصؼ الحيُّ كالكصؼ -3، /نٌص أدبي  / الفاتنة

نسانٌية جكانبي اجتماعٌية   -5 القراءة /اإلنساف كمشكبلتي البيئة -6/، نٌص أدبي  / البمبؿي الغريبي  -كا 
 ./عبير اإلبداعيُّ التٌ / فسيرمُّ التٌ مط النٌ  -المقاؿ  -7،/المطالعةك 

 -حكاية األدب  -2/ ، استماع/يفالزٌ عرس  -1(: كتتألؼ مف 222-168) ة: منابع الدبالثّالثالوحدة 
عبيري التٌ / قاليد )رسالة مف الحبيبة(التٌ العادات ك  -منابع األدب: أ-3/، قراءةه رافدةه / رافةالطٌ حكاية الغرابة ك 

 –عبير الكظيفػيُّ التٌ -6/، تعبير كتابي/ عبيَّةالشٌ األمثاؿي   -5/، نص  أدبي  / راسة األدبيةالدٌ  -4/،  فكمُّ الشٌ 
 /.القراءةي كالمطالعةي / )صراع مع الغكؿ(مُّكز الرٌ األساطير ك  -ب -7/،نص  أدبي   / )كتابة اليكميَّات(
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 كتاب الّصف الول الثّانوي الفصل الثّاني:-2 -5-1
 2077/943، الٌصادر بالقرار رقـ الثّانيالفصل  انويالثّ ف الول الصّ وآدابيا  العربّية الّمغةوىو بعنوان: 

 .7/4/2010تاريخ 
زغريت، رداح عسككر، ركضة أسعد، سممى جانكدم،  الدٌ : أحمد طو، إلياس خكرم، بثينة الخير، خت ليف

د. سياـ صكقار، صفكح الخطيب، عدناف شاىيف، فايز مجبلكم، محمكد رشيدات، ميخائيؿ سمعاف، 
 ميبلء صبرم، نزار بدكر، نكار كبلس، د. ىناء سبيناتي.

لبصيص، د.أحمد : د. فرح سميماف المطمؽ، أ.د. أحمد كنعاف، أ.د. ماجد أبك ماضي، د. حاتـ االمقومون
عبارة، أ.سميـ الجابر، أ.  الدٌ نتكؼ، د. خميؿ مكسى، د. أسعد الفمك، د.زعؿ الغزالي، أ. حسيف نجـ، أ. خ

 ليمى محمد.
 كمف أربع كحدات درسية:  صفحة. 168يتألؼ مف 

 (.11فحةالصٌ حتى -9فحة الصٌ (. الفيرس )مف 8فحةالصٌ إلى -5 فحةالصٌ المقدمة )مف 
 .(168)صفحة المصادر كالمراجع 

 : (  كتتألؼ مف50- 12 فحةالصٌ مف ) العمال الدبية  الولى:الوحدة 
: مكعظةه جامعةه الصٌ األدبي الكبيري كاألدبي  -2/، قراءةه رافدةه / الدٌ األدبي الخ-1 عبيري التٌ -3/نص  أدبي  /غيري

نصُّ / ففُّ المقاماًت: المقامةي الًحٍرزيَّةي  -5/، تفسير الظاىرة/عبير اإلبداعيُّ التٌ  -4، اتٌيةالذٌ يرة السٌ  الكظيفيُّ 
كتابه في   -8/، استماع/رؼ في أدبنا العربيالطٌ كادر ك النٌ  -7/، قريرالتٌ / عبيري الكظيفيُّ التٌ  -6، /أدبيُّ 

المطالعةي /صفحاتو   /.قراءة ي
 : وتت لف من :(90 إلى-51 فحةالصٌ مف ) ارُت الدبيَّةُ التي -ب -الظَّواىر الدبيَّة  -آ :انيةالثّ الوحدُة 

ليؿي  -عاليؾ الصٌ مف شعري  -آ -2/، قراءةه رافدةه / عاليًؾ كشعًر األمراًء الفرسافً الصٌ بيفى شعراًء  -1
باء -مف شعراألمراءي كالفرسافي -ب -3/، نص  أدبي  /عاليؾالصٌ  راسة األدبية الدٌ  -4/، نص  أدبي  / شمكخه كا 

قمًيد التٌ تٌياراتي األدًب بيفى  -6/، تعبيره كظيفي  / سميَّةي الرٌ المراسبلت  -5  /،نص  أدبي  / لنص شعرم
دل /النٌ يؼ ك السٌ جديًد أبك تماـ / بيف التٌ تيَّاري  -آ -7/،نص  أدبي  / ائيَّيف(الطٌ جديًد )المكازنةي بيفى التٌ ك 

 /. نص  أدبي  /مافً زٌ الالفيؿي يا ممؾى -9/، قراءة رافدة/ قميًد / قائده عربي  التٌ تٌياري  -ب-8/، المطالعة 
-1 (: وتت لف من:127إلى -91 فحةالصٌ مف )المذىب االتِّباعي -المذاىب الدبيَّة  الثّالثة:الوحدُة 

 -مف األدًب االت باعي  الغربي   -آ-2/، افدةي الرٌ القراءةي / المذاىب األدبية: المذىبي االتٌباعيُّ في الغرًب 
 مخيصي التٌ -4/، نص أدبي/ اريخي التٌ دمشؽي  -األدبي االت باعيُّ العربيُّ -ب -3/، نص أدبي/تمجيدي العقؿً 

 /.فكمُّ الشٌ عبيري التٌ /حقيَّةي الصٌ المقابمةي  -5/، مطالعةه / األدبي كالحياةي  -5، عبيري الكتابيُّ / الكظيفيُّ التٌ 
مف خطاب كتتألؼ مف:  (167إلى-129 فحةالصٌ مف من ) الفنوُن الدبيَُّة )فنُّ المقالِة( ابعة:الرّ الوحدُة 

ياًؿ -3/، قراءةه رافدةه / ففُّ المىقالةً -2/، الًقراءةي كالمطالعةي / حافظ األسد الدٌ القائًد الخ ماذا عف أىدبي الخى
؟  /.أىدًبي  نص  / المقالة األدبية ).شىرىؼي األىديًب(/، تعبيره إبداعي/ المىقاؿي الكصًفيُّ  -4/، نص  أىدًبي  / العٍممي 
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 انوي الدبي:الثّ اني الثّ ف الصّ كتاب  -5-2
، الٌصادر بالقرار رقـ الثّاني الثّانوي الدبيف الصّ وآدابيا  العربّية الّمغةوىو بعنوان: وىو بعنوان: 

 .1/4/2010تاريخ  2053-943
(. الفيرس 5إلى الٌصفحة-4كحدات درسية: المقدمة )مف الٌصفحة ثمانيكمف  صفحة. 296يتألؼ مف 

 (.296إلى الٌصفحة-295(. المصادر كالمراجع )مف الٌصفحة7حتى الٌصفحة-6)مف الٌصفحة 
: أحمد طو، إلياس خكرم، بثينة الخير، أ. جماؿ أبك سمرة، رداح عسككر، ركضة أسعد، سممى ت ليف

فايز مجبلكم، ليمى محمد، محاسف حسف، مصطفى حسك، جانكدم، صفكح الخطيب، عدناف شاىيف، 
 مكفؽ نادر، ميخائيؿ سمعاف،  ميبلء صبرم، ناصر بحصاص، نزار بدكر.

: د. فرح سميماف المطمؽ، د. شكقي المعرم، د. خميؿ مكسى، د.حاتـ البصيص، أ.حسيف المقومون
 عبارة، أ.محمد درة العمرم، أ.سميـ جابر. الدٌ نجـ،أ. خ
 قراءة/ الغنائية -1كتتألؼ مف: ( 39إلى-9 فحةالصٌ مف )  العربي عرالشّ  في الغنائية: ىالول الوحدة
 الخكرم بشارة لمشاعر ابتساـ؟ أـ أدمع-3أدبي/،  مت /نصالصٌ  أبي بف أمية لمشاعر أب مرارة-2/، رافدة
-6/، كمطالعة قراءة/ مينا حنا لمكاتب الحياة ىي الكتابة -5/، شفكم تعبير/ المحاضرة-4أدبي/،  /نص
 /. إبداعي كتابي تعبير/ اإلبداعية الكتابة
 في الكطف مفيكـ -1(وتت لف من: 73إلى-40 فحةالصٌ مف ) العربي عرالشّ  في الوطن:  انيةالثّ  الوحدة

 لمشاعر كفالدٌ الخ-3، /أدبي نص/ركميالزٌ  يفالدٌ  خير لمشاعر نجكل -2/،رافدة قراءة/ العربي عرالشٌ 
 ربيةالتٌ   -5/، أدبي نص/ دركيش محمكد لمشاعر فمسطيف مف عاشؽ -4/،أدبي نص/ العيسى سميماف
 قراءة/ حريريةالتٌ  تشريف حرب في الدٌ الخ القائد كممة-6/، استماع نص/ يدالسٌ  محمكد.د.أ المكاطنة عمى

 /.أدبي كتابي تعبير/العربي عرالشٌ  في الكطف-7/، كمطالعة
، /رافدة قراءة/اإلبداعي المذىب-1 ( وتت لف من:104إلى-74 فحةالصٌ مف ) اإلبداعية: ةالثّالث الوحدة

 إيميا المفقكدة الغاية-4،/أدبي نص/بكةش أبك إلياس لمشاعر جميالتٌ -3، /أدبي نص/المارتيف لكحدة-2
 سبلمة أـالسٌ  برىاف االستيتار-6/،أدبي نص/ريشة أبك عمر لمشاعر سرالنٌ -5/،أدبي نص/ماضي أبك

 /.إبداعي كتابي تعبير/المقالة-8،/شفكم تعبير/دكةالنٌ  رةإدا-7/،كمطالعة قراءة/مكسى
 عمى لؤم.  د القصة فف ( كتتألؼ مف:155إلى-112 فحةالصٌ مف ) وايةالرّ و  القصة:  ابعةالرّ  الوحدة
 مكسيـ األـ/، قصصي نص/العجيمي بلـالسٌ  عبد.  د كالكينيف الكمأة قصة/، رافدة قراءة/ خميؿ

 قديمي /تعبيرالتٌ  العرض/، إبداعي كتابي تعبير/ القصيرة القصة كتابة -4/، قصصي نص/غكركي
 /. كمطالعة قراءة/ كليمة ليمة ألؼ كتاب في قراءة-7/،استماع/ إبراىيـ حافظ سطيح ليالي  -6شفكم/، 
 أثرالتٌ ك  أثيرالتٌ -1( كتتألؼ مف: 192إلى-156 فحةالصٌ مف ) الدب في  ثرالتّ و   ثيرالتّ  الخامسة الوحدة

 أثيرالتٌ  مبلمح مف-3/، أدبي نص/ (البحترم)أثرالتٌ ك  أثيرالتٌ  مبلمح مف -2 /،رافدة قراءة/ األدب في
 -5/، أدبي نص/ بقي بف يحيى كؽالشٌ  عبث األندلسية المكشحات-4/، أدبي نص/ ((زيدكف ابف)أثرالتٌ ك 
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 األندلسية المكشحات-6/، إثراثية قراءة/العباسي العصر في المشرؽ بأدب األندلسي األدب عبلقة
 العالمية بيف المقارف األدب -8/، مسرحي أدبي نص/شكقي أحمد  لمشاعر كميكباترا مصرع -7/،استماع/

 /.كظيفي كتابي تعبير/ االجتماع محضر-9/، كمطالعة قراءة/ كالعكلمة
 في الغزؿ-1(كتتألؼ مف: 221إلى -193 فحةالصٌ مف )  العربي عرالشّ  في الغزل ادسةالسّ  الوحدة

 أبك معالدٌ  عصي أراؾ-3 /،أدبي نص/ الممكح بف قيس لمشاعر ليمى-2/، رافدة قراءة/ العربي عرالشٌ 
/، كظيفي كتابي تعبير/ قريرالتٌ  -5/، أدبي نص/ كميالرٌ  ابف المغنية-4 /،أدبي نص/ الحمداني فراس
 /.أدبي كتابي تعبير/الغزؿ -8/، كمطالعة قراءة/ محجكب سممى الحب في نظرات -7

 :وتت لف من(257إلى-222 فحةالصٌ مف ) العربي الدب في والمتجدد ابتالثّ : ابعةالسّ  الوحدة
 قراءة/ بماضيو متصؿ العربي عرالشٌ  حاضر-2/، استماع/ العربي األدب في كالمتجدد ابتالثٌ  -1 

 المنفمكطي لطفي مصطفى عادةالسٌ  مدينة-4/، أدبي نص/ ابيالشٌ  القاسـ أبك الميتة نياالدٌ -3/، رافدة
حسيف طو. د العممي المقياس -6/، أدبي نص/ نعيمة ميخائيؿ المتجمد يرالنٌ  -5/، أدبي نص/

 /.كمطالعة قراءة/ المخزنجي محمد الفضاء مف األرض -7/، أدبي نص/ 
 ( كتتألؼ مف:294إلى-258)مف  المعري العل  أبو العلم دراسة منيجية: امنةالثّ  الوحدة

-3كمطالعة/،  /قراءة يؿالمٌ  الكصؼ_ 1 عريةالشٌ  األغراض_ ب -2رافدة/،  شأة /قراءةالنٌ ك  البيئة -أ -1
 الحياة في مذىب الحكمة -5أدبي/،  الخطكب/نص ىكنت الفخر -4أدبي/،  /نص حمزة أبي رثاء ثاءالرٌ 
_  القصة كتابة -8/، كمطالعة قراءة/ المعرم العبلء أبك -7/، إثرائية قراءة/ آثاره_ ج -6/، أدبي نص/
 /.كتابي تعبير/ (تعزيز) عمـ دراسة_  قريرالتٌ 
 انوي الدبي:الثّ  الثّالثف الصّ كتاب  -5-3

، الٌصادر بالقرار رقـ الثّالث الثّانوي الدبيف الصّ وآدابيا  العربّية الّمغةوىو بعنوان: وىو بعنوان: 
 كحدات درسية:  ثمانيكمف  صفحة. 315مف  يت لف .7/4/2010تاريخ  2077-943

 (.7حتى الٌصفحة-6(. الفيرس )مف الٌصفحة 5إلى الٌصفحة-4المقدمة )مف الٌصفحة
 (.315إلى الٌصفحة-314المصادر كالمراجع )مف الٌصفحة

: إلياس خكرم، بثينة الخير، أ. جماؿ أبك سمرة، رداح عسككر، ركضة أسعد، سممى جانكدم، ت ليف
كم، مصطفى حسك، مكفؽ نادر، ميبلء صبرم، ناصر صفكح الخطيب، عدناف شاىيف، فايز مجبل

 بحصاص، نزار بدكر، د. ىناء سبيناتي.
: د. فرح سميماف المطمؽ، أ.د. أحمد كنعاف، د. خميؿ مكسى، د. محمد طالب، أ. فالح فمكح، المقومون

 أ.محمد درة العمرم.
 عرالشٌ  قضايا-1( كتتألؼ مف: 56إلى-9 فحةالصٌ مف مف ) المجتمع وقضايا الدب :الولى الوحدة

-4/، أدبي نص/ عبر مف ىرالدٌ  في كـ-3 /، أدبي نص/ كالفقر اعرالشٌ -2/، رافدة قراءة/االجتماعي
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 قراءة/االجتماعية ربيةالتٌ -6/،أدبي نص/ ؤاؿالسٌ  كىبيرى -5/، أدبي نص/ كالحضارة بابالشٌ  إلى رسالة
 /.عبير/التٌ الكحدة مكضكع-7/، كمطالعة
 في اإلنساني االتجاهكتتألؼ مف:  (:89إلى-57 فحةالصٌ مف مف ) اإلنساني االتجاه :انيةالثّ  الوحدة
 ريؽ /نصالطٌ  -4 أدبي/، إفريقيا/نص أغاني-3/، أدبي نص/الحياة فمسفة-2/،رافدة قراءة/ العربي األدب
 /./تعبيرالكحدة  مكضكع عبيرالتٌ -6كمطالعة/،  لصادركه /قراءة رأسي فتشكا كلك-5أدبي/،
 األدب -1(وتت لف من:  128إلى-90 فحةالصٌ مف ) المستقبل واستشراف الدب :ةالثّالث الوحدة

 اليمامة/نص زرقاء يدم بيف البكاء-3أدبي/،  ائعة /نصالضى  يكتكبيا-2رافدة/،  كاالستشراؼ /قراءة
الكحدة  مكضكع-5كمطالعة/،  ىرة /قراءةالزٌ  كككب سكاف-4أدبي/، األلي /نص ركسكـ إنساف-3أدبي/، 
 /تعبير/.
 قراءة/ مزيُّةالرٌ ك  الكاقعيَّة-1( كتتألؼ مف: 159إلى-129 فحةالصٌ مف ) الدبية المذاىب: ابعةالرّ  الوحدة
 قراءة/ خاسرة قضية -5/،أدبي نص/ الجسر -4/،أدبي نص/ ألعينؾ-3/،أدبي نص/ البنَّاء -2/،رافدة

 /.تعبير/ الكحدة مكضكع-6/، كمطالعة
 عمى غريب-2/، رافدة قراءة/ عريةالشٌ  الحداثة-1(: 196-160 فحةالصٌ مف )الحداثة: الخامسة  الوحدة
 في جميكرية-5/، أدبي نص/ ...كعد أفقي-4/،أدبي نص/ شاعر يكميات -3/،أدبي نص/ الخميج

 /.تعبير/ الكحدة مكضكع-6/،كمطالعة قراءة/ أكتكبيس
/، رافدة قراءة/الفنكف تكامؿ-1(: 232إلى-197 فحةالصٌ مف ) واإلعلم والفن لدب: ادسةالسّ  الوحدة

 ال لمف المشتككف-5/، أدبي نص/الفف ريشة-4/، أدبي نص/ الفناف فكرة-3/،أدبي نص/ؤلؤةالمٌ  قصر-2
 /.تعبير/ الكحدة مكضكع-7/،كمطالعة قراءة/ حافةالصٌ ك  المقالة-6/، أدبي نص/ يسمع
 األدبي قدالنٌ -1( وتت لف من: 263إلى-233 فحةالصٌ مف ) ومناىجو الدبي قدالنّ :  ابعةالسّ  الوحدة

 المر الخبر-4/، أدبي نص/ القرية سكؽ-3/، أدبي نص/ المذاىب بعد الغايات-2 /،رافدة قراءة/كمناىجو
 /.تعبير/ الكحدة مكضكع/، كمطالعة قراءة/ لمنجاح العشرة المفاتيح-5 /،أدبي نص/

األدب  مسؤكلية األكؿ-1( كتتألؼ مف: 312إلى-266 فحةالصٌ مف ) الدبية العمال: امنةالثّ  الوحدة
 /نص أدبي نص ميراف الفتى الثٌالث -3أدبي/، /نص أدبي نص العصاة انيالثٌ  -2رافدة/،  /قراءة
 كتاب ادسالسٌ -6أدبي/،  /نص المدينة ضد كحده الخامس-5أدبي/، /نص ىدل تالسٌ  ابعالرٌ  -4أدبي/،
 الكحدة /تعبير/. مكضكع عبيرالتٌ -7أدبي/، /نص األغاني
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 رابعالفصل ال

 أدواتو و البحث إجرا ات

 اختيار عينات البحث. –أواًل 

 أدوات البحث. –ثانيًا 

 القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث. –ثالثّاً 
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 رابعالفصل ال
 البحث و أدواتو إجرا ات

عرضت الباحثة في ىذا الفصؿ المنيج المستخدـ في ىذه الدراسة، كأسمكب اختيار عينات البحث مف     
مجتمعاتيا األصمية، كبياف أىداؼ أدكات البحث، ككصفيا كتطبيقيا  كاألسمكب الذم اتبعتو الباحثة في 

 اإلحصائية التي استخدمت في البحث. إجراء الدراسة الميدانية، كيتضمف ىذا الفصؿ أيضان القكانيف
إٌف منيج البحث المستخدـ في ىذه الدراسة ىك المنيج الكصفي التحميمي، كفؽ نمط الدراسات      

المسحية الميدانية، لتعرؼ مدل تحقؽ ميارات المغة العربية في كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة 
نات كالمعمكمات عف الكاقع الراىف، كتحميميا كتفسيرىا بغية الثانكية، كقد تـٌ ذلؾ عف طريؽ جمع البيا

إظيار نقاط القكة كالضعؼ، كمدل الحاجة إلى التعديؿ كالتطكير، كاستخدمت الباحثة لذلؾ عدة أدكات، 
ىي االستبانة، كقائمة تحميؿ المحتكل، حيث عمدت إلى استخداـ تحميؿ المحتكل مف خبلؿ النظرة السائدة 

داة كمنيج في آف كاحد، كما قامت بتصميـ كحدات درسية كفؽ المنيج التكاممي في إليو عمى أنو أ
 الصفكؼ الثبلثة.

 أواًل: اختيار عينات البحث: 
 المجتمع الصمي لمدراسة ىو: 

 كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة الثانكية في الجميكرية العربية السكرية. -1
 المرحمة الثانكية في محافظة حماه، لتطبيؽ االستبانة.مدرسات المغة العربية كمدرسكىا في  -2

كلما كاف مف المتعذر عمى الباحثة أف تشمؿ دراستيا ىؤالء جميعان، عمدت إلى اختيار عينات منيـ بعد 
 ( إلى معرفة: 2012أف تكصمت مف خبلؿ إحصائيات مديرية التربية في محافظة حماه عاـ )

 ىا في المرحمة الثانكية في محافظة حماه.أعداد مدرسات المغة العربية كمدرسك  - أ
 أعداد مدارس المرحمة الثانكية في محافظة حماه. -ب

بعد أف حصمت الباحثة عمى ىذه المعمكمات، عرضتيا عمى محكميف في مجاؿ اإلحصاء الممحؽ رقـ 
 ( فكجيا الباحثة إلى األسمكب المنيجي في اختيار العينة التي ستطبؽ عمييا كؿ أداة.1)
راجعت الباحثة دائرة المناىج في مديرية التربية في : تيار عينة استبانة المدرسين والمدرساتاخ-1

مدرسييا في المرحمة الثانكية في محافظة ك محافظة حماه لمحصكؿ عمى أعداد مدرسات المغة العربية 
 ( مدرسة، كشممت عينة مدرسي233مكزعيف عمى ) ان كمدرسة( مدرس524حماه، كقد بمغ عددىـ )

( مدرسيف مكزعيف عمى جميع المناطؽ 102كمدرسات مادة المطالعة الذيف طبقت عمييـ االستبانة )
 .%( مف المجتمع األصمي43.7التعميمية في محافظة حماه أم بنسبة )
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 ثانيًا: أدوات البحث:
 صممت الباحثة أدكات البحث اآلتية:

 أداة تحميل محتوى مناسبة )قائمة تحميل(: -أكالن 
 قائمة التحميل في صورتيا الولية من خلل: بنا -1
تحديد الجكانب األساسية ذات الصمة بمكضكع األداة كاليدؼ منيا، كالتي استندت إلييا الباحثة في -1-1

 اإلعداد كتتمثؿ في الجكانب األساسية اآلتية:
(، )أبك 1999)فضؿ الٌمو، ميارات الٌمغة العربٌية في المرحمة الثٌانكية، طرائؽ تدريس الٌمغة العربٌية. -

(، )بشارة 2000)البجة،  (،1986(، )أحمد، 1998(، )محمد، 1998(، )كالي، 1986مغمي، 
 (،2005(، )الٌدليمي كالكائمي،2004)الخميفة،  (،2010حنفي،  (،2010الحبلؽ، (، 2006كالياس،

)المكاكم،  (،2006)المصرم، (، 2007(، )مدككر،2006)نصيرات، صالح  (،1996الٌسيد، محمكد )
  .(2002(، )عمار،1999(، )الٌمٌقاني، 2006

مناىج الٌمغة العربٌية في المرحمة الثٌانكية. كتب الٌمغة العربٌية كآدابيا في المرحمة الثٌانكية في الجميكرية -
 الثٌانكم(.العربٌية الٌسكرية )كتاب الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بجزأيو، الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، الٌصؼ الثٌالث 

)الييئة العامة لضماف جكدة الٌتعميـ  معايير كتب الٌمغة العربٌية في سكرية، مصر، اإلمارات، عماف. -
كزارة الٌتربية ((، 2011)كزارة الٌتربية كالٌتعميـ في اإلمارات العربٌية المتحدة، (،2009كاالعتماد في مصر ،

 (.2007ية في الجميكرية العربٌية الٌسكرية، (،  )كزارة الٌترب2003ك الٌتعميـ في سمطنة عماف، 
 (.2005الخصائص الٌمغكية لممرحمة العمرية. )ىنكش، -
مجمكعػػة البحػػكث كالٌدراسػػات التػػي تناكلػػت ميػػارات الٌمغػػة العربٌيػػة كمعارفيػػا، كمجمكعػػة الٌدراسػػات كالبحػػكث -

( إضػػافة إلػػى المراجػػع اآلتيػػة: )أبػػك التػػي تناكلػػت الٌتكامػػؿ فػػي الٌمغػػة العربٌيػػة. انظر)فصػػؿ الٌدراسػػات الٌسػػابقة
)الجفػػػػرم، (، 2008(، )البشػػػػير كالػػػػكائمي 2011، )أبػػػػك شػػػػاىيف، (1986أبػػػػك سػػػػكينة، (   )1993حجػػػػاج،
الخماسػػػػػية، ) (،2008)الحمبػػػػاكم، (، 1982)حسػػػػيف، (، 2011(، )الحػػػػافظ، 2009)الجميػػػػدم، (، 2007
(، 2002)زقػػػػػػػػػكت كالٌشخشػػػػػػػػػير،(،  1986)الٌركػػػػػػػػػابي،  ،(2004(، )رشػػػػػػػػػدم، 2001الخيػػػػػػػػاط، )  (2012
(، 2009)صػػبلح، (، 1994(، )صػػالح، 2000)شػػحاتو، (، 2012الٌسػػميتي، مقػػدادم )  (2002بع، )الٌسػػ

عبػػد الػػٌرحمف، (، )2010، )عبػػد الػػٌرحمف، (2000)عبػػد الحميػػد كالٌظفيػػرم، (، 2007)عاشػػكر كالحكامػػدة،  
)محمػػد، (، 1995مبػػارؾ، (، )1998(، )الكمبػاني، 2008(، )الغامػػدم، 2011)عػزازم كآخػػركف، (،1986
 (.1999(، )المطمؽ، 1994(، )ىامرلي، 2000(، )الٌناقة، 2005)محمد، (،2002

بعد أف تجمعت لدل الباحثة المادة العممية البلزمة إلعداد قائمة التحميؿ؛ قامت  الفرز واإلعداد:-1-2
بفرزىا كالمقارنة بيف التشابيات كالفركؽ المكجكدة بينيا، كمف ثـ تصنيفيا تبعان لذلؾ كفؽ اليدؼ مف 

 البحث لمتكصؿ في النياية إلى كضع مسكدة قائمة التحميؿ في صكرتيا األكلية.
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 ق محتوى الداة )قائمة التحميل(:التحقق من صد-2
لمتحقؽ مف صدؽ األداة استخدمت الباحثة الصدؽ الظاىرم لقائمة التحميؿ؛ لمعرفة أنيا تقيس فعبلن ما 

(، ليبدك آراءىـ 1كضعت لقياسو؛ حيث تـى عرضيا في صكرتيا المبدئية عمى لجنة التحكيـ )الممحؽ رقـ 
 حكؿ بنكدىا مف التعديؿ كالحذؼ كاإلضافة.

 كتتمخص المبلحظات كالمقترحات في النقاط اآلتية:
 إعادة تصنيؼ الميارات الفرعية لمميارات األساسية.-
إعادة ترقيـ فئات التحميؿ الفرعية )الميارات الفرعية كالمعارؼ الفرعية(، بحيث تضمىف كؿ فئة فرعية -

 الفئة الرئيسة التي تندرج تحتيا، أم اتباع نظاـ ترقيـ مكحد لمقائمة.
 إعادة النظر في بعض الفئات الفرعية كحذفيا لعدـ مبلءمتيا لممرحمة الثانكية.  -
 إعادة النظر في ترتيب بعض الفئات الفرعية لتبلئـ التدرج المنطقي لتصنيؼ الميارات كاكتسابيا. -
 إدراج بعض الميارات الفرعية لمميارات الرئيسة، بكصفيا فئات فرعية ليا.-
قياسية لقياس درجة تحقؽ الفئات الرئيسة كالفرعية في محتكل الكتب بدالن مف  اعتماد ستة مستكيات -

خمسة لتصبح عمى النحك اآلتي: )محقؽ بدرجة كبيرة جدان، محقؽ بدرجة كبيرة، محقؽ بدرجة متكسطة، 
 محقؽ بدرجة ضعيفة، محقؽ بدرجة ضعيفة جدان، معدكمة(.

التحميؿ في ضكء تمؾ المبلحظات كالمقترحات التي  كلقد أجرت الباحثة التعديبلت البلزمة عمى قائمة
 أبداىا المحكمكف.

 التحقق من ثبات الداة )قائمة التحميل(: -1
كلمتحقؽ مف ثبات التحميؿ ثـٌ عرض التحميؿ عمى اثنيف مف المحكميف لمتأكد مف ثبات التحميؿ فيما بيف 

معامؿ الثبات كفؽ معادلة ىكلستكم  الباحثة كالمحكميف، كفيما بيف المحكميف نفسييما، كطبقت الباحثة
بعد أف اجتمعت بيما أكثر مف مرة، كتناقشت الباحثة مع كؿ منيما عمى حدة بكحدات التحميؿ، كمعيار 

 التحميؿ. 
  = M              C . R 2معادلة ىكلستكم ىي: " 

   N1+N2   

M.عدد الكحدات التي يتفؽ عمييما المحكماف : 
N1+N2  ،(.178، 2004: مجمكع الكحدات التي حممت " ) طعيمة 
( كحدة 2284( كحدة تحميميمة لكتاب األكؿ الثانكم، ك)1855بمغ عدد الكحدات المحممة )قد مع العمـ أٌنو 

 ( كحدة تحميميمة لكتاب الثالث الثانكم.2425تحميميمة لكتاب الثاني الثانكم، ك)
 *كـ األكؿ بالرمز ) ب ( كلممحكـ الثاني بالرمز ) ج (.كقد رمزت لمباحثة بالحرؼ ) أ ( كلممح

 *المحكم الول: الدكتور حاتم البصيص.* والمحكم الثاني : الدكتورة ميسا  أبو شنب.
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 في كتب المغة العربية في المرحمة الثانوية ومدى االختلف واالتفاق.التحميل بات ث ( الّنسبة المئوية لمعامل1قم )جدول ر 
 الّنسبة المئوية للتفاق اتفاق خلف المحملن

 1855الّصف الول الثّانوي عدد وحداتو ن = 
 0.94 1752 103 أ ك ب
 0.93 1740 115 أ ك ج
 0.95 1757 98 ب ك ج

 2284الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم عدد كحداتو ف = 
 0.92 2110 174 أ ك ب
 0.91 2086 198 أ ك ج
 0.93 2124 160 ب ك ج

 2425الثّالث الثّانوي عدد وحداتو ن = الّصف 
 0.91 2224 201 أ ك ب
 0.92 2240 185 أ ك ج
 0.93 2252 173 ب ك ج

 ( درجة.0.94كبيف تحميؿ المحكـ األكؿ ) بمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثة لكتاب األكؿ الثانكم -
 ( درجة.0.93تحميؿ المحكـ الثاني )كبيف  بمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثة لكتاب األكؿ الثانكم-
( 0.95كبيف تحميؿ المحكـ الثاني ) بمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ المحكـ األكؿ لكتاب األكؿ الثانكم-

 درجة.
 ( درجة.0.92كبيف تحميؿ المحكـ األكؿ ) بمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثة لكتاب الثاني  الثانكم-
 ( درجة.0.91كبيف تحميؿ المحكـ الثاني ) الباحثة لكتاب الثاني  الثانكمبمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ  -
( 0.93) كبيف تحميؿ المحكـ الثاني بمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ المحكـ األكؿ لكتاب الثاني  الثانكم -

 درجة.
 ( درجة.0.91كبيف تحميؿ المحكـ األكؿ ) الثالث الثانكمبمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثة لكتاب -
 ( درجة.0.92كبيف تحميؿ المحكـ الثاني ) الثالث الثانكمبمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ الباحثة لكتاب  -
( 0.93كبيف تحميؿ المحكـ الثاني ) الثالث الثانكمبمغ معامؿ الثبات بيف تحميؿ المحكـ األكؿ لكتاب  -

 درجة.
 بنا  قائمة التحميل في صورتيا النيائية: -4

 :ىيمة التحميؿ في صكرتيا النيائية بعد التأكد مف صدقيا كثباتيا مف عدد مف فئات التحميؿ تتككف قائ
 أواًل: الميارات ويندرج تحتيا:

 كيندرج تحتيا الميارات الفرعية اآلتية: المكون الول: ميارة االستماع:
 (7-1-1إلى 1-1-1( فئات مف )7: )االستماع الّتذكري-1-1
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الٌنص المستمع إليو، ترتيب األفكار حسب كركدىا في الٌنص المستمع إليو، استعادة )تمييز الجديد في 
تحديد الحقائؽ الكاردة في الٌنص، تذكر مضاد بعض الكممات، تذكر ، أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو

 (.تذكر جمع كمثنى الكممات مفرد الجمكع كالمثنى،
 (7-2-1إلى 1-2-1( فئات )7: )االستماع االستنتاجي-1-2

 ،المستمع إليو، استنتاج األفكار الجزئية مف الٌنص المستمع إليو)استخبلص األفكار الٌرئيسة في الٌنص 
استنباط  ،المستمع إليو، الٌتكصؿ إلى المعاني الٌضمنية في الٌنص المستمع إليوتمخيص مضمكف الٌنص 

استخبلص الٌدركس كالعبر مف الٌنص  يو،لمقضايا الكاردة ف المستمع إليوالحمكؿ المتضمنة في الٌنٌص 
 .(المستمع إليو، استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة في الٌنص المستمع إليو

   (8-3-1إلى 1-3-1( فئات )8: )االستماع الّناقد-1-3
تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في الٌنص  )المكازنة بيف الٌنص المستمع إليو كنص آخر،

إبداء الٌرأم في القضايا التي يعرضيا الٌنص  الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص، ،إليوالمستمع 
 الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ، الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار الفرعية كالٌضمنية، ، المستمع إليو

 لمكضكع كما اليتصؿ بو(.تمييز مكاطف القكة كالٌضعؼ في الٌنص، الٌتمييز بيف ما يتصؿ با
 (6-4-1إلى 1-4-1( فئات )6: )االستماع الّتذوقي -1-4

)ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص 
اطف تحديد مك  المستمع إليو، استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية في الٌنص المستمع إليو،

، تحديد العاطفة المستمع إليو، تحديد نكع االنفعاالت الكاردة في الٌنص المستمع إليوالجماؿ في الٌنٌص 
 الٌسائدة المسيطرة عمى  الٌنص المستمع إليو(.

 (3-5-1إلى 1-5-1( فئات )3) استماع الّتوقع:-1-5
، التٌنبؤ بما سينتيي المستمع إليوص )الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو، الٌتكصؿ إلى اليدؼ مف النٌ  

 (.المستمع إليوإليو الٌنص 
 كيندرج تحتيا الميارات الفرعية اآلتية: المكون الثّاني: ميارة الّتحدث:

 ( 10-1-2إلى 1-1-2) ( فئات10: )الفكري الجانب-2-1
 إيصاؿ المرتبطة بالمكضكع،الٌتنٌكع في األفكار األفكار كتسمسميا،  ترتيب ،شائقة بمقدمة الحديث )استيبلؿ

كاألفكار كالخبرات   الٌرأم عف الٌتعبير الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة، بكضكح، المستمع إلى الفكرة
 األساسية العناصر تدعيـ األفكار باألدلة كالٌشكاىد المناسبة، استيفاء بأسمكب المتحدث الخاص،

إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز ، المتصمة بالمكضكع تقديـ بعض المقترحات كالٌتكجييات ،لممكضكع
 .أفكار المكضكع(
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 (7-2-2إلى 1-2-2)( فئات 7) الجانب الّمغوي:-2-2
 عف تيعبر استخداـ جمؿ استخداـ كممات عربية فصيحة، )اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى،

 الٌمغكية كالمكتسبات الببلغية الٌصكر تكظيؼ مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا، ،المعنى
 الٌمغكية الٌتراكيب بيف الٌربط الٌتحدث، أثناء كالٌصرفية الٌنحكية القضايا لممعنى، مراعاة لخدمة كالمعجمية

 .جيد( بشكؿ
 (3-3-2إلى 1-3-2( فئات )3: )الجانب الّصوتي-2-3

 ارتباؾ،  كدكف بالٌنفس بثقة ثكاضح، الٌتحد بصكت )إخراج الحركؼ مف مخارجيا الٌصحيحة، الٌتحدث
 تكمؼ(. مف غير الٌصكت تمكيف
 (4-4-2إلى  1-4-2( فئات )4:)الجانب الّتعبيري -2-4

شارات حركات استخداـالٌتحدث،  أثناء المعنى )تمثيؿ مراعاة حسف  المستمعيف، انتباه جذب في تسيـ كا 
 لمكبلـ(. المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة الكقؼ أثناء الٌتحدث، الٌتحدث
 كيندرج تحتيا الميارات الفرعية اآلتية: المكون الثّالث: ميارة القرا ة:

 (9-1-3إلى  1-1-3( فئات )9: )القرا ة الجيرية-3-1
)نطؽ األصكات نطقان صحيحان، نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالٌشكؿ، القراءة في جمؿ تامة؛ 

لكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة، مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة، كالبعد عف القراءة المتقطعة، حسف ا
 كاالستفياـ، المختمفة، األساليب الٌصكت حسب تنكيعتمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية، 

كاالنفعاالت، قراءة استخداـ اإلشارات باليديف، كالٌرأس؛ تعبيران عف المعاني  ؛كغيرىا كالٌتعجب، كالٌنداء،
 الٌنص بانطبلؽ كسرعة مناسبة(.

 (8-2-3إلى 1-2-3( فئات )8: )الفيم الحرفي -3-2
تحديد مضاد الكممات الكاردة في الٌنص، تحديد مرادؼ الكممات، تحديد مثنى كجمع  )تحديد مفرد الجمكع،

تحدد  ردة في الٌنص،تحدد األماكف الكا، الكممات، تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات
 األعداد الكاردة في الٌنص، تحديد كاتب الٌنص(.

 (11-3-3إلى 1-3-3)فئة ( 11) الفيم االستنتاجي:-3-3
استنتاج الفكرة الٌرئيسة في  )استنتاج الفكرة العامة لممكضكع، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌسياؽ،

عمييا الٌنص، استنتاج المعاني الٌضمنية التي لـ يصرح بيا  الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ
الكاتب، استنتاج الغرض الٌرئيس مف الٌنص، استنباط الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة، 
تمخيص األحداث كالٌنقاط األساسية في الٌنص، استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص، 

مشخصيات الكاردة في الٌنص، استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع استخبلص الٌسمات المميزة ل
 إنسانية(. –كطنية  –كقضاياه مف ناحية كجدانية 
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 (13-4-3إلى  1-4-3( فئة مف )13: )الفيم الّتذوقي-3-4
 )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى الٌنص، 

تحديد مصدر التٌناغـ  ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، تحديد حالة الكاتب الٌنفسية،
بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو مف  المكسيقي المنبعث مف الٌنص،

بياف  جماؿ في الٌنص؛تكضيح مناسبة الٌتراكيب الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف  جماؿ في الٌنص؛
إبراز مناسبة األخيمة  مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب؛ كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص،

 بياف ميارة األديب في استخداـ الٌرمز كدكره في إبراز معنى الٌنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص،
تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار  يا الٌنص،تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمي

 المكازنة بيف نص كنص آخر(.  كالٌصكر،
 (6-5-3إلى 1-5-3( فئات مف )6: )الفيم الّناقد -3-5

)تحديد األفكار الجديدة في المقركء، إبداء الٌرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في الٌنص، الٌتمييز بيف 
الٌنٌص، تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب، ربط الٌنص بمكتسبات الكاقع كالخياؿ فيما كرد في 

 .الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص(، أخرل
 (5-6-3إلى 1-6-3( فئات )5: )الفيم اإلبداعي-3-6
اقترح  اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع، اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء،)

نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث، تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب 
 .إعادة صياغة فقرة مف فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب الخاص( بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا،

 كيندرج تحتيا الميارات الفرعية اآلتية: المكون الّرابع: ميارة الكتابة:
 (11-1-4إلى  1-1-4( فئة )11:  )ميارات المحتوى والمضمون -4-1

)كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع، كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز 
حديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح، تحديد الًفكىر فكره كما يستفاد منو، كتابة الجممة الٌرئيسة كالختامية لكٌؿ فقرة، ت

الفرعية بكضكح، تأييد الًفكر باألٌدلة كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة، الٌتعبير عف 
تنظيـ الًفكر كعرضيا في ترتيب منطقي، تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة، كتابة عدد مف ، الٌرأم

 .مة بالمكضكع(الًفكر ذات الصٌ 
 (9-2-4إلى 1-2-4( فئات )9) ميارات الّمغة والسموب: -4-2
)استخداـ كممات عربية فصيحة، اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة، اختيار كممات  

صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية، مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا، استخداـ صكر 
يمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي، استخداـ أدكات الٌربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء كأخ

الكتابة، اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى، ٌاتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة، اختيار 
 األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبير عنيا(.
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 (6-3-4إلى  1-3-4( فئات مف )6: )والّتنظيمميارات الّشكل  -4-3
 -)الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة، مراعاة الٌشكؿ الٌتنظيمي لمفقرة 

، ٌدقة الٌرسكمات كالٌتكضيحات، استخداـ عبلمات -ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة
 عاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع، ٌاتباع قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة(.الٌترقيـ بشكؿ صحيح، مرا

  المعارف: ويندرج تحتيا:-ثانياً 
 ( كيندرج تحتيا القكاعد الفرعية اآلتية:7-5-2إلى 1-5-2فئات( )7: )المكون الخامس: قواعد اإلمل 

دة كألؼ مقصكرة بشكؿ رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدك )
صحيح، رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تحتكم عمى 

رسـ الكممات  حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح،
 المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة كاحدة(.

( كيندرج تحتيا القكاعد الفرعية اآلتية: 3-6-2إلى1-6-2)مففئات(3):ادس: قواعد الخطالمكون السّ 
 .)الكتابة بخط كاضح كجميؿ، تحديد بعض أنكاع الخطكط العربٌية، الٌتقيد بقكاعد الٌرقعة كتابة ذاتية(

ية اآلتية: ( كيندرج تحتيا القكاعد الفرع13-7-2إلى1-7-2فئة( مف)13:)المكون الّسابع: قواعد الّنحو
استخداـ أسمكب الٌشرط  استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير )ربط اإلعراب بالمعنى،

استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان  استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان، استخدامان صحيحان،
 استخداـ أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان، استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان، صحيحان،

 استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان، استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان،
 استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الٌركابط استخدامان صحيحان،

 استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان(. قاربة كالٌشركع استخدامان صحيحان،استخداـ أفعاؿ الٌرجاء كالم
 (كيندرج تحتيا القكاعد الفرعية اآلتية:8-8-2إلى 1-8-2فئات( مف)8)المكون الثّامن: قواعد الّصرف:

كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الٌصرفي بشكؿ صحيح، إسناد  )صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح،
المعتمة إلى الٌضمائر بشكؿ صحيح، تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، بياف األفعاؿ 

المعاني المستفادة مف أحرؼ الٌزيادة، تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح، تصنيؼ المشتقات بشكؿ 
 بشكؿ صحيح(. صحيح، صكغ االسـ المنسكب
كيندرج تحتيا القكاعد الفرعية اآلتية:  (5-9-2إلى1-9-2فئات( مف)5:)المكون الّتاسع: قواعد البلغة

)تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة، تحديد األساليب الببلغية ككظيفتيا، تحديد االٌصكر الببلغية 
 ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد الٌرمكز ككظيفتيا كداللٌتيا(.

( كيندرج تحتيا القكاعد الفرعية 7-10-2إلى1-10-2)فئات(مف7):العروض المكون العاشر: قواعد
اآلتية: )تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض، تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية، تحديد منابع المكسيقا 
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الخارجية، تقطيع البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح، ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح، تسمية البحر بشكؿ 
 (.ح، تمييز شعر الٌتفعيمةصحي

 ( يكضح قائمة التحميؿ في صكرتيا النيائية.3كالممحؽ رقـ )
 استخراج النتائج من قائمة التحميل: -5

يتـ تقصي مدل تحقؽ ميارات المغة العربية في كتب المغة العربية مف خبلؿ قائمة التحميؿ باتباع 
 الخطكات اآلتية:

 .ةالتحميؿ مف محتكل الكتب الثبلثاستخراج تكرار كؿ فئة مف فئات -
عمى حدة  ةتكرارات الفئات الفرعية لمفئة الرئيسة لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلث متكسط مجمكع استخراج -

 الفئة الرئيسة. تكرارليمثؿ 
استخراج النسبة المئكية لتحقؽ كؿ فئة مف فئات التحميؿ الفرعية في كؿ صؼ عمى حدة مف خبلؿ  -

 القانكف التالي:
 / مجمكع تكرار الفئات الكمي في الصؼ.100× نسبة المئكية لمفئة الفرعية = تكرار الفئةال
 (.100-0بعد ذلؾ تـٌ تحكيؿ نسبة تحقؽ كؿ فئة إلى درجة تحقؽ تتراكح بيف )-
ثـٌ تـٌ إعطاء حكـ كصفي لتحقؽ الفئة )محقؽ بدرجة كبيرة جدان، محقؽ بدرجة كبيرة، محقؽ بدرجة  -

رجة ضعيفة، محقؽ بدرجة ضعيفة جدان، معدكمة(؛ بناءن عمى نسبة تحققو استنادان إلى متكسطة، محقؽ بد
 مفتاح التصحيح اآلتي:

% كأقؿ مف 40%( ضعيفة، )مف40% كأقؿ مف 20( ضعيفة جدان، )مف20( معدكمة، أقؿ مف )0)
 %( كبيرة جدان.100% إلى 80%( كبيرة، )مف80% كأقؿ مف 60%( متكسطة، مف 60
  التحميل:إجرا ات  -6

  تحديد كحدات التحميؿ: اعتمدت كحدة التحميؿ المناسبة لمكضكع بحثيا، كىي )الجممة(. اإلجرا  الول:
 : تحديد فئات التحميؿ المناسبة: فئات التحميؿ أك معياره بالميارات.اإلجرا  الثاني
 : تحديد عينة التحميؿ:اإلجرا  الثالث

 كآدابيا في المرحمة الثانكية كىي تمثؿ المجتمع األصمي لمعينة.كتب المغة العربية كىك مصدر العينة: -1
مادة التحميؿ: كىي المادة المختارة مف المجتمع األصمي)كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة  -2

عنكاف –عنكاف كؿ كحدة درسية كحدة تحميؿ ما يأتي: الثانكية( كىي عمى الشكؿ اآلتي: عدت الباحثة
األسئمة كالتدريبات  -المفردات المشركحة مف النص كحدة تحميؿ -كؿ درس مف الدركس كحدة تحميؿ 

 التذكرة كحدة تحميؿ. -تحميؿ تيترجمة الكاتب كحد -المغكية كحدة تحميؿ
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  : خطة التحميؿ:اإلجرا  الخامس -5
  اآلتية:كقد اعتمدت الباحثة الخطة 

حصر الميمة أك المياـ المطمكب إنجازىا في كؿ سؤاؿ، كتعامؿ كؿ ميمة عمى أنيا سؤاؿ مستقؿ، ت-1
 كتحدد المياـ بإحدل الطرؽ اآلتية أك بيا جميعان كفؽ تنكعيا:

 حصر أدكات االستفياـ الكاردة بنص السؤاؿ حيث تمثؿ كؿ منيا ميمة مستقمة.ت-1-1
 دة بنص السؤاؿ حيث يمثؿ كؿ منيا ميمة مستقمة.حصر أفعاؿ األمر الكار ت -1-2
حصر المعطكفات عمى أفعاؿ األمر، حيث يمثؿ كؿ معطكؼ عمى فعؿ أمر ميمة جديدة، كذلؾ ت -1-3

 مثؿ: )اذكر معنى.... كمقابؿ..... كمفرد...( فيذا السؤاؿ يتضمف ثبلث مياـ مستقمة.
، ثـ تنسب إلى الميارة إنجازىا، كتكتب في خانة الميارةالمطمكب األساسية تستنبط الميارة مف الميمة  -2

 .الفرعية المناسبة 
 تستنبط الميارة كفؽ المعايير اآلتية: -3
 المطمكبة فقد تشير مباشرة إلى الميارة عمييا بعناية؛ المعطكؼ أك األمر، جممة أك االستفياـ، جممة تقرأ-

 :مثؿ 
يتطمب العكدة إلى المكضكع الذم يدكر  األمر فإف ممة،الج نص خبلؿ مف الميارة استنباط تعذر إذا -

  .حكلو السؤاؿ الستنباط المطمكب
  .الميارة بشكؿ غير مباشر نكع إلى عمييا المعطكؼ أك األمر، أك االستفياـ جممة تشير قد -
 .تكرارىا مرات ميما تكف تحميؿ، دكف سؤاؿ في فرعية ميمة أك سؤاؿ تترؾ ال -4
 :المغة العربية ومدرسييااستبانة مدرسات  -2
إلى تقصي آراء المدرسات كالمدرسيف كتقكيميـ لمدل تكافر ميارات في ىذه الدراسة تيدؼ االستبانة ك   

 المغة العربية في كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة الثانكية. 
 بنا  االستبانة : -1

 تت لف االستبانة من: 
: تبيف أىداؼ االستبانة، كأسمكب التعامؿ مع أسئمتيا عند اإلجابة، كقد جاءت ىذه األسئمة  المقدمة -أ

كبيرة جدان، كبيرة، )خماسيان لمعرفة درجة تكافر الميارات كىك كاآلتيبصيغة اإليجاب، ككاف سمـ التخيرات 
ة، خمستخيرات العمى التخير المناسب مف ال( √)( كالمطمكب كضع إشارةمتكسطة، ضعيفة جدان، ضعيفة

كتـ تأكيد ضركرة أف تشتمؿ المقدمة عمى عبارة )الرجاء عدـ ترؾ أم سؤاؿ مف أسئمة االستبانة أك فقراتيا 
 كجاء بعدىا: ثـ دكف إجابة(، 

الصؼ الذم يدرسو، الجنس، ، اسـ المدرسة: كىي بيانات عف المدرس مف حيث البيانات الساسية -ب
 كلو عمييا، كالدكرات التأىيمية التي خضع ليا كمدتيا. كالشيادات التي يحمميا كسنة حص

 (  يبيف معمكمات عف العينة مف حيث المؤىؿ العممي كاتباع دكرات تدريبية. 9كالجدكؿ رقـ )
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 ( النسب المئوية لممؤىلت العممية والتربوية والدورات التي اتبعيا كل من المدرسين والمدرسات2الجدول )
 102مدرسات محافظة حماه ومدرسوىا ن=  والمؤىل التربوي والدوراتالشيادة العممية 

 %51 إجازة
 %37.3 دبموم

 %11.7 ماجستير
 %87.25 دورات تدريبية

(% مف مدرسي المغة العربية في 3.73( تبلحظ الباحثة أٌف )9مف خبلؿ دراسة الجدكؿ السابؽ رقـ )
(% حصمكا عمى شيادة ماجستير، أم .997تربكم، كأٌف)مرحمة التعميـ األساسي حصمكا عمى دبمكـ تأىيؿ 

ما يعادؿ نصؼ المدرسيف كالمدرسات قد حصمكا عمى  شيادة أعمى مف شيادة اإلجازة، كىذا مؤشر جيد 
كقد ينعكس إيجابان عمى طرائؽ تدريسيـ؛ ألف الطمبة في مرحمة الدبمكـ التأىيؿ التربكم كالماجستير 

عية عمى معمكمات ىامة عف طرائؽ التدريس؛ تفيدىـ الحقان في عمميـ يحصمكف مف خبلؿ دراستيـ الجام
(% مما 9.792الميداني في المدارس. كقد بمغت نسبة مف اتبع دكرات تربكية مف المدرسات كالمدرسيف )

يشير إلى زيادة اىتماـ إدارة التدريب في كزارة التربية في  رفع سكية المدرسيف كمكاكبتيـ لتطكر العممية 
 بكية، مما ينعكس إيجابان أيضان في طرائؽ تدريسيـ.التر 
وبالنسبة لبنود االستبانة ىي نفسيا بنود قائمة التحميل من حيث الميارات والمعارف الساسية  -ج

 والفرعية.
 التحقق من صدق االستبانة:  -2

لمتحقؽ مف ( 1بعد أف صممت الباحثة ىذه االستبانة، تـٌ عرضيا عمى السادة المحكميف الممحؽ رقـ )
صدقيا، فأخذت الباحثة بمبلحظاتيـ، كعدٌلت بمكجبيا بعض البيانات، كأعطت بعضيا ترقيمان لفظيان، 
كعدلت في بعض األسئمة، كحذفت ما كرر منيا، كفردت ما كاف منيا مركبان، كقدمت، كأخرت بعضيا، ثـ 

عرضت الباحثة ىذه  طبقتيا استطبلعيان عمى بعض المدرسات كالمدرسيف، كأخذت بمبلحظاتيـ، ثـ
 .(4المبلحظات عمى المحكميف، كخرجت االستبانة بشكميا النيائي الممحؽ رقـ )

 التحقق من ثبات االستبانة:  -3
لمتكصؿ إلى ثبات االستبانة تـ تطبيقيا استطبلعيان قبؿ تطبيقيا النيائي عمى عينة مف المدرسيف 

مى العينة نفسيا بعد عشريف يكمان، كاستخدمت كالمدرسات بمغت ثبلثكف مف الجنسيف، ثـ أعيد تطبيقيا ع
(، كبتطبيؽ معامؿ االرتباط تبيف أٌف SPSSبرنامج ) الباحثة في ذلؾ معامؿ ارتباط ) بيرسكف( حسب 

كما قامت الباحثة  بحساب معامؿ االتساؽ الداخمي ألفا كركنباخ  ككاف  (0.87معامؿ الثبات كاف )
. ثـ قامت معامبلت الثبات عالية كصالحة ألغراض البحث(، كنجد مف خبلؿ ذلؾ  أف 0.90يساكم )

الباحثة بتكزيع االستبانة عمى مدرسات كمدرسي المدارس التي اختارتيا بالطريقة العشكائية لتطبيؽ استبانة 
 ( يبيف المدارس التي طبقت الباحثة فييا االستبانة بشكميا النيائي. 2المدرسيف، كالممحؽ رقـ )
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 االستبانة في صورتيا النيائية:طريقة تصحيح  -4
، كذلؾ عمى النحك مككنات( بندان، تندرج في عشرة 177تتألؼ االستبانة في صكرتيا النيائية مف )

 اآلتي: 
 ( بنداً.39كيتككف مف ): (االستماع ميارة) الول المكون

 ( بنداً.92كيتككف مف ): (ميارة التحدث) الثاني المكون

 .بنداً ( 29) من وٌتكون: (ميارة القراءة الثالث المكون

 .بنداً ( 91) من وٌتكون: (ميارة الكتابة) الرابع المكون

 .بنكد( 7) مف كيتككف :(قكاعد اإلمبلء) الخامس المكون
 .بنود( 3) من وٌتكون :(قكاعد الخط) السادس المكون

  .بندان ( 13) مف كيتككف :(قكاعد النحك) السابع المكون
 .بنود( 9) من وٌتكون :(قكاعد الصرؼ) الثامن المكون

 .بنود( 2) من وٌتكون :(قكاعد الببلغة) التاسع المكون

 .مكونات( .) من وٌتكون :(قكاعد العركض) العاشر المكون

 5كأماـ كؿ بند مف بنكد االستبانة خمسة مستكيات مف اإلجابة تعطى درجة تقكيمية عمى النحك اآلتي: )
 1محقؽ بدرجة ضعيفة، 2محقؽ بدرجة متكسطة،  3محقؽ بدرجة كبيرة،  4)محقؽ بدرجة كبيرة جدان، 
  محقؽ بدرجة ضعيفة جدان(. 

كيعطى حكـ تقكيمي لمدل تحقؽ كؿ بند مف أبعاد االستبانة مف خبلؿ حساب متكسطاتيا، كما يتـ إعطاء 
 لكمية لؤلبعاد.حكـ تقكيمي لمدل تحقؽ كؿ بعد مف أبعاد االستبانة مف خبلؿ حساب متكسطات الدرجات ا

 تطبيق االستبانة في صورتيا النيائية:
استمرت عممية تكزيع االستبانة عمى عينة المدرسيف كالمدرسات فترة شير كامؿ مف بداية شير آذار 
كحتى بداية شير نيساف بعد الحصكؿ عمى المكافقة مف الجيات المختصة لتكزيعا، كقد أجاب حكالي 

بانة بشكؿ مباشر كبحضكر الباحثة، في حيف أف باقي أفراد العينة قد % مف أفراد العينة عمى االست20
 أجابكا في كقت الحؽ، بعد مضي حكالي أسبكع في المتكسط مف تاريخ تكزيعيا.

 الوحدات الدرسية: -3
 :تضمنت إجراءات الكحدة المتكاممة ما يأتي -3-1
كحدة، كالمنبثقة مف األىداؼ العامة حددت الباحثة أىداؼ ال أىداف الوحدة: -2تحديد عنوان الوحدة:-1

لمنيج المغة العربية في المرحمة الثانكية كالمعبرة عف أداء الميارات كتنفيذ المعارؼ التي اقترحتيا الباحثة، 
 كذلؾ في ضكء الميارات كالمعارؼ األساسية التي ضمنتيا الباحثة في قائمة التحميؿ.
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بما يأتي: ثبلثة  في الصفكؼ الثبلثة الكحدة الدرسٌية حددت الباحثة محتكلإعداد محتوى الوحدة:  -3
نصكص تدكر حكؿ مكضكع الكحدة مع مراعاة جميع الميارات كالمعارؼ األساسية التي اقترحتيا الباحثة 

 .في قائمة التحميؿ
 تنظيم محتوى الوحدة:

:االستماع، كقد ركعي التسمسؿ اآلتي في تقديـ الميارات كذلؾ في كؿ نص مف النصكص الثبلثة كىك
 فالتحدث فالقراءة، فالكتابة، كفي المعارؼ )الببلغة، فالعركض، فالنحك، فالصرؼ، فاإلمبلء، فالخط(.

يمكف اعتماد الكسائؿ التعميمية اآلتية في ضكء اإلمكانات المتاحة في اختيار الوسائل التعميمية:  -4
 الصكر. -أجيزة تسجيؿ -السبكرة -المداس كىي: الكتاب المدرسي

 .كقد صيغت لو عدة أسئمة كأنشطة إثرائية؛ ركعي فييا التنكع كالتمركز حكؿ الميارات التقويم : -5

عرضت الكحدة عمى السادة المحكميف؛ كقد أرفقت بخطاب مكضح فيو اليدؼ مف الكحدة،  -3-2
الكحدة كالمطمكب مف كؿ محكـ فعمو، كقد ناقشت الباحثة السادة المحكميف فيما أبدكه مف مبلحظات حكؿ 

 كطريقة تنظيميا، كقد أخذت الباحثة بمبلحظاتيـ، كمف تمؾ المبلحظات:
 إعادة صياغة نص بعض األسئمة.-
 إعادة ترتيب كركد الميارات كالمعارؼ )تسمسميا( في كؿ كحدة.-
 إدراج بعض األسئمة لتشمؿ الميارات كالمعارؼ الفرعية التي أغفؿ كجكدىا. -
  ( لكؿ صؼ مف الصفكؼ الثبلثة.6مبلحؽ رقـ )كقد خرجت الكحدات الدرسية بال -2

 ثالثًا: القوانين اإلحصائية المستخدمة في البحث: 
 باتباع الخطوات اآلتية: النتائج من قائمة التحميل ت الباحثةجاستخر  -1

 / مجمكع تكرار الفئات الكمي في الصؼ.100× النسبة المئكية لمفئة الفرعية = تكرار الفئة
 (.100-0تحكيؿ نسبة تحقؽ كؿ فئة إلى درجة تحقؽ تتراكح بيف )بعد ذلؾ تـٌ -
ثـٌ تـٌ إعطاء حكـ كصفي لتحقؽ الفئة )محقؽ بدرجة كبيرة جدان، محقؽ بدرجة كبيرة، محقؽ بدرجة  -

متكسطة، محقؽ بدرجة ضعيفة، محقؽ بدرجة ضعيفة جدان، معدكمة(؛ بناءن عمى نسبة تحققو استنادان إلى 
 اآلتي:مفتاح التصحيح 

% كأقؿ مف 40%( ضعيفة، )مف40% كأقؿ مف 20( ضعيفة جدان، )مف20( معدكمة، أقؿ مف )0)
 %( كبيرة جدان.100% إلى 80%( كبيرة، )مف80% كأقؿ مف 60%( متكسطة، مف 60
 طريقة تصحيح االستبانة في صورتيا النيائية: -2 

 ( بندان، تندرج في عشرة أبعاد، 177تتألؼ االستبانة في صكرتيا النيائية مف )

 كأماـ كؿ بند مف بنكد االستبانة خمسة مستكيات مف اإلجابة تعطى درجة تقكيمية عمى النحك اآلتي:
 1محقؽ بدرجة ضعيفة، 2محقؽ بدرجة متكسطة،  3محقؽ بدرجة كبيرة،  4محقؽ بدرجة كبيرة جدان،  5) 

   بدرجة ضعيفة جدان(. محقؽ



 

82 
 

كيعطى حكـ تقكيمي لمدل تحقؽ كؿ بند مف أبعاد االستبانة مف خبلؿ حساب متكسطاتيا، كما يتـ إعطاء 
 حكـ تقكيمي لمدل تحقؽ كؿ بعد مف أبعاد االستبانة مف خبلؿ حساب متكسطات الدرجات الكمية لؤلبعاد.

ف الباحثة كبيف كؿ  مف المحكميف كبيف : لحساب معامؿ ثبات تحميؿ المحتكل بيمعادلة ىولستوي -
 . = M               C . R 2المحكميف فيما بينيما: ك ىي: " 

                                N1+N2           
M  .عدد الكحدات التي يتفؽ عمييما المحكماف : 

N1+N2 مجمكع الكحدات التي حممت : 
 كقد تـٌ استخراج مفتاح التصحيح كفؽ القانكف اآلتي: -

 طكؿ الفئة = المدل / عدد الفئات 
 " SPSS 15.0كما تـٌ استخداـ برنامج " 
 كمنو تـٌ استخداـ ما يمي:

 معامؿ االرتباط بيرسكف كمعامؿ االرتباط سبيرماف لمتأكد مف الثبات باإلعادة. -3
 تساؽ الداخمي.اختبار ألفا كركنباخ لمتحقؽ مف ثبات اال -4
( ستيكدنت t، كما تـ استخداـ اختبار )لبلستبانةتـ حساب المتكسطات الحسابية كاالنحرافات المعيارية  -5

لحساب الفرؽ بيف كؿ متكسطيف بالنسبة لمتغيرم )الجنس، الدكرات التدريبية( كذلؾ كفقان لمبرنامج 
 اإلحصائي.

بيف المتكسطات ) مثنى/ مثنى ( تبعان (  لحساب الفركؽ One Way Anovaتـ استخداـ اختبار ) -6
 لمتغيرم )الصؼ كالمؤىؿ العممي(.

 لممقارنات المتعددة. scheffeاختبار شيفيو  -7
لتحميؿ المحتكل لحساب الفركؽ بيف المتكسطات )مثنى/ مثنى( تبعان   Friedmanختبار فريدماف ا -8

 في الصفكؼ الثبلثة.
 .ثنائي نحكمى علممقارنات المتعددة  Welloxonاختبار كيمكسكف  -9
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 خامسالفصل ال

 نتائج تحميل محتوى كتب الّمغة العربّية في المرحمة الثّانوية
 استخراج نتائج تحميل المحتوى -1

 مناقشة الفرضية -2
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 خامسال الفصل 
 نتائج تحميل محتوى كتب الّمغة العربّية في المرحمة الثّانوية

ات التحميؿ المناسبة، كتحميؿ كتب المغة العربية في المرحمة ئبتحديد فالباحثة في ىذا الفصؿ قامت 
الباحثة بالمعالجات اإلحصائية المناسبة، كتحميؿ النتائج، قامت ، ثـ ئاتفي ضكء ىذه الف الثانكية
 .، كتفسير الفرضية المتعمقة بالتحميؿكتفسيرىا
؛ ثـ تفسير في جدكؿكيقكـ األسمكب المتبع في عرض النتائج عمى: عرض نتائج تحميؿ المحتكل       

تحميؿ المحتكل في الصفكؼ عرض المقارنات بيف نتائج ثـٌ قامت الباحثة بالجدكؿ، ىذا النتائج في ضكء 
 .الثبلثة

( كحدة 2284الثانكم، ك)( كحدة تحميميمة لكتاب األكؿ 1855مع العمـ أٌنو بمغ عدد الكحدات المحممة )
 ( كحدة تحميميمة لكتاب الثالث الثانكم.2425تحميميمة لكتاب الثاني الثانكم، ك)

( في الثالث 32( في الثاني الثانكم، ك)36األكؿ الثانكم، ك)( في 34كما بمغ عدد المدرسيف كالمدرسات )
 الثانكم.

 استخراج نتائج تحميل المحتوى: -1
 الّنسبة المئوية ودرجات تحقق الميارات والمعارف في الّصفوف الّثلثة( متوسطات 3جدول )

 الٌترتيب درجة الٌتحقؽ متكسط الٌنسبة الٌصؼ المجال
 9 ضعيفة جدان  0.07 10 االستماع

 9 ضعيفة جدان  0.07 11
 8 معدكمة 0.00 12

 8 ضعيفة جدان  0.11 10 الّتحدث
 8 ضعيفة جدان  0.16 11
 8 معدكمة 0.00 12

 2 كبيرة جدان  1.04 10 القرا ة
 2 كبيرة جدان  1.14 11
 2 كبيرة جدان  1.11 12

 5 متكسطة 0.58 10 الكتابة
 7 ضعيفة 0.37 11
 3 كبيرة 0.63 12

 4 كبيرة 0.62 10 اإلمل 
 4 كبيرة 0.61 11
 6 متكسطة 0.57 12

 10 معدكمة 0.00 10 الخط
 10 معدكمة 0.00 11
12 0.00 

 
 

 8 معدكمة
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 6 متكسطة 0.50 10 الّنحو
 6 متكسطة 0.44 11
 7 متكسطة 0.45 12

 3 كبيرة 0.67 10 الّصرف
 3 كبيرة 0.66 11
 4 كبيرة 0.61 12

 1 كبيرة جدان  1.34 10 البلغة
 1 كبيرة جدان  1.38 11
 1 كبيرة جدان  1.53 12

 7 متكسطة 0.46 10 العروض
 5 متكسطة 0.49 11
 5 متكسطة 0.59 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: في الّصف الول الثّانوي:-1

الببلغة في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثٌانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة 
كبدرجة تحقؽ )كبيرة(،اإلمبلء في المرتبة الٌرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، جدان(، الٌصرؼ في المرتبة الثٌالثة 

الكتابة في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الٌنحك في المرتبة الٌسادسة كبدرجة تحقؽ 
)متكسطة(، العركض في المرتبة الٌسابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الٌتحدث في المرتبة الثٌامنة كبدرجة 

)ضعيفة جدان(، االستماع في المرتبة التٌاسعة كبدرجة تحقؽ )ضعيفة جدان(، الخط في المرتبة العاشرة  تحقؽ 
 كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.

 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: في الّصف الثّاني الثّانوي:-2
كبدرجة تحقؽ )كبيرة  الببلغة في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثٌانية

جدان(، الٌصرؼ في المرتبة الثٌالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، اإلمبلء في المرتبة الٌرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
العركض في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الٌنحك في المرتبة الٌسادسة كبدرجة تحقؽ 

تحقؽ )ضعيفة(، الٌتحدث في المرتبة الثٌامنة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في المرتبة الٌسابعة كبدرجة 
)ضعيفة جدان(، االستماع في المرتبة الٌتاسعة كبدرجة تحقؽ )ضعيفة جدان(، الخط في المرتبة العاشرة  

 كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.
 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي:في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

ى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثٌانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة الببلغة في المرتبة األكل
جدان(، الكتابة في المرتبة الثٌالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الٌصرؼ في المرتبة الٌرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 

بدرجة تحقؽ العركض في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، اإلمبلء في المرتبة الٌسادسة ك 
)متكسطة(، الٌنحك في المرتبة الٌسابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، االستماع كالٌتحدث كالخط في المرتبة 

 الثٌامنة كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.
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إٌف احتبلؿ القراءة كالكتابة مراتب متقدمة يعد مؤشران إيجابيان في الكتب الٌثبلثة نظران ألىميتيما، في      
الستماع كالٌتحدث مراتب أخيرة يعد مؤشر سمبيان نظران ألىمية ىاتيف الميارتيف في حيف أٌف احتبلؿ ا

 المرحمة الثٌانكية كفي جميع المراحؿ الٌدراسية. 
 ومن خلل الجدول الّسابق  يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات والمعارف الساسية.  

 عمى حدل؛ فقد جاءت عمى النحك اآلتي:كبالنسبة لنتائج تحميؿ كؿ ميارة أك معرفة 
 االستماع وتتكّون من:أواًل: ميارة 

 االستماع الّتذكري: -1
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية للستماع الّتذكري4جدول رقم )  

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لبلستماع الٌتذكرم حيث نبلحظ: -

 

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف االستماع -1 1

1-1 

 
 االستماع الّتذكري-1-1

 ضعيفة جدان  0.07 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.04 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

1-1-1 

 .تمييز الجديد في الٌنص المستمع إليو
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-1-2 

  .ترتيب األفكار حسب كركدىا في الٌنص المستمع إليو
 

 ضعيفة جدان  0.05 1 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-1-3 

 .استعادة أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو
 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-1-4 

 تحديد الحقائؽ الكاردة في الٌنص.
 
 

 ضعيفة جدان  0.05 1 10
 ضعيفة جدان  0.04 1 11
 معدكمة 0.00 0 12
1-1-5 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 تذكر مضاد بعض الكممات.
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-1-6 

 تذكر مفرد الجمكع كالمثنى.
 

 ضعيفة جدان  0.05 1 10
 ضعيفة جدان  0.04 1 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-1-7 

 معدكمة 0.00 0 10 تذكر جمع كمثنى الكممات.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12
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 . ( في الٌصفكؼ الٌثبلثةانعدـ تحقؽ ميارة )تمييز الجديد في الٌنص المستمع إليو -1
الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم و( في انعداـ تحقؽ ميارة )ترتيب األفكار حسب كركدىا في الٌنص المستمع إلي  -2

  %(.0.05كالثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت )
( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا انعداـ تحقؽ ميارة )استعادة أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو -3

%( 0.16اني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌ 
 %( في الثٌاني الثٌانكم.0.09في األكؿ الثٌانكم ك)

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققت بدرجة انعداـ تحقؽ ميارة )تحديد الحقائؽ الكاردة في الٌنص(  -4
%( في األكؿ 0.05ٌتحقؽ )ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة ال

  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.04الثٌانكم ك)
( في بعض الٌصفكؼ، كتحققيا بدرجة ضعيفة 4-3-2-1إف انعداـ تحقؽ الميارات األربع الٌسابقة )

جدان في الٌصفكؼ األخرل يدؿ عمى قمة االىتماـ بتمؾ الميارات؛ عمى الٌرغـ مف أىميتيا فيي مؤشر 
 كحسف انتباىو. عمى إصغاء الٌطالب

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة انعداـ تحقؽ ميارة )تذكر مضاد بعض الكممات(  -5
%( في األكؿ الثٌانكم 0.16جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.13ك)
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة مفرد الجمكع كالمثنى(  انعداـ تحقؽ ميارة )تذكر -6

%( في األكؿ الثٌانكم 0.05جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.04ك)

 . بلثةت( في الٌصفكؼ الثٌ انعدـ تحقؽ ميارة )تذكر جمع كمثنى الكمما  -7
( الٌسابقة في بعض الٌصفكؼ، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في 7-6-5إٌف انعداـ تحقؽ الميارات الٌثبلثة )

الٌصفكؼ األخرل يدؿ عمى قمة االىتماـ بتمؾ الميارات؛ عمى الٌرغـ مف أىميتيا فيي تدؿ عمى إغناء 
 حصيمة الٌطالب الٌمغكية.

 :ونستنتج أيضاً 
تمييز الجديد انعداـ ميارتيف فرعيتيف مف ميارات االستماع الٌتذكرم كىما ) الثّانوي:في الّصف الول -1

؛ في حيف تحققت باقي %(28.57في الٌنص المستمع إليو، تذٌكر مفرد الجمكع كالمثنى( أم ما نسبتو )
ع ترتيب األفكار حسب كركدىا في الٌنص المستمالميارات كىي خمس ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )

إليو، تحديد الحقائؽ الكاردة في الٌنص، تذٌكر جمع كمثنى الكممات، تذكر مضاد بعض الكممات، استعادة 
 %(.71.43أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو( أم ما نسبتو )

تمييز انعداـ ثبلث ميارات فرعية مف ميارات االستماع الٌتذكرم كىي )في الّصف الثّاني الثّانوي:  -2
الٌنص المستمع إليو، تذكر جمع كمثنى الكممات، تعرؼ جمع كمثنى الكممات( أم ما نسبتو  الجديد في
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ترتيب األفكار ؛ في حيف تحققت باقي الميارات كىي أربع ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )%(42.86)
ص، حسب كركدىا في الٌنص المستمع إليو، تذكر مضاد بعض الكممات، تحديد الحقائؽ الكاردة في النٌ 

 %(.57.14استعادة أجزاء معينة مف الٌنص المستمع إليو( أم ما نسبتو )
انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لبلستماع الٌتذكرم؛ كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات استماع بشكؿ عاـ في ىذا الٌصؼ.
%( كبدرجة تحقؽ 0.07ستماع التذكرم في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ اال   

%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف انعدـ في 0.04ضعيفة جدان، كبنسبة )
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب  الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات عمى الٌرغـ مف أىميتيا؛ كا 

تماـ الكافي بيذه الميارات قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية، كىذا ما االى
الحظتو الباحثة لدل اطبلعيا عمى المعايير الكطنية، فقد كجدت أٌف الميارات المذككرة مكجكدة في مراحؿ 

 ية نظران ألىميتيا.سابقة. كلكف ترل الباحثة ضركرة التٌأكيد عمييا في المرحمة الثٌانك 
 االستماع االستنتاجي -2

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية للستماع االستنتاجي5جدول رقم )
 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف االستماع 1

1-2 

 
 االستماع االستنتاجي

 ضعيفة جدان  0.15 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.19 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

1-2-1 

 .المستمع إليواستخبلص األفكار الٌرئيسة في الٌنص 
 
 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10
 ضعيفة 0.39 9 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-2-2 
 .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف الٌنص 

 
 ضعيفة 0.38 7 10
 متكسطة 0.44 10 11
 معدكمة 0.00 0 12
1-2-3 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 .المستمع إليوتمخيص مضمكف الٌنص 
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-2-4 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 .المستمع إليوالٌتكصؿ إلى المعاني الٌضمنية في الٌنص 
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-2-5 

لمقضايا  المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في الٌنٌص 
 الكاردة فيو.

 ضعيفة جدان  0.16 3 10
 ضعيفة جدان  0.18 4 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-2-6 

 .المستمع إليواستخبلص الٌدركس كالعبر مف الٌنص 
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
12 0 

 
 معدكمة 0.00
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1-2-7 

 استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة في الٌنص.
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لبلستماع االستنتاجي حيث نبلحظ: -

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، ( إليوالمستمع انعداـ تحقؽ ميارة )استخبلص األفكار الٌرئيسة في الٌنص  -1
%(، في حيف 0.16كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %(. 0.39تحققت بدرجة ضعيفة في الصؼ الثاني الثٌانكم كبنسبة )
لثٌالث الثٌانكم، في الٌصؼ ا( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )استنتاج األفكار الجزئية مف الٌنص  -2

%( في حيف 0.38كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(. 0.44تحققت بدرجة متكسطة في الصؼ الثاني الثٌانكم كبنسبة )

يا في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققانعداـ تحقؽ ميارة )استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة في الٌنص(  -3
%( 0.11بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %( في الثٌاني الثٌانكم.0.09في األكؿ الثٌانكم ك)
( في بعض الٌصفكؼ، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في 3-2-1إف انعداـ تحقؽ الميارات الٌسابقة )

الىتماـ بتمؾ الميارات؛ عمى الٌرغـ مف أىميتيا فيي مؤشر عمى استيعاب الٌصفكؼ األخرل يدؿ عمى قمة ا
 الٌطالب كقدرتو عمى الٌتركيز مف خبلؿ حصر أفكار كشخصيات الٌنص.

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )تمخيص مضمكف الٌنص  -4
%( في األكؿ 0.16كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم 

قمة االىتماـ بتمؾ الميارة؛ عمى الٌرغـ مف  كىذا يدؿ عمى  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.09الثٌانكم ك)
 أىميتيا فيي مؤشر عمى استرجاع منظـ لممعمكمات التي اختزنيا الٌطالب مف الٌنص.

في الٌصؼ الثٌالث ( المستمع إليوى المعاني الٌضمنية في الٌنص انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتكصؿ إل -5
الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة 

قمة االىتماـ كىذا يدؿ عمى  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.13%( في األكؿ الثٌانكم ك)0.11الٌتحقؽ )
 عمى الٌرغـ مف  أىميتيا فيي مؤشر عمى تعميؽ نظرة الٌطالب في الٌنص. بتمؾ الميارة؛

في لمقضايا الكاردة فيو(  المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )استنباط الحمكؿ المتضمنة في الٌنٌص  -6
الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث 

  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.18%( في األكؿ الثٌانكم ك)0.16غت نسبة الٌتحقؽ )بم
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )استخبلص الٌدركس كالعبر مف الٌنص  -7

( في بعض الٌصفكؼ، كتحققيما بدرجة ضعيفة جدان في 7-6إٌف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف )
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األخرل يدؿ عمى قمة االىتماـ بتمؾ الميارات؛ عمى الٌرغـ مف  أىميتيما فيما ضركريتاف لتمكيف الٌصفكؼ 
 الٌطالب مف تطبيؽ ما تعممو مف الٌنصكص في حياتو اليكمية.

 :ونستنتج أيضاً 
انعداـ تحقؽ ميارة كاحدة كىي )استخبلص الٌدركس كالعبر( أم ما نسبتو في الّصف الول الثّانوي: -1
%(، في حيف تحقؽ خمس ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )استخبلص األفكار الٌرئيسة في 14.29)

استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة في  ،المستمع إليو، تمخيص مضمكف الٌنص المستمع إليوالٌنص 
الٌتكصؿ إلى المعاني ، لمقضايا الكاردة فيو المستمع إليوالمتضمنة في الٌنٌص الٌنص، استنباط الحمكؿ 

%(، كالميارة األخيرة كىي )استنتاج األفكار 71.43( أم ما نسبتو )المستمع إليوالٌضمنية في الٌنص 
 %(.14.29( تحققت بدرجة ضعيفة أم ما نسبتو )المستمع إليوالجزئية مف الٌنص 

انعداـ تحقؽ ميارة كاحدة كىي)استخبلص الٌدركس كالعبر( أم ما الثّانوي: في الّصف الثّاني  -2
%(، في حيف تحقؽ أربع ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )تمخيص مضمكف الٌنص 14.29نسبتو)

استنتاج سمات الٌشخصيات الكاردة في الٌنص، استنباط الحمكؿ المتضمنة في الٌنٌص  ،المستمع إليو
( أم ما نسبتو المستمع إليوالٌتكصؿ إلى المعاني الٌضمنية في الٌنص ، لمقضايا الكاردة فيو المستمع إليو

( تحققت بدرجة المستمع إليو%(، كميارة كاحدة كىي )استخبلص األفكار الٌرئيسة في الٌنص 57.14)
اج األفكار %(، أٌما الميارة األخيرة فقد تحققت بدرجة متكسطة كىي )استنت14.29ضعيفة أم ما نسبتو )

 %(.14.29( أم ما نسبتو )المستمع إليوالجزئية في الٌنص 
انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لبلستماع االستنتاجي؛ كىذا شيء في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

 مبرر كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات استماع بشكؿ عاـ في ىذا الٌصؼ.
%( كبدرجة 0.15تماع االستنتاجي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ االس    

%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.19تحقؽ ضعيفة جدان، كبنسبة )
ٌف عدـ إيبلء  انعدـ في الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات عمى الٌرغـ مف أىميتيا؛ كا 

ىتماـ الكافي بيذه الميارات قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة مؤلفي الكتب اال
الثٌانكية، رغـ أٌف المعايير الكطنية قد ركزت عمى بعض منيا في ىذه المرحمة فقد جاء في كثيقة المعايير 

رعية، يمخص الٌنص فيما يخص المرحمة الثٌانكية: يتكقع مف المتعمـ أف: )يستنتج األفكار الٌرئيسة كالف
تمخيصان كافيان، يفيـ الٌتمميحات كاإلشارات البعيدة(، كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعايير 

 في مراحؿ سابقة؛ كترل الباحثة ضركرة الٌتأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.
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 : االستماع الّناقد -3
 ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية للستماع الّناقدي( تكرارات 6جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف االستماع 

1-3- 

 
 االستماع الّناقد

 ضعيفة جدان  0.05 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.05 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

1-3-1 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 المكازنة بيف الٌنص المستمع إليو كنص آخر.
 ضعيفة جدان  0.04 1 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-2 

تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في الٌنص 
 .المستمع إليو

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-3 

 معدكمة 0.00 0 10 الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-4 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 . المستمع إليوإبداء الٌرأم في القضايا التي يعرضيا الٌنص 
 ضعيفة 0.26 6 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-5 

 معدكمة 0.00 0 10 الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار الفرعية كالٌضمنية.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-6 

 معدكمة 0.00 0 10 الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-7 
 تمييز مكاطف القكة كالٌضعؼ في الٌنص. 

 
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-3-8 

 معدكمة 0.00 0 10 الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 حيث نبلحظ: ناقدقمة تحقؽ الميارات الفرعية لبلستماع ال -

الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا في الٌصؼ انعداـ تحقؽ ميارة )المكازنة بيف الٌنص المستمع إليو كنص آخر(  -1
%( 0.11بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات عمى الٌرغـ مف  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.04في األكؿ الثٌانكم ك)
 ؿ الٌنصكص كفيميا.أىميتيا، فيي تدٌؿ عمى قدرة الٌطالب عمى تحمي
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في الٌصؼ ( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في الٌنص  -2
الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت 

  في الثٌاني الثٌانكم.%( 0.09%( في األكؿ الثٌانكم ك)0.11نسبة الٌتحقؽ )
في الٌصؼ الثٌالث  (المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )إبداء الٌرأم في القضايا التي يعرضيا الٌنص  -3

%(، 0.16الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 الثٌانكم. %( في الثٌاني 0.26في حيف تحققت بدرجة ضعيفة كبنسبة )
( في بعض الٌصفكؼ، كتحققيما بدرجة ضعيفة جدان في 3-2إٌف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف )

صفكؼ أخرل؛ دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارتيف عمى الٌرغـ مف أىميتيما، فيما ضركريتاف لتقكية جرأة 
براز شخصيتو.  الٌطالب كا 

  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.اء الكاردة في الٌنص( انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلر  -4
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار الفرعية كالٌضمنية(  -5
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ(  -6
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.ؼ في الٌنص( انعداـ تحقؽ ميارة )تمييز مكاطف القكة كالٌضع -7
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو(  -8

( في الٌصفكؼ الٌثبلثة دليؿ عمى إىماؿ ميارات الٌنقد 8-7-6-5-4إف انعداـ تحقؽ الميارات الٌسابقة )
رات كتحقيقيا ال بٌد منو لطبٌلب المرحمة الثٌانكية، التي تعتبر التي تعد مف المستكيات العميا في سٌمـ الميا

 مف المراحؿ المتقدمة، كيعكؿ عمييا الكثير في المراحؿ الٌدراسية البٌلحقة كفي حياة الٌطالب العممية.
%( 0.05في كبل الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثاني الثانكم) دبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ االستماع الناق

ة تحقؽ ضعيفة جدان، في حيف انعدـ في الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات عمى كبدرج
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه الميارات قد يككف سببو ىك  الٌرغـ مف أىميتيا؛ كا 

ركزت عمى بعض منيا في  اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية، رغـ أٌف المعايير الكطنية قد
ىذه المرحمة فقد جاء في كثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية: يتكقع مف المتعمـ أف: )يستنتج 
األفكار الٌرئيسة كالفرعية، يمخص الٌنص تمخيصان كافيان، يفيـ الٌتمميحات كاإلشارات البعيدة(، كبالٌنسبة 

يير في مراحؿ سابقة؛ كترل الباحثة ضركرة التٌأكيد عمييا في لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعا
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه الميارات قد يككف سببو  المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا؛ كا 
ىك إغفاليـ ليا عند تأليؼ الكتب؛  رغـ أٌف المعايير الكطنية قد ركزت عمى بعض منيا في ىذه المرحمة؛ 

يتكقع مف المتعمـ أف: )يكازف الحجج التي يتـ  -فقد جاء في كثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية
، يميز المعقكؿ مف البٌل معقكؿ في األفكار المستمع إليوسماعيا، يبدم رأيو في الحجج الكاردة في الٌنص 

ر في مراحؿ سابقة؛ كترل الباحثة المسمكعة(، كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعايي
 ضركرة التٌأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.
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 :ونستنتج أيضاً 
الٌتمييز بيف ما : انعداـ خمس ميارات مف ميارات االستماع الٌناقد كىي )في الّصف الول الثّانوي-1

 الٌنص، الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ،تمييز مكاطف القكة كالٌضعؼ في  يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو،
أم  )الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار الفرعية كالٌضمنية، الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص

في حيف تحققت ثبلث ميارات كىي )إبداء الٌرأم في القضايا التي يعرضيا الٌنص  %(، 62.5ما نسبتو)
المكازنة بيف الٌنص  ،المستمع إليودلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في الٌنص تقكيـ األ ،المستمع إليو

 %(.37.5المستمع إليو كنص آخر( بدرجة تحقؽ ضعيفة جدان أم ما نسبتو )
الٌتمييز بيف ما انعداـ خمس ميارات مف ميارات االستماع الٌناقد كىي )في الّصف الثّاني الثّانوي:  -2 

 تمييز مكاطف القكة كالٌضعؼ في الٌنص، الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ، اليتصؿ بو،يتصؿ بالمكضكع كما 
أم  )الٌتمييز بيف األفكار الٌرئيسة كاألفكار الفرعية كالٌضمنية، الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص

لة كالبراىيف التي في حيف تحققت ميارتاف بدرجة ضعيفة جدان كىما: )تقكيـ األد، %(62.5ما نسبتو)
المكازنة بيف الٌنص المستمع إليو كنص آخر( أم ما نسبتو  ،المستمع إليوساقيا الكاتب في الٌنص 

المستمع كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة كىي )إبداء الٌرأم في القضايا التي يعرضيا الٌنص  %(25)
  %(.12.5( أم ما نسبتو )إليو
؛ كىذا شيء مبرر ناقدانعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لبلستماع ال في الّصف الثّالث الثّانوي: -3

 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات استماع بشكؿ عاـ في ىذا الٌصؼ.
 :الستماع الّتذوقي -4

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية للستماع الّتذوقي7جدول رقم )
 درجة الّتحقق المئويةالّنسبة  الّتكرار الّصف االستماع 

1-4 
 

 االستماع الّتذوقي 
 ضعيفة جدان  0.02 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.01 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

1-4-1 

 معدكمة 0.00 0 10 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-4-2 

تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص 
 المستمع إليو. 

 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-4-3 

استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية في الٌنص 
 المستمع إليو.

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-4-4 

 معدكمة 0.00 0 10 . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في الٌنٌص 
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12
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1-4-5 

 معدكمة 0.00 0 10 .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في الٌنص 
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-4-6 

المسيطرة عمى  الٌنص المستمع تحديد العاطفة الٌسائدة 
 إليو.

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لبلستماع الٌتذكقي حيث نبلحظ:-
كىذا  الٌثبلثة. في الٌصفكؼانعداـ تحقؽ ميارة )ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا(  -1

دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارة التي تدؿ عمى إعطاء الٌطالب  كؿ فكرة القدر المناسب مف االىتماـ 
 كفقان ألىميتيا.

في الٌصفكؼ انعداـ تحقؽ ميارة )تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص المستمع إليو(  -2
  الٌثبلثة.

  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )تحديد مكاطف الجماؿ في الٌنٌص  -3
ا عمى الٌرغـ مف  أىميتيما فيما تدالف عمى مإٌف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف دليؿ عمى إىمالي

 ارتقاء الحس الجمالي لدل الٌطالب.
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( المستمع إليودة في الٌنص انعداـ تحقؽ ميارة )تحديد نكع االنفعاالت الكار  -4
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى  الٌنص المستمع إليو(  -5

إف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف دليؿ عمى إىماليا عمى الٌرغـ مف  أىميتيما فيما ضركريتاف لتنمية 
 الٌطالب مف أجؿ فيـ الٌتجربة الٌشعكرية لدل األديب.اإلحساس لدل 

في الٌصؼ انعداـ تحقؽ ميارة )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية في الٌنص المستمع إليو( -6
الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة 

كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارة %( في الثٌاني الثٌانكم. 0.09%( في األكؿ الثٌانكم ك)0.11الٌتحقؽ )
 التي تدؿ عمى امتبلؾ الٌطالب لمستكل لغكم مناسب لفيـ الٌنص.

%( كبدرجة 0.02بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ االستماع التذكقي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )       
%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.01) تحقؽ ضعيفة جدان، كبنسبة

  .انعدـ في الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات عمى الٌرغـ مف أىميتيا
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه  لمطالب في المرحمة الثٌانكية كالمراحؿ البٌلحقة ليا؛ كا 

ت قد يككف سببو ىك إغفاليـ ليا عند تأليؼ الكتب؛ عمى الرغـ مف أٌف المعايير الكطنية قد ركزت الميارا
يتكقع مف  -عمى بعض منيا في ىذه المرحمة؛ فقد جاء في كثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية

ـ مدل  استخداـ المستمع لمغة المتعمـ أف: )يتعرؼ الخصائص األسمكبية كالمؤثرة في المعنى لممتكمـ، يقكى
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العاطفية(، كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعايير في مراحؿ سابقة. كترل الباحثة 
 ضركرة التٌأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.

 :ونستنتج أيضاً 
ترتيب األفكار الٌتذكقي كىي ): انعداـ خمس ميارات مف ميارات االستماع في الّصف الول الثّانوي-1

تحديد  تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى  الٌنص المستمع إليو، الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا،
تحديد  ،المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في الٌنص  ،المستمع إليومكاطف الجماؿ في الٌنٌص 

في حيف تحققت  %(، 83.33لٌنص المستمع إليو( أم ما نسبتو)مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف ا
ميارة كاحدة كىي )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية في الٌنص المستمع إليو( بدرجة تحقؽ 

 %(.16.67ضعيفة جدان أم ما نسبتو )
ترتيب األفكار كىي )انعداـ خمس ميارات مف ميارات االستماع الٌتذكقي في الّصف الثّاني الثّانوي:  -2

تحديد  تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى  الٌنص المستمع إليو، الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا،
تحديد  ،المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في الٌنص  ،المستمع إليومكاطف الجماؿ في الٌنٌص 

في حيف تحققت  %(، 83.33مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص المستمع إليو( أم ما نسبتو)
ميارة كاحدة كىي )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية في الٌنص المستمع إليو( بدرجة تحقؽ 

      %(.16.67ضعيفة جدان أم ما نسبتو )
انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لبلستماع الٌتذكقي؛ كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات استماع بشكؿ عاـ في ىذا الٌصؼ.
 استماع الّتوقع: -5

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية الستماع الّتوقع8جدول رقم )
 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف االستماع 1

1-5 

 استماع الّتوقع:
 
 

 ضعيفة جدان  0.04 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.03 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

1-5-1 

 معدكمة 0.00 0 10 الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-5-2 

 .المستمع إليوالٌتكصؿ إلى اليدؼ مف الٌنص 
 
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

1-5-3 

 معدكمة 0.00 0 10 .المستمع إليوالٌتنبؤ بما سينتيي إليو الٌنص 
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12
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 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 الٌتكقعي حيث نبلحظ: قمة تحقؽ الميارات الفرعية لبلستماع-
كىذا دليؿ عمى  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو(  -1

 إىماؿ تمؾ الميارة الٌضركرية مف أجؿ اتساع آفاؽ الٌطالب.
كىذا دليؿ عمى  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )التٌنبؤ بما سينتيي إليو الٌنص -2

 إىماؿ تمؾ الميارة الٌضركرية لمطالب مف أجؿ إطبلؽ العناف لخيالو.
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا ( المستمع إليوانعداـ تحقؽ ميارة )الٌتكصؿ إلى اليدؼ مف الٌنص  -3

%( في 0.11حقؽ )بدرجة ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة التٌ 
كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارة التي تدؿ عمى مراحؿ  %( في الثٌاني الثٌانكم.0.09األكؿ الثٌانكم ك)

 متقدمة لتحقيؽ اليدؼ مف الٌنص.
 :ونستنتج أيضاً 

انعدمت ميارة كاحدة مف بيف الميارات الٌثبلث كىي )الٌتكصؿ إلى اليدؼ  في الّصف الول الثّانوي:-1
بدرجة ضعيفة  يرتافاألخ اف%(، في حيف تحققت الميارت33.33( أم ما نسبتو )المستمع إليومف الٌنص 

سبتو التٌنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو( أم ما ن ،المستمع إليوجدان كىما )التٌنبؤ بما سينتيي إليو الٌنص 
(66.67.)% 
انعدمت ميارة كاحدة مف بيف الميارات الٌثبلث كىي )الٌتكصؿ إلى اليدؼ  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

%(، في حيف تحققت الميارتاف األخيرتاف بدرجة ضعيفة 33.33( أم ما نسبتو )المستمع إليومف الٌنص 
لتٌنٌبؤ بأبرز أفكار الٌنص مف عنكانو( أم ما نسبتو ا ،المستمع إليوجدان كىما )التٌنبؤ بما سينتيي إليو الٌنص 

(66.67 .)% 
انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية الستماع الٌتكقع كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات استماع بشكؿ عاـ في ىذا الٌصؼ.
%( كبدرجة تحقؽ 0.04في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ االستماع التكقعي 

%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف انعدـ في 0.03ضعيفة جدان، كبنسبة )
بشكؿ عاـ؛ فإٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي  دالثٌالث الثٌانكم؛ كبالٌنسبة لميارات االستماع الٌناق

قد يككف سببو ىك إغفاليـ ليا عند تأليؼ الكتب؛ رغـ أٌف المعايير الكطنية قد ركزت عمى  بيذه الميارات
يتكقع مف المتعمـ أف:  -إحداىا  في ىذه المرحمة؛ فقد جاء في كثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية
في مراحؿ سابقة؛ كترل يتكقع غاية المتكمـ(، كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعايير 

 الباحثة ضركرة الٌتأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.
 من خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات الفرعية للستماع بشكل عام.
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  ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة للستماع1الّشكل رقم )

 
 

 الّتحدث وتتّكون من:ثانيًا: ميارة 
 الجانب الفكري: -1

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمجانب الفكري لمتحدث9جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف الّتحدث 2

2-1 

 ضعيفة جدان  0.02 ـ 10 الفكري الجانب
 ضعيفة جدان  0.02 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

2-1-1 
 .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ

 
 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12
2-1-2 

 
  .األفكار كتسمسميا ترتيب

 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-3 

 الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-4 
2-1-4 

 بكضكح. المستمع إلى الفكرة إيصاؿ
 
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-5 

 الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.
 

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
12 
 

 معدكمة 0.00 0

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات االستماع في الصفوف الثلثة

 م
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2-1-6 

كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث   الٌرأم عف الٌتعبير
 .الخاص

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-7 
2-1-7 

 .تدعيـ األفكار باألدلة كالٌشكاىد المناسبة
 

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-8 

  .لممكضكع األساسية العناصر استيفاء
 

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-9 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 المتصمة بالمكضكع تقديـ بعض المقترحات كالٌتكجييات
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-1-
10 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

 
 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:

 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لمجانب الفكرم حيث نبلحظ:
كتحققيا بدرجة  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.شائقة(  بمقدمة الحديث انعداـ تحقؽ ميارة )استيبلؿ -1

%( في كبل 0.22ضعيفة في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 الٌصفيف. 

إف انعداـ تحقؽ الميارة الٌسابقة، أك تحققيا بدرجة ضعيفة يدؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارة عمى الٌرغـ مف  
 ي بناء باقي المكضكع.أىميتيا فالمقدمة ىي افتتاح المكضكع كحجر األساس ف

كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.األفكار كتسمسميا(  انعداـ تحقؽ ميارة )ترتيب -2
%( في األكؿ الثٌانكم 0.16في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %( في الثٌاني الثٌانكم. 0.22ك)
كتحققيا بدرجة  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.( الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكعة )انعداـ تحقؽ ميار  -3

%( في األكؿ 0.11ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %( في الثٌاني الثٌانكم. 0.09الثٌانكم ك)

كتحققيا بدرجة  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.بكضكح(  مستمعال إلى الفكرة انعداـ تحقؽ ميارة )إيصاؿ -4
%( في األكؿ 0.11ضعيفة جدان في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %( في الثٌاني الثٌانكم. 0.09الثٌانكم ك)
لث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة في الٌصؼ الثٌالممكضكع(  األساسية العناصر انعداـ تحقؽ ميارة )استيفاء -5
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%( في كبل 0.22ضعيفة في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 الٌصفيف. 

(، أك تحققيا بدرجة ضعيفة يدؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات 5-4-3-2إف انعداـ تحقؽ الميارات الٌسابقة )
ب عمى حصر ذىنو كترتيب أفكاره إليصاليا إلى المستمع عمى الٌرغـ مف  أىميتيا فيي تدرب الٌطال

 بكضكح.
كتحققيا بدرجة  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة(  -6

%(، في حيف تحققت بدرجة 0.09ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(. 0.22ضعيفة في األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ)

في الٌصؼ كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص(   الٌرأم عف انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتعبير -7
انكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الثٌالث الثٌ 
 %( في كبل الٌصفيف. 0.22الٌتحقؽ )

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا انعداـ تحقؽ ميارة )تدعيـ األفكار باألدلة كالٌشكاىد المناسبة(  -8
%( في 0.22ثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )بدرجة ضعيفة في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كال

 كبل الٌصفيف. 
في الٌصؼ الثٌالث ( المتصمة بالمكضكع انعداـ تحقؽ ميارة )تقديـ بعض المقترحات كالٌتكجييات -9

%(، 0.09الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(. 0.22درجة ضعيفة في األكؿ الثٌانكم كبنسبة تحقؽ)في حيف تحققت ب

(، أك تحققيا بدرجة ضعيفة أك ضعيفة جدان يدؿ عمى 9-8-7-6إف انعداـ تحقؽ الميارات الٌسابقة ) 
عداده لممكاقؼ  إىماؿ تمؾ الميارات عمى الٌرغـ مف أىميتيا، فيي ضركرية لتقكية شخصية الٌطالب كا 

 رأيو كيقنع اآلخريف بو.القيادية التي يعبر فييا عف 
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، انعداـ تحقؽ ميارة )إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع(  -10

%(، في حيف 0.16كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
انكم. إٌف انعداـ تحقؽ الميارة الٌسابقة %( في الٌصؼ الثٌاني الثٌ 0.22تحققت بدرجة ضعيفة كبنسبة )

أك تحققيا بدرجة ضعيفة جدان كضعيفة يدؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارة التي تساعد الٌطالب عمى تأكيد 
يصاؿ ما يريد إيصالو لآلخريف.  أفكاره كا 

 :ونستنتج أيضاً 
تحققت أربع ميارات مف الميارات الفرعية لمجانب الفكرم بدرجة ضعيفة  في الّصف الول الثّانوي:-1

تقديـ بعض  الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع، إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح،جدان كىي )
إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع( أم ما  المقترحات كالٌتكجييات المتصمة بالمكضكع،

%(، في حيف تحققت باقي الميارات كعددىا ست  ميارات بدرجة ضعيفة كىي )استيبلؿ 40نسبتو )
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الٌتعبير عف الٌرأم   الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة، الحديث بمقدمة شائقة، ترتيب األفكار كتسمسميا،
يفاء العناصر است تدعيـ األفكار باألدلة كالٌشكاىد المناسبة، كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص،

 %(60األساسية لممكضكع( أم ما نسبتو )
تحققت ثبلث ميارات مف الميارات الفرعية لمجانب الفكرم بدرجة ضعيفة  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع، إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح، الٌتحٌدث بمعمكمات جدان كىي )
%(، في حيف تحققت باقي الميارات كعددىا ست  ميارات بدرجة 30م ما نسبتو )صحيحة كدقيقة( أ

ضعيفة كىي )استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة، ترتيب األفكار كتسمسميا، تقديـ بعض المقترحات 
الٌتعبير عف الٌرأم   إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع، كالٌتكجييات المتصمة بالمكضكع،

استيفاء العناصر  تدعيـ األفكار باألدلة كالٌشكاىد المناسبة، كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص، كاألفكار
 %(.70األساسية لممكضكع( أم ما نسبتو )

انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لمجانب الفكرم كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
 بشكؿ عاـ في كتاب ىذا الٌصؼ.كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات تحدث 

كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الجانب الفكرم لمتحدث في كبل الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثاني الثانكم      
%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان، في حيف انعدـ في الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ 0.02)

ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب اال ىتماـ الكافي بيذه الميارات قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ الميارات؛ كا 
أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية، رغـ أٌف المعايير الكطنية قد ركزت عمى معظميا في ىذه المرحمة فقد 
جاء في كثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية: يتكقع مف المتعمـ أف: )يفرع الفكرة العامة إلى أفكار 

نكية، يكرد الخبرات كاالنطباعات الٌذاتية حكؿ مكاقؼ معينة، يسكؽ األدلة كالٌشكاىد المناسبة لممكضكع، ثا
يكرد بعض المقترحات كالٌتكجييات(، كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت في كثيقة المعايير في مراحؿ 

 ران ألىميتيا.سابقة؛ كترل الباحثة ضركرة الٌتأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظ
 :الجانب الّمغوي -2

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمجانب الّمغوي لمتحدث10جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف الّتحدث 2

2-2 

 الجانب الّمغوي
 

 ضعيفة جدان  0.05 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.09 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

2-2-1 

 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-2-2 

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
12 0 

 
 معدكمة 0.00
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2-2-3 

 .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ 
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

 2-2-4 

 مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-2-5 

 كالمعجمية الٌمغكية كالمكتسبات الببلغية الٌصكر تكظيؼ
  .لممعنى لخدمة

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-2-6 

 .الٌتحدث أثناء كالٌصرفية الٌنحكية القضايا مراعاة
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-2-7 

  .جيد بشكؿ الٌمغكية الٌتراكيب بيف الٌربط
 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

 الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:مف خبلؿ 
 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لمجانب الٌمغكم حيث نبلحظ:

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا ( اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنىانعداـ تحقؽ ميارة ) -1
%(، في حيف تحققت 0.11بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %(. 0.22بدرجة ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( استخداـ كممات عربية فصيحةانعداـ تحقؽ ميارة ) -2

ارتيف الٌسابقتيف أك تحققيما بدرجة ضعيفة جدان كضعيفة؛ دليؿ عمى إىماليا عمى إف انعداـ تحقؽ المي
 الٌرغـ مف أىميتيما، ألٌف األلفاظ خادمة لؤلفكار كاالىتماـ بيا ضركرم إليصاؿ األفكار بكضكح لآلخريف. 

بدرجة  في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققياالمعنى(  عف تيعبر جمؿاستخداـ انعداـ تحقؽ ميارة )-3
%(، في حيف تحققت بدرجة 0.11ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %(. 0.22ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )
  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.( مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانياانعداـ تحقؽ ميارة ) -4
في لممعنى(  لخدمة كالمعجمية الٌمغكية كالمكتسبات ةالببلغي الٌصكر انعداـ تحقؽ ميارة )تكظيؼ -5

 الٌصفكؼ الٌثبلثة.
( دليؿ عمى إىماليا عمى الٌرغـ مف  أىميتيا، فتحقيقيا يساعد 5-4-3إٌف انعداـ تحقؽ الميارات الٌسابقة )

الٌطالب مف الٌتمكف مف عمميات عقمية عميا، تتطمب استدعاء ما يناسب المعاني كاألفكار مف تراكيب 
 كأساليب، مع مراعاة سبلمة الٌتحدث مف الٌنكاحي الٌصرفية كالٌنحكية.

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة جيد(  بشكؿ الٌمغكية الٌتراكيب بيف انعداـ تحقؽ ميارة )الٌربط-5



 

102 
 

%(، في حيف تحققت بدرجة 0.16ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
إٌف انعداـ الميارة الٌسابقة كتحققيا بدرجة ضعيفة يدؿ عمى %(.  0.22ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )

 ال يشتت الٌذىف.إىماليا فيي ضركرية ليتمكف الٌطالب مف إيصاؿ ما يريده لآلخريف بشكؿ مترابط 
 :ونستنتج أيضاً 

استخداـ لمجانب الٌمغكم كىي ) انعداـ أربع ميارات مف الميارات الفرعية في الّصف الول الثّانوي:-1
كممات عربية فصيحة، مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا، تكظيؼ الٌصكر الببلغية كالمكتسبات 

ة القضايا الٌنحكية كالٌصرفية أثناء الٌتحدث( أم ما نسبتو الٌمغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى، مراعا
)الٌربط بيف الٌتراكيب الٌمغكية بشكؿ تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي في حيف  %(57.14)

جيد، استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى، اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى( أم ما نسبتو 
(42.86.)% 
استخداـ لمجانب الٌمغكم كىي ) انعداـ أربع ميارات مف الميارات الفرعية ني الثّانوي:في الّصف الثّا-2

كممات عربية فصيحة، مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا، تكظيؼ الٌصكر الببلغية كالمكتسبات 
م ما نسبتو الٌمغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى، مراعاة القضايا الٌنحكية كالٌصرفية أثناء الٌتحدث( أ

)الٌربط بيف الٌتراكيب الٌمغكية بشكؿ جيد، تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة كىي في حيف  %(57.14)
 %(.42.86استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى، اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى( أم ما نسبتو )

لمجانب الٌمغكم كىذا شيء مبرر انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات تحدث بشكؿ عاـ في كتاب ىذا الٌصؼ.
%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة 0.05بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الجانب الٌمغكم في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )

حيف انعدـ في الثٌالث %( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 0.09جدان، كبنسبة )
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه الميارات  الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات؛ كا 
قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية، رغـ أٌف المعايير الكطنية قد ركزت 

ثيقة المعايير فيما يخص المرحمة الثٌانكية: يتكقع مف المتعمـ عمى معظميا في ىذه المرحمة فقد جاء في ك 
أف: )يعرض الفكر بمغة سميمة كمتينة، يستخدـ الٌصكر البيانية كالمحسنات في تعبيره، يضبط الكبلـ 
ضبطان سميمان، يعبر عف حاجاتو كأحاسيسو بتراكيب لغكية مترابطة( كبالٌنسبة لمميارات األخرل فقد كردت 

لمعايير في مراحؿ سابقة؛ كترل الباحثة ضركرة التٌأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران في كثيقة ا
 ألىميتيا.
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 الجانب الصوتي: -3
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمجانب الّصوتي لمتحدث11جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف الّتحدث 

2-3 

 الجانب الّصوتي
 

 ضعيفة جدان  0.08 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.16 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

2-3-1 

 .إخراج الحركؼ مف مخارجيا الٌصحيحة
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-3-2 

  .كاضح بصكت الٌتحدث
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-3-3 

 .ارتباؾ كدكف بالٌنفس بثقة ثالٌتحد
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-3-4 

 .تكمؼ غير مف الٌصكت تمكيف
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 الفرعية لمجانب الٌصكتي حيث نبلحظ: قمة تحقؽ الميارات

  في الٌصفكؼ الٌثبلثة.انعداـ تحقؽ ميارة )إخراج الحركؼ مف مخارجيا الٌصحيحة(  -1
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان كاضح(  بصكت انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتحدث -2

في حيف تحققت بدرجة ضعيفة في %(، 0.11في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(0.22الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )

إٌف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف أك تحققيما بدرجة ضعيفة جدان كضعيفة دليؿ عمى إىماليا عمى 
الٌرغـ مف  أىميتيا، فيما ضركريتاف الكتشاؼ عيكب الٌنطؽ مما يساعد عمى المعالجة الٌصحيحة ليا، 

 ميـ يساعد في فيـ المعنى المطمكب .فالٌنطؽ السٌ 
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ارتباؾ(  كدكف بالٌنفس بثقة ثانعداـ تحقؽ ميارة )الٌتحد -3

%(، في حيف تحققت بدرجة 0.11ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
ٌف انعداـ تحقؽ الميارة الٌسابقة أك تحققيا بدرجة %(. إ0.22ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )

ضعيفة جدان كضعيفة دليؿ عمى إىماليا عمى الٌرغـ مف  أىميتيا، فيي ضركرية الكتشاؼ الخكؼ 
 كالخجؿ كاالرتباؾ عند الٌطالب.

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة تكمؼ(  غير مف الٌصكت انعداـ تحقؽ ميارة )تمكيف -4
%(، في حيف تحققت بدرجة ضعيفة 0.11ان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )جد
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%(. إٌف انعداـ تحقؽ الميارة الٌسابقة أك تحققيا بدرجة ضعيفة دليؿ 0.22في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )
لٌطالب بو عمى إىماليا عمى الٌرغـ مف  أىميتيا، فاالبتعاد عف الٌتكمؼ ضركرم حتى ال ينشغؿ ا

 كيتجاكز الكقت المحدد لو إليصاؿ أفكاره.
 :ونستنتج أيضاً 

إخراج لمجانب الٌصكتي كىي ) انعداـ ميارة كاحدة مف الميارات الفرعية :في الّصف الول الثّانوي -1
تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة في حيف  %(25الحركؼ مف مخارجيا الٌصحيحة( أم ما نسبتو )

الٌتحدث بصكت كاضح، الٌتحدث بثقة بالٌنفس كدكف ارتباؾ( أم  الٌصكت مف غير تكمؼ،)تمكيف جدان كىي 
 %(.75ما نسبتو )

إخراج لمجانب الٌصكتي كىي ) انعداـ ميارة كاحدة مف الميارات الفرعية :في الّصف الثّاني الثّانوي-2
بدرجة ضعيفة  تحققت ثبلث مياراتفي حيف  %(25الحركؼ مف مخارجيا الٌصحيحة( أم ما نسبتو )

الٌتحدث بصكت كاضح، الٌتحدث بثقة بالٌنفس كدكف ارتباؾ( أم ما  )تمكيف الٌصكت مف غير تكمؼ،كىي 
 %(.75نسبتو )

انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لمجانب الٌصكتي كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
 كتاب ىذا الٌصؼ.كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات تحدث بشكؿ عاـ في 

%( كبدرجة تحقؽ 0.08بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الجانب الصكتي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )
%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف انعدـ في 0.16ضعيفة جدان، كبنسبة )

ٌف عدـ إي بلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه الثٌالث الثٌانكم؛  كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات؛ كا 
الميارات قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية، كىذا يتطابؽ مع كثيقة 
المعايير، فقد كجدت الباحثة أف الميارات كردت في كثيقة المعايير في مراحؿ سابقة؛ كترل الباحثة 

انكية نظران ألىميتيا، فبدكف الٌصكت الكاضح كتمكينو مف غير تكمؼ ضركرة التٌأكيد عمييا في المرحمة الثٌ 
رباؾ أك خجؿ، ال يستطيع الٌطالب إيصاؿ أفكاره لآلخريف.  كا 

 
 الجانب الّتعبيري -4

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمجانب الّتعبيري لمتحدث12جدول رقم )

 درجة الّتحقق المئويةالّنسبة  الّتكرار الّصف الّتحدث 2

2-4 

 الجانب الّتعبيري
 

 جدان  ضعيفة 0.09 ـ 10
 ضعيفة 0.22 ـ 11
 معدكمة 0.00 ـ 12

2-4-1 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 .الٌتحدث أثناء المعنى تمثيؿ
 ضعيفة 0.22 5 11
12 
 

 معدكمة 0.00 0
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2-4-2 

شارات حركات استخداـ  انتباه جذب في تسيـ كا 
 .المستمعيف

 ضعيفة جدان  0.05 1 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-4-3 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 .مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-4-4 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 .لمكبلـ المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة الٌتحدث
 ضعيفة 0.22 5 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 قمة تحقؽ الميارات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم حيث نبلحظ:

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة الٌتحدث(  أثناء المعنى انعداـ تحقؽ ميارة )تمثيؿ -1
%(، في حيف تحققت بدرجة ضعيفة 0.11الٌتحقؽ )جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة 

 %(0.22في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )
شارات حركات انعداـ تحقؽ ميارة )استخداـ -2 في الٌصؼ الثٌالث المستمعيف(  انتباه جذب في تسيـ كا 

%(، 0.05الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(.0.22ي حيف تحققت بدرجة ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة )ف

إف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف أك تحققيما بدرجة ضعيفة دليؿ عمى إىماليما عمى الٌرغـ مف  
حديثو  تدعيـأىميتيما، فيما ضركريتاف الكتشاؼ عيكب، فتحقيقيما كامتبلكيما لدل الٌطالب يساعده في 

 .الٌذاكرة إلتماـ الحديث تسعفو عندما ال كخاصة تكضحو التي اراتباإلش كقرنو
في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، كتحققيا بدرجة انعداـ تحقؽ ميارة )مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث(  -3

%(، في حيف تحققت بدرجة 0.11ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )
 %(0.22لثٌانكم كبنسبة )ضعيفة في الثٌاني ا

في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم، لمكبلـ(  المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة انعداـ تحقؽ ميارة )الٌتحدث -4
%(، في حيف 0.11كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم حيث بمغت نسبة الٌتحقؽ )

 %(.0.22)تحققت بدرجة ضعيفة في الثٌاني الثٌانكم كبنسبة 
إف انعداـ تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف أك تحققيما بدرجة ضعيفة دليؿ عمى إىماليما عمى الٌرغـ مف  
أىميتيما، فيما ضركريتاف الكتساب الٌطالب ميارات الحكار كالمناقشة كالحديث في مكاقؼ الحياة 

 .اليكمية
 :ونستنتج أيضاً 

رات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم بدرجة ضعيفة جدان أم تحققت جميع الميافي الّصف الول الثّانوي: -1
الٌتحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت  %( كىذه الميارات ىي )تمثيؿ المعنى أثناء الٌتحدث،100بنسبة )
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شارات تسيـ في جذب انتباه  المتاح لمكبلـ، مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث، استخداـ حركات كا 
 (.المستمعيف

تحققت جميع الميارات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم بدرجة ضعيفة أم بنسبة  اني الثّانوي:في الّصف الثّ -2
الٌتحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح  %( كىذه الميارات ىي )تمثيؿ المعنى أثناء الٌتحدث،100)

شارات تسيـ في جذب انتباه  لمكبلـ، مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث،  (.المستمعيفاستخداـ حركات كا 
انعداـ تحقؽ جميع الميارات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم كىذا شيء مبرر في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

 كمنطقي نظران لعدـ كجكد ميارات تحدث بشكؿ عاـ في كتاب ىذا الٌصؼ.
%( كبدرجة تحقؽ 0.09كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الجانب التعبيرم في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )

%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف انعدـ في 0.22فة جدان، كبنسبة )ضعي
ٌف عدـ إيبلء مؤلفي الكتب االىتماـ الكافي بيذه  الثٌالث الثٌانكم؛ كىذا دليؿ عمى إىماؿ تمؾ الميارات، كا 

كىذا يتقارب مع كثيقة  الميارات قد يككف سببو ىك اعتقادىـ بعدـ أىميتيا لطبلب المرحمة الثٌانكية،
المعايير، فقد كجدت الباحثة أف معظـ الميارات كردت في كثيقة المعايير في مراحؿ سابقة؛ ككرد يتكقع 
مف المتعمـ أف: يمتـز بالكقت المعطى لو لمكبلـ في المرحمة الثٌانكية؛ كترل الباحثة ضركرة الٌتأكيد عمييا 

 في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.

 خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات الفرعية لمتحدث بشكل عام. من
 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمتحدث2الّشكل رقم )
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 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات نسب الّتحدث

 متوسطات
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  وتتكون من:  رابعًا: ميارة القرا ة
 القرا ة الجيرية:  -1

 الفرعية لمقرا ة الجيرية لمقر اة( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات 13)جدول رقم 

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف القرا ة 3

3-1- 

 متكسطة 0.44 ـ 10 القرا ة الجيرية
 ضعيفة 0.39 ـ 11
 ضعيفة 0.39 ـ 12

3-1-1 

 كبيرة جدان  1.99 37 10 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 كبيرة جدان  1.75 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

3-1-2 

 متكسطة 0.54 10 10 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالٌشكؿ. -
 ضعيفة 0.39 9 11
 ضعيفة 0.33 8 12

3-1-3 
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -     

 
 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.12 3 12

3-1-4 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.04 1 12

3-1-5 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة.
 ضعيفة جدان  0.18 4 11
 ضعيفة جدان  0.04 1 12

3-1-6 

 أثناء القراءة الجيرية.تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت 
 
 

 ضعيفة 0.27 5 10
 متكسطة 0.44 10 11
 متكسطة 0.49 12 12

3-1-7 
 كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الٌصكت؛ تنكيع 

 .كغيرىا كالٌتعجب، كالٌنداء،
 

 كبيرة جدان  0.81 15 10
 ةمتكسط 0.57 13 11
 كبيرة 0.66 16 12

3-1-8 

اإلشارات باليديف، كالرٌأس؛ تعبيران عف المعاني استخداـ  -
 كاالنفعاالت.

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 ضعيفة جدان  0.08 2 12

3-1-9 

 معدكمة 0.00 0 10 قراءة الٌنص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمقراءة الجيرية مف صؼ آلخر: تفاكت -
%( 1.99نطؽ األصكات نطقان صحيحان، فقد تحققت في الٌصفكؼ الثبلثة بدرجة كبيرة جدان كبنسبة )  -1

%( في الصؼ الثاني الثانكم، في حيف تحققت في الصؼ 1.75في الصؼ األكؿ الثانكم، كبنسبة )
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الٌنسب الٌسابقة تدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة، كىذا يسجؿ لصالح  %(.1.77)الثٌالث الثٌانكم بنسبة 
ىي مف خير الكسائؿ إلتقاف الٌنطؽ، كىي ضركرية نظران لمتشابو بيف بعض الكتب ألٌف القراءة الجيرية 

 أصكات الٌمغة العربٌية.
لثٌانكم بدرجة متكسطة  نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالٌشكؿ، فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ ا -2

%(، في حيف 0.39%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )0.54كبنسبة )
الٌنسب الٌسابقة تدؿ عمى  عدـ  %(. 0.33تحققت في الثٌالث الثٌانكم أيضان بدرجة ضعيفة كبنسبة )

ؿ ضركرم حتى ال يتغير المعنى المراد، االىتماـ بيذه الميارة، عمى الٌرغـ مف  أىميتيا فالٌضبط بالٌشك
  كىذه الميارة دليؿ عمى االرتباط بيف ميارات القراءة كقكاعد الٌنحك.

القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -3
الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، %( في 0.09( في األكؿ الثٌانكم كبنسبة )0.11ضعيفة جدان كبنسبة تحقؽ )

 %(. 0.12في حيف تحققت في الثٌالث الثٌانكم بنسبة )
حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة جدان -4

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.09( في األكؿ الثٌانكم كبنسبة )0.11كبنسبة تحقؽ )
 %(.0.04لث الثٌانكم بنسبة )تحققت في الثٌا

مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة تحقؽ  -5
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف تحققت في الثٌالث 0.18( في األكؿ الثٌانكم كبنسبة )0.16)

 %(. 0.04الثٌانكم بنسبة )
( بدرجة ضعيفة جدان يدؿ عمى عدـ االىتماـ بتمؾ الميارات التي 5-4-3الٌسابقة ) إف تحقؽ الميارات

ىي ضركرية جدان حتى يصؿ ما أراده الكاتب إلى المستمعيف بصكرة صحيحة، فتقطيع الكبلـ كتجزئتو 
 أك كصؿ الجمؿ ببعضيا كعدـ مراعاة عبلمات الٌترقيـ قد يغير مف المعنى المطمكب الذم أراده الكاتب.

)تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية(، فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة   -6
%(، في حيف 0.44%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )0.27كبنسبة )

تدؿ عمى اىتماـ %(. كىذه الٌنسب  0.49تحققت في الثٌالث الثٌانكم أيضان بدرجة متكسطة كبنسبة )
 مقبكؿ بيذه الميارة كىذا يسجؿ لصالح الكتب. 

كغيرىا(؛ فقد تحققت في  كالٌتعجب، كالٌنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الٌصكت؛ )تنكيع  -7
%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة 0.81الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان كبنسبة )

%(.  0.66%(، في حيف تحققت في الثٌالث الثٌانكم ن بدرجة كبيرة كبنسبة )0.57ة )متكسطة كبنسب
كىذه الٌنسب تدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة، لكف مف الٌضركرم االىتماـ بجميع الميارات، كأال يطغى 

 االىتماـ بميارة عمى الميارات األخرل. 
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أس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت( في الٌصفيف انعداـ تحقؽ ميارة )استخداـ اإلشارات باليديف، كالرٌ  -8
األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، كتحققيا بدرجة ضعيفة جدان في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كبنسبة 

يا ضركرية في مكاقؼ القراءة الجيرية، كىذا يدؿ عمى إىماؿ ىذه الميارة مع العمـ أنٌ %(. 0.08)
فيشعر كؿ منيما بالٌمذة، كاالستمتاع بالمقركء، كالسيما اذا كاف أدبان  فيي تسر القارئ كالٌسامع معا،

 بارعان.

في الٌصفكؼ الٌثبلثة. كىذا يدؿ عمى إىماؿ  انعداـ تحقؽ ميارة )قراءة الٌنص بانطبلؽ كسرعة مناسبة( -9
 ىذه الميارة مع العمـ أٌف  التٌأكيد عمييا ضركرم حتى ال يضيع الكقت المخصص ببطء الٌطالب في

  القراءة، أك يختمط المعنى المراد مف الٌنص بسبب الٌسرعة الٌزائدة في القراءة. 
 :ونستنتج أيضاً 

انعداـ تحقؽ ميارتيف مف ميارات القراءة الجيرية كىما)استخداـ اإلشارات  في الّصف الول الثّانوي: -1
باليديف، كالٌرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت، قراءة الٌنص بانطبلؽ كسرعة مناسبة( أم ما نسبتو 

%(، في حيف تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف 22.22)
راءة المتقطعة، حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة، مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة( أم ما الق

%(، كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة كىي)تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة 33.33نسبتو)
نطقان صحيحان %(، كميارة أيضان بدرجة متكسطة كىي )نطؽ الكممات 11.11الجيرية( أم ما نسبتو )

%(، في حيف تحققت الميارتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة جدان كىي 11.11مضبكطان بالٌشكؿ( أم ما نسبتو )
نطؽ األصكات نطقان  كغيرىا؛ كالٌتعجب، كالٌنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب الٌصكت حسب )تنكيع

 %(.22.22صحيحان( أم ما نسبتو )
انعداـ تحقؽ ميارتيف مف ميارات القراءة الجيرية كىما)استخداـ اإلشارات  وي:في الّصف الثّاني الثّان-2

باليديف، كالٌرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت، قراءة الٌنص بانطبلؽ كسرعة مناسبة( أم ما نسبتو 
%(، في حيف تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف 22.22)

القراءة المتقطعة، حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة، مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة( أم ما 
%(، كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة كىي)نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان 33.33نسبتو)

فعاالت أثناء %(، كميارتاف بدرجة متكسطة كىما )تمثيؿ المعنى كاالن11.11بالٌشكؿ( أم ما نسبتو )
كغيرىا ( أم ما  كالٌتعجب، كالٌنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب الٌصكت حسب القراءة الجيرية، تنكيع

%(، في حيف تحققت الميارة األخيرة بدرجة كبيرة جدان كىي)نطؽ األصكات نطقان صحيحان( 22.22نسبتو )
 %(.11.11أم ما نسبتو )

انعداـ تحقؽ ميارة مف ميارات القراءة الجيرية كىي)قراءة الٌنص بانطبلؽ في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
%(، كتحققت أربع ميارات بدرجة ضعيفة جدان كىي )القراءة في 11.11كسرعة مناسبة( أم ما نسبتو )

، مراعاة عبلمات الٌترقيـ جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة، حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة
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أثناء القراءة استخداـ اإلشارات باليديف، كالٌرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت( أم ما نسبتو 
%(، كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة كىي)نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالٌشكؿ( 44.44)

)تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة  %(، كميارة كاحدة بدرجة متكسطة كىي11.11أم ما نسبتو )
 الٌصكت حسب %(، كميارة كاحدة أيضان بدرجة كبيرة كىي )تنكيع11.11الجيرية( أم ما نسبتو )

%(، في حيف تحققت 11.11كغيرىا( أم ما نسبتو ) كالٌتعجب، كالٌنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب
 %(.11.11)نطؽ األصكات نطقان صحيحان( أم ما نسبتو )الميارة األخيرة بدرجة كبيرة جدان كىي 

%( كبدرجة تحقؽ 0.44كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ القراءة الجيرية في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )    
%( في كبل الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ ضعيفة. كىذا 0.39متكسطة، كبنسبة )

ؿ مف قبؿ لجنة التٌأليؼ في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كقمة اىتماـ بيا في الٌصفيف يدؿ عمى اىتماـ مقبك 
الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم، كقد تككف لجنة الٌتأليؼ قد أىممتيا نظران لكجدىا في مراحؿ سابقة، كالٌطالب 

أٌف المعايير الكطنية قد كرد  يعتمد في المرحمة الثٌانكية عمى القراءة الٌصامتة أكثر مف الجيرية، مع العمـ
يتكقع مف المتعمـ أف: يقرأ نصان طكيبلن بصكت جيكرم، يستخدـ اإلشارات كالٌتمميحات بإتقاف؛ كترل  -فييا

 الباحثة ضركرة الٌتأكيد عمييا في المرحمة الثٌانكية نظران ألىميتيا.
 الفيم الحرفي:-2

 الفرعية لمفيم الحرفي لمقر اة( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات 14جدول رقم )

1- 3- 

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف القرا ة

3-2- 

 كبيرة جدان  1.12 ـ 10 الفيم الحرفي
 كبيرة جدان  0.97 ـ 11
 كبيرة جدان  1.02 ـ 12

3-2-1 
 ضعيفة 0.32 6 10 تحديد مفرد الجمكع.

 ضعيفة 0.31 7 11
 كبيرة 0.62 15 12
3-2-2 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 تحديد مضاد الكممات الكاردة في الٌنص. 
 ضعيفة 0.31 7 11
 معدكمة 0.00 0 12

3-2-3 

 ضعيفة 0.38 7 10 تحديد مرادؼ الكممات 
 ضعيفة 0.39 9 11
 متكسطة 0.45 11 12

3-2-4 

  تحديد مثنى كجمع الكممات
  

 ضعيفة 0.27 5 10
 جدان  ضعيفة 0.18 4 11
 ضعيفة جدان  0.12 3 12

3-2-5 

 تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات.
 
 

 كبيرة جدان  1.46 27 10
 كبيرة جدان  0.88 20 11
12 
 

 كبيرة جدان  0.95 23
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3-2-6 

 كبيرة جدان  2.26 42 10 تحدد األماكف الكاردة في الٌنص.
 كبيرة جدان  2.02 46 11
 كبيرة جدان  2.19 53 12

3-2-7 

 كبيرة جدان  2.16 40 10 تحدد األعداد الكاردة في الٌنص.
 كبيرة جدان  1.98 45 11
 كبيرة جدان  2.06 50 12

3-2-8 

 كبيرة جدان  1.99 37 10 تحديد كاتب الٌنص.
 كبيرة جدان  1.76 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمفيـ الحرفي مف صؼ آلخر:تفاكت  -
%(، 0.32)تحديد مفرد الجمكع(، فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة ) -1

%(، في حيف تحققت في 0.31كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة أيضان كبنسبة )
 %(. 0.62الثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )

)تحديد مضاد الكممات الكاردة في الٌنص(، فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان  -2
%(، في حيف 0.31%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )0.11كبنسبة )

 انعدمت في الثٌالث الثٌانكم.
%(، 0.38الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة ) )تحديد مرادؼ الكممات(، فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ -3

%(، في حيف تحققت في 0.39كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة أيضان ضعيفة كبنسبة )
 %(. 0.45الثٌالث الثٌانكم أيضان بدرجة متكسطة كبنسبة )

فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة  كبنسبة  )تحديد مثنى كجمع الكممات(، -4
%(، كتحققت في 0.18%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة )0.27)

 %(. 0.12الثٌالث الثٌانكم  بدرجة ضعيفة جدان أيضان كبنسبة )
( بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا عمى 4-3-2-1إف تحقؽ الميارات الٌسابقة )
رية إلغناء حصيمة الٌطالب الٌمغكية. لكف كجكدىا في دركس القراءة كاالستماع الٌرغـ مف أىميتيا فيي ضرك 
 في الكتب. ان جيد ان كلك بنسب قميمة يعتبر مؤشر 

)تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات(، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة  -5
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 0.88%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.46جدان، كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة.0.95حيف كانت الٌنسبة )
)تحدد األماكف الكاردة في الٌنص(، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة  -6

الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت  %( في2.02%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )2.26)
 %( في الثٌالث الثٌانكم.2.19الٌنسبة )
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)تحدد األعداد الكاردة في الٌنص(، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة  -7
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، كبنسبة  1.98%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )2.16)
 لٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.%( في ا2.06)

%( في 1.99فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة ) ،)تحديد كاتب الٌنص( -8
%( في الصؼ 1.77%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، كبنسبة )1.76الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )

 الثٌالث الثٌانكم.
رة جدان يدؿ عمى االىتماـ بيا نظران ألىميتيا فيي ( بدرجة كبي8-7-6إف تحقؽ الميارات الٌسابقة ) -9

 تشير إلى إلماـ الٌطالب بالٌتفاصيؿ الٌدقيقة في الٌنص.
 :ونستنتج أيضاً 

: تحققت ميارة كاحدة مف ميارات الفيـ الحرفي بدرجة ضعيفة جدان كىي في الّصف الول الثّانوي-1
%(، في حيف تحققت ثبلث ميارات بدرجة 12.5نسبتو)( أم ما تحديد مضاد الكممات الكاردة في الٌنص)

( أم ما نسبتو تحديد مثنى كجمع الكممات، تحديد مرادؼ الكممات، تحديد مفرد الجمكعضعيفة كىي )
تحديد كاتب الٌنص، تحدد %(، كتحققت بقية الميارات كعددىا أربع بدرجة كبيرة جدان كىي )37.5)

اد الكاردة في الٌنص، تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في األماكف الكاردة في الٌنص، تحدد األعد
  %(.50( أم ما نسبتو )مجمكعات

تحققت ميارة كاحدة مف ميارات الفيـ الحرفي بدرجة ضعيفة جدان كىي  في الّصف الثّاني الثّانوي:-12
فة كىي %(، في حيف تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعي12.5( أم ما نسبتو)تحديد مثنى كجمع الكممات)
( أم ما نسبتو تحديد مرادؼ الكممات، تحديد مفرد الجمكع، تحديد مضاد الكممات الكاردة في الٌنص)
تحديد كاتب الٌنص،  تحدد %(، كتحققت بقية الميارات كعددىا أربع بدرجة كبيرة جدان كىي )37.5)

المتشابية المعنى في األماكف الكاردة في الٌنص، تحدد األعداد الكاردة في الٌنص، تصنيؼ الكممات 
  %(.50( أم ما نسبتو )مجمكعات

تحديد مضاد الكممات انعداـ ميارة كاحدة مف ميارات الفيـ الحرفي كىي )في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
تحديد %(، في حيف تحققت ميارة كاحدة بدرجة ضعيفة جدان كىي )12.5( أم ما نسبتو)الكاردة في الٌنص

تحديد %(، كميارة كاحدة أيضان تحققت بدرجة متكسطة كىي )12.5م بنسبة )أمثنى كجمع الكممات( 
تحديد مفرد %(، كميارة كاحدة كذلؾ تحققت بدرجة متكسطة كىي )12.5( أم بنسبة )مرادؼ الكممات

%(؛ في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا أربع بدرجة كبيرة جدان كىي 12.5( أم بنسبة ) الجمكع
،  تحدد األماكف الكاردة في الٌنص، تحدد األعداد الكاردة في الٌنص، تصنيؼ الكممات تحديد كاتب الٌنص)

  %(.50( أم ما نسبتو )المتشابية المعنى في مجمكعات
%( كبدرجة تحقؽ 1.12بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الفيـ الحرفي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )ك      

%( في 1.02%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ كبيرة جدان أيضان، كبنسبة )0.97كبيرة جدان، كبنسبة )
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ميارات في الٌصفكؼ الثٌالث الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة التٌأليؼ بتمؾ ال
الٌثبلثة كالتٌأكيد عمييا عمى الٌرغـ مف كجكدىا في مراحؿ سابقة، كىذه نقطة إيجابية في الكتب، نظران 

 ألىمية تحقيؽ تمؾ الميارات فيي خطكة أكلى كبدكنيا ال يمكف تحقيؽ بقية ميارات القراءة. 
 الفيم االستنتاجي -3

 الميارات الفرعية لمفيم االستنتاجي لمقر اة ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق15جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف القرا ة 3

 3-3 

 كبيرة جدان  1.45 ـ 10 الفيم االستنتاجي
 كبيرة جدان  1.88 ـ 11
 كبيرة جدان  1.74 ـ 12

3-3-1 

 كبيرة جدان  1.29 24 10 استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 كبيرة جدان  1.76 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

3-3-2 

 ضعيفة 0.27 5 10 استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌسياؽ. 
 متكسطة 0.44 10 11
 ضعيفة 0.33 8 12

3-3-4 

 كبيرة جدان  3.45 64 10 استنتاج  الفكرة الٌرئيسة في الفقرة. 
 كبيرة جدان  4.83 110 11
 كبيرة جدان  4.33 105 12

3-3-4 

 كبيرة جدان  3.99 74 10 استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا الٌنص.
 كبيرة جدان  6.15 140 11
 كبيرة جدان  5.98 145 12

3-3-5 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 استنتاج المعاني الٌضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب.
 كبيرة 0.79 18 11
 كبيرة جدان  0.82 20 12

3-3-6 
 كبيرة جدان  1.99 37 10 استنتاج الغرض الٌرئيس مف الٌنص.

 كبيرة جدان  1.76 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

3-3-7 

 ضعيفة 0.22 4 10 استنباط الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة.
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.29 7 12

3-3-8 

 كبيرة جدان  0.92 17 10 األحداث كالٌنقاط األساسية في الٌنص.تمخيص 
 كبيرة جدان  2.15 49 11
 كبيرة جدان  1.44 35 12

3-3-9 

 ضعيفة 0.32 6 10 استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص.
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.25 6 12

3-3-
10 

 كبيرة 0.70 13 10 الكاردة في الٌنص.استخبلص الٌسمات المميزة لمشخصيات 
 كبيرة 0.66 15 11
 متكسطة 0.41 10 12
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3-3-
11 

استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف 
 إنسانية . –كطنية  –ناحية كجدانية 

 كبيرة جدان  1.99 37 10
 كبيرة جدان  1.76 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

 الٌسابؽ نبلحظ:مف خبلؿ الجدكؿ 
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف صؼ آلخر:

استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع، فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة   -1
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 1.76%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.29)

 %( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.1.77الٌنسبة )
د تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة استنتاج  الفكرة الٌرئيسة في الفقرة. فق  -2

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 4.83%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )3.45)
 %( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم.4.33الٌنسبة )

ثة بدرجة كبيرة جدان، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبل -3
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 6.15%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )3.99كبنسبة )

 %( في الصؼ الثٌالث الثٌانكم.5.98كانت الٌنسبة )
استخبلص الٌسمات المميزة لمشخصيات الكاردة في الٌنص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة  -4

%(، 0.66%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة أيضان كبنسبة )0.70نسبة )كبيرة كب
 %(. 0.41في حيف تحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة متكسطة كبنسبة )

( تدؿ عمى االىتماـ بيا كىذا يسجؿ لصالح الكتب فيي 4-3-2-1إف درجات تحقؽ الميارات الٌسابقة )
لب كقدرتو عمى الٌتركيز مف خبلؿ حصر أفكار كشخصيات الٌنص. كلكف بشرط مؤشر عمى استيعاب الٌطا

 أال يككف االىتماـ بيذه الميارات عمى حساب الميارات األخرل في الكتب.
استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌسياؽ. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة   -5

%(، كتحققت 0.44الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )%(، كتحققت في الٌصؼ 0.27كبنسبة )
 %(. 0.33في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة ضعيفة كبنسبة )

استنتاج المعاني الٌضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة  -6
%(، 0.79جة كبيرة  كبنسبة )%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدر 0.81كبيرة جدان كبنسبة )

 %(. 0.82كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة كبيرة جدان أيضان كبنسبة )
استنتاج الغرض الٌرئيس مف الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة  -7

ي حيف كانت %( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، ف1.76%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.99)
 %( في الثٌالث الثٌانكم.1.77الٌنسبة )
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( تدؿ عمى االىتماـ بيا كىذا يسجؿ لصالح الكتب فتحقيقيا 7-6-5إف درجات تحقؽ الميارات الٌسابقة )
  يزيد مف قدرة الٌطالب عمى فيـ ما بيف الٌسطكر.

الٌثبلثة بدرجة ضعيفة،  استنباط الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة. فقد تحققت في الٌصفكؼ -8
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.22%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.22كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم. 0.29كانت الٌنسبة )
استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة،  -9

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.22ي الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )%( ف0.32كبنسبة )
 %( في الثٌالث الثٌانكم.0.25كانت الٌنسبة )

إف درجات تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف تدؿ عمى قمة االىتماـ بيما، كلكف قد تـ تبلفي الٌتقصير في الكتب 
. فيما ضركريتاف لتكسيع آفاؽ الٌطالب الفكرية كتطبيؽ بتحقيقيما في دركس االستماع كما كرد معنا سابقان 

 تمؾ األفكار في حياتو العممية. 
تمخيص األحداث كالٌنقاط األساسية في الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان،  -10

حيف  %( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في2.15%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.92كبنسبة )
 %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة في الكتب الٌثبلثة.1.44كانت الٌنسبة )

إنسانية .  –كطنية  –استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية  -11
األكؿ الثٌانكم،  %( في الٌصؼ1.99فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم.1.77%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )1.76كنسبة )
 كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة التي تساعد عمى ربط الٌطالب بالمجتمع. 

 :ونستنتج أيضاً 
االستنتاجي بدرجة ضعيفة كىي : تحققت ثبلث ميارات مف ميارات الفيـ في الّصف الول الثّانوي-1
استنباط الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌسياؽ، )

%(، في حيف تحققت ميارة كاحدة 27.27( أم ما نسبتو)استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص
%(، 9.09( أم ما نسبتو )ات الكاردة في الٌنصاستخبلص الٌسمات المميزة لمشخصيبدرجة كبيرة كىي )

)استنتاج الفكرة العامة لممكضكع،  استنتاج كتحققت بقية الميارات كعددىا سبع بدرجة كبيرة جدان كىي
الفكرة الٌرئيسة في الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا الٌنص، استنتاج المعاني الٌضمنية 

تب، استنتاج الغرض الٌرئيس مف الٌنص، تمخيص األحداث كالٌنقاط األساسية في التي لـ يصرح بيا الكا
أم ( إنسانية –كطنية  –الٌنص، استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 

 %(.63.64بنسبة )
استنباط ضعيفة كىي ): تحققت ميارتاف مف ميارات الفيـ االستنتاجي بدرجة في الّصف الثّاني الثّانوي-2

( أم ما الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة، استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص
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استنتاج المعنى المناسب لمكممة %(، في حيف تحققت ميارة كاحدة بدرجة متكسطة كىي )18.18نسبتو)
استخبلص الٌسمات المميزة ىما )كبيرة ك  %(، كميارتاف أيضان بدرجة9.09مف الٌسياؽ( أم بنسبة )

( أم ما نسبتو لمشخصيات الكاردة في الٌنص، استنتاج المعاني الٌضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب
)استنتاج الفكرة العامة لممكضكع، %(، كتحققت بقية الميارات كعددىا ست بدرجة كبيرة جدان كىي18.18)

فكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا الٌنص، استنتاج الغرض استنتاج الفكرة الٌرئيسة في الفقرة، استنتاج األ
الٌرئيس مف الٌنص، تمخيص األحداث كالٌنقاط األساسية في الٌنص، استنتاج مدل صمة األدب كاألديب 

 %(.54.55) أم بنسبة( إنسانية –كطنية  –بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 
يارات مف ميارات الفيـ االستنتاجي بدرجة ضعيفة كىي تحققت ثبلث مفي الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
استنباط الحمكؿ الكاردة في الٌنص لمقضايا المطركحة، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌسياؽ، )

%(، في حيف تحققت ميارة كاحدة 27.27( أم ما نسبتو)استخبلص الٌدركس كالعبر المستفادة مف الٌنص
( أم ما نسبتو الٌسمات المميزة لمشخصيات الكاردة في الٌنص استخبلصبدرجة متكسطة كىي )

)استنتاج الفكرة العامة لممكضكع،  %(، كتحققت بقية الميارات كعددىا سبع بدرجة كبيرة جدان كىي9.09)
استنتاج الفكرة الٌرئيسة في الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا الٌنص، استنتاج المعاني 

ة التي لـ يصرح بيا الكاتب، استنتاج الغرض الٌرئيس مف الٌنص، تمخيص األحداث كالٌنقاط الٌضمني
 –كطنية  –األساسية في الٌنص، استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 

 %(.72.73) أم بنسبة( إنسانية
%( كبدرجة تحقؽ 1.45كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الفيـ االستنتاجي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )    

%( في 1.74%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ كبيرة جدان أيضان، كبنسبة )1.88كبيرة جدان، كبنسبة )
ؼ بتمؾ الميارات في الٌصفكؼ الثٌالث الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة التٌألي
يتكقع مف المتعمـ أف: يرسـ  -الٌثبلثة، كيدؿ أيضان عمى تقيد لجنة التٌأليؼ  بالمعايير الكطنية فقد كرد فييا

خريطة مفاىيـ لمكضكع عممي مدركس؛ يمخص كتابان قرأه كيعرضو عمى رفاقو، يحدد غايات الكاتب 
ل الباحثة أف ىذا الٌتقيد يعتبر نقطة إيجابية تسجؿ كأىدافو، يستخدـ معمكمات صريحة كضمنية، كتر 

  لصالح الكتب.
 
 الفيم الّتذوقي:  -4

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمفيم الّتذوقي لمقر اة16جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف القرا ة 3

3-4 

 جدان كبيرة  1.41 ـ 10 الفيم الّتذوقي
 كبيرة جدان  1.38 ـ 11
12 
 

 كبيرة جدان  1.31 ـ
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3-4-1 

 كبيرة جدان  3.94 73 10 استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.
 كبيرة جدان  3.73 85 11
 كبيرة جدان  3.75 91 12

3-4-2 

 تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى الٌنص.
 
 

 كبيرة جدان  1.19 22 10
 كبيرة جدان  1.54 35 11
 كبيرة جدان  1.40 34 12

3-4-3 

 ضعيفة 0.32 6 10 تحديد حالة الكاتب الٌنفسية.
 كبيرة 0.61 14 11
 ضعيفة 0.37 9 12

3-4-4 

 معدكمة 0.00 0 10 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

3-4-5 

 ضعيفة 0.32 6 10 تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص.
 ضعيفة 0.31 7 11
 ضعيفة 0.37 9 12

3-4-6 

بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما 
 أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. 

 كبيرة جدان  2.43 45 10
 كبيرة جدان  2.20 50 11
 كبيرة جدان  1.65 40 12

3-4-7 

تكضيح مناسبة الٌتراكيب الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف 
 جماؿ في الٌنص.

 كبيرة جدان  1.56 29 10
 كبيرة جدان  1.10 25 11
 كبيرة جدان  1.28 31 12

3-4-8 

بياف مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما 
 أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. 

 كبيرة جدان  1.56 29 10
 كبيرة جدان  1.10 25 11
 كبيرة جدان  1.28 31 12

3-4-9 

 ضعيفة 0.38 7 10 إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص.
 ضعيفة 0.35 8 11
 ضعيفة 0.25 6 12
3-4-

10 

بياف ميارة األديب في استخداـ الٌرمز كدكره في إبراز 
 معنى الٌنص.

 ضعيفة 0.38 7 10
 متكسطة 0.44 10 11
 متكسطة 0.54 13 12

3-4-
11 

تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا 
 الٌنص.

 كبيرة جدان  1.29 24 10
 كبيرة جدان  1.32 30 11
 كبيرة جدان  1.36 33 12

3-4-
12 

 جدان كبيرة  3.77 70 10 تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالٌصكر.
 كبيرة جدان  3.73 85 11
 كبيرة جدان  3.75 91 12

3-4-
13 

 كبيرة جدان  1.19 22 10 المكازنة بيف نص كنص آخر.
 كبيرة جدان  1.62 37 11
 كبيرة جدان  0.99 24 12
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 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمفيـ الٌتذكقي مف صؼ آلخر: -
ستنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة ا -1

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 3.73%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )3.94جدان، كبنسبة )
 %( في الثٌالث الثٌانكم. 3.75حيف كانت الٌنسبة )

طرة عمى الٌنص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان تحديد العاطفة الٌسائدة المسي -2
%(، كتحققت 1.54%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان كبنسبة )1.19كبنسبة )

 %(. 1.40في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة كبيرة جدان أيضان كبنسبة )
%(، 0.32الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة ) تحديد حالة الكاتب الٌنفسية. فقد تحققت في -3

%(، كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  0.61كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة  كبنسبة )
 %(. 0.37بدرجة ضعيفة أيضان كبنسبة )

يـ الٌتجربة ( يدؿ عمى االىتماـ بيما، فيما ضركريتاف لف3-2إٌف درجات تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف )
 الٌشعكرية لؤلديب، كىذا مؤشر جيد لتبلفي إىماؿ ىذه الميارات في نصكص االستماع. 

ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا. فقد انعدمت ىذه الميارة في الٌصفكؼ الٌثبلثة. كىذا  -4
 يدؿ عمى إىماؿ ىذه الميارة.

ٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف ال -5
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.31%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.32كبنسبة )

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى إىماؿ ىذه الميارة كعدـ تبلفي الكتب 0.37كانت الٌنسبة )
 ع أيضان.لمقصكر المكجكد في نصكص االستما

بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. فقد تحققت  -6
%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة 2.43في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

 ثٌانكم.%( في الثٌالث ال1.65%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )2.20)
تكضيح مناسبة الٌتراكيب الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ  -7

%( في الٌصؼ 1.10%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.65الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )
 %( في الثٌالث الثٌانكم.1.28الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )

اف مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. فقد تحققت بي -8
%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة 1.65في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم.1.28%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )1.10)
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إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -9
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، 0.35%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.38ضعيفة، كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم.0.25في حيف كانت الٌنسبة )
مز كدكره في إبراز معنى الٌنص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ بياف ميارة األديب في استخداـ الرٌ  -10

%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة 0.38الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
 %(. 0.45%(، كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة متكسطة أيضان كبنسبة )0.44)
اشتمؿ عمييا الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة  تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي -11

%( في الٌصؼ الثٌاني 1.32%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.29بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )
 %( في الثٌالث الٌثانكم.1.36الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )

ٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالٌصكر. فقد تحققت في ال -12
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 3.73%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )3.77جدان، كبنسبة )

 %( في الثٌالث الثٌانكم.3.75حيف كانت الٌنسبة )
( يدؿ عمى االىتماـ بيا، كتبلفي 12-11-10-9-8-7-6إٌف درجات تحقؽ الميارات الٌسابقة)

كذلؾ نظران ألىميتيا فالٌتذكؽ ىدؼ مف أسمى أىداؼ دراسة  د في نصكص االستماع.القصكر المكجك 
 .الٌمغة، كتحقيقيا ينمي لدل الٌطالب حب األدب كتعممو كينمي الحس الجمالي الفني عنده

المكازنة بيف نص كنص آخر فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة  -13
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 1.62الثٌانكم، كنسبة )%( في الٌصؼ األكؿ 1.19)

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة، كتبلفي القصكر المكجكد 0.99الٌنسبة )
 في نصكص االستماع.

 :ونستنتج أيضاً 
انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ الٌتذكقي كىي)ترتيب األفكار الكاردة في  في الّصف الول الثّانوي:-1

%(، في حيف تحققت أربع ميارات بدرجة ضعيفة كىي )إبراز 7.69الٌنص كفقنا ألىميتيا( أم ما نسبتو)
مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، بياف ميارة األديب في استخداـ الٌرمز كدكره في إبراز 

ى الٌنص، تحديد حالة الكاتب الٌنفسية، تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص( أم بنسبة معن
ميارات كىي )استنباط  ثماني%(، في حيف تحققت بقية الميارات بدرجة كبيرة جدان كعددىا 30.77)

ى الٌنص، بياف مناسبة الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عم
األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، تكضيح مناسبة الٌتراكيب 
الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، بياف مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، 

الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا الٌنص، تقدير كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، تحديد مكاطف الجماؿ في 
 %(.61.54أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالٌصكر، المكازنة بيف نص كنص آخر( أم بنسبة )



 

120 
 

انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ الٌتذكقي كىي)ترتيب األفكار الكاردة في  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2
%(، في حيف تحققت ميارتاف بدرجة ضعيفة كىما )تحديد 7.69الٌنص كفقنا ألىميتيا( أم ما نسبتو)

مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص، إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص( 
%(، كميارة كاحدة بدرجة متكسطة كىي)بياف ميارة األديب في استخداـ الٌرمز كدكره في 15.38أم بنسبة)

%(، كميارة كاحدة أيضان بدرجة كبيرة كىي )تحديد حالة الكاتب 7.69نسبة)إبراز معنى الٌنص( أم ب
ميارات  ثماني%(، في حيف تحققت بقية الميارات بدرجة كبيرة جدان كعددىا 7.69الٌنفسية( أم ما نسبتو)

ص، كىي )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى النٌ 
بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، تكضيح مناسبة 
الٌتراكيب الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، بياف مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا 

يرات التي اشتمؿ عمييا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعب
الٌنص، تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالٌصكر، المكازنة بيف نص كنص آخر( أم بنسبة 

(61.54.)% 
انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ الٌتذكقي كىي)ترتيب األفكار الكاردة في  في الّصف الثّالث الثّانوي: -3 

في حيف تحققت ثبلث ميارات بدرجة ضعيفة كىي )تحديد %(، 7.69الٌنص كفقنا ألىميتيا( أم ما نسبتو)
مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف الٌنص، إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، 

%(، كميارة كاحدة بدرجة متكسطة كىي)بياف ميارة األديب 23.08تحديد حالة الكاتب الٌنفسية( أم بنسبة)
%(، في حيف تحققت بقية الميارات 7.69ه في إبراز معنى الٌنص( أم بنسبة)في استخداـ الٌرمز كدكر 

ميارات كىي )استنباط الٌسمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب،  ثمانيبدرجة كبيرة جدان كعددىا 
تحديد العاطفة الٌسائدة المسيطرة عمى الٌنص، بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما 

ت بو مف جماؿ في الٌنص، تكضيح مناسبة الٌتراكيب الٌمغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في أكح
الٌنص، بياف مناسبة الٌصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في الٌنص، تحديد 

فكار كالٌصكر، مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا الٌنص، تقدير أسمكب الكاتب في عرض األ
 %(.61.54المكازنة بيف نص كنص آخر( أم بنسبة )

%( كبدرجة تحقؽ 1.41كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الفيـ االستنتاجي في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )  
%( في 1.31%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ كبيرة جدان أيضان، كبنسبة )1.38كبيرة جدان، كبنسبة )

كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة التٌأليؼ بتمؾ الميارات في الٌصفكؼ  الثٌالث الثٌانكم؛
يتكقع مف المتعمـ أف: يحدد  -الٌثبلثة، كيدؿ أيضان عمى تقيد لجنة التٌأليؼ  بالمعايير الكطنية فقد كرد فييا

نمطو، يحدد الكسائؿ التي مكاطف الجماؿ في الٌشعر كالٌنثر، يربط بيف مضمكف الٌنص كنكعو األدبي أك 
يستخدميا الكاتب لمتأثير عمى القارئ، يكازف بيف كاتبيف بعد تحميؿ طريقتيما في الكتابة، يتذكؽ األساليب 
الٌتعبيرية في األدب، يفيـ الحركة الٌنفسية في العمؿ األدبي، كترل الباحثة أف ىذا الٌتقيد يعتبر نقطة 
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 إيجابية تسجؿ لصالح الكتب.
 الناقد:الفيم  -5

 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمفيم الّناقد لمقر اة17جدول رقم )  

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف القرا ة 3

3-5 

 الفيم الّناقد
 

 كبيرة جدان  0.93 ـ 10
 كبيرة جدان  1.15 ـ 11
 كبيرة جدان  1.29 ـ 12

3-5-1 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 الجديدة في المقركء.تحديد األفكار 
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

3-5-2 

 كبيرة جدان  3.94 73 10 إبداء الٌرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في الٌنص. 
 كبيرة جدان  5.18 118 11
 كبيرة جدان  6.02 146 12

3-5-3 

 ضعيفة 0.27 5 10 كالخياؿ فيما كرد في الٌنٌص.الٌتمييز بيف الكاقع 
 ضعيفة جدان  0.18 4 11
 ضعيفة 0.25 6 12

3-5-4 

 متكسطة 0.54 10 10 تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.
 كبيرة 0.66 15 11
 متكسطة 0.49 12 12

3-5-5 

 متكسطة 0.54 10 10 ربط الٌنص بمكتسبات أخرل
 كبيرة 0.66 15 11
 كبيرة جدان  0.82 20 12

3-5-6 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص.
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمفيـ الٌناقد مف صؼ آلخر:

الجديدة في المقركء. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة  تحديد األفكار -1
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.13%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.11)

 %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى عدـ االىتماـ بيذه الميارة.0.16الٌنسبة )
الكاقع كالخياؿ فيما كرد في الٌنٌص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة الٌتمييز بيف  -2

%(، 0.18%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة )0.27كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى عدـ االىتماـ  0.25كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة ضعيفة أيضان كبنسبة )

 الميارة. بيذه
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تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة  -3
%(، كتحققت في الثٌالث 0.66%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )0.54)

 بيذه الميارة.%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ  0.49الثٌانكم  بدرجة متكسطة كبنسبة )
الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان  -4

%(، 0.12%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان أيضان كبنسبة )0.16كبنسبة )
 االىتماـ بيذه الميارة.فيما انعدمت في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى عدـ 

( نظران ألىميتيا؛ فيي تحكؿ الٌطالب مف 4-2-1كالبد مف تبلفي القصكر في الميارات الٌسابقة ) 
متمؽ سمبي إلى قارئ ناضج نشيط متفاعؿ مع الٌنص يمكنو الحكـ عميو، فالٌتفكير الٌناقد يحكؿ عممية 

 اكتساب المعرفة مف عممية خاممة إلى نشاط عقمٌي.
لٌرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في الٌنص. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة إبداء ا -5

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 5.18%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )3.94جدان، كبنسبة )
ة الٌضركرية %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميار 6.02حيف كانت الٌنسبة )

 لتقكية شخصية الٌطالب.
%(، 0.54ربط الٌنص بمكتسبات أخرل فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة ) -6

%(، كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  0.66كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )
دؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة الٌضركرية لربط %(. كىذا ي 0.82بدرجة كبيرة جدان أيضان كبنسبة )

  الٌطالب بالكاقع.
 :ونستنتج أيضاً 

تحققت ميارتاف مف ميارات الفيـ الٌناقد بدرجة ضعيفة جدان كىما )تحديد  في الّصف الول الثّانوي:-1
%(، 33.33)األفكار الجديدة في المقركء، الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في الٌنص( أم ما نسبتو

كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة كىي )الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في الٌنٌص( أم ما نسبتو 
%(، كميارتاف أيضان تحققتا بدرجة متكسطة كىما )تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب، ربط 16.67)

خيرة كىي )إبداء الٌرأم في القضايا %(، كالميارة األ33.33الٌنص بمكتسبات أخرل( أم ما نسبتو)
 %(.16.67كاألفكار المطركحة في الٌنص( تحققت بدرجة كبيرة جدان أم ما نسبتو)

تحققت ثبلث ميارات مف ميارات الفيـ الٌناقد بدرجة ضعيفة جدان كىي  :في الّصف الثّاني الثّانوي-12
كاآلراء الكاردة في الٌنص، الٌتمييز بيف الكاقع )تحديد األفكار الجديدة في المقركء، الٌتمييز بيف الحقائؽ 

%(، كميارتاف تحققتا بدرجة كبيرة كىما )تقكيـ األدلة 50كالخياؿ فيما كرد في الٌنٌص( أم ما نسبتو)
%(، كالميارة األخيرة  33.33كالبراىيف التي ساقيا الكاتب، ربط الٌنص بمكتسبات أخرل( أم ما نسبتو)

ضايا كاألفكار المطركحة في الٌنص( تحققت بدرجة كبيرة جدان أم ما نسبتو كىي )إبداء الٌرأم في الق
(16.67.)% 
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انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ الٌناقد كىي )الٌتمييز بيف الحقائؽ كاآلراء : في الّصف الثّالث الثّانوي -3
جدان كىي )تحديد %(، كميارة كاحدة أيضان تحققت بدرجة ضعيفة 16.67الكاردة في الٌنص( أم ما نسبتو )

%(، كميارة )الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في 16.67األفكار الجديدة في المقركء( أم بنسبة)
%(، كميارة )تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا 16.67الٌنٌص( تحققت بدرجة ضعيفة أم ما نسبتو)
ف األخيرتاف كىما )إبداء الٌرأم في %(، كالميارتا16.67الكاتب( تحققت بدرجة متكسطة أم ما نسبتو)

القضايا كاألفكار المطركحة في الٌنص، ربط الٌنص بمكتسبات أخرل(  تحققتا بدرجة كبيرة جدان أم ما 
 %(.33.33نسبتو)
%( كبدرجة تحقؽ كبيرة 0.93كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الفيـ الٌناقد في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )      

%( في الثٌالث 1.29( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ كبيرة جدان أيضان، كبنسبة )%1.15جدان، كبنسبة )
الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات في الٌصفكؼ الٌثبلثة، 

تعمـ أف: يكازف بيف يتكقع مف الم -كيدؿ أيضان عمى تقيد لجنة الٌتأليؼ  بالمعايير الكطنية فقد كرد فييا
المعارؼ المقدمة إليو، ليحكـ عمى األدلة الكاردة في الٌنص، يستشيد بأمثمة مف خبراتو كمعمكماتو في تأييد 

 أفكار الكاتب أك رفضيا، كترل الباحثة أف ىذا الٌتقيد يعتبر نقطة إيجابية تسجؿ لصالح الكتب.
 الفيم اإلبداعي: -6

 جات تحقق الميارات الفرعية لمفيم اإلبداعي لمقر اة( تكرارات ونسب ودر 18جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف القرا ة 3

3-6 

 الفيم اإلبداعي
 

 ضعيفة 0.30 ـ 10
 متكسطة 0.44 ـ 11
 متكسطة 0.42 ـ 12

3-6-1 

 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع.
 
 

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.29 7 12
3-6-2 

 ضعيفة جدان  0.05 1 10 اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء.
 متكسطة 0.44 10 11
 ضعيفة جدان  0.08 2 12

3-6-3 

اقتراح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف 
 أفكار كأحداث.

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

3-6-4 

تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا 
 صراحة أك ضمننا.

 

 كبيرة 0.65 12 10
 كبيرة 0.66 15 11
 كبيرة 0.70 17 12

3-6-5 

إعادة صياغة فقرة مف فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب 
 الخاص.

 متكسطة 0.59 11 10
 كبيرة جدان  0.88 20 11
 كبيرة جدان  1.03 25 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
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 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمفيـ اإلبداعي مف صؼ آلخر: -
اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة،  -1

في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف %( 0.22%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.22كبنسبة )
كىذا يدؿ عمى عدـ االىتماـ بيذه الميارة عمى الٌرغـ مف  %( في الثٌالث الثٌانكم.0.29كانت الٌنسبة )

 .أىميتيا فيي ضركرية لمساعدة الٌطالب مف أجؿ إيجاد حمكؿ لمشكبلتو
الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان  اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ -2

%(، كتحققت 0.44%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )0.05كبنسبة )
  %(. 0.08في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة ضعيفة جدان  أيضان كبنسبة )

الٌصفكؼ انعداـ ميارة )اقتراح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث( في  -3
  الٌثبلثة.

إف نسب تحقؽ الميارتيف الٌسابقتيف يدؿ عمى عدـ االىتماـ بيما عمى الٌرغـ مف أىميتيما فيما ضركريتاف 
 لفتح آفاؽ الخياؿ لدل الٌطالب. 

تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا. فقد تحققت في  -4
%( في 0.66%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.65يرة ، كبنسبة )الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كب

 كىذا يدؿ عمى  %( في الثٌالث الثٌانكم.0.70الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )
 .االىتماـ بيذه الميارة عمى الٌرغـ مف أىميتيا فيي ضركرية الكتشاؼ خبرات الٌطالب الٌسابقة

فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب الخاص. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم  إعادة صياغة فقرة مف -5
%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان كبنسبة 0.59بدرجة متكسطة كبنسبة )

كىذا يدؿ عمى  %(.10.3%(، كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة كبيرة جدان أيضان كبنسبة )0.88)
 بيذه الميارة الٌضركرية لربط ميارات القراءة بميارات الٌتعبير. عدـ االىتماـ
 :ونستنتج أيضاً 

انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ اإلبداعي كىي )اقترح نياية جديدة مناسبة  في الّصف الول الثّانوي:-1
عنكاف %(، أما ميارة )اقتراح أكثر مف 20لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث( أم ما نسبتو )

%(، كميارة كاحدة أيضان تحققت 20جديد لمنص المقركء( فقد تحققت بدرجة ضعيفة جدان أم ما نسبتو)
%(، كميارة )إعادة 20بدرجة ضعيفة كىي )اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع( أم بنسبة)

%(، 20نسبتو) صياغة فقرة مف فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب الخاص( تحققت بدرجة متكسطة أم ما
كالميارة األخيرة كىي )تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا(  

 %(.20تحققت بدرجة كبيرة جدان أم ما نسبتو)
انعداـ ميارة مف ميارات الفيـ اإلبداعي كىي )اقترح نياية جديدة مناسبة  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

%(، أما ميارة )اقتراح حمكؿ جديدة 20ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث( أم ما نسبتو )لمنٌص عمى 
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%(، كميارة كاحدة أيضان 20لمشكبلت كردت في المكضكع( فقد تحققت بدرجة ضعيفة أم ما نسبتو)
%(، كميارة 20تحققت بدرجة متكسطة كىي )اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء( أم بنسبة)

ضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا( تحققت بدرجة كبيرة أم ما )تدعيـ الق
%(، كالميارة األخيرة كىي )إعادة صياغة فقرة مف فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب الخاص(  20نسبتو)

 %(.20تحققت بدرجة كبيرة جدان أم ما نسبتو)
ارة مف ميارات الفيـ اإلبداعي كىي )اقترح نياية جديدة مناسبة انعداـ مي في الّصف الثّالث الثّانوي: -3

%(، أما ميارة )اقتراح أكثر مف عنكاف 20لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث( أم ما نسبتو )
%(، كميارة كاحدة أيضان تحققت 20جديد لمنص المقركء ( فقد تحققت بدرجة ضعيفة جدان أم ما نسبتو)

%(، كميارة 20قتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع( أم بنسبة)بدرجة ضعيفة كىي )ا
)تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا( تحققت بدرجة كبيرة أم ما 

%(، كالميارة األخيرة كىي )إعادة صياغة فقرة مف فقرات الٌنص بأسمكب الٌطالب الخاص(  20نسبتو)
 %(.20بدرجة كبيرة جدان أم ما نسبتو)تحققت 
%( كبدرجة تحقؽ 0.33كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ الفيـ الٌناقد في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )      

%( في الثٌالث 0.42%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ متكسطة، كبنسبة )0.44ضعيفة، كبنسبة )
ى اىتماـ مقبكؿ مف قبؿ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات، الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ متكسطة أيضان. كىذا يدؿ عم

يتكقع مف المتعمـ أف: يقترح تطبيقات مستقبمية  -نظران ألىميتيا كشمكليا في المعايير الكطنية فقد كرد فييا
ألفكار الكاتب، يقترح حمكالن عديدة لمشكمة كما يترتب عمييا، كترل الباحثة ضركرة التٌأكيد عمييا نظران 

 يا.ألىميت
 من خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات الفرعية لمقرا ة بشكل عام.

 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمقرا ة3الّشكل رقم )
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 رابعًا: ميارة الكتابة وتتكّون من:
 ميارات المحتوى: -1
 

 الفرعية لممحتوى والمضمون لمكتابة( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات 19جدول رقم )
 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف الكتابة  4

4-1 

 ميارات المحتوى 
 

 كبيرة جدان  0.92 ـ 10
 كبيرة جدان  0.46 ـ 11
 كبيرة جدان  1.12 ـ 12

4-1-1 

كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في 
 المكضكع.

 كبيرة جدان  0.81 15 10
 متكسطة 0.48 11 11
 كبيرة جدان  1.44 35 12

4-1-2 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو.
 كبيرة جدان  1.19 27 11
 كبيرة جدان  1.11 27 12

4-1-3 

 كتابة الجممة الٌرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.
 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

4-1-4 

 كبيرة جدان  1.51 28 10 تحديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح.
 ضعيفة 0.40 9 11
 كبيرة جدان  1.44 35 12

4-1-5 

 تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
 

 كبيرة جدان  1.51 28 10
 ضعيفة 0.40 9 11
 جدان كبيرة  1.40 34 12

4-1-6 
 كبيرة جدان  1.29 24 10 تأييد الًفكر باألٌدلة كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ.

 متكسطة 0.48 11 11
 كبيرة جدان  1.24 30 12

4-1-7 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.
 ضعيفة 0.35 8 11
 كبيرة جدان  1.11 27 12

4-1-8 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 الًفكر ذات الٌصمة بالمكضكع.كتابة عدد مف 
 ضعيفة 0.31 7 11
 كبيرة جدان  1.11 27 12

4-1-9 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
 ضعيفة 0.31 7 11
 كبيرة جدان  1.11 27 12

4-1-
10 

 كبيرة جدان  0.81 15 10 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 
 متكسطة 0.48 11 11
 كبيرة جدان  1.11 27 12
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4-1-
11 

 الٌتعبير عف الٌرأم.
  
  

 كبيرة جدان  0.81 15 10
 متكسطة 0.48 11 11
 كبيرة جدان  1.03 25 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لممحتكل كالمضمكف مف صؼ آلخر: -
كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ  -1

%( في 1.44%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.81الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ 0.48بة )الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنس

 عمى االىتماـ بيذه الميارة في الٌصفكؼ الٌثبلثة نظران ألىميتيا.
كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -2

%( في الٌصؼ الثٌاني 1.19%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.81كبيرة جدان، كبنسبة )
%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة 1.11ثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )ال

 في الٌصفكؼ الٌثبلثة نظران ألىميتيا.
كتابة الجممة الٌرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -3

%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 0.16%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.11)بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة 
%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ 0.22تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة  كبنسبة )
 بيذه الميارة في الٌصفكؼ الٌثبلثة  عمى الٌرغـ مف أىميتيا.

فيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان، تحديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح. فقد تحققت في الصٌ  -4
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ 1.44%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )1.51كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة في الٌصفيف 0.40الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة  كبنسبة )
 نكم كقمة االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم. األكؿ كالثٌالث الثٌا

تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان،  -5
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ 1.40%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )1.51كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة في الٌصفيف 0.40بدرجة ضعيفة  كبنسبة )الثٌاني الثٌانكم 
 األكؿ كالثٌالث الثٌانكم كقمة االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم.

تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم   -6
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 1.11%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.81نسبة )بدرجة كبيرة جدان، كب

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه 0.31تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
  الميارة في الٌصفيف األكؿ كالثٌالث الثٌانكم كقمة االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم.
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مف الًفكر ذات الٌصمة بالمكضكع. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  كتابة عدد -7
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 1.11%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.81بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

اـ بيذه %(. كىذا يدؿ عمى االىتم0.31تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
  الميارة في الٌصفيف األكؿ كالثٌالث الثٌانكم كقمة االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم.

كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة  -8
الثٌانكم، فيما تحققت في  %( في الثٌالث1.11%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.81جدان، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة في 0.35الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
 الٌصفيف األكؿ كالثٌالث الثٌانكم كقمة االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم.

يتيا فتحقيقيا يساعد الٌطالب نظران ألىم( كال بد مف االىتماـ بيا 8-7-6-5-4-3بالٌنسبة لمميارات )
الٌذىنية  كالٌصكر كالمعاني األفكار فييا كتتحكؿ اإلبداع عمى تقكـ عمى الٌتمكف مف عمميات عقمية عميا

 ىذه المؤثرة؛ كتتطمب الكتابي الٌتعبير صكر مف صكرة في خطية رمكز إلى الكاتب لدل المجردة
 .الٌنصكص كبناء كتنظيميا، األفكار كتكليد األىداؼ، تحديد العمميات

تأييد الًفكر باألٌدلة كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -9
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 1.24%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )1.29بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه 0.48متكسطة كبنسبة )تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة 
 الميارة في الٌصفكؼ الٌثبلثة نظران ألىميتيا.

تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -10
الث الثٌانكم، فيما %( في الثٌ 1.11%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )0.81بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه 0.48تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 الميارة في الٌصفكؼ الٌثبلثة نظران ألىميتيا.

الٌتعبير عف الٌرأم، فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان،  -11
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ 1.03( في األكؿ الثٌانكم كنسبة )%0.81كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيذه الميارة في الٌصفكؼ 0.48الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 الٌثبلثة نظران ألىميتيا.

 :ونستنتج أيضاً 
يارات الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف تحققت ميارة كاحدة مف بيف الم في الّصف الول الثّانوي:-1

%(، في حيف 9.09بدرجة ضعيفة جدان كىي )كتابة الجممة الٌرئيسة كالختامية لكٌؿ فقرة( أم ما نسبتو)
تحققت بقية الميارات كعددىا عشر بدرجة كبيرة جدان كىي )كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر 

ة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو، كتابة الجممة الٌرئيسة، المتضمنة في المكضكع، كتاب
كالختامية لكٌؿ فقرة، تحديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح، تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح، تأييد الًفكر باألٌدلة 
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الًفكر كعرضيا في تنظيـ ، كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة، الٌتعبير عف الٌرأم
ترتيب منطقي، تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة، كتابة عدد مف الًفكر ذات الٌصمة بالمكضكع( أم 

 %(.90.91ما نسبتو )
الميارات الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف ست ميارات مف بيف  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

ئيسة كالختامية لكٌؿ فقرة، تحديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح، تحديد تحققت بدرجة ضعيفة كىي )كتابة الجممة الرٌ 
تنظيـ الًفكر كعرضيا في ترتيب منطقي، كتابة عدد ، الًفكىر الفرعية بكضكح، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة
%(، في حيف تحققت أربع ميارات بدرجة 54.55مف الًفكر ذات الٌصمة بالمكضكع( أم ما نسبتو )

)الٌتعبير عف الٌرأم، كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع،  متكسطة كىي
كما يستفاد منو، تأييد الًفكر باألٌدلة كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ، تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة( أم 

ة لممكضكع تمخص أبرز %( كميارة كاحدة تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )كتابة خاتم36.36ما نسبتو )
 %(.9.09فكره( أم ما نسبتو )

ميارة كاحدة مف بيف الميارات الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
%(، في 9.09تحققت بدرجة ضعيفة جدان كىي )كتابة الجممة الٌرئيسة كالختامية لكٌؿ فقرة( أم ما نسبتو)

كعددىا عشر بدرجة جيدة جدان كىي )كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز حيف تحققت بقية الميارات 
الًفكر المتضمنة في المكضكع، كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو، كتابة الجممة 

لًفكر الٌرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة، تحديد الًفكىر الٌرئيسة بكضكح، تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح، تأييد ا
تنظيـ الًفكر كعرضيا ، باألٌدلة كالٌشكاىد؛ إلقناع القارئ، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة، الٌتعبير عف الٌرأم

في ترتيب منطقي، تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة، كتابة عدد مف الًفكر ذات الٌصمة بالمكضكع( 
 %(. 90.91أم ما نسبتو )

%( 0.92كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ ميارات المحتكل كالمضمكف في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )  
%( 1.12%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ متكسطة، كبنسبة )0.46كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان، كبنسبة )

ؾ الميارات في في الثٌالث الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتم
يتكقع مف المتعمـ  -الٌصفكؼ الٌثبلثة، كيدؿ أيضان عمى تقيد لجنة الٌتأليؼ  بالمعايير الكطنية فقد كرد فييا

أف: يظير منيجية كاضحة في عرض الفكر، يكتب العناكيف الٌرئيسة كالفرعية كينظـ الٌصفحة تنظيمان 
يد بو، يكتب نصان إبداعيان شعريان أك نثريان، كترل مناسبان لممكضكع، يضع تصميمان كاضحان لمكضكعو كالٌتق

 الباحثة أف ىذا الٌتقيد يعتبر نقطة إيجابية تسجؿ لصالح الكتب.
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 ميارات الّمغة والسموب -2
 لمغة والسموب لمكتابة( تكرارات ونسب ودرجات تحقق الميارات الفرعية 20جدول رقم )

 درجة الّتحقق المئويةالّنسبة  الّتكرار الّصف الكتابة 4

4-2 

 ضعيفة 0.38 ـ 10 ميارات الّمغة والسموب
 ضعيفة 0.34 ـ 11
 ضعيفة 0.29 ـ 12

4-2-1 

 اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.
  

 متكسطة 0.54 10 10
 ضعيفة 0.40 9 11
 ضعيفة 0.29 7 12

4-2-2 

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
  

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.29 7 12

4-2-3 

 ضعيفة 0.22 4 10 اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة.
 ضعيفة 0.26 6 11
 ضعيفة 0.29 7 12

4-2-4 

 ضعيفة 0.32 6 10 اختيار كممات صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية.
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.21 5 12

4-2-5 

 ضعيفة 0.38 7 10 . مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
 ضعيفة 0.39 9 11
 ضعيفة 0.21 5 12

4-2-6 

 متكسطة 0.54 10 10 اتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة.
 ضعيفة 0.39 9 11
 ضعيفة 0.21 5 12

4-2-7 
انطباع خيالي أك استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ 

 عاطفي.
 ضعيفة 0.27 5 10
 متكسطة 0.48 11 11
 متكسطة 0.41 10 12
4-2-8 

استخداـ أدكات الٌربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء 
 الكتابة.

 ضعيفة 0.38 7 10
 ضعيفة 0.35 8 11
 ضعيفة 0.21 5 12

4-2-9 

الٌتعبير اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في 
 عنيا.

 متكسطة 0.54 10 10
 ضعيفة 0.35 8 11
 متكسطة 0.54 13 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمغة كاألسمكب مف صؼ آلخر: -
اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -1

%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 0.29%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.39بدرجة ضعيفة،  كبنسبة )
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ة االىتماـ بيا %(. كىذا يدؿ عمى قم0.54تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 في الٌصفكؼ الٌثبلثة.

%( 0.22استخداـ كممات عربية فصيحة. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، كبنسبة ) -2
%( في الثٌالث الثٌانكم. 0.29في كبل الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )

 الٌصفكؼ الٌثبلثة.كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في 
اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -3

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، 0.26%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.22ضعيفة،  كبنسبة )
الٌصفكؼ %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في 0.29في حيف كانت الٌنسبة )

الٌثبلثة، عمى الٌرغـ مف أىميتيا فاأللفاظ ىي خادمة لممعنى كحسف اختيارىا ضركرم إليصاؿ المعنى 
 المطمكب.  

اختيار كممات صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -4
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، 0.22%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.32ضعيفة،  كبنسبة )

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ 0.21في حيف كانت الٌنسبة )
 الٌثبلثة، عمى الرغـ مف أىميتيا لربط الٌتعبير الكتابي بقكاعد الٌنحك كالٌصرؼ.

فكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة،  مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا. فقد تحققت في الصٌ  -5
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.39%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.38كبنسبة )

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة. 0.21كانت الٌنسبة )
 الٌنحك. عمى الميارة ضركرية لربط الٌتعبير الكتابي بقكاعد

اتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة  -6
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت 0.21%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.39ضعيفة،  كبنسبة )

ذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في %(. كى0.54في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 الٌصفكؼ الٌثبلثة كىذه الميارة ضركرية لربط الٌتعبير الكتابي بقكاعد الٌنحك.

استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم  -7
%( في الثٌالث 0.41الثٌانكم كنسبة )%( في الثٌاني  0.48كالثٌالث الثٌانكم بدرجة متكسطة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة 0.27الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا لتنمية ممكة اإلبداع لدل الٌطالب بشرط عدـ 

 ؽ كالٌتدفؽ في الكتابة.الٌتكمؼ كاالصطناع حتى ال تعكؽ االنطبل
استخداـ أدكات الٌربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  -8

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، 0.35%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.38ضعيفة، كبنسبة )
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م. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ %( في الثٌالث الثٌانك 0.21في حيف كانت الٌنسبة )
 الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا لربط عناصر المكضكع مما يسيؿ عمى المتمقي فيمو.

اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبير عنيا. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم   -9
%( في كبل الٌصفيف، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌاني  0.54كالثٌالث الثٌانكم بدرجة متكسطة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى 0.35الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
 الٌرغـ مف أىميتيا فمكؿ مكضكع أسمكب كتابة خاص بو حسب نكعو.

 :ونستنتج أيضاً -
ميارات الٌمغة كاألسمكب تحققت بدرجة ضعيفة كىي  ست ميارات مف في الّصف الول الثّانوي:-1

)استخداـ كممات عربية فصيحة، اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة، اختيار كممات 
صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية، مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا، استخداـ صكر 

خيالي أك عاطفي، استخداـ أدكات الٌربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع 
%(، في حيف تحققت الٌثبلث ميارات األخيرة كىي )اختيار مفردات 66.67الكتابة( أم ما نسبتو )

صحيحة تعبر عف المعنى، ٌاتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة، اختيار األسمكب المناسب لمحالة 
 %(.33.33ب في الٌتعبير عنيا( بدرجة متكسطة أم ما نسبتو )التي يرغ

ميارات مف ميارات الٌمغة كاألسمكب تحققت بدرجة ضعيفة كىي  يثمان في الّصف الثّاني الثّانوي:-2
استخداـ كممات عربية فصيحة، اختيار كممات ليا معنى  )اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى،

لمفكرة، اختيار كممات صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية، مراعاة صحة داللي كمجازم مناسب 
تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا، ٌاتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة، استخداـ أدكات الٌربط المناسبة 

ر عنيا( أم بنسبة اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبي استخدامان صحيحان أثناء الكتابة،
%(، فيما تحققت الميارة األخيرة كىي )استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك 88.89)

 %(.11.1عاطفي( بدرجة متكسطة أم بنسبة )
ميارات مف ميارات الٌمغة كاألسمكب تحققت بدرجة ضعيفة كىي : سبع في الّصف الثّالث الثّانوي -3

استخداـ كممات عربية فصيحة، اختيار كممات ليا معنى  بر عف المعنى،)اختيار مفردات صحيحة تع
داللي كمجازم مناسب لمفكرة، اختيار كممات صحيحة مف الٌناحية االشتقاقية كالٌصرفية، مراعاة صحة 
تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا، ٌاتباع قكاعد الٌنحك الٌصحيحة في الكتابة، استخداـ أدكات الٌربط المناسبة 

%(، فيما تحققت الميارتاف األخيرتاف كىي )استخداـ 77.78استخدامان صحيحان أثناء الكتابة( أم بنسبة )
صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي، اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في 

 %(.22.22الٌتعبير عنيا( بدرجة متكسطة أم بنسبة )
%( كبدرجة 0.38تحقؽ ميارات الٌمغة كاألسمكب في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم ) كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط     

%( في 0.29%( في الٌصؼ الثٌاني كدرجة تحقؽ ضعيفة أيضان، كبنسبة )0.34تحقؽ ضعيفة، كبنسبة )
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الثٌالث الثٌانكم؛ كبدرجة تحقؽ ضعيفة. كىذا يدؿ عمى قمة اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات في 
يتكقع مف  -ٌثبلثة، عمى الٌرغـ مف كجكد بعض الميارات في المعايير الكطنية؛ فقد كرد فيياالٌصفكؼ ال

المتعمـ أف: يراعي الكممات كالجمؿ المناسبة لممكضكع، يختار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في 
كر البيانية في الٌتعبير عنيا، يكتب مكظفان ما درس مف قكاعد لغكية، يستخدـ المحسنات البديعية كالصٌ 

مكقعيا مف غير تكمؼ، يستخدـ بعض الٌرمكز في المكقع المناسب، يستخدـ أدكات الٌربط المناسبة بيف 
 الجمؿ كالٌتراكيب كالفقرات، كترل الباحثة أنو البد مف الٌتأكيد عمييا في كتب المرحمة الثٌانكية.

  ميارات الّشكل والّتنظيم -2
 لمكتابة ودرجات تحقق الميارات الفرعية لمشكل والّتنظيم( تكرارات ونسب 21جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية الّتكرار الّصف الكتابة 

4-3 

 ميارات الّشكل والّتنظيم
 

 ضعيفة جدان  0.17 ـ 10
 ضعيفة جدان  0.17 ـ 11
 ضعيفة جدان  0.15 ـ 12

4-3-1 

 استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح.
 

 ضعيفة 0.27 5 10
 ضعيفة 0.40 9 11
 ضعيفة 0.21 5 12

4-3-2 

 ضعيفة 0.38 7 10 مراعاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع.
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

4-3-3 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 ٌدقة الٌرسكمات كالٌتكضيحات. 
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 ضعيفة جدان  0.12 3 12

4-3-4 
 ٌاتباع قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة.

 
 

 ضعيفة 0.27 5 10
 ضعيفة 0.26 6 11
 متكسطة 0.41 10 12
4-3-5 

الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ 
 داخؿ الكممة.

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

4-3-6 

الٌتنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، مراعاة الٌشكؿ 
 كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة(.

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ الميارات الفرعية لمشكؿ كالتٌنظيـ مف صؼ آلخر: -
استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، كبنسبة  -1

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.40%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.27)
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ة عمى الٌرغـ %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلث0.21الٌنسبة )
 مف أىميتيا فيي تساعد عمى تكضيح الجمؿ كفيـ المضمكف.

مراعاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة  -2
%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت في 0.22%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.38ضعيفة،  كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في 0.16الث الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة )الٌصؼ الثٌ 
الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا، فالٌتقيد في الٌطكؿ المناسب لممكضكع يساعد الٌطالب عمى 

 تحديد ما يريد كتابتو حتى ال يقع في اإلطناب الممؿ أك اإليجاز المخؿ.
الٌتكضيحات. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة ٌدقة الٌرسكمات ك   -3

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.13%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.11)
%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ 0.12الٌنسبة )
 ميتيا فيي تعيف الٌطالب في إيصاؿ معانيو لممتمقي.مف أى

ٌاتباع قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة  -4
%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت في 0.26%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.27ضعيفة،  كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في 0.41ثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )الٌصؼ الثٌالث ال

 الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا فقد يصؿ الٌطالب إلى المرحمة الثٌانكية كىك ال يجيد الكتابة.
انعداـ ميارة )الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة( في الٌصفكؼ  -5

بلثة. كىذا يدؿ عمى قمة عدـ االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا فقد يصؿ الثٌ 
 الٌطالب إلى المرحمة الثٌانكية كىك يكتب بخط غير مقركء كمفيكـ.

انعداـ ميارة مراعاة الٌشكؿ التٌنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة(  -6
فكؼ الٌثبلثة. كىذا يدؿ عمى عدـ االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا في الصٌ 

 فيي ضركرية إليصاؿ المكتكب إلى المتمقي بطريقة مرتبة ليسيؿ عميو فيمو.
 :ونستنتج أيضاً 

انعداـ تحقؽ ميارتيف مف ميارات الٌشكؿ كالتٌنظيـ كىما )الكتابة بخط  :في الّصف الول الثّانوي -1
كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة، مراعاة الٌشكؿ التٌنظيمي لمفقرة "ترؾ فراغ في 

%(، كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة 33.33بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة"(، أم بنسبة )
%(، فيما تحققت الٌثبلث ميارات األخيرة 16.67كىي )ٌدقة الٌرسكمات كالٌتكضيحات( أم ما نسبتو ) جدان 

بدرجة ضعيفة كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح، مراعاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع، ٌاتباع 
 %(.50قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة( أم بنسبة)

انعداـ تحقؽ ميارتيف مف ميارات الٌشكؿ كالتٌنظيـ كىما )الكتابة بخط  :في الّصف الثّاني الثّانوي-2
كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة، مراعاة الٌشكؿ التٌنظيمي لمفقرة "ترؾ فراغ في 
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%(، كميارة كاحدة تحققت بدرجة ضعيفة 33.33بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة"(، أم بنسبة )
%(، فيما تحققت الٌثبلث ميارات األخيرة 16.67كىي )ٌدقة الٌرسكمات كالٌتكضيحات( أم ما نسبتو ) جدان 

بدرجة ضعيفة كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح، مراعاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع، ٌاتباع 
 %(.50قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة( أم بنسبة )

انعداـ تحقؽ ميارتيف مف ميارات الٌشكؿ كالٌتنظيـ كىما )الكتابة بخط نوي: في الّصف الثّالث الثّا -3
كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة، مراعاة الٌشكؿ التٌنظيمي لمفقرة "ترؾ فراغ في 

 %(، كتحققت ميارتاف بدرجة ضعيفة جدان 33.33بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة"(، أم بنسبة )
%(، فيما 33.33كىي )ٌدقة الٌرسكمات كالٌتكضيحات، مراعاة الٌطكؿ المناسب لممكضكع( أم ما نسبتو )

%(، 16.67تحققت ميارة بدرجة ضعيفة كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح( أم بنسبة )
أم بنسبة  كالميارة األخيرة تحققت بدرجة متكسطة كىي )ٌاتباع قكاعد اليجاء الٌصحيحة في الكتابة(

(16.67.)% 
كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ ميارات الٌمغة كاألسمكب في كبل الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني       

%( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كدرجة تحقؽ 0.15%( كبدرجة تحقؽ ضعيفة جدان، كبنسبة )0.17الثٌانكم )
في الٌصفكؼ الٌثبلثة، عمى  ضعيفة جدان أيضان. كىذا يدؿ عمى قمة اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات

يتكقع مف المتعمـ أف: يطبؽ عبلمات  -الٌرغـ مف كجكد بعض الميارات في المعايير الكطنية؛ فقد كرد فييا
الٌترقيـ، يراعي قكاعد الكتابة )اليكامش، قائمة المراجع....(، كترل الباحثة أٌنو البد مف التٌأكيد عمييا في 

 كتب المرحمة الثٌانكية.
 ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات الفرعية لمكتابة بشكل عام. من خلل

 
 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمكتابة4الّشكل رقم )
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 خامسًا: قواعد اإلمل : 
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد اإلمل 22جدول رقم )

 درجة الّتحقق المئويةالّنسبة  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-5- 

 كبيرة 0.62 ـ 10 قواعد اإلمل  -
 كبيرة 0.61 ـ 11
 متكسطة 0.57 ـ 12

2-5-1 

 رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 
 
 

 كبير جدان  1.56 29 10
 كبير جدان  1.23 28 11
 كبير جدان  1.86 45 12

2-5-2 

رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة -
 بشكؿ صحيح. 

 كبيرة جدان  0.81 15 10
 كبيرة 0.79 18 11
 كبيرة 0.62 15 12

2-5-3 

رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة  -
 بشكؿ صحيح.

 متكسطة 0.54 10 10
 كبيرة 0.66 15 11
 متكسطة 0.45 11 12

2-5-4 

رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في   -
 الكتابة بشكؿ صحيح.

 كبيرة 0.70 13 10
 كبيرة جدان  0.92 21 11
 متكسطة 0.41 10 12

2-5-5 

 ضعيفة 0.22 4 10 رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

2-5-6 

 
 المنكنة بشكؿ صحيح.رسـ الكممات 

 ضعيفة 0.32 6 10
 ضعيفة 0.26 6 11
 ضعيفة 0.21 5 12

2-5-7 
 

 دمج الكممتيف في كممة كاحدة.
 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.25 6 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ القكاعد الفرعية لئلمبلء مف صؼ آلخر: -
رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة -1
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة 1.23%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.56)
 ة. %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلث1.86)
فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني . الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيحرسـ - 2

%( في الثٌالث 0.62%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.79الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة، كبنسبة )
كىذا يدؿ عمى  %(.0.81كبنسبة )الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان 

 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.
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رسـ الكممات المنتيية بتاء مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ  -3
%( في 0.45%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.54الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة متكسطة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى 0.66م، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )الثٌالث الثٌانك 
 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة. 

رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصؼ   -4
الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان  %(، كتحققت في الٌصؼ0.70األكؿ الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى  0.41%(، كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة متكسطة كبنسبة )0.92كبنسبة )
 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة. 

رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني   -5
%( في كبل الٌصفيف، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم  0.22كم بدرجة ضعيفة، كبنسبة )الثٌان

 %(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.0.16بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة )
رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، كبنسبة -6
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.26%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.32)

 %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.0.21الٌنسبة )
( في %0.22دمج الكممتيف في كممة كاحدة. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، كبنسبة )-7

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا 0.25كبل الٌصفيف األكؿ الثانكم كالثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )
 يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.

 :ونستنتج أيضاً 
تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد اإلمبلء بدرجة ضعيفة كىي )رسـ الكممات  في الّصف الول الثّانوي:-1

التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة كاحدة( 
%(، كتحققت قاعدة كاحدة بدرجة متكسطة كىي )رسـ الكممات المنتيية بتاء مفتكحة 42.86أم بنسبة)

يرة كىي %(، كتحققت قاعدة كاحدة أيضان بدرجة كب14.29كتاء مربكطة بشكؿ صحيح( أم ما نسبتو)
%(، فيما 14.29)رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح( أم ما نسبتو)

تحققت القاعدتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة جدان كىما )رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات 
 %(.28.57المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح( أم بنسبة )

تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد اإلمبلء بدرجة ضعيفة كىي)رسـ الكممات  لّصف الثّاني الثّانوي:في ا-2
التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة كاحدة( 

كحة كتاء %(، كتحققت قاعدتاف بدرجة كبيرة كىما )رسـ الكممات المنتيية بتاء مفت42.86أم بنسبة)
مربكطة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح( أم ما 

%(، فيما تحققت القاعدتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة جدان كىما )رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ 28.57نسبتو)
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ة صحيح، رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح( أم بنسب
(28.57.)% 
تحققت قاعدة  مف قكاعد اإلمبلء بدرجة ضعيفة جدان كىي )رسـ الكممات في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3

%(، كتحققت قاعدتاف بدرجة ضعيفة كىما)رسـ 14.29التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح( أم ما نسبتو)
%(، كقاعدتاف أيضان 28.57نسبتو)الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة كاحدة( أم ما 

تحققتا بدرجة متكسطة كىما )رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح، رسـ 
%(، كقاعدة   28.57الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح( أم بنسبة )

بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح( أيضان كاحدة تحققت بدرجة كبيرة كىي )رسـ الكممات المختكمة 
%(، كالقاعدة األخيرة كىي )رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح( تحققت بدرجة 14.29أم ما نسبتو )

 %(.14.29كبيرة جدان أم بنسبة)
%( كبدرجة تحقؽ 0.62كبشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ قكاعد اإلمبلء في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )    

، كنسبة ) %( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كدرجة تحقؽ 0.75%( كدرجة تحقؽ كبيرة، كبنسبة )0.61كبيرة ن
متكسطة. كىذه نسب مقبكلة كتدؿ عمى اىتماـ لجنة التٌأليؼ بتمؾ القكاعد، كىذه نقطة إيجابية في الكتب، 

بالٌطريقة التي  مف األسس الميمة في الٌتعبير الكتابي، ككسيمة لكتابة الكمماتنظران ألىمية تحقيقيا فيي 
ألٌف الخطأ اإلمبلئي يشكه الكتابة، كيحكؿ دكف  ،اتفؽ عمييا أىؿ الٌمغة حتى ال تتعذر ترجمتيا إلى معانييا

؛ كلكف تكجد بعض القكاعد الٌضركرية في نظر الباحثة؛ تحققت بنسب ضعيفة ال بٌد مف فيميا فيمان صائبان 
 زيادة االىتماـ بيا.  

 و لم يكن ىناك توازن في تحقق القواعد الفرعية لإلمل  بشكل عام.من خلل ما سبق يتضح أنّ 
 

 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لإلمل 5الّشكل رقم )
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 : قواعد الخط:سادساً 
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد الخط23جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-6 

 معدكمة 0.00 0 10 قواعد الخط
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-6-1 

 
 الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-1
 

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-6-2 

 
 تحديد بعض أنكاع الخطكط العربٌية.-2

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

2-6-3 

 
 الٌتقيد بقكاعد الٌرقعة كتابة ذاتية.-3

 معدكمة 0.00 0 10
 معدكمة 0.00 0 11
 معدكمة 0.00 0 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 انعداـ تحقؽ القكاعد الفرعية لمخط مف صؼ آلخر: -
كىذا يدؿ عمى عدـ االىتماـ انعداـ تحقؽ قاعدة )الكتابة بخط كاضح كجميؿ( في الٌصفكؼ الٌثبلثة. -1

 بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا.
انعداـ تحقؽ قاعدة   )تحديد بعض أنكاع الخطكط العربٌية( في الٌصفكؼ الٌثبلثة. كىذا يدؿ عمى عدـ  -2

 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا.
بقكاعد الٌرقعة كتابة ذاتية( في الٌصفكؼ الٌثبلثة. كىذا يدؿ عمى عدـ انعداـ تحقؽ قاعدة )الٌتقيد -3

 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا.
كبشكؿ عاـ نبلحظ انعداـ تحقؽ قكاعد الخط في الٌصفكؼ الٌثبلثة، كىذا يدؿ عمى إىماؿ لجنة التٌأليؼ 

فكضكح الخط ييسر فيـ المقركء، كيكٌضح غـ مف أىميتيا؛ لتمؾ الميارات في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الر 
 قراءة، كما يساعد عمى سيكلة القراءة كتكفير الكقت.الكيشعر القارئ باالرتياح النفسي عند  ،فكرة الكاتب

 الّنحو: قواعد سابعًا: 
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد الّنحو24جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-7 
5-3 

 
 قواعد الّنحو 

 

 متكسطة 0.50 ـ 10
 متكسطة 0.44 ـ 11
 متكسطة 0.45 ـ 12

2-7-1 

 ربط اإلعراب بالمعنى.
 

 كبيرة جدان  3.18 59 10
 كبيرة جدان  2.64 60 11
 كبيرة جدان  2.64 64 12
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2-7-2 

 ضعيفة جدان  0.05 1 10 استخدامان صحيحان. استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

2-7-3 

 ضعيفة 0.27 5 10 استخداـ أسمكب الٌشرط استخدامان صحيحان.
 متكسطة 0.44 10 11
 متكسطة 0.45 11 12

2-7-4 

 استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.
 
 

 متكسطة 0.43 8 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.16 4 12

2-7-5 

 ضعيفة 0.27 5 10 استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 ضعيفة 0.21 5 12

2-7-6 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان.
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 ضعيفة 0.25 6 12

2-7-7 

 ضعيفة جدان  0.16 3 10 استخداـ أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان.
 ضعيفة جدان  0.13 3 11
 ضعيفة 0.29 7 12

2-7-8 

 ضعيفة 0.22 4 10 استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.
 ضعيفة 0.26 6 11
 ضعيفة 0.21 5 12

2-7-9 

 ضعيفة 0.32 6 10  استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان.
 متكسطة 0.53 12 11
 كبيرة 0.66 16 12

2-7-
10 

 ضعيفة 0.27 5 10 استخداـ أسمكب الٌركابط استخدامان صحيحان.
 متكسطة 0.53 12 11
 ضعيفة 0.21 5 12
2-7-

11 

كالخبر استخدامان صحيحان.استخداـ العبلقة بيف المبتدأ 
  

 ضعيفة 0.32 6 10
 ضعيفة 0.40 9 11
 ضعيفة 0.29 7 12

2-7-
12 

استخداـ أفعاؿ الٌرجاء كالمقاربة كالٌشركع استخدامان 
 صحيحان.

 ضعيفة 0.22 4 10
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.12 3 12

2-7-
13 

 كبيرة 0.65 12 10 استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.
 ضعيفة 0.26 6 11
 ضعيفة 0.21 5 12

  مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ القكاعد الفرعية لمنحك مف صؼ آلخر: -
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%( في 3.18ربط اإلعراب بالمعنى. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة ) -1
%( في كبل الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ 2.64)الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة 

 عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة نظران ألىميتيا.
استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة  استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير -2

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 0.09كم، كنسبة )%( في الٌصؼ األكؿ الثٌان0.05جدان، كبنسبة )
%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ 0.16حيف كانت الٌنسبة )

الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىمية ذلؾ، فيذه القكاعد ال تكجد في المراحؿ الٌسابقة لذلؾ ال بد مف االىتماـ 
 ترسخ في ذىف الٌطالب. بيا في ىذه المرحمة حتى 

استخداـ أسمكب الٌشرط استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -3
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 0.45%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.44بدرجة متكسطة،  كبنسبة )

 %(.0.27) تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة
استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث  -4

%( في الثٌالث 0.016%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.09الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى 0.43الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )

قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىمية ذلؾ، فيذه القكاعد ال تكجد في المراحؿ 
 الٌسابقة لذلؾ ال بد مف االىتماـ بيا في ىذه المرحمة حتى ترسخ في ذىف الٌطالب. 

الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ  -5
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 0.21%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.27بدرجة ضعيفة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ 0.13تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان كبنسبة )
 بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا. 

استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني  -6
%( في الثٌاني 0.13%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.16الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة )

كىذا يدؿ عمى قمة %(. 0.25الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا. 

استخداـ أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم  -7
ما %( في الثٌاني الثٌانكم، في0.13%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.16بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا 0.29تحققت في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )
 في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىميتيا. 

استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة،  -8
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 0.26ثٌانكم، كنسبة )%( في الٌصؼ األكؿ ال0.22كبنسبة )
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%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة 0.21كانت الٌنسبة )
 عمى الٌرغـ مف أىميتيا. 

كم بدرجة فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌان استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان. -9
%(، 0.53%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )0.22ضعيفة كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في  0.66كتحققت في الثٌالث الثٌانكم  بدرجة كبيرة  كبنسبة )
 الث الثٌانكم. الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كعمى االىتماـ بيا في الٌصفيف الٌثاني الثٌانكم كالثٌ 

استخداـ أسمكب الٌركابط استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -10
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت 0.21%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.27بدرجة ضعيفة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصؼ 0.53في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 الثٌاني الثٌانكم، كعمى االىتماـ بيا في الٌصفيف الثٌالث الٌثانكم كاألكؿ الثٌانكم.

فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان.-11
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في 0.40انكم، كنسبة )%( في الٌصؼ األكؿ الثٌ 0.32ضعيفة، كبنسبة )

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة. 0.29حيف كانت الٌنسبة )
كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىمية ذلؾ، فيذه القكاعد ال تكجد في 

 ٌسابقة لذلؾ ال بد مف االىتماـ بيا في ىذه المرحمة حتى ترسخ في ذىف الٌطالب. المراحؿ ال
استخداـ أفعاؿ الٌرجاء كالمقاربة كالٌشركع استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم -12

%( في الثٌالث 0.12%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.09كالثٌالث الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى قمة 022الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )

االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ مف أىمية ذلؾ، فيذه القكاعد ال تكجد في المراحؿ الٌسابقة 
 ي ذىف الٌطالب. لذلؾ ال بد مف االىتماـ بيا في ىذه المرحمة حتى ترسخ ف

استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم -13
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت 0.21%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.26بدرجة ضعيفة، كبنسبة )

. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفيف %(0.65في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )
 الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم، كعمى االىتماـ بيا في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم.

 :ونستنتج أيضاً 
تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد الٌنحك بدرجة ضعيفة جدان كىي )استخداـ كـ  في الّصف الول الثّانوي: -1

استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكبي الخبرية كاالستفيامية 
%(، كتحققت سبع قكاعد بدرجة ضعيفة كىي 23.08استخدامان صحيحان( أم بنسبة) اإلغراء كالٌتحذير

استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان، استخداـ المشتقات  )استخداـ أسمكب الٌشرط استخدامان صحيحان،
كالمصادر استخدامان صحيحان، استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب 
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الٌركابط استخدامان صحيحان، استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان، استخداـ أفعاؿ الٌرجاء 
تحققت قاعدة كاحدة بدرجة متكسطة  %(، فيما53.85كالمقاربة كالٌشركع استخدامان صحيحان( أم بنسبة )

%(، قاعدة كاحدة أػيضان بدرجة 7.69كىي)استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان( أم بنسبة)
%(، كالقاعدة األخيرة تحققت بدرجة 7.69كبيرة كىي)استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان( أم بنسبة)

 %(.7.69بتو )كبيرة جدان كىي )ربط اإلعراب بالمعنى( أم ما نس
تحققت ست قكاعد مف قكاعد الٌنحك بدرجة ضعيفة جدان كىي )استخداـ  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

أسمكب االختصاص استخدامان صحيحا، استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان، استخداـ 
استخدامان صحيحان، استخداـ أسماء  أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير

األفعاؿ استخدامان صحيحا، استخداـ أفعاؿ الٌرجاء كالمقاربة كالٌشركع استخدامان صحيحان( أم 
%(، كتحققت ثبلث قكاعد بدرجة ضعيفة كىي )استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان 46.15بنسبة)

ان صحيحان، استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان، استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدام
%(، كثبلث قكاعد أيضان تحققت بدرجة متكسطة كىي )استخداـ أسمكب 23.08صحيحان( أم بنسبة)

استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الٌركابط  الٌشرط استخدامان صحيحان،
%(، فيما تحققت القاعدة  23.08ر استخدامان صحيحان( أم بنسبة )استخدامان صحيحان، استخداـ حركؼ الج

  %(.7.69األخيرة  بدرجة كبيرة جدان كىي )ربط اإلعراب بالمعنى( أم ما نسبتو )
تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد الٌنحك بدرجة ضعيفة جدان كىي )استخداـ : في الّصف الثّالث الثّانوي -3

استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان، استخداـ  امان صحيحان،استخد أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير
%(، كتحققت سبع قكاعد بدرجة 23.08أفعاؿ الٌرجاء كالمقاربة كالٌشركع استخدامان صحيحان( أم بنسبة)

ضعيفة كىي )استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الٌنفي استخدامان صحيحان، 
ب الٌركابط استخدامان صحيحان، استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان، استخداـ أسمك 

استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان، استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان، استخداـ كـ 
بدرجة %(، فيما تحققت قاعدة   كاحدة 53.85الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان( أم بنسبة )

%(، قاعدة   كاحدة أػيضان 7.69متكسطة كىي)استخداـ أسمكب الٌشرط استخدامان صحيحان( أم بنسبة)
%(، كالقاعدة  7.69بدرجة كبيرة كىي)استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان( أم بنسبة)

 %(.7.69تو )األخيرة تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )ربط اإلعراب بالمعنى( أم ما نسب
%( كبدرجة تحقؽ 0.50بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ قكاعد الٌنحك في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )   

%( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم 0.45%( كدرجة تحقؽ متكسطة أيضان، كبنسبة )0.44متكسطة، كنسبة )
لٌصفكؼ الٌثبلثة، كعمى كدرجة تحقؽ متكسطة. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات في ا

يتكقع مف المتعمـ أف: يدرؾ دكر إعراب الجمؿ في فيـ  -مراعاتيا لممعايير الكطنية؛ فقد كرد فييا
الٌنصكص، يستخدـ أفعاؿ المقاربة كالٌرجاء كالٌشركع استخدامان صحيحان، يحدد المصادر كيبيف عمميا، يحدد 
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فيامية استخدامان صحيحا،ن يستخدـ أسمكب االختصاص المشتقات كيبيف عمميا، يستخدـ كـ الخبرية كاالست
حسب مكاقعو، يستخدـ أدكات الٌشرط الجازمة استخدامان صحيحا،ن كتعد الباحثة ذلؾ االىتماـ نقطة إيجابية 

ـ؛ كفييا مجاؿ لمتدريب عمى كسيمة ميمة  لتقكيـ الٌمساف كالقمتسجؿ لصالح الكتب. فالقكاعد النحكية 
 الكتابة الٌصحيحة.

 ن خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق القواعد الفرعية لمنحو بشكل عام.م
 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمنحو6الّشكل رقم )

 

 الّصرف:قواعد ثامنًا: 
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد الّصرف25جدول رقم )  

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-8 
 كبيرة 0.67 ـ 10 الٌصرؼ

 كبيرة 0.66 ـ 11
 كبيرة 0.61 ـ 12

2-8-1 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة جدان  0.08 2 12

2-8-2 

كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الٌصرفي بشكؿ 
 صحيح.

 

 كبيرة جدان  1.89 35 10
 كبيرة جدان  1.14 26 11
 كبيرة جدان  0.95 23 12

2-8-3 

 ضعيفة 0.27 5 10 إسناد األفعاؿ إلى الٌضمائر بشكؿ صحيح.
 كبيرة 0.66 15 11
 متكسطة 0.41 10 12

2-8-4 

 كبيرة جدان  0.97 18 10 تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.
 كبيرة 0.79 18 11
 كبيرة جدان  1.03 25 12

0.41

0.42

0.43

0.44

0.45

0.46

0.47

0.48

0.49

0.5

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات نسب الّنحو

 متوسطات
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2-8-5 

 ضعيفة 0.27 5 10 بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الٌزيادة.
 متكسطة 0.44 10 11
 ضعيفة 0.25 6 12

2-8-6 

 متكسطة 0.54 10 10 تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح.
 كبيرة جدان  0.88 20 11
 متكسطة 0.58 14 12

2-8-7 

 
 تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.

 كبيرة جدان  1.24 23 10
 كبيرة جدان  1.19 27 11
 كبيرة جدان  1.36 33 12

2-8-8 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 ضعيفة 0.21 5 12

  مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 الفرعية لمصرؼ مف صؼ آلخر:تفاكت نسب تحقؽ القكاعد  -
صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة جدان، كبنسبة  -1

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.09%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.11)
اـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى كىذا يدؿ عمى قمة االىتم. %( في الثٌالث الثٌانكم 0.08الٌنسبة )

الٌرغـ مف أىمية ذلؾ، فيذه القكاعد ال تكجد في المراحؿ الٌسابقة لذلؾ ال بد مف االىتماـ بيا في ىذه 
 المرحمة حتى ترسخ في ذىف الٌطالب. 

فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة  كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الٌصرفي بشكؿ صحيح. -2
%( في الٌصؼ الثٌاني 1.14%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.89ان، كبنسبة )كبيرة جد

%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في 0.95الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة )
 الٌصفكؼ الٌثبلثة.

جة ضعيفة إسناد األفعاؿ إلى الٌضمائر بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدر  -3
%(، كتحققت في 0.66%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )0.27كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفيف الثٌاني  0.41الثٌالث الثٌانكم  بدرجة متكسطة كبنسبة )
  ثٌانكم.الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم، كعمى قمة االىتماـ بيا في الٌصؼ األكؿ ال

تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث -4
%( في الثٌالث 1.03%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.97الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى 0.79الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة كبنسبة )
 االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.

بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الٌزيادة. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم  -5
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت 0.25%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.27بدرجة ضعيفة، كبنسبة )
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%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفيف 0.44الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )في الٌصؼ 
 األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم، كعمى قمة االىتماـ بيا في الٌصؼ االثٌالث الثٌانكم.

ة تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرج -6
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت في  0.58%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.54متكسطة، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ 0.88الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان كبنسبة )
 الٌثبلثة. 

بدرجة كبيرة جدان، كبنسبة تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة -7
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 1.19%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.24)

 %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة.1.36الٌنسبة )
ثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ ال -8

%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت  0.09%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.11ضعيفة جدان، كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في 0.21في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )

 الٌصفكؼ الٌثبلثة. 
 :ونستنتج أيضاً 

تحققت قاعدتاف مف قكاعد الٌصرؼ بدرجة ضعيفة جدان كىما )صكغ االسـ  الول الثّانوي:في الّصف -1
%(، كقاعدتاف أيضان 25صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح( أم بنسبة )بشكؿ صحيح،  المنسكب

تحققتا بدرجة ضعيفة كىما )بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الٌزيادة، إسناد األفعاؿ المعتمة إلى 
%( فيما تحققت قاعدة كاحدة بدرجة متكسطة كىي )تحديد 25ر بشكؿ صحيح( أم بنسبة )الٌضمائ

%(، كالٌثبلث قكاعد األخيرة تحققت بدرجة كبيرة جدان 12050مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح( أم بنسبة )
كىي )المشتقات بشكؿ صحيح،  تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، كزف الكممات كاألفعاؿ 

 %(.37050في الميزاف الٌصرفي بشكؿ صحيح( أم بنسبة)
تحققت قاعدتاف مف قكاعد الٌصرؼ بدرجة ضعيفة جدان كىما )صكغ االسـ  :في الّصف الثّاني الثّانوي-2

%(، كتحققت قاعدة   25صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح( أم بنسبة )بشكؿ صحيح،  المنسكب
%(، فيما 12.50مستفادة مف أحرؼ الٌزيادة( أم بنسبة )كاحدة بدرجة ضعيفة كىي )بياف المعاني ال

تحققت قاعدتاف بدرجة كبيرة كىما )تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، إسناد األفعاؿ 
%(، كالٌثبلث قكاعد األخيرة تحققت بدرجة كبيرة جدان 25المعتمة إلى الٌضمائر بشكؿ صحيح( أم بنسبة )

صحيح، تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح ، كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف كىي )المشتقات بشكؿ 
 %(.37.50الٌصرفي بشكؿ صحيح( أم بنسبة)

تحققت قاعدة   كاحدة مف قكاعد الٌصرؼ بدرجة ضعيفة جدان كىي )صكغ في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
درجة ضعيفة كىما )صكغ االسـ %(، كقاعدتيف تحققتا ب12.50االسـ المصغر بشكؿ صحيح( أم بنسبة )
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%(، كقاعدتاف أيضان 25بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الٌزيادة( أم بنسبة ) بشكؿ صحيح ، المنسكب
تحققتا بدرجة متكسطة كىما )إسناد األفعاؿ المعتمة إلى الٌضمائر بشكؿ صحيح، تحديد مصدر الفعؿ 

ة تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تصنيؼ %(، كالٌثبلث قكاعد األخير 25بشكؿ صحيح( أم بنسبة )
المشتقات بشكؿ صحيح، تحديد العمة الٌصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، كزف الكممات كاألفعاؿ في 

 %(. 37.50الميزاف الٌصرفي بشكؿ صحيح( أم بنسبة)
بيرة، %( كبدرجة تحقؽ ك0.67بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ قكاعد الٌنحك في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )

%( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كدرجة تحقؽ 0.61%( كدرجة تحقؽ كبيرة أيضان، كبنسبة )0.66كنسبة )
كبيرة. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات في الٌصفكؼ الٌثبلثة، كعمى مراعاتيا لممعايير 

ك جمؿ أك كممات ذات طبيعة يتكقع مف المتعمـ أف: يعرؼ تصنيؼ نصكص أ -الكطنية؛ فقد كرد فييا
مف األسس الميمة في الٌتعبير بشقيو كاحدة؛ كىذه نقطة إيجابية في الكتب، نظران ألىمية تحقيقيا فيي 

مف حيث بنيتيا؛ فأٌم تغيير في بنية الكممة كفي ترتيب  الكتابي كالٌشفكم، ككسيمة لسبلمة كتابة الكممات
اىا؛ كلكف تكجد بعض القكاعد الٌضركرية في نظر الباحثة؛ الحركؼ داخؿ الكممة يؤدم إلى تغيير في معن

 تحققت بنسب ضعيفة ال بٌد مف زيادة االىتماـ بيا.  
 من خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق القواعد الفرعية لمنحو بشكل عام.

 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمصرف7الّشكل رقم )
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 البلغة:قواعد تاسعًا: 
 ( تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد البلغة26جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-9 

 كبيرة جدان  1.34 ـ 10 الببلغة
 كبيرة جدان  1.38 ـ 11
 كبيرة جدان  1.53 ـ 12

2-9-1 

 متكسطة 0.54 10 10 الببلغة.تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ 
 ضعيفة 0.22 5 11
 ضعيفة 0.21 5 12

2-9-2 

 كبيرة جدان  1.35 25 10 تحديد األساليب الببلغية.
 كبيرة جدان  1.76 40 11
 كبيرة جدان  1.77 43 12

2-9-3 

 كبيرة جدان  2.96 55 10 تحديد االٌصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا.
 كبيرة جدان  3.38 77 11
 كبيرة جدان  4.37 106 12

2-9-4 

 كبيرة جدان  1.46 27 10 تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا.
 كبيرة جدان  1.14 26 11
 كبيرة جدان  0.82 20 12

2-9-5 

 ضعيفة 0.38 7 10 تحديد الٌرمكز ككظيفتيا كداللٌتيا.
 متكسطة 0.44 10 11
 متكسطة 0.45 11 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ القكاعد الفرعية لمببلغة مف صؼ آلخر: -
تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة. فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة  -1

الثٌانكم، فيما تحققت  %( في الثٌالث0.21%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.22ضعيفة، كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في 0.54في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )

 الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كعمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم .
%( في 1.35كبيرة جدان، كبنسبة ) تحديد األساليب الببلغية. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة -2

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت الٌنسبة 1.76الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )
%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة كىذه نقطة إيجابية 1.77)

 لصالح الكتب.
فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان،  لٌتيا.تحديد االٌصكر الببلغية ككظيفتيا كدال -3

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 3.38%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )2.96كبنسبة )
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%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة كىذه 4.37كانت الٌنسبة )
 لكتب.نقطة إيجابية لصالح ا

تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة كبيرة جدان،  -4
%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف 1.14%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )1.46كبنسبة )

الٌصفكؼ الٌثبلثة كىذه  %( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في0.82كانت الٌنسبة )
 نقطة إيجابية لصالح الكتب.

فقد تحققت في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة  .تحديد الٌرمكز ككظيفتيا كداللٌتيا -5
%( في الثٌالث الثٌانكم، فيما تحققت 0.45%( في الثٌاني الثٌانكم كنسبة ) 0.44متكسطة،  كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصؼ 0.38نكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )في الٌصؼ األكؿ الثٌا

 األكؿ الثٌانكم، كعمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم .
 :ونستنتج أيضاً 

اللٌتيا( تحققت قاعدة  كاحدة بدرجة ضعيفة كىي )تحديد الٌرمكز ككظيفتيا كد في الّصف الول الثّانوي:-1
%(، كقاعدة كاحدة أيضان تحققت بدرجة متكسطة كىي )تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ 20أم بنسبة )

%(، كبقية القكاعد كعددىا ثبلث تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد األساليب 20الببلغة( أم بنسبة )
يد المحسنات البيانية ككظيفتيا الببلغية ككظيفتيا، تحديد االٌصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا، تحد

 %(.60كداللٌتيا( أم ما نسبتو )
تحققت قاعدة كاحدة بدرجة ضعيفة كىي )تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ  في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

%(،  كقاعدة   كاحدة أيضان تحققت بدرجة متكسطة كىي )تحديد الٌرمكز ككظيفتيا 20الببلغة( أم بنسبة )
%(، كبقية القكاعد كعددىا ثبلث تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد األساليب 20كداللٌتيا( أم بنسبة )

الببلغية ككظيفتيا، تحديد االٌصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا 
 %(.60كداللٌتيا( أم ما نسبتو )

قاعدة   كاحدة بدرجة ضعيفة كىي )تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ  تحققتفي الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
%(، كقاعدة   كاحدة أيضان تحققت بدرجة متكسطة كىي )تحديد الٌرمكز ككظيفتيا 20الببلغة( أم بنسبة )
%(، كبقية القكاعد كعددىا ثبلث تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد األساليب 20كداللٌتيا( أم بنسبة )

ية ككظيفتيا، تحديد االٌصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا الببلغ
 %(.60كداللٌتيا( أم ما نسبتو )

%( كبدرجة تحقؽ كبيرة جدان، 1.34بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ قكاعد الٌنحك في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )
%( في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كدرجة 1.53كبنسبة )%( كدرجة تحقؽ كبيرة جدان أيضان، 1.38كنسبة )

تحقؽ كبيرة جدان. كىذا يدؿ عمى اىتماـ لجنة الٌتأليؼ بتمؾ الميارات في الٌصفكؼ الٌثبلثة، كعمى مراعاتيا 
يتكقع مف المتعمـ أف: يعرؼ المصطمحات المتعمقة بعمـ الببلغة، يحدد  -لممعايير الكطنية؛ فقد كرد فييا



 

150 
 

ية كالمحسنات البديعية؛ كىذه نقطة إيجابية في الكتب، نظران ألىمية تحقيقيا فيي ضركرية الٌصكر البيان
تعريؼ الٌطبلب باألسس الٌناظمة التي تمكف األسمكب العربي الجميؿ، كتدريبيـ عمى االستفادة منو في ل

، لتمكينيـ مف تقكيـ تعبيرىـ، كضركرية أيضان لتنمية الٌذكؽ الفني كتككيف ممكة الٌنقد لدل الٌطبلب
 .  االستمتاع بما يقرؤكف مف اآلثار األدبية الجميمة

 من خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق القواعد الفرعية لمبلغة بشكل عام.
 

 ( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمبلغة8الّشكل رقم )

 
 العروض:قواعد عاشرًا: 

 تكرارات ونسب ودرجات تحقق قواعد العروض( 27جدول رقم )

 درجة الّتحقق الّنسبة المئوية  الّتكرار الّصف المعارف 2

2-
10 

 
 قكاعد العركض

 ضعيفة 0.35 ـ 10
 متكسطة 0.49 ـ 11
 متكسطة 0.59 ـ 12

2-
10-1 

 
 تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 

 ضعيفة 0.38 7 10
 ضعيفة 0.31 7 11
 ضعيفة 0.21 5 12

2-
10-2 

 
 تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية.

 متكسطة 0.54 10 10
 كبيرة جدان  1.09 25 11
 كبيرة جدان  0.99 24 12

2-
10-3 

 
 تحديد منابع المكسيقا الخارجية.

 ةمتكسط 0.43 8 10
 ضعيفة 0.39 9 11
 متكسطة 0.41 10 12

2-
10-4 

 
 تقطيع البيت بشكؿ صحيح.

 كبيرة 0.70 13 10
 متكسطة 0.53 12 11
 كبيرة 0.70 17 12

1.2
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 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات نسب لمبلغة

 متوسطات
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2-
10-5 

 متكسطة 0.54 10 10 ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح.
 متكسطة 0.53 12 11
 كبيرة 0.70 17 12

2-
10-6 

 متكسطة 0.54 10 10 تسمية البحر بشكؿ صحيح.
 متكسطة 0.53 12 11
 كبيرة 0.70 17 12

2-
10-7 

 ضعيفة جدان  0.11 2 10 تحديد شعر لتفعيمة.
 ضعيفة جدان  0.09 2 11
 متكسطة 0.41 10 12

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ نبلحظ:
 تفاكت نسب تحقؽ القكاعد الفرعية لمعركض مف صؼ آلخر: -
تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. فقد تحققت في الٌصفكؼ الٌثبلثة بدرجة ضعيفة، كبنسبة  -1

%( في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم، في حيف كانت 0.31%( في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم، كنسبة )0.38)
%( في الثٌالث الثٌانكم. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة عمى الٌرغـ 0.21الٌنسبة )

 بيا في ىذه المرحمة.مف أىمية ذلؾ فالعركض ال تكجد في المراحؿ الٌسابقة لذلؾ ال بد مف االىتماـ 
تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية. فقد تحققت في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة  -2

%(، كتحققت في 1.09%(، كتحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة كبيرة جدان كبنسبة )0.54)
عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ  %(. كىذا يدؿ0.99الثٌالث الثٌانكم  بدرجة كبيرة جدان أيضان كبنسبة )

 الٌثبلثة، كىذه نقطة إيجابية تسجؿ لصالح الكتب. 
تحديد منابع المكسيقا الخارجية. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم بدرجة -3

تحققت في %( في الثٌالث الثٌانكم، فيما 0.41%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.43متكسطة،  كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيا في الٌصؼ 0.39الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة كبنسبة )

 الثٌالث الثٌانكم، كعمى االىتماـ بيا في الٌصفيف األكؿ الثٌاني الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم.
ث الثٌانكم بدرجة كبيرة، تقطيع البيت بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌال-4

%( في كبل الٌصفيف، فيما تحققت في الٌصؼ الثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة  0.70كبنسبة )
 %(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة، كىذه نقطة إيجابية تسجؿ لصالح الكتب. 0.53)
فيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة فقد تحققت في الصٌ  ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح.-5

%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت في 0.53%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.54متكسطة،  كبنسبة )
%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ 0.70الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة  كبنسبة )

 لصالح الكتب.  الٌثبلثة، كىذه نقطة إيجابية تسجؿ
تسمية البحر بشكؿ صحيح. فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة متكسطة،   -6

%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ 0.53%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.54كبنسبة )
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ى االىتماـ بيا في الٌصفكؼ الٌثبلثة، كىذه %(. كىذا يدؿ عم0.70الثٌالث الثٌانكم بدرجة كبيرة  كبنسبة )
 نقطة إيجابية تسجؿ لصالح الكتب. 

فقد تحققت في الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم بدرجة ضعيفة جدان،  تحديد شعر لتفعيمة. -7
%( في الثٌاني الثٌانكم، فيما تحققت في الٌصؼ 0.09%( في األكؿ الثٌانكم كنسبة ) 0.11كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى االىتماـ بيا في الٌصؼ الثٌالث 0.41الثٌالث الثٌانكم بدرجة متكسطة كبنسبة )
 الثٌانكم، كعمى قمة االىتماـ بيا في الٌصفيف األكؿ الثٌاني الثٌانكم كالثٌاني الثٌانكم.

 :ونستنتج أيضاً 
تحققت قاعدة كاحدة بدرجة ضعيفة جدان كىي )تحديد شعر الٌتفعيمة( أم  في الّصف الول الثّانوي:-1

%(، كقاعدة كاحدة أيضان بدرجة ضعيفة ىي )تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض( 14.29بنسبة )
%(، كأربع قكاعد تحققت بدرجة متكسطة كىي )ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح، 14.29أم ما نسبتو)

ؿ صحيح، تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية، تحديد منابع المكسيقا الخارجية( أم بنسبة تسمية البحر بشك
%(، كالقاعدة األخيرة تحققت بدرجة كبيرة كىي )تقطيع البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح( أم ما 57.14)

 %(. 14.29نسبتو )
يد شعر الٌتفعيمة( أم تحققت قاعدة كاحدة بدرجة ضعيفة جدان كىي )تحد في الّصف الثّاني الثّانوي:-2

%(، كقاعدتاف تحققتا بدرجة ضعيفة كىما )تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض، 14.29بنسبة )
%(، كثبلث قكاعد تحققت بدرجة متكسطة كىي 28.57تحديد منابع المكسيقا الخارجية( أم بنسبة )

تسمية البحر بشكؿ صحيح(  ،)تقطيع البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح،  ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح
%(، كالقاعدة األخيرة تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية( 42.86أم ما نسبتو )
 %(.14.29أم ما نسبتو )

تحققت قاعدة كاحدة بدرجة ضعيفة كىي )تحديد المصطمحات المتعمقة في الّصف الثّالث الثّانوي:  -3
، %(،  كقاعدتاف تحققتا بدرجة متكسطة كىما )تحديد شعر الٌتفعيمة14.29سبتو )بعمـ العركض( أم ما ن

(، كثبلث قكاعد تحققت بدرجة كبيرة كىي )تقطيع %28.57( أم بنسبة )تحديد منابع المكسيقا الخارجية
تسمية البحر بشكؿ صحيح( أم ما  البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح،  ترميز البيت الٌشعرم بشكؿ صحيح،

%(، كالقاعدة األخيرة تحققت بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد منابع المكسيقا الٌداخمية( أم ما 42.86نسبتو )
 %(.14.29نسبتو )
%( كبدرجة تحقؽ 0.35بشكؿ عاـ فإٌف متكسط تحقؽ قكاعد الٌصرؼ في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم )     

ؼ الثٌالث الثٌانكم كدرجة %( في الصٌ 0.59%( كدرجة تحقؽ متكسطة، كبنسبة )0.49ضعيفة، كنسبة )
تحقؽ متكسطة. كىذا يدؿ عمى قمة االىتماـ بيذه الميارات مف قبؿ لجنة التٌأليؼ في الٌصؼ العاشر، 
كعمى االىتماـ بيا الميارات في الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم، كعمى مراعاتيا لممعايير الكطنية؛ 

: يتعرؼ مصطمحات عمـ العركض، يتعرؼ البحكر الٌشعرية كميا، يتكقع مف المتعمـ أف -فقد كرد فييا
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يتعرؼ المكسيقا الخارجية كالٌداخمية، يتعرؼ مفيكـ شعر الٌتفعيمة كالمصطمحات المستخدمة فيو، كترل 
الباحثة ضركرة االىتماـ بتمؾ القكاعد في الٌصؼ األكؿ الثٌانكم ألنيا قكاعد جديدة ال بد مف ترسيخيا في 

ضركرية لتمكيف الٌطالب مف  بلب؛ كىذه نقطة إيجابية في الكتب، نظران ألىمية تحقيقيا فييأذىاف الطٌ 
كضركرية أيضان  الٌتذكؽ الٌشعرم الٌسميـ، انطبلقنا مف اإلحاطة بالقكاعد التي تحدد بنية األكزاف الٌشعرية،

 بيف الجيد كالٌردمء منو. ككتابةالمكاىب اإلبداعية، كتمكينيا مف فيـ أرقى لمشعر لمتمييز سمعان لصقؿ 
 من خلل ما سبق يتضح أّنو لم يكن ىناك توازن في تحقق القواعد الفرعية لمعروض بشكل عام.

( متوسطات الّنسب لتحميل المحتوى بالّنسبة لمعروض9الّشكل رقم )

 
  

 من خلل الفصل السابق يتضح أنو لم يكن ىناك توازن في تحقق الميارات والمعارف الساسية 
 ولم يكن ىناك توازن أيضًا في تحقيق الميارات والمعارف الفرعية.

 : مناقشة الفرضية:2
 تمثل الّنتائج المتعمقة بيذا الجانب اختبارًا لمفرضية الّرئيسة الولى:

: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية الفرضية الولى
 .الٌثبلثةفي الٌصفكؼ 

 ( نتائج فريدمان لمفروق بين الّصفوف الّثلثة في تكرار الميارات28الجدول رقم ) 
عدد الميارات  الميارات الساسية

 الفرعية
 قيمة الّداللة درجات الحرية كاي مربع متوسط الّرتب

 الّصف الثّالث الّصف الثّاني الّصف الول
 0.000 2 25.750 1.50 2.26 2.24 31 استماع

 0.000 2 37.333 1.20 2.72 2.08 25 تحدث

 0.000 2 27.717 2.41 2.13 1.45 52 قرا ة

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات نسب العروض

 متوسطات
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 0.123 2 4.196 2.31 1.83 1.87 26 كتابة

 0.210 2 3.120 1.86 2.50 1.64 7 إمل 

 . 2 . 2.00 2.00 2.00 3 خط

 0.264 2 2.667 2.31 2.00 1.69 13 نحو

 0.158 2 3.692 2.25 2.25 1.50 8 صرف

 0.692 2 737. 2.30 1.90 1.80 5 بلغة

 0.085 2 4.923 2.57 2.00 1.43 7 عروض

 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ يتبيف ما يأتي:
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ -:أوالً 

(  مستكل الٌداللة 0.05( أكبر مف )123.ألف درجة الٌداللة ) (؛الكتابةالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الٌرابع )
 .كبالٌتالي نقبؿ الفرضية االفتراضي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ  -
(مستكل الٌداللة 0.05(أكبر مف)210.ألف درجة الٌداللة ) (؛اإلمل الٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الخامس )
 .االفتراضي، كبالتٌالي نقبؿ الفرضية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ  -
(مستكل الٌداللة 0.05( أكبر مف)264.ألف درجة الٌداللة) (؛الّنحوالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الٌسابع )

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، االفتراضي
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ  -

(مستكل الٌداللة 0.05( أكبر مف)158.ألف درجة الٌداللة ) (؛الّصرفالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الثٌامف )
 .ةكبالتٌالي نقبؿ الفرضي، االفتراضي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ  -
(مستكل الٌداللة 0.05( أكبر مف)692.ألف درجة الٌداللة) (؛البلغةالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد التٌاسع )

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، االفتراضي
ئية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصا -

(مستكل الٌداللة 0.05( أكبر مف)085.ألف درجة الٌداللة) (؛العروضالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد العاشر)
 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، االفتراضي

 البعد الٌسادس )الخط( غير متحقؽ في الٌصفكؼ الٌثبلثة. -
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ٌف عدـ كجكد الفركؽ في الجكانب السابقة )النحك، اإلمبلء، الببلغة، العركض، الصرؼ، الكتابة(       كا 
قد يعكد إلى تصكر مصممي الكتب أٌف الكتب الثبلثة مكجية إلى الحمقة الدراسية ذاتيا )الثانكية( كبالتالي 

 استرشادىـ بالمعايير ذاتيا في اختيار كتنظيـ المحتكل.
جد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ تك -:ثانياً 

(مستكل الٌداللة 0.05( أصغر مف)000.ألف درجة الٌداللة ) (الستماعالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد األكؿ )
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية، االفتراضي

درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في الٌصفكؼ تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات -
(مستكل الٌداللة 0.05( أصغر مف)000.ألف درجة الٌداللة ) (الّتحدثالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الثٌاني )

 .كبالتٌالي نرفض الفرضية، االفتراضي
الٌصفكؼ  تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات الٌمغة العربٌية في-

(مستكل الٌداللة 0.05( أصغر مف)000.ألف درجة الٌداللة ) (القرا ةالٌثبلثة بالٌنسبة إلى البعد الثٌالث )
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية، االفتراضي

من أجل تعّرف مقدار الفروق في الّصفوف الّثلثة تم استخدام نتائج اختبار ويمكوكسون لممقارنات 
 .الثّنائية البعدية
 ( نتائج اختبار ويمكوكسون لممقارنات الثّنائية البعدية بين الّصفوف في تكرار الميارات29ل رقم )جدو 

 االنحراف المتوسط الّصف الساسية
 1.616 1.29 أكؿ االستماع

 2.565 1.61 ثاني

 000. 00. ثالثٌ 

 1.364 2.12 أكؿ تحدث

 2.099 3.64 ثاني

 000. 00. ثالثٌ 

 21.216 19.37 أكؿ قرا ة

 31.366 25.94 ثاني

 33.810 26.92 ثالثٌ 

 

 قيمة الّداللة Zقيمة  المقارنة الميارة
 298. 1.040- أكؿ -ثاني  استماع
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 مف خبلؿ الجدكؿ الٌسابؽ يتبيف ما يأتي:
تكجد فركؽ بيف الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم لصالح األكؿ - بالّنسبة لمبعد الول )االستماع(:

 محقؽ في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كبالتٌالي المتكسط في األكؿ الثٌانكم أكبر.الثٌانكم، ألف االستماع غير 
تكجد فركؽ بيف الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم لصالح الثٌاني الثٌانكم، ألف االستماع غير محقؽ -

 في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كبالٌتالي المتكسط في الثٌاني الثٌانكم أكبر.
تكجد فركؽ بيف الٌصفيف األكؿ الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم لصالح األكؿ - لمبعد الول )الّتحدث(:بالّنسبة 

 الثٌانكم، ألف الٌتحدث غير محقؽ في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كبالتٌالي المتكسط في األكؿ الثٌانكم أكبر.
ثٌاني الثٌانكم، ألف الٌتحدث غير محقؽ تكجد فركؽ بيف الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كالثٌالث الثٌانكم لصالح ال-

 في الٌصؼ الثٌالث الثٌانكم كبالٌتالي المتكسط في الثٌاني الثٌانكم أكبر.
( في 3.64تكجد فركؽ بيف الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كاألكؿ الثٌانكم لصالح الثٌاني الثٌانكم، ألف المتكسط )-

كىذا نتيجة لزيادة نسبة التحدث في ىذا  ؿ الثٌانكم،( في األك 2.12الثٌاني الثٌانكم أكبر مف المتكسط )
 الصؼ.

تكجد فركؽ بيف الٌصفيف الثٌاني الثٌانكم كاألكؿ الثٌانكم لصالح الثٌاني -بالّنسبة لمبعد الثّالث )القرا ة( :
 كىذا ( في األكؿ الثٌانكم،19.37( في الثٌاني الثٌانكم أكبر مف المتكسط )25.94الثٌانكم، ألف المتكسط )

 نتيجة لزيادة نسبة القراءة في ىذا الصؼ.
( 26.92تكجد فركؽ بيف الٌصفيف الثٌالث الثٌانكم كاألكؿ الثٌانكم لصالح الثٌالث الثٌانكم، ألف المتكسط )-

، كىذا نتيجة لزيادة نسبة القراءة في ىذا ( في األكؿ الثٌانكم19.37في الثٌالث الثٌانكم أكبر مف المتكسط )
   الصؼ.

 
 

 000. 3.561- أكؿ -ثالٌث 

 001. 3.436- ثاني -ثالٌث 

 001. 3.466- أكؿ -ثاني  تحدث

 000. 3.988- أكؿ -ثالٌث 

 000. 4.234- ثاني -ثالٌث 

 a .000-4.544- أكؿ -ثاني  قرا ة

 a .000-4.557- أكؿ -ثالٌث 

 a .095-1.668- ثاني -ثالٌث 
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 الفصل السادس
 تحميل نتائج استبانة المدرسين والمدرسات وتفسيرىا

 
 آراء مدرسي المغة العربية كمدرساتيا  في الكتب الثبلثة. -1

 مناقشة الفرضيات.-2
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 الفصل السادس 
 تحميل نتائج استبانة المدرسين والمدرسات وتفسيرىا

قامت الباحثة في ىذا الفصؿ بتحميؿ آراء المدرسيف كالمدرسات لمعرفة مدل تحقؽ الٌتكامؿ في كتب      
عشر قسمان بالمعالجات ي ة ىذه االستبانة المؤلفة مف اثنالمغة العربية في المرحمة الثانكية، عالجت الباحث

 ضكء ذلؾ.اإلحصائية المناسبة، ثـ قامت بعرض تحميؿ النتائج، كتفسيرىا في 
في جدكؿ؛ ثـ تفسير النتائج في  االستبانةكيقكـ األسمكب المتبع في عرض النتائج عمى: عرض نتائج 

ضكء ىذا الجدكؿ، كفي ذلؾ تككف الباحثة قد عرضت نتائج األسئمة المتعمقة باالستبانة، ثـ قامت الباحثة 
 بعد ذلؾ بعرض تفسير فرضيات البحث المتعمقة باالستبانة.

درسي المغة العربية ومدرساتيا في مدى تحقق الّتكامل في كتب المغة العربية في المرحمة آرا  م -
 الثانوية: 

 الول )االستماع(  كونأواًل: الم
 فرعية ىي:  مككناتكيتألؼ المستكل األكؿ مف خمسة 

 االستماع الّتذكري:-1
 لتحقق الميارات الفرعية للستماع الّتذكري( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين 30جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف االستماع -1 1

1-1 

 
 االستماع الّتذكري-1-1

 متكسطة 56.22 2.81 10
 كبيرة 62.69 3.13 11
 متكسطة 54.62 2.73 12

1-1-1 
 .تمييز الجديد في النص المستمع إليو

 
 متكسطة 55.29 2.76 10
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

1-1-2 

  .ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع إليو
 

 كبيرة 61.76 3.09 10
 كبيرة 62.78 3.14 11
 كبيرة 60.00 3.00 12

1-1-3 

 .استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو
 

 متكسطة 46.47 2.32 10
 متكسطة 46.67 2.33 11
 متكسطة 41.25 2.06 12

1-1-4 

 متكسطة 42.94 2.15 10 تحديد الحقائؽ الكاردة في النص.
 متكسطة 46.11 2.31 11
 متكسطة 40.63 2.03 12

1-1-5 

 كبيرة 67.06 3.35 10 تذكر مضاد بعض الكممات.
 كبيرة 68.89 3.44 11
12 
 

 كبيرة 70.00 3.50
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تحققت مف كجية نظر الميارات الفرعية لبلستماع الٌتذكرم قد  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تمييز الجديد في النص المستمع إليو: تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -1
%(، كبدرجة كبيرة في الصفيف الثاني الثانكم 55.29متكسطة في الصؼ األكؿ الثانكم كبنسبة )

%( في 68.13%( في الثاني الثانكم، ك)67.22بمغت النسبة)كالثالث الثانكم كبنسب متقارب حيث 
الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي 

 .قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
كجية نظر المدرسيف  تحققت ىذه الميارة مف .ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع إليو -2

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 61.76كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 60%( في الثاني الثانكم كنسبة )62.78)

لمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كا
 .الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  .استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو -3
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 46.47كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

اء المدرسيف %( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آر 41.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )46.67)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
تحديد الحقائؽ الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -4

%( في الثاني 46.11نسبة )%( في األكؿ الثانكم ك 42.94متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ 40.63الثانكم كنسبة )

 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
ات بدرجة كبيرة في تذكر مضاد بعض الكممات. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرس -5

%( في الثاني الثانكم كنسبة 68.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )67.06الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية 70)

مفرد الجمكع كالمثنى. تحققت ىذه الميارة  تذكر .الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

1-1-6 

 الجمكع كالمثنى.تذكر مفرد 
 

 كبيرة 62.94 3.15 10
 كبيرة 63.89 3.19 11
 كبيرة 65.63 3.28 12

1-1-7 

 متكسطة 57.06 2.85 10 تذكر جمع كمثنى الكممات.
 متكسطة 58.89 2.94 11
 كبيرة 60.63 3.03 12
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%( في 62.94مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  65.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )63.89األكؿ الثانكم كنسبة )

نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع 
 .كالمتعمقة بيذه الميارة

تذكر جمع كمثنى الكممات. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة   -6
%( 58.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )57.06في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

%(. ال تتفؽ  آراء 60.63انكم، كبدرجة كبيرة في الصؼ الثالث الثانكم كبنسبة )في الثاني الث
المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 

 .بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لبلستماع الٌتذكرم مف كجية نظر  تحقؽ الميارات تراكحت درجة في الصف الول الثانوي: -1
تمييز الجديد في ، فقد كانت متكسطة في أربع ميارات كىي )المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة

أجزاء معينة استعادة تحديد الحقائؽ الكاردة في النص، ، تعٌرؼ مفرد الجمكع كالمثنى، النص المستمع إليو
%(، في حيف كانت كبيرة في ثبلث ميارات )األفكار 57.14ا نسبتو )أم م )مف النص المستمع إليو

حسب كركدىا في النص المستمع إليو، تعٌرؼ جمع كمثنى الكممات، تذكر مضاد بعض الكممات( أم ما 
 %(.42.86) نسبتو
الفرعية لبلستماع الٌتذكرم مف كجية نظر  ة تحقؽ المياراتتراكحت درج في الصف الثاني الثانوي: -2
ت، تذكر جمع كمثنى الكمماة، فقد كانت متكسطة في ثبلث ميارات كىي )مدرسيف بيف المتكسطة كالكبير ال

أم ما نسبتو  )أجزاء معينة مف النص المستمع إليواستعادة   تحديد الحقائؽ الكاردة في النص،
%(، في حيف كانت كبيرة في أربع ميارات كىي )ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص 42.86)

المستمع إليو، تذكر مفرد الجمكع كالمثنى، تذكر مضاد بعض الكممات، تمييز الجديد في النص المستمع 
 %(.57.14و )إليو( أم ما نسبت

الفرعية لبلستماع الٌتذكرم مف كجية نظر  لمياراتتحقؽ ا تراكحت درجة في الصف الثالث الثانوي: -2
تحديد الحقائؽ الكاردة في ، فقد كانت متكسطة في ميارتيف كىما )المدرسيف بيف المتكسطة كالكبيرة

%(، في حيف كانت كبيرة 28.57أم مانسبتو ) )أجزاء معينة مف النص المستمع إليواستعادة النص، 
الكممات، تذكر مفرد الجمكع كالمثنى، تذكر مضاد بعض  في خمس ميارات كىي )تذكر جمع كمثنى

 %(.71.43) الكممات، ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص( أم ما نسبتو
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 االستماع االستنتاجي:-2

 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية للستماع االستنتاجي31جدول رقم )
 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف االستماع 1

1-2 

 
 االستماع االستنتاجي

 متكسطة 58.07 2.90 10
 كبيرة 60.95 3.05 11
 متكسطة 57.32 2.87 12

1-2-1 

 كبيرة 74.12 3.71 10 .المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص 
 كبيرة 75.56 3.78 11
 كبيرة 69.38 3.47 12

1-2-2 

 كبيرة 67.06 3.35 10 .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص 
 كبيرة 71.11 3.56 11
 متكسطة 50.00 2.50 12

1-2-3 

 كبيرة 61.76 3.09 10 .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص 
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

1-2-4 

 متكسطة 57.65 2.88 10 .المستمع إليوالٌتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 
 كبيرة 66.11 3.31 11
 كبيرة 68.75 3.44 12

1-2-5 

لمقضايا  المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
 الكاردة فيو.

 متكسطة 50.00 2.50 10
 متكسطة 56.11 2.81 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

1-2-6 

 .المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 
 

 متكسطة 45.29 2.26 10
 متكسطة 41.67 2.08 11
 متكسطة 43.75 2.19 12

1-2-7 
 استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.

 
 متكسطة 50.59 2.53 10
 متكسطة 51.11 2.56 11
 متكسطة 52.50 2.63 12

الميارات الفرعية لبلستماع االستنتاجي قد تحققت مف كجية نظر  الجدكؿ السابؽ يتبيف أفٌ مف خبلؿ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص  -1
في األكؿ الثانكم كنسبة %( 74.12كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 69.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )75.56)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  . تحققتالمستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص  -2

%( في األكؿ 67.6كالمدرسات بدرجة كبيرة  في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )
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%( في الثاني الثانكم، كبدرجة متكسطة في الصؼ الثالث الثانكم كبنسبة 71.11الثانكم كنسبة )
ؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي %(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفك 50)

 .قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص  -3

%( في الثاني 65%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.76بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ 61.88سبة )الثانكم كن

 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  .المستمع إليوالٌتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص  -4

%(، كبدرجة كبيرة في 57.65ة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرج
%( في 68.75%( في الثاني الثانكم، كنسبة )66.11الصفيف الثاني كالثالث الثانكم كبنسبة )

الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ 
 .المتعمقة بيذه الميارةالتي قامت بيا الباحثة ك 

لمقضايا الكاردة فيو. تحققت ىذه الميارة مف كجية  المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص  -5
%( في األكؿ الثانكم 50نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف %( في الثالث 55%( في الثاني الثانكم كنسبة )56.11كنسبة )
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص  -6

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 45.29بنسبة )كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، ك 
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 43.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )41.67)

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

ص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في الن -7
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 50.59كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 52.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )51.11)
يؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحم

 .الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لبلستماع االستنتاجي مف كجية  تحقؽ الميارات : تراكحت درجةفي الصف الول الثانوي -1
استنتاج سمات ) ، فقد كانت متكسطة في أربع ميارات ىي نظر المدرسيف بيف المتكسطة كالكبيرة
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، لمقضايا الكاردة فيو المستمع إليوالشخصيات الكاردة في النص، استنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
المستمع الٌتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص  ،المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 

%(، في حيف كانت كبيرة في ثبلث ميارات كىي )استخبلص األفكار الرئيسة 57.14أم مانسبتو ) )إليو
، تمخيص مضمكف النص المستمع إليو، استنتاج األفكار الجزئية مف النص المستمع إليوفي النص 
 %(.42.86) .  أم ما نسبتو(المستمع إليو

الفرعية لبلستماع االستنتاجي مف كجية  راتتحقؽ الميا تراكحت درجة في الصف الثاني الثانوي: -2
استنتاج سمات ) ، فقد كانت متكسطة في ثبلث ميارات ىي نظر المدرسيف بيف المتكسطة كالكبيرة

، لمقضايا الكاردة فيو المستمع إليوالشخصيات الكاردة في النص، استنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
%( في حيف كانت كبيرة في 42.86أم مانسبتو ) ،إليوالمستمع استخبلص الدركس كالعبر مف النص 

، استنتاج األفكار الجزئية مف المستمع إليوأربع ميارات كىي )استخبلص األفكار الرئيسة في النص 
، الٌتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص المستمع إليو، تمخيص مضمكف النص المستمع إليوالنص 

 %(.57.14) (.  أم ما نسبتوالمستمع إليو

الفرعية لبلستماع االستنتاجي مف كجية  تحقؽ الميارات : تراكحت درجةفي الصف الثالث الثانوي -3
استنتاج األفكار الجزئية ) ، فقد كانت متكسطة في أربع ميارات ىي نظر المدرسيف بيف المتكسطة كالكبيرة

استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص، استنباط الحمكؿ المتضمنة في  ،المستمع إليومف النص 
أم مانسبتو  ،المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص ، لمقضايا الكاردة فيو المستمع إليوالنٌص 

%(، في حيف كانت كبيرة في ثبلث ميارات كىي )استخبلص األفكار الرئيسة في النص 57.14)
المستمع ، الٌتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص المستمع إليومخيص مضمكف النص ، تالمستمع إليو

 %(.42.86) (.  أم ما نسبتوإليو
    
 االستماع الناقد: -3

 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية للستماع الناقدي32جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف االستماع 1

1-3- 

 
 االستماع الناقد

 متكسطة 50.81 2.54 10
 متكسطة 56.04 2.80 11
 متكسطة 53.59 2.68 12

1-3-1 

 المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر.
 متكسطة 56.47 2.82 10
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

1-3-2 

تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 
 .المستمع إليو

 متكسطة 57.65 2.88 10
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 63.13 3.16 12
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1-3-3 

 الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 متكسطة 51.76 2.59 10
 كبيرة 60.56 3.03 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

1-3-4 

 . المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 
 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 62.78 3.14 11
 كبيرة 60.63 3.03 12

1-3-5 

 الٌتمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية.
 متكسطة 45.29 2.26 10
 متكسطة 45.00 2.25 11
 متكسطة 50.00 2.50 12

1-3-6 

 الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.
 متكسطة 43.53 2.18 10
 متكسطة 52.78 2.64 11
 متكسطة 42.50 2.13 12

1-3-7 

 تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. 
 متكسطة 43.53 2.18 10
 متكسطة 47.22 2.36 11
 متكسطة 45.00 2.25 12

1-3-8 

 الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 
 متكسطة 47.65 2.38 10
 متكسطة 50.00 2.50 11
 متكسطة 43.75 2.19 12

الميارات الفرعية لبلستماع الناقدم قد تحققت مف كجية نظر  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

المستمع إليو كنص آخر. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات المكازنة بيف النص  -1
%(، كبدرجة كبيرة في الصفيف الثاني كالثالث 56.47بدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء 61.88%( في الثاني الثانكم، كنسبة )65الثانكم كبنسبة )
مدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة المدرسيف كال
 .بيذه الميارة

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المستمع إليوتقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص   -2
بدرجة كبيرة في %(، ك 57.65المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )

%( في الثالث 63.13%( في الثاني الثانكم، كنسبة )65الصفيف الثاني كالثالث الثانكم كبنسبة )
الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت 

 .بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
راء الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف الٌتميز بيف الحقائؽ كاآل  -3

%(، كبدرجة كبيرة في الصفيف الثاني 51.76كالمدرسات بدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال 61.88%( في الثاني الثانكم، كنسبة )60.56كالثالث الثانكم كبنسبة )
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كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة تتفؽ  آراء المدرسيف 
 .كالمتعمقة بيذه الميارة

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص  -4 
ألكؿ الثانكم كنسبة %( في ا60.59المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 60.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )62.78)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  الٌتمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية. -5

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 45.29كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 50%( في الثاني الثانكم كنسبة )45)

 .قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةالصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي 
الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة  -6

%( في الثاني الثانكم 52.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )43.53في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
فؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع %( في الثالث الثانكم. ال تت2.50كنسبة )

 .نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -7

%( في 47.22الثانكم كنسبة )%( في األكؿ 43.53بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ 45الثاني الثانكم كنسبة )

 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
مف كجية نظر المدرسيف الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. تحققت ىذه الميارة  -8

 50%( في األكؿ الثانكم كنسبة )47.65كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 43.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )

 .ة كالمتعمقة بيذه الميارةالصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحث
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لبلستماع الناقدم مف كجية  تحققت سبع ميارات مف الميارات في الصف الول الثانوي: -1
الٌتمييز بيف ما يتصؿ بدرجة فقد متكسطة  كىي) نظر المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة

الٌتمييز  القكة كالضعؼ في النص، الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ،تمييز مكاطف  بالمكضكع كما اليتصؿ بو،
تقكيـ األدلة  بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية، الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص،

أم المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر(  ،المستمع إليوكالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 
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المستمع %(، في حيف ميارة كاحدة كىي )إبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص  87.5مانسبتو )
 %(.12.5بدرجة كبيرة أم ما نسبتو )( إليو
الفرعية لبلستماع الناقدم مف كجية نظر المدرسيف  تحققت الميارات: في الصف الثاني الثانوي  -2

%(، فقد تحققت أربع ميارات 50بنسب متساكية لكؿ مف درجة الٌتحقؽ المتكسطة كالكبيرة كبنسبة تحقؽ )
تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في  بدرجة متكسطة كىي )الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو،

الٌتمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية(، كاألربع  كالخياؿ، النص، الٌتمييز بيف الحقيقة
، المستمع إليوميارات األخرل تحققت بدرجة كبيرة كىي )إبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 

المستمع لنص تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في ا الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص،
 المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر(. ،إليو
الفرعية لبلستماع الناقدم مف كجية نظر المدرسيف  : تحققت المياراتفي الصف الثالث الثانوي -3

%(، فقد تحققت أربع ميارات 50بنسب متساكية لكؿ مف درجة الٌتحقؽ المتكسطة كالكبيرة كبنسبة تحقؽ )
تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في  )الٌتمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو،بدرجة متكسطة كىي 

الٌتمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية(، كاألربع  النص، الٌتمييز بيف الحقيقة كالخياؿ،
، تمع إليوالمسميارات األخرل تحققت بدرجة كبيرة كىي )إبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 

المستمع الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص،تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 
 المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر(.  ،إليو
 االستماع الّتذوقي:-4

 الفرعية للستماع الّتذوقي ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات33جدول رقم )
 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف االستماع 

1-4 
 

 االستماع الّتذوقي 
 متكسطة 56.67 2.83 10
 كبيرة 61.20 3.06 11
 كبيرة 61.46 3.07 12

1-4-1 

 متكسطة 53.53 2.68 10 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
 متكسطة 54.44 2.72 11
 متكسطة 46.25 2.31 12

1-4-2 

تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف النص 
 المستمع إليو. 

 متكسطة 50.59 2.53 10
 كبيرة 61.67 3.08 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

1-4-3 

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص 
 المستمع إليو.

 متكسطة 59.41 2.97 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

1-4-4 

 متكسطة 53.53 2.68 10 . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 
 متكسطة 56.67 2.83 11
 كبيرة 65.63 3.28 12
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1-4-5 

 كبيرة 62.94 3.15 10 .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 
 كبيرة 63.89 3.19 11
 كبيرة 69.38 3.47 12

1-4-6 

تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع 
 إليو.

 كبيرة 60.00 3.00 10
 كبيرة 60.56 3.03 11
 كبيرة 64.38 3.22 12

 الميارات الفرعية لبلستماع التذكقي قد تحققت مف كجية نظر مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -1
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 53.53كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

انكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف %( في الثالث الث46.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )54.44)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -2

%(، كبدرجة كبيرة 50.59األكؿ الثانكم، كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصؼ 
%( 61.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )61.67في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم كبنسبة )

في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ 
 .عمقة بيذه الميارةالتي قامت بيا الباحثة كالمت

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع إليو. تحققت ىذه الميارة مف كجية  -3
%(، كبدرجة 59.41نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصؼ األكؿ الثانكم، كبنسبة )

ثاني الثانكم كنسبة %( في ال70كبيرة في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج 61.25)

 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص  -4

%( في األكؿ 53.53ات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )كالمدرس
%(. 65.63%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثالث الثانكم كنسبة )56.67الثانكم كنسبة )

بيا ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت 
  .الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص  -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 62.94كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

لث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف %( في الثا69.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )63.89)
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كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -6
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 60كؼ الثبلثة، كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصف

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 64.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )60.56)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لبلستماع الٌتذكقي مف كجية نظر  : تحققت أربع ميارات مف المياراتالول الثانويفي الصف -1
)ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، استنباط  كىيالمدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة 

المستمع نٌص تحديد مكاطف الجماؿ في ال السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع إليو،
%( في 66.67، تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو( أم ما نسبتو )إليو

، تحديد المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص كىي) حيف تحققت ميارتاف بدرجة كبيرة
 %(.33.33العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو( أم مانسبتو )

الفرعية لبلستماع الٌتذكقي مف كجية نظر  تحققت ميارتاف مف الميارات: في الصف الثاني الثانوي -2
المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة ىما)ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، تحديد العاطفة 

%( في حيف تحققت أربع ميارات 33.33السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو( أم ما نسبتو )
تحديد مكاطف  لفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع إليو،استنباط السمات اكىي) بدرجة كبيرة

تحديد مصدر  ،المستمع إليو، تحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص المستمع إليوالجماؿ في النٌص 
 %(.66.67التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو( أم مانسبتو )

الفرعية لبلستماع الٌتذكقي مف كجية  رة كاحدة مف الميارات: تحققت ميافي الصف الثالث الثانوي -3
نظر المدرسيف كالمدرسات بنسبة متكسطة كىي )ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا( أم ما 

%(، في حيف تحققت الميارات الخمس األخرل بدرجة كبيرة كىي )تحديد العاطفة السائدة 16.67نسبتو )
استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع  لنص المستمع إليو،المسيطرة عمى  ا

 ،المستمع إليو، تحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص  إليو،
 %(.83.33تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو( أم ما نسبتو )
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 االستماع الّتوقعي: 
 (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية الستماع الّتوقع34جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف االستماع 

1-5 

 متكسطة 54.71 2.74 10 استماع الّتوقعي:-
 متكسطة 57.22 2.86 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

1-5-1 

 متكسطة 50.59 2.53 10 الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو.
 متكسطة 56.11 2.81 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

1-5-2 

 متكسطة 55.88 2.79 10 .المستمع إليوالٌتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
 متكسطة 56.67 2.83 11
 متكسطة 54.38 2.72 12

1-5-3 

 متكسطة 57.65 2.88 10 .المستمع إليوالٌتنبؤ بما سينتيي إليو النص 
 متكسطة 58.89 2.94 11
 متكسطة 55.63 2.78 12

الميارات الفرعية لبلستماع التكقعي قد تحققت مف كجية نظر  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

التٌنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة   -1
%( في الثاني 56.11%( في األكؿ الثانكم كنسبة )50.59متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

كؼ الثبلثة %( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصف55الثانكم كنسبة )
 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات المستمع إليوالٌتكصؿ إلى اليدؼ مف النص  -2
%( في 56.67%( في األكؿ الثانكم كنسبة )55.88بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 54.38اني الثانكم كنسبة )الث
 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

ات . تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسالمستمع إليوالتٌنبؤ بما سينتيي إليو النص  -3
%( في 58.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )57.65بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 55.63الثاني الثانكم كنسبة )
 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

 :أيضاً  ونستنتج
الٌتكصؿ إلى اليدؼ تحققت جميع الميارات الفرعية الستماع الٌتكقع كىي ) في الصف الول الثانوي: -1

الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف  ،المستمع إليو، الٌتنبؤ بما سينتيي إليو النص المستمع إليومف النص 
  %(.100بدرجة متكسطة أم بنسبة)عنكانو( 
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الٌتكصؿ إلى اليدؼ تحققت جميع الميارات الفرعية الستماع الٌتكقع كىي ) في الصف الثاني الثانوي: -2
الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف  ،المستمع إليو، الٌتنبؤ بما سينتيي إليو النص المستمع إليومف النص 

 %(.100بدرجة متكسطة أم بنسبة)عنكانو( 
الٌتكصؿ إلى اليدؼ ميع الميارات الفرعية الستماع الٌتكقع كىي )تحققت ج في الصف الثالث الثانوي:-3

الٌتنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف  ،المستمع إليو، الٌتنبؤ بما سينتيي إليو النص المستمع إليومف النص 
 %(.100بدرجة متكسطة أم بنسبة)عنكانو( 

  
 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة للستماع10الشكل رقم )

   
 الثاني )الّتحدث( كونالم ثانيًا: 

 فرعية ىي:  ككناتكيتألؼ المستكل األكؿ مف أربعة م
 الجانب الفكري لمتحدث:  -1

 (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمجانب الفكري لمتحدث35جدول رقم )

 الّتحقق درجة الوزن النسبي المتوسط الصف الّتحدث 2

2-1 

 كبيرة 62.12 3.11 10 الفكري الجانب
 كبيرة 65.72 3.29 11
 كبيرة 64.31 3.22 12

2-1-1 

 .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ
 

 كبيرة 62.35 3.12 10
 كبيرة 66.67 3.33 11
 كبيرة 65.63 3.28 12

2-1-2 

 
  .األفكار كتسمسميا ترتيب

 

 كبيرة 67.65 3.38 10
 كبيرة 68.89 3.44 11
 كبيرة 68.75 3.44 12

52

53

54

55

56

57

58

59

60

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات الوزن النسبي للستماع

 متوسطات
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2-1-3 

 الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 

 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 63.13 3.16 12

2-1-4 
2-1-4 

 بكضكح. المستمع إلى الفكرة إيصاؿ
 

 كبيرة 61.18 3.06 10
 كبيرة 62.78 3.14 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

2-1-5 

 الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.
 

 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 70.56 3.53 11
 كبيرة 74.38 3.72 12

2-1-6 

كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث   الرأم عف الٌتعبير
 .الخاص

 كبيرة 62.35 3.12 10
 كبيرة 61.67 3.08 11
 كبيرة 60.00 3.00 12

2-1-7 
2-1-7 

 .تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة
 

 متكسطة 56.47 2.82 10
 كبيرة 61.67 3.08 11
 متكسطة 53.75 2.69 12

2-1-8 

  .لممكضكع األساسية العناصر استيفاء
 

 كبيرة 66.47 3.32 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

2-1-9 

 متكسطة 58.24 2.91 10 المتصمة بالمكضكع كالٌتكجيياتتقديـ بعض المقترحات 
 كبيرة 64.44 3.22 11
 متكسطة 59.38 2.97 12

2-1-
10 

 كبيرة 65.29 3.26 10 إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.
 كبيرة 66.11 3.31 11
 كبيرة 62.50 3.13 12

قد تحققت مف كجية   لمجانب الفكري لمتحدثالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ -1
ي %( في الثان66.67%( في األكؿ الثانكم كنسبة )62.35كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ 65.63الثانكم كنسبة )
 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  .األفكار كتسمسميا ترتيب -2
%( في الثاني 68.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )67.65فكؼ الثبلثة، كبنسبة )في الص

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ 68.75الثانكم كنسبة )
 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  مرتبطة بالمكضكع.التٌنٌكع في األفكار ال -3
%( في 65%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
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%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 63.13الثاني الثانكم كنسبة )
 .مية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةالصفكؼ الثبلثة مع نتائج عم

بكضكح. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  المستمع إلى الفكرة إيصاؿ -4
%( في 62.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.18بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في %( في 67.50الثاني الثانكم كنسبة )
 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -5
%( في 70.56%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59)بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة 

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 74.38الثاني الثانكم كنسبة )
 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية  .ب المتحدث الخاصكاألفكار كالخبرات بأسمك   الرأم عف الٌتعبير -6
%( في األكؿ 62.35نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء 60%( في الثاني الثانكم كنسبة )61.67الثانكم كنسبة )
مية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عم

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  .تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة -7

%( في األكؿ الثانكم 56.47بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
%(. ال 61.67ثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثاني الثانكم كبنسبة )%( في ال53.75كنسبة )

تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا 
 .الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

كالمدرسات  تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  .لممكضكع األساسية العناصر استيفاء -8
%( في 69.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )66.47بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في 68.13الثاني الثانكم كنسبة )
 .ميارةالصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه ال

. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المتصمة بالمكضكع تقديـ بعض المقترحات كالٌتكجييات -9
المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة 

%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثاني 59.38%( في األكؿ الثانكم كنسبة )58.24)
%(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج 64.44م كبنسبة )الثانك 

 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
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إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -10
%( في األكؿ الثانكم 65.29الثبلثة، كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ 

ال تتفؽ  آراء  .%( في الثالث الثانكم62.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )66.11كنسبة )
المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

: تحققت ميارتاف مف ميارات الجانب الفكرم مف كجية نظر المدرسيف في الصف الول الثانوي -1
تقديـ بعض المقترحات  كالمدرسات بدرجة متكسطة كىما )تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة،

مانية %( في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ث20كالٌتكجييات المتصمة بالمكضكع( أم ما نسبتو )
الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة  بدرجة كبيرة كىي )استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة، ترتيب األفكار كتسمسميا،

الٌتعبير عف الرأم   الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة، بالمكضكع، إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح،
إنياء الحديث بخاتمة  ساسية لممكضكع،استيفاء العناصر األ كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص،
 %(.80تكجز أبرز أفكار المكضكع( أم ما نسبتو )

: تحققت جميع  الميارات الفرعية لمجانب الفكرم مف كجية نظر المدرسيف في الصف الثاني الثانوي -2
 %(.100كالمدرسات بدرجة كبيرة أم ما بنسبة )

ميارات الجانب الفكرم مف كجية نظر المدرسيف  تحققت ميارتاف مف في الصف الثالث الثانوي: -3
تقديـ بعض المقترحات  كالمدرسات بدرجة متكسطة كىما )تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة،

%( في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ثمانية 20كالٌتكجييات المتصمة بالمكضكع( أم ما نسبتو )
الٌتنٌكع في األفكار المرتبطة  قدمة شائقة، ترتيب األفكار كتسمسميا،بدرجة كبيرة كىي )استيبلؿ الحديث بم

الٌتعبير عف الرأم   الٌتحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة، بالمكضكع، إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح،
إنياء الحديث بخاتمة  استيفاء العناصر األساسية لممكضكع، كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص،
 %(. 80تكجز أبرز أفكار المكضكع( أم ما نسبتو )

 الجانب المغوي لمتحدث:-2
 (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمجانب المغوي لمتحدث36جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الّتحدث 2

2-2 

 المغويالجانب 
 

 كبيرة 61.76 3.09 10
 كبيرة 63.25 3.16 11
 متكسطة 59.38 2.97 12

2-2-1 

 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.
 

 كبيرة 60.59 3.03 10
 متكسطة 59.44 2.97 11
12 
 

 كبيرة 60.63 3.03
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2-2-2 

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
 

 متكسطة 58.24 2.91 10
 كبيرة 61.67 3.08 11
 متكسطة 58.13 2.91 12

2-2-3 

 .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ 
 

 كبيرة 66.47 3.32 10
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 62.50 3.13 12

 2-2-4 

 مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
 

 كبيرة 66.47 3.32 10
 كبيرة 64.44 3.22 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

2-2-5 

 كالمعجمية المغكية كالمكتسبات الببلغية الصكر تكظيؼ
  .لممعنى لخدمة

 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 62.22 3.11 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

2-2-6 

 .الٌتحدث أثناء كالصرفية النحكية القضايا مراعاة
 
 

 متكسطة 57.65 2.88 10
 كبيرة 62.78 3.14 11
 متكسطة 51.88 2.59 12

2-2-7 

  .جيد بشكؿ المغكية الٌتراكيب بيف الربط
 

 كبيرة 62.35 3.12 10
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 65.63 3.28 12

الميارات الفرعية لمجانب المغكم لمتحدث قد تحققت مف كجية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.اختيار  -1
%( في األكؿ 50.69كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

%( في الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في الثاني الثانكم كبنسبة 60.36الثانكم كنسبة )
لصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ %(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في ا44.59)

 .التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  استخداـ كممات عربية فصيحة. -2

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 50.69كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
%(. ال 44.59%( في الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في الثاني الثانكم كبنسبة )60.36)

تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا 
 .الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

درسيف كالمدرسات بدرجة تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر الم .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ  -3
%( في الثاني 65%( في األكؿ الثانكم كنسبة )66.47كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ  .%( في الثالث الثانكم62.50الثانكم كنسبة )
 .الميارةالثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
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تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا. -4
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 66.47كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتفؽ  آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم61.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )64.44)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
تحققت ىذه الميارة مف  .لممعنى لخدمة كالمعجمية المغكية كالمكتسبات الببلغية الصكر تكظيؼ -5

األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة  كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفيف
%( في الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في 62.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59)

%(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج 55الثاني الثانكم كبنسبة )
 .الميارة عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  .الٌتحدث أثناء كالصرفية النحكية القضايا مراعاة -6
%( في 57.65كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

م كبنسبة %( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثاني الثانك 51.88األكؿ الثانكم كنسبة )
%(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ 62.78)

 .التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات   .جيد بشكؿ المغكية الٌتراكيب بيف الربط -7

%( في 67.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )62.35ة، كبنسبة )بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلث
ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم65.63الثاني الثانكم كنسبة )

 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

: تحققت ميارتاف مف ميارات الجانب الفكرم مف كجية نظر المدرسيف الثانويفي الصف الول  -1
كالمدرسات بدرجة متكسطة كىما )استخداـ كممات عربية فصيحة، مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء 

%( في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا خمس بدرجة كبيرة كىي 28.57الٌتحدث( أم ما نسبتو )
الٌتراكيب المغكية بشكؿ جيد، استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى، مراعاة صحة تركيب الجممة  )الربط بيف

كاكتماؿ أركانيا، تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى، اختيار مفردات 
 %(.71.43صحيحة تعٌبر عف المعنى( أم ما نسبتو )

يارة كاحدة مف ميارات الجانب الفكرم مف كجية نظر المدرسيف : تحققت مفي الصف الثاني الثانوي -2
%( 14.29كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى( أم ما نسبتو )

في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ست بدرجة كبيرة كىي )استخداـ كممات عربية فصيحة، مراعاة 
ثناء الٌتحدث الربط بيف الٌتراكيب المغكية بشكؿ جيد، استخداـ جمؿ تيعبر عف القضايا النحكية كالصرفية أ
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المعنى، مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا، تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية 
 %(.85.71كالمعجمية لخدمة لممعنى( أم ما نسبتو )

يارات الجانب الفكرم مف كجية نظر تحققت ثبلث ميارات مف م في الصف الثالث الثانوي: -3
المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )استخداـ كممات عربية فصيحة، مراعاة القضايا النحكية 

تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات  كالصرفية أثناء الٌتحدث الربط بيف الٌتراكيب المغكية بشكؿ جيد،
%( في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا أربع 42.86)المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى( أم ما نسبتو 

بدرجة كبيرة كىي )اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى، استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى، مراعاة 
 %(.57.14صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا( أم ما نسبتو )

 الجانب الصوتي لمتحدث:-3
 لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمجانب الصوتي لمتحدث ( المتوسطات والوزان النسبية37جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الّتحدث 

2-3 

 الجانب الصوتي
 

 كبيرة 261.18 13.06 10
 كبيرة 255.56 12.78 11
 كبيرة 261.25 13.06 12

2-3-1 

 .إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة
 

 كبيرة 65.29 3.26 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

2-3-2 

  .كاضح بصكت الٌتحدث
 

 كبيرة 67.65 3.38 10
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 66.88 3.34 12

2-3-3 

 .ارتباؾ كدكف بالنفس بثقة ثالٌتحد
 

 كبيرة 65.88 3.29 10
 كبيرة 63.89 3.19 11
 كبيرة 65.00 3.25 12
2-3-4 

 .تكمؼ غير مف الصكت تمكيف
 

 كبيرة 62.35 3.12 10
 متكسطة 54.44 2.72 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

الميارات الفرعية لمجانب الصكتي لمتحدث قد تحققت مف كجية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  .الصحيحةإخراج الحركؼ مف مخارجيا  -1
%( في 70%( في األكؿ الثانكم كنسبة )65.29بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم68.13الثاني الثانكم كنسبة )
 .حميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةالصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية التٌ 

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  .كاضح بصكت الٌتحدث -2
%( في الثاني الثانكم 67.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )67.65الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
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ؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة ال تتف .%( في الثالث الثانكم66.88كنسبة )
 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  .ارتباؾ كدكف بالنفس بثقة ثالٌتحد -3
%( في الثاني 63.89انكم كنسبة )%( في األكؿ الث65.88كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم65الثانكم كنسبة )
  .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  .تكمؼ غير مف الصكت تمكيف -4
%( 61.25%( في األكؿ الثانكم كنسبة )62.35في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

%(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 54.44في الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في الثاني الثانكم كبنسبة )
لصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في ا

 .الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

تحققت جميع الميارات المغكية لمجانب الصكتية مف كجية نظر المدرسيف : في الصف الول الثانوي -1
 %(100كالمدرسات بدرجة كبيرة أم بنسبة )

لمجانب الصكتي  مف كجية  تحققت ميارة كاحدة مف الميارات الفرعية: في الصف الثاني الثانوي -2
%( 25تمكيف الصكت مف غير تكمؼ( أم ما نسبتو )نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )

في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ثبلث بدرجة كبيرة كىي )الٌتحدث بصكت كاضح، الٌتحدث بثقة 
 %(.75اج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة( أم ما نسبتو )بالنفس كدكف ارتباؾ، إخر 

تحققت حميع الميارات المغكية لمجانب الصكتية مف كجية نظر المدرسيف  :في الصف الول الثانوي -3
 %(.100كالمدرسات بدرجة كبيرة أم بنسبة )

 الجانب الّتعبيري لمتحدث:-4
 رات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمجانب الّتعبيري لمتحدث( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقدي38جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الّتحدث 

2-4 

 الجانب الّتعبيري
 

 متكسطة 56.18 2.81 10
 متكسطة 58.06 2.90 11
 متكسطة 56.88 2.85 12

2-4-1 

 كبيرة 60.59 3.03 10 .الٌتحدث أثناء المعنى تمثيؿ
 متكسطة 57.78 2.89 11
 كبيرة 61.88 3.09 12

2-4-2 

شارات حركات استخداـ  انتباه جذب في تسيـ كا 
 .المستمعيف

 متكسطة 52.94 2.65 10
 متكسطة 59.44 2.97 11
 متكسطة 57.50 2.88 12
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2-4-3 

 متكسطة 55.29 2.76 10 .مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث
 متكسطة 57.22 2.86 11
 متكسطة 53.75 2.69 12

2-4-4 

 متكسطة 55.88 2.79 10 .لمكبلـ المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة الٌتحدث
 متكسطة 57.78 2.89 11
 متكسطة 54.38 2.72 12

الميارات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم لمتحدث قد تحققت مف كجية نظر  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  .الٌتحدث أثناء المعنى تمثيؿ-1
%( في 61.88%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
%(. ال تتفؽ  آراء المدرسيف 57.78ثانكم كبنسبة )الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في الثاني ال

 .كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
شارات حركات استخداـ-2 تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  .المستمعيف انتباه جذب في تسيـ كا 

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 52.94سطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرجة متك 
ال تتفؽ  آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم57.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )59.44)

 .كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  .الكقؼ أثناء الٌتحدث مراعاة حسف-3

%( في الثاني 57.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )55.29متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم53.75الثانكم كنسبة )

 .نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة مع
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  .لمكبلـ المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة الٌتحدث-4

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 55.88كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
ال تتفؽ  آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم54.38ي الثانكم كنسبة )%( في الثان57.78)

 .كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

لمجانب الٌتعبيرم مف كجية نظر  : تحققت ثبلث ميارات مف الميارات الفرعيةفي الصف الول الثانوي-1
الٌتحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح لمكبلـ، مراعاة المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )

شارات تسيـ في جذب انتباه المستمعيف( أم ما نسبتو  حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث، استخداـ حركات كا 
ىي )تمثيؿ المعنى أثناء الٌتحدث( أم ما نسبتو %( في حيف تحققت ميارة كاحدة بدرجة كبيرة ك 75)
(25.)% 
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مف كجية نظر المدرسيف تحققت جميع الميارات الفرعية لمجانب الٌتعبيرم  في الصف الثاني الثانوي: -2
 %(.100بدرجة متكسطة أم بنسبة )كالمدرسات 

لمجانب الٌتعبيرم مف كجية  تحققت ثبلث ميارات مف الميارات الفرعية في الصف الثالث الثانوي: -3
الٌتحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح لمكبلـ، نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )

شارات تسيـ في جذب انتباه المستمعيف( أم ما  مراعاة حسف الكقؼ أثناء الٌتحدث، استخداـ حركات كا 
ىي )تمثيؿ المعنى أثناء الٌتحدث( أم ما نسبتو %( في حيف تحققت ميارة كاحدة بدرجة كبيرة ك 75نسبتو )

(25.)% 
 ( الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمتحدث11الشكل رقم )

 
    
 الثالث )القرا ة( كونثالثًا: الم 

 فرعية: ككناتكيتألؼ المستكل مف ستة م
 القرا ة الجيرية  -1

 المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمقرا ة الجيرية لمقر اة( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات 39جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة 3

3-1- 

 كبيرة 62.81 3.14 10 القرا ة الجيرية
 كبيرة 68.95 3.45 11
 متكسطة 59.61 2.98 12

3-1-1 

 كبيرة 66.47 3.32 10 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

3-1-2 

 كبيرة 66.47 3.32 10 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

60.5

61

61.5

62

62.5

63

63.5

64

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات الوزن النسبً للتحدث

 متوسطات
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3-1-3 
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -     

 
 كبيرة 64.12 3.21 10
 كبيرة 64.44 3.22 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

3-1-4 

 متكسطة 57.65 2.88 10 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
 كبيرة 61.67 3.08 11
 متكسطة 58.13 2.91 12

3-1-5 

 كبيرة 60.00 3.00 10 مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة.
 كبيرة 63.89 3.19 11
 كبيرة 63.75 3.19 12

3-1-6 

 كبيرة 67.65 3.38 10 تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.
 كبيرة 66.67 3.33 11
 كبيرة 70.63 3.53 12

3-1-7 

 كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع 
 .كغيرىا كالٌتعجب، كالنداء،

 كبيرة 69.41 3.47 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

3-1-8 

استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني  -
 كاالنفعاالت.

 متكسطة 55.29 2.76 10
 كبيرة 60.00 3.00 11
 متكسطة 58.75 2.94 12

3-1-9 

 متكسطة 58.24 2.91 10 قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -
 كبيرة 60.00 3.00 11
 متكسطة 53.75 2.69 12

الميارات الفرعية لمقراءة الجيرية قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 كالمدرسات حسبما يأتي:

نطؽ األصكات نطقان صحيحان. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -1
%( في الثاني الثانكم كنسبة 70األكؿ الثانكم كنسبة ) %( في66.47في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج  .%( في الثالث الثانكم68.13)
 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

مف كجية نظر المدرسيف  نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. تحققت ىذه الميارة -2
%( 70%( في األكؿ الثانكم كنسبة )66.47كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم67.50في الثاني الثانكم كنسبة )
 .كالمتعمقة بيذه الميارة الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة

القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -3
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 64.12كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتفؽ  آراء المدرسيف %( في الثالث الثانكم ال 61.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )64.44)
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كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -4
%( في األكؿ الثانكم 57.65بنسبة )بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، ك 

%(. ال 61.67%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة  في الثاني الثانكم كبنسبة )58.13كنسبة )
تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
يـ أثناء القراءة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة مراعاة عبلمات الٌترق -5

%( في الثاني الثانكم 63.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم ال تتفؽ  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع 63.75كنسبة )
 .مية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةنتائج عم

تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -6
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 67.65كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم70.63بة )%( في الثاني الثانكم كنس66.67)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
تحققت ىذه الميارة  .كغيرىا كالٌتعجب، كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع -7

%( في 69.41مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب  .%( في الثالث الثانكم68.13%( في الثاني الثانكم كنسبة )69.44األكؿ الثانكم كنسبة )

تي قامت بيا الباحثة آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ ال
 .كالمتعمقة بيذه الميارة

استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت. تحققت ىذه الميارة مف كجية  -8
نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة 

%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة  في الثاني 58.75%( في األكؿ الثانكم كنسبة )55.29)
 %(.60الثانكم كبنسبة )

ءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة قرا -9
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 58.24متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

%(. ال تتفؽ  آراء 60الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة  في الثاني الثانكم كبنسبة ) %( في53.75)
المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 

 .بيذه الميارة
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 :أيضاً  ونستنتج
الفرعية لمقراءة الجيرية مف كجية نظر  تحقؽ الميارات تراكحت درجة في الصف الول الثانوي:  -1

المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت ثبلث ميارات بدرجة متكسطة كىي )استخداـ 
اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت، قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة، حسف 

%(، في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ست 33.33نسبة)الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة( أم ب
بدرجة كبيرة كىي )نطؽ األصكات نطقان صحيحان، نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ، القراءة 
في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة، مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة، تمثيؿ المعنى 

 كالٌتعجب، كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب الصكت حسب راءة الجيرية، تنكيعكاالنفعاالت أثناء الق
 %(.66.67بنسبة ) كغيرىا( أم

الفرعية لمقراءة الجيرية مف كجية نظر المدرسيف  تحققت جميع الميارات في الصف الثاني الثانوي: -2
 %(.100كالمدرسات بدرجة كبيرة أم بنسبة )

الفرعية لمقراءة الجيرية مف كجية نظر  تحقؽ الميارات تراكحت درجة الثانوي:في الصف الثالث  -3
المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت ثبلث ميارات بدرجة متكسطة كىي)استخداـ 
اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت، قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة، حسف 

%(، في حيف تحققت بقية الميارات كعددىا ست 33.33لكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة( أم بنسبة)ا
بدرجة كبيرة كىي )نطؽ األصكات نطقان صحيحان، نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ، القراءة 

تمثيؿ المعنى في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة ، مراعاة عبلمات الٌترقيـ أثناء القراءة، 
 كالٌتعجب، كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب الصكت حسب كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية، تنكيع

 %(.66.67بنسبة ) كغيرىا(  أم
     

 الفيم الحرفي لمقرا ة:-2
 لمفيم الحرفي لمقر اة( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية 40جدول رقم )

1- 3- 

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة

3-2- 

 متكسطة 56.84 2.84 10 الفيم الحرفي
 متكسطة 59.93 3.00 11
 متكسطة 58.44 2.92 12

3-2-1 

 كبيرة 61.18 3.06 10 تحديد مفرد الجمكع.
 كبيرة 62.78 3.14 11
 متكسطة 58.75 2.94 12

3-2-2 

 كبيرة 67.65 3.38 10 تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص. 
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 70.00 3.50 12
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3-2-3 

 كبيرة 60.59 3.03 10 تحديد مرادؼ الكممات 
 كبيرة 64.44 3.22 11
 كبيرة 63.13 3.16 12

3-2-4 

  تحديد مثنى كجمع الكممات
  

 متكسطة 53.53 2.68 10
 متكسطة 52.78 2.64 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

3-2-5 

 تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات.
  

 كبيرة 64.71 3.24 10
 كبيرة 67.78 3.39 11
 كبيرة 66.25 3.31 12

3-2-6 

 متكسطة 44.12 2.21 10 تحدد األماكف الكاردة في النص.
 متكسطة 48.33 2.42 11
 متكسطة 41.25 2.06 12

3-2-7 

 متكسطة 42.94 2.15 10 تحدد األعداد الكاردة في النص.
 متكسطة 45.00 2.25 11
 متكسطة 42.50 2.13 12

3-2-8 

 كبيرة 60.00 3.00 10 تحديد كاتب النص.
 كبيرة 68.89 3.44 11
 كبيرة 70.63 3.53 12

قد تحققت مف كجية نظر  لمفيـ الحرفي لمقرءاةالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحديد مفرد الجمكع. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفيف  -1
%( في الثاني 62.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.18األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

%(. كىذا يدؿ عمى تقارب آراء 58.75الثانكم، كبدرجة متكسطة  في الثاني الثانكم كبنسبة )
المدرسيف كالمدرسات مع نتائج عممية تحميؿ المحتكل التي قامت بيا الباحثة في الصؼ الثالث 

 الثانكم، كعدـ االتفاؽ معيا في الصفيف الثاني الثانكم كاألكؿ الثانكم.
ضاد الكممات الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات تحديد م -2

%( في 69.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )67.65بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
ال تتكافؽ آراء المدرسيف كالمدرسات مع نتائج عممية  .%( في الثالث الثانكم70الثاني الثانكم كنسبة )

 حميؿ المحتكل التي قامت بيا الباحثة في الصفكؼ الثبلثة.ت
تحديد مرادؼ الكممات تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  -3

%( في الثاني الثانكم كنسبة 64.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
ذا يدؿ عمى تقارب آراء المدرسيف كالمدرسات مع نتائج عممية كى .%( في الثالث الثانكم63.13)

تحميؿ المحتكل التي قامت بيا الباحثة في الصؼ الثالث الثانكم، كعدـ االتفاؽ معيا في الصفيف 
 الثاني الثانكم كاألكؿ الثانكم.
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كسطة تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة مت تحديد مثنى كجمع الكممات -4
%( في الثاني الثانكم 52.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )53.53في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ال تتكافؽ آراء المدرسيف كالمدرسات مع نتائج عممية تحميؿ  .%( في الثالث الثانكم55كنسبة )
 المحتكل التي قامت بيا الباحثة في الصفكؼ الثبلثة.

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  في مجمكعات.تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى  -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 64.71كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم66.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )67.78)
الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية 

 .الميارة
تحدد األماكف الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -6

%( في الثاني 48.33%( في األكؿ الثانكم كنسبة ) 44.12متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة . ث الثانكم%( في الثال41.25الثانكم كنسبة )

 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحدد األعداد الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -10

%( في الثاني 45في األكؿ الثانكم كنسبة ) %(42.94متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم42.50الثانكم كنسبة )

 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
كالمدرسات بدرجة كبيرة في  تحديد كاتب النص، تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف -11

%( في الثاني الثانكم كنسبة 68.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج  .%( في الثالث الثانكم70.63)

 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لمفيـ الحرفي مف كجية نظر  تحقؽ الميارات : تراكحت درجةفي الصف الول الثانوي -1
تحدد األماكف ، فقد كانت متكسطة في ثبلث ميارات كىي )المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة

أم مانسبتو ) الكمماتالكاردة في النص، تحدد األعداد الكاردة في النص، تحديد مثنى كجمع 
)تحديد مرادؼ الكممات، تحديد في بقية الميارات كعددىا خمس كىي   %(، في حيف كانت كبيرة37.50)

مفرد الجمكع، تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص تحديد كاتب النص، تصنيؼ الكممات المتشابية 
 %(.62.50) المعنى في مجمكعات( أم ما نسبتو

الفرعية لمفيـ الحرفي مف كجية نظر  تحقؽ الميارات : تراكحت درجةالثانوي في الصف الثاني -2
تحدد األماكف ، فقد كانت متكسطة في ثبلث ميارات كىي )المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة
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أم ما نسبتو  ) الكاردة في النص، تحدد األعداد الكاردة في النص، تحديد مثنى كجمع الكممات
)تحديد مرادؼ الكممات، في بقية الميارات كعددىا خمس كىي  في حيف كانت كبيرة%%(، 37.50)

تحديد مفرد الجمكع، تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص تحديد كاتب النص، تصنيؼ الكممات 
 %(.62.50) المتشابية المعنى في مجمكعات( أم ما نسبتو

الفرعية لمفيـ الحرفي مف كجية نظر  اراتتحقؽ المي : تراكحت درجةفي الصف الثالث الثانوي -3
تحدد األماكف ، فقد كانت متكسطة في خمس ميارات كىي )المدرسيف كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة

الكاردة في النص، تحدد األعداد الكاردة في النص، تحديد مثنى كجمع الكممات، تحديد مفرد الجمكع، 
في بقية الميارات كعددىا ثبلث   في حيف كانت كبيرة %(،62.50تحديد كاتب النص( أم مانسبتو )

)تحديد مرادؼ الكممات، تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص،  تصنيؼ الكممات المتشابية كىي 
 %(.37.50) المعنى في مجمكعات( أم ما نسبتو

 
 الفيم االستنتاجي لمقرا ة -3

 تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمفيم االستنتاجي لمقر اة( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة 41جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة 3

 3-3 

 كبيرة 64.01 3.20 10 الفيم االستنتاجي
 كبيرة 65.96 3.30 11
 كبيرة 66.70 3.34 12

3-3-1 

 كبيرة 78.24 3.91 10 استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 كبيرة 78.89 3.94 11
 كبيرة 78.13 3.91 12

3-3-2 
 كبيرة 61.18 3.06 10 استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. 

 كبيرة 63.89 3.19 11
 كبيرة 61.25 3.06 12
3-3-4 

 كبيرة 69.41 3.47 10 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. 
 كبيرة 74.44 3.72 11
 كبيرة 78.13 3.91 12

3-3-4 

 كبيرة 68.82 3.44 10 استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص.
 كبيرة 74.44 3.72 11
 كبيرة 76.88 3.84 12

3-3-5 

 كبيرة 62.94 3.15 10 استنتاج المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب.
 كبيرة 61.11 3.06 11
 كبيرة 62.50 3.13 12

3-3-6 

 كبيرة 68.24 3.41 10 استنتاج الغرض الرئيس مف النص.
 كبيرة 66.67 3.33 11
12 
 

 كبيرة 63.75 3.19
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3-3-7 

 متكسطة 48.82 2.44 10 استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة.
 متكسطة 53.89 2.69 11
 متكسطة 56.88 2.84 12

3-3-8 

 كبيرة 70.59 3.53 10 كالنقاط األساسية في النص.تمخيص األحداث 
 كبيرة 70.56 3.53 11
 كبيرة 71.25 3.56 12

3-3-9 

 متكسطة 50.59 2.53 10 استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.
 متكسطة 50.56 2.53 11
 متكسطة 50.63 2.53 12

3-3-
10 

 كبيرة 64.71 3.24 10 في النص. استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة
 كبيرة 66.67 3.33 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

3-3-
11 

استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف 
 إنسانية . –كطنية  –ناحية كجدانية 

 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 64.44 3.22 11
 كبيرة 66.88 3.34 12

قد تحققت مف كجية نظر   لمفيـ االستنتاجي لمقرءاةالميارات الفرعية  يتبيف أفٌ   مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع، تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -1
%( في الثاني 78.89كنسبة )%( في األكؿ الثانكم 78.24كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم78.13الثانكم كنسبة )
 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

المدرسيف كالمدرسات  تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. -2
%( في 63.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.18بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصؼ  .%( في الثالث الثانكم61.25الثاني الثانكم كنسبة )
تعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ في الثاني الثانكم، مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالم

 الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم.
استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة   -3

%( في الثاني 74.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )69.41كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم78.13)الثانكم كنسبة 

 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -4

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 68.82الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة ) كالمدرسات بدرجة كبيرة في
تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم76.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )74.44)
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كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

نية التي لـ يصرح بيا الكاتب. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف استنتاج المعاني الضم -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 62.94كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم62.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )61.11)
ة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلث

 .الميارة
استنتاج الغرض الرئيس مف النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -6

%( في الثاني 66.67%( في األكؿ الثانكم كنسبة )68.24كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم63.75الثانكم كنسبة )

 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -7

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 48.82في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )كالمدرسات بدرجة متكسطة 
تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم56.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )53.89)

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

قاط األساسية في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف تمخيص األحداث كالن -8
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 70.59كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم71.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )70.56)
ائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نت

 .الميارة
استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -9

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 50.59كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم50.63بة )%( في الثاني الثانكم كنس50.56)

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -10
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 64.71يرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )المدرسيف كالمدرسات بدرجة كب

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم67.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )66.67)
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كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

إنسانية.   –كطنية  –ة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية استنتاج مدل صم -11
تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة 

%( في الثالث 66.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )64.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60.59)
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت  .الثانكم

 .بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية نظر  تحققت ميارتاف مف الميارات: في الصف الول الثانوي -1
كىما)استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة، المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة 

%(، في حيف تحققت  الميارات 18.18( أم ما نسبتو )استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص
استنتاج الفكرة العامة لممكضكع، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف الٌتسع المتبقية بدرجة كبيرة كىي )

كرة الرئيسة في الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص، استنتاج السياؽ، استنتاج الف
المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب، استنتاج الغرض الرئيس مف النص، تمخيص األحداث 
كالنقاط األساسية في النص، استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص، استنتاج مدل 

 %(.81.82أم بنسبة )( إنسانية –كطنية  –دب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية صمة األ
الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية نظر  تحققت  ميارتاف مف الميارات: في الصف الثاني الثانوي -2

المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىما)استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة، 
%(، في حيف تحققت  الميارات 18.18( أم ما نسبتو )استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص

ة العامة لممكضكع، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف استنتاج الفكر الٌتسع المتبقية بدرجة كبيرة كىي )
السياؽ، استنتاج الفكرة الرئيسة في الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص، استنتاج 
المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب، استنتاج الغرض الرئيس مف النص، تمخيص األحداث 

ص، استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص، استنتاج مدل كالنقاط األساسية في الن
 %(.81.82أم بنسبة )( إنسانية –كطنية  –صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 

الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية نظر  تحققت ميارتاف مف الميارات: في الصف الثالث الثانوي -3
مدرسات بدرجة متكسطة كىما)استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة، المدرسيف كال

%(، في حيف تحققت  الميارات 18.18( أم ما نسبتو )استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص
 استنتاج الفكرة العامة لممكضكع، استنتاج المعنى المناسب لمكممة مفالٌتسع المتبقية بدرجة كبيرة كىي )

السياؽ، استنتاج الفكرة الرئيسة في الفقرة، استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص، استنتاج 
المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب، استنتاج الغرض الرئيس مف النص، تمخيص األحداث 
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، استنتاج مدل كالنقاط األساسية في النص، استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص
 %(. 81.82أم بنسبة )( إنسانية –كطنية  –صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 

 الفيم الّتذوقي لمقرا ة:-4
 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمفيم الّتذوقي لمقر اة42جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة 3

3-4 

 متكسطة 49.86 2.49 10 الفيم الّتذوقي
 متكسطة 53.29 2.66 11
 متكسطة 54.23 2.71 12

3-4-1 

 كبيرة 66.47 3.32 10 استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.
 كبيرة 70.56 3.53 11
 كبيرة 64.38 3.22 12

3-4-2 

 كبيرة 61.76 3.09 10 تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص.
 كبيرة 65.00 3.25 11
 كبيرة 71.88 3.59 12

3-4-3 

 كبيرة 68.82 3.44 10 تحديد حالة الكاتب النفسية.
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 68.75 3.44 12

3-4-4 

 متكسطة 45.29 2.26 10 ألىميتيا.ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا 
 متكسطة 43.89 2.19 11
 متكسطة 40.00 2.00 12

3-4-5 

 متكسطة 54.71 2.74 10 تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف النص.
 كبيرة 60.56 3.03 11
 كبيرة 60.63 3.03 12

3-4-6 
بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما 

 أكحت بو مف جماؿ في النص. 
 كبيرة 64.71 3.24 10
 كبيرة 72.78 3.64 11
 كبيرة 75.63 3.78 12
3-4-7 

تكضيح مناسبة الٌتراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف 
 جماؿ في النص.

 كبيرة 65.88 3.29 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 73.75 3.69 12

3-4-8 

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما 
 أكحت بو مف جماؿ في النص. 

 كبيرة 64.71 3.24 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 70.00 3.50 12

3-4-9 

 متكسطة 44.71 2.24 10 إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص.
 متكسطة 45.56 2.28 11
 متكسطة 48.13 2.41 12

3-4-
10 

بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز 
 معنى النص.

 متكسطة 51.76 2.59 10
 متكسطة 56.67 2.83 11
12 
 

 متكسطة 59.38 2.97
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3-4-
11 

تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا 
 النص.

 متكسطة 59.41 2.97 10
 كبيرة 68.33 3.42 11
 كبيرة 72.50 3.63 12

3-4-
12 

 متكسطة 57.06 2.85 10 تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.
 كبيرة 61.67 3.08 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

3-4-
13 

 متكسط 58.82 2.94 10 المكازنة بيف نص كنص آخر.
 متكسط 59.44 2.97 11
 متكسط 59.38 2.97 12

قد تحققت مف كجية نظر   لمفيـ الٌتذكقي لمقرءاةالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -1
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 66.47كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم64.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )70.56)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .رةالميا
تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -2

%( في الثاني 65%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.76بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
الصفكؼ الثبلثة تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم71.88الثانكم كنسبة )

 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
تحديد حالة الكاتب النفسية. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  -3

نسبة %( في الثاني الثانكم ك 70%( في األكؿ الثانكم كنسبة )68.82الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصؼ الثاني الثانكم مع نتائج  .%( في الثالث الثانكم68.75)

عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في الصفيف األكؿ الثانكم 
 كالثالث الثانكم.

ا. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتي -4
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 45.29كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات  .%( في الثالث الثانكم40%( في الثاني الثانكم كنسبة )43.89)
 .ي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةفي الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ الت

تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -5
%(، كبدرجة كبيرة في الصفيف 54.71كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصؼ األكؿ الثانكم كبنسبة )

%( في الثالث 60.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )60.56الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
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تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة بنسب صغيرة مع نتائج عممية الٌتحميؿ  .الثانكم
 .التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

النص. تحققت ىذه  بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في -6
%( 64.71الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

 .%( في الثالث الثانكم75.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )72.78في األكؿ الثانكم كنسبة )
ميؿ التي قامت بيا الباحثة تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتح

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
تكضيح مناسبة الٌتراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في النص. تحققت ىذه الميارة مف  -7

%( في األكؿ 65.88كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء  .%( في الثالث الثانكم73.75كم كنسبة )%( في الثاني الثان70الثانكم كنسبة )

المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 
 .بيذه الميارة

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في النص. تحققت ىذه  -8
%( 64.71جية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )الميارة مف ك 

تتقارب  .%( في الثالث الثانكم70%( في الثاني الثانكم كنسبة )69.44في األكؿ الثانكم كنسبة )
آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 .مقة بيذه الميارةكالمتع
إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -9

%( في األكؿ الثانكم 44.71المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
آراء المدرسيف تتقارب  .%( في الثالث الثانكم48.13%( في الثاني الثانكم كنسبة )45.56كنسبة )

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .الميارة

بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية  -10
%( في األكؿ 51.76نسبة )نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كب

تتقارب آراء  .%( في الثالث الثانكم59.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )56.67الثانكم كنسبة )
المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 

 .بيذه الميارة
شتمؿ عمييا النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي ا -11

%(، كبدرجة كبيرة 59.41المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصؼ األكؿ الثانكم كبنسبة )
%( في الثاني الثانكم كنسبة 68.33في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
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درسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج تتقارب آراء الم .%( في الثالث الثانكم72.50)
 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -12
يرة في الصفيف %(، كبدرجة كب57.06كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصؼ األكؿ الثانكم كبنسبة )

%( في الثالث 61.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )61.67الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت  .الثانكم

 .بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة المكازنة بيف نص كنص آخر -13

%( في الثاني 59.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )58.82متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة  .%( في الثالث الثانكم59.38الثانكم كنسبة )

 .التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارةمع نتائج عممية الٌتحميؿ 
 :أيضاً  ونستنتج

الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية نظر  تحقؽ سبع ميارات مف الميارات: في الصف الول الثانوي -1
المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص، بياف 
ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى النص، تحديد مكاطف الجماؿ في الٌتعبيرات التي 

كاتب في عرض األفكار كالصكر، المكازنة بيف نص كنص آخر، اشتمؿ عمييا النص، تقدير أسمكب ال
ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، تحديد مصدر التٌناغـ المكسيقي المنبعث مف النص( 

%(، في حيف تحققت ست ميارات بدرجة كبيرة كىي )استنباط السمات الفنية 53.85أم ما نسبتو )
ب، تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص، تحديد حالة الكاتب النفسية، كالخصائص األسمكبية لمكات

ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما 
أكحت بو مف جماؿ في النص، تكضيح مناسبة الٌتراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في 

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في النص( أم ما  النص،
 %(.46.15نسبتو )

الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية نظر  تحقؽ أربع ميارات مف الميارات في الصف الثاني الثانوي: -2
كما أكحت بو مف جماؿ في النص، بياف  المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )إبراز مناسبة األخيمة

ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى النص، ، المكازنة بيف نص كنص آخر، ترتيب 
 %(، في حيف تحققت تسع ميارات 30.77األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا( أم ما نسبتو )

يقي المنبعث مف النص، تحديد مكاطف الجماؿ في بدرجة كبيرة كىي )تحديد مصدر الٌتناغـ المكس
الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا النص، تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر، استنباط السمات 
الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص، تحديد حالة الكاتب 
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ة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب النفسية، ترتيب األفكار الكارد
لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في النص، تكضيح مناسبة الٌتراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف 

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في  جماؿ في النص،
 %(.69.23نسبتو )النص( أم ما 

الفرعية لمفيـ االستنتاجي مف كجية  تحقؽ أربع ميارات مف الميارات :في الصف الثالث الثانوي -3
نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص، 

المكازنة بيف نص كنص آخر، ترتيب  بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى النص،
%(، في حيف تحققت تسع ميارات 30.77األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا( أم ما نسبتو )

بدرجة كبيرة كىي )تحديد مصدر الٌتناغـ المكسيقي المنبعث مف النص، تحديد مكاطف الجماؿ في 
تب في عرض األفكار كالصكر، استنباط السمات الٌتعبيرات التي اشتمؿ عمييا النص، تقدير أسمكب الكا

الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب، تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص، تحديد حالة الكاتب 
النفسية، ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا، بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب 

اؿ في النص، تكضيح مناسبة الٌتراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف لمنص، كما أكحت بو مف جم
بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في  جماؿ في النص،

 %(.69.23النص( أم ما نسبتو )
 الفيم الناقد لمقرا ة:-5

 لمدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمفيم الناقد لمقر اة( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات ا43جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة 3

3-5 
 متكسطة 47.84 2.39 10 الفيم الناقد

 متكسطة 51.67 2.58 11
 متكسطة 48.33 2.42 12
3-5-1 

 متكسطة 45.88 2.29 10 تحديد األفكار الجديدة في المقركء.
 متكسطة 53.33 2.67 11
 متكسطة 52.50 2.63 12

3-5-2 

 إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص. 
 
 

 كبيرة 60.59 3.03 10
 كبيرة 68.33 3.42 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

3-5-3 

 متكسطة 40.00 2.00 10 الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.
 متكسطة 40.56 2.03 11
 متكسطة 43.75 2.19 12

3-5-4 

 متكسطة 58.24 2.91 10 تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.
 كبيرة 64.44 3.22 11
12 
 

 متكسطة 55.63 2.78
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3-5-5 

 ضعيؼ 39.41 1.97 10 ربط النص بمكتسبات أخرل
 متكسطة 40.56 2.03 11
 متكسطة 40.63 2.03 12

3-5-6 

 متكسطة 42.94 2.15 10 الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 متكسطة 42.78 2.14 11
 متكسطة 42.50 2.13 12

قد تحققت مف كجية نظر  لمفيـ الناقد لمقرءاةالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

األفكار الجديدة في المقركء. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة تحديد  -1
%( في الثاني 53.33%( في األكؿ الثانكم كنسبة )45.88متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

 تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة .%( في الثالث الثانكم52.50الثانكم كنسبة )
 .مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -2
%( في األكؿ 60.59كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

 .%(.55%( في الثاني الثانكم، كبدرجة متكسطة  في الثاني الثانكم كبنسبة )68.33كنسبة )الثانكم 
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 عف ىذا البندكالمتعمقة بيذه الميارة، كىذا دليؿ عمى أف المدرسيف كالمدرسات قد أجابكا بمكضكعية 
الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -3

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 40كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
يف تتقارب آراء المدرس .%( في الثالث الثانكم43.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )40.56)

كالمدرسات في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
 كالمتعمقة بيذه الميارة، تختمؼ معيا في الصؼ الثاني الثانكم.

تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -4
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 58.24بيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )بدرجة ك

تتقارب آراء  .%(.64.44%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثالث الثانكم كبنسبة )55.63)
كالمتعمقة  المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة
 بيذه الميارة، كىذا دليؿ عمى أف المدرسيف كالمدرسات قد أجابكا بمكضكعية عف ىذا البند

ربط النص بمكتسبات أخرل. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -5
سبة %( في األكؿ الثانكم كن40.56متكسطة في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

تتقارب آراء  .%(.39.41%( في الثاني الثانكم، كبدرجة ضعيفة في األكؿ الثانكم كبنسبة )40.63)
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المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 
 .بيذه الميارة

ميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص. تحققت ىذه ال -6
%( في 42.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )42.94بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

 .%( في الثالث الثانكم42.50الثاني الثانكم كنسبة )
 :أيضاً  ونستنتج

مف كجية نظر  : تحققت ميارة مف ميارات الفيـ الناقد بدرجة ضعيفةفي الصف الول الثانوي -1
%(، في حيف تحققت أربع 16.67المدرسيف كالمدرسات كىي)ربط النص بمكتسبات أخرل( أم ما نسبتو )

ميارات بدرجة متكسطة كىي)تحديد األفكار الجديدة في المقركء، الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في 
الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء ، بمكتسبات أخرلربط النص  النٌص، تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب،

%(، كالميارة األخيرة كىي )إبداء الرأم في القضايا كاألفكار 66.67أم ما نسبتو ) الكاردة في النص(
 %(.16.67المطركحة في النص( تحققت بدرجة كبيرة بنسبة)

رجة متكسطة مف كجية : تحققت أربع ميارات مف ميارات الفيـ الناقد بدفي الصف الول الثانوي -2
نظر المدرسيف كالمدرسات كىي)ربط النص بمكتسبات أخرل تحديد األفكار الجديدة في المقركء، الٌتمييز 

الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة ، بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص، ربط النص بمكتسبات أخرل
ميارتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة كىما)إبداء الرأم %(، في حيف تحققت ال66.67في النص( أم ما نسبتو )

أم ما نسبتو  في القضايا كاألفكار المطركحة في النص، تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب(
(33.33.)% 
ميارات الفيـ الناقد بدرجة متكسطة مف كجية نظر  جميع   : تحققتفي الصف الول الثانوي -3

)تحديد األفكار الجديدة في المقركء، إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المدرسيف كالمدرسات كىي 
المطركحة في النص، الٌتمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص، تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا 

 %(.100)الٌتميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص( أم بنسبة ، ربط النص بمكتسبات أخرل الكاتب،
كبالنسبة لتفاكت درجات تحقؽ ميارات الميارات الفرعية الفيـ الناقد لمقراءة مف كجية نظر المدرسيف بيف 

اىتماـ المدرسيف بتمؾ  المتكسطة كالكبيرة في الصفكؼ الثبلثة؛ فيي قريبة مف الكاقع بالفعؿ، كتدؿ عمى
 الميارات.

 الفيم اإلبداعي لمقرا ة: -6
 سطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمفيم اإلبداعي لمقر اة( المتو 44جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف القرا ة 3

3-6 

 متكسطة 54.35 2.72 10 الفيم اإلبداعي
 متكسطة 54.33 2.72 11
 متكسطة 58.13 2.91 12
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3-6-1 

 متكسطة 49.41 2.47 10 لمشكبلت كردت في المكضكع.اقتراح حمكؿ جديدة 
 متكسطة 50.56 2.53 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

3-6-2 

 كبيرة 65.29 3.26 10 اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء.
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

3-6-3 

كرد مف يقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما 
 أفكار كأحداث.

 متكسطة 46.47 2.32 10
 متكسطة 43.89 2.19 11
 متكسطة 48.75 2.44 12

3-6-4 

تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا 
 صراحة أك ضمننا.

 متكسطة 50.59 2.53 10
 متكسطة 53.89 2.69 11
 متكسطة 57.50 2.88 12

3-6-5 

فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب  إعادة صياغة
 الخاص.

 كبيرة 60.00 3.00 10
 متكسطة 53.89 2.69 11
 متكسطة 55.63 2.78 12

قد تحققت مف كجية نظر  لمفيـ اإلبداعي لمقرءاةالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

لمشكبلت كردت في المكضكع. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف اقتراح حمكؿ جديدة  -1
%( في 49.41كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

%( في الثاني الثانكم، كتحققت بدرجة كبيرة في الثالث الثانكم كبنسبة 50.56األكؿ الثانكم كنسبة )
آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي تتقارب  .%(61.25)

 .قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -2

الثانكم كنسبة  %( في األكؿ65.29كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم67.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )69.44)

كالمدرسات في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
 كالمتعمقة بيذه الميارة، كتتقارب معيا في الصؼ الثاني الثانكم.

يقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث. تحققت ىذه الميارة مف  -3
%( في 64.47كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ  .%( في الثالث الثانكم48.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )43.89األكؿ الثانكم كنسبة )
لمدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة آراء ا

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
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تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا. تحققت ىذه الميارة  -4
%( في 50.59ة، كبنسبة )مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلث

تتقارب . %( في الثالث الثانكم57.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )53.89األكؿ الثانكم كنسبة )
آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 .كالمتعمقة بيذه الميارة
مكب الطالب الخاص. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأس -5

المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف الثاني  الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة 
%( في الثالث الثانكم، كتحققت بدرجة كبيرة في 55.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )53.89)

درسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج تتقارب آراء الم .%(60األكؿ الثانكم كبنسبة )
 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

 :أيضاً  ونستنتج
تحققت ثبلث ميارات مف ميارات الفيـ اإلبداعي بدرجة متكسطة : في الصف الول الثانوي -1

نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع، اقترح كىي)
( أم كرد مف أفكار كأحداث، تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا

اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص %(، في حيف تحققت الميارتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة كىي)60بنسبة)
 %(.40( أم ما نسبتو )ات النص بأسمكب الطالب الخاصإعادة صياغة فقرة مف فقر  المقركء،

تحققت أربع ميارات مف ميارات الفيـ اإلبداعي بدرجة متكسطة : في الصف الثاني الثانوي -2
اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع، اقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كىي)

تي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا، كرد مف أفكار كأحداث، تدعيـ القضية ال
%(، في حيف تحققت الميارة 80( أم بنسبة)إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب الخاص

 %(.20( أم ما نسبتو)اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركءاألخيرة بدرجة كبيرة كىي)
ققت ثبلث ميارات مف ميارات الفيـ اإلبداعي بدرجة متكسطة تح في الصف الثالث الثانوي: -3

اقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث، تدعيـ القضية التي اقترحيا كىي)
الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا، إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب 

اقتراح أكثر مف عنكاف %(، في حيف تحققت الميارتاف األخيرتاف بدرجة كبيرة كىي)60( أم بنسبة)الخاص
 %(.40( أم ما نسبتو)جديد لمنص المقركء، اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع

 
  

 
 



 

198 
 

 
 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمقرا ة12الشكل رقم )

 
  الرابع )الكتابة( كونرابعًا: الم

 فرعية:ككنات كيتألؼ المستكل مف ثبلثة م
 ميارات المحتوى والمضمون لمكتابة  -1

 (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لممحتوى والمضمون لمكتابة45جدول رقم )
 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الكتابة  4

4-1 

 والمضمونميارات المحتوى 
 

 ةكبير  69.41 3.47 10
 كبيرة 74.28 3.71 11
 كبيرة 66.63 3.33 12

4-1-1 
كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في 

 المكضكع.
 كبيرة 65.29 3.26 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 70.00 3.50 12

4-1-2 

 كما يستفاد منو.كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، 
 
 

 كبيرة 70.59 3.53 10
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 66.88 3.34 12

4-1-3 

 كبيرة 71.18 3.56 10 كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.
 كبيرة 71.11 3.56 11
 كبيرة 73.13 3.66 12

4-1-4 

 جدان كبيرة  80.59 4.03 10 تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.
 كبيرة 73.89 3.69 11
 كبيرة 74.38 3.72 12

4-1-5 

 كبيرة 77.06 3.85 10 تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
 كبيرة 75.00 3.75 11
12 
 

 كبيرة 76.25 3.81
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58.5
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60.5

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات الوزن النسبي لمقرا ة 

 متوسطات



 

199 
 

4-1-6 

 كبيرة 65.29 3.26 10 تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ.
 كبيرة 68.89 3.44 11
 كبيرة 69.38 3.47 12

4-1-7 

 متكسطة 58.82 2.94 10 كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.
 كبيرة 63.33 3.17 11
 كبيرة 60.63 3.03 12

4-1-8 

 كبيرة 69.41 3.47 10 كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.
 كبيرة 71.11 3.56 11
 كبيرة 71.25 3.56 12

4-1-9 

 كبيرة 61.18 3.06 10 تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
 كبيرة 62.78 3.14 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

4-1-
10 

 كبيرة 70.59 3.53 10 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 
 كبيرة 73.33 3.67 11
 كبيرة 74.38 3.72 12

4-1-
11 

 الٌتعبير عف الرأم.
  
  

 كبيرة 73.53 3.68 10
 كبيرة 75.00 3.75 11
 كبيرة 75.00 3.75 12

قد تحققت مف كجية  لممحتكل كالمضمكف لمكتابةالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

ىذه الميارة مف كجية كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع. تحققت  -1
%( في األكؿ 65.29نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء  .%( في الثالث الثانكم70%( في الثاني الثانكم كنسبة )70الثانكم كنسبة )
لباحثة كالمتعمقة المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا ا

 .بيذه الميارة
كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -2

%( في األكؿ الثانكم 70.59المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء  .ثانكم%( في الثالث ال66.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )67.22كنسبة )

المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 
 .بيذه الميارة

كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -3
%( في 71.11%( في األكؿ الثانكم كنسبة )71.18)بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة 

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم73.13الثاني الثانكم كنسبة )
 .الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
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الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح. تحققت ىذه  -4
%( في الثاني الثانكم كنسبة 73.89كبيرة في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

 .%(80.59%( في الثالث الثانكم، كتحققت بدرجة كبيرة جدان في األكؿ الثانكم كبنسبة )74.38)
فيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الص

 الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في الصؼ الثاني الثانكم.
تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -5

%( في الثاني الثانكم 75%( في األكؿ الثانكم كنسبة )77.06)في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة 
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف األكؿ  .%( في الثالث الثانكم76.25كنسبة )

الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، 
 ي الثانكم.كتختمؼ معيا في الصؼ الثان

تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -6
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 65.29كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

يف تتقارب آراء المدرس .%( في الثالث الثانكم69.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )68.89)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -7

ثاني الثانكم كنسبة %( في ال63.33كبيرة في الصفيف الثاني  الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
 .%(58.82%( في الثالث الثانكم، كتحققت بدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )60.63)

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية 
 ي الصؼ األكؿ الثانكم.الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا ف

كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -8
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 69.41كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

مدرسيف تتقارب آراء ال .%( في الثالث الثانكم71.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )71.11)
كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا 

 الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في الصؼ األكؿ الثانكم.
تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -9

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 61.18بيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )كالمدرسات بدرجة ك
تتقارب آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم67.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )62.78)

كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا 
 الميارة، كتختمؼ معيا في الصؼ األكؿ الثانكم. الباحثة كالمتعمقة بيذه
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تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -10
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 70.59كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .نكم%( في الثالث الثا74.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )73.33)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
الٌتعبير عف الرأم. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -11

%( في كبل الصفيف 75كنسبة )%( في األكؿ الثانكم 73.53في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج  .الثاني الثانكم كالثالث الثانكم

 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

ميارة كاحدة مف بيف الميارات الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف  في الصف الول الثانوي: -1
تحققت بدرجة متكسطة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي)كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة( أم ما 

%(، كتسع ميارات تحققت بدرجة كبيرة كىي)كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر 9.09نسبتو)
كضكع، كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو، كتابة الجممة الرئيسة، المتضمنة في الم

كالختامية لكٌؿ فقرة، تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح، تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ، الٌتعبير عف 
قة كمناسبة، كتابة عدد مف تنظيـ الًفكر كعرضيا في ترتيب منطقي، تقديـ معمكمات صحيحة كدقي، الرأم

%(، كالميارة األخيرة كىي)تحديد الًفكىر الفرعية 81.82الًفكر ذات الصمة بالمكضكع( أم ما نسبتو)
  %(.9.09بكضكح( تحققت بدرجة كبيرة جدان بنسبة)

: جميع الميارات الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف تحققت بدرجة كبيرة في الصف الثاني الثانوي -2
كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي )كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في مف 

المكضكع، كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو، كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ 
ًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع فقرة، تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح، تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح، تأييد ال

تنظيـ الًفكر كعرضيا في ترتيب منطقي، تقديـ ، القارئ، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة، الٌتعبير عف الرأم
 %(.100معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة، كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع، أم بنسبة )

ت الفرعية لميارات المحتكل كالمضمكف تحققت بدرجة كبيرة جميع الميارا في الصف الثالث الثانوي: -3
مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي )كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في 
المكضكع، كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو، كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ 

كىر الرئيسة بكضكح، تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح، تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع فقرة، تحديد الفً 
تنظيـ الًفكر كعرضيا في ترتيب منطقي، تقديـ ، القارئ، كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة، الٌتعبير عف الرأم

 %(.100أم بنسبة ) معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة، كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع،
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 :ميارات المغة والسموب -1
 لمغة والسموب لمكتابة( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية 46جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الكتابة 

4-2 

 كبيرة 69.22 3.46 10 ميارات المغة والسموب
 كبيرة 69.32 3.47 11
 كبيرة 71.81 3.59 12

4-2-1 

 اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.
  

 كبيرة 65.88 3.29 10
 كبيرة 65.56 3.28 11
 كبيرة 72.50 3.63 12

4-2-2 

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
  

 كبيرة 69.41 3.47 10
 كبيرة 70.56 3.53 11
 كبيرة 77.50 3.88 12

4-2-3 

 كبيرة 68.82 3.44 10 اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة.
 كبيرة 71.67 3.58 11
 كبيرة 74.38 3.72 12

4-2-4 

 اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية كالصرفية.
 
 

 كبيرة 68.24 3.41 10
 كبيرة 66.67 3.33 11
 كبيرة 68.13 3.41 12

4-2-5 

 كبيرة 67.65 3.38 10 صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.مراعاة 
 كبيرة 67.78 3.39 11
 كبيرة 70.63 3.53 12

4-2-6 

 كبيرة 74.12 3.71 10 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 69.38 3.47 12

4-2-7 
خيالي أك  استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع

 عاطفي.
 كبيرة 68.82 3.44 10
 كبيرة 72.78 3.64 11
 كبيرة 71.25 3.56 12

4-2-8 

استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء 
 الكتابة.

 كبيرة 67.65 3.38 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 69.38 3.47 12

4-2-9 

التي يرغب في الٌتعبير اختيار األسمكب المناسب لمحالة 
 عنيا.

 كبيرة 72.35 3.62 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 73.13 3.66 12

الميارات الفرعية لمغة كاألسمكب لمكتابة قد تحققت مف كجية نظر  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -1
%( في 65.56%( في األكؿ الثانكم كنسبة )65.88بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
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تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ  .%( في الثالث الثانكم72.50الثاني الثانكم كنسبة )
 .الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

استخداـ كممات عربية فصيحة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -2
%( في الثاني الثانكم 70.56%( في األكؿ الثانكم كنسبة )69.41في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  .%( في الثالث الثانكم77.50) كنسبة
 .نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة

اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -3
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 68.82في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة ) كالمدرسات بدرجة كبيرة

تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم74.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )71.67)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
مف الناحية االشتقاقية كالصرفية. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  اختيار كممات صحيحة -4

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 68.24المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم68.13%( في الثاني الثانكم كنسبة )66.67)

بلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الث
 .الميارة

مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف  -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 67.65كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم70.63الثانكم كنسبة )%( في الثاني 67.78)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 .الميارة
اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -6

%( في 69.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )74.12رة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )بدرجة كبي
تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف  .%( في الثالث الثانكم69.38الثاني الثانكم كنسبة )

ميارة، الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه ال
 كتتقارب معيا في األكؿ الثانكم.

استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -7
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 68.82المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  . .الثالث الثانكم%( في 71.25%( في الثاني الثانكم كنسبة )72.78)
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كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
 كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في األكؿ الثانكم.

ىذه الميارة مف كجية نظر  استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة. تحققت -8
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 67.65المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم69.38في الثاني الثانكم كنسبة ) %(69.44)
بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه  كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت

 .الميارة
اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبير عنيا. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -9

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 72.35المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف  . .الثالث الثانكم%( في 73.13%( في الثاني الثانكم كنسبة )70)

كالمدرسات في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
 كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في الثاني الثانكم.

 :أيضاً  ونستنتج
ارات المغة كاألسمكب تحققت بدرجة كبيرة مف : جميع الميارات الفرعية لميفي الصف الول الثانوي -1

استخداـ كممات عربية  كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي )اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى،
اختيار كممات صحيحة مف الناحية  اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة، فصيحة،

ٌاتباع قكاعد النحك الصحيحة في  جممة، كاكتماؿ أركانيا،االشتقاقية كالصرفية، مراعاة صحة تركيب ال
الكتابة، استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي، استخداـ أدكات الربط المناسبة 
استخدامان صحيحان أثناء الكتابة، اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبير عنيا( أم بنسبة 

(100.)% 
: جميع الميارات الفرعية لميارات المغة كاألسمكب تحققت بدرجة كبيرة مف في الصف الثاني الثانوي -2

استخداـ كممات عربية  كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي )اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى،
الناحية  اختيار كممات صحيحة مف اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة، فصيحة،

ٌاتباع قكاعد النحك الصحيحة في  االشتقاقية كالصرفية، مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا،
الكتابة، استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي، استخداـ أدكات الربط المناسبة 

التي يرغب في الٌتعبير عنيا( أم بنسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة، اختيار األسمكب المناسب لمحالة 
(100.)% 
جميع الميارات الفرعية لميارات المغة كاألسمكب تحققت بدرجة كبيرة مف  في الصف الثالث الثانوي: -3

استخداـ كممات عربية  كجية نظر المدرسيف كالمدرسات كىي )اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى،
اختيار كممات صحيحة مف الناحية  داللي كمجازم مناسب لمفكرة،اختيار كممات ليا معنى  فصيحة،
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ٌاتباع قكاعد النحك الصحيحة في  االشتقاقية كالصرفية، مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا،
الكتابة، استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي، استخداـ أدكات الربط المناسبة 

ان أثناء الكتابة، اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في الٌتعبير عنيا( أم بنسبة استخدامان صحيح
(100.)% 
 

  لمكتابة ميارات الشكل والّتنظيم -2
 لمكتابة (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق الميارات الفرعية لمشكل والّتنظيم47جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف الكتابة 

4-3 

 ميارات الشكل والّتنظيم
 

 كبيرة 62.45 3.12 10
 كبيرة 64.35 3.22 11
 كبيرة 66.25 3.31 12

4-3-1 

 كبيرة 61.76 3.09 10 استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح.
 كبيرة 67.78 3.39 11
 كبيرة 68.75 3.44 12

4-3-2 

 متكسطة 55.88 2.79 10 المناسب لممكضكع. مراعاة الطكؿ
 متكسطة 57.78 2.89 11
 متكسطة 54.38 2.72 12

4-3-3 

 متكسطة 59.41 2.97 10 ٌدقة الرسكمات كالٌتكضيحات. 
 متكسطة 57.22 2.86 11
 كبيرة 61.25 3.06 12

4-3-4 

 ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة.
 
 

 كبيرة 75.29 3.76 10
 كبيرة 75.00 3.75 11
 كبيرة 76.25 3.81 12

4-3-5 
الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ 

 داخؿ الكممة.
 كبيرة 68.24 3.41 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 73.75 3.69 12

4-3-6 

مراعاة الشكؿ الٌتنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، 
 اليكامش، كنظافة الكرقة(.كمراعاة 

 متكسطة 54.12 2.71 10
 متكسطة 58.89 2.94 11
 كبيرة 63.13 3.16 12

لمكتابة قد تحققت مف كجية نظر  لمشكؿ كالتٌنظيـالميارات الفرعية  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 المدرسيف كالمدرسات حسبما يأتي:

تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح.  -1
%( في 67.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.76بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ  .%( في الثالث الثانكم68.75الثاني الثانكم كنسبة )
 .قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي
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مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -2
%( في الثاني 57.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )55.88متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف األكؿ تتق .%( في الثالث الثانكم54.38الثانكم كنسبة )
الثانكم كالثاني الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ 

 في الصؼ الثاني الثانكم.
متكسطة ٌدقة الرسكمات كالٌتكضيحات. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -3

%( 57.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )59.41في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف  .%(61.25في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثالث الثانكم كبنسبة )

كالمتعمقة بيذه  كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة
 .الميارة

ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -4
%( في الثاني 75%( في األكؿ الثانكم كنسبة )75.29بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

درسيف كالمدرسات في الصفيف األكؿ تختمؼ آراء الم .%( في الثالث الثانكم76.25الثانكم كنسبة )
الثانكم كالثاني الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة، كتتقارب 

 في الصؼ الثالث الثانكم.
الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة. تحققت ىذه الميارة مف  -5

%( في األكؿ 68.24المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )كجية نظر 
تختمؼ آراء  .%( في الثالث الثانكم73.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )69.44الثانكم كنسبة )

المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 
 .ذه الميارةبي

مراعاة الشكؿ التٌنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة(. تحققت ىذه  -6
الميارة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني 

ي الثانكم، كبدرجة كبيرة %( في الثان58.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )54.12الثانكم، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  .%(63.13في الثالث الثانكم كبنسبة )

 .نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه الميارة
 :أيضاً  ونستنتج

كالٌتنظيـ مف كجية نظر المدرسيف ميارات الشكؿ تراكحت درجات تحقؽ : في الصف الول الثانوي -1
كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت ثبلث ميارات بدرجة متكسطة كىي )مراعاة الطكؿ 
المناسب لممكضكع، ٌدقة الرسكمات كالٌتكضيحات، مراعاة الشكؿ الٌتنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، 

%(، في حيف تحققت الثبلث ميارات األخيرة بدرجة 50) أم ما نسبتو كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة(
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كبيرة كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح، ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة، الكتابة 
 %(.50بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة( أم ما نسبتو )

ميارات الشكؿ كالتٌنظيـ مف كجية نظر المدرسيف قؽ تراكحت درجات تح في الصف الثاني الثانوي:-2
كالمدرسات بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت ثبلث ميارات بدرجة متكسطة كىي )مراعاة الطكؿ 

المناسب لممكضكع، ٌدقة الرسكمات كالٌتكضيحات، مراعاة الشكؿ التٌنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، 
%(، في حيف تحققت الثبلث ميارات األخيرة بدرجة 50أم ما نسبتو ) رقة(كمراعاة اليكامش، كنظافة الك 

كبيرة كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح، ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة، الكتابة 
 %(.50بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة( أم ما نسبتو )

 :في الصف الثالث الثانوي -3
نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع( أم بنسبة 

%(، كتحققت بقية الميارات كعددىا خمس كىي )استخداـ عبلمات الٌترقيـ بشكؿ صحيح، ٌدقة 16.67)
مراعاة  الرسكمات كالٌتكضيحات، ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة، الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع

ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة -صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة، مراعاة الشكؿ الٌتنظيمي لمفقرة 
 %(.83.33اليكامش، كنظافة الكرقة( بدرجة كبيرة أم ما نسبتو )

 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمكتابة13الشكل رقم )

 
 

 الخامس )اإلمل (  كونخامسًا: الم
 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد اإلمل 48جدول رقم )

 درجة الٌتحقؽ الكزف النسبي المتكسط الصف المعارف 2

2-5- 

 كبيرة 77.82 3.89 10 قواعد اإلمل  -
 كبيرة جدان  86.64 4.33 11
12 
 

 كبيرة جدان  81.34 4.07
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2-5-1 

 كبيرة جدان  70.59 3.53 10 رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 
 كبيرة 76.11 3.81 11
 كبيرة جدان  83.75 4.19 12

2-5-2 

رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة -
 بشكؿ صحيح. 

 كبيرة 72.94 3.65 10
 كبيرة 71.11 3.56 11
 كبيرة 74.38 3.72 12

2-5-3 

الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة رسـ  -
 بشكؿ صحيح.

 

 كبيرة 75.88 3.79 10
 كبيرة 77.78 3.89 11
 كبيرة جدان  83.13 4.16 12

2-5-4 

رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في   -
 الكتابة بشكؿ صحيح.

 كبيرة 65.29 3.26 10
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 75.63 3.78 12

2-5-5 

 كبيرة 63.53 3.18 10 رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
 كبيرة 67.78 3.39 11
 كبيرة 65.00 3.25 12

2-5-6 

 
 رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح.

 كبيرة 62.35 3.12 10
 كبيرة 70.00 3.50 11
 كبيرة 75.63 3.78 12

2-5-7 

 
 كممة كاحدة.دمج الكممتيف في 

 كبيرة 61.18 3.06 10
 كبيرة 68.89 3.44 11
 كبيرة 70.00 3.50 12

قكاعد اإلمبلء قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 يأتي:

كالمدرسات بدرجة رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  -1
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 83.75كبيرة جدان في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

تتقارب آراء  .%( في الثاني الثانكم70.59%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة كبنسبة )76.11)
التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ 

 .بيذه القاعدة
رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية  -2

%( في األكؿ الثانكم 72.94نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف . %( في الثالث الثانكم74.38%( في الثاني الثانكم كنسبة )71.11كنسبة )

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .القاعدة

رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر  -3
%( في 75.88كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة ) المدرسيف كالمدرسات بدرجة
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%( في 83.13%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان كبنسبة )77.78األكؿ الثانكم كنسبة )
الثالث الثانكم تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي 

 .باحثة كالمتعمقة بيذه القاعدةقامت بيا ال
رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف  -4

%( في األكؿ 65.29كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تتقارب آراء م. الثالث الثانك %( في 75.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )69.44الثانكم كنسبة )

المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة 
 .بيذه القاعدة

رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 63.53ة، كبنسبة )كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلث

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات م. %( في الثالث الثانك 65%( في الثاني الثانكم كنسبة )67.78)
 في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.

ذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح. تحققت ى -6
%( في الثاني الثانكم 70%( في األكؿ الثانكم كنسبة )62.35كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  .%( في الثالث الثانكم75.63كنسبة )
 الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا 

دمج الكممتيف في كممة كاحدة. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -7
%( في الثاني الثانكم 68.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )61.18في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج  تختمؼ آراء المدرسيف .%( في الثالث الثانكم70كنسبة )
 عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.

 :أيضاً  ونستنتج
تحققت جميع قكاعد اإلمبلء مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة : في الصف الول الثانوي -1

المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة  رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح، رسـ الكمماتكبيرة كىي )
بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المنتيية بتاء مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تحتكم 

عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ 
 %(. 100أم ما نسبتو) كاحدة(الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة 

تحققت جميع قكاعد اإلمبلء مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة : في الصف الثاني الثانوي -2
رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة كبيرة كىي )

بكطة بشكؿ صحيح،  رسـ الكممات التي بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مر 
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تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح، 
 %(. 100أم ما نسبتو) رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في كممة كاحدة(

ء مف كجية نظر المدرسيف تحققت خمس قكاعد مف قكاعد اإلمبل :في الصف الثالث الثانوي -3
رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح، رسـ كالمدرسات بدرجة كبيرة كىي )

الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح، رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة 
أم ما  كممة كاحدة( بشكؿ صحيح، رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح، دمج الكممتيف في

رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح، رسـ %(، في حيف تحققت القاعدتيف األخيرتيف كىما)71.43نسبتو)
 .%(28.57بيرة جدان أم ما نسبتو )الكممات المنتيية بتاء مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح( بدرجة ك

 
 لإلمل ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة 14الشكل رقم )

 
 

 السادس )الخط( كون: المسادساً 
 (المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد الخط49جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف المعارف 2

2-6 

 ةمتكسط 53.92 2.70 10 قواعد الخط
 متكسطة 57.22 2.86 11
 متكسطة 55.00 2.75 12

2-6-1 

 
 الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-1

 متكسطة 54.71 2.74 10
 متكسطة 59.44 2.97 11
 متكسطة 57.50 2.88 12

2-6-2 

 
 تحديد بعض أنكاع الخطكط العربية.-2

 متكسطة 48.82 2.44 10
 متكسطة 52.78 2.64 11
 متكسطة 50.63 2.53 12
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2-6-3 

 
 ذاتية.الٌتقيد بقكاعد الرقعة كتابة -3

 متكسطة 58.24 2.91 10
 متكسطة 59.44 2.97 11
 متكسطة 56.88 2.84 12

قكاعد الخط  قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 يأتي:

متكسطة الكتابة بخط كاضح كجميؿ. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة -1
%( في الثاني الثانكم كنسبة 59.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )54.71في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية  .%( في الثالث الثانكم57.50)
 الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.

أنكاع الخطكط العربية. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة تحديد بعض -2
%( في الثاني 52.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )48.82متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  .%( في الثالث الثانكم50.63الثانكم كنسبة )
 ائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.نت
الٌتقيد بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة -3

%( في الثاني 59.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )58.24متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  .%( في الثالث الثانكم56.88الثانكم كنسبة )

 نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.
كمف نتائج استبانة المدرسيف نبلحظ تحقؽ قكاعد الخط بدرجة متكسطة مف كجية نظرىـ في الصفكؼ 

 الثبلثة.
 

 متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمخط( 15الشكل رقم )
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 السابع )النحو(   كونسابعًا: الم
 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد النحو50جدول رقم )

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف المعارف 2

2-7 
5-3 

 
 قواعد النحو 

 

 متكسطة 58.51 2.93 10
 كبيرة 60.77 3.04 11
 كبيرة 62.12 3.11 12

2-7-1 

 ربط اإلعراب بالمعنى.
 

 كبيرة 60.00 3.00 10
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 67.50 3.38 12

2-7-2 

 متكسطة 54.12 2.71 10 استخدامان صحيحان. استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير
 متكسطة 59.44 2.97 11
 متكسطة 57.50 2.88 12

2-7-3 

 كبيرة 71.18 3.56 10 استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.
 كبيرة 78.89 3.94 11
 كبيرة 78.13 3.91 12

2-7-4 

 متكسطة 46.47 2.32 10 استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.
 متكسطة 51.67 2.58 11
 متكسطة 50.63 2.53 12

2-7-5 

 متكسطة 55.88 2.79 10 أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.استخداـ 
 متكسطة 55.00 2.75 11
 متكسطة 56.25 2.81 12

2-7-6 

 كبيرة 60.59 3.03 10 استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان.
 كبيرة 64.44 3.22 11
 كبيرة 68.75 3.44 12

2-7-7 
 متكسطة 54.12 2.71 10 استخدامان صحيحان.استخداـ أسمكب النفي 

 متكسطة 56.11 2.81 11
 متكسطة 56.88 2.84 12

2-7-8 

 كبيرة 65.29 3.26 10 استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.
 كبيرة 63.33 3.17 11
 كبيرة 60.63 3.03 12

2-7-9 

 كبيرة 60.00 3.00 10  صحيحان.استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان 
 كبيرة 60.00 3.00 11
 كبيرة 71.25 3.56 12

2-7-
10 

 متكسطة 55.88 2.79 10 استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان.
 كبيرة 61.67 3.08 11
 كبيرة 70.00 3.50 12

2-7-
11 

استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان.
  

 متكسطة 58.24 2.91 10
 متكسطة 57.78 2.89 11
12 
 

 كبيرة 70.00 3.50
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2-7-
12 

استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان 
 صحيحان.

 متكسطة 48.82 2.44 10
 متكسطة 48.33 2.42 11
 متكسطة 43.75 2.19 12

2-7-
13 

 كبيرة 70.00 3.50 10 استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.
 كبيرة 66.11 3.31 11
 متكسطة 56.25 2.81 12

قكاعد النحك قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 يأتي:

ربط اإلعراب بالمعنى. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  -1
%( في الثاني الثانكم كنسبة 67.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )60الثبلثة، كبنسبة )الصفكؼ 

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج  .%( في الثالث الثانكم67.50)
رسات عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كىذا دليؿ عمى أف المدرسيف كالمد

 قد أجابكا بمكضكعية عف ىذا البند
استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  استخداـ أسمكبي اإلغراء كالٌتحذير -2

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 54.12كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ  آراء المدرسيف  .الث الثانكم%( في الث57.50%( في الثاني الثانكم كنسبة )59.44)

كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 القاعدة.

استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -3
%( في 78.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )71.18) بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف  .%( في الثالث الثانكم78.13الثاني الثانكم كنسبة )
الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، 

 األكؿ الثانكم.كتختمؼ معيا في الصؼ 
استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  -4

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 46.47كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم50.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )51.67)

كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
 كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتتقارب معيا في الصؼ األكؿ الثانكم.

استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -5
%( في 55%( في األكؿ الثانكم كنسبة )55.88طة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )بدرجة متكس

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف  .%( في الثالث الثانكم56.25الثاني الثانكم كنسبة )
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دة، الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاع
 كتتقارب معيا في الصؼ األكؿ الثانكم.

استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  -6
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 60.59كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ  آراء المدرسيف  .ثالث الثانكم%( في ال68.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )64.44)
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 القاعدة.
استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -7

%( في 56.11%( في األكؿ الثانكم كنسبة )54.12بة )بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنس
تختمؼ  آراء المدرسيف كالمدرسات في  .%( في الثالث الثانكم56.88الثاني الثانكم كنسبة )

 الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.
. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان  -8

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 65.29كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
تختمؼ  آراء المدرسيف  .%( في الثالث الثانكم60.63%( في الثاني الثانكم كنسبة )63.33)

التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ 
 القاعدة.

تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان. -9
%( في كبل الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني 60كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف الثاني  . .ثالث الثانكم%( في ال71.25الثانكم كنسبة )
الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، 

 كتختمؼ معيا في الصؼ األكؿ الثانكم.
كجية نظر المدرسيف استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف  -10

%( في الثاني 61.67كالمدرسات بدرجة كبيرة في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )
%( في الثالث الثانكم، كتحققت بدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة 70الثانكم كنسبة )

ائج عممية الٌتحميؿ التي تتقارب  آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نت .%(55.88)
 قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.

تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف   استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان.-11
%( في األكؿ 58.24كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

تتقارب  ..%(70%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثالث الثانكم كبنسبة )57.78م كنسبة )الثانك 
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آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت 
 م.بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتختمؼ معيا في الصؼ الثالث الثانك 

استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر -12
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 48.82المدرسيف كالمدرسات بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

المدرسيف  تختمؼ آراء . .%( في الثالث الثانكم43.75%( في الثاني الثانكم كنسبة )48.33)
كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتتقارب معيا في الصؼ األكؿ الثانكم.
استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات -13
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 70درجة كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )ب
تتقارب آراء  ..%(56.25%( في الثاني الثانكم، كبدرجة متكسطة في الثالث الثانكم كبنسبة )66.11)

حميؿ التي قامت بيا المدرسيف كالمدرسات في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية التٌ 
 الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتختمؼ معيا في الصؼ الثاني الثانكم.

 :أيضاً  ونستنتج
تراكحت درجات تحقؽ قكاعد النحك مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات : في الصف الول الثانوي -1

استخداـ أسمكبي اإلغراء بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت بدرجة متكسطة في سبع قكاعد كىي )
استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان، استخداـ أسماء األفعاؿ  استخدامان صحيحان، كالٌتحذير

استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان،  استخدامان صحيحان،
حيحان، استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان ص

ربط اإلعراب %(، في حيف تحققت بدرجة كبيرة في ست قكاعد كىي)53.85( أم بنسبة )صحيحان 
استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان، استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان، ، بالمعنى

( استخدامان صحيحان  -البدؿ كالٌتككيد-در استخدامان صحيحان، استخداـ المتممات استخداـ المشتقات كالمصا
 %(.46.15أم ما نسبتو )

تراكحت درجات تحقؽ قكاعد النحك مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات : في الصف الثاني الثانوي -2
سمكبي اإلغراء استخداـ أبيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت بدرجة متكسطة في ست قكاعد كىي )

استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان، استخداـ أسماء األفعاؿ  استخدامان صحيحان، كالٌتحذير
استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان، استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر  استخدامان صحيحان،

%(، 46.15( أم بنسبة )خدامان صحيحان استخدامان صحيحان، استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع است
استخداـ أسمكب الشرط استخدامان ، ربط اإلعراب بالمعنىفي حيف تحققت بدرجة كبيرة في سبع قكاعد كىي)

صحيحان، استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الركابط استخدامان 
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امان صحيحان، استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحان، استخداـ المشتقات كالمصادر استخد
 %(.53.85( أم ما نسبتو )صحيحا، استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان 

تراكحت درجات تحقؽ قكاعد النحك مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  :في الصف الثالث الثانوي -3 
استخداـ أسمكبي اإلغراء ة في ست قكاعد كىي )بيف المتكسطة كالكبيرة، فقد تحققت بدرجة متكسط

استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان، استخداـ أسماء األفعاؿ  استخدامان صحيحان، كالٌتحذير
استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان، استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع  استخدامان صحيحان،
%(، في حيف تحققت 46.15( أم بنسبة )كؼ الجر استخدامان صحيحان استخداـ حر ، استخدامان صحيحان 

استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان، ، ربط اإلعراب بالمعنىبدرجة كبيرة في سبع قكاعد كىي)
استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان، استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان، استخداـ 

مصادر استخدامان صحيحان، استخداـ المتممات )البدؿ كالٌتككيد( استخدامان صحيحا، استخداـ المشتقات كال
 %(.53.85( أم ما نسبتو )العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان 

 
 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمنحو16الشكل رقم )

 
 الثامن )الصرف( كونثامنًا: الم

 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد الصرف51)جدول رقم 

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف المعارف 2

2-8 

 ةكبير  66.18 3.31 10 الصرؼ
 كبيرة 65.97 3.30 11
 كبيرة 66.33 3.32 12

2-8-1 

 متكسطة 45.88 2.29 10 صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.
 متكسطة 45.00 2.25 11
 متكسطة 44.38 2.22 12

56

57

58

59

60

61

62

63

 الثالث الثانوي الثانً الثانوي األول الثانوي

 متوسطات الوزن النسبي لمنحو

 متوسطات



 

217 
 

2-8-2 

كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ 
 صحيح.

 

 كبيرة جدان  83.53 4.18 10
 كبيرة جدان  85.00 4.25 11
 كبيرة جدان  81.88 4.09 12

2-8-3 

 كبيرة 69.41 3.47 10 إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح.
 كبيرة 67.22 3.36 11
 كبيرة 79.38 3.97 12

2-8-4 

 كبيرة جدان  82.35 4.12 10 تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.
 كبيرة جدان  80.00 4.00 11
 كبيرة جدان  80.00 4.00 12

2-8-5 

 متكسطة 45.88 2.29 10 بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.
 متكسطة 45.00 2.25 11
 متكسطة 44.38 2.22 12

2-8-6 

 كبيرة 76.47 3.82 10 تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح.
 كبيرة جدان  80.00 4.00 11
 كبيرة 77.50 3.88 12

2-8-7 

 
 تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.

 كبيرة جدان  83.53 4.18 10
 كبيرة جدان  83.89 4.19 11
 كبيرة 77.50 3.88 12

2-8-8 

 متكسطة 42.35 2.12 10 صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 متكسطة 41.67 2.08 11
 متكسطة 45.63 2.28 12

قكاعد الٌصرؼ قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 يأتي:

نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية -1
%( في الثاني 45%( في األكؿ الثانكم كنسبة )45.88متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ  . .%( في الثالث الثانكم44.38الثانكم كنسبة )
 مقة بيذه القاعدة.الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتع

كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر  -2
%( في األكؿ الثانكم 83.53المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة جدان في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  . .%( في الثالث الثانكم81.88%( في الثاني الثانكم كنسبة )85كنسبة )
كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 

 كالمتعمقة بيذه الميارة، كتختمؼ معيا في الصؼ الثاني الثانكم.
المدرسات إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح. تحققت ىذه الميارة مف كجية نظر المدرسيف ك  -3

%( في 67.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )69.41بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
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تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ . %( في الثالث الثانكم79.38الثاني الثانكم كنسبة )
 ة.الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعد

تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف  -4
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 82.35كالمدرسات بدرجة كبيرة جدان في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

في تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات  .%( في كبل الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم80)
 الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة،

بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -5
 %( في45%( في األكؿ الثانكم كنسبة )45.88بدرجة متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ . %( في الثالث الثانكم44.38الثاني الثانكم كنسبة )
 الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.

تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -6
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 76.47ة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )كبير 
تتقارب آراء  ..%(80%( في الثالث الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في الثاني الثانكم كبنسبة )77.50)

كالمتعمقة المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة 
  بيذه القاعدة.

تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -7
%( في األكؿ الثانكم كنسبة  83.53كبيرة جدان في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

 .%(77.50كبنسبة ) %( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة في الثالث الثانكم83.89)
صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -8

%( في الثاني 41.67%( في األكؿ الثانكم كنسبة )42.35متكسطة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )
ت في الصفيف األكؿ تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسا .%( في الثالث الثانكم45.63الثانكم كنسبة )

الثانكم كالثاني الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتتقارب 
 معيا في الصؼ الثالث الثانكم.

 :أيضاً  ونستنتج
تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد الصرؼ مف كجية نظر المدرسيف : في الصف الول الثانوي  -1

بياف المعاني المستفادة مف  بشكؿ صحيح،  صكغ االسـ المنسكببدرجة متكسطة كىي )كالمدرسات 
%(، في حيف تحققت قاعدتاف 37.50( أم ما نسبتو)أحرؼ الزيادة، صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح،

إسناد األفعاؿ المعتمة إلى الضمائر بشكؿ صحيح، تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ بدرجة كبيرة كىما )
تصنيؼ %(، كتحققت بقية القكاعد كعددىا ثبلث بدرجة كبيرة جدان كىي )25سبة )أ( أم بنصحيح
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المشتقات بشكؿ صحيح،  تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، كزف الكممات كاألفعاؿ في 
 %(.37.50أم ما نسبتو )الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح( 

قكاعد الصرؼ مف كجية نظر المدرسيف تحققت ثبلث قكاعد مف : في الصف الثاني الثانوي-2
بياف المعاني المستفادة مف  بشكؿ صحيح،  صكغ االسـ المنسكبكالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )

%(، في حيف تحققت قاعدة 37.50( أم ما نسبتو)أحرؼ الزيادة، صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح،
%(، 12.50( أم بنسبة )ر بشكؿ صحيحإسناد األفعاؿ المعتمة إلى الضمائكاحدة  بدرجة كبيرة كىي )

تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح،  تحديد العمة كتحققت بقية القكاعد كعددىا أربع بدرجة كبيرة جدان كىي )
الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح، تحديد 

 %(.50أم ما نسبتو )( أمصدر الفعؿ بشكؿ صحيح
تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد الصرؼ مف كجية نظر المدرسيف  :في الصف الثالث الثانوي -3

بياف المعاني المستفادة مف  بشكؿ صحيح،  صكغ االسـ المنسكبكالمدرسات بدرجة متكسطة كىي )
%(، في حيف تحققت ثبلث 37.50أم ما نسبتو) أحرؼ الزيادة، صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح(

تصنيؼ المشتقات بشكؿ ، إسناد األفعاؿ المعتمة إلى الضمائر بشكؿ صحيحة كبيرة كىي )قكاعد بدرج
%(، كتحققت القاعدتيف األخيرتيف بدرجة 37.50( أم بنسبة )صحيح، تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح

اف تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(، كزف الكممات كاألفعاؿ في الميز كبيرة جدان كىما )
 %(.25أم ما نسبتو )الصرفي بشكؿ صحيح، 

 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمصرف17الشكل رقم )
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 الّتاسع )البلغة(  كونتاسعًا: الم
 ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد البلغة 52جدول رقم )

 درجة الّتحقق النسبيالوزن  المتوسط الصف المعارف 2

2-9 

 ةكبير  66.94 3.35 10 الببلغة
 كبيرة 69.11 3.46 11
 كبيرة 77.38 3.87 12

2-9-1 

 كبيرة 70.00 3.50 10 تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة.
 كبيرة 72.22 3.61 11
 كبيرة 75.63 3.78 12

2-9-2 

 كبيرة 68.82 3.44 10 تحديد األساليب الببلغية.
 كبيرة 68.33 3.42 11
 كبيرة 75.63 3.78 12

2-9-3 

 كبيرة 67.06 3.35 10 تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا.
 كبيرة 71.11 3.56 11
 كبيرة جدان  80.00 4.00 12

2-9-4 

 كبيرة 74.12 3.71 10 تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا.
 كبيرة 72.78 3.64 11
 كبيرة جدان  84.38 4.22 12

2-9-5 

 متكسطة 54.71 2.74 10 تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللٌتيا.
 كبيرة 61.11 3.06 11
 كبيرة 71.25 3.56 12

قكاعد الببلغة قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ  يتبيف أفٌ 
 يأتي:

المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة تحديد -1
%( في الثاني الثانكم 72.22%( في األكؿ الثانكم كنسبة )70كبير في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

مع نتائج  تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة .%( في الثالث الثانكم75.63كنسبة )
 .عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة

تحديد األساليب الببلغية. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في -2
%( في الثاني الثانكم كنسبة 68.33%( في األكؿ الثانكم كنسبة )68.82الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث  .%( في الثالث الثانكم75.63)
الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتتقارب معيا في الصؼ 

 األكؿ الثانكم.
قاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا. تحققت ىذه ال -3

%( في األكؿ الثانكم كنسبة 67.06بدرجة كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )
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تتقارب آراء  .%(80%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في الثالث الثانكم كبنسبة )71.11)
مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة 

 .القاعدة
تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات  -4

ة %( في األكؿ الثانكم كنسب74.12بدرجة كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )
تتقارب آراء  .%(84.38%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في الثالث الثانكم كبنسبة )72.78)

المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 
 .القاعدة

مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللٌتيا. تحققت ىذه القاعدة  -5
%( في الثاني الثانكم كنسبة 61.11كبيرة في الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم، كبنسبة )

تتقارب آراء  .%(54.71%( في الثالث الثانكم، كبدرجة متكسطة في األكؿ الثانكم كبنسبة )71.25)
ئج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتا

 .القاعدة
 :أيضاً  ونستنتج

تحديد الرمكز تحققت قاعدةكاحدة مف قكاعد الببلغة بدرجة متكسطة كىي ): في الصف الول الثانوي -1
المفاىيـ المتعمقة تحديد %(، فيما تحققت أربع قكاعد بدرجة كبيرة كىي )20أم بنسبة ) ككظيفتيا كداللٌتيا(

بعمـ الببلغة، تحديد األساليب الببلغية ككظيفتيا، تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد 
 %(.80( أم بنسبة )المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا

 %(.100: تحققت جميع قكاعد الببلغة بدرجة كبيرة أم بنسبة )في الصف الثاني الثانوي -2
تحديد الرمكز تحققت ثبلث قكاعد مف قكاعد الببلغة بدرجة كبيرة كىي ) :صف الثالث الثانويفي ال-3

أم بنسبة ككظيفتيا كداللٌتيا، تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة، تحديد األساليب الببلغية ككظيفتيا( 
تيا كداللٌتيا، تحديد تحديد االصكر الببلغية ككظيف%(، فيما تحققت  قكاعداف بدرجة كبيرة كىما )60)

 %(.40( أم بنسبة )المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللٌتيا
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 ( متوسطات الوزن النسبي للستبانة  بالنسبة لمبلغة18الشكل رقم )

 
 

  العاشر )العروض(: مكونعاشرًا: ال
 العروض ( المتوسطات والوزان النسبية لدرجة تقديرات المدرسين لتحقق قواعد53جدول رقم )

 المعارف 2
 

 درجة الّتحقق الوزن النسبي المتوسط الصف

2-
10 

 
 قواعد العروض

 كبيرة 71.93 3.60 10
 كبيرة 71.90 3.60 11
 كبيرة 78.57 3.93 12

2-
10-1 

 
 تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 

 

 كبيرة 74.71 3.74 10
 ةكبير  71.67 3.58 11
 كبيرة 73.13 3.66 12

2-
10-2 

 
 تحديد منابع المكسيقا الداخمية.

 كبيرة 66.47 3.32 10
 كبيرة 72.78 3.64 11
 كبيرة جدان  81.25 4.06 12

2-
10-3 

 
 تحديد منابع المكسيقا الخارجية.

 كبيرة 65.88 3.29 10
 كبيرة 72.78 3.64 11
 كبيرة 78.13 3.91 12

2-
10-4 

 
 تقطيع البيت بشكؿ صحيح.

 كبيرة 78.82 3.94 10
 كبيرة 73.89 3.69 11
 كبيرة جدان  80.63 4.03 12

2-
10-5 

 كبيرة 76.47 3.82 10 ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح.
 كبيرة 74.44 3.72 11
 كبيرة جدان  80.63 4.03 12
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2-
10-6 

 كبيرة 71.18 3.56 10 تسمية البحر بشكؿ صحيح.
 كبيرة 69.44 3.47 11
 كبيرة 78.75 3.94 12

2-
10-7 

 كبيرة 70.00 3.50 10 تحديد شعر لتفعيمة.
 كبيرة 68.33 3.42 11
 كبيرة 77.50 3.88 12

قكاعد العركض قد تحققت مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات حسبما  مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أفٌ 
 يأتي:

ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. تحققت  -1
%( في 71.67%( في األكؿ الثانكم كنسبة )74.71بدرجة كبيرة في الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ  م.%( في الثالث الثانك 73.13الثاني الثانكم كنسبة )
 بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت 

تحديد منابع المكسيقا الداخمية. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -2
%( 72.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )66.47في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف  .%(81.25الثالث الثانكم كبنسبة ) في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في
كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 القاعدة.
تحديد منابع المكسيقا الخارجية. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة  -3

%( في الثاني الثانكم 72.78%( في األكؿ الثانكم كنسبة )65.88ثبلثة، كبنسبة )في الصفكؼ ال
تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع  م.%( في الثالث الثانك 78.13كنسبة )

 نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة.
ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في تقطيع البيت بشكؿ صحيح. تحققت  -4

%( في 73.89%( في األكؿ الثانكم كنسبة )78.82الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )
تتقارب آراء المدرسيف  .%(80.63الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في الثالث الثانكم كبنسبة )

الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه  كالمدرسات في الصفكؼ
 القاعدة.

ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة  -5
%( في األكؿ الثانكم كنسبة 76.47كبيرة في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم، كبنسبة )

تتقارب آراء  .%(80.63%( في الثاني الثانكم، كبدرجة كبيرة جدان في الثالث الثانكم كبنسبة )74.44)
المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه 

 القاعدة.
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المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في تسمية البحر بشكؿ صحيح. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر -6
%( في الثاني الثانكم كنسبة 69.44%( في األكؿ الثانكم كنسبة )71.18الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

تتقارب آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفكؼ الثبلثة مع نتائج عممية  م.%( في الثالث الثانك 78.75)
 يذه القاعدة.الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة ب

تحديد شعر لتفعيمة. تحققت ىذه القاعدة مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة كبيرة في  -7
%( في الثاني الثانكم كنسبة 68.33%( في األكؿ الثانكم كنسبة )70الصفكؼ الثبلثة، كبنسبة )

ؿ الثانكم كالثاني تختمؼ آراء المدرسيف كالمدرسات في الصفيف األك  م.%( في الثالث الثانك 77.50)
الثانكم مع نتائج عممية الٌتحميؿ التي قامت بيا الباحثة كالمتعمقة بيذه القاعدة، كتتقارب معيا في الصؼ 

 الثالث الثانكم.
 :أيضاً  ونستنتج

 %(.100: تحققت جميع قكاعد العركض بدرجة كبيرة أم بنسبة )في الصف الول الثانوي -1
تحققت جميع قكاعد العركض مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات بدرجة : في الصف الثاني الثانوي -2

 %(.100كبيرة أم بنسبة )
قكاعد العركض مف كجية نظر المدرسيف تحققت أربع قكاعد مف  :في الصف الثالث الثانوي -3 

كالمدرسات بدرجة كبيرة كىي )تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض، تحديد منابع المكسيقا 
%(، فيما تحققت الثبلث 57.14رجية،  تسمية البحر بشكؿ صحيح، يحدد شعر الٌتفعيمة( أم بنسبة )الخا

تقطيع البيت الشعرم بشكؿ صحيح، ، قكاعد األخيرة بدرجة كبيرة جدان كىي )تحديد منابع المكسيقا الداخمية
 %(.42.86م بشكؿ صحيح( أم بنسبة )ترميز البيت الشعر 
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 من خلل النتائج السابقة نصل إلى ما ي تي:
 لدرجة تقديرات المدرسين لتحقيق الميارات والمعارف ( متوسطات الوزان النسبية54جدول )

 الٌترتيب درجة الٌتحقؽ متكسط الكزف النسبي الصؼ المستوى
 االستماع

 
 7 ةمتكسط 55.18 10
 8 متكسطة 59.76 11
 8 متكسطة 56.33 12

 4 كبيرة 61.58 10 الّتحدث
 5 كبيرة 63.51 11
 6 كبيرة 61.90 12

 6 متكسطة 57.50 10 القرا ة
 7 كبيرة 60.10 11
 7 ةمتكسط 59.28 12

 9 متكسطة 46.83 10 الكتابة
 10 متكسطة 47.31 11
 10 ضعيفة 35.69 12

 1 كبيرة 77.82 10 اإلمل 
 1 كبيرة جدان  86.64 11
 1 كبيرة جدان  81.34 12

 8 متكسطة 53.92 10 الخط
 9 متكسطة 57.22 11
 9 متكسطة 55.00 12

 5 متكسطة 58.51 10 النحو
 6 كبيرة 60.77 11
 5 كبيرة 62.12 12

 3 كبيرة 66.18 10 الصرف
 4 كبيرة 65.97 11
 4 كبيرة 66.33 12

 10 متكسطة 41.84 10 البلغة
 3 كبيرة 69.11 11
 3 كبيرة 77.38 12

 2 ةكبير  71.93 10 العروض
 2 كبيرة 71.90 11
 2 كبيرة 78.57 12

 مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ نبلحظ:
   في الصف الول الثانوي:-1
 مف نتائج استبانة المدرسيف كالمدرسات: جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: -1-2



 

226 
 

اإلمبلء في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
الصرؼ في  المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الٌتحدث في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 

ادسة كبدرجة تحقؽ النحك في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الصرؼ في المرتبة الس
)متكسطة(، االستماع في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الخط في المرتبة الثامنة كبدرجة 
تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في المرتبة التٌاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الببلغة في المرتبة العاشرة  

 كبدرجة تحقؽ )متكسطة(.  
  في الصف الثاني الثانوي:-2
 مف نتائج استبانة المدرسيف كالمدرسات: جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: -2-2

اإلمبلء في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة 
قؽ )كبيرة(، جدان(، الببلغة في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الصرؼ في المرتبة الرابعة كبدرجة تح

الٌتحدث في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، النحك في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
القراءة في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، االستماع المرتبة الثامنة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، 

 في المرتبة العاشرة  كبدرجة تحقؽ )متكسطة(.  الخط في المرتبة التٌاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الكتابة 
  في الصف الثالث الثانوي: -3
 مف نتائج استبانة المدرسيف كالمدرسات: -3-2

اإلمبلء في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
رة(، الصرؼ في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، النحك الببلغة في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبي

في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الٌتحدث في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، القراءة في 
المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، االستماع في المرتبة الثامنة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الخط 

 تبة الٌتاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في  المرتبة العاشرة  كبدرجة تحقؽ )ضعيفة(. في المر 
 

 
: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف حكؿ مجاالت الفرضية الثانية -

 . االستبانة كمجمكعيا؛ تعزل لمتغير الجنس
 اإلحصائية بين متوسطات درجات المدرسين تبعاً لمتغير الجنس( الفروق 55الجدول )

المتوسط  العدد العينة المجاالت
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

  36.166 84.58 40 ذككر استماع
-3.002 100 0.002 

  
 داؿ

 29.118 105.02 62 إناث
 28.021 61.45 40 ذككر تحدث

-3.286 
100 0.001 

  

 داؿ
  78.79 62 إناث

22.561 

 مناقشة الفرضيات:  
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 59.331 132.18 40 ذككر قراءة
-3.368 

100 0.001 
  

 داؿ
 49.182 170.13 62 إناث

 27.246 55.80 40 ذككر كتابة
-3.350 

100 0.001 
  

 داؿ
 23.421 73.34 62 إناث

 7.371 14.78 40 ذككر إمبلء
-2.615 

100 0.008 
  

 داؿ
 6.368 18.48 62 إناث

 3.938 8.08 40 ذككر خط
-3.545 

100 0.000 
  

 داؿ
 3.260 10.73 62 إناث

 15.525 32.95 40 ذككر نحك
-3.216 

100 
0.001 

 داؿ
 12.802 42.42 62 إناث

 9.294 18.35 40 ذككر صرؼ
-3.080 

100 0.002 
  

 داؿ
 7.418 23.73 62 إناث

 5.158 10.40 40 ذككر ببلغة
-3.213 

100 0.001 
  

 داؿ
 4.425 13.59 62 إناث

 6.932 13.55 40 ذككر عركض
-3.030 

100 0.003 
  

 داؿ
 6.645 17.74 62 إناث

 197.778 432.10 40 ذككر االستبانة
-3.435 

100 0.001 
  

 داؿ
 157.795 559.98 62 إناث

  السابؽ يتبيف أٌنو:مف خبلؿ الجدكؿ 
تعزل لمتغير ، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف بالنسبة إلى االستبانة كاممة

 .( مستكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي نرفض الفرضية0.05( أصغر مف)001.أٌلف درجة الداللة) الجنس؛
كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. عمى الرغـ مف خضكع الجنسيف 
)الذككر كاإلناث( لنفس طرائؽ اإلعداد كالتأىيؿ كالتدريب المستمر، كذلؾ تعامميما مع المناىج نفسيا، 

 باإلضافة إلى أٌف ظركؼ تدريس المادة ىي ذاتيا لممدرس كالمدرسة.
 ف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان :كما كيتبي

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد األكؿ )االستماع(، تعزل -1
كبالٌتالي نرفض ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)0.002ألف درجة  الداللة ) لمتغير الجنس؛

متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. كىذا الفرؽ لصالح  كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألفٌ  .الفرضية
 اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر.

 ، تكجد تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثاني )الٌتحدث(-2
تكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي (مس0.05( أصغر مف)0.001(ألف درجة الداللة  تعزل لمتغير الجنس؛

  كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .نرفض الفرضية
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تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثالث )القراءة(، تعزل -3
(مستكل الداللة االفتراضي كبالٌتالي نرفض 0.05مف)( أصغر 0.001ألف درجة  الداللة ) لمتغير الجنس؛

  كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الرابع )الكتابة(، تعزل -4

(مستكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي نرفض 0.05صغر مف)( أ0.001ألف درجة الداللة ) لمتغير الجنس؛
 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الخامس )اإلمبلء(،  -5 
(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي 0.05( أصغر مف)0.008ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير الجنس؛

 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .نرفض الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السادس)الخط(، تعزل  -6 

كبالتٌالي نرفض ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أصغر مف)0.000(ألف درجة الداللة لمتغير الجنس؛
  كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السابع )النحك(، تعزل  -7
كبالتٌالي نرفض ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أصغر مف)0.001)ألف درجة الداللة لمتغير الجنس؛

 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثامف )الصرؼ(، تعزل -8

كبالتٌالي ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05أصغر مف) ) 0.002ألف درجة الداللة ) لمتغير الجنس؛
 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .نرفض الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الٌتاسع )الببلغة(، تعزل -9
كبالتٌالي نرفض ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أصغر مف)0.001(ألف درجة الداللة الجنس؛لمتغير 
 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد العاشر )العركض(،  -10 
كبالتٌالي ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أصغر مف)0.003ألف درجة الداللة) تغير الجنس؛تعزل لم

 كىذا الفرؽ لصالح اإلناث ألٌف متكسط اإلناث أكبر مف متكسط الذككر. .نرفض الفرضية
: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة الفرضية الثالثة-

 كمجمكعيا؛ كمجمكعيا تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية.
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 ( الفروق اإلحصائية بين متوسطات درجات المدرسين تبعًا لمتغير الدورات الّتدريبية56الجدول )
المتوسط  العدد العينة المجاالت

 الحسابي
 االنحراف
 المعياري

درجة  قيمة ت
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 القرار

  33.415 96.10 89 دكرات استماع
-.696 

100 
0.480 

 غير داؿ
 34.239 103.15 13 ال دكرات

 25.887 71.24 89 دكرات تحدث
-.712 

100 0.448 
  

 غير داؿ
 28.304 77.15 13 ال دكرات

 56.193 153.57 89 دكرات قراءة
-.768 

100 0.435 
  

 غير داؿ
 57.759 166.69 13 ال دكرات

 26.034 65.25 89 دكرات كتابة
-1.166 

100 0.225 
  

 غير داؿ
 27.719 74.77 13 ال دكرات

 6.942 16.70 89 دكرات إمبلء
-1.239 

100 0.210 
  

 غير داؿ
 7.123 19.31 13 ال دكرات

 3.735 9.58 89 دكرات خط
-.684 

100 0.476 
  

 غير داؿ
 3.969 10.38 13 ال دكرات

 14.610 38.15 89 دكرات نحك
-1.010 

100 0.314 
  

 غير داؿ
 14.649 42.54 13 ال دكرات

 8.568 21.46 89 دكرات صرؼ
-.468 

100 0.631 
  

 غير داؿ
 8.901 22.69 13 ال دكرات

 4.965 12.03 89 دكرات ببلغة
-1.644 

100 0.123 
  

 غير داؿ
 4.608 14.31 13 ال دكرات

 6.891 15.71 89 دكرات عركض
-1.357 

100 
0.143 

 غير داؿ
 7.694 18.77 13 ال دكرات

 183.790 503.36 89 دكرات االستبانة
-.811 

100 
0.401 

 غير داؿ
 193.955 549.77 13 ال دكرات

 مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أٌنو:
بالنسبة إلى االستبانة كاممة تعزل ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف 

( مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أكبر مف)0.401(ألف درجة  الداللة لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛
. كيمكف تفسير ذلؾ باىتماـ المدرسيف كالمدرسات كقياميـ باالطبلع عمى طرائؽ كبالتٌالي نقبؿ الفرضية

دراستيـ. أك مف خبلؿ تكجييات المكجييف االختصاصييف ليـ  الٌتدريس سكاءن أكاف ذلؾ في أثناء سنكات
 مف خبلؿ الزيارات الميدانية لممدارس.

 كما كيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان :
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد األكؿ )االستماع(،  -1

، (مستكل الداللة االفتراضي0.05(أكبر مف)0.480ألف درجة  الداللة) ؛تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية
 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية
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 ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثاني )الٌتحدث( -2 
تكل الداللة االفتراضي (مس0.05(أكبر مف)0.448(ألف درجة الداللة  تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثالث )القراءة(،  -3

(مستكل الداللة االفتراضي 0.05(أكبر مف)0.435ألف درجة  الداللة ) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛
 .ةكبالتٌالي نقبؿ الفرضي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الرابع )الكتابة(،  -4
(مستكل الداللة االفتراضي 0.05( أكبر مف)0.225ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية
كسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الخامس )اإلمبلء(، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف مت -5

(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أكبر مف)0.210ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛
 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية

الخط(، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السادس) -6
، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)0.476ألف درجة الداللة) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السابع )النحك(،  -7

(مستكل الداللة 0.05( يساكم مف)0.314ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛
 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، االفتراضي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثامف )الصرؼ(،  -8
(مستكل الداللة 0.05مف)( أكبر 0.631(ألف درجة الداللة  تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، االفتراضي
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الٌتاسع )الببلغة(،  -9

، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)0.123ألف درجة الداللة) تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛
 .نقبؿ الفرضية كبالتٌالي

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد العاشر  -10
(مستكل 0.05( أكبر مف)0.143ألف درجة الداللة) )العركض(، تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية؛

 .كبالتٌالي نقبؿ الفرضية، الداللة االفتراضي
ات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف حكؿ مجاالت االستبانة : ال تكجد فركؽ ذالفرضية الرابعة-

 كمجمكعيا، تعزل لمتغير الصؼ )األكؿ الثانكم، الثاني الثانكم، الثالث الثانكم(.
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 ( نتائج تحميل الّتباين الحادي في االستبانة تبعًا لمتغير الصف57جدول )
مجال 
 البطاقة

 درجات مجموع المربعات مصدر الّتباين
 الحرية

 القرار الداللة قيمة ف متوسط المربعات

 306. 346.530 2 693.061 بيف المجمكعات استماع
  
  

.737 
  
  

 غير داؿ
 1133.323 99 112198.939 داخؿ مجمكعات

 101 112892.000 الكمي  
 070. 48.966 2 97.931 بيف المجمكعات تحدث

  
  

.932 
  
  

 غير داؿ
 695.788 99 68883.059 مجمكعاتداخؿ 

 101 68980.990 الكمي  
 092. 295.318 2 590.636 بيف المجمكعات قراءة

  
  

.913 
  
  

 غير داؿ
 3224.952 99 319270.237 داخؿ مجمكعات

 101 319860.873 الكمي  
 087. 61.311 2 122.623 بيف المجمكعات كتابة

  
  

.917 
  
  

 داؿغير 
 704.735 99 69768.721 داخؿ مجمكعات

 101 69891.343 الكمي  
 1.322 64.102 2 128.204 بيف المجمكعات إمبلء

  
  

.271 
  
  

 غير داؿ
 48.472 99 4798.708 داخؿ مجمكعات

 101 4926.912 الكمي  
 156. 2.238 2 4.475 بيف المجمكعات خط

  
  

.856 
  
  

 داؿغير 
 14.338 99 1419.485 داخؿ مجمكعات

 101 1423.961 الكمي  
 220. 47.744 2 95.487 بيف المجمكعات نحك

  
  

.803 
  
  

 غير داؿ
 216.987 99 21481.689 داخؿ مجمكعات

 101 21577.176 الكمي  
 010. 723. 2 1.446 بيف المجمكعات صرؼ

  
  

.990 
  
  

 غير داؿ
 75.017 99 7426.642 داخؿ مجمكعات

 101 7428.088 الكمي  
 2.792 66.248 2 132.496 بيف المجمكعات ببلغة

  
  

.066 
  
  

 غير داؿ
 23.732 99 2325.722 داخؿ مجمكعات

 101 2458.218 الكمي  
 59.539 2 119.078 بيف المجمكعات عركض

1.209 
  
  

.303 
  
  

 غير داؿ
 99 4875.941 داخؿ مجمكعات

49.252 
 الكمي  

4995.020 
101 

 
 4180.092 2 8360.184 بيف المجمكعات االستبانة

.120 .887 
 غير داؿ

 99 3406208.371 داخؿ مجمكعات
34757.228 

 101 3414568.554 الكمي

 مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أٌنو :
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إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى االستبانة كاممة تعزل لمتغير  ال تكجد فركؽ ذات داللة
. (مستكل الداللة االفتراضي، كبالٌتالي نقبؿ الفرضية0.05(أكبر مف)887.ألف درجة  الداللة) الصؼ؛

الثانكم( كيمكف تفسير ىذه النتيجة بتقارب )تتالي( الصفكؼ الثبلثة)األكؿ الثانكم، الثاني الثانكم، الثالث 
 مف حيث المناىج، كاتباع أساليب كطرائؽ متشابية في تدريس المادة.

 كما كيتبيف مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أيضان :
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد األكؿ )االستماع(،  - 1

كبالتٌالي نقبؿ ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05(أكبر مف)737.ألف درجة  الداللة) تعزل لمتغير الصؼ؛
 .الفرضية

 ، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثاني )الٌتحدث( -2
(مستكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي نقبؿ 0.05(أكبر مف)932.ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير الصؼ؛

 .الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثالث )القراءة(،  ال -3

(مستكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي نقبؿ 0.05(أكبر مف)913.ألف درجة  الداللة ) تعزل لمتغير الصؼ؛
 .الفرضية

ة إلى البعد الرابع )الكتابة(، ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسب -4
(مستكل الداللة االفتراضي كبالتٌالي نقبؿ 0.05( أكبر مف)917.ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير الصؼ؛

 .الفرضية
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الخامس )اإلمبلء(،  -5

(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي نقبؿ 0.05(أكبر مف)271.داللة )ألف درجة ال تعزل لمتغير الصؼ؛
 .الفرضية

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السادس)الخط(،  -6
ؿ كبالتٌالي نقب، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)856.ألف درجة الداللة) تعزل لمتغير الصؼ؛

 .الفرضية
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السابع )النحك(،  -7

كبالتٌالي ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( يساكم مف)803.ألف درجة الداللة ) تعزل لمتغير الصؼ؛
 .نقبؿ الفرضية

المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثامف )الصرؼ(،  ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء -8
كبالٌتالي نقبؿ ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)990.)ألف درجة الداللة  تعزل لمتغير الصؼ؛

 .الفرضية
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ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الٌتاسع )الببلغة(،  -9
كبالتٌالي نقبؿ ، (مستكل الداللة االفتراضي0.05( أكبر مف)066.ألف درجة الداللة) الصؼ؛تعزل لمتغير 

 .الفرضية
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد العاشر )العركض(، -10

كبالتٌالي نقبؿ ، تراضي(مستكل الداللة االف0.05( أكبر مف)303.ألف درجة الداللة) تعزل لمتغير الصؼ؛
 .الفرضية

 
: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف حكؿ مجاالت الفرضية الخامسة-

 االستبانة  كمجمكعيما، تعزل لمتغير المؤىؿ العممي.
 ( نتائج تحميل الّتباين الحادي في االستبانة تبعًا لمتغير المؤىل العممي58جدول )

مجال 
 البطاقة

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر الّتباين
 المربعات

 القرار الداللة قيمة ف

 31.832 22091.957 2 44183.915 بيف المجمكعات استماع
  
  

.000 
  
  

 داؿ
 694.021 99 68708.085 داخؿ مجمكعات

 101 112892.000 الكمي  
 28.730 12666.728 2 25333.455 بيف المجمكعات تحدث

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 440.884 99 43647.535 داخؿ مجمكعات

 101 68980.990 الكمي  
 29.440 59644.891 2 119289.783 بيف المجمكعات قراءة

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 2025.971 99 200571.090 داخؿ مجمكعات

 101 319860.873  الكمي  
 13801.820 2 27603.639 المجمكعاتبيف  كتابة

32.312 
  
  

.000 
  
  

 داؿ
 99 42287.704 داخؿ مجمكعات

427.149 
 الكمي  

69891.343 
101 

 
 29.894 927.560 2 1855.120 بيف المجمكعات إمبلء

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 31.028 99 3071.791 داخؿ مجمكعات

 101 4926.912 الكمي  
 25.808 243.993 2 487.985 بيف المجمكعات خط

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 9.454 99 935.976 داخؿ مجمكعات

 101 1423.961 الكمي  
 28.899 3976.817 2 7953.635 بيف المجمكعات نحك

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 137.612 99 13623.541 داخؿ مجمكعات

 101 21577.176 الكمي  
 28.245 1349.317 2 2698.634 المجمكعات بيف صرؼ

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 47.772 99 4729.454 داخؿ مجمكعات

 101 7428.088 الكمي  
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 26.331 429.614 2 859.229 بيف المجمكعات ببلغة
  
  

.000 
  
  

 داؿ
 16.316 98 1598.989 داخؿ مجمكعات

 100 2458.218 الكمي  
 27.088 883.331 2 1766.662 المجمكعاتبيف  عركض

  
  

.000 
  
  

 داؿ
 32.610 99 3228.358 داخؿ مجمكعات

 101 4995.020 الكمي  
 643855.696 2 1287711.393 بيف المجمكعات االستبانة

29.667 .000 
 داؿ

 99 2126857.162 داخؿ مجمكعات
21702.624  

 101 3414568.554 الكمي

 مف خبلؿ الجدكؿ السابؽ يتبيف أٌنو :
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى االستبانة كاممة، تعزل لمتغير 

(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة  الداللة)المؤىؿ العممي
 نرفض الفرضية.

إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد األكؿ )االستماع(، تكجد فركؽ ذات داللة  -1
(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة  الداللة)تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 .كبالتٌالي نرفض الفرضية
لثاني )الٌتحدث(، تعزل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد ا -2

(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة  الداللة)لمتغير المؤىؿ العممي
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثالث )القراءة(، تعزل  -3
(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000ة  الداللة)؛ ألف درجلمتغير المؤىؿ العممي
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الرابع )الكتابة(، تعزل  -4
اضي، (مستكل الداللة االفتر 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة  الداللة)لمتغير المؤىؿ العممي
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الخامس )اإلمبلء(،  -5
(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة  الداللة)تعزل لمتغير المؤىؿ العممي

 .كبالتٌالي نرفض الفرضية
إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السادس )الخط(، تعزل  تكجد فركؽ ذات داللة -6

(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة الداللة)لمتغير المؤىؿ العممي
 .نرفض الفرضية
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بع )النحك(، تعزل تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد السا -7
(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة الداللة)لمتغير المؤىؿ العممي

 .نرفض الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد الثامف )الصرؼ(، تعزل  -8

(مستكل الداللة االفتراضي، كبالتٌالي 0.05(أصغر مف )0.000ة)؛ ألف درجة الدالللمتغير المؤىؿ العممي
 .نرفض الفرضية

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد التٌاسع )الببلغة(، تعزل  -9
كبالتٌالي (مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة الداللة)لمتغير المؤىؿ العممي

 .نرفض الفرضية
تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى البعد العاشر )العركض(، -10

(مستكل الداللة االفتراضي، 0.05(أصغر مف )0.000؛ ألف درجة الداللة)تعزل لمتغير المؤىؿ العممي
 .كبالتٌالي نرفض الفرضية

مجاالت االستبانة ومجموعيا وفقًا لمتغير المؤىل العممي تم استخدام من أجل تعّرف مقدار الفروق في 
 لممقارنات المتعددة. اختبار شيفيو

 (المتوسطات واالنحرافات المعيارية آلرا  المدرسين في مجاالت االستبانة ومجموعيا59الجدول )
 ماجستير دبموم إجازة المؤىل
مجاالت 
 االستبانة

 االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط االنحراف المعياري المتوسط

 9.501 143.50 22.375 105.79 31.057 79.58 االستماع
 6.885 106.42 19.183 79.24 24.057 58.75 الٌتحدث
 14.406 230.58 38.865 170.50 52.841 126.71 القراءة
 8.294 103.33 20.510 73.32 22.564 52.94 الكتابة
 2.379 27.25 5.649 18.24 5.988 13.79 اإلمبلء
 0.866 14.25 2.656 10.48 3.616 7.79 الخط
 4.348 58.00 10.154 24.76 13.720 31.29 النحك
 3.060 33.50 6.669 23.47 7.645 17.52 الصرؼ
 1.485 19.25 4.227 13.16 4.275 10.08 الببلغة
 3.589 26.17 6.199 17.18 5.714 12.98 العركض
 51.321 762.25 135.206 554.50 168.612 416.18 االستبانة
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 في مجاالت االستبانة ومجموعيا وفقًا لمتغير المؤىل العمميلممقارنة المتعددة لمفروق   شيفيو ( نتائج اختبار60الجدول)
 مجاالت
 االستبانة

 ماجستير دبمـك إجازة المؤىؿ
 مستكل الداللة فرؽ المتكسطيف مستكل الداللة فرؽ المتكسطيف مستكل الداللة فرؽ المتكسطيف

 0.000 (*)63.654- 000. (*)25.943- - - إجازة االستماع
 0.000 (*)37.711- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير
 الٌتحدث

 
 0.000 (*)47.667- 0.000 (*)20.487-   إجازة
 0.001 (*)27.180- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير
 0.000 (*)103.872- 0.000 (*)43.788- - - إجازة القراءة

 0.001 (*)60.083- - - - - دبمـك
 - - - - - - ماجستير

 0.000 (*)50.391- 0.000 (*)20.373-   إجازة الكتابة 
 0.000 (*)30.018- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير
 0.000 (*)13.462- 0.001 (*)4.448- - - إجازة اإلمبلء

 0.000 (*)9.013- - - - - دبمـك
 - - - - - - ماجستير

 الخط
 

 0.000 (*)6.462- 0.000 (*)3.054-   إجازة
 0.005 (*)3.408- - - - - دبمـك

 - - ماجستير
 

- - - - 

 0.000 (*)26.712- 0.000 (*)11.475- - - إجازة النحك
 0.001 (*)15.237- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير
 0.000 (*)15.981- 0.001 (*)5.954-   إجازة الصرؼ

 0.000 (*)10.026- - - - - دبمـك
 - - - - - - ماجستير

 0.000 (*)9.172- 0.001 (*)3.079-   إجازة الببلغة
 0.000 (*)6.092- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير
 0.004 (*)13.186- 0.000 (*)4.203-   إجازة العركض

 0.001 (*)8.982- - - - - دبمـك
 - - - - - - ماجستير

االستبانة 
 كاممة

 0.000 (*)346.074- 0.000 (*)138.324-   إجازة
 0.001 (*)207.750- - - - - دبمـك

 - - - - - - ماجستير

 (.0.05* داؿ إحصائيان عند مستكل داللة )
 يتبيف مف الجدكؿ السابؽ 
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 في االستماع:-أ
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.79.85( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )105.79)
جستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الما ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.79.85( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )143.50في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.79105.) ( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ143.50في الماجستير )
 في الّتحدث: -ب
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.58.75( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة  )24.057)
تكسط آراء المدرسيف إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف م ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.58.75( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )106.42في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.79.24( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )106.42في الماجستير )
 في القرا ة: -ج
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.126.71( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )170.50)
درسيف إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء الم ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.126.71( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )230.58في الماجستير)
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.170.50ء المدرسيف في الدبمكـ )( أكبر مف متكسط آرا230.58في الماجستير )
 في الكتابة: -د
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.52.94( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )73.32)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.52.94( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )103.33ستير )في الماج
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.73.32( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )103.33في الماجستير )
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 في اإلمل : -ه
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  داؿىناؾ فرؽ -1
 (.13.79(( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة 18.24)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.13.79أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة ) (27.25في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.18.24(أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )27.25 (في الماجستير 
 في الخط: -و
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.7.79( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )10.48)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.7.79ر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )( أكب14.25في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.10.48( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )14.25في الماجستير )
 في النحو: -ز

الدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في إحصائيان بيف اإلجازة ك  ىناؾ فرؽ داؿ
 (.31.29( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )42.76الدبمكـ)

إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 (.31.29(ي اإلجازة ( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف ف58في الماجستير )

إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 (.42.76( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )58في الماجستير )

 
 في الصرف: -ح
متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألفٌ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (. 17.52( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )23.47)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.17.52(أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )33.50في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.23.47(  أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )33.50في الماجستير )
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 في البلغة: -ط
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.10.08( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )13.16)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.10.08بر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )( أك19.25في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.13.16( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )19.25في الماجستير )
  في العروض: -ي
جازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ إحصائيان بيف اإل ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.12.98( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )17.18)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.12.98المدرسيف في اإلجازة )( أكبر مف متكسط آراء 26.17في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.17.18( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )26.17في الماجستير )
 في االستبانة كاممة: -ك
إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ ألٌف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 (.416.18( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة )554.50)
إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2

 (.416.18أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في اإلجازة ) (762.25في الماجستير )
إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير ألٌف متكسط آراء المدرسيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 

 (.554.50( أكبر مف متكسط آراء المدرسيف في الدبمكـ )762.25في الماجستير )
بمكـ الٌتأىيؿ الٌتربكم كماجستير الٌتربية يحصمكف مف خبلؿ كيمكف تفسير ذلؾ بأٌف الطمبة في مرحمة د  

دراستيـ الجامعية عمى معمكمات ىامة عف طرائؽ الٌتدريس؛ تفيدىـ الحقان في عمميـ الميداني في 
 المدارس.
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 الفصل السابع
 تصميم الوحدات الدرسية وفق المنيج التكاممي

 ييدؼ ىذا الفصؿ إلى عرض كيفية تصميـ الكحدات الدرسية كفؽ المنيج التكاممي في الصفكؼ الثبلثة. 
 إعداد، تحديد عنكاف الكحدة، تحديد أىداؼ الكحدة: الكحدة المتكاممة ما يأتيتصميـ تضمنت إجراءات كقد 

 .دليؿ الكحدة، محتكل الكحدة، تنظيـ محتكل الكحدة، التقكيـ، اختيار الكسائؿ التعميمية
: عرض الكحدة المتكاممة في الصؼ األكؿ الثانكم، الكحدات عمى عرضكيقكـ األسمكب المتبع في     

لث ض الكحدة المتكاممة في الصؼ الثاثـٌ عرض الكحدة المتكاممة في الصؼ الثاني الثانكم، كأخيران عر 
 الثانكم.

 الوحدة المتكاممة في الصف الول الثانوي: -1
 الكحدة المتكاممة ما يأتي:تصميـ اءات تضمنت إجر 

كصؼ ب) ألكؿ الثانكم العاـحددت الباحثة عنكاف الكحدة في الصؼ ا تحديد عنوان الوحدة:-1-1
(، كىذه الكحدة مقتطفة مف الكحدة الدرسٌية التي عنكانيا )الكصؼ كأبعاده في الطبيعة في األدب العربي

الفصؿ األكؿ لعاـ  ألكؿ الثانكم العاـكآدابيا في الصؼ ااألدب العربي( كىي مف كتاب المغة العربية 
 ؛ كالمعتمد في الجميكرية العربية السكرية. 2013-2014

حددت الباحثة أىداؼ الكحدة، كالمنبثقة مف األىداؼ العامة لمنيج المغة العربية  أىداف الوحدة: -1-2
ؼ التي اقترحتيا الباحثة، كذلؾ في ضكء في المرحمة الثانكية كالمعبرة عف أداء القكاعد كتنفيذ المعار 

 كالمعارؼ األساسية التي ضمنتيا الباحثة في قائمة التحميؿ.  الميارات
والمعارف وما  المياراتا: المتضمنة في الجدكؿ اآلتي الحقان كىك بعنكاف كاألىداؼ العامة لمكحدة ىي

 .يقابميا من تقويم في الصف الول الثانوي
ثبلثة نصكص تدكر  -1حددت الباحثة محتكل الكحدة الدرسٌية بما يأتي: حدة: إعداد محتوى الو  -1-3

حكؿ مكضكع الكحدة مع مراعاة جميع القكاعد كالمعارؼ األساسية التي اقترحتيا الباحثة في قائمة 
جدكؿ زمني لتنفيذ الكحدة ( 64انظر الجدكؿ رقـ ) ( درسان.13)التحميؿ، عمى أف تدرس الكحدة في 

 .الصؼ األكؿ الثانكم الدرسية في

كقد راعت الباحثة أف تككف األكزاف النسبية لمقكاعد المحققة في الكحدة قريبة مف األكزاف النسبية في قائمة 
(، كقد عدت الميارة محققة إذا تكررت مرة 61)القكاعد التي أعدتيا الباحثة لتحميؿ الكتب انظر الجدكؿ 

قراءة مع ميارة االستماع عدت الميارة محققة في حاؿ تحققيا كاحدة عمى األقؿ؛ كفي حيف تشابو ميارة ال
 في أم منيما، مثاؿ تمخيص النص سكاء في القراءة أك االستماع.

كما عدت الباحثة المعارؼ المكجكدة في الكحدة كافية نظران لعدـ القدرة عمى اشتماؿ جميع القكاعد في 
 كالثالث الثانكم. الثاني الثانكم الكحدة، عمى أف تحقؽ بقية المعارؼ في كحدتي الصفيف
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 ( الوزان النسبية لمقواعد والمعارف في قائمة التحميل61الجدول )

 المجمكع عركض ببلغة صرؼ نحك خط إمبلء كتابة قرءاة تحدث استماع الميرة

 177 7 5 8 13 3 7 26 52 25 31 التكرار

 %100 4 3 5 7 2 4 15 29 14 18 الكزف النسبي

 
 ( الوزان النسبية لمقواعد والمعارف في الوحدة المقترحة في الول الثانوي62الجدول )  

 المجمكع عركض ببلغة صرؼ نحك خط إمبلء كتابة قرءاة تحدث استماع الميرة

 186 11 10 5 8 4 5 26 52 39 26 التكرار

 %100 6 5 3 4 2 3 14 28 21 14 الكزف النسبي

  تنظيم محتوى الوحدة: -1-4
 الكحدة ثبلثة نصكص كىي:ضٌمنت 

ألكؿ الثانكم نص كصؼ الشتاء لجبراف خميؿ جبراف كقد اختارتو الباحثة مف خارج كتاب الصؼ ا -1
العاـ كذلؾ لممارسة االستماع بشكؿ رئيس، نظران ألف نص االستماع في الكحدة الدرسية المختارة 

  ضكع الكصؼ.كالمكجكد في كتاب الصؼ األكؿ الثانكم العاـ كاف خارجان عف مك 
القيس كىذا النص مكجكد في الكحدة المذككرة لكف دكف كجكد أسئمة  ئ)كصؼ الجكاد( مف معمقة امر -2

 كتدريبات عميو فقامت الباحثة بكضع تمؾ األسئمة كالتدريبات.
الطبيعة الفاتنة البف ىانئ األندلسي مكجكد في الكحدة المذككرة لكف مع دكف كجكد أسئمة كتدريبات  -3 

عميو كقد قامت الباحثة بإضافة بعض األسئمة كما أعادت تكزيعيا كفقان لممخطط الذم كضعتو لتسمسؿ 
 القكاعد كالمعارؼ األساسية.

تحدث كىك مستكحى مف الكحدة األكلى في كتاب كما ضمنت الكحدة عرضان تقديميان لممارسة ال -4
 .الصؼ األكؿ الثانكم المذككر آنفان 

 درس ببلغة التشبيو. -5
 درس نحك حاالت تقديـ المبتدأ عمى الخبر كجكبان. -6
 فائدة عركضية تتحدث عف البحر الطكيؿ.  -7

ة كىك:االستماع، كقد ركعي التسمسؿ اآلتي في تقديـ القكاعد كذلؾ في كؿ نص مف النصكص الثبلث
 فالتحدث فالقراءة، فالكتابة، كفي المعارؼ )الببلغة، فالعركض، فالنحك، فالصرؼ، فاإلمبلء، فالخط(.
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يمكف اعتماد الكسائؿ التعميمية اآلتية في ضكء اإلمكانات المتاحة في اختيار الوسائل التعميمية:  -1-5
 لصكر.ا -أجيزة تسجيؿ -السبكرة -المداس كىي: الكتاب المدرسي

كقد صيغت لو عدة أسئمة كأنشطة إثرائية؛ ركعي فييا التنكع كالتمركز حكؿ القكاعد  التقويم : -1-6
 كالمعارؼ األساسية، كما ركعي فييا الشمكؿ لممعارؼ كالقكاعد المطمكبة، كذلؾ كفؽ الجدكؿ اآلتي:

 .والمعارف وما يقابميا من تقويم في الصف الول الثانوي الميارات( ا63جدول)
 التكرار رقـ السؤاؿ المقابؿ ليا عنكاف النص الميارة

 26   أواًل: ميارة االستماع

 6   االستماع التذكري -1
 1 2 الطبيعة الفاتنة تمييز الجديد في النص المستمع إليو.

 1 4 كصؼ الشتاء إليو.ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع 
 1 3 كصؼ الشتاء استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو.

 1 6 كصؼ الشتاء تحديد الحقائؽ الكاردة في النص.
 1 2 كصؼ الجكاد تذكر مضاد بعض الكممات.
  ---- ---- تعٌرؼ مفرد الجمكع كالمثنى.
 1 2 كصؼ الشتاء تعرؼ جمع كمثنى الكممات.

 6   االستنتاجي االستماع -2
 1 14 كصؼ الشتاء .المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص 
 1 14 كصؼ الشتاء .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص 

 1 5 كصؼ الجكاد .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص 
 1 4 كصؼ الجكاد .المستمع إليوالتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 

 1 12 كصؼ الشتاء
 1 5 كصؼ الشتاء لمقضايا الكاردة فيو. المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
  ----- ---- .المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 

  ------- ------ استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.
 6   :االستماع الناقد-3

 1 4 الطبيعة الفاتنة المستمع إليو كنص آخر.المكازنة بيف النص 
 1 7 كصؼ الشتاء .المستمع إليوتقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 

 1 7 كصؼ الشتاء التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 1 7 كصؼ الشتاء .المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 

 1 14 كصؼ الشتاء التمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية.
 1 7 كصؼ الشتاء التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.

 0 ----- ---- تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص.
 0 ------- ------ التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو.

 6   االستماع التذوقي:-4
 1 2 الطبيعة الفاتنة ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.

 1 20 كصؼ الشتاء تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو.
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 1 9 كصؼ الشتاء استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع إليو.
 1 12 كصؼ الشتاء .المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 

 1 10 كصؼ الشتاء .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 
 1 10 كصؼ الشتاء تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو.

 2   استماع التوقع:-5
 1 1 الطبيعة الفاتنة التنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو.-

 0  كصؼ  الشتاء .المستمع إليوالتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
 1 13 كصؼ الشتاء .المستمع إليوالتنبؤ بما سينتيي إليو النص 

 39   ثانيًا: التعبير الشفوي

 15   الجانب الفكري
 1 أ(-7-5) الطبيعة الفاتنة استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة.

 5 5 كصؼ الجكاد ترتيب األفكار كتسمسميا.
-5أ( )-2-5)ح(-1-5) الطبيعة الفاتنة

 (3ث( )-2-5ب( )-2
 1 ث(-1-5) الطبيعة الفاتنة التنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 1 ت(-1-5) الطبيعة الفاتنة إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح.
 1 ت(-2-5) الطبيعة الفاتنة التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.

 1 أ(-7-5) الطبيعة الفاتنة كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص. التعبير عف الرأم 
 1 (8-5ج( )-2-5) الطبيعة الفاتنة تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة.
 2 (5-5( )3-5) الطبيعة الفاتنة استيفاء العناصر األساسية لممكضكع.

 1 أ(-7-5)  تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات المتصمة بالمكضكع.
 1 ب(-7-5) الطبيعة الفاتنة إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.

 9   الجانب المغوي
 1 أ(-8-5) الطبيعة الفاتنة اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.

 1 ب(-8-5) الطبيعة الفاتنة استخداـ كممات عربية فصيحة.
 1 ت(-8-5) الطبيعة الفاتنة استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى.

 1 ث(-8-5) الطبيعة الفاتنة مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
 1 ج(-8-5) الطبيعة الفاتنة تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى.

 1 ح(-8-5) الطبيعة الفاتنة مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء التحدث.
 ح(-6-5ج( )-6-5) الطبيعة الفاتنة الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد.

 خ(-5-8)
3 

 6   الجانب الصوتي
 1 14 كصؼ الشتاء إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة.

 1 14 كصؼ الشتاء التحدث بصكت كاضح.
 1 14 كصؼ الشتاء الحديث بثقة بالنفس كدكف ارتباؾ.

 1 ث(-6-5) الطبيعة الفاتنة
 1 14 كصؼ الشتاء تمكيف الصكت مف غير تكمؼ.

 1 أ(-6-5) الطبيعة الفاتنة
 9   الجانب التعبيرم
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 1 5 كصؼ الجكاد تمثيؿ المعنى أثناء التحدث.
شارات تسيـ في جذب انتباه المستمعيف.  1 5 كصؼ الجكاد استخداـ حركات كا 

ح( -2-5ج( )-1-5) الطبيعة الفاتنة
 ب(-5-6)

3 

 1 5 كصؼ الجكاد مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث.
 1 5 كصؼ الجكاد التحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح لمكبلـ.

 2 ب(-1-5أ( )-1-5) الطبيعة الفاتنة
 52   القرا ة

 9   القرا ة الجيرية
 1 أ(-16) كصؼ الشتاء نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 1 ب(-16) كصؼ الشتاء صحيحان مضبكطان بالشكؿ.نطؽ الكممات نطقان  -
 1 ت(-16) كصؼ الشتاء القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -

 1 ث(-16) كصؼ الشتاء حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
 1 ج(-16) كصؼ الشتاء مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.

 1 6 كصؼ الجكاد أثناء القراءة الجيرية.تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت 
 كالتعجب، كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع
 .كغيرىا

 1 15 كصؼ الشتاء

 1 6 كصؼ الجكاد استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت. -
 1 6 الجكادكصؼ  قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -

 13 ---- --- الفيم الحرفي
 --- ---- --- تحديد مفرد الجمكع.

 --- ---- --- تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص.
 3 شرح المفردات جميع النصكص تحديد مرادؼ الكممات

 --- ---- --- .تحديد مثنى كجمع الكممات
 1 12 الطبيعة الفاتنة تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات.

 3 تعريؼ بالكاتب جميع النصكص تحدد األماكف الكاردة في النص.
 3 تعريؼ بالكاتب جميع النصكص تحدد األعداد الكاردة في النص.

 3 تعريؼ بالكاتب جميع النصكص تحديد كاتب النص.
 10   الفيم االستنتاجي

 1 8 دكصؼ الجكا استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 1 7 الطبيعة الفاتنة استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ.

 1 7 كصؼ الجكاد استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.
 1 9 الطبيعة الفاتنة استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص.

 1 8 كصؼ الجكاد استنتاج المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب.
 1 13 كصؼ الجكاد الغرض الرئيس مف النص.استنتاج 

    استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة.
 1 8 الطبيعة الفاتنة تمخيص األحداث كالنقاط األساسية في النص.

 ---- ---------  استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.

 1 10 الطبيعة الفاتنة النص.استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في 
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 –استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 
 إنسانية . –كطنية 

التعريؼ  جميع النصكص
 بالكاتب

3 

 13   الفيم التذوقي
 1 13 الطبيعة الفاتنة استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.

 1 11 الطبيعة الفاتنة المسيطرة عمى النص.تحديد العاطفة السائدة 
 1 9 كصؼ الجكاد تحديد حالة الكاتب النفسية.

 1 11 الطبيعة الفاتنة
    ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.

 1 20 كصؼ الشتاء تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص.
األديب لمنص، كما أكحت بو مف بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا 

 جماؿ في النص.
 1 12 كصؼ الجكاد

تكضيح مناسبة التراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في 
 النص.

 1 13 كصؼ الجكاد

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف 
 جماؿ في النص.

 1 15 الطبيعة الفاتنة

 1 14 الطبيعة الفاتنة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص.إبراز مناسبة 
 1 20 كصؼ الشتاء بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى النص.

 1 14 كصؼ الجكاد تحديد مكاطف الجماؿ في التعبيرات التي اشتمؿ عمييا النص.
 1 11 الجكادكصؼ  تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.

 1 10 كصؼ الجكاد المكازنة بيف نص كنص آخر.
 4   الفيم الناقدي

    تحديد األفكار الجديدة في المقركء.
 1 11 كصؼ الجكاد إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص.

 1 11 كصؼ الجكاد التمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.
 1 5 كصؼ الجكاد كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.تقكيـ األدلة 

 1 11 كصؼ الجكاد .ربط النص بمكتسبات أخرل
   كصؼ الجكاد التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.

 3   الفيم اإلبداعي
 1 17 كصؼ الشتاء اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع.

 1 16 كصؼ الشتاء المقركء.اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص 
  -------- ------- اقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث.

تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك 
 ضمننا.

---- ------  

 1 8 الفاتنةالطبيعة  إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب الخاص.
 26   الكتابة

 11   قواعد المحتوى والمضمون
 1 (1-ب-16) الطبيعة الفاتنة كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع.

 1 (3-ب-16) الطبيعة الفاتنة كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو.
 1 (2-ب-16) الطبيعة الفاتنة كالختامية لكٌؿ فقرة.كتابة الجممة الرئيسة، 

 1 18 كصؼ الشتاء تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.
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 1 18 كصؼ الشتاء تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
 1 (2-ب-16) الطبيعة الفاتنة تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ.

 1 (2-ب-16) الفاتنةالطبيعة  كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.
 1 (2-ب-16) الطبيعة الفاتنة كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.
 1 فائدة الطبيعة الفاتنة تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي.
 1 (2-ب-16) الطبيعة الفاتنة تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة.

 1 (2-ب-16) الطبيعة الفاتنة التعبير عف الرأم.
 9   قواعد المغة والسموب

 1 (1-ج-16) الطبيعة الفاتنة اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.
 1 (2-ج-16) الطبيعة الفاتنة استخداـ كممات عربية فصيحة.

 1 (3-ج-16) الطبيعة الفاتنة اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة.
 1 (4-ج-16) الطبيعة الفاتنة االشتقاقية كالصرفية.اختيار كممات صحيحة مف الناحية 

  (5-ج-16) الطبيعة الفاتنة مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
1 

 1 أ(-16) كصؼ الجكاد اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.
 1 ب(-16) كصؼ الجكاد استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي.
 1 ت(-16) كصؼ الجكاد استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.
 1 ث(-16) كصؼ الجكاد اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في التعبير عنيا.

 6   قواعد الشكل والتنظيم
  أ(-18) كصؼ الشتاء استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.

1 
 1 18 كصؼ الشتاء المناسب لممكضكع.مراعاة الطكؿ 

 1  كصؼ الجكاد ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات.
 1 ب(-18) كصؼ الشتاء ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة.

 1 ت(-18) كصؼ الشتاء الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة.
في بدايتيا، كمراعاة اليكامش،  مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ

 كنظافة الكرقة(.
 1 ث(-18) كصؼ الشتاء

 5   اإلمل 

 3 27 كصؼ الشتاء رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح.
 25 كصؼ الجكاد

 24 الطبيعة الفاتنة 
  25 الطبيعة الفاتنة رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح.-
 1 26 كصؼ الشتاء الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح.رسـ  -
رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ   -

 صحيح.
 1 26 كصؼ الجكاد

  --- --- رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
  ------ ----- رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح.

  ------ ---- الكممتيف في كممة كاحدة.دمج 
 4   الخط
 1 26 الطبيعة الفاتنة الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-1
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 1 26 الطبيعة الفاتنة تحديد بعض أنكاع الخطكط العربية.-2
 1 28 كصؼ الشتاء التقيد بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية.-3

 1 27 كصؼ الجكاد
 8   النحو

 2 23-22 كصؼ الشتاء ربط اإلعراب بالمعنى.
  ------ ---- استخدامان صحيحان. استخداـ أسمكبي اإلغراء كالتحذير

  ------ ---- استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.
  ------ ---- استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.

  ------ ---- استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.
  ------ ---- الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان.استخداـ كـ 

  ------ ---- استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان.
  ------ ---- استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.

  ------ ---- استخداـ المتممات )البدؿ كالتككيد( استخدامان صحيحان.
  ------ ---- استخدامان صحيحان.استخداـ أسمكب الركابط 

-21ب( )-21أ( )-21) الطبيعة الفاتنة استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان.
ج( -21ث( )-21ت( )

 ح(-21)

6 

    استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان صحيحان.
    استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.

 5   الصرف
    صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.

  25 كصؼ الشتاء كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح.
1 

    إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح.
    تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.

    بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.
 1 23 الطبيعة الفاتنة بشكؿ صحيح.تحديد مصدر الفعؿ 

 1 24 كصؼ الشتاء تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.
 2 22 الطبيعة الفاتنة
 22 كصؼ الجكاد

    صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 10   البلغة

 1 1فائدة كصؼ الجكاد تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة.
 1 13 الفاتنةالطبيعة  تحديد األساليب الببلغية.

 1 19 كصؼ الشتاء تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللتيا.
 4 19-18-17 كصؼ الجكاد
 1 17 الطبيعة الفاتنة

 1 17 الطبيعة الفاتنة تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللتيا.
 1 20 الطبيعة الفاتنة تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللتيا.

 11   العروض
 1 2فائدة  كصؼ الجكاد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. تحديد
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 2 20 كصؼ الجكاد تحديد منابع المكسيقا الداخمية.
  19 الطبيعة الفاتنة

 2 21 كصؼ الشتاء تحديد منابع المكسيقا الخارجية.
  20 الطبيعة الفاتنة

 2 20 كصؼ الجكاد تقطيع البيت بشكؿ صحيح.
  20 الطبيعة الفاتنة

 2 20 كصؼ الجكاد ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح.
  20 الطبيعة الفاتنة

 2 20 كصؼ الجكاد تسمية البحر بشكؿ صحيح.
  20 الطبيعة الفاتنة

  ---- --- تحديد شعر لتفعيمة.

 
 دليل الوحدة. -1-7

 (.6كالكحدة الدرسية المتكاممة في الصؼ األكؿ الثانكم مكجكدة في الممحؽ رقـ )
 :جدكؿ زمني لتنفيذ الكحدة الدرسية في الصؼ األكؿ الثانكم كفيما يأتي

 جدول زمني لتنفيذ الوحدة الدرسية في الصف الول الثانوي( 64الجدول رقم )

 وصف الشتا  الحصص وصف الجواد الحصص الطبيعة الفاتنة الحصص
 االستماع 1 االستماع 1/2 االستماع 1/4
 التحدث 1/2 التحدث 1/2 التحدث 1
 القراءة 1/2 القراءة 1/2 القراءة 3/4
 الكتابة 1/2 الكتابة 1/2 الكتابة 1
 الببلغة 1/2+1 الببلغة 1 الببلغة 1/2

 العركض العركض 1/2 العركض
 النحك النحك 1/2 النحك 1
 الصرؼ الصرؼ الصرؼ 1/2

 اإلمبلء اإلمبلء اإلمبلء
 الخط الخط الخط

 المجمكع 4 المجمكع 4 المجمكع 5

 الوحدة المتكاممة في الصف الثاني الثانوي:-2
ب)الكطف في  الثانكم العاـ حددت الباحثة عنكاف الكحدة في الصؼ الثاني تحديد عنوان الوحدة:-2-1

العربي( كىي مف  الشعراألدب العربي(، كىذه الكحدة مقتطفة مف الكحدة الدرسٌية التي عنكانيا )الكطف في 
؛ كالمعتمد 2014-2013الفصؿ األكؿ لعاـ  لثاني الثانكم العاـكتاب المغة العربية كآدابيا في الصؼ ا

 في الجميكرية العربية السكرية. 
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حددت الباحثة أىداؼ الكحدة، كالمنبثقة مف األىداؼ العامة لمنيج المغة العربية  أىداف الوحدة: -2-2
لمعبرة عف أداء الميارات كتنفيذ المعارؼ التي اقترحتيا الباحثة، كذلؾ في ضكء في المرحمة الثانكية كا

 الميارات كالمعارؼ األساسية التي ضمنتيا الباحثة في قائمة التحميؿ.
 كاألىداؼ العامة لمكحدة ىي عمى الشكؿ التالي:

ثبلثة نصكص تدكر  -1حددت الباحثة محتكل الكحدة الدرسٌية بما يأتي: إعداد محتوى الوحدة:  -2-3
حكؿ مكضكع الكحدة مع مراعاة جميع الميارات كالمعارؼ األساسية التي اقترحتيا الباحثة في قائمة 

جدكؿ زمني لتنفيذ الكحدة الدرسية في ( 67الجدكؿ رقـ ) ( درسان.12) التحميؿ، عمى أف تدرس الكحدة في
 .الثانكم الثانيالصؼ 

نسبية لمميارات المحققة في الكحدة قريبة مف األكزاف النسبية في كقد راعت الباحثة أف تككف األكزاف ال
(، كقد عدت الميارة محققة إذا 65قائمة الميارات التي أعدتيا الباحثة لتحميؿ الكتب انظر الجدكؿ )

تكررت مرة كاحدة عمى األقؿ؛ كفي حيف تشابو ميارة القراءة مع ميارة االستماع عدت الميارة محققة في 
ا في أم منيما، مثاؿ تمخيص النص سكاء في القراءة أك االستماع.حاؿ تحققي  

كما عدت الباحثة المعارؼ المكجكدة في الكحدة كافية نظران لعدـ القدرة عمى اشتماؿ جميع الميارات في 
الثانكم. لثالكحدة، عمى أف تحقؽ بعض المعارؼ األخرل في كحدتي الصفيف األكؿ الثانكم كالثا  

الثانوي الثاني( الوزان النسبية لمميارات والمعارف في الوحدة المقترحة في 65الجدول )   
 المجمكع عركض ببلغة صرؼ نحك خط إمبلء كتابة قرءاة تحدث استماع الميرة

 163 7 8 5 9 3 4 30 47 25 25 التكرار

 %100 4 5 3 6 2 2 18 29 15 15 الكزف النسبي

 تنظيم محتوى الوحدة:  -2-4
الكحدة ثبلثة نصكص كىيضٌمنت   

الثانكم  محمكد السيد كىذا النص مكجكد في الصؼ الثانيمدكتكر نص التربية عمى المكاطنة ل -1
 األدبي؛ كذلؾ لممارسة االستماع بشكؿ رئيس.

)نجكل( لخير الديف الزركمي، كىذا النص مكجكد في الكحدة المذككرة مع كجكد بعض األسئمة -2
كحدة.افت الباحثة بعض األسئمة كالتدريبات إلغناء الكالتدريبات عميو، كقد أض  

( لعبد اهلل الشاىر، كىذا النص غير مكجكد في الكحدة المذككرة، الكطػػػػػػػػػف فػػػػػػػي شعػػػػػػػػر نػػػػػػػػزار قبانػػػػػػػي) -3
.كؿ رئيسكقد قامت الباحثة بإضافتو، ككضعت لو األسئمة كالتدريبات؛ لممارسة التعبير الشفكم بش  

كما ضمنت الكحدة كتابة الرسالة كىي مستكحاة مف الكحدة األكلى في كتاب الصؼ الثاني الثانكم  -4
.األدبي المذككر آنفان   

.الستعارةدرس ببلغة ا -5  
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.الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعرابدرس نحك  -6  
فائدة عركضية تتحدث عف البحر الطكيؿ.  -7  

تقديـ الميارات كذلؾ في كؿ نص مف النصكص الثبلثة كىك: االستماع، كقد ركعي التسمسؿ اآلتي في 
 فالتحدث فالقراءة، فالكتابة، كفي المعارؼ )الببلغة، فالعركض، فالنحك، فالصرؼ، فاإلمبلء، فالخط(.

يمكف اعتماد الكسائؿ التعميمية اآلتية في ضكء اإلمكانات المتاحة  اختيار الوسائل التعميمية: -2-5
 الصكر. -أجيزة تسجيؿ -السبكرة -المداس كىي: الكتاب المدرسيفي 
كقد صيغت لو عدة أسئمة كأنشطة إثرائية؛ ركعي فييا التنكع كالتمركز حكؿ الميارات  التقويم : -2-6

 كالمعارؼ األساسية، كما ركعي فييا الشمكؿ لممعارؼ كالميارات المطمكبة، كذلؾ كفؽ الجدكؿ اآلتي:
الثاني الثانوي ات والمعارف وما يقابميا من تقويم في الصف( الميار 66) جدول  

عنكاف  الميارة
 النص 

 التكرار رقـ السؤاؿ المقابؿ ليا

 25    أواًل: ميارة االستماع 

 5   االستماع التذكري -1
 1 )ح( 2 التربية تمييز الجديد في النص المستمع إليو. 

 1 )ق( 1 التربية ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع إليو. 
 1 )ج( 2 التربية استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو.

 1 )د( 2 التربية تحديد الحقائؽ الكاردة في النص.
 1 ت نجكل تذكر مضاد بعض الكممات.
    تعٌرؼ مفرد الجمكع كالمثنى.

    الكممات.تعرؼ جمع كمثنى 
 6   االستماع االستنتاجي -2

 1 )ب( 1 التربية .المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص 
 1 )أ(1 التربية .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص 

 1 ب نجكل .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص 
 1 )د( 1 التربية . المستمع إليوالتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 

لمقضايا  المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
 الكاردة فيو.

 1 ا )ق( التربية

 1 )أ( 2 التربية .المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 
    استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.

 6   االستماع الناقد:-3
    إليو كنص آخر.المكازنة بيف النص المستمع 

تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 
 .المستمع إليو

 1 )أ( 2 التربية

 1 )أ( 2 التربية التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 1 )ق( 2 التربية . المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 
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    الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية.التمييز بيف األفكار 
 1 )ك( 2 التربية التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.

 1 )أ( 2 التربية تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. 
 1 )ج(1 التربية التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 

 6   االستماع التذوقي:-4
 1 ب نجوى كفقنا ألىميتيا.ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع 

تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص 
 المستمع إليو. 

 1 7 التربية

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص 
 المستمع إليو.

 1 )ك( 2 التربية

 1 6 التربية . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 
 1 )ك( 2 التربية .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 

تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع 
 إليو.

 1 )ز( 2 التربية

 2   استماع التوقع:-5
 1 أ نجكل التنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو.-

 1 2 نجكل .المستمع إليوالتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
    .المستمع إليوالتنبؤ بما سينتيي إليو النص 

 25   ثانيًا: التعبير الشفوي 

 10   الجانب الفكري
 1 (5رابنعا ) 2 نزار استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة.

 1 (6رابنعا ) 2 نزار ترتيب األفكار كتسمسميا. 
 1 (7رابنعا ) 2 نزار التنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 1 (8رابنعا ) 2 نزار إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح.
 1 (9رابنعا ) 2 نزار التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.

التعبير عف الرأم  كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث 
 الخاص.

 1 (10رابنعا ) 2 نزار

 1 (11رابنعا ) 2 نزار تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة.
 1 (12رابنعا ) 2 نزار استيفاء العناصر األساسية لممكضكع. 

 1 (13رابنعا ) 2 نزار تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات المتصمة بالمكضكع.
 1 (14رابنعا ) 2 نزار إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.

 
 7   الجانب المغوي

 1 )أ( 4 نجوى اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.
 1 )ب(4 نجوى استخداـ كممات عربية فصيحة.
 1 )ت( 4 نجوى استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى.

 1 )ث(4 نجوى مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية 

 لخدمة لممعنى. 
 1 )ج(4 نجوى
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 1 )ح(4 نجوى أثناء التحدث. مراعاة القضايا النحكية كالصرفية
 1 )خ(4 نجوى الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد. 

 4   الجانب الصوتي
 1 )أ( 3 التربية إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة.

 1 )ب( 3 التربية التحدث بصكت كاضح. 
 1 )ج( 3 التربية الحديث بثقة بالنفس كدكف ارتباؾ.

 1 )د( 3 التربية تكمؼ.تمكيف الصكت مف غير 
 4   الجانب التعبيري

 1 (1رابنعا ) 2 نزار تمثيؿ المعنى أثناء التحدث.
شارات تسيـ في جذب انتباه  استخداـ حركات كا 

 المستمعيف.
 1 (2رابنعا ) 2 نزار
   

 1 (3رابنعا ) 2 نزار مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث.
 1 (4رابنعا ) 2 نزار المتاح لمكبلـ.التحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت 

 47   القرا ة

 9   القرا ة الجيرية
 1 )أ( 4 التربية نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 1 )ب( 4 التربية نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -
 1 )ت( 4 التربية القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -

 1 )ث( 4 التربية عند اكتماؿ معنى الجممة.حسف الكقؼ 
 1 )ج( 4 التربية مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.

 1 )أ( 4 نجكل تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.
 كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع 

 .كغيرىا كالتعجب، كالنداء،
 1 4 نجكل

اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني استخداـ  -
 كاالنفعاالت.

 1 )ب( 4 نجكل

 1 )ج( 4 نجكل قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -
 11   الفيم الحرفي

    تحديد مفرد الجمكع.
    تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص. 

    تحديد مرادؼ الكممات 
   

 1 )ث( 3 نزار  الكمماتتحديد مثنى كجمع 
 1 )د( 2 نجوى تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات. 
جميع  تحدد األماكف الكاردة في النص. 

 النصكص
 3 التعريؼ بالكاتب

جميع  تحدد األعداد الكاردة في النص.
 النصكص

 3 التعريؼ بالكاتب

جميع  .تحديد كاتب النص
 النصكص

 3 التعريؼ بالكاتب

 7   الفيم االستنتاجي
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 2 )ب( 3)أ(  3 نزار استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
    استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. 

 1 )ث( 4 نجكل استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. 
 1 )ق( 4 نحكل استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص.

 1 )ك( 4 نجكل التي لـ يصرح بيا الكاتب.استنتاج المعاني الضمنية 
   نجكل  استنتاج الغرض الرئيس مف النص.

    استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة.
 1 )ح(4 التربية تمخيص األحداث كالنقاط األساسية في النص.

 1 2 نجكل استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.

    المميزة لمشخصيات الكاردة في النص.استخبلص السمات 
استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف 

 إنسانية . –كطنية  –ناحية كجدانية 
   

 15   الفيم التذوقي
 1 )أ( 6 نجكل استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.

 1 )ط(4 نجكل تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص.
 1 4 نزار تحديد حالة الكاتب النفسية.

   
 1  2 نزار ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.

 2 ب(7أ( )7نجكل ) نجكل تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص.
بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما 

 أكحت بو مف جماؿ في النص. 
 2 )ؿ( 4)ؾ(  4 نجكل

تكضيح مناسبة التراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف 
 جماؿ في النص.

 1 )ؿ(4 نجكل 

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما 
 أكحت بو مف جماؿ في النص. 

 1 )ب(6 نجكل

 1 )ث( 6 نجكل  إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص.
بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى 

 النص.
 1 )ث(4 نزار

تحديد مكاطف الجماؿ في التعبيرات التي اشتمؿ عمييا 
 النص.

 1 )م( 4 نجكل

 1 )ب( 6 نجكل تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.
 1 )ز(4 نجكل  .المكازنة بيف نص كنص آخر

 2   الفيم الناقدي
    تحديد األفكار الجديدة في المقركء. 

 1 )ح(4 نجكل  إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص. 
    التمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.

    تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.
 1 )ؿ( 4 نجكل . ربط النص بمكتسبات أخرل

    الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.التميز بيف 
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 3   الفيم اإلبداعي
 1 )خ( 4 التربية اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع. 

 1 )د( 4 التربية اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء.
اقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف 

 أفكار كأحداث. 
   

التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا تدعيـ القضية 
 صراحة أك ضمننا.

   

إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب 
 الخاص.

 1 5 نجكل

 30   الكتابة 

 16   ميارات المحتوى والمضمون
كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في 

 المكضكع.
 

 التربٌة
4 1 

 1 (3 )ب 4 نزار
  كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو.

 التربٌة
4 1 

 1 (2)ب  4 نزار 
  كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.

 التربٌة
4  1 

 3 ((3-2-1) -2-)ب   4 نزار 
  تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.

 التربٌة
4 1 

  تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
 التربٌة

4 1 

 1 )أ( 4 نزار تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ.
 1 )ب( 4 نزار كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.

 1 )ب( 4 نزار كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.
 1 )أ( 4 نزار تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
 1 )أ( 4 نزار تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 

 1 )أ( 4 نزار .التعبير عف الرأم
 9   ميارات المغة والسموب

 1 )أ( 5 نجوى اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.
 1 )ب(5 نجوى استخداـ كممات عربية فصيحة.

 1 )ت( 5 نجوى اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة.
 1 )ث( 5 نجوى اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية كالصرفية.

 1 )ج( 5 نجوى مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
 1 )ح( 5 نجوى اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.

استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك 
 عاطفي.

 
 نزار

 1 (1)ج  4

استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء 
 الكتابة.

 1 (2) ج 4 نزار

اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في التعبير 
 عنيا.

 1 (3) ج 4 نزار
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 5   ميارات الشكل والتنظيم
 1 )أ( 4 التربية استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.

 1 (4-)ج 4 نزار لممكضكع.مراعاة الطكؿ المناسب 
   التربية ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات. 

 1 )ب( 4 التربية ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة.
الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ 

 داخؿ الكممة.
 1 )ت( 4 التربية

مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، 
 اليكامش، كنظافة الكرقة(. كمراعاة

 1 )ث( 4 التربية

 4   اإلمل 

 2 10 التربية رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 
 9 نزار

 (1)10 نجكل 
رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة -

 بشكؿ صحيح. 
   

رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ  -
 صحيح.

 1 10 التربية

رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في   -
 الكتابة بشكؿ صحيح.

 1 (2)10 نجكل

    رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
    رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح.

    دمج الكممتيف في كممة كاحدة.
 3   الخط
 1 11 نجكل الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-1
 1 11 التربية بعض أنكاع الخطكط العربية.تحديد -2
    التقيد بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية.-3

   
 9   النحو 

 )ب(8 نجكل ربط اإلعراب بالمعنى.
 ج 8(، 1،2،3،4،5ث)8

7 

    
    استخدامان صحيحان. استخداـ أسمكبي اإلغراء كالتحذير

    استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.
    استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.

    استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.
    استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان صحيحان.

    استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان.
    استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.

 1 )أ(8 نجكل  كالتككيد( استخدامان صحيحان. استخداـ المتممات )البدؿ
 1 8 التربية استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان.
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     استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيحان.
    استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان صحيحان.

    استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.
 5   الصرف

    صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.
    كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح.

 1 (3)9 نجكل إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح.
    تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.

    بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.
 1 9  التربٌة الفعؿ بشكؿ صحيح.تحديد مصدر 

 1 (2)9 نجوى
 1 )ا(9 نجكل تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.

   
  

 1 8 نزار صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 8   البلغة

 1 )ب( 6 نجكل تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة.
 1 )أ( 6 نجكل   تحديد األساليب الببلغية.

 1 6 التربية الببلغية ككظيفتيا كداللتيا.تحديد االصكر 
 1 )أ( 6 نجكل
 1 )ت( 6 نجكل
 1 5 نزار

 1 )ث( 6 نجكل  تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللتيا.
 1 )ث(3 نزار تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللتيا.

 7   العروض
 1 )ب( 7 نجكل  تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 

 1 )أ( 7 نجكل  منابع المكسيقا الداخمية. تحديد
   

 1 7 التربية تحديد منابع المكسيقا الخارجية.
   

 1 )ج( 7 نجكل   تقطيع البيت بشكؿ صحيح.
   

 1 )ج(7 نجكل  ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح.
   

 1 )ب(7 نجكل  تسمية البحر بشكؿ صحيح.
   

 1 6 نزار تحديد شعر لتفعيمة.
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 دليل الوحدة. -7-
 (.6كالكحدة الدرسية المتكاممة في الصؼ الثاني الثانكم مكجكدة في الممحؽ رقـ )

 :الثانكم الثاني جدكؿ زمني لتنفيذ الكحدة الدرسية في الصؼ كفيما يأتي 
 الثانوي لثانيجدول زمني لتنفيذ الوحدة الدرسية في الصف ا( 67الجدول رقم )

 التربية عمى المواطنة الحصص نجوى الحصص ن في شعر نزار الوطةةةةة الحصص
 االستماع 1 االستماع 1/2 االستماع 1+1/2

 التحدث 1 التحدث 1/2 التحدث
 القراءة القراءة 1 القراءة 1/2
 الكتابة الكتابة 1/2 الكتابة 1
 1 الببلغة 1

 
 الببلغة 1 الببلغة

 العركض العركض العركض
 النحك النحك 1 النحك

 الصرؼ الصرؼ 1/2 الصرؼ
 اإلمبلء اإلمبلء اإلمبلء
 الخط الخط الخط

 المجمكع 3 المجمكع 5 المجمكع 4

 
 الصف الثالث الثانويثالثًا: 

 تضمنت إجراءات الكحدة المتكاممة ما يأتي:
االتجاه ب) العاـ لثاني الثانكمحددت الباحثة عنكاف الكحدة في الصؼ ا تحديد عنوان الوحدة:-1

االتجاه اإلنساني في (، كىذه الكحدة مقتطفة مف الكحدة الدرسية التي عنكانيا )اإلنساني في األدب العربي
الفصؿ األكؿ لعاـ  لثالث الثانكم العاـ( كىي مف كتاب المغة العربية كآدابيا في الصؼ ااألدب العربي

 ة. ؛ كالمعتمد في الجميكرية العربية السكري2013-2014
حددت الباحثة أىداؼ الكحدة، كالمنبثقة مف األىداؼ العامة لمنيج المغة العربية في  أىداف الوحدة: -2

المرحمة الثانكية كالمعبرة عف أداء الميارات كتنفيذ المعارؼ التي اقترحتيا الباحثة، كذلؾ في ضكء 
 الميارات كالمعارؼ األساسية التي ضمنتيا الباحثة في قائمة التحميؿ.

ثبلثة نصكص تدكر  -1حددت الباحثة محتكل الكحدة الدرسٌية بما يأتي: إعداد محتوى الوحدة:  -3
حكؿ مكضكع الكحدة مع مراعاة جميع الميارات كالمعارؼ األساسية التي اقترحتيا الباحثة في قائمة 

كحدة الدرسية في جدكؿ زمني لتنفيذ ال( 70الجدكؿ رقـ ) ( درسان.12) التحميؿ، عمى أف تدرس الكحدة في
 .الثانكم الثالثالصؼ 

كقد راعت الباحثة أف تككف األكزاف النسبية لمميارات المحققة في الكحدة قريبة مف األكزاف النسبية في 
(، كقد عدت الميارة محققة إذا 44قائمة الميارات التي أعدتيا الباحثة لتحميؿ الكتب انظر الجدكؿ )
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حيف تشابو ميارة القراءة مع ميارة االستماع عدت الميارة محققة في تكررت مرة كاحدة عمى األقؿ؛ كفي 
 حاؿ تحققيا في أم منيما، مثاؿ تمخيص النص سكاء في القراءة أك االستماع.

كما عدت الباحثة المعارؼ المكجكدة في الكحدة كافية نظران لعدـ القدرة عمى اشتماؿ جميع الميارات في 
 الثانكم. لثرؼ األخرل في كحدتي الصفيف األكؿ الثانكم كالثاالكحدة، عمى أف تحقؽ بعض المعا

الثانوي الثاني( الوزان النسبية لمميارات والمعارف في الوحدة المقترحة في 68الجدول )   
 المجمكع عركض ببلغة صرؼ نحك خط إمبلء كتابة قرءاة تحدث استماع الميرة

 210 11 8 6 12 3 9 26 69 35 31 التكرار

 %100 5 4 3 6 1 4 12 33 17 15 النسبيالكزف 

  تنظيم محتوى الوحدة:
 ضٌمنت الكحدة ثبلثة نصكص كىي:

 لثاني الثانكم العاـا وىو موجود في كتاب الصف  التربية عمى المكاطنة ؿ أ.د. محمكد السيدنص  -1
  كذلؾ لممارسة االستماع بشكؿ رئيس.

كىك مكجكد في الكحدة المذككرة مع كجكد أسئمة  نص )كلك فتشكا رأسي لصادركه( لغادة السماف؛ -2
كتدريبات عميو؛ كقد قامت الباحثة بإضافة بعض األسئمة كما أعادت تكزيعيا كفقان لممخطط الذم كضعتو 

 لتسمسؿ الميارات كالمعارؼ األساسية.
يبات عميو؛ نص)أغاني إفريقيا( لمحمد الفيتكرم؛ كىك مكجكد في الكحدة المذككرة مع كجكد أسئمة كتدر  -3

كقد قامت الباحثة بإضافة بعض األسئمة كما أعادت تكزيعيا كفقان لممخطط الذم كضعتو لتسمسؿ الميارات 
 كالمعارؼ األساسية.

نص )الطريؽ( لسميح القاسـ؛ كىك مكجكد في الكحدة المذككرة مع كجكد أسئمة كتدريبات عميو؛ كقد  -4
 كؿ مباشر في التعبير الكظيفي. قامت الباحثة بإضافة النص لبلستفادة منو بش

كقد ركعي التسمسؿ اآلتي في تقديـ الميارات كذلؾ في كؿ نص مف النصكص الثبلثة كىك:االستماع، 
 فالتحدث فالقراءة، فالكتابة، كفي المعارؼ )الببلغة، فالعركض، فالنحك، فالصرؼ، فاإلمبلء، فالخط(.

ئؿ التعميمية اآلتية في ضكء اإلمكانات المتاحة في يمكف اعتماد الكسااختيار الوسائل التعميمية:  -4
 الصكر. -أجيزة تسجيؿ -السبكرة -المداس كىي: الكتاب المدرسي

كقد صيغت لو عدة أسئمة كأنشطة إثرائية؛ ركعي فييا التنكع كالتمركز حكؿ الميارات  :التقويم -5
 مكبة، كذلؾ كفؽ الجدكؿ اآلتي:كالمعارؼ األساسية، كما ركعي فييا الشمكؿ لممعارؼ كالميارات المط

 (.6كبالنسبة لنص السؤاؿ راجع الممحؽ )
 
 



 

260 
 

 الثانوي الثالثوالمعارف وما يقابميا من تقويم في الصف  الميارات (69الجدول رقم )
 التكرار رقـ السؤاؿ المقابؿ ليا عنكاف النص  الميارة

 31    أواًل: ميارة االستماع 

 8   االستماع التذكري -1
 1 )ج(2 القاسـ تمييز الجديد في النص المستمع إليو. 

 1 )ب(2 غادة ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع إليو. 
 1 )ب(2 غادة استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو.

 1 ب القاسـ
 1 2 الفيتكرم تحديد الحقائؽ الكاردة في النص.

 1 )ث(1 غادة تذكر مضاد بعض الكممات.

 1 )ت( 1 غادة تعٌرؼ مفرد الجمكع كالمثنى.

 1 )ب( 1 الفيتكرم تعرؼ جمع كمثنى الكممات.
 8   االستماع االستنتاجي -2

 1 )ب( 1 غادة .المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص 
 2 )ج(1)أ(  1 غادة .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص 

 1 )ج( 1 الفيتكرم .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص 
 1 )ح( 1 غادة . المستمع إليوالتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 

لمقضايا الكاردة  المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
 فيو.

 1 2 الفيتكرم

 1 ب القاسـ .المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 
 1 )خ( 1 غادة استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.

 6   االستماع الناقد:-3
 1 )ب(2 القاسـ المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر.

 1 )د( 2 غادة .المستمع إليوتقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 
 1 )أ( 2 غادة التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 2 )ج(2)ب(  2 غادة . المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 

    التمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية.
 1 )د( 2 غادة التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.

    تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. 
    التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 

 7   االستماع التذوقي:-4
 1 )أ( 2 مالفيتكر  ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.

 1 7 غادة تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو. 
النص المستمع استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في 

 إليو.
 1 )ق( 2 غادة

 1  5 غادة . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 
 1 )ك( 2 غادة .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 

 1 )أ(2 القاسـ
 1 )ك( 2  تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو.
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 2   استماع التوقع:-5
 1 أ القاسـ التنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو.-

 1 )ب( 2 الفيتكرم .المستمع إليوالتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
    .المستمع إليوالتنبؤ بما سينتيي إليو النص 

 35   ثانيًا: التعبير الشفوي 

 14   الجانب الفكري
 1 )خ(3-3 الفيتكرم استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة.

 2 )ج(4- 3 الفيتكرم ترتيب األفكار كتسمسميا. 
 2 )أ(2-3، )أ( 4-3 الفيتكرم التنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 1 )ق(4- 3 الفيتكرم إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح.
 1 (1)4- 3 الفيتكرم التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.

 1 )د(4- 3 الفيتكرم المتحدث الخاص. التعبير عف الرأم  كاألفكار كالخبرات بأسمكب
 3 )ز، ر(3-3)ب(، 3-3)ب(، —2-3 الفيتكرم تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة.
 1 )ب(4- 3 الفيتكرم استيفاء العناصر األساسية لممكضكع. 

 1 )ك( 4-3 الفيتكرم تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات المتصمة بالمكضكع.
 1 )خ(3-3 الفيتكرم بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.إنياء الحديث 
 7   الجانب المغوي

 1 (1)3 غادة اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.
 1 )أ(3-3 الفيتكرم استخداـ كممات عربية فصيحة.
 1 (2)3 غادة استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى.

 1 (3)3 غادة مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة 

 لممعنى. 
 1 (4)3 غادة

 1 (5)3 غادة مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء التحدث.
 1 (6)3 غادة الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد. 

 6   الجانب الصوتي
 1 )أ(3 القاسـ إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة.

 1 )ب(3 القاسـ التحدث بصكت كاضح. 
 3 )ح(، 2-3)ث(، 2-3 الفيتكرم الحديث بثقة بالنفس كدكف ارتباؾ.

 1 2-3 الفيتكرم تمكيف الصكت مف غير تكمؼ.
   

 8   الجانب التعبيري
 1 )س،ش(3-3  تمثيؿ المعنى أثناء التحدث.

شارات تسيـ في جذب انتباه   1 )ز(4-3 الفيتكرم المستمعيف.استخداـ حركات كا 
 3 )ج(3-3)ح(، 3-3)ت(، 2-3 الفيتكرم

 1 )ت(3-3 الفيتكرم مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث.
 2 )ص(3-3)خ(، 2-3 الفيتكرم التحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح لمكبلـ.

 69   القرا ة
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 10   القرا ة الجيرية
 1 (1-)أ4 القاسـ نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 1 (2-)أ4 القاسـ نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -
 1 (3-)أ4 القاسـ القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -

 1 (4-)أ4 القاسـ حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
 1 (5-)أ4 القاسـ مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.

 1 (2)4 غادة المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.تمثيؿ 
 1 )أ( 4 الفيتكرم

 كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع 
 .كغيرىا كالتعجب،

 1 (1)4 غادة

استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني  -
 كاالنفعاالت.

 1 )أ( 4 الفيتكرم

 1 (6-)أ4 القاسـ النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة.قراءة  -
 11   الفيم الحرفي

 1 )ب( 4 القاسـ تحديد مفرد الجمكع.
 1 )ب( 4 القاسـ تحديد مرادؼ الكممات 

     تحديد مثنى كجمع الكممات
  ---------- ------ تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات. 
 3 التعريؼ بالكاتب جميع النصكص النص.تحدد األماكف الكاردة في  

 3 التعريؼ بالكاتب جميع النصكص تحدد األعداد الكاردة في النص.
 3 التعريؼ بالكاتب جميع النصكص تحديد كاتب النص.
 19   الفيم االستنتاجي

 1 )ب( 4 غادة استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 1 )ت( 4 القاسـ

 1 )ب( 4 الفيتكرم استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. 
 2 )خ(4)ج( 4 الفيتكرم استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. 

 1 )ق(4 الفيتكرم استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص.
 1 )د(4 الفيتكرم استنتاج المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب.

 2 )ح(4)ث(  4 القاسـ
 1 )ح(4 الفيتكرم استنتاج الغرض الرئيس مف النص.

 1 )ح( 4 الفيتكرم استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا المطركحة.
 2 )ذ(4)د( 4 القاسـ

 1 )ز(4 الفيتكرم تمخيص األحداث كالنقاط األساسية في النص.

 1 )ط(4 الفيتكرم استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.

 1 (4) 4 غادة استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص.
استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية 

 إنسانية . –كطنية  –كجدانية 
 3 التعريؼ بالكاتب جميع النصكص

 20   الفيم التذوقي
 1 )ح(4 الفيتكرم استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.
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 1 )ؾ(4 الفيتكرم تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص.
 1 )ش(4 القاسـ

 1 )ؿ(4 الفيتكرم تحديد حالة الكاتب النفسية.
 1 )ج(4 القاسـ

 1 )ز(4 الفيتكرم ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
 1 )أ(، 7 الفيتكرم النص.تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف 

 2 )ب(7، 7 القاسـ 
بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، كما أكحت بو 

 مف جماؿ في النص. 
 1 (5)4 غادة
 1 )ض(4)ج( 4 القاسـ

تكضيح مناسبة التراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ 
 في النص.

 1 )ـ(4 الفيتكرم

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت 
 بو مف جماؿ في النص. 

 1 )أ(6 الفيتكرم
 1 )ج(6 القاسـ

 1 6 القاسـ إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص.
بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في إبراز معنى 

 النص.
 1 )ـ(4 الفيتكرم
 1 )ص(4 القاسـ

 1 )أ(6 الفيتكرم تحديد مكاطف الجماؿ في التعبيرات التي اشتمؿ عمييا النص.
 1 )ب(6 الفيتكرم تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.

 1 )م(4 الفيتكرم المكازنة بيف نص كنص آخر.
 5   الفيم الناقدي

 1 )ر(4 القاسـ تحديد األفكار الجديدة في المقركء. 
 1 (2) 4 غادة إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص. 

    التمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.
 1 )ك(4 الفيتكرم تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.

 1 (2) 4 غادة . ربط النص بمكتسبات أخرل
 1 )ك(4 الفيتكرم النص.التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في 

 4   الفيم اإلبداعي
 1 )ذ(4 القاسـ اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع. 

 1 )ز(4 القاسـ اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء.
اقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار 

 كأحداث. 
   

الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا تدعيـ القضية التي اقترحيا 
 صراحة أك ضمننا.

 1 )س(4 القاسـ

 1 5 الفيتكرم إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب الخاص.
 26   الكتابة 

 11   ميارات المحتوى والمضمون
كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في 

 المكضكع.
 1 أكالن -5 القاسـ

 1 ثالثان  -5 القاسـ كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو.
 1 ثانيان  -5 القاسـ كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.
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 1 ثانيان  -5 القاسـ تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.

 1 ثانيان  -5 القاسـ تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
 1 ثانيان  -5 القاسـ كالشكاىد؛ إلقناع القارئ.تأييد الًفكر باألٌدلة 

 1 ثانيان  -5 القاسـ كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.
 1 ثانيان  -5 القاسـ كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.

 1 ثانيان  -5 القاسـ تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
 1 ثانيان  -5 القاسـ تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 

 1 5 القاسـ التعبير عف الرأم.
 9   ميارات المغة والسموب

 1 أ-5 الفيتكرم اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.
 1 ب -5 الفيتكرم استخداـ كممات عربية فصيحة.

 1 ت -5 الفيتكرم اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة.
 1 ث -5 الفيتكرم الناحية االشتقاقية كالصرفية.اختيار كممات صحيحة مف 

 1 ج -5 الفيتكرم مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
 1 ح -5 الفيتكرم اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.

 1 خ -5 الفيتكرم استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي.
 1 د -5 الفيتكرم المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.استخداـ أدكات الربط 

 1 ذ -5 الفيتكرم اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في التعبير عنيا.
 6   ميارات الشكل والتنظيم

 1 )أ( 5 غادة استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.
 1 )ب( 5 غادة مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع.

 1   ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات. 
 1 )ج( 5 غادة ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة.

الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ 
 الكممة.

 1 )د( 5 غادة

مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة 
 اليكامش، كنظافة الكرقة(.

 1 )ق( 5 غادة

 9   اإلمل 
 2 )ج(10 غادة رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 

 2-ب-10 القاسـ
رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ -

 صحيح. 
 1 )ج(10 الفيتكرم

 1 1-ب-10 القاسـ 
رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ  -

 صحيح.
 1 )أ(10 القاسـ

الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة رسـ   -
 بشكؿ صحيح.

 1 )ب( 10 غادة
 1 )ب(10 الفيتكرم

    رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
    رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح.

 1 )أ( 10 غادة دمج الكممتيف في كممة كاحدة.
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 1 )أ(10 الفيتكرم
 3   الخط
 1 11 نزار بخط كاضح كجميؿ. الكتابة-1
 1 11 الفيتكرم تحديد بعض أنكاع الخطكط العربية.-2
 1 11 القاسـ التقيد بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية.-3

   
 12   النحو 

 2 )ب( 8)أ(  8  غادة ربط اإلعراب بالمعنى.
 3 )أ، ب، ت(8 الفيتكرم
 3 ج(-ب-)أ1-8 القاسـ

    استخدامان صحيحان. كالتحذيراستخداـ أسمكبي اإلغراء 
 1 )أ(8 الفيتكرم استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.

    استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.
    استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.

 2 تذكرة -)أ(  8 غادة استخداـ أسمكب االستفياـ استخدامان صحيحان.
    النفي استخدامان صحيحان.استخداـ أسمكب 

    استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.
     استخداـ المتممات )البدؿ كالتككيد( استخدامان صحيحان.

    استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان.
    .استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان صحيح

    كالمقاربة كالشركع استخدامان صحيحان.استخداـ أفعاؿ الرجاء 
 1 2-8 القاسـ استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.

 6   الصرف
    صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.

 1 )ب(9 الفيتكرم كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح.
    إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح.

    الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.تحديد العمة 
    بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.

 1 )أ(9 الفيتكرم تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح.
 1 )ب(9 القاسـ

 1 )أ( 9 غادة تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.
 1 أ-9 القاسـ

 1 )ب( 9 غادة صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 8   البلغة

    تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة.
 1 )ب(6 الفيتكرم   تحديد األساليب الببلغية.

 1 )أ(6 القاسـ
 1 6 غادة تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللتيا.

 1 )أ(6 الفيتكرم
 1 )ج(6 القاسـ
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 1 )ب(6 القاسـ تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللتيا.
 1 )ـ(4 الفيتكرم الرمكز ككظيفتيا كداللتيا.تحديد 

 1 )ص(4 الفيتكرم
 11   العروض

    تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 
 1 )أ(7 الفيتكرم تحديد منابع المكسيقا الداخمية.

 1 )أ(7 القاسـ
 1 7 غادة تحديد منابع المكسيقا الخارجية.

 1 )ب(7 الفيتكرم
 1 )ب(7 القاسـ

 1 )ج(7 الفيتكرم  تقطيع البيت بشكؿ صحيح.
 1 )ت(7 القاسـ

 1 )ب(7 الفيتكرم ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح.
 1 )ت(7 القاسـ

 1 )ب(7 الفيتكرم تسمية البحر بشكؿ صحيح.
   

 1 )ت(7 القاسـ تحديد شعر لتفعيمة.

   دليل الوحدة. -7
 (.6الممحؽ رقـ )كالكحدة الدرسية المتكاممة في الصؼ الثالث الثانكم مكجكدة في 

 .الثانكم لثالثجدكؿ زمني لتنفيذ الكحدة الدرسية في الصؼ اكفيما يأتي 
 الثانوي لثالثجدول زمني لتنفيذ الوحدة الدرسية في الصف ا( 70جدول )

 رأسي لصادروهولو فتشوا  الحصص أغاني إفريقيا الحصص الطريق الحصص
 االستماع 1 االستماع 1/2 االستماع 1/2
 التحدث 1/2 التحدث 1 التحدث 1/2
 القراءة 1/2 القراءة 1 القراءة 1
 الكتابة 1 الكتابة 1/2 الكتابة 1
 الببلغة الببلغة 1 الببلغة 1

 العركض العركض العركض
 النحك 1 النحك النحك

 اإلمبلء اإلمبلء اإلمبلء
 الخط الخط الخط

 المجمكع 4 المجمكع 4 المجمكع 4
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 التوصيات والمقترحات: -4
التوصيات: توصي الباحثة في ضو  ىذه النتائج ب:-أ-4  
إيبلء ميارات االستماع أىمية خاصة عند تطكير كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة الثانكية،  -1

كالتدريبات عمييا في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني  كذلؾ مف خبلؿ تخصيصيا بمزيد مف النصكص
 الثانكم، كمف خبلؿ تضميف كتاب الصؼ الثالث الثانكم نصكص استماع.

إيبلء ميارات التحدث أىمية خاصة عند تطكير كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة الثانكية، كذلؾ  -2
في الصفيف األكؿ الثانكم كالثاني الثانكم،  مف خبلؿ تخصيصيا بمزيد مف النصكص كالتدريبات عمييا

 كمف خبلؿ تضميف كتاب الصؼ الثالث الثانكم نصكص تحدث.
.زيادة االىتماـ بميارات القراءة التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -3  

تعزيزىا في الصفكؼ عمى ميارات القراءة التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان ك المحافظة  -4
 الثبلثة.

.زيادة االىتماـ بميارات الكتابة التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -5  
عمى ميارات الكتابة التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في الصفكؼ المحافظة  -6

 الثبلثة.
.زيادة االىتماـ بقكاعد اإلمبلء التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -7  
عمى قكاعد اإلمبلء التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في الصفكؼ المحافظة  -8

 الثبلثة.
  تضميف قكاعد الخط في كتب المغة العربية كآدابيا في الصفكؼ الثبلثة.-9
.زيادة االىتماـ بقكاعد النحك التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -10  
عمى قكاعد النحك التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في الصفكؼ المحافظة  -11

 الثبلثة.
.صفكؼ الثبلثةزيادة االىتماـ بقكاعد الصرؼ التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في ال -12  
عمى قكاعد الصرؼ التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في الصفكؼ المحافظة  -13

 الثبلثة.
.زيادة االىتماـ بقكاعد الببلغة التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -14  
ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في الصفكؼ  عمى قكاعد الببلغة التي تحققت بدرجة متكسطةالمحافظة  -15

 الثبلثة.
.زيادة االىتماـ بقكاعد العركض التي تحققت بدرجة ضعيفة كضعيفة جدان في الصفكؼ الثبلثة -16  
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عمى قكاعد العركض التي تحققت بدرجة متكسطة ككبيرة ككبيرة جدان كتعزيزىا في المحافظة  -17
 الصفكؼ الثبلثة.

 تقترح الباحثة:  المقترحات: -ب-4

 أف تنجز بحكث في مجاؿ التكامؿ في المغة العربية في باقي المراحؿ كالصفكؼ الدراسية.-
أف تنجز بحكث في مجاؿ التكامؿ بيف المغة العربية كالمكاد الدراسية األخرل في المرحمة الثانكية كفي -

 باقي المراحؿ كالصفكؼ الدراسية.
كحدات درسية كفؽ المنيج التكاممي كقياس فاعميتيا في المراحؿ أف تنجر بحكث في مجاؿ تصميـ  -

 الدراسية كافة.
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 ممخص البحث بالمغة العربية
 لمعرفة مدل ؛معيار بنتو الباحثة تحميؿ كتب المغة العربية في المرحمة الثانكية كفؽىدف البحث إلى 

تحقؽ التكامؿ بيف ميارات المغة العربية في كتب المغة العربية في المرحمة الثانكية )في كؿ صؼ مف  
معرفة آراء المدرسيف كالمدرسات كالمكجييف كالمكجيات في مدل تحقؽ التكامؿ بيف ، ك الصفكؼ الثبلثة(

حدات درسية في الصفكؼ ك  ، كبناءميارات المغة العربية في كتب المغة العربية في المرحمة الثانكية 
 الثبلثة كفؽ المنيج التكاممي.

 حتكل، باعتماد المنيج الكصفي التحميمي، كمنيج تحميؿ المولتحقيق الىداف استخدمت الباحثة 
وحدات درسية في الصفوف الثلثة كمدرسي ومدرسات المغة العربية  استبانة ، كمعيار تحميل الكتب

 مصممة وفق المنيج التكاممي.
( 102اختارت الباحثة عينة مؤلفة من )ممت كتب المغة العربية كآدابيا في المرحمة الثانكية، ككقد ح

 لتطبيؽ االستبانة، كذلؾ خبلؿ في محافظة حماهكمدرساتيا مدرسي المغة العربية مدرسًا ومدرسة من 
 .2014 -2013كالعاـ  2013-2012العاـ الدراسي

 :وأظير البحث النتائج اآلتية
 تحميؿ المحتكل كاالستبانة:مف نتائج 

 في الصف الول الثانوي:-1
 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: مف نتائج تحميؿ المحتكل:-1-1

الببلغة في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة 
يرة(،اإلمبلء في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، جدان(، الصرؼ في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كب

الكتابة في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، النحك في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ 
)متكسطة(، العركض في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، التحدث في المرتبة الثامنة كبدرجة 

ع في المرتبة التاسعة كبدرجة تحقؽ )ضعيفة جدان(،  الخط في المرتبة تحقؽ )ضعيفة جدان(، االستما
 العاشرة  كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.  

 مف نتائج استبانة المدرسيف كالمدرسات: جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: -1-2 
)كبيرة(،  اإلمبلء في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ

الصرؼ في  المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، التحدث في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
النحك في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الصرؼ في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ 

المرتبة الثامنة كبدرجة )متكسطة(، االستماع في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الخط في 
تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في المرتبة التاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الببلغة في المرتبة العاشرة  

 كبدرجة تحقؽ )متكسطة(.  
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  في الصف الثاني الثانوي:-2
 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي:مف نتائج تحميؿ المحتكل: -2-1

كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة الببلغة في المرتبة األكلى 
جدان(، الصرؼ في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، اإلمبلء في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 
ؽ العركض في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، النحك في المرتبة السادسة كبدرجة تحق

)متكسطة(، الكتابة في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )ضعيفة(، التحدث في المرتبة الثامنة كبدرجة تحقؽ 
)ضعيفة جدان(، االستماع في المرتبة التاسعة كبدرجة تحقؽ )ضعيفة جدان(، الخط في المرتبة العاشرة  

 كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.
 اء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي:مف نتائج استبانة المدرسيف كالمدرسات: ج -2-2

اإلمبلء في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة 
جدان(، الببلغة في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الصرؼ في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، 

بدرجة تحقؽ )كبيرة(، النحك في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، التحدث في المرتبة الخامسة ك 
القراءة في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، االستماع  المرتبة الثامنة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، 

 .  لعاشرة  كبدرجة تحقؽ )متكسطة(الخط في المرتبة التاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في المرتبة ا
  في الصف الثالث الثانوي: -3
 جاء ترتيب المجاالت كفؽ ما يأتي: مف نتائج تحميؿ المحتكل:-3-1

الببلغة في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، القراءة في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة 
مرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، جدان(، الكتابة في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الصرؼ في ال

العركض في المرتبة الخامسة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، اإلمبلء في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ 
)متكسطة(، النحك في المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، االستماع كالتحدث كالخط في المرتبة 

 الثامنة كبدرجة تحقؽ )معدكمة(.
 استبانة المدرسيف كالمدرسات: مف نتائج -3-2

في المرتبة األكلى كبدرجة تحقؽ )كبيرة جدان(، العركض في المرتبة الثانية كبدرجة تحقؽ )كبيرة(،  اإلمبلء
الببلغة في المرتبة الثالثة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، الصرؼ في المرتبة الرابعة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، النحك 

قؽ )كبيرة(، التحدث في المرتبة السادسة كبدرجة تحقؽ )كبيرة(، القراءة في في المرتبة الخامسة كبدرجة تح
المرتبة السابعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، االستماع في المرتبة الثامنة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الخط 

 في المرتبة التاسعة كبدرجة تحقؽ )متكسطة(، الكتابة في  المرتبة العاشرة  كبدرجة تحقؽ )ضعيفة(. 
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 من نتائج الفرضيات
 : الفرضية الولى

 :أوالً 
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات المغة العربية في الصفكؼ -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضيةالثبلثة بالنسبة إلى البعد الرابع )الكتابة( 
ميارات المغة العربية في الصفكؼ ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ  -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضية الثبلثة بالنسبة إلى البعد الخامس )اإلمبلء(؛
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات المغة العربية في الصفكؼ  -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضيةالثبلثة بالنسبة إلى البعد السابع )النحك(، 
كجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات المغة العربية في الصفكؼ ال ت -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضية الثبلثة بالنسبة إلى البعد الثامف )الصرؼ(؛
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات المغة العربية في الصفكؼ  -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضية عد التاسع )الببلغة(؛الثبلثة بالنسبة إلى الب
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات درجات تحقؽ ميارات المغة العربية في الصفكؼ  -

 .كبالتالي نقبؿ الفرضية الثبلثة بالنسبة إلى البعد العاشر)العركض(؛
 البعد السادس )الخط( غير متحقؽ في الصفكؼ الثبلثة. -

 :ثانياً 
 بالنسبة لمبعد الول )االستماع(:

 تكجد فركؽ بيف الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث الثانكم لصالح األكؿ الثانكم.-
 تكجد فركؽ بيف الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم لصالح الثاني الثانكم.-

 بالنسبة لمبعد الول )التحدث(:
 ثانكم لصالح األكؿ الثانكم.تكجد فركؽ بيف الصفيف األكؿ الثانكم كالثالث ال-
 تكجد فركؽ بيف الصفيف الثاني الثانكم كالثالث الثانكم لصالح الثاني الثانكم.-
 تكجد فركؽ بيف الصفيف الثاني الثانكم كاألكؿ الثانكم لصالح الثاني الثانكم.-

 بالنسبة لمبعد الثالث )القرا ة( :
 الثانكم لصالح الثاني الثانكم.تكجد فركؽ بيف الصفيف الثاني الثانكم كاألكؿ -
 تكجد فركؽ بيف الصفيف الثالث الثانكم كاألكؿ الثانكم لصالح الثالث الثانكم.-

 : الفرضية الثانية
تعزل ، تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات آراء المدرسيف بالنسبة إلى االستبانة كاممة -

  لمتغير الجنس، لصالح اإلناث.
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 :الفرضية الثالثة
ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف مجاالت االستبانة كمجمكعيا؛  -

 كمجمكعيا تعزل لمتغير اتباع دكرات تدريبية.
 : الفرضية الرابعة

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف حسب مجاالت بطاقة االستبانة -
 كمجمكعيا، تعزل لمتغير الصؼ.

تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسط آراء المدرسيف بالنسبة إلى االستبانة كاممة، تعزل لمتغير -
 .المؤىؿ العممي

 في االستماع:-أ
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 . إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في التحدث: -ب
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير.إحصائيان بيف  فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في القرا ة: -ج
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ. ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في الكتابة: -د
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ. ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير.  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2 
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في اإلمل : -ه
 بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ. إحصائيان  ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في الخط: -و
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ. ىناؾ فرؽ داؿ-1
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 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿأيضان ك  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في النحو: -ز

 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ. ىناؾ فرؽ داؿ
 لماجستير لصالح الماجستير.إحصائيان بيف اإلجازة كا ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في الصرف: -ح
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في البلغة: -ط
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير.  ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
 في االستبانة كاممة: -ك
 إحصائيان بيف اإلجازة كالدبمكـ لصالح الدبمكـ . ىناؾ فرؽ داؿ-1
 إحصائيان بيف اإلجازة كالماجستير لصالح الماجستير. ىناؾ فرؽ داؿكأيضان  -2
 إحصائيان بيف الدبمكـ كالماجستير لصالح الماجستير. فرؽ داؿكىناؾ كذلؾ -3 
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 اإلنكميزية :ممخص البحث بالمغة 

This study aims at analyzing the Arabic language textbooks used at High 
Schools in order to assess whether the integration of language skills has been 
achieved at each of the three High school levels. In order to do so, the 
researcher prepared a questioner that aims at soliciting the opinions of both 
Arabic language teachers and Arabic academic advisors in an attempt to 
assess whether the Arabic textbooks used to teach the subject at High schools 
fulfill the integration of the language skills, or not. The researcher has used the 
descriptive analytical methodological approach in her study. She thoroughly 
analyzed the subject matter of Arabic language textbooks used at High 
schools. She also used the responses and feedback of Arabic language 
teachers and Arabic academic Advisors to the questions included in her 
questionnaire to assess the extent of achieving the integration of the language 
skills. The study is also based on the responses and feedback of a sample of 
a hundred and two High school Arabic language teachers in Hama Province 
conducted throughout 2012-2013 and 2013-2014 academic years. 
Search results:  
The results of content analysis and resolution:  
1-in-first-grade secondary:  
1-1-The results of content analysis : The ranking of areas as follows:  
Rhetoricis in the first rank and the degreeof verification (very large), reading is 
in the second place and the degree of verification (very large), the exchange is 
in the third place and the  degree of verification (big), dictationis in the fourth 
place and the degree of verification (big), writing is in the fifth placeand the 
degree of verification (medium ), Grammer is in the sixth place and the degree 
of verification (medium), offers is in the seventh place and the degree of 
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verification (medium), speaking is in the eighth placeand the degree of 
verification(very weak), listening is in the ninth place and the degree of 
verification (very weak), the handwriting is in the tenth place and the degree of 
verification (non-existent).  
  1-2-  The results of the teachers'questionnair : The ranking of areas came 
as follows:  
Dictation is in the first rank and the degree of verification (big), offers is in the 
second place and the degree of verification (big), exchange is in the third place 
and the degree of verification(big), speaking is in the fourth place and the 
degree of verification (large), Grammer is in the fifth place and the degree of 
verification (medium), exchange is in the sixth placeand the degree of 
verification (medium), listening is in the seventh place and the degree of 
verification (medium),  handwriting is in eighth place and the degree of 
verification (medium), writing is in the ninth place and the degree of verification 
(medium), rhetoric is in the tenth place and the degree of verification 
(medium).  
2In the second grade secondary:  
2.1-The results of the content analysis: The ranking of areas came as follows: 

 
Rhetoric is in the first place and the degree of verification (very large), reading 
is in the second place and the degree of verification(very large), the exchange 
is in the third place and and the degree of verification(big), dictation is in the 
fourth place and the degree of verificatione (big), offers is in the fifth place and 
 the degree of verification (Medium ), Grammer is in the sixth place and the 
degree of verification  (medium), writing is in the seventh place and the degree 
of verification (weak), speaking is in the eighth place and the degree of 
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verification (very weak), listening is in the  ninth place and the degree of 
verification  (very weak), Handwriting is in the tenth place and the degree of 
verification (non-existent).  
2-2 -  The results of the teachers'questionnair :The ranking of areas came as 
follows:  
Dictation is in the first rank and the degree of verification  (very large), offers is 
in the second place and the degree of verification (very large), Rhetoric is in 
the third place and the degree of verification (big), exchange is in the fourth 
place and the  degree of verification  (big), speaking is the fifth place and the 
degree of verification (large ),Grammer is in the sixth place and the  degree of 
verification  (big), reading is in  the seventh place and the degree of verification 
(big), listening is in the eighth place and the degree of verification    (medium), 
Handwriting is in the ninth place and the degree of verification (medium), 
writing is in the tenth place and the degree of verification (medium) .  
3-In the third grade secondary:  
3.1-The results of content analysis: The ranking of areas came as follows:  
Rhetoric is in the first place and the degree of verification   (very large), 
reading is in the second place and the degree of verification (very large), 
writing is in the third place and the degree of verification (big), exchange is in 
the fourth place and the  degree of verification   (big), offers is in the fifth place 
and the degree of verification (Medium ), dictation is in the sixth place and the 
   degree of verification  (medium), Grammer is in  the seventh place and the  
degree of verification   (medium), listening, speaking, and handwriting is in the 
eighth place and the degree of verification (non-existent).  
3-2- The results of the teachers'questionnair:  
Dictation is in the first place and  the degree of verification (very large), offers 
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is in the second place and the degree of verification (big), Rhetoric is in the 
third place and the degree of verification (big), exchange is in the fourth place  
and the degree of verification   (big),Grammer is in the fifth place  and the 
degree of verification (large) , talking is in the sixth place and the degree of 
verification (big), reading is in the seventh place and the degree of verification 
(medium), listening is in the eighth place and the degree of verification 
(medium), handwriting is in the ninth place and the degree of verification 
(medium), writing is in the tenth place and the degree of verification (weak) .  
Results of hypotheses  
The first hypothesis:  
First:  
-There aren't differences which have statistics significant between  the medium 
 degrees of the achievement the Arabic language skills in three rows relative to 
the fourth dimension (writing) therefore the hypothesis is accepted.  
- There aren't differences which have statistics significant between  the 
medium  degrees of the  achievement the Arabic language skills in three rows 
relative to the fifth dimension (spelling); therefore  the hypothesis is accepted.  
- There aren't differences which have statistics significant between the  the 
medium  degrees of the  achievement the Arabic language skills in three rows 
relative to the seventh dimension (as, therefore the hypothesis is accepted.  
- There aren't differences which have statistics significant between  the 
medium  degrees of the   the  achievement the Arabic language skills in three 
rows relative to the eighth dimension (drainage); therefore  the hypothesis is 
accepted.  
- There aren't differences which have statistics significant between  the 
medium  degrees of the the  achievement the Arabic language skills in three 
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rows relative to the ninth dimension (Rhetoric); therefore the hypothesis is 
accepted.  
- There aren't differences which have statistics significant between  the 
medium  degrees of the  achievement the Arabic language skills  in three rows 
for Dimension X (offers); therefore the hypothesis is accepted.  
- Dimension VI (line) is verified in three rows.  
Second:  
For after the first (listen):  
-There are differences between the two grades first and third secondary in 
favor of the first secondary.  
-There are differences between the two grades second and third secondary in 
favor of the second secondary.  
For after the first (to speak):  
-There are differences between the two grades first and third secondary in 
favor of the first secondary.  
-There are differences between the two grades second and third secondary in 
favor of the second secondary.  
-There are differences between the two grades first and second  secondary in 
favor of the second secondary.  
For the third after (reading):  
-There are differences between the two grades first and second  secondary in 
favor of the second secondary.  
-Ther are differences between the two grades third and first secondary in favor 
of the third secondary.  
The second hypothesis:  
- There aren't differences which have statistics significant between  the 
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averages of the views of teachers to complete the questionnaire, due to the 
variable sex.  
Third hypothesis:  
-There aren't differences which have statistics significant between the average 
views of teachers and a whole areas of the questionnaire; and a whole due to 
the variable follow training courses.  
Fourth hypothesis:  
-There aren't differences which have statistics significant between the views of 
teachers, according to the average card observation areas and a whole, due to 
the variable grade.  
There were statistically significant differences between the views of teachers in 
the average  according to whole the questionnaire,  which due to the variable 
qualification.  
A listen-in:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
(B) in the talk:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
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Master's in favor of the masters.  
(C) to read:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 

 Master's in favor of the masters. 
(D) in writing:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
  2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 

 Master's in favor of the masters. 
(E) in the dictation:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 

 Master's in favor of the masters. 
(F) in the line:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
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master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
(G) as in:  
There is a statistically significant difference between the leave and diploma for 
the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
(H) in the exchange:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
(I) in Rhetoric:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
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2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.  
(K) in full resolution:  
1-there is a statistically significant difference between the leave and diploma 
for the benefit of a diploma.  
2 There is also a statistically significant difference between the leave and 
master's in favor of the masters.  
  3-There is also a statistically significant difference between the Diploma and 
Master's in favor of the masters.... 
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 مراجع البحث

 أكالن: المراجع العربية.
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 مراجع البحث:
 المراجع العربية: .1
 ، بيركت،  دار صادر. 3، طلسان العرب(: 1994ابف منظكر ) -
الككيت، مكتبة ، المناىج الميسرة لمرحمة التعميم الساسي(: 2001أبك جبللة، صبحي حمداف ) -

 الفبلح.
تنمية ميارات التعبير الشفيي والكتابي والقرا ة الجيرية لدى (: 1993أبك حجاج ، زينيـ أحمد ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، تلميذ الصف الخامس من مرحمة التعميم الساسي
 جامعة طنطا.

المغة العربية لمصف الخامس االبتدائي  التكامل في كتاب (:1992أبك حراـ، إيماف محمد أحمد ) -
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة سكىاج. واتجاىات المعممين نحوه 

مناىج البحث وطرق التحميل اإلحصائي في العموم (: 1991أبك حطب، فؤاد، كصادؽ، آماؿ ) -
 ، القاىرة، مكتبة األنجمك المصرية.النفسية واالجتماعية

ت ثير التكامل بين القرا ة والكتابة في تنمية الميارات (:  2005أبك زىرة، محمد عبد الحميد ) -
، مصر، مجمة دراسات في المناىج كطرؽ التدريس، الساسية لمكتابة لدى تلميذ الحمقة اإلعدادية

 .103العدد 
يس المغة العربية أثر استخدام المنيج التكاممي في تدر (: 1986سكينة، نادية عمي مسعكد ) أبك -

 . التربية كمية طنطا، منشكرة، جامعة ماجستير غير ، رسالةعمى تحصيل طلب الصف الول الثانوي
أثر برنامج تدريس قائم عمى المنحى التكاممي لتحسين جودة (: 2011أبك شاىيف، دالؿ أحمد )-

رسالة دكتكراه غير منشكرة، كمية التربية،  أدا  الموجيين التربويين في ضو  احتياجاتيم التدريبية
 جامعة دمشؽ.

 النفائس دار بيركت، ،2ط ،التجديد ومحاوالت العروض : عمم (2001) محمد عمي، أبك -
 .كالنشر لمطباعة

 ، عماف، مجدالكم.2، طالساليب الحديثة لتدريس المغة العربية(: 1986أبك مغمي، سميح ) -
محتوى مناىج القرا ة لمصفين الثالث والرابع االبتدائيين في جميورية تقويم (: 2009أحمد، فيصؿ ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، دمشؽ، كمية القمر المتحدة في ضو  معايير الجودة الشاممة ومؤشراتيا
 التربية، جامعة دمشؽ.

 ية.، القاىرة، النيضة المصر 5ط طرق تعميم المغة العربية (: 1986أحمد، محمد عبد القادر) -
 
، المرحمة األساسية أصول تدريس العربية بين النظرية والممارسة(: 2000البجة، عبد الفتاح حسف )-

 ، عماف، دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع .1الدنيا، ط
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 جامعة تار منشك  دمشؽ،، الطفال رياض في المناىج(: 2006 سمكل مرتضى، أسما؛ الياس، -
  دمشؽ.

 ، دمشؽ، جامعة دمشؽ، كمية التربية.2، طالمناىج التربوية(: 2006بشارة، جبرائيؿ؛ الياس، أسما) -
؛ الكائمي، سعاد ) - ميارة الكلم )التعبير الشفوي( في منياج المغة العربية (: 2008البشير، أكـر

فسية، العدد ، األردف، مجمة العمكـ التربكية كالندراسة تحميمية-لمصف السابع الساسي في الردن
 .256-235. 9الثاني، المجمد 

أثر تدريس وحدة مطورة وفق المنحى التكاممي في تنمية ميارات حل المشكلت (: 2008الجاجي ) -
 رسالة ماجستير، اليمف. ،طالبات الصف الثاني الثانوي العممي لدى

 معممات لدى تكاممياً  العربية المغة تدريس جودة معايير توافر مستوى (:2011الجابرم، عفاؼ ) -
 ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، جامعة أـ القرل.رسالة  .االبتدائية المرحمة من العميا الصفوف

، عمي كأميف، مصطفى ) -  البلغة الواضحة البيان والمعاني والبديع لممدارس(: 1993الجاـر
 ، مصر، دار المعارؼ.الثانوية

عقدت خبلؿ  ."ندوة "بنا  المناىج: السس والمنطمقات(: 2003جامعة الممؾ سعكد، كمية التربية ) -
 .ـ21/5/2003-20ىػ المكافؽ 20/3/1424-19الفترة مف 

تطوير مناىج الرياضيات في مرحمة التعميم العام في المممكة (: 2000الجراح، ضياء ناصر) -
، رسالة دكتكراة غير منشكرة، القاىرة، كمية التربية، يةالردنية الياشمية في ضو  النمذجة الرياض

 جامعة عيف شمس.
 ، ميارات االستماع وكيفية التدريب عمييا(: 2007الجفرم، قيس) -

htt://ar.shvoong.com/books 
ة في تنمية ميارات التذوق ففاعمية استراتيجيات ما ورا  المعر (: 2009الجميدم، حسف إبراىيـ )-

، رسالة دكتكراه غير منشكرة، مكة، كمية التربية، جامعة أـ الصف الثاني الثانوي الدبي لدى طلب
 القرل.

فاعمية الطريقة التكاممية في تحقيق الىداف المرجوة في تدريس (: 2002الجيكرم، زكينة ) -
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف الول الثانوي

 سمطنة عماف، جامعة السمطاف قابكس.
فاعمية الطريقة التكاممية في تحقيق الىداف المرجوة في تدريس (: 2004الجيكرم، زكينة) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، المطالعة والنصوص لدى طالبات الصف الول الثانوي
 سمطنة عماف، جامعة السمطاف قابكس.



 

286 
 

أثر نموذج بايبي لمتعميم البنائي في تنمية بعض ميارات (: 2011ـ )الحافظ، محمد عبد السبل -
 ، الككيت، كزارة التربية.التعبير الشفيي

 ، القاىرة، دار الفجر.ميارات االتصال(: 1999حجاب ، محمد منير ) -
 ، القاىرة ،الييئة المصرية العامة لمكتاب.المغة العربية معناىا ومبناىا(: 1979حساف، تماـ) -
(: المنيج التكاممي في تدريس المغة العربية كتقكيمو، كرقة مقدمة إلى الندكة 1982أحمد طاىر) حسيف،-

، قسـ المغة العربية، 6/2/1982-4التربكية الرابعة لمكجيي المغة العربية كالمنعقدة بدبي في الفترة مف 
لث، العدد الثاني كالعشركف، كمية اآلداب، جامعة اإلمارات العربية المتحدة، شؤكف اجتماعية، المجمد الثا

25-58. 
، طرابمس، المؤسسة الحديثة المرجع في تدريس المغة العربية وعموميا(: 2010الحبلؽ، عمي سامي) -

 لمكتاب.
مشكلت تدريس العروض في المرحمة الثانوية في الجميورية العربية (: 2008الحمباكم، نبيؿ )-

، مجمة جامعة دمشؽ، العدد األكؿ، المجمد دمشق وريفيادراسة ميدانية في ثانويات محافظتي -السورية
24 ،563-586. 
مدى تطبيق مناىج الصف الرابع من مرحمة التعميم الساسي )الحمقة الولى( (: 2010حمرا، ركز ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية وفق مداخل التعميم التكاممي دراسة ميدانية في محافظة اللذقية
 دمشؽ. التربية، جامعة

 مغرب.-الطفؿ كتعمـ القراءة ، دمشؽ دار مشرؽ 1(: ط1995حنا، فاضؿ، الشماس، عيسى ) -
، منشكرة في المكقع تعميم المغة العربية في المرحمة االبتدائية(: 2010حنفي، راضي فكزم) -

Documents and Settings\11\My Documents\htm  10/4/2011، تاريخ الزيارة. 
فاعمية برنامج قائم عمى أنشطة الذكا ات المتعددة في تنمية بعض ميارات (: 2014خضر، قاسـ ) -

غير منشكرة، كمية التربية، جامعة  دكتكراهرسالة   القرا ة والكتابة لدى تلميذ الصف الرابع الساسي
 .دمشؽ

دار ، الطبعة األكلى، عماف، المناىج المعاصرة في التربية الرياضّية(:  1997خٌطابٌية، أكـر زكي ) -
 الفكر.

، الرياض، ثانوي –متوسط  –فصول في تدريس المغة العربية ابتدائي (: 2004الخميفة، حسف جعفر )-
 مكتبة الرشد .

 ، الرياض، مكتبة الرشد.المنيج المدرسّي المعاصر( :  2005الخميفة، حسف جعفر ) -
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مدى امتلك طمبة كمية التربية في جامعة حائل لميارات التعبير  (:2012الخماسية، إياد محمد )-
، غزة، مجمة الجامعة اإلسبلمية الشفوي من وجية نظرىم والصعوبات التي تواجييم داخل المحاضرة
 .242 -219لمدراسات التربكية كالنفسية، المجمد العشريف، العدد األكؿ يناير، ص 

آرا  معممي وموجيي المواد االجتماعية حول استخدام : (2001الخياط، عبد الكريـ عبد اهلل ) -
السموب التكاممي في بنا  وتدريس منيج المواد االجتماعية لمصفين الول والثاني في المرحمة 

 .61، العدد 16، الككيت، جامعة الككيت، المجمد الثانوية بدولة الكويت
دراسة تحميمية لمظاىر التكامل بين (: 2003الخياط، عبد الكريـ عبد اهلل، اليكلي، عمي إسماعيؿ ) -

-98، مفاىيم منيج مادة االجتماعيات ومحتوى مناىج الصف الول المتوسط في دولة الكويت
134. 

، مجمة المعمـ مدخل المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل الجامعي(: 2006الخير، بثينة )-
ألكؿ كالثاني، ممؼ تطكير المناىج، الجزء األكؿ، دمشؽ، العربي، السنة التاسعة كالخمسكف، العدداف ا

 .45-9مطابع نقابة المعمميف، ص 
استخدام السموب التكاممي في تصميم الوحدات الدراسية لتعمم واكتساب  (:2009داغستاني، بمقيس )-

 سعودية الخبرات التربوية من خلل المناىج الدراسية بمؤسسات رياض الطفال في المممكة العربية ال
 مركز البحكث التربكية كالنفسية ، جامعة أـ القرل.

برنامج مقترح باستخدام السموب التكاممي في منيج المغة العربية وأثره في (: 2002الدخيؿ، فيد ) -
، كاكتسابيـ لمميارات المغكية في المممكة العربية السعكدية، رسالة تحصيل طلب الول المتوسط

 معة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.دكتكراه غير منشكرة، جا
،إربد، األردف، عالـ اتجاىات حديثة في تدريس المغة العربية(: 2005الدليمي، الكائمي، طو، سعاد ) -

 الكتب الحديث.
، منشكرة تعميم المغة العربية بمراحل التعميم العام التكاممي في المدخل(: 2010الدىماني دخيؿ اهلل ) -

، تاريخ الزيارة http://www.nokiagate.com/vb/showthread.php?t=386885في المكقع
6/5/2011. 

 ،عماف ، دار الفكر. عموم البلغة العربيةربيع، محمد أحمد:  -
 ؽ، دار الفكر.، سكريا، دمشطرق تدريس المغة العربية(: 1986الركابي، جكدت) -
تدريس النحو بين طريقتي المحاضرة والمناقشة (: 2002زقكت، محمد شحادة؛ الشخشير، محمكد )-

، األردف، مجمة جامعة لدى طمبة قسم المغة العربية بكميتي اآلداب والتربية بالجامعة اإلسلمية في غزة
 . 16النجاح لؤلبحاث )العمكـ اإلنسانية(، العدد الثاني، المجمد 

 االبتدائي السادس الصف لتلميذ المغوي الدا  في لغوية وحدة تدريس أثر (: 2008الزىراني ) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية،  جامعة أـ القرل.  التعميمية بيشة بمحافظة

http://www.nokiagate.com/vb/showthread.php?t=386885
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منيج لتعميم النحو باستخدام المدخل التكاممي في تعميم المغة ـ(: 2002السبع، سعاد سالـ )  -
، رسالة  دكتكراه  ربية لتلميذ الصفوف الثلثة الخيرة من التعميم الساسي في الجميورية اليمنيةالع

 غير منشكرة، جامعة القاىرة، معيد الدراسات العميا كالبحكث التربكية .
، 1، طتنظيمات المناىج وتخطيطيا وتطويرىا(: 2001سعادة، جكدت أحمد؛ إبراىيـ، عبد اهلل محمد) -

 ر الشركؽ لمنشر كالتكزيع.عمىاف، دا
فاعمية الطريقة التكاممية في تدريس الّمغة العربّية لّطمبة الّصف الّسادس (:  2002سعيد، مراد ) -

 ، رسالة ماجستير، عٌماف، كمية التربية.من الحمقة الولى لمّتعميم الساسي
الوظيفي في تحسين  أثر برنامج تعميمي قائم عمى المدخل(: 2012السميتي، فراس؛ مقدادم، فؤاد ) -

، مجمة جامعة النجاح لؤلبحاث ميارات القرا ة الناقدة لدى طلب الصف التاسع الساسي في الردن
 .2006-1980، 26)العمكـ اإلنسانية(، العدد التاسع، المجمد 

، القاىرة، كمية التربية، جامعة عيف اتجاىات حديثة في تدريس العموم(: 1993سميـ، محمد صابر) -
 شمس.

، القاىرة، فن التدريس لمتربية المغوية وانطباعاتيا المسمكية وأنماطيا(: 1979مؾ، محمد صالح )س -
 مكتبة األنجمك المصرية.

طرائق وأساليب تدريس المغة العربية في المرحمة (: 1996السكيسي، رضا كعبيد، عبد المطيؼ ) -
عربية لمتربية كالثقافة كالعمكـ ، إدارة ، تكنس ، المنظمة الالثانوية بالوطن العربي وسبل االرتقا  بيا 

 التربية.
 ، بيركت، دار العكدة.الموجز في طرائق تدريس المغة العربية وآدابيا(: 1980السيد ، محمكد ) -
 ، منشكرات جامعة دمشؽ.في طرائق تدريس المغة العربية(: 1996السيد، محمكد ) -
 ، دمشؽ، الٌتعريب.27، العدد اّيةسو  أساليب تعميم الّمغة العرب(: 2004الٌسٌيد، محمكد) -
.، لبناف، المجمس العالمي لمغة العربيةالمغة العربية بين الواقع والمرتجى (:2008السيد، محمكد ) -  

نماذج من االختبارات الموضوعية في المغة العربية (: 1989، امطانيكس )السيد، محمكد، ميخائيؿ -
 كالثقافة كالعمكـ، تكنس، إدارة البحكث التربكية.، المنظمة العربية لمتربية لممرحمة اإلعدادية

، القاىرة، الدار 4، طتعميم المغة العربية بين النظرية والتطبيق(: 2000شحاتو، حسف سيد ) -
 المصرية المبنانية.

، القاىرة، مداخل تربوية في تطوير المناىج التعميمية(: 2001الشربيني، فكزم، كالطنطاكم، عفت) -
 رية.مكتبة األنجمك المص

تقييم وحدات المنيج التكاممي لتلميذ الصفين الول والثاني  (:2009الشمكؿ، محمد إياد ) -
 رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية،  جامعة اليرمكؾ.الساسيين في مممكة البحرين  
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أثر استخدام وحدة لغوية قائمة عمى المدخل التكاممي في (: 2009صالح، نصرة عبد الخضر) -
، رسالة دكتكراه تنمية ميارات الدا  المغوي لطالبات الصف الول الثانوي في الجميورية اليمنية

 غير منشكرة، المممكة العربية السعكدية، جامعة أـ القرل، كمية التربية.
النشطة المغوية وأثرىا عمى تنمية بعض الميارات الكتابية لدى (: 1994صالح، ىدل محمد ) -

 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة عيف شمس، كمية التربية.الثانويطلب الصف الول 
 تنمية في التكاممي المدخل عمى قائمة لغوية وحدة استخدام : أثر(2009صالح، نصرة عبد اهلل )-

رسالة  دكتكراه  غير  اليمنية  في الجميورية الثانوي الول الصف لطالبات المغوي الدا  ميارات
 تربية، جامعة أـ القرل.كمية ال  منشكرة

دراسة تقويمية لمنيج العروض لممرحمة الثانوية في محافظات غزة (: 2009صبلح، جكاد صبلح ) -
 ، رسالة ماجستير غير منشكرة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.من وجية نظر معممي المغة العربية

.تاريخ 18/6/2004/ 164، عدد/أزمة النقد والنقاد  جريدة النور(: 2004الطحاف، محمد جماؿ) -
 .www.an-nour.com6/3/2011الدخكؿ 

 ، القاىرة، دار الفكر العربي.تحميل المحتوى في العموم اإلنسانية(: 2004طعيمة، رشدم أحمد ) -
القاىرة، دار  1، ط،الميارات المغوية مستوياتيا وتدريبيا وصعوباتيا(: 2004طعيمة، رشدم أحمد ) -

 الفكر العربي.
، الطبعة الثانية، األردف، دار أساليب تدريس المغة العربية(: 2007راتب كالحكامدة، محمد ) عاشكر،-

 المسيرة.
، القاىرة، دار الفكر أشتات مجتمعات في التربية والتنمية(: 2003عبد الحميـ، أحمد الميدم) -

 العربي.
المرحمة الثانوية وتقويم االحتياجات المغوية لطمبة (: 2000عبد الحميد، عبد اهلل، محمد، الظفيرم) -

، مصر،  دراسات في المناىج كطرؽ المنيج المطور لمغة العربية في ضوئيا بدولة الكويت
 التدريس.

ماليزيا  -(: االنتقاء كالتكامؿ المغكم في بناء منيج المغة العربية لممكىكبيف2010عبد الرحمف، أسماء )-
 .أنمكذجان، ماليزيا، الجامعة اإلسبلمية الماليزية

قياس ميارات القدرة عمى الكتابة اإلبداعية لدى طلب الصف الثاني (: 1986عبد الرحمف، عبد اهلل) -
 ، رسالة ماجستير غي منشكرة، مصر، جامعة عيف شمس.في الكويت

تحميل المضمون في الدراسات (: 1982عبد الرحمف، عكاطؼ، سالـ، نادية، عبد المجيد، ليمى ) -
 ي.، القاىرة، العرباإلعلمية

، مجمة منار كيف نحقق الجوانب الجمالية في المغة العربية(: 1990عبد العزيز، سالـ عبد الرشيد) -
 اإلسبلـ، السنة السادسة عشر، العدد السادس.
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 ، األردف، دار المسيرة.ميارات في المغة والتفكير(: 2003نبيؿ كآخركف ) ،عبد اليادم -
المداخل التكاممية الوظيفية في تعميم المغة  فاعمية استخدام بعض(: 2003عثماف، خمؼ الديب ) -

، رسالة العربية عمى تنمية ميارات القرا ة والكتابة لدى عينة من تلميذ الصف الرابع االبتدائي
 دكتكراه غير منشكرة، القاىرة، كمية التربية، جامعة األزىر.

يماتيا  وتطبيقاتيا المناىج الدراسّية: أسسيا  مكوناتيا  تنظ(: 2005العجمٌي، ميا محٌمد ) -
 ، اليفكؼ، مطابع الحسيني الحديثة.2، طالتربوية

اثر استخدام المنحى التكاممي في تدريس القرا ة لمصف (:  2008عزازم، باسمة أحمد خميؿ ) -
شبكة فمسطيف  العدد السادس، -أبحاث المجمد الثاني ، الثاني في مقدرتيم عمى القرا ة الجيرية

 .http://www.edupalnet.com/vb/showthread.php?p=396، منشكرة في المكقع  التعميمية
فعالية استخدام المدخل (: 2011عزازم، عدلي؛ جميكـ، ابراىيـ؛ أبك العز عادؿ؛ سبلمة، أحمد ) -

، مصر، كمية التربية، العربية والعموم لتلميذ المرحمة اإلعداديةالتكاممي في تدريس منيجي المغة 
 المنكفية.

دراسة  المنيج الّتكاممي وتقويم أثره في تدريس الّمغة العربّية(: 2010العمي، عبد اهلل حسكف) -
تجريبّية عمى طّلب الّصّف الثّاني الحمقة الثّانية من الّتعميم الساسي في محافظة دير الّزور 

، رسالة دكتكراه غير منشكرة، م أثرىا في تحقيق الىداف المرجّوة من تدريس الّنحو والّنصوصوتقوي
 جامعة دمشؽ، كمية التربية.

 ، غزة، مركز القطاف.التعميم التكاممي بين النظرية والتطبيق(: 2010العمرم، عطية ) -
(: درجة ممارسة معممي المغة العربية لممنحى التكاممي في تدريس طلب 2011العنزي  محمد ) -

ماجستير غير منشكرة، رسالة الصف الثالث المتوسط بمحافظة القريات في المممكة العربية السعودية  
 ، جامعة اليرمكؾ.، كمية التربيةإربد
 .مؤسسة الرسالة، بيركت، المغة العربيةتدريس في  حديثةاتجاىات  (: 2014ساـ ) ، عمار -
، عيماف، جامعة مصطمحات المناىج والتدريس وتقنيات التعميم(: 2014عمار، ساـ؛ المكسكم، عمي ) -

 السمطاف قابكس، مجمس النشر العممي.
، مكة المكرمة، دراسة مسحية نقدية –مداخل تعميم المغة العربية (: 2000عكض، أحمد عبده ) -

 ل، مركز البحكث التربكية كالنفسية.جامعة أـ القر 
، عماف، دار 1، ط أساليب تدريس التربية الفنية والمينية والرياضية(: 2008عياش، أحمد جميؿ) -

 المسيرة.
تقويم نشاطات التعميم في مقرر الكفايات المغوية لمصف الول (: 2008الغامدم، صالح  عبداهلل ) -

، رسالة ماجستير غير منشكرة، مكة، كمية المناسبة لمطلبالثانوي في ضو  ميارات التفكير الناقد 
 التربية، جامعة أـ القرل.

http://www.edupalnet.com/vb/showthread.php?p=396
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، 1، طاالتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العربية(: 1998فضؿ اهلل، محمد رجب) -
 القاىرة، عالـ الكتاب.

القاىرة ،  بية االتجاىات التربوية المعاصرة في تدريس المغة العر (: 1999فضؿ اهلل، محمد رجب ) -
 عالـ الكتب.

االتجاىات الحديثة في التكامل بين المغة العربية والمواد الدراسية (:2007قاسـ، محمد جابر) -
 C:\Documents، كمية التربية، جامعة أسيكط، منشكرة في المكقع الخرى في المرحمة االبتدائية

and Settings\11\My Documents  6/3/2011، تاريخ الزيارة. 
تدريس المواد (:  1990لمقاني، أحمد حسيف؛  كمحمد، فارعة حسف؛ كرضكاف، برنس أحمد )ا -

 القاىرة، عالـ الكتب. االجتماعية 
 ، القاىرة، عالـ الكتب.المناىج بين الّنظرّية والّتطبيق(: 1999الٌمٌقاني، أحمد ) -

، ات المرحمة اإلعداديةتقويم ميارات التعبير الشفوي لدى تمميذ(: 1998اني، زكينة سعيد )بالكم-
 رسالة ماجستير تربية، كمية التربية، جامعة السمطاف قابكس.

، القاىرة، دار السموب التكاممي في بنا  المنيج النظرية والتطبيق(: 1995مبارؾ، فتحي يكسؼ) -
 المعارؼ.

الروضة ما فاعمية برنامج قائم عمى النشطة المتكاممة في إكساب طفل (: 2012المباركة، ميرنا )-
، رسالة ماجستير غير منشكرة، كمية التربية، ( سنوات كفايتي االستقبال والتعبير المغوي6-5بين سن )

 جامعة دمشؽ.

 ، مصر الجديدة، المكتب العربي لممعارؼ.تدريس المغة العربية(:  1998محمد، عمي إسماعيؿ ) -
ساليب المعرفية وأثره عمى التفاعل بين الطريقة التكاممية وال(: 2002) محمد، ىدل مصطفى -

، المجمة المصرية لمقراءة كالمعرفة، العدد الثالث عشر، تحصيل الطلب المعممين لتاريخ الدب
 مصر، كمية التربية، جامعة عيف شمس.

برنامج لتنمية ميارات التعبير الكتابي ( ـ: 2005محمد لطفي، محمد جاد، العدد الثاني أبريؿ ) -
، معيد الدراسات التربكية، ميذ الصف الول اإلعدادي( مجمة العموم التربويةواالتجاه نحوه )لدى تل

 جامعة القاىرة .
، الندكة التربكية تحت عنكاف تطكير المغة والمناىج المتكاممة(: 1998المخبلفي، محمد حاتـ ) -

 .20أبريؿ إلى 17المناىج، بالتعاكف مع مركز البحكث في األردف، المنعقد في صنعاء لمفترة مف 
 ، القاىرة، دار الشركؽ .تدريس فنون المغة العربية(: 1991مدككر، عمي أحمد ) -
 ، عماف، دار المسيرة.1، ططرق تدريس المغة العربية(: 2007مدككر عمي أحمد) -
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فاعمية الطريقة التكاممية في تدريس الّمغة العربّية لّطمبة الّصف الّسادس (:  2002مراد، سعيد ) -
 ، رسالة ماجستير، كمية التربية، عٌماف.ّتعميم الساسيمن الحمقة الولى لم

 ، عماف، إربد ، دار األمؿ لمٌنشر كالٌتكزيع.الّتكاممّية في تعميم الّمغة العربّية(: 2004مراد ، سعيد ) -
، األردف، إربد، دار األمؿ لمنشر التكاممية في تعميم المغة العربيةـ(: 2002مراد،  سعيد محمد) -

 كالتكزيع.
فاعمية برنامج بالوسائط المتعددة في تنمية ميارات التعبير الكتابي (: 2006المصرم، يكسؼ سعيد )-

 ، غزة، الجامعة اإلسبلمية.واالحتفاظ بيا لدى طلب الصف الثامن الساسي
واقع كتب الدب والنصوص في المرحمة الثانوية السورية ومدى تحقيقيا (: 1999المطمؽ، فرح ) -

، رسالة دكتكراه غير منشكرة، وعة ليا وتصميم وحدات دراسية لمصفوف الثلثةلألىداف الموض
 دمشؽ، كمية التربية، جامعة دمشؽ.

 .22، القاىرة، مستقبؿ التربية العربية، العددالمنيج التكاممي(: 2001المعيقؿ،عبد اهلل بف سعكد ) -
التربية العربية، المركز العربي ، مجمة مستقبؿ المنيج التكاممي(: 2001المعيقؿ، عبد اهلل بف سعكد) -

 (.  81- 43ص)22لمتعميـ كالتنمية، المجمد السابع العدد 
 ، الرياض، دار النشر الدكلي لمنشر.أساسيات المناىج(: 2006المكاكم ، محمد أشرؼ ) -
، منحى المغة الكمي: الفمسفة والمبادئ والتضمينات التربويةـ(: 2001المكمني ، إبراىيـ عبد اهلل) -

 .285 -272العدد الثاني ص  28العمكـ التربكية، المجمد  -دراسات مجمة
، القاىرة، المؤتمر العممي الرابع عشر لمجمعية المصرية االختبار الشفيي(: 2000الناقة، محمكد ) -

 .601-595لممناىج كطرؽ التدريس، المجمد الثاني، 
 الشركؽ. ، عماف، دار1، ططرق تدريس المغة العربية(: 2006نصيرات، صالح ) -

(: النظرية التكاممية في تدريس المغات كنتائجيا العممية، ترجمة الدركيش، 1994ىامرلي، ىكتر )-
 راشد عبد الرحمف.

، المممكة ملحظات حول تعميم المغة العربية في المرحمة الثانوية(: 2005ىنكش، عبد الجميؿ)-
 كالثقافة إيسيسكك، منشكرة في المكقع،العربية السعكدية، المنظمة اإلسبلمية لمتربية كالعمكـ 

http://www.isesco.org.ma/arabe/publications/Langue_arabe/p14.php تاريخ ،
 /13/8/2011الزيارة 

وثيقة المستويات المعيارية لمحتوى مادة (: 2009الييئة العامة لضماف جكدة التعميـ كاالعتماد )-
 مصر.، المغة العربية لمتعميم  قبل الجامعي

 –أساليبو  –تدريس المغة العربية في المرحمة االبتدائية طرقو ( :  1998كالي، فاضؿ فتحي ) -
 ،  حائؿ، دار األندلس.4، ط قضاياه
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(: الكثيقة الكطنية المطكرة لمنيج مادة المغة العربية لممراحؿ مف رياض 2011كزارة التربية كالتعميـ )-
 اإلمارات العربية المتحدة. األطفاؿ حتى نياية التعميـ الثانكم،

"، مجمة رسالة التربية، مسقط، العدد التخطيط بنظام الوحدة الدراسية(: " 2002كزارة التربية كالتعميـ ) -
 . الثاني، نكفمبر

المؤتمر الدولي حول تطوير التعميم الثانوي" وثيقة تطوير التعميم ( : " 2003كزارة التربية كالتعميـ ) -
 .مسقط الثانوي 
المعايير الوطنية لمناىج التعميم العام ما قبل (: 2007كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية ) -

 ، المجمد الثامف.الجامعي
المغة العربية وآدابيا  الصف الول الثانوي  (:2012كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية )-

 مؤسسة العامة لمطباعة.دمشؽ، ال العام الفصل الول كتاب الطالب  
المغة العربية وآدابيا  الصف الول الثانوي  (:2012كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية )-

 دمشؽ، المؤسسة العامة لمطباعة. العام الفصل الثاني كتاب الطالب 
ف الثاني الثانوي المغة العربية وآدابيا  الص (:2012كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية )-

 ، دمشؽ، المؤسسة العامة لمطباعة.كتاب الطالب الدبي 
المغة العربية وآدابيا  الصف الثالث الثانوي  (:2012كزارة التربية في الجميكرية العربية السكرية )-

 دمشؽ، المؤسسة العامة لمطباعة. الدبي  كتاب الطالب 
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( أسما  السادة محكمي أدوات البحث1) رقم الممحق  
 د. فرح المطمقأ. 

 أ.د محمود السيد
 أ.د أحمد كنعان

 أ. د. أسامة ماىر الحسين. مصر
 أ. د. محمد رجب فضل اهلل. مصر

 د. حاتم البصيص.
 د. ياسر جاموس.
 د. غسان عدوي

 د. ميسا  أبو شنب 
 د. محمد حسني طالب.

 أحمد.د. فيصل بكر 
 د. عارف جمعة.
 د. نوار وردة.

 د. شكرية حقي.
 د. أكرم البشير. الردن.
  .الموجية بثينة الخير

 الموجو  مصطفى الحسون.
 .الموجو محمد العنيزان
 .الموجية ليمى المحمد

 الموجو صفوح الخطيب.
 الموجية صلح الصيادي.
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 طبقت فييا االستبانة( أسما  المدارس التي 2ممحق رقم ) 
 ثانكية أبي ذر الغفارم ثانكية ابف خمدكف
 ثانكية الحرس القكمي ثانكية ابف رشد
 ثانكية زكي األرسكزم ثانكية أبي الفداء
 ثانكية الكحدة العربية ثانكية عائشة

 ثانكية فيد عفكر ثانكية يكنس العجي
 ثانكية أكـر األحمد ثانكية عثماف الحكراني

 ثانكية الزىراء السيدة زينبثانكية 
 ثانكية ابف الييثـ ثانكية عمي بف أبي طالب
 حكرات عمكريف ثانكية عمي جميؿ عيسى
 ثانكية بنات السقيمبية ثانكية قتيبة بف مسمـ

  ثانكية الشييد يكنس العجي
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 ( قائمة التحميل3ممحق رقم )

 
 االستماع

 التذكرياالستماع -1-1
 .تمييز الجديد في النص المستمع إليو -

  .ترتيب األفكار حسب كركدىا في النص المستمع إليو
 .استعادة أجزاء معينة مف النص المستمع إليو

 تحديد الحقائؽ الكاردة في النص.
 تذكر مضاد بعض الكممات.
 تذكر مفرد الجمكع كالمثنى.
 تذكر جمع كمثنى الكممات

 االستنتاجياالستماع 
 .المستمع إليواستخبلص األفكار الرئيسة في النص 
 .المستمع إليواستنتاج األفكار الجزئية مف النص 

 .المستمع إليوتمخيص مضمكف النص 
 .المستمع إليوالتكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 

 لمقضايا الكاردة فيو. المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
 .المستمع إليواستخبلص الدركس كالعبر مف النص 

 استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.
 االستماع الناقد

 المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر.
 .المستمع إليوتقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في النص 

 التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 . المستمع إليوإبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 

 التمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية كالضمنية.
 التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.

 تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. 
 التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 

 االستماع التذوقي 
 الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا. ترتيب األفكار

 تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص المستمع إليو. 
 استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في النص المستمع إليو.

 . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 
 .المستمع إليوتحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 

 تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص المستمع إليو.
 استماع التوقع:-
 التنٌبؤ بأبرز أفكار النص مف عنكانو.-

 .المستمع إليوالتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
 .المستمع إليوبما سينتيي إليو النص  ؤالتنب
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 التحدث
 الفكري الجانب
 .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ
  .األفكار كتسمسميا ترتيب

 التنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
 بكضكح. المستمع إلى الفكرة إيصاؿ

 التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.
 .كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص  الرأم عف التعبير

 .تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة
  .لممكضكع األساسية العناصر استيفاء

 المتصمة بالمكضكع تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات
 إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.

 الجانب المغوي
 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
 .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ 

 أركانيا.مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ 
  .لممعنى لخدمة كالمعجمية المغكية كالمكتسبات الببلغية الصكر تكظيؼ
 .التحدث أثناء كالصرفية النحكية القضايا مراعاة
  .جيد بشكؿ المغكية التراكيب بيف الربط

 الجانب الصوتي
 .إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة

  .كاضح بصكت التحدث
 .ارتباؾ كدكف بالنفس بثقة ثالتحد
 .تكمؼ غير مف الصكت تمكيف

 الجانب التعبيري
 .التحدث أثناء المعنى تمثيؿ

شارات حركات استخداـ  .المستمعيف انتباه جذب في تسيـ كا 
 .مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث

 .لمكبلـ المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة التحدث
 والنصوص الدبية القرا ة

 القرا ة الجيرية
 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -
 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -

 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.

 تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.
 .كغيرىا كالتعجب، كالنداء، كاالستفياـ، المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع 
 استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت. -
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 قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -
 الفيم الحرفي

 تحديد مفرد الجمكع.
 تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص. 

 تحديد مرادؼ الكممات 
  الكممات تحديد مثنى كجمع

 تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في مجمكعات. 
 تحدد األماكف الكاردة في النص.
 تحدد األعداد الكاردة في النص.

 تحديد كاتب النص
 الفيم االستنتاجي

 استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. 

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. 
 استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ عمييا النص.

 استنتاج المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا الكاتب.
 استنتاج الغرض الرئيس مف النص.

 المطركحة.استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا 
 تمخيص األحداث كالنقاط األساسية في النص.

 استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.
 استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في النص.

 إنسانية . –كطنية  –استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع كقضاياه مف ناحية كجدانية 
 الفيم التذوقي

 السمات الفنية كالخصائص األسمكبية لمكاتب.استنباط 
 تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص.

 تحديد حالة الكاتب النفسية.
 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.

 تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف النص.
 ما أكحت بو مف جماؿ في النص. بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، ك 

 تكضيح مناسبة التراكيب المغكية لمنص، كما أكحت بو مف جماؿ في النص.
 بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في النص. 

 إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في النص.
 الرمز كدكره في إبراز معنى النص.بياف ميارة األديب في استخداـ 

 تحديد مكاطف الجماؿ في التعبيرات التي اشتمؿ عمييا النص.
 تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.

 بيف نص كنص آخر المكازنة
 الفيم الناقد

 تحديد األفكار الجديدة في المقركء.
 إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في النص. 

 التمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.
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 تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.
 ربط النص بمكتسبات أخرل

 التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 الفيم اإلبداعي

 اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في المكضكع.
 المقركء.اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص 

 يقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما كرد مف أفكار كأحداث.
 تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا.

 إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب الطالب الخاص.
 الكتابة 
 المحتوى والمضمون ميارات

 تشير إلى أبرز الًفكر المتضمنة في المكضكع.كتابة مقدمة مناسبة، 
 كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما يستفاد منو.

 كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.
 تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.
 تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.

 تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع القارئ.
 كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.كتابة 

 كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.
 تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 

 التعبير عف الرأم
 المغة والسموب ميارات

 اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى. 
 استخداـ كممات عربية فصيحة.

 كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. اختيار
 اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية كالصرفية.

 . مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.

 استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي.
 المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.استخداـ أدكات الربط 

 اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في التعبير عنيا.
 الشكل والتنظيم ميارات 

 استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.
 مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع.

 ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات. 
 الكتابة.ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في 

 الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة.
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 المعارف
 اإلمل قواعد  -

 رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 
 رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ مقصكرة بشكؿ صحيح. -
 رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء مربكطة بشكؿ صحيح. -
 رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح.  -
 رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ صحيح.  -

 .رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح
 دمج الكممتيف في كممة كاحدة.

 الخطقواعد 
 الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-
 تحديد بعض أنكاع الخطكط العربية.-
 الرقعة كتابة ذاتية.التقيد بقكاعد -

 النحو قواعد 
 ربط اإلعراب بالمعنى.

 استخدامان صحيحان. استخداـ أسمكبي اإلغراء كالتحذير
 استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.

 استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.
 استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.

 كاالستفيامية استخدامان صحيحان.استخداـ كـ الخبرية 
 استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان.

 استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.
  استخداـ المتممات )البدؿ كالتككيد( استخدامان صحيحان.

 استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان.
  صحيحان.استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان 

 استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع استخدامان صحيحان.
 استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.

 الصرفقواعد 
 صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.

 كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ صحيح.
 إسناد األفعاؿ إلى الضمائر بشكؿ صحيح.

 في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.تحديد العمة الصرفية 
 بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.

 تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح.
 تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.

 صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
 البلغةقواعد 

 .تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة
 تحديد األساليب الببلغية.
 ككظيفتيا كداللتيا.تحديد االصكر الببلغية 
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 تحديد المحسنات البيانية ككظيفتيا كداللتيا.
 تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللتيا.

 العروضقواعد 
 تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 

 تحديد منابع المكسيقا الداخمية.
 تحديد منابع المكسيقا الخارجية.

 .بشكؿ صحيحتقطيع البيت 
 .الشعرم بشكؿ صحيحترميز البيت 

 .تسمية البحر بشكؿ صحيح
 تحديد شعر لتفعيمة.
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 المدرسين و المدرسات  والموجيين االختصاصيين والموجيات االختصاصياتاستبانة (4ممحق رقم )
 قسـ المناىج ك طرائؽ التدريس -كمية التربية  –جامعة دمشؽ 

 المدرسات ، ك المكجييف االختصاصييف ك المكجيات االختصاصياتاستبانة المدرسيف ك 
 زميمي ..... زميمتي ..... تحية طيبة ك بعد.

التكامل بين قواعد المغة العربية في كتب المغة العربية وآدابيا في المرحمة الثانوية في الجميورية العربية السورية  " بعنكافىذه أداة لبحث 
 بالرأم كقد أعدت الباحثة االستبانة كتأمؿ في إسيامكـ "-دراسة تحميمية ميدانية في محافظة حماه-نيج التكاملوتصميم وحدات درسية وفق م

 في تحديد ما إذا كانت القكاعد المذككرة في االستبانة مكجكدة في كتب المغة العربية في المرحمة الثانكية العامة. خبراتكـ، مف كاإلفادة كالنصيحة،
 ـ إبداء مبلحظاتكـ ك مقترحاتكـ ألنيا ستسيـ في العمؿ عمى تطكير الكتب.ترجك الباحثة منك

بداء الرأم كاقتراح األفضؿ في الحقؿ المخصص، كما يرجى عدـ  (√)يرجى التكـر بكضع إشارة  أماـ كؿ فقرة في المكاف الذم يعبر عف رأيكـ ، كا 
 عاكنكـ المثمر. ترؾ أية فقرة مف فقرات األداة مف دكف إجابة ك لكـ الشكر عمى ت

 :............................المدرسة: ذكر ........... أنثى ..........  الجنس -أكالن : البيانات األساسية : أ
 إجازة في المغة العربية + دبمـك تأىيؿ تربكم  ...........  -9إجازة في المغة العربية عاـ .........  -9:  المؤىل العممي -
 إجازة في المغة العربية...........+ ماجستير ...............  -3
 نعـ ........ ال ........ دورات ت ىيل تربوي إن وجدت -ج
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...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-2-4 

المستمع التكصؿ إلى المعاني الضمنية في النص 
 .إليو

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-2-5 

 المستمع إليواستنباط الحمكؿ المتضمنة في النٌص 
 لمقضايا الكاردة فيو.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-2-6 

المستمع استخبلص الدركس كالعبر مف النص 
 .إليو

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-2-7 

 10 استنتاج سمات الشخصيات الكاردة في النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3- 

 10 داالستماع الناق
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
1-3-1 

 10 المكازنة بيف النص المستمع إليو كنص آخر.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-2 

تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب في 
 .المستمع إليوالنص 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-3 

 التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-4 

إبداء الرأم في القضايا التي يعرضيا النص 
 . المستمع إليو

 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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1-3-5 

التمييز بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الفرعية 
 كالضمنية.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-6 

 10 التمييز بيف الحقيقة كالخياؿ.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-7 

 10 تمييز مكاطف القكة كالضعؼ في النص. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-3-8 

 10 التمييز بيف ما يتصؿ بالمكضكع كما اليتصؿ بو. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4 

 10 االستماع التذوقي 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4-1 

 10 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4-2 

تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف 
 النص المستمع إليو. 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4-3 

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية في 
 النص المستمع إليو.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4-4 

 10 . المستمع إليوتحديد مكاطف الجماؿ في النٌص 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
1-4-5 

المستمع تحديد نكع االنفعاالت الكاردة في النص 
 .إليو

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-4-6 

تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى  النص 
 المستمع إليو.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-5 

 استماع التوقع:-
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-5-1 

 بأبرز أفكار النص مف عنكانو.التنٌبؤ -
 
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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1-5-2 

 10 .المستمع إليوالتكصؿ إلى اليدؼ مف النص 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

1-5-3 

 10 .المستمع إليوالتنب بما سينتيي إليو النص 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1 

 10 الفكري الجانب
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-1 

 10 .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-2 

 10  .األفكار كتسمسميا ترتيب
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-3 

 10 التنٌكع في األفكار المرتبطة بالمكضكع.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-4 
2-1-4 

 10 بكضكح. المستمع إلى الفكرة إيصاؿ
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-5 

 10 التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-6 

كاألفكار كالخبرات بأسمكب   الرأم عف التعبير
 .المتحدث الخاص

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
2-1-7 
2-1-7 

 10 .تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-8 

 10  .لممكضكع األساسية العناصر استيفاء
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-9 

المتصمة  تقديـ بعض المقترحات كالتكجييات
 .بالمكضكع

 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-1-
10 

 بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.إنياء الحديث 
 

 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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2-2 

 10 الجانب المغوي
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-1 

 10 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-2 

 10 استخداـ كممات عربية فصيحة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-3 

 10 .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

 2-2-4 

 10 مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-5 

 المغكية كالمكتسبات الببلغية الصكر تكظيؼ
  .لممعنى لخدمة كالمعجمية

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-6 

 10 .التحدث أثناء كالصرفية النحكية القضايا مراعاة
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-2-7 

 10  .جيد بشكؿ المغكية التراكيب بيف الربط
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-3 

 10 الجانب الصوتي
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
2-3-1 

 10 .إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-3-2 

 10  .كاضح بصكت التحدث
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-3-3 

 .ارتباؾ كدكف بالنفس بثقة ثالتحد
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-3-4 

 .تكمؼ غير مف الصكت تمكيف
 
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 



 

310 
 

2-4 

 10 الجانب التعبيري
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-4-1 

 10 .التحدث أثناء المعنى تمثيؿ
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-4-2 

شارات حركات استخداـ  انتباه جذب في تسيـ كا 
 .المستمعيف

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-4-3 

 10 .مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-4-4 

 المتاح الكقت كتقدير مناسبة بسرعة التحدث
 .لمكبلـ

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1- 

 10 القرا ة الجيرية
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-1 

 10 نطقان صحيحان.نطؽ األصكات  -
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-2 

 10 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-3 
القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة  -     

 المتقطعة.
10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
3-1-4 

 10 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-5 

 10 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-6 

 تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-7 

 المختمفة، األساليب حسب الصكت؛ تنكيع 
 .كغيرىا كالتعجب، كالنداء، كاالستفياـ،

 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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3-1-8 

استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف  -
 المعاني كاالنفعاالت.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-1-9 

 10 قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2- 

 10 الفيم الحرفي
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-1 

 10 تحديد مفرد الجمكع.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-2 

 10 تحديد مضاد الكممات الكاردة في النص. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-3 

 10  .تحديد مرادؼ الكممات
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-4 

  .الكممات تحديد مثنى كجمع
  

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-5 

تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى في  
 مجمكعات.

  

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-6 

 10 تحدد األماكف الكاردة في النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
3-2-7 

 10 تحدد األعداد الكاردة في النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-2-8 

 10 تحديد كاتب النص
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

 3-3 

 الفيم االستنتاجي
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-1 

 استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.
 
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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3-3-2 

 10 استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف السياؽ. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-4 

 10 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-4 

 10 عمييا النص. استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-5 

استنتاج المعاني الضمنية التي لـ يصرح بيا 
 الكاتب.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-6 

 10 استنتاج الغرض الرئيس مف النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-7 

استنباط الحمكؿ الكاردة في النص لمقضايا 
 المطركحة.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-8 

 10 تمخيص األحداث كالنقاط األساسية في النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-9 

 10 استخبلص الدركس كالعبر المستفادة مف النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-3-
10 

استخبلص السمات المميزة لمشخصيات الكاردة في 
 النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
3-3-

11 
استنتاج مدل صمة األدب كاألديب بالمجتمع 

 إنسانية . –كطنية  –كقضاياه مف ناحية كجدانية 
10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4 

 10 الفيم التذوقي
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-1 

استنباط السمات الفنية كالخصائص األسمكبية 
 لمكاتب.

 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-2 

 تحديد العاطفة السائدة المسيطرة عمى النص.
 
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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3-4-3 

 10 تحديد حالة الكاتب النفسية.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-4 

 10 ترتيب األفكار الكاردة في المكضكع كفقنا ألىميتيا.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-5 

تحديد مصدر التناغـ المكسيقي المنبعث مف 
 النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-6 

بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا األديب لمنص، 
 كما أكحت بو مف جماؿ في النص. 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-7 

تكضيح مناسبة التراكيب المغكية لمنص، كما أكحت 
 بو مف جماؿ في النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-8 

بياف مناسبة الصكر الببلغية التي استخدميا 
 الكاتب، كما أكحت بو مف جماؿ في النص. 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-9 

إبراز مناسبة األخيمة كما أكحت بو مف جماؿ في 
 النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-
10 

بياف ميارة األديب في استخداـ الرمز كدكره في 
 إبراز معنى النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-
11 

تحديد مكاطف الجماؿ في التعبيرات التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
3-4-

12 
 10 تقدير أسمكب الكاتب في عرض األفكار كالصكر.

11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-4-
13 

 10 بيف نص كنص آخر المكازنة
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5 

 الفيم الناقد
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5-1 

 تحديد األفكار الجديدة في المقركء.
 
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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3-5-2 

إبداء الرأم في القضايا كاألفكار المطركحة في 
 النص. 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5-3 

 10 التمييز بيف الكاقع كالخياؿ فيما كرد في النٌص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5-4 

 10 تقكيـ األدلة كالبراىيف التي ساقيا الكاتب.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5-5 

 10 ربط النص بمكتسبات أخرل
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-5-6 

 10 التميز بيف الحقائؽ كاآلراء الكاردة في النص.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-6 

 10 الفيم اإلبداعي
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-6-1 

اقتراح حمكؿ جديدة لمشكبلت كردت في 
 المكضكع.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-6-2 

 10 اقتراح أكثر مف عنكاف جديد لمنص المقركء.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-6-3 

يقترح نياية جديدة مناسبة لمنٌص عمى ضكء ما 
 كرد مف أفكار كأحداث.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
3-6-4 

تدعيـ القضية التي اقترحيا الكاتب بشكاىد كأدلة 
 لـ يذكرىا صراحة أك ضمننا.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

3-6-5 

إعادة صياغة فقرة مف فقرات النص بأسمكب 
 الطالب الخاص.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1 

 قواعد المحتوى والمضمون
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-1 

كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى أبرز الًفكر 
 المتضمنة في المكضكع.

 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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4-1-2 

كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز فكره، كما 
 يستفاد منو.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-3 

 10 كتابة الجممة الرئيسة، كالختامية لكٌؿ فقرة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-4 

 10 تحديد الًفكىر الرئيسة بكضكح.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-5 

 10 تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-6 

 10 القارئ.تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-7 

 10 كتابة كٌؿ فكرة رئيسة في فقرة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-8 

 10 كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة بالمكضكع.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-9 

 10 تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-1-
10 

 10 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
4-1-

11 
 10 التعبير عف الرأم

11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

14-2 

 10 قواعد المغة والسموب
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-1 

 اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى. 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-2 

 استخداـ كممات عربية فصيحة.
  
 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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4-2-3 

اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب 
 لمفكرة.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-4 

اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية 
 كالصرفية.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-5 

 10 . مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-6 

 10 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-7 

استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي 
 أك عاطفي.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-8 

استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان 
 أثناء الكتابة.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-2-9 

اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في 
 التعبير عنيا.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-3 

 10 قواعد الشكل والتنظيم
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-3-1 

 10 استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
4-3-2 

 10 مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-3-3 

 10 ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-3-4 

 ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة.
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

4-3-5 

الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ 
 الحرؼ داخؿ الكممة.

 
 
 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
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2-5- 

 10 قواعد اإلمل  -
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-1 

 10 رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ صحيح. 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-2 

رسـ الكممات المختكمة بألؼ ممدكدة كألؼ -
 مقصكرة بشكؿ صحيح. 

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-3 

رسـ الكممات المنتيية بتاء  مفتكحة كتاء  -
 مربكطة بشكؿ صحيح.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-4 

رسـ الكممات التي تحتكم عمى حركؼ   -
 تحذؼ في الكتابة بشكؿ صحيح.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-5 

رسـ الكممات التي تزاد في الكتابة بشكؿ   -
 صحيح.

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-6 

 10 .رسـ الكممات المنكنة بشكؿ صحيح
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-5-7 

 10 دمج الكممتيف في كممة كاحدة.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-6 

 10 الخط
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 
2-6-1 

 10 الكتابة بخط كاضح كجميؿ.-
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-6-2 

 10 تحديد بعض أنكاع الخطكط العربية.-
11 
12 

...........

...........
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2-6-3 

 التقيد بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية.-
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2-7 
5-3 

 النحو 
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2-7-1 

 10 ربط اإلعراب بالمعنى.
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2-7-2 

استخدامان  استخداـ أسمكبي اإلغراء كالتحذير
 صحيحان.
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2-7-3 

 10 استخداـ أسمكب الشرط استخدامان صحيحان.
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2-7-4 

 10 استخداـ أسمكب االختصاص استخدامان صحيحان.
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2-7-5 

 10 استخداـ أسماء األفعاؿ استخدامان صحيحان.
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-7-6 

استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية استخدامان 
 صحيحان.
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2-7-7 

 10 استخداـ أسمكب النفي استخدامان صحيحان.
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2-7-8 

 10 استخداـ المشتقات كالمصادر استخدامان صحيحان.
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2-7-9 

استخداـ المتممات )البدؿ كالتككيد( استخدامان 
  صحيحان.
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2-7-

10 
 10 استخداـ أسمكب الركابط استخدامان صحيحان.
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2-7-
11 

استخداـ العبلقة بيف المبتدأ كالخبر استخدامان 
  صحيحان.
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2-7-
12 

استخداـ أفعاؿ الرجاء كالمقاربة كالشركع 
 استخدامان صحيحان.
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2-7-
13 

 استخداـ حركؼ الجر استخدامان صحيحان.
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2-8 

 10 الصرف
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2-8-1 

 10 صكغ االسـ المصغر بشكؿ صحيح.
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2-8-2 

كزف الكممات كاألفعاؿ في الميزاف الصرفي بشكؿ 
 صحيح.
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2-8-3 

 10 الضمائر بشكؿ صحيح.إسناد األفعاؿ إلى 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-8-4 

 10 تحديد العمة الصرفية في الكممات )إعبلؿ إبداؿ(.
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2-8-5 

 10 بياف المعاني المستفادة مف أحرؼ الزيادة.
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2-8-6 

 10 تحديد مصدر الفعؿ بشكؿ صحيح.
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2-8-7 

 10 تصنيؼ المشتقات بشكؿ صحيح.
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2-8-8 

 10 صكغ االسـ المنسكب بشكؿ صحيح.
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2-9 

 10 البلغة
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2-9-1 

 10 .تحديد المفاىيـ المتعمقة بعمـ الببلغة
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-9-2 

 تحديد األساليب الببلغية.
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2-9-3 

 تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا كداللتيا.
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2-9-4 

 10 ككظيفتيا كداللتيا.تحديد المحسنات البيانية 
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2-9-5 

 10 تحديد الرمكز ككظيفتيا كداللتيا.
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2-
10 

 
 العروض

10 
11 
12 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

...........

...........

........... 

2-
10-1 

 
 تحديد المصطمحات المتعمقة بعمـ العركض. 
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2-
10-2 

 
 تحديد منابع المكسيقا الداخمية.
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2-
10-3 

 
 تحديد منابع المكسيقا الخارجية.
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2-
10-4 

 
 .بشكؿ صحيحتقطيع البيت 
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2-
10-5 

 10 .ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح
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2-
10-6 

 10 .تسمية البحر بشكؿ صحيح
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2-

10-7 
 10 تحديد شعر لتفعيمة.
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 ( فيارس الكتب في الصفوف الثلثة5الممحق رقم )

 الثانوي الولفيرس كتاب المغة العربية وآدابيا الصف 
 قراءة رافدة أطكاري الش عًر العربي   الوحدة الولى: العصور الدبية

) ما قبؿ اإلسبلـ (: مرحمةي الرحيًؿ كالبحًث  العصري الجاىميُّ
 )رحيؿي األحٌبًة(

 نص  أدبي  

 تعبيري شفكمُّ  العرضي التقديميُّ التفاعميُّ 
(  نص  قرآنيٌ  (: مٍف سكرة الحجرات1العصري اإلسبلميُّ

الد فاعي عًف العقيدًة )ككافى  -( مرحمةي تأسيًس الدَّكلًة 2)
 الفىتحي(

 نص  أدبي  

: المميحة  نٌص أدبي   العصر األيمكمُّ
 تعبير إبداعيُّ  كتابة المقاؿ )النمط البرىانيُّ(

: مرحمةي  التجديدي فػي  -االزدىاًر العصري العبَّاسيُّ
 المكضكعاًت )النفسي األبيَّةي(.

 نٌص أدبي  

 القراءة كالمطالعة لغتينا العربيَّة عنكافي قكميًَّتنا
 التعبيري األدبيُّ  الدراسة األدبٌية / بناء القصيدة العربية

الوحدة الثانية: الدب الوصفي واإلنساني 
 واالجتماعي

 قراءة رافدة األدب العربيٌ الكصؼي كأبعاده فػي 
 نٌص أدبي   الطبيعة الفاتنة -كصؼ الطبيعة  –الكصؼ فػي األدب 

 التعبير األدبي   الكصؼ الحيُّ كالكصؼ الصامت
 استماعه  نشرةي األخبار
نسانٌية   نٌص أدبي   البمبؿي الغريبي  -جكانبي اجتماعٌية كا 

 المطالعةالقراءة ك  اإلنساف كمشكبلتي البيئة
 التعبير اإلبداعيُّ  المقاؿ / النمط التفسيرمُّ 

 استماع عرس الزيف الوحدة الثالثة: منابع الدب
 قراءةه رافدةه  حكاية الغرابة كالطرافة -حكاية األدب 

 التعبيري الشفكمُّ  العادات كالتَّقاليد )رسالة مف الحبيبة( -منابع األدب: أ
 أدبي  نص   الدراسة األدبية
 تعبير كتابي األمثاؿي الشعبيَّة

 نص  أدبي   )كتابة اليكميَّات( –التَّعبير الكظيفػيُّ 
 القراءةي كالمطالعةي  األساطير كالريمُّكز )صراع مع الغكؿ( -ب

 قراءةه رافدةه  األدبي الخالدي  العمال الدبية  -الوحدة الرابعة 
:  نص  أدبي   مكعظةه جامعةه  األدبي الكبيري كاألدبي الصَّغيري
 الس يرة الذاتٌية التَّعبيري الكظيفيُّ 
 تفسير الظاىرة التَّعبير اإلبداعيُّ 

 نصُّ أدبيُّ  ففُّ المقاماًت: المقامةي الًحٍرزيَّةي 
 التقرير التَّعبيري الكظيفيُّ 

 استماع النكادر كالطرؼ في أدبنا العربي
 المطالعةي قراءة ي  كتابه في صفحاتو 

 - الظَّكاىر األدبيَّة -الوحدةُ الخامسة آ
 التَّيَّارتي األدبيَّةي  -ب

عاليًؾ كشعًر األمراًء الفرسافً   قراءةه رافدةه  بيفى شعراًء الصَّ
عاليؾ  -آ عاليؾ -مف شعري الصَّ  نص  أدبي   ليؿي الصَّ
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باء -مف شعراألمراءي كالفرسافي -ب  نص  أدبي   شمكخه كا 
 نص  أدبي   الدراسة األدبية لنص شعرم

 تعبيره كظيفي   المراسبلت الرَّسميَّةي 
 نص  أدبي   تٌياراتي األدًب بيفى التَّقمًيد كالتَّجديًد )المكازنةي بيفى الطَّائيَّيف(

 المطالعة تيَّاري التَّجديًد أبك تماـ / بيف الٌسيؼ كالندل / -آ
 قراءة رافدة قائده عربي  تٌياري التَّقميًد /  -ب

 نص  أدبي   الفيؿي يا ممؾى الزَّمافً 
 - المذاىب األدبيَّة الوحدةُ الّسادسةُ 

 المذىب االت باعي
 القراءةي الرافدةي  المذاىب األدبية: المذىبي االتٌباعيُّ في الغربً 

 نص أدبي تمجيدي العقؿً  -مف األدًب االت باعي  الغربي   -آ
 نص أدبي دمشؽي التَّاريخي  -األدبي االت باعيُّ العربيُّ -ب

 التَّعبيري الكتابيُّ / الكظيفيُّ  لتَّمخيصي 
 مطالعةه  األدبي كالحياةي 
 التَّعبيري الشَّفكمُّ  المقابمةي الصَّحقيَّةي 

الفنوُن الدبيَُّة )فنُّ  -الوحدةُ السَّابعُة 
 المقالِة(

 الًقراءةي كالمطالعةي  حافظ األسد مف خطاب القائًد الخالدً 
 قراءةه رافدةه  ففُّ المىقالةً 

ياًؿ العٍممي ؟  نص  أىدًبي   ماذا عف أىدبي الخى
 تعبيره إبداعي المىقاؿي الكصًفيُّ 

 نص  أىدًبي   المقالة األدبية ).شىرىؼي األىديًب(

 
 

 فيرس كتاب المغة العربية وآدابيا الصف الثاني الثانوي
الوحدة الولى: الغنائية في الشعر 

 العربي
 قراءة رافدة الغنائية

 نص أدبي مرارة أب لمشاعر أمية بف أبي الصمت
 نص أدبي أدمع أـ ابتساـ؟ لمشاعر بشارة الخكرم

 تعبير شفكم المحاضرة
 قراءة كمطالعة الكتاية ىي الحياة لمكاتب حنا مينا

 إبداعيتعبير كتابي  الكتابة اإلبداعية
الوحدة الثانية : الوطن في الشعر 

 العربي
 مفيـك الكطف في الشعر العربي

 
 قراءة رافدة

 نجكل لمشاعر خير الديف الزركمي
 

 نص أدبي

 الخالدكف لمشاعر سميماف العيسى
 

 نص أدبي

 عاشؽ مف فمسطيف لمشاعر محمكد دركيش
 

 نص أدبي

 التربية عمى المكاطنة أ . د محمكد السيد
 

 نص استماع

 قراءة كمطالعة كممة القائد الخالد في حرب تشريف التحريرية
 تعبير كتابي أدبي الكطف في الشعر العربي
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 قراءة رافدة المذىب اإلبداعي الوحدة الثالثة :اإلبداعية
 نص أدبي الكحدة المارتيف

 التجمي لمشاعر إلياس أبك سبكة
 

 نص أدبي

 نص أدبي أبك ماضيالغاية المفقكدة إيميا 
 نص أدبي النسر لمشاعر عمر أبك ريشة

 قراءة كمطالعة االستيتار برىاف السأـ سبلمة مكسى
 تعبير شفكم إدالرة الندكة
 تعبير كتابي إبداعي المقالة

 قراءة رافدة فف القصة د . لؤم عمى خميؿ الوحدة الرابعة : القصة والرواية
 نص قصصي عبد السبلـ العجيميقصة الكمأة كالكينيف د . 

 نص قصصي األـ مكسيـ غكركي
 تعبير كتابي إبداعي كتابة القصة القصيرة
 تعبير شفكم العرض التقديمي

 ليالي سطيح حافظ إبراىيـ
 

 استماع

 قراءة كمطالعة قراءة في كتاب ألؼ ليمة كليمة
الوحدة الخامسة الت ثير والت ثر في 

 الدب
 قراءة رافدة كالتأثر في األدبالتأثير 

 نص أدبي مف مبلمح التأثير كالتأثر)البحترم(
 نص أدبي مف مبلمح التأثير كالتأثر)اابف زيدكف((

المكشحات األندلسية عبث الشكؽ يحيى بف بقي نص 
 أدبي

 نص أدبي

 قراءة إثراثية عبلقة األدب األندلسي بأدب المشرؽ في العصر العباسي
 استماع األندلسية المكشحات

 نص أدبي مسرحي مصرع كميكباترا لمشاعر  أحمد شكقي
 قراءة كمطالعة األدب المقارف بيف العالمية كالعكلمة

 تعبير كتابي كظيفي محضر االجتماع
االوحدة السادسة الغزل في الشعر 

 العربي
 قراءة رافدة الغزؿ في الشعر العربي

 أدبي نص ليمى لمشاعر قيس بف الممكح
 نص أدبي أراؾ عصي الدمع أبك فراس الحمداني

 نص أدبي المغنية ابف الركمي
 تعبير كتابي كظيفي التقرير

 قراءة كمطالعة نظرات في الحب سممى محجكب
 تعبير كتابي أدبي الغزؿ

 الوحدة السابعة
 الثابت والمتجدد في الدب العربي

 استماع الثابت كالمتجدد في األدب العربي
 قراءة رافدة حاضر الشعر العربي متصؿ بماضيو

 نص أدبي الدنيا الميتة أبك القاسـ الشابي
 نص أدبي مدينة السعادة مصطفى لطفي المنفمكطي

 نص أدبي النير المتجمد ميخائيؿ نعيمة
 نص أدبي المقياس العممي د. طو حسيف
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 كمطالعةقراءة  األرض مف الفضاء محمد المخزنجي
الوحدة الثامنة منيجية دراسة العلم 

 أبو العل  المعري
 قراءة رافدة البيئة كالنشأة -أ

 قراءة كمطالعة _ الكصؼ الميؿ1ب_ األغراض الشعرية 
 نص أدبي الرثاء رثاء أبي حمزة

 
 نص أدبي الفخر ىكنت الخطكب

 
 نص أدبي الحكمة مذىب في الحياة

 
 إثرائيةقراءة  ج_ آثاره

 قراءة كمطالعة أبك العبلء المعرم
 تعبير كتابي كتابة القصة _ التقرير _ دراسة عمـ )تعزيز(

 
 
 

 فيرس كتاب المغة العربية وآدابيا الصف الثالث الثانوي
 الوحدة الولى:

 المجتمع وقضايا الدب
 رافدة قراءة االجتماعي الشعر قضايا

 أدبي نص كالفقر الشاعر
 أدبي نص عبر مف الدىر في كـ

 أدبي نص كالحضارة الشباب إلى رسالة

 أدبي نص السؤاؿ كىبيرى 

 كمطالعة قراءة االجتماعية التربية
 التعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة العربي األدب في اإلنساني االتجاه اإلنساني االتجاهالوحدة الثانية:
 أدبي نص الحياة فمسفة

 أدبي نص إفريقيا أغاني

 أدبي نص الطريؽ

 كمطالعة قراءة لصادركه رأسي فتشكا كلك
 تعبير ةالكحد مكضكع ريالتعب

 رافدة قراءة كاالستشراؼ األدب المستقبل واستشراف الدبالوحدة الثالثة:
 أدبي نص الضائعة يكتكبيا

 أدبي نص اليمامة زرقاء يدم بيف البكاء

 أدبي نص األلي ركسـك إنساف

 كمطالعة قراءة الزىرة كككب سكاف
 تعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة كالرمزيُّة الكاقعيَّة الدبية المذاىبالوحدة الرابعة: 
 أدبي نص البنَّاء

 أدبي نص ألعينؾ
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 أدبي نص الجسر

 كمطالعة قراءة خاسرة قضية
 تعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة الشعرية الحداثة الخامسة: الحداثة  الوحدة
 أدبي نص الخميج عمى غريب

 أدبي نص شاعر يكميات

 أدبي نص ...كعد أفقي

 كمطالعة قراءة أكتكبيس في جميكرية
 تعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة الفنكف تكامؿ واإلعلم والفن لدبالوحدة السادسة: 
 أدبي نص المؤلؤة قصر

 أدبي نص الفناف فكرة

 أدبي نص الفف ريشة

 أدبي نص يسمع ال لمف المشتككف

 كمطالعة قراءة كالصحافة المقالة
 تعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة كمناىجو األدبي النقد ومناىجو الدبي النقد الوحدة السابعة: 
 أدبي نص المذاىب بعد الغايات

 أدبي نص القرية سكؽ

 أدبي نص المر الخبر

 كمطالعة قراءة لمنجاح العشرة المفاتيح
 تعبير الكحدة مكضكع

 رافدة قراءة األدب مسؤكلية األكؿ الدبية العمالالوحدة الثامنة: 
 أدبي نص  أدبي نص العصاة الثاني

 أدبي نص  أدبي نص ميراف الفتى الثالث

 أدبي نص  أدبي نص ىدل الست الرابع

 أدبي نص  أدبي نص المدينة ضد كحده الخامس

 أدبي نص  أدبي نص األغاني كتاب السادس
 تعبير الكحدة مكضكع التعبير
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 ( الوحدات الدرسية في الصفوف الثلثة6الممحق رقم )
 

الدكتور...... الستاذ/ لسيدا  
. السبلـ عميكـ كرحمة اهلل كبركاتو بعنكاف تجرم الباحثة دراسة   " العربية في كتب المغة العربية وآدابيا في المرحمة  التكامل بين ميارات المغة

-دراسة تحميمية ميدانية في محافظة حماه-الثانوية في الجميورية العربية السورية  وتصميم وحدات درسية وفق منيج التكامل " 
الثانكم العاـ  الثالث مف مقرر الصؼ  كتقتضي الدراسة في إحدل مراحميا، تصميـ كحدة درسية كفؽ المنيج التكاممي. كقد أعدت الطالبة الكحدة

كاف تنظيميا قائمان ا ( كتأمؿ في إسيامكـ بالرأم كالنصيحة، كاإلفادة مف خبراتكـ في تقكيـ ىذه الكحدة، كتحديد ما إذ2014-2013لمعاـ الدراسي)
 مدل مبلءمتيا لمصؼ األكؿ الثانكم.تحديد عمى التكامؿ أـ غير ذلؾ، ك 

أدامكـك  ،العمـ لخدمة هلل  ثراء   العممي. البحث كا 
(، كىذه الكحدة مقتطفة مف الكحدة الدرسٌية التي --------ب) العاـ( -----)حددت الباحثة عنكاف الكحدة في  تحديد عنوان الوحدة:-1

؛ كالمعتمد في الجميكرية العربية السكرية. (---------)( كىي مف كتاب المغة العربية كآدابيا في الصؼ----------عنكانيا )  
حددت الباحثة أىداؼ الكحدة، كالمنبثقة مف األىداؼ العامة لمنيج المغة العربية في المرحمة الثانكية كالمعبرة عف أداء الميارات  أىداف الوحدة: -2

التي ضمنتيا الباحثة في قائمة التحميؿ. كتنفيذ المعارؼ التي اقترحتيا الباحثة، كذلؾ في ضكء الميارات كالمعارؼ األساسية  
ثبلثة نصكص تدكر حكؿ مكضكع الكحدة مع مراعاة جميع  -1حددت الباحثة محتكل الكحدة الدرسٌية بما يأتي: إعداد محتوى الوحدة:  -1

.الميارات كالمعارؼ األساسية التي اقترحتيا الباحثة في قائمة التحميؿ  
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 الثانويالول 
 وصف الطبيعة في الدب العربي
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 -جبران خميل جبران  -
فقيرة، لذلؾ لـ عائمتو ككانت  .إضاءة حكؿ الكاتب: كلد جبراف خميؿ جبراف في بمدة بشرم في شماؿ لبناف

اإلنجيؿ كالعربية  قسيس يأتي إلى منزلو كيعممويستطع الذىاب إلى المدرسة، ككاف يعٌكضو عف ذلؾ 
كأسس الرابطة القممية مع كؿ  مف ميخائيؿ نعيمة، عبد  ،ثـٌ ىاجر جبراف مع كالدتو إلى أمريكا كالسريانية.

 .المسيح حداد، كنسيب عريضة
لمتمردة، األجنحة أٌلؼ جبراف بالمغتيف العربية كاإلنجميزية: كمف مؤلفاتو العربية: دمعة كابتسامة، األركاح ا

 .النبي، المجنكف، رمؿ كزبد، حديقة النبي المتكسرة، العكاصؼ )ركاية(؛ كمف مؤلفاتو اإلنجميزية:
 يأتي: ( لجبراف ماوصف الشتا كنكرد مف نٌص )

ـى  مىتً  ٱلش تاءي  قىًد ًبثيمكًجًو كىعىكاًصًفًو، كخى
قكؿي كى  (1) ًإالَّ ًمفى ٱٍلًغٍرباًف ٱلنَّاًعبىًة، كٱألىٍشجاًر ٱٍلعاًريىًة، فىمىًزـى  ٱألىٍكًديىةي ٱٍلحي

ييـ، بىٍعدى أىٍف أىٍشبىعكا أىٍىراءىىيـ سيٌكافي ٱٍلقىٍريىًة أىٍككاخى
مىم (2) ، كى ؤكا ًمفى ٱٍلًغمىًة كى ، كىال أىٍصبىحكاآًنيَّتىييـٍ ًمٍف عىصيًر ٱٍلكيركـً

ياةى  ، يىٍفنيكفى ٱٍلحى ًبجاًنًب ٱٍلمىكىاًقًد، ميتىذىك ريفى مىآتي ٱألىٍجياًؿ ٱٍلغاًبرىةً عىمىؿى لىييـٍ
ساًمعى بىٍعًضًيـ،  (3) مى مى ، عى د ديفى ميرى كى

 ًحكاياًت ٱأليَّاـً كىٱلميالي.
ـي ٱٍلعىجكزي ميتىنىي دنا قىضى ٱٍلعا ، كى ؿي ى كانكفي ٱألىكَّ جاءًت ٱلمَّيمىةي ٱألىخيرىةى في ٱٍلفىضاًء ٱلرَّمادٌم، كى  أىٍنفاسىوي ( 4)اٍنقىضى

فييا ٱلدٍَّىري ( 5)ٱلَّتي ييتىك جي 
مى عىٍرًش ٱٍلكيجكًد. ( 6) ييٍجًمسيوي عى  رىٍأسى ٱٍلعاـً ٱلط ٍفؿى كى

، كىغىمىرىًت ٱلظٍُّممىةي ٱٍلًبطىاحى  (7)تىكارل ئيؿي ٱلٌنكري ٱلضَّ
أىًت ٱلثُّمكجي تىٍنيىًمري ًبغىزارىةو، كىٱٍلعىكاصً  (8) ؼي كىٱألىٍكًديىةى، كىٱٍبتىدى

تىتىسارىعي ميمىٍعًمعىةن  ( كى اًممىةن  (9))تىٍصًفري فىضاًت، حى ، (10)ًلتىٍخًزنىيا في ٱٍلًكىادً  ٱلثُّمكجى ًمٍف أىعالي ٱٍلًجباًؿ نىٍحكى ٱٍلميٍنخى
ٍممىؿي  (11)فىتىٍرتىًعشي ًليىٍكًليا تىتىمى ، كى ٱألىٍشجاري

(12) .  أىمامىيا ٱألىٍرضي
ًت ٱألىرياحي بىٍيفى ما تىساقى  ًت فىمىزىجى ٌتى أصبىحى طى ًمفى ٱلثٍَّمًج، في ٰذًلؾى ٱلنَّياًر، كٱلسَّاًقًط ًمٍنوي، في ًتٍمؾى ٱلٌمٍيمىًة، حى

ٱٍلحقيكؿي كىٱلطُّمكؿي 
ةن ثيّـَ يىٍمحكىا؛  (13) ٍكتي سيطيكرنا ميٍبيىمى مىٍييا ٱٍلمى ةو كاًحدىةو، بىٍيضاءى يىكتيبي عى ٍفحى كىٱٍلمىمىرَّاتي كىصى

بابي بىٍيفى  ؿى ٱلضَّ فىصى ئيمىةي ٱٌلتي كانىٍت تيشىٍعًشعي في  كى تىكارىًت ٱألىٍنكاري ٱلضَّ مى كىًتفىي ٱٍلكادم، كى ٍنثيكرىًة عى ٱٍلقيرل ٱٍلمى
ـي ًبقيٍرًب ٱٍلمى  ًت ٱٍلبىياًئ كى ، كىٱٍنزى مى نيفكًس ٱٍلفبلحيفى قىبىضى ٱلرٍُّعبي عى قيرىًة، كى عاًلًؼ، نىكاًفًذ ٱٍلبييكًت كىٱألىٍككاًخ ٱٍلحى

 . (14)ٱٍلًكبلبي في ٱٍلقىرانيكىٱٍختىبىأىًت 

 النص الول:

 

 وصف الشتاء
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ـٍ يىٍبػػػػػؽى ًسػػػػػكىل ٱلػػػػػٌريحً  لىػػػػػ ػػػػػٍكتييىا ٱلرَّىيػػػػػبي  كى ػػػػػاعىدي صى غػػػػػاًكًر، فىيىتىصى مػػػػػى مىسػػػػػاًمًع ٱٍلكييػػػػػكًؼ كىٱٍلمى تىًضػػػػػجُّ عى تىٍخطيػػػػػبي كى
ػػػػأىفَّ ٱلطَّبيعىػػػػةى قىػػػػدٍ  ػػػػـً ٱٍلًجبػػػػاًؿ،... كى يىػػػػٍنقىضُّ طىػػػػٍكرنا ًمػػػػٍف أىعػػػػالي ًقمى ػػػػٍكًت  ٍمػػػػٍف أىٍعمػػػػاًؽ ٱٍلػػػػكادم تىػػػػارىةن، كى غىًضػػػػبىٍت ًلمى

تيحاًربييىػػػػػػػا ًبػػػػػػػ ٍلبىٍرًد ٱٍلقػػػػػػػا يػػػػػػػاًة ٱٍلميٍختىًبئىػػػػػػػًة فػػػػػػػي ٱألىٍكػػػػػػػكاًخ، كى ػػػػػػػذي ًبثىػػػػػػػٍأًرًه ًمػػػػػػػفى ٱٍلحى ػػػػػػػٍت تىٍأخي ًرًس ٱٍلعػػػػػػػاـً ٱٍلعىجػػػػػػػكًز، فىقامى
كىٱلزٍَّميىريرً 
 ٱلشَّديًد. (15)

ػػػػػ ّـَ جى مػػػػػادو ثيػػػػػ لىػػػػػٍت ًإلػػػػػى رى كَّ تىحى ٍكًقػػػػػًد، كى ػػػػػدىًت ٱلٌنػػػػػاري فػػػػػي ٱٍلمى مى ّـَ ٱٍنطىفىػػػػػأى. كىخى ػػػػػحَّ نيػػػػػكريهي ًبػػػػػبيطءو ثيػػػػػ ػػػػػراًج فىشى ٍيػػػػػتي ٱلس  ؼَّ زى
ظىمَّػػػػػػًت ٱٍلعاًصػػػػػػفىةي ٱٍلغىضػػػػػػكبي تىضػػػػػػػجُّ  ػػػػػػكُّ ، كى خاًرجػػػػػػان كى ـي ٱٍلجى ٱٍلقػػػػػػاًت

يػػػػػػاحي ٱٍلعىنيفىػػػػػػػةي  (15) ( ريقىػػػػػػعى ٱلثُّمػػػػػػكًج، كىٱلر  )يىٍنثيػػػػػػػري
شػماالن.  تىٍقًذفييا يىميننا كى

 
  
 :آداب حسن االستماع مراعياً استمع إلى النص 

ٍميىريره  ،ما معنى الكممات اآلتية: كىاد-1  ، أىراءه.زى
 الضئيؿ. –سراج  –معمؼ  –ىات جمع المفردات اآلتية: إناء  -2
 ما ًىيى األماكف التي تطٌرؽ إلييا الكاتب في النص؟ -3
 رتب األفكار اآلتية حسب كركدىا في النص:-4
 نطفاء النكر.ا -ىبكب العاصفة.  -تساقط الثمكج. -

 استمع مرة ثانية إلى المقطع ثم أجب:
 ماذا فعؿ سكاف القرية عند قدكـ العاصفة الثمجية؟-5
 ما مصير كؿو مف سكاف القرية كالحيكانات كالحقكؿ كاألكدية في تمؾ الميمة؟ -6
حقيقية أـ  ىؿ تمؾ األدلة ؟اذكر بعضان مف األدلة التي ساقيا الكاتب ليبرىف عف قساكة تمؾ الميمة -7

 خيالية؟ ىؿ تعبر عف كاقعية قساكة تمؾ الميمة أـ مجرد رأم الكاتب فييا؟ أعط رأيؾ في ذلؾ.
 ما غرض الكاتب مف النص؟-8
 ما األسمكب الذم اتبعو الكاتب في كتابة النص؟-9
 ما نكع الكصؼ الغالب في النص؟ أحسٌي ىك أـ خيالٌي؟-10
 صؼ الحركة النفسية في النٌص.-11
، العاـ الجديد مبرزان جماؿ التشبيو. حدد -12  ما شبو الكاتب بو: العاـ المنصـر
 ماذا تتكقع أف يككف مصير الكائنات الحيىة في صباح اليكـ التالي لمعاصفة؟-13
 
 

كالضمنية. ثـ حٌدث  بعد أف استمعت إلى النص حدد فكرتيف لكؿ مف الفكر الرئيسة كالفرعية -14
 عيان ما يأتي:زمبلءؾ  عنيا مرا

 االستماع:

 التحدث:
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 إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. -
 التحدث بصكت كاضح.  -
 التحدث بثقة بالنفس كدكف ارتباؾ. -
 تمكيف الصكت مف غير تكمؼ. -
 
 

 اقرأ النص قراءة جيرية معبرة، مراعيان األسمكب الذم اتبعو الكاتب في النص. -15
 ال تنس:
 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. - أ
 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. - ب
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. - ت
 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة. - ث
 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة. - ج

 ىات أكثر مف عنكاف جديد لمنص. -16
 القرل البعيدة؟اقترح بعض الحمكؿ لدرء خطر الشتاء عف الكائنات الحية في  -17
 
 
 

  عمى أن اكتب سبعة أسطر في كصؼ يكـ مف أياـ الربيع مستخدمان الكصؼ الكاقعي كالخيالي -18
مظاىر النشاط في الربيع، أثر الطبيعة الجميمة  كقت قدكـ الربيع، يكون الموضوع متضمنًا الفكار اآلتية:

 .البيئةكاجب الفرد كالدكلة لحماية  في النفس كالعقؿ، 
 قبؿ الكتابة يجب عميؾ مراعاة ما يأتي:

 يح.استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صح - أ
 ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة. - ب
 الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة. - ت
 الكرقة(.مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة  - ث

 
 
 

 ما الصكرة البيانية فيما يأتي؟ ادرسيا كسـى نكعيا. -19

 القرا ة:

 الكتابة

 البلغة:
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 الريح تخطب. -الطبيعة غضبت
 إلى ماذا رمز الشاعر بقكلو الغرباف الناعبة؟ -20
 
 

 اذكر منبعيف مف منابع المكسيقا الخارجية في النص، مبرزان أثرىما في المعنى. -21
 
 

 أعرب ما تحتو خٌط إعراب مفردات كما بيف قكسيف إعراب جمؿ.-22
 
 

 : معمؼ، مكقد، ممر، مبيمة، غضكب.، كاذكر فعمو في الكممات اآلتيةحٌدد نكع المشتؽ-24
 زف بالميزاف الصرفي األفعاؿ اآلتية: -25

ـى  تىتىسارىعي  اختبأت انقضى  تىكَّجى  تىًضجُّ  غىمىرىتٍ  قىًد
       
 
 
 

 الميمة. -حكايات -عٌمؿ كتابة التاء عمى صكرتيا في كؿ مف الكممات اآلتية: خمت -26
 ثأره. -ببطء -عٌمؿ كتابة اليمزة عمى صكرتيا في كؿ مف الكممات اآلتية: أىراءىـ-27
  
 

 انقؿ المقطع اآلتي إلى دفترؾ مراعيان الكتابة بخط الرقعة. -28
ـى  ػػػػػػػػػػػػػػتاءي قىػػػػػػػػػػػػػػًد مىػػػػػػػػػػػػػػتً  ٱلش  ًبثيمكًجػػػػػػػػػػػػػػًو كىعىكاًصػػػػػػػػػػػػػػًفًو، كخى

قػػػػػػػػػػػػػػكؿي كى    ًإالَّ ًمػػػػػػػػػػػػػػفى ٱٍلًغٍربػػػػػػػػػػػػػػاًف ٱلنَّاًعبىػػػػػػػػػػػػػػًة،  ٱألىٍكًديىػػػػػػػػػػػػػػةي ٱٍلحي
مػػػػػ مى ييـ، بىٍعػػػػػدى أىٍف أىٍشػػػػػبىعكا أىٍىػػػػػراءىىيـ ًمػػػػػفى ٱٍلًغمىػػػػػًة كى آًنيَّػػػػػتىييـٍ ؤكا كٱألىٍشػػػػػجاًر ٱٍلعاًريىػػػػػًة، فىمىػػػػػًزـى سيػػػػػٌكافي ٱٍلقىٍريىػػػػػًة أىٍكػػػػػكاخى

، كى  ًمػػػػػػػٍف عىصػػػػػػػيرً  ػػػػػػػآتي أىٍصػػػػػػػبىحكاٱٍلكيػػػػػػػركـً يػػػػػػػاةى ًبجاًنػػػػػػػًب ٱٍلمىكىاًقػػػػػػػًد، ميتىػػػػػػػذىك ريفى مى ، يىٍفنيػػػػػػػكفى ٱٍلحى ـٍ ػػػػػػػؿى لىييػػػػػػػ مى ، كىال عى
ٱألىٍجياًؿ ٱٍلغاًبرىةً 

مى مىساًمعى بىٍعًضًيـ، ًحكاياًت ٱأليَّاـً كىٱلميالي.   ، عى د ديفى ميرى  كى
 
 
 
 

العروض
: 

 النحو:

 الصرف:

:اإلمل   

:الخةةط  
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تعريؼ بالشاعر: ىك امرؤ القيس بف حجر بف الحارث مف قبيمة كندة القحطانية ، شاعر جاىمي يعد مف 
أشير شعراء الشعراء العرب، يماني األصؿ، مكلده بنجد. كاف أبكه ممؾ أسد كغطفاف. قاؿ الشعر كىك 

ينتو، فأبعده إلى  غبلـ، كجعؿ يشبب كيميك كيعاشر صعاليؾ العرب، فبمغ ذلؾ أباه، فنياه عف سيرتو فمـ
 .حضرمكت مكطف أبيو كعشيرتو، كىك في العشريف مف عمره

بمغ شعره الذم كصؿ إلينا زىاء ألؼ بيت منجمة في مئة قطعة بيف طكيمة كقصيرة نجدىا في ديكانو. مف 
مكضكعاتو الغزؿ، ككصؼ الطبيعة كالظعائف، كالشككل كالمدح كاليجاء كالرثاء، إلى جانب الفخ كالخمر 

 رد.كالط
أكلى األقدمكف عناية بالغة بيا، كجعميا ركاة المعمقات فاتحة كتبيـ، كما جعميا ركاة  أما معمقتو: فقد

الديكاف القصيدة األكلى فيو، كقد ترجمت إلى عدة لغات أجنبية، كاألبيات اآلتية مقتطفة منيا، كىي في 
 كصؼ فرسو:

 رسو:األبيات اآلتية مقتطفة مف معٌمقتو، كاألبيات في كصؼ ف
كيػنىػػاًتػيىا قىػٍد أٍغػػتىػًدم كالػػطَّػٍيػري ًفػي كي ػػًردو قىػػٍيػػػًد األىكىاًبػػًد ىىػػٍيػػكىػػؿً                    كى ػػٍنػػجى  ًبػػمي
ػػعػػان   ػػٍدًبػػرو مى ػػٍقػػًبػػؿو مي طَّوي السَّػيٍ             ًمػػكىػػرٍّ ًمػػفىػػرٍّ مي ػٍخرو حى ٍمػميٍكًد صى  ؿي ًمٍف عىؿً كىػػجي
ػػتٍػػًنػوً  ػاًؿ مى ػٍف حى ػٍيػتو يىػًزؿُّ الػمَّػٍبػدي عى ػٍفػػكىاءي ًبػػالػػميػتىػنىػزَّؿً                  كىػمى لَّػػًت الػصَّ ػػا زى ػػمى  كى
ف ػمىى الكى ػاتي عى ػا الػسَّػاًبػحى ػػدً                 ًمػًسػحٍّ ًإذىا مى ػػرىكَّؿً أىثىػػٍرفى الػغيػػبىػػارى ًبػػالػكى  ٍيػػًد الػػمى
ػوي  ػيَّػاشو كػػأفَّ اٍىػًتػػزىامى ػمىػى الػذبؿ جى ؿً                عى ػٍمػيي ًمػٍرجى ػٍمػػييػوي غى ػاشى ًفػٍيػػًو حى  إذىا جى
ػيىػكىاًتػوً  ػٍف صى ـي الػًخػؼَّ عى ييػٍمػًكم ًبػأىثٍػكىاًب الػعىػًنػٍيػػًؼ                  يػزؿ الػغيػبلى ػػثىػقَّػؿً كى  الػمي
ػػرَّهي  ًلػػػٍيػػًد أمى كًؼ الػػػػكى ػػٍذري ػؿً                       دىًرٍيػػرو كىػػخي ػػٍيػػطو ميػػكىصَّ ػػفَّػػٍيػػًو ًبػػخى  تػػقػػمػػب كى

ػػةو  سىػاقىػػا نىػػعىػػامى ، كى تىػ                 لىػػوي أٍيػطىػػبل ظىػػٍبػيو ، كى ػػافو ػػاءي سىػٍرحى ٍرخى  ٍقػًرٍيػػبي تىػتٍػفيؿً كاً 
ػػػاءى الػػيىػػاًديىػػػاًت ًبػػػنىػػٍحػػًره ػػػأىفَّ ًدمى ػؿً                      كى ػػٍيػػبو ميػػرىجَّ ػػارىةي ًحػػنَّػػاءو ًبػػشى  عيػػصى

 
 
 

 

 وصف الجواد

 الثاني  النص
 :الثاني
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 استمع إلى قراءة المدرس أك أحد زمبلئؾ لمنٌص مراعيان آداب االستماع.-
 حميو.  -عمي -ما معنى الكممات اآلتية: حاؿ  -1
 الخؼ(. -ىات ضٌد الكممتيف اآلتيتيف: )أغتدم -2
 ما الفكرة الرئيسة في النص؟ -3
صفتيف مف الصفات التي خمعيا الكاتب عمى حصانو في حدد استمع مرة ثانية إلى النص، ثـٌ  -4

 األبيات.
 
 
حيث: )شكمو، سرعتو، نشاطو الفياض( كما تجٌمت في األبيات اشرح لزمبلئؾ صكرة الحصاف مف -5

 السابقة.
 مراعيان ما يأتي: 

 تمثيؿ معاني الصفات أثناء التحدث.
شارات تسيـ في جذب انتباه المستمعيف.  استخداـ حركات كا 

 مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث.
  التحدث بسرعة مناسبة كتقدير الكقت المتاح لمكبلـ.

 
 
 ، مراعيان السرعة المناسبة.اقرأ النص قراءة جيرية سميمة، متمثبلن المعنى في قراءتؾ -6

 ثـٌ أجب عف األسئمة اآلتية:
 دؿ عمى البيت الذم كصؼ فيو الشاعر مف صفات الجكاد ما يأتي: -7

 ممكسة متنو. -نحره -ساقاه -خاصرتو -صكتو عند الجرم -ضخامة جسمو -لكنو
 . في أم األبيات  تجٌمى ذلؾ؟عمى شجاعة الشَّاعًر كفركسيًَّتوً رٌكز النص   -8
 اذكر حالة الكاتب النفسية مكضحان رأيؾ باألمثمة. -9
 قاؿ المتنبي في كصؼ فرسو: -10

 و مثمو حيف أركبي نكأنزؿ ع          كأصرع أم الكحش قفيتو بو 
  التشابو كالتبايف في صفات الفرس.كازف ىذا البيت كالبيت األكؿ في النص مف حيث: 

 الكصؼ في العصر الجاىمي، نقمي تقريرم، ناقش ىذه الظاىرة مكضحان رأيؾ باألمثمة. -11
 دليمؾ عمى ذلؾ؟ مثؿ لذلؾ مف النص. جاءت ألفاظ الكاتب خشنة، ما -12

:االستماع  

 التحدث:

 القرا ة
:والنصوص  



 

334 
 

 استخدـ الشاعر الطباؽ كالجناس بكثرة، أعط مثاالن ليا، كبيف أثرىا في المعنى. -13
 الغبلـ الخؼ. -بيف القيمة التعبيرية لمتركيبيف اآلتييف مبرزان جماليما: قيد األكابد -14
 ما الغرض الرئيسي مف النص؟ -15

الطبيعة الصامتة: ىي كؿ ما يقع عميو بصر اإلنساف مف جماد كمظاىر طبيعية مصنكعة أك  فائدة:
 مطبكعة.

 كائف حي )إنساف، حيكاف، نبات(. الطبيعة الحية: ىي كؿ ما يقع عميو بصر اإلنساف مف
 
 
 

 اكتب في عشرة أسطر كصفان لحيكاف مف بيئتؾ مراعيان الكصؼ الداخمي كالخارجي؛  -16
 مراعيان ما يأتي:

 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة. - أ
 استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي. - ب
 المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.استخداـ أدكات الربط  - ت
 اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي ترغب في التعبير عنيا. - ث

 
 

ػػعػػان   -17 ػػٍدًبػػرو مى ػػٍقػػًبػػؿو مي ؿً                     ًمػػكىػػرٍّ ًمػػفىػػرٍّ مي ػٍيؿي ًمٍف عى طَّوي السَّ ػٍخرو حى ٍمػميٍكًد صى  كىػػجي
 أسمكب التشبيو في المثاؿ السابؽ مستندان إلى الفائدة اآلتية:حدد 

 

 :فائدة
 اشتركا بصفة كاحدة، كزاد أحدىما اآلخر بيا.التشبيو: عقد مقاربة بيف شيئيف 

كجػػػػػو الشػػػػبو، فػػػػػإذا ذكػػػػػرت أركانػػػػو األربعػػػػػة سػػػػػمي  -أداة التشػػػػبيو -المشػػػػػبو بػػػػػو –أركػػػػاف التشػػػػػبيو: المشػػػػبو 
 تشبييان تامان.

يرسػػػػػـ صػػػػػكرة  -يحػػػػػرؾ المشػػػػػاعر كاألحاسػػػػػيس -يثيػػػػػر الخيػػػػػاؿ -المعنػػػػػى أبعػػػػػادان متعػػػػػددةكظيفتػػػػػو: يعطػػػػػي 
 لنفسية الشاعر.

ويمكةةةةن لداة التشةةةةبيو أن تكةةةةون حرفةةةةًا أو اسةةةةمًا أو فعةةةةًل أو مايشةةةةبو ذلةةةةك مثةةةةل: )الكةةةةاف  ملحظةةةةة:
 يماثل .......الخ(. –يشبو  –شبيو  –مثل  –

 طمكب:اقرأ األمثمة اآلتية، ثـ امؤل الجدكؿ بالم -18
 الفرس جممكد صخر في القكة.-1

 الكتابة

 البلغة:
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2- .  لىػػوي أٍيػطىػػبل ظىػػٍبػيو
 لفرس كالظبي.ا -2
 

 كجو الشبو أداة التشبيو المشبو بو المشبو األمثمة
     المثاؿ األكؿ
     المثاؿ الثاني
     المثاؿ الثالث

 
يكػػػػػكف لػػػػػدينا أربعػػػػػة أنػػػػػكاع بػػػػػالنظر إلػػػػػى األركػػػػػاف األربعػػػػػة التػػػػػي يتػػػػػألؼ منيػػػػػا التشػػػػػبيو يمكػػػػػف أف فائةةةةةدة: 
 :لمتشبيو

 إذا كانػػػػػػػػػػػػػت جميػػػػػػػػػػػػػػع األركػػػػػػػػػػػػػػاف مكجػػػػػػػػػػػػػػكدة سػػػػػػػػػػػػػػمي تشػػػػػػػػػػػػػبييان تػػػػػػػػػػػػػػاـ األركػػػػػػػػػػػػػػاف كمػػػػػػػػػػػػػػا ذكرنػػػػػػػػػػػػػػا سػػػػػػػػػػػػػػابقان.

 إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفنا أداة التشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبيو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبييان مؤكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان. كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ األكؿ.

 إذا حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذفنا كجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبو سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبييان مجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبلن. كمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي المثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الثالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث.
 الشبو سمي تشبييان بميغان. كما في المثاؿ الثاني. إذا حذفنا أداة التشبيو ككجو

 استخرج التشبيو مف األبيات اآلتية، ثـٌ سـى نكعو. -19
 يقكؿ المتنبي في كصؼ فرسو:

 مف الميؿ باؽ بيف عينيو كككب               كعيني الى أذني أغر كأنو                  
 تجيء عمى صدر رحيب كتذىب           لو فضمة عف جسمو في اىابو                
 فيطغى كأرخيو مرارا فيمعب                شققت بو الظمماء أدنى عنانو                  
 كانزؿ عنو مثمو حيف أركب                كأصرع أم الكحش قفيتو بو                    

 كثرت في عيف مف ال يجرب كما الخيؿ اال كالصديؽ قميمة                            كاف
 كأعضائيا فالحسف عنؾ مغيب              اذا لـ يشاىد غير حسف شياتيا               

 
 

 تكرار الحرؼ ىك أحد منابع المكسيقا الداخمية. مثؿ لذلؾ مف النص.-20
ـٌ سػػػػػـقطػػػػػع البيػػػػػت تقطيعػػػػػان -21 بحػػػػػره. مسػػػػػتفيدان فػػػػػي ذلػػػػػؾ مػػػػػف الفائػػػػػدة  عركضػػػػػيان، كاذكػػػػػر تفعيبلتػػػػػو، ثػػػػػ

 العركضية اآلتية:
 
 

العروض
: 
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 الفائدة العروضية:
سقاط ما ال يمفظ.-1  تقكـ الكتابة العركضية عمى كتابة ما يمفظ مف الحركؼ فحسب، كا 
( لمحػػػػػرؼ السػػػػػاكف كيشػػػػػبع Oتقابػػػػػؿ الكتابػػػػػة العركضػػػػػية برمػػػػػكز، فػػػػػالرمز)/( لمحػػػػػرؼ المتحػػػػػرؾ، كالرمػػػػػز) 

 كالضرب كجكبان.الحرؼ األخير في العركض 
البحػػػػػر الطكيػػػػػؿ: يقػػػػػكـ عمػػػػػى تفعيمتػػػػػي فعػػػػػكلف مفػػػػػاعيمف مكػػػػػررتيف فػػػػػي صػػػػػدر البيػػػػػت )شػػػػػطره األكؿ(  -2

 كمثميما في عجز البيت )شطره الثاني(
 ضابطو: طكيؿ لو بيف البحكر فضائؿ     فعكلف مفاعيمف فعكلف مفاعمف

 جكازاتو: فعكلف تصبح فعكؿي، مفاعيمف تصبح مفاعمف
 
 
 

 استخرج مف النص األفعاؿ المبنية، كاذكر نكع كؿ منيا، كسبب البناء.-22
 .ماذا يفيد حرؼ )قد( في البيت األكؿ -23
 
 

كاذكر فعؿ  -مبالغة اسـ فاعؿ -صفة مشبية باسـ الفاعؿ –استخرج مف األبيات السابقة: اسـ فاعؿ -24
 كؿ منيا.

 
 

 صكرتيا في كممة )دماء(، ثـ نكنيا تنكيف نصب معمبلن صكرتيا الكتابية. عمؿ كتابة اليمزة عمى -25
  أدخؿ ضمير جمع الذككر )الكاك( عمى الفعؿ أغتدم، كاذكر ما طرأ عميو مف تغيير. -26
 
 

  انقؿ القصيدة السابقة إلى دفترؾ مستخدمان خط الرقعة. -27
 
 
 
 
 
 

 النحو:

:الصرف  

:الخةةط  

:اإلمل   

:النص الثالث  
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لميجرة، كنشأ فييا، كاتصؿ بصاحبيا، فمدحو  326، كلد في إشبيمٌية سنة ابف ىانئ األندلسي الشاعر

تمٌقى ابف ىانئ ثقافتو في قرطبة، كتنٌقؿ بيف عدد مف مدف األندلس. اضطر لمنزكح عف  كحظي بإعجابو.
أك 36إشبيمٌية بسبب حياتو العابثة فييا، أك بسبب معتقده السياسٌي. انتيت حياتو بالقتؿ في برقة كعمره 

 اف ابف ىانئ(.عامان. لو ديكاف مطبكع شرحو الدكتكر زاىد عميف، كسماه )تبييف المعاني في شرح ديك  42
فتنػػػػػػت الطبيعػػػػػػة ابػػػػػػف ىػػػػػػانئ، فقػػػػػػدـ قصػػػػػػيدتو ىػػػػػػذه صػػػػػػكرة حيػػػػػػة ليػػػػػػا بمػػػػػػا فييػػػػػػا مػػػػػػف عػػػػػػكارض الغيػػػػػػث، 

 كمعركة السحاب كالريح.
 !ماكػػػػػػػػػػػػػاف أحسػػػػػػػػػػػػػنىو لػػػػػػػػػػػػػك كػػػػػػػػػػػػػافى ييٍمػػػػػػػػػػػػػتىقىطي           ألؤلػػػػػػػػػػػػػؤه دمػػػػػػػػػػػػػعي ىػػػػػػػػػػػػػذا الغيػػػػػػػػػػػػػًث أـ نقػػػػػػػػػػػػػطي           

 افكًره السػػػػػػػػػػػػػفطي كمػػػػػػػػػػػػػا تػػػػػػػػػػػػػنفَّسى عػػػػػػػػػػػػػف كػػػػػػػػػػػػػ       أىػػػػػػػػػػػػػدل الٌربيػػػػػػػػػػػػػعي إلينػػػػػػػػػػػػػا ركضػػػػػػػػػػػػػةن أينيفػػػػػػػػػػػػػان   
ٍفػػػػػػػػػػػػؿه تحػػػػػػػػػػػػدَّر منيػػػػػػػػػػػػا كابػػػػػػػػػػػػؿه سػػػػػػػػػػػػًبطي    غمػػػػػػػػػػػػائـه فػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػكاحي الجػػػػػػػػػػػػك  عالقػػػػػػػػػػػػةه   حي
ػػػػػػػػػحاًب كبػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػر يًح ممحمػػػػػػػػةه   معػػػػػػػػامعه كظيبػػػػػػػػػان فػػػػػػػػي الجػػػػػػػػػك  تختػػػػػػػػػرطي    بػػػػػػػػيف السَّ

ػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػى عجػػػػػػػػػػػؿو      طي                    كأنَّػػػػػػػػػػػوي سػػػػػػػػػػػاخطه يرضى ػػػػػػػػػػػخى  فمػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػدكـي رضػػػػػػػػػػػان منػػػػػػػػػػػوي كال سى
ّـَ ينيػػػػػػػػػبطي    كػػػػػػػػػأفَّ تىٍيتىانيػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػؿ  ناحيػػػػػػػػػةو   مػػػػػػػػػد  مػػػػػػػػػف البحػػػػػػػػػًر يعمػػػػػػػػػك ثػػػػػػػػػ

نَّػػػػػػا كمٍنبىًسػػػػػػطي      كلمجديػػػػػػديًف مػػػػػػف طػػػػػػكؿو كمػػػػػػف ًقصػػػػػػرو   حػػػػػػببلًف : ميٍنقىػػػػػػًبضه عى
ػػػػػػػػػػػري فػػػػػػػػػػػي حافاتيػػػػػػػػػػػا البيسيػػػػػػػػػػػطي  كاألرضي تٍبسيػػػػػػػػػػػطي فػػػػػػػػػػػي خػػػػػػػػػػػد  الثَّػػػػػػػػػػػرل كرقػػػػػػػػػػػان             كمػػػػػػػػػػػا تنشَّ

 ًر بماًء الكرًد ميختمطي   ػػؿى العبيػػمث                                  كالر يحي تبعىثي أنفاسان ميعىطَّرىةن 
 

  
 النص بعنكاف )الطبيعة الصامتة( ما مضمكف النص برأيؾ؟ -1

 استمع إلى قراءة المدرس أك أحد زمبلئؾ لمنص مراعيان آداب االستماع.
 كفقان ألىميتيا في نظرؾ.حدد المكصكفات التي تناكليا الشاعر في النص  -2

  استمع إلى النص مرة ثانية: 
أورد الشةةةاعر صةةةورة لممحمةةةة بةةةين السةةةحاب والةةةريح. سةةةَم عناصةةةر ىةةةذه الممحمةةةة  مةةةا الجديةةةد الةةةذي أضةةةافو الشةةةاعر ليةةةذا  -3

  الوصف؟

 

الفاتنةالطبٌعة   

:االستماع  
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كازف بيف كصؼ الريح عند كؿ مف جبراف خميؿ جبراف في نص )كصؼ الشتاء(؛ كابف ىانئ  -4
 عة الفاتنة(. األندلسي )الطبي

 
 
طمب إليؾ أف تقدـ عرضان تقديمٌيان عف كصؼ الطبيعة في األدب العربي مستفيدان مما مٌر معؾ سابقان  -5

 مف نصكص: كيؼ تقٌدـ في عرضؾ؟ كمف أيف ستبدأ؟
 تتٌبع الخطكات اآلتية في إعداد العرض:

 األسئمة اآلتية:تعٌرؼ الظركؼ التي ستحيط بالعرض مف خبلؿ اإلجابة عف  (1)
 متى سيتـ العرض )اليكـ، التاريخ، الساعة(؟ - أ
 ما المدة الزمنية المتكقعة لتقديـ العرض )الحد األقصى، الحد األدنى(؟  - ب
 مف الفئة المستيدفة مف العرض؟  - ت
 ما المعمكمات العامة أك المعارؼ السابقة التي أتكقعيا لدل الحضكر حكؿ المكضكع؟  - ث
ما اإلمكانات المتكفرة )األجيزة، اإلضاءة في مكاف العرض، األدكات المعينة في العرض، أجيزة  - ج

 الصكت...(؟ 
 تأكد مما يأتي: - ح
 أنت ستقدـ نفسؾ أـ سيقدمؾ اآلخركف؟-
 ىؿ ستطرح عميؾ أسئمة مف الحاضريف عف المكضكع؟ أىي خبلؿ العرض أـ بعده؟-
 
 
 اإلجراءات اآلتية:ابدأ التخطيط لمعرض بتنفيذ  (2)
 حدد اليدؼ مف تقديـ العرض. - أ
 حدد مصادر معمكماتؾ. - ب
 دكف معمكماتؾ عمى بطاقات المعمكمات. - ت
 صنؼ معمكماتؾ، كحافظ عمى الترابط كالتسمسؿ فيما بينيا. - ث
 أيد معمكماتؾ بأدلة كشكاىد مقنعة. - ج
 جياز تصكير كعرض)فيديك( مخططات...(. -حدد معيناتؾ البصرية )صكران  - ح
 

 
 

:التحدث  

:خطط  

:اكتةةب  
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 بدأ كتابة عرضؾ التقديمٌي، بالتسمسؿ كالترتيب المناسب مستفيدان مما يأتي:ا-( 3) 
 

 فائدة
 تحديد اليدؼ مف العرض في الشريحة األكلى.-1
 تقديـ فكرة العرض في الشريحة الثانية.-2
 كتابة النص بجمؿ قصيرة كبعدد محدكد مف الكممات، لتستكعبيا العيف بسرعة.-3
 مادة العرض إلى عنكانات كاضحة)نقاط( كليس فقرات.تقسيـ -4
 تكزيع مادة العرض عمى شرائح ككضع عنكاف لكؿ شريحة.-5
 عدـ ربط شريحة بأخرل تالية ليا، فيذا يدفع القارئ إلى الربط بينيا فيفقده جزءان مف التركيز.-6
 التسمسؿ المنطقي في عرض الفكر.-7
 

 
 التقديمٌي عمى الحاسكب لتصميـ شرائحؾ كراع ما يأتي:استخدـ برنامج العرض 

 إدراج الصكر المناسبة كالمعينة عمى الفيـ، كعدـ اإلكثار منيا، ألف ذلؾ يشتت المستمع.-
 إدراج المخططات كالجداكؿ كاإلحصاءات كتكظيفيا في المكاف المناسب. -
 بعد انتياء العرض.إعداد نشرات مطبكعة بالمادة المعركضة لتكزيعيا عمى الحضكر  -

 

 
 تدرب عمى تقديـ العرض التفاعمي في البيت كأماـ رفاقؾ، كبرمج نفسؾ عمى مدة العرض.

 
 

 
 قبؿ تقديـ عرضؾ تذكر سمات المتحدث الناجح التي تعممتيا:

 تمكيف الصكت بما يناسب المكقؼ. -أ
 اإلقباؿ عمى المستميف بالكجو. -ب
ب:)التنقؿ في أثناء الكبلـ، النظر إلى الحاضريف جميعيـ، استخداـ إيماءات الكجو  جذب المستمعيف -ت

 كحركات اليديف(.
 مكاجية الخطأ في الكبلـ بيدكء، كضبط النفس، كعدـ االرتباؾ.-ث

:صمم  

:تدرب  

:تذكةةر  
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 استخداـ عبارات التكاصؿ مع الحضكر، مثؿ: أرأيتـ...، مكافؽ عمى ما قمتـ. -ج
ؼ، فيي تساعد عمى متابعة عرض الفكر، مثؿ: ىؿ أنتـ معي.... استخداـ عبارات لمؿء أكقات الكق-ح

 نمخص ما كرد سابقان....
 وال تنس:

أٌف االفتتاح الشائؽ كاالختتاـ المناسب يشداف الجميكر، كيتركاف لديو انطباعان جيدان، كيساعداف في 
 الكصكؿ إلى اليدؼ كترسيخو.

بػػػػة خاصػػػػة( أك قػػػػػراءة خبػػػػر أك ذكػػػػر حقيبػػػػػة تجر  -تخيىػػػػػؿ -طرفػػػػة -االفتتػػػػاح الشػػػػائؽ يكػػػػكف )بسػػػػػرد قصػػػػة
 ...( أك عرض سمعي... مف غير إطالة. -عرض شريط سينمائي -أك عرض بصرم )لكحة

 واالختتام المناسب يكون ب:
 فتح آفاؽ جديدة لدل الحضكر. -تذكير بالفكر الرئيسة -تمخيص ما كرد

  

 
تعػػػػػاكف مػػػػػع أفػػػػػراد مجمكعتػػػػػؾ كأعػػػػػد عرضػػػػػان تقػػػػػديميان عػػػػػف كصػػػػػؼ الطبيعػػػػػة فػػػػػي األدب العربػػػػػي مسػػػػػتفيدان 

 النقاط اآلتية: ىعمى أف تراعمما مر معؾ سابقان مف شكاىد؛ 
 عف المعنى. اختيار مفردات صحيحة تعٌبر - أ
 استخداـ كممات عربية فصيحة. - ب
 استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى. - ت
 كاكتماؿ أركانيا.مراعاة صحة تركيب الجممة  - ث
 تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى.  - ج
 مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء التحدث. - ح

 لربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد.ا -خ
 

  
كالتعجب في البيت األكؿ، كاإلنشاد مراعيان األداء المعب ر عف االستفياـ  اقرأ النص قراءة جيرٌية معٌبرة -6

 الصحيح لمشعر في أبيات النص.
 ما معنى كؿ كممتيف متماثمتيف فيما يأتي: -7

 بيف السحاب كالريح ممحمة. -)عبقر( ممحمة شعرية لمشاعر فكزم معمكؼ
 تحدر منيا كابؿ سبط. -كاف رسكؿ اهلل )ص( سبط اليديف

 اشرح األبيات السابقة بأسمكبؾ. -1

:طبةةق  

:القرا ة  
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 النص تقمبات الطبيعة في األبيات: الخامس كالسادس كالسابع.كضح مف  -9
ـٌ بػػػػػػيف صػػػػػػمتيا -10 بػػػػػػرزت فػػػػػػي الػػػػػػنص مبلمػػػػػػح البيئػػػػػػة المترفػػػػػػة فػػػػػػي األنػػػػػػدلس. دٌؿ عمػػػػػػى مكاطنيػػػػػػا، ثػػػػػػ

 بحياة الشاعر.
أسقط الشاعر حالتو النفسية عمى الطبيعة، كأعارىا تقمبات الحياة التي يعيشيا. كضح ذلؾ مستفيدان -11

 حياة الشاعر، مبرزان أىـ المشاعر العاطفية في النص.مما قرأت عف 
 ىات مف النص الكممات التي تنتمي إلى الحقؿ المعجمي لمربيع.-12
 في البيت األكؿ أسمكب استفياـ، دٌؿ عميو مبرزان جمالو في النص. -13
 حدد مكاطف الخياؿ في النص؛ مبرزان جمالو.  -14
 مد  مف البحًر يعمك ثّـَ ينيبطي               ؿ  ناحيةو كأفَّ تىٍيتىانيا في كقاؿ الشاعر: -15

 حمؿ الصكرة السابقة مف حيث: المكف كالصكت كالحركة؛ مبرزان ما أكحت بو مف جماؿ في النص.
 

 
اكتب مكضكعان تتناكؿ فيو بالبحث كالدراسة كصؼ الطبيعة الحية كالصامتة في األدب العربي  -16

 مستفيدان مما مرى معؾ سابقان مف شكاىد. 
 تذكر األسئمة األربعة قبؿ الكتابة:

 
 كيؼ أكتب؟

 
 

 ماذا أكتب؟

 
 لمف أكتب؟

 

 
 لماذا أكتب؟

 

 
 األدبية مستعينان باألسئمة السابقة:رٌتب الخطكات اآلتية إلجراء الدراسة  -أ

 تحديد مكضكع الدراسة. .1
 تحديد عناصر الدراسة. .2
 االلكتركنية(. –تحديد المراجع المتعمقة بالمكضكع )المطبكعة  .3
 تجميع المعمكمات في نص متماسؾ لغكيان. .4
 تحميؿ كؿ عنصر إلى فكره الرئيسة باالستناد إلى المراجع. .5

:الكتابة  
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 مناسب.التدليؿ عمى كؿ عنصر بشاىد  .6
 اكتب المكضكع السابؽ مستفيدان مف الفائدة اآلتية:

 :فائدة
 خاتمة. -عرض -أقساـ المكضكع: مقدمة

ؿ كتمييد، فمتكف مكجزة محكمة، كاذكر فييا شيئنا مف  المقٌدمة: تككف عامة لممكضكع، كالمقدمة مدخى
 المكضكع.  محتكل

 

ا مفٌصبلن العرض: ابدأ كتابة عرض المكضكع بالربط بيف المقدمة كال عرض، ثـ اشرح الفكرة األكلى شرحن
قبؿ الشاىد، ثـٌ يأتي الشاىد بعد الفكرة، كيمكف كتابتو بإحدل طريقتيف؛ الطريقة األكلى كتابة التعميؽ قبؿ 
الشاىد، كالثانية كتابة التعميؽ بعد الشاىد، كيككف دكر التعميؽ تكضيح المقصكد مف إيراد الشاىد، كيجب 

 أك األديب قبؿ الشاىد، كأف يخمك الشاىد مف النقص أك الغمط. كتابة اسـ الشاعر 
  كال بٌد مف الربط بيف األفكار حتى يخمك المكضكع مف التفكؾ.

 الخاتمة: كآخر المكضكع الخاتمة كىي تمخيص مكجز ألفكار المكضكع.
 ضٌمف مكضكعؾ العناصر اآلتية: -ب
 مقدمة عف الكصؼ في األدب العربي. -1
 العرض: -2
 كصؼ الظاىرة كعبلقتيا باإلنساف.-2-1
 صفات داخمي. –عناصره الظاىرة صفات خارجية -2-2
 طكاعية -صداقة -مكقؼ األديب منيا: إعجاب-2-3
 معالجة األديب ليا: بشكؿ حسي، معنكم، حسي معنكم.-2-4
 خاتمة: تمخيص مكجز ألفكار المكضكع مبينان رأيؾ فييا.  -3

 ال تنس: - ج
 تعبر عف المعنى. اختيار مفردات صحيحة .1
 استخداـ كممات عربية فصيحة. .2
 اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. .3
 اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية كالصرفية. .4
 مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا..5

 
 

 في المعنى. استخدـ الشاعر الطباؽ بكثرة، أعط مثاالن لو كبيف أثره-17

:البلغة  
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 مد  مف البحًر يعمك ثّـَ ينيبطي               كأفَّ تىٍيتىانيا في كؿ  ناحيةو  قاؿ الشاعر:-18
 حمؿ الصكرة الشعرية الكاردة في البيت السابؽ مف حيث المكف كالصكت كالحركة، مبينان ما أكحت بو.

بإيقاع مكسيقي متناغـ، حدد نكعيف مف نٌكع ابف ىانئ مصادر المكسيقا الداخمية في أبياتو، فجاءت -19
 ىذه المصادر مع األمثمة.

 
 

ـى بحػػػػػػره، مبينػػػػػػان مكاضػػػػػػع -20 سػػػػػػ قٌطػػػػػع البيػػػػػػت الشػػػػػػعرم اآلتػػػػػػي تقطيعػػػػػان عركضػػػػػػٌيان، كاذكػػػػػػر تفعيبلتػػػػػػو، ثػػػػػـ ى
 الجكاز فيو؛ مستفيدان في ذلؾ مف الفائدة العركضٌية.

 كما تنفَّسى عف كافكًره السفطي                       أىدل الٌربيعي إلينا ركضةن أينيفان   
 البحر البسيط ضابطو قكؿ صفي الديف الحمي: فائدة عروضية:

 إفى البسيطى ليديًو يبسطي األمؿي              ميٍستىٍفًعميف فىاًعمف ميٍستىٍفًعميف فىاًعمف
 جكازتو: 

تٍفًعميف ميٍستىًفميف  ميٍستىٍفًعميف تأتي مي
 تأتي فىًعميٍف أك فىٍعميففىاًعمف 

  
 
 
 انظر الجمؿ اآلتية ثـٌ أجب: -أ

         غمائـه في نكاحي الجك  عالقة.
 ماكاف أحسنىو لك كافى ييٍمتىقىطي.

 السحاب والريح يستمتع بيا.مف ير الممحمة بيف 

 كـ زىرة زرعتيا في الحديقة؟
 مف كاتب ىذه القصيدة؟

 عيف المبتدأ في الجمؿ السابقة. مانكعو؟  -1
 ىؿ يمكف تأخير المبتدأ عف الخبر في الجمؿ السابقة؟ كلماذا؟ -2

  :تذكر
 .                                                                                          يةـ مفرد مرفكع لفظا أك تقديرا تبدأ بو الجممة االسماس المبتدأ:

 وكم الخبرية. ، وما التعجبية، أسما  االستفيام  وأسما  الشرط أسما  الصدارة ىي:

 أستنتج مف األمثمة السابقة: يتقدـ المبتدأ عمى الخبر كجكبان إذا كاف المبتدأ مف أسماء الصدارة. 
 انظر الجمؿ اآلتية ثـ أجب: -ب

العروض
: 

:النحةةو  
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1-.  لصكت الرعد قكمى
 الذم يحمؿ المظمة يحمي نفسو مف المطر.-2
 قصيدة مف قرأتيا؟ -3
 كعو؟ ىؿ يمكف تأخيره عف الخبر؟ كلماذا؟ عٌيف المبتدأ في الجممة األكلى. بماذا اتصؿ المبتدأ؟ مان-1
عٌيف المبتدأ في الجممة الثانية. مانكعو؟ ماذا تضمف معنى المبتدأ فييا؟ ىؿ يمكف تأخيره عف الخبر؟  -2

 كلماذا؟ 
 عٌيف المبتدأ في الجممة الثانية. مانكعو؟ إلى ماذا أضيؼ؟ ىؿ يمكف تأخيره عف الخبر؟ كلماذا؟  -3

 دأ عف الخبر في الجمؿ السابقة؟ كلماذا؟ىؿ يمكف تأخير المبت
مقترنًا بلم االبتدا   أو كان المبتدأ اسم موصول متضّمنًا يتقٌدـ المبتدأ عمى الخبر كجكبان إذا كاف المبتدأ  أستنتج:

 معنى الشرط  أو إذا كان المبتدأ مضافًا إلى اسم لو حق الصدارة.
 ثـ أجب: انظر الجممتيف اآلتيتيف -ت

 تبعىثي أنفاسان ميعىطَّرىةن.الر يحي 
 العصفكر تغريده جميؿ.

دؿ عمى المبتدأ كالخبر في الجممة األكلى؟ ما نكع الخبر؟ ما نكع الجممة؟ إلى مف يعكد الضمير في -1
 جممة الخبر؟ ىؿ يمكف تأخير المبتدأ عف الخبر في الجمؿ السابقة؟ كلماذا؟

نكع الخبر؟ ما نكع الجممة؟ إلى مف يعكد الضمير في  دؿ عمى المبتدأ كالخبر في الجممة الثانية؟ ما-2
 جممة الخبر؟ ىؿ يمكف تأخير المبتدأ عف الخبر في الجمؿ السابقة؟ كلماذا؟

ك ن يكون جممة  :إذا كان الخبر جممة تشتمل عمى ضمير يعود عمى المبتدأالخبر كجكبان يتقدـ المبتدأ عمى  أستنتج:

  أو يكون جممة اسمية.  فعمية
 انظر الجممتين اآلتيتين: -ث
 ما المطر إال نعمة.-1
  إّنما المطر نعمة.-2

 في الجممة األكلى: المبتدأ المطر كالخبر نعمة. بماذا حصر المبتدأ في الخبر فييا؟
 في الجممة الثانية: المبتدأ المطر كالخبر نعمة. بماذا حصر المبتدأ في الخبر فييا؟

 الجمؿ السابقة؟ ىؿ يمكف تأخير المبتدأ عف الخبر في

ال، أك بإٌنما عندما يككفيتقدـ المبتدأ عمى الخبر كجكبان  :أستنتج أم  .المبتدأ محصكرا في الخبر بما كا 
 بالنفي أك االستثناء.

 
يتقٌدـ المبتدأ عمى الخبر كجكبان عندما يككف كؿ مف المبتدأ كالخبر معرفة، أك نكرة كليس  ملحظة ىامة:

 .ىناؾ قرينة تعيف أحدىما فيتقدـ المبتدأ خشية التباس الخبر بو
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 أكمؿ المخطط اآلتي، مستندان إلى ما تقدـ استنتاجو: - ح
  

            
 
 

  
 
 
 
 

 استخرج الجمؿ االسمٌية مف األبيات اآلتية، ثـٌ عٌمؿ كجكب تقديـ المبتدأ عمى الخبر: - خ
 يقول جميل صدقي الزىراوي  في وصف الخميفة:-1

 كأنػػػػػػػػػػػػػػت بتأييػػػػػػػػػػػػػػد الخبلفػػػػػػػػػػػػػػة أجػػػػػػػػػػػػػػدر                  ألنػػػػػػػػػػػػػػت جػػػػػػػػػػػػػػدير بػػػػػػػػػػػػػػالظيكر عمػػػػػػػػػػػػػػى العػػػػػػػػػػػػػػدل   
 في وصف بدر بن عامر:يقول المتنّبي -2
 إّنما بدر بن عامر سحاب          ىطل فيو ثواب وعقاب  

  كضراب رزايا وعطايا              ومنايا وطعان إّنما بدر
 كالمتنبي في كصؼ الخيؿ يقكؿ:-3

ف كثرت في أعيف مف ال يجرب  كما الخيؿ إال كالصديؽ قميمة    كا 
 
 

 اآلتييف: )ساخط، منبسط(؟مانكع كؿى مف المشتقيف  -22
 اختر مف النص اسميف جامديف يدالف عمى معنى، كاسميف جامديف يدالف عمى ذات. -23
 
 

 ككف مف كممة )لؤلؤ( كممات ميمكزة، كاكتبيا مراعيان قكاعد كتابة اليمزة المتكسطة. -24
 )ىكل، رضا(.عٌمؿ كتابة األلؼ المينة عمى صكرتيا في الكممتيف اآلتيتيف:  -25
 
 

 مستخدمان نكعيف مف الخطكط العربية. البيت األكؿ مف القصيدة بخط كاضح كجميؿ؛اكتب -26
 

 مف مكاضع كجكب تقديـ المبتدأ عمى الخبر:

 اذا كاف مف أسماء الصدارة.

:الصرف  

:اإلمل   

:الخةةةط  
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 الثاني الثانوي
 العربي األدبالكطف في 
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حمؿ دكتكراه في التربية )تخصص مناىج كطرائؽ تدريس لغة عربية( مف جامعة  :أ .د . محمكد أحمد السيد

يعمؿ حاليان رئيسان لمجنة التمكيف لمغة العربية في الجميكرية العربية السكرية   .1972عيش شمس عاـ 
ربية كالثقافة حائز الجائزة التقديرية لمتربية مف المنظمة العربية لمت .كنائبان لرئيس مجمع المغة العربية بدمشؽ

المكجز في طرائؽ  ،في قضايا المغة التربكية  ،في تعميـ المحادثة دليؿ المعمـ  . مف مؤلفاتو:كالعمكـ
 كىذا النص مف إحدل محاضراتو.الخطة العامة لتعريب التعميـ ػ  ،تدريس المغة العربية كآدابيا
الدكلة فبـ أبدأ؟(( فأجابو << ))أريد أف أصمح  ككنفشيكس الفيمسكؼ >> سأؿ ممؾ الصيف قديمان 

 <<. بدأ بإصبلح المغة كحدد المصطمحاتإ الفيمسكؼ: >>
كمف المبلحظ في مجاؿ التربية عمى المكاطنة أنو ما يزاؿ ثمة لبس في المفاىيـ كتداخؿ بينيا كالسؤاؿ 

 الرئيس: ما المكاطنة؟ كما الكطنية؟ كما التربية عمى المكاطنة؟
نتاج لمفكر كتفاعؿ لآلراء كتبادؿ لمرؤل عمينا أف ندرؾ أف المكاطنة  ىي الحكار بما ىك تخصيب لؤلسئمة كا 

كاحتراـ لتكجييات اآلخريف كنبذ لمتعصب كالكراىية كانفتاح متكف عمى كؿ الثقافات كالحكار كالكعي معيا. 
بمشكبلتو كما ىي حب الفرد لكطنو كانتماؤه إليو كالتزامو بمبادئو كقكانينو كالتفاني في خدمتو كالشعكر 

 كاإلسياـ اإليجابي مع غيره في حميا.
كتقكـ المكاطنة عمى أساسيف جكىرييف يتمثبلف في المشاركة في الحكـ كالمساكاة بيف المكاطنيف جميعيـ 
كتتمثؿ الحقكؽ األساسية لممكاطنة الديمقراطية في الحقكؽ المدنية كالحقكؽ السياسية كالحقكؽ االقتصادية 

 بات فتتمثؿ في احتراـ القكانيف كاألنظمة.كالثقافية. أما الكاج
ذا كانت المكاطنة ىي مجمكع  كأساس تحقيؽ المكاطنة أف يككف االنتماء إلى الكطف فكؽ أم انتماء آخر كا 
القيـ اإلنسانية كالمعايير السياسية كالقانكنية كالممارسات االجتماعية التي تمكف الفرد مف االنخراط في 

ي تدبير شؤكنو كالحفاظ عمى تماسكو ككحدتو فإف المكاطنة ىي فابا كالمشاركة مجتمعو كالتفاعؿ معو إيج
الحصف الحصيف ضد ثقافة التيئيس كالتثبيط كالتشاؤـ كالسمبية كاالنيزامية كتجدر اإلشارة إلى أف تعريؼ 

 مفيكـ المكاطنة يستمـز بالضركرة الكقكؼ عمى مفيكـ الكطف كالكطنية .
كعظة كال افتتاحية جريدة يكمية بؿ ىك كياف اإلنساف كنبض قمبو كما يقكؿ فالكتابة عف الكطف ليست م

 محمكد دركيش :
 فكؽ أعشابيا يطير كنحمة              ىذه األرض جمد عظمي كقمبي                    

 

 التربٌة على المواطنة

 النص الول:
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ر القائػػػػػد الخالػػػػػد حػػػػػافظ األسػػػػػد فتعنػػػػػي أف نحػػػػػب كطننػػػػػا كأف نخمػػػػػص لػػػػػو كأف نػػػػػذكد ظػػػػػأمػػػػػا الكطنيػػػػػة فػػػػػي ن
ردد أك تخػػػػاذؿ كأف نػػػػرفض كػػػػؿ إسػػػػاءة تكجػػػػو إليػػػػو كأف نكاجػػػػو بكػػػػؿ كفػػػػاءة كتصػػػػميـ كػػػػؿ تحػػػػد عنػػػػو دكف تػػػػ

 يكاجيو.
ككذلؾ فالكطنية تعني أف نستثمر الكقت كؿ في عممو بشكؿ دقيؽ كمنظـ. كتعني أيضا أف تككف جاىزيتنا 

عمى أف  لمتضحية بأعمؽ معانييا ذات كتيرة عالية جدا مف جية كمستمرة غير منقطعة مف جية أخرل.
تظؿ الدعكة إلى ترسيخ الكطنية كتنميتيا تتطمب التربية عمى المكاطنة التي ىي عممية تنشئة اجتماعية 
ذلؾ ألف المكاطنة المستنيرة كالمسؤكلة كالممتزمة بالمبادئ الديمقراطية كالمشاركة في ممارستيا بصكرة فعالة 

 ـ أساس الحقكؽ المدنية في األلفية الثالثة.كنشيطة ال يمكف أف تتأتى إال بالتربية كالتعميـ فالتعمي
كىي تجد مشركعيتيا كتبريرىا داخؿ كعي اإلنساف بما يسمح لمجميع بالتعايش كحؽ الكجكد كمشركعية 
االختبلؼ ألنيا تشتمؿ عمى منظكمة القيـ كلعؿ أكليا حب الكطف كالتعمؽ بو كالتضحية في سبيمو كالحرية 

 كحدة الكطنية . كالعدالة كالمساكاة كالتمسؾ بال
 كقد تبدل حب الكطف كالتعمؽ بو كالحنيف إليو في أشعار الشعراء كالبد أف نتذكر قكؿ ميسكف األمكية: 

 فما أبغي سكل كطني بديبلن           فحسبي ذاؾ مف كطف شريؼ
 كما أسمى قكؿ ابف الركمي :

 كلي كطف آليت أال أبيعو             كأال أرل غيرم لو الدىر مالكا
 كال شيء يعدؿ الكطف في نظر أمير الشعراء أحمد شكقي حتى لك كاف جنة الخمد:

 ليو في الخمد نفسي―كطني لك شغمت بالخمد عنو          نازعتني 
 كعندما عاد إلى كطنو بعد منفاه في األندلس قاؿ:

 كيا كطني لقيتؾ بعد يأس            كأني قد لقيت بؾ الشبابا
ي أرضو كارتبطت ىذه األرض كذلؾ بأحبتو فإذا ىي جزء مف نفسو كمرتع ذكرياتو كىكذا فمقد أحب العرب

 كمجتمى خياالتو ففي كؿ مكاف ذكرل كلكؿ جبؿ أك كاد معنى كلكؿ أرض مذاؽ كطعـ .
 أما الحرية فيي مف أسمى قيـ التربية عمى المكاطنة إذ ال كطف مف غير حرية:

 بغير الميجة البدف؟فما يعيش ببل حرية كطف          كىؿ يعيش 
 كما تزاؿ صيحة الخميفة الفاركؽ ترددىا األجياؿ : متى استعبدتـ الناس كقد كلدتيـ أمياتيـ أحرارا.

كلما كانت التربية عمى المكاطنة كمف أجميا تيدؼ إلى تزكيد الناشئة بالخبرات كالتي البد في جانبيا 
ده كنشيدىا الكطني كلغتو. كيتضمف البعد الكجداني المعرفي مف أف يتعرؼ الناشئ ىكيتو كانتماءه كعمـ ببل

حزمة مف المشاعر كالقيـ كالمكاقؼ مف مثؿ: حب النظاـ كالعدؿ كالمساكاة كاإلحساس بالكرامة كاحتراـ 
 القكانيف كاألنظمة كاحتراـ التعددية كالتعمؽ بالقيـ اإلنسانية.

بيف القكؿ كالعمؿ كالتعبير عف المكاقؼ  أما الجانب األدائي فيتمثؿ في السمكؾ كالممارسة كاالنسجاـ
 كالمشاركة في اتخاذ القرارات ككضع الحمكؿ كقبكؿ التعددية كاالختبلؼ كالدفاع عف حقكؽ اآلخريف.



 

349 
 

كعمى ىذا فالقضية األساسية في ىذا المجاؿ أنو مف السيكلة تنفيذ التربية عمى المكاطنة مف خبلؿ  
بة بمكاف تحقيؽ التربية مف أجؿ المكاطنة ألف التربية مف أجؿ المناىج كأساليب التدريس كلكف مف الصعك 

المكاطنة ال يمكف تعمميا مف الكتب كالمقررات الدراسية كحدىا بؿ تعتمد في الدرجة األكلى عمى 
 . الممارسات كالتطبيقات التي تجرم في المدرسة كالبيئة المحمية أسرة كمجتمعان 

 
 
االستماع، كالتنسى أف تدٌكف في أثناء استماعؾ بعض  حسف مراعيان آداباستمع إلى النص اآلتي، -1

 النقاط اليامة ألنؾ ستجيب عف بعض األسئمة:

 ، امؤل البطاقة اآلتية بما يناسب:المستمع إليوامؤل بطاقة المبلحظات اآلتية: مف فيمؾ لمنص  - أ
 األدبي:................................................................عنكاف العمؿ -1
 اسـ الكاتب: ...............................................................-2
 : ..................................................المستمع إليوما لفت انتباىؾ مف النص -3
 فيمو: ...............................................................صعيب عميؾ  ما -4

 ؟المستمع إليوما الذم عناه الكاتب بالمصطمحات التي ذكرىا بالنص  - ب
 :اآلتية الفكرة التي ال يتضمنيا النص استبعد مف الفكر -ج

  :المساكاة بيف جميع المكاطنيف. -المشاركة في الحكـ -جكىرا المكاطنة 
  اجبات التي تتجسد في احتراـ القكانيف كاألنظمة.الك 
 .المكاطنة ىي انتماء إلى القرية الككنية 
 .مفيكـ المكاطنة يقكـ عمى مفيكـ الكطف كالكطنية 
  .ترسيخ الكطنية عممية تنشئة اجتماعية تتأٌتى بالٌتربية كالٌتعميـ 
  الدراسية.المكاطنة سمكؾ كتطبيؽ يتعمميا اإلنساف مف الكتب كالمقررات 
 فما الذم ترمي إليو في النياية ؟ إذا كانت المكاطنة مجمكعة مف القيـ اإلنسانية كالمعايير السياسية، -د
تمثمت الكطنية في نظر القائد الخالد حافظ األسد بمجمكعة قيـ أساسية كعيان كممارسة. حددىا كما  -ق

 كردت في النص الذم سمعتو.
 أجب:استمع ثانية إلى النص  ثّم  -2
، ىؿ ىذه المسكغات كاقعية؟ اذكر المسكغات التي ذكرىا الكاتب في مكضكع تعٌمؽ العربي بكطنو - أ

 أعط رأيؾ.
 برأيؾ، لماذا تعد الحرية مف أسمى قيـ التربية؟  - ب

 أكمؿ ما يأتي: -ج

 االستماع:
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تيدؼ التربية عمى المكاطنة إلى تزكيد الناشئة بالخبرات كالمعارؼ مف مثؿ: تعٌرؼ 
 ..................... ك.................................................ىكيتو............

 .المستمع إليواذكر أسس تحقيؽ المكاطنة التي ذكرىا الكاتب في النص  - د
 إذا كانت التربية مف أجؿ المكاطنة ال يمكف تعمميا مف الكتب كحدىا، فكيؼ يككف تعمميا برأيؾ؟  -ق
 ماذا يدعى ىذا األسمكب؟. ٌرد في طرحو، أـ طغت عميو المشاعر العاطفية؟ ألتـز الكاتب الحياد كالتج-ك
 حٌدد الكاتب عددان مف المشاعر التي يتضمنيا البعد الكجداني. اذكر بعضان منيا.- ز
 ما الجديد الذم أضافو الكاتب لمعمكماتؾ؟ -ح
 
 
 مراعيان ما يأتي: الشباب كيعممكا بيا.حاكر زميمؾ في بعض القيـ الكطنية التي يجب أف يتمثميا  -3
 إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. -أ
 التحدث بصكت كاضح.  -ب
 التحدث بثقة بالنفس كدكف ارتباؾ. -ج
 تمكيف الصكت مف غير تكمؼ. -د
 
 
 قراءة معبرة، ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا:النص  اقرأ -4
 
 

 نطقان صحيحان.نطؽ األصكات  - ح
 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. - خ
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. - د
 حسف الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة. - ذ
 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة. - ر

 . في النص السابؽ شعر الشعراء. تابع رؤية الكطف في أشعارىـ يتراءل حٌب الكطف عميقان ف -ح 
 ؟األفكار العممية لضماف تحقيؽ المكاطنة الحقيقية في كطننااقترح بعض  -خ
 ىات أكثر مف عنكاف جديد لمنص. - د
 

 

 التحدث:

:القرا ة  

:ال تنس  
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، كالمحقػػػػػؽ كالحػػػػػامي لكطنػػػػػو ضػػػػػد اإلرىػػػػػاب ،أثبػػػػػت الجػػػػػيش السػػػػػكرم أنػػػػػو درع الشػػػػػعب كسػػػػػنده كفخػػػػػره -5

الجػػػػػيش العربػػػػػي السػػػػػكرم؛ اكتػػػػػب لػػػػػو رسػػػػػالة تشػػػػػكره . لػػػػػؾ أخ أك قريػػػػػب أك صػػػػػديؽ فػػػػػي لجػػػػػكىر المكاطنػػػػػة
فييػػػػػا عمػػػػػى مكقفػػػػػو البطػػػػػكلي فػػػػػي الػػػػػدفاع عػػػػػف الػػػػػكطف كحمايتػػػػػو مػػػػػف اإلرىػػػػػاب. بحيػػػػػث ال تزيػػػػػد الرسػػػػػالة 

 عف ثمانية أسطر.
 تذكر: 

 اتبع في كتابة الرسالة الخطوات اآلتية:
 .السطر كسط الرسالة، أعمى في البسممة بكتابة ابدأ-1
 .اليميف كجية األعمى في الرسالة كتاريخ إليو المرسؿ عنكاف اكتب -2
 .التحية ثـ كصفتو، إليو المرسؿ اسـ اكتب -3
 .كاضحان  الرسالة غرض يككف بحيث المكضكع؛ يعرض ثـ بالمقدمة، ابدأ-4
 .الختاـ إليو، كتحية المرسؿ كتكديع مكضكع، تأكيد تشمؿ لمرسالة، خاتمة اكتب -5
 اليسار. جية الرسالة أسفؿ كتكقيعو المرسؿ اسـ كتبا-6

 قبؿ الكتابة يجب عميؾ مراعاة ما يأتي:
 يح.استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صح - أ
 ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة. - ب
 الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة. - ت
 اليكامش، كنظافة الكرقة(.مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة  - ث
 

 
 استخرج الصكر البيانية في البيت اآلتي، سـً نكعيا؛ مبرزان ما أكحت بو مف جماؿ.

 ىذه األرض جمد عظمي كقمبي    فكؽ أعشابيا يطير كنحمة
 العروض -7
 

 في المعنى.اذكر منبعيف مف منابع المكسيقا الخارجية في النص، مبرزان أثرىما 
))أمػػػػػا الكطنيػػػػػة فػػػػػي نظػػػػػر القائػػػػػد الخالػػػػػد حػػػػػافظ األسػػػػػد فتعنػػػػػي أف نحػػػػػب كطننػػػػػا، كأف نخمػػػػػص لػػػػػو، كأف  

نػػػػذكد عنػػػػػو دكف تػػػػػردد أك تخػػػػاذؿ، كأف نػػػػػرفض كػػػػػٌؿ إسػػػػاءة تكجػػػػػو إليػػػػػو، كأف نكاجػػػػو بكػػػػػؿ كفػػػػػاءة كتصػػػػػميـ 
 كٌؿ تحٌد يكاجيو((.

:ةالكتاب  

:البلغة

العروض
: 
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 السابؽ. النصأدكات الربط الكاردة في  حدد-8
 
 
   ما جذر كؿ مف الكممات التي تحتيا خط في الفقرة السابقة؟-9
 
 

 عمؿ سبب كتابة اليمزة عمى صكرتيا في كممة )إساءة(، كالتاء مربكطة في كممة )كطنية(.-10
 
 
 

 مستخدمان نكعيف مف الخطكط العربية. انقؿ العبارة اآلتية إلى دفترؾ؛-11
 جاىزيتنا لمتضحية بأعمؽ معانييا" "أف تككف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:النحةةو  

:الصرف  

:اإلمل   

:الخةةط  
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خير الديف بف محمكد بف محمد بف عمي بف فارس الزركمي الدمشقي كاتب كصحفي سكرم. كلد في عاـ 
 ـ في بيركت ألب كأـ دمشقييف، نشأ في دمشؽ كدرس فييا. 1893

كـ عميو غيابيان باإلعداـ، فغادر كىك كاحد مف الذيف رفضكا كجكد  المستعمر الفرنسي عمى أرض كطنو، حي
دمشؽ بعد معركة ميسمكف. تـ إلغاء ىذا الحكـ الحقان مما مكنو مف الرجكع إلى بمده الشاـ ثانية. أشير 

ديكاف شعرم في مجمديف  :كتبو التي ييذكر بيا عمى اإلطبلؽ: كتاب )األعبلـ( كلو عدة كتب أخرل منيا
ب )ما رأيت كما سمعت( حيث دكف فيو أحداث رحمتو مف دمشؽ إلى فمسطيف ثـ إلى مصر ثـ إلى ككتا

 الحجاز. 
بعيدان عف أرض الكطف في غربة قسرية فرضيا المستعمر الفرنسٌي عمى الشاعر، قضى حياتو متنقبلن بيف 

لشاعر يتغنى بحريتو، أقطار الكطف العربي، فياجتو ذكرل الكطف، كما يحؿ بو مف جرائـ كتدمير، فراح ا
 كيعبر عف حبو لكطنو كحنينو إليو، كشكقو إلى أىمو، كيحمـ بحرية ىذا الكطف.

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىنا   العػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيفي بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد فراقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا الكطنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا       ال سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكنان ألفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كال سى
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا                 رٌيانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه بالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدمع أقمقىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  سى  أٍف ال تيًحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػسَّ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرلن كال كى

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا كانػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت تىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػانحةو        حي  سى  ٍسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنان، كباتىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت ال تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل حى
 كالقمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكال أٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةه صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعدٍت      أنكرتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػككتي فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
ـي ىنالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   ليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذيف أيحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبُّيـ عممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا          كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي أحسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبني مفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارقىييـٍ       حتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى تفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػارؽى ركحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيى البػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا 

            *                        *               *           *                   * 
 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػا؟  ػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف ذا الػػػػػػػػػػػػػػػػػذم أغػػػػػػػػػػػػػػػػػرل بػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الزَّمى  يػػػػػػػػػػػػػػػػػا مكطنػػػػػػػػػػػػػػػػػان عبػػػػػػػػػػػػػػػػػث الزمػػػػػػػػػػػػػػػػػافي بػػػػػػػػػػػػػػػػػًو               مى
 قػػػػػػػػػػػػػػػػد كػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػؾى عػػػػػػػػػػػػػػػػف سػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى ًغنػػػػػػػػػػػػػػػػىن      ال كػػػػػػػػػػػػػػػػاف لػػػػػػػػػػػػػػػػي بسػػػػػػػػػػػػػػػػكاؾى عنػػػػػػػػػػػػػػػػؾ ًغنػػػػػػػػػػػػػػػػى 
نىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى إال ركضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أينيفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان             كىريمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت كطابػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍت مىٍغرسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كجى
ـي ييسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌمكف األذل ًمنىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   عطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ فأكسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعكؾى أذلن     كىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

 نجوى

 نجوى
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ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبان             مسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنكنةن كتقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمكا ًبقىنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   كحنىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍكا عميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾى فجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرَّدكا قيضي
*                   *                       *                        *               * 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفو        ك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا « النٌيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿي »يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا طػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػائران غٌنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى غيصي  يىسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقي ذلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ الغيصي
نا  ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى ني      إف كنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتى مثمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرؼ الشَّ ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػجى  ًزٍدنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كًىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍج مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػئتى مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف شى
نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا  زى  أذكٍرتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػتي ناسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيىوي      كلىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرٌب ذكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌددٍت حى
 أذكرتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػردل( ككاديىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي     كالطيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرى آحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػادان بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو كثينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كأحٌبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػةن أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػررتي   مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف كىمىفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي     كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكامى فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ الًعجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان كىمى
 كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ذا أيغالبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوي كيغمبينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي    دمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعه إذا كفكفتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ىىتىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 

ػػػػػػػػػػػػػػنىا ـي                      ىيػػػػػػػػػػػػػػفَّ الحيػػػػػػػػػػػػػػاةي تأٌلقػػػػػػػػػػػػػػان كسى   !لػػػػػػػػػػػػػػي ذكريػػػػػػػػػػػػػػاته فػػػػػػػػػػػػػػي ربػػػػػػػػػػػػػػكعًي
ف ظعنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا   إف الغريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبى معػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌذبه أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدان         إف حػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿَّ لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنعـ كا 

ثىنان    ليممتي أعبد ذلؾ الكثنا                                    لك مثٌمكا لي مكطني كى
 شرح المفردات:
بان: سيكفان قاطعة. العجان: محرقان.رٌيانة: ممتمئة  . سانحة: فرصة. ركضة أنفان: لـ ترع مف قبؿ. قيضي

 
 
 آداب االستماع.  حسفإلى قراءة المدرس، أك أحد زمبلئؾ مراعيان  جيدان استمع -1
 ما عنكاف النص السابؽ؟  -أ
 ما الفكرة المحكرية في النص؟ -ب
 ما الفرؽ في المعنى بيف الكرل كالكسف؟-ت
 تمثؿ القصيدة قصة معاناة الشاعر بـ بدأ الشاعر ىذه القصة؟ كبـ ختميا؟ -ث
  ثـٌ أجب: استمع مرة ثانية إلى النص-2

 يات نتائج كؿ مف:جاءت الحكادث في القصيدة مقركنة بالنتائج. حدد مف األب
 فراؽ الكطف. -
 دخكؿ المستعمر أرض الكطف. -
 رؤية الشاعر الطائر عمى غصف قرب نير النيؿ. -
 

 التحدث -3
 لكؿ غربة عكامؿ طاردة كأخرل جاذبة. -
 اآلتي:حدث زمبلءؾ في القكؿ السابؽ؛ مراعيان  -

 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى. -أ

 االستماع:

 التحدث:



 

355 
 

 عربية فصيحة.استخداـ كممات  -ب
 استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى. - ت

 مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.-ث
 تكظيؼ الصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى. -ج
 مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء التحدث.-ح
 الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد. -خ
 القرا ة: -4
 
 اقرأ النص قراءة جيرية، مراعيان التنغيـ الصحيح ألساليب التمني كالنداء كاالستفياـ. 
 

  
 تمثيؿ المعنى كاالنفعاالت أثناء القراءة الجيرية.-أ
 استخداـ اإلشارات باليديف، كالرأس؛ تعبيران عف المعاني كاالنفعاالت. -ب

 مناسبة.قراءة النص بانطبلؽ كسرعة  - ث
 عد إلى معجـ لغكم، كبيف المعاني الداللية لمفعؿ "عبث".-د
 رسـ الشاعر في المقطع األكؿ صكرة لمعاناتو بعيدان عف كطنو. تقٌص مبلمح ىذه الصكرة. -ق
 سخر الشاعر مف خٍتؿ المستعمريف كزيؼ ادعاءاتيـ. كضح ذلؾ.-ك
 فمسطيف:قاؿ الشاعر يكسؼ الخطيب مخاطبان عندليبان مياجران مف -ز

 لك قشة مما يرؼ ببيدر البمد
 خبَّأتىيا بيف الجناح كخفقة الكبد
 لك عشبة بيد كمزقة سكسف بيد

 كازف بيف ىذا المقطع كالقسـ الثالث مف قصيدة خير الديف الزركمي مف حيث المضمكف.
ة حٌمػػػػؿ الشػػػػػاعر الزمػػػػػاف مسػػػػػؤكلية مػػػػػا حػػػػػؿ بكطنػػػػػو. أتكافقػػػػػو عمػػػػػى ذلػػػػػؾ أـ تػػػػػرل أسػػػػػبابان أخػػػػػرل لمعانػػػػػا-ح

 كطنو؟ كضح ذلؾ.
 -العاطفػػػػػػة فػػػػػػي الػػػػػػنص كطنيػػػػػػة. حػػػػػػدد األبيػػػػػػات التػػػػػػي تناكلػػػػػػت المشػػػػػػاعر العاطفيػػػػػػة اآلتيػػػػػػة: )الحػػػػػػزف-ط

 الحنيف كالشكؽ(. -الغضب -االعتزاز
 بيف مدل التكافؽ بيف ترتيب المعاني في النص كالدقات الشعكرية فيو.-م
 تقكل. استشيد عمى ذلؾ.رقت األلفاظ في النص حيث يجب أف ترؽ، كقكيت حيث يجب أف -ؾ
برز في األبيات اعتماد الشاعر عمى محاكاة القدماء في أكزانيـ كمعانييـ كأساليبيـ )ألفاظان كتراكيب(.  -ؿ

ـى سـى المذىب الذم ينتمي إليو النص.  مثؿ لذلؾ مف النص. ث

:القرا ة  

:ال تنس  
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5-  
 

 ما يأتي:أعد صكغ أبيات المقطع األخير مراعيان 
 صحيحة تعبر عف المعنى.اختيار مفردات  -أ
 استخداـ كممات عربية فصيحة.-ب

 اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. - ت
 اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية كالصرفية. - ث
 مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا. - ج
 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة. - ح

 :البلغة -6
 
نٌكع الشاعر بيف األسمكبيف )الخبرم كاإلنشائي(، كذلؾ الرتباطيما بالحالة االنفعالية التي يعيشيا. كضح -أ

 ذلؾ مستعينان بالجدكؿ اآلتي:
 األمثمة األسمكب الحالة االنفعالية

   
 اقرأ المثاليف اآلتييف ثـ أجب:-ب

 يا طائران غنىى عمى غصف.
 عبث الزماف.

 مف الطائر في المثاؿ األكؿ، كالزماف في المثاؿ الثاني؟بـٌ شبو الشاعر كبلن -
 أىناؾ صفات تبلـز المشبو بو كتدؿ عميو في الصكرتيف السابقتيف؟-
 أذكر المشبو بو أـ حذؼ مف التشبيييف السابقيف؟-
 ماذا منح التشبيو الكبلـ في المثاليف السابقيف؟ -

 نستنتج: 
 بو، كأبقي عمى شيء مف لكازمو )صفاتو(.االستعارة المكنية تشبيو حذؼ منو المشبو 

 يقكؿ ابف الركمي في قصيدتو كلي كطف:-ت
 كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى كطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف آلػػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت إال أبػيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعو             كأال أرل غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرل لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدىر مالكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 عيػػػػػػػػػػػػػػػػدت بػػػػػػػػػػػػػػػػو شػػػػػػػػػػػػػػػػرخ الشػػػػػػػػػػػػػػػػباب كنعمػػػػػػػػػػػػػػػػة           كنعمػػػػػػػػػػػػػػػػة قػػػػػػػػػػػػػػػػكـ أصػػػػػػػػػػػػػػػػبحكا فػػػػػػػػػػػػػػػػى ظبللػػػػػػػػػػػػػػػػػكا

 مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآرب قضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاىا الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػباب ىنػالػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكاكحػبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب أكطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ إلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػييـ              
 إذا ذكػركا أكطػانػيـ ذكػرتيػـ                           عػيػكد الصػبا فيػيا فحنكا لذلكا

 الكتابة

:البلغة  
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ستعارة المكنية في األبيات السابقة مبينان: المشبو، المشبو بو المحذكؼ، ما بقي مف لكاـز دؿ عمى اال
 المشبو بو المحذكؼ، كظيفة االستعارة في النص.

 في البيت الثالث طباؽ، دؿ عميو مبينان أثره في المعنى. -ث
 
 :العروض -7
 
 ككف بطاقات معمكمات لمكسيقا النص الداخمية كفؽ الجدكؿ اآلتي: -أ

 المثاؿ عميو مصدر المكسيقا الداخمية
  االشتقاقات المختمفة مف جذر كاحد

  تقسيمات الكبلـ داخؿ األبيات الشعرية
  الكممات تكرار
أعػػػػػد قػػػػػراءة أبيػػػػػات المقطػػػػػع األكؿ مػػػػػف الػػػػػنص مراعيػػػػػان التكزيػػػػػع الصػػػػػحيح لممكجػػػػػات الصػػػػػكتية لمبحػػػػػر -ب

 الكامؿ.
 .قطع البيت األكؿ تقطيعان عركضيان صحيحان، كحدد عركضو كضربو-ج
 النحو:-8
 
 في البيت قبؿ األخير أسمكب تككيد. دؿ عميو، كحدد األداة.-أ
كضح ذلؾ في  الفعبلف )الماضي كالمضارع( في األبيات كظيفة داللية مرتبطة بمعاني النص.كيظؼ  -ب

 المقطع األكؿ مف النص. 
 

 
 
 
 
 

الجممة التي ليا محؿ مف اإلعراب ىي الجممة التػي يمكػف تأكيميػا بمفػرد، أم يمكػف أف تحػؿ محميػا أتعرؼ: 
 كاحدة.لفظة 

 يككف محؿ الجممة مف اإلعراب حسب محؿ المفرد الذم تؤكؿ بو.
 اقرأ األمثمة اآلتية ثـ أجب:-ث

العروض
: 

:النحةةو  

 

قواعد الجمل التً ال محل لها من 

 اإلعراب
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سىنا -1 ٍسنان، كباتىٍت ال ترل حى  كانٍت تىرل في كؿَّ سانحةو        حي
مػا اسػػـ كػاف فػػي المثػاؿ السػػابؽ؟ كأيػف خبرىػػا؟ تأمػؿ الخبػػر ىػؿ ىػػك كممػة كاحػػدة أـ جممػة؟ ىػػؿ يمكػف تأكيػػؿ 

 الخبر إلى مفرد؟

الجممة الكاقعة مكقع الخبر: فتككف في محؿ رفع بعد  -1أستنتج: مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب: 
المبتدأ، أىك كانت خبران إلٌف كأخكاتيا. كتككف في محؿ نصب إف كقعت خبران لمفعؿ الناقص كما يعمؿ 

 عممو.
سىنا رٌيانةه بالدمع أقمقىيا                  أٍف ال -2  تيًحسَّ كرلن كال كى

 تأمؿ جممة )أقمقيا( ما عبلقتيا بمفظة ريانة التي قبميا؟ حكليا إلى مفرد. ما ىك محميا مف اإلعراب؟
ـي ييسٌمكف األذل ًمنىنا-    عطفكا عميؾ فأكسعكؾى أذلن     كىي

؟  ال حظ جممة )كىـ يسمكف( أال تجدىا تبيف حالة المستعمريف بعد أف أكسعكا الكطف أذلن
 حكؿ الجممة السابقة إلى مفرد. ما محميا مف اإلعراب؟

تككفي في  الكاقعة صفة: كىي جممة تقع بعد اسـ نكرة،-2أستنتج: مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب:
 محٌؿ رفع أك نصب أك جٌر بحسًب المكصكؼً 

 .الجممة الكاقعة حاالن: كىي الجممة الكاقعة بعد معرفة3-
 الكطف.ظننتؾ تفيـ قيمة -3

ظػػػػػٌف مػػػػػف األفعػػػػػاؿ التػػػػػي تتعػػػػػدل إلػػػػػى مفعػػػػػكليف، أيػػػػػف المفعػػػػػكؿ األكؿ؟ كأيػػػػػف المفعػػػػػكؿ بػػػػػو الثػػػػػاني؟ حػػػػػكؿ 
 المفعكؿ بو الثاني إلى مفرد.

أستنتج: مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب :الجممة الكاقعة مفعكال بو، كتقع بعد ثبلثة أنكاع مف 
 صٌرح إلخ(.-صرخ-نادل-ىتؼ-جممة بعد )قاؿ بعد فعؿ القكؿ أك مافي معناه، ككؿ-أ :األفعاؿ

 الجممة الكاقعة بعد أفعاؿ اليقيف. -الجممة الكاقعة بعد أفعاؿ الظف. ج -ب
 

 (.حجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا -زعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ-حسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  -خػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ-تػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذكرة: أفعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاؿ الظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف: كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي )ظػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 درل(.-ألفى-كجد -عمـ-أعمـ -أفعاؿ اليقيف: كىي )رأل

 تىناكـ ذا أيغالبيوي كيغمبيني    دمعه إذا كفكفتيو ىى -4
 تأمؿ جمؿ كفكفتو. ما نكع الكممة التي قبميا؟ حكؿ الجممة إلى مفرد، ما إعرابيا؟

 إف ىاجر اإلنساف فمف ينعـ بالسعادة. -
 بـ بيدأت الجممة في المثاؿ السابؽ؟ أيف الجكاب؟ بـ اتصؿ الجكاب؟ 

 : كتأتي بعدالجممة الكاقعة مضافا إليو -5أستنتج: مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب. 
 بعد أسماء الزماف كالمكاف. -الظركؼ. ج-أدكات الشرط الجازمة. ب -أ
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 الجممة الكاقعة جكابا لشرط جاـز مقترنة بالفاء أك إذا الفجائية.-6
 مف الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب الجممة المعطكفة عمى جممة ليا محؿ مف اإلعراب. -7
 

 أينما(. -حيثما-أنى -أياف-)متىأدكات الشرط الجازمة  -تذكر: أ
 كمما(.-منذ-مذ-لما-حيف-حيث-إذ-الظركؼ )إذا-ب
 صبح إلخ(-يكـ-عشية-أسماء الزماف كالمكاف)ساعة -ج
 أكمؿ المخطط اآلتي، مستندان إلى ما تقدـ استنتاجو: -5

 الجمؿ التي ليا محؿ مف اإلعراب ىي:
-5............ -4... .............-3............ -2الكاقعػػػػػػػػػػػػػػػػػة مكقػػػػػػػػػػػػػػػػػع الخبػػػػػػػػػػػػػػػػػر.  -1

........... 
6- .......................7-.................. 
اسػتخرج الجمػػؿ التػػي ليػػا محػػؿ مػف اإلعػػراب مػػف الػػنص السػػابؽ ) نجػكل(، كمػػف األمثمػػة اآلتيػػة: كأعػػرب -ج

 كبلن منيا:
 في حنينو لمكطف: ابن زريق البغداديقاؿ الشاعر  -

 أربعو -مذ بنتي  –آثاره كعفت       باهلل يا منزؿ القصر الذم درست
 ىؿ الزماف معيده فيؾ لٌذتنا            أـ الميالي التي أمضتو ترجعو

 قاؿ الشاعر نزار قباني مؤكدان أف ال كطف ببل حرية:-
 أال حظًت؟

 كيؼ تحٌررت مف عقدة الذنب؟
 كيؼ أعادت لي الحرب 
 كؿ مبلمح كجيي القديمة؟

 أحبؾ في زمف اٌلنصر
 إٌف اليكل ال يعيش طكيبلن بظؿ  

 اليزيمة.
 قاؿ جرير معبران عف ارتباط الكطف بذكر األماكف كاألىؿ: - ج
بالػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدار داران كال الجيػػػػػػػػػػػػػػػػػراف                    حػػػػػػػػػػػػػػػػػي  المنػػػػػػػػػػػػػػػػػازؿ إذ ال نبتغػػػػػػػػػػػػػػػػػي بػػػػػػػػػػػػػػػػػدالن       - ح

 جيرانا
 يا حبىذا جبؿ الٌرٌياف مف جبؿ   كحبذا ساكف الٌرٌياف مف كانا 
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 مغرسان، كاذكر فعؿ كؿ منيما. -سـٌ نكع كؿ مف المشتقيف: ريانة -9-1
 أذكر(. -اذكر مصدر كؿ مف الفعميف: )غٌنى-9-2
 أسند الفعؿ ))يحنك(( إلى كاك الجماعة، ثـ نكف إلى نكف النسكة، كاذكر كزف كؿٍّ منيما. -9-3
 
 

 » «أكمؿ ما يأتي: -10-1
 )إفَّ الغريب معٌذب(؛ ألنيا.....كسرت ىمزة إٌف في عبارة 

 ...........ٌنياكتبت اليمزة مٌدان في )آحاد(؛ أل
حكؿ الخبر الجممة إلى خبر مفرد في جممة )كالنيؿ يسقي ذلؾ الغصنا(، ثـ اشرح القاعدة -10-2

 اإلمبلئية في كتابتو.
 

 الخط:
 ؿ.انقؿ النص السابؽ إلى دفترؾ مراعيان الكتابة بخط كاضح كجمي

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

:الصرف  

:اإلمل   

 الخط
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 فرع دير الزكر -اتحاد الكتاب العرب

 19/2/2006النشاط الثقافي األحد 
 محاضرة يمقييا الباحث عبد اهلل الشاىر محاضرة عنكانيا:

 «الوطةةةةةةةةةن فةةةةةةةي شعةةةةةةةةر نةةةةةةةةزار قبانةةةةةةةي»
 بين المرأة والوطن وكسر الحاجز نزار وحد

 يقام النشاط في تمام الساعة السادسة مسا  في فرع اتحاد الكتاب بطريق حمب
 الدعوة عامة       

، يحمؿ إجازة في عمـ االجتماع مف 1956المياديف" عاـ "مف مكاليد مدينة  :عبد اهلل الشاىرالكاتب 
، كحاصؿ عمى ماجستير في العمكـ السياسية مف الجامعة الدكلية 1983جامعة "دمشؽ" منذ العاـ 

األمريكية" في "القاىرة"، كىك عضك في اتحاد الكتاب العرب كعضك جمعية البحكث كالدراسات في "
 .سكرية
"االتجاىات الفكرية  ك : "البعد االجتماعي لمحب العذرم"منياالعديد مف المؤلفات المطبكعة  وصدر ل

."إشكالية التراث العربي" ككالسياسية في الكطف العربي"   
 كالنص مقتطؼ مف محاضرة ألقاىا الكاتب.

بسيطان بصرؼ  بداية لنتفؽ عمى أف آالؼ المكىكبيف يتمنكف لك ناليـ مف أضكاء نزار قباني كلك جزءان 
النظر عف القدرة اإلبداعية كىذا يعني أنو ال بد مف االعتراؼ، أنو ليس مف السيؿ اقتحاـ عالـ شاعر 

 عمى ىذا كاف لنزار قباني لغة خاصة،  مترامي األطراؼ،
لقد عاش الشاعر لببلده تيزه أفراحيا كتبكيو مصائبيا، كغنَّى البطكلة، كىاجـ التخاذؿ كالضعؼ. إنو 

فيمخص   -عصران بكاممو، عاشتو أمتنا عبر إشراقاتو كانيياراتو. كىنا نرل الكطف حاضران في ذاتو كشعره كا 
 .فقد أعطى المرأة بعدان كطنيان كحمؿ الكطف عشقان دائمان في ذاتو -اعتبر شاعر المرأة

 ))نزار وحد بين المرأة والوطن وكسةةةر الحاجةةةز((. 
 يقكؿ الشاعر:

 الوطن فً شعر نزار

:النص الثالث  
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  امرأةو  كمَّما غنَّيت باسـً 
 :أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػقىطكا قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكميَّتي منػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالكا

ٍطف؟"  "كيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؼ ال يكتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبي ًشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعران لمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكى
 فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءه آخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػري غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطىفٍ 

نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي -آهً   لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك ييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدرؾي مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف يقرؤي
 ...أفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أكتيبيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػب  
 ...مكتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكبه لتحريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًر الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطىفٍ 

المػػػػػرأة التػػػػػي لقػػػػػد عػػػػػرؼ نػػػػػزار قبػػػػػاني كيػػػػػؼ يمػػػػػزج بػػػػػيف المػػػػػرأة كالػػػػػكطف كأف ال يتحػػػػػرج مػػػػػف تيمػػػػػة شػػػػػاعر 
رافقتػػػػػو طػػػػػكاؿ حياتػػػػػو الشػػػػػعرية كىػػػػػك ال ينكػػػػػر ذلػػػػػؾ لكنػػػػػو ينكػػػػػر ىػػػػػذا التجػػػػػزمء الػػػػػذم يحدثػػػػػو المشػػػػػكككف 

  كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذا الفصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ المفتعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكطف كالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرأة، حيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػث يقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؿ:
تسػػػػعكف بالمئػػػػػة مػػػػػف األحاديػػػػث الصػػػػػحفية التػػػػػي تجػػػػرم معػػػػػي تطػػػػػرح ذات السػػػػؤاؿ الػػػػػذم أصػػػػػبح بالنسػػػػػبة "

 اذا اختػػػػػػػػرت المػػػػػػػػرأة مكضػػػػػػػػكعان رئيسػػػػػػػػيان لشػػػػػػػػعرؾ كنسػػػػػػػػيت الػػػػػػػػكطف؟لػػػػػػػػي صػػػػػػػػدامان يكميػػػػػػػػان ال يحتمػػػػػػػػؿ: لمػػػػػػػػ
ف طػػػػػرح السػػػػػؤاؿ بيػػػػػذا الشػػػػػكؿ العػػػػػدكاني يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف طارحيػػػػػو ال يعرفػػػػػكف شػػػػػيئان عػػػػػف المػػػػػرأة كال عػػػػػف  كا 
الػػػػكطف. يتصػػػػكركف أف المػػػػرأة عنصػػػػر مضػػػػاد لمػػػػكطف كمتنػػػػاقض معػػػػو، كبالتػػػػالي فػػػػإف كػػػػؿ كتابػػػػة عنيػػػػا، 

عػػػػػػف أحزانيػػػػػا كعػػػػػػذاباتيا، كمسػػػػػػح التػػػػػػراب المتػػػػػػراكـ عمػػػػػػى  أك محاكلػػػػػة لػػػػػػدخكؿ عالميػػػػػػا، ككشػػػػػػؼ السػػػػػػتائر
كجييػػػػػا كجسػػػػػدىا عبػػػػػر ألػػػػػكؼ السػػػػػػنيف يعتبػػػػػر عمػػػػػبلن ضػػػػػد الػػػػػكطف، مسػػػػػػكيف ىػػػػػذا الػػػػػكطف كػػػػػـ نختصػػػػػػر 
سػػػػاحتو حتػػػػى يصػػػػػبح أصػػػػغر مػػػػػف قمحػػػػة. إننػػػػػا نضػػػػيُّقو كنعصػػػػػره بػػػػيف أيػػػػػدينا حتػػػػى ال يبقػػػػػى مػػػػف غاباتػػػػػو 

 .طػػػػة مدرسػػػػية، كنشػػػػيد عسػػػػكرمسػػػػكل شػػػػجرة، كمػػػػف بحػػػػاره سػػػػكل اسػػػػفنجة كمػػػػف طمكحاتػػػػو سػػػػكل خار 
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 دكنما كطىفً مف ال ييحبُّؾ يبقى 
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لقد حمؿ نزار الكطف بداخمو ككاف حبو لكطنو نقيان نقاء الثمج، كىاجان كشمس دمشؽ.. دمشؽ التي أىداىا 
ألنيا قابعة في شرايينو، دمشؽ التي ارتكل مف أعذب ما فييا، مف  .مف القصائد ما يجعميا تميس ركعة

اشؽ المدمف الذم تيجى أكؿ حركؼ العشؽ حاراتيا العتيقة كمف مائيا السمسبيؿ، كمف ىكائيا العذب، الع
 :كأكؿ حركؼ الحب كالكطنية فييا. يقكؿ الشاعر
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ارتحؿ لقد قدـ الشاعر أكراؽ اعتماده سفيران دائمان لحبٍّ باؽ يزداد عتقان كأصالة كطيبان عمى األياـ فميما 
عنيا تظؿ دمشؽ في ذاتو ككجدانو ألقان كعطران كأصالة يستمد منيا ركحو الشفيفة كألقيا المضيء كحمميا 
 الدائـ بالحياة، دمشؽ سجؿ ليا أركع كأعذب كمماتو كحيف غادرىا، خبأىا في ثنايا القمب.
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 دكري دمشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؽى 
 تسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكفي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي خكاًطرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 مآذنييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا.. تضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيءي عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى مراكًبنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 .كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأفَّ مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػآذفى األمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكم  
رعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداخمنا  قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد زي
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 ..جاءٍت كمُّيا معنا

 

النػػػػذر اليسػػػػػير، فػػػػالكطف عنػػػػد نػػػػػزار قبػػػػاني مترامػػػػػي األطػػػػراؼ ال يحػػػػػده بقػػػػي أف أقػػػػكؿ أف الػػػػػذم قمتػػػػو ىػػػػػك 
حػػػػػػد  كال يػػػػػػؤطره مكػػػػػػاف. إنػػػػػػو عػػػػػػالـ متكامػػػػػػؿه بنػػػػػػاه بػػػػػػرؤل خاصػػػػػػة كأفكػػػػػػار خاصػػػػػػة، كغازلػػػػػػو بمغػػػػػػة شػػػػػػفيفة 
عػػػػانؽى فيػػػػو ركحى الحيػػػػاة كأىػػػػدل كػػػػؿ قطعػػػػة فيػػػػو قصػػػػيدة شػػػػعر، ككػػػػاف فػػػػي كػػػػؿ مػػػػا قػػػػاؿ صػػػػادقان عفيفػػػػان لػػػػـ 

 يخالطو شؾ في حبو لكطنو.
يمثؿ ركح شعب كركح تجربة في الشعر، كالكتابة عنو قد تبدك لمكىمة األكلى سيمة. لكف الدخكؿ فييا  إنو

تكرط يصعب تحديده كحسبي مف ىذا أنني المست شكاطئ بحره الشعرم كتحدثت عف ميزة تمثؿ جانبان 
ذ بو ع الـ خاص لو مف جكانب شعره الذم تحدث عنو الكثيركف كقالكا إنو مفقكد في عالمو الشعرم كا 

يومية  .مناخاتو كآفاقو كأبعاده كال يمكف الحديث عنو بمحاضرة كاحدة كتقصي كؿ جكانب ىذا الجانب
 دير الزور -سياسية تصدر عن مؤسسة الوحدة لمصحافة والطباعة والنشر 

 :طباعة .1/3/2006جريدة الفرات يكمية سياسية تصدر عف المؤسسة العامة لمطباعة كالنشر، دير الزكر، 
 
 
 بطاقة المعمكمات اآلتية عف المحاضرة السابقة:استمع إلى النص السابؽ ثـٌ امؤل   -1

 عنكاف المحاضرة:.................................................................
 .................................................................اسـ المحاضر كصفتو: 

 الجية الراعية لممحاضرة: .................................................................
 المكاف: .................................................................

 .................................................................الزماف: 
 الفئة المستيدفة: .................................................................

 تعمىـ:
المحاضرة: فف مف فنكف التعبير الكتابي كالشفكم، كىي عممية نقؿ لممعارؼ المختمفة مف 

جميكر الحاضريف، بمعالجة قضية ما، أك عرض رأم أك فكرة، كىي غالبان ال المرسؿ)المحاضر( إلى 
 ترتبط بمناسبة محددة.

التركيػػز عمػػى الفكػػر  -التشػػكيؽ كخفػػة الظػػؿ -أسػػمكبيا: يمتػػاز أسػػمكبيا ب: جػػكدة الصػػياغة كتسمسػػؿ العػػرض
 كالمضمكف.

 التحدث  -2
 

 كمفت تقديـ محاضرة عف الكطف في شعر محمكد دركيش اتبع ما يأتي: 

:االستماع  

:التحدث  
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 يمكف تحديد ىيكؿ المحاضرة مف حيث إعدادىا، كتقديميا في الخطكات التالية:
 تحديد الىداف العامة والخاصة لممحاضرة:  -أواًل:
 ما أىداؼ المحاضرة السابقة؟-1
 التحدث عف الكطف في شعر نزار قباني. -أ
 عف ......................التحدث  -ب
 التحدث عف ...................... -ج
 التحدث عف ...................... -د

 :ثانيًا: اختيار محتوى المحاضرة وتنظيمو
 اختر مما يأتي سمات أسمكب الكاتب في عرض محتكل المحاضرة:  -2

 اختيار المعمكمات ذات العبلقة بمكضكع المحاضرة. -1
 قصر الجمؿ. -2
 كضكح العبارة. -3
 المفظ المنمؽ. -4
 اإلطناب في العبارة. -5
 التنكيع في األسمكب. -6

 ما الجديد الذم أضافتو ىذه المحاضرة إلى معمكماتؾ؟
 ثالثًا: االستعداد لتقديم المحاضرة :

 أييما تفضؿ:
 أف يقدمؾ اآلخركف إلى الجميكر أـ أف تقدـ نفسؾ؟

االستعداد لتقديـ المحاضرة.  استعد لمرحمة التقديـ مف األشياء الميمة لتقديـ المحاضرة ىي مرحمة  -
 مستعينان بالفائدة اآلتية:

 االستعداد لتقديم المحاضرة :
يتـ ذلؾ مف خبلؿ اإلعداد الجيد لممكاد المساعدة مثؿ الشفافيات كالشرائح ك أكراؽ العمؿ كشرائط الفيديك  

لتأكد مف تكافر متطمبات استخداـ تمؾ المكاد كاألفبلـ كالتسجيبلت كالبرمجيات مثؿ برنامج بكر بكينت كا
فى قاعة المحاضرات كمف المفضؿ فى ىذه الخطكة مراجعة المبلحظات المكتكبة لممحاضرة كاالنشغاؿ 

 بالتفكير فى "سيناريك" لتنفيذىا .
 

 
 رابعًا: تقديم المحاضرة : 

 لتقديـ المحاضرة يجب تعرؼ ميارات اإللقاء اآلتية:
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 التمكيف في طبقاتو. الصكت الكاضح مع-1
 المغة السميمة كالنطؽ الصحيح لمكممات. -2
 تكزيع النظر بالتساكم بيف جميكر الحاضريف. -3

  التحدث بسرعة مناسبة. -3
شارات تسيـ في جذب انتباه المستمعيف. -4  استخداـ حركات كا 
  مراعاة حسف الكقؼ أثناء التحدث. -5

 سبؽ.تعاكف أنت كرفيقؾ لتحديد أىمية كؿ ميارة مما 
 
 

ـى ذكرىا.  خطط لممحاضرة السابقة التي كمفت إلقاءىا مستعينان بالخطكات السابقة التي ت
 كال تنس تحديد المقدمة كالخاتمة مستعينان بالتذكرة اآلتية: 

 تذكر:
 :   مقدمة المحاضرة

كمحتكاىػػا، تسػػتغرؽ المقدمػػة الػػدقائؽ األكلػػى مػػف المحاضػػرة، حيػػث تيػػدؼ إلػػى تكضػػيح أىػػداؼ المحاضػػرة 
 كعناصرىا الرئيسة .
 خاتمة المحاضرة:

كتتمثؿ عادة في صكرة تمخيص لممحتكل كعناصره الرئيسة، كيجب أف تككف مكجزة محكمة، كقد تككف 
 مغمقة عمى مكضكع، أك مفتكحة.

 
 
 استيبلؿ الحديث بمقدمة شائقة.-5
 ترتيب األفكار كتسمسميا. -6
 المرتبطة بالمكضكع.التنٌكع في األفكار -7
 إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح.-8
 التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة.-9
 التعبير عف الرأم  كاألفكار كالخبرات بأسمكب المتحدث الخاص.-10
 تدعيـ األفكار باألدلة كالشكاىد المناسبة.-11
 استيفاء العناصر األساسية لممكضكع. -12
 كجييات المتصمة بالمكضكع.تقديـ بعض المقترحات كالت-13
 إنياء الحديث بخاتمة تكجز أبرز أفكار المكضكع.-14

:طبق  

:ال تنس  
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 القرا ة: -3

 اقرأ المحاضرة السابقة قراءة معبرة ثـٌ أجب: 
 ما السؤاؿ الذم كاف يطرح عمى نزار في معظـ مقاببلتو الصحفية. - أ
 دؿ عمى المقطع الذم ربط فيو الشاعر حب المرأة بحب الكطف؟ - ب
  الجرح. -الكطف -ىات جمع المفردات اآلتية: المرأة    - ت
 رمز الشاعر لمكطف بالمرأة. بيف أثر ذلؾ في المعنى. - ث
 حدد المشاعر العاطفية في المقاطع الشعرية السابقة. - ج

4- 
 
 استفد مما كرد معؾ سابقان مف شكاىد في كتابة المكضكع اآلتي: -أ

بصكر مختمفة، فمف صكرة الكطف المتمثؿ في بقايا ديار المحبكبة، رصد الشعراء بشعرىـ مفيكـ الكطف 
إلى الكطف المرتبط بذكر األرض كسكانيا، إلى صكرة الكطف المحمكؿ في القمب، كصكالن إلى صكرة المرأة 

 الكطف.
 مراعيان: ناقش ىذا القكؿ مع الشكاىد المناسبة مٌما تحفظ.

 تنظيـ الًفكر، كعرضيا في ترتيب منطقي.-1
 تقديـ معمكمات صحيحة كدقيقة كمناسبة.-2 
 .التعبير عف الرأم-3
 ضٌمف مكضكعؾ العناصر اآلتية: -ب
 في األدب العربي. الكطفمقدمة عف  -1
 العرض: -2
 .الكطف المتمثؿ في بقايا ديار المحبكبة-2-1
 .الكطف المرتبط بذكر األرض كسكانيا -2-2
 .الكطف المحمكؿ في القمب -2-3
 .المرأة الكطفصكرة  -2-4
  الخاتمة.-3
 
 
 
 

:القرا ة  

 الكتابة
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 :فائدة
 خاتمة. -عرض -أقساـ المكضكع: مقدمة

ؿ كتمييد، فمتكف مكجزة محكمة، كاذكر فييا شيئنا مف المقّدمة : تككف عامة لممكضكع، كالمقدمة مدخى
 محتكل المكضكع.

ا مفٌصبلن  : ابدأ كتابة عرض المكضكع بالربط بيف المقدمة كالعرض، ثـ اشرح الفكرة األكلىالعرض  شرحن
قبؿ الشاىد، ثـٌ يأتي الشاىد بعد الفكرة، كيمكف كتابتو بإحدل طريقتيف؛ الطريقة األكلى كتابة التعميؽ قبؿ 
الشاىد، كالثانية كتابة التعميؽ بعد الشاىد، كيككف دكر التعميؽ تكضيح المقصكد مف إيراد الشاىد، كيجب 

يخمك الشاىد مف النقص أك الغمط. كال بٌد مف الربط بيف كتابة اسـ الشاعر أك األديب قبؿ الشاىد، كأف 
  األفكار حتى يخمك المكضكع مف التفكؾ.

 : كآخر المكضكع الخاتمة كىي تمخيص مكجز ألفكار المكضكع.الخاتمة
 ال تنس: -ج
 
 استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي.-1
 المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.استخداـ أدكات الربط -2
 اختيار األسمكب المناسب لمحالة التي يرغب في التعبير عنيا. -3
 مراعاة الطكؿ المناسب لمنص.-4
 بلغة: -5
 
 ما الصكر البيانية فيما يأتي؟ ادرسيا كسـى نكعيا. 

 مآذف الشاـ تبكي إذ تعانقني -
 كلممآذف كاألشجار أركاح

 عروض:-6
 

  المقطع األكؿ مف المقاطع الشعرية التي مرت في النص مف شعر التفعيمة، قطعو كسـٌ تفعيبلتو.
 
 
  النحو: -7

 أعرب الجمؿ في المقطع اآلتي:
 إنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أحبُّػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى صػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمةو 
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاهلًل، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاألرًض، بالتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاريًخ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزمفً 

:النحةةو  

:ال تنس  

:البلغة  

العروض
: 
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 بالمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًء، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالزرًع، باألطفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاًؿ إف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػحككا
 بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالخبًز، بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػالبحًر، باألصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداًؼ، بالسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػففً 
 بنجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة الميػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًؿ، تييػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػديني أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاكرىىا
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرحي يسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنيني  بالشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعًر أسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكنيوي كالجي
 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًت الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػببلدي التػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تيعطينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىيكيتىيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

 مف ال ييحبُّؾ يبقى دكنما كطىفً 
 الصرف: -8
 

 دمشقٌي : اسميف منسكبيف بيف قاعدة النسب فييما. -أمكمٌ 
 اإلمل  -9
 

 عمؿ سبب كتابة المد في الكممتيف اآلتيتف:
 آه.  –مآذف  -

  
  

 

 نزار كحد بيف المرأة كالكطف ككسر الحاجز

 .جماؿ الخطالسابؽ مراعيان القكؿ اكتب  -10
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

:الصرف  

:اإلمل   

:الخةةط  
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 الثالث الثانوي
 االتجاه اإلنساني في الدب العربي
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ألسرة شامية  1942غادة أحمد السماف ىي كاتبة كأديبة سكرية كلدت في دمشؽ عاـ مانالكاتبة: غادة الس
 المجمكعات القصصية الركايات الكاممة عريقة، كليا صمة قربى بالشاعر الكبير نزار قباني. مف مؤلفاتيا

  ت.مجموعة أدب الرحال 
 :برليف الغربية

السادسة كالنصؼ مف صباح األحد، كأنا أتجو إلى مطار "تمبميكؼ" كالنعاس ما زاؿ يمتمكني حتى زخات 
 المطر عبر نافذة سيارة األجرة لـ تفمح في إيقاظي.

كانت ساعاتي في برليف حممان سريعان، كلـ أكف أنكم أف أصحك منيا بسرعة. كنت في طريقي إلى 
 مماذا ال يستمر الحمـ خبلؿ مدة الطيراف القصيرة بيف برليف كفرانكفكرت؟)فرانكفكت(. ف

في ذلؾ الصباح المبكر بدا كٌؿ شيء كديان كأليفان، الكردة البرية التي قدميا لي صبي المصعد في فندؽ 
 "كمبينسكي" مكدعان، رائحة تبغ السائؽ، كابتسامة الحٌماؿ، كترحيب مكظؼ شركة الطيراف بزبكنة الصباح
األكلى في المطار، تمٌفٌت حكلي، كاف استرخاء عاـ  يمٌؼ جك المطار في تمؾ الساعة المبكرة، كالتثاؤب 

 المرتسـ عمى األفكاه يجعؿ كٌؿ شيء مطمئنان بعيدان عف التكتر األكربي المشيكر.
عميو أٌنو  لكف حيف تناكؿ مكظؼ "باف أميركاف" جكاز سفرم، كقرأ أنني عربية لبنانية قطع تثاؤبو، كبدا

استيقظ تمامان. كحيف قرأ أنني مف مكاليد دمشؽ، كسكرية الجنسية قبؿ زكاجي، جحظت عيناه، كاستيقظ 
الياتؼ المكضكع أمامو كما لك كاف اسـ سكرية إصبع ديناميت مشتعؿ الفتيؿ! كنطؽ ببعض كممات 

ة شخص يتسٌمؽ شرفتو رجؿ باأللمانية التي أجيميا، كانت لو ليجة إنساف يبٌمغ عف كقكع حريؽ، أك ليج
ممثـ! ككما لك انفجرت قنبمة تكتر في المكاف، كانطمقت كيارب التكتر مف الذيف حكلي، كبممح البرؽ أحاط 
بي عمبلقاف جرمانياف بمبلبس مدنية، تنبئ عضبلتيما المفتكلة عف طبيعة مينتيما، كانقض األكؿ عمى 

كلى اآلخر حراستي! كانصبت العيكف كميا عمى شعرم حقيبتي كأكراقي، كآلة تصكيرم لتفتيشيما، بينما ت
األسكد كبشرتي السمراء التي تعمف ىكيتي )العربية(، ترقيبني بفضكؿ كتحفز. حدث ذلؾ كٌمو بسرعة 

 تكنكلكجية مدىشة، كتيذيب بارد.
كتحكؿ نعاسي كمو إلى دىشة، أجؿ دىشة كبكؿ بساطة أخرجت المرآة مف حقيبتي  ألتأمؿ كجيي. ىؿ 

ا يستدعي ىذا )االستفسار(؟! لـ تكف لي أٌية أسناف طكيمة متدلية كمصاصي الدماء، كال مخالب،  فيو م

 كلك فتشكا رأسي لصادركه
 

:النص الول  



 

372 
 

كلـ أكف أعقد شعرم بعظمة بشرية كما فعؿ آكمكا لحكـ البشر، لـ أشاىد في المرآة سكل كج كمبلييف 
ف االستخفاؼ بحضكره، الكجكه العربية السمر. كلعٌؿ الشرطٌي عٌد إخراج المرآة في مثؿ ىذا المكقؼ نكعان م

كبركدان ال يميؽ بالكاقفيف بيف يديو، لذا تقٌدـ مني لتفتيش حقيبتي اليدكية، ككاف فييا القمـ الذم أكتب بو 
اآلف )إصبع ديناميتي الخاص(، كلكنو لـ يمحظو، كلـ يصادره! كما كاف فييا بطاقتي الصحافية، كلـ 

 يمحظيا.
كأعاده إلٌي بكؿ لطؼ، كما كادا ينسحباف حتى جاء رجؿ  كبالتيذيب نفسو، أخذ أحدىـ جكاز سفرم،

 شرطة بالمبلبس الرسمية  ىذه المرة طالبان أيضان جكاز سفرم، كمضى بو إلى غرفة تعٌج برجاؿ الشرطة.
! لقد تجكلت في أكربا بعد ىزيمة عاـ ) ( طكيبلن،  ككنت أشعر 1967كشعرت بالفرح، بفرح حقيقٌي طاغو

حينما يفتح مكظؼ األمف جكاز سفرم ليجد أنني عربية، كيتـ ختمو ببل مباالة  في المطارات بخجؿ عظيـ
كدكف اىتماـ، كما لك كنا دبابان يعبر الحدكد، بؿ كاف بعضيـ يتعٌمد تذكيرم بيزيمة الصياينة لنا في ستة 

! أياـ، ككاف مف الصعب أف أقكؿ لو في تمؾ الظركؼ إٌف الشعب العربي لـ يحارب يكمئذو أصبلن كي   ييـز
كىا ىك ذا أمُّ جكازو عربٌي اليكـ كفيؿ بإثارة التكتر في أٌم مطار غربي، كأخذت أركح جيئة كذىابان أماـ 
باب غرفة الشرطة، كالشرطة في الداخؿ، كجكاز سفرم معيـ، كىكاتؼ تقرع، كأخرل تصمت، ككانت 

بابتسامتي خطة جينمية  ابتسامة عريضة تمؤل كجيي. ابتسامة فخر كفرح )ربما كانكا يظنكنني أخفي
لخطؼ طائرة مثبلن، فازدادت شكككيـ كتحر ياتيـ. ربما ظٌنكا بركدم ىذا ستاران مف قكة األعصاب، كلكف 

 كيؼ أشرح ليـ أنني كنت سعيدة حقان لمعاممتيـ ىذه كفخكرة بيا؟!
ية المككؿ إلييا كحتى حينما بدأت حفمة التفتيش الرسمي قبؿ الصعكد إلى الطائرة، لـ يضايقني أف الشرط

أمر ذلؾ أخذت تكقيع )اكتكغراؼ( كاتبة ألمانية كانت تقؼ أمامي، دكف أف تفتشيا، لكنيا حرصت عمى 
 تفتيشي بإتقاف بحفمة تعرية شبو كاممة!.

، مثؿ  كحتى لحظة الصعكد إلى الطائرة ظٌمت "عيفه حارسةه" ترصدني، كنت أبدك فرحة أكثر مف البلـز
فتاؾ، ككانكا بطريقة ما عمى حٌؽ، فقد كنت عربية نجحت رغـ سنكات مف شخص نجح في تيريب سبلح 

القير كالتشكيؾ كاإلذالؿ في تيريب شعكرىا بالعزة كالكرامة، كالمحافظة عمى ثقتيا بنفسيا كبشعبيا العربي 
 العظيـ.

ح العٌزؿ ذلؾ ىك السبلح الذم استطعنا تيريبو مف بيف أيدم الجميع؛ إٌنو سبلح الشعب العربي كٌمو، سبل
 كغير العٌزؿ، سبلح اإليماف بإمكانات الشعب العربي.

كشكران برليف لكعيؾ بكجكد ىذا السبلح، كشكران لتذكيرنا بو حتى في لحظات النعاس الصباحية، كشكران 
لطفمي )أكصاني بو قبؿ سفرم بكٌؿ  -لعبة مف الببلستيؾ–لذاكرتي السيئة، فمكالىا لتذكرت شراء مسدس 

 الثبلثة مف قدرة عمى اإلصرار(، كلك فعمت لكجدت نفسي في كرطة حقيقية. ما في أعكامو
 إذ يبدك أٌف المسدس في يد دمشقٌية حدث خطير في مطارات أكربا!! حتى كلككاف مسدس أطفاؿ...!.
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 استمع جيدًا إلى النص  ثّم أجب عن السئمة اآلتية:-1
 النص؟ ةما اسـ كاتب -أ
 ؟المستمع إليوما الفكرة الرئيسة لمنص  -ب
 آلة( .  –إثارة  –)  التثاؤب   :حد د جذر كؿَّ كممة مف الكممات اآلتية -ت
 .خطير ،اإلذالؿ ،االستخفاؼ ،: جحظتاآلتية الكمماتمف ىات أضداد كؿٍّ  -ث
ـى بدا الصباح كدٌيان كأليفان لمكاتبة؟   -ج  ل
 ضمنية ؟سفرالار يرتعد عند ختـ  جكاز السبب الذم جعؿ مكظؼ المط ما – ح
 ما الذم لفت االنتباه في شخصية الكاتبة في المطار؟  –خ
 استمع مرة ثانية إلى المقطع  ثم أجب: -2
 ما السبلح الذم ىٌربتو الكاتبة؟   -أ
، كما كردت في النص د ىذه المكاقؼحدٌ  فتشت الكاتبة في المطار في أكثر مف مكقؼ في القصة. -ب
 بي ف الدكافع  التي كراءىا.ثّـَ 
 عٌدة أشياء، بـ تعمؿ ذلؾ؟ المكظفيف األلماف في المطارأثار ذعر  -ج
 ما ىي األدلة عمى  ،لـ تزعج االزدكاجية في التعامؿ عند مكظفة المطار الكاتبة، بؿ شعرت بالفرح-د

 ؟ىؿ تمؾ األدلة حقيقية أـ خيالية ؟مظاىر ىذه االزدكاجية
مؤشريف  مف النص ىات، ثـ اختيارىا ىذا النمط سبباعتمدت الكاتبة النمط السردم في نٌصيا: عمؿ  -ق

 عمى ذلؾ.
  حدد بعض المشاعر العاطفية التي برزت في النص. -ك
 
 تحدث: -3
 

 اّدعاءاته زٌؾ بذلك وتظهر وقضاٌاه العربً اإلنسان على الؽرب تواطؤ فً هذا النص الكاتبة تعالج

مظيران الممارسات االزدكاجية التي يمارسيا الغرب حدث زمبلءؾ في القكؿ السابؽ؛ . والمساواة بالحضارة
 مراعيان ما يأتي: تجاه العرب،

 اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف المعنى.-1
 استخداـ جمؿ تيعبر عف المعنى.-2
 مراعاة صحة تركيب الجممة كاكتماؿ أركانيا.-3

:االستماع  

:التحدث  
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 لصكر الببلغية كالمكتسبات المغكية كالمعجمية لخدمة لممعنى. تكظيؼ ا-4
 مراعاة القضايا النحكية كالصرفية أثناء التحدث.-5
 الربط بيف التراكيب المغكية بشكؿ جيد. -6
 القرا ة: -4
 
 اقرأ النص قراءة جيرية مطكعان نبرة صكتؾ لمكاقؼ السخرية كاالعتزاز كاألسى.-1
ككاف فييا بطاقتي  يصادره كاف فييا القمـ الذم أكتب بو، كلكٌنو لـ يمحظو، كلـ : "الكاتبةقالت  -2

  ."الشخصية، كلـ يمحظيا، لكٌنيـ لـ يفتشكا رأسي كلك فعمكا لصادركه!
 طة األلمانية األشياء السابقة؟ ر في رأيؾ لماذا ستصادر الش-
 ؟غادة السماف كاتبة التزمت قضية عربية  ذات بعد إنساني، كيؼ تجٌمت إنسانيتيا  في ىذا الٌنص   -3
 ، ما ىما؟بنكعيف متناقضيف مف التعامؿ أكركبا مٌرت الكاتبة في أثناء تجكاليا في -4
األلـ  :ألفاظ الكاتبة طاقات شعكرية كاضحة، استخرج مف الٌنص  ألفاظان كتراكيب تكحي بشعكر تحمؿ -5

 الخكؼ كالقمؽ .  –الفرح كاالرتياح  –الزىك كاالنتصار  –كالحسرة 
 :الكتابة -5
 
با حتى كلك كاف مسدس ك قالت الكاتبة: إذ يبدك المسدس في يد دمشقية حدث خطير في مطارات أكر  -1

تربط ىذا القكؿ بالقضايا الكطنية كالقكمية في العصر  اكتب بما ال يزيد عف خمسة أسطر، بحيث  أطفاؿ؟
 :مراعياً ؛ الحالي

 استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ صحيح.-أ
 مراعاة الطكؿ المناسب لممكضكع. -ب
 ٌاتباع قكاعد اليجاء الصحيحة في الكتابة. -ج
 صفات رسـ الحرؼ داخؿ الكممة.الكتابة بخط كاضح كجميؿ مع مراعاة  -د
 مراعاة الشكؿ التنظيمي لمفقرة )ترؾ فراغ في بدايتيا، كمراعاة اليكامش، كنظافة الكرقة(. -ق
 
 
 ثـٌ كضح القيمة الفنية لكؿ  صكرة:  ،الصكر اآلتية سـٌ  -6

 القمـ أصبع ديناميتي حقيقي       لك فتشكا رأسي لصادركه 
  جكَّ المطار      كما لككنا ذباباى يعبر الحدكد  ؼي استرخاء عاـ يمٌ 

 
 

:القرا ة  

 الكتابة:

:البلغة  
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 حدد منبعيف مف منابع المكسيقا الخارجية في النص.-7

8-  
  

 حٌكؿ الجمؿ اآلتية إلى أسئمة، ثّـَ أعرب اسـ االستفياـ الذم استخدمتو: -أ-8
 نطؽ ببعض كممات باأللمانية التي أجيميا.

 لذا تقدـ الشرطي مف الكاتبة لتفتيش حقيبتيا اليدكٌية. 
 ذلؾ  السبلح ىك السبلح الذم استطعنا تيريبو مف بيف أيدم الجميع .

 
 تذّكر:
 يرة.ثمف قبؿ كلو أدكات ك االستفياـ طمب العمـ بشيءو لـ يكف معمكمان : االستفيام تعريف

 أنواعو: ينقسم االستفيام إلى نوعين: 

 أ ػ االستفياـ المثبت. ب ػ االستفياـ المنفي . 

 كال فرؽ بيف النكعيف، إال أف األكؿ يخمك مف أحرؼ النفي، كالثاني يككف منفيا. 

  ؟ برليفإلى  ـ تذىبكمثاؿ الثاني: أل ؟برليفمثاؿ األكؿ : ىؿ ذىبت إلى 

 تنقسم أدوات االستفيام إلى قسمين: 

 زة . ػ حرفا االستفياـ كىما: ىؿ، كاليم1

 ، كأم. ى، كأيف، ككيؼ، ككـ، كأنَّ كأيَّافكمتى، ، ػ أسماء االستفياـ كىي: كمف، كما2
 )مف( اسـ استفياـ لمعاقؿ. )ما( اسـ استفياـ لغير العاقؿ. )متى كأٌياف( لمظرفية الزمانية.

العدد. )أٌم( تعييف )أيف( لمظرفية المكانية. )أٌنى( يفيد لمزماف كالمكاف.)كيؼ( لتعييف الحاؿ. )كـ( يفيد 
 التمييز.

ك ًمٍنيىا ًبسيٍرعىةاضبط بالشكؿ بنية الكممات ف -ب ـٍ أىكيف أىنًكم أىٍف أىٍصحي  ليجة لو كانت .ي الجمؿ اآلتية: لى
 . ممثـ رجؿ شرفتو يتسٌمؽ شخص ليجة أك حريؽ، كقكع عف يبٌمغ إنساف

 :الصرؼ -9
 
 كضح النكع الصرفٌي لمكممات التي تحتيا خط فيما يأتي:  -أ

العروض
: 

:الصرف  

:النحو  
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 . فتٌاؾ سبلح تيريبفي  نجحمثؿ شخص 
 .خطير حدث دمشقيةأٌف المسدس في يد  يبدك
 السمراء ( .   –األسكد  –يد  –) الساعة  :ثـ كٌضح قاعدتيا، انسب الكممات اآلتية -ب
 اإلمبلء:-10
  :عمؿ -
 .الكصؿ مف كتابة )يكمئذ(  -أ

 .بفرحو طاغو  :حذؼ الياء في كممة ) طاغو ( في قكليا –ب 
  كتابة اليمزة المتكسطة في كممة )جيئة(. –ج 
11- 
 الخط

 إذ يبدك أٌف المسدس في يد دمشقٌية حدث خطير في مطارات أكربا!! حتى كلككاف مسدس أطفاؿ...!.
 بقكاعد الرقعة كتابة ذاتية.اكتب المقطع األكؿ مراعيان التقيد 

 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

:اإلمل   
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 النص الثاني
 
 
 

 محمد الفيتكرم: 
يعد مف ركاد الشعر الحر الحديث كيمقب بشاعر  السكداف نشأ في مدينة االسكندرية،في  1936لد عاـ 

بالصحؼ المصرية كالسكدانية .إفريقيا كالعركبة  .عمؿ محررا ن أديبا ن
 فػػػػػػػػػػػػي الشػػػػػػػػػػػػرؽ، فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػٌؿ سػػػػػػػػػػػػكف ... يػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػي األرض، فػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػٌؿ كطػػػػػػػػػػػػف أخػػػػػػػػػػػػيٌااااااااااااا 

 أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أدعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ ... فيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ تعرفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي؟ ... يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػان أعرفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػو ... رغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ المحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف 
 إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مٌزقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أكفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدجى ... إننػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمت جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدراف الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكىىىف
 لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد مقبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرة تحكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الًبمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ... لػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ أعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاقية تبكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌدمف 

 رغـ قضباف الٌزمف أنا حٌي خالد رغـ الٌردل ... أنا حرٌ 
 إف نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٍف سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرنا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى الشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكؾ سػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنينان ... كلقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف أذاه مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا لقينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 إف نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بتنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػراة جائعينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ... أك نكػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف عشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا حفػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاة بائسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػينا
 فمقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ثرنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى أنفسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػنا ... كمحكنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمة الذٌلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة فينػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ أرض عريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت ... مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف ضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػياىا كتغٌطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدجاىا 

 ( ... شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػفتاىا كاكفيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرت مقمتاىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا أخػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي فػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌؿ أرض ) كجمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت 
 قػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ .. تحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌرر مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف تكابيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت األسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػى ... لسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أعجكبتيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ... أك مكمياىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ) كاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت أجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدادم ( ... ىنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ... كىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ ) اختػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاركا ( ثراىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا كفنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا
 كسأقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي أنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي ... كسيقضػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي كلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدم مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف بعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدنا

 ك ستيدييا إلى أحفادنا ... ك سيحمكف عبلىا مثمنا 
 ردات: شرح المف

 
 
 استمع إلى قراءة المدرس أك أحد زمبلئؾ لمنٌص مراعيان آداب االستماع.-1
 حميو.  -عمي -ما معنى الكممات اآلتية: حاؿ  -أ
اذكر مفرد كؿ مف الجمكع اآلتية: ) قضباف ػ بناة ػ أنفس ػ حفدة (، ثـ ىات مف عندؾ جمكعان   -ب

 .تماثميا في الكزف
 في النص؟رئيسة ما الفكر ال -ج

:االستماع  

 أغانً إفرٌقٌا



 

378 
 

 ثـ أجب:استمع مرة ثانية إلى النص،  -2
الدعكة إلى التشبث باألرض ػ كحدة ) كىي كاآلتي: تدٌرج الكعي الثكرم في القصيدة عبر مراحؿ، -أ 

(؛ رتب المعاناة اإلنسانية ػ النيكض بكعي اإلنساف لرفض كاقعو ػ الدعكة إلى الثكرة اإلنسانية الشاممة
 قان ألىميتيا.المراحؿ السابقة كف

 ما ىدؼ الكاتب الرئيس في النص؟ -ب
 التحدث: -3
 

كذاقت كيبلتو  اإلنسانية،كثيره مف المجتمعات العانت منو جديدة مف ظكاىر االستعمار، اإلرىاب ظاىرة عالميةه 
    .عنو كمازالت  تعاني كتتمنى  أف تعيش بيناء كرغد عيش بعيدان  ،كاكتكت بناره
 كرفاقؾ عمى إعداد ندكة عف اإلرىاب مسترشدان بما يأتي، ثـٌ قدميا أماـ رفاقؾ في الصؼ. تعاكف أنت

تعريف اإلرىاب  أىدافو  أسبابو  أنواعو  سمات اإلرىابي  الدول الراعية لإلرىاب  ضم ف الندكة ما يأتي:  -1
 المجتمع واإلرىاب )المجتمع وحاجتو لألمن(. 

 
 

الٌندكة نشاط شفكم تكاصمي بيف مجمكعة مف المتحدثيف، بقيادة شخص ما يدير الحكار بينيـ؛ بغية  تذكر:
إيصاؿ معمكمات أك تبادؿ خبرات، أك تغيير ًفكىر، أك لمبحث كالمشاكرة في أمر معيف، أك تكضيح بعض 

 األمكر المستجدة أك الغامضة لمجميكر ضمف زمفو محدد.
 بطاقة التعريف بالندوة:

 المكضكع:..................................................................................
 مدير الندكة:..............................................................................

 ...........الضيكؼ:...................................................................
 الزماف:.................................................................................
 المكاف:................................................................................

 
 ال تنس: -2
 

 مف صفات المحاكر الناجح في الندكة أف يككف:
 ممٌمان بمكضكع الٌندكة كذا خبرة في مجاليا.-أ
 مكضكعٌيان يقد ـ األدلة كالبراىيف عمى ما يقدمو مف ًفكىر. -ب

:تذكر  

:التحدث  

:ال تنس  
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 لبقان يحتـر آراء اآلخريف. -ت
 متمتعان بالرصانة كاالتزاف كيضبط انفعاالتو. -ث
 متمثبلن آداب الحديث. -ج
 كاثقان كجريئان. -ح
 إلى استخداـ الكسائؿ اإليضاحية في الكقت المناسب.ممتزمان الكقت المحدد لو، كيعمد  -خ
 ال تنس: -3
 

 مف صفات مدير الندكة:
 اٌلتحٌدث بالمغة العربية الفصيحة. -أ
 تأييد صاحب الحٌجة األقكل مف المشاركيف في الندكة. -ب
 المباقة في طرح األسئمة كاستقباليا. -ت
 الفطنة كسرعة البديية. -ث
 كتثبيت النظر باتجاه الجميكر.الٌتركيز  -ج
 التكاصؿ البصرم مع المشاركيف كالجميكر. -ح
 حسف االفتتاح كالختاـ. -خ
 المكضكعية في التأييد، أك الرفض لكجية نظر المشاركيف.-د
 احتراـ حؽ غيره في التحدث. -ذ
 تقبؿ اآلراء المعارضة باحتراـ. -ر
 البرىاف عمى فكره كآرائو. -ز
 تكازف.التحدث بيدكء ك  -س
 طرح األسئمة بثقة كجرأة. -ش
 االلتزاـ بالكقت المحدد. -ص

 تخيىؿ أنؾ مدعكى لتككف محاكران في ىذه الندكة. ما الخطكات التي سكؼ تتبعيا؟
 قبؿ الندكة: -4

 أجمع المعمكمات.-أ
....................-...............................-.......................... 

 مخططان لعناصر المكضكع.أعمؿ  -ب
-....................-...............................-.......................... 
 في أثناء الندكة: -ج

:ال تنس  
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 أعرض فكرم كفؽ تسمسؿ مقنع كبيدكء كركية. -
- ...........................................-.................................... 
- ...........................................-.................................... 

 بعد عرض المتحاكريف فكرىـ: -د
 أشكر كأثٌمف األسئمة المكجية لممتحاكريف.

- ...........................................-.................................... 
- ...........................................-.................................... 

 أنت مدير ليذه الندكة ماذا تفعؿ؟
 قبؿ الندكة:-ق

 أتكاصؿ مع المتحاكريف.
-..................-...................-..................... 
 في أثناء الندكة: -ك
 أقدـ لمحة عف المكضكع. -
-..................-...................-..................... 
 بعد عرض المتحاكريف ًفكىرىـ: -ز
 أشكر المتحاكريف:-
-..................-...................-..................... 
4-  
 
 اقرأ النص قراءة جيرية سميمة، متمثبلن معاناة الشاعر في قراءتؾ. -أ
 ا(رٌتب الكممات اآلتية بحسب كركدىا في معجـ يأخذ بأكائؿ الكممات: )حٌي ػ حفاة ػ كاريت ػ أحفادن -ب

  

 في المقطع األكؿ ؟كما تجمى أعمف الشاعر تمٌرده عمى مأساتو، ما مبلمح ىذا التمرد  -ج
 . رسـ الشاعر في المقطع الثاني صكرة لمعاناتو، تقٌص ىذه الصكرة -د
 إالـ يدعك الشاعر أخاه في المقطع الثالث ؟ -ق
ـى  -ك  ما رأيؾ في ذلؾ؟ عمؿ الشاعر تشبثو بأرضو في المقطع األخير؟ ب
 تصاعد حٌب الشاعر ألرضو في المقطع األخير. ما مقٌكمات ىذا الحب؟ -ز
إلى النزعة مف سمات األدب الخالد العبكر مف المحمٌية إلى العالمية، كاالنطبلؽ مف النزعة الكطنية  -ح

 . اإلنسانية، كٌضح ذلؾ مف النص
النص مف األدب الممتـز الذم يبدك فيو البطؿ الثكرم متسمحان بالكعي، كمؤمنان بالثكرة سبيبلن لمخبلص، -ط

 . كبكحدة النضاؿ اإلنساني. ىات مف النص ما يؤيد ذلؾ

القرا ة 
:والنصوص  
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نص الفيتكرم مف حيث  كازف بيف بيت الشاعر القركم اآلتي، كما يماثمو في المقطع األخير مف -م
 :المضمكف

 ثـ رككىا بإحسافو كجكد                         زرعكا األرض سيكفان كقنان 
 ما منبع الصدؽ العاطفي في النص؟  -ؾ
 . د الكسائؿ الفنية التي اعتمدىا الشاعر في النص إلبراز عاطفتوحدٌ  -ؿ
 الزمف، تكابيت األسى، قضباف الزمف؟ مف التراكيب اآلتية: أكفاف الدجى، جدراف بـ تكحي كؿٌ  -ـ
 
5- 

 

 مراعيًا: ؾ؛ بأسمكب النص مقاطعانثر 
 اختيار مفردات صحيحة تعبر عف المعنى.-أ
 استخداـ كممات عربية فصيحة.-ب
 اختيار كممات ليا معنى داللي كمجازم مناسب لمفكرة. -ت
 كالصرفية.اختيار كممات صحيحة مف الناحية االشتقاقية -ث
 مراعاة صحة تركيب الجممة، كاكتماؿ أركانيا. -ج
 اتباع قكاعد النحك الصحيحة في الكتابة. -ح
 استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ انطباع خيالي أك عاطفي. -خ
 استخداـ أدكات الربط المناسبة استخدامان صحيحان أثناء الكتابة. -د
 رغب في التعبير عنيا.ت لمحالة التياختيار األسمكب المناسب  -ذ
 الببلغة: -6
 
 : النص غني بالصكر الجميمة التي عبر بيا الشاعر عف معاناة اإلنساف، ىات مثاالن لكؿ مما يأتي-أ
 .ة(تشبيو ػ كناية ػ استعارة مكنية ػ استعارة تصريحي)
نص أمثمة لكؿ مما رج مف المف مصادر الجماؿ في األدب التنكع بيف اإلنشاء كالخبر. استخ -ب

 ثـ حدد ،إنشاء طمبي بصيغة النداءػ إنشاء طمبي بصيغة االستفياـ ػ خبر ابتدائي ػ خبر إنكارم(يأتي:)
 ا.مني الغرض

 
 
 
 

 الكتابة 

:بلغةال  
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 : المكسيقا الشعرية -7
 
 اإليقاعتكرار بعض األساليب كالتراكيب كالمفردات ظاىرة كاضحة في النص زادت مف جمالية  -أ

 . مثؿ لذلؾ بمثاليف لكؿ نكع. المكسيقي في النص
 . ساىمت القافية كحرؼ الركم في تشكيؿ المكسيقا الخارجية لمنص كضح ذلؾ -ب
 . أقاـ الشاعر قصيدتو عمى بحر الرمؿ ، قطع بيتان منيا كحدد عركضو كضربو -ت
 النحك:-8
 
(بدأ الشاعر البيتيف األكؿ كالثاني مف المقطع الثاني بأداة الشرط ) إ -أ عمي الشرط ك جكابيما، د فحدٌ  .فى

 . ثـٌ بٌيف عبلقة الشرط كأسمكب نحكم بالمعنى
في قكؿ الشاعر: ) يا أخي في الشرؽ(، ك في قكلنا: )ظمـ اإلنساف أخاه اإلنساف( أعربت كممة أخ   -ب

 . ك مرة بعبلمة إعراب فرعية، كٌضح ذلؾ معٌمبلن  مرة بعبلمة إعراب أصمية،
 . أعرب ما تحتو خط إعراب مفردات، كما بيف قكسيف إعراب جمؿ -ت
9- 
 
 
 . ٌر(ىات مصدر كؿ مف األفعاؿ: ) ىٌدمت ػ كارل ػ اكفي  -أ
 . (اذكر كزف كؿ مف: )األماني ػ عشنا ػ أكىت ػ تغٌطت -ب
10-  
 
 
 (.عمؿ كتابة )ما( منفصمة في قكلو : )إف ما تفعمو جميؿ -أ
اذكر الحرؼ المحذكؼ مف كٌؿ مف الكممات اآلتية: )سرنا ػ تغٌطت ػ مقمتاىا(، ثـ اذكر سبب  -ب 

 .الحذؼ
 . (عمؿ كتابة األلؼ عمى صكرتيا في كٌؿ مف الكممتيف اآلتيتيف: )الردل ػ عبل -ت

 

 

 الٌردل ... أنا حٌر رغـ قضباف الٌزمفأنا حٌي خالد رغـ 

  اكتب البيت السابؽ مراعيان التقيد بقكاعد الكتابة بنكعيف مف أنكاع الخطكط. -11

 العروض

:نحةةوال  

:صرفال  

:اإلمل   

:الخةةط  
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 النص الثالث
 
 
 
 
 

أحد أىـ كأشير الشعراء العرب كالفمسطينيف المعاصريف الذيف ارتبط اسميـ بشعر الثكرة سميح القاسـ: 
ًضعى رىف  .، مؤسس صحيفة كؿ العرب48أراضي العاـ كالمقاكمة مف داخؿ  سيًجف أكثر مف مرة كما كي

 .اإلقامة الجبرية كاالعتقاؿ
 أبدان عمى ىذا الطريؽ !!

 راياتنا بصري الضرير .. كصكتينا أمؿي الطريؽ
ـي عدكنا .. أبدان .. نعيـه لمصديؽ  أبدان .. جحي
 بضمكع مكتانا نثيري الخصبى في األرًض اليبابٍ 

 بدمائنا نسقي جنينان .. في الترابٍ 
 كنردي حقبلن ..)شاخى فيو الجذعي( ..في شرًخ الشبابٍ 

 كنصبي في نبض المصانع ..
 لممربى .. كالحقائب .. كالثيابٍ 
 نبضى القمكب المؤمنات ..
 بكؿ  أقداس الحياة !!

–  2  - 
 أبدان عمى ىذا الطريؽ !

 نذكم فدل أشكاؽ سنبمةو عمى كعًد العطاٍء !
 ) أبدان .. عمى ىذا الطريؽ !(

 شرؼي السكاقي .. أٌنيا تفنى فدل النَّير العميٍؽ !!
 كالنَّيري يجرم دافقان .. يجرم كيكتسحي السدكد

 كانظر إلى األفؽ البعيد .. انظيٍر إلى األفؽ البعيدٍ 
 فيناؾ .. كانت ثكرةه كبر .. ككانت ببكر سعيدٍ 

 دٍ كىناؾ شيخه مٍيته .. كىناؾ ميبلده جدي
 كىناؾ ناسه أصدقاءٍ 

ٍضرى الجنائًف في الجميدٍ   )صنعكا( الحياة .. كنسَّقكا خي

 الطريق
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 كىناؾ منجـ أنبياءٍ 
 جمدكا القياصرةي الطغاةي األغبياءٍ 

 كترٌمدكا ..لتعيش فكؽ رمادىـ شيعؿي الضياٍء!
-  3 - 

 كانظر إلى األفؽ البعيٍد ..انظٍر إلى األفؽ البعيدٍ 
 الجكارم كالعبيدٍ فيناؾ .. في أعماؽ إفريقيا 

 فجره .. يمرُّ بكٌفو فكؽ الجباه الشاحبات
 كيصبُّ فييا النكر كالدـ .. كالحياة !

 كىناؾ .. في أعماؽ أمريكا الجريمةي كالتمزؽي كالضياعٍ 
 طبؿه .. يدؽُّ ببل انقطاع ٍ 

 لمدينةو تيشرل .. كزنجي  )ييباٍع( !
-  4 – 

 األفؽ البعيدٍ كىناؾ .. في األفؽ القريب .. ىناؾ في 
ـي األرضي دكرتيا ببل نصرو جديدٍ   ليست تت

 فاحمؿ لكاءؾ .. كامًض .. في ىذا الطريؽ ..
 أبدان ..عمى .. ىذا .. الطريٍؽ !!

 شرؼي السكاقي .. أٌنيا تفنى .. فدل النيًر العميؽٍ 
 
1- 

 نص بعنكاف الطريؽ؟ ماذا تتكقع أف يككف مضمكنو؟ال - أ
 استمع إلى النص اآلتي مراعيان آداب حسف االستماع ثـ أجب:  - ب

-   :  أطمؽ الشاعر في مطمع القصيدة شعاران كرره غير مرة، حدده ثـٌ اربطو بكؿو
 نضاؿ الشعكب المضطيدة( .   –النضاؿ العربي   -)مف تجربة الشاعر 

   مرة ثانية ثـٌ أجب:استمع إلى النص  -2
نقؿ الشاعر بظبلؿ مفرداتو كتراكيبو كمشاعره كأحاسيسو إلى المتمقي. ما الشعكر الذم تثيره كؿ مف  -أ

 العبارات اآلتية: راياتنا بصري الضرير، كصكتنا أمؿ الغريؽ.  
 فيناؾ كانت ثكرة كبرل، ككانت بكر سعيد.  

 قاؿ الفيتكرم        -ب
 األسى      لست أعجكبتيا .. أك مكمياىاقـ تحرر مف تكابيت 

 كازف بيف نظرة كؿٍّ مف الفيتكرم كسميح القاسـ إلى اإلنساف، كمكقؼ كؿٍّ منيما. 
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 ما الجديد الذم أضافو األديب إلى نضاؿ الشعكب برأيؾ؟-ج
 التحدث: -3
 

 ، محدثان زمبلءؾ عف شرح مضمكف تمؾ المقاطع.ضع عنكانان لكؿ  مقطع
 إخراج الحركؼ مف مخارجيا الصحيحة. -أ
 التحدث بصكت كاضح.-ب
 :القراءة  -4
 
  اقرأ النص قراءة معبرة مراعيان ما يأتي: -أ
 نطؽ األصكات نطقان صحيحان. -1
 نطؽ الكممات نطقان صحيحان مضبكطان بالشكؿ. -2
 القراءة في جمؿ تامة، كالبعد عف القراءة المتقطعة. -3
 الكقؼ عند اكتماؿ معنى الجممة.حسف -4
 مراعاة عبلمات الترقيـ أثناء القراءة.-5
 قراءة النص بانطبلؽ كسرعة مناسبة. -6

 عيد إلى أحد المعجمات المغكية كابحث عف :-ب
 نٌسقكا  -نذكم   –مرادؼ اليباب  –
 جنائف . –مفرد : أقداس  –
 حدد الكممة المفتاحية في الٌنص  مع التعميؿ:   -ت

 الكممة )الطريؽ(، كتعني طريؽ النضاؿ كالفداء كالتضحية. 
 يحمؿي النضاؿي الخيرى لمكطف شعبان كأرضان، تقصَّ مبلمح ىذا الخير في المقطع األكؿ.  -ث
( ليكضح حالة نفسٌية محددة في ظرؼ نضالي كاحد،  -ج يجمع الشاعر بيف الفعميف )نذكم، كنصيحي

 لنير.كضح ذلؾ، ثّـَ اربطيما بالسكاقي كا
 .جعؿ الشاعر مف بكرسعيد شاىدان عمى ميبلد جديد، كزكاؿ عيد قديـ، كضح ذلؾ – ح
النضاؿ في الكقت الحاضر ىك امتداد لمنضاؿ العربي كالعالمي عبر التاريخ، أيف كرد ذلؾ في  – خ

؟   الٌنص 
 الشاعر مؤمف بالنضاؿ الجماعي. ىات دليبلن عمى ذلؾ مف الٌنص  .–د 
رصد الشاعر بعضان مف القضايا اإلنسانية في إفريقيا كأمريكا الجنكبية، كدعا إلى نصرة الشعكب في  –ذ 

 .  اقترح حمكالن أخرل لنصرة الشعكب المضطيدة.كؿٍّ منيما كضح ذلؾ مف الٌنص 
 الشاعر متفائؿ بحتمية انتصار الشعكب العربية كشعكب العالـ. ىات مف النًّص  ما يؤكد ذلؾ.  -ر

 التحدث:

:القرا ة  
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 اقترح أكثر مف عنكاف جديد لمنص. -ز
 عدد بعض األمثمة لشعكب أخرل مضطيدة في العالـ. -س
تجٌمت العاطفة في مطمع القصيدة قكٌية، كحافظت عمى ذلؾ النفس القكٌم حتى نيايتيا، كٌضح ذلؾ  -ش

 .أمثمة مف الٌنٌص 
يدة في ضكء ذلؾ صٌنؼ متكاممة لمقص ةلمتعبير عف مقاصد تتمؼ لتشكؿ رؤياستخدـ الشاعر الرمز  -ص

 األلفاظ اآلتية كفؽ الجدكؿ: 
 السدكد     –الجميد     –خضر الجنائف    –شعؿ الضياء     –النير       –السكاقي 

   -االستعمار  -األحرار –النضاؿ اإلنساني  –النضاؿ العربي  –الصعاب  –الحياة الكريمة 
 الجميد  -ػػػػػػػػػػ شعؿ الضياء النير ػػػػػػػ  -السكاقي  –السدكد  –خضر الجنائف 

الطبيعة ( كضح ذلؾ مف –اعتمد الشاعر عمى حقميف معجمييف لمتعبير عف فكره كىما )المقاكمة  -ض
 النٌص بأمثمة .

 ةالكتاب -5
 

 المعاناة مف كالتخمص العنصرية مكاجية -: ، منياتناكؿ األديب العربي القضايا اإلنسانية المتنٌكعة
 القير قكل ضد كالمقاكمة الشيادة تمجيد؛ كعالج القضايا الكطنية مف منظكر إنسانيكما  .اإلنسانية
 .ناقش كاستشيد بالشكاىد المناسبة إنسانية. ةكالتـز أيضان قضايا  العرب برؤي .كاالحتبلؿ

 
 فائدة:

 خاتمة. -عرض -أقساـ المكضكع: مقدمة
ؿ كتمييد، فمتكف مكجزة محكمة، كاذكر فييا شيئنا مف  : تككفمقٌدمةال عامة لممكضكع، كالمقدمة مدخى

 .محتكل المكضكع
ا مفٌصبلن العرض:   ابدأ كتابة عرض المكضكع بالربط بيف المقدمة كالعرض، ثـ اشرح الفكرة األكلى شرحن

طريقة األكلى كتابة التعميؽ قبؿ ثـٌ يأتي الشاىد بعد الفكرة، كيمكف كتابتو بإحدل طريقتيف؛ ال، قبؿ الشاىد
يككف دكر التعميؽ تكضيح المقصكد مف إيراد الشاىد، كيجب ، ك الشاىد، كالثانية كتابة التعميؽ بعد الشاىد

كال بٌد مف الربط بيف . كتابة اسـ الشاعر أك األديب قبؿ الشاىد، كأف يخمك الشاىد مف النقص أك الغمط
  .ؾاألفكار حتى يخمك المكضكع مف التفك

 .كآخر المكضكع الخاتمة كىي تمخيص مكجز ألفكار المكضكع الخاتمة:
 

  أكالن: المقدمة:.................................
 ثانيان: العرض: يمكف االستفادة مما يأتي:

 الكتابة
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 الفيتكرم: محمد عند اإلنسانية المعاناة مف كالتخمص العنصرية مكاجية -أ
 : كالعبكدية الظمـ مف اإلنسانية المعاناة كحدة تصكير -1
 كطفٍ  كؿٌ  في األرضً  في أخي يا سكفٍ  كؿٌ  في الشرؽً  في أخي يا -
 ف المح رغـى  أعرفيو أخان  يا تعرفيني؟ فيؿٍ  أدعكؾى  أنا -
 : العنصرية كمأساة الظمـ كاقع عمى لمتمرد الدعكة -2
 الكىفٍ  جدرافى  ىٌدٍمتي  إٌنني الدجى أكفافى  مٌزٍقتي  إٌنني -
فٍ  قضبافً  رغـى  حرٌ  أنا الردل رغـى  خالده  حيٌ  أنا -  الزمى
 الظمػـ لػرفض اإلنسػاف بػكعي كالنيػكض كمعانػاتيـ المػؤلـ ككاقعيػـ المظمػكميف حيػاة تصػكير -3

 : كاالستعباد
................................................................................. 

 : كاالستعباد الظمـ عمى شاممةو  إنسانية لثكرة الدعكة -4
..................................................................................... 

 : لؤلحفاد كتكريثيا األجداد بأرض لمتشبث الدعكة -5
............................................................................... 

 عند سميح القاسـ: مف منظكر إنساني القضايا الكطنية معالجة - أ
 !!الطريؽ ىذا عمى أبدان  : الكطف لكؿ الخير حمؿ في كالشيداء النضاؿ دكر تأكيد-1

ري  راياتينا  الغريؽ أمؿي  كصكتنا  الضريرً  بيصي
ـي   أبدان   لمصديؽ نعيـه  أبدان   عدٌكنا جحي

 اليبابٍ  األرضً  في الخصبى  نثيري  مكتانا بضمكعً 
 ب الترا في  جنينان  نسقي بدمائنا
 الشبابٍ  شٍرخً  في الجذعي  فيو شاخى  حقبلن  كنردُّ 
 كبنػاء المغتصػبة كالحقػكؽ األرض كاسػتعادة الحيػاة اسػتمرار أجػؿ مػف كالشػيادة النضػاؿ تمجيػد-2

 : المستقبؿ
 !الطريؽ ىذا عمى أبدان 
 العطاءٍ  كعدً  عمى سنبمةو  أشكاؽً  فدل نذكم

 الفداء عرسً  في  الدمعً  غزيرً  فرحو  مف كنصيحي 
 الطريؽ ىذا عمى أبدان 

 !!العميؽ النيرً  فدل تفنى أٌنيا السكاقي شرؼي 
 السدكد كيكتسحي  يجرم  دافقان  يجرم كالنيري 
 : جديدان  ميبلدان  كجعمو سعيد بكر في المستعمريف ضد القكمي العربي بالنضاؿ اإلشادة
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............................................................................... 
 كأمريكػا إفريقيػا فػي كالجريمػة كالعبكديػة الظمػـ ضػد اإلنسػانية كالنضػاؿ التحػرر حركػات تمجيػد-4

 ف:المظمكمي كنصرة
............................................................................... 

 : كتضحياتيـ المناضميف آالـ كمباركة الحياة الستمرار كالتضحية النضاؿ ضركرة عمى التأكيد -5
............................................................................... 

 أيضان قضايا  العرب برؤية إنسانية. التزاـ-ج
ظيارك  كقضاياه العربي اإلنساف عمى الغرب تكاطؤ -1  تقكؿ فيي . كالمساكاة بالحضارة اٌدعاءاتو زيؼ ا 

 :تشريف حرب بعد ألمانيا في المطار أمف رجاؿ فتشيا كقد مفتخرة
 كالكرامة بالعزة شعكرىا تيريب في كاإلذالؿ كالتشكيؾ القير مف سنكات رغـ نجحت عربية كنت لقد (

 أيدم بيف مف تيريبو استطعنا الذم السبلح ذلؾ العظيـ العربي كبشعبيا بنفسيا ثقتيا عمى كالمحافظة
 (.العربي الشعب بممتمكات اإليماف سبلح العٌزؿ كغير العٌزؿ سبلح كمو العربي الشعب سبلح إنو الجميع

2-.................................................................... 
 ثالثان: الخاتمة:......................................................

  البلغة: -6
 
 يصبُّ فييا النكر( . –مٌيز التشخيص مف التجسيـ فيما يأتي )أشكاؽ سنبمة  -أ
ثارة الخياؿ مٌثٍؿ لذلؾ مف النص   -ب  أكرد الشاعر الطباؽ في المقطع األكؿ إليضاح المعنى كا 
 ابحث فيو عف صكر كفؽ الجدكؿ:      يزخر النَّصُّ بالصكر الشعرٌية المكحية، -ت

 اإليحاء الصكرة
  
  لعروض:ا –7
 
التقابؿ بيف الكممات  –المحسنات المفظية  – ادرس المكسيقا الداخمية في الٌنص  مف حيث التكرار -أ

 التفعيمة الداخمية . –كالعبارات 
 ما منابع المكسيقا الخارجية لمنٌص؟ - ب

 النص مف شعر التفعيمة، قطع المقطع األكؿ منو، كادرس تفعيبلتو.    - ت
 

 

:البلغة  

العروض
: 
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 النحو: -8

 :عمؿ ما يمي-1
  .في قكلو ىناؾ منجـي أنبياء  رفع كممة )منجـ( -أ
 .إعراب )ليس( حرؼ نفي ال عممو في قكلو ليست تتّـُ األرض دكرتيا -ب
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 المرحمة الثانوية ( نماذج تحميل محتوى كتب المغة العربية وآدابيا في7لممحق رقم )ا
رقم  العنوان

 الصفحة
المهارة  النص

 األساسٌة
أقسام  المهارة 

 األساسٌة
 المهارة الفرعٌة

قضاٌا 
الشعر 

االجتماعً 
فً األدب 

 العربً

الثالث 
 الثانكم

-----------------------------------------
----------- 

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

 

 كاألديب األدب صمة استنتاج مدل
.كقضاياه بالمجتمع  

القراءة 
والمهارات 

 اللؽوٌة

القراءة  ترجمة الكاتب 99
 كالنصكص 

 تحدد األماكف الكاردة في النص.  الفيـ الحرفي

القراءة 
 كالنصكص 

 تحدد األعداد الكاردة في النص. الفيـ الحرفي

القراءة 
 كالنصكص 

.تحديد كاتب النص الفيـ الحرفي  

اقرأ النص قراءة جهرٌة سلٌمة مراعٌاً 
 ماٌقتضٌه نمط السرد.

القراءة 
 كالنصكص

القراءة 
 الجهرٌة

.معبرة سميمة قراءة قراءة النصكص  

القراءة 
 كالنصكص

القراءة 
 الجهرٌة

تنكيع   األساليب حسب الصكت؛ 
.المختمفة  

( رد الكلمات اآلتٌة  -المرأة -المعاناة -ذرٌنً

جذورها.اآلفات( إلى   
القراءة 

 كالنصكص

 تحديد مفرد الجمكع. الفيـ الحرفي

-اجمع كل كلمة من الكلمات اآلتٌة)اإلنسان 
صدى(.-رشوة  

القراءة 
 كالنصكص

.تحديد مثنى كجمع الكممات الفيـ الحرفي  

البنٌة 
 الفكرٌة

ما الفكرة الرئٌسة لكل مقطع من مقاطع  99
 النص.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.

اقرأ المقطعٌن األول والثانً قراءة صامتة، 
 ثم وضح منها:

صورة األدب االجتماعً فً عصر ماقبل 
 اإلسالم.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

الظروؾ التً هٌأت لتبلور األدب 
 االجتماعً فً العصرٌن األموي والعباسً.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

سمات األدب االجتماعً فً العصرٌن 
 األموي والعباسً.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

سمات األدب االجتماعً فً عصر الدول 
 المتتابعة.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

ماعوامل اهتمام األدٌب بقضاٌا مجتمعه فً 
 نهاٌة القرن التاسع عشر.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

تمخيص األحداث كالنقاط األساسية 
 في النص.

ما أبرز قضاٌا التحرر السٌاسً واالجتماعً  93
التً تناولها األدباء فً النصؾ األول من 

 القرن العشرٌن؟

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.

اذكر الظروؾ التً هٌأت لظهور أدب 
 االلتزام.

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

استخرج من المقطع الرابع: تعرٌؾ أدب 
مهمة أدباء العصر الحدٌث. -االلتزام  

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.

حدد الفرق بٌن مهمة األدب قبل الحرب 
بعدها.العالمٌة الثانٌة، ومهمته   

القراءة 
 كالنصكص

الفيـ 
 االستنتاجي

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.
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القراءة  ما خصائص األدب االجتماعً؟
 كالنصكص

 ربط النص بمكتسبات  أخرل. الفيـ الناقدم

التعلٌق على 
 النص

كان ألدباء فً القرن العشرٌن موقفان:  93
الملتزم  -)المصور الذي ٌقؾ على الحٌاد

الطارح الحلول  -المنفعل بها -القضٌة
 والبدائل( إلى أي منها تمٌل؟ ولماذا؟

 

القراءة 
 كالنصكص

إبداء الرأم في القضايا كاألفكار  الفيـ الناقدم
 المطركحة في النص.

القراءة 
 كالنصكص

 ربط النص بمكتسبات  أخرل. الفيـ الناقدم

إذا أردت كتابة نص إبداعً)شعر أو نثر( 
قضٌة اجتماعٌة، فما القضٌة التً فً 

 ستختارها؟ ولماذا؟

القراءة 
 كالنصكص

إبداء الرأم في القضايا كاألفكار  الفيـ الناقدم
 المطركحة في النص.

القراءة 
 كالنصكص

 ربط النص بمكتسبات  أخرل. الفيـ الناقدم

البنٌة الفنٌة 
)األسلوب 
 التعبٌري(

من ؼلب على النص النمط السردي. هات  93
 النص ما ٌدل على ذلك بمثالٌن.

القراءة 
 كالنصكص

استنباط السمات الفنية كالخصائص  الفيـ التذكقي
 األسمكبية لمكاتب.

خال النص من الصٌػ اإلنشائٌة الطلبٌة. بم 
 تعلل ذلك.

القراءة 
 كالنصكص

استنباط السمات الفنية كالخصائص  الفيـ التذكقي
 األسمكبية لمكاتب.

المقطع الثالث، واستخرج منه عد إلى 
الكلمات التً تنتمً إلى الحقل الداللً 

 لكلمة)االجتماعً(.

القراءة 
 كالنصكص

تصنيؼ الكممات المتشابية المعنى  الفيـ الحرفي 
 في مجمكعات.

البنٌة الفنٌة 
)األسلوب 

 التصوٌري(

 -حلل الصور البٌانٌة اآلتٌة مبٌنا)المشبه 93
نوع الصورة(. -وجه الشبه -المشبه به  

-دبت حٌاة جدٌدة فً عروق األدب العربً
جعل الشعراء قصائدهم مصابٌح تنٌر 

ألقى األدب الضوء على -للشعوب دروبها
 اآلفات واألمراض االجتماعٌة.

تحديد االصكر الببلغية ككظيفتيا  بالؼة ببلغة
 كداللتيا.

قواعد 
 اللؽة)النحو(

سم كل واحد من األسالٌب النحوٌة اآلتٌة: لم  92
 –ٌكن حظها إال المزٌد من الفقر والجهل. 

لقد تمٌز  -من مبلػ عنً اإلمام نصائحاً.
 األدب االجتماعً بالوضوح.

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو

إذا( فً بٌتً عمرو بن -ما الفرق بٌن )إذ 92
 معد ٌكرب؟

بالمعنى.ربط اإلعراب  النحو النحو  

-كافة -أعرب كال من الكلمات اآلتٌة )تعقٌداً  92
اجتماعٌاً(: ارتسمت مالمح أكثر تعقٌداً. 

صوروا  -تتعرض لها فئات الشعب كافة
 نماذج بشرٌة مرفوضة اجتماعٌاً.

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو

قواعد 
اللؽة)الصر

 ؾ(

 -مقطعات-زن كل كلمة مما ٌأتً: )القبٌلة 92
 الشعب(، ثم اذكر نوع كل منها.

 وزن الكلمات فً المٌزان الصرفً. الصرؾ الصرؾ

 -سم العلة الصرفٌة فً كل مما ٌأتً: )دعوا 92
 الَدواء(.

 تحدٌد العلة الصرفٌة فً الكلمة. الصرؾ الصرؾ

قواعد 
اللؽة)اإلمال

 ء(

 امأل الفراغ فٌما ٌأتً: 
الهمزة فً كلمة جالء هً.......كتبت على 

-صورتها ألنها.....  
الهمزة فً )فئات( هً.......كتبت على 

الهمزة فً كلمة  -صورتها ألنها.....
)شعراء(هً.......كتبت على صورتها 

-ألنها.....  
 

رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ  اإلمالء  اإلمالء
 صحيح.

 العنوان
 نص أدبً

الثالث 
 الثانكم

 

 كم فً الدهر من عبر
 النص ............

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

 

 كاألديب األدب صمة استنتاج مدل
.كقضاياه بالمجتمع  

الشاعر 
 والعصر

القراءة  ترجمة الكاتب 93
 كالنصكص 

 الفيـ الحرفي
 الفيـ الحرفي

 تحدد األماكف الكاردة في النص. 

 تحدد األعداد الكاردة في النص.القراءة 
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 كالنصكص 
الشاعر 
 والنص

القراءة   93
 كالنصكص 

.تحديد كاتب النص الفيـ الحرفي  

القراءة  شرح المفردات  
 كالنصكص 

 تحديد مرادؼ الكممات الفيـ الحرفي

القراءة 
والمهارات 

 اللؽوٌة
 

اقرأ النص قراءة جيرية مراعيان التنغيـ  9 92
 الصكتيى لما تقتضيو األساليب المغكية. 

 

القراءة 
 كالنصكص 

القراءة 
 الجهرٌة

تنكيع   األساليب حسب الصكت؛ 
.المختمفة  

يحسيب( –ما الفرؽ في المعنى بيف ) حًسب  
 ؟
 

القراءة 
 كالنصكص 

 تحديد مرادؼ الكممات الفيـ الحرفي

 تخير اإلجابة الصحيحة مما يأتي:  
المقصكد بكممة )أقبلـ( في قكلو )أقبلـ 

 دكلتنا(:
يكتب األقبلـ التي  -أقساـ في دكائر الدكلة

رؤساء الدكاكيف. -أدباء الدكلة -بيا  
 

القراءة 
 كالنصكص 

الفهم 
 االستنتاجً

استنتاج المعنى المناسب لمكممة مف 
 السياؽ.

 ما القضية االجتماعية التي يعرضيا النص؟  
 

القراءة 
 كالنصكص 

الفهم 
 االستنتاجً

 استنتاج  الفكرة العامة لممكضكع.

المقطعيف سـن الفكرة الرئيسة في كؿ مف   
 األكؿ كالثاني.

 

القراءة 
 كالنصكص 

الفهم 
 االستنتاجً

 استنتاج  الفكرة الرئيسة في الفقرة.

كيؼ كانت المعامبلت الرسمية في الدكائر   
 الحككمية آنذاؾ؟

 

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

المقطعة التناقض بيف عرض الشاعر في   
 قكؿ المكظؼ كالكاقع في مكقفيف، كضحيما.

 

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج المعاني الضمنية التي لـ 
 يصرح بيا الكاتب.

رسـ الشاعر في النص صكرة المكظؼ   
 المخادع المتكبر. تقصى مبلمحيا.

 

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

المميزة  استخبلص السمات
 لمشخصيات الكاردة في النص.

اآلثار السمبية اآلتية ناجمة عف الكذب   
كاإلخبلؿ بالكعد إال كاحدان. استبعده: )ضعؼ 

ىز كياف أفراد  -الثقة بيف أفراد المجتمع
 -فقداف اإلنساف -تشكيو األخبلؽ -األمة

 -اإلحساس بأىمية الكقت كالحرص عميو
 ضياع اإلرث الثقافي(.

 

القراءة 
 كالنصكص 

الفيـ 
 االستنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي اشتمؿ 
 عمييا النص.

التعلٌق على 
 النص

إفى المكاطنة الحقة تقتضي التزاـ منظكمة  
القكانيف كالقيـ التي تحدد الحقكؽ كالكاجبات. 

ناقش أنت كرفقاؤؾ أىمية ذلؾ في بناء 
 اإلنساف كالكطف. 

القراءة 
 كالنصكص 

إبداء الرأم في القضايا كاألفكار  الفيـ الناقدم
 المطركحة في النص.
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استطاع األدب بفنكنو المختمفة في ىذا 
العصر الحديث أف يكشؼ قضايا اجتماعية 

أرقت األفراد. إذا أردت عرض قضية 
اجتماعية فأم فف مف فنكف األدب تختار 

 لعرضيا؟

القراءة 
 كالنصكص 

مكتسبات  أخرل.ربط النص ب الفيـ الناقدم  

استخدـ الشاعر ألفاظان تثير في نفس المتمقي   العاطفة
مشاعر األلـ كالتحسر كاالستنكار. دؿ عمى 

 ذلؾ مف النص.

القراءة 
 كالنصكص 

تحديد العاطفة السائدة المسيطرة  الفهم التذوقً
 عمى النص.

تنامت التجربة الذاتية كفؽ المراحؿ اآلتية:   
مراجعة  -كتحديدىا)اإلحساس بالمشكمة 

 -قسكة قمب المكظؼ -المكظؼ المتكبر
كقكع المراجع في شراؾ  -المماطمة في الكعد

خداع المكظؼ(. انسب الشعكر العاطفي 
المناسب لكؿ مرحمة مما سبؽ: )الحزف 

 -االحتقار -الخكؼ كالحذر -كاأللـ
اإلشفاؽ كالناس(. -االستنكار  

القراءة 
 كالنصكص 

لعاطفة السائدة المسيطرة تحديد ا الفهم التذوقً
 عمى النص.

األسلوب 
 التعبٌري

اختار الشاعر ألفاظان ذات قكة إيحائية تعبيرية  
 عالية، مثؿ لذلؾ مف النص.

 

القراءة 
 كالنصكص 

بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا  الفهم التذوقً
األديب لمنص، كما أكحت بو مف 

 جماؿ في النص.
)الماضي  ارتكز النص عمى الفعميف  

كالمضارع(. بيف أثر كؿ منيما في نقؿ فكر 
 الشاعر كمشاعره إلى المتمقي.

 

القراءة 
 كالنصكص 

بياف مناسبة األلفاظ التي استخدميا  الفهم التذوقً
األديب لمنص، كما أكحت بو مف 

 جماؿ في النص.

تنكعت األساليب في النص بيف )تعجب   
كشرط كتككيد( مثؿ لكؿ منيا، ثـ بيف 

ئدتيا.فا  
 

القراءة 
 كالنصكص 

استنباط السمات الفنية كالخصائص  الفيـ التذكقي
 األسمكبية لمكاتب.

مف سمات االتباعية في النص: التقريرية .   
األلفاظ المكركثة. الصكر المادية المحسكسة. 

 مثؿ لكؿ منيا مف النص.
 

القراءة 
 كالنصكص 

 استنباط السمات الفنية كالخصائص الفيـ التذكقي
 األسمكبية لمكاتب.

األسلوب 
 التصوٌري

رسـ الشاعر في البيتيف الخامس كالتاسع  
بعضان مف المبلمح الداخمية لمف بيده الحؿ 
كالربط. حدد الصكرة في كؿ منيما، ثـ بيف 

 الصفة التي عبرت عنيا.
 

تحدٌد الصور البٌانٌة ووظٌفتها  بالؼة ببلغة
 وداللتها.

البيت الثاني كسـى حمؿ الصكرة البيانية في   
 نكعيا، ثـ بيف القيمة الفنية ليا.

 

تحدٌد الصور البٌانٌة ووظٌفتها  بالؼة ببلغة
 وداللتها.

الموسٌقا 
 الشعرٌة

 تنبع المكسيقا الشعرية في النص مف مكسيقا: 
 حركات: )المدكد القصيرة كالطكيمة(.

حركؼ: )انسجاـ كتناغـ كائتبلؼ بيف الجير 
:كاليمس(.  ألفاظ )محسنات لفظية(.    

 تحديد منابع المكسيقا الداخمية. عروض عروض
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عبارات: )األناقة كالتناغـ كالتكازف كالتقطيع 
 الداخمي(. مثؿ لذلؾ مف النص.

 تقطيع البيت بشكؿ صحيح. عروض عروض قطع البيت األكؿ كسـ بحره.  
 ترميز البيت الشعرم بشكؿ صحيح. عروض عروض
البحر بشكؿ صحيح. تسمية عروض عروض  

)قواعد 
 اللؽة( النحو 

 اقرأ ما يأتي، ثـ أجب: 
تمشي المصالح في أقبلـ دكلتنا   مشي 

 الخنافس في جزى مف الصكؼ
إني أعيذؾ في أدنى دكائرىا  مف كؿ ذم 

 إمرة بالكبر مكصكؼ
يظف أنؾ في حاج إليو مدل   ىذم الحياة 

 لنقؿ أك تصنيؼ
)اسمان معربان استخرج مف األبيات السابقة: 

 -تابعان كاذكر نكعو -بعبلمة إعراب فرعية
مصدران مؤكالن، ثـ اذكر محمو  -مفعكالن مطمقان 

 مف اإلعراب(.
 

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو  

 اقرأ البيت اآلتي ثـ أجب:  
ما إف يرؽى لو قمب عميؾ كلك رآؾ تشنؽ في 

؟ كماحكميا؟ كما حبؿ مف  الميؼ. ما نكع إفى
 فائدتيا؟

 حدد أركاف أسمكب الشرط.

 

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو
استخداـ أسمكب الشرط استخدامان  النحو النحو  

 صحيحان.

أعرب )كـ( الخبرية فيما يأتي، ثـ أجر   
التغيير البلـز لتككف )كـ( استفيامية: كـ في 

 الدىر مف عبر.

استخداـ كـ الخبرية كاالستفيامية  النحو النحو
 استخدامان صحيحان.

أعرب مف البيتيف التاسع كالعاشر ما تحتو   
خط إعراب مفردات، كما بيف قكسيف إعراب 

 جمؿ.

 

 ربط اإلعراب بالمعنى. النحو النحو

)قواعد 
 اللؽة(

 الصرؾ

سـى مع التكضيح العمة الصرفية في كؿ مف:  
أدنى(. -عد -)قاؿ  

 

 تحدٌد العلة الصرفٌة فً الكلمة. الصرؾ الصرؾ

بركؽ(. -ثقةو  –زف كبلن مف: )حاجو     

 

 وزن الكلمات فً المٌزان الصرفً. الصرؾ الصرؾ

)قواعد 
 اللؽة(

 اإلمالء

 عمؿ كتابة المد في )رآؾ(. 

 

رسـ الكممات الميمكزة بشكؿ  اإلمالء  اإلمالء
 صحيح.

شركط  انثر أبيات المقطع الثالث مراعيا  
 الكتابة الصحيحة كعبلمات الترقيـ.

 

تباع قكاعد اليجاء الصحيحة في  الشكؿ كالتنظيـ الكتابة
 الكتابة.

استخداـ عبلمات الترقيـ بشكؿ  الشكؿ كالتنظيـ الكتابة    
 صحيح.

الحقائؽ الكاردة في النص.تحديد  استماع تذكري ------------النص  نشرة األخبار -األول  استماع  
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 -------------- الثانوي
استمع إلى النشرة اإلخبارية، كاكتب ما يعمؽ  939 

في ذىنؾ مف أخبار، مستعينان ببطاقة 
 المعمكمات اآلتية:

بطاقة المعمكمات: الشخصية الرئيسة في 
مكجز قصير عف  -الخبر السياسي........
 -الخبر العممي... -الخبر السياسي.....
خبر ال -أخبار الككارث ....

 االقتصادم...... الخبر الرياضي....

 استعادة أجزاء معينة مف النص.  استماع تذكري استماع

رتب األخبار اآلتية كما كردت في النشرة   أوالً 
 اإلخبارية: 

إعصار مكراككث في تايكاف.  تكصؿ 
الباحث السكرم أحمد خضكر إلى طريقة 

 جديدة الستئصاؿ الكريد الصافف.
الصييكنية تكاصؿ سياستيا السمطات 

 العدكانية ضد الشعب الفمسطيني.

ترتيب األفكار حسب كركدىا في  استماع تذكري استماع
 النص.

صنؼ األفكار التي سمعتيا إلى محمية   
 كعربية كدكلية.

استماع  استماع
 استنتاجً

استخبلص األفكار الرئيسة في 
المستمع إليوالنص   

التي كردت في ما أنكاع األخبار المحمية   
 النشرة؟

استماع  استماع
 استنتاجً

استخبلص الجزئية الرئيسة في 
المستمع إليوالنص   

 استمع مرة ثانية إلى األخبار ثـ أجب:  ثانٌاً:
لماذا اعتقمت قكات االحتبلؿ الصييكني 

 المتضامنيف األجانب؟

 استماع استماع
 استنتاجً

استخبلص الدركس كالعبر مف 
المستمع إليوالنص   

اذكر بعضان مف معاناة المكاطنيف السكرييف   
في الجكالف السكرم كالشعب الفمسطيني في 

 فمسطيف كما كرد في نشرة األخبار.

 استماع استماع
 استنتاجً

المستمع تلخٌص مضمون النص 
.إلٌه  

قارف بيف أسباب المعاناة لكؿ مف المكاطنيف   
في الجكالف المحتؿ كفمسطيف، كبيف 

تايكاف، كما كرد في النشرة  المكاطنيف في
 اإلخبارية.

المكازنة بيف النص المستمع إليو  استماع ناقدي استماع
 كنص آخر.

عمىؽ بسطريف عمى كؿ خبر مف األخبار   
 اآلتية:

فرض اإلقامة الجبرية عمى الطفؿ لؤم شقير 
البالغ مف العمر سنتيف بسبب كالدتو في 

 سكرية.
أحمد خضكر تكصؿ الجراح كالباحث السكرم 

 إلى طريقة جديدة الستئصاؿ الكريد الصافف.
صدرت تكجييات مف السيد الرئيس بشار 

األسد باتخاذ السمطات المختصة اإلجراءات 
البلزمة إلدخاؿ منتجات المكاطنيف السكرييف 
مف التفاح في الجكالف السكرم المحتؿ إلى 

إبداء الرأم في القضايا التي  استماع ناقدي استماع
.المستمع إليويعرضيا النص   
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 األسكاؽ السكرية. 
 ً اتسمت األلفاظ في النشرة اإلخبارية بالكضكح   ثالثا

كالسيكلة، ككذلؾ اتسـ األسمكب بالخمك مف 
المحسنات البديعية كالصكر البيانية. عمؿ 

 ذلؾ.

استنباط السمات الفنية كالخصائص  استماع تذوقً استماع
.المستمع إليواألسمكبية في النص   

التعبٌر 
 الكتابً

    الثالث  الثانوي  85
اقرأ النص اآلتي، ثـ ادرسو كفؽ منيجية   

البنية  -دراسة النص األدبي مكتفيان ب: أ
العاطفة. -الفكرية. ب  

قاؿ الشاعر تكفيؽ زياد في قصيدة  -9
ديكاف )أغنيات الثكرة )شيداء الحرية( مف 

 كالغضب(:
 فمتسمع كؿ الدنيا فمتسمع

 فمتسمع..!
 سنجكع كنعرل..
 قطعان نتقطع..
 كنسؼى ترابؾ 
 يا أرضان تتكجع
 كنمكت، كلكف

 لف يسقط مف أيدينا
 عمـ األحرار المشرع..!

المحتكل  كتابة
 كالمضمكف

 التعبير عف الرأم

المحتكل  كتابة  
 كالمضمكف

الرئيسة بكضكح.تحديد الًفكىر   

الدراسة 
 األدبٌة

المحتكل  كتابة 
 كالمضمكف

 تحديد الًفكىر الفرعية بكضكح.

اختيار مفردات صحيحة تعبر عف   المغة كاألسمكب كتابة
 المعنى.

 استخداـ كممات عربية فصيحة. المغة كاألسمكب كتابة
اختيار كممات ليا معنى داللي  المغة كاألسمكب كتابة

 كمجازم مناسب لمفكرة.
اختيار كممات صحيحة مف الناحية  المغة كاألسمكب كتابة

 االشتقاقية كالصرفية.
. مراعاة صحة تركيب الجممة،  المغة كاألسمكب كتابة

 كاكتماؿ أركانيا.
اتباع قكاعد النحك الصحيحة في  المغة كاألسمكب كتابة

 الكتابة.
استخداـ صكر كأخيمة مناسبة لخمؽ  المغة كاألسمكب كتابة

 انطباع خيالي أك عاطفي.
استخداـ أدكات الربط المناسبة  المغة كاألسمكب كتابة

 استخدامان صحيحان أثناء الكتابة.
اختيار األسمكب المناسب لمحالة  المغة كاألسمكب كتابة

 التي يرغب في التعبير عنيا.
موضوع 

 الوحدة
الموضوع 

 األول
الشعراء العرب موضوعات إنسانٌة عالج 

متنوعة، فصوروا معاناة اإلنسان من قوى 
البؽً واالستعباد، داعٌن إلى التشبث 

باألرض، ممجدٌن حركات التحرر اإلنسانً 
 العالمٌة.

ناقش الفكر السابقة مستعٌنا بالشواهد 
المناسبة مما مررت به سابقاً، وموظفاً 

قال الشاعر عمر  -الشاهدٌن اآلتٌٌن: أ
 بسٌسو: هذه هً ؼزة فً مأتمها تدور 

ما بٌن جوعى فً الخٌام وبٌن عطشى فً 
 القبور

قال الشاعر هاشم الرفاعً على لسان  -ب
 الجئ فلسطٌنً ٌوصً ابنه قبل موته: هم
أخرجوك فعد إلى من أخرجوك... فهناك 

أرض كان ٌزرعها أبوك.. قد ذقت من 
أثمارها الشهد المذاب.. فإالم تتركها أللسنة 

 الحراب؟

المحتكل  كتابة
 كالمضمكف

كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى 
أبرز الًفكر المتضمنة في 

 المكضكع.
المحتكل  كتابة  

 كالمضمكف
أبرز كتابة خاتمة لممكضكع تمخص 

 فكره، كما يستفاد منو.
المحتكل  كتابة  

 كالمضمكف
تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع 

 القارئ.
المحتكل  كتابة  

 كالمضمكف
كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة 

 بالمكضكع.



 

397 
 

الموضوع 
 الثانً

عانى اإلنسان العربً عهوداً طوٌلة من  91
فٌه قوى الظلم واالستعباد فً مجتمع تتحكم 

ظالمة، فرسم معاناة المظلومٌن المقهورٌن 
 داعٌاً إٌاهم إلى التضحٌة من أجل أرضهم.

المحتكل  كتابة
 كالمضمكف

كتابة مقدمة مناسبة، تشير إلى 
أبرز الًفكر المتضمنة في 

 المكضكع.
المحتكل  كتابة

 كالمضمكف
كتابة خاتمة لممكضكع تمخص أبرز 

 فكره، كما يستفاد منو.
المحتكل  كتابة

 كالمضمكف
تأييد الًفكر باألٌدلة كالشكاىد؛ إلقناع 

 القارئ.
المحتكل  كتابة

 كالمضمكف
كتابة عدد مف الًفكر ذات الصمة 

 بالمكضكع.
كالنمط األدبي  ،اختيار النكع األدبي تعبٌر كتابً كتابة

 .المناسبيف لممكضكع
رقم  العنوان

 الصفحة
المهارة   رقم السؤال

 األساسٌة
 المهارة الفرعٌة

الثانً 
 الثانوي 

    المحاضرة  24

هل سبق أن حضرت محاضرة، أو سمعت  24 فكر ثم أجب
 عن محاضرة من صدٌق لك حضرها؟

تمييز الجديد في النص المستمع  استماع تذكري استماع
 .إليو

استماع  استماع ما موضوع المحاضرة؟  
 استنتاجي

استخبلص األفكار الرئيسة في 
.المستمع إليوالنص   

استماع  استماع من المحاضر؟  
 استنتاجي

استخبلص األفكار الرئيسة في 
.المستمع إليوالنص   

استماع  استماع ما الفئة االجتماعٌة التً استهدفها المحاضر؟  
 استنتاجي

استنتاج األفكار الجزئية التي يدكر 
 حكليا النص. 

كانت المحاضرة؟ ومتى؟أٌن     تحديد الحقائؽ الكاردة في النص. استماع تذكرم استماع 
كلفت تقدٌم محاضرة فً فعالٌات البٌئة عن   تخٌل

 أحد الموضوعٌن اآلتٌٌن:
التلوث البٌئً -الطاقة البدٌلة  

من أٌن ستبدأ؟ ماذا ستقدم فً المحاضرة؟ 
 كٌؾ ستقدم المحاضرة؟

الجيث بمقدمة شائقة.استيبلؿ  الجانب الفكرم تحدث  
 

ترتيب األفكار كتسمسميا كترابطيا  الجانب الفكرم تحدث  
 مع الفكرة الرئيسة لممكضكع.

 إيصاؿ الفكرة إلى المستمع بكضكح. الجانب الفكرم تحدث  
مرحلة 
اإلعداد 
الذهنً 

 للمحاضرة

اقرأ عن الموضوع الذي اخترته من  24
وتحٌط المراجع المختصة به؛ لتتبصر فٌه، 

 به.

التنكع في األفكار المرتبطة  الجانب الفكرم تحدث
 بالمكضكع.

كٌؾ تجعل المحاضرون ٌتذكرون   
 محاضرتك؟

 بكضكح. المستمع إلى الفكرة إيصاؿ الجانب الفكرم تحدث
 التحٌدث بمعمكمات صحيحة كدقيقة. الجانب الفكرم تحدث  
الجانب  تحدث كٌؾ تكسر الحاجز بٌنك وبٌن الحاضرٌن؟  

 التعبيرم
شارات حركات استخداـ  في تسيـ كا 

 .المستمعيف انتباه جذب
ما المهارات التً بنبؽً لك استخدامها لجذب   

 الجمهور؟
الجانب  تحدث

 التعبيرم
شارات حركات استخداـ  في تسيـ كا 

 .المستمعيف انتباه جذب
.عف الرأم التعبير الجانب الفكرم تحدث أستقدم المحاضرة واقفاً أم جالساً؟    

هل ستضمن محاضرتك جداول إحصائٌة   
 وبٌانات؟ كٌؾ ستقدمها؟

 ٌدقة الرسكمات كالتكضيحات الشكؿ كالتنظيـ الكتابة

مرحلة كتابة 
ةالمحاضر  

 استيبلؿ الجيث بمقدمة شائقة. الجانب الفكرم تحدث كٌؾ ستبدأ كتابة المحاضرة؟ ومن أٌن؟ 24
شارات حركات استخداـالجانب  تحدثأكمل ما ٌأتً: ٌقوم عنصر التشوٌق فً   فكر  في تسيـ كا 
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 -المحاضرة على أمور عدة منها: أ
.......-...... د-.... ج-الموضوع ب  

 .المستمعيف انتباه جذب التعبيرم
كٌؾ بدأ المحاضر محاضرته؟ وبم -9  

 اختتمها.
تكجز أبرز إنياء الحديث بخاتمة  الجانب الفكرم تحدث

 أفكار المكضكع.
 .شائقة بمقدمة الحديث استيبلؿ الجانب الفكرم تحدث  
اختر مما ٌأتً العوامل التً تساعد على   

قصر  -التقاط فكر المحاضر بسهولة وٌسر: أ
اللفظ  -وضوح العبارة. ج -الجمل. ب
اإلطناب  -التفصل بعد اإلجمال. ه -المنمق. د

الخٌال  اإلكثار فً -فً العبارة. و
التنوٌع فً األسلوب. -والتصوٌر. ز  

اختيار مفردات صحيحة تعٌبر عف  الجانب اللؽوي تحدث
 المعنى.

 استخداـ كممات عربية فصيحة. الجانب اللؽوي تحدث  
 .المعنى عف تيعبر جمؿاستخداـ  الجانب اللؽوي تحدث  
مراعاة صحة تركيب الجممة  الجانب اللؽوي تحدث  

 أركانيا.كاكتماؿ 
 الببلغية الصكر تكظيؼ الجانب اللؽوي تحدث  

 كالمعجمية المغكية كالمكتسبات
  .لممعنى لخدمة

 كالصرفية النحكية القضايا مراعاة الجانب اللؽوي تحدث  
 .التحدث أثناء

مرحلة 
 التدرٌب

تعرؾ مهارات اإللقاء اآلتٌة، ثم تعاون أنت  
فٌها: ورفٌقك لتحدٌد أهمٌة كل مهارة 

 -الصوت الواضح مع التلوٌن فً طبقاته
 -اللؽة السلٌمة والنطق الصحٌح للكلمات

توزٌع النظر بالتساوي بٌن جمهور 
 الحاضرٌن.

الجانب  تحدث
 الصكتي

إخراج الحركؼ مف مخارجيا 
 .الصحيحة

الجانب  تحدث  
 الصكتي

  .كاضح بصكت التحدث

الجانب  تحدث  
 الصكتي

 .ارتباؾ كدكف بالنفس بثقة ثالتحد

الجانب  تحدث  
 الصكتي

 .تكمؼ غير مف الصكت تمكيف
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