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 غٌ هللا اىشحَِ اىشحٌٞث

 

 إقشاس اىَششف 

 

أثررش إعررزشارٞمٞخ ٍررب ٗسار اىَؼش ررخ  ررٜ "ى لوْضههْهج ةهه    ألطرّحههج إػههأ  أشههِأ أى 

 أقغرربًٍٗؼبىمررخ اىَؼيٍ٘رربد ػْررذ  يجررخ  األدثررٜامزغرربة اىَفرربٌٕٞ اىج وٞررخ ٗاىزررزٗ  

                                      اىطبىررررررررررت اىَقذٍررررررررررخ ٍررررررررررِ "اىيغررررررررررخ اىؼشثٞررررررررررخ  ررررررررررٜ ميٞرررررررررربد اىزشثٞررررررررررخ 

 - ةي رشأ  –فٖ كل٘ج  لذرة٘ج  إشر فٖ( جرح دحخ  محمدىصبدىالوهابىصبدىالجبار) 

طر ئه   لذرة٘هج / فهٖ فلطهةج جاهؼج ةغأ    ُّٖ جسء هي هذطلتاح ً٘ل  رجج  كذهْر ٍ 

 دأرٗص  للغج  لؼرة٘ج .  

 

 

 

 التوقيع :                     
 المساعد الدكتور األستاذ                                                         

   رحيـ عمي صالح  :ـػػػاالس                                              
  :  التاريخ                   

 

 

 ىيَْبقشخ   األ شٗحخثْبًر ػيٚ اىز٘صٞبد اىَز٘ا شح أسشح ٕزٓ 

 

 

  لذْق٘غ :

 زّك هرػتأ أ .  . صاحب  الضن   :        

   لؼلْم  لذرةْٗج ّ لٌةط٘ج رئ٘ص قطن          

  لذارٗخ :        
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 إقشاس اىخجٞش اىيغ٘ٛ

 

أثش إعزشارٞمٞخ ٍب ٗسار اىَؼش خ  ٜ امزغبة اىَفبٌٕٞ ى"ى لوْضْهج ة    ألطرّحجأشِأ أًٖ قرأح 

ى"ىد اىزشثٞرخاىيغخ اىؼشثٞرخ  رٜ ميٞرب أقغبًٍٗؼبىمخ اىَؼيٍ٘بد ػْذ  يجخ  األدثٜاىج وٞخ ٗاىززٗ  
-( الػ  ليةػا الترةةػا / إةػف ر ػد  محمػد عدػد الوىػاب عدػد ال دػار الػدليميالتي قػدها  الط لػب   

طرائػػؽ تػػدرةس الترةةػػا / فػػي فيسػػ ا ج هعػػا ةاػػداد ي كزػػي جػػزل هػػف هتطيةػػ ت كةػػؿ درجػػا الػػدلتكرا  
 الياا العرةةا كقد كجدتا  ص لحا هف الك حةا الياكةا . 

 

  لذْق٘غ :       

  .  حوأ ػاشْر جؼاز الضن  :        

  ٕٔٔٓ لذارٗخ  :     /       /      

 

 

 

 إقشاس اىخجٞش اىؼيَٜ

 

أثش إعزشارٞمٞخ ٍب ٗسار اىَؼش خ  ٜ امزغبة اىَفبٌٕٞ ى"ىأشِأ أًٖ قرأح  ألطرّحج  لوْضْهج ة  

ى"ىد اىزشثٞرخاىج وٞخ ٗاىززٗ  األدثٜ ٍٗؼبىمخ اىَؼيٍ٘بد ػْذ  يجخ أقغبً اىيغخ اىؼشثٞرخ  رٜ ميٞرب
-( الػ  ليةػا الترةةػا / إةػف ر ػد  محمػد عدػد الوىػاب عدػد ال دػار الػدليميالتي قػدها  الط لػب   

طرائػػؽ تػػدرةس الترةةػػا /  فػػي فيسػػ اج هعػػا ةاػػداد ي كزػػي جػػزل هػػف هتطيةػػ ت كةػػؿ درجػػا الػػدلتكرا  
 .  العيهةاالياا العرةةا كقد كجدتا  ص لحا هف الك حةا 

 

 

 

  لذْق٘غ  :      

  فٌإٔ كاظن  أضواء  . أ .  الضن  :        

   ٕٔٔٓ لذارٗخ :     /       /        
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 اقشاس ىمْخ اىَْبقشخ

                    ًشهههِأ ًحهههي  ػنهههاء لقٌهههج  لوٌاقشهههج  ًٌههها قهههأ  طلؼٌههها ػلهههٔ  الطرّحهههج  لوْضهههْهج

ثرٜ أثش اعرزشارٞمٞخ ٍرب ٗسار اىَؼش رخ  رٜ امزغربة اىَفربٌٕٞ اىج وٞرخ ٗاىزرزٗ  ا د) 

( ، ّقهأ ًاقشهٌا  ٍٗؼبىمخ اىَؼيٍ٘بد ػْذ  يجخ اقغبً اىيغخ اىؼشثٞرخ  رٜ ميٞربد اىزشثٞرخ

( فهٖ هحذْ ُها ّف٘وها لهَ ػبقهج ةِها ّّجهأًا  ٍحَذ ػجذ اىٕ٘بة ػجرذ اىمجربس)   لطالب

ص  للغههج  لذرة٘ههج / طر ئهه  دههأرٗفههٖ  ًِهها جههأٗرث ةههالنتْ  لٌ٘ههل  رجههج  كذههْر ٍ فلطههةج 

 ( .   اشــتيـاه ّةذنأٗر ) لؼرة٘ج 

 

 أ.د . عؼذ ػيٜ صاٝش 

 سئٞغبً 

 أ.ً.د. سقٞخ ػجذ األئَخ اىؼجٞذٛ     أ .د. ٍثْٚ ػي٘اُ اىمشؼَٜ 

 ػض٘اً  ػض٘اً           

 

 

  أ.ً.د ضٞبر ػجذ هللا احَذ                                أ.ً.د. ٍحغِ حغِٞ ٍخيف

 ػض٘اً  ػض٘اً  

 

 بىحأ.ً.د سحٌٞ ػيٜ ص                         

 ػض٘اً ٍٗشش بً                              

 

 جبٍؼخ ثغذاد  –اثِ سشذ  –صبدقٖب ٍميظ ميٞخ اىزشثٞخ 

 

 أ.د. ػٖ٘د ػجذ اى٘احذ ػجذ اىصبحت            

 اىؼَٞذ      

                            /     /3122 
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 اإلهـــــــــــــــــــداء
 

 

 وىادييا نبينا محمد    األمةنور    األولالمعلم  إلــى ...

  أمي ......منبع الحنان والمحبة  ...  إلــى         

  أبي .....من بظلو احتميت وبرشده اىتديت  ... إلــى           

 زوجتي   .......رفيقي في المسيرة  إلــى           

  وأخواتي إخوتيمنبع المحبة  إلــى  
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ىشكرىوامتنان
ّخههادن  أجوؼهه٘يّ لصههبث ّ لطههبم ػلههٔ ضهه٘أ  ل لهه    لحوههأ ر را  لؼههالو٘ي

  لطاُرٗي ّصحاةذَ  لغر  لو٘اه٘ي  لَ  لط٘ت٘يآّػلٔ   أله٘يّ لورضل٘ي هحوأ   ألًت٘اء

 ّةؼأ . 

 لةاضههل  ألضههذا ٕٗط٘ههب للتاحهه   ى ٗطههقل شههيرٍ  لقسٗههل ّ الهذٌههاى  ليت٘ههر 

رحهاح ةٌهاءث  لوطاػأ  لأكذْر رحه٘ن ػلهٖ صهالم لوها لهَ ههي طهْ  صهتر ّهنذ  ألضذا 

ُهه    لتحهه   إثههر ء لتههالف فههٖ   ألثههرفيههاى لههَ  أةْٗههج لههرإٔ  لصههائب ّرػاٗههج  ّإةههأ ء

 ّدطْٗرٍ فقس ٍ هللا خ٘ر  لقس ء .

 ، لههأكذْر ضههؼأ ػلههٖ ز ٗههر  ألضههذا   ألفاضههل  ألضههاد ثجِههْ   ةههئخب  ّأثوههي

ج ػتهأ  لوطاػأ  لأكذْرٍ رق٘ه ّ ألضذا ،   لوطاػأ  لأكذْر ض٘اء ػتأ هللا  حوأ ّ ألضذا 

ػلو٘ههج ضههأٗأث  أر ءلوهها قههأهٍْ هههي  ،  ّ لوههأرش  لههأكذْر خالههأ جوهها  جاضههن،   ألئوههج

لقٌههج  إلههّٔ ػذههس ز هههي  لتاحهه  ٗذنههأم ةههَ  ،   ألّلههٔلذطههْٗر فيههرث  لتحهه  فههٖ ةأ ٗادههَ 

ههي ختهردِن هوها  رشهأ  لتاحه  فهٖ دحن٘ه   ّأضهافٍْ أةهأٍّلوا  ،   ل تر ء ّ لوحيو٘ي

ّ لهسهبء كافهج  ّ ألخهْ ح لإلخهْثةالشهير ّ لؼرفهاى  أدنأمّٗطرًٖ  ى ، ُأف  لتح  

ػتاش ػتْ  فرحاى ػو٘أ كل٘ج  لذرة٘هج  لأكذْر   ألضذا ضِن أّػلٔ ر فٖ جاهؼج  ٗالٔ 

 لهأكذْر هنٌهٔ ػلهْ ى  ّ ألضهذا  ،ػتأ  لرز ق ػتأ هللا زٗهأ ى لر زٕ ّ الضذا   لأكذْر 

 ِن ّدشق٘ؼِن  لوطهذور لهٖلوطاًأد ،  كاظن فٌإٔ أضواء  لأكذْرث ّ ألضذا  ،  لقشؼوٖ

،  لوههأرش  لوطههاػأ ر ئههأ رضههن  ، ّزهبئههٖ فههٖ  لأر ضههج إخههْدٖةالهه كر   أًطههٔ ّال ،

  .  ّ لوأرش  لوطاػأ ضؼأ ضْ  ٕ  ، ّ لوأرش  لوطاػأ ضواء دركٖ

 

 

 

 لباحثأ                                   
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 األطركحاهيخص 
 :   إل الةحث الح لي  ةرهي

 األدةػيكالتػذكؽ  كرال الهعرفػا فػي التسػ ب اله ػ زةـ الة  ةػاهػ   إسػتراتةجةاتعرؼ اثػر 
 يالترةةػا               الياػا العرةةػا فػي ليةػ ت  أقسػ ـكهع لجا الهعيكه ت عكػد طيةػا 

 .   اآلتةاكلتحقةؽ زدؼ الةحث ص غ الة حث ال رضة ت الص رةا 
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ُ

هػ   اسػتراتةجة يةا الهجهكعا التجرةةةا الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة سػتعه ؿ ط
كرال الهعرفػػػػا ي كهتكسػػػػط درجػػػػ ت طيةػػػػا الهجهكعػػػػا الضػػػػ ةطا الػػػػذةف ةدرسػػػػكف 

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا . 
هتكسػط درجػ ت ( ةػةف َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ِ

 اسػػتراتةجة طػػ ب الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ 
هػػ  كرال الهعرفػػا كهتكسػػط درجػػ ت طػػ ب الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ةدرسػػكف 

 .  اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةااله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في 
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ّ

 إسػتراتةجةالة  ػا ة سػتعه ؿ هػ دة ا ط لة ت الهجهكعا التجرةةةا ال ئػي ةدرسػف
ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة ت الهجهكعا الض ةطا ال ئي ةدرسػف 

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا . 
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   صػ ئةاإحلةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ْ

 اسػػتراتةجة الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ  طػػ ب
اختةػػػػ ر التسػػػػ ب اله ػػػػ زةـ هػػػػ  كرال الهعرفػػػػا ي كهتكسػػػػط درجػػػػ ت ط لة تاػػػػ  فػػػػي 

 .  الة  ةا
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ٓ

هػ   اسػتراتةجة هجهكعا التجرةةةا الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة سػتعه ؿ طيةا ال
كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا الػػػذةف ةدرسػػػكف الهػػػ دة 

 .  األدةيك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ 



 

 

 ح

( ةػػػةف هتكسػػػط َٓ.َعكػػػد هسػػػتكل   إحصػػػ ئةالػػػةس زكػػػ ؾ فػػػرؽ ذك داللػػػا  -ٔ
ة سػػػتعه ؿ   ػػػاكعػػػا التجرةةةػػػا الػػػذةف ةدرسػػػكف هػػػ دة الة درجػػػ ت طػػػ ب الهجه

هػػػ  كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت طػػػ ب الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا  إسػػػتراتةجةا
 .   األدةيالذةف ةدرسكف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ 

( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َكل  عكػد هسػت إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ٕ
 اسػتراتةجة لهجهكعا التجرةةةا ال ئػي ةدرسػف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ ط لة ت ا

ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة ت الهجهكعا الض ةطا ال ئي ةدرسػف 
 .   األدةياله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ 

( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ٖ
 اسػػتراتةجة الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ  بطػػ 

 .   األدةيه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  في اختة ر التذكؽ 
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َعكػد هسػتكل   إحصػ ئةالةس زك ؾ فرؽ ذك داللػا  -ٗ

هػ   إسػتراتةجةا طيةا الهجهكعا التجرةةةا الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة سػتعه ؿ
كرال الهعرفػػػػا ي كهتكسػػػػط درجػػػػ ت طيةػػػػا الهجهكعػػػػا الضػػػػ ةطا الػػػػذةف ةدرسػػػػكف 

 .  ةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه تاله دة ك سا  ة لطرةقا التقي
( ةػػػػةف هتكسػػػػط َٓ.َعكػػػػد هسػػػػتكل   إحصػػػػ ئةالػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا  -َُ

عه ؿ درجػػػ ت طػػػ ب الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا الػػػذةف ةدرسػػػكف هػػػ دة الة  ػػػا ة سػػػت
ي كهتكسػػػط درجػػػ ت طػػػ ب الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا هػػػ  كرال الهعرفػػػا  اسػػػتراتةجة 

 .  ةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه تالذةف ةدرسكف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقي
( ةػػػػةف هتكسػػػػط َٓ.َعكػػػػد هسػػػػتكل   إحصػػػػ ئةالػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا  -ُُ

ا ة سػػػتعه ؿ درجػػػ ت ط لةػػػ ت الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا ال ئػػػي ةدرسػػػف هػػػ دة الة  ػػػ
هػػػ  كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت ط لةػػػ ت الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا  اسػػتراتةجة 

 ال ئي ةدرسف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت . 
( ةػػػػةف هتكسػػػػط َٓ.َعكػػػػد هسػػػػتكل   إحصػػػػ ئةالػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا  -ُِ

الة  ػػػا ة سػػػتعه ؿ  الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا الػػػذةف ةدرسػػػكف هػػػ دة طػػػ بدرجػػػ ت 



 

 

 ط

ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  فػي اختةػ ر هع لجػا  إستراتةجةا
 الهعيكه ت . 

  ن ( ط لةػػػػِْةكاقػػػػ    كط لةػػػػان   ن ( ط لةػػػػِٖالتػػػػي اخت رزػػػػ  الة حػػػػث   الةحػػػػث ةياػػػػت عةكػػػػا
لضػ ةطا . كقػد أفػي الهجهكعػا  كط لةػان   ن ( ط لةػَْلتجرةةةػا ك  أفي الهجهكعا  كط لةان 
ج هعػػا دةػػ ل  ةصػكرة قصػػةدة لاػػرض تطةةػػؽ  – األصػػهعيالة حػػث ليةػػا الترةةػا  اختػ ر

كقد ل فأ الة حث ةةف هجهػكعتي الةحػث فػي عػدد هػف الهتاةػرات تجرةا الدراسا الح لةا 
 كزي .

الزهكةػػا ي التحصػػةؿ الدراسػػي ليكالػػدةف الهعيكهػػ ت السػػ ةقا   االختةػػ ر القةيػػي األعهػػ ر 
 كاختة ر الذل ل ( . 

عػػػػدادالسػػػػيكلةا  األزػػػػداؼا كةعػػػػد صػػػػة    ان الخطػػػػط التدرةسػػػػةا أعػػػػد الة حػػػػث اختةػػػػ ر  كا 
                ( فقػػػػػػػػرة هػػػػػػػػف كػػػػػػػػكع َْتلػػػػػػػػكف هػػػػػػػػف   الة  ةػػػػػػػػاتحصػػػػػػػػةية ن فػػػػػػػػي التسػػػػػػػػ ب اله ػػػػػػػػ زةـ 

فةه  ةخص اختة ر التػذكؽ  أه  ي كالايط ي كالصكاب ي كالهزاكجا ي االختة ر هف هتعدد
                     الة حػػػث  أعػػػد لػػػذم اختةػػػ ر عيػػػ  االفقػػػد اعتهػػػد الة حػػػث  األدةػػػي

جهةعاػػ   ا( فقػػرة اختة رةػػَّ( الػػذم ةتلػػكف هػػف   ََُِضػػة ل عةػػد ام احهػػد ي عػػ ـ 
 عيػػػ  اختةػػػ ر هع لجػػػا الهعيكهػػػ ت فقػػػد اعتهػػػد الة حػػػث أهػػػ هػػػف هتعػػػدد  ان  ر ةػػػل كػػػت اخت

( ةتلػػكف االختةػػ ر  ََِٔ  سػػك ل لطةػػؼ حسػكف ي عػػ ـ  الة حثػا أعدتػػ االختةػ ر الػػذم 
هثيػػت هاػػ رات فرعةػػا هتعػػددة كهتككعػػا ي كاسػػتعهؿ الة حػػث ي ( فقػػرة اختة رةػػا ْٓ  هػػف

: االختةػ ر التػ ئي لعةكتػةف هسػتقيتةف ي هرةػ  لػ م ي هع هػؿ  اآلتةػا اإلحصػ ئةاالكس ئؿ 
الصػػعكةا ي القػػكة التهةزةػػػا ي هع هػػؿ االرتةػػ ط ةةرسػػػكف كةعػػد اكتاػػ ل هػػػدة التجرةػػا التػػػي 

طةػؽ الة حػث االختةػ رات عيػ  هجهػكعتي الةحػث كهػف ثػـ  استهرت ع ه ن دراسة ن ل ه ن 
 :   إل فتكصؿ  اإلحص ئةاع لج الةة ك ت 

ت ػػػػػكؽ طيةػػػػػا الهجهكعػػػػػا التجرةةةػػػػػا الػػػػػذةف ةدرسػػػػػكف هػػػػػ دة الة  ػػػػػا ة سػػػػػتعه ؿ  -ُ
عيػػ  طيةػػا الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ةدرسػػكف ي هػػ  كرال الهعرفػػا  إسػػتراتةجةا

 .   ر التس ب اله  زةـ الة  ةااختةاله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في 



 

 

 ي

ت ػػكؽ طػػ ب الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ  -ِ
عيػ  طػ ب الهجهكعػا الضػ ةطا الػذةف ةدرسػكف ي  ه  كرال الهعرفػا إستراتةجةا

 .  اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةااله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في 
رةةةػػػػا ال ئػػػػي ةدرسػػػػف هػػػػ دة الة  ػػػػا ة سػػػػتعه ؿ الهجهكعػػػػا التجت ػػػػكؽ ط لةػػػػ ت  -ّ

عي  ط لة ت الهجهكعا الضػ ةطا ال ئػي ةدرسػف  ي ه  كرال الهعرفا إستراتةجةا
 .  اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةااله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في 

الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا الػػػػذةف ةدرسػػػػكف هػػػػ دة الة  ػػػػا ة سػػػػتعه ؿ  طػػػػ بتسػػػػ كم  -ْ
 ه  ط لة تا  في التس ب اله  زةـ الة  ةا . ي ه  كرال الهعرفا  إستراتةجةا

ت ػػػػػكؽ طيةػػػػػا الهجهكعػػػػػا التجرةةةػػػػػا الػػػػػذةف ةدرسػػػػػكف هػػػػػ دة الة  ػػػػػا ة سػػػػػتعه ؿ  -ٓ
عيػػ  طيةػػا الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ةدرسػػكف ي هػػ  كرال الهعرفػػا  إسػػتراتةجةا

 .   األدةياله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ 
 ة سػػػػتعه ؿطػػػػ ب الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا الػػػػذةف ةدرسػػػػكف هػػػػ دة الة  ػػػػا  ت ػػػػكؽ -ٔ

عيػ  طػ ب الهجهكعػا الضػ ةطا الػذةف ةدرسػكف ي ه  كرال الهعرفػا  إستراتةجةا
 .   األدةية لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ اله دة ك سا  

 ة سػػػػتعه ؿت ػػػػكؽ ط لةػػػػ ت الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا ال ئػػػػي ةدرسػػػػف هػػػػ دة الة  ػػػػا  -ٕ
عي  ط لة ت الهجهكعا الضػ ةطا ال ئػي ةدرسػف ي ه  كرال الهعرفا  راتةجةاإست

 .   األدةياله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ 
الة  ػػػػا ة سػػػػتعه ؿ  ف هػػػػ دةالهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا الػػػػذةف ةدرسػػػػك  طػػػػ بم تسػػػػ ك  -ٖ

 .   األدةيكط لة تا  في اختة ر التذكؽ ي ه  كرال الهعرفا  إستراتةجةا
 ة سػػػػػتعه ؿت ػػػػػكؽ طيةػػػػػا الهجهكعػػػػػا التجرةةةػػػػػا الػػػػػذةف ةدرسػػػػػكف هػػػػػ دة الة  ػػػػػا  -ٗ

عيػػػ  طيةػػػا الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا الػػػذةف ةدرسػػػكف يهػػػ  كرال الهعرفػػػا  إسػػػتراتةجةا
 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت . 

ؿ ت ػػػػكؽ طػػػػ ب الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا الػػػػذةف ةدرسػػػػكف هػػػػ دة الة  ػػػػا ة سػػػػتعه  -َُ
عيػػ  طػػ ب الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ةدرسػػكف ي اسػػتراتةجة  هػػ  كرال الهعرفػػا 

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت . 



 

 

 ك

هجهكعػػا التجرةةةػػا ال ئػػي ةدرسػػف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ ت ػػكؽ ط لةػػ ت ال -ُُ
ل ئػػي ةدرسػػف عيػػ  ط لةػػ ت الهجهكعػػا الضػػ ةطا ا ي هػػ  كرال الهعرفػػا إسػػتراتةجةا

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت . 
ت ػػػػكؽ ط لةػػػػ ت الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا ال ئػػػػي ةدرسػػػػف هػػػػ دة الة  ػػػػا ة سػػػػتعه ؿ  -ُِ

 عي  ط ةا  في اختة ر هع لجا الهعيكه ت . ي ه  كرال الهعرفا  إستراتةجةا
 

  -الداحث دما يأتي : أوصىومف ثـ 
 أخػػػرلهػػػ  كرال الهعرفػػػا لتػػػدرةس هػػػ دة الة  ػػػا كهػػػكاد  تراتةجةاإسػػػهػػػف  اإلفػػػ دة -ُ

 لل فا الهراحؿ الدراسةا في قسـ الياا العرةةا في لية ت الترةةا . 
ت جة  التدرةسةةف عي  االزته ـ ةتعيةـ الت لةػر ةصػكرة ع هػا ي ةكصػ   ك ػ ط ن  -ِ

 حةز التطةةؽ كالحة ة العهيةا .  إل عقية ن ةس عد عي  اكتق ؿ التعيـ 
تضهةف هكا ج الدكرات التأزةيةا كالتطكةرةػا ليتدرةسػةةف فػي الج هعػ ت العراقةػا  -ّ

 االستراتةجة ت التدرةسةا الحدةثا . 
عي  طرةقػا كعدـ االقتص ر  ي التدرةسةا كاألس لةبتككع االستراتةجة ت كالطرائؽ  -ْ

 السةه  في تدرةس ه دة الة  ا . ي كاحد في التدرةس  أسيكب أك
   -ا يأتي :واقترح الداحث م

هػػ  كرال الهعرفػػا فػػي فػػركع الياػػػا  إسػػػتراتةجةادراسػػا هه ثيػػا لتعػػرؼ اثػػر  إجػػرال -ٔ
ّفههههٖ ، ّ لٌحههههْ ، ّ لٌنههههأ .  ّ إلهههههبء، ّ لذؼت٘ههههر ،  الػػػػ ألد األخػػػػرلالعرةةػػػػا 

هذغ٘ههر ح داةؼههج  خههرٓ هنههل  لأ فؼ٘ههج  الدقههاٍ ّ لو٘ههْ  ًحههْ  لوهها ث ،  لذةي٘ههر 

         الةأ ػٖ ،  لذةي٘ر  لٌاقأ 
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 : مشكمة الدحث
ؽ ئػػػهػػػ  ةتعيػػػؽ ةطرا كالسػػػةه هػػػف الصػػػعكة ت  عػػػ كي اللثةػػػرى ع كػػػت الة  ػػػا كهػػػ  زالػػػت تي 
الح جػا  إلػ   ةػأهس ف في كقت كحػي كهتكك ن تح ظ  يدرستي  تدرةسا  ي إذ ةقةت  ركح ن 

فػػي سػػةر تعيهاػػ  كتعيةهاػػ  ي عيػػ   ظػػ زرو  ع كػػت هػػف ضػػعؼو  لككاػػ ي طرائقاػػ  ثتحػػدة
كلػػ ـ العػػرب ي لػػذلؾ أكلػػ   تعػػ ل الػر ـ هػػف اكاػػ  السػػةةؿ اله ضػػي إلػػ  فاػـ لتػػ ب ام 

كالهػػكاج  ة ألصػػ لااتسػػهت  ككضػػعكا فةػػ  دراسػػ ت لثةػػرةن  لةةػػرةن  القػػده ل زػػذا ال ػػف عك ةػػان 
فػػػي القػػػركف الهتػػػأخرة إلػػػ  التقيةػػػد لظيػػػت الة  ػػػا  األدةةػػػاال جكػػػكح الحةػػػ ة السػػػدةد ي كلػػػك 

هف هع لـ التطكر كالتجدد ي كللػف  درس ن ةلؿ ةدة ي كلةقةت  األدةبك ةضا ة لحة ة ترفد 
أكرثاػ  جهػكدان تهثػؿ فػي  ػركح التيخػةص كهػ  عػرؼ هػف  ي هف ذةػكؿ األدب أص به  

 َ( ّ:  ُٖٔٗي  خيةؿ  لتةا  في تيؾ العاكد 
تػػدرةس الة  ػػا ة ػػكة  اللثةػػر هػػف القصػػكر كالج ػػ ؼ فػػي هراحػػؿ تعيهاػػ  كتعيةهاػػ  إٌف 

الهؤسسػػػػ ت الترةكةػػػػا كالتعيةهةػػػػا كجػػػػدز  قػػػػد  أعيػػػػ ل فػػػػا ي حتػػػػ  الج هعػػػػ ت ةكصػػػػ ا  
إل  تدرةس الة  ا ة لؿ كظرم ال تطةةقي ي كأخذت ةتػدرةس عيػـك الة  ػا  تاكصرف

ةف ةتطةةػػؽ الاػػػرض الجهػػ لي كةػػػدكف أم عقػػػةـ ال حةػػ ة فةػػ  ي  ةػػػر هةػػ لك ة ػػلؿ جػػ ؼ 
تطةةؽ في الياا ي فأصةحت زذ  العيـك ج فا ال تهس الذكؽ األدةػي عكػد الهتعيهػةف ي 

 السػػػةه فأخ قػػػت ةػػػذلؾ هػػػف تحقةػػػؽ   ة تاػػػ  ي كةػػػدأ كاضػػػح ن هػػػ  ة ػػػعر ةػػػ  الهتعيهػػػكف ك 
الطيةػػػػا تجػػػػ   درس الة  ػػػػا هػػػػف تليػػػػؼ ك هػػػػكض كػػػػ تج عػػػػف ح ظاػػػػـ اآللػػػػي لقكاعػػػػد 

 .(  ُُ:  ُٕٖٗي  هكيك جردة  الهكهصطيح ت ه
كقد ألدت الدراس ت الس ةقا التي أجرةت في زذا الخصػكص االكخ ػ ض الح صػؿ فػي 
هسػػتكل التحصػػةؿ فػػي الة  ػػا كجهػػكد درسػػا   األهػػر الػػذم ةجعيكػػ  كػػدرؾ ةػػأف ظػػ زرة 

لػذلؾ كاقػ  حػ ؿ تدرةسػا   األسػة بالضعؼ في تحصةؿ الة  ا ي ظ زرة هعقدة لثةػرة 
لتي ق هت ةا  ةعػض األقطػ ر العرةةػا لتةسػةر تػدرةس الة  ػا كاالسػتج ةا ا كالهح كالت

(  ف ػػػػػػػي ةداةػػػػػػػا  َٔ:  ُٓٗٗي  لػػػػػػػدعكات الخػػػػػػػركج ةدرسػػػػػػػا  هػػػػػػػف جهػػػػػػػكد   السػػػػػػػة ي
حصػػػػا الة  ػػػػا  ةإلاػػػػ لالخيػػػػةج العرةػػػػي كالهاػػػػرب العرةػػػػي  أقطػػػػ رالسػػػػةعةكة ت ق هػػػػت 
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              كدهجاػػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػػي حصػػػػػػػػػػص الكصػػػػػػػػػػكص كاألدب هػػػػػػػػػػ  االلت ػػػػػػػػػػ ل ةلتػػػػػػػػػػ ب كاحػػػػػػػػػػد
ف تػػػدرس فػػػي ظػػػؿ الكصػػػكص أالةػػػد لية  ػػػا " ليكصػػػكص كاألدبي فقػػػ ؿ ةعػػػض هػػػكاـ 

ف كػػكاحي ةاألدةةػػا ي ألف الاػػرض هكاػػ  تػػذكؽ زػػذ  الكصػػكص كفاهاػػ  فاهػػ ن دقةقػػ ن ي كتةةػػ
  الهرهكػي "الجه ؿ فةا  ي كفاـ ه  ةدؿ عية  الكص هف ضركب الها رة ال كةا لألدةػب 

 .(  ُُ:  ُٕٖٗي 
الهؤدةػا لاػذا  األسة بفي زذا الخصكص في تحدةد  أجرةتس ت التي لقد تة ةكت الدرا

إذ قػػد ةلػػكف        الضػػعؼ ي فقػػد ةلػػكف السػػةب فػػي اللتػػ ب الة  ػػي كطرةقػػا تألة ػػ  
 .(  ّ:  ُْٖٗي   ةر ق در عي  تكهةا الذكؽ األدةي لدل الطيةا احهد

ةةػا فػي تػدرةس كقد ةعكد السةب إلػ  األدال العػ ـ الهػكخ ض لػةعض هدرسػي الياػا العر 
  أزػػػـ              الة  ػػا ي فػػػأدال الهػػػدرس فػػػي عػػػرض هػػ دة الػػػدرس ة ػػػلؿ جةػػػد هػػػف

ف ضػعؼ الهػدرس أ ي اللثةػر هػف الةحػكث الترةكةػا أ ػ رتعكاهؿ كجػ ح الػدرس ي كقػد 
                 كةسػػػػػػػػػػاـي ةػػػػػػػػػػكعلس عيػػػػػػػػػػ  طيةتػػػػػػػػػػ  ي سػػػػػػػػػػيةه ن  إعػػػػػػػػػػدادا ةإعػػػػػػػػػػداد كقيػػػػػػػػػػا العك ةػػػػػػػػػػا ي 

          .            (  ّٔ:  َُٖٗي  عيهةػػػػػػػػػا كالثق فةػػػػػػػػػا  القػػػػػػػػػر   ػػػػػػػػػكليفػػػػػػػػي اكخ ػػػػػػػػػ ض هسػػػػػػػػػتكة تاـ ال
                % ( هػػػػػػػػف هدرسػػػػػػػػي الياػػػػػػػػا العرةةػػػػػػػػا  َٖ    دراسػػػػػػػػا خػػػػػػػػ طر إلػػػػػػػػ  اف أ ػػػػػػػػ رتكقػػػػػػػػد 

                   فػػػػػػػػػي الػػػػػػػػػكطف العرةػػػػػػػػػي  ةػػػػػػػػػر هػػػػػػػػػؤزيةف . كأكاػػػػػػػػػـ ةصػػػػػػػػػيكف إلػػػػػػػػػ  درجػػػػػػػػػا الضػػػػػػػػػعؼ 
 .(  ُُِ:  ُّٖٗي  ـك الهكظها العرةةا ليترةةا كالثق فا كالعي

 أثرزػػ كقػػد ةعػػكد السػػةب إلػػ  طرائػػؽ التػػدرةس  ةػػر الهجدةػػا . ف لطرةقػػا التدرةسػػةا لاػػ  
الػػدرس كتحقةػػؽ األزػػداؼ الخ صػػا كالهرسػػكها لػػ  فةهػػ  لػػك ل كػػت  إكجػػ حالكاضػػف فػػي 

طرةقػػػػا جةػػػػدة تتك سػػػػب هػػػػ  الهكقػػػػؼ التعيةهػػػػي كهسػػػػتكل الهتعيهػػػػةف كألزهةػػػػا الطرةقػػػػا 
كج حػػػػ ي سػػػػةر الػػػػدرس ة ػػػػلؿ سػػػػيةـ التدرةسػػػػةا كضػػػػركرتا  فػػػػ فػػػػي تحقةػػػػؽ األزػػػػداؼ  كا 
كةػػػا فػػػػي اعيةاػػػ  كعػػػدتا  حجػػػر الز  ألػػػػدتف الدراسػػػ ت الحدةثػػػا أالهرجػػػك  هكاػػػ  ي كجػػػد 

العهيةػػا التعيةهةػػا ي فياػػ  الػػدكر اللةةػػر فػػي ترجهػػا أزػػداؼ الهػػكاج إلػػ  القػػةـ كاله ػػ زةـ 
هػػػكاج الهدرسػػػي التػػػي تسػػػع  الهؤسسػػػ ت التعيةهةػػػا إلػػػ  تحقةقاػػػ  ي كزػػػي هػػػف صػػػهةـ ال

 .(  ُّٗ:  ُْٖٗي  كلةست ك  ط ةجرم هع   اةرازةـ
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كالهك ق ػا الع دةػا ي  كاإللقػ ل يفه  زاؿ اللثةر هف التدرةسػةةف ةتةعػكف طرةقػا التيقػةف
فػػي أفضػػؿ األكقػػ ت ي كزػػذ  ال تسػػاؿ عهيةػػا ال اػػـ لي كػػكف الة  ةػػا ي كال تهػػس الاػػدؼ 

 .(  ُٖ – َٖ:  ُّٗٗي   الخ لدم  هف تدرةس الة  ا
 ة ألةحػ ث تػأثةران ة لاػ ن تػأثرت  أكاػ  ي الة  ػا تجٌهدكهف األسة ب التي ادت إل   

ال يسػػػ ةا التػػػي ازػػػتـ ةاػػػ  الةػػػ حثكف العػػػرب فػػػي كقػػػت هةلػػػر هػػػ  ك ػػػأة العيػػػـك العرةةػػػا ي 
كل كػػػت  ؼ ؿ كالتليٌػػػهػػػككهػػػت هعاػػػ  كهػػػكان كصػػػيت فػػػي العصػػػكر الهتػػػأخرة إلػػػ  حػػػد التح

  ػػا جاػػكدان  ةػػر هجدةػػا ة لكسػػةا ليعيػػـ كالهػػتعيـ عيػػ  الجاػػكد الهةذكلػػا فػػي دراسػػا الة
 ( .   ِِّ:  ُْٕٗي  عةد   السكال
لثةػػرة األسػػة ب ي إذ قػػػد ك ف ظػػ زرة الضػػعؼ فػػي الة  ػػا ةػػػةف الطيةػػا هعقػػدة إ 

كلاػ    ةلكف السةب في اله دة الة  ةا ك سا  ي لػأف تلػكف هكضػكع تا  لثةػرة كهعقػدة 
 ج إلػػ  الهزةػػد هػػف ال ػػرح كالتكضػػةف كالتحيةػػؿ ي كت صػػة ت لثةػػرة تحتػػي ت رعػػ ت عػػدة 

هخػػػ ن ال  لثةػػػران هػػػف اإلةجػػػ ز كزػػذا اإلةجػػػ ز ةلػػػكفأك قػػد ةلػػػكف فػػػي اللتػػػ ب الة  ػػي ي 
هقتضػػػةا        ي كهكضػػػكع ت    ػػػ ئؽي فأسػػػيكة   ةػػػر  األدةػػػيةتك سػػػب كط لػػػب ال ػػػرع 

ذ ةحتػػكم كهػػكجزة ة ػػلؿ  ػػدةد ي هػػ  خيػػك  هػػف التػػدرةة ت التػػي تكهػػي هيلػػا التعةةػػر ي إ
  ةسػػػػةرة                       ي هاػػػػ رات لاكةػػػػا ػعيػػػػ  تػػػػدرةة ت كهطةػػػػا تقيةدةػػػػا تكهػػػػ

 ( .َُٖ:  َُٔٗي  كمعزاال
هػػػف خػػػ ؿ الصػػػعكة ت التػػػي ةع كةاػػػ   كةػػػرل الة حػػػث اف ه ػػػليا الةحػػػث الحػػػ لي تةػػػرز

 يالطيةػػػػا هػػػػف تػػػػدرةس هػػػػ دة الة  ػػػػا كدراسػػػػتا  عيػػػػ  هػػػػ   خصػػػػت  الدراسػػػػ ت السػػػػ ةقا 
رع هػػػف فػػػركع الياػػػا العرةةػػػا التػػػي تعػػػ كي صػػػعكةا كضػػػع  ن ظػػػ زران فػػػي سػػػةر كالة  ػػػا فػػػ

الة  ػػػا هػػػ زاؿ ةعػػػ كي هػػػف ه ػػػ لؿ لثةػػػرة فاػػػك لػػػـ ةحقػػػؽ درس فػػػإف  تعيهاػػػ  كتعيةهاػػػ 
ح سػا الػذكؽ ي كلػـ ةسػاـ فػي تكهةػا القػدرة عيػ  صػك   الاػرض الػذم ةػراد هكػ  كلػـ ةػكـٌ 

حتػػ  أف الهػػدرس لػػـ ةعػػػد ي ة ن تػػذكؽ الة  ػػا اهػػران صػػع أصػػةفلػػذلؾ   التعةةػػر الجهةػػؿ
قػػػ دران عيػػػ  تػػػذكؽ جه لةػػػا الػػػكص ي كتحرةػػػؾ أح سػػػةس طيةتػػػ  ي فصػػػ ر الػػػدرس ج هػػػدان 

اسػػػػتةع ب الهصػػػػطيف الة  ػػػػي فترتػػػػب عيػػػػ  ذلػػػػؾ  ظاػػػػكر  ػػػػيل هػػػػف   كهتكق ػػػػ ن عكػػػػد
الياكم لدل الطيةا كالسةه  عكد تحيةؿ الكصكص كهك ق تا  ي فظػ زرة أزهػ ؿ  الضعؼ
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لتػب عكػ  هػف رأم أك تعيةػؽ زػي ظػ زرة هرضػةا لهػ  ةقػ ؿ كز  إلػ  هػ   الكص كتج
               كال ؾ في أكا  هسؤكلا عف ةعض الضعؼ الياكم الذم ةع كي هك  الطيةا 

 
 :أىمية الدحث 

تعػػػػػػد الياػػػػػػا الكسػػػػػػةيا التػػػػػػي تسػػػػػػ عد ال ػػػػػػرد عيػػػػػػ  فاػػػػػػـ الجكاكػػػػػػب الثق فةػػػػػػا كاألداة      
  هعاػػػـ فاػػػي كعػػػ ل ال لػػػر كالت ػػػ زـر  االجته عةػػػاي التػػػي تهلػػػف ال ػػػرد هػػػف االتصػػػ ؿ ةاةػػػ

كتعػد سػةة ن  ي كأ راضػاـكالتخ طب يكةا  ةعةر لؿ قـك عف هق صػدزـ  الت  زـةا  ةتـ ك 
 (ْٔٓ: ُٕٖٗياةف خيدكف الكاحدة  األهاتهتةف الركاةط ةةف أةك ل  أسة بهف 

 األجةػػػ ؿتكارثػػػت الة ػػػرةا خةػػػرة  طرةقاػػػ ف عػػػي ف اإلكسػػػ كةا األحػػػداثكتحتػػػؿ الياػػػا ةػػػؤرة 
ؼ ال ػػرد أصػػار ةصػػرٌ  طرةقاػػ لسػػ ةقا هػػف الهعػػ رؼ كااللت ػػ ف ت كاالختراعػػ ت ي كهػػف ا

كزػي ه تػ ح العيػـك الهعرفةػا الهتزاةػدة فػي زػذا العصػر  ي ػأك ن  كأعظها  ؤكك  الةكهةا 
              اله ػػػػػػػػػترؾ ةػػػػػػػػػػةف  التعػػػػػػػػػػ كفي عصػػػػػػػػػر التقػػػػػػػػػدـ العيهػػػػػػػػػػي هػػػػػػػػػف أجػػػػػػػػػػؿ زةػػػػػػػػػ دة فػػػػػػػػػرص 

لهعرفػػػػا كرلػػػػف أسػػػػ س هػػػػف أرلػػػػ ف الثق فػػػػا ال ػػػػعكب كاألهػػػػـ ي كرلةػػػػزة هاهػػػػا للسػػػػب ا
                  كتةػػػػػػػػػ دؿ اآلرال كاألفلػػػػػػػػػ ر ةػػػػػػػػػةف ال ػػػػػػػػػرد  اإلكسػػػػػػػػػ كةاي كخيػػػػػػػػػؽ الع قػػػػػػػػػ ت  االجته عةػػػػػػػػػا

 ( . ُٕ: ُِٕٗي  هجتهع   قكرة كأةك ل
كأخػػػذت   ة لةةئػػػا الهحةطػػػا  اإلكسػػػ فالياػػػا الهرتةػػػا األكلػػػ  هػػػف ع قػػػ ت  احتيػػػتكقػػػد 

ف لة ػػرةا أحػػكج هػػ   يكتحػػؿ هحياػػ  اإل ػػ راتف هعظػػـ الليهػػ ت ةهػػركر الػػزهف تعةػػر عػػ
لػػػ  زػػػذا التةػػػ دؿ فػػػي اآلرال كاألفلػػػ ر هػػػف أجػػػؿ  ف ترقػػػ  أتلػػػكف إلػػػ  زػػػذ  الع قػػػ ت كا 

كس كةتا ةآدهةتا    (  .   ٓ:  ُْٖٗي   ةةرس كا 
جيدتػػ  ال ةػػتـ إال ة لياػػا ةكصػػ ا  أزػػـ هظػػ زر  كأةكػػ لالتكاصػػؿ كالت  عػػؿ ةػػةف ال ػػرد  إفٌ 

ك سػػػي  فاػػػي فعػػػؿه  ي اإلكسػػػ كةاي ككسػػػةيا االتصػػػ ؿ ةػػػةف الهجهكعػػ ت  اإلكسػػػ كيالسػػيكؾ 
          ليعقػػػػػػػؿ ي كفعػػػػػػػؿ اجتهػػػػػػػ عي السػػػػػػػتج ةتا  لح جػػػػػػػا االتصػػػػػػػ ؿ  إرادةػػػػػػػ ةتطيػػػػػػػب ك ػػػػػػػ ط ن 

                   رةخةػػػػػػػا كجػػػػػػػدز  فػػػػػػػي صػػػػػػػكر هتة ةكػػػػػػػا كفػػػػػػػي عصػػػػػػػكر  ةػػػػػػػةف ةكػػػػػػػي الة ػػػػػػػر ي كحقةقػػػػػػػا ت
 :   "ه رتةكػػ   كقػػد عػػدٌ ي (  ِْ:  َُٖٗي  هختي ػػا عيػػ  سػػطف الهعهػػكرة  القػػر   ػػكلي
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 "           كظة ػػػػا الياػػػػا األس سػػػػةا  زػػػػي التكاصػػػػؿ فػػػػي أطػػػػ ر الهجتهػػػػ  الػػػػذم تكتهػػػػي إلةػػػػ 
 ( . ِّٓ:  ُٖٓٗي   زلرة 

كتةػػ دؿ اآلرال كاألفلػػ ر كالعيػػـك ي ككسػػةيا كقػػؿ التػػراث كح ظػػ  ي ف الياػػا لسػػ ف األهػػا إ
عي لهيلػػػا اليسػػػ ف كهجهكعػػػا كاآلداب داخػػػؿ لػػػؿ هجتهػػػ  كلخػػػر فاػػػي الكتػػػ ج االجتهػػػ 

 يعيػػ  هه رسػػا زػػذ  الهيلػػا  أفػػراد التق لةػػد الضػػركرةا التػػي تةك زػػ  هجتهػػ  هػػ  لةسػػ عد 
فياا لؿ أهػا لسػ ف ح لاػ  ي كعكػكاف كجكدزػ  ي ككسػةيا التعةةػر عػف ذاتاػ  ي فػ   راةػا 

ي ب.ت   السػػةد                 "األهػػا زػػي الياػػا كالياػػا زػػي األهػػا  : "ف إةقػػ ؿ ةػػ أف
كلػػةس هػػف الههلػػف   فػػي كحػػدة تػػكظهاـ  أفرادزػػ ألكاػػ  تسػػه  اهػػا إذا تػػراةط ي (  ُّ: 
 يهجته  ه  في كحدة ع ها قكةػا ةػدكف لاػا تجهعاػـ عيػ  زػذ  الكحػدة  أفرادف ةتراةط أ

كز حػدكد  لؿ أها ةياتا  إل  الحػد الػذم تجػ كأعجةتلذا أل ت األهـ لا تا  كاستعهيتا  
: ي ب.ت  تاـ ي كافتخػركا ةهجػدز  كةق ئاػ  .  السػ هرائيالعقؿ ي كقػ ؿ لػؿ قػـك ةقػدـ لاػ

ٕ   . ) 
ف الياػا الحةػػا تػدؿ عيػػ  حةكةػا الهجتهػػ  ي كالياػا الج هػػدة تػدؿ عيػػ  تخيػؼ الهجتهػػ  إ

الػػذم تةك زػػ  عػػف هسػػ ةرة الرلػػب الحضػػ رم ي كةػػذلؾ أصػػةف هقةػػ س رقػػي الهجتهعػػ ت 
تقػػػدها   ان هػػػف عك صػػػر عكصػػػر  تيعتةػػػر هػػػدل عك ةتاػػػ  كازته هاػػػ  ةياتاػػػ  القكهةػػػا ي فاػػػي

كتطكرزػػػ  ي فػػػ  ةهلػػػف ألةػػػا اهػػػا هػػػف األهػػػـ االسػػػتاك ل عػػػف زػػػذا العكصػػػر الهاػػػـ فػػػي 
             ال ةهلػػػػػػػػػف فصػػػػػػػػػي  عػػػػػػػػػف الهجتهػػػػػػػػػ  ي ةػػػػػػػػػؿ زػػػػػػػػػي  أسػػػػػػػػػ ستلكةكاػػػػػػػػػ ي ف لياػػػػػػػػػا جػػػػػػػػػزل 

سػػيةه ن كهتلػػ ه ن  إعػػداداال ػػرد  إعػػدادالدع هػػا األكلػػ  هػػف دعػػ ئـ تطػػكر  ي إذ ال ةهلػػف 
الك طقػػا ةاػػ  لػػ ن هتلػػ ه ن  األهػػاات األس سػػةا  لياػػا ي ف لياػػا تجعػػؿ هػػ لـ ةػػتعيـ الهاػػ ر 
             األذزػػػػػػ فكعػػػػػػ لـ  األجسػػػػػػ ـالكحةػػػػػػدة كالحقةقةػػػػػػا ةػػػػػػةف عػػػػػػ لـ  الراةطػػػػػػاهتراصػػػػػػ ن ي فاػػػػػػي 

 .(  ٖ:  ُٕٔٗي  أهةف  
فهلكتػػ  هػػف كقػػؿ هػػ  فػػي ذزكػػ  هػػف  اإلكسػػ فظػػ زرة اخػػتص ةاػػ  ةػػرل الة حػػث أف الياػػا ك 

ي ف لياػػا كالهجتهػػ  كالحضػػ رة ظػػكازر  الحضػػ رات إق هػػالكتػػ  هػػف خػػكاطر كه ػػ عر كه
 حض رة كال عرفت ل  هدكةا  لإلكس فكلكالز  له  ق هت  يهتداخيا هتل هيا 



 

 

 ص

ذا لػػ ف زػػذا الحػػ ؿ ةكطةػػؽ عيػػ  الياػػ ت جهةعاػػ   عيػػ   اكطة قػػ فأكػػ  ةلػػكف ألثػػر ي كا 
ةػ  هػف  هتػ زتـ ي لهػ  االياا العرةةاي إذ تحتؿ زذ  الياا هل كا هرهكقا ةةف لا ت العػ ل

ليحة ة كالةق ل ي فاي عككاف اسػتهرارةا الصػ ا العرةةػا لهػ  تتضػهك   أز هةزات جعيتا  
كفي الهة دئ كالهثؿ ي فحهيت كصػةةا  الهكفػكر هػف الهسػؤكلةا ي هف كحدة في الت لةر 

رقػػػا  إلػػػ  دكؿ  ػػػت  كهه لػػػؾ عػػػدة ي فحهيػػػت هعاػػػ  تعػػػ ل ي هسػػػؤكلةا حهػػػؿ لتػػػ ب ام 
                 الحضػػػػػػػػػػػ رة  كأداةكة كرصػػػػػػػػػػػ كا ي فضػػػػػػػػػػػيت كعػػػػػػػػػػػ ل الثق فػػػػػػػػػػػا الع لهةػػػػػػػػػػػا كعذكةػػػػػػػػػػػا كقػػػػػػػػػػػ

 ( . ّْٗ:  ُٔٓٗي   لكةرف  كست ؼ اإلكس كةا
ف ةاػػػػ  هػػػػف القػػػػكة ي إف لياػػػػا العرةةػػػػا هػػػػف الخصػػػػ ئص هػػػػ  ةجعياػػػػ  تتةػػػػكأ هل كػػػػا هتهةػػػػزة 

يههػػ  كأصػػ لتاـ ي كزػػي لاػػا الػػدةف كالحضػػ رة  أةك ئاػػ التػػي اسػػتهدتا  هػػف قػػكة  كاألصػػ لا
اف العك ةػا ةاػ  زػك  أدرلػكاةعػد أف  كالسػةه  أةك ئاػ الح ػ ظ عيةاػ  كاجةػ ن عيػ   أهػرجعػؿ 

ي كلاػػا تعػػ ل السػػةةؿ اله ضػػي ل اػػـ ألقػػرلف اللػػرةـ ي فاػػي لاػػا خ لػػدة ةخيػػكد لتػػ ب ام 
  ً ف اخت رزػ  ام جػؿ ثكػ ؤ  لتلػكف لاػا كحٌةػأهستكل العقؿ الةدكم ةعػد  تج كزتاعتة رةا 

ف القدسةا ه  ال ةتكافر لاةرز  هف اليا ت األخرل ي فأدرؾ العرةي  ػأف فأسةغ عيةا  ه
كالعقةػػدة كال ضػػةيا ي لاػػا  اإلةهػػ فزػػذ  الياػػا الهعطػػ ل  كدكرزػػ  فػػي حة تػػ   ةلككاػػ  لاػػا 

ف لياا كالعقةدة زه  حيقت  الهجد في سيسيا أهج د األهػا العرةةػا كسػر حة تاػ  ي أهج د  
كةتكػػكع أسػػ لةةا  كةلثػػرة هج زاتاػػ  ي ي اثاػػ  الياػػكم كعظهتاػػ  ي كزػػي لاػػا حةػػا عرفػػت ةتر 

ي  حتػ  عػػدز  اللثةػر هػف العيهػ ل ةأكاػػ  الياػا ال ػ عرة  أةػك هايػػيي كجهػ ؿ القػكؿ فةاػ  
كالتقػػػػػ  فةاػػػػػ  تعةةػػػػػر الحقةقػػػػػا   ( ي التػػػػػي لثػػػػػر فةاػػػػػ  ال ػػػػػعر كال ػػػػػعرال  ُّ:  ُٕٔٗ

ةةا ليكاػكض العيهػػي كالهجػ ز ي فثػػرال أصػكاتا  كأل  ظاػػ  كتطػكةر ترالةةاػػ  جعياػ  هسػػتج
ة ػاد لاػ  العيهػ ل ةأفضػيةتا  كأزهةتاػ   كالتطكر التقكي  فظيت لاا هقتدرة عيػ  العطػ ل

زػ ( رةط حػب الياػا العرةةػا ةحػب ام كط عػا رسػكل   ِْٗ -  **الثع لةيك كقدسةتا  ي
 ي كهػػػػف أحػػػػبٌ  رسػػػػكل  هحهػػػػدان  ام أحػػػػبٌ        هػػػػف أحػػػػبٌ  "قػػػػ ؿ :  ي إذ اللػػػػرةـ 

العرةةػػا التػػي كػػزؿ ةاػػ  أفضػػؿ  العػػرب أحػػبٌ  العػػرب ي كهػػف أحػػبٌ  ةػػي أحػػبٌ الرسػػكؿ العر 
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ي   الثعػ لةي " تػ  إلةاػ العرةةا عكي ةا  كث ةر عيةا  كصػرؼ زهٌ  اللتبي كهف أحبٌ 
أهػػتف الياػػ ت ي  : "زػػػ ( ةأكاػػ   ُِٖ -ي كقػػد كصػػ ا  القيق ػػكدم    : الهقدهػػا( ُْٓٗ

ذلقاػ  لسػ ك ن ي كأهػدز  ركك هػذاق ن ي كهػف ثػـ اخت رزػ  ام  كأعػذةا قػ ن ي كأكضحا  ةة كػ ن ي كا 
كجعياػػ  لاػػا أزػػؿ سػػه ئ  ي … كخةرتػػ  هػػف خيقػػ   أكةة ئػػ أل ػػرؼ رسػػي  ي كخػػ تـ  تعػػ ل 

كقػػد أ ػػ ر  ي( ُْٖ:  ُّٔٗي   القيق ػػكدم" كهلػػ ف جكتػػ  ي كأكػػزؿ ةاػػ  لت ةػػ  الهةػػةف 
  جهةػ  لاػ ت إل  فضؿ الياا العرةةا إذ ق ؿ : " كجدك  لياا العػرب فضػ ن عيػ *ال رال
ةاػػ  ي كهػػف خص ئصػػا   اكػػ ي ةكجػػد  ألػػرهاـي كلراهػػا  تعػػ ل اختص صػػ ن هػػف ام  األهػػـ

 ( .ُْٗ:  ُّٔٗي  ه  ال ةكجد في  ةرز  هف اليا ت "  القيق كدم اإلةج زفةا  هف 
هةززػػ  تي  ف " ليعرةةػػا سػػهان أ -رحهػػ  ام  –كفػػي الهعكػػ  ك سػػ  ةقػػكؿ الػػدلتكر الهخزكهػػي 

                 ف الليهػػػػػػػػػا أثكػػػػػػػػػ ل الجهيػػػػػػػػػا تحهػػػػػػػػػؿ هعاػػػػػػػػػ  أي تيػػػػػػػػػؾ زػػػػػػػػػي  األخػػػػػػػػػرلعػػػػػػػػػف الياػػػػػػػػػ ت 
               ي هػػػ  داـ ليليهػػػا هثػػػؿ زػػػذ  الصػػػ ا فةاػػػ  هػػػف الحرةػػػا اإلعراةةػػػاهػػػ  ةػػػدؿ عيػػػ  صػػػ تا  

        اػػػػػػػفػػػػػي التكقػػػػػؿ فػػػػػي أثكػػػػػ ل الجهيػػػػػا هػػػػػ  لػػػػػـ ةلػػػػػف لاةرزػػػػػ  هػػػػػف الياػػػػػ ت فػػػػػي  ةػػػػػر العرةة
 (.  ٕٖ:  ُٔٔٗ ي  الهخزكهي

ذا ي فػػأف كاقػػ  الحػػ ؿ  أةك ئاػػ زػػذا األهػػر إدرالػػ ن ألزهةػػا الياػػا العرةةػػا هػػف جاػػا لػػ ف  كا 
ةؤلػػد أف اللثةػػر هػػف الهست ػػرقةف ةػػدرلكف هػػ  لياػػا العرةةػػا هػػف خصػػ ئص جعياػػ  تأخػػذ 

 : "ف إهل كتاػػ  الهرهكقػػا ةػػةف لاػػ ت العػػ لـ ي ف لهست ػػرؽ ال ركسػػي   ه سػػكةكف ( ةػػرل 
ي   الحيػػي "سػػيةها ةػػأم ثهػػف إةق ئاػػ كةكةاػػي ي كلاػػا  ػػا دة ي  الياػػا العرةةػػا لاػػا كعػػي

إف الياػػػا العرةةػػػا لةسػػػت  : "( ي أهػػػ  الهست ػػػرؽ األلهػػػ كي  فرةكػػػ غ ( قػػػ ؿ  ُ:  ُِٖٗ
ف الذةف كةاكا في التألةؼ ةاػ  ال ةلػ د ةػأتي عيػةاـ العػد ألا ت الع لـ فحسب ةؿ  أ ك 

 .(  ِ:  َُٖٗي   السه ف "
اػػػػا العرةةػػػػا هػػػػف هكزلػػػػا هرهكقػػػػا فػػػػي أفئػػػػدة ف هػػػػ  ليكاقػػػػ  الحػػػػ ؿ ةةػػػػةٌ  كةػػػػرل الة حػػػػث إفٌ 

الك طقةف ةا  هف عرب ك ةػرزـ ي كأرةػ ب زػذ  الياػا كأصػح ةا  زػـ العػرب الػذةف كعتػكا 

                                                 
هب ء الكو ه ، تلليذ  911 نه  . الفرا  : هو حيىي بن زياد بن اسش اهلل بن منظور الشيلله   أبو زكريا ( ، امام الكو يني ماالل ا بالنحو ماللغه م نون اتدي ، ملش *

ادل صور مادللشمد ( ، اتا م ،  ري الشين الزركله،دار العلا للل يني ،  هب مهو مسا ر إىل مكه ، ملي   معاين أل رآن 834الكسا،ه ممخدي ابين ادلخمون ، توء  نه 
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ف ل ككا قد تكاضعكا عي  زذ  الياا ا  ةأكاـ فرس ف الل ـ كأزؿ ال ص حا كالةة ف ي ك 
 .   رؼ كالرفعاالصقةيا كخكاطرزـ العجةةا إال  ةئ ن خيةق ن ة ل  أذز كاـفيـ ةلف كت ج 

كا حه ةتا  كاجةػ ن عيه ل العرةةا إل  لاتاـ كظرة القداسا ي فاي لاا قرلكاـ ي كعدٌ كظر ك 
ف العرةةػػا زػػي لاػػا هسػػتكل التطػػكر عكػػده  أهقدسػػ ن ي كلعيكػػ  ال كج كػػب الحقةقػػا إذا قيكػػ  

              تػػػػػػػػػرد عيػػػػػػػػػ  هػػػػػػػػػف ةػػػػػػػػػدعي ةأكاػػػػػػػػػ  لاػػػػػػػػػا قدةهػػػػػػػػػا كعسػػػػػػػػػةرة ال ترقػػػػػػػػػ  إلػػػػػػػػػ  التطػػػػػػػػػكر 
قكاعػػػػدان كصػػػػرف ن كة  ػػػػا  ل سػػػػتةع ب هسػػػػتعدةلػػػػـ تلػػػػؼ عػػػػف التطػػػػكر كةقةػػػػت  ف لعرةةػػػػا
فػ لرافعي   كزذا ه  ألد  العيه ل كأ  ر إلةػ  العػرب ك ةػرزـ ي( ْٕ:  ُِٖٗي   ةكسؼ

سػحرم ةجعػؿ  ػة ةا   أصػؿف زػذ  الياػا ةكةػت عيػ  إ : "لةد الحقةقا ةقكل   أص بقد 
أ ػػػرب هػػػ  كقػػػ  فػػػي تػػػ رة  الة ػػػر  هػػػف : " اركسػػػت رةكػػػ ف ( فقػػػد قػػػ ؿ  أهػػػ  " يخ لػػػدان 

 ةػػر هعركفػػا ةػػ دئ ذم ةػػدل   لاػػار اكت ػػ ر الياػػا العرةةػػا فقػػد ل كػػت ةؿ سػػك كصػػعب حػػ
فةػػدأت فػػي   ةػػا اللهػػ ؿ  سيسػػا أم س سػػا   كةػػا أم  كػػ   ل هيػػا ةحةػػث لػػـ ةػػدخؿ 
عيةا  إلػ  ةكهكػ  زػذا أم تعػدةؿ هاػـ فيػةس لاػ  ط كلػا كال  ػةخكخا  ظاػرت ألكؿ هػرة 

 .( ِٓ: ي ب.ت  الجكدم  "ت ها هحلها 
هػران ضػركرة ن أإف في الياا العرةةا هف الجهػ ؿ كالحةكةػا كال لػر هػ  ةجعػؿ االزتهػ ـ ةاػ  

فيػـ تظاػر    األخػرلة رض  الهكق  الهتهةز الذم احتيتػ  زػذ  الياػا ةػةف سػ ئر الياػ ت 
ع ئػػـ ال ػػةخكخا أك االلتاػػ ؿ ي ةػػؿ ل كػػت كهػػ  زالػػت حةػػا هتطػػكرة  إحػػدلعيةاػػ  ةكهػػ ن 

هػػػػ  فةاػػػػ  هػػػػف خصػػػػ ئص تجعياػػػػ  قػػػػ درة عيػػػػ  اسػػػػتةع ب لػػػػؿ األل ػػػػ ظ الحضػػػػ رةا  ةلػػػػؿ
ةج كةةاػػػػ  الياػػػػكم كاالصػػػػط حي ي فاػػػػي ذات ف عيةػػػػا كقػػػػدرة عيػػػػ  الةقػػػػ ل كاالسػػػػتهرار 

 ( .  ٗ:  ُٔٓٗي   تةهكر
لقد ع كت الياا العرةةا كه زالػت تعػ كي هػف الع ػكائةا كاالرتجػ ؿ فػي تعيهاػ  كتعيةهاػ ي 

ةػػػر هػػػف هتعيهةاػػػ  لاػػػا صػػػعةا ي إذ تػػػدرس ةهعػػػزؿ عػػػف الحةػػػ ة حتػػػ   ػػػدت ةػػػأعةف اللث
إذ   الةكهةػػا ةعةػػد عػػف التطةةػػؽ ال عيػػي ي كقػػد أ ػػ ر الػػدلتكر   طػػ  حسػػةف ( إلػػ  زػػذا

كهػػ ف لاتكػػ  ال تػػدرس فػػي هدارسػػك  إ "قػ ؿ:  ةػػدرس فػػي زػػذ  الهػػدارس  ػػيل  رةػػب ال  كا 
 ( .   ُّ:  ُٖٔٗي   حسةف "صيا ةةك  كةةف الحة ة 
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               ف ةاهػػػػػػػؿ اسػػػػػػػتخداها  فػػػػػػػي الحةػػػػػػػ ة ي فتتحػػػػػػػكؿ أب ةػػػػػػػ  الياػػػػػػػا إف أ ػػػػػػػد هػػػػػػػ  تصػػػػػػػ 
               عيػػػػ  السػػػػكا الدارسػػػػةف قكالػػػػب ال تحرلاػػػػ  العكاطػػػػؼ كاله ػػػػ عر فتصػػػػةف ةػػػػذلؾ عةػػػػ رة 
عػػػف قكاعػػػد كأحلػػػ ـ ةسػػػتظارز  الهػػػتعيـ ةعةػػػدان عػػػف الهكقػػػؼ الػػػذم ةتطيػػػب الحػػػدةث أك 

 ( .   ٕٓ:  ُْٖٗي  اللت ةا  ظ فر
كلكف ج زػدةف  زذ  الحقةقا راح الهعكةكف ة لياا العرةةا كأصكؿ تدرةسا  ةح كفي ضكل

لهع لجػػػػا الصػػػػعكة ت كالهعكقػػػػ ت التػػػػي هػػػػف كت ئجاػػػػ  فةهػػػػ  لػػػػك لػػػػـ تعػػػػ لج ضػػػػعؼ فػػػػي 
ف كضػعكا رسػ ئؿ كدراسػػ ت أتحصػةيا  لػدل الدارسػةف لاػ  ي فلػ ف هػف ثهػرات جاػكدزـ 
ضػعؼ الك  ػئا فةاػ   أسػة ب تتضهف هقترح ت لتطكةر تدرةس الياا العرةةا ي كتقصػي

   ( . ّٓ: ُٗٔٗ  هج كر ي ككض  الحيكؿ الهك سةا لهع لجتا  
ف أكعيػػػ  الػػػر ـ هػػػف لػػػؿ الجاػػػكد الهةذكلػػػا كالهتكاصػػػيا لخػػػدهتا  كاالزتهػػػ ـ ةاػػػ  ي إال 

الصعكة ت في تعيةها  كتعيهاػ  هػ  زالػت   خصػا ي كقػد تهثػؿ زػذا فػي ضػعؼ ظػ زر 
 .(  ْ:  ُّٗٗي    ا خ صا  الخ لدمفي فركع الياا العرةةا ع ها ي كالة

ف طرةػػػؽ السػػػه ع كالتقيةػػػد هػػػ اإلكسػػػ فاألدال الػػػذم ةلتسػػػة   ألػػػكافإف الة  ػػػا لػػػكف هػػػف 
                  كالهح لػػػػػػػػػ ةي كهػػػػػػػػػف أكائػػػػػػػػػؿ العيػػػػػػػػػـك التػػػػػػػػػي عكػػػػػػػػػي العػػػػػػػػػرب ةاػػػػػػػػػ  لحػػػػػػػػػ جتاـ اله سػػػػػػػػػا 
                         إلةاػػػػػػػػ  ي فاػػػػػػػػي الطرةػػػػػػػػؽ اله ضػػػػػػػػي ل اػػػػػػػػـ ألقػػػػػػػػرلف اللػػػػػػػػرةـ كالسػػػػػػػػةةؿ الػػػػػػػػذم ةهلػػػػػػػػكاـ 
              هػػػػػػف هعرفػػػػػػا هػػػػػػكاطف الجهػػػػػػ ؿ كالقػػػػػػةف فػػػػػػي اللػػػػػػ ـ ي كزػػػػػػي كلةػػػػػػدة ألقػػػػػػرلفي كهةحػػػػػػث 

 (   ِٕٗ:  ُٕٓٗي   سهؾ إعج ز 
ف العػػرب ة طػػرتاـ السػػيةها ي ا ػػتاركا هكػػذ القػػدـ ة ل صػػ حا كالة  ػػا كعرفػػكا ةسػػ ها إ

تهػػكا ة لة  ػا ي إذ زػػي العيػػـ الػذكؽ كحسػػف الهكطػؽ ي كةقػػدر ازتهػػ هاـ ة كػكف القػػكؿ از
الػػذم ةعكػػي ةدراسػػا التعةةػػر ال كػػي الجهةػػؿ ي فلػػ ف هػػف كتةجػػا زػػذا االزتهػػ ـ اف قرككزػػ  
                        ة ل صػػػػػػػػػػػ حا كاتخػػػػػػػػػػػذكا هػػػػػػػػػػػف ليةاهػػػػػػػػػػػ  هقة سػػػػػػػػػػػ ن ليلػػػػػػػػػػػ ـ الجةػػػػػػػػػػػد كالهكطػػػػػػػػػػػؽ السػػػػػػػػػػػيةـ 

 .(  ّٓ : ُٖٔٗي   الةحراكي
ة  هػػف أزهةػػا الة  ػػا لككاػػ  العيػػـ الػػذم ةحػػدد إف االزتهػػ ـ ة لة  ػػا قػػدةه ن كحػػدةث ن كػػ 

 أداةكالكقػػػػد ي ف لة  ػػػػا ةصػػػػكرز  الهختي ػػػػا كالهتعػػػػددة تعػػػػد  األدبالقػػػػكاكةف التػػػػي تحلػػػػـ 
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ف ةػػػد لألدةػػػب هػػػف ي تعلػػػس الك ػػػ ط األدةػػػي كترصػػػد أألعهػػػ ؿ كالكت جػػػ ت األدةةػػػا 
يه تػ  كالتػألةؼ كترتةةاػ  ي كفػي اختةػ ر ل أفلػ ر العرةةا كتكظةـ  أسرارأللت  ؼ  إتة عا 

   ةةكاػػػػ  فػػػػي كسػػػػؽ صػػػػكتي هعػػػػةف ي كةػػػػذلؾ تهثػػػػؿ الة  ػػػػا لة ةػػػػا هتقدهػػػػا إلػػػػ  اسػػػػتثه ر
"  ركح األدب تعيػػػػػـ صػػػػػكعت  كتةصػػػػػر ةكقػػػػػد  "ةػػػػػؿ زػػػػػي ي  كاألدبالهعرفػػػػػا فػػػػػي الياػػػػػا 

 .(  ُٖ:  ُُٔٗي   الخكلي
فحسػػب ةػػؿ تتعػػدل إلػػ  اةعػػد هػػف ذلػػؾ لت ػػهؿ  األدبإف الة  ػػا ال تقػػؼ عكػػد حػػدكد 

فػػي  كاألسػ سألقرلكػي  ةػػر الهتكػ زي ي ةػؿ تعػدت لتلػػكف الكػكاة األكلػ   عجػ زاإلقضػةا 
ف ةلػػكف ألقػػرلف عيػػـ الة  ػػا عكػػد العػػرب ي ثػػـ أالػػدرس ألقرلكػػي كفاػػـ لةػػ  ي فػػ   راةػػا 
 .(  ِِٗ:  َُٔٗي  ص ر ةعدزـ ة  ا زذا العيـ  الرافعي

الكثةػػؽ  رتة طاػػ الالة  ػػا ةأزهةػػا كاضػػحا هػػف ةػػةف عيػػـك العرةةػػا األخػػرل  اهتػػ زتكقػػد 
اللػػرةـ فك لػػت كظػػرة القدسػػةا هػػف جاػػا العيهػػ ل إذ جعيكزػػ  أحػػؽ العيػػـك ةػػ لتعيـ  ةػػ لقرلف

إذا ا  ػػػؿ عيػػػـ  ف إلكسػػػ في  تعػػػ ل لتػػػ ب ام  إعجػػػ زكأكالزػػػ  ةػػػ لتح ظ فةاػػػ  ةعػػػرؼ ةاػػػ  
الة  ػػا ي كاخػػؿ ةهعرفػػا ال صػػ حا ي لػػـ ةقػػ  عيهػػ  ةأعجػػ ز ألقػػرلف هػػف جاػػا هػػ  خصػػ  

 أسػػراركزػي هػػف أزػـ كسػ ئؿ الل ػػؼ عػف  يالتػألةؼ كةراعػا الترلةػػب  ام ةػ  هػف حسػػف
ألقرلكػػػي فاػػػي تكجػػػ  اآلةػػػ ت ألقرلكةػػػا التػػػي ال ةهلػػػف حهياػػػ  عيػػػ  الظػػػ زر ي  اإلعجػػػ ز

ضػػػػهت كةجاػػػػكد تفألزهةتاػػػػ   يفأصػػػػةحت ةػػػػذلؾ الجسػػػػر الهكصػػػػؿ إلػػػػ  رحػػػػ ب ألقػػػػرلف 
كةح ػػػز    ذكؽ خػػػ ؽ ي كفلػػػر كثػػػ ب إلػػػ  ةحػػػث ةعضػػػا ك  ي كاألدةػػػ ل تهةػػػزت العيهػػػ ل

ةعضػػػا  األخػػػر عقػػػؿ هكطقػػػي ي كتكظػػػةـ تجرةػػػدم ي كهػػػف جاػػػكد زػػػؤالل ل كػػػت الة  ػػػا 
 ( .   ُُ:  ُّٖٗي  العرةةا  ةهكت

( لةد الحقةقا إذ ق ؿ :"الة  ا افص ح قكؿ عف عية  الس ـ األه ـ عيي   أص بكقد 
( "الة  ػػا حلهػػا هسػػتايقا كاة كػػا عػػف ه ػػلؿ" كهثيػػ  قػػكؿ األهػػ ـ الحسػػف السػػةط  

 "  أةػك عيػي كف هػف العةػ راتػػػػالهيتةس ت كل ؼ عكار الجا الت ةأساؿ ه  ةل إةض ح
 (.  ّٓ:  ُّٖٗ ي



 

 

 ث

إلػػػ  ت اػػػـ  أكظػػػ رزـةاػػػـ اف تكجػػػ  كأجػػػدر كػػػ ي هػػػف الخةػػػر ليطيةػػػا إ *كةػػػرل الهرا ػػػي
إلػػ  أكجػػ  الحسػػف التػػي  إر ػػ دزـالترالةػػب ليلتػػ ب اللػػرةـ كالسػػكا الكةكةػػا ي هػػ   أسػػرار

كالة  ةػػا ي التػػي ةاػػ  اسػػتحقت ال ضػػؿ كالرجحػػ ف  األدةةػػاع ت ا ػػتهيت عيةاػػ  الهكضػػك 
 كأجهػػؿة ل  ئػدة  أعػكدعيػ  هػ  ةه ثياػ  فػػي الاػرض كةختيػؼ عكاػػ  فػي الصػكعا ي فػػذلؾ 

 ( .ّْ:  َُٓٗ ي في الكصؿ إل  الارض  الهرا ي
َى ةح *كتقكؿ لرستةك   تكؾ   ةألةر قدر هػف األعجػ ب ي فيػـ ةك ػأ لػدل ظ"الة  اي ففي

الدةكةػا كال كرات ضػرسـ رفة  الهستكل عي  سػةةؿ الهثػ ؿ كذلػؾ ةسػةب الهح العرب ففي 
ك سػػا  هثػػؿ الة  ػػا العرةةػػا الهتهثيػػا ةػػألقرلف اللػػرةـ فػػف كحػػتو راؽو هتهةػػز ليهحضػػكرات 

ـى ا  كلاتػػػ  ي ك   ي   ػػػتكؾ خ صػػػ ن ةػػػ  " كظ هػػػ كأكجػػػدى  هسػػػتقؿو  تطػػػكر ة ػػػلؿو  الة  ػػػاً  ف عيػػػ
 .الهقدها ( :  ُٗٗٗ

ككصػ عا   اظار الدالالت في ه اـك الة  ا اك قا الدةة جػا  أفلحؽي " ا*ةقكؿ الزة ت 
ي كةراعا الصػكعا ي فػإذا لػ فى هػ  ذلػؾ الهعكػ  الةلػر ي كال ػعكر الصػ دؽ لػ ف اإلةج ز
 ( .ِٓ : ب ت ي "  الزة ت اإلعج ز

سػػ هةا كتػذكؽ هػػ  ةػػ  هػػف  كأفلػػ رهػػف هعػ ف  األدبفػ لارضي هػػف الة  ػػا إدراؾ هػ  فػػي 
زػػ" فػي هعرفػا الةةػ ف لػكال  لػـ  ُْٕ"ت  *ي ةقػكؿ عةػد القػ زر الجرجػ كيجه ؿ كطرافػا 

الك   ي كةصكغ الجيهؿ ي كةي ظ الػدر ي كةك ػث السػحري كةيقػرم ال ػاد  ةحكؾترى لس ك ن 
 (.  ِٖ :ب ت  ي ي كةيرةؾى ةدائ ى هف الززر " الجرج كي

                                                 
 هر مار ل ء بعثه  إىل. ادلراغه : هو امحش بن مصرفى بن حملش بن اسش ادلنلعا ، من اللا  اتزهر الشري  ، تعلا ء  كليه  غوردمن (ء السودان ، مث ء اتز  *

،   اتا م ،  ري  9623 نه انكلرتا  اقام  ي ا مخس  نوا  م خصصا  ء درا ه ال اريف ماتدي ، ملي الوم الس غه ، اني اماما  للللك  ارمق ممشر ا  إىل ان توء 
 .  825، ص  9الشين الزركله ، جملش 

  ء درا ه محتليل اشرا  من اخلر  مم ارن  ا بعض ا بسعض ، مت  يلا  ر  . كر  ينا  ا وك : باحثه الشرا ا  ات  ميه ء جامعه تيسزيغ ، اا  ر  *
 الر،يس ادلصري السابق عال اسش النصر مالر،يس العراقه ادلخلوع صشام حسني ،   حبث ارب اتنرتنيت (  . 

 د اع ان الس غه ( ،   تاريف اتدي العريب ( ،   محه الر اله (   . الزيا  : هو امحش بن حسن ، تل ى العلا ء اتزهر ، ماحش الك اي العري ات ذإذ ، من آثار  *
 ( .  990، ص  9م ،   اتا م ، جملش  9635م ، توء اام  9552ء اربعه اجزا  ، ملش اام 

اي ا رار الس غه مدت،ل اتاعاز .  ادلنعش ء . اجلرجاين : اسش ال اهر ، لغوي من ات،له ممن ت ميذ ايب احلسن الفار ه ، ااش ء جرجان ، لي الوامل ادلئه مك  *
 ( .  899، ص  5اتا م ،  : 
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الكلػداف ليقػرلف ف تعيػةـ ألةقػدح  ػرارة فلػر  ةقكلػ  :" اعيػـ  *كزذا ه  دف  اةف خيػدكف
الهيا ي كدرجػكا عيةػ  فػي جهةػ  اهصػ رزـ لهػ  ةسػةؽ فةػ  إلػ   أزؿ ع ر الدةف أخذ ة  
قػػرلف ال         كعق ئػػد  هػػف لةػػ ت ألقػػرلف اللػػرةـ ي كصػػ ر اإلةهػػ فالقيػػكب هػػف رسػػكخ 

            التعيػػػػػػةـ الػػػػػػذم ةكةكػػػػػػي عيةػػػػػػ  هػػػػػػ  ةحصػػػػػػؿ عيةػػػػػػ  ةعػػػػػػد هػػػػػػف الهيلػػػػػػ ت كسػػػػػػةب  أصػػػػػػؿ
َى لهػػػػػػػػػػػ  ةع ا ػػػػػػػػػػػد رسػػػػػػػػػػػكخ ن كزػػػػػػػػػػػك الصػػػػػػػػػػػارذلػػػػػػػػػػػؾ اف التعيػػػػػػػػػػػةـ فػػػػػػػػػػػي                            د  " ػػػػػػػػػػػػػػاصػػػػػػػػػػػؿي

 (.ّٖٓ - ّٕٓ :ُٕٖٗي   اةف خيدكف
               كهػػػػػػػػف زكػػػػػػػػ  تتجيػػػػػػػػ  أزهةػػػػػػػػا الة  ػػػػػػػػا التػػػػػػػػي تعػػػػػػػػد هػػػػػػػػف صػػػػػػػػ ا اللػػػػػػػػ ـ ال الهػػػػػػػػتليـ

 األدةةػػا( فاػػي تقػػـك الهيلػػ ت كتر ػػد الػػذكؽ كتاػػدم الهكزةػػا ٓٓ:  َُٖٗي  هطيػػكب 
تكهػػػي فػػػي دارسػػػا  جػػػكدة  أكاػػػ أك القػػػ رئ حتػػػ  ةةيػػػغ اللهػػػ ؿ ي لهػػػ   ةػػػباألدفػػػي ك ػػػس 
كاضػػػف  ةحةػػػث تجعيػػػ  ك قػػػدان هتػػػذكق ن كل تةػػػ ن هكزكةػػػ ن ةهتػػػ ز ةخصػػػب الخةػػػ ؿ ي األسػػػيكب

السػيةها ةهػ   صػقيت   األدةةػاف ةحلـ عي  الكصػكص أال لر كاس  االط ع ي ةستطة  
 (.ّٓ:  ُّٗٗي  دراست  الة  ةا   ع ـ

الطػػرؽ كاألسػػ لةب التدرةسػػةا  إةجػػ دذلػػؾ ي كػػرل سػػعي الترةةػػا الحدةثػػا إلػػ  كةكػػ ل عيػػ  
كةسػ طا ي ههػ  ةتطيػب أف  حالطيةػا ةكضػك  أذزػ فالهػ دة التعيةهةػا إلػ   ةإةصػ ؿالل ةيا 

هػػػف ف عيةػػػػا         ةلػػػكف ليهػػػدرس الهعرفػػػا كالدراةػػػا ة ألسػػػ لةب التدرةسػػػةا التػػػي تزةػػػد
  ف األدال ػل  أقص  هستكل هكل  لة طرةقا تدرةس  ليكصكؿ ة لهتعيـ إ

هػراحياـ الدراسػةا ي  بالطيةػا حسػكهف الهعيـك أف أس لةب التدرةس تتككع ةتككع قدرات 
التدرةسػػي الػػذم ةك سػػب الهرحيػػا الدراسػػةا  األسػػيكبههػػ  ة ػػرض عيػػ  الهػػدرس اختةػػ ر 

زػي األسػ لةب التدرةسػةا الجةػدة  " أف إذي ليهتعيـ كةجعيػ  هحػكران فػي العهيةػا التعيةهةػا 
التي تلكف ق درة عي  إثػ رة دكافػ  ال ػرد هػف داخػؿ ال ػرد ةهػ  ةتعيػؽ ةح ج تػ  كأف تلػكف 

ي    االلكسػػػػي"  الضػػػ  طا هػػػف خػػػ رج ال ػػػرد دكف ر ةتػػػ  األهػػػكرةعةػػػدة عػػػف اسػػػتخداـ 
ُْٖٗ  :ِّٗ) . 

كعيػػػ    الهدرسػػػا الحدةثػػػا تػػػؤهف ةضػػػركرة تػػػكافر الك ػػػ ط الػػػذاتي هػػػف ج كػػػب الهػػػتعيـ ك 
عيػػػ  الك ػػػ ط التعيةهػػػي ة ػػػلؿ فػػػردم أك جهػػػ عي  تاـكهسػػػ عد طيةتػػػ  الهػػػدرس ت ػػػجة 
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              فضػػػػػػػ ن عػػػػػػػف تػػػػػػػكفةر فػػػػػػػرص الهراجعػػػػػػػا ليهح فظػػػػػػػا عيػػػػػػػ  هػػػػػػػ  ةتعيهػػػػػػػ  الط لػػػػػػػب
 (.ُّْ:  ُْٖٗي  رة ف

كالهػػػدرس الكػػػ جف زػػػك الػػػذم ةسػػػتطة  أف ةعػػػدؿ هػػػف ت لةػػػر الط لػػػب كهسػػػ عدت  ةحةػػػث 
ال لػػر اإلسػ هي هل كػا ع لةػػا  ي كةحتػػؿ العقػؿ فػيةصػؿ فػي الكا ةػا إلػػ  كتةجػا سػيةها 

ةكصػػ   أداة العيػػـ ي كهعجػػزة اإلسػػ ـ  ألقػػرلف اللػػرةـ( هعجػػزة عقيةػػا ي كاكجػػ ز اإلسػػ ـ 
  ( هػػرة ِْليعقػػؿ ألةػػد ي إذ ة ػػاد ةػػذلؾ ليهػػا تعقيػػكف التػػي كردت فػػي اللتػػ ب اللػػرةـ  

 ( .ُِْ:  ُٕٔٗي  ك در كسيةـ
ي كزػػك لػػؿ هعرفػػا هكظهػػا ةصػػؿ  كه اػػـك العيػػـ فػػي اإلسػػ ـ ةتسػػـ ة ل ػػهكؿ          

إلةاػػ  ال لػػر اإلكسػػ كي هػػف اإللاػػ ـ كالكظػػر كالتأهػػؿ كاله حظػػا كالتجرةػػب كالتع هػػؿ هػػ  
طةةعةػػػػػا ل كػػػػػت أـ اجته عةػػػػػا ي فردةػػػػػا ل كػػػػػت أـ جهعةػػػػػا ي كالعقػػػػػؿ          –ظػػػػػكازر الحةػػػػػ ة 

   زػػػػػػك الحػػػػػػ لـ كالح سػػػػػػـ فػػػػػػي أهػػػػػػكر الػػػػػػدكة  كزػػػػػػك الػػػػػػدلةؿ كالهر ػػػػػػد حتػػػػػػ  فػػػػػػي أهػػػػػػكر           
الدةف ي كةل ي اف كعرؼ عدد لالة ت ألقرلكةا التي كردت فةا  ه تق ت العقؿ ككظ ئ ػ  
ي كالػػدعكة إلسػػتعه ل  حتػػػ  كتكصػػؿ إلػػ  كتةجػػػا حتهةػػا حػػكؿ أزهةػػػا الت لةػػر فػػي حةػػػ ة 

 (.ُّٔ:  ُْٗٗاإلكس ف  عةد الة قي ي 
م ي ةػؿ زػي كةعدُّ التعيـ عهيةا أس سةا فػي الحةػ ة ي ال ةخيػك هكاػ  أم ك ػ ط ة ػر      

جػػكزر زػػذا الك ػػ ط  كةكاسػػ طت  ةلتسػػب اإلكسػػ ف هجهػػؿ خةراتػػ  ال ردةػػا ي كعػػف طرةقػػ  
ةكهك كةتقدـ ي كة ضي  ةستطة  أف ةكاجػ  أخطػ ر الةةئػا ي كأف ةقاػر الطةةعػا كةسػخرز  
لصػػػػػػ لح  ي إذ ةحظػػػػػػ  هكضػػػػػػكع الػػػػػػتعيـ فػػػػػػي الكقػػػػػػت الح ضػػػػػػر ةإزتهػػػػػػ ـ الهختصػػػػػػةف 

هيةف فػي الهؤسسػ ت االجته عةػا كالهاكةػا   الخ لػدم ة لدراس ت الك سػةا كالترةكةػا كالعػ 
 (. ّٕ: ُّٗٗي
كهػػف طرةػػؽ فاػػـ عهيةػػا التعيػػةـ ةهلػػف ت سػػةر التاةػػرات كالتحػػكالت الك تجػػا فػػي السػػيكؾ  

اإلكس كي ي كاإلج ةا عف األسئيا الهتعيقا ةاذا السيكؾ ليكصكؿ إل  الهة دئ كاله ػ زةـ 
ألهػر الػذم ةسػ عد اآلةػ ل كاألهاػ ت كالهػرةةف كالقكاكةف التي تحلـ السػيكؾ اإلكسػ كي ي ا

عيػػػ  أحػػػداث أكهػػػ ط السػػػيكؾ الهر كةػػػا ي كفػػػؽ أيسػػػس كأسػػػ لةب عيهةػػػا  أةػػػك رةػػػ ش ي 
ََِٕ  :ُٕ.) 
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إٌف هػػػػػدرس الةػػػػػـك أصػػػػػةف لػػػػػ  أدكار هتعػػػػػددةي للككػػػػػ  هح ػػػػػزان كه ػػػػػجع ن عيػػػػػ                     
صػػػة تاـ ي كق ئػػػدان ليصػػػؼ  خ كالكهػػػك كالػػػتعيـ ي كعػػػ ه ن هػػػؤثران فػػػي سػػػيكؾ الطيةػػػا ككهػػػ

الدراسػػي ي كهر ػػدان تعيةهةػػ ن ي كهاكةػػ ن ي لطيةتػػ  ي كهست ػػ ران لاػػـ عكػػد هػػركرزـ ة ألزهػػ ت 
 ََِِكالهكاقؼ الصعةا  هلتب الةككسػلك اإلقيةهػي ليترةةػا كالػتعيـ فػي الػدكؿ العرةةػاي

 :ُٗٗ.) 
ك فػػي كةحػػدث الػػتعيـ ةعػػدة طرائػػؽ ي فاػػك قػػد ةتضػػهف حػػدكث تاةةػػر فػػي السػػيكؾ أ     

الت لةػػػػػػر أك ليةاهػػػػػػ  هعػػػػػػ ن ي كالػػػػػػتعيـ ة ػػػػػػهؿ التاةةػػػػػػر فػػػػػػي األفلػػػػػػ ر كطرائػػػػػػؽ الت لةػػػػػػر               
 (.ّٔ:  ُٗٗٗ عدس ي 

سػػػػتراتةجة ت الػػػػتعيـ الهتككعػػػػا       إٌف هعرفػػػػا الهػػػػدرس الكاسػػػػعا ةطرائػػػػؽ التػػػػدرةس ي كا 
ؽ ي كقدرتػػ  عيػػ  اسػػتخداها  تسػػ عد  عيػػ  هعرفػػا الظػػركؼ التدرةسػػةا الهك سػػةا ليتطةةػػ

ةحةث تصةف عهيةا التعيةـ   ئعا كههتعا ليطيةػا ي كهك سػةا لقػدراتاـ ي ككثةقػا الصػيا 
ةحةػػػػ تاـ الةكهةػػػػا ي كاحتة جػػػػ تاـ ي كهرضػػػػةا لهةػػػػكلاـ كر ةػػػػ تاـ كتطيعػػػػ تاـ الهسػػػػتقةيةا 

 (.ِٓ:  ََِِ هرعي كالحةيا ي 
يةػػػػا كالهدرسػػػػكف ةحهيػػػػكف تكقعػػػػ ت هختي ػػػػا ليطيةػػػػا ي إكاػػػػـ ال ةعػػػػ هيكف جهةػػػػ  الط     
عيػػةاـ ةدرجػػا الةػػر  لاللة ةػػا الكاحػػدة داخػػؿ  رفػػا الصػػؼ ي فػةعض الطيةػػا ةكػػ د سةػك 

هف األزهةا كةسهف لاـ ةطرح أسئيا هثةرة ليت لةر ةدرجا أكس  ي كةػتـ تعزةػززـ ةهعػدؿ 
 (.ِٖ:  ُٗٗٗأعي   عدس ي 

كالػػػػتعيـ زػػػػك هاػػػػ رة ذزكةػػػػا أك قػػػػدرة عقيةػػػػا ةهلػػػػف تكهةتاػػػػ  أسػػػػكة ةجهةػػػػ  القػػػػدرات      
خػرلي كالػتعيـ الجةػػد زػك الػػذم ةح ػز قػدرة ال ػػرد عيػ  التسػػ ب الخةػرات كاسػػتخ ص األ

الحقػػػ ئؽ ةك سػػػ  ي كال ةقتصػػػر عيػػػ  ح ػػػد الهعيكهػػػ ت كالحقػػػ ئؽ فػػػي ذزػػػف ال ػػػرد يألٌف 
الهعيكهػػػػ ت هاهػػػػ  ةياػػػػت صػػػػحتا  فهصػػػػةرز  إلػػػػ  الكسػػػػة ف كالػػػػزكاؿ كأٌف عجيػػػػا التقػػػػدـ 

ؾ فػػأف زػػدؼ الػػتعيـ زػػك تكهةػػا قػػدرات العيهػػي تػػأتي ةاةرزػػ  ي كتصػػةف  ةػػر ك فعػػا ي لػػذل
الهػػػػػػػػػػػػػتعيـ ي ةػػػػػػػػػػػػػؿ تكهةػػػػػػػػػػػػػا  خصػػػػػػػػػػػػػةا ةسػػػػػػػػػػػػػ ئر سػػػػػػػػػػػػػه تا  كخص ئصػػػػػػػػػػػػػا  كجكاكةاػػػػػػػػػػػػػ                 

 (.ُِْ: ص ُٖٗٗ العسةكٌم ي 
إذ ةختيؼ طيةا الةـك عف طيةا األهس في أه لاـ كأزػدافاـ كتكقعػ تاـ ي فاكػ ؾ        

 ت ال خصػةا كاالجته عةػا في الكقت الح ضر تألةػد ضػركرة رةػط الػتعيـ ة اػـ اله ػل
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لي ػػرد كهسػػػ عدت  عيػػ  هكاجاػػػا الاػػػزك العيهػػٌي كالتلككلػػػكجٌي الا ئػػؿ ي كتهلةكػػػ  هػػػف 
االسػػت  دة ةأقصػػ  درجػػا ههلكػػا ي ٌههػػ  تكصػػيت إلةػػ  الهعرفػػا                 عػػدس ي 

ُٗٗٗ :ّٖ.) 
ٌف الهدرس زك سرُّ الكج ح أك ال  ؿ في عهيةا الػتعيـ ي فاػك الػذم ةختػ        ر تيػؾ كا 

أألك طا  ك ةرز  لتةسر ليهدرس عهي  ي كتجعي  ألثر قدرة عيػ  تحقةػؽ تيػؾ األزػداؼ 
التػػػػػػػػػػػػػي ال ةهلػػػػػػػػػػػػػف تحقةقاػػػػػػػػػػػػػ  إال ة لت  عػػػػػػػػػػػػػؿ الهة  ػػػػػػػػػػػػػر ةػػػػػػػػػػػػػةف الهػػػػػػػػػػػػػدرس كطيةتػػػػػػػػػػػػػ                          

 (.ََُ:صُِٖٗ زةداف ي 
العظهػػ  إفَّ الت لةػػر زػػك أرقػػ  أ ػػل ؿ الك ػػ ط العقيػػي عكػػد اإلكسػػ ف ي كزػػك الاةػػا      

التػػي هكحاػػػ  ام تعػػػ ل  لإلكسػػ ف ي كفضػػػي  عيػػػ  سػػ ئر هخيكق تػػػ  كالح ضػػػرة اإلكسػػػ كةا 
 (.ِٓ:  ََِٕزي دلةؿ عي  زذا الت لةر  أةك ج دك ي 

فقػػػػػػػػد حظػػػػػػػػي الت لةػػػػػػػػر لعهيةػػػػػػػػا هعرفةػػػػػػػػػا ةعك ةػػػػػػػػا عيهػػػػػػػػ ل الػػػػػػػػك س ي إذ تكػػػػػػػػػ ه                  
لحػػػػػدَّ الػػػػػػذم ةهلػػػػػف القػػػػػػكؿ               االزتهػػػػػ ـ ة لعهيةػػػػػػ ت الهعرفةػػػػػا كةػػػػػػ لت لةر خ صػػػػػا ي إلػػػػػػ  ا

إف العصػػػػػػػػػر الػػػػػػػػػرازف لعيػػػػػػػػػـ الػػػػػػػػػك س زػػػػػػػػػك عصػػػػػػػػػر االزتهػػػػػػػػػ ـ ةعيػػػػػػػػػـ ك ػػػػػػػػػس الت لةػػػػػػػػػر           
Thinking Psychology  أةك حطب ي ُّٖٗ  :ََِ.) 

كةػػػػذلؾ اصػػػػةف هػػػػف حػػػػؽ الطيةػػػػاعي  هثق ػػػػي هجػػػػتهعاـ تسػػػػيةحاـ ةاػػػػذا التػػػػدرةب         
ا كح ج ت الهجته  الهع صري كتحقةػؽ التلةػؼ حت  ةهلف لاـ الكهك كالتطكةر لةت ئهك 

السكم لػدةاـي كةػذلؾ اصػةف هػف هاهػ ت الهجتهػ  الهع صػر تػدرةب أةك ئػ  عيػ  هاػ رة 
ت حػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػرص الهك سػػػػػػػػػػةا ي كالهك سػػػػػػػػػػة ت التػػػػػػػػػػي تسػػػػػػػػػػهف لاػػػػػػػػػػـ ةػػػػػػػػػػذلؾ                      الت لةػػػػػػػػػػر كا 

 ( .ُّ:  ََِٓ قط هي كعهكر ي 
ـ هاػػ رات الت لةػػر كعهية تػػ  التػػي تةقػػ  صػػ لحا هػػف زػػذا الكاقػػ  تةػػرز أزهةػػا تعيػػ      

( لاػذا الحقةقػا ةقكلاهػ  " Page  and  Cthersهاهػ  لػ ف ككعاػ  ي كة ػةر الة حثػ ف  
إٌف الهع رؼ هاهػا ةػ لطة  كللكاػ    لةػ ن هػ  تصػةف قدةهػا ي أهػ  هاػ رات الت لةػر فتةقػ  

الكظػػػػر عػػػػف   جدةػػػػدة أةػػػػدان ي كزػػػػي تهلككػػػػ  هػػػػف التسػػػػ ب الهعرفػػػػا ك اسػػػػتداللا  ي ةاػػػػض
الهل ف أك الزه ف أك أكػكاع الهعرفػا التػي تسػتعهؿ هاػ رات الت لةػر فػي التع هػؿ هعاػ  " 

 Page  and  Cthers,1977 : 53.) 
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إٌف هػػف أزػػـ سػػه ت الت لةػػر القػػدرة عيػػ  االك تػػ ح العقيػػي ي ف إلكسػػ ف ةح جػػا       
هف الص  ت الجةػدة  إل  هعرفا ك س  كهعرفا اآلخرةف كفاـ أفل رزـ ي كاالك ت ح العقيي

لإلكسػػ ف اله لػػري للكػػ  لػػةس هػػة ن فطرةػػ ن ي كال ةػػد هػػف أف ةيعيػػـ اإلكسػػ ف عيػػ  االك تػػ ح 
العقيػػي ي كةيػػدرب عيػػ  الت لةػػر لةتعػػرؼ عيػػ  اآلخػػرةف كة اػػـ هق صػػدزـ ي كزك لػػؾ عػػدة 
طرائؽ لتدرةب الطيةاعي  رؤةا خةرات اآلخرةف ي كفاـ كجا ت كظػرزـ   هكاػ  حيقػ ت 

Cortهكضكع ت هخت رة هف دركس لكرت  الدركس حكؿ
في تعيةـ الت لةر الحػ رثي  *

 (.ُٗٗ:  ُٗٗٗي 
كةعػػػدُّ هكضػػػكع إسػػػتراتةجة ت الػػػتعيـ هػػػف الهكضػػػكع ت الحدةثػػػا التػػػي  ػػػ عت فػػػي      

 االسػػككات األخةػػرة فػػي القػػرف الع ػػرةف كظػػران ألزهةتاػػ  اللةةػػرة فػػي حةػػ ة الطيةػػا الدراسػػة
للكك  ةػرتةط ة لجكاكػب الهعرفةػا كالتحصػةيةا فقػد أثػ ر عةر هراحؿ الدراسا الهختي ا ي ك 

زػػػذا الهكضػػػكع اكتةػػػ   عػػػدد هػػػف الةػػػ حثةف إلجػػػرال دراسػػػ ت هتككعػػػا عيةػػػ  ي كلقػػػد تزاةػػػد 
االزتهػػ ـ فػػي اآلككػػا األخةػػرة ةكحػػك هيحػػكظ ةدراسػػا إسػػتراتةجة ت الػػتعيـ كتطةةق تػػ  كزػػذ  

سػػػػتعه  لا   خػػػػزاـ كعةسػػػػ ف ي اإلسػػػػتراتةجة ت الزهػػػػا إللتسػػػػ ب الهعيكهػػػػ ت كتخزةكاػػػػ  كا 
ُّٗٗ  :ِّٖ.) 
كةتطيػػػػػػػػػػػػػػب إسػػػػػػػػػػػػػػتعه ؿ إسػػػػػػػػػػػػػػتراتةجة ت الػػػػػػػػػػػػػػتعيـ الجاػػػػػػػػػػػػػػد كاإلقػػػػػػػػػػػػػػداـ كالر ةػػػػػػػػػػػػػػا                       

فػػػػي الهح كلػػػػا ي فضػػػػ ن عػػػػف الهكاصػػػػيا لػػػػذا ةؤلػػػػد لػػػػؿ هػػػػف ة رلك ػػػػي كجػػػػ ف كهثلػػػػرم 
 Barkowshi , chan and Muthukre إكػ  كقةػؿ أف ةتاةػأ الطيةػا لةػذؿ الجاػد . )

طػػةط كالتقػػكةـ كتكظػػةـ اسػػتعه ؿ اإلسػػتراتةجةا  ي فػػإكاـ ةكةاػػي أف ةؤهكػػكا ةقةهػػا فػػي التخ
العهػػؿ ةكحػػك جةػػد فػػي أةػػا هاهػػا ي فضػػ ن عػػف السػػةطرة ال خصػػةا عيػػ  كتػػ ئج الهاهػػا 
كف ئػػػدة اسػػػتعه ؿ اإلسػػػتراتةجةا  فػػػي إكاػػػ ل الهاهػػػا ي كقػػػ ةيةتاـ فػػػي اسػػػتعه لا  ة  عيةػػػا 

يتزهػػكف ة لعهػػؿ ةكحػػكو جةػػد فػػي هاهػػا هعةكػػا ككجػػ ح ي ةهعكػػ  لخػػر أف الطيةػػا الػػذةف ة
كلػػػدةاـ هعرفػػػا ة السػػػتراتةجة ت الخ صػػػا كالهطػػػٌكرة ةكحػػػك جةػػػدي كةعتقػػػدكف أف إسػػػتعه ؿ 
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تيػػؾ االسػػتراتةجة ت سػػةؤدم إلػػ  أدال كػػ جف ليهاهػػا ي ةهلػػف أف ةلككػػكا فعػػ لةف فػػي 
 (.Barkowshi , 2003 :4اختة ر اإلستراتةجةا  كتكظةها   

تةجة ت ترلةػػػػز االكتةػػػػ   ي كتػػػػكافر الدافعةػػػػا ي كالترلةػػػػز عيػػػػ  العهػػػػؿ كتعػػػػدُّ إسػػػػترا      
الهدرسػػػػي ي كتحهػػػػؿ هسػػػػؤكلةا الػػػػتعيـ الػػػػذاتي إسػػػػتراتةجة ت هاهػػػػا فػػػػي الػػػػتعيـ كالتعيػػػػةـ   
كةكةاػػػػػي اف تصػػػػػةف جػػػػػزلان هػػػػػف ةكػػػػػ ل الط لػػػػػب الهعرفػػػػػي ي ةه رسػػػػػا  فػػػػػي أثكػػػػػ ل تعيهػػػػػ    

ـ أك لةيػػا ةػػؿ تحتػػ ج إلػػ  جاػػد كتعيةهػػ  كهه رسػػا زػػذ  االسػػتراتةجة ت ال تتحقػػؽ فػػي ةػػك 
 (.ّٓٓ:  َََِلي تصةف ها رة لدة   قط هي كلخركف ي 

إٌف إسػػتراتةجة ت الػػتعيـ ضػػركرةا ألف ةتعيهاػػ  الطيةػػاي إذ تجعياػػـ ألثػػر قػػدرة عيػػ       
التحيةؿ كتكثةؽ الهعيكه ت ي لذا ةكةاي أف تدخؿ االستراتةجة ت األس سةا  فػي تػدرةس 

ح لػػا عػػدـ إتقػػ ف الطيةػػا لاػػذ  الهاػػ رات ي كحتػػ  فػػي ح لػػا  الهػػكاد جهةعاػػ  ال سػػةه  فػػي
اتق كاـ لا  ي فاـ ةح جا إل  أف ةتكسعكا في تعيـ زذ  الها رة ي كهعرفتاػ   كاسػتعه لا  

 (.ُْٕ: ص ُٖٗٗفي تطةةق ت ع ها كرئةسا  السركر ي 
         كت ػػػػػػػػةر الةحػػػػػػػػكث إلػػػػػػػػ  أف الطيةػػػػػػػػا ذكم هاػػػػػػػػ رات الهػػػػػػػػذالرة كالقػػػػػػػػرالة كاللت ةػػػػػػػػا           

األل دةهةػػػػػا ي زػػػػػـ ةعرفػػػػػكف إسػػػػػتراتةجة ت القػػػػػرالة األلثػػػػػر لهاهػػػػػا هعةكػػػػػا ي لهػػػػػ  إكاػػػػػـ              
ةتكجاػػػػكف إلػػػػ  الاػػػػدؼ كةػػػػدرلكف الكتػػػػ ئج الهر كةػػػػا ليهػػػػذالرة ي كزػػػػـ هح ػػػػزكف داخيةػػػػ ن   

تلػػكف قػػرالتاـ التعيةهةػػا ضػػعة ا لإلسػػتراتةجة ت  فكعيػػ  الػػر ـ هػػف إدراؾ الطيةػػا الػػذة
ركف إلػػػ  تطةةػػػؽ االسػػػتراتةجة ت التعيةهةػػػا للةػػػ ن فػػػي هكاقػػػؼ الػػػتعيـ الهختي ػػػا        فػػػأكاـ ة تقػػػ

لػذا فػإف تػدرةب الطيةػاعي  إسػتراتةجة ت الػػتعيـ إكهػ  ةاػدؼ إلػ  تطػكةر عهيةػ ت عقيةػػا 
هثػػؿ االلتسػػ ب كالح ػػظ كالتخػػزةف ي كهػػف ثػػـ ادهػػ ج الخةػػرة كتل هياػػ  هػػ  خةػػرات ال ػػرد. 

 .  ( ّٖٔي ص ُّٗٗ خزاـ كعةس ف ي 
كتعَّػػػػػد إسػػػػػتراتةجة ت هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػا هطيةػػػػػ ن ضػػػػػركرة ن كأس سػػػػػة ن يألكاػػػػػ  تسػػػػػ عد      

الطيةػػػػاعي  تحقةػػػػؽ الكجػػػػ ح كالتع هػػػػؿ هػػػػ  الهكاقػػػػؼ الجدةػػػػدة كتجعػػػػؿ الطيةػػػػا ه لػػػػرةف 
 (.ُ:  ََُِكهتعيهةف هدل الحة ة   أةك عية  كالكزر ي 

 صػر التػي ت ػلؿ ةكةػا زػذا إٌف الت لةر ه  كرال الهعرفي ةتضهف هجهكعا هف العك     
اله اػـك ي كالهتهثيػػا فػػي عهيةػا كعػػي أك هعرفػػا ال ػرد لهػػ  ةقػػـك ةػ  هػػف عهيةػػ ت هعرفةػػا 
أك ذزكةا ي كت تهؿ زذ  العهية ت عي  التخطةط ليهاها التي ةر ب الهتعيـ القةػ ـ ةاػ  
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ي كهػػػف ثػػػػـ هراقةػػػا تك ةػػػػذ كتعػػػدةؿ العهيةػػػػ ت فػػػػي أثكػػػ ل العهػػػػؿ إلتهػػػ ـ زػػػػذ  الهاهػػػػا 
 (.ّْٕ:  ََِٕ   الصحةف الهر كب  أةك ج دك كككفؿ ي ة التج
كقد ألد ذلؾ اللثةر هف الدراس ت كالةحػكث التػي دعهػت أزهةػا هػ  كرال الهعرفػا       

فةهػػػ  ةخػػػص الكهػػػك الهعرفػػػي كالػػػتعيـ األلػػػ دةهي ةصػػػ ا ع هػػػا ي إذ ةهلػػػف زةػػػ دة ف عيةػػػا 
 اة ةتػػدرةس الطيةػػا ف عيةػػالهػػتعيـ ةجعيػػ  ألثػػر هعرفػػا ةهػػ  كرال الهعرفػػا كةػػتـ ذلػػؾ هة  ػػر 

االسػػػتراتةجة ت الهعرفةػػػا ي كهك ق ػػػا الجكاكػػػب كالدافعةػػػا لألك ػػػطا الهعرفةػػػا لػػػ لت لةر ي 
 كةذلر ة رةس كككجرد اف تحسةف ه  كرال الهعرفا لدل الهتعيهةف ةساـ في :

 .تزكةدزـ ة ستةص رات ذاتةا عف ت لةرزـ 
 تعيـ هػػػػف الهدرسػػػػةف إلػػػػ  تحقةػػػػؽ اسػػػػتق لةا الػػػػتعيـ ههػػػػ  ة ةػػػػد فػػػػي كقػػػػؿ هسػػػػؤكلةا الػػػػ

 الت هةذ أك ساـ.

  تلػػكةف هعتقػػدات ذاتةػػا كاك عػػ الت إةج ةةػػا لػػدل الت هةػػذ عػػ كة عيػػ  الػػدكر الػػدافعي
 (.ّّ:  ََِٔلذلؾ  ر كاف ي 

إف هاػػ رات الت لةػػر هػػ  كرال الهعرفةػػا تكهػػك ةػػةطل ي ةػػدأ هػػف سػػف الخ هسػػا ي ثػػـ تتطػػكر 
ع ػر  كقػد أهلػف تحدةػد عػدد ال ةػأس  ةكهكو هيهكس في سف الح دةػا ع ػر إلػ  الث لثػا

ةػػػ  هػػػف زػػػذ  الهاػػػ رات كقة سػػػا  . كأظاػػػرت الدراسػػػ ت أف اله لػػػرةف كالخةػػػرال فػػػي حػػػؿ 
اله ػػل ت كالقػػ رئةف الجةػػدةف ةتصػػ كف ةػػأكاـ ةهتيلػػكف سػػةطرة كقػػدرة عيػػ  الػػتحلـ فػػي 
ت لةرزـ كتكجةاػ  ي لهػ  أكاػـ ةعرفػكف حػدكدزـ ي كةهةػزكف ةػةف هػ  ةعرفككػ  كةػةف هػ  ال 

عرفككػػ   فػػإكاـ ةعرفػػكف زػػدفاـ كلةػػؼ ةصػػيكف إلةػػ  عكػػده  ة لػػركف فػػي حػػؿ اله ػػليا ة
 (.ّّ:  ََُِ أةك عية  كالكزر ي 

لهػػػػ  أثةتػػػػػت ةعػػػػػض الدراسػػػػػ ت ف عيةػػػػػا الةػػػػػراهج التعيةهةػػػػػا لهاػػػػػ رات الت لةػػػػػر هػػػػػ  كرال  
كلة ةػػا اسػػتعه لا            كهتػػ   ـالهعرفةػػا فػػي تحسػػةف هسػػتكل كعػػي الطيةػػا ةقػػدراتا

 Analogicalي كأظاػػػرت حػػػدكث تحسػػػف فػػػي هسػػػتكل االسػػػتدالؿ التهثةيػػػي تسػػػتعهؿ

Reasoning   كهسػػتكل االسػػتةع ب القرائػػي كال ػػ كم عكػػد الطيةػػا كتختيػػؼ عهيةػػ ت هػػ
كرال الهعرفا هف فرد إل  لخػر تةعػ ن ليظػركؼ الهرتةطػا ةعكاهػؿ الكهػك كالكضػج كالػذل ل 

 (.َٖ:  ََِٓكالخةرات الس ةقا  الز يكؿ ي 



 

 

 جج

ؾ لثةر هف الةراهج التي ترلز عي  الت لةر لهكضكع قػ ئـ ةذاتػ  ي كعيػ  فاك      
تعيةـ ها رات الت لةر ه  كرال الهعرفي ي التي تسةطر عي  العهيةػ ت الهعرفةػا كتػدةرز  
كهكاػػ  ي التخطػػػةط كالهراقةػػػا كالتقػػػكةـ ي كتاػػػدؼ إلػػ  ت ػػػجة  الطيةػػػاعي  الت لةػػػر حػػػكؿ 

الػػػتعيـ هػػػف اآلخػػػرةف كزةػػػ دة الػػػكعي ك  Thinking about thinking )ت لةػػػرزـ  
 (.Anastasaia , 1976:  (103ةعهية ت الت لةر الذاتةا

كزك ؾ دراس ت لثةرة ألدت أزهةا الت لةر ه  كرال الهعرفػي ي هكاػ  هػ  ظاػر هػف       
خ ؿ األدةة ت أف له اـك ه  كرال الهعرفا ع قت  الكثةقا ةهتاةػرات هتعػددة هػف كجاػا 

كلػػذلؾ كتةجػػا اإلزتهػػ ـ الهتزاةػػد فػػي تكهةػػا كتعيػػةـ الت لةػػر هػػ   كظػػر عػػدد هػػف الةػػ حثةف
كرال الهعرفػػي أتجػػ  عػػدد هػػف الةػػ حثةف إلػػ  ةةػػ ف أزهةػػا الت لةػػر هػػ  كرال الهعرفػػي ألثػػر 

 أزهةا فاك ؾ هث ن : 
كالتػػي زػػدفت إلػػ  التحقػػؽ  Romaniville( 1994الدراسػػا التػػي قػػ ـ ةاػػ  ركه ك ةػػؿ  
لت لةػػر هػػ  كرال الهعرفػػي كالتحصػػةؿ الدراسػػي أ ػػ رت هػػف طةةعػػا الع قػػا ةػػةف لػػؿ هػػف ا

              ( ط لةػػػػػػ ن ج هعةػػػػػػ ن هػػػػػػف هسػػػػػػتكل ّٓكتػػػػػػ ئج تيػػػػػػؾ الدراسػػػػػػا التػػػػػػي تػػػػػػـ إجراؤزػػػػػػ  عيػػػػػػ   
السػػكا الدراسػػةا األكلػػ  ةليةػػا االقتصػػ د ي إلػػ  أكػػ  ليهػػ  إزداد التحصػػةؿ الدراسػػي لػػدل 

قػػدر عيػػ  إسػػتدع ل ها راتاػػ    إذ ألثػػر كعةػػ ن ةقكاعػػد هػػ  كرال الهعرفػػا ي كأ االطيةػػا لػػ كك 
تحصػػػػػػػػػػػة ن  ؿل كػػػػػػػػػػػت زػػػػػػػػػػػذ  الهعرفػػػػػػػػػػػا أقػػػػػػػػػػػكل ةكػػػػػػػػػػػ لن كتكظةهػػػػػػػػػػػ ن هػػػػػػػػػػػف الطيةػػػػػػػػػػػا األقػػػػػػػػػػػ

 Romainville,1994; 359-366.) 
( ٕٖةدراسػا  ػهيت   El-Hini and childers( 1996كق ـ الاةكػي كت ػيدرز       

عيػػػػػةـ ط لةػػػػػ ن ج هعةػػػػػ ن هػػػػػف ذكم التحصػػػػػةؿ الدراسػػػػػي الهتػػػػػدكي ي ةاػػػػػدؼ هعرفػػػػػا تػػػػػأثةر ت
الهاػػ رات الدراسػػةا عيػػ  تحسػػةف كعػػي هػػ  كرال الهعرفػػا كتطػػكةر  ي إذ أ ػػ رت الدراسػػا 
إل  أف أفراد عةكػا الدراسػا قػد تحسػف كعػةاـ الهعرفػي ي كتةجػا تعيػـ الهاػ رات الدراسػةا 
له  تةةف أةض ن كجكد ع قا إةج ةةا قكةا ةةف لؿ هف درج ت كعػي هػ  كرال الهعرفػا ي 

فػػي القػػدرة عيػػ  ضػػةط عهيةػػا الػػتعيـ لػػدل أفػػراد عةكػػا الدراسػػا كدرجػػ ت ت سػػةر الكجػػ ح 
 El-Hini and Childers , 1996 : 85 – 90.) 

( فقػد ذلػر أف هعرفػا هػ  كرال الهعرفػا تػؤدم دكران Wenden 1999أهػ  كةكػدةف       
هاهػػػػ ن فػػػػي العدةػػػػد هػػػػف ال ع لةػػػػ ت الهرتةطػػػػا ةإسػػػػتعه ؿ الياػػػػا هثػػػػؿ اإلتصػػػػ ؿ ال ػػػػ كم 
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ستةع ب القرال لتس ب الياا ي كه  ةرتةط لثةران في تعيـ الياػا كالع قػا كا  ة كاللت ةا كا 
ةػػةف هػػ  كرال الهعرفػػا كالهعتقػػدات هػػف جاػػا ي كةػػةف التكظػػةـ الػػذاتي هػػف خػػ ؿ تحيةػػؿ 
الهاهػػػػا كهراقةػػػػا السػػػػيكؾ  كعكػػػػده  ةسػػػػتدعي هعرفػػػػا الهتعيهػػػػةف ةهػػػػ  كرال الهعرفػػػػا أك 

ؿ الهاها الهلككا لدافعةػا التخطػةط لتيػؾ هعتقداتاـ حكؿ الهاها ي فإك  ةعد ه ت ح تحية
الهاها ي إذ ةقـك الهتعيهػكف ةهعرفػا طةةعػا اله ػليا ي كزػؿ زػي ه ػ ةاا لهاهػا سػ ةقا 
تػػـ حياػػ  ي أـ أكاػػ  جدةػػدة ي ثػػـ لة ةػػا حياػػ  ي لػػذلؾ الهاػػ رات كالهعرفػػا ال زهػػا لاػػ    

 Wenden , 1999:P436.) 
ذلػر أف لػػ هػ  كرال الهعرفػا دكران فػي ( فقػد Schoefeld , 1987أهػ  سػلكفيةد        

تكسػػػػػة  الهعكػػػػػػ  كال اػػػػػػـ لهػػػػػػ دة الرة ضػػػػػػة ت الصػػػػػػ ةا ي كةعتقػػػػػػد أف  العػػػػػػ لـ الهصػػػػػػار            
لةةئػػػػػػا الرة ضػػػػػػة ت( سة ػػػػػػج  الطيةػػػػػػاعي  الت لةػػػػػػر ة لرة ضػػػػػػة ت لجػػػػػػزل هػػػػػػف حةػػػػػػ تاـ              

ة تةا فػػػػػي             الةكهةػػػػػا كت ػػػػػجةعاـ عيػػػػػ  إهل كةػػػػػا كضػػػػػ  تراةطػػػػػ ت ةػػػػػةف اله ػػػػػ زةـ الرة ضػػػػػ
سػػػػػػة ق ت هختي ػػػػػػا ي كهػػػػػػف ثػػػػػػـ ةعهػػػػػػؿ الهتعيهػػػػػػكف ةعةػػػػػػدان عػػػػػػف تعقةػػػػػػدات الرة ضػػػػػػة ت 

 Schoefeld , 2000 : 189-215.) 
كأةضػػػػػ ن فػػػػػي هجػػػػػ ؿ تكظةػػػػػؼ كظرةػػػػػا الت لةػػػػػر هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػي فػػػػػي تحسػػػػػةف        

( دراسػػا زػػدفت Zan , 2000التحصػػةؿ الدراسػػي فػػي الهػػكاد الدراسػػةا ي أجػػرت زاف   
هػ دة  يل  إستقص ل أثر إستعه ؿ الت لةر ه  كرال الهعرفػي فػي تحسػةف أدال الطيةػا فػإ

فػي تخصػص األحةػ لي كالػذةف  فالرة ضػة ت ي عيػ  عةكػا تلككػت هػف الطيةػا الجػ هعةة
تلرر رسػكةاـ فػي اإلهتحػ ف الكاػ ئي لهػ دة الرة ضػة ت الهقػررة ضػهف الهػكاد اإلجة رةػا 

سػػػا أف الصػػػعكة ت الدراسػػػةا الرئةسػػػا الهػػػؤثرة فػػػي فػػػي الج هعػػػا  إذ أ ػػػ رت كتػػػ ئج الدرا
كقػػػص فػػػي تكظةػػػؼ هاػػػ رات الت لةػػػر هػػػ  كرال الهعرفػػػي فػػػي  يرسػػػكب زػػػؤالل الطيةػػػا زػػػ

هجػػػ ؿ التحصػػػةؿ الدراسػػػي ي لهػػػ  أ ػػػ رت كتػػػ ئج الدراسػػػا أف الةركػػػ هج التػػػدرةةي الػػػذم 
خضػػ  لػػ ي زػػؤالل الطيةػػاعي  تكظةػػؼ هاػػ رات الت لةػػر هػػ  كرال الهعرفػػي قػػد عهػػؿ عيػػ  

 :Zan ,2000إجتةػ ز االهتحػ ف الكاػ ئي لهػ دة الرة ضػة ت   فتهلػةف جهةػ  الطيةػا هػ

220-235 .) 
أهػػػ  دكر الهػػػدرس فػػػي التػػػدرةس عيػػػ  زػػػذ  الةػػػراهج كاالسػػػتراتةجة ت فةلػػػكف هػػػف       

عي  هت ةعا العهيةػ ت  ةخ ؿ إجرالات تحهؿ الهسؤكلةا فةه  ةخطط ل  الطيةا ي كالقدر 



 

 

 هه

الطيةػػاي كهػػف ثػػـ التحػػدث ةصػػكت عػػ ؿ  الت لةػػر ةصػػكت   الهعرفةػػا التػػي ةقػػـك ةاػػ 
هرت ػػ  ( فػػي كصػػؼ لة ةػػا هػػكاجاتاـ له ػػليا أك قضػػةا هػػ  اسػػتحكذت عيػػ  ازتهػػ هاـ 
أهػػ ـ زه ئاػػـ فػػي الارفػػا الصػػ ةا هػػف حػػةف إلػػ  لخػػر  لهػػ  أف كهذجػػا أألعهػػ ؿ الجةػػدة 

ك جػػػ دك عيػػػ  تثةةػػػت زػػػذ  االسػػػتراتةجة ت فػػػي ةكػػػ لزـ الهعرفػػػي  أةػػػ ؿأهػػػ ـ الطيةػػػا تعهػػػ
 (.ّْٓ:  ََِٕكككفؿ ي 
لػػذلؾ فقػػد كػػ دل لثةػػر هػػف الترةػػكةةف ةأزهةػػا ةقظػػا ال ػػرد ككعةػػ  لهػػ  ةكظ ػػ  هػػف       

استراتةجة ت في حؿ ه ليا ه  أك قضػةا ت ػاؿ ة لػ ي ي كألػدكا هػف ك حةػا أخػرل أزهةػا 
ضػػةط ال ػػرد الهػػتعيـ لعهيةػػا تعيهػػ  كتحلهػػ  ةاػػ  ي كتكجةاػػ  الكجاػػا الصػػحةحا الهكػػكط 

ي فاػػػـ ةعتقػػػدكف ةأزهةػػػا الهػػػتعيـ هسػػػتق ن فػػػي ت لةػػػر  كأف ةلػػػكف قػػػ دران عيػػػ  تكجةػػػ  ةاػػػ  
عهية ت  العقيةا كعهيةا تعيه  الكجاا التػي تػؤدم إلػ  تحقةػؽ                  الاػدؼ 
الهك ػػكد ي ليهػػ  لػػ ف ال ػػرد كاعةػػ ن ة السػػتراتةجة ت التػػي ةكظ اػػ  فػػي تعيهػػ  هتحلهػػ ن ةاػػ  

لػ  فاهػ  كاسػتةع ة   دركزة ي ض ةط ن لا  أدل ذلؾ إل  ك  ُٓٗٗت ئج هثةرة كف عيػ  ي كا 
 :ْٗ.) 

 كهه  تقدـ تةدك أزهةا الةحث كالح جا إلة  هف خ ؿ ه  ةأتي :     
 أزهةا الياا العرةةا . -ُ

 أزهةا الة  ا العرةةا كعيكها  . -ِ

 أزهةا الهعرفا في حة ة الطيةا. -ّ
 ة لركف. ؼأزهةا تعيـ الطيةا لة -ْ

 ستراتةجة ت ه  كرال الهعرفا.أزهةا التعرؼ عي  ا -ٓ

هسػػػ عدة العػػػ هيةف فػػػي هةػػػداف الترةةػػػا كالتعيػػػةـ عيػػػ  تكهةػػػا إسػػػتراتةجة ت هػػػ  كرال  -ٔ
 الهعرفا لهستكة ت الطيةا.

 الت لةر ه  كرال الهعرفي . تأزهةا هعرفا الطيةا ةها را -ٕ

 
 
 



 

 

 وو

 ىدؼ الدحث :
فػػي التسػػ ب ةرهػػي زػػذا الةحػػث الػػ  تعػػرؼ اثػػر اسػػتعه ؿ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا 

اله ػػ زةـ الة  ةػػا كالتػػذكؽ األدةػػي كهع لجػػا الهعيكهػػ ت عكػػد طيةػػا أقسػػ ـ الياػػا العرةةػػا 
 في لية ت الترةةا .

 كلتحقةؽ زدؼ الةحث ص غ الة حث ال رضة ت الص رةا اآلتةا :
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ُ

ف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا طيةا الهجهكعػا التجرةةةػا  الػذة
ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت طيةا الهجهكعا الضػ ةطا  الػذةف ةدرسػكف 

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا .
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ِ

لتجرةةةا  الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة ستعه ؿ إسػتراتةجةا ط ب الهجهكعا ا
هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػا ي كهتكسػػػػػط درجػػػػػ ت طػػػػػ ب الهجهكعػػػػػا الضػػػػػ ةطا  الػػػػػذةف 
ةدرسػػػػػكف الهػػػػػ دة ك سػػػػػا  ة لطرةقػػػػػا التقيةدةػػػػػا فػػػػػي اختةػػػػػ ر التسػػػػػ ب اله ػػػػػ زةـ 

 الة  ةا. 
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ّ

 لةػػػػػػ ت الهجهكعػػػػػػا التجرةةةػػػػػػا  ال ئػػػػػػي ةدرسػػػػػػف هػػػػػػ دة الة  ػػػػػػا ة سػػػػػػتعه ؿ ط
إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت ط لةػػ ت الهجهكعػػا الضػػ ةطا  
ال ئػػي ةدرسػػف الهػػ دة ك سػػا  ة لطرةقػػا التقيةدةػػا فػػي اختةػػ ر التسػػ ب اله ػػ زةـ 

 الة  ةا.
ةػةف هتكسػط درجػ ت ( َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ْ

ط ب الهجهكعا التجرةةةا  الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة ستعه ؿ إسػتراتةجةا 
هػػػ  كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت ط لة تاػػػ  فػػػي اختةػػػ ر التسػػػ ب اله ػػػ زةـ 

 الة  ةا .



 

 

 زز

( ةػػػةف هتكسػػػط َٓ.َلػػػةس زكػػػ ؾ فػػػرؽ ذك داللػػػا إحصػػػ ئةا عكػػػد هسػػػتكل   -ٓ
ف ةدرسػػػكف هػػػ دة الة  ػػػا ة سػػػتعه ؿ درجػػػ ت طيةػػػا الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا  الػػػذة

إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػػط درجػػػ ت طيةػػػا الهجهكعػػػا الضػػػػ ةطا  
 الذةف ةدرسكف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي .

( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ٔ
لذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة ستعه ؿ إسػتراتةجةا ط ب الهجهكعا التجرةةةا  ا

هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػا ي كهتكسػػػػػط درجػػػػػ ت طػػػػػ ب الهجهكعػػػػػا الضػػػػػ ةطا  الػػػػػذةف 
 ةدرسكف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي . 

( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ٕ
ةةػػػػػػا  ال ئػػػػػػي ةدرسػػػػػػف هػػػػػػ دة الة  ػػػػػػا ة سػػػػػػتعه ؿ ط لةػػػػػػ ت الهجهكعػػػػػػا التجرة

إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت ط لةػػ ت الهجهكعػػا الضػػ ةطا  
 ال ئي ةدرسف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي .

( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ٖ
لتجرةةةا  الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة ستعه ؿ إسػتراتةجةا ط ب الهجهكعا ا

 ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  في اختة ر التذكؽ األدةي .
( ةػةف هتكسػط درجػ ت َٓ.َلةس زك ؾ فرؽ ذك داللا إحص ئةا عكد هستكل   -ٗ

طيةا الهجهكعػا التجرةةةػا  الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا 
ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت طيةا الهجهكعا الضػ ةطا  الػذةف ةدرسػكف 

 اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت.
( ةػػػػةف هتكسػػػػط َٓ.َلػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا إحصػػػػ ئةا عكػػػػد هسػػػػتكل   -َُ

درجػػ ت طػػ ب الهجهكعػػا التجرةةةػػا  الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ 
ةجةا هػػػ  كرال الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت طػػػ ب الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا  إسػػػترات

 الذةف ةدرسكف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت. 



 

 

 حح

( ةػػةف هتكسػػط َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   -ُُ
ؿ درجػػ ت ط لةػػ ت الهجهكعػػا التجرةةةػػا  ال ئػػي ةدرسػػف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه 

إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت ط لةػػ ت الهجهكعػػا الضػػ ةطا  
 ال ئي ةدرسف اله دة ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت.

( ةػػػػةف هتكسػػػػط َٓ.َلػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا إحصػػػػ ئةا عكػػػػد هسػػػػتكل   -ُِ
ة سػػتعه ؿ درجػػ ت طػػ ب الهجهكعػػا التجرةةةػػا  الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا 

إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت ط لة تاػػ  فػػي اختةػػ ر هع لجػػا 
 الهعيكه ت .

 
 حدود الدحث :

طيةػػا الهرحيػػا األكلػػ  فػػي أقسػػ ـ الياػػا العرةةػػا فػػي ليةػػا الترةةػػا   اةػػف ر ػػد ي  -ُ
 الهستكصرةا ي ليةا الترةةا االصهعي (

 .ََُِ-ََِٗالع ـ الدراسي  -ِ

 اقػػػرر تدرةسػػػا  لطيةػػػا الهرحيػػػا األكلػػػ  فػػػي أقسػػػ ـ الياػػػالهقػػػررات الة  ةػػػا اله -ّ
 العرةةا في لية ت الترةةا .

 

 ك أة الة  ا العرةةا -أ 
 هدارس ك أة الة  ا -ب 
 تعرة   –ك أت   –عيـ الةة ف  -ج 
 أرل ك   –تعرة    –الت ةة   -د 
 أككاع الت ةة  كأ راض   -ق 
 أككاعا   -أرل كا   –تعرة ا   –االستع رة  -ك 
 االستع رة التهثةيةا -ز 
 

 أككاعا  –تعرة ا   –اللك ةا  -ح 
 ك أت  كتطكر   –عيـ الةدة   -ط 
 السج   -م 
  الجك س -ؾ 
 الطة ؽ كالهق ةيا -ؿ 
 التكرةا -ـ 
 

 



 

 

 طط

 تحديد المصطمحات :
  Strategyأواًل : اإلستراتي ية  : 

عرفاػ  كةسػػتر فػف تصػػهةـ الخطػػط كاألسػ لةب أك اسػػتعه لا  لتحقةػؽ زػػدؼ هحػػدد.      
 867 :1971 , Webster.) 

( فعرفاػػػػػ  ةأكاػػػػػ  :" خطػػػػػا ع هػػػػػا تسػػػػػتادؼ تحدةػػػػػد األزػػػػػداؼ ُٕٕٗكم  أهػػػػػ  ةػػػػػد     
 (.ُُْ: ص ُٕٕٗكاالتج ز ت ةدكم ي 

(. عرف زػ  ةأكاػ  :  " Gagne and Briggs , 1979في حةف أف ل كةػ  كةرجػز      
عهيةا داخيةػا فػي الػتعيـ كظة تاػ  إدارة الهػتعيـ لذاتػ  ي كخػزف الهعيكهػ ت  كاسػتع دتا ي 

 (.Gagne and Briggs , 1979 ,:  8 ليا "  كفي تكظةـ حؿ اله
( ةأكاػػػػػ  :" الطرةقػػػػػا التػػػػػي ةسػػػػػتعهيا  الط لػػػػػب Biggs , 1984كٌعرفاػػػػػ  ةةجػػػػػز        

 اللتس ب أككاع هختي ا هف الهعرفا كالخةرات ثـ خزكا  كاسترج عا "                                 
هػػػف الػػػدع ئـ التػػػي تحلػػػـ  ( .فقػػػد عرفاػػػ  ةأكاػػػ  : " هجهكعػػػإُٖٗأهػػػ  سػػػركر :      

الكسػػػ ئؿ ك األعهػػػ ؿ التػػػي ةكةاػػػي اتخ ذزػػػ  ليكصػػػكؿ إلػػػ  تحقةػػػؽ األزػػػداؼ الهتكخػػػ ة : 
َى  زةػػ دة عيػػ  أف اإلسػػتراتةجةا  تحػػدد الهػػكاج الػػذم ةكةاػػي إتة عػػ  عكػػد التخطػػةط تك ةػػذان

 (.ٖٔ:صُٕٖٗليدع ئـ التي ةستكد إلةا  "  سركر ي 

ةأكاػػػػػ  :" األسػػػػػ لةب التػػػػػي تحلػػػػػـ ك ػػػػػ ط           (ُٓٗٗثػػػػػـ عرفاػػػػػ  اللكػػػػػ كي كاللكػػػػػدرم       
ال ػػػػػرد كتحػػػػػدد لػػػػػ  لةػػػػػؼ ةػػػػػؤدم عهيةػػػػػ ت االكتةػػػػػ   كالتكظػػػػػةـ كالتػػػػػذلر كحػػػػػؿ اله ػػػػػليا "            

 (.ّٔٗ:ص ُٓٗٗ اللك كي كاللكدرم ي

( فةعرف كاػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لقكؿ :" إف                    َََِأهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  قطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ هي ي كأةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ ةر      
رةقػػػػػػػػػػػػػػػا الههةػػػػػػػػػػػػػػػزة لي ػػػػػػػػػػػػػػػرد عكػػػػػػػػػػػػػػػد تكجاػػػػػػػػػػػػػػػ  ليحػػػػػػػػػػػػػػػؿ "                                    اإلسػػػػػػػػػػػػػػػتراتةجةا  ةهث ةػػػػػػػػػػػػػػػا الط

 (.ََٕ:صَََِ قط هي ك أةك ج ةر  ي 

( عػرؼ اإلسػتراتةجةا  ةأكاػ  :" خطػػط Statement , 32 : 2000فػي حػةف أف      
هكجاػػػا ألدال الهاهػػػ ت ةطرةقػػػا ك جحػػػا أك إكتػػػ ج كظػػػـ لخ ػػػض هسػػػتكل الت ػػػتت ةػػػةف 

 (.Statement , 32 : 2000ليهتعيهةف كأزدافاـ التعيةهةا "   الهعرفا الح لةا



 

 

 يي

( ةأكاػ  : " جهيػا األسػ لةب أك ََُِثـ عرفا  لؿ هػف  قطػ هٌي ك قطػ هٌي ي      
الطرائػػؽ الهسػػتخدها فػػي هكاقػػؼ الػػتعيـ كالتعيػػةـ كتتضػػهف جهيػػا هػػف الهةػػ دئ كالقكاعػػد 

ـ فػػي سػػعة  لتكظػػةـ خةػػرات كالطرائػػؽ كاألسػػ لةب الهتداخيػػا التػػي تكجػػ  إجػػرالات الهعيػػ
 (.َِ:ص ََُِالتعيـ الص ي كتحقةؽ الكت ج ت الهرصكدة "  قط هٌي كقط هٌي ي 

( : فقػػػد ٌعرفاػػػ  قػػػ ئ ن " إٌف اإلسػػػتراتةجةا  زػػػي إجػػػرال أك ََِٕأهػػػ  أةػػػك رةػػػ ش       
هجهكعا هف اإلجرالات الهحددة التي ةقـك ةا  الهتعيـ لجعؿ عهيةا التعيـ ألثػر سػرعا 

هتعػػا ي كهكجاػػا ذاتةػػ ن ةكهػػك الةػػر فضػػ ن عػػف ق ةيةتاػػ  ل كتقػػ ؿ إلػػ  هكاقػػؼ كسػػاكلا ك 
 (.َِٔ: ص ََِٕجدةدة "  أةك رة ش ي 

  Meatacognitiveثانيًا : ما وراء المعرفة : 

( هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػا ةأكاػػػػػ  : " هراقةػػػػػا 1974( عػػػػػ ـ  Flavellكصػػػػػؼ  ف فػػػػػؿ       
الهعرفةػػا ي كهػػ  ةتعيػػؽ ةاػػ  هثػػؿ خصػػ ئص  العيهةػػ ت الهعرفةػػا أك هعرفػػا ال ػػرد ةعهية تػػ 
 (.Flavell , 1976:  232الهعيكه ت أك الةة ك ت الهرتةطا ة لتعيـ "  

( فقد عرفاػ  ةأكاػ  : " الكقػكؼ فػي خػ رج العقػؿ كتكجةػ  Beyer 1987أه  ة ةر       
عهيةا تك ةذ هاها ت لةرةا هعةكا ي لتحيةؿ ه ليا أك تصكةؼ ةة ك ت أك إكتػ ج فرضػةا 

زػػػػذا ةعكػػػػي قةػػػػ ـ ال ػػػػرد ةكػػػػكعةف هػػػػف الت لةػػػػر فػػػػي لف كاحػػػػد ي زهػػػػ  الت لةػػػػر العػػػػ دم ي ك 
 (.Beyer , 1978:  24كالت لةر في الت لةر "  

( عرفاػػػػ  ةأكاػػػػ  : " أعيػػػػ  هسػػػػتكل هػػػػف Costa  1999فػػػػي حػػػػةف أف لكسػػػػت          
 (.Costa , 1999:  65هستكة ت الت لةر الع دم كألثر هك  تعقةدان "  

( فقػػػػػد عرفاػػػػػ  ةأكاػػػػػ  : " عهيةػػػػػ ت تحلػػػػػـ عيةػػػػػ  كظة تاػػػػػ  1986تركةرغ  أهػػػػػ  سػػػػػة      
التخطػػةط كالهراقةػػا كالتقػػكةـ ألدال ال ػػرد فػػي حػػؿ اله ػػليا ي احػػد هلككػػ ت األدال الػػذلي 

 (.Sternberg , 1986:  223أك هع لجا الهعيكه ت "  

لػذاتي ( ق ئ ن :" إكا  إدراؾ ال خص لطةةعا ت لةر  اMarzano  1998كعرفا        
أثكػػػػ ل تأدةتػػػػ  . لهاهػػػػ ت هحػػػػددة ي كعػػػػ دة هػػػػ  ةسػػػػه  ةإسػػػػتراتةجة ت الت لةػػػػر كت ػػػػهؿ             



 

 

 كك

هػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػا عيػػػػػ  التخطػػػػػةط قةػػػػػؿ االكاهػػػػػ ؾ فػػػػػي العهػػػػػؿ كتكظػػػػػةـ اإلكسػػػػػ ف                    
     لت لةػػػػػر  فػػػػػي أثكػػػػػ ل تأدةتػػػػػ  ليعهػػػػػؿ كهػػػػػف ثػػػػػـ تقػػػػػكةـ أدائػػػػػ  ة لتهػػػػػ ؿ العهػػػػػؿ الهطيػػػػػكب"            

 33  :1998 , Marzano                                              .) 

( :" زػي عهيةػا إدراؾ العقػؿ أك إدراؾ اإلدراؾ أك الت لةػر ُٓٗٗكعرفتا  دركزة         
 (.ّٖ:ص ُٓٗٗة لت لةر أك الهعرفا عف الهعرفا "  دركزة ي 

 لةػػػر هػػػ  كرال الهعرفػػػي ةأكػػػ  (  فقػػػد عرف زػػػ  :" التََِٕأهػػػ  أةػػػك جػػػ دك كككفػػػؿ       
الت لةر حكؿ الت لةر ي كالذم ةتضهف عهية ت التخطػةط ليهاهػا التػي سػةقـك ةاػ  ال ػرد 
كهػػف ثػػـ هراقةػػا اسػػتةع ب زػػذ  الهاهػػا ي كأخةػػران تقػػكةـ هػػدل التقػػدـ لاػػذ  الهاهػػا "  أةػػك 

 (.ّْْ:ص ََِٕج دك كككفؿ ي 
ةػػر عيةػػ  ي تػػػتحلـ فػػي تكجةػػػ  ( ةأكاػػ  : " عهيةػػػ ت ت لُٗٗٗثػػـ عرفاػػ  جػػػركاف        

دارة ك  ط ت حؿ اله ليا أك إتخ ذ القرار ي كتةق  عي  كعي ال ػرد كلاةػر  فػي أثكػ ل  كا 
القة ـ ة لهاه ت التي تتطيب هع لجا الهعيكه ت ي كزك كػكع هػف الحػدةث هػ  الػذات أك 
الت لةػػػر حػػػكؿ الت لةػػػر عػػػف طرةػػػؽ التخطػػػةط لػػػألدال كهراقةػػػا تك ةػػػذ الخطػػػا كالتقػػػكةـ " 

 (.ِْٕ: ص  ُٗٗٗركاف ي  ج
( فقػػػد عرف زػػػ  ةأكاػػػ  : " عةػػػ رة عػػػف هاػػػ رات ذزكةػػػا ََِٓأهػػػ  قطػػػ هي كعهػػػرك       

هعقػػػدة تعػػػد هػػػف أزػػػـ هلككػػػ ت السػػػيكؾ الػػػذلي فػػػي هع لجػػػا الهعيكهػػػ ت ي كتػػػزداد هػػػ  
الهراحؿ الكه ئةػا لي ػرد هػف جاػا ي ككتةجػا ليخةػرات الهتككعػا التػي ةهػر ةاػ  الط ػؿ هػف 

ةهاهػػا السػػةطرة عيػػ  جهةػػ  أألك ػػطا  الهكجاػػا لحػػؿ اله ػػل ت  جاػػا أخػػرل ي كتقػػـك
الهختي ػػػا هػػػ  اسػػػتعه ؿ القػػػدرات الهعرفةػػػا لي ػػػرد ة  عيةػػػا فػػػي هكاجاػػػا هتطيةػػػ ت هاهػػػا 

 (.ِٖ: ص ََِٓالت لةر"   قط هي كعهكر ي 
( قػػػػ ئ ن : " زػػػػي كعػػػػي الهػػػػتعيـ ة لهاػػػػ رات ََِٕفػػػػي حػػػػةف عرفاػػػػ  أةػػػػك رةػػػػ ش       

ا التػػػي ةسػػػتعهيا  فػػػي الػػػتعيـ كالػػػتحلـ فةػػػ  كتعػػػدةؿ هسػػػ ر  فػػػي كاالسػػػتراتةجة ت الخ صػػػ
االتجػػ   الػػذم ةػػؤدم إلػػ  ةيػػكغ األزػػداؼ . كزػػي كعػػي الهػػتعيـ ةػػكهط ت لةػػر  عكػػد القةػػ ـ 

ةهاهػػػ ت هحػػػددة كهػػػف ثػػػـ اسػػػتخداـ تيػػػؾ الدراةػػػا فػػػي الػػػتحلـ ةهػػػ  ةقػػػـك ةػػػ  هػػػف عهػػػؿ "           
 (.ّٖ:ص ََِٕ أةك رة ش ي 



 

 

 لل

هػػػػف تعرة ػػػػػ ت ةهلػػػػف اف ةقػػػػػدـ الة حػػػػث تعرة ػػػػػ ن كظرةػػػػػ ن كفػػػػي ضػػػػػكل هػػػػ  تقػػػػػدـ      
الستراتةجة ت ه  كرال الهعرفا ةأكاػ  : " عهيةػ ت تحلػـ عيةػ  ةسػتخدها  ال ػرد فػي أثكػ ل 
تأدةتػػػػ  لهاهػػػػػا هعةكػػػػا تةػػػػػدأ هػػػػػف التخطػػػػةط ي كاالكتةػػػػػ   االكتقػػػػ ئي كاالسػػػػػتةع ب القرائػػػػػي 

 كالن عف سيكل  ".كالهراقةا الذاتةا كتكتاي ة لتقكةـ ي كزي تجعؿ ال رد هسؤ 
 -أه  التعرةؼ اإلجرائي إلستراتةجة ت ه  كرال الهعرفا فاك :     

الخطػػػػط كاألسػػػػ لةب التػػػػي ةسػػػػتعهيا  الة حػػػػث هػػػػ  الطيةػػػػا الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا                
عةكػػا الةحػػث ةاػػػدؼ اعػػ كتاـ عيػػػ  تحقةػػؽ عهيةػػ ت الػػػتحلـ العيةػػ  هػػػف خػػ ؿ تكظةػػػؼ 

 في اثك ل تدرةس الهكضكع ت الة  ةا .استراتةجةا ه  كرال الهعرفا 
 
 كفةه  ةأتي ةعرؼ الة حث إلستراتةجة ت ه  كرال الهعرفا:   

  -: التخطيط
زك الهراجعػا األكلةػا كالقػرالة ليةحػث عػف الهعيكهػا كهراجعػا األفلػ ر كاله ػ زةـ الػكاردة 

 ـ ةػ  في الدرسي كتحدةػد الهةػدأ الهػكظـ كال لػرة األس سػةا ي كزػك تخطػةط هػ  ةجػب القةػ
 كتخطةط لكةا اكج ز هاها التعيـ.

 
   -االنتداه االنتقائي:

كاالسته ع كالقرالة  ليليه ت اله ت حةا كالعة رات كاألفل ر كالهؤ رات الياكةا زك االكتة  
. 

  -االستيعاب القرائي:
زػػك االسػػته ع كالقػػرالة يكتحقػػؽ الط لػػب هػػف هػػدل إكت جػػ  ال ػػ كم كاللتػػ ةي فػػي أثكػػ ل 

 تك ةذ الهاها.
 

   -المراقدة الذاتية:
زػػك تحقػػؽ الط لػػب هػػف هػػدل اسػػتةع ة  كالسػػةر ة تجػػ   الاػػدؼ الهك ػػكد كالح ػػ ظ عيػػ  

 تسيسؿ الخطكات كتت ةعا  .
 



 

 

 مم

 

 ثالثًا : اإلكتساب :

قػػػدرة الط لػػػب عيػػػ  التهةةػػػز ةػػػةف األهثيػػػا  -( ةأكػػػ :ُٕٕٗ  (Davis)عرفػػػ  دة ػػػز     
ألةػػػ  كتحدةػػػد الخصػػػ ئص كال ػػػركط  يالتػػػي تكتهػػػي إلػػػ  اله اػػػـك كاألهثيػػػا التػػػي ال تكتهػػػ

 (.Davis, 1977, p-13الل فةا لةلكف أم هث ؿ زك هث ؿ عي  ذلؾ اله اـك  
( ةأكػػػػػػػػ  هسػػػػػػػػ عدة الهػػػػػػػػتعيـ عيػػػػػػػػ  جهػػػػػػػػ  األهثيػػػػػػػػا             ُُٗٗكعرفػػػػػػػػ  االزةرجػػػػػػػػ كم       

الدالػػػا عيػػػ  اله اػػػـك أك تصػػػكة ا  ةطرةقػػػا تهلكػػػ  هػػػف التكصػػػؿ إلػػػ  اله اػػػـك الهك ػػػكد 
 (.ّٕي ص ُُٗٗكمي  االزةرج 

( ةػػأف التسػػ ب الهػػتعيـ ليه اػػـك ةعكػػي قة هػػ  ةتصػػكةؼ ُّٗٗكعرفػػ  هةػػرؿ كتةكسػػكف  
ال ػػػكازد  األهثيػػػا( الخ صػػػا ةػػػ  كاإل ػػػ رة إلةاػػػ  ةإسػػػـ أك رهػػػز                  هةػػػرؿ 

 (.ٓٔي صُّٗٗكتةكسكفي 
عيػػ  ( فت ػػةر إلػػ  التسػػ ب اله اػػـك هػػف خػػ ؿ قػػدرة الهػػتعيـ ُٓٗٗكأهػػ  دركز         

تعرةؼ اله اـك كتطةةقػ  عيػ  هكاقػؼ تعيةهةػا جدةػدة كالتسػ ب الخصػ ئص الحرجػا لػ  
عط ئ  أهثيا عية    دركز ي   (.ُْي صُٓٗٗكا 

( ةقكل  زك لهةا الهثةػرات التػي ةهلػف ليهػتعيـ أف ةلتسػةا  ُٖٗٗكعرف  قط هي       
ةاػػػػػ   هػػػػػف خػػػػػ ؿ ه حظتاػػػػػ  هػػػػػرة كاحػػػػػدة كةسػػػػػتعةدز  ة لصػػػػػكرة ك سػػػػػا  التػػػػػي التسػػػػػةا  

 (.َُٕي ص ُٖٗٗ قط هيي 
( ةأكػػػػػػػػػػ  أكلػػػػػػػػػػ  هراحػػػػػػػػػػؿ الػػػػػػػػػػتعيـ ةػػػػػػػػػػتـ خ لػػػػػػػػػػ                     َََِكأ ػػػػػػػػػػ ر أةػػػػػػػػػػك جػػػػػػػػػػ دك        

هثػػػػػػػػكؿ اللػػػػػػػػ ئف الحػػػػػػػػي ليسػػػػػػػػيكؾ الجدةػػػػػػػػدي ةصػػػػػػػػةف جػػػػػػػػزلان هػػػػػػػػف حصػػػػػػػػةيت  السػػػػػػػػيكلةا                        
 (.ْٖٔي ص َََِ أةك ج دكي 

 
 التعريؼ اإل رائي لئلكتساب 

 -ث إجرائة :كعرف  الة ح
عيػػ   -عةكػػا الةحػػث –زػػك قػػدرة طيةػػا الهرحيػػا األكلػػ  فػػي قسػػـ الياػػا العرةةػػا  

تعرةػػؼ اله ػػ زةـ الة  ةػػا كتهةةززػػ  كتطةةقاػػ  ههثيػػا ةهجهكعػػا الػػدرج ت التػػي ةحصػػؿ 
 عيةا  في االختة ر الةعدم الهعٌد أل راض زذا الةحث. 



 

 

 نن

 
 رادعًا : المفيوـ الدبلغي :

( ةأك  هجهكعا هػف األ ػة ل أك الرهػكز أك الحػكادث ُٕٕٗ  Merilعرف  هةرؿ       
الهعةكػا التػػي جهعػػت هعػػ ن عيػػ  أسػػ س هػف الخػػكاص اله ػػترلاي كةهلػػف أف ة ػػ ر إلةاػػ  

 (.Meril,1977.p:31ة سـ أك رهز  
( ةأكػػػػػػػػػ  ليهػػػػػػػػػا أك عةػػػػػػػػػ رة تسػػػػػػػػػتعهؿ لصػػػػػػػػػكؼ                   ُِٗٗكعرفػػػػػػػػػ  دةػػػػػػػػػؾ كركةػػػػػػػػػرت       

ألفلػػػػػػػػػػ ر الهتراةطػػػػػػػػػا ذات الع قػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػ  ةعضػػػػػػػػػػا                    أك هجهكعػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػف األ ػػػػػػػػػة ل أك ا
 (.ِِي صُِٗٗ دةؾ كركةرتي 

( ةأكػ  هػ  ةتلػكف لػدل ال ػرد هػف هعكػ  كفاػـ ةػرتةط ةليهػا ُّٗٗكعرف  زةتكف         
 (.ٖٕي صُّٗٗأك هصطيف أك عة رة أك عهيةا هعةكا  زةتكفي 

ص اله ػػترلا هػػف األ ػػة ل ( أكػػ  تصػػكر عقيػػي ليخصػػ ئُٓٗٗكعرفػػ  الخيةيػػي        
كاإلحػػػػػػداث التػػػػػػي تهةززػػػػػػ  عػػػػػػف  ةرزػػػػػػ  كةعطػػػػػػ  زػػػػػػذا التصػػػػػػكر إسػػػػػػه ن أك هصػػػػػػطيح ن             

 (.ِّي صُٓٗٗ الخيةييي 
( ةأكػػػ  زكج هرتػػػب ذك ةعػػػدةف األكؿ زػػػك العةػػػ رة التػػػي ُٕٗٗكعرفػػػ  أةػػػك زةكػػػا        

 عػػػدة التػػػي أك االسػػػـ  الهصػػػطيف(ي الػػػذم ةطيػػػؽ عيةػػػ ي كالثػػػ كي زػػػك الق ـتحػػػدد اله اػػػك 
 (.ُِّي صُٕٗٗتستخدـ في استعه ؿ زذ  العة رة  أةك زةكاي 

( السػػه ت أك الخصػػ ئص الجكزرةػػا التػػي تهةػػز األ ػػة ل ُٕٗٗكعرفػػ  الخكالػػدة        
 (.ُِٓي صُٕٗٗأك اإلحداث أك األسه ل ه  ةعضا  الةعض  الخكلدةي 

 
 

 التعريؼ اإل رائي لممفيوـ الدبلغي 
 -كعرف  الة حث إجرائة :

زػػػك هجهكعػػػا هػػػف الرهػػػكز كالهعػػػ كي كالهصػػػطيح ت التػػػي ةلػػػٌكف طيةػػػا الهرحيػػػا  
تصػػكراى لاػػ  فػػي ذزػػكاـ كهػػف الههلػػف  -عةكػػا الةحػػث  –األكلػػ  فػػي قسػػـ الياػػا العرةةػػا 

تصػػكة ا  هػػ  ةعضػػا  عيػػ  أسػػ س الخصػػ ئص التػػي ت ػػترؾ ةاػػ  كةهلػػف اإل ػػ رة إلةاػػ  
 ةإسـ لتهثؿ اله اـك الة  ي.



 

 

س
  س

 الدبلغة :
  - ا لاا :لة اأ.  

كزػك الكصػكؿ  كاحػده  أصؿه لاةف أك  ل ـي أك  لة لي أزػ (    ّٓٗةف ف رس   ت إ ق ؿ 
ػلػ ف إذا كى لهى أ اػتي يى ل ػيل كقػكؿ : ةى أإلػ    أةػف  يك ػ ن ((له ػ رفا ةً أسػه  د تي قىػكى  إلةػ ً  يتي صى
 ( َُّي ُُٗٗف رس

كتاةػػت إ لا ةػػا إذاأاػػت يى ةى  اـٍ كلً قىػػ فٍ لة  ػػا ًهػػأ( :     ّٓٗلعسػػلرم   ت أ قػػ ؿك  
ػػ جػػؿ ة  ػػان لرى أ يػػغى قػػ ؿ ةى ي كةي  كتاػػ  ي ل ػػيل هي أةيػػغ ةػػرم ي كهى اتاػػ   ى يى كةى  إلةاػػ  يةاػػ ن ةى   رى إذا صى
إذا  يات في اللػ ـً ق ؿ ةى رةد ي كةي ةيغ ه  ةي   ة للسر ( ةى  ةيغو  جؿه   ة ل تف ( كرى  ةيةغن  كل ـه 
           ((  اآلخػػػػػػرةً إلػػػػػػ   ةػػػػػػؾى ؤدى تي  ألكاػػػػػػ  اآلخػػػػػػرة  غى لػػػػػػدكة  ةىػػػػػػاقػػػػػػ ؿ ي كةي  فةػػػػػػ ً  ة لة  ػػػػػػاً  أتىةػػػػػػتى 

 ( ٕ العسلرم ب ت ي
 ةيػغى ا  كتى كتى ا  ك  ؿى    ن ي كصى يك  ن كةى ال يل ةي  يغى زػ (    ةى ُُٕاةف هكظكر   ق ؿك  
 ((   الهطيػػكبً  إلػػ  ال ػػيلً  تكصػػؿي كةى  ةػػ ً  يػػغي تةى هػػ  ةى   غي ي كالػػةى  راد ً إلػػ  هيػػ صػػؿى كى  ة ل ػػيلً 

 (   ُْٗي ُٔٓٗةف هكظكر إ
  -حًا : ب. الدبلغة اصطبل

دراؾ الاػػػػرض   إصػػػػ ةا    ةأكاػػػػ زػػػػػ (   َّٕهػػػػدم   ت  عرفاػػػػ  اآل  الهعكػػػػ  كا 
سػػايا كعذةػػ  سػػيةها هػف التليػػؼ ي ال تةيػػغ الاػػذر الزائػد عيػػ  قػػدر الح جػػا ي كال  ةأل ػ ظ

 .(  َّٖتكقص كقص ن ةقؼ دكف الا ةا ((  االهدم ب ت ي
هكضػػػع  هػػػف طػػػكؿ أك    كضػػػ  اللػػػ ـ  ةأكاػػػ زػػػػ ( ْٔٓعرفاػػػ  القةركاكػػػي   تك       
ي هػػ  حسػػف العةػػ رة ي كهػػف جةػػد هػػ  ح ظتػػ  قػػكؿ ةعضػػاـ: الة  ػػ   ػػد اللػػ ـ  إةجػػ ز

 ( ِْٗي ُِٕٗ القةركاكي .كاف ط ؿ (( التألةؼهع كة  كاف قصر ي كحسف 
الهعػػػ كي حػػػدان لػػػ   تأدةػػػا   ةيػػػكغ الهػػػتليـ فػػػي  ةأكاػػػ زػػػػ( ِٔٔعرفاػػػ  السػػػل لي  تك      

ةػػػرادقاػػػ  ي اختصػػػ ص ةتكخةػػػا خػػػكاص الترالةػػػب ح أكػػػكاع الت ػػػةة  كالهجػػػ ز  كاللك ةػػػا  كا 
 ( ِٓٔي ُِٖٗعي  كجاا  (( .  السل لي 



 

 

 عع

   تأدةػا الهعكػ  الجيةػؿ كاضػح  ةعةػ رة  ةأكاػ زػػ( ُِّٔعرفا  الا  هي  تك       
صػػحةحا فصػػةحا ي لاػػ  فػػي الػػك س اثػػر خػػ ب ي هػػ  ه ئهػػا لػػؿ لػػ ـ ليهػػكطف الػػذم 

 . ( ُّةق ؿ فة  ((  الا  هي ب ت ي
( : فػف اللػ ـ التعةةػرم كالخط ةػا يكهعك زػ  فاػـ الهةػ دئ ُُٕٗستر  ةعرفا  ك ك       

 . (Webster's,1971 : 321 )  كلة ةا القكاكةف الهص  ا هف قةؿ الكق د 
ةجػػػ زـ(  ةأكاػػػ     كضػػػ  اللػػػ ـ هػػػف طػػػكؿ َُٕٗعرفاػػػ  عتةػػػؽ  ك        ي كتأدةػػػا  كا 

لػػك س اثػػر خػػ ب ي هػػ  ه ئهػػا لػػؿ ي كاضػػح ن ةعةػػ رة فصػػةحا ي لاػػ  فػػي ا أدالالهعكػػ  
 . ( َُي َُٕٗل ـ ليهق ـ الذم ةق ؿ فة  كليهخ طةةف ة  ((  عتةؽ

 كك ػػػػػػػ              طػػػػػػػي( : زػػػػػػػي العيػػػػػػػـ أك ال ػػػػػػػف الػػػػػػػذم ةعيهكػػػػػػػ  لةػػػػػػػؼ ةكعرفاػػػػػػػ   الجه       
األجهػػػػػػؿ            اللػػػػػػ ـ الجهةػػػػػػؿ الهػػػػػػؤثر فػػػػػػي الك ػػػػػػكس ي أك ةعيهكػػػػػػ  لةػػػػػػؼ كك ػػػػػػيل القػػػػػػكؿ 

 (.ُِ:  ُٕٓٗي   طية  الجه
ثك ئةػػػا التلػػػكةف تقػػػـك عيػػػ  عكصػػػرةف : الهعكػػػ   " ةأكاػػػ (  أهػػػةفكعرفاػػػ     ػػػة        

 .(  ِْ:  ُٕٗٗي    ة  "كالهةك  كالجكزر كال لؿ 
   فػػف اسػػتخداـ الليهػػ ت ة ػػلؿ هػػؤثر فػػي  ةأكاػػ ـ ( ُٕٗٗعرفاػػ  زػػكر كةػػي  ك  

 . ( hornby 1977 –741الل ـ كاللت ةا ي ةياا تتهةز ة لؿ جه لي هزخرؼ((  

ي كالتػػي ةكةاػػي اف  األدبعيػػـ ةحػػدد القػػكاكةف التػػي تحلػػـ " ةأكاػػ كعرفاػػ  احهػػد          
كترتةةا  ي كفي اختةػ ر ليه تػ  كالتػألةؼ ةةكاػ  فػي كسػؽ  أفل ر ةتةعا  األدةب في تكظةـ 

 .(  ِٖٗ:  ُْٖٗي   احهد "هعةف 
 

 -لدبلغة فيو :لمادة اأما التعريؼ اإل رائي 
الهرحيػػػا األكلػػػ  لطيةػػػا فػػػي   الهكضػػػكع ت الة  ةػػػا الهقػػػرر تدرةسػػػاهجهكعػػػا  

 .أقس ـ الياا العرةةا في لية ت الترةةا 
 
 
 



 

 

ف
 ف

 خبٍغبً : اىززٗ  األدثٜ :

( ةأكػػػ  : " اك عػػػ ؿ ةػػػدف  ال ػػػرد إلػػػ  اإلقةػػػ ؿ عيػػػ  القػػػرالة أك  ُُٖٗعرفػػػ    را ػػػد     
لػ  االسته ع في  اؼ كتع طؼ إل  تقهص ال خصػة ت التػي فةاػ  األ ثػر األدةػي ي كا 

اله ػػػػػػ رلا فػػػػػػي األحػػػػػػداث كاألعهػػػػػػ ؿ كالحػػػػػػ الت الكجداكةػػػػػػا التػػػػػػي ةصػػػػػػكرز  األدةػػػػػػب "             
 ( .   ِٕيص ُُٖٗ را د ي 
( ةأكػػػػ  : " تهلػػػػف الط لػػػػب هػػػػف الحلػػػػـ عيػػػػ  الػػػػكص  ُٖٓٗكعرفػػػػ    حكػػػػكرة ي       

            األدةػػػػػػػي كتقػػػػػػػدةر  لػػػػػػػػ  فػػػػػػػي ضػػػػػػػكل أ ػػػػػػػػل ؿ السػػػػػػػيكؾ التػػػػػػػي تل ػػػػػػػػؼ عػػػػػػػف التػػػػػػػػذكؽ "        
 ( .   ُٕي  ُٖٓٗ حككرة ي 
( ةأكػػ  : " سػػيكؾ ةعةػػر ةػػ  القػػ رئ أك السػػ ه  عػػف فاهػػ   ُٖٓٗكعرفػػ    عجةػػز       

ليتعةةػػر عػػف زػػذ  ال لػػرة   لي لػرة التػػي ةرهػػي إلةاػػ  الػػكص األدةػػي ي كاليحظػا التػػي رسػػها
حس سػ     كه  رلت  في الحة ة التي تجرم فة  ي كتأثر  ة لصكر الةة كةا التي ةحكةاػ  كا 

ة لكاق  الهكسةقي ألل  ظ  كترالةة  ي كت طك  إل  عة رات  الهةتلرة  كقدرت  عي  التعةةػر 
 ( .  ُْي ص ُٖٓٗةةف جةدة كردةئا "  عجةز ي 

( ةأكػػػ  : " كػػػكع هػػػف السػػػيكؾ ةك ػػػ  هػػػف فاػػػـ الهعػػػ كي   ُٖٓٗكعرفػػػ    السػػػةد ي       
ي كالقػػػدرة عيػػػ  الحلػػػـ عيةػػػ  العهةقػػػا هػػػف الػػػكص األدةػػػي كاإلحسػػػ س ةجه لػػػ  كأسػػػيكة  

 ( .ٗٓي  ُٖٓٗة لجكدة أك الردالة "  السةد ي 
 

 أما التعريؼ اإل رائي لمتذوؽ األددي : 
قػػدرة طيةػػا عةكػػا الةحػػث عيػػ  تحقةػػؽ الكهػػك ال ػػ هؿ هػػف خػػ ؿ اسػػتع دة التجرةػػا التػػي 
ع  ػػا  ال ػػ عر هقةسػػا ة لػػدرج ت التػػي ةحصػػيكف عيةاػػ  ةعػػد اسػػتج ةتاـ عيػػ  االختةػػ ر 

 م اعد  الة حث . الذ
  Information Processingمعال ة المعمومات سادسًا : 

عهيةػػػا عقيةػػػا تػػػتـ كفػػػؽ تكظةهػػػ ت هعرفةػػػا  ةأكاػػػ  : " (ُّٖٗعرفاػػػ  أةػػػك حطػػػب      
 (.َِِي ُّٖٗأةك حطبي "   هختزكا في الذالرة ةهس عدة اإلحس س كاإلدراؾ 



 

 

ص
 لجػػا الهعيكهػػػ ت عهيةػػا هع ةأكاػػ  : " (Schmeck, 1998عرفاػػ   ػػهةؾ  ك       ص

"  Shallowكالسػػػطحةا  Deepداخػػػؿ الػػػده غ كطػػػرؽ الهع لجػػػا تهتػػػد هػػػ  ةػػػةف العهػػػؽ 
 Schmeck, 1998, P221.) 

                  قػػػػػػػػػػدرة الط لػػػػػػػػػػب عيػػػػػػػػػػ  إةجػػػػػػػػػػ دةأكاػػػػػػػػػػ  : " ( ُّٗٗعرفاػػػػػػػػػػ  ال ػػػػػػػػػػة  كأكػػػػػػػػػػكر  ك      
           "     تكظةهػػػػػػ ت كتحيػػػػػػة ت تخةيةػػػػػػا كل ظةػػػػػػا تسػػػػػػ عد  عيػػػػػػ  سػػػػػػرعا ال اػػػػػػـ كاالسػػػػػػترج ع 

 (.ِْي ُّٗٗ ال ة  كأككري 
العهيةا التػي ةقػـك ةاػ  الط لػب فػي هع لجتػ   ةأكا  : " (ُْٗٗعرفا  الس هرائي  ك      

 " ليهعيكهػػػػػػ ت كتتضػػػػػػهف  الهعرفػػػػػػاي ال اػػػػػػـي التطةةػػػػػػؽي التحيةػػػػػػؿي الترلةػػػػػػبي التقػػػػػػكةـ(
 . (ّّي ُْٗٗ الس هرائيي 

                  هػػػػػػػػػػف ال ػػػػػػػػػػرد السػػػػػػػػػػت ـ ك ػػػػػػػػػػ ط ةأكاػػػػػػػػػػ  : "  (ُٕٗٗعرفاػػػػػػػػػػ  ة سػػػػػػػػػػر كلػػػػػػػػػػ ظـ  ك      
"             الهعيكهػػػػػ ت هػػػػػػف حكلػػػػػ  ةكسػػػػػػ طا حكاسػػػػػػ  لهخػػػػػزف الػػػػػػذالرة كاسػػػػػترج عا  فةهػػػػػػ  ةعػػػػػػد 

 .(ِْٗي ُٕٗٗ ة سر كل ظـي 
دراؾ عػػ ؿ كتهثةػػؿ دقةػػؽ  ةأكاػػ  : " (َََِعرفاػػ  الةػػدراف  ك       عهيةػػا اكتةػػ   فعػػ ؿ كا 

 " تهتػػد ةػػةف العهػػؽ كالتكسػػ  ة لهعيكهػػ ت إلكتػػ ج عهيةػػ ت الترهةػػز كالخػػزف كاالسػػترج ع
 .(ُٕي َََِ الةدرافي 

طرةقػػا ال ػػرد فػػي اسػػتقة ؿ الخةػػرات كتهثياػػ  ةأكاػػ  : "  (َََِعرفاػػ  أةػػك جػػ دك  ك      
ده جاػػػ  فػػػي الةكػػػ ل الهعرفػػػي كهػػػ  ةسػػػتخدـ هػػػف العهيةػػػ ت الذزكةػػػا فةهػػػ  ةسػػػتقةؿ هػػػف  كا 

 .  (ْٕٗي َََِ أةك ج دكي  " خةرات
 

 -معال ة المعمومات:ل رائي أما التعريؼ اإل
تهثةػػػؿ كاسػػػترج ع الهكاقػػػؼ الهعرفةػػػا التػػػي ةتضػػػهكا  هقةػػػ س الهع لجػػػا الػػػذم    

 اعتهد  الة حث ههثيا ة لدرج ت التي ةحصيكف عيةا  .  
 

 

 

 

 

 



 

 

   قق

 الفصؿ الثاني
 

 ريةنظ  وانب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 رر

 لمنظور المعرفي: ا 
 عمـ النفس المعرفي :

عيةاػػ  هدرسػػا عيػػـ الػػك س  أطيػػؽي ك ػػأت هدرسػػا  عيػػ  هػػدل السػػككات اله ضػػةا
 إلػ كالت لةرةػا هػف الهسػتكل الةسػةط  األل دةهةػاالهعرفي زػدفا  تطػكةر هاػ رات الطيةػا 

كضػكج ككقػت لػػي  إلػ ةحتػ ج  األهػرف أخةػرة  كهػف الكاضػػف  األلثػرهسػتكل ال ػخص 
حػػدلةػػتـ زػػذا االكتقػػ ؿ   لةػػر فػػي الطرائػػؽ لتحقةػػؽ ذلػػؾ زػػي تعيػػةـ الطيةػػا لة ةػػا الت  كا 

( كلة ةػػػا عهػػػؿ خطػػػط لػػػتعيـ الهعيكهػػػ ت Thinking about thinkingالت لةػػػر  
كالادؼ الث كي كالرئةس لتطةةػؽ عيػـ الػك س الهعرفػي زػك  يل  لة  ألثرالجدةدة ةطرةقا 

 ةأك سػاـتكفةر خةرات كهه رس ت هك سةا كالتي هف خ لا  ةةكي الطيةػا الػتعيـ كالتعيػةـ 
ف أسػػػػكؼ ةتحػػػػتـ عيػػػػةاـ الطيةػػػػا ف أكهػػػػف الكاضػػػػف  Self-loadingالػػػػتعيـ الػػػػذاتي  –

ف تلػػػكف لػػػدةاـ الدافعةػػػا الذاتةػػػا أف ةعرفػػػكا لةػػػؼ ةكظهككاػػػ  ي ك أالهعرفػػػا  ك  إلػػػ ةصػػػيكا 
 كأك ػػطالتعيهاػ ي ألف عيػـ الهعرفػا زػك عيػـ ةاػػتـ ةدراسػا ةكةػا العهيةػ ت العقيةػا الذلةػا 

زػػذ   إجػػرالت كللةػػ ت كالتػػذلر كحػػؿ اله ػػل  اإلدراؾالت لةػػر كالهع لجػػا الهطيكةػػا فػػي 
لػػذلؾ  العهيةػػ ت كتك ةػػذز  يإذ ة ػػلؿ هصػػطيف الهعرفػػا جهةػػ  العهيةػػ ت الهعرفةػػا العيةػػ 

الهعرفي ةأك : جهة  العهية ت التي هف خ لا  ةتـ كقػؿ           فقد عرؼ عيـ الك س
 الهػػدخ ت الحسػػةا كتحكةياػػ  كاختصػػ رز  كتكضػػةحا  كتخزةكاػػ  كاسػػتةع ةا  كاسػػتعه لا 

 (.ٕٓ: ص ََِٕرة ش ي  أةك  جا                عكد الح
جهةػػ  العهيةػػ ت العقيةػػا التػػي ةه رسػػا  ال ػػرد عكػػده   إلػػ ف زػػذا التعرةػػؼ ة ػػةر إ

ةسػػتقةؿ الهعيكهػػ ت كةع لجاػػ  كةرهززػػ  كةخزكاػػ  كةسػػترجعا  عكػػد الح جػػا لاػػ  يفػػإٌف عيػػـ 
ةا تحكةياػ  الك س الهعرفي ةتع هؿ ه  عهية ت حصكؿ ال رد عي  تيؾ الهعيكه ت كلة 

 (.ُٕ:ص ََِّهعرفا  الز يكؿ ي  إل 
 

  ّمدادئ التعمـ المعرفي : 
ف الػػػتعيـ ال عػػػ ؿ زػػػك تطةةػػػؽ ليهةػػػ دئ الهعرفةػػػا التػػػي ظاػػػرت خػػػ ؿ دراسػػػ ت إ       
              عيهػػػػػ ل الػػػػػك س الهعػػػػػرفةةف ي كالسػػػػػةه  فػػػػػي هةػػػػػداف الػػػػػتعيـ لهػػػػػ  جػػػػػ لت لػػػػػدل  كأةحػػػػػ ث

ر هػػ  عكػػي ة لػػذالرة كاالسػػترج ع العػػ لـ الهعػػركؼ  ةة جةػػ  كةرككػػر كاكػػدةؿ ككتػػرؾ( كالثػػ



 

 

ش
ه هػػػػػػػػػف الهه رسػػػػػػػػػ ت  إةػػػػػػػػػرازكةهلػػػػػػػػػف  ي( Mayer( ك  Andreson اكدرسػػػػػػػػػكف  ش

 -التعيةهةا الهعرفةا في اختزاف الخةرة كتهثيا  كاسترج عا  كاستعه لا  ل آلتي:
  إلػػػ إٌف الط لػػػب ةػػػتعيـ ليهػػػ  ةػػػذؿ جاػػػدان ذزكةػػػ ن هعرفةػػػ ن ي كليهػػػ  تحػػػكؿ هػػػف السػػػيةةا 

ةج ةةػػاي كفػػػي اسػػػتعه ؿ العهيةػػ ت العقيةػػػا الهعرفةػػػا العيةػػ  التػػػي ةه رسػػػا  الهػػػتعيـ اال
كتتحػػدد كظة ػػا الهػػتعيـ فػػي  يأةػػا خةػػرة فأكػػ  ةهػػ رس زػػذ  العهيةػػ ت الهعرفةػػا  أهػػ ـ

التعيـ الهعرفي دائه ن ةتكلةد صكرة جدةدة هف الخةرة ي كتكظةهاػ  كصػة  تا  ةصػكرة 
اسػتراتةجة ت  الهعرفةػا فػي هع لجتػ  ليقضػ ة  ةحةث تعلػس قدراتػ  العقيةػا ي كتعلػس 
 كالهكاقؼ كاله ل ت التي ةكاجاا  .

  الػػتعيـ الهعرفػػي زػػك تعيػػـ ةرلػػز عيػػ  الهكازكػػا كة ػػج  عيػػ  اله ػػ رلا التػػي تسػػ عد
 ه دة الهكضكع ل اـ الط لب. رعي  التخهةف الهستكةر ي كتطكة

 كقد. أكتقرة   كأف ؿ  تترؾ الحرةا ليتيهةذ ليتعةةر عف فلر  كعف رأة  دكف 

  ركاةػػط ةػػةف الخةػػرات  إةجػػ دإٌف الػػتعيـ الهعرفػػي زػػك الػػتعيـ الػػذم ةحػػ كؿ فةػػ  الط لػػب
 الجدةدة كالخةرات التي ةعرفا .

  ةرلػػػز الػػػتعيـ الهعرفػػػي عيػػػ  اكتةػػػ   الط لػػػب كعيػػػ  اله حظػػػا عيػػػ  اسػػػتهرار زػػػذا
 االكتة  .

 ضػػػػف ي كطرةقػػػػا سػػػػيكب كا ةعتهػػػػد الػػػػتعيـ الهعرفػػػػي عيػػػػ  تقػػػػدةـ الخةػػػػرات ليت هةػػػػذ ة
هكظهػػػػا كذلػػػػؾ هػػػػف طرةػػػػؽ جعػػػػؿ زػػػػدؼ الػػػػدرس كاضػػػػح ن جػػػػدان ي كاعتهػػػػ د خطػػػػكط 

سػػرةعا كهختصػػرة هػػف اجػػؿ الهت ةعػػا ي كاسػػتعه ؿ هيخصػػ ت فػػي كسػػط   عرةضػػا 
 (.Ongley , 1987: 246 – 350                      الدرس كلخر 

 

  : ما وراء المعرفيةMetacognitive  : 
 ة :تطور ما وراء المعرفي    

الهعرفػػػػػي               الة حػػػػػث إلػػػػػ ةرجػػػػػ  ال ضػػػػػؿ فػػػػػي تطػػػػػكةر ه اػػػػػـك هػػػػػ  كرال الهعرفةػػػػػا        
فػػػي زػػػذا الهجػػػ ؿ عيػػػ  تحسػػػةف قػػػدرة  األكلػػػ ( يإذ رلػػػزت دراسػػػ ت  Flavell ف فػػػؿ ي 
عيػػػ  التػػػذلر ي كذلػػػؾ هػػػف خػػػ ؿ العهػػػؿ عيػػػ  هسػػػ عدتاـ عيػػػ  الت لةػػػر فػػػي  األط ػػػ ؿ

كظةػػػؼ االسػػػتراتةجة ت التػػػي هػػػف  ػػػأكا  تطػػػػكةر الهاهػػػ ت التػػػي ةكاجاككاػػػ  كهػػػف ثػػػـ ت



 

 

 تت

هصػطيف هػ   األهػرعي  زذا الككع هف الت لةػر فػي ةداةػا  أطيؽكقد   التذلر لدةاـ 
( كةعد ذلؾ تكسػ  زػذا اله اػـك لةهتػد إلػ  Meta memory   الذالرة            كرال

                      كػ  :زػذا اله اػـك ةأ Flavellهف الةحث كالدراسا ي كقد عػرؼ ف فػؿ  أخرل هج الت 
                أك هعرفػػػػػػا الهػػػػػػتعيـ ةعهية تػػػػػػ  الهعرفةػػػػػػا كككاتجاػػػػػػ  كهػػػػػػ  ةتصػػػػػػؿ ةتيػػػػػػؾ الهعرفػػػػػػا كعػػػػػػي

 (.ّّْ: ص ََِٕج دك كككفؿ ي  أةك 
          فػػػػػػػػػي كصػػػػػػػػػؼ خصػػػػػػػػػ ئص هػػػػػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػػػػػا Flavellف فػػػػػػػػػؿ  إسػػػػػػػػػا ه تإٌف      

Meta Cognitive  يهجػػ الت الهختي ػػا هػػف ةعػػد  حػػد لةةػػر عةػػر ال إلػػ ةقةػػت ث ةتػػا 
                لثةػػر هػػف الةحػػكث فػػي زػػذا الهجػػ ؿ إجػػرال إلػػ فقػػد قػػ دت دعكتػػ  ل اػػـ زػػذا الهكضػػكع 

 Ebel , 2000: 2)فعكػػػد ظاػػػكر زػػػذا اله اػػػـك  هػػػ  كرال الهعرفػػػا( فػػػي ةداةػػػا  ي
ةيعػػدان جدةػػدان فػػي هجػػ ؿ عيػػـ الػػك س الهعرفػػي ي كفػػتف لف قػػ ن كاسػػعان  أضػػ ؼالسػػةعةكة ت 

كالهك ق ػػػػػػ ت الكظرةػػػػػػا فػػػػػػي هكضػػػػػػكع الػػػػػػذل ل كالت لةػػػػػػر كالػػػػػػذالرة  ليدراسػػػػػػ ت التجرةةةػػػػػػا
كقػد تطػكر االزتهػ ـ ةاػذا اله اػـك فػي عقػد الثه كةكػػ ت ي  يكاالسػتةع ب كهاػ رات الػتعيـ 

ةكظرةػػػػػػ ت الػػػػػػذل ل كالػػػػػػتعيـ  الرتة طػػػػػػ كال ةػػػػػػزاؿ ةيقػػػػػػ  اللثةػػػػػػر هػػػػػػف االزتهػػػػػػ ـ ي كظػػػػػػران 
 (.ّْ-ِْ:صُٗٗٗ جركاف ي  لقراركاستراتةجة ت حؿ اله ليا كاتخ ذ ا

هعرفػػػػا ال ػػػػرد  إلػػػػ زػػػػك اصػػػػط ح ة ػػػػةر  Metacognitionكهػػػػ  كرال الهعرفػػػػا       
ةلة ةػػػا حصػػػكؿ الػػػتعيـ عكػػػد  ي كة للة ةػػػا التػػػي ةػػػتـ فةاػػػ  تػػػذلر الهعرفػػػا كاسػػػترج عا  ي 

 أكاػ الحضػ كا ي كهػ   كأط  ؿه  قةؿ الهدرسا  أط  ؿكزذ  الخ صةا  ةر هكجكدة عكد 
 ُٗٗٗي  قطػػػػ هي حػػػػكو لةةػػػػر خػػػػ ؿ سػػػػككات الهدرسػػػػا االةتدائةػػػػا كالث ككةػػػػا  تتطػػػػكر ةك

 (.َِْ:ص
ف ت لةػػػر هػػػ  كرال الهعرفػػػا ةتطػػػكر هػػػ  أ إلػػػ ( Wool folk  2001ة ػػػةر         
هػػػػػػ  تقػػػػػػدهاـ فػػػػػػي الكهػػػػػػك الهعرفػػػػػػي ةطػػػػػػكركف هجهكعػػػػػػا هػػػػػػف  األفػػػػػػراد إفإذ   العهػػػػػػر 

ي كضػػةطا  ي كهراقةػا ت لةػػرزـ االسػتراتةجة ت ال ع لػا لتحسػػةف عهيةػا تػػذلر الهعيكهػ ت 
( فػإف هرحيػا العهيةػػ ت Piagetككفقػ ن لكظرةػا تطػكةر الت لةػر الهكطقػي لجػ ف ةة جػ    ي

( سػكا ت ػاد تطػكران هيهكسػ ن فػي طرائػؽ ُُ – ٕالعة كةا  اله دةا( التي تهتد هػف سػف  
الن هػف الت لةر إذ حؿ الت لةر الهكطقي ةدالن هف الت لةر الخرافي ي كالت لةػر الحدسػي ةػد



 

 

 ثث

 األ ػػػة لخػػػ ؿ الت لةػػػر الهكطقػػػي ةةػػػدأ الط ػػػؿ ةتع هػػػؿ هػػػ   كهػػػف  الهح كلػػػا كالخطػػػأ
 (.ُٖ – ٕٕ:ص ََِّالهحسكسا تصكة  ن كترتةة ن  الرةه كم ي 

 تظاػػر الهعرفػػا هػػ  كرال الهعرفةػػا هةلػػراني كتتطػػكر ةةطػػ  ي كتسػػتهر فػػي التطػػكر       
ثةر العكاهػػػؿ الةةئةػػػا كالكراثةػػػا  ةتػػػأ األط ػػػ ؿةتطػػػكر ت لةػػػر هػػػ  كرال الهعرفػػػي عكػػػد  حةػػػث

كةػػػ لر ـ هػػػف تةػػػ ةف كظرةػػػ ت عيػػػـ الػػػك س الهعرفػػػي فػػػي تحدةػػػد هراحػػػؿ تطػػػكر الت لةػػػر 
  أكالهعرفةػػػػػػا تتطػػػػػػكر ةصػػػػػػكرة هكتظهػػػػػػا  كاألةكةػػػػػػاكطةةعتاػػػػػػ  إال أف العهيةػػػػػػ ت العقيةػػػػػػا 

ذا اعتهػدك  يهتس رعا ي كتزداد تعقةدان كت  ةل ن هػ  التقػدـ فػي هسػتكل الكضػج كالػتعيـ   كا 
العهيةػ ت العقيةػػا فػةهلف تكضػةف ذلػػؾ  أكالت لةػر  ك ػ ط تعيػ  هسػتكل الصػعكةا فػػي 

 عي   لؿ رسـ تخطةطي ةةف هستكة ت الت لةر كهلكك تا  :
 مستويات التفكير

                          األوؿ:المستوى 
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 جركاف ي                                                     
 (.ّٖ-ّٕ:صُٗٗٗ

 ء المعرفية :المعرفة ما ورا أنماط 
ف هػػػ  كرال الهعرفػػػا تكقسػػػـ أزكػػػ ؾ ات ػػػ ؽ عػػػ ـ ةػػػةف عيهػػػ ل الػػػك س الهعرفػػػي عيػػػ        

 Metacognitivعهكهةػػػػػػا زهػػػػػػ  هعرفػػػػػػا هػػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػػا  ألثػػػػػػرعيػػػػػػ  ةكةتػػػػػػةف 

knowledge  كالهعرفػػػػػػا  اإلجرائةػػػػػػاكتتضػػػػػػهف األكلػػػػػػ  الهعرفػػػػػػا التقرةرةػػػػػػا كالهعرفػػػػػػا
طيػػػؽ عيةػػػ  ضػػػةط كتكظػػػةـ هػػػ  كرال الهعرفػػػا تتهثػػػؿ فةهػػػ  ة األخػػػرلال ػػػرطةا ي كالةكةػػػا 

Metacognitive skills and Regulation هػػػ  ةسػػػه  ةهاػػػ رات هػػػ  كرال  أك
 (.Paris and Winograd, 1990: 15   الهعرفا ل لتخطةط كالهراقةا كالتقكةـ

 
 واًل : معرفة ما وراء المعرفة:أ
  Declarative knowledgeالمعرفة التقريرية )التصريحية( :  -ٔ

               الػػػكعي ة لهاػػػ رات كاالسػػػتراتةجة ت التػػػي تيػػػـز الكجػػػ ز الهاهػػػا الهػػػراد إلػػػ كت ػػػةر      
 ي أم(  What  هػ ذاالقة ـ ةا  ي كفي الكقت ك س  فإف زذ  الهعرفا تجةب عف سؤاؿ 

كتظاػػر زػػذ  الهعرفػػا عكػػده  ةلػػكف لػػدل ال ػػرد زػػدف ن ةسػػةط ن  األ ػػة لالهعرفػػا عػػف  إلػػ 
 هعيكه ت سرةعا ةهلف التهثةؿ عيةا  ةقرالة الصحؼ الهحيةػا إل ةادؼ هك  الكصكؿ 
 (.َّٓ:ص ََِٕ اةكج دك كككفؿ ي 

  Procedural Knowledge اإل رائية:المعرفة  -ِ
الهتة ةكػا كالهتسيسػػيا التػي تتةػػ  الكجػػ ز  ةػػ إلجرالاتزػي تيػػؾ الهعرفػا الهتعيقػػا         

( ي هثػ ؿ ذلػؾ لةػؼ Howهاها هػ  ي كزػي فػي الكقػت ك سػ  تجةػب عػف سػؤاؿ لةػؼ  
 (.َّٓ:ص ََِٕج دك ك ككفؿ ي  أةكالهدرسا     إل حضرت 

 Conditional Knowlede: المعرفة الشرطية  -ّ
ي لهػػػػإذا  Whenعػػػػف سػػػػؤاؿ  هتػػػػ   اإلج ةػػػػاكفػػػػي زػػػػذا الكػػػػكع هػػػػف الهعرفػػػػا ةػػػػتـ       
Why )هعةكػػا دكف  ةرزػػ  ليعهػػؿ عيػػ  إكجػػ ز هاهػػا هػػ  إسػػتراتةجةا إسػػتعه ؿعكػػد  أم                

 (.  ُّٓ:صََِٕ أةكج دك ك ككفؿ ي 
 



 

 

 ذذ

 

  Metacognitive Skillsثانيًا : ميارات ما وراء المعرفة 
 : Planning  التخطيط -ُ

 األزػػداؼةػػتـ اختةػػ ر االسػػتراتةجة ت ةصػػكرة هتركةػػا لتحقةػػؽ  اإلجػػرالكفقػػ ن لاػػذا       
ةطػػػػػ ف ةعكصػػػػػر ف الهعػػػػػرفتةف التقرةرةػػػػػا كال ػػػػػرطةا ترتأالهػػػػػراد ةيك اػػػػػ  ي كهػػػػػف الهؤلػػػػػد 

ف ةعرؼ إجرالات هحػددة تلػكف هرتةطػا ةػأداة هاهػا دراسػةا أالتخطةط إذ عي  الهتعيـ 
في كقػت هػ  كفػي هرحيػا هػ   اإلجرالاتك س  عية  اكتق ل اكسب زذ    كفي الكقت يه  

هه رسػا زػذ   أثكػ لكفػي  ي( ُّٓ:ص ََِٕجػ دك كككفػؿ ي  أةػك  هػف هراحػؿ التك ةػذ 
 هف ةةكا  : األسئياهف  ان ف ةطرح عي  ك س  عددأالها رة ةستطة  الهتعيـ 

 تحقةق   أرةده  الادؼ الذم  -
 ه  الذم ةجب عيٌي أف أعرف  لهع لجا الهكقؼ   -

 ه  زي خطتي ليتع هؿ ه  الهكقؼ   -

   إلةا زؿ لدم خطا ةدةيا ألجأ  -

 (.ّٖ:ص ََِٕرة ش ي  أةكزؿ التب لؿ فلرة هاها تخطر عي  ذزكي     -
 : Monitoring المراقدة  -ِ

            الاػػػػػدؼ ي كذلػػػػػؾ  ة تجػػػػػ  كفػػػػػي زػػػػػذ  الهرحيػػػػػا ةػػػػػتـ التثةػػػػػت هػػػػػف هسػػػػػتكل التقػػػػػدـ       
             ةاػػػػرض هراجعػػػػا الخطػػػػػط كالعهػػػػؿ عيػػػػػ  تصػػػػحةف الهسػػػػػ ر الػػػػذم ةسػػػػػةر فةػػػػ  الهػػػػػتعيـ

قػػدرة الهػػتعيـ عيػػ  هراقةػػا  إلػػ لػػذلؾ ت ػػةر  ي( ُّٓ:ص ََِٕجػػ دك كككفػػؿ ي  أةػػك 
لػ لتحقةؽ هػف أف االسػتةع ب لػـ ةحػدث فسػةتعيـ الهػتعيـ  الكج ح في الهاهػا كتكجةاػ  ي

اسػػػتراتةجة ت إلصػػػ ح تعيهػػػ  كهكاصػػػيت  ي  كالتثةػػػت هػػػف هط ةقتػػػ  الجػػػكاب الػػػذم تػػػـ 
 ف الهراقةا تتضهف :أالحصكؿ عية  ليجكاب الهقدر ي ك 

 الادؼ الهك كد. ة تج  السةر  -
 الح  ظ عي  تسيسؿ الخطكات كتت ةعا . -

 .هعرفا العقة ت كالصعكة ت -

 لة ةا هكاجاا الصعكة ت. -

 (.َْيص ََِٕ  أةك رة ش ي  هعرفا هت  ةجب االكتق ؿ إل  العهيةا الت لةا -



 

 

ض
  Evaluation: ويـ قالت -ّ ض

فػػي زػػذ  الهرحيػػا ةػػتـ التثةػػت هػػف هػػدل تحقةػػؽ الاػػدؼ الهك ػػكد ي كةطػػرح الهػػتعيـ      
عيػػػ  ك سػػػ  أسػػػئيا هثػػػؿ: زػػػؿ حصػػػيت عيػػػ  الهعيكهػػػ ت ال زهػػػا لحػػػؿ اله ػػػليا   زػػػؿ 

ف عهيةػػػػا التقػػػػكةـ زػػػػي عهيةػػػػا هسػػػػتهرة تةػػػػدأ فػػػػي ةداةػػػػا أاسػػػػتكعةت هػػػػ  قػػػػرأت   لػػػػذلؾ 
 (.ِّٓ:ص ََِٕج دك كككفؿ ي  أةككفي كا ة تا    أثك ئا العهية ت العقيةا كفي 

 :ف ةطرحا  الهتعيـ عي  ك س  أالتي ةهلف  األسئياكهف 
 لةؼ ل ف أدائي    -
 زؿ حققت الادؼ  -

 ؿ  زؿ احت ج ليعكدة لهراجعا العه -

 زؿ ةهلككي التثةت هف صحا الخطكات التي اتةعا    -

 (.ُْ:ص ََِٕرة ش ي  أةكهستكام الح لي ةهستكام الس ةؽ     أكازفزؿ   -

 

 النظريات وو يات النظر التي تناولت مفيوـ ما دعد المعرفة:
 و ية نظر ديا يو 

ا لػػدل ةعػػد الهعرفػػ الهةلػػر لعهيةػػا هػػ  الك ػػ طأكضػػحت الدراسػػ ت األكلةػػا لةة جةػػ  
ػػػدَّ زػػػذا  الهعرفػػػي  الك ػػػ طاألط ػػػ ؿ عكػػػده  درس تكظػػػةـ العهيةػػػ ت ال لرةػػػا لألط ػػػ ؿ كاعى

ةهث ةػا التػػأقيـ الك ػػكئي لي لػػرة هػػ  الهحػػةط كةتهثػػؿ الةػػدل ةعهيةػػا التػػأقيـ أك التلةػػؼ ةكقػػؿ 
الط ؿ ليعهيةػ ت ال لرةػا الهكجػكدة إلػ  الهػؤثرات الةةئةػا إذ ةطيػب الط ػؿ ةصػكرة فع لػا 

ك ػػػعر ي   لػػػا التػػػكازف كاالسػػػتقرار الهعرفػػػي هػػػ  الةةئػػػا الهػػػؤثرة الجدةػػػدةالكصػػػكؿ إلػػػ  ح
الهعرفػػي عكػػد الط ػػؿ ةكجػػ  دائهػػ  إلػػ   الك ػػ طةة جةػػ  كأكايػػدر ةػػأف الاػػرض األكلػػي هػػف 

كالػػػ  تهثةػػػؿ كاسػػػتةع ةا  لتحكةياػػػ  إلػػػ  الكهػػػ ذج الهسػػػتقرة  الك ػػػ طح لػػػا التلػػػ فؤ خػػػ رج 
ف الط ػػؿ الةػػ ف  ةػػتهلف هػػف إلرال ةة جةػػ  فػػ كاسػػتك دان إلػػ ي كالهكطقةػػا الخ صػػا ةػػ إلدراؾ

كقد كصػ ت ةعػض ةحػكث ي  تكجة  الهعرفا إال أك  ال ةعي العهية ت ال لرةا التي تك أ
( سػكا القػدرة التلكةكةػا ألدال العهيةػ ت ُُ-ٕةة جة  األخةرة ه  األط ػ ؿ األلةػر سػك ن  

ؽ ةة جةػ  عيػ  زػذا الحقةقةا خطكة ةخطكة ة ستخداـ الكظ ئؼ الهحددة الل هيا كقد أطيػ
اإلدراؾ اسػػػػـ  كعػػػػي ال ػػػػخص الهػػػػدرؾ( كةكطةػػػػؽ عيػػػػ  زػػػػذ  الكظة ػػػػا هصػػػػطيف ه ةعد 



 

 

 غغ

لقصػػدم الهخطػػط كالهكجػػ  لتحقةػػؽ هاهػػ ت هعرفةػػا اف الت لةػػر أكةػػذلر ي  الهعرفػػا(
هكجكد ضهك ن في ه اـك ةة جةػ  فػي هرحيػا العهيةػ ت ال ػليةا الهجردة(التي تعهػؿ فةاػ  

 (Page, 1997.P: 33-34).هستكة ت  الت لةر العية 
 

 Flavell  و ية نظر فبلفؿ
الة حػػػث الهعرفػػػي  (John Flavell)اكط قػػ ن هػػػف لرال ةة جةػػػ  قػػػ ـ جػػكف ف فػػػؿ 

كأست ذ عيـ الك س في ج هعػا سػت ك كرد كزػك احػد الهك صػرةف لكظرةػا ةة جةػ  الػذم قػدـ 
اػػػػ  لكػػػػ  هصػػػػطيف ه ةعػػػػد الػػػػذالرة ة لل ػػػػؼ عػػػػف األكظهػػػػا الهعرفةػػػػا كخ صػػػػان هػػػػ تعيؽ هك

االتصػػ ؿ ال ػػ كم ي االسػػتةع ب كالهعرفػػا االجته عةػػا ي كزػػك أكؿ هػػف كضػػ    ة لػػذالرة 
كقد عهؿ ه  ط ة  عي  تحيةؿ عهيةػ ت الػذالرة كقػ دت زػذ   ايهصطيف ه ةعد الهعرف

الدراسػػا إلػػ  ت سػػةر دكر عهيةػػا ه ةعػػد الهعرفػػػا فػػي حػػؿ اله ػػ لؿ كتعػػد عهيةػػا ه ةعػػػد 
لهػػ  أ ػػ ر إلػػ  السػػةطرة عيػػ  كظػػ ئؼ الػػذالرة  يعرفػػاالػػذالرة جػػزلان فػػي عهيةػػا ه ةعػػد اله

كلػ ف فففػؿ أكؿ ي كاسػترج عا   اػ رتةط هكا  ةقدرة العقؿ عي  خزكاكةصكرة أس سةا ه 
هػػػػف عػػػػرؼ اإلسػػػػتراتةجة ت الهحػػػػددة إلعػػػػ دة التػػػػذلر  الػػػػذالرة( كالتصػػػػكةؼ كاسػػػػترج ع 

ةط زػػػػػذ  الهعيكهػػػػػ ت الهطيكةػػػػػا كاكط قػػػػػ ن هػػػػػف لرال ةة جةػػػػػ  أ ػػػػػ ر إلػػػػػ  أف قػػػػػدرات ضػػػػػ
 .Flavell , 1979 ) العهية ت كتكظةها  تتزاةد ةتقدـ العهر  

 ها رات ه ةعد الهعرفا عي  أككاع زي:كقد تـ تقسةـ 
   perception  (Meta مايتعمؽ دوعي اإلدراؾ  .ُ

 كتعكي الكعي ة لعهية ت اإلدرالةا التي ةقـك ةا  اإلكس ف كالتحلـ ةا  كضةطا .
  (Meta Memory)لذاكرةأمايتعمؽ دوعي  .ِ

 كتعكي الكعي ةإستراتةجة ت التذلر كاأل ة ل التي ةتذلرز  ال رد كالتحلـ ةا  كضةطا .
 (Meta comprehensions)ستيعابمايتعمؽ دوعي اإل .ّ

زه ن لهػ   كتعكي الكعي ة لطرؽ التي تؤدم إل  االستةع ب كهعرفا ه  إذا ل ف الهتعيـ ف
 ةقرأ أـ ال كالتحلـ ةا  كضةطا .

 (Metaattention)نتداه مايتعمؽ دوعي اإل  .ْ
 كتعكي الكعي له  ةكتة  ل  ال رد كهدل االكتة   كالتحلـ ة  كضةط .



 

 

 ظظ

 (Meta thinking)لتفكيرأمايتعمؽ دوعي  .ٓ

كتعكي الكعي ة لها رات الت لةرةا الهستخدها كاأل ة ل التي ة لر ةاػ  اإلكسػ ف كالػتحلـ 
 ةا  كضةطا .

الهتاةػرات لهاػ رات هػ  ةعػد الهعرفػا   ةر إل  كجػكد ث ثػا عك صػر أك أكػكاع هػفت زيك 
 زي:
 هتاةرات ال خص. -ُ
 هتاةرات الهاها. -ِ

 هتاةرات اإلستراتةجةا. -ّ

كةعد لؿ كاحد هكا  هك ص ن عف اآلخر إل  حد لةةػر كزػي تهثػؿ كظ هػ ن ذا كسػةج 
 . داخيي هعقد ليهعرفا

 متغيرات الشخص .ٔ
                    ضػػػػػع  كة ػػػػػةر إلػػػػػ  الهعرفػػػػػا التػػػػػي ةهتيلاػػػػػ  ال ػػػػػرد عػػػػػف طةةعػػػػػا ه ػػػػػليت ي كقػػػػػ ط 

                    لة ةا تع هي  ه  اله دة كلة ةا تحله  كهع لجت  ليهعيكه ت كطرائؽ حيا 
 

 متغيرات الميمة .ٕ
ت ةر إل  تعيـ ال خص  ةئ ن ه  عف الطرةقا التػي ةكاجػ  فةاػ  طةةعػا الهعيكهػ ت 

الهعيكهػػ ت كالتع هػػؿ كالتػػأثةرات كالقةػػكد الكاجػػب عيةػػ  التع هػػؿ هعاػػ  كلاػػرض اسػػتةع ب 
كةػذلؾ  هعا  ةصكرة اةج ةةا فهف الضركرم أف كتقدـ ةةطل كحذر ككع لج األهكر ةعهؽ

كتعيـ اللثةر عف أككاع الهعيكه ت الهختي ا التػي كطيػ  عيةاػ  كعػف كػكع الهع لجػا التػي 
 ةحت جا  لؿ ككع هكا .

 
 متغيرات اإلستراتي ية .ٖ

الهعرفةػػػا ل كتقػػػ ؿ هػػػف خطػػػكة إلػػػ   ت ػػػةر إلػػػ  تعيػػػـ االسػػػتراتةجة ت أك العهيةػػػ ت 
أخػػػػرل لضػػػػركرة لتحقةػػػػؽ األزػػػػداؼ الهختي ػػػػا كةصػػػػهـ اإلسػػػػتراتةجةا الهعرفةػػػػا ةةسػػػػ طا 

 (.ّٖي ص ُٓٗٗ دركزة ي  لحصكؿ ال خص عي  ةعض األزداؼ الهعرفةا
 



 

 

 أأأ

   (Sternberg) نظرية ستيرندرج
            فػػػػػػي كظرةتػػػػػػ   الث ثةػػػػػػا ليػػػػػػذل ل ةػػػػػػةف ث ثػػػػػػا هلككػػػػػػ ت لهع لجػػػػػػا  هةػػػػػػز سػػػػػػتةركةرج
 الهعيكه ت ي زي:

هػػ  ةعػػد الهلككػػ ت  هلككػػ ت الت لةػػر العيةػػ ( التػػي تسػػتخدـ فػػي التخطػػةط كالهراقةػػا  -ُ
العقيةػػا أثكػػ ل قة هػػ  ةهاهػػا هعةكػػا كزػػي تق ةػػؿ هػػ   ك ػػ ط ت ألدال ال ػػرد أك  كالتقػػكةـ

 أطيؽ عية  ف فؿ  ةعد الهعرفا(.
ـ ةتك ةػػذ العهػػؿ كتطةةػػؽ هلككػػ ت األدال:كزػػي هاػػ رات ت لةػػر هػػف هسػػتكل أدكػػ  تقػػك  -ِ

 إستراتةجة ت الحؿ.

هلكك ت التسػ ب الهعرفا:كت ػهؿ التػدكةف االختةػ رمي الػدهج االختةػ رمي كالهق ركػا  -ّ
 االختة رةا.

ستةركةرج الهلكك ت ال حقا أك ةعد الهلكك ت ةهث ةػا اله تػ ح الػرئةس ليػذل ل.  عىدَّ ك 
  خص ئص ه  ةعػد الهعرفػا لػدل إفَّ زذ  الها رات الهةةكا في الكهكذج الث ثي تت ؽ ه

 . (Sternberg ,1986) ف فؿ كةراكف
 

 تصنيؼ ميارات التفكير عند ستيرندرج
تصػػكة  ن لهاػػ رات الت لةػػر ةػػتيخص فػػي   (Sternberg ,1986)لقػػد اقتػػرح سػػتةركةرج 

   اآلتي:
  (Cognitive Thinking Skills)أوال:ميارات التفكير المعرفية 

 آلتي:كتتهثؿ زذ  الها رات في ا
 
 ميارة التركيز -أ

 ت هؿ ها رة تعرةؼ اله ليا كها رة كض  األزداؼ الهختي ا أك صة  تا .
 ميارات  مع المعمومات -ب

تتضػػهف هاػػ رة اله حظػػا عػػف طرةػػؽ ح سػػا كاحػػدة أك ألثػػر هػػف الحػػكاس كهاػػ رة 
 التس ؤؿ أك طرح األسئيا.

 ميارة التذكر –ج 



 

 

بب
الػػػذالرة الطكةيػػػا الهػػػدل كهاػػػ رة كتتضػػػهف الترهةػػػز أك تخػػػزةف الهعيكهػػػ ت فػػػي  ب

 االستدع ل أك استرج ع الهعيكه ت هف الذالرة الطكةيا الهدل.
 ميارات تنظيـ المعمومات -د

كتتضهف ها رة الهق ركا عف طرةؽ ةة ف أكج  ال ة  ككق ط االخػت ؼ ةػةف  ػةئةف 
أك ألثػػػػر كهاػػػػ رة التصػػػػكةؼ عػػػػف طرةػػػػؽ كضػػػػ  األ ػػػػة ل فػػػػي هجهكعػػػػ ت عيػػػػ  كفػػػػؽ 

اي كهاػػػػ رة الترتةػػػػب عػػػػف طرةػػػػؽ كضػػػػ  األ ػػػػة ل أك اله ػػػػردات فػػػػي خصػػػػ ئص ه ػػػػترل
 هكظكها عي  كفؽ هعة ر هعةف.

 ميارات التحميؿ -ىػ 
 كتتضهف تحدةد الخص ئص كالعك صر كتحدةد الع ق ت كاألكه ط الهختي ا.

 الميارات اإلنتا ية أو التوليدية -و
ة االسػػتكت ج كتتضػػهف هاػػ رات التكضػػةف أك أعطػػ ل الهزةػػد هػػف الت صػػة ت كهاػػ ر 

 كها رة التكةؤ كها رة تهثةؿ الهعيكه ت ةرهكز أك رسـك ةة كةا.
 ميارات التكامؿ والدمج -ز

كتتضػػهف هاػػ رة التيخػػةص كهاػػ رة إعػػ دة الةكػػ ل الهعرفػػي هػػف اجػػؿ دهػػج هعيكهػػ ت 
 جدةدة.

 ميارات التقويـ –ح 
صػػػدار         كتتضػػػهف هاػػػ رة كضػػػ  الهعػػػ ةةر ك الهحلػػػ ت ال زهػػػا التخػػػ ذ القػػػرارات كا 
               األحلػػػػػػػ ـ كهاػػػػػػػ رة تقػػػػػػػدةـ األدلػػػػػػػا أك الةػػػػػػػرازةف كهاػػػػػػػ رة التعػػػػػػػرؼ إلػػػػػػػ  األخطػػػػػػػ ل

 (.ُٖ-ٕٗي صََِّ سع دةي 
   (Metacognition Thinking skills)ثانيا:ميارات التفكير دعد المعرفية 

كزػػي عةػػ رة عػػف هاػػ رات ذزكةػػا هعقػػدة تعػػد هػػف أزػػـ هلككػػ ت السػػيكؾ الػػذلي فػػي 
كهػػػ تي تكهػػػك هػػػ  التقػػػدـ فػػػي السػػػف هػػػف جاػػػا ككتةجػػػا ليخةػػػرات الطكةيػػػا هع لجػػػا الهعي

كالهتككعػػػا التػػػي ةهػػػر ةاػػػ  ال ػػػرد هػػػف جاػػػا ث كةػػػا إذ تقػػػـك ةهاهػػػا السػػػةطرة عيػػػ  جهةػػػ  
األك ػػػػطا الهكجاػػػػا لحػػػػؿ اله ػػػػل ت الهختي ػػػػا هػػػػ  اسػػػػتخداـ القػػػػدرات الهعرفةػػػػا لي ػػػػرد 

 ة  عيةا في هكاجاا هتطية ت هاها الت لةر.
 ج الها رات ةعد الهعرفةا إل  ث ث ها رات زي:كصكؼ ستةركةر 



 

 

جج
 ميارة التخطيط -أ ج

كتعكػػػػي رسػػػػـ صػػػػكرة هسػػػػةقا أك التخطػػػػةط ليهاهػػػػا التػػػػي سػػػػةكخرط ةاػػػػ  ال ػػػػرد الهػػػػتعيـ 
 :اآلتةاكتتضهف األعه ؿ 

 عكد تحدةد زدؼ ه  أك هجهكعا هف األزداؼ. -

 عكد اإلحس س ةكجكد ه ليا ه  كتحدةد طةةعتا . -

 التك ةذ كها راتا  الهختي ا. عكد اختة ر إستراتةجةا -

 عكد ترتةب تسيسؿ العهية ت أك الخطكات العقيةا أك األدائةا. -

 عكد تحدةد العقة ت أك األخط ل الهحتهيا. -

 عكد تحدةد أس لةب هكاجاا الصعكة ت أك العقة ت الهتعددة.  -

 عكد التكةؤ ة لكت ئج الهتكقعا أك الهر كب فةا . -

 ميارة الضدط أو المراقدة -ب

كػػي هراقةػػا ال ػػرد لسػػةر اكده جػػ  فػػي الهاهػػا الهػػراد تعيهاػػ  كزػػي تتضػػهف األعهػػ ؿ كتع
 اآلتةا:

 عكد إةق ل الادؼ في ةؤرة الترلةزأكاالزته ـ . -
 عكد الح  ظ عي  تسيسؿ العهية ت أك الخطكات العقيةا أك األدائةا. -

 عكد تحدةد الكقت الذم تتحقؽ فة  األزداؼ ال رعةا. -

 إل  العهيةا الت لةا أك الخطكة ال حقا. عكد تحدةد هكعد االكتق ؿ -

 عكد اختة ر العهيةا أك الخطكة اله ئها التي في السة ؽ.  -

 عكد الت  ؼ العقة ت أك الصعكة ت أك األخط ل. -

 عكد التعرؼ إل  لة ةا التايب عي  العقة ت أك التخيص هف األخط ل. -

 ويـميارة التق -ج
ل تقدهػػ  ككج حػػ  فػػي العهػػؿ كتتضػػهف كزػي تعكػػي حلػػـ ال ػػرد عيػػ  هسػػتكل اكجػػ ز  كهػػد

 األعه ؿ اآلتةا:
 هدل تحقؽ الادؼ. تقكةـعكد  -
 عكد الحلـ عي  دقا الكت ئج كل  ةتا . -

 هدل ه ئها األس لةب الهستخدها. تقكةـعكد  -



 

 

 ددد

 عهيةا تك كؿ الصعكة ت أك العقة ت. تقكةـعكد  -
 (.ْٖ - ِٖيصََِّفع لةا الخطا كتك ةذز . سع دة ي تقكةـعكد  -

 
  Brownظر دراوف و ية ن

إذ ةهلػف ي  الهعرفا كتكظةـ الهعرفػا ةةف تعيـ  (Ann Brown)هةزت  لف ةراكف 
ف االسػػتقرار قػػد ةلػػكف هتػػأخران أك ضػػعة  ن كقػػد ةةكػػت أأف ةلػػكف تعيػػـ الهعرفػػا هسػػتقران إال 

        الهحػػةط ةدرجػػا الةػػر هػػف اعته دزػػ  العهػػرعيػػ  ةػػركاف ةػػأف خطػػكة تكظػػةـ الػػذات تعتهػػد 
           ال ػػػخص سػػػيكؾ تكظػػػةـ الػػػذات فػػػي كضػػػ  هػػػ  ةةكهػػػ  الةظاػػػر  فػػػي الكضػػػ  كقػػػد ةظاػػػر 

                   اآلخػػػػر كقػػػػػد ةةػػػػدم الط ػػػػػؿ سػػػػيكؾ تكظػػػػػةـ الػػػػذات ةةكهػػػػػ  الةقػػػػـك الةػػػػػ لغ ة ل ػػػػيل ك سػػػػػ 
             كقػػػػد ةتػػػػأثر التكظػػػػةـ أةضػػػػ ن ةكهػػػػ ذج االسػػػػتث رة  القيػػػػؽ ي الخػػػػكؼ ي االزتهػػػػ ـ( كةه اػػػػـك

ف دخػػكؿ ال ػػعكر  الػػكعي( إلػػ  أالػػذات ي فع لةػػا الػػذات(كذلرت ةػػراكف ةػػ تقػػكةـ الػػذات  
             الػػػػػركتةف الهػػػػػرتةط ة إلسػػػػػتراتةجة ت ةهثػػػػػؿ  ػػػػػل ن ع لةػػػػػ ن هػػػػػف ذلػػػػػ ل اإلكسػػػػػ ف الك ضػػػػػج
الػػػذم ة ػػػخص الهاػػػ رات هػػػ  ةعػػػد الهعرفةػػػا الع لةػػػا التطػػػكر كعػػػف طرةػػػؽ إدراؾ الػػػذات 

 (NCREL, 1995)فع لػػػػا. ةػػػػتهلف ال ػػػػرد هػػػػف تطػػػػكةر ذل ئػػػػ  ال خصػػػػي ةصػػػػكرة
          ةأكػػ  عكػػده  ةتطػػكر األط ػػ ؿ فػػأكاـ ةصػػةحكف ألثػػر هكطقةػػا Brown (1981)كذلػػرت

                  تعيهاػػػػػػػـ كلة ةػػػػػػػا تػػػػػػػذلرزـ  ه ةعػػػػػػػد الػػػػػػػذالرة( فػػػػػػػي فاهاػػػػػػػـ للة ةػػػػػػػا ه حظػػػػػػػا كضػػػػػػػةط
 Meta memory  )كلة ةا استخداهاـ لاا  ه ةعد اليااMeta Language  . 
  أف هػػػػ  ةعػػػػد الهعرفػػػػا زػػػػي قػػػػدرات ةراقػػػػب فةاػػػػ  الهػػػػتعيـ ادالاتػػػػ  لهػػػػ  أ ػػػػ رت إلػػػػ

كةكظؼ فةا  استراتةجة ت هختي ا هف اجؿ أف ةتعيـ كةتذلر كزػي تتطػكر كتتحسػف هػ  
تقػػػدـ العهػػػر كتتضػػػهف زػػػذ  القػػػدرة تحدةػػػد ال لػػػرة الرئةسػػػا كالتألػػػد هػػػف أف الخةػػػرة الهػػػراد 

عػػػدـ فع لةػػػا إحػػػداز  يلهػػػ  هػػػ  تاةةػػػر االسػػػتراتةجة ت عكػػػده  ةثةػػػت  تعيهاػػػ  قػػػد تهػػػت 
ك التخطػػػػػةط  لتقسػػػػػةـ الكقػػػػػت كالجاػػػػػد ك التػػػػػدرب عيػػػػػ        تتضػػػػػهف تكقػػػػػ  الكػػػػػكاتج 

ك اسػػتخداـ هسػػ عدات التػػذلر كتكظػػةـ الهعيكهػػ ت        الهعيكهػػ ت ك ت ػػلةؿ الػػركاةط 
الجدةػػدة هػػف اجػػؿ جعياػػ  ألثػػر سػػاكلا ليتػػذلر كزػػذ  الهاػػ رات ةصػػعب اسػػتخداها  لػػدل 

ف هػػ  ةعػػد الهعرفػػا تةػػدأ ةػػ لكهك إة عيػػ  الػػتعيـ كعيػػ  كجػػ  العهػػـك فػػاألط ػػ ؿ األقػػؿ قػػدر 
كالتطػػػكر فػػػي سػػػف الخ هسػػػا كالسػػػ ةعا كتتطػػػكر خػػػ ؿ  سػػػككات الهدرسػػػا كةظاػػػر ذكك 



 

 

 ههه

 َََِقطػ هي ي    القدرات الع لةا هف الهتعيهةف قدرات ه ةعد هعرفةا ألثػر تطػكران 
 (.ُّٖي ص
 

  اما و ية نظر
  رات ه  ةعد هعرفةا زي:عف ثه ف ها Gama, (2001)تتحدث 

كزذا ةرتةط ةكعي ال ػرد أك حلهػ  عيػ  درجػا  الوعي دمستوى فيـ الفرد لممشكمة: .ُ
 فاه  لألزداؼ ككصؼ اله ليا.

كةػرتةط ةػػكعي ال ػػرد ةقدراتػػ  لحػػؿ  وعػػي الفػػرد دمػػواطف القػػوة والضػػعؼ فػػي أفكػػاره: .ِ
 اله ليا.

السػػ ةقا الهرتةطػػا  كتتهثػػؿ ة سػػترج ع العقػػؿ ليهعرفػػا وعػػي الفػػرد دخدرتػػو السػػادقة: .ّ
 ة لهكقؼ الح لي كاستخداها  في ه ل ت ه  ةاا.

السػػػػتخداها  فػػػػي ه ػػػػ لؿ هت ػػػػ ةاا كتعتهػػػػد قػػػػدرة ال ػػػػرد الهتعيقػػػػا  تنظػػػػيـ المعرفػػػػة .ْ
 ة ستخداـ الهعيكه ت كالهعرفا الس ةقا في الهكقؼ التعيةهي الح لي.

تةجة ت الع هيػا كترتةط ةقدرة ال ػرد عيػ  الت لةػر حػكؿ اإلسػتراتنظيـ اإلستراتي يات: .ٓ
 هف قةؿ لهكاقؼ هت  ةاا كتلرار استخداها .

كتتضػػهف  تنظػػيـ األعمػػاؿ والقػػدرات لتتوافػػؽ مػػع الخطػػط ال ديػػدة لحػػؿ المشػػكمة: .ٔ
الخطاي تحدةد األزداؼي كتحدةد الخطكات ال زها ليكصكؿ إل  األزػداؼ كاختةػ ر 

تحتػػ ج إلػػ  اإلسػػتراتةجة ت الهسػػتخدها التػػي تقػػكد جهةعاػػ  إلػػ  حػػؿ اله ػػليا التػػي 
 تقكةـ لا  هف خ ؿ هخرج ت األعه ؿ الس ةقا.

كتػرتةط ةقػدرة ال ػرد عيػ  الةقػ ل فػي الهسػ ر  تقويـ الخطط المستخدمة ت ػاه الحػؿ: .ٕ
 ط  التعيةهي ي كتقكةـ األعه ؿ في ظؿ تحقةؽ األزداؼ. الصحةف أثك ل ك 

 تػـ تعيهاػ كتعػكد إلػ  حلػـ ال ػرد عيػ  خةػرة  تقويـ فاعميػة اإلسػتراتي ية المختػارة: .ٖ
 (.ُْي صََِّ الجراحي 

 

 Paris ,New man and Mcvey,1982 و ية نظر داريس ونيوماف ومكفي
 ف ها رات ه  ةعد الهعرفا تتضهف عهيةتةف زه : إ Paris ة ترض    



 

 

 ووو

وتتضػػمف  (Knowledge and Self control)أواًل: المعرفػػة وضػػدط الػػذات
 ىذه الميارة ثبلثة عوامؿ:

 (Commitment)لتزاـإل ا-أ
ةهػػػػ  ةطيػػػػب إلػػػػةاـ هػػػػف أدال ليكاجةػػػػ ت كتك ةػػػػذز  كةقصػػػػد الطيةػػػػا كةقصػػػػد ةػػػػ  التػػػػزاـ 

ف ةسػػهعا  عػػف طرةػػؽ الػػتي ظ حتػػ  تصػػةف أةػػ اللتزاـ أف ةعػػد ال ػػرد ك سػػ  ألدال الهاهػػا ك 
 جزلان هف ك أط  الهحلـك ةضكاةط.

 (Attitudes)االت اىات -ب
الػػذم ةر ػػب  الك ػػ طأدال ف االتج زػ ت تسػػتثةر دكافػػ  اةج ةةػػا كحػػك اإلقةػ ؿ عيػػ  إ

الط لػػب فػػي أدائػػ  كقػػد أهلػػف تحدةػػد االتج زػػ ت التػػي تحػػدد خصػػ ئص الط لػػب اله لػػر 
 ت لةران جةدان عي  الكحك اآلتي:

 الهث ةرة. -ُ
 ك  ةستطة  عهي .إةذؿ الجاد في هع لجا الهكضكع ألثر هه  ةعتقد  -ِ

دة هكاػػػ  الهعرفػػا الجةػػدة عهػػ  حكلػػػ  هػػف هػػكارد كهصػػ در كلدةػػػ  هعرفػػا فػػي االسػػت   -ّ
 كاستخداها .

 جعؿ ال  ؿ ة لؿ خةرة تعيةهةا لدة .  -ْ

 
 

 (Attention) نتداهاإل  -ج

كةتضهف قدرة الط ؿ عي  ضةط اكتة ز  كاستهرار  كهت ةعا االسػتهرار فػي االكتةػ   
الهاهػػػا أك هكقػػػؼ الػػػتعيـ كةكةاػػػي أف  إكاػػػ لكالهح فظػػػا عيةػػػ  حتػػػ  ةصػػػؿ إلػػػ  هرحيػػػا 

  الػػذم ةعطػػ  ليهاهػػ ت ةجػػب أف ةختيػػؼ كاف ه ةحػػدد ف هقػػدار االكتةػػ أةػػتعيـ األط ػػ ؿ 
 .(Paris , et.al, 1982) ذلؾ زك الهاها أك هكضكع التعيـ

 (Knowledge and control of process)ثانيًا:معرفة وضدط العممية

كتتضػػهف زػػذ  الهاػػ رة الهعرفػػا الضػػركرةا فػػي إسػػتراتةجةا هػػ  ةعػػد الهعرفػػا كتك ةػػذ 
 ي  ث ثا أككاع زي:ضةط األدال كتكقسـ الهعرفا ع

 



 

 

 ززز

 Declarative Knowledge)  (  المعرفة التصريحية .ُ

كزػػػػي عةػػػػ رة عػػػػف الهعيكهػػػػ ت الهتعيقػػػػا ةػػػػ لتكارة  كالرهػػػػكز كاله ػػػػ زةـ كالحقػػػػ ئؽ 
كاألهثيػػػػا كالع قػػػػ ت التػػػػي تػػػػرتةط ةةكاػػػػ  كزػػػػي أحة كػػػػ  تسػػػػه  الهعرفػػػػا الكث ئقةػػػػا أك 

 تحدث . كله ذا  الهعرفا االفتراضةا هثؿ اإلج ةا عف سؤاؿ ه  األ ة ل
 (Procedural Knowledge)المعرفة اإل رائية العممية .ِ

كزػػي عةػػ رة عػػف هعرفػػا تتعيػػؽ ة لطرةقػػا أك األسػػيكب أك العهيةػػا التػػي تةػػرهج ةاػػ  
الهعيكه ت الهخزككػا كتكسػؽ ةحةػث تخػرج فػي ق لػب لخػر هاػ ةر عهػ  دخيػت عيةػ  

 الهعرفا.ف لتكظةـ كالتسيسؿ كالزهف هتطية ت أس سةا لاذا الككع هف 
 (Conditional knowledge)المعرفة الشرطية .ّ

كزي هعرفا هقرككا ةع قػا السػةب كالكتةجػا أك ةهعكػ  لخػر زػي كػكع هػف الهعرفػا 
ةسػتخدـ زػذ   كلهػ ذاةتطيب هف ال رد أف ةعرؼ هت  ةكظؼ طرةقا إدرالةػا هعةكػا  

 (.َِ-ُٖي صُٓٗٗالطرةقا .  دركز ي 
أف سػةطرة ه ةعػد الهعرفػا ت ػةر إلػ  إلػ   Jocobs and Paris (1987)كأ ػ ر 

الطرؽ كاإلستراتةجة ت التي ةةتلرز  الهتعيـ لتحقؽ أزداؼ التعيـ الهحددة. كالدرجػا 
التػػي ةصػػؿ إلةاػػ  الهػػتعيـ فػػي تكظػػةـ زػػذ  العهيةػػ ت كتعػػدةيا  لتألةػػد فع لةػػا عهيةػػا 

 .(Jocobs and Paris, 1987, p: 255)التعيـ.
فةتضػهف هػ ةتعيؽ Executive control of Behaviorأهػ  تك ةػذ ضػةط األدال 

ف لػػؿ أة لعهيةػػا الهعرفةػػا التػػي ةجرةاػػ  الهػػتعيـ أثكػػ ل تك ةػػذ  الهاهػػا كة تػػرض الػػةعض 
ةهلػػف أف تػػدخؿ فػػي زػػذا االعتةػػ ر كةقػػـك الهػػتعيـ  (Mnemonics)هسػػ عدات التػػذلر 

أةضػػ  ةتحدةػػد هػػدخ  تػػ  كخةراتػػ  السػػ ةقا الهتعيقػػا ة لهكضػػكع التػػي عيةػػ  استحضػػ رز  
زها كال ركع في تك ةػذ الهاهػا التعيةهةػا لهػ  أكاػ  تتضػهف عهيةػ ت تقػكةـ هتعػددة  ليهس

 (.َِٓي ص َُٗٗ قط هي ي  كهستهرة طكاؿ عهي  عي  الهاها
 

 و يات نظر أخرى في مفيوـ مادعد المعرفة
إلػػ  أف اإلدراؾ كالضػػةط ه ةعػػد الهعرفػػي ةتطػػكر  Seruggs ,et.al (1986) أ ػػ ر 
الهكزػػكةةف الطيةػػا الهكزػػكةةف هػػف  ةػػر الهكزػػكةةف ككجػػد أف يةػػا الطةلػػر لػػدل هةكقػػت 



 

 

حح
الطيةػػا سػػجيكا درجػػ ت أعيػػ  عيػػ  هقػػ ةةس التخطػػةط كاإلدراؾ ه ةعػػد الهعرفػػي هػػف  ح

كراقةػػكا ة ػػلؿ أدؽ فضػػ   ف الهكزػػكةةف اسػػتخدهكا اسػػتراتةجة ت ألثػػرأ ةػػر الهكزػػكةةف ك 
إل  هةداف جدةػد ةكجػ ح  الجدةدة الهلتسةا عف ذلؾ أكاـ ةستطةعكف كقؿ اإلستراتةجة ت

 .(Streib, 1993, p: 105)  الةر هف الطيةا االعتة دةةف
ف ه ةعػػػػػد الهعرفػػػػػا تعػػػػػكد إلػػػػػ  عهيةػػػػػ ت الت لةػػػػػر التػػػػػي إ Kaniel(1998)كةػػػػػرل 

 الهعرفةا. ك  ط ت ةتخذز  الهعيـ أثك ل 
ف ه ةعػػد الهعرفػا تعػػكد إلػػ  الت لةػر عػػ لي الرتةػػا إةػػ Livingston (1997)كةػرل

لعهيةػػػػ ت الهعرفػػػػا كتتهثػػػػؿ ةػػػػ لتخطةط ليهاهػػػػا كهراقةػػػػا  ك ػػػػ ط هراقةػػػػا الػػػػذم ةتضػػػػهف 
 االستةع ب كتقكةـ التقدـ.

ف الكعي ه ةعد الهعرفػي ةتضػهف الػكعي الياػكم ي الػكعي إ Ellis (1999)كةةةف 
ف ه ةعد الهعرفا ةتضهف طػرح األسػئيا أالهعرفي ي الكعي االجته عي كالكعي الثق في ك 

 اآلتةا:
  ت لةؼ تتذلر الليه -
 ه  الذم ةس عدؾ عي  فاـ ليه ت القصا  -
 ه  الذم تحت ج  لعهؿ الهاها  -
   كلةؼ تعهي  كله ذاه  الذم تستطة  عهي    -
  كله ذاتحت ج ليهراجعا  ه ذا -
  كله ذاه  ال يل ال حؽ الذم سكؼ ت عي   -
 ه  الذم ست عي  في ح ؿ عدـ فاهؾ  -
 لةؼ تختةر عهيؾ  -

إلػػ  أكػػ  لػػتعيـ اسػػتراتةجة ت ه ةعػػد  Bonds and Bonds (1992)كة ػػةر 
الهعرفػػػا الةػػػد هػػػف إتةػػػ ع عػػػدة خطػػػكات تتهثػػػؿ ةػػػ لتخطةط لإلسػػػتراتةجةا الكاجػػػب تعيهاػػػ  
كعػػػرض اإلسػػػتراتةجةا كتكجةػػػ  الهه رسػػػا تحػػػت هراقةػػػا الهعيػػػـ كأخةػػػرا الحصػػػكؿ عيػػػ  

 (.َِٔ-َِٓي ص ََِْ العتـك ي  تاذةا راجعا هف خ ؿ الهعيـ كالهتعيـ
 
 تراتي يات ما وراء المعرفية :االس- 



 

 

طط
 ألثػرفاػي  Cognitive Strategies Metaاستراتةجة ت هػ  كرال الهعرفػا        ط

دارة الػتعيـ كتقكةهػ ي ي لػذا  إجرائةا في طةةعتا  ي ةسػتعهيا  ال ػرد فػي عهيةػ ت تخطػةط كا 
ي  Self-regulated Strategiesك  ةطيؽ عيةاػ  اسػـ اسػتراتةجة ت التكظػةـ الػذاتي إف
حػػػػػػػدكث الػػػػػػػتعيـ                                      إلػػػػػػػ ةلػػػػػػػكف فةاػػػػػػػ  الط لػػػػػػػب عيػػػػػػػ  كعػػػػػػػي ة لعكاهػػػػػػػؿ التػػػػػػػي تػػػػػػػؤدم ك 

 (.ٕٔ:صََِْ ةاج تي
فػػي أثكػػ ل الدراسػػا االةتدائةػػا أك  الػػكف هك سػػةتإف اسػػتراتةجة ت هػػ  كرال الهعرفػػا       

 إلسػػػػتراتةجةااإذ ةسػػػتطة  الهعيػػػػـ أف ةسػػػتعهؿ زػػػذ   الػػػ  الهرحيػػػػا الج هعةػػػاالهتكسػػػطا 
ةهة درةو هك  أك ةإكتا ز ال رصا عكده  ةطرح أحد الطيةػا ه ػليا أك سػؤاالن هك سػة ن حػكؿ 

كةػػػػتيخص دكر الهعيػػػػـ الكهػػػػكذجي فػػػػي إةػػػػراز هاػػػػ رات الت لةػػػػر فػػػػكؽ   هكضػػػػكع الػػػػدرس
 األسػة بقة هػ  ةحػؿ اله ػليا ي كةةػ ف  أثكػ لعف طرةؽ إةض ح سػيكل ت  فػي  *الهعرفي

كأهػػ   يخطػػكة كلة ةػػا تك ةػػذ لػػؿ عهيةػػا                               كرال اختةػػ ر لػػؿ
ةعرفا  ي فأكػ  ةسػتطة  أف ةقػكد  أك ال اإلج ةافي الح الت التي ال ةرةد أف ةعطي فةا  

طيةتػػ  فػػي التخطػػةط ليكصػػكؿ إلػػ  اإلج ةػػا كهػػف ثػػـ تك ةػػذ الخطػػا هػػ  إةضػػ ح األسػػة ب 
 (.ّْٗ:صُٗٗٗكاللة ةا التي تحقؽ ةا  الادؼ  جركافي

( ةػػأف التػدرةب عيػػ  االسػػتراتةجة ت ةكطيػػؽ هػػف Song , 1998لهػ  ةةكػػت سػػككج      
                ي لإلسػػػػػتراتةجةاافتػػػػػراض أف الكجػػػػػ ح ةعتهػػػػػد ةكحػػػػػك رئػػػػػةس عيػػػػػ  االسػػػػػتخداـ الهك سػػػػػب 

ف ةحسػػػككا تعيهاػػػـ عػػػف طرةػػػؽ تػػػدرةةاـ عيػػػ  أكأف الطيةػػػا  ةػػػر الكػػػ جحةف ةسػػػتطةعكف 
( دراسػػا King , 1996ي زػػذا الهجػػ ؿ أجػػرل لػػكج  كفػػي  اسػػتعه ؿ إسػػتراتةجةا فع لػػا

سػػتراتةجة ت التسػػ ؤؿ الػػذاتي لػػ ف أداؤزػػـ إ اسػػتعهيتالهكازكػػا ةػػةف هجهكعػػا إلػػ  زػػدفت 
                     التيخػػةص ي كتيتاػػ  الهجهكعػػا التػػي إسػػتراتةجةا اسػػتعهيتأفضػػؿ هػػف الهجهكعػػا التػػي 

                   التسػػػػػػ ؤؿ الػػػػػػذاتي راتةجةاإسػػػػػػتكهػػػػػػف اله حػػػػػػظ اف  يالهراجعػػػػػػا إسػػػػػػتراتةجةااسػػػػػػتعهيت 
                        تعػػػػػػدُّ هاهػػػػػػا فػػػػػػي تػػػػػػدرةب الطيةػػػػػػا كتكهةػػػػػػا قػػػػػػدرتاـ عيػػػػػػ  اسػػػػػػتعه ؿ هػػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػػا 

 (.ّٗٓ:ص ََِٕج دك كككفؿ ي  أةك 

                                                 

*
 يشري مصرلح  وق ادلعرء اىل ما مرا  ادلعر ه.  



 

 

يي
كالجػػػػدكؿ التػػػػ لي ةكضػػػػف االسػػػػتراتةجة ت هػػػػ  كرال الهعرفةػػػػا الهسػػػػتعهيا فػػػػي  رفػػػػا  ي

 .  (َٓيصََِْج دك ي  كأة               الصؼ 
 

 ( ٔ دوؿ )
 االستراتي يات ما وراء المعرفية المستعممة في غرفة الصؼ

 اإلستراتي ية
Strategy 

 اإلستراتي يةوصؼ 
Strategy-Discriptio 

 اإلستراتي يةتعريؼ 
Strategy Difinition 

 التكظةـ الهتقدـ –التخطةط 
Advancd organzation 

 .ةااألكلالهراجعا  -
 القرالة ليةحث عف الهعيكها. -

 خ صا الهكضكع. -

الػػػكاردة فػػػي  األس سػػػةاكاله ػػػ زةـ  األفلػػػ رهرجعػػػا 
 (.األس سةاالدرس . كتحدةد الهةدأ الهكظـ ال لرة 

 التخطةط التكظةهي
Organziational planning 

تخطػػػػػػةط لة ةػػػػػػا إكجػػػػػػ ز هاهػػػػػػا الػػػػػػتعيـ كتخطػػػػػػةط  تخطةط ه  ةجب القة ـ ة  -
 .الجزئةا األفل ر

 االكتة   االكتق ئي
Selective Attention 

 االسته ع كالقرالة اختة ران. -
 القة ـ ةعهية ت الهسف. -

 هعيكه ت هحددة. إةج د -

 كاألفلػػػ راالكتةػػػ   ليليهػػػ ت اله ت حةػػػا ي كالعةػػػ رات 
 الهعيكه ت. كأكه طكالهؤ رات الياكةا 

 إدارة الذات
Self-Management 

ا تخطةط هتػ  كأةػف كلةػؼ تػتـ عهيةػ -
 الدراسا.

اختةػػػػػػ ر كترتةػػػػػػب الظػػػػػػركؼ التػػػػػػي تسػػػػػػ عد عيػػػػػػ  
 حدكث عهيةا التعيـ.

 الهراقةا الذاتةا
Self-Monitoring 

 تحقؽ ال رد هف هدل استةع ة . االسته ع. أثك لالت لةر في  -

 هراقةا االستةع ب
Monitoring Chomprehention 

 القرالة. أثك لالت لةر في  -
 الل ـ. أثك لالت لةر في  -

 اللت ةا. أثك للةر في الت  -

االسته ع كالقرالة ي كتحقؽ ال رد هف هدل إكت ج  
 تك ةذ الهاها . أثك لال  كم كاللت ةي في 

 التقكةـ الذاتي
Self-Evaluation 

 التحقؽ هف إكج ز الهاها. -
 سجؿ ليتعيـ. إك  ل -

 تأهؿ ه  تـ تعيه . -

إصدار حلـ عي  هستكل الجكدة الذم تـ تحقةق  
 .في هاها التعيـ

إف تعيػػػػةـ إسػػػػتراتةجة ت الت لةػػػػر هػػػػ  كرال الهعرفةػػػػا ةعكػػػػي هسػػػػ عدة الطيةػػػػا عيػػػػ        
ةزهػػػ ـ ت لةػػػرزـ ة لركةػػػا كالتأهػػػؿ كرفػػػ  هسػػػتكل الػػػكعي لػػػدةاـ إلػػػ  الحػػػد الػػػذم  اإلهسػػػ ؾ

ةسػػػتطةعكف الػػػتحلـ فةػػػ  كتكجةاػػػ  ةهةػػػ دراتاـ الذاتةػػػا كتعػػػدةؿ هسػػػ ر  فػػػي االتجػػػ   الػػػذم 
لتػأخر كهػك اسػتراتةجة ت هػ  كرال الهعرفةػا كةطئػً  فأكػ   ةيػكغ الاػدؼ . ككظػران  إل ةؤدم 

 أكالعيةػػػ   األس سػػػةاةحسػػف التع هػػػؿ هعاػػػ  ةصػػػكرة  ةػػػر هة  ػػرة حتػػػ  هسػػػتكل الهرحيػػػا 



 

 

كك
كا ةػػا الهرحيػػا الهتكسػػطا ليدراسػػا ي كهػػف ثػػـ ةهلػػف تك كلاػػ  كتعيهاػػ  ةصػػكرة هة  ػػرة  ك

 (Garner,1994,P.15 ). كالج هعةا  خ ؿ سككات الدراسا الث ككةا
خػػػػػ ؿ سػػػػككات الدراسػػػػػا االةتدائةػػػػا كالهتكسػػػػػطا فػػػػي   ةػػػػػا  اإلعػػػػدادهرحيػػػػا  إف       
فػػي  إتة عاػ تسػ عد عيػػ  ترسػة  ةعػػض الهه رسػ ت الحةكةػػا التػي ةكةاػػي  ألكاػػ  األزهةػا

هرحيػػا التعيػػةـ الهة  ػػر السػػتراتةجة ت كهاػػ رات الت لةػػر هػػ  كرال الهعرفػػي ي كهػػف ةػػةف 
لت لةػػر ةػػةف الحػػةف كاآلخػػر ي كالتأهػػؿ فػػي هػػ  تػػـ ا ك ػػ طزػػذ  الهه رسػػ ت التكقػػؼ عػػف 

التػػي تعلػػس ه اػػـك التػػذلر حػػكؿ الت لةػػر   األسػػئياإكجػػ ز  عػػف طرةػػؽ إثػػ رة العدةػػد هػػف 
 كذلر ه  ةأتي : األسئياكهف زذ  

 الهكقؼ   أكه  زك الادؼ الذم ةراد تحقةق  في زذا السؤاؿ  -
 زؿ الخطا التي كضعا  هك سةا لةيكغ الادؼ   -

 ةكسجـ ه  الخطا كةسةر ةإتج   ةيكغ الادؼ   اآلف  حت  زؿ ه  قهت ة -

 في طرةقي لةيكغ الادؼ   أك زؿ  -

 هعرفت  عكا    أرةده  الذم اعرف  حكؿ زذ  الكقطا   كه  الذم  -

 ف اعرف  لهع لجا اله ليا  أه  الذم ةجب  -

 زؿ زذ  الطرةقا التي اتةعا  زي الطرةقا الصحةحا ليحؿ   -

 الهطيكب هف السؤاؿ   ه  زي الهعطة ت   كه  زك -

 لةؼ ةهلف التحقؽ هف صحا الحؿ   -

   أخرلزؿ استطة  حؿ اله ليا ةطرةقا  -

-ُّٖ: ص ُٗٗٗزػػػؿ اسػػػػتطة   ػػػرح هػػػػ  قهػػػت ةػػػػ  لط لػػػب لخػػػػر    جػػػػركاف ي  -
ِّٖ.) 
كةػػػػػ لر ـ هػػػػػػف أف لثةػػػػػران هػػػػػػف الطيةػػػػػا قػػػػػػد ال ةلككػػػػػكف قػػػػػػ درةف عيػػػػػ  اسػػػػػػتعه ؿ        

ـ قد ال ةعرفكف أم االستراتةجة ت تسػ عد عيػ  استراتةجة ت تعيـ فكؽ هعرفةا ي إال أكا
               التعيـ كاالسػترج ع هػف الػذالرة طكةيػا الهػدل ي كرةهػ  ال ةسػتعهيكف تيػؾ االسػتراتةجة ت 

سػك ن كةةػدك  األصار األط  ؿ ةكع ن لدل  األلثركةةس طا فإف تكلةد االستراتةجة ت زك 
سػػك ن  األلةػػرأهػػ  الهتعيهػػكف   سػػتراتةجةااإلللة ةػػا عهػػؿ  األط ػػ ؿف ذلػػؾ كػػ ة  هػػف فاػػـ إ



 

 

 للل

 األهػػري تكلػد أك ػػطا هختي ػا   ةػػؤدم إلػ  اإلسػتراتةجةافة اهػكف أف قصػد اسػػتعه ؿ 
 (.                                              ُِٗ:ص ََِٕرة ش ي  أةك  اكت ج ت تعيـ كاسعاالذم ةترتب عية  حدكث 

            رال الهعرفػػي تخطػػةط كهراقةػػا كتقػػكةـ أك ػػطاكتتضػػهف إسػػتراتةجة ت الػػتعيـ هػػ  ك       
االكتةػػ   الهكجػػ   إسػػتراتةجةا ة سػػتعه ؿالػػتعيـ  لك ػػ طالتخطػػةط  األفػػرادالػػتعيـ كةسػػتطة  

Directed Attention عيػػػػ  االكتةػػػػ   إلػػػػ  هاهػػػػا الػػػػتعيـ فػػػػي  أك سػػػػاـت ػػػػجة   أك            
               االكتةػػػػػػػ   االكتقػػػػػػػ ئي اإسػػػػػػػتراتةجةكةهلػػػػػػػف اسػػػػػػػتعه ؿ  يحػػػػػػػةف ةػػػػػػػتـ تج زػػػػػػػؿ اله ػػػػػػػت ت 

Selective Attention  ي أك الترلةػػز عيػػ  ليهػػ ت ه ت حةػػا هحػػددة أك عةػػ رات أك
 . ( Garner , 1994,P: 18 ) التعيةهي الك  طككع هف الهعيكه ت في 

 إسػػػػػتراتةجةاأهػػػػػ  فػػػػػي أك ػػػػػطا اللت ةػػػػػا أك التحػػػػػدث فػػػػػةهلف أف ةسػػػػػتعهؿ الهػػػػػتعيـ       
عػػف طرةػػؽ عهػػؿ  Organizational Planning Strategy التخطػػةط التكظةهةػػا

كعكػػده  ةصػػةف الػػتعيـ  يخػػ ؿ عهيةػػا التكاصػػؿ  إتة عاػػ هيخصػػ ت أك ةكةػػا هعرفةػػا ةػػتـ 
-Selfالهراقةػػػػػػػا الذاتةػػػػػػػا  إسػػػػػػػتراتةجةاظػػػػػػػ زران ككاضػػػػػػػح ن ةهلػػػػػػػف ليهتعيهػػػػػػػةف اسػػػػػػػتعه ؿ 

Monitaring Strategy  ك ال الهكجػػػػكدة أ األزػػػداؼليتألػػػد إذا لػػػػ ف الػػػتعيـ ةحقػػػػؽ
 Self-Question لألسػئياالع دم ليقة ـ ةذلؾ ةتـ هف التكجةػ  الػذاتي  كاإلجرالةحققا  

ةحػػػرز  فػػػي عهيةػػػا الػػػتعيـ ي كعهكهػػػ ن فػػػإف  ةػػػةف حػػػةف كلخػػػر ي حػػػكؿ هػػػدل التقػػػدـ الػػػذم
تلػػكف هسػػتقيا عػػف هاهػػ ت                االسػػتراتةجة ت فػػكؽ الهعرفةػػا تهةػػؿ إلػػ  أف

 أةػػػك جػػػ دك ي            اسػػػع ن هػػػف التطةةقػػػ ت العيهةػػػا الػػػتعيـ الهحػػػددة ي كلاػػػ  هػػػدل ك 
 (.ّْٕ:ص ََِْ

 

  الفػرؽ دػػيف االسػتراتي يات المعرفيػػة ودػيف االسػػتراتي يات مػا وراء المعرفيػػة
:- 
إف االسػػػتراتةجة ت الهعرفةػػػا هتضػػػهكا فػػػي هعرفػػػػا لةػػػؼ ككجػػػ  اكتة زكػػػ  ي لةػػػػؼ       

هكضػػػػػػػكع ت ككخزكاػػػػػػػ  كػػػػػػػدرؾي ككتػػػػػػػذلر ي كك لػػػػػػػر ي ككحػػػػػػػؿ اله ػػػػػػػل ت ي ككعػػػػػػػ لج ال
 Cognitive Procesesكعكػده  ةػتقف الط لػب زػذ  العهيةػ ت الهعرفةػا   ككسػترجعا  

هػػػ  كرال  "هػػػ  ةسػػػه  ةػػػػ أتقػػػفكةضػػػةطا  كةلػػػكف عيػػػ  كعػػػي ةاػػػذ  العهيةػػػ ت ةلػػػكف قػػػد 
 (.ّْ:ص ََِٖ الرةه كم ي " Meatcognitiveالهعرفا 



 

 

 ممم

ا  ةصػػكرة فع لػػا ك ةطرةقػػا ف لهعرفػػا تعػػٌد هػػ  كرال هعرفةػػا إذا هػػ  تػػـ اسػػتعه ل      
لضػػه ف تحقةػػؽ الاػػدؼي هثػػؿ: ط لػػب هعػػةف ةسػػتعهؿ الهعرفػػا فػػي تخطػػةط  إسػػتراتةجةا

ف هع لجا الهعرفا حػكؿ كقػ ط أفي حةف  ياللة ةا التي ةتك كؿ فةا  اهتح ف الرة ضة ت 
ضع ا  ل خص ه  هف دكف االكت  ع ال عػ ؿ هػف زػذ  الهعيكهػ ت أم  أكالقكة الهعرفةا 

 (.ِِِ:ص ََِٕرة ش ي  أةكعيـ فقط فاي لةست هسألا ه  كرال هعرفةا  هراقةا الت
ف هػػػ  كرال الهعرفػػػا قػػػد ال تختيػػػؼ عػػػف إ( Flavell , 1979ةعتػػػرؼ ف فػػػؿ        

الهعرفػػا إذ إف الت رةػػؽ ةػػةف هػػ  زػػك هعرفػػي كةػػةف هػػ  زػػك كرال هعرفػػي ةلهػػف فػػي لة ةػػا 
عي  تحقةؽ زػدؼ هعػةف  هثػؿ ف لهعرفا تستعهؿ لهس عدة ال رد  ياستعه ؿ الهعيكه ت 

ذلػػؾ  إلػػ الكصػػكؿ  : حػػؿ ه ػػليا هػػ  ( ي فػػي حػػةف تسػػتخدـ هػػ  كرال الهعرفػػا لضػػه ف
 , 1979: 909(   الاػػدؼ كتحقةقػػ   هثػػ ؿ : تقػػكةـ ال ػػرد لك سػػ  عكػػد حيػػ  له ػػليا هػػ 

Flavell.) 
 كقد ذلرت  دركزة( ث ثا فركؽ رئةسا ةةف ز تةف االستراتةجةتةف زي :     

ترهػػي الحصػػكؿ عيػػ  الهعكػػ  كفاػػـ ال ػػيل الهقػػركل كزةػػ دة هعكػػ  لػػ  ف الهعرفػػا إ -ُ
فػػي حػػةف هػػ  كرال الهعرفػػا ترهػػي الػػتحلـ كالضػػةط ةاػػذا الهعكػػ  كالهح فظػػا عيةػػػ  

 أطكؿ هدة ههلكا.

هػػػػف الكهػػػػك ي فػػػػي حػػػػةف تسػػػػتارؽ  األكلػػػػ تتلػػػػكف الهعرفػػػػا الهعرفةػػػػا فػػػػي الهراحػػػػؿ  -ِ
كف ةعػػد عهػػر خهػػس سػػككاتي الهعرفػػا هػػ  كرال الهعرفةػػا هػػدة طكةيػػا لتلكةكاػػ ي كتلػػ
 كتستهر في الكهك حت  الهرحيا الث ككةا أك الج هعةا.

تيٌعد الهعرفا الهعرفةا  ةئ ن فطرة ن كةلػ د ةلػكف االسػتعداد لاػ  هكركثػ ني فػي حػةف أف  -ّ
تدرةب كهه رسا لي ةسػتعهيا   إل الهعرفا ه  كرال الهعرفةا ها رة هلتسةا تحت ج 

 (.ْٖ-ّٖ:ص ُٓٗٗال رد  دركزة ي 
 

 أساليب معال ة المعمومات:
ح ػػؿ عيػػـ الػػك س الهعرفػػي ةقػػدر لةةػػر هػػف االزتهػػ ـ ةػػةف ال ػػركع الحدةثػػا لعيػػـ    

الػػك س هػػف خػػ ؿ التصػػكرات كاالتج زػػ ت التػػي تعػػد ةهث ةػػا الع هػػؿ الاػػ ـ فػػي تقػػدـ زػػذا 
( Information Processingالعيـ كهف زذ  االتج ز ت اتجػ   هع لجػا الهعيكهػ ت  

  العهيةػػػػػػ ت الهعرفةػػػػػػا  االكتةػػػػػػ  ي اإلدراؾي الػػػػػػذالرةي الت لةػػػػػػري حػػػػػػؿ الػػػػػػذم ةكظػػػػػػر إلػػػػػػ



 

 

نن
الهعرفي  الك  طاله ل تي تلكةف اله  زةـي اتخ ذ القرارات( عي  أكا  هتصؿ هف  ن

ف فاػػـ كظػػ ئؼ زػػذ  العهيةػػ ت كلة ةػػا  الػػذم ةه رسػػ  ال ػػرد فػػي هكاقػػؼ حة تػػ  الةكهةػػا كا 
ةػػػػ ت األخػػػػرل زػػػػك الدراسػػػػا العيهةػػػػا كصػػػػيتا  ة لعهي            عهياػػػػ  كاسػػػػتراتةجة تا  

 (.َٔي ُٗٗٗللة ةا تلكةف كتك كؿ الهعيكه ت  ال رق كمي 
( عيػ  ةػد ُْٖٗكلقد اقترف زذا االتج   ةظاكر كظرةػا هع لجػا الهعيكهػ ت     

( كالتػػي أس سػػا  كظرةػػا فػػي B. E. Shanon & N. Wiener ػػ ككفي كاةكػػر  
الػذم ةهلػف أف تكتقػؿ ةػ  الهعيكهػ ت تلككلكجة  االتص ؿ تقرر كجػكد حػد أعيػ  ليهعػدؿ 

ي ََِِفي أم قكػ ة اتصػ ؿ كاسػتخدهت فػي عيػـ الػك س لككاػ  كسػق ن ليقةػ س  إةػرازةـي 
ُْٓ. ) 
الػػتعيـ هػػف  إلػػ كقػػد اتجػػ  الهكظػػركف فػػي كظػػ ـ هع لجػػا الهعيكهػػ ت ةكظػػرةتاـ    

 ( ةكضف ذلؾُخ ؿ دراسا الذالرة كال لؿ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 (ِ لؿ  

 كهكذج الخزف –الهعيكه ت كهكذج هع لجا 
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س
س
ف لعقػػؿ اإلكسػػ كي ةسػػتقةؿ الهعيكهػػ ت كةجػػرم عهيةػػ ت عيةاػػ  كةقػػـك ةػػإجرال  س

تعدةؿ عي   ليا  كهضهككا  كةخزكا  لذا تتطيب الهع لجػا تجهةػ  كتهثةػؿ الهعيكهػ ت 
كترهةززػػػ  كاالحت ػػػ ظ ةاػػػ  كتخزةكاػػػ  كاسػػػتدع ئا  عكػػػد الح جػػػا ةكاسػػػطا عهيةػػػ ت الػػػتحلـ 

 (.ِِٕي ُٕٗٗ الةةييي 
إف الهعرفػػا تتضػػهف جهةػػ  العهيةػػ ت الك سػػةا التػػي ةكسػػ طتا  تتطػػكر الهػػدخ ت   

كتختصػػر كتخػػزف فػػي عقػػؿ ال ػػرد حتػػ  ةسػػتدعةا   العقػػؿ(ي لػػي تسػػتخدـ فػػي الهكاقػػؼ 
الهختي ا كت هؿ زذ  العهية ت  اإلدراؾي الت لةري التذلري التخةػؿي التخػزةفي التحكةػؿ( 

كت سػػػر زػػػذ  العهيةػػػ ت فػػػي إطػػػ ر هػػػ  ةعػػػرؼ "ةهع لجػػػا ك ةرزػػػ  هػػػف العهيةػػػ ت الك سػػػةاي 
الهعيكه ت" كزػك ه اػـك ةسػتدعي لػؿ األك ػطا كالعهيةػ ت العقيةػا التػي تةػدأ هػف لحظػا 
تهثؿ الهثةر كحت  حػدكث االسػتج ةا التػي تك سػب الهكقػؼ الػذم ةتعػرض لػ  ال ػرد أم 

كالتػي تػأتي إلػ  أف هع لجا الهعيكه ت تعكي الهراحؿ ال عيةا التي تهر ةاػ  الهعيكهػ ت 
ال رد هف الةةئا الهحةطا ة  فتخزف كتكظـ كت  ر ثـ تسػتخدـ فػي الهكاقػؼ الحة تةػاي إذ 
تهثؿ زذ  العهية ت هتاةرات كسةطةا تتكسط الهثةر كاالستج ةا التػي تةػدك فػي هظػ زر 

 .( ّي َُٗٗسيكلةا كهخرج ت ةهلف ه حظتا  كقة سا   اإله ـ كلخركفي 
 افتراضات نظرية عامة

 ليه ػػػ زةـ الكظرةػػػا لهع لجػػػا الهعيكهػػػ ت زػػػك أف  ياالفتػػػراض الكظػػػرم الرئةسػػػ إف
الهعرفةا تتضهف االكتة   كاإلدراؾي كثػـ االحت ػ ظ ة لهعيكهػ ت –العهية ت العقيةا

  كخزكاػػ  كزػػي لةسػػت كتةجػػا هة  ػػرة لعهيةػػ ت التكةةػػ  كاالست ػػ رة الخ رجةػػا فقػػط
ا ترالهةا عةر هراحػؿ الكهػك فع ؿ لعهية ت داخيةا هعقدة تطكرة ك  طةؿ كتةجا 
 الهختي ا.

   ةػػةف كجاػػا الكظػػر الهعرفةػػا كالكظرةػػ ت التػػي سػػةقتا  فػػي هةػػداف  االخػػت ؼإف
عيػػػػـ الػػػػك س كالػػػػتعيـ  السػػػػيكلةا هػػػػث ن( زػػػػك التألةػػػػد عيػػػػ  عهيةػػػػا كقػػػػؿ كتحكةػػػػؿ 
ف الذالرة هسػتكدع  كترهةز الهعيكه ت كل فا العهية ت العقيةا الهص حةا لا ي كا 

الع لـ كأف التعيـ كالسيكؾ ةةرزاف هف خ ؿ الت  عؿ كالتػداخؿ ةػةف لهعرفتك  عف 
ف زذ  الهع لجػا الذزكةػا لهخطػط ةكػ ل ةتػألؼ  الخةرة كالهعرفا الس ةقا ليهتعيـ كا 



 

 

عع
هػػف عك صػػر كهلككػػ ت لاػػرض الهع لجػػا لػػ لترهةز كالتخػػزةف كعهػػؿ الػػذالرة  ع

 ةهستكة تا  الةعةدة كالقصةرة الهدل.

 هعرفػي كزػي خ صػةا أك  –ذزكػي  ك ػ طهعيكهػ ت زػي إف الهع لجا الهعرفةػا لي
هجهكعا خصػ ئص للػؿ هػف األجػزال السػطحةا ليػده غ كالهرالػز العيةػ  ألكظهػا 
التهثةػػػػػؿ العصػػػػػةي كالتػػػػػي تةسػػػػػر أدكات التهثةػػػػػؿ الةػػػػػ رزة فػػػػػي ال ػػػػػعكر كاإلدراؾ 
كالضػػةط الطػػكعي لاػػ  فػػي الياػػا كالتخةػػؿ كالتصػػكر ف لهع لجػػا الهعرفةػػا تصػػةف 

ليت لةػػر كهسػػؤكالن عػػف عهيةػػ ت التخطػػةط كزػػي كظة ػػا ة ػػرةا ط ن هخصصػػ ن  ك ػػ
تحتكم عي  ث ثا هج الت  الةكػ لي العهيةػ تي الهعرفػا( كزػذ  الهجػ الت تػرتةط 

 .ة لذل ل كالذم ةرتةط ةيح ل الده غ 

 إف اسػػػػػػػػػتخداـ أصػػػػػػػػػح ب االتجػػػػػػػػػ   الهعرفػػػػػػػػػي له اػػػػػػػػػـك هع لجػػػػػػػػػا الهعيكهػػػػػػػػػػ ت      
Information Processing قػدهكف كظرةػا هتل هيػاي كللػكاـ ال ةعكػي أكاػـ ة

ةقدهكف تصكرات افتراضةا كهسيه ت ةصةاا عيهةا ل اـ اللة ةا التػي ةػتـ فةاػ  
كت جالتس ب كتخزةف كاستدع ل  جدةد ليهعيكهػ ت فاػـ ةرلػزكف عيػ  عهيةػ ت  كا 

عقيةػػػػػا هعرفةػػػػػا هتخصصػػػػػا  االكتةػػػػػ  ي اإلدراؾي الت لةػػػػػري التػػػػػذلري االحت ػػػػػ ظي 
جػػرالات ه ئهػػا الهعيكهػػ تقػػكةـاالسػػترج عي   ت( هػػف خػػ ؿ اسػػتخداـ أسػػ لةب كا 

 -كتؤلد زذ  االفتراض ت الكظرةا عي  ه  ةأتي:
الكظر إل  اإلكس ف ةكصػ   هخيكقػ ن ه لػران ة حثػ ن عػف الهعيكهػ ت هاتهػ ن ة السػتدالؿ  -ُ

 كاالستكت ج.
لة ةػػا التسػػ ب األفػػراد ليهعيكهػػ ت تػػداخ ن هػػ  عهيةػػ ت الكهػػك الهختي ػػا  الجسػػهةاي  -ِ

ي االجته عةػػػػػػا كالهعرفةػػػػػػا( كلة ةػػػػػػا أدائاػػػػػػـ كالقةػػػػػػ ـ ةعهيةػػػػػػ ت الػػػػػػرةط ةػػػػػػةف الك سػػػػػػةا
 الهعيكه ت الهكجكدة كالهخزككا كاألخرل الهلتسةا.

إف السػػيكؾ اإلكسػػ كي ةهلػػف تحيةيػػ  إلػػ  سيسػػيا هػػف الهراحػػؿ تػػؤدم خ لاػػ  األةكةػػا  -ّ
 ي ثػػـإلةاػػ كالترالةػػب العقيةػػا عهيةػػ ت هػػف التحكةػػؿ كالتسػػجةؿ ليهعيكهػػ ت التػػي تػػرد 

تجػػرم عهيةػػ ت  االختصػػ ري التجرةػػد إعػػ دة التكظػػةـ كالت ضػػةؿ كاالحت ػػ ظ( كةعػػدز  
تكتقػػؿ إلػػ  هرحيػػا التحيةػػؿي إذ أف الهثةػػرات الخ رجةػػا ال تسػػتطة  الك ػػ ذ إلػػ  داخػػؿ 
اللػػ ئف العضػػكم فػػإف تهثة تاػػ   صػػكرز ( أك  ترهةززػػ ( زػػي التػػي ت عػػؿ ذلػػؾ كالتػػي 



 

 

ف
ف
ٌد الهسػػػتكل اله ئػػػـ الػػػذم تصػػػ   كالتػػػي تيعػػػ Informationتسػػػه  الهعيكهػػػ ت  ف

 كه ذج هع لجا الهعيكه ت.
إف األدال الهعرفػػػػي الػػػػكاعي ةعتهػػػػد عيػػػػ  قػػػػدرة ال ػػػػرد اإلكسػػػػ كي فػػػػي القةػػػػ ـ ةػػػػ لرةط  -ْ

قػػػػػػدرات ت لةػػػػػر ارتق ئةػػػػػػا  إكتػػػػػ جالهكطقػػػػػي كت عةػػػػػؿ الهعيكهػػػػػػ ت كتك ػػػػػةطا  ة تجػػػػػػ   
 ت تدعةهةػػا كارتة طاػػ  ةتػػرالـ الخةػػرة كالكهػػك فضػػ ن عػػف الدافعةػػا كالتػػي ت ػػلؿ دفعػػ

لي ػػرد كالق ئهػػا عيػػ  التاذةػػا الراجعػػا التػػي تقػػدـ لي ػػرد ثكاةػػ ن لحيكلػػ  الك جحػػا كتقدهػػ  
حػػداث تاةةػػر إةجػػ ةي فػػي  الثقػػ في كاالجتهػػ عي ههػػ  ةػػؤدم إلػػ  تكظػػةـ هعيكه تػػ  كا 

 -ّّٓي ص ََِْأةػػػػك جػػػػ دك ي ت لةػػػػر  تجػػػػ   ك سػػػػ  كالةةئػػػػا التػػػػي ةعػػػػةش فةاػػػػ   
ّّٕ .)  

    
زاء ما تقػدـ فػ ف  إدػراز المسػممات النظريػة التػي تسػتند عمييػا االفتراضػات فػي وا 
 معال ة المعمومات ىي: 

داخيػػي ةتلػػكف هػػف عػػدد هػػف هلككػػ ت الػػذالرةي إذ ت ػػتهؿ عيػػ   –كجػػكد كظػػ ـ للػػي  -ُ
هعيكه ت ةتـ تخزةكا  هػف خػ ؿ عهيةػ ت الترهةػز كتلػكف زػذ  الهعيكهػ ت هتراةطػا 

 الهستكل كاألدال. هف خ ؿ ع ق ت تكظةهةا هتة ةكا كهت  كتا في
كجػػكد عػػدد هػػف عهيةػػ ت التصػػكة  كهع لجػػا الهعيكهػػ ت فػػي أثكػػ ل عهيةػػا الهع لجػػا  -ِ

 الهستهرة كزذ  تك ط الهعيكه ت الهكجكدة في أكظها الذالرة الهختي ا.
زكػػ ؾ أسػػس كقكاعػػد هكظهػػا تسػػ عد عيػػ   رةيػػا كدهػػج كترلةػػب زػػذ  العهيةػػ ت فػػي  -ّ

 لػ  كسػتدؿ عيػ  السػيكؾ الخػ رجي  لؿ ةركػ هج ليػي ليهعيكهػ ت كهع لجتػ  هػف خ
 الق ةؿ ليه حظا كالتقكةـ.

هعرفةػػػػا زػػػػي القػػػػدرة عيػػػػ   –إف عهيةػػػػ ت االرتقػػػػ ل ةػػػػ ألدال أك فػػػػي عهيةػػػػا عقيةػػػػا  -ْ
تكظةػػػػؼ كت ػػػػاةؿ الهعيكهػػػػ ت ة  عيةػػػػا أم القػػػػدرة عيػػػػ  خػػػػزف كاسػػػػتدع ل كترلةػػػػب 
 الهعيكهػػ ت كفقػػ ن لهتطيةػػ ت الهكقػػؼ كالخصػػ ئص الههةػػزة ل خصػػةا ال ػػرد كهصػػدر

كطةةعتاػػػػ  كلة ةػػػػا عرضػػػػا  كاسػػػػتدخ لا  عيػػػػ  الح لػػػػا                الهعيكهػػػػ ت 
 ( . َّْ: ََِْ  اةك ج دك يليهتعيـ                 الةةكلكجةا كالك سةا 

 



 

 

ص
ص
 التذوؽ األددي : ص

ةػػػػرل الة حػػػػث أف األدب كحػػػػد  هقةػػػػ س هػػػػف الهقػػػػ ةةس الدالػػػػا عيػػػػ  رقػػػػي  األهػػػػـ       
ف فػػي أكج هجػػد  ي إال إذا ل كػػت األهػػا قػػد كصػػيت حػػدان فػػ له حظ أكػػ  ال ةرقػػ  كال ةلػػك 

هػػف الةقظػػا األدةةػػا كالعيهةػػا كالت ػػتف فػػي هجػػ الت الحةػػ ة ةتػػةف لاػػ  أف تقػػؼ هسػػتكعةا 
هتذكقػا إكت جاػ  األدةػي الخػ ص  كزػذ  هرحيػػا ال تتػأت  ةسػاكلا ي كزػي ال تػدـك طػػكة ن 

  التػػذكؽ ( هاهػػ  اختي ػػت فػي عهػػر األهػػـ كذلػػؾ الف العهيةػا الكقدةػػا تسػػتكد أس سػػ ن إلػ  
هػػػدارس الكقػػػد األدةػػػي ي كارتقػػػ ل الحس سػػػةا ال كةػػػا كالػػػذكؽ إلػػػ  درجػػػا هع ة ػػػا الػػػكص 
دراؾ ال ػػركؽ الدقةقػػا فػػي  األدةػػي ةل هػػؿ هػػ  ةحصػػؿ هػػف إحس سػػ ت كتجػػ رب  ػػعكرةا كا 
أس لةب التعةةر   كاالستهت ع ي كلؿ زذا ال ةحصؿ إال إذا ل ف الهتػذكؽ قػد حقػؽ رقةػ ن 

ق فةػػ ن فػػي حة تػػ  الخ صػػا كزػػك فػػي الكقػػت ك سػػ  جػػزل هػػف الحةػػ ة اإلكسػػ كةا حضػػ رة ن كث
التػػي الةػػد أف تظاػػر عيػػ  الهجتهػػ  الػػذم ةعػػةش فةػػ  ي ف لتػػذكؽ األدةػػي اةػػف  ةالهتحضػػر 

حة ة ثق فةا ال ةتحقػؽ فةاػ  قػدر هػف العيػـ كالرقػي العػ ـ ي كزػدكل الةػ ؿ ي كاإلقةػ ؿ عيػ  
 الحة ة ي إال ةعد ل  ح   ؽ . 

لتذكؽ األدةي ةعتهد عي  عهيةػ ت الكقػد الكاعةػا التػي فةاػ  تقػكةـ أم ظػ زرة هػف كا     
الكجاا الجه لةا ليهتعػا ةاػ  ي كالكقػد ةةػرز فػي جكاكػب القػكة كالضػعؼ ي كزػذا ال ةسػتكد 
كه  تسكد  القةـ التي اصػطيف عيػ  أف تكافرزػ  ةرفػ  هػف هسػتكل  إل  الهزاج الع رض كا 

 ( .   ُّٔيص  ُٕٓٗلجهة طي ي التذكؽ ي ك ة ةا  ةقيؿ هك    ا
ال ؾ أف قػةـ التػذكؽ األدةػي لةسػت ث ةتػا ي كزػي تت ػ كت فػي إدرالاػ  ةػةف الهك ػ      

الػػػػذم ةةػػػػدعا  كةػػػػدرلا  كةػػػػةف الجهاػػػػكر الػػػػذم ةسػػػػته  لةتػػػػذكؽ إكتػػػػ ج األدةػػػػب كةسػػػػ ةر  
 ( .   ِٕكةضه  لرصةد ةكت   ة  في حة ت  الثق فةا كالةكهةا   صةكي ي د.ت ي ص 

ةلػػػكف الحػػػدةث عػػػف التػػػذكؽ األدةػػػي هتعيقػػػ ن ة لكتػػػ ئج التػػػي تػػػـ ل ػػػ ا  أم أكاػػػ   كقػػػد    
أصػػةحت هتػػكافرة فػػي هحػػةط الهتػػذكؽ ي ف لتحػػدث عكاػػ  ةلػػكف ةهث ةػػا التحػػدث عػػف  ػػ  

 ؼقػػد تػػـ اكجػػ ز   أم أكػػ  حػػدث كأصػػةف ةكتهػػي إلػػ  اله ضػػي كاكتاػػت فةػػ  عهيةػػا الل ػػ
 ٕٓي ص  ُْٖٗ جػ    حسػف ي التي الةد كأف ةلكف األدةب قد خ ضا  في سةةؿ إكت

  . ) 



 

 

قق
كةػػػػرل الة حػػػػث أف الحػػػػدةث عػػػػف التػػػػذكؽ األدةػػػػي عيػػػػ  زػػػػذا الكحػػػػك كلػػػػكف قػػػػد      ق

اختصرك  في ةحثك  عي  اله ضي ي كأزهيك  الح ضر ي كالهستقةؿ ي كللف حرم ةكػ  أف 
كةحػػث ه ةسػػ ت عهيةػػا الل ػػؼ أك هػػ  ةسػػه  اإللاػػ ـ لكقػػؼ عيػػ  عكاهػػؿ اإلثػػ رة التػػي 

 ـ الجه لةا في  ت  فركع األدب .  تةعث ةكجكد القة
كةخيػػػص إلػػػ  أف التػػػذكؽ زػػػك القػػػدرة عيػػػ  اإلحسػػػ س ة لجهػػػ ؿ كالقػػػةف فػػػي العهػػػؿ     

األدةي إحس س ن صحةح ن كسيةه ن ي كهف ثـ ةةةف أسرار ذلؾ كالتعيةؿ لػ  أكػ  القػدرة التػي 
فػػػي خيقتاػػػ  الهكزةػػػا كصػػػقيتا  الثق فػػػا كالتجرةػػػا كالهه رسػػػا حتػػػ  صػػػ رت طةةعػػػا ث ةتػػػا 

 ك س ص حةا  تؤدم عهيا  ةتيق ئةا كدكف افتع ؿ . 
كةػػرل أف التػػذكؽ األدةػػي ةسػػ عد الهػػتعيـ عيػػ  أف ةلػػكف اةج ةةػػ ن ك ػػط ن ة ػػعر ةقةهػػا    

الكص األدةي في حة ت  ي ة اػـ كةحػس ةراةطػا كجداكةػا ةػةف الػكص األدةػي كةػةف ك سػ    
كضػػكح كدقػػا فػػي الت لةػػر إف التػػذكؽ ةجعػػؿ الهػػتعيـ قػػ درا عيػػ  اسػػتعه ؿ أل ػػ ظ الياػػا ة

 كالتعةةر . 
 

 ولمتذوؽ األددي ثبلث مستويات ىي : 
                ق ةيةػػػػػا اإلكسػػػػػ ف عيػػػػػ  أف ةلػػػػػكف صػػػػػ حب ذكؽ ي كاسػػػػػتعداد  ةتقةػػػػػؿ الهاػػػػػ رات

 التي تكهي الذكؽ ي كأف ةادؼ اإلكس ف ذكق  ة لدرس كالتجرةا كالدراةا .
 هػػػػػ ذج الهختػػػػػ رة فػػػػػي األدال كالتػػػػػذكؽ السػػػػػيةـ عكػػػػػد األدةػػػػػ ل الػػػػػذةف ةختػػػػػ ركف الك

كالهضػػهكف لةعةػػركا عػػف ه ػػ عر الجه عػػا كأح سةسػػاـ ةعةػػ رات تعةةرةػػا ه ػػكقا 
 تؤلد  زهـك الجه عا ( .

  تح لي زكاجساـ الك سػةا . كالتػذكؽ األدةػي كسػةيا هػف كسػ ئؿ ل ػؼ جه لةػ ت
فف القكؿ العرةي ي ككج  هف كجك  إةراز إعجػ ز ألقػرلف اللػرةـ . كةقتػرف الػذكؽ 

ي عي  هدل استج ةا الهتيقي ليذكؽ األدةػي اسػتك دان إلػ  اسػتج ةا ال ػعكر األدة
 ( .   ٖٔي ص  ُٖٕٗاإلكس كي لعكاهؿ الهثةر كزك األدةي   الةسةككي ي 

كةاذا ةهلف أف ةخيص الة حث إل  القكؿ أف التذكؽ األدةي زك صػكرة هػف صػكر     
 كفلران كع ط ا .  ت  عؿ العهيةا األدةةا ه  الذات اإلكس كةا  عكران كحس ن 



 

 

 ررر

أه  فةه  ةخص األفراد في الهؤسسا التعيةهةا تستكد عهيةػا التػذكؽ األدةػي إلػ      
هجهكعػػػػا هػػػػف األفلػػػػ ر كالهعطةػػػػ ت الهرتةطػػػػا ةطةةعػػػػا الهػػػػتعيـ ي كسػػػػةلكلكجةا الكهػػػػك   
كطرائؽ التدرةس الحدةثا التػي تلػكف ليهػتعيـ هحػكران ليعهيةػا التعيةهةػا ي كهكاػ  هػ  ةػأتي 

  : 
ر خي ةػػػػا هعرفةػػػػا  كجداكةػػػا لػػػػدل الهػػػػتعيـ هػػػػف طرةػػػؽ تعرة ػػػػ  ةجػػػػك العهػػػػؿ تػػػكاف .ُ

 األدةي كحة ة ص حة  ي كةكس ئؿ التعةةر التي ةستعهيا  في إةداع  . 
تػػكافر جػػك هػػف الحرةػػا كالك ػػ ط لػػدل الهػػتعيـ هػػف طرةػػؽ إت حػػا ال رصػػا أه هػػ   .ِ

ثة ت  كهك ق ا كهح كرت  .   إلةدال رأة  ةحرةا كا 

كجداكةا هت  ةاا لح لػا األدةػب إلكتػ ج عهػؿ قرةػب فػي  كض  الهتعيـ في ح لا .ّ
 هكاص  ت  هف العهؿ األدةي هكضكع الدرس لي ةحس ةجه ؿ العهؿ األدةي . 

تحقةؽ الليةا في التع هؿ ه  الكص األدةي إذ ةعيـ السيكؾ التذكقي هف طرةػؽ  .ْ
        كحػػػػػػدة عضػػػػػػكةا ةػػػػػػدرلا  الهػػػػػػتعيـ فػػػػػػي الةكػػػػػػ ل كالتصػػػػػػهةـ ت اػػػػػػـ كتػػػػػػذاؽ ذاتةػػػػػػ ن         

 ( .   ُُٓي ص  ُٖٓٗ  عجةز ي 

 

وىنالؾ خمسة أركاف ميمة في عممية التذوؽ األددي يندغي عمى المػدرس مراعاتيػا 
 ىي: 
ال تػػذكؽ دكف فاػػـ : كةتحقػػؽ هػػف طرةػػؽ هك ق ػػا الطيةػػا فػػي هضػػ هةف الػػكص  .ُ

األدةػػػػػي هػػػػػف حةػػػػػث ال لػػػػػرة الع هػػػػػا كاألفلػػػػػ ر الت صػػػػػةيةا كال رعةػػػػػا ي كهعػػػػػ كي 
 في جهؿ ت ها .  اله ردات الياكةا

تأهؿ كتخةؿ كتلكف زػذ  الخطػكة ةػأف ةط لػب الهتعيهػكف ةػأف ال ةصػدركا حلهػ ن  .ِ
تػذكقة ن قةػؿ أف ةكظػركا إلػ  الػكص األدةػي ةعػض الكقػت فػي صػهت ي كةحػػ كلكا 
التعةةػػر عػػف أفلػػ رزـ ةياػػتاـ ي كةكازكػػكا ةػػةف لاػػتاـ كالياػػا ال كةػػا التػػي اسػػتعهيت 

 في الكص تعةةران كتصكةران . 

كعةػػر : كالتكصػػؿ إلػػ  زػػذ  الخطػػكة ةلػػكف هػػف طرةػػؽ اسػػته ع الطيةػػا إلػػ   اقػػرأ .ّ
قػػرالة كاعةػػا كههثيػػا ليهعكػػ  هػػف الػػدرس أك احػػد الطيةػػا الكػػ ةاةف ي هػػ  هراعػػ ة 



 

 

ش
ش
خػػػػػراج الحػػػػػركؼ هػػػػػف هخ رجاػػػػػ  الصػػػػػحةحا كضػػػػػةط  ش التػػػػػأكي فػػػػػي القػػػػػرالة كا 

الليهػػػػػػ ت كالتعةةػػػػػػر عػػػػػػف االك عػػػػػػ الت ةصػػػػػػكت كاضػػػػػػف ي كاألدال الهصػػػػػػحكب 
 .  ة لحرل ت 

ك قش ثـ اجب : كتلكف زذ  الخطكة هػف طرةػؽ تقسػةـ الطيةػا عيػ  هجهكعػ ت  .ْ
صػػػاةرة ي ثػػػـ ةطػػػرح الهػػػدرس هػػػكاطف التػػػذكؽ األدةػػػي فػػػي الػػػكص عيػػػ   ػػػلؿ 
ه ػػػػل ت تػػػػرتةط ة ألل ػػػػ ظ الهك سػػػػةا ي كالترتةػػػػب الهك سػػػػب لألفلػػػػ ر ي كأسػػػػرار 

 الجه ؿ في التعةةر كالتصكةر . 

الهزةػػػد هػػػف الحرةػػػا لتزكةػػػد الطيةػػػا  تػػػذكؽ ةه ػػػردؾ : كتلػػػكف هػػػف طرةػػػؽ إعطػػػ ل .ٓ
ةػػػكص أدةػػػي هك سػػػب ة ػػػة  الػػػكص األدةػػػي الػػػذم سػػػةؽ أف درسػػػ  كتذكقػػػ  فػػػي 

 فلرت . 

كةطيػػػب هػػػف الطيةػػػا تحدةػػػد هضػػػ هةف الػػػكص أكالن ي ثػػػـ هػػػكاطف الجهػػػ ؿ فػػػي الي ػػػظ     
 ( .   ُٕٔ -ُٕٓكالتعةةر كالتصكةر ث كة ن   الجكةف ي د.ت ي ص 

كػكاحي الجهػ ؿ فػي الصػكرة ي كللػف زػذا الػذكؽ ال ةػد ف لذكؽ  رط أس سي لهعرفػا     
ل  هف هعرفا أدةةا كلاكةا   هيا ي فأسرار الة  ا لعةد الق در الجرج كي ي إكهػ  تػدرؾ 
ة ػةئةف هت زهػػةف أكلاهػػ  : الػذكؽ الهرزػػؼ ي كالطةةعػػا الهكزكةػػا التػي ةحػػس ةاػػ  الك قػػد 

قؿ الذم ةدرؾ ةػ  الك قػد أف الػكظـ الككاحي الجه لةا في التعةةر األدةي ي كث كةاه  : الع
ف اخػػػت ؼ العةػػػ رة ةػػػدؿ عيػػػ  اخػػػت ؼ الهعكػػػ  ي كصػػػ حب الػػػذكؽ  ةتةػػػ  الهعكػػػ  ي كا 
الة  ي زك الذم إذا تص ف الل ـ كتدةر ال عر استط ع أف ة رؽ ةػةف هكاقػ  األل ػ ظ 

 ( .   ِْٔي ص  ُّٕٗكالعة رات                عةد الرحهف ي 
 

 رب : التذوؽ األددي عند الع
عرؼ العرب هكذ قػدةـ الزهػ ف جه لةػا   التػذكؽ األدةػي ( فػي لت ةػ تاـ  األدةةػا (             

ك  ال عرةا ( كالتي سهعت عكد العرب ي فةيغ تػذكقاـ لجه لةػا ال ػعر األدةػي ةتسػجةؿ 
أركع ألكاك  العذةا في ت رةخاـ اله رؽ ي إذ اعتهد العػرب هكػذ عصػر هػ  قةػؿ اإلسػ ـ 

ال طػػػرم السػػػيةـ ي كالكجػػػداف ال ػػػعرم الهرزػػػؼ ي كفةػػػ   ػػػ  هػػػف التعيةػػػؿ عيػػػ  التػػػذكؽ 
السػػيةـي كالكظػػر السػػدةد فػػي الحلػػـ عيػػ  الةةػػ ف كالة  ػػا ي فههػػ  ةػػركل : إف أـ جكػػدب 



 

 

تت
حلهػػت ةػػةف زكجاػػ  اهػػرؤ ألقػػةس كعيقهػػا ال حػػؿ ي عكػػد تك زعاهػػ  فػػي أةاهػػ  ا ػػعر  ت

 لػػػت لاهػػػ  قػػػكالن  ػػػعران فقػػػ ؿ عيقهػػػا : قػػػد رضػػػةت ة هرأتػػػؾ أـ جكػػػدب حلهػػػ  فحله زػػػ  فق
تصػػػ  ف ةػػػ  فرسػػػةله  عيػػػ  ق فةػػػا كاحػػػدة كركم كاحػػػد فقػػػ ؿ اهػػػرؤ ألقػػػةس قصػػػةدت  التػػػي 

 هطيعا  : 
ـُ ُ ندِب          َنقِض َلدانات الفؤاِد المعذِب   َخميَمَي ُمرّاي عمى أ

 كق ؿ عيقها قصةدت  التي هطيعا  : 
 ؾ حقًا طوؿ ىذا الت نِب َذَىدْت ِمْف الَمير اِف في ُكِؿ مذَىِب       َولـ ي

 كاك داز  القصةدتةف كق لت الهرئ ألقةس : عيقها ا عر هكؾ ي ق ؿ كلةؼ   ق لت : 
 ألكؾ قيت : 

ِِ َدرة       َولمز ِر ِمنُو َوقُع أخَرَج ميذِب   َولمسوِط الُيوٌب ولمساِؽ
 فأجادت فرسؾ ةسكطؾ كزجرؾ كأتعةت  ةس قةؾ . 

 كق ؿ عيقها : 
ِِ       َيمُر َكَمِر الَرائُح الُمَتَحمِب فأدَرَكُيف ثانيًا مِ   ف عنانِو

فػػػأدرؾ فرسػػػ  الاػػػرض ث كةػػػ ن هػػػف عك كػػػ  ي لػػػـ ةضػػػرة  ةسػػػكط ي كلػػػـ ةتعةػػػ  ةزجػػػر         
فق ؿ : ه  زك ةأ عر هكي كللكؾ ع  ػقا لػ  كطيقاػ  كخيػؼ عيةاػ  عيقهػا كسػهي ةػذلؾ 

 ( .   ُِٓي ص  ُٓٓٗعيقها ال حؿ   األص ا كي ي 
رة الكقدةػػػا ةكةػػػت عيػػػ  اإلحسػػػ س ةػػػ لهعك  أك ال لػػػرة ي تعةةػػػر عػػػف إف زػػػذ  الصػػػك     

التذكؽ الهة  ر فةتذكقػ  ةطةعػ  ي ثػـ ةصػدر حلهػ  القػ ئـ عيػ  الػذكؽ ال طػرم ي كلػ ف 
العرب في السػ ةؽ ةعػدكف التػذكؽ األدةػي هػدخ ن هػف هػداخؿ دراسػا األدب ي إذ ةػدرس 

 ؾ أدةػ ل أثػرت اتج زػ تاـ أصح ب الػذكؽ األدةػي كتطػكر  فػي العصػكر الهختي ػا ي فاكػ
فػي ك ػكس هتػذكقي األدب حتػ  تلة ػت األذكاؽ فػػي األجةػ ؿ الهتع قةػا كتػأثرت ةاػ  هػػف 

 ذلؾ هث  : 
 * زة ـ القده ل ة فتت ح قص ئدزـ ةكصؼ األط ؿ كةل ل الدهف كاآلث ر .

* زة ـ ةعض ال عرال ةةػدل القصػةدة ةهقدهػا  زلةػا ةتحػدث ةاػ  ال ػ عر عػف هحةكةتػ  
 فةا  . كةتازؿ 

 *  يب اإلةج ز عف أسيكب ةعض األدة ل . 



 

 

ثث
* كلػػػػػػػػػػكع ةعػػػػػػػػػػض األدةػػػػػػػػػػ ل ة لسػػػػػػػػػػج  كاالزدكاج كسػػػػػػػػػػ ئر الهحسػػػػػػػػػػك ت الةدةعةػػػػػػػػػػا                              ث

 ( .  ِْٕي ص  ُٕٖٗ  احهد ي 
كالتذكؽ زك لكف هػف ألػكاف الهعرفػا كاحػد فػركع الدراسػ ت اإلكسػ كةا كالعيهةػا ي كزػك    

األدةػػػػ ل كالة  ةػػػػكف كالكقػػػ د العػػػػرب ي كلػػػػذلؾ عةػػػػر األدةػػػػ ل العػػػػرب قهػػػا ةترةػػػػ  عيةاػػػػ  
ة لتػػذكؽ األدةػػي عػػف خةػػ لاـ األدةػػي ةه ػػ عر حس سػػا هرز ػػا تةػػ دلكا هػػف طرةقاػػ  هػػ دة 
تصػػػيف الف تلػػػكف كسػػػةيا اتصػػػ ؿ ةةػػػكاـ ي حةػػػث ت  كتػػػت ه ػػػ زةـ التػػػذكؽ األدةػػػي عكػػػد 

األحة ف كعهةقػا فػي األدة ل العرب هف  خص إل  أخر ي قد تلكف ط ة ا  في ةعض 
أحةػػػ ف أخػػػرل ي كللػػػف األدةػػػ ل ال ةختي ػػػكف عػػػف  الجهػػػ ؿ أك ك ةػػػ  ( فػػػي قةػػػكؿ جه لةػػػا 

 ( .  َّيص َََِالذكؽ األدةي أك إكل ر  في لت ة تاـ األدةةا   الةدراف ي 
كالتذكؽ األدةي عكد العرب تج كزت ه  زةه    الذكقةا ( أذكاؽ األهـ األخرل :     

 ))كد العرب ألد هعرفا إعج ز ألقرلف اللرةـ الف التذكؽ األدةي ع

   

    

    

    

      

  كدلةؿ رس لت    ةكص   كسةيا ( لةلكف ةرز ف كةكتي اكزل  عي  كةة  هحهد  (ٔ)((
  هف كس ئؿ اإلعج ز ألقرلكي ي كدلةؿ هف دالئؿ جه لةت  ي كسر هف أسرار ةة ك ت

كة  ت  يكزك ةصكر الهع كي الك سةا كاالجته عةا كالكاقعةا كالحض رةا كالدةكةا 
 ( .  ِّي ص  ُٖٓٗي  دكالتخةيةا الحقةقةا أك الهج زةا   السة

درج ت التصػكر ال كػي ي كالكثػر الرائػ  ي ال ةداكةػ  أسػيكب ي كال كتتجي  فة  أعيػ  الػ   
ةكػػ ظر  ةةػػ ف كال تةةػػ ف . كقػػد ات ػػؽ ال قاػػ ل كالعيهػػ ل العػػرب عيػػ  تعرة ػػ  ةأكػػ  :اللػػ ـ 

( الهلتػػػػكب فػػػػي الهصػػػػ حؼ ي الهكقػػػػكؿ عكػػػػ  الهعجػػػػز الهكػػػػزؿ عيػػػػ  الكةػػػػي هحهػػػػد  
   ( . ُِي ص  ُِٕٗة لتكاتر الهتعةد ةت كت    الص لف ي 

أهػػ  إعجػػ ز  هػػف الك حةػػا األدةةػػا فةتجسػػـ فػػي لككػػ  أركع سػػ ر أدةػػي هػػف الكػػ حةتةف    
األسػػيكةةا كالة  ةػػا ي ف ةػػ  كثػػر فكػػي رائػػ  فػػي الصػػكرة الهتعػػددة هػػف هرسػػؿ كهسػػجكع   

 ( .   َُّي ص  ُِٕٗكةسةة  كجدت عيـك العرةةا    زكاف ي 
                                                 

  . ٛٛ: آية  االسراءسورة  (ُ 



 

 

خخ
كال ةلػ د ةخيػك عيػـ هػف تػأثةر فألثرز  ك أ هف ألقػرلف اللػرةـ أك تكلػد خدهػا لػ  ي     خ

 ( .   ُٗي ص  ُٖٓٗألقرلف عية  تأثةران هة  ران أك  ةر هة  ر   أةك ككارج ي 
كهػػ  ةتعػػدا  إلػػػ       كال ةقصػػر التػػذكؽ األدةػػي عيػػ  إةػػراز الجهػػ ؿ فػػي لػػ ـ العػػرب كا 

عجػ ز  ة لياػا العرةةػا كلداةاػ   الةحث في جه لة ت ألقرلف اللرةـ ألك  ةتصؿ في فاه  كا 
 (.    ٖٗتي هحكرز  التذكؽ األدةي   الذزكي ي د.ت صال
 

 التذوؽ األددي واإلدداع : 
إف تػػػذكؽ األدب تػػػذكةق ن صػػػحةح ن ال ةقػػػؿ أزهةػػػا عػػػف إةػػػداع األدب ك سػػػ  ي كةهلػػػف     

القػػػكؿ أف إةػػػداع األدب كتذكقػػػ  كجاػػػ ف لعهيػػػا كاحػػػدة زػػػي العهػػػؿ األدةػػػي ي كأف حػػػ كؿ 
ةي في العهيةا اإلةداعةا عيػ  الهةػدع فحسػب ةعض الة حثةف أف ةقصر الج كب االةج 

ي ككصػػؼ التػػذكؽ ةأكػػػ  الج كػػب السػػيةي فةاػػػ  ي كقػػد  ػػ ل  ةعضػػػاـ ألثػػر هػػف ذلػػػؾ إذ 
_ ّْي ص  ُُٖٗحػػ كؿ أف ةضػػ  حػػدكدا ف صػػيا ةػػةف اإلةػػداع كالتػػذكؽ   سػػلكت ي 

ّٔ   . ) 
ثػػ كي إف هةػػدع األدب كال كػػكف عهكهػػ ن طػػرؼ فػػي العهيةػػا اإلةداعةػػا ي أهػػ  طرفاػػ  ال    

فاػػػػك الهتػػػػذكؽ ي كال ةهلػػػػف ألم اتصػػػػ ؿ أف ةحصػػػػؿ دكف ة حػػػػث كهسػػػػتقةؿ ي هتحػػػػدث 
كهسته    كهةدع كهتيؽ: كةذا فإف دكر الهتذكؽ األدةػي اةجػ ةي فػي العهيةػا اإلةداعةػا 
ي ف  قةها ألم إةداع أف لـ ةلف زك ؾ تػذكؽ قػ در عيػ  فاهػ  كتقكةهػ  ي كلػةس زكػ ؾ 

كف لةػػ ر ي فهتيقػػك األدب كهتػػذكقك  زػػك الػػػذةف هةػػدعكف لةػػ ر أف لػػـ ةلػػف زكػػ ؾ هتػػػذكق
ةهكحككػػػ  صػػػ ا الخيػػػكد ةقػػػدرتاـ عيػػػ  فاهػػػ  كتذكقػػػ  كهػػػف ثػػػـ اسػػػتج ل هلككػػػ ت تهةػػػز  
ةخيكد  ي كلذا كجدك  الكصكص اإلةداعةا ت  كتت هل كػا ةػةف الكػ س ةػ خت ؼ هتػذكقةا  

 ( .   ْْ - ّْي ص  ُْٖٗكت  كت حظكظاـ هف سهك الذكؽ أك تدكة    احهد ي 
لقد تكةات الدراس ت الحدةثا إل  أزهةا التذكؽ في العهيةا اإلةداعةا حتػ  قةػؿ أف     

دكلا األدب تحتيا  هيل ت ث ث : األكل  هيلػا اإلكتػ ج  أك  اإلك ػ ل (ي كالث كةػا هيلػا 
هيلػا الكقػد ي كزػك إقػرار ةحقةقػا ث ةتػا زػي أف هكػذ ظاػر األدب ظاػر  االتذكؽ ي كالث لثػ

 ( .   ْٗألدب كتطكر التذكؽ كلد الكقد   اةرلركهةي ي د.ت ي ص هع  تذكق  كةكهك ا



 

 

 ذذذ

ةلهؿ الهتذكؽ عهؿ الهةدع إذ ةةدأ زذا هف حةث اكتا  ذلؾ كأف لػ ف عهيػ        
اتج زػػػ  هع لسػػػ  ي فػػػأف ةةػػػدأ الهةػػػدع ة إلحسػػػ س لةكتاػػػي إلػػػ  العهػػػؿ اإلةػػػداعي ي فػػػإف 

ةػػدع ةةػػدأ ة ل ػػعكر الػػذم الهتػػذكؽ ةةػػدأ زػػذا العهػػؿ لةكتاػػي إلػػ  اإلحسػػ س ي أم أف اله
ةحػػ كؿ التعةةػػر عكػػ    فةةحػػث عػػف ال ػػلؿ ال كػػي الهػػت ئـ إلفػػراغ تجرةتػػ  ي أم الةحػػث 
عف  لؿ حسي لهعك  أك إحسػ س ذاتػي  ي أهػ  الهتػذكؽ فأكػ  ةةػدأ ة ل ػلؿ الحسػي أك 
ال كةعػػد تذكقػػ  ةةحػػث عػػف اإلحسػػ س أك ال ػػعكر الػػذم ة ػػةر إلػػ  زػػذا ال ػػلؿ ال كػػي   

 ( .   ّٖ ي ص ُِٕٗأكةس ي 
كةتجػػػ  الخةػػػ ؿ فػػػي اإلةػػػداع األدةػػػي هػػػف اللػػػؿ إلػػػ  الجػػػزل كهػػػف الجػػػزل إلػػػ  اللػػػؿي     

ف ألدةػػػب ةتجػػػ  إلػػػ  الت صػػػة ت الجكزرةػػػا ةعػػػد أف ةتصػػػكر فػػػي ذزكػػػ  ليهػػػا أك عةػػػ رة 
ةعةكاػػػ  لتػػػؤدم الهعكػػػ  الهقصػػػكد ي ةكجػػػ  القػػػ رئ الػػػذم ةسػػػتطة  تكلةػػػد األعهػػػ ؿ ال كةػػػا 

لةػػا ي كخيػػؽ هػػزاج زػػك خةػػرة كجداكةػػاي ألثػػر تعقةػػدان هػػف تػػذكق ن عيػػ   ػػلؿ اسػػتج ةا اك ع 
اإلحسػػػ س ة السػػػتيط ؼ أك عدهػػػ  ي كاقػػػؿ تعقةػػػدان هػػػف االك عػػػ ؿ ي كالتػػػذكؽ زػػػك جػػػكزرة 

 ُْٗٗخةرة تأهيةػا تتلػكف هػف االسػتهت ع ة لجكاكػب السػةلكلكجةا الهختي ػا    ػح ت  ي 
 (.   ِٕٓي ص 

 
 المفاىيـ الدبلغية

 في معنى الدبلغة :
يـ هف عيـك الياا العرةةاي كل كت هف هق ةةس الكقد األدةػي هكػذ عاػد الة  ا ع

 هةلر ي ةؿ زي ركح األدب .
  كليها ة  ػا ل كػت تعكػي حػةف تػرد فػي لتػب العػرب قةػؿ القػرف الراةػ  الاجػرم

 ألثػركزػي  كاإلقكػ عالهعك  الع ـ ليقكؿ الجهةؿ الػذم ةةيػغ ف عيػ  ةػ  درجػا هػف الجػكدة 
 ( .                                      ِّيصَُٖٗقكؿ ف ف ة  ا  هطيكبيه  تطيؽ كص   فةق ؿ في 

 ةش(.رى قي  فٍ هً  إكي ةدى بي ةى رى غ العى ةيى أ إكي(  ق ؿ رسكلك  اللرةـ  
ي كالةةػػػػ ف ةعكػػػػي    الةةػػػػ ف(اإلسػػػػ ـ كل كػػػػت تعكػػػػي ل ظػػػػا  ة  ػػػػا( فػػػػي صػػػػدر 

كلػػؿ هػػ  ةػػدخؿ فػػي  كاألفلػػ رعهػػ  فػػي الػػك س كةهػػ  ةجػػةش فةاػػ  هػػف الخػػكاطر  اإلفصػػ ح
 ( .                          َُيصَُٖٗكفي طرق  هف فص حا ال رد كة  ا الهتليـ  هطيكبي اإلك  ل
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  )) -كج ل القكؿ الةيةغ في قكل  تع ل : ض

     

   

    

    )) 
 (.ّٔ سكرة الكس لي لةا 

 كج ل في  لس ف العرب(: ةيغ ال يلي ةيك   كة  اي كصؿ كاكتا " 
 -إل  هعك  الة  ا لاكة  ةقكل : فأ  رأه  أةك ز ؿ العسلرم  

ي كةٌياتا   ةرم كهةيغ ال ػيل إلةا "الة  ا هف قكلاـ ةيات الا ةاي إذا اكتاةت 
   .(ٖص تي.د ي كالهة لاا في ال يلي االكتا ل إل    ةت "  العسلرمهكتا  ي 
                                      

                       ف ةةيػػػػػػػػػغ الهػػػػػػػػػتليـ هػػػػػػػػػ  ةرةػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػف أكزػػػػػػػػػي  …كالة  ػػػػػػػػػا اصػػػػػػػػػط ح : "هيلػػػػػػػػػا فكةػػػػػػػػػا
فػػػػػػػػػي العقػػػػػػػػػؿ كالتػػػػػػػػػأثةر هػػػػػػػػػف القيػػػػػػػػػب"  اإلقكػػػػػػػػػ عهكاقػػػػػػػػػؼ  ةإصػػػػػػػػػ ةاك ػػػػػػػػػس الهخ طػػػػػػػػػب 

                                               .زػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي الهقدهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا( ُُّّيِٗ الجرجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كيي
              

زػػػذا زػػػك الهعكػػػػ  العػػػ ـ لليهػػػػا الة  ػػػا فاػػػي أكالن// االكتاػػػػ ل كالكصػػػكؿي كزػػػػي 
 ث كة // ال ص حا كحسف القكؿي كج لت في ألقرلف اللرةـ ةاذةف الهعكةةفي فهف 

 -: األكل  قكل  تع ل
"        سكرة    ."

 (ُْي اآلةاالقصصي 
  كقكل  تع ل : "   

    سكرة االحق ؼ اآلةا  ."ُٓ ) 
 كزذا زك الكصكؿ. كاالكتا ل.

 
 أه  الهعك  الث كي لقكل  تع ل :
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     اآلةا"  الكس لي ّٔ ) 
 -كةق  ت سةر ذلؾ في كجاةف:
 ثبلثة ىي: أوصافاي مع  دأنواألوؿ/ اف يكوف دذاتو دميغا، وذلؾ 

  صكاة  في هكضكع لات ي كطةق  ليهعك  الهقصكدي كصدق  في ك س (       
فيػرده  أمػراف يقصد القائؿ أف يكوف دميغا داعتدار القائؿ، والمقوؿ لو، وىو أالثاني/ 
 ف يقدمو المقوؿ لو.أمى و و دقيؽ ع

قػػػكال ةيةاػػػ " فةصػػػةف حهيػػػ  عيػػػ   أك سػػػاـأهػػػ  قكلػػػ  جػػػؿ ج لػػػ " "كقػػػؿ لاػػػـ فػػػي 
 (.ج ل في ل ـ رسكؿ ام   عف زذا الهعك  الع ـ ه  دكال ةع  الهعكةةف
القػػكؿ  " ةرةػد ةػذلؾ الت ػدؽ كالثرثػرة الةيسػػ ك ف ام ةػةاض الةيةػغ الػذم ةتخيػؿ إ"

إلةػػػػ  لتػػػػ ب ام تعػػػػ ل / ككصػػػػؼ ةػػػػ  كةةػػػػ  عيةػػػػ  الصػػػػ ة كالسػػػػ ـ            أ ػػػػ رالةيةػػػػغ الػػػػذم 
 (َِيصُٓٔٗ ضةؼي

كهػػػرت زػػػذ  الليهػػػا  الة  ػػػا( ةاػػػذا الهعكػػػ  الياػػػكم العػػػ ـ كظيػػػت سػػػككات عػػػدة 
تسػػػتقر ظاػػػر  كأخػػػذتتحهػػػؿ هػػػف القػػػكؿ حتػػػ  إذا ةػػػدأت عيػػػـك الياػػػا العرةةػػػا تظاػػػري 

 دة  الةة في فق ؿ السل لي:عف حسف القكؿ كة أةعدز هعك ز  العيهي الذم 
"زي ةيكغ الهتليـ في تأدةا الهع كي حدان ل  اختص ص ةتكفة  خػكاص الترالةػب 

ةرادحقا    . *(ِّيصَُٔٗالت ةة  كالهج ز عي  كجاا "  الزهخ رمي كا 
كفصػػكؿ  أةػػكابالة  ػػاي كةضػػ  هكضػػكع تا  فػػي  أسػػسكزػػذا تعرةػػؼ عيهػػي ةحػػدد 

ف ةتحػػدث أك ةلتػػبي كللكػػ  أةاػػا حةكهػػ  ةرةػػد ةقرأزػػ  الهتػػأدب لةصػػؿ إلػػ  الصػػةغ الةي
فاػػك كجػػكد  أةكاةاػػ تعرةػػؼ ق صػػر عػػف فكػػكف الة  ػػا ألكػػ  لػػـ ةػػدخؿ عيػػـ الةػػدة  فػػي 

ةػػػػػؤت  ةاػػػػػ  لتحسػػػػػةف اللػػػػػ ـي كزػػػػػذ  الكجػػػػػك  لةسػػػػػت هػػػػػف هرجعػػػػػي الة  ػػػػػا  الةةػػػػػ ف 
 .(َِيصَُٖٗكالهع كي(                                          هطيكب

 -زػ( فق ؿ في هعك  الة  ا:َِِأه  العت ةي  

                                                 
ا اس الس غه ،  هب( ، من اا ر ك سي205هب ( متوء ء  134هو ابو ال ا ا حملود بن الر بن حملش بن الر اخلوارزمه ،   الزخمشري ( ، ملش ء رج  اام    *

 ادلفصل ء الا اللغه ، مادلس  صى ء امثال العري مك اي الكشا  . 



 

 

ظظ
 فػإذاكال حةسا كال اسػتع كا فاػك ةيةػغ  إع دةح جت  هف  ةر  أفاهؾ"لؿ هف  ظ

هػ   هػض هػف الحػؽ كتصػكةر  فإظا ركة كؽ لؿ خطةب ي  األلسكاالذم ةركؽ  أردت
 الة طؿ في صكرة الحؽ" .

             لثةػػػػػرا كأكردزػػػػػػ( عةػػػػػر عػػػػػف اللثةػػػػػر هػػػػػف الهسػػػػػ ئؿ الة  ةػػػػػاي ِٓٓكالجػػػػػ حظ  
                         الةياػػػػػػػػ ل فػػػػػػػػي العقػػػػػػػػؿ كالةةػػػػػػػػ في لهػػػػػػػػ  تعػػػػػػػػرض ألزػػػػػػػػـ قضػػػػػػػػةا ة  ةػػػػػػػػا أقػػػػػػػػكاؿهػػػػػػػػف 

كزي قضػةا  الي ػظ كالهعكػ ( كقػ ؿ : " اعيػـ ح ظػؾ ام اف حلػـ الهعػ كي خػ ؼ حلػـ 
 كأسػػػػه لي الف الهعػػػػ كي هةسػػػػكطا إلػػػ   ةػػػػر   ةػػػػاي كههتػػػػدة إلػػػ   ةػػػػر كا ةػػػػاي األل ػػػ ظ

 ةي كهحصيا هحدكدة" .           الهع كي هقصكرة هعدكد
 -الةة ف فق ؿ: عي كتليـ 

"كالداللا الظ زرة عي  الهعك  الخ ي زك الةة ف الذم سهعت ام تة رؾ كتع ل  
ةهدح  كةدعك إلة  كةحث عية ي كةذلؾ كطؽ ألقرلفي كةػذلؾ ت ػ خرت العػرب كت  ضػيت 

 .(ُِٔ-ّٖيصُْٖٗ الج حظي االعج ـ" أصك ؼ
فةا  عي  رسػ لا ةعػث ةاػ   أج ب( ف فرد رس لا في الة  اي زػِٖٓأه  الهةرد  

 احهػػد ةػػف الكاثػػؽ( إلةػػ  ةسػػأؿ فةاػػ :  أم الة  ةػػةفي اةيػػغ  أة  ػػا ال ػػعر   أـ ة  ػػا 
كةةةف الهةرد فةا  تعرةػؼ الة  ػاي كذلػر  ػركط  ي  الخطب كالل ـ الهكثكر كالسج  (

ف تػكفرت فػي ال ػعر كالكثػر إل ػركط ف زػذ  اإ هعةكا ةلكف ةا  الل ـ ةيةاػ ي ثػـ قػ ؿ: "
ةػ  صػ حة ي كزاد عيةػ   أتػ ةهثػؿ هػ   أتػ عي  حػد سػكالي فصػ حب ال ػعر اةيػغي ألكػ  

الكطػػؽي كالقػػدرة عيػػ  اللػػ ـي  أعضػػ لف سػػ ها إالػػكزف كالق فةػػاي كزػػك ةػػرل ةعػػد زػػذاي 
ف جػػ ل ةػػ  أكقيػػا الهع كػػ ة فػػي ذلػػؾي ههػػ  ة ضػػؿ ةػػ  لػػ ـ عيػػ  لػػ ـي كالهعكػػ  الكاحػػد 

 عر في ةةت كاحد ةلكف اةيغ هه  لك ج ل ة  في ةةتةف". ال  
القػػػكؿ  إح طػػػاف هػػػف حػػػؽ الة  ػػػا إكةيخػػػص الهةػػػرد إلػػػ  القػػػكؿ فػػػي جكاةػػػ : "

ةػػ لهعك  كاختةػػ ر اللػػ ـي كحسػػف الػػكظـي حتػػ  تلػػكف الليهػػا هق رةػػا اختاػػ ي كهع ضػػدة 
 .(ُٖيصُٖٓٗف ةقرب ةا  الةعةدي كةحذؼ هكا  ال ضكؿ". الجكةكييأ ليا ي ك 

 ه  أةك ز ؿ العسلرم فعرؼ الة  ا فق ؿ: "الة  ا لؿ ه  تةيغ ة  الهعك  قيبأ
  السػػػ ه  فتهلكػػػ  فػػػي ك سػػػ  لتهلكػػػ  فػػػي ك سػػػؾ هػػػ  صػػػكرة هقةكلػػػا كهعػػػرض حسػػػف"

 .(ُُيصُِٓٗ  العسلرمي



 

 

 أأأأ

كالخطةػػػب القزكةكػػػي لخػػػر هػػػف كضػػػ  هعػػػ لـ الةحػػػث الة  ػػػيي إذ فػػػرؽ ةػػػةف 
 كل :ة  ا الل ـ كة  ا الهتليـ فق ؿ في األ

 "كاه  ة  ا الل ـ فاي هط ةقت  لهقتض  الح ؿ ه  فص حت "           
كهقتض  الح ؿ هختيػؼي كهق هػ ت اللػ ـ هت  كتػاي فهقػ ـ التكلةػر ةةػ ةف هقػ ـ التعرةػؼ 

 ةة ةف هق ـ التعقةدي كهق ـ التأخةر ةة ةف هق ـ التقدةـ.. كزلذا. اإلط ؽكهق ـ 
" كاهػػ  ة  ػػا الهػػتليـ فاػػي هيلػػا ةقتػػدر ةاػػ   أهػػ  الثػػ كي/ فقػػ ؿ القزكةكػػي عكاػػ :

 .عي  تألةؼ ل ـ ةيةغ" 
  

 -زي: أقس ــ الة  ا ث ثا كقسٌ 
الي ػػػظ العرةػػػي الػػػذم ةتطػػػ ةؽ ةاػػػ   أحػػػكاؿكزػػػك "عيػػػـ ةعػػػرؼ ةػػػ   عمػػػـ المعػػػاني/ -ُ

 هقتض  الح ؿ"
الهعكػ  الكاحػد ةطػرؽ هختي ػا فػي كضػكح  إةػرادكزك "عيػـ ةعػرؼ ةػ   عمـ الدياف/ -ِ

 "يالداللا عية 
كزػػك "هػػ  ةعػػرؼ ةػػ  كجػػك  تحسػػةف اللػػ ـ ةعػػد رع ةػػا تطةةقػػ  عيػػ   عمػػـ الدػػديع/ -ّ

 .(ّْٕيصُِّٗ القزكةكييي هقتض  الح ؿ كفص حت  "
 
الة  ػا ةاػػذا الهعكػ  الػػذم اسػتقر عكػػد الهتػأخرةف تعكػػي العيػـ الػػذم ةةحػػث  إف

فػػػي ترلةػػػب اللػػػػ ـي كصػػػكر  الةة كةػػػا هػػػػف ت ػػػةة  كهجػػػ ز كلك ةػػػػا كهحسػػػك ت  الي ظةػػػػا 
 كالهعككةا. 
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جج
ةتكػػػ كؿ الة حػػػث فػػػي زػػػذا ال صػػػؿ عػػػرض عػػػدد هػػػف الدراسػػػ ت السػػػ ةقا ي كقػػػد       جج

كزعاػػػ  فػػػي هحػػػكرةف زػػػي : دراسػػػ ت تك كلػػػت إسػػػتراتةجةا هػػػ  ةعػػػد الهعرفةػػػا ي كدراسػػػ ت 
 تك كلت ه دة الة  ا كعي  كفؽ ه  ةأتي :

 
 أوال : دراسات تناولت إستراتي ية ما وراء المعرفة :

 
 دراسات عردية : -أ
 : ٜٜ٘ٔ،  دروزهدراسة  -ٔ

كرال الهعرفػػػػا فػػػػي  سػػػػتراتةجة ت هػػػػ اهعرفػػػػا اثػػػػر تكظةػػػػؼ  زػػػػذ  الدراسػػػػازػػػػدفت        
هسػػػػتكةةف ليػػػػتعيـ  التػػػػذلر الخػػػػ ص كاالسػػػػتةع ب القرائػػػػي( كجػػػػ لت عيػػػػ   ػػػػلؿ ثػػػػ ث 

( ط لة  كط لةا اختةػركا ع ػكائة  هػف طيةػا ِْسا األكل  هف  دراس ت فقد تلككت الدرا
ةليةا الترةةا في ج هعا الكج ح الكطكةا كزعكا ع ػكائة  عيػ  هجهػكعتةف  األكؿالصؼ 

هع لجا تجرةةةا كزي عة رة عػف  إل  تجرةةةا كض ةطا( تعرضت الهجهكعا التجرةةةا 
هكعػػا لاػػ  زػػدؼ فػػي قػػرالة كػػص هعػػةف ةرافقػػ  ثػػ ث هجهكعػػ ت هػػف األسػػئيا كلػػؿ هج

  سػػػػتراتةجة ت هػػػػ  كرال الهعرفػػػػا االتجرةػػػػا ة إلج ةػػػػا كهػػػػف ثػػػػـ ةلػػػػكف هػػػػف  ػػػػأكا  اسػػػػتث رة 
الهجهكعػػا األكلػػ  هػػف األسػػئيا هػػف  ػػأكا  اسػػتث رة كعػػي الهسػػتجةب لهػػ   عػػفف إلج ةػػا 

 عكاػػ أهػػ  الهجهكعػػا الث كةػػا هػػف األسػػئيا فةجةػػب  يةقػػرؤ  قةػػؿ قػػرالة الػػكص الهػػدركس 
رالة الكص  كهػف  ػأكا  تعرةػؼ الط لػب ةهػدل تحلهػ  كضػةط  لهػ  الط لب في أثك ل ق

الط لب ةعد اكتا ئػ  هػف عهيةػا  كا الهجهكعا الث لثا هف األسئيا فةجةب ع ي كأه  ةقرؤ 
 القرالة لتقكةـ الخطأ كتصحةح  كسد الكقص الح صؿ .

أهػػػػػ  الهجهكعػػػػػا الضػػػػػ ةطا  فلػػػػػ ف كصػػػػػةةا  قػػػػػرالة الػػػػػكص الهػػػػػدركس فقػػػػػط دكف       
لهثػػؿ زػػذ  األسػػئيا ةعػػدز  اجػػرم إختةػػ ر لقةػػ س هسػػتكةي التػػذلر كاالسػػتةع ب  التعػػرض

ف ال ػػػػػركؽ التػػػػػي ظاػػػػػرت ةػػػػػةف أدال أ إلػػػػػ القرائػػػػػي ليهجهػػػػػكعتةف ي كتكصػػػػػيت الة حثػػػػػا 
الهجهػػػػػكعتةف لةسػػػػػت ذات داللػػػػػا إحصػػػػػ ئةا عيػػػػػ  الػػػػػر ـ هػػػػػف ت ػػػػػكؽ أدال الهجهكعػػػػػا 

ا الهتجيةػػا فػػي الهعػػدؿ عػػدـ ضػػةط اثػػر القػػدرة الهدرسػػة إلػػ كارجػػ  السػػةب  يالتجرةةةػػا 
العػػػ ـ الهتحػػػ ف الدراسػػػا الث ككةػػػا الع هػػػا   اإلعدادةػػػا ( كزػػػذا هػػػ  سػػػكَّغ إجػػػرال دراسػػػتا  



 

 

 دددد

ق هػػػت ةتجرةػػػا ث كةػػػا فػػػي ال صػػػؿ الدراسػػػي  إذالث كةػػػا فػػػي ال صػػػؿ الدراسػػػي الثػػػ كي 
الث كي ليسكا الدراسةا ك سا  التي طةقت فةا  التجرةا األكل  ليتحقؽ هف الارض ك سػ  

ف تػـ اختةػ ر أدها الكص التعيةهي ك سػ  كاألسػئيا السػ ةقا كاإلختةػ ر ك سػ  ةعػد ي هستخ
( ط لةػ  كط لةػا هػف الليةػا ك سػا  كاتةعػت اإلجػرالات ك سػا  ِٖعةكا ع كائةا ةياػت   

 التي اتةعتا  في الدراسا األكل  .
لتػذلر لـ تجد الة حثا فرق  ذا داللا إحص ئةا ةةف أدال الهجهكعتةف في إختة ر ا       

 إلػػػ فػػػي حػػػةف ظاػػػر فػػػرؽ ذك داللػػػا إحصػػػ ئةا فػػػي إختةػػػ رات االسػػػتةع ب كعػػػزت ذلػػػؾ 
الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا  لػػػـ تيتػػػـز ةتعيةهػػػ ت قػػػرالة  أفلػػػكحظ  إذضػػػعؼ ضػػػةط التجرةػػػا 

 هف هرة . ألثرالكص هرة كاحدة ةؿ ل كت تعةد  
ا ليةػا هف زك  ق هت الة حثا ةتجرةا ث لثا استخدهت فةا  عةكا ع كائةا هف طيةػ      
التجرةػػا  إلعػػ دة( ط لةػػ  كط لةػػا ُِفػػي ليةتػػي الترةةػػا كاآلداب ةياػػت    األكلػػ السػػكا 

ختة ر التذلر ي فتكصيت  كجػكد فػركؽ ذات داللػا  إلػ ك سا  ةه  فة  الكص التعيةهي كا 
إحصػػػ ئةا ةػػػةف أدال الهجهػػػكعتةف فػػػي إختةػػػ ر االسػػػتةع ب فقػػػط  كلهصػػػيحا الهجهكعػػػا 

-َُّ:  ُٓٗٗركؽ ةةكاهػػػ  فػػػي التػػػذلر   دركز  ي التجرةةةػػػا فػػػي حػػػةف لػػػـ تظاػػػر فػػػ
َُْ) 

 
 ( :ٕٔٓٓدراسة موسى ) -ٕ

رهػػػت زػػػذ  الدراسػػػا تكهةػػػا أكهػػػ ط ال اػػػـ القرائػػػي كتكهةػػػا كعػػػةاف ةهػػػ  كرال الهعرفػػػا        
كقػػدرتاف عيػػ  إكتػػ ج األسػػئيا ي كقػػد حػػددت ه ػػليا زػػذ  الدراسػػا هػػف خػػ ؿ التسػػ ؤالت 

الهعرفػػا فػػي تحسػػةف الػػكعي ةهػػ  كرال الهعرفػػا لػػدل  اآلتةػػا: هػػ  أثػػر إسػػتراتةجةا هػػ  كرال
عةكا الةحث   كلذلؾ ه  اثر إستراتةجةا ه  كرال الهعرفا في تحسةف القدرة عي  إكتػ ج 

 األسئيا لدل عةكا الةحث  .
كلإلج ةػػا عػػف السػػؤالةف السػػ ةقةف ك ةرزهػػ  هػػف األسػػئيا التػػي تحػػددت ةاػػ  ه ػػليا       

اػػـ القرائػػي ة ػػهؿ : الػػكهط الحرفػػٌي  خهػػس هاػػ رات( الدراسػػا ي أعػػد إختةػػ ر أكهػػ ط ال 
الكهط الت سةرم  تس  ها رات( ي الكهط الكقدم  خهس ها رات( ي كاستة ك  الػكعي ةهػ  
كرال الهعرفػػا ت ػػهؿ هجػػ لةف : الهعرفػػا حػػكؿ الهعرفػػا  التصػػرةحةا( ي كتكظػػةـ الهعرفػػا 



 

 

 هههه

الػػػتعيـ ي كتعػػػدةؿ ةتضػػػهف : التخطػػػةط ك ػػػزارة الهعيكهػػػ ت كالهراقةػػػا الذاتةػػػا كتقػػػكةـ 
( تيهةػػذة فػػي َْالػػتعيـ  لهػػ  أعػػد اختةػػ ر إكتػػ ج األسػػئيا ي تلككػػت عةكػػا الدراسػػا هػػف  

 ( تيهةذة في الهجهكعا الض ةطا  .ّٖالهجهكعا التجرةةةا ك  
كقػػػد أسػػػ رت الكتػػػ ئج عػػػف إسػػػتعه ؿ  إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال الهعرفػػػا كفػػػر لتيهةػػػذات      

كهراقةػا الك ػ ط العقيػي فػي أثكػ ل القػرالة ي لهػ  كفػر  الهرحيا اإلعدادةا الكعي كاالكتةػ  
 القدرة عي  التخطةط كالهراجعا كالتقكةـ كتعدةؿ خطا التعيـ إذا لـز األهر .

لػػػػػػذلؾ أظاػػػػػػرت الدراسػػػػػػا ف عيةػػػػػػا ةإسػػػػػػتراتةجةا هػػػػػػ  كرال الهعرفػػػػػػا فػػػػػػي تحسػػػػػػةف                     
ف عيةػػػػػػا إسػػػػػػتراتةجةا                   القػػػػػػدرة عيػػػػػػ  هع لجػػػػػػا الهعيكهػػػػػػ ت الهقػػػػػػركلة ي ههػػػػػػ  ةػػػػػػدؿ عيػػػػػػ  

هػ  كرال الهعرفػا فػي تكهةػػا أكهػ ط ال اػـ القرائػي العيةػػ   االسػتةع ةٌي كالتطةةقػٌي كالكقػػدٌم( 
 ( .ّ-ُ: ََُِ هكس  ي 

 
 ( :ٕٔٓٓدراسة ال ندي وصادؽ ) -ّ

رهػػػػت زػػػػذ  الدراسػػػػا هعرفػػػػا هػػػػدل ف عيةػػػػا إسػػػػتراتةجة ت هػػػػ  كرال الهعرفػػػػا فػػػػي        
ـك ي لػػػػذلؾ هػػػػدل ف عيةػػػػا إسػػػػتراتةجة ت هػػػػ  كرال الهعرفػػػػا عيػػػػ  الت لةػػػػر تحصػػػػةؿ العيػػػػ

أالةتلػػػ رم كهػػػدل الت  عػػػؿ ةػػػةف إسػػػتراتةجة ت هػػػ  كرال الهعرفػػػا كالقػػػدرة عيػػػ  االةتلػػػ ر 
كهدل الت  عؿ ةػةف إسػتراتةجة ت  التحصػةؿ ي كالسػعا العقيةػا( . تلككػت عةكػا الدراسػا 

هعػػا اإلسػػ هةا ةكػػةف ليعػػ ـ الدراسػػي هػػف ت هةػػذ الصػػؼ الثػػ كي اإلعػػدادم ةهدرسػػا الج 
ي كقػػػػد قسػػػػهت العةكػػػػا عيػػػػ  هجهػػػػكعتةفي هجهكعػػػػا تجرةةةػػػػا لقةػػػػ س  ََُِ/  َََِ

ختةػ ر األ ػل ؿ الهتق طعػا لتصػكةؼ  ختة ر القدرة عي  الت لةر أالةتلػ رم كا  التحصةؿ كا 
 الت هةذ إل  هستكة ت السعا العقيةا الهختي ا . 

كقػػػػ ن ذات داللػػػػا إحصػػػػ ئةا لصػػػػ لف الهجهكعػػػػا كقػػػػد أظاػػػػرت الكتػػػػ ئج أف زكػػػػ ؾ فر      
التجرةةةػػاي كأظاػػرت الكتػػ ئج الخ صػػا ة لسػػعا العقيةػػا أف لاػػ  دكران هاهػػ ن فػػي زةػػ دة قػػدرة 
الت هةػػذ عيػػ  التحصػػةؿ ي لػػذلؾ أظاػػرت الكتػػ ئج هػػدل الت  عػػؿ ةػػةف إسػػتراتةجة ت هػػ  

الت  عػػػؿ داؿ كرال الهعرفػػػاي كهسػػػتكة ت السػػػعا العقيةػػػا عيػػػ  اإلختةػػػ ر ألتحصػػػةيي ةػػػأٌف 
 ََُِةةكاهػػػػ  عيػػػػ  أكاػػػػ  تراعػػػػي هػػػػ  ةػػػػةف الت هةػػػػذ هػػػػف فػػػػركؽ  الجكػػػػدم كصػػػػ دؽ ي

 (.ُِْ-ّّٔ:ص



 

 

ووو
  و

 ( :ٕٕٓٓدراسة حساـ الديف ) -ٗ
رهػػػت زػػػذ  الدراسػػػا تكهةػػػا لػػػؿ هػػػف التحصػػػةؿ كعهيةػػػ ت العيػػػـ هػػػف كحػػػدة الهػػػ دة       

الع دةػػػا فػػػي كقةػػػ س ةقػػػ ل أثػػػر الػػػتعيـ ي كلػػػذلؾ التعػػػرؼ عيػػػ  أثػػػر لػػػؿ هػػػف دكرة الػػػتعيـ 
التحصػػةؿ كةقػػػ ل أثػػر الػػػتعيـ كتكهةػػا ةعػػػض عهيةػػػ ت العيػػـ ي تلككػػػت عةكػػا الةحػػػث هػػػف 
ت هةذ الصؼ الراة  االةتدائي ي كقد ق هت الة حثا ةإجرال إختة ر قةيٌي كةعدٌم ي إذ لػـ 
تجػػػد الة حثػػػا فركقػػػ ن ذات داللػػػا إحصػػػ ئةا ةػػػةف درجػػػ ت التطةةػػػؽ القةيػػػي كالةعػػػدم فػػػي 

لهجهكع ت الةحث الث ثػا كفػي إختةػ ر عهيةػ ت العيػـ لهجهكعػ ت اإلختة ر ألتحصةيي 
الةحػػث الػػث ث كفػػي اإلختةػػ ر ألتحصػػةيي الهؤجػػؿ ي كقػػد أسػػ رت الكتػػ ئج التػػي تكصػػؿ 
إلةاػػػ  الةحػػػث أةضػػػ ن عػػػدـ كجػػػكد فػػػركؽ ذات داللػػػا  فػػػي التحصػػػةؿ كةقػػػ ل أثػػػر الػػػتعيـ 

كرة الػػتعيـ الع دةا حسػػ ـ كةعػػض عهيةػػ ت العيػػـ( كفقػػ ن لػػدكرة الػػتعيـ هػػ  كرال الهعرفةػػا كد
 (.ُُٗ-ُّٓ: ََِِالدةفي

 
 ( :ٕٕٓٓدراسة السميماف ) -٘

سػػػػتراتةجة ت        رهػػػػت زػػػػذ  الدراسػػػػا التحقػػػػؽ هػػػػف أثػػػػر إسػػػػتعه ؿ  ةركػػػػ هج القػػػػرالة كا 
الت لةػػر الػػذم قدهػػ  ةػػ رةس كالقػػ ئـ عيػػ  إسػػتعه ؿ  إسػػتراتةجة ت هػػ  كرال الهعرفػػا فػػي 

ةذات الصؼ الس دس االةتدائي ةههيلا الةحػرةف ي إذ تكهةا ها رة ال اـ القرائي لدل تيه
( تيهةػػذة تػػـ تقسػػهاف إلػػ  هجهػػكعتةف  عةكػػا تجرةةةػػا ت ػػتهؿ ِّةياػػت عةكػػا الدراسػػا  

تيهةػػذة( كقػػد تراكحػػت أعهػػ رزف هػػ   ُُتيهةػػذة( كعةكػػا ضػػ ةطا  ت ػػتهؿ عيػػ   ُِعيػػ  
ج سػػػػػػػػػكا( ي كقػػػػػػػػد إسػػػػػػػػػتعهيت الة حثػػػػػػػػا الهػػػػػػػػػكا ٓ.ُِ – ُُةػػػػػػػػةف                    

التجرةةيي كقد إستارقت هدة التطةةػؽ أرةعػا أسػ ةة  ي أهػ  أدكات الةحػث فقػد إسػتعهيت 
ـ ُٗٗٗالة حثػػػػا : إختةػػػػ ر الهصػػػػ كف ت الهتت ةعػػػػا لػػػػرافف/ إعػػػػداد فتحةػػػػا عةػػػػد الػػػػرزاؽ 

ختةػػػ ر الهاػػػ رات السػػػ ةقا لهاػػػ رات ال اػػػـ القرائػػػي كاإلختةػػػ ر ألتحصػػػةيي فػػػي القػػػرالة  كا 
ختةػػػػػػػ ر هاػػػػػػػ رة ال اػػػػػػػـ القرائػػػػػػػي ةإسػػػػػػػتعه ؿ  الصػػػػػػػ هتا ليصػػػػػػػؼ السػػػػػػػ دس االةتػػػػػػػدا ئي كا 

إستراتةجة ت ه  كرال الهعرفا القةيي كالةعدم كهقة س ها رات الػكعي القرائػي ةإسػتخداـ 
عػػداد الة حثػا ي كقػد أسػػ رت  إسػتراتةجة ت هػ  كرال الهعرفػا الػػذم قدهػ  ةػ رةس تعرةػب كا 



 

 

ززز
ةف التطةةقػةف ( ةػ0َََُكت ئج الةحث عف كجكد فركؽ دالا إحص ئة ن عكد هسػتكل   ز

القةيي كالةعدم ها رة ال اـ القرائي لدل تيهةذات الهجهكعا التجرةةةا كذلؾ فػي الدرجػا 
الليةػػػا كفػػػي لػػػؿ إسػػػتراتةجةا              هػػػف إسػػػتراتةجة ت هػػػ  كرال الهعرفػػػا اآلتةػػػا : 
التكةػػػؤ ي كالهعػػػ كي الرئةسػػػةا كالهعػػػ كي الضػػػهكةا ي كال لػػػرة الرئةسػػػا كالتيخػػػةص ي كذلػػػؾ 

التطةةػػؽ ألةعػػدم يفػػي حػػةف ال تكجػػد فػػركؽ ةػػةف التطةةقػػةف القةيػػٌي كالةعػػدٌم فػػي لصػػ لف 
إستراتةجةا التقكةـ لػدل الهجهكعػا التجرةةةػا ي لػذلؾ أظاػرت الكتػ ئج كجػكد فػركؽ دالػا 

( ةػػةف التطةةقػػةف القةيػػي كالةعػػدم فػػي الهقةػػ س القرائػػي 0َََُإحصػػ ئة ن عكػػد هسػػتكل  
لػػػؾ فػػػي الدرجػػػا الليةػػػا كفػػػي الهاػػػ رات اآلتةػػػا : لػػػدل تيهةػػػذات الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا كذ

التخطةط ي التكظةـ ي الهعرفا اله ركطا  كذلؾ لص لف التطةةؽ ألةعػدم ي فػي حػةف ال 
ةكجد فرؽ ةةف التطةةقةف القةيػي كالةعػدم فػي هاػ رة التقػكةـ لػدل الهجهكعػا التجرةةةػا ي 

ؿ  االسػتراتةجة ت كأخةران أس رت الكتػ ئج عػف عػدـ ظاػكر فػركؽ ذات داللػا فػي إسػتعه 
اآلتةا: التقكةـ كالهع كي الرئةسا كال لػرة الرئةسػا كالتيخػةص ي فػي إختةػ ر ال اػـ القرائػي 
فةهػػػػػ  عػػػػػدا إسػػػػػتراتةجةتي التكةػػػػػؤ كالهعكػػػػػ  الضػػػػػهكي إذ ظاػػػػػرت داللػػػػػا كذلػػػػػؾ لصػػػػػ لف 
الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا ي كلػػػـ تظاػػػر فػػػركؽ ذات داللػػػا إحصػػػ ئةا ةػػػةف التطةةػػػؽ ألةعػػػدم 

ةػػػػػ س هاػػػػػ رات الػػػػػكعي القرائػػػػػي اآلتةػػػػػا: التقػػػػػكةـ كالتكظػػػػػةـ كالهعركفػػػػػا كالهت ةعػػػػػا فػػػػػي هق
اله ػػركطا ي كفػػي الدرجػػا الليةػػا لهقةػػ س الػػكعي القرائػػي فػػي حػػةف ظاػػرت داللػػا عكػػد 

( فػي هاػ رة التخطػةط كذلػؾ لصػ لف الهجهكعػا التجرةةةػا  السػيةه ف ي 0َََُهستكل  
 (.ْ – ِ: ص ََِِ

 
 ( :ٖٕٓٓدراسة عرياف ) -ٙ

( تدرةب عدد هف الطيةػا عيػ  اسػتخداـ إسػتراتةجةا ََِّدراسا  عرة ف  رهت       
ه  كرال الهعرفا عف طرةؽ ه دة ال يس ا الهقررة لدةاـ ي كلذلؾ دراسا ف عيةا أسػتخداـ 
استراتةجة ت ه  كرال الهعرفا في تدرةس ال يسػ ا عيػ  تحصػةؿ الطيةػا كأثػر ذلػؾ عيػ  

 . اتج ز تاـ كحك الت لةر التأهيي كال يس ي



 

 

حح
كقد تلككت عةكا الةحث هػف طيةػا الصػؼ األكؿ الثػ ككم ي أهػ  أدكات الةحػث       حح

فقػػد إسػػتخدـ الة حػػث اإلختةػػ ر التػػأهيي ةكسػػ طا ةكػػ ل إختةػػ ر تحصػػةيي ي كلػػذلؾ ةكػػ ل 
 هقة س االتج   كحك الت لةر التأهيي ال يس ي.

لاػػػـ  عيػػػ  هجهكعػػػا ضػػػ ةطا كهجهكعػػػا تجرةةةػػػا كقػػػدـ *كقػػػد قسػػػـ الة حػػػث العةكػػػا     
إختةػػػػ ران قةيةػػػػ ن كةعػػػػدة ن يكقػػػػد أظاػػػػرت كتػػػػ ئج الةحػػػػث أف اسػػػػتخداـ إسػػػػتراتةجة ت هػػػػ  كرال 
الهعرفػػا فػػي تػػدرةس ال يسػػ ا لطيةػػا الصػػؼ األكؿ الثػػ ككم قػػد حقػػؽ لثةػػران هػػف األزػػداؼ 
التعيةهةا فةهػ  ةخػص التحصػةؿ الدراسػي. تطةةػؽ هقةػ س االتجػ   كحػك الت لةػر التػأهيي 

َن ال يس ي عي  لؿ هف الهج هكعا الض ةطا  كالتجرةةةػا أف زكػ ؾ فركقػ ن دالػا إحصػ ئة ى
 ( .ٓ – ُ:ص ََِّلص لف الهجهكعا التجرةةةا  عرة ف ي 

 
 دراسات أ ندية : -ب
 ( :Dermody 1988دراسة ديرمودي )  -ٔ

( كرهػػت اسػػتعه ؿ  إسػػتراتةجة ت هػػ  كرال الهعرفػػا  ُٖٖٗأجرةػػت الدراسػػا عػػ ـ        
( تيهةػػػذة فػػػي ُْقرائػػػي هػػػف خػػػ ؿ تعيػػػةـ عةكػػػا تلككػػػت هػػػف  فػػػي ال اػػػـ كاالسػػػتةع ب ال

الصؼ الراةػ  االةتػدائي عػف طرةػؽ التكةػؤ ةحػكادث قصػا هػف طرةػؽ عككاكاػ  كتكضػةف 
جهؿ   ةر هألكفا فػي الػكص الهػدركس ككضػ  أسػئيا تعيةهةػا تسػ عدزـ عيػ  الت لةػر            

دت فػػػي الػػػكصي كزع كالةحػػػث فػػػي الهػػػ دة الهقػػػركلة ثػػػـ تيخػػػةص أزػػػـ األفلػػػ ر التػػػي كر 
( الطيةػػػا عيػػػ  ثػػػ ث هجهكعػػػ ت : األكلػػػ  تيقػػػت تػػػدرةة ن عيػػػ  Dermody دةرهػػػكدم 

لة ةا القة ـ ةهثػؿ زػذ  العهيةػ ت األرةعػا ي كالث كةػا أخػذت دكر الهعيػـ كالط لػب فػي لف 
كاحػػد إذ تعيهػػت لة ةػػا القةػػ ـ ةهثػػؿ زػػذ  العهيةػػ ت كق هػػت ةتعيةهاػػ  لاةرزػػ  فػػي الكقػػت 

ا الث لثا فتعيهت لة ةػا القةػ ـ ةهثػؿ زػذ  العهيةػ ت الهعرفةػا ثػـ القةػ ـ ك س  أه  الهجهكع
ةتكظة ا  عكػده  ةسػتعهؿ كػص تعيةهػي لخػر  ةػر الهسػتعهؿ فػي عهيةػا الػتعيـ األكلػ ي 
كذلػػػؾ ليهه رسػػػا كالتػػػدرةب كالتطةةػػػؽ. كةعػػػدز  خضػػػعكا جهػػػةعاـ إلختةػػػ ر قةػػػ س القػػػدرة 

ئج ت ػكؽ الهجهكعػا الث كةػا التػي درسػت عي  ال اـ ك االستةع ب القرائػي ي كل كػت الكتػ 

                                                 
 مل يذكر الساحث اشد أ راد العينه . *



 

 

طط
الػػكص كتعيهػػت لة ةػػا إجػػرال العهيةػػ ت األرةعػػا السػػ ةقا كتعيةهاػػ  لفخػػرةف فػػي لف  طط

كاحد عي  الهجهكعتةف األكلػ  كالث لثػا ههػ  ةػدؿ عيػ  أزهةػا تك ػةط االسػتراتةجة ت هػ  
ف لذلؾ كرال الهعرفةا عف طرةؽ إعط ل الهتعيـ فرصا التعيـ كالتعيةـ في لف كاحد إذ إ

 ,  1988 :17 – 20أثػػػر فػػػي تكسػػػػةؽ الهعيكهػػػ ت فػػػػي الػػػذالرة الطكةيػػػػا الهػػػدل  
Dermody. ) 

 ( :Fireo ,  1993دراسة فيرو ) -ٕ
رهػػػػت الدراسػػػػا تقصػػػػي العهيةػػػػ ت هػػػػ  كرال الهعرفةػػػػا ليػػػػكعي كالتكظػػػػةـ فػػػػي الحػػػػؿ       

تهػ دان العيهي ليه ليا لدل طيةػا الهرحيػا الهتكسػطا . كقػد كضػ  الة حػث فرضػةتةف إع
عي  كظرة ت ه  كرال الهعرفا كالتطكر الهعرفي كزه  : أف الطيةػا الهح ػزةف ليه ػ رلا 
في التأهؿ الجه عي ةظاركف كة حظػكف عػددان ألةػر هػف السػيكلة ت هػ  كرال الهعرفةػا 
ي له  إفترض الة حث أةض ن اف زذ  الزة دة في الك ػ ط هػ  كرال الهعرفػي تسػاؿ تطػكر 

 ل هيا لدل الطيةا.ها رات العهية ت الهت
(  ػػػعةا ُِ( ط لةػػػ ن فػػػي الصػػػؼ السػػػ ة  تكزعػػػكا عيػػػ   ِْْتأل ػػػت العةكػػػا هػػػف       

 (  عب للؿ هدرس.ْ( ث ثا هف هدرسي العيـك ةكاق   ّةدرساـ  
كتػػـ قةػػ س التحصػػةؿ فػػي هاػػ رات الهع لجػػا العيهةػػا الهتل هيػػا ةكسػػ طا إختةػػ رات              
  [TIPS )Test of Integrated Process Skills  ي كزذ  اإلختة رات اسػتعهيت ]

( إختةػػػ ران ةعػػػدة ن يإهػػػ  الكسػػػ ئؿ اإلحصػػػ ئةا فقػػػد TIPSIIقةيةػػػ ن فػػػي حػػػةف اسػػػتعهؿ الػػػػ  
 (.T-testاستعهؿ  

كهػػػػف أةػػػػرز كتػػػػ ئج الدراسػػػػا زػػػػك أف التػػػػدرةب هػػػػ  كرال الهعرفػػػػي قػػػػد زاد هػػػػف عػػػػدد     
أف الهجهكعػ ت الخهػس جهةعاػ  سيكلة ت هػ  كرال الهعرفػا الظػ زرة ي كل ػ ت الكتػ ئج 
 (.TIPS  )Fireo ,  1993قد أظارت زة دة دالا في التحصةؿ هق س ن ةإختة رات  

 
 ( :Nobles  1994دراسة نودمز )  -ٖ

( Concept Circle Diagramsرهػت الدراسػا إسػتعه ؿ  الخػرائط اله  زهةػا        
دؼ لػػػػدل ت هػػػػذة الهرحيػػػػا لإسػػػػتراتةجةا ليػػػػتعيـ هػػػػ  كرال الهعرفػػػػي لتعزةػػػػز الػػػػتعيـ الاػػػػ 

 االةتدائةا في ه دة العيـك هف خ ؿ اإلج ةا عف سؤالةف زه  : 



 

 

يي
زػػؿ لتعزةػػز الهخططػػ ت الدائرةػػا ليه ػػ زةـ الدراسػػةا كتعيهاػػ  ةصػػكرة ألةػػر ههػػ   -ُ يي

 تعززز  طرائؽ التعيـ التقيةدةا  
الهخططػ ت الدائرةػا ليه ػ زةـ ضػهف ثػ ث هتكالةػ ت  Evolvoزؿ تك أ  تتطكر(  -ِ

 سؿ ي زي التاةر الهة  ر كالهه رسا الهكجاا كالهه رسا الهستقيا.أك س 

تلككت العةكا هف ت هةػذ الصػؼ الخػ هس االةتػدائي فػي إحػدل هػدارس الكالةػ ت       
الهتحػػدة األهرةلةػػا حػػددت ع ػػكائة ن ضػػهف هجهكعػػا الهخططػػ ت الدائرةػػا أك هجهكعػػا 

األكؿ ةحدد اله ػ زةـ العيهةػا فػي التعيـ التقيةدمي ثـ خضعكا جهةعاـ إلختة رةف قةيةةف 
سػػػتارقت  كػػػص عيهػػػي كالثػػػ كي لػػػ ف أختةػػػ ران هػػػف هتعػػػدد لكحػػػدة هػػػف كحػػػدات العيػػػـك . كا 
سػػػتعه ؿ  تحيةػػػؿ التاػػػ ةر لتحدةػػػد  التجرةػػا ثه كةػػػا أسػػػ ةة  ثػػػـ أجرةػػػت إختةػػػ رات ةعدةػػػا كا 
 اله  زةـ العيهةا كأس رت الكت ئج عف عدـ كجكد فركؽ دالػا إحصػ ئة ن ةػةف الهجهػكعتةف
حػػػكؿ تحدةػػػد اله ػػػ زةـ العيهةػػػا فػػػي حػػػةف أظاػػػرت هجهكعػػػا التػػػدرةب ت كقػػػ ن فػػػي األدال 
سػػػتعهيت تحيػػػة ت ككعةػػػا لدراسػػػا التطػػػكر الح صػػػؿ فػػػي  كةداللػػػا فػػػي تعيػػػـ اله اػػػـك كا 
ككعةػػا الهخططػػ ت لت هػػذة الصػػؼ السػػ دس فكجػػد تحسػػف هيحػػكظ إال أف الطيةػػا ذكم 

 P:1994 33-2حدةػد اله ػ زةـ لػدةاـ  التحصةؿ الدراسػي العػ لي لػ ككا ألثػر تطػكران لت
Nobles,.) 

 ( :Molter  1994دراسة مولتر )  -ٗ
تٌعػػػػػػرؼ أثػػػػػػ ر التػػػػػػدرةب فػػػػػػي الػػػػػػكعي ال ػػػػػػككةهٌي  Molterرهػػػػػػت دراسػػػػػػا هػػػػػػكلةتر       

 الصػػػكتي( كتػػػدرةس إسػػػتراتةجة ت هػػػ  كرال الهعرفػػػا عكػػػد ضػػػع ؼ القػػػرالة ي إذ تلككػػػت 
 ث هجهكعػػ ت ي الهجهكعػػا األكلػػ : ( ط ػػ ن ي قسػػهكا عيػػ  ثػػْٕعةكػػا الدراسػػا هػػف  

( ِٓ( ط ػػػ ن ةػػػزكدزـ ة لهاػػػ راتي كتلككػػػت الهجهكعػػػا الث كةػػػا: هػػػف  ِْتلككػػػت هػػػف  
( ط ػػ ن لػػـ تتيقػػ  أم ِٓط ػػ ن زكدكا ةهػػكاج اله ػػ زةـ كالهجهكعػػا الث لثػػا :تلككػػت هػػف  

هع لجػػػا  ضػػػ ةطا(. إذ تيقػػػ  ت هػػػذة الصػػػ ةف الثػػػ كي كالث لػػػث االةتػػػدائي صػػػكرتةف هػػػف 
درةب زهػػػ  : هػػػكاج ةػػػزكدزـ ة لهاػػػ رات كالتػػػدرةب عيػػػ  التحيةػػػؿ ال ػػػككةهي كالتجزئػػػا التػػػ

كالخيػػط ةطرةقػػا هك ػػردة دكف كجػػكد سػػة ؽ هحػػدد كهػػكاج ةؤلػػد اله ػػ زةـ ةتطةةػػؽ التحيةػػؿ 
ال ككةهي ككض  قةها لةةرة ل  كتجزئت  . كأختةركا ةإختةػ ر قةيػي ثػـ تيقػت الهجهكعتػ ف 

ه كةػػػػا أسػػػػ ةة  هػػػػرتةف أك ثػػػػ ث هػػػػرات أسػػػػةكعة ن ي ثػػػػـ األكلػػػػ  كالث كةػػػػا الهع لجػػػػا هػػػػدة ث



 

 

كك
إختةركا إختة ران ةعدة ن . كأظارت الكت ئج أف األط  ؿ الذةف تيقػكا تػدرةة ن عيػ  الػكعي  كك

ال ػػككةهي أظاػػركا تحسػػك ن فػػي هاػػ رات القػػرالة عكػػد هػػكازكتاـ ة لهجهكعػػا الضػػ ةطا  كقػػد 
عيػػػػػ  الهجهكعػػػػػا األكلػػػػػ   ت كقػػػػػت الهجهكعػػػػػا التجرةةةػػػػػا الث كةػػػػػا  الهػػػػػكاج اله ػػػػػ زةهي(

 التزكةد ة لها رات كالتهرف عيةا ( في ها رات القرالة كالهع لجػا ال كتكلكجةػا الهدرسػةا 
 (.  , Molter 1994: 251في لفو كاحد هع ن                

 ( :Elawar  1995دراسة إلوار )  -٘
 ػػؼ عػػف أثػػر أجرةػػت زػػذ  الدراسػػا فػػي الكالةػػ ت الهتحػػدة األهرةلةػػاي إذ رهػػت الل      

تدرةس ه  كرال الهعرفا في حؿ اله ل ت فػي هػ دة الرة ضػة ت . كتلككػت العةكػا هػف 
( ط لةػػػػ ن فػػػػي الهرحيػػػػا االةتدائةػػػػا هػػػػف الصػػػػؼ الث لػػػػث إلػػػػ  الصػػػػؼ الثػػػػ هف فػػػػي ّْٔ 

 هدرستةف اةتدائةتةف.
كقد  هيت العةكا هجهكعتةف تجرةةةػا كضػ ةطا ت ػهؿ لػؿ هكاػ  صػ  ن كاحػدان هػف       

ي كةذلؾ تتلكف لؿ هجهكعا فةا  هف الصػ كؼ السػتا اله ػهكلا ة لةحػث ي لؿ هستكل 
إذ تخضػػػ  الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا فةاػػػ  لتػػػدرةس هػػػ  كرال الهعرفػػػا . كقػػػد كظػػػـ الهدرسػػػكف 
دركسػػػػاـ فػػػػي الصػػػػ كؼ التجرةةةػػػػا فػػػػي ثػػػػ ث هراحػػػػؿ  الهك ق ػػػػا التهاةدةػػػػا(  العهػػػػؿ 

هجهكعػػػا الضػػػ ةطا  الهسػػػتقؿ(  الهيخػػػص(. فػػػي حػػػةف أتةػػػ  الهدرسػػػكف فػػػي صػػػ كؼ ال
الهػػكاج التقيةػػدم لتػػدرةس الرة ضػػة ت كزػػك  إعطػػ ل الهح ضػػرة(  الترلةػػز عيػػ  الطيةػػا 

 الذةف ةعطكف اإلج ةا الصحةحا(  كعدـ إ راؾ الطيةا(.
ختة ر ةعدم لإلكج ز في ه دة الرة ضة ت كقػةس إكجػ ز        كقد طةؽ إختة ر قةيي كا 

 كل هف الهرحيا االةتدائةا.( فقرة للؿ هستَِعف طرةؽ هقة س ةتألؼ هف  
كقػػػػد أظاػػػػرت الكتػػػػ ئج أف الطيةػػػػا فػػػػي الصػػػػ كؼ التػػػػي درسػػػػت ةهػػػػدخؿ هػػػػ  كرال       

الهعرفػػػػا لحػػػػؿ اله ػػػػل ت لػػػػ ككا ألثػػػػر كج حػػػػ ن هػػػػف كظػػػػرائاـ فػػػػي صػػػػ كؼ الهجهكعػػػػا 
 ( ., Elawar 1995: 81-95الض ةطا  كةداللا إحص ئةا  

 (:Mokhtari and Reichard  2002دراسة موكتاري وريتشارد )  -ٙ
( Mokhtari and Reichard  2002طػكر الة حثػ ف هرلتػ رم كرةت ػ رد         

هقة س ن لتقكةـ كعي الطيةا ه  كرال الهعرفي في إستراتةجة ت القرالة ي إذ تلككت العةكػا 
( ط لةػػ ن كالطيةػػا ةهثيػػكف الصػػ كؼ هػػف السػػ دس حتػػ  الصػػؼ الثػػ كي ع ػػر   ّْٓهػػف  



 

 

للل
 هيي ألةعػ د الهقةػ س عػف كجػكد ث ثػا عكاهػؿ رئةسػا زػي أس رت كت ئج التحيةؿ ألعػ ل

(                   Global  Reading  Strategies: الةعػد األكؿ: اسػتراتةجة ت القػرالة ال ػ هيا  
( فقػػػػرة ي كالةعػػػػد الثػػػػ كي : إسػػػػتراتةجة ت حػػػػؿ اله ػػػػليا ُّكقػػػػد تلػػػػكف زػػػػذا الةعػػػػد هػػػػف  

 Prob;em Solving Strategiesفقػرات ي كالةعػد ٖلةعػد هػف  ( كقػد تلػكف زػذا ا )
( كقػد Support  Reading  Strategiesالث لػث : إسػتراتةجة ت القػرالة الهسػ كدة  

 (.Mokhtari and Reichard , 2002 : 249-259( فقرات  ٗأ تهؿ عي   
 

 ثانيا : دراسات تناولت مادة الدبلغة :
 ( :   ٜٛٛٔدراسة ال موح )  -ٔ

كزػػػػدفت هعرفػػػػا هسػػػػتكل التحصػػػػةؿ فػػػػي تعيػػػػـ أجرةػػػػت زػػػػذ  الدراسػػػػا فػػػػي األردف 
هػػػف خػػػ ؿ  ي الة  ػػػا عكػػػد تخصػػػص الياػػػا العرةةػػػا فػػػي ليةػػػ ت الهجتهػػػ  فػػػي األردف

 : اآلتةا األسئيا عف اإلج ةا
ه  هستكل التحصةؿ في تعيـ الة  ا عكػد طيةػا تخصػص الياػا العرةةػا فػي  -ُ

 لية ت الهجته  له  ةقةس  إختة ر التحصةؿ الليي في الة  ا   
هستكل التحصةؿ في لؿ هج ؿ هػف هجػ الت تعيػةـ عيػـك الة  ػا الث ثػا ه   -ِ

 الةدة  ( له  ةقةس  إختة ر التحصةؿ في الة  ا    –الهع كي  - الةة ف 
زؿ ةختيؼ هستكل التحصػةؿ فػي تعيػـ الة  ػا ةػ خت ؼ الجػكس لهػ  ةقةسػ   -ّ

 إختة ر التحصةؿ في الة  ا   
             هػػػف هجػػػ الت تعيػػػـ الة  ػػػا زػػػؿ ةختيػػػؼ هسػػػتكل التحصػػػةؿ فػػػي لػػػؿ هجػػػ ؿ  -ْ

الةػػػػػدة  ( ةػػػػػ خت ؼ الجػػػػػكس ي لهػػػػػ  ةقةسػػػػػ  إختةػػػػػ ر  –الهعػػػػػ كي  –  الةةػػػػػ ف 
 التحصةؿ الليي في الة  ا ةهج الت  الث ثا   

عهػػد الة حػػث إلػػ  اختةػػ ر عةكػػا تلككػػت هػػف  األسػػئيازػػذ   عػػف اإلج ةػػاكلاػػرض 
( ط لةا ههف ةدرسكف فػي ليةػ ت  ُٕٖ( ط لة ن ك   ُُٗ( ط لة ن كط لةا ةكاق   َّٔ 

 الهجته  في األردف في أقس ـ الياا العرةةا . 
( فقػػػػػرة لقةػػػػػ س هسػػػػػتكل  ْٓكقػػػػػد اعػػػػػد الة حػػػػػث إختةػػػػػ ران تحصػػػػػةية ن هؤل ػػػػػ ن هػػػػػف   

 أقسػ ـ. كقػد تلػكف اإلختةػ ر هػف ث ثػا  إلةاـالتحصةؿ في الة  ا عكد الطيةا اله  ر 



 

 

 مممم

( فقػػػػػرة .  َِ ف كلػػػػػ ف هؤل ػػػػػ ن هػػػػػف   األكؿ / خػػػػػ ص ةتعيػػػػػةـ الةةػػػػػ               :
( فقػػرة ي كالث لػػث / خػػ ص  ُٓكالثػػ كي / خػػ ص ةتعيػػةـ الهعػػ كي ي كلػػ ف هؤل ػػ ن هػػف   

 ( فقرات .  َُةتعيةـ الةدة  ي كل ف هؤل  ن هف   
عةكػػػا الدراسػػػا اسػػػتخدـ الة حػػػث الهتكسػػػط ت  أفػػػرادكةعػػػد تطةةػػػؽ اإلختةػػػ ر عيػػػ  
 عةكا الدراسا .  أفرادب الهئكةا لدرج ت الحس ةةا كاالكحراف ت الهعة رةا كالكس

  كإلختةػػػ ر زػػػدفي الةحػػػث األكؿ كالثػػػ كي تػػػـ اسػػػتخداـ إختةػػػ ر   ت ( لعةكػػػا كاحػػػدة 
كإلختةػػػػ ر فرضػػػػةتي الةحػػػػث الث لثػػػػا كالراةعػػػػا ثػػػػـ اسػػػػتخداـ إختةػػػػ ر   ت ( اإلحصػػػػ ئي 

 :   اآلتةاكقد أس رت الدراسا عف الكت ئج  يلعةكتةف  ةر هتراةطتةف 
 أصػػػؿ(  درجػػػا هػػػف َُ.ِْلتحصػػػةؿ فػػػي تعيػػػـ الة  ػػػا لػػػ ف  هسػػػتكل ا إف -ُ

% ( كزػػذا الهتكسػػط ةختيػػؼ عػػف الهتكسػػط  ٕٓ.ّٓ( درجػػا أم ةكسػػةا  ْٓ 
( درجػػػػػػػا كة ػػػػػػػرؽ ذم داللػػػػػػػا ٖٗ.ِ% ( ةهقػػػػػػػدار    َٔالهقةػػػػػػػكؿ ترةكةػػػػػػػ ن   

 .   إحص ئةا
(  َِ( هػف أصػؿ    ٕٕ.ُُ  أ ( هستكل التحصػةؿ فػي تعيػـ   الةةػ ف (    -ِ

 . إحص ئة % ( كال رؽ لةس داالن  ٖٗ.ٖٓدارز   درجا كةكسةا هق
( درجػػا هػػف أصػػؿ  ْٕ.ٕ ب( هسػػتكل التحصػػةؿ فػػي تعيػػـ   الهعػػ كي (        

% ( كة ػػػػػػػػػرؽ ذم داللػػػػػػػػػا  ّٖ.ْٗ( درجػػػػػػػػػا كةكسػػػػػػػػػةا هقػػػػػػػػػدارز    ُٓ 
 .  إحص ئةا

( درجػػػا هػػػف أصػػػػؿ  ٕٖ.ْ ج( هسػػػتكل التحصػػػةؿ فػػػي تعيػػػـ   الةػػػدة  (        
 .   إحص ئةا% ( كة رؽ ذم داللا  ٕٗ.ْٖ( درج ت كهقدارز   َُ 

كال ػػػرؽ ةػػػةف  اإلكػػػ ثهتكسػػػط تحصػػػةؿ الػػػذلكر اقػػػؿ هػػػف هتكسػػػط تحصػػػةؿ  إف -ّ
 ( كلص لف اإلك ث .  ََُ.َعكد هستكل    إحص ئةاالهتكسطةف ل  داللا 

كلصػػ لف  إحصػػ ئةاال ػػرؽ فػػي تحصػػةؿ الةةػػ ف ةػػةف الػػذلكر كاإلكػػ ث لػػ  داللػػا  -ْ
ةةف الػذلكر  إحص ئةاة  فيةس ل  داللا أه  في عيهي الهع كي كالةد ياإلك ث 

 ( . ّّ-ٔ:  ُٖٖٗالجهكح يكاإلك ث     
 
 ٜٛٛٔدراسة الزىوي  -ٕ



 

 

نن
ي كزػػدفت الل ػػؼ عػػف اثػػر تػػدرةس الة  ػػا  جػػرت زػػذ  الدراسػػا فػػي العػػراؽ نن

 في ها رة التحصةؿ األدةي لدل ط لة ت الصؼ الخ هس األدةي.
الث ككةػػا فػػي هح فظػػا  ( ط لةػػاي فػػي أحػػدل الهػػدارسَْكةياػػت عةكػػا الدراسػػا  

 ي كزعت عي  هجهكعتةف:  الهثك (
التكلةػػػؼ ةػػػةف الة  ػػػا  ةأسػػػيكب( ط لةػػػا درسػػػف َِهجهكعػػػا تجرةةةػػػا ضػػػهت  

ال صػػؿ  ةأسػػيكب( ط لةػػا درسػػف َِي كهجهكعػػا ضػػ ةطا ضػػهت  كاألدةةػػاكالكصػػكص 
 .األدةةاةةف الة  ا كالكصكص 

كػػػكع اإلختةػػػ ر ذم  ( فقػػػرة هػػػفَِهلككػػػ  هػػػف   كاعػػػد الة حػػػث إختةػػػ را تحصػػػةية ن 
 القصةرة التي ت ليا  ةجهيا  فع ال في التحيةؿ األدةي ليكص. اإلج ةا

 كأسػػ رت (T-test)ة سػػتخداـ اإلختةػػ ر التػػ ئي  إحصػػ ئة كعػػ لج الة حػػث ةة ك تػػ  
 -كت ئج الةحث عف:

عيػػ  الهجهكعػػا الضػػ ةطا  عكػػد  إحصػػ ئةات ػػكؽ الهجهكعػػا التجرةةةػػا ة ػػرؽ ذم داللػػا 
                                                . ح(-يص جُٖٖٗي الززكمي ٓٓ  (0ََٓهستكل  

 
 (   ٜٜٗٔدراسة العزاوي )  -ٖ

أجرةػت زػػذ  الدراسػػا فػػي ةاػداد ي كزػػدفت هق ركػػا أثػػر طرائػؽ تػػدرةس الة  ػػا فػػي 
تحصػػػػػةؿ الطػػػػػػ ب ي أم ةاػػػػػػدؼ هعرفػػػػػػا أثػػػػػػر لػػػػػؿ هػػػػػػف الطرةقػػػػػػا القة سػػػػػػةا كالطرةقػػػػػػا 

 في تحصةؿ ط ب الصؼ الخ هس األدةي في الة  ا .  االستقرائةا كطرةقا الكص
كلارض تحقةؽ زدؼ الدراسا اخت ر الة حػث إعدادةػا الجزةػرة ليةكػةف الت ةعػا إلػ  
هح فظػػػا ةاػػػػداد / الرصػػػػ فا ي كلػػػػ ف اختةػػػػ ر  لاػػػػذ  اإلعدادةػػػػا ع ػػػػكائة ن هػػػػف ةػػػػةف أرةػػػػ  

ب  ككزع للكف ط ب الخػ هس األدةػي فػي زػذ  اإلعدادةػا ة ػليكف ثػ ث  ػع يهدارس
الة حث الطرائؽ التدرةسةا الث ثا عي  ال عب الث ث ةطرةقػا ع ػكائةا ي كقػد عػد لػؿ 
 ػػعةا هجهكعػػا تجرةةةػػا ي كزػػي فػػي الكقػػت ذاتػػ  هجهكعػػا ضػػ ةطا للػػ  الهجهػػكعتةف 

 ( ط لة ن .  ُٕٔعةكا الةحث    أفرادي كل ف عدد  األخرةتةف
حػػث   الػػث ث  ػػعب ( كفقػػ ن عةكػػا الة أفػػرادف أجػػرل الة حػػث التلػػ فؤ ةػػةف أكةعػػد 

ك سػػ  ةلهتاةػػرم العهػػر ي كدرجػػا الياػػا العرةةػػا فػػي الصػػؼ الراةػػ  العػػ ـ ي قػػ ـ الة حػػث 



 

 

س
س
س
 س

ةتػػػدرةس الة  ػػػا هسػػػتخده ن طرةقػػػا تدرةسػػػة  تختيػػػؼ عػػػف األخػػػرل ي كقػػػد اسػػػتهرت 
تجرةت  ستا أس ةة  ي ق ـ ةعدز  ةتصػهةـ إختةػ ر تحصػةيي هلككػ ن هػف ع ػر فقػرات فػي 

الث ثا التػي درسػا  ي كةعػد التثةػت هػف صػدؽ اإلختةػ ر كاسػتخراج  هكضكع ت الة  ا
أداة لةحثػ   ألتحصػةييثة ت  طةق  عي  الهجهكع ت التجرةةةػا الػث ث . فلػ ف اإلختةػ ر 

  . 
لقػػػػد عهػػػػد الة حػػػػث إلػػػػ  اسػػػػتخداـ الكسػػػػ ئؿ اإلحصػػػػ ئةا اآلتةػػػػا   هع هػػػػؿ ارتةػػػػ ط 

 ةةرسكفي تحيةؿ التة ةف ي اإلختة ر الت ئي ( . 
 أس رت الدراسا عف كت ئج هكا  : كقد 
 ت كؽ طرةقتي االستقرال كالكص عي  الطرةقا القة سةا .  -ُ
 .(ٖ-ٓ : ُْٗٗالعزاكم ي ت كؽ طرةقا الكص عي  الطرةقا االستقرائةا   -ِ

 
 (  ٜٜ٘ٔدراسة السيفي )  -ٗ

أجرةت زذ  الدراسػا فػي الةصػرة كزػدفت هعرفػا اثػر اسػتخداـ طرةقػا التحيةػؿ فػي 
كلتحقةػػػؽ زػػػدؼ الةحػػػث كضػػػ   يفػػػي هػػػ دة الة  ػػػا  اإلعدادةػػػاهرحيػػػا تحصػػػةؿ طيةػػػا ال

 :   اآلتةاالة حث ال رضة ت 
ةػػػػةف هتكسػػػػط تحصػػػػةؿ الطيةػػػػا الػػػػذةف  إحصػػػػ ئةالػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا  -ُ

ةدرسػػكف ةطرةقػػا التحيةػػؿ كهتكسػػط تحصػػةؿ الطيةػػا الػػذةف ةدرسػػكف ة لطرةقػػا 
 القة سةا . 

تحصػػػػةؿ الطيةػػػػا الػػػػذةف  ةػػػػةف هتكسػػػػط إحصػػػػ ئةالػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػا  -ِ
ةدرسكف ةطرةقػا التحيةػؿ كهتكسػط تحصػةؿ الطػ ب الػذةف ةدرسػكف ة لطرةقػا 

 القة سةا .
ةػػةف هتكسػػط تحصػػةؿ الط لةػػ ت ال تػػي  إحصػػ ئةالػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا  -ّ

ةدرسػف ةطرةقػا التحيةػػؿ كهتكسػط تحصػػةؿ الط لةػ ت ال تػػي ةدرسػف ة لطرةقػػا 
 القة سةا .



 

 

عع
ةػػةف هتكسػػط تحصػػةؿ الطيةػػا الػػذةف  حصػػ ئةاإلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا  -ْ عع

ةدرسكف ةطرةقا التحيةؿ كهتكسط تحصةؿ الط لةػ ت ال تػي ةدرسػف ة لطرةقػا 
 ك سا  .

لقد اقتصػر الةحػث عيػ  طيةػا الصػؼ الخػ هس األدةػي فػي هدةكػا الةصػرة كعيػ  
الل ػػ ح ليةكػػةف  إعدادةػػاكقػػد تػػـ اختةػػ ر  يالهكضػػكع ت الة  ةػػا الهقػػررة ليصػػؼ أعػػ   

عدا ثػـ اختػ ر الة حػث  ػعةتةف  يدةا الخكس ل ليةك ت في الةصرة كة لطرةقػا الع ػكائةا كا 
كقػػد  يهجهكعػػا ضػػ ةطا كاألخػػرل هجهكعػػا تجرةةةػػا  إحػػدازه هػػف لػػؿ هدرسػػا ي تهثػػؿ 

 ياسػتةعد الة حػث الطيةػا الراسػةةف  أف( ط لة ن كط لةا ةعد  ْٖعةكا الةحث    أفرادةيغ 
 ل لؿ األتي : عةكا الةحث ة  أفرادكقد تـ تكزة  

 ( ط لةا هثيكا الهجهكعا التجرةةةا .  ُِ( ط لة ن ك    ُِ  
 ( ط لةا هثيكا الهجهكعا الض ةطا  .  ُِ( ط لة ن ك    ُِ  

عةكػػػػا الةحػػػػث لعػػػػ ـ دراسػػػػي ل هػػػػؿ ي ةعػػػػد أف ل فػػػػأ  أفػػػػرادقػػػػ ـ الة حػػػػث ةتػػػػدرةس 
العرةةػػػا الهجهػػػكعتةف التجرةةةػػػا كالضػػػ ةطا  عػػػف طرةػػػؽ هق ركػػػا هتكسػػػط درجػػػ ت الياػػػا 
كةعػػػد  يليصػػػؼ الراةػػػ  الثػػػ ككم العػػػ ـ ي كهتكسػػػط األعهػػػ ر كهتكسػػػط تحصػػػةؿ الكالػػػدةف 

اكتا ل الع ـ الدراسي اعد الة حث إختة ران تحصةية ن فػي هػ دة الة  ػا  ػهؿ هكضػكع ت 
اللتػػ ب الهقػػرر ليسػػكا الدراسػػةا ي كةعػػد التألػػػد هػػف صػػدؽ اإلختةػػ ر كثة تػػ  كقػػكة تهةػػػز 

الدراسػػػا عػػػف  أسػػػ رتي طةقػػػ  عيػػػ  هجهػػػكعتي الةحػػػث كقػػػد فقراتػػػ  كهسػػػتكل صػػػعكةتا  
   -اآلتي :
   في ث ث فرضة ت هف فرضة ت الةحث  إحص ئةاكجكد فركؽ ذكات داللا  -ُ

فقػػد ت كقػػت طرةقػػا التحيةػػؿ عيػػ  الطرةقػػا التقيةدةػػا فػػي الهق ركػػا ةػػةف الهتكسػػطةف 
   ةطا  الحسػػػ ةةةف لتحصػػػةؿ طيةػػػا الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا كتحصػػػةؿ طيةػػػا الهجهكعػػػا الضػػػ

كةػػػةف الهتكسػػػػطةف الحسػػػػ ةةةف لتحصػػػػةؿ الطػػػ ب فػػػػي الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا كتحصػػػػةؿ 
الط ب في الهجهكعا الض ةطا  كةةف الهتكسػطةف الحسػ ةةةف لتحصػةؿ الط لةػ ت فػي 

 الهجهكعا التجرةةةا كتحصةؿ الط لة ت في الهجهكعا الض ةطا  . 



 

 

ف
ف
ف
 ف

حسػػػػػ ةةةف ةػػػػػةف الهتكسػػػػطةف ال إحصػػػػ ئةالػػػػـ ةلػػػػف زكػػػػػ ؾ فػػػػرؽ ذك داللػػػػػا  -ِ
             لتحصةؿ ط ب الهجهكعا التجرةةةا كتحصػةؿ ط لةػ ت الهجهكعػا الضػ ةطا  

 .(  َُٕ – ِ:  ُٓٗٗالسة ي ي   
 
 (  ٜٜٛٔدراسة عدد عوف )  -٘

أجرةػػػت زػػػذ  الدراسػػػا فػػػي ةاػػػداد كزػػػدفت ةكػػػ ل دلةػػػؿ لتػػػدرةس الة  ػػػا فػػػي ضػػػكل 
ي العراؽ في الهكضكع ت الهقررة الياا العرةةا في لية ت الترةةا ف أقس ـطيةا  أخط ل

إختةػػ ر تحصػػةيي  ةإعػػدادكلتحقةػػؽ زػػذا الاػػدؼ قػػ ـ الة حػػث  يليصػػؼ الخػػ هس األدةػػي 
الةةػ ف  –الةػدة   –( فقرة  هيت عيـك الة  ا   الهعػ كي  ِٓفي الة  ا هلكف هف   

( فقرات تضػهكا  عيػـ الةػدة  ك    ٕ( فقرات تضهكا  عيـ الهع كي ك   َُ( ك ةكاق   
 أرةعػػػا( فقػػػرات تضػػػهكا  عيػػػ  الةةػػػ ف ي كلػػػؿ فقػػػرة هػػػف زػػػذ  ال قػػػرات تحتػػػكم عيػػػ   ٖ

 اختة رات كاحد هكا  زك الصحةف. 
( ط لةػػػ ن كط لةػػػان هثيػػػت  ََْكقػػػد اختػػػ ر الة حػػػث أرةػػػ  ليةػػػ ت ليترةةػػػا ي ةكاقػػػ    

( ليةػا ترةةػا هكزعػا  ُّي كل ف اختة ر  لا  ع كائة ن هف ةػةف    األس سةاعةكا الةحث 
ف تألد الة حػث هػف صػدؽ اإلختةػ ر كثة تػ  أكةعد  ي ؿ القطر ككسط  كجككة  عي   ه

الطيةػػػػا ك خصػػػػت  إج ةػػػػ تطةقػػػػ  عيػػػػ  طيةػػػػا الليةػػػػ ت اله ػػػػهكلا ة لةحػػػػث كفحصػػػػت 
فل كػػػػت أخطػػػػ ؤزـ الة  ةػػػػا فػػػػي لػػػػؿ الهكضػػػػكع ت التػػػػي  ػػػػهيا   يأخطػػػ ؤزـ الة  ةػػػػا 

ت ةػػػةف اقػػػؿ كسػػػةا ( هكضػػػكع ن ةكسػػػب هت  كتػػػا اكحصػػػر  ِٓاإلختةػػػ ر كالةػػػ لغ عػػػددز    
%  ٕٓ.َٖ%( في هكضكع الت ػةة  اله ػرد كأعيػ  كسػةا هقػدارز    ِٓ.ْٔهقدارز    

 ( في هكضكع الكاي الهج زم . 
الة  ةػا كرفػ  هاػ رة الطيةػا فػي الة  ػا اعػد الة حػث  األخطػ لكهف أجؿ ت في 

  دلػػػػػػػة ن ةحتػػػػػػػكم عيػػػػػػػ  عػػػػػػػدد هػػػػػػػف التػػػػػػػدرةة ت الة  ةػػػػػػػا للػػػػػػػؿ هكضػػػػػػػكع عيػػػػػػػ  اك ػػػػػػػراد 
 ضكع ت الة  ةا ةلؿ عيـ هف عيـك الة  ا . كليهك 

كقػػد اسػػتخدـ الة حػػث لتحيةػػؿ كتػػ ئج اإلختةػػ ر هع دلػػا هع هػػؿ الصػػعكةا ي كهع دلػػا 
 .  َِرةت  ردسكف / –قكة التهةةز ي كهع دلا لكدر 



 

 

ص
ص
ص
 ص

ف درس الة  ا ال ةحقؽ الارض هف تدرةسػ  كزػذا هػ  أكتكصؿ الة حث إل  
 ػػظ الهصػػطيح ت الج فػػا كالقكاعػػد الا هضػػا ةعلسػػ  ضػػعؼ الطيةػػا فةػػ  فػػ كتا  إلػػ  ح

 .( ُْٗ – ِ:  ُٖٗٗعةد عكف ي ح ظ ن للة ن دكف فاـ ليهع كي التي تكطكم عيةا   
 

 :     ٜٜٛٔدراسة العزاوي  -ٔ
جػػرت زػػذ  الدراسػػا فػػي جهاكرةػػا العػػراؽي كزػػدفت تعػػرؼ اثػػر ثػػ ث طرائػػؽ فػػي      

قرائةا كطرةقػػا الػػكص( فػػي تحصػػةؿ تػػدرةس الة  ػػا  الطرةقػػا القة سػػةاي كالطرةقػػا االسػػت
 ي كالهكازكا ةةف الطرائؽ الث ث.األدةيط ب الصؼ الخ هس 

ي أحػػػػدل الهػػػػدارس  الةحػػػػثي اختػػػػ ر الة حػػػػث ةصػػػػكرة ع ػػػػكائةا أزػػػػداؼكلتحقةػػػػؽ      
 الث ككةا في هدةكا ةاداد. 

ي كفػػػي كا ةػػػا  ( ط لةػػػ  هػػػكزعةف عيػػػ  ثػػػ ث  ػػػعبُِٕكةياػػػت عةكػػػا الدراسػػػا        
ي كاختةػػرت الهجهكعػػ ت الػػث ث ةإختةػػ ر تحصػػةيي أسػػ ةة لتػػي اسػػتهرت سػػةعا التجرةػػا ا

الة حػػث ةك سػػ يكطةق  الة حػػث ةعػػد التثةةػػت هػػف صػػدق  كث ةتػػ ي كاسػػتخدـ الة حػػث  أعػػد 
 . إحص ئةالعةكتةف هستقيتةف ي كسةيا  (T-test)اإلختة ر الت ئي 

 -:اآلتةاكتكصؿ إل  الكتةجا 
( فػػػي هتكسػػػط تحصػػػةؿ 0ََُعكػػػد هسػػػتكل   إحصػػػ ئةا تظاػػػكر فػػػركؽ ذات دالال -

 في الة  ا. ألةعدمالهجهكع ت الث ث في اإلختة ر 
هجهكعػ تي كازف الة حػث ةػةف تحصػةؿ لػؿ  أةػاكلارض تحدةد اتج   ال ركؽ لهصيحا 

هجهػػكعتةف هػػف الهجهكعػػ ت الػػث ث هسػػتخده  اإلختةػػ ر التػػ ئي ليهجهكعػػ ت  الهسػػتقيا 
 -:اآلتيعي  الكحك 

الهجهكعػػا األكلػػ   القة سػػػةا(ي كالهجهكعػػا الث كةػػا  االسػػتقرائةا( كعكػػػد الهكازكػػا ةػػةف  -
ف ال ػػرؽ أإختةػػ ر داللػػا هعككةػػا ال ػػركؽ ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت زػػ تةف الهجهػػكعتةف ظاػػر 

( لهصػػػػػػيحا الهجهكعػػػػػػا التجرةةةػػػػػػا الث كةػػػػػػا 0ََُعكػػػػػػد هسػػػػػػتكل   إحصػػػػػػ ئةاذك داللػػػػػػا 
  االستقرائةا(.

ا( عيػػ  الهجهكعػػا األكلػػ   القة سػػةا( عكػػد ت ػػكؽ هجهكعػػا الػػكص  الهجهكعػػا الث لثػػ -
 (.0ََُهستكل  



 

 

قق
ت ػػكؽ الهجهكعػػا الث لثػػا  هجهكعػػا الػػكص( عيػػ  الهجهكعػػا الث كةػػا  االسػػتقرائةا(  - قق

 . ح(-يص جُٖٗٗ(  العزاكمي0ََُعكد هستكل  
 
 :ٜٜٛٔدراسة الوائمي  -ٚ

الهك ق ػا زدفت زذ  الدراسا تعرؼ اثر طرةقػا و ي جرت زذ  الدراسا في العراؽ      
التعةةػػػرمي لػػػدل ط لةػػػ ت الصػػػؼ  كاألدالكالة  ػػػا فػػػي التحصػػػةؿي  األدبفػػػي تػػػدرةس 

 الخ هس األدةي في العراؽ.
(ي ط لةػػػػػا هػػػػػكاف ّٔ( ط لةػػػػػاي كدرسػػػػػت الة حثػػػػػا  ٕٓكةياػػػػػت عةكػػػػػا الدراسػػػػػا         

( ط لةػا هػكاف ّٗكدرسػت  ي  ةطرةقا الهك ق اي كةهثيف ط لة ت الهجهكع ت التجرةةةػا
كل فػػػأت الة حثػػػا ةػػػةف ي  التقيةدةػػػاي كةهػػػثيف ط لةػػػ ت الهجهكعػػػ ت الضػػػ ةطا  ة لطرةقػػػا

 هجهكعتي الدراسا في ةعض الهتاةرات التي رأت أكا  هاها.
ختةػػ رات هتسيسػػيا لػػألدب كاعػػدت الة حثػػا إختةػػ را تحصػػةية ن  ي كلخػػر لية  ػػاي كا 

              ر التػػػ ئيكاسػػػتخدهت الة حثػػػا اإلختةػػػ ي  الة حثػػػا هػػػف صػػػدقا  كثة تاػػػ  تليتعةةػػػري كتثةتػػػ
(T-test)  اآلتةاليتحقؽ هف كت ئج اإلختة ر كتكصيت الدراسا إل  الكت ئج: 

هػػػػف الطرةقػػػػا التقيةدةػػػػا فػػػػي تحصػػػػةؿ ط لةػػػػ ت الصػػػػؼ  أفضػػػػؿف طرةقػػػػا الهك ق ػػػػا إ -
 .إحص ئةاي كالة  ا كةداللا األدبالخ هس األدةي في ه دتي 

هػف الط لةػ ت  أفضػؿةطرةقا الهك ق ػاي ي كالة  ا األدبف الط لة ت ال ئي درسف إ -
                              إحصػ ئةا التعةةػرم ةداللػا  األدالي كالة  ػا ة لطرةقػا التقيةدةػا فػي األدبال ئي درسف 

 . ي صي ج ح(ُٖٗٗ الكائييي 
 

 ثانيًا :  وانب اإلفادة مف الدراسات السادقة :
ق ط ةهلف اإلفػ دة هكاػ  هػف الدراسػ ت السػ ةقا   هٌه  تقدـ فإف الة حث ةرل أف ثها ك     

 ك ةهلك  تكظة ا  في دراست  كزي :

 .تا  عةكالح لةا ي كلة ةا اختة ر  دراسالي الهكاج الهك سب اختة ر .ُ

 تعزةز ه ليا الةحث ي كتكضةف أزهةت  . .ِ



 

 

ررر
الدراسػػ ت التػػي إسػػتعهيت إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي أعطػػت فلػػرة عػػف  .ّ ر

اتةجةا التػػدرةس ي كأكصػػت ةضػػركرة إسػػتعه ؿ زػػ  كاالعتهػػ د ف عيةػػا زػػذ  اإلسػػتر 
 عية  عكد إجرال الدراس ت .

الكتػػػػ ئج التػػػػي  إلػػػػ إسػػػػتعه ؿ  الكسػػػػ ئؿ اإلحصػػػػ ئةا الهك سػػػػةا لاػػػػرض التكصػػػػؿ  .ْ
 .  دراساادؼ إلةا  الت
 أدل إط ع الة حث عي  زذ  الدراس ت إل  كضكح فلرت  ككضكجا  . .ٓ

دةد هف الهص در األخرل التػي تػـ رجكعػ  زكدت الدراس ت الس ةقا الة حث ة لع .ٔ
 إلةا  ي كاإلف دة هكا  .

 إعداد أدكات الدراسا كتطةةقا . .ٕ

 ت سةر الكت ئج كدعها  . .ٖ

 

 ثالثا : الموازنة ديف الدراسات السادقة :
ارتأل الة حث الهكازكا ةةف الدراسػ ت السػ ةقا فػي عػدد هػف جكاكةاػ  ي كعيػ  كفػؽ      

 الكحك اآلتي : لؿ تكضةحي تيخةصي ي كعي  
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 مني ية الدراسة 
 وا  راءاتيا

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

تت
 أوال : مني ية الدراسة : تت

اثػػر إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفةػػا هػػف  تثةػػتال ترهػػي االدراسػػا الح لةػػ تلهػػ  ل كػػ
فػػي التسػػ ب اله ػػ زةـ الة  ةػػا كالتػػذكؽ األدةػػي كهع لجػػا الهعيكهػػ ت عكػػد طيةػػا أقسػػ ـ 

 ف اختة ر الهكاج الهك سب لتحقةؽ ذلؾ زػك الهػكاجإفلياا العرةةا في لية ت ألترةةا ي ا
التجرةةةػػػػا تتجػػػػ كز حػػػػدكد الكصػػػػؼ               اللهػػػػي  الةحػػػػكث إف التجرةةػػػػي ي إذ

ليظػػػ زرة ي كترتقػػػي إلػػػ  هع لجػػػا هتاةػػػرات هعةكػػػا تحػػػت  ػػػركط هضػػػةكطا ليتثةػػػت هػػػف 
رد عػرض لحػكادث اله ضػي   أك ت ػخةص لة ةا حدكثا  ي ف لةحث التجرةةي لةس هجػ

كَّه  زك ضػةط ليهتاةػرات             كالسػةطرة عيةاػ   الح ضر كه حظت  ككص   ي كا 
فػػي الهكاقػػؼ التجرةةةػػاي كةتسػػـ الهػػكاج التجرةةػػي ة لقػػدرة                 عيػػ  الػػتحلـ 

عةػػػػد  فػػػػي هختيػػػػؼ العكاهػػػػؿ الهػػػػؤثرة فػػػػي الظػػػػ زرة الهػػػػراد دراسػػػػتا                    
 ( .   ْْٕي  ََِٕالرحهف كزكلكا ي 

   Procedures Of The studying إ راءات الدراسةثانيًا : 
هػػف  ثةػػتكالت  زػػدفا إلػػ  تحقةػػؽطيةاػػ  الدراسػػا ليكصػػكؿ تزػػي اإلجػػرالات التػػي ت

ي   كتحدةد هجته  الدراسػا كعةكتاػي  ر التصهةـ التجرةةي ةتهثيت في اختك  ي  فرضة تا
الكسػػػػػ ئؿ ك    اػػػػػ اتك كأد ا عػػػػػداد هسػػػػػتيزه تإ اسػػػػػا ي فضػػػػػ ن عػػػػػفي الدر كتلػػػػػ فؤ هجهػػػػػكعت
 .ا تحيةؿ ةة ك تإجرالاتا  ك  في عهيااإلحص ئةا الهست

 
 Selection of experimental design. اختيار التصميـ الت ريدي ٔ

هخطػػػػػػػط أك ةركػػػػػػػ هج عهػػػػػػػؿ للة ةػػػػػػػا تك ةػػػػػػػذ التجرةػػػػػػػا            التصػػػػػػػهةـ التجرةةػػػػػػػي     
ي كةضػػػػػػػـ هػػػػػػكجزان لهػػػػػػ  سػػػػػػةؤدة  الة حػػػػػػػث               ( ْٕٖي  ََِٕعةػػػػػػد الػػػػػػرحهف كزكلكػػػػػػا ي  

هػػف لت ةػػا ال رضػػة ت كاسػػتعه التا  التجرةةةػػا  العهيةػػا ( إلػػ  التحيةػػؿ الكاػػ ئي لألرقػػ ـ 
كالحقػػػ ئؽي كةسػػػ عد الة حػػػث فػػػي الحصػػػكؿ عيػػػ  إج ةػػػ ت ألسػػػئيا الدراسػػػا ي كالسػػػةطرة     

ةػػػػػػػ ةف الخطػػػػػػػأ له ػػػػػػػليا الدراسػػػػػػػا                   عيػػػػػػػ  الجكاكػػػػػػػب التجرةةةػػػػػػػا كهتاةراتاػػػػػػػ  الدخةيػػػػػػػا كت
 ( .   ُِِي  ََِٓ  عةد الرحهف كالص في ي 



 

 

ثث
اثػػػر إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال  هػػػف ثةػػػترهػػػي التت االدراسػػػا الح لةػػػ تكلهػػػ  ل كػػػ    ثث

الهعرفةا في التس ب اله  زةـ الة  ةا كالتذكؽ األدةي كهع لجا الهعيكهػ ت عكػد طيةػا 
الة حػث احػد تصػ هةـ الضػةط الجزئػي ي  ختػ را  ت ألترةةا يأقس ـ الياا العرةةا في لية

الهجهكعػػػػػا الضػػػػػ ةطا ال ع ػػػػػكائةا االختةػػػػػ ر ذات االختةػػػػػ رةف القةيػػػػػٌي  تصػػػػػهةـ كزػػػػػك
 ةكضف ذلؾ . (ّكالةعدٌم ي كال لؿ رقـ  

 

  ةالتادع اتالمتغير  المتغير المستقؿ ةالم موع
 األداة

 إستراتةجةا ه  كرال الهعرفا التجرةةةا
 
 التس ب اله  زةـ الة  ةا -
 التذكؽ األدةي -
 هع لجا الهعيكه ت -

 
 اختة ر التس ب -
 اختة ر التذكؽ األدةيٌ  -
  ألض ةطا اختة ر هع لجا الهعيكه ت -

 

 ( ٖ )شكؿ 
 دراسةلتصميـ الت ريدي لماوضح ي

                     
  Identification of studying  population تحديد م تمع الدراسة . ٕ

ةتهثؿ هجته  الدراسا الح لةا ةلية ت ألترةةا التي تضـ أقس ـ الياا العرةةػا فػي 
 ج هع ت العراؽ ل فا .

 
   Selection of studying sample اختيار عينة الدراسة . ٖ

الة حػػػػػػػػػػػػث ليةػػػػػػػػػػػػا                    اختػػػػػػػػػػػػ ر  الدراسػػػػػػػػػػػػا الح لةػػػػػػػػػػػػا يلاػػػػػػػػػػػػرض تطةةػػػػػػػػػػػػؽ تجرةػػػػػػػػػػػػا 
 ي لألسة ب اآلتةا: ةصكرة قصدةا هعا دة ل  عةكا لدراست األصهعي/ ج  -ألترةةا 

 . كف ه  الة حث ليتع الت ـ  هاستعدادز الليةا كالقسـ إدارةأةدا  .ُ
تسػػاة ت ال الة حػػث أحػػد تدرةسػػي الليةػػا ي هٌهػػ  هلػػف ذلػػؾ هػػف أف تتاةػػأ لػػ  .ِ

 ت  .ال زها إلجرال تجرة

 عرةةا .كجكد ق عتةف دراسةتةف ليهرحيا األكل  في قسـ الياا ال  .ّ



 

 

خخ
فض ن عف أف الة حث رأل  جهيا  ركط ةكةاي أف تتكافر فػي اختةػ ر      خخ

 العةكا ي كجدز  هتكافرة في عةكا دراست  ي هكا  :

( ُٓ( ط لة ن كط لةػان ي ةكاقػ   َّأالَّ ةقؿ عدد الطيةا في الهرحيا االكل  عف   .ُ
        ط لةػػػػػػػ ن كط لةػػػػػػػان فػػػػػػػي لػػػػػػػؿ هجهكعػػػػػػػا ي إذ ةقتػػػػػػػرح عػػػػػػػدد هػػػػػػػف الهكظػػػػػػػرةف فػػػػػػػي     

( فػردان ي كليهػ  زاد ُٓالةحكث التجرةةةا أالَّ ةقػؿ عػدد أفػراد لػؿ هجهكعػا عػف  
عػػػػػػػػدد أفػػػػػػػػراد العٌةكػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػةا ل كػػػػػػػػت ألثػػػػػػػػر صػػػػػػػػدقن  فػػػػػػػػي كتػػػػػػػػ ئج الدراسػػػػػػػػا                

 . (َُّي  َََِ هيحـي 
أالَّ ةقػػؿ عػػدد  ػػعب الهرحيػػا األكلػػ  عػػف  ػػعةتةف ي كذلػػؾ هػػف الك حةػػا اإلدارةػػا    .ِ

 ان ه  تعتذر رئ سا األقس ـ عف إع دة ترتةب ال عب .إذ لثةر 

أالَّ تكحصػػػػر التجرةػػػػا عيػػػػ  جػػػػكس كاحػػػػد ي ةػػػػؿ ت ػػػػهؿ لػػػػ  الجكسػػػػةف ي كذلػػػػؾ  .ّ
الستر  د الة حث ةعدد هف الدراس ت كاألدةة ت التي كصػت عيػ  عػدـ إهل كةػا 
تعهػػةـ كتػػ ئج الدراسػػا عيػػ  الجػػكس اآلخػػر ي عكػػده  تقتصػػر عٌةكػػا الدراسػػا عيػػ  

 .   ( ُٖٔي  ُِٗٗ  عكدة ي كهيل كم ي جكس كاحد 
هػػف الدراسػػا الح لةػػا تلككػػت عةكػػا  كةعػػد تحيةػػؿ الة حػػث لعك صػػر العٌةكػػا كأفرادزػػ  ي    
 كط لةػػػان ي ايختةػػػر  ن ( ط لةػػػََُ   ـكالةػػػ لغ عػػػددزي  ( ال ػػػعةتةفالقػػػ عتةف   تيػػػؾ  يةػػػاط
           ا ةصػػػػػػػكرة ع ػػػػػػػكائة ن كط لةػػػػػػػان ( ط لةػػػػػػػ َٓ  ـإحػػػػػػػدل ال ػػػػػػػعةتةف الةػػػػػػػ لغ عػػػػػػػددز يةػػػػػػػاط

إسػػتراتةجةا هػػ  كرال عيػػ  كفػػؽ  الة  ػػا لتهثػػؿ الهجهكعػػا التجرةةةػػا التػػي تػػدرس هػػ دة 
 ن                    ( ط لةػػػػػػػ َٓ  ـلث كةػػػػػػػا الةػػػػػػػ لغ عػػػػػػػددزاال ػػػػػػػعةا  يةػػػػػػػاط ثػػػػػػػؿَّ هى فػػػػػػػي حػػػػػػػةف  الهعرفةػػػػػػػا ي
                   التػػػػػػػي تػػػػػػػدرس الهػػػػػػػ دة ك سػػػػػػػا  ة لطرةقػػػػػػػا االعتة دةػػػػػػػا  الهجهكعػػػػػػػا الضػػػػػػػ ةطا كط لةػػػػػػػان 

ةعػػػػػػػػػػػػػد ذلػػػػػػػػػػػػػؾ تػػػػػػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػػػػػػتةع د الطيةػػػػػػػػػػػػػا الراسػػػػػػػػػػػػػةةف فػػػػػػػػػػػػػي الهجهػػػػػػػػػػػػػكعتةف إحصػػػػػػػػػػػػػ ئة ن                                
هػػػػػػػ  ةقػػػػػػػػ ئاـ فػػػػػػػػي الق عػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػةا ح  ظنػػػػػػػػ  عيػػػػػػػػ  الكظػػػػػػػػ ـ الجػػػػػػػػ هعٌي ي ف سػػػػػػػػتط ع                  

           ( ط لةػػػػػػػػ ن كط لةػػػػػػػػان فػػػػػػػػي          ِٖالة حػػػػػػػػث حصػػػػػػػػر أفػػػػػػػػراد عٌةكػػػػػػػػا الدراسػػػػػػػػا الح لةػػػػػػػػا ةػػػػػػػػػ  
( ط لةػػػ ن  َْ( ط لةػػػ ن كط لةػػػان فػػػي الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا ك    ِْالهجهػػػكعتةف ةكاقػػػ    

 ( ةكضف ذلؾ .  ِكط لةان في الهجهكعا الض ةطاي كجدكؿ رقـ    
 

 ( ٕ دوؿ ) 



 

 

 ذذذذ

 يوضح عدد أفراد م موعتي الدراسة

 الم موعة
 عدد الطمدة دعد االستدعاد عدد الطمدة الراسديف عدد الطمدة

 م موع طالدات طبلب م موع طالدات طبلب م موع طالدات طبلب

 ِْ ِّ ُٗ ٖ ٓ ّ َٓ ِٖ ِِ الت ريدية

 َْ َِ َِ َُ ٔ ْ َٓ ِٔ ِْ ألضادطة

 ِٖ ّْ ّٗ ُٖ ُُ ٕ ََُ ْٓ ْٔ الم موع

 

 
     Equivalent of studying groups. تكافؤ م موعتي الدراسة ٗ

د أثر الهتاةرات الدخةيا التي قػد تػؤثر فػي ةدكتحي ليحصكؿ عي  كت ئج دقةقا      
             كتعرضػػػػػا  لتػػػػػأثةر عكاهػػػػػؿ  ةػػػػػر الع هػػػػػؿ الهسػػػػػتقؿ ةكةاػػػػػيي دقػػػػػا كتػػػػػ ئج التجرةػػػػػا 

 لية حث تلكةف هجهكع ت هتل فئا فةه  ةتعيػؽ ةػ لهتاةرات التػي لاػ  ع قػا ة لدراسػا
 .  ( ّٖٗي ُٖٓٗي   ف ف دالةف

كالتجرةةةػػػػا ( ةضػػػػهف إلػػػػ  حػػػػد  لةةػػػػر  إفَّ تلػػػػ فؤ هجهػػػػكعتي الدراسػػػػا   الضػػػػ ةطا
 .(ُُّي َََِ الر ةدم ي ضةط العكاهؿ التي تؤثر في الهتاةرات الت ةعا 

لػػػػػػػػػذا حػػػػػػػػػرص الة حػػػػػػػػػث عيػػػػػػػػػ  إجػػػػػػػػػرال عهيةػػػػػػػػػا التلػػػػػػػػػ فؤ ةػػػػػػػػػةف هجهػػػػػػػػػكعتي الدراسػػػػػػػػػا                   
  الضػػػ ةطا كالتجرةةةػػػا ( إحصػػػ ئة ن فػػػي الهتاةػػػرات التػػػي قػػػد تػػػؤثر فػػػي كتػػػ ئج التجرةػػػا   

 ً  الهتاةرات زي :كزذ
 العهر الزهكي هحسكة ن ة ل اكر. .ُ

 الهعيكه ت الس ةقا   االختة ر القةيٌي ( . .ِ
 اختة ر الذل ل. .ّ

 التحصةؿ الدراسي لفة ل. .ْ

 التحصةؿ الدراسي لألها ت. .ٓ

عيػػػ  الهعيكهػػػ ت الخ صػػػا ةػػػ لعهر الزهكػػػي كالتحصػػػةؿ  الة حػػػثكقػػػد حصػػػؿ     
اػػػػ  كزعخ صػػػػا ي أعػػػػدز  ك  اسػػػػته رة ف طرةػػػػؽهػػػػ الطيةػػػػا هة  ػػػػرةالدراسػػػػي لألةػػػػكةف هػػػػف 



 

 

ض
ض
ض
 ض

أهػػػ  الهتاةػػػرةف الثػػػ كي  عػػػف زػػػذ  الهعيكهػػػ ت ي الل ػػػؼالطيةػػػا تضػػػـ  ةػػػةف الة حػػػث
كالث لث   فقد اعدَّ الة حث اختة ران قةيةػ ن ي طةقػ  ةك سػ  عيػ  الطيةػا قةػؿ الةػدل ة لتجرةػا 

ليهصػػػػػػ كف ت الهتت ةعػػػػػػا الهقػػػػػػكف  (-Raven.G.C)رافػػػػػػف كطةػػػػػػؽ اختةػػػػػػ ر الػػػػػػذل ل لػػػػػػػ 
 . (َٔ–ُي  ُّٖٗي   الدة غ كلخراف ةةفليعراق
كفةهػػػػ  ةػػػػأتي تكضػػػػةف ليتلػػػػ فؤ اإلحصػػػػ ئي فػػػػي الهتاةػػػػرات السػػػػ ةقا ةػػػػةف هجهػػػػكعتي   

 الدراسا:
 العمر الزمني محسودًا دالشيور: -أ

ة ل ػػػاكر هػػػف ةػػػـك كالدة الط لػػػب أك  -عٌةكػػػا الةحػػػث –تػػػـ حسػػػ ب أعهػػػ ر الطيةػػػا 
ي فةيػػغ هتكسػػط أعهػػ ر  ( ُ هيحػػؽ ـ ي عيػػ  هػػ  فػػي  ََِٗ/َُ/ ُالط لةػػا ي كلا ةػػا 

(  ػػػاران ي كهتكسػػػط أعهػػػ ر الطيةػػػا فػػػي  ِّٓ.ِِْالطيةػػػا فػػػي الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا  
(  ػػػػػاران ي كةيػػػػػغ االكحػػػػػراؼ الهعةػػػػػ رم ألعهػػػػػ ر  ُِِٔ.ِِْالهجهكعػػػػػا التجرةةةػػػػػا   

( ي كاالكحػػراؼ الهعةػػ رم ألعهػػ ر الطيةػػا  ِِٔ.ُٗالطيةػػا فػػي الهجهكعػػا الضػػ ةطا  
( ي كلهعرفػػا داللػػا ال ػرؽ ةػػةف أعهػ ر الطيةػػا فػػي  ْٖٖ.ُِرةةةػا   فػي الهجهكعػػا التج
 -Tاسػػتعهؿ الة حػػث االختةػػ ر التػػ ئي   -الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا –هجهػػكعتي الدراسػػا 

Test لعةكتػػػةف هسػػػتقيتةف ف تضػػػف أف ال ػػػرؽ لػػػـ ةلػػػف ذا داللػػػا إحصػػػ ئةا عكػػػد هسػػػتكل )
( أقػػػػؿ هػػػػف القةهػػػػا َٖٓ.َ( ي إذ ل كػػػػت القةهػػػػا الت ئةػػػػا الهحسػػػػكةا الة لاػػػػا    َٓ.َ 

(   كزػػػذا ةػػػدؿ         عيػػػ   َٖ( كةدرجػػػا حرةػػػا    ٖٗ.ُالت ئةػػػا الجدكلةػػػا الة لاػػػا   
هتل فئتػ ف فػي العهػر الزهكػي  كجػدكؿ  -الضػ ةطا كالتجرةةةػا –أف هجهكعتي الدراسا  

 ( ةكضف ذلؾ. ّرقـ   
 
 
 
 
 
 
 



 

 

غغ
 ( ٖ دوؿ )  غغ

  -الضادطة والت ريدية –يوضح تكافؤ م موعتي الدراسة 
 في متغير العمر الزمني

 الم موعة
 ح ـ
 العينة

 المتوسط 
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

در ة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
الداللة عند 

(ٓ,ٓ٘) 
 ال دولية المحسودة

 ِِٔ.ُٗ ِّٓ.ِِْ َْ ألضادطة
َ.َٖٓ ُ.ٖٗ َٖ 

 ةر دالا 
 ْٖٖ.ُِ ُِٔ.ِِْ ِْ الت ريدية إحص ئة ن 

 
 ومات السادقة ) االختدار القدمّي( .المعم -ب
فػػػػي الهعيكهػػػػ ت  -الضػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػا –ل فػػػػأ الة حػػػػث ةػػػػةف هجهػػػػكعتي الدراسػػػػا    

ي فةيػغ هتكسػط درجػ ت الطيةػا  ( ِ   هيحػؽالس ةقا  االختة ر القةيي(  ي عيػ  هػ  فػي 
( كهتكسػػػػػػط درجػػػػػػ ت الطيةػػػػػػا فػػػػػػي الهجهكعػػػػػػا  َِٓ.ُٔ فػػػػػػي الهجهكعػػػػػػا الضػػػػػػ ةطا 

(ي كةيػػػػغ االكحػػػػراؼ الهعةػػػػ رم لػػػػدرج ت الطيةػػػػا فػػػػي الهجهكعػػػػا  ُِٔ.ِٔ التجرةةةػػػػا  
(ي كاالكحراؼ الهعة رم لدرج ت الطيةػا فػي الهجهكعػا التجرةةةػا    ُٖٓ.ٓ الض ةطا 
 -الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا –( ي كلهعرفػػا داللػػا ال ػػرؽ ةػػةف درجػػ ت الهجهػػكعتةف  ٖٕٕ.ٔ

تقيتةف ف تضػػف أف ال ػػرؽ لػػـ ( لعةكتػػةف هسػػT- Testاسػػتعهؿ الة حػػث االختةػػ ر التػػ ئي  
( ي إذ ل كػػػػػػت القةهػػػػػػا الت ئةػػػػػػا َٓ.َةلػػػػػػف ذا داللػػػػػػا إحصػػػػػػ ئةا عكػػػػػػد هسػػػػػػتكل داللػػػػػػا  

( أقػػػػػػػػػػؿ هػػػػػػػػػػف القةهػػػػػػػػػػا الت ئةػػػػػػػػػػا الجدكلةػػػػػػػػػػا الة لاػػػػػػػػػػا                    ََِ.ُالهحسػػػػػػػػػػكةا الة لاػػػػػػػػػػا   
الضػ ةطا  –( ي كزذا ةدؿ عي  أف هجهكعتي الدراسا  َٖ( كةدرجا حرةا    ٖٗ.ُ  

 ( ةكضف ذلؾ. ْهتل فئت ف في العهر الزهكي ي كجدكؿ رقـ    -ةةةاكالتجر 
 
 
 
 
 



 

 

ظظ
 ( ٗ دوؿ )  ظظ

في المعمومات السادقة )  -الضادطة والت ريدية –يوضح تكافؤ م موعتي الدراسة  
 االختدار القدمّي(

 الم موعة
 ح ـ
 العينة

 المتوسط 
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

 القيمة التائية

در ة 
 الحرية

مستوى 
اللة الد

عند 
(ٓ,ٓ٘) 

 ال دولية المحسودة

 ُٖٓ.ٓ َِٓ.ُٔ َْ ألضادطة
ُ.ََِ ُ.ٖٗ َٖ 

 ةر دالا 
 ٖٕٕ.ٔ ُِٔ.ِٔ ِْ الت ريدية إحص ئة ن 

 

 

  اختدار الذكاء : -ج
 عيػػ  الػػذل ل اعتهػػد الة حػػثهسػػتكل فػػي  الدراسػػاليتألػػد هػػف تلػػ فؤ هجهػػكعتي عةكػػا    

القةػ س  هتت ةعا  اختة ر الهص كف ت الهتت ةعا ليهص كف ت ال (Raven G.C  اختة ر
                              العراقػػػػػػػػػػػػػي( كزػػػػػػػػػػػػػك اختةػػػػػػػػػػػػػ ر  ةػػػػػػػػػػػػػر لاػػػػػػػػػػػػػكم لق ةيةػػػػػػػػػػػػػا ال ػػػػػػػػػػػػػرد كك ػػػػػػػػػػػػػ ط  العقيػػػػػػػػػػػػػي

( فقػػرة هكزعػػا عيػػ  َٔةتػػألؼ االختةػػ ر هػػف   ، (َٔ–ُي  ُّٖٗي  الػػدة غ كلخػػراف  
س القػػػدرة عيػػػ  أف اختةػػػ ر  ةقػػػة (رافػػػف خهػػػس هجهكعػػػ ت تتػػػدرج فػػػي الصػػػعكةا كةػػػرل 

ةػؽ زػذا االختةػ ر فػي كقػد طي  ( يَُٕي ََِّالكضكح كاله حظػا الكاعةػا  لكافحػا ي 
ةكصػػػ   كاحػػػدان هػػػف اختةػػػ رات  اسػػػتعه ل لثةػػػر هػػػف الةيػػػداف كأعطػػػ  كتػػػ ئج ت ػػػج  عيػػػ  

فطةػػػػؽ   (ُٗٗي  ُٕٕٗي  أةػػػػك حطػػػػب كعثهػػػػ ف الػػػػذل ل الهتحػػػػررة هػػػػف ع هػػػػؿ الياػػػػا 
 ظػػػركؼ هت ػػػ ةااكفػػػي  الكقػػػت ك سػػػ  فػػػي سػػػاالدراهجهػػػكعتي   يػػػعاالختةػػػ ر الة حػػػث 

 هيحػؽعي  ه  في ي ا كأخذ الطيةا الكقت ك س  في اإلج ةي  (1)ةهس عدة أحد األس تذة 
فةيػػغ هتكسػػط درجػػ ت الطيةػػا فػػي الهجهكعػػا الضػػ ةطا                       ي  ( ّ  

(   كةيػػػغ  ُٓٓ.ٕٓ( كهتكسػػػط درجػػػ ت الطيةػػػا فػػػي الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا    ِِٓ.ٓٓ
(   كاالكحػراؼ  َُٔ.ٕالكحراؼ الهعةػ رم لػدرج ت الطيةػا فػي الهجهكعػا الضػ ةطا  ا

                                                 

 م.د هيفاء حميد / طرائق تدريس اللغة العربية     (ٔ)



 

 

 أأأأأ

(   كلهعرفػػا داللػػا  ِْٖٖ.ٖالهعةػػ رم لػػدرج ت الطيةػػا فػػي الهجهكعػػا التجرةةةػػا   
اسػػػػػتعهؿ الة حػػػػػث  -الضػػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػػا –ال ػػػػرؽ ةػػػػػةف درجػػػػػ ت طيةػػػػػا الهجهػػػػػكعتةف 

 ٌتضػػػف أٌف ال ػػػرؽ لػػػـ ةلػػػف ذا داللػػػا ( لعةكتػػػةف هسػػػتقيتةف فT- Testاالختةػػػ ر التػػػ ئي  
( ي إذ ل كػػت القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا الة لاػػا    َٓ.َإحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل داللػػا  

( ي  َٖ( كةدرجػػا حرةػػا   ٖٗ.ُ( أقػػؿ هػػف القةهػػا الت ئةػػا الجدكلةػػا الة لاػػا   َُْ.ُ
هتل فئتػػ ف فػػي هتاةػػر  -الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا –كزػػذا ةػػدؿ عيػػ  أف هجهػػكعتي الدراسػػا 

 ( ةكضف ذلؾ. ٓالذل ل ي كجدكؿ رقـ   
 
 ( ٘ دوؿ ) 

 في متغير الذكاء -الضادطة والت ريدية –يوضح تكافؤ م موعتي الدراسة

 الم موعة
 ح ـ
 العينة

 المتوسط 
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

در ة  القيمة التائية
 الحرية

مستوى 
الداللة عند 

(ٓ,ٓ٘) 
 ال دولية المحسودة

 َُٔ.ٕ ِِٓ.ٓٓ َْ ألضادطة
ُ.َُْ ُ.ٖٗ َٖ 

 ةر دالا 
 ِْٖ.ٖ ُٓٓ.ٕٓ ِْ الت ريدية إحص ئة ن 

 
 التحصيؿ الدراسي لآلداء: -د

ةعػػػػػد جهػػػػػ  الةة كػػػػػ ت عػػػػػف التحصػػػػػةؿ الدراسػػػػػي لفةػػػػػ ل فػػػػػي هجهػػػػػكعتي الدراسػػػػػا           
  الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا ( ل كػػت هسػػتكة ت التحصػػةؿ زػػي :   ةقػػرأ كةلتػػب ي اةتدائةػػا ي 

ا ي إعدادةا  ي هعاد ي ليةا فه  فكؽ ( ي كل كت األعداد للؿ هسػتكل هػف زػذً  هتكسط
 ( . ٕالهستكة ت كفق ن له  هكضف في جدكؿ رقـ   
فػػػػػي التحصػػػػػةؿ  -الضػػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػػا –كلهعرفػػػػػا تلػػػػػ فؤ هجهػػػػػكعتي الدراسػػػػػا 

 ( .  ِالدراسي لفة ل استعهؿ الة حث هع دلا هرة  ل م  ل 
( اٌتضػػف أف ال ػػرؽ لػػـ ةلػػف ذا داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد ِكةعػػد حسػػ ب قةهػػا لػػآم  لػػ 

( أقػؿ  ِٓٔ.َ( الهحسػكةا الة لاػا   ِ( ي إذ ل كت قةها ل م  ل َٓ.َهستكل داللا  
( كزػذا ةػدؿ عيػ   ٓ( كةدرجػا حرةػا   َٕ.ُُ( الجدكلةا الة لاا   ِهف قةها ل م  ل 



 

 

بب
بب
ؿ الدراسػػي أف هجهػػكعتي الدراسػػا   الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا ( هتل فئتػػ ف فػػي التحصػػة ب

 ( ةكضف ذلؾ . ٔلفة لي كجدكؿ رقـ   
 

 ( ٙ دوؿ ) 
في متغير التحصيؿ  -الضادطة والت ريدية –يوضح تكافؤ م موعتي الدراسة 

 الدراسي لآلداء

 الم موعة
ح ـ 
 العينة

 التحصيؿ الدراسي

در ة 
 الحرية

مستوى  (ٕقيمة )كا
الداللة 
عند 

(ٓ,ٓ٘) 

يقرأ 
 ويكتب

 معيد دية إعدا متوسطة ادتدائية

كمية 
فما 
 فوؽ

 ال دولية المحسودة

 ٗ ٕ ٖ ٓ ٔ ٓ َْ ألضادطة

٘ ٓ.ٕٙ٘ ٔٔ.ٓٚ 
غير دالة 
 إحصائياً 

 ٖ ٖ ٕ ٕ ٔ ٔ ِْ الت ريدية

 ُٕ ُٓ ُٓ ُِ ُِ ُُ ِٖ الم موع

 
 
 :التحصيؿ الدراسي لؤلميات -ىػ

الضػػػػ ةطا  –ةعػػػػد جهػػػػ  الةة كػػػػ ت عػػػػف تحصػػػػةؿ األهاػػػػ ت لهجهػػػػكعتي الدراسػػػػا 
ل كػػػػت هسػػػػتكة ت التحصػػػػةؿ زػػػػي :   ةقػػػػرأ كةلتػػػػب ي اةتدائةػػػػا ي هتكسػػػػطا    -كالتجرةةةػػػػا

إعدادةػا  ي هعاػػد ي ليةػػا فهػ  فػػكؽ ( كل كػػت األعػداد للػػؿ هسػػتكل هػف زػػذً  الهسػػتكة ت 
 ( . ٖكفق ن له  هكضف في جدكؿ رقـ   

كلهعرفػػػػػا تلػػػػػ فؤ هجهػػػػػكعتي الدراسػػػػػا   الضػػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػػا ( فػػػػػي التحصػػػػػةؿ 
 ( .ِألها ت استعهؿ الة حث هع دلا هرة  ل م  ل الدراسي ل

( اٌتضػػف أف ال ػػرؽ لػػـ ةلػػف ذا داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد ِكةعػػد حسػػ ب قةهػػا لػػ م  لػػ 
( أقػػؿ ِٔٓ.َ( الهحسػػكةا الة لاػػا  ِ(ي إذ ل كػػت قةهػػا لػػآم  لػػ َٓ.َهسػػتكل داللػػا  

دؿ ( ي كزػػذا ةػػ ٓ( كةدرجػػا حرةػػا    َٕ.ُُ( الجدكلةػػا الة لاػػا   ِهػػف قةهػػا لػػ م  لػػ 



 

 

جج
جج
عيػػػػ  أف هجهػػػػكعتي الدراسػػػػا   الضػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػا ( هتل فئتػػػػ ف فػػػػي التحصػػػػةؿ  ج

 ( ةكضف ذلؾ . ٕالدراسي لألها ت ي كجدكؿ رقـ   
 

 ( ٚ دوؿ ) 
 -الضادطة والت ريدية –يوضح تكافؤ م موعتي الدراسة 

 في متغير التحصيؿ الدراسي لؤلميات

 الم موعة
ح ـ 
 العينة

 التحصيؿ الدراسي

در ة 
 الحرية

مستوى  (ٕقيمة )كا
الداللة 
عند 

(ٓ,ٓ٘) 

يقرأ 
 ويكتب

 معيد إعدادية  متوسطة ادتدائية

كمية 
فما 
 فوؽ

 ال دولية المحسودة

 ٕ ٗ ٖ ٓ ٔ ٓ َْ ألضادطة

٘ ٓ.ٕ٘ٙ ٔٔ.ٓٚ 

غير 
دالة 
 إحصائياً 

 ٔ ٖ ٖ ٔ ٕ ٕ ِْ الت ريدية

 ُّ ُٕ ُٔ ُُ ُّ ُِ ِٖ الم موع

 
 
 دخيمة :ضدط المتغيرات ال -٘

ةيعػػدُّ ضػػةط الهتاةػػرات كاحػػدا هػػف اإلجػػرالات الهاهػػا فػػي الةحػػث التجرةةػػي ي كذلػػؾ     
لتػػػػكفةر درجػػػػا هقةكلػػػػا هػػػػف الصػػػػدؽ الػػػػداخيي ليتصػػػػهةـ التجرةةػػػػي ي ةهعكػػػػ  أف ةػػػػتهلف 

الة حػػػػػث هػػػػػف عػػػػػزك هعظػػػػػـ التةػػػػػ ةف فػػػػػي الهتاةػػػػػر التػػػػػ ة  إلػػػػػ  الهتاةػػػػػر الهسػػػػػتقؿ فػػػػػي            
ت أخػػػػػػػػػػػرل ي كة لكتةجػػػػػػػػػػػا تقيةػػػػػػػػػػػؿ تةػػػػػػػػػػػ ةف الخطػػػػػػػػػػػأ                          الدراسػػػػػػػػػػػا كلػػػػػػػػػػػةس إلػػػػػػػػػػػ  هتاةػػػػػػػػػػػرا

 . (ُِِي ُِٗٗعكدة ك هيل كم ي  
كله  ل ف حصر العكاهؿ الهؤثرة فػي أٌةػا ظػ زرة هػف الصػعكةا ةهلػ ف ي فإككػ  كقػدر     

كجػػكد هتاةػػرات هتعػػددة تػػؤٌثر فػػي الظػػ زرة فػػي أثكػػ ل إجػػرال التجرةػػا ي كقػػد تلػػكف زػػذً  
ات فػػػػػػػي الهتاةػػػػػػػر التػػػػػػػ ة  ي كلػػػػػػػةس الهتاةػػػػػػػر التجرةةػػػػػػػي الهسػػػػػػػتقؿ ي أك              سػػػػػػػةب التاةةػػػػػػػر 

قد تعهػؿ إلػ  ج كةػ  ي كليحلػـ عيػ  قةهػا الهتاٌةػر التجرةةػي ةصػكرة كقةػا كدقةقػا ي فػإفَّ 



 

 

دددد
الة حػػػػػػػػػػػػث ةحتػػػػػػػػػػػػ ج إلػػػػػػػػػػػػ  ضػػػػػػػػػػػػةط الهتاةػػػػػػػػػػػػرات فػػػػػػػػػػػػي أثكػػػػػػػػػػػػ ل إجػػػػػػػػػػػػرال التجرةػػػػػػػػػػػػا                            د

 .(َّٔي َََِ هيحـ ي 
ةعد إجرال التل فؤ اإلحص ئي ةةف هجهكعتي الدراسػا   الضػ ةطا كالتجرةةةػا( فػي ك     

خهسا هتاةرات ذات تأثةر في الهتاةرات الت ةعا ي  ةرل الة حث أك  ةهلػف الػتحلـ فػي 
التي قد تؤثر في سػ ها التجرةػا  - ةر التجرةةةا –ضةط عدد هف الهتاةرات الدخةيا 

ا كهحلهػػا ي كهػػف ثػػـ تعػػةف عيةػػ  الػػتحلـ فػػي أثػػر ي ألف ضػػةطا  ةػػؤدم إلػػ  كتػػ ئج دقةقػػ
 داكد كأكػػكري حتػػ  ال تػػؤثر ةػػدكرز  فػػي الهتاةػػر الهسػػتقؿ  -الدخةيػػا –زػػذً  الهتاةػػرات 

   (.ِٖٓي َُٗٗ
 كفةه  ةأتي الهتاةرات الدخةيا ي كلة ةا ضةطا  كالتحلـ فةا  : 

 : اختيار أفراد العينة -أ
ة ختة ر أفراد لؿ هجهكعا ع كائة ن خةيا لحد هف الهتاةرات الدالة حث ا ح كؿ      

في  الهجهكعتةف اإلحص ئةا ةةف أفرادع لجا طرةؽ اله هف ةةف الهجهكعتةف ي كهف
كالتحصةؿ الدراسي    كالذل لكالهعيكه ت الس ةقا ي  ي العهر الزهكي   هتاةرات
 ي اكذلؾ ليتثةت هف تل فؤ الهجهكعتةف كضه ف الس ها الداخيةا ليتجرةي  ( لألةكةف

 .كتكصؿ الة حث إل  أف الهجهكعتةف هتل فئت ف في زذ  الهتاةرات
 
 :  النضج -ب
قػػػد تحػػػدث تاةةػػػرات ةةكلكجةػػػا أك ك سػػػةا أك عقيةػػػا عيػػػ  ال ػػػرد ك سػػػ  الػػػذم ةخضػػػ     

ليتجرةػا فػي أثكػ ل هػدة التجرةػا ةحةػث تػؤثر إةج ةػ ن أك سػية ن فػي كتػ ئج الدراسػا ي هٌهػػ  ال 
راسػػػػػػػا إلػػػػػػػ  التجرةػػػػػػػا فقػػػػػػػط كحػػػػػػػك : التعػػػػػػػب كالكهػػػػػػػك                ة سػػػػػػػف الهجػػػػػػػ ؿ لعػػػػػػػزك كتػػػػػػػ ئج الد

 . (ِّٔي  َََِ هيحـي 
كلخضػػػكع هجهػػػكعتي الدراسػػػا لظػػػركؼ هت ػػػ ةاا ي كةةئػػػ ت هتق رةػػػا ي كهػػػدة زهكةػػػا    

كاحػػػدة ي فيػػػـ ةلػػػف لاػػػذا الع هػػػؿ أم تػػػأثةر ي كلػػػك فرضػػػك  أفَّ لاػػػذا الع هػػػؿ تػػػأثةران فهػػػف 
لهجهػػػػػكعتةف  الضػػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػػا( كةصػػػػػكرة الةػػػػػدةاي أف ةلػػػػػكف تػػػػػأثةر  فػػػػػي ليتػػػػػي ا

 هتس كةا.
 
 



 

 

 ههههه

 المتغيرات المصاحدة :  -ج
ا  ه  ةحتهؿ حدكث  هف حكادث في أثك ل هدة التجرةا كتلكف ذات أثر فةكةقصد 
تعرض التجرةا إل  أم تكلـ  ، (ُِٔي ُِٗٗعكدة كهيل كم ي  الت ة   في الهتاةر

ي اةر الت ة  إل  ج كب الهتاةر الهستقؿكةلكف ذا تأثةر في الهتز  ح دث ةؤثر في سةر 
إذ إف   لةةا األحداث التي حدثت ع ها كتأثةرز  في الهجهكعتةف ة لقدر ك س  ي 

 .اإلعداد الهسةؽ لجدكؿ الحصص الةكهةا ذلؾعي  س عد ك 
 االندثار الت ريدي:  -د

           الدراساي هجهكعت اطية عدد هف األثر الهتكلد هف اكقط ع أك ترؾكزك 
                  في أثك ل التجرةا هه  ةؤدم إل  التأثةر في هتكسط تحصةؿ الهجهكعا

   كلـ تتعرض التجرةا إل  هثؿ زذ  الع هؿ ، (ُِٕي  ُِٗٗعكدة كهيل كم ي   
تةف كلـ ةخرج في الهجهكع هتق رة ن  فقد ل ف عف الدكاـ ي الطيةا  ة ب فةه  ةخصأه  

ح الت األهكةا الصعةا التي ت ادز  الة د كل ف إال في ال عف الح لا االعتة دةا
 في الهجهكعتةف ة لقدر ك س . ز تأثةر 
 :  أثر اإل راءات الت ريدية  -ك
الضػػػػةط كالػػػػتحلـ    ( True Experiment  هػػػػف خصػػػػ ئص التجرةػػػػا الحقةقةػػػػا    

كةعكي فةا  تثةةت عدد هف الخص ئص الهتعيقا ةػ لهكقؼ الةحثػي ي التػي قػد تظاػر فػي 
 (.َّٔي  َََِ هيحـي راسا الع قا ةةف الهتاةر التجرةةي كالهتاةر الت ة  أثك ل د

فَّ ضػػةط أثػػر زػػذً  اإلجػػرالات لػػ  أزهةػػا لةةػػرة فػػي الةحػػكث التجرةةةػػا ي كعػػدـ  كا 
 .(َُُي َََِ عةد الح ةظ كهصط  ي االزته ـ فةا  قد ةؤثر في كت ئج التجرةا 

ف سػػػػةر التجرةػػػػا   لػػػػذا حػػػػرص الة حػػػػث عيػػػػ  ضػػػػةط عػػػػدد هػػػػف الهتاةػػػػرات لضػػػػه 
 كس هتا  ي كدقا كت ئجا  ي كتهثؿ ذلؾ عي  الكحك اآلتي :

 
 : دأنيـ يخضعوف لمدراسة والت ردة عدـ إطبلع الطمدة  -ُ-ك

 إلج ة تاـ كت  عياـ  زـلضه ف عدـ تاةةر ي ك حرص ن عي  الكت ئج  كذلؾ        
عي  ضةط زذا حرص ن  الة  ا ن له دة ةسةدر تلكك   اكتـ تعرةؼ الة حث ليطية

 الع هؿ.
 
 



 

 

ووو
 :  تفاعؿ الظروؼ الت ريدية مع الت ردة -ِ-ك       وو

قد تؤثر اإلجرالات التجرةةةا التي ةؤدةا  الة حث في ه  عر هجهكعتي الدراسػا             
ج ةػػػػ تاـ ةكحػػػػكو ةجعػػػػؿ الهكقػػػػؼ  ػػػػة  هصػػػػطك  ي كالسػػػػةه  إذا هػػػػ  حػػػػ كؿ  كاتج زػػػػ تاـ كا 

ةػػي حرصػػ ن عيػػ  زةػػ دة الصػػدؽ الػػداخيي ليدراسػػا الة حػػث زةػػ دة هسػػتكل الضػػةط التجرة
عيػػػػػػػ  حسػػػػػػػػ ب الصػػػػػػػػدؽ الخػػػػػػػػ رجي ي كعكدئػػػػػػػػذو ةػػػػػػػزداد أثػػػػػػػػر زػػػػػػػػذا الت  عػػػػػػػػؿ كضػػػػػػػػكح ن                 

كالسػػةه  إذا  ػػعر أفػػراد هجهػػكعتي الدراسػػا أٌكاػػـ هراقةػػكف فػػي أثكػػ ل التجرةػػا   فةكػػدفعكف 
 ةػػر هػػألكؼ لػػدةاـ كحػػك اله ػػ رلا فػػي هكقػػؼ ة ػػعركف ةأكػػ  جدةػػد ة لكسػػةا إلػػةاـ ي أك 

 .(ّْٔي  َََِ هيحـي 
لػػذا أيجرةػػٍت التجرةػػا فػػي ظػػركؼ تجرةةةػػا هت ػػ ةاا ي كالسػػةه  فةهػػ  ةتعيٌػػؽ ة لعكاهػػؿ    

ال ةزةقةػػػػػػا ليتجرةػػػػػػػا هثػػػػػػؿ : اإلضػػػػػػػ لة ي كالصػػػػػػكت ي كالحػػػػػػػرارة ي كالتاكةػػػػػػا ي كالةك ةػػػػػػػا   
ً  العكاهػؿ كالهق عد الدراسةا كككعةتا  ي ك ةر ذلؾ هف طرةػؽ الهح فظػا عيػ  ثةػ ت زػذ

طػػكاؿ هػػدة التجرةػػا للػػ  الهجهػػكعتةف كة لتسػػ كم ي هػػف طرةػػؽ إجػػرال التجرةػػا فػػي ةك ةػػا 
كاحػػػدة ي كفػػػػي قػػػػ عتةف دراسػػػػةتةف هت ػػػػ ةاةف ي كهتجػػػػ كرةف   كهتسػػػػ كةةف فػػػػي الكػػػػكاحي 

 ليا .
   التدريسي : -ّ-ك

لػػذا  ي ةيعػػدُّ التدرةسػػي أحػػد الهتاةػػرات التػػي قػػد تػػؤثر إلػػ  حػػٌد هػػ  فػػي كتػػ ئج التجرةػػا    
دٌرس الة حػػػػث ك سػػػػ  الهجهػػػػكعتةف   الضػػػػ ةطا كالتجرةةةػػػػا ( ي كذلػػػػؾ تجكةػػػػ ن الخػػػػت ؼ 
 خصػػةا التدرةسػػي ي كدرجتػػ  العيهةػػا كخةرتػػ  ي كلت ػػ دم أثػػر التةػػ ةف ةػػةف التدرةسػػةةفي 
كللة  ةحصؿ تحةز لهجهكعا عي  حس ب أخرل ي أك ظاػكر تحٌهػس لطيةػا هجهكعػا 

 ئج التجرةا ي كزلذا أهلف السةطرة عي  تأثةر زػذا ألثر هف األخرل ي كأثر ذلؾ في كت
االصػهعي /  –الع هؿ ي كالذم س عد عي  ذلؾ لكف الة حث تدرةسي في ليةا ألترةةػا 

 ج هعا دة ل  .
 .   الحصصتوزيع  -ْ-ك

ةػةف هجهػكعتي  كو  هتس كحكو ة حصصسةطر الة حث عي  أثر زذا الع هؿ ةتكزة  ال    
 ةحسػػب تكزةػػ   أسػػةكعة ن للػػؿ هجهكعػػا   سػػ عتةف( حصػػتةف فقػػد لػػ ف ةػػدرس ي الدراسػػا



 

 

ززز
هػػ دة الة  ػػا ليهرحيػػا إذ لػػ ف كصػػةب ي ع الياػػا العرةةػػا ك ل ػػر ليهػػكاد الدراسػػةا  القسػػـ زز

 . ةكضف ذلؾ ( ٖ  رقـ جدكؿ ك  أسةكعة ني األكل  حصتةف  س عتةف(
 ( ٛ )  دوؿ

 الدبلغةتوزيع حصص مادة يوضح 
 سموباأل الوقت الحصة اليوـ الم موعة

 ت ريديةال
 األحد

 إستراتةجةا ه  كرال الهعرفا صة ح ن   0َّٖ األكل 
 الطرةقا االعتة دةا صة ح ن  0َّٗ الث كةا ألضادطة
 ألضادطة

 األرةع ل
 الطرةقا االعتة دةا صة ح ن   0َّٖ األكل 

 إستراتةجةا ه  كرال الهعرفا صة ح ن  0َّٗ الث كةا الت ريدية

       
 :  مدة الت ردة -٘-و
ل كت هدة التجرةػا كاحػدة لطيةػا هجهػكعتي الدراسػا   الضػ ةطا كالتجرةةةػا(   إذ       

 ـ ( . ََُِ-ََِٗاستارقت التجرةا ع ه  دراسة ن ل ه ن كزك الع ـ الدراسي  
 
 تحديد المادة العممية : -ٙ

ةقصػػد ةػػ لهحتكل ككعةػػا الهعػػ رؼ كالخةػػرات التػػي تقػػدـ ليطيةػػا ةقصػػد هسػػ عدتاـ 
ك ال ػػػ هؿ ي أم ةهعكػػػ  زػػػك لػػػؿ هػػػ  ةضػػػع  هخططػػػك الهكػػػ زج هػػػف عيػػػ  تحقةػػػؽ الكهػػػ

خةرات هعرفةا ي أك اك ع لةا ي أك حرلةا ةادؼ تحقةؽ الكهك ال  هؿ كالهتل هػؿ ليطيةػا 
 ( .ّٓي ُّٖٗ الجهؿ ي  طةقن  لألزداؼ الترةكةا الهك كدة

لةةػػران ال  زػػذا العكصػػر هػػف ةكػػ ل الهػػكاج ةتطيػػب ت لةػػران ي كجاػػدان ي ككقتػػ ن ي كازته هػػ ن ك    
ةقؿ عف أم عكصر لخر هف عك صر الهكاج االخرل  ألف اختة ر الهحتكل زػك الػذم 
ةحػػػدد كػػػكع الهعػػػ رؼ كاألفلػػػ ر كالهةػػػ دئ كاالتج زػػػ ت كالهه رسػػػ ت التػػػي تسػػػتعهؿ فػػػي 

 (.ْٔي َُٗٗ السعدكف ي هكضكع هعةف 
 



 

 

حح
حح
لتعيػػػةـ ه ػػػردات الهػػػ دة العيهةػػػا التػػػي حػػػددتا  الاةػػػأة القط عةػػػا الهسػػػؤكلا فػػػي كزارة ا ح

 الع لي . 
 ك أة الة  ا العرةةا -ُ
 هدارس ك أة الة  ا -ِ
 تعرة   –ك أت   –عيـ الةة ف  -ّ
 أرل ك   –تعرة    –الت ةة   -ْ
 أككاع الت ةة  كأ راض   -ٓ
 أككاعا   -أرل كا   –تعرة ا   –االستع رة  -ٔ
 االستع رة التهثةيةا-ٕ
 أككاعا  –تعرة ا   –اللك ةا  -ٖ
 ك أت  كتطكر   –ةدة  عيـ ال -ٗ

 السج   -َُ
   الجك س -ُُ
 الطة ؽ كالهق ةيا -ُِ
 التكرةا -ُّ
 
  Identifying  behavioral  objectives األىداؼ السموكية تحديد  -ٚ

تػػػـ تحد ةػػػد األزػػػداؼ السػػػيكلةا للػػػؿ ه ػػػردة هػػػف ه ػػػردات الهحتػػػكل التعيةهػػػٌي لهػػػ دة     
ككاضػحا ي كةهلػف قة سػا  ي كقػد تثةػت هػف الة  ا في صػكرة كتػ ئج تعيةهةػا هحػددة ي 

صػػ حةا األزػػداؼ السػػيكلةا هػػف طرةػػؽ عرضػػا  عيػػ  هجهكعػػا الخةػػرال كالهختصػػةف 
 ْ   هيحػؽفي طرائؽ تدرةس الياػا العرةةػا ي كالعيػـك الترةكةػا كالك سػةا ي عيػ  هػ  فػي 

ي كقػػػػد ات قػػػػت كجاػػػػا كظػػػػر الخةػػػػرال كالهحلهػػػػةف عيػػػػ  صػػػػ حةتا    عػػػػدا عػػػػدد هػػػػف  (
ت فػػي صػػة  ا عػػدد هػػف األزػػداؼ السػػيكلةاي كقػػد عػػٌدلا  الة حػػث فػػي ضػػكل اله حظػػ 

 تيؾ اله حظ ت .
صػػػػة  ا  عػػػػدُّ تي كرلػػػز الة حػػػػث عيػػػػ  تحدةػػػػد األزػػػػداؼ السػػػػيكلةا ألزهةتاػػػػ  اللةةػػػػرة ي إذ  

تكضػف  ألكاػ  خطا أك ةرك هج تدرةسػي يخطكة هاها في إعداد أم  السيكلةا األزداؼ



 

 

طط
طط
                     كتا ئػػػػػػ  هػػػػػػف دراسػػػػػػا الهحتػػػػػػكل التعيةهػػػػػػيٌ عكػػػػػػد اعهيػػػػػػ  عيػػػػػػ  الهػػػػػػتعيـ  ةكةاػػػػػػي هػػػػػػ  ط

كصػػ غ الة حػػث األزػػداؼ السػػيكلةا ككزعاػػ  عيػػ   ، (ِِْيَََِي  هرعػػي كالحةيػػا  
( ُُٕي إذ ةيغ عدد األزداؼ السيكلةا التػي صػ  ا     لهحتكل التعيةهيٌ اهكضكع ت 

ػػػػػت عيػػػػػ  الهسػػػػػتكة ت السػػػػػتا ليهجػػػػػ ؿ الهعرفػػػػػي لتصػػػػػكةؼ ةيػػػػػـك  زػػػػػدف ن سػػػػػيكلة ن ي كيز عى
 Bloom    زدفن  لي اػـ ي  ِٔ( زدفن  ليهعرفا ي ك   ِّ( لألزداؼ السيكلةا ي ةكاق )

(  َُ( زػدف ن ليترلةػب ك   ِّ( زػدفن  ليتحيةػؿ ي ك   ُٓ( زدف ن ليتطةةؽ ي ك   َِك  
َـّ تكزةعاػػ  عيػػػ  الهكضػػكع ت الرئةسػػا له ػػػردات الهحتػػكل التعيةهػػػٌي ي  زػػدف ن ليتقػػكةـ ي تػػػ

 ( ةكضف ذلؾ . ٗـ   كجدكؿ رق
 ( ٜ دوؿ ) 

 يوضح األىداؼ السموكية لكؿ موضوع وفي كؿ مستوى مف المستويات الستة
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ةهثػػػػؿ التخطػػػػةط الرؤةػػػػا الكاعةػػػػا كال ػػػػ هيا لجهةػػػػ  عك صػػػػر العهيةػػػػا الترةكةػػػػا  ي

كأةع دزػػ  ي كهػػ  ةقػػـك ةػػةف زػػذً  العك صػػر هػػف ع قػػ ت هتداخيػػا كهتة دلػػا ي كتكظػػةـ زػػذً  
زػػداؼ الهك ػػكدة ليعهيةػػا التعيةهةػػا العك صػػر ةعضػػا  هػػ  ةعػػض ةػػؤدم إلػػ  تحقةػػؽ األ

 .(ِٕي َََِ ج هؿ ي كالترةكةا 

فػػػ لتخطةط عيػػػ  اخػػػت ؼ هسػػػتكة ت  ةعػػػد خطػػػكة رئةسػػػا كهاهػػػا لكجػػػ ح أم عهػػػؿ   
كة ػػػػػػػػػػػػػػػػلؿ إحػػػػػػػػػػػػػػػػدل الل  ةػػػػػػػػػػػػػػػػ ت ال زهػػػػػػػػػػػػػػػػا كالضػػػػػػػػػػػػػػػػركرةا فػػػػػػػػػػػػػػػػي أدال التدرةسػػػػػػػػػػػػػػػػي                        

 . ( َّي ََِٓ ال  هي ي 
هؤ ػػران كاضػػح ن لهػػدل ازتهػػ ـ الهػػدرس ةعهيػػ  ي كاكعل سػػ ن  كةيعػػدُّ التخطػػةط الةػػكهي      

لهقػػدار الجاػػد الػػذم ةةذلػػ  لتحسػػةف أدال التدرةسػػي ي كهػػف زكػػ  ك حػػظ حػػرص اإلدارات 
الهدرسػػػةا ي كأجاػػػزة اإل ػػػراؼ الترةػػػكم ي كةػػػراهج ألترةةػػػا العهيةػػػا عيػػػ  هت ةعػػػا كتكهةػػػا 

هػػؤثران فػػي تقػػكةـ أدائػػ   هاػػ رة زػػذا الكػػكع هػػف التخطػػةط لػػدل الهدرسػػةف ي كعػػٌد  عكصػػران 
 (.َِٓي ََِْ الج دي 

كلهػػ  لػػ ف تخطػػةط الػػدرس الةػػكهي هػػف كاجةػػ ت التدرةسػػي الهاهػػا ي اعػػٌد الة حػػث 
الخطط التدرةسةا الةكهةا ي للؿ هكضكع هف الهكضكع ت الة  ةا الهتهثيػا ةػ لهحتكل 

تجرةةةػػا ي التعيةهػػٌي ي عيػػ  كفػػؽ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا فةهػػ  ةخػػص الهجهكعػػا ال
 كعي  كفؽ الطرةقا االعتة دةا فةه  ةخص الهجهكعا الض ةطا.

كقػػػد عػػػرض الة حػػػث زػػػذً  الخطػػػط عيػػػ  هجهكعػػػا الخةػػػرال كالهختصػػػةف فػػػي الياػػػا    
   ( ٓ   هيحػػػػػؽالعرةةػػػػػا كطرائػػػػػؽ تدرةسػػػػػا  كالعيػػػػػـك الترةكةػػػػػا كالك سػػػػػةا ي عيػػػػػ  هػػػػػ  فػػػػػي 

ط كجعياػ  سػيةها تضػػهف السػتط ع لرائاػـ كه حظػ تاـ ي لتحسػةف صػػة  ا تيػؾ الخطػ
كجػػ ح التجرةػػا ي كفػػي ضػػكل ه حظػػ ت الخةػػرال كتكجةاػػ تاـ أجػػرل الة حػػث عػػددان هػػف 

 .( ٔ   هيحؽالتعدة ت ال زها عيةا  كأصةحت ج ززة ليتك ةذ ي عي  ه  في 
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كك
   Structuring the studying tools     الدراسة أدواتدناء  .  ٜ ك

 بلغيةاختدار اكتساب المفاىيـ الد -. أٜ
االختة ر " طرةقا هكظها ي لتحدةػد هسػتكل تحصػةؿ الهػتعيـ لهعيكهػ ت   كهاػ رات     

فػػي هػػ دة دراسػػةا لػػ ف قػػد تػػـ تعيهاػػ  هسػػةق ن ي كذلػػؾ هػػف إج ةػػ ت               الهػػتعيـ 
"                  عػػػػػػػػػػػػف عٌةكػػػػػػػػػػػػا هػػػػػػػػػػػػف األسػػػػػػػػػػػػئيا أك ال قػػػػػػػػػػػػرات التػػػػػػػػػػػػي تهثػػػػػػػػػػػػؿ الهحتػػػػػػػػػػػػكل الدراسػػػػػػػػػػػػيٌ 

 .(ّٕٔي ََُِ الخكالدة كةحة  ي 

كتيعدُّ االختة رات ةأككاعا  الهختي ػا هػف ألثػر أسػ لةب التقػكةـ كأدكاتػ  أزهةػا ك ػةكع ن    
في تقكةـ كت ج ت التعيـ الهعرفٌي سػكال فػي التعيػةـ الهدرسػٌي أك فػي التعيػةـ الجػ هعٌي ي 

 .( ََٓي  ََُِ زةتكف ي كذلؾ لساكلا إعدادز  كتطةةقا 
يهحتػػػػػكل ل ة  ةػػػػػالهكضػػػػػكع ت العيػػػػػ  ا ا الح لةػػػػػافػػػػػي الدراسػػػػػهؿ االختةػػػػػ ر ت ػػػػػكا    

الة حػػث  كقػػد اتةػػ ي االختة رةػػا  تحدةػػد ال قػػراتل األزػػداؼ السػػيكلةا  كهسػػتكلالتعيةهػػٌي 
 االختة ر الخطكات اآلتةا:في إعداد 

 
 Constructional of the achievement  test: دناء االختدار  .ٔ
ر لقةػػ س التسػػ ب اله ػػ زةـ الة  ةػػا لهػػ  ل كػػت الدراسػػا الح لةػػا تتطيػػب إعػػداد اختةػػ    

لهعرفػػا اثػػر إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا ي كلعػػدـ كجػػكد  -عٌةكػػا الدراسػػا –عكػػد الطيةػػا 
اختة ر ج زز في هػ دة الة  ػا هك سػب ليدراسػا الح لةػا ي أعػٌد الة حػث اختةػ ران هعتهػدان 

هكضػػكعةا ي كقػػد عيػػ  الهحتػػكل التعيةهػػٌي ليهػػ دة الدراسػػةا هتسػػه ن ة لصػػدؽ كالثةػػ ت كال
 هٌر زذا االختة ر في هرحيا ةك ئ  ةخطكات ي أةرزز  :

 
 : تحديد اليدؼ مف االختدار -

كتيعػػػدُّ زػػػذً  الخطػػػكة هػػػف الخطػػػكات الهاهػػػا التػػػي ةكةاػػػي عيػػػ  هصػػػهـ االختةػػػػ ر 
فعكػػػػػػد تصػػػػػػهةـ أم اختةػػػػػػ ر ةكةاػػػػػػي عيػػػػػػ   ( ي ِٕي ََِْ الكةاػػػػػػ ف ي الت لةػػػػػػر فةاػػػػػػ  

الػػػػذم ةسػػػػع  إلةػػػػ  هػػػػف ةكػػػػ ل اختةػػػػ ر  ي كهػػػػف ثػػػػـ  هصػػػػهه  الكظػػػػر هسػػػػةق ن إلػػػػ  الاػػػػدؼ
صػػػػػػػػػة  ت  ي كتصػػػػػػػػػهةـ أسػػػػػػػػػئيا االختةػػػػػػػػػ ر ي لتػػػػػػػػػت لـ كالاػػػػػػػػػدؼ الػػػػػػػػػذم صػػػػػػػػػهـ لػػػػػػػػػ                     

 (.َُِي  َََِ هيحـ ي 



 

 

للل
كةرهي االختة ر في الدراسا الح لةػا  قةػ س اثػر إسػتراتةجةا هػ  كرال الهعرفةػا  لل

 الياا العرةةا في لية ت ألترةةا .في التس ب اله  زةـ الة  ةا عكد طيةا أقس ـ 
 

 : تحديد نوع فقرات االختدار -
تكجد لثةر هف االختة رات تصكؼ ةحسب اسػتعه التا  ي كفكائػدز  ي كللػف زكػ ؾ 
كػػػكعةف هػػػف االختةػػػ رات التحرةرةػػػا التػػػي تسػػػتعهؿ فػػػي قةػػػ س هسػػػتكة ت الطيةػػػا كتعػػػرؼ 

لهكضػػػػكعةا كاالختةػػػػ رات هػػػػدل التسػػػػ ةاـ الهعيكهػػػػ ت كاله ػػػػ زةـ ي زهػػػػ  : االختةػػػػ رات ا
الهق لةػػا ي كللػػؿ هػػف االختةػػ رات الهكضػػكعةا كالهق لةػػا هزاةػػ  تهتػػ ز فةاػػ  كهآخػػذ تؤخػػذ 
عيةا  ي كللف الجه  ةةف الككعةف أفضؿ لتحقةؽ الا ةػا الع هػا هػف االختةػ رات ي كزػي 

 .(ٕٓي ُٗٗٗ أةك ج لاي قة س عهيةتي التعيـ كالتعيةـ 
ةػػػػ ر لهػػػػ دة الة  ػػػػا هػػػػف كػػػػكع االختةػػػػ رات الهكضػػػػكعةا   كأعػػػدَّ الة حػػػػث فقػػػػرات االخت    

فاي األلثر  ةكع ن في الكقت الح ضر ي كاأللثػر اسػتعه الن هػف الترةػكةةف ي كهػ  ةهتػ ز 
فة  زذا الككع هف االختة رات قؿَّ ه  كجد هثيا  في أككاع أيخػرل هػف االختةػ رات ي فاػي 

هصػػػحف  كتتسػػػـ ة لصػػػدؽ هكضػػػكعةا فػػػي التصػػػحةف كال تتػػػأثر ة لخصػػػ ئص الذاتةػػػا لي
ٌكاػػػ   تهٌلػػػف كاضػػػعا  هػػػف تاطةػػػا أجػػػزال كالثةػػ ت كال ػػػهكؿ إذا ةكةػػػت عيػػػ  أسػػػس عيهةػػػا ي كا 

 (. ّّ-ِّي  ََِِ خيؼ ام ي  اله دة الدراسةا كأزدافا 
 Formulation of the test  items صياغة فقرات االختدار   -

درة عيػػ  أف تاطػػي اعتهػػد الة حػػث عيػػ  االختةػػ رات الهكضػػكعةا لهػػ  لاػػ  هػػف القػػ
جهةػػ  ه ػػردات الهحتػػكل التعيةهػػٌي ي كأٌكاػػ  تهتػػ ز ة لدقػػا كاالقتصػػ د فػػي الكقػػت كالجاػػد  
كتقيػػؿ هػػف االخت فػػ ت الههلكػػا ةػػةف أحلػػ ـ الهقػػكهةف ي ألكاػػ  ال تتػػأثر ة لعكاهػػؿ الذاتةػػا 

  لهػػػػػػػف ةسػػػػػػػتعهيا  ي فضػػػػػػػ ن عػػػػػػػف أكاػػػػػػػ  تسػػػػػػػاـ فػػػػػػػي ثةػػػػػػػ ت االختةػػػػػػػ ر كدقػػػػػػػا الكتػػػػػػػ ئج                 
 ( فقرةن . ْٓفةيغ عدد فقرات االختة ر الليي   ( ي ٖٓي  ََِْ الكةا ف ي 

 
  Validity of the testصدؽ االختدار  -

ةهثػػؿ صػػدؽ االختةػػ ر إحػػدل الكسػػ ئؿ الهاهػػا فػػي الحلػػـ عيػػ  صػػ حةت  ي كزػػك 
  الهعةػػػػػػػػػػ ر األكؿ لحسػػػػػػػػػػف ةكػػػػػػػػػػ ل أداة التقػػػػػػػػػػكةـ إضػػػػػػػػػػ فا إلػػػػػػػػػػ  الهكضػػػػػػػػػػكعةا كالثةػػػػػػػػػػ ت                  



 

 

مممم
( ي كةقصػػػد ة الختةػػػ ر الصػػػ دؽ " زػػػك االختةػػػ ر الػػػذم  ُٔٓي  َََِ  ال ػػػةيي ي  م

 ( . ِِٕي  ََِْةقةس ه  أعدَّ لقة س  "   الكةا ف ي 
ف الختةػػ ر الصػػ دؽ زػػك إذا هػػ  تهلػػف هػػف قةػػ س هػػدل تحقةػػؽ األزػػداؼ الترةكةػػا       

 ( .  ّٗي  ََِٕالهعرفةا ليه دة الدراسةا التي كض  لا  ةكج ح   العزاكم ي 
كليتثةػػت هػػف صػػدؽ االختةػػ ر كهػػف قدرتػػ  عيػػ  تحقةػػؽ األزػػداؼ التػػي كضػػ  لاػػ         

 عهد الة حث إل  استعه ؿ :
  Face  validityالصدؽ الظاىري   .ٔ

كزك اإل  رة إل  هدل قة س االختة ر له  كض  لػ  ظ زرةػ ن ي كةػتـ التكصػؿ إلةػ       
درجػػػا قةػػػ س االختةػػػ ر ليسػػػها ي  هػػػف طرةػػػؽ تكافػػػؽ تقػػػدةرات الخةػػػرال كالهحلهػػػةف عيػػػ 

كالصػػػدؽ الظػػػ زرم ةقصػػػد فةػػػ  الهظاػػػر العػػػ ـ ل ختةػػػ ر هػػػف حةػػػث اله ػػػردات كلة ةػػػا 
صػػػػػة  تا  ي كهػػػػػدل كضػػػػػكحا  ي كلػػػػػذلؾ ةتكػػػػػ كؿ تعيةهػػػػػ ت االختةػػػػػ ر كدقتاػػػػػ  كدرجػػػػػا 

كضػػػػػػػػكحا  كهكضػػػػػػػػكعةتا  كهػػػػػػػػدل هك سػػػػػػػػةا االختةػػػػػػػػ ر لياػػػػػػػػرض الػػػػػػػػذم كضػػػػػػػػ  لػػػػػػػػ                      
 ( . ْٗي  ََِٕ  العزاكم ي 

كقد عرض الة حػث فقػرات االختةػ ر ي عيػ  هجهكعػا هػف الخةػرال كالهختصػةف فػي    
( ي  ٓالياا العرةةا كطرائؽ تدرةسا  كالعيـك الترةكةا كالك سةا ي عي  ه  فػي هيحػؽ    

ةاػػدؼ هعرفػػا لرائاػػـ فػػي صػػ حةا فقػػرات االختةػػ ر كسػػ ها صػػة  تا    كالهسػػتكة ت 
 -عٌةكػا الدراسػا  -يكلةا كهػدل ه لهتاػ  لهسػتكة ت الطيةػا التي تقةسا  لألزػداؼ السػ

كحػػرص الة حػػث عيػػ  أف ةيتقػػي ةا لةةػػا الخةػػرال كالهحلهػػةف   كهك ق ػػتاـ ة ػػأف فقػػرات 
االختةػػػػػػ ر ي كهػػػػػػ  سيػػػػػػجؿ عيةاػػػػػػ  هػػػػػػف ه حظػػػػػػ ت ي ذلػػػػػػؾ أف االجتهػػػػػػ ع هػػػػػػ  الخةػػػػػػرال 

ةتعػػػػرض لاػػػػ  كالهحلهػػػػةف ي كاالت ػػػػ ؽ عيػػػػ  التعػػػػدة ت ةجكػػػػب التحلػػػػةـ أٌةػػػػا اكتقػػػػ دات 
 . (ِٔي  ُٗٗٗ هكسي ي 

%( هػػػف ات ػػػ ؽ اآلرال ةػػػةف الهحلهػػػةف ة ػػػأف صػػػ حةا َٖكاعتهػػػد الة حػػػث كسػػػةا      
ال قرة حدان أدك  لقةكؿ ال قرة ضهف االختة ر ي كفػي ضػكل ذلػؾ عيػدلت عػددو هػف فقػرات 

%( هػػف اآلرال ي كةػػذلؾ أصػػةف عػػدد َٖاالختةػػ ر التػػي لػػـ تحصػػؿ عيػػ  كسػػةا ات ػػ ؽ  
كةػػذلؾ تهلػػف الة حػػث ( ي  ٕ( فقػػرةن ي عيػػ  هػػ  فػػي هيحػػؽ    َْاالختة رةػػا   ال قػػرات 

 هف التثةت هف الصدؽ الظ زرم ل قرات االختة ر كص حةتا .
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نن
  ن

 : صياغة االختدار وتحديد تعميماتو.  ِ
حدد الة حث التعيةه ت  ي ةعد التثةت هف ص حةا فقرات االختة ر كصدقا 

    ةا عف فقرات  لةتسك  تقدةه  ليعةكا االستط عةاكلة ةا اإلج ي ال زها ة الختة ر
كتكزة    كعدد فقرات  ي الادؼ هك   ي فضهت تعيةه ت االختة ر هعيكه ت ع ها عك 

للؿ             فقرة ي  ةدرجا كاحد خصصف الدرج ت للؿ فقرة في لؿ سؤاؿ
كةذلؾ أصةف  ( درجان ي كالدرجا الدكة   ص ر(   َْلتصةف الدرجا العية  ل ختة ر   

عي  عةكا استط عةا لةتسك  لية حث تحيةؿ فقرات  إحص ئة ن تطةةق  االختة ر ج ززان ل
هف ثة ت  كهدل ص حةا فقرات  هف حةث درجا صعكةا لؿ فقرة كدرجا  ثةتكالت

 تهةةزز .
 

 . التطديؽ األولي لبلختدار :   ٖ
ؽ فػي اإلج ةػػا ليتثةػت هػف كضػػكح فقػرات االختةػػ ر كصػ حةت  ي كالكقػت الهسػػتار 

ي طةػؽ الة حػث االختةػ ر عيػ  عٌةكػا  هػف ثة تػ  ثةػتتحيةػؿ فقراتػ  إحصػ ئة ن كالتك  عك  ي
اسػػتط عةا هػػف هجتهػػ  الةحػػث ك سػػ  ي فػػي قسػػـ الياػػا العرةةػػا هػػف ليةػػ ت الترةةػػا فػػي 

( ط لػػب  كط لةػػا ي  كةعػػػد  ََُجػػ هعتي   ةاػػداد ي كالهستكصػػرةا ( الةػػ لغ عػػددزـ   
ةف اإلج ة ت أخذ الة حث هجهكعتةف هف درجػ ت الطيةػا ةكسػةا تطةةؽ االختة ر كتصح

%( ليهجهكعػػا             الػػدكة  ي ألف زػػذً  ِٕ%( ليهجهكعػػا العيةػػ  ي ككسػػةا  ِٕ 
  العػػزاكم ي الكسػػةا ةهلكاػػ  أف تقػػدـ لكػػ  هجهػػكعتي ةأقصػػ  هػػ  ةهلػػف هػػف حجػػـ كتةػػ ةف 

 .(ُُٕي ََِٕ

( ط لةػػػػ ن  ْٓةا ليهجهػػػػكعتةف   كةاػػػػذا ةيػػػػغ عػػػػدد الطيةػػػػا فػػػػي العٌةكػػػػا االسػػػػتط ع
( ط لةػ ن كط لةػان فػي  ِٕ( ط لة ن كط لةان في الهجهكعا العيةػ  ك   ِٕكط لةان ي ةكاق    
 الهجهكعا الدكة  .

 
 تحديد الزمف المناسب لبلختدار : -. أ ٖ
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زهف االختة ر هف العكاهؿ الهاها التي تؤثر في ثة ت االختة ر ي كت ةر     
إل  أف  Lindquist and Cookز  لؿ هف لةكلكست كلكؾ الدراس ت التي أجرا

هع هؿ الثة ت ةزداد تةع ن لزة دة الزهف الهستارؽ لإلج ةا عف فقرات الثة ت حت  
ةصؿ إل  الحد الهك سب لإلج ةا عف فقرات االختة ر فةصؿ الثة ت إل                

ذلؾ الحد                      كا ةت  العظه  ثـ ةقؿ الثة ت تةع ن لذلؾ ليه  زاد الزهف عف
  .( َِٕي  َََِ هيحـ ي 

طرةؽ حس ب  كتكصؿ الة حث إل  هتكسط زهف اإلج ةا عف فقرات االختة ر هف   
لؿ ط لبو  كرقا إج ةاتسجةؿ الكقت عي  ة طيةا الهجهكعتةف ي كذلؾهتكسط زهف 

في استخراج زهف  كاستعهؿ الة حث الهع دلا اآلتةاي هف اإلج ةا   ئاـعكد اكتا كط لةاو 
 اإلج ةا : 

   الطالب أو الطالدة الثانية +زمف الطالب أو الطالدة الثالثة + ........الخ + زمفالطالب أو الطالدة األولى زمف  متوسط زمف اإل ادة  =
 العدد الكمي                                                                 

 ( دقةقا . ِْعف فقرات االختة ر التحصةيي   فل ف هتكسط زهف اإلج ةا 
 
      Analysis test  items  تحميؿ فقرات االختدار -.بٖ

تيعػػدُّ عهيةػػا تحيةػػؿ فقػػرات االختةػػ ر عيػػ  درجػػا ع لةػػا هػػف األزهةػػاي لهػػ  تؤدةػػ  هػػف     
فكائد تس عد عي  الخركج ةأدكات قة س فع لا تعهؿ عي  قةػ س السػه ت قة سػ ن دقةقػ ن ي 

ؿ عي  تطكةر فقرات االختة ر إل  الحد الذم ةجعيا  تسػاـ إسػا ه ن ذا داللػا فةهػ  كتعه
 ( .  ُٖٖي  ََِْةقةس  ذلؾ االختة ر  الكةا ف ي 

 كع دةن تيحٌيؿ ال قرات االختة رةا عي  الكحك اآلتي : 
 ترتةب أكراؽ اإلج ةا تص عدة ن أك تك زلة ن ةحسب الدرجا الليةا ل ختة ر. .ُ

 األكراؽ :تؤخذ فئتةف هف  .ِ

( ف ك  ةهلف قسػهت  الػ  فئتػةف زػي ََُاذا ل ف عدد الطيةا اقؿ هف   - أ
%( كزػػػي ال ئػػػا َٓ% ( زػػػي ال ئػػػا العيةػػػ  كاقػػػؿ هػػػف  َٓاعيػػػ  هػػػف   

 الدكة .



 

 

عع
عع
( ف كػػػ  ةهلػػػف قسػػػهت  الػػػ  ََُاذا لػػػ ف عػػػدد الطيةػػػا الثػػػر هػػػف   - ب ع

%( ِٕ% (زػػػي ال ئػػػا العيةػػػ  كاقػػػؿ هػػػف  ِٕفئتػػػةف زػػػي اعيػػػ  هػػػف   
 ة كزي ال ئا الدك

 

 تقدةر درجا الصعكةا كالساكلا ل ختة ر . .ّ

تقدةر الدرجػا التهةزةػا ل ختةػ ر ي ةهعكػ  اختةػ ر قػدرة ال قػرة عيػ  التهةةػز ةػةف  .ْ
 (. ٖٕي  ََِٕالط لب القكم كالط لب الضعةؼ   العزاكم ي 

كةعد تصػحةف إج ةػ ت الطيةػا ي رتػب الة حػث درجػ تاـ تك زلةػ ن هػف أعيػ  درجػا إلػ     
كهػػف ثػػـ قسػػـ أكراؽ اإلج ةػػا عيػػ  فئتػػةف  هجهػػكعتةف ( ي كاختػػ ر كسػػةا  أدكػػ  درجػػا ي

%( هػػف الهجهكعػػا الػػدكة  ي إذ ةيػػغ عػػدد الطيةػػا ِٕ%( هػػف الهجهكعػػا العيةػػ  ي ك ِٕ 
( ط لةػػػػ ن كط لةػػػػان ي كةيػػػػغ عػػػػدد الطيةػػػػا فػػػػي الهجهكعػػػػا الػػػػدكة            ِٕفػػػػي الهجهكعػػػػا العيةػػػػ    

 كل الصعكةا ي كقكة التهةةز ي كعي  الكحك اآلتي:( ط لة ن كط لةان ي تـ حسب هست ِٕ  
 
 Difficulty test  items   صعودة فقرات االختدار -ٔ-.بٖ

تحسب صعكةا ال قرة االختة رةا هف طرةؽ الكسةا الهئكةا لإلج ةػ ت الصػحةحا        
فػػػي الهجهػػػكعتةف العيةػػػ  كالػػػدكة  عػػػف تيػػػؾ ال قػػػرات ي أم الكسػػػةا الهئكةػػػا ليطيةػػػا الػػػذةف 

ةكف عف ال قرة االختة رةا إج ةا صحةحا ي فإذا ل كت تيؾ الكسةا ع لةا تػدلؿ عيػ  ةجة
ف ل كت هكخ ضػا فإكاػ  تػدلؿ عيػ  صػعكةتا   هيحػـ                  ساكلا ال قرة ي كا 

   .  ( ِّٓي  َََِي 
كةعػػد حسػػ ب هع هػػػؿ الصػػعكةا للػػػؿ فقػػرة هػػػف ال قػػرات االختة رةػػػا ي اتضػػف أكاػػػ  

( ي كةسػػتدؿ الة حػػث هػػف زػػذا أف ال قػػرات االختة رةػػا  ٖٔ.َك   ( ٗٓ.َتتػػرأكح ةػػةف   
جهةعا  تيعدُّ هقةكلان كصػ لحان ليتطةةػؽ ي إذ ت ػةر األدةةػ ت إلػ  أف االختةػ ر الجةػد زػك 

 اللةةسػػػػػي ي ( 0ََٖ( ك 0ََِالػػػػػذم ةتضػػػػػهف فقػػػػػرات تتػػػػػرأكح كسػػػػػةا صػػػػػعكةتا  ةػػػػػةف  
 ( ةكضف ذلؾ. َُي كجدكؿ رقـ    (َُٕي  ََِٕ

 ( ٓٔ دوؿ ) 
 يوضح معامبلت صعودة فقرات اختدار اكتساب المفاىيـ الدبلغية 



 

 

ف
ف
ف
ف
 ف

 المعامؿ ت المعامؿ  ت
ٔ ٓ6ٙ0 ٕٔ ٓ6ٕٙ 

ٕ ٓ6ٙ0 ٕٕ ٓ6ٙٔ 

ٖ ٓ6ٕٙ ٕٖ ٓ6ٕٙ 

ٗ ٓ6ٕٙ ٕٗ ٓ6ٙٓ 

٘ ٓ6ٙ٘ ٕ٘ ٓ6ٕٙ 

ٙ ٓ6ٖٙ ٕٙ ٓ6ٙٔ 

0 ٓ6ٙ٘ ٕ0 ٓ6ٙٔ 

0 ٓ6ٕٙ ٕ0 ٓ6ٙٓ 

9 ٓ6ٕٙ ٕ9 ٓ6ٙٓ 

ٔٓ ٓ6ٖٙ ٖٓ ٓ6ٙٓ 

ٔٔ ٓ6ٙٔ ٖٔ ٓ6٘9 

ٕٔ ٓ6ٕٙ ٖٕ ٓ6ٙٓ 

ٖٔ ٓ6ٙٔ ٖٖ ٓ6٘9 

ٔٗ ٓ6ٙٓ ٖٗ ٓ6ٙٓ 

ٔ٘ ٓ6ٖٙ ٖ٘ ٓ6ٙٓ 

ٔٙ ٓ6ٖٙ ٖٙ ٓ6ٙٓ 

ٔ0 ٓ6ٙٓ ٖ0 ٓ6٘9 

ٔ0 ٓ6ٙٓ ٖ0 ٓ6٘9 

ٔ9 ٓ6ٙٔ ٖ9 ٓ6ٙٓ 

ٕٓ ٓ6ٖٙ ٗٓ ٓ6ٙٓ 

 
   Discrimination of test  items    تمييز فقرات االختدار -ٕ-.بٖ

ةةػػز ةػػةف الطيةػػا ذكم الهسػػتكة ت العيةػػ  ك ةقصػػد ةتهةةػػز ال قػػرة " قػػدرتا  عيػػ  الته
الطيةػػػا ذكم الهسػػػتكة ت الػػػدكة  فةهػػػ  ةخػػػص الصػػػ ا أك القػػػدرة التػػػي ةقةسػػػا  االختةػػػ ر" 

كعي  سةةؿ الهثػ ؿ إذا لػ ف هع هػؿ الصػعكةا ل قػرة اختة رةػا  ( يِٕٕي َََِ ع ـي 
رة ةأكاػ  ( ي فػإف زػذ  ال قػرة تةػدك جةػدة ي كللػف قةػؿ أف كحلػـ عيػ  ال قػ ْٓ.َهعةكا   

% ( هػػكاـ  ُٓفقػرة جةػػدة الةػد هػػف تعػػرؼ كػكع الطيةػػا الػذةف أجػػ ةكا عكاػػ  ي فػإذا لػػ ف  
%  ُٓ% ( هكاـ ةكتهكف إلػ  فئػا الهتكسػطةف ك    ُٓةكتهكف إل  فئا الهتهةزةف ك  
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( هػػكاـ ةكتهػػػكف إلػػػ  فئػػػا الضػػػع  ل ي فهػػف الكاضػػػف أف ال قػػػرة االختة رةػػػا لػػػـ تػػػؤدم 
الطيةػػػا ذكم الهسػػػتكة ت العيةػػػ  كالطيةػػػا ذكم الهسػػػتكة ت  كظة تاػػػ  ي كزػػػي التهةةػػػز ةػػػةف

 .   ( ِّٔي  َََِ هيحـ ي الدكة  
كةعد حس ب قكة تهةةز لؿ فقرة هف فقرات االختة ر ي كجػد الة حػث أكاػ  تتػراكح ةػةف    
( َّ.َ( ي كتعػػد فقػػرات االختةػػ ر جةػػدة إذا ل كػػت قػػكة تهةةززػػ    ْٕ.َ( ك   ٗٓ.َ  

                       ( ةكضف ذلؾ .ُُي كجدكؿ رقـ   (ُُٕي  ََِٕ العزاكم ي فألثر 
 (ٔٔ دوؿ ) 

 يوضح معامؿ تمييز فقرات اختدار اكتساب المفاىيـ الدبلغية
 اىَؼبٍو د اىَؼبٍو  د

ٔ 1.77 ٕٔ 1.75 

ٕ 1.74 ٕٕ 1.76 

ٖ 1.74 ٕٖ 1.74 

ٗ 1.75 ٕٗ 1.77 

٘ 1.77 ٕ٘ 1.73 

ٙ 1.79 ٕٙ 1.74 

0 1.75 ٕ0 1.71 

0 1.73 ٕ0 1.73 

9 1.78 ٕ9 1.71 

ٔٓ 1.77 ٖٓ 1.69 

ٔٔ 1.71 ٖٔ 1.73 

ٕٔ 1.77 ٖٕ 1.71 

ٖٔ 1.78 ٖٖ 1.74 

ٔٗ 1.71 ٖٗ 1.74 

ٔ٘ 1.74 ٖ٘ 1.73 

ٔٙ 1.75 ٖٙ 1.69 

ٔ0 1.79 ٖ0 1.76 

ٔ0 1.78 ٖ0 1.71 

ٔ9 1.76 ٖ9 1.73 

ٕٓ 1.73 ٗٓ 1.71 

   Reliability of the testثدات االختدار      -ٖ-.بٖ
كةقصػػػػد فةػػػػ  : " أف ةعطػػػػي االختةػػػػ ر الكتػػػػ ئج ك سػػػػا  إذا هػػػػ  أعةػػػػد تطةةقػػػػ  عيػػػػ  

   .( ٕٗي  ََِٕاألفراد أك ساـ في الظركؼ ك سا  "   العزاكم ي 
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قق
كفػػي ضػػكل ذلػػؾ ةتكقػػ  أف تلػػكف درجػػ ت ال ػػرد ث ةتػػا ي فهػػث ن : إذا قسػػك  كزف  ق

  تقرةةػػػ ن إذا اسػػػتعهيك   ػػػخص هػػػ  هػػػرتةف ي فإككػػػ  كأهػػػؿ أف كحصػػػؿ عيػػػ  القةػػػ س ك سػػػ
ذا قسػػػػػك  هسػػػػػتكل  هقة سػػػػ ن هختي ػػػػػ ن ي أك قسػػػػػك  كزف ال ػػػػػخص ةعػػػػػد ةػػػػـك كاحػػػػػد فقػػػػػط ي كا 
تحصػػةؿ  ػػػخص هػػػ  ي كأهػػؿ أف تلػػػكف القة سػػػ ت هت ػػػ ةاا كللػػف  ةػػػر هتط ةقػػػا ته هػػػ ن 
تحػػػػػت إجػػػػػرالات هختي ػػػػػا ي أك عيػػػػػ  أةػػػػػدم هدرسػػػػػةف هختي ػػػػػةف ة سػػػػػتعه ؿ هصػػػػػححةف 

ف كعهػػـ هػػف الدرجػػا الخ صػػا التػػي حصػػيك  عيةاػػ  إلػػ  هختي ػػةف ي كةعةػػ رة أخػػرل كأهػػؿ أ
الدرجػػػػػػا التػػػػػػي قػػػػػػد ةهلػػػػػػف الحصػػػػػػكؿ عيةاػػػػػػ  إذا هػػػػػػ  ل كػػػػػػت الظػػػػػػركؼ هختي ػػػػػػا قيػػػػػػة ن            

 ( . ِِٗي  ََِْ  الكةا ف ي 
كثةػػػػػػ ت االختةػػػػػػ ر ةعكػػػػػػي الدقػػػػػػا كالثقػػػػػػا الهتػػػػػػكافرة فػػػػػػي أداة القةػػػػػػ س ي ألف األداة 

األخػػذ ةكت ئجاػػ  ي كٌأكاػػ  هضػػةعا ليجاػػد كالكقػػت  الهتذةذةػػا ال ةهلػػف االعتهػػ د عيةاػػ  كال
 . (ََِي ََِٕ اللةةسي ي كاله ؿ 
كاسػػػتعهؿ الة حػػػث طرةقػػػا لرككةػػػ خ أل ػػػ  السػػػتخراج الثةػػػ ت لي قػػػرات الهكضػػػكعةا        

كالت ػػػػػػ  ةثةػػػػػػ ت التصػػػػػػحةف فةهػػػػػػ  ةخػػػػػػص ال قػػػػػػرات الهق لةػػػػػػا عيػػػػػػ  هػػػػػػ  سػػػػػػةأتي  فةيػػػػػػغ           
( ٕٔ.َان ي إذ ةيعػدُّ هع هػؿ الثةػ ت جةػدان إذا ةيػغ  ( كزك هع هؿ ثة ت ع ؿ جػد ٖٖ.َ  

  ( . ِّٕي  ََِْ  الكةا ف ي فألثر 
 .  التطديؽ النيائي لبلختدار : ٗ

طةػػؽ الة حػػث االختةػػ ر الةعػػدم عيػػ  طيةػػا الهجهػػكعتةف  الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا( 
ـ   ََُِ/  ٓ/  ُِعقػػب اكتا ئػػ  هػػف تػػدرةس الهكضػػكع ت الهحػػددة ي كذلػػؾ فػػي ةػػـك 

حدد الة حث لاػـ هكعػد إجػرال االختةػ ر قةػؿ أسػةكع هػف هكعػد إجرائػ ي لةلػكف لػدل  كقد
الطيةا الكقت الل في لهراجعا اله دة ي كزك  ةلكف الة حث قد ل فأ في تاةئػا هجهػكعتي 
الدراسا  الضػ ةطا كالتجرةةةػا( ل ختةػ ر ي كتػـ إجػرال االختةػ ر فػي قػ عتةف هتجػ كرتةف 

االصهعي  ج هعا دةػ ل  ي كا ػرؼ  –ليةا الترةةا  –رةةا هت  ةاتةف في قسـ الياا الع
الة حث ك سػ  عيػ  االختةػ ر ي هسػتعةك ن ةعػددو هػف التدرةسػةةف الػزه ل ي لهراقةػا الطيةػا 

 في أثك ل االختة ري كلـ ةطرأ عي  االختة ر ه  ةؤثر في سةر  .



 

 

ررر
كةعػػػدز  صػػػٌحف الة حػػػث إج ةػػػ ت الطيةػػػا عيػػػ  كفػػػؽ الهعةػػػ ر الهسػػػتعهؿ فػػػي  رر

كفػػػي ضػػػكئ  فػػػإف الدرجػػػا  -الهػػػذلكرة سػػػ ةق ن  –ف إج ةػػػ ت العٌةكػػػا االسػػػتط عةا تصػػػحة
 ( درجا ي كالدرجا الدكة  زي  ص ر( .  َْالعية  ل ختة ر زي   

 
 اختدار التذوؽ األددي :  -. ب ٜ

ةعد اط ع الة حث عي  عدد هف اختة رات التذكؽ األدةي اخت ر االختة ر الػذم       
( فقػرة اختة رةػا  كذلػؾ  َّعةػد ام احهػد ( الػذم ةتلػكف هػف   أعد  الة حث   ضػة ل 

 لألسة ب اآلتةا :
 .ََُِإف االختة ر حدةث كسةة  ي إذ أعد  الة حث ع ـ  -ُ
 أقس ـ الياا العرةةا . –إف االختة ر اعد لطيةا اللية ت  -ِ

 هكافقا عدد هف الخةرال عي  إهل كةا استعه ل  أل راض الةحث الح لي. -ّ

 
 :صدؽ االختدار 

عػػػػػػرض الة حػػػػػػث اختةػػػػػػ ر التػػػػػػذكؽ األدةػػػػػػي الهعتهػػػػػػد عيػػػػػػ  عػػػػػػدد هػػػػػػف الخةػػػػػػرال                 
( ي كاةػػػدكا هػػػكافقتاـ عيػػػ  صػػػ حةا اسػػػتعه ؿ االختةػػػ ر فػػػي قةػػػ س هتاةػػػر  ٓهيحػػػؽ   

 الةحث الح لي  التذكؽ األدةي ( .
 التحميؿ اإلحصائي لفقرات اختدار التذوؽ األددي :

كتحسػػةف   االختةػػ ر التثةػت هػػف صػ حةا لػػؿ فقػرة إف الاػرض هػف تحيةػػؿ فقػرات      
الت ػػػػ ؼ ال قػػػػرات الضػػػػعة ا جػػػػدا أك الصػػػػعةا جػػػػدا أك  ةػػػػر الههةػػػػزة ي عةػػػػر ككعةتاػػػػ  

( لػذلؾ طةػؽ الة حػث Scannell , 1975 , p: 211كاسػتةع د  ةػر الصػ لف هكاػ   
هػػػػف  كط لةػػػػا ( ط لػػػػبََُاالختةػػػػ ر عيػػػػ  عةكػػػػا هه ثيػػػػا لعةكػػػػا الةحػػػػث تلككػػػػت هػػػػف  

ي كلتسػػػاةؿ اإلجػػػرالات اإلحصػػػ ئةا فقػػػد رتةػػػت الػػػدرج ت عةكػػػا االسػػػتط عةا هجتهػػػ  ال
ثػـ اختةػرت العةكتػ ف الهتطرفتػ ف العيةػ  كالػدكة    تك زلة  هف أعي  درجػا إلػ  أدكػ  درجػا

هجهػػػػػكعتةف لتهثةػػػػػؿ العةكػػػػػا لياػػػػػ  . كفةهػػػػػ  ةػػػػػأتي  أفضػػػػػؿ% ( ةكصػػػػػ ا   ِٕةكسػػػػػةا   
 ة ر : تكضةف الجرالت التحيةؿ اإلحص ئي ل قرات االخت

 مستوى صعودة الفقرات : -أ



 

 

ش
ش
ش
ش
 ش

التػػذكؽ ةعػػد أف حسػػب الة حػػث هع هػػؿ صػػعكةا لػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات اختةػػ ر        
( ي كةػػػػػرل   اةةػػػػػؿ ( إف ال قػػػػػرات  ٕٔ.َ( ك    ّْ.َةػػػػػةف    تتػػػػػراكحكجػػػػػدز  األدةػػػػػي 
         (  َٖ.َ( ك    َِ.َتعد هقةكلا إذا لػ ف هعػدؿ صػعكةتا  ةػةف    االختة رةا

Bloom , 1971 , p: 66  ) ككزػذا ةعكػي إف فقػرات االختةػ ر جهةعاػ  تعػد هقةكلػا ي 
 .   ةكضف ذلؾ ( ُِ   رقـ  جدكؿال

 ( ٕٔ دوؿ ) 
 التذوؽ األدديمعامبلت صعودة فقرات اختدار 

 الهع هؿ ت الهع هؿ ت الهع هؿ ت الهع هؿ ت
ُ َ.ْْ ٗ َ.ّْ ُٕ َ.ٕٔ ِٓ َ.ٔٔ 
ِ َ.ِٓ َُ َ.ِٓ ُٖ َ.َْ ِٔ َ.ّْ 
ّ َ.ٓٓ ُُ َ.ِٓ ُٗ َ.ْْ ِٕ َ.ّْ 
ْ َ.ّٓ ُِ َ.ْٕ َِ َ.ٓٓ ٖ َ.ْْ 
ٓ َ.ْٗ ُّ َ.ّٖ ُِ َ.ّْ ِٗ َ.ْٖ 
ٔ َ.ْٓ ُْ َ.َْ ِِ َ.ْٓ َّ َ.ْْ 
ٕ َ.ْٕ ُٓ َ.ْْ ِّ َ.ْٓ   
ٖ َ.َْ ُٔ َ.ّٖ ِْ َ.َْ   

 قوة تمييز الفقرات :-ب
التػذكؽ األدةػي اختةػ ر ةعد أف حسب الة حث القكة التهةةزةا للؿ فقرة هػف فقػرات       

( ي كاألدةةػ ت ت ػةر إلػ  اف ال قػرة التػي ةقػؿ  ْٔ.َ( ك    ّْ.َكجدز  تترأكح ةػةف   
                       % ( ةستحسػػػػػػػػػػػػػف حػػػػػػػػػػػػػذفا  أك تعػػػػػػػػػػػػػدةيا   َِهع هػػػػػػػػػػػػػؿ قكتاػػػػػػػػػػػػػ  التهةةزةػػػػػػػػػػػػػا عػػػػػػػػػػػػػف   

لػذا أةقػػ  الة حػث عيػػ  ال قػرات جهةعاػػ  دكف ي  (  ََُي ص  ُٕٗٗ  اهطػ كةكس ي 
 .   ةكضف ذلؾ ( ُّ   رقـ  جدكؿال كتعدةؿ ي حذؼ أك 

 
 ( ٖٔ دوؿ ) 

 التذوؽ األدديمعامبلت القوة التمييزية لفقرات اختدار 



 

 

تت
تت
 ت

 الهع هؿ ت الهع هؿ ت الهع هؿ ت الهع هؿ ت
ُ َ.ْٓ ٗ َ.ْٓ ُٕ َ.ٓٗ ِٓ َ.ْٖ 
ِ َ.ٔٓ َُ َ.ْٔ ُٖ َ.ّٖ ِٔ َ.َْ 
ّ َ.ْٖ ُُ َ.ْْ ُٗ َ.ِٔ ِٕ َ.ْٓ 
ْ َ.ْٓ ُِ َ.ُٔ َِ َ.ٓٓ ٖ َ.ٓٓ 
ٓ َ.َٔ ُّ َ.ٓٓ ُِ َ.ِٔ ِٗ َ.ّْ 
ٔ َ.ٓٓ ُْ َ.ْْ ِِ َ.َٔ َّ َ.ٓٓ 
ٕ َ.ّٓ ُٓ َ.َٓ ِّ َ.ُٔ   
ٖ َ.َٓ ُٔ َ.ٓٓ ِْ َ.ٓٓ   

  فعالية الددائؿ الخاطئة : -ج
                عكػػػػػػػػده  ةلػػػػػػػػكف االختةػػػػػػػػ ر هػػػػػػػػف هتعػػػػػػػػدد ة تػػػػػػػػرض أف تلػػػػػػػػكف الةػػػػػػػػدائؿ الخ طئػػػػػػػػا     

                      ف أكاػػػػػػػػػ  تػػػػػػػػػؤدم الػػػػػػػػػدكر الهكلػػػػػػػػػؿ إلةاػػػػػػػػػ  فػػػػػػػػػي ت ػػػػػػػػػتةت اكتةػػػػػػػػػ   جذاةػػػػػػػػػا ليتثةػػػػػػػػػت هػػػػػػػػػ
                        الػػػػػػػذةف ال ةعرفػػػػػػػػكف اإلج ةػػػػػػػا الصػػػػػػػحةحا ي كعػػػػػػػػدـ االتلػػػػػػػ ؿ عيػػػػػػػ  الصػػػػػػػػدفا الطيةػػػػػػػا

( كالةدةؿ الجةد زك ذلؾ الةدةؿ الذم ةجػذب عػددا  َُُ: ص  ُٕٗٗ  اهط كةكس ي 
هػػف طيةػػا الهجهكعػػا الػػدكة ي كةعلسػػ  ةعػػد  ةػػر فعػػ ؿ  هػػف طيةػػا الهجهكعػػا العيةػػ  الةػػر

                كةلػػػػػػػكف الةػػػػػػػدةؿ الثػػػػػػػر فع لةػػػػػػػا ليهػػػػػػػ  ازدادت قةهتػػػػػػػ  فػػػػػػػي السػػػػػػػ لب يكةكةاػػػػػػػي حذفػػػػػػػ  
(  . كةعػػػػػػد أف أجػػػػػػرل الة حػػػػػػث العهيةػػػػػػ ت اإلحصػػػػػػ ئةا  ُِٓ: ص ُّٗٗ  عػػػػػكدة ي 

قػد جػذةت األدةػي  التػذكؽف الةدائؿ الخ طئا ل قرات اختة ر أال زها لذلؾ ي ظار لدة  
إلةاػػ  عػػددا هػػف طػػ ب الهجهكعػػا العيةػػ  الةػػر هػػف طػػ ب الهجهكعػػا الػػدكة  ي لػػذا تقػػرر 

 .   ةكضف ذلؾ (ُْ  رقـ  جدكؿال ك اإلةق ل عيةا  جهةعا  دكف حذؼ أك تعدةؿ
 ( ٗٔ دوؿ ) 

 تذكؽ األدةيفع لةا الةدائؿ الخ طئا ل قرات اختة ر ال
 رغيغو اىفقشح

ئ  ؼبىٞخ اىجذٝو اىخب 

 األٗه

 ؼبىٞخ اىجذٝو اىخب ئ 

 اىثبّٜ

 ؼبىٞخ اىجذٝو اىخب ئ 

 اىثبىث

 ٔ  -22 -21 -21 



 

 

ثث
ثث
 ث

ٕ -5 -4 -24 

ٖ -21 -45 -3 

ٗ -27 -34 -27 

٘ -21 -5 -27 

ٙ -2 -24 -27 

0 -3 -3 -27 

0 -22 -5 -41 

9 -24 -23 -41 

ٔٓ -21 -34 -5 

ٔٔ -4 -27 -21 

ٕٔ -22 -21 -24 

ٖٔ -5 -2 -5 

ٔٗ -4 -37 -27 

ٔ٘ -21 -21 -21 

ٔٙ -26 -27 -27 

ٔ0 -4 -21 -27 

ٔ0 -21 -27 -5 

ٔ9 -27 -41 -26 

ٕٓ -34 -45 -27 

ٕٔ -3 -21 -22 

ٕٕ -27 -27 -24 

ٕٖ -34 -4 -21 

ٕٗ -27 -22 -4 

ٕ٘ -21 -22 -21 

ٕٙ -2 -21 -4 

ٕ0 -3 -8 -22 

ٕ0 -4 -27 -5 

ٕ9 -22 -7 -21 

ٖٓ -24 -6 -6 

 ات االختدار :ثد
ي إذ التػػذكؽ األدةػػيلحسػػ ب ثةػػ ت اختةػػ ر التجزئػػا الكصػػ ةا  اختػػ ر الة حػػث طرةقػػا    

أف قسػػػػػـ االختةػػػػػ ر عيػػػػػ   اعتهػػػػػد درجػػػػػ ت عةكػػػػػا التحيةػػػػػؿ اإلحصػػػػػ ئي ك سػػػػػا  ي كةعػػػػػد
ي كةعد تصػحةف  هجهكعتةف األكل  تضـ ال قرات ال ردةا كاالخرل تضـ ال قرات زكجةا



 

 

خخ
خخ
              اسػػػػػتعهؿ هع دلػػػػػا ارتةػػػػػ ط ةةرسػػػػػكف اإلج ةػػػػػ ت ي ككضػػػػػ  الػػػػػدرج ت ي خ

Bearson  )ي كعكػػػد تصػػػحةح  ةهع دلػػػا سػػػةةره ف (  ّٖ.َةيػػػغ هع هػػػؿ الثةػػػ ت   ف– 
                          كزػػك هع هػػؿ ثةػػ ت هقةػػكؿ ة لكسػػةا إلػػ  االختةػػ رات  ةػػر الهقككػػا (  ٕٖ.َةػػراكف ةيػػغ   
 ( .ُّٖ:صُٕٕٗ الةة تي ي

 
 تدار :الصورة النيائية لبلخ

  كفقراتػػػػ  التػػػػذكؽ األدةػػػػي ةعػػػػد إكاػػػػ ل اإلجػػػػرالات اإلحصػػػػ ئةا الهتعيقػػػػا ة ختةػػػػ ر        
( فقرة هػف كػكع االختةػ ر هػف هتعػدد  َّاصةف االختة ر ةصكرت  الكا ئةا ةتلكف هف   

 (ٖ. هيحؽ  
 
 اختدار معال ة المعمومات : -. ج ٜ

أعٌدتػػػػػػػػ  الة حثػػػػػػػػا                        اعتهػػػػػػػػد الة حػػػػػػػػث عيػػػػػػػػ  اختةػػػػػػػػ ر هع لجػػػػػػػػا الهعيكهػػػػػػػػ ت الػػػػػػػػذم     
( ةعػػد هكافقػػا هجهكعػػا هػػف  ٗ( الهيحػػؽ    ََِٔ  سػػك ل لطةػػؼ حسػػكف الجةػػكرٌم / 

 الهحلهةف عي  استعه ل  في ا راض الةحث الح لي .
 وصؼ االختدار : 

( فقرة هثيت ها رات فرعةا هتعددة كهتككعا تكزعت  ْٓةتلكف االختة ر هف       
 ت رئةسا زي :ةةف ث ث ها را

كزي الهعرفا التػي تتطيػب اإلج ةػا عػف سػؤاؿ هػ ذا   أك هعرفػا  المعرفة التقريرية :-أ
ه  اإلستراتةجةاالتي عيػ  الط لػب اسػتعه لا    أك هػ  األ ػة ل اله ةػدة لػ  عكػده  ةسػتعد 

 ل ختة ر  

: كزػػي الهعرفػػا التػػي تتطيػػب اإلج ةػػا عػػف سػػؤاؿ لةػػؼ   كهػػ   المعرفػػة اإل رائيػػة-ب
 رالات التي ةتةعا  الط لب لتحقةؽ أزداف   اإلج

كزػػي الهعرفػا التػػي تتطيػب اإلج ةػػا عػف سػػؤاؿ هتػ    كلهػػ ذا  المعرفػة الشػػرطية : -ج
 ةطةؽ الط لب تيؾ اإلجرالات  



 

 

ذذذذ
دد هج الف أل راض الةحث الح لي زه  :       ذ  كحي

 هج ؿ اإلعداد . -
 هج ؿ األدال . -

 طريقة التصحيح وحساب الدر ات : 

كضػػعت للػػؿ فقػػرة هػػف فقػػرات االختةػػ ر ث ثػػا ةػػدائؿ لإلج ةػػاي ة ػػةر أحػػدز  إلػػ         
( درجػ ت ي كة ػةر الثػ كي إلػ  هعرفػا ّهعرفا   هيا كل هيػا لهكضػكع ال قػرة كةعطػ   

سػػطحةا أك  ةػػر ل هيػػا ةهكضػػكع ال قػػرة كةعطػػ  درجتػػةف ي كة ػػةر الث لػػث إلػػ  هعرفػػا 
 .   ةر صحةحا ةهكضكع ال قرة كةعط  درجا كاحدة 

( ي كالةػػػػػػػدةؿ               ّكعيةػػػػػػػ  فػػػػػػػإٌف الةػػػػػػػدةؿ  تكطةػػػػػػػؽ عيػػػػػػػيٌ  دائهػػػػػػػ ن( ةأخػػػػػػػذ الدرجػػػػػػػا         
( ي كالةػػػػدةؿ  ال تكطةػػػػؽ عيػػػػٌي هطيقػػػػ ن( ةأخػػػػذ  ِ تكطةػػػػؽ عيػػػػٌي أحة كػػػػ ن( ةأخػػػػذ الدرجػػػػا  

 ( .  ُالدرجا  
 الصػدؽ :

 ةيعػػد صػػدؽ االختةػػ ر هػػف الخصػػ ئص الهاهػػا التػػي ةجػػب أف ةتألػػد هكاػػ  هصػػهـ     
االختة ر حةف ةرةد ةك ل اختة ر  ليحلـ عي  صػ حةا أداة الهقةػ س كقدرتػ  عيػ  قةػ س 
الظػػ زرة التػػي ةيػػراد دراسػػتا   ي كزػػك هػػف ألثػػر الهؤ ػػرات السػػةلكهترةا أزهةػػا فػػي إعػػداد 
االختةػػ ري إذ ةيعٌةػػر عػػف   قػػدرة الهقةػػ س عيػػ  قةػػ س السػػها التػػي أيعػػٌد لقة سػػا   هيحػػـ 

سػػ ئؿ اله ضػػيا السػػتخراج الصػػدؽ الظػػ زرٌم زػػك تقػػدةر ( ي كهػػف الك ِٔٔيص ََِِ:
عدد هف الخةرال كالهختصةف لهدل تهثةؿ فقرات األداة ليصػ ا الهػراد قة سػا   العجةيػٌي 

 ( .ّٕيص ََُِك الطرةحٌي :
كقػػػػػػد عػػػػػػرض الة حػػػػػػث اختةػػػػػػ ر هع لجػػػػػػا الهعيكهػػػػػػ ت عيػػػػػػ  عػػػػػػدد هػػػػػػف الخةػػػػػػرال      

كهك زجاػ  كاالختةػ رات كالهقػ ةةسي  كالهختصةف في هج ؿ طرائػؽ تػدرةس الياػا العرةةػا
( . ف ت ؽ الخةرال عيػ  إهل كةػا اسػتعه ل  فػي الةحػث  ٓكالترةةا كعيـ الك س الهيحؽ   

 الح لي . 
 التجرةا االستط عةا لهقة س اختة ر هع لجا الهعيكه ت : -



 

 

ض
ض
ض
ض
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 استادفت زذ  التجرةا تعٌرؼ ه  ةأتي :     
 ت اختة ر هع لجا الهعيكه ت.كضكح التعيةه ت ليطيةا كفاهاـ لعة را –أ
 الكقت الهستارؽ في اإلج ةا عف اختة ر هع لجا الهعيكه ت . –ب

(  ََُكلذلؾ طةػؽ الة حػث اختةػ ر هع لجػا الهعيكهػ ت عيػ  عةكػا هلككػا هػف        
ط لب كط لةا اخت رزـ هػف هجتهػ  العةكػا االسػتط عةا كقػد تةػةف هػف زػذا التطةةػؽ أٌف 

ا كه اكهػػا ي كأٌف الكقػػت الهسػػتارؽ لإلج ةػػا عػػف االختةػػ ر التعيةهػػ ت كال قػػرات كاضػػح
 ( .( دقةقا   َْ( دقةقا ي كةهتكسط قدر     ْٓ(  ك    ّٓةةف   

 التحميؿ اإلحصائّي لفقرات اختدار معال ة المعمومات : 
ةيعٌد التحيةؿ اإلحصػ ئي ل قػرات الهقةػ س ذا أزهةػا لةةػرة فػي الهقػ ةةس الك سػةاي        

ةف هػػدل قػػدرة الهقةػػ س لقةػػ س هػػ  كضػػ  هػػف أجػػؿ قة سػػ  ي لػػذا فػػإٌف اختةػػ ر إذ إكاػػ  تةػػ
ال قػػػرات ذات الخصػػػ ئص السػػػةلكهترةا الهك سػػػةا كالجةػػػدة قػػػد ةػػػؤدم إلػػػ  ةكػػػ ل هقةػػػ س 

ةتصػػػػػؼ ةخصػػػػػ ئص قة سػػػػػةا جةػػػػػدة ي إذ إٌف دقػػػػػا الهقةػػػػػ س فػػػػػي قةػػػػػ س هػػػػػ  كضػػػػػ  لػػػػػ             
سػػػػػػػػػػػػػةلكهترةا                         تعتهػػػػػػػػػػػػػد إلػػػػػػػػػػػػػ  حػػػػػػػػػػػػػد  لةةػػػػػػػػػػػػػر عيػػػػػػػػػػػػػ  دقػػػػػػػػػػػػػا فقراتػػػػػػػػػػػػػ  كخص ئصػػػػػػػػػػػػػا  ال

 (.ِِٗيص ََِِ  هيحـ : 
 
 

 كعهد الة حث إل  حس ب ه  ةأتي ل قرات اختة ر هع لجا الهعيكه ت :     
 حس ب القكة التهةةزةا لي قرات : -ُ

ةرهػي حسػػ ب القػكة التهةةزةػػا لي قػرات فػػي الهقػ ةةس الك سػػةا اسػتةع د ال قػػرات التػػي      
اد ي كاإلةقػػ ل عيػػ  ال قػػرات التػػي تهةػػز ةةػػكاـ فػػي اإلج ةػػ ت   ألكاػػ  ال تهةػػز ةػػةف األفػػر 

تل ػػؼ قػػدرة الهقةػػ س عيػػ  إظاػػ ر ال ػػركؽ ال ردةػػا ةػػةف األفػػراد اله حكصػػةف   فػػ ل قرة 
                                                 

 - : ا  خرج ألساحث م و ط الوقت من طريق ا  علال ادلعادله اآلتيه 
 ال  األمل + زمن الرال  الثاين + زمن الرال  الثالث + ........... + زمن الرال  ادلئهزمن الر                   

 بببببببببببببببببببببببببببببببب                              
 العشد الكله                                                        



 

 

غغ
غغ
التي تلكف ههةػزة كفع لػا زػي ال قػرة التػي تهةػز ةػةف فػردةف ةختي ػ ف فعػ ن فػي درجػا  غ

ةضػػ ن فقػػرة تقػػةس سػػها هحػػددة دكف اهػػت ؾ السػػها اخت فػػ ن ةظاػػر هػػف سػػيكلاـ ي كزػػي أ
( ي كإلةجػػػ د القػػػكة التهةةزةػػػا ل قػػػرات  َٕي ص ََُِ ةرزػػػ    العجةيػػػٌي كالطرةحػػػٌي : 

اختةػػػ ر هع لجػػػا الهعيكهػػػ ت اتةػػػ  الة حػػػث أسػػػيكب الهجهػػػكعتةف الهتطػػػرفتةف هػػػف حجػػػـ 
% ( لتهػث   ِٕ( ط لػب كط لةػا كةكسػةا             ََُعةكا الطيةا الة لغ عددز   

كعتةف الهتطرفتةف ي إذ ةي  ر  إل  أٌف زذ  الكسةا تجعؿ الهجهػكعتةف فػي أفضػؿ الهجه
فةعػد الحصػكؿ عيػ  .     (ِِّيص ََِِ  هيحػـ :    ه  ةلكف في الحجـ كالتةػ ةف

الػػدرج ت الليةػػػا لعةكػػا التحيةػػػؿ اإلحصػػػ ئي ي ريتةػػت الػػػدرج ت ترتةةػػػ ن تك زلةػػ ن هػػػف أعيػػػ  
ػػددت الهجهكعتػػ ف درجػػا ليةػػا إلػػ  أدكػػ  درجػػا ليةػػا فػػي هقةػػ  س الةحػػث الحػػ لي   ثػػـ حي

% ( هػػػف أفػػػراد العةكػػػا فػػػي لػػػؿ هجهكعػػػا ي  ِٕالهتطرفتػػػ ف ة لدرجػػػا الليةػػػا ةكسػػػةا   
( ط لةػ  كط لةػا  ِٕ( ط لةػ  كط لةػا فػي الهجهكعػا العيةػ    ك    ِٕفأصةف عددزـ   

(  t – testفػػي الهجهكعػػا الػػدكة  ي كةعػػد اسػػتعه ؿ االختةػػ ر التػػ ئي                
لعةكتػػػةف هسػػػتقيتةف الختةػػػ ر داللػػػا ال ػػػركؽ اإلحصػػػ ئةا ةػػػةف                 هتكسػػػطي 
درج ت الهجهكعتةف العية  كالدكة  للػؿ فقػرة هػف فقػرات اختةػ ر هع لجػا الهعيكهػ ت ي إذ 

إٌف القةهػػػػػػػػػػػػػػػػػا الت ئةػػػػػػػػػػػػػػػػػا الهحسػػػػػػػػػػػػػػػػػكةا تػػػػػػػػػػػػػػػػػدؿ عيػػػػػػػػػػػػػػػػػ  القػػػػػػػػػػػػػػػػػكة التهةةزةػػػػػػػػػػػػػػػػػا لي قػػػػػػػػػػػػػػػػػرة                        
( ي كقػػػد تةػػػةف لهػػػ  زػػػك هكضػػػف فػػػي الجػػػدكؿ رقػػػـ   ُٕٓ-ُٓٓيص ُٗٗٗةػػػ زي : 
 ( أٌف جهة  ال قرات لا  القدرة عي  التهةةز ةةف طيةا الهجهكعتةف العية  كالدكة .ُٓ 

 (  ٘ٔال دوؿ ) 
 القوة التمييزية لفقرات اختدار معال ة المعمومات

ح 

  لةنرث

  لوقوْػج  لأً٘ا  لوقوْػج  لؼل٘ا
 لن٘وج  لذائ٘ج 

 ج لوحطْة

 لأاللج 

  إلحصائ٘ج
 لوذْضط 

 ّٖ   لحطاة

 الًحر ف 

 ّٕ   لوؼ٘ار

 لوذْضط 

 ّٖ   لحطاة

 الًحر ف 

 ّٕ   لوؼ٘ار

   لج 0ٕٗ.ٙ 0ٖٓ.ٓ ٕ٘٘.ٔ 0ٕ0.ٓ ٖٓٗ.ٕ ٔ

   لج 00ٕ.٘ 0ٖٙ.ٓ ٖٓٔ.ٔ 0ٔ9.ٓ 00٘.ٔ ٕ

   لج ٕٔٔ.0 0ٕٕ.ٓ 00ٖ.ٔ ٕٙٙ.ٓ ٖٙ٘.ٕ ٖ

   لج 0ٖٔ.ٖ 09ٖ.ٓ 09ٔ.ٔ 000.ٓ 0٘ٔ.ٕ ٗ

   لج ٕٗ٘.ٗ 0ٗٔ.ٓ ٖٓٓ.ٔ ٕٗٙ.ٓ 9ٕٖ.ٔ ٘

   لج 09٘.0 0ٓٗ.ٓ ٖٗٔ.ٔ 9ٓٔ.ٓ ٕٓٓ.ٕ ٙ



 

 

ظظ
ظظ
 ظ

   لج ٖ٘ٙ.9 ٔٓٔ.ٓ ٓٔٓ.ٔ 000.ٓ 00ٙ.ٔ 0

   لج ٖٖ٘.ٗ 000.ٓ 9٘0.ٔ ٕٗٙ.ٔ 0ٓٙ.ٕ 0

   لج 9ٙٔ.ٙ 9ٓٔ.ٓ 0ٕٗ.ٔ 0ٖ٘.ٓ 0٘٘.ٕ 9

   لج 0ٕٗ.٘ ٕٕٙ.ٓ ٖٓٓ.ٔ 0ٖٙ.ٓ 9ٖٔ.ٔ ٓٔ

   لج ٗٗ٘.ٔٔ 0ٙ٘.ٓ 00ٕ.ٔ 0ٖٗ.ٓ 9ٖٔ.ٕ ٔٔ

   لج 0ٖٖ.ٙ ٔٓٔ.ٓ ٓٔٓ.ٔ 000.ٓ ٙٗ٘.ٔ ٕٔ

   لج 0٘ٔ.ٙ 0ٗٔ.ٓ ٖٓٓ.ٔ 0ٕٙ.ٓ 0ٙ٘.ٔ ٖٔ

   لج 09ٓ.9 9ٕٙ.ٓ ٖٓ٘.ٔ 00ٓ.ٓ 0ٕٙ.ٕ ٗٔ

   لج 0ٖٗ.0 ٙٓٙ.ٓ ٕٓٗ.ٔ 0٘ٙ.ٓ ٕٕٙ.ٕ ٘ٔ

   لج 90٘.ٗ 00ٙ.ٓ ٗٙٔ.ٕ 0ٓ٘.ٓ 0ٓٔ.ٕ ٙٔ

   لج ٖٕٙ.ٖ 0ٖٔ.ٓ 0ٖٕ.ٕ ٕٙٙ.ٓ 00٘.ٕ 0ٔ

   لج 9ٖٓ.9 9٘٘.ٓ 0ٕٗ.ٔ 0ٗ0.ٓ ٕٕٙ.ٕ 0ٔ

   لج 0ٕٗ.ٙ 99ٗ.ٓ ٗٗٔ.ٔ ٖٖ٘.ٔ ٗٗٔ.ٕ 9ٔ

   لج ٖٕٗ.0 0ٖٗ.ٓ 9ٕٓ.ٔ 0ٕٙ.ٓ 0ٕٙ.ٔ ٕٓ

   لج 0.00ٓ 0ٕٙ.ٓ 0ٓٙ.ٔ ٕٙٙ.ٓ 9ٗٙ.ٕ ٕٔ

   لج 0ٗ9.ٗٔ 9٘ٙ.ٓ ٖٓٙ.ٔ 0ٙ٘.ٓ 0ٖٕ.ٕ ٕٕ

   لج ٖٖٙ.ٙ 0ٕ0.ٓ ٙ٘٘.ٔ 9٘ٓ.ٓ 0ٖٔ.ٕ ٖٕ

   لج ٖ٘٘.9 9٘ٗ.ٓ 0ٖٕ.ٔ 0ٕٗ.ٓ ٖٓٔ.ٕ ٕٗ

   لج 9ٖٗ.9 9ٓٙ.ٓ ٖٓٗ.ٔ 0٘9.ٓ 9ٕٖ.ٕ ٕ٘

   لج ٕ٘ٓ.ٖ 9ٖ0.ٓ ٕٙٔ.ٕ 09ٙ.ٓ 00٘.ٕ ٕٙ

   لج 0.0ٓ0 ٖ٘٘.ٓ 9ٕٓ.ٔ 090.ٓ 0ٙٙ.ٔ 0ٕ

   لج ٘٘ٙ.ٙ 0ٖٔ.ٓ ٖٔٔ.ٔ 0ٓ9.ٓ 9ٖٙ.ٔ 0ٕ

   لج ٕٗ٘.ٔٔ 90ٗ.ٓ ٕٙٓ.ٔ 00ٗ.ٓ 0ٕٙ.ٕ 9ٕ

   لج ٕ٘٘.ٗ ٖٖٓ.ٓ 0ٕٓ.ٔ 0ٓ٘.ٓ ٖٓٙ.ٔ ٖٓ

   لج ٕٗٙ.ٙ 0ٖٙ.ٓ ٖٓٔ.ٔ 0ٗٓ.ٓ 0ٕٙ.ٔ ٖٔ

   لج 0ٓ0.٘ ٕٗٔ.ٓ ٕٓٓ.ٔ ٓٗ٘.ٓ ٖٓ٘.ٔ ٕٖ

   لج 09ٗ.ٖٔ 90ٗ.ٓ ٕٙٓ.ٔ 0ٔٙ.ٓ ٕٓٗ.ٕ ٖٖ

   لج 0.99ٓ ٓٓٗ.ٓ ٗٙٔ.ٔ 9ٗٙ.ٓ 00ٖ.ٔ ٖٗ

   لج ٘ٓٔ.9 0ٓٗ.ٓ 0٘ٔ.ٔ ٕٔٙ.ٓ 0٘٘.ٔ ٖ٘

   لج ٗٗٔ.9 0ٖ0.ٓ 9ٗٗ.ٔ 0٘ٙ.ٓ ٕٔٗ.ٕ ٖٙ

   لج 0ٖٙ.ٔٔ 0ٙ٘.ٓ ٕٕٙ.ٔ 0ٕ9.ٓ 9ٖٔ.ٕ 0ٖ

   لج 90ٖ.0 0ٗٔ.ٓ ٖٓٓ.ٔ ٗ٘ٙ.ٓ 0ٓٙ.ٔ 0ٖ

   لج 9 ٙٙٙ.ٓ 0ٖٔ.ٔ 0ٙٙ.ٓ 99ٕ.ٕ 9ٖ

   لج 0ٖٕ.ٓٔ 0ٓٓ.ٓ 0ٓٙ.ٔ 0ٓ٘.ٓ 0ٕٓ.ٕ ٓٗ

   لج 0.00ٗ 0ٕٖ.ٓ ٕ٘٘.ٔ 0ٙ٘.ٓ 0ٗٗ.ٕ ٔٗ



 

 

 أأأأأأ

   لج 00ٖ.ٔٔ 0ٖ٘.ٓ 0ٖٕ.ٔ 0ٖٓ.ٓ 9ٕٓ.ٖ ٕٗ

   لج ٖٗ٘.ٓٔ 0ٕٔ.ٓ ٖ٘ٗ.ٔ 0ٓ0.ٓ ٖٙ٘.ٕ ٖٗ

   لج ٖٗٔ.ٗٔ 00ٕ.ٓ 9ٓٙ.ٔ ٖٖٗ.ٓ 9ٔ0.ٕ ٗٗ

   لج 900.ٔ 0ٙ٘.ٓ ٕٕٙ.ٔ ٕٓٓ.ٔ 9ٗٗ.ٔ ٘ٗ

   لج 9ٙٙ.ٖ 0ٖٔ.ٓ ٖٓٔ.ٔ 0ٖ٘.ٓ ٖٖٗ.ٔ ٙٗ

   لج 9ٗٔ.0 9ٓٔ.ٓ ٓٓٓ.ٕ 0ٔ٘.ٓ 00ٖ.ٕ 0ٗ

   لج ٖٔ٘.0 09ٔ.ٓ 0ٓٔ.ٔ 9٘ٙ.ٓ 9٘ٙ.ٕ 0ٗ

   لج ٘ٔ٘.9 9ٗ9.ٓ 9ٕ0.ٔ ٖ٘٘.ٓ 9ٓ0.ٕ 9ٗ

   لج ٖ٘ٗ.ٗ 0ٓٗ.ٓ ٕٕٗ.ٔ 0ٖ0.ٓ 9ٔ0.ٔ ٓ٘

   لج 0ٕٕ.0 9ٕ9.ٓ 909.ٔ 0ٓٗ.ٓ 0ٙٙ.ٕ ٔ٘

   لج ٕٕ٘.٘ 00ٖ.ٓ ٖٕٔ.ٔ 0ٖٗ.ٓ 0ٙ٘.ٔ ٕ٘

   لج 0ٔٙ.ٙ 9ٖٙ.ٓ ٕ٘٘.ٔ 0ٔٙ.ٓ 9٘ٔ.ٕ ٖ٘

   لج 9ٔٓ.ٔٔ ٕٗٙ.ٓ 9ٕٖ.ٔ 0ٙٙ.ٓ ٖٗٗ.ٕ ٗ٘

 
عبلقػػة الدر ػػة الكميػػة ددر ػػة كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات اختدػػار معال ػػة المعمومػػات  -ٕ

 )االتساؽ الداخمّي ( :
هع هػػػػػؿ صػػػػػدؽ ال قػػػػػرة تجرةةةػػػػػ ن فػػػػػي الهقػػػػػ ةةس الك سػػػػػةا هػػػػػف اسػػػػػتخراج  ةسػػػػػتخرج     

هعػػ ه ت ارتة طاػػ  ي ةهحػػؾ خػػ رجي أك داخيػػي كةعػػد ألثػػر أزهةػػاهف صػػدقا  الهكطقػػي 
ةسةب تأثر كت ئج الصدؽ الهكطقٌي ةػ آلرال الذاتةػا ليخةػرال  ي كة ػةر الصػدؽ التجرةةػٌي 

صػػػػا ةعضػػػػ  ةػػػػةعض أم أٌف إلػػػػ  هػػػػدل ارتةػػػػ ط الهحتػػػػكل التلػػػػكةكٌي ليسػػػػها أك الخصة
الصػػدؽ التجرةةػػٌي ةرهػػي الل ػػؼ عػػف هػػدل قةػػ س لػػؿ فقػػرة ة لسػػها التػػي تقةسػػا  ةػػ قي 
ال قػػػرات فػػػي الهقةػػػ س ي كأٌف اسػػػتةع د ال قػػػرات التػػػي تتهةػػػز ةضػػػعؼ ارتة طاػػػ  ة لدرجػػػا 
الليةا فػي الهقػ ةةس التػي تقػةس سػها أك خصةصػا هعةكػا ةػؤدم إلػ  ارت ػ ع هعػ ه ت 

 (  ٕٓ_ْٕيص ََُِلعجةيٌي ك الطرةحٌي : صدقا  كثة تا     ا
كليتحقػػؽ هػػف صػػدؽ فقػػرات اختةػػ ر الةحػػث الحػػ لي ي اعتهػػد الة حػػث عيػػ  الدرجػػا      

الليةػا ل ختةػ ر ةعػد ً  هحلػػ ن داخيةػ ن ةهلػف هػف طرةقػػ  اسػتخراج هعػ ه ت صػدؽ فقػػرات 
( .   ِٖٔيص ََِِاالختةػ ر كذلػػؾ فػػي ح لػػا عػػدـ تػػكافر هحػػؾ خػػ رجٌي   هيحػػـ : 

(  Pearson Correlation Coefficientاسػتعهؿ لػذلؾ هع هػؿ ارتةػ ط ةةرسػكف   ك 



 

 

بب
بب
ةػػػةف درجػػػا لػػػؿ فقػػػرة كالدرجػػػا الليةػػػا ل ج ةػػػا ي كةعػػػد استحصػػػ ؿ الكتػػػ ئج كهكازكػػػا  بب

هع ه ت االرتة ط الهحسكةا ة لقةها الحرجا الجدكلةا لهع هؿ االرتةػ ط تةػةف أٌف جهةػ  
 ( ةكضف زذ  الكت ئج .  ُٔال قرات دالا إحص ئة ن كالجدكؿ رقـ   

 (  ُٔالجدكؿ   
 ع قا درجا ال قرة ة لدرجا الليةا الختة ر هع لجا الهعيكه ت

 هؼاهبح  الردتاط  ح  لةنرث هؼاهبح  الردتاط  ح  لةنرث

ٔ ٓ.ٔٗٗ** ٕ0 ٓ.ٔ00*** 

ٕ ٓ.ٔٓ0* ٕ9 ٓ.ٔٔ0* 

ٖ ٓ.ٔٓ9* ٖٓ ٓ.ٔ0ٙ*** 

ٗ ٓ.ٔ0ٓ** ٖٔ ٓ.ٔ9ٗ*** 

٘ ٓ.ٖٔٔ** ٖٕ ٓ.ٔ0ٔ** 

ٙ ٓ.ٔٔٙ* ٖٖ ٓ.ٖٕٔ** 

0 ٓ.ٔ9٘*** ٖٗ ٓ.ٔ09*** 

0 ٓ.ٔ0ٙ*** ٖ٘ ٓ.ٔ90*** 

9 ٓ.ٔ0ٖ*** ٖٙ ٓ.ٔٓ9* 

ٔٓ ٓ.ٔٙ9** ٖ0 ٓ.ٔٓ9* 

ٔٔ ٓ.ٔ0ٔ** ٖ0 ٓ.ٖٔٗ** 

ٕٔ ٓ.ٔ٘0** ٖ9 ٓ.ٔ0ٓ** 

ٖٔ ٓ.ٔ0ٓ*** ٗٓ ٓ.ٖٔٙ** 

ٔٗ ٓ.ٖٔٗ** ٗٔ ٓ.ٔٗ9** 

ٔ٘ ٓ.ٔ0ٖ*** ٕٗ ٓ.ٔ9ٖ*** 

ٔٙ ٓ.ٓ99* ٖٗ ٓ.ٔٓٙ** 

ٔ0 ٓ.ٕٔ9** ٗٗ ٓ.ٔ٘ٙ** 

ٔ0 ٓ.ٕٔٙ** ٗ٘ ٓ.ٔٓٔ* 

ٔ9 ٓ.ٖٙٗ ** ٗٙ ٓ.ٕ0٘ ** 

ٕٓ ٓ.ٖٖ٘ ** ٗ0 ٓ.ٗٔٓ ** 

ٕٔ ٓ.ٔ0ٔ** ٗ0 ٓ.ٖٖ9 ** 

ٕٕ ٓ.ٔٙٗ** ٗ9 ٓ.ٔ9ٕ*** 

ٕٖ ٓ.ٔٗ0** ٘ٓ ٓ.ٓ99* 

ٕٗ ٓ.ٔ9ٕ*** ٘ٔ ٓ.ٕٔ0** 

ٕ٘ ٓ.ٔٓٔ** ٕ٘ ٓ.ٔٓ٘** 

ٕٙ ٓ.ٔ0ٕ** ٖ٘ ٓ.ٔ٘٘** 

ٕ0 ٓ.ٔٙ٘** ٘ٗ ٓ.ٔ9ٖ*** 

-   *َ.َٓ   



 

 

جج
جج
 جج

-   **َ.َُ   
-   ***َ.ََُ  

 
 :   الثدػات
ةعػػٌد ه اػػـك الثةػػ ت هػػف اله ػػ زةـ األس سػػةا فػػي القةػػ س الك سػػٌي كالترةػػكٌم ي كللػػي       

تلػػػػػػػػػػكف األداة صػػػػػػػػػػ لحا ليتطةةػػػػػػػػػػؽ كاالسػػػػػػػػػػتعه ؿ الةػػػػػػػػػػد هػػػػػػػػػػف تػػػػػػػػػػكافر الثةػػػػػػػػػػ ت فةاػػػػػػػػػػ                      
(  ي كقػػد ةيػػغ هع هػػؿ الثةػػ ت ة سػػتعه ؿ هع دلػػا ٕٕيص ََِِ  العجةيػػٌي كالطرةحػػٌي :

( كزػػػك هع هػػػؿ ثةػػػ ت جةػػػد  ي كةعػػػد أف التسػػػب اختةػػػ ر هع لجػػػا  ِٖ.َال  لرككةػػػ خ   
( فقػػػرة ذات هقةػػػ س هتػػػػدرج  ْٓالهعيكهػػػ ت صػػػةات  الكا ئةػػػا ي أصػػػةف هلٌككػػػػ ن هػػػف    

 ( . ْٓ( كأقؿ درجا هحتهيا    ُِٔث ثي ي كعية  تلكف أعي  درجا هحتهيا   
 

  Statistical  equations خامسًا : الوسائؿ اإلحصائية   
 استعهؿ الة حث الكس ئؿ اإلحص ئةا اآلتةا:

 
  T-Test For Independent Sample االختدار التائي لعينتيف مستقمتيف .ٔ

ليتثةػػػػت هػػػػف تلػػػػ فؤ الهجهػػػػكعتةف التجرةةةػػػػا اسػػػػتعهؿ الة حػػػػث  االختةػػػػ ر التػػػػ ئي 
ةج د ال رؽ ةةف كالض ةطا  الطيةا في الكت ئج الكا ئةا .ي كا 

 
 ٕس  - ٔس
 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت=

 
 ٔ        ٔ(     ٔ – ٕ)ف ٕٕع( + ٔ – ٔ)ف ٕٔع 

 ( ػػػػػػ+ػػػػػ)      ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  
 ٕف      ٔ(               فٕ – ٕ+ ف ٔ)ف

 
 : إذ إف

 ةطاالحس ةي ليهجهكعا ألض  =الكسطِس
 = عدد أفراد الهجهكعا ألض ةطا ِف
ِع
 ليهجهكعا ألض ةطا االكحراؼ الهعة رم=  ِ

 = الكسط الحس ةي ليهجهكعا التجرةةةا ُس
 = عدد أفراد الهجهكعا التجرةةةا ُف
ِع
 التجرةةةاليهجهكعا  االكحراؼ الهعة رم=  ُ

 
 

 ( ٗٚ،  ََُِ  عطةا ي 



 

 

دددد
  دد

 
 
 (Chi Square – X2(   )ٕمردع )كا .ِ

هرةػػ  لػػآم فػػي تلػػ فؤ الهجهػػكعتةف  الضػػ ةطا كالتجرةةةػػا( فػػي  الة حػػث اسػػتعهؿ
 التحصةؿ الدراسي لفة ل كاألها ت:

 

 
 = ِل   
 
 
 

 إذ تهثؿ:
 ؿ: التلرار اله حظ 

 ( ِْٖي  ََُِؽ: التلرار الهتكق .                                           عطةا ي 
 
 
 

   Item  difficultyمعامؿ الصعودة  .ٖ
 استعهؿ في حس ب صعكةا لؿ فقرة هف فقرات االختة ر الهكضكعةا.      

 
 ص= 

 
 

 إذ تهثؿ:
 ص: هع هؿ صعكةا ال قرة.  

 : هجهكع اإلج ة ت الصحةحا في الهجهكعا العية .  عص  
 : هجهكع اإلج ة ت الصحةحا في الهجهكعا الدكة .                            دص 

 جهكعتةف العية  كالدكة .          ؾ: عدد األفراد في اله
 (ِّْي َََِ هيحـي   

 
 

 (-)ه
3

 

  

 د+ ص عص 

 ك



 

 

ههههه
 ه

 

  Item  discriminationمعامؿ تمييز الفقرة   .ٗ
 استعهؿ في حس ب قكة تهةةز لؿ فقرة هف فقرات االختة ر الهكضكعةا:    

 
 ت= 

 
 إذ تهثؿ 

 ت: قكة تهةةز ال قرة.
 ص ع: هجهكعا اإلج ة ت الصحةحا ليهجهكعا العية .   

 د: هجهكعا اإلج ة ت الصحةحا ليهجهكعا الدكة .ص  
 ؾ: كصؼ هجهكع عدد األفراد في لؿ هف الهجهكعتةف العية  كالدكة . ِ/ُ

 (ِّٔي َََِ هيحـي   
 
   Pearsonمعامؿ ارتداط ديرسوف   . ٓ
 استعهؿ الستخراج ثة ت التصحةف ة لكسةا ل قرات االختة ر الهق لةا :   

 هج  س( هج  ص(  –ف هج س ص                
 ر=

ِ  هج ص ( -  ِ] ف هج ص   [ِ  هج س ( – ِ] ف هج س          
 ] 

 

 تهثؿ  اذ
 ر= هع هؿ ارتة ط ةةرسكف 

 ف= عدد الطيةا 
 س = قةـ الهتاةر األكؿ 

 ص = قةـ الهتاةر الث كي     
 (َُٗي َََِ هيحـي 

 
 
 

 

 

 ص د -ص ع
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ووو
 ووو

 

 

  
  
  

  الفصؿ الخامسالفصؿ الخامس
  

  ىاىاعرض النتائج وتفسير عرض النتائج وتفسير 
  والتوصيات والمقترحاتوالتوصيات والمقترحات

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

ززز
   ززز

 عيػػ  كفػػؽالتػػي تػػـ التكصػػؿ إلةاػػ   الدراسػػازػػذا ال صػػؿ عرضػػ   ػػ ه  لكتػػ ئج  ضػػـة   
أهلػػف كاالسػػتكت ج ت التػػي  ي لت سػػةر العيهػػي لاػػذ  الكتػػ ئجاك الدراسػػا الح لةػػا ي  فرضػػة ت

 :   عي  الكحك اآلتيك ي كالهقترح ت ي كعدد هف التكصة ت  لية حث استكت جا  ي
 :  : عرض النتائجأواًل 
 إكساب المفاىيـ الدبلغية : -
 :  األولى التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٔ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    

طيةػػا الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال 
لهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت طيةػػػا الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا الػػػذةف ةدرسػػػكف الهػػػ دة ك سػػػا  ا

 " .ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا 
ليتثةػػػت هػػػف زػػػذ  ال رضػػػةا الصػػػ رةا ي كتعػػػٌرؼ داللػػػا ال ػػػرؽ ةػػػةف درجػػػ ت اختةػػػ ر     

( إسػػػػتعهؿ الة حػػػػث  التسػػػػ ب اله ػػػػ زةـ الة  ةػػػػا ليهجهػػػػكعتةف   التجرةةةػػػػا كالضػػػػ ةطا
أظاػػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد ك  لعةكتةف هسػتقيتةف ي   ( T –test )االختة ر الت ئي

كهتكسػػط  ( ُٓ.ِّ   الةػ لغ الضػ ةطا الهجهكعػالطيةا فػي ا فرؽ ةةف هتكسط درج ت
(  ُٕي كجػػػدكؿ رقػػػػـ   (  ِٓ.ِٖ   الةػػػ لغ الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػا الطيةػػػا فػػػيدرجػػػػ ت 

 ةكضف ذلؾ . 
 ( ُٕ كؿ  جد

الطيةا في اختة ر التس ب لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااله  زةـ الة  ةا ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

لة الدال 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٓٛ ٜٛ.ٔ ٗٚ.ٗ ٚٓ.٘ ٘ٔ.ٖٕ ٓٗ الضادطة
 ٛٔ.٘ ٕ٘.ٕٛ ٕٗ الت ريدية  (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 



 

 

حح
حح
( ألةػػر  ْٕ.ْةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت       حح

( كةدرجػػا  َٓ.َلػػا   ( عكػػد هسػػتكل دال ٖٗ.ُهػػف القةهػػا الت ئةػػا الجدكلةػػا الة لاػػا   
 يةػػػاكزػػػذا ةعكػػػي ت ػػػكؽ ط( ي كةػػػذلؾ تػػػرفض ال رضػػػةا الصػػػ رةا األكلػػػ  ي  َٖحرةػػػا   

 . في التس ب اله  زةـ الة  ةا  الهجهكعا الض ةطا يةاالهجهكعا التجرةةةا عي  ط
 :  الثانية التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٕ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َكػػد هسػػتكل  لػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا ع "    

ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 
الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت طػػ ب الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ةدرسػػكف الهػػ دة ك سػػا  

 " .ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا 
ال رضػػػةا الصػػػ رةا ي كتعػػػٌرؼ داللػػػا ال ػػػرؽ ةػػػةف درجػػػ ت اختةػػػ ر  ليتثةػػػت هػػػف زػػػذ     

التسػػػػ ب اله ػػػػ زةـ الة  ةػػػػا ليهجهػػػػكعتةف   التجرةةةػػػػا كالضػػػػ ةطا ( اسػػػػتعهؿ الة حػػػػث 
أظاػػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد ك  لعةكتةف هسػتقيتةف ي   ( T –test )االختة ر الت ئي

 ( ٓٗ.ِِ   الةػػػػػ لغ الضػػػػػ ةطا الهجهكعػػػػػالطػػػػػ ب فػػػػػي ا فػػػػػرؽ ةػػػػػةف هتكسػػػػػط درجػػػػػ ت
كجػدكؿ رقػـ     (  ْٕ.ِٕ   الةػ لغ الهجهكعا التجرةةةػا الط ب فيكهتكسػط درجػ ت 

 ( ةكضف ذلؾ .  ُٖ
 ( ُٖ جدكؿ  

الط ب في اختة ر التس ب لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااله  زةـ الة  ةا ل

الوسط  العينة م موعةال
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٖٚ ٔٔٓ.ٕ ٜٛ.ٕ ٙٚ.ٗ ٜ٘.ٕٕ ٕٓ الضادطة
 ٓٓ.٘ ٚٗ.ٕٚ ٜٔ الت ريدية  (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػػر هػػف  ٖٗ.ِأعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت    ةتضػػف هػػف الجػػدكؿ   
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   



 

 

طط
طط
 طػ بكزذا ةعكػي ت ػكؽ ( ي كةذلؾ ترفض ال رضةا الص رةا الث كةا ي  ّٕحرةا    طط

 .ب اله  زةـ الة  ةافي التس  الهجهكعا الض ةطا ط بالهجهكعا التجرةةةا عي  
 
 :  الثالثة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٖ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    

ط لة ت الهجهكعا التجرةةةا ال ئي ةدرسف ه دة الة  ا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 
لهجهكعػػا الضػػ ةطا ال ئػػي ةدرسػػف الهػػ دة ك سػػا  الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت ط لةػػ ت ا

 " .ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا 
ليتثةت هف زذ  ال رضةا الصػ رةا ي كتعػٌرؼ داللػا ال ػرؽ ةػةف درجػ ت اختةػ ر التسػ ب 
اله ػػػػ زةـ الة  ةػػػػا ليهجهػػػػكعتةف   التجرةةةػػػػا كالضػػػػ ةطا ( اسػػػػتعهؿ الة حػػػػث االختةػػػػ ر 

أظاػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد فػرؽ ةػةف ك  لعةكتةف هستقيتةف ي   ( T –test )الت ئي
كهتكسػػط درجػػ ت  (ّٓ.ِّ  الةػ لغ الضػ ةطا الهجهكعػالط لةػ ت فػي ا هتكسط درجػ ت
( ةكضػػف  ُٗكجػػدكؿ رقػػـ     (  ّٗ.ِٗ   الةػػ لغ الهجهكعػػا التجرةةةػػا الط لةػػ ت فػػي

 ذلؾ . 
 ( ُٗ جدكؿ  

الط لة ت في اختة ر التس ب لدرج ت  الت ئةاكالقةها  االكحراؼ الهعة رمك  الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااله  زةـ الة  ةا ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٔٗ ٔٔٓ.ٕ ٚٙ.ٖ ٛٗ.٘ ٖ٘.ٖٕ ٕٓ طةالضاد
 ٕٚ.٘ ٜٖ.ٜٕ ٖٕ الت ريدية  (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػػر هػػف  ٕٔ.ّةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

 ط لةػػ تكزػػذا ةعكػػي ت ػػكؽ ( ي كةػػذلؾ تػػرفض ال رضػػةا الصػػ رةا الث لثػػا ي  ُْحرةػػا   
 .في التس ب اله  زةـ الة  ةا الهجهكعا الض ةطا ط لة تالهجهكعا التجرةةةا عي  



 

 

يي
يي
  يي

 : الرادعة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٗ
كسػػط درجػػ ت ( ةػػةف هتَٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    

ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 
 " .الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  في اختة ر التس ب اله  زةـ الة  ةا 

ليتثةت هف زذ  ال رضةا الصػ رةا ي كتعػٌرؼ داللػا ال ػرؽ ةػةف درجػ ت اختةػ ر التسػ ب 
ب الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا كط لة تاػػػ  إسػػػتعهؿ الة حػػػث االختةػػػ ر اله ػػػ زةـ الة  ةػػػا لطػػػ 

اكػ  لػةس زكػ ؾ أظاػػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا ك  لعةكتػةف هسػتقيتةف ي  ( T –test )التػ ئي
كهتكسػػط  (ِٕ.ِٕ  الةػ لغ التجرةةةػا الهجهكعػالطػ ب فػي ا فرؽ ةػةف هتكسػط درجػ ت

(  َِكجػػػػدكؿ رقػػػػـ   ( ّٗ.ِٗ  الةػػػػ لغ الهجهكعػػػػا التجرةةةػػػػا الط لةػػػػ ت فػػػػيدرجػػػػػ ت 
 ةكضف ذلؾ . 

 ( َِ جدكؿ  
الط ب في اختة ر التس ب لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 

 ط لة تا التجرةةةا ك  ايهجهكعاله  زةـ الة  ةا ل
الوسط  العينة الم موعة

 الحسادي
االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

لػػػيس دػػػذي فػػػرؽ عنػػػد  ٓٗ ٔٔٓ.ٕ ٕٓ.ٔ ٓٓ.٘ ٕٚ.ٕٚ ٜٔ الطبلب
 ٕٚ.٘ ٜٖ.ٜٕ ٖٕ الطالدات (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( اصػار هػف  َِ.ُةتضف هف الجدكؿ أع   أفَّ القةهػا الت ئةػا الهحسػكةا ل كػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِة لاػػػػا   القةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا ال

  بطػػػ تسػػػ كمكزػػػذا ةعكػػػي ( ي كةػػػذلؾ تقةػػػؿ ال رضػػػةا الصػػػ رةا الراةعػػػا ي  َْحرةػػػا   
 .  كط لة تا  في التس ب اله  زةـ الة  ةا الهجهكعا التجرةةةا 

 
 التذوؽ األددي : -
 :  األولى التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -٘



 

 

كك
كك
( ةػػػػةف هتكسػػػػػط َٓ.َلػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػػرؽ ذك داللػػػػا إحصػػػػ ئةا عكػػػػػد هسػػػػتكل   "     كك

درج ت طيةا الهجهكعا التجرةةةا الذةف ةدرسكف ه دة الة  ا ة ستعه ؿ إستراتةجةا هػ  
كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت طيةا الهجهكعا الض ةطا الذةف ةدرسكف اله دة ك سػا  

 " . ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي
ليتثةػػت هػػف زػػذ  ال رضػػةا الصػػ رةا ي كتعػػٌرؼ داللػػا ال ػػرؽ ةػػةف درجػػ ت اختةػػ ر التػػذكؽ 

– T ) األدةػي ليهجهػكعتةف   التجرةةةػا كالضػ ةطا ( إسػتعهؿ الة حػث االختةػ ر التػ ئي

test )   أظاػػػرت الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػػا كجػػكد فػػرؽ ةػػةف هتكسػػط ك  لعةكتػػةف هسػػتقيتةف ي
الطيةػػا كهتكسػػػط درجػػػ ت  ( َُ.ُٖ   الةػػ لغ الضػػ ةطا الهجهكعػػالطيةػػا فػػي ا درجػػ ت

 ( ةكضف ذلؾ .  ُِي كجدكؿ رقـ   (  ِٔ.ِْ   الة لغ الهجهكعا التجرةةةا في
 ( ُِ جدكؿ  

الطيةا في اختة ر التذكؽ لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااألدةي ل

الوسط  العينة وعةالم م
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٓٛ ٜٛ.ٔ ٕٚ.ٛ ٖٕ.ٖ ٓٔ.ٛٔ ٓٗ الضادطة
 ٙٔ.ٖ ٕٙ.ٕٗ ٕٗ الت ريدية  (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػػر هػػف  ِٕ.ٖ  أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت   ةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ    
( كةدرجػا حرةػا  َٓ.َ( عكػد هسػتكل داللػا    ٖٗ.ُالقةها الت ئةا الجدكلةػا الة لاػا   

 يةػػػػػاكزػػػػػذا ةعكػػػػػي ت ػػػػػكؽ ط( ي كةػػػػػذلؾ تػػػػػرفض ال رضػػػػػةا الصػػػػػ رةا الخ هسػػػػػا ي  َٖ  
 .  دةيفي التذكؽ األ الهجهكعا الض ةطا يةاالهجهكعا التجرةةةا عي  ط

 
 
 :  السادسة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٙ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    

ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 



 

 

للل
ذةف ةدرسػػػػكف الهػػػػ دة الهعرفػػػػا ي كهتكسػػػػط درجػػػػ ت طػػػػ ب الهجهكعػػػػا الضػػػػ ةطا الػػػػ للل

 " .ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي 
ليتثةػػت هػػف زػػذ  ال رضػػةا الصػػ رةا ي كتعػػٌرؼ داللػػا ال ػػرؽ ةػػةف درجػػ ت اختةػػ ر التػػذكؽ 

– T )األدةػي ليهجهػكعتةف   التجرةةةػا كالضػ ةطا ( إسػتعهؿ الة حػث االختةػ ر التػ ئي

test )   الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػػا كجػػكد فػػرؽ ةػػةف هتكسػػط  أظاػػػرتك  لعةكتػػةف هسػػتقيتةف ي
كهتكسػػػػػػط درجػػػػػػ ت  ( َٗ.ُٕ   الةػػػػػ لغ الضػػػػػ ةطا الهجهكعػػػػػالطػػػػػ ب فػػػػػي ا درجػػػػػ ت

( ةكضػػػف  ِِي كجػػػدكؿ رقػػػـ   (  ََ.ِْ   الةػػػ لغ الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا الطػػػ ب فػػػي
 ذلؾ . 

 
 ( ِِ جدكؿ  

الط ب في لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااختة ر التذكؽ األدةي ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٖٚ ٔٔٓ.ٕ ٙٚ.٘ ٖ٘.ٖ ٜٓ.ٚٔ ٕٓ الضادطة
 ٖٓ.ٖ ٓٓ.ٕٗ ٜٔ الت ريدية  (٘ٓ.ٓداللة ) مستوى

 

( ألةػػر هػػف  ٕٔ.ٓةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

 طػ بت ػكؽ كزػذا ةعكػي ( ي كةػذلؾ تػرفض ال رضػةا الصػ رةا الس دسػا ي  ّٕحرةا   
 .  في التذكؽ األدةي الهجهكعا الض ةطا ط بالهجهكعا التجرةةةا عي  

 
 
 
 :  السادعة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٚ



 

 

مممم
 مم

( ةػػػػةف هتكسػػػػػط َٓ.َلػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػػرؽ ذك داللػػػػا إحصػػػػ ئةا عكػػػػػد هسػػػػتكل   "    
عه ؿ إسػتراتةجةا درج ت ط لة ت الهجهكعا التجرةةةا ال ئي ةدرسف هػ دة الة  ػا ة سػت

ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة ت الهجهكعػا الضػ ةطا ال ئػي ةدرسػف الهػ دة 
 " .ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر التذكؽ األدةي 

ليتثةػػت هػػف زػػذ  ال رضػػةا الصػػ رةا ي كتعػػٌرؼ داللػػا ال ػػرؽ ةػػةف درجػػ ت اختةػػ ر التػػذكؽ 
– T )ا ( إسػتعهؿ الة حػث االختةػ ر التػ ئياألدةػي ليهجهػكعتةف   التجرةةةػا كالضػ ةط

test )   أظاػػػرت الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػػا كجػػكد فػػرؽ ةػػةف هتكسػػط ك  لعةكتػػةف هسػػتقيتةف ي
كهتكسػػػػػػط درجػػػػػػ ت  ( َّ.ُٖ   الةػػػػػ لغ الضػػػػػ ةطا الهجهكعػػػػػالط لةػػػػػ ت فػػػػػي ا درجػػػػػ ت

( ةكضػػف  ِّكجػػدكؿ رقػػـ     (  ْٕ.ِْ   الةػػ لغ الهجهكعػػا التجرةةةػػا الط لةػػ ت فػػي
 .  ذلؾ 

 ( ِّ جدكؿ  
الط لة ت في اختة ر التذكؽ لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 

 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطااألدةي ل
الوسط  العينة الم موعة

 الحسادي
االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٔٗ ٔٔٓ.ٕ ٜٖ.ٙ ٜٚ.ٕ ٖٓ.ٛٔ ٕٓ الضادطة
 ٖٔ.ٖ ٚٗ.ٕٗ ٖٕ الت ريدية  (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػػر هػػف  ّٗ.ٔةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ   ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

 ط لةػ تكزػذا ةعكػي ت ػكؽ ( ي كةذلؾ تػرفض ال رضػةا الصػ رةا السػ ةعا ي  ُْحرةا   
 .  في التذكؽ األدةي الهجهكعا الض ةطا ط لة تالهجهكعا التجرةةةا عي  

 
 
 
 



 

 

نن
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 :  الثامنة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٛ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َكل  لػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػت "    

ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 
 " .الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  في اختة ر التذكؽ األدةي 

ليتثةػػت هػػف زػػذ  ال رضػػةا الصػػ رةا ي كتعػػٌرؼ داللػػا ال ػػرؽ ةػػةف درجػػ ت اختةػػ ر التػػذكؽ 
– T )هكعػا التجرةةةػا كط لة تاػ  إسػتعهؿ الة حػث االختةػ ر التػ ئياألدةػي لطػ ب الهج

test )  فػػرؽ ةػػةف اكػػ  لػػةس زكػػ ؾ أظاػػػرت الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػػا ك  لعةكتػػةف هسػػتقيتةف ي
كهتكسػػػط درجػػػ ت  (ّٓ.ِِ  الةػػ لغ التجرةةةػػا الهجهكعػػالطػػ ب فػػي ا هتكسػػط درجػػ ت
( ةكضػف ذلػؾ  ِْدكؿ رقـ   ي كج( ْٕ.ِْ  الة لغ الهجهكعا التجرةةةا الط لة ت في

  . 
 ( ِْ جدكؿ  

الط ب في اختة ر التذكؽ لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 ط لة تا التجرةةةا ك  ايهجهكعاألدةي ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

لػػػيس دػػػذي فػػػرؽ عنػػػد  ٓٗ ٔٔٓ.ٕ ٛٗ.ٓ ٖٓ.ٖ ٖ٘.ٕٕ ٜٔ الطبلب
 ٖٔ.ٖ ٚٗ.ٕٗ ٖٕ الطالدات (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( اصػار هػف  ْٖ.َةتضف هف الجدكؿ أع   أفَّ القةهػا الت ئةػا الهحسػكةا ل كػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َعكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    ( َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

  بطػػػ تسػػػ كمكزػػػذا ةعكػػػي ( ي كةػػػذلؾ تقةػػػؿ ال رضػػػةا الصػػػ رةا الث هكػػػا ي  َْحرةػػػا   
 .  كط لة تا  في التذكؽ األدةيالهجهكعا التجرةةةا 
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 معال ة المعمومات : -
 :  التاسعة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٜ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل  لػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك دال "    

طيةػػا الهجهكعػػا التجرةةةػػا الػػذةف ةدرسػػكف هػػ دة الة  ػػا ة سػػتعه ؿ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال 
الهعرفػػػا ي كهتكسػػػط درجػػػ ت طيةػػػا الهجهكعػػػا الضػػػ ةطا الػػػذةف ةدرسػػػكف الهػػػ دة ك سػػػا  

 " .ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت 
  ال رضػةا الصػ رةا ي كتعػٌرؼ داللػا ال ػرؽ ةػةف درجػ ت اختةػ ر هع لجػا ليتثةت هػف زػذ

 T )الهعيكه ت ليهجهكعتةف   التجرةةةا كالض ةطا ( إستعهؿ الة حػث االختةػ ر التػ ئي

–test )   أظاػػرت الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد فػرؽ ةػةف هتكسػػط ك  لعةكتػةف هسػتقيتةف ي
الطيةػػا كهتكسػػػط درجػػػ ت  ( ِٖ.ُُ   الةػػ لغ الضػػ ةطا الهجهكعػػالطيةػػا فػػي ا درجػػ ت

 ( ةكضف ذلؾ .  ِٓي كجدكؿ رقـ   (  ََ.ُِ   الة لغ الهجهكعا التجرةةةا في
 ( ِٓ جدكؿ  

الطيةا في اختة ر هع لجا لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطاالهعيكه ت ل

لوسط ا العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٓٛ ٜٛ.ٔ ٜٜٓ.ٖ ٙٚ.ٙٔ ٕٛ.ٔٔ ٓٗ الضادطة
 ٙٓ.ٙٔ ٓٓ.ٕٔ ٕٗ الت ريدية (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػر هػف  َٗٗ.ّقةهػا الت ئةػا الهحسػكةا ل كػت   ةتضف هف الجدكؿ أعػ   أفَّ ال   
( كةدرجػا حرةػا  َٓ.َ( عكػد هسػتكل داللػا    ٖٗ.ُالقةها الت ئةا الجدكلةػا الة لاػا   

 يةػػػػػػاكزػػػػػػذا ةعكػػػػػػي ت ػػػػػػكؽ ط( ي كةػػػػػػذلؾ تػػػػػػرفض ال رضػػػػػػةا الصػػػػػػ رةا الت سػػػػػػعا ي  َٖ  
 .  في هع لجا الهعيكه ت الهجهكعا الض ةطا يةاالهجهكعا التجرةةةا عي  ط

 
 



 

 

عع
عع
 :  العاشرة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٓٔ عع

( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    
ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 

درسػػكف الهػػ دة ك سػػا  الهعرفػػا ي كهتكسػػط درجػػ ت طػػ ب الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف ة
 " .ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت 

ليتثةػػػت هػػػف زػػػذ  ال رضػػػةا الصػػػ رةا ي كتعػػػٌرؼ داللػػػا ال ػػػرؽ ةػػػةف درجػػػ ت اختةػػػ ر     
هع لجػػػا الهعيكهػػػ ت ليهجهػػػكعتةف   التجرةةةػػػا كالضػػػ ةطا ( إسػػػتعهؿ الة حػػػث االختةػػػ ر 

ظاػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد فػرؽ ةػةف أك  لعةكتةف هستقيتةف ي   ( T –test )الت ئي
كهتكسػػط درجػػ ت  (ٓٓ.ُُ   الةػ لغ الضػ ةطا الهجهكعػالطػ ب فػي ا هتكسط درجػ ت
( ةكضػػػف  ِٔي كجػػػدكؿ رقػػػـ   (  ّٔ.ُُ   الةػػػ لغ الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا الطػػػ ب فػػػي

 ذلؾ . 
 ( ِٔ جدكؿ  

الط ب في اختة ر هع لجا  ت لدرج الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطاالهعيكه ت ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ال دولية

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

نػػػػػد إحصػػػػػائيًا ع دالػػػػػة ٖٚ ٔٔٓ.ٕ ٙٓٚ.ٕ ٜٓ.ٖٔ ٘٘.ٔٔ ٕٓ الضادطة
 ٔٛ.ٛٔ ٖٙ.ٔٔ ٜٔ الت ريدية (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػر هػف  َٕٔ.ِةتضف هف الجدكؿ أعػ   أفَّ القةهػا الت ئةػا الهحسػكةا ل كػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

 طػػ بزػػذا ةعكػػي ت ػػكؽ ك ( ي كةػػذلؾ تػػرفض ال رضػػةا الصػػ رةا الع  ػػرة ي  ّٕحرةػػا   
 .  في هع لجا الهعيكه ت الهجهكعا الض ةطا ط بالهجهكعا التجرةةةا عي  

 
 

 :  الحادية عشرة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٔٔ



 

 

ف
ف
ف
ف
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( ةػػػػةف هتكسػػػػػط َٓ.َلػػػػةس زكػػػػ ؾ فػػػػػرؽ ذك داللػػػػا إحصػػػػ ئةا عكػػػػػد هسػػػػتكل   "    
هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا درج ت ط لة ت الهجهكعا التجرةةةا ال ئي ةدرسف 

ه  كرال الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة ت الهجهكعػا الضػ ةطا ال ئػي ةدرسػف الهػ دة 
 " .ك سا  ة لطرةقا التقيةدةا في اختة ر هع لجا الهعيكه ت 

ليتثةػػػت هػػػف زػػػذ  ال رضػػػةا الصػػػ رةا ي كتعػػػٌرؼ داللػػػا ال ػػػرؽ ةػػػةف درجػػػ ت اختةػػػ ر     
جهػػػكعتةف   التجرةةةػػػا كالضػػػ ةطا ( إسػػػتعهؿ الة حػػػث االختةػػػ ر هع لجػػػا الهعيكهػػػ ت ليه

أظاػرت الكتػػ ئج اإلحص ئةػػا كجػكد فػرؽ ةػةف ك  لعةكتةف هستقيتةف ي   ( T –test )الت ئي
كهتكسػػط درجػػ ت  (َُ.ُُ   الةػ لغ الض ةطا الهجهكعالط لة ت في ا هتكسط درج ت
( ةكضػػف  ِٕكجػػدكؿ رقػػـ   ي (  ٓٗ.ُّ   الةػػ لغ الهجهكعػػا التجرةةةػػا الط لةػػ ت فػػي

 ذلؾ . 
 ( ِٕ جدكؿ  

الط لة ت في اختة ر هع لجا لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 يهجهكعتةف التجرةةةا كالض ةطاالهعيكه ت ل

الوسط  العينة الم موعة
 الحسادي

 االنحراؼ
 المعياري

تائية القيمة ال
 المحسودة

تائية القيمة ال
 ل دوليةا

در ة 
 الحرية

الداللة 
 حصائيةإلا

إحصػػػػػائيًا عنػػػػػد  دالػػػػػة ٔٗ ٔٔٓ.ٕ ٜٔ.ٗ ٙٔ.ٜٔ ٓٔ.ٔٔ ٕٓ الضادطة
 ٔٚ.ٙ ٜ٘.ٖٔ ٖٕ الت ريدية (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

( ألةػػػر هػػػف  ُٗ.ْةتضػػػف هػػػف الجػػػدكؿ أعػػػ   أفَّ القةهػػػا الت ئةػػػا الهحسػػػكةا ل كػػػت   
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِ   القةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا

كزػػذا ةعكػػي ت ػػكؽ ( ي كةػػذلؾ تػػرفض ال رضػػةا الصػػ رةا الح دةػػا ع ػػرة ي  ُْحرةػػا   
فػػػػػػي هع لجػػػػػػا  الهجهكعػػػػػػا الضػػػػػػ ةطا ط لةػػػػػػ تالهجهكعػػػػػػا التجرةةةػػػػػػا عيػػػػػػ   ط لةػػػػػػ ت
 .  الهعيكه ت
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 :  الثانية عشرة التي تنص عمى أنو  اختدار الفرضية الصفرية -ٕٔ
( ةػػةف هتكسػػط درجػػ ت َٓ.َلػػةس زكػػ ؾ فػػرؽ ذك داللػػا إحصػػ ئةا عكػػد هسػػتكل   "    

ط ب الهجهكعا التجرةةةا الػذةف ةدرسػكف هػ دة الة  ػا ة سػتعه ؿ إسػتراتةجةا هػ  كرال 
 " .الهعرفا ي كهتكسط درج ت ط لة تا  في اختة ر هع لجا الهعيكه ت 

ةػةف درجػ ت اختةػ ر هع لجػا  ليتثةت هػف زػذ  ال رضػةا الصػ رةا ي كتعػٌرؼ داللػا ال ػرؽ
 T )الهعيكه ت لط ب الهجهكعا التجرةةةا كط لة تا  إستعهؿ الة حث االختة ر الت ئي

–test )  فػػرؽ ةػػةف هتكسػػط كجػػكد أظاػػػرت الكتػػػ ئج اإلحص ئةػػػا ك  لعةكتػػةف هسػػتقيتةف ي
الط لةػ ت كهتكسػط درجػ ت  (ّٔ.ُُ   الة لغ التجرةةةا الهجهكعالط ب في ا درج ت

 ( ةكضف ذلؾ .  ِٖي كجدكؿ رقـ   (  ٓٗ.ُّ   الة لغ الهجهكعا التجرةةةا في
 ( ِٖ جدكؿ  

الط ب في اختة ر هع لجا لدرج ت  الت ئةاكالقةها  كاالكحراؼ الهعة رم الكسط الحس ةيةكضف 
 ط لة تا التجرةةةا ك  ايهجهكعالهعيكه ت ل

 العينة الم موعة
الوسط 
 الحسادي

االنحراؼ 
 المعياري

تائية ة الالقيم
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در ة 
 الحرية
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 حصائيةإلا

دالػػػػػة إحصػػػػػائيا عنػػػػػد  ٓٗ ٔٔٓ.ٕ ٛٔ.ٗ ٔٛ.ٛٔ ٖٙ.ٔٔ ٜٔ الطبلب
 ٔٚ.ٙ ٜ٘.ٖٔ ٖٕ الطالدات (٘ٓ.ٓمستوى داللة )

 

هػػف  ( الةػػر ُٖ.ْةتضػػف هػػف الجػػدكؿ أعػػ   أفَّ القةهػػا الت ئةػػا الهحسػػكةا ل كػػت      
( كةدرجػػػػا  َٓ.َ( عكػػػػد هسػػػػتكل داللػػػػا    َُُ.ِالقةهػػػػا الت ئةػػػػا الجدكلةػػػػا الة لاػػػػا   

 ت ػػػكؽكزػػػذا ةعكػػػي ( ي كةػػػذلؾ تػػػرفض ال رضػػػةا الصػػػ رةا الث كةػػػا ع ػػػر ي  َْحرةػػػا   
 .  عي  ط ةا  في هع لجا الهعيكه تالهجهكعا التجرةةةا   لة تط
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قق
       :ثانيًا : تفسير النتائج  قق

ج الدراسػػػا الح لةػػػا عػػػف ت ػػػكؽ طيةػػػا الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا الػػػذةف درسػػػكا أسػػػ رت كتػػػ ئ   
عيػػ  كفػػؽ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا عيػػ  طيةػػا الهجهكعػػا الضػػ ةطا الػػذةف درسػػكا 
عي  كفؽ الطرةقػا االعتة دةػا فػي التسػ ب اله ػ زةـ الة  ةػا كالتػذكؽ األدةػي كهع لجػا 

فػػػي الهجهكعػػػا التجرةةةػػػا عيػػػ   الهعيكهػػػ ت ي فضػػػ ن عػػػف ت ػػػكؽ الطػػػ ب   الػػػذلكر (
الطػػ ب   الػػذلكر ( فػػي الهجهكعػػا الضػػ ةطا فػػي التسػػ ب اله ػػ زةـ الة  ةػػا كالتػػذكؽ 
األدةي كهع لجا الهعيكه ت ي كت كؽ الط لة ت  اإلك ث( فػي الهجهكعػا التجرةةةػا عيػ  
الط لةػ ت   اإلكػػ ث ( فػي الهجهكعػػا الضػػ ةطا فػي التسػػ ب اله ػ زةـ الة  ةػػا كالتػػذكؽ 

 دةي كهع لجا الهعيكه ت .األ
 
 كةرل الة حث أفَّ زذا الت كؽ قد ةعزل إل  كاحدو أك ألثر هف األسة ب اآلتةا :  
ازتهػػػت إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال الهعرفػػػا ةػػػ لهتعيـ  الطػػػ ب كالط لةػػػ ت( كلػػػـ ةيػػػًغ دكر     .ُ

لػػذلؾ ازتهػػت ة لهػػدرس   التدرةسػػي( ي كالطرةقػػا التدرةسػػةا ي ك عك صػػر الهػػكاج ةكحػػك 
 ي هه  أدل إل  تحقةؽ كت ئج تعيةهةا جةدة عكد طيةا الهجهكعا التجرةةةا. ع ـ

 

يه ػػ زةـ الرئةسػػا لتحدةػػد الطيةػػا  هػػف طرةػػؽراسػػةا " التػػي تهػػت د" تحيةػػؿ الهػػ دة الإف .ِ
كالطيةػا  التدرةسػيالهك ق ػا ةػةف  لػذلؾي الة  ي كال رعةا كالهتضهكا في ه دة الدرس 

اإلةجػػ ةي فػػي العهيةػػا  ـتقػػدةر الطيةػػا لػػدكرز يػػ ع عد أةضػػ ن ي سػػ اـ كةػػةف الطيةػػا أك سػػ
التسػػػػ ب اله ػػػػػ زةـ الة  ةػػػػػا كالتػػػػذكؽ األدةػػػػػي كهع لجػػػػػا زةػػػػػ دة  كتةجػػػػػاكة لي التعيةهةػػػػا 

 إلػ ( أف تحيةػؿ الهػ دة العيهةػا كت لةلاػ   ُُٗٗيك هجةػد داكد  فقد ذلر الهعيكه ت ي
 االسػتةع ب أعيػ  هػف هلكك تا  هف أجؿ فاـ ةكةتا  التكظةهةا تػكفر ليهػتعيـ قػدرة عقيةػا

ي كهجةػػػد  داكد كالتطةةػػػؽ ي ألكاػػػ  تتطػػػػيب هعػػػػرفا الهحػػػػتكل الهعػػػػرفي كالةػكػػػػ ئي كفاػػػػها 
 . ( ٔٗ ي ُُٗٗ

 



 

 

ررر
ي ةعػد دعهػ   التعيةهةا كتحهؿ الطيةا هسؤكلةا تك ةذز  في الدرس األك طاتككع  .ّ ررر

لتقػكةـ هػ   ال رصػا ـي كةتةف لا إلة  كفالذم ةتكصيكه  كرال الهعرفي ليتكظةـ الهعرفي 
 التعيـ . زـ في الطيةا ي كاستهرار  أذز ففي استث رة  أس سة تـ اكج ز  كقد ةلكف ع ه  

كأسػػػػ رت الكتػػػػ ئج الهتعيقػػػػا ةجػػػػكس الهػػػػتعيـ ي عػػػػدـ كجػػػػكد فػػػػركؽ ذات داللػػػػا          
إحصػػ ئةا ةػػةف الطيةػػا   الػػذلكر( كالط لةػػ ت   اإلكػػ ث ( فػػي الهجهكعػػا التجرةةةػػا فػػي 

الة  ةا كالتذكؽ األدةي كهع لجا الهعيكه ت ي هه  ةعكػي عػدـ تػأثةر التس ب اله  زةـ 
هتاةػػػػر الجػػػػكس فػػػػي لػػػػؿ هػػػػف التسػػػػ ب اله ػػػػ زةـ الة  ةػػػػا كالتػػػػذكؽ األدةػػػػي كهع لجػػػػا 

 الهعيكه ت في الهجهكعا التجرةةةا .
كةػػػرل الة حػػػث أفَّ السػػػةب فػػػي ذلػػػؾ ةعػػػزل إلػػػ  أف اسػػػتعه ؿ إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال      

  الجكسػػػةف   الػػػذلكر كاإلكػػػ ث ( عيػػػ  حػػػدو سػػػكال ي أم أكػػػ  ةأخػػػذ الهعرفػػػا ةتك سػػػب هػػػ
ة لحسػػة ف خصػػ ئص الهتعيهػػةف العقيةػػا كالك سػػةا كالجسػػهةا للػػؿ هكاهػػ  ي لهػػ  أف لػػ ن 
هػػف   الطػػ ب كالط لةػػ ت( تعرضػػ  لػػك س الهتاةػػر الهسػػتقؿ كهػػ  ةتك سػػب كطةةعػػا لػػؿ 

 هكاه  هف حةث هتاةر الجكس . 
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 : تا اتاالستن: ثالثاً 

 الة حث ه  ةأتي: استكتج الح لةا إلةا  الدراسا تفي ضكل الكت ئج التي تكصي 
دراسػةا الهرحيػا كالتتك سػب  استعه ؿ إستراتةجةا ه  كرال الهعرفاإهل كةا  .ٔ

 . االقتص ر عي  الطرائؽ كاالستراتةجة ت التدرةسةا االعتة دةادكف  هف
دل إلػػ  الت  عػػؿ االةجػػ ةي ي أ اسػػتعه ؿ إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا إفٌ  .ٕ

 .ليطيةا كاله  رلا ال ع لا طكاؿ هدة التجرةا
التسػ ب  هسػتكل سػ عد عيػ  رفػ  إستراتةجةا ه  كرال الهعرفا استعه ؿ  .ٖ

 .  اله  زةـ الة  ةا كالتذكؽ األدةي كهع لجا الهعيكه ت
التكػػػػكع فػػػػي اسػػػػتعه ؿ طرائػػػػؽ كأسػػػػ لةب كاسػػػػتراتةجة ت تدرةسػػػػةا هختي ػػػػا  .ٗ

ا تحقةػػػػؽ األزػػػػداؼ التعيةهةػػػػا كتحقةػػػػؽ ر ةػػػػ ت الهتعيهػػػػةف ةػػػػؤدم إلػػػػ  سػػػػاكل
 الهختي ا ةسةب التككع في األك طا الهص حةا .
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تت
 : التوصيات: رادعاً  تت

   الدراسػػػػػا الح لةػػػػػا إلةاػػػػػ  تالتػػػػػي تكصػػػػػي سػػػػػتكت ج تاالكتػػػػػ ئج ك الفػػػػػي ضػػػػػكل      
 :   كصي ةه  ةأتيةية حث أف لةهلف 

الة  ػػػا كهػػػكاد لتػػػدرةس هػػػ دة الهعرفػػػا إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال هػػػف  اإلفػػػ دة .ٔ
 .  في قسـ الياا العرةةا في لية ت الترةةا  الدراسةا حؿالهر أخرل لل فا ا

ت جة  التدرةسةةف عي  االزته ـ ةتعيةـ الت لةر ةصػكرة ع هػا ي ةكصػ    .ٕ
 ك  ط ن عقية ن ةس عد عي  اكتق ؿ التعيـ إل  حةز التطةةؽ كالحة ة العهيةا .

ليتدرةسػػةةف فػػي الج هعػػ ت  ةػػاالتطكةر ك  التأزةيةػػا اتدكر الػػ ج اػػتضػػهةف هك .ٖ
 .العراقةا االستراتةجة ت التدرةسةا الحدةثا 

تكػػػػكع االسػػػػتراتةجة ت كالطرائػػػػؽ كاألسػػػػ لةب التدرةسػػػػةا كعػػػػدـ االقتصػػػػ ر  .ٗ
 .عي  طرةقا أك أسيكب كاحد في التدرةس السةه  في تدرةس ه دة الة  ا
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ثث
 ت :المقترحا: خامساً  ثث

جػػػرال عػػػدد هػػػف الدراسػػػ ت كالةحػػػكث إالة حػػػث  قتػػػرحةسػػػتله ال لاػػػذ  الدراسػػػا ا   
 :اآلتةا العيهةا 

فػػركع الياػػا فػػي إسػػتراتةجةا هػػ  كرال الهعرفػػا  اثػػرلتعػػرؼ  هه ثيػػا دراسػػا إجػػرال .ٔ
العرةةػػػػا األخػػػػرل لػػػػ ألدب ي كالتعةةػػػػر ي كاإلهػػػػ ل ي كالكحػػػػك ي كالكقػػػػد ي كفػػػػي 

لهةػػؿ كحػػك الهػػ دة كالت لةػػر االةػػداعي هتاةػػرات اخػػرل هثػػؿ الدافعةػػا كاالتجػػ   كا
 كالت لةر الك قد . 
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 المصادر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ذذذذ
  ذذ

 المصادر العردية :
 ألقرآف الكريـ . -

ي ال ػرع االدةػي  الة  ػا ليصػ كؼ الراةعػا الث ككةػا اآللكسي ي جه ؿ الػدةف  -ٔ
 .ُِٔٗي هطةعا االر  د يةاداد ي 

األسػػػس الك سػػػػةا لهع هيػػػػا التيهةػػػػذ كأثرزػػػػ  فػػػػي   ي                          -ٕ
 ي كزارة الترةةػػا ي العػػراؽ ي الهدةرةػػا الع هػػا ليتخطػػةط الترةػػكمي ثقتػػ  ةك سػػ  

ي الجػػزل االكؿ ي ةاػػداد ي هدةرةػػا  ُْٕهدةرةػػا التكثةػػؽ كالدراسػػ ت ي العػػدد 
 .ُْٖٗي  ّهطةعا كزارة الترةةا رقـ

ي تحقةػؽ هحهػد  ُ" ج كازكػا ةػةف اةػي تهػ ـ كالةحتػرمالهاآلهدم ي الحسػف ةػف ة ػر "  -ٖ
 . ُْٓٗهحي الدةف ي هط ة  السع دة ة لق زرة 

اله ػػ زةـ أسسػػا  كتكظةهاػػ  كتقػػكةـ اثرزػػ . اةػػرازةـ ي عةػػد اليطةػػؼ فػػؤادي  -ٗ
 .ُْٖٗي هلتةا الكاضا العرةةا ي الق زرةي ٔط 

هػػ ت دراسػػا هق ركػػا لتجكػػب كهع لجػػا الهعيك  ياةػػرازةـي هحهػػد هرسػػي هتػػكلي  -٘
ي ليةػػػػػػػػا االدابي ج هعػػػػػػػػا الزقػػػػػػػػ رةؽي لػػػػػػػػدل هرضػػػػػػػػ  الصػػػػػػػػرع كاالسػػػػػػػػكة ل

 .ََِِيهصر
ي ترجهػا هحهػد عػكض هحهػد ي  قكاعد الكقد االدةياةركلركهةي ي السؿ .  -ٙ

 دار ال ؤكف الثق فةا ي العراؽ ي د.ت .
" دار احةػ ل التػراث العرةػي " الهقدهػا اةف خيدكف ي عةد الرحهف ةف هحهد  -ٚ

 . ُٕٖٗي ةةركت ي 
" الهجيػػػػد االكؿ  هعجػػػػـ هقػػػػ ةةس الياػػػػافػػػػ رس ي اةػػػػك الحسػػػػةف احهػػػػد "  اةػػػػف -ٛ

 . ُُٗٗكالث كي ي تحقةؽ عةد الس ـ ز ركف ي دار الجةؿ ي ةةركت ي 
" ي دار لسػػ ف  " لسػػ ف العػػرباةػػف هكظػػكر ي جهػػ ؿ الػػدةف هحهػػد ةػػف هلػػـر  -ٜ

 . ُٔٓٗالعرب ي ةةركت ي لةك ف ي 
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ي دار  ِط كم "" عيػػػػـ الػػػػك س الترةػػػػاةػػػػك جػػػػ دك ي صػػػػ لف هحهػػػػد عيػػػػي  -ٓٔ
 َََِ يالهسةرة ليك ر كالتكزة  كالطة عا 

الػػػتعيـ الهعرفةػػػا  سػػػتراتةجة تإ يأةػػػك جػػػ دك ي صػػػ لف هحهػػػد كككفػػػؿ ي ةلػػػر  -ٔٔ
ي هجيػػا الهعيػػـ / الط لػػب ي العػػدداف االكؿ  كتكظة اػػ  فػػي التػػدرةس الصػػ ي

 .ََِْكالث كي ي حزةراف ي ل ككف االكؿ ي 
ي دار الهةسػػػػػػرة ليك ػػػػػػر  ُي ط رةػػػػػػا كالتطةةػػػػػػؽتعيػػػػػػـ الت لةػػػػػػر :الكظ يػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ   -ٕٔ

 .ََِٕي كالتكزة  ي عه ف ي االردف
اسػػػتراتةجة ت حدةثػػػا فػػػي طرائػػػؽ تػػػدرةس اةػػػك ج لػػػا ي صػػػةحي حهػػػداف ي  -ٖٔ

 .   ُٗٗٗ يي الطةعا االكل  ي هلتةا ال  ح ي اللكةت العيـك
ي هلتةػا االكجيػك  ُي ط عيـ الك س الترةكماةك حطب ي فؤاد  ي كاخركف .  -ٗٔ

 . ُٕٕٗةا يالق زرةي الهصر 
ي الطةعػػا الث كةػػا ي  عيػػـ الػػك س الترةػػكماةػػك حطػػب ي فػػؤاد كاهػػ ؿ صػػ دؽ ي  -٘ٔ

   .ُّٖٗ يهلتةا االكجيك الهصرةا ي هصر 
ي دار الهةسػػػرة ليك ػػػر  ُي ط الػػػتعيـ الهعرفػػػي يأةػػػك رةػػػ ش ي حسػػػةف هحهػػػد  -ٙٔ

 .ََِٕ يكالتكزة  ي عه ف ي االردف
ي الطةعػا االكلػ  سػةا كتدرةسػا  هكػ زج الرة ضػة ت الهدر اةك زةكا ي فرةد ي  -ٚٔ

   . ُٕٗٗي ي هلتةا ال  ح  ي عه ف 
. دار ال لػػػر ي  فصػػػكؿ فػػػي الة  ػػػااةػػػك عيػػػي ي هحهػػػد ةرلػػػ ت حهػػػدم .  -ٛٔ

 .   ُّٖٗعه ف ي االردف ي 
درجػػا كعػػي طيةػػا الج هعػػا الا  ػػهةا  يهحهػػكد أةػػك عيةػػ  ي هحهػػد كالػػكزر ي  -ٜٔ

اد لألهتح كػ ت كتقػدةها  ة لهعرفا هػ  كرال الهعرفةػا الهتعيقػا ةهاػ رات األعػد
كع قػػػا ذلػػػؾ ةهسػػػتكازـ الدراسػػػي كهعػػػدلاـ الترالهػػػي كالليةػػػا التػػػي ةتكهػػػكف 

ي عه ف ي ج هعػا  ُْي  ُِي هجيا الدراس ت  العيـك الترةكةا( ي ج  الةا 
 . ََُِي  الةرهكؾ

.  ػػػػرلا االصػػػػدق ل ليطة عػػػػا ي  لت ةػػػػ ت فػػػػي الياػػػػا ياةػػػػك هايػػػػي ي سػػػػهةف  -ٕٓ
 .  ُٕٔٗعه ف ي 



 

 

غغ
غغ
تػػذكؽ ال كػػكف االسػػ هةا كدكرزػػ  فػػي   يي ف طهػػا عةػػد الحهػػياةػػك كػػكارج  -ٕٔ غغ

ي ةحػػػث هقػػػدـ الػػػ  الكػػػدكة االقيةهةػػػا فػػػي الترةةػػػا ي  ت لةػػػد الهكاطكػػػا العرةةػػػا
 . ُٖٓٗالدكحا ي ه رس ي 

ي هلتةػػػا الكاضػػػا  طػػػرؽ تعيػػػةـ الياػػػا العرةةػػػااحهػػػد ي هحهػػػد عةػػػد القػػػ در ي  -ٕٕ
 .  ُْٖٗ ي الهصرةا ي الق زرة

الهػػػػدخؿ الػػػػ  عيػػػػـ الة  ػػػػا ليصػػػػؼ الخػػػػ هس  ياحهػػػػد ي حهةػػػػد  كاخػػػػركف  -ٖٕ
 . ُٕٖٗي  هطةعا كزارة الترةةا يالعراؽي  ِي ط االدةي

ي العػػػػػراؽي اسػػػػػس عيػػػػػـ الػػػػػك س الترةػػػػػكماالزةرجػػػػػ كمي ف ضػػػػػؿ هحسػػػػػفي  -ٕٗ
 .ُُٗٗالهكصؿي دار اللتب ليطة عا كالك ري 

التقػػكةـ  ي  صػػة ح العجةيػػي عةػػد الرحهفيأكػػكر حسػػةفياإلهػػ ـ ي هصػػط   ك  -ٕ٘
 يكزارة التعيػػػػةـ العػػػػ لي كالةحػػػػث العيهػػػػي ي ج هعػػػػا ةاػػػػداد كالقةػػػػ س الك سػػػػي

َُٗٗ. 
ي هك ػػػكرات  القةػػػ س كالتقػػػكةـ فػػػي الترةةػػػا الحدةثػػػااهطػػػ كةكس ي هةخ ئةػػػؿ ي  -ٕٙ

 .  ُٕٗٗ ي ج هعا ده ؽ
. هطةعػا الكاضػا الهصػرةا ي القػ زرة ي  فػي الياػا كال لػرأهةف ي عثهػ ف .  -ٕٚ

 ـ .  ُٕٔٗ
 . ُِٕٗلقيـ ي ةةركت ي ي دار ا هكسةق  ال عراكةس ي اةرازةـ .  -ٕٛ
. تحقةؽ عةػد القػ در حسػةف ي  اصكؿ الة  االةحراكي ي له  الدةف هةثـ .  -ٜٕ

 ـ .  ُٖٔٗي دار الثق فا ي قطر ي  ُط
اسػػػػ لةب هع لجػػػػا الهعيكهػػػػ ت كع قتاػػػػ  ة كهػػػػ ط الةػػػػدرافي عةػػػػد الززػػػػرة ل تػػػػا  -ٖٓ

ي اطركحػػػػا دلتػػػػكرا   ةػػػػر هك ػػػػكرةي ليةػػػػا ال خصػػػػةا لػػػػدل طيةػػػػا الج هعػػػػا
 .َََِي الج هعا الهستكصرةاي ةادادالترةةاي 

ي هلتةػا لةكػ ف  هعجػـ هصػطيح ت العيػـك االجته عةػا يةدكم ي أحهد زلػي  -ٖٔ
 .ُٕٕٗي  ي ةةركت



 

 

ظظ
ظظ
ي دار الهعػػػ رؼ ي القػػػ زرة ي  طػػػرؽ تعيػػػةـ ال كػػػكف يالةسػػػةككي ي هحهػػػكد  -ٕٖ ظظ

ُٕٖٗ. 
أس لةب التعيـ لألط  ؿ ذكم األح ج ت الخ صػا  يةاج ت ي رفعت هحهكد  -ٖٖ

 .ََِْي للتب ليك ر كالتكزة  ي الق زرةي ع لـ ا ُي ط
االحصػػػػػ ل الكصػػػػػ ي الةةػػػػػ تي ي عةػػػػػد الجةػػػػػ ر تكفةػػػػػؽ كزلرةػػػػػ  اثك سػػػػػةكس ي  -ٖٗ

ي هؤسسػػػػػػػا الثق فػػػػػػػا العه لةػػػػػػػا ي  كاالسػػػػػػػتداللي فػػػػػػػي الترةةػػػػػػػا كعيػػػػػػػـ الػػػػػػػك س
 .  ُٕٕٗيةاداد

ي الػدار  ِ. ط العرةةػا لاةػر العػرب يةةرس ي احهػد سػهةر كعةػد ام سػكةد  -ٖ٘
 .   ُْٖٗتككس ي  –ةة  العرةةا ليلت ب ي لة

ي هلتػػػػب ال ػػػػ ح عيػػػػـ الػػػػك س كتطةةق تػػػ  يالةةيػػػيي هحهػػػػد عةػػػػد ام كاخػػػركف -ٖٙ
   .ُٕٗٗي ليتكزة  كالك ريااله رات العرةةا الهتحدة

قةػػ س هسػػتكل التػػذكؽ االدةػػي لػػدل طيةػػا التهةهػػيي ضػػة ل عةػػد ام احهػػدي  -ٖٚ

 ي اطركحػػػػا اقسػػػػ ـ الياػػػػا العرةةػػػػا فػػػػي ليةػػػػ ت الترةةػػػػا فػػػػي هح فظػػػػا ةاػػػػداد

 .ََُِدلتكرا   ةر هك كرةي ليةا الترةةاي اةف ر دي ج هعا ةادادي 

ي هلتةػا اآلداب ي القػ زرة  ُ. ط ه ػل ت الياػا العرةةػاتةهكر ي هحهكد .  -ٖٛ
 .  ُٔٓٗي 

 فقػ  الياػا كسػر العرةةػازػ ( .  ِْٗ -الثع لةي ي اةك هكصكر اسه عةؿ    -ٜٖ
 .   ُْٓٗ . تحقةؽ هصط   السق  كلخركف ي هطةعا الةة تي ي هصر ي

ي تحقةػػػؽ: عةػػػد  الةةػػػ ف كالتةةػػػةفالجػػػ حظ ي اةػػػك عثهػػػ ف عهػػػرك ةػػػف ةحػػػر ي  -ٓٗ
ي هطةعػػػا لجكػػػا التػػػألةؼ كالترجهػػػا كالك ػػػري القػػػ زرة  ُالسػػػ ـ زػػػ ركف ي ج

ُْٖٗ  . 
قيؽ االهتح ف كع قت  ة لهاػ رات هػ  ةعػد  يالجةكرم ي سك ل لطةؼ حسكف  -ٔٗ

ي الج هعػػػػا  را أطركحػػػػا دلتػػػػك الهعرفةػػػػا لػػػػدل طيةػػػػا ث ككةػػػػ ت الهتهةػػػػزةف ي 
 .ََِٔيالهستكصرةا ي ليةا الترةةا 



 

 

 أأأأأأأ

أثػػر ةركػػ هج تػػدرةةي فػػي هػػ  كرال ي الجػػراح ي عةػػد الك صػػر ذةػػ ب ذةػػب  -ٕٗ
الهعرفا األخ قةا عي  تطػكةر الهعرفػا فػكؽ األخ قةػا كالسػيكؾ األخ قػي 

أطركحػا دلتػكرا  يليةػا الدراسػ ت العيةػ  لدل فئا هف طيةا ج هعػا الةرهكؾ.
 .ََِّرةةاييج هعا عه ف الع

ي عيػؽ حكا ػة  احهػد سػرار الة  ػا الجرج كي ي عةد الق زر .  ب.ت( ي ا -ٖٗ
 هصط   ي الطةعا االكل  ي هطةعا االستق ها  ي الق زرة . 

. تصػػػحةف هحهػػػد عةػػػد  كهحهػػػد دالئػػػؿ االعجػػػ ز الجرجػػػ كيي عةػػػد القػػػ زر. -ٗٗ
 زػ.ُُّّي هطةعا الهك ري هصري ِهحهكد ال قكقةطيي ط

ي دار  تعيػػػةـ الت لةػػػر : ه ػػػ زةـ كتطةةقػػػ ت يحهف جػػػركاف ي فتحػػػي عةػػػد الػػػر  -٘ٗ
 . ُٗٗٗي اللت ب الج هعي ي عه ف ي االردف

"اله ػػػػ زةـ اإلسػػػػ هةا كأسػػػػ لةب تدرةسػػػػا " هجيػػػػا أةحػػػػ ث  يالجػػػػ دي ه جػػػػد  -ٙٗ
 .ََِْيي العدد الث لثي ج هعا الةرهكؾ ُٔالةرهكؾي هجيد 

ةةػػػػا االصػػػػكؿ الحدةثػػػػا لتػػػػدرةس الياػػػػا العر  يالجهة طػػػػي ي عيػػػػ  كلخػػػػركف  -ٚٗ
 .   ُٕٓٗي دار كاضا هصر ي الق زرة ي  ِ. طكالترةةا الدةكةا 

فع لةػػا التاذةػػا الراجعػػا فػػي تاةةػػر اسػػيكب التعيػػةـ الجهػػؿ يكجػػ ح ةعقػػكب .  -ٛٗ
ي هجيا العيػـك االجته عةػا يالسػكا الع  ػرة يالعػدد االكؿ ي لذار ي  الص ي 
ُّٖٗ. 

عػا الرسػ لا ي . هطة الياا العرةةا ةػةف حه تاػ  كخصػكها الجكدم ي أككر .  -ٜٗ
 ب ت . 

ف عيةػػا إسػػتخداـ إسػػتراتةجة ت هػػ  كرال   ي الجكػػدم ي أهكةػػا كهكةػػر صػػ دؽ  -ٓ٘
الهعرفػػا فػػي تحصػػةؿ العيػػـك كتكهةػػا الت لةػػر األةتلػػ رم لػػدل ت هةػػذ الصػػؼ 

الهػػػػػػؤتهر العيهػػػػػػي  الثػػػػػػ كي األعػػػػػػدادم ذكم السػػػػػػع ت العقيةػػػػػػا الهختي ػػػػػػا ((
 .ََُِيسلكدرةاالخ هس ليجهعةا الهصرةا ليترةةا العيهةا ي اال

ي هك ػػأة الهعػػ رؼ ي  الػػكاف التػػذكؽ االدةػػيالجػػكةكي ي هصػػط   الصػػ كم .  -ٔ٘
 االسلكدرةا ي هصر ي د.ت .
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الاةػأة الهصػرةا الع هػا ليلتػ ب ي الة  ا كالكقد ةةف الت رة  كال ػف يػػػػػػػػػػػػػػ  -ٕ٘
 . ُٖٓٗي االسلكدرةا ي 

الحهصػػي ي دار ي هطػػ ة   تعيػػةـ الت لةػػرالحػػ رثي ي اةػػرازةـ احهػػد هسػػيـ .  -ٖ٘
 . ُٗٗٗالركاد ي الرة ض ي 

أثػػػر دركة الػػػتعيـ هػػػ  كرال الهعرفةػػػا كدركة  يحسػػػ ـ الػػػدةف ي لةيػػػ  عةػػػد ام   -ٗ٘
الػػػػتعيـ الع دةػػػػا فػػػػي التحصػػػػةؿ كعهيةػػػػ ت العيػػػػـ كةقػػػػ ل أثػػػػر الػػػػتعيـ لت هةػػػػذ 

 هجيا الجهعةا الهصرةا ليهك زج كطرؽ التػدرةس.  الصؼ الراة  االةتدائي
 . ََِِييةا الترةةا ي ج هعا عةف  هس ي هصري ل ُٖع         ي 

اثر استخداـ ستراتةجةتةف ليت  عػؿ الي ظػي فػي حسف ي احهد خيةؿ هحهد ي  -٘٘
( ي ّ( ي العػػػػػدد  ّي الهجيػػػػػد   هجيػػػػػا الخيػػػػػةج العرةػػػػػيي  تػػػػػدرةس ال ةزةػػػػػ ل

ُْٖٗ. 
ي دار الهعػػػػ رؼ ي القػػػػػ زرة ي  ٗ. طفػػػػي األدب الجػػػػػ زيي حسػػػػةف ي طػػػػػ  .  -ٙ٘

 ـ .  ُٖٔٗ
  هح ضػػرات فػػي اصػػكؿ تػػدرةس قكاعػػد الياػػا العرةةػػاد حقػػي . الحيػػي ي أحهػػ -ٚ٘

 .  ُِٖٗهلتةا ة سـ ليطة عا ي ةاداد ي 
هقةػػػ س الػػػتهلف هػػػف القػػػدرات كالهاػػػ رات االس سػػػةا حكػػػكرة ي احهػػػد حسػػػف .  -ٛ٘

ي دار الهطةكعػػػػ ت  لياػػػػا العرةةػػػػا  هسػػػػتكل الهثق ػػػػةف كطػػػػ ب الج هعػػػػ ت(
 . ُٖٓٗالجدةدة ي الق زرة ي هصري 

صػػعكة ت تػػدرةس الة  ػػا كدراسػػتا  لػػدل س عةػػد القػػ دري الخ لػػدم ي سػػكد -ٜ٘
ي ج هعػا  طيةا الصؼ الخػ هس االدةػي هػف كجاػا كظػر الهدرسػةف كالطيةػا
 .ُّٗٗةاداد ي ليةا الترةةا ي اةف ر د   رس لا ه جستةر  ةر هك كرة( 

إسػػػتراتةجة ت الػػػتعيـ ي خػػػزاـ ي كجةػػػب ال ػػػككس كعةسػػػ ف ي صػػػ لف عةػػػد ام  -ٓٙ
ي الج هعػػػا االردكةػػػا ي  هجيػػػا الدراسػػػ تي  الج هعػػػا كاالسػػػتذل ر لػػػدل طيةػػػا

 .ُّٗٗ( ٓ( العدد  ُِالهجيد  



 

 

جج
جج
جج
 ج

ي دار  الهػػػػدخؿ الػػػػ  دراسػػػا الة  ػػػػا العرةةػػػػاخيةػػػؿ ي السػػػػةد احهػػػد   ي  -ٔٙ
 .  ُٖٔٗالكاضا العرةةا ي ةةركت 

هكػػ زج العيػػـك كالصػػحا فػػي الصػػ كؼ الخيةيػػي ي خيةػػؿ ةكسػػؼ كاخػػركف ي  -ٕٙ
هط ة  كزارة الترةةػا كالتعيػةـ ي الجهاكرةػا ي الطةعا االكل ي االرةعا االكل  

 . ُٓٗٗيالةهكةا 
ي كزارة ِ"ي ططػػػػرؽ التػػػػدرةس الع هػػػػاالخكالػػػػد ي هحهػػػػد هحهػػػػكد كلخػػػػركف ي " -ٖٙ

 . ُٕٗٗي الترةةا كالتعيةـي الجهاكرةا الةهكةا
ي  هكػػػ زج تجدةػػػد فػػػي الكحػػػك كالة  ػػػا كالت سػػػةر كاالدبالخػػػكلي ي اهػػػةف ي  -ٗٙ

 .  ُُٔٗيهصر  الطةعا االكل  ي دار الهعرفا ي
ي هكػػ زج الةحػػث الترةػػكم داكد ي عزةػػز حكػػ   كاكػػكر حسػػةف عةػػد الػػرحهف .  -٘ٙ

 .    َُٗٗج هعا ةاداد ي دار الحلها ليطة عا كالك ر ي ةاداد ي 
الهقةػػ س  –اختةػػ ر رافػػف ليهصػػ كف ت الهتت ةعػػا الػػدة غ ي فخػػرم كاخػػركف .  -ٙٙ

 . ُّٖٗهطةعا ج هعا الهكصؿ ي   العراقيي
اس سػػػػة ت فػػػػي عيػػػػـ الػػػػك س الترةػػػػكم ي اسػػػػترتةجة ت  دركز  ي افكػػػػ ف كظةػػػػر -ٚٙ

ي الطةعػػػػا االكلػػػػ ي هطةعػػػػا  االدراؾ كهك ػػػػط تا  ل سػػػػ س لتصػػػػهةـ التعيػػػػةـ
 . ُٓٗٗالحرةا التج رةا ي ك ةيس ي 

تقػػكةـ ادال هدرسػػي الياػػا العرةةػػا فػػي تػػدرةس الػػدكرم ي عةػػد القػػ در حػػ تـ .  -ٛٙ
 ُٔٗٗ  اةػف ر ػد ( ليةػا الترةةػا  –. ج هعا ةاداد الة  ا كاألدب كالكقد 

 .   رس لا ه جستةر  ةر هك كرة ( . 
ترجهػا هحهػد ذةةػػ ف التخطػةط ليتعيػةـ ال عػ ؿ. دةػؾي كلتػري كركةػرت كةػزر.  -ٜٙ

 .ُِٗٗي عه في ة  هطةعا ي ُعزاكمي ط
ي هلتةػػػػا االكجيػػػػك  تػػػػذكؽ االدب طرقػػػػ  ككسػػػػ ئؿ قة سػػػػ ذزكػػػػي ي هحهػػػػكد .  -ٓٚ

 الهصرةا ي د.ت .
الياػػػػا كتػػػذكقا  عكػػػػد االط ػػػ ؿ ي الحيقػػػػا دراسػػػا حػػػػكؿ كهػػػك را ػػػد ي كةةيػػػػا .  -ٔٚ

ي الاةئػػػا الهصػػػرةا الع هػػػا  الدراسػػػةا االقيةهةػػػا حػػػكؿ لاػػػا اللتػػػ ب ل ط ػػػ ؿ
 . ُُٖٗليلت ب ي الق زرة ي 



 

 

دددد
 ددد

ي  ٖ. ط اعجػػ ز القػػرلف كالة  ػػا الكةكةػػاالرافعػػي ي هصػػط   صػػ دؽ .  -ٕٚ
  َُٔٗهطةعا االستق ها ي الق زرة ي 

لهتت ةعػا القةػ سي ترجهػا فخػرم أختةػ رات الهصػ كف ت اي سي  -راففي جي -ٖٚ
 .ُّٖٗيالدة غ كلخركفي هطةعا ج هعا الهكصؿي الهكصؿ

الػتعيـ الهػكظـ ذاتةػ ن كتكجةاػ ت أزػداؼ االكجػ ز ر كاف ي رةة  عةػدة أحهػد   -ٗٚ
 .ََِٔيي ع لـ اللتب ي الق زرة ُيط : كه ذج كدراس ت هع صرة

              . دار اللتػػػػػػػ ب هكػػػػػػػ زج الةحػػػػػػػث الترةػػػػػػػكمالر ػػػػػػػةدم  ي ة ػػػػػػػةر صػػػػػػػ لف :  -٘ٚ
 . َََِالحدةث ي 

 ـ.ُْٖٗالطةعا الث لثا يع لـ اللتب ي التدرةس ي  رة ف ي فلرم حسف   -ٙٚ
. الطةعػػا األكلػػ  ي  عيػػـ الػػك س العػػ ـالرةهػػ كم ي هحهػػد عػػكدة كلخػػركف  :  -ٚٚ

 ي ََِّ األردف  –دار الهةسرة ليك ر كالتكزة  ي عه ف 
ي دار ال ػػػركؽ ليك ػػػر  ِي ط عيػػػـ الػػػك س العػػػ ـي                          -ٛٚ

 . ََِٖ كالتكزة  ي  عه ف ي االردف 
ي  ُي ط عيػـ الػك س الهعرفػي يالز يكؿ ي راف  الكصةري عه د عةد الػرحةـ  -ٜٚ

 .  ََِّ ي دار ال ركؽ ليك ر كالتكزة 

ي  ِي ط هةػػػػ دئ عيػػػػـ الػػػػك س الترةػػػػػكم  الز يػػػػكؿ ي عهػػػػ د عةػػػػد الػػػػػرحةـ .  -ٓٛ
 .ََِٓج هعا العةف ي اإله رات العرةةا الهتحدة ي 

ي الهؤسسػا  ِ. ط . ةحث في الكظرةا االلسكةا كتعيـ الياازلرة  ي هة  ؿ  -ٔٛ
 .   ُٖٓٗالج هعةا ليدراس ت كالك ر ي ةةركت ي 

اثػػر تػػدرةس هػػ دة الة  ػػا فػػي هاػػ رة التحيةػػؿ  يالززػػكمي عةػػد الجةػػ ر ةجػػ م -ٕٛ
. ج هعػػا ةاػػدادي ليةػػا الترةةػػاي األدةػػي لػػدل طيةػػا الصػػؼ الخػػ هس األدةػػي

 رس لا ه جستةر  ةر هك كرة(.َ ُٖٖٗالعراؽي -دادأةف ر د . ةا
ي ةػػػدكف هلػػػ ف ليطةػػػ  كةػػػدكف  . دفػػػ ع عػػػف الة  ػػػاالزةػػػ تي احهػػػد حسػػػف  -ٖٛ

 ت رة .



 

 

ههههه
 هه

تصػػػػهةـ التػػػػدرةس رؤةػػػػا هكظكهةػػػػا ي سيسػػػػيا زةتػػػػكف ي حسػػػػف حسػػػػةف ي  -ٗٛ
ي اللتػػ ب الثػػ كي ي الهجيػػد الثػػ كي ي عػػ لـ اللتػػب ي ج هعػػا اصػػكؿ التػػدرةس 

 .ََُِ يهصر طكط ي
 ةش هحهػػكد طةةعػػا العيػػـ كةكةتػػ ي تطةةقػػ ت فػػي الترةةػػا العيهةػػاي زةتػػكفي عػػ -٘ٛ

 .ُّٗٗ يي دار عه في عه فِط
. دار ال ػػػػركؽ كظرةػػػػ ت الػػػػتعيـ كتطةةق تاػػػػ  الترةكةػػػػا  يزةػػػػداف ي هصػػػػط    -ٙٛ

 .ُِٖٗ يليك ر كالتكزة  ي عه ف ي االردف
ةةػركت ي  –. دار العيػـ ليه ةػةف  فقػ  الياػا الهقػ رفالس هرائي ي اةػرازةـ .  -ٚٛ

 .     د.ت(
عصػػؼ الػػده غ كأثػػر  فػػي تحصػػةؿ طيةػػا قسػػـ السػػ هرائي ي ز  ػػـ ج سػػـ .  -ٛٛ

         ُْٗٗليةػػػػػػػػا الترةةػػػػػػػػا ي  –. الج هعػػػػػػػػا الهستكصػػػػػػػػرةا  االر ػػػػػػػػ د الترةػػػػػػػػكم
   رس لا ه جستةر  ةر هك كرة ( . 

. أزػػػػداؼ الهػػػػتعيـ لهكاجاػػػػا الهسػػػػتقةؿ إسػػػػتراتةجةا  سػػػػركر ي أحهػػػػد فتحػػػػي -ٜٛ
الجاػػػػػ ز الهرلػػػػػزم للتػػػػػب الج هعػػػػػا  ي هطػػػػػ ة  تطػػػػػكةر الػػػػػتعيـ فػػػػػي هصػػػػػر

 .ُٕٖٗ يكالهدرسا ي الق زرة
ي  ُي ط هػػدخؿ الػػ  ترةةػػا الهتهةػػزةف كالهكزػػكةةف يالسػػركر ي  ك دةػػ  ز ةػػؿ  -ٜٓ

 . ُٖٗٗدار ال لر ليطة عا كالك ر كالتكزة  ي عه ف ي 
(ي األردفي دار ُ.  طتػػػػػػدرةس هاػػػػػػ رات الت لةػػػػػػرسػػػػػػع دةي جػػػػػػكدت احهػػػػػػد:  -ٜٔ

 .ََِّال ركؽي 
ه تػػػ ح   ةعقػػكب ةكسػػػؼ ةػػف اةػػػي ةلػػر هحهػػػد ةػػف عيػػػي ي  السػػل لي ي اةػػػي -ٕٜ

ي هطةعػػػا الرسػػػ لا ي  ٔي دراسػػػا كتحقةػػػؽ :الػػػـر عثهػػػ ف ةكسػػػؼ ي ط العيػػـك
 .ُِٖٗ يةاداد

ي ترجهػػػا كتعيةػػػؽ عكػػػ د  خهسػػػا هػػػداخؿ ليكقػػػد االدةػػػي يسػػػلكت ي كلةةػػػرةس  -ٖٜ
 . ُُٖٗ زكاف اسه عةؿ كجع ر ص دؽ الخيةيي ي دار الرسةد ي ةاداد ي 



 

 

ووو
ووو
أثر ةرك هج قػ ئـ عيػ  أسػتخداـ أسػتراتةجة ت  يا  عةد ام السيةه ف ي ه -ٜٗ و

هػػ  كرال الهعرفػػا فػػي تكهةػػا هاػػ رات ال اػػـ القرائػػي لػػدل تيهةػػذات صػػعكة ت 
ي ةركػػػػػ هج  الدراسػػػػػ ت الترةكةػػػػػاي القػػػػػرالة فػػػػػي الصػػػػػؼ السػػػػػ دس االةتػػػػػدائي 

التخيػػػػػػؼ العقيػػػػػػي كصػػػػػػعكة ت الػػػػػػتعيـ ي ج هعػػػػػػا الخيػػػػػػةج العرةػػػػػػي ف ليةػػػػػػا 
 .ََِِ يالدراس ت العية 

االتج زػػػ ت الهع صػػػرة فػػػي طػػػرؽ تػػػدرةس السػػػه ف ي هحهػػػد عةػػػد الػػػرحةـ .  -ٜ٘
 –. هرلػػز ةحػػكث الهكػػ زج الياػػا العرةةػػا ليهػػرحيتةف االةتدائةػػا كالهتكسػػطا 

   ةحث هلتكب اآللا الط ةعا ( .  َُٖٗاللكةت ي 
فػػػف التػػػدرةس لياػػػا العرةةػػػا كاكطة ع تاػػػ  الهسػػػيلةا سػػػهؾ ي هحهػػػد صػػػ لف .  -ٜٙ

 .   ُٕٓٗ. الهطةعا التقكةا الحدةثا ي الق زرة ي  كاكه طا  العهيةا
 الهػػػكجز فػػػي طرائػػػؽ تػػػدرةس الياػػػا العرةةػػػا كلداةاػػػ .السػػػةدي هحهػػػكد احهػػػد.  -ٜٚ

 .  ُٖٓٗدار العكدةي ةةركتي  ِط
          .كل لػػػا الهطةكعػػػ تي قضػػػ ة  الياػػػا الترةكةػػػاالسػػػةد ي هحهػػػكد احهػػػد . فػػػي  -ٜٛ

 ت .  ب
ا التحيةػػؿ فػػي تحصػػةؿ طيةػػا . أثػػر اسػػتخداـ طرةقػػالسػػة ي ي راضػػي رحهػػا  -ٜٜ

ليةػػػا الترةةػػػا ي  –. ج هعػػػا الةصػػػرة الهرحيػػػا االعدادةػػػا فػػػي هػػػ دة الة  ػػػا 
   رس لا ه جستةر  ةر هك كرة ( .  ُٓٗٗ

ي ترجهػا هصػط   هػ زر ي دار اللتػب  هة دئ عيػـ الجهػ ؿ  رؿ ي اللك .  -ٓٓٔ
 . ُٗٓٗالعرةةا ي 

ي تك ةػذز  ي تقكةهاػ  الهكػ زج ي ةك ؤزػ  ال ةيي ي إةرازةـ هادم ي كاخػركف .  -ٔٓٔ
                    ي دار االهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ ليك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر كالتكزةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  ي ارةػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد ي ِي ط ي تطكةرزػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

 .   َََِاالردف ي 
ي اسػتراتةجة ت الة  ػا العرةةػا ي  الياا لكسػةيا ليسػيطا تكؾي لرةستةك  .  -ٕٓٔ

  ةحث عةر االكتركةت(. ُٗٗٗراة رت ي فةز ة دف ي اله كة  ي  ُط



 

 

ززز
ززز
الػػدار  ِطاػػا العرةةػػا ةػػةف الكظرةػػا كالتطةةػػؽ. تعيػػةـ الي ػػح ت ي حسػػف.  -ٖٓٔ ز

 .ُْٗٗالهصرةا اليةك كةاي 
فػػػػي كهػػػػ ذج تلػػػػكةف كتكػػػػ كؿ الهعيكهػػػػ تي  اإلدراؾال ػػػػرق كمي اكػػػػكر هحهػػػػد   -ٗٓٔ

 . ُٗٗٗي ج هعا عةف  هس الق زرة
. عيػػـ الهعػػ كي ي  الة  ػػا العرةةػػا فػػي ثكةاػػ  الجدةػػد ػػة  ي أهػػةف ةلػػرم .  -٘ٓٔ

 .   ُٕٗٗةةركت ي ي دار العيـ ليه ةةف ي  ُي ط ُج
دراسػػػػػا لػػػػػةعض العكاهػػػػػؿ الهرتةطػػػػػا ي ال ػػػػػة  ي سػػػػػيةه ف كال ػػػػػرق كم أكػػػػػكر  -ٙٓٔ

ي األكجيػػػػػك الهصػػػػػرةا ي  ة السػػػػػتق ؿ األدرالػػػػػي فػػػػػي عيػػػػػـ الػػػػػك س الهعرفػػػػػي
 .ُِٗٗ يالق زرة

 عيـ الك س الترةكمي هلتةا الكاضا الهصرةاي الق زرة يص لفي احهد زلي  -ٚٓٔ
 . ُِٕٗ يُِي ط 

هر ػػػد الهعيػػػـ فػػػي تػػػدرةس الياػػػا  يكاخػػػركف صػػػةكي ي هحهػػػكد اسػػػه عةؿ ي  -ٛٓٔ
العرةةػػػػػا لاةػػػػػػر الكػػػػػػ طقةف ةاػػػػػ  تطةةقػػػػػػ ت عهيةػػػػػػا لتقػػػػػدةـ الػػػػػػدركس كاجػػػػػػرال 

 ي هلتب الترةةا العرةي لدكؿ الخيةج ي د.ت . ِي ط التدرةة ت
 .ُٓٔٗدار الهع رؼ ةهصري  ي الة  ا تطكر كت رة ضةؼي  كقي.  -ٜٓٔ
.  الياػػا العرةةػػاالتػػدرةس فػػي ظػػ فر ي هحهػػد اسػػه عةؿ كةكسػػؼ حهػػ دم .  -ٓٔٔ

 .   ُْٖٗدار الهرة  ليك ر ي الرة ض ي 
ي  ْي ط  الهعجـ اله ارس ألل  ظ القرلف اللػرةـ ي عةد الة قي ي هحهد فؤاد -ٔٔٔ

 . ُْٗٗي دار ال لر ليطة عا كالك ر ي الق زرة ي هصر
طػػرؽ الةحػػث العيهػػي عةػػد الح ػػةظ ي إخػػ ص هحهػػد كهصػػط   ي حسػػةف:  -ٕٔٔ

. هرلػػػز  ترةكةػػػا كالك سػػػةا كالرة ضػػػةاكالتحيةػػػؿ اإلحصػػػ ئي فػػػي هجػػػ الت ال
 .َََِ ياللت ب ليك ري الق زرة 

 اتج زػ ت الكقػد االدةػي فػي القػرف الخػ هس الاجػرم يعةد الرحهف هكصػكر  -ٖٔٔ
 .ُّٕٗي دار الطة عا ي ةةركت ي  ُي ط



 

 

حح
حح
حح
 ح

 يي هطةعػػا الجػػة كم ي هصػػر لاتكػػ  كالحةػػ ةعةػػد الػػرحهف ي ع ئ ػػا ي   -ٗٔٔ
ُٗٔٗ  . 

لةػػؿ لتػػدرةس الة  ػػا فػػي ضػػكل اخطػػ ل ةكػػ ل د يعةػػد عػػكف ي ف ضػػؿ كػػ زي  -٘ٔٔ
طيةػػا اقسػػ ـ الياػػا العرةةػػا فػػي ليةػػ ت الترةةػػا فػػي العػػراؽ فػػي الهكضػػكع ت 

ليةػا الترةةػا  اةػف ر ػد(  –. ج هعػا ةاػداد  الهقررة ليصؼ الخ هس االدةي
 ي   رس لا دلتكرا   ةر هك كرة (.  ُٖٗٗي 

. الطةعػا  ةةػؽعيػـ الػك س الهعرفػي الكظرةػا كالتطيالعتـك  ي عدك ف ةكسػؼ  -ٙٔٔ
 ياألردف  -األكلػػػػػػ   ي دار الهةسػػػػػػرة ليك ػػػػػػر كالتكزةػػػػػػ  كالطة عػػػػػػا  يعهػػػػػػ ف

ََِْ. 
ي دار الكاضػا العرةةػا ليطة عػا  ِ. ط عيػـ الهعػ كيعتةؽ ي عةد العزةز .  -ٚٔٔ

 .  َُٕٗكالك ر ي ةةركت ي 
دراسا تجرةةةا في تكهةا التػذكؽ األدةػي لػدل عجةز ي ع دؿ احهد هحهد .  -ٛٔٔ

ي ج هعػػا الهككفةػػا ي ليةػػا الترةةػػا ي  ػػةةف اللػػـر ي  ةػػاطػػ ب الهرحيػػا الث كك 
 .   رس لا ه جستةر  ةر هك كرة ( ُٖٓٗ

ي هلتػػب احهػػد  . هةػػ دئ التقػػكةـ الترةػػكمالعجةيػػي ي صػػة ح حسػػف كلخػػركف  -ٜٔٔ
 . ََُِالدة غ ي ةاداد ي 

ي دار ال لػػػػر ليك ػػػػر  ِي ط عيػػػػـ الػػػػك س الترةػػػػكم يعػػػػدس ي عةػػػػد الػػػػرحهف  -ٕٓٔ
 .ُٗٗٗي كالطة عا ي عه ف ي االردف

ف عيةا أستخداـ أسػتراتةجة ت هػ  كرال الهعرفػا فػي  يعرة ف ي سهةر عطةا  -ٕٔٔ
تحصةؿ ال يس ا لػدل طػ ب الصػؼ االكؿ الثػ ككم كأثػر ذلػؾ فػي أكجػ ززـ 

ي هلتةػػا ليةػػا الترةةػػا ي ج هعػػا عػػةف  ػػهس  كحػػك الت لةػػر التػػأهيي ال يسػػ ي
 . ََِّ يالق زرة

 
كهػػكاج الة  ػػا ي هجيػػا الهعيػػـ  الهكػػ زج الجدةػػدة العػػزاكم ي كعهػػا رحػػةـ  ي -ٕٕٔ

 . َُٔٗيي ةاداد  ّي الهجيد الث لث كالع ركف ي ج الجدةد
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دراسػا هق ركػا الثػر تػدرةس الة  ػا فػي العزاكم ي حسف عيي فرح ف ي  -ٖٕٔ
يليةػػا الترةةػػاي اةػػف ر ػػد ي هيحػػؽ العػػدد  هجيػػا االسػػت ذي  تحصػػةؿ الطػػ ب

 .  ُٖٗٗي( ُُ 
درةس الة  ػا لػدل طيةػا اقسػ ـ صػعكة ت تػالعزاكم ي ف ئزة هحهد فخرم ي  -ٕٗٔ

ي ليةػػػا الترةةػػػا ياةػػػف ر ػػػد ي   الياػػػا العرةةػػػا فػػػي ليةػػػ ت الترةةػػػا فػػػي ةاػػػداد 
 .  ُٗٗٗ يرس لا ه جستةر  ةر هك كرة( 

ي تحقةؽ: عيي هحهد الةجػ كم كهحهػد  الصك عتةفالعسلرم ي اةك ز ؿ ي  -ٕ٘ٔ
 . ُِٓٗياةك ال ضؿ ي هطةعا السع دةي الق زرة 

لتحيةػػؿ اإلحصػػػ ئي كتطةةق تػػ  فػػي دراسػػ ت الخدهػػػا ا عطةػػاي عةػػد الحهةػػد: -ٕٙٔ
 .ََُِ. اإلسلكدرةاي الهلتب الج هعي الحدةثي االجته عةا

دار الجةػؿ  الة  ػا العرةةػا ةػةف الك قػدةف الخ لػدةفي ع ـ يعةػد العػ طي .  -ٕٚٔ
 ـ.ُّٗٗيةةركت ي 

أس سػة ت   -ع ـي ص ح الدةف هحهكد ي القة س كالتقكةـ الترةػكم كالك سػي -ٕٛٔ
 .َََِي   الهع صر ي دار ال لر العرةيي الق زرةكتطةةق ت

ي دار  ّي ط القة س كالتقكةـ في العهيةا التدرةسػةاعكدة ي احهد سيةه ف .  -ٜٕٔ
 . ُّٗٗاالهؿ ليك ر كالتكزة  ي عه ف ي 

أس سة ت الةحث العيهػي فػي عكدةي احهد سيةه ف كفتحي حسف هيل كم ي " -ٖٓٔ
ر ليك ػػػػر كالتكزةػػػػ ي ج هعػػػػا ي هلتةػػػػا الهكػػػػ ِي طالترةةػػػػا كالعيػػػػـك اإلكسػػػػ كةا"

 . ُِٗٗي  الةرهكؾي األردف
 . ُْٕٗ يية  هل ف طة ي الق زرة فف الياا كدراستا عةد ي هحهد ي  -ٖٔٔ
ي دار العيػـك  سةلكلكجةا التعيـ كالتعيةـ الصػ يالعةسكم ي عةد الرحهف  .  -ٕٖٔ

 .ُٖٗٗي العرةةا ي عه ف ي االردف
 .ُِٕٗي ةاداد ي  ي هطةعا اسعد ّي ط االدب العرةي زكاف ي عك د .  -ٖٖٔ
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ي ترجهػػا هكػػ زج الةحػػث فػػي الترةةػػا كعيػػـ الػػك سفػػ ف دالػػةفي دةكةكلػػدبي  -ٖٗٔ

هحهػػػػد كةةػػػػؿ ككفػػػػؿ كاخػػػػركفي الطةعػػػػا الث لثػػػػاي هلتةػػػػا االكجيػػػػك الهصػػػػرةاي 

 .ُٖٓٗالق زرةي 

ر ةػ ت الطيةػا فػي االكتهػ ل القر   كلي ي سا ـ  كلا كلةي  عةػد الػرزاؽ .  -ٖ٘ٔ
. هجيػػػا االسػػػت ذ ي  سػػػتكل التحصػػػةييفػػػي ليةػػػا الترةةػػػا كهػػػدل ع قتاػػػ  ة له

 .   َُٖٗالعدد الث لث ي الهجيد األكؿ ي درا الج حظ ي ةاداد ي 
. طةعػػػا هحهػػػد هحػػػي الػػػدةف عةػػػد الحهةػػػدي التيخػػػةصالقزكةكػػػيي الخطةػػػب.  -ٖٙٔ

 .ُِّٗتحقةؽ  عةد الرحهف الةرقكقيي الق زرةي 
ي األزيةػػا ليك ػػر  ت لةػػر األط ػػ ؿ تطػػكر  كطػػرؽ تعيةهػػ  يقطػػ هي ي ةكسػػؼ  -ٖٚٔ

 .َُٗٗي التكزة  ي عه ف ي األردفك 
ي  تصػػهةـ التػػدرةس يقطػػ هي ي ةكسػػؼ كأةػػك جػػ ةر ي ه جػػد كقطػػ هي يك ة ػػا  -ٖٛٔ

 . َََِي  دار ال لر ليطة عا ي عه ف ي األردف
ي دار ال لػػر ليطة عػػا ي  ُط ي تصػػهةـ التػػدرةسقطػ هي ي ةكسػػؼ كلخػػركف  -ٜٖٔ

 .ََُِعه ف ي األردف. 
قػػػػؿ كالت لةػػػػر ي الكظرةػػػػا عػػػػ دات الع يأهةهػػػػا  قطػػػػ هي ي ةكسػػػػؼ كعهػػػػكر ي -ٓٗٔ

 . ََِٓي ي دار ال لر ي عه ف ي األردف ُيط كالتطةةؽ
ي دار عهػػ ر ي  اسػػتراتةجة ت التػػدرةسقطػػ هي ي ةكسػػؼ ي كك ة ػػا قطػػ هي .  -ٔٗٔ

 . ََُِاالردف ي 
ي دار  ُي ط كهػػ ذج التػػدرةس الصػػ يقطػػ هي ي ةكسػػؼ كك ة ػػا قطػػ هي  ي  -ٕٗٔ

 . ُٖٗٗ يال ركؽ ي عه ف 
صػػػػػػةف زػػػػػػ ( .  ُِٖ -س احهػػػػػػد ةػػػػػف عيػػػػػػي   القيق ػػػػػكدم ي   اةػػػػػػك العةػػػػػ  -ٖٗٔ

. الهؤسسا الهصػرةا الع هػا ليتػألةؼ كالترجهػا االع   في صك عا االك   
 .   ُّٔٗكالك ر ي الق زرة ي 
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تعيةـ الياا العرةةػا . دراسػ ت تحيةيةػا كهكاقػؼ قكرة ي حسةف سيةه ف .  -ٗٗٔ
 .   ُِٕٗي دار الهع رؼ ي الق زرة ي  ِ. ط تطةةقة 

 العهػػدة فػػي هح سػػف ال ػػعر كاداةػػ  ككقػػد  يالحسػػف.  القةركاكػػيي اةػػف ر ػػةؽ -٘ٗٔ
 . ُِٕٗي الق زرة ي ّتحقةؽ هحي الدةف عةد الحهةدي هطةعا حج زم ط

سػةلكلكجةا  ياللك كي ي ههدكح عةد الهػكعـ كاللكػدرم ي أحهػد هحهػد هةػ رؾ  -ٙٗٔ
 .ُٓٗٗيي هلتةا ال  ح ي اللكةت ِيط التعيـ كأكه ط التعيةـ

ي هطةعػػا  ّترجهػػا عػػ دؿ ز ةػػر ي ط .حضػػ رة الاػػرب لػػكةرف  كسػػت ؼ .  -ٚٗٔ
 .  ُٔٓٗدار احة ل اللتب العرةةا ي الق زرة ي 

ي تدرةس الياا العرةةػا فػي الهرحيػا الث ككةػا هج كر ي هحهد ص ح الدةف   -ٛٗٔ
 يي الطةعػػػػػا االكلػػػػػ  ي دار الهعػػػػػ رؼ ي هصػػػػػراسسػػػػػ  كتطةةق تػػػػػ  الترةكةػػػػػا 

ُٗٔٗ  . 
لتػدرةس الع هػػا اس سػػة ت فػي طرائػػؽ اهحهػد ي داكد هػ زر كهجةػػد هاػدم .  -ٜٗٔ

ي كزارة التعيػػػػػةـ العػػػػػ لي كالةحػػػػػث العيهػػػػػي ي العػػػػػراؽ ي ج هعػػػػػا الهكصػػػػػؿ ي 
ُُٗٗ . 

ي  هدرسػػا اللكفػػا كهكاجاػػ  فػػي دراسػػا الياػػا كالكحػػكالهخزكهػػي ي هاػػدم .  -ٓ٘ٔ
 .   ُٔٔٗي هصر ي  ِط

ي دار ال لػػر العرةػػي ي  . تػػدرةس فكػػكف الياػػا العرةةػػاهػػدلكر ي عيػػي احهػػد  -ٔ٘ٔ
 . َََِالق زرة ي 

طةػػ   . تػػ رة  عيػػـك الة  ػػا كالتعرةػػؼ ةرج لاػػ احهػػد هصػػط    الهرا ػػيي -ٕ٘ٔ
 .  َُٓٗي الق زرة ي  الة ةي الحيةي 

الهكػػ زج الترةكةػػا الحدةثػػا ي  هك زجاػػ  هرعػػي ي تكفةػػؽ ي كهحهػػكد الحةيػػا .  -ٖ٘ٔ
ي دار الهسةرة ليك ػر كالتكزةػ  ي  ُي ط كعك صرز  ي كاسسا  ي كعهية تا  (

 .   َََِعه ف ي االردف ي 
ي  ُيط . طرائػػػؽ تػػػدرةس العيػػػـك كفةػػػؽ كالحةيػػػا ي هحهػػػد هحهػػػكدهرعػػػي ي ت -ٗ٘ٔ

 .ََِِي دار الهةسرة ليك ر كالتكزة  ي عه ف ي االردف
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دار الحرةػػػػػا ليطة عػػػػػا ي دراسػػػػػ ت ة  ةػػػػػا ككقدةػػػػػاي ي احهػػػػػد.  هطيػػػػػكب -٘٘ٔ ل

 .َُٖٗةادادي 
الػػػػدلةؿ  يهلتػػػػب الةككسػػػػلك األقيةهػػػػي ليترةةػػػػا كالتعيػػػػةـ فػػػػي الػػػػدكر العرةةػػػػا  -ٙ٘ٔ

ي  ُي ط تطػػػكةر الترةةػػػا التلككلكجةػػػا فػػػي الػػػتعيـ العػػػ ـاألر ػػػ دم ألدخػػػ ؿ ك 
 َََِهلتب الةككسلك األقيةهي ي ةةركت 

(ي عهػػ ف ي ُ. ط هكػػ زج الةحػػث فػػي الترةةػػا كعيػػـ الػػك سهيحػػـ ي سػػ هي :  -ٚ٘ٔ
 .َََِدار الهسةرة ليك ر كالتكزة  ي 

هكػ زج الةحػث العيهػي فػي الهجػ الت الترةكةػا هكسي ي هحهد عةد الحيةـ .  -ٛ٘ٔ
 . ُٗٗٗي دار الهعرفا الج هعةا ي ج هعا االسلكدرةا ي  كالك سةا

تطػػػكةر هكػػػ زج تعيػػػةـ القكاعػػػد الهكظهػػػا العرةةػػػا ليترةةػػػا كالثق فػػػا كالعيػػػـك .  -ٜ٘ٔ
.  الكحكةػػػا كاسػػػ لةب التعةةػػػر فػػػي هراحػػػؿ التعيػػػةـ العػػػ ـ فػػػي الػػػكطف العرةػػػي

 .   ُّٖٗتككس 
اػػػـ أثػػػر إسػػػتراتةجةا هػػػ  كرال الهعرفػػػا فػػػي تحسػػػةف ال  يهكسػػػ  ي هصػػػط    -ٓٙٔ

القرائػػػػي كالػػػػكعي ةهػػػػ  كرال الهعرفػػػػا كأكتػػػػ ج األسػػػػئيا لػػػػدل ت هةػػػػذ الهرحيػػػػا 
. هجيا القرالة كالهعرفا ي الهجيد األكؿ ي ةحػكث الهػؤتهر األكؿ  األعدادةا

 .ََُِليككعةا القرائةا الهق ـ ة لهرلز الل  ي ي هدةكا كصر 
ـ الهػػػكهكي ي حسػػػف هحةػػػكب  ي اسػػػ لةب تػػػدرةس الة  ػػػا كالكقػػػد ةػػػةف القػػػدة -ٔٙٔ

ي الهجيػد الثػ هف كالع ػركف ي العػدد الراةػػ  ي  هجيػا رسػ لا الهعيػـكالجدةػد ي 
 .ُٕٖٗ يعه ف

 الجدةػد فػي تػدرةس العيػـك ك در يسحر عةد الكز ب كهحهد ص ةر سػيةـ .  -ٕٙٔ
 ـ.ُٕٔٗي ةاداد ي ج هعا ةاداد ي 

ي دار ُالكةاػػػػػػ في هكسػػػػػػ  ي أس سػػػػػػة ت القةػػػػػػ س فػػػػػػي العيػػػػػػـك السػػػػػػيكلةاي ط -ٖٙٔ
 .ََِْي األردف –ة ي عه ف ال ركؽ ليك ر كالتكز 

الهكجػ  العهيػي لهدرسػػي الياػا العرةةػػا الا  ػهي ي ع ةػد تكفةػػؽ . ب.ت( ي  -ٗٙٔ
 ي هطةعا االر  د ي ةاداد . 



 

 

مممم
 ممم

. اثػػػػر طرةقتػػػػي الهك ق ػػػػا كالحػػػػكار عكػػػػد  الػػػػكائيي ي سػػػػع د عةػػػػد اللػػػػرةـ -٘ٙٔ
تػػػػػػػدرةس األدب كالكصػػػػػػػكص كالة  ػػػػػػػا فػػػػػػػي التحصػػػػػػػةؿ كاألدال التعةةػػػػػػػرم 

ي ج هعا ةاداد ي ليةا الترةةػا / اةػف ر ػد  دةيلط لة ت الصؼ الخ هس األ
   أطركحا دلتكرا   ةر هك كرة ( . ُٖٗٗي 

الهع لجػا الهعيكه تةػا لػدل طيةػا ة سري ع هر هحسف كعيػي هاػدم لػ ظـ   -ٙٙٔ
ي الجه زةرةػػػا العرةةػػػا ج هعػػػا قػػػ ر ةػػػككسي هجيػػػا االداب كالعيػػػـك  الهػػػرج (

 .ُٕٗٗي  ُعاليةةةاي 
              . دار االصػػػػػػػػ لا ي ةةػػػػػػػػركت ي لةةػػػػػػػػ فعيػػػػػػػػـ اسػػػػػػػػ لةب اةهػػػػػػػػكت ي  ػػػػػػػػ زم .  -ٚٙٔ

ُّٖٗ  . 
. رسػػػػ لا  الياػػػػا العرةةػػػػا كالتحػػػػدة ت الهع صػػػػرةةكسػػػػؼ ي هحهػػػػد عثهػػػػ ف .  -ٛٙٔ

  الهعيػػػػػـ ي العػػػػػدد الثػػػػػ كي . كػػػػػكفهةر ي سػػػػػيطكا عهػػػػػ ف ي هطةعػػػػػا هػػػػػكزكف ي
ُِٖٗ.   
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 المبلحؽ
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

قق
قق
قق
 ق

 (ٔممحؽ )
 أعمار طمدة م موعتي الدحث محسودة دالشيور

 الم موعة ألضادطة الم موعة ألت ريدية
 العمر ت العمر ت العمر ت العمر ت
ُ ٕ٘ٓ ِِ ٕٖٙ ُ ٕٕٗ ُِ ٕ٘0 

ِ ٕٙٔ ِّ ٕٗ0 ِ ٕٕٗ ِِ ٕٕ0 

ّ ٕٗ0 ِْ ٕٙ0 ّ ٕٙٗ ِّ ٕٗٔ 

ْ ٕٖٙ ِٓ ٕٕ٘ ْ ٕٖ٘ ِْ ٕٖٗ 

ٓ ٕٕٗ ِٔ ٕٗ0 ٓ ٕٖ٘ ِٓ ٕ0٘ 

ٔ ٕٗٔ ِٕ ٕ99 ٔ ٕٙٓ ِٔ ٖٓٙ 

ٕ ٕٗ٘ ِٖ ٕ٘ٔ ٕ ٕٖٗ ِٕ ٕٗ9 

ٖ ٕٖٙ ِٗ ٕ0ٓ ٖ ٕٙٓ ِٖ ٕ09 

ٗ ٕٕ9 َّ ٖٖٓ ٗ ٕٖٖ ِٗ ٕ09 

َُ ٕ0ٗ ُّ ٕٖ0 َُ ٕٖ9 َّ ٕٕ٘ 

ُُ ٕٗٓ ِّ ٕٗ9 ُُ ٕٖ0 ُّ ٕٖٙ 

ُِ ٕ٘0 ّّ ٕٗٗ ُِ ٕ0٘ ِّ ٕٙٙ 

ُّ ٖٔٔ ّْ ٕٕٗ ُّ ٕ0ٓ ّّ ٕ٘0 

ُْ ٕ0ٔ ّٓ ٖٓٗ ُْ ٖٕٗ ّْ ٕٕٙ 

ُٓ ٕٕٗ ّٔ ٕ٘ٗ ُٓ ٖ0ٗ ّٓ ٕٙٔ 

ُٔ ٕٙٓ ّٕ ٕ٘0 ُٔ ٖٗٙ ّٔ ٕ0ٕ 

ُٕ ٕٖٖ ّٖ ٕٕٙ ُٕ ٕ٘ٓ ّٕ ٕٖٗ 

ُٖ ٕٖٗ ّٗ ٕٗٙ ُٖ ٕ٘0 ّٖ ٕٖٙ 

ُٗ ٕ00 َْ ٕٗ9 ُٗ ٕ٘ٙ ّٗ ٕٕ0 

َِ ٕٕ٘ ُْ ٕٖٙ َِ ٕٕٙ َْ ٕ٘ٔ 

ُِ ٕ0ٔ ِْ ٖٓ0  



 

 

ررر
ررر
 (ٕممحؽ ) ر

 در ات طمدة م موعتي الدحث في االختدار القدمي
 الم موعة ألضادطة ة ألت ريديةالم موع

 الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت
ُ ٖٔ ِِ ٔٗ ُ ِٖ ُِ َٓ 

ِ ُٔ ِّ ٕٔ ِ ٖٔ ِِ َٖ 

ّ َٓ ِْ ٕٕ ّ َٓ ِّ ٔٗ 

ْ ٕٔ ِٓ ْٔ ْ ِٕ ِْ َٓ 

ٓ ٓٗ ِٔ ْٕ ٓ ٓٓ ِٓ ُٕ 

ٔ ْٔ ِٕ ِٖ ٔ َٓ ِٔ ُٕ 

ٕ ِٓ ِٖ ّٖ ٕ ُٔ ِٕ َٓ 

ٖ ُٕ ِٗ ٔٓ ٖ ٔٓ ِٖ ُٓ 

ٗ َٔ َّ ُٔ ٗ ٓٔ ِٗ ٕٔ 

َُ َٓ ُّ ّٖ َُ ْٕ َّ َٓ 

ُُ ٕٔ ِّ ِٖ ُُ ٖٔ ُّ ّٓ 

ُِ ُٗ ّّ ٓٗ ُِ ٖٔ ِّ ٕٕ 

ُّ ْٔ ّْ َٕ ُّ ٖٔ ّّ ٔٓ 

ُْ ٓٔ ّٓ ٖٖ ُْ ّٔ ّْ ُٔ 

ُٓ ّٔ ّٔ ٔٓ ُٓ ِٕ ّٓ ُٔ 

ُٔ ٕٓ ّٕ ٓٔ ُٔ ٓٗ ّٔ ْٕ 

ُٕ ٓٓ ّٖ ْٕ ُٕ َٓ ّٕ ِٖ 

ُٖ ْٔ ّٗ ٖٔ ُٖ ٓٔ ّٖ ّٖ 

ُٗ ٔٓ َْ ّٓ ُٗ ٓٓ ّٗ ٔٓ 

َِ ٕٓ ُْ ٕٕ َِ ُٓ َْ ُٔ 

ُِ ٔٓ ِْ َٓ  
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ش
ش
ش
ش
ش
 ش

 (ٖممحؽ )
 در ات طمدة م موعتي الدحث في اختدار الذكاء

 الم موعة ألضادطة الم موعة ألت ريدية
 الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت الدر ة ت
ُ ّٕ ِِ َْ ُ ّْ ُِ ّٕ 

ِ ّٖ ِّ ّٓ ِ ْٔ ِِ ّٕ 

ّ ّٔ ِْ ّّ ّ ْٓ ِّ ّٖ 

ْ ُْ ِٓ َْ ْ ْٔ ِْ ّٓ 

ٓ ّٕ ِٔ ّٕ ٓ ّْ ِٓ ّٖ 

ٔ َْ ِٕ ّٓ ٔ ّّ ِٔ ّٕ 

ٕ ّٓ ِٖ ّّ ٕ ّْ ِٕ ّٕ 

ٖ ّٕ ِٗ ْٓ ٖ ّٕ ِٖ ّٓ 

ٗ ّٕ َّ ّٕ ٗ ّْ ِٗ َْ 

َُ ِّ ُّ ِّ َُ ّٗ َّ ّٗ 

ُُ ّٔ ِّ ّْ ُُ ّٖ ُّ ُْ 

ُِ ٓٓ ّّ ّٕ ُِ ّٖ ِّ ْٓ 

ُّ ّٗ ّْ ّْ ُّ ّْ ّّ ّٗ 

ُْ ّٓ ّٓ ْٓ ُْ ّٖ ّْ ْٓ 

ُٓ ِّ ّٔ ّٕ ُٓ ّٗ ّٓ ّٓ 

ُٔ ْٓ ّٕ ّْ ُٔ ّٓ ّٔ ٓٓ 

ُٕ ّٓ ّٖ ّٗ ُٕ ّٕ ّٕ ّٗ 

ُٖ ّٖ ّٗ ّٖ ُٖ َٓ ّٖ ّٓ 

ُٗ ّْ َْ ّٖ ُٗ ّٗ ّٗ ِّ 

َِ ِٗ ُْ ّْ َِ ّٖ َْ ْٓ 

ُِ ّٔ ِْ ْٓ  



 

 

تت
تت
تت
 ت

 (ٗممحؽ )
 دسـ اهلل الرحمف الرحيـ

 ج هعا ةاداد
 اةف ر د –ليةا الترةةا 

 قسـ العيـك الترةكةا كالك سةا
 الدلتكرا  –الدراس ت العية  

 
 ـ / إستدانة آراء الخدراء في صبلحية األىداؼ السموكية

 األستاذ الفاضؿ ....................................... المحتـر
 

 تحةا طةةا ...
ةػػػرـك الة حػػػث إجػػػرال دراسػػػت  الهكسػػػكها   اثػػػر إسػػػتراتةجةاه  كرال الهعرفةػػػا فػػػي        

 ةا كالتػذكؽ األدةػي كهع لجػا الهعيكهػ ت عكػد طيةػا أقسػ ـ الياػا التس ب اله  زةـ الة 
العرةةػػػػػا فػػػػػي ليةػػػػػ ت الترةةػػػػػا ( كلتحقةػػػػػؽ هتطيةػػػػػ ت الةحػػػػػث صػػػػػ غ الة حػػػػػث األزػػػػػداؼ 
السيكلةا التي ستعتهد في تدرةس الهكضكع ت الهقرر تدرةسػا  لطيةػا الهرحيػا األكلػ  

كم الخةػرة كالتخصػص ةرجػ  في أقس ـ الياا العرةةػا فػي ليةػ ت الترةةػا ي كألكلػـ هػف ذ
 ةة ف هدل ه لهتا  ي كللـ الحرةا في حذؼ أك إض فا أك تعدةؿ ه  تركك  هك سة  .

 
 أداهلـ ام خدها لياا ألقرلف اللرةـ        

 
 

 الة حث                                                      
 هحهد عةد الكز ب الدلةهي                                                     

 طرائؽ تدرةس الياا العرةةا
 
 



 

 

ثث
ثث
ثث
غير  صالح المستوى اليدؼ السموكي ت ث

 صالح
يحتاج إلى 
 تعديؿ

 نشأة الدبلغة العردية
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا ةعرؼ ك أة الة  ا العرةةا ُ
    هعرفا ةعدد األ راض التي هف اجيا  ك أت الة  ا ِ
    هعرفا الة  ا لااةعرؼ  ّ
    هعرفا ةذلر تعرةؼ القزكةكي لية  ا ْ
    فاـ ةعطي تعرة   لهصطيف الة  ا ةأسيكة  الخ ص ٓ
    تطةةؽ ةعطي هث ال لداللا الة  ا في ألقرلف اللرةـ ٔ
 إلػػ فػػي تكجػػ  العيهػػ ل ألقػػرلف أللػػرةـ فضػػؿ ةةػػةف  ٕ

 الة  ا كاالعتك ل ةا 
    فاـ

    ترلةب ت رةخةا قصةرة عف الة  اةك يل فقرة  ٖ
ةػػػةف الة  ػػػا كالقػػػرالة الحقةقةػػػا الراةطػػػا  ةسػػػتعهؿ ٗ

 في حدةث  كلت ةت  كةةف الة  ا كالتعةةر
    ترلةب

اف الة  ػػػػػا العرةةػػػػػا قػػػػػد ةياػػػػػت كضػػػػػجا  ةحيػػػػػؿ  َُ
 كله لا  عي  ةد عةد الق زر الجرج كي

    تحيةؿ

 إلػػػػ ةضػػػػ ن أعةػػػػد القػػػػ زر الجرجػػػػ كي  ةعيػػػػؿ دعػػػػكة ُُ
 تٌة ع الطرةقا الك سةا في تدرةس الة  اإ

    فاـ

 مدارس نشأة الدبلغة
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا ةذلر الهدرستةف الة  ةتةف ُ
    هعرفا ةذلر تسهةا السةكطي الخ صا ة لهدارس الة  ةا ِ
    هعرفا ةذلر اعته د أكص ر الهدرسا الة  ةا األدةةا ّ
    هعرفا أ ار عيه ل الهدرسا الة  ةا األدةةاةعدد  ْ



 

 

خخ
خخ
خخ
    فاـ ةعيؿ ةق ل الهدرسا الة  ةا إل  ةكهك  زذا ٓ خ

    فاـ ةةةف خص ئص الهدرسا الة  ةا األدةةا ٔ
ةعيػػؿ كجػػكد األثػػر اللةةػػر ليقػػراف اللػػرةـ فػػي ك ػػأة  ٕ

 الهدرسا الة  ةا الل هةا
    فاـ

  ةػػػػػػػػػا الهدرسػػػػػػػػػا الة أكصػػػػػػػػػ رؿ  اسػػػػػػػػػتعهةةػػػػػػػػػةف  ٖ
الهتليهػػػػػػػػػػػةف فػػػػػػػػػػػي ةحػػػػػػػػػػػث  أسػػػػػػػػػػػ لةب الل هةػػػػػػػػػػػا

 الهكضكع ت كحصرز 

    ترلةب

    هعرفا ةعدد أ ار عيه ل الهدرسا الة  ةا الل هةا ٗ
    ترلةب ةةةف خص ئص الهدرسا الة  ةا األدةةا َُ
    ترلةب في ك أة الة  ا كتطكرز  ال يس ا اثرةةةف  ُُ
عك  الحسػػػي   صػػػيا ةػػػ لهالحػػػدكد ةعطػػػي هثػػػ ال لي ُِ

 ليهدرستةف الة  ةتةف الدقةؽ
    تطةةؽ

 تعريفو –نشأتو  –عمـ الدياف 
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا ةعرؼ ك  ة عيـ الةة ف ُ
    فاـ ةعيؿ ك  ة عيـ الةة ف ِ
    فاـ ةعطي تعرة   لعيـ الةة ف ةأسيكة  الخ ص ّ
    فاـ الةة ف في عيـ ترلةب الجهياةكضف  ْ
    هعرفا ةعدد هكضكع ت عيـ الةة ف ٓ
    تحيةؿ لك ةاالهج ز ك الستع رة ك االت ةة  ك ةهةز ةةف ال ٔ
ةق ةػػػػػػؿ  ةحيػػػػػػؿ العةػػػػػػ رة اآلتةػػػػػػا " اف عيػػػػػػـ الةةػػػػػػ ف ٕ

 " الهكطؽ عيـالتصدةق ت في 
 

    تحيةؿ

 أركانو –تعريفو  –التشديو 
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -



 

 

ذذذذ
 ذذذ

    هعرفا الةة ف. ألكاف  هف ةعرؼ الت ةة  ةكص   لكك ُ
    فاـ ةهةز الت ةة  هف  ةر  هف عيـ الةة ف. ِ
    فاـ الت ةة . أرل فةةةف  ّ
    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   له اـك الت ةة   ْ
ةسػػػػتخدـ الت ػػػػةة  فػػػػي تعةةػػػػر  ال ػػػػ اي كاللتػػػػػ ةي  ٓ

 استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

    تحيةؿ ـك الت ةة .ةحدد الخص ئص الههةزة له ا ٔ
    ترلةب جدةدة ليت ةة . أهثياةعطي  ٕ
القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٖ

 ليت ةة .
    تقكةـ

    تطةةؽ ةض  هخطط ن ةةةف ه اـك الت ةة . ٗ
 أنواع التشديو وأغراضو

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
كصػػ اه  ةعػػرؼ الت ػػةة  اله ػػرد كت ػػةة  الصػػكرة ة ُ

 الت ةة . ألكافلككةف هف 
    هعرفا

    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   ليت ةة  اله رد  ِ
    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   لت ةة  الصكرة  ّ
    فاـ ةهةز الت ةة  اله رد هف ت ةة  الصكرة. ْ
الت ػػػػػػػةة  فػػػػػػػي تعةةػػػػػػػر  ال ػػػػػػػ اي  أكػػػػػػػكاعةسػػػػػػػتخدـ  ٓ

 ح ن.كاللت ةي استخداه  صحة
    تطةةؽ

 أكػػػكاعةحػػػدد الخصػػػ ئص الههةػػػزة للػػػؿ كػػػكع هػػػف  ٔ
 الت ةة .

    تحيةؿ

    ترلةب الت ةة . أككاعجدةدة للؿ ككع هف  أهثياةعطي  ٕ
القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٖ

 لككعي الت ةة .
    تقكةـ
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    تطةةؽ ةض  هخطط ن ةةةف ككعي الت ةة . ٗ
 أنواعيا -أركانيا  –ريفيا تع –االستعارة 

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا الهج ز. ألكافةعرؼ االستع رة ةكص ا  لكك ن هف  ُ
    فاـ االستع رة. أككاعةةةف  ِ
    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   ل ستع رة   ّ
ةػػػػػػكازف ةػػػػػػةف االسػػػػػػتع رة التصػػػػػػرةحةا كاالسػػػػػػتع رة  ْ

 الهلكةا.
    فاـ

ةسػػػػػتخدـ كػػػػػكعي االسػػػػػتع رة فػػػػػي تعةةػػػػػر  ال ػػػػػ اي  ٓ
 كاللت ةي استخداه  صحةح ن.

    تطةةؽ

    تحيةؿ ةحدد الخص ئص الههةزة له اـك االستع رة. ٔ
 أكػػػػػػػكاعجدةػػػػػػػدة للػػػػػػػؿ كػػػػػػػكع هػػػػػػػف  أهثيػػػػػػػاةعطػػػػػػػي  ٕ

 االستع رة.
    ترلةب

القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٖ
 االستع رة. أككاعللؿ ككع هف 

    تقكةـ

    تطةةؽ ةض  هخطط ن ةةةف فة  ككعي االستع رة. ٗ
 االستعارة التمثيمية

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
 ألػكافةعرؼ االستع رة التهثةيةا ةكص ا  لكك ن هػف  ُ

 االستع رة.
 

    هعرفا

 فػػػػياالسػػػػتع رة التهثةيةػػػػا هػػػػف  ةرزػػػػ  ةػػػػةف ةهةػػػػز  ِ
 االستع رة. أككاع

    فاـ

 ةأسػػػػػػػيكة رة ػػػػػػػ  ل سػػػػػػػتع رة التهثةيةػػػػػػػا  ةصػػػػػػػكغ تع ّ
 الخ ص.

    ترلةب
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ةسػػتخدـ  االسػػتع رة التهثةيةػػا فػػي تعةةػػر  ال ػػ اي  ْ غ

 كاللت ةي استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

ةحػػػػػػدد الخصػػػػػػ ئص الههةػػػػػػزة له اػػػػػػـك االسػػػػػػتع رة  ٓ
 التهثةيةا.

    تحيةؿ

    ترلةب جدةدة  ل ستع رة التهثةيةا. أهثياةعطي  ٔ
القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالا كظػػػػر  الكقدةػػػػا ةةػػػػةف كجاػػػػ ٕ

 ل ستع رة التهثةيةا .
    تقكةـ

    تطةةؽ ةض  هخطط ن ةةةف فة   االستع رة التهثةيةا. ٖ
 أنواعيا –تعريفيا  –الكناية 

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
ةعػػػرؼ اللك ةػػػا ةكصػػػ ا  صػػػكرة هػػػف صػػػكر عيػػػـ  ُ

 الةة ف.
    هعرفا

    فاـ .األخرلالةة ف  ةهةز اللك ةا هف صكر ِ
فػػػػي تعةةػػػػر  ال ػػػػ اي كاللتػػػػ ةي  ةسػػػػتخدـ  اللك ةػػػػا ّ

 استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

    تحيةؿ . كأككاعا اللك ةا    أرل فةحدد  ْ
    ترلةب جدةدة  ليلك ةا. أهثياةعطي  ٓ
    فاـ اللك ةا. أككاعةكازف ةةف  ٔ
ةػػػػا القةهػػػػا الجه ل إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٕ

 ليلك ةا.
    تقكةـ

    تطةةؽ ةض  هخطط ن ةةةف فة   ه اـك اللك ةا ٖ
 نشأتو وتطوره –عمـ الدديع 

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا ةعرؼ ك أة عيـ الةدة  ُ
    فاـ ةعيؿ ك أة عيـ الةدة  ِ
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    فاـ ةعطي تعرة   لعيـ الةدة  ةأسيكة  الخ ص ّ ظ

    فاـ دة الة في عيـ ترلةب الجهياةكضف  ْ
    هعرفا ةعدد هكضكع ت عيـ الةدة  ٓ
    تحيةؿ ةهةز ةةف السج  كالجك س كالتكرةا ٔ
ق ةػػػػػػؿ ة ةحيػػػػػػؿ العةػػػػػػ رة اآلتةػػػػػػا " إف عيػػػػػػـ الةػػػػػػدة  ٕ

 " الل ـعيـ التحسةف في 
    تحيةؿ

 الس ع
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا الةدة . ألكافةعرؼ السج  ةكص   لكك  هف  ُ
    فاـ ةهةز السج  هف  ةر  هف الهحسك ت الةدةعةا. ِ
    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   له اـك السج   ّ
ةأسػػػػػػػػيكة   ةحػػػػػػػدد الخصػػػػػػػػ ئص الههةػػػػػػػػزة ليسػػػػػػػػج  ْ

 الخ ص
    تحيةؿ

    ترلةب جدةدة ليسج . أهثياةعطي  ٓ
    تحيةؿ ال ة  ةةف السج  كالق فةا أكج ةةةف  ٔ
    هعرفا ع ه ت السج تذلر  ٕ
    تقكةـ ةصحف الايط في جهؿ هايكطا فةا  تحتكم السج  ٖ
ةسػػػػػتخدـ السػػػػػج  فػػػػػي تعةةػػػػػر  ال ػػػػػ اي كاللتػػػػػ ةي  ٗ

 استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

    تقكةـ القةها الجه لةا ليسج  إزالةةةف كجاا كظر  الكقدةا  َُ
    تطةةؽ ةض  هخطط  ةةةف ه اـك السج . ُُ

 ال ناس
 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا الةدة . ألكافةعرؼ الجك س ةكص   لكك  هف  ُ
    فاـ ةكازف ةةف الجك س الت ـ كالجك س  ةر الت ـ . ِ
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    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   له اـك الجك س  ّ
    فاـ ةهةز الجك س هف  ةر  هف الهحسك ت الةدةعةا. ْ
    تحيةؿ ههةزة ليجك س.ةحدد الخص ئص ال ٓ
    ترلةب جدةدة ليجك س. أهثياةعطي  ٔ
ةسػػػػتخدـ الجكػػػػ س فػػػػي تعةةػػػػر  ال ػػػػ اي كاللتػػػػ ةي  ٕ

 استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٖ
 ليجك س.

    تقكةـ

    تطةةؽ ةض  هخطط  ةةةف ه اـك الجك س. ٗ
 الطداؽ والمقادمة

 ؿ الط لب ق درا عي  أف :جع -
ةعػػػػرؼ الطةػػػػ ؽ كالهق ةيػػػػا ةكصػػػػ اه  لػػػػككةف هػػػػف  ُ

 الةدة . ألكاف
    هعرفا

ةصػػػكغ تعرة ػػػ  له اػػػػـك الطةػػػ ؽ كه اػػػـك الهق ةيػػػػا  ِ
 الخ ص. ةأسيكة 

    ترلةب

ةهةػػػػػػػػز الطةػػػػػػػػ ؽ كالهق ةيػػػػػػػػا هػػػػػػػػف سػػػػػػػػكأزه  هػػػػػػػػف  ّ
 الهحسك ت الةدةعةا

    فاـ

    فاـ هف طة ؽ السيب. اإلةج بةهةز طة ؽ  ْ
 جدةدة ليطة ؽ كالهق ةيا. أهثياةعطي  ٓ

 
    ترلةب

ةحػػػػػدد الخصػػػػػ ئص الههةػػػػػزة للػػػػػؿ هػػػػػف ه اػػػػػكهي  ٔ
 الطة ؽ كالهق ةيا.

    تحيةؿ

ةسػػػػتخدـ ه اػػػػكهي الطةػػػػ ؽ كالهق ةيػػػػا فػػػػي تعةةػػػػر   ٕ
 ال  اي كاللت ةي استخداه  صحةح ن.

    تطةةؽ

    تقكةـالقةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٖ
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 طة ؽ كالهق ةيا.لي بب

    تطةةؽ ةض  هخطط  ةةةف ه اكهي الطة ؽ كالهق ةيا. ٗ
 التورية

 جعؿ الط لب ق درا عي  أف : -
    هعرفا الةدة . ألكافةعرؼ التكرةا ةكص ا  لكك  هف  ُ
    ترلةب الخ ص. ةأسيكة ةصكغ تعرة   له اـك التكرةا  ِ
    فاـ  ت الةدةعةا.ةهةز التكرةا هف  ةرز  هف الهحسك ّ
ةسػػػػػتخدـ التكرةػػػػػا فػػػػػي تعةةػػػػػر  ال ػػػػػ اي كاللتػػػػػ ةي  ْ

 استخداه  صحةح ن.
    تطةةؽ

    تحيةؿ ةحدد الخص ئص الههةزة ليتكرةا. ٓ
    ترلةب جدةدة ليتكرةا. أهثياةعطي  ٔ
القةهػػػػا الجه لةػػػػا  إزالةةػػػػةف كجاػػػػا كظػػػػر  الكقدةػػػػا  ٕ

 ليتكرةا.
    تقكةـ

    تطةةؽ اـك التكرةا.ةض  هخطط ن ةةةف ه  ٖ
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 أسماء الخدراء )دحسب األلقاب والحروؼ الي ائية( الذيف استعاف ديـ الداحث في ىذا الدحث
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 اةف ر د -ليةا الترةةا  .د. سعد عمي زايرأ ٔ
طرائؽ تدرةس الياا 

 العرةةا
X X X X X 

 X  X  X إر  د كتكجة  اةف ر د -ليةا الترةةا  أ.د. صاحب عدد مرزوؾ ٕ

 X  X X X قة س كتقكةـ اةف ر د -ليةا الترةةا  أ.د. صفاء حديب كرمة ٖ

 أ.د.فاروؽ خمؼ العزأوي ٗ
ةا الج هعا الهستكصرةا لي
 الترةةا األس سةا

طرائؽ تدرةس الياا 
 العرةةا

X X X  X 

 X X X  X طرائؽ تدرةس الت رة  ليةا الترةةا -ج هعا تلرةت أ.د. قصي محمد لطيؼ السامرائي ٘

 ليةا الترةةا -ج هعا دةإل  أ.د. مثنى عمواف ال شعمي ٙ
طرائؽ تدرةس الياا 

 العرةةا
X X X X X 

 X X X  X فيس ا الترةةا اةف ر د -ليةا الترةةا  داغأ.د. مقداد إسماعيؿ الد ٚ

 السامرائي ياسيفأ.ـ.د. حاتـ طو  ٛ
الج هعا الهستكصرةا ليةا 

 الترةةا األس سةا

طرائؽ تدرةس الياا 
 العرةةا

X X X X X 

 اةف ر د -ليةا الترةةا  أ.ـ.د حسف خمداص الزاممي ٜ
طرائؽ تدرةس الياا 

 X X X X X العرةةا

 X X X X X هك زج كطرائؽ ع ها اةف ر د -ليةا الترةةا  . داّود عدد السبلـأ.ـ.د ٓٔ

 أ.ـ.د. سعد محمد  در ٔٔ
الج هعا الهستكصرةا ليةا 

 الترةةا األس سةا

طرائؽ تدرةس الياا 
 العرةةا

X X X X X 

 اةف ر د -ليةا الترةةا  ـ.د. شذى عادؿ فرماف أ. ٕٔ
طرائؽ تدرةس الياا 

 اللردةا
X X X  X 

 اةف ر د -ليةا الترةةا  أ.ـ.د ضياء عدد اهلل احمد ٖٔ
طرائؽ تدرةس الياا 

 العرةةا
X X X X X 

 العديدي أ.ـ.د. عمي محمد ٗٔ
ليةا  الج هعا الهستكصرةا

 الترةةا

طرائؽ تدرةس الياا 
 العرةةا

X X X X X 

 X X X X X قة س كتقكةـ اةف ر د -ليةا الترةةا  خالد  ماؿ  اسـ  ـ.د ٘ٔ



 

 

دددد
 (ٙحؽ )مم دددد

 ج هعا ةاداد
 اةف ر د –ليةا الترةةا 

 قسـ العيـك الترةكةا كالك سةا
 الدلتكرا  –الدراس ت العية  
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 األستاذ الفاضؿ ....................................... المحتـر
 

 تحةا طةةا ...
اسػػػت  الهكسػػػكها   اثػػػر إسػػػتراتةجةاه  كرال الهعرفةػػػا فػػػي ةػػػرـك الة حػػػث إجػػػرال در        

التس ب اله  زةـ الة  ةا كالتػذكؽ األدةػي كهع لجػا الهعيكهػ ت عكػد طيةػا أقسػ ـ الياػا 
العرةةػا فػػي ليةػ ت الترةةػػا ( كلتحقةػؽ هتطيةػػ ت الةحػث اعػػد الة حػث عػػددا هػف الخطػػط 

تدرةسػا  لطيةػا الهرحيػا  التدرةسةا التي سةعتهد عيةا  في تػدرةس الهكضػكع ت الهقػرر
األكل  في أقس ـ الياا العرةةا في لية ت الترةةػا ي كألكلػـ هػف ذكم الخةػرة كالتخصػص 
ةرجػػ  ةةػػ ف هػػدل ه لهتاػػ  ي كللػػـ الحرةػػا فػػي حػػذؼ أك إضػػ فا أك تعػػدةؿ هػػ  ترككػػ  

 هك سة  .
 

 أداهلـ ام خدها لياا ألقرلف اللرةـ        
 
 
 

 الة حث                                                      
 هحهد عةد الكز ب الدلةهي                                                     

 طرائؽ تدرةس الياا العرةةا



 

 

ههههه
 ستعماؿ الطريقة االعتياديةخطة أنموذ ية لتدريس موضوع ال ناس دا ههه

 الجناس الموضوع :                            األول الصف والشعبة : 
 الةـك كالت رة  :                            اله دة : الة  ا كالتطةةؽ

 الحصا : 
                             

 الع ها :  األزداؼ
 ةػػر  ةطرةقػػا تسػػاؿ عيةػػ   إلػػ  أفلػػ ر تهلػػةف الهػػتعيـ هػػف اسػػتخداـ الياػػا فػػي كقػػؿ  -ُ

 كالتهثةؿ . اإلدراؾ
كتػذكؽ هػ   األدةةػا اآلثػ رالتي ا ػتهيت عيةاػ   األفل ر تكهةا قدرة الهتعيـ عي  فاـ -ِ

 فةا  هف جه ؿ .
كتقػػػػدةر  األدةةػػػػاالهختي ػػػػا هػػػػف خػػػػ ؿ الكصػػػػكص  األدب ةػػػػألكافزةػػػػ دة اسػػػػتهت عاـ  -ّ

 فةا  ككقدز  . األدةةاالصكر 
 

 :أف السيكلةا : جعؿ الط لب ق دران عي   األزداؼ
 الةدة  . ألكافةعرؼ الجك س ةكص   لكك ن هف  -9
 ازف ةةف الجك س الت ـ كالجك س  ةر الت ـ .ةك  -8
 الخ ص . ةأسيكة ةصكغ تعرة  ن له اـك الجك س  -0
 ةهةز الجك س هف  ةر  هف الهحسك ت الةدةعةا . -1
 ةحدد الخص ئص الههةزة ليجك س . -2
 جدةدة عف الجك س . أهثياةعطي  -3
 ةستخدـ الجك س في تعةةر  ال  اي كاللت ةي استخداه ن صحةح ن . -4
 القةها الجه لةا ليجك س . إزالظر  الكقدةا ةةةف كجاا ك -5
 ةض  هخطط ن ةةةف فة  ه اـك الجك س . -6

 
 



 

 

ووو
ووو
 الوسائؿ التعميمية : وو

 لت ب الة  ا كالتطةةؽ . -9
 . استعه لا السةكرة كحسف  -8
 الهيكف كاالعتة دم . القيـ -0

 
 خطوات الدرس :

 : التمييد : أوال
   زك  الةدة ألكاف: ةٌةك  في الدرس الس ةؽ لكك ن هف الهدرس

 هكا  . األخةرط لب : السج  : كزك تكافؽ ال كاصؿ في الحرؼ 
 : كه  ال  صيا  الهدرس

 هف ال قرة . األخةرةط لب : زي الي ظا 
 : هف ةأتي ةهث ؿ عي  ذلؾ  الهدرس

يىػؽو*اٍقرىٍأ كى  ٍكسىػ فى ًهػٍف عى يىػؽى اأٍلً يىػؽى* خى ة ؾى الًَّذم خى ةُّػؾى ط لب : ق ؿ تع ل  :   اٍقرىٍأ ًة ٍسـً رى رى
.)) ـٍ ـٍ ةىٍعيى ٍكسى فى هى  لى يَّـى اأٍلً يَّـى ًة ٍلقىيىـً *عى ـي* الًَّذم عى  اأٍلىٍلرى
 ي ة لقيـ ي ةعيـ. األلـرزك  حرؼ الق ؼ في خيؽ كعيؽ كحرؼ الهةـ في 

 الةدة  زك الجك س . ألكافهف  لخر: درسك  لاذا الةـك لكف الهدرس
 
 

 ثانيًا : عرض القاعدة وتفصيميا 
 الق عدة عي  السةكرة . لت ةا - أ

 في الكطؽ كاخت فا  في الهعك  كزك ككع ف : األل  ظالجك س : ته ثؿ 
اف  ة ألل ػػ ظفػػي الكطػػؽ كاخت فاػػ  فػػي الهعكػػ  كة ػػترط  األل ػػ ظالجكػػ س التػػ ـ ته ثػػؿ -

 تلكف هت  ةاا في عدد الحركؼ ي ككعا  ي ترتةةا  ي  ليا  ي كحرلتا  .
 . األرةعا األرل فث ثا هف  الجك س  ةر الت ـ ته ثيا  في-
درالا تحيةؿ الق عدة كذلؾ ة لتهثةؿ لا  لارض تكضةحا  -ب        هف قةؿ ألط ب . كا 

 أ                                                 ب        



 

 

ززز
ززز
                                                                     ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ                                 ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ    زز

  چی  ی    ی  ی  جئ  حئ   ٹ ٹ چ )) -           گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ  ڳ ٹ ٹ چ 
 ((٢٢النمل:                          

     ٥٥الروم:  چڱ  ں        ں  ڻ     ڱڱ  ڱ 

 ٢٢القيامة:  چڀ       ڀ پ  ڀ   ٹ ٹ چ   -        قاؿ الشاعر في رثاء طفمة يحيى                           
      وسميتة يحيى ليحيا فمـ يكف              

 رد امر اهلل فيو سديؿ  إلى             

"  صمى الو عميو والو وسمـقاؿ الرسوؿ الكريـ ) -:                                                             آخروقاؿ -
 سكا تمفا"(الميـ اعط منفقا خمفا  ، واعط مم

 أحيانالو زارنا طيؼ ذات الخاؿ 
   أحيانا األ داثونحف في حفر              

قاؿ الرسوؿ الكريـ)صمى اهلل عميو والو وسمـ( :"  -                                                                 
 الميـ كما حسنت خمقي ، فحسف خمقي" (

 قاؿ الشاعر:-                                                                     
 مف دحر  ودؾ اغترؼ                                                                          

 ؼودفضؿ عممؾ اعتر                                                                                             
 
 

قػػ ؿ تعػػ ل  :    كةػػـك تقػػـك السػػ عا ةقسػػـ الهجرهػػكف هػػ   –هػػف الط ئ ػػا أ  األكؿالهثػػ ؿ 
 ( ٘٘)  لرّم :  الٗج لةثكا  ةر س عا (( .

التحيةؿ الة  ي : الل ـ عي  لس ف الهجرهةف الذةف ج لكا ةػـك القة هػا ةػذككةاـ حةػث 
 ةػأكاـسػ ب ةقسػهكف ةسألكف عف هػدة هلػكثاـ فػي الحةػ ة كالههػ ت كل ػدة زػكؿ ةػـك الح

 ه  لةثكا  ةر س عا .

هػػػف الػػػكص السػػػ ةؽ ك حػػػظ اخػػػت ؼ الي ظػػػا   السػػػ عا ( التػػػي كردت هػػػرتةف فػػػي  -
   األخرلفي  أه تدؿ عي  ةـك القة ها  األكل الكص ف ي 

 ( دقةقا . َٔط لب : تدؿ عي  الزهف أم    -
هػ  في الكطؽ كاختي ت في الهعكػ  كزػذا  األل  ظفقد ته ثيت  إذف: الهػدرس -

 كسهة   
 زي : أرل ف أرةعات  ة  في  ألك ط لب : الجك س كةسه  ت ه  

 ط لب لخر : عدد الحركؼ ي كككعا  ي كترتةةا  ي ك ليا  أك رسها  .



 

 

حح
حح
حح
 حح

   الجك س الت ـ ( . األكل في الهجهكعا  األهثياكزلذا ه  ةقةا 
 س كزػك هػف الجكػ لخػركؿ ككعػ ن  : ةعد اف تعرفك  عيػ  الجكػ س التػ ـ سػكؼ كتكػالهدرس

  
 ط لب : الجك س  ةر الت ـ .

 تستكتجكف . ه ذافي الط ئ ا   ب (  األهثيا إل : اكظركا  الهدرس
 اللرةها   كجئتؾ هف سةأ ةكةأ ةقةف ((  اآلةاط لب : في 

السػػةف كالكػػكف كةاػػذا خ ل ػػت ال ػػركط لتلػػكف   األكؿزكػػ  سػػةأ ككةػػأ اختي تػػ  فػػي الحػػرؼ 
 ت ها .

   األهثياكزلذا تع لج ةقةا 
 

 ثالثًا : التقويـ : 
عطػػػ للةػػػكازف ألطػػػ ب ةػػػةف كػػػكعي الجكػػػ س  األهثيػػػالت ةػػػا ةعػػػض  هػػػف  أخػػػرل أهثيػػػا كا 

 . أدةة تاـ
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

طط
طط
طط
 طط

ستعماؿ إستراتي ية ما وراء خطة أنموذ ية لتدريس موضوع ال ناس دا
 المعرفة

 الموضوع : الجناس                            األول الصف والشعبة : 
 ة  :                            اله دة : الة  ا كالتطةةؽالةـك كالت ر 
 الحصا : 

                             
 الع ها :  األزداؼ

 ةػػر  ةطرةقػػا تسػػاؿ عيةػػ   إلػػ  أفلػػ ر تهلػػةف الهػػتعيـ هػػف اسػػتخداـ الياػػا فػػي كقػػؿ  -ُ
 كالتهثةؿ . اإلدراؾ

كتػذكؽ هػ   األدةةػا اآلثػ رعيةاػ   التي ا ػتهيت األفل رتكهةا قدرة الهتعيـ عي  فاـ  -ِ
 فةا  هف جه ؿ .

كتقػػػػدةر  األدةةػػػػاالهختي ػػػػا هػػػػف خػػػػ ؿ الكصػػػػكص  األدب ةػػػػألكافزةػػػػ دة اسػػػػتهت عاـ  -ّ
 فةا  ككقدز  . األدةةاالصكر 

 
 :أف السيكلةا : جعؿ الط لب ق دران عي   األزداؼ

 الةدة  . ألكافةعرؼ الجك س ةكص   لكك ن هف  -ُ
 كالجك س  ةر الت ـ . ةكازف ةةف الجك س الت ـ -ِ
 الخ ص . ةأسيكة ةصكغ تعرة  ن له اـك الجك س  -ّ
 ةهةز الجك س هف  ةر  هف الهحسك ت الةدةعةا . -ْ
 ةحدد الخص ئص الههةزة ليجك س . -ٓ
 جدةدة عف الجك س . أهثياةعطي  -ٔ
 ةستخدـ الجك س في تعةةر  ال  اي كاللت ةي استخداه ن صحةح ن . -ٕ
 ةها الجه لةا ليجك س .الق إزالةةةف كجاا كظر  الكقدةا  -ٖ
 ةض  هخطط ن ةةةف فة  ه اـك الجك س . -ٗ

 الوسائؿ التعميمية :



 

 

يي
يي
يي
 يي

 

 . استعه لا السةكرة كحسف  -ُ
 الهيكف كاالعتة دم . القيـ -ِ
 

 خطوات الدرس :
 : التمييد : أوال

 الةدة  زك   ألكاف: ةٌةك  في الدرس الس ةؽ لكك ن هف الهدرس
 هكا  . األخةرحرؼ ط لب : السج  : كزك تكافؽ ال كاصؿ في ال

 : كه  ال  صيا  الهدرس
 هف ال قرة . األخةرةط لب : زي الي ظا 

 : هف ةأتي ةهث ؿ عي  ذلؾ  الهدرس
ةُّػؾى  يىػؽو*اٍقرىٍأ كىرى ٍكسىػ فى ًهػٍف عى يىػؽى اأٍلً يىػؽى* خى ة ؾى الًَّذم خى ط لب : ق ؿ تع ل  :   اٍقرىٍأ ًة ٍسـً رى

يَّـى ًة ٍلقى  ـي* الًَّذم عى ((.اأٍلىٍلرى ـٍ ـٍ ةىٍعيى ٍكسى فى هى  لى يَّـى اأٍلً  (( ْ-ُ   سكرة العيؽ :يىـً *عى
 ي ة لقيـ ي ةعيـ. األلـرزك  حرؼ الق ؼ في خيؽ كعيؽ كحرؼ الهةـ في 

 الةدة  زك الجك س . ألكافهف  لخر: درسك  لاذا الةـك لكف الهدرس
 

 ثانيا : تحديد المشكمة : 
 س كتهةةػز  هػف ةػةف الهكضػكع ت الة  ةػا اله ليا في زذا الدرس زي اسػتخراج الجكػ

 في االة ت القرلكةا كاالةة ت ال عرةا كالل ـ الهكثكر .
ةسػػػ عد الهػػػدرس طيةتػػػ  فػػػي تحدةػػػد اله ػػػليا ةكحػػػك دقةػػػؽ هػػػف طرةػػػؽ تكجةػػػ  عػػػدد هػػػف 

 . متغيرات الموقف أو القضيةاألسئيا التي تتعيؽ ة لجك س ةحةث تضـ 
 الهدرس: ه  الجك س ةرأةلـ  

 لجك س ته ثؿ في األل  ظ .ط لب : ا
 ط لب لخر : الته ثؿ ة هؿ الكطؽ في األل  ظ .

 ط لب لخر : الجك س اخت ؼ في الهعك  .
 الهدرس : جةد إذف ةهلف تحدةد ه ليا الدرس ة لسؤاؿ اآلتي :



 

 

كك
كك
كك
 كك

اف تلػػػكف التػػػي تته ثػػػؿ فػػػي الي ػػػظ تختيػػػؼ فػػػي الهعكػػػ   زػػػؿ ة ػػػترط فػػػي األل ػػػ ظ -
. حتػ  كسػتطة    ػليا  ي كحرلتاػ ك ترتةةاػ  ي ك اػ  ي ككعك هت  ةاا في عػدد الحػركؼ ي 
 اف كطيؽ عيةا  اسـ الجك س  

 
 :   درسدكر اله

 : ة آلتي درسةهلف أف ةتحدد دكر اله
 اختة ر الهكضكع -ُ
   .أه ـ ألطيةا كالتألد هف استةع ةا  ليا كتةسةرز قرالة اله -ِ
 ةهس عدت  . تحدةد هج ؿ الهكضكع هف ألطيةا -ّ
 . اله ليا   تةف األس سةا فيتحدةد اله -ْ
 

  دكر الط لب
 الت لةا كةقـك ألطيةا في زذ  الهرحيا ةهه رسا األدالات

 .قرالة الهكضكع قرالة ه اكها -ُ

 تحيةؿ الهكضكع إل  عك صر  -ِ
 الجك س الت ـ ك ةر الت ـ .تحدةد ال رؽ ةةف  -ّ

 .  الحلها هف كرال زذا التهةةز  تعرؼ -ْ

 

  الهؤ رات الككعةا
الهػػػدرس ةتػػػدرةب طيةتػػػ  كذلػػػؾ ةػػػأف ةصػػػيكا هعةػػػ ر الككعةػػػا أك األهػػػ رة أك اإل ػػػ رة  قػػػـكة

عيػػػ  كصػػػكلاـ إلػػػ  الدرجػػػا الهك سػػػةا هػػػف الهاػػػ رة فػػػي زػػػذ  الهرحيػػػا حػػػةف  التػػػي تػػػدلؿ
 : الهتضهف ةظاركف ال اـ

 جك س ككع هف أككاع ال ككف األدةةاال -ُ
 هعرفا الجك س كأككاع كجكب  -ِ
 : آلتةاإجرال التهةةزات ا -ّ
 لحرلاا يحرؼ ي الالليها  -



 

 

للل
للل
 فككف الة  اتعداد  -ْ لل

 ةتطيب تكافر  ركط هعةكاالص ة  -ٓ
 تحدةد الهكضكع ةصة  ا خةرةا دقةقا  -ٔ

 
 ثالثا : الردط ديف عناصر المشكمة :

 الػػرةط ةػػةف عك صػػر اله ػػليا كهلكك تاػػ ي كخةػػرات الػػتعيـ السػػ ةقا: كتتهثػػؿ زػػذ       

طػػػ ر الهعرفػػي الػػػذم تػػدكر ضػػػهك  اله ػػلياي كهع لجتاػػػ  لػػػذلؾ. الهرحيػػا فػػػي تحدةػػد اإل
 .ذلػؾ إزالكةهلف أف ةقـك الهدرس ة لهه رس ت الهحػددة  الجك سإط ر اله ليا  كةتحدد

دراؾ الهعك تكضةف اللارض  ةإعط ل األهثيا كلت ةتا  عي  السةكرة  هف ألطيةا . كا 
 ب        أ                                                   

                                                                        
 قاؿ تعالى : )) و ئتؾ مف سدأ دندأ يقيف (( -قاؿ تعالى : ))َوَيْوـَ َتُقوـُ السَّاَعُة                                 

 يقسـ اْلُمْ ِرُموَف ما لدثوا غير ساعة(( 
 رديا ناظرة (( إلىقاؿ تعالى : )) و وه يومئذ ناضرة  -اء طفمة يحيى                           قاؿ الشاعر في رث

 وسميتة يحيى ليحيا فمـ يكف              
 رد امر اهلل فيو سديؿ  إلى             

لكريـ ) صمى الو عميو والو قاؿ الرسوؿ ا -:                                                              آخروقاؿ -
 وسمـ( " الميـ اعط منفقا خمفا  ، واعط ممسكا تمفا"

 أحيانالو زارنا طيؼ ذات الخاؿ 
   أحيانا األ داثونحف في حفر           

 قاؿ الرسوؿ الكريـ)صمى اهلل عميو والو وسمـ( :" -                                                                 
 الميـ كما حسنت خمقي ، فحسف خمقي" (

 قاؿ الشاعر:-                                                                     
 مف دحر  ودؾ اغترؼ                                                                               

 ودفضؿ عممؾ اعترؼ                                                                                               
 
 

قػػ ؿ تعػػ ل  :    كةػػـك تقػػـك السػػ عا ةقسػػـ الهجرهػػكف هػػ   –هػػف الط ئ ػػا أ  األكؿالهثػػ ؿ 
 لةثكا  ةر س عا (( .



 

 

مممم
التحيةػػؿ الة  ػػي : اللػػ ـ عيػػ  لسػػ ف الهجػػرهةف الػػذةف جػػ لكا ةػػـك القة هػػا ةػػذككةاـ  مممم

عف هػدة هلػكثاـ فػي الحةػ ة كالههػ ت كل ػدة زػكؿ ةػـك الحسػ ب ةقسػهكف حةث ةسألكف 
 ه  لةثكا  ةر س عا . ةأكاـ

هػػػف الػػػكص السػػػ ةؽ ك حػػػظ اخػػػت ؼ الي ظػػػا   السػػػ عا ( التػػػي كردت هػػػرتةف فػػػي  -
   األخرلفي  أه تدؿ عي  ةـك القة ها  األكل الكص ف ي 

 ( دقةقا . َٔط لب : تدؿ عي  الزهف أم    -
فػي الكطػؽ كاختي ػت فػي الهعكػ  كزػذا  األل ػ ظقد ته ثيػت ف إذفالهدرس :  -

 ه  كسهة   
 زي : أرل ف أرةعات  ة  في  ألك ط لب : الجك س كةسه  ت ه  

 ط لب لخر : عدد الحركؼ ي كككعا  ي كترتةةا  ي ك ليا  أك رسها  .
   الجك س الت ـ ( . األكل في الهجهكعا  األهثياكزلذا ه  ةقةا 

هػف الجكػ س كزػك  لخػرعرفك  عي  الجك س الت ـ سكؼ كتكػأكؿ ككعػ ن الهدرس : ةعد اف ت
  

 ط لب : الجك س  ةر الت ـ .
 في الط ئ ا   ب ( هإذا تستكتجكف . األهثيا إل الهدرس : اكظركا 

 اللرةها   كجئتؾ هف سةأ ةكةأ ةقةف ((  اآلةاط لب : في 
خ ل ػػت ال ػػركط لتلػػكف السػػةف كالكػػكف كةاػػذا   األكؿزكػػ  سػػةأ ككةػػأ اختي تػػ  فػػي الحػػرؼ 

 ت ها .
   األهثياكزلذا تع لج ةقةا 

 
 
 

 :دكر الهدرس
كالهجػػػػ ؿ  ي أف ةسػػػػ عد ألطيةػػػػا عيػػػػ  تحدةػػػػد اإلطػػػػ ر الػػػػذزكي الػػػػذم ةستحضػػػػركك  -ُ

تاةئػػاي  ي كههػػ  ةجعػػؿ اإلطػػ ر الػػذزكي كالهجػػ ؿ الخةراتػػي ألثػػر الخةراتػػي الهتػػكافر لػػدةاـ



 

 

نن
نن
نن
 نن

الته ثػػػػؿ ي     حكلاػػػػ  الهكضػػػػكع أف ةطيػػػػب هػػػػف ألطيةػػػػا تعػػػػداد الهكةاػػػػ ت التػػػػي ةػػػػدكر
 كاالخت ؼ ي كالكطؽ ي كالحرؼ ي كالليها ي كالحرلا ي ... 

 أف ةس عد ألطيةا عي  إةج د الع قا ةةف اله  زةـ اآلتةا -ِ
 االخت ؼ –لته ثؿ ا
 الل ـ –كطؽ ال
 الليها –حرؼ ال
 الحرلا –حرؼ ال
 الهعك  –االخت ؼ  -ته ثؿ ال
 الل ـ –الكطؽ  –عك  اله –االخت ؼ  –ته ثؿ ال
 

 دكر الط لب
ي  أدكار ف عيػػػػا كك ػػػطا فػػػي تكظػػػةـ الهكقػػػؼ كالخةػػػػرة  ةتكقػػػ  هػػػف الط لػػػب هه رسػػػا    

   :كأدالات هكات كةهلف أف ةتهثؿ زذا الدكر ةهه رس 
 –االخػػت ؼ  –ته ثػػؿ ال .الحصػػكؿ عيػػ  الهعرفػػا الهرتةطػػا ة لع قػػا ةػػةف هتاةػػرات -ُ

 الل ـ –الكطؽ  –الهعك  
 ه لؿالحدةد الع ق ت ةه  لدة  هف هعرفا ةةف عك صر ت -ِ
 هتت ة ث كفؽ أحداعي  ترتةب عك صر اله ليا الهتضهكا  -ّ
 إعط ل أهثيا هك سةا -ْ
 تعةةف الجك س هف أهثيا جدةدة تكج  إلة  -ٓ
 تهةةز ككع الجك س -ٔ
 تعرؼ  ركط الجك س -ٕ
 

 االهؤ رات الككعة
ي كاستحضػػػ ر  ع ةاـ ليهكضػػػكع كت ػػػ عياـ هعػػػ كاسػػػتة كةتهثػػػؿ فػػػي اكعلػػػ س فاػػػـ ألطيةػػػا

 ي :عي  صكرة كت ئج هحددة كز الع قا حةف ةعلسكف ذلؾ ةصكرة إةج ةةا
 الرةط ةةف الهكض  الح لي كالهكضكع ت الس ةقا -ُ



 

 

س
س
س
س
س
س
س
 س

 هتاةرات اله لياالع قا ةةف  ذلر -ِ
 أجزال هف هتاةرات اله لياذلر الع قا ةةف  -ّ
اله ػليا عيػ  هػ  جػ لت ةػ   ف كضػ  العك صػر فػيذلػر الهاػزل الضػهكي الةعةػد هػ -ْ

 .األهثيا الهعركضا
 

 : والحموؿ الممكنة اإلدداؿتعداد  رادعا :

التػي تكضػ  عيػ  صػكرة فرضػة ت كال رضػػةا   الحيػكؿ الهؤقتػا ة إلةػداؿكالهقصػكد      
كةهلػف تكضػةف زػذ  الهرحيػا هػف   عة رة عف جهيػا خةرةػا تصػؼ الع قػا ةػةف هتاةػرةف

 ب .كفؽ دكر الهدرس كدكر الط لعي  ه ليا ها رة حؿ ال
 
 :الهدرسر دك 

 : ةتكق  هف الهدرس أف ةتحقؽ هف هجهكعا هف األ ة ل زي
 ال زها تكفر الخةرات -ُ:
 تكفر األسيكب الذزكي ليهع لجا لدل ألطيةا -ِ.
 ال رض تكفر للةا صة  ا -ّ.
 تكفر الهع رؼ الضركرةا لتلكف هصدران لةك ل فرضةا -ْ.
 كفؽ هجهكع تعي  ألطيةا   ة تكز  -ٓ.
 هك سب التألد هف استةع ب ألطيةا لهع ةةر ةك ل فرض -ٔ
 
 
 

 دكر الط لب
كأسػػػػ لةب الهع لجػػػػا  كةتكقػػػػ  هػػػػف ألطيةػػػػا حػػػػةف تتػػػػكافر لػػػػدةاـ الخةػػػػرات كالهعػػػػ رؼ      

أف ةصػيكا إلػ : ةكػػ ل » ... الجكػػ سالذزكةػا أف ةصػيكا إلػ  هاػػ رات هتعيقػا ةهكضػ  الدراسػا: 
 : الع قا ةةف هتاةرات الهكضكع كزي فركض تكضف
 هتاةرات الهكضكع كأككاع  . ةةف  زك ؾ ع قا
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 في تلكةف فف الجك س . رط أس سي  لته ثؿ أك االخت ؼإف ا
 

 الككعةا  الهؤ رات
الل  ةػػا   كةهلػػف ذلػػر عػػدد هػػف الهؤ ػػرات الككعةػػا اإلةج ةةػػا التػػي تعةػػر عػػف تػػكافر     

  : جزئةا هف ها رات حؿ اله ليا كزيليسةطرة عيةا  ةاذ  الها رة ال
 اله ليا صة  ا فركض دقةقا تكضف الع قا ةةف هتاةرات -ُ
 الهعرفي عكد صة  ا ال رض الدقةؽ تحقةؽ ح لا التكازف -ِ

 .اله ليا  ذلر عدد هف الع ق ت ةةف هتاةرات -ّ.
 

 التخطيط إلي اد الحموؿ خامسا :
كالهصػ در الهعرفةػا كالة ػرةا كالجزائةػا  لهراج كتتضهف زذ  العهيةا تكفةر الهكاد كا    :

ةسػػ عد ألطيةػػا عيػػ  ةكػػ ل خطػػا عهػػؿ لتك ةػػذ  ليطيةػػا ليتع هػػؿ هعاػػ ي كتػػكفةر الهكػػ خ الػػذم
 . الهرحيا الس ةقا ه ركع اختة ر ال ركض التي تـ ةك ؤز  في

 
 دكر الهدرس

هػػدرس الػػذم الهرحيػػا إذ ةتكقػػ  هػػف ال كةهلػػف التككةػػ  ةػػدكر الهػػدرس التكظةهػػي لاػػذ      
هاػػ رة حػػؿ اله ػػليا ضػػهف درس   ةخطػػط لتػػدرةب طيةتػػ  فػػي الهرحيػػا األس سػػةا لتحقةػػؽ

 ةأتي :كةتيخص دكر الهدرس ةه   الجك س
 . لدل ألطيةا  ألطيةا عي  تحدةد هج ؿ الهعرفا كالخةرة الهتكافرة  هس عدة -ُ

أدالات  ضػػهف جكػػ سف الع قػػا ةػػةف الهتاةػػرات فػػي ال هسػػ عدة ألطيةػػا عيػػ  أف ةةػػ -ِ.
 ك س حرلةا ةؤدةا  ألطيةا

 كاالختة رلعهيةا التجرةب كالتحقةؽ   إعداد الهكاد ال زها ليت  عؿ كالتخطةط -ّ
 دكر الط لب

خطػػا إلجػػرال عهيةػػا التجرةػػب كالتحقػػؽ كةتكقػػ  هػػف  ةقػػـك ألطيةػػا ةأك سػػاـ فػػي ةكػػ ل     
 كج ح زذ  الهاها كزي  اها ةادؼهألطيةا أف ةحددكا أهكران 

 جك سات تكضف ترتةة ت الفقر  -ُ:
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 الجك ست رح  التي هثياةعض األ -ِ.
 هعةف  حسب ترتةبة هكضكع الجك سةك ل هخطط ل -ّ

 هؤ رات ككعةا
ألطيةا إذا هػ  أظاػر ألطيةػا األدالات  ةهلف التألد هف تكافر أجزال الها رة كتحققا  لدل

 :الهحددة الهتعيقا ةاذ  الهرحيا كزي
 يت أك رفضتةك ل هخطط لي ركض إف قة -ُ:
 الهتحقؽ كاالختة رالظركؼ الهك سةا لإلجرال   تاةئا -ِ.

 
 : عرض القاعدة وتفصيميا  سادسا

 لت ةا الق عدة عي  السةكرة .
 في الكطؽ كاخت فا  في الهعك  كزك ككع ف : األل  ظالجك س : ته ثؿ 

اف  ل ػػ ظة ألفػػي الكطػػؽ كاخت فاػػ  فػػي الهعكػػ  كة ػػترط  األل ػػ ظالجكػػ س التػػ ـ ته ثػػؿ  -
 تلكف هت  ةاا في عدد الحركؼ ي ككعا  ي ترتةةا  ي  ليا  ي كحرلتا  .

 . األرةعا األرل فالجك س  ةر الت ـ ته ثيا  في ث ثا هف  -
 

 : التقويـ سادعا
عطػػػ للةػػػكازف ألطػػػ ب ةػػػةف كػػػكعي الجكػػػ س  األهثيػػػالت ةػػػا ةعػػػض  هػػػف  أخػػػرل أهثيػػػا كا 

 . أدةة تاـ
 ( ٕهيحؽ   

  زةـ الة  ةا ةصكرت  الكا ئةا :اختة ر التس ب اله 
 اخزش اىحشف اىزٛ َٝثو اإلجبثخ اىصحٞحخ ىنو  قشح ٍِ اىفقشاد اٟرٞخ : -2ط

 قبه اىشبػش : -2

  ً ِِ ٞت  َ  ؼجبً شَ  أػذَدد                 أػذدرَٖب إرا ٍذسعخ   األ  األػشاِ 

 اىزشجٞٔ  ٜ ٕزا اىجٞذ ٕ٘ :

         هةر                                  (أ)

  هةصل )ا(

                                     هقول )ج(

 ةل٘ف ( )

 : قبه سع٘ه هللا  -3
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((  ُ اىَْجذَ  إ
*
َِ  طغ ، ٗ قَ  أسَضبً      ((أثقٚ ٕشاً ظَ

 :  ٜ اىحذٝث اعزؼبسح

 هيٌ٘ج                                        (أ)

 هقر ث  )ا(

               دصرٗح٘ج                     )ج(

 دون٘ل٘ج ( )

 : قبه دػجو اىخضاػٜ -4

ِٔ  اىَشٞت   ضحلَ                  ٍِ سجو   بيَؼمجٜ ٝب عَ رَ      جنٚ ثشأع

  ٜ ٕزا اىجٞذ :

 جٌاش                                 (أ)

 طتاق )ا(

 دْرٗج                                )ج(

 هناةلج ( )

  أحضش دسط اىزبسٝ أحضش دسط اىج وخ ٗ  -5

 )أ( ُ    لطتاق طتاق ضلب.                

 )ا( ال ْٗجأ طتاق . 

 )ج( ُ    لطتاق طتاق إٗقاا.             

 ) (  لطتاق ٌُا طتاق هناةلج.

َلْم يَِلْد  اللَُّه الصََّمُد  ُقْل ُهَو اللَُّه َأَحٌد  الدبلغية في قولة تعالى نوع الصورة  -٘
 ( 5-2ع٘سح ا خ ص )   َوَلْم َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد  َلْد َوَلْم يُو 

 )أ( دشتَ٘           

 )ا( هقاز هرضل           

 )ج( ضقغ          

 ) ( طتاق

 ّمذ ا عزؼبسح اىَنْٞخ  ٜ ق٘ىْب: -7

 )أ( قادلخ  لطواء أػأ ءًا.                     

 )ا( زرع  لةبح أرضَ.

 ر ل٘ل  خطتج.                  )ج(  ردنٔ  لتأ

 ) ( ػا   لرجل إلٔ ػولَ. 

ًِ اىقٞبٍخ ِ"  ٜ اىحذٝث اىششٝف: قبه اىشع٘ه  -7  "اىخٞو  ٍؼق٘د  ثْ٘اِصٖٞب اىخٞش  إىٚ ٝ٘

 )أ( دْرٗج         

 )ا(  ضذؼارث         

 )ج( جٌاش دام         

 ) ( جٌاش ًاقص

ٓ ىنِو وشِٗة شَظِ             ٝ زمشّٜ   ي٘ع  اىشَِظ صخشاً         -8  ٗارمش 

                                                 
 من ج ش ادلنست : الذي حيلل الشابه  وق ما ت تريق *
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  ٜ اىجٞذ اىشؼشٛ:

 )أ( ضقغ          

 )ا( طتاق إٗقاا          

 )ج( جٌاش دام          

 ) ( دشتَ٘

ِٔ اىظيَبر   -9 َِ هللاِ                   رَميْذ َػِ ٗجٖ ٍِ  إَّب ٍصؼت  شٖبة  

 ٗجٔ اىزشجٞٔ ثِٞ ٍصؼت ٗشٖبة:

 ٖ قلْا  ألػأ ء. )أ(  لنْث ّإثارث  لرػب ف

 )ا(  لنْء  لقو٘ل  لوٌتؼ  فٖ  لشِب.

 )ج(  لظبم  ل ٕ ال دوسقَ  لشِب.          

 ) (  الحذر ق ةذأث٘ر شٖء آخر.

  جب  اإلٝمبة ٕ٘: -21

 )أ(  أللةاظ  لوذنا ث هي  ّى ًِٖ أّ ًةٖ.    

 )ا(  أللةاظ  لوذنا ث هغ  لٌةٖ.

          )ج(  أللةاظ  لوذةنج ةاللةع ّ لوؼٌٔ.  

 ) (  أللةاظ  لوذقاًطج هغ  لٌِٖ.

 أِٝ رمذ اىنْبٝخ ػِ صفخ  ٜ اٟثٞبد اٟرٞخ: -22

 )أ( ضائل  لؼل٘اُء َػٌا ّألسهاًا               َُل َخةَرًا  هج ه  ػرفاًا؟

 )ا( ٗا ًائم  لطلم  ثتاٍ ػْ  ٌٗا             ًأضٔ لْ  ٗك أم دشقٔ لْ  ٌٗا؟

   ديرهاً             أى ٗؼتر  لٌأهاء  ّر  ليأش)ج( أًخ  ليرٗن ّال ٗل٘

 ) ( ػش ُي   فٖ ػلْ أِٗا  لؼلن            فئًٌا ةك ةؼأ هللا ًؼذصن

 

 

ُِ رَطو  َػيَْٞب ( ّمذ  ٜ ٕزٓ اىمَيخ: -23 ش  اىضٍب ََ  ) أَّذ قَ

 )أ( دْرٗج         

 )ا( دشتَ٘           

 )ج( طتاق         

 ) ( جٌاش غ٘ر دام

()أ -24  عٞش  ٗقَيجٜ  ٜ اىؼشاِ  أعٞش 

 )أ( أض٘ر  ألّلٔ هي  لط٘ر، ّأض٘ر  لناً٘ج هي  لط٘ر أٗناً فِْ جٌاش غ٘ر دام.

 )ا( أض٘ر  ألّلٔ هي  لط٘ر، ّأض٘ر  لناً٘ج هي  ألضر فِْ جٌاش دام.

 )ج( أض٘ر  ألّلٔ هي  ألضر، ّأض٘ر  لناً٘ج ةوؼٌٔ  لط٘ر.

 ) ( ال ْٗجأ جٌاش ة٘ي أض٘ر ّأض٘ر.

 اىشؼت اىؼشاقٜ مْخٞو اىؼشا  ثبعق ٗخبىذ -25

 )أ( دشتَ٘ دون٘لٖ       

 )ا(  لذشتَ٘ هةر       

 )ج(  ضذؼارث هيٌ٘ج       



 

 

ررر
ررر
 رر

 ) ( كٌاٗج

 قبه ػيٜ ثِ اىمٌٖ  ٜ ٍذح أحذ اىخيفبر )أَّذ َمبىنيت   ٜ ِحفبِظَل ىي٘دِّ  ( -26

 )أ( أًخ هشتَ ةَ ّّجَِ  لشتَ  لْفاء ّأ  ث  لشتَ هح ّفج.

 ال ْٗجأ دشتَ٘.)ا( 

 )ج(  لوشتَ ةَ هح ّف.

 ) (  ليلب هشتَ ةَ، ّأًخ  لوشتَ ّ لياف أ  ث دشتَ٘ ّ لْفاء ّجَ  لشتَ.

 ر٘ا ق اىف٘اصو  ٜ اىحشف األخٞش ٍِ اىنيَبد ٝؼْٜ: -27

 )أ(  لقٌاش          

 )ا(  لذْرٗج         

 )ج(  لطقغ          

 ) (  لطتاق

 اىمْبط وٞش ربً ٕ٘: -27

 واثل لةظذ٘ي فٖ ػأ   لحرّف ًّْػِا ّدرد٘تِا ّحركذِا.)أ( د

 )ا( دواثل لةظذ٘ي فٖ ثبثج هي  لشرّط  لطاةنج، ّ خذبفِا فٖ ّ حأ.

 )ج( دواثل ة٘ي لةظذ٘ي فٖ شرط٘ي، ّ خذبفِا فٖ شرط٘ي.

 ) ( دواثل لةظذ٘ي فٖ شرط ّ حأ هي  لشرّط  لطاةنج، ّ خذبفِا فٖ ثبثج.

يََب ٍش  َٝحي٘(  ٞٔ:ق٘ه اىشبػش )ََٝش   -28  ثٜ م َو ٗقذ  ٗم 

)أ(  لوؼٌٔ  لنرٗب ٗور قتل ّقخ ّكلوا هر أجأٍ حلْ ً ّ لوؼٌٔ  لتؼ٘أ أًَ )ٗور( ةوؼٌهٔ 

  لورّر، فٖ ح٘ي )هر( ةوؼٌٔ أصتم هر ً.

.  )ا(  لوؼٌٔ  لنرٗب ػٌأها ٗور ٗصتم حلْ ً، ّػٌأها ٗصتم فِْ ال ٗورُّ

 هر( ةوؼٌٔ  لورّر )فؼل هاٍض(.)ج( ٗور ةوؼٌٔ  لورّر )فؼل هنارع( ّ)

 ) (  لذْرٗج فٖ )كل ّقخ( ّ)كلوا هّر(.
ََ َسبَناِبَل ِفبي ُكبلن ُسبْنبُبلَ  قبه رؼبىٚ  -29 ٍة ِمََبُة َحبَّبٍة َواللَّبُه َمَثُل الَِّذيَن يُبْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي َسِبيِل اللَِّه َكَمَثِل َحبٍَّة أَنْبَبَتْت َسبْب

ٌَ َعِليمٌ ُيَضاِعُف ِلَمْن َيشَ   (  ٜ ٕزٓ اٟٝخ اىنشَٝخ ّ٘ع ٍِ اّ٘اع اىزشجٞٔ ٕ٘:372)اىجقشح   اُء َواللَُّه َواِس

 )أ( هقول                

 )ا( هرضل           

  )ج( ضوٌٖ

 ) ( هؤكأ

 

ٌ    َْٝفَررغ ، ٗقَيررت    َٝخشررغ ، قرربه سعرر٘ه هللا  -31 ًَ أّررٜ أػرر٘ر  ثِررَل ٍررِ ػيرر  ِ : )أهلل 

 ، ّٗفظ    رَشجغ  (  ٜ اىحذٝث ص٘سح ٍِ ص٘س اىجذٝغ ٕٜ:ٗدػبر    ٝغَغ  

 )أ( ضقغ          

 )ا( جٌاش دام          

 )ج(  ضذؼارث          

 ) ( طتاق

 



 

 

ش
ش
ش
ش
ش
ش
ش
 ش

)  َضررشس ٗ  ِضررشاَس(  ررٜ ٕررزا اىحررذٝث صرر٘سح ٍررِ صرر٘س  قرربه اىشعرر٘ه  -32

 اىجذٝغ ٕٜ :

 )أ( ضقغ        

 )ا( جٌاش دام          

 م       )ج( جٌاش غ٘ر دا

 ) ( طتاق

 

َُ اٟخرشحَ  قبه اإلٍبً ػيٜ  -33 )أٍب ثؼذ  إُ اىذ ّٞب قَرذ أدثَرَشد ٗأرَّرذ ثر٘داِع ، ٗأ

 قَذ أقجَيْذ ٗأشَش ذ ثب   ِع (.  ٜ ٕزا اىق٘ه  ِ ٍِ  ُْ٘ اىج وخ :

 )أ( طتاق          

 )ا( هناةلج          

 )ج( جٌاش          

 ) ( ضقغ

 

 قبه اىشبػش:  -34

ِ  ٗاىذّٞب إرا اجزََؼب         ٗأصجَح اىنفش  ٗاإل  ط  ثبىشجوِ  ٍب  أحَغِ اىذٝ

  ٜ اىجٞذ ثذٝغ ّ٘ػٔ:      

 )أ( جٌاش          

 )ا( هناةلج           

 )ج( طتاق           

 ) ( ضقغ

 

 قبه اىَزْجٜ ٝصف دخ٘ه سع٘ه اىشًٗ ػيٚ عٞف اىذٗىخ اىحَذاّٜ:        -35

َٚ أً إىٚ اىجذِس ٝشرقٜ     ٗأقجَو َٝشٜ  ٜ اىج َٙ            إىٚ اىجحِش ٝغؼ  غبِ   َب دس

  ٜ اىجٞذ اعزؼبسح ّ٘ػٖب:

 )أ( دصرٗح٘ج          

 )ا( هيٌ٘ج          

 )ج( هرشحج          

 ) ( هطلنج

 )إَّل   ر مْٜ ٍِ اىشِ٘ك اىؼَْت(  ٜ ٕزا اىق٘ه اعزؼبسح ٍِ ّ٘ع: -36

 )أ( دون٘ل٘ج     

 ج      )ا( دصرٗح٘

 )ج( هرشحج

 ) ( هطلنج

 قبه اٍشؤ اىقٞظ : -37

ًِ   ٗىٞو  مَِ٘ج اىجحِش أسخٚ عذٗىٔ   َٜ ثأّ٘اِع اىَٖ٘ ِِ  ػي  ل٘تذلِ٘ي

 اىزشجٞٔ  ٜ ٕزا اىجٞذ ٕ٘:      



 

 

تت
تت
تت
 تت

 )أ( هةر           

 )ا( هؤكأ          

 )ج( صْرث )دون٘لٖ(          

 ) ( ةل٘ف

 قبىذ اىخْغبر  ٜ سثبر أخٖٞب صخش:  -37

 س ٞغ  اىؼَبد  َ٘ٝو اىَْمبد        َعبد ػشَٞشرٔ أٍـــشَدا

 ّ٘ع اىنْبٝخ  ٜ اىجٞذ اىغبثق ٕٜ:  

 )أ( ػي صةج                                    

 )ا( ػي هْصْف        

 )ج( ًطتج  لصةج إلٔ  لوْصْف                 

 ) ( كٌاٗج ػي ًطتج

 بٝخ ػِ صفخ ٕٜ:اىؼجبسح اىزٜ رؼذ ٍثب ً ػِ اىنْ -38

 )أ(  لوقأ ة٘ي ثْة٘ك ّ ليرم هلئ ةر ٗك.

 )ا( دنْ   لؼرا: فبًج ًؤّم  لنحٔ.

 )ج( أًشئخ هأ رش كن٘رث فٖ  لؼر ق.

 ) ( أشيرّ  هللا فٖ  لنر ء ّ لطر ء.

ٗ  ػبقو  خٞش  ٍِ صذٝق  جبٕو ( -39  ٍب ّ٘ع اىَحغِ اىجذٝؼٜ  ٜ ق٘ىْب )ػذ

 )أ( هناةلج           

       )ا( ضقغ    

 )ج( جٌاش          

 ) ( طتاق

 

41-        ً ٔ           إرا مَْذ رجْٞرٔ  ٗوٞرشَك ٖٝرذ  ٍ ُ  ٍٝ٘بً رَب قبه اىشبػش:  ٍزَٚ ٝجيغ  اىجْٞب

  ٜ اىجٞذ ص٘سح ٍِ ص٘س اىجٞبُ ٕٜ:

 )أ( دشتَ٘          

 )ا(  ضذؼارث          

 )ج( كٌاٗج          

 ) ( هناةلج

 قبه اىَزْجٜ :    -42

ًِ رأرٜ اىؼضائٌ   ِِ إِٔو اىؼض ً    ػيٚ قذِس ِٜ ػيٚ قِذس اىنشٌٝ  اىَنبس  ٗرأر

  ٜ ٕزا اىجٞذ:

 )أ( جٌاش          

 )ا( دْرٗج          

 )ج( طتاق          

 ) ( هناةلج
 

 ضغ سقٌ اىؼجبسح اىَْبعجخ  ٜ اىَمَ٘ػخ )أ( أٍبً ٍب ْٝبعجٖب ٍِ اىَمَ٘ػخ )ة(: -3ط

 



 

 

ثث
ثث
ثث
 ا( لوقوْػج )  لوقوْػج )أ( ثث

ٍِ فَأَْصههتََم  قهها  دؼههالٔ:  ٔ أُِحهه٘طَ ةِنََوههِر َّ
 َٖ هه ُِ َّ ًْةَههَ  فَِِ٘هها  َِ َػلَههٔ َههها أَ ْ٘هه ُٗنَلِّههُب َكةْ

) ليِهههه    َخأَّٗههههجل َػلَههههٔ ُػُرِّشههههَِا

ٕٗ) 

 كٌاٗج ػي  لش٘ ْخج أ

 كٌاٗج ػي  لذرف. ا لْح  لل٘الٖ كةَ ػلٔ  لؼصا. ٕ

 كٌاٗج ػي  لٌأم. ج  لةذاث ًاػوج  ل٘أٗي. ٖ

 كٌاٗج ػي صةج.    إلضبم ٗح  ػلٔ دحرٗر  لرقاا ٗ

 هقاز ػبقج جسئ٘ج. ُ  دةرقخ كلوج  لنْم ٘

 هقاز ػبقج هياً٘ج. ّ أح٘ا  لوطر  ألرض ةؼأ هْدِا ٙ

 هقاز ػبقج ضتت٘ج. ز 

 هقاز ػبقج حال٘ج. ح

 

 

 قبه إثِ اىشٍٜٗ ٝشثٜ ٗىذٓ: -4ط

َٓ ػٌٖ فأضَحٔ هس رٍُ              ةؼ٘أ ً ػلٔ قرِا قرٗتاً ػلٔ ةؼأِ   طْ ٍُ  لر 

 لنأ أًَقسُح فَ٘  لوٌاٗا ّغ٘رُا                 ّ خلةَخ  ٙهاُ  ها كاَى هي ّػأِ 

 

 

 

أٍبً اىؼجبسح اىخب ئخ ٍغ × أٍبً اىؼجبسح اىصحٞحخ ٗػ ٍخ  ضغ ػ ٍخ 

 رصحٞح اىخطأ:

 ( ٌُاك ػبقج هناةلج فٖ  لشطر  ألّ  هي  لت٘خ.ٔ)

 هناةلج فٖ  لشطر  لناًٖ.( ٌُاك ػبقج ٕ)

 ( ة٘ي كلوذٖ )ّػأ ّّػ٘أ( فٖ  لت٘خ  لناًٖ طتاق.ٖ)

 

 

 
 

 
 
 
 



 

 

خخ
خخ
خخ
 خخ

 (ٛممحؽ )
 اختدار التذوؽ األددي

 
 

 عزةزم الط لب ..... عزةزتي الط لةا 
 

 اقرأ التعيةه ت اآلتةا قةؿ اإلج ةا عف فقرات االختة ر : 
الادؼ هكا  قة س التذكؽ األدةػي أه هؾ اختة ر ةتلكف هف عدد هف ال قرات ي  -ُ

ي كفاهػػػؾ كقػػػدرتؾ عيػػػ  تطةةػػػؽ هػػػ  تعيهتػػػ  ي كتحيةيػػػ  ي كترلةةػػػ  ي الهطيػػػكب 
 اإلج ةا عف ال قرات االختة رةا جهةعا  دكف اف تترؾ أم فقرة هكا  . 

كه  عي  كرقا اإلج ةا الهرفقا ه  االختة ر. -ِ  ال تلتب عي  أكراؽ االختة ر ي كا 

 إلج ةا التي تعتقد ةأكا  صحةحا .  فلر جةدان قةؿ اف تثةت ا -ّ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ذذذذ
 ( ق ؿ الة ركدم : ُ  ذذذذ

هىف ل فى ذا ك سو لىك سي تصدىعٍت   ًلعزًت  الديكة  كذيلٍت ل ي األيسدي   كى
 هف الك حةا التعةةرةا  -
دعٍت ( ةػ   ذلت ( لتكازف الهعك  .  –أ   إةداؿ ليها   تصى
دعٍت( ةػ   خضعت ( لةت –ب   سؽ الهعك  . إةداؿ ليها  تصى
دعٍت( ص ئب لقكة الليها التعةةرةا .  –ج   استخداـ ليها  تصى
دعٍت( ةػ   اكتات ( لةتل هؿ الكزف .   –د   إةداؿ ليها  تصى
 
 ( تعةر فلرة ال  عر في األةة ت ال عرةا اآلتةا عف : ِ 

 أةدان كه  زكى ل ئفه سةلكفي   ه  ال ةىلكفي ف  ةىلكفي ةحةياو 
 حظ ن كةحظ  ع جزه كهاةفي   ك ؿي ةسعةً  ةسع  الذليي ف  ة

 كاخك الجا لا هتعبه هحزكفي  سةلكفي ه  زك ل ئف في كقتً  
 الخكؼ .  –أ 
 القيؽ .  –ب 
 الةأس .  –ج 
 الازةها .  –د 
 
 ( ق ؿ أةك الع ل الهعرم : ّ 

ٍف الخةًر الةكةًث              تىراكي في الث ثًا ًهٍف سجككي        ف  تسأؿي عى
 كلكفى الركحي في الجسـً الخةةًث    قًد ك ظرم كلزكـى ةىةتي ل 

 في الةةتةف الس ةقةف كجد إحس س ال  عر ةػ :  -
 عة  كتذكق  اهر  كصة  كعذاة ن .  –أ 
 عة  كتذكق  اهر  قكة كحقةقا .  –ب 
 عة  كتذكق  اهر  ل قد الكظر .  –ج 
 عة  كتذكق  اهر  ليزكه  ةةت  .  –د 
 عتز : ( ق ؿ اةف الهْ 
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 كص حى صدؽي الدًزٍر أةف الرج ٍؿ    قد ذىزبى الك سي كه تى الله ٍؿ 
هكا أكظركا لةؼى تسةري الجة ؿٍ       زذا أةك العة ًس فػي كع ةً        قكي
 هف الةةتةف الس ةقةف كجد اف  عر اةف الهعتز تهةز ةػ :  -
 الخكؼ ال دةد كالخزف .  –أ 
 الت  ؤؿ كالت  ـؤ .  –ب 
 الهرة كعظها القكة .  دة  –ج 
 ال رح كالسركر .  –د 
 
 ( ق ؿ ال  عر : ٓ 

ًؽ القضةبي   عرهتي هف ال َّة ًب ي كلكتي  يصك ن        له  ةيعرل هف الكىرى
ًَ ةدهٍ  عةكػػي        فه  كى ى  الةيلػ لي ي كال الكحةبي   ككيٍحتي عي  ال ة ًب
ةرً   فة  لةتى ال ة بى ةعػكدي ةكهػػػ ن         ي ةه  فىعىػػػؿى اله ةبي فأخي

 تهثؿ األةة ت الس ةقا كحدة  عرةا ذات فلرة كاحدة هف خ ؿ التراةط ةةف :  -
 الةةت األكؿ كالث كي .  –أ 
 الةةت األكؿ كالث لث .  –ب 
 الةةت الث كي كالث لث .  –ج 
 األةة ت جهةعا  .  –د 
 
 ٹ ٹ( ٔ 

  ١١الرعد:  چې  ھھ  ھ    ھ  ے   ے  ۓ  ۓ      ﮲  ﮳  ﮴  ﮵﮶   چ 
 اف هعك  اآلةا اللرةها كجدز  في قكؿ :  -
 اةف ةسةر :  –أ 

ـٍ ةىضريز  كالحهدي ًم  يل   كأكثىكٍت كحك عىٍزًؼ كىٍ سو ذىزكًؿ   لى
 أكس ةف حجر :  –ب 

ةفى قىٍد كقعى    أةتيا  الك سي أجهيي جزع ن   إف الذىم تىحذرى
 اةف الركهي :  –ج 



 

 

غغ
غغ
غغ
 غغ

 أذٍف ل  حى الحهأى أل زبي   قياـ لكالى ع جي الك سى أخ 
 ق ؿ ال  عر : –د 

ةةرا   إذا القةًت قكهي ف سألةاـ   لٌ  ى قكه ن ةص حًةاـ خى
 
 ( ق ؿ ال  عر : ٕ 
ر اليةؿ عكدىك     ىلىكك  إل  أحة ةك  طيكؿ لىةيًك   -ُ َى  فىقى لكا لىك  : ه  أقصى
 ا   لك  الكيكـ أعةكي  ًسرىاع  كال ةى   كذلؾ ألف الكـك ةاى   عيةيككياـٍ  -ِ
زعكى  كزـ ةىسًتة ركف إذا دىكى   إذا ه  دك  اليةؿي الهضرُّ ةىدم الاىكل  -ّ  جى
 كي قي لل كيكا في الهض جً  هثيك    فيك اكَّاـ ل كيكا ةي قيكف هثيه   -ْ
 اف الةةت ال عرم الذم ةتضهف ال لرة االس س زك :  -
 األكؿ .  –أ 
 الث كي .  –ب 
 ث . الث ل –ج 
 الراة  .  –د 
 
 ( ق ؿ ال  عر : ٖ 

 كه  تيسكَّغي ل َّي قٍطؼى أزز ًر   أيقىةَّؿي الزىزرى في اال ص ًف هزدزة ن 
ً هٍف  رةًتي ه  لستي أحهي ي  رَّةتي  فه  ألييؼي  ةرم  يرةاى الداًر   جى
 فلةؼ ةحة   رةبي رزفى أس  ًر   تهكتي ليايرةا األزز ًر إف قيًط ىٍت 

ِـّ كالداًر   ؿي ًحسَّ الززًر هياًرب لك ل ف ةحه  له ت ل لززًر هف زى
 اف القةـ التي ةهلف اف كست ؼ ةا  هف الكص الس ةؽ    -
 كلراف قطؼ االزز ر ي كالكصف ةعدـ الارةا .  –أ 
 كلراف قطؼ االزز ر ي كتليةؼ اآلخرةف ة لارةا .  –ب 
 كلراف قطؼ االزز ر ي كالكصف ة الةتع د .  –ج 
 االزز ر ل لارةا في األس  ر . قطؼ  –د 
 



 

 

ظظ
ظظ
ظظ
 ظظ

 ( ق ؿ هحهد ةف ة ةر : ٗ 
 ف لصةري ة تف هكا  لؿَّ ه  ٍارًتتج    إف األهكرى إذا ٍاكسدَّت هس لليا  
 إذا اسىٍتعكتى ةصةرو أف ترل فرج     ال تةأسى ك إف ط لت هاي لىةاي 

ًعا   لى   قدرَّ لًرجيؾى قةؿ الخًطك هكضى  ًج  فهف ع  زلق ن عف  ةَّرةو زى
 فريةهَّ  ل ف ل لتلدةًر هيهتىًزج     كالى ةايركؾى صى كي أكتى   رةي ي 

 اف ال  عر في األةة ت الس ةقا ةحث عي  :  -
 اإلةه ف ة لقدر .  –أ 
 القت ؿ .  –ب 
 ترؾ ال دائد .  –ج 
 الصةر .  –د 
 
 ( ق ؿ الهقك  اللكدم : َُ 

هػػي لىهيختيؼي جداكةةفى ةك   كأفى الذم ةةكي كةةفى ةكي أةػػي       ػػي عى
كهايـ   ـٍ ر ىدا       فأف أليكا لحهػي كفرت لىحى  كاف زـ زىككيا  ةيَّ زكةت لاػ
 زجرتي لاـ طةران تىهيد ةاػػـ سىٍعدىا   كاف زىجركا طةران ةكحسو تيهرُّ ةي     
 كلةسى رئةس القـك هف ةحهؿي الحقػدا      كال أحهػؿي الحقدى القدةػـ عيةاـي  
  -الكص الس ةؽ كجد اف ال  عر ةصؼ كف ل  لقكه  ةػ :في  -
 ة خر ةاـ .  –أ 
 ةع تةاـ .  –ب 
 ةصةرزـ   –ج 
 ةهدحاـ .  –د 
 
 ( ق ؿ ال  عر : ُُ 

هٍف قىٍد كرل  رائبى ى ةيىكك  ضى  فه  إف رأةك  ل تف ضرةة   َى
  ره ن ك ل ن كرأةك  صيةة   زك الهرلي اةىدٍت ل  الح دث تي 

يقي  سه ح ن هيرىجَّ  كةأس ن هىاةة    سؤدده  تىكىقؿى في خي



 

 

أأأأأأأ
 كل لةحًر اف جئت  هستثةة   ف للسةًؼ إف جًئت ي ص رخ ن  أأ

 استخدـ ال  عر في األةة ت الس ةقا :  -
 أسيكة  جةدان هف دكف هع كي جةدة .  –أ 
 أسيكة ن جةدان أك هع كي جةدة هف دكف رةط .  –ب 
 أسيكة  جةدان ضهكا  هع كي جةدة .  –ج 
 هع كي جةدة فقط .  –د 
 
 ق ؿ ال  عر :  –( أ ُِ 

اه   ةا  ةٍ تقي هف ظفى أف ال ت قة   فقيتي لا  أىف الةل لى لراحى
 كق ؿ   عر :  –ب 

 هف الكجًد أك ة  ي كىجيَّ الة ةؿً   لعؿَّ ا دارى الدهً  ةيعقبي راحان 
 كق ؿ   عر :  –ج 

ـى تٍكظىـً   ةعض ثقؿ الهيارـً  كالدَّه ي ًةحهؿي   كثرتى فرةد هداه و ل
 كق ؿ ال  عر :  –د 

ةىرةه هياراقىاه  ف ً   ئي عى  فاؿ عكد رسـو دارسو هف هيعىكؿً   كا 
 اف الهعك  اله ترؾ ةةف أ راض األةة ت ال عرةا الس ةقا زك :  -
 الدهكع .  –أ 
 اليق ل .  –ب 
 الكص ؿ .  –ج 
 الاراـ .  –د 
 
 ( ق ؿ الطارائي : ُّ 
ـى ص حةً  حبُّ الس ىهًا ةث -ُ  عػػف الهع لي كةيعرم الهرلى ة للىسىًؿ  كي عىزى
كحتى الةػػً  ف ًتٍخذ كى ىقىػ ن  -ِ  في االرًض أك سيه ن في الجػكَّ ف ًعتزًؿ  فإف جى
دَّثي أفَّ العزَّ فػػي الكيقىػػًؿ  إف العيي  حدَّثتكي كزػي صى دقاه  -ّ  فةهػ  تيحى
يؿي الك سى ة ال هػػػ ًؿ أرقةيا   -ْ َن االهًؿ  أعي  ه  أضةػؽى العةشى لػكال فيسحاي



 

 

بب
بب
بب
بب
 ب

تك سقت األةة ت ال عرةا الس ةقا فةه  تحهي  هف حلها ي ككجد الةةت ال عرم  -
 األقكل زك : 

 األكؿ .  –أ 
 الث كي .  –ب 
 الث لث .  –ج 
 الراة  .  –د 
 
 ( ق ؿ السهؤاؿ : ُْ 
هكىا ى  -ُ  ًف الثك ًل سةةؿي فيةسى إل  حيس  كأف زك لـ ةًحهٍؿ عي  الك ًس ضى
دةديًك   -ِ ـي قيةؿي     تيعةريك  أك  قيةؿه عى  فقيتي لا  : إفَّ اللرا
  ة به تس ه  ًليعيي  كلايكؿي    كه  قؿَّ هف ل كٍت ةق ة  ي هثيك   -ّ
ةىؿه ةىهتيَّ ي هىٍف ةيًحةير ي  -ْ ًكة ه ةىريد الطىرؼى ي كزك ليةؿي    لك  جى  هى
عف أحس س ال  عر كفلرت  التي أراد إةص لا  إل   اف أصدؽ ةةت  عرم تعةةران  -

 الهتيقي زك : 
 األكؿ .  –أ 
 الث كي .  –ب 
 الث لث .  –ج 
 الراة  .  –د 
 
 
 ( ق ؿ أهةَّا ةف أةي الصيت : ُٓ 

 أك ي رحةـه كعدى ي هأتةَّ    ةكـى كأتةً  كزك ربه رحةـه 
ـ كأتة  هثؿى ه  ق ؿى فردان  ـٍ ةىذري فة  را دان   ةكى  أك  كةَّ   لى
 اـ ها فه ةه  لسةتي  قة    أىسعةده سع دةن كأك  ارجكا 

 لت ة ن حتهت ي هقضةَّ    رةي ل ن حتهت ي كراد الك رى 
 كستخيص هف األةة ت ال عرةا الس ةقا أف :  -



 

 

جج
جج
جج
جج
 ج

 الهكت الةد هك  .  –أ 
 اهر ام كاق  .  –ب 
 العهؿ ة لخةر .  –ج 
 الكصف كاالر  د .  –د 
 
 الهتكةي : ( ق ؿ ُٔ 

ه  طرةي لهَّ  رأةتيؾى ًةدعاه   لقد لكتي ارٍجكا أىٍف اراؾى فأىطربي   كى
 كجد اف الهتكةي في زذا الةةت ال عرم قد .......... ل فكر االخةثدم :  -
 هدح .  –ذـ .                ب  –أ 
 استكجد .  –استازأ .        د  –ج 
خطةػػا لػػ  لهػػ  أ ػػ ر سػػ ة ف ةػػف عػػكؼ  ( قػػ ؿ اإلهػػ ـ عيػػي   عيةػػ  السػػ ـ ( فػػيُٕ  

االسدم عي  االكة ر كقتؿ ع هيػ  عيةاػ  :      فةػ  عجةػ ن هػف جػدَّ زػؤالًل فػي ةػ طياـ ي 
ػ ن ةريهػ  ي ةياػ ري عيػةلـ كال تاةػركف ي  ـٍ  ىكضى ـي ي فقةحػ ن للػـ حػةفى ًصػريت كف يليـ عف حقلػ

كفى ي كةيعص  ام كترضكفى (( .  ٍكفى كال تىٍازي  كتيازى
  -  ر اإله ـ عيي   عية  الس ـ ( في أسيكة  الخط ةي إل  :لقد أ -
 الدز ا كالحةرة هف تهسؾ أعدائ  ة لة طؿ كهك صرت  .  –أ 
 ف ؿ قكه  عف الحؽ كخذالك  .  –ب 
 عجة  هف قكه  في كصرة الة طؿ .  –ج 
 رض  قكه  في عصة ف ام .  –د 
 ةر طيةي   ( في أم كص هف الكصكص اآلتةا تجد أف اإلك  ل  ُٖ  
 ق ؿ أةك ته ـ :  –أ 

 صىبُّ قد اسىتعذةٍت ه لى ةل ئي   ال تسًقكي هف ه لى الًه ـ فأىككي 
 كق ؿ اةف الزة ت ةهدح ال ضؿ ةف ساؿ :  –ب 

ة ئي ي  ر الدَّةف إذ رثت حى ٍف أكل كهفى كىصرا   ة  ك صى  ألكتى الرـي هى
 كق ؿ أيهةا ةفي اةي الصيت ح جا :  –ج 

ـٍ قد ل  كي أىأىذلري ح جت ة لي   ي أ ة ؤيؾ إفَّ  ىةهىتؾى الحى  حى



 

 

دددد
دددد
 كق ؿ دعةؿ الخزاعي :  –د  د

ـٍ أقيٍؿ فىكىدا   ه  ألثرى الك س ! ال ي ةؿ ه  أقياَّـ !  ـي أكيَّ لى  امي ةعىي
 
 ( ق ؿ اعراةي ذزب ة ةك  الهسةؿ :      ُٗ 

     الياَـّ أف لكتى قد اةيةتى ي ف كؾى طى لهى  قىٍد ع فةتى (( . 

 كق ؿ ةعض العرب : 
ذا هىيؾى عى ى ى ((  ذا أع فى لى ى  ي كا      الحرُّ إذا كىعىدى كف  ي كا 

 في الكصةف الس ةقةف كجد :    -
 األكؿ سج  ي كالث كي اقتة س .  –أ 
 األكؿ سج  ي كالث كي سج  .  –ب 
 األكؿ اقتة س ي كالث كي سج  .  –ج 
 األكؿ اقتة س ي كالث كي اقتة س .  –د 
 
  -( ق ؿ عةد الهؤهف االص ا كي :َِ 

ال تيارَّكؾى هف الظَّيىهىًا لثرةي الجةكش كاالكظ ر    إكه  كىؤىخرَّزـ لةكـو تىٍ خىصي فة  
 االةص ر (( . 

 كق ؿ أةك جع ر االكدلسي : 
  قىيهَّ  ةريع   رةبي الكطف   ال تيع د الك سى في أكط كاـ 
ذا ه   ئتى عة  ن ةةىكاىـ  سىف ((    خ لًؽ   كا   الك سى ةخييؽو حى

 في الكصةف الس ةقةف تجد .  -
 األكؿ ةحتكم اقتة س ن ي كالث كي ال ةحتكم اقتة س ن .  –أ 
 األكؿ ال ةحتكم اقتة س ن ي كالث كي ال ةحتكم اقتة س ن .  –ب 
 األكؿ ال ةحتكم اقتة س ن ي كالث كي ةحتكم اقتة س ن .  –ج 
 ي ةحتكم اقتة س ن . األكؿ ةحتكم اقتة س ن ي كالث ك –د 
 
 ( ق ؿ سراج الدةف الكراؽ : ُِ 



 

 

ههههه
كفى كجاي عف اكي سو  هههه  لق لي الهكًت عكدزيـً االدةبي   أىصى

 كلك كاف  ة  لاـي    حةةبي ((   كىرىبُّ ال عىر عكدىزيـ ةاةضن 
 ليها    حةةب (( في الكص الس ةؽ تعكي    -
 الهحةكب .  –أ 
 حةةب ةف أكس .  –ب 
 الكراؽ .  سراج الدةف –ج 
 الةاةض .  –د 
 
 ( حدد طة ؽ اإلةج ب في الكصكص اآلتةا : ِِ 
 ق ؿ تع ل  :  –أ 

   ١١الكهف:  چڑ  ڑ   ک  کک  ۀ  ٹ ٹ چ 
 ق ؿ الكةي هحهد " صي  ام عية  كسيـ " : –ب 

    خةري اله ؿ عةفه س زرةه لعةفه ك ئهاه (( 
 ق ؿ ديعةؿ الخزاعي :  –ج 

ـي  ًحؾى اله ةبي ةرأسً  فةل  ((   هف رىجيؿو    الى تعجةي ة ى سي  ضى
 ١٠١النساء:  چڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ    ڇ  ٹ ٹ چ  –د 
 
 ( ق ؿ ةعض الخي  ل : ِّ  

    هف أقعىٍدت ي ًكل ةاي اليئَّ ـ ي أق هت ي أع كاي اللراـ (( . 
 في الكص الس ةؽ كجد :  -
 هق ةيا .  –أ 
 سج  .  –ب 
 طة ؽ سيةي .  –ج 
 ؽ اةج ةي . طة  –د 
 
 ( ق ؿ اعراةي : ِْ 



 

 

ووو
ووو
ٍهدان كذه ن ي فهىف حةسىا  ل فى لىا  ي كهف أك قىا  ل كىٍت ل ي((. ووو ـي حى     الدرأزـ هىة ًسـ تيسى

 أج د األعراةي في قكل  كاستخدـ إةج زان ةيغ الا ةا كذلؾ في قكل  :  -
 ل فى لىا  ي كل كتى ل ي .  –أ 
 ل فى لىا  .  –ب 
 ل كتى ل ي .  –ج 
ةسىا  ل فى لا  .  – د  فىهٍف حى
 
 ( في أم ةةت هف األةة ت اآلتةا ةق  الجك س الت ـ   ِٓ 
 ق ؿ عةد ام ةف ركاحا ةهدح الكةي   صي  ام عية  كسيـ ( :  –أ 

يَّ  ككرى ي الظَّيىه ى   تىٍحًهيي ي الك قاي األده لي هيعتًةران   ة لةيرد ل لةىدًر جى
ةةىر االكدلس –ب   ي : ق ؿ اةفي جي

ـي   فة  رًالبى الكىحك ًل زؿ أٍكتى ًع لـه   فًداؤؾى ك سي لةؼى تيؾى الهًع ل
 ق ؿ اةف ال  رض :  –ج 

ـٍ ةييؼى  ةرى هكعـو ةً ق ًل   زى َّ كىاى ؾى كيا ؾى عف لكـً اٍهرم   لى
 ق ؿ الهتكةي :  –د 

 فاهٍت كال عجبى أف ازةه    فاهٍت لت ةيؾى ة  سةدم 
 
 اآلتةا تجد ت ةةا ن ةيةا ن :  ( في أم األةة تِٔ 
 ق ؿ الهتكةي :  –أ 

دَّ ف له ؿي زَّةفه  ً هٍكؾ الكي  كلؿُّ الذم فىٍكؽى التراًب  ترابي   إذا ًكيتي
 كق ؿ   عر :  –ب 

ذا ه  سىًخطٍت لكتي لاةة ن   أك  ل له ًل إٍف رضةتي ص  لن   كا 
 كق ؿ   عر :  –ج 

 لعيةكفي  رق ن ك رة ن ٍتجتىيةؾى ا  اكتى كجـه في رفعاو كضة لو 
 كق ؿ اةف الهعتز :  –د 

رَّاًب   كلأفَّ ال هىس الهيكةرة دةػػ داىًئد الضَّ  ك ره جيت ي حى



 

 

ززز
ززز
  ززز

 ( ق ؿ الةحترم ةصؼ هة رزة ةةف ال تف ةف خ ق ف كاالسد : ِٕ 
 ًعرال ن إذا الاَّة ةا الكىٍلسي لىذةَّ    فىيىـ أرى ضر  هةًف أصدؽ هكليه  

 هف القكـً ةيا ى  ة ًسؿ الكجً  أ يةى    ًززةران كأ يبه ًززةره ه ى  ةىةاي 
 في أم األةة ت كجد :  -
 ت رةق ن ةةف الحقةقا كالهج ز .  –أ 
 ت رةق ن ةةف االطك ب كالت ةة  .  –ب 
 ت رةق ن ةةف االك  ل الطيةي ك ةر الطيةي .  –ج 
 ت رةق ن ةةف الجك س الت ـ ك ةر الت ـ .  –د 
 ال : ( ق ؿ احد ال عر ِٖ 

 كةىةق  هٍف اله ًؿ االح دةثي كالذَّلري   أهأكمَّ إف اله ؿى   ده كرائفه 
 كق ؿ لخر : 

 تتاةأ صًك ئ ي االحس ًف   لةسى في لؿَّ س عاو كأكافه 
 تىياَّ  االحس فى ة الحس ًف  أحزـي الك سي هف إذا أىحسف الدَّزري 

 ه  اإلج ةا الص ئةا فةه  ةأتي :  -
 صةف كاحد ي كللف األسيكب هختيؼ . الهعك  في الك –أ 
 الهعك  في الكصةف كاحد ي كاألسيكب كاحد .  –ب 
 الهعك  في الكصةف هختيؼ ي كاألسيكب كاحد .  –ج 
 الهعك  في الكصةف هختيؼ ي كاألسيكب هختيؼ .  –د 
 
 ( ق ؿ عهر ةف أةي رةةعا : ِٗ 

 ًههَّ  تًجدي كى ى ٍت أك يسكى           لةتى زكدان اكجزتك  ه  تىًعٍد 
 اف فلرة ال  عر في الةةت الس ةؽ زي :  -
 التهكي .  –أ 
 الترجي .  –ب 
 الطيب .  –ج 



 

 

حح
حح
حح
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 ح

 الخةر .  –د 
 
 ( ق ؿ الايذىلٌي : َّ 

داعي الرأًس كالكىصىبي   ذىلىٍرتي أخي فعأكدىكىي   صي
 أم ليها في الةةت الس ةؽ ةهلف حذفا  دكف اإلخ ؿ ةهعك  الةةت    -
 الرأس .  –أ 
 صداع .  –ب 
 الكصب .  –ج 
 أخي .  –د 
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 ٗسقخ اإلجبثخ

 :   لشؼتج

  لقٌص : 

 ( فٖ  لحنل  ل ٕ ٗونل  إلجاةج  لصائتج . Xهبحظج /  لرجاء ّضغ ػبهج )

( فٖ  لحنل  ل ٕ ٗنهغ دحهخ  لحهرف Xهنا  : إ   كاى  الخذ٘ار  لصائب ُْ ) ج   ( فٌنغ ػبهج )

  ) ج  ( .      

 

 

          

 
 
 

دطلطل 

  لةنرث

  لتأ ئل
   ج  ا أ

ٔ      
ٕ      
ٖ      
ٗ      
٘      
ٙ      
0      
0      
9      
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 ( ٗهيحؽ   

 ج هعا ةاداد
 ر د اةف –ليةا الترةةا 

 قسـ العيـك الترةكةا كالك سةا
 الدراس ت العية /اله جستةر

 
 اختة ر هع لجا الهعيكه ت ةصكرت  الكا ئةا 

لػػػػدةؾ هجهكعػػػػا هػػػػف العةػػػػ رات التػػػػي تيعٌةػػػػر عػػػػف هكاقػػػػؼ ةهلػػػػف أف تهػػػػركا ةاػػػػ  ي       
الهطيكب هكلـ اإلج ةا ةصػدؽ ي كذلػؾ ة ختةػ ر اإلج ةػا التػي تيعٌةػر عػف درجػا اكطةػ ؽ 

عيةلـ ةكض  دائرة حكؿ الحرؼ الذم ةسةؽ اإلج ةا التي ترككاػ  تكطةػؽ عيػةلـي ال قرة 
كأرجػك أٍف تطهئكػكا أٌف إجػػ ةتلـ لػف ةٌطيػػ  عيةاػ  سػكل الة حػػث ي كأرجػك هػػكلـ عػدـ تػػرؾ 

 أم فقرة هف دكف إج ةا .
 
 
 

 هعيكه ت ع ها
 االسـ :
 الصؼ :
 ال عةا :
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تكطةؽ عيٌي  ال قرات
 دائه ن 

 تكطةؽ
  ك ن عيٌي أحة

ال تكطةػػػؽ 
عيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػٌي 

 هطيق ن 

 إٌف تكظةـ كقت الهراجعا هاـ ألك  ةهلككي هف :-ُ
 الهراجعا اإلض فةا ليه دة. -ا
 الترلةز عي  الكق ط الهاها. -ب
 الحصكؿ عي  كقت فراغ ألثر هف كقت الدراسا. -ج

   

 أدةر كقتي لهراجعا اله دة استعدادان ل ختة ر ةأف:-ِ
 قت ن لخر ل ستراحا.أخصص كقت ن ليهراجعا كك  -ا
 اقضي لؿ كقتي ليهراجعا. -ب
 تخصةص الةر كقت ليهكضكع ت التي اعتقد أكا  هاها في االختة ر. -ج

   

 زدفي هف تكظةـ كقت الهراجعا زك:-ّ
 تحقةؽ كت ئج أفضؿ. -ا
 اإلج ةا عف أسئيا االختة ر ةسرعا. -ب
 الترلةز عي  الكق ط  الهاها. -ج

   

 هكعد االختة ر ي فإٌف ذلؾ ةعكي فةه  ةخصكي: عكده  ةعيف الهدرس-ْ
 ةدل التخطةط ليدراسا كالعهؿ عي  تك ةذ الخطا. -ا
 االستعداد ل ختة ر في الةـك الس ةؽ ل . -ب
 إٌف زك ؾ اختة ران سةعقد في ذلؾ الهكعد. -ج

   

 أيثةت هكعد االختة ر ةأف:-ٓ
 أسجي  في دفترم. -ا
 أح ظ  في ذالرتي. -ب
 الطيةا في تذلةرم ة . اعتهد عي  -ج

   

 إٌف تحدةد الهدرس لهكعد االختة ر قةؿ هدة ةس عدكي عي  : -ٔ
 أض  جدكالن زهكة ن ليدراسا كالهراجعا. -ا
 الهكالها ةةف هكاعةد االختة رات الهختي ا. -ب
 ضةط عهيةا تاٌةةي عف الدركس. -ج

   

    االستعداد ةعكي لي: -ٕ



 

 

للل
للل
 للل

 ك ةذز .كض  خطا ليهراجعا كالعهؿ عي  ت -ا
 دراسا اله دة ةصكرة جةدة.  -ب
 االستع كا ةأحد الطيةا ل رح اله دة لي. -ج

 عكده  ةعيف الهدرس عف هكعد االختة ر فإككي: -ٖ
 أض  جدكالن زهكة ن ل ستعداد ل  هكذ اليحظا األكل . -ا
 أض  في حس ةي االستعداد لذلؾ االختة ر قةؿ أف ةحةف هكعد . -ب
 زك ؾ اختة ران سةعقد. لخذ عيه ن ةأفٌ  -ج
 

   

 أض  جدكالن زهكة ن ل ستعداد ل ختة ر ةادؼ: -ٗ
 الدراسا ة كتظ ـ كقض ل كقتو ل ؼو في الهراجعا. -ا
 الحصكؿ عي  قسط هف الراحا قةؿ كقت االختة ر. -ب
 أ ع ر األزؿ ةأككي هكاظب عي  دركسي. -ج

   

 أفضؿ كقت ليكصكؿ إل  ق عا االختة ر: -َُ
 هةلر . الكصكؿ-ا
 عكد هكعد االختة ر ة لضةط.-ب
 ةعد دخكؿ ألطيةا كجيكساـ.-ج

   

 للي أضهف الكصكؿ إل  ق عا االختة ر في الكقت الهك سب فأككي:-ُُ
 أك ـ هةلران في اليةيا التي تسةؽ االختة ر كأصحك هةلران .-ا
 اطيب هف أزيي أةق ضي هةلران.-ب
 اترؾ األهكر تسةر له  زي.-ج

   

عيػػ  الكصػػكؿ إلػػ  ق عػػا االختةػػ ر فػػي الكقػػت الهك سػػب ألٌف احػػرص  -ُِ
 ذلؾ ةعطةكي ال رصا:

 ل سترخ ل قةؿ ةدل االختة ر كتكظةـ جيكسي كترتةب أدكاتي.-ا
 لهراجعا ه دة االختة ر.-ب
 ليق ل ه  الطيةا كتة دؿ التحةا هعاـ .-ج
 
 

   

    الهكضكع ت التي أزتـ ةدراستا  عكد االستعداد ل ختة ر زي:-ُّ
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 الهكضكع ت الرئةسا التي ةرلز عيةا  الهدرس. -ا
 الت  صةؿ الدقةقا ليه دة. -ب
 الهكضكع ت التي أعتقد أٌف األسئيا ستتك كلا . -ج

 أيحدد الهكضكع ت التي ةاطةا  االختة ر هف طرةؽ:-ُْ
 هراجعا كه ذج هف االختة رات الس ةقا. -ا
 دراسا الت  صةؿ ليا  في اله دة الهطيكةا. -ب
 الترلةز عي  الهكضكع ت التي أتكق  أف تأتي في االختة ر. -ج

   

أحػػػ كؿ تحدةػػػد الهكضػػػكع ت الرئةسػػػا هسػػػةق ن التػػػي أعتقػػػد أٌف االختةػػػ ر  -ُٓ
 سةاطةا  ةادؼ:

 هراجعتا  قةؿ االختة ر هة  رةن. -ا
 إلا ئا  هف جدكؿ الهراجعا. -ب
 الترلةز عيةا  ألثر هف  ةرز .-ج

   

 رالة ةس عدكي في:هعرفتي لسةب الق -ُٔ
 تقرةر إذا ل ف لدم كقتو ل ؼو ليقرالة. -ا
 اختة ر طرائؽ القرالة الهك سةا. -ب
 جعؿ القرالة ألثر هتعا كف ئدة كقةها. -ج
 

   

ُٕ- :  لي تلكف قرالتي ألثر ف ئدة فأككي أقـك
 ةإةج د التراةط ت ةةف اله دة. -ا
 ة ستعه ؿ القرالة الجارةا. -ب
 رؤكس أق ـ. ة لقرالة كتدكةف -ج

   

 أس ؿ ك سي عف سةب قرالتي ليهكضكع: -ُٖ
 عكده  أكتاي هف قرالة الهكضكع. -ا
 ال أسأؿ ك سي ألٌف ذلؾ لةست ل  أزهةا. -ب
 في أثك ل القرالة. -ج
 
 

   

    الهص در التي ت ةدكي في تحدةد كهط أسئيا االختة ر زي: -ُٗ
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 أسيكب الهدرس في  رح اله دة. -ا
 رس كه  ةجرم هف حكار.تس ؤالت الهد -ب
 أسيكب دراستي.  -ج

 ةلكف تكقعي لكهط أسئيا االختة ر في ضكل: -َِ
 االسته ع إل   رح الهدرس كتعيةق ت  كاالست  دة هكا . -ا
 قرالة عةكا هف االختة رات الس ةقا. -ب
 تحدةد الهكضكع األلثر أزهةاهف كجاا كظرم. -ج

   

 :تكق  كهط األسئيا ةس عدكي عي  -ُِ
 تكجة  جاكدم في الترلةز عي  هكضكع ت هعةكا. -ا
 ح ظ اله دة كتذلرز . -ب
 تحدةد طرةقا دراستي. -ج

   

 أم األ ة ل التي تيعةكؾ ألثر هف  ةرز  عي  ح ظ ه دة االختة ر: -ِِ
 الرهكز كالهختصرات ةدؿ الليه ت كالجهؿ التي تتلرر لثةران. -ا
كةػػػةف هػػػ دة االختةػػػ ر الهػػػراد كجػػػكد ركاةػػػط ةػػػةف هػػػ  لػػػدم هػػػف هعيكهػػػ ت  -ب

 ح ظا 
 تسهة  اله دة. -ج

   

 است ةد هف الرهكز كالهختصرات لتس عدكي عي  الح ظ: -ِّ
 ة ستعه لا  ليرةط ةةف الهعيكه ت. -ا
 ة ستعه لا  ةدة ن عف الهعيكه ت. -ب
 ة ستعه لا  ليتذلةر ة لهعيكه ت عكده  ا عر إككي كسةتا .  -ج

   

 كالهختصرات في أثك ل االستعداد ل ختة ر:استعه ؿ الرهكز  -ِْ
 في جهة  الح الت. -ا
 في الح الت التي ةصعب فةا  هت ةعا اله دة ه  الهدرس. -ب
 ال استعهيا  ألككي أكس  ه  قصدت  عكده  أرج  إلةا  الحق ن  -ج
 
 
 

   

    هف ألثر األ ة ل التي ترةحةكي قةؿ أدال االختة ر: -ِٓ
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. كجكد صدةؽ أتة دؿ هعا  -ا  التعةةر عف اله  عر كالاهـك
 االسته ع إل  اآلخرةف كزـ ةعةركف عف ه  عرزـ. -ب
 تقدةـ الكصةحا لزه ئي. -ج

 عكده  أ عر ة لضاط الك سي قةؿ أدال االختة ر فإككي: -ِٔ
 أتة دؿ اآلرال كالاهـك الهتعيقا ة الختة ر ه  زهة ئي. -ا
 ألةت ه  عرم كزهكهي. -ب
 كه  عرم إذا أتةحت لي ال رصا. أعةر عف زهكهي  -ج

   

 أتحدث عف زهكهي الهتعيقا ة الختة ر هف اجؿ:-ِٕ
 تخ ةض هستكل الضاكط الك سةا الك تجا هف االختة ر.-أ
 إ ع ر زهة ئي ةح لتي الك سةا.-ب
 ال ةتحدث زه ئي االخرةف عف زهكهاـ. -ج

   

 هراجعا ه دة االختة ر تعكي لي:-ِٖ
 ر.قرالة اللت ب الهقر -أ
 قرالة اللت ب الهقرر كاله حظ ت هع ن.-ب
 االعته د عي  الذالرة.-ج

   

 للي تلكف هراجعتي له دة االختة ر ألثر ل  لة فأككي:-ِٗ
 أض  أسئيا حكؿ اله دة كأجةب عكا .-أ
 اقرأ لؿ ه دة االختة ر.-ب
 اقرأ اله حظ ت التي سجيتا  في الدرس.-ج

   

 أككي أزدؼ هف ذلؾ إل :عكده  أراج  ه دة االختة ر ف-َّ
 إجرال هسف ليه دة الدراسةا كتحدةد الكق ط الهاها كالترلةز عيةا .-أ
 استةع ب ه دة االختة ر.-ب
 ح ظ اله دة دكف االزته ـ ة اها . -ج

   

 إٌف اختة ر الذات في ه دة االختة ر ةعكي لي:-ُّ
 هصدرز .هح كلا اإلج ةا عف أم أسئيا تتعيؽ ةه دة االختة ر هاه  ل ف -أ
 هح كلا كض  أسئيا حكؿ اله دة كاإلج ةا عكا  .-ب
 تسهة  ه دة االختة ر. -ج
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 عكده  أرةد أف أقةـ ه  لدم هف هعيكه ت عف ه دة االختة ر فأككي:-ِّ
 أكلد أسئيا هه ثيا ألسئيا االختة رات الس ةقا كأجةب عكا  ذاتة ن.-أ
 أجةب عف أسئيا أحد االختة رات الس ةقا.-ب
   أسئيا إل  ك سي كأةحث عف إج ة تا  في اللت ب.أكج-ج

   

 اختةر ذاتي في ه دة االختة ر هف اجؿ :-ّّ
 الت  ؼ ه ل ت اله دة كهع لجتا .-أ
 الحصكؿ عي  درج ت هرت عا في االختة ر.-ب
 التثةت هف قدرتي عي  قرالة الهصطيح ت الجدةدة.-ج

   

 ةت هف هقدرتي عي :هراقةا فاهي له دة االختة ر ةعكي لي التث-ّْ
  رح اله دة لفخرةف .-أ
عط ل أهثيا عيةا .-ب  هك ق تا  كا 
 تسهةعا   ةة ن.-ج

   

 للي أعرؼ هستكل فاهي كتقدهي في أثك ل استعدادم ل ختة ر فأككي:-ّٓ
 أح كؿ التعةةر عه  اقرأ كتيخةص  ةأسيكةي الخ ص.-أ
 اطيب هف أحد زهة ئي أف ةطرح عيٌي أسئيا.-ب
 سهة  لؿ جزل في اله دة ليتثةت هف هستكل ح ظي ل .أح كؿ ت-ج

   

 أراقب هستكل فاهي ليه دة في أثك ل الهراجعا للي:-ّٔ
 الت ؼ الثارات في فاهي ليه دة كهراجعتا .-أ
 افاـ اله دة ةصكرة أعهؽ.-ب
 أتذلر األرق ـ كالتكارة .-ج

   

 اإلج ةا عف أسئيا االختة ر تعكي لي:-ّٕ
 ة للت ةا. هؿل كرقا اإلج ةا-أ
 أعط ل أفضؿ إج ةا ههلكا.-ب
 اإلج ةا ةقدر درجا الكج ح.-ج
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 عكده  أجةب عف أسئيا االختة ر فأككي:-ّٖ
 اقرأ لؿ سؤاؿ ةحرص كاحدد األ ة ل الهطيكةا فة  ثـ اةدأ ة إلج ةا -أ
 أجةب عف لؿ سؤاؿ كأراج  اإلج ة ت.-ب
 التب أم  يل اعرف  عف السؤاؿ.-ج

   

 أس لةب هحددة عكده  أجةب عف االختة ر ةادؼ:استعه ؿ -ّٗ
 الحصكؿ عي  درجا ع لةا في االختة ر.-أ
 ترتةب اإلج ة ت حسب تسيسؿ األسئيا.-ب
 لإلج ةا ةدقا عف السؤاؿ.-ج

   

 الكس ئؿ التي تس عدكي عي  تذلر اله دة عكد أدال االختة ر:-َْ
 رةدز  .رؤكس األق ـ كالرهكز التي تذلركي ة لهعيكه ت التي أ-أ
 الرةط ةةف ه  لدم هف هعيكه ت كةةف هكضكع االختة ر.-ب
 تلرار تردةد اإلج ةا.-ج

   

 للي أتذلر ه دة االختة ر جةدان فأككي:-ُْ
 ارةطا  ةرهكز هألكفا عكدم .-أ
 ارةطا  ةأ ة ل درستا  س ةق ن.-ب
 أستعةدز  قةؿ دخكلي إل  ق عا االختة ر هة  رةن.-ج

   

 لكس ئؿ التي تس عدكي عي  التذلر :أقـك ة ستعه ؿ ا-ِْ
 ح ؿ است هي كرقا األسئيا .-أ
 ليه  تذلرت  ةئ ن في أثك ل أدال االختة ر. -ب
 قةؿ الةدل ة إلج ةا عف أم سؤاؿ .-ج

   

 الكس ئؿ التي تس عدكي عي  تذلر اله دة عكد أدال االختة ر :-ّْ
 رةدز  .رؤكس األق ـ كالرهكز التي تذلركي ة لهعيكه ت التي أ-أ
 الرةط ةةف ه  عكدم هف هعيكه ت كةةف هكضكع االختة ر. -ب
 تلرار تردةد اإلج ةا.-ج

   

 للي أتذلر ه دة االختة ر جةدان فأككي:-ْْ
 ارةطا  ةرهكز هألكفا لدم . -أ
 ارةطا  ةأ ة ل درستا  س ةق ن. -ب
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 أستعةدز  قةؿ دخكلي إل  ق عا االختة ر هة  رةن.-ج

 االختة ر : اقرأ تعيةه ت-ْٓ
 للي أكزع الكقت عي  أسئيا االختة ر . -أ
 ألكا  هكجكدة ضهف كرقا االختة ر .-ب
 للي أحدد اإلج ةا ةدقا كتخصةص الكقت الهك سب لا .-ج

   

 السؤاؿ الساؿ زك السؤاؿ الذم:-ْٔ
 أستطة  اإلج ةا عك .-أ
 ةأتي هف اله دة . -ب
 ةأتي ع دةن في ةداةا أسئيا االختة رات . -ج

   

 عكده  أجةب عف أسئيا االختة ر فأكي:-ْٕ
 أةدأ ة إلج ةا عف األسئيا السايا كأكتاي ة لصعةا.-أ
 أجةب عف األسئيا له  كردت في االختة ر ةحسب ترتةةا  فة  . -ب
 أةدأ ة إلج ةا عف األسئيا التي تحت ج إل  كقت أقصر هف  ةرز . -ج

   

 :ة ةدكي الةدل ة إلج ةا عف األسئيا في -ْٖ
 ال عكر ة لكج ح كالقدرة عي  تذلر الهعيكه ت . -أ
 إج ةا ألةر عدد ههلف هف األسئيا في الكقت الهحدد ل ختة ر. -ب
 تخصةص هعظـ الكقت لألسئيا الصعةا .-ج

   

 هت ةعا الكقت الهخصص ل ختة ر ةعكي :-ْٗ
 كض  جدكؿ زهكي ليتع هؿ ه  االختة ر كهت ةعا تك ةذ  .-أ
 لس عا ةةف الحةف كاآلخر .الرجكع إل  ا -ب
 الدخكؿ في اإلج ة ت هة  رةن ح  ظ ن عي  الكقت .-ج

   

 أستاؿ الكقت الهخصص ل ختة ر ةصكرة فع لا هف طرةؽ : -َٓ
الةػػػدل ة إلج ةػػػا عػػػف األسػػػئيا التػػػي أعرفاػػػ  ثػػػـ االكتقػػػ ؿ إلػػػ  اإلج ةػػػا عػػػف -أ

 األسئيا األخرل.
 ه  أك كزك .تخصةص الكقت الل في للؿ سؤاؿ ةتك سب ه  حج-ب
 اإلج ةا عف األسئيا التي أعرفا  ثـ الخركج هف االختة ر.-ج
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 هت ةعتي ليكقت الهخصص ل ختة ر ةعكي:-ُٓ
 ترتةب إج ة ت األسئيا ةصكرة هك سةا. -أ
 أعط ل الهدرس صكرة إةج ةةا . -ب
 اإلج ةا عف جهة  األسئيا في الكقت الهخصص. -ج

   

 اإلج ةا :ةعكي لي التثةت هف دقا  -ِٓ
 قرالة اإلج ة ت ةصكرة سرةعا. -أ
 التثةت هف الته ؿ اإلج ةا عي  الجهة  كعدـ كجكد أم خطأ. -ب
 التثةت هف عدـ ترؾ أم سؤاؿ هف دكف إج ةا. -ج

   

 عكده  أرةد التثةت هف دقا اإلج ةا فأككي: -ّٓ
 أقضي كقت طكةؿ في اإلج ةا. -أ
 ةدقا.أقرال اإلج ةا عف لؿ جزل هف األسئيا  -ب
 هكازكا عدد اإلج ة ت ه  عدد األسئيا. -ج

   

 أرةد التثةت هف دقا اإلج ةا ةادؼ: -ْٓ
 الحصكؿ عي  درج ت هرت عا. -أ
 الكصكؿ إل  إج ة ت كهكذجةا. -ب
 االكتا ل هف اإلج ة ت ةسرعا. -ج
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Abstract  

This research has many purposes :- 

             Knowing the effect of strategy behind knowledge in getting the 

grammar understanding and literature taste also information processing 

in the students of Arabic languages department in education collage, 

and to achieve this purpose, the researcher  makes theories ( zero's 

theory ) which it is:-                                                                                                

1-  There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student group which they study the same object by the 

traditional methods in testing of getting the grammar understanding.      

  

 2-  There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males) who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of traditional students(males)  group which they study the same 

object by the traditional methods in testing of getting the grammar 

understanding.                                                                                                        

3-  There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males)  who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of their  students ( females)  group in testing of getting the 

grammar understanding.                                                                                      

4-  There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student (males) group which they study the same object by 

the traditional methods in testing of getting the grammar 

understanding.                                                                                                       
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5- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student group which they study the same object by the 

traditional methods in literature tasting test.                                                   

6- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males) who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of traditional students(males)  group which they study the same 

object by the traditional methods in literature tasting test.                          

  

7- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males)  who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of their  students ( females)  group in literature tasting test.          

8- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student (males) group which they study the same object by 

the traditional methods in literature tasting test.                                            

9- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student group which they study the same object by the 

traditional methods in processing of information test.                                  

  

10- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males) who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of traditional students(males)  group which they study the same 

object by the traditional methods in processing of information test.          
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11- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students (males)  who they 

study the grammar by using the strategy behind knowledge and the 

median of their  students ( females)  group in processing of information 

test.                                                                                                                          

12- There are no differences with statistical at level 0.05 between the 

median of the degree of the testing group students  who they study the 

grammar by using the strategy behind knowledge and the median of 

traditional student (males) group which they study the same object by 

the traditional methods in processing of information test.                            

            The sample that researcher chose was reach (82) students (42) 

males and (40) females in the ordinary students group. And the 

researcher choose Diayla University-Al-Asma'ey Education Collage by a 

view of  poetry for apply the test of the current study and the researcher 

equalize between the researcher group in a number of variables which it 

is:- ( age, educational for parents, intelligent testing and the previous 

testing).                                                                                                                    

           After makes the behaviors purposes and makes the teaching 

planning the researcher makes full test in gaining the grammar 

understanding which contain of (40) section from the chosen from many 

choice testing and ( wrong and Wright ) testing  but about the literature 

tasting the researcher depends on the test of ( Diha'a abd-Alah Ahmed , 

year 2001) which contain of ( 30 section) testing.                                            

All of it was test ( choose from  many ) and the test of information 

processing, the researcher depends on the test that the researcher ( 

Sana'a Lateef Hason, year 2006), which contain of (54) section represent 

different and various sub-skills, the researcher use the statistical 

methods: the T-test for two sample different from each other, Q-square, 

the different factors, the distinguish power, the person connection 

factor and after the test period which continue one studying full year, 

the researcher apply the test on the two groups, and then manage the 

data ( statistically) and get:-                                                                                



 

 

ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
ض
 ض

1- the student ( males and females) of testing group whom they 

study grammer by using strategy behind knowledge success on the 

ordinary group whom study the same object by using the traditional 

methods in gaining grammar understanding test.                                           

                      

 2- the student ( males ) of testing group whom they study grammar by 

using strategy behind knowledge success on the ordinary ( males 

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in gaining grammar understanding test.                                           

  

3- the student ( females ) of testing group whom they study grammar by 

using strategy behind knowledge success on the ordinary ( females  

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in gaining grammar understanding test.                                          

4-equilize between the student ( males and females ) of testing group 

whom they study grammar by using strategy behind knowledge and 

their  ( females  students ) group in gaining grammar understanding test. 

5- the student ( males and females) of testing group whom they study 

grammer by using strategy behind knowledge success on the ordinary 

group whom study the same object by using the traditional methods in 

literature tasting test.                                                                                             

6- the student ( males ) of testing group whom they study grammar by 

using strategy behind knowledge success on the ordinary ( males 

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in literature tasting test.                                                                       

7-  the student ( females ) of testing group whom they study grammar by 

using strategy behind knowledge success on the ordinary ( females  

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in literature tasting test.                                                                       

8- equalize between the student ( males and females ) of testing group 

whom they study grammar by using strategy behind knowledge and 

their  ( females  students ) group in literature tasting test.                             
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9- the student ( males and females) of testing group whom they 

study grammer by using strategy behind knowledge success on the 

ordinary group whom study the same object by using the traditional 

methods in processing of information testing.                                                 

                       

10- the student ( males ) of testing group whom they study grammar by 

using strategy behind knowledge success on the ordinary ( males 

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in processing of information testing.                                                  

11-  the student ( females ) of testing group whom they study grammar 

by using strategy behind knowledge success on the ordinary ( females  

students ) group whom study the same object by using the traditional 

methods in processing of information testing.                                                 

12- the student ( females ) of testing group whom they study grammar 

by using strategy behind knowledge success on their  ( males  students ) 

group in processing of information testing.                                                       

And then the researcher recommended as :-  

1- depend on the strategy behind knowledge in teaching the grammar 

object in Arabic language department in educational college.                      

2- uses of the strategy behind knowledge for teaching the grammar 

object and others objects for all stages in Arabic language in education 

college.                                                                                                                    

3- encourage the teachers to interest of thoughting learning in a general 

view, by makes it an activity for the mental to help the learning to move 

to the hollow of applying and the practical life.                                                

4- containing the new teaching strategy in the qualification cycles and 

the development cycles  for the teachers in Iraqi's universities                     

5- variety of strategy's and the methods and the teaching styles not only 

one methods and one styles in teaching especially in grammar teaching.  
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And the researcher suggested as follow:- 

1- repeat the strategy testing behind knowledge to teach the grammar 

on the students of basics educational college in Iraqi universities.               

2- makes another research to know the activity of this strategy in 

grammar object in another variables like ( the emotionally, the direction 

to the object, intelligent thoughting and the built thought)                           

3- makes another research to know the effect of this strategy in Arabic 

language others department like expression and others.                               
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