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ى انرىنيدي يف ذنًيح يهاراخ 
ّ
أثر أمنىذج انرعه

 ي نديتدا انرعثريي وانرفكري اإل ادا األ
 يحاإل داادطالب املرحهح 
 

 



 رسانح 
ّ
مد
ُ
  يحي

 كهيح انرتتيح األساسيح يف خايعح ادياىلدهس ـيِإىل 
 حـم ادرخـيـهثاخ نـس  ين يرطـوهي خ

حطرائك ذدريس ااملاخسرري يف  
ّ
 نهغح انعرتي

 
 

 طانةانين 
     يصدق خندر كريدي

 إشرافت 
  اندكرىر  سراذاألُ 

 حمًد  ثدانىهاب  ثداجلثار
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 وزارج انرعهيى انعايل وانثحث انعهًي       
     اىل خـــــــايــــــعـــــــح اديـــــــــــــ       

 ــكــــه 
ّ
ــح ح انـرــرتــيح يـ

ّ
 األســاســـيـ

ح         
ّ
 لسى انهغح انعرتي
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 ڳ البقرة:                                                
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 إلرار املشرف
 

أثررأنأوذررولجناّررالتولناّاّو رر ين رر ن)ػ  لمكسػػكم   ػػ  لرسػػةل  هػػ   إعػػد د د أف  َأشػػ 
(ن ررماإ  ا  نّرر ىنطررلبناّذأ تررمنبرر ا اّالب ررأينواّاير ررأناإن ا اوذ ررمنذررر أاتناأ

قسػـ  لمةػ    ػي يإشػر   قػد يػـ ( ذصر  ننوررأنرأ ر ي) لمةجسػيرر  طةلػ  لُمقدم  مف 
زء مػف ميطم ػةن لرػؿ شػ ةد  كهػي جػع  درػةل،  جةم –كمّر   لير ر   ألسةسّر   -  لعر ّر 

 .طر ئؽ يدررس  لمة   لعر ّر  لمةجسيرر  ي 
 
 
 
 

                                
 محمد ع د لكهة  ع د لج ةرد.  لمشرؼ: أ.      
 كمّر   لير ر   ألسةسر / جةمع  درةل،.      

  ليأررخ: 
       

 
 ك  ر  ُأرشح ه    لرسةل  لمملةقش .  لةءن عم،  ليعمرمةن ك ليكصرةن  لمي 

 
                         

 مةزف ع د لرسكؿ ُمَحم د .أ.د                                              
 معةكف  لعمرد لمشؤكف  لعممر  ك لدر سةن  لعمرة                                      
 جةمع  درةل، -كمر   لير ر   ألسةسر                                            

 7102/    /  ررخ: أ لي                                                     
 



  

 

  



 د

     

 ئيحصااإل املمىوإلرار 
 

أثررأنأوذررولجناّررالتولناّاّو رر ين رر ن)ػ  لمكسػػكم   ػػ  لرسػػةل  هػػ   إعػػد د َأشػػ د أف   
(ن ررماإ  ا  نّرر ىنطررلبناّذأ تررمنبرر ا اإناّالب ررأينواّاير ررأن ا اوذ ررمنذررر أاتناأ

قػد يمػن مر جعي ػة مػف  للةحرػ  ( ذص  ننوررأنرأ ر ي) لمةجسيرر  طةل  لُمقدم  مف 
 .  كأص ح أسمك  ة  لعممّي سمرمنة خةلرنة مف  ألخطةء ئر حصة إل
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ـ:  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
    الخيصةص:

 جةمع  درةل،/ كمّر   لير ّر   ألسةسر ك ف: ػػػػػػػػػػػلػػػعػػػػػ ل     
 7102/    /   أررخ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي                                 
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 املمىو انهغىيإلرار 

 
أثررأنأوذررولجناّررالتولناّاّو رر ين رر ن)ػ  لمكسػػكم   ػػ  لرسػػةل  هػػ   إعػػد د َأشػػ د أف   

(ن ررماإ  ا  نّرر ىنطررلبناّذأ تررمنبرر ا اّالب ررأينواّاير ررأناإن ا اوذ ررمنذررر أاتناأ
ُصػػػّححن مػػػف  للةحرػػػ  قػػػد ( ذصررر  ننوررررأنرأ ررر ي) لمةجسػػػيرر  طةلػػػ  لُمقدمػػػ  مػػػف 

مف  ألخطػةء ك ليع رػر ن  لّمةكرػ  ك لل حكّرػ   لّمةكر   كأص ح أسمك  ة  لعممّي سمرمنة خةلرنة 
   غرر  لصحرح  كألجمه كقعن.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

    السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػـ:
  الخيصةص: 

  لػػػػػعػػػلػػػػػػػػػػػك ف: جةمع  درةل،/ كمّر   لير ّر   ألسةسر      
 7102/    /  أررخ: ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ لي                              

 
 
 
 



  

 

  



 و

 
 املمىو انعهًيإلرار 

 
ذ رمنأثرأنأوذرولجناّرالتولناّاّو ر ين ر ناو)ػ  لمكسػكم   ػ  لرسػةل  إعػد د َأش د أف   

 لُمقدمػػ  (ن ررماإ  ا  نّرر ىنطررلبناّذأ تررمنبرر ا اّالب ررأينواّاير ررأناإن ا ذررر أاتناأ
  قػد يمػن مر جعي ػة مػف  للةحرػ   لعممّرػ (ذص  ننوررأنرأ ر ي) لمةجسػيرر  طةل مف 

 ك  لؾ أص حن مؤهم  لمملةقش  قدر يعمؽ  ألمر  ةلسالم   لعممر .  مف ق مي
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 ػػػػػـ:  السػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
  الخيصةص: 

 جةمع  درةل،/ كمّر   لير ّر   ألسةسر  لػػػػػعػػػلػػػػػػػػػػػك ف:      
 7102/    /   أررخ: ػػػػػػػػػػػ لي                             
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 إلرار جلنح املنالشح وانرمىيى
 

رسػػػػةل   ل هػػػػ   لػػػػة  طمعلػػػػة عمػػػػ،َأل  لشػػػػ د لحػػػػف أع ػػػػةء لجلػػػػ   لملةقشػػػػ  ك ليقػػػػكرـ      
اّالب رأينواّاير رأنن ا أثأنأوذولجناّالتولناّاّو  ين  ناوذ منذر أاتناأ) لمكسكم   ػػ 

ذصررر  ن) لمةجسػػػيرر  طةلػػ  ليػػي قػػػد م ة ن( رررماإ  ا  نّررر ىنطرررلبناّذأ ترررمنبرر ا اإ
جػدرر   ػةلق كؿ  ػة َأل     ي محيكرةي ػة ك رمػة لػه عالقػ    ػة  كُلقػر    ( كلةقشلةنورأنرأ  ي

 .)        (  يقدرر طر ئؽ يدررس  لمة   لعر ّر   ي لمةجسيرر  ش ةد للرؿ 
 

 أ.ـ.د. مرثـ ُمَحم د عمي أ.ـ.د. مكي لكمةف مظمـك
 ع كن   رئرس  لمجل      
     /   /7102                               /  /7102 

 

 

 أ.د. ُمَحم د عمي غلةكم أ.ـ.د. مةزف ع د لرسكؿ سممةف
 ع كن  كمشر نة                      ع كن          

      /   /7102                               /  /7102 

 

 
 
نننننننن  

جمسػػػػيه )  (   ػػػػي  جةمعػػػػ  درػػػػةل، -مػػػػف مجمػػػػس كمرػػػػ   لير رػػػػ   ألسةسػػػػر   رسػػػػةل ُصّدقػػػػػن  ل
 ـ7102/   /    لملعقد   يأررخ

 
 

                                                                
   د. حردر شةكر مزهر أ.ـ.  

جةمع  درةل، –عمرد كمر   لير ر   ألسةسر                                                      
                                                               /   /7102 
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 حشؤؤؤخ  ًحبقؤؤؤى العؤؤؤ  ،  ؤؤؤكمرمنلفؤؤؤ ا  ى الكؤؤؤي  بقؤؤؤ، ًيف بعؤؤؤأل اان ؤؤؤ ى  جًؤؤؤ ار ال ؤؤؤو 

 .ً بقى الدع ء لكن بظير الغ ب..رؤ خكن

 
 

 

 

 

ًطرزهتؤ    صنعخي  هؤي أًرا  ال ؤ    رس لت أ اءهي ًكرث عورى  يف 

 ... أهي احلب بتبال فخٌر أً ملل يف ظالم الدىرعلى سراج ااهل

ااعوؤ     هؤي علوؤأ أى   ، ًشؤققج اا ؤ م  د ؤو    ،هي ملل العر  جب نؤو  

ًالؤؤدأ أطؤؤ   ا   ..الكؤؤب ة ت حؤؤخن ات ب ل ؤؤ  ًالعسصؤؤت ًا صؤؤرار   

 .مثرة هي مث ر غرسو فيكه ًالع ف ت،  .بق ءه، ًألبسو اٌب ال حت
 أخٌاحي ًاخٌاًي.هي ت غنى يل عنين..

 املسخق ن...زًجيت احلب بت ن ضرأ ًهسخقبلي طر قي

 رىف ًحمود.أنب ئي ًفلكاث مبدأ...  

    ت املرنٌم عق ل )حغوده ا  حع ىل برمحخو(. أخي ًزه لي يف الدراس
         
        

        
 ه د 

 فإىل
 
  



  

 

  



 ط

 
انزي جعم احلًذ يف أًّل كخابو؛ عشفاًَا جبزيم َعًائو، ًنو املنٍ عهنم ينا  يفن  يف      احلًذُ هللِ

      ٍ  ًأصنَابو  ىزه انشصانت، ًصهم اهلل عهم خامت اننبيني صَنيدذَا يًََُّنذ ًعهنم  ننو ان ينبني ان ناىشي

 ..، أَيّا بعذانغش امليايني

صَنَعَ إِنيكُى يَعشًُفًنا فَكَنافِوٌُه ، فَنئٌِ نَنى      ٍْ))يَفاصخهيايًا يٍ ىذي احلذيث اننَّبٌيّ انشَّشيف0 

  .(0)((حَجِذًُا يَا حُكَافِوٌُا بِوِ فَادعٌُا نَوُ حَخَّم حَشًَا أَََّكُى قَذ كَافَأحًٌُُهُ

أصخاري، ًيعهًّي، ًيششيف األصخار انذكخٌس يًَََُّذ إىل  انشكش فال يضعين إِنَّا أٌََّ أحيفذو جبزيم 

عبذانٌىاب عبذاجلباس، انزي بزل جيٌدًا ال حٌصف يف قشاءة انشصانت ًًضع خ ٌط ينيجيخيا ينا  

أفذثُ ينو حخّم خشج ىزا اجليذ مبا ىٌ عَهيوِ، فيفذ أحاطين بشعايت، ًصرب طيهت يذة انبَنث ينٍ   

ًأجذ أٌََّ كهًاث انشكش ال حفي، ًنٌ جبزء يضن،، ملنا قذّينو     ًاإلسشاد،دًٌ أٌْ يبخم عهيَّ باننصح 

 .، فجزاه اهللُ حعاىل خ، اجلزاء ًيخّعوُ بانصَّت ًانعافيتانذساصاث انعهيا يل ًنكمّ طهبتِ

 ًعهننم سأصننيى عًيننذ انكهيّننت األصننخار املضنناعذ انننذكخٌس،    أصنناحزحي إىل  ًانشننكش يٌصننٌل  

ًاألصنخار   ًاألصنخار اننذكخٌس عبذاحلضنٍ عبنذاألي، أ نذ،      ننذي، األصخار اننذكخٌس أاناء كنافى ف   

ًاألصنخار اننذكخٌس عنادل عبنذانش ٍ َصنيف، ًاألصنخار اننذكخٌس         اجلشنعًي، هنٌاٌ  انذكخٌس يثنم ع

ًاألصخار انذكخٌس سياض حضني عهي، ًاألصخار انذكخٌس جاصى يًَََُّذ عهي، يًَََُّذ عهي غناًي، 

                                                 

  كيػة   لزكػة    ػة  عطرػ  سوننأبر ن او  ونناّذلبو نشأحنُمَحم د شمس  لحؽ  لدِّرف آ ػةدم   (0)
  (.ـ0991ق/ 0101: )د ر  لفكر 0727مف َسَأَؿ  ةهلل   رقـ 



  

 

  



 ي

ًَّنذ عبّناس، ًاألصنخار        ًاألصخار اننذكخٌس صنايي عبنذانعز    ََ يز املعًنٌسي، ًاألصنخار اننذكخٌس أيثنم ُي

كهيت انرتبيت األصاصيّت/  يف انهّغت انعشبيت ، ًإىِل مجيع األصاحزة يف قضىانذكخٌس قضًت يذحج حضني

سياض عذَاٌ األصخار املضاعذ انذكخٌس سئيش قضى انرتبيّت انهّغت انعشبيّت جايعت دياىل، ًيف ييفذيخيى 

 ملا قذيو يٍ جيذ خمهص يف يخابعت شؤًٌ طهبت انذساصاث انعهيا. يًَََُّذ،

يف اجلايعننت املضخنصننشيت، ًيكخبننت كهيّننت  يف املكخبننت املشكزيننت  كش ًانعشفنناٌ نكننم انعننايهني ًانشّنن 

          ًاملكخبنننت املشكزينننت يف  ًيكخبنننت كهيّنننت انرتبيّنننت األصاصنننيّت   ، ابنننٍ سشنننذ/ جايعنننت بغنننذاد   –انرتبيّنننت 

 .ىلجايعت ديا

  ٌ                 كُننمّ يننٍ يننذَّ يل يننذ انعننٌٌ مبعهٌيننت، أً يصننذس، أً َصننيَت     إىل  ًأقننذو بانشننكش ًااليخنننا

    طننٌال يُننذّة انذّساصننت، ًأخنن،ًا أقننذو شننكشي ًاعخننزاسي نكننم يننٍ صنناعذَي   يننٍ انضننادة األفاضننم 

 ًفاحين ركشه.
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 هسخخلص البحث.



  

 

  



 ل

 انعرتيح تانهغح انرسانح  يسرخهص
 نب ا اّالب أينواّاير أناإن ا أثأنأوذولجناّالتولناّاوّ  ين  ناوذ منذر أاتناأ)

(ن ماإ  ا ّ ىنطلبناّذأ تمن
 ذ ذ ن ب اّوه بن ب اّرب أأ. .ن:نإشأافبننننننننننننننذص  ننورأنرأ  ياّب  ث:ن
 لننننننننننننن7132نننننننننننننننننننه3418نننننننن

 
      

أثػػر ألمػػك ت  لػػيعمـ  ليكلرػػدم  ػػي يلمرػػ  م ػػةر ن  َيَعػػر ؼإلػػ،   ل حػػ  هػػ   ر ػػدؼ
 هػدؼ مػف كلميحقػؽ  رػ  إلعد دي لدل طػال   لمرحمػ   د ع ليع ررم ك ليفكرر  إل د ء أل

 : آلير   لرئرس   لصفرر   لفر رةن  ل ةح  صةغ  ل ح 
 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .0

 م ػػػةر ن درسػػػن  ليػػػي  ليجرر رػػػ   لمجمكعػػػ   لطػػػال ك ل عػػػدم  لق مػػػي خي ػػػةر ال
 . ليكلردم ـ ليعم  ألمك ت  ليحرررم  ليع رر

 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .7
 م ػػػةر ن درسػػػن  ليػػػي  ل ػػػة ط   لمجمكعػػػ  لطػػػال  ك ل عػػػدم  لق مػػػي خي ػػػةر ال

 . لمي ع   ليقمردر   ةلطررق   ليحرررم  ليع رر
 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .3

  ليػػػػي  ليجرر رػػػػ  لممجمكعػػػػ   لميسمسػػػػم   نخي ػػػػةر  ال درجػػػػةنك   لق مػػػػي خي ػػػػةر ال
 . ليكلردم ـ ليعم ألمك ت ك ؽ عم،  ليحرررم  ليع رر درسن

 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .1
  ػػألمك ت  ليحررػػرم  ليع رػػر درسػػن  ليػػي  ليجرر رػػ   لمجمكعػػ   ل عػػدم خي ػػةر ال

  ليػػػي  ل ػػة ط  ممجمكعػػ ل  ل عػػػدم خي ػػةر ال درجػػةن ميكسػػػطك   ليكلرػػدم ـ لػػيعم
 .(  إللقةئر)  ليقمردر   ةلطررق   ليحرررم  ليع رر درسن

 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر صػػػةإح داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .1
 ي د ع إل  ليفكرر  ي ك ل عدم  لق مي خي ةر ال  ي  ليجرر ر   لمجمكع  طال 



  

 

  



 م

 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ   ك  ػػػرؽ ركجػػػد ال .7
   .ي د ع إل  ليفكرر  ي ك ل عدم  لق مي خي ةر ال  ي  ل ة ط   لمجمكع  طال 

 درجػػػةن ميكسػػػط  ػػػرف( 1011) مسػػػيكل علػػػد ئر إحصػػػة داللػػػ  ك   ػػػرؽ ركجػػػد ال .2
  ل ػػة ط   لمجمكعػػ  طػػال  درجػػةن ميكسػػط  ػػرفك   ليجرر رػػ   لمجمكعػػ  طػػال 

   .ي د ع إل لميفكرر  ل عدم خي ةر ال  ي
 إ    ل حػػػ  لمجمكعػػػ   لجزئػػػي  ل ػػػ ط     ليجرر ػػػي  ليصػػػمرـ  ل ةحػػػ  ك عيمػػػد

 يلمرػػ  مػػف لكػػؿ ك ل عػػدم  لق مػػي خي ػػةر ال عمػػ، ك ل ػػة ط   ليجرر رػػ  يرف لمجمػػكع شػػمؿ
 .ي د ع إل ك ليفكرر  ليع ررم د ء أل م ةر ن

  رػػػ  إلعد د  لمػػػد رس مػػػف عرلػػػ  ك ػػػي درػػػةل، محة ظػػػ  مجيمػػػ   ل ةحػػػ  كأخيػػػةر
( 31)  ك قػ  ةطةل نػ( 71) عرلػ  ل عػدد  مغ إ    عقك   ق ةء مركز مف(  لمعةرؼ) كهي
 . ل ة ط   لمجمكع   ي ةطةل ن ( 31)ك   ليجرر ر   لمجمكع   ي ةطةل ن 

 لعمػػػػر : )مل ػػػة  لميةرػػػػر ن  عػػػ   ػػػػي  ل حػػػ  مجمػػػػكعيي  ػػػرف  ل ةحػػػػ  ئككػػػة  
ك ل عػػػدم   ليع رػػػرم  لق مػػػي د ء أل  خي ػػػةردرجػػػةن ك    ل حػػػ  ال  مجمكعػػػ  لزملػػػي لطػػػ
   ـكأم ػػػػةي  ل حػػػػ  طػػػػال  مجمػػػػكعيي آل ػػػػةء ليحصػػػػرؿ  لدر سػػػػي ك    ل حػػػػ  لمجمكعػػػػ 

 . ل كةء )أكيس(  خي ةرك  ك ل عدم  ي  لق مي د عمقرةس  ليفكرر  إل
 عػدد ك مػغ   ليع رررػ  لممك ػكعةن  لسػمككر  هد ؼ أل مف  عددن   ل ةح  صةغك 

 (.  17)  لل ةئر  ك لصرةغ ( 70) كلر  أل  لصرةغ   ي  لسمككر  هد ؼ أل
 مػػػػف إعػػػػد د كشػػػػممن  ل حػػػػ  لعرلػػػػ   لمالئمػػػػ   ليدررسػػػػر   لخطػػػػط  ل ةحػػػػ  كأعػػػػد      
 .   ل ة ط  ك لمجمكع   ليجرر ر  كع  لمجم مف كلكؿ  لخطط
 د ء أل  ػػػػػي  ل حػػػػػ  لمجمػػػػػكعيي ةك عػػػػػدرن  ةق مرنػػػػػ   خي ػػػػػةر  هػػػػػي  ل حػػػػػ  أد   ككةلػػػػػن      

   ةلصػػػػدؽ أيسػػػػمن  ليػػػػي( 7111   لحػػػػالؽ) محكػػػػةن  يصػػػػحرح ك ػػػػؽ عمػػػػ،  ليع رػػػػرم
 .ك لمك كعر   ك لث ةن
 ق ػػؿ مػػف ر  لمعػػ( يػػكرلس  خي ػػةر) عمػػ، ي ػػد ع إل  ليفكرػػر  ػػي  ل ةحػػ  كأعيمػػد      

 عمػ، خي ػةر ال يصػحرح كيػـ  مسػيكرةن أر عػ  مف ريككف  ل م ( 0990  خرر هلل سرد)
 .ي د ع إل  ليفكرر خي ةرال  ليصحرح كةنمح ك ؽ



  

 

  



 ن

 :مل ة ليةئجإل،   ل ةح  يكصؿ  ليجر   ل ةر  ك ي
ألمك ت  ليعمـ  ليكلردم رسةعد  لطال  عم،  لػيخمص مػف معكقػةن  ليفكرػر  ِإف   .0

 .ؼكةلخجؿ ك لخك 
كيسػػةعد عمػػ،  ركسػػ  مػػف خرػػةؿ  لطػػال  كيفكرػػرهـألمػػك ت  لػػيعمـ  ليكلرػػدم  ِإف   .7

 . للمك  لعقمي
 :رأيي  مة   ل ةح  كأكص،

 ػػػركر  إرػػػالء درس  ليع رػػػر أهمرػػػ  ممرػػػز  ييلةسػػػ  كمكةلػػػ   ليع رػػػر  ػػػرف  ػػػركع  .0
مػف  ػركع  لعر رػ  آخػر لفػرع آخػر درس إلػ،  كعػدـ يحكرمػهخػر  لمة   لعر رػ   آل

 لمةد  أخرل غرر  لمة   لعر ر . آخرأك درس 
 كخطك يػه كأهمريػه  ػيةليعمـ  ليكلرػدم يعررؼ مدرسي  لمة   لعر ر  كمدرسةي ة  ػ .7

 . ليعمرـ  لمدرسي
 :رأيي مة  ل ةح  ك قيرح

 ػػي  ألمػػك ت  لػػيعمـ  ليكلرػػدم در سػػ  ممةثمػػ  لمدر سػػ   لحةلرػػ  ليعػػرؼ أثػػر إجػػر ء .0
   ك الحيفةظ  ةلمعمكمةن. يأمميك ليفكرر  لمثؿ  ليحصرؿ  آخر ميةرر ن ية ع  

ي  ػػػػي  ػػػػد عدر سػػػػ  ممةثمػػػػ  لمدر سػػػػ   لحةلرػػػػ  يكػػػػكف غةري ػػػػة  ليفكرػػػػر  إل إجػػػػر ء .7
) إلمػػالء  ك ألد    لعر ّرػػ :  لمر حػػؿ  لمخيمفػػ    ك ػػي إم  ػػرع مػػف  ػػركع  لمةػػ  

 ك لمطةلع (.
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 احملرىياخ ثثد 
 رقن الصفحة الووضوع ت

 أ .العنواى 1

 ب .اآلية القرآنية 2

 ج .إقرار الوشرف 3

 د .ئيصحص إقرار الوقوم اإل 4

 هـ اللغوّي.إقرار الوقوم  5

 و العلوّي.إقرار الوقوم  6

 ز .إقرار لجنة الون قشة والتقوين 7

 ح .اإلهذاء 8

 ي-ط .شكر وثن ء 9

 ى-ك العربيّة.الرس لة ب للغة  هستخلص 11

 ر-س .الوحتوي ت ثبث 11

 ت-ر .الجذاول ثبث 12

 ت .األشك ل ثبث 13

 ر-ث .الوالصحق ثبث 14
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 احملرىياخ ثثد
 

نأقلناّصي مناّذوضوعن

 انرعريف تانثحث انفصم األول:
ن7-3 .اّب ثنذشرتمن

ن33-7 .اّب ثنأهذ من

ن37 .و أض  اهناّب ثنه فن

ن31 .اّب ثن  و ن

ن38-31 .اّذصطت  تنا    ن

 انفصم انثاني: خىانة نظريح وادراساخ ساتمح
71-31 .اّوظأ مناّبو ئ منأوًلنن  

ن73 .أسسناّوظأ مناّبو ئ من

ن77-73 .ذأارزاتناّوظأ مناّبو ئ من

ن71-77 .ذب  ئناّوظأ مناّبو ئ من

ن71 .اّوذ لجناّالت ذ منّتوظأ مناّبو ئ من: ث و ًنن

ن72-71 ن.أوذولجناّالتلناّاوّ  ين

ن72 .أه افناسالذ لنأوذولجناّالتلناّاّو  ين

ن72-72 .أوذولجناّالتلناّاّو  ينذأا لن

ن78-72 .نطواتنأوذولجناّالتلناّاّو  ين



  

 

  



 ف

ن71-78ن. و صأنأوذولجناّالتلناّاّو  ي

ن11-71 .أسسنأوذولجناّالتلناّاّو  ين

ن11 .اّذلذحناأس س منأوذولجناّالتلناّاّو  ين

ن13 .ذزا  ناسالذ لنأوذولجناّالتلناّاوّ  ين

ن17-13 اّتوغم.وعناّالب أنب نن أنن: ث ّثًنن

ن14-11 .ذر أاتناّالب أناّا أ أين

ن12 اّتوغم. لقمناّرا بمنبيووننن

ن12 .اّرا بمنوالساذ عن

ن12 .اّرا بمنواّا  ثن

ن44-12 .ذر أاتناأ ا ناّرا ب ن

ن42-44 .ّذوضوعناّب ثناّ  ّ نمذر أاتناّالب أناّرا ب نبص غار ناّور ئ ن

ن42 . ب ا اإ:ناّاير أنن أابلًنن

ن42-42 .اّاير أن

ن48-42 .اّاير أنأوواعن

ن48 اّالتول.أهذ مناّاير أن  نن

ن21-48 . ب ا اّاير أناإن

ن23-21 . ب ا اار ه تناّاير أناإن

ن27-23 . ب ا نص ئصناّاير أناإن
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ن22-27 اإب ا  .وظأ  تناّاير أنن

ن22 . ب ا ق  سناّاير أناإن

ن22 . ب ا ذأا لنوذوناّاير أناإن

ن22 . ب ا اّلواذلناّذؤثأةن  ناّاير أناإن

ن21-22 . ب ا ذر أاتناّاير أناإن

ن21 . ب ا  قب تناّاير أناإن

ن21 . أاس تنس بقمن

ن22-21 .اّذ وأناأولن:ن أضناّ أاس تناّس بقمن

ن21-22 .اّذوازومنب نناّ أاس تناّس بقماّذ وأناّث و :ن

ن21 .ّ أاس تناّس بقماّذ وأناّث ّث:ناإ   ةنذننان

 .وإخرا اذهانفصم انثانث: ينهديح انثحث 
ن21 .ذورجناّب ثن

ن21 .إرأا اتناّب ثن

ن24-21 نن.أول:ناّاصذ لناّارأ ب ن

ن22-24 .:ذراذعناّب ثنو  واه ث و ًنن

ن82-28 .:ناّار  ؤنب ننذرذو ا ناّب ث ث ّثًنن

ن13-82 .:نضبطناّذاغ أاتناّ ن تمن)غ أناّارأ ب م( أابلًنن

ن17-13 اّلتذ وم.:ا    ناّذ  ةنن ن ذسًنن
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ن11-17 .اّستور منوا    نذساو  ار ناأه افص  غمنن: س  سًنن

ن11 .:نإ  ا ناّنططناّا أ س م س بلًنن

ن313-11 .:نأ اةناّب ث ث ذوًنن

ن317-313 .:ناطب  ناّارأبم ا سلًنن

ن317 .:ناّوس ئلناإ ص ئ ما  شأًنن

  .ائح وذفسريهاانفصم انراتع:  رض اننر
ن333-311  أضناّوا ئج.ن

ن337-333 ايس أناّوا ئج.ن

ن337 .الساوا ر تن

ن331 .اّاوص  تن

ن334-331 .اّذقاأ  تن

ن371-332 .اّذص  أ

ن717-311 .اّذل  

ن .ذسانتصناّأس ّمنب ّتغمناإورت ز م
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 اجلداول ثثد
 

نأقل
نأقلناّلووانناّر ول

ناّصي م

ن27-21ن أاس تنس بقم.  1

ن22-22 .ّذ   ظمن   ّىناّا بلمنّتبو نن ماإ  ا ناّذ اأسنأسذ    2

ن28 .وبل هنالسابل  نقبلناّب ثنذرذو ا نطلبن     3

4  
ناّارأ ب ررررمناّذرذررررو ا ننّطررررلبناّارررر ئ ننابرررر أالنوارررر ئج

 .اّا أ أيناّالب أنذ  ةن  نالسال ا ناناب أن  نواّض بطم
ن81

5  
نذرذرررو ا نّطرررلبناّزذوررر نّتلذرررأناّاررر ئ ننابررر أالنواررر ئج
 .ب ّشروأنذ سوب ًنناّب ث

ن83

6  

نذرذرو ا نطرلبنآلب  ناّ أاس ناّا ص لنذساو  تنارأاأات
ناّ أ ررمنو أرررمنواّر ّو ررمناّذ سرروبم(ن7ررر )نوق ذررمناّب ررث
 اإ ص ئ م.نواّ لّم

ن87

7  

نطررررلبنّألذررررر تناّ أاسرررر ناّا صرررر لنذسرررراو  تنارررررأاأات
نو أررمناّر ّو رمونناّذ سروبم(ن7ر )نوق ذمناّب ثنذرذو ا 

 .اّ لّمنوذساوىناّ أ م

ن81

8  

ارأاأاتنأ ر اثناآلذرننالراذر   نّطرلبنذرذرو ا ناّب رثن
وق ذررمنررر يناّذ سرروبمنواّر ّو ررمنو أرررمناّ أ ررمنوذسرراوىن

ن.اّ لّم
 

ن84



  

 

  



 ش

9  
ناّارأ ب ررررمناّذرذررررو ا ننّطررررلبناّارررر ئ ننابرررر أالنوارررر ئج

 .أياّا أ ناّالب أنذ  ةن  ناّقبت نناب أالن  نواّض بطم
ن82

11  

ناّارأ ب ررررمناّذرذررررو ا ننّطررررلبناّارررر ئ ننابرررر أالنوارررر ئج
نذرر  ةن رر ن برر ا اإناير ررأتّاّقبترر نننابرر ألان رر نواّضرر بطم

 .اّا أ أيناّالب أ
ن82

11  
ناّارأ ب ررمناّب ررثنذرذررو ا نّطررلبناّارر ئ ننابرر أالنوارر ئج

 .اّل لناّلر  ناناب أن  نواّض بطم
ن82

ن11-81 .اّ والنر ول  12

ن13 .اّب ثنذرذو ا نطلبن نبناّالب أن أوسناوز ع  13

14  
ناّذرذرو ا ننّطرلبناّيرأصناسر وينأيناّيرأصنار  ؤنذب أ

 نن.واّض بطمناّارأ ب م
ن13

ن12 .اّا أ أيناّالب أنّذر أاتناّ أر تناوز ع  15

ن12 .اّا أ أيناّالب أناص  حن ذت من  ناّذسان ذمناّأذوز  16

17  
نواّبلرررر يناّقبترررر ننابرررر أالنبرررر نناّارررر ئ ننابرررر أالنوا رررررم

 .اّا أ أيناّالب أنذر أاتن أستناّا ناّارأ ب منذرذو مّت
ن314

18  
نواّبلرررر يناّقبترررر ننابرررر أالنبرررر نناّارررر ئ ننابرررر أالنوا رررررم

ن.اّا أ أيناّالب أنذر أاتن أستناّا ناّض بطمنّتذرذو م
ن312

19  

ناّذاستسررررتمناتنابرررر أنوالناّقبترررر ننابرررر أالن أررررر تنوا رررررم
ن.اّا أ أيناّالب أن  ناّارأ ب منّتذرذو م

ن
ن312



  

 

  



 ت

21  
نّتارأ ب رمناّب رثنّذرذو ا ناّبل يناب أنالن أر تنوا رم

 .اّا أ أينّتالب أنواّض بطم
ن312

21  
نواّبلرررر يناّقبترررر ننابرررر أالنبرررر نناّارررر ئ ننابرررر أالنوا رررررم

 . ب ا اإناّاير أناناب أن  ناّارأ ب منّتذرذو م
ن318

22  
نواّبلرررر يناّقبترررر ننابرررر أالنبرررر نناّارررر ئ ننابرررر أالنوا رررررم

 . ب ا اإناّاير أن  نّض بطمانّتذرذو م
ن318

23  
نّتارأ ب رمناّب رثنّذرذو ا ناّبل ينناب أالن أر تنوا رم

 ن. ب ا اإناّاير أناناب أن  نواّض بطم
ن311

24  
ناّا أ ررررأيناّالب ررررأنذررررر أاتن رررر ناّاوذ ررررمن رررر وثنررررر ول

 .اّذاستستمناتناب أنّل
ن331

25  
نقبت ررر ًنناّذطبررر ن بررر ا اإناّاير رررأننابررر ألناّاوذ رررمن ررر وث
 .واّض بطمناّارأ ب منّتذرذو ا ننوبل   ًن

ن333

 
 األشكال ثثد

نأقل
نأقلناّصي مناّلووانناّشرل

 37نّللقمنب نناّيوونناّتغو مناأأبلم.ان 1

 55ن.ذق   سناّاير أناإب ا  ن 2

 74ن.اّاصذ لناّارأ ب نّتب ث 3

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

  



 ث

 
 
 
 
 

  املالحك  ثثد
أقلن

ني مأقلناّصناّلووانناّذت  

ن311ن.اسر لنذرذمن 1

ن313ن.اساب ومنانا  أنذوضوعناناب أنالسال ا ن 2

ن311 .الناب أنالسال ا ن  ناّالب أناّرا ب ن 3

ن314 اّلذأناّزذو نذ سوًب نب ّشروأنّتطلبنذرذو ا ناّب ث.ن 4

ن312ن.أ  اثناأذننالراذ   ن 5

اسرراب ومنانا رر أنذوضرروعنالنابرر أناّقبترر نواّبلرر ينّتذوضررو  تنن 6
ن312ناأّو م بص غار  اّذوضو  تنّالب أ ما

ن318 .الناب أناّقبت ن  نذر أاتناّالب أناّا أ أين 7

 أرررر تنطرررلبنذرذرررو ا ناّب رررثن ررر نالنابررر أناّقبتررر نّتاير رررأنن 8
ن311ن.اإب ا  

ن342-341ن.اناب أنأواسن 9

ن342ن.اناب أناّلر  ناّل لن)أواس( أر تننن 11

ن321-348ن.اساب ومنانا  أناّذوضو  تن 11

ن323  .اّور ئ م بص غار  اّذوضو  تنن 12

ن327 .أسذ  ناّس  ةناّذ روذ نن 13

ن328-321ن.اساب ومنآأا ناّنبأا ن  نصل  مناأه افناّستور من 14

ن328-321ن.اساب ومناّنططناّوذولر منّا أ سناّالب أناّا أ أين 15

ن323-321ن.ا    نذر أاتناّالب أناّرا ب ن 16



  

 

  



 خ

ن327ن.ر ناّور ئ مذر أاتناّالب أناّا أ أينبص غان 17

 أرررر تنالنابررر أاتناّذاستسرررتمنّتذرذو رررمناّارأ ب رررمن ررر نذررر  ةنن 18
ن321ن.اّالب أناّا أ أي

 أرررر تنالنابررر أاتناّذاستسرررتمنّتذرذو رررمناّضررر بطمن ررر نذررر  ةنن 19
ن324ن.اّالب أناّا أ أي

ن322ن أر تنثب تنالناب أنبطأ قمنأ   ةنالناب أن بأناّزذن.ن 21

ن322ن.ب أنذعنذص حناآلنأ أر تناّطلبنّثب تنالنان 21

ن381-322ن.7112ناّذوضو ماّ ل ن اص  ح ذ ر تن 22

ن314-384ن.اناب أناّق أةن تىناّاير أناإب ا  .ن 23

ن312-312ن.ذيا حناص  حناناب أناّاير أناإب ا  ن 24

 أرررر تنطرررلبنذرذرررو ا ناّب رررثن ررر نانابررر أناّبلررر ينّتاير رررأنن 25
ن312ن.اإب ا  

 ينّطرلبناّذرذو رمناّارأ ب رمن ر ن أر تنالناب أناّقبت نواّبلرن 26
ن318ن.اّالب أناّا أ أي

 أر تنالناب أناّقبتر نواّبلر ينّطرلبناّذرذو رمناّضر بطمن ر نن 27
ن311ن.اّالب أناّا أ أي

 أررر تنطررلبنذرذررو ا ناّب ررثن رر نالنابرر أناّبلرر ينّذررر أاتنن 28
ن711ن.اّالب أناّا أ أي

بتر نواّبلر ين أر تنطرلبناّذرذو رمناّارأ ب رمن ر نالنابر أناّقن 29
ن713نّتاير أناإب ا  .

 أرررر تنطرررلبناّذرذو رررمناّضررر بطمنّلنابررر أناّقبتررر نواّبلررر ينن 31
ن717ن.ّتاير أناإب ا  
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 .التعريف بالبحث :
 

امشكلةاالبحث:اا:أولًا
ال إذ  ؛للتعبيررم زلةلرري ةبيررمي ةررل تيرر،ي هلزررتعل م ةضررر تررمرمي زررن تررمرمه  هلتيرر،ي إن       

م رنررريلي هالت ررر،ا برررين هألةرررمه م ربرررم ألل ررر يزةرررن هالنرررتنل،ف  لرررم ةرررل كا ةزررر،ن كر زةررر،ن؛
يتةيررا هلدررم  زررع ز تزعررمم ربررم يررمبح هلز،تررل ب،لت،تررمم ريل ررا هلتررمه  زررن  يررا   ررمم 

نرب  ترعا  ِإن   (.ٖٗٔ:ٕٗٓٓ)هللعيزلم ى ريت ا هالت ،ا بتمه  هلز تزع،  هأُل م 
رزنررترى  هلحرر   ةررل هلتعبيررم يعررةه إلررت حمه ررم هلترر ميد هلزتبعرري ةررل ترر ميد  ررذ  هلزرر، يم

رذلررل ل  رررم ه متررِم هلتعبيميرريم رهللتريرريم رهلتذرهيرريم  ؛زرر مد هللنرري هلعمبيرري ميررم هلزل،نرر 
للزرد هلترعا إذ  حرم هلت، ا ةل كن،لي  هلت ميد هلت يثيمر    تزةلم زن زرهةبي هلت

م رترعدا، ةرل هألنرلر م رم هفيا ةرل هل رحم ره ررماه ةةر،مةل ز، ي هلتعبيمم رةل تمتير  هأل
  زرر،  هلتررمهي م ر رررالا إلررت تررعا هلحلبرري ةررل هلتعبيررم  هنررتعز،اةررل ا ه  هلةت،برري رةررل 

تدر  لزر،ذم زرن هلز حر ر،   رةل ل را هلزرتررم زرن هلةتر م كر زرن كا ح،لر  ك رمم كر
 :( ر رذه زر، كة ترم  ر ي  مهنر،  زلضر،ٕٛ-ٕ٘ :ٕ٘ٓٓيتشم ، ةل ةاِّ ره م )هلض،شرزلم 

(م ر مهنررري ٕٓٔٓر مهنررري )كتزررر م م(ٕٙٓٓ(م ر مهنررري )هلزنرررعر ّام ٜٜٚٔ)ةهيرررمم  مهنررري
لررذلل ك ى  ررذه هلتررعا إلررت  رر   هلعل،يرري بتحبيررم هلحمه ررم هلتمبريرري  ؛(ٖٕٔٓ)هلتم هلررلم 
 رررما هل رررمهفي رهلةت،بررريم  َكنْ شرررض  هلعررر،ل  تحررررماه زلتر اررر، زلرررذ إذ  هلّلنررري؛ل تعلررري  هلت يثررري ةررر

ز منررل هللنرري هلعمبيرري ال يضتزرررن بتحبيررم هلحمه ررم هلتمبريرري هلت يثرري ةررل  َكن  رلةللرر، للترر  
ترررعا  ريرررمى كتررر    كن   (٘٘ٔ: ٜٕٓٓالنررريز، ةرررل زررر، ي هلتعبيرررم ) ررر،بممهلّلنررريم ر تعلررري  

ت،بيري زرم   إلرت مير،  هألنر،د هلتمبررا لر ى هلز منرين هلرذين ال هلح   ةل هلزضر،مه  هلة
ك ى إلرت تري،م هلضر ا هلزرمه   ِزز ،يعحرن ز، ي هلتعبيم ت تض، ةب،هل زره  هللني هلعمبيي 

                                                       .(ٖٔ :ٕٔٓٓ)هلع،ي م  زن  مد هلتعبيم
)لنررري هلةتررر،    ره يررري لنررري هلحلبررري برررين هللنررري هلد ررريتيهة  َكن  رزرررن هل ررر يم ب،لرررذةم  

ض ي هلع،زيي هلترل يدمترض، هلتع،زرا هليررزّل لز تزرع  هلزتعلزرين رهلز منرينم لهلز منل( رهل
لر ى  تأ ذ تيةاه رهنعا، زن لنتض م ررنيلتض  ةل هلتره ام رهلتعبيم  ن هلزمهزل رهلت، ، 

ن   (.ٕٓ:ٕٕٓٓهألةرررمه  ) ررر،بمم  حررر   ل رهلررر  هلزرتررررم هلرررذا يعبرررمرن هلررري زعمةررري هل رهِ 
 ز ررم  هلنررم  هأل بررل بزرر، ةيررم زررن  زرر،ا رةررنم ةترر ا َكل ررُم  لررمم رهلل ررمي إلررت هلتعبيررم  لررت 
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 .التعريف بالبحث :
 

زررن كنررب،  تررعا هلحرر    ُيَعرر    ررن هلتضرر،م هألنرر،لي  هلت لي يرري ةررل تعلرري  زرر، ي هلتعبيررم 
هلز منرررين ال بعررر   ن   ررر،  كَ ز( رززررر، يرررذةم ةرررل  رررذه هلٕٓٗ :ٕٔٔٓ. )ةهيرررم ر ررر،يةم ةيرررم

 ر   هلحلبري هلةبيرم ةرل : يلزّرن ت يلي هلح   هللنريي هلد يتي ريم  ذلل ألنب،  زلض،
هل ام ر    هلت ص هلةثيمي هلزل ،ي  لت  ،تم هلز مد يتّ هن زن ه مي هلز مد  لرت 
ك هف ره بررم ةررل  مرد هلتعبيررم رهلزرتررر ،  هلت لي يرري هلتررل تره ررم هلحلبرريم رزررن هلعرهزررا 

لرررت ترررعا هلحلبررري ةرررل زررر، ي هلتعبيرررم  رررل هألنرررمي هلترررل تمبرررل هألحدررر،ا  لرررت هلترررل كّ   إ
م ةتر  هةبع  هألنم تعري  ةرل بي ري ث ،ةيري ة يرمي تع رة  رن ترر  ن  هاللحرهفم ةت ا  ن كَ 

،  ا زل،نررربي ره رررص  ، ةررري ألحد،لضررر،م رتشررر يعض   لرررت همهفتضررر،م تترررت يعرررر ر   شررري ا، ةشررري
رززر،  ؛(ٕٓٔ-ٜٕٓ :ٕٓٔٓهلترهزر يم ر   ،شررمت  هل مهفي رهلةت،بي هلتعبيميي رهلزعمةري )

زشررةلي تررعا هلحلبرري ةررل هلتعبيررم زشررةلي رهنررعي رةبيررمي  ن  تَرر   متررم الدارر، ي رر  هلب،ترر  كَ 
 هنرررتعز،ال ررر  هلةثيرررم زرررن هلز منرررين ال يتمةررررن نررر،ةلا، تررررا إذ  تره رررم هلزررر مد رهلحلبررري

هلتعبيرررم هلةتررر،بل  هلرنررر، ا هلت يثررري رهألنررر،لي  هلتحريميررري هلترررل تلزرررل لررر ى هلحلبررري زضررر،مه 
إَن  ذ  هلزشةلي ه  تتت، ا ز، ل  تر ا زضر،مه  هلتعبيرم ةرل ةت،بري إذ  رهلشدضل بلر يم

لرررذلل  ؛هلزرتررررم رةيررر، ي  هةعيررري هلحلبررري  لرررت زز،منررري هلتعبيرررم  ه رررا هلز منررري ر ،م ضررر،
هلرتعل  هلترلير ا كثرم  لزررذمتت لت زشةلي  ذه هلبت  ةل هإل ،بي  ن هلنؤها هألتل  ا أل

   ؟زيي زض،مه  هأل هف هلتعبيما رهلتدةيم هإلب ه ل ل ى ح   هلزمتلي هإل  ه ييةل تل
 

ا
ً
اا:البحثاأهميةا:ثاني

تبرر ك هلتمبيرري  زليرري زنررتزمي زررن لت رري رال ي هلدررم  رترررد، لم زررع زتيحررم رتنررتزمم   
، ةرل تير،ي هلشرعر م رتعزرا  لرت تلزيري  برمه  هألةرمه  رتعر يلض،م ر ر ا  رتؤ ا  رماه زضزا

   ره  ررر ه    إ ررر ه اه شررر،ز ا زتةررر،ز ا رزترهةلاررر، ةرررل  زيرررع كةةررر،م ض  رشرررتذ   ررررلض  ر زرررره ب
ليةرلرررررره ك تررررر،ف إي ررررر،بيين لررررر،ةعين أللدنرررررض   ؛هللررررررهتل هلع ليررررري رهل نرررررزيي رهال تز، يررررري

ن   .(ٜٔ: ٜٜٜٔرلز تزعض  )هلتيلريم لري  رتعلر  ةرل هلرهر  لدنرمم ربزر، هلتمبيري  زليري تع ره 
ك رربت  هلتمبيرري رهلتعلرري  تررمرمي إذ  ؛يررتعل     لررت ةررا إلنرر،ن كنْ هلتيرر،ي هلع ررميي تتررت َكن  

زلضررر،م ةضزررر، ب هيررري رهلدتررر،لم ربزلةلررري تل ررريل ي عرررا زرررن هلة ررررم هلترررل تزثلضررر، هأل يررر،ا  البررر ّ 
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 .التعريف بالبحث :
 

هلل،ش ي ثزمه  ي،لعي تلتج بزمرم هلةزنم رك بل هلز تزع هليرر  يعلرت ب،لعزليري هلتمبريريم 
تعلري  كر ترر مي م ربزرر، كن هلتعلري   ررةف ال يت ررةك  ريضر ا إليضرر،م رينرتعين بضرر، بزرر، شر،ف زررن

 :ٕٔٔٓ رر،يةمم ر زررن هلتمبيرري ررنرريلتض، ة رر  ك رربل ك هتضرر، هلزضزرري لتت يررم كممهتررض، )ةهيررم
كّلضرر، تضرر ا إلررت إترر ه  م ر لررذلل ة،لتمبيرري تررمرمي تي،تيرري ركن،نرريي لتحررريم هلز تزررع ؛(ٙٔ

رر،  ؛هلتنيررمه  ةررل هلنررلرل هإللنرر،لل ذا  ضررر  ةبيررمي  رر ا زنرريمي  ةررع هلتمبريرررن إلررت بررِزز 
رر، ةةميارر، يتد، ررا زررع هلتررمه  هإللنرر،لل ز،ترريا، رت،تررماه  هلترر،ميا هلبشررما ل عررا هلتمبيرري لت، ا

( رال ت ت رم هلتمبيري  لرت ز رم  ل را هلزعلرزر،  ٘ٔ:ٕٛٓٓ مرهشريح،  رزنت ب ا )بتما
ةنررررر،بض  هلزعرررررل رز،  بررررا  ررررل  زليرررري تزةررررين هألةررررمه  زررررن تلزيرررري هرررر مهتض   لررررت هلتدةيررررررم ره 

ةنررررر،بض   ررر، ه   هلزتحرررمي ب رررمي زنررتزميم ةترر ا  رررررن كلضرر،  زرررليي تنييررم ةررل نررلرةض  ره 
(رتعررُ  هللنرري رنرريلي هلدررم  ٘: ٕٚٓٓتنلرررري رزررررض،مه  لرررر،ةعي زترررةيدي زررع هلبي رري. )ترةيررمم 

للتعبيم  رن زشر، م م ر رهحدرمم ركت،نينرمم ربضر، تةتنر  تي،ترم نرزي هلزشر،مةي رهلزب، لري 
ه  ررمين  هحررا رهألت،نرريد رةررل تررر ض،م يزةلررم هلتدرر،   رهالحرر م  لررت ت رر،م ةررل هلعر 

هلززترررر ي زررررن ز،ترررريض  تتررررت ت،تررررم  م ربرنرررر،حتض، يزةلررررم هلتررررأثيم ةررررل   رررررا ه  ررررمين 
هل، ض   (                      ٕٔ: ٜٓٛٔ)هلني م ره 

ة،للنرري ايرري إلضيرري رزع ررةي زررن زع ةهتررم نرربت،لم رتعرر،لت ترر ا   اللرري رهتررتي  لررت 
 متررم هلتررل ت لرر  ةررل ه ت رر،ص بلررل هلبشررمم ربتنرر   ررذ  هلزةيرري ُيعرر   هإللنرر،ن هلةرر، ن ه

هلمزرة هللنريري لد ار، رةت،بريام ر بضر، هن ليلزر،ة بضر، زرن نر، م  هنتعز،اهلرتي  هل ، م  لت 
ك رررربت  ز ضررررماه زررررن ز رررر، م إذ  هلز لرهرررر،  ةررررل هلتعبيررررم هلزلدررررر  رهلزنررررزرم هلزدضررررر م

ررررر، زرررررن ز رزررررر،  همتب،حرررررم نرررررلرةمم ررنررررريليا لل رررررا هلز علرزررررر،  رهلزشررررر، م ره مهفم رز ّرزا
رهللنرري  رررل هألنررلر  هلرررذا ينرررتعزلُم  .(٘ٔ :ٖٕٓٓب،ل ز، رري لترررر هلتحرررم )ةترررا هنم 

. رزر، ي ري  ةرل ر  هلرم كةةر،مهإللن،ن للتعبيم  ن كممهتم رز، ي رم ب ه لم زرن زعر،نو ر 
ي تلت ررا بضرر، هألشرري،ف هلتررل ك ه مزررن  رهحررا ركت،نرريد. رهللنرري بشررةلض، هلزلحرررم هلزةتررر 

ت ع  ليض، هلترهد إلرت هلع را ةزع ر  زر، تة رم برم هلحبيعري زرن زشر،   ر ررم رزر، ير رم 
زر، ةرل هلع را    را ن  إرةرذلل ةر مةل هلز تزع يلت ا إلت هلع را  رن حميرم هلةت،بري كر هللدر 

ك هي تلت ررا ب،للنرري إلررت ه  ررمين. رهللنرري زررماي تدةيررم هألزرري. ر  كةةرر،مزررن زشرر، م ر رررهحم ر 
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 .التعريف بالبحث :
 

ةترر ا  زرر،  مهلتعبيررم  ررن   ليتضرر، ررنرريلتض، ةررل هلتدرر،   لررت ش  رريتض، رتمهثضرر، هأل رريا
لضرر، زررن  رم ةررل تلشرر ي هلدررم  ة، لارر، ه تز، يارر، هرر، ماه  لررت هلتدرر،   رهلت ،حرر  رهلتعبيررم  زرر، 

ّن ر  (ٛٔ: ٕٗٓٓ مليتع،زرررا بضرر، زررع زررن يترريح بررم. )هلرررره لل كةةرر،ميرر رم ةررل ذ لررم زررن  ه 
 ؛تضررر، هل مه يررري رهلةت،بيررري رهلزت، ثررري رهالنرررتيع،  زرررمتبح بعترررض، بررربع هللنررري ب زيرررع زض،مه

لتشةا تل ي هلر ا بين هألش ،صم رتشةا ةل هلزت رلي هللض، يري هلتدر،   هلزشرتمل برين 
لتشرررةا لنررر ، زتةررر،ز ا ) بررر   ؛تتره رررا  رررذ  هلزضررر،مه  ةيزررر، بيلضررر، رذلرررل يزةرررن كنْ  مهللررر،د

ل ر ررررا إليضرررر، هإللنرررر،ن تعرررر  زررررن رنرررر، ا هللنرررري هلترررر ن  إ(. ٕٓم ٕ٘ٓٓهلضرررر، امرا مرنم 
ت ل رب  ك تر، م ب،ل ربني هال تز، يري رهللنري هألرلرض، رنيلي هلز تزرع ل  م ركهلتد،   هلزضزي

 مبزدضرزضرر، هلتترر،ما تشررزا ةررا زرر، ينررت ي  لررم هإللنرر،ن زررن كلدرر،  كر مزرررة كر إشرر،مه 
 .(ٕ: ٕٔٔٓم )إنز، يا  رماه تيريا، ةل هل ز،م هلدم  زع هلز تزع تؤ اض، ةز، كل  

تر ررلره إلررت ةضررر  إذ  رهرر  تلبررم  لز،ؤلرر، هل رر هزت هأل رر ف إلرررت  ررذ  هلر يدرري للنرريم
)  (ٔ)ل،تررج لررر رم هللنررري ةررل ها ز تزرررع ر رررذه زرر، كةررر   هلعررر،ل  هللنرررّا هلعمبرررّل هبرررن  لرررل

 ررررر( إذه َ ررررما هللنرررري ب رلررررم: ك ررررره   يعبررررم ةيضرررر، ةررررا  هررررر و  ررررن كممهتررررض    )هبررررن  ٕٜٖ
 : ( ةضل  ل ٖٔ :ٜٜٓٔ للم
 هللني ك ره . .ٔ
 هللني تعبيم.               .ٕ
 رنيلي تعبيم  ز، يي. .ٖ
  ن هلز ،   . هإلة ،لر يدتض،  .ٗ

برررن  لرررل كن  ت تزرررع نرررز،  ةرررل هللنررري  رررل: هأل رررره م رهلررر الال م هل ررر  كشرررتمح 
رهلدضرررر م رهإلةضرررر،  هلتررررل ال تتت ررررم إاّل ةررررل  ز، رررري )هررررر (؛ لبلررررر  م،يرررري هلز تزعرررر،  ةررررل 

 بيم هل تيل. ركن   ذه زم رن  بإثبر،  هلع هري برين هللنريم رهلدةرممهالت ،ا رهلتره ا للتع

                                                 

ترررم رلر  ةرل هلزر ررا  رر( زررن ك زري هللنري رهللٕٜٖ(  رر كبرر هلدررتل  ثزر،ن برن  لررل هلزر رلّلم) ٔ)
)نرّم  رل، ي : رترةل ةل بن ه م  تتلزذ  ل  كبل  لل هلد،منلم رةر،ن  ر ي ا، للزتلبرلم زرن اثر،م 

 هإل مه (م ر)هل  ، ص(م ر)هلزل ا(م ر)هللزع  ةل هللتر(.
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 .التعريف بالبحث :
 

رتتزتررع لنتلرر، هلعمبيرري بثررمهف لرر  ل رر  لررم ل يررماه ( ٖ٘:ُٕ٘ٓٓتعرر   هللنرري ر رر،ف هلدةم)هلب رريمإذ 
ةرررل زع ررر  لنررر،  هلعررر،ل مرليد ك ا   لرررت  رررذه هلثرررمهف زرررن ةثرررمي زدم هتضررر،م رهتنررر، ض، ةرررل 

لت ز، تلز،ة بم هللني هلعمبيي زن ثمهف رزة،لي برين لنر،  هالنتع،مي رهلتزثيام ر ليا ا م  
رهرررررررررا منرررررررررلل، [ ٕ]يرنررررررررا: {ھے ھ ھ ھ ہ} ٹ ٹهلعرررررررر،ل  

 مبررّلم رهل ررمان  كتررُ  هلعمبيرري لررث   أللررل)) :هلةررمي  زتزرر  ) ررلت هن  ليررم رالررم رنررل (
( رهرلررم ) ررلت هن  ليررم رالررم ٕٕ: ٕٜٜٔ( )هلتمزررذّام ( مبررلم رةرر   ك ررا هل لرري  مبررل

 (.ٜ: ٜٚٛٔ( )هلب ،مّام (للل،د )تعلزره هلعمبيي ر لزر ،)ل (: رن
رّززررر، ال شرررل ةيرررم كن  هللنررري هلعمبيررري  رررل هزرررتن هللنررر،  تمةيباررر،م ركرترررتض، بي،لاررر،م     

 :زن هل  ، ص زلض، رك ذبض، زذهها،  ل  ك لض،. ره  ه ت   زن بين لن،  هلع،ل  بع  و 
ر لر اهم ر علض، تتزا ةرل ذهتضر، رنريلي همتب،حض، ب،ل مان هلةمي  هةنبض، ذلل ه هني  .ٔ

 هلتش،م ،.
ةيضررر، زرررن هإلي ررر،ة زررر، ال ير ررر  ةرررل ميم ررر، زرررن هللنررر، م ةضرررل هللنررري هلترررل تلزررر،ة  .ٕ

 ب،ال ت ،م.
ض، زن كرنع لن،  هلع،ل  ثمري ةل زدم هتضر،م إْن لر  تةرن كرنرعض،  لرت هإلحر مم ل  إ .ٖ

 ركةثم رر،لنررلي زررذ با،م رةررل ذلررل ي رررا هإلزرر،  )هلشرر،ةعّل(   هللنرر،ن هلعمبررّل كرنررع هأل
 (.٘ٗ-ٗٗ: ٖٜٛٔكلد، ا،   )هلش،ةعّلم 

ره  هتنز  هللنري هلعمبيري بزمرلري هلتعبيرمم ة،نرت ،ب  للبر هريم رتضرذب  ب،لتتر،ميم 
ر ل،ل همتبر،ح برين هلتعبيرم رحبرع  ر،تبمم هلتدر  إليرم ل ، لر، هألره رام ر رر هلتدر،  يةشرا 

  يئ ىئ} ٹ ٹ بيررم رتررعدمم ررن كثررم هلترر،ال  هللدنرريي رهلذ ليرري ةررل هررري  هلتع
 هررررررر،ار [ ٖٔٔ]حرررررررم:  {يت ىت مت خت حت  جت يب ىب مب خب حب جب

ي... هل م رر،لّل: ))إن  نرر زي هللدرر  تتبررع نرر زي هلحبررعم ر ز،ثرري هلةرر   ب رر م  ز،ثرري هل ل رر
رتمى هل ،ةّل زلض   ة هأللد، م ُزَع ُ  هلة  م ُرِ ُم هل ح،ِ م رزن شأن هلبر هري كْن تتر   

رأل لررم هرر،ا هلمنرررا زتزرر  ) ررلت هن  ليررم رهلررم  ؛(ٕ٘ٓٓ:ٖٕبعرر  ذلررل(( )هل م رر،لّلم
رر، زررن إذ  رزررن ةررمرم هللنرري هلتعبيررم( )مرهُ  كتزرر (. ()َزررْن برر ه  درر،) :رنررل ( يعرر  هلتعبيررم ةم ا
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 .التعريف بالبحث :
 

  ې  ې   ې  ۉ} ٹ ٹةررمرم هللنرري هلعمبيرري هلزضزرري رك رر م ، ب،لعل،يرري رهلتلزيرري 
م  زررر، هلتررر ي  رهلةت،بررريم يشرررزا هلتعبيرررم زضررر،متين زرررن زضررر،مه  هللنررري[ ٕٛ]هلةزرررم: { ې

)هالنررتز،م رهل ررمهفي( ) رر،ةم را ررمرنم :  زرر، يني ررمتكريعتزرر  ةررل هزت ةضرر،  لررت زضرر،متين 
هلتعبيرررم  رررر لشررر،ح لنررررا  هيرررم رزز،منررري زنرررتزميم  كن  رززررر، الشرررل ةيرررم  .(ٕ٘ٓم ٜٗٛٔ

رهرر يمي  لررت هلنرريحمي  لررت هللنرري بر رردض، رنرريلي تدةيررم رتعبيررم رهت رر،ا رتد، ررا رتدرر،   
إن  للتعبيرررم ك زيترررم هل  ررررى ةرررل تيررر،ي هلدرررم  رهل ز، ررر، م ؛ إذ (ٖ٘م ٕ٘ٓٓزلم )هلض،شررر

رهمتب،حر،تض م ةضرر رنريلي هإلةضر، م  ةضر رنيلي زن رنر، ا هالت ر،ام ر ،زرا  زرع  هللر،دم
رهلتعبيرررم يزثرررا لشررر،حا، ك بياررر،م  (.٘ٗٔ: ٕ٘ٓٓر رررر كتررر   رهلررر   زليررري هلتدررر،   )إبرررمه ي م

  ركت،نينرم رت، ،ترم إلرت ه  رمينم كةةر،م   لم كْن يل را ره تز، يا،م ينتحيع هإللن،ن زن 
بلنرري نررليزيم ركنررلر   زيررام ر ررر هلن،يرري زررن تعلرري  هللنرري. رُيعرر   هلتعبيررم زررن كةثررم ةررمرم 

م ريعبررم ةيررم  ررن زشرر، م   كةةرر،م مر ر هل ،لرر  هلررذا ي رر  ةيررم هلزررمف ك زيرريهللنرري هلعمبيرري 
لدررم  زررن هلر رررا  بنررضرلي رينررم ركت،نينررمم ري تررل تره  ررم ةررل هلتيرر،يم ربررم يررتزةن ه

ريترريل هلتعبيررم للح،لرر  هل رر مي  لرررت . (ٛ٘: ٕٚٓٓإلررت ةضرر  هلز ررمرف رهلزنررزرمو )هلترر مم
حرررمل هلدةرررمي زرررن  زيرررع  رهلبضررر، بعزرررم يل،نررر  زنرررترى لزرررر م ةرررل هلرهررر  هلرررذا ال يتيترررم 

تر،بل زر، ينرزع  رن هلتعبيرم هلة هلتعبيم هلشدرا لحبيعتم هلتل تنتلة   هلنرم يم رزرن ثر  كن  
يزتلل لدنم ررهتمم ريةير  هلتعبيرم هلتتميرما هل رلي  مُ ألل   ؛هل لر  للدنمم رت تيل ك ح، م

بين هلح،ل  رك ره  هلةت،بيم ةز، يتيل هلدم ي للر ررا إلرت زمتلري هإلبر هم لتررهةم هلرهر  
هلةررر،ةل لرررذللم ةتررر ا  رررن تلزيررري هلزضررر،مي هلةت،بيررري زرررن  ،لبيضررر، هل رررح رهإلزررر ف )هلب ررريم 

ٕٓٓٓ :ٗٙٗ).   
 ويقسم التعبير عمى قسمين من حيث أداء المتعممين هما:

 هلتعبيم هلشدضل. .ٔ
 هلتعبيم هلتتميما .ٕ

ة،لتعبيم هلتتميما كر هلةتر،بل هلرذا ُيعر   لشر،حا، لنريار، يعبرم برم هلدرم   رن زشر، م م 
 ركت،نينرررمم رامه رررم رت، ،ترررمم رل رررا  بمهترررم إلرررت ه  رررمين بةررر   زةترررر  ةت،بررري  رررتيتي
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 .التعريف بالبحث :
 

 ةةرررررر،ملمنرررررر  هل ررررررتيلم رهللنرررررري رتنررررررن هلتل رررررري  رهلتمهةيرررررر م رتررررررمهبح هألتمه ررررررل هره رررررر  ه
م ر رررهحمم ر رهحررام كةةرر،مررترررتض،م ررنرريلي هإللنرر،ن لعة رر،ل  ّزرر، ةررل لدنررم زررن 

رللتعبيررم هلةترر،بل هيزرري ه تز، يرري  (.ٔٙٔ-ٓٙٔ: ٕٛٓٓ) حيرريم رت، رر،  بةرر   زةتررر 
هلع،زرررري   زرررر،ا  رتدرررر  هألةبيررررمي ةرررر،لز تزع يتترررر،م إلررررت هلتعبيررررم لترررر رين هلزعرررر،ما رهلعلررررر 

ةرل تدر  هلترمه  هلبشرمّا ةرل ز تلرا زمهتلرم رهل ، يم با إن  هيزتم تت لت بلتررو رهترل 
 :ٕٓٓٓ)هلب رريم هل رر،ةه  هلشررعر  هلت،تررمي بز،ترريض، هل  يزرري رهلت يثرريم ةترر ا  ررن مبررح

رهل بررررمه م رهلزرههررررا رهلترررر،ميا هلبشررررمّام  بررررم هلنررررلين (  ررررن حميررررم ل ررررا هلزعرررر،لل ٖ٘ٓ
زةر،ن إلرت ا رم  برم زنر،ة،  زتل، يريم ةضرر إذن يعبرم للت ا زن  م ربم يزةن كنْ رهألز،ةن

رةرل هلتعبيررم هلتتميررما ت ضرم هل ،بلير،   (.ٕٙٗم ٕ٘ٓٓتره ة هلةزر،ن رهلزةر،ن )  رمم
لتي ررري هلعررر ه   ؛هللنريرررري رهلدةميررري للحلبررري هل  ررررلين كةثرررم ززررر،  ليرررم ةرررل هلتعبيرررم هلشررردضل

، ةررررل هلتعبيررررم  هلحلبرررري ينررررتحيعرن كنْ  ن  إهلزره ضرررري هلدعليرررري ةيررررمم كا  يعبررررمره تعبيررررماه نررررليزا
 (.ٜٕٔم ٜٜٙٔهلتتميررررما رذلررررل لشررررعرم   بعرررر   هإلتررررمهم زررررن زره ضرررري هلنيررررم )زة ررررام 

يدرررتل هلز ررر،ا كزررر،  هلز منرررين إذ  هلتعبيرررم هلةتررر،بل ةرررل  زليررري هلت رررري ؛ ك زيررريةتررر ا  رررن 
 ححارررر، ي رتررررع النتشررررمها زرررررهحن هلتررررعا ةررررل تعبيررررم هلحلبرررريم رهلرهرررررا  ليضرررر، بنيرررر

ليبرر ك لزع،ل تضرر،م ةترر ا  ررن هةتشرر،ا زنررتري،تض م رهلترر ِّ هلررذا ر ررلره إليررم ةررل ةت،برر،تض م 
ب،لنررري هألثرررم ةرررل هنتةشررر،ا هلزره ررر م  ك زيررريزلرررم هلز منررررن  مرنرررض  هل ، زررريم ركن  لرررم 

ليعزلرره  لرت  ؛ن هلز منين زن هلةشا  ن هلحلبري هلزر رربينيزةّ إذ  رهلعزا  لت   لض،م
ك برر،ف هلزنررت بام  لي رربتره ؛ يض م رتشرر يعض م رتررر يضض م رتزررميلض   لررت هلةت،برريهأل ررذ بأيرر

(. ريلبنرررل للزررر مد ٕٕٔ: ٕ٘ٓٓ)هلب ررريمركمبررر،  هلد ررر،تي رهلةررر   ةرررل هأليررر،  هلز بلررريم 
ينرررتعزا حمه رررم ركنررر،لي  ت مينررريي زتلر ررري تتدررر،ر  بتدررر،ر  هلضررر ا هلتعليزرررل  هللررر، ل كنْ 

لررر  يعررر  ل ررر،ل هلزررر مد ةرررل  زلرررم إذ  زرررن هلعرهزرررام رهلدرررمرم هلدم يررري برررين هلحلبررري رميم ررر،
رر، كن  يترهررا  لررت تزةلررم زررن زرر، ي ت   ررم ة ررح ركن ةرر،ن شررمحا، كن،نرريا، بررا يلةزررم كيتا
ررر، بررر،لزرها هلتعليزرررل بعل، رررم  هلز تلدررري رذلرررل ال تيررر،م كةترررا هإلنرررتمهتي ي،   يةررررن زلزا

               تعليزرررررم زرررررن رهللزررررر،ذم رهألنررررر،لي  رهلحمه رررررم هلت مينررررريي هلترررررل تل،نررررر  هلزرتررررررم هلزرررررمه
ل،تيررري ر  ررر، ص هلحلبررري رهررر مهتض  رزنرررتري،  تعلررريزض  زرررن هلل،تيررري هأل رررمى. )زرنرررتم 
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 .التعريف بالبحث :
 

رتعرر  هلز منرري رنرريلي هلتمبيرري لتت يررم ك رر هةض، رتلديررذ ةلنرردتض، ةررل هلز رر،ا  .(ٗٛ: ٕ٘ٓٓ
ه هلتمبرررام رهلز منرري رنرريلي تمبريرري كلشررأ ، هلز تزررع لتعزررا  لررت تعلرري  كبل، ررم ر علضرر  كةررمه 

( رتررؤ ا هلز منرري هإل  ه يرري ٕٖٕ: ٕٓٓٓلرر،ةعين ر رر،لتين ل  زرري هلز تزررعم ) رر دم 
، ي ع  لت  ،ت ض، هلع ف هألةبم ةل تتزرا زنرؤرليي تر يرم هلحلبري رزعر،رلتض  إذ   رماه زضزا

ةررل تةيررا نررلرةض  زررع كلشررحي هل ز، رري ر لررم زلرر،و ه تزرر، ل يلنرر   رنررلرةض  هلدررم ا 
: ٕٙٓٓح هلرذهتل لتمبيري هلزررهحن هل ر،لل )هللرر هرام رهال تزر، ل هلنرلي   لرت رةرم هلتررب

تعلررري  هلتدةيرررم  رررر ز زر ررري زرررن هلزضررر،مه  هلترررل يةتنررربض، هلحررر   ةرررل هلتعلررري   ركن   .(ٗ
رتتنرررررين  رررررذ  هلزضررررر،مي يةررررررن ب،اللتبررررر، م رهلتررررر مي م رتمةيرررررة هلحررررر   ةرررررل هلزررررر، ي هلترررررل 

 عيار، زرع هلزرترر ،  هل مهنررييزضر،مه  هلتدةيرم لر ى هلزرتعل  تلزررر لزرراه حبي رَكن  ي منررلض،م 
زرن إذ  ؛هلتدةيرم كنر،د ت ر   هلز تزعر،  رتحرم ر، َكن  (م ةت ا  ن ٕٔ: ٕٛٓٓ) مه ه م
هلزب  ين رةل ت   زبةمي زن تي،تض  لتلزيري هر مهتض  رزرره بض  ربلرمتضر، َتَعم ا   لم يت  

ترر،مي ك ررمىم إلررت  رم ،يتضرر،م رهلتررل تتررأثم ةررأا هرر مي   ليرري برر،ل مرا هلبي يرري ترر،مي رب،للدنرريي
ميرررم ذلرررل زرررن ترررأثيمه  تةررررن زررر زمي كر زت زررري لضررر،م كر هررر  تةررررن  هةعررري كر زتدرررةي لضررر، 

ن  تعلررري  هلتدةيرررم رزض،مهترررم (٘: ٕٔٓٓ ) ا برلررررم للر ررررا إلرررت هإللتررر،م هل ررر م . ثرررَ  ره 
تتررحلع بضرر، هلز منرري هلت يثرريم رتمت ررل إلررت  َكنْ رزضزرري يلبنررل   رر ا زضرر  للتمبيرري رهلتعلرري 

ن ُي ِزعرررن  لررت كن  زضزرري تحررريم هرر مي هلزتعلزررين  لررت يإن  ةثيررماه زررن هلتمبررريإذ  ؛هلل رر،ل
ريعرررر  (. ٘: ٜٜٜٔهلتدةيررررم ُيعرررر    رررر ةا، تمبريارررر،م يتررررعرلم ةررررل ز  زرررري كرلريرررر،تض  ) ررررمرهنم

  رررا  فهلتدةيررم ك هي كن،نرريي ةررل تلزيرري هلزعمةرري رلرر  تعرر  هلررل   هلتمبريرري تضرر ا إلررت زررا
م ة رررح برررا تعررر   إلرررت هلعزرررا  لرررت هلتلزيررري رهلتعلررري  ر ، ررري هلحلبررري ب،لزعررر،ما رهلت ررر، 

  رر، ركبررر هلتدةيررم هإلبرر ه ل ليررتزةن هلحلبرري زررن هلتع،زررا زررع زتحلبرر،  هلتيرر،ي هلزع، ررمي )
( رهلتدةيررم هإلبرر ه ل  ررر لرررم زررن كلرررهم هلتدةيررم ر ررر لشرر،ح   لررل ٖٔٔ :ٖٕٔٓرزتزرر م

زضرررر،مه  هلح هرررري  زمةرررر  ر رررر، ا رهلتدةيررررم هإلبرررر ه ل ز زر رررري زررررن هلزضرررر،مه  تتتررررزن
رهلتن،نررريي ت ررر،  هلزشرررة   رزرررن ثررر  هلعزرررا  لرررت  هأل ررر،ليرزضررر،مه  هلزمرلررري رزضررر،مه  

ه، رر ي زعمةيرري  هنررتعز،ا ررر  هلزشررةلي رشررمتض، رهلررم لشرر،ح زعمةررل يشررزا تحررريم ر  إ رر، ي
 مُ ل ررر ررذه هللرررم زررن هلتدةيررم يلزرر،ة بأ مةبيررمي زررن هلزعلرزرر،  رزضرر،مه  هلتدةيررم رهت رر،ذ هل ررمهم
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 .التعريف بالبحث :
 

 مهةيارر، تلررتج  لررم حمي رري   يرر ي كر ميررم زألرةرري ةررل مؤيرري زشررةلي كر إزررتعل  ريعرر  لشرر،حا، 
رهرر   مهلررل ص هلزرر مرد لل بررمي زررن ك ررا مررم  زرر، مُ ريعررما بأل رر مإي رر،  تررا لزشررةلي زرر،

يةررررن ذلرررل هلنرررم   رررر هلدضررر  كر هت ررر،ذ هرررمهم رهلت حررريح كر ترررا زشرررةلي كر هلتةررر   لرررت 
لررذه  ضررم  هلت، رري إلررت  ؛(ٜٚ-ٛٚ : ٕٓٔٓمميررر،اا رة)لرةرر هل يرر،  بعزررا زرر،كر  هألشرري،ف

نرررتمهتي ي،  ت يثررري تنرررتحيع زرررن  ررر ا تلزيررري هلتدةيرررم بألره رررم هلزتعررر  يم رزلضررر، هلتدةيرررم إ
يزثرررا  نررر،مي ةبيرررمي ب،للنررربي لضررر  رلز تزعررر،تض .  ة،ةت ررر،م هلحلبررري لضرررذه هلتدةيرررم ؛هإلبررر ه ل

را  ررن حميررم تعزرري  ث ،ةرري زرر، لتت، ررم تدعيررا هلع رر ركن   م(ٔٔ :ٕٛٓٓ )هحر،زل رزعيرررام
هلتدةيررم رهإلبرر هم للحلبرري ةررأن هلز تزررع رزؤننرر،تم بت، رري إلررت زتعلزررين زلت ررين رزبرر، مين 

ل ررر  نرررعت هل برررمهف رهلز ت ررررن  .(ٜٙٔ :ٕٓٔٓ)لررررمم  م ال ز لررر ين زنرررتضلةينرزبررر  ين
إلت إنتلب،ح حمه م ت مينيي تنضا  زليي هلتعل  ةل تت يرم هأل ر ها هلزمنررزي ر رل ل را 

لي علررم ش  ريي زتة،زلرري لللزررر  ؛ه  هلدةررما هلرذا يررلع  بررم هلز تزرع إلررت   را هلزررتعل هلترم 
(. ٘ٚ :ٕٛٓٓتلرررر زج ةررررل هلز تزررررع رتشرررر،مل ةررررل تحرررررم  )زرررر،مرنم  َكنْ رهللزرررر،فم يزةلضرررر، 

ن ل مهنتض، رت ميبض، لةشرا ك زيتضر، ير ضرم لز،ذم ت مينيي زتلر ي  ةع ب،لب،تثين هلتمبري
ت مينررررل   ر رررريي رز تترررري،  تترررر    كلزرررررذميرررريم رلةررررا ركثم رررر،  لررررت هلعزليرررري هلتعليز

ت مينل يبتر  بل ر،ل  زيرع  كلزرذمت رماه رةضزا، زعيلا، لرههع هلعزليي هلتعليزييم رال ير   
هلترر ميد رشررزرلم ةإلررم ال يزةررن كن  كلزرررذم  رر، ص هلتعلرري  رهلحلبرري ةزضزرر، بلرر  هتنرر،م 

لعزليررري هلتعليزيررري )هلررر ميجم يتتررررا  لرررت  زيرررع هلزتنيرررمه  رهلع هررر،  هلترررل تتشررر،بل ةرررل ه
نرررتمهتي ي،  هلتررر ميد رحمه  رررم ه  هللزررر،ذم ر تَعرررّما   كن  رزرررن هل ررر م ب،لرررذةم  (.ٖٖ: ٕٗٓٓ

ضرررر، هأل هي رهلرنرررريلي هلل،هلرررري للعلرررر  ألل   ؛هلز تلدرررري لررررم هألثررررم هلرهتررررل زررررن  زليرررري هلترررر ميد
ةثرم  ز ار، رةلز، ة،ل  هلحمي ي ز  زي للزرها هلتعليزل ةلز، ك بت  ة، لري رك رهلزعمةيم

ريعررر  هلرررتعل  هلترليررر ا كتررر  لزررر،ذم هلرررتعل  هلبلررر، لم  .(ٕٓ :ٕٔٔٓرة، ررر ي  )ةهيرررم را رررمرن
هلررذا يضررت  ب،لح،لرر  ري عررا زلررم زترررم هلعزليرري هلتعليزيرريم ريدعررا  رم  ةررل  زليرري هلررتعل م 
ريترريل لررم ةم رري للزل،هشرري رهلترررهم زررع ةز  ررم كر زررع ز منررم ززرر، ينرر،    لررت لزررر لنرري 

(م ةترر ا ٖٕٔ: ٕٛٓٓيررم ر علررم لشررحا، ةررل هلررتعل . )هلض،شررزل رهلرر ليزلم ترررهم نررليزي ل 
ةزضررر،مي هالت ررر،ا تعلرررل إه،زررري   هررري برررين  ؛يضرررت  بزضررر،متل هالت ررر،ا رهلتره رررا مُ  رررن كل ررر
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 .التعريف بالبحث :
 

 حرررمةينم رزضررر،مي هلتره رررا تعلرررل هالنرررتزمهم رهلزره بررري ةرررل هلرررمبح رهلتشرررميل برررين هألشررري،ف
 هنرتعز،الير ا يةير  زرن هر مي هلزتعلزرين  لرت هلتعل  هلتر  ألزرذمة .(ٚ: ٕٕٔٓ)هلعبرنلم 

هلزعمةري هلنر،ب ي  هنرتعز،ا  ير يمهذ تتترزن زضر،مه  هلترلير  ر  كةةر،مهلن،ب ي لترلي   ةة،مهأل
هل  ير ي رهلزعمةري  ةةر،مالت،ةي زعلرز،    ي ي ةضل  زليري بل، يري يرت  ةيضر، هلرمبح برين هأل

،  هل  يرررررر ي رهل  يزرررررري بررررررين هلزعلرزرررررر ةةرررررر،مهلنرررررر،ب ي  ررررررن حميررررررم بلرررررر،ف زتز،نررررررل زررررررن هأل
ر لرررت  رررذه هألنررر،د ةرررأن هلتحررررم هلت، رررا ةرررل هلتعلررري  يت رررم إلرررت (ٙ٘ٔ: ٕٛٓٓم)زتزررر 
زررررن هلررررتعل  هلت ليرررر ا إلررررت هلررررتعل  هللشررررح هلررررذا ي عررررا هلزررررتعل  زترررررم هلعزليرررري  هاللت رررر،ا
ريعتز  ذلرل  لرت هأللشرحي هلةثيرمي رهالهت ر،  ةرل هلرهر  ةزر، يل را هلزرتعل  إلرت  هلتعليزييم
هلترليررر ا زرررن هللزررر،ذم  لزررررذمريعررر  هأل مهلزب،شرررمي لل رررره م هلز، يررري رهإللنررر،ليي هلز ت ررري

 مكثلرر،ف  زليرري هلررتعل ةررل  هلت يثرري هلتررل تؤةرر   لررت هلررتعل  ذا هلزعلررت ريمةررة  لررت هلزررتعل 
ب رر،ف  زليرري هلررتعل  لزرر ي حريلرري  ززرر، يةيرر  زررن ه متررم  لررت هلررمبح رهلدضرر  بررين هلزعلرزرر،  ره 

 هنرتث،ميهلترلير ا ي ر   للزرتعل   لزرذم،  لت ز، ت    ةأن هأل( رتأنينا ٗٔم ٖٕٔٓ)هلشممم 
 لزيي يت ا زن   لضر، هلزعلر   لرت إ ،بر،  زتر  ي لل رره م ريت را ذلرل زرن  ر ا 

هلزعلرررر  هللنرررري رهلمزرررررة رهلةت،برررري  هنررررتعز،اهلترررررهم رهلتدرررر،ر  رترليرررر  هلزعلررررت زررررن  رررر ا 
 رررر  ةررررل تلزيرررري هلتدةيررررمم ( رززرررر، الشررررّل ةيررررم إّن هملرررر  هلزرررر همد ك دٛٔم ٕٓٔٓ)لرررر،زلم

رالنررريز، هإلبررر ه لم رهت ضررر  زل،  ضررر، رحمه رررم هلتررر ميد ةيضررر، لترررر تعلررري  كنررر،لي  تل رررل 
هلزعلرز، م رتد ض، رتذةم ،م بر ا زرن كن تعرما رتةشرا  رن هلح،هر، م رهل ر مه   هلترل 

هلزر همد  َكملر تةررن  ربضرذه يزةرن كنْ  ؛(ٓٗ:ٕٔٓٓ) بر  هلر ه  م تلزل ةريض  مرل هإلبر هم
رتأنرم هإلزة،لر، م رهل ر مه  هإلب ه يريم رهلزره رر   م  ةرل تلزيري هلتدةيرم هإلبرر ه لال تنر، 

هلزتزيةي ةل نر ن هإلتبر،م رهلت لير م رذلرل ترين ت ري   زلضر، هلتعليزرل  لرت هلتل رين رهلتدر  
رترررين تةبررر  ةرررل   ررررا حلبتضررر، مرل هلتنررر،ؤا رت عرررا زرررن هلتعبيرررم  م لرررت ث ،ةررري هلرررذهةمي

هلتدررم يعلررل  رر   هل رمرم  ررن هلةترر   م رَكن  م هلتشرررم هلع لررلهلةتر،بل رزتتره رر، ترر اه  ةر،
 كةةررررررررر،مريعلررررررررل هاللتررررررررةه  بزتررررررررزرن هلز ررررررررمم هل مهنررررررررل رزرررررررر، ترررررررررى زررررررررن  مهلز منرررررررريي
 (.ٕٕٛ :ٕٚٓٓ) ب هلع،ام
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 .التعريف بالبحث :
 

هلزمتلرررري   زيرررريره ترررر،م هلب،ترررر  حرررر   هل ررررا هل رررر،زد هإل رررر ه ا )هلدررررمم هلعلزررررل( أل
ةرل  رذ  هلزمتلرري  م رَكل رمُ   للتعلري  هل ر،زعلهإل  ه يري ب،للنربي للتر يرم هلتمبررا تير  هأل ر ه

 تعرر إذ    رينرر ا زشررة تممكةةرر،م هلعزميرري يزيررا هلح،لرر  إلررت هلتعبيررم  ررن لدنررم رتنرر يا 
  زررر،  لللزرررر هلع لرررل رهاللدعررر،للم رتتنرررع هلزررر همل رتلزرررر هلزعررر،ما ر ررررالا إلرررت رترررع 

م ر،ا هلتمبيري  لرذه  لرت ؛زع بعترض، هلربع  رت مير  ، برا ي را إلرت زر، رمهف ر،م هلت ، م
هنرررتثز،م هالبتةررر،م رهإلبررر هم هللرررذين يزيرررةهن  رررذ  هلزمتلررري ةرررل  ررر ا هلةثيرررم زرررن  رهلبضررر، 

هللنرري نرررهف كةرر،ن ذلررل زشرر،ةضي ك  ةت،برري  هنررتعز،اهلزعمةيرري بزرر، ةيضرر، هل رر مي هلتعبيميرري ةررل 
 (.  ٖٙٚ: ٜٜ٘ٔ)ة مهنم  لتت يم هالل ز،م هلة،زا

 آلتي:هذا البحث با أهميةمن خالل ما تقدم تتضح 

 هل ّلي.هلةمي  رلني ك ا  مانهل ُ بر دض، لني  هلعمبّيي؛هللني  ك زيي .ٔ

رهلتعبيرررم  رررن هلعرهحرررا  ةةررر،مألل ضررر، رنررريلي هلتدررر،   رهلت ررر،م  ةرررل هأل هلّلنررري؛ ك زيررري .ٕ
ن  للنررري  رمه زضزررر، ةرررل تيررر،ي هلشرررعر  ريل رررا  بمتضررر،  رهلزشررر، م بأنرررلر  ةتررر،نم ره 

 ني  زضز، ت ، ز  هلع رم. بم هلةزن ربذلل ي بل هلز،تل ت،تمه ال ي

ررنررريلي تدررر،   برررين هللررر،د  را رررمهلتعبيرررم لةرلرررم رنررريلي هت ررر،ا برررين هلدرررم   ك زيررري .ٖ
 رمي،تي هلذ ن  ل  هلح  

إذ  ؛هلتعلي  هلترلي ا رهلذا يع  زن هالت ، ،  هلت يثري ةرل هلتر ميد كلزرذم ك زيي .ٗ
عرب،  هلترل يمةة  لت  رم هلح،ل  ةل هلعزليي هلتعليزييم رهلعزا  لت ت ليرا هل ر

 زن هلزره  هل مهنيي هلزضزي.ُتع   هلتل  متره م هلح   ةل  مهنتض  لز، ي هلتعبيم

زضرررر،مه  هلتدةيررررم هإلبرررر ه ل ةررررل ترررر ميد هلتعبيررررم  هنررررتعز،اهلترررر مي   لررررت  ك زيرررري .٘
 هلةت،بل.

ضرر، تعرر  هلحرر   لزره ررلي  مهنررتض  هأل بيرريم رزررن ثرر  أَلل   ؛هلزمتلرري هإل  ه يرري ك زيرري .ٙ
هل ،زعيررريم رترررأ يلض  للزشررر،مةي هلد، لررري رهالي ،بيررري ةرررل زلررر،تل  زره رررلي  مهنرررتض 

ضررر، هلزمتلررري هلترررل يلترررج ةيضررر، تدةيرررم هلحررر   رتلزرررر هررر مهتض  هلتيررر،ي هلز تلدررريم ركل  
  لت هلدض  رهلتتليا رهلت ري .
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 .التعريف بالبحث :
 

اهدفاالبحث:
هلتعلري  هلترلير ا ةرل تلزيري زضر،مه   كلزررذمثرم َتَعرم ا كيض ا هلبت   هلتر،لل إلرت  
 هلتعبيما رهلتدةيم هإلب ه ل ل ى ح   هلزمتلي هإل  ه يي. هأل هف

 من خالل التحقق من الفرضيات اآلتية:
( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٔ

هال تب،م هل بلل رهلبع ا لح   هلز زر ي هلت ميبيري هلترل  منر  زضر،مه  هلتعبيرم 
 ي ا.هلتعل  هلترل ألزرذمهلتتميما ب

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٕ
هال تب،م هل بلل رهلبع ا لح   هلز زر ي هلت،بحي هلترل  منر  زضر،مه  هلتعبيرم 

 هلتتميما ب،لحمي ي هلت لي يي هلزتبعي.

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٖ
 م ،  هال تب،مه  هلزتنلنرلي هلز زر ري هلت ميبيري هلترل  منر  هال تب،م هل بلل ر 

 هلتعل  هلترلي ا. كلزرذمهلتعبيم هلتتميما  لت رةم 

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٗ
 ألزرذمهال تبرررر،م هلبعرررر ا هلز زر رررري هلت ميبيرررري هلتررررل  منرررر  هلتعبيررررم هلتتميررررما برررر

رنررررح  م رررر،  هال تبرررر،م هلبعرررر ا هلز زر رررري هلترررر،بحي هلتررررل هلررررتعل  هلترليرررر ا رزت
  من  هلتعبيم هلتتميما ب،لحمي ي هلت لي يي هلزتبعي.

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .٘
 ح   هلز زر ي هلت ميبيي ةل هال تب،م هل بلل ر هلبع ا ةل هلتدةيم هإلب ه ل

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )، يإت ررررال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٙ
 ح   هلز زر ي هلت،بحي ةل هال تب،م هل بلل ر هلبع ا ةل هلتدةيم هإلب ه ل 

( بررررين زترنررررح  م رررر،  ٘ٓ.ٓي  لرررر  زنررررترى )إت رررر، يال ير رررر  ةررررمم ذر  اللرررري  .ٚ
ح   هلز زر ي هلت ميبيي ر بين زترنح  م ،  ح   هلز زر ي هلتر،بحي ةرل 

 تدةيم هإلب ه ل.هال تب،م هلبع ا لل
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 .التعريف بالبحث :
 

احدوداالبحث:
 ي ت م هلبت   لت:

-ٕٙٔٓ) حرررر   هل ررررا هل رررر،زد هلعلزررررل ةررررل للعرررر،  هل مهنررررل :هلترررر ر  هلزة،ليرررري -
 .( ةل زت،ة ي  ي،لتٕٚٔٓ

   .زرتر ،  هلتعبيم هلتتميما ر    ،  زني زرتر ،  :هلت ر  هلعلزيي -
 .(ٕٚٔٓ/ٕٙٔٓللع،  هل مهنل ) هألراهلد ا هل مهنل :هلت ر  هلةز،ليي -
ا

ا:حتديدااملصطلحـات
 :األثر .أ

   :األثر لغة
 أبن منظور:

ب يري هلشرلفم رهل زرع اثر،م ركثررم ر م رُ  ةرل إثرم   –كثرم  :ر ،ف ةل لن،ن هلعرم  
                                  .(ٜٚ: ٔممٜٜٜٔمبن زل رم هَتَتبعُ  إثمُ  ) :كا َبع   رهتثمتُم رتأثمتم

 صطالًحا:ا
)يعلررل هللتي رري ر ررر هلت، ررا زررن هلشررلفم يعلررل هلع هرري ر ررر  :مُ بَأل رر هألثررميعررما  

 .(ٕٛ: ٕٕٓٓهلنزي هل هلي  لت هلشلف( )هلشزمام 
)زت رررلي تنيرررم زممرررر م كر ميرررم زممرررر  ةيرررم يتررر   ةرررل هلزرررتعل   :بَأل رررمُ ر رررما 

                             .(ٕٕ: ٖٕٓٓرهلل ،مم  ملتي ي لعزليي هلتعلي (. )شت،تم
 :جرائي  التعريف اإل

 ر تنيم زعلرا ةل  م ،  ح    يلي هلبتر  )هلت ميبيري رهلتر،بحي( ةرل تلزيري   
 زض،مه  هأل هف ةل هلتعبيم هلةت،بل.

   ( (The modelنموذج:األ  .ب
 : ،ف ةل ت،م هلعمرد زن  ره م هل ،زرد :لغة -
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 .التعريف بالبحث :
 

: بترر  هلضزررةي  زرر، ةرر،ن  لررت  رردي هلشررلفم كا  رررمي تت ررذ  لررت زثرر،ا  رررمي نمذذوذجاأل 
 (.ٕٓ٘: ٕٜٙٔلف ليعما زلم ت،لم )هلةبي ّام هلش

   :اصطالًحا
  برررر،مي  ررررن رنرررر، ا رك ره  رز ححرررر،  ت مينرررريي تزثررررا  :بَأل ررررمُ  لزرررررذم ررررما هأل

 (.  ٚٔ: ٕٓٓٓ)هح،زل را مرنم هلل ميي  لت  رمي  حره  رزز،من،   ديي 
زيرري ز زر رري زررن هإل ررمهفه  هلتررل يز،منررض، هلزعلرر  ةررل هلزمهةررم هلتعلي :بَأل ررمُ  ررما   

 (.                                                                         ٕٓٔ: ٕٙٓٓ ، رم كبررتتتزن ت زي  هلز، ي ركن،لي  ت  يزض، رزع،ل تض، )
 بليي لعزا زل   ينت    ة ليا زن ك ا ت زي  كلشرحي ربي ر،  تعلر   :بَأل مُ  ما 

 (.                              ٗٔ: ٕٔٔٓلتت يم كممه  زت  ي  )هلع رهن را مرنم 
 :التعريف اإلجرائي  

 ر  حي ت مينيي يتبعض، هلب،ت   ه ا ممةري هل را رتحبرم  رذ  هل حرره   لرت 
 زرتر ،  هلتعبيم لح  ) يلي هلبت (.

 :  التعمم التوليدي
 لغة:

 (.ٖ٘ٚ: ٕٜٙٔ)هلمهةام  هلترلي   ر ترل  هلشلف زن هلشلف : ( ما م)ر 
   :اصطالًحا

هل  يرر ي زررع هلز حررح هلع لررل  ةةرر،ميعررما بألررم: ل ميرري تشررزا هلتة،زررا هللشررح لأ
 (.  ٛ٘ٔ: ٕٙٓٓهلزر ر  ل ى هلزتعل  ) ب  هلن  م 

 ما بألم:  مبح هل بمه  هلن،ب ي للزرتعل  ب بمهترم هل ت ري رتةررن   هر،  بيلضزر، 
عرر يا هلت رررمه  بتيرر  يبلررل هلزررتعل  زعمةتررم زررن  رر ا  زليرر،  ترلي يرري ينررتعزلض، ةررل  ت
 .(٘ٔ: ٜٕٓٓهلب يلي كر هألت ه  هل ،ح ي ةل ترف هلزعمةي هل تيتي) د،لي رهل ي م 

 التعريف اإلجرائي لمتعمم التوليدي:
 ررر ز زر رري هإل ررمهفه  رهأللشررحي هلتررل ي ت،م رر، هلب،ترر  ري حررح لضرر، لزنرر،  ي  

يبلرل إذ  تعبيرممح   ) يلي هلبت ( لت مبح  بمهتض  هلن،ب ي ب،لزعلرزر،  هل  ير ي ةرل هل
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 .التعريف بالبحث :
 

هلحرر   زعررمةتض   ررن حميررم  زليرر،  ترلي يرري ينررتعزلض، ةررل تعرر يا ت رررمهتض  ةررل ترررف 
 زعمةتض  هلعلزيي هل تيتي.

 التنمية  
 :ُلغةً 

ه )هلل،زل(م هلشلف َةُثم رةه م لز ت هلشرلفم مةعرم رك لرت شرألمم زر  لز، يلزر لز،فا رل
،فم هلةيرر، ي رهلميررعم رهلتلزيرريم هإللزرر،ف                              رتلزيرريم مةررع زنررترى هلشررلف رةي، تررم رتتنرريلمم رهللزرر

 (.ٜٙ٘: ٕٕٓٓ)زرنتم 
 :اصطالًحا

تعرررما بألضررر،:  تحرررريم رتتنرررين ك هف هلزرررتعل  رتزةلرررم زرررن إت ررر،ن  زيرررع هلزضررر،مه  
   .(ٚٛٔ: ٕ٘ٓٓ ب م ي زلت زي )هلني م

ر ل  هلرررذا  مةررر  بألضررر،:  تنيرررم زممرررر  ةيرررم يرهةررر  هلتحررررم هلدنرررل ل رهلنررر،يةل
 (.  ٕٗ: ٕٛٓٓا  ري م النتحيع هلتتة  بم )

 التعريف اإلجرائي لمباحث:   
تحرررريم زضررر،مه  هلتعبيرررم هلةتررر،بل لحررر   ) يلررري هلبتررر ( رتتنررريلض، رتحرم ررر، ةرررل 

 هلتعل  هلترلي ا.  كلزرذمكثل،ف ةتمي  هلت مبي ةل ترف 
 المهارة   

   :لغة
 )هبررن زل ررررمم  زرررام رهل زررع )زضررمي( بألضرر،:  هلتررذم ةررل هلشرررلفم رهلزرر، م هلترر،ذم بةررا

 .م(  م ز، ي   ٗٔ٘ :ٛم  . م
   :اصطالًحا

تحرم هلزض،مي  برم تر مي  ث،بر  زلرت   ر رذه يرؤ ا إلرت إ مهل زعرين  :بَأل ض،تعما 
                           (.  ٛ٘: ٕٔٓٓرهنت ،بي كر م  ةعا ز  زي زن تتنن هلزض،مي  )زت ر م 

بنرضرليم رينرمم ر رل   زر،اةل ك هف هلدم  ةرل  زرا زرن هألهلتتنن  : مة  بألض،  
تمةرررررع زرررررن زنرررررترى إت ررررر،ن هأل هف زرررررع هالهت ررررر،  ةرررررل هلرهررررر  رهل ضررررر  ) لرررررل را رررررمرنم 

ٕٖٓٔ:ٗٔ). 
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 .التعريف بالبحث :
 

    :التعريف اإلجرائي لمباحث
تحرررررم زلزرررررد ةررررل هلزضرررر،مه  هأل ه يرررري للحرررر   ) يلرررري هلبترررر ( لتي رررري للرنرررريلي 

 .  هلزنتعزلي ةل هأل هف هلتعبيما
   :داء التعبيرياأل

 :األداء
   :لغة
  :تأ يرر  إلررت ةرر ن زررن ت ررم إذه ك يتررم رهترريتمم ري رر،ا :ري رر،ا مك ى لأز،لرري زلررم   

م ٖٜٜٔ)هبرررن زل ررررمم  ك ى ةررر ن زررر،  ليرررم ك هف رتأ يررريم رترررأ ى إليرررم هل برررم كا هلتضرررت 
 ز، ي ك   ا(  مٔٓٔ: ٔم

   :اصطالًحا
ةرل إل ر،ة  إنرض،زض في هلع،زلين رز ى  زليي يت  زن   لض، تت ي  ةد،بَأل ُم يعما 

 (.ٙٗ :ٜ٘ٛٔ هلزلرحي بض    ) ب  هنم  ز،اهأل
تتبررررع هلنررررلرةي،  هلتررررل يعمتررررض، هلزررررتعل  ةررررل كثلرررر،ف ه تبرررر،مه  هلل ررررا  بَأل ررررمُ يعررررما    

للزعرر،مام رهل بررمه  للزرههررا هل  يرر يم رزرر ى ه تررةهن هلررذهةمي لضرر،م زررن هلتررل يررت  هلتد، ررا 
نيي هلزل زيم رهللرهتج هلت مينيي هلتل يت  م   ، ةأ ر ها  حرح زعض، ةل هلزرهها هلت مي

 (.ٕٗ٘: ٕٛٓٓلتت ي ض، ل ى هلزتعل   )هح،زل را مرنم 
 التعبير

 :ٖٜٛٔ)هلرمهةام  بم تعبيماهمر بم ة ن إذه تةل   لمم هللن،ن يعبرم  زر، ةرل هل ضرم :لغة
    .م   م(َز،ّ ي  ٜٗ

   :اصطالًحا
 ةةر،متتررا برم هألإذ   يي ةل م،يي هل عربي رهلتع ي م زلي،  ذ ليي ك هبَأل ُم يعما 

رهلزعرر،لل رهل رررم هلذ ليرري هلز ررم ي إلررت مزرررة زلحرهرري كر زةتربرريم ةررل  رررمي زررن  رررم 
 (.ٕٔٔ :ٜٕٓٓهلتعبيم هلزؤثمي )هل ليزلم 

زرر،ت، رري لدنررييم  شررب،مإل إزرر،بألررم  زليرري ه تز، يرري يؤ يضرر، هلدررم  :  يعررما ب،لررم لتت يررم  ره 
                                      (.  ٛٗٔ :ٕٓٔٓب  هلب،مام ز ،لل تي،تيي ) 
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 .التعريف بالبحث :
 

 :األداء التعبيري
هللنرّا هلةت،بّل لحلبي  يلي هلبت  ةل هلتعبيرم بأنرلر  نرلي   هإلل ،ة  يعما بأل ُم:

 لررررت رةررررم  هإلل ررر،ةركت،نرررريد ةرررل زرترررررم هلتعبيررررم هلز تررر،مم ري رررر،د  ررررذه  كةةرررر،م رررن 
 لرررم ب،لررر م ،  هلترررل يت رررا  ليضررر، ةرررل هال تبررر،مه  زتةررر،  هلت رررتيل هلزعتزررر يم رُيعبم 

                                .(ٗ: ٜٜٚٔ)ةهيم:  هلزتنلنلي هلزنتعزلي ةل هلبت  
هللنرّا هلةتر،بّل للحلبري  لر  هلتعبيرم  رن هلزرتررم هلز تر،م  هإلل ،ة: "ريعما بأل مُ 

 هإلل رر،ةي رر،د  ررذه    رزشرر، م   بأنررلر  نررلي م ر كةةرر،م ةررل  مد هلتعبيررم لعة رر،ل  ررن 
 .(ٜٕ :ٕ٘ٓٓ :)هلض،شزلّ   لت رةم هلزعي،م هلُزع  ألممه  هلبت  

 :التعريف اإلجرائي  
هللنررررا هلةتررر،بل لحررر   ) يلررري هلبتررر ( للتعبيرررم  رررن هلزرترررر ،   هإلل ررر،ة رررر 

 ك   ، هلب،ت  ألممه   ذه هلبت   نليزي ري ،د  لت رةم زتة، أةة،مب
 التفكير اإلبداعي.

 رررر  زليررري تتنرررد للزشرررة   ره  مهل زررررهحن هلترررعا رهلثنرررمه م ر ررر     بَأل رررُم:يعرررما 
هاللنرر ،  رهلررل ص ةررل هلزعلرزرر، م رهلبترر   ررن هلتلرررا هلتررل يزةررن هلتلبررؤ بضرر،م ره  رر، ي 
 ررررر  هلدمترررري،  ةررررل ترررررف ه تب،م رررر، بضرررر ا ترليرررر  تلرررررا   يرررر ي زررررن  رررر ا تر يررررا 

لرةرررام ر  )كبرررر  ررر، ر  هلزعحيررر،  هلزتررررهةمي رزرررن ثررر  لشرررم هللتررر، ج ر مترررض،  لرررت ه  رررمين
ٕٓٔٔ :ٖٔٗ.) 

لشرر،ح   لررل زمةرر  تر ضررم ممبرري هريرري ةررل هلبترر   ررن هلتلرررام كر بَأل ررُم:  يعررما   
 (.                                    ٕٚ: ٕٛٓٓ)هلض،شزل رهل ليزلم   هلتر ا إلت لرهتج ك ليي ل  تةن زعمرةي

هل يرر ي رهل ررتيتي لزنررألي  ةرر،مةهل رر مي  لررت ترليرر   رر   ةبيررم زررن هأل  بَأل ررُم:يعررما 
                                                     كر زشرررررةلي زرررررر،م لض،يتضرررررر، ترررررمي كر زدترترررررريم ر ررررررل تزثررررررا هل ،لررررر  هلةزررررررل زررررررن هإلبرررررر هم

 (.  ٔٗٔ:ٜٕٓٓ)هلعتر  را مرنم 
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 .التعريف بالبحث :
 

 :التعريف اإلجرائي
هلد  رررر ز ررر هم زررر، يت رررا  ليرررم حررر   ) يلررري هلبتررر ( زرررن  م ررر،  ه تبررر،م تررررم 

هل م ررري هلةليررري  للتدةيرررم هإلبررر ه لم ةرررل ةرررا زرررن زضررر،مه  هلتدةيرررم هإلبررر ه ل هألمبرررع ر رررل
  .(رهإلة،تي مرهلزمرلي مرهأل ،لي مللتدةيم هإلب ه ل )هلح هي

     :المرحمة اإلعدادية

ر ل هلزمتلي هل مهنيي هلتل تلل هلزمتلي هلزترنحي ةل هلعمهم رتةررن زر ي هل مهنري  
)هلمهبرع  يريم رتتترزن هل راهألرل يدتض، هإل ر ه  لل مهنري هل ،زعيري ةيض، ث   نلره م رر 

هلعر، م رهل ر،زد هإل رر ه ا بدم يري )هلعلزررلم رهأل برل(م رهل را هلنرر، د بدم يرم )هلعلزررل 
 .(ٗ :ٜٜٓٔ رهأل بل(. ) زضرميي هلعمهممرةهمي هلتمبييم
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 أوًلا انىظريت انبىائيت:  
( أ بػػػػػر رياد Lev  Vegoteskyعػػػػػلنـ انػػػػي س انريجػػػػػ  نيػػػػؼ  ي ي جػػػػػ    ُيَعػػػػد  

انبيلئيػػا اال  علعيػػاذ انػػذا تػػدد اال  لاػػلت يافرام تػػيؿ ع وػػـي ان   يػػر ي  ػػييف انععر ػػا 
 يػر ان  لعػؿ اال  عػلع   ػ   لػ يؿ ععايػا ان   أاعيػاندى ان ردذ يع لد يظري ػ  أيوػل  ؤ ػد 

وػػػل  ػػػػ ـ ِإي  إذ  ؛انععر ػػػػا  ُبيػػػة بطرياػػػا ا  علعيػػػا َأف  يان  ػػػييف انععر ػػػ ذ  يػػػرى  ي ي جػػػ   
بلنعيلقلا اال  علعيا يان  ليض اال  علع  بػيف انعػدرس يانطلنػبذ يبػيف انطابػا أي جػوـذ 

انععر ػا ععايػا ا  علعيػا فال يػا  ي ػ     يػر انطابػاذ ي عيػيوـ عاػة  َأف   أجػلسيذنؾ عاػة 
   نابيلئيا اال  علعيا اي ان  لعؿ اال  عػلع جلجنععيةذ يا ذا ي يف ان يار األ  ييف ا
 .(ٔٗ: ٕٚٓٓ زي يفذ 

 ػػلن عاـ انبيػػلئ  اال  عػػلع  ععايػػا   عػػدؿ  يوػػل انععر ػػا انداسايػػا ناطلنػػب  لجػػ  لبا   
 سريفانػ عاـ ي ػرفر بػلف ِإف  إذ  ؛نبلضطرابلت انيل  ا عف ان  ػلعايف اال  عػلع  يانلس ػ 

 ؛  لعػػؿ اال  عػػلع  يػػؤدا ديًرا عوًعػػل  ػػ  إعػػلدة انبييػػا انععر يػػا اع عػػلًدا عاػػة انسبػػراتيان
  عاـ األ راد  ع عيعا ي يؽ بلنطبع  عاـ  ػؿ عػيوـ عاػة تػدةذ ي عػليف انطابػا ي عػؿ  ػؿ 

 (.  ٖٔ: ٕٕٔٓي يف ان  لعؿ بييوـ عبلقا  بلدنيا  جاعلفذ إذ  ؛عيوـ أ ضؿ يأقيى
انطابػا يت ػل يف إنػة  َأف  ي ا ػرح  ذعيا  اجػ ا تػيؿ ان عاػيـيانيظريا انبيلئيا اال  عل

ان عاػيـ  َأف  وػل  ؤ ػد ِإي  أا  ؛(ٓٔ: ٕٕٔٓان ديدة بري جػوـ.  انالعػداذ    لربيلم  وعوـ نؤل
ير  ػػػز إنػػػة انتلنػػػا ان رديػػػا ان ػػػ  يتػػػليؿ  يوػػػل انطلنػػػب  وػػػـ انظػػػلارةذ ي ػػػذنؾ  َأفْ عػػػف البػػّد 

ععايػا   ػييف  َأف  (ذ ي يظر إنػة ٖٗ: ٕٕٔٓ اندنيع ذ أفيلم ان عايـ    اندير اال  علع  
عػػػل   ػػػيف ي ي ػػػا ن  لعػػػؿ انطلنػػػب عػػػع أ ػػػراد انع  عػػػعذ ِإي  انععيػػػة يانععػػػلرؼ نػػػدى انطلنػػػب 

ييػػػ ـ  سػػػريف ػػلن عاـ  ػػػ  انبيلئيػػػا اال  علعيػػػا ععايػػا ا  علعيػػػا يػػػر بط  يوػػػل انطلنػػب عػػػع اف
ان  لعػػػؿ اال  عػػػلع  يزيػػػد عػػػف  ف  إِ إذ  ؛(ٖٔ: ٕٕٔٓ يعػػػل بيػػػيوـ  جػػػاعلفذ    ػػػلر بلقػػػل األ

ي لػؼ عع اػدا وـ يع ػلايعوـ ياػذا يػؤدا    ػلر رص ان عاـ عيد انطابا ييع يوـ  بلدؿ األ
 (.  ٖٙ: ٕٕٔٓإنة  عاـ ع لايـ  ديدة أي  عديؿ ع لايـ جلباا  اندنيع ذ 

إذ  ؛ياذه انيظريا  ر ز    بيلم انععر ا عاة ان  لعؿ اال  علع  يان عاـ ان عػليي 
 إلاعلنوػػل ؛ي ي ػػا إنػػة االي اػػلدات ان ػػ  يي ووػػل عػػدد عػػف انبػػلتفيف نابيلئيػػا ان رديػػا  ػػلمت
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ععايػػا انػػ عاـ   ضػػعف عػػدة عياعػػؿ  َأف   يأيضػػتيا ان ليػػب اال  عػػلع   ػػ  ععايػػا انػػ عاـذ
 َأفْ نػػذنؾ طػػلنبيا بي ػػيب  ؛سػػريفعيوػػل انعياعػػؿ انفال يػػاذ انعياعػػؿ انااييػػاذ ان  لعػػؿ عػػع اف

ي ػيف  عاػـ يأْف ل  ػ  ععايػا انػ عاـ ل عوعً ان ليب اال  علع  عيضعً   ضعف انبيلئيا يضع 
أ ػػدت يظريػػا  ي ي جػػ   إذ  ؛(ٕ٘ :ٕٓٓٓان ػػرد  ػػ  إطػػلر انطبيعػػا اال  علعيػػا  انجػػيدذ 

اف ان  لعػػػػؿ اال  عػػػػلع  ناػػػػ عاـ اػػػػ  عػػػػدـ   ػػػػؿ ان ػػػػرد عػػػػف انع  عػػػػع  ػػػػ  بيػػػػلم انجػػػػيلؽ 
ن عػػليي  بػيف انطػػبلب يانعػػدرس انععر ػ ذ بػػؿ  لػ يع انػػ عاـ عػف سػػبلؿ انيلػػلط ان عػلع  ا

يظريػا  ي ي جػ   يػ ـ عػف سػبلؿ  عاة ي ػؽ بيلم انععر ا  ؛يبيف انطبلب بعضوـ انبعض
انعيلقلػػػا اال  علعيػػػا يان  ػػػليض بػػػيف انعػػػدرس يانطػػػبلب يبػػػيف انطػػػبلب بعضػػػوـ انػػػبعض 
 ععايا ا  علعيػا فال يػا ن ي يػ     يػر انطػبلب ي  ػييف انععيػةذ  لنععر ػا  ػر   بدايػا عػف 

أ فػر ععر ػا ععايعل يػاذ يبعػد ذنػؾ  بيػة  آسػرؿ   لعػؿ ا  عػلع  نطلنػب عػع لػسص سبل
ل  يلػػػػلط  ػػػػردا يبػػػػذنؾ انععر ػػػػا انعاعيػػػػا  تػػػػدث عػػػػف انعجػػػػ يى اال  عػػػػلع  فػػػػـ إنػػػػة ذا ًيػػػػ

انعج يى انجي يني  ذ يبيف األي س فػـ إنػة داسػؿ األي ػس   ظوػر  ػ  انعجػ يى انسػلر   
ة انعجػ يى انػداسا  فػـ   ػدايؿ بػيف انعػدرس بيف انلػسص يانبيئػا انعتيطػاذ فػـ  ظوػر عاػ

انععر ػػا أي إدراؾ األلػػيلم  َأف  (.  ييػػرى  ي ي جػػ   ٔٔٔ: ٕٔٓٓ عبػػد انجػػبلـذ سػػريفياف
 ِإف  إذ  ؛ي لػػ بلف عػػف سػػبلؿ   ػػلعبلت انعػػلدة عػػع انعػػدرس يان   يػػر  ػػ  ان  لعػػؿ ياجػػ يعلب 

يػػػل َأي  يػػؤدا بيػػػل إنػػة   ػػػرة يع ػػػف   ػػا  عػػػف انبيئػػا انفال يػػػا ياال  علعيػػاذ ياػػػذا  ان طػػير ال
ياإلرلػلدات ان ػػ   دياتعػل  وعيػل ان  لعػػؿ اال  عػلع  ياأل إذايع ييػل  وػـ انععايػلت انعاايػػا 

ناػػ عاـ  ػػ ا ا  علعيػػا  َأف  (.  ػػذنؾ بييػػت يظريػػا  ي ي جػػ   ٕٚ: ٕٕٓٓ ي سااوػػل  عبيػػدذ
ي  ػر  يػ ُ عف طريؽ انتيار بيف انعدرس يانطبلبذ يعيػدعل ي ػا  انطلنػب إنػة عيلقلػا  ر

يععػػػؿ بيتػػػي  َأفْ ييع يػػػ  بعػػػد ذنػػػؾ  ذ  ػػػلرييلػػػلرؾ ي ػػػ  انيوليػػػا ي عػػػع انطلنػػػب األ َأيًضػػػل
 يبعػػػاذ أبػػػيعوػػػـ بلنيجػػػبا إنػػػة انطػػػبلب  ػػػ  ان ػػػؼ.   أعػػػر لن  لعػػػؿ اال  عػػػلع   ؛ ػػػردا
ٕٖٓٓ :ٕٛ).   
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 أضص انىظريت انبىائيت:
 ايلنؾ ع عيعا عف األجس ان    بية عايول انيظريا انبيلئيا ا :

 انطابا ي جعيف بجعا اإلبداع.  عؿ .ٔ
 انعيليا بع لايـ يا  لالت انطابا. .ٕ
  ضع انطابا    عياقؼ تايايا. .ٖ
  ر يد األدام يان وـ عيد  اييـ انطابا. .ٗ
  ل يع انطابا عاة االل راؾ عع بعضوـ يعع انعدرس. .٘
  بية عاة ان عاـ ينيس عاة ان عايـذ ي  عؿ انطبلب عبدعيف. .ٙ
  تعؿ انعجؤينيا ياالع علد عاة اني س. ل يع انطابا ي دريبوـ عاة  .ٚ
 انع طاتلت انععر يا عفؿ  ان يبؤذ اإلبداعذ ان تايؿ(. اج ععلؿ ععؿ عاة  .ٛ
 عف انسبرات.  لدة زيد انطابا بلن رص انعيلجبا نبيلم انععر ا ان ديدة ياإل .ٜ

 لػػ ع عاػػة االجػػ ابلنيا يعبػػلدرة انطػػبلبذ ي لػػ عوـ عاػػة انبتػػث ياالج ا ػػلم  .ٓٔ
 .(ٜٜ: ٕٗٓٓعبدان بيرذ يتب االج طبلع  

 
 مرحكساث انىظريت انبىائيت:

 انيظريا انبيلئيا  اـي عاة فبلفا عر  زات ا :  
ل عػػػف قبػػػؿ ان وػػػلز انععر ػػػ  ناطلنػػػبذ يال يياػػػؿ  ػػػلاًزا عػػػف انععيػػػة يبيػػػة ذا ًيػػػ ف  إِ  .ٔ

ي ل ؿ داسؿ ان ولز انع ب  ندى انطلنب ي ي ػا   ُ انعدرس إنة انطاباذ بععية أي  
ي ػرفر اػذا انععيػة بسبرا ػ  انجػلباا يبلنجػيلؽ إذ  ؛ع انعلنـ انسلر    لعؿ تياج  ع

 انذا يت ؿ  ي  ان عاـ ان ديد.
يت ػػلج  لػػ يؿ انععيػػة نػػدى انطلنػػب ععايػػا ي جػػيا دييلعي يػػا يلػػطا إنػػة قػػدر عػػف  .ٕ

ان وػػد انػػذا   انعااػػ ذ ياػػذه انعاعيػػا  ظوػػر عاػػة لس ػػيا انطلنػػبذ إعػػل بلالر يػػلح 
عػلنديػ  ع زًيػل يع يا اًػلذ  عيدعل ي يل انبيػلم انععر ػ  بػلنتيرة يعػدـ اال ػزاف تػيف  يا 

  علرض ععطيلت انسبرة عع عل ندي  عػف بيػلم ععر ػ  جػلبؽذ  ي ػلب بتلنػا عػدـ 
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اال زافذ ي   اذه انتلنا ييلػط عاػؿ انطلنػبذ إلعػلدة ان ػيازف عػف سػبلؿ عػدد عػف 
نععر ػ  بتيػث انسيلراتذ  وي إعل أف يي ر سبرا   يال يتدث  عاـذ أي يعدؿ بيلمه ا

عػػل أفْ   يجػ يعب انسبػرة ان ديػدة ي ػيامـ ععوػل يايػػل ي لػ ؿ انػ عاـ ذا انععيػة نديػ ذ يا 
 ييجتب عف انعيقؼ يال يو ـ ن  ي رف ليًئل ال يعيي .

ي عجػػؾ ان ػػرد إذ  ؛انبيػػة انععر يػػا انع  ييػػا نػػدى انطلنػػب  اػػلـي ان اييػػر بلػػ ؿ  بيػػر .ٖ
ول  اػدـ نػ  ألي   ؛سلطئا يي لبث بول انطلنب( بعل ندي  عف ععر ا عع ايول قد   يف 

 يلػػطااأل  جػػيرات عايعػػا بلنيجػػبا نػػ ذ يايػػل ي ضػػل دير انعػػدرس عػػف سػػبلؿ  اػػديـ 
 ػلف ذنػؾ  إفْ انسبرةذ ي  تيل انععايعا نديػ   يان  لرب ان    ؤيد  تا ععطيلت

 .(ٕٗ :ٕٚٓٓعي يدا عيد انطلنب  انع عاـ(  زي يفذ 
 

 مبادئ انىظريت انبىائيت:
 ربػػػيييف انعبػػػلدئ ان ػػػ   اػػػـي عايوػػػل انيظريػػػا انبيلئيػػػاذ ي اػػػؾ انعبػػػلدئ تػػػدد بعػػػض ان

 اف  :عاة انيتي   اسص 
 يبي  انطلنب انععر ا انسل ا ب  عيد اج ععا  عاا . .ٔ
ياػػػـي انطلنػػػب ب عفيػػػؿ إذ  بيػػػلم انععر ػػػا يت ػػػؿ عػػػف انسبػػػرةذ  ػػػلن عاـ ععايػػػا بيلئيػػػا .ٕ

يع ا ػػػ  عػػػف سبػػػرات داساػػػ  ناععايعػػػلت عجػػػ ععبًل  ػػػ  ذنػػػؾ   لعاػػػ  انلس ػػػ  بعػػػل 
 جلباا.

ناعبلدئ ععية ذا ًيل داسؿ  ؿ طلنب قد يس اػؼ عػف انععيػة نػدى انطلنػب افسػرذ   .ٖ
 يعف فـ  ي د  ؿ طلنب قد ال يللرؾ أ فر عف طلنب آسر      جير ياتد.

درا   نييائـ بيف انععر ا انع  جبا يانياقع. .ٗ  انطلنب يج ععؿ تياج  يا 
عيا وا انطلنب بجؤاؿ أي علػ اا   تػدى   ويئ ناطلنب أ ضؿ ظريؼ ان عاـ  عيد .٘

   يره يعد يي وز عجبًال  لنطلنب يع عد ايػل عاػة ي جػ   ػ  عتاػ ذ يال يي ظػر عػف 
 يزيده بتؿ  لاز.  لسص عل أفْ 

ان عاـ  و  بعفلبا ان جر انذا  عػر عايػ  انععر ػا ان ديػدة  أجلسانععر ا انعجباا  .ٙ
 نعاؿ انطلنب.
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وػػػل انطلنػػػبذ  تػػػدث ييًعػػػل عػػػف االضػػػطراب انضػػػايط انععر يػػػا ان ػػػ  قػػػد ي عػػػرض ن .ٚ
ي ػبل اػدؼ انطلنػب ان ااػب عاػة إذ  انععر   ندي  ي ي ػا نعػريره بػلنسبرة ان ديػدة

علدة ا زاي  انععر   عرة   .ُأسرىاالضطراب انععر   ندي  يا 
تػػديث انيعػػي انع ػػلايع  ناطلنػػب عػػف سػػبلؿ انعػػرض ياالجػػ  لبا ني وػػلت انيظػػر  .ٛ

يعػػػػػف فػػػػػـ ي ػػػػػؿ انطلنػػػػػب إنػػػػػة بيػػػػػلم ععر  ػػػػػ .  سػػػػػريفانع عػػػػػددة يعلػػػػػلر    عػػػػػع اف
 (ٜٛ :ٕٗٓٓ عبدان بير 

 
ا
ا
 انىماذج انخعهيميت نهىظريت انبىائيت: :ثاوي
    ان عاـ انع عر ز تيؿ انعل اا. أيعيذج .ٔ
 ديرة ان عاـ انفبلف  نػبليب . أيعيذج .ٕ
 ديرة ان عاـ انربلع  نػبليب . أيعيذج .ٖ
 .ديرة ان عاـ انسعلج  نػبليب  أيعيذج .ٗ
  تايؿ انبيلئ .ان أيعيذج .٘
 ان عاـ ان ينيدا. أيعيذج .ٙ

 
 أمنىذج انخعهم انخىنيدي.

عرضػػ  آي ًػػػل ي ضػػل ِعّعػػل  األجػػس ان ػػ  ايطاػػػؽ عيوػػل انيعػػيذج ان ينيػػدا  ػػػ   َأف   ػػـ  
ييطاػػؽ عػػػف إذ  ؛ان ػػدريس ال  س اػػؼ عػػف األجػػػس ان ػػ  ياػػـي عايوػػل انػػػ عاـ انبيػػلئ  ععيًعػػل

ي انػػ عاـ اناػػلئـ عاػػة انععيػػةذ يذنػػؾ عػػف سػػبلؿ ي ػػيف انػػ عاـ قلئًعػػل عاػػة ان وػػـ أ ضػػريرة أفْ 
يبيػػ  انطلنػػب  َأفْ   ػػييف انطابػػا انعبلقػػلت بػػيف انسبػػرات انجػػلباا يانػػ عاـ ان ديػػدذ يضػػريرة 

يانععػػػلرؼ تػػػيؿ    ػػػلرانععر ػػػا بي جػػػ  عػػػف سػػػبلؿ ععايػػػلت  ينيديػػػا يجػػػ ععاول ن عػػػديؿ األ
                                        .(ٚ: ٕٕٔٓ ا رسذ  األتداث إنة انععر ا ان تيتا

عػف انػ عاـ  االي اػلؿان طير انتل ؿ  ػ  ان عاػيـ ي  ػ  إنػة   ِإف   جلسيعاة اذا األ 
ان اايدا إنة ان عاـ انيلط انذا ي عؿ انع عاـ عتير انععايػا ان عايعيػاذ ييع عػد ذنػؾ عاػة 
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ة ناظػياار ان فيرة ياالق  لد  ػ  انيقػت  عػل يياػؿ انعػ عاـ إنػة انعبلتظػا انعبللػر  يلطااأل
ان ينيػػدا عػػف انيعػػلذج انتديفػػا ان ػػ   ؤ ػػد عاػػة انػػ عاـ  يعػػيذجييعػػد األ ذيايجػػليانعلديػػا ياإل

ػػل ذأفيػػلم ععايػػا انػػ عاـ ػػ  ذا انععيػػة يير ػػز عاػػة انعػػ عاـ  يزيػػد عػػف قدر ػػ  عاػػة انػػربط  ِعع 
بالم ععايا ان عاـ نعدة طيياا  انلرعذ     .(ٗٔ: ٖٕٔٓيان وـ بيف انععايعلت يا 

انػػػػ عاـ ان ينيػػػػدا  طبياًػػػػل نيظريػػػػا  ي ي جػػػػ   انػػػػذا ظوػػػػر عاػػػػة يػػػػد  عػػػػيذجأييُيعػػػػد  
نا ايػػػر انع ػػػلايع   لأيعيذً ػػػبي ػػػ ِ  ظوػػػر  ػػػ  انبدايػػػا إذ  ذٜ٘ٛٔأيزبػػػيرف ييي ػػػرؾ عػػػلـ 

ياض  ب ايير انع ػلايـ انسلطئػا نػدى انطابػا تػيؿ ظػلارة عػل يا  جػلبوـ  وًعػل عاعًيػل جػايًعل 
انػػ عاـ يتػػدث عيػػدعل  َأف  انػػ عاـ ان ينيػػدا  ػػرح ييا .(ٜٖ: ٕٕٔٓ ان بيجػػ ذ  ن اػػؾ انظػػلارة

 أ  ػػػلري ػػػؿ انطابػػػا بػػػيف انععايعػػػلت انجػػػلباا انعي ػػػيدة نػػػديوـ يانععايعػػػلت ان ديػػػدة نبيػػػلم 
يظػػػرا يلػػػعؿ ان  لعػػػؿ  أيعػػػيذج ػػػلن عاـ ان ينيػػػدا  ؛ ديػػػدة  ػػػ بلمـ يلػػػب ا انع ػػػلايـ نػػػديوـ

: ٕٕٔٓ انػػػدنيع ذ  بان ديػػػدة عػػػع انعسطػػػط انعااػػػ  انعي ػػػيد نػػػدى انطلنػػػ   ػػػلرانيلػػػط نؤل
انطابػػػا يلػػػلر يف بلػػػ ؿ يلػػػط  ػػػ  ععايػػػا انػػػ عاـ  َأف  يعػػػف سػػػياص انػػػ عاـ ان ينيػػػدا  .(ٜٖ

ييينػػػديف انععر ػػػا ب لػػػ يؿ االر بلطػػػلت انعاايػػػا بػػػيف انع ػػػلايـذ  عيػػػدعل يتاػػػؿ انطابػػػا عػػػلدة 
ان ديػدة بػلنعاـ انعجػبؽذ يعيػدعل   طػلبؽ اػذه انععايعػلت يػ ـ بيػلم    ػلر ديدة يػدع يف األ

 :اعل ان ينيديا انيللطلت عف ييعلف بلقلت ي را يب عاايا  ديدة نديوـذ ييي دع
إبػداع  ذنػؾ أعفاػا انععايعػلتذ أ ػزام بػيف ان يظيعيػا انعبلقػلت  ينػد ان ػ  انيلػلطلت -

 .رئيجا أ  لري  ذبيلييا يرجـي يسبل لتذ ذأاداؼي  ذأجئااي  يايلتذعي
عع  انطلنػب أي يػراه أي ياػرأه عػف يج عل بيف انع  لعاا انعبلقلت  يند ان   انيللطلت -

 يػلظراتذ   ػيلةا إعػلدة ذنػؾ يأعفاػا ناطلنػبذ انعجػبؽ يانعاػـ ععايعػلت  ديػدة
يعػلن   انفػلي  انيلػلط َأف   انيلػلطيف بػيف يان ػرؽ ي طبياػلتذ ذياج دالالتذ ي  جػيرات

ان وػـ  عبدانجػبلـذ  عػف عػلؿ عجػ يى ييػؤدا إنػ  أععػؽ ان عايعػ  بلػ ؿ انعت ػيى
   .(٘ٗ: ٜٕٓٓ ظويرذ ( ٔٙٔ: ٕٙٓٓ

انطلنػب يػر   إنػة انعدرجػا بوي ػؿ  َأف  ان عاـ ان ينيدا عبي  عاة ا  راض  أيعيذجي 
أفيػػػلم ان يلػػػئا اال  علعيػػػا يانفال يػػػا  ػػػ  عػػػف انععايعػػػلت انابايػػػا  انييعيػػػا( ان ػػػ  ا  جػػػبت 

نذا ييبا  ناعدرس إعطلم ان ر ػا ناطابػا ن ينيػد انعبلقػلت ذات انععيػة بػيف  ؛انعتيطا ب 
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انععايعػػػلت ان ديػػػدة  ػػػ  انػػػذا رة ق ػػػيرة انعػػػدى يانععايعػػػلت انعسزيػػػا بلن عػػػؿ  ػػػ  انػػػذا رة 
 (.ٛ٘ :ٜٕٓٓانطيياا انعدى  قلبيؿذ 

 
:  أهداف

ّ
 اضخعمال أمنىذج انخعهم انخىنيدي

 أجػػػئاا زييػػػد انطابػػػا بعياقػػػؼ  عايعيػػػا  ع ػػػيوـ عػػػف   ػػػييف سبػػػرات  ديػػػدةذ ي ي يػػػ   .ٔ
 ر بط بعظلار ععييا ناظػلارة  أ  لر  ييف عف اذه انسبراتذ ي  سريفألي جوـ ينآل

 عيضع اندراجا. 

 يليط  ليب  اندعلغ بإي لد عبلقلت عيطايا يع لعبا تيؿ انع وـي نبيػلم انععر ػا  .ٕ
 ػػػ  بييػػػا انػػػدعلغ عاػػػة أجػػػس تايايػػػا  ععػػػؿ عػػػف زيػػػلدة قػػػدرة انعػػػ عاـ عاػػػة ان وػػػـ 

لرض  ػػػػ   ديػػػػدة  تػػػػؿ انع عػػػػ أ  ػػػػلرياالجػػػػ يعلب  ػػػػ  انعياقػػػػؼ ان عايعيػػػػاذ ي ينيػػػػد 
تبلؿانع لايـ يانعيقؼذ   انع لايـ ان تيتا عتؿ انع لايـ انسلطئا. يا 

 َأف  لػعر عػف يُ  يالِجػي َعلعيػد انطابػاذ    ػلر يعيا ان   ير  يؽ انععر   ياي  ينيد األ .ٖ
ييت ػػػلج إنػػػة عرا عػػػا تلنػػػا عػػػف انيلػػػلط يان لعايػػػاذ  ذان   يػػػر ع وػػػـي أي قضػػػيا عػػػل

عطلم  اـ.لر أ  ان ر ا ن عديؿ  سريفاف يا 
إتداث  اييػر ع ػلايعّ   ػ  بييػا انطلنػبذ نزيػلدة قدر ػ  عاػة ان علعػؿ عػع انعياقػؼ  .ٗ

ياػػذا ي عاػػُ  أ فػػر  ذانععر يػػا   ػػلرانتيل يػػا ب ػػيرة  ضػػاةذ ييزيػػد عػػف يضػػيح األ
 (.٘ٙٗذ صٕٚٓٓذ آسريفان    يا و   اني داذ ي  عيرقدرة عاة  وـ األ

 

 مراحم أمنىذج انخعهم انخىنيدي:
انػػ عاـ ان ينيػػدا عػػف أربػػع عراتػػؿ أي أطػػيار  عايعيػػا ياػػ   ريعيذجبػػي  ػػيف ان ػػدريس 

 اف  :عاة انيتي 
 الطور التمهيدي: .1

فػػلرة األ ذ ييجػػ  يب جػػئااي يوػػل يعوػػد انععاػػـ ناػػدرس عػػف سػػبلؿ انعيلقلػػا انتياريػػا يا 
انع عاعػػػػيف أعػػػػل بلإل لبػػػػا انا ظيػػػػا أي ان  لبػػػػا  ػػػػ  د ػػػػل راـ انييعيػػػػاذ  لنااػػػػا بػػػػيف انععاػػػػـ 

يانرؤيػػػاذ ي ػػػ  اػػػذه انعرتاػػػا  ذيانععػػػؿ ذيان تػػػدث ذعػػػيف   ػػػبل أداة ي جػػػيا نا   يػػػريانع عا
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يانععػؿذ يعتيراػل  ذيان  لبػا انّااػاذ  ضل انع لايـ انييعيا ان   ندى انع عاعيف عػف سػبلؿ 
.  ان   ير ان ردا ناع عاعيف   له انع وـي

 الطور التركيزي )البؤرة(: .2
  ع عيعػػلت  ػػايرةذ  يػػربط بػػيف انععر ػػا ي يوػػل يي ػػ  انععاػػـ انع عاعػػيف ناععػػؿ  ػػ

انييعيػػا يانععر ػػا انعجػػ ود اذ يير ػػز ععػػؿ انع عاعػػيف عاػػة انع ػػلايـ انعجػػ ود ا عػػع  اػػديـ 
انع ػػػلايـ انعاعيػػػا يا  لتػػػا ان ر ػػػا نا  ػػػليض يانتػػػيار بػػػيف انع عيعػػػلتذ  يعػػػر انع عاعػػػيف 

.  بسبرة انع وـي
 الطور المتعارض أو التحدي: .3

عيلقلػػػػا ان ػػػػؼ بلن لعػػػػؿذ عػػػػع إ لتػػػػا ان ر ػػػػا بنعجػػػػ يى ياػػػػـي انععاػػػػـ  ػػػػ  اػػػػذا ا
ان ػػػػؼ بلن لعػػػػؿ يعجػػػػلعد وـ  أيلػػػػطاناع عاعػػػػيف نئلجػػػػولـ بعبلتظػػػػل وـ ي وعوػػػػـ يرؤيػػػػا 

بلندعلئـ ان عايعيػا انعيلجػباذ عػع إعػلدة  اػديـ انع ػطاتلت أي انع ػلايـ انعاعيػاذ يان تػدا 
 يلم ان عاـ.أف   بيف عل  لف يعر   انع عاـ    انطير ان عويدا يعل عر   

 الطور التطبيقي: .4
يظي يػػا نتػػؿ انعلػػ بلت ياني ػػيؿ إنػػة  أدياتبي ػػ ول يجػػ ععؿ انع ػػلايـ انعاعيػػا 

.ي ي ػػلئ  ي طبياػػلت  ػػ  عياقػػؼ تيل يػػا  ديػػدةذ   ع ليػػا   جػػلعد عاػػة  يجػػيع يطػػلؽ انع وػػـي
 (ٜٖٕ: ٕٛٓٓ يان يشذ

 ػػػدريس  يقػػػد اع عػػػد انبلتػػػث اػػػذه انسطػػػيات  ػػػ   ػػػدريس عػػػلدة ان عبيػػػر انعاػػػررة  ػػػ 
طبلب ان ؼ انسلعس اإلعػدادا عيػد  طبيػؽ   ربػا انبتػث يذنػؾ ب تديػد انعػلدة انعاعيػا 

ان  ربػػاذ يبيلئػػ  ناعوعػػا ان عايعيػػا  يلػػلط  عػػليي  بييػػ  يبػػيف  إ ػػرامسػػبلؿ عػػدة  اػػداؼياأل
ان عايعيػػا انعجػػلعدة  دياتاأل اجػػ ععلؿطػػبلب عييػػا انبتػػث عػػف طريػػؽ انتػػيار يان  لعػػؿ ي 

  .قيلع  ب طبيؽ انسطا انعيضيعا داسؿ ان ؼ اندراج    ععايا ان عاـذ ي 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 :  خطوات أنموذج التعمم التوليدي
انػػػػػ عاـ ان ينيػػػػػدا أربػػػػػع سطػػػػػياتذ ي يعػػػػػل يػػػػػر    يضػػػػػيل نوػػػػػػذه  أيعػػػػػيذجي ضػػػػػعف 

   :انسطيات
   :الدافعية .1

ان ػ ياذ ان ػ   يلػطايععؿ انعدرس    اذه انسطية عاة  ت يز انطابا ناػ عاـ بلأل 
ان عػػلرض انععر ػػّ   ػػ   وػػـ انعياقػػؼ يانع ػػلايـذ ياػػذا ان ت يػػز يػػؤدا إنػػة  ػػؤدا بوػػـ إنػػة 

 عزيػػز فاػػا انطابػػا  ػػ   وػػـ انع ػػلايـ يا  جػػلبوـ ان وػػـ انععيػػؽ تػػيؿ سبػػرات انتيػػلة انييعيػػا 
 انععادة. 

   :االنتباه .2
عاػة ان ر يػز  جػئاايي   انعدرس    اذه انسطية اي بله انطابا عف سبلؿ طػرح األ 

ة انػذا  ػـ ان ي ػؿ إنيػ  يلػرت  ي  جػيرهذ ي يي ػ  اي بػلاوـ عاػة األتػداث    بيلم انععيػ
يانع ػػلايـ  يجػػياا ن ينيػػد بييػػا انععر ػػاذ يعاػػة انعلػػ بلت انعر بطػػا بلألتػػداث أي انع ػػلايـ 

 أي عل نديوـ عف سبرات نتاول. 
 :التوليد .3

  يينػديا ذ ييباػ  ناعػدرس أْف ي ػرؾ انطابػا ن ػيعػيذجُ عد  اذه انسطية عوعا    األ 
ان علعيػػػػاذ فػػػػـ  ػػػػي ووـ إنػػػػة يػػػػيعيف عػػػػف انعبلقػػػػلت  يلػػػػطاانععيػػػػة بري جػػػػوـ بععلرجػػػػا األ

 طريؽ ن وـ انعلدة انعاعياذ ياعل: انعبلقلت بيف اذه انع لايـ ان    ػـ  عاعوػلذ يانعبلقػلت 
عسططػػػػلت انع ػػػػلايـ  لجػػػػ ععلؿبػػػػيف اػػػػذه انع ػػػػلايـ يسبػػػػرا وـ انجػػػػلبااذ فػػػػـ انػػػػربط بييوعػػػػل ب

 ر؛ يذنؾ ن جويؿ ان عاـ ان ينيدا. يانرجـي يان ي 
 :ما وراء المعرفة .ٗ

جػػػػ را ي يلت  عاػػػػيـ نعجػػػػلعدة انطابػػػػا عاػػػػة إيجػػػػ ععؿ انعػػػػدرس  ػػػػ  اػػػػذه انسطػػػػية  
ولذ يذنػػؾ اجػػ ععلنععايػػل وـ اندعلةيػػا ؛ ن وػػـ انع ػػلايـ ان ػػ   ػػـ  عاعوػػل ي طبياوػػل ي  اجػػ ععلؿ

: ٕٙٓٓانجػػبلـذ تاًػػل.  عبدقػػدرة عاػػة تػػؿك انعلػػ بلت ان ػػ   ػػيا ووـ ال أ فػػرت ػػة ي ييػػيا 
ٔٙٔ.) 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

ويمكننن مظحظننة مننا ىننبا إلننع تننداخل العمميننات العقميننة والوظي يننة فنني أطننوار 
 التعمم التوليدي األربعة من خظل ما يأتي:  أنموذج
  انطػير ان عويػدا( عػع انععايػلت انعاايػا انيظي يػا عػف سػبلؿ األيؿي داسؿ انطير  .ٔ

انطابػػػا يسبػػػرا وـ انجػػػلباا تػػػيؿ     ػػػيرات انععر ػػػا يانسبػػػرة(  ػػػ   لػػػؼ   ػػػيرات
 ان   يطرتول انعدرس    انطير ان عويدا.  جئااعيضيع ععيف عف سبلؿ األ

ي داسؿ انطير انفلي   انطير ان ر يزاذ انبػؤرة( عػع انععايػلت انعاايػا انيظي يػا  ػ   .ٕ
اػػة ع اندا عيػػا( عػػف تيػػث  ت يػػز انطابػػا ناػػ عاـ عػػف سػػبلؿ  اجػػيـ انعػػدرس انطابػػا 

طػبلب  ػ   انطػير ان ر يػزاذ انبػؤرة(  (ٗ( إنػة  ٖ     يف بػيفع عيعلت  ايرة 
 ػػذنؾ ي ػػداسؿ اػػذا انطػػير عػػع انععايػػلت انعاايػػا انيظي يػػا  ػػ   االي بػػله( عػػف سػػبلؿ 

 ان   يطرتول انعدرس.  جئااطرح األ

ي ػػػداسؿ انطػػػير انفلنػػػث  انطػػػير انع عػػػلرض( عػػػع انععايػػػلت انعاايػػػا انيظي يػػػا  ػػػ   .ٖ
إعطػػػػػلم ان ر ػػػػػا ناطابػػػػػا ناعلػػػػػلر ا  ػػػػػ  انعيلقلػػػػػا   ان يانػػػػػد/ ان ينيػػػػػد( عػػػػػف سػػػػػبلؿ

 أجػلسيانفػلي  يبيػلم ع ػلايـ  ديػدة عاػة  األيؿ ػ  انطػيريف  جئاايان تلير    األ
أفيػػػلم  ػػػ  انعبلقػػػا بػػػيف انع ػػػلايـ ان ػػػ  يعر وػػػل انطلنػػػب عجػػػبًال يعػػػل جػػػيؼ ي عاعػػػ  

 ان عاـ.  
 عػػل  ظي يػػا  ػػ ي ػػداسؿ انطػػير انرابػػع  انطػػير ان طبياػػ ( عػػع انععايػػلت انعاايػػا اني  .ٗ

يرام انععر ػػا( عػػف سػػبلؿ انعجػػلعدة ان ػػ  ياػػدعول انعػػدرس ناطابػػا عاػػة ععايػػا  وػػـ 
انع ػػػلايـ ان ػػػػ   عاعوػػػػل  ػػػ  عياقػػػػؼ تيل يػػػا  ديػػػػدة  انجػػػػعداذ  اجػػػػ ععلؿي طبيػػػؽ ي 

ٕٕٓٔ :ٖٜ.) 

 
 عىاصر أمنىذج انخعهم انخىنيدي

أي بلر بػلط   جػ ععؿ عي ػردة ان عاـ ان ينيدا أربعا عيل ر عف انعع ف أفْ  يعيذجأل
 بعضول ببعض إلي لز ادؼ ان عاـ ياذه انعيل ر ا :
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 :الىتدعاء. ا1

ي ضػػػػعف اجػػػػ ر لع انععايعػػػػلت عػػػػف انػػػػذا رة طيياػػػػا انعػػػػدى ناطلنػػػػب يانوػػػػدؼ عػػػػف 
 اييػػلت  االجػػ ر لعأف يػػ عاـ انطلنػب ععايعػػلت  جػػ يد عاػة انتاياػػاذ يي ضػعف  االجػ ر لع

 يأجلنيب  اييا انذا رة. ذ عايانعرا ذيان دريب ذيانععلرجا ذان  رار :عفؿ
 :التكامل. 2

ياػدؼ   لعػؿ انععايعػػلت  ي يػ  ي لعػؿ انطلنػب انععر ػا ان ديػػدة بلنععر ػا انعجػبااذ
يطرائؽ ان  لعػؿ   ضػعف إعػلدة ان ػيلةا يان اسػيص  إنة ل ؿ ي عا  أ فر جوينا ان ذ ر

 ي ينيد انعيلظرات. جئاا    ينيد األ
 :التنظيم. 3

ان ديػػدة  ػػ     ػػلريف انععر ػػا انعجػػباا يبػػيف انع ػػلايـ ياألي ضػػعف ربػػط انطلنػػب بػػ  
 ان اسيص يان  عيع يان  ييؼ. ذانرئيجا   لرطرائؽ ذات ععية يي ضعف  تايؿ األ

 :إلىهاب. ا4

انرئيجػػػػا  ػػػػ  عاػػػػؿ    ػػػػلرانعػػػػلدة ان ديػػػػدة بلنععايعػػػػلت انعي ػػػػيدة ياأل ار بػػػػلطيي ضػػػػعف    
ي  ضػػػػعف طرائػػػػؽ  ذعايعػػػػلت ان ديػػػػدةإنػػػػة انع   ػػػػلرانطلنػػػػب ياػػػػدؼ ان يجػػػػع اػػػػي زيػػػػلدة األ

 (.ٓٗ: ٕٙٓٓاإلجولب  ينيد  ير عاايا     عؿ  ديدة  اندياايداذ 
 

 أضص أمنىذج انخعهم انخىنيدي
 ان عاـ ان ينيدا    ان دريس ا : أيعيذجعف أاـ األجس ان   ير  ز إنيول  ف  إِ 
 ػػػلايـ بيػػػلم انطابػػػا انععيػػػة عػػػف طريػػػؽ   ػػػييف عبلقػػػلت بػػػيف انع ػػػلايـ ان ديػػػدة يانع .ٔ

 انجلباا.
ي ػػػػيف  َأف  ن وػػػػـ انعػػػػلدة يععر  وػػػػلذ  بععيػػػػة  انطابػػػػا انععايػػػػلت ان   يريػػػػا اجػػػػ ععلؿ .ٕ

انطلنب يلًطل نيّ يف انعبلقلت بػيف أ ػزام انععر ػا ان ػ   ػـ  عاعوػلذ ي ينيػد انععيػة 
 بيف ععر ا انطلنب يسبرا   انجلباا.

 عاـ أي عػل بعػد انػ عاـ ي عػدى  عاػـ انطابػا تػديد انػ عاـ إنػة عػل  ػيؽ انػ عػف أفْ البّد  .ٖ
 عػػل ييباػػ  نػػ  أف يعبػػر تػػديد انععر ػػا إنػػة عػػل  ػػيؽ انععر ػػاذ أي عػػل بعػػد انععر ػػا 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 ذ(ٔٙ: ٜٕٓٓياػػػػذا يعيػػػػػ  اجػػػػػ عراريا انػػػػ عاـ ن تايػػػػػؽ  ريػػػػػد عػػػػف انػػػػػ عاـ  قلبيػػػػػؿذ 
 .(ٓٗ: ٕٕٔٓ انجعداذ 

 
:ضاضاملالمح األ

ّ
 يت ألمنىذج انخعهم انخىنيدي

 إ ػػلد وـانععايعػػلت  ػػ    ػػ ا انععر يػػا ناطابػػا  ػػؤفر انعي ػػيدة  ػػ  انبييػػ   ػػلرإف  األ .ٔ
 عف تياجوـ. 

 انعدسؿ انعتجيس انذا يس لره انطلنب ييعية ب  نيس ن  ععية عتدد بذا  .  ِإف   .ٕ
يػػػربط انطلنػػػب بػػػيف انعػػػدسبلت انعتجيجػػػا يانععر ػػػا انعي ػػػيدة  ػػػ  بيي ػػػ  انععر يػػػا  .ٖ

 ي يف نا عاـ ان ديد ععية يادؼ. 
. يج ععؿ انطلنب انريابط  .ٗ  ان    ـ  ينيدال يانعدسؿ انعتجيس نُي ّيف انع وـي
بعيازي ػػ  بلنععػػلي  انعي ػػيدة  ػػ   إنيػػ ياػػـي انطلنػػب بلس بػػلر انععيػػة انػػذا  ي ػػؿ  .٘

 بيي   انععر يا. 
يسزف انطلنب انععايعػلت  ػ  بيي ػ  انععر يػاذ يذنػؾ عيػدعل   ػيف انععايعػلت ان ػ   .ٙ

لت انعي ػػيدة نديػػ ذ يعػػف فػػـ يػػ ـ   يييوػػل ذات ععيػػة  ػػ  ضػػيم  اييعػػ  عػػع انععايعػػ
يععػؿ  يَأي ػ    بيي   انععر يا ييؤفر    انععايعلت انعي يدة بولذ  إدسلنول لي  ي ـ 

عاػػة  اييراػػلذ ي اعػػل زادت انػػريابط بػػيف انععر ػػا ان ديػػدة يانععايعػػا اناديعػػا  اعػػل 
 عف  عاع .  األ بر تعؿ انطلنب ان زم 

   ينيػػػد انػػػريابط  ػػػ  انبييػػػا انععر يػػػا انػػػ عاـ ان ينيػػػدا ييباػػػ أيعػػػيذج اجػػػ ععلؿعيػػػد  .ٚ
ان ػػػػ  ياػػػػـي بوػػػػل  يلػػػػطاناطلنػػػػب ي طاػػػػب اف ي تعػػػػؿ انطابػػػػا عجػػػػؤينيا  عاعوػػػػـذ ياأل

ذ آسػػريفي انطلنػػب ن تايػػؽ انػػ عاـ يان وػػـ   طاػػب ع وػػيدا ذاييػػل عػػف قباػػ   اني ػػدا 
ٕٓٓٚ :ٗٙٗ.) 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 :مسايا اضخعمال أمنىذج انخعهم انخىنيدي
   ػ   ػػدريس ان عبيػر عػػدة عزايػل يع ػػف اجػػ ععلننػدى انػ عاـ ان ينيػػدا  أيعػػيذجيتاػؽ 

   عؿ بػلف  : أفْ 
بلنععر ػػا انالئعػػا عاػػة ان وػػـ يانسبػػرةذ ياػػ   يعػػيذج: يوػػ ـ اػػذا األاػػداؼ تايػػؽ األ .ٔ

 ػػ  ظػػؿ  انع ػػلايـ انعاعيػا أي  عػػديؿ انع ػػلايـ ي وػ ـ ب يظػػيـ انععر ػا   يػد  ػػ  بيػلم
 ان  لعؿ ان   .

ي زيػد عػف  ر ػػا  لاػلت اإلي لبيػا يتػي انػػ عاـيع ػف أف ي ػلتب انػ عاـ يعػػي اال   .ٕ
 .ان اايديا االت  لظ بلن عاـ    اذه انطرياا عف انطرياا

 عاػـ يلػط عػف  ليػب انطلنػب يذنػؾ  يعػيذجي ػيا ر  ػ  ظػؿ اػذا األ :ان عايـ انيلػط .ٖ
 .بلنعيلقلا يانتيار

نوػػػذا  أجػػػلسأ ػػػلف انعػػػدرس أـ انػػػزعبلم اػػػي عتػػػير  : جػػػيامسػػػريفان  لعػػػؿ عػػػع اف .ٗ
   ػػػلرانعجػػػباا ي ابػػػؿ األ   ػػػلراأل تيػػػث ان يا ػػػؿ يان عػػػليف يانػػػد لع عػػػف جيعػػػيذاأل

 .ان ديدة
           يػػػػػي ر اإلفػػػػػلرة ب تػػػػػدا ان   يػػػػػر يانععػػػػػلرؼ انجػػػػػلباا  يعػػػػػيذجاإلفػػػػػلرة يان لػػػػػييؽ: األ .٘

ان طبيػػؽ  ان بيجػػ ذ  ناطابػػا يعلػػلر  وـ  ػػ  بػػدم انياقػػع ان ديػػد عػػف طريػػؽ عرتاػػا
ٕٕٓٔ :ٖٗ) . 

 
ا:انخعبري 

ا
 ثانث

يجػػػلئؿ  ِإال  ان عبيػػر أاػػػـ  ػػػريع انااػػػا انعربيػػػا  وػػػي ةليػػا بييوػػػل  عيًعػػػل يعػػػل اػػػ   ِإف    
ذا  ليػػػت  ذعجػػػلعدة عايػػػ   ػػػإذا  ليػػػت انعطلنعػػػا  ػػػزيد اناػػػلرئ بلنعػػػلدة انااييػػػا يانفال يػػػاذ يا 

ذا  ليػػت اناياعػػد انيتييػػا يجػػياا ن ػػيف اناجػػلف يانااػػـ  ذاألدبيػػااني ػػيص عيبًعػػل نافػػرية  يا 
ذا  ان عبيػر  يجياا نرجـ ان اعلت يانتريؼ رجًعل  ػتيًتلذ  ػإف   اإلعبلم لف عف انسطرذ يا 

 عػػػل ياػػػلؿ ريلضػػػا  يان عبيػػػر ذةليػػػا اػػػذه ان ػػػريع ع  ععػػػا ياػػػي ةليػػػا  تايػػػؽ اػػػذه انيجػػػلئؿ
ا  ػ  درس ان عبيػر بػؿ انذاف عاة ان عيد انعدرج  ييللط نايا عجػ عر  وػي نػيس عاػررً 
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ي ػذنؾ يع ػد إنػة انعػياد  ذا داسػؿ ان ػؼ أي سلر ػ يع د إنة  عيػع  ػريع انااػا انعربيػ ِإي  ُ 
 ػ  اناػرامة  ر ػا  أجػئاا     ريع انااا انعربيا  إف إ لبػا انطلنػب عػف  سرىاندراجيا األُ 

ي ػػػ  إ لبػػػا  نععلرجػػػا ان عبيػػػرذ ي ػػػ  لػػػرح انطلنػػػب بي ًػػػل عػػػف انلػػػعر  ػػػدريب عاػػػة ان عبيػػػر
إ ػػلدة ان عبيػػر   ػػإف   ي تاػػؽ ان عبيػػر يعػػع ذنػػؾ اإلعػػبلمتػػيؿ يػػص  ػػ   أجػػئااانطلنػػب عػػف 

 :ٕٗٓٓ انػػيائا ذ  لرجػػا انعجػػ عرة يان ػػدريب انع يا ػػؿبلنععِإال  ي تاػػؽ  يانعوػػلرات  يوػػل ال
ٚٚ-ٚٛ). 

 ػػلن عبير ي ػػيف  يعػػل يسػػص انطلنػػب ن ًظػػل يعبػػر ععػػل ي ػػيؿ بسػػلطره ي ػػ  ي جػػ  أي  
   لبا  ؤدا انيظي ا ي جولذ يعف طريؽ ان عبير يع ف ان لػؼ عػف لس ػيا انع تػدث أي

 يتػػػدد انوػػػدؼ عػػػف ان عبيػػػر بييعيػػػ  َأفْ نػػػذنؾ يع ػػػف  ؛ان ل ػػػب يعػػػف عياابػػػ  يقدرا ػػػ  يعيينػػػ 
:  ع ف انطبلب عف اإل  لح ععل ي يؿ بسياطراـ    انعياقػؼ بَري  ُ  انل يا يان تريرا( 

انعس ا ػػػا ان ػػػ  ي عرضػػػيف نوػػػل  ػػػ  انتيػػػلة انييعيػػػا داسػػػؿ انعدرجػػػا أي سلر وػػػل بلألجػػػلنيب 
يطػػؽ جػػايـ ي  ػػر عػػيظـ ين ػػظ عػػذبذ ت ػػة  يعػػي لس ػػيل وـ اال  علعيػػاذ ع  ِإي ػػ ُ انييعيػػاذ 

ي ايى عاة عيا وػا أعبػلم انتيػلة بلإلجػولـ  ػ  سدعػا ع ػ ععوـ ي اعػس علػلعره يان عبيػر 
عف آعلنِ  يآالع ذ ي ج يا    ذنؾ  ػؿ يجػلئؿ ان عبيػر انعس ا ػاذ عتلدفػا يسطلبػا ي  لبػا 

 ي ػػػيس عػػػف االي عػػػلالت انتػػػلدة عيػػػد يان عبيػػػر ع ػػػدر  (.ٗٚٔ :ٕٚٓٓ  أبػػػي انضػػػبعلتذ
جػػالطيا نا لػػؼ عػػف عياعػػؿ انلس ػػيا إبعػػل يتاػػؽ نػػ  راتػػا ي جػػياذ يايػػ  يجػػياا  يجػػلفاإل

اند ييػػػػاذ ييجػػػػياا ن وػػػػـ ي جػػػػيا انطلنػػػػب بعزيػػػػد عػػػػف انععػػػػؽذ نادر ػػػػ  عاػػػػة  لػػػػؼ عياعػػػػؿ 
 اجػ ععلؿانلس ياذ  لنتيا زذ يانعييؿذ ياال  لالتذ يانعطلعلذ ي يول  ُالس انادرة عاة 

انععلرؼ يانععايعلت انجلباا بذ لم ي يجياول يربط بعضول بػبعضذ بتجػب سطػا عي وػا 
: انيتػػيذ يانو ػػلمذ يانسػػط انياضػػلذ يانااػػا انعس ػػلرةذ ي عػػلؿ اجػػ ععلؿ  طاػػب عاػػدرة عاػػة 

 اجػ ععلؿنذنؾ عدت  يعيا انادرة عاة ان عبير عيد انطبلب ي زييداـ بعوػلرات  ؛ان يلةا
ان لئػػػدة   عػػػدى ان ػػػرد إنػػػة  ألف   ؛جػػػيعل  ػػػ  انع  ععػػػلت انديعاراطيػػػاانااػػػا يا ًبػػػل يطيًيػػػلذ يال

ان علعا ان   يي ع  إنيولذ ي زداد إع ليل ول    األسذ يانعطلم بجبب قدر ول عاة ان عبيػر 
 (.   ٕٔ :ٕ٘ٓٓ  انوللع ذ
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 مهاراث انخعبري انخحريري
بعػػدة عراتػػؿذ أينوػػل   عػػر أفْ إذ ي ػػب  ؛ان  لبػػا ععايػػا ععاػػدة نااليػػا عػػدّ  ُ  :طبيعػػا ان  لبػػا

 عرتاا عل قبؿ ان  لبا أي ان سطيط نا  لبا(ذ يتيث   طاػب اػذه انعرتاػا عػف ان ل ػب قبػؿ 
  عػػف   لبػػا انعيضػػيع أادا ػػيتػػدد انعيضػػيع انػػذا جػػي  ب  يػػ ذ ييتػػدد  انلػػريع  يوػػل أفْ 

            ذ ييتػػػػػػدد ان عوػػػػػػيرأن لظػػػػػػه ي ارا ػػػػػػ ذ يعبلرا ػػػػػػ ذ ي عاػػػػػػ ذ ي أ  ػػػػػػلر انعتػػػػػػددذ  عػػػػػػل يتػػػػػػدد 
                ذ بلن  لبػػػاذ يعػػػػدى ععر  ػػػػ  يسبر ػػػػ  بوػػػذا ان عوػػػػير يأن  ػػػػ  بلنعيضػػػػيع إنيػػػػ انػػػذا جػػػػي ي   

 Brainانػػذا جػػي  ب  يػػ ذ ياػػي  ػػ   عيػػع اػػذه انعيل ػػر ياػػـي بععايػػا ع ػػؼ ذايػػ  

storming  علػػػ اا  ت ػػػػلج إنػػػة تػػػػؿ يعيػػػد تػػػػؿ  َأي ػػػػ ُ عاػػػة  إنيػػػػ نوػػػذا انعيضػػػػيع يييظػػػر
ععايعػػا ان ػػ  يضػػعيول  ػػ  انععػػؿ ان  لب ذياػػذه انععايعػػا ي ػػب يتػػدد ان َأفْ انعلػػ اا ي ػػب 

فـ يي اؿ ان ل ػب  ذإنيولان   عاة ان ل ب انر يع ي   ج دع  عف ع عيعا عف انع لدر َأفْ 
ذ ي ػػػ  اػػػذه Composing stage اإليلػػػلمياػػػ  عرتاػػا ان ػػػرنيؼ أي  ُأسػػػرىإنػػة عرتاػػػا 

   :ذ يا أعيرل عدة انعرتاا ي  ب انعيضيع انذا سطط ن  ان ل ب عف قبؿ عراعيً 
يجػػػػبلع ولذ ي رابطوػػػػلذ يا جػػػػلقولذ    ػػػػلرعػػػػف عراعػػػػلة يضػػػػيح األ :ان ليػػػػب ان  ػػػػرا .ٔ

 ي ر يبول يعيطاي ول. 
 :اػػة فبلفػػا عيل ػػرعييػػ ـ  ػػ  اػػذا ان ليػػب  اجػػيـ انعيضػػيع  :ان ليػػب ان يظيعػػ  .ٕ

 يا  انعادعاذ ي اب انعيضيعذ يانسل عا. 
انعبػػػلرات يان اػػػرات عػػػع  عػػػلؿ يان عػػػؿذ ي  ن ػػػلظاألعػػػف جػػػبلعا  : جػػػايباألان ليػػػب  .ٖ

 نعالـ ان عوير.  جايب عف عيلجبا األيالراق  ذ  ضبًل  جايباأل
ذ ي عػػػػػلؿ ييضػػػػػيح انسػػػػػطذ اإلعبلئػػػػػ يي عفػػػػػؿ  ػػػػػ   ػػػػػتا انرجػػػػػـ  :آنيػػػػػلت ان  لبػػػػػا .ٗ

يظلـ ان اػراتذ يعراعػلة انوػياعش  يا  بلعانربطذ  أدياتعبلعلت ان رقيـذ ي  اج ععلؿي 
 انعاييا يانج ايا يان ليبيا. 

 ن ػػػػلظعػػػػف عراعػػػػلة ان ػػػػتا انيتييػػػػا يان ػػػػر ياذ أا جػػػػبلعا األ :يػػػػب انالعػػػػداان ل .٘
 يان عؿ يانعبلرات ععية يعبية. 

ياـ ان ل ب برطراؼ انعيضػيع  ػر   عرتاػا ان ياػيل أي ان وػذيب نعػل   ػبذ أْف يبعد   
إذ يرا ػع ععايػا ان سطػيطذ  ان   بدأ بوػل ان ل ػب عيضػيع ذلنطرياا ي جول ي  ـ انعرا عا ب
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اػؿ  اػداؼ؟ياػؿ تاػؽ األ اػداؼ؟ ـز ان ل ب بعل سطط ن  عف قبؿ؟ ياؿ ان ـز بلألياؿ ان
اػػػؿ يظ ػػػـ ععاػػػ   ؟اػػػؿ ضػػػعف انعيضػػػيع أدنػػػا يبػػػراايف ؟راعػػػة ان ل ػػػب طبيعػػػا ان عوػػػير

اػػؿ رجػػـ ان اعػػلت رجػػعل  ؟ه ياضػػتا عر بػػا يع رابطػػاأ  ػػلر اػػؿ  ليػػت  ؟ان  ػػلب  بلػػ ؿ  يػػد
 عبػػد  إنػػة ةيػػر ذنػػؾ  أفيػػلم ان  لبػػا... إعبلئًيػػل  ػػتيًتل؟ اػػؿ راعػػة ان ليػػب انالعػػدا  ػػ

(. يييظػػػػػر إنػػػػػة ان  لبػػػػا  ػػػػػ  انعػػػػػداسؿ انتديفػػػػا ن عاػػػػػيـ انااػػػػػا ٗٚ- ٖٚ :ٕٓٔٓانبػػػػلراذ 
فْ   لمت  ػ  اػذه انعػداسؿ بعػد اناػرامة  ػ   بي  ول ان ف انرابع أي انعولرة انرابعاذ يا  يا 

اني ػيد نااػرامة؛ ألف  عيػداف  د  أف   يف جػلباابُ ان ر يب انعيطا  نوذه انعولراتذ إاّل أي ول ال
يػػػل يعػػػيد  ياػػػيؿ: إف  رؤيػػػا ي  اناػػػرامة اػػػي ان اعػػػا انع  يبػػػاذ اػػػذا  ػػػ  األ ػػػؿ يانعيطػػػؽذ إال  أ

 ػ  ناػا عػل أف ي  ػب  اعػا ديف أف ي ػيف  يجلفانرعز  جبؽ   لب  ذ يعف فـ  بل يع ف نئل
 نااػػػػرامة  انيلقػػػػاذ ػػػػف جػػػػلبؽ التػػػػؽ  ياتػػػػد   ان  لبػػػػا  ػػػػ  آف   قػػػػد قرأاػػػػل أي رآاػػػػلذ يا ػػػػذا  ػػػػإف  

إي وػل   طاػب انعوػلرات إذ  ؛ان  لبا عف أي وػل  عػلع  يػيف انااػا أاعيا(. ي  ضل ٚ: ٕٕٓٓ
ييقػػػؼ انعػػػ  اـ ييجػػػرن  عػػػف  اأُلسػػػر  عيعوػػػلذ   ػػػ  ان ػػػبلـ أي انتػػػديث يع ػػػف ناعجػػػ عع أفْ 

ذنؾ  ػلن بلـ يانتػديث   ضبًل عفل م  نـ ي وع ذ ييع ف أف يطاب عي  اإلعلدة يان  رارذ 
اإللػلرات ي عبيػرات اني ػ  يتر ػلت ان جػـ يةيػر ذنػؾذ  اجػ ععلؿجلعد عاة  وـ عت ياه ي

ظوػلرهذ أعػل ان  لبػا  اوػل عوػلرات سل ػا بوػل  ِعع ل بل  ي ػد  ػيجلعد عاػة إيضػلح انععيػة يا 
 ؛يان  لبػػػػا يجػػػػياا عػػػػف يجػػػػلئؿ ان   يػػػػر (.ٜٙ: ٕٗٓٓ  يػػػػييسذ  ػػػػ  أا  ػػػػف ناػػػػيّا آسػػػػر

   ػػلر  ػػر ياػػي ي  ػػبذ ين ػػ  يجػػ عر  ػػ  ان  لبػػا ع ػػد ؽ األي  ُ ي  ػػر بااعػػ ؛ ألي ػػ يجػػلف لإل
ي  ػػب أا ي  ػػب ني  ػػرذ  ي ػػ ُ أ  ػػلره ي يعػػي ي   ػػرع ي جػػعي ي ععػػؽذ  إع بلتػػؽ انػػرؤى   يانػػد 

ـ   ـ   ػػإف  ان   يػػػر ي لػػؼ عػػػف ي جػػ  بيضػػػيح  ػػ  رعػػػيز ان اعػػلت انع  يبػػػاذ يعػػف فػػػ يعػػف فػػػ
يعّيػز بػيف ان   يػر اناػػلعض  ان ػرد أفْ ل نا   يػرذ  عػف سبلنوػػل يجػ طيع أجػايبً   ػبل ان  لبػا 

 (.  ٛ: ٕٕٓٓ  انيلقاذن   ير انيل ل انياضل يا
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 عالقت انكخابت بفىىن انهغت: 
   :الكتابة واالىتماع .1

عػػف  يػػيف انااػػاذ ياػػي  ػػف يع عػػد عاػػة  األيؿعػػف انععػػريؼ اف االجػػ علع اػػي ان ػػف 
بلقػػػا بػػػيف االجػػػ علع يان  لبػػػا انع يَأف  اجػػػ ابلؿ انرجػػػلنا انااييػػػا عػػػف طريػػػؽ تلجػػػا انجػػػععذ 

نا اعػػلت  اإلعبلئػػ  ػػإذا  يػػل يعيػػ  بلن  لبػػا  ػػتا انرجػػـ  ؛  يقػػؼ عاػػة يظر يػػل إنػػة ان  لبػػا
يان عؿ يرجعول رجًعل  تيًتلذ   ػلف االجػ علع عػف سػبلؿ اػذه انرؤيػا يعػد يجػياا نا  لبػا 

 اتأ ػػػي  إدراؾ ػػػي   نوػػذه ان اعػػلت ياالجػػػ علع ال ي ضػػعف  اػػط  إدراؾأا ي ػػبل نػػدييل 
ان اعػػلتذ بػػػؿ اف انعجػػػ عع يرجػػػـ نا اعػػػلتذ  ػػػيًرا ذاييػػػا يتػػػ  ظ بوػػػل ييس زيوػػػل  ػػػ  عااػػػ  

ذانتػػيف االجػػ عليا بوػػل نا  لبػػا أي اناػػرامةذ أي انتػػديثذ    ػػِإف   يػػل يعيػػ  بلن  لبػػا ان عبيػػر  يا 
يػػػل ال يجػػػ طيع ان  لبػػػا  ػػػ  اػػػذا ألي   ؛يًضػػػل نػػػ   ػػػاا بلن  لبػػػا عػػػف اػػػذه ان وػػػاأنبلجػػػ علع 

  ػػيف نػػدييل سبػػرة عبللػػرة أي َأْف  البػػدّ  ُأسػػرىاجػػ ععيل نػػ ذ يبعبػػلرة إذا  ِإال  ذاؾ انعيضػػيع أي 
ةير عبللرة أي رةبا بوذا انعيضيع عيد ان  لبا  ي ذ يايل ي يف نبلج علع أفر  ػ  انسبػرة 

  ِإي ػػػ ُ  أ فػػػرانعاػػػؿ انبلػػػرا عيػػػدعل يجػػػ عع نتػػػديث عػػػل بػػػيف لس ػػػيف أي  أَلف   األن ػػػا؛ي اػػػؾ 
ذار انذاييػػا نتػػيف االجػػ عليا بوػػل  ػػ  عياقػػؼ ا  ػػلنيا   لبيػػاذ يتػػ  ظ بػػبعض ان ػػي   يػػل  يا 

 ل ععايػػا عاايػػا   ضػػعف ععاي ػػ   تايػػؿ ي ر يػػب نارجػػلنا انااييػػا  ػػ  آف  َأي وػػيعيػػ  بلن  لبػػا 
يًضػػل ععايػػا ي ضػػػعف ان ي يػػاذ ين ػػف  ػػ ـ ععايػػا االجػػ علع ب ػػػيرة أذ  ػػلف االجػػ علع ياتػػد  

 لالجػ علع  ؛ يػب نارجػلنا فػـ  تايػؿ ناع عػيع بعػد ذنػؾاالج علع ععايا  ر  ِإف  أا  ؛ع جيا
يػػل عيػػدعل يجػػ عع ألي   ؛ذ ي يػػلقض عػػع ان  لبػػا ي جػػ ي يػػلقض يي لػػلب  عػػع ان  لبػػا  ػػ  انيقػػت

 تيػػث ي ػػات(ذ فػػـ  تاػػؿ اػػذه انرجػػلنا إنػػة  يجػػ ابؿ انرجػػلنا ب ػػيرة  ايػػا ع  لعاػػا عر بػػا
يانع ػردات جػيام أ ليػت اػذه فػـ ع ػرداتذ   را يػبذ ي تػدد دالالت اػذه ان را يػب  أ ػيات

دالالت ع لزيػػػا اجػػػ علرياذ يي لػػػلب  االجػػػ علع عػػػع  أـانػػػدالالت دالالت عع عيػػػا عبللػػػرة 
ياػػػـي بععايػػػا ِإي ػػػُ  أا  ؛عيػػػد ان  لبػػػا ي جػػػول لنعراتػػػؿ انجػػػلباابان ل ػػػب ياػػػـي  َأف  ان  لبػػػا  ػػػ  

عاػ ذ ي را يبػ ذ ه ي  أ  لر  ذ ي أادا  تايؿ انعيضيع انذا جي  ب  ي  إنة عيل ره عتدًدا 
ن ياػػػيل  ُأسػػػرى ذ فػػػـ يبػػػدأ  ػػػ   ر يػػػب اػػذه انرجػػػلناذ ييعابوػػػل بععايػػػا  تايػػػؿ أن لظػػػي ارا ػػ  ي 

 .(ٕٜ :ٕٓٔٓانععؿ ان  لب   عبدانبلراذ 
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   :الكتابة والتحدث .2
ان تػػػدث اػػػي ان ػػػف انفػػػلي  عػػػف  يػػػيف انااػػػاذ ياػػػذا ان ػػػف بييػػػ  يبػػػيف ان  لبػػػا قياجػػػـ   

   :عدة ي يهعل ر اذ ياذه اناياجـ  بدي    
 ذ ير بط بلن اعا انع  يبا أي انعطبيعا. إي ل  اف  بلاعل  ف  .أ 
  بلـ ع  يب. جلساألاف ان  لبا     .ب 

ع ييػػػلت اػػػذا ان ػػػف اػػػ  ع ييػػػلت  ػػػف ان  لبػػػا ي جػػػولذ  ا ػػػ  ي  ػػػب أي ي تػػػدث  ِإف   .ج 
ذ ييتػػدد ان اػػراتذ   ػػلريتػػدد انعيضػػيعذ ييتػػدد األ َأفْ  ال بػػد عايػػ  اب ػػدامً  يجػػلفاإل

انرجػػلنا انااييػػا بلػػ ؿ عػػؤفر إنػػة  إلي ػػلؿنعبػػلراتذ يان ل ػػب  ػػ  جػػبيا  يان عػػؿ يا
  بعيلياذ يي يد     عا ذ يعبلرا  ذ ييس لر انعبلئـ نعاػلـ أن لظيي ا    ُ انالرئ  إي  
يجػ عيف بعبلعػلت ان ػرقيـ ان ػ   اػـي بػدير انياعػلت ان ػي يا أي يبػرات  يَأي  ُ انُارامذ 

 ن ػػلظيرجػػؿ األ َأي ػػ ُ نع تػػدث  يس اػػؼ عػػف  وػػا ا أعػػلأفيػػلم انتػػديثذ  ػػ  انع تػػدث 
 وػػي يجػػ عيف بع عيعػػا  يعػػف فػػـه ايفيػػلاًلذ أ  ػػلر رجػػلاًلذ ي يفػػلؿ إيان عػػؿ يانعبػػلرات 

ذ أي عػػػل يجػػػعة بلنااػػػا انع ػػػلتبا Body languageان جػػػعيا  اإللػػػلراتعػػػف 
أفيػػلم  رديػػا انععيػػة انعػػرادذ  ػػإذا  ع ػػب  ػػ  ييػػيع عػػف يبػػرات  ػػي    يأي ػػ ُ نا ػػبلـذ 

عاػػػة  Stressنع تػػدث عػػف انجػػعلم  ػػػ  قينيػػل عػػل أ عػػؿ انجػػػعلم  ي ػػيف انضػػاط ا
 اعػػػػا انجػػػػعلمذ ي  ػػػػيف انعبلعػػػػا انعالباػػػػا نوػػػػذا انضػػػػاط  ػػػػ  ان  لبػػػػا اػػػػ  عبلعػػػػا 
ان ع ػب  (( ي ػػ  ان تػػدث قػد يجػػ يقؼ انجػػلعع انعػػ  اـ نيجػ عاـ عػػف لػػ م عػػلذ أي 

ألف ان ل ػػب  عاػػة سػػبلؼ ذنػػؾ األعػػرنيلػػرح عػػل اجػػ ااؽ عايػػ ذ ين ػػف  ػػ  ان  لبػػا 
يضػػػلًتل إانرجػػػلنا  إيضػػػلح عايػػػ   بػػػذنؾي  ػػػب ن عوػػػير يبعػػػد عيػػػ  زعلًيػػػل يع لًيػػػلذ ي 

ه ياضػػػػتاذ يعر بػػػػاذ يدقياػػػػاذ يع جاجػػػػاا  عبػػػػدانبلراذ أ  ػػػػلر  ػػػػلعبًلذ بتيػػػػث   ػػػػيف 
ٕٓٔٓ: ٜٖ). 
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 (1الشكل )
 .(ٜٗ :ٕٓٔٓ عبدانبلراذ لعظقة بين ال نون المغوية األربعة. ا            

 
   :مهاراث األداء انكخابي

 : انوللع (إني  عف عولرات ان  لبا عيول عل أللر  عدًداقدعت   ب ان راث انعربيا 
 أف   يف انع ردة   يتا.  .ٔ
 ا جلؽ انععية عع انا ظ. .ٕ

 انععية انياتد بطرائؽ عس ا ا.  يرادإ .ٖ

 .  ن لظيضيح األ .ٗ

 يضيح ان عؿ.  .٘

 ان تيتا.  أعل يولانضعلئر انعيلجبا     اج ععلؿ .ٙ

 مالكال االستماع

 الكتابت القراءة

 عملياث

 التفكير  

 اتصال شفهي

 االستقبال

 مدخالث 

 لغىيت وفكريت

 المخرجاث

 إنتاج لغىي وفكري

 اتصال تحريري
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 انعيلجبا. أعل يولانربط     أديات اج ععلؿ .ٚ

 (.ٕٓ-ٙٔ :ساي انععؿ ان  لب  عف ان  اؼ.  انوللع ذ د.ت .ٛ

 بلف  :  لنولإ عيع ف  يقد عرض  جعؾ( عدًدا عف عولرات األدام ان  لب ذ
ييااوػل  يعبػر عيوػل يأفْ  انيضيح يان تديد يانجبلجا    ان  رة ان   يريد انطلنػب أفْ  .ٔ

 عف ذاف انجلعع إنة انالرئ. 
 عدـ   رار ان اعلت ب يرة ع الربا.  .ٕ

 .  األليلمذ يي ؼ   لران دؽ      يير انعللعر ياندقا     تديد األ .ٖ

  علجؾ انعبلرة يعدـ     ول.  .ٗ

 انيتي يان رؼذ يع ف انااا.  أسطلمعف  جايبساي األ .٘

 ي  لبع األجلنيب    يظلـ عيطا  عايع.    لر جاجؿ األ .ٙ

 ان اعلت انعلعيا.  اج ععلؿانبعد عف  .ٚ

 يضيح ان ياا ان ييا    انعبلرات يان را يب.  .ٛ

 عبلعلت ان رقيـ. اج ععلؿا عع اإلعبلئي األسطلمجبلعا ان اعلت عف  .ٜ

              جػػػػػلنيب ان ػػػػػ  ا  جػػػػػبول ياق بجػػػػػول عػػػػػف  ػػػػػبلـ ياأل   ػػػػػلر ػػػػػ   جػػػػػ يؿ األ األعليػػػػػا .ٓٔ
 (.   ٖٖٚ :ٜٜٛٔجياه  جعؾذ 

   :عاة انيتي اف    يليؿ  انيلقا( عدًدا عف عولرات ان عبير ان  لب ي 
  ر يب ان اعلت نا عبير عف ععية ع يد. .ٔ
 يان ارات  ر يًبل عيطاًيل ي لبع  انالرئ.    لر ر يب األ .ٕ

 ا ناعياقؼ انعس ا ا. اس يلر ان عبيرات انعيلجب .ٖ

   لبا ان اعلت ذات انتريؼ ان    يطؽ يال    ب يانع س.  .ٗ

   لبا انوعزة بل ؿ  تيل    عياضعول انعس ا ا.  .٘

 ان  لبا ان تيتا    ضيم س لئص ان  لبا انعربيا.  .ٙ

 عبلعلت ان رقيـ.  اج ععلؿ .ٚ

   لبا عاسص نتديث دار بيف افييف.  .ٛ

   لبا عاسص نعيضيع قرأه.  .ٜ
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 نا  لبا. ياجلجاألنسطلبلت عع اج ي لم انعيل ر   لبا ا .ٓٔ
 ان يد نعبلرات انع لعبلت عيد   لبا انسطلبلت.  ج ععلؿاال .ٔٔ
 ان  اير    ان  لبا.  اج ععلؿ .ٕٔ
   لبا انبرقيلت.  .ٖٔ
 (.  ٕٗٗ-ٕٖٗ :ٜٜٛٔ انيلقاذ  ِإنة ةير ذنؾ  لبا ان الرير...  .ٗٔ

   :  عاة انيتي افقدـ  طعيعا(   ييً ل نعولرات ان  لبا ي     
  اسيص انعيضيع انعاريم  اسيً ل   لبًيل  تيًتل يعج ي ًيل.  -
 عيد   لبا سطلب.  ياجلجاألاج ي لم انعيل ر  -
 ان يد نعبلرات انع لعبلت اال  علعيا.  ج ععلؿاال -
 ه     ارات عج ععبًل انع ردات يان را يب انعيلجبا. أ  لر  ر عا  -
 جرعا ان  لبا يجبلع ول.  -
   لبا برقيا. -
 ظر.ي ؼ عي -
   لبا  ارير. -
   لبا طاب نلاؿ يظي ا.  -
 انبيليلت انعطايبا    بعض االج علرات انت يعيا.  معؿ -
 يعراعل ول.  اإلعبلمععر ا اناياعد  -
ان  لبا انجايعا ي   يضع انياط يانوعزات يعراعلة ت ػـ انتػريؼ.         أ يؿ طبيؽ  -

 (.ٜٓٔ - ٛٓٔذ ٕٗٓٓذ طعيعاذ ٜ٘ٔ -ٚ٘ٔذ ٜٜٛٔ طعيعاذ 
  

   :ر     ضعف عل ي: هارات العامةالم
 انعس ا ا. برل لنولانادرة عاة   لبا انتريؼ انو لئيا  -

انادرة عاة   لبا ان اعلت انعربيػا بتري وػل انعي  ػاا يتري وػل انع  ػاا عػع  عيػز  -
 انيجػػػطذي  ذاأليؿ ػػػ  ان اعػػػا   ي يداػػػلألػػػ لؿ انتػػػريؼذ ي ييعوػػػل  بًعػػػل نعياضػػػع 

 افسر(.ي 
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 ياضل يعيز بيف انرعيز ان  لبيا. انادرة عاة ان  لبا بسط -

 انادرة عاة ياؿ ان اعلت ان   يللادال يابًل  تيًتل. -

انعس ا ػػػػا عػػػػف انسػػػػط انعربػػػػ   رقعػػػػاذ يجػػػػ ذ  األيػػػػياعاناػػػػدرة عاػػػػة إ اػػػػلف يػػػػيع عػػػػف  -
 (.... إنة ةير ذنؾ ي  

عػػػلة ان يلجػػػؽ بػػػيف انتػػػريؼ طػػػياًل يا جػػػلًعل ي يلجػػػؽ ان اعػػػلت  ػػػ  ااناػػػدرة عاػػػة عر  -
 .اليأبعلدأيضلعول 

 انعبلعػػػػػلت انلػػػػػ ايا نا  لبػػػػػا  عبلعػػػػػلت ان ػػػػػرقيـذ ان اػػػػػراتذ  اجػػػػػ ععلؿاناػػػػػدرة عاػػػػػة  -
 انوياعش(. 

 ا  لعاا    ان  لبا.اإلعبلئيانادرة عاة عراعلة اناياعد  -

 انادرة عاة عراعلة اناياعد انيتييا يانااييا. -

 نا  لبا. أ  لرانادرة عاة  ينيد  -

 ايب.بلنعيضيع عف  عيع ان ي  اإلتلطاانادرة عاة  -

 ي جاجاول انعيطا  ياني ج .   لرانادرة عاة  ر يب األ -

قيلعبيضيح يدقا يلعيؿ    لرانادرة عاة عرض األ -  .يا 

 اندقياا يانع طاتلت انع س  ا. ن لظاأل اج ععلؿانادرة عاة  -

 ان عبير انجايعا انعيلجبا ناعا يد. اج ععلؿانادرة عاة  -

 انربط انعيلجبا. أديات اج ععلؿانادرة عاة  -

 ادرة عاة عراعلة عا ضة انتلؿ عف إي لز ي   يؿ.ان -

 انادرة عاة االع علد عاة انعيطؽ أي األدنا يانتالئؽ. -

 انعرا ع يانع لدر. لج ععلؿانادرة عاة عراعلة األجس انسل ا ب -

 ان  لرب انجلباا    ان  لبلت انبلتاا. اج ععلؿانادرة عاة  -

 ي س بيجر يجوينا.انادرة عاة جرعا ان  لبا يجبلع ول نا عبير عف ان -

 انادرة عاة  اييـ عل ي  ب ن  ييبِ . -

 انادرة عاة  دييف انعبلتظلت. -

 انعلعا.   لرانادرة عاة األ -
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 ان رعيا أي انعجليدة.   لرانادرة عاة  دييف األ -

انرئيجػػػػا عػػػػف تػػػػديث يجػػػػ عع إنيػػػػ ذ ي  لب وػػػػل بطرياػػػػا    ػػػػلراناػػػػدرة عاػػػػة ان اػػػػلط األ -
 .(ٗٙٔ-ٖٙٔ :ٕٓٔٓ تيتا يعج ي لة  ع ط ةذ 

عاػػػة انيتػػػي  ياأجلجػػػ  ػػػييؼ  يػػػييس( نعوػػػلرات ان  لبيػػػا  ػػػ  فػػػبلث عوػػػلرات  أعػػػل   
 :اف  
 :يير بط بوذه انعولرات عي راف اعل :المهارات التنظيمية. ٔ   

 :انػػربط انعيلجػػبا عفػػؿ رديات ػػر بط ان عػػؿ يان اػػرات ي  ػػ زر بػػ فْ أيععيػػله  :ان علجػػؾ -
 انلرط. أدياتي  ذانعطؼذ ياالج دراؾ أديات

 يا   عي  اف يا ـز ان ل ب بلنعيضيع انذا تدد ني ج . :نيتدةا -

 ذ ي  ضعف األ  :ية والمغويةىموبالمهارات األ. ٕ    
 اس يلر ان اعا انعيلجبا. -

 عراعلة ان طلبؽ    ضـ ان اعلت بعضول إنة انبعض. -

 انربط انعيلجبا. أديات اج ععلؿ -

 عراعلة ان تا انااييا  اناياعد(. -

 انضبط ياإلعبلم. -

 راعلة عا ض  انتلؿ.ع -

 :اف  ذ ي لعؿ المهارات ال كرية. ٖ      
 انتدافا يانطرا ا.   لر  يا ر    األ فْ أ -

 .  لريراع  ان ر يب انعيطا  يان جاجؿ     يليؿ األ فْ أ -

   يليؿ بلن ر يب. أ  لرياجـ انعيضيع إنة  فْ أ -

 .(ٕٖٗ-ٜٕٗذ ٕ٘ٓٓ يييسذ    يا ر انيتدة يان علجؾ     يليؿ انعيضيع فْ أ -
عػػل ي ػػيف تر ػػ ذ يعيوػػل عػػل ي ػػيف عااػػ ذ يعػػف  عيوػػل عوػػلراتانيي ػػيؼ  رجػػبلف( 

 :أاـ اذه انعولرات
 انجيطرة عاة تر لت األ لبع يانيد يانذراع. .8

  عيد ان  لبا عف انيعيف إنة انيجلر بجوينا ييجر. .0
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 رجـ انترؼ رجًعل  تيًتل ب عؿ ان اعلت ياضتا ال عتؿ نابس  يول. .2

اعػػػلت ذات انتػػػريؼ ان ػػػ     ػػػب يال  يطػػػؽذ ياأل ػػػيات ان ػػػ  اندقػػػا  ػػػ    لبػػػا ان  .2
    ب.  يطؽ يال

 (  إنة ةير ذنؾإ الف أيياع انسط انعرب   رقعاذ يج ...  .2

 يا    ان  لبا.جلجا األاإلعبلئيعراعلة اناياعد  .2

 عراعلة عبلعلت ان رقيـ عيد ان  لبا. .2

  يتػػػػاذ يان ػػػػلم عراعػػػػلة س ػػػػلئص ان  لبػػػػا انعربيػػػػا عيػػػػد ان  لبػػػػاذ انعػػػػدذ يان ػػػػلم انع .1
 (.إنة ةير ذنؾانعربيطا.... 

 جرعا ان  لبا يجبلع ول ععبًرا عف ي ج  بيجر. .1

 طبيػػؽ أ ػػيؿ ان  لبػػا انجػػايعا  ػػ  يضػػع انػػي ط يانوعػػزاتذ عراعػػلة ت ػػـ انتػػريؼ  .82
 .يأبعلدال أيضلعوليان يلجب بييول طياًل يا جلًعلذ ي يلجؽ ان اعلت    

  ذ ر ا لم ان اعلت. .88

 (. ٕٛٓذ ٕ٘ٓٓا  جر عاي  ان عاا انعربيا  رجبلفذ .  وـ انيظلـ انذٕٔ
 :عل ير  تدد  ان عل رة( عدد عف انعولرات نؤلدام ان عبيراذ يعيول ي     

 عولرة ان  لبا بيضيح. .8

 عولرة ان  لبا ب يلجؽ يتجف ان  ؿ بيف ان اعلت. .0

 عولرة  عؿ عيضع ان  لبا  ان  تا( يظيً ل يعر ًبل. .2

    انل ؿ. عولرة  عيز انتريؼ انع علفاا .2

 عولرة انجرعا انعيلجبا     أفيلم ان  لبا. .2

 عولرة ان  لبا عف انذا رة. .2

 عولرة ان  ريؽ بيف ان لم انعربيطا يان لم انعبجيطا. .2

 (.ٖٕٗذ ٕٔٔٓعولرة ان عييز بيف اعزة اني ؿ ياعزة اناطع  ان عل رةذ  .1

 :ير   ول علييضيؼ  انعايؿ( عدًدا عف انعولرات    األدام ان عبيرا ان  لب  يعي 
 ان اجا ان تيتا  انعريتا(     أفيلم ان  لبا.  .ٔ

 انااـ ب يرة  تيتا  عريتا(     أفيلم ان  لبا. إعجلؾعولرة   .ٕ
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 عولرة انيظل ا يانيظلـ يان ر يب     أفيلم ان  لبا.  .ٖ

 .األ ا  يلجؽ ياج العا ان اعلت عاة انجطر   .ٗ

 انياتدة.  يدة عجل لت ععاينا بيف ان اعلت يبيف تريؼ ان اعا  .٘

   لبا تري ول. إ علـياط ان اعا بعد   .ٙ

 عراعلة يضع اعزات اناطع أييعل يردت.  .ٚ

 ييزؿ  تت انجطر عف انتريؼ. عراعلة عل  .ٛ

 ي  ب عف انتريؼ  يؽ انجطر. عراعلة عل  .ٜ

 ي ؿ انتريؼ عع بعضول ي بًل  يًدا. .ٓٔ

 إعطلم انتريؼ تاول عف انطيؿ يانا ر    أفيلم ان  لبا. .ٔٔ

 ؼ ان    عد    بدايا ييجط ييوليا ان اعا.عراعلة عد انتري  .ٕٔ

 ناتريؼ.  ي ج ان  لبا بلنجعؾ .ٖٔ

 (.  ٓ٘-ٜٗذ ٖٕٓٓ انعايؿذ  عراعلة يضع عبلعلت ان رقيـ انعيلجبا يانبلزعا .ٗٔ
 :ير   ييذ ر  عطيا( ع عيعا عف عولرات ان عبير ان  لب  يعيول عل 

 أدب . رجايبان عبير ععل    اني س عف عللعر يأتلجيس ب .8

 باياعد انيتي يان رؼ. ياالن زاـ  تيًتل اج ععلالانااا  اج ععلؿ .0

 اس يلر انعيضيع. .2

 .  لراس يلر انععلي  ياأل .2

 بطرياا عيطايا ع رابطا.   لرعرض األ .2

 عبلعلت ان رقيـ. اج ععلؿباياعد انرجـ ان تيل ي  االن زاـ .2

 انعبلئـ نا عبير عف انععلي . جايباس يلر األ .2

 بيلم ان را يب ي علنول. .1

 ـ ناعيضيع.ان ادي .1

 عف انرأا. اإل  لح .82

 قية انت ا    اند لع عف انرأا. .88

 عف سبلؿ اإل الم ان يد. سريفيطرت  اف  ج يؿ انعبلتظلت تيؿ عل .80
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 انعيلقلا يانتيار ي ابؿ ي ولت انيظر يات راعول. .82

 ربلطا ان رش يانفاا بلني س. .82

  اسيص انعاريم بعبلرات ع  يبا ياضتا. .82

 ععلييرُه.اإلنعلـ برجس ان عبير ان يد ي  .82

 ان سيؿ ي ذيؽ ان علؿ. .82

   لبا عالنا ق يرة. .81

   لبا انرجلئؿ بريياعول. .81

   لبا ان ي يولت ياإلعبليلت. .02

   لبا ان الرير يانجير انذا يا. .08

   لبا انسطلبلت انعي وا إنة انديائر انرجعيا. .00

  تايؿ انعاريم أي انعجعيع ي اييع    لبًيل. .02

 ان ع ف عف اإلنالم ان يد. .02

    عف ععلي  انعاريم.ان عبير ان ي  .02

 اس يلر اني يص انارآييا ياألدبيا يتجف االج لولد بول. .02

 ( ٘ٚٔ-ٗٚٔ :ٕٚٓٓ عطياذ 
  اع عػػػػد انبلتػػػػث عاػػػػة  يعي وػػػػل نػػػػدى طػػػػبلب ان ػػػػؼ انسػػػػلعس  ػػػػانعوػػػػلرات ان ِإف  

( سعػػػس ٘ٔانػػػ عاـ ان ينيػػػدا  وػػػ    أيعػػػيذجاإلعػػػدادا  ػػػ  ان عبيػػػر ان  ػػػلب  يعػػػف سػػػبلؿ 
عػػػدة ع ػػػلدر يقػػػع االس يػػػلر عايوػػػل عػػػف بعػػػد عػػػرض انبلتػػػث علػػػرة عوػػػلرة عػػػرسيذة عػػػف 

  .( عولرة  يقع االس يلر عاة اذه انعولراتٖٓاج بليا عاة انسبرام ضعت  
 

 ملىضىع انبحث احلايل تمهاراث انخعبري انكخابي بصيغخها انىهائي
 .ان  رة انرئيجا ناعيضيع إبرازعولرة  .ٔ
 .ائياإلعبلعولرة رجـ انترؼ بل ؿ  تيل بتجب اناياعد  .ٕ
 .عولرة  ر يب ان عؿ    ان  لبا .ٖ
 .عولرة اندقا    ياؿ انتالئؽ يانععايعلت    ان  لبا .ٗ
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 .انربط انعيلجبا أديات اج ععلؿعولرة انادرة عاة  .٘
 .عولرة اس يلر ان اعلت انعبلئعا ناععية انع  يب .ٙ
 .عولرة ان عييز بيف اعزة اني ؿ ياعزة اناطع .ٚ
 .عيد ان  لبا   لرعولرة  جاجؿ األ .ٛ
  .لرة  ر يب ان عؿ    ان  لباعو .ٜ

 .عولرة يضيح انسط ي علن  .ٓٔ
  .أفيلم ان  لبا   انعلعيا  ن لظعولرة   يب األ .ٔٔ
 ا ي  تيتول.اإلعبلئي األسطلمعولرة ا  للؼ  .ٕٔ
 عبلعلت ان رقيـ    أفيلم ان  لبا اج ععلؿعولرة  .ٖٔ
 .عولرة انجرعا انعيلجبا    ان  لبا    انعرتاا انععريا .ٗٔ
 .ان لم انعربيطا يان لم انعبجيطا عولرة ان  ريؽ بيف .٘ٔ

 
ا
ا
 :انخفكري اإلبداعي :رابع

 :انخفكري
 فيػػرة  ػػدعي انيػػلس  آيػػلتبلنااذيقػػد يردت  أاعيػػاأعطػػة اناػػراف ان ػػريـ نا   يػػر  ناػػد

  ڱ ڳ ڳ ڳ ڳ گ} ٹ ٹإنػػة ان   يػػر يان رعػػؿ يان ػػدبر يان عاؿذعيوػػل 
 ہ  ۀ  ۀ   ڻ ڻ  ڻ  ڻ  ں  ں ڱ ڱ  ڱ

ان   يػػػر انجػػػديد يانيظػػػر   عػػػؿ اناػػػراف ان ػػػريـ ناػػػد[ ٜٔٔ]آؿ ععػػػراف:  { ہ  ہ  ہ
ان لئب    ان يف يعل  ي ذ أعظـ يجياا عف يجلئؿ اإليعلف بلهللذ اي  يتث انعجاـ عاػة 

 ذ ي   ان يف انعتػيط بػِ .ياألرضان   ير    ي ج ذ ييتف  عاة ان   ير    ساؽ انجعلم 
ڃ ڃ    ڃ   ڃ ڄ  ڄ   ڄ   ڄ ڦ   ڦ  ڦ ڦ   ڤ ڤ    ڤ    ڤ  ٹ } ٹ ٹ

:  { ڇ    ڇ     ڇ  چ   چ     چ     چ ژ   ژ  ڈ  ڈ } ٹ ٹي[ ٜ]انػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػرـي

 اإلع ػػػػػػػػػػػػػػػػلز إف  [ ٔٓٔ]يػػػػػػػػػػػػػػػػييس:  {ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ 
ييػدعيه إنػة  انعاع     اناراف ان ريـ يتث انعجاـ عاة ان   يرذ يي  ل ن  أبياب انععر اذ
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 تػس انعاعػ  نا   يػر يان وػـ يان عاػؿ.ييفيػر ان ان ادـ  يوػلذيقبيؿ  ػؿ عػف انتاػلئؽ انعاعيػاذ
 انعيل ػػػػػػػػػػػػػػػرذ [ ٜٕٔ]انباػػػػػػػػػػػػػػػرة:  {ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  } ٹ ٹ

ٕٓٔٔ :ٔٙ). 
ان   يػػػر عػػػف انعجػػػلئؿ ان ػػػ   فيػػػر ان فيػػػر عػػػف ان جػػػلؤالت تػػػيؿ عدنينػػػ ذ  وػػػؿ  ُيَعػػػد    

انيػػلس ي  ػػريف؟ ياػػؿ اػػـ ع جػػػلييف  ػػ  در ػػا ان   يػػر؟ ياػػػؿ يس ا ػػيف عػػف بعضػػوـ  ػػػ  
س اػػؼ    يػػر ان بػػلر عػػف ان ػػالر؟ ياػػؿ ان   يػػر يلػػعؿ ان علنيػػلت ييعيػػا ان   يػػر؟ ياػػؿ ي

؟ أ  ػػلرانذاييػػا  ػػرتبلـ انياظػػا ياألعػػلي  يان سيػػؿ؟ ياػػؿ عػػف طريػػؽ ان   يػػر ي ي ػػؿ إنػػة 
ان   يػػػػر ظػػػػلارة  جػػػػ تؽ اندراجػػػػا  ِإف  يعػػػػف طريػػػػؽ عػػػػرض اػػػػذه ان جػػػػلؤالت يع ػػػػف اناػػػػيؿ 

 يػػػر أعاػػػد ألػػػ لؿ انجػػػايؾ ييعفػػػؿ ان   (.ٔ٘ :ٕ٘ٓٓ ذآسػػػريف عبػػػد انوػػػلداذ ي  يان تايػػػؿ
ان اػػدـ انتضػػلرا انػػذا ياعجػػ  انيػػـي  يَأف   ذ ي ػػ  أعاػػة عجػػ ييلت انيلػػلط انعااػػ ذ يجػػلياإل

عػػف   ِإي ػػ ُ نػػذا  ؛عػػل اػػي ي ػػلج  طػػير    يػػر األ يػػلؿ انع علقبػػاِإي    ػػ   يايػػب انتيػػلة انعس ا ػػا
 ػ   بيتػي  ياضػل  انعيليػا بػلن   ير  تبػدأإذ  أ فر انعيضيعلت ان   يلنت انعيليػا يانبتػثذ
عػػػف عاعػػػلم انػػػي س يانبػػػلتفيف  ػػػ   يالِجػػػي َعلبػػػدايلت اني ػػػؼ انفػػػلي  عػػػف اناػػػرف انعلػػػريفذ 

(. ياػػي جاجػػاا ٕٚ: ٕٚٓٓع ػػلالت قيلجػػ  ي يعي ػػ  ي ي يػػا اجػػ فعلره  أبػػي  ػػلدي ييي ػػؿذ 
ظوػػر  إذ عػػف انيلػػلطلت انعاايػػا ةيػػر انعرئيػػا ان ػػ  يؤديوػػل انػػدعلغ عيػػدعل ي عػػرض نعفيػػرذ

 عػػػف انبػػػلتفيف يانعػػػربيف يان بلجػػػ ا عبػػػر ان ػػػلري  بعيضػػػيع ان   يػػػر يدراجػػػ  ذعػػػدد اا عػػػلـ 
ي ػػػبل نيعييػػت  عيػػػع انعػػدارس ان اجػػػ يا يان ربييػػا ياني جػػػيا ب يعيػػا ان   يػػػر نػػدى انعػػػ عاـ 

أ فر قدرة عاػة عيا وػا ان ػعيبلت يانعلػ بلت ان ػ   ع ػرض جػبيا  جػيام  ػ  انع ػلالت 
: ٕٔٔٓذآسػػريفي ةيراػػل  انع ػػـي  ـأ األسبلقيػػاـ أ ذييػػاان ربـ أ ذاالق  ػػلديا ـأ ذاأل لديعيػػا

يا  ػ  تيػلة انطابػا  وػي يجػلعد عاػة  ي يػ  جلجػ( ييعد ان   ير علعبًل عف انعياعػؿ األٚٔ
يبػػ  يجػػ طيع  األسطػػلمي  يػػب  فيػػر عػػف  ذيجػػلعد عاػػة تػػؿ انعلػػ بلتي  انتيػػلة ي اػػدعولذ

يبػدعيا  أفْ  اجػ طلعياـ إذا  فيرة ي جييرال ن لنتو أعيرانطابا انجيطرة عاة ان ت ـ عاة 
   .(ٓٔ :ٕٔٔٓنزيلدة  ت ياوـ ي يعيا    يراـ  دععسذ أجلسياي عطاب  ييي  ياذ
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 :انخفكري أوىاع
   انعاعّ .ان   ير  .ٔ
 .ان   ير انعيطا  .ٕ

 .ان   ير انيلقد .ٖ

 .ان   ير انسرا   .ٗ

 .ان   ير ان جاط  .٘

 (ٕٖٔ :ٖٕٔٓ ذآسريفي ان   ير اإلبداع   االب  لرا(  انربيع   .ٙ
 انعؤنؼ  إنيولعف أيياع ان   ير يعيول عل يلير  أيياعإنة ايلؾ عدة  األدبيلت لير ي 
 الت كير ال عال: .1

  :ياي ان   ير انذا ي يا ر  ي  لرطلف 
   بع  ي  أجلنيب يعيو يا عاعيا ياضتا. .أ 
 يج ععؿ  ي  أ ضؿ انععايعلت انع يا رة عف تيث اندقا يانيضيح. .ب 
 خصائص الت كير ال عال  

 د انعل اا بيضيح  لـ. تدي -
 انعرا عا انع رييا ني ولت انيظر انعس ا ا عف انعيضيع انرئيس. -
عياطػػػؼ يرةبػػػلت  يانتاػػػيؿ  ػػػ  ضػػػيم انيقػػػلئع ينػػػيس عاػػػة ضػػػيم األت ػػػلـإ ػػػدار  -

 لس يا عدـ انعيضيعيا.
 .األت لـ إ داران عوؿ     -
  ر يؿ إ دار األت لـ عيد اال  الر إنة األدنا ان ل يا.    -
 غير ال عال:الت كير  .2

ياػػػػػي انػػػػػذا ال   بػػػػػع  يػػػػػ  عيو يػػػػػا عاعيػػػػػا ييبيػػػػػة عاػػػػػة ا  راضػػػػػلت يت ػػػػػ  ةيػػػػػر 
  تيتا.

 :خصائص الت كير غير ال عال
 ان ضايؿ ي ي ي  انيالش بعيًدا عف انعيضيع انرئيس. -
 ان  رة. إ ولضانا يم نااية يان و ـ بارض  -
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 لف انارار عؤقً ل.انع لتا ت ة ني   األدناانارار انعيلجب    ضيم  ا سلذان ردد     -
انا ػػػيم إنػػػػة تجػػػـ انعيقػػػػؼ بطرياػػػا   ػػػػل أي انسطػػػر( ي  لاػػػػؿ انسيػػػلرات يانبػػػػدائؿ  -

 .سرىاألُ 

 (ٔ٘ٔ-ٓ٘ٔ :ٕٔٔٓان بجيط انزائد نعل اا ععادة   ييجؼذ  -
 

 أهميت انخفكري يف انخعهم 
انطػػػػبلب يايعػػػػيف عػػػػف سبلنػػػػ   أَلف  ان   يػػػػر نػػػػ  أفػػػػلر اي لبيػػػػا عاػػػػة انػػػػ عاـ يذنػػػػؾ  .ٔ

 .أععؽلجبا ناععايعلت عاة يتي بلنععلن ا انعي

 ي عاوـ ي  يبيف انعل اا بياص انععايعلت. .ٕ

 ي عاوـ قلدريف عاة تؿ انعل بلت. .ٖ

 ان   ير    تايؿ  ديدة ناعل بلت. .ٗ

ػػػلدعػػػ  ان   يػػػر  ػػػ  انعػػػياد اندراجػػػيا  .٘ ان ديػػػدة    ػػػلريجػػػعل ناطلنػػػب بععلن ػػػا األ ِعع 
 .أععؽيبعضول عاة يتي  األليلميانربط بيف 

 انععايعلت ي طبياول.  جوـ     وـ .ٙ

ي يلػػػػيط    ػػػػلريجػػػػ ععؿ ان   يػػػػر  ػػػػ  أعػػػػداد انطػػػػبلب ناػػػػ عاـ عػػػػف سػػػػبلؿ  ينيػػػػد األ .ٚ
 (  ٖٔٔ:ٖٕٔٓذآسريفانعسططلت انعاايا انعيلجبا.   انربيع  ي 

 
 انخفكري اإلبداعي:      

ناػد دعػل اناػػرآف ان ػريـ انعجػػاعيف عيػذ بػػزيغ   ػر دعػػية اإلجػبلـ إنػػة قياعػد ان   يػػر 
ذ يعػف أيؿ قياعػد اػذا سػريفبػلنع  عع يانريػلدة عاػة اف االر اػلمعػف لػريول  اإلبداع  ان  

ان   يػػر ان ػػ  دعػػل إنيوػػل اناػػرآف ان ػػريـ اػػ  انػػدعية إنػػة ان   يػػر يان رعػػؿ  ػػ  انطبيعػػا ي ػػ  
ـْ َيَ َ   ُريا ِ   َأيُ ِجِوـْ ساؽ اهلل يعيول قيؿ اهلل جبتلي  ي علنة   : َأَيَن  (.ٛ(   انرـي

 ػػػػػػػذنؾ  اػػػػػػػد  [ٕٓ]انعي بػػػػػػػيت:  {ھ ھہہ ہ ڻۀۀہ} ٹ ٹ
د انرجػػيؿ   ػػاة اهلل عايػػ  يآنػػ  يجػػاـ( اناياعػػد اإلبداعيػػا  ػػ  اناػػرآف ان ػػريـ  ػػ  ياقػػع  ّجػػ
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

اـ أ  ػػػلر انع  عػػػع اإلجػػػبلع ذ عيػػػدعل  ػػػلف يعطػػػ  ان ر ػػػا ن عيػػػع أ ػػػتلب   ػػػ  عػػػرض 
يآرائوػػـ ان ػػاير عػػيوـ يان بيػػر يعػػف ألػػور  اػػؾ انعياقػػؼ ان ػػ    ػػير انرجػػيؿ   ػػاة اهلل 

يػػ  يآنػػ  يجػػاـ(  ػػ  بيػػلم انع  عػػع انعبػػدعذ عيقػػؼ يػػـي بػػدر تييعػػل أعطػػ  ان ر ػػا إنػػة عا
(.  ذنؾ انعيقؼ انػذا ٕ٘ٔ :ٜٕٓٓيبلي ذ  ان َ  سبلب بف انعيذر    بيلم سطا يـي بدر

يػػـي  ان لرجػػّ   رضػػ  اهلل عيػػ (أعطػػله انرجػػيؿ   ػػاة اهلل عايػػ  يآنػػ  يجػػاـ( إنػػة جػػاعلف 
اذه انعياقؼ ي ػير نيػل انرجػيؿ   ػاة اهلل عايػ  يآنػ  انسيدؽ    بيلم ت ر انسيدؽ.    

تريا انػرأا يانعيقػؼ ت ػة  ػ  أسطػر  أجلسيجاـ(ذ بيلم انع  عع اإلبداع  انالئعا عاة 
اناضػػػليل يال ي ػػػيف  ػػػ  قاػػػب أبيػػػلم اػػػذا انع  عػػػع أديػػػة سي ًػػػل عػػػف ات عػػػلؿ ةضػػػب انالئػػػد 

ػػلاألعاػػة  نضػػرر  ػػ  ي جػػ  أي علنػػ ذ قػػد ي ر ػػب عايػػ  عػػف انعايبػػلت يانجػػععا انجػػيئا يا ِعع 
  سيػؿ  يػؼ  ػلف لػعير اػذيف ان ػتلبييف ان اياػيف عيػدعل  ػلف رجػيؿ  َأفْ  ذنؾ يجػ طيع 

( ي تر ػػيف ييايػػريف عػػف رضػػ  اهلل عػػيوـ  ػػاة اهلل عايػػ  يآنػػ  يجػػاـ( ي بػػلر ان ػػتلبا  
أعل يوـ بيلم عاة اق راتوـ ياذه ان يرة  عفؿ  ل يًعل ياضػًتل عاػة اإلبػداع نبيئػا عبدعػا 

نػػػـ  فْ إ  يجػػػلياإلبػػداع عػػػف أرقػػػة أيػػياع انيلػػػلط اإل ُيَعػػػد  ( ٖ٘ٔ:ٜٕٓٓيبليػػػ ذ ت ػػزة  ان َ ع 
لت عػف اناػرف انعلضػ  عػف انعتػلير انرئيجػػا يي ػف أرقلاػل بلن عػؿ  اػد أ ػبل عيػذ انسعجػيي

ان    يلينول انبتث انعاع  بلندراجا يان عتػيصذ  ػ  عػدد  بيػر عػف انػديؿ انع ادعػا عيوػل 
ذ ي طاػػػػػب    يػػػػػر اناػػػػػدرات يانيلعيػػػػػاذ  لن اػػػػػدـ ا نعاعػػػػػ  يان  يينػػػػػي  ذ انػػػػػذا يلػػػػػوده انيػػػػػـي

انعلػػػ بلت انتيل يػػػا ان ػػػ   يػػػ   عػػػف اػػػذا  ف  إاإلبداعيػػػا ي طييراػػػل عيػػػد انعػػػ عاـذ ي ػػػذنؾ  ػػػ
(  لإلبػػداع ي ػػلج ٙٔ: ٕٚٓٓإبداعيػػا نا ااػب عايوػػل.  انطيطػ ذ  أععػػلؿان اػدـ  ت ػػلج إنػة 

لج ي عفػػؿ  ػػ  إ ػػدار عػػدة تاػػيؿ   جػػـ ععايػػا ععر يػػا نوػػل عراتػػؿ ع  لبعػػا  وػػدؼ إنػػة ي ػػ
بػػػلن ييع يان ػػػدةذ يذنػػػؾ  ػػػ  ظػػػؿ عيػػػلخ دائػػػـ يجػػػيده اال جػػػلؽ يان ػػػ نؼ بػػػيف ع ييل ػػػ ذ ياػػػي 

ييا ػػ  انعلػػ بلت انراايػػا بطرياػػا ةيػػر إذ  عػػف عيل ػػر ان اػػدـ انتضػػلراذ أجػػلسعي ػػر 
 جػػػلعداـ عاػػػة  َأفْ عرني ػػػاذ  لنعيليػػػا بعػػػل نػػػدى انطػػػبلب عػػػف قػػػدرات إبداعيػػػا عػػػف لػػػليول 

ن عبير عف عل بل وـ يانعللر ا    تاول ععل  جلعد انطبلب عاػة   ػييف ع وػـي ياقعػ  ا
 :ٕ٘ٓٓ عػػػف ذا وػػػـ ي  يػػػبوـ انعلػػػ بلت اني جػػػيا انيل عػػػا عػػػف  بػػػت إبػػػداعل وـ ان يلي ذ

ل عػػػػف األيعػػػػلط انعايػػػػل نا   يػػػػرذ عفػػػػؿ ان   يػػػػر انعاعػػػػ  ان   يػػػػر اإلبػػػػداع  يعًطػػػػ ( يُيعػػػػدّ ٘ٙ
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

ن ييػػػ  ي طاػػػب عػػػدة قػػػدرات  ؛ ػػػ  عادعػػػا اػػػذه األيعػػػلط يأرقلاػػػليان   يػػػر انيلقػػػدذ يقػػػد ي ػػػيف 
 ةيػػر انعرني ػػا يةيػػر   ػػلر ػػ  إي ػػلد انتاػػيؿ ياأل يالِجػػي َعلذاييػػا يعلنيػػا ان  ليػػا يان علنيػػاذ 

 (.ٖٛٔ:ٜٕٓٓذ آسريفانعلديا  انع ـي ي 
 

 اجتاهاث انخفكري اإلبداعي:
ث ان تايػؿ يان  جػيرذ ناد  عددت اال  لالت ان    يلينت ان   ير اإلبداع  عػف تيػ 

 ي لف عف ألورال: 
 االتجاه التقميدي: . 1
ان   ير اإلبداع  اػي ان   يػر انععيػ  بلني ػيؿ إنػة  َأف  يرى أ تلب اذا اال  له     

يع ػػػف إذ  يػػػا أي انعاػػػدعلتذاألينانتاياػػػا عػػػف طريػػػؽ االجػػػ ي ل لت انعجػػػ يدة إنػػػة انعبػػػلدئ 
ابطػػػلت انعي ػػػيدة بػػػيف اػػػذه انعادعػػػا اجػػػ سبلص ي ػػػلئ   ديػػػدة ي ػػػتيتا عػػػف سػػػبلؿ انع ر 

 (.ٓٙ: ٕ٘ٓٓيا  ان عؿذاألينيانعبلدئ 
 االتجاه الىموكي:   .2

ان   ير اإلبداع  اي ذنؾ انييع عػف ان   يػر انػذا يااػة  َأف  ياذا اال  له أللر إنة        
  ِإي ػ ُ اإلفلبا إذا نـ ياَؽ ان عزيز أي  َأّعليؤدا إنة إع لييا اج عرارهذ  ِعع لان عزيز أي اإلفلباذ 

ي ػػػبل    يػػػػًرا ةيػػػػر عرةػػػػيب  يػػػ ذ ييرسػػػػذ  ػػػػ  ان ضػػػػلؤؿ فػػػـ انػػػػزياؿ  أبػػػػي  ػػػػلدي ييي ػػػػؿذ 
ٕٓٓٚ :ٜٔٛ  .) 

 االتجاه الترابطي:   .3
ان   يػر اإلبػداع  اػي    يػر  رابطػ  ييػ   عػف انعبلقػا  ياذا اال  له ألػلر إنػة أف   

اإلبػػداع  بعػػدى ييعيػػا انرابطػػا ان ػػ   ػػربط بػػيف انعفيػػر ياالجػػ  لباذ ي  تػػدد قيعػػا ان   يػػر 
ذا عػػل  ليػػت ضػػعي ا  إيوػػل  ػػزيؿ ي  بللػػة   ان ػػ  إذا عػػل  ليػػت قييػػا  إيوػػل    ػػرر ي اػػيىذ يا 

 (.ٔٛ: ٜٜٛٔ  ريل لذ
ياإلبداع يل عؿ عاة   ييف ريابط بيف انعيبولت ياالج  لبلت ين ف عػل يعيػز اػذه  

لجػػ  لبلت ال   عاػػؽ بوػػل إنػػة انػريابط اػػي أيوػػل  ػػ ـ بطرياػػا ةيػػر عرني ػاذ  لنعيبوػػلت  ػػربط ب
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تػػػد  بيػػػرذ  ػػػلنرابط بػػػيف  يايػػػب انبيئػػػا ي عاػػػؽ أ فػػػر بلن يايػػػب ان ػػػ  ال  ػػػر بط  ػػػ  انسبػػػرة.             
 (.  ٜٚ:ٕ٘ٓٓ ان يلي ذ

 االتجاه الجشطالتي:  .4
يقػػد اظوػػر اػػذا اال  ػػله عتلينػػا  ديػػدة عاػػليرة نايظػػرة ان ػػ   ليػػت جػػلئدة عػػف قبػػؿ  

ن   ير اإلبػػػػداع  اػػػػي ذنػػػػؾ ان   يػػػػر ان ػػػػ   ػػػػ ـ  يوػػػػل  ػػػػيلةا تػػػػيؿ ان   يػػػػر اإلبػػػػداع ذ  ػػػػل
انعيقػػؼ أي انعلػػ اا انػػذا ي ػػؿ  يػػ  ان ػػرد إنػػة انتػػؿ   ػػرة ب عػػؿ ععايػػلت ذاييػػا  لعاػػاذ 
ييلط  يول ذاف انعبدع يللًطل ةير علدا ييعلن   يول انعيقؼ ععلن ا  ديػدة نػـ ي ػف قػد 

 (.ٖٕٓ:ٕٕٓٓعر ول عف قبؿ  انجريرذ
 

 بداعي: خصائص انخفكري اإل
عػػف  سػػرىاألُ  ايػلؾ س ػػلئص  عيػػز ان   يػػر اإلبػداع  عػػف ةيػػره عػػف أيعػلط ان   يػػر 
 أاعول:
ان   يػػر اإلبػػداع  ظػػلارة ع عػػددة ان يايػػب  ع ػػس ي ل ػػلت  ديػػدة ياػػ  الد ػػا إنػػة   .ٔ

 ان رد يانع  عع. أاداؼ تايؽ 
 ان   ير اإلبداع   ععايا عاايا ينيس ي لً ل عااًيل.  .ٕ

عراد ػػػل ناػػػذ لمذ يال يعيػػػ  انػػػذ لمذ ن يػػػ  يت ػػػلج إنػػػة يجػػػبا  ان   يػػػر اإلبػػػداع  نػػػيس  .ٖ
 عي .

ييعػػػلز ان   يػػػر اإلبػػػداع  بلنعرييػػػاذ يانطبلقػػػاذ ياأل ػػػلناذ ياناػػػدرة عاػػػة ا  لػػػلؼ   .ٗ
ي لد انتايؿ انعيلجبا نول.  انعل بلتذ يا 

ييعلز ان   ير اإلبداع  بابيؿ ا  علع  ن يي  إي لً ل  ديدا يع ييعل ييجلعد عاػة   .٘
   عع أي تايؿ انعل بلت ان   ييا وول.ر لايا انع

يػػؤدا ان   يػػر اإلبػػداع  إنػػة ان ايػػر انػػدائـ  ػػ   عيػػع  يايػػب انتيػػلة ياػػذا ان ايػػر   .ٙ
ي ػػػػػرض عاػػػػػة األ ػػػػػراد أف ي  ػػػػػ يا بلنعرييػػػػػا انعاايػػػػػا يانجػػػػػاي ياذ ياالي  ػػػػػلح عاػػػػػة 

 انعج  داتذ يال يؤعف بفبلت األليلم.
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 لجػػػ ععلؿن تديػػػد عػػػداهذ يدر  ػػػ  بيع ػػػف قيػػػلس ان   يػػػر اإلبػػػداع  ي اييعػػػ ذ يذنػػػؾ   .ٚ
 عايلس ُيعد  نوذا انارض.

بلػػػػ ؿ عس اػػػػؼ عػػػػف ان ػػػػيرة ان اايديػػػػا أي  عػػػػيري علعػػػػؿ ان   يػػػػر اإلبػػػػداع  عػػػػع األ .ٛ
 انيعطيا.

ُيع ػػُد ان   يػػر اإلبػػداع  إتػػدى  ػػير ان سيػػؿ انػػذا ي سػػذ ع ػػلاًل عػػف ع ػػلالت ان ػػف   .ٜ
 :ٖٕٔٓا يانعػػػػلعراذ ياألدب يانريلضػػػػا يانع عيػػػػز بي ػػػػلئ  ةيػػػػر  اايديػػػػا.  ان ػػػػلبر 

ٕٔٓ - ٕٔٔ). 

 

 :وظرياث انخفكري اإلبداعي
 . النظرية العبقرية:1

 يػػػر يف ال أليوػػػـ ؛ةيػػػر عػػػلدييف أيػػػلس  جػػػر انيظريػػػا انعباريػػػا بلع بػػػلر انعبػػػدعيف 
جػػػػ طيع  انيظريػػػػا  هتجػػػػب اػػػػذبانعباريػػػػا  يَأف  يةريبػػػػاذ  اةيػػػػر عرني ػػػػ أععػػػػلؿي ل ػػػػلت أي إب

ي ػػػلج  ػػػليز انععر ػػػا انتلنيػػػا  طرياػػػا جػػػلذ ا  ػػػ  ُ عػػػد  انيظريػػػا  هاػػػذ يَأف   ذ ديػػػد م لػػػ يا 
 ػػتا  انسرا يػػا ال   ػػلريدععػػ  انعاػػي ياأل أجػػلسةيػػر عبييػػا عاػػة  أَلي وػػل ؛  جػػيرال نئلبػػداع

نػدى انعبػدعيف قػيى  ِإف   :يناػد قػلؿ جػاراط ذنول  عل رأى ذنػؾ ان ياجػيؼ انيييػلي  أ بلطػيف
  عبػػػػدانعزيزذ ة بػػػػلنت ر انعايلطيجػػػػ .إنويػػػػا  ػػػػد عوـ يتػػػػي اإلبػػػػداع   اػػػػؾ اناػػػػية انعي ػػػػيد

ٕٜٓٓ: ٗٚ  ) 
   :النظرية ال مى ية. 2

 َأفْ انعاػـي قػد يعػت ي رعرعػت  ػ  أتضػلف ان اجػ ا إنػة  أ فر ِإف  إذ  ؛أـ انعاـيُ عد  
 ػػػلف  أَلي ػػػ ُ  اػػػد رأى جػػػاراط ان ياجػػػيؼ انيييػػػلي   قلباػػػا انعاػػػيؿ يظػػػًرا  اجػػػ اات لػػػيًئل  لػػػيًئلذ
ان ديػدة انعسلن ػا نعػل اػي لػلئع    ػلريجلعداـ عاة  ينيد األإذ  لأفييعتيًرا عوًعل ن عوير 
انذا ياذ ػ   ػ  ريح انلػسص  اإلنو  اإلنولـاإلبداع ييع عف ذ يَأف  يعرنيؼ    ع راـ(

 انعبدع.
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 :النظرية الن ىية .3
ظلارة اإلبداع انععادة عاعلم اني س      جيرال أعفلؿ  رييػد يري ػرز  ألااتناد 

 يجػػلفاإلى عاعػػلم انػػي س ان تاياػػ  اػػي انسػػزاف انػػذا يت ػػيا عاػػة طلقػػلت يػػر إذ  يةيراعػػل
يتل ل ػػ  يةرائػػزه اػػ  ان ػػ   د عػػ  إنػػة  ي يػػ  يلػػلطل   انعس ا ػػا ياػػ  ال   جػػ طيع  تايػػؽ 

 انتايا  نتل لت ان رد بجبب بعدال عف انياقع. لبلعاإل
 :النظرية الترابطية .4
بػػػػرز عاعػػػػلم اػػػػذه انيظريػػػػا أف  يػػػػدرج اػػػػذه انيظريػػػػا ضػػػػعف انعػػػػذاب ان رابطػػػػ  يعػػػػ    

علن زعػػػلف يعيػػػدييؾ اناػػػذاف يريػػػلف اإلبػػػداع  يظيًعػػػل ناعيل ػػػر انع رابطػػػا  ػػػ   را يػػػب  ديػػػدة 
انسل ػػا أي  عفػػػيبًل نعي عػػػاذ عػػػل ي اعػػل   ػػػيف انعيل ػػػر ان ديػػػدة  انعا ضػػػيلتع طلباػػا عػػػع 
 (.ٜٗ-ٛٗ:ٜٕٓٓ عبدانعزيزذ  بلعًدا ي يف انتؿ أ فر إبداعل أ فر ان را يبانداساا    

 :يةنىانالنظرية اإل   .5
  عاػػة انسبػػرة انذا يػػا ان ػػ  يعػػر بوػػل ان ػػرد بتيػػث ال ي يػػل ة يجػػلييؤ ػػد انعػػذاب اإل

األ ػػراد  عيًعػػل نػػديوـ اناػػدرة عاػػة اإلبػػداع  ذنػؾ عػػع ع طابػػلت انعاػػـذ ييػػرى اػػذا انعػػذاب أف  
نتريػػا  ػػ  ان االئيػػا يا ييع عػػد عاػػة انعيػػلخ اال  عػػلع  انػػذا يعيلػػيي ذ ييػػرى انعػػذاب أف  

ان عبير عف انعت ييلت طلقلت ان رد ان لعيا يي يف االس بلؼ بيف انيلس بلنيجػبا نئلبػداع 
( اسػػ بلؼاػػي  عػػف اإلبػػداع  ل  ػػله يتػػي   ػػ  اندر ػػا  عػػل ي تػػدث اػػذا عاػػة نجػػلف   ػػرـي

 انتيلة يتدد نا رد األجلنيب     علعا  ععول.
   :النظرية المعرفية .6

 ػػلت أ ػايا ي ر ػز اػػذه انيظريػا عاػة انععايػػلت اػ  ععايػا ععر يػػا  ػؤدا إنػة ي ل
انعاايا ييظلئؼ اندعلغ يانعبلقػا بييوعػل يبػيف انع ايػرات انلس ػيا ذات انعبلقػا بلإلبػداع 

 ي يع س اذه انعيليا    انع ايرات انعج ععاا    انبتيث ياندراجلت.
 :النظرية العاممية في اإلبداع )ىبيرمان و جيم ورد( .7

 َ َعػػػػر ؼان ػػػػرد يعيػػػػؿ إنػػػػة  ِإف   :ياػػػػيؿإذ  ؛اع بلنيلػػػػلط انعااػػػػ ي جػػػػر جػػػػبيرعلف اإلبػػػػد
يانسبػرات ان ػ  ييا ووػلذ  األلػيلمي عػرؼ ان ػرد عاػة  إني يعللعرهذ يعل يودؼ  إتجلجل  

ذا عػػل    ػػِإف  ان ػػرد انعػػدرؾ عبلق ػػ   أدرؾيأف ان ػػرد يجػػ طيع إدراؾ انعبلقػػا بػػيف انعػػدر لت يا 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

  أعػػل  ا ػػيرد  ياػػـي   ػػيره عػػف اإلبػػداع  ػػ  ي ػػؿ إنػػة عػػدرؾ أسػػر نػػ انعاػػؿ يجػػ طيع أفْ 
أطػػلر ان  ػػييف انعااػػ  نا ػػردذ ييتػػدد عياعػػؿ عاايػػا  جػػوـ  ػػ  ان   يػػر اإلبػػداع  ذ ػػر عيوػػل 

: ٜٕٓٓ  عبػػػدانعزيزذ يانعرييػػػا ياأل ػػلنا يانتجلجػػيا ناعلػػ بلت ألػػ لنولانطبلقػػا ب ل ػػا 
٘ٓ-٘ٗ) 
   :نظرية أوىبورن .8

ةذ يأي ػػة األينػػإلبػػداع   ػػ  عراتاػػ  تػػؿ انعلػػ بلت ان ليعيذً ػػأجػػبيرف أي يضػػع 
 إ ػػدارأ ػػد ي ػػيب عػػدـ ي يجػػ ععؿ ان سيػػؿ بلػػ ا  األعفػػؿ  ػػ  ان علعػػؿ عػػع انعلػػ ااذ  بػػرفْ 

أفيػػلم  اجػػا انع ػػؼ  ػػ  انعطريتػػا    ػػلرأا اي اػػلدات عاػػة األ إ ػػدارت ػػـ ع جػػرع أي 
 نػػدى انعلػلر يف ن ػػ  ال الير ػد   ػػلرانػذاي  ت ػػة يػ ع ف انعػػدرب عػف  عػػع  جػ يؿ األ

 تؿ انعل اا عاة تايؿ   ا يةير يلض ا. أجايبر يا  
 :نظرية التشمر  .9

ع رد ععايا نتؿ علػ اا ةيػر علديػا  َأي  ُ ييظر  لتب انيظريا إنة اإلبداع عاة 
 بتػػػث عػػػف تػػػؿ نػػػيس  ػػػ  ع يػػػليؿ انيػػػد يياسػػػص  ان لػػػار( انعػػػلنـ انريجػػػ  سطػػػيات تػػػؿ 

اا يانبتػػث عػػف علػػ بلت انعلػػ اا ب تديػػد انعلػػ اا بلػػ ؿ إ رائػػ  يعػػف فػػـ  ػػيلةا انعلػػ 
جػػػلباا عتاينػػػا ياالجػػػ عليا بوػػػل عاػػػة قيػػػلس انعلػػػ اا انتلنيػػػا بتاينوػػػل بتيػػػث   ػػػيف ايػػػلؾ 

 أي    للب  بيف انعل ا يف. 
   :نظرية والش وكوجاك .11

يػػرى أ ػػتلب اػػذه انيظريػػا بػػرف اإلبػػداع يػػر بط بعػػدة أيػػياع عػػف ان يايػػب انذاييػػا 
اناػدرات انع رابطػا عػع بعضػول ان ػ   ع عػد  ان    س اػؼ عػف انػذ لم انعػلـذ أا بلػب ا عػف

عاة قدرة انذا رة عاة ان سزيف يانبراعػا  ػ  ان علعػؿ عػع انعبػلدئ انعس ا ػا يتػؿ انعلػل ؿ 
ييرى انبلتفػلف أف اإلبػداع يس اػؼ عػف انػذ لم انعػلـذ يأف طػرؽ ان لػؼ عػف اإلبػداع اػ  

 ةير طرؽ ان لؼ عف انذ لم إال أي  يس اؼ إنة قدرات عاايا.
 :ظرية براند بظنشاردن .11

انععػػػؿ اإلبػػػداع  ي ي ػػػا ن ػػػداـ بػػػيف يظػػػلـ عي ػػػيد  ػػػ  انعاػػػؿ  يػػػرى ببليلػػػلرد أف  
عي يدة سلرج انعاػؿ يي طاػب ان   يػر اإلبػداع  ي ػيد ذ ػلم يقػدرة عاػة االجػ يبلط  يأ زام
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 أف   عػػدينػػيس ع ػػرد   عيػػع   ريبػػ ذ يال ي األعػػلـييػػرى أف ان   يػػر انعبػػدع اػػي انجػػير إنػػة 
ي  لط انع  ػػػػلح انيتيػػػػد نئلبػػػػداع االجػػػ يب    :ٜٕٓٓ عػػػػل اػػػػي علعػػػػؿ عجػػػػلعد  يػػػػ   عبػػػػدانعزيزذياِ 

٘٘-٘ٚ.) 
   :نظرية فرانك بارون .12

جي يني يا انعبدعيف   عاؽ بجي يني يا اس بلؼ انلس ػياذ ييػرى  يرى بلريف أف  
انعبػػدعيف ييعػػلزيف ب ػػ لت عفػػؿ انعلػػلر ا اال  علعيػػا يانرضػػل اني جػػ  ياناػػدرة عاػػة  َأف  

   .(ٚ٘-ٚٗ :ٜٕٓٓ ي ابؿ انذات يانعرييا  عبدانعزيزذ ا  علعياانت يؿ عاة عرا ز 

 قياش انخفكري اإلبداعي: 
 (2الشكل )

 مقاييس الت كير اإلبداعي

 عيز   اجـ انعايلس ت

ٔ 
اس بلر  يرايس 

 ٜٔٙٙTTCT( 

ي ضعف  زئيف: األيؿ ن ظػ ذ يانفػلي  لػ ا ذ يياػيس انع ييػلت 
 يياذ األ لناذ ان  ل يؿ(.                                                    األربعا  انطبلقاذ انعر 

ٕ 
إس بلرات  زنز 

 (ٕٜٙٔي ل جيف 

 يعػػػػػلز بجػػػػػوينا اجػػػػػ ععلنول بلػػػػػ ؿ عػػػػػلـذ ي   ػػػػػيف عػػػػػف سعجػػػػػا 
األلػػػػػ لؿ ي االجػػػػػ ععلؿذ  ياس بػػػػػلر   ػػػػػرابط ان اعػػػػػلتذ :اس بػػػػػلرات
 .تؿ انعل بلت(ي انا صذ ي انعس ياذ 

ٖ 
الش إس بلرات يا

 (ٜ٘ٙٔي ي لف 

 عف جوينا اج ععلن  عػف قبػؿ ع ول نؤلط لؿذ  ضبًل م عيزت بعبل
انعػػلعايف  ػػ  ع ػػلالت اإلبػػداعذ يياػػيس أةاػػب ع ييػػلت ان   يػػر 

  .اإلبداع 

ٗ 
إس بلرات 

 (ٜٙ٘ٔ يا يرد 

يعيذج ريجػػعة بػػ  يا ػػيرد ع عػػب ذا فبلفػػا أي ػػ ذ ياػػي عػػل أب  ػػر
( قػدرة أا ٕٗ  عاػة( ساياذ ييت يا ٕٓٔ   يا يردذ ييي د  ي 

س بػػلًرا نئلبػػداعذ يياػػيس ايػػيا  ( لػػ ات  عيعوػػل ٙعت ييػػلت يٗ 
 ع ييػػلت:  انطبلقػػاذ انعرييػػاذ األ ػػلناذ ان  ل ػػيؿ( عبدانعزيزذ

ٕٜٓٓ :ٜٔ.) 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 مراحم منى انخفكري اإلبداعي:
يعػػػي ان   يػػػر اإلبػػػداع  يعػػػر  يؤ ػػػد ععظػػػـ عاعػػػلم انػػػي س يانبػػػلتفيف  ػػػ  اػػػذا انع ػػػلؿ أف  

 ع  لنيا ا : بعراتؿ أربع
 ر:مرحمة اإلعداد والتحضي. 1

يبػدع  يػ   َأفْ نػدى ان ػرد عػف انعيضػيع انػذا يريػد  اي عفػؿ انسا يػا انلػلعاا يع عععػ 
ان ػػػػرد ي  ضػػػػل اػػػػذه انعرتاػػػػا  ػػػػ  انعابػػػػلت ان ػػػػ   تػػػػيؿ ديف ان   يػػػػر اإلبػػػػداع   ػػػػ  تػػػػؿ 

 انعل اا تبًل جايعل.
 ن:مرحمة الكمون واالحتضا. 2

انسيؼ انبللعيرا يان ردد    انايلـ بلنععؿ يانبتث عف يا  تلنا عف انااؽ ي   
 ال يظور أا يللط   را يذ رذ يا  أ عب عراتؿ انتايؿذ يي يف  يول انعبدع سلعبًل 

ان   ير اإلبداع ذ ان     ضعف االج يعلب ن ؿ انععايعلت يانسبرات انع  جبا انعبلئعا 
 الج ب لر.ل ن جويؿ ععايا اإللراؽ أي اياضعول أي  عفياول ذاييً 

  ا:مرحمة اإلشرا. 3

دا إنػػػػة   ػػػػرة انتػػػػؿ ؤ ياػػػػ  انتلنػػػػا ان ػػػػ   تػػػػدث بوػػػػل انيعضػػػػا أي انلػػػػرارة ان ػػػػ   ػػػػ 
وػل ال  تػدث  ػ  ع ػلف أي ل؛ ألي  يانسريج عف انعرزؽذ ياذه انتلنػا ال يع ػف  تديػدال عجػباً 

ًيل جلجػػأانظػػريؼ انع لييػا يانزعلييػػا يانبيئيػػا انعتيطػا بلنعبػػدع ديًرا   ػػؤدازعػلف ياتػػدذ بػؿ 
 اإلنوػػلـذ ييػر    ػ  تػديفول ي تريػؾ اػػذه انتلنػا ان ػ  ي ػػي ول انػبعض أيوػل نتظػػا اإلنوػلـ

قلبايػا  اإلبداع يا  ان ر ا ان   ي يف  يول انعبدع أ فػريجلط ول عف عفيرات ان   ييعي ب
 عدراًرا عاة عاؿ انعبدع   لري جاط األ ياإلي لجناععؿ 

 :مرحمة التحقا. 4
ان ػػ   ي ػػؿ إنيوػػل انعبػػدع  اػػلا   ريػػب ان  ػػرة ان ديػػدة ياس بلر ييػػ ـ  ػػ  اػػذه انعرتاػػ 

ي ر ػػػػد انعبػػػػدع عػػػػػف  ػػػػتا إبداعػػػػ  يأ ػػػػلن   قبػػػػػؿ أف يعايوػػػػلذ ياػػػػ  عرتاػػػػػا  يي ضػػػػؿ أفْ 
انت ػػػػيؿ عاػػػػة اني ػػػػلئ  األ ػػػػياا يانع يػػػػدة يانعرضػػػػياذ يت ػػػػيؿ اني ػػػػلج اإلبػػػػداع  عاػػػػة 

ا لدر انعس اػؼ يانع يػػد   ػػرً اإلبػداع اػػي ي ػػلج انلػ م ان ديػػد انيػػ ِإف  أا  ؛انرضػل اال  عػػلع 
 .(ٖٖ :ٜٕٓٓذ   عبدانعزيزأي ععبًل 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 انعىامم املؤثرة يف انخفكري اإلبداعي:
عوعػػل  ػػلف اإلبػػداع يل ً ػػل عػػف سبػػرات جػػلباا أي  ينيػػد  ديػػدذ  ويػػلؾ ع عيعػػا عػػف  

انتاػػلئؽ ان ػػ  ي ػػب عػػدـ إة لنوػػل  ػػ  ان   يػػر اإلبػػداع  أي  ت يػػزه يعػػف اػػذه انتاػػلئؽ عػػل 
 ير  :
 ذيانعزا يػا ذياندا عيػا ذيانتجلجػيا ذعفؿ انعرييا انعبلدرة :انلس يا نا رد ان  لت .ٔ

 .ي ر يد انذات ذياالج ابلنيا
ذ  تػػد عػػف قػػدرة ان ػػرد عاػػة اإلبػػداع سػػريف اايػػد اف ألف   ؛اػػي علعػػؿ جػػاب  :انعتل ػػلة .ٕ

    طيير انجػايؾ  ب رائوـيعدـ اال  راث  سريفاالج ابلنيا عف اف   تيف  جوـ 
   .اإلبداع 

ان يلػػئا اال  علعيػا انالجػػيا  تػد عػػف قػدرات ان ػػرد عاػة ان   يػػر  ِإف  طرائػؽ :انرقلبػا .ٖ
ياناعػػع يتػػد عػػف قػػدرا وـ عاػػة ان عبيػػر  ذيان جػػاط ذيانجػػسريا ذاإلبػػداع  تيػػث انياػػد

يعيلػػػػيا  ػػػػ  أجػػػػرة  لػػػػ ع  ألف   ؛اـ بع ػػػػس ةيػػػػراـ ععػػػػف نػػػػديوـ ان ػػػػرصأ  ػػػػلر عػػػػف 
   انععييّا.ي ادـ نوـ اندعـ  ذيتريا ان عبير ذيانعرييا ذاالج ابلنيا

أجػلنيب ان عاػيـ ان ػ   ع عػد عاػة ان ااػيف يتلػي أدعاػػا  ِإف   :أجػلنيب ان ربيػا يان عاػيـ .ٗ
  جل أعلـ انطابػا الف ياػدعيا زيػلد   ػراـ ي جػسيرال نا   يػر  انطابا بلنععايعلت ال

ةيػػػر عايػػػدة انع ػػػلؿ  ر ػػػا  ان ربييػػػااألجػػػلنيب  ػػػ  تػػػيف   جػػػل اإلبػػػداع  انعيػػػ   
 .(ٚٙ: ٜٕٓٓ   ير انتر  عبدانعزيزذان 

 
 مهاراث انخفكري اإلبداعي:

   :افعاة انيتي ي ضعف ان   ير اإلبداع  عدة عيل ر ع عيعا يع ف عرضول 
 األصالة: . 1

ع عيػػزة ةيػػر  أ  ػػلرةيػػر عرني ػػا يةيػػر عبللػػرة ي  اجػػ  لبلت إي ػػلج عيػػ  اناػػدرة عاػػة 
 للئعا.
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 الطظقة: . 2
يانتاػػػػيؿ أي  ذيان راد ػػػػلت ذيانبػػػػدائؿ ذ  ػػػػلرألا بػػػػر عػػػػدد عػػػػف ياػػػػ  اناػػػػدرة عاػػػػة إي ػػػػلج أ 

 .االج  لبلت نعفير ععيف    يتدة زعييا عتددة
 أنواع الطظقة: 

 طظقة األشكال: .أ
انرجػػػيعلت أي ان عػػػديبلت  أي األلػػػ لؿياػػػ  اناػػػدرة عاػػػة   ػػػعيـ  أ بػػػر عػػػدد عػػػف 

 ي ي ا نا عرض إنة عفيرات ب ريا عس ا ا.
 قة الكممات: طظقة الرموز أو طظ .ب

يان اعػػلت أي انععػلي  ضػػعف  ن ػلظقػػدر عع ػف عػػف األَأ بػر  إي ػػلجياػ  اناػػدرة عاػة 
 يجؽ عتدد ي ر بط بلنتل ا ناتريا يانعجليرة انذاييا.

 طظقة المعاني واألفكار:  .ج
 ػػ  يقػػت عتػػدد باػػض انيظػػر عػػف يػػيع    ػػلرياػػ  إي ػػلج أ بػػر عػػدد عع ػػف عػػف األ

 .(ٖٕٛ :ٕٕٓٓ أي عج ياال  انجريرذ   لراأل
 المرونة:  .3

انع يقعػا يايػلؾ ييعػػلف    ػلرع ييعػا نيجػت عػف يػيع األ أ  ػلرياػ  اناػدرة عاػة  ينيػد     
 عف انعرييا:

 المرونة التمقائية:  .أ
 اي إعطلم عدد عف االج  لبلت  انع ييعا ان    ر بط بعيقؼ عتدد.

 المرونة التكي ية:  .ب
  ضػػيم ان اذيػػا انرا عػػا ان ػػ   ػػر   ي عيػػ  ان يا ػػؿ إنػػة تػػؿ علػػ اا أي عيقػػؼ  ػػ

 عف ذنؾ انعيقؼ.
   :الحىاىية لممشكظت .4

يانلػػػعير بلنعلػػػ بلت  ػػػ  األلػػػيلم يانعػػػلدات أي  اإلتجػػػلسياػػػ  قػػػدرة انعػػػ عاـ عاػػػة      
 انيظـذ يرؤيا  يايب انياص يانعيب  يول.
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 الت اصيل: . 5

طييراػػػل  عيػػػ  اناػػػدر عاػػػة إدسػػػلؿ عيل ػػػر  ديػػػدة يع ييعػػػا ن  ػػػرة عػػػل عػػػف أ ػػػؿ  
  عتعػيدذ اإلبػداع  بجػوينا ييجػر  رتػد أبعػلد ان   يػر جػ ععلؿي تجييول ي عاول قلباا نبل

ٕٓٓٙ: ٕٕٓ). 
 عقباث انخفكري اإلبداعي:

 ي لعؿ: العقبات الشخصية .أ
 ضعؼ انفاا بلني س. .ٔ

 انلعير بلنع ز يانا ير. .ٕ
 ات.اإلي لز انرةبا انع رطا يانتعلس انزائد ن تايؽ  .ٖ
 ت انبيئيا.ياص انيع  بلنعفيرا .ٗ
 اناعيض    انعياقؼ. ات علؿان جرع يعدـ  .٘
                                                 .انرةبا    ان اايدذ يانعذابذ يانعتل لة نايعلذج انجلباا .ٙ

 ي لعؿ: العقبات الظرفية .ب
 ان ديدة.   لرعدـ انرةبا    عاليعا ان ايرات يانسيؼ عف األ .ٔ
 ت  لظ بلن يازف بيف ان يل س يان عليف .عدـ قدرة ان رد عاة اال .ٕ
 .                                          (ٜٙٔ: ٜٕٓٓانسيؼ عف ان لؿذ يانسيؼ عف انياد  عبد انعزيزذ  .ٖ

 انعابلت األجريا: .ج
 اال  لالت انجابيا. .ٔ
ان يلئا األجريا انالئـ عاة ان جاط يعدـ انعيليػا يانيعطيػا  ػ  ان علعػؿ عػع  أجايب .ٕ

 بيلم.األ
 العقبات المدرىية:  .د

 طرائؽ ان دريس ان اايديا ان اايييا. .ٔ
 .(ٕٚٓ: ٕٔٔٓانععاـ انع جاط ةير انعع رؼ بلن   ير اإلبداع   انعيل رةذ  .ٕ

 
 



  

 

 
  

 

 

22  

 

 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 احملىر األول: عرض اندراضاث انطابقت:
وػػل  عفػػؿ انياقػػع انعراقػػ  ي ع ػػس علػػ بل   ألي   ؛انبلتػػث بلندراجػػلت انعراقيػػا اجػػ علف      
 :عاة انيتي اف  تجب ان جاجؿ بيجي ـ عرض اندراجلت انجلباا    ذيس لئ
 ان عاـ ان ينيدا. أيعيذجاندراجلت ان    يلينت  -
 اندراجلت ان    يلينت األدام ان عبيرا. -

 اندراجلت ان    يلينت ان   ير اإلبداع . -

 
 :دراضاث ضابقت عه انخعهم انخىنيدي

 :التي جاءت بعنوان 2112دراىة الدليمي،  .أ
 اإلحيائينةالتعمم التوليدي في تحصنيل واىنتبقاء الم نا يم  أنموذج)أثر اىتخدام 
 المتوىط( األوللدى طالبات الصف 

انػػػػ عاـ  أيعػػػػيذجأ ريػػػػت اػػػػذه اندراجػػػػا  ػػػػ  باػػػػدادذ ياػػػػد ت نععر ػػػػا أفػػػػر اجػػػػ سداـ  
انع يجػطذ  األيؿياجػ بالئول نػدى طلنبػلت ان ػؼ  اإلتيلئيػاان ينيدا     ت يؿ انع لايـ 

( طلنبػػػػا  ػػػ  انع عيعػػػػا ان  ريبيػػػػا ٕٗ( طلنبػػػػاذ عػػػيوـ  ٜٗييػػػت عييػػػػا اندراجػػػا عػػػػف  ي  
( طلنبػػػا درجػػػت عاػػػة ي ػػػؽ انطرياػػػا ٕ٘انػػػ عاـ ان ينيػػػداذ ي  أيعػػػيذجدرجػػػت عاػػػة ي ػػػؽ 

 ػػ  عػػلدة عبػػلدئ األتيػػلم  اإلتيلئيػػااالع يلديػػاذ يأعػػدت انبلتفػػا اس بػػلًرا  ت ػػياًيل ناع ػػلايـ 
 يػػػػػلر عػػػػػف ع عػػػػػددذ اجػػػػػ سدعت انبلتفػػػػػا انيجػػػػػلئؿ (  اػػػػػرة عػػػػػف يػػػػػيع االسٓٗع يًيػػػػػل عػػػػػف  

ا اف يػػػا: االس بػػػلر ان ػػػلئ  يععلعػػػؿ ان ػػػعيبا يععلعػػػؿ ان عييػػػز ي علنيػػػا انبػػػدائؿ ت ػػػلئياإل
انسلطئػػػػا يععلدنػػػػا  ػػػػيبرذ أظوػػػػرت اني ػػػػلئ    ػػػػيؽ انع عيعػػػػا ان  ريبيػػػػا عاػػػػة انع عيعػػػػا 

 .د( -ج: ٕٕٔٓياج بالئول.  اندنيع ذ  اإلتيلئياانضلبطا     ت يؿ انع لايـ 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 التي جاءت بعنوان: 2112دراىة الكبيىي والىاعدي،  .ب
النننتعمم التوليننندي فننني تحصنننيل طمبنننة الصنننف الثننناني  أنمنننوذج)أثنننر اىنننتخدام  

 المتوىط لمم ا يم الرياضية واىتبقائها(
انػػػ عاـ  أيعػػػيذجأ ريػػػت اػػػذه اندراجػػػا  ػػػ  عيجػػػلفذ ياػػػد ت نععر ػػػا أفػػػر اجػػػ سداـ  

انريلضػػيا ياجػػ بالئول نػػدى طابػػا ان ػػؼ انفػػلي  انع يجػػطذ  ان ينيػػدا  ػػ   ت ػػيؿ انع ػػلايـ
ة   ريبيػا ي  ييػت األينػاػة ع عػيع يف ع( طلنًبػلذ قجػعيا ٓٙي  ييت عييػا اندراجػا عػف  

يعػيذج انػ عاـ ان ينيػدا يع عيعػا ضػلبطا ي  ييػت عػف أ( طلنًبل درجيا بلجػ سداـ ٖٓعف  
اس بلًرا  ت ػياًيل ناع ػلايـ انريلضػيا ( طلنًبل درجيا بلنطرياا االع يلدياذ يأعد انبلتث ٖٓ 

االس بػػلر ان ػػلئ  نعيي ػػيف  اجػػ ععلؿ(  اػػرة عػػف يػػيع االس يػػلر عػػف ع عػػددذ ي ٓٗع يًيػػل عػػف  
اذ يأجػػػػػ رت اني ػػػػػلئ  عػػػػػف   ػػػػػيؽ انع عيعػػػػػا ان  ريبيػػػػػا عاػػػػػة إت ػػػػػلئيعجػػػػػ اا يف يجػػػػػياا 

جػػػ   ان بي انع عيعػػػا انضػػػلبطا  ػػػ  اس بػػػلر  ت ػػػيؿ انع ػػػلايـ انريلضػػػيا ي ػػػ  اجػػػ بالئول
 .(ٗٛٔ: ٕٕٔٓيانجلعداذ 

 
 دراضاث ضابقت عه األداء انخعبريي

 :(2111دراىة أحمد ) .أ
أثنر أ ريت اذه اندراجا     ايا ان ربيا أبف رلد /  لععا بادادذ يرعت إنة ععر ا      

إىتراتيجية المراحل الخمس في األداء التعبيري والت كير االبتكناري عنند طالبنات الصنف 
 الخامس األدبي.

يقد اس لرت انبلتفا يب يرة ق ديا عدرجا باداد نابيلتذ يبلنطرياػا ي جػول اس ػلرت      
( طلنبػػػػػا عاجػػػػػعا عاػػػػػة ٖٙلػػػػػعب يف  عػػػػػفبلف ع عػػػػػيع   انبتػػػػػث  بااػػػػػت عييػػػػػا انبتػػػػػث  

( طلنبػاذ ٖٔضػلبطا يعػددال   سرى( طلنباذ ياألُ ٕٖة   ريبيا يعددال  األينع عيع يف 
إجػػ را ي يا انعراتػػؿ انسعػػسذ  ػػ  تػػيف انضػػػلبطا يدرجػػت انبلتفػػا انع عيعػػا ان  ريبيػػا ب

بلنطرياػػػا ان اايديػػػاذ ي ل ػػػرت انبلتفػػػا بػػػيف طلنبػػػلت انع عػػػيع يف  ػػػ  انع ايػػػرات  انػػػذ لمذ 
انععر انزعي  عتجيًبل بلأللورذ يان ت يؿ اندراج  نؤلبيييفذ يدر لت عػلدة قياعػد انااػا 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

ب  ػلراذ يدر ػلت اس بػلر اناػدرة انعربيا ناعلـ انجلبؽذ يدر لت االس بلر انابا  نا   يػر اال
 انااييا(.

ياجػػػػػ ععات انبلتفػػػػػا أداة عيتػػػػػدة نايػػػػػلس األدام ان عبيػػػػػرا يان   يػػػػػر االب  ػػػػػلرا عيػػػػػد      
أعػدت جاجػاا اس بػلرات  ت ػياياذ ياع عػدت انبلتفػا عاػة إذ  طلنبلت ع عيع   انبتػثذ

ل نا   يػر عت لت   تيل انوللع   ػ    ػتيل انعياضػيع انجػ اذ يأعػدت انبلتفػا عايلًجػ
يان يظػػيـذ يطرياػػا ان  ػػتيلذ    ػػلراأل :االب  ػػلرا ناػػرض ان  ربػػاذ ييلػػعؿ اػػذا انعايػػلس

ذ يطباػػػت انبلتفػػػا االس بػػػلر عاػػػة ع عػػػيع   انبتػػػث  ػػػ  يوليػػػا أجػػػئااي  ػػػيف عػػػف سعجػػػا 
( أجػػػػبيًعل درجػػػػت انبلتفػػػػا  يوػػػػل جػػػػ ا عيضػػػػيعلت ٕٔان  ربػػػػاذ ياجػػػػ عرت عػػػػدة ان  ربػػػػا  

 عس لرة. 
ذ T.Testا ان لنيػػػػػا  االس بػػػػػلر ان ػػػػػلئ  ت ػػػػػلئيانبلتفػػػػػا انيجػػػػػلئؿ اإل يقػػػػػد اجػػػػػ ععات     

 رييبػػلخذ  –ن ػػل أذ يععلدنػػا ٕيانيجػػط انتجػػلب ذ يععلعػػؿ ار بػػلط بيرجػػيفذ يعربػػع  ػػلا  ػػل
 ا نععلن ا بيليلت انبتث.إت لئيييجلئؿ 

 :يقد  ي ات انبلتفا إنة اني لئ  اف يا
  يقػػػػػت طلنبػػػػػلت إذ  (٘ٓ,ٓل عيػػػػػد عج ػػػػػػيى دالنػػػػػا  إت ػػػػػلئيي ػػػػػيد  ػػػػػريؽ دانػػػػػا  .ٔ

انبلئػػػػ  درجػػػػف ان عبيػػػػر بإج را ي يػػػػػا انعراتػػػػؿ انسعػػػػس عاػػػػة  انع عيعػػػػا ان  ريبيػػػػا
 طلنبلت انع عيعا انضلبطا انبلئ  درجف علدة ان عبير بلنطرياا ان اايديا.

إذ  (  ػػ  ان   يػػػر االب  ػػلرا٘ٓ,ٓل عيػػد عجػػ يى دالنػػا  إت ػػلئيً ي ػػيد  ػػريؽ دانػػا   .ٕ
  ريبيػػػا انبلئػػػ  درجػػػف ان عبيػػر بإجػػػ را ي يا انعراتػػػؿ   يقػػت طلنبػػػلت انع عيعػػػػا ان

انسعػػس عاػػة ع يجػػط در ػػلت طلنبػػلت انع عيعػػػا انضلبطػػػا انبلئػػػ  درجػػف عػػلدة 
 ذ ذذ رذ ز(.ٕٓٔٓان عبير بلنطرياػا ان اايديا  أتعدذ 
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 ودراضاث ضابقت. : جىاوب وظريت
 

 :(2111دراىة عبد الكريم ) .ب
يا/  لععػا ديػلنة يرعػت إنػة يجػليطبات دراجا عبد ان ريـ     ايا ان ربيا ناعاػـي اإل     

الخريطنة الداللينة فني تنمينة مهنارات األداء التعبينري لندى طالبنات  اىنتعمالأثنر ععر ا 
 المتوىط. األولالصف 
يقػػد اس ػػلرت انبلتفػػا ق ػػدًيل  ع يجػػطا آجػػيل نابيػػلت( ان لبعػػا ناعديريػػا انعلعػػا ن ربيػػا      

انع يجػػػط  األيؿن ػػػؼ عتل ظػػػا ديػػػلنة/ قضػػػلم انسػػػلنصذ ي ػػػرى اس يػػػلر لػػػعب يف عػػػف ا
انع عيعػا انضػلبطاذ يبااػػت  سػرىيزعػيا علػيائًيل ن عفػؿ أتػداعل انع عيعػػا ان  ريبيػا ياألُ 

( طلنبػػػا ٕٛ( طلنبػػػا  ػػػ  انع عيعػػػا ان  ريبيػػػاذ ي ٕٛ( طلنبػػػا بياقػػػع  ٙ٘عييػػػا انبتػػػث  
 انععػػر انزعيػػ   :يػػا ناع عيعػػا انضػػلبطاذ يأ ػػرت انبلتفػػا بييوعػػل   ػػل ًؤا  ػػ  انع ايػػرات اف

در ػػػػلت عػػػػلدة انااػػػػا انعربيػػػػا ناعػػػػلـ ي ان ت ػػػػيؿ اندراجػػػػ  نايانػػػػديفذ ي جػػػػيًبل بلأللػػػػورذ عت
در ػػػلت االس بػػػلر اناباػػػ   ػػػ  عػػػلدة ان عبيػػػرذ يدر ػػػلت اس بػػػلر اناػػػدرة ي اندراجػػػ  انجػػػلبؽذ 

 اناايياذ يدر لت اس بلر انذ لم(.
 َأفْ عػػد يقػػد تػػددت انبلتفػػا انعوػػلرات ان ػػ  اػػد ت إنػػة  يعي وػػل  ػػ  دراجػػ ول انتلنيػػا ب     

عرضػػػت اجػػػ بليا عاػػػة ع عيعػػػا عػػػف انعت عػػػيف  ضػػػـ فبلفػػػيف عوػػػلرة ي ػػػـ اس بػػػلر سعػػػس 
 علرة عولرةذ يقد  بيت انبلتفا عت لت   تيل  لازة يا  عت لت   تيل انربيع . 

 االس بػػػػػػلر ان ػػػػػػلئ ذ يعربػػػػػػع              : يػػػػػػاا افت ػػػػػػلئييقػػػػػػد اجػػػػػػ ععات انبلتفػػػػػػا انيجػػػػػػلئؿ اإل     
 :يرجيف( يقد  ي ات انبلتفا إنة اني لئ  اف يا لاذ يععلعؿ ار بلط ب

 ػػػ  ضػػػيم اني لئػػػػ  ان ػػػ  ظوػػػرت  ػػػ  ان ػػػػدايؿذ  بػػػيف أف ايػػػلؾ يعػػػػًيا  ػػػ  عوػػػلرات  .ٔ
األدام ان عبيػػػرا ي ػػ  االس بػػلرات انجػػ ا نػػدى طلنبػػلت انع عيعػػا ان  ريبيػػا عالريػػػا 

   .عع االس بلر انابا 
ن عبيػر بطرياػا انسريطػا اندالنيػا   يؽ طلنبلت انع عيعػا ان  ريبيا انبلئػ  درجػف ا .ٕ

عاػػة طلنبػػلت انع عيعػػا انضػػلبطا انبلئػػ  درجػػف ان عبيػػر بلنطرياػػا ان اايديػػا ي ػػػػ  
            ذ ٕٔٔٓيوليػػػػػػا اندراجػػػػػػا أي ػػػػػػت انبلتفػػػػػػا بعػػػػػػدد عػػػػػػف ان ي يػػػػػػلت  عبػػػػد ان ػػػػريـذ 

 .ط( –ح 
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 دراضاث حىاونج انخفكري اإلبداعي:
 :(2118) دراىة حىين .أ

)أثر برنامج الكورت في التحصيل وتنمية الت كير اإلبداعي لدى طالبنات الصنف  
 الرابع العام في مادة األدب والنصوص(  

 :إنةأ ريت اذه اندراجا    انعراؽذ ي ليت  ودؼ  
فػػر بريػػلع  ان ػػيرت  ػػ   ت ػػيؿ طلنبػػلت ان ػػؼ انرابػػع انعػػلـ  ػػ  عػػلدة األدب أ َ َعػػر ؼ -

 ياني يص.
بريػػػلع  ان ػػػيرت  ػػػ   يعيػػػا ان   يػػػر اإلبػػػداع  نػػػدى طلنبػػػلت ان ػػػؼ انرابػػػع فػػػر أ َ َعػػػر ؼ -

 انعلـ. 
 ين تايؽ اد   اندراجا يضعت انبلتفا ان رضي يف ان  ري يف اف ي يف:  

( بػػػيف ع يجػػػط در ػػػلت ٘ٓ,ٓا عيػػػد عجػػػ يى إت ػػػلئينػػػيس ايػػػلؾ  ػػػرؽ ذي دالنػػػا  -
ببريػػػػػلع   ان   يػػػػػر اإلبػػػػػداع  ناطلنبػػػػػلت انبلئػػػػػ  يدرجػػػػػف عػػػػػلدة األدب ياني ػػػػػيص

ان ػػػػػػريتذ يدر ػػػػػػلت ان   يػػػػػػر اإلبػػػػػػداع  ناطلنبػػػػػػلت انبلئػػػػػػ  يدرجػػػػػػف عػػػػػػلدة األدب 
 ياني يص بلنطرياا ان اايديا.  

( بػػػيف ع يجػػػط  ت ػػػيؿ ٓ,٘ٓا عيػػػد عجػػػ يى إت ػػػلئينػػػيس ايػػػلؾ  ػػػرؽ ذي دالنػػػا  -
انطلنبػػػػلت انبلئػػػػػ  يدرجػػػػف عػػػػػلدة األدب ياني ػػػػيص ببريػػػػػلع  ان ػػػػريتذ يع يجػػػػػط 

 ف علدة األدب ياني يص بلنطرياا ان اايديا. ت يؿ انطلنبلت انبلئ  يدرج
         ( طلنبػػػػػا عػػػػػف طلنبػػػػػلت ان ػػػػػؼ انرابػػػػػع انعػػػػػلـذٔٛي  ييػػػػػت عييػػػػػا اندراجػػػػػا عػػػػػف  

 ضػػػلبطا ع ييػػػا عػػػف ُأسػػػرى( طلنبػػػاذ ي ٔٗ ػػػـ  ػػػيزيعوـ بػػػيف ع عيعػػػا   ريبيػػػا ع ييػػػا عػػػف 
 ( طلنبا.ٓٗ 

ت اس بػػػلر أعػػػدت انبلتفػػػا اس بػػػلًرا  ت ػػػيبل نايػػػلس  ت ػػػيؿ انع عػػػيع يفذ ياع عػػػد 
 .(جيد سير اهللػ  انادرة عاة ان   ير اإلبداع  ن

يععلعػػػػؿ قػػػػية  ذا اف يػػػػا: ععلعؿ ان ػػػػعيبات ػػػػلئياجػػػػ عاعت انبلتفػػػػا انيجػػػػلئؿ اإل 
 ان عييزذ ي علنيا انبدائؿ انسلطئاذ يعربع  راذ ياالس بلر ان لئ (.

 يأظورت اني لئ  عل ير  :
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يف در ػػػػػػلت طلنبػػػػػػلت ( بػػػػػػٓ,٘ٓا عيػػػػػػد عجػػػػػػ يى إت ػػػػػػلئيايػػػػػػلؾ  ػػػػػػرؽ ذي دالنػػػػػػا  -
انع عػػيع يف ان  ريبيػػا يانضػػلبطا  ػػػ  االس بػػلر انيوػػلئ  نعػػلدة األدب ياني ػػػيص 

 نع اتا طلنبلت انع عيعا ان  ريبيا.
( بػػػػػػيف در ػػػػػػلت طلنبػػػػػػلت ٓ,٘ٓا عيػػػػػػد عجػػػػػػ يى إت ػػػػػػلئيايػػػػػػلؾ  ػػػػػػرؽ ذي دالنػػػػػػا  -

انع عيع يف ان  ريبيا يانضلبطا  ػ  اس بػلر اناػدرة عاػة ان   يػر اإلبػداع  نعي عػا 
 .د( -ج :ٕٛٓٓنبلت انع عيعا ان  ريبيا تجيفذطل

   :(2111دراىة الجمعة ) .ب
اإلثارة العشوائية في تنمية الت كينر اإلبنداعي واألداء التعبينري لندى  أىموب)أثر  

 طالبات الصف الخامس األدبي(   
اإلفلرة انعليائيا  ػ   أجايب َأفرأ ريت اذه اندراجا    انعراؽذ ياد ت إنة ععر ا 

 ا ان   ير اإلبداع  ياألدام ان عبيرا ندى طلنبلت ان ؼ انسلعس األدب .  يعي
ين تايػػؽ اػػدؼ اندراجػػاذ اس ػػلرت انبلتفػػا ق ػػدًيل إعداديػػا انطايعػػا نابيػػلتذ ي  ييػػت 

 ب(ذ ن عفػػؿ انع عيعػػا  ( طلنبػػاذ فػػـ اس ػػلرت انبلتفػػا علػػيائًيل لػػعبآٚعييػػا انبتػػث عػػف 
بػػاذ يلػػعبا  أ( ن عفػػؿ انع عيعػػا انضػػلبطا انبػػلند ( طلنٖ٘ان  ريبيػػا انبػػلند عػػدد طلنبل وػػل 

 ( طلنبا.ٖ٘عدد طلنبل ول 
ل بػػػػػيف طلنبػػػػػلت ع عػػػػػيع   انبتػػػػػث  ػػػػػ  انع ايػػػػػرات إت ػػػػػلئيأ ػػػػػرت انبلتفػػػػػا   ػػػػػل ًؤا      

اف يػػا: انععر انزعيػػ  عتجػػيًبل بلنلػػويرذ يان ت ػػيؿ اندراجػػ  نآلبػػلمذ يان ت ػػيؿ اندراجػػ  
ذ يدر ػػلت عػػلدة (ٕٓٔٓ-ٜٕٓٓ  اعػػلـ اندراجػػ نؤلعوػػلتذ يدر ػػلت عػػلدة انااػػا انعربيػػا ن

ذ يدر ػػػلت اس بػػػلرا (ٕٔٔٓ-ٕٓٔٓ  ان عبيػػػر  ػػػ  اع تػػػلف ي ػػػؼ انجػػػيا ناعػػػلـ اندراجػػػ 
األدام ان عبيرا يان   ير اإلبداع  انابايػيف. يقػد درجػت انبلتفػا ي جػول طلنبػلت ع عػيع   

لرا بعػػدًيل  ػػ  انبتػػث طػػياؿ عػػدة ان  ربػػاذ يبعػػد اي وػػلم عػػدة ان  ربػػاذ طباػػت انبلتفػػا اس بػػ
ان   يػػػر اإلبػػػداع ذ ياس بػػػلرا بعػػػدًيل  ػػػ  األدام ان عبيػػػرا عاػػػة طلنبػػػلت ع عػػػيع   انبتػػػث. 

                 االس بػػػػػلر ان ػػػػػلئ  نعيي ػػػػػيف عجػػػػػ اا يف ا اف يػػػػػا:ت ػػػػػلئياجػػػػػ ععات انبلتفػػػػػا انيجػػػػػلئؿ اإل
 T-test  لذ إت ػػػػػلئي(ذ يعربػػػػػع  ػػػػػ اذ يععلعػػػػػؿ ار بػػػػػلط بيرجػػػػػيف(ذ يبعػػػػػد  تايػػػػػؿ اني ػػػػػلئ
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ايػػػػلؾ  رقًػػػػل بػػػػيف انع عػػػػيع يف ان  ريبيػػػػا يانضػػػػلبطا ينعي عػػػػا  َأف   ي ػػػػات انبلتفػػػػا إنػػػػة 
 ح(.-ز :ٕٔٔٓ  ان ععاذ انع عيعا ان  ريبيا

 
 احملىر انثاوي: املىازوت بني اندراضاث انطابقت:                 

 :الدراىات أ داف .1
ذ دراجػػػػا  انػػػػدنيع اندراجػػػػلت انجػػػػلباا ب بػػػػليف علػػػػ بل ولذ  وػػػػد ت  أاػػػػداؼ بلييػػػػت     

ذ اإلتيلئيػاان عاـ ان ينيدا  ػ   ت ػيؿ ياجػ بالم انع ػلايـ  أيعيذج َأفر َ َعر ؼ( إنة ٕٕٔٓ
انػ عاـ ان ينيػدا  ػ   أيعػيذج َأفػر َ َعػر ؼ( إنػة ٕٕٔٓذ ياد ت دراجا  ان بيج  يانجػلعدا

أفػػر  َ َعػػر ؼ( إنػػة ٕٓٔٓ ذذ ياػػد ت دراجػػا  أتعػػدياجػػ بالئول ت ػػيؿ انع ػػلايـ انريلضػػيا 
انعراتػػػػؿ انسعػػػػس  ػػػػ  األدام ان عبيػػػػرا يان   يػػػػر االب  ػػػػلراذ ياػػػػد ت دراجػػػػػا  إجػػػػ را ي يا
انسريطػا اندالنيػا  ػ   يعيػا عوػلرات األدام  اجػ ععلؿأفػر  َ َعػر ؼ( إنة ٕٔٔٓذ  عبدان ريـ
( إنػػة ععر ػػا افػػر بريػػلع  ان ػػيرت  ػػ   ت ػػيؿ ٕٛٓٓذ ياػػد ت دراجػػا  تجػػيف ذان عبيػػرا

( إنػة ععر ػا ٕٔٔٓذ ان   ير اإلبداع ذ ياػد ت دراجػا  ان ععػا اني يص األدبيا ي يعيا
أعػػل اندراجػػا  اإلفػػلرة انعلػػيائيا  ػػ   يعيػػا ان   يػػر اإلبػػداع  ياألدام ان عبيػػراذ أجػػايب َأفػػر

انػ عاـ ان ينيػدا  ػ   يعيػا عوػلرات األدام ان عبيػرا  أيعػيذج َأفػرانتلنيا  ود ت إنة ععر ػا 
 يان   ير اإلبداع .

 اىة:مكان الدر  .2
ذ (ذ يدراجػػػػا  ان بيجػػػػ  يانجػػػػلعدإٕٔٓذ أ ريػػػػت  ػػػػ  انعػػػػراؽذ دراجػػػػا  انػػػػدنيع     

ذ يدراجػػػػػا  تجػػػػػيف ذ(ٕٔٔٓ ذيدراجػػػػػا  عبػػػػػدان ريـ ذ(ٕٓٔٓ ذي دراجػػػػػا أتعػػػػػد (ذٕٕٔٓ
 أعل اندراجا انتلنيا أيًضل  اد  رت    انعراؽ. ذ(ٕٔٔٓذ (ذ يدراجا  ان ععإٛٓٓ

 :مجتمع البحث وعينة الدراىات .3
(ذ يدراجػػػػػػػػا ٕٓٔٓذ دراجػػػػػػػػا  أتعػػػػػػػػدي (ذ ٕٕٔٓذ اػػػػػػػػت دراجػػػػػػػػا  انػػػػػػػػدنيع ناػػػػػػػػد طب  

 يػلث( عاػة اإلٕٔٔٓذ (ذ يدراجا  ان ععػإٛٓٓذ (ذ يدراجا  تجيفٕٔٔٓ ذ عبدان ريـ
أعل اندراجا انتلنيػا  ( عاة انذ ير  اطذٕٕٔٓذ  اطذ يطبات دراجا  ان بيج  يانجلعدا

( طلنًبػػل  ػػ  ٜٗ    ليػػت ذباا بلييػت أت ػػلـ عييػػلت اندراجػػلت انجػلذ ي طباػت عاػػة انػػذ ير 
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(ذ ٕٕٔٓ ذ( طلنًبػػػػػل  ػػػػػ  دراجػػػػػا  ان بيجػػػػػ  يانجػػػػػلعدآٙ(ذ ي ٕٕٔٓذ دراجػػػػػا  انػػػػػدنيع 
(ذ ٕٔٔٓ ذ( طلنًبل    دراجػا  عبػدان ريـٙ٘(ذ ي ٕٓٔٓذ ( طلنًبل    دراجا  أتعدٖٙي 
(ذ ٕٔٔٓذ ( طلنًبػل  ػ  دراجػا  ان ععػآٚ(ذ ي ٕٛٓٓذ ( طلنًبل  ػ  دراجػا  تجػيفٔٛي 

 ( طلنًبل. ٓٙ  اجا انتلنيا   ليت عيي ولأعل اندر 
 المرحمة الدراىية:  .4
ذ اس ا ػػػػت انعراتػػػػؿ اندراجػػػػيا ان ػػػػ   يلين وػػػػل اندراجػػػػلتذ  طباػػػػت دراجػػػػا  انػػػػدنيع     

عاػػة انعرتاػػا  (ٕٕٔٓذ ( عاػػة انعرتاػػا اإلعداديػػاذ يدراجػػا  ان بيجػػ  يانجػػلعدإٕٔٓ
( ٕٔٔٓ ذيػاذ يدراجػا  عبػدان ريـ( عاػة انعرتاػا انفليي ٕٓٔٓ ذانع يجطاذ يدراجا  أتعػد
عاػػػة انعرتاػػػا اإلعداديػػػاذ يدراجػػػا  (ٕٛٓٓ ذيدراجػػػا  تجػػػيف عاػػػة انعرتاػػػا انع يجػػػطاذ

عاػػػة انعرتاػػػا اإلعداديػػػاذ أعػػػل اندراجػػػا انتلنيػػػا  اػػػد  ػػػـ  طبياوػػػل عاػػػة  (ٕٔٔٓذ  ان ععػػػا
 انعرتاا اإلعداديا.           

 :منهج الدراىات .5
دراجػػػا  اػػػد ا  اػػػت  ػػػؿ عػػػف  انّدراجػػػا؛تيػػػث عػػػيو   بلييػػػت اندراجػػػلت انجػػػلباا عػػػف     

(ذ ٕٓٔٓذ دراجػػػا  أتعػػػدي (ذ ٕٕٔٓ ذدراجػػػا  ان بيجػػػ  يانجػػػلعداي (ذ ٕٕٔٓذ  انػػػدنيع 
 ػ  ( ٕٔٔٓذ دراجػا  ان ععػاي (ذ ٕٛٓٓذ  دراجػا تجػيفي(ذ ٕٔٔٓ ذدراجا  عبدان ريـي 

 عيو ول  ان  ريب (.
 :المتغير المىتقل. 6
ث انع ايرات انعج ااا  عيول اع عدت عاػة ع ايػر  بلييت اندراجلت انجلباا عف تي    

 ػػػلف انع ايػػػر انعجػػػ اؿ اػػػي  انػػػ عاـ إذ  ؛(ٕٕٔٓذ عجػػػ اؿ ياتػػػد  عػػػل  ػػػ   دراجػػػا انػػػدنيع 
(ذ ي ػػػلف انع ايػػػر انعجػػػ اؿ اػػػي  انػػػ عاـ ٕٕٔٓ ذان ينيػػػدا(ذ يدراجػػػا  ان بيجػػػ  يانجػػػلعدا

(ذ تػػػػؿ انسعػػػػسانعرا ػػػػلف انع ايػػػػر انعجػػػػ اؿ اػػػػي  ذ ي (ٕٓٔٓ ذان ينيػػػػدا( يدراجػػػػا  أتعػػػػد
يدراجػػػػا  (ذانسريطػػػػا اندالنيػػػػا  (  ػػػػلف انع ايػػػػر انعجػػػػ اؿ اػػػػئٕٔٓذ يدراجػػػػا  عبػػػػدان ريـ

انع ايػػر انعجػػ اؿ  ػػ   َأّعػػل(ذ بريػػلع  ان ػػيرت   ػػلف انع ايػػر انعجػػ اؿ اػػي (ٕٛٓٓ  تجػػيف
 (.اإلفلرة انعليائيا أجايب(  اد  لف  ٕٔٔٓ ذدراجا  ان ععا
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 :المتغير التابع .7
لت انجػلباا عػف تيػث انع ايػرات ان لبعػا  عيوػل اع عػدت عاػة ع ايػر  بلييت اندراجػ    

 (ذاإلتيلئيػاانع ػلايـ ان ػلبع    ػلف انع ايػرإذ  (ٕٕٔٓ ذ لبع ياتد  عل    دراجػا  انػدنيع 
 ػػلف انع ايػػر ان ػػلبع اػػي  انع ػػلايـ انريلضػػيا(ذ إذ  (ٕٕٔٓذ دراجػػا  ان بيجػػ  يانجػػلعداي 
يعيوػػل عػػل اع عػػدت (ذ األدام ان عبيػػراان ػػلبع   ر ػػلف انع ايػػإذ  (ٕٔٔٓدراجػػا  عبػػدان ريـي 

األدام    ػلف انع ايػراف اعػلإذ  (ٕٓٔٓ ذدراجا  أتعػد عل     فييفاعاة ع ايريف  لبعيف 
ان   يػػر  ػػلف انع ايػػراف اعػػل  إذ  (ٕٛٓٓ ذدراجػػا  تجػػيفي  (ذان عبيػػرا يان   يػػر االب  ػػلرا

  ػػػػػلف انع ايػػػػػراف اعػػػػػل(  اػػػػػد ٕٔٔٓذ دراجػػػػػا  ان ععػػػػػاذ ي (ياني ػػػػػيص ياألدب اإلبػػػػػداع 
 (ان   ير اإلبداع  ياألدام ان عبيرا 
 المىتعممة:        دواتاأل .8
اندراجػػلتذ  اػػد اع عػػدت  أاػػداؼانعجػػ ععاا  ػػ  اندراجػػلت ب بػػليف  ديات بلييػػت األ    

 ػػ  عػػلدة عبػػلدئ األتيػػلم  اإلتيلئيػػا(ذ اس بػػلًرا  ت ػػياًيل ناع ػػلايـ ٕٕٔٓذ دراجػػا  انػػدنيع 
 ذاػػػػػرة عػػػػػف يػػػػػيع االس يػػػػػلر عػػػػػف ع عػػػػػدد ي دراجػػػػػا ان بيجػػػػػ  يانجػػػػػلعدا(  ٓٗع يًيػػػػػل عػػػػػف  

(  اػرة عػف يػيع االس يػلر عػف ٓٗ(ذ اس بلًرا  ت ياًيل ناع لايـ انريلضيا ع يًيل عػف  ٕٕٔٓ
أعػػدت جاجػػاا اس بػػلرات  ت ػػياياذ ياع عػػدت انبلتفػػا إذ  (ٕٓٔٓذ ع عػػدد ي دراجػػا أتعػػد

جػ اذ يأعػدت انبلتفػا عايلًجػل ان ضػيعلت  تيل انوللع       تيل انعي  عاة عت لت
ل ا قباًيػػػ( اس بػػػلرً ٕٔٔٓذ نا   يػػػر االب  ػػػلرا ناػػػرض ان  ربػػػا ياع عػػػدت دراجػػػا  عبػػػدان ريـ

  ػػػػ  ا  ت ػػػػيبًل ( اس بػػػػلرً ٕٛٓٓذ ل  ػػػػ  األدام ان عبيػػػػراذ ياع عػػػػدت  دراجػػػػا تجػػػػيفيبعػػػػديً 
( ٕٔٔٓذ ا  ػػػ  ان   يػػػر اإلبػػػداع ذ ياع عػػػدت دراجػػػا  ان ععػػػااني ػػػيص األدبيػػػا ياس بػػػلرً 

ل  ػػ  ان   يػػر اإلبػػداع ذ أعػػل ل يبعػػديً ا قباًيػػل  ػػ  األدام ان عبيػػرا ياس بػػلرً ل يبعػػديً ا قباًيػػاس بػػلرً 
س بػلًرا قباًيػل يبعػدًيل  ػ  اس بػلًرا قباًيػل يبعػدًيل  ػ  األدام ان عبيػرا ي ااندراجا انتلنيا اع عدت 

 ان   ير اإلبداع . 
 ة:حصائيالوىائل اإل .9
اع عػدت  ػ   تايػؿ بيليل وػل إذ  اذت ػلئي  انيجػلئؿ اإل بلييت اندراجػلت انجػلباا  ػ    

(ذ يععلعػؿ ار بػلط بيرجػيفذ t-testا عس ا ػا عيوػل: االس بػلر ان ػلئ   إت ػلئيعاة يجلئؿ 
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 –اذ يععلعػػػػؿ ان ػػػػعيباذ يععلدنػػػػا  ػػػػيبرذ يانيجػػػػط انتجػػػػلب ذ يععلدنػػػػا ان ػػػػل ليعربػػػػع  ػػػػ
 (ذٕٕٔٓذ اجػػػا  انػػػدنيع  رييبػػػلخذ يععلعػػػؿ ان عييػػػزذ ي علنيػػػا انبػػػدائؿ انسلطئػػػاذ ياػػػ  در 

ذ (ذ يدراجػػػا  عبػػػدان ريـٕٔٔٓذ (ذ يدراجػػػا  أتعػػػدٕٕٔٓذ يدراجػػػا  ان بيجػػػ  يانجػػػلعدا
 اػد  اندراجا انتلنيا (ذ أعلٕٔٔٓذ (ذ يدراجا  ان ععإٛٓٓذ (ذ  يدراجا  تجيفٕٔٔٓ

(ذ يععلعػػػػػػؿ ار بػػػػػػلط T-test  ا اف يػػػػػػا: االس بػػػػػػلر ان ػػػػػػلئ ت ػػػػػػلئياجػػػػػ ععات انيجػػػػػػلئؿ اإل
 ع   ا.بيرجيفذ يعرب

 نتائج الدراىات:  .11
ا نع ػػػاتا إت ػػػلئي ي ػػػات اندراجػػػلت انجػػػلباا  ػػػ  ي لئ وػػػل إنػػػة  ػػػريؽ ذيات دالئػػػؿ    

 ذ(ذ يدراجػػػػا  ان بيجػػػػ  يانجػػػػلعدإٕٔٓذ انع عيعػػػػا ان  ريبيػػػػاذ ياػػػػ  دراجػػػػا  انػػػػدنيع 
ذ (ذ يدراجػػػػػا  تجػػػػػػيفٕٔٔٓ ذ(ذ يدراجػػػػػػا  عبػػػػػدان ريـٕٓٔٓ ذ(ذ يدراجػػػػػا  أتعػػػػػدٕٕٔٓ
أعل اندراجا انتلنيا  ي ػات  ػ  ي لئ وػل إنػة ي ػيد  ذ(ٕٔٔٓذ ان ععا(ذ يدراجا  ٕٛٓٓ

 ا نع اتا انع عيعا ان  ريبيا. إت لئي رؽ ذا دالنا 
 

انث:احملىر 
َّ
 جىاوب اإلفادة مه اندراضاث انطابقت: انث

  تديد عل اا اندراجا انتلنيا ياد ول. .ٔ
 االطبلع عاة انع لدر ذات انعبلقا بعيضيع اندراجا انتلن . .ٕ

 نطبلب ع عيع   اندراجا    بعض انع ايرات. ت لئ ات ان  ل ؤ اإلرامإ  .ٖ
 ات اندراجا انتلنيا.  راما انعيلجبا إلت لئيانيجلئؿ اإل اس يلر .ٗ

 ان   ير اإلبداع . اس بلر اس يلر .٘
  تايؿ ي لئ  اندراجا انتلنيا ي  جيراعل. .ٚ
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: جوانب نظرية

 
ودراسات سابقة.

 
 


 

 
 :عرض الدراسات السابقة

 ( 1) جدولال
 الدراسات السابقة

 انذراسبث انخٍ حُبونج أًَىرس انخعهى انخىنُذٌ:

 ث

ذ
ح

بب
ان

ست 
را

نذ
 ا
ُت

س
 

 عُىاٌ انذراست
يكبٌ إصراء 

 انذراست

يضخًع انبحذ 

 وحضى  انعُُت

انًرحهت 

 انذراسُت

انًخغُر 

 انًسخقم

 

يُهش 

 انبحذ

أداة 

 انبحذ

انًخغُر 

 انخببع

انىسبئم 

 إلحصبئُتا
 أبرز انُخبئش

1 

ٍ
ًُ

ذن
ان

 

2
7

1
2

 

أرر اسخخذاو أًَىرس 

انخعهى انخىنُذٌ فٍ 

ححصُم واسخبقبء 

انًفبهُى اإلحُبئُت 

نذي طبنببث انصف 

 األول انًخىسظ(

 انعراق
44 

 إَبد
 انًخىسطت

أًَىرس 

انخعهى 

 انخىنُذٌ

انخضرَ

 بٍ

اخخببًرا 

ححصُه

ًَب 

نهًفبهُى 

 اإلحُبئُت

اسخبقبء 

انًفبه

َى 

باإلحُ

 ئُت

االخخببر 

انخبئٍ ويعبيم 

انصعىبت 

ويعبيم 

انخًُُس وفعبنُت 

انبذائم 

 انخبطئت

حفىق طبنببث 

انًضًىعت 

انخضرَبُت عهً 

طبنببث انًضًىعت 

 انضببطت

 

2 

ٌ
عذ

سب
وان

 ٍ
س

بُ
نك

ا
 

 

2
7

1
2

 

أرر اسخخذاو أًَىرس 

انخعهى انخىنُذٌ فٍ 

ححصُم طهبت انصف 

انزبٍَ انًخىسظ 

نهًفبهُى انرَبضُت 

 هبواسخبقبئ

 

 

 

 

 انعراق
67 

 إَبد
 انًخىسطت

أًَىرس 

انخعهى 

 انخىنُذٌ

 

انخضرَ

 بٍ

اخخببًرا 

ححصُه

ًَب 

نهًفبهُى 

انرَبض

 َت

انًفبه

َى 

انرَب

 ضُت

اسخبقب

 ئهب

االخخببر 

 انخبئٍ نعُُخٍُ

 يسخقهخٍُ

حفىق طبنببث 

انًضًىعت 

انخضرَبُت عهً 

طبنببث انًضًىعت 

 انضببطت
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: جوانب نظرية

 
ودراسات سابقة.

 
 


 

 

 

 
 
 
 
 

 ُرٌ:انذراسبث انخٍ حُبونج األداء انخعب

ًذ 3
ح

أ
 2

7
1

7
 

أرر إسخراحُضُت 

انًراحم انخًس 

فٍ األداء 

انخعبُرٌ وانخفكُر 

االبخكبرٌ عُذ 

طبنببث انصف 

 انخبيس األدبٍ

 انعراق
63   

 إَبد
 إعذادَت

انًراحم 

 انخًس

 انخضرَبٍ

 

 اخخببراث

 ححصُهُت

األداء 

انخعبُرٌ 

وانخفكُر 

 االبخكبرٌ

االخخببر 

انخبئٍ 

وانىسظ 

انحسببٍ 

 ويربع كبٌ

ويعبدنت انفب 

 وبُرسىٌ

 

حفىق طبنببث 

انًضًىعت 

انخضرَبُت عهً 

طبنببث انًضًىعت 

 انضببطت

4 

َى
ر
نك

ذا
عب

 

 

2
7

1
1

 

   

أرر اسخعًبل 

انخرَطت انذالنُت 

فٍ حًُُت يهبراث 

األداء انخعبُرٌ 

نذي طبنببث 

انصف األول 

 انًخىسظ

 

 انعراق

 

 

 

 

56 

 إَبد

 

 

 

 

 انًخىسطت

 

 

 

 

انخرَط

ة 

 انذالنُت

 ٍانخضرَب

يحكبث 

حصحُح 

صبهسة 

وهٍ 

يحكبث 

حصحُح 

 انربُعٍ.

 

 

 

األداء 

 انخعبُرٌ

 

االخخببر 

انخبئٍ،وير

بع             

كبٌ،ويعبي

ل ارحببط 

 بُرسىٌ

حفىق طبنببث 

انًضًىعت 

انخضرَبُت عهً 

طبنببث انًضًىعت 

 انضببطت
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: جوانب نظرية

 
ودراسات سابقة.

 
 


 

 

 
 :الدراسات التي تناولت التفكير اإلبداعي

سين 5
ح

 
 80
08

 

أثر برنامج 
الكورت في 
التحصيل 

وتنمية التفكير 
اإلبداعي لدى 
طالبات الصف 
الرابع العام في 
مادة األدب 
 والنصوص

 العراق
88 
 إناث

 اإلعدادية
برنامج 
 الكورت

 التجريبي

اختباًرا تحصيل 
القياس تحصيل 
المجموعتين, 

القدرة   اختبار
 التفكير

اإلبداعي لسيد 
 خيراهلل.

التفكير 
 اإلبداعي

ألدب ا
 والنصوص

معامل 
الصعوبة, 
ومعامل قوة 

وفعالية  التمييز
البدائل 

الخاطئة, 
ومربع كأي,  

 التائي االختبار

وجود فرق ذو داللة إحصائية بين 
المجموعة التجريبية والمجموعة 

الضابطة في األدب 
والنصوص,وفرق ذو داللة 

إحصائية بين المجموعة التجريبية 
ر والمجموعة الضابطة في التفكي

 اإلبداعي

معة 6
الج

 

80
88

 

أثر أسموب 
اإلثارة العشوائية 

في تنمية 
التفكير 
اإلبداعي 

واألداء التعبيري 
لدى طالبات 

الصف الخامس 
 األدبي

 
 العراق

 اإلعدادية 70

أسموب 
اإلثارة 
 العشوائية

 
 التجريبي

اختبارا بعدًيا 
في التفكير 
اإلبداعي, 

واختبارا بعدًيا 
في األداء 
 التعبيري

فكير الت
 اإلبداعي
األداء 
 التعبيري

االختبار التائي 
لعينتين 
     مستقمتين

(T-test ,)
ومربع كآي, 

ومعامل ارتباط 
 بيرسون

تفوق طالبات المجموعة التجريبية 
 عمى طالبات المجموعة الضابطة

 

 



   
 

 .البحث وإجراءاته منهج
 .منهج البحث

 .إجراءاث البحث 

   .أوال: التصميم التجرييب 

 .انيًا:جمتمع البحث وعينتهث 

 .ثالثًا: التكافؤ بني جممىعيت البحث 

 .رابعًا: ضبط املتغرياث الدخيلت )غري التجريبيت( 

 العلميّت.خامسًا :حتديد املادة  

 .السلىكيت وحتديد مستىياهتا األهدافصياغت  سادسًا: 

 .سابعًا: إعداد اخلطط التدريسيت 

 .ثامنًا: أداة البحث 

 .يق التجربتتاسعًا: تطب

 .عاشرًا: الىسائل اإلحصائيت 
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

: منهج البحث:   أوًلا
 كػػؿألدرمسػػمألم ماػػمألأكعداماػػمألمػػيه ألب ػػ أل سػػارألألَأف ألـألبهػػعألم ما ػػعألسػػ  ألمػػفألمومػػلرألم م أل

)م  مػػدمي ألألم اػػمألمػػفألألػػؿألم لىػػلؿألإ ػػنألم   اػػؽألمػػفألفراػػاع هعأللم هػػدؼألم ػػذ أللاػػ  م 
اػ ءمـألألَوي ػم أللذ ؾألأل؛دفعألم بع  ألإ نألإ بععألم ميه ألم  لراب ألِمم عأل؛(341:أل6006 آخرلفلأل

 كليػػػمألا ىػػػؼألبع دضػػػمأللم اػػػبطأللبألااػػػؼألفاػػػمألم بع ػػػ ألميػػػدأل ألإلػػػرممملألم ب ػػػ ألم  ػػػع  ألمػػػع
ألبم ع لػػػػمألملممػػػػؿألم ايػػػػمأل  ػػػػلأل ػػػػرلطأل ملػػػػردأللىػػػػؼألملضػػػػؼألألأل  داػػػػدأل ع ػػػػمألبػػػػؿألااػػػػـل

ا مؿألم  ءضػعلألألَأي م ألألمفألفاء ألأل (88:أل3983 ألآخرلف)م زلب  أللألألمابلطمألابط عألدضاا ع
م  ػػد ألألألم  ػػ فارألفاهػػعألب ػػكؿألمبع ػػرألألألألم سػػببامألبػػافألم م تاػػرملألمػػفأل  ػػكاؿألم ظػػع ر ألأل

 تاػػػػػر مألم  مػػػػػد مألأل ػػػػػد أل(أللم مػػػػػيه ألم  لرابػػػػػ ألا أل346:أل6033ألغاػػػػػرألمبع ر)م  سػػػػػعؼأللم ػػػػػلمد  
لماػػػبلط عأل   ػػػػرلطألم م ػػػػدد أل  ظػػػػع ر أللمء ظػػػػمأليػػػلم  ألم  تااػػػػرألفػػػػ أل  ػػػػؾألم ظػػػػع ر أللفػػػػ أل

أل(.79:أل6009أل آخرلفملالعألم درمسم)مبعسأللأل
أل

   : إجراءات البحث: ثانياا 
لمخ اػعرألم  ايػم أل,  بع  ألمإللرممملألم   ألم ب هػعألمػفأل اػ ألم  ىػماـألم  لرابػ ا رضألمأل

ل كػػعفؤألملمػػلم  ألم ب ػػ  أللمإللػػرممملألم  ػػ ألم ب هػػعألم بع ػػ ألفػػ ألإمػػدمدألأدم ألم ب ػػ  أللم خطػػطأل
لػػػرممملأل طباػػػؽألم  لربػػػم أللم لسػػػع ؿألمإل ىػػػع امأل م  دراسػػػام أللىػػػاعغمألمو ػػػدمؼألم سػػػ لكام أللمق

 لألمآل  :    اؿألي ع  ألم ب  أللم نألم ي 
 :التصميم التجريبي .1

ااىػػػػػدألبع  ىػػػػػماـألم  لرابػػػػػ :ألم  خطػػػػػاطألم ػػػػػدضاؽأل  م اػػػػػمألمفبػػػػػعلألم  ػػػػػرلضأللم خػػػػػعذأل
(أللبخ اػعرألم  ىػماـأل679:أل3998 ألآخػرلفإلرممملألم كعف ػػػمأل  م اػػػمألم  لرابأل)مباػدملأللأل

  ألااػػػمفأل  بع ػػػ ألم دضػػػمألم   ماػػػمأللالىػػػ مألإ ػػػنألي ػػػعألَوي ػػػم ألأل؛م  لرابػػػ ألم مء ػػػـألأ ماػػػمألكباػػػر 
طر  مألم ك مألم ب  ألمفألأسػ  مأللم   اػؽألمػفألفػرلضألألَمم عا خذألبهعألف ألمإللعبمألألَأف ألامكفأل
ل معألكعفأل ذمألم ب  ألاهػدؼألإ ػنألم   اػؽألمػفألأل (306:أل3983أل آخرلف)م زلب  أللألألم ب  

أفػػرألأيمػػػلذعألم ػػػ   ـألم  ل اػػػد ألفػػػ أل يماػػػمألمهػػػعرملألمودممألم   باػػػر أللم   كاػػػرألمإلبػػػدمم أل ػػػد أل
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

أل  ػػػػػـألمخ اػػػػػعرألم  ىػػػػػماـألم  لرابػػػػػ ألذ ألم اػػػػػبطألم لز ػػػػػ أللذألداػػػػػممإلمدمطػػػػػءبألم مر  ػػػػػمأل
م اب ػػ أللم ب ػػد أل ملمػػلم افأل مفػػؿألم ػػدم معألم ململمػػمألم  لراباػػمألل مفػػؿألمو خػػر ألألخ بػػعرمب

لي المأل معأل اػدـألمم مػدألم بع ػ ألم ػنألأل.(656:أل3990م ململممألم اعبطمأل)مزازأللأيلر أل
أل  أللبع  كؿألمآل  : ىماـأل لراب ألذ ألم ابطألم لز  ألم مء ـأل ظرلؼأل ذمألم ب

أل

 م م تارألم  عبعألمودم  م م تارألم مس اؿ مودمم م ململمم

ألخ بعرمب م  لرابام
م اب  أل ألدممأل

م   بار ألم   رار  أل
 لم   كارألمإلبدمم 

 م    ـألم  ل اد 
ملألم س س مألمخ بعرأل

 مهعرملأل ألدممألم   بار  أل
ألمخ بعرلأل

 م   كارألمإلبدمم 

أل يمامألمهعرمل
مودممألم   بار أل
م   رار  لم   كارأل

 م اعبطم مإلبدمم 
- 

 (3شكل )ال
 التصميم التجريبي لمبحث

 

 ػػ ألململمػػمألمايػػمألم ب ػػ ألم  لراباػػمألم  ػػ ألا  ػػرضألأل:لااىػػدألبع ململمػػمألم  لراباػػم 
المجموعةةة   أللأفرمد ػػػعأل  م تاػػػرألم مسػػػ اؿ)م    ـألم  ل اػػػد (أل م رفػػػمألأفػػػرأل ػػػذمألم م تاػػػرألفاهػػػع

بألا  ػرضألأفرمد ػعأل  م تاػرألم  لرابػ ألل كػلفأل  ػلألظػرلؼألأل  ألم ململمػمألم  ػ  الضابط 
أل.(مإل اع ام)ألمعدامألل درسألمعد ألم   بارألم   رار ألبع طراامألم  ا ادامألم م ب م

أل

 :مجتمع البحث وعينتو. 2
ألا  مؿألمل معألم ب  ألألألألأل م ململممألم ك ا مألمػفألم  يعىػرألم  ػ ألاسػ نألم بع ػ ألإ ػنألَأف 

 أللا ط ػػػػػبأل  داػػػػػدألم زمػػػػػعفأل(331 ألص3998 ألآخػػػػػرلف)مباػػػػػدملأللألا مػػػػػـألم اهػػػػػعألم ي ػػػػػع  أل
أل  دادألم مل معأل لألأمرألغعامأل  ترضألإلرممألم ماعريػعلألب اػ أل كػلفألألمو ماملم مكعف أللَأف 

أل  داػػدألمل مػػعألم ب ػػ ألاسػػعمدألم ػػنألمخ اػػعرألمايػػمألم ب ػػ ألم ػػنأللفػػؽأل سػػه مألم   راػػؼ أللَأف 
لماػػػػعألأل ػػػػمؿألمل مػػػػعألم ب ػػػػ ألإذ أل(81:أل6009 ألآخػػػػرلفأسػػػػ لبألم مػػػػ ألدضاػػػػؽأل)مبػػػػعسأللأل

أل(ألمدرسم.40)ألم بع تمألمإلمدمدام  مدمرسألألم   م  ألطءبألم ىؼألم خعمسأل
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أل:المدارسعين   -
فػػ ألداػػع نأللكػػؿألطءبهػػع أللم ملزمػػمألألمإلمدمداػػممػػعألم ب ػػ ألكػػؿألم مػػدمرسألااػػـألمل 

أل(6لدلؿأل)م  مبايمألف أل أللم(ألمدرسم40)ألمدد ـألم نأل
 (2الجدول)

 لمعام الدراسي لمحافظ  ديالىالتابع   اإلعدادي أسماء مدارس البنين 
(2116-2117.) 

 ملض هع م مدمرس أسمعم ل

 ب البمألم لداد أل م  راؼألم را /ألع  1
 مول نم  كامألأل م مركزامأل  بياف/ألع  2
 مول نم  كامألأل لمعؿألمبدألم يعىر/ألع  3
 م   رارأل داع نأل  بياف/ألع  4
   ألم مىط نأل م م عرؼ/ألع  5
 مول نم  كامألأل م مسع امألسرمعألمبف/ألع  5
   ألم م  مافأل م ياادألم ط ع/ألع  3
 م   رارأل مبزلرألبفألارمر/ألع  8
 م كعطلفأل   بيافألم   ؽ/ألع  9

 كي عفأل   بيافألكي عف/ألع  01
 بي ألس دأل بي ألس د/ألع  00
 مم مرمداأل مبفألم رلمام/ألع  01
 بهرزأل مل نألم اب  اف/ألع  02
  م سعدأل م تدألم م رؽ/ألع  03
 م مادمدامأل م مادمدامأل  بياف/ألع  04
 ف سطاف/ألم مادمدامأل طع بألأب م  ألمبفأل/ألع  05
  مبس/ألم مادمدامأل س منألأب ز ارألمبفأل/ألع  03
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

 ز ارمل/ألادمدامم مأل مافـألم  معرأل  بياف/ألع  08
 ىادمألأب /ألم مادمدامأل مبدم م سفألم كعظم /ألع  09
 م للاهام/ألم مادمدامأل م للاهامأل  بياف/ألع  11
 م  ىر /ألم خع صأل م رلمدأل  بياف/ألع  10
 م  طألس دام/ألم خع صأل م يظعؿأل  بياف/ألع  11
 م  ىر /ألم خع صأل م خع صأل  بياف/ألع  12
 م مط ؾأليهر/ألم خع صأل م م يب ألم مخ  طم/ألع  13
 م  ىر /ألم خع صأل م ي اـأل  بيافأل/ع  14
 زيبلر/ألم خع صأل  هدممألزيبلرألم مخ  طم/ألع  15
 م ميىلرام/ألم خع صأل م ارطب /ألع  13
  بهب/ألم خع صأل أسدمهللأل  بياف/ألع  18
 سرملؽ/ألم خع صأل سرملؽأل  بياف/ألع  19
 م مركز/ألخعياافأل خعياافأل  بياف/ألع  21
 م مركز/ألخعياافأل  لرشأل  بياف/ألع  20
 م مركز/ألخعياافألأل  راؼأل  بيافم  هادألىعدؽأل/ألع  21
   ألم  هدمم/ألل لبمأل ل لبمأل  بياف/ألع  22
 مبىءح/ألل لبمأل م  هادأل زمرألم مخ  طم/ألع  23
   ألم  هاد مد /ألم س دامأل م  هادألخ اؿأل  بياف/ألع  24
 م مس لدام/ألب درلزأل ب درلزأل  بياف/ألع  25
 م مركز/ألب درلزأل مبمعـألم ز ر أل  بياف/ألع  23
 ممعـألمسكر/ألب درلزأل امأل  بيافم ب فمألم يبلأل/ألع  28
 ميد  /ألب درلزأل ميد  أل  بياف/ألع  29
 لبعر /ألك ر أل م  رم اد أل  بياف/ألع  31

أل
أل
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

ألألأل:عين  البحث -
ألمإلمدمداػمل  مؿألمايمألم ب  ألم نألطءبألم ىػؼألم خػعمسألم   مػ ألفػ ألم مػدمرسألأل

أل.(6037-6036)م يهعرامألف ألمدايمألب البمألم مركزألف ألم عفظمألداع نأل   عـألم درمس أل
أل:ألعين  المدارس .1

ألألم فعيلاػػػػمألفػػػػ ألألمإلمدمداػػػػمفمػػػػفألم ط بػػػػعلأل ػػػػذمألم ب ػػػػ ألمخ اػػػػعرألأ ػػػػد ألم مػػػػدمرسألأل
لمػػفألمػػدمرسألم بيػػافألم  ػػ ألالػػبألأفألا ػػلمفرألفاهػػعأل ػػ ب افألألضاػػعمألب البػػم أل–ألم عفظػػمألداػػع ن

فػ ألأل ىػعم طءبأل  ىؼألم خػعمسألم   مػ  أللبطرااػمألم سػ بألم   ػلم  ألمػفألضبػؿألضسػـألمإل
(أل1)ألمخ اػػعرألمدرسػػمألإمدمداػػمألم م ػػعرؼأل  بايػػافألم  ػػ أل ػػلمفرلألفاهػػع رباػػمألم عفظػػمألداػػع نأل ػػـأل

 ػػ بألمػػفألطػػءبألم ىػػؼألم خػػعمسألم   مػػ  ألم  عب ػػمأل  مداراػػمألم  عمػػمأل  رباػػمألداػػع نألضاػػعمأل
ألب البمأل  مفؿألمادمفألم  لربم.أل

 عين  الطالب:. 2
 ػػػددألم بع ػػػ ألم مدرسػػػمألم  ػػػ ألسػػػاطبؽألفاهػػػعألم  لربػػػمألزمرألم بع ػػػ ألم مدرسػػػمألألأف ألب ػػػدأل
آي  ػػػعألمىػػػط بألم ػػػمألك ػػػعبأل سػػػهاؿألمهمػػػمألم ىػػػعدرألمػػػفألم مداراػػػمألم  عمػػػمأل  رباػػػمألم مػػػذكلر أل

أل اػػػـأل)ألَأف ألم بع ػػػ ألأل( أللللػػػد3داػػػع ن ألم  ػػػؽ) (أل ػػػ بأل  ىػػػؼألم خػػػعمسأل1م مدرسػػػمألف ػػػء 
أل(3)ع(أللبطرااػمألم سػ بألم   ػلم ام-بأل- ألل ػ أل)أ(6037-6036)أل   عـألم درمس ألمودب 
 ػػػػ ألا  ػػػػرضألطءبهػػػػعألإ ػػػػنألم م تاػػػػرأللم أل )ب(أل  مفػػػػؿألم ململمػػػػمألم  لراباػػػػمأل ػػػػ بمألمخ اػػػػرل

رلأل ػػ بمألاػخ م أللألألم مسػ اؿألبػػأل)م ػ   ـألم  ل اػػد (ألم  ػ ألاػدرَسألطءبهػعألمػػعد ألم   باػرألم   راػر  
)أ(أل  مفػػػػػؿألم ململمػػػػػمألم اػػػػػعبطمألم  ػػػػػ ألدرَسألطءبهػػػػػعألمػػػػػعد ألم   باػػػػػرألم   راػػػػػر ألبع طرااػػػػػمأل

أل ب افمبم اعداػػػمألم م ب ػػػمألمػػػفألغاػػػرألم   ػػػرضأل  م تاػػػرألم مسػػػ اؿ ألإذألب ػػػ ألمػػػددألطػػػءبألم  ػػػ
(ألطع ب ػعألفػ أل ػ بمأل)أ( أللب ػدألإسػ ب عدأل13(ألطع ب ػعألفػ أل ػ بمأل)ب(ألل)11(ألطع ب عألبلمضػع)64)

إذألب ػػػػ ألمػػػػددألأفػػػػرمدألم  ايػػػػمألأل(ألطػػػػءبألفػػػػ ألم  ػػػػ ب اف 4)ألم طػػػءبألم رمسػػػػبافألم بػػػػع  ألمػػػػدد ف
                                                 

زمء ػػػػػمألألأ ػػػػػدم   ػػػػلم ام:ألا يػػػػػ أللاػػػػػعألم بع ػػػػػ ألأسػػػػمعمألم  ػػػػػ ب افألفػػػػػ ألألرمؽألىػػػػػتار أللط ػػػػبألمػػػػػفأل (3) 
 باػػػػػعفألأاهمػػػػػعألس ىػػػػػبرألم ململمػػػػػمألم  لراباػػػػػمأللأاهمػػػػػعألس ىػػػػػبرألأل؛م فعياػػػػػمألسػػػػػ بألم لرضػػػػػمألمول ػػػػػنألفػػػػػـ

ألم ململممألم اعبطم.
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(ألطع ب ػػػػػعألفػػػػػ أل10طع ب ػػػػػعألفػػػػػ ألم ململمػػػػػمألم  لراباػػػػػم ألل)أل(10(ألطع ب ػػػػػعألبلمضػػػػػع)60م يهػػػػػع  أل)
أل.ذ ؾألباف(ألا1)أللدلؿ مم ململممألم اعبطمأللأل

 (3الجدول )
 وبعده االستبعادعدد طالب مجموعتي البحث قبل 

 م   ب م ململمم
مددألطءبألضبؿأل

 مبس ب عد

ألمددألم طءب
 م رمسبافأل

مددألم طءبأل
 ب دألمبس ب عد

 10 أل1ألألألأل 11 ب م  لرابام

 10 3 13 أ م اعبطم

 60 4 64  م ململعأل

أل

دؼألاػػػػبطألم سػػػػءممألم دمخ اػػػػمأل   لربػػػػم ألل كػػػػفأللسػػػػببألمسػػػػ ب عدألم طػػػػءبألم رمسػػػػبافألبهػػػػأل
أل  عظ عألم نألسارألم يظعـألم مدرس .أل؛دمخؿألم ترفمألم ى امألـباعؤ إم بع  أل

أل:تكافؤ مجموعتي البحث .1
 ػػرصألم بع ػػ ألضبػػؿألم  ػػرلعألببػػدِمألم  لربػػمألم ػػنأل كػػعفؤألطػػءبألملمػػلم  ألم ب ػػ ألأل

ممػعألدفػعألم بع ػ ألأل؛ربػمعأل ؤفرألف ألسػءممألم  لَأي هإ ىع اعألف ألب ضألم م تارملألم   ألا  ادأل
مدـألابطألم م تارملألضبػؿألبػدمألألإف ألإذألأل؛ب دألمطءممألم نألم تارملأل كعفؤألم درمسعلألم سعبام

م  لربػػػمألبػػػافألم ملمػػػلم افألسػػػاا ؿألمػػػفألضػػػدر ألم بع ػػػ ألم ػػػنأل ىػػػرأل ػػػ فارألم م تاػػػرألم مسػػػ اؿأل
ألم نألم ي لألمآل  :لم رف ِم.ألل ذ ؾألفادأل ددألم بع  ألم م تارملأل

ألألألألألألألأل  ملمػػػػػػلم  ألم ب ػػػػػػ ألفػػػػػػ ألمػػػػػػعد ألم   باػػػػػػرألم   راػػػػػػر مبسػػػػػػ  دمدألألمخ بػػػػػػعردرلػػػػػػعلأل .3
أل(.1م م  ؽ)

 (.4)ألم م  ؽأل م  مرألم زمي أل طءبألم سلب عألبع  هلر .6

 .بعمم   ىاؿألم درمس أل آل .1
 مهعل. ألم   ىاؿألم درمس أل .4

 (5 أل)آمفألم مل مع(ألم م  ؽأل)ل معمأ دم ألمآلمفألمب .5
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

م م  ػػؽألأل م   راػػر م اب ػػ أل ملمػػلم  ألم ب ػػ ألفػػ ألمػػعد ألم   باػػرألألخ بػػعردرلػػعلألمب .6
(7.) 

ألم م  ػؽأل م   كاػرألمإلبػدمم ألمخ بػعرم اب ػ أل ملمػلم  ألم ب ػ ألفػ ألألخ بعردرلعلألمب .7
ألم اب  ألمفألألؿ:ألخ بعرم مدألمبمم بع  ألألَأف ألم م عألأل(8)
  كعفؤألململم  ألم ب  .أل -

  ترضألم ماعريمألبافألطءبألم ململممألم  لرابامأل م رفمألأفرألم م تارألم مس اؿألأل -

أل(.30كعمألم  عـألم م  ؽأل)م ذألمخ بعردرلعلأل .8
 االستعداد لطالب مجموعتي البحث في مادة التعبير التحريري: اختبار .1

م لىػػلؿألإ ػػنألدرلػػمألمػػفألم ك عاػػمألألألألإمكعياػػملايظػػرألإ ػػنألمبسػػ  دمدألبم يػػععألم  ػػعـألم ػػنألأل
أل(.10:أل6009أل)م ااس  ألطمألم  درابألم م  مدأللغارألم م  مدعم ادر ألبلس

 هاؤألم  ردألمػفألألػؿألمإلفػعد ألمػفألم خبػرملألم  ػ أل لفر ػعأل ػمألألمبس  دمدألدرلمألمخ بعرلا دألألأل
ذمألكػػعفألم طع ػػبألفػػ أل ع  ػػمألإم با ػػمألم م اطػػمألبػػم ألفع  ػػدا ألمػػفألمبسػػ  دمدألم ك ػػعب ألا يػػ ألبمػػعأل

لمفأل سػػمرأل ػػمألبعإلفػػعد ألمػػفألم خبػػرملألألكعفاػػمألمػػفألم  هاػػؤأل  ك عبػػمألم رم يػػمألمػػفألم  طػػلرألم ػػنألدرلػػم
أل.(138-137أل:6000بلأللعدل ألأ)ألم   أل ادمهعأل مألم مدرسم

اػػػر بطألمبسػػػ  دمدألم ك ػػػعب ألبضكمػػػعؿألم ياػػػ ألم  اػػػ  ألويعمػػػؿألم مػػػ   ـألم ػػػذ ألامكيػػػمألمػػػفألأل
م اػػػبضألم ػػػنألم ا ػػػـأللم ػػػ  كـألفاػػػم ألإ ػػػنأللعيػػػبألضدر ػػػمألم ػػػنأل  ااػػػؽألم  ػػػ زرألم بىػػػر ألم  اػػػ  أل

أل(.607:أل6004 ألآخرلفم م مفؿألف أل يعسؽأل ركمألم  افأللم ادأل)مردمفأللأل
 ػػذمأل؛ألم    اماػػمألمعمػػمأللمػػعد ألم   باػػرألخعىػػمألمبسػػ  دمدألفػػ ألم  م اػػمألمخ بػػعرلو ماػػمأل

أل تػػرضأل؛ ملمػػلم  ألم ب ػػ ألم  لراباػػمأللم اػػعبطمألمبسػػ  دمدألمخ بػػعرممػػدألم بع ػػ ألإللػػرممأل
م   باػػر ألمػػفألألإذأل ػػـألمخ اػػعرألم ملاػػلعألم  كػػعفؤألبػػافألم طػػءبألفػػ ألمػػعد ألم   باػػرألم   راػػر  

ألم  ربلاػػمأللأل5اػمفأل) م ي سػػامأل(ألملاػػلمعلألمراػػلألم ػػنألململمػػمألمػػفألم خبػػرممألمػػفألم   ػػـل
( أللر ػػػرألمػػػددألمػػػيهـأل33م م  ػػػؽأل)أللطرم ػػػؽأل ػػػدراسألم  تػػػمألم  رباػػػمأللأ ػػػؿألم ااػػػعسأللم  اػػػلاـ

ألألمخ بػػػػعرل ػػػػـأل طباػػػػؽألأل( 36م  ػػػػؽأل)م ملاػػػػلعألم   ػػػػـألكمػػػػعألفػػػػ أل ألمو ػػػػدمبسػػػػ  دمدألفػػػػ ألاػػػػـل
ياطػػمألم بػػدمأل  م   مػػافأللم ػػنألمػػعألام  كػػمألطػػءبألألَ َ ػػر ؼألمػػفألَألػػؿأل6036/أل30/أل9م ملمفػػؽأل

 ألإذألك عباػػمأللم  لمػػعلألسػػعبامألفػػ ألمػػعد ألم   باػػرألم   راػػػر ألملمػػلم  ألم ب ػػ ألمػػفألمهػػعرمل
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

طػػػػءبألملمػػػػلم  ألم ب ػػػػ ألفػػػػ ألملاػػػػلعأل  باػػػػر ألمل ػػػػدألضبػػػػؿألم بػػػػدمألبع  ػػػػدراسألفػػػػ ألألك ػػػػب
ألكعفألب يلمف:ألمإلي ع  م ملالعألألإف ألم  لربم ألإذأل

ألمعـألم  عف  ألر ممألمهلل:ألضعؿألمإل
ـ ألمعألَسِ َدلألرلعؿ ألألألألألألألألألألألألألألألأل ألف لبألم   

ـ أللبألم ِرَؼألمألألألأل أل(307:أل6005)م  عف   ألأل  ءؿ أللبألم  رم
 ألدرلػػػػم أللم لسػػػػطأل(61,77)فب ػػػػ ألم لسػػػػطألدرلػػػػعلألطػػػػءبألم ململمػػػػمألم  لراباػػػػمألأل

(ألT-testم  ػػع  أل)ألخ بػػعردرلػػم أللميػػدألمسػػ  معؿألمبأل(66,37)طػػءبألم ململمػػمألم اػػعبطمأل
بػذ ألم  ػرؽأل ػاسألألَأف ألألأ اػر م رفمألدب مألم  ػرلؽألمإل ىػع امألأل  اي افألمس ا  افألم سعلا اف
(ألأىػترأل3,311)أل( ألإذألكعيلألم ااممألم  ع امألم م سلبم0,05دب مألإ ىع امألميدألمس ل أل)
ملمػلم  ألألأف أل(ألل ػذمألاػدؿألم ػنأل58( أللبدرلمأل راػمأل)6,000مفألم ااممألم  ع امألم لدل امأل)

مبسػػ  دمدألفػػ ألمػػعد ألألمخ بػػعرعألفػػ ألدرلػػعلألم ب ػػ ألم  لراباػػمأللم اػػعبطمألم كعف  ػػعفألإ ىػػع ا أل
ألألألذ ؾ:ابافأل(أل4لم لدلؿأل) أل(1)كمعألف ألم م  ؽألم   بارألم   رار  أل

 (4الجدول )
االستعداد في  اختبارالتائي لطالب المجموعتين التجريبي  والضابط  في  ختبارنتائج اال

 مادة التعبير التحريري

 م ململمم
 لـأل
 م  ايم

م م لسطأل
 م  سعب 

مبي رمؼأل
 م م اعر 

 م  بعاف
درلمأل
 م  رام

ألم دب مألميد م ااممألم  ع ام
 م لدل ام م م سلبم 0,05مس ل أل

 5,397 61,77 10 م  لرابام
67,00
8 

غارألدم مألميدأل 6,000 3,311 58
 0,05مس ل أل

16,76 5,764 66,37 10 م اعبطم
4 

ألألألألألألألألألألألألألألألألأل
أل
أل
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

 العمر الزمني محسوًبا بالشيور:  .6
يػعلألم م   اػمألااىدألبمألممػرألم طع ػبألم سػلب عألبعو ػهر ألإذأل ػـألم  ىػلؿألم ػنألم باع

ـ أل سػػعبألأممػػعر ـألميػػذأل ػػعرا أللبد هػػـأل تعاػػػمأل /أل9بهػػذمألم م تاػػرألمػػفألبطعضػػعلألم طػػءبألإذأل ػػ
إذألب ػػػ ألم لسػػػطألأممػػػعرألطػػػءبألأل (4)ألم  ػػػػػؽم  ػػػعرا ألبػػػدمألم  لربػػػم ألكمػػػعألفػػػ ألأل6036/أل30

طػػءبألم ململمػػمألم اػػعبطمألألأممػػعر(أل ػػهر م أللب ػػ ألم لسػػطأل603,41م ململمػػمألم  لراباػػمأل)
(أل  اي افألمس ا  افألم سػعلا افألألT-testيدألمس  معؿألمبخ بعرألم  ع  أل)(أل هر م أللم606,47)

م  رؽأل اسألبذ ألدب ػمألإ ىػع امألميػدألمسػ ل ألألَأف ألألأ ار م رفمألدب مألم  رلؽألمإل ىع ام أل
(ألأىػػترألمػػفألم اامػػمألم  ع اػػمألم لدل اػػمأل0,587إذألكعيػػلألم اامػػمألم  ع اػػمألم م سػػلبمأل)أل(0,05)
ملمػػػػػػػلم  ألم ب ػػػػػػػ ألم  لراباػػػػػػػمألألَأف ألؿألم ػػػػػػػنألل ػػػػػػػذمألاػػػػػػػدأل (58(أللبدرلػػػػػػػمأل راػػػػػػػمأل)6,000)

ألذ ؾ:ألألباف(ألا5عألف ألم  مرألم زمي  أللم لدلؿأل)لم اعبطمألم كعف  عفألإ ىع ا أل
 ( 5جدول )ال

 نتائج االختبار التائي لمعمر الزمني لطالب مجموعتي البحث محسوًبا بالشيور

 م ململمم
 لـأل
 م  ايم

م م لسطأل
 م  سعب 

مبي رمؼأل
 م  بعاف م م اعر 

درلمأل
  رامم 

م دب مألميدأل م ااممألم  ع ام
مس ل أل
 م لدل ام م م سلبم 0,05

 46,561 6,563 603,41 10 م  لرابام
58 0,587 6,000 

غارألدم مأل
ميدألمس ل أل
 50,164 7,094 606,47 10 م اعبطم 0,05

 
 :باءالتحصيل الدراسي لآل .3

مػػػػفألطػػػػءبألألبػػػػعمآل ىػػػػؿألم بع ػػػػ ألم ػػػػنألم باعيػػػػعلألم خعىػػػػمأل    ىػػػػاؿألم درمسػػػػ أل أل
ألململم  ألم ب  ألمفألمىدرافأل مع:

 م بطعضمألم مدرسام. .3

لزمػػػلألم ػػػاهـأل   فبػػػلألمػػػفألىػػػ مألم م  لمػػػعلألألمسػػػ معر ألبلسػػػعطمم طػػػءبألأي سػػػهـأل .6
 م ملللد ألف ألم بطعضمألم مدرسام.
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

عألفػػػ أل كػػػرمرملألم   ىػػػاؿألملمػػػلم  ألم ب ػػػ ألم كعف  ػػػعفألإ ىػػػع ا ألألَأف ألفللػػػدألم بع ػػػ أل
ضامػمألألإف أل ألم باعيعلألمإل ىع امألبعس  معؿألمربعألكػع  ألإذأل ألإذألظهرلألي ع (3)بعمم درمس أل آل

(ألميػدألمسػ ل ألدب ػمأل7,86(ألم لدل اػمأل)6( ألأىترألمفألضامػمأل)كػع6,731(ألم م سلبمأل)6)كع
عألفػ ألململم  ألم ب  ألم كعف  عفألإ ىػع ا ألألف ألادؿألم نألأألِمم عأل (1( أللبدرلمأل رامأل)0,05)

أل.(6)ذ ؾألمفألم لدلؿألألا بافلألألبعمم   ىاؿألم درمس أل آل
 (6الجدول )

( 2طالب مجموعتي البحث وقيم  )كا باءتكرارات مستويات التحصيل الدراسي آل
 المحسوب  والجدولي  ودرج  الحري  والدالل  اإلحصائي .

أل

   :  مياتالتحصيل الدراسي لؤل. 4
ألي سهعع طراامألبألمهعل أل ىؿألم بع  ألم نألم باعيعلألم خعىمأل    ىاؿألم درمس ألأل

ألف أل(ألأأَل7لابػػدلألمػػفألم لػػدلؿأل)أل.بػػعمهػػعألم ػػنألم م  لمػػعلألم خعىػػمألب  ىػػاؿألمآلم  ػػ أل ىػػؿألب
عألف أل كرمرملألم   ىػاؿألم درمسػ ألململم  ألم ب  ألم  لرابامأللم اعبطمألم كعف  عفألإ ىع ا أل

ضامػػػمألم م سػػػلبمألأل(ألأف أل6 ألإذألأظهػػػرلألي ػػػع  ألم باعيػػػعلألبعسػػػ  معؿألمربػػػعألكػػػع أل)كػػػع(6)مهػػعل أل

                                                 

دم ألم بع  ألم خ ا افأل)اارمأللاك بأللمب دم ام( أل)لم هػدألللعم ػمألفمػعألفػلؽ(أل كػلفألم  كػرمرألم م لضػعألمضػؿألأل(3)
أل(.1(أللبذ ؾأل كلفألدرلمألم  رامأل)5مفأل)

 أل)لم هػدألللعم ػمألفمػعألفػلؽ(أل كػلفألم  كػرمرألم م لضػعألمضػؿألدم ألم بع  ألم خ ا افأل)اارمأللاك بأللمب دم ام(أل(6)
أل(.1(أللبذ ؾأل كلفألدرلمألم  رامأل)5مفأل)

 م ململمم
مددأل
أفرمدأل
 ب م  ايم

لاك
ارأأل
ا

أل
 ام
ب دم
لم

طم 
لس
م 

دام 
مدم
إ

م م 
للع
هدأل
م 

أل
لؽ
معألف

ف
رامأل
م  
لمأل
در

 

 ضاممألمربعألكع 
م دب مأل
 م لدل ام م م سلبم مإل ىع ام

 7 9 6 8 10 م  لرابام
1 6,731 7,86 

غارألدم مأل
ميدألمس ل أل
0,05 

 30 7 9 4 10 م اعبطم
 37 36 35 36 60 لعم ملم



  

 

 
  

 

 

82  

 

 : منهج البحث وإجراءاته.
 

( ألميػػػػدألمسػػػػ ل ألدب ػػػػمألإ ىػػػػع امأل7,86 اػػػػمأل)(ألم لدلأل6( ألأىػػػػترألمػػػػفألضامػػػػمأل)كػػػػع3,618)
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل(.1( ألبدرلمأل رامأل)0,05)

 (7الجدول )
( 2طالب مجموعتي البحث وقيم  )كا مياتتكرارات مستويات التحصيل الدراسي لؤل

 .المحسوب  والجدولي  ودرج  الحري  ومستوى الدالل 

 

 (:ي )أمن المجتمعجتماعاألمن اال أحداث .5
أمػػفألم مل مػػعأل ػػلأليظػػعـأل   مػػؿألفاػػمألم دل ػػمألمسػػؤل امألكػػؿألفػػردألمػػفألأفرمد ػػعأللم سػػهرأل

أل لم  ىػػػػػػعرأل ( أللضػػػػػػدألأدلألم  ػػػػػػرلب17:أل3993م ػػػػػػنألأميػػػػػػمألمػػػػػػفألمبم ػػػػػػدممأل)م  ػػػػػػداف  
ل  ؿألأخطػرألألم  رمض   لمب  ءؿألف ألم  رمؽألإ نألي ع  ألخطار ألأ الألبظء هعألم نألم مل معأل

أل لم سػػػ لكامأل لمبض ىػػػعدامأل اػػػمل معممباػػػع أل  ػػػؾألمآلفػػػعرألبػػػ ألم  اػػػخـألفػػػ ألكػػػؿألميػػػع  ألم  
موزمػػعلألمػػد ألطلا ػػمألكعيػػلألآفعر ػػعألبيالاػػمألم ػػنألم مل مػػعألم  رمضػػ ألبم يػػنألألمسػػ مرمرلبسػػببأل

ألمبم ػػرمؼإذأل ػػعزلألآ ا هػػعألم ػػنألأل؛اػػمل معمهػػعأل رسػػخلألفػػ ألممػػؽألم ممعرسػػمألم الماػػمألمبي ألأأَل
مػػػػػفألم مظػػػػػع رأللغار ػػػػػعألألاػػػػػمل معمل ػػػػػعملألم مخع  ػػػػػمأل م اػػػػػعرألم مسػػػػػؤل امألمبأل  ل مػػػػػعممب

ألألألألألألألألأللم   ػػػداعلألم  ػػػػ أل هػػػددألمومػػػػفألمإليسػػػعي أللم ػػػػلطف أللمػػػفألأبػػػػرزأل ػػػذعألم مظػػػػع رأللم   ػػػػداعلأل
لسػػ بأل ػػؽألم  اػػع ألأل لمبسػػ تءؿأل مبم ػػدمملأل ألملدمخ ػػألم  هلاػػرألم اسػػر ألخػػعرعألم  ػػرمؽ:أل ػػ 

أل.(93-90:أل6033أل)مىط ن 

م ململم
  

مددأل
أفرمدأل
 ب م  ايم

لاك
ارأأل
ا

أل
 ام
ب دم
لم

 

م
طم
لس
 

دام 
مدم
إ

م م 
للع
هدأل
م 

أل
لؽ
معألف

ف
رام 
م  
لمأل
در

 
 ضاممألمربعألكع 

م دب مأل
 م لدل ام م م سلبم مإل ىع ام

 30 9 7 4 10 م  لرابام

1 3,618 7,86 
غارألدم مأل
ميدألمس ل أل
0,05 

 7 8 9 6 10 م اعبطم

 37 37 36 30 60 م ململع
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

بألميػػدألإذألممػػدألم بع ػػ ألإ ػػنألإلػػرممأل ػػذمألم  كػػعفؤألمػػفألألػػؿأل ػػ فارعألفػػ ألي ػػلسألم طػػءأل
 مػػعأل ػػمألأ ماػػمألأل؛م بع ػػ أل كػػعفؤألبػػافألم طػػءبألفاػػمألألػػر م سػػاطر ألم اػػمألألم   باػػرأللمػػفألألػػؿ

ألمومػػػػفألو ػػػػدم كباػػػػر ألفػػػػ ألم با ػػػػمألم  رمضاػػػػم ألإذأل ىػػػػؿألم بع ػػػػ ألم ػػػػنألم باعيػػػػعلألم خعىػػػػمأل
لزمػػػػلألألمسػػػػ معر  أل طػػػػءبألملمػػػػلم  ألم ب ػػػػ ألم  لراباػػػػمأللم اػػػػعبطمألبلسػػػػعطمألل مػػػػعممب

ألم ؤ ػعألمػفألضػب هـألبدضػ ـ  (أل6ي ػع  ألم باعيػعلألبعسػ  معؿألمربػعألكػع أل)كػعألأظهػرلم ألإذألم اهـ ألل ػ
( ألميػػدألمسػػ ل أل7,86)أل(ألم لدل اػػم6(ألأىػػترألمػػفألضامػػمأل)كػػع3,337)ألألضامػػمألم م سػػلبمألف ألأأَل

عألململم  ألم ب ػ ألم كعف  ػعفألإ ىػع ا ألألَأف ألم نألألادؿألِمم ع(أل6)أل(أللبدرلمأل رام0,05دب مأل)
أل(8ذ ؾألمفألم لدلؿأل)ألباف( أللا 5كمعألف ألم م  ؽأل)أل ل معممومفألمبألأ دم ف أل

 (8الجدول )
ي لطالب مجموعتي البحث وقيم  كاي المحسوب  جتماعتكرارات أحداث األمن اال

 .والجدولي  ودرج  الحري  ومستوى الدالل 

 م ململمم
مددأل
أفرمدأل
 م  ايم

 م مهلراف
م  هدممأل
ف أل
 مع   م

م عل مأل
خطؼأل مأل
ألألم دألأفرمدأل

 مع   م

درلمأل
 م  رام

 م ااممألم  ع ام
 دب مألم

 م لدل ام م م سلبم مإل ىع ام

 34 7 9 10 م  لرابام
6 3,337 7,86 

غارألدم مألميدأل
 30 9 33 10 م اعبطم 0,05مس ل أل

 64 36 60 60 م ململع

 
 القبمي في مادة التعبير التحريري: ختباردرجات اال -6

ألألخ بػػػػعرطبػػػػؽألمبأل /أل30/أل30مبفيػػػػافألم اب ػػػػ ألفػػػػ ألمػػػػعد ألم   باػػػػرألم   راػػػػر ألفػػػػ ألاػػػػـل
معألام  كمألطءبألململم  ألم ب  ألمفألم  لمعلألسػعبام ألإذألك ػبأل  ر ؼألمفألألؿألأل6036

طءبألململم  ألم ب  ألف ألملالعأل  بار ألمل دألضبؿألم بدمألبع  ػدراسألفػ ألم  لربػم أللضػدأل
ألبا  عألمفألم   ر:ألألمإلي ع  كعفألم ملالعأل

ـ ألمعألَسِ َدلألرلعؿ أل ـ ألأللبألم ِرَؼألم  ءؿ ألألألألألألألألألف لبألم    أللبألم  رم
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(ألدرلم لم لسػػػػػطألطػػػػػءبأل64,90)ألفب ػػػػػ ألم لسػػػػػطألدرلػػػػػعلألطػػػػػءبألم ململمػػػػػمألم  لراباػػػػػم
(أل  اي ػػافألT-testم  ػع  أل)ألخ بػعر(ألدرلػم أللميػدألمسػ  معؿألمب66,71)م ململمػمألم اػعبطمأل

م  ػػرؽأل ػػاسألبػػذ ألدب ػػمألألَأف أل اػػرألممسػػ ا  افألم سػػعلا افأل م رفػػمألدب ػػمألم  ػػرلؽألمإل ىػػع امأل
(ألأىػػترألمػػفأل3,706)أل( ألإذألكعيػػلألم اامػمألم  ع اػػمألم م سػلبم0,05إ ىػع امألميػػدألمسػ ل أل)
ملمػػلم  ألم ب ػػ ألألف أل( ألل ػػذمألاػػدؿألأأَل58لبدرلػػمأل راػػمأل)أل( 6,000م اامػػمألم  ع اػػمألم لدل اػػمأل)

عألفػػ ألدرلػػعلألم اب ػػ ألفػػ ألمػػعد ألم   باػػرألم   راػػر  ألم  لراباػػمأللم اػػعبطمألم كعف  ػػعفألإ ىػػع ا أل
أل:(9ذ ؾألمفألم لدلؿأل)ألباف( أللا 7كمعألف ألم م  ؽأل)

 (9الجدول )
القبمي في  ختبارالتائي لطالب المجموعتين التجريبي  والضابط  في اال ختبارنتائج اال

 مادة التعبير التحريري

 م ململمم
 لـأل
 م  ايم

م م لسطأل
 م  سعب 

مبي رمؼأل
 م م اعر 

 م  بعاف
درلمأل
 م  رام

م دب مألمإل ىع امأل م ااممألم  ع ام
 لدل امم  م م سلبم 0,05ميدألمس ل أل

 61,677 4,866 64,90 10 م  لرابام
58 3,706 6,000 

غارألدم مألميدأل
 64,683 4,968 66,71 10 م اعبطم 0,05مس ل أل

 
 التفكير اإلبداعي المطبق قبمًيا: اختبار. 7

ضبػػؿألبػػدمألأل6036/أل30/أل33فػػ ألم فءفػػعمألألم   كاػػرألمإلبػػدمم ألمخ بػػعر ػػـأل طباػػؽأل ػػذمألأل
ب ػ ألم لسػطألدرلػعلألطػءبألأل ب ػ  أللميػدأل   اػؿألم باعيػعلم  لربمألم نألطءبألململم  ألم

(ألدرلػػػػػػم ألفػػػػػػ أل ػػػػػػافألب ػػػػػػ ألم لسػػػػػػطألطػػػػػػءبألم ململمػػػػػػمأل364,51)م ململمػػػػػػمألم  لراباػػػػػػمأل
  اي ػػافألمسػػ ا  افألأل(T-testم  ػػع  )ألخ بػػعرلميػػدألمسػػ  معؿألمبأل(ألدرلػػم 360,40م اػػعبطم)
 ػػمألإ ىػػع امألم  ػػرؽأل ػػاسألبػػذ ألدبألَأف أل اػػرألم م رفػػمألدب ػػمألم  ػػرلؽألمإل ىػػع امألألم سػػعلا اف

أىػػػترألمػػػفألم اامػػػمألأل(3,447إذألكعيػػػلألم اامػػػمألم  ع اػػػمألم م سػػػلبمأل)أل( 0,05ميػػػدألمسػػػ ل أل)
ملمػػػلم  ألم ب ػػػ ألألَأف ألل ػػػذمألاػػػدؿألم ػػػنألأل( 58لبدرلػػػمأل راػػػمأل)أل(6,000م  ع اػػػمألم لدل اػػػمأل)



  

 

 
  

 

 

85  

 

 : منهج البحث وإجراءاته.
 

كمػػعألفػػ ألم   كاػػرألمإلبػػدمم  ألألمخ بػػعرعألفػػ ألدرلػػعلألم  لراباػػمأللم اػػعبطمألم كعف  ػػعفألإ ىػػع ا أل
أل.(30ذ ؾألمفألم لدلؿأل)ألفبا( أللا 9م م  ؽأل)

 (11الجدول )
متفكير ل القبمي ختباراالالتائي لطالب المجموعتين التجريبي  والضابط  في  ختبارنتائج اال

 .اإلبداعي في مادة التعبير التحريري

 م ململمم
 لـأل
 م  ايم

م م لسطأل
 م  سعب 

مبي رمؼأل
 م  بعاف م م اعر 

درلمأل
 م  رام

م دب مألميدأل م ااممألم  ع ام
 م لدل ام م م سلبم 0,05س ل ألم

 316,59 33,535 364,51 10 م  لرابام
58 3,447 6,000 

غارألدم مألميدأل
 336,04 30,585 360,40 10 م اعبطم 0,05مس ل أل

أل
 درجات اختبار الذكاء:  .8

أل عأل   م اعلألم ذ يامأل لععألأ ألملضػؼألألمف رما م ذكعم:ألم هـل ألبمألم  ردألي عل  فامعألااـل
 ػػعمؿألم اػػمفألم اػػدر ألم  ا اػػمألم  ع اػػمأللكػػؿألمػػفألا م ػػعألبػػذمكر ألضلاػػمألا  ػػلؽألفػػ ألأل ملأل ػػإذأل ػػ

م بع ػػػ ألم ػػػنألمخ بػػػعرألأل ػػػسألألم مػػػدملألأل.(605:أل3998)ضطػػػعم  ألألم ػػػذكعمألم ػػػنألمػػػفألسػػػلمع
(Otis(أل  ػػػذكعمألم ػػػذ ألىػػػمـأل ااػػػعسألم اعب اػػػمألم  ا اػػػم أللايمػػػعزأل ػػػذمألمبخ بػػػعرألبللػػػلدأل)أل65)

ألسػػؤمؿألمػػفأللم ػػمأل  ا هػػعألفػػء ألألألأربػػعألألألخمػػسألإلعبػػعلألم  م ػػم أل مفػػؿألسػػؤمب  ألا كػػلفألكػػؿ 
( ألكمػػعألفػػ ألدرمسػػمأل)م مي ػػد أل6006مبػػعرمل أللمايي ػػعألم ػػنأللفػػؽألم با ػػمألم  رمضاػػمأل)م بػػدرمي   أل

(ألأي م ألمػفألأفاػؿألمخ بػعرملألم ػذكعمألم  ػ ألامكػفأل طبااهػع أل6035(أللدرمسمأل)م  زمل  أل6007
ألمبخ بعرألم مذكلرألغارأل  ظ   أللاااسألضعب ا ألمفألأف  مألم  ردألم  ع اػمأللي ػعطمألم  ا ػ   ألفاء 
 ػػذمألط بِػػَؽألمبخ بػػعرألم ػػنألطػػءبألأل؛لامكػػفأل طبااػػمألم ػػنألم   ػػعلألم  مراػػمألم خعىػػمألبع ب ػػ 

أل أل أللضػػػػدألأمػػػػد أل6036/أل30/أل36م ملمفػػػػؽألألمورب ػػػػعمم ململمػػػػمأل)م  لراباػػػػمأللم اػػػػعبطم(ألاػػػػـل
خعىػػػػػمأل  لعبػػػػػمألمػػػػػفألمبخ بػػػػػعر أللزمػػػػػلألمػػػػػعألمبخ بػػػػػعرألم ػػػػػنألطػػػػػءبألألمسػػػػػ معر م بع ػػػػػ أل
ألسػؤمؿألم م  ػػؽألألملمػلم   م ب ػ أل)م  لراباػػمأللم اػعبطم( أللىػ رألبلمضػػعألدرلػمأللم ػد أل كػػؿح
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ػؿألم اهػعألم طػءب ألللػدأل30) ( أللميدألإلرممألم ملمزيعلألبػافألم لسػطعلألم ػدرلعلألم  ػ أل ى 
ألم لسطألدرلعلألطءبألم ململمػمألم  لراباػم ألضػدألب ػ أل) ( ألفػ أل ػافألب ػ أل43,30م بع  ألأف 

لبعسػػػػػ  معؿألمبخ بػػػػػعرألم  ػػػػػع  ألأل(19,91)ألم لسػػػػػطألدرلػػػػػعلألطػػػػػءبألم ململمػػػػػمألم اػػػػػعبطم
 ػاسأل يػعؾألفػرؽألذلألألف أل(أل م رفمألدب مألم  رؽ ألظهرألأأَلT-test)ألم سعلا افأل  اي افألمس ا  اف

(أل3,649( ألإذألكعيػلألم اامػمألم  ع اػمألم م سػلبمأل)0,05دب مألإ ىػع امألميػدألمسػ ل ألدب ػمأل)
( ألل ػذمألاػدؿ أل58)(أللبدرلػمأل راػمأل6,000ل  ألأىترألمفألم ااممألم  ع امألم لدل امألم بع تمأل)

ألذ ؾ.ألباف(ألا33ململم  ألم ب  ألم كعف  عفألف ألم تارألم ذكعمأللم لدلؿأل)ألف ألم نألأأَل
 (11) الجدول

 .نتائج االختبار التائي لطالب مجموعتي البحث التجريبي  والضابط  في اختبار الذكاء العام

 لـأل 
 م  ايم

م م لسطأل
 م  سعب 

مبي رمؼأل
 م م اعر 

درلمأل م  بعاف
 م  رام

 اممألم  ع امم ا
م دب مألميدأل

م م سلأل 0,05مس ل أل
 بم

 م لدل ام

 35,394 1,898 43,30 10 م  لرابام
غارألدم مألميدأل 6,000 3,649 58

 30,966 1,133 19,91 10 م اعبطم 0,05مس ل أل

 
أل:)غير التجريبي ( ضبط المتغيرات الدخيم  .4

مػػفألاػػبطألألببػػد ألل ػػذ ؾألأل؛م مسػػ اؿألا ػػ فرألم م تاػػرألم  ػػعبعألب ػػد ألملممػػؿألغاػػرألم م تاػػرأل
 ػػذعألم  لممػػؿأللمق ع ػػمألم ملػػعؿأل  م تاػػرألم مسػػ اؿألل ػػدعألبع  ػػ فارألفػػ ألم م تاػػرألم  ػػعبع ألإذألا ػػ فرأل

ل  ػػدأل(أل686:أل3998 ألآخػػرلفبػػضلرممملألم  لربػػمأللم ظػػرلؼألم خعرلاػػمأللغار ػػعأل)مباػػدملأللأل
رألفممم اػػػػمألاػػػػبطألم م تاػػػػرملألم دخا ػػػػمألمػػػػفألمإللػػػػرممملألم مهمػػػػمألفػػػػ ألم ب ػػػػ ألم  لرابػػػػ أل  ػػػػلأل

رلػػػععم ىػػػدؽألم ػػػدمخ  أل   ىػػػماـألم  لرابػػػ  أل م  بػػػعافألفػػػ ألم م تاػػػرألم  ػػػعبعألإ ػػػنألم م تاػػػرألأللمق
ل يػػعؾأليلمػػعفألأل.(73:أل6000)م  ػػـ ألألم مسػػ اؿألفػػ ألم درمسػػمألل ا اػػؿأل بػػعافألم خطػػ ألباػػبطهع
أل:  م نألم ي لألمآلمفألم  لممؿألم   ألضدأل لفرألم نألسءممألم  لربمأل

أل
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ألل  مؿألمعألا   :ألأواًل: العوامل الخارجي ,
ألألأل:العين اختيار أفراد . 1

عألموىػ   كػلفألم  ايػمألممعف ػمأل  مل مػعألألمفألألؿألأف أل ألىػ ا    ػعلؿألم بع ػ ألأل مفػاء 
  ػػعد ألم  ػػرلؽألفػػ ألمخ اػػعرألم  ايػػمأل مػػعأل ػػمألمػػفألأفػػرألم ػػنألي ػػع  ألم ب ػػ ألمػػفألألمإلمكػػعفضػػدرأل

مبسػػ  دمدألفػػ ألم   باػػرألم   راػػر  ألألمخ بػػعر):ألطراػػؽألإلػػرممألم  كػػعفؤألفػػ ألفمعياػػمألم تاػػرملأل ػػ 
أل  ل مػػػػػعملأ ػػػػػدم ألمومػػػػػفألمبمهػػػػػعل أللموألبػػػػػعمؿألم درمسػػػػػ أل آلام   ىػػػػػ أللألرألم زميػػػػػ لم  مػػػػ
 م ذكعم(.ألمخ بعرلألأل م   كارألمإلبدمم ألمخ بعرلألأل م اب  أل ألدممألم   بارألخ بعرلمب
 ظروف التجرب  والحوادث المصاحب : .2

أفيػػعمألمػػد  ألم  لربػػمألفػػ ألااىػػدألبػػع  لمد ألم مىػػع بمألمػػعألا  مػػؿأل دلفػػمألمػػفأل ػػلمد أل
)م زلب ػػػػ ألألفػػػػ ألم م تاػػػػرألم  ػػػػعبعألبلعيػػػػبألموفػػػػرألم يػػػػعلـألمػػػػفألم م تاػػػػرألم مسػػػػ اؿألعل كػػػػلفأل هػػػػ

( ألل ػػـأل   ػػرضألم  لربػػمألفػػ ألم ب ػػ ألم  ػػع  أل ظػػرلؼألطعر ػػمأل  رضػػؿأل95:أل3983 ألآخػػرلفلأل
)م  ػػعبلألم مراػػامأل:ألمفػػؿألسػػار عألل ػػؤفرألفػػ ألم م تاػػرألم  ػػعبعألبلعيػػبألأفػػرألم م تاػػرألم مسػػ اؿ

أل ذمألأمكفألم بع  أل  عد ألأفرأل ذمألم  عمؿ.أل؛لغار ع(أل م س رمل أللألم م دام
أل:ألألاالندثار التجريبي .1

م ب  (ألألألمياطػعمهـألفػ ألأفيػعمألألمل لألموفرألم يع  ألمفأل رؾألمددألمفألم طءبأل)ماي
ألل ـألا  رضألم ب  ألم  ع  ألإ نألمفؿأل ذعألم  عبل.أل.(95:أل3983م  لربمأل)م زلب  أل

 عامل النضج: .4
 ألمل مػػػعمألألأل ألألما ػػػ أل  أللسػػػم لااىػػػدألبهػػػعألمػػػعألا دفػػػمألمعمػػػؿألم ػػػزمفألمػػػفألياػػػ

ا ػعألكػعفألأل ػذمألم يمػلألأل م ب ػد ألخ بػعرم اب ػ أللضبػؿألمبألخ بػعروفرمدألململم  ألم ب ػ ألب ػدألمب
م بع ػ ألأل  ػعد (.أللضػدأل109أل:3986يلممألضدألاكػلفأل ػمألأفػرألفػ ألم م تاػرألم  ػعبعأل)م  سػعؼ أل

ألبطم. ذمألم  عمؿألبل ؿألمد ألم  لربمألم سعلامألبافألململم  ألم ب  أل   لرابامأللم اع
أل:الظروف الفيزيقي  .5

ل ػػػػ ألم خىػػػػع صأللم مؤ ػػػػرملألم خعرلاػػػػمأل  مكػػػػعفألم ػػػػذ أل لػػػػر ألفاػػػػمألم  لربػػػػمألمػػػػفأل
مإلاػػعم أللم  هلاػػمأللم الاػػعمأللم  ػػ أل ػػؤفرألفػػ ألمويمػػعطألم سػػ لكامألم مدرلسػػمألألألم م تاػػرملأل

أل.(663:أل6007 ألمم  عب مأل  ب  أل)مبدم ر مفأللزيكي
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ألألأل:أداة القياس .6
ااػػعسألمهػػعرملألم   باػػرألم   راػػر أل طػػءبألملمػػلم  ألمل ػػد أل ألأدم م بع ػػ ألألأسػػ  مؿ
ألم   كارألمإلبدمم .ألمخ بعرملألم م س س م أللألخ بعرألم ب  ألل  ألمب

أل:ثانًيا: العوامل الداخمي 
 ػػػدخؿأل ػػػ فارأل ػػػذمألم  عمػػػؿألفػػػ ألي ػػػع  ألألم  مػػػعؿمػػػفألألػػػؿأل  ػػػعد ألأل:القةةةائم بالتجربةةة  .3

ألي سػػػمألطػػػءبألملمػػػلم  ألم ب ػػػ  ألل ػػػذمألااػػػاؼألم ػػػنألم  لربػػػمألفاػػػدألدرسألم بع ػػػ 
ألي ع  ألم ب  ألدرلمألمفألم دضمأللم ملالمام.

م ب ػػػػػ ألأل ملمػػػػػلم  كعيػػػػػلألم مػػػػػعد ألم درمسػػػػػامأل   لربػػػػػمألمل ػػػػػد ألألالمةةةةةادة الدراسةةةةةي : .6
م   باػػػر ألم   راػػػر ألألم  لراباػػػمأللم اػػػعبطمأللكعيػػػلألخمسػػػمألملاػػػلمعلألدرمسػػػامألفػػػ 

أل(.36م  ؽأل)م 
أل :ألكعيلألمد ألم  لربمألم سعلامأل ململم  ألم ب  ألم  لراباػمأللم اػعبطممدة التجرب  .1

ألم خماسأل ألم خماسأللمي هلأل6036/أل30/أل31إذألبدألألاـل أل.6037/أل3/أل36ألاـل
 (12جدول )ال

 جدول الدوام

 م ملالع م  عرا  م اـل

 6036/أل30/ألأل9 مو د
مبس  دمدألف ألمعد ألألمخ بعر

 م   بارألم   رار 

 6036/أل30/أل30 مبفياف
مهعرملألمودممألألمخ بعر

 م   بار ألم اب  

 6036/أل30/أل33 م فءفعم
ألألألم   كارألمإلبدمم ألخ بعرم

 ) لريس(ألم مطبؽألضب ا ع

 م ذكعمألم  تل )أل س(ألمخ بعر 6036/أل30/أل36 مورب عم
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 6036/أل30/ألأل31 م خماس

 م ملالعألم   بار ألمولؿ

 6036/أل30/أل60 م خماس

أل 6036/أل30/ألأل67 م خماس
 6036/أل31/ألأل1 م خماس م ملالعألم   بار ألم فعي 

 6036/أل33/ألأل30 م خماس

  ملالعألم   بار ألم فع  م

 6036/أل33/أل37 م خماس

 6036/أل33/ألأل64 م خماس

 م ملالعألم   بار ألم رمبع

 6036/أل36/ألأل3 م خماس

 6036/أل36/ألأل8 م خماس

 م ملالعألم   بار ألم خعمس

 6036/أل36/ألأل35 م خماس

 6037/أل3/ألأل66 م خماس
مودممألألمهعرملألمخ بعر

 م ب د ألم   بار 

 6037/أل3/ألأل69 م خماس
ألألم   كارألمإلبدمم ألمخ بعر

  ػ) لريس(ألم مطبؽألب دا ع

أل
ألبناي  المدرس :  .4

م م ػػعرؼأل  بيػػافأل كػػؿألمػػفألم ملمػػلم افألم  لراباػػمألأل لرب ػػمألفػػ ألمدرسػػمألم بع ػػ ألطبػػؽ
 لم اعبطم.
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أل:توزيع الحصص .5
 مػػلألم سػػاطر ألم ػػنأل ػػذمألم م تاػػرألمػػفألخػػءؿألطراػػؽألم  لزاػػعألم م سػػعل أل  ػػدرلسألبػػافألأل

عألألإدمر عب  عؽألمعألململم  ألم ب  ألب معد ألم   باػرأل ىػمأللم ػد ألفػ ألكػؿألألَأف ألم مدرسم ألم م 
ألذ ؾ:ألألباف(ألا31لدلؿأل)م )لزمر ألم  ربام(أللألألسبلعأل سبأل   امعلألمدارامألم ميع  ألم  عممإ

 (13جدول )ال

 توزيع دروس التعبير بين طالب مجموعتي البحث

 لضلألم دلمـ م درسأللم ىؼأللم   بم م اـل م ململمم
 8,00 مولؿ ألم خعمس ألب مورب عم مم  لرابا
 9,40 م فع   ألم خعمس ألأ مورب عم م اعبطم

ؿألأل م بع ػػػ ألم ملمػػػلم افألأللب ػػػدألموسػػػعباعألم سػػػ مألمول ػػػنألأ ألمي ىػػػؼألم  لربػػػم أل ػػػل 
فرألمبػػػدأأل كػػػعفؤألم  ػػػرصألأ أل سػػػعل ألم  ػػػرصألم(أللذ ػػػؾأل  ػػػلأل34)ف ىػػػب لألكمػػػعألفػػػ ألم لػػػدلؿأل

ألألأل طءبألم ململم افألم  لرابامأللم اعبطم.
 (14دول )جال

 .توزيع دروس التعبير بين طالب مجموعتي البحث

 لضلألم دلمـ م ىؼأللم   بم م درس م اـل م ململمم
 8,00 م خعمسأل)أ( مولؿ مورب عم م اعبطم
 9,40 م خعمس)ب( م فع   مورب عم م  لرابام

أل

أل:تحديد المادة العممي أل.5
ألبهػػػعأل اسػػػلألأل   باػػػرألمػػػفألم مػػػلمدألم    اماػػػمألم  ػػػ مألمػػػعد أل   ػػػد أل  هػػػعألمػػػعد ألم ػػػدد ألا  ػػػـز

 ؤكػػدألأ ماػػمأل ػػذعألم مػػعد  ألألم مدرسػػلف ألل كػػفأل يػػعؾأل للاهػػعلألمعمػػمأللاػػ  هعأللزمر ألم  رباػػم
ااػؿألمػفألألبألإمطػعمألمػعأل ػزم هـألألل كيهعأل ـأل ادـألملالمعلألمارر ألاخ ػعرألميهػعألم مدرسػلف أل

ألفمعياػػػػػمألملاػػػػػلمعلألخػػػػػءؿألم  ػػػػػعـألم درمسػػػػػ ألم لم ػػػػػدأل كػػػػػؿألمر  ػػػػػمألدرمسػػػػػامأل)لزمر ألم  رباػػػػػم أل
أل.(63أل:3990
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عأل  بار مأل35س بعيمألاملأل)ملأمدألم بع  ألأل ( أللمراهعألم ػنأل33)م  ؽألم (ألملالم 
ململمػػمألمػػفألم خبػػرممأللم م خىىػػافألفػػ ألم  تػػمألم  رباػػمأللطرم ػػؽأل دراسػػهع أللمدرسػػافألم  تػػمأل

  ػػػعؽأل ليػػػمألم خبػػػرممألم( ألبخ اػػػعرأل)خمسػػػم(ألملاػػػلمعلألميهػػػع أللب ػػػدأل31)م  ػػػؽألم م  رباػػػمأل
إذألدرسألم بع ػػػػػػػ ألأل( 36)م  ػػػػػػػؽألم ىػػػػػػػات هعألم يهع اػػػػػػػمألم ملاػػػػػػػلمعلألم   باراػػػػػػػمألبألأخػػػػػػػذل

م ملاػػػػلمعلألم خمسػػػػمألم مخ ػػػػعر أل كػػػػءألم ملمػػػػلم افألم  لراباػػػػمأللم اػػػػعبطمألفػػػػ ألكػػػػؿألدرسأل
ـ أل سػػبلعألمولؿألفػػ ألمهػػعرملألمودممألم   باػػر ألم طػػءبألفػػ ألمإلألمخ بػػعرملاػػلعأللم ػػد أللضػػدأل ػػ

ر ألم   راػػر أل كػػؿألسػػبلعألم  ػػع  ألمخ  بػػرألم طػػءبألفػػ ألمهػػعرملألمودممألم   باػػلفػػ ألمإلألم  ػػ ه  
ألمفألململم  ألم ب  ألم  لرابامأللم اعبطم.

أل:ألألصياغ  األىداف السموكي  وتحديد مستوياتياأل.6
  ػارألمو ػػدمؼألم سػػ لكامألإ ػػنألزي ػػعطألازمل ػػمألكػػؿألمػػفألم مػػدرسأللم مػػ   ـألل ػػػلألسػػ لؾأل

مو ػػػدمؼألألَأف أللألأل.(83:أل6004)م ػػػدرا  ألزاكػػػلفألملاػػػعألمء ظػػػػمأللضاػػػعسألل اػػػلاـألضعبػػػؿألوف أل
 ػػ ألخطػػل ألاػػرلرامألفػػ ألمخ اػػعرألم ي ػػعطعلألم    اماػػمألل  داػػدألأسػػع ابألم  ػػدراسألألم س لكاػػػػػم

م هػػػػدؼألم س ػػػػلك ألألفػػػِضف أل ػػػذمألأل؛(50:أل6003لم  اػػػلاـألفػػػ ألإيلػػػعحألم  م ػػػػامألم    اػػػػمامأل)زا ػػػلف 
ػػػ ألبػػػمألم طػػػػع بألبلىػػػػ مأليع ل  عأل  ػػػػدل ألم ػػػ   ـ ألإذألامػػػػكفألمء ظ ػػػمألمػػػػبعر ألمػػػفألسػػػ لؾألااػػػػـل

اػ ـألألَأف ألظػرلؼ(ألالػبألألألس ل ألمابلؿأل ألدممألألأل ػرطأل)مألأ لضاعسمأللا  ل ألم نألم اعرأل
 ػػػذمألميػػػػدألأل؛(79:أل6009م  مامػػػ  أل)أل  ااػػػؽألم هػػػدؼأل  ػػػلأل  فار ػػػػعألألألفػػػ أل ع ػػػمأل لمفر ػػػػػػػػػع

 ػلألألم هػدؼألموسػعسألف ألوأل؛ىاعغمألمو دمؼألم س لكامألايبت ألمرممع ألم  كعمؿأللم  يعغـألبايهع
أل.(377أل:6000)م  ب   ألألألألم معدام(ألموخءضامبيعمألم  خىامأل)

(أل ػػػدف عألسػػػ لكا عألمم مػػػعد مأل63لبمللػػػبأل ػػػرلطألمو ػػػدمؼألم سػػػ لكامألىػػػعغألم بع ػػػ أل)أل
ألم سػ م ألم نألم ملالمعلألم م دد  ألم  ػ ألسػ درسألفػ ألم  لربػم ألملزمػمألبػافألمسػ لاعلألب ػـل

لبتاػػمألم  فبػػلألمػػفألىػػء ا هعأللمسػػ ا ع هعألأل )م رفػػم ألفهػػـ أل ركاػػب أل   اػػؿ أل طباػػؽ أل اػػلاـ(
هعألم بع ػػ ألم ػػنألململمػػمألمػػفألم مخ ىػػافألبطرم ػػؽأل ػػدراسألمراػػألمسػػ ل ألم مػػعد ألم درمسػػام 

ألم  ربلامأللم ي سام ألإلبػدممأل( 31م  ػؽ)م ألم ااػعسأللم  اػلاـألم خبرممألف لألألم  تمألم  ربامأللبع   ـل
ألأبػػػدم علفػػػ ألاػػػلمألم مء ظػػػعلألم  ػػػ ألأل مء ظػػػع هـأللما ر ػػػع هـأل ىػػػء امأل  ػػػؾألمو ػػػدمؼ

ألمألفػ ألاػلمألمء ظػع هـأللآرم هػـم بع ػ ألمػدد مألمػفألمو ػدمؼألم سػ لكاألم سػعد ألم خبػرممألىػعغ
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%(ألفػػػػػػ كفر أل80)أللمم مػػػػػػدألم ػػػػػػنألم  ػػػػػػعؽألبيسػػػػػػبمألع ػػػػػػدف ألأل(57)ألفب تػػػػػػلألىػػػػػػلر هعألم يهع اػػػػػػم
أل(.34م  ؽ)م 
أل:إعداد الخط  التدريسي .أل7

م  خطاطأل   دراسأل لألمم امألما امألأسعسهعألم  ىلرألم مسبؽأل  ملمضؼألم    اماػمألألِإف أل
م اػػػمألفػػػ ألمػػػد ألزمياػػػمألم ايػػػمأل مسػػػ ل ألم  ػػػ ألاها هػػػعألم مػػػدرسأل   ااػػػؽألمو ػػػدمؼألم  ربلاػػػمألب ع

:أل3997 ألآخػػػرلف)م خلم ػػػد أللألألم ػػػددألمػػػفألم ط بػػػمألفػػػ ألظػػػؿألم ظػػػرلؼأللمإلمكعيػػػعلألم م لمفػػػػػػػر 
فع خطػػمألم  دراسػػامألمبػػعر ألمػػفألإطػػعرألألألململمػػمألمػػفألمإللػػرممملألألأل ػػ ألم خطػػلملألأل(37

م ميظمػػػػمأللم م رمبطػػػػمألم  ػػػػ ألااػػػػ هعألم م  ػػػػـأل يلػػػػعحألمم اػػػػمألم  ػػػػدراسألل  اااهػػػػعأل أل ػػػػدمؼأل
ألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألألأل.(76:أل6003أل)مبدم سءـ أل   امامألم   ألاس نألإ نأل  اااهعم 

ألبػػمألمػػفألأدممألفػػ ألمػػد ألأل ألمػػفأل  ػػرملحل  ػػدألم خطػػمألم الماػػمأل ىػػلرألم مػػدرسأل مػػعألسػػااـل
ػػعألم خطػػلطألم  عمػػمألم ػػنألم ػػػزمف أل40-45) خػػذ مألبع  سػػبعفألم  يعسػػؽألمػػعألبػػػافألآ(ألدضااػػمألملزم 

 ػػذمألأمػػدألم بع ػػ ألخمػػسألخطػػطأل؛أل(361:أل6001ظ ألم يع اػػمألم يظراػػمأللمإللرم اػػمأل)مبػػدم  عف
 دراسػػامأل  ململمػػمألم  لراباػػمأللم اػػعبطمألم مء مػػمأل ملاػػلمعلألم  لربػػم ألم ماػػررأل دراسػػهعأل

م نأللفػؽأل)أيمػلذعألم ػ   ـألألف ألالمألم م  ل ألم    ام أللمو دمؼألم س لكامأل  معد ألم درمسام
درسألمولؿألم   باػػػػػػرألإذألدرَسألم طػػػػػػءبألفػػػػػػ ألم ػػػػػػأل م  ل اػػػػػػد  أللم طرااػػػػػػمألم  ا اداػػػػػػمألم م ب ػػػػػػم(

 أللضػػػدألع ملاػػػعألمإلي ػػػع  ألي سػػػملم ػػػدرسألم فػػػعي ألاك ػػػبألم طػػػءبألبمػػػعأل  ػػػدفلمألبػػػمألبألم  ػػػ ه  
م ػػنألململمػػمألمػػفألأل)م  لراباػػمأللم اػػعبطم(ألمػرضألم بع ػػ ألأيمػػلذلافألمػػفأل ػػع افألم خط ػاف

ألم  ربلاػػػػمأل م م كمػػػػافأللم م خىىػػػػافألفػػػػ ألم  تػػػػمألم  رباػػػػم أللطرم ػػػػؽأل دراسػػػػهعأللفػػػػ ألم   ػػػػـل
لفػػػػػ ألاػػػػػلمألمء ظػػػػػع هـألأخػػػػػذألم بع ػػػػػ ألب ػػػػػددألمػػػػػفألم   ػػػػػداءلألأل( 31)أللم ي سػػػػػامألم م  ػػػػػؽ

   (.35)أللم مء ظعلألف ىب لألم خططألم د ألف ألىات هعألم يهع امألم م  ؽ
أل:. أداتا البحث8
 ميارات األداء التعبيري التحريري: .أ

ا ػؿألم ػك مألألأف ألاسػ طاعأل؛أل   دألأدم ألم ب  ألم لسا مألم   ألالمػعألبهػعألم بع ػ ألباعيع ػم
أل(.105أل:أل6006)دلادر  ألألفرااعلألب فمألم ب  أللم   اؽألمف
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الػػػػعد مػػػػعألكػػػػعفألم هػػػػدؼألمػػػػفألم ب ػػػػ ألضاػػػػعسألمهػػػػعرملألم   باػػػػرألم   راػػػػر ألأل م  يماػػػػمألأللمق
ملألمخ بػػػعرألم طػػػءبألفػػػ ألألمخ بػػػعررمػػػنألم بع ػػػ ألإ ػػػنألألم  عىػػػ مألفػػػ ألم مهػػػعرملألمػػػفألمػػػدمهع 

خمسػػػػػمألألم س سػػػػػ مأل ػػػػػألدممألم   باػػػػػر أللمهعرم ػػػػػم ألإذألاك ػػػػػبألطػػػػػءبألملمػػػػػلم  ألم ب ػػػػػ ألفػػػػػ 
امألاك  هـألبهعألم بع   أللاك بألم طءبألمفألم ملالعألم مطػرلح ألل  طػنأل  بارألألملالمعل

أل م  ػػءؽ)هعألمػػفألضبػػؿألم بع ػػ ألخػػعرعألم ىػػؼألبم كػػعلأل لاػػ ـأل ىػػ األم ػػدفع رألإ ػػنألم بع ػػ 
( أللمفألطراؽألم  ى ارألم مرمز أللا ادألم بع ػ ألم ػدفع رأل66)أل(ألم   أل بيع عألم م  ؽ6005

مطعمم مى  م ألمعأل دلافألم مء ظعلأل ألبألمايمألم ب  .ألم درلمأل طءأللمق
 صدق األداة: -

رمػػػػػػنألم بع ػػػػػػ أل    اػػػػػػؽألمػػػػػػفألم ىػػػػػػدؽألمػػػػػػفألطراػػػػػػؽألمػػػػػػرضألم كػػػػػػعلألم  ىػػػػػػ ارأل
فػػػ ألطرم ػػػؽألألم سػػػعد ألم خبػػػرممإ ػػػنألململمػػػمألمػػػفألأللم ملاػػػلمعلألم  ػػػ ألدرسػػػلألفػػػ ألم  لربػػػم

ألم  ربلاػػمأللم ي سػػامألم ػػذافألأللأ ػػؿ ػػدراسألم  تػػمألم  رباػػمأل بهػػـألألمسػػ  عفم ااػػعسأللم  اػػلاـأللم   ػػـل
 ػػذمألفاػػدألكعيػػلأل؛أل  ب ػػ ألم  ػػع  أللمويسػػبألموضػػرب ػػلألم ىػػدؽألر أللم ىػػدؽألم ظػػع م بع ػػ  أل

يسػػػبمألألَأف ألأل(31)ألم  ػػػؽم م خبػػػرممأللم م خىىػػػافألألم سػػػعد ألم ػػػنألأدم ألم ب ػػػ ألي الػػػمألمػػػرض
م ػػػنألم ملاػػػلمعلأللم كػػػعلألم  ىػػػ ار ألإذألب ػػػ ألمػػػددألم خبػػػرممألأل%(ألفمػػػعألفػػػلؽأللمفاػػػلم80)

ع  أل  م ػػػػعألبع ىػػػػدؽأل ػػػػذمأل  ػػػػدألأدم ألم ب ػػػػ ألم  ػػػػأل؛خبػػػػرممأل(1)أل(ألل ػػػػـألالمفػػػػؽ37م ملمفاػػػػلفأل)
ػعم ظع ر  م طػءبألألخ بػعرم ملاػلمعلألم  ػ أل ػدد عألبألهعألفػ اخػلؿألم بع ػ ألبعسػ  مع أل؛ألِمم 

أل. م   بارألمهعرملألمودممألف أل
أل:)العين  االستطالعي (ألثبات التصحيح لمتعبير التحريري -

فبػػػػعلألم  ىػػػػ ارأل    باػػػػرألم   راػػػػر ألم ػػػػنأللفػػػػؽألم كػػػػعلألم  ىػػػػ ارألألمسػػػػ خرمعمػػػػفألألػػػػؿأل
(ألطع ب ػػعألمػفألمل مػػعألم ب ػ ألي سػػم أل65ذمألم ب ػ  ألىػػ رألم بع ػ ألك عبػعلأل)م م  مػد ألفػ أل ػػ

أل  :أللمعؿألمبدألم يعىر.ألف ألم ملالعألمآل/ألإذألك بألطءبأل  بمألمفأل  بألمدرسمألع
أل:ألضعؿألم  عمر

ألب لر ألألألألألألألمر    عألألمو اعدكفألكع يخاؿألمفأل ألم فمرألألأطابلا ط ألألاـر
بػػرألم ػػزمف أللمب  ػػعؽألمػػعألم بع ػػ أليػػلمافألمػػفألمب  ػػعؽأل مػػعألمب  ػػعؽألمألأسػػ خرعلضػػدألأل

مىػػػ رألآخػػػر.أللبعسػػػ  معؿألم عمػػػؿألمر بػػػعطأل)بارسػػػلف(ألب ػػػ ألم عمػػػؿألم فبػػػعلألبػػػافألم ػػػعل   أل
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لكعيػلألم مػد ألبػافألم م ػعل  افألأسػبلمافألل ػ ألأل( 60(ألم م  ؽأل)0,87م بع  ألمبرألم زمفأل)
مدربألم نألم  ى ارألمػفألأل(3)مد ألميعسبم ألأمعألم عمؿألمبر بعطألبافألم بع  أللمى رألآخر

( أللا ػدأل63)أل(ألم م  ػؽ0,83لفػؽألم م كػعلألم  ىػ ارألم م  مػد ألفكػعفأل)أل ػنضبؿألم بع  ألم
ملألغاػػرألم ماييػػمألإذألب ػػ ألم عمػػؿألفبع هػػعألخ بػػعرألمبألف ألوأل؛م عمػػؿألم فبػػعلأللاػػد مألفػػ ألم َ ىػػِ اَ اف

أل(.ألأل641أل:أل6006)م  ـ ألأل(ألف كفرأل  دأللاد 0,60)
 محكات التصحيح المعتمدة في التعبير التحريري: -

كعلأل ى ارأللع ز أل  ى ارألك عبػعلألم طػءبأل ملمػلم  ألم بع  ألم نألم ألم مدمأل
م ااػػعسألودم هػػـألم   باػػر ألم   راػػر  أللو ماػػمألذ ػػؾألألأدم م ب ػػ ألم  لراباػػمأللم اػػعبطمأل  كػػلفأل

ملألم  تػػمأللبسػػامعألمخ بػػعرألفػػ ألم لىػػلؿألإ ػػنألي ػػع  ألدضااػػم ألل   ػػدألمػػفألم ذم اػػمألم  ػػ أل  ىػػؼأل
 فػمأل ػذم أل ػ ألم كػعلأل ىػ ارألم   بارألميهع أللم م كعلألم  ػ ألأم مػدألم اهػعألم بع ػ ألفػ ألب

أل:مآل املضدألمم مدألم بع  أل ذعألم م كعلأل ألسبعبألأل6005م  ءؽألم   ألبيع عألمعـأل
 ـ.6005م م كعلأل دافمأليسبا ع ألفادألبيالألمعـألألِإف أل .3

  ىػؼألم خػػعمسألألمإلمدمداػػمبياػلألمػػفألألػؿألضاػػعسألمودممألم   باػر أل طػػءبألم مر  ػمأل .6
 .موردفمودب ألف أل

ألم سـألبع ىدؽأللم فبعل. .1
مرمضاػػمألألمؿألفػ ألدرمسػعلألسػعبامألم  ػ أل يعل ػػلألمودممألم   باػر أللميهػعألفػ ألدرمسػممسػ   .4

 .(6035( أللدرمسمأل)سطلمفأل6031)م ااس  أل دافمألكدرمسم
ملمفامألمددألمفألم م كمافأللم م خىىػافألبع  تػمألم  رباػمأللطرم ػؽأل دراسػهعألم م  ػؽأل .5

أل(ألم نألمس  مع هعألإلغرمضأل ذمألم ب  .أل31)
أل:التحريري موضوعات التعبير كيفي  تصحيح -

ب ػػػدألمي هػػػعمألطػػػءبألملمػػػلم  ألم ب ػػػ ألمػػػفألم ك عبػػػمألمػػػفألم ملاػػػلعألم م ػػػددأل لمػػػعأل
لفػؽألم اػعرألم ػنألم دفع رألالر ألم  ى ارألخعرعألم ىؼ أللا ل نألم بع  ألم  ى ارألبي سمأل

ف ىػػ رألم ملاػػلمعلألفػػ ألاػػلمألم مهػػعرملألم  ػػ أل ػػدد عألم خبػػرممألل ػػ ألأل(6005أل )م  ػػءؽ

                                                 

ألم مدرسألأيسألم مدألم  .أل(3)
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ع  ألإ ػنأل  ااػؽأل يما هػعألمػفألمػدمهع ألفااػعأل( أل دؼألم ب34(ألمهعر ألكمعألف ألم لدلؿ)35)
(ألدرلػػػم أل300م بع ػػػ ألدرلػػػمأل كػػػؿألمهػػػعر أل كليهػػػعألمهػػػعرملألر اسػػػمألف ىػػػبرألم درلػػػمألم ك اػػػمأل)

ػػػػعألبػػػػ فأل لزاػػػػعألم ػػػػدرلعلألم ػػػػنألم مهػػػػعرملألكػػػػعفألم ػػػػنأللفػػػػؽألم اػػػػعرأل)م  ػػػػءؽ أل(6005أل م م 
أل(.35ف ألم لدلؿأل)مبايمألم مهعرملألألف أللأأل(ألم ذ أل بيععألم بع   66)م م  ؽأل

 (15)الجدول 
 توزيع الدرجات لميارات التعبير التحريري

 م درلم م مهعرمل ل

 7 .مهعر ألأبرمزألم  كر ألم ر اسمأل  ملالع  3

 6 .مهعر ألرسـألم  رؼألب كؿألى ارألب سبألم الممدألمإلمء ام  6

 8 .مهعر أل ر ابألم لمؿألف ألم ك عبم  1

 5 .مهعر ألم دضمألف ألياؿألم  اع ؽأللم م  لمعلألف ألم ك عبم  4

  8 .ر ألم نألمس  معؿألأدلملألم ربطألم ميعسبممهعر ألم اد  5

 9 .مهعر ألمخ اعرألم ك معلألم مء ممأل  م ينألم مك لب  6

 7 .مهعر ألم  ماازألبافأل مز ألم لىؿألل مز ألم اطع  7

 6 .مهعر أل س سؿألموفكعرألف ألم ك عبم  8

 6 أل.مهعر أل ر ابألم لمؿألف ألم ك عبم  9

 8 .مهعر أللالحألم خطألللمع م  30

 5 .أفيعمألم ك عبمف أل عمامألمهعر أل ليبألمو  عظألم   33

 7 .مهعر ألإك  عؼألمبخطعمألمإلمء امألل ى ا هع  36

 6 أل.مهعر ألمس  معؿألمءمعلألم  رضاـألف ألأفيعمألم ك عبم  31

 7 مهعر ألم سرممألم ميعسبمألف ألم ك عبمألف ألم مر  مألم  مرام  34

 5 مهعر ألم   راؽألبافألم  عمألم مربلطمأللم  عمألم مبسلطم  35

 300 م ململع
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م  ػ ألألمودممألم   باػر ألم   راػر ألملاػلمعلألم  لزاػع ألاىػ رألم بع ػ أل سبأل ذمبلألأل
مػػػػفألألموم ػػػػندرسػػػػهعألفػػػػ ألم  لربػػػػم ألإذألاىػػػػ رألب ػػػػدألضرمم ػػػػمأل ك عبػػػػمألم طػػػػءبأل ا ػػػػددألم  ػػػػدأل

ل ػػػلزعألم درلػػػمألم اهػػػع أللضػػػدأللاػػػرألم بع ػػػ ألفاػػػرملألم كػػػعلألم  ىػػػ ارألم م  مػػػدألألموخطػػػعم
ألم بع ػ ألم ػنألأسػ لبألم  ىػ ار  طءبألضبؿألم ك عبمألبع ملالعألم   بار ألمولؿ ألإذألأم مػدأل

ايمػػ ألم ي ػػعطألم ػػذ ي أللا ػػ ألم طع ػػبألألم ألوي ػػ؛ألم مرمػػزألفػػ ألمم اػػمأل ىػػ ارألك عبػػعلألم طػػءب
م تعاػػمألمػفألم  ىػػ ارألإىػءحألم م بػػرألألف ألم ػنألم  ػذكرأللمب  ػػدممألإ ػنألم ىػػلمبألب ي سػهـ أللو

ألمفألفبعلأليلعحأل ذمألموس لبألبع  لربمأل)م بلػم أل ألإذأل (617:أل6005ل اسألم   بار ألفاء 
(أللػػدلم عألفػػ أل ىػػ ارألم   باػػرألم   راػػر أل طػػءبألم مر  ػػمأل6005أل م  ػػءؽ)درمسػػمألألأفب ػػل

)م ااسػػػ ألألمػػػفألب ػػػضألم درمسػػػعلألم سػػػعبامألمفػػػؿألدرمسػػػمألمإلفػػػعد لذ ػػػؾألمػػػفألخػػػءؿألألمإلمدمداػػػم
فاػػػػدألأ  ػػػػؽألم بع ػػػػ ألمػػػػعألطػػػػءبألملمػػػػلم  ألم ب ػػػػ ألم  لراباػػػػمألأل(6035لسػػػػطلمفأل 6031

أل(ألمآل  :36ميهعألكمعألف ألم لدلؿأل)لم اعبطمألضبؿألك عبمألم ملالعألم نألرملزألم ايمأل
 (16) جدولال

 الرموز المستعمم  في عممي  تصحيح التعبير التحريري بيني
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل
أل

 م م ين م رمز ل
 إمء  خط أل ـ 3
 خط ألي ل  ف 6
 خط ألف ألم خط خ 1
 فكر ألمت لطم غ 4
 ركعكمألف ألموس لب ؾ 5
 خط ألف ألمءمعلألم  رضاـ ؽ 6
 خط أل تل  ؿ 7
 خط ألم م  ط 8
 خط ألمعم  ع 9
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م ػػػدفع رألم مىػػػ  مألفػػػ ألدرسألم   باػػػرألم  ػػػع   ألاؤكػػػدألم بع ػػػ ألاػػػرلر ألألإمػػػعد ب ػػػدألأل
ميػػمألفػػ ألك عبػػمألم ملاػػلمعلألم ء اػػم أللضبػػؿألم  ػػرلعألأل  فػػعد م ب ػػ ألمػػفألم ىػػلمبأللك عب ػػمأل

ب ػػدراسألم ملاػػلعألم لداػػد ألارملػػعألم بع ػػ ألأخطػػعمألب ػػضألم طػػءبألفػػ ألم ملاػػلعألم سػػعبؽأل
ألألأل. ىلابهعأللم عل  هـ

 التفكير اإلبداعي: اختبار. ب
 ااػػعسألم اػػدر ألم ػػنألم   كاػػرألمإلبػػدمم ألأل) ػػلريس(ألمخ بػػعرألمم مػػعدرمػػنألم بع ػػ ألإ ػػنألألألألأل

ألم  ػؽم م مء ـأل  درمسػمألم  ع اػم ألألخ بعر( ألل لألمب3974أل م م ربألمفألضبؿأل)سادألخارألمهلل
مػفألألمػدد أل  مؿألفػ ألمسألَأف أللسبؽألألضدأل ـألإمدمدعألف ألم با مألم  ربام ألخ بعر ذمألمبأللَأف أل( أل61)

لامكػػػفألأل( 6035أل (أل)م  مامػػ 6031أل (ألل)م رم ػػػد 6009أل م درمسػػعلألكدرمسػػػمأل)م  رالػػ 
مػػفألم ىػػؼألم رمبػػعألمبب ػػدم  ألل  ػػنألألب ػػدمم ألم ألمسػػ ل أل   امػػ ألأ طبااػػمألبطرااػػمأللم اػػمألفػػ أل

أل(.ألأل30أل:3983أل)خارألمهلل ألم لعم  ألألم مس ل 
أل:التفكير اإلبداعي من قسمين اختبارويتكون 

ألألأل:ألم خلذألمفألإ د ألبطعراعلأل لريسأل    كارألأإلبدمم .لالقسم األو
ألبعرلف.ألألمخ بعر:أل لألالقسم الثاني

مػفألبطعراػمألألضسماف ألأ خػذألم اسػـألمولؿمفألأل(3983سادألخارألمهلل أل)ألمخ بعرلا كلفأل
 The Minnesotea tests Of أل    كاػػػرألمإلبػػػدمم أللم م رلفػػػمألبعسػػػـأل) ػػػلرميس(

Creative Thinking.طبااهػػعألألضمكعياػػم    كاػػرألمإلبػػدمم ألبألرميس() ػػلألل يمػػعزألبطعراػػمألأل 
مػػػفألم ىػػػؼألم رمبػػػعألمبب ػػػدم  ألل  ػػػنألألبطرااػػػمأللم اػػػم أللم ػػػنألأ ألمسػػػ ل أل   امػػػ ألمب ػػػدمم أل

أل.(34-30:أل3983)خارألمهلل ألألم مس ل ألم لعم  
ل   مدأل ذعألم بطعرامألم نألم   كارألم   ظ ألأكفرألمفألمم معد عألم ػنألمودممألم  م ػ ؛أل

ألألمكػػػعفألكمػػػعأل ػػػلألم  ػػػعؿألميػػػدألضاػػػعسألأل ألألزمػػػعفأل اػػػدألبػػػ دلملم   كاػػػرألم   ظػػػ ألغاػػػرألماألوف أل
أل(.33:أل3983)خارألمهلل ألألم   كارألم  م  

ملأل  ظام أل   مدألم نألم  خاؿألميدألم  ػردأللكػؿألمخ بعرألل   ل أل ذعألم بطعرامأل)أرب م(ألأل
ألملأل  :خ بعرأل(ألدضع ؽألل ذعألمب5أفيعمألمإللعبمأل)ف ألا امفألفرماف أللمد ألكؿألفرعألألمخ بعر

أل
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ألألألت:االستعماال .1
اػػػذكرألأكبػػػرألمػػػددألممكػػػفألمػػػفألمبسػػػ  معبلألم  ػػػ ألألَأف ألفاهػػػعألمػػػفألم م  ػػػلصألألاط ػػػبأل
 عألمسػػ  معبلألغاػػرألمعداػػمأل   بػػمألم ىػػ ارأللم كرسػػ ألب اػػ أل ىػػبرأل ػػذعألمو ػػاعمألأكفػػرألا ػػد أل

ألألأل.دضع ؽ(أل5)زمفألكؿألل د أل فع د أللأ مام
ألألألالمترتبات: .2

 ػػػاعمأل تاػػػػرأليظػػػعـألموألِإف ألاػػػذكرألمػػػعذمألا ػػػد أل ػػػلألألَأف ألاط ػػػبألفاهػػػعألمػػػفألم م  ػػػلصأللأل
ألألألا كلفألمفألل د افأل مع:ألخ بعرلأىب لألم نألي لألم افألل ذمألمب

ألألألمعذمألا د أل لألفهـألمإليسعفأل تمألم طالرأللم  الميعل؟ .أأل
)زمػفألألم يع اػمألمو خػر ؟ألمعذمألا د أل لألأفألمورضأل  رلألب ا أل ظهرألم   ر ألمػف .بأل

 دضع ؽ(.أل5كؿألل د أل
ألألالمواقف: .3

ؼألفػ ألب ػػضألم ملمضػػؼ أللا كػػلفألابػػافألكاػػؼألا ىػػرألألَأف أللاط ػبألفاهػػعألمػػفألم م  ػلصأل
ألمفألملض افأل مع:ألألخ بعرمب
ألمػػػفألزمء ػػػؾألمػػػفأللمػػػعألم  برمػػػعلألفػػػ ألم ىػػػؼأل  ااػػػعـألب مػػػؿألمػػػعأل - إذمألمايػػػلألمسػػػؤلب 

ألادخؿألف أل  كارألمآلخرافألأيؾألغارألأماف ألمعذمأل   ؿ.ألألَأف أللا علؿألأ د ـأل
)ألألكعيػػلألم تػػع (ألمػػعذمأل   ػػؿألأل ػػلألكعيػػلأللماػػعألم مػػدمرسألغاػػرألمللػػلد ألم ػػنألمإلطػػءؽ -

عأل  ىب ألألألدضع ؽ(.أل5)زمفألكؿألملضؼألرألم   م 
ألألألالتطوير والتحسين: .4

طرم ػؽأل  ىػبرألب ػضألمو ػاعمألم م  لفػمألألِمػد  اا ػرحألألَأف ألمفألم م  لصألأللاط بألفاهع
ألألألدضع ؽ(.أل5)زمفألكؿألل د أل دامألم نألي لألأفاؿألممعأل  ألم امألكع درملمأللض ـألم  بر؟أل

ألكػلفألفػ ألىػلر مألم  رباػمألمػفألك م ػافاسػ  مؿأل  كػلافألم ك مػعلأللا ألم ألفِضي ػ:ألأما القسم الثاني
ملألم خمسػػمألااػػاسألم مكليػػعلألم فءفػػمألخ بػػعرألكػػؿأللم ػػدألمػػفأل ػػذعألمبأللَأف أل)دامارمطاػػم ألداػػع ن( أل

أللموىع م.ألأل لم مرليمألم   اع ام أل    كارألمإلبدمم :ألم طءضمألم  كرام
أل
أل
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 التداعي أربع درجات ىي: اختبارويقدر لممجيب في 
مػػفألم ك مػػعلألم ميعسػػبمألم ىػػ ا مألم  ػػ أل هػػعألأل:ألل اػػعسألبػػ كبرألمػػددألممكػػفالطالقةة  .3

ألم ينألم هـل ألل س ب دألكؿألك ممألبأل س لف ألم  رلطألم سعبام.أل
ل اعسألب ددألم ك معلألم ميعسبمألم ى ا مألم   أل هعألم يػنألم هػـل ألم ػنألألالمرون : .6

م ك معلألمب  اعضامأل هعألدرلػمألمرليػمأللم ػد ألألفِضف أل كلفألم  دد ألم يلمم أللم امألألَأف أل
  ر (.أل-م ر(أللأل)ضطما دأل-مفؿأل)دم رأل

ل ػػ ألدرلػػمأل كػػرمرألكػػؿألك مػػمألفػػ ألم لمعمػػمألم  ػػ ألاي مػػ ألإ اهػػعألم ملاػػبألاألصةةال :  .1
 .( لرميس)بيعم مألم نألم م اعرألم سعبؽألمس  معؿألف أل ادارألموىع مأل بطعرامأل

ل كػػلفأل ألل ػػ أل عىػػؿأللمػػعألدرلػػمألم طءضػػمأللم مرليػػمأللموىػػع مألالدرجةة  الكميةة : .4
   كاػػػػػرألمإلبػػػػػدمم أللبمهعرم ػػػػػمألم ػػػػػفء ألمألمخ بػػػػػعرم درلػػػػػمألم يهع اػػػػػمأل  ملاػػػػػبألم ػػػػػنأل

(أل ػػػلرميس))م طءضػػػم أللم مرليػػػم أللموىػػػع م(ألمػػػفأل عىػػػؿأللمػػػعألدرلػػػعلألبطعراػػػمأل
أل   دمم .أل(بعرلفرأل)لدرلعلألمخ بع

ملمػػلعألدرلػػعلألم مكليػػعلألم فءفػػمأل    كاػػرألمإلبػػدمم ألامفػػؿألم درلػػمألم ك اػػمأل    كاػػرألألِإف أل
أل(.36:أل3983أل)خارألمهلل ألمإلبدمم 

أل:ختبار. صدق االأ
ألألم بع فػػمألل( ألإذألطباػػ6033 ألم بع ػػ ألم ىػػدؽألم م  مػػدألفػػ ألدرمسػػمأل)م لم ػػمألم مػػدم
م اػػػػدر ألم ػػػػنألم   كاػػػػرألمإلبػػػػدمم ألم ػػػػنألمايػػػػمألمػػػػفألطع بػػػػعلألم ىػػػػؼألم رمبػػػػعألمودبػػػػ ألألمخ بػػػػعر
لم هلمػػم ألألخ بػػعر أللفارم ػػمألكعيػػلأللماػػ م   امػػعلألمبألَأف أل اػػرألم(ألطع بػػم أللضػػدأل45ب تػػل)

(ألدضػع ؽأل6-5)ألفاػدألمي ىػرألبػافألخ بػعرملألمبأمعألم دؿألم لضلألم مس ترؽأل  لعبػمألمػفألفاػرأل
أل(.ألأل309-308:أل6033أل كؿألفار )م لم م 

 :ختبارب. ثبات اال
م ألم لم ػػػم   كاػػػرألمإلبػػػدمم ألم مسػػػ  مؿألفػػػ ألدرمسػػػمأل)ألمخ بػػػعرم مػػػدألم بع ػػػ ألفبػػػعلألمألأل

م اػػػدر ألم ػػنألم   كاػػػرألمإلبػػدمم ألم ػػػنألمايػػمألمػػػفألط بػػػمألألمخ بػػعرأل( ألإذألطباػػلألم بع فػػػم6033
(أل30)أل(ألطع بػػػػم أللمخ ػػػػعرلألم بع فػػػػمألم ػػػػلم ا عألإلعبػػػػعل45)أل تػػػػلم ىػػػػؼألم رمبػػػػعألمودبػػػػ ألب

 أللىػ  لألخ بػعرطع بعلألمفألم  ايمألمبس طءمامألمػفألألػؿألم   كػدألمػفألفبػعلأل ىػ ارألمب
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 اػعألإ ػػعر ألألألمءمػمأل ػػدؿألم ػنألم  ىػػ ار ألفػـألسػػ م هعألإ ػػنألألَأف ألم بع فػمألم ػػدفع رألمػفألغاػػرأل
فػمألم ػنألدرل ػافألك ا ػافأل أللبذ ؾأل ى لألم بع خ بعرمى رألأخرأل مألخبر ألف أل ى ارألمب

أل  بدمع أللمس  م لأليلمافألمفألمب  عؽألف ألم  ى ار:
م  ػػعؽألم بع فػػمألمػػعألمىػػ رألأخػػر ألألخةةر:واآلم  ػػعؽألم بع فػػمألمػػعألي سػػهعألمبػػرألم ػػزمف ألألاألول:

م م ع لػػػػمألمإل ىػػػػع ام أل ػػػػـألمسػػػػ  معؿألم عمػػػػؿألمر بػػػػعطألألب ػػػػَ فلب ػػػػدألمبس  ػػػػعر ألمإل ىػػػػع امأل
( ألفػ أل ػافألب ػ أل0,91بع فم أللي سهعألمبػرألم ػزمف)بارسلف أللضدألب  ألم عمؿألمبر بعطألبافألم 

ألألألألأل(.309أل:6033)م لم م ألأل(0,86م عمؿألمبر بعطألبافألم بع فم أللم مى رألموخر)
 التفكير اإلبداعي المطبق بعدًيا: اختبار -
ملمػػػػلم  ألم ب ػػػػ ألألم بع ػػػػ ألمػػػػفألمػػػػد أل طباػػػػؽألم  لربػػػػمألم ػػػػنألطػػػػءبألمي هػػػػعمب ػػػػدألألأل

ألألألألألألل تعاػمأل6036/أل30/أل9ألم   ألمس مرلألمػفألع ب ع (ألط60م  لرابامأللم اعبطمألم بع  ألمدد ـ)
م   كاػرألمإلبػدمم ألم مطبػؽألب ػدا عألم ػنألملمػلم  ألألمخ بػعرألر ألم بع ػ ألأل6037/ألأل3/أل69

لىػػػ رألم بع ػػػ ألأل 6036/أل36/أل69ألم خمػػػاسألم ملمفػػػؽألم  لراباػػػمأللم اػػػعبطمألاػػػـلألم ب ػػػ 
رألبي سػػػمألإلعبػػػعلألطػػػءبألملمػػػلم  ألم ب ػػػ ألم ػػػنأللفػػػؽألم  ػػػعحأللػػػع زألل ػػػلألم  ػػػعحأل ىػػػ ا

(ألكعيلألأم ػنأل386)ألم درلمألَأف أل ألفللدأل(64)م  ؽألم أل( لريسػأل)م   كارألمإلبدمم أل ألمخ بعر
أل(.65)ألم  ؽم (ألكعيلألأضؿألدرلم أل306)ألدرلم أللم درلم

أل:تطبيق التجرب  .9
ألم بعألم بع  ألف ألأفيعمأل طباؽألم  لربمألمعألا   :أل
ألألعبطمألاػػـلبع ػرألم بع ػػ ألب طباػؽألم  لربػػمألم ػنألطػػءبألم ملمػلم افألم  لراباػػمأللم اػ .3

 سػػػبألخطػػػلملألبسػػػبلما عألإ أللبع ػػػرألم بع ػػػ ألب ػػػدراسألدرسأللم ػػػدأل6036/أل30/أل9
 سػػػػػبألخطػػػػػلملألم ػػػػػ   ـألم  ل اػػػػػد ألبإذألاك ػػػػػبألم طػػػػػءبألأل أيمػػػػػلذعألم ػػػػػ   ـألم  ل اػػػػػد 

 سػبألخطػلملألبلاك ػبألم طػءبألأل  ملالعألم   بارألم   رار أل  ململممألم  لرابام 
م  لربػمألأللمي هلألممألم اعبطم م   رار أل  ململألأل  ملالعألم   بارألم طراامألم  ا ادام
ألم خماس أل.6036/أل36/أل69ألم ملمفؽألاـل

ألمولؿألمػػفأل طباػػؽألم  لربػػمألضبػػؿألم  ػػدراسألم    ػػ أل طػػءبأل .6 لاػػرألم بع ػػ ألفػػ ألم اػػـل
م ململمػػمألم  لراباػػمألم خطػػلملألم  دراسػػامألبعسػػ  معؿألأيمػػلذعألم ػػ   ـألم  ل اػػد ألميػػدأل
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 : منهج البحث وإجراءاته.
 

 اػد أللم  ػ أل  ػمؿأل دراسألم   باػرألم   راػر ألمػفألخػءؿألخطػلملألأيمػلذعألم ػ   ـألم  لأل
فػػػػعر أ ألمػػػػفألخء هػػػػعألامهػػػػدألم مػػػػدرسألم ػػػػدرسألأل(م  مهاػػػػد )ألمولؿألم طػػػػلر موسػػػػ  مألأللمق

مػػعمػػعألب ػػكؿأل  ظػػ ألإأل لاسػػ لابألم م   مػػلف ألأمػػعألم طػػلرألم فػػعي ألم  ركاػػز ألك ػػعب  أللمق
فأل  مػػؿألململمػػعلألىػػتار ألاػػربطألبػػافألم م رفػػمألااللػػمألم م  ػػـألم م   مػػف)م بػػؤر (ألفاهػػعأل

لفاػػػػمألأل(م م  ػػػعرضألألألم   ػػػػد )أمػػػػعألم طػػػلرألم فع ػػػػ ألألم الماػػػمأللم م رفػػػػمألم مسػػػ هدفم 
مء ظػػػػع هـألألإلمطػػػػعمايػػػعضشألم م  ػػػػـألم ىػػػػؼألبع كعمػػػػؿأللمق ع ػػػمألم  رىػػػػمأل  م   مػػػػافأل

كعفألا رفمألم م   ـألف ألم طلرألم  مهاد أللمعألمرفمألأفيػعمألم    ـ أمػعألأللم   د ألبافألمع
لم لىػلؿأل  ؿألم م كءلألأللظا ام ألأل س خدـألم م ع اـألم   مامألأدم  ألأل(م  طباا )م طلرأل

إ ػػػػنألي ػػػػع  ألل طبااػػػػعلألفػػػػػ ألملمضػػػػؼأل اع اػػػػمأللداػػػػػد  ألللاػػػػرأل طػػػػءبألم ململمػػػػػمأل
 م اعبطمألخطلملألم طراامألم  ا ادامألم م ب مألف أل دراسألم   بارألم   رار .

درسألم بع  ألبي سِمألطءبألملمػلم  ألم ب ػ ألفػ ألمػعد ألم   باػرألفػ ألاػلمألم خطػطأل .1
 م  دراسامألم   ألأمد ع.

   ملالمعلأل  بارامألمل د أل  رارا ع.ك بألطءبألململم  ألم ب  ألف ألخمسمأل .4

 
ا:

ا
 الىسائل اإلحصائية: عاشر

ألألألألألألألألألألألألألspssألأل بريػػػػػعم ألم بع ػػػػػ ألم لسػػػػػع ؿألمإل ىػػػػػع امألفػػػػػ ألم  اابػػػػػمألم    اماػػػػػمألمسػػػػػ  مؿألأل
أل(.36إىدمرأل)

أل



 

 

 
 

 عرض النتائج وتفسريها

  أوّالً: عرض النتائج. 

 ثانيًا: تفسري  النتائج.

 االستنتاجات.

 التوصيات.

 املقرتحات.
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 عرض النتائج وتفسريها
ً ت ت  ف  ذنً  ذن فئجذنلب  فوتذث رجص ذيً   فضذن اذج ضذرت  لمذ ًض  يضم هذا   فصلذع ض
ً ت     ت  ًاذذذ  لذذً  ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا اذذج جئ يذذذ  ضذذن إفيضذذن اذذج  فصلذذع  فلنفذذث  ف  

ًا ر فجصكيً  لو  ضج ف ى ًتنذ   فج وي  . لض   يذطالب  ف 
 

 أوًلا عرض النتائج:
ًئذذذذن ب  لتلذذذنلج    ذذذذج  ع َ نْ  و ذذذ  ًج   spss فونتذذذث  فتةيوذذذذذ  فج ني يذذذذ فنو  ذذذذج 

ًمذذذذنت  ا ًا ر فجصكيذذذذً  لوذذذذ  ضج  ف طوذذذذ   وني ذذذذن   جوذذذذنً جر ذذذذط   ًيذذذذ   فةونذذذذج فنج ويذذذذً  فجت
ًمذذذنت  ا ًا جوذذذنً ر جر ذذذط   ًيذذذ ف م ذذذرضجج  فوتذذذث   ت  ف ج ن ذذذنذ  ف   ذذذذ فنج ويذذذً  فجت
ًيويذذذذذ ر فضذذذذنوطذ  ًمذذذذنت  ا  فجم  فوتذذذذث فنج ويذذذذً  ف م ذذذذرضجج فو ذذذذ ا   جوذذذذنًر جر ذذذذط  

ًا  ًي ًضذينت    جونًر   فجت ًضذضن ضنذف راذ   فص  فجصكيً  لو  ضج  ف طو  و  ي ن  ر ذيجم ض
 يأجج: ت ب  نور 

( 0,0,يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةة   ال :الفرضية الرئيسة األولى
 بيةة التةي درسةت ماةاراتالقبمي والبعدي لممجموعة التجري تختباربين متوسط درجات اال

 :التعبير التحريري بأنموذج التعمم التوليدي
ًاذذذذذ  افذذذذذ   جوذذذذنً ا رونضج ذذذذن  ً وطجين  ج ذذذذنريجين  ف ذذذذ    ف    فجذذذذنلج ف يئجذذذذين  جذذذذ

ًر   لتلذذذذنليذ ًر  وذذذذين   ف جر ذذذذط َ ن  (  ظضذذذذً 0ٓ٘ٓضئذذذذ    ذذذذجرى    فصذذذذ  فت ذذذذنوج فنصذذذذ
ًي  جوذنً فةونذج ر ا  جونً ا ًا 0٘ٙٚٓٔويذذ   فو ذ ا فن م رضذذ  فجم ً    ف  يذن (  ر ائتذ

ًر    ً  ار  افذذ إتلذنليذ ضئذ    ذجرى   َ ن    انجضح (0ٜٜٔٛفنص (  إا كنئذت 0ٓ٘ٓ فصذ
ًمذ   كوً  ن  فةي ذ  فجنليذذ  فم رفيذذ  0ٜٓ٘ٚ  فةي ذ  فجنليذ  ف ت روذ هج    )ٕ0ٓٓٓ )

ًيذ   ًمذ ت ًمذ  رو  ًمذ. يجوين فئن ٜٕ  ً ت َ ن  (   ًا  هئنك ئ ر   اج  ضن ًيذ ًا  فجت  فج ويذ
ًيويذذذذذ رفلذذذذنفح  ( ٕٙ   ف نتذذذذ   فو ذذذذ ا ك ذذذذن اذذذذج  ا جوذذذذنًفذذذذ ى طذذذذالب  ف م رضذذذذذ  فجم

 افك.  يوين (ٚٔر فم رع  
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 (71الجدول  
نتيجة االتختبار التائي بين االتختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية التي درست 

 ماارات التعبير التحريري

ويذ
مًي

  فج
ضذ 
م ر

 ف 
 

 فجئ
وذ 
ئ 

  يذ

  فجطوي 
 م رع 
ًمنت   ف 

ً  وين   فص
ًين   ا جون

 فر ط 
 فت نوج 
ًر   فنص

   ً  ائت
ًا   ف  ين
ًر  ًيذ فنص

 فت
ًمذ 

 
 

 ف افذ ضئ    فةي ذ  فجنليذ
  جرى 
روذ 0ٓ٘ٓ

ت 
 ف 

رفيذ 
م 
 ف

 

ٕٕ% 
 ٚٗٛٔ  فةونج

ٗٔٚ ٔٓ0٘ٙٚ ٛ0ٜٜٔ ٕٜ ٚ0ٜٓ٘ ٕ0ٓٓٓ 
  فذ 
 ٕٕٗٙ  فو  ا إتلنلي ن

 
( 0,0,يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللةة   ال :الفرضية الرئيسة الثانية
 القبمي والبعةدي لممجموعةة الضةابطة التةي درسةت ماةارات تختباربين متوسط درجات اال

 :التعبير التحريري بالطريقة التقميدية المتبعة
ً وطجين  ج ذذذذنريجين  ف ذذذذ   جوذذذذنً ا رونضج ذذذذن  ًاذذذذذ  افذذذذذ  فجذذذذنلج ف يئجذذذذين  جذذذذ    ف  

ًر   لتلذذذذذنليذ ًر  وذذذذذين  َ ن  (  ظضذذذذذً 0ٓ٘ٓضئذذذذذ    ذذذذذجرى    فصذذذذذ  جر ذذذذذط  فت ذذذذذنوج فنصذذذذذ
ًا ٜٓٓ  فو ذذذذ ا فن م رضذذذذذ  فضذذذذنوطذ   جوذذذذنً فةونذذذذج ر ا  جوذذذذنً ا ً    ف  يذذذذن (  ر ائتذذذذ

ًر    ً  فذذي  ار  افذذذ إتلذذنليذ ضئذذ    ذذجرى   َ ن    انجضذذح (0ٜٕٓٙفنصذذ (  إا 0ٓ٘ٓ فصذذ
ًمذذذذ    ذذذع  ذذذن  فةي ذذذذ  فجنليذذذذ  فم رفيذذذذ 0ٕٚٔٓ ذ  ف ت ذذذروذ هذذذج كنئذذذت  فةي ذذذذ  فجنليذذذ   )

ًيذذذذ  0ٕٓٓٓ  ًمذذذذ ت ًمذذذذ  رو  ً ت ٜٕ(   ًمذذذذ. يجوذذذين فئذذذن فذذذي  هئذذذنك ئ ذذذر اذذذج  ضذذذن   )
ًا ف ى طالب  ف م رضذ  فضنوطذ ك ن اذج ًي ًا  فجت ( ٛٔ( ر فمذ رع  ٕٚ  ف نتذ   فج وي

 افك. ويني
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 (71الجدول  
تختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة التي درست نتيجة االتختبار التائي بين اال

 ماارات التعبير التحريري
 

ضذ 
م ر

 ف 
طذ
ضنو

 ف
 

 يذ
 فجئ
وذ 
ئ 

 

  فجطوي 
 م رع 
ًمنت   ف 

ً  وين   فص
ًين   ا جون

 فر ط 
 فت نوج 
ًر   فنص

   ً  ائت
ًا   ف  ين
ًر  ًيذ فنص

 فت
ًمذ 

 
 

 ف افذ ضئ    فةي ذ  فجنليذ
  جرى 
ت  0ٓ٘ٓ

 ف 
رفيذ روذ

م 
 ف

 

ٔ% 
 ٔٛٛٔ  فةونج

ٕٚ ٜٓٓ ٙ0ٜٕٓ ٕٜ ٓ0ٕٚٔ ٕ0ٓٓٓ 
  فذ 
 ٜٛٓٔ  فو  ا إتلنلي ن

 
( بةين 0,0,يوجد فرق ذو داللةة إحصةائية عنةد مسةتوى   ال :الفرضية الرئيسة الثالثة

ات المتسمسةةمة لممجموعةةة التجريبيةةة تختبةةار القبمةةي ومتوسةةط درجةةات اال تختبةةاردرجةةات اال
 :ت التعبير التحريري عمى وفق أنموذج التعمم التوليديالتي درس

ًت  فئجذذنلب تذذ رث جئ يذذذ رو ذذكع  جل يذذ   إا ونتذذت  فةي ذذذ  فجنليذذذ  ف ت ذذروذ  إا  ظضذذ
ً وطجين  ج ذذذذنريجين (  0ٕٖٛٗ ف ج ن ذذذذع   رع    جوذذذذنً فةونذذذذج ر ا  جوذذذذنًفال ف يئجذذذذين  جذذذذ

  جوذذذذنً فةونذذذذج ر ا  جوذذذذنً ا(  ر 0ٖٖٗٙ ف ج ن ذذذذع  فلذذذذنئج    جوذذذذنً فةونذذذذج ر ا  جوذذذذنًر ا
ً وذذذذ     جوذذذذنً فةونذذذذج ر ا  جوذذذذنً(  ر ا0ٛٓٛٗ ف ج ن ذذذذع  فلنفذذذذث   (  0ٜٛٙٙ ف ج ن ذذذذع  ف

(  رهذا   فةذيم م ي ضذن  كوذً  ذن 0ٖٚٙٔٔ ف ج ن ذع  ف ذن      جونً فةونج ر ا  جونًر ا
ًيذ رجةوذذع  فو ينذذذ  ؛(0ٕٓٓٓ فةي ذذذ  فجنليذذذ  فم رفيذذذ   ًضذذيذ  فلذذص ًاف  فص   ذذن  روذذافك جذذ

ًا فذ ى طذالب آ   جونًر    جونًهئنك جئ يذ وين  َ ن  يؤك   ًي ًا  فجت ً ت  فج وي  ً اج  ضن
ًتنذ   افك. وين( ئٜ فم رع  ر (  ٛٔ ك ن اج  ف نت    لض   يذ ف 
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 (71الجدول  
نتيجة درجات االتختبار القبمي واالتختبارات المتسمسمة لممجموعة التجريبية في 

 التعبير التحريري 

وذ 
ئ 

 يذ
 فجئ

 

وي 
فجط
 

 

 م رع 
ًمنت   ف 

  ً  فص
وين 
 ا جونً 
 ين

 فر ط 
 فت نوج 
ًر   فنص

   ً  ائت
ًا   ف  ين
ًر   فنص

ًمذ   
ًيذ   فت

  فةي ذ  فجنليذ
 ف افذ ضئ  

  فم رفيذ  ف ت روذ 0ٓ٘ٓ  جرى 

ٚ% 
  ٜٚٗٔ  فةونج

ٔٗٗ 
 

ٗ0ٖٖٛ 
إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٕٖٛٗ ٜٕ 0ٕٔٛٙ    فذ  

 ٜٕٔٓ ٔ ج ن ع

ٔٓ% 
 ٜٚٗٔ  فةونج

   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٖٖٗٙ ٜٕ 0ٜٚٗٓٔ 0ٛٙٚٙ ٕٙٓ
 ٖٕ٘ٔ ٕ ج ن ع

ٔٓ% 
 ٜٚٗٔ  فةونج

   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٛٓٛٗ ٜٕ 0ٜٚٓٚ 0ٚٙٚٙ ٖٕٓ
 ٕٓ٘ٔ ٖ ج ن ع

ٔٗ% 
 ٜٚٗٔ  فةونج

   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٜٛٙٙ ٜٕ 0٘ٓٓٚ 0ٜ٘ٙٚ ٕٚٛ
 ٖٕٕٗ ٗ ج ن ع

ٕٖ% 
 ٜٚٗٔ  فةونج

   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٖٚٙٔٔ ٜٕ 0ٓٓٓٚ 0ٖٖٓ٘ٔ ٓ٘ٗ
 ٜٖٕٚ ٘ ج ن ع

 
يوجةةةد فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  ال : الفرضةةةية الرئيسةةةة الرابعةةةة

البعدي لممجموعة التجريبية التي درست التعبيةر  تختبار( بين متوسط درجات اال0,0, 
البعةدي لممجموعةة الضةابطة التةي  تختبةاروليدي ومتوسط درجات االالتحريري بالتعمم الت

 :درست التعبير التحريري بالطريقة التقميدية المتبعة
ً وطجين  ج ذذذذنريجين  جوذذذذنًرونضج ذذذذن   ا ً    فجذذذذنلج ف يئجذذذذين  جذذذذ ًاذذذذذ  افذذذذذ  فصذذذذ ف  
ًيويذذذذذذذذ   جوذذذذذذذنً ف جر ذذذذذذذط  فت ذذذذذذذنوج فال َ ن   لتلذذذذذذذنلج  ظضذذذذذذذً   فو ذذذذذذذ ا فن م رضذذذذذذذذ  فجم

ًا 0ٗٚ٘ٚ  ً    ف  يذذذذذن (  اذذذذذج تذذذذذين  ف جر ذذذذذط  فت ذذذذذنوج فن م رضذذذذذذ 0ٕٕٓ٘ (  ر ائتذذذذذ
ًا 0ٖٖٙٙ فضذذذذذذنوطذ   ً    ف  يذذذذذذن ً  ار  افذذذذذذذ  َ ن  (  إا  جضذذذذذذح 0ٜٜٓٗ ( ر ائتذذذذذذ  فصذذذذذذ
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

ًمذذذ  0ٖٕٙٛ(  إا كنئذت  فةي ذذ  فجنليذذ  ف ت ذروذ هذج  0ٓ٘ٓإتلذنليذ ضئذ    ذجرى     )
ًمذذ 0ٕٓٓٓ كوً  ن  فةي ذ  فجنليذ  فم رفيذذ   ًيذذ   (   ًمذذ ت ًمذذ. ريجوذين فئذن ٛ٘رو    )

ًا اذذذذذج  ا َ ن   ًيذذذذذ ًا  فجت ً ت     ت  فج ويذذذذذ  فو ذذذذذ ا فلذذذذذنفح   جوذذذذذنًهئذذذذذنك ئ ذذذذذر   اذذذذذج  ضذذذذذن
ًيويذ ك ن اج  ف نت     افك. وين( يٕٓ فم رع   ر(  ٕٛ   ف م رضذ  فجم

 (,0الجدول  
 التحريري نتيجة درجات االتختبار البعدي لمجموعتي البحث لمتجريبية والضابطة لمتعبير

  ف م رضذ
   ً ض    ا
  ف يئذ

 ف جر ط 
  فت نوج

   ً  ائت
ًا   ف  ين

  فجونين
ًمذ   
ًيذ   فت

 ف افذ ضئ    فةي ذ  فجنليذ
  فم رفيذ  ف ت روذ 0ٓ٘ٓ  جرى 

ًيويذ  0ٕٕٕٓ٘ 0ٕٕٓ٘ 0ٗٚ٘ٚ ٖٓ  فجم
   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٖٕٙٛ ٛ٘

 0ٜٕٓٛٗ 0ٜٜٓٗ 0ٖٖٙٙ ٖٓ  فضنوطذ

 
يوجةةةد فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  ضةةةية الرئيسةةةة التخامسةةةة: الالفر 

القبمةي والبعةدي  تختبةار( بين متوسط درجات طالب المجموعة التجريبيةة فةي اال0,0, 
 :في التفكير اإلبداعي

ًر    جوذذذذنً ا رونضج ذذذذن  ًاذذذذذ  افذذذذذ  فصذذذذ ً وطجين  ج ذذذذنريجين ف    فجذذذذنلج ف يئجذذذذين  جذذذذ
ًر  وذين  ا َ ن  (  ظضذً 0ٓ٘ٓضئ    جرى    لتلنليذ  فةونذج   جوذنً فر ذط  فت ذنوج فنصذ

ًيويذذذذذذذذ   جوذذذذذذذنًر ا ًر  0ٖٖٖ٘٘  فو ذذذذذذذ ا فن م رضذذذذذذذذ  فجم ًا فنصذذذذذذذ ً    ف  يذذذذذذذن (  ر ائتذذذذذذذ
ً  ار  افذ إتلنليذ ضئ    ذجرى  0ٕٖٙ٘ٔ  (  إا كنئذت  فةي ذذ 0ٓ٘ٓ(  انجضح  ن  فص

ًمذذذذ   كوذذذً  ذذذن  فةي ذذذذ  ف0ٕٕٚ٘ٔ  فجنليذذذذ  ف ت ذذذروذ هذذذج  ( 0ٕٓٓٓجنليذذذذ  فم رفيذذذذ  (  
ًيذ   ًمذ ت ًمذ  رو  ًمذٜٕ    ). 
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 ( 07  الجدول
نتيجة االتختبار التائي بين االتختبار القبمي والبعدي لممجموعة التجريبية في اتختبار 

 التفكير اإلبداعي

ويذ
مًي

  فج
ضذ 
م ر

 ف 
 

 

 يذ
 فجئ
وذ 
ئ 

 

 م رع   فجطوي 
ًمنت   ف 

ً  وين   فص
ًين   ا جون

 فر ط 
 فت نوج 
ًر   فنص

   ً  ائت
ًا   ف  ين
ًر   فنص

ًمذ   
ًيذ   فت

 ف افذ ضئ    فةي ذ  فجنليذ
  جرى 
  فم رفيذ  ف ت روذ 0ٓ٘ٓ

ٕٛ% 
 ٖٖ٘ٚ  فةونج

   فذ إتلنلي ن 0ٕٓٓٓ 0ٕٕٚ٘ٔ ٜٕ 0ٕٖٙ٘ٔ 0ٖٖٖ٘٘ ٚٙٓٔ
 ٕٓٛٗ  فو  ا

 

نةةةد مسةةةتوى داللةةةة يوجةةةد فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية ع ال الفرضةةةية الرئيسةةةة السادسةةةة:
القبمةي والبعةدي  تختبةارطةالب المجموعةة الضةابطة فةي اال درجات ( بين متوسط0,0, 

 :في التفكير اإلبداعي
ًر    جوذذذذنًرونضج ذذذذن   ا ًاذذذذذ  افذذذذذ  فصذذذذ ً وطجين  ج ذذذذنريجين ف    فجذذذذنلج ف يئجذذذذين  جذذذذ

ًر  فال  ف جر ذذط َ ن  (  ظضذذً 0ٓ٘ٓضئذذ    ذذجرى    لتلذذنليذ  فةونذذج   جوذذنً فت ذذنوج فنصذذ
ًر  0ٔٓٓٗ   فو ذذذذذذذ ا فن م رضذذذذذذذذ  فضذذذذذذذنوطذ   جوذذذذذذذنًر ا ًا فنصذذذذذذذ ً    ف  يذذذذذذذن (  ر ائتذذذذذذذ
ً  فذذي  ار  افذذذ إتلذذنليذ ضئذذ    ذذجرى   َ ن  انجضذذح  ( 0ٜٗ٘٘ٔ  (  إا كنئذذت 0ٓ٘ٓ فصذذ

ًمذذ    ذع  ذن  فةي ذذ  فجنليذذ  فم رفيذذ  0ٔ٘ٗٔ  فةي ذ  فجنليذ  ف ت ذروذ هذج    )ٕ0ٓٓٓ )
ًيذ   ًمذ ت ًمذ  رو  ًمذ( ٜٕ   .(ٕٕاج  فم رع   ر ف وين ، 

 (00جدول  ال
 نتيجة االتختبار التائي بين االتختبار القبمي والبعدي لممجموعة الضابطة في 

 التفكير اإلبداعي

طذ
ضنو

   ف
رضذ

م 
 ف 

 

 يذ
 فجئ
وذ 
ئ 

 

 م رع   فجطوي 
ًمنت   ف 

ً  وين   فص
ًين   ا جون

 فر ط 
 فت نوج 
ًر   فنص

   ً  ائت
ًا   ف  ين
ًر   فنص

ًمذ   
ًيذ   فت

 ف افذ ضئ    فةي ذ  فجنليذ
  جرى 
  فم رفيذ  ف ت روذ 0ٓ٘ٓ

ٖ% 
 ٕٖٔٙ  فةونج

غيً   فذ  0ٕٓٓٓ 0ٔ٘ٗٔ ٜٕ 0ٜٗ٘٘ٔ 0ٔٓٓٗ ٖٕٔ
 ٖٖ٘ٚ  فو  ا إتلنلي ن
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

يوجةةةد فةةةرق ذو داللةةةة إحصةةةائية عنةةةد مسةةةتوى داللةةةة  الفرضةةةية الرئيسةةةة السةةةابعة: ال
متوسةط درجةات طةالب  الب المجموعةة التجريبيةة وبةينطة ( بين متوسط درجات0,0, 

 :البعدي لمتفكير اإلبداعي تختبارالمجموعة الضابطة في اال
ً    جونًرونضج ن   ا  ًاذذ  افذذ  فصذ ً وطجين  ج نريجين  ف ذ   ف    فجنلج ف يئجين  ج

ًيويذذذذذذذذذ   جوذذذذذذذذنً فت ذذذذذذذذنوج فال  ف جر ذذذذذذذذط َ ن   لتلذذذذذذذذنلج ظضذذذذذذذذً   فو ذذذذذذذذ ا فن م رضذذذذذذذذذ  فجم
ًا  (0ٓٚٓٙٔ  ً    ف  يذذذذذذذذن (  اذذذذذذذذج تذذذذذذذذين إن  ف جر ذذذذذذذذط  فت ذذذذذذذذنوج 0٘ٔٛ٘ٔ  ر ائتذذذذذذذذ

ًا 0ٕ٘ٓٗٔفن م رضذ  فضنوطذ   ً    ف  ين ً  ار  َ ن   جضح إا  ( 0ٗٛٛٗٔ( ر ائت  فصذ
( 0ٜٙٔٛ(  إا كنئذذت  فةي ذذذ  فجنليذذذ  ف ت ذذروذ هذذج  0ٓ٘ٓ افذذذ إتلذذنليذ ضئذذ    ذذجرى  

ًمذذذذ   كوذذذً  ذذذن  فةي ذذذذ  فجنليذذذذ  فم رفيذذذذ   ًيذذذذ  (  0ٕٓٓٓ  ًمذذذذ ت ًمذذذذ. ًٛ٘مذذذذ  رو    )
 فو ذذ ا فن م رضذذذ   جوذذنًريجوذذين  ن هئذذنك ئ ذذر   اذذج   جيذذنً  فجصكيذذً  لوذذ  ضج فلذذنفح  ا

ًيويذ ك ن اج  ف نت      افك. ويني (ٖٕ(  راج  فم رع  ٕ٘  فجم
 (03الجدول  

نتيجة درجات االتختبار البعدي لمجموعتي البحث لمتجريبية والضابطة في اتختبار 
 .إلبداعيالتفكير ا

 المجموعة

عدد 

أفراد 

 العينة

المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 التباين

درجة 

 الحرية

 القيمة التائية
الداللة عند 

مستوى 

 الجدولية المحسوبة 0003

 020010 330331 340001 10 التجريبية
 دالة إحصائيًا 00000 10431 31

 001010 320211 302030 10 الضابطة

  

ً  ذذذنت  ف ذذذنوةذ ً  ذذذذ  فتنفيذذذذ  ذذذ   ف       رضئذذذ  جتنيذذذع  فئجيمذذذذ رمذذذ   فونتذذذث  جصذذذن   ف 
ًيويذ ضنف طذالب  ف م رضذذ  فضذنوطذ ٕٛٓٓ   ر  ذ م ( ضنف جصر  طالب  ف م رضذ  فجم

ًة فونتث  وع جت ي  ئ وذ  فجئ يذ ك تك فنجئ يذ ضنف  ً ت فجت يذ     ج ن  م رضذ  ذن  ف وذ
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

ًي   فن ً لذذذ  جذذذ  ًويذذذذ  فجئ يذذذذ اذذذج ط ر ذذذن  ذذذالع  التظذذذذ  (ٔ  فةيذذذن  ر فجةذذذريم ر هذذذعتذذذذ  ف 
ًمنت  ا ً ج  فوينئذنت  فرلذصيذ فال  ف ج ن ذنذ ت  جوذنً     ت ونفتةيوذذ  فج ني يذذ جوذنً ر  ذج 

spss ًت  فجئ يذ  فتنلنذ وين  ا  .(ٕٗ  اج  فم رع ر ف وين  ت جونً اظض
 

 (02الجدول  
 .تختبارات المتسمسمةجدول حدوث التنمية في ماارات التعبير التحريري لال

 %٘ تك  فجئ يذ   فجئ يذ  جونً ا

  جتة  %ٚ   رع 

  جتة  %ٓٔ  فلنئج

  جتة  %ٓٔ  فلنفث

ً و    جتة  %ٗٔ  ف

  جتة  %ٖٕ  ف ن  

  
فنجصكيذذً  لوذذ  ضج  ف طوذذ   وني ذذن رو ذذ ي ن فن م رضذذذ    جوذذنًضئذذ   التظذذذ ئجذذنلب كذذع 

ًيويذ ر فضنوطذ ًت ئ وذ  فجئ يذذ   فجم ًئذن ب ظض ر فمذ رع   spssضئذ  جتنيذع  فئجيمذذ اذج و
 افك. وين( يٕ٘ 

 
 
 
 
 
 

                                                 

ً ت هذذم: ( ٔ  ً هيم    . .ًيذذنف ت ذذين ضنذذج    . .ضو  فت ذذن ضوذذ    يً  ت ذذ   . . ف وذذ   مذذر   كذذنظم إوذذ
 .هيصنت ت ي  ت ن  . .
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 ( 00الجدول  
 حدوث التنمية التختبار التفكير اإلبداعي المطبق قبمًيا وبعدًيا لممجموعتين

 التجريبية والضابطة. 

  فجئ يذ  جونً ا  ف م رضذ
 تك 
 %٘ فجئ يذ

ًيويذ   جتة  %ٕٛ  فةونج+ فو  ا  فجم

  جتة  %ٖ ج+  فو  ا فةون  فضنوطذ

 
ا: تفسري النتائج:

ا
 ثاني

 ي كن جص يً ئجنلب  فوتث ضنف  ن يأجج:
ًاذذذ ر فكجنوذذذ ِإن   .ٔ ذذن ؛ ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا يليذذ   ذذن   ا يذذذ  فطذذالب ضنذذف  ف      ِ 

ًيويذذذ ضنذذف طذذالب  ف م رضذذذ  فضذذنوطذ اذذج     ى إفذذف جصذذر  طذذالب  ف م رضذذذ  فجم
ًا  فو ذذذذذذ ا   جوذذذذذذنً ًيذذذذذذ  فجصكيذذذذذذً    جوذذذذذذنًر   ت  ف ج ن ذذذذذذنذ  جوذذذذذذنً ر ا  فج ويذذذذذذً  فجت

  لو  ضج.
ًى  ذذذن  ؛ ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا يم ذذذع  فطذذالب اذذنضنين رئ ذذذطين فنذذج نم ِإن   .ٕ إا ئذذ

ًمنت  ا ًيويذذ تذ رث   جونً الع    جئ يذذ  فةونج ر فو  ا فطالب  ف م رضذ  فجم
ًيذ.  ًضيذ  فلص ًاف  فص  رها  ي ع ضنف 

 ا ي ذذذر   فطنوذذذذ ضنذذذف  فذذذج نم  إا اتذذذظ  فونتذذذث جت ذذذن  ئ ذذذراج  فذذذج نم  فجرفيذذذ ِإن   .ٖ
ًيويذذذذذذ اذذذذذج  ًمنت طذذذذذالب  ف م رضذذذذذذ  فجم ًا فذذذذذ  ًيذذذذذ ً ت  فج ويذذذذذً  فجت  فطنوذذذذذذ و ضذذذذذن

ً ذذذت  فج ويذذذً وذذذأئ راج جوذذذنً  ا رهذذذا  يذذذ ع    فذذذج نم  فجرفيذذذ ا  ت  ف ج ن ذذذنذ  فجذذذج  
ًيذ. ًضيذ  فلص ًاف  فص  ضنف 

 فطذذالب ضنذذف  فج ويذذً    ذذً  فذذاا  ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا يليذذ   ذذن  نونيذذنت  ِإن   .ٗ
ًمذذنت  ا   ى ًيويذذذ   جوذذنًإفذذف تذذ رت جئ يذذذ وذذين    فةونذذج ر فو ذذ ا فن م رضذذذ  فجم
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

رهذا  يذ ع  ضنذف ضكذ  طذالب  ف م رضذذ  فضذنوطذ   فجصكيً  لو  ضج    جونًاج 
ًيذ. ًضيذ  فلص ًاف  فص  ضنف 

ًا فن م رضذذذ  فضذذنوطذ اذذج .٘ ًيذذ ً ت  فج ويذذً  فجت   جوذذنً ا فذذم جتذذ ث جئ يذذذ وذذين  ضذذن
ًيذ.  فةونج ر فو  ا  ًضيذ  فلص  رها  ي ع ضنف  ورع  فص

 ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا يم ذذع  فطذذالب  ج ذذنرئين اي ذذن ويذذئضم ريذذؤ ا افذذك إفذذف  ِإن   .ٙ
ًمنت  ا   جونً فجئ يذ اج  لين ة  فو ذ ا فن م رضذذ   جوذنً فجصكيً  لو  ضج وين  

ًيويذ  ضنف طالب  ف م رضذ  فضنوطذ اذج  ا  فو ذ ا  رهذا  يذ ع ضنذف  جوذنً  فجم
ًيذ. ًضيذ  فلص  ًاف  فص

 
 اًلستنتاجات:

ًهن  فوتث  فتنفج ي كن   جئجنج   جج:    اج ضرت  فئجنلب  فجج  ظض
ًا ر لمن ة ايه.  فطالب فج نم  فجرفي ا ي كن  ِإن   .ٔ   ن     ت  فج وي
ًي  رجصذنضنر   ِإن   .ٔ   ذه ر ذ   فذت  فطالب   جمنور   ئ راج  فج نم  فجرفي ا اج  فج 

  فئجنلب ضنف افك. 
 ئ ذذراج  فذذج نم  فجرفيذذ ا ي ذذنض   فطذذالب ضنذذف  فذذج نت  ذذن   ر ذذنت  فجصكيذذً  ِإن   .ٕ

 كنف مع ر ف ر .
ًهم ري نض  اج ئ رهم. ئ راج  فج نم  فجرفي ا  ِإن   .ٖ  ير    ن  ينع  فطالب رجصكي
هئذذنك تنمذذذ ضئذذ  طذذالب  فلذذ   ف ذذن    ف ن ذذج إفذذف ئ ذذناج ت يلذذذ ج  ذذع ضنذذف  .ٗ

  ف  جرينت  ف نين  ن  فجصكيً  لع  فجصكيً  لو  ضج. راِ ي َ ن يذ  فجصكيً  جئ
ًي ذذيذ ِإن   .٘ ً لذذ  ر   ذذنفيب  فج  جنذذك  فجذذج   راِ ذذي َ ن  فطذذالب جر  ذذرن فنم يذذ   ذذن  فط

ًي يذ.   جليً  ف  ا يذ رجم نضم ئ طين انضنين اج  ف  نيذ  فج 
ًا يو ذذذ   ف لذذذتح ضذذذن  فا جيذذذذ  ضج ذذذن    يذذذنً   يذذذ  فجلذذذتيح  فج ويذذذً  فجت ِإن   .ٙ ًيذذذ

 ريم ع جلتيته  كلً  رضرضيذ.
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

 التوصيات: 
 يرلج و ن يأجج: اِإئ ه  فيض ن  فونتث إاج ضرت  فئجنلب  فجج جرلع   

ًتنذذذذذذذذذذذ  ئ ذذذذذذذذذذراج  فذذذذذذذذذذج نم  فجرفيذذذذذذذذذذ ا  ضج ذذذذذذذذذذن   .ٔ ًي   فج ويذذذذذذذذذذً اذذذذذذذذذذج  ف  ضئذذذذذذذذذذ  جذذذذذذذذذذ 
 . لض   يذ

ًة  .ٕ ًر ً   فج ويذذذذً  ه يذذذذذ   يذذذذلة ججئن ذذذذب ر كنئذذذذذ  إضذذذذ ًرع يذذذذالت   فج ويذذذذً وذذذذين اذذذذ
  ً ًويذذذذذذذ    ذذذذذذً رضذذذذذذ م جترينذذذذذذه إفذذذذذذف   ًع آ فنتذذذذذذذ  ف  ًرع آ ذذذذذذً فصذذذذذذ  ذذذذذذً  ذذذذذذن اذذذذذذ
ًويذ. ًى غيً  فنتذ  ف  ً    ً ف ن ة     ًويذ  ر     ف 

ً ذذذذذنجضن وذذذذذ .ٖ ًويذذذذذذ ر   ً ذذذذذج  فنتذذذذذذ  ف  ًيذذذذذ     ر طر جذذذذذه ر ه يجذذذذذه نفج نم  فجرفيذذذذذ ا ج 
ً ج اج  .   فج نيم  ف  

ً ذذذذذذنجضن  ا  ر كوذذذذذذذ .ٗ ًويذذذذذذذ ر   ً ذذذذذذج  فنتذذذذذذذ  ف  ًيب    جمنهذذذذذذنت  فت يلذذذذذذذ اذذذذذذج  فجذذذذذذ 
فيج كئذذذذذر   ذذذذذن  نذذذذذ   جمنهذذذذذنت إيمنويذذذذذذ فذذذذذ ى طنوذذذذذجضم ئتذذذذذر  ؛ لئذذذذذنت  ف   ذذذذذذاذذذذذج 

ًويذ. ً   فنتذ  ف    
ً  ذذذذذذيذ .٘ ًرع  فنتذذذذذذذ   راِ ذذذذذذي َ ن  ف ئنيذذذذذذذ وذذذذذذنفجصكيً  لوذذذذذذ  ضج ضذذذذذذ ن  ف ئذذذذذذنهب  ف  اذذذذذذ

ًويذ ر ئضن  فج ويً.   ف 
 

 املقرتحات:
ًح  فونتث إم   ً  نت  آلجيذ:  جك نا  فنوتث  فتنفج يةج  ً ت  ف 

ًع  .ٔ ً  ذذذذذ  فتنفيذذذذذ اذذذذج اذذذذ ً  ذذذذذ   نلنذذذذذ فن  ً ت   ًويذذذذذ. آإمذذذذ ًرع  فنتذذذذذ  ف   ذذذذً  ذذذذن اذذذذ
   ل الت  ر   ب  ر ف طنف ذ(

ً  ذذذذذذذذ   نلنذذذذذذذذ ضنذذذذذذذف طنفوذذذذذذذنت  فلذذذذذذذ   ف ذذذذذذذن    ف ن ذذذذذذذج اذذذذذذذج  ذذذذذذذن ة  .ٕ ً ت   إمذذذذذذذ
   فوتث  فتنفج   جلً ضنف  فطالب. َ ن   ؛ فج ويً

ً  ذذذذذذذ  فتنف .ٖ ً  ذذذذذذذ   نلنذذذذذذذ فن  ً ت   ً   لذذذذذذًإمذذذذذذ   ئ ذذذذذذراج  فذذذذذذج نم  فجرفيذذذذذذ ا يذذذذذذذ فج ذذذذذذ
ً ت جنو ذذذذذذذذذ   ذذذذذذذذً  لذذذذذذذذع  فجتلذذذذذذذذيع     ر اتجصذذذذذذذذنظ ر فجصكيذذذذذذذذً  فجذذذذذذذذأ نجاذذذذذذذج  جتيذذذذذذذذ

 ونف  نر نت. 
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 .عرض النتائج وتفسريها: 
 

ً  ذذذذذذذ  فتنفيذذذذذذذ جكذذذذذذرن غنيجضذذذذذذن  فجصكيذذذذذذً  لوذذذذذذ  ضج اذذذذذذج  .ٗ ً  ذذذذذذذ   نلنذذذذذذذ فن  ً ت   إمذذذذذذ
ًرع  فنتذذذذذذذذذذ  ًع  ذذذذذذذذذن اذذذذذذذذ ً تذذذذذذذذع  ف  جنصذذذذذذذذذ  راذذذذذذذذذج إا اذذذذذذذذ ًوّيذذذذذذذذذ:  ف    ل ذذذذذذذذذالت   ف 

  ذ(.ر   ب  ر ف طنف
ً  ذذذذذذذذ جذذذذذذذر لن وذذذذذذذين  .٘ ً ت    فجصكيذذذذذذذً   ر تذذذذذذذ  ئ ذذذذذذذناج ئ ذذذذذذذراج  فذذذذذذذج نم  فجرفيذذذذذذذ ا إمذذذذذذذ

ًا.  آل   ً اج     ت  فج وي
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رآن
ُ
 الكريم. الق
اا  ساامس  احااي  ااا   ن   ،آبااي ي - عػػ فلمعبودػػ حلسػػ  ل ػػ فلم(: 4991ه/4141ُمَحمَّ

  ،   ر  افكر.4761، كتيب  ازكية، بيب عط ة من َسَأَل بيهلل، برقم أديلحم ح

 –،   ر  امنااايىم عماااين أ ا ػػػ اللمعيػػػح   (: 1001إبااار ى م، ل، ااال، وآلااارون،   -
  ألر ن

محمااا  بااان مكااارم بااان ع،ااام، أباااو  اف ااال، لمااايل  اااا  ن  بااان منظاااور، لمااايل  اااا  ن  -
،  امل،ااا   ألول، إعااا    وتصااان ل،  وسااال  ال ااايط،   ر ع ػػػافلمعوػػػ  :  ألنصااايري

  ر م، و 4993، 3اسااااااااين  اواااااااارب، ب ااااااااروت  ب. ت(: و  ر صااااااااي ر، ب ااااااااروت، ط
 م.4999ابنين، - إلح يء  اتر ث  اوربم، ب روت

،   ر  افكاار، 4، طةلمعو د ػػةط مئػػؽليػػح   لمع  ػػ(: 1006أبااو  ا اابويت، زكر ااي   -
  ألر ن. -عمين 

،   ر  امساا رة، 1، طع ػػـلمعػ ا لمعي دػػ  (: 1000أباو لاي و، صاايام محما  ع،اام   -
 عمين.

يو ػ ـلمعياي ػ لمع ظ  ػةل(: 1044  نوفال بكار وُمَحمَّا  ،أبو لي و، صيام محم  ع،ام -
  ألر ن. - ،   ر  امس رة ا،نسر و اطبيعة و اتوز ع، عمين3، ط  معيطد ؽ

، 1ط ،ع ػـلمعػ ا لمعي دػ  (: 1043  َوُمَحمَّا  نوفال بكارأبو لاي و، صايام محما ،  -
  ألر ن. –  ر  ام سرة ا،نسر، عمين 

، م ػػي مي ا اللمعيو ػػ ـلحع ػػؿل يػػ ليػػح   لأ  ػػؿ(: 1003، عباا  مطاار  ةنبواا أبااو -
 ،   ر حن ن،  إلمير ت.4ط

ر و اتوز اااع، ،   ر  اثقيفاااة ا،نسااايو ػػػ ـلمع  ػػػةلمعو د ػػػة(: 1001أرسااا ن، مصاااطف    -
 ليموة ع ن سمس، مصر.

،   ر  امورفااااة ا،نساااار طػػػػ ؽليػػػػح   لمع  ػػػػةلمعو د ػػػػة(:. 1044إساااميع ل، زكر ااااي   -
 مصر -،  إلسكن ر ة 4و اتوز ع، ط

أثػػ لت ػػي مي ا ةلمعولػػؼلمعػػ   يل ػػيل(:ل1002آل عو اا ، وصاافم ل،اال حساا ن   -
بػاح للي ب ةلمعياي ػ لمس ػيحسعيلعػحاللطػل لمعلػؼلمع مدػالم عػحمح لع ػحليػح   



  

 

 
  

 

 

116 

، رسااااااياة ميلساااااات ر ك اااااار منسااااااورة، ك، ااااااة  اترب ااااااة  ألسيساااااا ة،  اليموااااااة معا  م  ػػػػػػة
  امستنصر ة.

ألػػػ ؿليػػػح   لمع  ػػػةلمعو د ػػػةلدػػػ فلمع ظ  ػػػةل(: 1000 ابلاااة، عبااا  افتيح حسااان   -
  ألر ن.  -،   ر  افكر ا،طبيعة و انسر، عمين 4، ط معببا  ة

 ،للمع  ػةلمعو د ػةل احمداػاأ اع  ليػح   لباػا م(: 1001 ابلة، عب  افتيح حسان   -
  ألر ن. -،   ر  اكتيب  اليموم، عمين 1ط

 ػػػيلمعي د ػػػةلمعب ا  ػػػةل(: 1002بحاااري، منااا   اااونس، ونااايزق عبااا  اح، م قسااا طيت   -
 ،   ر صفيء ا،نسر.ح م ةل  ع ة

، تحق ااااي معاػػػػابالمعلػػػػي رلمعب يلػػػػ (: 4926  إسااااميع لباااان محماااا   ابلاااايري،  -
 ب روت.،   ر  بن كث ر، 3، ط7مصطف  أحم ، ج

ي  ػػ فلم يدػػا لأ يػػ لع  ػػح  لمعو   ػػةلعػػحاللط دػػةل(: 1007 اباا ر نم، لماايل ساايام   -
ل بن رس ، ليموة بغ   . -، أطروحة  كتور ه ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة معاابوة

 ػػ مح لمولػػ ؿل(: 4991 اترماا،ي، محماا  باان ع،اام باان  احساان أبااو عباا  هلل  احكاا م   -
 ت.،   ر  ال ل، ب رو 1ج  يلأياح ثلمع   ؿ

، مطبوااااة   ر معبػػػػ احل يي  ػػػػؿلمعييػػػػا (: 1009 اتم ماااام، عااااو   ليساااام محماااا    -
  احور ء، بغ   .

 مقاليو  ـلمع  ةلمعو د ػةل ػيل(: 1001 اتم مّم، عو   ليسم و ازليلّم، بيقر لو     -
،  امنظمااة بسػػيللل ب ي يػػالليػػ   ل-معب ي ػػةلمسديحمئ ػػةل ػػيلمعػػ طفلمعو دػػيل

 ،وم. اورب ة ا،ترب ة و اثقيفة و او

معيود ػ لمعيي  ػ  ل علقيػالداعػ يا ل(: 1041 اتم مم، فيطماة مل ا  محما  حسا ن   -
رساياة ميلسات ر ، مع    ل معياي  لم دػحمعيلع ػحلط دػةلمعلػؼلمع ػاح لم عػحمح 

 ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة  ألسيس ة،  اليموة  امستنصر ة.
معياي ػػ لي ب ػػةللثػػ لم ػػيوباؿلأ ػػاع  لعلا ػػةل ػػي(: أ1006توف ااي، بساايور مواااو    -

 مسياػػانل يػػ لبػػاح لمعيػػا  تلعطاعدػػاللمعلػػؼلمعثاعػػثل ػػيلبواػػحلتعػػحمحللمس ػػيحسعي
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 بااااااااان رسااااااااا ،             -، أطروحاااااااااة  كتاااااااااور ه، ك ااااااااار منساااااااااورة، ك، اااااااااة  اترب اااااااااةمعبو بػػػػػػػػػال
 ليموة بغ   .

طػػػ ؽلمعيػػػح   لمعوابػػػةلي ط طاػػػال يطد  اياػػػال(: 1009لااايبر عب  احم ااا  لااايبر   -
 افكر ا،نسر، عمين.،   ر  3، طمعي د  ة

باػػا  ـل ظ  ػػةل يطد  ػػاللل–يػػح   لمع  ػػةلمعو د ػػةلل(:1001لاايبر، وا اا  أحماا    -
  ألر ن. –،   ر  افكر ا،طبيعة و انسر عمين 4طعب  ة،ل

معياي ػ لح م ػةل ا ػ ةل(: 1043 اليبري، كيظم كر م ر ي ومايىر محما   اوايمري   -
 ن. ألر  –،   ر  اسروي ا،نسر و اتوز ع، عّمين يا    ة

،   ر صاااااافيء ا،نساااااار 4، طمعيػػػػػػح   لمعاوػػػػػػاؿل(:1002لااااار   ت، عاااااازة وآلاااااارون   -
  ألر ن. -و اتوز ع، عمين 

 الرلااينّم،  اساار ل ع،اام باان محماا   اااز ن أبااو  احساان  احساا نم  الرلااينم  احنفاام  -
 –،   ر  افكاار ا،طبيعااة و انساار و اتوز ااع، ب ااروت 4، طييػػا لمعيو  اػػال(:  1001 

 ابنين.

،   ر  افكااااار ا،نسااااار 4، طيو ػػػػػ ـلمعياي ػػػػػ (: 4999رحمن  لااااارو ن، فتحااااام عبااااا  ا -
 و اتوز ع.

ب ا حلمع  ةلمع  د ػةل ط مئػؽليح   ػاالدػ فل(: 1044 الويفرة، عب  اس م  وسال   -
  ألر ن.-، مكتبة  املتمع  اوربم عمين4، طمع ظ  ةل معيطد ؽ

 لأثػػ لأ ػػ   لم ثػػا  لمعوسػػ مئ ةل ػػيلي ب ػػةلمعياي ػػ(: 1044 المواة، ز نااب مار  ن   -
رساياة ميلسات ر  ،م دحمعيل موحم لمعيود ػ  لعػحاللطاعدػاللمعلػؼلمع ػاب لموحدػي

 ك، ة  اترب ة  ألسيس ة، ليموة بيبل.لك ر منسورة،
ي ب ةلباا مللمعياي  لم دحمعيلبػفل ػلؿلمعب ػا حل(: 1001 المل، محم  ليي    -

 ،   ر  اكتيب  اليموم،  او ن،  إلمير ت  اورب ة  امتح ة.معح م  ة
تي ا لمعييػ ل(:  تحق ي محم  فؤ   عبا  ابيقم(: 4911حليج، مس،م بن  احليج   ا -

 ،  اقيىرة.1، جمعو د ة
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، مطبواة  اما حو، مع  ػ طل ػيلمعي ظػ ـلمعػح عي(: 4994 اح  ثم، ل، ل إساميع ل   -
لبغ   . -  ر  اكتب و اوثيوي

 اتوز اع، ،   ر  امسا رة ا،نسار و مع  ةل معياي  لمع اقػح(: 1001 اح ي، ع،م سايمم   -
  ألر ن. -، عمين 4ط

مع  ػػػػةل معياي ػػػػ لمع اقػػػػحل:أ ػػػػ ل ظ  ػػػػةل(: 1006 احاااا ي، ع،اااام ساااايمم ع،اااام،   -
   ر  امس رة ا،نسر و اتوز ع، عمين.،ل م ي مي ا الليح    ة

،   ر 4، طمعيلػػب ـلمعيو  بػػيل ظ  ػػةل ببا  ػػة(: 4999 اح ،ااة، محماا  محمااو    -
  ألر ن. - امس رة ا،نسر و اتوز ع، عمين 

، مطاايبع 4ططػػ ؽلمعيػػح   لمعوابػػة،ل(: 4996و ااا ة، محماا  محمااو  وآلاارون   ال -
ل.وز رة  اترب ة و اتو، م،  الميور ة  ا من ة

ديػ ثل ا ػ ةل ي د  ػة،لم يدػا لمع ػح  لع ػكلمعياي ػ ل(: 4924ل ر هلل، س   محم    -
 ابنين. –،   ر  اني ة  اورب ة ا،طبيعة و انسر، ب روت م دحمعي

معيػػح   لمعاػػاحؼلأبػػفلأ بػػ  سلمعيػػح   لداو ػػحمؼلتعػػكلل(:1001 ااا ر م، محماا    -
ل.،   ر  اكتيب  اليموم،  او ن4طلأ ب  سلمعيح   لداعياا ال(:

معيػػح   لمعاػػاحؼ،لبػػفل بػػ  سلمعيػػح   لداو ػػحمؼلتعػػكل(: 1001 ااا ر م، محماا    -
،   ر  اكتااااايب  الااااايموم،  اوااااا ن،  إلماااااير ت  اورب اااااة  بػػػػػ  سلمعيػػػػػح   لداعياا ػػػػػال

  امتح ة.
  ر ك ا  ء ا،نسار و اتوز اع،  4، طباا مللمعياي  (: 1044س، مصطف  نمر   عم -

  ألر ن. -عمين 
أثػػ لم ػػي حمـلأ بػػ  سلمعػػيو ـلمعي ع ػػح ل ػػيل(: 1041 اا ا مم، أنااو ر عبا  هلل ل،اال    -

"، رساياة ييل ؿل م يد ا لمعباا  ـلم ي ائ ةلعحاللطاعدػاللمعلػؼلمو ؿلمعبي  ػط
 رب ة  ألسيس ة،  اليموة  امستنصر ة.ك، ة  اتك ر منسورة، ميلست ر، 

ب اا ػػػػػةلمعديػػػػػ ثلمعو ب ػػػػػةل أعػػػػػحمحل  ػػػػػائؿل(: 1044 اااااا ا مم، حم ااااا  اط ااااال   -
ل،   ر م زو روتيم ي، بغ   .4طمعباا ي  ل معحيي  من،ل
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يح   لمع  ةلمعو د ةلد فلمعط مئػؽلللمعي   ح ػةل(: 1009 ا ا مم، طو ع،م حس ن   -
 سيرع  اليموة،  ألر ن. –ر و اتوز ع، أرب  ا،نس مس ي مي ا اللمعياح ح ة

 واع ةليح   ل  ً الع ظ  ةل  اػ لي ػييل(: 1007 ا و ى  ي، عزمم عط ة  حم    -
 رساياة ميلسات ر   يلميي ا لدوضلمعباا  ـلمعد ئ ةلعحاللطاعدػاللاابوػةلموقلػك

 ك ر منسورة(:  ك، ة  اترب ة، ليموة  ألقص .

أ ا ػػػ ايالمع ظ  ػػػةل ببا  ػػػيالمعديػػػثلمعو بػػػيل ل(: 1001 و ااا ري، رلااايؤ حم ااا    -
 ،   ر  افكر،  امطبوة  او،م ة،  مسي.معو ب ة

، 4، ترلماة: عاي ل عبا  اكر م وآلارون، طيو  ـلمعياي  (: 1004 ي بونو،   و ر    -
   ر  ار ي ا،نسر،  مسي.

(: 4923 ار زي، ز ان  اا  ن أباو عبا  هلل محما  بان أبام بكار بان عبا  اقي ر  احنفام   -
  ارسياة،  اكو ت.   رب يا لمعليا ،ل

،  اي واة 9، طب يػا لمعلػيا (: 4971 ار زي، ُمَحمَّا  بان أبام بكار بان عبا  اقي ر   -
ل اويمة اسؤون  امطيبع  ألم ر ة،  اقيىرة.

يػػيث  لت ػػي مي ا ةلمعػػيو ـلمعيوػػا  يلع ػػكل  ػػؽل(:  1043 ار ساا ي، فاايرس حساا ن   -
عباا مللد ودةليػ  ل(:ل يلي ب ةلمعياي  لم دحمعيل ليو  ـلدوضلمJ2 & J1 ظاـلأ
 ، رسياة ميلست ر ك ر منسورة  اليموة  امستنصر ة، ك، ة  اترب ة  ألسيس ة.مع حـ

، 4ط  ظ  ػاللمعػػيو ـل معوب  ػاللمعو   ػػة(: 1043 ارب وام، محماو    و ، وآلارون   -
 ب روت. –  ر  اكتب  او،م ة 

لمعي د ػػ(:  1003ر ااو ن، محماا  نصاار  ااا  ن   - ةلم يلػػا لمس ػػيحسعيل ػػيلع ػػـ 
  اقيىرة، مصر.–،   ر  افكر  اوربم 4، طمعدح  ةل مع  ا  ة

، ترلمااة: عباا  احم أبااو فلاار، م دػػحمعلمعوػػاـل مع ػػا (: 4929روسااكي،  اكساان ر   -
 عيام  امورفة،  اكو ت.

أث لط   ييلمعيود  لمعيػ ل معب اػال ػيلموحم لمعيود ػ  ل(: 4996ز  ر، سو  ع،م   -
، رسااياة ميلساات ر ك اار منسااورة، ك، ااة   ػػةعطاعدػػاللمعب ي ػػةلم عحمح ةسح م ػػةلب ا

  بن رس ، ليموة بغ   . – اترب ة 
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، اط،بااة معبسػػا ح لمعلػػا ةل معيطد ػػؽلمعو بػػي(: 1044ز  اار، سااو  ع،اام، وآلاارون   -
 أقسيم  ا،غة  اورب ة، مؤسسة مصر مرت   ا،كتيب  اور قم.

 مئػؽلب ػا حلمع  ػةلمعو د ػةل ط(: 1044ز  ر، سو  ع،ام، وعاي ز، إ ماين إساميع ل   -
 بغ   . -، مؤسسة مصر ا،كتيب  اور قم، مطبوة ثيور،  اور ييح   اا

، تحق ااي ع،اام  اي ااام، يػػاسلمعوػػ   (: 4971، محماا  مرت اا   احساا نم   ازب اا ي -
ل، مطبوة  اكو ت.1ج

، 1ط،لع ػػػـل اػػػ لمع بػػػ  لمعطا عػػػةل معب م  ػػػةل(:4991زىااار ن، حيمااا  عب  اسااا م   -
 عيام  اكتب.

بااااار ى م عب  احسااااان  اكناااااينم إ م ومحمااااا   ازوبوااااام، عبااااا  ال، ل إبااااار ى - ا ااااايس بكااااار و د
،   ر  اكتاااب، ليمواااة  اموصااال 1، ط مس يدػػػا ملل معب ػػػا   لمع ا ػػػ ة (:4924 

  اموصل.
، عااايام 4طيلػػػب ـلمعيػػػح   ل ظ ػػػةلب ظ ب ػػػة،لل(:1004ز تاااون، حسااان حسااا ن   -

ل. اكتب،  اقيىرة
، يػح   لمعو ػ ـلمع ظ  ةلمعد ائ ػةل م ػي مي ا ال(: 1006ز تون، كميل عب  احم     -

 عمين. -،   ر  اسروي ا،نسر و اتوز ع،  ألر ن 4ط
 -،   ر و ول ا،نسر، عماين 4، طب حبةل يلم دحمع(: 1001 اسرور، ني  ة ىي ل   -

  ألر ن.
أثػػ لأ بػػ  سلمعب يػػكلمعد ػػائيل ػػيلمسحم لمعيود ػػ  ل(: 1041سااطو ن، نااورس مياااق   -

، رسااياة ميلساات ر  لمسحدػػي ي ب ػػةلمعياي ػػ لمسدػػحمعيلعػػحاللطاعدػػاللمعلػػؼلمع ػػاب
 ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة و او،وم  إلنسين ة، ليموة   يا .

أثػػ لمعػػيو ـلمعي ع ػػح ل ػػيلييلػػ ؿلي ب ػػ ملل(: 1041 اساو ي، أصاا ل فاايوي حساان   -
ك، اة ك ار منساورة، رساياة ميلسات ر،  معلؼلمع اب لمسديحمئيل ياي   فلم دحمعي

  بن رس ، ليموة بغ   . - اترب ة
أثػػ لم ػػي حمـل بػػ  سلمعػػيو ـلمعي ع ػػح ل ػػيل(: 1041، سااميح محماا  صاايام  ساا،مين -

ي ب ةلمعياي  لمس يحسعيل معييل ؿل يلباح لمعي ب ا لعػحاللطاعدػاللمعلػؼلمو ؿل
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ك، ااة  اترب ااة، ليموااة أم ك اار منسااورة، ، رسااياة ميلساات ر، معثػػا   لدبيػػةلمعبي بػػة 
  اقرى،  امم،كة  اورب ة  اسوو  ة.

 فلمعيح   لع ي د ةلمع    ةل م طداعاياػالمعب ػ ي ةلل(:4992 سمق، محم  صيام  -
 ،   ر  امويرل  اقيىرة. أ باطاالمعو ب ة

م ػػي حمـلد  ػػابحلقػػائـلع ػػكل بػػ  سلمعػػيو ـل(: 1000 اساا  ،  حماا  لاايبر  حماا ،   -
معد ػػائيلمسايبػػاعيل أثػػ نلع ػػكلمعييلػػ ؿل ي ب ػػةلدوػػضلمعباػػا مللمعي اي ػػةلعػػحالل

 ،  ر سيت فم  امنيىم وطري  ات ر س.حمئييلب  لمعلؼلمع اب لمسدي
ي ب ػةليو ػ ـلمع يػ ل ػيلمعبػحم  لمعو د ػةلدا ػي حمـللل(: 1001 اسا  ، حسان أحما    -

(: مركاااز  ر سااايت  اوحااا ة، 39س،سااا،ة كتاااب  امساااتقبل  اوربااام،  اوااا    ، معيا ػػػ  
 ابنين، ب روت.

، حمداػامعبػ ا ل ػيلط مئػؽليػح   لمع  ػةلمعو د ػةل ا(: 4920 اس  ، محمو  أحم    -
 ،   ر  اوو ة، ب روت.4ط

، مطبواااة  ازىااار ء ح م ػػػةلب ػػػي ةل ػػػيلسػػػو لم بػػػاـلمعسػػػا وي(: 4923 اسااايفوم   -
  اح  ثة،  اموصل.

،  عتن  بو عبا  ارحمن ح  مفلم باـلمعسا وي(: 1001 اسيفوم، محم  بن إ ر س   -
 ابنين. -،   ر  امورفة، ب روت3 امطيوي، ط

،  ػػا ح،لد ائاػػا،لي ا ػػ  ا،لي   باػػا،ليط    ػػامعب(: 1000 اسااب،م، إباار ى م مياا ي   -
ل. ألر ن-،   ر  ألمل، عمين1ط

، بواػػـلمعبلػػط ياللمعي د  ػػةل مع ا ػػ ة(: 1003سااحيتة، حساان، وز نااب  انلااير   -
 مصر. –،  ا  ر  امصر ة  ا،بنين ة،  اقيىرة 4ط

 اع  ػػةلم ػػي حمـلأ بػػ  سلمعػػيو ـلمعي ع ػػح ل(: 1043 اساارع، ر اايض فاايلر حم اا    -
عيػػػح   لبػػػاح لمع  ا ػػػ الل ػػػيلباػػػا مللمعي ملػػػؿلمع  ا ػػػيل معياي ػػػ لل(:G.I.Nأ

، مل،اة  افاتم،  اوا    اثيااث و المساون، معب ظػ بيلعػحاللطػل لمعب ي ػةلمعبي  ػطة
  اليموة  امستنصر ة، ك، ة  اترب ة.
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أثػػ لي ظ ػػؼلمع لػػ  لموحد ػػةلعيػػح   ل(: 1001 اساامري، بساارى محمااو  حساان   -
، أطروحااة  كتااور ه طاعدػػاللمعب ي ػػةلمعبي  ػػطةلق معػػحلمع  ػػػةلمعو د ػػػةل ػػيلييلػػ ؿ

لك ر منساورة، ك، ة  اتربّ ة،  اليموة  امستنصر ة.
 مو ػػػ لمعوابػػػةلعب ػػػا حليو ػػػ ـلمع  ػػػةلمعو د ػػػة،(: 4992طو ماااة،  حمااا  رسااا ي   -

 ،   ر  افكر  اوربم،  اقيىرة.معحمح ال يط    ال ي   باا
 -، عماااين 3، طدػػحمعيي ب ػػةلقػػػح مللمعياي ػػ لم (: 1006 اط طاام، محماا  حماا    -

  ألر ن،   ر  ام سرة ا،نسر و اتوز ع.
،   ر  امار   معيح   ل يلمع  ػةلمعو د ػة(: 4921ظيفر، محم  إسميع ل وآلرون   -

 ا،نسر،  ار يض.
أث لم ي حمـلت ي مي ا ةلمعيو ـلمعي ع ػح ل ػيلعػلسل(: 1009ظي ر، ليا  س،مين   -

"، ع  ا  ةلعحاللطل لمعلؼلمعثابفلمو ا ػيمعيل  مللمعدح  ةلعدوضلمعباا  ـلم
 ف،سط ن. –كزة   -رسياة ميلست ر، ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة،  اليموة  إلس م ة

أ ػػػػاع  ليػػػػح   لمع  ػػػػػةل(: 1040عيسااااور، ر تااااب قيساااام، ومحماااا  فااااؤ    احو مااااا ة   -
 -،   ر  امسااا رة ا،نسااار و اتوز اااع، عماااين 3، طمعو د ػػػػةلدػػػ فللمع ظ  ػػػػةل معيطد ػػػؽ

 ر ن. أل
يو  ـلمع  ةلمعو د ةلد فل  ػـلمعلػو دةل عاػ ل(: 1004 اوي  ، س، مين بن إبر ى م   -

 ، ليموة أم  اقرىمعبو ـ
يل محماا  أبااو اعباايس، محماا  ل، اال، محماا  بكاار نوفاال، محماا  مصااطف   اوبساام وفر اا  -

،   ر 1، طبػػح ؿلتعػػكلب ػػا حلمعديػػثل ػػيلمعي د ػػةل ع ػػـلمعػػ ا ل(: 1009عااو    
  امس رة، عمين. 

  تعػػكلمعيػػح   لمع سػػي معباػػا مللمعيياد ػػةلبػػفل(: 1040 ابيري، ماايىر سااوبين  عباا  -
 ،   ر  امس رة ا،نسر و اتوز ع و اطبيعة، عمين،  ألر ن.4ط

ل مع  ا ػػػػػة(: 1003عبااااا  احيفظ، سااااا مة   - ،   ر 4، طأ ػػػػػاع  ليػػػػػح   لمعو ػػػػػـ 
ل ا يزوري  او،م ة، عمين  ألر ن.

 ،   ر  ار يا  مسي 4، طؽلمعح م يباا مللمعيا (: 1004عب  ا  وم، عب  هلل   -



  

 

 
  

 

 

123 

مَو بػاطلمعب اا ػةل(: 1006عب  ارحمن، أنور حس ن، وعا نين حقام ساييب زنكناو   -
لم   ا  ةل معيطد   ة ل،   ر  اكتيب بغ   .4، ط يطد  اياال يلمعو ـ 

مسياا ػاللمعيح ثػةل ػيليػح   لمعو ػ ـ،لل(:1004عب  اس م، مصاطف  عب  اسا م   -
لاقيىرة.  ر  افكر  اوربم،  

ل بيط دػػػػاللمعولػػػػ (: 1007  _________ - ،   ر  افكاااار 4، طيػػػػح   لمعو ػػػػـ 
  اوربم،  اقيىرة، مصر.

معبح ؿلمعب ظػ بيل دوػضلط مئػؽلمعيػح   لمع ائبػة،ل(: 1001عب  اصبور، منا    -
،  امؤتمر  اوربم  ار بع،  ام لل  امنظومم فم  اتا ر س و ااتو،م، ع كلمعاي لمعد ائي

  بر ل. 1-3،وم بليموة ع ن سمس، مركز تطو ر ت ر س  او
،   ر 1، طمعي د ػػػةلم دحمع ػػػةل ػػػ    ل اػػػ حل(:1006عبااا  اويل، حسااان إبااار ى م   -

  افكر اا عمين.
،   ر  اثقيفاااة، 4، طمعبػػػح ؿلتعػػػكلم دػػػحمع(: 1009عبااا  اوز ز، ساااو   عبااا  اوز ز   -

  ألر ن. -عمين 
 -ة، عمااااين ،   ر  اثقيفاااا4طيو ػػػػ ـلمعياي ػػػػ ل باا ميػػػػا،ل(: 1009  _________ -

  ألر ن.
مل،اااة : ح  لمعي   ػػػاللمعي د  ػػػةل ػػػيليطػػػ   لمع ظػػػاـلمعي دػػػ  عبااا  هلل، عبااا  ارحمن،  -

(: كاينون  ألول،  امركاز  اقاومم ا،تقن ايت 2(:  اسانة  47"،  اوا    تكنواول ي  اتو، م
 0(:4921 اتربو ة،  اكو ت،  

،   ر 1، طباػػػػا ملل ػػػػيلمع  ػػػػةل معياي ػػػػ (: 1001عباااا  ايي ي، نب اااال، وآلاااارون   -
  ألر ن. – امس رة ا،نسر و اتوز ع و اطبيعة، عمين 

أثػػػػ لم ػػػػيوباؿلت ػػػػي مي ا ةلمعػػػػيو ـل(: 1041 اوبوساااام، ل  لااااة حسااااون ع،ااااو ن   -
معي ع ح ل ػيلميي ػا لمعباػا  ـلمع  ح ػةل م ػيد ائاالعػحاللطاعدػاللمعلػؼلمع ػاح ل

 ك، ة  اترب ة ا،بنيت، ليموة بغ   .ك ر منسورة، ، رسياة ميلست ر، موحدي
، معي اااللمعب ي د  ةلعب ا حلمعب ي ػةلمعثا   ػة(:  1001عب  ، وا م تيو فاروس   -

 (، آ ير،  اكو ت.40 -6 امؤتمر  او،مم  اثينم ا،منيىم وطر وي  ات ر س،  
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معديػػػػػثلمعو بػػػػػيل(: 4992عب ااااا  ت، ،وقاااااين، كي ااااا  عبااااا  احي وعبااااا  ارحمن عااااا س   -
ل.،   ر  افكر،  ألر ن4، ط أ اع دالباا بال أح ميا

ي ب ػػةلباػػا مللمعياي ػػ ،ل بػػا سل ظ  ػػةل(: 1009 اوتااوم، عاا نين  وساال وآلاارون   -
  ألر ن. –،   ر  امس رة ا،طبيعة و انسر، عّمين 1ط،ل يطد  اللعب  ة

ي ب ػةلباػػا مللمعياي ػػ ،ل بػػا سل ظ  ػػةل يطد  ػػالل(: 1044  _____________ -
  ألر ن  -  ر  ام سرة، عمين  3، طعب  ة

،   ر  افكاار ا،طبيعااة معبح  ػػةل يو  ػػػـلمعياػيػػػ  (: 1000عاا س، محماا  عباا  ارح م   -
 و انسر و اتوز ع.

يلب ـلمعيػح   لدػ فلمع ظ  ػةل(: 1044 او و ن ز   س، مين، فو   محم ،  احو ما ة   -
  ألر ن.  -،   ر  امس رة ا،نسر و اتوز ع، عمين معيطد ؽ

معبو  ػػةلعػػحالللأثػػ ليػػحمئؽلمو يػػا ل ػػيلي ب ػػةلياي ػػ لبػػال  م  اوااز وي، مااروة عبااو ،  -
، رساياة ميلسات ر ك ار منساورة، ليمواة طاعداللمعب ي ةلم عحمح ةل يلباح لمعيا  ت

   يا .
،   ر  احكمااااة، مع  ػػػػا ل معي ػػػػ  ـلل(:4990عز ااااز حنااااي وأنااااور حساااا ن عباااا  ارحمن   -

 بغ   .
ل(: 1044 اوسااايل، أحمااا  عااايرل، محماااوي  ااااو  ي   - ب اا ػػػةلمعديػػػثل ػػػيلمعو ػػػـ 

 عمين.-،   ر  اصفيء4، طمسايباع ةل م حم  ة
لمع   ي ة(: 4927 اوسيل، صيام بن حما    - ، 4، طمعبح ؿلتعكلمعديثل يلمعو ـ 

ل. ار يض
مسياا اللمعيح ثةلعيح   لمع  ةلمعو د ػةل ػيل(: 1001عصر، حسنم عب  ابيري   -

 مركز إسكن ر ة ا،كتيب. معب ي ي فلم عحمح ةل معثا   ة
،   ر  امنايىم ا،نسار و اتوز ااع،  احمعاػ ح لمعسػػاب ةل معبػ(: 1002عط اة، محسان   -

  ألر ن. –عمين 

،   ر 4، طباػػػػا مللمسيلػػػػاؿلمع  ػػػػ  ل يو  باػػػػا(: 1006عط ااااة، محساااان ع،اااام   -
  ألر ن. – امنيىم ا،نسر و اتوز ع، عمين 
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معيح   ل معيو ـلداعػحباغل(: 1009عفينة، إسميع ل عزو، و وسل إبر ى م  ال ش   -
 ط ن.ف،س –، مكتبة آفيي، كزة   لمعاا د ف

،   ر  امسا رة  ألر ن، 4، طباا ملليح   لمع  ةلمعو د ة(: 1003 اوق ل، إبر ى م   -
 م.1003

ل(:1043ع،اام، عب  او حاا  ع،اام، ولبر اال باان حساان  اواار ش، وفااي زة محماا   اساا     -
مياا الليح ثةل يلط مئؽل م  ي مي ا اللمعيح   ل ط  لع كلط  ؽليط   لتعحمحل

  ألر ن. -ز ع، عمين،   ر  اصفيء ا،نسر و اتو معبو ـ
، عماين 4، طم ي مي ا الليو  ـلمعياي  ل باا ميػا(: 1044 او يصرة، وا   رف اي    -

  ألر ن،   ر أسيمو ا،نسر و اتوز ع.  -
 واع ػػةلمعيػػح   ل  ً ػػالع  ظ  ػػةلمعد ائ ػػةل(: 1041 اغيماا ي، فوز ااة لماا س سااو     -

ؽلمعبو  ػػػيلمسايباع ػػػةل ػػػيلي ب ػػػةلدوػػػضلعب  ػػػاللمعو ػػػـل باػػػا مللمعياي ػػػ ل ػػػ 
"،  معييلػػػ ؿل ػػػيلبػػػاح لموي ػػػا لعػػػحاللطاعدػػػاللمعب ي ػػػةلمعثا   ػػػةلعب ط ػػػةلمعدايػػػة

ك، اااة  ب  ب، ليمواااة أم  اقااارى،  امم،كاااة  اورب اااة ك ااار منساااورة، أطروحاااة  كتاااور ه، 
  اسوو  ة.

عب  ػاللمعييادػةلمع ظ ا ػةل يطد  اياػا:ليو  باػػال(: 1003ف ال  هلل، محما  رلاب   -
 اقيىرة.، عيام  اكتب،   ي   باا

 اع  ػػػػػةلم ػػػػػي حمـلمع بػػػػػ  سل(: 1009قيب ااااال، ساااااحر مواااااوض عبااااا  ار فع محمااااا    -
ل ػػيلي ب ػػةلمسياا ػػاللمعيوا   ػػةلعػػحالليلب ػػ لمعب ي ػػةل معي ع ػػح لعيػػح   لمعو ػػـ 

ك، اة  اترب اة، ليمواة  ازقايز ي، لميور اة ك ار منساورة، ، رسياة ميلست ر، م عحمح ة
 مصر  اورب ة.

ياي ػػػػ لمع دوػػػػاللمع ػػػػللع ب ي ػػػػةل(:؛ 1002م  قطاااايمم، ني فااااة، مو ااااول  اسااااب و -
   بونو ا،طبيعة و انسر،  ألر ن.مو ا  ة،ل

،   ر  اساااروي، 4ط،ل بػػػا سلمعيػػػح   لمعلػػػايل(: 4992قطاايمم،  وسااال محمااا    -
ل.عمين
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،   ر  افكاااااار  اورباااااام،          يلػػػػػػب ـلمعيػػػػػػح   (: 1000قطاااااايمم،  وساااااال وآلاااااارون   -
  ألر ن. –عمين 

   ر  افكر، عمين. ،3ط، معيح   يلب ـل(: 1002  _________ -
أثػ لأ بػ  سلح   لمعػيو ـلمع با ػيلعػػلدػا ديل(: 1043 اق سم، عمر في ال كا م   -

، رساياة ميلسات ر  يلي ب ةلباا مللموحم لمعيود   لعحاللطػل لمعب ي ػةلم عحمح ػة
 ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة ا،و،وم  إلنسين ة، ليموة   يا .

،   ر أسيمة ا،نسر و اتوز اع، ـلمعي د  ل ع ـلمع ا معبوا(: 1009 اق سم، ني ل   -
  ألر ن.  -عمين 

أثػػػػ لت ػػػػي مي ا ييلمعػػػػيو ـلمعي ع ػػػػح ل(: 1041 اكب ساااام،  يساااار عب  او حاااا  حم اااا    -
 معي اظؿلمع مييل يلييل ؿلبػاح لمعا  م  ػةل معياي ػ لمعيػيب يلع ػحلطػل لمعلػؼل

  بن رس ، ليموة بغ   . -، أطروحة  كتور ه، منسورة، ك، ة  اترب ةمع اب لموحدي 
، 4، ط ػػ ي ع ا ةلم دػػحمعل أ ػػاع  لي ب يػػال(:1001 اكنااينم، مماا وح عباا  امنوم   -

  ألر ن. -  ر  امس رة ا،نسر و اطبيعة و اتوز ع، عمين 
، معب  دػػةل معياي ػػ لم دػػحمعيل ػػيلمعيو ػػ ـل(:1009  ناام، حساا ن عباا  احف ظ   اكَ  -

  ألر ن،   ر  ل،ة.  –عمين 
 الػػػػػ ةلط مئػػػػػؽلمعيو ػػػػػ ـلدػػػػػ فلمع ظ  ػػػػػةل معببػػػػػا  لل(: 1002  مااااايرون،  وسااااال -

،  امؤسساة مسياا اللمعي د  ةلمعيح ثةل يح   لمع  ةلمعو د ةل ػيلمعيو ػ ـلمو ػا 
  اح  ثة ا،كتيب، طر ب،س، ابنين.         

، عماااين،   ر 1، طألػػػ ؿلمعديػػػثلمعو بػػػيل ب ا اػػػا(: 1004محلاااوب، ول اااو   -
  امنيىم.

 واع ػػةلد  ػػابحلقػػائـلع ػػكليي  ع ا ػػالمعػػيو ـل(: 1002م  ، زب اا ة محماا  قرناامحماا  -
مسعيي   يل يل   لبوا   لمعا ح لمعسػاب ةل ػيلي ب ػةلمعييلػ ؿل باػا  لمعياي ػ ل
معي ع ػػح ل يوػػح ؿلأ بػػاطلمعيا ػػ ؿلمعبو  ػػيلعػػحاللطػػل لمعلػػؼلمو ؿلمعثػػا   ل ػػيل

م اااة،  امل،ااا  مل،اااة  اترب اااة  او،م اااة،  الميع اااة  امصااار ة ا،ترب اااة  او، بػػػاح لمعا   ػػػا 
 ،   سمبر،  اقيىرة.1،  او  44
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ياي ػ لدػلليػح حل ظاللي د  ػةلبوالػ  ل ػيل(: 1007محمو ، صا ح  اا  ن عرفاة   -
 ، ع،م  اكتب،  اقيىرة.4، طيو  ـلمعياي  ل يو با

ماااااار  ن، نلاااااام  ااااااا  ن ع،اااااام، وساااااار ل، ني  ااااااو محمااااااو  وعباااااا  اويل، ساااااام رة  اساااااا    -
 امنظماااة  اورب اااة ،ل  ػػػاضلموطاػػػاؿلمعب اػػػالمعي دػػػ  لمعو دػػػيلعبو بػػػال(:. 1001 

لا،ترب ة و اثقيفة و او،وم، تونس.
 ، مطبوة  اوربم  اح  ثة،  انلل.4، طع ةلمعيود  (: 4979مزعل،  يسر نومة   -
،   ر  امساااا رة، 1، طباػػػػا مللمع  ػػػػةلمعو د ػػػػة(: 1040مصااااطف ، عباااا  هلل ع،اااام   -

  ألر ن.-عمين
، مؼل ػػيلمعبايبػػالمعبػػي  ـ ػػ ي ع ا المس يػػ ل(:  1044مصااطف ، عاا نين  يساا ن   -

   ر إثر ء ا،نسر و اتوز ع  ألر ن.
بػػافل ػػيلي ب ػػةلمعياي ػػػ لگأثػػ لأ بػػ  سل ػػػػ(: 1009 امفرلاام، كاايظم عب  اسااي ة   -

، رساياة ميلسات ر م دحمعيلعحاللطل لمعلؼلمع اب لموحديل ػيلبػاح لمعا  م  ػة
 ك ر منسورة، ك، ة  اترب ة  ألسيس ة،  اليموة  امستنصر ة.

،   ر 4، طب ػا حلمعديػثل ػيلمعي د ػةل ع ػـلمعػ ا (: 1000مم محما   م،حم، سي -
  ألر ن. - امس رة ا،نسر و اتوز ع، عمين 

،   ر  امساا ر مع  ػػا ل معي ػػ  ـل ػػيلمعي د ػػةل ع ػػـلمعػػ ا (: 1001  ________ -
 ا،طبيعة و انسر، عمين.

مس يدػػػػا لمعبا ػػػػؿلع  ػػػػا ل يػػػػا لط دػػػػةل(: 1006 امنساااا ي، محماااا  عباااا  اكر م   -
 -، ك، ااة  اترب ااةوػػةل ػػيل ػػ  لمع لػػائ لمع ػػا ي بي  ةلمس يدػػا مللمع ا ػػ ةمعااب

  بن رس ، ليموة بغ   ، أطروحة  كتور ه منسورة.
ع دػي،لل–ع دػيلل–م  ساحلمول  ،لبواـلبوالػ (: 1001موس ، ل، ل توف ي   -

 ،   ر  إلرسي  ا،نسر، سور ي، حمص.4ط
،    ػةل م  ػي مي ا الليح   ػاامع  ا  اللد  ياالمعبو(: 1001موس ، فؤ   محما    -

 ،   ر ومكتبة  إلسر ء، طنطي، مصر.4ط
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م طػػا لمعباػػا  لعيطػػ   ليو ػػ ـلمعيود ػػ لمعسػػاايل(: 4992 انيقااة، محمااو  كيماال   -
،  امؤتمر  او،مام  اثاينم اقسام  امنايىم وطاري  معيود  لمعيياديل يلمعبح  ةلمعو د ة

ل يت  اتغ ار(، ك، ااة  اترب اة ليموااة  اتا ر س  منايىم  امرح،ااة  اثينو اة  او قااع و ساتر ت 
  اكو ت.

، يو  ـلمع  ةلمعو د ةل يلمعيو  ـلمعوػاـل:لبحم  ػال    ايػا(: 1001  _________ -
  الزء  اثينم، ك، ة  اترب ة، ليموة ع ن سمس،  اقيىرة.

يطػػ   لأ بػػ  سلمعػػيو ـلمعي ع ػػح ل م ي لػػا ل(: .0202ناايمم، أسااميء عباا  ارحمن   -
،ل وا ل معحم و ػػةلع ػػيو ـلعػػحاللطاعدػػاللمعب ي ػػةلمعبي  ػػطة اع  ػػةل ػػيلي ب ػػةلمس ػػي

لأأط  يةلحيي  منلغ  لب س   (:لاابوةل  س،لي  ةلمعي د ة،ل
ل يل   لمعبوػا   ل(: 1006 انل ي، أحم  وآلرون    - مياا الليح ثةلعيو  ـلمعو ـ 

 ،   ر  افكر  اوربم،  اقيىرة.4، طمعواعب ةل ي ب ةلمعياي  ل مع ظ  ةلمعد ائ ة
أثػػ لمعيػػح   لديي  ػػؾلمو سػػطةلمعلػػا ةل(: 1007  وي، ساام رة محمااو  حساا ن   اناا -

"،  يلميي ا لمعباا  ـلمعيا    ةل م يد ائاالعحاللطاعداللمعلػؼلمعثػا يلمعبي  ػط
 ك، ة  اترب ة  ألسيس ة،  اليموة  امستنصر ة.ك ر منسورة، رسياة ميلست ر، 

،   ر أسااايمة 4، ط ػػػةمعسػػػابؿل ػػػيليػػػح   لمع  ػػػةلمعو دل(:1001 انو مااام، ع،ااام   -
  ألر ن. -ا،نسر و اتوز ع، عمين 

مع   ػػةل معبح  ػػةل معاابوػػةل احع ػػةلأعاقػػةلي ب ػػةلمعب م ػػ ل(: 1040ناور، عباا    -
 ، مركز   بونو ا،نسر،  ألر ن.4ط،ل معياي  لم دحمعي

، 4ط ،معياي ػػ ل معديػػثلمعو بػػي ل(: 1040نوفاال، محماا  بكاار، وفر ااايل محماا  عااو     -
  ألر ن.    -عمين    ر  ام سرة ا،نسر،

، 4، جا م  لموح ل ػيلأحد ػالل م  سػا لع ػةلمعوػ   اييسمم، أحم   اس     .ت(:  -
 ابنين. -منسور ت مؤسسة  امويرل، ب روت 

معيود ػ ل   ػايال مقوػاليح   ػال أ ػاع  ل(: 1001 اييسمم، عب  ارحمن عب ع،م   -
 ،   ر  امنيىم ا،نسر، عمين.4ط،ليلي يا
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م ػػػي مي ا الل(: 1002 ، وطاااو ع،ااام حسااا ن  اااا ا مم:   اييسااامم، عبااا  ارحمن عبااا -
  ألر ن. -،   ر  اسروي ا،نسر و اتوز ع، عمين 4، طيح ثةل يل فلمعيح   

ط مئػػؽليػػح   لموح ل معدلغػػةل معيود ػػ لدػػ فل(: 1002 اااو و،م سااوي  عباا  اكر م:   -
  ألر ن.  -،   ر  اسروي ا،نسر و اتوز ع، عمين 4ط مع ظ  ةل معيطد ؽ

، ساااكرة 4، طبػػػ احلمعح م ػػػةلم عحمح ػػػة(: 4990ترب اااة، لميور اااة  اوااار ي  وز رة  ا -
  افنون ا،طبيعة  امح و ة، بغ   .

معاػػػػ  ؽلمعا ح ػػػػةل ػػػػيلمعوب  ػػػػاللمعو   ػػػػةل(: 1044 وساااال، ساااا، مين عب  او حاااا    -
  ألر ن،   ر  ام سرة ا،نسر و اتوز ع. -، عمين 4ط معبو   ة

ـلمع  ػػػةلمعو د ػػػةل ػػػيلمعب ي ػػػةلم ػػػي مي ا الليو ػػػ (: 1001 اااونس، فتحااام ع،ااام   -
 ، مطبوة   ر  اكتيب  اح  ث،  اقيىرة.معثا   ة

،لمعب ػا ح،لمو ػ ،لمعبي  ػال،لمعي ظ بػال(: 1001 ونس، فتحم ع،م، وآلرون   -
 ،   ر  افكر ا،نسر، عمين.4ط 
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 (1ادللذك )
  .تسهٍل مهمت

 



  

 

 
  

 

 

020 

 (2ادللذك )
 .االستعداد اختبازمىضىع  اختٍازاستبانت 

 
 
 
 
 

 االستعداد  اختبارموضوع  اختيار ستبانةا /ـ
 

 المحارمة/المحاػـر  ...................................الفذضؿ تساذ األ

 احية طيبة

الػتعمـ التوليػدي  ػن تنميػة  جأنمػو اثػر ) بػػ المكتسػكمة دراتساو إجراء البذحث يرـك
عمػد البذحػث  (ةاإل داديػن لدى طػب  المرلمػة بدا التعبيري والتفكير اإل دا ميارات األ

االتسػػااداد لمػػذ لػو مػػف أىميػػة  ػػث الامميػػة  اخابػػذراكػػذ ؤ بػػيف مجمػػكعاث البحػث  ػػث  جػراءإل
بػػيف  ماػػيفل لػػ ا يضػػح البذحػػث إنشػػذ ث ػػث مكضػػكع الااميميػػة  ػػث مػػذدة الاابيػػر الاحريػػرم 

لطػبلب المرحمػة  االتسػااداد اخابػذرلمكضكع  ذمذ اركنو مبل من  خايذرأيديكـ المكضكعذت ال
 .مف المكضكعذت ذةل كياكتسـ البذحث  ث إضذ ة مذ اركنو منذتسبن اإلعدادي

 .كاالمانذف الشكر كلكـ
 

 :الخبير الكذمؿ اتسـ
 الاممٌث:المقب 

 :مكذف الامؿ
 :الاخصص

 البذحث                                                         
    مصدؽ خنجر كريدم                                                           
 طرا ؽ ادريس المغة الاربية                            

 ديذلى جذماة

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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 التكا ؤ بيف مرجمو تن البلث رجرا إلاالستعداد  اختبارموضو ات 

 مبل ـ المكضكعذت ت
 غير
 مبل ـ

إلى  ذجاحا
 ااديؿ

 المبلحظذت

0.  

 

  :(رحمو اهلل)الشذ اث  اإلمذـقذؿ 
ـي مذ تسىًادىت رجذؿي    مكال الام

ـي  كال الحبلؿي  عيًرؼى  كال         الحرا

    

1.  

 قذؿ الشذعر:
 أمذه أنث قدر ركيت مف القنذ

كااطرت  ث  مث                
 األجكاء

    

2.  

 قذؿ الشذعر:
 بًو  ليسى اإلنتسىذفي بممبسو يازيفي 

 إنٌمذ اإلنتسىذفي باقمًو  ييك ًزينىةه          

 

    

 
 المكضكع النيذ ث 

 :  (رحمو اهلل)الشذ اث  اإلمذـقذؿ       
ـي مذ تسىًادىت رجذؿي                        مكال الام

ـي                     كال عيًرؼى الحبلؿي كال الحرا
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 ( 3)لذك ادل
 .التعبري الكتابًاالستعداد يف  ختبازاال

 حانًجًىػح انعاتط خ انًجًىػح انرجشٌثٍح خ

0 52 0 54 
1 54 1 52 
2 01 2 44 
3 40 3 56 
4 51 4 50 
5 55 5 46 
0 54 0 41 
8 51 8 46 
6 50 6 44 
01 01 01 03 
00 55 00 54 
01 56 01 54 
02 45 02 51 
03 53 03 51 
04 01 04 56 
05 53 05 44 
00 45 00 45 
08 54 08 46 
06 51 06 51 
11 01 11 01 
10 02 10 56 
11 44 11 51 
12 46 12 46 
13 52 13 44 
14 50 14 54 
15 53 15 53 
10 48 10 56 
18 02 18 51 
16 51 16 45 
21 48 21 50 

  51,00  انىعػ انذغاتً:  52,00  انىعػ انذغاتً:
  4,013 انًؼٍاسي: االَذشاف  4,060  االَذشاف انًؼٍاسي:

 21,053 انرثاٌٍ:  10,118  انرثاٌٍ:
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 (4)لذك ادل
 
 
 .بالشهىز للطالب جممىعتً البذج االعمس الزمنً حمسىب

 انًجًىػح انعاتطح  انًجًىػح انرجشٌثٍح  خ
0 061 0 115 
1 112 1 111 
2 113 2 065 
3 068 3 061 
4 066 4 101 
5 111 5 116 
0 114 0 061 
8 116 8 112 
6 101 6 113 
01 068 01 111 
00 113 00 061 
01 115 01 116 
02 111 02 101 
03 061 03 111 
04 064 04 068 
05 068 05 111 
00 111 00 113 
08 113 08 115 
06 115 06 116 
11 111 11 101 
10 065 10 105 
11 061 11 111 
12 101 12 100 
13 116 13                111 
14 061 14 113 
15 068 15 111 
10 113 10 066 
18 110 18 061 
16 103 16 115 
21 113 21 068 

 111,30  انىعػ انذغاتً:  110,32 انىعػ انذغاتً:
  0,163االَذشاف انًؼٍاسي:    5,410االَذشاف انًؼٍاسي: 

 41,213 انرثاٌٍ:  31,412 انرثاٌٍ:
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 (5)لذك ادل
 .الجتماعًاأدداث األمن 

 
 ___الشابة: ____________________.الطذلب: اتسـ
 

ل أمذنةبكؿ حرص ك  اآلايةتس مة ة األعمى كرق اإلجذبة يرجى مف الطذلب ادكيف
 اإلجذبة:كى ا مثذؿ اكضيحث لكيفية 

 .( مف الدرجة األكلى  ) كـ عدد الشيداء  ث عذ ماكـ -
 أمػذ لتسػ مة( كىكػ ا لبػذقث األْ) رقػـ داخؿ القكس ال م  ث الكرقػة بػرقـ مػثبلن  اإلجذبةاككف 
 يفخايذر مف االبكضح عبلمة عمى كاحد  اإلجذبةاككف  التسؤاؿ عف الايجير إ ا 
 :اثاآلعمى النحك  تس مةكاأل
 (. ) كـ عدد الشيداء  ث عذ ماكـ .ُ
 (.)الأك  )ناـ( ىؿ أناـ مف الاكا ؿ الميجرةل .ِ
 (. ) كـ عدد اإل راد ال يف اارضكا لمحذكلة اخاطذؼ  ث عذ ماكـ .ّ
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 (6)لذك ادل
 .ٌتالقبلً والبعدي للمىضىعاث التعبري ختبازمىضىع اال اختٍازاستبانت 

 
 
 
 
 

 القبمث كالبادم لممكضكعذت الاابيرية خابذرمكضكع اال اخايذرـ/ اتسابذنة     
 
 المحاػـر  ...................................الفذضؿ تساذ األ  
 

   ..احية طيبة
الػتعمـ التوليػدي  ػن تنميػة  أنمػو ج أثػر)دراتساو المكتسػكمة بػػ  إجراءيرـك البذحث      

 .(ةاإل دادين لدى طب  المرلمة بدا يري والتفكير اإلالتعب دا ميارات األ
لػ ا يضػح البذحػث  ؛القبمث كالبادم خابذرمكضكع اال اخايذركمف ماطمبذت البحث 

منيػػذ لمػػذ اركنػػو مبل ػػـ لطػػبلب المرحمػػة  كاحػػد خايػػذرا مػػف المكضػػكعذت العػػددن  أيػػديكـبػػيف 
   .مذ اركنو منذتسبذ مف مكضكعذت إضذ ةكلكـ الحؽ  ث  لةاإلعدادي

 .كاالمانذف الشكر كلكـ
 الخبير الكذمؿ: اتسـ

 المقب الاممث:
 الاخصص:
 مكذف الامؿ:

 البذحث                                                                       
 مصدؽ خنجر كريدم                             

 طرا ؽ ادريس المغة الاربية                                                               

 ديذلى جذماة

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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  األولية بصيغتيا الموضو ات

 

 مبل ـ المكضكعذت ت
 غير
 مبل ـ

 احاذج
 المبلحظذت ااديؿإلى 

 :قذؿ الشذعر  .ُ
 مذ بقيػت  خبلؽإٌنمذ األمػـ األ

 يـ  ىبػكاأخبلق إٍف ىػـ  ىبػت        

    

 : (رحمو اهلل)قذؿ اإلمذـ الشذ اث   .ِ
ـي مذ تسى   ًادىت رجذؿي  مكال الام

ـي  كال الحبلؿي  عيًرؼى  كال              الحرا

    

     القراءة غ اء الاقؿ كزاد الركح.  .ّ
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 (7)ادللذك 
 .التعبري التذسٌسي القبلً يف مهازاث ختبازاال

 انًجًىػح انعاتطح خ انًجًىػح انرجشٌثٍح  خ

0 01 0 53 
1 55 1 50 
2 51 2 51 
3 01 3 50 
4 01 4 04 
5 45 5 50 
0 46 0 51 
8 55 8 56 
6 02 6 52 
01 55 01 50 
00 01 00 50 
01 01 01 55 
02 44 02 50 
03 54 03 55 
04 56 04 51 
05 50 05 45 
00 52 00 01 
08 53 08 46 
06 50 06 53 
11 52 11 50 
10 53 10 55 
11 50 11 50 
12 56 12 40 
13 50 13 48 
14 51 14 40 
15 44 15 03 
10 54 10 45 
18 51 18 40 
16 54 16 01 
21 55 21 52 

  51,02انىعػ انذغاتً:   53,61 انىعػ انذغاتً:
 3,658االَذشاف انًؼٍاسي:   3,855االَذشاف انًؼٍاسي: 

 13,580انرثاٌٍ:   12,500انرثاٌٍ: 
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 (8)لذك ادل
 .ًبداعالقبلً للتفكري اإل ختبازدزجاث طالب جممىعتً البذج يف اال

 انًجًىػح انعاتطح خ انًجًىػح انرجشٌثٍح  خ
0 034 0 026 
1 018 1 005 
2 028 2 013 
3 015 3 012 
4 031 4 010 
5 004 5 000 
0 012 0 002 
8 001 8 005 
6 022 6 011 
01 012 01 60 
00 000 00 66 
01 010 01 003 
02 032 02 020 
03 005 03 002 
04 011 04 021 
05 000 05 010 
00 010 00 016 
08 016 08 010 
06 013 06 012 
11 015 11 003 
10 021 10 006 
11 022 11 034 
12 010 12 014 
13 016 13 010 
14 012 14 000 
15 011 15 010 
10 014 10 002 
18 034 18 013 
16 021 16 014 
21 010 21 022 

 011,31  انىعػ انذغاتً:  013,42  انىعػ انذغاتً:
 01,484  االَذشاف انًؼٍاسي:   00,404 االَذشاف انًؼٍاسي:

 001,13  انرثاٌٍ:  021,46  انرثاٌٍ:
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 (9)لذك ادل
 .أوتس اختباز

 

 ختبارتعميمات تطبيؽ اال
 ....................عزيزم الطذلب
  ..احية طيبة كباد

كىػػك يحاػػكم عمػػى أنػػكاع مخامفػػة مػػف  لماػػد لمار ػػة مػػدل قػػدراؾ عمػػى الافكيػػر خابػػذرالىػػ ا ا ًإف  
 اميؾى قراءة كؿ تسؤاؿ ك مف ثـ اقرر أم مف اإلجذبذت ىث صػحيحة كال  ل( تسؤاالن ٓٔعددىذ ) تس مةاأل

حاػػى ال اراكػػب  اإلجذبػػةكػػكف حػػ ر مػػف اإلتسػػراع  ػػث  لعػػف كػػؿ تسػػؤاؿ اإلجذبػػة ػػث  طػػكيبلن  ذاقضػػث كقانػػ
 األخطذء.
أقرئ كؿ تسػؤاؿ بدقػة  لخمس إجذبذت محاممةأك  أربحأك  ككف كؿ تسؤاؿ مف جممة امييذ ثبلثيا

الاث اخارايػذ  ػث المكػذف  اإلجذبةاؤشر رمز  أىفٍ كعميؾى  لكحدد أم كاحدة مف اإلجذبذت ىث الصحيحة
 المنذتسب مف الكرقة المنفصمة 

 ؟نذعمة اآلايةالخمتسة  شيذءأم كاحدة مف األ :مثذؿ
    )ىػ( الثمج    )د( الحديد     )جػ( القطف     )ب( الحجر    )أ( الزجذج

 أىفٍ رمػز كممػة )القطػف( ىػك )جػػ( لػ لؾ ينبغػث  كأىف   لبذلاأكيػد (الصحيحة ىث )القطف اإلجذبةإٌف 
 المنفصمة. اإلجذبةالصحيحة( ال م يقذبؿ رقـ التسؤاؿ  ث كرقة  اإلجذبة ث حقؿ ) اضاث )ج(

 .خابذرقط مخصصة لئلجذبة عف اال( دقيقة  ْٓأمذمؾ ) :مبلحظة
 -------------------يلتوي البيت  ن أغم  االلتماالت  مى  .1

 )ىػ( راديك.   )د( تسجذدة أرضية    )جػ( شبذؾ  )ب( جرس البذب  )أ( ىذاؼ
 ؟المتبقية ربعةال ييشبو  ادة األ  اآلتيةالخمسة  يشيا أي مف األ .2 

 )ىػ( المنظذر   )د( المذيكركتسككب  بذؾ)جػ( الش  )ب( النظذرات  )أ( الامتسككب 
 ----------------- ليافييشتمؿ االنتخا   ن أغم  األ .3

 )ىػ( منصة   )د( مرشحيف  )جػ( االت اصكيت   )ب( خطذبذت   )أ( تسبذؽ
 مف اميا دائما  --------------القطة الصغيرة  .4

   ىػ( ا اح لكف)   حيكيةأكثر )د(   )جػ( اصغر   )ب( أبطئ  ناكموأكثر )أ( 
 ؟اللروؼ اليرجائيةآخر  يأتن اآلتيةأي لرؼ مف بداية الكممات  .5
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      يتساأجر)ىػ(     )د( ربط  )جػ( الاجكاؿ   )ب( جيد  )أ( أرنب
 ---------------- كس كممة يأس ىن  .6

 .إضذ ث)ىػ(    )د( اباتسذمة    أمؿ)جػ(    )ب( صحة   )أ(  شؿ
 ---------------بعوض أكثرنا يرغ   ن رؤية ال .7

 )ىػ( مقاكالن   ذ)د( ماقمصن   ا)جػ( محددن    عميو ذ)ب( مقضين    عميو ذ)أ( ماغمبن 
وثبثة أطفػاؿ لكػؿ ولػد  ػن  ،وزورجاتيـ ربعةاأل  وأوالده ،لفمة لضرىا ررجؿ وزورجتو أسرةأقامت . 8

 ؟ ن اللفمة يشخا كـ كاف  دد األ ،العائمة
 ِِ  )ىػ(    َِ  )د(    ُّ  )جػ(   ُِ )ب(  ٗ )أ(

 ؟اآلتيةأي كممة تلتاج الييا لبد  الرجممة . 9
 أ ز بذلتسبذؽ  ليمحؽ بث -----------------

 بتسبب  )ىػ(    من   )د(     مذلـ  )جػ(   بذلرغـ )ب( إ ا  )أ(
 -----------ِإف الثبرجة الكيربائية لصندوؽ الثمج مثؿ المكنسة الكيربائية لػ .َُ

 .اخاراع )ىػ(  )د( مكنتسة يدكية  كيربذء  )جػ(    تسجذدة )ب(  اماصذص)أ( 
رتبتػػو ىػػن الرتبػػة نفسػػيا  نػػد ترتيػػ  اللػػروؼ اليرجائيػػة  (مستنصػػرية)أي لػػرؼ  ػػػػػػػن كممػػة  .11

 (رت  اللروؼ اليرجائية)
 )ىػ( ـ     )د( ت    )جػ( س   )ب( ص     )أ( ر

  ظيمة --------------رجندي قتؿ  ن المعركة قدـ  .12
 خطأ  )ىػ(     )د( تسماة   شر ذ  )جػ(   اضحية )ب(  ا)أ( جيكدن 

 ------- نو م ن  بػأل  ،بتيديد ليـ اآلخريفلصؿ يشخ  ما  مى الماؿ مف إ ا  .13
 )ىػ( النيب   )د( االخابلس   )جػ( االبازاز   )ب( التسرقة  )أ( الخداع

 ؟لد كبيرإلى  تيشبو الدقة واال تماد والصدؽ اآلتيةأي مف الكممات  .14
  النيذ ية )ىػ(   )د( المكىبة  الميذرة  )جػ(   اإلخبلص )ب(  )أ( ال كذء

 ؟يرج  أف يكوف ى ا الرقـ ما ا ،اآلتية رقاـسمسمة األ إلى  ال ينتمن رقاـألد ى ه األ  .15
    1    4    16    64    128   1224  
    ٔٗ)ىػ(     َٖ)د(    ِٖ)جػ(    ِٔٓ)ب(     ٕ)أ( 

 ؟ا( دينارً 752 كـ قمما يمكف أف نيشتري بػ) ،دينارا 152ف قمميف مف الرصا  كاف ثمإ ا  .16
  ُٓ)ىػ(     َُٓ)د(   َُ  )جػ(  َّ )ب(    ٓ)أ( 
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 ------------------وَأن  ال ي يطابؽ التقاليد والعادات  اليشن يقاؿ  ف  .17 
 غريب  )ىػ(   )د( عر ث  تسذخر  )جػ(    مؤقت )ب(  )أ( غير طبياث

 كؿ الفتيات  ن ى ه القا ة ينتميف لنادينا  .18
 النذدمإلى   ذاف ال انامث -         ذاف مكجكدة  ث ى ه القذعة -

 -------------كذنت الابذراذف أعبله صحيحايف  أف الابذرة الثذلثة ىث إ ا 
  )جػ( غير أكيدة       )ب( خطأ    )أ( صحيحة

 ----ة تبدأ بلرؼ األخير فيدة  أف الكممة لتكوف رجممة م اآلتيةرتبت الكممات إ ا  .19
 )ىػ( س   )د( ح   )جػ( ؾ    )ب( م  )أ( أ

  ادائمً  ---------------النير لو  .22
 )ىػ( جتسر   )د( أمكاج  )جػ( تسمؾ    )ب( مصب  )أ( قكارب

 ؟ال تيشبو بقية الكممات اآلتيةأي مف الكممات الخمس  .21
 يركح )ىػ(   يك ب )د(  يمشث  )جػ(  يجمس )ب(  )أ( يقؼ

( الػػؼ دينػػار وكػػؿ صػػندوؽ  ػػارغ يسػػاوي 32( صػػناديؽ مػػف البرتقػػاؿ تسػػاوي )12كانػػت )إ ا  .22
 ( دينار  كـ يساوي كؿ البرتقاؿ مف دوف صناديؽ 222)

        الؼ دينذرِٖ  )جػ(   الؼ دينذر ََٖ.ِٖ  )ب(   الؼ دينذر ََٖ.َِ)أ( 
  ذر.الؼ دين ِّ )ىػ(   الؼ دينذر ََِ.َّ)د( 

 --------- كما تقابؿ كممة )يوضع( (يلصؿ) يعطن()تقابؿ كممة  .23
 يتسحب )ىػ(   )د( يأخ     بدكف  )جػ(  اتسامـ )ب(  )أ( يألؼ

المربعػػػات إلػػػى  بالنسػػػبة -----------الػػػ ى  والببتػػػيف كمػػػاإلػػػى  بالنسػػػبة  الكيميػػػا .24
 والدوائر:

 )ىػ( قمـ الرصذص   لااديف)د( ا   )جػ( اليندتسة  الارشيح )ب(  )أ( الفيزيذء
يمكػف   كػـ صػورة ،مػف الثانيػة 1/3صػور  ػن  8كانت كاميرا التصوير السينمائية تمػتقط إ ا  .25

 ؟ثوانن 12التقاطيا  ن 
 ِْ)ىػ(     َّ)د(    َٖ)جػ(    ِْ )ب(    ِٓ)أ( 

ا  كـ يشارة يكف اللصوؿ  ميي ،ياردة 22/ 1يشارة مف يشريط طولة  15يمكف اللصوؿ  مى  .26
 ياردات 12مف 
  ْٓ)ىػ(     َُ)د(   َٔ)جػ(     ِٓ )ب(  َُٓ)أ( 
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 ؟المتبقية األزواجال ييشبو  اآلتيةأي زوج مف الكممات  .27
   عشب ل)د( شجرة  حذر ل)جػ( بذرد  جيد لصحث )ب(   ضيؽ ل)أ( عرض

 --------------------الربط معناه الدمج معا، والرجمع معناه  .28
  كؿ كاحد )ىػ(   )د( كاحد لآلخر   األجزاءيمـ   )جػ(   بجم )ب(   )أ( ربط

 ملمد أكبر مف سامر .29
 تسذمر اصغر مف جمذؿ -      كمذؿ اكبر مف محمد -

  ------------------الثذلثة ىث   ًإف  صحيحة  األكلياذفكذنت الابذراذف إ ا 
 أكيدة)جػ( غير      )ب( صحيحة   )أ( خطأ

 --------------يلمؿ( مف يقرر( مف القرار و )) .32
  الثكرة )ىػ(   )د( الفض  ال كبذف  )جػ(  الاحميؿ )ب(   )أ( الكزف

 ىو مف المربع  -------------االسطوانة ىن مف الدائرة كما أف  .31
 المخركط  )ىػ(   )د( البيضكم   الكرة  )جػ(   المتساطيؿ )ب(  )أ( المكاب

 ؟اليشخصيةىن ميزة  ن  اآلتيةأي مف الكممات  .32
 الصحة )ىػ(   )د( الرشذقة الثراء  )جػ(  عدـ الرؤية )ب(   )أ( الطمكح

 ------------- كس كممة مطمؽ ىو  .33
 خذص  )ىػ(    )د( عذلمث مضبكط  )جػ(    محدد )ب(   )أ( عذـ

 :كممة الديمقراطيةيسار اللرؼ ال ي يتوسط بيف )د( و )ط(  ن إلى  ما ىو اللرؼ الثانن .34
 )ىػ( م    )د( أ  )جػ( ؽ    )ب( ر   ـ)أ( 

  ن ى ا المبنى متزورجوف: يشخا كؿ األ .35
 أحمد يايش  ث ى ا المبنى -   ذاحمد ليس مازكجن  -

 ----------------صحيحاذف  أف الابذرة الثذلثة ىث  األكلياذفكذنت الابذراذف 
 )جػ( غير أكيدة    )ب( صحيحة    )أ( خطأ

  ؟ياردة 3 1/2 كـ كمفة  ،ادينارً  92دة مف اليشريط بكمفة يار  4 1/2كانت إ ا  .36
  ادينذرن  ّٓ)ىػ(  دينذرا ْٓ)د(   يذردة ٕٓ )جػ( يذردة َٖ )ب(   يذردة َٕ)أ( 

 -------------إلى  سوؼ يعطن مثؿ اليـوإلى  يعطن .37
 حركة )ىػ(   )د( الكقت  مغذدرة )جػ(  غد )ب(   )أ( أمس

 --------يقاؿ  نيا اآلفولـ تعد تستعمؿ  اتخدـ سابقً كانت ىناؾ كممة تسإ ا  .38
 مراقبة )ىػ(    )د( محـر   اصفية )جػ(    مياة )ب(   )أ( مامقة
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 مثؿ كممة رباح  ---------------كممة رياح مثؿ رماح كما  .39
 كىذب )ىػ(   )د( شبذب   رضذب )جػ(   ربذط )ب(   )أ( تسراب

يمكػػف أسػػتخداـ أي لػػرؼ  ،أيشػػتقت مػػف كممػػة )دينػػار( تيػػةاآلكػػـ كممػػة صػػليلة مػػف الكممػػات  .42
 ؟اكاف  لؾ ضروريً إ ا  مرتيف
 ايذد -دنيذ -نذم -نذر -يد -نذس -زيذد -رنذ -نكر -ديف -نذدر
  ٗ )ىػ(    ٓ)د(   ُُ )جػ(    ٕ )ب(  ٔ)أ( 

 بعض أ ضا  ى ا النادي يشبا   .41
 باض الشبذب ىـ  نذنكف -    باض األعضذء  نذنكف -

  ----------------صحيحايف  أف الابذرة الثذلثة ىث  األكلياذفالابذراذف كذنت 
   )جػ( غير أكيدة  )ب( صحيحة   )أ( خطأ

  ----------------إف اإلصرار  مى أف القمر بلرجـ الصلف أمر  .42
 )ىػ( خذطئ    غير محامؿ )د( )جػ( غير ماقكؿ  غير عذدؿ )ب( مء)أ( رد

 ؟(الكممات ) اخر ورجميؿ و ظيـ ا ن أدناه تيشبو كثيرً  أي مف الكممات الخمس .43
 )ىػ( جبذر    )د(  خـ   )جػ( عجيب    )ب(  تسيح  ضخـ )أ(

 ؟مدرسيف( يأتن  ن بداية اللروؼ اليرجائية)أي لرؼ  ن كممة  .44
 )ىػ( ـ       ر )د(   د  )جػ(   س  )ب(   م )أ(

)الكريػػ   ػػروت( مػػع ثبثػػة أرجػػزا  مػػف  صػػير ِإف  صػػير الفواكػػو مكػػوف مػػف مػػزج رجػػزأيف مػػف  صػػير  .45
 ( ربعا مف المزيج؟22مف  صير الكري   روت سنلتاج إليو لػ) اكـ ربعً  ،البرتقاؿ
 ُّ ِ/ُ)د(       ٓ)جػ(     ٖ)ب(   ِ)أ( 

 ؟ ن أدناه ال تيشبو  ادة الكممات الثبثة المتبقية األربعأي مف الكممات  .46
 )د( يركض  )جػ( يجمس   )ب( ياتسمؽ   )أ( يزحؼ

 يرج  أف يكوف ى ا الرقـ؟ ما ا، اآلتية رقاـسمسمة األ إلى  ال ينتمن رقاـألد ى ه األ  .47
      2  3  6  7  8  11  12  13  14  17  18 

  ُٔ)ىػ(    َِ)د(   ُٗ)جػ(    ُٓ)ب(    ٗ)أ( 
 ؟األخيرىػ( بعكس الترتي  اليرجائن  ما اللرؼ  ،س ،ر ،ؿ، ؼ) اآلتيةرتبت االلرؼ إ ا  .48

 )ىػ( س   )د( ر    )جػ( ؿ   )ب( ؼ  )أ( ىػ
 -----------ن أساس كس كممة  .49

 .)ىػ( غير طبياث   )د( ثذنكم  )جػ( ظذىرم  )ب( متسذعد  )أ( غير صحيح
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 ا كػـ رقًمػ ،بػالمرأة إلييػا(  مى اللائط ونظر 9،8،7،6،5،4،3،2،1) اآلتية رقاـرتبت األ إ ا  .52
 ؟سيظير بيشكؿ صليح

    ْ)ىػ(    ُ)د(     ّ)جػ(   )ب( صفر  ِ)أ( 
 -------كممة تبدأ بلرؼ آخر   أف ،لتكوف رجممة مفيدة اآلتيةرتبت الكممات إ ا  .51

 ؟مدارس مف يتخررجوف مف  الية الطب  آالؼ
 )ىػ( ط     )د( ـ     )جػ( م     )ب( أ   )أ( ع

 ----------------إلى  البنزيف كما المتر يعودإلى  المتر يعود .52
       )ىػ( التسذ ؿ    )د( القمذش  )جػ( الحجـ  )ب( المتسذ ة  )أ( القدـ

 تيشبو كممة مدرس  -----------كما  ،كممة  مر تيشبو كممة معمر .53
 )ىػ( دراتسة   )د( مدرتسة   )جػ( درس      )ب( دركس    )أ( دارس

طوليػا  وف طػوؿ قطعػة كػـ سػيك ،سػـ 36سـ ليبمغ طوليا  32سلبت قطعة مطاطية طوليا  .54
 ؟سـ  ند سلبيا 2
 تسـ ُٓ)ىػ(    تسـ ِْ)د(   تسـ ِٔ)جػ(   ِّ ِ/ُ)ب(   تسػـ ّٓ)أ( 

 ؟يرج  أف يكوف ى ا الرقـ ما ا ،اآلتية رقاـسمسة األ إلى  ال ينتمن رقاـألد ى ه األ  .55
    22   21  23  26  32  35  42  48  
 ُْ)ىػ(   ّْ)د(    ِٗ)جػ(   ِٓ)ب(   ِِ)أ( 

 بػػأي لػػرؼ سػػوؼ تبػػدأ الكممػػة الثالثػػة مػػف  ،لتكػػوف رجممػػة مفيػػدة اآلتيػػةرتبػػت الكممػػات إ ا  .56
  انصؼ كؿ نصؼ المربع  موديً إ ا   أف يكوف الرجممة؟مستطيًب 

      )ىػ( ؼ    )د( ؾ    )جػ( أ    )ب( ف  )أ( ع
 ؟المتبقية األربعال تيشبو الكممات  أدناهأي مف الكممات الخمس  ن  .57

 )ىػ( نذعـ   )د( مبذشر   )جػ( متسادير  )ب( حشيش  )أ(أخضر
كػـ  ػدد  ،صػفلة 42قػرا ة  بإمكانػو صػفلة مػف الكتػا  بينمػا سػعيد 62خالد قػرا ة  بإمكاف .58

 ؟صفلة 62صفلات التن بمقدور خالد قرائتيا  ندما يقرأ سعيد 
      ٕٓ)ىػ(   َٗ)د(     ََُ)جػ(   ٖٓ)ب(   َٖ)أ( 

 -------------- كس كممة ترارجع ىن  .59
     )ىػ( انضمذـ    )د( اجذكز   )جػ( اقدـ   )ب( تسرد  )أ( نجذح

 مف غير المثابرة  ن الدراسة  اليس بإمكاف الفرد يصبح طبيبً  .62
 كليد تسيصبح طبيبذ -    ذكليد يثذبر  ث الدراتسة حاى يصبح طبيبن  -
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 -----------صحيحاذف  أف الثذلثة ىث  األكلياذفكذنت الابذراذف إ ا 
    )جػ( غير أكيدة      )ب( خطأ   )أ( صحيح

  خرى ن أدناه ال تيشبو التعابير الثبثة األأ  ربعةأي مف التعبير األ  .61
 )د( الشاكر بذلرضى   )جػ( قراءة القصص  )ب( قطؼ الزىكر  )أ( طبخ الطاذـ

 --------------مف االنفعاالت كما أف السمع مف  (الكرة) .62
 )ىػ( ال كؽ   اإل ف)د(    )جػ( الصكت  اإلحتسذس)ب(   )أ( المكتسيقى

 ما طار طير وارتفع إال كما طار وقع. .63
 عمى البذغث ادكر الدكا ر. .ُ
 خير األمكر أكتسطيذ. .ِ
 مذ اـ نقصذف.إ ا  لكؿ شثء .ّ

 )َمْا( يستفيـ بيا  ف. 64
 .د.الحذؿ    ج.الاذقؿ كغير الاذقؿ   ب.غير الاذقؿ   أ.الاذقؿ .ْ

  يكػوف    كػـ ،خػرىمػف طػوؿ القطعػة األأ  3/2قػدـ  تكػوف  32قطعة مف لبؿ طولو قطعت إ ا  .65
 ؟خرىطوؿ القطعة األأ 

 قدـ ُٖ)ىػ(   قدـ ِْ)د(    قدـ ِِ ِ/ُ  جػ()   قدـ ُٓ )ب(    قدـ َِ )أ( .ٓ
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 (11)لذك ادل
 .الركاء العام )أوتس( اختبازدزجاث  

 

 ػح انعاتطحانًجًى  انًجًىػح انرجشٌثٍح  خ
0 26 0 20 
1 20 1 31 
2 25 2 26 
3 31 3 31 
4 32 4 33 
5 38 5 28 
0 26 0 26 
8 24 8 38 
6 33 6 28 
01 31 01 26 
00 26 00 31 
01 26 01 28 
02 31 02 31 
03 30 03 32 
04 32 04 32 
05 38 05 31 
00 32 00 36 
08 41 08 31 
06 26 06 26 
11 28 11 20 
10 25 10 23 
11 32 11 28 
12 20 12 24 
13 28 13 26 
14 26 14 30 
15 31 15 26 
10 32 10 31 
18 32 18 28 
16 31 16 25 
21 36 21 32 

  26,62 انىعػ انذغاتً:  30,01 انىعػ انذغاتً:
  2,200االَذشاف انًؼٍاسي:  2,868 االَذشاف انًؼٍاسي:

 01,651 انرثاٌٍ:  04,063 انرثاٌٍ:
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  (11) لذكادل
 .ادلىضىعاث اختٍازاستبانت 

 
 
 
 

 المكضكعذت اخايذرـ/ اتسابذنة 
 
 المحاػـر  ...................................الفذضؿ تساذ األ
 

   ..احية طيبة
الػتعمـ التوليػدي  ػن تنميػة  أنمػو جاثػر )دراتساو المكتسػكمة بػػ  إجراءيرـك البذحث      

كمػػػف  .(ةاإل داديػػػن لػػػدى طػػػب  المرلمػػػة بػػػدا والتفكيػػػر اإلالتعبيػػػري  دا ميػػػارات األ
ا عػددن  أيػديكـلػ ا يضػح البذحػث بػيف  لمكضػكعذت اابيريػة مبل مػة اخايػذرماطمبذت البحث 

تسػػاة منيػذ اػركف انيػذ مبل مػػة لمكضػكع البحػث.لطبلب المرحمػػة  خايػذرمػف المكضػكعذت ال
   .ذتمذ اركنو منذتسبذ مف مكضكع إضذ ةكلكـ الحؽ  ث ل ةاإلعدادي

 الشكر كاالمانذفكلكـ 
 الخبير الكذمؿ: اتسـ

 المقب الاممث:
 الاخصص:
 مكذف الامؿ:

 البذحث                                                            
 مصدؽ خنجر كريدم                                                           
 دريس المغة الاربيةطرا ؽ ا                            

 جذماة ديذلى
 األتسذتسيةكمية الاربية 

 قتسـ المغة الاربية
 المذجتساير –الدراتسذت الاميذ 
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  األولية بصيغتيا الموضو ات

 غير مبل ـ  المكضكعذت ت
 مبل ـ

إلى  احاذج
  ااديؿ

  المبلحظذت

0.  
يجاؿ الكرقة ال ابمة  .يةإنتسذنالطب رتسذلة 
 خضراء مكرقة

    

1.  
 اكاب قصة يككف مغزاىذ  

  ث حفظ المتسذف نتسذفتسبلمة اإل
    

2.  

 :قذؿ زىير بف ابث تسممى
  يبخؿ بفضموً كمف يؾ  ا ضؿو 

  عمى قكمو يتساغف عنو كي مـ       

    

3.  
قذلت  مذ ا اخيؿ اف أثذر ببلدؾ ااحدثل

 لؾ

    

4.  

 قذؿ الشذعرالمانبث:
 يـ أخبلقأيصيب القـك  ث ا  ا ك 

 كعكيبلن  ذ أقـ عمييـ مأامن          
 

    

5.  
 ااممكا  ذلامـ مفاذح الابل

 لمتساذدة مغمقذ ذلـ يبؽ بذبن          
    

0.  

 اذبث  يو بتساذنث كركحثك
 كمنو تسمير نفتسث كالنديـ         

 يتسذلمنث كقؿ لمنذس حرب
 عرًت اليمـكإ ا  كيتسٌمينث        

    

8.  

م د قذؿ الرتسكؿ   ()ميحى
تسيؿ  ذمف تسمؾ طريقذ يمامس بو عممن ))

 الجٌنة((.إلى  ذاهلل لو طريقن 

    

     :إبراىيـقذؿ حذ ظ   .6



  

 

 
  

 

 

041 

 أعددايذإ ا  مدرتسة األـي 
 األعراؽطيب  ذأعددت شابن        

01.  

 :قذؿ الشذعر
 شرقت لكال الااذكف بيف النذس مذ

 نفسه كال ازدىرت أرضه بامرافً      

  

 

 

 

 

 

 

  

00.  

ذ مػػػػف كطنػػػػو إنتسػػػػذنقػػػػد اتسػػػػاطيح اف اناػػػػزع 
كلكنػػؾ لػػف اقػػدر أف اناػػزع حػػب كطنػػو مػػف 

 قمبو

    

01.  

 قذؿ الشذعر:
 يبنى اال لو عمد  البيت ال

 لـ ارل أكاذدا إ  كال عمذد        

    

02.  

 قذؿ الشذعر:
 يصمح النذس  كضى التسرات ليـ  ال

 جيذليـ تسذدكاإ ا  تسراة كال         

    

     النجذح  ث الحيذة أتسذسالااذكف   .03

04.  

ممكػذللكددت  أكػف)لػك لػـ  :احد الممػكؾ قذؿ
 (ذماممن  أككفاف 

دكر  أىميػػػػةعػػػػف  ذاابيرينػػػػ ذاكاػػػػب مكضػػػػكعن 
 جيػػػػػػػػػذؿاأل ػػػػػػػػػث بنػػػػػػػػػذء  المامػػػػػػػػػـ كالمدرتسػػػػػػػػػة

عدادىذ  لممتساقبؿ كا 

    

 

 
 
 
 



  

 

 
  

 

 

040 

 (12)لذك ادل
  .النهائٍت بصٍغتها ادلىضىعاث 

  المكضكعذت ت

0  
م دقذؿ الرتسكؿ   :(صمى اهلل عميو كآلو كتسمـ) ميحى

 (الجنةإلى  ذتسيؿ اهلل لو طريقن  ذمف تسمؾ طريقذ يمامس بو عممن )

1  

 :الشذعر المانبثقذؿ 
  ـيأخبلقأيصيب القـك  ث ا  ا ك            

 كعكيبلن  ذ أقـ عمييـ مأامن                  

2  

 :إبراىيـقذؿ حذ ظ  
 أعددايذإ ا  ـي مدرتسةاأل          

 األعراؽطيب  ذأعددت شابن                     

3  

 :قذؿ الشذعر
 شرقت لكال الااذكف بيف النذس مذ

 نفسه كال ازدىرت أرضه بامرافً           

4  
  ذ مػػف كطنػػو كلكنػػؾ لػػف اقػػدر أف اناػػزع حػػب كطنػػو إنتسػػذنن قػػد اتسػػاطيح اف اناػػزع 

 .مف قمبو
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مني أمساء( 13لذك )ادل
ّ
 .السادة احملك

 االخرصاص انكهٍحأو  انجايؼح انخثٍش اعىانهقة انؼهًً و خ

 َىع انخثشج

 و ج ب أ
ه

 ـ

0  
 ٍحعاعانرشتٍح األ /دٌانى كاظى فُذي أعًاءأ.د. 

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

1  
 انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى أ.د. ػادل ػثذ انشدًٍ َصٍف

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

2  
 أ.د. ػفاف دغٍٍ شثش

كهٍررررررررررررررح             /انًغرُصررررررررررررررشٌح

 انرشتٍح

 انهغح انؼشتٍح
* * * * * 

3  
 انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى يٍش ادًذأ.د. ػثذانذغٍ ػثذاأل

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

   * * * انهغح انؼشتٍح انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى أ.د.قغًح يذدد دغٍٍ  4

5  
 انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى .د يثُى ػهىاٌ انجشؼًًأ

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

0  
 كهٍح انرشتٍح  /دٌانى . د. هٍفاء دًٍذ انغايشائًأ

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

8  
 انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى أ.و.د.أدًذ داود عهًاٌ

غشائق ذذسٌظ 

 ػايح 
* * * * * 

6  
 انرشتٍح اتٍ سشذ /تغذاد أ.و.د. دغٍ خهثاص دًادي

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

01  
 انرشتٍح اتٍ سشذ /تغذاد أ.و.د. سدٍى ػهً صانخ

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

00  
 حانرشتٍح األعاعٍ /دٌانى أ.و.د. سٌاض دغٍٍ ػهً

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

01  
 انرشتٍح اتٍ سشذ /تغذاد أ.د. عؼذ ػهً صاٌش 

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

02  
 انرشتٍح اتٍ سشذ /تغذاد أ.و.د. ظٍاء ػثذ هللا انرًًًٍ

غشائق ذذسٌظ 

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

   * * * ؼشتٍحانهغح ان كهٍح انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى ا.و.د قاعى يذًذ أعىد  03

   * * * انهغح انؼشتٍح كهٍح انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى ا.و.د يذًذ قاعى عؼٍذ  04

   * * * انهغح انؼشتٍح انرشتٍح األعاعٍح /دٌانى و.د ٌاعًٍٍ أدًذ ػهً  05

00  
 دٌانى/ كهٍّح انرشتٍّح األعاعٍّح أ.و. يؤٌذ عؼٍذ خهف

غشائق ذذسٌظ  

 نغح ػشتٍح
* * * * * 

    مهارات التعبير الكتابي .محكات التصحيح م.ق  تسمككية أىداؼ .الخطط التدريسية ج .وضوعات بالم اختيار .أ
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 (14لذك )ادل
 .استبانت آزاء اخلرباء يف صالدٍت األهداف السلىكٍت

 
 
 
 

 السموكية ىداؼآرا  الخبرا   ن صبلية األ ةاستبان
 .............................. المحاـر.الفذضؿ تساذ األ

 .احية طيبة
الػػتعمـ التوليػػدي  ػػن تنميػػة  أنمػػو جأثػػر )دراتسػػاو المكتسػػكمة بػػػػ  إجػػراءيػػرـك البذحػػث    

كلغػػرض  (ةاإل داديػػن لػػدى طػػب  المرلمػػة بػػدا التعبيػػري والتفكيػػر اإل دا ميػػارات األ
التسػػمككية كالػػ م صػػذغيذ  ػػث ضػػكء المحاػػكل  ىػػداؼاحقيػػؽ ىػػدؼ البحػػث أعػػد البذحػػث األ

تسػػػػيدرس  ػػػػث الاجربػػػػة كامػػػػت صػػػػيذغايذ عمػػػػى ك ػػػػؽ  يػػػػرم الػػػػ مالدراتسػػػػث لممكضػػػػكع الااب
ل كلكػػكنكـ مػػف  كم الخبػػرة كالدرايػػة  ػػث مجػػذؿ طرا ػػؽ الاػػدريس  إبػػداءيرجػػى  لاصػػنيؼ بمػػـك

الااػديؿ المنذتسػب  إجػراء أك ىػداؼمبلحظذاكـ القيمة كأرا كـ التسديدة  ث صػبلحية ىػ ه األ
ضذ ة مذ  .  ذاركنو مبل من  كا 

 كلكـ  ذ ؽ الشكر كاالمانذف 
 :الكذمؿ تسـاال

 :المقب الاممث
   :الاخصص
  :مكذف الامؿ

 البذحث                                                                         
 مصدؽ خنجر كريدم        

 طرا ؽ ادريس المغة الاربية                                 

   

 ديذلى جذماة

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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تسيؿ اهلل لو  ذمف تسمؾ طريقذ يمامس بو عممن )) :تسمـ()صمى اهلل عميو كآلو ك  ميحٌمدقذؿ الرتسكؿ 
  .((الجنةإلى  ذطريقن 

 ت
 التسمككية ىداؼاأل

 الااديؿ صذلحة غير صذلحة المتساكل عمى أٍف: اجاؿ الطذلب قذدرن 

    مار ة .يبيف مانى الامـ  ُ

    مار ة .يحدد مجذالت الامـ ِ

     يـ . عمى أىمية الامـياطث دليبلن  ّ

     يـ .فذت الامـ الصذلحيحدد ص ْ

     يـ .يكضح  كا د الامـ ٓ

يتساشيد بباض النصػكص القرآنيػة  ٔ
 .رأيوعف الامـ لادعيـ 

 اطبيؽ
   

 بإاقػػذف لشػػخص ااتسػػـ ياطػػث مثػػذالن  ٕ
 اطبيؽ عممو.

   

    اطبيؽ يحتسف اتساامذؿ عبلمذت الارقيـ  ٖ

    اطبيؽ .إاقذف الامـ   ث كيفيةياطث مثذالن  ٗ

    احميؿ .زمبل و الطبلب أ كذرر يطك  َُ

    اركيب يابر عف الامـ بابذرات جميمة ُُ

 بأتسػػػػػػػػػمكبوذ لمامػػػػػػػػػـ يصػػػػػػػػػكغ ااريفنػػػػػػػػػ ُِ
 اركيب .الخذص

   

    اقكيـ  ث الامـ. يبدم رأيو ُّ
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 قذؿ الشذعر: 
 طيبى األعػػػػػػػراؽً  ذأعددتى شاػػػػػػبن      أعدداىيذإ ا  األُـّ مدرتسػػػػػػػػةه 

 ؼ التسمككيةاألىدا ت
 عمى أٍف:جاؿ الطذلب قذدرنا 

 الااديؿ غير صذلحة صذلحة المتساكل

    مار ة يارؼ مانى األـ. ُ
    مار ة يحدد أىمية الاامـ بشكؿ عذـ. ِ
يحػدد أىميػة األـ  ػث القػراف الكػريـ  ّ

 مار ة كالحديث الشريؼ.
   

     يـ األـ.  مانى يكضح ْ
ا عػػػػف دكر األـ  ػػػػث ياطػػػػث اصػػػػكرن  ٓ

 الحيذة المخامفة
  يـ

   

يفتسػػر اػػأثير الػػاامـ عنػػد األـ عمػػى  ٔ
 أكالدىذ.

  يـ
   

يبػػػػػيف دكر األـ  ػػػػػث اقػػػػػدـ البمػػػػػداف  ٕ
 كازدىذرىذ.

 اطبيؽ
   

يقذرف بيف األـ كأىميايذ  ػث البيػت  ٖ
 كالميدٌرتسة كدكرىذ  ث المدرتسة.

 احميؿ
   

ذ عػػػف األـ كدكرىػػػذ يكاػػػب مكضػػػكعن  ٗ
  ث صنذعة المجامح.

 اركيب
   

 بخػط المكضػكع عػف مقػذالن  يكاػب َُ
 .جميؿ

 اركيب
   

    اقكيـ يبدم رأينذ  ث دكر األـ. ُُ
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 :قذؿ الشذعر
 نفسه كال ازدىرت أرضه بامراف         شرقت لكال الااذكف بيف النذس مذ  

 ت
 األىداؼ التسمككية
 الااديؿ غير صذلحة صذلحة المتساكل عمى أٍف:جاؿ الطذلب قذدرنا 

 مار ة .مانى الااذكفيارؼ  ُ
   

 مار ة .ياارؼ صفذت اإلنتسذف المااذكف ِ
   

  يـ .يكضح مانى الااذكف ّ
   

  يـ .يبيف كيؼ يااذكف مح اآلخريف ْ
   

  يـ .يكضح  كا د الااذكف ٓ
   

 اطبيؽ .قرآنية عف الااذكف بآيذتيتساشيد  ٔ
   

 اطبيؽ .يطبؽ مذ ااممو  ث مكاقؼ مشذبية ٕ
   

 بخػط المكضػكع عػف مقػذالن  يكاػب ٖ

 .جميؿ
 اطبيؽ

   

 احميؿ ينذقش المكضكع مح زمبل و.  ٗ
   

يشػػػير إلػػػى الػػػدكر االيجػػػذبث لئلنتسػػػذف  َُ
 .المااذكف

 احميؿ

   

يضػػػح خطػػػة إلشػػػذعة الااػػػذكف  ػػػث  ُُ
 .المجامح المدرتسث

 اركيب

   

يكاب اصكرنا عف المجاماذت غير  ُِ
 .المااذكنة

 اركيب

   

 اركيب كف بابذرات جميمةيابر عف الااذ ُّ
   

كيحػػث  اإلثػػـيػػر ض الااػػذكف عمػػى  ُْ
 .عمى البر

 اقكيـ
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 :ثالشذعر المانبقذؿ   
  كعكيبلن  ذ أقـ عمييـ مأامن       أخبلقيـأيصيب القـك  ث ا  ا ك   

 ت
 األىداؼ التسمككية
 الااديؿ غير صذلحة صذلحة المتساكل عمى أٍف:جاؿ الطذلب قذدرنا 

    مار ة .خبلؽيارؼ مانى األ ُ

صػػػػػػفة المتسػػػػػػمـ  خػػػػػػبلؽياػػػػػػرؼ اف األ ِ
 .كالمجاماذت الماحضرة

 مار ة
   

     يـ .الحميدة خبلؽيحمؿ الامتسؾ بذأل ّ

     يـ .يقارح حمكالن حكؿ تسكء الخمؽ ْ

    اطبيؽ .ي كر أشخذص عر كا بحتسف الخمؽ ٓ

الحميػػػػػػػػدة بحيذاػػػػػػػػو  خبلؽيماػػػػػػػػـز بػػػػػػػػذأل ٔ
 .اليكمية

 اطبيؽ
   

 اطبيؽ .خبلؽأقكاؿ مأثكرة  ث األيتساشيد ب ٕ
   

    احميؿ .خبلؽ ث األ قيرآنيةيحمؿ آية  ٖ

 اركيب .خبلؽيكاب مكضكعنذ حكؿ األ ٗ
   

    اركيب .بابذرات جميمة خبلؽيابر عف األ َُ
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 :انازع حب كطنو مف قمبو ذ مف كطنو كلكنؾ لف اقدر أفٍ إنتسذنن انازع  فٍ أقد اتساطيح 
 

 ؼ التسمككيةاألىدا ت
 عمى أٍف:جاؿ الطذلب قذدرنا 

 الااديؿ غير صذلحة صذلحة المتساكل

    مار ة .الكطف يارؼ ُ
ياػػػػػػدد أنػػػػػػكاع الاضػػػػػػحية  ػػػػػػث تسػػػػػػبيؿ  ِ

 مار ة .الكطف
   

     يـ .كضيح قيمة الكطفي ّ
     يـ .بمده ااجذه الكطنث دكره يكضح ْ
    اطبيؽ جميؿ بخط المكضكع عف يكاب ٓ
 مػػف الشػػار الاربػػث عػػف ياطػػث مثػػذالن  ٔ

 .حب الكطف
    اطبيؽ

  ػث الاػرقيـ عبلمػذت اتسػاامذؿ يػاقف ٕ
 .المنذتسبة مكاضايذ

    اطبيؽ

يتسػػػاناج كيػػػؼ يكػػػكف االلاػػػزاـ بذلػػػد ذع  ٖ
 احميؿ .عف كطنو

   

    اركيب .يكاب  قرة يبيف  ييذ حبو لكطنو ٗ
    اقكيـ .زمبل و مح المكضكع ينذقش َُ
    اقكيـ .يثمف قيمة الكطف ُُ
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 (15لذك )ادل
 .استبانت اخلطط النمىذجٍت لتدزٌس التعبري التذسٌسي

 
 
 
 
 

 استبانة الخطط النمو رجية لتدريس التعبير التلريري /ـ  
 المحاػـر  ...................................الفذضؿ تساذ األ  
  ..احية طيبة  

س الاابيػػػػػر الاحريػػػػػرم لطػػػػػبلب المرحمػػػػػة يػػػػػة  ػػػػػث اػػػػػدريأنمك جصػػػػػكرة لخطػػػػػة  أيػػػػػديكـبػػػػػيف 
ات بحثػػو المكتسػػـك بػػػ إجػػراءة بطريقػػة الػػاامـ الاكليػػدم يػػرـك البذحػػث اتسػػاامذلو  ػػث اإلعداديػػ

ث لػػدل بػػداعالاابيػػرم كالافكيػػر اإل داءالػػاامـ الاكليػػدم  ػػث انميػػة ميػػذرات األ أنمػػك جاثػػر )
 إبػداءيرجػى الافضػؿ ب لعمميػة أمذنػةكلمػذ يجػد  ػيكـ مػف دقػة ك ل (ةاإلعداديػطبلب المرحمػة 

 .آرا كـ التسديدة كمبلحظذاكـ القيمة  ث صبلحية الخطة
 .كاالمانذف الشكر كلكـ

  
 :الكذمؿ تسـاال

 :المقب الاممث
   :الاخصص
  :مكذف الامؿ

 البذحث     
            مصدؽ خنجر كريدم              

 طرا ؽ ادريس المغة الاربية                            
 

 ديذلى ماةجذ

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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 التعمـ التوليدي لطب  المرجمو ة الترجريبية أنمو جية  مى و ؽ أنمو رجدريسية خطة ت

/  /الاذريخ  اليـك
 /الحصة                              الصؼ كالشابة/

                                   الاابير /المذدة
 الموضوع 

 وطنو مف قمبو( مف وطنو لكنؾ لف تقدر أف تنزع ل  اإنسان)قد تستطيع أف تنتزع 

 :()العامة ىداؼاأل
 كالن حكٌيػػةل لاػػدريب الطمبػػة عمػػى الكاذبػػة الصػػحيحة الخذليػػة مػػف األخطػػذء اإلمبل يػػة .ُ

  .كالصر ية كغيرىذ
كدقػة  لكاتسمتسػميذ كانظيميػذل لككضػكحيذ ل كػذرانمية ميذرات الكاذبة مػف صػحة األ .ِ

 كجمذؿ الارض. كتسبلمة األتسمكب  لاأللفذظ اخايذركحتسف  لكجمذؿ الخط لالاابير

 لكالمحذضػػػػرات لكالرتسػػػػذ ؿ لكالقصػػػػص لاػػػػدريب الطمبػػػػة عمػػػػى كاذبػػػػة الممخصػػػػذت .ّ
   .كغيرىذ لكالشكذكل لكالاقذرير لكالم كرات

 .اكاشذؼ المكاىب األدبية كالقدرات المغكية كاشجيايذ كانميايذ .ْ

 (َُِِكزارة الاربية لتسنة )                        
 :الخاصة ىداؼاأل

 مكضكع )حب الكطف(.افييـ الطبلب 
 عمى أٍف: اجاؿ الطذلب قذدرن  :السموكية ىداؼاأل

 .ياارؼ عمى حب الكطف ككيفية المحذ ظة عميو كاازيزه  ث نفتسو .ُ
 .يبيف كيؼ يتساماح  ث اصكير مبذىج الكطف .ِ
 .الاث يطذبؽ المكضكع مثمةيتساشيد بذأل .ّ
 الر يتسةعنذصره إلى  يحمؿ المكضكع .ْ

                                                 

(أخ ت األ )َُِِىداؼ الاذمة مف كاذب جميكرية الاراؽ كزارة الاربيةل . 
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 ينذقش المكضكع مح زمبل و .ٓ
 لقذءلاابير كصحة اإلياقف ا .ٔ
 ياقف اتساامذؿ عبلمذت الارقيـ .ٕ
   .كأثره  ث نفتسو كأماويكضح القيـ الاث يازز حبو لبمده  .ٖ

 :الوسائؿ التعميمية
 التسبكرة .ُ
 القمـ الخذص بذلتسبكرة .2

  :خطوات سير الدرس
 ( دقائؽ5) :المقدمة

الػػػدرس الجديػػػد كايي ػػػة أ ىػػػذنيـ لممكضػػػكع إلػػػى  يحػػػذكؿ المػػػدرس باشػػػكيؽ الطػػػبلب
 :خاذر  يقرأ عمييـ باض األبيذت  ث الاغنث  ث حب الكطف كاالشايذؽ إليوالم

 احياػػػػػػػػػػػػػػػث كتسػػػػػػػػػػػػػػػبلمث إليػػػػػػػػػػػػػػػؾكطنػػػػػػػػػػػػػػػث 
 

 الحػػػػػػػػػػػػػػػػب يغمرنػػػػػػػػػػػػػػػػث كيزيػػػػػػػػػػػػػػػػد ىيػػػػػػػػػػػػػػػػذمث 
 

 كػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػػػكب ازاحمػػػػػػػػػػػػػت كبصػػػػػػػػػػػػػدقيذ

 

 كػػػػػػػػػػػث امقػػػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػػػؾ  ذلازيػػػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػػػذمث 
 

فٍ كطنػػػػػػػػػػػػػػث ك   عػػػػػػػػػػػػػػذقكا طريقػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػرة ا 
 

 أ بلمػػػػػػػػػػػػػػث ذلػػػػػػػػػػػػػػ  ب يحتسػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػيغة  
 

 كطنػػػػػػػػػػػػػػث كاف عػػػػػػػػػػػػػػذقكا طريقػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػرة

 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذدمكزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ثركااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األكا 
 

 بجمايػػػػػػػػػػػػػـ إليػػػػػػػػػػػػػؾكطنػػػػػػػػػػػػػث كاف تسػػػػػػػػػػػػػذؤا 
 

 بحػػػػػػػػػػػػب غرامػػػػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػػػػذ أكػػػػػػػػػػػػكفال لػػػػػػػػػػػػف  
 

ذ  بػػػػػػػؿ حػػػػػػػب مػػػػػػػف أصػػػػػػػؿ الاقيػػػػػػػدة راتسػػػػػػػخن
 

ذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلامـ كاإل   يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنثماتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحن
 

        
 ( دقائؽ5) :الطور التمييدي :أواًل  

الػػػاامـ الاكليػػػدم لمااػػػرؼ عمػػػى  أنمػػػك جيػػػدرب المػػػدرس الطػػػبلب عمػػػى اتسػػػاامذؿ     
كيكػػػػكف  لػػػػؾ مػػػػف خػػػػبلؿ إثػػػػذرة المػػػػدٌرس  .بلب المكجػػػػكدة  ػػػػث بنيػػػػاـ المار يػػػػةالطػػػػ أ كػػػػذر

بنحػك  تسػ مةعػف األ ذإلجذبػةحكؿ مكضكع الدرسل ثـ يقػـك الطػبلب ب تس مةلمجمكعة مف األ
صػػػػبح أداة افذعميػػػػة لمافكيػػػػر كمػػػػف خػػػػبلؿ  لػػػػؾ ي ػػػػذلاابير بػػػػيف المػػػػدرس كالطػػػػبلب ؛  ػػػػردم

لػ لؾ يجػب عمػى  ؛كبنيػاـ المار يػة يكشؼ المدرس القصكر كالخمؿ  ث مامكمػذت الطػبلب
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ىـ الخذط ػػة حػػػكؿ أ كػػذر يػػػر ض  كاتسػػػذؤالت الطػػبلب بذيجذبيػػة كال أ كػػذرياقبػػؿ  المػػدرس أفٍ 
   :اث ث اآل تس مةالمفذىيـ المراد اامميذ كاامثؿ األأك  المامكمذت
 يمثؿ لكـ الكطف؟ مذ ا -
 ؟كيؼ يككف الكطف -
 ؟يفيد مف حب الكطف مذ ا -
 ؟كضح دكر الطذلب  ث حب الكطف -
 ؟قصيدة  ث الشار الاربث عف حب الكطف -
 مذ دكر الطذلب الكطنث ااجذه بمده؟ -

 

 ( دقيقة15) :الطور التركيزي :اثانيً 
يقتسػػـ المػػدرس الطػػبلب عمػػى خمػػس مجمكعػػذت صػػغيرة ااػػألؼ كػػؿ مجمكعػػة مػػف  .أ 

تسػػت طػػبلب بحيػػث يتسػػمح طريقػػة الاكزيػػح بحركػػة المػػدرس  يمػػذ بيػػنيـ حاػػى يكػػكف 
 لالمانػػػػػى اخايػػػػذركالافذعػػػػؿ ك   كػػػػذرمػػػػى اكليػػػػػد األدكره ككتسػػػػيط يتسػػػػذعد الطػػػػبلب ع

 .كاكجيييـ لمقيذـ بأنشطة عقمية مخامفة
ة الافػػذكض  يمػػذ بيػػنيـ كيػػػدير يطمػػب المػػدرس مػػف طػػبلب كػػؿ مجمكعػػة عمػػى حػػدٌ  .ب 

 .النقذش كالحكار بيف المجمكعذت بحيث يصيغ كؿ مجمكعة اياًرؼ )حب الكطف(
لكصػػكؿ لممانػػى الصػػحيح يقػػـك المػػدرس بػػدكر الكتسػػيط حاػػى يػػامكف الطػػبلب مػػف ا .ج 

اقػػديـ الامميحػػذت أك  ةالمكجيػػ تسػػ مةالقيػػذـ بذألنشػػطة مػػف خػػبلؿ طػػرح األ أثنػػذء ػػث 
 .مذ يكاجو مف صاكبذت مىليـ لماغمب ع

يشػػػػػػػجح المػػػػػػػدرس الطػػػػػػػبلب عمػػػػػػػى الافذعػػػػػػػؿ االجامػػػػػػػذعث كالااػػػػػػػذكف  ػػػػػػػث داخػػػػػػػؿ  .د 
 .المجمكعذت

 ؛ثبػداعاإل المدرس تسنقـك  ػث اتسػاخداـ نػكع جديػد مػف الميػذرات الخذصػة بػذلافكير .ق 
بشػػػػكؿ  أ كػػػػذرمػػػف  األ ىػػػػذفنغطػػػػث أباػػػذد المكضػػػػكع كمػػػػذ يػػػدكر  ػػػػث  فٍ أنتسػػػاطيح ل

إلػػى  المبدعػػة  كػػذركنػػامكف مػػف ارجمػػة األ ذين إبػػداعانتسػػيذبث بحيػػث يصػػبح بذلاػػدريج 
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 المااػػػػػددةاابيػػػػر مكاػػػػػكب ك لػػػػؾ عػػػػػف طريػػػػؽ الاػػػػػدريب عمػػػػى اتسػػػػػاامذؿ الميػػػػذرات 
 كالمركنة.  كاألصذلة ضةكاإل ذالكاذبة كىث الطبلقة  أثنذء ث كمراعذايذ 

   ؟يمثؿ لكـ الكطف مذ ا :المدرس -
   .أنو الحيذة :الطذلب -
   .إنو الشاكر الاظيـ بذإلنجذز كاال اخذر آخر:طذلب  -
 ؟كيؼ يككف الكطف ىك الحيذة :المدرس -
   .الاث قضينذىذ ك كريذانذ  ث كطنث ىث الحيذة يذـكؿ األ :الطذلب -
 .ىك الحيذة كأصدقذ ث كاثإخمكذف مح  أمكؿ مذ أعممة  ث  آخر:طذلب  -
بذالنجػػػذز كاال اخػػػذر كيػػػػؼ  الشػػػاكر الاظػػػيـكيػػػؼ يكػػػكف الػػػكطف ىػػػك  :المػػػدرس -

 يككف؟
  .عندمذ ناقدـ  ث دراتسانذ :الطذلب -
 . ث مكذف مذ كاخدـ أبنذء بمدم أككفعندمذ  آخر:طذلب  -
 ؟مف منكـ يكضح الابلقة بيف مذء النير كالكطف :المدرس -
   حيػػذة كالػػكطف مثػػؿ النيػػر الماػػد ؽ الػػ م يغػػ م مػػذء النيػػر يانػػث الحيػػذة :الطذلػػب -

 .مف يايشكف  يو بخبراايـ المامثمة  ث تسيكلو كجبذلو كأرضو
 ؟مذ الابلقة بيف النخمة كالكطف :المدرس -
   .النخمة شجرة مرافاة كشذمخة كالكطف ك لؾ شذمخ عبر الاأريخ ًإف   :الطذلب -
كاحػػت  و ػػث أرضػػ النخمػػة نتسػػاظؿ بظميػػذ كنجامػػح كالػػكطف يجمانػػذ آخػػر:طذلػػب  -

 .تسمذ وً 
 ؟كالكطف األـمذ الابلقة بيف  :المدرس -
األـ رمػػػز الحنػػػذف كالػػػدؼء كالاطػػػذء ككػػػ لؾ الػػػكطف  يػػػك خيمػػػة الاػػػث  :الطذلػػػب -

   .نجامح مح باضنذ  يو
 .ذأحتسناـ جميان  :المدرس -
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 ( دقائؽ12) :(التلدي)الطور المتعارض  :اثالثً 
 لنشػذط مػف أنشػطة طػكر الاركيػز باد إعطذء الطػبلب الكقػت الكػذ ث إلنيػذء كػؿ    

ل كيارض مذ اكصؿ إليو الطػبلب مػف اتسػاناذجذت كمفػذىيـ ذينذقش المدرس الطبلب جميان 
اتسمح ليػـ باغييػر كجيػذت النظػر كيػدير المػدرس النقػذش كالحػكار بػيف المجمكعػذت بحيػث 

 .اتساناذج القذعدةإلى  ذياكصمكف مان 
   .الكطف ىك أجمؿ قصيدة شارو  ث ديكاف الككف .ُ
 كطف ىك المكذف ال م نحبو  يك المكذف ال م قد اغذدره أقدامنذ لكف قمكبنذ اظؿ  يو.ال .ِ
   .الكطف ىك المدرتسة الاث عممانذ  ف الانفس .ّ
 .قىدـ المرء يجب اف اككف مغركتسة  ث كطنو أمذ عينذه  يجب أف اتساكشؼ الاذلـ .ْ
 . ث الدنيذ أع ب مف أرض الكطفشثء  ليس ىنذؾ .ٓ
 .الشر ذء كـ ىك الكطف عزيز  ث قمكب .ٔ
 .دكف الكطف تسرةالاث نناـ بد  يذ  بل مانى لؤل تسرةالكطف ىك األ .ٕ
 ( دقائؽ5) :طور التطبيؽ :ارابعً 

إلييػذ  ػث  بيؽ المامكمػذت التسػذبقة الاػث اكصػؿىنذ يتسذعد المدرس طبلبو  ث اط 
 .لكؿ المامكمذت التسذبقة ذالمراحؿ التسذبقة  ث مكاقؼ جديدة اككف اطبيقن 

 :( دقائؽ5) :ـ: طور التقوياخامسً 
 الطبلب  يـ مدل يقيسب؛ إ  الطبل مجمكعذت إلى اقكيمية أتس مة يكجو البذحث   

 .التسذبقة المراحؿ  ث الاقكيـ ياـ أفٍ  الممكف كمف لممكضكعل

 
 

  :التقويمية سئمةاأل
 ؟الكطف مكذنة ابيف كيؼ -

 ؟ببلدنذ اقدـ  ث الكطف منزلة مذ -

 ؟وَقذعه   انىغٍ َذرشو كٍف -

 ؟انًغرقثم فً انذثٍة تالدَا نشقً َطًخ يارا -

 ؟انىغٍ ذجم كٍف -
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البذحػث لماابيػر  بنذىػذ الاػث المحكػذت ك ػؽ كعمى الصؼ غر ة داخؿ ياـ: الاصحيح -
 عػف الكاذبػة مػف الطذلػب انايػذء باػد الدرجػة كااطػى كجػ اب مماػح بأتسمكب الكاذبث

 المكضكع.
 ال م نفتسو المكضكع عف الطبلب يكاب  تسبكع الاذلثالثذنية  ث اإل الحصة  ث أمذ -

 غير مف كاحد كقت ك ث الدرس نيذية  ث الد ذار كاجمح لتسبكع المذضث يو  ث اإل
 .لماتسميـ المحدد المكعد عف الطبلب ألحد اخمؼ

الماامػدة  الاصػحيح محكػذتعمػى ك ػؽ  الطػبلب د ػذار اصػحيح يجػرم :الاصػحيح -
 ةحصػ  ػث مصػححة الد ذار ااذد أف عميولعمى المافؽ المرمز الاصحيح كبأتسمكب
 .البلحقة الاابير
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 ية  مى و ؽ الطريقة اال تيادية لطب  المرجمو ة الضابطةأنمو رجخطة تدريسية 
 /  /الاذريخ اليـك

 /الحصة    الصؼ كالشابة/                          
    الاابير                                /المذدة

 /الموضوع
 مف وطنو لكنؾ لف تقدر أف تنزع ل  وطنو مف قمبو( انإنسا)قد تستطيع أف تنتزع 

 
 :()األىداؼ العامة

 لكالن حكٌيػة لاإلمبل يػة لاألخطػذء مػف الخذليػة الصػحيحة الكاذبػة عمػى الطمبػة ادريب .ُ
  .كغيرىذ كالصر ية

كدقػة  لكاتسمتسػميذ لكانظيميػذ لككضػكحيذ ل كػذرانمية ميذرات الكاذبة مػف صػحة األ .ِ
كجمػػػػػذؿ  لكتسػػػػػبلمة األتسػػػػػمكب لاأللفػػػػػذظ اخايػػػػػذركحتسػػػػػف  لكجمػػػػػذؿ الخػػػػػط لالاابيػػػػػر

 الارض. 
 لكالمحذضػػػػرات لكالرتسػػػػذ ؿ لكالقصػػػػص لاػػػػدريب الطمبػػػػة عمػػػػى كاذبػػػػة الممخصػػػػذت .ّ

   .كغيرىذ لكالشكذكل لكالاقذرير لكالم كرات

 .كانميايذ كاشجيايذ المغكية كالقدرات األدبية المكاىب اكاشذؼ .ْ

  (َُِِكزارة الاربٌيةل )                         
 :الخاصة ىداؼاأل

 افييـ الطبلب مكضكع )حب الكطف(.

 عمى أٍف: اجاؿ الطذلب قذدرن  :السموكية ىداؼاأل
 .ياارؼ عمى حب الكطف ككيفية المحذ ظة عميو كاازيزه  ث نفتسو .ُ
 .يبيف كيؼ يتساماح  ث اصكير مبذىج الكطف .ِ
 .الاث يطذبؽ المكضكع مثمةيتساشيد بذأل .ّ
 .ر يتسةعنذصره الإلى  يحمؿ المكضكع .ْ

                                                 

(أخ ت األىداؼ الاذمة مف كاذب جميكرية الاراؽ كزارة الاربيةل )َُِِ . 
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 .ينذقش المكضكع مح زمبل و .ٓ
 .لقذءياقف الاابير كصحة اإل .ٔ
 .ياقف اتساامذؿ عبلمذت الارقيـ .ٕ
   .كأثره  ث نفتسو كأماويكضح القيـ الاث يازز حبو لبمده  .ٖ

 

 :الوسائؿ التعميمية
 التسبكرة .ُ
 القمـ الخذص بذلتسبكرة .2

  :خطوات سير الدرس
 ( دقائؽ5) :المقدمة

الػػػدرس الجديػػػد كايي ػػػة أ ىػػػذنيـ لممكضػػػكع ى إلػػػ يحػػػذكؿ المػػػدرس باشػػػكيؽ الطػػػبلب
 المخاذر  يقرأ عمييـ باض األبيذت  ث الاغنث  ث حب الكطف كاالشايذؽ إليو

 احياػػػػػػػػػػػػػػػث كتسػػػػػػػػػػػػػػػبلمث إليػػػػػػػػػػػػػػػؾكطنػػػػػػػػػػػػػػػث 
 

 الحػػػػػػػػػػػػػػػػب يغمرنػػػػػػػػػػػػػػػػث كيزيػػػػػػػػػػػػػػػػد ىيػػػػػػػػػػػػػػػػذمث 
 

 كػػػػػػػػػػػػػؿ القمػػػػػػػػػػػػػكب ازاحمػػػػػػػػػػػػػت كبصػػػػػػػػػػػػػدقيذ

 

 كػػػػػػػػػػػث امقػػػػػػػػػػػى حبػػػػػػػػػػػؾ  ذلازيػػػػػػػػػػػد مقػػػػػػػػػػػذمث 
 

فٍ كطنػػػػػػػػػػػػػػث ك   عػػػػػػػػػػػػػػذقكا طريقػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػرة ا 
 

 أ بلمػػػػػػػػػػػػػػثة  ذلػػػػػػػػػػػػػػ  ب يحتسػػػػػػػػػػػػػػف صػػػػػػػػػػػػػػيغ 
 

 كطنػػػػػػػػػػػػػػث كاف عػػػػػػػػػػػػػػذقكا طريقػػػػػػػػػػػػػػؾ مػػػػػػػػػػػػػػرة

 

 كغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذدمكاكزعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكا ثركااػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؾ األ 
 

 بجمايػػػػػػػػػػػػػـ إليػػػػػػػػػػػػػؾكطنػػػػػػػػػػػػػث كاف تسػػػػػػػػػػػػػذؤا 
 

 بحػػػػػػػػػػػػب غرامػػػػػػػػػػػػث أنػػػػػػػػػػػػذال لػػػػػػػػػػػػف أكػػػػػػػػػػػػكف  
 

ذ  بػػػػػػػؿ حػػػػػػػب مػػػػػػػف أصػػػػػػػؿ الاقيػػػػػػػدة راتسػػػػػػػخن
 

ذ بػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذلامـ كاإل   يمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذنثماتسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػمحن
 

 
 ( دقيقة42) : رض الموضوع

مف كطنػو لكنػؾ لػف اقػدر  ذنن إنتسذمكضكعنذ لي ا اليـك ىك: )قد اتساطيح اف انازع  :المدرس
 .انازع حب كطنو مف قمبو( أفٍ 

عػف المكضػكع  تسػ مةمػف األ اكباد اثبيػت الانػكاف عمػى التسػبكرة يكجػو المػدرس عػددن 
  .ية مف حديث الطبلب الشفيث كاثبت عمى التسبكرةتسذتسالشاقذؽ عنذصر المكضكع األ
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 ؟الوطن لكم ٌمثل ماذا :المدرس -

   .ودالوج فًشًء  أغلى الوطن :الطالب -

   .كرامتنا لنا وٌحفظ ٌجمعنا الذي البٌت إنه آخر: طالب -

 أن نساتطٌ  فهال العصاور عبار العارا  فاً نشاتت حضااراتعدة  هناك :المدرس -

 ؟علٌها نتعرف

   واالكدٌة السومرٌة الحضارة :الطالب -

 .البابلٌة آخر: طالب -

 ؟والصالحٌن األنبٌاء مقامات من الكثٌر ٌوجد هل :المدرس -

 علٌاه علاً اإلماام مثال السامم علاٌهم األئماة أضرحة من الكثٌر جدٌو نعم :الطالب -

 . الّسمم علٌه الحسٌن اإلمامو السمم

 .وصالح وهود ٌونس النبً كذلك آخر: طالب -

   :كتابة الموضوع
يكامؿ حكار المنذقشػة بػيف المػدرس كالطػبلب اكػكف كاذبػة المكضػكع داخػؿ  باد أفٍ 

 وكأتسػػمكبالخػػط ركط المكضػػكع كمػػو مػػف  كػػرة الصػػؼ  ػػث الحصػػة القذدمػػة مػػح الانذيػػة بشػػ
كحتسػف االباػداء كالاػرض  كالن حكٌيػةلكمراعذة القكاعد اإلمبل ية  لكانظيـ الصفحة اولكتسبلم

   .كالخذامة
  :رجمع الد اتر

يكػػكف جمػػح الػػد ذار باػػد االنايػػذء مػػف كاذبػػة المكضػػكع ك ػػث كقػػت كاحػػد مػػف غيػػر 
 .الطبلب عف مكعد الاتسميـ أحداخمؼ 

 اترتصليح الد 
ااػػػذد الػػػد ذار  اصػػػحح كاذبػػػذت الطػػػبلب ك ػػػؽ مايػػػذر الاصػػػحيح الماامػػػد عمػػػى أفٍ 

مصػػػححة  ػػػث حصػػػػة الاابيػػػر الاذليػػػة كياػػػػذبح المػػػدرس قبػػػؿ الشػػػػركع باصػػػحيح المكضػػػػكع 
   .الجديد مراجاة الطبلب اصحيح المكضكع التسذبؽ كمحذكلة اصكيبيذ
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 (16لذك)ادل
 .حتدٌد مهازاث التعبري الكتابً

 

 

 

 

 مهارات التعبير الكتابيتحديد  /م

 

 المحاػـر  ...................................الفذضؿ تساذ األ
   ..احية طيبة

الػػتعمـ التوليػػدي  ػػن تنميػػة  أنمػػو ج َأثػػر)دراتسػػاو المكتسػػكمة بػػػ  إجػػراءيػػرـك البذحػػث    
لمػػذ كنظػػرنا  .(ةاإل داديػػن لػػدى طػػب  المرلمػػة بػػدا التعبيػػري والتفكيػػر اإل دا ميػػارات األ

 اامااػػػكف بػػػو مػػػف خبػػػرة عمميػػػة كدرايػػػة يرجػػػى الافضػػػؿ بػػػذالطبلع كاحديػػػد ميػػػذرات الاابيػػػر
ميػذرة  (ُٓ)البذحث يرـك  ث احديػد  أىف   ذة عممن اإلعداديالكاذبث المنذتسبة لطبلب المرحمة 

 .مف ميذرات الاابير الكاذبث
 .كاالمانذف الشكر كلكـ

 :الخبير الكذمؿ اتسـ
 :المقب الاممث
 :الاخصص

 :لامؿمكذف ا
 الباحث 

 مصد  خنجر كرٌدي    

 طرائ  تدرٌس اللغة العربٌة                                                            
 

 
 

 ديذلى جذماة

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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 األوليةميارات التعبير التلريري بصيغتيا 

احاذج إلى  مبل مة غير مبل مة الميذرات ت
 ااديؿ

    .لممكضكع الر يتسةالفكرة إبراز ميذرة  ُ
    .عدـ اكراررة ميذ ِ
    .ميذرة ارايب الجمؿ  ث الكاذبة ّ
    .ميذرة الكممذت بصكرة ماقذربة ْ
    .ميذرة القدرة عمى اتساخداـ أدكات الربط المنذتسبة ٓ
 ميػػػػػػػذرة مراعػػػػػػػذة الانذتسػػػػػػػؽ بػػػػػػػيف الحػػػػػػػركؼ طػػػػػػػكالن  ٔ

 .ذاتسذعن اك 
   

    .الكاذبة  ث أثنذءميذرة اتساامذؿ أدكاة الربط  ٕ
    .عند الكاذبة  كذرمتسؿ األميذرة اتس ٖ
ميػػػػػػذرة القػػػػػػدرة عمػػػػػػى اتسػػػػػػاخداـ الاابيػػػػػػر التسػػػػػػميمة  ٗ

 .المنذتسبة لممقصكد
   

    .ميذرة كضكح الخط كجمذلو َُ
     .الكاذبة  ث أثنذءميذرة اجنب األلفذظ الاذمية  ُُ
    .كاصحيحيذ اإلمبل ية األخطذءاكاشذؼ  ُِ
    .الكاذبة ثنذءأ ميذرة اتساامذؿ عبلمذت الارقيـ  ث ُّ
ميػػػذرة التسػػػرعة المنذتسػػػبة  ػػػث الكاذبػػػة  ػػػث المرحمػػػة  ُْ

 .الامرية
   

    .عمى االخاصذر  ث الكاذبة ميذرة القدرة ُٓ
    .ميذرة حتسف االتساامذؿ المحتسنذت المفظية ُٔ
     .المكاكبة بكضكح  كذرميذرة إظيذر األ ُٕ
    . ث الكاذبة  كذرميذرة ربط األ ُٖ
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 ػث أك  أكليػذلمفقػرة  ػث  الر يتسػةالفكػرة إبراز ة ميذر  ُٗ
  .آخرىذ

   

    .ميذرة الاخمص مف الحشك الزا د َِ
ميذرة رتسـ الحرؼ بشػكؿ صػحيح بحتسػب القكاعػد  ُِ

 .اإلمبل ية
   

    .الكممذت المبل مة لممانى المكاكب اخايذرميذرة  ِِ

ميػػػػػػػػذرة الافريػػػػػػػػؽ بػػػػػػػػيف الاػػػػػػػػذء المربكطػػػػػػػػة كالاػػػػػػػػذء  ِّ
  .المبتسكطة

   

    .ميذرة الامييز بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطح ِْ

ميػػػػذرة الدقػػػػة  ػػػػث نقػػػػؿ الحقػػػػذ ؽ كالمامكمػػػػذت  ػػػػث  ِٓ
  .الكاذبة

   

    .( كذرالر يتسة )أصذلة األ  كذرميذرة انكيح األ ِٔ
    .ميذرة انظيـ الكرقة ِٕ
     .الكاذبة أ كذرميذرة اكليد  ِٖ
    .بةميذرة ارايب الجمؿ  ث الكاذ ِٗ
    .ميذرة حتسف الارض عند الكاذبة َّ
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 (17)لذك ادل
 .النهائٍتمهازاث التعبري التذسٌسي بصٍغتها 

 
 الميذرات ت
 .لممكضكع الر يتسةالفكرة إبراز ميذرة  ُ
 .ميذرة رتسـ الحرؼ بشكؿ صحيح بحتسب القكاعد اإلمبل ية ِ
 .ميذرة ارايب الجمؿ  ث الكاذبة ّ
 . ث نقؿ الحقذ ؽ كالمامكمذت  ث الكاذبة ميذرة الدقة ْ
 .ميذرة القدرة عمى اتساخداـ أدكات الربط المنذتسبة ٓ
 .الكممذت المبل مة لممانى المكاكب اخايذرميذرة  ٔ
 .ميذرة الامييز بيف ىمزة الكصؿ كىمزة القطح ٕ
 .عند الكاذبة  كذرميذرة اتسمتسؿ األ ٖ
 .ميذرة ارايب الجمؿ  ث الكاذبة ٗ
 .ميذرة كضكح الخط كجمذلو َُ
 .الكاذبة أثنذءميذرة اجنب األلفذظ الاذمية  ُُ
 .كاصحيحيذ اإلمبل ية األخطذءاكاشذؼ  ُِ
 .الكاذبة أثنذء ميذرة اتساامذؿ عبلمذت الارقيـ  ث ُّ
 .ميذرة التسرعة المنذتسبة  ث الكاذبة  ث المرحمة الامرية ُْ
  .لاذء المبتسكطةميذرة الافريؽ بيف الاذء المربكطة كا ُٓ
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 (18)لذكادل
 .اث ادلتسلسلت للمجمىعت التجسٌبٍت يف مادة التعبري التذسٌسيختبازدزجاث اال

 4ر 3ر 2ر 1ر 0ر خ

0  04 50 50 00 81 

1  01 01 53 81 80 

2  03 82 08 80 86 

3  02 80 58 03 62 

4  02 05 01 58 06 

5  04 01 08 03 05 

0  00 08 55 00 81 

8  50 50 81 04 01 

6  85 81 06 00 61 

01  00 01 04 00 00 

00  01 58 03 08 03 

01  04 51 00 04 06 

02  00 04 00 01 01 

03  54 58 54 56 06 

04  56 00 80 04 61 

05  50 46 84 56 00 

00  52 51 46 00 05 

08  50 60 56 05 85 

06  02 05 03 01 81 

11  52 03 00 08 84 

10  53 01 58 80 81 

11  50 43 82 56 05 

12  56 83 51 00 83 

13  50 53 05 82 80 

14  51 02 55 01 85 

15  01 58 56 00 01 

10  54 62 54 55 85 

18  00 55 01 50 50 

16  01 51 56 81 56 

21  50 52 54 00 03 
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 (19) لذكادل
 .اث ادلتسلسلت للمجمىعت الضابطت يف مادة التعبري التذسٌسيختبازدزجاث اال

 4ر 3ر 2ر 1ر 0ر خ

0  55 ;; 52 00 54 

1  50 :9 41 54 48 

2  51 ;; 54 40 50 

3  51 ;6 53 58 58 

4  48 ;6 55 01 51 

5  52 5: 00 04 56 

0  50 :7 40 42 46 

8  45 :9 54 51 45 

6  45 ;5 54 04 55 

01  50 57 05 08 01 

00  50 ;8 00 54 56 

01  55 ;; 02 03 48 

02  50 ;8 04 51 54 

03  45 59 51 80 46 

04  51 5; 04 04 51 

05  43 :8 00 42 44 

00  45 6: 52 83 51 

08  48 :6 48 51 45 

06  54 57 00 81 41 

11  50 :; 53 53 44 

10  48 5: 54 08 03 

11  50 58 55 04 44 

12  40 ;6 01 00 53 

13  48 ;6 58 08 01 

14  40 :; 48 55 03 

15  40 5;    51 80 53 

10  43 ;8 46 54 43 

18  53 57 50 08 48 

16  52 ;: 54 40 50 

21  45 :; 51 50 43 
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 (21) لذكادل
 .عرب الزمن ختبازبطسٌقت أعادة اال ختبازدزجاث حباث اال

 ص خ ط خ

0 55 0 51 

1 52 1 08 

2 02 2 50 

3 00 3 51 

4 01 4 44 

5 00 5 03 

0 52 0 53 

8 50 8 08 

6 02 6 01 

01 01 01 03 

00 01 00 44 

01 53 01 51 

02 02 02 50 

03 01 03 51 

04 54 04 54 

05 50 05 01 

00 05 00 05 

08 54 08 50 

06 58 06 52 

11 51 11 44 

10 56 10 02 

11 02 11 01 

12 54 12 56 

13 50 13 01 

14 01 14 42 

 

1,80 
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 (21) لذكادل
 .اَخسمع مصذخ  ختبازلخباث اال دزجاث الطالب

 ص خ ط خ

0 51 0 53 

1 03 1 01 

2 41 2 54 

3 54 3 50 

4 01 4 45 

5 54 5 51 

0 51 0 51 

8 01 8 01 

6 40 6 53 

01 43 01 44 

00 01 00 46 

01 54 01 50 

02 06 02 51 

03 53 03 03 

04 40 04 50 

05 51 05 51 

00 52 00 43 

08 01 08 05 

06 02 06 01 

11 52 11 55 

10 40 10 08 

11 43 11 51 

12 00 12 52 

13 44 13 01 

14 51 14 08 

 

1,80 
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 (22)لذكادل
 .2115 ادلىضىعتاحلالق  تصذٍخ حمكاث

 
 
 
 

 2225 الموضو ة اللبؽ تصليح ملكات /الموضوع
 

 ...لمحارمةا /المحاـر .........................................الفذضؿ تساذ األ
 ...طيبة احية
 تنميػة الػتعمـ التوليػدي  ػن أنمو ج اثر (بػ المكتسكمة دراتساو إجراء البذحث يرـك    

 اصحيح ل كأفٌ (ةاإل دادي المرلمة طب  لدى نبدا التعبيري والتفكير اإل دا األ ميارات
 اصػحيح مايػذر  ابنػى البذحػث ؛الدراتسػة ماطمبػذت مػف جزء احريرمال الاابير مكضكعذت

 لغػرض؛ المايػذر  قػرات أيػديكـ بػيف يضػح لػ ا ؛الاحريػرم الاابيػر الحػبلؽ لمكضػكعذت
 أفٍ  كاربكيػة عمميػة خبػرة مػف بػو اامااػكف لمػذ البذحػث كياكتسػـ لصػبلحياو عمػى الحكػـ
 .كالتسديدة القيمة بمبلحظذاكـ ار دكه

 .كاالمانذف الشكر لكـ
 :الكذمؿ الخبير اتسـ

 :الاممث المقب
  :الامؿ كذف 

 :الاخصص
 

                                         

 البذحث                                                         
    مصدؽ خنجر كريدم                                                           
 طرا ؽ ادريس المغة الاربية                            

 ديذلى جذماة

 األتسذتسية الاربية كمية
 المغة الاربية قتسـ

 المذجتساير – الاميذ الدراتسذت
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 اإل داديلتصليح التعبير الكتابن لطب  الصؼ الخامس  معيار اللبؽ     

 غٍش يالئى يالئى انذسجح انًىظىػاخ خ
إنى  ذذراج

 ذؼذٌم
 انًالدظاخ

     3  .انرشذٍة انًُطقً نهًىظىع  0

     3   كراتح يقذيح نهًىظىع  1

     3  .كراتح خاذًح نهًىظىع  2

     3  .االنرضاو تُظاو انفقشاخ  3

ح تررٍٍ انكهًرراخ واألعررطش ذررشم يغررافح يُاعررث  4

  .وانفقشاخ

3     

     3  .فكاسوظىح األ  5

     3  .تاألدنح وانشىاهذ فكاسذذػٍى األ  0

     3  .انؼايح نهًىظىع فكاساألإتشاص   8

     3 .ػهى ػُاصش انًىظىع فكاساشرًال األ  6

     3  .فً إغاس انًىظىع انىادذ فكاسذُىع األ  01

     3  .صذح انًؼهىياخ ودقرها  00

     3  .وانًؼاًَ فكاسجذج األ  01

     3 .االنرضاو تانًىظىع  02

     3  .انرؼثٍش ػٍ اَساء وانًشاػش انزاذٍح  03

     3  .انًفشداخ انهغىٌح انًغرؼًهح اخرثاسصذح   04

     3  .صذح انرشاكٍة انًغرؼًهح  05

     3 .صذح انقىاػذ انُذىٌح وانصشفٍح  00

     3 .حاعرخذاو أدواخ انشتػ انًُاعث  08

     3 .صذح انشعى اإليالئً  06

     3  .وظىح انخػ  11

     3  .اعرخذاو ػالياخ انرشقٍى  10

     3  .فٍُح انرؼثٍش  11

     3  .ذُظٍى صفذح انكراتح  12

     3  .جضئٍح أفكاسإنى  انشئٍغحذفصٍم انفكشج   13

انؼُررراوٌٍ وتؼرررط انجًرررم واألنفررراظ إترررشاص   14

  .انًهًح

3     

 011 انًجًىع
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 (2225مفتاح تصليح اللبؽ )
  :اآلايةكيامثؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْالارايب المنطقث لممكضكع ) .ُ

 .مقدمة كعرض كخذامةإلى  المكضكع مقتسـ .أ 
 . ات عبلقة أ كذرينذتسبو مف  عمى مذ (كالخذامة لكالارض لالمقدمة)يحاكم كؿ قتسـ  .ب 
 .ؽ كالمانىكالخذامة بركابط منذتسبة لمتسيذ لكالارض لالربط بيف المقدمة .ج 
 .األىميةأك  لالمنطقثأك  لمرابة عمى ك ؽ اتسمتسميذ الزمنث  كذراأل .د 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة كاحدة :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْكاذبة مقدمة لممكضكع ) .ِ

 .يحاكم المكضكع مقدمة اثير اىامذـ القذرئ .أ 
 .لممكضكع ذمنذتسبن  مدخبلن  اصمح المقدمة اف اككف .ب 
 .ارابذط المقدمة بذلمكضكع المراد الاابير عنو .ج 
 .اطرح المقدمة مشكمة امثؿ الفكرة الر يتسة لممكضكع .د 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة كاحدة :اكزيح الدرجذت     

 :اآلايةكيامثؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْكاذبة خذامة لممكضكع ) .ّ
 .مى خذامة منذتسبة لممكضكعيحاكم المكضكع ع .أ 
 .لممكضكع المابر عنو ذاقدـ الخذامة ممخصن  .ب 
 .اشامؿ عمى كجية نظر الطذلب بذلمكضكع .ج 

كااطػػث  لياطػػث لكػػؿ مػػف الانصػػر األكؿ كالثػػذنث درجػػة كاحػػدة لكػػؿ مػػنيـ :اكزيػػح الػػدرجذت
 .درجايف لمانصر الثذلث

 :يةاآلاكيشامؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْااللازاـ بنظذـ الفقرات ) .ْ
 . قراتإلى  المكضكع مقتسـ .أ 
 .الربط بيف الفقرات .ب 
 .كؿ  قرة ااضمف  كرة كاحدة .ج 
 .الانذتسب بيف حجـ الفقرات  ث النص .د 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة كاحدة :اكزيح الدرجذت    
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كيامثػؿ  لػؾ بذلانذصػر  ل( درجػذتْارؾ متسذ ذت منذتسبة بيف الكممذت كاألتسطر كالفقػرات ) .ٓ
 :اآلاية

 .ارؾ متسذ ة كذ ية باد بداية اليذمش  ث التسطر األكؿ لبداية الفقرة .أ 
 .عمؿ ىكامش جذنبية منذتسبة .ب 
 .المتسذ ة منذتسبة بيف الكممذت .ج 
 .المتسذ ة منذتسبة بيف األتسطر .د 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة كاحدة :اكزيح الدرجذت   
 :اآلايةكيامثؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْ)  كذركضكح األ .ٔ

 . يـ القذرئ المانى المراد مف النص .أ 
 .مكضحة بافذصيؿ منذتسبة  كذراأل .ب 
 .خمك المكضكع مف الانذقض .ج 

كلكػؿ مػف الانصػريف الثػذنث كالثذلػث درجػة  لياطث لمانصر األكؿ درجاػذف :اكزيح الدرجذت
 .كاحدة

 :اآلايةكيامثؿ  لؾ بذلانذصر  ل( درجذتْبذألدلة كالشكاىد )  كذرادعيـ األ .ٕ
 .اشرحيذ كااززىذ أمثمة يتسة مدعمة بجمؿ ك الر   كذراأل .أ 
 لالحػػػديث النبػػػكم الشػػػريؼك  لالقػػػرآف الكػػػريـ)انػػػكع األدلػػػة كالشػػػكاىد مػػػف حيػػػث المصػػػدر  .ب 

 .(كالنثر القديـ لالشارك 
 .درجاذف لكؿ عنصر :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْالاذمة لممكضكع )  كذراألإبراز  .ٖ

 .مف  كرةكثر أالمكضكع يحاكم عمى  .أ 
 .كؿ  كرة عذمة بفقرة متساقمة .ب 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْعمى عنذصر المكضكع )  كذراشامذؿ األ .ٗ

 .مف  كرة مرابطة بذلمكضكعأكثر احاكاء المكضكع عمى  .أ 
 .يةذتستسالفرعية اغطث عنذصر المكضكع األ  كذراأل .ب 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت   
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 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْ ث إطذر المكضكع الكاحد )  كذرانكع األ .َُ
 .المكضكع يحاكم عمى  كرة عذمة .أ 
 . رعية مرابطة بذلمكضكع أ كذرإلى  الفكرة الاذمة مقتسمة .ب 
 .نذصر التسذبقة درجاذفياطث لكؿ عنصر مف الا :اكزيح الدرجذت   
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْصحة المامكمذت كدقايذ ) .ُُ
 .صحة المامكمذت الم ككرة .أ 
 .حداثة المامكمذت .ب 
 .ياطث لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْكالماذنث )  كذرجدة األ .ُِ
 .ذلمكضكعالمرابطة ب  كذرجدة األ .أ 
 .جدة الماذنث .ب 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْااللازاـ بذلمكضكع ) .ُّ
 .االلازاـ بذلانكاف ال م يكاب  يو .أ 
 .مرابطة بذلمكضكع  كذراأل .ب 
 .االبااذد عف الحشك .ج 

كدرجػة  لدرجػة كنصػؼ لمانصػر الثػذنثياطػى درجػة كنصػؼ لمانصػر األكؿ ك  :اكزيح الدرجذت
 .كاحدة لمانصر الثذلث

 :اآلاية( درجذتل كيامثؿ  لؾ بذلانذصر ْالاابير عف اآلراء كالمشذعر ال ااية ) .ُْ
 .الرأم  ث القضية المطركحة إبداء .أ 
 .اطمب األمر  لؾإ ا  حمكؿ لمكضكع مذأك  اقديـ مقارحذت .ب 
 .تسذبقة درجاذفياطث لكؿ عنصر مف الانذصر ال :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْالمفردات المغكية المتسااممة ) اخايذرصحة  .ُٓ
 .االبااذد عف اتساخداـ األلفذظ الاذمية .أ 
 .المفردات المبل مة لممكضكع اخايذر .ب 
 .انكع األلفذظ المتساخدمة .ج 
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رجػة كلكػؿ مػف الانصػريف الثػذنث كالثذلػث د لدرجاػذف األكؿياطث لمانصر  :اكزيح الدرجذت
 .كاحدة

 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْصحة الاراكيب المتسااممة ) .ُٔ
 .اتساخداـ الجمؿ بصكرة صحيحة .أ 
 .االبااذد عف اتساخداـ الجمؿ الطكيمة .ب 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْصحة القكاعد النحكية كالصر ية ) .ُٕ
 .(المجركرات لالمنصكبذت لالمكضكعذت)ية تسذتسلخمك مف األخطذء النحكية األا .أ 
 .ذتسميمن  ذضبط أكاخر الكممذت ضبطن  .ب 
 .الكاذبة أثنذءمراعذة الا كير كالاأنيث  ث  .ج 
 .الافريؽ بيف ىمزاث الكصؿ كالقطح .د 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة كاحدة :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْط المنذتسبة )اتساخداـ أدكات الرب .ُٖ
 .اتساخداـ حركؼ الاطؼ المنذتسبة .أ 
 لكىكػػ ا لعمػػى الػػرغـ مػػف  لػػؾ)اتسػػاخداـ باػػض األلفػػذظ الاػػث اػػرابط بػػيف الفقػػرات مثػػؿ  .ب 

 .(إلى غير  لؾ.. .كخبلصة األمر
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  لذت( درجْ) اإلمبل ثصحة الرتسـ  .ُٗ
 .خمك الكاذبة مف األخطذء اإلمبل ية .أ 
 .اطبيؽ قكاعد كاذبة اليمزة .ب 
 .مراعذة كاك الجمذعة كاألصمية .ج 

كلكػؿ مػف الانصػريف الثػذنث كالثذلػث درجػة  لياطى لمانصر األكؿ درجاذف :اكزيح الدرجذت
 .كاحدة

 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْككضكح الخط ) .َِ
 .بخط كاضح كمقركءالكاذبة  .أ 
 .ذماينن  ذالازاـ الطذلب خطن  .ب 
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 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْاتساخداـ عبلمذت الارقيـ ) .ُِ
 .اتساخداـ عبلمذت الارقيـ  ث الكاذبة بصكرة خمذتسية .أ 
 .لمكقؼالانكع  ث اتساخداـ عبلمذت الارقيـ حتسب مقاضيذت ا .ب 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْ نية الاابير ) .ِِ
 . لؾ األمرحيثمذ اقاضى  (الماذنث لالبديح لالبيذف)اتساخداـ الفنكف الببلغية  .أ 
 .كممذ لـز  لؾ .الاقريرية لالاممية لاألدبية :اتساخداـ األتسذليب الكاذبية .ب 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْانظيـ صفحة الكاذبة ) .ِّ
 .انظيـ صفحة الكاذبة .أ 
 .نظذ ة الصفحة .ب 
 .مراعذة نظذـ الفقرات .ج 
 .خمك الكاذبة مف الشطب كالكشط .د 
 .كاحدة ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجة :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْجز ية ) أ كذرإلى  افصيؿ الفكرة الر يتسة .ِْ
 . رعية أ كذرمى ع اقتسيـ الفكرة الاذمة .أ 
 .الفرعية بذلفكرة الاذمة  كذرارابذط األ .ب 
 .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
 :اآلايةكيامثؿ بذلانذصر  ل( درجذتْة )الانذكيف كباض الجمؿ كاأللفذظ الميمإبراز  .ِٓ
 .اتساخداـ الانذكيف الفرعية .أ 
 .كضح خطكط احت الكممذت كالابذرات الميمة .ب 
  .ياطى لكؿ عنصر مف الانذصر التسذبقة درجاذف :اكزيح الدرجذت    
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 (23)لذك ادل
 .ًبداعالقدزة على التفكري اإل اختباز

 

 .........................الطذلب: اتسـ
 الدراتسث كالشابة:......................... الصؼ

 ...........................المدرتسة:
 .......................اذريخ الميبلد:

 

 القدرات
 اقيتسيذ الاث
 خابذراال  قرات

 الجزء
 ؿك األ

 الجزء
 الثذنث

 الجزء
 الثذلث

 الجزء
 الرابح

 الجزء
 الخذمس

 المجمكع
 

 بةكاذ رقمذ ب أ ب أ ب أ ب أ ب أ
             الطبلقة
             المركنة
             األصذلة

             الكمية الدرجة

 

 :تعميمات  امة
 ا لكث اارؼ المطمكب منو.كؿ تسؤاؿ جيدن  اقرأ .ُ
 ( دقذ ؽ.ٓزمف محدد كىك) خابذرلكؿ جزء مف اال .ِ
مػػػػػف بأقصػػػػػى تسػػػػػرعة ممكنػػػػػة كال ااػػػػػرؾ تسػػػػػؤاال  خابػػػػػذراال أتسػػػػػ مةحػػػػػذكؿ أف اجيػػػػػب عػػػػػف  .ّ

 غير إجذبة.
عػػػػػدد ممكػػػػػف مػػػػػف اإلجذبػػػػػذت الاػػػػػث ال يفكػػػػػر  ييػػػػػذ زمػػػػػبلؤؾ أكثػػػػػر حػػػػػذكؿ أف افكػػػػػر  ػػػػػث  .ْ

  .خابذرإيذىذ  ث المكذف المنذتسب مف اال ذمدكنن 
 حاى يؤ ف لؾ. ذإلجذبةال اقمب أية كرقة كال ابدأ ب .ٓ
 مغمكطة. أيخرلصحيحة ك  إجذبةال اكجد  .ٔ
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 الرجز  األوؿ
م ال يفكر  ييذ أ) الاث اادىذ اتساامذالت غير عذدية عدد ممكف مف االتساامذالتأكثر ا كر 
  ذ دة كأىمية.أكثر  شيذءكالاث اااقد أنيذ اجاؿ ى ه األ اآلاية شيذءزمبلؤؾ( لؤل

 ( دقذ ؽٓالكقت)                                      
 :عمب الصفيح ()أ
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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                                 :الكرتسث ()ب

 ( دقائق 4انىقد )                                     
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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 :الجزء الثذنث
 اغير  أصبح عمى النحك ال م تسيأاث  كره  يمذ باد؟ شيذءيحدث لك أف نظذـ األ مذ ا  

 الاث ال يفكر  ييذ زمبلؤؾ. اإلجذبذتعدد ممكف مف أكثر افكر  ث  حذكؿ أفٍ 
 :لغة الطيكر كالحيكانذت نتسذفيحدث لك  يـ اإل مذ ا ()أ

 ( دقذ ؽ ٓالكقت )             
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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  ييذ؟ خرليحدث لك أف األرض حفرت بحيث اظير الحفرة مف النذحية األي  مذ ا (ب)
 

 ( دقائق4انىقد)                                            

 
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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 الث ذلث:الجزء 
عف جمح الابرعذت لامؿ مذل كيحذكؿ احدىـ أف يدخؿ  ث  اخاذرؾ زمبلؤؾ  ث الصؼ متسؤكالن إ ا  )أ(

 افاؿ؟ مذ اانؾ غير أميف  اآلخريفافكير 
 

 ( دقائق4انىقد )                                           

 
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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افاؿ لكث  مذ ا)أك حاى كذنت ممغذة(  مكجكدة عمى اإلطبلؽلك كذنت المدارس جميايذ غير  ()ب
 ؟ذاصبح مااممن 

                                                

 ( دقائق4انىقد )                                           
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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 :انجضء انشاتغ

الاث تسن كرىذ لؾ  شيذءث يمكف عمميذ لؤل كر  ث أكبر عدد مف الااديبلت كالاحكيرات الا
الاغير ال م اقارحو ممكف  كذفإ ا   ك ذ دةل كال اشغؿ بذلؾ مف نذحيةجمذالن أكثر  شيذءلاصبح امؾ األ

 ليجاؿ الشثء عمى نحك أ ضؿ.  ذذ يتساخدـ حذلين  اقارح شي ن الاطبيؽ أـ الل كيجب أالٌ 
                         

 ( دقذ ؽٓالكقت )                              :عجمةأك  )أ( دراجة 
 
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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 ( دقذ ؽٓالكقت )                             :ب( قمـ الحبر) 
 
0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 

02. ........................................................................................ 

03. ........................................................................................ 

04. ........................................................................................ 

05. ........................................................................................ 

00. ........................................................................................ 

08. ........................................................................................ 

06. ........................................................................................ 

11. ...................................................................... .................. 

 

 ال اقمب الصفحة قبؿ أف يؤ ف لؾ
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 انجضء انخايظ

أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الكممػػذت الاػػث ليػػذ مانػػى  اآلايػػةكػػكف مػػف حػػركؼ كػػؿ كممػػة مػػف الكممػػذت   
اككف مف ى ه األحػرؼ  أىفٍ يؿ المثذؿ: كممة قرأل الاث ااككف مف أحرؼ )ؽل رل أ(  يمكف مفيـك عمى تسب

مػف مػرة  ػث الكممػة الكاحػدةل أكثػر اتساخدـ الحرؼ الكاحد  أىفٍ ارؽل قرر(ل مف الممكف ): مثؿآخر  كممذت
:أكبر عدد ممكف مف الكممذت الاث ليذ مانى  ذمككنن  اآلايةأابح الطريقة نفتسيذ  ث الكممذت   مفيـك

 ( دقذ ؽٓالكقت )                                    )أ( ديمقراطية
 

 

0. ......................................................................................... 

1. ........................................................................................ 

2. ........................................................................................ 

3. ......................................................................................... 

4. ........................................................................................ 

5. ........................................................................................ 

0. ........................................................................................ 

8. ........................................................................................ 

6. ........................................................................................ 

01. ........................................................................................ 
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 (24) لذكادل
 .ًبداعالتفكري اإل اختبازمفتاح تصذٍخ 

 
)أك إجذبػػذايـ عػػف أم  بػػداعات اإلاخابػػذر األ ػػراد الػػ يف يجيبػػكف عػػف  إبػػداعجػػة كيػػؼ نحتسػػب در   

ياطمب اكليد حمكؿ عديدة مانكعة كغير اقميدية( عندمذ يككف عػدد أ ػراد  بداعات اإلاخابذر مكقؼ غير 
 المتساخدـ مفاذح اصحيح. خابذرأكثرل كعندمذ ال ياكا ر مح االأك  (ََُالاينة)

 فكير الطال )المسترجي (:لسا  دررجة طبقة ت :أواًل 
 غيػر ماقكلػة يكابيػذ الطذلػبأك  ياـ منح درجػة كاحػدة لكػؿ اتسػاجذبة غيػر مكػررة كغيػر خرا يػة  

الاػػػث يكابيػػػذ الطذلػػػب باػػػد حػػػ ؼ   كػػػذرالفػػػردل كبػػػ لؾ اكػػػكف طبلقػػػة افكيػػػر الطذلػػػب اتسػػػذكم عػػػدد األأك 
 المكررة.أك  غير الماقكلةأك  الخرا ية  كذراأل
 فكير الطال  )المسترجي (:لسا  مرونة ت :اثانيً 
ميػػداف حيػػذاث كاحػػد )صػػنذعةل زراعػػةل إلػػى  الاػػث ينامػث  كػػذريػاـ مػػنح درجػػة كاحػػدة لجميػػح األ  

إلػػى  )أك كػػؿ أ ػػراد الاينػػة( (ل كبػػ لؾ يػػاـ اصػػنيؼ اتسػػاجذبذت الطذلػػبإلى غيػػر  لػػؾاجػػذرةل تسيذتسػػةل...
الف ػةل  أ كػذرمػذ بمػغ عػدد درجػة مركنػة كاحػدة مي أ كػذرمجمكعذتل ثـ ياـ مػنح كػؿ مجمكعػة أك    ذت

)الف ػذت( الاػث نجػدىذ  ػث إجذبذاػو عػف  عػدد الميػذديفإلػى  ذكب لؾ اككف درجذت مركنػة الطذلػب متسػذكين 
 أىقػؿاكػكف درجػذت مركنػة افكيػر الطذلػبل بشػكؿ عػذـل  ل كلػ لؾ ناكقػح أفٍ خابػذركؿ  قػرة مػف  قػرات اال
 مف درجذت طبلقاو.

 )المسترجي (: لسا  دررجات أصالة تفكير الطال  ثالثًا:
 :اآلايةياـ إابذع الخطكات   

يػػاـ اػػدكيف جميػػح اتسػػاجذبذت المتسػػاجيبيف)أ راد الايناػػيف الضػػذبطة كالاجريبيػػة( عػػف  قػػرات كػػؿ  .0
مػػح كاذبػػة اكػػرارات كػػؿ اتسػػاجذبة أمذميػػذل كال يػػاـ كاذبػػة االتسػػاجذبذت  خابػػذرجػػزء مػػف أجػػزاء اال

 ة.الاث اـ ح  يذ عند حتسذب درجذت كؿ مف الطبلقة كالمركن
( الاػػث ااكػػرر بػػيف مػػرة كاحػػدة كػػذريػػاـ مػػنح األ .1 مػػرة( كاقػػح نتسػػبة  ِػػػ ُمػػرايف)إلػػى  )أك الرتسػػـك

( ّ%( مػػف اتسػػاجذبذت جميػػح أ ػػراد الايناػػيف الاجريبيػػة كالضػػذبطة)ِ-ُاكرارىػػذ بػػيف )اقػػؿ مػػف 
 ثبلث درجذت لكؿ منيذ.

( ْ-ِمػػػفر أكثػػػ)أك الرتسػػػكمذت( الاػػػث ااكػػػرر عنػػػد جميػػػح أ ػػػراد الاينػػػة بيف)  كػػػذريػػػاـ مػػػنح األ .2
 %( درجايف  قط لكؿ منيذ. ْ-ِمف أكثر مرات كاقح نتسبة اكرارىذ بيف)
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( ٓ-ْمػػفأكثػػر ) )أك الرتسػػكمذت( الاػػث ااكػػرر عنػػد جميػػح أ ػػراد الاينػػة بػػيف  كػػذريػػاـ مػػنح األ .3
 %( درجة كاحدة  قط لكؿ منيذ.ٓ-ْمف أكثر مرات كاقح نتسبة اكرارىذ بيف )

أكثر أك  ( خمس مراتٓمف)أكثر جميح أ راد الاينة )أك الرتسكمذت( الاث ااكرر عند   كذراأل .4
ا(ل أم ال احتسػػػػب عنػػػد حتسػػػػذب درجػػػػذت )صػػػػفرن  %( امػػػنحٓمػػػػف أكثػػػػر كابمػػػغ نتسػػػػبة اكرارىػػػذ )

 يذ اح ؼ مف الحتسذب ككذف الطذلب لـ يكابيذ.ًإن  األصذلةل أم 
الخطػػػكات التسػػػذبقةل احتسػػػب درجػػػذت أصػػػذلة كػػػؿ طذلػػػبل عػػػف كػػػؿ جػػػزء مػػػف  أتسػػػذسكعمػػػى   .5

 اث:ل كذآلخابذراال
 .( درجة األصذلة)( =)× ُ( + )× ِ( + )×ّ          

يجػػػذد درجػػػة ثبػػػذت أكثػػػر يػػػاـ اصػػػحيح إجذبػػػذت المتسػػػاجيبيف مػػػف قبػػػؿ  .0 مػػػف مصػػػحح مػػػدرب كا 
 خابػذرالاصحيحل ك ث حذلة حصكؿ درجة ثبذت منخفضة بيف المصححيفل ياذد اصػحيح اال

 ثذنية.
 الكمية: بداعحتسذب درجة اإل :ذرابان 
ػ الكميػة لكػؿ طذلػب بجمػح درجػذت الطبلقػة + داعباحتسب درجة اإل    ذ المركنػة + األصػذلةل عممن
 ( قدرةل عمى ك ػؽَّ) بمغاية بداعالقدرات اإل ألف   ؛الكمية الحقيقية لمطذلب بداعيذ ال امثؿ درجة اإلأىن  

 (ل كليس قدرات الطبلقة كالمركنة كاألصذلة  قط. Guilford,1988ااديؿ لنظرية كمفكرد)آخر 
اقػؿ عػف الاكػػرارات أك  البػػذحثيف المخامفػيف يتسػاخدمكف اكػػرارات كنتسػب مخامفػةل ازيػػد أىف  عممػذ  :ذخذمتسنػ

 كالنتسب الماامدة  ث ى ا المفاذح. 
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  (25)لذك ادل
 .ًبداعالبعدي للتفكري اإل اختبازدزجاث طالب جممىعتً البذج يف 

 انًجًىػح انعاتطح خ انًجًىػح انرجشٌثٍح خ

0 053 0 022 

1 035 1 024 

2 003 2 011 

3 021 3 032 

4 081 4 014 

5 043 5 028 

0 033 0 041 

8 046 8 040 

6 084 6 001 

01 044 01 038 

00 034 00 010 

01 054 01 012 

02 056 02 025 

03 005 03 016 

04 001 04 015 

05 038 05 021 

00 040 00 000 

08 010 08 011 

06 046 06 015 

11 021 11 001 

10 006 10 023 

11 050 11 012 

12 043 12 011 

13 042 13 010 

14 054 14 030 

15 004 15 014 

10 041 10 016 

18 002 18 001 

16 008 16 010 

21 056 21 011 

 013,41  انىعػ انذغاتً:  051,10  انىعػ انذغاتً:

 03,388  سي:االَذشاف انًؼٍا  04,408  االَذشاف انًؼٍاسي:

 116,61  انرثاٌٍ:  131,81  انرثاٌٍ:
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 (26)لذك ادل
 .القبلً والبعدي لطالب اجملمىعت التجسٌبٍت يف التعبري التذسٌسي ختبازدزجاث اال

 انثؼذي خرثاساال خ انقثهً خرثاساال خ

0 01 0 08 

1 55 1 06 

2 51 2 05 

3 01 3 02 

4 01 4 56 

5 45 5 80 

0 46 0 04 

8 55 8 03 

6 02 6 50 

01 55 01 02 

00 01 00 08 

01 01 01 01 

02 44 02 80 

03 54 03 58 

04 56 04 06 

05 50 05 06 

00 52 00 04 

08 53 08 56 

06 50 06 00 

11 52 11 81 

10 53 10 08 

11 50 11 81 

12 56 12 03 

13 50 13 01 

14 51 14 06 

15 44 15 01 

10 54 10 00 

18 51 18 56 

16 54 16 03 

21 55 21 08 

 04,30انًرىعػ انذغاتً:  53,61انًرىعػ انذغاتً:

 4,111االَذشاف انًؼٍاسي:  3,855االَذشاف انًؼٍاسي:

 14,111انرثاٌٍ:  12,500انرثاٌٍ:
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 (27)لذك ادل
 .القبلً والبعدي لطالب اجملمىعت الضابطت يف التعبري التذسٌسي ختبازدزجاث اال

 انثؼذي خرثاساال خ انقثهً خرثاساال خ

0 53 0 54 

1 50 1 48 

2 51 2 51 

3 50 3 56 

4 04 4 53 

5 50 5 44 

0 51 0 50 

8 56 8 50 

6 52 6 51 

01 50 01 51 

00 50 00 58 

01 55 01 56 

02 50 02 56 

03 55 03 01 

04 51 04 46 

05 45 05 48 

00 01 00 58 

08 46 08 53 

06 53 06 48 

11 50 11 02 

10 55 10 42 

11 50 11 50 

12 40 12 50 

13 48 13 52 

14 40 14 48 

15 03 15 51 

10 45 10 56 

18 40 18 53 

16 01 16 52 

21 52 21 55 

 52,52انًرىعػ انذغاتً:  51,02انًرىعػ انذغاتً: 

 3,616االَذشاف انًؼٍاسي:  3,658االَذشاف انًؼٍاسي:

 13,168انرثاٌٍ:  13,580انرثاٌٍ:
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 (28) لذكادل
 .البعدي دلهازاث التعبري التذسٌسي ختبازدزجاث طالب جممىعتً البذج يف اال

 انًجًىػح انعاتطح خ انًجًىػح انرجشٌثٍح خ

0 08 0 54 

1 06 1 48 

2 05 2 51 

3 02 3 56 

4 56 4 53 

5 80 5 44 

0 04 0 50 

8 03 8 50 

6 50 6 51 

01 02 01 51 

00 08 00 58 

01 01 01 56 

02 80 02 56 

03 58 03 01 

04 06 04 46 

05 06 05 48 

00 04 00 58 

08 56 08 53 

06 00 06 48 

11 81 11 02 

10 08 10 42 

11 81 11 50 

12 03 12 50 

13 01 13 52 

14 06 14 48 

15 01 15 51 

10 00 10 56 

18 56 18 53 

16 03 16 52 

21 08 21 55 

 52,52  انىعػ انذغاتً:  04,30  انىعػ انذغاتً:

 3,616 االَذشاف انًؼٍاسي:  4,111  االَذشاف انًؼٍاسي:

 13,168  انرثاٌٍ:  14,111  انرثاٌٍ:
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 (29) لذكادل
 .ًبداعالقبلً والبعدي للتفكري اإل ختبازدزجاث طالب اجملمىعت التجسٌبٍت يف اال

 انثؼذي خرثاساال خ انقثهً خرثاساال خ

0 034 0 053 

1 018 1 035 

2 028 2 003 

3 015 3 021 

4 031 4 081 

5 004 5 043 

0 012 0 033 

8 001 8 046 

6 022 6 084 

01 012 01 044 

00 000 00 034 

01 010 01 054 

02 032 02 056 

03 005 03 005 

04 011 04 001 

05 000 05 038 

00 010 00 040 

08 016 08 010 

06 013 06 046 

11 015 11 021 

10 021 10 006 

11 022 11 050 

12 010 12 043 

13 016 13 042 

14 012 14 054 

15 011 15 004 

10 014 10 041 

18 034 18 002 

16 021 16 008 

21 010 21 056 

 051,10انًرىعػ انذغاتً:   42, 013انًرىعػ انذغاتً:  

 04,408االَذشاف انًؼٍاسي:    00,404االَذشاف انًؼٍاسي: 

 001,13انرثاٌٍ:  021,46انرثاٌٍ: 
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 (31)لذك ادل
 .ًبداعالقبلً والبعدي للتفكري اإل ختبازدزجاث طالب اجملمىعت الضابطت لال

 انثؼذي خرثاساال خ انقثهً خرثاساال خ

0 026 0 022 

1 005 1 024 

2 013 2 011 

3 012 3 032 

4 010 4 014 

5 000 5 028 

0 002 0 041 

8 005 8 040 

6 011 6 001 

01 60 01 038 

00 66 00 010 

01 003 01 012 

02 020 02 025 

03 002 03 016 

04 021 04 015 

05 010 05 021 

00 016 00 000 

08 010 08 011 

06 012 06 015 

11 003 11 001 

10 006 10 023 

11 034 11 012 

12 014 12 011 

13 010 13 010 

14 000 14 030 

15 010 15 014 

10 002 10 016 

18 013 18 001 

16 014 16 010 

21 022 21 011 

 013,41انًرىعػ انذغاتً:   011,31انًرىعػ انذغاتً:

 03,388االَذشاف انًؼٍاسي:   01,484االَذشاف انًؼٍاسي: 

 116,61انرثاٌٍ:   001,13انرثاٌٍ: 

 


