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 سخلل ملا

الع بَـْ ًموارااوـا ـ ُ وــ ٌ      لغــ  هـدت  الدراسـْ الك ــ  طـر املــٌر املوـاراي الكخابَـْ ر كخــ  ال ـ إّ        

ـــ  ال ـــ إّ          ــْ الكٌٍــ ق ًلخا َــد اهــدا  الدراســْق لــاحم ال احــث بخالَــ  ستخــٌٔ كخ ــْ املخٌســملْ ر دًل  لغــ امل حل

ااواق ًبعد حت د ال احث مـر وـدا ااداّ ًث ااوـاق اسـخلدحم اا ـٌعد املعـد  لغـ ا حتلَـ  الكخـ  طَنـْ           العـ بَْ ًموار

الدراسْق ًمر ثم رود النخاٖج ر جـداً  ًتـد اسـٗلْ الدراسـْظ  ا وـ ي  خـاٖج الدراسـْ املـٌر ا ر هـتي املوـارايق حَـث            

 الصـ  الخاسـ  طـر الصـ  الثـامرظ  ًا وـ ي       لٌحظ املٌرها ًارا اع  س خوا ر الصـ  الثـامر طـر الصـ  السـاب ق ًر     

مالٕمـْ املوـاراي الكخابَـْق ت ـُ الصـ  السـاب  حَـث اطت ضـ  درجـْ ًجـٌد املوـاراي الكخابَـْ طـر               اٍض ا خاٖج الدراسْ 

الص  الثامر م اطاّ للنمٌ الع لُ هلتي امل حلْق ًكتلك ر الثامر ًالخاس  حَث ٍالحـظ ارا اطوـا ر الصـ  الخاسـ      

 ص  الثامرظ طنوا ر ال

 الكلماي امل خاحَْ: املواراي الكخابَْق اللغْ الع بَْق امل حلْ املخٌسملْ   

The Development of Writing Skills in the Arabic Reading Textbooks for the Intermediate Stage                        
(seventh, eighth, and nineth) Grades in Kuwait: A Content Analysis 

 

Dr. Nouri Yousef Alwattar 
Abstract 

This study aimed at uncovering of development of writing skills in the Arabic reading 
textbooks and their skills in seventh, eighth, and nineth grades in Kuwait. The study tried to 
answer the following questions: What are the writing skills found in the Arabic Textbooks and 
their skills in these classes? How are the writing skills distributed among seventh, eighth, and 
nineth grades? And how far are the writing skills suitable for each class? To achieve the aims of 
the study the researcher developed classification of writing skills cope with the strategy of the 
research used in the study " Analysis of the Arabic Reading Textbooks and their skills Content ". 
The population of the study is all Arabic reading books for seventh, eighth, and nineth grades, 
while as the study sample is the society itself. The results of the study showed a development in 
these skills in the different classes as it was noticed that these skills are developed and increased 
from class to another. This development in the skills from one class to another go with the school 
stage to each class in the stage. The study results also showed the suitability of the writing skills to 
each class. 
Keywords: Writing skills, Arabic language, intermediate stage 

لغــْ مــر امل ــاه  ايجخماطَــْ ًالن ســَْ ر حَــاّ الكــاٖر اإل ســا ُق  ع ي غتلــٌ اِ     اعــد ال 

زتخم  مر اجملخمعاي مر اسخلداحم اللغْق توُ الٌسَلْ ااساسَْ ر ا اهم بين ال    م  بعضـوم  

 ال عضظ

ان سم اللغْ ًاعلموـا    اعـ تاي وـ ٌٍْ ًا ـ ٔ كخابَـْق ًالكخابـْ اعـين "  ـاا  ااتكـار          

(ظ الكالحم ًالكخابْ هما حـالخ  للخعـ ت اللغـٌِ  ي ا ومـا من صـلخ  مـر       2999ا" )اذتارثُق طلٓ الٌر

حَـــث المل ٍ ـــْ ًااهمَـــْق تـــالكالحم هـــٌ ًاـــ  ااتكـــار ر اوـــٌاي اً حتٌٍـــ  ااتكـــار    اوـــٌاي    

                                                 
 الكٌٍ  جامعْ  - الرتبَْ كلَْ -الخدرٍس  ط اً املناهج لسم *
 

 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 
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            مســــمٌطْق امــــا الكخابــــْ توــــُ رســــم ااتكــــار طلــــٓ الــــٌرا اِ حتٌٍــــ  ااتكــــار    لغــــْ مكخٌبــــْ    

 (ظ0226)و َاليق 

ًلعلــٌ وــلن اللغــْ ًالــ  هــُ ارلــٓ ســ   الخٌاوــ ق تمــر  الهلــا ٍعــ  ااتــ اد طــر ا  ســوم    

ًامـا َوم ًطمٌحـااوم ًم ـاط همق ًر شتخلــ  جٌا ـ  اذتَـاّق اخلـت هــتي الدراسـْ اهمَخوـا مــر         

 (ظ 0225الك املكا ْ ال  حتخلوا اللغْ )طاوٌر ًاذتٌامدّق 

َـْ باإلاـاتْ    ا وـا وـ ت  بنـاً  ال ـ ،ن بوـاق        ًطلٓ هتا املنـٌا  اـلاُ اهمَـْ اللغـْ الع ب    

تاللغــْ الع بَــْ لغــْ اٌاوــ  بــ  ابنــإ اللســان الع بــُ مــر جوــْ ًلغــْ الــدٍر لكــ  مــر دان بــدٍر         

اإلســالحم مــر جوــْ ا ــ ٔق لــتا تــتن دراســخوا ًادرٍســوا مــر ااهمَــْ  كــان ظتعلنــا ضتــ   طلــٓ       

 ادلَد املناهج الدراسَْ الع بَْظ

ين وناطْ املعـا ُ ًاال ـا  ًهـُ ةاجـْ    اذتـتا ًالخـدرا طلَوـاق مـا         ً ا ان الكخابْ اع

(ظ مر جوْ ا  ٔ تتن الكخابْ او   مر الكالحم ت َوا 0228ظتعلوا م ادتْ لل ر ًاملع تْ )ال  ٍ ق 

ٍخمكر الكاا  مر اصاَح ا ملإي املل ٌ ْق ًٍ  ـُ مـا كخ ـى  ـ ًر ااٍـاحمق كمـا ا وـا حتخـاد            

ــْق توــُ اعكــس ث اتــْ ال كــ         موــاراي ًاســخعم  مــر   اي ســان اطضــإ ي اســخلدموا اللغــْ الل  َ

; لكـ  مـا سـ د اخلكـد اهمَـْ هـتي       (0226)وـ َاليق  ًاث َ  الع  ًااعن ًاسخلدحم الَد ر  ج اٖوـا  

 الدراسْق ال   اا زتاهلا العدٍد مر ال احث  ااكادميَ  ًالكخااظ

داَْٖ ٍخم ايطخماد طلٓ اللغـْ ال ـ ٌٍْ اكثـ  مـ      ر بداٍْ امل ٌار الدراسُ ر امل حلْ ايبخ

ٍلمللـ  مـر الملالـ  ان اخـٌاهن لغخـى ال ـ ٌٍْ مـ            طدحم  هما  اللغْ الكخابَْق ًر امل حلـْ اإلطدادٍـْ 

املوـــاراي الكخابَـــْق ًر الثا ٌٍـــْ ٍ ا ـــُ باللغـــْ املكخٌبـــْ    حـــدًد  بداطَـــْ ًالخعـــ ت طـــر اتكـــاري    

(ظ مــر هــتا املنمللــد ااــ  هــتي الدراســْ لل اــث ر       0226َاليق ًمعارتــى بمل ٍ ــْ اكثــ   ا ا  ــا )وــ     

مر الص  الساب  ًالثـامر ًالخاسـ ق ل اـ  ًةـث     امل حلْ املخٌسملْ املواراي الكخابَْ لدٔ طالا 

بخالَ  ستخٌٔ كخــ  ال ــ إّ لغـ  العــ بَْ     طر ط ٍد ر دًلْ الكٌٍ ق املواراي الكخابَْ لدٍومق 

 اإلث إ اململلٌا لخنمَْ هتي املوارايظ ًمدٔ احخٌاٖى طلٓ ًموارااواق

ًٍ صد بالخع ت الكخابُ: ال درّ طلـٓ  طـادّ وـَااْ املـادّ اللغٌٍـْ بملاللـْ ًًاـٌ ق ًدلـْ         

 (ظ0229ًحسر ط اق اسخجابْ للمؤث اي امللخل ْ عاي الصلْ )طاوٌر ًاذتٌامدّق 

اراي الخٌاوـ      ًاعد الكخابْ ًاحـدّ مـر املوـاراي املومـْ للغـْق  حَـث ان سـم اللغـْ ر موـ         

لسم : الخع ت الكخابُ ًالخع ت ال  ٌِق تتمـا ان ٍن ـ  اإل سـان اتكـاري    ان ـ ٍر   ـالر م اوـ  ا        

طر ط ٍد امل اتوْق اً طر ط ٍد الكخابْق ًاخجلٓ اهمَـْ املوـاراي الكخابَـْ ر لـدراوا طلـٓ املـٌٍ        

ر زتـايي اذتَـاّ امللخل ـْق ًبوـتا حتخـ       الخ اط  ب  ابنإ اجملخم  ًب  ال سالْ الكخابَْ امل سلْ 

ٕ ا كـ ت ا مـر   ـاطى  مـا       الكخابْ جا   ا موم ا ر حَاّ اإل سان ً  اطى الٌَمُق تاإل سان ٌٍ   جـا

ٖ ا ملا هٌ مكخٌاق )ستمدق  ْرق ً ما لار  (ظ 0226 الالر اتكاري كخاب

َ ــ     ا للغــْق  ــا ٍخناســ   ًإلا ــان املوــاراي )الكخابَــْ( ي بــد مــر اعــ ٍض ال ــ د اع ٍض ــا كات

ًمسـخٌٔ  ضـجى ًاســخعداديق  تكلمـا ااســ  زتـا  ا اطــ  الملالـ  مــ  هـتي املوــاراي اعلموـا ًاا نوــاق        

حَث اخجسد ر الكخابـْ طملَـْ الـخ كتق ت وـا )طملَـْ الـخ كت( ٍـخم الخ اطـ  بـ  الكااـ  مـر جوـْ             

اً الصــٌرّ الــ  سخٌوــ   ًبــ  ال ســالْ الــ  ٍ اــ  الكااــ  ر اٌوــَلواق ًاــ ه هنــا اهمَــْ انلَــْ    

ال سالْ الكخابَْ مر م الْق ًلصَدّق ًمتثَلَْق ًب  انلَاي املساطدّ مر الناٌ ًالص   ًلٌاطد 

ــْق ًارت   ــ  اللغٌٍـــــــ ــْ ًالرتاكَـــــــ ــإ ًال الاـــــــ ــ اد اهلجـــــــ ــَ  ًاإل ـــــــ ــا  ًاإلدرا  ًالخلملـــــــ                                   ظَـــــــ

 (ظ 0225)ادت ا ق ًطنال ّق 

م ــكالي وــخٓ تَمــا ٍخعلــد    مــر جا ــ  ، ــ  صتــد ان مدرســُ اللغــْ الع بَــْ ٍعــا ٌن مــر      

ــٌطاي          ــْ بعـــض املٌاـ ــدحم مالٖمـ ــاق ًطـ ــث ا خَارهـ ــر حَـ ــٌطاي مـ ــد باملٌاـ ــا ٍخعلـ ــا مـ ــالخع تق منوـ بـ

واق ًمنوــا مــا ٍخعلــد للمســخٌٍاي الع لَــْ للملــالاق ًاحَا  ــا ي اــ ا   املٌاــٌطاي بلًلااوــا ًمناســ اا

 ت طلٓ الملل ْق بمل اٖد ط   مٌاٌطاي الخع ت ًمعادتخوا م  الملالاق ك  ا مٌاٌطاي الخع

ًمنوا ما ٍخص  بعملَْ الخ ٌٍم التِ ا ه م كالاى ر الع ٕ الـتِ ظتـدي املدرسـٌن اثنـإ اصـاَح      



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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ــا        ــاٍت ًااـــاْ لخصـــاَاوا ًا ٌميوـ ــٓ معـ ــاا طلـ ــدحم ايا ـ ــاحم الدراســـُ ًطـ ــٌطاي  ـــال  العـ املٌاـ

 (ظ2988)مخاٍسْق 

ْ معَنــْ بدرجــْ مــر الســ طْ ًاإلا ــان مع ــاق ًايلخصــاد ر   هــُ ااداّ طلــٓ ال َــاحم بعملَــ   

 (.  Taha, 2016)الٌل  ًادتود امل تًل ق م  م اطاّ ا سجاحم املوارّ م  املٌاٌع امللص  للدراسْ 

هٌ احد ا اط الخع تق ًٍ صد بـى ًسـَلْ اياصـا  بـ  ال ـ د ًاـتيق لـر ا صـلى طنـى            

ًاملكا َْق ًاذتاجْ  لَى ماسْ ًوـٌري طدٍـدّق لـا ٍسـاطد طلـٓ امـخال  الخالمَـت        املساتاي الامنَْ 

 (.  Matar et al, 2016)زتمٌطْ مر املواراي الكخابَْ  خَجْ املمارسْ ًالخدرٍ  

ٍلعـــ  بوـــا الملالـــ  طـــر اتكـــاري ً،راٖـــى اثنـــإ الكخابـــْق ًبالخـــالُ     هـــُ ااداّ الـــ  ميكـــر ان 

ــخلدحم ا ــ ّق       سَسـ ــْ ال  ـ ــاَحق ًكخابـ ــكلوا الصـ ــْ ب ـ ــ  ادتملـ ــْق ًا كَـ ــ داي اللغٌٍـ ــ  امل ـ لملالـ

ًطالماي الرتلَم املناس ْق ًواْ الض   الناـٌِق ًسـالمْ الضـ   اإلمالٖـُق ًوـاْ اسـخلداحم       

 ( Haddad, 2018) ادًاي ال ب ق ًواْ اٌ َ  ال َان ًال الاْظ

 كخ  ال  إّ لغ  الع بَْ ًموارااوا: 

  رّ لخدرٍس مادّ ال  إّ دًلْ الكٌٍ  للم حلْ املخٌسملْ ًهُ:  هُ الكخ  امل 

  كخاا لغ  الع بَْ ًموارااوا للص  السادس املخٌس ظ 

  كخاا لغ  الع بَْ ًموارااوا للص  الساب  املخٌس ظ 

  كخاا لغ  الع بَْ ًموارااوا للص  الثامر املخٌس ظ 

  ظ كخاا لغ  الع بَْ ًموارااوا للص  الخاس  املخٌس 

 امل حلْ املخٌسملْ: 

هُ م حلْ مر م اح  الخعلَم العاحم ر دًلْ الكٌٍ  ا   بعد امل حلْ ايبخداَْٖق ًمداوا   

اربــ  ســنٌاي ًهــُ الســادس ًالســاب  ًالثــامر ًالخاســ  مخٌســ  ًهــُ اــٌاهِ امل حلــْ اإلطدادٍــْ ر    

  بـى مـر امل حلـْ    كثت مر الدً  الع بَـْظ ًلـد ا اسـخ عاد الصـ  السـادس مـر الدراسـْ ًعلـك ل        

 ايبخداَْٖظ 

اوـد  هـتي الدراســْ    الخعـ      مــدٔ املـٌر املوـاراي الكخابَــْ ر امل حلـْ الدراســَْ         

الخاسـ ( باطخ ـار ان املوـاراي الكخابَـْ ر هـتي امل حلـْ انخ ـ  بـالملالا          -الثـامر   -املخٌسملْ )السـاب   

ت طــر الــتاي اً طــر املٌاــٌع اادبــُ اً العلمــُ الــتِ   مــر زتــ د رســم الكلمــاي    الــخ كت ًالخعــ   

 ٍنٌِ الكخابْ تَىق ًمر هتا املنمللد تتن الدراسْ اود     طدد مر ااهدا  ًهُ:

  ٓظاملواراي الكخابَْ املخٌت ّ ر كخ  لغ  الع بَْ لص ٌ  امل حلْ املخٌسملْالخع   طل 

  ْاســـْ بـــ  وـــ ٌ  امل حلـــْ    املوـــاراي الكخابَـــْ مٌاـــٌع الدرٍـــاٌهالخعـــ   طلـــٓ كَ َـــ

 ظاملخٌسملْ

  ٓ درجــْ مالٕمــْ املوــاراي الكخابَــْ لكــ  وــ  مــر وــ ٌ  امل حلــْ املخٌســملْ       الخعــ   طلــ

 مٌاٌع الدراسْ

 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اإل سان ح  ٍ ك  مسخاض  ا ل  ْ    عهنىق تت ى ي ٍ ع  هتا ثم ٍخٌل  ةَث ا ـ     

ٍ بملوا بغتها مر اال ا  م  بعضوا ال عض لخكٌٍر مجلـْ  الل  ْ طال ْ ر عهنى    دها ً  ا 

(ظ مــر جوــْ ا ــ ٔق اوــد   0202اوــد     اإل  ــار اــ  مــا اً الســؤا  طــر معضــلْ اؤرلــى )وــا ق   

املن ٌمـْ الرتبٌٍــْ مـر  ــال  مناهجوــا ًمضـامَنوا بصــ ْ اساســَْ     كسـاا الخالمَــت موــاراي     

انمَـْ موـارااوم ر النـٌاحُ ًاجملـايي امللخل ـْظ مـر       طدٍدّ ر مجَ  م اح  الخعلَم امللخل ْ مر 

ــخعلمق           ــْق حَــث ي ٍســخغين طنوــا املخعلمــٌن طــ  شتخلــ  م احــ  ال بــ  هــتي املوــاراي موــارّ الكخاب

تلال  الخعلم املدرسُ عتخاد الخالمَت إلا ان موارّ الكخابْ للٌتـإ ب ـ ًط امل حلـْق توـم ٍكخ ـٌن      

(ظ ًميكر ال ٌ  بلن الك املوـارّ ي ال ـٓ العناٍـْ    0227الع بَْ )بل كاِق ر املٌاد العامْ ًر مادّ اللغْ 

الالهمْ بواق حَث ٍخعلم الخالمَت الكخابْ مر  ال  درًس الخع ت الكخـابُ ًهـتي الـدرًس ي اكـٌن     

ر الغال  مٌجوْ بعناٍْق حَث ٍـرت  الخالمَـت دًن اٌجَـى كـا ق لل َـاحم باا  ـملْ الكخابَـْظ  ع ي        

ــخملَ  امل ــ داي       ٍسـ ــخلداحم امل ـ ــٌ ًاسـ ــثتّ ر الناـ ــإ كـ ــت دًن ا ملـ ــٌع لصـ ــْ مٌاـ ــٌن كخابـ خعلمـ

ًالرتلــَم ًروــا ْ ااســلٌاظ توــُ مــر املوــاراي العلَــا الــ  اخجــاًه اســخلداحم اســرتااَجَاي معَنــْ     

للا ظ ًالخك ارق ب  حتخـاد    موـارّ الـخ كت ًاسـخلداحم املنوجَـْ السـلَمْ لعـ ا هـتي ااتكـار          

 (ظ0228كما ا وا دلَ  طلٓ  ٌ ًاملٌر الخ كت السلَم )ارتٌٍسكُق ًاٌوَلوا لل ارئق 

ــى ي اٌجــد ط ٍ ــْ ًااــاْ ر كخــ  "لغــ  الع بَــْ" ارتاوــْ             ًلــد يحــظ ال احــث ا 

 نوج اللغْ الع بَْ متكر املعلم  اً الخالمَت مر انمَْ املواراي الكخابَْق    جا   ًجٌد ا ملـإ  

ا اوَلواق ما اًج  طلٓ ال احث دراسْ هتي امل كلْق ًال  اخ لٌر كثتّق ر اللغْ بك  ا اكَ وا ً

ر الخســا   ال َٖســُ هلــتي الدراســْ ًهــٌ: "مــا هــُ درجــْ املــٌر املوــاراي الكخابَــْ ر كخــ  ال ــ إّ   

لغــ  الع بَــْ ًموارااوــا لصــ ٌ  امل حلــْ املخٌســملْ ر الكٌٍــ ذ" ًٍن ثــد مــر هــتا الخســا   طــدّ        

 اسا يي ت طَْ ًهُ:

 واراي الكخابَْ املخٌت ّ ر كخ  لغ  الع بَْ لص ٌ  امل حلْ املخٌسملْذ ما امل 

  كَ  اخٌهع املواراي الكخابَْ مٌاٌع الدراسْ ب  و ٌ  امل حلْ املخٌسملْذ 

    مـــا درجـــْ مالٕمـــْ املوـــاراي الكخابَـــْ لكـــ  وـــ  مـــر وـــ ٌ  امل حلـــْ املخٌســـملْ مٌاـــٌع

 الدراسْذ 

َ ا مـ  اهـدا      الاُ هتي الدراسْ ر   طار ايهخماحم بخدرٍس الخع ت ًا ًرّ اعلَمـىق ًمت ـ

ًهارّ الرتبَــْ ر دًلــْ الكٌٍــ  ًالخملــٌٍ  الرتبــٌِ ر الــٌهارّ ملــدٔ اهمَــْ الخعــ تق ًانمَــْ املوــاراي  

الكخابَْ الالهمْ لكـ  م حلـْ مـر م احـ  الخعلـَمق ًلـا ٍاٍـد هـتي الدراسـْ اهمَـْق ا وـا لـد ا َـد              

 د املعلم  إلطدادهم    اٌجَى ادرٍسوم ضتٌ انمَْ املواراي الكخابَْ الالهمْظ املعنَ  بتطدا

ًاكخســ  هــتي الدراســْ اهمَخوــا ر كٌ وــا اً  دراســْ مــر  ٌطوــا ر حــدًد طلــم ال احــثظ      

اوــد     مع تــْ املــٌر املوــاراي الكخابَــْ ر كخـــ   ال ــ إّ لغــ  الع بَــْ ًموارااوــا لصـــ ٌ           

لــْ الكٌٍــ ق ًلــد ٍ جــ  علــك    ان هــتي الكخــ  مــر املنــاهج ادتدٍــدّ الــ    امل حلــْ املخٌســملْ ر دً

الـــد رس اً  مـــ ّ ر دًلـــْ الكٌٍـــ ق ًاـــ ه اهمَـــْ الدراســـْ ر اهمَـــْ مٌاـــٌطواق  ع  ن   الخعـــ ت   

ٍلعد هدترا  سـعٓ مجَع ـا لخا َ ـىق ًي ٍخا ـد هـتا اهلـد   ي طـر ط ٍـد  كسـاا الملل ـْ            الكخابُ 

ًامل َ وــا ر كخابــااوم اإل  ــاَْٖق ًاكمــر اهمَــْ املٌاــٌع ر اهمَــْ املوــاراي     للموــاراي الكخابَــْق  

الكخابَْ ر العملَْ الخعلَمَْ لكٌ وا ي ال ٓ طناٍْ كاتَْ ر امل اح  الخعلَمَْ امللخل ْق ًهدت  

ــااومق حخــٓ ٍصــ ح        الدراســْ    اع ٍــ  الملل ــْ باملوــاراي الكخابَــْ ًكَ َــْ اســخلداموا ر كخاب

 در ا طلٓ كخابْ مٌاٌع الخع ت بلتكار مخسلسلْق ًا اَ  منمل ُ سلَمظالملال  لا

 

  



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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الخص ي الدراسْ طلٓ كخ  لغ  الع بَـْ ًموارااوـا لصـ ٌ  امل حلـْ املخٌسـملْ ر دًلـْ       

الكٌٍ ق لا عتد مـر اعمـَم النخـاٖج  ـارد هـتي الكخـ ق ًالخصـارها طلـٓ اداّ ًاحـدّ هـُ ايسـخ ا ْ            

  ملٌٍ ها لخا َد ا ا الدراسْظ ال  ا ا

ٍخضمر هتا ادتإ الدراسـاي الـ  اطلـ  طلَوـا ال احـث حـٌ  موـاراي الخعـ ت الكخـابُق الـ            

مت  ر زتا  الخع ت الكخابُق ًعلك لالسـخ ادّ منوـا ر الدراسـْ اذتالَـْق تل ـد اعـددي الدراسـاي        

 الع بَْ ر زتا  الخع ت الكخابُ ًمنوا:  

( دراســْ بعنــٌان " تاطلَــْ ب  ــامج م ــرت  ر انمَــْ بعــض موــاراي     0226اجــ ي )وــ َاليق   -

الكخابْ لدٔ طال اي الصـ  ااً  الثـا ٌِ "ق هـدت  الدراسـْ    ا صـُ تاطلَـْ ب  ـامج م ـرت  ر         

ــْ       ــْ الرتبَـ انمَـــْ بعـــض موـــاراي الخعـــ ت الكخـــابُ لـــدٔ طال ـــاي الصـــ  ااً  الثـــا ٌِ ر مدٍ ٍـ

ان الثا َْ ًلد حاًل  هـتي الدراسـْ اإلجابـْ طـر ااسـٗلْ اناَـْ: مـا ال  ـامج امل ـرت           ًالخعلَم لعم

لخنمَْ بعض موـاراي الخعـ ت الكخـابُ لـدٔ طال ـاي الصـ  ااً  الثـا ٌِ ر مدٍ ٍـْ ا بَـْ طمـان           

الثا َــْذ مــا اثــ  اســخلداحم ال  ــامج امل ــرت  لخنمَــْ بعــض موــاراي الخعــ ت الكخــابُ ر انمَــْ هــتي      

وارايق لدٔ طال اي الص  ااً  الثا ٌِ ر مدٍ ٍـْ طمـان الثا َـْذ ًلـد اوـخمل  طَنـْ الدراسـْ        امل

( طال ْ ر مدرسْ اامتّ بسمْ الثا ٌٍْ لل نايق ًمدرسْ ادت َوْ الثا ٌٍْ لل نـايق ًلـد   248طلٓ )

ٖ     72( طال ــْ اجملمٌطــْ الخج ٍ َــْ ً )  77وــكل  ) ج ( طال ــْ اجملمٌطــْ الضــابملْظ ًلــد ا وــ ي  خــا

(ق ر كـــ  مـــر اي خ ـــار الكلـــُ 22ظa  =2الدراســـْ ًجـــٌد تـــ ًا عاي ديلـــْ  حصـــاَْٖ طنـــد مســـخٌٔ ) 

ًا خ ار املواراي ال  طَْ ر اي خ ـار ال عـدِ ملصـلاْ اجملمٌطـْ الخج ٍ َـْق ًهـتا ٍ ـت    ا ـٌا         

 اجملمٌطْ الخج ٍ َْظ 

ملـدارس الثا ٌٍـْ:   اـدرٍس الكخابـْ لملـالا ا    دراسـْ حـٌ   ( (Kiuhara, et al, 2009اجـ ٔ   -

اعلـَم الكخابـْ ر املدرسـْ الثا ٌٍـْ     دا   الدًلْق ًهدت  الدراسْ    اهمَْ مسح مر  ال   ج إ 

طلـٓ الـ ام   ً   اإلوال  ًان هتا اإلوال  ظت  ان ٍكٌن مخعدد ااًجـىظ   خوااجًعلك ذتاملعاو ّ 

ٌماي حـٌ  لارسـاي الكخابـْ ر    مر ان النخاٖج ال  اٌولنا  لَوا ي متث  سٌٔ مصدر ا ًاحد ا للمعل

هــُ طملَــْ املدرســْ الثا ٌٍْـــ تت نــا   ــدحم اربــ  اٌوــَايظ اًيرـــ ظتــ  ان اصــ ح طملَــْ اــللَ   ــ    

اكثـــ  وــٌَط ا ر ال صــٌ  الدراســـَْ باملدرســْ الثا ٌٍــْ ب ـــك  طامـــ ًظتــ  طلـــٓ       ًاطــٌ    ــاطرا   

َ اق ظتـ   الملالا لضإ املاٍد مر الٌل  ر ايطت اط ر الكخابْ ال  اخضمر  الخالَ  ًالخ ستظ ثا 

طلٓ املعلم  امل َد لارساي الكخابْ ال اٖمْ طلٓ اادلْ ً ج إ اعـدٍالي طلـٓ الكخـاا املكـاتا      

ٍ اظ باإلااتْ    علكق ظت  امل َد لارسـاي الخـدرٍس بـت ال ظ     طلٓ اساس منخ م بدير مر دًر

خعلَمَــْ بعمــ  اتضــ  ر  طــداد املعلمــ      ثالث ــاق ظتــ  ان ا ــٌحم بــ امج اعلــَم املعلمــ  ًاملنــاطد ال      

لخــدرٍس الكخابــْ لملــالا املــدارس الثا ٌٍــْظ رابع ــاق ظتــ  اصــمَم الخٌوــَاي الــثال  ااً  لخل َــْ      

ــْ          ــ إاي الخعلَمَـ ــْ ًاإلجـ ــملْ الكخابـ ــا ق ا  ـ ــ َ  املثـ ــٓ سـ ــُظ طلـ ــ  رَٖسـ ــ  ختصـ ــاي كـ احخَاجـ

ان اعكس جوٌد اإلوـال  هـتي    ًاحخَاجاي  طداد املعلم لَس  هُ   سوا لك  زتا  مٌاٌعق ًظت 

اي خالتايظ ًباملث ق سخخملل  بعض الخلصصايق مث  العلٌحمق جوٌد ا مخضات ّ إلوـال  لارسـاي   

 الكخابْ اكث  مر اجملايي اا  ٔق مث  تنٌن اللغْظ

( دراسْ بعنٌان " تاطلَْ  ـ اٖ  الـخ كت ًاا  ـملْ الكخابَـْ ر     0226كما اج ي )طٌاق  -

 َ م ايجخماطَــْ ًطــاداي الع ــ  ًالك ــإّ التااَــْ ر طلــم ايجخمــاع لــدٔ طــالا    انمَــْ بعــض امل ــاه

امل حلــْ الثا ٌٍــْ "ق ًهــدت  الدراســْ    الٌوــٌ  ل اطلَــْ  ــ اٖ  الــخ كت ًاا  ــملْ الكخابَــْ ر  

اــدرٍس طلــم ايجخمــاع ر انمَــْ توــم طــالا الصــ  الثــا ُ الثــا ٌِ للم ــاهَم ايجخماطَــْ ً ــٌ      

ًلخا َد هتا اهلد  لامـ  ال احثـْ بـايطالع طلـٓ     مسخٌٔ ك إاوم التااَْق طاداي الع   ًرتعْ 

ــْ         ــاحم بدراسـ ــخعلمق ال َـ ــْ للـ ــد   الكخابـ ــخ كت ًمـ ــ اٖ  الـ ــٌ   ـ ــاب ْ حـ ــاي السـ ــاي ًالدراسـ اادبَـ



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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اسخملالطَْ اضمن   ج إ بعـض امل ـابالي ال لصـَْ مـ  كـ  مـر الملـالا ًاملعلمـ  ًمالح ـْ          

يجخماع ًمالح ْ المل ا املسخلدمْ مر ل   املعلم  ر سلٌ  الملالا ر حص  ادرٍس طلم ا

الخدرٍس كتلك امل َد بعض امل اٍَس ًاي خ اراي طلٓ الملالا للٌلٌ  طلٓ مـدٔ  درا  ًتوـم   

الملالا للم اهَم ايجخماطَْ املخضمنْ ر م ـ ر طلـم ايجخمـاعق كـتلك مـدٔ متكـنوم مـر بعـض         

ْ ًلدراوم طلٓ مٌاجوـْ امل ـكالي اجملخمعَـْق ًا    حساسوم بك إااوم التااَ طاداي الع   ًم دار 

مـْ ًحتلَـ  ستخٌاهـا للٌلـٌ  طلـٓ امل ـاهَم       ا خَار ستخٌٔ ًحدّ طلم ايجخماع ًلضاٍا ال  د ًاا

مــر وـدا هــتا الخالَـ ق ثــم ا  طــداد دلَـ  املعلــم ًك اســْ     ًالخلكــدايجخماطَـْ املخضــمنْ تَوـا   

الكخابَــْق  باا  ــملْاــٌٕ  ــ اٖ  الــخ كت املدطمــْ    ــملْ للٌحــدّ امللخــارّ رالملالــ  للموــاحم ًاا

ْ    ا طداد  م َـاس الك ـإّ    –ا خ ـار طـاداي الع ـ      -دًاي ال َـاس ًلل )ا خ ـار امل ـاهَم ايجخماطَـ

التااَْ( ًا ملوما طلٓ طَنْ اسخملالطَْ ًحتدٍد مدٔ الصدا ًالث اي هلماق ا خَار طَنـْ ال اـث   

امللخارّ بالمل ٍ ْ الساٖدّ ر املدارسق ًزتمٌطـْ   ًا سَموا    زتمٌطْ اابملْ ادرس الٌحدّ

الكخابَــْق ثــم ا   باا  ــملْجت ٍ َــْ اــدرس الٌحــدّ امللخــارّ ر اــٌٕ  ــ اٖ  الــخ كت املدطٌمــْ     

دًاي ال َــاس ل ــ  طملَــْ الخــدرٍس للٌلــٌ  طلـٓ اســاًِ اجملمــٌطخ  ل ــ  الخــدرٍسق ثــم   اامل َـد  

دًاي ال َـاس  إ طملَـْ الخـدرٍس ا امل َـد    حصـْق بعـد ا خوـا    27مت  طملَْ الخـدرٍس ًاسـخغ ل    

 ـ ٔ للٌلـٌ  طلـٓ مـدٔ الـخغت اذتـاد  ر مع تـْ الملـالا ًتوموـم للم ـاهَم ايجخماطَـْ            ام ّ 

 وــ ي النخــاٖج ا ــٌا طــالا اجملمٌطــْ الخج ٍ َــْ طلــٓ       اًطــاداي الع ــ  ًالك ــإّ التااَــْ حَــث     

 ـ  ًالك ـإّ التااَـْ لـا ٍ ـت         اجملمٌطْ الضابملْ ر ك  مر امل اهَم ايجخماطَْ ًطـاداي الع 

 ظ  ملْ الكخابَْ ر ادرٍس طلم ايجخماعتاطلَْ   اٖ  الخ كت ًاا

ْ ) كما اجـ ي  - وـعٌباي اعلـم ال ـ إّ لـدٔ االمَـت امل حلـْ        دراسـْ بعنـٌان "   (ق0229 ق ٌجـ

هـم  اطلٓ هدت  الدراسْ    الخع   ً "قايبخداَْٖ: دراسْ مَدا َْ ب عض ابخداَٖاي مدٍنْ املسَلْ

وــعٌباي اعلــم ال ــ إّق ًا صــُ  ســ  ا خ ــارها طنــد االمَــت امل حلــْ ايبخداَٖــْ بــ عض ابخــداَٖاي   

  9  المَــت ٍنخمــٌن     64مدٍنــْ املســَلْق ًلخا َــد هــتا اهلــد  جــ ٔ ا خَــار طَنــْ مكٌ ــْ مــر   

امل ــاٍَس  مــدارس ابخداَٖــْ ر مدٍنــْ املســَلْق امــا ادًاي الدراســْ ت ــد كا ــ  ط ــارّ طــر: امل ابلــْق   

الخ دٍ ٍــْ الخ لَصــَْق اســخمارّ املســخٌٔ ايلخصــادِ ًايجخمــاطُق ًا خ ــار الــتكإق ًلــد بَنــ     

%  مــر طَنــْ  6ظ24 خــاٖج الدراســْ ارا ــاع  ســ ْ ا خ ــار وــعٌباي اعلــم ال ــ إّق ًالــ  ًوــل            

لصــا  الدراســْق هــتا باإلاــاتْ    تــ ًا بــ  ادتنســ  ر  ســ ْ ا خ ــار هــتي الصــعٌبايق ًعلــك     

 التكٌرظ

ا ملـإ ال ـ إّ ًاإلمـالٕ ر اللغـْ الع بَـْ لـدٔ       دراسْ بعنـٌان "   (ق0229ق دٍش) كما اج ي -

 ُ هـدت  هـتي الدراسـْ    الخعـ   طلـٓ ا ملـإ       ً " قطَنْ مر الخالمَت بللساحم السنْ ال ابعْ ابخـداٖ

ا َـد علـك ا اسـخلداحم    ال  إّ ًاإلمالٕ ر اللغْ الع بَْ لدٔ االمَت السنْ ال ابعـْ ابخـداُٖق ًلخ  

دًاي الدراسـْ ت ـد كا ـ  ط ـارّ طـر ا خ ـار لل ـ إّق ً، ـ  ل مـالٕق          امنوج املسـح ايجخمـاطُق امـا    

( مـر الخالمَـتق ًلـد بَنـ   خـاٖج الدراسـْ ان مـر ابـ ه         33ًج ٔ امل َ وما طلٓ طَنـْ مكٌ ـْ مـر )   

ك ارق ال لـ ق كمـا اـ       ملإ ال  كا   مٌجٌدّ لدٔ الملالا هُ ا ملإ اإلااتْق اذتت ق الخاا

 ظًجٌد طاللْ ط دٍْ ب  ال  إّ الس ٍعْ ًاا ملإ
وــعٌباي اعلـــَم اللغـــْ الع بَـــْ ر الملـــٌر  دراســـْ بعنـــٌان "  (ق0229ٌٍســـ ُ ) كمــا اجـــ ي  -

هم الصعٌباي ال  اٌاجـى اعلـَم اللغـْ الع بَـْ     اهدت  هتي الدراسْ    الخع   طلٓ ً " قايبخداُٖ

ق ًلخا َد اهدا  الدراسْ ا اصمَم اسخ ا ْق ًامل َ وا طلٓ طَنـْ الدراسـْ   ر امل حلْ ايبخداَْٖ

( مـر املعلمـ  مـر مدرسـخ  جااٖـ ٍخ  شتخل ـخ ق ًلـد بَنـ  النخـاٖج ان مـر           25ال  اكٌ ـ  مـر )  

اهم الصعٌباي ال  اعرتا اعلَم اللغْ الع بَْ هـُ ال  ـامج املدرسـُق ًاىخـٌٔ الكـ ت مـر املـٌاد        

درّ الملال  طلٓ ايسخَعااق ًمر ثم ٍلاُ الثت ولصَْ املعلم طلـٓ الملالـ ق ًلَامـى     ا ٍخجاًه ل

باسخلداحم اللوجْ العامَْ ر ا تْ الص ق هتا باإلااتْ    اسالَ  الخدرٍسق ًللْ اهخماحم اس ّ 

 الملال ظ
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ًهــُ اىصــلْ النواَٖــْ ملــا اعلمــى املــخعلمق    ًهــُ اإلبا ــْ ًاإلتصــا  طــر ارتــٌاط  ًااتكــارظ  

ًهــتا ٍعــين ان الكخابــْ حت ــد ً َ ــخ  مــر ً ــاٖ  اللغــْ همــا: اإلبــالي ًالــخ كتق ًهنــا ٍن غــُ ان     

ٍخجــى اعلــَم الكخابــْ يجتــاه  همــا: اجتــاي اياصــا ق ًهــٌ مــا ٍمللــد طلَــى اننق ايجتــاي الــٌ َ ُق    

 (ظ0225ًهٌ ما ٍمللد طلَى الخع ت الكخابُ )م ال ْق  ًاجتاي اسوَ  طملَْ الخ كت ًالخع ت طنىق

هــُ املوــارّ اللغٌٍــْ الــ  اخضــمر ال ــدرّ طلــٓ الخعــ ت ر مٌالــ  اذتَــاّ ًال ــدرّ   ًالكخابــْ

طلــٓ الخعــ ت طــر الــتاي سمــ  مخماســكْ مرتابملــْ تَوــا الٌحــدّ ًاياســاا ًاخــٌات  تَوــا الصــاْ      

ُ اللغٌٍْ ًالصاْ اهلجاَْٖق ًمجا  ال سم ًهُ ا ْ اخضـح  ق ًع ت ً َ ُ اً ادبـ الضـع  ر   م ـكل

بعـــض الملـــالا ر هجـــإ  ق ًاـــع ـ ردإّ  ـــ  بعـــض الملـــالاهماـــ مـــر  ـــال  م وـــ ٍر الكخابـــْ

 ظ(0229 ً،  ًنق ) مساطَ اذت ً  

 ًهــُ:اخضـمر لاٖمــْ املوــاراي ااساسـَْ للخعــ ت الكخــابُ الــٌ َ ُ ثـال  موــاراي رَٖســْ    ً

ًا ـدرج  حتـ  كـ  موـارّ رَٖسـْ زتمٌطـْ        الخن َم(موارّ ً ااسلٌاقًموارّ  املضمٌنق )موارّ

ان هـتي املوـاراي    ايهخمـاحم; ح َ  مواراي الخن َم بال در ااكـ  مـر   ق ًل د مر املواراي ال  طَْ

ق اكث  لا ا علـى موـاراي املضـمٌن    اي خ ايقال اه ّ مر املادّ املكخٌبْ ال  لد ال    متث  العناو 

 (ظ0227ق  ق ًط د ال اه مين )ط د ال اهالضًااسلٌا عاي الملاب  

اطخمـاد املعلمـ  طلـٓ طـ ا      ٍخضـح  مدارسـنا ًبالن      ًال  اعلـَم الكخابـْ الٌ َ َـْ ر    

    دراسـاي طـدّ   اوـاري ً  احم اعلَم امل حلـْ الثا ٌٍـْ ادتدٍـدظ ًلـد       ي اخناس قًاسالَ  ا لَدٍْ

 انمَـْ موـاراي  َْ للم حلْ الثا ٌٍـْ ر  طر حت َد اهدا  اللغْ الع ب ًااسالَ طجا الك المل ا 

طصـ  الخكنٌلٌجَـا ًالٌسـاٖ     ر  الملالا باحخَاجاي الٌتإطر  طجاها ًكتلكق الكخابْ الٌ َ َْ

 (ظ0224ق  املخعددّ )ط د ال خا

ًان ــ  اهمَــْ الكخابــْ مــر اهمَــْ اإلطــار العــاحم للغــْ;  تاللغــْ ًســَلْ مــر ًســاٖ  اياصــا     

م ا ً توام اق ًاللغْ هـُ اداّ ال كـ ق تـنار   كـ  باللغـْق  ًحخـٓ اخـا  لنـا         ًالخٌاو  ب  بين ال    تو

ال درّ طلٓ الخع تق ي بد ان اخا  لنا ال درّ طلٓ ال وم اً ايسـخَعااق ًاداانـا لل وـم هـُ امخالكنـا      

ال درّ طلٓ توم املسـمٌعق ًلـدرانا طلـٓ توـم امل ـ ًٕق ًاداّ اإلتوـاحم هـُ امـخال  ال ـدرّ طلـٓ الن ـ             

اتوْ اً كخابْق تاهلد  مر اعلـَم اللغـْ الع بَـْ ر اىصـلْ النواَٖـْق هـٌ متكـ  الملالـ  مـر          م 

   إ امل اييق ًكخابْ ال ساٖ ق ًادًٍر اتكاري ً ـٌاط ي ًمالح ااـى بلسـلٌا تـين ًوـاَح مـر       

 ال : حتدٍد ال ك ّ ًاسخ صاٖواق ًبنإ ادتملْ ب ك  سلَمق ًرب  ال  ـ اي بعضـوا بـ عض ٍ ـٌد     

ال نـــإ الكلــــُق ًاســــخلداحم اا ــــاط اللغٌٍــــْ امللخل ــــْق ًاســــخلداحم الصــــٌر ال نَــــْ ادتمَلــــْق     

ًايسخ ادّ مر ارتـ ّ إلثـ إ مضـمٌن الكخابـْق ًايسخ ـواد مـر املصـادر اللغٌٍـْ عاي الصـلْ مثـ :           

ــْق      ــ  ًاذتكـــم ًاامثـــا  لخعاٍـــا مٌاـــٌع الكخابـ ال ـــ ،ن الكـــ ٍم ًاذتـــدٍث ال ـــ ٍ  ًال ـــع  ًالنثـ

 (.  Chen, 2006)احم طالماي الرتلَم امللخل ْق لخَست الخ اط  م  املٌاٌع  ًاسخلد

الكخابْ   اط عً طملَاي هادتْ اسخلدحم   ام ـا مـر ال مـٌه الكخابَـْ للـخ كت ًاياصـا ق         

ًان َموـاق   ًهنا  تعالَاي ٍ ٌحم بوا الناس طندما ٍكخ ٌنق ًهُ م ا ملـْ بـالخ كتق تخٌلَـد ااتكـار    

ــْ بــ             ــْ طاللــاي ا ادلَ ــْ الخن ــَح ًامل اجعــْق ًر هــتي امل حل ــْ املٌاــٌع ًمــر ثــم طملَ ثــم كخاب

َ ا مــر طناوــ  الث اتــْق ًاــ ًرّ اجخماطَــْ لن ــ            ــْق ًاعــد الكخابــْ طنصــ  ا اساســ الــخ كت ًالكخاب

ابْ امل كـا ااطلـٓ ر   ااتكار ًالخع ت طنواق ًالٌلٌ  طلٓ اتكار ان  ٍر ًاإلملاحم بواق ب  حتخ  الكخ

ه حم املواراي ًال دراي اللغٌٍْق تاللغْ ًسَلْ مـر ًسـاٖ  اياصـا  ًالخٌاوـ  بـ  بـين ال  ـ  توم ـا         

ً توام ــاق ًهــُ اداّ ال كــ ق ًالخعــ ت هــٌ اداانــا هلــتا الخٌاوــ ظ كمــا ان الخعــ ت الكخــابُ لــَس طملَــْ   

ٍ ٌحم بوا الملال ق للل ًد  ٌاـٌطى  بسَملْق ً  ا هٌ ماٍج مر ال دراي ًارتملٌاي ال  ظت  ان 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 
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مر ذت ْ ا كتي باملٌاٌعق ًالخلملَ  لـى ًم اجعخـى    كخابخـى ر الصـٌرّ النواَٖـْق كمـا ا ـى        

 (ظ0225( ً )حسرق 0228ٍ ٌحم طلٓ ايبخكار ًاإلبداع ر بعض طملَااى )ط د ال وَدق 

ا ــدا ب ســم  توـــٌ طملَــْ ارتـــ ;ًٍخلملــٓ م وــٌحم الكخابــْ حــدًد رســم اذتــ ً ق ً جـــادّ    

تالكخابــْ  مــدلٌياوا;اذتــ ً ق ًكخابــْ الكلمــاي بالمل ٍ ــْ الــ  اَســ  طلــٓ ال ـــارئ ا مجخوــا     

طملَْ ا اَ  لل مٌه ارتملَْ ًتـد   ـاحم مع ق ًًاعوا ر مجـ  ًت ـ اي مـ  اإلملـاحم  ـا اوـمللح       

 (ظ0225)ابٌ  ٌارّق  طلَى مـر ا الَـد الكخابْ

 ٍود  اعلَم الخع ت ر امل حلْ املخٌسملْ   :   

 (ظ  0222)لمل ق  انمَْ لدرّ الملال  طلٓ الخع ت السلَم طر م اط ي ًاتكاري ًحاجااىظ ظ2

 كســاا ال ــدرّ طلــٓ الــخ كت املــن م مــر حَــث اسلســ  العناوــ ق ًحســر ط اــواق ًربــ    ظ0

 (ظ 0225بعضوا ب عضظ )محَدّ ًمعاًهق 

 (ظ0228ايلخ اسق ًمج  املعلٌماي ًاٌ َ وا ر سَالوا املناس ظ )هادِق  ٍسخملَ  ظ3
 (ظ  0228عت   طلٓ  لٌ اع تي مر اا ملإ اللغٌٍْ ًالناٌٍْ ًاإلمالَْٖظ )هادِق  ظ4
ٍعخاد انداا ال َٖسْ للاٌارق كاسر اإل صايق ًا    ،رإ ان  ٍرق ًحسر ط ا ال اِ  ظ5

 (ظ 0228ًالخلمل  تَىظ ) ملااق 
 ض ال نٌن الخع تٍْق الٌ َ ُ منوا ًاإلبداطُق م اطَا ااسس ال نَْ لك  منواظ  ٍكخ  بع ظ6
ٍــخ ر موــاراي الخا ٍــ  الكخــابُق مــر ًاــٌ   ــ ق ًاا ــاع   ــاحم ال م ،ــ ق ًم اطــاّ اهلــٌامشق    ظ7

 (.  Makhoul, 2017( )Wels, 2010)ًطالماي الرتلَم 
ٕ امل ــ دايق ًاسلســ  ااتكــارق  ٍنم ــُ لدراــى طلــٓ بنــإ املٌاــٌعق مــر ا خَــار العنــٌانق ًا خ ــا      ظ8

 .  (Makhoul, 2017( )Wels, 2010)ًحسر ايبخدإ ًارتخاحم 
ٍنم ــــُ املوــــاراي الضــــ ًرٍْ للخعــــ ت ال ــــ وُق كايرجتــــا ق ًالث ــــْ بــــالن سق ًادتــــ اّق   ظ9

 (  Haddad, 2018) ظًالملاللْق ًمتثَ  املعنٓ
 ٍ ه ما لدٍى مر مٌاه  ًلدراي اع تٍْظ  ظ22

ْ  ٍ ـدحم  حَـث  ال  اٖـُق  ايسـخَعاا  مسـخٌٍاي  احـد  هُ ْ  اسـخجاباي  المّلل ـ  اكـ   انـخج   ٌطَـ

ْ  اخسم امل  ًٕ الن   حٌ  ااتكار مر لكر طدد ْ   بالمّلاللـ  عكـ   ر ًاإلسـواا  قًامل ً ـْق ًااوـال

ْ  هـتي  ر بـى  ًٍ صدق الخ  اوَ  ْ  الد راسـ ٕ  للـن    ايسـخَعاا  درجـ ْ  امل ـ ً ٔ  امل َسـ ْ الد   سـخٌ  رجـ

ٔ  ال  اُٖ ايسخَعاا ا خ ار ت  اي طر اإلجابْ بعد الد راسْ ات اد المّلل ْ طلَوا حص  ال   باملسـخٌ

 (ظ0224)ابٌ س حانق  الغاٍْ هلتي اطد  التِ اإلبداطُ

ــى ًمــر ال  اٖــُ ايســخَعاا مســخٌٍاي احــدهــُ   ًااتكــار ال  َٖســْ ااتكــار اعــ  : مواراا

 امل ــ ًٕ طلــٓ ًاذتكــم ًاي ــخال ق ال  ــ ى ًجــٌي ًمع تــْ ًالــ  اِق اذت َ ــْ بــ  ًالخ مََــا طمــْقالد ا

 بـى  ًٍ صـد ق بااسـ اا  الن خـاٖج  ًربـ   املٌاـٌعق  حٌ  ًاعمَماي اسخنخاجاي ًطم  تَىق ال  اِ ً بدإ

ْ ا طلَوـا  حص  ال  الدرجْ  سخٌٔ امل َسْ امل  ًٕ للن   ايسخَعاا درجْ الدراسْ هتي ر  لمّلل ـ

ْ  بعد الدراسْ ات اد ُ  ايسـخَعاا  ا خ ـار  ت ـ اي  طـر  اإلجابـ ٔ  ال  اٖـ ِ  الن الـد  باملسـخٌ  هلـتي  اطـد   الـت

 (ظ0224الغاٍْ )ابٌ س حانق 



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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الخٌاوــ  ال ـ وُ ًطنـد ل إاــى     ـال  العـ   بل وـا الكلمــاي الـ  ٍع توـا المل ــ  ًٍ وموـا       

ْ      ا وـا املوـارّ   للمٌاد اململ ٌطْ ااداد اهمَـْ هـتي    ق حَـث اٌجـد  ا ـخح اجملـا  لاٍـادّ اذتصـَلْ اللغٌٍـ

طدد امل ـ داي اً الثـ إ اللغـٌِ     ايسخَعابَْ حَث  نلٌٍْ ب  موارّ امل  داي ًموارّ ال  إّ  طاللْ

 (ظ0202ال  إّ )الغامدِق ٍ ٌد    مسخٌٍاي اعلم اطلٓ اثنإ 

َــْ ًالدراســاي الســاب ْ عاي الصــلْ  ٌاــٌع ًمــخغتاي  بعــد ايطــالع طلــٓ املنــاهج ال اث  

الدراسْ ًحتدٍـد م ـكلْ الدراسـْق ا اسـخلداحم املـنوج الٌوـ ُق باطخ ـاري املـنوج اا سـ  لخا َـد           

حَـث  ال اث الٌو ُ هٌ  ٌع مر ال اث ٍص  زتخمع ا اً مٌل را اً  ـاه ّ اـخم دراسـخواظ    الدراسْظ 

اســٗلْ كَــ  ًمــاعا ًمخــٓ ًاٍــر  عا كا ــ  م ــكلْ     ٍ كــا طلــٓ اإلجابــْ طــر   ان املــنوج الٌوــ ُ  

 ظ(0202)ملَحق  ًلَس الس   ال اثق

توم واَح ملا ادًر حٌلـى م ـكلْ ال اـث     لدٍناهتا ب ك  اساسُ ا ى مر املوم ان ٍكٌن   

 ل   الخا َد ر س   ًجٌدها ر امل احم ااً ظ

الع بَْ ًموارااوـا لصـ ٌ  امل حلـْ    لغ  ّٕ ٍخكٌن زتخم  الدراسْ مر مجَ  كخ  ال  ا

املخٌســملْ ر دًلــْ الكٌٍــ  مٌاــٌع الدراســْظ ًٍضــم رــان ًاربعــ  درس ــاق ًعتــٌِ كخــاا الصــ      

الســـاب  املخٌســـ  لل صـــ  الدراســـُ ااً  طلـــٓ را َـــْ مٌاـــٌطايق ًرا َـــْ مٌاـــٌطاي لل صـــ    

    ُ ــ ــامر املخٌســـ  لل صـــ  الدراسـ ــا ُ ًعتـــٌِ كخـــاا الصـــ  الثـ ــْ   الدراســـُ الثـ ااً  طلـــٓ را َـ

مٌاـٌطايق ًرا َــْ مٌاــٌطاي لل صــ  الدراســُ الثـا ُق ًعتــٌِ كخــاا الصــ  الخاســ  املخٌســ    

لل ص  الدراسُ ااً  طلٓ را َْ مٌاٌطايق ًرا َْ مٌاـٌطاي لل صـ  الدراسـُ الثـا ُ ًكـ       

        ْ ــ ــا ًطــدد ا مــر املوــاراي اللغٌٍــْ كــالخع ت ًالن ــَد ًالكخاب  َ ــا ل اٖ ًاإلمــالٕق  درس منوــا ٍضــم  ص 

 توُ اجملخم    سىظ اما طَنْ الدراسْ  ًالخدرٍ اي اللغٌٍْ ًمواراي كخابَْ مخنٌطْظ

لخا َد اا اا هتي الدراسْق لاحم ال احث بخملٌٍ  اصنَ  ملواراي الخع ت الكخـابُ ٍناسـ    

لصـ ٌ    منوجَْ ال اث املسـخلدمْ ر الدراسـْ )حتلَـ  ستخـٌٔ كخـ  لغـ  الع بَـْ ًموارااوـا        

امل حلـــْ املخٌســـملْ(ظ ًبعـــد اطـــالع ال احـــث طلـــٓ اادا الرتبـــٌِ املخعلـــد  وـــاراي الخعـــ ت الكخـــابُق  

ًايطالع طلٓ بعض النمـاعد املسـخلدمْ ر بعـض الدراسـاي الـ  اناًلـ  حتلَـ  الكخـ  املدرسـَْق          

       ً ــارّظ  ــ  موـ ــ   ًمخسـ ــر سـ ــْ مـ ــٌراوا ااًلَـ ــ  ر وـ ــْ الـــ  اكٌ ـ ــث اداّ الدراسـ ٌ ر ال احـ ــ ــد طـ بعـ

ايسرتوــاد بــ رإ اىكمــ  اوــ ا  ااداّ اخكــٌن مــر رــان ًمخســ  موــارّ مٌهطــْ طلــٓ زتــال     

رَٖس  هما: زتـا  ال ـك  ًٍخكـٌن مـر رـان ًاربعـ  موـارّق ًزتـا  املضـمٌن ًٍخكـٌن مـر ط ـ              

 موارايظ  

ٌ ر ال احـث اداّ الدراسـْ )اصـنَ  موـاراي الخعـ ت الكخـا         بُ( لـاحم ال احـث بالك ــ    بعـد ان طـ

طـر وـدلوا  دمــْ هلـد  الدراســْ بخٌهٍـ  ط ــ ٍر  سـلْ منوـا طلــٓ ستكمـ  إلبــدإ ،راٖوـم مــر         

حَث ودا اىخٌٔ ًدرجْ ا خمإ ك  ت ـ ّ ر ااداّ للمجـا  الـتِ انـدرد حتخـىظ ًاكٌ ـ  دتنـْ        

خل ـْ  الخاكَم مر اطضإ مر شتخلـ  الخلصصـاي ًاملـؤهالي العلمَـْق لـر ٍ ـغلٌن م اكـا شت       

ًٍعملٌن ر الخدرٍس ادتامعُ ًاملدرسُ ًكـتلك بعـض الٌ ـاٖ  اإلدارٍـْ ر دًلـْ الكٌٍـ ظ ًلـد        

ٕ  طلــٓ ملاٌ ــااوم ًالرتاحــااوم اجــ ٔ            اســرتدي النســ  مــر اىكمــ  باســخثنإ طــدّ  ســ ق ًبنــا

 ال احث الخعدٍ  الالهحم طلٓ ااداّق لخص ح ر وَااخوا النواَْٖظ 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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   ٌ   طلـٓ حتدٍـد دلَـد ر الخالَـ ق لـاحم ال احـث بـتج إ ث ـاي للخالَـ  مــر          مـر اجـ  اذتصـ

 ــال : ا الخالَــ  مــر ل ــ  ال احــثق ًبعــد تــرتّ همنَــْ طــاد ال احــث ًحلــ  مــ ّ ا ــ ٔق ًًجــد ان    

 هنا  مملاب ْ اامْ ب  الخالَ  ااً  ًالثا ُ للمال    سىظ 

اــدرٍس املنوــادق ًطلــ  مــنوم    ا خــار ال احــث ثالثــْ ستللــ  لــر هلــم وــلْ ًطاللــْ م اوــ ّ ر     

 حتلَ  العَنْ بعد اٌاَح المل ٍ ْ املخ عْ ر الخالَ ق ًلد ا حساا الث اي حس  ال ا ٌن اناُ:  

   س ْ ايا اا = ـــــــــــــــــــــــ  

  586ظ77% = 222×  س ْ ايا اا م  اىل  ااً  = ـــــــــــ % 

 026ظ86% = 222× ــــ  س ْ ايا اا م  اىل  الثا ُ = ـــــــ % 

  423ظ70% = 222×  س ْ ايا اا م  اىل  الثالث = ـــــــــــ % 

  = (ق ًلد رأ ال احث ان هتي النس ْ كاتَْظ 79% ًبالخ  ٍ  )735ظ78معد   س ْ ايا اا% 

 حتدٍد اهدا  الدراسْ ًاسٗلخوا ًزتخم  الدراسْ ًطَنخواظ   ظ2

 د الخالَ  باإلتادّ مر الدراساي الساب ْ ر هتا اجملا ظ  املٌٍ  ال احث ا ٌع ظ0

 حت د ال احث مر ودا ااداّ ًث ااواظ   ظ3

اسخلداحم اا ٌعد املعد  لغ ا حتلَ  ستخـٌٔ الكخـ  طَنـْ الدراسـْق ثـم روـد النخـاٖج ر         ظ4

 جداً  حس  اسٗلْ الدراسْظ 

 املعادتْ اإلحصاَْٖ ل َا اي الدراسْظ  ظ5

 لخٌوَايظ منال ْ النخاٖج ًا دٍم ا ظ6

 اسخلدحم ال احث ر  ج إاي حتلَ  بَا اي الدراسْ ااسالَ  اإلحصاَْٖ اناَْ: 

اسخلدم  مر اج   حصإ طدد مواراي الكخابْ ر ك   كخاا مر كخ  طَنـْ   الخك اراي: ظ2

 الدراسْظ 

لغـ   ال ـ إّ   اسخلدم  ملع تْ كَ َْ اٌهٍ  املوـاراي الكخابَـْ بـ  كخـ      النس  املٌٍْٗ: ظ0

الع بَْ ًموارااوا للم حلـْ املخٌسـملْ طَنـْ الدراسـْق ًمـر اجـ  مع تـْ اٌهٍـ  موـاراي          

 الكخابْ ر كخ  طَنْ الدراسْظ 

متــ  اإلجابــْ طــر هــتا الســؤا  مــر  ــال  م اجعــْ اادا الرتبــٌِ ًايطــالع طلــٓ ال اــٌ     

ًالدراساي املخعل ْ  واراي الخع ت الكخابُ ًال جٌع    اإلطـار العـاحم ًالنخاجـاي العامـْ ًارتاوـْ      

ًلــْ الكٌٍــ ق يوــخ اا لاٖمــْ    مل حلــْ الخعلــَم ملنوــاد اللغــْ الع بَــْ امل ــ ر ر ًهارّ الرتبَــْق ر د      

      ٕ  واراي الخع ت الكخابُ مر حَث ال ك  ًاملضمٌن اناس  مسخٌٔ طـالا امل حلـْ املخٌسـملْق ًبنـا



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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طلَى ت د ا بنإ لاٖمْ  واراي الخعـ ت الكخـابُق ًط اـوا طلـٓ طـدد مـر شتخصـُ اـدرٍس اللغـْ          

رّ ال ــك ق موــارّ طالمــاي الرتلــَم   الع بَــْق ًلــد ا ا خَــار موــاراي الخعــ ت الكخــابُ اناَــْ: )موــا     

املناســ ْق موــارّ الضــ   اإلمالٖــُق موــارّ الضــ   الناــٌِق موــارّ طلــم ال الاــْق موــارّ املضــمٌن(ظ   

ًبعد علك لاحم ال احث بخالَ  كخ  الص ٌ  الثالثْق مسخلدم ا بملالْ حتلَ  ستخٌٔق ًا و ي 

مـا طـدا موـارّ )طالمـْ املماثلـْ( بنسـ ْ        خاٖج الخالَ  اٌات  مجَ  املواراي املسخلدمْ ر الخالَ ق 

 %(ظ  2)

ــْ        ــ ٌ  امل حلـ ــْ بـــ  وـ ــاراي الكخابَـ ــ  املوـ ــْ لخٌهٍـ ــ ْ املٌٍٗـ ــخل اد النسـ ــث باسـ ــاحم ال احـ لـ

 ظ(6ق 5ق 4ق 3ق 0ق 2املخٌسملْ كما هٌ م   ر ادتداً  )

 ٍ   اٌهع موارّ ال ك  ر كخ  امل حلْ املخٌسملْ (2جدً  )

 املوارّ
الخك ار 

ر 

الص  

 الساب 

 النس ْ

 ر

الص  

 الساب 

 الخك ار

ر الص  

 الثامر

 النس ْ

 ر

الص  

 الثامر

الخك ار 

ر 

الص  

 الخاس 

 النس ْ

ر 

 الص 
 الخاس 

 %24,64 53 %02,25 69 %24,80 47 ا سَم املٌاٌع    ت  اي ًال ب  بَنوما
 %22,00 37 %22,92 42 %20,62 42 الخنٌٍ  ر الكخابْ بلكث  مر اسلٌا

 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 ا سَم املٌاٌع    م دمْ ًط ا ً امتْ
 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 ًاٌ  ارت 

 %24,28 52 %25,69 54 %26,42 50 ًا  العناًٍر ال َٖسْ ًال  طَْ ر اماكنوا الصاَاْ
 %08,45 223 %32,50 225 %07,44 87 اسخلداحم ادًاي ال ب  املناس ْ مث  الٌاً ًلكر ظظظ

 %20,72 46 %3,29 22 %7,57 04 بدٕ ال   ّ بعد ا   ت اي مناس     مي  الٌرلْ
 %6,60 04 %4,65 26 %5,99 29 كخابْ ادتم  امل خاحَْ

 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 اىات ْ طلٓ   اتْ الٌرلْ ًوكلوا
 %222 360 %222 344 %222 327 اجملمٌع

( ان موارّ ال ك  ر كخاا الص  الساب  مخٌس  جإي موـارّ اسـخلداحم   2ٍ ت ادتدً  ) 

ــٌاً ًلكــرظظظق بامل ا ــْ ااً  حَــث اكــ ري )       ( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ    87ادًاي الــ ب  املناســ ْ مثــ  ال

( اكـ ار ا بنسـ ْ   47  ت ـ اي ًالـ ب  بَنومـا حَـث اكـ ري )     %(ق الَوا موـارّ ا سـَم املٌاـٌع     07,44)

%(ظ اما ال  هتي املواراي ت د جإي موارّ ا سَم املٌاٌع    م دمـْ ًطـ ا ً امتـْق    24,80بلغ  )

( 26ًموارّ ًاٌ  ارت ق ًموـارّ اىات ـْ طلـٓ   اتـْ الٌرلـْ ًوـكلوا بالخسـاًِق حَـث اكـ ري )         

 %(ظ  5,24اك ار ا ًبنس ْ )

ــت ادتـــ  ــإي موـــارّ       2دً  )ًٍ ـ ــ  جـ ــامر مخٌسـ ــ  الثـ ــاا الصـ ــك  ر كخـ ــارّ ال ـ ( ان موـ

( اكـ اراي بنسـ ْ   225اسخلداحم ادًاي ال ب  املناس ْ مث  الٌاً ًلكرظظظق بامل ا ْ ااً  حَث اكـ ري ) 

( اكــ ار ا 69%(ق الخوــا موــارّ ا ســَم املٌاــٌع    ت ــ اي ًالــ ب  بَنومــا حَــث اكــ ري )  32,50بلغــ  )

%(ظ اما ال  هتي املواراي ت د جإي موارّ بدٕ ال  ـ ّ بعـد اـ   تـ اي مناسـ           02,25بنس ْ بلغ  )

%(ق الخوا موارّ ا سَم املٌاٌع    م دمـْ  3,29( اك ار ا ًبنس ْ بلغ  )22مي  الٌرلْ حَث اك ري )

ًط ا ً امتْق ًموـارّ ًاـٌ  ارتـ ق ًموـارّ كخابـْ ادتمـ  امل خاحَـْق ًموـارّ اىات ـْ طلـٓ           

 %(ظ 4,65( اك ار ا ًبنس ْ )26تْ الٌرلْ ًوكلوا بالخساًِق حَث اك ري )  ا

ــدً  )  ــ  ادتـ ٍل وـ ــارّ     2ً ــإي موـ ــاا الصـــ  الخاســـ  مخٌســـ  جـ ــارّ ال ـــك  ر كخـ ( ان موـ

( اكـ اراي بنسـ ْ   223اسخلداحم ادًاي ال ب  املناس ْ مث  الٌاً ًلكرظظظق بامل ا ْ ااً  حَث اك ري )

( اكــ ار ا 53ّ ا ســَم املٌاــٌع    ت ــ اي ًالــ ب  بَنومــا حَــث اكــ ري ) %(ق الخوــا موــار08,45بلغــ  )

الـ  هـتي املوـاراي ت ـد جـإي موـارّ ا سـَم املٌاـٌع    م دمـْ ًطـ ا            ا%(ظ ام24,64بنس ْ بلغ  )

ً امتــْق ًموــارّ ًاــٌ  ارتــ ق ًموــارّ اىات ــْ طلــٓ   اتــْ الٌرلــْ ًوــكلوا بالخســاًِق حَــث       

 %(ظ  4,42( اك ار ا ًبنس ْ )26اك ري )



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ٍ   اٌهع موارّ اسخلداحم طالماي الرتلَم املناس ْ ر كخ  امل حلْ املخٌسمل0ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر الص 
 الخاس 

 %2,99 3 %2 2 %2,99 6 !()طالمْ الخعج  
 %4,32 23 %0,95 7 %3,98 20 ذ()طالمْ ايسخ واحم 
 %34,43 224 %30,26 76 %07,04 80 ظ()طالمْ الن ملْ 

 %23,04 42 %26,45 39 %24,08 43 :()طالمْ الن ملخ  ال اسَخ  
 %07,25 80 %35,86 85 %34,02 223 ق()طالمْ ال اولْ 

 %2,65 5 %2,06 3 %2,99 6 ;()طالمْ ال اولْ املن ٌطْ 
 %2,66 0 %2 2 %0,30 7 "   "()طالمْ الخنصَ  
 %6,95 02 %3,79 9 %6,64 02 ()طالمْ ال ٌس  
 %7,94 04 %5,26 20 %4,32 23 ـ()طالمْ ال  طْ 
 %2,99 3 %2,40 2 %2,99 3 ـ(  )طالمْ ال  طخ  

 %2,65 5 %0,22 5 %2,99 6 ظظظ()طالمْ اذتت  
 %2 2 %2 2 %2 2 )=( طالمْ املماثلْ

 %222 320 %222 037 %222 322 اجملمٌع
( ان موــارّ اســخلداحم طالمــاي الرتلــَم املناســ ْ ر كخــاا الصــ  الســاب     0ٍ ــت ادتــدً  )

( اكـ اراي بنسـ ْ بلغـ     223ق( بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )   )مخٌس  جإي موارّ طالمـْ ال اوـلْ   

%(ظ اما الـ  هـتي   07,04( اك ار ا بنس ْ بلغ  )80( حَث اك ري )%(ق الخوا موارّ طالمْ الن ملْ)ظ34,02)

املوــاراي ت ــد جــإي موــارّ طالمــْ املماثلــْ )=( حَــث   وــا   اــتك  ر الكخــااق الخوــا موــارّ طالمــْ  

 %(ظ 2,99( اك اراي ًبنس ْ بلغ  )3ال  طخ  ) ـ( حَث اك ري )

ناســ ْ ر كخـاا الصــ  الثــامر  ( ان موـارّ اســخلداحم طالمــاي الرتلـَم امل  0ًٍ ـت ادتــدً  ) 

( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ   85ق( بامل ا ــْ ااً  حَــث اكــ ري ) )مخٌســ  جــإي موــارّ طالمــْ ال اوــلْ   

%(ظ اما ال  هـتي  30,26( اك ار ا بنس ْ بلغ  )76%(ق الخوا موارّ طالمْ الن ملْ)ظ( حَث اك ري )35,86)

المــْ الخنصــَ   )"   "(ق ًموــارّ طالمــْ   املوــاراي ت ــد جــإي موــارّ طالمــْ الخعجــ  )!(ق ًموــارّ ط    

( ان موـارّ اسـخلداحم طالمـاي الرتلـَم     0املماثلْ )=(ق حَث   وا   اتك  ر الكخااظ ًٍ ت ادتدً  )

املناســ ْ ر كخــاا الصــ  الخاســ  مخٌســ  جــإي موــارّ طالمــْ الن ملــْ)ظ( بامل ا ــْ ااً  حَــث        

( 8ق( حَـــث اكـــ ري ))موــارّ طالمـــْ ال اوــلْ   %(ق الخوـــا 34,43( اكـــ اراي بنســ ْ بلغـــ  ) 224اكــ ري ) 

%(ظ اما ال  هتي املواراي ت د جإي موارّ طالمـْ املماثلـْ )=(ق حَـث   وـا     07,25اك اراي بنس ْ بلغ  )

 %(ظ  2,66  اتك  ر الكخااق الخوا موارّ طالمْ الخنصَ  )"   "(ق حَث اك ري م ا  ًبنس ْ )



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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   اإلمالُٖ ر كخ  امل حلْ املخٌسملْ( ٍ   اٌهع موارّ سالمْ الض 3جدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الساب 

 الخك ار

 ر

الص  

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الخاس 

%5,64 65 كخابْ اهلماّ ر ًس  الكلمْ ً،  ها  54 3,35% 93 4,55% 
%05,60 095 إ امل بٌطْ ًالخإ امل خٌحْالخ  ٍد ب  الخ  062 26,05% 362 27,67% 

%00,52 059 كخابْ هماّ الٌو  ًال مل   664 42,5% 864 40,09% 
%25,02 275 الخ  ٍد ب  الخنٌٍر ًالنٌن ر ،   الكلمْ كخابْ  285 22,56% 038 22,64% 

%2,47 27 الخ  ٍد ر كخابْ الكلماي ال  بوا ح ً  ال ظ ًي اكخ   03 2,43% 27 2,83% 
%2,28 2 الخ  ٍد ر كخابْ الكلماي ال  بوا ح ً  اكخ  ًي ال ظ  2 2,26% 2 2,24% 

%3,24 35 الخ  ٍد ب  اال  املمدًدّ ًاال  امل صٌرّ  77 4,82% 59 0,88% 
%04,42 082 الخ  ٍد ب  اهلإ ر ،   الكلمْ ًالخإ امل بٌطْ  328 29,87% 379 28,55% 
%2,24 20 ا   كخابْ اال  اللَنْ ر اامسإ ًااتعا   24 2,87% 08 2,37% 

%2,95 22 ا   كخابْ ال  ابر ًابنْ ب  طلم   4 2,05% 3 2,24% 
 %222 0243 %222 2622 %222 2252 اجملمٌع

( ان موــارّ ســالمْ الضــ   اإلمالٖــُ ر كخــاا الصــ  الســاب  مخٌســ   3ٍ ــت ادتــدً  ) 

ْ خ  ٍد بـ  الخـإ امل بٌطـْ ًالخـإ     جإي موارّ ال ( اكـ ار ا  095بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )    امل خٌحـ

%(ق الخوا موـارّ الخ  ٍـد بـ  اهلـإ ر ، ـ  الكلمـْ ًالخـإ امل بٌطـْ حَـث اكـ ري           05,60بنس ْ بلغ  )

ٍـد ر كخابـْ   %(ظ اما ال  هتي املواراي اك ار ا ت د جـإي موـارّ الخ    04,42( اك ار ا بنس ْ بلغ  )082)

%( الخوـا موـارّ   2,28)( ًبنسـ ْ  2الكلماي ال  بوا ح ً  اكخ  ًي ال ـظ حَـث عكـ ي مـ ّ ًاحـدّ )     

  %(ظ 2,24( اك ار ا ًبنس ْ بلغ  )20ا   كخابْ اال  اللَنْ ر اامسإ ًااتعا  بخك ار بلغ )

خٌســ  ( ان موـارّ سـالمْ الضــ   اإلمالٖـُ ر كخـاا الصـ  الثـامر م      3ًٍ ـت ادتـدً  )  

( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ     664جإي موارّ كخابْ همـاّ الٌوـ  ًال ملـ  بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )      

( اكــ ار ا 328%(ق الخوــا موــارّ الخ  ٍــد بــ  اهلــإ ر ، ــ  الكلمــْ ًالخــإ امل بٌطــْ حَــث اكــ ري )   42,5)

ر كخابــْ الكلمــاي  %(ظ امــا الــ  هــتي املوــاراي اكـ ار ا ت ــد جــإي موــارّ الخ  ٍــد 29,87بنسـ ْ بلغــ  ) 

%( الخوا موارّ ا   كخابـْ  2,26ال  بوا ح ً  اكخ  ًي ال ظ حَث عك ي م ّ ًاحدّ ًبنس ْ )

 %(ظ 2,05( اك اراي ًبنس ْ بلغ  )4ال  ابر ًابنْ ب  طلم  بخك ار بلغ )

( ان موـارّ سـالمْ الضـ   اإلمالٖـُ ر كخـاا الصـ  الخاسـ  مخٌسـ          3ًٍ ت ادتـدً  ) 

( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ     864خابْ هماّ الٌوـ  ًال ملـ  بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )     جإي موارّ ك

( اكـ ار ا  379%(ق الخوا موارّ الخ  ٍـد بـ  اهلـإ ر ، ـ  الكلمـْ ًالخـإ امل بٌطـْ حَـث اكـ ري )         40,09)

ي الـ   %(ظ اما ال  هتي املواراي اك ار ا ت د جإي موارّ الخ  ٍد ر كخابْ الكلما28,55بنس ْ بلغ  )

%( الخوا موارّ ا   كخابْ الـ   2,24بوا ح ً  اكخ  ًي ال ظ حَث عك ي م ّ ًاحدّ ًبنس ْ )

 %(ظ  2,24( اك اراي ًبنس ْ بلغ  )3ابر ًابنْ ب  طلم  بخك ار بلغ )

  



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 ( ٍ   اٌهع موارّ سالمْ الض   الناٌِ ر كخ  امل حلْ املخٌسمل4ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الخاس 

 %93ق2 6 %2,35 0 %0,00 22 ا   املثنٓ
 %2 2 %2,27 2 %2,44 0 ا   ااتعا  ارتمسْ
 %2 2 %0,22 20 %2,55 7 ا   اامسإ ارتمسْ

 %35,88 032 %08,29 262 %34,44 255  ا   الثت د ٌ  ح ً  ادت
 %04,28 255 %02,54 203 %00,44 222 ا   الثت د ٌ  ح ً  العمل 

 %2,04 8 %2,57 9 %2,88 4 ا   مج  املتك  السا 
 %8,58 55 %7,53 43 %6,44 09 ا   مج  املؤ ث السا 

 %22,38 73 %27,68 222 %25,55 72 اكخما  اركان ادتملْ ًتد املعنٓ
 %0,82 28 %0,97 27 %2,55 7 د ٌ  النٌاس  طلٓ ادتملْ ايمسَْ
 %20,22 77 %24,53 83 %23,33 62 ا كَ  ادتملْ ايمسَْ ًال علَْ

 %0,96 29 %3,30 29 %2,22 5  ت اد ال ع  م  ال اط 
 %222 642 %222 572 %222 452 اجملمٌع

ــا    4ٍ ــت ادتــدً  )  ا الصــ  الســاب  مخٌســ    ( ان موــارّ ســالمْ الضــ   الناــٌِ ر كخ

( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ     255جإي موارّ ا   الثت د ٌ  ح ً  ادت  بامل ا ْ ااً  حَث اك ري )

( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ   222%(ق الخوــا موــارّ اــ   اــلثت د ــٌ  حــ ً  العملــ  حَــث اكــ ري )   34,44)

ارتمسـْ حَـث اكـ ري مـ ا      %(ظ اما ال  هتي املواراي اك ار ا ت د جإي موارّ ا   ااتعا  00,44)

( اكـــ اراي ًبنســـ ْ 4%( الخوـــا موـــارّ اـــ   مجـــ  املــتك  الســـا  حَـــث اكـــ ري ) 2,44( ًبنســ ْ ) 0)

 %(ظ  88ق2)

( ان موــارّ ســالمْ الضــ   الناــٌِ ر كخــاا الصــ  الثــامر مخٌســ     4ًٍ ــت ادتــدً  )

 ار ا بنسـ ْ بلغـ    ( اكـ 262جإي موارّ ا   الثت د ٌ  ح ً  ادت  بامل ا ْ ااً  حَث اك ري )

( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  203%(ق الخوــا موــارّ اــ   اــلثت د ــٌ  حــ ً  العملــ  حَــث اكــ ري )08,29)

%(ظ اما ال  هـتي املوـاراي اكـ ار ا ت ـد جـإي موـارّ اـ   ااتعـا  ارتمسـْ حَـث اكـ ري مـ ّ             02,54)

%(ظ  ًٍ ـت  2,35بنسـ ْ ) ( 0ً%( الخوا موارّ ا   املثنٓ حَث اك ري مـ ا  ) 2,27( ًبنس ْ )2ًاحدّ )

(    ان موارّ سـالمْ الضـ   الناـٌِ ر كخـاا الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  جـإي موـارّ          4ادتدً  )

%(ق 35,88( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ  )   032ا   الثت د ـٌ  حـ ً  ادتـ  بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )      

%(ظ  امـا  04,28بلغـ  ) ( اك ار ا بنسـ ْ  255الخوا موارّ ا   الثت د ٌ  ح ً  العمل  حَث اك ري )

ال  هتي املواراي اك ار ا ت د جإي موارّ اـ   ااتعـا  ارتمسـْ ًموـارّ اـ   اامسـإ ارتمسـْ        

 حَث   وا   اتك  ر الكخااظ  

 ( ٍ   اٌهع موارّ طلم ال الاْ ر كخ  امل حلْ املخٌسمل5ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر الص 
 الخاس 

 %36,87 222 %35,62 78 %39,62 62 الخمََا ب  اذت اٖد ًانرإ
 %3,30 22 %6,39 24 %22,68 28  ثارّ الخسا  

 %27,94 54 %09,00 64 %32,52 47 الٍَد ااتكار باإللناع
 %22,96 33 %22,24 00 %7,79 20  نَْ ًاإلبداطَْاسخلداحم الصٌر ال

 %03,90 70 %25,98 35 %22,38 26 طلم ال دٍ : اىسناي الل  َْ ًاىسناي املعنٌٍْ
 %6,97 02 %0,73 6 %2 2 طلم ال َان: الخ  َىق اجملاهق ايسخعارّ

 %222 322 %222 029 %222 254 اجملمٌع



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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اــْ ر كخــاا الصــ  الســاب  مخٌســ  جــإي موــارّ  ( ان موــارّ طلــم ال ال5ٍ ــت ادتــدً  )

%(ق الخوــا 39,62( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  )62الخمََــا بــ  اذت ــاٖد ًانرإ بامل ا ــْ ااً  حَــث اكــ ري )

%(ظ امــا الـ  هــتي املوــاراي  32,52( اكـ ار ا بنســ ْ بلغـ  )  47موـارّ الٍَــد ااتكـار باإللنــاع حَـث اكــ ري )   

ال َان: الخ  َىق اجملاهق ايسخعارّ حَث   وا   اـتك  ر الكخـااق الخوـا    اك ار ا ت د جإي موارّ طلم 

 %(ظ   7,79( اك ار ا ًبنس ْ )20موارّ اسخلداحم الصٌر ال نَْ ًاإلبداطَْ حَث اك ري )

( ان موـارّ طلـم ال الاـْ ر كخـاا الصـ  الثـامر مخٌسـ  جـإي موـارّ          5ًٍ ت ادتـدً  ) 

%(ق الخوـا  35,62( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ  )   78ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )   الخمََا بـ  اذت ـاٖد ًانرإ بامل   

%(ظ امـا الـ  هـتي املوـاراي     09,00( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ  )   64موارّ الٍَـد ااتكـار باإللنـاع حَـث اكـ ري )     

( اكــ اراي 6اكــ ار ا ت ــد جــإي موــارّ طلــم ال َــان: الخ ــ َىق اجملــاهق ايســخعارّ حَــث   وــا اكــ ري )        

 %(ظ 6,39( اك ار ا ًبنس ْ )24%(ق الخوا موارّ  ثارّ الخسا   حَث اك ري )0,73ًبنس ْ )

( ان موـارّ طلـم ال الاـْ ر كخـاا الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  جـإي موـارّ          5ًٍ ت ادتدً  )

%(ق الخوـا  36,87( اكـ ار ا بنسـ ْ بلغـ  )   222الخمََا ب  اذت اٖد ًانرإ بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )   

( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ   70: اىســناي الل  َــْ ًاىســناي املعنٌٍــْ حَــث اكــ ر )   موــارّ طلــم ال ــدٍ  

( اكــ اراي 22%(ظ امــا الــ  هــتي املوــاراي اكــ ار ا ت ــد جــإي موــارّ  ثــارّ الخســا   حَــث اكــ ري ) 03,90)

( اكـــ ار ا 02%(ق الخوـــا موـــارّ طلـــم ال َـــان: الخ ـــ َىق اجملـــاهق ايســـخعارّ حَـــث اكـــ ري ) 3,30ًبنســـ ْ )

 %(ظ 6,97 ْ )ًبنس

 ( ٍ   اٌهع موارّ املضمٌن ر كخ  امل حلْ املخٌسمل6ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

ر 

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الخاس 

 %9,60 49 %8,28 44 %5,02 03   ااتكاراسخلداحم ااسالَ  ال َا َْ ادتمَلْ اثنإ ط 
 %26,32 83 %28,75 220 %27,87 79 ًاٌ  ااتكار

 %26,69 85 %24,72 82 %26,52 73 ا خمإ ااتكار    املٌاٌع
 %24,93 76 %24,72 82 %29,03 85 ايلخااحم باملٌاٌع

 %0,75 24 %3,86 02 %0,23 9  ٍ اد ال ٌاهد ًامللثٌراي ًايلخ اس ًالخضم 
 %02,43 224 %29,85 228 %25,25 67 دلْ ا خَار اال ا  املع ّ طر املعنٓ

 %4,20 02 %0,75 25 %0,94 23 الخع ت طر امل اط  ًالٌجدان ر مٌال  طاط َْ
 %24,53 74 %26,36 89 %28,55 80 ايلخااحم بال ك ّ ال َٖسْ للمٌاٌع ًطدحم ارت ًد طلَوا

 %2,29 2 %2,28 2 %2,23 5  طادّ وَااْ ال   ّ
 %2,39 0 %2,73 4 %2,35 6 اللَ  ال   ّ

 %222 529 %222 544 %222 440 اجملمٌع
ــدً  ) ــارّ    6ٍ ـــت ادتـ ( ان موـــارّ املضـــمٌن ر كخـــاا الصـــ  الســـاب  مخٌســـ  جـــإي موـ

%(ق الَوـــا موـــارّ 29,03( اكـــ ار ا بنســـ ْ بلغـــ  )85ايلخـــااحم باملٌاـــٌع بامل ا ـــْ ااً  حَـــث اكـــ ري ) 

( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  80ااحم بــال ك ّ ال َٖســْ للمٌاــٌع ًطــدحم ارتــ ًد طلَوــا حَــث اكــ ري ) ايلخــ

( 5%(ظ امــا الــ  هــتي املوــاراي اكــ ار ا ت ــد جــإي موــارّ  طــادّ وــَااْ ال  ــ ّ حَــث اكــ ري )        28,55)

 %(ظ  2,35( اك اراي ًبنس ْ )6%(ق الخوا موارّ اللَ  ال   ّ حَث اك ري )2,23اك اراي ًبنس ْ )

( ان موارّ املضـمٌن ر كخـاا الصـ  الثـامر مخٌسـ  جـإي موـارّ دلـْ         6ٍ ت ادتدً  )ً

%(ق 29,85( اكـ اراي بنسـ ْ بلغـ  )   228ا خَار اال ا  املع ّ طر املعنـٓ بامل ا ـْ ااً  حَـث اكـ ري )    

اي %(ظ امــا الــ  هــتي املوــار28,75( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  )220الخوــا موــارّ ًاــٌ  ااتكــار حَــث اكــ ري ) 

%(ق الخوـا  2,28( ًبنسـ ْ ) 2اك ار ا ت ـد جـإي موـارّ  طـادّ وـَااْ ال  ـ ّ حَـث اكـ ري مـ ّ ًاحـدّ )          

( ان موــارّ 6%(ظ ًٍ ــت ادتــدً  ) 2,73( اكــ اراي ًبنســ ْ ) 4موــارّ اللــَ  ال  ــ ّ حَــث اكــ ري )   

املضــمٌن ر كخــاا الصــ  الخاســ  مخٌســ  جــإي موــارّ دلــْ ا خَــار اال ــا  املعــ ّ طــر املعنــٓ         

%(ق الخوــا موــارّ ا خمــإ ااتكــار      02,43( اكــ اراي بنســ ْ بلغــ  )  224بامل ا ــْ ااً  حَــث اكــ ري )  

%(ظ امــا الــ  هــتي املوــاراي اكــ ار ا ت ــد جــإي    26,69( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  ) 85املٌاــٌع حَــث اكــ ري ) 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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رّ اللــَ  %(ق الخوــا موــا 2,29( ًبنســ ْ )2موــارّ  طــادّ وــَااْ ال  ــ ّ حَــث اكــ ري مــ ّ ًاحــدّ )    

 %(ظ  2,39( ًبنس ْ )0ال   ّ حَث اك ري م ا  )

ًل جابْ طلٓ هتا السؤا ق لاحم ال احث باسخل اد النس  املٌٍْٗ لك  و  مـر   

 (ظ 20ق 22ق 22ق 9ق 8ق 7الص ٌ  الثالثْق كما ر ادتداً  )

 ( ٍ   املٌر موارّ ال ك  لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسمل7ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

ر 

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

ر 

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

ر 

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

ر 

 الص 

 الخاس 
 %24,64 53 %02,25 69 %24,80 47 ا سَم املٌاٌع    ت  اي ًال ب  بَنوما

 %22,00 37 %22,92 42 %20,62 42 الخنٌٍ  ر الكخابْ بلكث  مر اسلٌا
 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 ا سَم املٌاٌع    م دمْ ًط ا ً امتْ

 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 ًاٌ  ارت 
 %24,28 52 %25,69 54 %26,42 50 ًا  العناًٍر ال َٖسْ ًال  طَْ ر اماكنوا الصاَاْ

 %08,45 223 %32,50 225 %07,44 87 اسخلداحم ادًاي ال ب  املناس ْ مث  الٌاً ًلكر ظظظ
 %20,72 46 %3,29 22 %7,57 04 بدٕ ال   ّ بعد ا   ت اي مناس     مي  الٌرلْ

 %6,60 04 %4,65 26 %5,99 29 كخابْ ادتم  امل خاحَْ
 %4,42 26 %4,65 26 %5,24 26 كلوااىات ْ طلٓ   اتْ الٌرلْ ًو

 %222 360 %222 344 %222 327 اجملمٌع
ــا ر موــارّ ال ــك  بصــ ْ طامــْ لــدٔ وــ ٌ        7ٍ ــت ادتــدً  )   َ ــا  املــٌر ا   ظتاب ( ان هن

امل حلــْ املخٌســملْ حَــث  ن هنــا  املــٌر ا بــ  الصــ  الســاب  ًالصــ  الثــامر ر كــ  مــر املوــاراي     

الــ ب  املناســ ْ مثــ  الــٌاً ًلكــر ظظظق حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب    اناَــْ: موــارّ اســخلداحم ادًاي 

( اكــ ارايق ًموــارّ ًاــ  العنــاًٍر    225( اكــ ار ا ًاكــ ري ر الصــ  الثــامر مخٌســ  )    87املخٌســ  )

( اكـ ار ا ًر  50ال َٖسْ ًال  طَْ ر اماكنوا الصاَاْ حَث اك ري ر الصـ  السـاب  مخٌسـ  )   

ر ا ق ا ســَم املٌاــٌع    ت ــ اي ًالــ ب  بَنومــا حَــث اكــ ري ر  ( اكــ ا54الصــ  الثــامر مخٌســ   )

 ( اك ار اظ  69( اك ار ا ًر الص  الثامر مخٌس  )47الص  الساب  مخٌس  )

  ( ٍ   املٌر موارّ اسخلداحم طالماي الرتلَم املناس ْ لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسمل8ْ)جدً  

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

ر 

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الخاس 
 %99,2 3 %2 2 %2,99 6 طالمْ الخعج  )!(

 %4,32 23 %0,95 7 %3,98 20 طالمْ ايسخ واحم )ذ(
 %34,43 224 %30,26 76 %07,04 80 طالمْ الن ملْ )ظ(

 %23,04 42 %26,45 39 %24,08 43  ):(طالمْ الن ملخ  ال اسَخ 
 %07,25 80 %35,86 85 %34,02 223 طالمْ ال اولْ )ق(

 %2,65 5 %2,06 3 %2,99 6 طالمْ ال اولْ املن ٌطْ );(
 %2,66 0 %2 2 %0,30 7 طالمْ الخنصَ  )"   "(

 %6,95 02 %3,79 9 %6,64 02 طالمْ ال ٌس  ) (
 %7,94 04 %5,26 20 %4,32 23 طالمْ ال  طْ )ـ(

 %2,99 3 %2,40 2 %2,99 3 طالمْ ال  طخ  )ـ   ـ(
 %2,65 5 %0,22 5 %2,99 6 طالمْ اذتت  )ظظظ(

 %2 2 %2 2 %2 2 =()طالمْ املماثلْ 
 %222 320 %222 037 %222 322 اجملمٌع



 0202  لسنْ    (  الثالثالثالثٌن    )العدد اذتادِ ً  اجمللد                                                      الرتبَْ ـ جامعْ اإلسكندرٍْ    زتلْ كلَْ 

ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــــ ـــ ــــ ـــــ ــــ ـــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ  ــــ
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 ٌ  ( ان هنـــا  اتبــتب ا ر موـــارّ طالمـــاي الرتلــَم املناســـ ْ لـــدٔ وـــ  8ٍ ــت ادتـــدً  )   

امل حلْ املخٌسملْ حَث  ن هنا  جتاهالر ل عض مواراي طالماي الرتلـَم املناسـ ْ ر كخـاا الصـ      

الثــامر املخٌســ  ًٍ وــ  علــك ر كــ  مــر املوــاراي اناَــْ: موــارّ طالمــْ الخعجــ  )!( حَــث   وــا    

اــتك  ر كخــاا الصــ  الثــامر مخٌســ  ًموــارّ طالمــْ الخنصــَ  )"   "(   اــتك  ر كخــاا          

=( حَث   وـا   اـتك  ر كخـ     )الثامر مخٌس  ً  ٍ و  املٌر ا ر موارّ طالمْ املماثلْ  الص 

 امل حلْ املخٌسملْظ 

 ( ٍ   املٌر موارّ سالمْ الض   اإلمالُٖ لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسمل9ْجدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 امرالث

 النس ْ

 ر

 الص 

 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 
 الخاس 

 %4,55 93 %3,37 54 %5,64 65 كخابْ اهلماّ ر ًس  الكلمْ ً،  ها
 %27,67 362 %26,05 062 %05,60 095 امل خٌحْالخ  ٍد ب  الخإ امل بٌطْ ًالخإ 

 %40,09 864 %42,5 664 %00,52 059 كخابْ هماّ الٌو  ًال مل 
 %22,64 038 %22,56 285 %25,02 275 الخ  ٍد ب  الخنٌٍر ًالنٌن ر ،   الكلمْ كخابْ

 %2,83 27 %2,43 03 %2,47 27 الخ  ٍد ر كخابْ الكلماي ال  بوا ح ً  ال ظ ًي اكخ 
 %2,24 2 %26ق2 2 %28ق2 2 الخ  ٍد ر كخابْ الكلماي ال  بوا ح ً  اكخ  ًي ال ظ

 %0,88 59 %4,82 77 %3,24 35 الخ  ٍد ب  اال  املمدًدّ ًاال  امل صٌرّ
 %28,55 379 %29,87 328 %04,42 082 الخ  ٍد ب  اهلإ ر ،   الكلمْ ًالخإ امل بٌطْ
 %2,37 08 %2,87 24 %2,24 20 ا   كخابْ اال  اللَنْ ر اامسإ ًااتعا 

 %2,24 3 %2,05 4 %2,95 22 ابر ًابنْ ب  طلم  ا   كخابْ ال 
 %222 0243 %222 2622 %222 2252 اجملمٌع

َ ا ر موارّ سالمْ الضـ   اإلمالٖـُ بصـ ْ طامـْ     9ٍ ت ادتدً  )  ( ان هنا  املٌر ا  ظتاب

 لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ حَث  ن هنا  املٌر ا ر ك  مر املواراي اناَْ: 

( اكـ ار اق  059اّ الٌو  ًال مل  حَـث اكـ ري ر الصـ  السـاب  مخٌسـ  )     موارّ كخابْ هم

( اكـ ار اق  864( اكـ ار اق ًاكـ ري ر الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  )     664ًاك ري ر الص  الثـامر مخٌسـ  )  

ًموارّ الخ  ٍد ب  الخنٌٍر ًالنٌن ر ،   الكلمْ كخابْ حَث اكـ ري ر الصـ  السـاب  مخٌسـ      

( 038( اكــ ار اق  ًر الصــ  الخاســ  مخٌســ  اكــ ري)   285الثــامر مخٌســ  ) ( اكــ ار ا ًر الصــ   275)

اكــ ار اق ًموــارّ الخ  ٍــد بــ  اهلــإ ر ، ــ  الكلمــْ ًالخــإ امل بٌطــْ حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب     

( اكـ ار ا ًر الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  اكـ ري      328( اك ار ا  ًر الص  الثامر مخٌسـ  ) 082مخٌس  )

 ( اك ار ا ظ 379)

ْ طامْ لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ (22دً  )ادت ِ بص  ْ الض   الناٌ ّ سالم  ٍ   املٌر موار

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 
 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الخاس 
 %2,93 6 %2,35 0 %0,00 22 ثنٓا   امل

 %2 2 %2,27 2 %2,44 0 ا   ااتعا  ارتمسْ
 %2 2 %0,22 20 %2,55 7 ا   اامسإ ارتمسْ

 %35,88 032 %08,29 262 %34,44 255 ا   الثت د ٌ  ح ً  ادت 
 %04,28 255 %02,54 203 %00,44 222 ا   الثت د ٌ  ح ً  العمل 

 %2,04 8 %2,57 9 %2,88 4 سا ا   مج  املتك  ال
 %8,58 55 %7,53 43 %6,44 09 ا   مج  املؤ ث السا 

 %22,38 73 %27,68 222 %25,55 72 اكخما  اركان ادتملْ ًتد املعنٓ
 %0,82 28 %0,97 27 %2,55 7 د ٌ  النٌاس  طلٓ ادتملْ ايمسَْ
 %20,22 77 %24,53 83 %23,33 62 ا كَ  ادتملْ ايمسَْ ًال علَْ

 %0,96 29 %3,30 29 %2,22 5  ت اد ال ع  م  ال اط 
 %222 642 %222 572 %222 452 اجملمٌع



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ ـا ر موـارّ سـالمْ الضـ   الناـٌِ بصـ ْ طامـْ         22ٍ ت ادتدً  ) ( ان هنا  املـٌر ا  ظتاب

 لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ حَث  ن هنا  املٌر ا ر ك  مر املواراي اناَْ: 

( اكـ ار ا  255رّ ا   الثت د ٌ  ح ً  ادت  حَث اك ري ر الص  الساب  املخٌسـ  ) موا

( اكــ ار اق 032( اكــ ار ا ًاكــ ري ر الصــ  الخاســ  مخٌســ  ) 262ًاكــ ري ر الصــ  الثــامر مخٌســ  ) 

( اكـ ار ا ًر  222ًموارّ ا   الثت د ٌ  ح ً  العمل  حَث اكـ ري ر الصـ  السـاب  مخٌسـ  )    

( اك ار اق ًموـارّ  255ًر الص  الخاس  مخٌس  اك ري ) ( اك ارار203ٌس  اك ري )الص  الثامر مخ

( اكـ ار ا ًر الصــ  الثــامر  09اـ   مجــ  املؤ ـث الســا  حَـث اكــ ري ر الصــ  السـاب  مخٌســ  )    

 ( اك ار اظ 55( اك ارار ًر الص  الخاس  مخٌس  اك ري )43مخٌس  اك ري )

  الاْ لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ( ٍ   املٌر موارّ طلم ال22جدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 
 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الخاس 
 %36,87 222 %35,62 78 %39,62 62 الخمََا ب  اذت اٖد ًانرإ

 %3,30 22 %6,39 24 %22,68 28  ثارّ الخسا  
 %27,94 54 %09,00 64 %32,52 47 الٍَد ااتكار باإللناع

 %22,96 33 %22,24 00 %7,79 20 اسخلداحم الصٌر ال نَْ ًاإلبداطَْ
 %03,90 70 %25,98 35 %22,38 26 اىسناي الل  َْ ًاىسناي املعنٌٍْ طلم ال دٍ :

 %6,97 02 %0,73 6 %2 2 الخ  َىق اجملاهق ايسخعارّ ان:طلم ال َ
 %222 322 %222 029 %222 254 اجملمٌع
َ ا ر موارّ طلم ال الاْ بص ْ طامـْ لـدٔ وـ ٌ     22ٍ ت ادتدً  ) ( ان هنا  املٌر ا  ظتاب

 امل حلْ املخٌسملْ حَث  ن هنا  املٌر ا ر ك  مر املواراي اناَْ: 

( اكــ ار ا 62 ــاٖد ًانرإ حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب  املخٌســ  )   موــارّ الخمََــا بــ  اذت 

( اكــ ار اق 222( اكــ ار اق ًاكــ ري ر الصــ  الخاســ  مخٌســ  ) 78ًاكــ ري ر الصــ  الثــامر مخٌســ  ) 

ًموارّ طلم ال دٍ : اىسناي الل  َْ ًاىسناي املعنٌٍْ حَث اكـ ري ر الصـ  السـاب  مخٌسـ      

( 70( اك ارار  ًر الص  الخاسـ  مخٌسـ  اكـ ري )   35مر مخٌس  اك ري )( اك ار ا ًر الص  الثا26)

( 20اكــ ار اق ًموــارّ اســخلداحم الصــٌر ال نَــْ ًاإلبداطَــْ حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب  مخٌســ  )    

( 33( اكــ ار ا ًر الصــ  الخاســ  مخٌســ  اكــ ري )   00اكــ ار ا ًر الصــ  الثــامر مخٌســ  اكــ ري )   

 اك ار اظ

 موارّ املضمٌن لدٔ و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ٍ   املٌر (20جدً  )

 املوارّ
 الخك ار

 ر

 الص 

 الساب 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الساب 

 الخك ار

 ر

 الص 

 الثامر

 النس ْ

 ر

 الص 
 الثامر

 الخك ار

 ر

 الص 

 الخاس 

 النس ْ

 ر

 الص 

 الخاس 
 %9,60 49 %8,28 44 %5,02 03 ااتكار اسخلداحم ااسالَ  ال َا َْ ادتمَلْ اثنإ ط  

 %26,32 83 %28,75 220 %27,87 79 ًاٌ  ااتكار
 %26,69 85 %24,72 82 %26,52 73 ا خمإ ااتكار    املٌاٌع

 %24,93 76 %24,72 82 %29,03 85 ايلخااحم باملٌاٌع
 %0,75 24 %3,86 02 %0,23 9  ٍ اد ال ٌاهد ًامللثٌراي ًايلخ اس ًالخضم 

 %02,43 224 %29,85 228 %25,25 67 دلْ ا خَار اال ا  املع ّ طر املعنٓ
 %4,20 02 %0,75 25 %0,94 23 الخع ت طر امل اط  ًالٌجدان ر مٌال  طاط َْ

 %24,53 74 %26,36 89 %28,55 80 ايلخااحم بال ك ّ ال َٖسْ للمٌاٌع ًطدحم ارت ًد طلَوا
 %2,29 2 %2,28 2 %2,23 5  طادّ وَااْ ال   ّ

 %2,39 0 %2,73 4 %2,35 6 اللَ  ال   ّ
 %222 529 %222 544 %222 440 اجملمٌع
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َ ـا ر موـارّ املضـمٌن بـ  الصـ  السـاب  مخٌسـ         20ٍ ت ادتدً  )  ( ان هنا  املٌر ا  ظتاب

  حَـث  ن  ًالص  الثامر مخٌس  بص ْ طامْ ًا اج  ر موارّ املضمٌن ر الص  الخاس  مخٌس

َ ا ر ك  مر املواراي اناَْ:   هنا  املٌر ا  ظتاب

( اكـــ ار ا 73موــارّ ا خمـــإ ااتكـــار    املٌاـــٌع حَـــث اكــ ري ر الصـــ  الســـاب  املخٌســـ  )  

( اكــ ار اق 85( اكــ ار ا ًاكــ ري ر الصــ  الخاســ  مخٌســ   )   82ًاكــ ري ر الصــ  الثــامر مخٌســ  )  

مَلــْ اثنــإ طــ   ااتكــار حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب     ًموــارّ اســخلداحم ااســالَ  ال َا َــْ ادت 

( اكــ ار ا ًر الصــ  الخاســ  مخٌســ    44( اكــ ار ا ًر الصــ  الثــامر مخٌســ  اكــ ري )  03مخٌســ  )

( اكــ ار اق ًموــارّ الخعــ ت طــر امل ــاط  ًالٌجــدان ر مٌالــ  طاط َــْ حَــث اكــ ري ر         49اكــ ري )

( اكـــ ار ا ًر الصـــ  25الثـــامر املخٌســـ  اكـــ ري ) ( اكـــ ار ا ًر الصـــ 23الصـــ  الســـاب  املخٌســـ  )

 ( اك ارارظ 02الخاس  مخٌس  اك ري)

ًلـــا ســـ د ٍخضـــح ان موـــارّ ســـالمْ الضـــ   اإلمالٖـــُ جـــإي بامل ا ـــْ ااً  ر مجَـــ    

وــ ٌ  امل حلــْ املخٌســملْق  ع جــإي موــارّ كخابــْ همــاّ الٌوــ  ًال ملــ  بامل ا ــْ ااً ق حَــث       

%(ق ًاكــ ري ر الصــ  الثــامر  00,52( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  ) 059خٌســ  )اكــ ري ر الصــ  الســاب  امل 

( اكـ ار ا بنسـ ْ   864%(ق ًاكـ ري ر الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  )    42,52( اك ار ا بنس ْ بلغ  )644املخٌس  )

%(ق الخوــا موــارّ الخ  ٍــد بــ  اهلــإ ر ، ــ  الكلمــْ ًالخــإ امل بٌطــْق حَــث اكــ ري ر         40,09بلغــ  )

(  328%(ق ًاكـــ ري ر الصـــ  الثـــامر مخٌســـ  )42,04( اكـــ ارار بنســـ ْ )082ٌســـ  )الصـــ  الســـاب  مخ

 %(ظ 55,28( اك ار ا بنس ْ بلغ  )379%(ق ًاك ري ر الص  الخاس  مخٌس  )87,29اك ار ا بنس ْ بلغ  )

ًا ت النخاٖج ال  اٌو   لَوا ال احثق ان موارّ الض   الناٌِ جإي بامل ا ْ الثا َـْ ر  

امل حلْ املخٌسملْق  ع جإي موـارّ اـ   اـلثت د ـٌ  حـ ً  ادتـ  بامل ا ـْ ااً ق         مجَ  و ٌ 

%(ق ًاكــ ري ر الصــ    44,34( اكــ ار ا بنســ ْ بلغــ  )   255حَــث اكــ ري ر الصــ  الســاب  مخٌســ  )     

( اكـ ارار  032%(ق ًاك ري ر الصـ  الخاسـ  مخٌسـ  )   29,08( اك ارار بنس ْ بلغ  )262الثامر مخٌس  )

%(ق الخوــا موــارّ اــ   اــلثت د ــٌ  حــ ً  العملــ ق حَــث اكــ ري ر الصــ     88,35) بنســ ْ بلغــ 

( اكـ ارار  203%(ق ًاكـ ري ر الصـ  الثـامر مخٌسـ  )    44,00( اك ارار بنس ْ بلغـ  ) 222الساب  مخٌس  )

 %(ظ  28,04(اك ارار بنس ْ بلغ  )255%(ق ًاك ري ر الص  الخاس  مخٌس  )54,02بنس ْ بلغ  )

اارلــاحم ًالنســ  املٌٍٗــْ ان اٌهٍــ  هــتي املوــاراي طلــٓ وــ ٌ  امل حلــْ       ًٍخضــح مــر  ــال  

َ ـا بصـ ْ طامـْق حَـث راطـ  هـتي          املخٌسملْ كان ب ك  مخملٌر مر م حلْ    ا ـ ٔ املـٌر ا  ظتاب

َ ــا ر ستخــٌٔ املنوــاد            ٍلعــد امــ  ا  ظتاب املوــاراي النمــٌ الع لــُ للملــالا ر امل حلــْ الدراســَْق ًهــتا 

املواراي ب  و ٌ  امل اح  الثالثْ بنس  مخ اربـْق مـ  مالح ـْ طلٌهـا مـر       اذتدٍثظ ًلد اٌهط 

 م حلْ    ا  ٔظ 

ًٍخضح مر  ال  النخاٖج ال  اٌوـ   لَوـا ال احـثق ان هنـا  موـاراي جـإي بنسـ  للَلـْق         

م ار ْ م  اهمَخوا لملال  امل حلْ املخٌسملْق ًعلك مثـ  موـارّ اـ   كخابـْ الـ  ابـر ًابنـْ بـ          

موــارّ اــ   املثنــٓق ًموــارّ اــ   ااتعــا  ارتمســْق ًموــارّ اــ   اامســإ ارتمســْق    طلمــ ق ً

ًموارّ ا   مج  املتك  السا ق ًموارّ  طادّ وـَااْ ال  ـ ّق ًموـارّ اللـَ  ال  ـ ّظ ًطلَـى       

ٍ ـرت  ال احـث ايهخمـاحم اكثـ  بـ عض موــاراي الخعـ ت الكخـابُ ر زتـا  موـاراي الضـ   الناــٌِ           

ا ر متثَـ  امل ـاهَم الناٌٍـْ الـ  ٍدرسـوا طالـ  امل حلـْ املخٌسـملْق ً كسـابى          ب ك  طاحمق اهمَخو

 ال درّ طلٓ  درا  اا ملإ ال  ميكر ان ٍ   تَواق تَعم  طلٓ االتَوا مسخ  الرظ   

ًا و ي  خاٖج الدراسْ اذتالَْ مالٕمـْ املوـاراي الكخابَـْ لكـ  وـ  مـر وـ ٌ  امل حلـْ          

خٌســ  اطت ضــ  درجــْ املوــاراي الكخابَــْ ب ــك  طــاحم طــر الصــ    املخٌســملْق ت ــُ الصــ  الســاب  امل

ــا م اطــاّ للنمــٌ الع لــُ هلــتي امل حلــْق حَــث ٍ ــ  طــر           َ الثــامر املخٌســ ق ًٍعخــ  هــتا اامــ   ظتاب

امل حلْ الخالَْق ًكتلك ر الثا ُ ًالثالـث حَـث ٍالحـظ ارا اطوـا ر الصـ  الخاسـ  املخٌسـ  طـر         

احث مر  ال  النخاٖج ال  اٌوـل   لَوـا هـتي الدراسـْق ان هنـا       الص  الثامر املخٌس ق ًٍ ٔ ال 

بعض املواراي الكخابَْ ال    ال ـت ح وـا مـر العناٍـْ ًالرتكَـاق مـ  اهمَخوـا للم حلـْ العم ٍـْ          

 لملالا امل حلْ املخٌسملْق مث  موارّ الض   الناٌِ بص ْ طامْظ 



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 
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 ر إٌ  خاٖج الدراسْق تتن ال احث ٌٍوُ:  

اــ ًرّ  وــدار دلَــ  ر  طــداد املعلمــ  ًالهَلــومق ٌٍاــح املوــاراي الكخابَــْ الــ  اوــخمل       ظ2

 الع بَْ ًموارااوا لص ٌ  امل حلْ املخٌسملْظ لغ  طلَوا كخ  ال  إّ 

 اإلتادّ مر لاٖمْ املواراي )مواراي الخع ت الكخابُ(ق ر اصاَح املٌاٌطاي الخع تٍْظ  ظ0
 الع بَْ ًموارااوا ملواراي الض   الناٌِظ   لغ ا ًرّ ا كَا كخ  ال  إّ ظ3
 الع بَْ ًموارااوا ملواراي الض   اإلمالُٖظ لغ  ا ًرّ ا كَا كخ  ال  إّ  ظ4
ٌٍوُ ال احث بتج إ طدد مر الدراساي ر هتا املٌاٌعق مٌاك ـْ لخملـٌر املنـاهج اذتدٍثـْ      ظ5

 ر دًلْ الكٌٍ ظ 
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(ظ ا ٌٍم مسخٌٍاي املواراي ااساسَْ ر الخع ت 0227امحد ط د ال اه  طاي ط د ال اه  ) ظ2

الكخــابُ الــٌ َ ُ لخالمَــت الصــ  الســادس ايبخداَٖــْق رســالْ ماجســخت اــت من ــٌرّق      

 كلَْ الرتبَْق جامعْ ط  لسظ   
ٖ     0229امســإ  ٌجــْق )  ظ0 ــت امل حلــْ ايبخدا َــْ: دراســْ  (ظ وــعٌباي اعلــم ال ــ إّ لــدٔ االمَ

مَدا َـْ بـ عض ابخـداَٖاي مدٍنـْ املسـَلْق زتلـْ ادتـام  ر الدراسـاي الن سـَْ ًالعلــٌحم          

 (ظ2)4الرتبٌٍْق 
(ق وعٌباي اعلَم اللغْ الع بَْ ر الملٌر ايبخداُٖق رسـالْ ماجسـختق   0229،ما  ٌٍس ُق ) ظ3

 كلَْ انداا ًاللغايق جامعْ ابٌ بك  بل اٍدق ادتااٖ ظ

(ظ اثـ  اسـخلداحم مـد   ااحـدا  ادتارٍـْ ر انمَـْ بعـض        0224خـا  ) امتّ ستمـد ط ـد ال    ظ4

ــْ الثا ٌٍــْق          موــاراي الخعــ ت اللغــٌِ ًالــٌطُ السَاســُ ًايجخمــاطُ لــدٔ طــالا امل حل

 رسالْ دكخٌراي ات من ٌرّق كلَْ ال نايق جامعْ ط  لسظ   

ْ  0229امَنــْ دٍــشق ) ظ5 مــر الخالمَــت  (ق ا ملــإ ال ــ إّ ًاإلمــالٕ ر اللغــْ الع بَــْ لــدٔ طَنــ

بللساحم السنْ ال ابعْ ابخـداُٖق جامعـْ لاوـدِ م بـا ق زتلـْ دراسـاي   سـَْ ًا بٌٍـْق         

 (ظ2)20
(ظ تعالَْ ب  امج لاٖم طلٓ املد   الكلٓ للغْ تٓ انمَْ مواراي 0222 ميان م ً  لمل  ) ظ6

اي اادإ اللغٌِ لدٔ االمَت امل حلْ اإلطدادٍْق رسالْ دكخٌراي ات من ٌرّق كلَْ ال نـ 

 جامعْ ط  لسظ  

(ظ تاطلَــْ ب  ــامج م ــرت  لخنمَــْ الــخ كت ًالخعــ ت الكخــابُ   0223بكــ   مساطَــ  ابــٌ بكــ  )  ظ7

لدٔ طالا امل حلْ الثا ٌٍْق رسالْ دكخٌراي ات من ـٌرّق كلَـْ الرتبَـْق جامعـْ طـ       

 لسظ  

ــ (Drill Strategy)ســرتااَجَْ الخــدرٍ اي   (ظ م ــكالي 0224اســٌّظ ) &حســنْق ً ظ8 َم ر اعل

ــْ املخٌســـملْ    موـــارّ الكـــالحم  ْاإلســـالمَْ اذتكٌمَـــ لـــدٔ طـــالا الصـــ  الســـاب  باملدرسـ

    اٌلٌ ج اجٌ جظ اٌصتاصت ِ كالَداًٍ 

(ظ تاطلَـــْ ب  ــامج اعلَمــُ ر انمَـــْ الخمثَــ  املعــ ر ًايســـخَعاا     0225رامــُ م ــال ْظ )   ظ9

    ال  اُٖ لدٔ طل ْ وعٌباي الخعلم بغ   املصادرظ

ــ  ابــٌ  ــ     ظ22 م ــكالي اــدرٍس الخعــ ت ًايلرتاحــاي ذتلــوا ر     (ظ 0225) ٌارّظر ــدّ ستمــد  لَ

  ْ رسـالْ ماجسـخت اـت    ظ امل حلْ ااساسَْ ر ااردن مر ًجوْ     معلمُ اللغـْ الع بَـ

  ظمن ٌرّق ادتامعْ اارد َْ

(ظ طــاداي الع ــ  ًطاللخوــا بالــتكإاي املخعــددّ لــدٔ     0225ًحــاهحم طنــال ّظ )  قهٍــاد ادتــ ا   ظ22

 تٍْ سامعْ طَ ْ ر اململكْ الع بَْ السعٌدٍْ طالا السنْ الخاض

(ظ اثـ  اسخلـداحم الس ٌرّ الخ اطلَْ ر حتسـ  مـوـارّ الكخابـْ  0226سامُ ستمد هااميْظ ) ظ20

   لـدٔ طل ْ الص  الثا ُ ااساسُ ر دًلـْ اإلمـاراي الع بَْ املخادّظ  ااداَْٖ



 دظ  ٌرِ ٌٍس                       بَْ" ر و ٌ  امل حلْ املخٌسملْ ر الكٌٍ  )الساب ق ًالثامرق ًالخاس (املٌر املواراي الكخابَْ ر كخ  "ال  إّ لغ  الع 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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كخ  باللغـْ الع بَـْ ر ختصـ     (ظ تو س حتلَـلُ دتإ مر روَد ال0223س دً تاٍاّظ ) ظ23

   اادا الع بُ للمكخ ْ امل كاٍْ دتامعْ مخَس ملَا ْظ

(ظ تاطلَْ ب  امج م رت  ر انمَْ بعض مواراي الكخابْ لدٔ 0226كٌث  مجا  و َاليق ) ظ24

 طال اي الص  ااً  الثا ٌِظ رسالْ ماجسخت ات من ٌرّق ادتامعْ اارد َْظ  

لَـْ  ـ اٖ  الـخ كت ًاا  ـملْ الكخابَـْ ر انمَـْ بعـض        (ظ تاط0226وتٍر تاٍا طـٌاظ )  ظ25

امل اهَم ايجخماطَْ ًطاداي الع   ًالك إّ التااَْ ر طلم ايجخماع لدٔ طـالا امل حلـْ   

الثا ٌٍـْق رسـالْ دكخــٌراّق كلَـْ ال نــاي لـعداا ًالعلــٌحم الرتبٌٍـْق لســم املنـاهج ًطــ ا       

 الخدرٍسق جامعْ ط  لسظ

(ظ تنـــٌن اللغـــْ الع بَـــْ ًاســـالَ  ادرٍســـوا بـــ    0229امـــدّق )ستمـــد حًٌ قطاوـــٌرق رااـــ  ظ26

 ربد: طا  الكخ  اذتدٍثظ )كخاا ستكم: جامعْ التمٌ (  الن  ٍْ ًالخمل َدظ 
ســـرتااَجَْ الخ علـــَم الخ  ـــادلُ ر حتســـ  موـــاراي  (ظ اثـــ  0224طاٍــــد طَـــد ابـــٌ ســـ حانظ ) ظ27

ااردنق جامعـْ    عاوـ  ااساسـُظ  ايسخَعاا ال  اُٖ الن الد ًاإلبداطُ لدٔ طل ْ الص ـ  ال 

 اظ  3 الع  ًنق العدداملنارّ لل اٌ  ًالدراسايق اجمللْ  ال َ ق زتلْ،  
(ظ اعلـــَم موـــارّ الكخابـــْ م كـــا ا لَـــْ اللغـــْ )اهـــداتوا ًم ـــكالاوا  0228ط ـــد ال وـــَدظ ) ظ28

Arabi: Journal of -Alامعــْ اإلســالمَْ اذتكٌمَــْ سمــ (ظ  ادتًالرتاحــاي ذتلــوا ر 

ing Arabic as a Foreign LanguageTeach(ظ0)0  ظ   

(ق الصعٌباي الـ  اٌاجـى معلمـُ ال ـ إّ للخالمَـت العـادٍ        0202ط د اهلل امحد الغامدِظ ) ظ29

ــْق     ــْ الرتبَـ ــْق كلَـ ــْ ايبخداَٖـ ــخعلم بامل حلـ ــعٌباي الـ ــٌهادق  ًعًِ وـ ــْ سـ ــْ  جامعـ اجمللـ

 ظ(78)الرتبٌٍْق العدد 

(ظ اثـ  اسـلٌا الـخعلم الخناتسـُ ر     0225امٌسظ )ستمد حسر بسٌَ ُق ًط د الك ٍم ابـٌ جـ   ظ02

 حتس  مواراي ال  إّ النالدّ لدٔ طل ْ الص  الس اب  ااساسُ ر ااردنظ   
سـرتااَجَْ تـك الخ ـ ت الصـٌاُ ر  كسـاا امل ـ داي        (ظ اثـ   0228ستمد هـادِ حسـرظ )   ظ02

 Education Journal ofاللغٌٍــْ طنــد االمَــت الصــ  الثــا ُ ايبخــداُٖ  ــادّ ال ــ إّظ  

College Waist University ظ  646-593(ق 30)2ق 

ــت املدرســْ      0225معــاًهظ ) ًحنــان مــاِقمحَــدّ  ظ00 (ظ ااــمل اا املوــاراي اللغٌٍــْ لــدٔ االمَ

    ظ(Doctoral dissertation)ايبخداَْٖ الملٌر الثا ُ )ا ٌعجا( 

اثــ  ب  ــامج اعلــَم الــخ كت للملل ـْ عًِ وــعٌباي الــخعلم:  (ق " 0228)  اوـ  مجــا   ملــااق  ظ03

الخن ـَم( طلـٓ انمَـْ الـخ كت اإلبـداطُ ًم وـٌحم الـتاي لـدٔ طَنـْ          -درا )اإل 0ق 2الكٌري 

ب  ـامج  ق دار الَاهًرِ العلمَـْ للن ـ  ًالخٌهٍـ     "ق ارد َْ مر الكل ْ عًِ وعٌباي الخعلم

   ظYazouri Group for Publication and Distributionطملُ مصٌرظ 

(ق اـد ُ ًاـع  ال ـ إّ ًالكخابـْ     0229طـالٕ حسـر تـ دظ )   ًق ًلَـد ط ـد الـ محر  مساطَـ      ظ04

كلَـْ   لدٔ طل ْ امل حلْ املخٌسملْ مر ًجوْ     امل  ت  الرتبـٌٍ  ر مدٍنـْ بغـدادق   

 (ظ07) العدد زتلْ مداد اندااق اندااق لسم اللغْ الع بَْق ادتامعْ الع الَْق
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