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 يهخض انذراسة

 

لوػوكؼ اسساسػية ل المطالعػة كالصوػكص لمعرفة مدل تضمف محتػكل تتػب هدفت الدراسة الحالية
مػف تتػب ، كقػد اسػتخدمت الناح ػة ةيصػة متكصػة نمعػايير التصميػةاء قائمػة مف خػلؿ نصػالعليا لمعايير التصمية 

 ، متنعة في ذلؾ المصهج الكووي.نووليه كالعاشر( ،كالتاسع ،كال امف ،السانعالووكؼ اسساسية العليا )
، كال اصيػة نطاقػة تحليػؿ محتػكل التتػب كف نػا التصميػةننصػاء أداتػيف للدراسػة، اسكلػا: قائمػة نمعػايير  فيما قامت

قد استخدمت الناح ة معادلة هكلستي ل ياس ال نات ةنر اسفراد كالزمف، فيما اسػتخدمت ، ك للمعايير السان ة
 .التترارات كالصسب المئكية تمعالجات إحوائية لمعرفة مدل تضمف المعايير في التتب

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:
م ارصػة نالوػوكؼ  التصميػةأف محتكل تتػاني الوػؼ العاشػر اسسػاس أقػؿ المحتكيػات تضػمصنا لمعػايير   -1

 اسخرل.

 ضعؼ المجاؿ الكقائي في تافة الووكؼ اسساسية العليا، ةلا الرغـ مف أهميته. -2

 ومن أىم التوصيات:
اسػػية ةليػػا، فػػي تػػؿ مرحلػػة أس التصميػػةتكزيػػع مكضػػكةات الػػدركس نشػػتؿ متػػكازف مػػع معػػايير ضػػركرة  -1

 كترؾ التترار المخؿ، كاالهتماـ نصكةية المكضكةات الم دمة للمتعلـ.
تعزيػػز الجاصػػب االقتوػػادم كالنيئػػي ةصػػد المتعلمػػيف، لمػػا لػػذلؾ مػػف أ ػػر فػػي إيجػػاد مجتمػػع راقػػي، يػػكازم  -2

 المجتمعات المت دمة.
 زيادة االهتماـ نالجاصب الح كقي، كخاوة ح كؽ المرأة حسب المصظكر اإلسلمي. -3
 نعض الدركس المتررة في مضمكصها، أك الخالية مف ال يـ.استنداؿ  -4

 وقد اقترحت الباحثة التالي:
 إجراء دراسة إ رائية لمصهاج اللغة العرنية في الووكؼ اسساسية العليا. -1
 ةلا المصاهج مف الوركع اسخرل. التصميةتطنيؽ نطاقة معايير  -2
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Abstract 
 

This study aims to identify the degree to which the reading and comprehension 
textbooks of the higher elementary school include development criteria through 
designing a list of development criteria. The researcher relied on a sample 
from the higher elementary grades (seventh, eighth, ninth, and tenth) in both 
streams using the descriptive method. 
 
The researcher then designed two tools for the study; the first tool implied a list 
of development criteria, while the second one included a form for analyzing the 
content of the textbooks in accordance with the afore-mentioned criteria. The 
researcher used Holsti's formula to assess the validity in terms of individuals 
and time, and relied on frequencies and percentages as statistical processing 
tools to identify the degree to which the textbooks contained such criteria. 
 
The most significant results of the research were as follows: 
 
1- The content of the tenth grade textbook is the one which least includes 
criteria for development in comparison with textbooks of the other grades. 
2- The content, which includes prevention instructions, had received very little 
emphasis in spite of its significance.  
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The most significant recommendations: 
 

1- The lessons should be integrated in a balanced manner in the textbooks to 
sound consistent with the development criteria in each higher elementary 
grade. Repetition lacking conciseness and preciseness should be avoided and 
more attention has to be paid to the genre of learning subjects. 
2- The economic and environmental aspect should be enhanced for the 
learners, as this has great effect on creating an advanced community which 
can be in par with the other advanced communities. 
3- The rights aspect, especially women's rights, should receive more focus in 
accordance with the Islamic perspective. 
4- Some lessons, which share the same contents or lack any reference to 
values, should be replaced. 
 

The researcher proposed the following: 
 

1- A study should be conducted to enrich the Arabic language textbook of the 
higher elementary grades. 
2- The list of development criteria should be further incorporated into the 
school textbooks in other streams. 
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 إهذاء
   يعهى انثشرية ... حمًذ اننثي األييإىل 

( إىل أقًار كىني ... ) أتي وأيي  

.حلم انظالو يف عقهي وقهثي انىالكً  

.وسنذي املحني أخىاجي وأخىاني أحثاب قهثي ...  

 إىل انشهذاء...إىل أتطال املقاوية انفهسطينية...
.إىل كم عني تاجث حترس يف سثيم اهلل  

املنري. ..ريز انعطاء وسراج انعهىإىل املعهى انفهسطيني.  
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 شكر وجقذير

 

 حمػػدنا يوػػكت مػػدل اإلحوػػاء كالعػػػدد
 ا تإحوػػاء الكاحػػد الوػػمدحمػػدنا ت يػػرن 

 ككزصهػف كضػعؼ الضػعؼ فػي العػدد
 نعػػػػػد ال يامػػػػػة أك يوصػػػػػا مػػػػػدل اسنػػػػػد
 مػػػػف الهػػػػدل كلطيػػػػؼ الوػػػػصع كالرفػػػػد

 

 الحمػػػػػػػػػػػػد  حمػػػػػػػػػػػػدنا ال صوػػػػػػػػػػػػاد لػػػػػػػػػػػػه 
 كيعجػػػػػػػػػز اللوػػػػػػػػػظ كاسكهػػػػػػػػػاـ منلغػػػػػػػػػه
 مػػؿء السػػمكات كاسرضػػيف مػػذ خل ػػت
 كضػػعؼ مػػا تػػاف كمػػا قػػد يتػػكف إلػػا
 شػػػترنا لمػػػا خوػػػصا مػػػف فضػػػؿ صعمتػػػه

 

، "مػػف ال يشػػتر الصػػاس ال يشػػتر ا ةػػز كجػػؿ" )انػػف حصنػػؿ : ل ػػكؿ الصنػػي امت ػػاالن ك 
( فإصػػه لمػػف دكاةػػي سػػركرم أف أشػػتر تػػؿ مػػف شػػجعصي كسػػاةدصي 2/258: 1978

 في إصجاز هذا العمؿ المتكاضع.
 أشتر جامعتي _ الجامعة اإلسلمية _ ورح العلـ الشامخ كوكت الحؽ الوادح 

اكد حلػػػس الػػػذم مػػػا نخػػػؿ سسػػػتاذم كمشػػػرفي الػػػدتتكر الواضػػػؿ: دمكوػػػكؿ كالشػػػتر 
كالشػػتر للمصاقشػػيف الػػدتتكر ةنػػد المعطػػي السػػديدة، ه آرائػػةلػػي نتكجيهاتػػه الحتيمػػة ك 

يطيب لػي  تماك اسغا، كالدتتكر إياد ةند الجكاد اللذيف تشرفت نمصاقشتهما للرسالة، 
كسػؼ شػحدة اسسػتاذ الػدتتكر: يلكالػدم التػريميف،  كاالمتصػافأف أت دـ نعظيـ الشتر 
ذيف لػػـ يػػدخرا جهػػدان فػػي لػػاصشػػراح ةنػػدا التحلػػكت ال اسسػػتاذة:التحلػػكت، ككالػػدتي 

تمػا أشػتر مدرسػتي _ مدرسػة ذتػكر ، ي كتشجيعي حتا إتمػاـ هػذا الرسػالةمساةدت
رحب دكف تذمر  لمساةدتهـ لي نتؿ ودرو  _إدارة كمدرسيف "ب" _ االنتدائيةهاشـ 

 أك ضيؽ .
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 :الدراسة مقدمة
َي ِهۡي َعلٍَق  ١ٱۡقَزۡأ بِٱۡسِن َربَِّك ٱلَِّذي َخلََق  ﴿ ًَسَٰ َۡررَزُم  ٢َخلََق ٱۡۡلِ َۡ َربكرَك ٱ ََ ٱلَّرِذي َعلَّرَن  ٣ٱۡقرَزۡأ 

يَ  ٤بِٱۡلقَلَِن  ًَسَٰ  صنيصػا ةلػا صػزؿ مػا أكؿ اآليات هذا (5-1)العلؽ:  ﴾ ٥َها لَۡن يَۡعلَۡن  َعلََّن ٱۡۡلِ
ا اإلسػلـ دكلػة فعاشػت نهػا كةملػكا اسكائػؿ المسػلمكف أدرتهػا كقػد محمػد،  كازدهػارنا ت ػدمن
 أكاوػرها توتتػت حتػا طػكاؿ، ل ػركف العػالـ أصحػاء جميػع فػي للعلػـ كمصنعنػا كتطػكرنا،
 الػذم الكقػت ذلػؾ الع ماصيػة الخلفػة سػ كط قنيؿ اصتشرت التي المذاهب ننعض كتأخرت
ت كأوػنح نلدهػـ، كازدهػرت فتطػكرت العلػـ، أهميػة كاسكرنيػكف اسمريتيػكف فيػه أدرؾ

 فحػيف الماصحػة، نالدكلػة مرهكصػةه  سياساتها سلطات اهتحتم اسمـ، ذيؿ في الدكؿ العرنية
 كقدراتػه يتصاسػب الػذم العمػؿ إلا كتكجيهها ت  يوها ةلا كييعمؿ اإلصساف، إصساصية حتـرتي 

 اإلصسػاف هػذا نوػصع المرجػك الت ػدـ يتح ػؽ حيصئػذ ككاجناتػه، ح كقػه كيػدرؾ كرغناتػه،
 .أندنا نالسهلة ليست المهمة كهذا الوالب،

 التتصكلكجيا لصهضة إضافة إصساصية صهضة الماضي ال رف في العالـ شهد ل د
 كمف لذاته اإلصساف تصمية أم ككسيلة، هدفنا اإلصساف ن يمة الكةي ازداد إذ كاالتواالت،

 :اسكؿ النعد ننعديف، تتعلؽ ةملية كهي اسجياؿ، ةنر متكاولة تصمية خلله كمف أجله
 الصوسية، الع لية، الندصية، )طاقاته قدراته لتصمية الحياة مراحؿ مختلؼ في اإلصساصي الصمك

 كالمدخلت المكارد ناست مارات يتوؿ ما كهك االقتوادم، :ال اصي كالنعد (،...كالركحية
 كاالصتواع المشارتة تتيب التي المؤسسية كالنصا الهياتؿ كتطكر االقتوادية، كاسصشطة
  .الصاس تؿ لدل ال درات نمختلؼ

 humanنموطلب1990  ةاـ اإلصمائي المتحدة اسمـ نرصامج جاء كقد
development ةملية": أصه ةلا ةرفه كقد، النشرية التصمية نموطلب للعرنية المترجـ 

 هذا كمف (،17: 2002 العرنية، اإلصساصية التصمية ت ريرفريؽ الصاس") لخيارات تكسيعو 
، كالدخؿ( ،كالتعليـ، كهي)الوحة التصمية، ل ياس مؤشرات  لث تحديد تـ المصطلؽ
 كالكفاء ترامته كوياصة ح كقه تكفير ةلا يرتز الذم التصمية محكر "هك  هصا كاإلصساف
 كالضماف كالوحة كالتعليـ كالمستف كالملنس كالشراب الطعاـ في اسساسية نحاجاته

 تصمية يتطلب كهذا كتطكرا، مجتمعه نصاء في كالمشارتة التعنير، كحرية االجتماةي،
ذا كالركحية، كالع لية الجسمية طاقاته مختلؼ  فإف اإلصساف، ح كؽ أهـ هي هذا تاصت كا 
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 )ةند "كالعدالة كالديم راطية ناالست رار يتمتع مجتمعنا صوسه الكقت في يتطلب هذا
 (274 :2006السلـ،
 النشرية، التصمية )دليؿ 2003 ةاـ المتحدة لألمـ اإلصمائي النرصامج لنياصات ككف نا

 كقد مصط ة، 175 نيف مف 98 المحتلة الولسطيصية اسراضي ترتيب فإف (2003
 2007 العاـ في تراجعت نيصما المتكسطة، اإلصساصية التصمية ذات المصاطؽ مف اةتنرت
 أما (2007، النشرية التصمية )دليؿ مصط ة 177 نيف مف106  ترتينها ليونب
 إطار في ن يت كقد مصط ة، 186 نيف مف 110 ترتينها ليونب ؛تراجعت  2013العاـ

 .(2013 النشرية، التصمية )دليؿ المتكسطة اإلصساصية التصمية ذات المصاطؽ
 الخوكوية إشتالية (2008 -2007 فلسطيف ) في اإلصساصية التصمية ت رير أنرز كقد

 االقتوادم المجاؿ في نها خاوة جماةية مؤشرات لها كاضعنا الولسطيصية،
 جكهر ةلا ا صاف يختلؼ يتاد الؿ المجا هذا كفي كالتعليمي، كالسياسي كاالجتماةي

، )دكيتات .أخرل جهة مف كالتصمية الت دـ كنيف جهة، مف كالتعليـ الترنية نيف العلقة
2009 :2) 

 يعالج ال أصه إال كمتصامية، م نكلة وكرة فلسطيف في التعليمي المستكل ي دـ إذ
 صسنة نيصما تيوها، مف كقليؿ التـ، ةلا معتمدنا مست نلية كأخطارنا حاضرة، مشتلت
 كالووكؼ كقديمة، تافية غير المدرسية كالمناصي مستمر، تزايد في نالمدارس االلتحاؽ
 كمراقنة الماصحة الدكؿ كنتحتـ كالمتتنات، المخنرية التجهيزات أهملت تما متتظة،
 مع تتلءـ نحيث التعليـ لتطكرات مكاتنة أك تجديد غير مف ن يت لها الدائمة االحتلؿ
 .المستجدة التعليـ أك العمؿ احتياجات

ا الخنراء حرص ف د التعليمية المصاهج أما  كالتتاب المصهج نيف العلقة نياف ةلا دائمن
: 1992العزيز،  )ةند المصهاج متكصات مف متكصنا يم ؿ لمحتكل كةاءن  ناةتنارا المدرسي

 ال اسـ يم ؿ المدرسي التتاب أف إال التعليـ موادر تعدد مف الرغـ (، فعلا34
 المودر أحياصنا يتكف أصه لدرجة المختلوة التعليـ مراحؿ في متعلميفال لدل المشترؾ
 محتكل رتز كقد (،99: 1997)اسغا، التعليمية العملية إلتماـ كالمتعلـ للمعلـ الكحيد
 المتعلـ تصمية كأهمؿ الترنكية، للعملية أساسية تمهمة المعرفة ص ؿ ةلا المصاهج هذا

 (؛21: 1998)ريحاف،  كاجتماةينا كصوسينا كفصينا جسدينا المتعددة، نجكاصنه المتتامؿ
 تحمؿ ةلا كال ادريف كاإلسلمية العرنية كأمتهـ سصوسهـ الصافعيف اسفراد ةدادإل
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 " العليا اسخلقية اإلصساصية الغايات كنلكغ للمجتمع، الشاملة التصمية كتح يؽ المسؤكلية
  "اإلصساصية الترامة العدالة، الحرية،
 ال إصساصي مكركد فهي  "المعرفة"  اإلصساصي الماؿ لرأس التصمكية اسهمية هصا كتتجلا
 ةلا الحوكؿ مجرد مف أرقا راقية إصساصية حالة كهي ناستعماله، يصمك نؿ يص ص،

 الحياة غمار كيخكضكف ،"التصمكية العملية ولب" اسفراد قكة تتح ؽ فنها المعلكمات،
 .ذريع فشؿ أك مؤقت صجاح ةصد تكقؼ أك خكؼ أك تردد دكصما

 ند ال خاوة اإلصساصية كالتصمية الترنية مجاؿ كفي العالـ في السريعة التطكرات كلمكاتنة
 لتطكيرها، ال كة كجكاصب لمعالجتها، الضعؼ جكاصب ةصد ت ؼ مستمرة ت كيـ ةملية مف

 ةملية المدرسي التتاب ت كيـ ةملية أف إلا (455: 1989)كآخركف خاطر كيشير
 صحك اسكلا الخطكة كهك التتاب ولحية مدل تحدد ةملية الت كيـ سف ضركرية؛
 .اإلصساصية التصمية مسار يتحدد الت كيـ ذلؾ صتائج  ضكء كفي التحديث،ك  التطكير

 العديد كجدت ف د السان ة، للدارسات الناح ة نها قامت التي المسب ةملية خلؿ كمف
 إال ةاـ، نشتؿ التعليـ في اإلصساصية التصمية كمؤشرات نمنادئ اهتمت التي الدراسات مف
 التعليـ، فمؤشرات التيؼ، دكف التـ مجرد في اختزلت كالم اييس المؤشرات تلؾ إف
 محتكل في كليست العاـ، اإلصواؽ مف التعليـ كحوة الدراسة، سصكات ةدد هي :م ل

 اللغة مجاؿ في تكفرت ف د المحتكل كت كيـ تحليؿ دراسات ةف أما كالنرامج، التعليـ
 نعصكاف "دراسة (،2010: دراسة )اللحاـ، ، م ؿ اسخرل المجاالت كفي كفركةها العرنية
 الكاجب المعايير ضكء في العرنية اللغة مصهاج في اللغكية اسوكات لمحتكل ت كيمية
 لغتصا لتتاب العرنية اللغة معلمي ت كيـ" نعصكاف (2002 )طمكس، كدراسة ،"فيه تكافرها
 صحك ناتجاهاتهـ قتهكةل فلسطيف في اسساسي السادس للوؼ الم رر الجميلة
 كطرؽ المصاهج مجاؿ في اإلصساصية للتصمية ت دـ التي الدراسات قلة كمع ."التحديث
، الجعب) دراسة كهي لذلؾ، تطرقت دراسة هصاؾ أف إال الناح ة ةلـ حد ةلا التدريس
رؤية مف مصظكر _  المتطلنات الترنكية للتصمية النشرية في قطاع غزة" نعصكاف (2009
ا مؤشرنا تأضح  اإلصساصية التصمية كلتكف "إسلمي  الناح ة رأت الدكؿ، ت دـ في مهمن
 ةف تعنر اإلصساصية للتصمية معاييرو  ضكء في مصاهجصا محتكل ت ٌكـ دراسة كجكد أهمية
 .المؤشرات تمية كتعالج المحتكل، تيؼ

 :الدراسة مشكمة
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 :التالي الرئيس السؤال في تتمثل
 مع العليا اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة تتب محتكل تضمف مدل ما

 ؟التصمية معايير
 :التالية الفرعية األسئمة الرئيس السؤال ىذا من ويتفرع

كالصوكص للووكؼ  المطالعة بتت محتكل في تكافرها الكاجب التصمية معايير ما •
 اسساسية العليا ؟

سانع ال للوؼ كالمحوكظات(ل راءة الغة العرنية )ال يتتان محتكل تضمف مدل ما •
  ؟ التصمية لمعايير اسساس

 لمعايير اسساس  امفال للوؼ كالصوكص المطالعة يتتان محتكل تضمف مدل ما •
  ؟التصمية

 اسساس تاسعال للوؼ كالصوكص المطالعة يتتان محتكل تضمف مدل ما •
 ؟التصمية لمعايير

 اسساسعاشر ال للوؼ كالصوكص المطالعةي تتان محتكل تضمف مدل ما •
 ؟التصمية لمعايير
 :الدراسة أىداف

 التي كالصوكص المطالعة تتب لمحتكل ةاإلصساصي التصمية نمعايير قائمة إةداد •
 .العليا اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة تتب مكضكةات في مراةاتها يصنغي

 .التصمية لمعايير كالصوكص المطالعة تتب محتكل مراةاة درجة ةلا التعرؼ •
 .التصمية لمعايير كالصوكص المطالعة تتب محتكل مةءمل مدل ةف التشؼ •

 :الدراسة أىمية
 المطالعة تتب محتكل ةلا تيجرل _الناح ة ةلـ حد ةلا_ دراسة أكؿ تعد •

 لمعايير المحتكل هذا مةءمل مدل لمعرفة؛ العليا اسساسية للووكؼ كالصوكص
 .التصمية

 في مراةاتها التصمية الكاجب معايير تتضمف المحتكل تحليؿ نطاقة الدراسة تكفر •
 .كالصوكص المطالعة تتب محتكل
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 المطالعة تتب محتكل في كال وكر الخلؿ لمكاضع المصاهج مطكرم صظر لوت •
 يتنصاا الذم التصمية ت ارير في مت دمة مراتز ةلا الحوكؿ كنالتالي كالصوكص،

 .المتحدة لألمـ اإلصمائي النرصامج
 .نالتصمية الكةي صشر في الدراسة تسهـ قد •
 التصمية نمعايير قائمة إةداد خلؿ مف للتصمية كاضحة معالـ رسـ في تسهـ قد •

 .المصاهج قسـ كخاوة الترنية، مجاؿ في العاملكف نها يهتدم  اإلصساصية
 :الدراسة حدود

اقتورت الدراسة الحالية ةلا ال ياـ نتحليؿ تتب المطالعة كالصوكص للووكؼ 
في ضكء معايير  2014 – 2013اسساسية العليا الم ررة في فلسطيف للعاـ الدراسي 

 الكاجب تكافرها في هذا التتب. التصمية
 :الدراسة مصطمحات
  :المحتوى
 الم رر لمكضكةات التوويلية المعالجة " :نأصه (16: 2003) كالجمؿ الل اصي يعرفه
 التوويلي التصاكؿ فإف التتاب، فهرس في ككضع حدد قد الم رر تاف فإف التتب، في
 محتكل ةليها يطلؽ التي هي المدرسي التتاب في كردت تما المكضكةات لهذا

 ."كصظريات كقكاصيف كمنادئ كتعميمات كمعارؼ ح ائؽ ةلا ةادة كيشمؿ المصهج،
 كالتوميمات كاسحاسيس كالمشاةر كالمدرتات كالنياصات كالملحظات الح ائؽ" أك

 كأةادا كنصاا اإلصساف ة ؿ فهمه مما استصتاجها أك استخلوها يتـ التي كالحلكؿ
 خطط إلا تحكيلها ةلا كةمؿ نها مر التي الحياتية الخنرة لصتاجات كترتينه تصظيمه
نراهيـ، سعادة ) ."صظريات كأ كمنادئ كتعميمات كمواهيـ كمعارؼ كحلكؿ كأفتار  كا 
2004 :254) 
 اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة تتب تحتكيه ما تؿ الدراسة هذا في كي ود
 تشتمؿ كدركس كحدات كالعاشر( مف ،التاسعك  ،كال امف ،السانع) فلسطيف في العليا
 .مختلوة كأفتار كمنادئ كمعارؼ كمواهيـ ح ائؽ ةلا
 

  ي:المدرس الكتاب
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 سهداؼ: اةصاور ةدة كيشتمؿ المصهاج، في المحتكل ةصور يتصاكؿ تلي صظاـ هك
 مادة أك ما وؼ في المتعلميف مساةدة إلا كيهدؼ كالت كيـ، كاسصشطة كالمحتكل
، كهك موهـك جديد أت ر المصهاج حددها تما المتكخاة اسهداؼ تح يؽ ةلا ما دراسية

 (2003:335)الحيلة، المحتكل ف ط.شمكالن مف الموهكـ الت ليدم الذم يحورا في 
 :الفمسطينية والنصوص المطالعة كتب
 االعلي اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة لتتب التعليمي المحتكل انه ي ودك 
 مصهاج ضمف نجزأيه 2013/2014 للعاـ الم رر كالعاشر( ،التاسعك  ،كال امف ،السانع)

 مدارس في كتدريسه إةدادا الولسطيصية كالتعليـ الترنية كزارة قررت كالتيلغتصا الجميلة، 
 .2002  ةاـ الكزير قرار نمكجب الغرنية كالضوة غزة

 :والعاشر( التاسع السابع والثامن و) العميا األساسية الصفوف
هك الوؼ الذم يضـ طلنة المرحلة اسساسية العليا، كالذيف تتراكح  الوؼ السانع:
 سصة. 13-12أةمارهـ ما نيف 

ال امف: هك الوؼ الذم يضـ طلنة المرحلة اسساسية العليا، كالذيف تتراكح الوؼ 
 سصة.14-13أةمارهـ ما نيف 

 تتركاح كالذيف العليا، اسساسية المرحلة طلنة يضـ الذم الوؼ هك :التاسع الوؼ
 .سصة 15-14نيف ما أةمارهـ
 تتركاح كالذيف العليا، اسساسية المرحلة طلنة يضـ الذم الوؼ هك :العاشر الوؼ
 .سصة 16-15نيف ما أةمارهـ
 :human development  التنمية

 human نموطلب1990  ةاـ اإلصمائي المتحدة اسمـ نرصامج نه جاء قد
development اإلصساصية التصمية" أفٌ  إال النشرية، التصمية نموطلب للعرنية المترجـ" 

 اسمـ نرصامج ةرفه كقد للموهكـ، كاسويؿ التامؿ المضمكف ةف تعنيرنا أودؽ تعريب
 مؤشرات  لث تضمف كقد ،"الصاس لخيارات تكسيعو  ةملية: "أصه ةلا اإلصمائي المتحدة
 اإلصساصية التصمية )ت رير .كالدخؿ ،كالوحة، التعليـ :كهي التصمية، ل ياس أساسية
 (.17: 2002 العرنية،
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 :التنمية معايير
 مطالعةال تتب محتكل ضمفت مدل لمعرفة إليها االستصاد يمتف خوائص هي

 في المرحلة اسساسية العليا. التصميةلمعايير  كالصوكص
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
 

 اإلطار النظري
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 أوًل: المغة العربية 
 

 التنميةثانًيا: 

 
 
 
 

 
 

 الفصل الثاني

 اإلطار النظري

مصهػػاج اللغػػة العرنيػػة لمعػػايير  تح يػػؽ مػػدل معرفػػةلمػػا تػػاف الهػػدؼ مػػف هػػذا الدراسػػة 
وػػؿ يم ػػؿ اسرض الوػػلنة التػػي تصطلػػؽ مصهػػا الدراسػػة فػػي إرسػػاء ،  فػػإف هػػذا الوالتصميػػة

ةليهػػا  تقكاةػػدها ككضػػع أسسػػها كتحديػػد إجراءاتهػػا حيػػث يشػػمؿ اسدنيػػات التػػي تحوػػل
 ،ممػا يسػاةد ةلػػا تعزيػزا ، كا  رائػه، كتصاكلػه مػف مصظػكر ترنػػكم افػي مجػاؿ نح هػ ةالناح ػ
 جاءت الخطكط العريضة لهذا الووؿ تالتالي:  كقد

 أوًل: المغة العربية:
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 ارسه الكوكؿ سةماقه النعيدة، نيداللغة العرنية نحر مستويض، ال يستطيع دف
كف نا لل اةدة الشرةية: "ما  أصها لغة ال رآف كاجب تعلمها، كاالستزادة مف ةلكمها الكاسعة،

كلعؿ ذلؾ النحر الكاسع  ،(317: 1976)حسب ا،  ال يتـ الكاجب إال نه فهك كاجب"
منرر لضخامة مصاهج اللغة العرنية، كاشتمالها العلـ الت ير، نؿ كتدريسها في أت ر مف 

تاف تحليؿ المحتكل مرتنطنا نمادة االتواؿ، كلما تاصت اللغة أت ر كسائؿ "لما ، ك تتاب
ي إظهار ما تحمله اللغة مف االتواؿ شيكةنا فل ند أف يتكف لتحليؿ المحتكل دكر ف

ؿ") الهاشمي كةطية، معافو كأفتار، كما تص له مف رسائؿ مف المرسؿ إلا المست ن
، كهصا توويؿ سهمية اللغة العرنية كمتاصتها كخوائوها، كما يتعلؽ (101: 2009

 نمصاهج اللغة العرنية في المرحلة اسساسية العليا.
 أىمية المغة العربية ومكانتيا: 
أهمية اللغة العرنية مف تكف اللغة كسيلة توتير ك  افة كتعند كتأ ير في الصوكس تصنع 

كأداة تعليـ كاتواؿ كتكاوؿ، ككسيلة أساسية لحوظ التراث الع ائدم كال  افي لألمة 
العرنية كاإلسلمية، كهي م ياس لما كولت إليه اسمة مف ت دـ كتطكر، فتلما ارت ت 

 (.12 /1، 1980ة كتاصت لغتها قكية ) السيد، اسمة زاد اةتمادها ةلا اللغ
لَِور َي  ﴿ فيما استمدت اللغة متاصتها مف قكلػه تعػالا: إًَِّرُُ  لٌَََِشيرُ  َربِّ ٱۡلَعَٰ ََ١٩٢  ُِ  ًَرَشَل بِر

َِهرررررررر ُي  َۡ َُح ٱ َِٰ قَۡلَِررررررررَك لََُِنرررررررر َى ِهررررررررَي ٱۡلُوٌررررررررِذِريَي  ١٩٣ٱلررررررررزك  بِلَِسرررررررراٍى  ١٩٤َعلَرررررررر

َِرر ي   َعَزبِررّ    (، ف ػػد جػػاءت آياتػػه ةػػز كجػػؿ فػػي وػػكرة 193 -192)الشػػعراء،  ﴾ ١٩٥ هك
الصظـ النػديع، كالتوػرؼ فػي لسػاف العػرب ةلػا كجػه يملػؾ الع ػكؿ، إذ جػرل فػي أسػلكنه 
ف لػػػـ يخػػػرج ةمػػػا ت تضػػػيه  ةلػػػا مصهػػػاج يخػػػالؼ اسسػػػاليب المعتػػػادة للووػػػحاء قاطنػػػة، كا 

ع الووػػاحة حتػػا التػػي خرجػػت مػػف يصػػاني قػػكاصيف اللغػػة، كزد ةلػػا ذلػػؾ أحاديػػث الصنػػي 
:" ل ػد طوػت فػي أحيػاء العػرب فمػا رأيػت أحػدنا أفوػب مصػؾ" قػاؿ فيػه أنػك نتػر الوػديؽ

(، كلعؿ ما أفاضه اإلسػلـ ةلػا ة ػكؿ المسػلميف نكاسػطة 1/187، 1981)الجرجاصي، 
ال ػػرآف كالحػػديث مػػف العلػػكـ، كمػػا صػػتج ةصػػه مػػف تعػػارؼ الشػػعكب كال نائػػؿ تػػاف سػػنننا مػػف 

ب ( الػذم ةنػر ةصػه وػاحب تتػا58، 1996المصزلػة )الجصػدم:  أسناب هذا الرقػي كةلػك
مدهشات أف تصنت تلؾ أرصست ريصاف( إذ قاؿ:" مف أغرب الالتاريخ العاـ للغات السامية )

العرنيػػة( كتوػػؿ إلػػا درجػػة التمػػاؿ كسػػط الوػػحارم كةصػػد أمػػة مػػف الرحػػؿ، )اللغػػة ال كيػػة 
اصيهػػا كحسػػف صظػػاـ مناصيهػػا، كل ػػد تلػػؾ اللغػػة التػػي فاقػػت أخكاتهػػا نت ػػرة مورداتهػػا كدقػػة مع

تاصت هذا اللغة مجهكلة مف اسمـ، كلتصها مف يكـ ةلمت ظهرت لصا في حلؿ التماؿ... 
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حتا أصها لـ تعرؼ لها في تؿ أطكار حياتها، ال طوكلة كال شػيخكخة، كال صتػاد صعلػـ مػف 
 .(441 :1911، سالـ) شأصها إال فتكحاتها كاصتواراتها التي ال تنارل..."

 ائص المغة العربية وسماتياخص: 
كالحركؼ، كالموردات  ،اللغة صظاـ يتتكف مف ةصاور أك مستكيات تاسوكات

كالتراتيب، كهي تختص نطنيعة وكتية، كاسوكات فيها هي اسوؿ، كلتؿ رمز وكتي 
كظيوة في التلمة، كلتؿ تلمة كظيوة في الجملة أك العنارة، كهي سلكؾ متتسب ال يكرث 
ةلا اختلؼ كجهات الصظر في مصشئها، إذ تتتسب في اإلطار االجتماةي حسب قكاةد 

نيف مستخدميها، فالعرؼ يحتمها، كاسوؿ في اللغة أصها حية متطكرة، متعارؼ ةليها 
أم تصمك نزيادة مورداتها كت نلها موردات جديدة، هذا اللغة خيٌص اإلصساف نها ةف سائر 
الحيكاصات، فوارت الزمة مف لكازمه يعنر نها ةف أفتارا كمعت داته ) الهاشمي كةطية، 

2009 :106_108.) 
 ئص كسمات تميزها ةف غيرها مف اللغات، مصها:كللغة العرنية خوا

( تلمة كهك يعصي ما 12305412أف ةدد أنصية اللغة العرنية المستعمؿ كالمهمؿ ) -1
 يمتف تتكيصه نترتيب أحرؼ الهجاء ةلا تؿ شتؿ مف ال صائي كال ل ي كالرناةي. 

أكسع  العرب لساف" :الشافعياإلناصة كالكضكح، كالتوويؿ، كالسعة، إذ ي كؿ  -2
الزرتشي، ) ."ال يحيط نجميعه إال صني ، كلتصه ال يذهب مصه شيء ةلا ةامتها اسلسصة
1994 :2/253) 

ف أكؿ ما يندك مف ووات الحركؼ العرنية تكزةها في أكسع مدرج وكتي ةرفته أ -3
اللغات ، ذلؾ أف الحركؼ العرنية تصدرج كتتكزع في مخارجها ما نيف الشوتيف مف جهة 

فتجد الواء كالناء كالكاك الساتصة كمخارجها مف الشوتيف  ،أخرلكأقوا الحلؽ مف جهة 
 ـ الغيف كالخاء ةلا التدرج كمخارجها مف  ،مف جاصب، كالحاء كالهاء كالعيف كالهمزة

الحلؽ أقواا فأدصاا مف جاصب آخر، كتتكزع ناقي الحركؼ العرنية نيصهما في هذا 
 (17: 1995) المنارؾ،  .المدرج

 في التلـ.صيف في العرنية أك حتا الندء نساتف ةدـ الجمع نيف سات -4
 تتميز العرنية نظاهرة اإلةراب التي أةاصتها ةلا اإلناصة ةف المعاصي ناسلواظ. -5
 مف خوائص العرنية إضمار اسفعاؿ ةصد الحاجة. -6
 اصوراد العرنية نأؿ التعريؼ ةف غيرها مف اللغات. -7
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 قاتلؾ ا ما أشعرؾ!.مخالوة اللوظ ظاهر معصاا، ت كلؾ في مدح رجؿ:  -8
 تتميز نت رة المترادفات كاإليجاز كالصمك كالمركصة. -9

استخدامها للشت اؽ كالتحريؼ كالتوحيؼ كالمجاز كالطناؽ كالتعريب. )الهاشمي  -10
 (.16_7: 1996( /) الجصدم، 112_ 108: 2009كةطية، 

أخؼَّ مف كمما اختيوت ًنًه لغةي العرب قلنهيـ الحركؼ ةف جهاتها، ليتكف ال اصي  -11
ـٍ ي كلكا "ًمٍكةاد" لى  (20 :1977، الواحني) .اسكؿ، صحك قكلهـ: "ميعاد" كى

 لتعميم المغة العربية في المرحمة األساسية العميا األىداف العامة: 
 لتعميم المغة العربية في المرحمة األساسية العميا في: تتمثل األىداف العامة

ناةتنارهػا أداة توتيػر ككسػيلة تعنيػر، كتكاوػؿ مػع تكةية الطالػب نمػا تم لػه اللغػة لػه  -1
 .مجتمعه

اؿ فػػػػي أسػػػػالينها تػػػػذكؽ الطالػػػػب للغػػػػة العرنيػػػػة كمعرفتػػػػه أسػػػػرارها كمػػػػا نهػػػػا مػػػػف جمػػػػ -2
 (87: 1999زقكت، ) كمعاصيها.

قػػػراءة الطالػػػب الصوػػػكص مشػػػتكلة كغيػػػر مشػػػتكلة قػػػراءة جهريػػػة وػػػحيحة كمعنػػػرة.  -3
 (7: 2011، للوؼ العاشر )دليؿ المعلـ

الطالػػب نترا ػػه اسدنػػي فػػي ةوػػكرا المختلوػػة كتعريوػػه نأحكالػػه كفصكصػػه، كت ػػدير كوػػؿ  -4
 كاحتراـ صتاج الموتريف كالعلماء كاسدناء.

تصميػػة قػػدرات الطالػػب فػػي شػػتا فػػركع اللغػػة العرنيػػة مػػف قػػراءة كصحػػك كأدب كنلغػػة  -5
ملء كخط كتعنير...  كا 

معاجـ اللغكيػة. )زقػكت، ست واء في الموادر كالمراجع كالتعليـ الطالب النحث كاال -6
1999 :88 _89) 

للوػؼ  التمتف مف تلخيص ما يسمع كما ي رأ نلغة الطالػب الخاوػة. ) دليػؿ المعلػـ -7
 (7: 2011، العاشر

تصمية ميكؿ الطالب صحك المطالعة الحرة، نحيث تمتػصهـ مػف اسػت مار أكقػات فػراغهـ  -8
كيزيػػد فػػي  ػػركتهـ اللغكيػػة. فيمػػا يعػػكد ةلػػيهـ نػػالصوع كالوائػػدة، كيصمػػي مهػػاراتهـ كمعػػارفهـ 

 (.167.ت: ةند العاؿ، د)
 تصمية ال درة ةلا التحليؿ كاالستصتاج كالص د.  -9
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) دليػؿ  مراةاة الطالب ةلمات الترقيـ في تتاناته، ككضعها في المتاف المصاسب. -10
 (8: 2011، للوؼ العاشر المعلـ
ف مكضػكةات، أك تصمية قػدرة لتلميػذ ةلػا اسداء التم يلػي للمعصػا فيمػا ي رةكصػه مػ -11

 (60: 1998يل كصه مف خطب، أك يصشدكصه مف أشعار. ) سمؾ، 
تكظيػػؼ منػػادئ ال كاةػػد الوػػرفية كالصحكيػػة فػػي أحاديػػث الطلنػػة كتتانػػاتهـ، تكظيونػػا  -12

 سليمنا.
اتتسػػاب ال ػػدرة ةلػػا التعنيػػر ةػػف أفتػػارهـ كمشػػاهداتهـ تعنيػػرنا شػػوكينا كتتانينػػا، نلغػػة  -13

 (.9: 2011، رللوؼ العاش سليمة.) دليؿ المعلـ
تعزيػػػز تػػػكف اللغػػػة العرنيػػػة لغػػػة خالػػػدة نداللػػػة ال ػػػرآف كالسػػػصة، كأرقػػػا اللغػػػات ةلػػػا  -14

 اإلطلؽ، فيحنها الطالب كيرغب تعلمها، إذ ارتنطت ة ائدينا في كجداصه.
 :فروع المغة العربية في المنياج الفمسطيني 

مجتمعػػة، فػػاسداء اللغػػكم اللغػػة العرنيػػة فػػي أوػػلها كحػػدة كاحػػدة، تػػؤدم كظائوهػػا كمهامهػػا 
ا لغكينػػا كوػػرفينا كصحكينػػا...لتف هػػذا لػػـ يمصػػع مػػف ت سػػيـ اللغػػة  لإلصسػػاف مػػ لن يتػػكف سػػليمن
العرنية لوركعو تؿٌّ ةلػا حػدة، مػف نػاب نيػاف أهميػة ككظيوػة تػؿ فػرع مػع الوػركع اسخػرل، 

 كهي م سمة تالتالي:
 :األدب 

ب الصػػاس إلػػا ؤدا سصػػه يػػسػػمي أدننػػديػػب مػػف الصػػاس ؛ أدب : اسدب : الػػذم يتػػأدب نػػه اس
(،  ػػػػـ تػػػػدرجت معػػػػاصي 1/93، 1997، لسػػػػاف العػػػػرب) بالمحامػػػػد كيصهػػػػاهـ ةػػػػف الم ػػػػان

انػف كاستعماالت استعماالت ت يرة مصها: اسدب في اللناس كالطعاـ كالتلـ، حتا ةرفها 
وػانة مكاقعػه، نأصها:" ال يـ كتحسػيف ألواظػه، كوػياصته  ةلـ إولح اللساف كالخطػاب، كا 

 ػػػـ (  2/356، 1996ـ" ) انػػػف ال ػػػيـ، كالخلػػػؿ. كهػػػك شػػػعنة مػػػف اسدب العػػػا ةػػػف الخطػػػأ
أسػػاليب  تعػرؼ نػه وػصاةيةلػـ "صػه أضػاؽ تعريوػه فػي العوػر الحػديث، فوػار يعػرَّؼ ن

التلـ النليغ فػي تػؿ حػاؿ مػف أحكالػه. كمكضػكةه: التػلـ المصظػـك كالمص ػكر، مػف حيػث 
 (.14". ) الهاشمي، د.ت:فواحته كنلغته

 :أىمية دراسة األدب 
"إف تاريخ اسدب يخدـ اسدب كيعيف ةلا فهمػه كتذكقػه كاالسػتمتاع نػه، كلتػف يصنغػي أف 

(، فهػػػك "فػػػف جميػػػؿ ينعػػػث فػػػي 701: 1998ي ػػػـك ةلػػػا دراسػػػة اسدب صوسػػػه" ) سػػػمؾ، 
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الػػصوس السػػركر كاالرتيػػاح لمػػا تحتكيػػه ال طػػع اسدنيػػة مػػف جيػػد الشػػعر كالص ػػر كمػػف الحتػػـ 
، غيػػرى أصػه ال فائػػدة (143: 1999كالخيػاؿ الوضػػواض كالمتعػة الم يػػرة" ) زقػكت، النليغػة 

مػػف تعلػػيـ تػػاريخ اسدب فػػي المرحلػػة االنتدائيػػة كاإلةداديػػة قنػػؿ تعلػػيـ صوكوػػه، فالمتعػػة 
تتمػػػف فػػػي الصوػػػكص، إذ لهػػػا اس ػػػر التنيػػػر فػػػي الػػػصوس كالكجػػػداف، فػػػإذا مػػػا تح  ػػػت تلػػػؾ 

تعلػيـ تػاريخ اسدب فػي المرحلػة ال اصكيػة متعػة ة ليػة المتعة كذلؾ اس ر في الصوس، تاف ل
 كلذة فصية.

 في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم األدب: 
 :العليا في التالية اسدب في المرحلة اسساسي تتم ؿ أهداؼ تعليـ

 تح يؽ المتعة الع لية كاللذة الوصية للطلب.  -
 كاستصناط الصتائج مف م دماتها.تعكيدهـ النحث كالتعليؿ لألسناب نمسنناتها،  -
 الكقكؼ ةلا الحياة اسدنية كأطكارها في العوكر المختلوة. -
معرفػة العيػػكف كالركائػػع مػػف اآل ػػار اسدنيػػة، كاإللمػػاـ نتػػاريخ أوػػحانها، كالكقػػكؼ ةلػػا  -

دراؾ العكامؿ المؤ رة في ملتاتهـ. ) سمؾ،   (709: 1998حياتهـ، كا 
 العرني. اسدنياالطلع ةلا قدر مصاسب مف التراث  -
التعػػػػػرؼ إلػػػػػا اسصػػػػػكاع اسدنيػػػػػة الحدي ػػػػػة، م ػػػػػؿ: الشػػػػػعر الحػػػػػر، كال وػػػػػة، كالركايػػػػػة،  -

 (72: 1999كالمسرحية، كالوف السيصمائي. ) الخطكط العريضة، 
حوػػػاظ المػػػتعلـ ةلػػػا قيمػػػه كمنادئػػػه كم لػػػه التػػػي يػػػؤمف نهػػػا، كذلػػػؾ مػػػف خػػػلؿ تعػػػرؼ  -

 الجتماةية كاإلصساصية.جذكرها، كأهمية التمسؾ نهذا ال يـ اسخلقية كا
 تصمية الذكؽ الوصي ةصد التلميذ، كتصمية ملتة الحتـ كالص د كالتحليؿ كاالستصناط لديهـ. -
فهػػػـ الػػػصوس اإلصسػػػاصية كتحليلهػػػا كمعرفػػػة اتجاهاتهػػػا كميكلهػػػا كالكقػػػكؼ ةلػػػا تطلعاتهػػػا  -

 كاهتماماتها.
 تعٌرؼ المكاهب اسدنية كتصميتها. -
ير فتػرم ككجػداصي كسػلكتي فػي صوػكس المتعلمػيف دراسة اسدب تسعا إلا إحداث تغي -

 (144 -143: 1999كتتكيف ةادات كاتجاهات إيجانية لديهـ. ) زقكت، 
  النصوص األدبية:المحفوظات و 
تنػػػدأ دراسػػػػة المتعلمػػػػيف لهػػػا مصػػػػذ صعكمػػػػة أظوػػػػارهـ فتتػػػكف أصاشػػػػيدنا أك محوكظػػػػات هػػػػدفها  

ػػا أدنيػػة )زقػػكت، ( إمػػا شػػعرية أك ص ريػػة، 149: 1999االسػػتظهار نعػػد الوهػػـ،  ػػـ صوكون



 -62- 

م ػػؿ: الرسػػالة، الخطنػػة، كال وػػة...الخ، كت ػػكـ ةلػػا تمتػػيف المتعلمػػيف مػػف تػػذكقها تػػذكقنا 
فصيًّػػػا ي ػػػكـ ةلػػػا التعمػػػؽ كاإلحاطػػػة كالص ػػػد كالتحليػػػؿ كاالسػػػتنطاف كالتأمػػػؿ لمعرفػػػة مػػػكاطف 

(، كتيسػػػػػما 692: 1998الجمػػػػاؿ فػػػػي الوتػػػػرة كالخيػػػػػاؿ كالعاطوػػػػة كاسسػػػػلكب. ) سػػػػمؾ، 
ظػػػات للوػػػوكؼ " الخػػػػامس كالسػػػادس كالسػػػانع"، نيصمػػػػا تيسػػػما صوػػػكص للوػػػػوكؼ محوك 

"ال امف كالتاسع كالعاشر"، كتختلؼ ةدد اسسطر كاسنيات التي يحوظها المػتعلـ مػف سػصة 
 (:51: 1999دراسية سخرل، كهي تالتالي ) الخطكط العريضة، 

 سطرنا كنيتنا. 70يحوظ المتعلـ في الوؼ الخامس قرانة  -
 سطرنا كنيتنا. 80تعلـ في الوؼ السادس قرانة يحوظ الم -
 سطرنا كنيتنا. 90يحوظ المتعلـ في الوؼ السانع قرانة  -
 سطرو كنيت. 100يحوظ المتعلـ في الوؼ ال امف قرانة  -
 أسطر كنيت. 110يحوظ المتعلـ في الوؼ التاسع قرانة  -
 سطرنا كنيتنا. 120يحوظ المتعلـ في الوؼ العاشر قرانة  -
  فـــي المرحمـــة األساســـية  وأىـــداف تعميميـــا النصـــوص األدبيـــةالمحفوظـــات و أىميـــة

 :العميا
، (149: 1999) زقػػػكت،  يعتنػػػر الػػػصص اسدنػػػي كسػػػيلة لحوػػػظ التػػػاريخ كالص ػػػد كالترجمػػػة

 كيهدؼ تعليمه إلا:
 قراءة المتعلـ للصص اسدني قراءة وحيحة فاهمة كمعنرة ةف المعصا. -
لتراتيػػب كاسسػػاليب فػػي الػػصص اسدنػػي، ممػػا كقػػكؼ المػػتعلـ ةلػػا معػػاصي الموػػردات كا -

 ي رم لغته، كي كم ملتة التعنير لديه.
 تشجيعهـ ةلا حوظ اآل ار كاسقكاؿ الجميلة. -
 (165: 2007تذكؽ الجماؿ الوصي في اآل ار اسدنية. ) ةاشكر كالحكامدة،  -
 تعرفهـ مميزات اللغة كخوائوها كتطكرها في العوكر المختلوة. -
 راسة اسدب، كترنية ذكقهـ اسدني.إ ارة رغنتهـ في د -
 تعريوهـ نالشعراء كالتتٌاب كتنيف خوائوهـ اسدنية كمميزاتهـ كنكاة هـ الصوسية. -
ذتاء استعداداتهـ نمحاتاتهػا كالصسػج ةلػا  - تعطي المكهكنيف فروة إلظهار مكاهنهـ كا 

 مصكالها.
 (693: 1998تعٌكد المتعلـ ةلا إجادة اإلل اء، كحسف اسداء التم يلي .) سمؾ،  -
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تعػػػٌكد المػػػتعلـ ةلػػػا إوػػػدار اسحتػػػاـ ةلػػػا الػػػصص اسدنػػػي الػػػذم يدرسػػػه، كينػػػدم رأيػػػه  -
 الشخوي فيه استصادنا إلا أحتاـ مكضكةية.

 يعتز نتراث أمته العرنية اإلسلمية كما فيه مف قيـ كأخلؽ سامية. -
المختلوػة. يتوؿ ندكاكيف الشعراء لتك يؽ الصوكص اسدنية التي يحوظها مف المراجع  -

 (.166: 2007) ةاشكر كالحكامدة، 
دراؾ نحكرا. -  و ؿ المعرفة نمكسي ا الشعر العرني، كا 
التعػػػػرؼ إلػػػػا ةػػػػػدد مػػػػف اسدنػػػػاء كالشػػػػػعراء فػػػػي الػػػػكطف العرنػػػػػي كاإلسػػػػلمي نعامػػػػػة،  -

 (.72: 1999كالولسطيصي نخاوة في العوكر المختلوة. ) الخطكط العريضة، 
 :"المطالعة "القراءة 

أصهػػا ةمليػػة ة ليػػة مرتنػػة كذات  (:64: 2007) يعرفهػػا ةاشػػكر كالحكامػػدةال ػػراءة تمػػا 
شتؿ هرمي يرتنط نالتوتير ندرجاته المختلوة نحيث أف تؿ درجة توتير تعتمد ةلػا مػا 

 تحتها كال تتـ ندكصها.
نأصهػػػا:" إدراؾ الرمػػػكز المعصكيػػػة كالصطػػػؽ نهػػػا  ػػػـ  (85: 2012 ) كآخػػػركف حمػػػاد كيعرفهػػػا
لمػػا  كاالسػػتجانةة  ػػـ التواةػػؿ معهػػا كءكترجمتهػػا إلػػا أفتػػار كفهػػـ المػػادة الم ػػر  اسػػتيعانها

 .تميله هذا الرمكز"
 : (65: 2007) عاشور والحوامدة،  والقراءة من حيث األداء ثالثة أنواع

 قراءة وامتة -1
 قراءة جهرية  -2
 قراءة استماع -3
 أىمية المطالعة "القراءة": -

السػػلـ إلػػا صنيصػػا وػػلا ا ةليػػه كسػػلـ هػػي  إف أكؿ تلمػػة خاطػػب صػػزؿ نهػػا جنريػػؿ ةليػػه
تلمػػة " اقػػرأ " حيصمػػا تػػاف يتعنػػد فػػي غػػار حػػراء، كلعػػؿ هػػذا الحاد ػػة تافيػػة لنيػػاف أهميػػة 
ال ػػراءة ةلػػا مػػر اسزمػػاف كالعوػػكر، كأصػػه مهمػػا تطػػكر العلػػـ، ن يػػت ال ػػراءة هػػي اسسػػاس 

أجاد ال راءة، أحسف  السليـ التتساب أم خنرات كمعارؼ كةلـك إصساصية، فاإلصساف إذا ما
 التعلـ.

كتيسػػما فػػي تتػػب اللغػػة العرنيػػة مػػف الوػػؼ الخػػامس كحتػػا السػػانع دركس ال ػػراءة، أمػػا 
 مسماها مف الوؼ ال امف كحتا العاشر فهك المطالعة ندالن مف ال راءة.
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 وتكمن أىمية القراءة في أنيا:
 كسيلة للتواؿ الوترم نيف اسفراد كالمجتمعات. -1
 يمارسها الورد نالمراحؿ التعليمية المختلوة، كفي المكاد المختلوة.ةملية دائمة  -2
 (99: 1999كسيلة مف كسائؿ المتع الع لية التي تجدد صشاطه.)زقكت،  -3
 تعتنر ال راءة إحدل كسيلتي است ناؿ اللغة. -4
5-  .  كسيلة اإلصساف للحوكؿ ةلا المعارؼ كالعلـك
سمؾ، لوترية، كال  افية نيف أفرادا. )كسيلة لرقي الورد كالمجتمع إذ تندك فيه الكحدة ا -6

1998 :173.) 
 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم القراءة -
 قراءة صوكص مشتكلة كغير مشتكلة قراءة جهرية وحيحة كمعنرة. -1
.) الخطػػكط العريضػػة،  -2 ػػا مجمػػلن كمووػػلن : 1999فهػػـ مػػا يسػػتمع إليػػه كمػػا ي ػػرأ فهمن

46) 
 لما ي رءكف كيوهمكف.تدرينهـ ةلا التعنير الوحيب  -3
تكسيع خنراتهـ كتصمية مدارتهـ نمػا يطػالعكف فػي التتػب الم ػركءة كالتتػب اإلضػافية  -4

 (262: 1998كالوحؼ كالمجلت.) سمؾ، 
تسانهـ العادات ال رائية النصاءة. -5  تصمية الميؿ إلا ال راءة لدل المتعلميف، كا 
 فرادا.غرس ال يـ كالم ؿ كالمنادئ التي يريد المجتمع إتسانها س -6
كاسػتدالؿ كاسػتصناط كص ػد كتحليػؿ. تصمية ال درات الع لية للمتعلميف مػف تػذتر كتخيػؿ  -7
 (105: 1999زقكت، )
 تصمية الذكؽ اسدني كال درة ةلا تحليؿ الم ركء كص دا . -8
، ) زهػػػػراف كآخػػػػركف تح يػػػػؽ قػػػػدرة االسػػػػتماع كقضػػػػاء كقػػػػت الوػػػػراغ نمػػػػا هػػػػك أجػػػػدل. -9

2009 :266) 
معػػػػاصي الموػػػػردات ةصػػػػد كركدهػػػػا فػػػػي سػػػػياقات كتراتيػػػػب تصميػػػػة ال ػػػػدرة ةلػػػػا إدراؾ  -10

 (356: 2007)ةطية،  مختلوة.
 :النحو 

 الصحك لغة: هك ال ود كالطريؽ.
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ا: هك إةراب التلـ العرني. ) (، أك هػك 76 /14، 1997، لسػاف العػربالصحك اوطلحن
، 1979، لعػػرب تػػتتلـ نػػه. ) م ػػاييس اللغػػةأوػػكؿ التػػلـ، فيػػتتلـ ةلػػا حسػػب مػػا تػػاف ا

(، كهك م ياس دقيؽ، ت اس نه التلمات أ صػاء كضػعها فػي الجمػؿ تػي يسػت يـ 403 ،5ج
المعصػػا، فيمػػا ييعػػٌرؼ الصحػػك حػػدي نا ةلػػا أصػػه ةلػػـ ينحػػث فػػي التراتيػػب كمػػا يػػرتنط نهػػا مػػف 
خػػػكاص تمػػػا أصػػػه يتصػػػاكؿ العلقػػػات نػػػيف التلمػػػات فػػػي الجملػػػة كنػػػيف الجمػػػؿ فػػػي العنػػػارة. 

 (.103: 2007)ةاشكر كالحكامدة، 
 :في المرحمة األساسية العميا وأىداف تعميمو ية النحوأىم -
ت ػػػكيـ ألسػػػصة المتعلمػػػيف كةوػػػمتهـ مػػػف الخطػػػأ فػػػي التػػػلـ، كتتػػػكيف ةػػػادات لغكيػػػة  -1

 سليمة.
تصميػػػة  ػػػركتهـ اللغكيػػػة، كوػػػ ؿ أذكاقهػػػـ اسدنيػػػة نوضػػػؿ مػػػا يدرسػػػكصه مػػػف الشػػػكاهد  -2

 الصحكية.
ا. ) سػػػػمؾ، تعكيػػػػدهـ وػػػػحة الحتػػػػـ كدقػػػػة الملحظػػػػة كص ػػػػد التراتيػػػػب  -3 ص ػػػػدنا وػػػػحيحن

1998 :748) 
 تنيف أ ر العلمة اإلةرانية في تحديد المعصا.   -4
)الخطػكط التمتف قراءة مكاد غير مشتكلة اةتمادنا ةلا ال كاةد التي تمػت دراسػتها.  -5

 (48: 1999العريضة، 
 تيسير إدراؾ المعاصي كالتعنير ةصها نكضكح.  -6
سف قكاةػػد الصحػػك إصمػػا هػػي كوػػؼ تكقػػؼ المتعلمػػيف ةلػػا أكضػػاع اللغػػة كوػػيغها؛  -7

 (.106: 2007لتلؾ اسكضاع كالويغ. ) ةاشكر كالحكامدة، 
 التصريف" الصرف": 

(، أك هػػػك 7/328، 1997، لسػػػاف العػػػربالوػػػرؼ لغػػػة: هػػػك رد الشػػػيء ةػػػف كجهػػػه. )
 (. 1/144، 2007الت ليب مف حاؿ إلا حاؿ ) الجديع، 

ا: هك ةلـ يتعلؽ ننصية التلمة، كما لحركفها مف أوالة كزيػادة كوػحة  الورؼ اوطلحن
ةلؿ، كشنه ذلؾ. ) انف   (4/191، 1980، ة يؿكا 

 أىمية الصرف: -
الوػػػرؼ مػػػف أهػػػـ العلػػػـك العرنيػػػة؛ سف ةليػػػه المعػػػكؿ فػػػي ضػػػنط وػػػيغ التلػػػـ، كمعرفػػػة 

ة كالشػػػاذة كمعرفػػػة مػػػا يعتػػػرم توػػػغيرها كالصسػػػنة إليهػػػا كالعلػػػـ نػػػالجمكع ال ياسػػػية كالسػػػماةي
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كدراسػػػػػة ةلقػػػػػة منػػػػػاصي التلمػػػػػات نمعاصيهػػػػػا التلمػػػػػات مػػػػػف إةػػػػػلؿ أك إدغػػػػػاـ أك إنػػػػػداؿ، 
، خشية الكقكع فػي أخطػاء ي ػع فيهػا ت يػر مػف المتعلمػيف، كخوائوها الصحكية كالوكتية

ك"ةلػا مػف أراد معرفػة  (،1/9، 1994الغلييصػي، ) مف الذيف ال حػٌظ لهػـ فػي هػذا العلػـ
الصحك أف ينػدأ نمعرفػة التوػريؼ؛ سف معرفػة ذات الشػيء ال انتػة يصنغػي أف يتػكف أوػلن 
ػػا وػػعننا نيػػدئ قنلػػه  لمعرفػػة حالػػه المتص لػػة، إاٌل أف هػػذا الضػػرب مػػف العلػػـ لمػػا تػػاف ةكيون

معيصنػا نمعرفة الصحك،  ـ جيء نه نىٍعد، ليتكف االرتيػاضي فػي الصحػك مكٌطئنػا للػدخكؿ فيػه، ك 
، (4: 1ج، 1954،) انػػػف جصػػػي "ةلػػػا معرفػػػة أغراضػػػه كمعاصيػػػه، كةلػػػا توػػػٌرؼ الحػػػاؿ

كللورؼ دكره رئيسي في نصاء المعاجـ كتنكينها كتصظيمهػا، إذ يينحػث ةػف التلمػة نمعرفػة 
 مادتها اسولية قنؿ التوريؼ.

 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم الصرف -
 التعرؼ إلا الم وكد نالورؼ. -1
 إدراؾ أ ر اختلؼ النصية في تحديد المعصا. -2
)الخطكط تكظيؼ المنادئ الورفية في أحاديث المتعلميف كتتاناتهـ، تكظيونػا سػليمنا. -3

 (48: 1999العريضة، 
 ال درة ةلا الرجكع للمادة اسولية للتلمة ةصد استخداـ المعجـ. -4
 إدراؾ العلقة نيف مناصي التلمات كخوائوها الصحكية كالوكتية. -5
 لتعٌرؼ إلا نعض ةلماء الورؼ.ا -6
 األصوات: 

، كوػػػائت إذا وػػاح )م ػػػاييس (7/435، 1997، لسػػاف العػػربالوػػكت لغػػة: الجػػػرس )
 (.3/319: 1979، اللغة

ا: تؿ و  (1: 1999 ) أصيس،كت مسمكع يستلـز كجكد جسـ يهتز".الوكت اوطلحن
أما الوكت اللغكم:" هك حدث إصساصي كحرتة تصتجها أةضاء الصطؽ، فتخػرج مصهػا ةلػا 
شػػتؿ ذنػػذنات، تصت ػػؿ ةنػػر الهػػكاء إلػػا أةضػػاء السػػمع، كهػػك أوػػغر كحػػدة وػػكتية مػػف 

 ( 2أوكات الطنيعة يوؿ إليها الت طيع المزدكج". ) لميش، د.ت: 
 :أىمية عمم األصوات -

ا إال تتمف أهمية الوكت اللغكم في أصه ال  ػا وػحيحن يمتف فهـ صحك اللغػة، كوػرفها فهمن
، فػػػإذا جئصػػػا إلػػػا المسػػػتكل الوػػػرفي (2/434، 1988نعػػػد دراسػػػة أوػػػكاتها. ) سػػػينكيه، 
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كجػػدصا الكحػػدات الوػػكتية تػػدخؿ فػػي نصػػاء الكحػػدات الوػػرفية تنصػػاء وػػيغة الوعػػؿ للمعلػػـك 
يػة ال تػتـ فػي كالمجهكؿ، حيث ال يورؽ نيصهما سكل كحػدة وػكتية، كتػذلؾ الدراسػة الصحك 

ػا فػي تحػػدد  وػكرتها الم لػا دكف االةتمػاد ةلػا اسوػكات، فػػالتصغيـ مػ لن يلعػب دكرنا مهمًّ
صشػػػاء، أمػػػا نالصسػػػنة للمسػػػتكل الػػػداللي فسػػػصجد المعجػػػـ يمتلػػػ   أصمػػػاط الجمػػػؿ مػػػف خنػػػر كا 
نػػػالموردات العرنيػػػة، ذلػػػؾ أٌف الوػػػكت اللغػػػكم الموػػػرد يسػػػهـ فػػػي إ رائػػػه، م ػػػؿ: التلمػػػات 

(. )لميش، د.ت:اآلتية: )نيرٌّ  ، نىرٌّ  (.1، ًنرٌّ
 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم األصوات -
 اسوكات.علـ التعرؼ إلا الم وكد ن -1
 التعرؼ ةلا نعض الموطلحات في ةلـ اسوكات. -2
 تكظيؼ المنادئ الوكتية في أحاديث المتعلميف كتتاناتهـ، تكظيونا سليمنا.  -3
 (.48: 1999الخطكط العريضة، )
ا. ،ت كيـ مخارج الحركؼ ةصد المتعلميف  -4  كالصطؽ ناسوكات صط نا وحيحن
 التعرؼ إلا نعض ةلماء اسوكات. -5
 :البالغة 

 (1/486، 1997، لساف العرب. )كاصتهانلغ الشيء ينلغ نيلكغان كوؿ النلغة لغة: 
ا ةٌرفػت النلغػػة تػؿ مػػا تنلػػغ قلػب السػػامع فتمتصػه فػػي صوسػه تتمتصػػه فػػي  :نأصهػػا اوػطلحن

 (.153: 2007) ةاشكر كالحكامدة،  صوسؾ، مع وكرة م نكلة كمعرض حسف.
كتص سػػـ النلغػػة إلػػا  ل ػػة أصػػكاع، هػػي: ةلػػـ المعػػاصي كةلػػـ النيػػاف، كةلػػـ النػػديع، كتعلػػيـ 

فهػػـ مغػػازم النلغػػة لػػيس م وػػدنا فػػي حػػد ذاتػػه، نػػؿ كسػػيلة مػػف كسػػائؿ تعلػػـ التعنيػػر، ك 
ا.  التلـ فهمنا وحيحن

 أىمية البالغة: -
"مدار النلغة تلهػا ةلػا اسػتدراج الخوػـ إلػا اإلذةػاف كالتسػليـ، سصػه ي كؿ انف اس ير: 

اللطيوػػػػػة الدقي ػػػػػة دكف أف تتػػػػػكف  تػػػػػار المليحػػػػػة الرائ ػػػػػة كال المعػػػػػاصيال اصتوػػػػػاع نػػػػػإيراد اسف
، كلعػؿ ال ػكؿ السػانؽ (2/64، 1999 ،)انف اس يػرمستجلنة لنلكغ غرض المخاطػب نهػا"

يعنر ةف أهمية النلغة فػي تكصهػا تسػتدرج ال ػارئ، كتملتػه نجمػاؿ المعػاصي، كاسسػلكب، 
 كطري ة العرض، فيونب تاسسير نيف يدم المكضكع حتا يصتهي مف قراءته.

 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم البالغة -
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رهاؼ حسهـ.تصمية الذكؽ اسدني ةصد المتعلميف،  -1  كا 
ا. -2  فهـ اسدب فهمنا وحيحن
 التعرؼ ةلا نعض المواهيـ النلغية، تالجصاس، كالتشنيه كاالستعارة. -3
 استخداـ اسساليب النلغية في تعانيرهـ التتانية كالشوكية. -4
دراؾ ال ػػػكم كالرتيػػػؾ مصهػػػا. -5 : 1998) سػػػمؾ،  إقػػػدارهـ ةلػػػا تخيػػػر ركائػػػع اسدب، كا 

803) 
 :العروض 

، 1997، لسػػػػػاف العػػػػػربريػػػػػؽ الػػػػػكةر الوػػػػػعب فػػػػػي ةػػػػػرض الجنؿ.)العػػػػػركض لغػػػػػة: الط
9/142) 

ا: فهك ةلـ  ينحث فيه ةف أحكاؿ اسكزاف المعتنرة أك هك ميزاف أما العركض اوطلحن
 ( 7د.ت:  . )ةتيؽ،الشعر، نه يعرؼ متسكرا مف مكزكصه

 :أىمية العروض -
يسػػاةد ةلػا الػػتوطف  ، إذيعػد العػػركض ال اةػدة الصظريػػة للجاصػب العملػػي مصػه كهػػك الشػعر

اؽ فػػي الػػكزف كاصسػػجاـ فػػي المكسػػي ا )ةاشػػكر كالحكامػػدة، لمػػا يػػزداف نػػه الشػػعر مػػف اتسػػ
(، ناإلضػػػافة إلػػػا إرهػػػاؼ الحػػػس، كحمايػػػة الشػػػعراء خاوػػػة المنتػػػدئيف مػػػف 220: 2007

اللحػػػف فػػػي الػػػكزف أك اخػػػتلؼ ال افيػػػة، كتكسػػػيع مػػػدارتهـ حػػػكؿ نحػػػكر الشػػػعكر حتػػػا ال 
 في نحكر محدكدة. تصحور تجرنتهـ الشعرية

 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم العروض -
 يلـ المتعلـ نتاريخ مكجز ةف ةلـ العركض كصشأته.  -1
 تذكؽ مكسي ا الشعر العرني ال ديـ كالحديث. -2
 (73: 1999) الخطكط العريضة،  ال درة ةلا ت طيع النيت الشعرم ةركضينا. -3
 التعرؼ ةلا التواةيؿ العركضية -4
 التعرؼ ةلا النحكر الشعرية كأكزاصها.  -5
 (221: 2007) ةاشكر كالحكامدة،  التعرؼ ةلا موهـك شعر التوعيلة كطنيعته.  -6
 تطكير اإلحساس ناإلي اع، كنياف الورؽ نيصه كنيف الكزف.  -7
 (73: 1999تعزيز االصتماء إلا المكركث الشعرم العرني. ) الخطكط العريضة،  -8
 :اإلمالء 
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للتلمات، كالتتانة الوحيحة تتتب نالتدريب كالمػراس المػصظـ، كرؤيػة هك الرسـ الوحيب 
التلمات، كاالصتناا إلا وكرها، كملحظة حركفهػا ملحظػة دقي ػة. ) ةاشػكر كالحكامػدة، 

2007 :125.) 
 :أىمية اإلمالء -

، تكصػػه المسػئكؿ ةػػف وػػحة التتانػػة يحتػؿ اإلمػػلء متاصػػة خاوػة نػػيف فػػركع اللغػة العرنيػػة
كسػيلة مػف كسػائؿ االتوػاؿ، إذ تمتػف المػتعلـ مػف التعنيػر ةػف أفتػارا كالكقػكؼ التي تعد 

نػػراز مػػا لػػديهـ مػػف مشػػاةر كأحاسػػيس، كهػػك مؤشػػر لت ػػدـ مسػػتكل  ةلػػا أفتػػارا غيػػرا،  كا 
 المتعلـ أك تدصيه.

 
 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم اإلمالء -
 (216: 1999زقكت، تعليـ أوكؿ التتانة الوحيحة في رسـ التلمات. )  -1
 التعرؼ ةلا ال كاةد اإلملئية، كتكظيوها في التتانة تكظيونا سليمنا. -2
 مراةاة كضع ةلمات الترقيـ في أماتصها المصاسنة. -3
 اتتساب موردات كتراتيب لغكية جديدة. -4
 (47: 1999تصمية ال درات ةلا التتانة نخطة جيد. ) الخطكط العريضة،  -5
ا كتػػدريب حاسػػتي السػػمع كالنوػػر ةلػػا تمييػػز م ػػاطع تصميػػة دقػػة الملحظػػة كاالصتنػػا -6

 التلمات كالحركؼ كأشتالها كحرتاتها. 
تصمية ال ركة اللغكية ةصد المتعلميف، كتكسيع خنراتهـ كتصكيعها. ) ةاشكر كالحكامدة:  -7

2007 :133.) 
 :التعبير 

هك اإلفواح ةٌمػا فػي الػصوس مػف أفتػار كمشػاةر نػالطرؽ اللغكيػة كخاوػة نالمحاد ػة أك 
التتانػػػة، كيمتػػػف مػػػف خػػػلؿ التعنيػػػر التشػػػؼ ةػػػف شخوػػػية المتحػػػدث أك التاتػػػب، كةػػػف 

 (.423: 1998( ) سمؾ، 197: 2007ة، مكاهنه كقدراته كميكله. ) ةاشكر كالحكامد
( أف التعنيػػر غايػػة ال كسػػيلة، ناةتنػػارا غايػػة دراسػػاتصا 193: 1999كقػػد يعتنػػر ) زقػػكت، 

العرنية تضع في م دمة أهػدافها المسػاةدة ةلػا  اللغكية كاسدنية، حيث جميع فركع اللغة
 وحة التعنير كسلمة اسداء حدي نا كتتانةن.
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 :الشفوي والكتابي(أىمية التعبير ) -
 كسيلة اتواؿ لغكم نيف أفراد المجتمع. -1
 نالتعنير تيكوؼ المشاةر كاسحاسيس، كييعٌنر ةف اآلماؿ كالحاجات كالتطلعات. -2
 حكؿ المشتلت، كأكجه الخلؼ نيف اآلراء.كسيلة لتنادؿ اآلراء، كالص اش  -3
 كسيلة لتتانة اسنحاث العلمية نطري ة لغكية كةلمية وحيحة. -4
تعػػٌكد الطلقػػة كحسػػف العػػرض، كالتسلسػػؿ المصط ػػي كالجػػذاب لألفتػػار فػػي المكاقػػؼ  -5

 اللغكية.
 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم التعبير -
) سػػػػمؾ،  ةلػػػػا حسػػػػف التوتيػػػػر المعصػػػػكم، كجػػػػكدة اسداء اللوظػػػػي. تعكيػػػػد المتعلمػػػػيف -1

1998 :423) 
 التدرب ةلا التعنير الكووي، كالكظيوي، كاإلنداةي.  -2
: 1999التػػػدرب ةلػػػا مهػػػارة تلخػػػيص مكضػػػكةات متصكةػػػة. ) الخطػػػكط العريضػػػة،  -3

48) 
 جعلهـ قادريف ةلا إنداء آرائهـ، كجلء أفتارهـ في وراحة كشجاةة. -4
 (423: 1998) سمؾ،  مة العنارة.دقة ككضكح كسل -5
 تعكيدهـ ةلا المصاقشة نالرأم كالحجة كالنرهاف كمكاجهة الجماهير. -6
تطكيع لساف المتعلميف للصطؽ العرني السليـ، كالتراتيب العرنية الوػحيحة، كوػكصه  -7

 مف اسخطاء الشائعة.
 تزكيد الطلب ن ركة لغكية مصاسنة، كتراتيب لغكية مؤ رة كجميلة. -8
 المكاهب كال درات كتصميتها.اتتشاؼ  -9

معالجػػػة مػػػا قػػػد ةصػػػد المػػػتعلـ مػػػف ةيػػػكب فػػػي الصطػػػؽ تال أ ػػػأة، كالوأفػػػأة، كاللجلجػػػة،  -10
 كالتلع ـ، كما يحدث مف حاالت االصطكاء.

استوادة المتعلميف نعضهـ مف نعض فترينا كلغكينا في المكاقؼ التي يعنػركف ةصهػا  -11
 (.88-78: 1985د، نالتحاـ أفتارهـ كالتواةؿ مع مدرس الحوة. ) أحم

اتتساب مجمكةة مف ال ػيـ كالمعػارؼ كاالتجاهػات السػليمة. ) الخطػكط العريضػة،  -12
1999 :48.) 

 :الخط 
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الخػػط لغػػة: هػػك التتانػػة نػػال لـ، كخػػط الرجػػؿ التتػػاب مػػف نػػاب ) تتنػػه(، كالخػػط: الطريػػؽ 
 الطكيؿ.

ا: هك رمكز يرسمها اإلصساف تمتصػه مػف قػراءة التػلـ فػي أ م لغػة مػف أما الخط اوطلحن
) ةاشػػػػػكر  اللغػػػػػات، فػػػػػالخط توػػػػػكير اللوػػػػػظ نرسػػػػػـ حركفػػػػػه الهجائيػػػػػة التػػػػػي يصطػػػػػؽ نهػػػػػا.

 (245: 2007كالحكامدة، 
كقػد ةػػرؼ انػػف خلػدكف الخػػط ن كلػػه: هػػك نيػاف ةػػف ال ػػكؿ كالتػلـ، تمػػا أف ال ػػكؿ كالتػػلـ 

 (.2/127، 2004نياف ةٌما ما في الصوس كالضمير مف المعاصي. ) انف خلدكف، 
 :أىمية تعميم الخط  -

، كتكوػػيلها لرخػػريف يعتنػػر الخػػط كسػػيلة اإلصسػػاف للتعنيػػر فيهػػا ةصهػػا مشػػاةرا كأحاسيسػػه
نوػػكرة وػػحيحة، كللخػػط الجميػػؿ كالكاضػػب أ ػػر فػػي إيوػػاؿ هػػذا الرسػػالة لل ػػارئ، أمػػا إف 
تاف الخط ردئ السمة كالمصظر فإصه يوعب ةلا ال ارئ فهمه، أك يوهمه نشتؿ خػاط ، 

قراءته صتيجة لذلؾ، كلعؿ الخط الجميؿ كالكاضب هك رحمة نأةيف الصٌظار إليه، أك يرج  
ٌـّ للصاشػػئة تعلٌػػـ الخػػط مػػف موػػغرهـ، فتنػػدك تعػػانيرهـ كاضػػحة فػػي المدرسػػة كغيرهػػا،  كمهػػ

ا أٌف لذلؾ أ ره كاضبه في تحويلهـ الدراسي.  ةلمن
 :في المرحمة األساسية العميا أىداف تعميم الخط -
 الحركؼ في وكرها الوحيحة، نخطي الصسخ كالرقعة.التمتف مف تتانة  -1
تك يػػػؽ الوػػػلة نػػػيف الخػػػط كال ػػػراءة، فػػػالخط فػػػرع مهػػػـ مػػػف فػػػركع اللغػػػة، كلػػػه قكاةػػػد  -2

 تحتمه.
 تعليـ الخط تعليـ للعيف ةلا الملحظة كلألوانع ةلا الدقة كاالتزاف. -3
 تصمية المكهنة في الخط العرني. -4
عػد ةػف العػادات السػيئة أ صػاء التتانػة. تدريب الطالػب ةلػا اإلحسػاس نالصظافػة، فينت -5

 (246: 2007)ةاشكر كالحكامدة، 
 تتانة تلمات كجمؿ كف رات، تتانة سليـ نخطي الصسخ كالرقعة. -6
دراؾ اسنعاد الجمالية فيها. -7  االطلع ةلا صماذج مف الخطكط العرنية اسخرل، كا 
لعريضػػػة، اتتسػػػاب قػػػيـ كاتجاهػػػات إيجانيػػػة مػػػف تراسػػػة الخػػػط الم ػػػررة. ) الخطػػػكط ا -8

1999 :47) 
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  ،خطـــة منيـــاج المغـــة العربيـــة فـــي المرحمـــة األساســـية العميـــا ) الخطـــوط العريضـــة
1999 :92:)  

 ( 2:1جدكؿ ) 
 خطة مصهاج اللغة العرنية في المرحلة اسساسية العليا

 العاشر التاسع الثامن السابع الفرع
 - - - 2 القراءة
 1 2 2 - المطالعة
 - - - 1 المحفوظات
 1 2 2 - النصوص
 - - - 1 اإلمالء
 - - - 1 الخط
 1 1 1 1 التعبير

 2 2 2 1 العموم المغوية
 5 7 7 7 المجموع

 

مف  اداـ تتب المطالعة كالصوكص نجزأيهكقد قامت الناح ة في هذا الدراسة ناستخ
العاشر اسساس، نيصما اتتوت ندركس ال راءة كالمحوكظات مف  االوؼ ال امف كحت

 تتاني اللغة العرنية للوؼ السانع اسساس.
 
 المرحمة األساسية العميا الخصائص النمائية لمتعممي: 

( سػػصة، كهػػي 15-12إف طلنػة المرحلػػة اسساسػية العليػػا، هػـ طلنػػة تتػراكح أةمػػارهـ نػيف )
( نأصهػا المرحلػة التػي تتكسػط 149: 1973ةرفهػا زيػداف ) ما تسما نوتػرة المراه ػة، كقػد 

نيف الطوكلة كاتتماؿ الرجكلة  أك اسصك ة، كهي تعصي الصضج الجسمي كالع لي كاالصوعالي 
 كاالجتماةي للمراهؽ، كلتؿ خوائوه، كهي تالتالي:

 الخصائص الجسمية:
حيػػث يصمػػك جسػػـ المراهػػؽ نسػػرةة نعػػد مرحلػػة مػػف ال نػػات كالجمػػكد فػػي صمػػكا، فيػػزداد فػػي 
الكزف كالطكؿ زيادة ملحكظة، كظهكر اسةراض الجصسية تخشكصة الوػكت ةصػد الػذتكر، 
كنركز ال دييف ةصد اإلصاث، كلعؿ هذا السرةة في الصمك تسنب مشػاتؿ للمراهػؽ صوسػه، إذ 
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ػػا جديػػدنا يجهػػؿ حػػدكدا كيضػػطرا أف يتخلػػا ةمػػا يعػػرؼ كاالصت ػػاؿ إلػػا مػػا ال  يػػدخؿ ةالمن
 (.229: 1985يعرؼ، مما يؤدم إلا ال لؽ كالخكؼ كالوراع الصوسي. ) جلؿ، 

 الخصائص العقمية:
الصمك الع لي مرتنط نػالصمك الجسػمي إال أف ذتػاء المراهػؽ فػي هػذا الوتػرة يتػكف أنطػأ ممػا 

قدراتػه الميتاصيتيػػة كالمهصيػة كاللغكيػػة ةليػه فػػي ةمػر السػػت السػصكات اسكلػػا، فينػدأ ظهػػكر 
 (.31: 1981كالتتانية، كمدل ميله لتلؾ ال درات. )محمكد، 

 الخصائص الجتماعية:
فهػػي مرحلػػة االصت ػػاؿ مػػف جماةػػة اسطوػػاؿ إلػػا التنػػار أم إلػػا ةػػالـ جديػػد غيػػر معػػركؼ 

ؽ مػف صضػج تمامنا، إذ يتتسػب المراهػؽ قػدرنا تنيػرنا مػف الصمػك االجتمػاةي، كيعتمػد مػا يح ػ
ةلػػا مػػدل تكاف ػػه مػػع مجتمعػػه إلػػا حػػد تنيػػر، كةلػػا مػػا ح  ػػه مػػف إشػػناةات فػػي مرحلػػة 
الطوكلػػة السػػان ة، كةلػػا خنراتػػه االجتماةيػػة اسكلػػا، كمػػا تكصػػه مػػف اتجاهػػات صتيجػػة هػػذا 

(، كتتميز هذا الوترة ناتساع العلقات االجتماةية 279: 1983الخنرات. ) ةند الرحيـ، 
 لطوكلة، فتتسع آفاقه، كخنراته صتيجة لذلؾ.للمراهؽ ةف مرحلة ا

 :(النفعالية) الوجدانية الخصائص
، إذ يميػػػػؿ إلػػػػا  فػػػػي هػػػػذا المرحلػػػػة يعيػػػػد المراهػػػػؽ الصظػػػػر فػػػػي صوسػػػػه تكصػػػػه لػػػػـ يعػػػػد طوػػػػلن
االست للية في حياته ةدا االست لؿ االقتوادم كاسمصي، كيميؿ إلا االصطػكاء كالتمحػكر 

الي ظػػػة التػػػي تشػػػعرا نػػػال لؽ أحياصنػػػا، كيحػػػاكؿ الجصسػػػيف حػػػكؿ ذاتػػػه كاالصطػػػلؽ فػػػي أحػػػلـ 
المػػراه يف تأتيػػد ذتكرتػػه أك أصك ػػه مػػف خػػلؿ االهتمػػاـ نمظهرهمػػا، كالظهػػكر نمظهػػر الئػػؽ 
كجميػػؿ، كتتميػػز هػػذا المرحلػػة نظهػػكر الصزةػػات االجتماةيػػة كالميػػكؿ السياسػػية للمػػراه يف، 

 يئته االجتماةية.فصجد المراهؽ يصضـ لجماةات تكافؽ ميكله كاتجاهاته كن
 ( إلا أهـ ظاهر الصمك االصوعالي في هذا المرحلة:80: 1998) كيشير جادك

، كتتذنػػذب االصوعػاالت أحياصنػػا نػػيف تتوػؼ االصوعػػاالت نأصهػا ةصيوػػة كمصطل ػػة كمتهػكرة -1
 سلكؾ اسطواؿ أحياصنا كسلكؾ التنار أحياصنا أخرل.

 الجسمية المواجئة.يميؿ المراهؽ للخجؿ كاالصطكائية صتيجة التغيرات  -2
 يتكف الخياؿ خوننا، كيستغرؽ في حلـ الي ظة، كيصتانه ال لؽ الصوسي أحياصنا. -3
 تتكيف شخوية مست لة مف خلؿ است لله االصوعالي ةف كالديه. -4
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المرحمــة األساســية  لتعامــل مــع الخصــائص النمائيــة لمتعممــيدور منيــاج المغــة العربيــة فــي ا
 العميا:

رنية تصمية شخوية الطالب تصمية شاملة مف خلؿ تعزيز الجكاصب يمتف لمصهاج اللغة الع
اإليماصية كالصوسية كاالجتماةية كالسياسية كالح كقية، كالصوسية، كاسخلقية... كيتػكف ذلػؾ 

 ننصاء مصهاج يهدؼ إلا:
تعميػػؽ اإليمػػػاف نػػػا ةػػػز كجػػػؿ، كتصميػػة الجكاصػػػب الركحيػػػة كالتعنديػػػة، كترسػػػيخ ة يػػػدة  -

 الكالء كالنراء.
تصمية الكةي كالص د النصاء كالتوتير اإلنداةي لدل الطلنة، كيتكف ذلػؾ ناةتمػاد الطالػب  -

ةلػا ذاتػه فػي تحوػيؿ المعرفػة، مػف خػلؿ تصميػة قػدرات النحػث كاالستتشػاؼ كالمطالعػػة 
 الحرة، كاإلفادة مف الموادر، كالمراجع، كالمعاجـ، كالمكسكةات، كالدكريات المختلوة.

دارة تصميػػة المهػػارات ال يا - ديػػة كاإلداريػػة، مػػف خػػلؿ تصميػػة ال ػػدرة ةلػػا اتخػػاذ ال ػػرار، كا 
 الكقت، كتصمية مهارة التواكض كالعمؿ في فريؽ، مع تعزيز ال  ة في ال يادة.

تصميػػة الجكاصػػب اسمصيػػة كالعسػػترية، نتصميػػة المعرفػػة نالعػػدك كأسػػاليب إسػػ اطه، كتصميػػة  -
اإلةػػػداد المنػػػدئي كالكقػػػائي للطالػػػب  مهػػػارة تتمػػػاف السػػػر كالتمكيػػػه كاالختوػػػاء، نػػػذلؾ يتػػػكف

 نعدكا، كحتا ال ييجر إلا الجاسكسية أك ييؤتا أحد مف مأمصه نسنب جهله.
تصميػػػة الجكاصػػػب النيئيػػػة كالصوسػػػية كاالجتماةيػػػة كالذاتيػػػة كاسخلقيػػػة، كيتػػػكف ذلػػػؾ مػػػف   -

خػػػلؿ االهتمػػػاـ نالصظافػػػة فػػػي صوسػػػه كمػػػف حكلػػػه، كتعزيػػػز ال  ػػػة كاالةتػػػزاز نصوسػػػه كلغتػػػه، 
ال درة ةلا التحتـ في ذاته، كاتوافه ناسخلؽ الحميػدة، م ػؿ الوػدؽ كاسماصػة كالكفػاء، ك 

كاتتسػػػاب قػػػيـ كاتجاهػػػات إيجانيػػػة صحػػػك مجتمعػػػه، تالتسػػػامب كالتعػػػاكف، كالعمػػػؿ التطػػػكةي 
كالعمػػػؿ الجمػػػػاةي، كالمحافظػػػػة ةلػػػػا العػػػػادات كالت اليػػػد التػػػػي تكافػػػػؽ الع يػػػػدة اإلسػػػػلمية، 

 كالمحافظة ةلا المرافؽ كالممتلتات العامة.كاإلقلع ةما يخالوها، 
تصمية الجكاصب الح كقية كالسياسية، مف خلؿ نث ركح اإلصساف الوالب، كترسػيخ قػيـ  -

الديم راطية، ةف طريؽ تعزيػز الػكةي نإصسػاصية اإلصسػاف، كأهميػة المحافظػة ةلػا ح كقػه، 
 (.14: 1999كصنذ تؿ أشتاؿ التمييز ) الخطكط العريضة، 

 :التنميةثانًيا: 
  :أمالصَّماءي: الزيادة، فصىمىا يىٍصًمي صىٍميان كصيًمٌيان كصىماءى مف مادة صمي، تعريف التنمية لغة ، 

ٍيته: جعلته صامينا، كصىمَّيت الصار، زاد كت ر طىنان  تىٍصًميةن  كأىٍصمىٍيتي الشيءى كصىمَّ إذا أىل يت ةليها حى
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، فالصكف كالميـ كالحرؼ المعتؿ أوؿ كاحد (1997،14/296، )لساف العرب كذتَّيتها نه
يدؿ ةلا ارتواع كزيادة، فصما الماؿ يصمي: زاد، كصما الخطاب يصمي كيصمك، إذا زاد 

، 1979، )م اييس اللغةحمرة كسكادنا، كتصٌما الشيء: ارتوع مف متاف إلا متاف 
5/479.) 

سػػتخداـ مػػكاردا _ ماديػػة كتعػػٌرؼ التصميػػة  نأصهػػا العمليػػة التػػي تجعػػؿ المجتمػػع قػػادرنا ةلػػا ا
ا فعػػػاالن لتحسػػػيف مسػػػتكل المعيشػػػة ، كهػػػي تهػػػدؼ إلػػػا خيػػػر اإلصسػػػاف  كنشػػػرية_ اسػػػتخدامن
كترقيتػه كفػي الكقػت صوسػػه ترتػز ةلػا جهػػدا فهػك كسػيلتها كهػػدفها فػي آف كاحػد، كتتطلػػب 

 اإلصسػػػػاف كقدراتػػػػه كسػػػػلكته، كيعػػػػد هػػػػذا التغييػػػػر كسػػػػيلة التصميػػػػة. فكــــرتغييػػػػرنا جػػػػذرينا فػػػػي 
 (97: 1980 )الحسصي،

نأصها ةملية تغيير في النصية (إجرائينا: "71: 2013)ةند ا كةناسكقد ةرفها 
االقتوادية كاالجتماةية كال  افية للمجتمع، تسعا لرفع مستكل الستاف في تافة الجكاصب 
ةف طريؽ سياسات مكضكةة محلينا كقكمينا مف أجؿ حياة تريمة ميسرة لتؿ فرد مف 

 أفراد المجتمع.
( أصها: "ةملية شاملة يمتف أف 14: 2014كيعرفها المرتز اإلحوائي الولسطيصي )

 تتكف تصمية اقتوادية أك اجتماةية  أك   افية أك سياسية أك نيئية ".
يصنغي أف ي كـ ةلا أساس التغيير الشامؿ  المفيوم التنمويمف الناح يف أف  ت يره كيرل 

ية كاالجتماةية كالوترية، كذلؾ في ظؿ في جميع صكاحي الحياة السياسية كاالقتواد
 (.2: 2006) ناركد،  كجكد سيادة للدكلة تتحتـ في مكاردها كقراراتها السياسية

( إجرائينا: "نأصها التحريؾ العملي المخطط لمجمكةة مف 4:  2011كتعرفها الغصدكر )
كتامؿ العمليات االجتماةية كاالقتوادية التي تعمؿ ةلا است مار تافة اإلمتاصات 

الطاقات كالعمؿ ةلا إةادة توعيلها كتكظيوها مف خلؿ ة يدة معيصة يعكد نتامؿ العطاء 
 كأفضؿ اإلصتاج ةلا الورد كاسسرة كالمجتمع".

: نأصها ةملية تغيير في النصية الوترية كاالقتوادية تعرفيا الباحثة إجرائًيافيما 
اإلصساف في ذاته ةف طريؽ سياسات كاالجتماةية كالسياسية للمجتمع مف خلؿ تصمية 

تصمكية مكضكةة محلينا كقكمينا مستمدة مف ة يدته مف أجؿ حياة مطمئصة لتؿ فرد مف 
 أفراد المجتمع.

  التنميةتطور مفيوم: 
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ا لمسيرة فترية انتدأت مف العاـ  التصميةتعد  ، حيف 1976موهكمنا جديدنا، جاء تتكيجن
قتوادييف العالمييف نكضع ت رير إلولح تيلوت لجصة مف مجمكةة مف ووكة مف اال

، نغية تأسيس صظاـ ةالمي جديد، يكفر للجميع كدكف است صاء ح هـ  الصظاـ العالميو
ـ  تـ تعريؼ التصمية اإلصساصية، 1990الشرةي في حياة تريمة كمريحة، كفي العاـ 

معمكرة، كتحديد اإلجراءات التي مف شأصها تطني ه ةلا وعيد الكاقع المعيش لمختلؼ ال
كقد تصاكلت التصمية نداية ظهكرها ال ضية االقتوادية،  ـ تطكرت لتشمؿ الحياة نمجملها 

ساف هك واصع التصمية كهك ناةتنارها كسيلة لتح يؽ حاجات اإلصساصية اسساسية، فاإلص
( أف التصمية مرت 4: 2013) تصاكم(، كترل 103: 2012)الوهداكم، كصكرم، هدفها 

 نأرنع مراحؿ، هي:
تشير إلا المؤ رات الصكةية التي تعتنر المؤسسات مف  التصمية االقتوادية: حيث -1

المستلزمات اسساسية في ةملية التصمية االقتوادية تالتغيرات اإليجانية في العادات 
كالت اليد كالرغنة في العمؿ المستمر كاالست رار السياسي لضماف استمرارية كتح يؽ 

عجيؿ في ةملية تفي ال ـة كغيرها مف العكامؿ التي تساهاسهداؼ السياسية كاالقتوادي
 التصمية االقتوادية.

التصمية النشرية: كتهدؼ إلا زيادة الخيارات المتاحة أماـ الصاس مع تكف هذا  -2
الخيارات أساسنا، كهي أف يحيا الصاس حياة طكيلة خالية مف العلؿ، كأف يتكصكا مزكديف 

 نالمعرفة.
مة: تدؿ ةلا االهتماـ نالنيئة كةلا المكارد الطنيعية ال انلة التصمية النشرية المستدا -3

 للصضكب.
التصمية اإلصساصية: تشير إلا أف النشر هـ ال ركة الح ي ة لألمـ كأف التصمية اإلصساصية  -4

هي ةملية تكسيع خيارات النشر نحيث تشمؿ حياة طكيلة كوحية كالحوكؿ ةلا 
 يشي مصاسب.المعرفة كتكفر المكارد اللزمة لمستكل مع

فاالست مار النشرم يشير إلا اسنعاد المختلوة في اإلصساف، هذا اسنعاد تشمؿ التعليـ، 
كالمهارات .. الخ، كهك المودر الرئيس للصمك االقتوادم في االقتوادات الحدي ة، 

 كةصورنا هامنا في التصمية المستدامة.
  التنميةأىداف: 
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أخلقينػػػا كة لينػػػا كاجتماةينػػػا كوػػػحينا كةلمينػػػا كأمصينػػػا، االرت ػػػاء ناإلصسػػػاف نشػػػتؿ متتامػػػؿ  -
 كغيرها.

تمتيف اإلصساف مف تكسيع خياراته مف خلؿ استخراج متامف المكاهب كال درات  -
 (4: 2011ةصدا كتصميتها كتكظيوها نشتؿ مصاسب. ) الغصدكر، 

 نصاء إصساف والب، قادر ةلا التواةؿ اجتماةينا. -
ارد المتكفرة نطري ة م لا تكوؿ اإلصساف للتتواء إةمار اسرض، كاست مار المك  -

 الذاتي فت ضي ةلا ف را.
 إقامة الحتـ الوالب، كتح يؽ العدؿ نيف الصاس. -
 ةيش اإلصساف حياة مطمئصة، مف ناب أف الغصا ليس غصا الماؿ نؿ غصا الصوس. -
 إيجاد إصساف متعلـ مزكد نالمعارؼ المختلوة. -
 صه مف الحوكؿ ةلا كظيوة.امتلته معارؼ كمهارات تافية تمت -
 س التنمية:قيا 

 (:2: 2005، هي )ةاوي، ألبعاد أساسية ثالثةحيث يتـ قياس التصمية اإلصساصية كف نا 
متكسط العمر المتكقع ةصد الكالدة، كهك  مؤشرالحياة المديدة كالطكيلة: كهك ي يس  -1

"ةدد السصكات التي يتكقع أف يعيشها مكلكد جديد إذا ن يت أصماط معدالت الكفاة 
ت رير التصمية حالها طيلة حياته" )المسجلة حسب الوئات العمرية ةصد كالدته ةلا 

 (.161: 2014النشرية، 
 ، هما:مؤشرينالمعرفة، كهك ي يس  -2
الدراسة: كيعصي "ةدد سصكات التعليـ التي أتمها اسشخاص مف الوئة متكسط سصكات  - أ

سصة كما فكؽ، استصادنا إلا مستكل التحويؿ العلمي للستاف محسكننا  25العمرية 
نسصكات الدراسة التي يوترض أف يمضيها الطالب في تؿ مرحلة مف مراحؿ التعليـ" 

 (.161: 2014)ت رير التصمية النشرية، 
ع لسصكات الدراسة: كيعصي "ةدد سصكات الدراسة التي يتكقع أف يتممها العدد المتكق - ب

طوؿ في سف الدخكؿ إلا المدرسة مع افتراض ن اء أصماط معدالت االلتحاؽ حسب 
 (.161: 2014الوئات العمرية تما هي طيلة حياة الطوؿ" )ت رير التصمية النشرية، 

د مف الدخؿ ال كمي صويب الور  مؤشرلمستكل المعيشي اللئؽ: كهك ي يس ا -3
اإلجمالي، كهك مجمكع الدخؿ في اقتواد معيف، كيعصي حويلة قيمة اإلصتاج كملتية 
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ةكامؿ اإلصتاج تطرح مصها المداخيؿ التي تصوؽ ةلا استخداـ ةكامؿ اإلصتاج التي تملتها 
ؿ إلا قيمة الدكالر المعتمدة دكلينا ةلا أساس معدالت  اقتوادات العالـ اسخرل، كتيحكَّ

عادؿ ال كة الشرائية كت سـ ةلا مجمكع ةدد الستاف المسجؿ في مصتوؼ السصة )ت رير م
 (.161: 2014التصمية النشرية، 

 :2014كفيما يلي جدكؿ منسط يكضب ترتيب دكلة فلسطيف حسب دليؿ التصمية النشرية 
 (2: 2جدكؿ )

 2014ترتيب دكلة فلسطيف حسب دليؿ التصمية النشرية 
 107 2013التصمية النشرية ب حسب دليؿ الترتي

 0.686 2013دليؿ التصمية النشرية 
 73.2 العمر المتكقع ةصد الكالدة
 8.9 2012متكسط سصكات الدراسة 

 13.2 2012عدد المتكقع لسصكات الدراسة ال
 5.168 صويب الورد مف الدخؿ ال كمي اإلجمالي

 0.683 2012دليؿ التصمية النشرية 
 0 2013 – 2012التغٌير في الترتيب 

كحسب الترتيب فإف دكلة فلسطيف تعتنر مف الدكؿ ذات التصمية النشرية المتكسطة، كال 
 .2013ك 2012ب حسب الدليؿ في العاميف يكجد تغير ةلا الترتي

ةلا  2014فيما حوؿ دليؿ التعليـ في ت رير التصمية النشرية لدكلة فلسطيف للعاـ 
 التالية:الصسب 

 
 ( 2: 3جدكؿ ) 

 2014دليؿ التعليـ في ت رير التصمية النشرية لدكلة فلسطيف للعاـ 
معدؿ اإللماـ 
 نال راءة كالتتانة

2012 – 2005 

الحاولكف 
ةلا جزء 
مف التعليـ 
ال اصكم ةلا 

 اسقؿ
2012- 
2005 

 الصسنة اإلجمالية لللتحاؽ نالتعليـ
2012 – 2003 

معدؿ 
التسرب 
مف التعليـ 
 االنتدائي
2003- 
2012 

 صكةية التعليـ
2012 

عليـ
 الت
ةلا

ؽ 
إلصوا

ا
 

20
05

- 
20

12
 

كف
الغ
الن

 

 الشناب

المعلمكف  ةالي  اصكم انتدائي حضاصة
المدرنكف 
في التعليـ 
 االنتدائي

أداء 
التلميذ 
في سف 
15 

معدؿ 
ةدد 
التلميذ 
لتؿ 
 معلـ

95.3 99.3 56.7 42 94 83 49 0.7 100 - 30 5.8 
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 :عمى الجدول السابق التعميق
  يشير دليؿ التعليـ في الجدكؿ السانؽ إلا ارتواع في معدؿ اإللماـ نال راءة كالتتانة

لدل النالغيف كالشناب، كصسنة االلتحاؽ نمرحلة التعليـ االنتدائي، كتدريب المعلميف في 
كهما دكلتاف المرحلة االنتدائية، كاصخواض في معدؿ التسرب تما في الصركيج كتركاتيا 

 ذاتا تصمية نشرية مرتوعة.
   ( _ كهك أحد  ،كال راءة ،مكاد) الرياضياتفي  15أٌف أداء التلميذ في سف كالعلـك

المحاكر ال ل ة لصكةية التعليـ_ لـ ييحسب مع أٌف التلميذ هـ محكر كأساس العملية 
 التعليمية.

 ة التعليمية نعصاورها اسرنعة دليؿ التعليـ في ت رير التصمية النشرية لـ يصظر للعملي
المتم لة في )الطالب، كالمعلـ، كالمصهج، كالكسائؿ( صظرة صكةية تح ؽ تصمية ح ي ة في 

 سلكؾ الطالب كمعارفه كطري ة توتيرا.
  :(92_ 82التجربة الماليزية في التربية والتعميم ) عاشور وقويدر، د.ت: 

ا إذ تعتنر الحتكمة الماليزية صجاحها في تأسيس ص ظاـ تعليمي قكم اصعتاسنا كاضحن
الست مارها للنشر، حيث ساهـ في ةملية التحكؿ االقتوادم مف ت ليدم زراةي إلا 
قطاع وصاةي حديث، كقد اتنعت الحتكمة الماليزية سياسات تعليمية لتح يؽ ذلؾ، 

 مصها:
 التزاـ الحتكمة نمجاصية التعليـ اسساسي. -1
 )الرياض(.االهتماـ نالتعليـ ما قنؿ المدرسة  -2
 ترتيز التعليـ االنتدائي ةلا المعارؼ اسساسية كالمعاصي الكطصية. -3
 تكجيه التعليـ ال اصكم صحك خدمة اسهداؼ ال كمية. -4
 العصاية نتأسيس معاهد تدريب المعلميف كالتدريب الوصاةي. -5
 التكافؽ مع التطكرات الت صية كالمعلكماتية. -6
 تكظيؼ التعليـ الجامعي لخدمة االقتواد. -7
 الرنط نيف التعليـ كأصشطة النحكث. -8
 االصوتاح ةلا الصظـ التعليمية المتطكرة. -9

ناإلضافة إلا االهتماـ نجكدة التعليـ كاتناع معايير ةالمية في ذلؾ مف صاحية المصاهج 
 كالتخووات العلمية.
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  التنميةتحديات أىم: 
المزمصػة فػػي مػراض حيػث تتعػرض التصميػة اإلصسػاصية كديمكمتهػا لتحػديات توػؿ لدرجػة اس

 (:81) ةاشكر كقكيدر، د.ت: نعض الدكؿ، أهمها
الو ػػػر: كتتم ػػػؿ فػػػي ةػػػدـ قػػػدرة النلػػػداف مسػػػت نلن ةلػػػا تػػػكفير الحػػػدكد الػػػدصيا لمعيشػػػة  -1

 شعكنها.
اسميػػػة: كيصػػػتج ذلػػػؾ ةػػػف قلػػػة المػػػكارد التػػػي تصو هػػػا النلػػػداف ةلػػػا التعلػػػيـ، ناإلضػػػافة  -2

 لتخلؼ صظمها التعليمية.
تهديػػػدنا ةلػػػا حوػػػة الصػػػاس فػػػي النلػػػداف الصاميػػػة، ف ػػػد  التلػػػكث النيئػػػي: حيػػػث يشػػػتؿ -3

ارتنطػت الصهضػة الوػصاةية للعػالـ المت ػدـ نتوػدير التلػكث إليهػا، ناإلضػافة الفت ػار تلػػؾ 
 الدكؿ لألمف النيئي.

شػػػركط التجػػػارة العالميػػػة غيػػػر المتتافئػػػػة كأ رهػػػا ةلػػػا مسػػػت نؿ اقتوػػػاديات النلػػػػداف  -4
لو يػرة خسػائر تنيػرة ضػعؼ مػا تتل ػاا تلػؾ الػدكؿ الصامية: فشركطها المجحوة تتنػد الػدكؿ ا

 مف مساةدات خاوة للتصمية.
باإلضــافة إلــى تمــك التحــديات فــلن لدولــة فمســطين تحــديات أخــرى تقــف عائًقــا أمــام 

 :(14-13: 2011) برنامج مساعدة الشعب الفمسطيني، تحقيقيا لمتنمية 
قائمنا، كال يمتػف  1948االحتلؿ: إذ اليزاؿ احتلؿ اليهكد سرض فلسطيف مذ ةاـ  -1

التصنػؤ نمكةػد زكالػػه، ناإلضػافة إلػا أ ػػرا الملمػكس فػػي إةاقػة ةمليػة التصميػػة، مػف تضػػييؽ 
 كحوار كحركب كتدمير للنصية التحتية.

نعػػػػد  2006طػػػػاع غػػػػزة حوػػػػار محتػػػػـ فػػػػي العػػػػاـ الحوػػػػار: حيػػػػث فػػػػرض ةلػػػػا ق -2
ال طػػػاع  اصتخانػػػات فػػػازت فيهػػػا حرتػػػة الم اكمػػػة اإلسػػػلمية )حمػػػاس(، ممػػػا جعػػػؿ سػػػتاف

 يعتمدكف في غالنيتهـ ةلا المساةدات اإلصساصية.
النطالة كالو ر: فالتحديات السان ة تويلة نرفع مستكل النطالة كالو ر سةلا درجاتػه،  -3

 ما لـ ت ـ الحتكمة نتطكير خطط لإلولح كالتصمية الولسطيصية.
  في التعميم: التنميةأساليب ووسائل 

ؿ ةلػا المػتعلـ سػهي ؿ ةلػا المعلػـ تكوػيله للمػتعلـ، كيى سػهٌ لصجاح التعليـ أساليب ككسائؿ تي 
 (:6: 2011) الغصدكر، فهمه، كحوظه لمدلن أطكؿ، مصها
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التدريب كالمراف لما لهما مف نالغ اس ر في إحداث تغيير في سلكؾ اإلصساف، كذلؾ  -1
 مف خلؿ توعيؿ جكارحه في المشارتة كالتدريب.

دح ك صاء كت دير للطاقات النشرية، فيتكف استخداـ أسلكب التعزيز، نما يحمؿ مف م -2
 له اس ر في تصمية المكهنة كحب المعرفة لدل المتعلـ.

العوػػؼ الػػذهصي الػػذم يسػػاةد ةلػػا توجيػػر الطاقػػات الع ليػػة، كتكليػػد أفتػػار  خداـاسػػت -3
 جديدة.

 تكويؿ الوترة للمتعلـ  مف خلؿ استخداـ أسلكب المصاقشة كالحكار. -4
  التنميةمعايير: 

الحديث ةف المعايير كمجاالتها ارتأت الناح ة أف تصكا للورؽ نيف الموطلحيف  قنؿ الندء
 الترنكييف _المعيار كالمؤشر_ لئل يلتنس معصاهما ةلا ال ارئيف فيما نعد.

هك صمكذج متح ؽ أك متوكر لما يصنغي أف يتكف ةليه الشػيء، كهػك المعيار، لغة:  -1
 (http://www.almaany.com) للحتـ كالت ييـ.

: Macbrien & Brandt, 1997) تنريف كنراصػدت)ما د ةرفه تؿ مف فأما اصطالًحا: 
 أصها ذلؾ النياف الذم يخنرصا ماذا ةلا المتعلـ أف يعرفه كيتكف قادرنا  ةلا فعله"."

(، فيركف أصهػا: " اسفتػار الكاضػحة Gandal & Vranek, 2001 أما جاصداؿ كفراصؾ )
المتعلـ في تػؿ سػصة دراسػية، كأف هصالػؾ معػايير لنصػاء التي تدكر حكؿ ما يجب أف يتعلـ 
 (60: 2011) العكاملة،  الجسكر نحيث تتكف قكية كمتيصة"

نأصها: " حويلة لت ير مف اسنعاد السيتكلكجية كاالجتماةية كالترنكية، يمتف مػف كتيعٌرؼ 
د.ت:  )الجهكيػػة، خػلؿ تطني هػا التعػرؼ ةلػا الوػػكرة الح ي يػة للمكضػكع المػراد ت كيمػه"

38). 
 (1 :2008ل، ) ورقة عم خصائص المعايير 
 أصها كليدة الظركؼ التي يعيش المتعلـ في إطارها. -1
 أصها تتسـ نالمركصة كالتجديد كالتطكر. -2
 أصها ذات فاةلية مؤ رة في التكجيه كالضنط االجتماةي. -3
تـ ةليها نالوشؿ. -4 ال حي  أصها ال تستكرد مف خارج المجتمع كا 
ـــــــــــةالمؤشـــــــــــر،  -2 .  هػػػػػػػػػػػك ةلمػػػػػػػػػػػة، أك أداة تسػػػػػػػػػػػتخدـ للضػػػػػػػػػػػنط أك لإلشػػػػػػػػػػػارة :لغ

http://www.almaany.com/ar/dict/ar))  

http://www.almaany.com/ar/dict/ar)
http://www.almaany.com/ar/dict/ar)
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"هك صتيجة لتحليؿ التواية أك مرحلػة مػف مراحػؿ اتتسػانها، أك سػلكؾ قانػؿ أما اصطالًحا: 
كنالتػػػالي يسػػػػمب نت ػػػػكيـ مػػػػدل الت ػػػػدـ فػػػػي للملحظػػػة يمتػػػػف مػػػػف خللػػػػه التعػػػػرؼ ةليهػػػػا، 

 .(11: 1998النرصامج الكطصي للترنية ةلا ح كؽ اإلصساف، اتتسانها" )
لػػذا صحتػػاج فػػي ةمليػػة وػػياغة المعػػايير إلػػا التمييػػز نػػيف المعيػػار كالمؤشػػر الػػداؿ،  

: يتطلب معرفة مدل تضمف محتكل تتب المطالعة كالصوكص لمعايير  إلا  التصميةقم لن
جملة مف المعايير لإلولح، نيد أف هذا المعايير ال تتوي للحتـ كحدها ةلػا مضػمكف 
المصػػاهج، فالمعيػػار هػػك خاوػػية يجػػب احترامهػػا، إذ يعنػػر ةػػف خوػػائص ةامػػة كمجػػردة 

 . تطنؽ ةلا محتكيات مختلوة
(igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=898http://www. ) 

 )الجهكية، د.ت:أما المؤشر: فهك ةلمة يمتف ملحظتها داخؿ المعيار تمٌية أك صكةية 
 هػػك صكةيػػة التعلػػيـ الم ػػدـ للمتعلمػػيفالحاليػػة ، كالمؤشػػر المػػراد ملحظتػػه فػػي الدراسػػة (76

ا الذم تعنػر ةصػه دركس المطالعػة 15حتا سف  الوػوكؼ اسساسػية الصوػكص فػي ك ةامن
 .في ال راءة 15العليا، المعنر ةصه في دليؿ التعليـ نأداء التلميذ في سف 

وعنـد صــياغة المعـايير فقــد قســمتيا الباحثـة فــي صــورتيا النيائيـة )الممحــق رقــم  
 (( إلى تسعة مجالت، وىي كالتالي:2)
  :ةوالديني ةاإليماني التنمية -1

فػػػي العوػػػر الحػػػديث نالجاصػػػب االقتوػػػادم كالمػػػالي  "التصميػػػة" موػػػطلبل ػػػد ارتػػػنط " 
كالوػػػػػػصاةي، كن ػػػػػػي  انتنػػػػػػا فػػػػػػي الػػػػػػذهف ضػػػػػػمف هػػػػػػذا الػػػػػػدائرة ف ػػػػػػط.. كت يػػػػػػرنا مػػػػػػا تتػػػػػػردد 

 االقتوادية، الوصاةية، كالمالية(. التصمية الزراةية،)ةنارات
لموهػػـك التصميػػة، فتشػػمؿ تػؿ جاصػػب مػػف جكاصػػب الحيػػاة؛ سف الحيػػاة  سػػلميةاإل أمػا الصظػػرة
سف ةػدـ الصمػك يعصػػي ك يجػػب أف تصمػك صمػكًّا متتػاملن متكازصنػػا مضػطردنا؛  اإلسػلـ فػي صظػر

إلػا التصميػة صظػرة  اإلسلـ المكت.. . كمف هصا تاصت صظرةالتكقؼ كالتخلؼ كالتراجع،  ـ 
ـي " :ثوػػػي الحػػػديف، شػػػاملة تاملػػػة دافعػػػة كمحرضػػػة ةلػػػا تح ي هػػػا ػػػػًدتي لىػػػا أىحى ػػػٍت ةى ًإٍف قىامى

ًفي يىػًدًا فىًسػيلىةه فىٍليىٍغًرٍسػهىا ةنػد جػاء فػي قػكؿ ك ، (20/251: 2001)انػف حصنػؿ، "اٍلً يىامىةي، كى
ػدنا" ا نف ةيمر تًػؾى تىأىصَّػؾى تىميػكتي غى ػٍؿ آلًخرى انػف ) "اٍحريٍث لىديٍصيىاؾى تىأىصَّؾى تىًعيشي أىنىدنا، كىاٍةمى
رجػلن ن ػي فػي المسػجد، كقػد  ؼ ةمػر نػف الخطػابةٌصػقػد ك ، (34: 1993، أني الدصيا

http://www.igp.edu.dz/forum.php?action=view&id=898
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1
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قػػػـ، ال تمػػػت ةليصػػػا ديصصػػػا أماتػػػػؾ ":أةمػػػالهـ التصمكيػػػة المختلوػػػػة قػػػائلن اصطلػػػؽ الصػػػاس إلػػػا 
  ."(189انف اس ير، د.ت: )"ا
(http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title) 

فاإليماف رتيزة أساسية في التصمية، كتؿ تعطػؿ فػي ةمليػة التصميػة اإليماصيػة يػصعتس سػلننا 
ُُ ﴿ فا ةز كجؿ ي كؿ:، ةلا حياة اإلصساف كسلكته، كيصسحب ذلؾ ةلا المجتمع يَِشير ََ

اْلََاقِ َراُت ا ََ ُ و  ا هُر َْ َُ ُ الَِّذيَي اْهََر رَزد ّاَّللاَّ َخْ رزع هَّ ََ َُ َربِّرَك اََ اب را  اُت َخْ رزع ِعٌر ََ رالِ مػريـ: ) ﴾لصَّ
76). 
سكء حوظه فأرشدا إلػا تػرؾ ةف ةف ذلؾ الشافعي حيف اشتتا سستاذا كتيعو  عَّزكل د 

 (:87 :)سليـ، د.تالمعاوي، قائلن 
ًتيػػػػػػػػػػػػعو سيػػػػػػػػػػػػكءى ًحٍوًظػػػػػػػػػػػػي ػػػػػػػػػػػػتىٍكتي إلىػػػػػػػػػػػػا كى  شى
ـى صيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكره  صًػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي نػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػأىفَّ الًعٍلػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  كىأٍخنىرى

 

ػػػػػػػػػػػػػػػػػدىًصي إلىػػػػػػػػػػػػػػػػػا تىػػػػػػػػػػػػػػػػػٍرًؾ المعىاوػػػػػػػػػػػػػػػػػي  فىأٍرشى
 هػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدل لعاوػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيكصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكري ا ال يي 

 

ػػا(، ف ػػد قػػاؿ تعػػالا:، كللعنػػادات ػػا كصكةن ُْ أَْللَررَل اْلُوْنِهٌُرر َى  ﴿ حػػظٌّ مهػػـ فػػي التصميػػة )تمًّ قَرر

أٍت ىػرى  مىػف : " (، كقكلػه رسػكؿ ا2 -1)المؤمصػكف:  ﴾الَِّذيَي هُْن لِ  َصالتِِهْن َخاِشرُع ىَ 
ٍيػثي  االٍسًتٍغوىاًر، ًمفى  قىػهي ًمػٍف حى زى ػا، كىرى ًمػٍف تيػؿٍّ ًضػيؽو مىٍخرىجن ا، كى ٍـّ فىرىجن عىؿى اي لىهي ًمٍف تيؿٍّ هى جى

 (.4/104: 2001)انف حصنؿ،  " الى يىٍحتىًسبي 
ػًة يىػ اٍلًميػزىافً  أىٍ  ىػؿي شىػٍيءو ًفػي " :أما التصمية اسخلقية، ف د قػاؿ رسػكؿ ا  ليػؽه ٍكـى اٍلً يىامى خي

سىفه   .(45/537: 2001" )انف حصنؿ، حى
ديصصػػػا الحصيػػػؼ ةلػػػا الكحػػػدة كحػػػب اسكطػػػاف  حػػػث كفػػػي التصميػػػة ال كميػػػة كالكطصيػػػة، ف ػػػد

را َ﴿كاالةتزاز نها كالدفاع ةصها نتؿ ما صملؾ، ف د قاؿ تعالا:  َْرِ  َّللّاِ َمِو ع  ََ اْعََِصرُو ْا بِ

الَ  قُررر اََ فػػػي متػػػة   قػػػكؿ رسػػػكؿ امػػػف ، كال أدٌؿ ةلػػػا ذلػػػؾ )103آؿ ةمػػػراف: ) ﴾تَفَزَّ
أصػػػؾ خيػػػر أرض ا كأحػػػب اسرض إلػػػا ا كلػػػكال أف أهلػػػؾ  ةلمػػػتحػػػيف أخػػػرج مصهػػػا: "

 .(5/26: 1983 )الوصعاصي، "أخرجكصي مصؾ ما خرجت
 لتنمية الفكرية:ا -2

قػػد أ نػػت فشػػؿ نعػػض المشػػاريع الجاريػػة مصػػذ السػػنعيصات أف التطػػكر ال يتػػرادؼ مػػع  
الصمك االقتوادم كحدا، نؿ هك كسيلة لوصع حياة فترية كةاطوية كمعصكية كركحية أت ر 
، كنالتالي ال يمتػف فوػؿ التصميػة ةػف ال  افػة، كيشػتؿ تعزيػز مسػاهمة ال  افػة فػي  اتتماالن

http://www.ikhwanwiki.com/index.php?title
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-1988إطلقػػػه فػػػي إطػػػار الع ػػػد العػػػالمي للتصميػػػة ال  افيػػػة )التصميػػػة المسػػػتدامة هػػػدفنا تػػػـ 
1998) (http://www.unesco.org/) ، ،كالمػػتمعف فػػي شػػأف ال  افػػة يجػػد لهػػا شػػ اف

همػػا: شػػؽٌّ مػػادم، متم ػػؿ فػػي التتصكلكجيػػا كالعمػػارة كالت صيػػات، فيمػػا الشػػؽ اآلخػػر المسػػما 
نػػداع كص ػػد كفػػف  نالشػػؽ المعصػػكم )الركحػػي( في وػػد نػػه تػػؿ مػػا أصتجػػه اإلصسػػاف مػػف فتػػر كا 

كديػػػػف كةػػػػادات كت اليػػػػد كأةػػػػراؼ كط ػػػػكس... كقػػػػد رتػػػػزت الناح ػػػػة ةلػػػػا الشػػػػؽ المعصػػػػكم 
المتم ػػؿ فػػي تصميػػة الوتػػر ةصػػد المتعلمػػيف ةلػػا أف هػػذا الجاصػػب يح ػػؽ التصميػػة المسػػتدامة، 

نحاجػػػة إلشػػػناع رغناتػػه الع ليػػػة كالوصيػػػة كاسدنيػػػة  تكصػػػهكيسػػعد اإلصسػػػاف ةضػػػكيًّا كركحيًّػػا، 
 ريزية.سية، تحاجته للرغنات المادية كالغكحاصية كالصوكالر 

كتمػػػا تتشػػػانؾ فػػػي التصميػػػة معطيػػػات ماديػػػة كمعصكيػػػة، كتتػػػداخؿ فيهػػػا ةكامػػػؿ اقتوػػػادية 
كديصية، فإصه يصنغي مراةاة مجمكةة مف الخوائص التي يمتاز نها مجتمع معيف، لذا ال 

ةلا مجتمعػات مختلوػة، إذ  يمتف استيراد صظريات تصمكية جاهزة نغية تطني ها نشتؿ آلي
الند مف اإلحاطة نالمستكل كالنعد التاريخي الذم يتجه الموهـك صحك التعنير ةصه نؿ مػف 
         فتػػػػػرة تاريخيػػػػػة سخػػػػػرل داخػػػػػؿ المجتمػػػػػع الكاحػػػػػد، فالصمػػػػػاذج التصمكيػػػػػة ال تتمتػػػػػع نال دسػػػػػية

 . (6: 1990خلؼ، )
 التنمية القيادية واإلدارية: -3
 التنمية القيادية: - أ

مما ال شؾ فيه أف كجكد قيادة ما في أم مجتمػع لػه أ ػرا النػالغ فػي وػلحه كفسػادا،  
أك فػػي صجاحػػه كفشػػله، أك فػػي ت دمػػه كتػػأخرا، لمػػا لهػػا مػػف سػػلطة قكيػػة، كتػػأ ير فٌعػػاؿ فػػي 
مصاحي الحياة النشرية المختلوة، حيث اسمكر تلها تغدك في قنضة يدها، كتحت تورفها 

 (.44: 2011)الغصدكر، 
المصظػػػكر   ػػػاؿ "ال يػػػادة فػػػي المؤسسػػػات التصمكيػػػة ... التصشػػػئة هػػػي الحػػػؿ" يػػػرل أفٌ فػػػي مك 

ال يػػادة ليسػػت هنػػة أك سػػمة يكلػػد نهػػا الوػػرد، نػػؿ هػػي  ةلػػا أفٌ  يعتمػػد الحػػديث فػػي ال يػػادة
ةمليػػة تطػػكر تػػتـ ةنػػر الكقػػت فػػي المجتمػػع مػػف خػػلؿ المشػػارتة الجماةيػػة فػػي اسصشػػطة 

لتوػػاةلت الصوسػػية ت ال ياديػػة للوػػرد مػػف خػػلؿ االمجتمعيػػة نشػػتؿ يسػػمب نتطػػكير المهػػارا
 هـ العكامؿ التي تساةد ةلا تصمية ال يادة فيما يلي:، كتتم ؿ أكال  افية له

حساس ناالرتناط نأصظمة مػا  - أ التصشئة االجتماةية: كتتم ؿ في ترنية ذات اجتماةية كا 
 مف خلؿ المشارتة في تلؾ اسصظمة كالتكاوؿ مع اآلخريف.
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صمػػاذج اسدكار: إذ لهػػا دكرنا فػػاةلن فػػي تشػػتيؿ شخوػػية الوػػرد، كال سػػيما أدكار اسب  - ب
أك اسـ، فػػػاسـ الواةلػػػة ذات العزيمػػػة فػػػي ةلقتهػػػا كأصشػػػطتها تعػػػزز وػػػوات ال يػػػادة لػػػدل 

لعػػػب دكرنا فػػػي تطػػػكير يأنصائهػػػا، كاسب ال ػػػكم الجػػػاد فػػػي ةملػػػه كالػػػكدكد المحػػػب سنصائػػػه 
 الذات.

للتعلػػػيـ الػػػدكر اسسػػػاس فػػػي تكسػػػيع أفػػػؽ الوػػػرد، كتطػػػكير معارفػػػه، ف التعلػػػيـ التصمػػػكم: - ت
لذلؾ فإف  ،كاتتساب المهارات اللزمة لل يادة كالتواةؿ أ صاء ممارسة اسصشطة االجتماةية

اةتمػػاد التعلػػيـ نالمشػػارتة كالنعػػد ةػػف التل ػػيف، كالحشػػك مػػف أهػػـ العكامػػؿ المحوػػزة لل يػػادة، 
تسػػػاةد ةلػػػا تصشػػػئة قيػػػادم متمػػػرس فػػػي العمػػػؿ  كاصخػػػراط الطػػػلب فػػػي اسصشػػػطة المحليػػػة

 المحلي.
 ومن أبرز سمات القيادة:

 شعكر ال يادم أصه جزء مف مجتمعه. -
 خنرات مشترتة. في تشارته مع أفراد مجتمعه -
 إنداء االهتماـ نالمجتمع تتؿ، كنأةضائه تأفراد. -
 المجتمع.تأوؿ ال صاةة نأف المشارتة سكؼ تكفر المكارد التي تلني احتياجات  -
 نصاء شنتات كركانط تعمؿ ةلا حؿ المشتلت المحلية. -

http://amalpress.blogspot.com/2007/02/blog-post_22.html)) 
فالتصمية المستدامة تعتمػد ةلػا ال يػادة الوػذة، لػذلؾ هػي نحاجػة إلصشػاء مراتػز خاوػة لذا 

 إلةداد ال ادة الديصاميتييف المحوزيف كالحريويف ةلا اإلصتاج.
 تنمية اإلدارية:ال - ب

تلعػػب اإلدارة دكران تنيػػران كةظيمػػان فػػي ت ػػدـ اسمػػـ كالمجتمعػػات فػػي مختلػػؼ أرجػػاء العػػالـ. 
الورؽ نيف شرتة صاجحػة كأخػرل فاشػلة،  كيشير مؤسس ةلـ اإلدارة "هصرم فايكؿ" إلا أفٌ 

ك أمؤسسػػة صاجحػػة كأخػػرل فاشػػلة، مصظمػػة صاجحػػة كأخػػرل فاشػػلة، أف هصػػاؾ مػػديران صاجحػػان 
 .مديران فاشلن 

فإذا صجحت هذا الشرتة كتلؾ، كهذا المؤسسة كاسخرل كهذا المصظمة كالن ية، فهذا يعصي 
صجاح المجتمع نتح يؽ التصميػة فػي تافػة قطاةاتػه المختلوػة: التعليميػة كالوػحية كالعلميػة 

، نمػػػػا يػػػػصعتس فػػػػي الصهايػػػػة ةلػػػػا رفػػػػع مسػػػػتكل اةيػػػػة كال  افيػػػػة ...كاالقتوػػػػادية كاالجتم
 (2: 2007)أنك صنعة،  ..ة سفراد ذلؾ المجتمع كتح يؽ الرفاهية لعمـك أفراداالمعيش
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كصظػػرنا لكجػػكد الحل ػػة المو ػػكدة فػػي آليػػة تح يػػؽ التصميػػة المسػػتدامة، كالتػػي أغولهػػا الجاصػػب 
االقتوػػادم؛ ف ػػد أدت تتانػػات نعػػض ركاد الوتػػر اإلدارم مػػف أم ػػاؿ اسمريتػػي فريػػدريؾ 

إلػا نػػركز الحػديث ةػػف دراسػة الػدكر اسسػػاس الػذم تلعنػػه تيلػكر، كالورصسػي هصػػرم فػايكؿ 
 (.4: 2007اإلدارة في تح يؽ التصمية ) نعيرة، 

 ولإلدارة الرشيدة خصائص تتمثل في: 
 المساءلة، كالشوافية. -
 االلتزاـ نال كاصيف. -
 التواءة كالتواية. -
 المشارتة كاالستجانة. -
 العدالة كالمساكاة. -

نالتصميػػػة المسػػػتدامة فػػػي داخػػػؿ المجتمػػػع، كةلػػػا كهػػػذا الخوػػػائص تػػػرتنط نشػػػتؿ مناشػػػر 
مستكل اسفراد، مف خلؿ: التخطػيط، كاالهتمػاـ ناسكلكيػات، كاسػتخداـ الت صيػات كاللغػات 

 (22نعيػػػػػػػػػػػرة، د.ت: امػػػػػػػػػػػة. ) الحدي ػػػػػػػػػػة،... لػػػػػػػػػػػذا فػػػػػػػػػػػل تصميػػػػػػػػػػة مسػػػػػػػػػػػتدامة دكف إدارة قكٌ 
 :)األمنية( الوقائية التنمية -4

الوػػرد  ةليػػه يصنغػػي أف يتػػكف الػػذم المرجػػع الوػػحيب لتح يػػؽ اسمػػف هػػك :صسػػاصياسمػف اإل
 .كاإلقليمي كالعالمي االست رار الكطصي أمر ضركرم لتح يؽ كهك ،كليس الدكلة

ي فػي صسػاصا لموهػـك اسمػف اإلاالهتمػاـ اسكؿ ةالمينػ محنػكب الحػؽ الػدتتكراسػترةا كل د 
للتػػأ ير  اكسػع، 1994ةػػاـ  لتصميػػة اإلصسػاصيةا ت ريػر فػػي نرصػامج اسمػـ المتحػػدة اإلصمػائي

، كقػػػد رأل نشػػػأف التصميػػػة االجتماةيػػػة 1995 مػػػـ المتحػػػدة ةػػػاـةلػػػا ال مػػػة العالميػػػة لأل
 أصػػػه يصنغػػػي تكسػػػيع صطػػػاؽ اسمػػػف العػػػالمي 1994رصػػػامج اسمػػػـ المتحػػػدة اإلصمػػػائي لعػػػاـ ن

 : (68: 2011)ةيسا،  هي ،ليشمؿ التهديدات في سنعة مجاالت
تػػكف يلألفػػراد، كةػػادة مػػا  كأساسػػييتطلػػب كجػػكد دخػػؿ مضػػمكف  فهػػك: األمــن القتصــادي

 .، أك تملذ أخير مف شنتة اسماف التي يمكلها ال طاع العاـئمف ةمؿ مصتج كمجز 
يتطلػػب مػػف جميػػع الصػػاس فػػي جميػػع اسكقػػات الحوػػكؿ ةلػػا حػػد سػػكاء  :ياألمــن الغــذائ

 ةلا المكاد الغذائية اسساسية. 
يهػػدؼ إلػػا ضػػماف الحػػد اسدصػػا مػػف الحمايػػة مػػف اسمػػراض، كأصمػػاط  : األمــن الصــحي

 .الحياة غير الوحية

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D8%A8%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%82
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يهػػدؼ إلػػا حمايػػة الصػػاس مػػف كيػػلت قوػػيرة اسجػػؿ كطكيلػػة اسجػػؿ مػػف : األمــن البيئــي
 .مف وصع اإلصسافأك الطنيعة، 
، سػػكاء مػػف الدكلػػة أك العصػػؼ الجسػػدم يهػػدؼ إلػػا حمايػػة الصػػاس مػػف ي:الشخصــاألمــن 

كأتنػػر موػػدر  ،العصػػؼ المصزلػػي م ػػؿ:واةلػػة مػػف اسفػػراد كالجهػػات الأك الػػدكؿ الخارجيػػة، 
 .لل لؽ هك الجريمة، كخاوة الجرائـ العصيوة

ا غالننػهػي ، ك يهدؼ إلا حماية الصاس مف ف داف العلقات كال يـ الت ليدية : أمن المجتمع
 ما تهدد المجتمعات الت ليدية، ال سيما اسقليات العرقية. 

 اإلصساصية اسساسية.  يحتـر ح كقهـفي مجتمع  لعيش الصاس : يهدؼاألمن السياسي
كالتعلػػيـ حيػػكم اسهميػػة لمهمػػة اتتسػػاب ال ػػدرة ةلػػا العػػيش معػػان فػػي سػػلـ. كيمتػػف أف "

الت ػػدـ صحػػك تح يػػؽ ك يسػػاةد ةلػػا الحيلكلػػة دكف أف يحػػنط اصعػػداـ اسمػػف ككقػػكع الصزاةػػات 
اسػتدامة نعػد التصمية المستدامة. كيمتف أيضػان أف يسػتعاف نػالتعليـ فػي نصػاء مجتمػع أت ػر 

كقػػػػكع صػػػػزاع يسػػػػكدا العصػػػػػؼ. كنػػػػتعٌلـ العػػػػيش معػػػػان، يتتسػػػػػب الدارسػػػػكف المعػػػػارؼ كال ػػػػػيـ 
كالمهػارات كالمكاقػػؼ اللزمػػة للحػػكار كالتعػػاكف كالسػلـ. كيسػػاةد التعلػػيـ مػػف أجػػؿ التصميػػة 

 ةػػف التحلػػي المسػػتدامة ةلػػا إيجػػاد ال ػػدرة ةلػػا احتػػراـ االختلفػػات كأكجػػه التصػػكع، فضػػلن 
 ( http://www.unesco.org". )الجتماةينالتسامب ا

ناإلضػػػافة لمػػػا سػػػنؽ، كللكضػػػع الولسػػػطيصي تػػػنلد محتلػػػة، فإصػػػه يصنغػػػي تكةيػػػة المتعلمػػػيف 
نسػػػنب اةتمػػػاد العػػػدك ةلػػػا ع، المجتمػػػكأ ػػػر ذلػػػؾ ةلػػػا  م،مسػػػتكل الوػػػردالنػػػأمصهـ ةلػػػا 

الماديػػة كغيرهػػا،  هـرغنػػاتالصػػاس ك  حاجػػاتت االسػػتخنارية، مػػف خػػلؿ اسػػتغلؿ المعلكمػػا
عجػػػز ل غػػػرات كالحوػػػاظ ةلػػػا مجتمػػػع متماسػػػؾ، يي كللتكةيػػػة اسمصيػػػة دكره فػػػي ت ليػػػؿ هػػػذا ا

 المحتؿ ةف تح يؽ أهدافه.
 التنمية القتصادية:-5

تعصػػي التصميػػة االقتوػػػادية تصميػػة كاسػػت مار المػػػكارد االقتوػػادية للدكلػػة ةلػػػا صحػػك يح ػػػؽ 
اإلصتػاج، كرفػع مسػتكل المعيشػة، كتح يػؽ التػكازف أهدافها فػي تػكفير فػرص العمػؿ كزيػادة 

صمػا ةمليػة تغييػر تخضػع  في ميزاف المدفكةات، كهػي ةمليػة ليسػت نديهيػة أك تل ائيػة، كا 
ل ػػكاصيف كلهػػا أهػػداؼ ككسػػائؿ كقػػكة دافعػػة لهػػا، كهػػي اصت ػػاؿ مػػف حالػػة التخلػػؼ إلػػا حالػػة 

 .(157، 2011، ةيسا) الت دـ

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%86%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D8%AF%D9%8A&action=edit&redlink=1
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ال ػػدرات الماديػػة كالمعصكيػػة التػػي يمتلتهػػا المجتمػػع، كالتخلػػؼ يعصػػي جملػػة مػػا يعصيػػه تػػأخر 
كهك سكء التورؼ كاصعداـ التصظيـ كالتخطيط لل درات المتاحػة، كهػذا التخلػؼ سػمة نػارزة 
في دكؿ العالـ ال الث "الدكؿ الصامية" حالينا، صتيجػة للهيمصػة االسػتعمارية، كسػكء اسػتغلؿ 

لسياسػػات الػػدكؿ المت دمػػة التػػي سػػاهمت  المػػكارد المعدصيػػة المتػػكفرة، فيمػػا أرجعهػػا الػػنعض
 1972الصحػك الػذم ةليػه اليػـك مصػذ  إلا حدٍّ تنير فػي توػاقـ الكضػع كشػتلت العػالـ ةلػا

 (.95: 2008)النياتي، 
لألخػػذ نيػػد الو ػػراء كمسػػاةدة الوئػػات  خمسػػة جكاصػػبفيمػػا تحتػػاج التصميػػة االقتوػػادية إلػػا 

 :(5: 1997 ) نرصامج اسمـ المتحدة اإلصمائي، الضعيوة، كهي
أم تكسيع ال درات كالخيارات للرجاؿ كالصساء نما يزيد مف قدرتهـ ةلا ممارسة  التمكين:

 تلؾ الخيارات في مأمف مف الجكع كالحاجة كالحرماف.
صظرنا سهمية الشعكر ناالصتماء كالسعادة كاإلحساس نكجكد هدؼ كمعصػا للحيػاة  التعاون:

 نالصسنة لتح يؽ الذات نشتؿ تامؿ.
 إف تكسيع اإلمتاصات كالورص يعصي ما هك أت ر مف مجرد زيادة الدخؿ. اإلنصاف:
كتويػػد تلنيػػة احتياجػػات هػػذا الجيػػؿ دكف المسػػاس نحػػؽ اسجيػػاؿ الم نلػػة فػػي  الســتدامة:

 التحرر مف الو ر كالحرماف.
كيعصػػي التحػػرر مػػف الظػػكاهر التػػي تهػػدد معيشػػتهـ م ػػؿ: المػػرض أك ال مػػع، كمػػف  األمــن:
 الضارة كالمواجئة في حياتهـ. الت لنات

 التنمية البيئية:-6
شػػتلت اسمػػـ المتحػػدة لجصػػة ةالميػػة للنيئػػة كالتصميػػة نرئاسػػة غركهػػارليـ  1983فػػي العػػاـ 

نكرصتلصػػد رئػػيس كزراء الصػػركيج آصػػذاؾ كةضػػكية مجمكةػػة مػػف الخنػػراء، كذلػػؾ مػػف أجػػؿ 
حػات لحلهػا، ككضػػع دراسػة مشػتلت النيئػة كالتصميػة ةلػا تكتػب اسرض، ككضػع االقترا

حػػؿ للوػػراةات نػػيف النيئػػة كالتصميػػة، كالخػػركج نموهػػـك يح ػػؽ االتػػزاف نيصهمػػا مػػف خػػلؿ 
وػػيغة نرصػػامج ةػػالمي للتغييػػر، كاقتػػراح اسػػتراتيجيات نعيػػدة المػػدل، كتاصػػت حوػػيلة هػػذا 

 (.1978)نرصامج اسمـ المتحدة اإلصمائي، العمؿ إودار تتاب "مست نلصا المشترؾ"
التصميػػة النيئيػػة المسػػتدامة فػػي مػػؤتمر اسمػػـ المتحػػدة،  1992كقػػد ةػػٌرؼ ريػػكدم جػػاصيرك 

صها لتػي يمتػف حافظ ةلا المكارد النيئية أك تحسػإدارة المكارد االقتوادية نطري ة ت"أصها: 
أك هػػػػك "اإلدارة الحتيمػػػػة للمػػػػكارد  اسجيػػػػاؿ الم نلػػػػة مػػػػف أف تعػػػػيش حيػػػػاة تريمػػػػة أفضػػػػؿ"
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يتوػػؿ الرضػػاء االقتوػػادم كاالجتمػػاةي، كتح يػػؽ االحتياجػػات ؿ الطنيعيػػة المتاحػػة نشػػت
 اإلصمائية لألجياؿ الحالية كالم نلة".

فالهػدؼ مػػف التصميػة النيئيػػة المسػتدامة ضػػركرة االسػتخداـ اسم ػػؿ للمػكارد الطنيعيػػة كالحػػد 
مػػف اسػػتصزافها، ناإلضػػافة إلػػا ضػػركرة التتامػػؿ نػػيف العمليػػات كاسصشػػطة اإلصسػػاصية تافػػة، 

)الجهػػػػػاز المرتػػػػػزم لإلحوػػػػػاء  السػػػػػتدامة التصميػػػػػة كةػػػػػدـ ظلػػػػػـ اسجيػػػػػاؿ ال ادمػػػػػة كذلػػػػػؾ
 .(15: 2014الولسطيصي، 

 التنمية الذاتية والنفسية:-7
كيعتنػػر أحػػد  ركاد التصميػة النشػػرية فػػي أمريتػا، أحػػدهػك  Jim Rhon الخنيػر جػػيـ ركف 

فػػف  الوػػكتي )  فػػي نرصامجػػه كقػػد تشػػؼ ،سػػوة ةوػػرا فػػي مجػػاؿ التطػػكير الشخوػػيفل
ةػػف صوػػائب تلخػػص   The Art of Exceptional Living  ( االسػػت صائيةالحيػػاة 

فػػػي التصميػػػة  كممػػػا قػػػٌدـ مػػػف الصوػػػائبالتصميػػػة الذاتيػػػة نشػػػتؿ خػػػاص، فلسػػػوته فػػػي الحيػػػاة ك 
  :الذاتية

إصمػػا تيػػؼ تسػػتجيب لهػػا  لػيس مػػا يحػػدث لػػؾ مػف أحػػداث هػػي التػػي ت ػػرر مسػت نلؾ ، -1
 فعلؾ تجاهها (.)أك ردة 

إصمػػػا الصجػػػاح هػػػك الصتيجػػػة الطنيعيػػػة  الصجػػػاح لػػػـ يتػػػف يكمػػػان مػػػا سػػػحران كال مجهػػػكالن ،  -2
 لتطني ؾ المتكاوؿ لمنادئ أساسية في الحياة.

ال يمػػة اسساسػػية فػػي نػػؿ  إف ال يمػػة اسساسػػية فػػي الحيػػاة ليسػػت مػػا تحوػػؿ ةليػػه،  -3
 الحياة هي ما سكؼ تونب ةليه.

كخمػػف مػػاذا  فسػكؼ ت ػػع فريسػة لمخططػػات اآلخػريف، إذا لػـ تضػػع خططػان لحياتػػؾ،  -4
 .؟!يمتف أف يحدث لؾ

لتحوػػؿ ةلػػا أت ػػر ممػػا تريػػد فػػي الحيػػاة، ةليػػؾ أف توػػنب أت ػػر قيمػػة فػػي الحيػػاة   -5
 كالعمؿ.

 تمصا أف تونب اسمكر أفضؿ.نؿ ال تتمصا أف تونب اسمكر أسهؿ،   -6
 تمصا أف تحوؿ ةلا مهارات أت ر.نؿ  ال تتمصا أف تحوؿ ةلا مشاتؿ أقؿ، -7
نػػذؿ كقتػػان لتطػػكير اصوسػػؾ، ممػػا تعمػػؿ ةلػػا مهصتػػؾ .)أم  تعلػػـ أف تعمػػؿ أت ػػر ةلػػا -8

 صوسؾ(.
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9- ،  لتف ال تصسا أندان قراءة تتاب. نإمتاصؾ أف تصسا كجنة اليـك
 .يف كضع اسهداؼ كتح يؽ اإلصجازاتالذاتي هك الجسر الكاوؿ ن الصضناطا -10
إصهػـ يػدفعكف لػؾ مػاالن م انػؿ  م انػؿ السػاةة التػي تعملهػا، يدفعكف لؾ مػاالن  إصهـ ال -11

 ال يمة التي تضيوها للساةة.
 إصمػا هػي شػيء أصػت توػممه لحاضػرؾ. ف السعادة ليسػت شػيئان تؤجلػه للمسػت نؿ،إ -12
(http://www.bilal4success.net) 
 التنمية الجتماعية:-8

نػيف مختلػؼ فئػات المجتمػع، تعمؿ التصمية االجتماةية أساسنا ةلا ضماف تتافؤ الورص 
كصنذ تؿ أشتاؿ اإلقواء كالتهميش كالحد مف الو ر، كصشر   افة التضامف كتعميمهػا فػي 

 .(168: 2011) ةيسا،  تؿ المجاالت
كهصػػػػاؾ مػػػػف أهػػػػؿ االختوػػػػاص مػػػػف يػػػػرل أف التوػػػػاءة تم ػػػػؿ المنػػػػدأ الػػػػرئيس فػػػػي التصميػػػػة 

التصمية االجتماةية، كةلا الرغـ مف االقتوادية، فإف العدالة تشتؿ المحكر اسساس في 
ذلػػػؾ فػػػإف الػػػنعض يػػػرل أف هػػػذا الموهػػػـك مػػػازاؿ يتتصوػػػه الغمػػػكض، لوػػػعكنة تطني ػػػه فػػػي 

-2007) كزارة التصميػة كالتعػاكف الػدكلي،الكاقع، كتتلخص محاكر التصمية االجتماةية في
2011 :253-264): 

 إحتاـ سياسة تكزيع الدخؿ، لتصتوع تؿ الوئات االجتماةية. -1
زيػز التغطيػة الوػحية كاالجتماةيػة، مػػف خػلؿ ت وػي ظػاهرة اإلةاقػة كاسمػػراض تع -2

 السارية...
ةطائهػػػا متاصػػػة متميػػػزة فػػػي اسسػػػرة كالمجتمػػػع كتح يػػػؽ أهػػػداؼ  -3 توعيػػػؿ دكر المػػػرأة، كا 

 التصمية.
العصاية نالشناب مف خلؿ دةـ ال  ػة فػي قػدراتهـ، كاإلحاطػة نالطوػؿ كالمسػصيف، مػف  -4

، كدةػػـ الجاصػػب المؤسسػػاتي كتصػػكع الخػػدمات لوائػػدة المسػػصيف، خػػلؿ حمايػػة ح ػػكؽ الطوػػؿ
 كتمتيصهـ مف المشارتة في المسيرة التصمكية.

إرساء حؽ ال  افة للجميع مف خلؿ دةـ الوصاةات ال  افية كالوصكف، كتأتيد العصاية  -5
 نالتراث كتكظيؼ المخزكف الحضارم لخدمة التصمية.

 التنمية الحقوقية والسياسية:-9
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ف ػد لجػأ ب اإلقرار نػأف التصميػة اإلصسػاصية هػي ظػاهرة اقتوػادية نحتػة، ف مف الوعتالما 
الت ير مف الناح يف للحديث ةف جكاصب تصمكية أخرل تالتصمية السياسية كالح كقية، كهك 

تطػكر إلػا جػٌؿ  كقػدموهكـ يستصد إلا التراث الوترم الخػاص نػدكر اإلصسػاف فػي التصميػة، 
، كتػػاف مػػف أهمهػػا 1990التصميػػة اإلصسػػاصية العػػالمي اسكؿ  العصاوػػر التػػي تنصاهػػا ت ريػػر

رفض أية وكرة مف وكر التمييز نيف النشر، كاةتنار التصمية مكضػكةنا معصكينػا، فضػلن 
ةف أصه مكضكع مادم، فعادة ما ترتز ت ػارير التصميػة اإلصسػاصية ةلػا المؤشػرات التميػة، 

افة لمعدؿ ةمر الورد، كمدل ما تح ؽ م ؿ: معدؿ الدخؿ، معرفة ال راءة كالتتانة، ناإلض
في تؿ مجاؿ مف هذا المجاالت الحيكية للتصمية، إال أٌف الموارقة تتمف في أٌف مػا يتمتػع 
نه الورد مف معدالت ةالية مػف الرفاهيػة االجتماةيػة التػي توػؿ إلػا مسػتكيات الرفاهيػة 

قػد ال ي انلهػا مػا في الدكؿ الوصاةية كالمت دمة )تما فػي دكؿ مجلػس التعػاكف الخليجػي( 
يرقػػػا إلػػػا مسػػػتكاها مػػػف الرفاهيػػػة فػػػي الجاصػػػب المعصػػػكم، تػػػكصهـ اسقػػػؿ حظنػػػا مػػػف حيػػػث 

التي تضمف حؽ االصتخاب، كالتوػكيت، الح كؽ السياسية كالمدصية، كالمشارتة السياسية 
كالتػػػداكؿ السػػػلمي كالػػػدكرم للسػػػلطة، كالمسػػػاكاة أمػػػاـ ال ػػػاصكف، كحريػػػة التعنيػػػر، كتشػػػتيؿ 

) النتػػػاء، د.ت:  حيػػػاة السياسػػػيةفػػػي ال المػػػرأةلص انػػػات كاسحػػػزاب، كمشػػػارتة الجمعيػػػات كا
105-106). 

كقد تعاملت الناح ة مع المجػاالت السػان ة نمصظػكر المسػلـ، مراةيػةن الخوػائص 
 الصمائية للمرحلة اسساسية العليا، كتكف المصهج كسيلة لتصمية كتطكير الورد  ـ المجتمع.

 التنميةور منياج المغة العربية في د: 
تكصهػا  التصميػةإف االهتماـ نصكةية المعارؼ الم دمة للمتعلميف لهػا دكر رئػيس فػي تح يػؽ 

االسػػػت مار الح ي ػػػي كالصػػػكةي فػػػي ة ػػػؿ اإلصسػػػاف الػػػذم يحػػػدث فيمػػػا نعػػػد  ػػػكرة اجتماةيػػػة 
لمعرفػة  التصميػةكاقتوادية تح ؽ تصمية مرتوعة للدكلة، لذا كضعت الناح ػة قائمػة نمعػايير 

مػػػدل تضػػػمف مصػػػاهج اللغػػػة العرنيػػػة لهػػػا فػػػي المرحلػػػة اسساسػػػية العليػػػا، كلمعالجػػػة تميػػػة 
لتعلػيـ نمعػايير صكةيػة تح ػؽ تصميػة إصسػاصية مسػتدامة، فت ػٌكـ ال غػرات المؤشرات فػي دليػؿ ا

في الدليؿ، كتكضع الحلكؿ المصاسنة لمشتلت التعليـ الح ي ية، كقد استصدت الناح ػة فػي 
 كضعها للمعايير ةلا:

الخوػػائص الصمائيػػػة لمتعلمػػي المرحلػػػة اسساسػػية العليػػػا، كقػػد كرد ذترهػػػا فػػي الدراسػػػة  -
 .15الحالية ص 
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اسهػػػداؼ العامػػػة كالخاوػػػة لتػػػؿ مرحلػػػة أساسػػػية ةليػػػا، كقػػػد كرد ذترهػػػا فػػػي الدراسػػػة  -
 .13ص
( نعصػػكاف "المتطلنػػات الترنكيػػة للتصميػػة 2009دراسػػة )الجعػػب، ، م ػػؿ: دراسػػات سػػان ة -

( نعصػكاف 2006كدراسػة ) الغصػدكر،  النشرية في قطاع غزة _رؤية مف مصظكر إسػلمي"،
 كية"." التصمية النشرية في السصة الصن

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 الفصل الثالث

 السابقة الذراسات

 
 

 .التنميةب تتعمق دراسات - أ
 .وفروعيا العربية المغة وكتب مناىج بتحميل تتعمق دراسات-ب
 .األخرى المواد فروع وكتب مناىج بتحميل تتعمق دراسات-ج
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 
 
 
 
 
 

 
 
 

 الفصل الثالث

 السابقة الذراسات

جهكد التي نذلت مف قنؿ في مجاؿ هذا الووؿ للتعرؼ ةلا اليهدؼ هذا 
 الدراسة، كاستعراضها للستوادة مصها في ةدد مف الكجكا أهمها:

 ت ديـ فترة شاملة كمتتاملة ةف هذا الدراسات لل راء كالناح يف.-
االستوادة مف طرائؽ النحث العلمي التي اتنعت في الدراسات السان ة، كتذا الصتائج  -

خلوت إليها هذا الدراسات السان ة في وياغة مشتلة الدراسة الحالية كمعالجتها  التي
صظرينا كةملينا مف خلؿ مسلمات النحث اةتمادنا ةلا الصتائج التي تكوؿ إليها 

 اآلخركف، كقد قسمت الدراسات التي تحولت ةليها الناح ة إلا:
 .التصميةن تتعلؽ دراسات - أ
 .كفركةها العرنية اللغة تتبك  مصاهج نتحليؿ تتعلؽ دراسات-ب
 .اسخرل المكاد فركع كتتب مصاهج نتحليؿ تتعلؽ دراسات-ج

 كقد اتنعت الناح ة في ترتيب الدراسات السان ة مف اسقدـ إلا اسحدث، تما يلي:
 :التنميةب تتعمق دراسات - أ

 :(2006 حمدان،) دراسة
 غزة، محافظات في الت صية نالتليات المستمر التعليـ كاقع معرفة إلا الدراسة هدفت
 في تسهـ م ترحات ككضع تكاجهه، التي كالوعكنات التصمية، تح يؽ في فاةليته كمدل
 توميـ تـ الغرض هذا كلتح يؽالمصهج الكووي، في ذلؾ متنعنا  فاةليته، تحسيف
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 المستمر، التعليـ أقساـ كرؤساء الت صية، التليات ةمداء مف (40) ةلا كزةت استناصة،
 .نها استاديمية اسقساـ كرؤساء

 نوكرة يتـ كت كيمها التدرينية، للنرامج التخطيط أف ةف الدراسةصتائج  تشوت كقد
 يضعؼ نيصما المجاصية، الخاوة الدكرات هي إقناالن  النرامج أت ر كأف تتاملية، مستمرة
 الخدمة، أ صاء للعامليف المهصي التأهيؿ كدكرات الويوي، التدريب دكرات ةلا اإلقناؿ
 .كاالجتماةية ال  افية نالتصمية المتعل ة ناسصشطة ال ياـ في ت ويرنا هصاؾ كأف

 (:2009دراسة ) الجعب، 
الدراسة إلا نياف دكر الترنية اإلسلمية في تح يؽ التصمية النشرية كتحليؿ كاقع  هدفت

كطرح رؤية ترنكية إسلمية لتح يؽ المتطلنات الترنكية  رية في قطاع غزة،التصمية النش
مستويدان في ذلؾ مف ت ارير التصمية الناحث المصهج الكووي،  تنعكقد اللتصمية النشرية، 

النشرية ككاقع التعليـ الولسطيصي، كتحليلها لتشخيص الكاقع كرسـ رؤية مست نلية لتصميته، 
يصي يتميز نتعدد الجهات المشرفة ةليه، كتصكع التعليـ الولسط كقد تكولت صتائجه إلا أف

ألكاصه الرسمية كالشعنية ، كامتداد مراحله مف رياض اسطواؿ إلا التعليـ العالي، ككجكد 
، كلتصه يعاصي مف تحديات مختلوة تإجراءات االحتلؿ اإلسرائيلي صي جديدمصهاج فلسطي

عليـ التنار، كضعؼ الميزاصيات التدميرية ل طاع التعليـ، كالتسرب كالرسكب، كاسمية كت
كاإلمتاصيات، كاالزدحاـ الطلني، كتعليـ ذكم الحاجات الخاوة ، كضعؼ اإلقناؿ ةلا 

ندكر رئيسي  ت كـ الترنية اإلسلمية التعليـ المهصي كالت صي، كنطالة الخريجيف، إال أف
 اةتنار اإلصساف محكر التصمية.نفي إحداث التصمية النشرية، كذلؾ 

 (:2009، دويكات ) دراسة
 في النشرية التصمية تح يؽ في الموتكح التعليـ دكر في النحث إلا الدراسة هدفت

ا، الموتكحة ال دس جامعة خلؿ مف فلسطيف  الناحث تنعا الهدؼ هذا كلتح يؽ أصمكذجن
 رةاية ةلا الجامعة تعمؿ أففيما تكولت صتائجها إلا   ،كوويال النحث أسلكب

 في أتنر نوعالية يساهمكا تيما مختلوة، نكسائؿ كتحويزهـ كالطلنة العامليف مف المندةيف
 كالتطكر التحديث رؤل كفؽ مجتمعصا احتياجات تلني أف، ك الولسطيصي التصمية مشركع
 .النديلة ال  افات أماـ الومكد ةلا ال ادرة نال  افة الولسطيصي المكاطف يتسلب حتا

 (:2010دراسة ) حسون، 
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معرفة مدل مساهمة الكاقع التعليمي في العراؽ في التصمية هدفت الدراسة إلا 
الناحث مصهج االست راء الصظرم لموهـك كدالالت التصمية كم اييسها  ، كقد اتنعالمستدامة

ناالستصاد إلا اسرقاـ كاإلحواءات التي يستدؿ مف خللها كاقع التصمية في العراؽ، كقد 
حالي يظهر حالة التخلؼ التنير التي يعيشها تكولت صتائجها إلا أف الكاقع العراقي ال

اإلصساف ةلا مختلؼ اسوعدة كالمستكيات الفت ارا للمعرفة، كةدـ حدكث تصمية نشرية 
مصذ الحرب العراقية اإليراصية، ناإلضافة إلا تسرب اسطواؿ كالوتية مف المؤسسات 

ي ي في إشاةة إصتاج التعليمية، تما لـ تأخذ المؤسسات التعليمية كالجامعات دكرها الح 
المعرفة في المجتمع، كةدـ اهتماـ الت ير مف قيادات الكحدات اإلدارية العليا كالدصيا 

 نموهـك المعرفة كدالالتها، كتيوية تح ي ها.
 

 :(2011محمود،) دراسة
 في آلياته كأنرز الترنية تليات تطكير مجاالت أهـ ةف التشؼا إل الدارسة هدفت
 المكارد تصمية معكقات إلا التعرؼ كتذلؾ كاصعتاساتها المعاورة العالمية التغيرات ضكء

 ،في دراسته الكووي المصهج تنع الناحثا كقد، اسطواؿ كرياض الحضاصة ندكر النشرية
 ةلا كال ال ة ال اصية االستناصتيف طن ت كقد أهدافها، لتح يؽ استناصات  لث مستخدمنا

 كجكد، فيما تشوت صتائجها ةف اسطواؿ رياض كمديرم معلمات مف 361 قكامها ةيصة
 للرت اء استغللها كيمتف الترنية تليات تتيحها التي كالورص المميزات مف الت ير
 ال كة ص اط مف ت ير كجكد الدراسة أتدت تما اسطواؿ نرياض النشرية المكارد نمستكل
  .كالضعؼ

 (:2012دراسة )الحسيني،
متنعنا الدراسة إلا معرفة كاقع الترنية كالتعليـ مف خلؿ متطلنات التصمية النشرية، هدفت 

مستخدمنا نعض الجداكؿ كاإلحواءات الخاوة نت ارير التصمية المصهج الكووي، ك 
النشرية، كقد تكولت صتائجها إلا أف الصظاـ الترنكم كالتعليمي يتميز نالمرتزية ال ائمة 

ا فعاليات الصظاـ الترنكم كالتعليمي، كضعؼ ال درة كالتمسؾ ةلا السيطرة المحتمة ةل
ناإلجراءات الركتيصية غير المتطكرة، كغياب الت كيـ كالمتانعة؛ لعدـ كجكد صظاـ فعاؿ 
نهذا الشأف، ناإلضافة إلا جمكد المصهج الدراسي كافت ارا إلا التحليؿ كاالستصتاج 

ؼ ةلا ذلؾ الص ص الحاوؿ في كاالصسجاـ كالتكافؽ مع احتياجات سكؽ العمؿ، ض
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مستلزمات ةملية التعليـ تالمتتنات كالكسائؿ التعليمية، كغياب التواةؿ اإلقليمي 
 كالدكلي، كةدـ اإلفادة مف التطكرات كالخنرات العالمية.

 (:2013دراسة ) عبد اهلل وعباس، 
الدراسة إلا التعرؼ ةلا دكر التعليـ في التصمية النشرية، كالمعكقات التي تكاجه  هدفت

ؾ ةلا ةملية التصمية النشرية، كمعرفة صسنة االلتحاؽ نالمدارس، كمدل اصعتاس ذل
مستخدمنا جداكؿ  في الدراسة، الناح اف المصهج الكووي التصمية النشرية، كقد اتنع

حواءات مف نرصامج اسمـ المت فيما تكولت صتائجها إلا  ،(UNDP)حدة اإلصمائي كا 
 أف محك اسمية يساةد ةلا تح يؽ الرفاهية المادية للمجتمع.

 (:2013دراسة ) كناوي، 
الدراسة إلا التشؼ ةف دكر االست مار في التعليـ، كةف الرؤل المست نلية  هدفت

لدراسة  الناح ة المصهج الكووي تنعتة التصمية المستدامة، كقد التوعيؿ دكرا في ةملي
الظاهرة، معتمدة ةلا اسساليب التمية في تحليؿ نعض االحوائيات كالجداكؿ حكؿ 
اإلصواؽ ةلا التعليـ، كقد تكولت الدراسة إلا أف السنب في تدهكر مستكل التعليـ يعكد 

يؤدم  إلا تخلؼ المصاهج كاسساليب التعليمية كالترنكية، كقوكر الصظاـ التعليمي تتؿ
نالضركرة إلا ةدـ قياـ هذا الصظاـ ندكرا المطلكب في تصشيط ال يـ العلمية الت دمية، 
كزرع ركح اإلنداع في العمؿ، كرفع مستكل المهارات كالتكاوؿ مع التطكر المعرفي في 
ال رف الكاحد كالعشريف حيث أونب للمعرفة دكرنا في زيادة ال يمة المضافة في 

 ي ؿ أهمية ةف دكر رأس الماؿ كالعمؿ. المجتمعات المت دمة ال
 ( :2013دراسة ) رسن وعمي، 

الدراسة إلا التعرؼ ةلا كاقع التعليـ في العراؽ، كدكر االست مار فيه لتمتيف  هدفت
ةلا المصهج المكارد النشرية للمساهمة في تح يؽ الت دـ كالتصمية، كقد اةتمد الناح اف 

أساليب تمية في تحليؿ نعض اسساليب االحوائية كالجداكؿ  الكووي مع استخداـ
حكؿ اإلصواؽ ةلا التعليـ، كقد تكولت الدراسة إلا حدكث ارتواع مستمر، كتطكر تمي 
في أةداد الطلنة لجميع المراحؿ الدراسية في العراؽ ةلا اةتنار أف التعليـ أحد أهـ 

القتوادية، فالتعليـ رتف أساسي في مرتتزات تصمية المكارد النشرية، كتح يؽ التصمية ا
ضماف فرص التكظيؼ كالتمتيف كال ضاء ةلا النطالة كالو ر كزيادة اإلصتاجية، كغياب 



 -21- 

االصسجاـ نيصه كنيف سكؽ العمؿ يعطؿ جزءنا تنيرنا مف هذا الوئة المتعلمة، كهذا الصتيجة 
 خطيرة اقتوادينا.

 :وفروعيا العربية المغة وكتب مناىج وتقويم بتحميل تتعمق دراسات-ب
 :(2002 طموس، ) دراسة
 لغتصا" لتتاب الت كيمية العرنية اللغة معلمي ت ديرات مستكل معرفة إلا الدراسة هدفت
 ةلقة معرفة إلا هدفت تما غزة، نمحافظات اسساسي السادس للوؼ الم رر "الجميلة

 المصهج الناحث اتنع كقد المصاهج(، )تحديث التحديث صحك ناتجاهاتهـ الت ديرات تلؾ
 فالذي كالمعلمات المعلميف مف (205) مف تتكصت ف د الدراسة ةيصة أما الكووي،
 اإلجمالية الت كيمية المعلميف ت ديرات أفةف  الدراسة صتائج تشوت كقد التتاب، يدرسكف
 .الوصي اإلخراج نيعد هك التتاب كأنعاد جكاصب أفضؿ أف، ك %(75.7) نلغت للتتاب
 :(2006 األستاذ، ) دراسة
 إلا هدفت تما ككظائوه، كخوائوه اإلسلمي اسدب موهـك تحديدإلا  الدراسة هدفت
 كالصوكص المطالعة تتاني محتكل في تكافرها الكاجب اإلسلمي اسدب معايير تحديد
 محتكل مف الدراسة مجتمع تتكف كقد اإلسلمي، للتوكر كف نا اسساس التاسع للوؼ
 تنعتا كقد جزأيف، ةف ةنارة كهك اسساس، التاسع للوؼ كالصوكص المطالعة تتاني
 التوكر كفؽ اسدب معايير قائمة :أكالهما :أداتيف مع الكووي، المصهج الناح ة

 المطالعة تتاب محتكل أف ةف الصتائج تشوت كقد المحتكل، لتحليؿ كأداة اإلسلمي،
 ضكء في تكافرها الكاجب المعايير مع يتلءـ ال اسساسي التاسع للوؼ كالصوكص

 .جدنا قليلة نصسب إال اإلسلمي اسدب معايير
 :األخرى المواد فروع وكتب مناىج وتقويم بتحميل تتعمق دراسات-ج

 :(2004 المدىون، ) دراسة
 لطالنات الولسطيصي المصزلي االقتواد لمصهاج ت كيمية ت ديرات تحديدإلا  الدراسة هدفت
 تنعتا كقد غزة، قطاع مدارس في المعلمات صظر كجهة مف اسساسي ال امف الوؼ
 ةددها كتاف غزة، محافظات جميع مف المصزلي االقتواد مدرسات مف ةيصة الناح ة
 نالمشتلت العلمية المكضكةات رنطتكولت الدراسة إلا أهمية  كقد معلمة،129
 الدراسية المكاد مجمكع ضمف المصزلي االقتواد مادة احتساب ضركرة، ك الحالية النيئية

 .التتميلية كليست اسساسية
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 :(2010 مصمح، ) دراسة
 ضكء في كالتاسع كال امف السانع للووكؼ الجغرافيا مصهاج ت كيـ إلا الدراسة هدفت
 الكووي، المصهج الناحث تنعا كقد العليا، اسساسية للمرحلة العالمية االتجاهات نعض
 الجغرافيا، معلمي مف معلمنا 140 مف فتتكصت ةشكائية نطري ة الدراسة ةيصة اختيار كتـ
 نعض تكافر في المعلميف صظر لكجهة العامة الصسنة أف ةف الدراسة صتائج تشوت كقد

، مرضية غير صسنة كهي %(،94.15الجغرافيا) مصهاج محتكل في العالمية االتجاهات
 نعض لتكافر الجغرافيا مصهاج محتكل تحليؿ صتائج إلجمالي العامة الصسنة أفك 

 .%(64.05) العالمية االتجاهات
 

 

 

 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 

 الدراسة الحالية نالدراسة السان ة مف خلؿ ما يلي: ةلقة يتـ تكضيب
 أوًل: من حيث األىداف:

، كدركا هدفت إلا التعرؼ إلا كاقع التعليـ التصميةمعظـ الدراسات السان ة المتعل ة ن
ك)ةند  ( 2010( ك)حسكف،2006اإلصساصية تدراسة )حمداف، كمدل فاةليته في التصمية 

أك التعرؼ ةلا كاقع التعليـ مف خلؿ متطلنات التصمية اإلصساصية  (2013ا كةناس، 
معكقات التصمية اإلصساصية ، فيما ةرضت نعض الدراسات (2012تدراسة )الحسيصي، 

ناقي الدراسات السان ة،  ، أما(2011في التعليـ كسنؿ التغلب ةليها تدراسة )محمكد، 
( 2002كس، تجاهات تدراسة )طمف د هدفت إلا ت كيـ الم ررات أك المحتكيات كف نا لل

مف كجهة صظر المعلمات تدراسة  المحتكل ت كيـأك  (2010دراسة )مولب، ك 
(، أك تحليؿ المحتكل كف نا للتوكر اإلسلمي تدراسة )اسستاذ، 2004)المدهكف، 

2006.) 
ة الحالية ف د هدفت إلا التعرؼ ةلا مدل تضمف محتكل تتب المطالعة أما الدراس

مما ميزها ةف الدراسات السان ة ، التصميةالصوكص في المرحلة اسساسية العليا لمعايير 
التي ةرضت لكاقع التعليـ مف الصاحية المادية دكف سنر سغكار العملية التعليمية مف 
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الذم تعرض للمتطلنات اللـز تكافرها في  (2009 ،الجعب)الصاحية الصكةية، ةدا دراسة 
 الترنية اإلسلمية لتح يؽ التصمية اإلصساصية.

 ثانًيا: من حيث المنيج:

اتو ت الدراسة الحالية مع الدراسات السان ة في اتناع المصهج الكووي صوسه؛ ناةتنارا 
 المصهج اسصسب لهذا الصكع مف الدراسات.

 ثالثًا: من حيث األدوات:

و ت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السان ة في استخداـ أدكات الدراسة، كهي: ات
، كنطاقة تحليؿ المحتكل، ةدا نعض الدراسات المتعل ة التصميةنصاء قائمة نمعايير 

، فإصها دراسات كووية تانعة ل سـ العلكـ اإلدارية كاالقتوادية اتتوت نالجداكؿ التصميةن
 (.UNDPنرصامج اسمـ المتحدة اإلصمائي ) كاإلحواءات الوادرة ةف
 رابًعا: من حيث العينات:

ة استخدمت دراستكولت الناح ة إلا أف تؿ دراسة استخدمت ةيصة خاوة نها، فم لن 
( ف د 2002( ةيصة مف ةمداء التليات الت صية، أما دراسة )طمكس، 2006)حمداف، 

استخدمت دراسة )اسستاذ، فيما  ،ف كالمعلمات( مف المعلمي205استخدـ ةيصة مف )
 العة كالصوكص للوؼ التاسع اسساس.ةيصة متكصة مف تتاني المط( 2006

أما الدراسة الحالية ف د استخدمت ةيصة متكصة مف  ماف تتب في مادة اللغة العرنية، كقد 
اختارت الناح ة الجزء المتعلؽ نالمطالعة كالصوكص الخاص نالمرحلة اسساسية العليا 

 )السانع، كال امف، كالتاسع، كالعاشر(.
 خامًسا: من حيث النتائج:

التعليـ  مستكل كتدهكر إلا ضعؼ التصميةصتائج الدراسات السان ة المتعل ة ن أظهرت
مشتلته تالرسكب كالتسرب، كاسمية، فيما ةلا كحاجته إلا الدةـ المادم، كالتغلب 

اإلصساصية ترةاية المندةيف مف المتعلميف، تح ؽ التصمية ةرضت دراسات أخرل حلكالن 
 كالتخطيط الجيد للنرامج التدرينية.

جراءات الدراسة،  كقد أفادت الناح ة مف الدراسات السان ة في اإلطار الصظرم، كا 
 كذلؾ ةلا الصحك التالي: كصتائجها،



 -24- 

 التصميةأفادت الناح ة ندرجة تنيرة مف الدراسات السان ة في الكقكؼ ةلا معايير  - أ
خراجها نالشتؿ المصاسب.اللـز تكافرها في محتكل تتب المطالعة كالصوكص  ، كا 

ا مف الدراسات السان ة في اإلطار الصظرم، كتتنع اإلجراءات  - ب أفادت الناح ة أيضن
 المصاسنة، كتوسير الصتائج.

 ما تميزت بو الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة:

في حدكد ةلـ الناح ة لـ تجد دراسات سان ة في مكضكع " مدل تضمف محتكل تتب   - أ
 ".التصميةلمعايير  في المرحلة اسساسية العليا المطالعة كالصوكص

عمكميتها دكف سنر سغكار العملية التعليمية مف الصاحية الصكةية، ف د امتازت ن - ب
ةدد المتسرنيف، ك ، تعدد أنصية المدراس، ةلا الجاصب التعليمي المادم النحترتزت 

، ةلا أف ةاإلصواؽ ةلا التعليـ، كةدد اسمييف، كةلقة هذا التـ نالتصمية االقتواديك 
 .(2013،تصاكم)ك (2012 الحسيصي،)التعليـ مادة اقتوادية است مارية، تدراسة 

ليمي، نما ـ ةلا أساسها المجاؿ التع يٌ افت رت الدراسات السان ة لمعايير صكةية يي  - ت
 يشتمله مف مصاهج ككسائؿ كمعلـ كمتعلـ.
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 عالفصل الراب

 الطريقة واإلجراءات
 
 
  مصهج الدراسة 
  مجتمع الدراسة 
  ةيصة الدراسة 
 سةالدرا اتاأد 
 ودؽ ك نات النطاقة 
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  المعالجة اإلحوائية أساليب 
 
 
 
 

 
 لفصل الرابعا

 واإلجراءاتالطريقة 

كوونا موولن لإلجراءات التي اتنعتها الناح ة في تصويػذ الدراسػة، تصاكؿ هذا الووؿ ي 
 مػػػف التأتػػدالدراسػػة، ك أدكات  فنػػيكت ،عيصػػةتحػػدد ال مػػع كلمجتاوػػؼ ت، ك همصهجػػفتعػػٌرؼ 

كنيػػاف إجػػراءات الدراسػػة، كاسسػػاليب اإلحوػػائية التػػي اسػػتخدمت فػػي وػػدقها ك ناتهػػا، 
 كفيما يلي كوؼ لهذا اإلجراءات.معالجة الصتائج، 

 :الدراسة منيج
 كجمع كوؼ خلله مف يمتف الذم الكووي المصهج الدراسة هذا في الناح ة اتنعت
 خللها مف يمتف استصتاجات إلا للكوكؿ كتحليلها الدراسة نأهداؼ المتعل ة النياصات
 اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة تتب محتكل ةلا مكضكةي حتـ إودار
 .اإلصساصية التصمية لمعايير تضمصها حيث مف كالعاشر( ،التاسعك  ،كال امف ،السانع) العليا

 هك كلما ة،اإلصساصي العلـك في كالتحليؿ كالتوسير الكوؼ مكضكةه الكووي فالمصهج
 كالتأ يرات كتحليلها، كتعليلها ككووها لملحظتها، كقعت التي اسحداث مف تائف

 كظيوة ذات متجاصسة، أك مختلوة، أشياء نيف نالم ارصة كيهتـ المتكقعة، كالتطكرات
 .(33: 2005 سليماف، )أنك.مسلمة صظريات أك كاحدة،
 :الدراسة مجتمع
 العليا اسساسية للووكؼ كالصوكص المطالعة تتب المتضمصة المكضكةات جميع

 المطنؽ الولسطيصي المصهج مف كال اصي اسكؿ الجزء كالعاشر( ،التاسعك  ،كال امف ،السانع)
 ـ2013/2014العاـ في
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 :الدراسة عينة
 في الكاردة المكضكةات جميع يتضمف الذم الدراسة مجتمع مف الدراسة ةيصة تتتكف
السانع ) العليا اسساسية الووكؼ طلنة ةلا الم رر كالصوكص المطالعة تتب محتكل

، كهـ: ةددهـ كالنالغ فلسطيف، كالعاشر( في التاسعكال امف ك   كاحد تتاب سنعة تتبو
 التاسع للوؼ تانيفكت اسساسي،  امفال للوؼ تتانيف ، كاسساسي سانعال للوؼ

 .اسساسي العاشر للوؼ كتتانيف ،اسساسي
 
 
 :الدراسة اتاأد
 كالصوكص المطالعة تتب محتكل في تكافرها الكاجب التصمية نمعايير قائمة •

 .العليا اسساسية للووكؼ
 .لتتب المطالعة كالصوكص في المرحلة اسساسية العليا المحتكل تحليؿ نطاقة •

 الدراسة كخطكات تصويذها: داتيكفيما يلي شرح مووؿ س
 :التنميةأوًل: قائمة بمعايير 

 اليدف من القائمة: -1
الموتػرض تكافرهػا فػي تتػب المطالعػة كالصوػكص  للتصميػةاستهدفت ال ائمة تحديد معػايير 

 في المرحلة اسساسية العليا.
 مصادر اشتقاق القائمة: -2

 اعتمدت الباحثة في بناء القائمة عمى العديد من المصادر، ىي:
 الدراسات السان ة ذات العلقة نالدراسة الحالية. - أ
 الموادر كالمراجع التي تصاكلت التصمية اإلصساصية. - ب
 (.1999العريضة لمصهاج اللغة العرنية في فلسطيف )الخطكط  - ت
 الخوائص الصمائية لطلنة المرحلة اسساسية العليا. - ث

 وصف القائمة:
نم دمة تكضب ةصكاف الدراسة، كالهدؼ مصها، كالتعريؼ اإلجرائي ندأت الناح ة ال ائمة 
إليها الناح ة في نصاء ال ائمة، كما  ت، كالموادر التي استصدالتصميةلموطلب معايير 

نداء آرائهـ فيه حكؿ:  ترجك فيه مف السادة المحتميف، كا 
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 للمجاؿ الرئيس الذم تصتمي إليه. التصميةمدل اصتماء معايير  -
 مدل أهمية هذا المعايير لطلنة المرحلة اسساسية العليا. -
 الدقة اللغكية كسلمة الوياغة لهذا المعايير. -
 إضافة أك حذؼ ما يركصه مصاسننا لهذا الدراسة.تعديؿ أك  -

مف ةشر مجاالت يصدرج تحتها ت سيمات،  صورتيا األوليةكقد تتكصت ال ائمة في 
( معيارنا، 58كيتورع مف تؿ ت سيـ معايير فرةية تصتمي للمجاؿ الرئيس، كقد نلغ ةددها )

((، 1كنعد ةرض ال ائمة ةلا السادة المحتميف في وكرتها اسكلية )اصظر ملحؽ رقـ )
جراء التعديلت كالحذؼ كاإلضافة تـ التكوؿ إلا الوكرة الصهائية لل ائمة )اصظر  كا 

 تما يلي: التصمية((، كجاءت معايير 2ملحؽ رقـ )
 معيارنا. 22، كيصدرج تحته كالديصية مجاؿ التصمية اإليماصية -1
 معيارنا. 20 مجاؿ التصمية الوترية، كيصدرج تحته  -2
 معايير. 7مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية، كيصدرج تحته  -3
 معايير. 4 ، كيصدرج تحته"اسمصية" الكقائيةمجاؿ التصمية  -4
 معايير. 8مجاؿ التصمية االقتوادية، كيصدرج تحته  -5
 معايير. 9مجاؿ التصمية االجتماةية، كيصدرج تحته  -6
 معايير. 11، كيصدرج تحته كالشخوية التصمية الصوسيةمجاؿ  -7
 معايير. 8مجاؿ التصمية النيئية، كيصدرج تحته  -8
 معايير. 3مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية، كيصدرج تحته  -9

 .للتصمية( معيارنا فرةينا 92كنالتالي فإف ال ائمة تحكم )
 بط القائمة:ض
كشمكلها كولحيتها لتح يؽ هدؼ الدراسة ودؽ اسداة: للتأتد مف ودؽ ال ائمة  - أ

، كهك "مدل تح يؽ اسداة للغرض الذم أةدت ودؽ المحتميف مدت الناح ة ةلااةت
مف أجله، فت يس اسداة ما كضعت ل ياسه، كيعتمد مدل تم يؿ نصكد الم ياس تم يلن 

ا للمجاؿ الذم يراد قياسه" )اسغا،  ة في ةرضت الناح ة ال ائمكقد  (60: 1997سليمن
(( ةلا مجمكةة 1( معيارنا )اصظر محلؽ رقـ )58وكرتها اسكلية كالتي تحتكم ةلا )

 مف المحتميف كالمختويف، كهـ:
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 أساتذة كمختويف في مجاؿ اللغة العرنية. -
 أساتذة كمختويف في المصاهج كطرائؽ التدريس العامة. -
 أساتذة كمختويف في المصاهج كطرائؽ تدريس اللغة العرنية. -
 .ةلـ الصوس كاإلرشاد الترنكمأساتذة كمختويف في  -
 أساتذة كمختويف في اإلدارة الترنكية. -
 مشرفيف ترنكييف في اللغة العرنية. -
 معلمي اللغة العرنية في المرحلة اسساسية العليا. -

مع  ( مف المحتميف أف ال ائمة والحة لتح يؽ أهداؼ الدراسة%100كقد رأل )
 ( قائمة.15محتـ، كاستردت مصها ) (22( قائمة ةلا )22) كقد كزةت الناح ة، التعديؿ

 وقد كان لممحكمين آراء، وىي كالتالي:
نعض المحتميف ةلا ةدـ تترار تلمة تصمية في تؿ معيار فرةي، كقػد ةملػت  رأل -1

 الناح ة نذلؾ.
رأل أحد المحتميف إلا استنداؿ ةنارة "أسلكب ال ياس" إلا "اإلحساس ناآلخريف"،  -2

الناح ة اختلفهما مضمكصنا، فأسلكب ال ياس يعتمد ةلا دقة الملحظة كمدل فيما ترل 
ودار اسحتاـ نصاءن ةلا ذلؾ تتحريـ الدخاف قياسنا ةلا تحريـ  تشانه اسمكر كاسشياء كا 

 الخمر.
نعض المحتميف ةلا ضركرة إةادة وياغة ةنارة "تمتيف المرأة المسلمة" في  رأل -3

 اسية، كقد ةملت الناح ة نذلؾ.مجاؿ التصمية الح كقية كالسي
أشار أحد المحتميف إلا ضركرة إضافة التصمية الع دية إلا مجاؿ التصمية اإليماصية،  -4

 فعملت الناح ة نذلؾ، خاوة أف نصد "الكالء كالنراء" يصتمي إلا التصمية الع دية.
مجاؿ التصمية  رأل أحد المحتميف أف يصدرج معيار "مهارة التمكيه كاالختواء" ضمف -5

ضافة  سمصي" ضمف مجاؿ التصمية اسمصية، كقد ةملت الحس ا"معيار العسترية، كا 
 الناح ة نذلؾ.

تما أشار أحد المحتميف إلا تعديؿ تلمة "االختواء" إلا "اإلخواء" تكصها اسدؽ مف  -6
 الصاحية اللغكية، كقد ةملت الناح ة نذلؾ.
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جزء مف التصمية اإليماصية تكف أف  اةتنر نعض المحتميف أف التصمية اسخلقية -7
 اإليماف ما كقر في ال لب كوٌدقه العمؿ، كقد ةملت الناح ة نذلؾ.

أضاؼ أحد المحتميف معيارم "حب العمؿ" ك "االةتماد ةلا الصوس" ضمف مجاؿ  -8
 التصمية الذاتية، نيد أف اصتماءهما لمجاؿ التصمية الصوسية أكلا.

نعض المحتميف ةلا تغيير التصمية الذاتية إلا التصمية الشخوية، كقد ةملت  رأل -9
 الناح ة نذلؾ، تكف الم ود مف هذا المجاؿ الشتؿ العاـ للشخوية ال الجكهر.

تعزيػػػز ةمليػػة اتتسػػػاب المعرفػػػة ناةتنػػارا حػػػؽ مػػػف قامػػت الناح ػػػة نتغييػػر معيػػػار "  -10
مػػػف السػػػانؽ تمػػػا رأل أحػػػد  " إلػػػا معيػػػار آخػػػر نوػػػياغة أت ػػػر شػػػمكؿ ح ػػػكؽ اإلصسػػػاف.

 المحتميف.
اةتنػػػر أحػػػد المحتمػػػيف أف معيػػػار " اتخػػػاذ ال ػػػرارات الوػػػائنة" يصػػػدرج تحػػػت مجػػػاؿ  -11

 المهارات ال يادية، كقد أخذت الناح ة نذلؾ.
فٌضؿ أحد المحتميف أف ييواغ معيار "اإلنداع العاـ كالخاص" نعنارة أفضؿ تزيػؿ  -12

 ير تعنر ةف اإلنداع نكضكح أت ر.الغمكض، كقد استندلتها الناح ة نعدة معاي
رأل أحػػػػد المحتمػػػػيف أال يجػػػػب إدراج المهػػػػارات العسػػػػترية ضػػػػمف المعػػػػايير، كقػػػػد  -13

فػػي مػػصهج اللغػػة العرنيػػة، كتػػكف مهاراتػػه تحتػػاج  هةملػػت الناح ػػة نػػذلؾ، لوػػعكنة تطني ػػ
 ، ةلا أف ترغب مصاهج اللغة العرنية نذلؾ.لمادة مصوولة

نصػد المعػايير ال كميػة كالكطصيػة ضػمف المعػايير، رأل أحد المحتمػيف ضػركرة إدراج  -14
الػػػػديف  تػػػػكف ال كميػػػػة كالكطصيػػػػة تعتنػػػػر جػػػػزء مػػػػف  كالديصيػػػػة نػػػػاسخص المعػػػػايير اإليماصيػػػػة

 اإلسلمي.
 ثانًيا: بطاقة تحميل المحتوى:

((، كمػف  ػـ النػدء نتحليػؿ محتػكل 3قامت الناح ة نإةداد نطاقة التحليؿ )اصظػر الملحػؽ )
كص للمرحلة اسساسية العليا نولسطيف، كذلؾ مف خلؿ اإلجراءات تتب المطالعة كالصو

 التالية:
  تحديد اليدف من التحميل: - أ

يهدؼ تحليؿ محتكل تتب المطالعػة كالصوػكص فػي المرحلػة اسساسػية العليػا إلػا معرفػة 
التػػي يصنغػػي ةلػػا طلنػػة المرحلػػة اسساسػػية العليػػا تعل مهػػا،  التصميػػةمػػدل تضػػمصها لمعػػايير 
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فػػػي تزكيػػػد الطلنػػػة نهػػػذا  تػػػؿ محتػػػكل مػػػف محتكيػػػات التتػػػب ال ماصيػػػةكنيػػػاف مػػػدل إسػػػهاـ 
 المعايير.

 تحديد فئات التحميل: - ب
مف العكامؿ الرئيسة التي يعتمد ةليها صجػاح تحليػؿ المحتػكل تحديػد فئػات التحليػؿ، لػذلؾ 
تعػػد هػػذا العمليػػة مػػف أهػػـ الخطػػكات التػػي يجػػب أف تحظػػا ناهتمػػاـ الناحػػث، لمػػا يترتػػب 

(، كهػػي 181: 2009مي كةطيػػة، )الهاشػػةلػػا ذلػػؾ مػػف أ ػػر فػػي صجػػاح ةمليػػة التحليػػؿ 
المحتػػكل ةػػادة إليهػػا، كفئػػات  يحلػػؿ العصاوػػر الرئيسػػة التػػي تتػػكف المحتػػكل، كالتػػي تعصػػي

 ادة نطنيعػػة خاوػػة تميزهػػا ةػػف غيرهػػا، إذ تتميػػز تػػؿ مػػالتحليػػؿ تختلػػؼ مػػف مػػادة سخػػرل
 .(200: 2014النحرم، )
 التحميل:تحديد وحدة  - ت

يصػػدرج تحػػت فئػػات التحليػػػؿ كحػػدات تعتنػػر أوػػغر ت سػػػيـ أك جػػزء مػػف المحتػػكل يخضػػػع 
، كقػػد (201: 2014) التلمػػة، الوتػػرة، الو ػػرة، كالمسػػاحة ...( ) النحػػرم،  للتحليػػؿ، مصهػػا

اةتمػػػدت الدراسػػػة الحاليػػػة فػػػي غالنهػػػا ةلػػػا الو ػػػرة تكحػػػدة للتحليػػػؿ، ناةتنارهػػػا كحػػػدة ذات 
 معصا.

 حميل:تحديد عينة الت - ث
كقد تم لت ةيصة التحليؿ في محتكل تتػب المطالعػة كالصوػكص للمرحلػة اسساسػية العليػا 

 نجزأيه اسكؿ كال اصي.
 توصيف كتب المطالعة والنصوص لممرحمة األساسية العميا:

 :والثاني لمصف السابع األساس، الجزء األول "لغتنا الجميمة" يأوًل: كتاب
كرقات مف ال طع التنير، م سـ ةلا أحػد ةشػر درسنػا،  رتتاب مف مائة كةش يتتكف تؿ
 تالتالي:

 (4:4جدكؿ )
 جدكؿ تكويؼ دركس تتاني "لغتصا الجميلة" للوؼ السانع اسساس الجزء اسكؿ كال اصي

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 أحاديث صنكية شريوة المؤمصيفمف ووات  1
 المعاجـ العرنية 2

 اللغة العرنية
 أيتها اسرض
 حب اسرض
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 رجاؿ في الشمس 3
 سصعكد

 الغريب
 

4 
 أكقات الوراغ النحر الميت

 أيها العماؿ
5 

 هدل شعراكم مسرحية فتب متة
 جميلة نكحيرد

 

 

 

 (3:3تابع مَُل ) 

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم

 اسلعاب اسكلمنية 6
 مسرحية ةصترة كةنلة في ملعب ترة ال دـ

7 
 طرفتاف نائعة التنريت

 في متاـر اسخلؽ
 ةمرك نف العاص 8

 الشهيد
 أحمد زكيؿ

 
 فضؿ العرب ةلا العالـ 9

 المعلـ
 الحمامة المطكقة

 حٌريتي
 ويد السمؾ 10

 الوياد
المصظمة العرنية للترنية كال  افة 

 كالعلـك
11 

 ال اهرة جكهرة الشرؽ
 الشناب ةماد الكطف

 حي الشناب
كقد است صت الناح ػة مػف تتػاني اللغػة العرنيػة للوػؼ السػانع اسسػاس الػدركس المتعل ػة 
نالعلكـ اللغكية ) الصحك ، الورؼ ، النلغة، كاإلملء (، تكف الدراسػة متعل ػة نػدركس 

 كالمحوكظات ف ط.ال راءة 
 :والثاني "المطالعة والنصوص" لمصف الثامن األساس، الجزء األول ي: كتابثانًيا
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 سػػتة ةشػػركرقػػة مػػف ال طػػع التنيػػر، م سػػـ ةلػػا  سػػت كسػػنعيفتتػػاب مػػف  يتتػػكف تػػؿ
 درسنا، تالتالي:

 (4:5جدكؿ )
 كال اصيجدكؿ تكويؼ تتاني "المطالعة كالصوكص" للوؼ ال امف اسساس، الجزء اسكؿ 

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 حاديث صنكية شريوةأ مف سكرة اسصنياء 1
 مف خطنة للسيدة ةائشة تر ي أناها الوكاته غذاء م الي 2
 حمزة ليت هصدنا  3

 

 (3:2تابع مَُل ) 

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 نغداد المحنة نيف الصاس  4
 الم امة النغدادية كةندا النحرمحتاية ةندا النرم  5
 الشام فتب طنرية 6
 مف معل ة ةصترة زائر المساء 7
 مف نطكالت المرأة في ال رآف التريـ()أـ مكسا  نشرل سعاد 8
 سنتة إةلف قياـ دكلة فلسطيف 9
 رسالة ةمر إلا سعدو  فلسطيف 10
 إلا أمي أسرة ف يرة 11
 ةور الليزر مديصة غزة 12
 يافا الجميلة نرقية مف السجف 13
سحؽ المكولي ذاترة المتاف 14  زرياب كا 
 ال ويدة الوراقية جزاء اإلحساف 15
 محاتمة س راط زيتا 16
 :والثاني األساس، الجزء األول لمصف التاسع"المطالعة والنصوص"  يكتاب :ثالثًا

ةشػػر  سػػنعةتتػػاب مػػف ا صػػيف كسػػنعيف كرقػػة مػػف ال طػػع التنيػػر، م سػػـ ةلػػا يتتػػكف تػػؿ 
 درسنا، تالتالي:
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 (4:6جدكؿ )
 جدكؿ تكويؼ تتاني "المطالعة كالصوكص" للوؼ ال امف اسساس، الجزء اسكؿ كال اصي

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 اسحاديث الصنكية آيات مف سكرة الصكر 1
 سوارة اإلسلـ لدل قيور وناح الخير يا كطصي 2
 ال ترحلي ... ال ترحلي كوية أـ النصتها 3
 اسخلؽ كالحياة المهصية الطيكر 4
ا 5  لديصي تف نلسمن
 االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف ةطر مف الماضي 6

 (3:1تابع مَُل )

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 رناةيات الخياـ أحننتؾ أت ر 7
 الوصكف الجميلة سلمة نف ديصار 8
 ظنية الناف ر اء الممالؾ 9
 الطوؿ مف دركس الحياة 10
 المخدرات )اآلفة الوتاتة( ح كؽ اإلصساف في ال اصكف الدكلي 11
 اسفؽ متشب ناللهيب اليتيمة 12
 نصت الشاط  أدب اسم اؿ ةصد العرب 13
 كاحٌر قلناا رسالة إلا وديؽ قديـ 14
 المديصةناب  الدرس ال اسي 15
 الصكـ مف أجؿ نيئة مأمكصة 16

 

 :والثاني "المطالعة والنصوص" لمصف العاشر األساس، الجزء األول يكتاب :رابًعا
 مف ال طع التنير، م سـ ةلا أحد ةشر درسنا:تتاب مف  ماصيف كرقة يتتكف تؿ 

 (4:7جدكؿ )
 اسساس، الجزء اسكؿ كال اصي تاسعجدكؿ تكويؼ تتاني "المطالعة كالصوكص" للوؼ ال

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
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 أحاديث صنكية شريوة آيات مف سكرة الن رة 1
 نردة تعب نف زهير رسالة مف المصوا 2
 يحيا نف يعمر ... شجاةة في الحؽ المطالعة مف ضركرات الحياة 3
 سناؽ الع ناف كالصسكر غرصاطة 4
 أنور أهمية الكقت في حياتصا 5
 التدخيف كأضرارا شريعة الغاب 6
 إلا أخي الذم يطلب العلـ في الخارج اسغاصي الشعنية  7
 نشر نف ةكاصة سمر في السجف 8
 أمصيات إلا ةركس الحلية 9
 

 (3:7تابع مَُل )

 الجزء الثاني الجزء األول الرقم
 الليلة اسخيرة رسالة مف إفري ية 10
 النحترم يمدح آؿ صاجية  العجيباسكزكف دكاء الو راء  11

 لطمبة المرحمة األساسية العميا: صورتيا النيائيةفي   التنميةقائمة معايير 
  :والدينية التنمية اإليمانية -1
  التنمية العقدية، وتتمثل في: -أ
       ترسيخ اإليماف نا كملئتته كتتنه كرسله كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا. *
       ا في السر كالعلف.مراقنة  *
       الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. *
        إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف . *
  التنمية الروحية، وتتمثل في تنمية: -ب
      مشاةر الرجاء كالتضرع . *
 كاالستغوار التكنةالرغنة في  *
 التدنر الرغنة في   * 

 ذتر.*  الرغنة في ال
       *  اإلخلص.
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 .لست امةالميؿ ل  *
       .لزهدالميؿ ل  *
  :، وتتمثل في تنميةتنمية الجانب التعبدي -ج
       .أداء الورائض الحرص ةلا *
       .الرغنة في تطنيؽ السصف *
       التصافس في العنادة. *
  :، وتتمثل في تنمية خمقالتنمية األخالقية -د
الترنيػػػة ةلػػػا الخلػػػؽ الحسػػػف. ) الوػػػدؽ، االماصػػػة، اإلي ػػػار، التكاضػػػع، ال صاةػػػة،  *

، الغنطة، التسامب،   الكفاء ...(ك احتراـ الصاس، التـر
صنػػػػػػذ الخلػػػػػػؽ السػػػػػػيء. ) الحسػػػػػػد، الطمػػػػػػع، التػػػػػػذب، التنػػػػػػر، الخياصػػػػػػة، الغينػػػػػػة،  *

       كالصميمة...(
 التنمية القومية والوطنية، وتتمثل في: -ه
  ،كالرغنة في العكدة إليه.حب الكطف 
 .الدفاع ةف الكطف كالم دسات 
  لعركنة.لإلسلـ كاتعزيز االصتماء 
 .االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني 
 خاوة. فالتكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصيي 
 خاوة. فالتكةية نجغرافيا المسلميف ةامة كالولسطيصيي 
  التنمية الفكرية: -2
 وتتمثل في:تنمية الوعي،  - أ

  ت دير العلـ.   * 
 الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. *
) ح كقيػػػػػة، وػػػػػحية، نيئيػػػػػة،  تزكيػػػػػد المتعلمػػػػػيف نالمعػػػػػارؼ كال  افػػػػػات المتصكةػػػػػة * 

  .رياضية...(
       ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. *
 .التوتير العلميال درة ةلا  *

 الكافدة.*   حماية الهكية المسلمة مف ال  افات 
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 *   محارنة التطرؼ.
 *   االصوتاح كالتكاوؿ الراشد مع المجتمعات اسخرل.
  *   اختيار التخوص المصاسب الحتياجات المجتمع.

 الحدي ة. تتصكلكجيا التعليـاف استخداـ *   إت 
  :، وتتمثل فيتنمية النقد البناء -ب
       .ال درة ةلا االستماع الجيد *
       .الخطأنيف الوكاب ك  تمييزالل درة ةلا ا *
 ال درة ةلا اإلقصاع. *

      ممارسة المعارضة النصاءة. *  
  :، وتتمثل في تنميةتنمية التفكير اإلبداعي -ج
     الطلقة مف خلؿ ال درة ةلا إصتاج أتنر ةدد ممتف مف اسفتار اإلنداةية. *
      نتغير المكقؼ. المركصة مف خلؿ ال درة ةلا تغيير الحالة الذهصية *
      اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الذم لـ يسنؽ إليه أحد. *
الحساسػػػية للمشػػػتلت مػػػف خػػػلؿ إدراؾ مػػػكاطف الضػػػعؼ أك الػػػص ص فػػػي المكقػػػؼ  *

   الم ير.
      .، كتلخيص المووؿال درة ةلا إدراؾ التواويؿ في مكضكع ملخص أك غامض *
خػػلؿ اسػػتمرار الوػػرد فػػي التوتيػػر فػػي المشػػتلة لوتػػرة المحافظػػة ةلػػا االتجػػاا مػػف  *

       زمصية طكيلة حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
  التنمية القيادية واإلدارية: -3
  :، وتتمثل في تنميةتنمية الميارات القيادية -أ
       .إودار ال رارات الوائنة ل درة ةلاا *
       .  ة الم كديف في ال يادة *
       .ةلا استخداـ الولحيات ال درة  *
       .مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ *
       .مهارة العمؿ التعاكصي *
       .التواكض مهارة *
       .إدارة اسكلكيات مهارة *
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  :"األمنية" الوقائيةالتنمية   -4
       موهـك اسمف الشخوي كالمجتمعي )الحس اسمصي(. *
       العدك.المعرفة  نأحكاؿ  *
       المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. *
       مهارة التتماف )حوظ السر(. *
  :نمية القتصادية، وتتمثل فيالت -5
 إت اف العمؿ كالتصافس في تجكيدا. -أ
       رشيد االستهلؾ الوردم كاسسرم.ت - ب
 ال درة ةلا االتتواء الذاتي. - ج
 نالمصتج المحلي الجيد ندالن مف المستكرد.االةتزاز  - ح
 . محارنة المعاملت االقتوادية المحرمة، م ؿ: الرنا - خ
  إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. - د
 تشجيع االدخار. - ذ
   تشجيع االست مار.  - ر
  :، وتتمثل فيالتنمية الجتماعية -6
       ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -أ
       .كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف الصاسالتراحـ كالتكاد  -ب
       مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -ج
       ريف .ال درة ةلا اختيار اسودقاء الخيٌ  -د
 االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف.  مراةاة آداب -ه
 إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -و
 .التكةية نآفات المجتمع. ) التدخيف، المخدرات...( -ي
 تشجيع العمؿ التطكةي. - ز
       احتراـ اسقليات اسخرل. - س
  :، وتتمثل فيوالشخصية التنمية النفسية -7
       ال  ة نالصوس. -أ
       ال درة ةلا التحتـ في الذات. -ب
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       الرغنة في تح يؽ الذات. -ج
 االةتماد ةلا الصوس. -د
 رفض الظلـ. -ه
 اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -و
 .الجرأة كالشجاةة -ي
 محاسنة الصوس. -ز
 ت نؿ الصويحة. -س
 اإليجانية كالتواؤؿ كالحيكية. -ش
       اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -ص
  :، وتتمثل في تنميةالتنمية البيئية -8
       الشعكر نالمسؤكلية في المحافظة ةلا النيئة. -أ
       االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -ب

   االهتماـ نترشيد االستهلؾ )التهرناء، كالمياا...(. - ج
 الحواظ ةلا المساحات الخضراء. - ح
  التكةية نخطكرة تلكث الهكاء كالترنة كالماء. - خ
 تشجيع اسسمدة الطنيعية م انؿ اسسمدة التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي. - د
 النحرم مف النصاء العشكائي.الحواظ ةلا الساحؿ  - ذ
    استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. - ر
  :والسياسية، وتتمثل في تنمية التنمية الحقوقية -9
 احتراـ الح كؽ كالحريات العامة لألفراد كالجماةات. - أ
 ال صاةة نضركرة تمتيف المرأة مف المشارتة في تطكير المجتمع. - ب
 السياسية.أهمية مشارتة الورد في العملية  - ت

 خطوات تحميل المحتوى:
 تـ تحليؿ التتب _ةيصة التحليؿ_ كف نا للخطكات التالية:

كاحدة، إذ يمتف نمجمكةها أف تتشؼ ةف مدل  ي الوؼ الكاحد لعيصة نااةتنار تت-1
 .التصميةتضمصها لمعايير 
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نعض معاييرها ف د اةتمدت  حليؿ، ةدا مجاؿ التصمية الركحيةاةتماد الو رة كحدة للت-2
 التلمة كحدة للتحليؿ.

التػػي تكوػػلت إليهػػا الدراسػػة  التصميػػةتوػػميـ نطاقػػة التحليػػؿ، التػػي تتضػػمف معػػايير  -3
_ةيصػػػػة  لروػػػػد درجػػػػة كجػػػػكد تػػػػؿ معيػػػػار فػػػػي التتػػػػبالحاليػػػػة، كخووػػػػت نهػػػػا فراغػػػػات 

ةلا حدة، كحساب الصسنة المئكية للمعايير المكجكدة،  ـ نياف ترتينهػا، كقيػاس  التحليؿ_
 .ودقها نعرضها ةلا السادة المحتميف

 اةتنار تؿ معيار مف المعايير المتضمصة كحدة التحليؿ كحدة للعد.  -4
تحليػػػؿ محتػػػكل تػػػؿ تتػػػاب ةلػػػا حػػػدة، حيػػػث تػػػـ تحليػػػؿ تػػػؿ ف راتػػػه، كتحديػػػد تكصهػػػا  -5

 المتضمصة في ال ائمة أـ ال. ةالتصميمتضمصة لمعايير 
 توريغ نياصات التحليؿ في جدكؿ لتؿ محتكل مف محتكيات التتب ال ماصية.  -6

 تحميل المحتوى:صدق بطاقة 
اةتمدت الناح ة ةلا ودؽ ال ائمة تودؽ لنطاقة التحليؿ تكف نصكد ال ائمة ذاتها نصكد 

 .المعتمدة ةلا ودؽ المحتميف نطاقة التحليؿ
 تحميل المحتوى: ثبات بطاقة

 ناتناع الخطكات التالية:مت الناح ة اقللتأتد مف  نات )نطاقة تحليؿ المحتكل( 
التأتد مف  نات النطاقة ةنر اسفراد، إذ ت كـ الناح ة نالتحليؿ في الكقت الذم يحلؿ  -1

فيه معلـ خنير في المرحلة اسساسية العليا المحتكل، كذلؾ نعد الت ائهما كاتواقهما ةلا 
جراءاته،  ـ يصورد تؿ مصهما نتحليؿ التتب ةيصة الدراسة،  ـ يلت ياف في  أسس التحليؿ كا 

 صهاية التحليؿ لمعرفة ص اط االتواؽ كاالختلؼ نيصهما.
ت كـ الناح ة نالتأتد مف  نات المحتكل ةنر الزمف مرتيف، أم أصها تحلؿ المحتكل  -2

 نأسنكةيف.مرتيف ةنر فترات زمصية متناةدة، كقد قدرتها الناح ة 
، لستي لحساب ثبات التساق عبر األفراد والزمنقامت الباحثة باستخدام معادلة ىو 

 والتي تنص عمى:

 معامؿ ال نات =
 ةدد ص اط االتواؽ

 ×100 
 ةدد ص اط االتواؽ + ةدد ص اط االختلؼ

 (4: 8جدول )
 معامل الثبات عبر األفراد عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف نقاط الختالف نقاط التفاق
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88 4 92 95.6% 
،  %95.6يكضب الجدكؿ السانؽ أف معامؿ االتواؽ ةنر اسفراد  )  (، كهك معامؿ ةاؿو

 مف ال نات ناالتساؽ ةنر اسفراد.كيطلؽ ةلا هذا الصكع 
 (4: 9جدول )

 لزمنالثبات عبر امعامل  عدد نقاط التفاق + عدد نقاط الختالف نقاط الختالف نقاط التفاق
90 2 92 97.8% 

(، هػك معامػؿ  %97.8يكضب الجدكؿ السانؽ أف معامؿ االتواؽ ةنػر الػزمف صتيجتػه ) 
ا، كيطلؽ ةلا هذا الصكع مف ال نات االتساؽ ةنر الزمف.  ةاؿو أيضن

 
 

 :اإلحصائية المعالجة أساليب
 الحالية، نالدراسة المتعل ة السان ة كالنحكث كالدراسات الترنكم اسدب ةلا طلعاال نعد
 :التالية اإلحوائية اسساليب الناح ة متستخدا الدراسة طنيعة ضكء كفي
 .التحليؿ  نات لحساب هكلستي معادلة •
 .المئكية الصسب، ك التترارات •
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 الفصل الخامس

  تفسيرهانتائج الذراسة و
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 الفصل الخامس

 تفسيرهانتائج الذراسة و

هػػذا الووػػؿ نعػػرض تووػػيلي للصتػػائج التػػي تػػـ التكوػػؿ إليهػػا مػػف قامػػت الناح ػػة فػػي  
خلؿ تطنيؽ أدكات الدراسة، ناإلضافة إلا توسير كمصاقشة ما تـ التكوؿ إليه مف صتائج 

 مف خلؿ اإلجانة ةف تساؤالت الدراسة كالتح ؽ مف فركضها:
 :ما يمي بالسؤال األول، والذي ينص عمىأوًل: النتائج المتعمقة 

والنصـوص لمصـفوف  المطالعـة كتـب محتـوى فـي توافرىا الواجب التنمية معايير ما" 
 األساسية العميا ؟"

، كالتػػػي تػػػرل الناح ػػػة حاجػػػة التصميػػػةأجانػػػت الناح ػػػة ةػػػف السػػػؤاؿ نإةػػػداد قائمػػػة نمعػػػايير 
مصاهج المرحلة اسساسية العليا لها لتح يؽ التصمية المصشكدة ةصد المتعلميف، كقػد اسػتصدت 
الناح ػػػة فػػػي إةػػػدادها لل ائمػػػة ةلػػػا اسدب الترنػػػكم كتتانػػػات المتخووػػػيف فػػػي التصميػػػة 

نصػػكد اإلصسػاصية كاالطػػلع ةلػػا الدراسػات السػػان ة، كفػػي ضػكء ذلػػؾ قامػػت الناح ػة نإةػػداد 
ال ائمػػة، حيػػث تػػـ توػػصيوها إلػػا تسػػع مجػػاالت تص سػػـ إلػػا مجػػاالت فرةيػػة تصػػدرج تحتهػػا 

اللـز تكافرهػا فػي محتػكل تتػب المطالعػة كالصوػكص للوػوكؼ اسساسػية  التصميةمعايير 
 العليا، كهي:

 معيارنا. 22، كيصدرج تحته كالديصية مجاؿ التصمية اإليماصية -1
 معيارنا. 20مجاؿ التصمية الوترية، كيصدرج تحته   -2
 معايير. 7مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية، كيصدرج تحته  -3
 معايير. 4، كيصدرج تحته "اسمصية" مجاؿ التصمية الكقائية -4
 معايير. 8مجاؿ التصمية االقتوادية، كيصدرج تحته  -5
 معايير. 9مجاؿ التصمية االجتماةية، كيصدرج تحته  -6
 معايير. 11التصمية الصوسية كالشخوية، كيصدرج تحته مجاؿ  -7
 معايير. 8مجاؿ التصمية النيئية، كيصدرج تحته  -8
 معايير. 3مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية، كيصدرج تحته  -9

 .((2)اصظر الملحؽ ) للتصمية( معيارنا فرةينا 92كنالتالي فإف ال ائمة تحكم )
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أساتذة كمتخوويف  ( محتمنا مف15) رضها ةلاكقد تـ التكوؿ لل ائمة السان ة نعد ة
ةلـ الصوس ك مصاهج كطرائؽ تدريس اللغة العرنية،  يس العامة،المصاهج كطرائؽ التدر في 

 .كأوكؿ الترنية، كمشرفيف ترنكييف في اللغة العرنية، كمعلـ خنير في اللغة العرنية
ىذه الدراسة إلى حد كبير مع المتطمبات التي عرضتيا  التنمية في معايير اتفقتوقد 

 (.2011)الغندور، (، ودراسة 2009دراسة ) الجعب، 
 ثانًيا: النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني، والذي ينص عمى ما يمي:

سػانع ال للوػؼلغػة العرنيػة )ال ػراءة كالمحوكظػات( ال يتتػان محتػكل تضػمف مػدل مػا" 
  "؟ التصمية لمعايير اسساس

 :التنميةأوًل: فيما يتعمق بمعايير 
 (5:  10جدكؿ ) 

اللغة العرنية للوؼ السانع  يناالمتضمصة في محتكل تت التصميةالتترارات، كالصسب المئكية لمعايير 
 اسساس

 البيان

المجموع  التنميةمعايير 
 9ج 8ج 7ج 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج الكمي

 ج ب أ ه د ج ب أ

2 2 4 5 7 1 4 87 

3 3 2 15 16 15 3 5 

 23 39 التكرار
النسب 
 المئوية

44.8 26.4 2.3 2.3 4.6 5.7 8.1 1.2 4.6 100 

المتضػػمصة  التصميػػة( يتضػػب أف مجمػػكع تتػػرارات معػػايير  5:  10مػػف خػػلؿ الجػػدكؿ ) 
 تتػرارنا( 87اللغة العرنية للوؼ السانع اسساس نووػليه اسكؿ كال ػاصي ) ينامحتكل تت

 مكزةة ةلا ما يلي:
(، م سػمة 44.8في مجاؿ التصمية اإليماصيػة كالديصيػة نصسػنة مئكيػة )  ( تترارنا39) -1

 ةلا خمسة مجاالت، تالتالي:
 (3.4في مجاؿ التصمية الع دية نصسنة مئكية ) ( تترارات3) -أ 
 (3.4)في مجاؿ التصمية الركحية نصسنة مئكية  ( تترارات3) -ب 
 (2.3الجاصب التعندم نصسنة مئكية ) ف في مجاؿتتراري -ج 
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 (17.2في مجاؿ التصمية اسخلقية نصسنة مئكية ) ( تترارنا 15) -د 
 (18.3في مجاؿ التصمية ال كمية كالكطصية نصسنة مئكية )( تترارنا 16) -ق 
 ، كهي م سمة ةلا (26.4( تترارنا في مجاؿ التصمية الوترية نصسنة مئكية )23)  -2

  ل ة مجاالت، تالتالي:
 (17.2( تترارنا في مجاؿ تصمية الكةي نصسنة مئكية )15) -أ 
 (3.4مجاؿ الص د النصاء نصسنة مئكية )( تترارات في 3) -ب 
 (5.7( تترارات في مجاؿ التوتير اإلنداةي نصسنة مئكية )5) -ج 
 (2.3نصسنة مئكية ) تتراريف في مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية   -3
 (2.3نصسنة مئكية )التصمية الكقائية تتراريف في مجاؿ  -4
 (4.6االقتوادية نصسنة مئكية ) في مجاؿ التصمية ( تترارات4) -5
 (5.8( تترارات في مجاؿ التصمية االجتماةية نصسنة مئكية )5) -6
 (8.1في مجاؿ التصمية الصوسية كالشخوية نصسنة مئكية ) ( تترارات7) -7
 (1.2نصسنة مئكية ) مرة كاحدة مجاؿ التصمية النيئيةذتر  -8
 (4.6تترارات في مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية نصسنة مئكية )( 4) -9

المتضػػػمصة  التصميػػػةكنالتػػػالي يمتػػػف ال ػػػكؿ إف هصػػػاؾ تواكتنػػػا ملحكظنػػػا فػػػي صسػػػب معػػػايير 
كييلحػػظ اللغػػة العرنيػة للوػػؼ السػػانع اسسػػاس،  ينادركس ال ػراءة كالمحوكظػػات فػػي تتػػ

هميتهػػػػا كارتناطهػػػػا الك يػػػػؽ نالتصميػػػػة أف التصميػػػة النيئيػػػػة أقلهػػػػف حظنػػػػا، ةلػػػػا الػػػػرغـ مػػػػف أ
كقد ترتز محتكل التتانيف ةلا التصميػة  ، اإليماصية كالديصية، كالتصمية اسخلقية كالصوسية

 م ارصة نالمجاالت اسخرل. اسخلقية كال كمية كالكطصية كتصمية الكةي )الوتر(
 المغـة العربيـة _ القـراءة يبافـي محتـوى كتـ التنميـةثانًيا: فيما يتعمق بوجود معـايير 

 والمحفوظات_ لمصف السابع األساس:
 

 (5:  11 ) مخطط
 في محتكل تتاني اللغة العرنية _ ال راءة كالمحوكظات_ للوؼ السانع اسساس التصميةمعايير 
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اللغػػة  ينايتضػب أف محتػكل تتػ (4ناإلضػافة للملحػؽ رقػػـ ) (5: 11)  ن ػراءة المخطػط
نووػػليه اسكؿ  العرنيػػة للوػػؼ السػػانع اسسػػاس، كنالتحديػػد دركس ال ػػراءة كالمحوكظػػات

ةصػد المتعلمػيف، كقػد ترتػز  الركحيػة كالع ديػةالتصميػة فػي كال اصي يح ؽ نصسػنة مصخوضػة 
كرة تكزيػػع كتػػرل الناح ػػة ضػػر ، كجػػكد التصميػػة فػػي المجػػاؿ اسخلقػػي كال ػػكمي كالػػكطصي

يمصػػػػع التتػػػػرار كالترتيػػػػز ةلػػػػا مضػػػػمكف معػػػػيف،  متػػػػكازفمكضػػػػكةات المحتػػػػكل نشػػػػتؿ 
 كتصكيعه ليشمؿ معايير التصمية اإليماصية كالديصية تافة، كنالتالي تح يؽ تصمية أفضؿ.

 صمػػػا تتػػػاد تتػػػكففػػػي تصميػػػة الػػػكةي، نييح ػػػؽ صسػػػنة ةاليػػػة فالتصميػػػة الوتريػػػة  مجػػػاؿ أمػػػا
 .معدكمة في  مجالي الص د النصاء كالتوتير اإلنداةي

 ركس ال ػػػراءة كالمحوكظػػػات مصهمػػػا،  د ديػػػة كاإلداريػػػة تتػػػاد تخلػػػكالتصميػػػة ال يا ؿكفػػي مجػػػا
فػػػي الووػػػؿ  50" ةصتػػػرة كةنلػػػة" ص ضػػػمصينا فػػػي درس ظهػػػر فإوػػػدار ال ػػػرارات مػػػ لن 

 .في الووؿ ال اصي مف التتاب 72، كدرس "ةمرك نف العاص" ص اسكؿ مف التتاب
ةػػػدا  ،تػػػكل التتػػػانيف يخلػػػك مصهػػػاحفػػػإف مكنػػػال راءة التووػػػيلية لمجػػػاؿ التصميػػػة الكقائيػػػة، 

، ةلػا الػرغـ مػف أهميتػه اسكؿفي تتاب الووػؿ  "فتب متة"مسرحية  مف درس 43ص
التنيػػرة فػػػي كضػػػعصا الػػراهف، تػػػكف نػػػلد فلسػػطيف نػػػلد محتلػػػة، ينحػػث فيهػػػا العػػػدك ةػػػف 
مودر معلكماته اسكؿ، كهك "العميؿ"، كةادة ما تتكف شخويات مراه ة، أك حروها 

 ترنيػػػه أك لضػػعؼ تػػػه فػػي الحيػػاة كتعاملػػه مػػػع اآلخػػريف،ضػػعيؼ، لضػػعؼ خنر اسمصػػي 
 اسخلقية كالصوسية.
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كفػػي مجػػاؿ التصميػػة االقتوػػادية قػػدـ محتػػكل الووػػؿ اسكؿ فػػي اللغػػة العرنيػػة معلكمػػات 
ةػػػف مهصػػػة الوػػػيد فػػػي فلسػػػطيف تكصهػػػا ذات مػػػدخكؿ اقتوػػػادم، ةػػػززت ن وػػػيدة فػػػي 

ػػا ةلػػا  الووػػؿ ال ػػاصي تحػػث ةلػػا العمػػؿ الػػذم يح ػػؽ للوػػرد كاسسػػرة اتتوػػاءن ذاتينػػا، قائمن
 ترشيد االستهلؾ.

التػػراحـ كالتػػكاد كالتتافػػؿ كاإلخػػاء كاإلوػػلح نػػيف أمػػا التصميػػة االجتماةيػػة ف ػػد رتػػزت ةلػػا 
دراؾ أهميػػػػة الكقػػػػت، كالتػػػػزاـ  الصػػػػاس، كمراةػػػػاة آداب االتوػػػػاؿ كالتكاوػػػػؿ مػػػػع اآلخػػػػريف، كا 

يير التكةية نآفػات المجتمػع ) التػدخيف، المخػدرات المكاةيد، فيما أهمؿ محتكل التتانيف معا
مراةػاة ترسيخ نر الكالديف لػدل المتعلمػيف، ك ك  يف،ة ةلا اختيار اسودقاء الخٌير ...(، كال در 

المرحلػػػة  فػػػيإليهػػػا ، ةلػػػا الػػػرغـ مػػػف أهميتهػػػا كحاجػػػة المػػػتعلـ ح ػػػكؽ الجػػػار، كةػػػدـ إيذائػػػه
 اسساسية العليا .

التصميػة الصوسػية كالشخوػية للمػتعلـ، ف ػد ترتػز ذتػرا فػي أرنعػة كيعتمد المجػاؿ السػانؽ ةلػا 
معػػػايير، كهػػػي تصميػػػة ال  ػػػػة نػػػالصوس، كال ػػػدرة ةلػػػا الػػػػتحتـ نالػػػذات، كالرغنػػػة فػػػي تح ي هػػػػا، 

متمػ لن فػي رفػض الظلػـ، كت نػؿ  كاإليجانية كالتواؤؿ، فيمػا اصعػدـ فػي أحػد ةشػر معيػارنا آخػرى 
جاةة، كاإلحسػػػػاس نػػػػاآلخريف، كاالةتمػػػػاد ةلػػػػا الصوػػػػيحة، كمحاسػػػػنة الػػػػصوس، كالجػػػػرأة كالشػػػػ

 الصوس، كاالهتماـ نالمظهر العاـ.
كرد معيار التزاـ ال كاصيف كالصظاـ ضمصنا  كفي مجاؿ التصمية النيئية اسقؿ حظنا في التتانيف، 

 .21في درس الغريب في تتاب الووؿ اسكؿ ص 
مصاسػب لمرحلػة الوػؼ السػانع أما التصمية الح كقية كالسياسية ف ػد تضػمصها المحتػكل نشػتؿ 
 اسساس مرتزنا فيها ةلا الح كؽ كالحريات، كتمتيف المرأة.

 بشكل عام:الصف السابع األساس محتوى الباحثة عمى تعميق 
تػرل الناح ػػة أف مضػاميف الػػدركس فػػي تتػاب اللغػػة العرنيػػة فػي الووػػؿ اسكؿ متتػػررة،  -1

فنعض دركس قراءة ي انلها درس محوكظات نصوس المضػمكف كال ػيـ، فػالعنرة لػيس نػالتـ نػؿ 
 ."في ملعب ترة ال دـ"ي انله صص  "اسلعاب اسكلمنية"نالتيؼ، تدرس 

ر ةف   افة رياضية حدي ة، هدفػه اإل ػارة درس اسلعاب اسكلمنية في الووؿ اسكؿ يعن -2
 السناحةك الخيؿ  رتكب كالمتعة، غير أف هذا الدرس لك استندؿ ندرس يتحدث ةف رياضات

ةداد جسػدم لمكاجهػة العػدك كالرماية ةمػؽ إيمػاصي  ، كمػا لهػا مػفنما فيها مف متعة صوسية كا 
 في اس ر الصنكم.
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يـ اصي تكصهػا امػرأة اصسػلخت ةػف ال ػاصعداـ ال يـ في درس هدل شػعراكم فػي الووػؿ ال ػ -3
 اإلسلمية، كتنصت   افات تجاكزت فيها حدكد ال  افة العرنية، كأحياصنا الغرنية.

مـع التجربـة الماليزيـة  ، فيمـا اتفـقعن الدراسات السابقة ىذا السؤال بنتيجتووقد انفردت 
فــي التربيــة والتعمــيم التــي ركــزت عمــى الجانــب األخالقــي والقــومي والــوطني فــي المرحمــة 

 .(32)اإلطار الصظرم،  األساسية لتحقيق التنمية في بالدىم كما ورد في اإلطار النظري
 ، والذي ينص عمى ما يمي:لث: النتائج المتعمقة بالسؤال الثالثًاثا
 لمعػايير اسسػاس  ػامفال للوػؼ كالصوػكص المطالعػة يتتػان محتػكل تضػمف مػدل مػا"

  "؟التصمية
 :التنميةأوًل: فيما يتعمق بمعايير 

 (5: 12جدكؿ ) 
المطالعة كالصوكص للوؼ  يناالمتضمصة في محتكل تت التصميةالتترارات، كالصسب المئكية لمعايير 

 ال امف اسساس

 البيان

المجموع  التنميةمعايير 
 9ج 8ج 7ج 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج الكمي

 ج ب أ ه د ج ب أ

1 4 1 11 7 1 5 79 
3 2 0 17 16 5 3 3 

 11 38 التكرار
النسب 
 100 6.3 1.2 8.9 14 1.2 5.1 1.2 14 48.1 المئوية

 التصميػػػػػػةيتضػػػػػػب أف مجمػػػػػكع تتػػػػػرارات معػػػػػايير ( 5: 12مػػػػػف خػػػػػلؿ الجػػػػػدكؿ السػػػػػانؽ )
المتضمصة في محتكل تتب المطالعػة كالصوػكص للوػؼ ال ػامف اسسػاس نووػليه اسكؿ 

 ( تترارنا، مكزةة تتالي:79كال اصي )
(، م سػمة 48.1( تترارنا في مجاؿ التصمية اإليماصيػة كالديصيػة نصسػنة مئكيػة ) 38) -1

 ةلا خمسة مجاالت، تالتالي:
 (3.8)( تترارات في مجاؿ التصمية الع دية نصسنة مئكية 3) -أ 
 (2.5في مجاؿ التصمية الركحية نصسنة مئكية ) تتراريف -ب 
المطالعػػػة كالصوػػػكص  ينايخلػػػك الجاصػػػب التعنػػػدم مػػػف أم ذتػػػر فػػػي محتػػػكل تتػػػ -ج 

 للوؼ ال امف اسساس.
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 (21.5( تترارنا في مجاؿ التصمية اسخلقية نصسنة مئكية ) 17) -د 
 (20.3( تترارنا في مجاؿ التصمية ال كمية كالكطصية نصسنة مئكية )16) -ق 
(، كهػػي م سػػمة ةلػػا  14( تتػػرارنا فػػي مجػػاؿ التصميػػة الوتريػػة نصسػػنة مئكيػػة )11) -2

  ل ة مجاالت، تالتالي:
 (6.3( تترارنا في مجاؿ تصمية الكةي نصسنة مئكية )5) -أ 
 (3.8( تترارات في مجاؿ الص د النصاء نصسنة مئكية )3) -ب 
 (3.8( تترارات في مجاؿ التوتير اإلنداةي نصسنة مئكية )3) -ج 
 (1.2نصسنة مئكية ) في مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية كاحد  اتترارن   -3
 (5.1تصمية الكقائية نصسنة مئكية )في مجاؿ ال أرنعة تترارات -4
 (1.2نصسنة مئكية ) مرة كاحدة  ة مجاؿ التصمية االقتوادي ذتر -5
 (14في مجاؿ التصمية االجتماةية نصسنة مئكية ) ( تترارنا11) -6
 (8.9مجاؿ التصمية الصوسية كالشخوية نصسنة مئكية )( تترارات في 7) -7
 (1.2نصسنة مئكية ) مرة كاحدة مجاؿ التصمية النيئيةذتر  -8
 (6.3( تترارات في مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية نصسنة مئكية )5) -9

 المتضػمصة دركس التصميػةكنالتالي يمتف ال كؿ إف هصاؾ تواكتنا ملحكظنا في صسب معايير 
كييلحػظ أف تصميػة الجاصػب التعنػدم اسقػؿ اسسػاس،  الصوػكص للوػؼ ال ػامفالمطالعة ك 

نيصما رتز ، حظنا يتنعها في ذلؾ مجاالت التصمية ال يادية كاإلدارية، كاالقتوادية، كالنيئية
المحتػػػػكل ةلػػػػا مجػػػػاالت التصميػػػػة اسخلقيػػػػة كال كميػػػػة كالكطصيػػػػة، كاالجتماةيػػػػة أضػػػػعاؼ 

 المجاالت اسخرل.
ــا: فيمــا يتعمــق بوجــود معــايير  المطالعــة والنصــوص  يبافــي محتــوى كتــ التنميــةثانًي

 لمصف الثامن األساس:
 

 (5: 13)  مخطط
 في محتكل تتاني المطالعة كالصوكص للوؼ ال امف اسساس التصميةمعايير 
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ف د رتز المجاؿ الع دم في  (5كللملحؽ رقـ ) (5: 13) مخططنال راءة التوويلية لل
المجاؿ اإليماصي كالديصي ةلا ترسيخ اإليماف نأرتاصه الستة، مع الحث ةلا مراقنة ا 
في السر كالعلف، نيصما اصعدـ ذتر مجالي الكالء  كالنراء مف أةدائه في الووكؼ 

لميؿ تما الحاؿ مع التصمية الركحية التي رتزت ةلا تصمية ا ،اسساسية العليا تافة
للست امة، كمشاةر الخضكع كالتجرد  تعالا ةدا ذلؾ فل كجكد سم معيارو آخر 
ضمف المحتكل، كيسير هذا الحاؿ ةلا مجاؿ تصمية الجاصب التعندم، كقد تاف للتصمية 

 اسخلقية كال كمية كالكطصية حظنا أكفر في المجاؿ الديصي كاإليماصي.
تصمية الكةي لدل المتعلميف ندركس   افية متصكةة أما التصمية الوترية ف د رتزت ةلا 

فيما ح ت ال ليؿ مف أسئلتها ةلا التوتير العلمي، كتضمصت نعض ال وص لوتات 
تصمكية تحث ةلا الص د النصاء نما في ذلؾ مف تصمية ل درات المتعلميف ةلا التمييز نيف 

إلنداةي حظنا أقؿ في الوكاب كالخطأ، كتصمية ال درة ةلا اإلقصاع، كقد تاف للتوتير ا
 هذا المجاؿ.

كفي مجاؿ التصمية ال يادية  كاإلدارية ف د ذتر ضمصنا معيار ال درة ةلا إودار ال رارات 
الوائنة في تتاب الووؿ اسكؿ في درس "حتاية ةند ا النرم كةند ا النحرم" ص 

 ، فيما أيهملت المعايير اسخرل.19
رتز كجكدا في مضمكف درس كاحد، كهك درس" أـ أما مجاؿ التصمية الكقائية ف د ت

مكسا_ مف نطكالت المرأة في ال رآف التريـ، أما معيار المعرفة نأساليب العدك فلـ 
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يذتر في التتانيف ةلا الرغـ مف أهميته، كحاجة المتعلميف إليه في ةور امتأل 
 نتتصكلكجيا االتواالت، كذلؾ لتح يؽ اسمف الت صي.

القتوادية، ف د سعا الوياد في درس "ةند ا النرم كةند ا كفي مجاؿ التصمية ا
النحرم" للجد كالم انرة في العمؿ تما الحاؿ في درس " أسرة ف يرة" حتا يح  كا اتتواءهـ 

 الذاتي، كييٍتوىكا سؤاؿى الصاس.
كنالصظر لمجاؿ التصمية االجتماةية، فهك ذك حظ كافر في تتب الووكؼ اسساسية 

ة ال امف اسساس، ةدا معيارم " التكةية نآفات المجتمع" ، ك" إدراؾ أهمية العليا كخاو
 الكقت، كقد كرد ذترهما ضمف الدركس في الووكؼ اسساسية العليا اسخرل.

حظو قليؿ في الوؼ السانع كال امف اسساس،  ي ذات التصمية الصوسية كالشخوية فه أما
كيزيد االهتماـ نها في الوويف التاسع كالعاشر اسساس غير أف معيارم االهتماـ 
نالمظهر العاـ كاإلحساس ناآلخريف يتاد يخلك مصهما المحتكل ةلا الرغـ مف أهميتهما، 

كتتأ ر ، كلما لهما مف ةمؽ إيماصي، فا جميؿ يحب الجماؿ، كطيب يحب الطيب
 الصني ولا ا ةليه كسلـ نمكت اليهكدم. 

كفي مجاؿ التصمية النيئية كجدت الناح ة أصه ذتر ضمصنا في درس "محاتمة س راط" الذم 
ف تاف مخالوه.  التـز ال اصكف كالصظاـ كا 

أما التصمية الح كقية كالسياسية ف د رتزت ةلا احتراـ الح كؽ كالحريات فيما أهملت 
 خريف ةلا الرغـ مف أهميتهما.المعياريف اآل

 تعميق الباحثة عمى كتابي الصف الثامن األساس:
ترل الناح ة ضركرة تكزيع مكضكةات التتاب نشتؿ متكازف يضمف ةدـ تترارها  -1

المخؿ، أك تصاقضها الخطير، تتصاقض درسي " إةلف قياـ دكلة فلسطيف" مع قويدة " 
مية، كال اصي يدةك لجهاد العدك فإما حياة فلسطيف" فاسكؿ يدةك للسلـ، كالحلكؿ السل

 تسر الوديؽ أك ممات يغيظ العدا.
ا النتة، تصص " ليت هصدنا" في الووؿ اسكؿ، كدرس "  -2 هصاؾ دركس ال تحمؿ قيمن

سحاؽ المكولي" في الووؿ ال اصي، فلك استندال نصص أك درس قيـ مف صوس  زرياب كا 
 ذلؾ.ةورهما لتاف أفضؿ، كةوكرهما ال تخلك مف 

وقد انفردت نتيجة ىذا السؤال عن نتائج الدراسات السابقة، فيما اتفقت مع إطار 
الدراسة النظري الذي يرى أن التركيز عمى التنمية الجتماعية أساس تكافؤ الفرص 
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في المجال الجتماعي وفي مجالت  أن العدالة في ذلك تحقق التنميةو في المجتمع، 
 (43طار الصظرم، )اإل. أخرى كالمجال القتصادي

 ، والذي ينص عمى ما يمي:رابع: النتائج المتعمقة بالسؤال الرابًعا
 لمعػايير اسسػاس تاسػعال للوػؼ كالصوػكص المطالعة يتتان محتكل تضمف مدل ما"

 "؟التصمية
 :التنميةأوًل: فيما يتعمق بمعايير 

 (5:  14جدكؿ ) 
المطالعة كالصوكص للوؼ  يناالمتضمصة في محتكل تت التصميةالتترارات، كالصسب المئكية لمعايير 

 التاسع اسساس

 البيان

المجموع  التنميةمعايير 
 9ج 8ج 7ج 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج الكمي

 ج ب أ ه د ج ب أ

1 2 1 12 16 3 6 85 
4 3 1 9 11 12 1 3 

 16 28 التكرار

النسب 
 المئوية

32.9 18.8 1.2 2.3 1.2 14.1 18.8 3.5 7.1 100 

 التصميػػػػػػة( يتضػػػػػػب أف مجمػػػػػكع تتػػػػػرارات معػػػػػايير 5: 14مػػػػػف خػػػػػلؿ الجػػػػػدكؿ السػػػػػانؽ )
اسسػاس نووػليه اسكؿ  كل تتب المطالعة كالصوػكص للوػؼ التاسػعالمتضمصة في محت

 ( تترارنا، مكزةة تتالي:85كال اصي )
(، م سػمة 32.9( تترارنا فػي مجػاؿ التصميػة اإليماصيػة كالديصيػة نصسػنة مئكيػة ) 28) -1

 ةلا خمسة مجاالت، تالتالي:
 (4.7( تترارات في مجاؿ التصمية الع دية نصسنة مئكية )4) -أ 
 (3.5( تترارات في مجاؿ التصمية الركحية نصسنة مئكية )3) -ب 
 (1.2نصسنة مئكية )مرة كاحدة مجاؿ تصمية الجاصب التعندم  ذتر -ج 
 (10.6في مجاؿ التصمية اسخلقية نصسنة مئكية )  ( تترارات9) -د 
 (12.9( تترارنا في مجاؿ التصمية ال كمية كالكطصية نصسنة مئكية )11) -ق 
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(، كهػي م سػمة ةلػا  18.8( تترارنا في مجػاؿ التصميػة الوتريػة نصسػنة مئكيػة )16) -2
  ل ة مجاالت، تالتالي:

 (14.1( تترارنا في مجاؿ تصمية الكةي نصسنة مئكية )12) -أ 
 (1.2نصسنة مئكية ) مرة كاحدة مجاؿ الص د النصاء ذتر -ب 
 (3.5( تترارات في مجاؿ التوتير اإلنداةي نصسنة مئكية )3) -ج 
 (1.2نصسنة مئكية )مرة كاحدة مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية  ذتر  -3
 (2.3في مجاؿ التصمية الكقائية نصسنة مئكية ) تتراريف -4
 (1.2نصسنة مئكية ) مرة كاحدة مجاؿ التصمية االقتوادية ذتر  -5
 (14.1تترارنا في مجاؿ التصمية االجتماةية نصسنة مئكية )( 12) -6
 (18.8في مجاؿ التصمية الصوسية كالشخوية نصسنة مئكية ) ( تترارنا16) -7
 (3.5في مجاؿ التصمية النيئية نصسنة مئكية ) ( تترارات3) -8
 (7.1( تترارات في مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية نصسنة مئكية )6) -9

 المتضػمصة دركس التصميػةكنالتالي يمتف ال كؿ إف هصاؾ تواكتنا ملحكظنا في صسب معايير 
تصميػػػػة الجاصػػػػب مجػػػػاالت كييلحػػػػظ أف اسسػػػػاس،  المطالعػػػػة كالصوػػػػكص للوػػػػؼ التاسػػػػع

كالص د النصاء، كالتصمية ال يادية كاإلداريػة، كالتصميػة الكقائيػة اسقػؿ حظنػا يتنعهػا فػي  التعندم
الصوسػية كالشخوػية نيصما رتز المحتكل ةلػا مجػاالت التصميػة ، النيئيةالتصمية ذلؾ مجاؿ 

يليها فػي الترتيػز مجػاؿ التصميػة االجتماةيػة  ػـ مجػالي التصميػة ال كميػة كالكطصيػة، كتصميػة 
 .الكةي، كأخيرنا التصمية اسخلقية

كترل الناح ة أف محتكل تتاني الوؼ التاسع اسساس أت ر تكزيعنا في مكضكةاته ةلا 
 3إذ ترتػزت مضػاميصهـ ةلػا  ،نالصسنة للووكؼ السانع كال ػامف اسسػاس التصميةمعايير 

مجػػاالت، ةلػػا الػػرغـ مػػف ضػػعؼ  4مجػػاالت، نيصمػػا فػػي الوػػؼ التاسػػع تكزةػػت ةلػػا 
 المحتكل في مجاالت مهمة تمجاؿ التصمية النيئية كالكقائية.

ــا: فيمــا يتعمــق بوجــود معــايير  المطالعــة والنصــوص  يبافــي محتــوى كتــ التنميــةثانًي
 لمصف التاسع األساس:

 (5:  15)  مخطط
 في محتكل تتاني المطالعة كالصوكص للوؼ التاسع اسساس التصميةمعايير 
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المجاؿ اإليماصي كالديصي رتز ةلا  أفٌ ( 6كالملحؽ رقـ ) ( 5: 15) يتضب مف المخطط

المجاؿ اسخلقي كال كمي كالػكطصي مػع اهتمػاـ ضػئيؿ جػدنا نالمجػاالت الع ػدم كالركحػي 
اصوػػػرد نػػػه محتػػػكل تتػػػاب الوػػػؼ ال ػػػامف تػػػا أف معيػػػار تصميػػػة الميػػػؿ للزهػػػد حكالتعنػػػدم، 

اسساس دكف الووكؼ اسساسية اسخػرل نػذترا فػي سػطريف فػي درس" سػلمة نػف ديصػار" 
 .36 ص

كفي مجاؿ التصمية الوترية ف د رتزت ةلا مجػاؿ تصميػة الػكةي أضػعاؼ مػا تضػمصته فػي 
مجػالي الص ػػد النصػػاء كالتوتيػػر اإلنػػداةي، فالطلقػػة مػ لن ذتػػرت ضػػمصنا فػػي نعػػض أسػػئلتها، 

السؤاؿ اسخير في درس " مف دركس الحياة"  هأما ال درة ةلا إدراؾ التواويؿ ف د تضمص
 .47ص

ل يادية كاإلدارية، ف ػد تضػمف المحتػكل معيػارنا كاحػدنا، كهػك تصميػة ال ػدرة ةلػا أما التصمية ا
إوػػدار ال ػػرارات الوػػائنة، كهػػذا مػػا دةػػا إليػػه درس " االتوػػاؿ كالتكاوػػؿ مػػع اآلخػػريف" 

ضػػكةينا كمتري نػػا فػي إوػػدار أحتامػػه، فيمػا رتػػز مجػػاؿ ، نحيػث يتػػكف اإلصسػاف مك 26ص
فػي  62مصي" المتضمف قوػيدة " كاحػر قلنػاا" ص التصمية الكقائية ةلا مجاؿ "الحس اس

فػػػي  13أـ النصتهػػػا" ص الووػػػؿ ال ػػػاصي، كمجػػػاؿ "حوػػػظ السػػػر" المتضػػػمف درس " كوػػػية
الووؿ اسكؿ، أما المعرفة نػأحكاؿ العػدك كأسػاليب إسػ اطه، فلػـ يتضػمصه التتػانيف نشػتؿ 

  كاضب أك وريب.
درس "كوػػػية أـ النصتهػػػا" فػػػي كنالصسػػػنة لمجػػػاؿ التصميػػػة االقتوػػػادية، ف ػػػد تاصػػػت اسـ فػػػي 

الووػػؿ اسكؿ تكوػػيها نالعديػػد مػػف اآلداب كال ػػيـ، مصهػػا الحوػػاظ ةلػػا مػػاؿ الػػزكج، كةػػدـ 
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اإلسػػراؼ فيػػه، فيصمػػي ةصػػد المتعلمػػيف حسًّػػا اقتوػػادينا، كأهميػػة نترشػػيد االسػػتهلؾ الوػػردم 
 كاسسرم

م " مراةػػػاة أمػػػا مجػػػاؿ التصميػػػة االجتماةيػػػة ف ػػػد شػػػمله المحتػػػكل نصسػػػنة جيػػػدة ةػػػدا معيػػػار 
ف، كقػػد ذتػػرا ح ػػكؽ الجػػار كةػػدـ إيذائػػه" ك "تصميػػة ال ػػدرة ةلػػا اختيػػار اسوػػدقاء الخيػػري

" معياريف نيئييف دةا سان نا في ووكؼ أخرل، فيما تضمف درس " مف أجؿ نيئة مأمكصة
فيػػػه إلػػػا الشػػػعكر نالمسػػػؤكلية تجػػػاا النيئػػػة، كترشػػػيد االسػػػتهلؾ المجتمعػػػي فػػػي التهرنػػػاء 

 .68ص كالمياا، كذلؾ 
أمػػػػا التصميػػػػة الح كقيػػػػة كالسياسػػػػية ف ػػػػد رتػػػػزت ةلػػػػا احتػػػػراـ الح ػػػػكؽ كالحريػػػػات تمػػػػا فػػػػي 
الوػػػوكؼ اسخػػػػرل ناإلضػػػافة إلػػػػا تصميػػػػة ال صاةػػػة نتمتػػػػيف المػػػػرأة تمػػػا فػػػػي درس " نصػػػػت 

 .57الشاط " ص 
 األساس: الباحثة عمى كتابي الصف التاسعتعميق 

، فتتكسػع التصميػةضركرة تكزيع محتكيات التتانيف نشتؿ متػكازف يشػمؿ فيػه معػايير   -1
 مدارؾ المتعلـ، كتونب صظرته لصوسه كمجتمعه أت ر شمكالن كاتزاصنا.

حساسػػة مػػف أال يضػػع قوػػيدة "ظنيػػة النػػاف" فػػي مرحلػػة تػػاف أدةػػا لكاضػػع المصهػػاج  -2
 ل ارئها. ةمر المتعلـ، كاستندالها ن ويدة ذات قيـ ةالية ككاضحة

وقد انفردت نتيجة السؤال الحالي عن نتائج الدراسات السابقة، وقد اتفقـت مـع إطارىـا 
التي ُتقدم عمى شكل نصائح وعظات يسـتقييا النظري بأىمية التنمية النفسية والذاتية 

، والتجربــة  ( 42) اإلطػػار الصظػػرم، المــتعمم مــن خبــرات وتجــارب الســابقين الحياتيــة 
التنميـة القوميـة والوطنيـة لـدى متعممـي عمى الماليزية في التربية والتعميم التي ركزت 

 (.32)اإلطار الصظرم، المرحمة األساسية في مدارسيا لتحقيق التنمية 
 ، والذي ينص عمى ما يمي:خامس: النتائج المتعمقة بالسؤال الخامًسا

 لمعػايير اسسػاسعاشر ال للوؼ كالصوكص المطالعة يتتان محتكل تضمف مدل ما"
 "؟التصمية

 :التنميةأوًل: فيما يتعمق بمعايير 
 (5:  16جدكؿ ) 

المطالعة كالصوكص للوؼ  يناالمتضمصة في محتكل تت التصميةالتترارات، كالصسب المئكية لمعايير 
 العاشر اسساس
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 البيان

المجموع  التنميةمعايير 
 9ج 8ج 7ج 6ج 5ج 4ج 3ج 2ج 1ج الكمي

 ج ب أ ه د ج ب أ

3 2 1 6 13 1 4 61 
2 1 1 8 8 7 2 2 

 11 20 التكرار
النسب 
 100 6.6 1.6 21.3 9.8 1.6 3.3 4.9 18.1 32.7 المئوية

 التصميػػػػػػة( يتضػػػػػػب أف مجمػػػػػكع تتػػػػػرارات معػػػػػايير 5: 16مػػػػػف خػػػػػلؿ الجػػػػػدكؿ السػػػػػانؽ )
عاشػر اسسػاس نووػليه اسكؿ المتضمصة في محتكل تتب المطالعة كالصوكص للوؼ ال

 تترارنا، مكزةة تتالي: (61كال اصي )
(، م سػمة 32.7( تترارنا في مجاؿ التصمية اإليماصيػة كالديصيػة نصسػنة مئكيػة ) 20) -1

 ةلا خمسة مجاالت، تالتالي:
 (3.3في مجاؿ التصمية الع دية نصسنة مئكية ) تتراريف -أ 
 (1.6نصسنة مئكية ) مرة كاحدة مجاؿ التصمية الركحيةذتر   -ب 
 (1.6نصسنة مئكية )مرة كاحدة مجاؿ تصمية الجاصب التعندم  ذتر -ج 
 (13.1( تترارات في مجاؿ التصمية اسخلقية نصسنة مئكية ) 8) -د 
 (13.1في مجاؿ التصمية ال كمية كالكطصية نصسنة مئكية ) ( تترارات8) -ق 
(، كهػػي م سػػػمة 18.1فػػي مجػػػاؿ التصميػػة الوتريػػػة نصسػػنة مئكيػػػة ) ( تتػػرارات11) -2

 ةلا   ل ة مجاالت، تالتالي:
 (11.4في مجاؿ تصمية الكةي نصسنة مئكية )( تترارات 7) -أ 
 (3.3في مجاؿ الص د النصاء نصسنة مئكية )تتراريف  -ب 
 (3.3في مجاؿ التوتير اإلنداةي نصسنة مئكية ) تتراريف -ج 
 (4.9نصسنة مئكية )في مجاؿ التصمية ال يادية كاإلدارية ( تترارات 3) -3
 (3.3ف في مجاؿ التصمية الكقائية نصسنة مئكية )تتراري -4
العػة كالصوػكص محتػكل تتػاني المطمرة كاحػدة فػي التصمية االقتوادية  ذتر مجاؿ -5

 (.1.6للوؼ العاشر اسساس نصسنة مئكية )
 (9.8مئكية ) في مجاؿ التصمية االجتماةية نصسنة( تترارات 6) -6
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 (21.3في مجاؿ التصمية الصوسية كالشخوية نصسنة مئكية ) ( تترارنا13) -7
فػػػي محتػػػكل تتػػػاني المطالعػػػة كالصوػػػكص مػػػرة كاحػػػدة التصميػػػة النيئيػػػة  ذتػػػر مجػػػاؿ -8

 .(1.6نصسنة مئكية ) للوؼ العاشر اسساس
 (6.6( تترارات في مجاؿ التصمية الح كقية كالسياسية نصسنة مئكية )4) -9

العة المتضمصة دركس المط التصميةيمتف ال كؿ إف هصاؾ تواكتنا ملحكظنا في صسب معايير 
اسقػؿ  الكقائيػة كالنيئيػةتصميػة الاسساس، كييلحظ أف مجػاالت  كالصوكص للوؼ العاشر
، نيصما رتز المحتػكل ةلػا مجػاالت لركحية التعنديةالتصمية ا يحظنا يتنعها في ذلؾ مجال

التصميػػة ال كميػػة ك  التصميػػة اسخلقيػػة يلشخوػػية يليهػػا فػػي الترتيػػز مجػػالالتصميػػة الصوسػػية كا
 .الكةي، كأخيرنا التصمية االجتماةيةتصمية  ـ مجاؿ كالكطصية، 
أقػػؿ حظنػا فػػي احتكائػه لمعػػايير اسسػاس  ناح ػػة أف محتػكل تتػػاني الوػؼ العاشػػركتػرل ال
لتي رتزت ةليها، غيػر م ارصة نالووكؼ اسساسية اسخرل، حتا في المجاالت ا التصمية

أف المحتػػكل اتوػػؽ مػػع محتػػكل الوػػؼ التاسػػع اسسػػاس فػػي ترتيػػزا ةلػػا التصميػػة الصوسػػية 
  كالشخوية.

ــا: فيمــا يتعمــق بوجــود معــايير  فــي محتــوى كتــابي المطالعــة والنصــوص  التنميــةثانًي
 األساس: لعاشرلمصف ا

 (5:  17)  مخطط
 اسساس العاشر في محتكل تتاني المطالعة كالصوكص للوؼ التصميةمعايير 
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مجػػػػاؿ التصميػػػػة اإليماصيػػػػة  أفٌ  (7كالملحػػػػؽ رقػػػػـ ) (5: 17) مخطػػػػطالتضػػػػب مػػػػف خػػػػلؿ ي
كالديصيػػػة يسػػػير نػػػصوس مػػػا سػػػارت ةليػػػه الوػػػوكؼ اسساسػػػية اسخػػػرل مػػػف الترتيػػػز ةلػػػا 
همػػاؿ المجػػاالت الع ديػػة كالركحيػػة كالتعنديػػة، أك  المجػػاؿ اسخػػلؽ كال ػػكمي كالػػكطصي، كا 

 ناسحرل ذترهـ ةلا استحياء.
ةلػا مجػاؿ تصميػة الػكةي اسخػرل  اسساسػية أما التصمية الوترية ف د رتػزت تمػا الوػوكؼ

اإلنػػػداةي، كتػػػذلؾ الحػػػاؿ مػػػع مجػػػاؿ التصميػػػة التوتيػػػر فيمػػػا أهملػػػت مجػػػالي الص ػػػد النصػػػاء ك 
اسػػػتحدا هـ معيػػػارم "تصميػػة   ػػػة الم ػػػكديف فػػي ال يػػػادة"، ك"تصميػػػة  ال ياديػػة كاإلداريػػػة، غيػػرى 

 .21العمؿ التعاكصي" المتضمف درس "سناؽ الصسكر كالع ناف" ص 
كقائيػػة ف ػػد تضػػمصها تتػػاب الووػػؿ ال ػػاصي مرتػػزنا ةلػػا معيػػارم "الحػػس نالصسػػنة للتصميػػة ال

اسمصػػي"، ك"حوػػظ السػػر"، أمػػا التصميػػة االقتوػػادية كالنيئيػػة ف ػػد اصعػػدـ ذترهمػػا فػػي محتػػكل 
الووػػػليف ةلػػػا الػػػرغـ مػػػف أهميتهمػػػا، فيمػػػا اصخوػػػض االهتمػػػاـ نالمجػػػاؿ االجتمػػػاةي فػػػي 

سخػػػرل غيػػػػر أف المحتػػػكل فػػػػي الوػػػؼ العاشػػػػر اسسػػػاس م ارصػػػػة نالوػػػوكؼ اسساسػػػػية ا
، فيمػػا رتػػز المجػػاؿ الح ػػكقي كالسياسػػي الووػػليف اهػػتـ نالتصميػػة الصوسػػية كالشخوػػية ت يػػرنا

 ةلا احتراـ الح كؽ كالحريات.
 تعميق الباحثة عمى كتابي الصف العاشر األساس:

محتػػػكل تتػػػاني الوػػػؼ العاشػػػر اسسػػػاس أقػػػؿ الوػػػوكؼ اسساسػػػية العليػػػا احتػػػكاءن  -1
 .التصميةلمعايير 

درس "أمصيات إلا ةػركس" فػي الووػؿ ال ػاصي مػف تتػاب الوػؼ العاشػر اسسػاس  -2
يتطانؽ في مضمكصه مع درس "كوية أـ النصتها" فػي الووػؿ اسكؿ مػف تتػاب الوػؼ 

 كذلػػؾ  التاسػػع اسسػػاس، فلػػك اسػػتندؿ أحػػدهما نػػدرس يكضػػب ح ػػكؽ المػػرأة فػػي اإلسػػلـ؛
صا نا.ذتكرن  هللضعؼ الشديد في   افة المجتمع حكل  ا كا 

وقــد انفــردت نتــائج الدراســة الحاليــة عــن نتــائج الدراســات الســابقة، فيمــا اتفقــت مــع 
) اإلطػػار الصظػػرم، يــة الذاتيــة والنفســية اإلطــار النظــري الــذي ييــتم بموضــوعات التنم

 .(44)اإلطار الصظرم، واحترام الحقوق والحريات  (42
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 لتىصيات والمقترحاتا

 لتوصيات:ا
 بما يمي : ةوصي الباحثتائج التي توصمت إلييا الدراسة، النتبناء عمى 

وػؼ مػف  تػؿل التصميةمع معايير ضركرة تكزيع مكضكةات الدركس نشتؿ متكازف  -1
عليػػا، كتػػرؾ التتػػرار المخػػؿ، كاالهتمػػاـ نصكةيػػة المكضػػكةات الساسػػية اسمرحلػػة ال وػػوكؼ

 الم دمة للمتعلـ.
"اليتيمػة"، أك الػدركس المخلػة نػال يـ تصوػي حذؼ الدركس الخاليػة مػف ال ػيـ تػصص  -2

 "ليت هصدنا" ك "ظنية الناف"، كاستندالهـ ندركس تح ؽ الص ص الكاضب في المصاهج.
ليتصاسػػب كحجػػـ الهجػػـك  ؛ضػػركرة تصميػػة الجاصػػب الكقػػائي كاسمصػػي ةصػػد المتعلمػػيف -3

 الذم يمارسه العدك ةلا الولسطيصييف.
المتعلمػػيف، لمػػا لػػذلؾ مػػف أ ػػر فػػي إيجػػاد تعزيػػز الجاصػػب االقتوػػادم كالنيئػػي ةصػػد  -4

 مجتمع راقي، يكازم المجتمعات المت دمة.
 االهتماـ نالجاصب الح كقي، كخاوة ح كؽ المرأة حسب المصظكر اإلسلمي.زيادة  -5
تصمية مشاةر الػكالء  كلرسػكله كللمػؤمصيف، كالنػراء مػف التػافريف كالمشػرتيف، مػف  -6

 خلؿ دكرس كقوص تعزز ذلؾ.
هتماـ نالجاصب ال كمي كالكطصي كف نا للمصظكر اإلسلمي، فعلا الػرغـ مػف زيادة اال -7

أف المحتػػكل يعػػزز ذلػػؾ، إال أٌف المكضػػكةات التػػي تتضػػمصها ال ترسػػخ ذلػػؾ فػػي صوػػس 
 لـ، تأف يدرس المتعلـ م لن الحديث ال ائؿ:المتع
كىالىةى اسىٍزًدمٍّ  ةىفٍ  ٍنًد اللًَّه ٍنًف حى ، أىصَّهي قىاؿى : يىا رىسيكؿى اللًَّه ، ًخٍر ًلػي نىلىػدنا أىتيػكفي ًفيػًه ، فىلىػٍك  ةى

ـٍ أىٍختىػػٍر  ًلٍمػػتي أىصَّػػؾى تىٍن ىػػا لىػػ ػػا رىأىل الصَّنًػػي   ةى لىٍيػػؾى ًنالشَّػػاـً  ىل نػػا " ، فىلىمَّ لىػػا قيٍرنًػػؾى ، قىػػاؿى : " ةى ةى
ا يى يكؿي اللَّهي ًفي الشَّاـً ؟ ًإفَّ ا لَّـى تىرىاًهيىتىهي ًإيَّاهىا ، قىاؿى : " هىٍؿ تىٍدًرم مى سى لىٍيًه كى لَّا اللَّهي ةى للَّهى وى

تً  : يى يكؿي  ٍوكى ـي ، أىٍصًت وى تًػي ًمػٍف ًةنىػاًدم ، أىٍصػًت سىػٍكطي يىا شىا ٍيرى ي ًمػٍف نًػلًدم ، أيٍدًخػؿي ًفيػًؾ خى
لىٍيػػػػًؾ  لىٍيػػػػًؾ ةى ػػػػذىاًني ، أىٍصػػػػًت الَّػػػػًذم ال تيٍنً ػػػػي كىال تىػػػػذىٍر ، أىٍصػػػػًت اسىٍصػػػػدىري ، كىاً  ػػػػٍكطي ةى سى تًػػػػي ، كى ًصٍ مى

ػػكدنا أىٍنػػيىضى تىأىصَّػػ ػػا اٍلمىٍحشىػػري ، كىرىأىٍيػػتي لىٍيلىػػةى أيٍسػػًرمى نًػػي ةىمي هي ليٍؤليػػؤىةه تىٍحًمليػػهي اٍلمىلًئتىػػةي ، قيٍلػػتي : مى
نىٍيصىا أىصىا صىاًئـه ، ًإٍذ رىأىٍيتي اٍلًتتى  عىهي ًنالشَّاـً ، كى صىا أىفى صىضى ابى تىٍحًمليكفى ؟ قىاؿى : ةىميكدي اإًلٍسلـً أىمىرى

لَّػا ػًرم  اٍختيًلسى ًمٍف تىٍحًت ًكسىادىًتي ، فىظىصىٍصتي أىفَّ اللَّهى قىٍد تىخى ًمػٍف أىٍهػًؿ اسىٍرًض ، فىأىٍتنىٍعتيػهي نىوى

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4784
http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=4784
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ٍليىٍستىًؽ ًمٍف غيديرً  ًصًه كى ٍؽ ًنيىمى ٍف أىنىا فىٍليىٍلحى ًضعى ًنالشَّاـً ، فىمى تَّا كي ًا ، فىًإذىا هيكى صيكره نىٍيفى يىدىمَّ ، حى
 (601الطنراصي، د.ت: ". )، فىًإفَّ اللَّهى قىٍد تىتىوَّؿى ًلي ًنالشَّاـً 

مع الدراسة الحالية في تركيزىـا  التنميةت نتائج الدراسات السابقة المتعمقة بوقد اختمف
عمـــى ضـــعف وتـــدىور مســـتوى التعمـــيم وحاجتـــو إلـــى الـــدعم المـــادي، والتغمـــب عمـــى 

(، ودراســــــة 2009مشــــــكالتو كالرســــــوب والتســــــرب، واألميــــــة كدراســــــة )الجعــــــب، 
 (.2013(، ودراسة )عبد اهلل وعباس، 2010)حسون،

( مع الدراسة الحالية في دعوتيا لتحسين 2012نتائج دراسة )الحسيني، فيما اتفقت 
نوعيــة التعمــيم، حتــى تكــون البــرامج األساســية لمؤسســات التعمــيم العــالي غيــر متكــررة 
ومنسوخة من وثـائق قديمـة ل تجـدد، وتنميـة قـدرة المتعممـين عمـى المشـاركة الكاممـة 

 ظيفيا.في العممية التعميمية، واستخدام المعارف وتو 
 

 لمقترحات:ا
 ما يمي: أمام دراسات أخرى من المقترحات التي لم يتم بحثيا والتي قد تفتح مجاًل 

 إجراء دراسة إ رائية لمصهاج اللغة العرنية في الووكؼ اسساسية العليا. -1
 ةلا المصاهج مف الوركع اسخرل. التصميةتطنيؽ نطاقة معايير  -2
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 لمصادر والمراجعا
 
 
 
 
 
 
 

 لمصادر والمراجعا
 ال رآف التريـ.*
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. نػػػف ةنػػػد التػػػريـ الشػػػيناصي، الجػػػزرم صوػػػر ا نػػػف محمػػػد نػػػف محمػػػدانػػػف اس يػػػر،  -1
ــل الســائر فــي أدب الكاتــب والشــاعر( 1999) محمػػد محػػي الػػديف ةنػػد  ، تح يػػؽ: المث

 .نيركت _المتتنة العورية للطناةة كالصشر  الحميد، 
إصــالح ( 1993انػػف أنػػي الػػدصيا، أنػػك نتػػر ةنػػد ا محمػػد ةنيػػد سػػوياف ال رشػػي. ) -2

 ، مؤسسة التتب ال  افية _ نيركت.1، تح يؽ: محمد ةند ال ادر ةطا، طالمال
. نػػػف ةنػػػد التػػػريـ الشػػػيناصي، الجػػػزرم صوػػػر ا نػػػف محمػػػد نػػػف محمػػػدانػػػف اس يػػػر،  -3

أحمػد الػرازم، كمحمػكد محمػد  تح يػؽ: طػاهر ،واألثـر الحـديث غريبياية في الن)د.ت( 
 المتتنة العلمية_ نيركت.، 4 ج الطصاحي،

، مسـند اإلمـام أحمـد بـن حنبـل( 2001انف حصنػؿ، أنػك ةنػد ا أحمػد نػف محمػد. ) -4
 ، مؤسسة الرسالة_ ال اهرة.1تح يؽ: شعيب اسرصؤكط كةادؿ مرشد كآخركف، ط

 كتــاب التصــريفشــرح ( 1954أنػػك الوػػتب ة مػاف نػػف جصػػي المكوػػلي. )انػف جصػػي،  -5
 دار إحياء التراث ال ديـ.، 1سني ة ماف المازصي، ط

، مقدمــة ابــن خمــدون( 2004كلػػي الػػديف ةنػػد الػػرحمف نػػف محمػػد. )انػػف خلػػدكف،  -6
 .دار يعربةند ا محمد الدركيش، تح يؽ: 

شــرح   (1980).ةنػػد ا نػػف ةنػػد الػػرحمف الع يلػػي الهمػػداصي الموػػرم انػػف ة يػػؿ، -7
 .ال اهرة _، دار التراث20، ط ابن مالكابن عقيل عمى ألفية 

مــدارج ( 1996ف. )أنػػي نتػػر نػػف أيػػكب نػػف سػػعد شػػمس الػػدي، محمػػد نػػف انػػف ال ػػيـ -8
ياك نسـتعي ، ، تح يػؽ: محمػد المعتوػـ نػا النغػدادمنالسالكين بين منازل إياك نعبد وا 

 .نيركت _دار التتاب العرني  ،3ط
إحيػػػػاء التػػػػراث العرنػػػػي للصشػػػػر  ، دار2ط ،لســــان العــــرب( : 1997ظػػػػكر )انػػػػف مص -9

 . ، كمؤسسة التاريخ العرني _ نيركتكالتكزيع
نظرية عربية في اإلدارة من أجل تنمية ( 2007أنك صنعة، ةند العزيز موطوا.) -10

 ، جامعة الزيتكصة_ اسردف.مستدامة
 صياغة العممي البحث كتابة  (2005).إنراهيـ الكهاب ةند سليماف، أنك -11

 .الرياض _الرشد متتنة ،9ط ،جديدة
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، متتنة الصهضة 1، ططرق تعميم التعبير( 1985أحمد، محمد ةند ال ادر. ) -12
 المورية_ ال اهرة.

 لمصف والمطالعة النصوص كتاب تحميل  .(2006)سعيد صنيلة اسستاذ، -13
 الترنية، تلية ماجستير، رسالة ،اإلسالمي األدب معايير ضوء في األساسي التاسع
 .غزة اإلسلمية، الجامعة

، مطنعة أساليب التعميم والتعمم في اإلسالم( 1991. )خليؿ إحساف اسغا، -14
 م داد_ غزة.

 اإلعـدادي الثالـث لمصـف العمـوم كتـاب تقيـيم  .(1997)خليػؿ إحسػاف اسغػا، -15
 .1ةدد ، 5مجلد نغزة، اإلسلمية الجامعة مجلة ،المعممين نظر وجية من غزة بقطاع
( 1979. )أنػػػػػك ال اسػػػػػـ الحسػػػػػيف نػػػػػف محمػػػػػد المعػػػػػركؼ نالراغػػػػػب ،اسوػػػػػوهاصي -16

دار ال لػػـ،  ،1ج ،1، ط وػػوكاف ةػػدصاف الػػداكدم، تح يػػؽ: المفــردات فــي غريــب القــرآن
 .نيركت ،دمشؽ _الدار الشامية 

 .، مطنعة صهضة مور _ موراألصوات المغوية( 1999أصيس، إنراهيـ .)  -17
ــايير ضــمان ( 2011اسميػػر، محمػػكد كالعكاملػػة، ةنػػد ا . ) -18 درجــة تطبيــق مع

، المجلػة اسردصيػة فػي الجودة في المدرسة األردنية من وجية نظر المشـرفين التربـويين
 .1، ةدد7العلـك الترنكية، مج 

، دار وػواء للصشػر المنيج التربـوي أسسـو وتحميمـو( 2014مصا يػكصس ) نحرم، -19
 كالتكزيع _ ةماف.

ل تنميـة مسـتدامة بـدون نعيرة، أنك نتر موػطوا، كنعيػرة، أصػس أنػك نتػر)د.ت(  -20
 ، مؤتمر التصمية المستدامة في لينيا، جامعة قاريكصس، تلية االقتواد.إدارة قّوامة

ـــة ( 2007نعيػػػرة، أنػػػك نتػػػر موػػػطوا، كنعيػػػرة، أصػػػس أنػػػك نتػػػر. ) -21 ـــة العام البيئ
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 لوالحـقا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (1محق رقم )م
 التنميةبمعايير    صورة أولية لق ائمة  
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 ؽائػت ـك الناح ة نإجراء دراسة لصيؿ درجػة الماجسػتير فػي المصػاهج كطر 
" مدل تضمف محتكل تتب المطالعة كالصوػكص  تدريس اللغة العرنية، كهي:

 ".التصميةللمرحلة اسساسية العليا لمعايير 
للمرحلػػػة اسساسػػػية العليػػػا،  التصميػػػةتتطلػػػب هػػػذا الدراسػػػة نصػػػاء قائمػػػةو نمعػػػايير 

الخوػػائص التػػي يمتػف االسػػتصاد إليهػا لمعرفػػة مػػدل كتعرفهػا الناح ػػة نأصهػا : " 
لمرحلػػػػػة افػػػػػي  التصميػػػػةلمعػػػػػايير  محتػػػػػكل تتػػػػػب المطالعػػػػة كالصوػػػػػكص تضػػػػمف

 اسساسية العليا". 
 كقد استصدت الناح ة في نصائها لهذا ال ائمة إلا موادر ةدة، مصها:

 العلقة نالدارسة الحالية.الدراسات ذات  -
 الموادر كالمراجع التي تحد ت في التصمية اإلصساصية. -
 الخطكط العريضة لمصهاج اللغة العرنية. -
 الخوائص الصمائية لطلنة المرحلة اسساسية العليا.  -

كترجػػك الناح ػػة مػػف سػػيادتتـ إنػػداء الػػرأم فػػي مػػدل أهميػػة دراسػػة هػػذا ال ضػػايا 
 ليا.لطلنة المرحلة اسساسية الع

كتت ػػػدـ الناح ػػػة نجزيػػػؿ الشػػػتر ككافػػػر الت ػػػدير لسػػػيادتتـ، كتسػػػأؿ ا أف ينػػػارؾ 
 فيتـ كيجزيتـ خير الجزاء.

 

 

 الباحثة:                                                  
 سمية يوسف شحدة الكحموت                                               

                                                           220120574 

 المعايير الرقم
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 ُتعّدل سميمة ميم

  التنمية اإليمانية: -1
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  التنمية الروحية: -أ
       تصمية حب الرجاء كالتضرع. *
       .التدنر كالتذترك التكنة تصمية الرغنة في  *
       .االست امة كالزهدتصمية حب  *
  تنمية الولء والبراء: -ب
       تصمية الكالء  كرسكله كللمؤمصيف. *
        تصمية النراء مف التافريف كالمشرتيف . *
  تنمية الجانب التعبدي: -ج
       أكقاتها. تصمية الحرص ةلا الورائض في *
       .تصمية الرغنة في تطنيؽ السصف *
       تصمية التصافس في العنادة. *
  التنمية الفكرية: -2
  تنمية الوعي: -أ
       تصمية حب االطلع كال راءة. *
       تصمية معرفة الجديد. *
       تصمية ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. *
       استخداـ أسلكب ال ياس.تصمية ال درة ةلا  *
  تنمية النقد البناء: -ب
       .تصمية ال درة ةلا االستماع الجيد *
       .تصمية ال درة ةلا تمييز الوكاب مف الخطأ *
       تصمية ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة كالسريعة. *
       الحكار. تصمية مهارة إجراء *
       ةلا اإلقصاع.تصمية ال درة  *

 المعايير الرقم
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 ُتعّدل سميمة ميم

  تنمية التفكير اإلبداعي: -ج
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       است ارة الخياؿ.نتصمية مهارات العوؼ الذهصي  *
       تصمية اإلنداع العاـ كالخاص. *
  واإلدارية:التنمية القيادية  -3
  تنمية الميارات القيادية: -أ
       .تصمية ال درة ةلا اتخاذ ال رار *
       .تعزيز ال  ة في ال يادة *
       تصمية ال درة في استخداـ الولحيات الممصكحة. *
  تنمية الميارات اإلدارية: -ب
       .تصمية مهارات االتواؿ نالجماهير *
       .فف تتانة الت ارير كالرسائؿتصمية مهارات  *
       .تصمية مهارة العمؿ في الوريؽ *
       .التواكض تصمية مهارة *
       .إدارة الكقت مهارة تصمية *
       .إدارة اسكلكيات مهارة تصمية *
  التنمية األمنية والعسكرية:  -4

-أ   الميارات األمنية: 

       العدك.تصمية المعرفة  ن *
       تصمية المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. *
       تصمية مهارة التتماف )حوظ السر(. *
       تصمية مهارة التمكيه كاالختواء. *
  الميارات العسكرية: -ب
       تصمية المهارات ال تالية. *

 المعايير الرقم
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 ُتعدل سميمة ميم

       .تصمية مهارة استخداـ السلح  *
       تصمية مهارة الخداع العسترم. *
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  التنمية القتصادية: -5
       تصمية العمؿ الخيرم كالتطكةي. -أ
       .اإلصتاجية المتعلميفتصمية مهارات  -ب
  التصمية االجتماةية: -6
       اختيار اسودقاء.تصمية مهارة  -أ
       تصمية الحب كالتراحـ.  -ب
       كالمشارتة. تصمية مهارات االصدماج مع المجتمع كالتعاكف  -ج
  التنمية النفسية: -7
       تصمية ال  ة كاالةتزاز نالصوس. -أ
       تصمية قدرة التحتـ في الذات. -ب
  التنمية البيئية: -8
       الصظافة.تصمية حب  -أ
       تصمية االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -ب
       تصمية االهتماـ نترشيد االستهلؾ )التهرناء، كالمياا...(. -ج
  التنمية الذاتية واألخالقية: -9
  التنمية الذاتية: -أ
       تصمية االهتماـ نالمظهر العاـ. *
       في ذات الورد.تصمية اإليجانية كالتواؤؿ كالحيكية  *
  التنمية األخالقية: -ب
       .تصمية قيـ الودؽ *
       تصمية قيـ اسماصة. *
       تصمية خلؽ اإلخلص. *

 المعايير الرقم
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 عدلتُ  سميمة ميم

       تصمية خلؽ ال صاةة. *
       .كاسخكة خلؽ التكاضعتصمية  *
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       خلؽ العوك كالتسامب.تصمية  *
       تصمية خلؽ الكفاء نالعهد. *

  :والسياسية التنمية الحقوقية -10
       مواهيـ ح كؽ اإلصساف. -أ
       احتراـ الح كؽ كالحريات العامة لألفراد كالجماةات. -ب

المشػػارتة فػػي تطػػكير ال صاةػػة نضػػركرة تمتػػيف المػػرأة مػػف  -ج
 المجتمع.

      

       أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -د
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (2محق رقم )م
 في صورتيا النيائية التنميةمعايير قائمة 

 

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

 تعدل سميمةغير  ميمل  تنتمي
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 ميم تنتمي

  :والدينية التنمية اإليمانية 1
  التنمية العقدية، وتتمثل في: -أ

ترسػػػػػيخ اإليمػػػػػاف نػػػػػا كملئتتػػػػػه كتتنػػػػػه كرسػػػػػله  *
 كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

      

       مراقنة ا في السر كالعلف. *
       الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. *
        كالمشرتيف .إذتاء مشاةر النراء مف التافريف  *
  التنمية الروحية، وتتمثل في تنمية: -ب
       مشاةر الرجاء كالتضرع . *
       .التكنة كاالستغوارالرغنة في  *
       .التدنرالرغنة في  *
       .الرغنة في الذتر *
       اإلخلص. *
       الميؿ للست امة . *
       الميؿ للزهد. *
  :، وتتمثل في تنميةتنمية الجانب التعبدي -ج
       الحرص ةلا الورائض. *
       .الرغنة في تطنيؽ السصف *
       التصافس في العنادة. *
  :، وتتمثل فيالتنمية األخالقية -د

 

 

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 تعدل سميمة ميم

الترنيػػػة ةلػػػا الخلػػػؽ الحسػػػف.) الوػػػدؽ، اسماصػػػة،  *
      اإلي ػػػار، التكاضػػػع، ال صاةػػػة، احتػػػراـ الصػػػاس، إتػػػراـ 
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 .الضيؼ، الغنطة، التسامب، الكفاء...(

صنػػػػذ الخلػػػػؽ السػػػػيء. ) الحسػػػػد، الطمػػػػع، التػػػػذب،  *
       .التنر، الخياصة، الغينة كالصميمة ...(

  التنمية القومية والوطنية: -د
       حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه. *
       الدفاع ةف الكطف كالم دسات. *
       لعركنة.كا لإلسلـ تعزيز االصتماء *
       االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. *

 فالتكةيػػػػة نتػػػػاريخ المسػػػػلميف ةامػػػػة كالولسػػػػطيصيي *
 خاوة.

      

 فكالولسػػػطيصييالتكةيػػػة نجغرافيػػػا المسػػػلميف ةامػػػة  *
 خاوة.

      

  التنمية الفكرية: 2
  تنمية الوعي، وتتمثل في: -أ
       ت دير العلـ. *
       الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. *

 تزكيػػػػػػد المتعلمػػػػػػيف نمعػػػػػػارؼ ك  افػػػػػػات مختلوػػػػػػة. *
 .)ح كقية، وحية، نيئية، رياضية ...(

      

       ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. *
       .ال درة ةلا التوتير العلمي *
       حماية الهكية المسلمة مف ال  افات الكافدة. *
       محارنة التطرؼ. *

 

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

 تنتمي
ل 
 ميم تنتمي

غير 
 تعدل سميمة ميم

      االصوتػػػػػػػاح كالتكاوػػػػػػػؿ الراشػػػػػػػد مػػػػػػػع المجتمعػػػػػػػات  *
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 اسخرل.

ختيػػػػػػػػػػػار التخوػػػػػػػػػػػص المصاسػػػػػػػػػػػب الحتياجػػػػػػػػػػػات ا *
 المجتمع.

      

       إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة. *
  تنمية النقد البناء، وتتمثل في تنمية: -ب
       ال درة ةلا االستماع الجيد. *
       ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب كالخطأ. *
       ال درة ةلا اإلقصاع. *
       ممارسة المعارضة النصاءة. *
  تنمية التفكير اإلبداعي، وتتمثل في تنمية: -ج

الطلقػػة مػػف خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا إصتػػاج أتنػػر ةػػدد  *
 ممتف مف اسفتار اإلنداةية.

      

المركصػػػػة مػػػػف خػػػػلؿ ال ػػػػدرة ةلػػػػا تغييػػػػر الحالػػػػة  *
 الذهصية نتغير المكقؼ.

      

غيػر المػألكؼ الػذم لػـ  اسوالة مف خلؿ إصتاج *
 يسنؽ إليه أحد.

      

الحساسػػػية للمشػػػتلت مػػػف خػػػلؿ إدراؾ مػػػكاطف  *
 الضعؼ أك الص ص في المكقؼ الم ير.

      

ال درة ةلا إدراؾ التواويؿ في مكضكع ملخػص  *
 ، كتلخيص المووؿ.أك غامض

      

* 
المحافظة ةلا االتجػاا مػف خػلؿ اسػتمرار الوػرد 

المشػتلة لوتػرة زمصيػة طكيلػة حتػا في التوتير في 
 يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.

      

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

 تنتمي
ل 
 ميم تنتمي

غير 
 تعدل سميمة ميم

  التنمية القيادية واإلدارية: 3
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       ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. *
       .  ة الم كديف في ال يادة *
       ال درة  ةلا استخداـ الولحيات. *
       .مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ *
       .مهارة العمؿ التعاكصي *
       .التواكض مهارة *
       .إدارة اسكلكيات مهارة *
  :"األمنية" التنمية الوقائية  4

موهػػػػػـك اسمػػػػػف الشخوػػػػػي كالمجتمعػػػػػي )الحػػػػػس  *
 اسمصي(.

      

       العدك.المعرفة  نأحكاؿ  *
       المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. *
       مهارة التتماف )حوظ السر(. *
  التنمية القتصادية، وتتمثل في: 5
       إت اف العمؿ، كالتصافس في تجكيدا. -أ
       ترشيد االستهلؾ الوردم كاسسرم. -ب
       االتتواء الذاتي.ال درة ةلا  -ج

االةتػػػػػػػزاز نػػػػػػػالمصتج المحلػػػػػػػي الجيػػػػػػػد نػػػػػػػدالن مػػػػػػػف  -ح
 المستكرد.

      

محارنػػة المعػػاملت االقتوػػادية المحرمػػة، م ػػؿ:  -خ
 الرنا.

      

       إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. -د
       تشجيع االدخار. -ذ

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 تعدل سميمة ميم

       تشجيع االست مار. -ر
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  :، وتتمثل فيالتنمية الجتماعية 6
       ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -أ

كالتتافػػػؿ كاإلخػػػاء كاإلوػػػلح نػػػيف التػػػراحـ كالتػػػكاد  -ب
       الصاس.

       مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -ج
       يف .ل درة ةلا اختيار اسودقاء الخير ا -د
       مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -ه
       إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -و

التكةيػػػػػػػػػػػػػػػػة نآفػػػػػػػػػػػػػػػػات المجتمػػػػػػػػػػػػػػػػع. ) التػػػػػػػػػػػػػػػػدخيف،  -ي
       .المخدرات...(

       تشجيع العمؿ التطكةي. -ز
       اسخرل.احتراـ اسقليات  س
  ، وتتمثل في تنمية:والشخصية التنمية النفسية 7
       ال  ة نالصوس. -أ
       ال درة ةلا التحتـ في الذات. -ب
       الرغنة في تح يؽ الذات. -ج
       االةتماد ةلا الصوس. -د
       رفض الظلـ.  -ه
       اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -و
       كالشجاةة .الجرأة  -ي
       محاسنة الصوس. -ر
       ت نؿ الصويحة. -ز
       اإليجانية كالتواؤؿ كالحيكية. س

رقم
ال

 

 المعايير
 الصياغة مدى األىمية مدى النتماء

ل  تنتمي
غير  ميم تنتمي

 تعدل سميمة ميم

       اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. ش
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  وتتمثل في تنمية:التنمية البيئية،  8
       الشعكر نالمسؤكلية في المحافظة ةلا النيئة. -أ
       االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -ب

االهتمػػػػػػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػػػػػػتهلؾ )التهرنػػػػػػػػػػػػػاء،  -ج
       كالمياا...(.

       الحواظ ةلا المساحات الخضراء. -ح
       التكةية نخطكرة تلكث الهكاء كالترنة كالماء. -خ

 -د
تشػػػػػػػػجيع اسسػػػػػػػػمدة الطنيعيػػػػػػػػة م انػػػػػػػػؿ اسسػػػػػػػػمدة 

 التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي.
      

 -ذ
الحوػػػػػػػاظ ةلػػػػػػػػا السػػػػػػػػاحؿ النحػػػػػػػرم مػػػػػػػػف النصػػػػػػػػاء 

 العشكائي.
      

       استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -ر
  التنمية الحقوقية والسياسية، وتتمثل في تنمية: 9

 -أ
كالحريػػػػػػػػػات العامػػػػػػػػػة لألفػػػػػػػػػراد احتػػػػػػػػػراـ الح ػػػػػػػػػكؽ 

 كالجماةات.
      

 -ب
ال صاةػة نضػػركرة تمتػػيف المػرأة مػػف المشػػارتة فػػي 

 تطكير المجتمع.
      

       أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -ج
 
 
 
 
 

 (3محق رقم )م
 بطاقة تحميل محتوى كتب المطالعة والنصوص لممرحمة األساسية العميا

 

 الصف: المعايير
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 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
 :، وتتمثل فيوالدينية التنمية اإليمانيةأوًل: 

 –أ 
التنميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــة  العقدي

 

ترسػػػػيخ اإليمػػػػاف نػػػػا كملئتتػػػػه كتتنػػػػه كرسػػػػله  -1
 كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

    

     مراقنة ا في السر كالعلف. -2
     كلرسكله كللمؤمصيف.الكالء   -3
     إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف .  -4

التنميــــــــة -ب
 الروحيــــــــــــــــة

 

     مشاةر الرجاء كالتضرع . -5
     الرغنة في التكنة كاالستغوار. -6
     الرغنة في التدنر. -7
     ذتر.في الالرغنة  -8
     اإلخلص. -9

     الميؿ للست امة. -10
     للزهد.الميؿ  -11

تنميـــــــــة  -ج
الجانــــــــــــــــــب 
 التعبــــــــــــــــدي

 

     .الحرص ةلا الورائض  -12
     الرغنة في تطنيؽ السصف. -13
     التصافس في العنادة. -14

التنميــــــــــة -د
 األخالقيـــــــــــــة

 

الترنيػػػػػػػػة ةلػػػػػػػػا الخلػػػػػػػػؽ الحسػػػػػػػػف.) الوػػػػػػػػدؽ،  -15
اسماصة، اإلي ار، التكاضع، ال صاةػة، احتػراـ الصػاس، 

 ...(الكفاء، ، التسامب، الغنطةإتراـ الضيؼ
    

، الطمػع، التػذب، صنذ الخلؽ السػيء. ) الحسػد -16
 ....( ، الغينة كالصميمةالتنر، الخياصة

    

 

 المعايير
 الصف:

 الفصل الثاني الفصل األول
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غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

التنميـــــة  -ه
ـــــــــــــــــة  القومي
 والوطنيــــــــــــــة

 

     حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه.  -17
     ةف الكطف كالم دسات.الدفاع  -18
     لعركنة.كا لإلسلـ تعزيز االصتماء -19
     االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. -20
 فالتكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصيي -21

 خاوة.
    

التكةيػػػػػػػػػػػػػػة نجغرافيػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػلميف ةامػػػػػػػػػػػػػػة  -22
 خاوة. فكالولسطيصيي

    

 ثانًيا: التنمية الفكرية، وتتمثل في:

 -أ
 تنمية الوعي

     ت دير العلـ . -23
     الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. -24
. تزكيػػد المتعلمػػيف نمعػػارؼ ك  افػػات متصكةػػة -25

 .)ح كقية، وحية، نيئية...(
    

     ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. -26
     ال درة ةلا التوتير العلمي. -27
حمايػػػػػػػة الهكيػػػػػػػة المسػػػػػػػلمة مػػػػػػػف ال  افػػػػػػػات  -28

 الكافدة.
    

     محارنة التطرؼ. -29
االصوتػػػػاح كالتكاوػػػػؿ الراشػػػػد مػػػػع المجتمعػػػػات  -30

 اسخرل.
    

اختيػػػػػػػار التخوػػػػػػػص المصاسػػػػػػػب الحتياجػػػػػػػات  -31
 المجتمع.

    

 

 المعايير
 الصف:

 الثانيالفصل  الفصل األول
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 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود
     إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة. -32 

تنميــــــــــــة -ب
 النقــــد البنــــاء

 

     ال درة ةلا االستماع الجيد. -33
     ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب كالخطأ. -34
     ال درة ةلا اإلقصاع. -35
     ممارسة المعارضة النصاءة. -36

 
 -ج

تنمية التفكير 
 اإلبــــــــــــــداعي

 

الطلقػػػة مػػػف خػػػلؿ ال ػػػدرة ةلػػػا إصتػػػاج أتنػػػر  -37
 ةدد ممتف مف اسفتار اإلنداةية.

    

المركصػػة مػػف خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا تغييػػر الحالػػة  -38
 الذهصية نتغير المكقؼ.

    

اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الػذم  -39
 لـ يسنؽ إليه أحد.

    

الحساسػػػػػػػػية للمشػػػػػػػػتلت مػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ إدراؾ  -40
 مكاطف الضعؼ أك الص ص في المكقؼ الم ير.

    

ال ػػػػػدرة ةلػػػػػا إدراؾ التواوػػػػػيؿ فػػػػػي مكضػػػػػكع  -41
 .كتلخيص المووؿ ،ملخص أك غامض

    

المحافظػػػة ةلػػػا االتجػػػاا مػػػف خػػػلؿ اسػػػتمرار  -42
الوػػػرد فػػػي التوتيػػػر فػػػي المشػػػتلة لوتػػػرة زمصيػػػة طكيلػػػة 

 حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
    

 التنمية القيادية واإلدارية:ثالثًا: 

 

     ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. -43
       ة الم كديف في ال يادة. -44
     ةلا استخداـ الولحيات.ال درة   -45
     مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ. -46

 المعايير
 الصف:

 الثانيالفصل  الفصل األول
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 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 
     مهارة العمؿ التعاكصي. -47
     مهارة التواكض. -48

     مهارة إدارة اسكلكيات. -49 
 :تنمية في ، وتتمثلالوقائيةرابًعا: التنمية 

 
 

موهػػػـك اسمػػػف الشخوػػػي كالمجتمعػػػي )الحػػػس  -50
     اسمصي(.

     المعرفة  نأحكاؿ العدك. -51
     المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. -52
     مهارة التتماف )حوظ السر(. -53

 :نمية القتصادية، وتتمثل فيخامًسا: الت

 
     إت اف العمؿ، كالتصافس في تجكيدا. -54
     الوردم كاسسرم. االستهلؾترشيد  -55
     ال درة ةلا االتتواء الذاتي. -56

 

االةتػػػػػزاز نػػػػػالمصتج المحلػػػػػي الجيػػػػػد نػػػػػدالن مػػػػػف  -57
 المستكرد.

    

محارنػػػػػة المعػػػػػاملت االقتوػػػػػادية المحرمػػػػػة،  -58
 م ؿ: الرنا.

    

     إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. -59
     تشجيع االدخار. -60
     تشجيع االست مار. -61

 :، وتتمثل فيالتنمية الجتماعيةسادًسا: 
     ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -62 
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 المعايير

 الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 

كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف  التراحـ كالتكاد -63
     الصاس.

     مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -64
     ال درة ةلا اختيار اسودقاء الخيرييف . -65
     مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -66
     إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -67
التكةية نآفات المجتمع. ) التدخيف، المخػدرات  -68
)....     

     تشجيع العمؿ التطكةي. -69
     احتراـ اسقليات اسخرل. -70

 :، وتتمثل فيوالشخصية التنمية النفسيةسابًعا: 

 

     ال  ة نالصوس. -71
     ال درة ةلا التحتـ في الذات. -72
     الرغنة في تح يؽ الذات. -73
     االةتماد ةلا الصوس. -74
     رفض الظلـ. -75
     اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -76
     الجرأة كالشجاةة. -77
     محاسنة الصوس. -78
     الصويحة.ت نؿ  -79
     التواؤؿ كالحيكية.اإليجانية ك  -80
     اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -81

 ثامًنا: التنمية البيئية، وتتمثل في تنمية:



 -656- 

 المعايير

 الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 

الشػػػػػػعكر نالمسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي المحافظػػػػػػة ةلػػػػػػا  -82
 النيئة.

    

     االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -83
 المجتمعػػػػػػػػي االهتمػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػتهلؾ -84

 )التهرناء، كالمياا...(.
    

     الحواظ ةلا المساحات الخضراء. -85
     التكةية نخطكرة تلكث الهكاء كالترنة كالماء. -86
تشػػػػػجيع اسسػػػػػمدة الطنيعيػػػػػة م انػػػػػؿ اسسػػػػػمدة  -87

 التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي.
    

الحوػػػػػاظ ةلػػػػػا السػػػػػاحؿ النحػػػػػرم مػػػػػف النصػػػػػاء  -88
 العشكائي.

    

     استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -89
 : التنمية الحقوقية والسياسية، وتتمثل في تنمية:تاسًعا

 

احتػػػػػػراـ الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات العامػػػػػػة لألفػػػػػػراد  -90
 كالجماةات.

    

ال صاةػػة نضػػركرة تمتػػيف المػػرأة مػػف المشػػارتة  -91
 المجتمع. في تطكير

    

     أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -92
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 (4محق رقم )م
 في محتوى كتابي المطالعة والنصوص لمصف السابع األساس التنميةمعايير 

 المعايير

 الصف: السابع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
 :والدينية، وتتمثل في اإليمانيةالتنمية أوًل: 

 –أ 
التنميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــة  العقدي

 

ترسػػػيخ اإليمػػػاف نػػػا كملئتتػػػه كتتنػػػه كرسػػػله   -1
 كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

×  ×  

  ×   مراقنة ا في السر كالعلف. -2
     الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. -3
     إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف .  -4

التنميــــــــة -ب
 الروحيــــــــــــــــة

 

     مشاةر الرجاء كالتضرع . -5
  ×   الرغنة في التكنة كاالستغوار. -6
     الرغنة في التدنر. -7
     الرغنة في الذتر. -8
     اإلخلص. -9

  ×   الميؿ للست امة. -10
     الميؿ للزهد. -11

تنميـــــــــة  -ج
الجانــــــــــــــــــب 
 التعبــــــــــــــــدي

 

    × الحرص ةلا الورائض . -12
    × تطنيؽ السصف.الرغنة في  -13
     التصافس في العنادة. -14

التنميــــــــــة -د
 األخالقيـــــــــــــة

 

الترنيػػػػػػػػة ةلػػػػػػػػا الخلػػػػػػػػؽ الحسػػػػػػػػف.) الوػػػػػػػػدؽ،  -15
اسماصة، اإلي ار، التكاضع، ال صاةػة، احتػراـ الصػاس، 

 إتراـ الضيؼ، الغنطة، التسامب، الكفاء...(
×  ×  
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 المعايير

 السابع األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

صنذ الخلؽ السيء. ) الحسد، الطمع، التذب،  -16 
 التنر، الخياصة، الغينة كالصميمة ...(

  ×  

التنميـــــة  -ه
ـــــــــــــــــة  القومي
 والوطنيــــــــــــــة

 

  ×  × حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه.  -17
  ×  × الدفاع ةف الكطف كالم دسات. -18
  ×  × كالعركنة.تعزيز االصتماء لإلسلـ  -19
     االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. -20
 فالتكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصيي -21

 خاوة.
×    

التكةيػػػػػػػػػػػػػػة نجغرافيػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػلميف ةامػػػػػػػػػػػػػػة  -22
 خاوة. فكالولسطيصيي

×    

 ثانًيا: التنمية الفكرية، وتتمثل في:

 -أ
 تنمية الوعي

  ×  × ت دير العلـ . -23
  ×  × االطلع كال راءة الصافعة.الرغنة في  -24
تزكيػػد المتعلمػػيف نمعػػارؼ ك  افػػات متصكةػػة.  -25

 )ح كقية، وحية، نيئية...(
×  ×  

    × ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. -26
  ×  × ال درة ةلا التوتير العلمي. -27
     حماية الهكية المسلمة مف ال  افات الكافدة. -28
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     محارنة التطرؼ.  -29
االصوتػػػاح كالتكاوػػػؿ الراشػػػد مػػػع المجتمعػػػات   -30

 اسخرل.
    

اختيػػػػػػػار التخوػػػػػػػص المصاسػػػػػػػب الحتياجػػػػػػػات  -31
 المجتمع.

    

 المعايير

 السابع األساس الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود
     إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة.  -32 

تنميــــــــــــة -ب
 البنــــاءالنقــــد 

 

     ال درة ةلا االستماع الجيد. -33
    × ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب كالخطأ. -34
     ال درة ةلا اإلقصاع. -35
     ممارسة المعارضة النصاءة. -36

 
 -ج

تنمية التفكير 
 اإلبــــــــــــــداعي

 

الطلقػػػة مػػػف خػػػلؿ ال ػػػدرة ةلػػػا إصتػػػاج أتنػػػر  -37
 ةدد ممتف مف اسفتار اإلنداةية.

  ×  

خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا تغييػػر الحالػػة  المركصػػة مػػف -38
 الذهصية نتغير المكقؼ.

    

اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الػذم  -39
 لـ يسنؽ إليه أحد.

    

الحساسػػػػػػػػية للمشػػػػػػػػتلت مػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ إدراؾ  -40
 مكاطف الضعؼ أك الص ص في المكقؼ الم ير.

×    

ال ػػػػػدرة ةلػػػػػا إدراؾ التواوػػػػػيؿ فػػػػػي مكضػػػػػكع  -41
 .المووؿ، كتلخيص ملخص أك غامض

×  ×  

المحافظػػػة ةلػػػا االتجػػػاا مػػػف خػػػلؿ اسػػػتمرار  -42
الوػػػرد فػػػي التوتيػػػر فػػػي المشػػػتلة لوتػػػرة زمصيػػػة طكيلػػػة 

 حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
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 التنمية القيادية واإلدارية:ثالثًا: 

 

  ×  × ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. -43
       ة الم كديف في ال يادة. -44
     استخداـ الولحيات.ال درة  ةلا  -45
     مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ. -46

 المعايير

 السابع األساس الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 
     مهارة العمؿ التعاكصي. -47
     مهارة التواكض. -48
     مهارة إدارة اسكلكيات. -49

 الوقائية "األمنية"، وتتمثل في تنمية:رابًعا: التنمية 

 
 

موهػػػـك اسمػػػف الشخوػػػي كالمجتمعػػػي )الحػػػس  -50
    × اسمصي(.

     المعرفة  نأحكاؿ العدك. -51
     المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. -52
     مهارة التتماف )حوظ السر(. -53

 خامًسا: التنمية القتصادية، وتتمثل في:

 

    × في تجكيدا.إت اف العمؿ، كالتصافس  -54
  ×   الوردم كاسسرم. ترشيد االستهلؾ -55
  ×   ال درة ةلا االتتواء الذاتي. -56
االةتػػػػػزاز نػػػػػالمصتج المحلػػػػػي الجيػػػػػد نػػػػػدالن مػػػػػف  -57

 المستكرد.
    

محارنػػػػػة المعػػػػػاملت االقتوػػػػػادية المحرمػػػػػة،  -58
 .م ؿ: الرنا

    

     إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. -59
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    × االدخار.تشجيع  -60
     تشجيع االست مار. -61

 :، وتتمثل فيالتنمية الجتماعيةسادًسا: 
     ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -62 

 
 

 المعايير

 السابع األساس الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 

كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف  التراحـ كالتكاد -63
    × الصاس.

     مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -64
     يف .ل درة ةلا اختيار اسودقاء الخٌير ا -65
  ×   مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -66
  ×   إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -67
المخػدرات التكةية نآفات المجتمع. ) التدخيف،  -68
)....     

     تشجيع العمؿ التطكةي. -69
     احتراـ اسقليات اسخرل. -70

 :التنمية النفسية والشخصية، وتتمثل فيسابًعا: 

 

    × ال  ة نالصوس. -71
  ×   ال درة ةلا التحتـ في الذات. -72
    × الرغنة في تح يؽ الذات. -73
     االةتماد ةلا الصوس. -74
     رفض الظلـ. -75
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     اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -76
     الجرأة كالشجاةة. -77
     محاسنة الصوس. -78
     ت نؿ الصويحة. -79
  ×  × التواؤؿ كالحيكية.اإليجانية ك  -80
     اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -81

 ثامًنا: التنمية البيئية، وتتمثل في تنمية:

 المعايير

 السابع األساس الصف:
 الثانيالفصل  الفصل األول

 غير موجود
 غير موجود موجود

 موجود

 

الشػػػػػػعكر نالمسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي المحافظػػػػػػة ةلػػػػػػا  -82
 النيئة.

    

  ×   االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -83
 المجتمعػػػػػػػػي االهتمػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػتهلؾ -84

 )التهرناء، كالمياا...(.
    

     الحواظ ةلا المساحات الخضراء. -85
     كالترنة كالماء.التكةية نخطكرة تلكث الهكاء  -86
تشػػػػػجيع اسسػػػػػمدة الطنيعيػػػػػة م انػػػػػؿ اسسػػػػػمدة  -87

 التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي.
    

الحوػػػػػاظ ةلػػػػػا السػػػػػاحؿ النحػػػػػرم مػػػػػف النصػػػػػاء  -88
 العشكائي.

    

     استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -89
 : التنمية الحقوقية والسياسية، وتتمثل في تنمية:تاسًعا

 
الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات العامػػػػػػة لألفػػػػػػراد احتػػػػػػراـ  -90

 كالجماةات.
×  ×  

  ×  ال صاةػػة نضػػركرة تمتػػيف المػػرأة مػػف المشػػارتة  -91
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 في تطكير المجتمع.
     أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -92

 
 
 
 
 
 
 (5ممحق )

 األساس ثامنفي محتوى كتابي المطالعة والنصوص لمصف ال التنميةمعايير 

 المعايير

 الثامن األساسالصف: 
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
 :والدينية، وتتمثل في التنمية اإليمانيةأوًل: 

 –أ 
التنميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــة  العقدي

 

ترسػػػػيخ اإليمػػػػاف نػػػػا كملئتتػػػػه كتتنػػػػه كرسػػػػػله   -1
  ×  × كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

  ×   مراقنة ا في السر كالعلف. -2
     الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. -3
     إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف .  -4

التنميــــــــة -ب
 الروحيــــــــــــــــة

 

  ×   مشاةر الرجاء كالتضرع . -5
     الرغنة في التكنة كاالستغوار. -6
     الرغنة في التدنر. -7
     الرغنة في الذتر. -8
     اإلخلص. -9
     الميؿ للست امة. -10
     الميؿ للزهد. -11
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تنميـــــــــة  -ج
الجانــــــــــــــــــب 
 التعبــــــــــــــــدي

 

     الحرص ةلا الورائض . -12
     الرغنة في تطنيؽ السصف. -13
 التصافس في العنادة. -14

 

    
 
 
 
 
 
 
 

 المعايير

 الثامن األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
 
 
التنميــــــــــة -د

 األخالقيـــــــــــــة
 

الترنية ةلا الخلػؽ الحسػف.) الوػدؽ، اسماصػة،  -15
اإلي ػػػػػار، التكاضػػػػػع، ال صاةػػػػػة، احتػػػػػراـ الصػػػػػاس، إتػػػػػراـ 

 الضيؼ، الغنطة، التسامب، الكفاء...(
×  ×  

صنػػذ الخلػػؽ السػػيء. ) الحسػػد، الطمػػع، التػػذب،  -16
  ×  × التنر، الخياصة، الغينة كالصميمة ...(

التنميـــــة  -ه
ـــــــــــــــــة  القومي
 والوطنيــــــــــــــة

 

  ×  × حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه.  -17
  ×  × الدفاع ةف الكطف كالم دسات. -18
    × تعزيز االصتماء لإلسلـ كالعركنة. -19
     االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. -20
 فالتكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصيي -21

    × خاوة.

  ×  × فالتكةية نجغرافيا المسلميف ةامة كالولسطيصيي -22
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 خاوة.
 ثانًيا: التنمية الفكرية، وتتمثل في:

 -أ
 تنمية الوعي

     ت دير العلـ . -23
     الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. -24
تزكيػػػػد المتعلمػػػػػيف نمعػػػػػارؼ ك  افػػػػػات متصكةػػػػػة.  -25

  ×  × .)ح كقية، وحية، نيئية...(

     ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. -26
    × العلمي.ال درة ةلا التوتير  -27
     حماية الهكية المسلمة مف ال  افات الكافدة. -28
     محارنة التطرؼ.  -29

 
 
 

 المعايير

 الثامن األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

االصوتػػػاح كالتكاوػػػؿ الراشػػػد مػػػع المجتمعػػػات   -30
 اسخرل.

    

الحتياجػػػػػػػات اختيػػػػػػػار التخوػػػػػػػص المصاسػػػػػػػب  -31
 المجتمع.

    

     إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة. -32

تنميــــــــــــة -ب
 النقــــد البنــــاء

 

     ال درة ةلا االستماع الجيد. -33
  ×  × ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب كالخطأ. -34
    × ال درة ةلا اإلقصاع. -35
     ممارسة المعارضة النصاءة. -36
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 -ج

تنمية التفكير 
 اإلبــــــــــــــداعي

 

الطلقػػػة مػػػف خػػػلؿ ال ػػػدرة ةلػػػا إصتػػػاج أتنػػػر  -37
 ةدد ممتف مف اسفتار اإلنداةية.

×    

المركصػػة مػػف خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا تغييػػر الحالػػة  -38
 الذهصية نتغير المكقؼ.

    

اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الػذم  -39
 لـ يسنؽ إليه أحد.

    

الحساسػػػػػػػػية للمشػػػػػػػػتلت مػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ إدراؾ  -40
 الص ص في المكقؼ الم ير.مكاطف الضعؼ أك 

    

ال ػػػػػدرة ةلػػػػػا إدراؾ التواوػػػػػيؿ فػػػػػي مكضػػػػػكع  -41
 .، كتلخيص المووؿملخص أك غامض

  ×  

المحافظػػػة ةلػػػا االتجػػػاا مػػػف خػػػلؿ اسػػػتمرار  -42
الوػػػرد فػػػي التوتيػػػر فػػػي المشػػػتلة لوتػػػرة زمصيػػػة طكيلػػػة 

 حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
    

 التنمية القيادية واإلدارية:ثالثًا: 

 المعايير

 الثامن األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

    × ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. -43
       ة الم كديف في ال يادة. -44
     ال درة  ةلا استخداـ الولحيات. -45
     مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ. -46
     التعاكصي.مهارة العمؿ  -47
     مهارة التواكض. -48
     مهارة إدارة اسكلكيات. -49

 رابًعا: التنمية الوقائية "األمنية"، وتتمثل في تنمية:
  ×  موهػػـك اسمػػف الشخوػػي كالمجتمعػػي )الحػػس  -50 
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 اسمصي(. 
  ×   المعرفة  نأحكاؿ العدك. -51
     المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. -52
  ×   )حوظ السر(. مهارة التتماف -53

 خامًسا: التنمية القتصادية، وتتمثل في تنمية:

 

     إت اف العمؿ، كالتصافس في تجكيدا. -54
     الوردم كاسسرم. ترشيد االستهلؾ -55
     ال درة ةلا االتتواء الذاتي. -56
االةتػػػػػزاز نػػػػػالمصتج المحلػػػػػي الجيػػػػػد نػػػػػدالن مػػػػػف  -57

 المستكرد.
×    

االقتوػػػػػادية المحرمػػػػػة، محارنػػػػػة المعػػػػػاملت  -58
 .م ؿ: الرنا

    

     إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. -59
     تشجيع االدخار. -60

 المعايير

 الثامن األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
     تشجيع االست مار. -61 

 :، وتتمثل فيالتنمية الجتماعيةسادًسا: 

 

  ×  × ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -62
التراحـ كالتكاد كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف  -63

  ×  × الصاس.

  ×   مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -64
  ×  × ال درة ةلا اختيار اسودقاء الخيرييف . -65
    × مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -66
     كالتزاـ المكاةيد.إدراؾ أهمية الكقت،  -67
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التكةيػػة نآفػػات المجتمػػع )التػػدخيف، المخػػػدرات  -68
)....     

     تشجيع العمؿ التطكةي. -69
     احتراـ اسقليات اسخرل. -70

 سابًعا: التنمية النفسية والشخصية، وتتمثل في:

 

  ×  × ال  ة نالصوس. -71
     ال درة ةلا التحتـ في الذات. -72
     الذات.الرغنة في تح يؽ  -73
     االةتماد ةلا الصوس. -74
  ×   رفض الظلـ. -75
     اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -76
  ×   الجرأة كالشجاةة. -77
     محاسنة الصوس. -78
  ×   ت نؿ الصويحة. -79

 المعايير

 الثامن األساس الصف:
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

    × كالتواؤؿ كالحيكية.اإليجانية  -80 
     اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -81

 ثامًنا: التنمية البيئية، وتتمثل في:

 

     الشعكر نالمسؤكلية في المحافظة ةلا النيئة. -82
  ×   االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -83
االهتمػػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػػػتهلؾ المجتمعػػػػػػػػػػي  -84

     )التهرناء، كالمياا...(.

     المساحات الخضراء. الحواظ ةلا -85
     التكةية نخطكرة تلكث الهكاء كالترنة كالماء. -86
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تشػػػػػجيع اسسػػػػػمدة الطنيعيػػػػػة م انػػػػػؿ اسسػػػػػمدة  -87
 التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي.

    

الحوػػػػػاظ ةلػػػػػا السػػػػػاحؿ النحػػػػػرم مػػػػػف النصػػػػػاء  -88
 العشكائي.

    

     استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -89
 :قوقية والسياسية، وتتمثل في التنمية الحتاسًعا: 

 

احتػػػػػػػراـ الح ػػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػػات العامػػػػػػػة لألفػػػػػػػراد  -90
  ×  × كالجماةات.

ال صاةػػػة نضػػػركرة تمتػػػيف المػػػرأة مػػػف المشػػػارتة  -91
     في تطكير المجتمع.

     لعملية السياسية.أهمية مشارتة الورد في ا -92
 
 
 
 
 (6ممحق )

 األساس تاسعفي محتوى كتابي المطالعة والنصوص لمصف ال التنميةمعايير 

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
 موجود

غير  موجود
 موجود

 :والدينية، وتتمثل في التنمية اإليمانيةأوًل: 

 –أ 
التنميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــة  العقدي

 

ترسػػػػيخ اإليمػػػػاف نػػػػا كملئتتػػػػه كتتنػػػػه كرسػػػػػله   -1
  ×  × كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

     مراقنة ا في السر كالعلف. -2
     الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. -3
     إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف .  -4
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 -ب - ت
التنميـــــــــــــــــة 
 الروحيـــــــــــــــة

 

     مشاةر الرجاء كالتضرع . -5
  ×  × الرغنة في التكنة كاالستغوار. -6
     الرغنة في التدنر. -7
     الرغنة في الذتر. -8
     اإلخلص. -9
     الميؿ للست امة. -10
    × الميؿ للزهد. -11

تنميـــــــــة  -ج
الجانــــــــــــــــــب 
 التعبــــــــــــــــدي

 

     الحرص ةلا الورائض . -12
  ×   الرغنة في تطنيؽ السصف. -13
     التصافس في العنادة. -14

 التنميــــــــــة-د
 األخالقيـــــــــــــة

 

الترنية ةلا الخلػؽ الحسػف.) الوػدؽ، اسماصػة،  -15
اإلي ػػػػػار، التكاضػػػػػع، ال صاةػػػػػة، احتػػػػػراـ الصػػػػػاس، إتػػػػػراـ 

 الضيؼ، الغنطة، التسامب، الكفاء...(
×  ×  

صنػػذ الخلػػؽ السػػيء. ) الحسػػد، الطمػػع، التػػذب،  -16
  ×  × التنر، الخياصة، الغينة كالصميمة ...(

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

التنميـــــة  -ه
ـــــــــــــــــة  القومي
 والوطنيــــــــــــــة

 

  ×  × حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه.  -17
  ×  × الدفاع ةف الكطف كالم دسات. -18
    × لعركنة.كا لإلسلـ تعزيز االصتماء -19
     االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. -20
 فالتكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصيي -21

 خاوة.
    

التكةيػػػػػػػػػػػػػػة نجغرافيػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػلميف ةامػػػػػػػػػػػػػػة  -22
 خاوة. فكالولسطيصيي
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 ثانًيا: التنمية الفكرية، وتتمثل في:

 -أ
 تنمية الوعي

  ×  × ت دير العلـ . -23
  ×  × الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. -24
. ك  افػػات متصكةػػةتزكيػػد المتعلمػػيف نمعػػارؼ  -25

 )ح كقية، وحية، نيئية...(
×  ×  

     ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. -26
     ال درة ةلا التوتير العلمي. -27

 

     حماية الهكية المسلمة مف ال  افات الكافدة. -28
     محارنة التطرؼ.  -29
االصوتػػػاح كالتكاوػػػؿ الراشػػػد مػػػع المجتمعػػػات   -30

 اسخرل.
    

المصاسػػػػػػػب الحتياجػػػػػػػات اختيػػػػػػػار التخوػػػػػػػص  -31
 المجتمع.

  ×  

     إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة. -32
  ×   ال درة ةلا االستماع الجيد. -33 

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

تنميــــــــــــة -ب
 النقــــد البنــــاء

 

     كالخطأ. ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب -34
     ال درة ةلا اإلقصاع. -35
     ممارسة المعارضة النٌصاءة. -36

 
 -ج

تنمية التفكير 
 اإلبــــــــــــــداعي

 

الطلقػػػة مػػػف خػػػلؿ ال ػػػدرة ةلػػػا إصتػػػاج أتنػػػر  -37
 ةدد ممتف مف اسفتار اإلنداةية.

×    

المركصػػة مػػف خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا تغييػػر الحالػػة  -38
 الذهصية نتغير المكقؼ.

    

    اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الػذم  -39
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 لـ يسنؽ إليه أحد.
الحساسػػػػػػػػية للمشػػػػػػػػتلت مػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ إدراؾ  -40

 مكاطف الضعؼ أك الص ص في المكقؼ الم ير.
    

ال ػػػػػدرة ةلػػػػػا إدراؾ التواوػػػػػيؿ فػػػػػي مكضػػػػػكع  -41
 .، كتلخيص المووؿملخص أك غامض

    

المحافظػػػة ةلػػػا االتجػػػاا مػػػف خػػػلؿ اسػػػتمرار  -42
التوتيػػػر فػػػي المشػػػتلة لوتػػػرة زمصيػػػة طكيلػػػة الوػػػرد فػػػي 

 حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
    

 التنمية القيادية واإلدارية:ثالثًا: 

 

  ×   ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. -43
       ة الم كديف في ال يادة. -44
     ال درة  ةلا استخداـ الولحيات. -45
     مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ. -46
     مهارة العمؿ التعاكصي. -47
     مهارة التواكض. -48

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
     مهارة إدارة اسكلكيات. -49 

 رابًعا: التنمية الوقائية "األمنية"، وتتمثل في تنمية:

 
 

)الحػػػس موهػػػـك اسمػػػف الشخوػػػي كالمجتمعػػػي  -50
  ×   اسمصي(.

     المعرفة  نأحكاؿ العدك. -51
     المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. -52
    × مهارة التتماف )حوظ السر(. -53

 خامًسا: التنمية القتصادية، وتتمثل في:



 -648- 

 

     إت اف العمؿ، كالتصافس في تجكيدا. -54
    × الوردم كاسسرم. ترشيد االستهلؾاسهمية ن -55
     ال درة ةلا االتتواء الذاتي. -56
االةتػػػػػزاز نػػػػػالمصتج المحلػػػػػي الجيػػػػػد نػػػػػدالن مػػػػػف  -57

 المستكرد.
    

محارنػػػػػة المعػػػػػاملت االقتوػػػػػادية المحرمػػػػػة،  -58
 م ؿ: الرنا.

    

     إت اف استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة. -59
     تشجيع االدخار. -60
     تشجيع االست مار. -61

 :وتتمثل في، التنمية الجتماعيةسادًسا: 

 

  ×  × ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -62
كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف  التراحـ كالتكاد -63

  ×  × الصاس.

     مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -64

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

     اختيار اسودقاء الخيرييف .ال درة ةلا  -65
  ×   مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -66
  ×   إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -67
التكةية نآفات المجتمع. ) التدخيف، المخػدرات  -68
)....   ×  

     تشجيع العمؿ التطكةي. -69
     احتراـ اسقليات اسخرل. -70

 :النفسية والشخصية، وتتمثل فيالتنمية سابًعا: 
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  ×   ال  ة نالصوس. -71
     ال درة ةلا التحتـ في الذات. -72
  ×   الرغنة في تح يؽ الذات. -73
  ×   االةتماد ةلا الصوس. -74
    × رفض الظلـ. -75
     اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -76
  ×  × الجرأة كالشجاةة. -77
     محاسنة الصوس. -78
    × ت نؿ الصويحة. -79
    × التواؤؿ كالحيكية.اإليجانية ك  -80
    × اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -81

 ثامًنا: التنمية البيئية، وتتمثل في تنمية:

 
الشػػػػػػعكر نالمسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي المحافظػػػػػػة ةلػػػػػػا  -82

 النيئة.
×    

     االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -83

 المعايير

 الصف: التاسع األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

 المجتمعػػػػػػػػي االهتمػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػتهلؾ -84
 )التهرناء، كالمياا...(.

×    

     الحواظ ةلا المساحات الخضراء. -85
    × التكةية نخطكرة تلكث الهكاء كالترنة كالماء. -86
تشػػػػػجيع اسسػػػػػمدة الطنيعيػػػػػة م انػػػػػؿ اسسػػػػػمدة  -87

 الصناتي.التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ 
    

الحوػػػػػاظ ةلػػػػػا السػػػػػاحؿ النحػػػػػرم مػػػػػف النصػػػػػاء  -88
 العشكائي.
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     استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -89
 : التنمية الحقوقية والسياسية، وتتمثل في تنمية:تاسًعا

احتػػػػػػراـ الح ػػػػػػكؽ كالحريػػػػػػات العامػػػػػػة لألفػػػػػػراد  -90 
 كالجماةات.

×  ×  

 
المشػػارتة ال صاةػػة نضػػركرة تمتػػيف المػػرأة مػػف  -91

 في تطكير المجتمع.
  ×  

     أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -92
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (7ق )محم
 األساس عاشرفي محتوى كتابي المطالعة والنصوص لمصف ال التنميةمعايير 

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
 أوًل: التنمية اإليمانية والدينية، وتتمثل في:

 –أ 
التنميـــــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــــة  العقدي

ترسػػػػيخ اإليمػػػػاف نػػػػا كملئتتػػػػه كتتنػػػػه كرسػػػػله  -1
 كاليـك اآلخر كال در خيرا كشرا.

  ×  

  ×   مراقنة ا في السر كالعلف. -2
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     الكالء  كلرسكله كللمؤمصيف. -3
     إذتاء مشاةر النراء مف التافريف كالمشرتيف .  -4

التنميــــــــة -ب
 الروحيــــــــــــــــة

 

     مشاةر الرجاء كالتضرع . -5
  ×   الرغنة في التكنة كاالستغوار. -6
     الرغنة في التدنر. -7
     الرغنة في الذتر. -8
     اإلخلص. -9

     الميؿ للست امة. -10
     الميؿ للزهد. -11

ــــــــــــة -ج تنمي
الجانــــــــــــــــــب 
 التعبــــــــــــــــدي

 

    × الحرص ةلا الورائض . -12
     الرغنة في تطنيؽ السصف. -13
     التصافس في العنادة. -14

التنميــــــــــة -د
 األخالقيـــــــــــــة

 

الترنية ةلا الخلػؽ الحسػف.) الوػدؽ، اسماصػة،  -15
اإلي ػػػػػار، التكاضػػػػػع، ال صاةػػػػػة، احتػػػػػراـ الصػػػػػاس، إتػػػػػراـ 

 الضيؼ، الغنطة، التسامب، الكفاء...(
×    

السػػيء. ) الحسػػد، الطمػػع، التػػذب، صنػػذ الخلػػؽ  -16
  ×   التنر، الخياصة، الغينة كالصميمة ...(

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

التنميـــــة  -ه
ـــــــــــــــــة  القومي
 والوطنيــــــــــــــة

 

  ×  × حب الكطف، كالرغنة في العكدة إليه. -17
  ×  × كالم دسات.الدفاع ةف الكطف  -18
    × تعزيز االصتماء لإلسلـ كالعركنة. -19
    × االةتزاز نالتراث اإلسلمي كالعرني. -20
التكةية نتاريخ المسلميف ةامة كالولسطيصييف  -21

 خاوة.
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التكةيػػػػػػػػػػػػػػة نجغرافيػػػػػػػػػػػػػػا المسػػػػػػػػػػػػػػلميف ةامػػػػػػػػػػػػػػة  -22
 كالولسطيصييف خاوة.

    

 ثانًيا: التنمية الفكرية، وتتمثل في:
 -أ

 الوعيتنمية 
  ×  × ت دير العلـ . -23
    × الرغنة في االطلع كال راءة الصافعة. -24

 

تزكيػػػد المتعلمػػػيف نمعػػػارؼ ك  افػػػات متصكةػػػة.  -25
 )ح كقية، وحية، نيئية...(

×  ×  

     ال درة ةلا تكظيؼ المعرفة. -26
     ال درة ةلا التوتير العلمي. -27
     حماية الهكية المسلمة مف ال  افات الكافدة. -28
     محارنة التطرؼ.  -29
االصوتػػػاح كالتكاوػػػؿ الراشػػػد مػػػع المجتمعػػػات   -30

 اسخرل.
    

اختيػػػػػػػار التخوػػػػػػػص المصاسػػػػػػػب الحتياجػػػػػػػات  -31
 المجتمع.

    

     إت اف استخداـ تتصكلكجيا التعليـ الحدي ة. -32

  ×   ال درة ةلا االستماع الجيد. -33 

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الثانيالفصل  الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

تنمية -ب
 النقد البناء

     ال درة ةلا التمييز نيف الوكاب كالخطأ. -34
  ×   ال درة ةلا اإلقصاع. -35
     ممارسة المعارضة النصاءة. -36

الطلقػػػة مػػػف خػػػلؿ ال ػػػدرة ةلػػػا إصتػػػاج أتنػػػر  -37 -ج
 اإلنداةية.ةدد ممتف مف اسفتار 
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تنمية التفكير 
 اإلبــــــــــــــداعي

 

المركصػػة مػػف خػػلؿ ال ػػدرة ةلػػا تغييػػر الحالػػة  -38
 الذهصية نتغير المكقؼ.

  ×  

اسوالة مف خلؿ إصتاج غير المألكؼ الػذم  -39
 لـ يسنؽ إليه أحد.

    

الحساسػػػػػػػػية للمشػػػػػػػػتلت مػػػػػػػػف خػػػػػػػػلؿ إدراؾ  -40
 مكاطف الضعؼ أك الص ص في المكقؼ الم ير.

    

مكضػػػػػكع ال ػػػػػدرة ةلػػػػػا إدراؾ التواوػػػػػيؿ فػػػػػي  -41
 ملخص أك غامض، كتلخيص المووؿ.

  ×  

المحافظػػػة ةلػػػا االتجػػػاا مػػػف خػػػلؿ اسػػػتمرار  -42
الوػػػرد فػػػي التوتيػػػر فػػػي المشػػػتلة لوتػػػرة زمصيػػػة طكيلػػػة 

 حتا يتـ الكوكؿ لحلكؿ جديدة.
    

 ثالثًا: التنمية القيادية واإلدارية:

 

  ×   ال درة ةلا إودار ال رارات الوائنة. -43
  ×   ال يادة.  ة الم كديف في  -44
     ال درة  ةلا استخداـ الولحيات. -45
     مهارات فف تتانة الت ارير كالرسائؿ. -46
  ×   مهارة العمؿ التعاكصي. -47
     مهارة التواكض. -48

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود
     اسكلكيات.مهارة إدارة  -49 

 رابًعا: التنمية الوقائية "األمنية"، وتتمثل في تنمية:

  
 

موهػػػـك اسمػػػف الشخوػػػي كالمجتمعػػػي )الحػػػس  -50
  ×   اسمصي(.

     المعرفة  نأحكاؿ العدك. -51
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     المعرفة نأساليب اإلس اط ةصد العدك. -52
  ×   مهارة التتماف )حوظ السر(. -53

 وتتمثل في:خامًسا: التنمية القتصادية، 

 

     إت اف العمؿ، كالتصافس في تجكيدا. -54
     اسهمية نترشيد االستهلؾ الوردم كاسسرم. -55
     ال درة ةلا االتتواء الذاتي. -56
االةتػػػػػزاز نػػػػػالمصتج المحلػػػػػي الجيػػػػػد نػػػػػدالن مػػػػػف  -57

 المستكرد.
    

محارنػػػػػة المعػػػػػاملت االقتوػػػػػادية المحرمػػػػػة،  -58
 م ؿ: الرنا.

×    

     استخداـ التتصكلكجيا الحدي ة.إت اف  -59
     تشجيع االدخار. -60
     تشجيع االست مار. -61

 سادًسا: التنمية الجتماعية، وتتمثل في:

 

    × ترسيخ نر الكالديف لدل المتعلميف. -62
التراحـ كالتكاد كالتتافؿ كاإلخاء كاإلولح نيف  -63

  ×  × الصاس.

     مراةاة ح كؽ الجار، كةدـ إيذائه. -64

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

     ال درة ةلا اختيار اسودقاء الخيرييف . -65
  ×   مراةاة آداب االتواؿ كالتكاوؿ مع اآلخريف. -66
    × إدراؾ أهمية الكقت، كالتزاـ المكاةيد. -67
التدخيف، المخػدرات التكةية نآفات المجتمع. )  -68

.)...   ×  



 -632- 

     تشجيع العمؿ التطكةي. -69
     احتراـ اسقليات اسخرل. -70

 سابًعا: التنمية النفسية والشخصية، وتتمثل في:

 
  ×  × ال  ة نالصوس. -71
     ال درة ةلا التحتـ في الذات. -72
  ×   الرغنة في تح يؽ الذات. -73

 

     االةتماد ةلا الصوس. -74
  ×  × رفض الظلـ. -75
     اإلحساس نمشاةر اآلخريف. -76
  ×   الجرأة كالشجاةة. -77
     محاسنة الصوس. -78
  ×   ت نؿ الصويحة. -79
     اإليجانية كالتواؤؿ كالحيكية. -80
     اهتماـ المتعلـ نمظهرا العاـ. -81

 ثامًنا: التنمية البيئية، وتتمثل في:

 
الشػػػػػػعكر نالمسػػػػػػؤكلية فػػػػػػي المحافظػػػػػػة ةلػػػػػػا  -82

 النيئة.
    

     االلتزاـ نال كاصيف كالصظاـ. -83

 المعايير

 الصف: العاشر األساس
 الفصل الثاني الفصل األول

غير  موجود
غير  موجود موجود

 موجود

 

االهتمػػػػػػػػاـ نترشػػػػػػػػيد االسػػػػػػػػتهلؾ المجتمعػػػػػػػػي  -84
 )التهرناء، كالمياا...(.

    

     الحواظ ةلا المساحات الخضراء. -85
    × كالترنة كالماء.التكةية نخطكرة تلكث الهكاء  -86
    تشػػػػػجيع اسسػػػػػمدة الطنيعيػػػػػة م انػػػػػؿ اسسػػػػػمدة  -87
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 التيماكية للحواظ ةلا الجيؿ الصناتي.
الحوػػػػػاظ ةلػػػػػا السػػػػػاحؿ النحػػػػػرم مػػػػػف النصػػػػػاء  -88

 العشكائي.
    

     استخداـ التتصكلكجيا الودي ة للنيئة. -89
 تاسًعا: التنمية الحقوقية والسياسية، وتتمثل في:

 

كالحريػػػػػػات العامػػػػػػة لألفػػػػػػراد  احتػػػػػػراـ الح ػػػػػػكؽ -90
 كالجماةات.

×  ×  

ال صاةػػة نضػػركرة تمتػػيف المػػرأة مػػف المشػػارتة  -91
 في تطكير المجتمع.

    

     أهمية مشارتة الورد في العملية السياسية. -92
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (8ممحق )

 التنميةأسماء السادة المحكمين لقائمة معايير 
 مكان العمل التخصص الدرجة العممية اسم المحكم الرقم
 الجامعة اإلسلمية مصاهج كطرؽ تدريس أستاذ دتتكر ةزك ةواصة أ.د. 1

 الجامعة اإلسلمية اسدب كالص د -اللغة العرنية أستاذ دتتكر يكسؼ التحلكتأ.د. 2

_ لغة مصاهج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ محمد زقكتد. 3
 ةرنية

 الجامعة اإلسلمية
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 الجامعة اإلسلمية ةلـك مصاهج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ ولح الصاقةد. 4

 جامعة اسقوا ةلـك مصاهج كطرؽ تدريس أستاذ مشارؾ يحيا أنك جحجكحد. 5
 جامعة اسقوا اإلدارة الترنكية أستاذ مشارؾ نساـ أنك حشيشد. 6
 جامعة اسقوا اللغة العرنية أستاذ مشارؾ محمد حسكصةد. 7

 الجامعة اإلسلمية الصوس كاإلرشاد الصوسيةلـ  أستاذ مساةد ختاـ السحارد. 8

 الجامعة اإلسلمية ةلـ الصوس كاإلرشاد الصوسي أستاذ مساةد ةاطؼ اسغاد. 9

 كتالة الغكث اللغة العرنية أستاذ مساةد رأفت الهناشد. 10
 جامعة اسقوا اللغة العرنية ماجستير سعيوافأنك سامية أ. 11
 كتالة الغكثمشرؼ ترنكم في  اللغة العرنية ماجستير محمد أنك قادكسأ. 12
مصاهج كطرؽ تدريس_ لغة  ماجستير رجاء الديف طمكسأ. 13

 ةرنية
 الجامعة اإلسلمية

مديريػػػة الترنيػػػة كالتعلػػػيـ شػػػػماؿ  تعليـ اللغة العرنية نتالكريس محمكد نعلكشةأ. 14
 غزة

اسحمػػػػػد الوػػػػػناح  مدرسػػػػػة فهػػػػػد تعليـ اللغة العرنية نتالكريس اصشراح التحلكتأ. 15
 ال اصكية _للنصات
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