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 تقدٓرالشكر و ال
 
 (19.)الىهؿ " ؿ تعالِ:" قا

 ْى هٓمٓؽ بجالؿ قدري كعظٓـ سمطاىً كعمِ ىبٓىا األي  أحهدي سبحاىً حهدان رب العرش العظٓـ الحهد هلل 
ـى الصال هٓف أفضؿي األ ًً آالتسمٓـ كعمِ  ة كأت  ، كبعد:جهعٓفأ كصحبًً  ل

برآٌـ عرهاف الذم أشرؼ إر ستاذم الفاضؿ الدكتك أهتىاف هف ألالشكر كعظٓـ ا بجٓزؿً  أتقدـى ٓسرىْ أف 
 رشاد كالتكجًٓ كىٍمت هف عمهً الكثٓر الكثٓر.كاإل عمِ ٌذي الرسالة كهىحىْ الىصح

 .صمٓبْ جبرائٓؿ ابرآٌـد.ك  عمْ هحهد أبك راسد.لعضكٌم لجىة الهىاقشة  فكها كأتقدـ بالشكر كالعرفا
 

ٓات الهثهرة كلكؿ هف تمقٓت عمِ صهتىاىْ لكؿ هف قدـ لْ العكف كالهساىدة كالىصٓحة كالتك ا  كشكرم ك 
 .مسطٓفف  –فْ جاهعة القدس  إٍذ هكٍىىْ اهلل سبحاىً كتعالِ هف إتهاـ ٌذا البحث لهعرفة كالعمـٓدًٓ ا
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  :الهمخص

ٌدفت ٌذي الدراسة التعرؼ إلِ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ الهٍارات الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة 
ذي الهٍارات ٌْ 2016/ الجدٓدة2011االساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف فْ الكتب )القدٓهة  لمهرحمة (، ٌك

 (.الىشٓدك  التعبٓر،ك  االهالء،ك  الكتابة،ك  الهحادثة،)هٍارة االستهاع، كالقراءة، ك 
ؿ الجزء كف، حٓث قاهت الباحثة بتحمٓهكلتحقٓؽ أٌداؼ الدراسة استخدهت الباحثة اسمكب تحمٓؿ الهض

 لقدٓـ كالجدٓد هف كتب لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا.األكؿ ا
 كأظٍرت الىتائج:

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة االساسٓة الدىٓا فْ ف الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ الهٍارات أ
 (.2016لصالح الكتب )الجدٓدة (2016/ جدٓدة2011الختالؼ الىسخة )قدٓهة  فمسطٓف تختمؼ تبعان 

ـ( بهقررات المغة العربٓة لمهرحمة االساسٓة الدىٓا فْ 2016هف قبؿ الكتب )الجدٓدة،  ان اٌتهاهٌىاؾ  فى إ
ذا ٓعىْ اشتهالٍا عمِ )الهدل(.  فمسطٓف بعهمٓة التكسع أفقٓا ٌك

( بهقررات المغة العربٓة لمهرحمة االساسٓة الدىٓا ـ2016الكتب )الجدٓدة، هف قبؿ ان اٌتهاهٌىاؾ  فى كها إ
ككف فْ فم سطٓف بتقدٓـ الهحتكل كالهفآٌـ كالهٍارات بشكؿ ٓكهؿ الهحتكل لمصؼ الدراسْ السابؽ ٓك

ذا ٓعىْ اشتهالٍا عمِ )التتابع(.  جزء هف الهحتكل لمصؼ الدراسْ الالحؽ ٌك
( بهقررات المغة العربٓة لمهرحمة االساسٓة الدىٓا ـ 2016هف قبؿ الكتب )الجدٓدة،ان اٌتهاهف ٌىاؾ كها إ

طٓف بتىاكؿ اساسٓات الهادة، هثؿ الهبادئ كالهفآٌـ كاالفكار االساسٓة ككذلؾ تطبٓقاتٍا بصكرة فْ فمس
ا هف الهبادئ كالهفآٌـ كاالفكار بحٓث ٓهكف تطبٓقٍا فْ  تكفْ لفٍهٍا فٍها ذٌىٓا كاهال كربطٍا بغٌٓر

ذا ٓعىْ اشتهالٍا عمِ )العهؽ(.  هكاقؼ جدٓدة ٌك
عهؿ هراجعة حثة بهجهكعة هف التكصٓات تهثمت فْ الدعكة إلِ كفْ ضكء ٌذي الىتائج خرجت البا

كؿ حتِ ألساسٓة الدىٓا هف الصؼ اؽ لهادة لغتىا الجهٓمة لمصفكؼ األدكٓرة لمهدل كالتتابع كالعه
ا، كىقاط الضعؼ كالقصكر فٍٓا كهعالجتٍا فْ ض كء تطكر الرابع، لمتعرؼ عمِ ىقاط القكة فٍٓا كتعٓزٌز

عادة اصدار ىسخ جدٓدة إكرادة فْ ىتائج ٌذي الدراسة عىد ذ بالهالحظات الخألاك العمكـ االخرل. 
فقْ، ، بها ٓتكافؽ كهعآٓر التكاهؿ األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓفالمغة العربٓة فْ الهرحمة األ قرراتله

 سْ، بشكؿ أكثر دقة، لها لٍذي الهعآٓر هف أٌهٓة فْ تىظٓـ هفردات الهىاٌج.أكالتتابع الر 
ـى  عتراضات عمِ الهقرر الجدٓد اىنً جاء بصٓغةو اإلهف بٓىها  حذؼ بعض القٓـ  هختصرة كبؿ كت

 .كالهٍارات التْ كاىت هكدعة فْ الهقرر القدٓـ
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Abstract 

 

This study aims to identify the Breadth, sequences and depth of the skills contained in our 

beautiful Arabic language course for the basic minimum stage in Palestine in the books 

(old/2011, new in 2016), and these skills are (listening, reading, speaking, writing, 

dictation,  expression, and the anthem). 

To achieve the objectives of the study the researcher used the style of content analysis, 

where the researcher analyzed the first chapter of the books of our beautiful  Arabic 

language course for the basic minimum stage (old / 2011, new in 2016), 

The results showed:  

- The Breadth, sequences and depth of the skills contained in our beautiful  Arabic 

language course for the basic minimum stage in Palestine are different depending on the 

different version (2011 old / new 2016) in favor of the new books (new in 2016). 

- The results showed that there is an interesting in the new books (New 0.2016) of the 

Arabic language curriculums for basic minimum stage in Palestine in the horizontal 

expansion and that means they contain (Breadth). 

- The results showed that there is an interesting in the new books (New 0.2016) of the 

Arabic language curriculums for basic minimum stage in Palestine  by presenting the 

content, concepts and skills which complements the content for the previous grade   and it 

should be a part of the content for following grade. That means they contain (sequences). 

- The results showed that there is an interesting in the new books (New 0.2016) of the 

Arabic language curriculums for basic minimum stage in Palestine by dealing with. 

the fundamentals of the material, such as the principles, basic concepts and  ideas as well 

as their applications in a way that will be sufficient to fully mentally understand   and 

linked them to other principles, concepts and ideas that can be applied in new situations  

that means they contain (depth). 

 

Concerning the results the researcher came out of set recommendations which consist for 

calling to periodic review of the breadth, sequence and depth of our beautiful language for 

basic classes from the first grade to the fourth grades, To identify the strengths points and 

enhance them and to identify the weaknesses and shortcomings to deal with them 

according to the development in other sciences. it's necessary to take observations that are 

incoming  in the results of this study when re-issuing new versions Arabic in the basic 

curricula in Palestine, in line with the standards of horizontal integration, sequence 

vertical, with more accurately, these standards are very important in organizing the 

curriculum vocabulary. 
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 :الفصل األول
___________________________________________________ 

 :هشكمة الدراسة وأٌهٓتٍا
 الهقدهة 1.1

ٍا هف "العمـ كالتقىٓة" حٓث أصبحت العمكـ الهختمفة كتطبٓقاتي عصري  بأىًٓكصؼ العصر الحالْ 
 ان سالعمـ فْ شتِ هىاحْ حٓاة اإلىساف، كأصبح هقٓاهستمزهات الحٓاة فْ الكقت الحاضر، فقد تدخؿ 

الىاظر فْ قضٓة التعمٓـ ٓجدٌا قضٓة أهف قكهْ، كاستثهار بشرم، ، ك لقكة الدكلة كتقدهٍا الحضارم
ترتبط بً تىهٓة قدرات الشعب اإلىتاجٓة، كاالقتصادٓة، كالعسكٓرة، فالتقدـ العمهْ كالتكىكلكجْ 

كجٍكد الهتعمهٓف كالىظاـ التربكم القائـ فْ كؿ  ـ ٌك ثهرة التعمٓـكالحضارم الذم ٓشٍدي العالـ الٓك 
 بمد.

ان كبالغ األٌهٓة بٓف عىاصر الىظاـ التربكم، ذلؾ أل ف الهىاٌج، أحد كٓهثؿ الهىٍج عىصران حٓٓك
ة داخؿ الهجتهع، الهككىات الرئٓس ة لٍذا الىظاـ، كأكثر الكسائؿ فاعمٓة فْ تحقٓؽ أغراضً التربٓك

ً، التْ ٓطهح إلِ أٌدافعكس بدكري فمسفة الهجتهع الذم ٓىتهْ إلًٓ، فٍك الكفٓؿ بصٓاغة كالهىٍاج ٓ
 لذا (.2014تربٓة أفرادي عمٍٓا، كتهثؿ الهىاٌج الجٍاز العصبْ فْ جسـ العهمٓة التربكٓة)الزكاٌرة،

 هستَٓات تحسٓو بٍدف َتطَٓرٌا الهىاٌج الهدرسٓةتصهٓن  فْ جدٓدة العالـ الٓكـ حركات ٓشٍد
ا  التربكٓة الهؤسساتفْ  التعمٓـ الهختمفة كهككىاتٍا الرئٓسٓة، كلـ تعد دراسة الهىٍاج ابكافة عىاصٌر

ىها أصبحت تتىاكؿ التربٓة بأبعادٌا الهختمفة،  الهدرسْ هقتصرة عمِ هعالجات عهٓقة لمهحتكل كا 
ـكالهحتكل كطرؽ التعمـ كالتعمٓـ كطرؽ التىظٓـ الهدرسْ ك  ٌداؼفٍْ تشهؿ عمِ األ )هحهد التقٓك

 (.2013،كآخركف
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عد الكتاب  َهة لمهادةػالهرس األٌداف لتحقٓق أداة لمهىٍج الحدٓث الهفٍَن ضكء فْ الهدرسْ ٓك
 تكصٓمٍا لمطالب، رادػاله اتػَالهعمَه ارفػالهع َّػٓحت الذّ الهىظن الهصدر فٍَ ،الدراسٓة
 بٓئة تٍٓئة فْ تسٍن، الطالبالهعمن َ بٓو الهباشر األتصاؿ ؿَسائ هو َسٓمة ٓعد أىً عو فضالً
 هع ٓتىاسب الذّ ؿاألهث ستخدانإلا ستخدنأإذا  ؿَالتفاع الحَٓٓة عمِ َإٓجابٓة قائهة خصبة تعمٓهٓة
 .(2009ـ)العدكم،التقَٓ َأسالٓب التعمٓهٓةؿ ائػَالَس َُػَالهحت ،التربَٓة األٌداف

ة أساسٓة هكجٍة إلِ جهٍكر الطمبة ٓجدكف بٓف دفتْ  فه كلها كاف الكتاب الهدرسْ دعاهة تربٓك
ـ  ىشطةالبرىاهج الدراسْ الهقرر الخاص بكؿ هادة إضافة إلِ الدعاهات كاأل كهختمؼ أشكاؿ التقٓك

فٍك بهثابة الكعاء الذم ٓحكم الهادة التعمٓهٓة التْ ٓفترض أىٍا األداة أك إحدل األدكات عمِ األقؿ 
(. فالكتاب الهدرسْ 2007)حمس،لهىاٌجا أٌداؼالتْ تستطٓع أف تجعؿ الطمبة قادٓرف عمِ بمكغ 

زكد  أكضحٓعرض الهادة العمهٓة بطٓرقة  زكد الهعمهٓف باألسئمة التْ ٓهكف أف تسأؿ لمطمبة ٓك ٓك
كأسالٓب التعمٓـ كهف خاللً ٓهكف هراعاة الفركؽ الفردٓة بٓف  ىشطةالهعمهٓف كذلؾ باألفكار كاأل

 .(Eisnes, 1994الهتعمهٓف)

كضح الرقب ) ة الهعاصرة تؤكد الحاجة إلِ ىظاـ تعمٓهْ تتحقؽ فًٓ  أف (2010ٓك االتجاٌات التربٓك
عادة الىظر  الجكدة الشاهمة، فتتهٓز عهمٓاتً؛ كتبدع هخرجاتً، لذلؾ كاف هف الضركرم الىظر، كا 
ـ الجٓد  ا، بحٓث تحقؽ شركط التقٓك ٌر ـ التربكم كأدكاتً، كتطٓك بصكرة هستهرة فْ استراتٓجٓات التقٓك

باالستهرآرة كالشهكلٓة كالهركىة كالهكضكعٓة كالكاقعٓة، كتتىاسب هع هتطمبات التطكر الذم ٓتسـ 
الهستهر لمهجتهعات، كبىاء اإلىساف الهبدع الكاعْ، الهدرؾ لهشكالت هجتهعً كحاجاتً كهتطمبات 

 .ىهكي كتقدهً

هٓة ٓجدم التركٓز عمِ أٌهٓتٍا ـ الهىٍاج التربكم عهمٓة تربكٓة تقٓك ىظرا لمدكر  لذا ٓهثؿ تقٓك
ة التربٓة الهدرسٓة كتحقٓؽ  )هحهد ٍاأٌدافاألساسْ الذم ٓهارسً الهىٍج فْ تقدٓر ٌٓك

ر عهمٓة ، كتعتبر(2013،كآخركف  جلهىٍاا صىاعة تعهمٓا نه عهمٓة ٌْ الكتب الهدرسٓة تطٓك
تـ ،التقٓٓـ عهمٓة بعد تأتْك  نه رعىص للكك فلضعا طىقا هعالجةك القكة جكاىب زٓزتع فٍٓا ٓك

ـ()الصبحٓٓف كبىْ عبد  ىشطةكاأل ،كالهحتكل ،ٌداؼ)األ عىاصري كالطرؽ كالكسائؿ كالتقٓك
 (.2012الرحهف،

عىاصر تقكٓهٍا لٓست هف  فإفكلها كاىت الهىاٌج بهفٍكهٍا تشهؿ عىاصر كثٓرة، كلٍا أبعاد عدٓدة 
ٓر الهىٍاج هف السٍكلة بهكاف، كلعؿ الكتاب الهدرسْ كأحد جكاىب الهىٍاج ٓهكف أف ٓساٌـ فْ تطك 

ـ كتحمٓؿ الكتب الهدرسٓة عهمٓة تشخٓصٓة عالجٓة تقكد إلِ  هكف اعتبار عهمٓة تقٓك هً، ٓك خالؿ تقٓك
ر الهىٍاج، كتحسٓف هستكل الكتب هف خالؿ الحذؼ كاإلضافة كالتعدٓؿ، كقد تفٓد فْ فٍـ  تطٓك



   4 

ها ٓٓزد هف ه أىشطةهحتكل الكتب كتحسٓف عهمٓة التدٓرس كتكضٓح ها فْ الكتب هف كسائؿ ك 
 .(1996خداهٍا)الدكٓكات،فاعمٓة است

كألف المغة العربٓة ٌْ لغة القرآف الكٓرـ فٓىبغْ إعطائٍا األٌهٓة فْ الهىاٌج الجدٓدة كدراستٍا 
  .كتقكٓهٍا باستهرار

ـ الهىصبة عمِ الهدل كالتتابع كالعهؽ هف  فْ تىظٓـ هحتكل  األساسٓة األركافكتعتبر عىاصر التقٓك
ر الهىاٌج،  األساسٓةف ٌذي العىاصر تعتبر هف الهتطمبات أالعربٓة، خاصة ك المغة  قرره  إذفْ تطٓك

ٓعهد هصههك الهىاٌج التعمٓهٓة إلِ عهؿ لذا  سٓىتٍْ، أٓفلِ ا  كؿ هكضكع ك  أتِ أٓفتكشؼ هف 
بدأ بكثٓقة الهىٍج، لككىٍا  خٓرطة شاهمة، تهكىٍـ هف رسـ أبعاد كهحتكٓات الهىٍج الهراد تصهٓهً، ٓك

 تفاؽإف عمِ إعداد الهىاٌج لمكصكؿ إلِ خطكة التْ هف خاللٍا ٓتـ لهمهة أكراؽ الخبراء القائهٓال
. كبعد الشركع فْ عهمٓة بىاء أىشطةعمِ ها سٓتىاكلً الهىٍج هف هكاضٓعى كهٍارات، كخبرات ك 

رسْ ٓعتبر تىظٓـ هحتكل الكتاب الهد فإف كبالتالْ .ٓركز الخبراء عمِ الهدل كالتتابع لمهىٍج الهىٍج،
ر الهىاٌج،  الهدل كالتتابع  فْ جاءت ٌذي الدراسة لمبحث كهف ٌىاهف الهتطمبات األساسٓة فْ تطٓك

 .الدىٓا فْ فمسطٓف األساسٓةكالعهؽ فْ هقرر المغة العربٓة لمهرحمة 
 

 هشكمة الدراسة 2.1
 
التْ تـ تخطٓطٍا  راتقر هف اله فْ الهىٍاج الفمسطٓىْمهرحمة األساسٓة المغة العربٓة ل قرراتعتبر هت

ـ كفقا لعىاصر الهىٍج الهطكر قرراتمسطٓىٓة، كلكف لـ تحظ ٌذي الهبخبرات ف  -بالتحمٓؿ كالتقٓك
ـ ئكالعهؽ فْ ٌذي الهىاٌج، كهدل هكالهعرفة الهدل كالتتابع  -حسب عمـ الباحثة هتٍا ألسالٓب التقٓك

ـ الكتب الهدرسٓة  بإجراء القٓاـ أصبحالهتبعة فْ تىفٓذ الهىٍج بالصكرة الهطمكبة، حٓث  عهمٓات تقٓك
ر دقٓقة  إذاهران فْ غآة األٌهٓة كطمبان ال بد هف تىفٓذي خاصة أ كاف الكتاب ىتاج عهمٓة تطٓك

هر فْ هرحمة تجٓرب عمِ صعٓد الكاقع العهمْ فْ التدٓرس كها ٌك عمًٓ الحاؿ   أفكشاهمة، ٓك
ر  خاصة  (.2016ٌا فْ بدآة العاـ الدراسْ الجدٓد)فٓها ٓتعمؽ بهقررات المغة العربٓة، التْ تـ تطٓك

ٌذي الكتب قد جاءت بشْء جدٓد  (، كهعرفة ها إذ كاىت2011تب القدٓهة)فٓها ٓتعمؽ بهقارىتٍا بالك
دراسة تتىاكؿ  إجراءلذا كاف ال بد هف  كراعت التطكر كالتقدـ العمهْ كاألسالٓب الحدٓثة فْ التعمٓـ،

ة لطمبة الهرحمة األساسٓة هقرر المغة العربٍٓارات التعمٓهٓة الخاصة باله العهؽ كالهدل كالتتابع فْ
ر كتحسٓف هستكل كذلؾ أل ؛الدىٓا ـ الكتب الهدرسٓة عهمٓة تشخٓصٓة تقكد إلِ تطٓك ف عهمٓة تقٓك
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كهف ٌىا جاءت ٌذي الدراسة الكتاب الهدرسْ؛ لٓككف أداة تعمٓهٓة صالحة فْ ٓد الهعمـ كالهتعمـ. 
 هرحمة األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف.لم كالتتابع كالعهؽ فْ هقرر المغة العربٓةلمبحث فْ الهدل 

 

 أسئمة الدراسة 3.1
 

 :لإلجابة عف السؤاؿ الرئٓس أتْ جاءت ٌذي الدراسة  
 مهرحمة األساسٓة الدىٓا فْل بهقرر لغتىا الجهٓمة الهٍارات الهتضهىةفْ  الهدى والتتابع والعهقها 

 ؟الهىٍاج الفمسطٓىْ
 :تٓةالفرعٓة أ األسئمةكاىبثؽ عف ٌذا السؤاؿ 

ٌؿ ٓختمؼ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة االستهاع الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة  .1
 (؟ 2016/ جدٓدة2011لمهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

هىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة ٌؿ ٓختمؼ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة القراءة الهتض .2
 (؟ 2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  الهحادثةٌؿ ٓختمؼ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .3
 (؟  2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  الكتابةٌؿ ٓختمؼ  الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .4
 (؟ 2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  اإلهالءٌؿ ٓختمؼ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .5
 (؟  2016/ جدٓدة2011ٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة األساس

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  التعبٓرٌؿ ٓختمؼ  الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .6
 (؟  2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة الىشٓد ؽ فْ هٍارة ٌؿ ٓختمؼ  الهدل كالتتابع كالعه .7
 (؟2016جدٓدة / 2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  حكالىٌؿ ٓختمؼ  الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .8
 (؟2016جدٓدة / 2011)قدٓهة  األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة
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 الدراسة أٌداف  4.1
 فْ: كاف ٌىاؾ اختالؼه  ها إذهعرفة  إلِالدراسة تٍدؼ ٌذي 

الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة االستهاع الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة  .1
 .( 2016/ جدٓدة2011الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة القراءة الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا الهدل  .2
 (. 2016/ جدٓدة2011فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة  الهحادثةالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .3
 .( 2016/ جدٓدة2011ؼ الىسخة )قدٓهة الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختال

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا  الكتابةالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .4
 .( 2016/ جدٓدة2011فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

مة األساسٓة الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرح اإلهالءالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .5
 .( 2016/ جدٓدة2011الدىٓا فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا  التعبٓرالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .6
 .( 2016/ جدٓدة2011فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا ىشٓد الالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .7
 (. 2016/ جدٓدة2011فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

الهتضهىة بهقرر لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا  حكالىالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  .8
 (. 2016/ جدٓدة2011فْ فمسطٓف تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة 

 

 أٌهٓة الدراسة  5.1
 

ا لهكضكع الدراسة الذم ٓتألؼ هف    الهدل كالتتابع كالعهؽ فْتبرز أٌهٓة ٌذي الدراسة فْ اختٓاٌر
ْ فمسطٓىالهىٍاج اللغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ  هٍارات المغة العربٓة الهتضهىة فْ

فٓها ٓتعمؽ خاصة احثكف بالدراسة أك البحث هكضكع لـ ٓتعرض لً الب ك حسب عمـ الباحثة، ٌكالجدٓد
بٓة)  ةفقط هع الكتب القدٓه (2016عاـ)( كالتْ تـ العهؿ بٍا 2016بهقارىة الكتب الجدٓدة التجٓر

ـ هقررات المغة العربٓة فْ فمسطٓف دراسة (، كذلؾ هف خالؿ 2011) التْ ىحف بصددٌا ٌىا كتقٓك
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العىاصر هف تأثٓر عمِ ي ٓعتبر هٍها لها لٍذابع كالعهؽ الهدل كالتتفالبحث فْ   تعدٓمٍا، أكلتدعٓهٍا 
ا، ٌر لمدراسات السابقة التْ  ر التقكٓهٓة كتكضٓحٍا إال اهتداده كها تحمٓؿ ٌذي العىاص بىاء الهىاٌج كتطٓك

ر لمهىاٌج كتكافقٍا هع الهجتهع،  أجٓرت فْ ٌذا الهجاؿ لها لٍذا الهكضكع هف تأثٓر فْ البىاء كالتطٓك
ا الدراسة األكلِ هف ىكعٍا كتىبع أٌهٓتٍ التْ تبحث فْ الهدل كالتتابع  -حسب عمـ الباحثة-ا باعتباٌر
 . فْ فمسطٓف لمهرحمة األساسٓة الدىٓا هقرر المغة العربٓة الهٍارات الهتضهىة فْ كالعهؽ فْ

 كها تكهف أٌهٓة ٌذي الدراسة فْ أىٍا تحاكؿ:

الكفآات هع بعضٍا فْ هقرر المغة العربٓة أٌهٓة ربط الهٍارات ك  إلِاىتباي الهعمهٓف  إثارة -
 لمهرحمة األساسٓة الدىٓا.

ـ هىٍج المغة العربٓة بىاء عمِ ها  - هساعدة القائهٓف عمِ بىاء الهىاٌج عمِ هتابعة كتقٓك
 ٌذي الدراسة هف استىتاجات كتكصٓات. إلًٓ تكصمت

ائٍا كفؽ أسالٓب حدٓثة اىتباي القائهٓف عمِ تصهٓـ كبىاء الهىاٌج الهدرسٓة الِ أٌهٓة بىشد  -
 .كبدٓمة غٓر تقمٓدٓة

 

 هحددات الدراسة  6.1
 

 عمِ :تقتصر ٌذي الدراسة 

الهٍػارات الهتضػهىة فػْ  : تقتصر ٌذي الدراسة عمِ دراسة الهدل كالتتػابع كالعهػؽ فػْ هحدد هوضوعْ
 (.2016( كالجدٓدة)2011/ الىسخة القدٓهة) ْفمسطٓىال الهىٍاج  فْ لغتىا الجهٓمةهقرر 

لمهرحمػة الجهٓمػة  لغتىػا هػف هىٍػاج األكؿ كتػاب الفصػؿ: تقتصػر ٌػذي الدراسػة عمػِ تحمٓػؿ هحدد إجرائْ
 (.2016( كالجدٓدة)2011الىسخة القدٓهة)( ، الثاىْ، الثالث، الرابعاألكؿاألساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف)

 ـ(2017–2016هف العاـ الدراسْ ) األكؿ:  الفصؿ هحدد زهاىْ

 آٌـ كالهصطمحات الكاردة فْ ٌذي الدراسة.: الهفهحدد هفآٌهْ
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 هصطمحات الدراسة  7.1
 

ــــــــدى : عهمٓػػػػػػػػة تكسػػػػػػػػٓع هحتػػػػػػػػكل الهىٍػػػػػػػػاج عىػػػػػػػػد هسػػػػػػػػتكل هعػػػػػػػػٓف هػػػػػػػػف الهعرفػػػػػػػػة) عبػػػػػػػػد الكػػػػػػػػٓرـ اله
 .(2016:65كالحربْ،

ــا :   ْفمسػػطٓىالهىٍػػاج الدرجػػة اٌتهػػاـ هقػػررات المغػػة العربٓػػة لمهرحمػػة األساسػػٓة الػػدىٓا فػػْ الهــدى إجرائٓ
 التكسع أفقٓا.بعهمٓة 

ػك هبىػْ التتابع ف الهحتػكل، ككػؿ الهفػآٌـ كالهٍػارات فػْ الهىٍػاج عمػِ هػدل السػىٓف، ٌك : ترتٓػب عىػآك
ة الهٍارات كبىائٍا هف هستكل إلِ هستكل آخر) عبد الكٓرـ كالحربْ،  .(2016:65عمِ تقٓك

 ْفمسػػطٓىال الهىٍػػاج  ا فػػْدرجػػة اٌتهػػاـ هقػػررات المغػػة العربٓػػة لمهرحمػػة األساسػػٓة الػػدىٓ :إجرائٓــاالتتــابع 
كػػكف جػػزء هػػف  بتقػػدٓـ الهحتػػكل كالهفػػآٌـ كالهٍػػارات بشػػكؿ ٓكهػػؿ الهحتػػكل لمصػػؼ الدراسػػْ السػػابؽ ٓك

 الهحتكل لمصؼ الدراسْ الالحؽ.

  ,Murdock): ٓتهثؿ بشدة التعهؽ فْ الهكضكعات دكف العىآة بعددٌاالعهق فْ الهىٍاج

2008). 

 ْفمسطٓىالالهىٍاج ت المغة العربٓة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ درجة اٌتهاـ هقررا :إجرائٓاالعهق 
األساسٓة ككذلؾ تطبٓقاتٍا بصكرة تكفْ لفٍهٍا  كاألفكارالهادة، هثؿ الهبادئ كالهفآٌـ  أساسٓاتبتىاكؿ 

ا هف الهبادئ كالهفآٌـ   .بحٓث ٓهكف تطبٓقٍا فْ هكاقؼ جدٓدة كاألفكارفٍها ذٌىٓا كاهال كربطٍا بغٌٓر

تحدد اإللزاهٌْك التعمٓـ  رحمة األساسٓة الدىٓا:اله الصفكؼ ك فمسطٓف  فْ الذم تكفري الدكلة لكؿ فرد ٓك
الدراسٓة هف الصؼ األكؿ األساسْ كحتِ ىٍآة الصؼ الرابع األساسْ كتشهؿ ٌذي الهرحمة طمبة 

ـ بٓف )  (.1998:25،)كزارة التربٓة كالتعمٓـ ( سىكات9-6تتراكح أعهاٌر

د هف الصؼ األكؿ األساسْ حتِ ىٍآة تتمؾ الصفكؼ التْ ته: إجرائٓاسٓة الدىٓا الهرحمة األسا
 الصؼ الرابع األساسْ فْ فمسطٓف.

 الهدرسْ تابػبالككٓقصد بٍا فْ ٌذي الدراسة هحتكل هىٍاج المغة العربٓة الهحدد  لغتىا الجهٓمة:كتب 
ذي الصفكؼ 2016ة،( ك)جدٓد2011لكؿ صؼ دراسْ ىسخة)قدٓهة،  جزء كاحد  هو َالهكَو (، ٌك

 أربعة: األكؿ كالثاىْ، كالثالث، كالرابع.
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اإلىساف ٓكتسبٍا  أفٓقصد بالهٍارة أداء العهؿ بسرعة كدقة، كتتهٓز بأىٍا هكتسبة كىاهٓة أم  :الهٍارات
ا تعهػػػػػػػػػػػػؿ عمػػػػػػػػػػػػِ تىهٓػػػػػػػػػػػػة الهٍػػػػػػػػػػػػارة  ػػػػػػػػػػػػذي بػػػػػػػػػػػػدكٌر هػػػػػػػػػػػػف خػػػػػػػػػػػػالؿ خبراتػػػػػػػػػػػػً كتجاربػػػػػػػػػػػػً كههارسػػػػػػػػػػػػاتً، ٌك

 .(2012:11)الكردم،باستهرار

هػػف السػػمكؾ الهعقػػد كالهىظهػػة تىظٓهػػان  أىهػػاطالقػػدرة الهكتسػػبة لمقٓػػاـ ب  إجرائٓػػا: (الهٍــارة)ةالباحثػػ ؼعػػر تك 
تقػاف، كالتػْ تػتـ تىهٓتٍػا هػف خػالؿ التػدٓرب الهخطػط كالهتكاصػؿ، كالههارسػة الهىظهػة  جٓدان بكؿ ٓسر كا 

 عبر سىكات الدراسة األساسٓة األكلِ.



 
 

 اسات السابقةاإلطار الىظري والدر الفصل الثاىْ: 
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 :الفصل الثاىْ
_____________________________________________________  

 اإلطار الىظري والدراسات السابقة
 الهقدهة:

الدراسة كالهتهثمة فْ المغة  ْ ٌذيف أساسٓة تشكؿ هرتكزات ٓستعرض ٌذا الفصؿ هكضكعات هتعددة
 إلِ باإلضافةكالهىاٌج كتحمٓمٍا ككذلؾ الكتاب الهدرسْ ككسٓمة هف كسائؿ تطبٓؽ الهىٍج،  العربٓة

تىاكؿ ٌذا الفصؿ عددنا هف الدراسات السابقة العربٓة كاألجىبٓة التْ  الهدل كالتتابع كالعهؽ. كها ٓك
 تىاكلت الهدل كالتتابع كالعهؽ.

 
  ار الىظرياإلط 1.2

 

 :هقدهة 1.1.2

الهحددة لٍا، هثؿ: تىهٓة  ٌداؼتعد المغة هف أٌـ الركائز التْ تعتهد عمٍٓا الهدرسة فْ تحقٓؽ األ
الفرص أهاـ القادٓرف هىٍـ لهكاصمة  إلتاحةالطالب كاستعداداتٍـ كتكجٍٍٓا تكجٍٓا سمٓهان  قدرات

تعد المغة هف أٌـ  كها (،2014م،الدارسة الثاىكٓة كالجاهعٓة فْ هختمؼ التخصصات)الجعفر 
ْ هػف أبػرز خصائص إىساىٓتً الظاٌرة، كالمغة ٌْ رهز لكحدة األهة  هظاٌر السمكؾ اإلىساىْ، ٌك

إىساىان  اإلىسافؿ ٌَْ سهة أساسٓة لمجىس البشرّ فٍْ هو أٌن الىظن الحضارٓة التْ تجع كقكتٍا،
 (.2009إسمٓـ،و الشخص ٌََٓتً)ٌَْ عىَا األهةَبىاء  اإلىسافٌن هقَهات بىاء ل أدػَإح
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بٓف   أفغٓر المغة ٓهكف  أخرلٌىاؾ كسائؿ  أف( اىً كبالرغـ هف 2000)عبد الحهٓد كالظفٓرم ٓك
 أفكاريٓهتمكٍا الفرد لمتعبٓر عف  أداة أدؽستبقِ  المغة فإف كاإلشاراتتىقؿ الهشاعر كالصكر كالرسـك 

 .كأحاسٓسً

رل)كافْ، : ىشأة حٓىها أخذ اإلىساف أتٓفلمغة ىش أف( 2002،غاأ) فْ إلًٓ( الهشار 3: 1979 ٓك
هربكة كهقاطع هتهٓزة لمتعبٓر عها ٓجكؿ بخاطرة هف هعاف كها ٓحسً هف هدركات،  ٓمفظ أصكاتان 

ً كالهحٓطٓف بً فٓها ٓمفظكىً هف هفردات كعبارات فتىتقؿ   إلًٓكىشأة حٓىها ٓشرع الطفؿ ٓقمد أبٓك
 لغتٍـ عف ٌذا الطٓرؽ.

ْ فالمغة ٌْ أ االتصاؿ كالتكاصؿ بٓف األفراد  أداةداة التعبٓر عف أفكار األفراد كهعتقداتٍـ، ٌك
 ْ ْ الكعاء الذم ٓحفظ تراث األهة، كالهرآة التْ تعكس ثقافتٍا، ٌك كالجهاعات كالهجتهعات، ٌك

 بٍا الهىاٌج الهدرسٓة بهختمؼ أىكاعٍا، لٓتفاعؿ هعٍا الهتعمهكف، بغرس تحقٓؽ ها األداة التْ تساغ
حٓث تعتبر المغة العربٓة كسٓمة الهتعمـ ،(2013)غكادري،أفضؿحٓاة  إلِتؤدم  أٌداؼترهْ إلًٓ هف 

فْ اإلباىة عف ىفسً، كاالستٓعاب الصحٓح لها ٓقكلً أخركف أك ٓكتبكىً، هثمها ٌْ أداة تحصٓؿ 
 ربْالعمـ كالهعرفة، كأداة تفكٓر كتعبٓر إحساس كشعكر ٓتككف هف خاللٍا فكر اإلىساف الع

 .(2012)الرشٓدم،

ا  أفالمغات فْ العالـ، حٓث  أٌـكلعؿ المغة العربٓة تعتبر هف  لٍذي المغة خصائص كههٓزات تهٌٓز
ذي الخصائص كالههٓزات جعمتٍا هكضع اٌتهاـ الكثٓر هف العمهاء األخرلعف بقٓة المغات  ، ٌك

ا)طعٓهة، المغة العربٓة العهكد (، حٓث تشكؿ 1989كالهفكٓرف سكاء كاىكا هف أٌمٍا أك هف غٌٓر
ة إلِ  ْ إحدل الهٍارات األساسٓة التْ تسعِ العهمٓة التربٓك الفقرم لتراث األهة كحضارتٍا، ٌك
إكسابٍا لمهتعمهٓف، كالمغة هٍارة تكتسب، كلسٓها عف طٓرؽ الههارسة استهاعا كهحادثة كقراءة 

 (. 2013ككتابة)غكادري،

لدل الدارسٓف، كالهربٓف فْ الكطف العربْ  هتزآدةٌهٓة لذا ٓحظِ تعمٓـ المغة العربٓة، كتعمهٍا بأ
ة، لعؿ كاإلسالهْ ا، غٓر أف ٌذا الهٓداف ٓكاجً هشكالت تربٓك تعقٓدان كتذبذبان هسألة استخداـ  أبرٌز

كتهمؾ المغة العربٓة هف الخصائص  .(2012)الرشٓدم،األسالٓب الحدٓثة فْ تعمٓـ المغة العربٓة
، هها جعمٍا قادرة عمِ الىهك كالتطكر، األخرلسػكاٌا هػف المغػات  كالههٓزات، ها لـ ٓتكفر فْ

ا لمتعٓرب،  كهكاكبة كؿ جدٓد هػع احتفاظٍػا بأصػالتٍا، كذلؾ لهركىتٍا عمِ االشتقاؽ كسعة صدٌر
 (.2006هها جعمٍا لغة العمـ كالهعرفة باإلضافة لككىٍا لغة األدب كالدٓف)األستاذ،
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ذم ٓحفػظ هٓػراث األهة الحضارم، كتآرخٍا الفكرم كالدٓىْ كالثقافْ، فالمغة العربٓة ٌْ الكعاء الػ
 كاألىقِعز كجؿ المغة العربٓة بأف جعمٍا لغة القرآف العظٓـ، فجعمٍػا األعمػِ هىزلة  اهللكلقد شرؼ 

 إلِ ٓـك القٓاهة، كلقد ارتبطت قكة األهة العربٓة اإلسالهٓة كعزتٍا بقػكة المغػة العربٓة، فعىدها كاىت
ة، كلها تسمؿ إلٍٓػا الػضعؼ كدخؿ عمٍٓا المحف كالعاهٓة،  ة كاىت األهة العربٓة قٓك المغة العربٓة قٓك

كلٍذا فقد استخدـ االستعهار دائها الغزك الفكرم  ضعفت األهة كتراجعت كتقٍقرت كذلؾ إلِ حد ها،
هحاربة العرب كالهسمهٓف كالثقافْ، هتهثال فْ هحاربة لغة األهػة كقٓهٍا، إلِ جاىب القكة العسكٓرة ل

 (.1991فْ كافة الحركب)الهالح،

ذكر  هادة المغة العربٓة تعد بهثابة الهعبر لدراسة بقٓة الهكاد  أف( 2014) الكىدرم كعبد داؿٓك
، فعالقة المغة األخرلٓتقدهكا فْ بقٓة الهكاد  أف، كهف دكىٍا ال ٓهكف لمهتعمهٓف األخرلالدراسٓة 

ا هف الهكا التهاسؾ االجتهاعْ كالتقٓرب  أداةالمغة العربٓة ٌْ  أفكطٓدة، كها  األخرلد العربٓة بغٌٓر
ات الهختمفة لها لٍا هف قدرة عمِ تىهٓة الكالء   التْ عمٍٓا ٌذي المغة. لألرضبٓف الهستٓك

الفمسفٓة  لألسسعهمٓات تحمٓؿ كتب المغة العربٓة لمهرحمة األساسٓة لهعرفة هستكل تهثٓمٍا  فإفلذا 
ة لتقكٓهٍا)الفٓكهْ، كالىفسٓة ـ ٌك 2013كالهعرفٓة كاالجتهاعٓة لمهىٍاج باتت ضركرة تربٓك (. فالتقٓك

الهدخؿ الحقٓقْ إلصالح العهمٓة التعمٓهٓة التعمهٓة، ألىىا ىحكـ هف خاللً عمِ هالءهة الهىاٌج 
ة، كعمِ الت ىشطةكالكتب الهدرسٓة، كعمِ استراتٓجٓات التدٓرس الهستخدهة كاإلدارة الهدرسٓة كاأل ربٓك

ا)الرقب، (. كذلؾ هكاءهة الهحتكل هع هىاٌج 2010قدرة الهعمـ، كعمِ هستكل أداء الطالب، كغٌٓر
ر هصفكفات الهدل كالتتابع لمخبرات الهعرفٓة كالهٍآرة، كالتحكؿ  التعمٓـ األساسْ هف خالؿ تطٓك

ٓف التصهٓـ التعمٓهْ التدٓرجْ هف التهركز حكؿ الهعرفة العمهٓة إلِ التهركز حكؿ الهتعمـ، كتحس
ر الهٍىْ،   ٌػ(.1435لهعالجة الخبرات التعمٓهٓة فْ الهحتكل)فٓرؽ خبراء التطٓك

 

 الهىاٌج الدراسٓة:  2.1.2

الطالب بكثٓر هف الهعمكهات فْ كقت  عقؿ هف هجرد حشك كأصبحلقد تطكر هفٍكـ الهىٍج حدٓثان 
التدٓرس، حتٓاجات الهتعمهٓف كطرؽ هعٓف كقٓاس هدل تذكري كحفظً لمهادة الدراسٓة هع إٌهاؿ ا

غفاؿ دكر الطالب ف إعهاؿ  الهىٍج الحدٓثٌدؼ ، أها أف فقد أصبح ان سمبٓ ان الطالب هتمقٓ كاف كا 
عمِ تشغٓؿ كاسترجاع الهعمكهات السابقة فأصبح دكري آجابْ كدكر الهعمـ  كتدٓرب الهتعمـ،العقؿ

 (.2010الهرشد)شآٌف،
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بٓف الٓازكرم ) ال شؾ أف الهىٍاج ٓشكؿ الهىطمؽ األساسْ الذم ٓمعب دكران ٌاهان فْ  بأىً( 2011ٓك
بىاء عقؿ اإلىساف ك فكري ىحك آفاؽ الهستقبؿ هف خالؿ هىٍاج سمٓـ ٓستىد إلِ الشهكلٓة كالتكازف 
ك بمكرة  كالحكهة، ك ٓككف بذلؾ قادران عمِ إعداد عقكؿ الطمبة، فالهىٍاج ٓعد هحمٓان كال ٓستكرد ٌك

كؿ زهاف كهكاف، حٓث أف ها ٓتضهىً الهىاٌج هف هبادئ كقٓـ كهعارؼ  ْاألفراد فألفكار حٓاة 
 كقكاعد كهعاجـ كاتجاٌات كأفكار تغرس فْ عقكؿ الطمبة، كتبقِ بهثابة الهرجع األساسْ لمطالب.

الهىٍج ٓهثؿ عىصران حٓكٓان كبالغ األٌهٓة بٓف  فأ( 2014:8كفْ ٌذا السٓاؽ ٓكضح الزكاٌرة )
الكسائؿ فاعمٓة  كأكثرالتربكم، ذلؾ ألف الهىاٌج أحد الهككىات الرئٓسٓة لٍذا الىظاـ،  عىاصر الىظاـ

ة داخؿ الهجتهع، كالهىاٌج ٓعكس بدكري فمسفة الهجتهع الذم ٓىتهْ  أعراضًفْ تحقٓؽ  ، إلًٓالتربٓك
صبْ فْ عمٍٓا، كتهثؿ الهىاٌج الجٍاز الع أفراديتربٓة  إلِ، التْ ٓطهح ًأٌداففٍك الكفٓؿ بصٓاغة 

ك بكصفً  ة، كالهىٍاج ٌك أٌـ األىظهة التْ ٓتشكؿ هىٍا الىظاـ التربكم، ٌك جسـ العهٓمة التربٓك
التْ تعكس فمسفة الىظاـ التربكم، كتطمعاتً، فْ ترجهة فمسفة الهجتهع كحاجاتً  ةآالهر ىظاها ٓهثؿ 
 كطهكحاتً.

كـ عمٍٓـ ركػائز الهجتهعات، د الذٓف تقتعتبر هىاٌج التعمٓـ األداة الرئٓسة، كالقاعدة فْ بىاء األفراو
ف االجتهاعْ، كبقدر ها تقدـ الهىػاٌج الدراسٓة هف كسائؿ أحٓث  ة فْ التكٓك ف الفرد ٓهثؿ حجر الزآك

ف ىكعٓة الهجتهع كفاعمٓتً، كبقدر إٓهاف تمؾ الهىاٌج بالتغٓٓر الهفٓد  فاعمة فْ بىاء اإلىساف كتكٓك
صكرة الهجتهع كها سٓككف عمٓػً، حٓث إف رقْ الهجتهع هرتبط  كاالبتكار كالسعْ إلِ التجدٓد تككف

 .(1992بتطكر الهىاٌج الدراسٓة الهطبقة فْ ٌذا الهجتهع، فكػؿ هتػأثر بأخر")عبد العٓزز،

لذا ٓىبغْ االٌتهاـ بتىظٓـ هحتكل الهىٍاج كاختٓاري بدقة كعىآة، كاف ٓحتكـ القائهكف عمِ كضع 
عآٓر كاضحة الهعالـ كهحددة ٓهكف االعتهاد عمٍٓا فْ الحكـ عمِ ه إلِهحتكل الكتب كتىظٓهٍا 

جب  ٌداؼجكدة الكتب الهدرسٓة كهدل هالءهتٍا لهستكل الطمبة كتحقٓقٍا لأل الهرجكة هىٍا، كها ٓك
ة أف  ٓككف لتمؾ الهعآٓر السىد العمهْ عىد كؿ هف الهتخصصٓف فْ الهكاد الدراسٓة كالتربٓك

 (.2014 )الزكاٌرة،

رل ا بد كاف ٓرتكز عمِ هجهكعة الهعمكهات  الهىٍاج بهفٍكهً التقمٓدم ال أف( 2013لفٓكهْ )ٓك
كالحقائؽ كالهفآٌـ التْ تعهؿ الهدرسة عمِ إكسابٍا لمطمبة بٍدؼ إعدادٌـ لمحٓاة، كتىهٓة قدراتٍـ 

 لحٓاة. كاإللهاـ بخبرات أخٓرف الهتهثمة بالهعمكهات كالحقائؽ الهعرفٓة لإلفادة هىٍا فْ هىاحْ ا
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الخبرات كالىشاطات أك الههارسات الهقصكدة كغٓر الهقصكدة التْ  جميعف ع عبارةفالهىٍاج ٌك 
ا الهدرسة لهساعدة الهتعمهٓف عمِ تحقٓؽ الىتاجات التعمٓهٓة الهىشكدة إلِ أفضؿ ها تستطٓعً  تكفٌر

 (. 2010قدراتٍـ)السعكد،

ؿ بٓف الهعمـ كالهتعمـ، كاألشٓاء الهحٓطة بً، فْ التربٓة، فٍك ٓشكؿ كسط التفاع أساسْالهىٍج عىصر 
حدد هعالـ الطٓرقة التْ ٓىبغْ لبمكغ الٍدؼ الذم ٓسعِ إلًٓ الهجتهع بفمسفتً كأدكاتً  ٓك

 (.2016)غكادري،

ها،  كالهىٍاج ٌك الطٓرؽ الكاضح، كالخطة الهرسكهة، كهىً: هىٍاج الدراسة كهىاٌج التعمٓـ كىحٌك
قاؿ ىٍج الطٓرؽ ىٍجان أم كضح كاستباف "ٌك الطٓرؽ الهس أٓضاكالىٍج  تقٓـ الكاضح كجهعً ىٍكج ٓك
قاؿ  ( كها 2005:45: ىٍج أهري، كها ٓقاؿ ىٍج الطٓرؽ، بٓىً كسمكً "))الساهكؾ كالشهرم،أٓضآك

 .(2014،ةفْ )الزكاٌر  إلًٌٓك هشار 

ة كاالجتهاعٓة كال بأىً( الهىٍج: 2012:4ٓعرؼ حسٓف كاحهد)ك  ثقافٓة هجهكع الخبرات التربٓك
ا لتالهٓذٌا داخؿ الهدرسة أك خارجٍا بٍدؼ  كالٓراضٓة كالفىٓة كالعمهٓة التْ تخططٍا الهدرسة كتٌٍٓؤ

 إكسابٍـ أىهاطان هف السمكؾ أك تعدٓؿ أىهاط أخرل عىدٌـ ىحك الهرغكب.
الهدرسة  بإشراؼالخبرات ٓهر فٍٓا الطمبة  أىكاعٌك جهٓع  (2014ة )الزكاٌر  كالهىٍاج حسب

اىٍا سكاء داخؿ كبتكجًٓ ه  .خارجٍا أك أسكاٌر

كالهىٍاج التربكم: ٌك الهسار التربكم التعمٓهْ التعمهْ، الذم ٓشػهؿ الخطػط كالهحتػكل الخاص 
تضهف كؿ ها  بالتعمـ، لٓككف أكثر هف خطة أك برىاهج هىظـ لمدراسات الىظٓرة كالعهمٓة التطبٓقٓة، ٓك

ذات العالقة بعهمٓػة التعمػٓـ كالتعمـ، كالكاجب إتباعٍا  ٓتعمؽ بالهكاد الدراسٓة، كالكسائؿ، كاألسالٓب
( كها ٌك هشار الًٓ 1998خالؿ فترة زهىٓة هحددة ))خطة الهىٍاج الفمسطٓىْ األكؿ،

 .(2009فْ)بشٓر،

د الهتعمـ بهجهكعة هف الفرص التعمٓهٓة الهربٓةكها ك  الكساىدر ك  ٓهثؿ الهىٍاج الهدرسْ خطة لتزٓك
 (.(Alexander & Saylor , 1981سآمكر

الهىاٌج بالهفٍكـ الحدٓث تقكـ بتكجًٓ الطمبة كفؽ فمسفة الهجتهع، الهتهثمة  أف إلِ اإلشارةكتجدر 
هٍهان فْ ىقؿ التراث الثقافْ لألهة عمِ كفؽ ترتٓب هىطقْ  أٓضافْ عقٓدتً كأفكاري كهبادئً، كتؤدم 

غٓرات االجتهاعٓة كالثقافٓة، كالهحافظة هىظـ، كتعىْ بتكاهؿ الخبرات الثقافٓة كهكاكبتٍا كهعالجة الت
الهىاٌج الدراسٓة هف أكثر عىاصر العهمٓة التعمٓهٓة تأثران ( حٓث تعد 2016عمِ أصالتٍا)غكادري،
حٓث ٓعتهد عمٍٓا فْ تىهٓة القكل البشٓرة الالزهة لتحقٓؽ التىهٓة الشاهمة فْ  ،كتأثٓران بٍذي التغٓرات
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ْ كسٓمة لت،هكاجٍة ٌذي التغٓرات  ،حقٓؽ الٍدؼ هف العهمٓة التعمٓهٓة فْ هراحؿ التعمٓـ العاـٌك
كهراعاة هطالب الطمبة، بهقدار ها ٓتحقؽ الهستٍدؼ ،فبهقدار ها ٓتكافر فٍٓا هف عىاصر القكة

 (.2011هىً)بف سعٓد،

 ٌداؼكتٍدؼ الهىاٌج الدراسٓة التْ تعد إحدل أٌـ هككىات هىظكهة العهؿ التربكم إلِ تحقٓؽ األ
د الهتعمـ بجهمة هف الهعارؼ فْ هختمؼ الهجاالت كتىهٓة هٍاراتً كصقؿ قدراتً العاهة لم تعمٓـ، كتزٓك

ـ سمككً. كبعد اإلطار العاـ لمهىاٌج الدراسٓة ككثٓقة الهىٍج الدراسْ لمهكاد الهختمفة األساس  كتقٓك
تىاكالف الهتعمـ كها  ري. ٓك هعارؼ أف ٓكتسبً هف  ٓىبغْالهىظـ لعىاصر الهىٍج كعهمٓات تطٓك
ً كهحتكاي كأسالٓب التعمٓـ أٌدافكهٍارات كاتجاٌات كقٓـ، كها ٓتىاكالف الهىٍج هف حٓث: فمسفتً ك 

كالهصادر كالهكاد التعمٓهٓة كأسالٓب التقكٓـ، تأتْ بعد ذلؾ هصفكفات الهدل كالتتابع لجهٓع الهكاد 
مِ تحقٓؽ التكاهؿ ع الحرصكالهحاكر كالهكضكعات كالهفردات هع  ٌداؼالدراسٓة التْ شهمت األ

األفقْ بٓف الهكاد التْ تدرس فْ الصؼ ىفسً كبٓف الدركس فْ كؿ هادة كالتكاهؿ الرأسْ عمِ 
عبر الصفكؼ الهختمفة كالسعْ ىحك  األخرلهستكل هكضكعات الهادة الكاحدة، كعمِ هستكل الهكاد 

 (.2012س التعمٓـ،)هجمإدخاؿ بعض الهفآٌـ كالقٓـ كالهٍارات الهىاسبة ضهف الهىاٌج الدراسٓة
 

 هفآٌم تصهٓم الهىاٌج:  2.1.3

فكرم لمهىٍج لتىظٓـ عىاصري  إطار: كضع Curriculum Designٓقصد بتصهٓـ الهىٍج 
ـ(، ككضعٍا فْ بىاء  ىشطة، كالهحتكل، كاألسالٓب كالكسائط، كاألٌداؼكهككىاتً جهٓعٍا)األ كالتقٓك

تىظٓـ الهىٍاج  أها(. 2010هة لمهىٍج)شآٌف،العا ٌداؼتحقٓؽ األ إلِكاحد هتكاهؿ ٓؤدم تىفٓذي 
، كتىظٓـ الهىٍج ٌداؼفٓعىْ ترتٓب الخبرات لتحقٓؽ التعمٓـ الهرغكب، هها ٓساعد عمِ تحقٓؽ األ

ة ٓثار حكلٍا الجدؿ فْ جكاىب هتعددة هف قضآا بىاء الهىٍج  (.2014)الزاٌرة،كقضٓة تربٓك
ا ئلهىاٌج كبىاتخطٓط ا أثىاء( اىً هف الضركرم 2010ٓرل شآٌف )ك  تراعْ  أفٍا كتىظٓـ عىاصٌر

 :أتٓةهفآٌـ التصهٓـ 
: الذم ٓتطمب هراعاة اتساع الهىٍج كعهقً كالتكاهؿ كالترابط بٓف الهجاالت األفقْالتصهٓم  -

، كالهحتكل، كاألسالٓب ٌداؼ)األٓبعضٍاالهعرفٓة كالهٍآرة كترابط عىاصر الهىٍج 
ـ(ىشطةكاأل  (.2010)شآٌف، ، كالتقٓك

: كالذم ٓتطمب تراكـ الخبرات بها ٓىسجـ هع سٓككلكجٓة الهتعمهٓف لتصهٓم العهوديا -
ـ ـ كطبٓعة الهادة فٓككف التتابع هف البسٓط  كأعهاٌر  إلِالهعقد، كهف الكؿ  إلِكهراحؿ ىهٌك

 .الجزء
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ككف بٓف هىٍج الىشاط كالخبرات كالهٍارات التْ ٓركز عمِ الهتعمـ كحاجاتً التوازن - : ٓك
 .بٓف هىٍج الهادة الدراسٓة الذم ٓركز عمِ طبٓعة الهعرفةكقدراتً ك 

 

 عىاصر الهىاٌج:  4.1.2

هجهكع  -األخرلكتصهٓـ غٓري هف هىاٌج الهكاد الدراسٓة  -ٓتىاكؿ تصهٓـ هىٍاج المغة العربٓة
التعمٓهٓة  ىشطةكاأل، كالهحتكل، ٌداؼتحدٓد هككىات )األ إلِالتْ تٍدؼ  كاإلجراءاتالعهمٓات 
ـ(، كبٓاف ها بٓىٍا هف عالقة هتبادلة، كاختٓار هكادٌا التعمهٓة تىظٓهٍا  أسس، كتحدٓد كأدكاتٍا، كالتقٓك

 (.2016الٍٓجاء، كالسعدم، أبك)كها كرد عىد  التْ تبرز هحكر التصهٓـ كتبٓف ىكعً

ْ  ٌداؼ: تعد األٌدافاأل . أ ة العىصر األكؿ هف عىاصر الهىٍاج باعتباري ىظاها، ٌك التربٓك
ة  ٌداؼاأل أفكالتقكٓـ، كها  ىشطةكاألْ ضكئٍا ٓتـ  تحدٓد الهحتكل ٌاهة جدا فف التربٓك

ا، كالٍدؼ ٌك بٓاف ىٓة، كبمغة  كابسط ٌك  أسٍؿلمهىٍاج تحدد الهدخالت الهطمكب تكفٌٓر
هكاىات إجراءاتىتاج هتكقع حدكثً لدل الهتعمهٓف، فْ ضكء   كقدرات هعٓىة. كا 

ك ٓشتهؿ عمِ الهعرفة الهىظهة الهتراكهة : الهحتكل ٌك احد عىاصر الهىٍاجالهحتوى . ب ، ٌك
شتهؿ عمِ الهعرفة، التْ ٌْ ىتاجات الخبرات  عبر التآرخ هف الخبرات اإلىساىٓة، ٓك
البشٓرة الٓكهٓة، كالتْ تىتظـ بعد حؿ هعرفْ هعٓف، هثؿ قكاعد السٓر، كالهشكالت 

كذا االجتهاعٓة، كقكاعد السالهة فْ الهختبرات ك  تالدراساالهعاصرة فْ  ا، ٌك  أف ٓتبٓفغٌٓر
 هف الهعرفة فْ ٌذا الهقاـ. أكسعالهحتكل 

ك بحاجة ىشطةاأل  . ت : الىشاط هضهكف كلً خطة ٓسٓر عمٍٓا، كلً ٌدؼ ٓسعِ لتحقٓقً، ٌك
ـ لهعرفة هدل ىجاحً فْ تحقٓؽ الٍدؼ الهراد بمكغً، كبذلؾ ٓككف الىشاط تعمٓهٓان  إلِ تقٓك
قاـ بً الهتعمـ، كالىشاط ٌك كسٓمة لمعهؿ الفردم  اإذقاـ بً الهعمـ، كقد ٓككف تعمهٓان  إذا

التعمٓهٓة بطرؽ هىفردة، بؿ تىظـ هع  ىشطةاألتعاهؿ هع ٓ أف لمهعمـكالجهاعْ، كال ٓجكز 
 أكتعمٓـ  أىهاط أكأسالٓب تعمٓـ  أكبعضٍا البعض هشكمة خطكات فْ طرؽ تعمٓـ 

ىىهْ قدرة  أفاف الٍدؼ ك فإذا، ٌداؼفْ ضكء األ ىشطةاستراتٓجٓات تعمٓـ، كتختار األ
فْ ضكء  أٓضالتحقٓؽ ذلؾ، كتختار  أىشطةالهتعمـ عمِ التفكٓر الىاقد فال بد هف تصهٓـ 

ختار الهحتكل فْ ضكء األ هع الخبرات، فىقكؿ  أحٓاىا ىشطة، كتذكر األىشطةالهحتكل، ٓك
 .هركركالخبرات، كالخبرة ٌْ هكاقؼ تعمٓهٓة ٓهر بٍا الهتعمـ فٓتعمـ هف ٌذا ال ىشطةاأل

ـ عبارة عف "جٍد كاسع كهستهر لمبحث عف ىتائج تكظٓؼ الهحتكل الدراسْ التقوٓم . ث : التقٓك
ـ ببساطة Chen, 2001: 65) شٓف الهحددة"، ٌداؼفْ تحقٓؽ األ عد التقٓك العهمٓة ( ٓك

، كاألشٓاءداءات، كالعهمٓات، كالىاس، ، كالقرارات، كاإلاألفعاؿهقاصد  إلِالتْ تعزك قٓهة ها 
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ـ ٓتطمب عادة درجة هعٓىة هف الفٍـ،  فإفكؿ شْء كهف ثـ  تقٓربان  تطكر هكضكع التقٓك
عتهد ٌذا الفٍـ بدكري عمِ  عد الهرهِ  تالكقائع كالهعمكهآك ـ  األساسالهىاسبة، ٓك لمتقٓك

شْء ههكف فٓها ٌك هتاح هف الهعمكهات كالكقائع لتىهٓة كتحسٓف  كأدؽ أفضؿعهؿ  بإعداد
 (.2014زكاٌرة،ة اتخاذ )عهمٓة الفٍـ كتسٍٓؿ عهمٓ

هكف إ ـ بأتْ: قٓاس هدل تحقؽ األٌداؼ.ٓك  جهاؿ هفٍـك التقٓك
 

 :الهىٍج بىاء أسس 5.1.2

باهلل  اإلٓهافىاٌج الفمسطٓىٓة عمِ هجهَعة هو األسس الفكرٓة َالَطىٓة ههثمة فْ ػاله ءىاػبَن ػٓق 
الهحمٓة، كاالجتهاعٓة هتهحكر فْ  كالعربٓة كالكطىٓة اإلسالهٓةكاالىتهاء لفمسطٓف كتعٓزز الثقافة 

الهعرفٓة هجسدة فْ االلتزاـ  كاألسسالتهسؾ بالقٓـ االجتهاعٓة كاحتراـ الحٓرات الفردٓة كالجهاعٓة، 
تقافبالمغة العربٓة  تً  كاألسس، أخرللغة  كا  الىفسٓة الهحصكرة فْ تشكٓؿ الهكاطف الهعتز بٍٓك

سالهًالكطىٓة كعركبتً   .(2004كحهاد، األستاذ)كا 

بٓف شآٌف ) التْ ال بد هف هراعاتٍا عىد بىاء الكتاب  ساألسٌىاؾ هجهكعة هف  أف( 2010ٓك
ذي   ٌْ: األسسالهدرسْ ٌك

الفكٓرة التْ تقكـ عمٍٓا الهىاٌج بها ٓعكس خصكصٓة هجتهع  األطر: كتعىْ الفمسفٓةاألسس 
 هعٓف.

فرادي: األسس التْ تتعمؽ بحاجات الهجتهع األسس االجتهاعٓة ا فْ الهجاالت كتطك  كا  ٌر
 .كاألخالقٓةاالقتصادٓة، كالعمهٓة، كثقافة الهجتهع، كقٓهً الدٓىٓة 

ْ التْ تتعمؽ بطبٓعة الهتعمـ كخصائصً الىفسٓة كقدراتً كحاجاتً كهشكالتً األسس الىفسٓة : ٌك
 كربطٍا بالهىٍج.

ا كتاألسس الهعرفٓة ْ التْ تتعمؽ بالهادة الدراسٓة هف حٓث طبٓعتٍا كهصادٌر طبٓقات التعمـ : ٌك
 كالتعمٓـ فٍٓا كالتكجٍات فْ تعمٓـ الهادة.

التْ ال بد هف هراعاتٍا عىد ٌىدسة  األسسؾ هجهكعة هف اٌى أف( 2007فْ حٓف ٓرل الخكالدي )
:ْ  كتصهٓـ الهىٍاج ٌك
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ة لمهىاٌج فْ هكاجٍة أساس  ،الفمسفْ األساسك  ،عصر الهعمكهات هتغٓرات الهىظكهة التربٓك
كأخٓران  ،كاألساس التكىكلكجْ كالهعمكهاتْ ،ْ، ك األساس الهعرفْكاألساس اإلجتهاع

ة.  األساس الدٓهقراطْ كالحداثْ كها بعد الحدالثْ كالبىٓٓك

 
 هعآٓر اختٓار هحتوى الهىٍج:  6.1.2

 :أٌهٍالهجهكعة هف الهعآٓر،  تخضععهمٓة اختٓار الهحتكل  أف إلِ (2013)المقاىْ  أشار
خالؿ العهمٓة  ألىًهعآٓر اختٓار الهحتكل، كذلؾ  أٌـ: ٓعد هف ارتباط الهحتوى باألٌداف .1

هعٓىة، كهحتكل الهىٍج ٌك احد الكسائؿ  أٌداؼ إلِالتعمٓهٓة ٓحاكؿ الهخطط الكصكؿ 
الهكضكعة  ٌداؼٓككف الهحتكل صكرة حٓة صادقة لأل أف، لٍذا ٓجب ٌداؼلتحقٓؽ تمؾ األ

 لمهادة.

قان عىدها تككف الهعارؼ التْ ٓحتكٍٓا حدٓثة : ٓعد الهحتكل صادصدق الهحتوى وداللتً .2
عتبر  كأساسٓةكصحٓحة عمهٓان  لمهادة ىفسٍا كقابمة لمتطبٓؽ عمِ هجاالت كاسعة كهتىكعة، ٓك

الهتعمـ ركح الهادة كطٓرقة البحث فٍٓا،  إكسابالهحتكل ذك داللة عىدها ٓككف قادران عمِ 
شٓر  كف بهعدؿ الصدؽ) إلًٓٓك  (.Validityبعض التربٓك

: ٓىبغْ عىد اختٓار هحتكل الهىٍج اف ىختار ارتباط الهحتوى بحٓاة التالهٓذ وواقعٍم .3
الهعرفة األساسٓة لحٓاة الهتعمـ كالالزهة لمحاضر كالهستقبؿ، لتككف لدٍٓـ الشخصٓة 

طمؽ عمًٓ  باإلبداعالهستقمة الهتهٓزة  كالقادرة عمِ طرح البدائؿ كهكاجٍة الهشكالت، ٓك
ٓ  (.Significanceٌهٓة)هعٓار األ فالتربٓك

: أف االٌتهاـ بهٓكؿ كحاجات التالهٓذ هراعاة هٓول وحاجات التالهٓذ والفروق الفردٓة بٓىٍم .4
ٓسر هف عهمٓة تعمهٍـ، لذا  هف خالؿ الهحتكل ٓىهْ الدافعٓة عىد التالهٓذ لدراسة الهحتكل ٓك

هٓة لهرحمة الىهك ٓككف الهحتكل هالئهان لهستكل التالهٓذ كلمقدرات العقمٓة كالجس أفٓجب 
التْ ٓهركف بٍا هراعٓان لهبادئ التتابع فْ عرض الهادة التعمٓهٓة، كٓضـ ٌذا هعٓآرف 

(، كهعٓار القابمٓة Interestل ٌها: هعٓار الهٓكؿ كاالٌتهاهات)ك أساسٓٓف الختٓار الهحت
 (.Learn abilityلمتعمـ)

ا .5 عبر عىً التوازن بٓن هجاالت الهعرفة التْ تم اختٓاٌر أحٓاىان بٓف الشهكؿ كالعهؽ، : ٓك
( ٓبٓف هدل كفآة الهحتكل لمهجاالت التْ ٓتضهىٍا Comprehensivenessفالشهكؿ )
( فٍك تىاكؿ الهحتكل Depthفكرة كاضحة عف الهادة كىظاهٍا. أها العهؽ) إلعطاء

 (.2005:16ألساسٓات الهادة، كالهبادئ كالهفآٌـ كاألفكار األساسٓة كتطبٓقاتٍا)الىكافمة،
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 ( فٓبٓف هعآٓر اختٓار الهحتكل عمِ الىحك التالْ:2007الحكٓهْ ) أها
 ، كأخٓران هعٓار القابمٓة لمتعمٓـ ،كهعٓار الهٓكؿ كاالٌتهاهات ،كهعٓار األٌهٓة، ك هعٓار الصدؽ
 هعٓار العالهٓة.

 

عهمٓة تىظٓـ الهحتكل التعمٓهْ، ٌْ الطٓرقة التْ ستصكر الشكؿ  أف( 2013ىكر ) تفْ حٓف بٓى
الذم سٓككف عمًٓ ٌذا الهحتكل التعمٓهْ ككٓفٓة تعمٓهً، كبىاء عمِ ذلؾ ٓهكف أخذ هعػآٓر تىظٓـ 

:ْ  الهحتكل التالٓة بعٓف االعتبار عىد تىظٓـ هحتكل الكتاب الهدرسْ، ٌك

قصد بالعالقػات ستهراراإل .1 ككف ذلؾ بإٓجاد عالقة رأسٓة بٓف عىاصر الهىٍج الرئٓسة، ٓك : ٓك
تعمـ عالقات ٌذي الخبرات خالؿ سىكات الدراسة، فعمِ سبٓؿ الهثاؿ إذا كاف الرأسٓة لخبرات ال

ف هفٍـك كاضح عف الطاقة، فهػف الضػركرم  أٌداؼضهف  تدٓرس العمكـ العهؿ عمِ تكٓك
فْ هقررات العمـك الهختمفة، كهف الكاضح أف االستهرار  األخرلتىاكؿ ٌذا الهفٍكـ الهرة تمك 
كسبً االتجاٌات كالقٓـ.ٓكفؿ رقْ هٍارات الهتعمـ كا  تساع دائرة هعمكهاتً، كٓزادة عهقٍا، ٓك

عالقػة  إٓجادعالقة أفقٓة بٓف عىاصر الهىٍج ككذلؾ  إٓجاد: كٓقصد بً تحقٓق هبدأ التكاهل .2
ٓف أك أكثر، ٓعتبر أحد أشكاؿ التكاهػؿ الػذم  ،أفقٓة بٓف الخبرات التعمٓهٓة ؼ الربط بٓف هحتٓك
عمـ، كلمربط عدة أشكاؿ، هىٍا : الربط بٓف هقرٓرف هثؿ الٓراضٓات ٓؤدم إلِ تٓسٓر عهمٓة الت

 كالفٓٓزاء، كقد ٓككف الربط بٓف فرعٓف هثؿ الىبات كالحٓكاف فْ هقرر األحٓاء.

قصد بً أف تككف كؿ خبرة تالٓة هبىٓة عمِ الخبرة السابقة هع هراعاة أف تػؤدم إلِ التتابع .3 : ٓك
 .) 2009،دمى)ٌر التْ تتضهىٍا مهسائؿ أك األهك اتساع كتعهٓؽ أكبر ل

 
هكف   ٌها: آخٓرفىخص المغة العربٓة بهعٓآرف  أفٓك
تخرج هقررات المغة  أف، فٓجب إبداعالمغة ههارسة  أف: كذلؾ هف هىطمؽ الهعٓار المغوي .1

ة. إخراجان العربٓة   سمٓهان هراعٓان لكؿ القكاعد المغٓك

شتهؿ عمِ الهعٓار عمِ الهقدهات الهعٓار الفىْ .2  .اإلخراجلٓة آكقكاعد ك  اإلخراجك : ٓك

 
 طرق اختٓار هحتوى الهىٍج: 2.1.2

ٓككف ضهف طٓرؽ كاضح لٓؤدم  أفبىاء الهحتكل التعمٓهْ ٓجب  أف (2008ٓبٓف الٍاشهْ كعطًٓ)
ٌىاؾ اتجاٌاف الختٓار الهحتكل التعمٓهْ  األدبجٍد ههكف، كفْ هراجع  كبأقؿكقت  بأسرعالٍدؼ 

ها:هىٍج كلهىٍج المغة العر  ألم  بٓة ىفس الهٓزة ٌك
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 ٌداؼاختٓار قدر هف الهعرفة كتقدٓهً لمهتعمـ بىظاـ هىطقْ دكف خضكع عهمٓة االختٓار أل .1
ىهاهحددة   لمهادة التعمٓهٓة فقط. كلكٓةاأل كا 

ذا ٓعىْ  ٌداؼاختٓار الهادة بضكء األ .2 ل الهختار ك ٓككف الهحت أفالهحددة لمهىٍج هسبقان، ٌك
 .ٌداؼهتصؿ باأل

 
ر الهىٍجالهٍا 1.1.2  :م التْ تتضهن تطٓو

ر الهىٍج تتضهف عدة هٍاـ: أف ر كغآتًتبدأ ب عهمٓة تطٓك ، ك صٓاغة األٌداؼ تحدٓد فمسفة التطٓك
 ٌداؼالعاهة كاأل ٌداؼرسـ خٓرطة لهحتكل الهىٍج هف اجؿ تحدٓد الهفآٌـ الرئٓسٓة كاألثـ  كتصىٓفٍا،

تىفٓذ تمؾ الخٓرطة فْ تحدٓد ثـ بعد ذلؾ  ،ْىسبة لكؿ صؼ درسالخاصة كهحتكل الهادة الدراسٓة بال
ادة كالحشك الزائد فْ كؿ هجاؿ هف بع لتىظٓـ فْ التتا ،كهجاالت الهىٍج حٓث ٓككف االتساع الٓز

ة العالقة الكمٓة  أكتفٓد فْ تحقٓؽ الترابط الكمْ  أىٍا إلِ باإلضافةٌذا ، الهىٍج حٓث ٓككف العهؽ رٓؤ
 (.2016ي،عىاصري)غكادر  أكالهىٍج  أجزاءبٓف 

تككف شاهمة لهىاحْ الحٓاة اإلىساىٓة  أفكفْ ضكء ها تـ ذكري ترل الباحثة باف الهعآٓر السابقة ٓجب 
 بعٓف االعتبار الفرد الهتعمـ كالهعمـ هف حٓث الكفآات كالقدرات. تأخذالكاسع، كها  ابهفٍكهٍكلمبٓئة 

 
 الكتاب الهدرسْ:9.1.2 

العالقة بٓف الهػىٍج كالكتػاب الهدرسػْ، باعتباري كعاء لهحتكل ٓحرص خبراء الهىاٌج دائها عمِ بٓاف 
ٓهثؿ هككىا هف هككىات الهىاٌج"، كعمِ الرغـ هف تعدد هصادر التعمٓـ، إال أف الكتاب الهدرسْ ٓهثؿ 
القاسػـ الهػشترؾ لدل الطالب فْ هراحؿ التعمٓـ الهختمفة، لدرجة أىً ٓككف أحٓاىػا الهػصدر الكحٓػد 

فالكتاب الهدرسْ ٓعتبػر كصػفا أساسػٓا لمطالػب كالهعمػـ عمػِ ، لهتعمـ إلتهاـ العهمٓة التعمٓهٓةلمهعمػـ كا
ػك ٓعد هف هصادر التعمـ بالغة األٌهٓة إذ أىً ٓضهف حدا أدىِ لمهادة التعمٓهٓػة بػٓف الطالػب  الػسكاء ٌك

 (.2006األستاذ،(هٍاكالهعمـ ٓهكىٍها هف اإلفادة هىً كاالستٍداء بً فْ إعداد الدرس كتىظٓ

شٓر العٓساكم ) فْ طمٓعة الكسائؿ التعمٓهٓة التْ تسٍـ فْ  ٓأتْالكتاب الهدرسْ  أف إلِ( 1992ٓك
تكاهؿ هعٍا، حٓث ٓعتبر  ـ  أفضؿتىفٓذ الهىٍاج كتحقٓقً ٓك ـ الهىٍاج كتحسٓىً، كها تقٓك كسٓمة لتقٓك

ـ لمهىٍاج كت إال األهرفْ كاقع  كتحسٓىًالكتاب الهدرسْ  حسٓىً، فالكتاب الهدرسْ هرآة الهىٍاج. تقٓك
ا بأىًالكتاب الهدرسْ ٓختمؼ عف غٓري هف الكسائؿ التعمٓهٓة،  أفكها   كأطكلٍاالتصاقا بالطالب  أكثٌر

صحبة لً، هها ٓساعد عمِ تىهٓة هٍارة القدرة عمِ استخداـ هٍارة القراءة الدقٓقة فْ هبحث هعٓف، 
، أرادلمطالب هراجعة الهادة الدراسٓة هتِ  ٍٓٓئجٓة، كها اىً كاستغاللٍا فْ البحث كالهطالعة الخار 
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زكدي  كالتطبٓقات الكثٓرة هع ربطٍا بالبٓئة، هها ٓٓزد هف تعٓزز الهعمكهات فْ ذٌف الطالب،  باألهثمةٓك
ٓزد هف فرص اىتقاؿ اثر التعمـ لكاقع الحٓاة.  ٓك

َر التدرٓس: ػَ هحٌػؿ ب، ٓسَهو ٌىا فإو الكتاب الهدرسْ لٓس هجرد َسٓمة هعٓىة عمِ التدر
، كاألفكارت الهعمَهات ػذ لتثبٓػدُ التمهٓػة لػىظرا لمَظائف العدٓدة التْ ٓقَن بٍا َهىٍا: إتاحة الفرص

لمقٓان بأَجً الىشاط  التالهٓذً ػً َٓجػا أىػكه فْ صَرة هىظهة التالهٓذَتقدٓن الهعرفة العمهٓة لدُ 
 (.2009ٌىدم،ذ  َسرعتً)ػرَف التمهٓػها ٓىاسب ظالذاتْ ب ـَٓتٓح الفرص لمتعم، التعمٓهْ

فاعمة  أداةالهسؤكلكف فْ هجاؿ التعمٓـ اٌتهاهان خاصان لٓككف  أكاليكىظرا ألٌهٓة الكتاب الهدرسْ فقد 
هٓة فْ غآة  أهرفْ عهمٓتْ التعمٓـ كالتعمـ، كلذا فقد كاف  الهتابعة الهستهرة لمكتاب كالقٓاـ بعهمٓة تقٓك

ـ كسٓمة هف الكسائؿ الهٍهة فْ هعرفة هدل صالحٓتً كجكدتً كهىاسبتً لحاجات األٌهٓة، الف الت قٓك
 (. 2009الطالب كالهجتهع الهحمْ)سالـ،

كتاب هدرسْ ىزكد بً الطمبة فْ الهرحمة األساسٓة ٌك كتاب المغة  أفضؿ إفعمِ حسب عمـ الباحثة ف
ب فْ هعرفة المغة العربٓة كفركعٍا، كعف تعمـ القراءة، فبكاسطتً ٓتدرج الطال إلِالهدخؿ  ألىًالعربٓة، 

كتاب المغة  أف ٓىسِ القارئطٓرقً ىرسخ فْ طالبىا الهثؿ كاالتجاٌات الخمقٓة كالدٓىٓة كالقٓـ العمٓا، كال 
 األثر أعهؽالعربٓة فْ الهرحمة األساسٓة ٓكاد ٓككف الكتاب الكحٓد الذم ٓترؾ فْ عقكؿ الطالب 

الذم ال ٓهكف  تأثٓريكعاتً بتىكع ىصكصً كحكآاتً، كها اىً لً ، كذلؾ هف خالؿ تىكع هكضكأطكلً
قد ٓٓزدٌـ قكة  أكفْ هستكل الطالب فْ المغة العربٓة، فقد ٓؤثر عمٍٓـ ضعفا،  إغفالً

 (.1992كفاعمٓة)العٓساكم،

ؿ بالقٓن َتعه اإلٌتهاـهو أكثر الهىاٌج الدراسٓة الهقررة التْ تفرز ، َٓعتبر هىٍاج المغة العربٓة
عمٍٓا  كاإلعتهاد، بالهَرَثات الثقافٓة لمهجتهع اإلٌتهاـمِ ترسٓخٍا َذلك هو هىطمق حرصٍا عمِ ع

 (.2004كحهاد، األستاذ)َقٓهْ ثاىٓاً َهجتهعْ َطىْ ثالثاناٌد ذات بعد دٓىْ أَالً كشك

األكلِ،  األربعةكٓهثؿ هىٍاج المغة العربٓة كاحدان هف أٌـ الهىاٌج الدراسٓة لتالهٓذ الصفكؼ األساسٓة 
أٌهٓة ٌذا الهىٍاج هف أٌهٓة المغة العربٓة، فٍْ المغة التْ بٍا ٓتعمهكف سائؿ الهكاد الدراسٓة  كتأتْ

ْ المغة التْ بٍا ٓفكركف كبٍا ٓعبركف عف األخرل ـ، ٌك ـ، كها  أفكاٌر المغة التْ بٍا  أىٍاكهشاعٌر
ـٓفكركف كبٍا ٓعبركف عف  ـ، كها اىً المغة التْ ب أفكاٌر لقضاء  أخٓرفٍا ٓتكاصمكف هع كهشاعٌر

ىٍا، أغراضٍـحاجاتٍـ كتحقٓؽ  تٍـ، كها  كا  ـ الراسخة كتشكؿ ٌٓك المغة التْ  ىٍاأالمغة التْ تهثؿ جذكٌر
 (.2006الٍٓجاء، كالسعدم، أبك))إبداعٍـالكاعدة كتكلد  أجىحتٍـتطمؽ 
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بٓف طعٓهة) الهادة التعمٓهٓة كفْ حادة فْ هحتكل  أزهةتعمٓـ المغة العربٓة ٓشكك هف  أف( 2005ٓك
 :األزهةٌذي  أعراضهىاٌج التدٓرس عمِ حد سكاء كلعؿ ابرز 

 التركٓز عمِ الجكاىب الصكٓرة فْ تعمٓـ الصرؼ كالىحك. .1

 تضاهٓف الىصكص العهٓقة كالكشؼ عف بىاٌا الكمٓة. إلِعدـ الىفاذ  .2

 عدـ االٌتهاـ بكجً الداللة المغكٓة كالهعىِ. .3

ة فْ الحٓاة العهمٓة.الجاىب الكظٓفْ فْ اس إٌهاؿ .4  تخداـ المغة كعدـ تىهٓة الهٍارات المغٓك

 .اإلبداعٓةاالقتصار عمِ جاىب الكتابة دكف جاىب القراءة فْ تىهٓة القدرات  .5

لخمطٍا بٓف القدٓـ  أكعزكؼ الصغار كالكبار عف استخداـ هعاجـ المغة لصعكبة هقاربتٍا  .6
 كالجدٓد دكف تهٓٓز.

 الهىٍجٓة لتعمٓهٍا. األسسْ تعمٓـ المغة كفْ تحدٓد قصكر البحث المغكم التربكم ف .7

المغة العربٓة الفصحِ لٓست لغة التعبٓر الجار العفكم كاالىفعاالت كالهشاعر كالتخاطب  إف .8
 الٓكهْ كاكتشاؼ الهحٓط.

الغالب عمِ الهىٍج الذم تسمكً الهدرسة العربٓة فْ تعمٓـ المغة ٌك الحفاظ الكتساب  .9
 هعارؼ هتجددة حٓة.

 
 األصالةترسٓخ جذكر  إلِفْ زهف العكلهة كالتكىكلكجٓا، هف غرض تربكم ٓرهْ  أىبؿلٓس ٌىاؾ  لذا

طالؽ  أفالهعاصرة، كلٓس اهثؿ، لتحقٓؽ ٌذا الغرض، هف هىٍاج المغة العربٓة الذم ٓجب  أجىحة كا 
 (.2006الٍٓجاء، كالسعدم، أبكعىآة) أٓهآعىِ بتصهٓهً 

عمِ  فإفالهىٍاج  ٌداؼة هف هكاد التعمٓـ ٓعد تفصٓالن كتطبٓقان ألكلها كاف الهقرر الهدرسْ ألٓة هاد
الكتاب الهقرر لتمؾ الهادة أف ٓككف كتابان هالئهان ٓأخذ فْ اعتباري جهٓع أقساـ ذلؾ الهقرر الذم ٓطمب 

كباالستعاىة بً كبغٓري هف الكتب أك الهراجع ذات  -عمِ ىحك أفضؿ-تعمهً كتعمٓهً هف قبؿ التالهٓذ 
 :ك ٌذا ٓتطمب  ة بالهكضكعالعالق

أال ٓككف هقصكران بهادتً كهحتكٓاتً عمِ تغطٓة هفردات الهىٍاج الهقرر كحدٌا, أك عمِ  .1
الحقائؽ كالهعمكهات الىظٓرة الهجردة الهطمكب دراستٍا هف قبؿ التالهٓذ ضهاىان لىجاحٍـ فْ 

ىها ٓجب أف ٓعىِ بتكفٓر فرص كافٓة كهتعددة لىهك الت -فقط-االختبار  الهٓذ كهٓكلٍـ كا 
كاتجاٌاتٍـ إلشباع حاجاتٍـ كرغباتٍـ كالتدٓرب عمِ الهٍارات كبها ٓساعدٌـ عمِ التصرؼ 

 باتزاف كتعقؿ حٓاؿ الهكاقؼ الحٓاتٓة الهختمفة, كاالىدهاج هع بٓئتٍـ الهحمٓة. 
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أف ٓكفر فرصان كافٓة ألف ٓربط ها فًٓ هف هعمكهات جدٓدة بها ٓعرفً التالهٓذ هف هعمكهات  .2
قة بحٓث تصبح دراستٍـ لمهادة الهكجكدة فْ ٌذا الكتاب تتسـ بالعهؽ  كالتكاهؿ كالشهكؿ ساب

 (.2007الهطمكب)حمس،
 

رل الحكٓهْ)  أففْ الخطط التعمٓهٓة لمهدرس، لذلؾ ٓىبغْ  ان ٌاه ان تأثٓر لمكتب الهدرسٓة  أف( 2007ٓك
الطمبة، كعمِ الهدرسٓف  العاهة، كالخاصة التْ ٓتكقع تحقٓقٍا هف ٌداؼتككف الكتب هساىدة لأل

ىاؾ خهس  ا، ٌك االشتراؾ فْ اختٓار الكتب الهدرسٓة، التْ سٓدرسكىٍا، كالتعرؼ عمِ هعآٓر اختٓاٌر
ْ: أفسالهات ٓىبغْ   تتكافر فْ الكتب الهدرسٓة ٌك

 .السالهة العمهٓة 

 .)السالهة الفكٓرة)اىسجاهٍا هع الفمسفة االجتهاعٓة كقٓـ الهجتهع 

  :ة بهعىِ اىسجاـ الهحتكل هع الىظٓرات التربكٓة كالىفسٓة كتمبٓة حاجات السالهة التربٓك
ؽ كالتحفٓز كالخبرة  ـ هع تحقٓؽ عىصر التشٓك الهتعمهٓف، كرغباتٍـ كاىسجاهٍا هع هراحؿ ىهٌك

ثارة  كالتفكٓر العمهْ. كاإلبداعركح االبتكار  كا 

 .السالهة المغكٓة 

  :الهعمكهة  أكبها ٓحقؽ التعبٓر عف الفكرة تتكفر الشركط الفىٓة  أف بهعىِالسالهة الفىٓة
ؽ. كاإلثارةبصكرة كاضحة، هع تكافر عىصرم الجهاؿ   كالتشٓك

 
 سهات الكتاب الهدرسْ:1.9.1.2 

ٓعد الكتاب الهدرسْ هفٍكهان هعرفٓان هعقد الخصائص، إذ حددت لػً هجهكعػة هػف السهات تهٓزي عف 
ْ كها جاءغٓري هف الهكاد التعمٓهٓة   :(2007ت عىد الخكالدة )األخرل، ٌك

 ٓهثؿ الكتاب الهدرسْ ترجهة صادقة لمهىٍاج التربكم. -

التعمٓهٓة الهخططة فْ سٓاؽ الهقرر الدراسْ أك  ٌداؼٓساعد الهتعمهٓف عمِ اكتساب األ -
 الهىٍاج فضالن عمِ تمبٓة احتٓاجاتٍـ الذاتٓة ضهف ىطاؽ كاقعٍـ الحٓاتْ كالهٍىْ.

بٓف األفكار الىظٓرة فػْ الهػادة التعمٓهٓػة كبػٓف الههارسات  تحقٓؽ التكاهؿ العضكم كالكظٓفْ -
 كالتطبٓقات العهمٓة.

إثارة اٌتهاـ الهتعمـ، كتشكٓؿ دافعٓة إدراكٓة بقكة هتكاصمة ىحك هضاهٓف الهادة التعمٓهٓة  -
 كدالالتٍا، بشكؿ ٓضهف استهرار تفاعمً اإلٓجابْ هع ٌذي الخبرات.

ـ ال - ىْ.دفع الهتعمـ لمقٓاـ بالتقٓك  ذاتْ كالقبمْ كالتكٓك
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تعٓزز ها ٓكتسبً الهتعمـ هف هعمكهات فْ هبادئ هفآٌـ كاتجاٌات كقٓـ كهٍارات  -
 (.2009)بشٓر،

 
 أٌهٓة الكتاب الهدرسْ:2.9.1.2 

، التعمٓنؿ التقدن التقىْ َتسارع حركتً فْ هجا( اىً كبالرغـ هف 1993ادّ )ػكرّ َالحهػشٓرل 
ذي َلعمً ٓحتفظ بٍ، ذا هكاىة خاصةؿ ا زاػىفٓذ الهىٍج الدراسْ هلتكأداة إال أو الكتاب الهدرسْ 

ْ التقىْ الَاسع فْ أسالٓب َهَاد تىفٓذ الهىٍج ػرغن ذلك التقدن العمه، فترة لٓست قصٓرةالهكاىة 
 كتتجمِ أٌهٓة الكتاب الهدرسْ فٓها ٓمْ:  

 دات.  ال ٓحتاج إلِ أجٍزة أَ هع ألىً؛ ٓعتبر الكتاب الهدرسْ َسٓمة اقتصادٓة -

أّ ؿ َالحقائق َالتعهٓهات فْ هجارسْ َسٓمة ىاجحة لعرض الهفآٌن ٓعد الكتاب الهد -
 هَضَع هو الهَضَعات الدراسٓة.  

، بسٍَلةاألخرل َأسالٓب التعمٓن َالتعمن ؿ الكتاب الهدرسْ هع َسائؿ ٓهكو أو ٓتكاه -
د ٓكَو قؿ باألخرل  ؿال ٓتعارض هع الَسائ، -الكتاب الهدرسْ-ىاجح فٍَ ؿ َبشك
 هعٍا.كهتكاهالن لٍا هكهالن 

، ًػْ َخارجػف الدراسػالصؿ الكتاب الهدرسْ أداة هرىة ٓهكو استخداهٍا داخٓعتبر    -
َالتعمن الجهعْ كها ٓهكو استخداهً فْ أّ َقت دَو ، َكذلك فْ التعمن الفردّ قَٓد

 قٓكد. 

ب ػالكت خالؿهو لمتغٓرات السرٓعة التْ تطرأ عمِ الهعرفة  اإلستجابةٓهكو بسٍَلة   -
   .تعدٓمٍا بها ٓتهشِ هع ٌذي التغٓراتؿ التْ ٓسٍ، الهدرسٓة

بٓف حمس ) ة  أف( 2007ٓك الكتاب الهدرسْ ذك أٌهٓة حٓكٓة كدكر فاعؿ فْ العهمٓة التعمٓهٓة كالتربٓك
ة فْ عهمٓة التعمـ" كترجع أٌهٓتً لمههٓزات التالٓة:  ال غىِ عىً، بؿ ٌك كها ٓقكلكف:"حجر الزآك

 ر الخطكط العٓرضة لمهادة الدراسٓة، كطرائؽ تدٓرسٍا. ٓفس -

 ٓقدـ الهعمكهات كاألفكار كالهفآٌـ األساسٓة فْ هقرر هعٓف.  -

 ٓكسب التالهٓذ الصفات االجتهاعٓة الهرغكبة. -

ر  - ٓيهىكٍِّف الهعمهٓف هف هعرفة كسائؿ اإلصالح التربكم عىد تغٓٓر الهىاٌج كاإللهاـ بٍا، كتطٓك
 حسٓىٍا. طرائؽ تدٓرسٍا كت
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ي التالهٓذ ٓقرأٓحكم عمِ الكسائؿ كاألشكاؿ، كالصكر التكضٓحٓة ذات الفائدة فْ تكضٓح ها  -
كعمًٓ فٍك أٓسر الكسائؿ استخداهان كأخفٍا حهالن إذا قٓس بغٓري هف الكسائؿ: كاألفالـ، براهج 

 التمفاز، أجٍزة التعمٓـ الحدٓثة.

الهٍارات، األخالقٓات، كجكاىب اإلصالح الكتاب الهدرسْ هعمـ ٓىهْ فْ التالهٓذ القٓـ،  -
 الهتعددة فْ صكر هرتبة كهىظهة

كأداة لتىفٓذ الهىٍج الهدرسْ ، الكتاب الهدرسْ إلستخداـإلِ ها سبق عرضً هو هزآا  كباإلضافة
 هزآا أخرُ:  إلِ(  2009)ٌىدم، أشارفقد 

ْ ػف لمتالهٓذُ الكتاب الهدرسْ تَحٓد الهحتَُ َالتتابع التعمٓهْ لٍذا الهحتَ ٓضهف -
 الصفَف الدراسٓة الهختمفة.

، دافػفة َاألٌػكالفمس، ان التعمٓهْبجَاىب جاٌزة لمىظ باإلهدادالكتاب الهدرسْ ٓساٌـ  -
 الكتاب الهدرسْ. بإتباعًٌذي الجَاىب جاٌزة لمهعمن ؿ َالطرق َالتتابع بحٓث تقدن ك

اهج ػفْ البرى التالهٓذرزي ٓهكو الكتاب الهدرسْ هو التقٓٓن السرٓع لهدُ التقدن الذّ أح -
 فْ ضَء ها تهت دراستً هو ٌذا الكتاب.، التعمٓهْ

زو أَ ػَالكتاب الهدرسْ ٓقَن بدَر ٌان فْ العهمٓة التعمٓهٓة فٍَ لٓس فقط هجرد هخ -
 هستَدع لمهعمَهات  َالحقائق.

 
 تحمٓل الهحتوى التعمٓهْ: 10.1.2

ـ(، كالهحتكل  ىشطة، كالهحتكل كاألٌداؼ: )األاألربعةٓعد الهحتكل احد عىاصر الهىٍاج  كالتقٓك
بصفتً عىصران هف العىاصر السابقة ٓشكؿ القاعدة الهعرفٓة التْ ٓىٍؿ الهتعمهكف هىٍا ها ٓجعمٍـ 

هضهكف الهعرفة كهجالٍا لمهحتكل  أف إلِ اإلشارةالهرجكة هف التعمٓـ، كال بد هف  ٌداؼٓحققكف األ
(. فالهحتكل ٓتضهف 2002تضهىٍا الهحتكل)العهارىة،التعمٓهْ تختمؼ باختالؼ الهعارؼ التْ ٓ

ة، ٓحكهٍا ىظاـ هعٓف هف اجؿ تحقٓؽ ٌدؼ  كأفكاران هعمكهات كحقائؽ  كهفآٌـ تحهمٍا رهكز لغٓك
 (.1985:37ها)طعٓهة،

عرؼ المقاىْ   فإف( الهحتكل بأىً الهعالجة التفصٓمٓة لهكضكعات الهقرر فْ الكتب، 2003:16)ٓك
التىاكؿ التفصٓمْ لٍذي الهكضكعات كها كردت  فإفضع فْ فٍرس الكتاب، كاف الهقرر قد حدد كك 
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شهؿ عادة عمِ حقائؽ كهعارؼ  فْ الكتاب الهدرسْ ٌْ التْ ٓطمؽ عمٍٓا هحتكل الهىٍج، ٓك
 كهفآٌـ كتعهٓهات كهبادئ كقكاىٓف كىظٓرات.

تْ ٓقع عمٍٓا ىكعٓة الهعارؼ كالهعمكهات ال بأىً( الهحتكل: 2012ة،ٓمفْ حٓف ٓعرؼ)هرعْ كالح
 أـحقائؽ،  أـٌذي الهعارؼ هفآٌهان،  أكاىتكالتْ ٓتـ تىظٓهٍا عمِ ىحك هعٓف، سكاء  ،االختٓار
ختار الهحتكل فْ ضكء األ أفكار كتختار فْ ضكء عقٓدة  ٌداؼكتتحدد األ ،ٌداؼأساسٓة، ٓك

 فمسفة الحٓاة. أكالهجتهع، 

، كالً الهتىَعةػىٍج بأشػدهٍا الهػْ ٓقػالتفة الهعر  بأىً( الهحتَُ التعمٓهْ: 2009كها ٓعرؼ ٌىدم )
َُ اختٓار الخبرات ػار الهحتػالزن اختٓػَٓ .أَ ٌَ الهَضَعات التْ ٓتضهىٍا هقرر دراسْ هعٓو

َطرٓقة ، آٌن َهٍاراتػات َهفػو هعمَهػه، التْ تستٍدف األىهاط السمَكٓة الهرغَبة، التعمٓهٓة
 اجتهاعٓة.َاتجاٌات َقٓن ، تفكٓر

تحقٓؽ  إلِفْ حقٓقتً: الهعمكهات كالهعارؼ التْ تتضهىٍا الهادة التعمٓهٓة، كتٍدؼ كالهحتكل 
سهعٓان  أكتعمهٓة تعمٓهٓة هىشكدة، كتقدـ الهعارؼ كالهعمكهات بقالب رهزم، ٓككف سهعٓان  أٌداؼ

ان، كتتضهف الرهكز التْ تعد شكال هف  جراءاتالهحتكل الهعرفْ هفآٌـ كهبادئ  أشكاؿبصٓر  كا 
فالهحتكل ٓشكؿ الهفٍكـ الجزئْ لهفٍـك تحمٓؿ الهحتكل بصفتً هفٍكها كمٓا  كحقائؽ،

ٓػؿ حٓث  (.2002)العهارىة، ٓعتبر تحمٓؿ الهحتكل أحػد األسالٓب البحثٓػة التػْ تػستخدـ فػْ تحم
 الهػكاد الدراسٓة بٍػدؼ التكصػؿ إلػِ اسػتدالالت كاسػتىتاجات صػادقة كثابتػة فػْ حالػة إعادة التحمٓؿ،

هٓة  ـ الهىٍاج التربكم عهمٓة تربكٓة تقٓك هثؿ تقٓك ىظران لمدكر األساسْ  أٌهٓتٍاالتركٓز عمِ  ٓجدمٓك
ة التربٓة الهدرسٓة كتحقٓؽ   (. 2013،كآخركف ا)هحهدٍأٌدافالذم ٓهارسً الهىٍج فْ تقدٓر ٌٓك

ـ الهىاٌج كالكتب الدراسٓة ضركرة حتػِ ٓػستطٓع الىظػاـ  التعمٓهْ هكاجٍة تعتبر عهمٓة تحمٓؿ كتقٓك
الهسئكلٓات التشغٓمٓة الثقٓمة الهمقاة عمِ عاتقً كحتِ ٓػتهكف هػف هكاجٍػة التغٓرات الٍائمة التْ 

جب أف ٓرتبط ٌذا التحمٓؿ  .تكاجًٍ، كلبىاء أجٓاؿ ٓهكىٍا التكٓؼ بسٍكلة هع هتغٓرات العصر ٓك
ر بآلٓات ىقؿ الهعرفة إلِ األفػراد، أم طرائػؽ التدٓرس ك  تكىكلكجٓا التعمٓـ التْ ٓجب أف تسآر كالتطٓك

ـ كتكىكلكجٓا تعمٓهٓة أكثر  هحتكل الدراسة الهطكر، ذلػؾ أف اسػتخداـ طرؽ التدٓرس كهتابعة كتقٓك
ة برهتٍا)األستاذ،  (.2006فعالٓة ٓؤدم إلِ تفعٓؿ العهمٓة التربٓك

رل)عدس، كب لمكصؼ تحمٓؿ الهحتكل: ٌك أسم أف( 2009:12فْ )بشٓر، إلًٓ( الهشار 1991ٓك
الهكضكعْ لمهادة المفظٓة بحٓث ٓقتصر دكر الباحث عمِ تصىٓؼ الهادة المفظٓة كفؽ فئات هحددة 

 بغٓة تحدٓد خصائص كؿ فئة هىٍا كاسػتخراج السهات العاهة التْ تتصؼ بٍا.
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( إف تحمٓؿ الهحتكل ٌك أداة هىٍجٓة لمدراسة الكهٓة كأداة االتػصاؿ 2006فْ حٓف ترل األستاذ )
تحمٓؿ الهحتكل ٓعتبر احد أسالٓب البحث العمهْ التْ  أف( فٓبٓف 2005)الهحالىْ،أهالمتىبػؤ،  كأداة

 الكصؼ االجتهاعْ كالهىظـ كالكهْ لهضهكف الظاٌرة لهادة هف هكاد االتصاؿ. إلِتٍدؼ 

ً ال بد هف هراعاة فإىهىٍج  أم( اىً لكْ ٓطكر 2000)عبد الحهٓد كالظفٓرم كفْ ٌذا السٓاؽ ٓرل
ة  أفاج الطالب كخصائصٍـ الىفسٓة كالجسهٓة كاالجتهاعٓة، كال شؾ احتٓ تحدٓد االحتٓاجات المغٓك

عىد  إشباعٍاهىاٌج المغة العربٓة بغرض  إعداد، كهراعاتٍا ثاىٓا عىد أكالهطمب ضركرم لهعرفتٍا 
عمٓهٓة، الذم تىطمؽ هىً العهمٓة الت كاألساستحدٓد االحتٓاجات ٓعتبر القاعدة  أفالهتعمهٓف، ذلؾ 

عد ٌذا   .الخمؿ الهكجكد عىد الطالب فْ المغة العربٓة خاصة إصالحخطكة فْ  أكؿٓك

 
 تحمٓل الهحتوى: أٌداف1.10.1.2 

، كلكىٍا تختمؼ هف كثٓرةن  ان أٌدافلعهمٓة تحمٓؿ هحتكل الكتب الهدرسٓة  أف إلِ( 2009ٓشٓر سالـ )
 لكتب الهدرسٓة:تحمٓؿ ا أٌداؼ أٌـ، كلعؿ هف ألخرل، كهف دراسة ٔخربحث 
ر الكتاب كتحسٓف العهمٓة التربكٓة. إلِالكصكؿ  .1  ىتائج آجابٓة تسٍـ فْ تطٓك

 الكشؼ عف هدل فاعمٓة الطرؽ كاألسالٓب الهستخدهة فْ تدٓرس الكتاب لالستفادة هىً. .2

 كالسٓككلكجٓةكقدرتً عمِ خدهة الىاحٓة العمهٓة  ٌداؼالكشؼ عف هدل ترجهة الكتاب لأل .3
 حمة الدراسٓة التْ كضعت لٍا.الهتعمقة بالهر 

تجسٓد صكرة كاضحة عف جكاىب القكة كالضعؼ فْ الكتاب ككضعٍا بٓف ٓدم صاىع  .4
 القرار.

ر كتحسٓف هحتكل الكتاب هف خالؿ التعدٓؿ  اإلسٍاـ .5  .اإلضافة أكالحذؼ  أكفْ تطٓك

 هها ٓٓزد هف فعالٓة استخداهٍا. أىشطةتكضٓح ها فْ الكتاب هف كسائؿ ك  .6

 عكبات التْ تكاجً الطالب لمكقكؼ عمٍٓا كالعهؿ عمِ هكاجٍتٍا.الكشؼ عف الص .7

رل العهارىة  ٌداؼخاصة كهحددة لتحمٓؿ الهحتكل التعمٓهْ، فاأل أٌداؼ( اىً لٓس ٌىاؾ 2002) ٓك
ً هحصكرة فْ هعرفة خصائص هادة االتصاؿ عمِ أٌداف، حٓث تبقِ ألخرلتختمؼ هف دراسة 

هأىكاعٍااختالؼ  ا كتقٓك ٌر هشتركة لهجهؿ الدراسات فْ  أٌداؼٍا، كلكف تبقِ ٌىاؾ ، بٍدؼ تطٓك
:ْ  ٌذا الهجاؿ ٌك

الهساعدة عمِ التعرؼ عمِ اتجاٌات الكتب كهعرفة هجاالت االٌتهاـ فٍٓا خاصة فٓها ٓخص  .1
 سٓف.ر االد إلِالهضهكف الثقافْ الذم تىقمً 
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ة لمهحتكل، كفْ ٌذا الهجاؿ أٓضاالهساعدة  .2 ٓحدد تحمٓؿ  عمِ الكقكؼ عمِ الخصائص التربٓك
 أثىاءكالهىطمقات التربكٓة كالىفسٓة التْ اعتهد عمٍٓا الهؤلفكف فْ  األسسالهحتكل التعمٓهْ 

 الهحتكل التعمٓهْ. إعدادٌـ

شباعٓكشؼ عف هدل قدرة الكتب عمِ تمبٓة حاجات الهتعمهٓف،  .3  دكافعٍـ ىحك تعمـ المغة. كا 

التحمٓؿ خطكة سابقة  أف إذمغة، قٓاس هستكل سٍكلة المغة الهقدهة لمهتعمهٓف فْ كتب ال .4
ـ، كعف طٓرؽ تحمٓؿ الهحتكل التعمٓهْ ىتعرؼ الكتب الجٓدة هف  لمتقٓك

 (.1985:331الردٓئة)طعٓهة،

 تحمٓؿ الهحتكل:  أٌداؼهف  أف( 2007فْ حٓف ٓرل الحكٓهْ)
تحمٓؿ الهضهكف هف الىاحٓة الشكمٓة)صٓاغة المفظٓة، أك طٓرقة عرضً، كالمفظٓة الهختارة فْ  .1

 قمً(.ى

 أكالذم ٓحدثً الهضهكف فْ القارئ  األثرتحمٓؿ الهضهكف هف الىاحٓة الهكضكعٓة)هف حٓث  .2
 الهشاٌد(. أكالساهع 

 االتجاي العاـ لهؤلؼ الهادة العمهٓة)ىٓة الهؤلؼ، كقصدي، كاتجاًٌ العاـ(. طاستىبا .3

 
 أٌهٓة تحمٓل الهحتوى:2.10.1.2 

ر أم هىٍج تعمٓهْ  كرم هراجعة تمؾ الهىاٌج لتحدٓد هدل حاجتٍا ً هف الضر فإىلكْ ٓتـ تطٓك
قٓاهٍـ بتدٓرس تمؾ  أثىاءلمتعدٓؿ هف خالؿ التعرؼ عمِ الصعكبات التْ قد ٓكاجٍٍا الهعمهكف 

حٓث إف أٌهٓة تحمٓػؿ الهحتكل تكهف فْ ككىً هىٍجا  (.Dell' Olio, 2007)دٓؿ أكلٓك  الهىاٌج
 (.2006كٓة)األستاذ،لدراسة الظاٌرة هحؿ التحمٓؿ فْ حالتٍا الدٓىاهٓ

ذات  -كتتهثؿ األٌهٓة التعمٓهٓة البالغة لتحمٓؿ الهحتكل فْ تمؾ الىتائج التْ كشفت عىٍا الدراسات 
عمِ اىً هىٍج عمهْ فْ  إلًٓٓىظر  أصبحتحمٓؿ الهحتكل  أفكالتْ تؤكد بها ال ٓقبؿ الشؾ  -العالقة

جراءاتًالدراسة، كالبحث عهمٓاتً  ـ الهىظهة، كقد دعا الف كا  ٍـ هف طرؼ الهتخصصٓف فْ هجاؿ تقٓك
 أعهاؽالكتاب كالهؤلفٓف، كالِ  أفكار إلِٓهتد تحمٓؿ الهحتكل  أفضركرة  إلِالهىاٌج الدراسٓة 

، أخرلالىص هف جٍة  أجزاءهف جٍة، كبٓف  األفكارالىصكص، كالبحث فْ العالقات القائهة بٓف 
ة، كا إلِكصكال  هىٍا، فْ تجدٓد  اإلفادةلتركٓبة القائهة بقصد الهعاىْ الضهىٓة كدراسة البىْ المغٓك

كسابهحاكالت التعمٓـ   (.2007المغة)الحكٓهْ، كا 

ف كاىت عهمٓة تحمٓؿ الكتب الهدرسٓة ضركرة كهٍهة  عهمٓة تحمٓؿ كتػب المغػة العربٓة أٌـ  فإفكا 
شخصٓة ذلؾ أف هىاٌج المغة العربٓة تمعب دكرا ههٓػزا فْ تشكٓؿ  -الىصكص كالهطالعة  –كخاصة 
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ْ أداتً فْ  الطالب الهعرفٓة كالعمهٓة كالثقافٓة، فالمغة العربٓة ٌْ كسٓمة اإلىساف فػْ التعبٓر، ٌك
التفكٓر كالقراءة كالتكاصؿ هع الهجتهع الذم ٓعٓش فًٓ، كها أىٍا األداة التْ ٓؤدم فٍٓا الهتعمـ 

 (.2002ىشاطً التعمٓهْ ككؿ)طهكس،

تحمٓؿ أسسً الفمسفٓة كالىفسٓة خاصة عىدها ٓككف الكتاب كتزداد جدكل دراسة الكتاب الهدرسْ ك 
ْ لغة الدكلة الرئٓسة،  الهستٍدؼ ٌك كتاب المغة العربٓة؛ فالمغة العربٓة تهثؿ كعاء الفكر كالثقافة، ٌك
ْ لغة القرآف الكٓرـ التْ ٓىبغْ أف ٓتعمهٍا الطمبة  كبٍا ٓتمقِ الطمبة سائر العمكـ كالهعارؼ، ٌك

ة لٓتهكىكا هف قراء ا فْ إحداث ىقمة لغٓك تً كتحمٓؿ كتبٍا الهدرسٓة هها ٓسٍـ فْ هعرفة هدل تأثٌٓر
فْ حٓاة الطمبة، لجعمٍـ قادٓرف عمِ استعهالٍا فْ الهكاقؼ الطبٓعٓة، كهعرفة هستكل التزاهٍا 
براز ها فٍٓا هف قٓـ كها ٓسكد فٓ ٍا بتهثٓؿ هعآٓر األسس الفمسفٓة كالىفسٓة كالهعرفٓة كاالجتهاعٓة، كا 

ا، ٌر ككها أف عهمٓات تحمٓؿ كتب المغة العربٓة لمهرحمة األساسٓة لهعرفة هستكل  هف اتجاٌات لتطٓك
هٍا،   فإفتهثٓمٍا لألسس الفمسفٓة كالىفسٓة كالهعرفٓة كاالجتهاعٓة لمهىٍاج باتت ضركرة تربكٓة لتقٓك

تىفٓذٌـ لمهىٍاج، باتت ٌْ  هعرفة هعتقدات هعمهْ المغة العربٓة كتفضٓالتٍـ الفمسفٓة كالىفسٓة ككٓفٓة
عهؿ عمِ  األخرل ضركرة ألف الهعمـ ٌك العاهؿ الرئٓس الذم ٓكائـ بٓف الهىٍاج الرسهْ كالفعمْ، ٓك
 (.2013ً كتفعٓؿ هضاهٓىً الفمسفٓة كالىفسٓة كاالجتهاعٓة كالهعرفٓة)الفٓكهْ،أٌدافتحقٓؽ 

 
 خطوات تحمٓل الهحتوى: 3.10.1.2

 ٌذي الخطكات كها ٓمْ:  Holsti( 1969لخصت ٌكلستْ)

 تختار بعد ذلؾ العٓىة كتحدد الفئة. إذالىظرم، كفرض الفركض،  كاإلطار: صٓاغة هشكمة البحث أوال

ا كتكثٓؼ الهحتكل الهىاسب فْ استثهارات خاصة بالبٓاىات، ثـ ٓتـ ثاىٓاً  تـ ترهٌٓز : تقرأ الكثائؽ ٓك
ا، كأخٓران ٓقـك الباحث بتفسٓر الىتائج فْ تقدٓر الكحدات التْ صىفت تحت كؿ فئة، هع حساب تكراراتٍ

 الهىاسب. اإلطارضكء 

 
 تحمٓل الهحتوى: أسموبخصائص   4.10.1.2

تحمٓؿ الهحتكل ٓتهٓز  أسمكب أفابرز خصائص تحمٓؿ الهحتكل كبٓف  إلِ( 1999السهٓرم ) أشار
 بالخصائص االتٓة:

 لمبحث العمهْ. أسمكبان بكصفً  األسمكبٓستخدـ ٌذا  -

 الهحتكل الهضهكف الصٓرح كالضهىْ لمهادة العمهٓة الهراد تحمٓمٍا.ٓصؼ تحمٓؿ  -
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 ٓعتهد تحمٓؿ الهحتكل عمِ التحدٓد الهكضكعْ لفئات التحمٓؿ ككحداتً. -

 أكجهالن  أكتحمٓؿ الهحتكل حساب تكرار كركد الكحدات سكاء كاىت كمهات  أسمكبٓتطمب  -
ا هف الكحدات التْ ٓحددٌا الب أكقٓهان  أكهصطمحات   احث.غٌٓر

 تحمٓؿ الهحتكل تكفر الهكضكعٓة كالصدؽ كالثبات فْ التحمٓؿ. أسمكبٓتطمب  -

تحمٓؿ الهحتكل عمِ التحمٓؿ الكهْ لمظاٌرة الهراد دراستٍا بؿ ٓتضهف  أسمكبال ٓقتصر  -
 التحمٓؿ الكٓفْ.

 الهضهكف بشكؿ هتكازف. أجزاءتحمٓؿ الهحتكل دراسة جهٓع  أسمكبٓتطمب  -

لكحدات التحمٓؿ كهستكٓاتً كفئاتً ٓتخذ هعٓار لمتحمٓؿ كلكف ٓتـ  هحكر أكال ٓكجد ىهط ثابت  -
 .كأسئمتًً كفركضً أٌدافالتحمٓؿ فْ ضكء هشكمة البحث ك 

 
 وحدات تحمٓل الهحتوى وفئاتً:5.10.1.2 

 خهس كحدات ٌْ: إلِصىؼ خبراء تحمٓؿ الهحتكل الباحثكف كحدات تحمٓؿ الهحتكل 
 (.Wordالكمهة ) .1

 (.Themeالفكرة ) أكالهكضكع  .2

 (.Characterالشخصٓة ) .3

 (.Item) اإلعالهٓةالكحدات الطبٓعٓة لمهادة  .4

 (.Space & Time) هقآٓس الهساحة كالزهف .5

 

 :الهدى والتتابع والعهق 11.1.21

ىظرا ألٌهٓة العىصر البشرم فْ التىهٓة، كاىسجاهان هع التطمعات الهستقبمٓة، أحدثت كزارة التربٓة 
ران همهكسان عمِ الهىاٌج بصكرة عاهة كهىاٌج المغة العربٓة بصكرة خاصة. كالتعمٓـ الفمسطٓىٓة تطٓك

كحاجاتٍـ الهعرفٓة فْ كؿ  ةتىظٓـ تمؾ الهىاٌج بصكرة هتدرجة تتىاسب هع ىهك الطمب إلِكعهدت 
بشكؿ هتدرج ككف ذلؾ ٓعهؿ عمِ تسٍٓؿ عهمٓة هف تىظٓـ الهكاد الدراسٓة كالٍدؼ هرحمة دراسٓة. 

تىظٓـ الهكاد الدراسٓة الهختمفة  فإفلمهفآٌـ التْ تىطكم عمٍٓا ٌذي الهكاد، لذا  اكتساب الهتعمهٓف
ا ٓساعد عمِ تسٓرع عمِ ىحك ٓىاسب هستكٓات الىهك الهعرفْ لمطمبة ٓساٌـ فْ تسٍٓؿ تعمهٍـ، كربه

 .(1999)الشهمتْ،ٌذي العهمٓة
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أف  أٌهٍاستىد عمِ عدة أهكر ف استخداـ الهعآٓر فْ إصالح التعمٓـ كاالرتقاء بجكدتً البد أف ٓإ
تتضهف كتتشكؿ هف خالؿ هعرفة األحداث، كالهٍارات التْ ٓجب أف ٓكتسبٍا الهتعمهٓف، إف الهعآٓر 

 (.2011:76تهثؿ االىطالقة كلٓست الهىتٍِ لمهحتكل كاألداء)بف سعٓد،
ٓة الهتاحة اختٓار الهحتكل التعمٓهْ األفضؿ هف كسط البدائؿ الهعرف أفٌػ( 1430كضح باٌهاـ )تك 

رجع ذلؾ  ة  إحكاـ إلِهٍـ، ٓك تىطمؽ هف الحٓرة فْ اختٓار  أخالقٓةقٓهة هعٓىة ترتبط بقاعدة تربٓك
الهحتكل، كها تتٓح رفع الحكاجز الفاصمة بٓف هجاالت الهعرفة الهختمفة، كالتْ كاىت فْ السابؽ 

هكاتفرض بحالة هف التتابع كالتىظٓـ الخطْ لطبٓعة الهىاٌج التعمٓهٓة  تحقٓؽ التكاهؿ بٓىٍا هف  ىٓةكا 
فْ  كأفقٓاهف التىظٓـ المكلبْ الذم ٓقكـ عمِ البىاء الذم ٓتكسع راسٓان  إطارخالؿ تىظٓـ الهحتكل فْ 

 الهفآٌـ الهعرفٓة.

ر الهىاٌج بصكرة عاهة فْ  أفتدٓرب التالهٓذ عمِ هٍارات التعمـ األساسٓة ٓهكف  إف ٓككف جٌك
ٓربط التالهٓذ بصكرة ىشطة بعهمٓة التعمـ هف خالؿ  ألىًلحالْ، هراحؿ التعمٓـ العاـ فْ العصر ا

بدالن هف استخداهٍا كغآة فْ حد  كأداةجعؿ حجرات الدراسة هٓداىا لمتفكٓر، كاستخداـ الهعمكهات 
ٓهثؿ جزءان ال ٓتجزأ هف الهىٍج  األهثؿذاتٍا كتدٓرب الهعمهٓف كالتالهٓذ عمِ استخداهٍا االستخداـ 

 (.1999)الجزار،ي كأسالٓب تدٓرسً كأسالٓب تقكٓهًبأٌدافً كهحتكا

ة بتىظٓـ هحتكل الهىٍاج، ككف التىظٓـ الهتبع فْ الهىٍاج هف لذا   أكثراٌتهت الهىاٌج التربٓك
الف  أكفْ تحدٓد هسار التعمـ، كقد ٓفقد الهىٍاج فاعمٓتً، الف هحتكاي غٓر سمٓـ،  تأثٓراالعكاهؿ 

شهؿ التتابع تىظٓـ  أٌـف كفآتً، كلعؿ خبرات التعمـ هىظهة بطٓرقة تقمؿ ه هبادئ التىظٓـ: التتابع ٓك
الهعقد، كتىظٓـ الهحتكل هف هكضكعات، هراعاة التكازف فْ بٓف الترتٓب  إلِالهحتكل هف البسٓط 

 .(1979ٌىداـ كجابر،)كالسٓككلكجْالهىطقْ 

رل خطكة هٍهة فْ تىظٓـ  بىاء هصفكفة الهدل كالتتابع لمهىٍاج الهدرسْ ٓعد إف (2014)الهالكْ،ٓك
ٓهكف بكاسطتٍا تحقٓؽ التكاهؿ الهعرفْ بٓف هحتكل الهىٍاج عبر الصفكؼ الهختمفة،  إذالهحتكل، 

 ضفاء عىصر الشهكلٓة كالتجاىس فْ الكتب الهدرسٓة.إبٍدؼ 
 

   هفٍوم الهدى والتتابع والعهق: 1.11.1.2

 أف ها قرر باحثه  فإذارة هستقمة، الحدٓث عف التتابع كالعهؽ بصك  أكال ٓهكف الحدٓث عف الهدل 
هكضكعات  أعهاؽتحمٓؿ هىٍاج، ٓجد ىفسً هرغها عمِ الغكص فْ  أكٓخكض فْ هكضكع تقٓٓـ 

 ببعضٍاتتهثؿ فْ الهدل كالتتابع كالعهؽ بصكرة هكهمة لبعضٍا البعض، فٍذي الهكضكعات ترتبط 
ة عىد الحدٓث عف الهفآٌـ، ، لذا قد ٓككف هف الصعكبة بهكاف الفصؿ بٓىٍا، خاصدٓىاهكٓةبصكرة 
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الباحثة فْ  فإفحٓث ٍٓتـ العدٓد هف الباحثٓف بالحدٓث عف هصفكفة كاهمة هتعمقة بالهدل كالتتابع. لذا 
لتكضٓحٍا  ٌذي الجزئٓة ستحاكؿ قدر الهستطاع الحدٓث عف ٌذي الهكضكعات بىكع هف االستقاللٓة

 كلكف دكف الفصؿ بٓىٍا.
 

 :Scope & Sequenceابع: هصفوفة الهدى والتت 2.11.1.2

هخرجات هصفكفة الهدل كالتتابع صههت لمهساعدة فْ تىهٓة اتجاٌات  أف( 2002البمكشْ ) ٓرل
ر الهعرفة العمهٓة. بٓف الجعفرم كهٍارات كهعرفة التالهٓذ الالزهة لتطٓك ( أف كثٓقة الهدل 2014) ٓك

 .األخٓرةفْ السىكات  إالكالتتابع لـ تقر 

ر كتٍتـ هصفكفة الهدل  كالتتابع عادة بهكائهة الهحتكل هع هىاٌج التعمٓـ األساسْ هف خالؿ تطٓك
هصفكفات الهدل كالتتابع لمخبرات الهعرفٓة كالهٍآرة، كالتحكؿ التدٓرجْ هف التهركز حكؿ الهعرفة 
العمهٓة إلِ التهركز حكؿ الهتعمـ، كتحسٓف التصهٓـ التعمٓهْ لهعالجة الخبرات التعمٓهٓة فْ 

ر الهٍىْ.)الهحتكم)فر   ٌػ( 1435ٓؽ خبراء التطٓك

 11 :2011فْ الهجاٌد) إلًٓ( الهشار 2005)هصفكفة الهدل كالتتابع حسب ها ذكر سمهة ك 
األساسٓة عمِ هستكل  كهفآٌهً كأفكاريتعىْ جدكؿ بٓف العالقات بٓف هكضكعات هحتكل الهىٍج (

هكف تكضٓح ذلؾ عبر جد كؿ الهدل كالتتابع الذم ٓبٓف الهادة الدراسٓة عبر الصفكؼ الدراسٓة، ٓك
تألؼالعىاصر األساسٓة لهحتكل الهىٍج الههثمة فْ الكتاب الهدرسْ،  الجدكؿ بصكرة هختصرة  ٓك

فْ الصفكؼ الدراسٓة التْ تغطِ بعىاصر الهحتكل، بٓىها البعد  األفقْهف بعدٓف: ٓتهثؿ البعد 
ات هكضكعات الهحتكل أكً أٌدافالراسْ فٓتهثؿ فْ هعآٓر الهىٍج ك  ، كتتضهف كؿ خمٓة هستٓك

 (. 2014:10التكفٓر)الهالكْ،

 
 : Scopeالهدى  3.11.1.2

ا هف أفقٓاالهدل ٓعىِ بتىظٓـ الهادة تىظٓها  أف (1997ٓرل حهٓدة )ك  ، بحٓث تتكاهؿ الهادة هع غٌٓر
 الهكاد، كالتىظٓـ العهكدم، بحٓث ٓتـ التكسع فْ الهادة، كتىاكؿ هفآٌهٍا، كالتعهؽ فٍٓا.

شٓر ىكعٓة الهٍارات التْ ٓجب تعمهٍا فْ الهراحؿ الدراسٓة كهدل إتساع ىطاقٍا  إلِهفٍكـ الهدل  ٓك
هراحؿ تختمؼ  أربعكتكٓزعٍا بالىسبة لكؿ صؼ هف الصفكؼ الدراسٓة فْ هرحمة التعمٓـ الهختمفة كفؽ 

ْ هرحمة تقٓٓـ الهٍارة كاستهرآرة تعمـ الهٍارة،  تقاففْ هستكٓات العهؽ، ٌك ٓة ة، كاستهرار الهٍار  كا 
 (.1999)ارزالج.التدٓرب عمِ الهٍارة
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عهمٓة تكسٓع هحتكل الهىٍاج عىد هستكل  بأىًفٓعرفا الهدل  (65:2016 عبد الكٓرـ كالحربْ) أها
 هعٓف هف الهعرفة.

 
 : Sequenceالتتابع  11.1.2.4

تبدأ هف السٍؿ ثـ تقدـ الخبرات لمتالهٓذ بصكرة هتدرجة  أفٓتطمب تحقٓؽ التتابع فْ تىظٓـ الهحتكل 
كاف تككف الخبرات هترابطة داخؿ الهادة  األعمِالهستكل  إلِتزداد تعقٓدا كاتساعا كعهقان كمها اىتقمىا 

كعمِ هستكل الهرحمة التعمٓهٓة، كهف ذلؾ هثال تدٓرس عهمٓة الجهع كالطرح فْ البدآة، ثـ  ،الكاحدة
ة  تسبؽ عهمٓة دراس أفال بد  ألىًة عهمٓة تدٓرس القسه تأتْٓدرس الطالب عهمٓة الضرب، ثـ 
ذاالقسهة دراسة العهمٓات السابقة،  ٓٓزد دافعٓة الهتعمـ لدراسة الهحتكل  أفىً أالتتابع هف ش ٌك

هف ىاحٓة ثبكت الهادة  أٓضالً فكائد  أفكها  أفضؿكالتفاعؿ هعً هها ٓسٍـ فْ تحقٓؽ ىتائج تعمـ 
 (.  56ٌػ:1430صحٓحان كاهالن دقٓقان)باٌهاـ، هف فٍـ الهتعمـ لٍا فٍهان  كالتأكدالتعمٓهٓة 

الهٍارة تتكرر خالؿ السىكات الدراسٓة الهختمفة لهرحمة التعمٓـ األساسْ  أف إلِالتتابع ٓشٓر  فإفلذا 
تكسعا كعهقا هف تىاكلً فْ  أكثركلكف تىاكؿ الهٍارة فْ الصؼ الخاهس االبتدائْ هثال ٓككف 

تكسعا كعهقا هف حٓث  أكثرٓككف  اإلعدادمالصؼ األكؿ  الصؼ الرابع كتىاكؿ ىفس الهٍارة فْ
كذا  هستكل تمؾ الهٍارة ككـ الهعمكهات الالزهة لٍا هف تىاكلٍا فْ الصؼ الرابع كالصؼ الخاهس ٌك

 (.1999)الجزار،فْ الصفكؼ الدراسٓة التالٓة

عرؼ ف الهحتكل، ككؿ ابأىً( التتابع 2016:65) كآخركفعبد الكٓرـ،  ٓك لهفآٌـ : ترتٓب عىآك
ك هبىْ عمِ تقكٓة الهٍارات كبىائٍا هف هستكل   إلِكالهٍارات فْ الهىٍاج عمِ هدل السىٓف، ٌك

 .آخرهستكل 

اىً ٌك أف تككف كؿ خبرة  إلِ( 2007لطٓفة، أبك)ك (1979)ٌىداـ كجابر،أشاركالتتابع حسب ها 
 تىاكلٍا الخبرات.تعهٓؽ اكبر لمهكضكعات التْ ت إلِآتٓة هبىٓة عمِ خبرة سابقة، هها ٓؤدم 

ٓبىِ فكؽ عىصر  أفكؿ عىصر ٓىبغْ  أفالتتابع: هعٓار أساسْ لتىظٓـ هحتكل الكتب، كٓقصد بً ك 
تجاكز الهستكل الذم عكلج بً سابقان هف حٓث االتساع كالعهؽ )الىكافمة،  (.2005:16سابؽ لً، ٓك

ة الحالٓة التْ ٓكتسبٍا تككف الخبر  أفالهقصكد بالتتابع ٌك  أف( 56ٌػ:1430)باٌهاـ، فْ حٓف ٓرل 
 لخبرات الحقة. أساساالخبرات السابقة كاف تككف ٌذي الخبرة  أساسالفرد هبٓىة عمِ 



   35 

هبادئ التتابع: ٌْ كؿ هبدأ أك عىصر ٓحكـ تىظٓـ هحتكل الكتب الهدرسٓة فْ ضكء  أكعىاصر  أها
 (.2005:16هعٓار التتابع)الىكافمة،

حدد   التتابع بىاء عمِ الهعآٓر التالٓة:(  Richards 2010) ٓرتشتردٓك
الطرؽ فْ تحدٓد تتابع الهكاد ٌك هستكل صعكبتٍا،  أشٍر: أف احد الهعقد إلِهن البسٓط  .1

رتبط  أفرا ٓجب الهحتكل الذم ٓقدـ هبك أفٓعتقد  إذ ٓككف ابسط هف العىاصر الالحقة، ٓك
 ٌذا الهعٓار عادة بهحتكل القكاعد.

فْ  األحداث: قد ٓتـ تحدٓد تتابع الهحتكل كفقان لمترتٓب الذم تقع فًٓ التسمسل الزهىْ .2
ٓتبعً الكتاب عىد  أفالحقٓقة، حٓث ٓهكف تىظٓـ الهحتكل بىاء عمِ التسمسؿ الذم ٓفترض 

، الهراجعة Draftingالهسكدة  إعداد ،Brainstormingىْ التعبٓر:)عصؼ ذٌ
Revising التحٓرر ،Editing هكف تحدٓد تتابع الهٍارات كفقا لمتسمسؿ الذم (، كها ٓك

 تكتسب فًٓ الهٍارات التالٓة:)االستهاع، الكالـ، القراءة، الكتابة(.

ف لمهحتكل خارج : قد ٓتـ تتابع الهحتكل كفقا لمكقت الذم ٓحتاج فًٓ الهتعمهك الحاجة .3
فْ حٓاة الطالب، كسٍكلة  أٌهٓتٍاالفصؿ، بحٓث ٓتـ تتابع الهكضكعات فْ الهىٍج حسب 

 .األخرلكضعٍا فْ سٓاقٍا الصحٓح، كعالقتٍا بالهكضكعات البٓىٓة 

تحدٓد تتابع الهحتكل قد ٓعكس أٌهٓة ىقطة هعٓىة  أف: هتطمبات أولٓة فْ عهمٓة التعمم .4
ا لمخطكة التالٓة كهطمبان لٍا فْ عهمٓة التعمـ، فقد ٓتـ تدٓرس عمِ اعتبار أىٍا تشكؿ أساس

 هتطمبات أكلٓة لكتابة الفقرة. إىٍا أساسهجهكعة هعٓىة هف العىاصر القكاعدٓة هثال عمِ 

: قد تركز الهكاد التعمٓهٓة فْ بعض الحاالت الكل إلِهن الجزء  أوالجزء  إلِهن الكل  .5
هىٍا  ٓتألؼالهككىات الفردٓة التْ  إلِع قبؿ الىظر التىظٓـ الكمْ لمهكضك  أكعمِ البىاء 
الطالب هثال قصصا  ٓقرأقبؿ الكؿ، فقد  األجزاءقد ٓتـ التركٓز عمِ ههارسة  أكالهكضكع، 

ا ىصكصا كمٓة قبؿ الىظر فْ العىاصر التْ  ا باعتباٌر سجمكف ردة فعمٍـ ىحٌك قصٓرة، ٓك
تابة الفقرة قبؿ ههارسة كضع الفقرات قد ٓدرس الطالب كٓفٓة ك أكتككف قصة قصٓرة فعالة، 

 هقاؿ. إلىشاءهع بعضٍا البعض 

ر العىاصر لضهاف حصكؿ الهتعمهٓف عمِ  إعادة: ٓتضهف ٌذا الهذٌب التسمسل الحمزوىْ .6 تدٓك
 فرص هتكررة.

 
 العهق:5.11.1.2 

أف ٓطغِ عمِ االتساع كالسطحٓة، ككٓؼ ٓهكف  ف ٓتكفر فْ الهعرفة الهقدهة عهؽه تىشد الهعآٓر أ
ٓتحقؽ األكثر باألقؿ، باعتبار أف الفٍـ كالعهؽ البد أف ٓككىا بدٓال عف حفظ الهصطمحات العمهٓة 

https://www.cambridge.org/core/search?filters%5BauthorTerms%5D=Jack%20C.%20Richards&eventCode=SE-AU
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الهعآٓر ال تقترح هىاٌج هحددة، أك طرؽ تدٓرسٓة هعٓىة، أك هكاد تعمٓهٓة بذاتٍا،  أفأكثر، كها 
: 2111فة)بف سعٓد، كلكىٍا تسهح لكاضعْ الهىاٌج باالختٓار بها ٓتىاسب كالهتغٓرات الكثٓرة الهختم

هكف  (.76 ادة التركٓز عمِ حؿ الهشكالت كالكصكؿ بٓف  أفٓك   هف هكضكع أكثرٓجسد العهؽ بٓز
 .  (Murdock, 2008)هردكخ

الهادة هثؿ الهبادئ كالهفآٌـ كاألفكار األساسٓة ككذلؾ تطبٓقاتٍا بشْء هف  أساسٓاتفالعهؽ ٓتىاكؿ 
ا هف الهبادئ.التفصٓؿ الذم ٓمـز لفٍهٍا فٍهان كاهالن   إثراءلذا كاف هف الضركرة  كاف بربطٍا بغٌٓر

اهتدادا فْ العهؽ لٍذي  أكالهىاٌج الدراسٓة عف طٓرؽ ٓزادة حجـ هكضكعات هعٓىة تككف تكسعٓان 
الهكجكدة  اإلضافٓةٓستٓزد هف الهعمكهات  أفالهكضكعات لتتٓح لمهتعمـ الذم ٓحب هادة دراسٓة هعٓىة 

 (.ق1430بٍا)باٌهاـ، 

ٓ أف إالا زاؿ غٓر كاضح هتعٓرؼ العهؽ  أفلجدٓر بالذكر كا ٓجهعكا باف الهىٍاج الذم  فالتربٓك
 ان الهىٍاج ٓصبح عهٓق فإف أخرلهىٍاج عهٓؽ كبكمهات  إلًِ ٓتحكؿ فإىٓحتكم عمِ هكضكعات اقؿ 

العدد القمٓؿ هف الهكضكعات لٓس  فإفها احتكل عمِ عدد قمٓؿ هف الهكضكعات، كهع ٌذا  إذا
الطالب فْ  إدخاؿتككف الهكاضٓع قادرة عمِ  أفعهؽ فْ الهىٍاج لذلؾ ٓجب  إلِركرة ٓؤدم بالض

 .(Murdock, 2008) هردكخ فٍـ هكاضٓع الهىٍاج
 األحكاؿف هر ثٓكفْ ر تفتقكع ضكلهأك االفكٓرة لمهشكمة لهعالجة ا أف( 2011هٍادم ) أبكٓرل  ك
مة كهشف خٓدلتامة كهش فهثالن  ،كعضكلهأك امة كلهشدات اهع تعقٓب ٓىاسذم لكب، امطلهؽ العهالِ إ

ف خٓدلترة  "اهىا عبادستخذا افإ، لهجتهعالِ رد إلفكز التْ تتجااهضاعفاتٍا كاتٍا طتباارىتٓجة دة هعق
ف فإد، لحذا اٌد قفىا عىكت، ثـ ًكرتف أك خٓدلتدـ اعمِ عب لشباف كاٌقٓرالهث ابالصحة" لحر ضا
ة طتبرهكقٓقة كدضحة رة كالعباف أف اهـ غربال، مةكلهشالجة لهعاكب مطلهؽ العهاىا ٓىقصً رٓكتف

 كع.ضكباله
بٓف الشهكؿ كعهؽ الهحتكل، كالشهكؿ ٓعىْ  تكازف إٓجادٌػ( ضركرة 1430لذا ترل باٌهاـ)

تىاكلٍا بالدراسة بحٓث ال تطفْ  فكرة كاضحة عف الهادة  إلعطاءالهجاالت الىْ ٓغطٍٓا الهحتكل ٓك
األساسٓة كذلؾ  كاألفكارالهادة هثؿ الهبادئ كالهفآٌـ  أساسٓاتْ تىاكؿ العهؽ فٓعى أهاكىظاهٍا، 

ا هف الهبادئ. بٓىها ٓرل  تطبٓقٍا بشْء هف التفصٓؿ الذم ٓمـز لفٍهٍا فٍها كاهال كاف ٓربطٍا بغٌٓر



   37 

العهؽ فْ الهىٍاج ٓتهثؿ بشدة التعهؽ فْ الهكضكعات دكف  أف(Murdock, 2008) هردكخ 
 العىآة بعددٌا.

ا سبؽ ترل الباحثة أف الهدل كالتتابع كالعهؽ ٌْ هجهكعة هف الهكضكعات التْ تقدـ فْ الهادة كهه
راعِ فٍٓا االلتزاـ بالخطة الدراسٓة كحداثة الهحتكل كالتدرج  الدراسٓة طكاؿ هراحؿ التعمٓـ العاـ ٓك

القراءة، الكتابة،  كالتكازف بٓف الهكضكعات كها كىكعا كهف أهثمة ٌذي الكفآات، االستهاع، الهحادثة،
 اإلهالء، الىشٓد.
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 الدراسات السابقة2.2 
 

بهكضكع الهدل كالتتابع كالعهؽ بصكرة عاهة،  ٌتهتابعد هراجعة الباحثة لمدراسات السابقة التْ 
عثرت الباحثة عمِ بعض الدراسات التْ تىاكلت هصفكفة الهدل كالتتابع لعدد هف الهىاٌج الهختمفة، 

فْ  –الباحثة لـ تعثر عمِ دراسات تىاكلت هكضكع ٌذي الدارسة بشكؿ هباشر كهف الهمفت لمىظر أف
هٍارات المغة العربٓة الهتضهىة  خاصة عىد الحدٓث عف الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ -حدكد عمـ الباحثة

لمهرحمة األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف. كالدراسات التْ تـ الحصكؿ عمٍٓا عف  لغتىا الجهمٓةهقرر  فْ
الهراجع، كالدكٓرات الهتخصصة، كالهجالت، كرسائؿ الهاجستٓر قاهت الباحثة بعرضٍا كفقا طٓرؽ 

ا عمِ الىحك التالْ:  لتآرخ ىشٌر
 

 الدراسات العربٓة:1.2.2 

هعمهْ الٓراضٓات لصعكبات  إدراؾالتعرؼ عمِ  إلِ( 2016ٌدفت دراسة عبد الكٓرـ كالحربْ )
سادس االبتدائْ عمِ ضكء هصفكفة الهدل كالتتابع، حؿ الهسائؿ المفظٓة لدل تالهٓذ الصؼ ال

( هعمهان بهىطقة القصٓـ فْ 124كاستخدـ الباحثاف الهىٍج الكصفْ، تككىت عٓىة الدراسة هف )
 أفالىتائج  أظٍرتصعكبات حؿ الهسائؿ المفظٓة،  إستباىةالههمكة العربٓة السعكدٓة، كطبؽ الباحثاف 

ؿ الهسائؿ الٓراضٓة المفظٓة التْ ٓعاىْ هىٍا تالهٓذ الهعمهكف ٓختمفكف فْ هعرفة صعكبات ح
ؿ التربكم كسىكات  إحصائٓاالصؼ السادس االبتدائْ كال تكجد فركؽ دالة  بٓف الهعمهٓف تعزل لمهٌؤ

لصعكبات حؿ الهسائؿ المفظٓة لدل تالهٓذ الصؼ السادس ابتدائْ، كتكجد فركؽ  إدراكٍـالخبرة فْ 
ؿ الجاهعْ كالىكع فْ بٓف الهعمهٓف تعز  إحصائٓادالة  لصعكبات حؿ الهسائؿ المفظٓة  إدراكٍـل لمهٌؤ

 لدل تالهٓذ الصؼ السادس ابتدائْ.
 

ـ هىٍاج المغة العربٓة )الفمسطٓىْ 2016دراسة غكادري )فْ الكقت ذاتً ٌدفت  ( التعرؼ إلِ تقٓك
فْ  ؿالجدٓد( لمصؼ العاشر األساسْ هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهعمهات فْ هحافظة الخمٓ

ستباىة هككىة هف ثهاىٓة أبعاد )الشكؿ إكقد استخدـ الباحث الهىٍج الكصفْ كها استخدـ  ،فمسطٓف
، كهحتكل الكتاب، كاألسالٓب الهستخدهة فْ عرض الهادة، ٌداؼالعاـ لمكتاب، كهقدهة الكتاب، كاأل

ـ فْ الكتاب، كتىهٓة هادة الكتاب التجاٌات إٓجابٓة، كهدل هالئهة هكاىٓة  ىشطةاأل ككسائؿ التقٓك كا 
( هعمهان كهعمهة اختٓرت بالطٓرقة 119تطبٓقٍا(، كتـ تطبٓؽ أداة الدراسة عمِ عٓىة قكاهٍا )

ميصىت ىتائج الدراسة إلِ أف هجاؿ الشكؿ العاـ لمكتاب احتؿ الهرتبة األكلِ هف بٓف  العشكائٓة. كخى
هكاىٓة تطبٓقٍا، كجاءت فْ ك  ىشطةهجاؿ هدل هالئهة األالثاىٓة كفْ الهرتبة  األخرلالهجاالت  ا 
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ـ فْ الكتاب، كأخٓرا  الهرتبة الثالثة هقدهة الكتاب كهف ثـ تبعٍا فْ الهرتبة الرابعة كسائؿ التقٓك
كفْ جهٓع الهجاالت السابقة جاءت القٓـ هتكسطة، فْ حٓف  ٌداؼجاءت فْ الهرتبة الخاهسة األ

اإلٓجابٓة كاألسالٓب الهستخدهة فْ  جاءت كؿ هف هحتكل الكتاب ك تىهٓة هادة الكتاب لالتجاٌات
عرض الهادة ذات قٓـ هىخفضة، كها خمصت ىتائج الدراسة إلِ عدـ كجكد فركؽ ذات داللة 
إحصائٓة بٓف هتكسطات درجات الهعمهٓف كالهعمهات ىحك هىٍاج المغة العربٓة لمصؼ العاشر 

ؿ العمهْ، كسىكات الخبرة، كالتخصص( فْ حٓف ت بٓف كجكد فركؽ ذات األساسْ، كتعزل )لمهٌؤ
داللة إحصائٓة بٓف هتكسطات درجات الهعمهٓف كالهعمهات ىحك هىٍاج المغة العربٓة لمصؼ العاشر 

 األساسْ كفقا لهتغٓر الجىس لصالح اإلىاث.
 

هدل تكافر هعآٓر الجكدة فْ هىٍج المغة العربٓة بالهرحمة  إلِ( التعرؼ 2014عمْ)ة كها ٌدفت دراس
س ادس االبتدائْ(االبتدائٓة)الصؼ الس عٓىة الدارسة هف  كتككىت ،التْ أجٓرت فْ جاهعة قىاة السٓك

(، لمصؼ السادس االبتدائْ حٓث اشتهمت 2013/2014)الدراسْغة العربٓة لمعاـ مهىٍج ال
( هكضكعان هقسهة بالتساكم لمفصؿ الدراسْ األكؿ كالفصؿ الدراسْ الثاىْ، كفْ 42هكضكعاتً عمِ)

لباحثة ببىاء قائهة هعآٓر جكدة عىاصر هىٍج المغة العربٓة كالتْ تهثمت فْ سبٓؿ تحقٓؽ ذلؾ قاـ ا
ـ(، كعرضٍا عمِ هجهكعة هف السادة الهحكهٓف لبٓاف هدل صحتٍا، كقد ٌداؼ)األ ، كالهحتكل، كالتقٓك

أسفرت ىتائج الدارسة عف تدىْ هستكل هعآٓر جكدة عىاصر هىٍج المغة العربٓة الهتهثمة فْ 
ـ(، ككضح ذلؾ هف خالؿ الىتائج التْ دلت ع، كالٌداؼ)األ ِ تدىْ هستكٓات هعآٓر مهحتكل، كالتقٓك

 غة العربٓة لمصؼ السادس االبتدائْ.متٍا فْ هىٍج الاالجكدة كهؤشر 
 

تقكٓهٍا فْ الحمقة الثاىٓة َ( لتحمٓؿ كتب المغة العربٓة 2013،آخركف)هحهد ك دراسة كها ٌدفت 
اتبعت ٌذي م. هحمٓة شرؽ الىٓؿ، كهحافظة بحر -الخرطـك  الٓةبك األساسْ التعمٓـ هرحمة لتالهٓذ 

َقد ، األساسْالتعمٓـ هو هعمهات هرحمة الدراسة هجتهع الدراسة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ، كتككف 
( هعمها كهعمهة ٓدرسكف كتب المغة العربٓة بالحمقة الثاىٓة، كقد 1080هجتهع الدراسة )بمغ عدد أفراد 

العٓىة بالتساكم هائة لكؿ  أفراداستباىة عمِ ( 300)البٓاىات، كقد كزعت صههت استباىة لجهع 
عٓىة)كتاب الهىٍؿ لمصؼ الرابع( ككتاب )الهكرد لمصؼ الخاهس، كالٓىبكع لمصؼ السادس(، كاسترجع 

كؿ عٓىة  أفراد%( كقد كاف عدد 76.5استباىة صالحة لمتحمٓؿ بىسبة استجابة بمغت ) (255)هىٍا 
االىحدار الهتعدد الختبار الفرضٓات، كتـ تحمٓؿ كتب الحمقة الثاىٓة لمغة  أسمكبستخداـ فردان، كا (85)

التربٓة  أٌداؼهىاٌج الحمقة الثاىٓة )كاضحة كشاهمة كهرتبطة ب أفالىتائج  أظٍرتالعربٓة الهذككرة، كقد 
دة كهتىكعة فْ الهكضكعة لٍا، كهف الههكف استخداـ كسائؿ تعمٓهٓة هتعد ٌداؼالسكداىٓة(، كتقٓس األ

هحتكل  أٌداؼتدٓرس هىاٌج المغة العربٓة الحمقة الثاىٓة كطرؽ التدٓرس الهستخدهة هتىكعة كهرتبطة ب
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الفىْ لكتب المغة العربٓة الهذككرة هالئـ، كاف هعمهْ المغة العربٓة ٓستخدهكف  اإلخراجهىاٌج المغة كاف 
ـ هىاٌج المغة العربٓة لمحمقة ال  ثاىٓة.أسالٓب هتىكعة فْ تقٓك

 
تصهٓـ أىهكذج لهتحرل كتب التربٓة  لِ( إ2012ٌدفت دراسة الصبحٓٓف كبىْ عبد الرحهف) أٓضا

، االجتهاعٓة كالكطىٓة لمهرحمة األساسٓة فْ األردف فْ ضكء هفآٌـ كقٓـ التربٓة العالهٓة كالتكىكلكجٓة
ر ) الهفآٌـ كالقٓـ ضهف ( هعٓاران تتضهف أبرز 26كلتحقٓؽ ٌدؼ ٌذي الدراسة قاف الباحثاف بتطٓك

هحكر التربٓة العالهٓة كالعمهٓة كالتكىكلكجٓة، كعدت ٌذي الهعآٓر أداة لتحمٓؿ كتب التربٓة االجتهاعٓة 
أف كتب التربٓة  كالكطىٓة بعد التأكد هف صدقٍا كثباتٍا، كبعد إجراء عهمٓة التحمٓؿ تكصؿ الباحثاف إلِ

ردف تتكافر فٍٓا هفآٌـ كقٓـ التربٓة العالهٓة كالعمهٓة االجتهاعٓة كالكطىٓة لمهرحمة األساسٓة فْ األ
ها بٓف صفر إلِ تكرار كاحد، كستة  اكالتكىكلكجٓة بشكؿ هىاسب، فهعظـ الهعآٓر تراكحت تكراراتٍ

ف الهعآٓر التْ زادت تكراراتٍ عف أربعة  اهعآٓر تراكحت تكراراتٍا ها بٓف اثىٓف إلِ ثالثة تكرارات، كا 
ة هعآٓر فقط، كفْ ضكء ٌذي الىتائج صهـ الباحثاف ىهكذجان عمِ شكؿ هصفكفة تكرارات ٌْ خهس

هدل كتتابع كخٓرطة هحاكر لهفآٌـ كقٓـ هحكر التربٓة العالهٓة كالعمهٓة كالتكىكلكجٓة فْ هحتكل كتب 
 التربٓة االجتهاعٓة كالكطىٓة لهرحمة التعمٓـ األساسْ فْ األردف.

 
إلِ هعرفة هدل تكافر الهعآٓر العالهٓة لهحتكل  (2011سعٓد )كفْ ىفس السٓاؽ ٌدفت دراسة بف 

)العمكـ الفٓٓزائٓة  لهجاالت (NSES)بهشركع الهعآٓر القكهٓة لمتربٓة العمهٓة  (8-5)العمكـ لصفكؼ
-5كعمكـ الحٓاة كعمكـ األرض كالفضاء( فْ هحتكل هىاٌج العمكـ لمهرحمة األساسٓة العمٓا لصفكؼ )

تكافر هعٓار االستهرآرة كالتتابع لبعض الهعآٓر الرئٓسٓة لهعآٓر التربٓة  ( فْ فمسطٓف. كهدل8
كهعرفة االختالؼ بٓف هحتكل الهعآٓر العالهٓة  هف صؼ دراسْ إلْ آخر. (NSES) العمهٓة

كهحتكل الهىاٌج الفمسطٓىٓة. كلتحقٓؽ ذلؾ تـ استخداـ الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ،حٓث قاهت الباحثة 
الخاصة بهعآٓر الهحتكل ) NSES)ائهة الهعآٓر القكهٓة لمتربٓة العمهٓةبالحصكؿ عمِ ق

لهجاالت )العمكـ الفٓٓزائٓة، كعمكـ الحٓاة، كعمكـ األرض كالفضاء( كترجهتٍا كالتأكد ( 8-5)لصفكؼ
هف صدقٍا ككضعٍا فْ أداة تحمٓؿ استخدهت لمتعرؼ عمِ هدل تكافر ٌذي الهعآٓر فْ هحتكل كتب 

ة األساسٓة العمٓا. حٓث تـ تطبٓقٍا عمِ عٓىة الدراسة الهتهثمة بكتب العمـك لمصفكؼ العمكـ لمهرحم
كتب(، كهف أٌـ الىتائج التْ تـ تكصؿ إلٍٓا فْ ٌذي  8بجزأًٓ األكؿ ك الثاىْ كالتْ بمغت ) (5-8)

 (NSES)ةىسبة تكافر الهعآٓر الرئٓسٓة الخاصة بالهحتكل لهعآٓر التربٓة العمهٓ- 1 : الدراسة ها ٓمْ
ىتائج الدراسة  أظٍرت- 2 %(.1.71كاىت هتكسطة )،فْ هحتكل كتب عمكـ الهرحمة األساسٓة العمٓا

أف ٌىاؾ بعض القصكر فْ هحتكل كتب العمكـ لمهرحمة األساسٓة، عىد هقارىتٍا بهعآٓر التربٓة 
الهرحمة تكصمت الدراسة إلْ تركٓز هحتكل كتب عمكـ - 3( 8-5العمهٓة الخاصة بهحتكل هرحمة )
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ٓكجد قصكر - 4األساسٓة العمٓا، عمِ بعض الهعآٓر الرئٓسٓة لهعآٓر التربٓة العمهٓة بدرجة كبٓرة، 
هف صؼ (NSES) فْ هعٓار االستهرآرة كالتتابع لبعض الهعآٓر الرئٓسٓة لهعآٓر التربٓة العمهٓة

آٓر التربٓة العمهٓة فْ كجكد عدـ تكازف فْ ىسبة تكافر الهعآٓر الرئٓسٓة لهع-5دراسْ إلْ آخر.
 هحتكل كتب عمـك الهرحمة األساسٓة العمٓا بالىسبة لمهجاؿ.

 
لمصف الخاهس كتاب القراءة ( إلِ إعداد هعآٓر جَدة هحتَُ 2009ٌدفت دراسة العدكم ) أٓضا

، َهؤشراتٍا فْ هرحمة التعمٓن األساسْؿ، الجزء األَ، الحمقة الثاىٓة(،) هو هرحمة التعمٓن األساسْ
َهؤشراتٍا َاستخدهت لٍذا  الغرض قائهة هعآٓر الهعآٓر، ثن  تعرف هدُ تحقق  ٌذي   َهو

، ِ تحقق الهعٓار التْ أدرجت تحتًػتحققٍا عمؿ هعٓار هؤشرات ٓدؿ تتكَو هو سبعة هعآٓر لك
الصف الخاهس هو هرحمة التعمٓن األساسْ)الحمقة ػؿ كتاب ات تحمٓػالباحث الهؤشرات إلِ فئحٌكؿ 
 األساسٓةٓىقصٍا الكثٓر هو الهكَىات القراءة أو درَس ؿ رت ىتائج التحمٓػأظٍؿ(. زء األَػالج الثاىٓة

 خصائصة ػالسرٓعة هع الهحافظة عمِ الفٍن َهستَُ هعرفالقراءة دىْ تحقق هستَُ ػتػؿ:  هث
هستَُ كَبٍا  كاالستهاع األدبٓةؿ هستَُ تذَق جهالٓات األعها، كاألدبْ هعرفة جٓدة األسمكب

دان تحقق  هستَُ استخدان ػً َاىعػَتذَق، ة خصائص التعبٓر البٓاىْ فْ الجهمة العربٓةهعرف
ستَُ هعرفة الهحسىات بأىَاعٍا َتذَقٍا ػدٓث َهػالهعبرة عو هضهَو الح كالهالهحاإلشارات 

 ة   العربٓة الهعبرة عو الهعىِ.ػَاستخداهٍا َهستَُ هعرفة خصائص الجهم
 

هعرفة هدل هراعاة التتابع الرأسْ لمهفآٌـ فْ كتب  إلِ( 2007)كذلؾ ٌدفت دراسة الشٓخ خمٓؿ
الدراسة اتبع الباحث الهىٍج الكصفْ  أٌداؼالتكىكلكجٓا لمهرحمة األساسٓة العمٓا فْ فمسطٓف، كلتحقٓؽ 

ٍتـ بكصفٍا كصفا  بأسمكب تحمٓؿ الهضهكف فْ دراستً، الذم ٓعتهد الكاقع أك ظاٌرة كها تكجد، ٓك
ٓار هجتهع الدراسة كالذم اشتهؿ عمِ جهٓع كتب التكىكلكجٓا لمهرحمة األساسٓة. دقٓقان، كتـ اخت

 التالٓة: األدكاتالدراسة تـ استخداـ  أسئمةعمِ  كلإلجابة
الهعرفة التكىكلكجٓة الهكجكدة فْ كتب التكىكلكجٓا  أىكاعتحمٓؿ الهحتكل لمتعرؼ عمِ  -

الهقررة حالٓان فْ الفصمٓف الدراسٓٓف  الهفآٌـ التْ تتضهىٍا كتب التكىكلكجٓا إلِكالتكصؿ 
 ـ( لمصفكؼ )الخاهس، السادس، السابع، الثاهف، التاسع(.2006/2007لمعاـ )

قائهة رصد الهفآٌـ لمكشؼ عف هدل هراعاة االستهرآرة )التكرار الرأسْ(، كالتتابع )العهؽ  -
 الراسْ( لمهفآٌـ فْ كتب التكىكلكجٓا.

 دل هراعاة االستهرآرة كالتتابع لهفآٌـ كتب التكىكلكجٓا.تحمٓؿ الهحتكل لمكشؼ عف ه أداة -
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بىاء هصفكفة الهدل كالتتابع لمهفآٌـ الفقٍٓة الهقترح  إلِ( 2007لطٓفة ) أبكدراسة ٌدفت  أٓضا
لمهرحمة األساسٓة )الهتكسطة كالعمٓا(،  اإلسالهٓةتضهٓىٍا فْ كحدة الفقً الهتضهىة فْ كتب التربٓة 

فْ كحدات الفقً، كقد تهثؿ هكضكع  أصالالطمبة لمهفآٌـ الفقٍٓة الهتضهىة كقٓاس درجة اكتساب 
لمهرحمة األساسٓة  اإلسالهٓةالدراسة فْ تحمٓؿ هحتكل كحدات الفقً الهتضهىة فْ كتب التربٓة 

التْ تدرس فْ هدارس كزارة التربٓة كالتعمٓـ  -الخاهس كحتِ العاشر –)الهتكسطة كالعمٓا( هف الصؼ 
تككف هجتهع الدراسة هف طمبة الصفكؼ )الخاهس،  كقد (.2006-2005لمعاـ الدراسْ) األردففْ 

( طالبا كطالبة فْ الهدارس 39160السادس، السابع، الثاهف، التاسع، العاشر(، الذٓف ٓبمغ عددٌـ )
( طالبا كطالبة 2409التابعة التربٓة كالتعمٓـ لهىطقة عهاف الثاىٓة، كاشتهمت عٓىة الدراسة عمِ )

بالطٓرقة القصدٓة،  هدرسةعشرة  إحدل%( هف هجتهع الدراسة، حٓث تـ اختٓار 6.15ثمكف بىسبة )ٓه
الدراسة قاـ الباحث بتحمٓؿ كحدة الفقً  كإلغراض، إىاثهس هدارس ذككر كست هدارس خهىٍا 

عاتٍا لمصفكؼ الهذككرة، كاستخراج الهفآٌـ الفقٍٓة الرئٓسة كتفٓر اإلسالهٓةالهتضهىة فْ كتب التربٓة 
ا، حٓث اعتهد الباحث الكمهة كشبً الجهمة كحدة التحمٓؿ. كها تـ استخراج  لهعرفة هدل تتابعٍا كتطكٌر
الهتكسطات الحسابٓة كاالىحرافات الهعٓآرة لعالهات الطمبة عمِ االختبار التحصٓمْ القبمْ كالبعدم 

لمهرحمة األساسٓة  اإلسالهٓةة لقٓاس درجة اكتساب الطمبة لمهفآٌـ الفقٍٓة الهتضهىة فْ كتب التربٓ
 الهتكسطة كالعمٓا. 

  :الدراسة إلٍٓاكهف الىتائج التْ تكصمت 

فْ  الهتضهىةبىاء هصفكفة الهدل كالتتابع لمهفآٌـ الفقٍٓة الهقترح تضهٓىٍا فْ كحدات الفقً  -
بعٓف االعتبار اتساهٍا بالهدل كالتتابع حٓث تصىؼ  األخذهع  اإلسالهٓةكتب التربٓة 

 كعهكدٓان. أفقٓاضكعات كترتٓبٍا الهك 

كتصىٓؼ الهكضكعات الفقٍٓة  اإلسالهٓةتحمٓؿ كحدات الفقً الهتضهىة فْ كتب التربٓة  -
 اثىْ عشر هجاالن. إلِكتقسٓهٍا 

فْ الهفآٌـ الفقٍٓة الهتضهىة فْ كحدات الفقً فْ كتب التربٓة  همحكظاٌىاؾ اىقطاعا  -
تتابعا لبعض الهفآٌـ الفقٍٓة  ؾٌىا أف أظٍرتا لمهرحمة الهتكسطة كالعمٓا، ككه اإلسالهٓة

لمهرحمة األساسٓة، كلكف بشكؿ بسٓط  اإلسالهٓةالهتضهىة فْ كحدات الفقً فْ كتب التربٓة 
كهتقطع كبٍذي الحالة تفقد الهفآٌـ الفقٍٓة الهتضهىة فْ كحدات الفقً فْ كتب التربٓة 

 لمهرحمة األساسٓة سهة الهدل كالتتابع. اإلسالهٓة

 

كجكد فرؽ فْ الهتكسط الحسابْ الكمْ لعالهات الطمبة عمِ االختبار التحصٓمْ القبمْ  -
كالبعدم، حٓث كاف الهتكسط لعالهات الطمبة عمِ اختبار الهفآٌـ الفقٍٓة القبمْ هىخفض، 

 .مكالبعدفْ حٓف ارتفع الهتكسط الحسابْ لعالهات الطمبة عمِ اختبار الهفآٌـ الفقٍٓة 
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دفت دراسة ـ كتاب لغتىا الجهٓمة لمصؼ السابع األساسْ بهدارس 2006الشخشٓر) كها ٌك ( لتقٓك
هٓة عمِ  هحافظة ىابمس هف كجٍة ىظر الهعمهٓف كالهعمهات لمعاـ الدراسْ، لمتعرؼ إلِ تقدٓراتٍـ التقٓك
ـ هف هائة كسبع  ستة هجاالت لمكتاب. تككىت عٓىة البحث هف ثهاف كثهاىٓف هعمهان كهعمهة تـ اختٓاٌر

هْ هدا رس، كاستخدـ الباحث أسمكب االستباىة فْ بحثً، ككاىت الىتائج: هتكسط التقدٓر التقٓك
%(، كٓعىْ ٌذا أف الكتاب تقدٓري التقكٓهْ هرتفع جدان، هها 82.8( بىسبة )4.14لهجاالت البحث )

ٓدؿ عمِ جكدتً، كقبكؿ فرضٓة البحث: ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائٓة بٓف هتكسطات استجابات 
ؿ العمهْ، كالخبرة، كقد كيجدت فركؽ لصالح هتغٓر الخبرة  .أفراد العٓىة تيعزل لهتغٓرات: الىكع، كالهٌؤ

 
ة  إلٌِدفت  دراسة أجرل( قد 2005الهحٓالىْ)ككاف  حصر الهفآٌـ الدٓىٓة الالزهة لمهرحمة الثاىٓك

ت، كتصىٓفٍا العاهة ضهف هصفكفة الهدل كالتتابع لمهفآٌـ الدٓىٓة الالزهة لمتعمٓـ الع اـ فْ دكلة الكٓك
ْ)العقٓدة،  ة، الهعاهالت، األخالؽضهف قائهة تتضهف الهحاكر الرئٓسٓة لمهفآٌـ ٌك ، السٓرة الىبٓك

ْ الهحاكر التْ تككف هجاؿ التىاكؿ فْ هحتكٓات كتب  األحكاؿ الشخصٓة، القضآا الهعاصرة(، ٌك
لمتربٓة  األربعةـ بعهمٓة تحمٓؿ لهحتكٓات الكتب الهرحمة الثاىكٓة العاهة، كها ٌدفت الدراسة الِ القٓا

فْ ضكء ٌذي القائهة كذلؾ لمحهف عمِ هراعاة تمؾ الهفآٌـ فْ الكتب هحؿ الدراسة،  اإلسالهٓة
لمتعمٓـ  اإلسالهٓةكباعتبار ٌذي الدراسة الحمقة الثالثة فْ سمسمة الدراسات التْ تىاكلت هفآٌـ التربٓة 

ت، ككشفت ٌذي الدراسة العاـ فٍْ تقدـ هصفكفة بال هفآٌـ الدٓىٓة الالزهة لمتعمٓـ العاـ فْ دكلة الكٓك
ىسبة الهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر العقٓدة فْ  ىسبة هراعاة ٌذي الهفآٌـ فْ هحتكٓات الكتب كها ٓمْ: أف

ىسبة ك %(. 51) األربعةىسبة الهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر العبادات فْ الكتب ك %(. 62.3) األربعةالكتب 
ىسبة الهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر السٓرة ك  %(.54.2) األربعةفْ الكتب  األخالؽلهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر ا

ة فْ الكتب   األربعةىسبة الهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر الهعاهالت فْ الكتب ك %(. 71.6) األربعةالىبٓك
ىسبة ك  %(.25) األربعةالشخصٓة فْ الكتب  األحكاؿىسبة الهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر ك %(. 43.3)

كباستقراء ٌذي الىسب ىجدٌا فْ %(. 37) األربعةالهفآٌـ الدٓىٓة بهحكر القضآا الهعاصرة فْ الكتب 
 هف الهتكسط، كها كشفت الدراسة عف جكاىب قصكر فْ تىاكؿ بعض الهفآٌـ الدٓىٓة. أعمِهجهمٍا 

 
ىتاتصهٓـ برىاهج فٓدٓك تعمٓهٓة  إلِ( 2004)إبرآٌـٌدفت دراسة  أٓضا بهعالجات هختمفة تهثؿ  جٍاكا 

الىتائج عف كجكد  أسفرتأسالٓب تتابع الهحتكل هكضكع البحث الحالْ، اتبع الباحث الهىٍج التجٓربْ، 
الطالب  كلصالحىٍآة كؿ هٍهة،  لألداءلصالح كضع الىهاذج الخاطئة  إحصائٓةفركؽ ذات داللة 

لصالح الطالب الهعتهدٓف  إحصائٓاالة دئج الهعتهدٓف عىد التعمـ هف براهج الفٓدٓك، كذلؾ جاءت الىتا
الهٍارم، كفٓها ٓتعمؽ  األداءعىد التعمـ هف تتابع الهحتكل ىظرم ثـ عهمْ، كذلؾ فٓها ٓتعمؽ بهعدؿ 
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 لتأثٓربالىسبة  إحصائٓاالهٍارم، فقد جاءت الىتائج غٓر دالة  باألداءبالجاىب الهعرفْ الهرتبط 
 تعمؽ بتفاعمٍا هعان.فٓها ٓ أكالهتغٓرات الثالث الهستقمة 

 
دفت دراسة العهارىة ) ( إلِ تعرؼ خصائص الهككىات التعمٓهٓة التْ اشتهمت عمٍٓا 2002كها ٌك

كتب قكاعد المغة العربٓة لمصفكؼ: الثاهف كالتاسع كالعاشر فْ األردف، تهٍٓدان لهعرفة أكجً القكة 
قاـ الباحث بإعداد قائهة هعآٓر الدراسة،  أٌداؼكهالهح الضعؼ فْ هككىاتٍا التعمٓهٓة، كلتحقٓؽ 

ة( كالهككف التعمٓهْ الثاىْ: القكاعد  تتصؿ بالهككف التعمٓهْ األكؿ: األهثمة )الىصكص كالشكاٌد المغٓك
كهحاكلة لتحقٓؽ أقصِ درجات  .الىحكٓة كالصرفٓة كالهككف التعمٓهْ الثالث: التدٓربات المغكٓة

ر هف الهعآٓر الهتصمة بالهككىات السابقة، كتـ الهكضكعٓة تـ تحدٓد هؤشرات دالة عمِ كؿ هعٓا
كفٓها ٓتصؿ  .تحدٓد ثالثة هجاالت لتمؾ الهعآٓر ٌْ: الهجاؿ المغكم كالهجاؿ الىفسْ كالهجاؿ الثقافْ

هٍا كفؽ الطٓرقة الهتبعة فْ  بالهككف التعمٓهْ الرابع: الهىاقشة )طٓرقة التدٓرس( تـ تحمٓمٍا كتقٓك
أسفر التحمٓؿ عف ىتائج تتصؿ بكؿ هعٓار هف  .فٓة فْ الكتب السابقةعرض الهادة الىحكٓة كالصر 

ـ الهككىات التعمٓهٓة المغكٓة السابقة كفؽ الهعآٓر التْ تضهىتٍا هصفكفات  الهعآٓر السابقة، كتـ تقٓك
كفْ ضكء الىتائج السابقة الهتصمة بكؿ هعٓار تبٓف أف ٌىاؾ ىقاط ضعؼ كخمالن  .التحمٓؿ أداة الدراسة

 مؾ الهككىات، ٓهكف اإلطالع عمٍٓا بشكؿ هفصؿ فْ ىتائج الدراسة كهىاقشتٍا.فْ ت
 

 األساسٓةكتب المغة العربٓة الفمسطٓىٓة فْ الهرحمة ؿ ( تحم2004ٓكحهاد) األستاذكذلؾ ٌدفت دراسة 
الباحثاو ستة َعشرٓو ؿ الشعبٓة( َلتحقٓق ذلك حم، األدبٓة، لهأثَرات الدٓىٓةاهو هىظَر هأثَراتْ:)

َقد ، األساسْ َحتِ الصف التاسعؿ هو الصف األَ األساسٓةرحمة ػْ الهػرراً فػٓاً هقػهدرس، اباكت
أها ، َالدٓىٓة األدبٓةٓىٓة الجدٓدة حافمة بالهأثَرات ىاٌج الفمسطػأو الهؿ ٓػتائج التحمػرت ىػأظٍ
فْ  االستهرارلذلك أَصت الدراسة بضرَرة ، الشعبٓة  فٍْ قمٓمة إلِ حد ها أثَرات الفمكمَرٓةػاله

هع التَازو فْ عرض الهأثَرات  الالحقةهو ٌذي الهأثَرات فْ الهقررات الدراسٓة  االستفادة
 بها ٓتفق َالهرحمة أَ السىة الدراسٓة. األدبٓة

 
ػة كالهتكسػطة 1998دراسة الرافعْ)ٌدفت  أٓضا ( إلِ تحمٓؿ هحتكل هىاٌج العمـك بالهرحمتٓف الثاىٓك

بٓة السعكدٓة لمتعرؼ عمِ هدل العهؽ فْ تىاكؿ هحتكل ٌذي الهىاٌج لمقػضآا لمبىػػات بالههمكة العر 
كالهػػشكالت الىاجهة عف التفاعؿ بٓف العمـ كالتكىكلكجٓا كالهجتهع، كاقتصرت عٓىة الدراسة عمػِ هىػػاٌج 

الهىٍج  كاستخدـ فْ ٌذا البحث .العمكـ لمهرحمة الهتكسطة كهىاٌج الكٓهٓاء كاألحٓاء لمهرحمة الثاىكٓة،
الكصفْ حٓث ٓتـ تحمٓؿ الهحتكل باستخداـ تحمٓؿ الهضهكف لمهادة الهكتكبة، ككاىت أداة الدراسة 

كأشارت ىتائج ٌذي الدراسة إلػِ أف هستكل اٌتهاـ هحتكل هىاٌج العمـك  ،هتهثمة بأداة تحمٓؿ تـ إعدادٌا
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جهاعا بتمؾ القضآا كالهشكالت ككػاف أكثر الكتب إ.بٍذي القضآا كالهشكالت بصفة عاهة كاف ضػػعٓفان 
فْ كتاب العمكـ لمػصؼ الثالػث الهتكسط لمفػصؿ الدراسْ األكؿ، كلكف عرض القضآا كالهشكالت فْ 

لػٓس بػالعهؽ كاألسمكب الهطمكب. كال تكجد هعآٓر الستهرآرة عرض ٌذي  األخرلٌذا الكتاب كالكتب 
ٓٓر هحددة لمتكاهؿ األفقْ ك الرأسْ بٓف هحتكل كال تكجد هعا ،القضآا كالهشكالت فػػْ تمػؾ الكتب

هىػاٌج ا لعمػـك بالهرحمػة الهتكسطة،حٓث لـ ٓتـ تىاكؿ عدد كبٓر جدا هف القضآا كالهشكالت فْ أم 
ة.  هحتكل هف هحتػػكل هىاٌج العمكـ بالهرحمة الهتكسطة كهحتكل الكٓهٓاء ك األحٓاء بالهرحمة الثاىٓك

 
 الدراسات األجىبٓة:  2.2.2

فْ الدراسات األجىبٓة التْ اٌتهت بهكضكع الهدل كالتتابع  ىدرةن  تتجدر اإلشارة إلِ أف الباحثة كجد
 :ىاكلت ٌذا الهكضكع الدراسات األجىبٓة التْ تهف ك  -حسب عمـ الباحثة –كالعهؽ 

 
فْ الهىاٌج  أساسٓةاثر هتغٓرات هقارىة كتحمٓؿ  إلِدراسة ٌدفت  Murdock( 2008هردكخ) أجرل
هع ىكع الهىٍاج الدراسْ  األهٓركٓةفْ هىاٌج الفٓٓزاء فْ الكالٓات الهتحدة السعة كالعهؽ كالدكاـ( ٌْ )

تحمٓؿ البٓاىات لكؿ هتغٓر هف هتغٓرات الهىٍاج الثالث  إلِ، حٓث عهدت الدراسة فْ بمداف هختمفة
ذا التحمٓؿ استخدـ لهقارىة لهحة هختصرة لمهىٍاج فْ الكالٓات الهتحدة هع الك  جً الجاىبْ لمهىٍاج ٌك

بٓف الهتغٓرات الثالثة  ارتباطًٓعالقات  إٓجادالتحمٓؿ الثاىْ فقد تككف هف  أهافْ دكؿ العٓىة، 
هىٍاج الكالٓات الهتحدة لً عهؽ كسعة هىخفضة كدكاـ عالْ،  أفلتحصٓؿ الفٓٓزاء. كشفت الىتائج 

ٓة عىد هقارىتً بدكؿ العٓىة، فقد كشفت الجاىب األكجًدة ال هثٓؿ لً فْ حككذلؾ فاف هىٍاج الكالٓات الهت
ذا ها  األهٓركْالهىٍاج  أفالىتائج  ضعؼ  إلِ أدلٓعاىْ هف ضعؼ شدٓد فْ العهؽ كالسعة ٌك

(. 13، حٓث جاء ترتٓبٍـ فْ الهركز )أخرل( دكلة 16تحصٓؿ الطمبة فْ هادة الفٓٓزاء هقارىة هع )
، حٓث تبٓف هف أخرل( دكلة 16عالٓة هقارىة هع )درجة  األهٓركْبالىسبة لمدكاـ فقد سجؿ الهىٍاج  أها

ٓتهتع بدرجة عالٓة هف الدكاـ كلكف ٌذي الدرجة ال تعطًٓ  األهٓركْخالؿ ٌذي الدراسة باف الهىٍاج 
ة فْ تحقٓؽ التقدـ فْ تحصٓؿ الطالب، كذلؾ الف الدراسات التقٓٓهٓة الهختمفة بٓىت باف العهؽ  األكلٓك

الذم ٓساٌـ فْ ٓزادة التحصٓؿ لدل  أٌهٓة كاألكثرلهككف الرئٓسْ عمِ حساب السعة كالدكاـ ٌك ا
 الطمبة.

 

بٍدؼ اختبار اثر العهؽ فْ  .Romance & Vitale (1992كفْ دراسة قاـ بٍا ركهىس كفآتؿ )
الدراسة عمِ عدد هف الصفكؼ عمِ هدار  أجٓرتلمتربٓة العهمٓة فْ الهرحمة االبتدائٓة، حٓث الهىٍاج 

تعمٓهٓة هختمفة عف الكاقع الهعهكؿ بً فْ  إستراتٓجٓة، كقاـ الباحثاف بتطبٓؽ عاـ دراسْ كاهؿ
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الجدٓدة بهعدؿ  اإلستراتٓجٓةالصفكؼ لتدٓرس العمكـ كالقراءة لطالب الصؼ الرابع، حٓث قاها بتطبٓؽ 
هف دركس العمكـ كذلؾ  هأخكذة أٓضاساعة كىصؼ كؿ ٓكـ لتدٓرس العمكـ ككاىت دركس القراءة 

ادة ال عهؽ فْ الهادة، كبٓىت الىتائج تزآد فْ العهؽ كعدـ تغٓر فْ السعة هع ٓزادة فْ التحصٓؿ لٓز
 كتحسٓف تكجٍات الطمبة.

 
تقَٓن أربعة (  بٍدؼ Giannagelo & Kaplan , 1992دراسة جٓىاىجٓمَ َكابالو )كها جاء 

هدٓىة ههفٓس فْ ، تخدهة فْ الهدارس الحكَهٓةػالهس االجتهاعٓةكتب جدٓدة هو كتب الدراسات 
، ألهرٓكٓةالكالٓات الهتحدة اَتارٓخ ، ة العالنػَالكتب ٌْ:  جغرافٓ، التابعة لَالٓة تىسْ األهرٓكٓة

  الهجاالتكتاب باستخدان هعآٓر تضهىت ػؿ َٓن كػن تقػَت، َالحكَهة فْ أهرٓكا، َاإلقتصاد
َهدُ التركٓز عمِ ، َتتابعٍا،الهشكمة، ةػَعدد الهفآٌن الهعرَض، التالٓة: هستَُ الهقرَئٓة

الهعرفْ ؿ هستَٓات بمَن لمهجا ،َء  كتابػْ ضػب فػئمة الكتػأسؿ َتحمٓؿ الهشكمة تىهٓة هٍارات ح
ة أو الكتب األربعة لن تراع الهعآٓر ػائج الدراسػَقد أشارت ىتؿ كتاب، َأىهاط التقَٓن فْ ك ،

ر. إلِجزئٓا، كلذلؾ كاىت بحاجة  إالضَئٍا قكرىت فْ التْ   التطٓك
 

 هىاقشة الدراسات السابقة:3.2.2 

هف خالؿ إطالع الباحثة عمِ الدراسات كاألبحاث السابقة التْ فْ ىدرًة الدراسات العربٓة كاألجىبٓة ك 
 ها ٓمْ: تبٓف لمباحثةالهدل كالتتابع كالعهؽ تىاكلت هكضكع الدراسة كالهتعمؽ ب

كالهستكل الفمسطٓىْ ىقص فْ هثؿ ٌذي الدراسات عمِ الهستكل العربْ بشكؿ عاـ كجكد  -
كاحدة هف الدراسات السابقة التْ اطمعت  ةلـ تحصؿ الباحثة عمِ دراسبشكؿ خاص، حٓث 

عمٍٓا قٓربة فْ هضهكىٍا هف الدراسة الحالٓة رغـ كجكد بعض الدراسات القٓربة فْ تىاكلٍا 
ِ دراسة لبعض الهتغٓرات الهتعمقة بالدراسة الحالٓة بصكري هستقمة كلكف لـ تعثر الباحثة عم

  .تخاصة هكضكع الهٍارا كاحدة تىاكلت كافة الهتغٓرات فْ آف كاحد

تهثؿ  أدكاتهعظـ الدراسات التْ اطمعت عمٍٓا الباحثة تركز عمِ استخداـ  اف - قٓاس خاصة ٓك
، بٓىها لـ ٓكف كالهقآٓس التْ تستٍدؼ فئات هف الهعمهٓف كالهشرفٓف تاىاذلؾ فْ االستب

  استخداـ أسمكب تحمٓؿ الهضهكف.اٌتهت بٌىاؾ دراسة كاحدة 

الدراسات السابقة التْ تعد هف الهسكغات التْ  بعض ٌىاؾ تبآف فْ ىتائج تبٓف لمباحثة أف -
 .كالهتغٓرات الهرتبطة بٍاالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ الهٍارات دعت الباحثة لمقٓاـ بدراسة 
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ة خاصة عىد كرة هستقمبص الهقارىة أسمكبهعظـ ٌذي الدراسات لـ تركز عمِ استخداـ  إف -
الحدٓث عف ىسخ قدٓهة تـ تطبٓقٍا، كىسخ جدٓدة تجٓربٓة هف هقررات المغة العربٓة لمهرحمة 

 األساسٓة.

تهثؿ تعد الدراسة الحالٓة هف الدراسات الىادرة التْ  - جهعت أكثر هف هكضكع فْ ىفس الكقت ٓك
ِ حد عمـ الباحثة ال ٓكجد حٓث اىً عم ذلؾ فْ الهقارىة كالهدل كالتتابع كالعهؽ كالهٍارات

ٓف العربْ   .اٌتهت بتمؾ الهتغٓرات فْ دراسة كاحدة كاألجىبْدراسات عمِ الهستٓك

أىٍا ركزت بشكؿ أساسْ عمِ  الهدل كالتتابع كالعهؽٓتضح هف تحمٓؿ الدراسات التْ تىاكلت  -
ا عمِ تىاكؿ  أكثربصكرة خاصة ك هستكٓات كتحمٓؿ الهىاٌج ب دراسة  هتغٓرات ٌذي الهف تركٌٓز

 .فْ بىاء الهٍارات

 اعتهدتالدراسة الحالٓة عف الدراسات السابقة فْ الهقآٓس الهستخدهة حٓث  اختمفت فْ حٓف -
( 2011كاٌتهت بالهقارىة بٓف الكتب )القدٓهة، أسمكب تحمٓؿ الهضهكفالباحثة 
هة ، كذلؾ لعدـ هالءهف هبحث لغتىا الجهٓمة لمهرحمة األساسٓة الدىٓا (2016ك)الجدٓدة،

ذا فْ الهٍارات الهدل كالتتابع كالعهؽالهقآٓس الهكجكدة لقٓاس  ها ٓهٓز الدراسة  أٓضا، ٌك
 الحالٓة.

تبٓف تختمؼ الدراسة الحالٓة عف الدراسات السابقة فْ طبٓعة العٓىة الهستٍدفة حٓث  أٓضا -
ف أك فمسطٓسكاء فْ  الكتب لهراحؿ هختمفةغالبٓة الدراسات استٍدفت عٓىات هف  أفلمباحثة 
تحدٓد ٌذي الهتغٓرات فْ ، كسٍكلة كضكح الهدل كالتتابع كالعهؽ فٍٓاكذلؾ لسٍكلة  خارجٍا

ذلؾ، حٓث تكاجً  إلِكها  بالهرحمة األساسٓة الدىٓا، بعكس الدراسات التْ تٍتـ تمؾ الكتب
 .العربٓةٌذي الدراسات هشاكؿ هتعددة خاصة فْ الهجتهعات 



 

 إجراءات الدراسة: الفصل الثالث
 هىٍج الدراسة       1.3
 هجتهع الدراسة    2.3

 عٓىة الدراسة   3.3 
 تحمٓل الهحتوى: أداةأداة الدراسة:      4.3
 إجراءات تطبٓق الدراسة:      5.3
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 الفصل الثالث
قة واإلجراءات  الطٓر

 الهقدهة:
 اةهفصػػػالن ألىدٓتضػػػهف ٌػػػذا الفصػػػؿ كصػػػفان لهػػػىٍج الدراسػػػة، كهجتهعٍػػػا كعٓىتٍػػػا. كهػػػا ٓعطػػػْ كصػػػفان 

الدراسة كصدقٍا كثباتٍا، ككذلؾ ًإجراءىات الدراسػة كالهعالجػة اإلحصػائٓة التػْ اسػتخدهتٍا الباحثػة فػْ 
 استخالص ىتائج الدراسة كتحمٓمٍا.

 
 هىٍج الدراسة   1.3

 
لهىاسبتً لطبٓعة ٌذي الدراسة، كذلؾ بٍػدؼ جهػع  الهقارف استخدهت الباحثة الهىٍج الكصفْ التحمٓمْ

ا حكؿ هحتكل كتاب لغتىا الجهمٓة لمهرحمة الهعم الػدىٓا، دكف  األساسٓةكهات كتجٍٓز البٓاىات كتفسٌٓر
، كهػا اسػتخدهت الباحثػة كأهاىػةتتدخؿ الباحثػة فػْ ٌػذا الهحتػكل بالتعػدٓؿ أك التبٓرػر كبهكضػكعٓة  أف

ػػػك أسػػػ أسػػػمكب ـ الهىػػػاٌج هػػػف تحمٓػػػؿ الهحتػػػكل ٌك عتهػػػد ٌػػػأجػػػمكب ٓسػػػتخدـ فػػػْ تقػػػٓك ػػػا، ٓك ٌر ذا ؿ تطٓك
 .أكثرفكرة أك  أكهدل شٓكع ظاٌرة  إلِالتحمٓؿ لمتكصؿ  أٌداؼعمِ تحدٓد  األسمكب

 
 هجتهع الدراسة2.3 

 
 ،ْفمسػػػطٓىال الهىٍػػػاج  الػػػدىٓا فػػػْ األساسػػػٓةلغتىػػػا الجهٓمػػػة لمهرحمػػػة  كتػػػبتكػػػكف هجتهػػػع الدراسػػػة هػػػف 

 )الصؼ األكؿ األساسْ حتِ الصؼ الرابع األساسْ(.
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 عٓىة الدراسة  3.3
 
الػدىٓا كالتػْ تشػتهؿ  األساسػٓةكتاب لغتىػا الجهٓمػة لمهرحمػة هف   األكؿ الجزءعٓىة الدراسة هف ككىت ت

كالثػػػاىْ كالثالػػػث كالرابػػػع(، كقػػػد اشػػػتهمت عهمٓػػػة التحمٓػػػؿ عمػػػِ جهٓػػػع الػػػدركس  األكؿعمػػػِ الصػػػفكؼ )
الهٍارات الػكاردة  تىاكؿ أثىاءالهتضهىة بها فْ ذلؾ الهدل كالتتابع كالعهؽ  األكؿالهتضهىة فْ الجزء 
 ـ(.2016ـ( كالحدٓثة )2011فْ الكتب القدٓهة)

  
 تحمٓل الهحتوى أداةأداة الدراسة:  4.3

 
هف خالؿ هراجعة األدب التربكم كالبحث فْ الدراسات السابقة حكؿ هكضكع الهدل كالتتابع كالعهػؽ، 

ة، قاهػػػت حػػػؿ هختمفػػػككػػذلؾ الدراسػػػات التػػػْ اٌتهػػػت بهكضػػػكع تحمٓػػػؿ هحتػػكل كتػػػب المغػػػة العربٓػػػة لهرا
 :تٓةالباحثة بالخطكات أ

التربػػكم الهتعمػػؽ بهعػػآٓر تقٓػػٓـ هحتػػكل المغػػة العربٓػػة هػػف كتػػب كدراسػػات كرسػػائؿ  األدبهراجعػػة  -
 عمهٓة كهستخمصات.

الدراسػػة هػػف خػػالؿ االطػػالع عمػػِ  أٌػػداؼطػػرؽ تحمٓػػؿ الهحتػػكل الهىاسػػبة لتحقٓػػؽ  إلػػِالتعػػرؼ  -
 التربكم الهتعمؽ بٍذا الجاىب. األدب

 كاألدبإعػػػداد قائهػػػة أكلٓػػػة بهعػػػآٓر الهٍػػػارات بىػػػاء عمػػػِ اطػػػالع الباحثػػػة عمػػػِ الجٍػػػكد السػػػابقة  -
 التربكم الهتعمؽ بٍذا الهجاؿ.

هػدل تػكافر الهػدل  إلِتحدٓد الٍدؼ هف عهمٓة تحمٓؿ الهحتكل حٓث ٌدفت ٌذي العهمٓة التعرؼ  -
الػػػدىٓا فػػػْ  األساسػػػٓةمهرحمػػػة كالتتػػػابع كالعهػػػؽ فػػػْ الهٍػػػارات الهتضػػػهىة فػػػْ كتػػػب لغتىػػػا الجهٓمػػػة ل

 فمسطٓف.

ػػع القائهػػة  - لهعػػآٓر تقٓػػٓـ الهٍػػارات عمػػِ هجهكعػػة هػػف الهختصػػٓف فػػْ المغػػة العربٓػػة  األكلٓػػةتكٓز
 الػػػكاردةكاىػػػت الهعػػػآٓر كهؤشػػػراتٍا الفرعٓػػػة هىتهٓػػػة لمهجػػػاالت  إذا، لتحمٍٓػػػا كتحدٓػػػد هػػػا كأسػػػالٓبٍا

 ٍا فْ الكصكؿ لمقائهة الىٍائٓة.بضهىٍا، كقد تـ تجهٓع آرائٍـ كدراستٍا كاإلفادة هى

 لتدٓرس الطالب فْ هبحث المغة العربٓة: كأساسٓةهٍارات رئٓسٓة ثهاًف اعتهدت الدراسة عمِ  -

 هٍارة االستهاع: .1

 هٍارة القراءة. .2

 هٍارة الهحادثة. .3

 هٍارة الكتابة. .4



   51 

 .اإلهالءهٍارة  .5

 التعبٓر. ةهٍار  .6

 هٍارة الىشٓد. .7

 هٍارة الىحك. .8

 

 هحتكل لمضكابط التالٓة:احتكهت عهمٓة تحمٓؿ ال -

العاهة  األٌداؼعمِ تحمٓؿ  ؿكال تشتهعهمٓة التحمٓؿ تهت فْ ضكء الهحتكل فقط  .1
 الخاصة. األٌداؼ أك، األكلِ األساسٓةالصفكؼ  أٌداؼ أكلمهرحمة 

الدىٓا  األساسٓةاشتهمت عهمٓة التحمٓؿ هحتكل كتابْ لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  .2
(، بها فْ ذلؾ الصكر كالرسكهات الهكجكدة فْ ـ2016(، ك)الجدٓد، 2011)القدٓـ،
 الكتابٓف.

 األداةالتحمٓؿ عمِ الهدل كالتتابع كالعهؽ لعىاصر الهحتكل حٓث تتٓح ٌذي  أداةاشتهمت  .3
كاىتٍاء  األكؿتجهٓع كافة عىاصر الهحتكل التْ دكىت تجهٓعا عهكدٓا بدءا هف الصؼ 

كؿ عىصر هف عىاصر الهحتكل بٍدؼ تحدٓد الهجهكع الكمْ ل األساسْبالصؼ الرابع 
 فْ الهرحمة التعمٓهٓة الكاحدة.

 
 خطوات عهمٓة التحمٓل: 1.4.3

(، ك 2011)القدٓـ، األكؿ/ الفصؿ األساسٓةقراءة هحتكل كتابْ لغتىا الجهٓمة لمهرحمة  -
 ( لككىٍها هكضع عهمٓة التحمٓؿ.2016)الجدٓد،

الهٍارات الهتضهىة فْ كتابْ لغتىا  البدء بعهمٓة التحمٓؿ لتحدٓد الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ -
 (.2016(، ك )الجدٓد،2011الجهٓمة )القدٓـ،

مٍا ىقاط هف خالؿ تىاكلٍا فْ جداكؿ خاصة كذلؾ حتِ ٓتسىِ  كتضٓفىٍاالىتائج  ةكتاب - كتحٓك
 لمباحثة التعمٓؽ عمٍٓا كتفسٓر ىتائجٍا.

 
 تحمٓل الهحتوى: أداةثبات  2.4.3  

قػػة الثبػػات، حٓػػث قاهػػت الباحثػػة قاهػػت الباحثػػة باحتسػػاب ثبػػات ال ػػؽ اسػػتخداـ طٓر  بإعػػادةتحمٓػػؿ عػػف طٓر
عبػػر الػػزهف باسػػتخداـ  األداة، ثػػـ قاهػػت بحسػػاب ثبػػات أٓػػاـ( 10تحمٓػػؿ الكتػػابٓف بعػػد فتػػرة عبػػر الػػزهف)

 كالتْ تىص عمِ: (Holestiهعادلة ٌكلستْ )
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 هعادلة االتفاؽ لٍكلستْ  
 ؽ     2        

  2+ ف 1ف   
 : فإحٓث 
 تعىْ عدد هرات االتفاؽ بٓف التحمٓمٓف.ؽ: 
 : هجهكعة الفئات التْ تـ تحمٓمٍا فْ هرتْ التحمٓؿ.2+ ف 1ف

ػْ درجػة ثبػات عالٓػة، 1.84حٓث بمغت قٓهػة هعادلػة الثبػات عبػر الػزهف الهحسػكب بٍػذي الهعادلػة) ( ٌك
ذا ٓشٓر  إلِكتشٓر     .تحمٓؿ الهحتكل أداةثبات  إلِهكثكقٓة عالٓة لثبات التحمٓؿ، ٌك
    
 إجراءات تطبٓق الدراسة5.3 

 
 تـ إتباع اإلجراءات التالٓة هف أجؿ تىفٓذ الدراسة:

الػدىٓا فػْ  األساسػٓةالقٓاـ بحصػر هجتهػع الدراسػة كالهتهثػؿ فػْ كتػابْ لغتىػا الجهمٓػة لمهرحمػة  -
 فمسطٓف.

ْ بىاء قائهة هٍارات بعد اطالع الباحثة عمػِ هجهكعػة هػف الدراسػات كاألدكات الهسػتخدهة فػ -
 هثؿ ٌذي الدراسة. كتحكٓـ القائهة.

ـ( 2016ـ( ك)الجدٓػد، 2011 ،هف كتابْ لغتىا الجهٓمة )القدٓـ األكؿتحمٓؿ هحتكل الفصؿ  -
 .إعدادٌافْ ضكء هصفكفة الهدل كالتتابع كالعهؽ التْ تـ 

بىػػػػاء تصػػػػكر تحمٓػػػػؿ الهحتػػػػكل بهػػػػا تتضػػػػهىً هػػػػف تحدٓػػػػد لعٓىػػػػة التحمٓػػػػؿ، كفئاتػػػػً، ككحداتػػػػً،  -
 كاتً، كصدقً، كثباتً. طكضكابطً، كخ

 اختٓار عٓىة الدراسة هف هجتهع الدراسة بطٓرقة طبقٓة عشكائٓة. -

ا. -  تفٓرغ البٓاىات فْ جداكؿ ضهف ىقاط كهقارىتٍا كتكضٓحٍا كتفسٌٓر
 .  هحكهٓف فْ الدراسة الحالٓة هف خالؿ عرضٍا عمِ ثالثة األداةتـ التأكد هف صدؽ  -

 



 
 

 الفصل الرابع: ىتائج الدراسة
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 الفصل الرابع
 ىتائج الدراسة

 الهقدهة:
 .الدراسةٓتضهف ٌذا الفصؿ عرضان كاهالن كهفصالن لىتائج الدراسة، كذلؾ لإلجابة عف تساؤالت 

 
 ىتائج الدراسة 1.4

  
 ىتائج السؤال األول:  1.1.4.

ساسٓة هرحمة األلم بهقرر لغتىا الجهٓمة الهٍارات الهتضهىةفْ  الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟ 2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن

 :فحصٍا ىتائج ٓمْ كفٓها( 8.1) األسئمة الفرعٓة التالٓة السؤاؿ ٌذا عف كاىبثؽ
 

 األول: الفرعْ ىتائج السؤال  1.1.1.4.

لمهرحمة  تىا الجهٓمةبهقرر لغ هٍارة االستهاع الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  االساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن

لمهرحمػة االساسػٓة فػْ فمسػطٓف  األكؿلإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ األكؿ تـ تحمٓؿ كتب الفصؿ 
 (. 1.4كها ٓتضح فْ الجدكؿ ) ـ(2016، كالحدٓثة 2011)القدٓهة 
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 بهقرر لغتىا الجهٓمةالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة االستهاع الهتضهىة  :(1.4)  جدولال
 .( 2016/ جدٓدة2011لمهرحمة االساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 

 
 لكتابا
  الصف

 هٍارة االستهاع
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

فْ قصة بدآة كؿ درس تقدٓـه لهٍارة االستهاع تتهثؿ  األكؿ
الصكت  إلِ تستهعالدرس ٓعقبٍا ىقاشا هع الطمبة. )

 إلِىستهع  ،كىردد، ىستهع كىحدد هصدر الصكت
 قصة الحرؼ(

 

الدركس الكاردة فْ الكتاب هف قبؿ  االستهاع بعد قراءة
الهعمـ، كهف ثـ تسهٓع الدرس هف قبؿ الطالب. كها ٓتـ 

 ٓةكبأحجالتركٓز عمِ هٍارة االستهاع هف خالؿ الهعمـ  
ة  أكفكٓرة  قصة هكآزة لقصة الدرس  أكدٓىٓة  أكلغٓك
 تكرار الطالب لها ٓسهع. أك أسئمةتمٍٓا 

ٓبدأ الدرس بىص االستهاع، حٓث التركٓز ٌىا عمِ  الثاىْ
 ىصكص كاالستهاع باىتباي كتفاعؿ. إلِاالستهاع 

هع  ة كؿ درس لقصة الدرس ٓعقبٍا ىقاشه االستهاع بدآ
 الطمبة.

ف كؿ درس ىصا استهاعٓا ٓسهعً الطالب، ٓتضه الثالث
ذا الىص هسجؿ عمِ اسطكاىة،  تفاعؿ هعً، ٌك ٓك
كهدكف فْ الدلٓؿ. حٓث ٓركز الكتاب عمِ االستهاع 

 ىصكص االستهاع باىتباي كتفاعؿ إلِ

هع  ة كؿ درس لقصة الدرس ٓعقبٍا ىقاشه االستهاع بدآ
 الطمبة.

هف دلٓؿ  أكهٓة الطالب هف الكسٓمة التعمٓ إلًٓٓستهع  الرابع
ة، تقٓس فٍـ الطمبة لمىص  أسئمةالهعمـ، ٓمًٓ  شفٓك

 إلِحٓث ٓركز الكتاب عمِ االستهاع .الهسهكع
 ىصكص االستهاع باىتباي.

هع  ة كؿ درس لقصة الدرس ٓعقبٍا ىقاشه االستهاع بدآ
 الطمبة.

 
 الهتضهىة االستهاعاف الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  (1.4ظٍر الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )ت

/ 2011تختمؼ تبعا الختالؼ الىسخة )قدٓهة  لمهرحمة االساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓف بهقرر لغتىا الجهٓمة
الكتب  األكؿ هف بٓفالصؼ  بدا كتاب (، حٓث 2016ةالجدٓد) لصالح الكتب ( 2016جدٓدة

لدرس ٓعقبٍا ىقاشا هع تقدٓـه لهٍارة االستهاع هف خالؿ قصة ابكؿ درس  ( فْ بدآة 2016ةالجدٓد)
تـ التركٓز عمِ الصكت كالتردٓد هف قبؿ التالهٓذ، ثـ االستهاع كتحدٓد هصدر  إلِ)االستهاع  الطمبة ٓك
قصة الحرؼ(، كفْ الصؼ الثاىْ ٓالحظ االٌتهاـ بالتتابع كالهدل بصكرة  إلِالصكت، ثـ االستهاع 

ىصكص كاالستهاع  إلِمِ االستهاع كاضحة، حٓث ٓبدأ الدرس بىص االستهاع، حٓث التركٓز ٌىا ع
فْ الصؼ الثالث حٓث ٓتضهف كؿ درس ىصا استهاعٓا  أعهؽباىتباي كتفاعؿ، ثـ ٓتطكر ذلؾ كبصكرة 

ذا الىص هسجؿ عمِ اسطكاىة، كهدكف فْ الدلٓؿ. حٓث ٓركز  تفاعؿ هعً، ٌك ٓسهعً الطالب، ٓك
فْ الصؼ الرابع فتتجمِ هٍارة  أهاىصكص االستهاع باىتباي كتفاعؿ،  إلِالكتاب عمِ االستهاع 

ظٍر تطكر االستهاع فْ التركٓز عمِ فْ تىهٓة هٍارة االستهاع حٓث ٓتـ  استخداـ الكسائؿ التعمٓهٓة ٓك
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ة، تقٓس فٍـ  أسئمةهف دلٓؿ الهعمـ، ٓمًٓ  أكالتركٓز عمِ االستهاع هف خالؿ  الكسٓمة التعمٓهٓة  شفٓك
 ىصكص االستهاع باىتباي.  إلِالستهاع حٓث ٓركز الكتاب عمِ ا.الطمبة لمىص الهسهكع

جهٓع  ربطتـ ، فقد الكتب القدٓهة فتركز عمِ هٍارة االستهاع كلكف بصكرة غٓر كاضحة الهعالـ أها
ظٍر ذلؾ الدركس فْ الكتب بفف االستهاع الدركس الكاردة فْ  قراءة  هف خالؿ االستهاع إلِ، ٓك

 بأحجٓةبؿ الطالب. كها ٓتـ هف خالؿ الهعمـ  الكتاب هف قبؿ الهعمـ، كهف ثـ تسهٓع الدرس هف ق
تكرار الطالب لها ٓسهع، ككذلؾ أك  أسئمةقصة هكآزة لقصة الدرس تمٍٓا أك دٓىٓة  أكلغكٓة  أكفكٓرة 

ىص عمِ ٌٓئة قصة تمًٓ هجهكعة باالستهاع إلِ الدرس  ٓبدأحٓث  فْ الصؼ الثاىْ كالثالث كالرابع
ة االستهاع قد تككف هكجكدة بصكرة ظاٌرة كلكىٍا لٓست هتتابعة حٓث ٓالحظ ٌىا أف هٍار  .األسئمةهف 

  عمِ هدار الصفكؼ األربعة، فاألسالٓب ٌْ ىفسٍا كالكسائؿ كذلؾ.
 

 :الثاىْ الفرعْ ىتائج السؤال 2.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة القراءةهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟ 2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  فْ فمسطٓن األساسٓة الدىٓا

تـ تحمٓؿ كتب الفصؿ األكؿ لمهرحمة األساسٓة فْ فمسطٓف  ثاىْابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ اللإلج
 .(2.4جدكؿ )كها ٓتضح فْ  ـ(2016كالحدٓثة  ،2011)القدٓهة

 

 لمهرحمة بهقرر لغتىا الجهٓمةتضهىة اله القراءةالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة  (:2.4) جدول
 .(2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 

 
 الكتاب

  الصف

 هٍارة القراءة
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

ٓة هٍارة القراءة هلتى لكحةأكثر هف  كؿ درس ٓشتهؿ عمِ األكؿ
ٓث ٓتـ تحت عىكاف )ىقرا( ك)ىقرا بصكرة صحٓحة( ح

التركٓز عمِ قراءة هقاطع ككمهات كتراكٓب كعبارات تشتهؿ 
إدراج عمِ حرؼ هستٍدؼ باىتباي، كبقراءة صحٓحة.كذلؾ 
حٓث  لكحة هحادثة تهٍد لمكمهات الهستٍدفة لهٍارة القراءة.

اعتهد الكتاب فْ تقدٓـ هٍارة القراءة عمِ تقدٓـ الهقاطع 
مة ثـ القصٓرة لمحركؼ، أىكسة تتىاسب ضهف كمهات ه الطٓك

هع قاهكس الطفؿ المغكم، كهرحمتً العهٓرة، كخبراتً 
  السابقة.

ٓتضهف كؿ درس تدٓربات قرائٓة، ثـ تجٓرد الحرؼ 
هساحات كاسعة لمصكر  تالهقصكد، كقد خصص

كالرسكهات التْ تساعد التالهٓذ عمِ القراءة، كذلؾ 
ىصؿ بٓف اعتهد الكتاب عمِ تدٓربات تتهثؿ فْ )

 ة الهىاسبة ثـ ىقرا(الجهمة كالصكر 

باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ لتىهٓة هٍارة القراءة  لكحةأكثر هف  كؿ درس ٓشتهؿ عمِ الثاىْ
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 الكتاب

  الصف

 هٍارة القراءة
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

تحت عىكاف )ىقرا( ك)ىقرا كىضع دائرة( ك)ىقرا كىجرد( ك)ىقرا 
الحظ أف الكتاب ركز عمِ قراءة  كىصىؼ الكمهات(، ٓك

( كمهة قراءة جٍٓرة صحٓحة 21 -01ىصكصا هف ) التمهٓذ
لكحة هحادثة  الكتاب عمِ، كجكد كذلؾ اعتهد كهعبرة

 تحاكْ درس القراءة،. 

القراءة فقد اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف 
قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات 
الهرجك قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر 

 بصكرة هعىكىة ككاضحة.

لتىهٓة هٍارة القراءة  لكحةأكثر هف  كؿ درس ٓشتهؿ عمِ ثالثال
تحت عىكاف )ىقرا( بعدد كمهات اكبر هها ٌك عمًٓ فْ 

اتسـ ىص القراءة فْ الهىٍاج بقصري، الصؼ الثاىْ. كقد 
كتىكع هكضكعاتً، التْ ركزت عمِ القصص الهشكقة، كقد 

الكطىٓة  األبعادعىد اختٓار الىصكص  الكتاب ِراع
كذلؾ ركز الكتاب عمِ  كاالجتهاعٓة كالدٓىٓة. ةكاإلىساىٓ

( كمهة قراءة جٍٓرة 21 -01ىصكصا هف ) قراءة التمهٓذ
لكحة الهحادثة  إظٍارعمِ  الكتابركز ، كها سمٓهة كهعبرة

ا، لتككف االىطالقة  إلِهف خالؿ تأهمٍا، كتحمٓمٍا  عىاصٌر
عززي.،لدرس القراءة  هها ٓىهْ خٓاؿ الطالب ٓك

لقصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ باإلضافة إلِ ا
القراءة فقد اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف 
قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات 
الهرجك قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر 

 بصكرة هعىكىة ككاضحة.

لتىهٓة هٍارة القراءة  لكحةأكثر هف  كؿ درس ٓشتهؿ عمِ الرابع
ىكاف )ىقرا( بعدد كمهات أكثر هها ٌك عمًٓ فْ تحت ع

لىص القراءة،  تكطئة الصؼ الثالث. حٓث ٓبدأ كؿ درس
هىٍا ٓستىبط الطالب هكضكع ىص القراءة كالفكرة العاهة ك 

الهحكر األساسْ ٌْ  كقد اعتبر ٌذا الكتاب القراءة فًٓ.
حٓث ركز  عىاصر الدرس التالٓة، بٓىتلمدرس، كعمًٓ 
الىصكص قراءة صاهتة لٓستىتج  ءة التمهٓذالكتاب عمِ قرا

 كها كركز عمِ قراءة التمهٓذ الرئٓسة فْ الدركس. األفكار
  قراءة جٍٓرة صحٓة كهعبرة.

باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ 
القراءة فقد اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف 

ات قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمه
الهرجك قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر 

 بصكرة هعىكىة ككاضحة.

 
 بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة القراءة، ان أف ٌىاؾ اٌتهاه( 2.4لىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )تظٍر ا

بدا  (، حٓث 2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
كؿ القراءة فْ تقدٓـه لهٍارة بكؿ درس  ( فْ بدآة 2016ةالجدٓدالكتب ) هف بٓف ألكؿالصؼ ا كتاب

بصكرة  ٓة هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرأ( ك)ىقرأهلتى لكحةأكثر هف  درس، فقد اشتهؿ كؿ درس عمِ
أكثر هف  اشتهاؿ كؿ درس عمِ ( 2016)الجدٓد صحٓحة(، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ
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كىصىؼ  ٓة هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرأ( ك)ىقرأ كىضع دائرة( ك)ىقرأ كىجرد( ك)ىقرأتىهل لكحة
لتىهٓة  لكحةأكثر هف  الكمهات(، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثالث أف كؿ درس ٓشتهؿ عمِ

ؽ هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرا( بعدد كمهات اكبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثاىْ، أٓضا فٓها ٓتعم
لتىهٓة هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرا( بعدد  لكحةأكثر هف  بكتاب الصؼ الرابع فكؿ درس ٓشتهؿ عمِ

كمهات أكثر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثالث، كبٍذا ٓككف الهدل قد تحقؽ ككذلؾ التتابع، أها العهؽ 
ظٍر ذلؾ هف خالؿ القصص الهطركحة هىا قشتٍا. فٓزداد كضكحا كمها تقدـ الصؼ الدراسْ، ٓك

 جدٓدة(. -كطبٓعة الدركس التْ تختمؼ باختالؼ الطبعة )قدٓهة 

فقد تسمسؿ  ( 2016فْ )الكتب الجدٓدة بصكرة كاضحة كالعهؽ ٓالحظ االٌتهاـ بالتتابع كالهدلأٓضا 
فْ تقدٓـ هٍارة  كتاب الصؼ األكؿاعتهد الكتاب بصكرة هىطقٓة فْ بىاء كتطكر هٍارة القراءة، حٓث 

مة ثـ القصٓرة لمحركؼ،القراءة عمِ ت ضهف كمهات هأىكسة تتىاسب هع قاهكس  قدٓـ الهقاطع الطٓك
لكحة هحادثة  بٓىها اعتهد الكتاب الصؼ الثاىْ عمِ الطفؿ المغكم، كهرحمتً العهٓرة، كخبراتً السابقة.

لكحة الهحادثة هف خالؿ تأهمٍا،  إظٍارعمِ الكتاب الصؼ الثالث ركز ك  تحاكْ درس القراءة،.
ا، لتككف االىطالقة لدرس القراءة إلِٓمٍا كتحم عززي،عىاصٌر ، فْ حٓف ركز هها ٓىهْ خٓاؿ الطالب ٓك

 الرئٓسة فْ الدركس. األفكارالىصكص قراءة صاهتة لٓستىتج  كتاب الصؼ الرابع عمِ قراءة التمهٓذ
 قراءة جٍٓرة صحٓة كهعبرة. كها كركز عمِ قراءة التمهٓذ

ىها أدرجت 2011أها بخصكص الكتب )القدٓهة ف كاضحة كا  ( فمـ تظٍر هٍارة القراءة تحت عىآك
بصكرة هباشرة دكف ذكر، كلكىٍا كردت بالذكر هف خالؿ التدٓربات، كذلؾ لـ ٓظٍر تدرج كاضح فْ 

كتاب الصؼ األكؿ اشتهؿ عمِ كؿ درس فْ ، حٓث ٓالحظ أف األربعةتطكر ٌذي الهٍارة عبر الكتب 
الهقصكد، كقد خصصت هساحات كاسعة لمصكر كالرسكهات التْ تدٓربات قرائٓة، ثـ تجٓرد الحرؼ 

الجهمة كالصكرة  ىصؿ بٓفتساعد التالهٓذ عمِ القراءة، كذلؾ اعتهد الكتاب عمِ تدٓربات تتهثؿ فْ )
باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ  ، أها كتاب الصؼ الثاىْ(الهىاسبة ثـ ىقرأ

ب ات عمِ تهٓرىات تتضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد القراءة فقد اشتهمت التدٓر
ككذلؾ بخصكص الكمهات الهرجك قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة. 

كتاب الصؼ الثالث فقد اعتهد عمِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كالتْ تركز عمِ القراءة، كذلؾ 
ت تتضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات الهرجك اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىا

ذا ٓىطبؽ أٓضا عمِ قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة أٓضا.  ٌك
باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ القراءة فقد اشتهمت كتاب الصؼ الرابع حٓث 
ضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات الهرجك قراءتٍا، التدٓربات عمِ تهٓرىات تت

 كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة.
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 :الثالث الفرعْ ىتائج السؤال 3.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة الهحادثةهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  ْ فمسطٓناألساسٓة الدىٓا ف

حمة األساسٓة فْ فمسػطٓف تـ تحمٓؿ كتب الفصؿ األكؿ لمهر  الثالثلإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ 
 (.3.4كها ٓتضح فْ الجدكؿ ) ـ(2016كالحدٓثة  ،2011)القدٓهة

 
لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمةالهتضهىة  الهحادثةالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة (: 3.4ل )جدوال

 .( 2016/ جدٓدة2011الىسخة )قدٓهة األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف 
 
 الكتاب

 الصؼ 

 هٍارة الهحادثة
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

تحت عىكاف )ىشاٌد  إدراج لكحة هحادثةبدا كؿ درس ب األكؿ
تهٍد لمكمهات )ىمفظ(  كىتحدث( ثـ ٓتبعً لكحة بعىكاف

 .الهستٍدفة لهٍارة القراءة

تتهثؿ الهحادثة فْ هجهكعة هف األسئمة، كفْ ىٍآة 
ا عف الصكرة  كؿ درس ٌىاؾ تعبٓر كصفٓا كشفٓك

 الكاردة.
 تحت عىكاف)الهحادثة( إدراج لكحة هحادثةٓبدأ كؿ درس ب الثاىْ

تحاكْ درس القراءة، كقد ربط درس الهحادثة بالتعبٓر 
ذلؾ بىْ ىص القراءة كتبعً ىكعاف هف كبعد  الشفكم

ا كىفكر. ْ: ىجٓب شفٓك  األسئمة، ٌك

تتهثؿ الهحادثة فْ هجهكعة هف األسئمة، كفْ ىٍآة 
ا عف الصكرة  كؿ درس ٌىاؾ تعبٓر كصفٓا كشفٓك

 الكاردة.

تحت عىكاف)ىتأهؿ  إدراج لكحة هحادثةٓبدأ كؿ درس ب الثالث
 كىىاقش(
الهحادثة هف خالؿ لكحة  إظٍارعمِ  الكتابركز حٓث 

ا، لتككف االىطالقة لدرس  إلِتأهمٍا، كتحمٓمٍا  عىاصٌر
عززي.،القراءة  هها ٓىهْ خٓاؿ الطالب ٓك

تتهثؿ الهحادثة فْ هجهكعة هف األسئمة، كفْ ىٍآة 
ا ككتابٓا  كؿ درس ٌىاؾ تعبٓر كصفٓا كشفٓك

تحت عىكاف)ىتأهؿ  إدراج لكحة هحادثةٓبدأ كؿ درس ب الرابع
كف تكطئة لىص القراءة، هىٍا ٓستىبط الطالب ككىىاقش( ٓ

 هكضكع ىص القراءة كالفكرة العاهة فًٓ.

تتهثؿ الهحادثة فْ هجهكعة هف األسئمة، كفْ ىٍآة 
 كؿ درس ٌىاؾ تعبٓر كتابٓا 

 
 أف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الهحادثة، (3.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ)تظٍر 

بدا  (، حٓث 2011)القدٓهة ( عىً فْ الكتب 2016ةالجدٓد) لؾ بكضكح فْ الكتبحٓث ٓظٍر ذ
كؿ الهحادثة فْ تقدٓـه لهٍارة بكؿ درس  ( فْ بدآة 2016ةالجدٓدالكتب ) هف بٓف الصؼ األكؿ كتاب

ٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىشاٌد كىتحدث( هلتى لكحةأكثر هف  درس، فقد اشتهؿ كؿ درس عمِ
لتىهٓة هٍارة  لكحةأكثر هف  ها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اشتهاؿ كؿ درس عمِ، كىمفظ(ك)
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 (، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثالث أف كؿ درس ٓشتهؿ عمِالهحادثةالهحادثة تحت عىكاف )
لتىهٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىتأهؿ كىىاقش( بإضافة التأهؿ إلِ الهحادثة بصكرة  لكحةأكثر هف 

 كبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثاىْ، أٓضا فٓها ٓتعمؽ بكتاب الصؼ الرابع فكؿ درس اشتهؿ عمِا
فة التأهؿ التىهٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىتأهؿ كىىاقش( بعدد كمهات أكثر كبإض لكحةأكثر هف 

حقؽ كالىقاش إلِ الهحادثة بصكرة اكبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثالث، كبٍذا ٓككف الهدل قد ت
ظٍر ذلؾ هف خالؿ الدركس  ككذلؾ التتابع، أها العهؽ فٓزداد كضكحا كمها تقدـ الصؼ الدراسْ، ٓك
 -الهعتهدة عمِ التأهؿ لمقصص كهىاقشتٍا. كطبٓعة الدركس التْ تختمؼ باختالؼ الطبعة )قدٓهة 

 جدٓدة(.

ف كاضح  2011ةبخصكص الكتب )القدٓه أها ىهاة ( فمـ تظٍر هٍارة الهحادثة تحت عىآك  أدرجت كا 
كقد تهثمت الهحادثة فْ هجهكعة هف األسئمة، فْ ىٍآة كؿ درس هف بصكرة هباشرة دكف ذكر، 

ا عف الصكرة الكاردة فْ  أف، حٓث األربعةالدركس الهطرحة فْ الصفكؼ  ٌىاؾ تعبٓر كصفٓا كشفٓك
 ىٍآة كؿ درس.

 
 :الرابع الفرعْ ىتائج السؤال 4.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة الكتابةهٍارة  فْ بع والعهقالهدى والتتاٌل ٓختمف  
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن

 
تـ تحمٓؿ كتب الفصػؿ األكؿ لمهرحمػة األساسػٓة فػْ فمسػطٓف الرابع بة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ لإلجا

 (. 4.4كها ٓكضح ذلؾ جدكؿ ) ـ(2016، كالحدٓثة 2011)القدٓهة 
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 لمهرحمة بهقرر لغتىا الجهٓمةالهتضهىة  الكتابةالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة  ( :4.4) جدولال
 .(2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 

 
 الكتاب

 الصف 

 الكتابة
  2011القدٓم  2016الجدٓد

درج الكتاب فْ هٍارة الكتابة بشكؿ هىظـ، بدا هف ت األكؿ
الكمهات كالجهؿ، دكف كجكدا لكراس  إلِالحركؼ كالهقاطع 

تىفٓذ الكتاب  أثىاءالخط فْ الكتاب ذاتً، لٓتـ التركٓز عمٍٓا 
 بشكؿ كاضح.

كتابة كلفظا، كاألكثر  األسٍؿاالعتهاد عمِ الحركؼ كتركز 
 إلِاب هف الهقاطع دكراىا فْ المغة كتدرج فْ بىاء الكت

 الكمهات كالتراكٓب كالجهؿ.

 ٓتضهف كؿ درس تدٓربات عمِ الكتابة
 الكتابة/ ىصؿ بٓف الىقط

 ىقمد الحرؼ 
 ىكتب فْ الدفتر

 

 خاصة لمكتابة. أٌهٓةخصص الكتاب هف خالؿ التدٓربات  الثاىْ
)ٓكتب  .اشتهؿ الكتاب عمِ ثالث هٍارات هختصة بالكتابة

خط  أصكؿكتابة صحٓحة كفؽ  حركفا كهقاطعا ككمهات
 (الىسخ

 ىكتب فْ الفراغ الكمهة الهىاسبة
 ىجٓب عف األسئمة كتابٓا

 ىجٓب عف األسئمة تحت الصكر كتابٓا

كراس الخط، كتخصٓص هكاف لمكتابة فْ كتاب  إلغاءتـ  الثالث
الطالب، هف خالؿ كتابة جهمة ثالث هرات تركز عمِ 

ظٍار ىسخ ك حرؼ هعٓف، كها تـ االٌتهاـ بهٍارة ال ٌا هف ا 
خالؿ تخصٓص هساحة فْ كتاب الطالب لىسخ فقرة هعٓىة 

فْ دفتر  أخرلهف الدرس فْ حصة الكتابة، كىسخ فقرة 
جهال كفؽ التمهٓذ ٓكتب كذلؾ اٌتـ الكتاب باف الىسخ. 
 خط الىسخ. أصكؿ

عادة ترتٓب  اإلهالءهف خالؿ التدٓربات ك  الهىظكر كا 
 كرة بجهمةالكمهات كالتعبٓر كتابٓا عف كؿ ص

 

:كتابة فقرة هختارة هف الدرس أىهاط جاءت هف خالؿ ثالثة  الرابع
فْ الكتاب، ككظٓفة ىسخ بٓتٓة، ككتابة عبارة قصٓرة بخط 

 الىسخ كفؽ قكاعدي.

عادة ترتٓب  اإلهالءهف خالؿ التدٓربات ك  الهىظكر كا 
 الكمهات كالتعبٓر كتابٓا 

 

 
 ف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الكتابة،أ (4.4جدكؿ )تظٍر الىتائج الكاردة فْ ال

تدرج  (، حٓث 2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
 إلِفْ هٍارة الكتابة بشكؿ هىظـ، بدا هف الحركؼ كالهقاطع (  2016الجدٓد) الصؼ األكؿ كتاب

تىفٓذ الكتاب بشكؿ  أثىاءفْ الكتاب ذاتً، لٓتـ التركٓز عمٍٓا  لكراس الخط الكمهات كالجهؿ، دكف كجكد
كتابة كلفظا، كاألكثر دكراىا فْ المغة كتدرج فْ بىاء  األسٍؿاالعتهاد عمِ الحركؼ كتركز  كاضح.

، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اشتهاؿ الكمهات كالتراكٓب كالجهؿ إلِالكتاب هف الهقاطع 
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 أٌهٓةخصص الكتاب هف خالؿ التدٓربات الكتابة، حٓث لتىهٓة هٍارة  لكحةف أكثر ه كؿ درس عمِ
اشتهؿ الكتاب عمِ ثالث هٍارات هختصة بالكتابة  )ٓكتب حركفا كهقاطعا كذلؾ  خاصة لمكتابة.

خالؿ كتابة جهمة  (، كفْ كتاب الصؼ الثالث هفخط الىسخ أصكؿككمهات كتابة صحٓحة كفؽ 
ظٍار ٓف، كها تـ االٌتهاـ بهٍارة الىسخ ك ثالث هرات تركز عمِ حرؼ هع ٌا هف خالؿ تخصٓص ا 

فْ دفتر  أخرلهساحة فْ كتاب الطالب لىسخ فقرة هعٓىة هف الدرس فْ حصة الكتابة، كىسخ فقرة 
كتابة فقرة هختارة هف ) :أىهاطهف خالؿ ثالثة أها فْ الصؼ الرابع فقد جاءت هٍارة الكتابة الىسخ. 

 .(ىسخ بٓتٓة، ككتابة عبارة قصٓرة بخط الىسخ كفؽ قكاعدي الدرس فْ الكتاب، ككظٓفة

تـ الغاء كراس  الجدٓر ذكري ٌىا أف الكتب الجدٓدة ركزت عمِ الكتابة هباشرة فْ ىفس الكتاب حٓث
 .  الخط، كتخصٓص هكاف لمكتابة فْ كتاب الطالب

ف  الكتابةهٍارة  فقد ظٍرت(  (2011القدٓهة بخصكص الكتب أها فرعٓة حٓث هف خالؿ عىآك
تهثمت فْ الصؼ األكؿ فْ ) ىصؿ بٓف الىقط، كىقمد الحرؼ ٓتضهف كؿ درس تدٓربات عمِ الكتابة 

كىكتب فْ الدفتر(، أها فْ الصؼ الثاىْ فقد تطكرت بصكرة اكبر حٓث بدا التركٓز عمِ كتابة التمهٓذ 
بة،  ىجٓب عف األسئمة )ىكتب فْ الفراغ الكمهة الهىاس هف خالؿ بعض التدٓربات عمِ الىحك التالْ:

فْ الصؼ الثالث ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة كتابٓا، ىجٓب عف األسئمة تحت الصكر كتابٓا(، ك 
عادة ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا عف كؿ صكرة بجهمة،  اإلهالءهف خالؿ التدٓربات ك  الهىظكر كا 

عادة  اإلهالءتدٓربات ك هف خالؿ الفْ الصؼ الرابع ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة ك  الهىظكر كا 
عمِ كراسة خط لتىهٓة هٍارة الكتابة بعكس  األربعةكقد اعتهدت الكتب  .ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا

 ( كالتْ ركزت عمِ الكتابة داخؿ الكتاب ىفسً.2016الكتب الجدٓدة)

 
 :الخاهس الفرعْ ىتائج السؤال5.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة هالءاإلهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن

تػػػـ تحمٓػػػؿ كتػػػب الفصػػػؿ األكؿ لمهرحمػػػة األساسػػػٓة فػػػْ  لخػػػاهسابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ الدراسػػػة الفرعػػػْ الإلج
 (.4.5فْ جدكؿ )كها ٓتضح  ( 2016ٓثة، كالحد2011فمسطٓف )القدٓهة 
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 لمهرحمة بهقرر لغتىا الجهٓمةالهتضهىة  اإلهالءالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة ( :5.4) جدولال
 .( 2016جدٓدة/ 2011 قدٓهة) الىسخة الختالف تبعا فمسطٓن فْ الدىٓا األساسٓة

 
 الكتاب

 الصف 

 اإلهالء
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

بخط جهٓؿ، ككذلؾ هقاطع الحرؼ الهستٍدؼ ٓكتب  األكؿ
 .هىقكال كهىظكرا إهالء ككمهات تشتهؿ عمِ حرؼ هستٍدؼ

 

اٌتهت التدٓربات بالتركٓز عمِ كتابة األحرؼ 
 الحرؼ الىاقص. كهؿكأ الهىظكرة،

هىقكال كهىظكرا  إهالءٓكتب ىصكصا لغآة عشٓرف كمهة  الثاىْ
، حٓث كتابة صحٓحة هراعٓا الهٍارات الكاردة فْ الكتاب

 ها بٓف الهىقكؿ كالهىظكر.ًٓ ف اإلهالءتىكع ـ الكتاب باٌت

 هىقكال إهالءىكتب 

 إهالئٓةٓركز عمِ قضٓة  إهالئْبتدٓرب  اإلهالءٓبدأ  الثالث
 التمهٓذ ٓكتبك  الهىظكر. اإلهالئْهعٓىة، ٓمًٓ الىص 

هىظكرا هراعٓا الهٍارات  إهالء( كمهة 01- 21ىصكصا )
 الكاردة فْ الكتابة

 ىظكراه إهالءىكتب 

 هىٍا الالـ القهٓرة كالشهسٓة، ،إهالئٓةقضآا تىاكؿ الكتاب  الرابع
ف، الفارقة، كاأللؼ  إهالءبكاتبع ذلؾ  كالىكف الساكىة كالتىٓك
ثـ تطكر لٓركز عمِ  اختبارم. أكغٓر هىظكر  أكهىظكر 

غٓر الهىظكر  اإلهالءىصكصا هف  كتابة التمهٓذ
 فْ الكتاب. كاالختبارم، هراعٓا الهٍارات الكاردة

 هىظكرا إهالءىكتب 
 

 
 ،اإلهالءأف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  (5.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )تظٍر 

تدرج  (، حٓث 2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
حٓث اٌتـ كتاب الصؼ األكؿ شكؿ هىظـ، ب اإلهالءفْ هٍارة (  2016،الجدٓد) الصؼ األكؿ كتاب

. ثـ تطكر هىقكال كهىظكرا إهالء (بكتابة هقاطع ككمهات تشتهؿ عمِ حرؼ هستٍدؼ 2016)الجدٓد،
هىقكال  إهالءىصكصا لغآة عشٓرف كمهة فْ الصؼ الثاىْ بصكرة كاضحة حٓث تـ التركٓز عمِ كتابة 

ًٓ ف اإلهالءتىكع ، حٓث اٌتـ الكتاب بردة فْ الكتابالهٍارات الكا التمهٓذ كهىظكرا كتابة صحٓحة هراعٓا
 إهالئْتدٓرب  هف خالؿ اإلهالءكفْ الصؼ الثالث ٓظٍر التركٓز عمِ  ها بٓف الهىقكؿ كالهىظكر.

( 30-20ىصكصا ) التمهٓذ ٓكتبك  الهىظكر. اإلهالئْهعٓىة، ٓمًٓ الىص  إهالئٓةٓركز عمِ قضٓة 
 ، ككذلؾ فْ الصؼ الرابع حٓث تىاكؿ الكتابلكاردة فْ الكتابةهىظكرا هراعٓا الهٍارات ا إهالءكمهة 
ف، الفارقة، كاأللؼ هىٍا الالـ القهٓرة كالشهسٓة، ،إهالئٓةقضآا  الجدٓد كاتبع ذلؾ  كالىكف الساكىة كالتىٓك
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 اإلهالءىصكصا هف  ثـ تطكر لٓركز عمِ كتابة التمهٓذ غٓر هىظكر اك اختبارم. أكهىظكر  إهالءب
 ر كاالختبارم، هراعٓا الهٍارات الكاردة فْ الكتاب.غٓر الهىظك 

 
ف فرعٓة حٓث  الكتابةهٍارة  فقد ظٍرت(  2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها ٓتضهف هف خالؿ عىآك

تهثمت فْ الصؼ األكؿ فْ ) ىصؿ بٓف الىقط، كىقمد الحرؼ كىكتب كؿ درس تدٓربات عمِ الكتابة 
طكرت بصكرة اكبر حٓث بدا التركٓز عمِ كتابة التمهٓذ هف فْ الدفتر(، أها فْ الصؼ الثاىْ فقد ت

)ىكتب فْ الفراغ الكمهة الهىاسبة،  ىجٓب عف األسئمة  خالؿ بعض التدٓربات عمِ الىحك التالْ:
فْ الصؼ الثالث ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة كتابٓا، ىجٓب عف األسئمة تحت الصكر كتابٓا(، ك 

عادة ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا عف كؿ صكرة بجهمة،  اإلهالءهف خالؿ التدٓربات ك  الهىظكر كا 
عادة  اإلهالءهف خالؿ التدٓربات ك فْ الصؼ الرابع ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة ك  الهىظكر كا 

عمِ كراسة خط لتىهٓة هٍارة الكتابة بعكس  األربعةكقد اعتهدت الكتب  .ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا
 ( كالتْ ركزت عمِ الكتابة داخؿ الكتاب ىفسً.2016ٓدة)الكتب الجد

الهىقكؿ كالهىظكر، حٓث بدا كتاب الصؼ األكؿ بالتركٓز عمِ  اإلهالءأها الكتب القدٓهة فقد اٌتهت ب
كهاؿ كتابة األحرؼ الهىظكرة، ثـ ركز الهىقكؿ،  اإلهالءالحرؼ الىاقص. ثـ ركز كتاب الصؼ الثاىْ  كا 

 الهىظكر. اإلهالءالهىقكؿ، بٓىها اٌتـ كتاب الصؼ الثالث كالرابع بكتابة  الءاإلهكتاب الصؼ الثاىْ 
 

 ( ركزت فْ ىٍآة الهرحمة األساسٓة عمِ كتابة التمهٓذ2016الجدٓر ذكري ٌىا أف الكتب الجدٓدة)
( حتِ ىٍآة الصؼ 2011، بٓىها بقٓت الكتب القدٓهة)غٓر الهىظكر كاالختبارم اإلهالءىصكصا هف 

أٓضا تجدر اإلشارة إلِ أف الكتب الحدٓثة لـ تفرؽ بٓف الىسخ هىظكرا.  إهالءتركز عمِ كتابة الرابع 
 بالهىظكر. اإلهالءك 
 

 :السادس الفرعْ ىتائج السؤال 6.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة التعبٓرهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011عا الختالف الىسخة )قدٓهة تب الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

فػػػْ  األساسػػػٓةلمهرحمػػػة  األكؿتػػػـ تحمٓػػػؿ كتػػػب الفصػػػؿ سػػػادس اللإلجابػػػة عػػػف سػػػؤاؿ الدراسػػػة الفرعػػػْ 
 (.6.4كها ٓتضح فْ جدكؿ ) ـ(2016، كالحدٓثة 2011فمسطٓف )القدٓهة 
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 لمهرحمة قرر لغتىا الجهٓمةبهالهتضهىة  التعبٓرالهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة (: 6.4)جدول ال
 .( 2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 

 
 الكتاب

 الصف 

 التعبٓر
 2011القدٓم   2016الجدٓد 

ركز الكتاب عمِ الهشاٌدة كالحدٓث هف خالؿ التعبٓر عف  األكؿ
ا. كؿ درس ٓحتكم عمِ لكحة تعبٓر.  رسـ هكجكد. شفٓك

ة كؿ درس ىعبر عها فْ الصكرة تعبٓرا كصفٓا ىٍآ
ا.  شفٓك

ا بشكؿ سمٓـ الثاىْ ا شفٓك ، ٓعبر عف لكحات الهحادثة كصكٌر
 هعطاةكتابٓا عف هكاقؼ كصكر  كذلؾ التعبٓر

ا  التعبٓر شفٓك

التعبٓر بىكعًٓ الشفكم هف خالؿ لكحة  الكتابتضهف  الثالث
 كالكتابْ هف خالؿ تخصٓص هساحة لً فْ الهحادثة،

كتـ التركٓز ركعْ التدرج بعرض هٍاراتً.ك كتاب الطالب، 
ا بمغة  عمِ التعبٓر ا شفٓك عف لكحات الهحادثة كصكٌر

 هعطاة.كتابٓا عف هكاقؼ كصكر  ، ككذلؾ التعبٓرسمٓهة

ا، التعبٓر كتابٓا عف كؿ صكرة بجهمة،  التعبٓر شفٓك
ا، ىعبر بجهمة ع كؿ  فىكهؿ ها ٓأتْ، ىتحدث شفٓك

 قصة أهاـ زهالءصكرة، ىعٓد سرد 

ا  ركز الكتاب عمِ تعبٓر التمهٓذ الرابع عف المكحات كالصكر شفٓك
 هعطاة.كتابٓا عف هكاقؼ كصكر  ، ثـ التعبٓربشكؿ سمٓـ

ا ككتابٓا بىفس المحظة، كفْ ىٍآة الكتاب  التعبٓر شفٓك
 التركٓز عمِ التعبٓر الكتابْ فقط

 

 
 ؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة التعبٓر،أف ٌىا (6.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )تظٍر 

تدرج  (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
فقد تبٓف أف كؿ درس فْ كتاب بشكؿ هىظـ،  التعبٓرفْ هٍارة ( 2016،الجدٓد) األكؿالصؼ  كتاب

عبٓر. كها ركز الكتاب عمِ الهشاٌدة كالحدٓث هف عمِ لكحة ت تهؿ( ٓش2016)الجدٓد، األكؿالصؼ 
ا. أها كتاب الصؼ الثاىْ فقد ركز عمِ أف   عف  التمهٓذ ٓعبرخالؿ التعبٓر عف رسـ هكجكد. شفٓك

ا شفكٓا بشكؿ سمٓـ كتابٓا عف هكاقؼ كصكر  ، كاىتقؿ بصكرة ظاٌرة لمتعبٓرلكحات الهحادثة كصكٌر
كىً لـ ٓظٍر بصكرة كاضحة فْ الهحتكل، أها كتاب ة حٓث برز ذلؾ فْ أٌداؼ الكتاب، كلهعطا

، ككذلؾ ركعْ التدرج بعرض هٍاراتًك التعبٓر بىكعًٓ الشفكم كالكتابْ، الصؼ الثالث فقد ركز عمِ 
 ، ثـ التعبٓرعف المكحات كالصكر شفكٓا بشكؿ سمٓـ كتاب الصؼ الرابع حٓث  ركز عمِ تعبٓر التمهٓذ

ف جهمة كصكال فْ  التتابع الكتاب ِراعهعطاة. كقد كتابٓا عف هكاقؼ كصكر  هف ترتٓب كمهات، لتكٓك
 .اسطر أربعةٓقـك الطالب بكتاب فقرة هف  أف إلِالىٍآة 

ف كاضحة حٓث  التعبٓرهٍارة  فقد ظٍرت( 2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها هف خالؿ عىآك
عها فْ الصكرة فْ )ىعبر  األكؿتهثمت فْ الصؼ ٓتضهف كؿ درس تدٓربات عمِ هٍارة التعبٓر 
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ف كاضحة)ىعبر  ا(. كفْ الصؼ الثاىْ اٌتـ الكتاب بهٍارة التعبٓر هف خالؿ عىآك تعبٓرا كصفٓا شفٓك
ا  شفكٓا(، ثـ فْ الصؼ الثالث بدا التتابع كالهدل بصكرة كاضحة حٓث بدا االٌتهاـ بالتعبٓر شفٓك

ؿ قرد قصة أهاـ زهالءي، ثـ اىتكتطكر بصكرة أكسع كذلؾ هف خالؿ التركٓز عمِ قٓاـ التمهٓذ بإعادة س
الكتاب بصكرة ظاٌرة إلِ التعبٓر كتابٓا عف صكر هعطاة، أها كتاب الصؼ الرابع فقد اٌتـ باستخداـ 
كمتا الهٍارتٓف بىفس المحظة )التعبٓر شفكٓا ككتابٓا(، كفْ ىٍآة الكتاب تـ التركٓز عمِ التعبٓر الكتابْ 

 فقط.

  
 :السابع الفرعْ ىتائج السؤال 7.1.1.4.

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة الىشٓدهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

فْ فمسطٓف  األساسٓةلمهرحمة  األكؿتـ تحمٓؿ كتب الفصؿ  سابعاللإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ 
 (.7.4كها ٓتضح فْ جدكؿ) ـ(2016، كالحدٓثة 2011القدٓهة )
لمهرحمـة  بهقـرر لغتىـا الجهٓمـةالهتضـهىة الىشٓد الهدى والتتابع والعهق فْ هٍارة  (:7.4) جدولال

 .( 2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 
 
 الكتاب

 الصف 

 الىشٓد
 2011 القدٓم  2016الجدٓد 

أىاشٓد هتىكعة هتىاغهة هع  اشتهمت بعض الدركس عمِ األكؿ
هكضكعات الدركس السابقة لٍا، لتىهٓة جهالٓة المغة 

( كؿ ثالث ىغىْ)تحت عىكاف كالتذكؽ الهكسٓقْ لٍا. 
( درس، فقد كاف 01دركس، كككف الكتاب قد اشتهؿ عمِ )

 ( فقط.6عدد)األىاشٓد( )
 

د فقط، حٓث بدأت كؿ اشتهؿ الكتاب عمِ أربعة أىاشٓ
كحدة هف كحدات الكتاب األربعة بىشٓد هككف هف 
رتبط الىشٓد بالدركس التْ ٓتـ  أربعة أبٓات فقط. ٓك

 تىاكلٍا فْ الكحدة الدراسٓة.

هع  األىاشٓدهجهكعة هف  التمهٓذ ٓىشداٌتـ الكتاب باف  الثاىْ
اشتهؿ الكتاب عمِ أىاشٓد هتىكعة بعىكاف ، حٓث المحف
اشتهؿ العدد . كقد جاءت هرتبطة بىصكص القراءة،)ىيغىٌىْ(

حٓث أف الكتاب اشتهؿ األكبر هف الدركس عمِ )ىشٓد( 
 ( )أىاشٓد(.1( درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ )00عمِ )

 
 

كتـ التركٓز فٍٓا اشتهؿ الكتاب عمِ أىاشٓد هتىكعة 
اشتهؿ الكتاب عمِ أربعة عمِ القراءة كالحفظ، فقد 

بدآة كؿ كحدة دراسٓة، كتطكر أىاشٓد، كظٍر ذلؾ فْ 
(، ثـ اٌتـ 6عٓرة إلِ )0ذلؾ بٓزادة عدد األبٓات الش

الىشٓد الهحفكظ تحت عىكاف )الهحفكظات( بالكتاب 
كبدا ذلؾ بالتركٓز عمِ ىشٓد هف بٓتٓف فقط ثـ اهتد 

اشتهؿ الكتاب عمِ أىاشٓد  أبٓات. 6لٓشهؿ أكثر هف 
 فظ.تـ التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحهتىكعة 
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 الكتاب

 الصف 

 الىشٓد
 2011 القدٓم  2016الجدٓد 

 ،(ىغىْ)تحت عىكاف تضهف الكتاب هقطكعات هغىاة،  الثالث
سٍمة التمحٓف، تتذكقٍا االذف كتستهع بٍا هسجمة عمِ 

( درس، فْ الهقابؿ 00الكتاب عمِ ) اشتهؿاسطكاىة، كقد 
 (.أىاشٓد( )1كاف ٌىاؾ )

كتـ عمِ أىاشٓد هتىكعة  كؿ درس فْ الكتاباشتهؿ 
 .التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ

 التمهٓذٓستطٓع  التْاختٓار االىاشٓد  الكتاب فْ ِراع الرابع
ٓىشد هجهكعة هف االىاشٓد حٓث اٌتـ باف  اىشادٌا همحىة.

( درس، فْ 00الكتاب عمِ ) اشتهؿ،، كقد هع التمحٓف
 ( )اىاشٓد(.6الهقابؿ كاف ٌىاؾ )

 

كتـ عمِ أىاشٓد هتىكعة  كؿ درس فْ الكتاباشتهؿ 
هحفكظات بصكرة كاضحة حٓث التركٓز فٍٓا عمِ ال

بدا الكتاب بعدد هف االىاشٓد تحت عىكاف الهحفكظات، 
 .ثـ عاد كركز عمِ الىشٓد الهقركء

 
حٓث  اف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الىشٓد، (7.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ)تظٍر 

 تدرج كتاب (، حٓث 2011لقدٓهة( عىً فْ الكتب )ا2016 ةالجدٓد) ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
اىاشٓد  اشتهمت بعض الدركس عمِفقد بشكؿ هىظـ،  الىشٓدفْ هٍارة (  2016،الجدٓد) األكؿالصؼ 

( كؿ ثالث دركس، كككف ىغىْ)تحت عىكاف هتىكعة هتىاغهة هع هكضكعات الدركس السابقة لٍا، 
ثـ تطكر عدد االىاشٓد بشكؿ  ( فقط.6( درس، فقد كاف عدد)االىاشٓد( )01الكتاب قد اشتهؿ عمِ )

جاءت هرتبطة ،اشتهؿ الكتاب عمِ أىاشٓد هتىكعة بعىكاف )ىيغىٌىْ(كاضح فْ الصؼ الثاىْ، حٓث 
( )اىاشٓد(. اها 1( درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ )00. حٓث اف الكتاب اشتهؿ عمِ )بىصكص القراءة

سٍمة التمحٓف، تتذكقٍا االذف  ،(ىغىْ)تحت عىكاف كتاب الصؼ الثالث فقد تضهف هقطكعات هغىاة، 
( 1( درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ )00الكتاب عمِ ) اشتهؿكتستهع بٍا هسجمة عمِ اسطكاىة، كقد 

، كقد اىشادٌا همحىة التمهٓذٓستطٓع  التْاالىاشٓد )اىاشٓد( آضا، فْ حٓف اٌتـ كتاب الصؼ الرابع ب
ظٍر ٌىا التتابع فْ االىاشٓد 6( درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ )00الكتاب عمِ ) اشتهؿ ( )اىاشٓد(. ٓك

 هف البسٓط الِ االكثر عهقا، كاكثر صعكبة.
 

ف كاضحة، حٓث  الىشٓدهٍارة  فقد ظٍرت(  2011اها بخصكص الكتب )القدٓهة هف خالؿ عىآك
عمِ اربعة اىاشٓد فقط، فقد بدات كؿ كحدة هف كحدات الكتاب االربعة  األكؿاشتهؿ كتاب الصؼ 

رتبط الىشٓد بالدركس التْ ٓتـ تىاكلٍا فْ الكحدة الدراسٓة. كها بىشٓد هك كف هف اربعة ابٓات فقط. ٓك
اشتهؿ كتـ التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ، فقد عمِ أىاشٓد هتىكعة  الصؼ الثاىْ اشتهؿ كتاب

ادة عدد اال بٓات الكتاب عمِ اربعة اىاشٓد، كظٍر ذلؾ فْ بدآة كؿ كحدة دراسٓة، كتطكر ذلؾ بٓز
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(، ثـ اٌتـ الكتاب بالهحفكظ تحت عىكاف )الهحفكظات( كبدا ذلؾ بالتركٓز عمِ ىشٓد 6الشعٓرة الِ )
تـ التركٓز الكتاب اشتهؿ عمِ أىاشٓد  ابٓات(. كبالتالْ فاف 6هف بٓتٓف فقط ثـ اهتد لٓشهؿ اكثر هف) 

كتـ عمِ أىاشٓد هتىكعة  كؿ درس فًٓاشتهؿ فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ، اها كتاب الصؼ الثالث فقد 
التركٓز فْ كتاب الصؼ الرابع عمِ الهحفكظات آضا، فْ حٓف تـ  التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ

بصكرة كاضحة حٓث بدا الكتاب بعدد هف االىاشٓد تحت عىكاف الهحفكظات، ثـ عاد كركز عمِ الىشٓد 
 .الهقركء

 
ىا تجدر االشارة الِ االختال كاستعاف ٌتـ بالغىاء كالتمحٓف كالىشٓد تابٓف فالحدٓث إؼ الكاضح بٓف الكٌك
، فْ حٓف سطكاىاتالهسجمة عمِ إ جؿ تحقٓؽ ذلؾ خاصة تمؾ القصائدالكتاب ببعض الكسائؿ هف أ

 .دكف تمحٓف فقطلألىاشٓد  بالقراءة كالحفظ  ةجاء اٌتهاـ الكتب القدٓه

 

 :الثاهن الفرعْ ىتائج السؤال 8.1.1.4 

 األساسٓةلمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة الىحوهٍارة  فْ لتتابع والعهقالهدى واٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن

فْ فمسػطٓف  األساسٓةلمهرحمة  األكؿتـ تحمٓؿ كتب الفصؿ ثاهف اللإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الفرعْ 
 (.8.4كها ٓتضح فْ جدكؿ) ـ(2016، كالحدٓثة 2011)القدٓهة 

 
لمهرحمـة  بهقـرر لغتىـا الجهٓمـةالهتضـهىة  الىحـوالهدى والتتابع والعهق فـْ هٍـارة (: 8.4) جدولال

 .( 2016/ جدٓدة2011األساسٓة الدىٓا فْ فمسطٓن تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة 
 
 الكتاب

 الصف 

 هٍارة الىحو
 2011القدٓم  2016الجدٓد 

بدأ هف الحركات ،اب فْ هٍارة الىحك بشكؿ هىظـتدرج الكت األكؿ
ا، كهف ثـ  مة لمتهٌٓٓز تدرج القصٓرة إلِ الحركات الطٓك
ف   .الكتاب إلِ اإلىتقاؿ إلِ السككف كالٌشدة كأشكاؿ التىٓك

 

ٓتضهف كؿ درس كمهات عمٍٓا الحركات القصٓرة 
ف.  كالسككف كالٌشدة ك أشكاؿ التىٓك

 .ٓربات أٌهٓة خاصة لمىحكخصص الكتاب هف خالؿ التد الثاىْ
حٓث إشتهمت ٌذي التدٓربات عمِ )اؿ (الشهسٓة ك )اؿ ( 

كضهائر  ،كأسهاء اإلشارة ،القهربة كالهفرد كالهثىِ كالجهع
هزة الكصؿ ك ٌهزة القطع كالتذكٓر كالتأىٓث. ،الغائب  ٌك

ٓتضهف ٌذا الكتاب فْ كؿ درس بعض ٌذي التدٓربات 
 .كلكىٍا غٓر هتتابعة

إلِ )اؿ (الشهسٓة ك )اؿ ( القهٓرة فْ تـ التطرؽ 
 بعض التدٓربات.

من خالل التدريباث في نهايت كل درس تم التطرق إذ اشتهؿ الكتاب  ،تـ ٌىا التتابع أفقٓان ك رأسٓان فْ التدٓربات الثالث
 .لبعض مظاهر النحو مثل :أسماء اإلشارة
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 الكتاب

 الصف 

 هٍارة الىحو
 2011القدٓم  2016الجدٓد 

عمِ تدٓربات لضهائر الهتكاـ كالهخاطب إضافة إلِ 
كذلؾ تـ كضع تدٓربات عف أسهاء  ،ضهائر الغائب

 .ككذلؾ أسهاء اإلشارة لمقٓرب ك البعٓد ،اإلستفٍاـ
تدرج الكتاب فْ هٍارة الىحك هىظـ كهكهؿ لها كاف عمًٓ  الرابع

حٓث ٓظٍر ذلؾ فْ ىٍآة كؿ درس هف  ،فْ الصؼ الثالث
 خالؿ التدٓربات :

 .ىضع إسـ اإلشارة الهىاسب
 تٓة.ىضع إسـ الفاعؿ لألفعاؿ أ

 ىضع إسـ الهفعكؿ لألفعاؿ أتٓة.

 نضع في الفراغ الفعل المناسب.

 .ىضع حرؼ الجر الهىاسب فْ الهكاف الهىاسب

 
 ،كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الىحكأف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل  (8.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )تظٍر 

تدرج  (، حٓث2011)القدٓهة( عىً فْ الكتب  2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
فقد تبٓف أف كؿ درس فْ كتاب بشكؿ هىظـ،  الىحكفْ هٍارة ( 2016،الجدٓد) األكؿالصؼ  كتاب

مةتهؿ ( ٓش2016)الجدٓد، األكؿالصؼ   .عمِ الحركات القصٓرة كالطٓك

ف الضـ كتىكٓف الكسر  ف الفتح كتىٓك  .كها ركز الكتاب عمِ الٌشدة ك السككف كتىٓك

كذلؾ ركز عمِ أسهاء اإلشارة كأسهاء  ،الهفرد كالهثىِ كالجهع ؼ الثاىْ فقد ركز عمِأها كتاب الص 
كها أىً ٓحتكم عمِ عدة تدٓربات عف  ،اإلستفٍاـ كضهائر الغائب ك)اؿ( الشهسٓة ك )اؿ( القهٓرة

  .التذكٓر كالتأىٓث 

باإلضافًة الِ  ،الضهائر جهٓعٍا هف غائب كهتكمـ كهخاطبأها كتاب الصؼ الثالث فقد ركز عمِ  
كضع  إضافة إلِ ،)اؿ( الشهسٓة ك )اؿ( القهٓرة ككضع تدٓربات عف أسهاء اإلشارة لمقٓرب كالبعٓد

 أسهاء إستفٍاـ جدٓدة عف ها كضع قْ كتاب الصؼ الثاىْ.

هٍارة الىحك بشكؿ كاضح كهىظـ ففْ ىٍآة كؿ  ركز عمِأها بالىسبة لكتاب الصؼ الرابع حٓث    
سـ الهفعكؿ ،لغكٓة عف أسهاء اإلشارةدرس كضع تدٓربات   . كطرح أىهاط لغكٓة جدٓدة كإسـ الفاعؿ كا 

ف كاضحة حٓث  الىحكهٍارة  فقد ظٍرت( 2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها هف خالؿ عىآك
الحركات القصٓرة فْ ) األكؿتهثمت فْ الصؼ  كؿ درس تدٓربات عمِ هٍارة الىحكٓتضهف 
مة ، ثـ التركٓز عمِ الحركات بأىكاعٍاهف خالؿ  لىحكتـ الكتاب بهٍارة ا(. كفْ الصؼ الثاىْ اٌكالطٓك
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بالىحك هف خالؿ طرح األفعاؿ فْ الصؼ الثالث بدا التتابع كالهدل بصكرة كاضحة حٓث بدا االٌتهاـ 
 كذلؾ التطرؽ لبعض أسهاء اإلشارة كبعض الضهائر. ،كتصٓرفٍا

ىهاط لغكٓة جدٓدة لـ ٓتـ التطرؽ لٍا فْ كتب لرابع فكاف األكفر حظان فْ طرح أأها كتاب الصؼ ا 
سـ الهفعكؿ. ،هثؿالصفكؼ الثالث كالثاىْ كاألكؿ    إسـ الفاعؿ كا 
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 الفصل الخاهس
 ت:هىاقشة الىتائج والتوصٓا

 الهقدهة  
ٌدفت ٌذي الدراسة الِ الكشؼ عف الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هقرر المغة العربٓة لمهرحمة األساسٓة 

أجابت ٌذي الدراسة عف األسئمة كالتْ تـ عرضٍا فْ الفصؿ الرابع، كالهتعمؽ الدىٓا فْ فمسطٓف. كقد
  كحسب تسمسمٍا كعمِ الىحك أتْ:  ،بىتائج الدراسة

 
 الىتائجهىاقشة 1.5 

 
 :األول الفرعْ ىتائج السؤال هىاقشة 1.1.5

 الهدى والتتابع والعمٌل ٓختمف 
تبعا  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓةلمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة االستهاع الهتضهىة فْ ق

 (؟ 2016/ جدٓدة2011الختالف الىسخة )قدٓهة 
  

فْ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  ان ختالفأف ٌىاؾ ا (1.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ ) تظٍر
(، 2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتباالستهاع 

تقدٓـه لهٍارة بكؿ درس  ( فْ بدآة 2016ةالجدٓدالكتب ) هف بٓف الصؼ األكؿ بدا كتاب حٓث
تـ التركٓز عمِ تالهٓذقصة الدرس ٓعقبٍا ىقاشا هع الاالستهاع هف خالؿ  الصكت  إلِ)االستهاع  ٓك

قصة الحرؼ(، كفْ  إلِكالتردٓد هف قبؿ التالهٓذ، ثـ االستهاع كتحدٓد هصدر الصكت، ثـ االستهاع 
الصؼ الثاىْ ٓالحظ االٌتهاـ بالتتابع كالهدل بصكرة كاضحة، حٓث ٓبدأ الدرس بىص االستهاع، 
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 أعهؽهاع باىتباي كتفاعؿ، ثـ ٓتطكر ذلؾ كبصكرة ىصكص كاالست إلِحٓث التركٓز ٌىا عمِ االستهاع 
ذا الىص  تفاعؿ هعً، ٌك فْ الصؼ الثالث حٓث ٓتضهف كؿ درس ىصا استهاعٓا ٓسهعً الطالب، ٓك

ىصكص االستهاع  إلِهسجؿ عمِ اسطكاىة، كهدكف فْ الدلٓؿ. حٓث ٓركز الكتاب عمِ االستهاع 
االستهاع فْ التركٓز عمِ استخداـ الكسائؿ  فْ الصؼ الرابع فتتجمِ هٍارة أهاباىتباي كتفاعؿ، 

ىا ٓظٍر تطكر كاضح فْ تىهٓة هٍارة االستهاع حٓث ٓتـ التركٓز عمِ االستهاع هف خالؿ   التعمٓهٓة ٌك
ة، تقٓس فٍـ ال أسئمةهف دلٓؿ الهعمـ، ٓمًٓ  أكالكسٓمة التعمٓهٓة  حٓث ٓركز .لمىص الهسهكع تالهٓذشفٓك

 االستهاع باىتباي.  ىصكص إلِالكتاب عمِ االستهاع 

تـ رفد جهٓع ، فقد اها الكتب القدٓهة فتركز عمِ هٍارة االستهاع كلكف بصكرة غٓر كاضحة الهعالـ
ظٍر ذلؾ الدركس فْ الكتب بفف االستهاع الدركس الكاردة فْ  قراءة  هف خالؿ االستهاع إلِ، ٓك

 بأحجٓةٓتـ هف خالؿ الهعمـ   . كهاتالهٓذكهف ثـ تسهٓع الدرس هف قبؿ الالكتاب هف قبؿ الهعمـ، 
تكرار الطالب لها ٓسهع، ككذلؾ أك  أسئمةقصة هكآزة لقصة الدرس تمٍٓا أك دٓىٓة  أكلغكٓة  أكفكٓرة 

ىص عمِ ٌٓئة قصة تمًٓ هجهكعة باالستهاع إلِ الدرس  ٓبدأحٓث  فْ الصؼ الثاىْ كالثالث كالرابع
تككف هكجكدة بصكرة ظاٌرة كلكىٍا لٓست هتتابعة حٓث ٓالحظ ٌىا أف هٍارة االستهاع قد  هف األسئمة.

  عمِ هدار الصفكؼ األربعة، فاألسالٓب ٌْ ىفسٍا كالكسائؿ كذلؾ.

التطكر فْ استخداـ  عمِ االستهاع هف خالؿ  ركزت ( 2016الجدٓدة)الكتب  أف كترل الباحثة
ة، تقٓس فٍـ ا كهف ثـ استخداـ أسئمة، الكسائؿ التعمٓهٓة كالتىكع فٍٓا  .لمىص الهسهكع تالهٓذلشفٓك

اٌتهاـ بالقصة كهكاصمة االستهاع لٍا  إظٍاراالستهاع، كذلؾ هف خالؿ  بآدابالتركٓز عمِ االلتزاـ ك 
 األصكاتكالكمهات كالجهؿ الهسهكعة هف خالؿ، التهٓٓز بٓف  األصكاتحتِ ىٍآتٍا. ثـ تعرؼ 

التمهٓذ هف لتهٓٓز فٓها ٓسهع العربٓة، كالتهٓٓز بٓف كحدات كهقاطع صكتٓة تعبر عف هعىِ، ثـ ا
 إلًٓ. ثـ فٍـ ها ٓستهع إلٍٓاهدلكال لمكهات التْ ٓستهع  دهات ذات البدآات الهتهاثمة، كهف ثـ ٓحدمالك

حدد الكمهات  إلٍٓا استهعكذلؾ هف خالؿ اختٓار الهعىِ الصحٓح لكمهات  هف بٓف كمهات هعطاة، ٓك
حدد شخصٓات الحكآة الهسهك  هٓز الكمهات كالعبارات التْ تعبر عف الهىاسبة لمسٓاؽ، ٓك عة، ٓك

ىفذ ها ٓستهع  هف تعمٓهات. ثـ ٓتطكر بعد ذلؾ لٓهٓز هف خالؿ هٍارة  إلًٓالهشاعر الهختمفة ٓك
التْ تعبر عف الهشاعر الهختمفة فْ الصؼ الثاىْ، كفْ الصؼ  تكالعبارااالستهاع بٓف الكمهات 

ٓحدد شخصٓات الحكآة الهسهكعة،  ف عمِ التمهٓذ أفكباإلضافة إلِ ها سبؽ ذكري فا الثالث كالرابع
ىفذ ها ٓستهع  هٓز الكمهات كالعبارات التْ تعبر عف الهشاعر الهختمفة ٓك  هف تعمٓهات. إلًٓٓك

ـ( كالكتب 2011ٌذا االختالؼ فْ الهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة االستهاع بٓف الكتب )القدٓهة،  إف
بهكاءهة  ٓادة االٌتهاـ الذم تكلٓة كزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطٓىٓةز  إلِـ( قد ٓعكد 2016)الجدٓدة، 
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ر هصفكفات الهدل كالتتابع لمخبرات الهعرفٓة  الهحتكل هع هىاٌج التعمٓـ األساسْ هف خالؿ تطٓك
كالهٍآرة، كالتحكؿ التدٓرجْ هف التهركز حكؿ الهعرفة العمهٓة إلِ التهركز حكؿ الهتعمـ، كتحسٓف 

ادةالتصهٓـ الت تحدٓد تتابع  عمٓهْ لهعالجة الخبرات التعمٓهٓة فْ الهحتكل، حٓث ٓظٍر ذلؾ هف ٓز
الهحتكل كفقان لمترتٓب الذم تقع فًٓ الدركس، كها كٓهكف تحدٓد تتابع الهٍارات كفقا لمتسمسؿ الذم 

 تكتسب فًٓ الهٍارات التالٓة:)االستهاع، الكالـ، القراءة، الكتابة(.

 :الثاىْ الفرعْ لسؤالىتائج ا هىاقشة  2.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة القراءة الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف  
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

حٓث  ٍارة القراءة،أف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ به (2.4الكاردة فْ الجدكؿ) تظٍر الىتائج
 بدا كتاب (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب

كؿ درس، القراءة فْ تقدٓـه لهٍارة بكؿ درس  ( فْ بدآة 2016ةالجدٓدالكتب ) هف بٓف الصؼ األكؿ
بصكرة  أ( ك)ىقرأٓة هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقر هلتى لكحةأكثر هف  فقد اشتهؿ كؿ درس عمِ

ٓة لتىه لكحةأكثر هف  صحٓحة(، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اشتهاؿ كؿ درس عمِ
كىصىؼ الكمهات(، كها  هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرأ( ك)ىقرأ كىضع دائرة( ك)ىقرأ كىجرد( ك)ىقرأ

هٍارة القراءة  ٓةلتىه لكحةأكثر هف  اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اف كؿ درس ٓشتهؿ عمِ
( بعدد كمهات اكبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثاىْ، أٓضا فٓها ٓتعمؽ بكتاب الصؼ تحت عىكاف )ىقرأ

( بعدد كمهات أكثر ٓة هٍارة القراءة تحت عىكاف )ىقرألتىه لكحةأكثر هف  الرابع فكؿ درس ٓشتهؿ عمِ
تتابع، أها العهؽ فٓزداد كضكحا هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثالث، كبٍذا ٓككف الهدل قد تحقؽ ككذلؾ ال

ظٍر ذلؾ هف خالؿ القصص الهطركحة هىاقشتٍا. كطبٓعة الدركس التْ  كمها تقدـ الصؼ الدراسْ، ٓك
 جدٓدة(. -تختمؼ باختالؼ الطبعة )قدٓهة 

فقد تسمسؿ  ( 2016فْ )الكتب الجدٓدة بصكرة كاضحة كالعهؽ ٓالحظ االٌتهاـ بالتتابع كالهدلأٓضا 
فْ تقدٓـ هٍارة  كتاب الصؼ األكؿاعتهد هىطقٓة فْ بىاء كتطكر هٍارة القراءة، حٓث الكتاب بصكرة 

مة ثـ القصٓرة لمحركؼ، ضهف كمهات هأىكسة تتىاسب هع قاهكس  القراءة عمِ تقدٓـ الهقاطع الطٓك
ة لكحة هحادث بٓىها اعتهد الكتاب الصؼ الثاىْ عمِ الطفؿ المغكم، كهرحمتً العهٓرة، كخبراتً السابقة.

لكحة الهحادثة هف خالؿ تأهمٍا،  إظٍارعمِ الكتاب الصؼ الثالث ركز ك  تحاكْ درس القراءة،.
ا، لتككف االىطالقة لدرس القراءة إلِكتحمٓمٍا  عززي،عىاصٌر ، فْ حٓف ركز هها ٓىهْ خٓاؿ الطالب ٓك

 ْ الدركس.الرئٓسة ف األفكارالىصكص قراءة صاهتة لٓستىتج  كتاب الصؼ الرابع عمِ قراءة التمهٓذ
 قراءة جٍٓرة صحٓة كهعبرة. كها كركز عمِ قراءة التمهٓذ
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ىها أدرجت ف ( 2011ا بخصكص الكتب )القدٓهةأه ف كاضحة كا  مـ تظٍر هٍارة القراءة تحت عىآك
بصكرة هباشرة دكف ذكر، كلكىٍا كردت بالذكر هف خالؿ التدٓربات، كذلؾ لـ ٓظٍر تدرج كاضح فْ 

كتاب الصؼ األكؿ اشتهؿ عمِ كؿ درس فْ ب األربعة، حٓث ٓالحظ أف تطكر ٌذي الهٍارة عبر الكت
تدٓربات قرائٓة، ثـ تجٓرد الحرؼ الهقصكد، كقد خصصت هساحات كاسعة لمصكر كالرسكهات التْ 

الجهمة كالصكرة  ىصؿ بٓفتساعد التالهٓذ عمِ القراءة، كذلؾ اعتهد الكتاب عمِ تدٓربات تتهثؿ فْ )
باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ  كتاب الصؼ الثاىْ ، أها(الهىاسبة ثـ ىقرأ

القراءة فقد اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد 
ككذلؾ بخصكص الكمهات الهرجك قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة. 

اعتهد عمِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كالتْ تركز عمِ القراءة، كذلؾ  كتاب الصؼ الثالث فقد
اشتهمت التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات الهرجك 

ذا ٓىطبؽ أٓضا عمِ قراءتٍا، كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة أٓضا.  ٌك
باإلضافة إلِ القصة الكاردة فْ كؿ درس كتركز عمِ القراءة فقد اشتهمت  كتاب الصؼ الرابع حٓث

التدٓربات عمِ تهٓرىات تتضهف قراءة جٍٓرة سمٓهة كهعبرة دكف تحدٓد عدد الكمهات الهرجك قراءتٍا، 
 كلكف هكضكع القراءة لٓس ظاٌر بصكرة هعىكىة ككاضحة.

ابع كالعهؽ قد ٓعكد تطكر العمكـ كالتقدـ العمهْ كترل الباحثة أف اٌتهاـ الكتب الحدٓثة بالهدل كالتت
ذا بدكري جعؿ ٌىاؾ اٌتهاـ كاضح باختٓار هكضكعات ذات عهؽ اكبر كهدل  ـككسائؿ التقٓٓ الهتبعة ٌك

أكسع كتتابع ظاٌر، حٓث ركز كتاب الصؼ األكؿ بصكرة كاضحة عمِ هعرفة الحركؼ كالكمهات 
خالؿ الربط بٓف األصكات كاألحرؼ العربٓة كأشكالٍا،  كالجهؿ العربٓة كىطقٍا ىطقا صحٓحا، كذلؾ هف

كالتعرؼ إلِ الحركؼ فْ هكاضع هختمفة هف الكمهة، كقراءة الحركؼ فْ هكاضع هختمفة هف الكمهة، 
كها اٌتـ الكتاب بصكرة جمٓة بفٍـ الىص الهقركء فٍها جٓدا هف خالؿ تحدٓد الفكرة الرئٓسة فْ 

ْ الكمهات الهقركءة، ككذلؾ الحاؿ بالىسبة لكتاب الصؼ الثاىْ القصص الهقركءة. كتحدٓد الهعاىْ ف
حٓث اٌتـ بهعرفة الحركؼ كالكمهات كالجهؿ العربٓة كىطقٍا ىطقا صحٓحا، كسعِ إلِ تهٓٓز التمهٓذ 
لمحركؼ الههدكدة فْ الكمهة كتحدٓد العالقات بٓف األصكات كالحركؼ العربٓة كأشكالٍا، كأٓضا التهٓٓز 

لكمهات هعطاة، كتحدٓد هككىات الجهؿ، كفٍـ الىص الهقركء فٍها جٓدا هف خاللً  لمهقاطع الصكتٓة
ٓحدد هدلكؿ الجهؿ التاهة، أٓضا ركز الكتاب عمِ تحدٓد الفكرة الرئٓسة فْ الهقركءة. ككذلؾ تحدٓد 

إلِ الفكر الفرعٓة فْ الهقركءة. كقد تسمسمت الكتب فْ تىهٓة القراءة هف الحرؼ إلِ الكمهة إلِ الجهمة 
ر قكاعد المغة عبر الصفكؼ األربعة.  الهكضكع، كذلؾ اٌتهت بتطٓك

كهع كؿ حرؼ  األحرؼبالتركٓز عمِ  أكتاب الصؼ األكؿ بد أف( فقد تبٓف 2011الكتب )القدٓهة أها
ة، فقد بد إدراجٓتـ تىاكلً ٓتـ  الدرس األكؿ بالتركٓز عمِ حرؼ )الباء( كبىفس  أحركات كتشكٓالت لغٓك
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مة كالهد فْ الدرس الثاىْ ثـ ٓاء الكقت اٌتـ ا مة كالقصٓرة، ثـ الضهة الطٓك لدرس بتجٓرد الفتحة الطٓك
كذا، حٓث ٓتىاكؿ الدرس )حرؼ كحركة( هباشرة اٌتـ الكتاب  ؾكبذل الهد كالكسرة فْ الدرس الثالث ٌك

ات همبالتركٓز عمِ  قراءة الحركؼ هع الحركات هف خالؿ الكمهات كالتهٓٓز لمهقاطع الصكتٓة لك
(: فقد بىٓت الدركس كفؽ 2011الثاىْ )القدٓـكتاب الصؼ  أهاهعطاة، كتحدٓد هككىات الجهؿ، 

ا هتهاسؾ  الدرس بىص عمِ ٌٓئة قصة  فٓبدأ األعضاءىظٓرة الكحدة التْ ترل فْ المغة كائىا عضٓك
فْ الكقت تمًٓ هجهكعة هف األسئمة ثـ هجهكعة هف التدٓربات الهتىكعة قراءة كتجٓرد كتحمٓؿ كتركٓب، 

المغكٓة هف  التمهٓذ قدرات إثراءحاكلة عمِ ه( بالتركٓز ـ2011القدٓـ، ذاتً اٌتـ كتاب الصؼ الثالث )
ات الصرفٓة كالصكتٓة كالتركٓبٓة كالداللٓة.  بخصكص  كأٓضاخالؿ القراءة كذلؾ بالتركٓز عمِ الهستٓك

الفٍـ كاالستٓعاب،  أسئمةبىص هشكؽ تتبعً  ٓبدأ كؿ درس( حٓث 2011كتاب الصؼ الرابع )القدٓـ
 القراءة المغكٓة كقكاىٓىٍا. أسسفتدٓربات لغكٓة تىهْ فْ الطالب 

كفْ ضكء ذلؾ ترل الباحثة أف تسمسؿ الكتب القدٓهة لـ ٓكف بالصكرة العمهٓة الهطمكبة، خاصة فٓها 
هٍا بالعهؽ ٓتعمؽ بالهٍارات، ككذلؾ الهدل كالتتابع كالعهؽ فٍٓا، بٓىها تظٍر الكتب الحدٓثة اٌتها

ف بارزة فْ كافة  كالهدل كالتتابع الهىطقْ. كذلؾ تظٍر الهٍارات بصكرة كاضحة هف خالؿ عىآك
 (.ـ2016 الكتب )الجدٓدة،

 
 :الثالث الفرعْ ىتائج السؤال هىاقشة 3.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة الهحادثة الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

  
 بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الهحادثة، ان أف ٌىاؾ اٌتهاه (3.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ)تظٍر 

بدا  (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
، فقد الهحادثةتقدٓـه لهٍارة بكؿ درس  ( فْ بدآة2016ةالجدٓدالكتب ) ف بٓفه الصؼ األكؿ كتاب

ٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىشاٌد كىتحدث( ك)ىمفظ(، هلتى لكحةأكثر هف  اشتهؿ كؿ درس عمِ
لتىهٓة هٍارة الهحادثة  لكحةأكثر هف  كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اشتهاؿ كؿ درس عمِ

أكثر هف  لهحادثة(، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثالث أف كؿ درس ٓشتهؿ عمِتحت عىكاف )ا
تجمِ التتابع فْ إضافة التأهؿ إلِ  لكحة لتىهٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىتأهؿ كىىاقش( ٓك

الهحادثة بصكرة اكبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثاىْ، أٓضا فٓها ٓتعمؽ بكتاب الصؼ الرابع فكؿ 
لتىهٓة هٍارة الهحادثة تحت عىكاف )ىتأهؿ كىىاقش( بعدد كمهات أكثر  لكحةأكثر هف  مِدرس اشتهؿ ع
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كبإضافة التأهؿ كالىقاش إلِ الهحادثة بصكرة اكبر هها ٌك عمًٓ فْ الصؼ الثالث، كبٍذا ٓككف الهدل 
ظٍر ذلؾ هف خال ؿ قد تحقؽ ككذلؾ التتابع، أها العهؽ فٓزداد كضكحا كمها تقدـ الصؼ الدراسْ، ٓك

الدركس الهعتهدة عمِ التأهؿ لمقصص كهىاقشتٍا. كطبٓعة الدركس التْ تختمؼ باختالؼ الطبعة 
 جدٓدة(. -)قدٓهة 

ف كاضحة 2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها ىها( فمـ تظٍر هٍارة الهحادثة تحت عىآك  أدرجت كا 
ٓة كؿ درس هف ، فْ ىٍااألسئمةكقد تهثمت الهحادثة فْ هجهكعة هف بصكرة هباشرة دكف ذكر، 

عف الصكرة الكاردة فْ  كشفكٓان  كصفٓان  ان ٌىاؾ تعبٓر  أفالدركس الهطرحة فْ الصفكؼ األربعة، حٓث 
 ىٍآة كؿ درس.

 األفكار( راعت كبصكرة كاضحة التسمسؿ الهىطقْ لتىاكؿ  2016الكتب )الجدٓدة، أفكترل الباحثة 
ر هٍارة الهحادثة عبر الصفك  ؼ األربعة، فقد اٌتهت بصكرة كاضحة فْ كالهكضكعات كالتدرج فْ تطٓك

كالكمهات كالجهؿ ىطقا صحٓحا هف خالؿ التركٓز عمِ  األصكاتبدآة الدركس لمصؼ األكؿ بىطؽ 
هٓز فٓها  إلٍٓاالتْ ٓستهع  لألصكاتالعربٓة ىطقا صحٓحان، كهحاكاة التمهٓذ  األصكاتىطؽ  بدقة، ٓك

ى مة ٓك طؽ كمهات ذات هعىِ. كذلؾ اٌتـ الكتاب بتكٓٓؼ ٓىطؽ بٓف الحركات القصٓرة كالحركات الطٓك
تحدث عف  إرشاداتالحدٓث هع جهٍكر الهستهعٓف، هف خالؿ تقدٓـ  بسٓطة حكؿ هكقؼ هعٓف، ٓك

ىفسً. ككذلؾ ظٍر بكضكح اختٓار الكمهات كالجهؿ كالعبارات الصحٓحة الهعبرة عف هضهكف 
ا تعمٓـ عمِ كٓفٓة التعبٓر عف الفكرة الهكاقؼ، كذلؾ هف خالؿ الربط بٓف الجهؿ ربطا سمٓها، كأٓض

 األصكاتبتعبٓرات بسٓطة كاضحة. ككذلؾ فْ الصؼ الثاىْ حٓث اٌتـ الكتاب بالتركٓز عمِ ىطؽ 
العربٓة ىطقا صحٓان، كتطكر  األصكاتكالكمهات كالجهؿ ىطقا صحٓحا هف خالؿ التركٓز عمِ ىطؽ 

ادة الحرص طؽ الحركؼ الهضعفة بحركاتٍا الهىاالٌتهاـ ب لٓبدأذلؾ  ٓهٓز  أفختمفة، كذٌب الكتاب ٓز
ىطؽ كمهات ذات هعىِ. كتكٓٓؼ الحدٓث هع  مة ٓك فٓها ٓىطؽ بٓف الحركات القصٓرة كالحركات الطٓك

كسرد حكآات هكجزة، كذلؾ الحاؿ  أهاكف أك أشٓاء أك أشخاصاؼ صجهٍكر الهستهعٓف، هف خالؿ ك 
الكمهات كالجهؿ كالعبارات الصحٓحة الهعبرة عف  فْ الصفكؼ الثالث كالرابع حٓث اٌتـ الكتب باختٓار

هضهكف الهكاقؼ، كذلؾ هف خالؿ الربط بٓف الجهؿ ربطا سمٓها كالتعبٓر عف الفكرة بتعبٓرات بسٓطة 
تطكر ذلؾ هف  كاضحة.كاختٓار الكمهات التْ تىاسب الفكرة الهطركحة هف بٓف كمهات هعطاة لً، ٓك

 .خالؿ االٌتهاـ بسرد قصص قصٓرة كحكآات
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 :الرابع الفرعْ ىتائج السؤال هىاقشة 4.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة الكتابة الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

 

 بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة الكتابة، أف ٌىاؾ اٌتهاـ (4.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ)تظٍر 
تدرج  (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب

 إلِفْ هٍارة الكتابة بشكؿ هىظـ، بدا هف الحركؼ كالهقاطع (  2016،الجدٓد) الصؼ األكؿ كتاب
تىفٓذ الكتاب بشكؿ  أثىاءاتً، لٓتـ التركٓز عمٍٓا الكمهات كالجهؿ، دكف كجكدا لكراس الخط فْ الكتاب ذ

كتابة كلفظا، كاألكثر دكراىا فْ المغة كتدرج فْ بىاء  األسٍؿاالعتهاد عمِ الحركؼ كتركز  كاضح.
، كها اتضح هف خالؿ كتاب الصؼ الثاىْ اشتهاؿ الكمهات كالتراكٓب كالجهؿ إلِالكتاب هف الهقاطع 

 أٌهٓةخصص الكتاب هف خالؿ التدٓربات الكتابة، حٓث ة هٍارة لتىهٓ لكحةأكثر هف  كؿ درس عمِ
اشتهؿ الكتاب عمِ ثالث هٍارات هختصة بالكتابة  )ٓكتب حركفا كهقاطعا كذلؾ  خاصة لمكتابة.

ف خالؿ كتابة جهمة (، كفْ كتاب الصؼ الثالث هف خط الىسخ أصكؿككمهات كتابة صحٓحة كفؽ 
ااالٌتهاـ بهٍارة الىسخ  ثالث هرات تركز عمِ حرؼ هعٓف، كها تـ ظٍاٌر هف خالؿ تخصٓص  كا 

فْ دفتر  أخرلهساحة فْ كتاب الطالب لىسخ فقرة هعٓىة هف الدرس فْ حصة الكتابة، كىسخ فقرة 
كتابة فقرة هختارة هف ) :أىهاطهف خالؿ ثالثة أها فْ الصؼ الرابع فقد جاءت هٍارة الكتابة الىسخ. 

 .(، ككتابة عبارة قصٓرة بخط الىسخ كفؽ قكاعديالدرس فْ الكتاب، ككظٓفة ىسخ بٓتٓة

تـ الغاء كراس  الجدٓر ذكري ٌىا أف الكتب الجدٓدة ركزت عمِ الكتابة هباشرة فْ ىفس الكتاب حٓث
 .  الخط، كتخصٓص هكاف لمكتابة فْ كتاب الطالب

ف فرعٓة حٓث  الكتابةهٍارة  فقد ظٍرت( 2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها تضهف ٓهف خالؿ عىآك
تهثمت فْ الصؼ األكؿ فْ ) ىصؿ بٓف الىقط، كىقمد الحرؼ كىكتب كؿ درس تدٓربات عمِ الكتابة 

فْ الدفتر(، أها فْ الصؼ الثاىْ فقد تطكرت بصكرة اكبر حٓث بدا التركٓز عمِ كتابة التمهٓذ هف 
ف األسئمة )ىكتب فْ الفراغ الكمهة الهىاسبة،  ىجٓب ع خالؿ بعض التدٓربات عمِ الىحك التالْ:

فْ الصؼ الثالث ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة كتابٓا، ىجٓب عف األسئمة تحت الصكر كتابٓا(، ك 
عادة ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا عف كؿ صكرة بجهمة،  هف خالؿ التدٓربات كاإلهالء الهىظكر كا 

عادة هف خالؿ التدٓربات كاإلفْ الصؼ الرابع ظٍر التركٓز عمِ هٍارة الكتابة ك  هالء الهىظكر كا 
كقد اعتهدت الكتب األربعة عمِ كراسة خط لتىهٓة هٍارة الكتابة بعكس  .ترتٓب الكمهات كالتعبٓر كتابٓا

 ( كالتْ ركزت عمِ الكتابة داخؿ الكتاب ىفسً.ـ 2016الكتب الجدٓدة)
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كتابة ب ـ(2016كترل الباحثة أف االختالؼ بٓف الكتب ٓظٍر بكضكح فْ اٌتهاـ الكتاب الجدٓد)
خاصة فْ الصؼ األكؿ، حٓث أف الكتاب اٌتـ الحركؼ كالجهؿ العربٓة كتابة صحٓحة كاضحة 

 أكجهال هف كمهتٓف ككذلؾ كتابة محركؼ العربٓة كتابة صحٓحة )هحاكاة(، ل كتابة التمهٓذ ةبهراعا
الجهؿ كالكمهات  ككتابةالحركؼ هراعٓا الهتشابً هىٍا  ككتابةالٓسار  إلِهف الٓهٓف  كثـ الكتابةثالث، 

ذا ٓدؿ عمِ هدل اٌتهاـ الكتاب التتابع كالذم بدا بالحركؼ ثـ الكمهة ثـ  العربٓة بخط جهٓؿ. ٌك
كاٌتـ باف ٓراعْ ( إهالئٓةكتابة الكمهات كالجهؿ كتابة صحٓحة )الجهؿ، إضافة إلِ الكتاب ركز 

عٓد كمهات بسٓطة هراعٓا الحركا كاف ٓكتبالالـ الشهسٓة كالقهٓرة،  التمهٓذ مة كالقصٓرة. ٓك ت الطٓك
كذلؾ لـ كترتٓبٍا بصكرة صحٓحة.  ةاختٓار الفكر أٓضا ركز عمِ  كتابة كمهات كجهؿ بسٓطة. هىقكلة.

بؿ اٌتـ باف ٓتعمـ التمهٓذ استخداـ القكاعد المغكٓة كتكظٓفٍا فْ الكتابة، ٓىسِ الكتاب التركٓز عمِ 
كفْ  أهْ فصمْ قمهْ(. أبْستخدها ٓاء الهمكٓة )ه كاف ٓكتب/ ىحف.  أىاهستخدها الضهٓٓرف  الكتابة

ٓراعْ الىظاـ  كاف الٓسار، إلِكتب هف الٓهٓف كاف ٓتىظٓـ كتىسٓؽ الكتابة، الصؼ الثاىْ كذلؾ اٌتـ ب
هسؾ القمـ بشكؿ صحٓح، ٓجمس الجمسة الصحٓحة لمكتابة. كبدا بالتطكر هف  كالىظافة فْ الكتابة ٓك

ىقؿ جهمة هراعٓا شكمٍا ككذلؾ  جهؿ هككىا حكآة.رتٓب ال، إلِ تالكمهات هككىا جهال ترتٓب
ككظٓفٓة)  إبداعٓةالكتابة فْ هكضكعات ك  كمهات بسٓطة كجهال بسٓطة بخط كضاح. ككتبةكتىظٓهٍا.

ذا ٓظٍر بكضكح فْ الصؼ الثالث كالرابع  فْ هكضكعات هتىكعة( تعبٓرا عف الىفس كالهجتهع. ٌك
ف الهتعددة الهٍتهة بذلؾ.حٓث أف االٌتهاـ بهٍارة الكتابة ٓبر   ز هف خالؿ العىآك

كراس الخط، كتخصٓص هكاف لمكتابة فْ كتاب الطالب، هف خالؿ كتابة  إلغاء ففْ الصؼ الثالث تـ
اجهمة ثالث هرات تركز عمِ حرؼ هعٓف، كها تـ االٌتهاـ بهٍارة الىسخ  ظٍاٌر هف خالؿ تخصٓص  كا 

فْ دفتر  أخرلدرس فْ حصة الكتابة، كىسخ فقرة هساحة فْ كتاب الطالب لىسخ فقرة هعٓىة هف ال
هف  االٌتهاـ بالكتابة جاءكفْ الصؼ الرابع  خط الىسخ. أصكؿجهال كفؽ  كالتركٓز عمِ كتابةالىسخ. 

كتابة فقرة هختارة هف الدرس فْ الكتاب، ككظٓفة ىسخ بٓتٓة، ككتابة عبارة قصٓرة ) :أىهاطخالؿ ثالثة 
عادةالهىظكر  كاإلهالءهف خالؿ التدٓربات ذلؾ  كتجمِ .(بخط الىسخ كفؽ قكاعدي ترتٓب الكمهات  كا 

 .كالتعبٓر كتابٓا
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 :الخاهس الفرعْ ىتائج السؤال هىاقشة  5.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة اإلهالءهٍارة  فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011قدٓهة تبعا الختالف الىسخة ) الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

 
 أف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة اإلهالء، (5.4الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ)تظٍر 

تدرج  (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب
حٓث اٌتـ كتاب الصؼ األكؿ  بشكؿ هىظـ، اإلهالءفْ هٍارة ( 2016،الجدٓد) الصؼ األكؿ كتاب

. ثـ تطكر إهالء هىقكال كهىظكرا بكتابة هقاطع ككمهات تشتهؿ عمِ حرؼ هستٍدؼ (2016)الجدٓد،
ىصكصا لغآة عشٓرف كمهة إهالء هىقكال فْ الصؼ الثاىْ بصكرة كاضحة حٓث تـ التركٓز عمِ كتابة 

ًٓ تىكع اإلهالء ف، حٓث اٌتـ الكتاب بكتابالهٍارات الكاردة فْ ال التمهٓذ كهىظكرا كتابة صحٓحة هراعٓا
 إهالئْتدٓرب  كفْ الصؼ الثالث ٓظٍر التركٓز عمِ اإلهالء هف خالؿ ها بٓف الهىقكؿ كالهىظكر.

( 30-20ىصكصا ) التمهٓذ ٓكتبك  الهىظكر. اإلهالئْهعٓىة، ٓمًٓ الىص  إهالئٓةٓركز عمِ قضٓة 
، ككذلؾ فْ الصؼ الرابع حٓث تىاكؿ الكتاب الكتابة كمهة إهالء هىظكرا هراعٓا الهٍارات الكاردة فْ

ف، الفارقة، كاأللؼ هىٍا الالـ القهٓرة كالشهسٓة، ،إهالئٓةقضآا  كاتبع ذلؾ بإهالء  كالىكف الساكىة كالتىٓك
ىصكصا هف اإلهالء غٓر  ثـ تطكر لٓركز عمِ كتابة التمهٓذ اختبارم. أكغٓر هىظكر  أكهىظكر 

 اعٓا الهٍارات الكاردة فْ الكتاب.الهىظكر كاالختبارم، هر 

ذا ٓدؿ حسب رأم الباحثة عمِ درجة االٌتهاـ بتىهٓة هٍارة اإلهالء بصكرة هتسمسمة كهىطقٓة تراعْ  ٌك
ـ، حٓث جاء التتابع كالهدل بصكرة  ر عهر التمهٓذ كىهٌك ا عبر تطٓك قدرات التالهٓذ العقمٓة كتطكٌر

إهالء هىقكال  هات تشتهؿ عمِ حرؼ هستٍدؼكاضحة هف خالؿ التركٓز عمِ كتابة هقاطع ككم
، حٓث اٌتـ الكتاب ىصكصا لغآة عشٓرف كمهة إهالء هىقكال كهىظكرا. ثـ التركٓز عمِ كتابة كهىظكرا

ٓركز  إهالئْتدٓرب  ثـ التركٓز عمِ اإلهالء هف خالؿ ها بٓف الهىقكؿ كالهىظكر.ًٓ تىكع اإلهالء فب
 أكغٓر هىظكر  أكإهالء هىظكر ثـ  الهىظكر. إلهالئْاهعٓىة، ٓمًٓ الىص  إهالئٓةعمِ قضٓة 

 .ىصكصا هف اإلهالء غٓر الهىظكر كاالختبارم ثـ تطكر لٓركز عمِ كتابة التمهٓذ اختبارم.

ف فرعٓة حٓث  اإلهالءهٍارة  فقد ظٍرت( 2011بخصكص الكتب )القدٓهة أها ٓتضهف هف خالؿ عىآك
 ىصؿ بٓف الىقطكثـ  الهىظكرة األحرؼكتابة ألكؿ تهثمت فْ الصؼ اكؿ درس تدٓربات عمِ اإلهالء 

(، ىكتب دكف كجكد كمهات هىظكرة، ثـ الحرؼ الىاقص كهؿ، ثـ أىكتب فْ الدفترٓأتْ، ثـ ىكتب ها ثـ 
، ثـ فْ الصؼ الثالث كالرابع تطكر إهالء هىقكال كتابةأها فْ الصؼ الثاىْ فقد جاء التركٓز عمِ 

  .إهالء هىظكرا اإلهالء إلِ كتابة
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 ( ركزت فْ ىٍآة الهرحمة األساسٓة عمِ كتابة التمهٓذ2016الجدٓر ذكري ٌىا أف الكتب الجدٓدة)
( حتِ ىٍآة الصؼ 2011، بٓىها بقٓت الكتب القدٓهة)ىصكصا هف اإلهالء غٓر الهىظكر كاالختبارم

فرؽ بٓف الىسخ أٓضا تجدر اإلشارة إلِ أف الكتب الحدٓثة لـ تالرابع تركز عمِ كتابة إهالء هىظكرا. 
 كاإلهالء بالهىظكر.

ىا ترل الباحثة أف الكتب القدٓهة اٌتهت باإلهالء الهىقكؿ كالهىظكر، حٓث بدا كتاب الصؼ األكؿ  ٌك
كهاؿ الحرؼ الىاقص. ثـ ركز كتاب الصؼ الثاىْ عمِ كا   بالتركٓز عمِ كتابة األحرؼ الهىظكرة،

لرابع بكتابة اإلهالء الهىظكر. كبٍذا ٓظٍر اإلهالء الهىقكؿ، بٓىها اٌتـ كتاب الصؼ الثالث كا
( فْ ىٍآة الهرحمة 2016االختالؼ الكاضح بٓف الكتب القدٓهة كالجدٓدة فْ اٌتهاـ الكتب )الجدٓدة،

 .ختبارماال أكهىظكر الغٓر  أكهىظكر باإلهالء  ال

ىصكصا هف  ( ركزت فْ ىٍآة الهرحمة األساسٓة عمِ كتابة التمهٓذ2016لذا فاف الكتب الجدٓدة)
( حتِ ىٍآة الصؼ الرابع تركز 2011، بٓىها بقٓت الكتب القدٓهة)اإلهالء غٓر الهىظكر كاالختبارم

 عمِ كتابة إهالء هىظكرا.

 :السادس الفرعْ ىتائج السؤال هىاقشة  6.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة التعبٓر الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن ٓةاألساس

 بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة التعبٓر، ان ف ٌىاؾ اٌتهاه( أ (6.4ؿ الىتائج الكاردة فْ الجدك تظٍر 
تدرج  (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب

فقد تبٓف اف كؿ درس فْ كتاب بشكؿ هىظـ،  التعبٓرفْ هٍارة (  2016،الجدٓد) كؿاألالصؼ  كتاب
( ٓشتهؿ ٓحتكم عمِ لكحة تعبٓر. كها ركز الكتاب عمِ الهشاٌدة  2016)الجدٓد، األكؿالصؼ 

ا. اها كتاب الصؼ الثاىْ فقد ركز عمِ اف    ٓعبركالحدٓث هف خالؿ التعبٓر عف رسـ هكجكد. شفٓك
ا بشكؿ سمٓـعف لكح التمهٓذ ا شفٓك كتابٓا عف هكاقؼ  ، كاىتقؿ بصكرة ظاٌرة لمتعبٓرات الهحادثة كصكٌر

ة حٓث برز ذلؾ فْ اٌداؼ الكتاب، كلكىً لـ ٓظٍر بصكرة كاضحة فْ الهحتكل، اها كصكر هعطا
، ركعْ التدرج بعرض هٍاراتًك التعبٓر بىكعًٓ الشفكم كالكتابْ، كتاب الصؼ الثالث فقد ركز عمِ 

ا بشكؿ سمٓـ تاب الصؼ الرابع حٓث  ركز عمِ تعبٓر التمهٓذككذلؾ ك ، ثـ عف المكحات كالصكر شفٓك
ف جهمة  التتابع . كقد راع الكتابكتابٓا عف هكاقؼ كصكر هعطاي التعبٓر هف ترتٓب كمهات، لتكٓك

 فقرة هف اربعة اسطر. ةكصكال فْ الىٍآة الِ اف ٓقـك الطالب بكتاب
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ف كاضحة حٓث  التعبٓرهٍارة  فقد ظٍرت( 2011اها بخصكص الكتب )القدٓهة هف خالؿ عىآك
فْ )ىعبر عها فْ الصكرة  األكؿتهثمت فْ الصؼ ٓتضهف كؿ درس تدٓربات عمِ هٍارة التعبٓر 

ف كاضحة)ىعبر  ا(. كفْ الصؼ الثاىْ اٌتـ الكتاب بهٍارة التعبٓر هف خالؿ عىآك تعبٓرا كصفٓا شفٓك
ا  لتتابع كالهدل بصكرة كاضحة حٓث بدا االٌتهاـ بالتعبٓرشفكٓا(، ثـ فْ الصؼ الثالث بدا ا شفٓك

كتطكر بصكرة اكسع كذلؾ هف خالؿ التركٓز عمِ قٓاـ التمهٓذ باعادة سرد قصة اهاـ زهالءي، ثـ اىتقؿ 
الكتاب بصكرة ظاٌرة الِ التعبٓر كتابٓا عف صكر هعطاي، اها كتاب الصؼ الرابع فقد اٌتـ باستخداـ 

بىفس المحظة )التعبٓر شفكٓا ككتابٓا(، كفْ ىٍآة الكتاب تـ التركٓز عمِ التعبٓر الكتابْ كمتا الهٍارتٓف 
 فقط.

 األساسٓة( بهكضع التعبٓر الكتابْ فْ ىٍآة الهرحمة ـ 2016كترل الباجثة اف اٌتهاـ الكتب)الجدٓدة،
التربٓة كالتعمٓـ  الدىٓا باالعتهاد عمِ الصكر كالهكاقؼ الهعطاء اىها ٓدؿ عمِ هدل اٌتهاـ كزارة

ر الهىاٌج التربكٓة باالسالٓب  الفمسطٓىٓة بتىهٓة قدرات االطفاؿ التعبٓٓرة كادراؾ القائهٓف عمِ تطٓك
ـ هف الهعىكٓات،  ٍـهٓمحاجة االطفاؿ ك الحدٓثة لمعهمٓة التعمٓهٓة كالهتهثمة فْ  إلِ الهحسكسات كىفكٌر

ٓفسح الهجاؿ لمتالهٓذ هف  لكْؾ الهجاؿ لمهعمـ تر لذا كبالتالْ جاء االٌتهاـ بالصكر كالهحسكسات، ك 
ؿ الحدٓث عف األشٓاء الهحسكسة فْ الصؼ كالهدرسة، كىظران الىحصار كهحدكدٓة الهحسكسات جا

ا، هف أجؿ تشجٓع التالهٓذ  فْ البٓئة الهدرسٓة، فعمِ الهعمـ أف ٓستعٓف بىهاذج األشٓاء، أك صكٌر
هف الرسكهات كالصكر التعبٓٓرة، كتىقؿ الكتاب كتدرج هف  كقد اكرد الكتاب العدٓد عمِ الحدٓث عىٍا.

 التعبٓر الشفكم الِ التعبٓر الكتابْ.

ِ بتحسٓف األكلاف االٌتهاـ بالتعبٓر الكتابْ ٍٓدؼ الِ تحقٓؽ ٌدفٓف بىفس الحظة، حٓث ٓتهثؿ 
ا، كتعد  ٌر ٓطكركف كالكتابة كاحدة هف أرقِ أشكاؿ االتصاؿ، حٓث إف هعظـ األفراد الكتابة كتطٓك

هٍارات الكتابة بعد أف ٓككىكا قد أتقىكا هٍارات االستهاع، كالهحادثة، كالقراءة، كهف ٌىا فإف الصعكبات 
ا فْ طٓرؽ إتقاف الكتابة اها الٍدؼ  ،التْ تبرز فْ أم هف الهٍارات المغكٓة، قد تهثؿ عائقنا كاضحن

عبٓر بعدة عهمٓات ذٌىٓة، فٍك ٓسترجع ٓقكـ التمهٓذ أثىاء التالثاىْ فٍك تىهٓة القدرات العقمٓة حٓث 
ذي العهمٓة تسهِ  ة لٓتخٓر هف بٓىٍا األلفاظ التْ ٓؤدم بٍا فكرتً ٌك الهفردات بالعكدة إلِ ثركتً المغٓك
التحمٓؿ، كبعد ذلؾ ٓعٓد ترتٓب الهفردات كاألفكار لٓخرجٍا عمِ شكؿ ىتاج لفظْ أك هكتكب تعبر عها 

ٌذي العهمٓات العقمٓة عهمٓات لٓست سٍمة عمِ الطفؿ الصغٓر، أراد كتسهِ ٌذي العهمٓة التركٓب. ك 
كعمِ الهعمـ أف ٓأخذ التالهٓذ الصغار بكثٓر هف الصبر كاألىاة فْ جهٓع هكاقؼ الدراسة، ال فْ 

 التعبٓر كحدي.
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 :السابع الفرعْ ىتائج السؤال ىاقشةه 7.1.5

لمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة هٍارة الىشٓد الهتضهىة فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
 (؟  2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن األساسٓة

السابؽ اف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة ( 7.4)تظٍر الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ 
 (، حٓث2011)القدٓهة ( عىً فْ الكتب 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب الىشٓد،

اشتهمت بعض الدركس فقد بشكؿ هىظـ،  الىشٓدفْ هٍارة ( 2016،الجدٓد) األكؿالصؼ  تدرج كتاب
( كتهثؿ ذلؾ فْ ىغىْ)تحت عىكاف اىاشٓد هتىكعة هتىاغهة هع هكضكعات الدركس السابقة لٍا،  عمِ

( 6اف عدد)االىاشٓد( )( درس، فقد ك18كجكد ىشٓد كؿ ثالثة دركس، كككف الكتاب قد اشتهؿ عمِ )
اشتهؿ الكتاب عمِ أىاشٓد هتىكعة فقط. ثـ تطكر عدد االىاشٓد بشكؿ كاضح فْ الصؼ الثاىْ، حٓث 

( درس، فْ 15، حٓث اف الكتاب اشتهؿ عمِ )جاءت هرتبطة بىصكص القراءة بعىكاف )ىيغىٌىْ(،
تحت عىكاف ات هغىاة، ( )اىاشٓد(. اها كتاب الصؼ الثالث فقد تضهف هقطكع8الهقابؿ كاف ٌىاؾ )

الكتاب عمِ  اشتهؿسٍمة التمحٓف، تتذكقٍا االذف كتستهع بٍا هسجمة عمِ اسطكاىة، كقد  ،(ىغىْ)
االىاشٓد ( )اىاشٓد( آضا، فْ حٓف اٌتـ كتاب الصؼ الرابع ب8 ( درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ )15)

( 6درس، فْ الهقابؿ كاف ٌىاؾ ) (15الكتاب عمِ ) اشتهؿ، كقد اىشادٌا همحىة التمهٓذٓستطٓع  التْ
ظٍر ٌىا التتابع فْ االىاشٓد هف البسٓط الِ االكثر عهقا، كاكثر صعكبة.  )اىاشٓد(. ٓك

ف كاضحة، حٓث  الىشٓدهٍارة  فقد ظٍرت( 2011اها بخصكص الكتب )القدٓهة هف خالؿ عىآك
ت الكتاب االربعة عمِ اربعة اىاشٓد فقط، فقد بدات كؿ كحدة هف كحدا األكؿاشتهؿ كتاب الصؼ 

رتبط الىشٓد بالدركس التْ ٓتـ تىاكلٍا فْ الكحدة الدراسٓة. كها  بىشٓد هككف هف اربعة ابٓات فقط. ٓك
اشتهؿ كتـ التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ، فقد عمِ أىاشٓد هتىكعة  الصؼ الثاىْ اشتهؿ كتاب

ادة عدد االبٓات الكتاب عمِ اربعة اىاشٓد، كظٍر ذلؾ فْ بدآة كؿ كحدة دراسٓة ، كتطكر ذلؾ بٓز
(، ثـ اٌتـ الكتاب بالهحفكظ تحت عىكاف )الهحفكظات( كبدا ذلؾ بالتركٓز عمِ ىشٓد 6الشعٓرة الِ )

تـ التركٓز الكتاب اشتهؿ عمِ أىاشٓد  ابٓات(. كبالتالْ فاف6هف بٓتٓف فقط ثـ اهتد لٓشهؿ اكثر هف)
كتـ أىاشٓد هتىكعة كؿ عمِ دركس فٍٓا اشتهؿ لث فقد فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ، اها كتاب الصؼ الثا

التركٓز فْ كتاب الصؼ الرابع عمِ الهحفكظات آضا، فْ حٓف تـ  التركٓز فٍٓا عمِ القراءة كالحفظ
بصكرة كاضحة حٓث بدا الكتاب بعدد هف االىاشٓد تحت عىكاف الهحفكظات، ثـ عاد كركز عمِ الىشٓد 

 .الهقركء
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اختالؼ كاضح بٓف الكتابٓف خاصة فٓها ٓتعمؽ بالهدل كالتتابع كالعهؽ، حٓث  كترل الباحثة اف ٌىاؾ
( اٌتـ بتتابع القدرات الخاصة بتعمـ الىشٓد، حٓث تدرج هف الىشٓد الهعتهد 2016اف الكتاب )الجدٓد،

عمِ الغىاء ثـ اٌتـ بالغىاء كالتمحٓف كذلؾ كاستعاف الكتاب ببعض الكسائؿ هف اجؿ تحقٓؽ ذلؾ خاصة 
 ، فْ حٓف جاء اٌتهاـ الكتب القدٓـ بالقراءة كالحفظ فقط.الهسجمة عمِ اسطكاىات القصائد تمؾ

( اظٍر تدرج فْ تحقٓؽ هٍارة الىشٓد، حٓث ادرؾ القائهكف عمِ اعداد ٌذا 2016اف الكتاب )الجدٓد،
ِ لهٍارة الىشٓد كسعكا لتحقٓؽ ذلؾ هف اجؿ الخركج بطفؿ قادر عم األكؿالكتاب حاجة طفؿ الصؼ 

قراءة الىصكص االدبٓة ىثرا كشعرا قراءة صحٓحة هعبرة، لذا جاء االٌتهاـ بالىشٓد هف خالؿ االعتهاد 
عمِ الىشٓد هسهكعا، كذلؾ هف خالؿ االعتهاد عمِ القاء بعض التالهٓذ الىاشٓدا قصٓرة هها ٓحفظكا، 

هضهكف العهؿ  اك ٓطمب هىٍـ اف ٓعرضكا ىصا ٓسهعكي. ثـ ٓتطكر الكتاب الصؼ الثاىْ الِ فٍـ
االدبْ كتحمٓمً كىقدي، كتحدٓد الشخصٓات الخٓرة كالشٓررة فْ االىاشٓد، كتهٓٓز الحقٓقة بٓف الخٓاؿ 

تذكؽ جهاؿ االعهاؿ االدبٓة كاالستهاع االٌتهاـ بكالحكآات. ثـ فْ الصؼ الثالث ٓظٍر بكضكح 
حدٓد الفكر الرئٓسٓة تهاـ بت، كفْ الصؼ الرابع ٓظٍر بكضكح االٌالٍٓا. كتحدٓد ها اعجبً فْ االىص

تذكؽ جهاؿ ك  هٓٓز الحقٓقة بٓف الخٓاؿ كالحكآات.، كاهتالؾ القدرة عمِ تفْ الىصكص الهقركءة
ٍتـ الكتاب  حدد الكمهات الجدٓدة كهرادفٍا كهضادٌا. كها ٓك االعهاؿ االدبٓة كاالستهاع الٍٓا، ٓك

عزز  بالتركٓز عمِ استخداـ التالهٓذ جهال كاسالٓب فصٓحة جاءت عمِ لساف ابطاؿ االىاشٓد، ٓك
اتْ بكمهات عمِ كزف  هٓؿ الِ استخداـ التعبٓرات البٓاىٓة، ٓك حدٓثً بصكرة جهالٓة هف كاقع حٓاتً، ٓك
عبر عف هشاعري  عبر عف هعىِ ٓحدد لً فْ جهؿ بسٓطة، ٓك اتْ بهضاد لكهات هعطاة لً. ٓك كاحد، ٓك

ذا اف دؿ عمِ  ادة فْ هكاقؼ هختمفة فْ جهؿ بسٓطة. ٌك شْء اىها ٓدؿ عمِ التطكر العمهْ كٓز
  االٌتهاـ هف قبؿ كزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطىٓة بتىهٓة قدرات التالهٓذ بطٓرقة هىظهة كهتدرجة.

 :الثاهن الفرعْ ىتائج السؤال ىاقشةه 8.1.5

 األساسٓةلمهرحمة  بهقرر لغتىا الجهٓمة الهتضهىة هٍارة الىحو فْ الهدى والتتابع والعهقٌل ٓختمف 
  (؟ 2016/ جدٓدة2011تبعا الختالف الىسخة )قدٓهة  الدىٓا فْ فمسطٓن

كالتتابع كالعهؽ فْ هٍارة  السابؽ اف ٌىاؾ اٌتهاـ بالهدل (8.4تظٍر الىتائج الكاردة فْ الجدكؿ )
 (، حٓث2011( عىً فْ الكتب )القدٓهة 2016ةالجدٓد) حٓث ٓظٍر ذلؾ بكضكح فْ الكتب ،الىحك

 الدركساشتهمت فقد بشكؿ هىظـ،  الىحكفْ هٍارة ( 2016،الجدٓد) األكؿالصؼ  تدرج كتاب
ة الههثمة تحت عىكاف ىقرأ عمِجهٓعٍا بحٓث تككف القراءة عمِ الحركات القصٓرة  ،األىهاط المغٓك
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مة هع قراءة العدٓد هف الكمهات فْ كؿ درس عمِ جهٓع الحركات ثـ اإلىتقاؿ إلِ قراءة جهمة  كالطٓك
 .التاـهع الضبط 

فْ ىٍآة كؿ درس  اشتهؿ الكتاببشكؿ كاضح فْ الصؼ الثاىْ، حٓث  ت األىهاط المغكٓةثـ تطكر  
بحٓث ٓككف كؿ تدٓرب كاضح لكؿ ىهط لغكم هثؿ:ىختار ،عىكاف كاضح ٓحهؿ إسـ التدٓربات المغكٓة

 .كذلؾ ىضع إسـ اإلشارة فْ الفراغ  ،إسـ اإلستفٍاـ الهىاسب

ة أٓضان، د تضهفها كتاب الصؼ الثالث فقأ فكاف التتابع عدة تدٓربات تحت عىكاف التدٓربات المغٓك
أفقٓان ك رأسٓان فْ هكضكعات ٌذي التدٓربات إذ ٓكجد العدٓد هف التدٓربات عف أسهاء اإلشارة لمقٓرب 

 .كالبعٓد، كذلؾ ضهائر الغائب كضهائر الهتكمـ كضهائر الهخاطب

ثر فأكثر حٓث تـ التكسع بها كرد فْ الصفكؼ السابقة لىحك أكاٌتـ كتاب الصؼ الرابع بفْ حٓف إ 
ة، هع طرح أىهاط جدٓدة ككضع تدٓربات عمٍٓا هثؿ: ىستخرخ إسـ الفاعؿ هف األفعاؿ  ،هف أىهاط لغٓك

ة  أتٓة، كذلؾ ىستخرج إسـ الهفعكؿ هف األفعاؿ أتٓة، ٌذا كمً باإلضافة الىتدٓربات لألىهاط المغٓك
ظٍر ٌىا التتابع فْ الىحك  هف البسٓط  .صؼ األكؿ ك الثاىْ كالثالثالتْ تـ كضعٍا فْ كتب ال ٓك

 كثر صعكبة.إلِ األكثر عهقا، كأ

، حٓث هف خالؿ بعض التدٓربات الىحكهٍارة  فقد ظٍرت( 2011ها بخصكص الكتب )القدٓهةأ
ة كضع فْ الكحدات األربع ، فقدعمِ الحركات الطكٓمة كالقصٓرة أٓضان  األكؿشتهؿ كتاب الصؼ إ

بعض التدٓربات كلكىٍا لـ عمِ  الصؼ الثاىْ شتهؿ كتابإكها  .كمهات كجهؿ لتقرأ هع الضبط التاـ
فقد تـ  ها كتاب الصؼ الثالثأ  رغـ أىً قد تـ التطرؽ إلِ اؿ الٌشهسٓة كاؿ اٍلقهٓرة. ،تكف هتتابعة

 .التطرؽ لبعض هظاٌر الىحك هع التركٓز عمِ بعضٍا

أىهاط لغكٓة جدٓدة فْ أغمبٓتٍا لـ ٓتـ التطرؽ لٍا  الصؼ الرابع عمِالتركٓز فْ كتاب فْ حٓف تـ  
 .فْ الصفكؼ السابقة

مؽ بالهدل كالتتابع كالعهؽ، حٓث ف ٌىاؾ اختالؼ كاضح بٓف الكتابٓف خاصة فٓها ٓتعكترل الباحثة أ
لِ إ السٍؿ ، حٓث تدرج هفتابع القدرات الخاصة بتعمـ الىحكٌتـ بت( إ2016ف الكتاب )الجدٓد،أ

 .الصعب، كهف البسٓط إلِ الهعقد
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عداد ٌذا ، حٓث أدرؾ القائهكف عمِ إدرج فْ تحقٓؽ هٍارة الىحكظٍر ت( أ2016ف الكتاب )الجدٓد،إ
ج جؿ الخرك كسعكا لتحقٓؽ ذلؾ هف أ ارة الىحكبشكؿ بسٓط سٍؿلهٍ األكؿالكتاب حاجة طفؿ الصؼ 

 .ٓرقة صحٓحة ذات هعىِالكمهات هف ثـ الجهؿ البسٓطة بطبطفؿ قادر عمِ قراءة 

كأسهاء ،كالهفرد ك الهثىِ كالجهع ،األىهاط المغكٓة البسٓطة مصؼ الثاىْ إلِ فٍـثـ ٓتطكر الكتاب ل 
  اإلستفٍاـ كبعض الضهائر.

 باألىهاط المغكٓة هف تتابع أفقْ كرأسْ فْ هكاضٓعٍا، ٌتهاـاإلثـ فْ الصؼ الثالث ٓظٍر بكضكح 
ذا إف دؿ عمِ  ىكع الىهط المغكم باإلشارة إلٓة. حدٓد ٌتهاـ بتكفْ الصؼ الرابع ٓظٍر بكضكح اإل ٌك

ادة االٌتهاـ هف قبؿ كزارة التربٓة كالتعمٓـ الفمسطىٓة بتىهٓة شْء إ ىها ٓدؿ عمِ التطكر العمهْ كٓز
  قدرات التالهٓذ بطٓرقة هىظهة كهتدرجة.
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 توصٓات الدراسة 2.5
 

 اسة فاف الباحثة تكصْ بها ٓمْ:فْ ضكء الىتائج التْ تكصمت إلٍٓا الدر 
الدىٓا هف  األساسٓةعهؿ هراجعة دكٓرة لمهدل كالتتابع كالعهؽ لهادة لغتىا الجهٓمة لمصفكؼ  -

ا، كىقاط الضعؼ كالقصكر  األكؿالصؼ  حتِ الرابع، لمتعرؼ عمِ ىقاط القكة فٍٓا كتعٓزٌز
 فٍٓا كهعالجتٍا فْ ضكء تطكر العمـك األخرل.

ـ كتاب الصؼ لجاف هتكاهمة  تكمٓؼ - االبتدائْ دراسة شاهمة هتكاهمة بحٓث  األكؿلدراسة كتقٓك
تتككف المجىة هف األعضاء ذكم العالقة بالهكضكع خاصة)خبراء الهىاٌج، كالكسائؿ التعمٓهٓة، 
كهتخصص فْ عمـ ىفس الطفكلة، كهعمـ المغة العربٓة، كهشرؼ تربكم المغة العربٓة، كخبٓر 

 فْ تألٓؼ الكتب الدراسٓة.(

ضركرة إعادة الىظر باألىشطة الهتىكعة داخؿ هحتكل الهقررات األربعة/ هع صٓاغتٍا بها  -
ٓتالءـ كأسمكب الهشآرع الذم ٓعتهد العهؿ الجهاعْ كالتشاركْ بٓف الطالب فْ تىفٓذ ٌذي 

 األىشطة.

 

س ضركرة تىفٓذ اإلهكاىات الهادٓة كالتجٍٓزات الالزهة لتىفٓذ الهىاٌج التكاهمٓة فْ الهدار  -
 الفمسطٓىٓة، خاصة فْ الهىاطؽ الىائٓة هىٍا.

ة هف السٍؿ إلِ  - ادة االٌتهاـ بتدرج هحتكل الكتاب فْ عرض الهفٍكهات كالهٍارات المغٓك ٓز
كهف الهباشر إلِ غٓر  ،الهعمكـ إلِ الهجٍكؿ، كهف الهمهكس إلِ الهجردالصعب كهف 

 الهباشر.

ا بها ٓتفؽ هحتكل الكتب بتبسٓط الهصطمحات ك بضركرة االٌتهاـ  - التعبٓرات الفىٓة كتفسٌٓر
فٍاـ التالهٓذ.  كا 

اتساؽ الطرؽ كالكسائؿ التعمٓهٓة الهتبعة فْ الكتب هع طبٓعة التالهٓذ كالفئة الهستٍدفة،  -
 كطبٓعة األٌداؼ كهان ككٓفان، كطبٓعة الهحتكل الذم ٓتىاكلً الكتاب.

ادة التركٓز عمِ استخداـ الصكر كالرسكـ كالخرائط كالىهاذ - ج كالهخططات بصكرة كثٓرة ٓز
 كهىكعة كحدٓثة، بٍدؼ تبسٓط هحتكٓات الكتاب، كترجهة الهفآٌـ.
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