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الممخص بالعربية 
 

 .مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف
 

ىدفت ىذه الدراسة إلى الكشؼ عف مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي 
ما مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ : كيتحدد ىذا اليدؼ بالسؤاؿ الرئيس. في فمسطيف

العاشر األساسي في فمسطيف؟ 
: كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ حاكؿ الباحث اإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية

 
ما األىداؼ السمككية التي يتضمنيا محتكل كتاب المغة العربية لمصؼ العاشر  .ُ

األساسي في فمسطيف؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟ 
ما األىداؼ التي يركز المعمـ عمييا في أثناء تدريسو لمبحث المغة العربية لمصؼ  .ِ

العاشر األساسي؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟  
 ما األىداؼ التي ركز االختبار عمييا؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟ .ّ

ىؿ تختمؼ نسبة تحقيؽ المعمـ كنسبة تحقيؽ االختبار لألىداؼ المتضمنة في  .ْ
 المنياج باختالؼ المنطقة؟  

 
 ؛ كتككف مجتمع الدراسة 2004/2005كقد أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

مف منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف كالمتمثؿ في كثيقة الخطكط العريضة 
، ككتابي 2004/2005لمنياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

المطالعة كالنصكص، كالعمـك المغكية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف، إضافة الختبارات المغة 
. العربية المكحدة لمصؼ العاشر األساسي، كمعممي الصؼ العاشر األساسي في فمسطيف

 

 معمما كمعممة مف معممي المغة العربية لمصؼ العاشر 45تككنت مف  كقد كانت العينة عينة قصدية
كما أضيؼ إلى ىذه العينة عينة مف االختبارات . في محافظات الخميؿ كبيت لحـ كجنكب الخميؿ

المكحدة لمنياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي تمثمت في اختبارات محافظات الخميؿ كبيت 
 .لحـ كجنكب الخميؿ



 

 

 
 الشتقاؽ األىداؼ السمككية لكؿ درس، كلتحقيؽ ىدؼ الدراسة استخدـ الباحث تحميؿ المحتكل

كمعرفة مدل تحققيا كتناغميا مع األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة لممنياج كمع أسئمة 
 )تصنيؼ األسئمة حسب مراعاتيا لمستكيات ىـر بمكـ ؿتحميؿ أكراؽ االختباراتك االختبارات المكحدة،

 العامة كالتدريس، باإلضافة  تحقيقيا لألىداؼكلحساب مدل. (المعرفية كالكجدانية كالنفسحركية
. لممقابمة كالمالحظة داخؿ الصؼ لمعرفة مدل تحقؽ األىداؼ في التدريس

 
: كتكصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية

 
األىداؼ المتضمنة في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي، الفصؿ الثاني بمغت  -ُ

منيا في المجاؿ المعرفي مكزعة في مستكل التذكر ما نسبتو % 73.73 ىدؼ 1005
، كفي مستكل التطبيؽ ( 18.507)%،  كفي مستكل الفيـ ما نسبتو ( 12.835)%
، كفي المجاؿ ( 29.552)%، كفي مستكيات التفكير العميا ما نسبتو ( 12.835)%

   )   .  14.03%)  ك في المجاؿ الكجداني ما نسبتو 11.94%النفسحركي ما نسبتو  
مف مجمكع األىداؼ المشتقة مف  (61.29)%ىدؼ بنسبة  (616)تحقؽ أثناء التدريس  -ِ

كأظيرت النتائج أف تحقؽ األىداؼ الكاردة في المجاؿ المعرفي كاف أكبر . تحميؿ المنياج
في ميارات التفكير الدنيا عنو في ميارات التفكير العميا، إضافة إلى ارتفاع نسبة تحقؽ 

 .أىداؼ المجاؿ المعرفي عنيا في المجاليف الكجداني كالنفسحركي
المجاليف اآلخريف مف مجاالت األىداؼ كىما المجاليف الكجداني يكجد ىناؾ إىماؿ لتقييـ  -ّ

 .كالنفسحركي
اختبار الخميؿ كاف أكثر تناغما مع المنياج في مستكيي التذكر ك التطبيؽ مف اختبارم  -ْ

ف اختبار جنكب الخميؿ كاف أكثر تناغما إأما في مستكل الفيـ ؼ. بيت لحـ كجنكب الخميؿ
في الكقت الذم . كفي المستكيات العميا كاف اختبار بيت لحـ أكثر تناغما. مع المنياج

 . الكجداني كالنفسحركيليف مف المجاةخمت فيو االختبارات الثالث
 لمطمبة مف المحتكل لـ يكف سكل ألف ما درس ؛تناغـ التدريس مع المحتكل بنسبة متكسطة -ٓ

 .مف محتكل المنياج (% 61.29) 



 

 

تناغمت االختبارات بنسبة قميمة جدا مع المحتكل المتضمف أىدافا معرفية في حيف لـ  -ٔ
   .تتناغـ مع المحتكل المتضمف أىدافا كجدانية كنفسحركية

 تناغمت االختبارات مع التدريس بنسبة قميمة جدا فمـ يحقؽ اختبار الخميؿ -ٕ
كاختبار . (%12.557)في حيف حقؽ اختبار بيت لحـ ما نسبتو  (%19.366)سكل

 .مف األىداؼ المتحققة في التدريس%( 11.406) جنكب الخميؿ نسبة
 

: كبناء عمى النتائج السابقة أكصت الدراسة بما يأتي
  .عقد ندكات تخصصية تبحث ضركرة التناغـ بيف عناصر المنياج ضركرة -ُ
تزكيد المعمميف كالمعممات بكثائؽ المناىج الدراسية لتعريفيـ األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا  -ِ

  .مف خالؿ المنياج
ضركرة التنسيؽ المستمر بيف كاضعي المنياج كالجيات المشرفة عمى تطبيقو كالمعمميف؛  -ّ

  .لتضييؽ الفجكة بيف المنياج الرسمي كالمنياج المدرس كالتقكيـ
، تكفير ما يحتاج إليو المنياج مف كسائؿ كأدكات معينة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ -ْ

ضافية لممناىج ك  النقص أك الضعؼ الكارد في الكتاب لتجاكزتصميـ مكاد مساندة كا 
  فيو الكتاب كأىدافا أخرل تجسدتفيالمدرسي، خاصة كأف ىناؾ أىدافا عامة لـ تتجسد 

  .بنسب قميمة
مراعاة التنكيع في أسئمة االختبارات مف حيث المكضكعية كالمقالية؛ لالستفادة مف مميزات  -ٓ

كؿ منيما، كتحقيؽ ىدؼ تنمية األداء التعبيرم إلى جانب قدرة المتعمـ العقمية في االختيار 
  .كالمزاكجة كالمكازنة كاإلكماؿ كغير ذلؾ مف متطمبات األسئمة المكضكعية

حصائيا في ضكء معايير مستمدة مف  -ٔ اعتبار تحميؿ المحتكل إلى األىداؼ السمككية كا 
 .أىداؼ المنياج أحد العناصر الميمة عند التدريس  ككضع االختبار

كتخصيص درجة ليما ال تقؿ عف كتقكيميا تفعيؿ تدريس الجانبيف الكجداني كالنفس حركي  -ٕ
 .مف مجمكع الدرجات% 20

تدريب كاضعي األسئمة عمى بناء االختبارات الجيدة كصياغتيا لكي تتناسب زمنيان كمعرفيان  -ٖ
 .مع محتكل المنياج كقدرات الطالب

 

 

 

 



 

 

Abstract 
 

 

The Extent of Alignment of the Arabic Curriculum for the Basic 10th  Grade 

in Palestine . 

 

This study aimed at discovering the extent of alignment in the Arab 

language Curriculum for the 10th basic schools of Palestine. This objective 

is determined  by the following  main Question: What is the extent of 

alignment in the Arabic Language Curriculum for the 10th basic grade in 

Palestine? 

 

To answer this main question, the researcher attempted to answer the 

following branched question:- 

1- What are the behavioral objectives contained in the Arabic book of basic 

tenth grade in Palestine ? What are their levels and domains?  

2- What are the objectives that teacher concentrates on during the teaching 

of Arabic curriculum of basic tenth grade ? what are their domains and 

levels ? 

3- What are the objectives that the test concentrates on? What are the 

domains and levels? 

4- Does the ratio of the teachers achievement of the curriculum objectives 

and the test’s achievement of these objectives differ due to the difference of 

the district.  

 

The study was conducted during the second Semester of the scholastic 

year of  2004/2005. 

 

The population of the study consisted of :-the Arabic language curriculum of 

the 10th basic grade which is represented by the Main Lines document of the 

Arabic Language Curriculum of the 10th basic grate for the year 2004/2005; 

the two textbook, of “Readings and Ontology  “ and Linguistic studies for 

the l0th basic grade in Palestine ; the unified tests of the Arabic language. 

For the 10th basic grade , and the teachers of the 10th basic grade in 

Palestine. 

 

A purposive sample of 45 teachers was selected from the teachers of Arabic 

of the 10th basic grade in the governerates of Hebron, Bethlehem  and  

southern Hebron . In addition to that, a sample of unified tests on the Arabic 



 

 

10th grade Curriculum was also chosen. These were the tests for the 

governerates of Hebron, Bethlehem and southern Hebron . 

 

To fulfill the objective of the study , the  researcher used content analysis by 

deriving the behavioral objectives for every lesson and Knowing the level of 

their accomplishment  and their. 

  

The study arrived at the following results : 

 

1. The number of objectives , implied in the Curriculum of the 10th basic 

grade, in the second semester was 1005 .734.73% of these were in the 

cognitive domain . The distribution of the percentages of these objectives 

was as follows ; 12.835% were  at the level of recall , 18.507% at the level 

of comprehension , 12.835% at the level of application , 92.552% were at 

the higher thinking levels . As for the psychomotor domain , the percentage 

was 29.552% . The psychomotor and affect domain represent 11.94% and  

14.03%  respectively. 

 

 2. Of all the objectives derived from the curriculum analysis ,616 of them or 

61.29% of the sum of these objectives were achieved . The results showed 

that the degree of achievement of objectives in the cognitive domain was 

greater in the lower level thinking skills than it in the higher level skills. 

Also, the percentage of the objectives of the cognitive domain was higher 

than it in the other two domains: the affective and the psychomotor. 

 

3. There is a neglect of the other two domains of the objectives: the 

psychomotor domain and the affective domain. 

  

4. The Hebron test was more aligned with the curriculum than the tests of 

Bethlehem and Southern Hebron at the levels of recall and application; 

While at the level of comprehension , the test of Southern Hebron was the 

more aligned. At the higher levels, Bethlehem  test was the more aligned. 

All three tests had nothing that represents the affective or the psychomor 

domain. 

 

5. The alignment of instruction with the content was moderate. What was 

taught from the content was only 61.29%  from the curriculum . 

 



 

 

6. Tests were slightly aligned with the content which contained cognitive 

objectives. They were not aligned with the content which contains affective 

and pschomotor  objectives.  

 

7. Tests were only slightly aligned  with instruction . Hebron test achieved  

19.366 % only of the achieved objectives in instruction. while Bethlehem 

test achieved 12.557 and Southern  Hebron test achieved 11.406% of these  

objectifies. 

  

In the light of the previous results, the study made the following 

recommendations: 

 

1. Conducting specialized seminars to discus   the necessity of alignment 

among   the elements of the curriculum . 

 

2. Supplying teachers with the documents  of the curricula as to acquaint 

them with the objectives that should be fulfilled  through the curriculum . 

 

3. Continuous  Coordination  should be established  among the curriculum  

designers and the those who  are in charge of its application and the teacher 

,in order to decrease the gap between  the formal curriculum and the taught 

curriculum and evaluation . 

 

4. Fulfilling the need of the curriculum such as the needs for aids and 

equipment that help in achieving the objectives.   

Also, designing additional and supporting aids to the  curricula that fill the 

gap or the shortcomings in the textbook; especially because there  are  

general objectives that were not achieved of all in the textbook and others 

that were only partially fulfilled . 

 

5. Alternating test questions between the objective and the essay questions, 

so as to get benefit of the traits of both and to achieve the objective of 

developing the expressive ability of the learner. In addition to the mental 

ability of the learners choosing , selecting , matching, and completing, etc . 

 

6. To make content analysis into behavioral objectives and selecting them in 

the light of standards derived from the aims of the curriculum, as one of the 

important elements of instruction and testing. 

 



 

 

7. Activating the instruction and evaluation of the affective and  psychomor 

domains and assigning them not less than 20% of  the  of the grades . 

 

8. Training the examiner is constructing good exams so to suit the students 

abilities and ages and to reflect the curriculum  content. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

الفصل األول 
 

مشكمة الدراسة وأىميتيا 
 :المقدمة 1.1

التعميـ نظاـ حياتي ممتد بامتداد حياة الفرد كالمجتمع ، كمف ىنا تأتي الحاجة إلى إطار استراتيجي 
ألنو عمى الرغـ مف تأثر التعميـ بالحاضر فإف ناتج ىذا . طكيؿ األمد يكجو مسار التعميـ كتطكره

كمف ىنا كانت النظرة المستقبمية لمتعميـ كمحتكاه . التعميـ يرتبط بالمستقبؿ أكثر مف ارتباطو بالحاضر
كمناىجو كأساليبو كطرقو كتقكيمو؛ إذا أريد ليذا التعميـ أف يقـك بدكره في التطكر 

 (.1992النكرم،)المستمر
 

فالمنياج يعني . (48المائدة  )يقكؿ، عز كجؿ، في محكـ تنزيمو ﴿لكؿ جعمنا منكـ شرعة كمنياجا﴾ 
الطريؽ الكاضحة القكيمة التي ال اعكجاج فييا، كمتى كضحت الطريؽ يسيؿ السير كيبمغ المسافر 

  .(1998عمي، )محجتو بيسر كأماف 
 
المناىج ال تعني تمؾ ك. مما الشؾ فيو أف المناىج ىي صمب التعميـ كليس ىناؾ تعميـ دكف مناىجك

بؿ ىي أكسع كأشمؿ مف ذلؾ كما تمؾ المكاد التي يدرسيا . المكاد التي يدرسيا الطالب في مدارسيـ
كقد  (2001حسف، ).لية التعميميةـيتصؿ بالعما الطالب إال جزء مف المناىج، فالمناىج تشمؿ كؿ 

الكتاب المدرسي الركيزة األساسية في التعمـ كالتعميـ؛ لصحة ما اشتمؿ عميو   (2003)اعتبر ياسيف 
مف معمكمات كبيانات، ينبغي عرضيا بسيكلة كمنطؽ، لتكفير خبرات متنكعة تتضمف مؤشرات 

(. 2003كزارة التعميـ العالي، )كاضحة تتصؿ بطرائؽ التدريس كالكسائؿ كاألنشطة كأساليب التقكيـ 
 

كبما أف المناىج تحتؿ مركزا حيكيا في العممية التربكية، فيي بحاجة إلى تطكير كتقكيـ مستمريف؛ 
فالمنياج يعتبر المرآة التي تعكس كاقع المجتمع كفمسفتو كثقافتو كحاجاتو كتطمعاتو، كىك الصكرة التي 

أبك حكيج، )تنفذ بيا الدكلة سياستيا في األبعاد السياسية كاالجتماعية كالثقافية كالتربكية كاالقتصادية 
2000 .)

 



 

 

كقد أضحت النظرة إلى المنياج ترتكز حكؿ المتعمـ كنشاطو، ليصبح المتعمـ كالمادة التعميمية كالمعمـ 
كقد حازت المناىج المدرسية في العقكد األخيرة عمى . عمى السكاء أبعادا ميمة في المكقؼ التعميمي

 رافقيا االنفجار المعرفي الكبير كالتقدـ حيثاىتماـ كبير مف جانب التربكييف في معظـ أرجاء العالـ 
ج المدرسي، فقد أنشأت معظـ دكؿ العالـ دكائر خاصة التخطيط العممي لممنوؿك. التكنكلكجي اليائؿ
ج المدرسي، كالكشؼ عف نقاط الضعؼ فيو، كمحاكلة التأكد مف صالحية المنوؿبتقكيـ المناىج 

(. 1997فالكقي، ) تعديمو كتحسينو نحك األفضؿ
 

كالمنياج المدرسي بمكاصفاتو النمكذجية يجب أف ينطمؽ مف األسس الفمسفية كالنفسية كالمعرفية 
كاالجتماعية التي ال بد لمخطط المناىج كميندسو مف اإللماـ بيا، ألف المنياج مرآة المجتمع فمف 

فرحاف ك مرعي ،  )الضركرم أف يعكس القيـ كالعادات كالتقاليد كالنظـ االجتماعية كالسياسية كالدينية 
1990 .) 

 
:  المنياج أسس2.1

 
المنياج بناء ىندسي لو أسسو كأركانو التي ينطمؽ منيا أك يضعيا المخططكف في حسبانيـ عند 

 أسس ةنطمؽ مف أربعم بالمكاصفات النمكذجية قبناء المنياج كتصميـؼ عممية البناء أك التصميـ؛
 :رئيسة

  كتنظيمو مف خالؿج المدرسيا دكرا كبيرا في تخطيط المنوةلعب األسس الفمسفيت: ةاألسس الفمسفي
تحديد أىدافو كاختيار محتكاه كأنشطتو التعميمية كالتعممية كأساليب تقكيمو، كالفمسفة ىي اإلطار 

(. 2001، ةأبك جالؿ) النظرم لحياة اإلنساف بينما تمثؿ التربية إطارىا العممي
 

 تخطيط عمى  ذات التأثير الفعاؿ أقكل األسسةعتبر األسس االجتماعيت: ةاألسس االجتماعي
 التي اكمشكالتو لتبايف المجتمعات في عاداتيا كتقاليدىا كقيميا كمقدساتيا  نظرا كتطبيقوجاالمنو

فيي تتمثؿ، إذف، في التراث الثقافي لممجتمع ، كالقيـ كالمبادئ  كؿ مجتمع عف غيره؛يختمؼ بيا 
 )التي تسكده، كالحاجات كالمشكالت التي ييدؼ إلى حميا، كاألىداؼ التي يحرص عمى تحقيقيا  

(. 1995اليندم كعمياف، 
 



 

 

الطالب أك المتعمـ لتي تتعمؽ بخصائص  المقكمات أك الركائز أك القكاعد اتمؾ مق: ةاألسس النفسي
ج المدرسي مراعاتيا امف حيث حاجاتو ك اىتماماتو كقدراتو كميكلو التي يجب عمى مخططي المنو

، ةأبك جالؿ)قائـ               ج اجيدا عند التخطيط لمنيج جديد أك عند تعديؿ أك تطكير أم منو
2001 .)

 
 المنياج  محتكل المعارؼ كالمعمكمات كالعمـك التي سيتضمنياة مجمكعم ق:المعرفيةاألسس 
 يختمؼ ،لية تنظيميا كعرضيا كتناكؿ جكانبياآ فطبيعة المحتكل كنكعية معمكماتو كمعارفو ك؛المدرسي

ككاضع المنياج ال بد أف . أخرلإلى باختالؼ األسس الفمسفية كاالجتماعية كالنفسية، ك مف ثقافة 
ما طبيعة المعرفة التي يجب أف يشتمؿ عمييا المنياج؟ كما مصادر : يسأؿ نفسو األسئمة اآلتية

الحصكؿ عمييا؟ ككيؼ يمكف لممنياج أف يمبييا كيحققيا؟ كما أنكاع المعارؼ التي ليا قيمة تعميمية 
(. 1995اليندم كعمياف،  )كتسيـ في تحقيؽ األىداؼ التي يسعى المنياج إلى تحقيقيا؟      

 
كيتككف المنياج مف مجمكعة مف العناصر األساسية تمثؿ حمقات متداخمة يصعب فصؿ أم منيا 

(. 2001أبك جاللة،)عف اآلخر بحيث تتناغـ مع بعضيا كيؤثر كؿ منيا في اآلخر 
 

:  األىداف3.1
 

كتمثؿ األىداؼ العنصر األكؿ مف عناصر المنياج، كمنطمقا لتخطيطو كمتطمبا أساسيا لتحديد 
(. 1998عمي، )محتكاه، كضركرة ميمة لتنفيذه كتقكيمو 

 
كترجع أىمية تحديد األىداؼ إلى ككنيا إحدل المكجيات العامة لمعمؿ التربكم كالعمؿ التعميمي، 

كأىـ مككف عند تخطيط المناىج الدراسية كتنفيذىا كتطكيرىا كتقكيميا، حيث يختار المحتكل 
كالخبرات التعميمية في ضكء أىداؼ المنياج، كما يعمؿ التقكيـ عمى التأكد مف تحقيؽ األىداؼ أك 

 (. 2005مراد كسميماف، )عدـ تحقيقيا 

 
فاألىداؼ العامة يقصد بيا ما ينبغي تزكيد . كتقسـ أىداؼ المنياج إلى أىداؼ عامة، كأخرل خاصة

الطمبة بو مف معارؼ كمعمكمات، كما ينبغي تنميتو عندىـ مف قيـ كاتجاىات، كما ينبغي تدريبيـ 



 

 

. عميو مف أعماؿ كأدكات، كأفراد في المجتمع، كتتسـ ىذه األىداؼ بأف تحقيقيا يستغرؽ كقتا طكيال
بينما نقصد باألىداؼ الخاصة ما ينبغي تحقيقو عند الطمبة مف نمك في المعمكمات كالميارات 

جرائية كأكثؽ ارتباطا بخصائص التالميذ في . كالقدرات كتتسـ األىداؼ الخاصة بأنيا أكثر تحديدا كا 
(. 2003دندش،  )كؿ مرحمة مف مراحؿ النمك

 
كعند اختيار األىداؼ المرجكة مف منياج معيف، ينبغي أف يتـ ذلؾ في ضكء مجمكعة مف المعايير 

: منيا
 كيقصد بو أف تشتمؿ األىداؼ عمى كؿ مككنات الخبرة: الشمكؿ. 

 كيقصد بو إعطاء األىداؼ جميعيا القدر نفسو مف األىمية: التكازف. 

 كيقصد بو انبثاؽ األىداؼ مف المبادئ الصحيحة لمتعمـ: الصحة. 

 كيعني إمكانية تحقيؽ األىداؼ المختارة في ظؿ ظركؼ المدرسة العادية: الكاقعية. 

 كيعني أف تنبثؽ األىداؼ مف المجتمع الذم ينفذ فيو المنياج الذم تكضع لو: االجتماعية. 

 (.2002الدمرداش،  )كيعني أف تتناغـ األىداؼ كتنسجـ لتككف مكحدة االتجاه : االتساؽ 

 
:  المحتوى4.1

 
 العنصر الثاني مف عناصر المنياج، فبعد كضع أىداؼ المنياج بدقة ككضكح، المحتكليمثؿ 

تصبح الميمة الرئيسة الثانية لمخططي المنياج اختيار المحتكل المناسب، الذم يساعد في تحقيؽ 
كالمحتكل يشمؿ الخبرات التي تحقؽ النمك الشامؿ كالمتكامؿ الديناميكي المتطكر . تمؾ األىداؼ

لمفرد، كالخبرات المعرفية كاالنفعالية كالنفسحركية التي يشتمؿ عمييا المحتكل، كقد يكصؼ المحتكل 
(. 1996إبراىيـ كالكمزة، )بأنو المعرفة أك الميارات كاالتجاىات، أك القيـ التي يتعمميا الفرد

  
إف المعايير الجيدة الختيار خبرات المنياج التعميمي كمحتكاه ينبغي أف تككف مستقاة مف عمـ النفس 

كيمكف . التعميمي، كمف بحكث الطمبة كحاجاتيـ، كمف تحميؿ أىداؼ المدرسة كدكرىا في المجتمع
صمة المحتكل باألىداؼ، كأىمية المحتكل، كصدؽ : حصر بعض معايير االختيار في النقاط اآلتية

المحتكل كداللتو، كاالتساؽ مع الكاقع االجتماعي، كالتكازف بيف الشمكؿ كالعمؽ، كشمكلية األىداؼ، 
(. 1997فالكقي،  )كمالءمة المحتكل لقدرات الطمبة كخبراتيـ كحاجاتيـ 



 

 

 
كيتألؼ محتكل المنياج مف مجمكعة مف المككنات الميمة التي تشكؿ في مجمميا المككنات المعرفية 

: لمخبرة كىذه المككنات ىي
الحقائؽ، كالمفاىيـ، كالتعميمات كتشمؿ المبادئ كالقكاعد كالقكانيف، : المككنات المعرفية .ُ

. النظريات
الميارات كتشمؿ الميارات اليدكية ك الميارات البدنية، كالتفكير كيشمؿ : المككنات الميارية .ِ

. ميارة حؿ المشكالت كالميارات الدراسية
 (. 2002الدمرداش، )االتجاه، كالميؿ، كالتقدير : المككنات الكجدانية .ّ

 
اشتقاؽ األىداؼ التعميمية ك ، إعداد الخطط التعميمية الفصمية كاليكمية:ؿ المحتكلمحؿكمف أىداؼ ت

، الكسائؿ التعميمية كالتقنيات المناسبةكاختيار االستراتيجيات التعميمية التعممية المناسبة ، كالتعممية
تبكيب أك تصنيؼ عناصر المحتكل لتسييؿ ك ،بناء االختبارات التحصيمية كفؽ الخطكات العمميةك

مرعي كالحيمة،  )        القكة كالضعؼ في الكتاب المدرسيطفالكشؼ عف مكاثـ  ،تنفيذ الخطة
2000 .)
 
: التقويم 5.1

 
يعد التقكيـ مف أىـ عناصر المنياج نظرا لقدرتو عمى التأثير في بقية العناصر األخرل، كألثره 

 التي كسيمةاؿىك ؼ. المباشر كالفعاؿ في أىداؼ المنياج كمحتكاه كطرائؽ التدريس كالكسائؿ كاألنشطة
 في تحديد ةمساعداؿ معرفة مدل ما تحقؽ مف األىداؼ المنشكدة في العممية التربكية كيتـ مف خالليا

 كتقديـ ،الكصكؿ إلى األىداؼ مكاطف الضعؼ كالقكة كذلؾ بتشخيص المعكقات التي تحكؿ دكف
(. 2001أبك جاللة، ) المقترحات لتصحيح مسار العممية التربكية كتحقيؽ أىدافيا المرغكبة

 
 كبالتالي تطكيع المادة العممية ، لمعرفة مستكيات المتعمميف؛مف ىنا كاف التقكيـ كسيمة لمتشخيص

كذلؾ ىك كسيمة لمعالج بتقديـ التكصيات التي تصحح .  لتتناسب مع كؿ متعمـ؛كأساليب تدريسيا
كما أنو كسيمة لمكقاية باتخاذ احتياطات تجنب . العممية التربكية لمكصكؿ إلى األىداؼ المنشكدة

. ظير أثناء العممية التربكيةقد تالمعكقات التي 



 

 

 
: خصائص التقويم الجيد

 
فتركيز التقكيـ عمى الجانب التحصيمي فقط ؛ أف يككف متناسقا كمتناغما مع األىداؼ كالمحتكل .ُ

ىماؿ بقية الجكانب األخرل يدؿ عمى أف عممية التقكيـ قد انحرفت عف المسار الصحيح الذم  كا 
كما أف تقكيـ المعمكمات كالخبرات المتضمنة في المحتكل، كمدل مناسبتيا لمستكل . ينيجو المنياج

 .التالميذ كقدراتيـ كاستعداداتيـ كميكليـ كاتجاىاتيـ، مطمب أساسي مف مطالب التقكيـ

 . كذلؾ بتحديد األىداؼ التي يسعى لتحقيقيا،أف يككف ىادفا .ِ

 كالمقصكد ىنا مالزمة التقكيـ لمعممية التعميمية فالعمؿ الناجح يحتاج دكما لمتابعة: أف يككف مستمرا .ّ
 .مف بدايتيا إلى نيايتيا

ر كي يتخمص مف المدمفيشترؾ فيو المدرس كالطالب كالمشرؼ الفني كالمكجو ك: أف يككف تعاكنيا .ْ
 .القرارات الفردية

 .  كالتميز كالتنكعفيتميز بالصدؽ كالثبات كالمكضكعية: أف يككف عمميا .ٓ

 .(الحقائؽ كالميارات كاالتجاىات)فيتناكؿ الجكانب الرئيسة لمكحدة الدراسية : أف يككف شامال .ٔ

يراعي كقت المعمـ كالتالميذ، ككذلؾ مراعاتو لمجيكد المبذكلة في تنفيذه ؼ: أف يككف التقكيـ اقتصاديا .ٕ
 . (2001أبك جاللة،  )إضافة إلى عدـ اإلسراؼ عميو 

 
 : تقكيـ نمك المتعمـ في الجكانب اآلتيةككفمك
. التقكيـ- التركيب- التحميؿ- التطبيؽ- الفيـ- التذكر: المجاؿ المعرفي- أ 

. األدائية- االجتماعية- الميارات العقمية": النفسحركي"المجاؿ األدائي - ب 
(. 1998مدككر،  ) القيـ- االتجاىات- الميكؿ: المجاؿ الكجداني- ج 
 

: االختباربناء 
 

 باتباع خطكات كتبنى ، تعتبر كرقة االختبار التحصيمي ، تطبيقا عمميا لتقييـ تحصيؿ الطمبة
: عممية عممية منظمة كفؽ ما يأتي



 

 

يجب أف تككف أسئمة االختبار محققة لمغرض الذم بني : تحديد الغرض مف االختبار .ُ
. االختبار لو

مجمكعة األساليب كاإلجراءات الفنية التي صممت لتصنيؼ المادة الدراسية :  تحميؿ المحتكل .ِ
 .إلى مكضكعات رئيسة ثـ تجزئتيا إلى أىداؼ قابمة لمقياس  

 األساسية لممحتكل بمجاالت التقييـ مخطط يربط العناصر  كىك:بناء جدكؿ مكاصفات .ّ
(. 2000 ،الرواشدة ).منياكمياراتيا الفرعية، كيحدد األىمية النسبية لكؿ 

 
: لبناء جدكؿ المكاصفات نتبع الخطكات اآلتية و

. تحميؿ المحتكل الدراسي لكحدات الكتاب المدرسي المقرر  .ُ
 .الفرعية تحديد مجاالت التقكيـ كمياراتيا  .ِ
: تحديد كزف كؿ كحدة دراسية مف خالؿ  .ّ

. عدد األىداؼ الدراسية  -
. عدد الصفحات  -
. عدد الحصص المخصصة  -

 .تحديد كزف كؿ مجاؿ مف مجاالت التقكيـ  .ْ

 
:  فتككف بالطرؽ اآلتيةطرؽ تحديد أكزاف الكحدات الدراسية في جدكؿ المكاصفاتأما 

قسمو عمى عدد األىداؼ الكمية ف ثـ الدراسية،جد عدد األىداؼ في الكحدة ف :األكلىالطريقة 
  %.100ضرب النتائج في فك (الفصؿ الدراسي  )لمكتاب 

  :مثال
 

المجمكع  4 3 2 1رقـ الكحدة في الكتاب 
 60 20 15 25 10عدد أىداؼ الكحدة 

% 100% 33% 25% 42% 17كزف الكحدة 
 

قسمو عمى مجمكع صفحات الكتاب      فجد عدد صفحات الكحدة الدراسية ثـ ف :الثانيةالطريقة 
%. 100ضرب الناتج في فك (الفصؿ الدراسي  )

  :مثال



 

 

 
المجمكع  4 3 2 1رقـ الكحدة  

 55 30 40 50 35عدد صفحات الكحدة 
% 100% 19% 26% 32% 23كزف الكحدة 

 
قسمو عمى مجمكع الحصص أجد عدد الحصص المقررة لتدريس الكحدة الدراسية ثـ أ :الثالثةالطريقة 

%. 100ضرب الناتج في أك (الفصؿ الدراسي  )المقررة لمكتاب 
 

 :مثال 
 

المجمكع  4 3 2 1رقـ الكحدة  
 45 10 12 15 8عدد الحصص 

% 100% 22% 27% 33% 18كزف الكحدة 
 

 كمراعاة ذلؾ عند حساب أكزاف ،كيمكف لممعمـ إيجاد كزف كحدة دراسية تبعان ألىمية ىذه الكحدة
التي تفضؿ غيرىا في  كزيادة نسبة مئكية بسيطة لكزف الكحدة ،الكحدات المختمفة بالطرؽ السابقة

  (.2000 ،الرواشدة)األىمية 
 

 :فوائد جدول المواصفات 
 

 .الفرعيةيكزع فقرات االختبار لتشمؿ أنكاعا مختمفة مف المجاالت كمياراتيا  -
 .كافة يكزع فقرات االختبار لتشمؿ المكضكعات  -
 .لالختبار يكفر صدقا عاليا  -
.  يجعؿ االختبار أداة تشخيصية عالكة عمى ككنو أداة تحصيمية -
 يكزع الزمف عمى المكضكعات كأىميتيا فيعطي الكزف الحقيقي لكؿ جزء مف أجزاء  -

 (.2000 ،الرواشدة) المادة
 



 

 

:  مفاىيم ذات عالقة بالمنياج6.1
 

دفع المفيـك الديناميكي لممنياج عددا مف التربكييف إلى القكؿ بأف ىناؾ أنكاعا لممناىج؛ كذلؾ لما 
تكحيو التعريفات المختمفة لممنياج مف فركؽ جكىرية بيف المنياج المخطط لو، كالذم يطمؽ عميو 
عادة المنياج الرسمي، كالمنياج الذم يحقؽ بالفعؿ، كىك ما يطمؽ عميو أحيانا بالمنياج الفعمي، 

(. 2000مرعي كالحيمة، )كىناؾ المنياج الخفي أيضا
 

:  إلى ستة أنكاع مف المناىج" 1994جالتيكرف "كيشير 
.  ، كالمنظمات التخصصيةالخبراء بو ل المناىج الذم أكصبو كيقصد :المنياج الموصى بو

 تفسير كما أنو.  كىك المنياج المصادؽ عميو مف الجيات الرسمية الحككمية:المنياج المكتوب
.  كاختيار الخبرات الالزمة لتحقيؽ ىذه األىداؼ،ىداؼ سياسة التعميـ ككضعيا مكضع التنفيذأل

 .ج المكصى بواكعادة ما يككف ىذا النكع مف المناىج عامان كأكثر تحديدان مف المنو
 المدعمالمنياج (Supported Curriculum مف المصادر تشكؿ مالذمج اىك المنو ك(:

 دعػـ مصادر تمعب دكران ميمان فيعدة  كقد ذكر أف ىناؾ  . لممتعمميفالمخصصة لدعمو أك تكصيمو
كما ىك كارد في الخطػة الدراسػػية،                          كقت المتاح ػاؿ: منياىذا النكع مف المناىج 

تكزيع المدرسي كما تعكسو ، كاؿمدرس ضمف نطاؽ الكقت المحدد لممكضكعاؿلكقػت الػػذم يحػػدده كا
 كالمصادر التعميمية األخرل المكفرة  المدرسيةالكتبك ،القرارات الناتجة عف حجـ الفصؿ الدراسي

. لالستعماؿ بالصؼ الدراسي
 

ج الذم بإمكاف المشاىد رؤيتو منفذان مثمما اىك المنو :(Taught Curriculum)المنياج المدرسي
. يدرسو المدرس

 
ماذا فيـ الطالب مف شرح المدرس : بو يقصد ك (Learned Curriculum ):المنياج المتعمم

أك المنياج،  الكاضح أف الطمبة قد يتعممكف ما لـ يخطط لو في  ما؟ كمفج في مكضكعاكمف المنو
 رغبة الطمبة  فمثالن عند شرح المدرس لمكضكع ما تجد أف. ما لـ يخطط لو المعمـ في طرؽ تدريسو

فائدة الطمبة مف   أم أف ؛في االستفادة مف ىذا المكضكع المشركح مقركنة بأىميتو في االمتحاف
. المادة مكجية كمحسكبة حسب تفسير الطمبة ألىمية المادة المشركحة



 

 

 
كانت ىذه االختبارات أىك مجمكعة مف نظـ التعمـ التي تقٌكـ في االختبارات، سكاء ك :المنياج المقوم

أك  (Curriculum-Referenced) اختبارات مرجعية المنيج ـ كانت أعمى مستكل المدرسة
. اختبارات مقننة

 
قد ال تككف مفيدة إال " جالتيكرف"م فيشيراف إلى أف التقسيمات السابقة  (2000مرعي كالحيمة، )أما

: لمباحثيف فقط كال تالئـ أغراضنا في العالـ العربي فارتأيا تقسيـ المنياج إلى نكعيف فقط ىما
 

  :المنياج الرسمي_ أكال
كىك كثيقة المنياج الرسمية المقررة مف كزارة التربية كالتعميـ كتتضمف األىداؼ كالمحتكل المعرفي 

ذا أنعمنا النظر في . كاألساليب كاألنشطة كأساليب التقكيـ، كتسمى أحيانا كثيقة المقررات الدراسية كا 
فمسفة : النظاـ التعميمي، نجد عددا مف الكثائؽ الرسمية كاألدكات يتشكؿ منيا ىذا المنياج كمنيا

التربية كالتعميـ، كالسياسات التربكية، كالخطط الدراسية كالتقكيـ السنكم المدرسي، ككتب المطالعة 
اإلضافية كالكتب المكصى باقتنائيا في المكتبات المدرسية، كاالختبارات العامة بأساليبيا كمحتكاىا 
كنكعية أسئمتيا كاألىداؼ التي تركز عمى قياسيا، كالبناء المدرسي كتجييزاتو، كتقنيات التعميـ مف 
كسائؿ كتجييزات كمشاغؿ، كنكعية األنشطة اإلضافية، كمحتكل برامج اإلعالـ اإلذاعية كالتمفازية 

كالصحفية العامة، كمحتكل برامج إعداد المعمميف كأساليب اإلعداد كالتدريب، كدكر األسرة كالمجتمع 
.   المحمي

المنظكر السمككي الذم يتمثؿ في مجمكعة عمميات : كيمكف لممنياج الرسمي أف يطبؽ كفؽ منظكريف
كمف ىذه العمميات البحث الذم يعتبر . متالحقة تفعؿ المنياج كتطكره كتضمف كصكلو إلى الميداف

نقطة ارتكاز لتغيير المناىج كتطكيرىا، كعممية التطكير ال تحدث إال بتطبيؽ النتائج البحثية، كذلؾ 
ثـ تمييا عممية إيصاؿ المناىج الجديدة لمجمكعة . بإنتاج المكاد التي تتضمف رؤية جديدة لممنياج

. مدارس لمتجربة أك تعميميا عمى المدارس جميعيا في آف كاحد
 

أما المنظكر الخبركم في تطبيؽ المنياج الرسمي، فيتمثؿ في اعتبار المعمـ ركنا أساسيا في عممية 
تطكير المنياج كتنفيذه، كعميو يتكقؼ مدل نجاح المدرسة في تحقيؽ أىدافيا؛ فالمعمـ يحدد األىداؼ 
اإلجرائية لمتدريس، كيختار الخبرات التعميمية التعممية المناسبة لمطمبة، كيحدد المتطمبات األساسية 



 

 

لمتعمـ كاختبار التعمـ القبمي لمطمبة، كيكفر الدافعية لممتعمميف كيختار أساليب التعزيز المناسبة ليـ، 
كيكفر المناخ المادم كالنفسي الالـز لعممية التعمـ الفعاؿ، كيختار أساليب تقكيـ التحصيؿ 

 (.1998عمي، )المناسبة
 
   :المنياج الواقعي_ ثانيا
 

المنياج الكاقعي ىك المنياج الذم يدرس في المدارس مف المدرسيف كاإلدارة  المدرسية، كىك يقابؿ 
، إضافة "غالتيكرف "المنياج الرسمي كالمنياج المدعـ كالمنياج المختبر كالمنياج المتعمـ عند 

فيك المنياج الذم يتحقؽ بالفعؿ عف قصد أك دكف قصد مف المعمـ أك إدارة التعميـ . لممنياج الخفي
كمقدار التعمـ الذم يحدث لمطمبة، يعتبر المعيار الكحيد . أك كاضعي االمتحانات أك مف الطالب نفسو

كبما أف التعميـ في مدارسنا يتـ مف خالؿ المقررات الدراسية الرسمية . لقياس مدل نجاح المنياج
كأساليب التدريس التي تتمحكر حكؿ المعمـ؛ فالمعمـ إذف ىك مصدر المعمكمات كالعامؿ المركزم في 
عمميتي التعمـ كالتعميـ، كدكره يتمثؿ في نقؿ المعمكمات المكجكدة في الكتاب إلى أذىاف الطمبة بشتى 

أما دكر الطالب فيتمخص في نسخ ما يكتب عمى المكح، كاالستماع إلى شرح المعمـ كاإلجابة . الطرؽ
كىناؾ حاالت قميمة يثير المعمـ فييا تفكير . عف أسئمتو، كالقياـ بالكاجبات البيتية التي يطمبيا المدرس

طمبتو، كيحفزىـ لمتعمـ فيخمؽ فييـ الرغبة كالشكؽ، كيكقظ فييـ حب االستطالع، كيدفعيـ إلى القياـ 
(.  2000مرعي كالحيمة،  )باألنشطة كالمبادرات التي تحدث لدييـ تعمما ذا معنى 

        
 

: (Hidden Curriculum)ج الخفي االمنو
 

بأنو مجمكعة المفاىيـ كالعمميات العقمية كاالتجاىات كالقيـ كاألداءات  (1993مرعي كآخركف )يعرفو 
التي يكتسبيا المتعمـ خارج المنياج المعمف أك الرسمي طكاعية كبطريقة التشرب كدكف إشراؼ كنتيجة 

تفاعؿ المتعمـ تفاعال كاسعا مع زمالئو كمعمميو كاإلدارييف في المدرسة، كمف خالؿ األنشطة غير 
.      الصفية، كبالمالحظة كالقدكة

 



 

 

المنحى : كقد صنؼ آالف سكيمتكف الدراسات التي تناكلت المنياج الخفي إلى مناح مختمفة ىي
. الكظيفي، كالمنحى الميبرالي، كالمنحى النقدم، كمنحى ما بعد الحداثة

 
: المنحى الوظيفي

 
يؤمف أصحاب ىذا التكجو بأف دكر المدرسة يكمف في المحافظة عمى النظـ االجتماعية كالثقافية، 
كالعمؿ عمى استمراريتيا كيصكركف المدرسة بكسيمة النقؿ لممعايير كاألنظمة كالقيـ كالميارات الالـز 

  )تعمميا مف قبؿ الطمبة لمقياـ بدكرىـ الكظيفي التفاعمي مع المجتمع كالثقافة التي يعيشكف فييا

(Skelton, 1997 .  
 

فالمنياج الخفي ضمف ىذا التكجو كىذا المفيـك يعني تمؾ القكانيف، كاألنظمة، كالمراسيـ كالتشريعات، 
كالركتينات التي يجب أف يتبناىا المشارؾ في المدرسة، كعمى الطمبة أف يفيمكىا كيتجاكبكا معيا، مف 

 Miller  & Parlett, 1976)أجؿ استمرارية العمؿ في ىذه المدرسة، أك التأقمـ مع الحياة خارجيا 
 .)
 

: المنحى الميبرالي
 

حسب ىذا التكجو فإف المنياج الخفي كالتفاعالت المدرسية الناجمة عنو، ىما أمراف متحرراف مف 
كعمى سبيؿ المثاؿ ىناؾ . قيكد المجتمع كينقالف كيستقبالف مف المعمـ كالطالب بشكؿ سمبي

ممارسات كتحكـ المعمـ بالطمبة بالعالمات، كالعقاب كالثكاب، كلكائح الشرؼ، ىي ممارسات يتفاعؿ 
كبخالؼ التكجو الكظيفي الذم يصكر . الطمبة معيا بأشكاؿ مختمفة تككف غير متكقعة كغير مالحظة

الطمبة عمى أنيـ مستقبمكف سمبيكف لمقيـ كالنظـ كالقكانيف، فإف التكجو الميبرالي يؤكد عمى الدكر 
الفعاؿ الذم يقـك بو الطمبة في بناء نظـ خاصة بيـ يستطيعكف مف خالليا العيش داخؿ الصؼ 

،  تناكؿ فييا دكر كؿ مف الكقت ( Hargreaves, D. 1977)كفي دراسة قاـ بيا الباحث . الكاحد
المستخدـ كالحيز في العالقات بيف المعمـ كالطالب، كجد أف ىذيف العنصريف الخفييف مف عناصر 

الحياة المدرسية ينتج عنيما تفاعالت كتعبيرات ناتجة عف عالقات القكة بيف المعمـ كالطمبة، ككجد أف 
ىذيف العنصريف الخفييف مف عناصر الحياة المدرسية ينتج عنيما تفاعالت كتعبيرات ناتجة عف 
عالقات القكة بيف المعمـ كالطمبة كحرية حركة المعمـ مثال مقابؿ تقييد حركة الطالب، كالتحكـ بما 



 

 

يقكـ بو الطمبة، كالتحكـ بالكقت، فيذه كميا دالئؿ كاضحة عمى الرسائؿ الخفية التي يرسميا المعمـ 
. لتحديد مكانتو أماـ الطمبة كعالقتو معيـ

 
: المنحى النقدي

 
ييتـ أصحاب ىذا التكجو بالعناصر الخفية الكامنة داخؿ المنياج الخفي، التي تفسر دكر المدرسة 
في خمؽ عدـ المساكاة االجتماعية، كعدـ تكافؤ الفرص، كعدـ العدالة االجتماعية، كدكر القطاعات 
االقتصادية المنتجة في المجتمعات الرأسمالية في تككيف مثؿ ىذا النمكذج مف عدـ العدالة كالمساكاة 

عف المنياج الخفي لممدرسة ،  ( Apple & Beyer, 1988)كيتحدث . بيف الفئات االجتماعية
المدرسة كدكر المكمؿ لمتراكمات االجتماعية : كالذم تتحقيؽ منو األدكار الثالثة اآلتية لممدرسة

كالثقافية كالسياسية، كالمدرسة كىي تقـك بدكر المشرع، كنشر أيديكلكجيات اجتماعية كثقافية كتييئة 
. الظركؼ لقبكليا، المدرسة كىي تقـك بدكر المنتج كالمكزع لمنظـ االجتماعية

 
: منحى ما بعد الحداثة

 
 عمى دكر الفرد في التفاعؿ مع أثر المنياج الخفي، كالظكاىر المنبثقة منحى ما بعد الحداثةيسمط 

عنو مف سمطة المعرفة كعالقات القكة داخؿ المدرسة بيف المعمـ كالطمبة، كالرسائؿ التي يبثيا المنياج 
في المقابؿ فإف تكجو ما بعد . فيك بذلؾ يتحدل الدكر الحيادم المتمثؿ في التكجو الكظيفي. المعمف

الحداثة يقمؿ مف أىمية النظرية التآمرية التي يتبعيا أصحاب المنيج النقدم في عرضيـ لممنياج 
(.  Foucault, 1988)الخفي، عمى أنو مف صنع الدكلة أك الفئات المتحكمة صاحبة القكة كالنفكذ 

 
إف فيـ المعمـ لحيثيات المنياج الخفي، ضمف سياؽ اجتماعي ثقافي، يساعده في فيـ ممارسات 

الطمبة داخؿ المدرسة كتفسيرىا عبر ربطيا بالثقافة الداخمية التي يككنكنيا فيما بينيـ كثقافة المجتمع 
الذم ينتمكف إليو، كتبني لديو تكقعات لما قد يحصؿ مف تبعات اختياره استراتيجيات معينة أك قرارات 

(. 2002كىبة، )تتعمؽ بالعممية التعميمية 
 



 

 

كأخيرا فإف ىناؾ تفاعالت اجتماعية تحدث يكميا في الصؼ أك في المدرسة الفمسطينية، كفي مكاقع 
أخرل، ينقؿ الطمبة مف خالليا تصكرات كتكقعات عف أنفسيـ مف خالؿ الكالـ، كالممارسات اليكمية 

طكاؿ المسيرة التعميمية؛ كيشكؿ بعضيا أساسا لمنياج خفي يؤثر عمى المسيرة التعميمية بطرؽ 
 (. 2002كىبة، )مختمفة

 
 ىاطارتبالالمناىج مف أكثر العناصر التعميمية حاجة إلى التطكر المتكرر كالمراجعة الدائمة؛ بما أف ك
 الحياةنكاحي لمعايشة المستجدات في األجياؿ كبير بعمميات إعادة التكازف لممجتمع، كتأىيؿ اؿ

أف تككف لدينا مناىج معاصرة تعيد ترتيب األدكار بيف المعمـ كالطالب، فمف الضركرة ، المختمفة 
في طبيعة تصميميا، - فعالن - كبيف الميارات كالمعمكمات كبيف الثكابت كالمتغيرات، مناىج معاصرة
مناىج .(2003 المشٌرؼ(كفي نكعية المكضكعات التي تتناكليا، كفي أساليب تقكيميا كتطكيرىا

متناغمة تتناغـ فييا األىداؼ العامة لممنياج مع المحتكل التعميمي كاألساليب كاألنشطة كتتناغـ 
. جميعيا مع التقكيـ

 
 كىي األىداؼ بنكعييا الخاص كالعاـ ق عناصرتتناغـج المدرسي بالمفيـك الحديث يجب أف افالمنو

يكضح   (1.1)الشكؿ    ك .كالتقكيـ كلكؿ أثره كتأثيره في بناء شخصية المتعمـالتدريس كالمحتكل ك 
: الترابط بيف عناصر المنياج

 
يكضح الترابط بيف عناصر المنياج   (1-1)   الشكؿ 

 

 

 األىداف العامة

المحتوى التعميمي 
والتدريس 

 

 التقويم



 

 

 فإف أىمية تحديد األىداؼ العامة ترجع إلى ككنيا إحدل المكجيات (1.1)الشكؿ  ككما يظير في
العامة لمعمؿ التربكم كالتدريس، كأىـ مككف عند تخطيط المناىج الدراسية كتنفيذىا كتطكيرىا 

كتقكيميا، حيث يختبر المحتكل كالخبرات التعميمية في ضكء األىداؼ العامة، كما يعمؿ التقكيـ عمى 
(. 2005مراد كسميماف )التأكد مف تحقيؽ األىداؼ أك عدـ تحقيقيا

 
يكضح التناغـ بيف   (2.1  )   كمف ىنا تنبع أىمية التناغـ بيف عناصر المنياج كضركرتيا الشكؿ

: عناصر المنياج
 

 
يكضح التناغـ بيف عناصر المنياج   ( 2.1 )   الشكؿ 

 
كال يمكننا الكصكؿ لمدارس فاعمة دكف أف يككف التناغـ كاضحا فيناؾ أىداؼ عامة متفؽ عمييا عمى 

فالتناغـ إذف يبدأ مف خالؿ . أساسيا تختار نماذج المنياج كمادة التعميـ كمحتكاه كأساليب التقكيـ
المنياج الرسمي كالمتمثؿ في القرارات المتخذة لمكصكؿ إلى تعميـ كتقكيـ مناسبيف لتزكيد الطالب 

   Vogler &،1994 )بخبرات تتناسب مع معارفيـ كمياراتيـ ليككنكا أكثر مسؤكلية تجاه تعميميـ
Leitzel .)

 
إف مصطمحات كمفاىيـ كالحد األدنى لمتعميـ كالمبحث كالمكضكعات كاألىداؼ كالمنياج الرسمي 

كالمنياج الكاقعي كالمنياج الخفي، كغيرىا تظؿ مفتكحة عمى تأكيالت متعددة، كأف جيكدا ال بأس بيا 
كبما أف تناغـ المنياج .  ( Anderso ،2002)قد بذلت ليتناغـ المحتكل مع بقية عناصر المنياج

المعمـ مع المنياج المقـك يعتبر عامال ميما ألنجاح التعميـ، فالتناغـ يدفع بالمعمميف لمتركيز عمى 
الميارات العميا كالمتداخمة لجسر اليكة بيف األىداؼ العامة كاألىداؼ السمككية، إلعداد الخطط 

المساعدة لمتالميذ في تحقيؽ أىدافيـ؛ فحينما تتناغـ عمميتا التعميـ كالتقكيـ فإف الطمبة كالمعمميف 
كأكلياء األمكر كالمديريف كالييئات التدريسية، ستتضح أماميـ طرؽ قياس التقدـ كالتطكر في العممية 

(. Vogler   Leitzel &،1994 )التعميمية 
 

المحتكل 
 كالتدريس

 التقكيـ األىداؼ العامة



 

 

 
مما تقدـ نستطيع القكؿ إف لتناغـ المنياج أىمية كبيرة ألننا معنيكف أكال بما تعممو الطمبة مف خبراتيـ 

المدرسية، كألف تناغـ المنياج يمكننا مف حؿ مشكمة االختالفات في أثر المرحمة المدرسية عمى 
كتاريخيا يعتبر التناغـ جزءا ميما مف تطكير المنياج كتجديده؛ لما يكجده مف .  تحصيؿ الطمبة

. عالقة قكية بيف أىداؼ المنياج كمحتكاه كأدكات تقكيمو، أك بيف ما تيعمـ كما ىك مخصص لالختبار
كيمكننا القكؿ إف التناغـ في المنياج ليس حديثا جدا؛ فالبرامج التعميمية في الستينيات كالسبعينيات 

. )  Arlington, 1997)تناغمت مع األىداؼ التعميمية الكاردة في خطط الدركس في ذلؾ الكقت
  

ككضع الخطكط العريضة لمنياج متناغـ تفترض أف يككف المعممكف قد قامكا فعال بتدريس المنياج، 
كأف نتائج الطمبة ستككف مرتفعة، خاصة كأف أىداؼ االختبار تتناغـ مع المنياج الذم ديٌرس؛ غير 
أف المنياج الفعمي الذم ديٌرس قد يتشابو تشابيا بسيطا مع الكتاب المقرر كبغض النظر عف تحقيؽ 

.   )  Arlington, 1997)أىداؼ التقكيـ 
 

 كييعنى كضع الخطكط العريضة لتناغـ المنياج بالتخطيط التربكم الذم يمقى اىتماما مف مديريات 
كبأخذ ىذا . التربية كالتعميـ المسؤكلة عف تحصيؿ الطمبة مف خالؿ االختبارات المكحدة المقاييس

اليدؼ بعيف االعتبار فإف المديريات تستخدـ معطيات التقييـ أك المحتكل أساسا ألم قرار يتعمؽ 
.  )  Arlington, 1997)بأىداؼ المنياج أك المادة التعميمية أك تكزيع الكقت، أك أسمكب التدريس 

 
كتبدأ عممية كضع الخطكط العريضة لتناغـ المنياج بمراجعة لمعطيات تقكيـ الطالب مف أفراد أك 

ثـ يمييا تأكد المعمميف مما . مجمكعات لمتأكد مف أف ىذه النقاط ىي التي تسبب الصعكبة الكبرل ليـ
إذا كانت مادة االختبار التي كاجو الطمبة فييا صعكبات مرتبطة بدرجة ما مع كيفية عرض المنياج 

كعمى أساس ىذا التحميؿ قد يقرر المعممكف إعادة النظر كمراجعة المحتكل مع األخذ بعيف . لممادة
االعتبار التكزيع الزمني كالنصكص كالمكاد التكضيحية كالكسائؿ؛ كذلؾ لتحسيف االختالؼ ما بيف 
محتكل االختبار كمحتكل المنياج كتقميصو كبيف مدل االختالفات في أداء الطمبة مما يؤكد أف 

. )  Arlington, 1997)التقكيـ قد يعكس كؿ المقكمات التي اتفؽ عمييا كعممت كاختبرت 
  
 



 

 

 
: الخطوط العريضة لممنياج المتناغم 7.1 
أف تككف المعايير قد كضعت لممقارنة بيف أىداؼ االختبار كأىداؼ المنياج مع األخذ بعيف  .ُ

. االعتبار المحتكل كاألسمكب
. فحص معطيات االختبارات كمعاييرىا لمتعرؼ إلى مكاطف القكة كالضعؼ في المنياج .ِ
تفحص مكاطف الضعؼ ىذه باالستناد إلى ىذه المعايير لتدؿ عمى تأكيد عدـ تناغـ المنياج  .ّ

. مع االختبار
أما بالنسبة ألىداؼ االختبار التحصيمي غير الكاضحة فإف المعمميف يقكمكف بسد الثغرات  .ْ

مف خالؿ تحسيف األساليب التعميمية كتعديميا كتكزيع الزمف بطريقة أفضؿ لتحقيؽ األىداؼ 
. كاختيار الكسائؿ الصحيحة

تككف مراقبة أداء الطمبة كتقدميـ مف خالؿ نتائج االختبار كىؿ كانت ىذه النتائج نابعة عف  .ٓ
 .  )  Arlington, 1997)تنظيـ المنياج كتناغمو أـ ال 

 
كالتغذية الراجعة لممنياج تحدث بعد تناغـ أىداؼ المنياج الرسمي مع المحتكل كاالختبار كبعد أف 

كيمكف أف يتحسف محتكل . يقـك المعممكف بكضع التقييـ المناسب لممنياج المعمـ كليس غيره
كال يتـ ذلؾ إال بإدراؾ التربكييف أف عمييـ . االختبارات كأداء الطمبة كيرتفع مستكل تحصيميـ

مضاعفة جيكدىـ في ترتيب المنياج الذم يدرس كتنظيمو فعال مع المنياج المكتكب؛ لذا أصبح 
التناغـ ىدفا في كثير مف المدارس التطكيرية في أكاخر الثمانينيات فعممت عمى تنشيط مشاركة 

أف تقديـ تغذية  ( Vaughn، 1990)كيرل فكف .المعمميف في اتخاذ القرارات كتطكير المنياج
المنياج الراجعة التي يقـك فييا المعمـ باختيار التقكيـ المناسب كالمتناغـ مع محتكل المنياج المعمـ 

: لو أىداؼ ميمة منيا
 .يقدـ التربكيكف منياجا يراعي مستكيات الطمبة في محتكاه .ُ

 .يقدـ التربكيكف أنفسيـ اختبارا تحصيميا متناغما مع المنياج المعمـ .ِ

بما أف التربكييف يعممكف أف التقكيـ يعكس أداء الطمبة الحقيقي فيـ يطكركف اختبارا  .ّ
خاصا في نياية كؿ كحدة دراسية أك فصؿ دراسي يتناغـ مع أىداؼ المنياج 

 . كمحتكاه



 

 

كقد . يراقب التربكيكف المستكل التحصيمي لمطمبة باعتباره دليال عمى فعالية المنياج .ْ
ال يزداد المستكل التحصيمي لمطالب إال أف التربكييف يمكف ليـ أف يختاركا آلية 

 .   جديدة لمتقكيـ بدال مف مراجعة المنياج عمى أساس معطيات التقكيـ ذاتيا

 
كيؤكد مؤيدك ىذه العممية أنيا الخيار الذم يؤمف بو التربكيكف لقياس مدل نجاح المنياج كمدل 

 إضافة إلى أٌف المعمميف سيستطيعكف كضع كحدات رئيسة التحكـ بالقياس كالتقكيـ كاالختبارات،
ككضع مقاييس لالختبارات التي تركز عمى في المنياج المقرر تركز عمى أىداؼ تعميمية معينة 

تحصيؿ الطمبة بناء عمى األىداؼ التعميمية، كتصميـ دركس ذات عالقة مباشرة بالمحتكل الذم 
أضؼ إلى . تعممو الطمبة الذيف البد أف يحققكا النجاح في التقكيـ المبني عمى أساس ما تعممكه مسبقا

نما خطط عممية تتناغـ فييا  ىذا أف الخطط المكضكعة بعد ىذه العممية ليست خططا عبثية كا 
.   )  Arlington, 1997)األىداؼ مع المحتكل الذم قاـ بتأليفو عدد مف المعمميف مع التقكيـ 

 
كرغـ أف إثراء المنياج الذم يقـك بو المعمـ مفيد فأنو قد ال يتناغـ مع االختبارات المكحدة كالعامة 

لذلؾ فمف الضركرة أف تطبؽ التغذية الراجعة  لقياس . التي تخضع لشركط كقكانيف كمنياج مكحد
مدل التناغـ في المنياج بيف األىداؼ كالمحتكل كاالختبارات بحيث تككف الغاية منو االرتقاء 

ثراء المنياج كالذم يقكـ بو المعمـ ال يرتبط باالرتقاء بالمستكل  بالمستكل التحصيمي لمطالب، كا 
التحصيمي لمطالب داخؿ الصؼ إال إذا كاف اليدؼ منو قياس أداء الطمبة حسب ما يدرس فعال 

( Glatthorn،1994  )كليس المنياج جميعو ، كعمى إثر ذلؾ فقد تكصؿ جالتيكرف              
إلى أنو باإلمكاف الدمج بيف عمميتي تطبيؽ الخطكط العريضة لممنياج حسب الجيات الرسمية كبيف 

: عممية إثراء المنياج كتدعيمو حسب كؿ معمـ لتحقيؽ التناغـ عمى أف تتضمف اآلتي
يحدد المعممكف األىداؼ الميمة التي يجب عمى الطمبة فيميا بشكؿ تاـ، بحيث تحدد ما عمى  .ُ

 .كؿ طالب أف يحققو في مرحمة معينة

في عممية اإلثراء يبني المعممكف اختبارات تشخيصية في نياية كؿ كحدة أك فصؿ دراسي  .ِ
 .تركز عمى األىداؼ التعميمية لممنياج

تيراجع أىداؼ االختبارات التشخيصية لمعرفة مدل تناغميا مع أىداؼ المنياج، أما إذا  .ّ
حققت االختبارات التشخيصية ىدفا غير مكجكد في المنياج فيجب عمى المعمميف إضافة 

 .ذلؾ إلى دليؿ المنياج



 

 

في عممية التغذية الراجعة يقـك المعممكف بمراجعة شاممة لممكاد التعميمية كالكتب الدراسية  .ْ
 . )  Arlington, 1997)لمتأكد مف مدل تحقؽ أىداؼ المنياج 

 
 

 أىمية تدريس المغة العربية 8.1

تقاف خمقو ، اختالؼ البشر في أشكاليـ ،  مف آيات ا البينات عمى عظيـ قدرتو، كحسف إبداعو ، كا 
أنيـ انقسمكا إلى أجناس كقبائؿ  كألكانيـ كلغاتيـ ، فرغـ أف أصميـ كاحد ، فأبكىـ آدـ كأميـ حكاء إال

ٍمؽي ]: كما قاؿ سبحانو كتعالى  كألسف كألكاف مختمفة ال يعمـ عددىا إال ا تعالى، ًمٍف آيىاًتًو خى كى
ـٍ ًإفَّس ًفي ذىًلؾى آليىاتو  السَّسمىكىاًت كىاألىٍرضً  ـٍ كىأىٍلكىاًنكي  .(22: رـك ؿا) [لِّلٍمعىاًلًميفى  كىاٍخًتالؼي أىٍلًسنىًتكي

 

اتحادىـ في النكع كاف اختالؼ لغاتيـ آية دالة عمى  إف اختالؼ لغات البشر آية عظيمة ، فيـ مع 
نىو ا تعالى في غريزة البشر مف اختالؼ التفكير، كمف ا تعالى عمى اإلنساف بأف خمقو ، ثـ  ما كىكَّس

ما باإلشارة إذا عجز  أتبع ذلؾ بذكر نعمة قدرتو عمى التعبير عما في نفسو إما بالنطؽ كىك أكمؿ ، كا 
مَّسـى القيٍرآفى * الرَّسٍحمىفي ): النطؽ ، كذلؾ في قكلو تعالى  عف مىؽى * عى مَّسمىوي البىيىافى * اإًلنسىافى  خى  )  )عى

(. 1997الدراكيش،  )  (4-1: الرحمف 

                                                                                                                                         
 إلى أف جاء اإلسالـ كضعيا العرب، كاصطمحكا عمييا، كىذبكا ألفاظيا عبر التاريخلغتنا العربية ك
 ،فحفظت بحفظ ا لكتابو، كانتشرت مع  المنزؿ، كنبيو المرسؿقشرفيا ا بأف جعميا لغة كتابؼ

 بيف ة التكحيد القائـة، كرابطالكطف العربيلغة جميع الشعكب المنتسبة إلى لتككف  انتشار اإلسالـ؛
 تجعؿ منيا لغة ؛بخصائص لغكيةعف سائر المغات ىي تمتاز ك.  (1997أبك مغمي، ). الشعكبىذه 
 تستطيع أف تساير التطكر الحضارم كالفكرم، كالدليؿ عمى ذلؾ أنيا استطاعت في العيكد ،غنٌية

 (.1989البرازم، ) أف تستكعب الفكر الدخيؿ، كأف تعٌبر عنو بمغة فصيحة ،اإلسالمية المختمفة

 في جميع أنحاء العالـ العربي، مقارنة ، المغة العربية مركزان كبيران كمتميزان في مناىج التعميـتتبكأ ك
فحسب،   كتراكيب، كألفاظان ، حديثان عمى أنيا ليست أصكاتان ليابغيرىا مف مكاد التدريس، حيث يينظر 



 

 

نما بمثابة المستكدع الذم يحكم التراث الثقافي، كىي التعبير عف مكنكنات نفس اإلنساف  ،كا 
 (.1977فارس، ) كأفكاره ،كمشاعره

 
نما ىي كسيمة لدراسة المكاد األخرل ذا استطعنا أف . كالمغة العربية ليست مادة دراسية فحسب؛ كا  كا 

فمف يمكننا أف نتصكر ىذا . نتصكر شيئا مف ظكاىر العزلة كاالنفصاؿ بيف بعض المكاد الدراسية
، إبراىيـ)االنفصاؿ بيف المغة كغيرىا مف المكاد الدراسية، عممية كانت أك فنية، نظرية أك عممية 

1968 .)
 

ذا كانت المغة العربية مادة التخصص لمدرسي المغة العربية فيي بالنسبة لبقية المدرسيف مفتاح  كا 
. كشرح مكضكعاتيا لمتالميذ. كىي كسيمتيـ األكلى لقراءة مراجع ىذه المكاد كفيميا. لمكاد تخصصيـ
(.  1968، إبراىيـ)كتأليؼ الكتب ليـ . ككضع المذكرات

 

كىناؾ عالقة كطيدة بيف المغة كغيرىا؛ فقد ثبت بالتجارب كالمشاىدات أف تقدـ التالميذ في المغة 
العربية يساعدىـ عمى التقدـ في كثير مف العمـك التي تعتمد في تحصيميا عمى القراءة كالفيـ؛ 

فالتمميذ سريع القراءة يستطيع أف يستكعب ما يراد تحصيمو في سرعة كسيكلة، كالتمميذ المتمكف مف 
ككثير مف الخطأ في . المغة يفيـ ما يقرأ بسرعة؛ فيساعده ىذا عمى اإللماـ بما يقرأ مف المكاد األخرل

إجابات التالميذ يرجع إلى عدـ قدرتيـ عمى فيـ ما يقرؤكف أك إلى خطئيـ في ىذا الفيـ أك ضعفيـ 
(. 1968، إبراىيـ)في التعبير 

 

 

:      مشكمة الدراسة 9.1
 

بعد البحث في كثيقة الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية كما تشتمؿ عميو مف أسس فكرية تؤكد 
انتماء الفمسطيني إلى كطنو كتاريخو كثقافتو، كأسس تربكية تؤكد أىمية التربية كدكرىا المميز في 
التعمـ كالتعميـ مف خالؿ األبعاد المعرفية كاالجتماعية كالنفسية كما تيدؼ إليو مف تحقيؽ منياج 

متناغـ يجمع في حناياه، بيف أصالة الماضي كحداثة الحاضر، مرتكزا في خطكطو العريضة عمى 
نتساءؿ  -(الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية,1999 )مبدأ التعميـ النكعي، كليس التمقيف الكمي 

أيف نحف مف ىذا المنياج؟ كىؿ ما يتـ تدريسو في مدارسنا يحقؽ رؤية المنياج الرسمي؟ كىؿ ينظر 



 

 

المسؤكلكف بعيف البحث كالتمحيص كالشمكؿ إلى ما يحدث في الغرؼ الصفية مف تعميـ كأساليب 
(. 1998 ,الحارثي )تقكيـ؟ 

 
كبما أف مناىجنا الفمسطينية الجديدة قد طرحت ضمف جدكؿ زمني قصير نسبيا كلذلؾ حكت العديد 

مف المالحظات كنقاط الضعؼ، أصبح كاجبا القياـ إزاءىا بكقفة جدية لتعزيز نقاط القكة فييا 
. (العسالي, 2004)كمعالجة نقاط الضعؼ

 
كلـ تكف المناىج المدرسية التي يتعٌمميا الطمبة الفمسطينيكف في أٌم حقبة مف الزمف خاضعة 

لفمسفة خاٌصة، أك أىداؼ محددة تمبي حاجات الفرد أك المجتمع الفمسطيني، ابتداء مف العصر 
، حيث خضع الطمبة في تعمميـ إلى 1948التركي فاالنتداب البريطاني كمركران بعاـ الشتات 

كىذا يعني أف . المناىج المدرسية التي تقررىا الدكؿ المختمفة التي شاء ليـ القدر أف يمجأكا إلييا
الفمسفة التي بينيت عمييا تمؾ المناىج، أك األىداؼ التي صيغت تمؾ المناىج لتحقيقيا، ال تتفؽ 

(. 1996حبش،  )كحاجات الطمبة الفمسطينييف أك ميكليـ كرغباتيـ، كال تمبي حاجة مجتمعيـ 
 

 تضافرت الجيكد الفمسطينية كالدكلية لكضع منياج 1994كمع تأسيس السمطة الفمسطينية عاـ 
 2000تعميمي فمسطيني، حيث أدخمٍت كزارة التربية كالتعميـ الفمسطينية منياجان  فمسطينياي في العاـ 

اقتصر عمى الصفكؼ مف األكؿ إلى السادس ، ثـ امتد العمؿ بالمنياج الجديد إلى الصؼ العاشر 
 كبذلؾ يككف المنياج التعميمي الجديد قد أكمؿ مرحمة 2005 – 2004مع بداية العاـ الدراسي 

كأشار التمييد الذم أصدرتو اإلدارة العامة لممناىج  إلى أف خطة المنياج . التعميـ األساسي
 تتعدل تعداد المباحث المدرسية أك إضافة مكاد أك حذفيا أك إعادة 1998الفمسطيني األكؿ 

إف التخطيط إلعداد منياج بنكعية جيدة كمتميزة، ىي عممية متعددة " صياغتيا، كأضاؼ التمييد 
األبعاد، كىي مشركع كطني ذك بعد فني كىي أيضان قضية ديمقراطية تعي الماضي كتعرؼ 

كما أف الشعب الفمسطيني يعي تمامان أف التعميـ ىك األداة لتنمية . الحاضر كتستشرؼ المستقبؿ
خطة  المنياج ) المكارد البشرية كأف المنياج الجيد ىك أداة التعميـ التي تتحقؽ أىداؼ المجتمع

. (1998 ,الفمسطيني األكؿ

، بدءان ففي كؿ عاـ تنجز المناىج لصفيف دراسييف جاء عمى مراحؿ،  الفمسطينيتطبيؽ المنياجك
مف الصفيف األكؿ كالسادس األساسييف، باعتبار األكؿ بداية المرحمة األساسية األكلى، كالسادس 



 

 

 2004 في العاـ الحالي ت كزارة التربية كالتعميـ بداية المرحمة األساسية الثانية، كىكذا إلى أف كصؿ
 (.2004، أبك جامكس ). مف أصؿ اثني عشر صفان دراسيان عشرة صفكؼ إلى تطبيؽ مناىج 

 

أخذت طابع كلمعديد مف االنتقادات كاالعتراضات المحٌمية كالخارجٌية، ىذا المنياج تعٌرض كقد 
الجدؿ في بعض األحياف، بيف مؤيد كمعارض، كبيف مف يرل فيو منياجان صعبان كطكيالن كفكؽ 

مستكل الطمبة، كمف يرل فيو منياجان عصريان يكاكب التطٌكر كينٌمي ممكة التفكير كاإلبداع، كيبتعد 
كلكؿو أسبابو كحججو، كدالئمو كبراىينو، كاقتناعاتو الخاصة، قد ييجمؿ البعض حٌميا . عف التمقيف

أما التدخالت الخارجية، فكاف مصدرىا إسرائيؿ التي . بأنو يظؿ قابالن لمتعديؿ كالتصحيح كالتنقيح
تٌدعي أنيا مناىج تحريضية، تغٌذم العنؼ كالتطرؼ، كليس فييا مبادئ التسامح كالتصالح بيف 

جعمت أطرافان ؼكىذا القكؿ يجد الكثير مف الردكد المقنعة مف الجانب الفمسطيني، . األمـ كالشعكب
.  (2004أبك جامكس ، )دكلية عٌدة تشيد بيذه المناىج، كتدحض االدعاءات اإلسرائيمية

كىك أكؿ منياج يبنى بأيدو كأفكارو كعقكؿو - كرغـ المادحيف كالقادحيف، فإف المنياج الفمسطيني 
براز الخصكصية - فمسطينية  يبقى إنجازان ميٌمان، يحمؿ دالالت كبيرة في التكٌحد كالسيادة كا 

الفمسطينية، كرغـ ما لو كما عميو، فإف بإمكاننا إف تكاتفت الجيكد كاليمـ، أف نطٌكره كنحٌسنو خطكة 
 لعٌمنا نصؿ يكمان إلى التغيير المنشكد الذم ،خطكة كشيئان فشيئان، في عالـ دائـ السرعة كالتطٌكر

 (.2004أبك جامكس،  ) يبتغيو الجميع دكف استثناء
 

كمف ىنا جاءت ىذه الدراسة لمكشؼ عف مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر 
األساسي في فمسطيف، كلبياف مدل اىتماـ الجيات الرسمية بمتابعة المنياج كقياس مدل تناسؽ ىذا 

. المنياج بعناصره المتعددة مف أىداؼ كمحتكل كتقكيـ
 

:  ىدف الدراسة وأسئمتيا10.1
 



 

 

تأتي ىذه الدراسة لمكشؼ عف مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في 
ما مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ : كيتحدد ىذا اليدؼ بالسؤاؿ الرئيس اآلتي. فمسطيف

العاشر األساسي في فمسطيف؟ 
  

: كلإلجابة عف ىذا السؤاؿ سيبدأ الباحث باإلجابة عف األسئمة الفرعية اآلتية
 

ما األىداؼ السمككية التي يتضمنيا محتكل كتاب المغة العربية لمصؼ العاشر  .ٓ
 األساسي في فمسطيف؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟

 
ما األىداؼ التي يركز المعمـ عمييا في أثناء تدريسو لمبحث المغة العربية لمصؼ  .ٔ

 العاشر األساسي؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟ 

 
 ما األىداؼ التي ركز االختبار عمييا؟ كما مجاالتيا كمستكياتيا؟ .ٕ

 

ىؿ تختمؼ نسبة تحقيؽ المعمـ كنسبة تحقيؽ االختبار لألىداؼ المتضمنة في  .ٖ
المنياج باختالؼ المنطقة؟   

 
 

:  أىمية الدراسة11.1
 

 لـ تجر أم دراسة– كعمى حد عمـ الباحث – نو أتكمف أىمية الدراسة في ضكء  نتائجيا كال سيما 
كما تكتسب الدراسة أىميتيا في انسجاميا مع تكجيات العديد .  حكؿ مدل التناغـ في المنياجعربية

 كيزيد مف أىميتيا ،ف في العمؿ عمى تطكير المناىج بشكؿ عممي كعمى أسس سميمةممف التربكم
أيضا مكانة المغة العربية كدكرىا البارز في العممية التعميمية التعممية في المرحمة األساسية ال سيما 

 تنعكس عمى ألنيا في التعميـ  عد مف المشكالت األساسيةمكأف ضعؼ الطمبة في المغة العربية 
 كلألىمية التي يحظى بيا الصؼ العاشر األساسي ألنو يشكؿ مرحمة انتقالية المكاد الدراسية األخرل

. تقريبية بيف المرحمة األساسية كالمرحمة العميا 
 



 

 

كقد تسيـ الدراسة في تقديـ التغذية الراجعة لممسؤكليف في كزارة التربية كالتعميـ ككاضعي المناىج  
متابعة عممية التعميـ كالكشؼ عف مدل التناغـ بيف عتاصر المنياج، كتقديـ بعض التكصيات ؿ

كقد تفتح الدراسة المجاؿ إلجراء المزيد مف . كالمقترحات التي تسيـ في تطكير تعميـ المغة العربية 
.  الدراسات عمى مدل التناغـ في المنياج 

 
: محددات الدراسة 12.1
 

تناكلت الدراسة الكشؼ عف مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في 
كقد أجريت ىذه الدراسة في الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي . 2004/2005لمعاـ الدراسي  فمسطيف
منياج المغة العربية المقرر لمصؼ الجزء الثاني مف ستقتصر ىذه الدراسة عمى   ؛ لذا2004/2005

:  كالمتمثؿ في األىداؼ العامة لممنياج كالجزء الثاني مف كتاب المغة العربية بشقيوالعاشر األساسي
المطالعة كالنصكص كالعمـك المغكية، إضافة إلى عينة مف أكراؽ اختبارات المغة العربية لمصؼ 

؛ كليذا فإف نتائج ىذه الدراسة ستقتصر عمى مبحث ـ2004/2005لمعاـ الدراسي العاشر المكحدة 
. المغة العربية لمصؼ العاشر كال تنسحب عمى سكاه مف الصفكؼ األخرل أك المباحث األخرل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

: الفصل الثاني
 

 الدراسات السابقة
 

عرض الباحث في الفصؿ السابؽ أىمية المنياج في التعميـ، كعناصر المنياج التي تشمؿ األىداؼ 
كالمحتكل كالتقكيـ كأىمية كؿ عنصر مف ىذه العناصر في الكصكؿ إلى أقصى حد ممكف مف 

ثـ تطرؽ الباحث إلى أسس المنياج الفمسفية كالنفسية كاالجتماعية كالمعرفية، ككضح . التناغـ بينيا
بعض المفاىيـ المتعمقة بالمنياج كالمنياج الرسمي كالمنياج الخفي كالمنياج الكاقعي كغيرىا، كما 

؛ لما يكجده مف عالقة قكية بيف أىداؼ المنياج بيف أىمية التناغـ في تجديد المنياج كتطكيره
. كمحتكاه كأدكات تقكيمو

 



 

 

كسيعرض الباحث في ىذا الفصؿ بعض الدراسات السابقة التي تناكلت التناغـ كالمنياج بعناصره مف 
.   أىداؼ كمحتكل كتقكيـ

 
: الدراسات التي اىتمت بتناغم المنياج: المجال األول

 

إلى البحث في أثر التناغـ عمى  (Joanna S. Gorin ،2004)في ىذا المجاؿ ىدفت دراسة 
ىؿ ىناؾ زيادة في مستكل تحصيؿ الطمبة في : التحصيؿ مف خالؿ اإلجابة عف أسئمة الدراسة اآلتية

الصفكؼ المطبقة لمتناغـ، مقارنة بتحصيميـ قبؿ التطبيؽ؟ كىؿ تعتبر زيادة التحصيؿ لمطمبة 
المنتظميف في الصفكؼ المطبقة لبرنامج التناغـ أعمى منيا في المدارس غير المطبقة؟ 

اثنتاف منيا تطبؽ التناغـ؛ ككاحدة . كقد طبقت الدراسة في ثالث مدارس أساسية في كالية كاليفكرنيا
فأظيرت النتائج أف درجات االختبار ازدادت بشكؿ . ال تطبؽ التناغـ في المنياج عمى طمبتيا

ممحكظ لمطمبة الذيف درسكا في الصفكؼ المطبقة لمتناغـ بيف عناصر المنياج في الفترة ما بيف 
كفي الكقت ذاتو تدنت درجات طمبة المدرسة غير المطبقة لبرنامج التناغـ في . 2000/2002

 .2000/2002االختبار نفسو في الفترة الزمنية 

 
دراسة ىدفت إلى تحديد مدل التناغـ في منياج  (Donna  ،2003 )كفي المجاؿ نفسو أجرل دكنا 

. المغة اإلنجميزية كآدابيا كمنياج الرياضيات في المدارس الثانكية في كالية كاليفكرنيا 
ك فحصت الدراسة فرضية أف زيادة التركيز عمى تناغـ منياج المغة اإلنجميزية كمنياج الرياضيات لو 

كصمـ  معممك . انعكاس إيجابي في درجات نجاح الطالب الذيف درسكا باستخداـ المناىج النمكذجية
المغة اإلنجميزية كمبحث الجبر في مدرستيف شاممتيف كأربع مدارس ثانكية مف مدارس المحافظات 

كأكضح غالبية مديرم المدارس أف المعمميف كانكا . استبانة، كاستعاف الباحث بالسجالت الحككمية
كما كافؽ مديرك . مستعديف لتحضير الطمبة الختبار نياية العاـ في مدارس كاليفكرنيا الثانكية

المدارس الشاممة عمى أف لدل الطمبة معرفة كافية عف االختبار النيائي، كأف مكاقع المدرسة 
اإللكتركنية كالمكتب اإلقميمي يقدمكف المعمكمات الكافية عف عناصر االختبار كمكاعيده لمطمبة 

كبشكؿ عاـ كاف المعممكف مكافقكف عمى أف مكاد كأنشطة كافية تعطى لممعمميف . كأكلياء األمكر
كما اتفؽ المعممكف عمى أف المنياج . الذيف تسند إلييـ مسؤكلية تحضير الطمبة ليذا االختبار

المستخدـ يعتبر متناغما بشكؿ كامؿ في غالب األحياف، كأف البيانات كالمعمكمات المقدمة مف إدارة 



 

 

االختبار العاـ تبيف أف درجات الطمبة تتزايد بشكؿ طردم، كىذا ينطبؽ عمى جميع الطمبة بمف فييـ 
   .ذكم االحتياجات الخاصة كمتعممي المغة اإلنجميزية مف األجانب

 
 إلى تحديد مدل التناغـ في منياج العمـك لمصؼ الثامف في  (Thompson,2000)كىدفت دراسة 

كأجابت عف ثالثة أسئمة رئيسة . كالية جكرجيا؛ فقاست مدل تناغـ االختبار مع محتكل كتاب العمكـ
: ىي 

  ما مدل تناغـ األىداؼ المتعمقة ببرنامج جكدة المنياج مع اختبار الميارات األساسية لمعمـك. 

  ما مدل تناغـ األىداؼ المتعمقة ببرنامج جكدة المنياج كاختبار الميارات األساسية لمعمكـ مف جية
 .مع محتكل كتاب العمـك لمصؼ الثامف مف جية أخرل

  كـ نسبة األىداؼ التي تـ تحقيقيا في اختبار الميارات األساسية لمعمـك خالؿ الفصؿ الدراسي
 .األكؿ

أما . ك بينت نتيجة السؤاؿ األكؿ أف برنامج جكدة المنياج لـ يتناغـ مع الميارات األساسية لمعمكـ
. نتيجة السؤاؿ الثاني فقد بينت أف برنامج جكدة المنياج لـ يتناغـ مع كتاب العمـك لمصؼ الثامف

مف األىداؼ المكضكعة الختبار الميارات األساسية % 79كبينت نتيجة السؤاؿ الثالث أف نسبة 
. لمعمـك قد تـ تحقيقيا خالؿ الفصؿ الدراسي

 

: الدراسات التي اىتمت باألىداف: المجال الثاني
ىدفت إلى قياس مدل تحقيؽ األىداؼ المعرفية في تدريس المكاد بدراسة  (1985)قاـ السرخي 

االجتماعية عند تالميذ المرحمة االبتدائية كاكتشاؼ العالقة بيف اىتمامات المعمميف بمستكيات 
المجاؿ المعرفي مف األىداؼ التربكية لممكاد االجتماعية كبيف تحصيؿ تالميذىـ عمى ىذه 

معمما كمعممة اختيركا بالطريقة  (26)طالب كطالبة، ك (771)المستكيات، كتككنت عينة الدراسة مف 
فقرة، ككذلؾ اعد نمكذجا لتقدير  (80)العشكائية، كأعد الباحث اختبارا تحصيميا معرفيا مككنا مف 

اىتمامات المعمميف بمستكيات المجاؿ المعرفي كاستخدـ النسب المئكية كالمتكسطات الحسابية، 
كأظيرت النتائج أف ىناؾ تدنيا كاضحا في مستكيات التحصيؿ المعرفي لممكاد " ت"كاختبار 

 .االجتماعية، كاف منياج المكاد االجتماعية ال يحقؽ األىداؼ المعرفية
 



 

 

 السياسات التعميمية في دكؿ الخميج العربي، حمؿ ؿلتحمي (1990)كفي الدراسة التي أجراىا رضا 
األىداؼ التربكية العامة لتمؾ الدكؿ كنقدىا بالتفصيؿ مبينا نقاط الضعؼ كالقكة فييا ، كقد خمص إلى 

القادة التربكيكف الرسميكف الخميجيكف يبالغكف في قيمة األىداؼ المدرجة : أكال : االستنتاجات اآلتية 
في كثائقيـ ، كىـ يحممكف ىذه األىداؼ أىدافا سياسية كاجتماعية كتربكية كنفسية تثقؿ كاىؿ 

الغاية السياسية ىي مف الكظائؼ الرئيسة ليذه األىداؼ كالتي يمكف أف : المؤسسة التربكية ، ثانيا 
تككف مف مصادر متعددة كمتعارضة في مغزاىا ، كيمكف أف تحقؽ فقط حيث تنبع مف االحتياجات 

الحقيقية لنمك األفراد نمكا سميما ، كبعيدا عف التفنف في القكالب المغكية كانتقاء العبارات المنمقة 
الجميمة في تعداد القائمة الطكيمة مف األىداؼ التي تتعدد تفسيراتيا كتأكيالتيا حيف تستعمؿ مف 

تتضمف بعض األىداؼ التعميمية لمدكؿ الخميجية :  ، كثالثا قالفئات المتعددة ككؿ حسب ىكاه كمبتغا
أىدافا سياسية متعارضة ينتفي االنسجاـ فيما بينيا مما يشتت الجيد كيضعؼ إمكانية االستفادة مف 

. تطبيقاتيا العممية 
 
ىدفت أيضا إلى معرفة مدل تحقيؽ األىداؼ المعرفية في التربية ( 1991)دراسة نكارة ك

طالب كطالبة  (283)االجتماعية لدل طمبة الصؼ الرابع األساسي كاختار الباحث عينة مككنة مف 
فقرة كاستخدـ المتكسطات الحسابية،  (40)اختيركا بطريقة عشكائية، كأعد اختبارا تحصيميا تضمف 

كتحميؿ التبايف متعدد المتغيرات، كاختبار ىتيمينج كأشارت النتائج إلى أف ىناؾ رضا عاما عف مناىج 
 .الدراسات االجتماعية الجديدة لممرحمة األساسية، كأف أىداؼ المنياج كاضحة ، كسيمة التحقيؽ

 
دراسة تقكيمية ىدفت إلى معرفة مدل كضكح األىداؼ التربكية لممرحمة  (1993)كأجرل العمي 

االبتدائية كمدل تحققيا كمدل مالءمتيا لحاجات المجتمع السعكدم، كذلؾ التعرؼ إلى المعكقات 
التي تحكؿ دكف تحقيؽ أىداؼ المرحمة االبتدائية بالمممكة العربية السعكدية مف كجية نظر مديرم 

كبينت نتائج الدراسة أف أىداؼ المرحمة االبتدائية . المرحمة االبتدائية كمدرسييا في مدينة الرياض
كأشارت إلى أف خمسة أىداؼ . التسعة كاضحة بدرجة جيدة جدا لدل مديرم ىذه المرحمة  كمدرسييا

منيا تحققت بدرجة جيدة جدا كأربعة أىداؼ بدرجة جيدة، كاتفؽ مديرك المرحمة االبتدائية كمدرسكىا 
 كانت درجة مالءمتيا أىداؼعمى أف ىدفيف مالئماف لممجتمع السعكدم بدرجة ممتازة كسبعة 

لممجتمع السعكدم جيدة جدا، كما تبيف عدـ كجكد عالقة بيف طبيعة اإلعداد الميني لمديرم المرحمة 
كما أف أىـ معكقات تحقيؽ األىداؼ التربكية مف كجية . االبتدائية كمدرسييا كدرجة تحقؽ األىداؼ



 

 

نظر مديرم المدارس االبتدائية كمدرسييا ىي الركتيف    بيف إدارة التعميـ كالمدرسة كعدـ تكفر 
. الكسائؿ التعميمية كعدـ كجكد التعاكف بيف األسرة كالمدرسة

 
إلى دراسة أثر تقديـ األىداؼ السمككية كالتقكيـ البنائي في ت ىدؼفقد  (1994) أحمد أما دراسة

 الدبمكـ العاـ، كاقتصرت الدراسة عمى عينة قكاميا طمبةتحصيؿ مقرر طرؽ تدريس المغة العربية لدل 
طالبا، كالثانية  (53) األكلى تجريبية كعددىا : بطريقة عمدية إلى مجمكعتيفقسمتطالب،  (108) 

 مدل معرفة تتمثؿ في استبانة ؿ التيطالبا ، كشمؿ البحث بعض األدكات (55)ضابطة كعددىا 
عداد قائمة باألىداؼ السمككية الالزمة لمقرر  استخداـ معممي المغة العربية لألىداؼ السمككية، كا 
طرؽ تدريس المغة العربية ، كبناء أربعة اختبارات بنائية لقياس مدل تحصيؿ الطالب لمكحدات 

عداد اختبار تحصيمي في طرؽ تدريس المغة العربية ، كتحديد صدقو  الدراسية األربع في المقرر، كا 
( 134)كثباتو بتطبيقو عمى عينة مف طالب الدبمكـ العاـ، كبمغت مفرداتو بعد الحذؼ كالتعديؿ 

 مقرر درس ، حيث 1993/1994 ىذا البحث في الفصؿ الدراسي الثاني لعاـ طبؽكقد . مفردة
جراء تقكيـ بنائي ليـ  طرؽ التدريس لممجمكعة التجريبية بعد تزكيدىـ باألىداؼ السمككية مسبقا ، كا 

بعد االنتياء مف كؿ كحدة دراسية، في حيف لـ تزكد المجمكعة الضابطة بأىداؼ سمككية لمقرر طرؽ 
التحسف في نتائج الطالب في قيس  اختبارات بنائية ليا بعد كؿ كحدة دراسية، كقد تجرالتدريس، كلـ 

كقد كشؼ البحث . لحساب الفركؽ بيف المتكسطات  (ت)االختباريف القبمي كالبعدم باستخداـ اختبار 
بعد تحميؿ النتائج عف فعالية تقديـ األىداؼ السمككية كالتقكيـ البنائي في تحصيؿ مقرر طرؽ تدريس 
المغة العربية ، كتعزل ىذه النتائج إلى أف تقديـ األىداؼ السمككية يزيد مف تركيز الطالب عمى إتقاف 

السمكؾ المتكقع منيـ ، كيتيح ليـ فرصا أفضؿ لممشاركة الفعالة في العممية التعميمية ، كما أف 
التغذية الراجعة التي تمقاىا طالب المجمكعة التجريبية مف خالؿ نتائج التقكيـ البنائي أسيمت في 

 فيتحسيف المستكل التحصيمي لدل الطالب ، كذلؾ لمعرفتيـ جكانب القكة كالضعؼ كمساعدتيـ 
  .  التغمب عمييا

 
دراسة ىدفت التعرؼ فييا إلى كاقع تدريس األدب مف خالؿ تحميؿ  (1996)أجرت القمدارم ك

النصكص األدبية في مساقات المغة العربية المشتركة كالتخصصية اإللزامية، في ضكء األىداؼ 
األدبية في المرحمة الثانكية، كالتعرؼ إلى آراء المعمميف كالمعممات في المشكالت التي تكاجييـ أثناء 

. تدريسيـ النصكص األدبية في المساقات السابقة



 

 

:  كقد قامت الباحثة بإعداد أداتيف لمبحث ىما
، ةاستمارة تحميؿ محتكل النصكص األدبية في مساقات المغة العربية المشتركة كالتخصصية اإللزامي

بندا، طبقت عمى مساقات النصكص األدبية في المرحمة الثانكية بدكلة  (22) االستمارة مف تكتككف
 .البحريف، كعددىا تسعة مساقات

استبانة لمتعرؼ إلى آراء المعمميف كالمعممات حكؿ المشكالت التي تكاجييـ في تدريس النصكص 
فقرة، تمثؿ كؿ كاحدة منيا درجة كجكد مشكمة، ككزعت االستبانة  (30)األدبية، كتككنت االستبانة مف 

عمى جميع المعمميف كالمعممات الذيف يقكمكف بتدريس مساقات المغة العربية المشتركة كالتخصصية 
اإللزامية في خمس كعشريف مدرسة حككمية، تطبؽ نظاـ الساعات المعتمدة في المرحمة الثانكية، 

. معمما (77)معممة ك  (84)كعددىـ 
قصكر المساقات المشتركة كالتخصصية اإللزامية عف تحقيؽ : أما أبرز نتائج البحث، فكانت

ضعؼ التكازف بيف النصكص الشعرية كالنثرية، مع :- أىداؼ النصكص األدبية ألسباب عدة منيا
ىماؿ فنكف أخرل  .االىتماـ بفنكف أدبية كا 

 

إلى معرفة المدل الذم تعكسو مكاد مناىج بترا  (Khalil & Kattan,1996)ىدفت دراسة كقد 
حيث تككنت عينة  (1989)ألىداؼ المغة اإلنجميزية التي كضعتيا كزارة التربية كالتعميـ األردنية عاـ 

معمما كمعممة اختيركا بطريقة عشكائية مف مدارس الضفة الغربية كالقدس ، كما  (255)الدراسة مف 
كقد أشارت النتائج إلى كجكد . أجرل الباحثاف مقابالت مع مشرفي المغة اإلنجميزية في الضفة الغربية

تدف كاضح في مستكل تحقيؽ أىداؼ المنياج المستخدـ لمصفكؼ الثالثة حيث أىممت األىداؼ التي 
تتعمؽ بالميارة الكتابية، كاالستيعاب، كاالستنتاج، كالتطبيؽ إال أف النشاطات المتعمقة باالستماع 

 .كالمحادثة كانت ىي الغالبة كالمسيطرة عمى باقي األىداؼ التعميمية
 

أىداؼ تعميـ النصكص األدبية في  تحقؽ  مدلىدفت إلى الكشؼ عف (1999)الكثيرم كدراسة 
تحددت مشكمة  كقد المحتكل المقرر عمى طالب الصؼ األكؿ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية

 ما مدل تحقيؽ أىداؼ تعميـ النصكص األدبية في -: البحث في اإلجابة عف السؤاؿ الرئيس اآلتي 
 أجيب الصؼ األكؿ الثانكم بالمممكة العربية السعكدية ؟ كمف خالؿ ذلؾ طمبةالمحتكل المقرر عمى 
 ػ ما المعايير المشتقة 2 ػ ما أىداؼ تعميـ النصكص األدبية ؟ 1 :كىي منو،عف األسئمة المتفرعة 

 ػ ما المعايير المشتقة مف مطالب تعميـ النصكص األدبية في 3مف طبيعة النصكص األدبية ؟ 



 

 

 طمبة عمى ة ػ ما مدل مراعاة تمؾ المعايير في محتكل النصكص األدبية المقرر4المرحمة الثانكية ؟ 
الصؼ األكؿ الثانكم ؟ كقد ىدؼ البحث إلى تقديـ نتائج تساعد عمى تطكير محتكل النصكص 

كلإلجابة عف أسئمة . تصميـ محتكل النصكص األدبية بناء معايير ينبغي مراعاتيا فيباألدبية، 
 ػ إعداد دراسة نظرية تضمنت طبيعة النصكص األدبية 1 :اآلتيةالخطكات الباحث البحث اتبع 

 ػ 2 .الثانكيةكأىداؼ كمطالب تعميميا كمحتكل النصكص األدبية كمطالب نمك طالب المرحمة 
 ػ اشتقاؽ اثنيف 3. مراجعة نتائج بعض الدراسات كالبحكث في مجاؿ تعميـ النصكص األدبية 

 ػ التحقؽ مف صدؽ 4 .السابقتيف بناء عمى نتائج الخطكتيف دراسةأداة لؿالعتبارىا كأربعيف معياران 
 ػ تطبيؽ األداة عمى مجتمع البحث، ثـ إعادتو بعد ثالثة أسابيع لقياس ثبات 5. األداة كثباتيا 

كقد تكصؿ .  ػ تقديـ التكصيات كالمقترحات7.  ػ عرض النتائج كتفسيرىا كمناقشتيا 6. التحميؿ
 ػ يحقؽ المحتكل بدرجة جيدة معيارا كاحدا 1 :المعاييرحث إلى النتائج اآلتية كفقان لدرجة تحقيؽ االب

 ػ 3 . (14.29 ): كنسبتيا ػ يحقؽ المحتكل بدرجة متكسطة ستة معايير، 2. ( 2.38 ):كنسبتو
كمف خالؿ معرفة . (30.95) :كنسبتيايحقؽ المحتكل بدرجة ضعيفة ثالثة كعشريف معيارا، 

، تبيف ضعؼ تحقيؽ (2.02): المتكسط الحسابي لمجمكع درجات تحقيؽ ىذه المعايير الذم بمغ 
ككفقا لنتائج .  الصؼ األكؿ الثانكم طمبةأىداؼ تعميـ النصكص األدبية في المحتكل المقرر عمى

ػ أف يقدـ المحتكل أىداؼ تعميـ النصكص األدبية لممتعمـ بدقة  1: التكصيات اآلتيةقدمتالبحث 
 ػ أف يحدد المحتكل األساليب كاإلجراءات التي تساعد المتعمـ في تحقيؽ األىداؼ ثـ 2    .ككضكح

 ػ أف يقدـ 4.  ػ أف ينكع المحتكل طرؽ تحميؿ النصكص األدبية3. ميا لممتعمـ بدقة ككضكحديؽ
 5. المحتكل لممتعمـ نصكصا لمقراءة اإلضافية تشمؿ الفنكف األدبية التي يدرسيا الطالب في المحتكل

. ػ أف يقدـ المحتكل لممتعمـ نصكصا ليقارف المتعمـ بينيا كبيف ما يدرسو
 

دراسة لتقييـ أىداؼ منيج التربية البدنية في المرحمة المتكسطة مف  (Alsaghier,1999)كأجرل 
كجية نظر المدرسيف كالمكجييف بمدينة الرياض مف حيث كضكح األىداؼ، كمراعاتيا لتنمية 

 الحالية لمنيج التربية األىداؼكتكصمت الدراسة إلى أف . الميارات الحركية كالمعرفية كالكجدانية 
البدنية غير كاضحة ، كال تتناسب مع الكقت المخصص ليا ، كال تراعي الفركؽ الفردية لدل الطالب 
، كأف ىناؾ تداخال بيف األىداؼ العامة كالخاصة لممنيج ، كأف األىداؼ ال تناسب قدرات الطالب 

  .مف حيث االستعدادات لدل المكىكبيف كما أنيا ال تراعي احتياجات المعكقيف

 

 



 

 

دراسة تضمنت تحميؿ األىداؼ السمككية الكاردة في خطط الدركس   (2004)كما أجرل المعيقؿ 
لمعممي المغة العربية كالعمـك الشرعية في المرحمة الثانكية بمدينة الرياض بيدؼ التعرؼ إلى عدد مف 

عميا، )، كمستكيات التفكير التي تناكلتيا (المعرفية، كالكجدانية، كالنفسحركية )األىداؼ، كمجاالتيا 
كشممت الدراسة تحميؿ مائة خطة درس مكزعة بالتساكم عمى التخصصيف . ، كأخطاء صياغتيا(دنيا 

. (عرضية/ طكلية )كعمى نكعي الخطط 
لكؿ خطة مع كجكد فرؽ داؿ إحصائيا  ( 3.59 )أف معدؿ األىداؼ كاف : كأظيرت نتائج الدراسة

بيف التخصصيف، كعدـ كجكد فرؽ داؿ بيف نكعي الخطط؛ كأف تركيز األىداؼ كاف في المجاؿ 
المعرفي مع عدـ كجكد فرؽ داؿ إحصائيا بيف التخصصيف، ككجكد فرؽ داؿ بيف نكعي الخطط؛ كأف 
نسبة كبيرة مف األىداؼ تضمنت أخطاء في صياغتيا مع كجكد فركؽ بيف التخصصيف كبيف نكعي 

 . الخطط في بعض منيا

 

 :الدراسات التي اىتمت بالمحتوى: المجال الثالث
 

دراسة ىدفت إلى تحميؿ منياج الدراسات االجتماعية في استراليا،  (March,1983)أجرل مارش 
 كثالثيف مؤسسة تعميمية في أربعمعمما كمعممة مكزعيف عمى  (93)كتككنت عينة الدراسة مف 

استراليا، كأعد الباحث استبانة مفتكحة ك مقابالت شخصية مع أفراد العينة، كأشارت نتائج الدراسة 
إلى أف المنياج يحتكم عمى ميارات كقيـ اجتماعية، كأشارت النتائج إلى انو ال يكجد تأثير لمتغير 

. التخصص عمى تحقيؽ أىداؼ المنياج
 

 التي ىدفت إلى تحميؿ سمسمة الكتب الجديدة لتعميـ اإلنجميزية (Al-Jarrah, 1987)كدراسة الجراح 
كتقكيميا باعتبارىا لغة أجنبية لمصفيف الخامس كالسادس االبتدائييف في األردف، فتألفت عينة  (بترا )

خبيرا في المغة اإلنجميزية،  (40)معممة ك (40)معمما ك  (40)فردا ضمت  (120)الدراسة مف 
اختيركا بطريقة عشكائية طبقية ، كأعد الباحث استبانة حكؿ األىداؼ العامة كالخاصة كالميارات، 

فقرة ، كاستخدـ الباحث النسب  (57)كاالتجاىات ، كالمكاصفات العامة لمكتب ، كتضمنت االستبانة 
المئكية ، كالمتكسطات الحسابية ، كأظيرت أف ىناؾ عالقة قكية في سمسمة كتب بترا مف حيث قكة 

. أىدافيا ، كفمسفتيا ككضكحيا كأف أىدافيا سيمة التحقيؽ
 

 



 

 

دراسة تناكلت تحميؿ محتكل كتابي المغة العربية لمصؼ الثالث  (1988)كأجرل عبد الرحمف 
اإلعدادم في األردف، لمكشؼ عف نقاط القكة كنقاط الضعؼ في ىذيف الكتابيف، كمف أجؿ ىذا 

معمما  (75)فقرة، كزعت عمى عينة الدراسة المككنة مف  (90)الغرض أعد الباحث استبانة مف 
ركزت . كمعممة، مف الذيف يدرسكف المغة العربية في الصؼ الثالث اإلعدادم في محافظة اربد

االستماع، كالمحادثة، القراءة  )األىداؼ التعميمية، كالميارات المغكية : االستبانة عمى الجكانب اآلتية
كلـ . ، كاإلمالء، كالتعبير، كالمحتكل، كطريقة الكتابيف في عرض المادة العممية(كالميارات الكتابية 

تشمؿ ىذه الجكانب الخصائص العامة لمكتاب المدرسي، حيث أف الباحث ركز في دراستو عمى 
. قياس الناحية الكظيفية، لمعرفة مدل تكظيؼ الكتاب لمغة في حياة التالميذ

:  أما ابرز النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة، فكانت كما يأتي
أف األىداؼ التعميمية في الكتابيف كاضحة، كشاممة لمجكانب المعرفية كالعقمية، كال يصعب تطبيقيا  -

 .في البيئة التعميمية

يعمؿ كتاب المغة العربية عمى ترسيخ القاعدة اإلمالئية في أذىاف التالميذ، عمى الرغـ مف ككف تمؾ  -
 .القكاعد مفتقرة إلى معايير دقيقة كمنظمة

األىداؼ التعميمية في الكتابيف ال تمبي الجكانب الحس حركية كال يستثمر الكتاباف ميارتي االستماع  -
 .كالمحادثة لمساعدة التالميذ عمى التحميؿ كالتفكير السميـ 

محتكل الكتابيف ال يعكس المتطمبات المعاصرة لجكانب الحياة المتعددة، كأسئمة التقكيـ غير متنكعة  -
. كغير مناسبة لمكشؼ عف مدل تحقؽ األىداؼ التربكية

 
 

دراسة تعرضت لتحميؿ المحتكل الثقافي لكتب القراءة كالنصكص في  (1990)كأجرل السكدم 
: المرحمة اإلعدادية في اليمف، لإلجابة عف األسئمة اآلتية

 .(المؤلؼ، عدد الصفحات، طريقة عرض الدرس، األىداؼ )ما البيانات العامة ليذه الكتب ؟  (ُ

قرآف كريـ ، سنة نبكية ، معارؼ عامة ، كتاريخية ،  )ما أنكاع المعارؼ التي تقدميا الكتب ؟  (ِ
 .(..كقكمية ، كاجتماعية 

 ما االتجاىات كالميكؿ المراد غرسيا في الطمبة ؟ (ّ

ىؿ جمعت بيف األصالة مف التراث كالحداثة مف الجديد ؟  (ْ
فقرة، كتألفت  (56)كقد طكرت قائمة التحميؿ ليذه الكتب مف عينة الدراسة المستيدفة، كبمغت فقراتيا 

.   الميارمؿىي المجاؿ المعرفي، المجاؿ الكجداني، كالمجا: مف ثالثة مجاالت رئيسة



 

 

كأجرم التحميؿ المعد لذلؾ، كما رتبت جداكؿ كمية بالبيانات، كالمشاىدات التي كجدىا الباحث، كما 
.  درس الباحث عددا مف خصائص الكتب العامة، كجكانبيا المختمفة األخرل

:  اآلتيتأما أبرز نتائج الدراسة فكاف
 بما فييا الحركؼ، كالرسـك التكضيحية تحتاج إلى مزيد مف الدقة كالعناية، كاف األسئمة ةأف الطباع -

 .المصاحبة معرفية مف نكع الفيـ، كالتذكر

 .خمك الكتب مف اإلرشادات الخاصة بالمعمـ، في كيفية التعامؿ مع دركس المغة العربية كمكضكعاتيا -

أف المجاالت الثقافية ركزت عمى معاف مف القرآف الكريـ كالسنة النبكية كالثقافة اإلسالمية، كأىممت  -
 .المعارؼ اإلنسانية كالعممية كمظاىر الحياة الحديثة

 
دراسة ىدفت إلى تحميؿ كتاب المطالعة كالنصكص لمصؼ الثاني الثانكم  (1990)كما أجرل خكيمة 

بعض الخصائص : في األردف؛ لمكشؼ عف نقاط الضعؼ، كركزت الدراسة عمى سبعة أبعاد ىي
العامة لمكتاب، كالمعايير الميمة التي ينبغي أف تككف في الكتاب مف حيث المادة كالطالب كاألسئمة 
، كمدل تطبيؽ الكتاب ليذه المعايير ، كمدل اىتماـ األسئمة بالتعميـ القيمي، كمدل اىتماـ الكتاب 

.  بإشراؾ الطالب فيو، كمدل اىتماـ الكتاب بالتكامؿ بيف فركع المغة العربية
كقد استخدـ الباحث مجمكعة مف األدكات كالمعايير لمكشؼ عف ىذه األبعاد، مف بينيا استبانة 

المادة التعميمية، كالمادة كالطالب، كاألسئمة : ضمت مجمكعة مف المعايير، كتناكلت ثالثة محاكر
( 93)كتألفت االستبانة مف أربعة كسبعيف عنصرا، كطبقت االستبانة عمى عينة مف …التابعة 
لقياس " بمـك "كما استخدـ الباحث تصنيؼ . مشرفا تربكيا (18)معمما كمعممة، ك (75): شخصا

مستكيات العقؿ العميا كالدنيا في أسئمة الكتاب، ثـ استخدـ تحميؿ األسئمة لبياف مدل التكامؿ بيف 
. فركع المغة

: أما أبرز نتائج الدراسة فكانت اآلتي
ال ييتـ الكتاب بتفعيؿ دكر الطالب مف حيث المادة، كالنشاطات، بؿ يجعمو معتمدا عمى المؤلؼ  -

 .بشكؿ كبير

أما فيما يتعمؽ بالتكامؿ مع فركع المغة العربية، فمـ ييتـ الكتاب بتناكؿ المغة العربية تناكال كميا 
. منظما

 
دراسة تحميمية تقكيمية مف كجية نظر المعمميف لكتاب مذكرة في المغة  (1991)كأجرل شاىيف 

في األردف، كىدفت إلى تحميؿ الكتاب  (الثاني الثانكم حاليا  )العربية لمصؼ الثالث الثانكم سابقا 



 

 

المذككر، لمكشؼ عف نقاط الضعؼ فيو، كركزت عمى اإلجابة عف خمسة أسئمة تتعمؽ باألمكر 
 الكتاب لمطالب، مستكل مقركئية الكتاب، طبيعة محتكل الكتاب، أساليب ةمدل إشراكي: اآلتية

 .عرضو لممادة، األسئمة التقكيمية فيو

كتكصؿ الباحث إلى أف الكتاب مناسب لمطمبة مف حيث الشكؿ كاإلخراج، كأنو يضع الطمبة في 
ال يحققكف الفائدة المرجكة مف  )مستكل التمقيف مف المعمـ، كاف نسبة الثمث تقع في مستكل اإلحباط 

. (الكتاب حتى بمساعدة المعمـ 
كما كشفت الدراسة أف مادة الكتاب تتصؼ بالدقة العممية، كاف المادة معركضة بأسمكب عممي 
فصيح ، كجممو كاضحة ، سيمة ، بعيدة عف التعقيد كالتكرار ، كاستخداـ الجمؿ النمطية ، كاف 
األسئمة ال تنمي ركح االستكشاؼ كاإلبداع عند الطالب ، كال تساعدىـ عمى استخداـ المراجع 

كالمصادر المرتبطة بالكتاب ، كما دلت الدراسة عمى أف مادة الكتاب غير مكزعة بشكؿ متكازف عمى 
. الفصميف الدراسييف 

 تحميمية كميدانية تناكلت المقررات الدراسية مف منيج المغة بدراسة (1993 )كقاـ رمزم كالمصرم 
 :عمىمؿ تالعربية لمصفكؼ الثالثة مف المرحمة االبتدائية تش

ة  ىذه الكتبمتحميؿ دركس كتب القراءة كتقكيميا مف كجية نظر عينة ممثمة مف مدرس- أ
تحميؿ كظائؼ الكتب الثالثة كتقكيـ ىذه الكظائؼ مف كجية نظر المدرسيف - ب   .كمدرساتيا
 كفؽتحميؿ المحتكل السمككي لممنيج كتقكيمو مف قبؿ المدرسيف كالمدرسات - ج  .كالمدرسات

 مدرسة استنادان إلى أسمكب التقكيـ 30تقكيـ تحصيؿ تالميذ ىذه الصفكؼ في - د  . التقكيـةاستباف
    .رصد الصعكبات الكتابية كالقرائية لدل التالميذ في ىذه الصفكؼ- ىػ  .الذم ينفذ في الميداف

 .تقديـ المقترحات استنادان إلى نتائج ىذه الدراسة - ك
: إلى  قد ىدفتالدراسةككانت 

اقتراح مكاصفات عممية لكؿ درس كتكظيفيا في تقكيـ مدل تناسب كؿ مف الكتب كالدركس مع  (1
متطمبات نجاح تعمـ التالميذ في كؿ الصفكؼ بحسب رؤية المدرسيف كالمدرسات كالتعديالت 

اقتراح مكاصفات إجرائية لكؿ كتاب باعتباره كحدة تدريبية متكاممة مف حيث  (2 .ىاؤالمطمكب إجرا
اقتراح محاكر  (3 .محتكاه ككظائفو كتكاممو مع األدكات كالمقررات األخرل كتقكيـ ىذه المكاصفات
تحديد  (4   .سمككية إجرائية لمحتكل المقررات كتقكيميا مف كجية نظر المدرسيف كالمدرسات

مستكيات تقكيمية تكظؼ في االختبارات لكؿ باعتبارىا المستكيات المطمكبة في تحصيؿ التالميذ 
( 6 .تحديد مستكل تحصيؿ التالميذ في الصفكؼ الثالثة (5 .فرع مف فركع المنيج لكؿ صؼ



 

 

اقتراح التعديالت كاإلجراءات التي استنتجيا الباحثاف مف  (7 .رصد صعكبات القراءة كالكتابة
    .الدراسة
المقررات المعتمدة مف قبؿ كزارة التربية كالتعميـ بدكلة فكانت الدراسة التي تناكلتيا مجاالت أما اؿ

 مدرسة لمبنيف 18 مدرسة لمبنات ك12 مدرسة منيا 30 سنكات كأجريت الدراسة عمى 5قطر منذ 
 .ـ 88/1989خالؿ العاـ 

استمارة تحميؿ الكتاب  (2 .استمارة تقكيـ دركس كتاب القراءة (1:كاستخدـ الباحثاف في دراستيما
خراجومحتكاه، كتكاممو،  ككتقكيمو مف حيث كظائفو، استمارة تحميؿ المحاكر السمككية لكؿ  (3 .كا 

 .فركع المقرر الدراسي 
ضركرة تطكير المنيج المعتمد لكؿ الصفكؼ في ضكء  (1 :إلى النتائج اآلتيةالدراسة تكصمت ك

مف اإلفادة  (3 . الصفكؼ الثالثةمناىجتكظيؼ كحدة المغة ككحدة الكتاب في  (2 .المحتكل السمككي
( 5 .تكفير متطمبات التطكير أك التعديؿ (4 .بعاد كالمحاكر التي كظفتيا الدراسة في تقكيـ الكتاباأل

 لالرتقاء بمستكاىـ تدريسان ىا الصفكؼ الثالثة كمدرساتمالمباشرة بكضع برنامج تدريب مكثؼ لمدرس
 .كتقكيمان 

 
 مدل ارتباط ىذا المحتكل بحثتحميؿ محتكل منيج األدب كأىدافو ؿب ( 1994 )قاـ المقكشيك

كاألىداؼ بالمعايير اإلسالمية لألدب كمدل تطابقيا أك تناقضيا أك نقصيا لتقديـ الحمكؿ 
 ػ ما التصكر 1 : اآلتيةكقد تحددت مشكمة ىذه الدراسة في اإلجابة عف األسئمة . كالمقترحات

 ػ ما المعايير 2 المرحمة الثانكية خاصة ؟ طمبةاإلسالمي لألدب عامة، كلألدب الذم يقدـ ؿ
ج األدب العربي كأىدافو في المرحمة الثانكية اتكافر في محتكل منوتاإلسالمية لألدب التي يجب أف 

 ػ ما مدل مطابقة محتكل منيج دراسة األدب العربي كأىدافو في المرحمة الثانكية في المممكة 3؟ 
 ػ ما التكصيات المقترحة التي ينبغي أف تتكافر في محتكل 4العربية السعكدية مع ىذه المعايير ؟ 

 ؟ السعكديةمنيج األدب كأىدافو في المرحمة الثانكية في المممكة العربية 
مف المعايير المتعمقة % 90.7فر ا ػ عدـ تك1:  ككاف مف أىـ النتائج التي تكصؿ إلييا الباحث 

 بدرجة اباألىداؼ، حيث لـ يتكافر في كتب األدب لمصفكؼ الثالثة إال ثالثة معايير، معياراف تكافر
 كقمة الثانكم، ػ صعكبة محتكل منيج األدب لمصؼ األكؿ 2 .متكسطةكبيرة، كمعيار تكافر بدرجة 

 .الغريبة الصعكبة في المعمقات كألفاظيا ف، كتكـالسفىذه مالءمتو لقدرات الطالب في ىذا الصؼ ك
 .بإلزاـ الطالب حفظ نماذج مف األدب الجيدالمحتكل  ػ لـ ييتـ 3



 

 

 ػ لـ ييتـ محتكل 5 . ػ أعطى محتكل المنيج أدب الدعكة مركزا ثانكيا بيف فصكؿ الكتب كقمؿ منو4 
يجابيتوبمنيج األدب   ػ لـ يمتـز محتكل منيج األدب باألسس التعميمية ، 6. إبراز كاقعية اإلسالـ كا 

 ػ لـ يركز محتكل المنيج عمى عناصر 7. كالتكجييات المذككرة في كتاب منيج المرحمة الثانكية 
 ػ أسيب محتكل المنيج في تفصيؿ مكضكعات تتعارض مع التصكر 8. التصكر اإلسالمي كحقائقو

 . اإلسالمي كتصؿ أحيانان إلى حد الشرؾ 
 

إلى تحميؿ محتكل كتاب المطالعة كالنصكص لمصؼ العاشر  (1995)كىدفت دراسة شطناكم 
األساسي في األردف كتقكيمو، لمكشؼ عف مكاطف القكة كالضعؼ في الكتاب، كسعت الدراسة إلى 

: اإلجابة عف السؤاؿ اآلتي
ما جكانب القكة كما مكاطف الضعؼ في األىداؼ العامة لمكتاب، كالمحتكل، كاألنشطة، كأساليب -

التقكيـ؟  
كحدة، كقد اختبرت عشكائيا، أما أداة الدراسة  (24)كحدة مف أصؿ  (12) كتككنت عينة الدراسة مف 
األىداؼ، كالمحتكل، : فقرة، صممت لقياس أبعاد الكتاب األربعة (74)فيي استبانة تككنت مف 

. كاألنشطة، كالتقكيـ
:  أما أبرز نتائج الدراسة فكانت اآلتي

أظيرت نتائج الدراسة أف أىـ مكاطف القكة تتمثؿ في مقدمة الكتاب التي تكضح أىدافو،                                                                                                                                                                                                                                                                                                        -
كتحقيؽ المحتكل ألىداؼ الكتاب، كارتباط األنشطة باألىداؼ التعميمية، كربط المغة العربية بمياديف 

المعرفة األخرل، كتنكع أسئمة التقكيـ ما بيف مكضكعية كمقالية، كشمكليا لمجانبيف المعرفي 
 . كاالنفعالي

عدـ صياغة األىداؼ العامة لمكتاب : أظيرت نتائج الدراسة أف أىـ مكاطف الضعؼ في الكتاب ىي
، كعدـ تحقيؽ األنشطة لمعيار التكازف بيف …صياغة سمككية، كعدـ تحديد األىداؼ قبؿ كؿ كحدة 

. النشاطات المتعمقة بالطالب كبيف النشاطات المتعمقة بالمجتمع، كصعكبة تطبيؽ بعض األنشطة
 

تحميؿ أسئمة كتب المغة العربية المقررة عمى تالميذ المرحمة فقد قامتا ب (1998)أما المال كالسميطي 
مدل تمشى أنماط األسئمة إلى لتعرؼ ؿ  كتقكيمياـ1997/1998اإلعدادية بدكلة قطر في العاـ 

المتضمنة في ىذه الكتب مع تصنيؼ بمـك لمستكيات المجاؿ المعرفي كلذلؾ فاف مشكمة الدراسة 
: تتحدد في اإلجابة عف األسئمة اآلتية



 

 

ما المستكيات المعرفية التي تقيسيا أسئمة كتب المغة العربية لمصفكؼ الثالثة بالمرحمة اإلعدادية - 
بدكلة قطر كفقان لتصنيؼ بمكـ ؟ 

ما مستكيات الفيـ التي تقيسيا أسئمة كتب المغة العربية لمصفكؼ الثالثة بالمرحمة اإلعدادية ؟ - 
ما درجة التنكع في أسئمة المغة العربية لمصفكؼ الثالثة مف حيث المقالية كالمكضكعية؟ - 

كاقع األسئمة كالتمرينات في كتب المغة العربية إلى التعرؼ  (1كتكمف أىمية ىذه الدراسة في 
 .لمكقكؼ عمى مدل تكافقيا مع تصنيؼ بمـك 

تشخيص جكانب القصكر في أسئمة كتب المغة العربية كالكقكؼ عمى مدل مراعاتيا لممعايير  (2
 .كالمضمكفالكاجب مراعاتيا في األسئمة مف حيث الشكؿ 

طالعيـ عمى الجكانب التي تركز عمييا األسئمة إمساعدة مخططي مناىج المغة العربية ب (3
 النظر فييا أثناء القياـ بعمميات تطكير ىذه الكتب لتحسيف مستكل إلعادةكالجكانب التي تيمميا 

 .كالمضمكفاألسئمة مف حيث الشكؿ 
 .العربيةتقديـ بعض التكصيات كالمقترحات التي تسيـ في تطكير عممية تعميـ المغة  (4

المنيج الكصفي التحميمي الذم يعتمد عمى األسمكبيف الكمي كالكيفي في تحميؿ كقد اتبعت الباحثتاف 
عينة الدراسة جميع األسئمة كالتدريبات التي تمي كؿ  كقد شممت . في ىذه الكتب المكجكدةاألسئمة 

. في كتب الصفكؼ الثالثة كافة درس مف دركس المغة العربية بفركعيا 
استمارة تحميؿ األسئمة في ضكء مستكيات بمـك لمجانب - 1: ىيلدراسةفي اأدكات كاستخدمت عدة 

استمارة تحميؿ األسئمة في - 3.استمارة تحميؿ األسئمة في ضكء مستكيات الفيـ - 2.المعرفي 
 دراسة تحميمية كتقكيمية ألسئمة كتب المغة كأكصت الباحثتاف بضركرة إجراء.ضكء نكعية األسئمة 

جراء.العربية في المرحمتيف االبتدائية كالثانكية  دراسة تحميمية ألسئمة االختبارات الشيرية كالنيائية  كا 
. المراحؿالتي يضعيا المعممكف في مادة المغة العربية لجميع 

 

 في ضكئيا تختارالتكصؿ إلى مجمكعة مف األسس إلى  تىدؼدراسة   ( 2000 )الشيدمكأجرت 
 كقد تألؼ المجتمع .النصكص األدبية المقررة عمى طالب المرحمة الثانكية بسمطنة عماف كتقكيميا

طالبا كطالبة مف طالب الصؼ الثالث الثانكم األدبي ،كمكضكعات  (2734): في ىذه الدراسة مف
قسـ "النصكص األدبية المقررة عمى طالب المرحمة الثانكية  في كتب المطالعة كالنصكص 



 

 

طالبا كطالبة مف  (138) :فتمثمت في أما عينة الدراسة. نصا ( 56): كىي " النصكص األدبية
 بالطريقة العشكائية المرحمية، ، حيث اختيركاطالب الصؼ الثالث الثانكم األدبي بمنطقة الباطنة

 .كجميع النصكص األدبية في كتب المطالعة كالنصكص

 قائمة أسس اختيار النصكص األدبية لطالب المرحمة -1 :كقد تمثمت أدكات الدراسة فيما يأتي 
 -3  . استبانة الكشؼ عف ميكؿ طمبة المرحمة الثانكية نحك النصكص المقررة عمييـ-2  .الثانكية

. بطاقة تحميؿ محتكل النصكص األدبية في المرحمة الثانكية 

  :أىمياكقد أسفرت ىذه الدراسة عف مجمكعة مف النتائج مف 

حسب رأم المقكميف الخمسة مما يعني تكافر  (2. 16)حصمت النصكص األدبية عمى متكسط - 1
 .المقررةاألسس بدرجة متكسطة في النصكص 

تحققت بعض األسس في بعض النصكص التي خضعت لعممية تحميؿ المحتكل بدرجة كبيرة ، -2
يتناسب كثقافة  )مف األسس المغكية، ك (سميـ المغة  )مف األسس األدبية، ك (أدبي األسمكب ) :مثؿ

. مف األسس التربكية ( يتكافؽ مع مبادئ التربية العمانية ) مف األسس االجتماعية ك (المجتمع

تحققت معظـ األسس في معظـ النصكص التي خضعت لعممية تحميؿ المحتكل بدرجة - 3 
بداعي المغة ): متكسطة مثؿ  يناسب قامكس الطالب  )مف األسس األدبية ، ك (فني البناء ، كا 

مف ( ينمي حب الطالب لمغة العربية) مف األسس المغكية ، كجميع  األسس النفسية ك  (المغكم
.  األسس االجتماعية ، كمعظـ األسس

تحققت بعض األسس في بعض النصكص التي خضعت لعممية تحميؿ المحتكل بدرجة قميمة - 4
. مف األسس االجتماعية (يكسب الطالب ميال لتقبؿ الجديد  ): مثؿ

عمييـ  أم بدرجة كبيرة إلى جميع النصكص الدينية المقررة (4 .5 –5)يميؿ الطالب بدرجة بيف - 5
 .أم بدرجة متكسطة إلى معظـ النصكص األدبية المقررة عمييـ (2 .5 - 3 .4 )ك بدرجة بيف 

 



 

 

إلى تقكيـ األناشيد كالمحفكظات المقررة عمى تالميذ الحمقة تو  ىدفت دراس فقد (2001 )العيسرمكأما 
 األسئمةاألكلى مف التعميـ األساسي في ضكء معايير أدب األطفاؿ؛ كذلؾ مف خالؿ اإلجابة عف 

 : آلتيةا

 أدب األطفاؿ عند اختيار األناشيد كالمحفكظات لتالميذ  فيمعايير التي يجب أف تراعىاؿما - 1
الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ؟ 

إلى أم مدل تتحقؽ ىذه المعايير في األناشيد كالمحفكظات المقررة حاليا عمى تالميذ الحمقة - 2
األكلى مف التعميـ األساسي ؟ 

ما التصكر المقترح لمحتكل األناشيد كالمحفكظات المقررة عمى تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ - 3
األساسي ؟ 

 أىـ معايير اختيار معرفةدراسة استطالعية ىدفت إلى الباحث أجرل فقد لإلجابة عف السؤاؿ األكؿ ك
تكصؿ ك، يفاألناشيد كالمحفكظات لتالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي مف كجية نػظػر المعمـ

. معيارا الختيار األناشيد كالمحفكظات لتالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ( 52 )الباحث إلى 

كلإلجابة عف السؤاؿ الثاني قاـ الباحث بتحكيؿ قائمة المعايير التي تكصؿ إلييا إلى بطاقة لتحميؿ 
. محتكل األناشيد كالمحفكظات المقررة عمى تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي

 ،(مجتمع الدراسة  )كميا  الباحث األناشيد كالػمحفكظات حمؿ كثباتيػا،كبعد التأكد مف صدؽ األداة 
. نشيدا كمحفكظة ( 30 )كعددىا 

عدد مف المصادر كالمراجع التي تناكلت أدب كلإلجابة عف السؤاؿ الثالث ، رجع الباحث إلى 
قطعة نثرية أدبية ، مما يتناسب مع المعايير التي  ( 20) نشيدا ، ك  ( 80 )، كمنيا اختار األطفاؿ

تكصؿ إلييا، ثـ صنفيا إلى الصفكؼ األربعة بالحمقة األكلى مف التعميـ األساسي ، ثـ قدـ ىذا 
محكما متخصصا ؛ ليحكمكا عمى مدل مالءمة المحتكل لما كضع لو ،  ( 15 )المحتكل إلى 

نشيدا  ( 12) نشيدا كقطعتيف  نثريتيف  لمصؼ األكؿ األساسي ، ك ( 14 )كليختاركا منيا أنسب 
. كقطعتيف نثريتيف لمصفكؼ الثالثة األخرل

: ككانت مف أىـ النتائج التي أسفرت عنيا ىذه الدراسة 



 

 

معيارا مف معايير أدب األطفاؿ التي يجب مراعاتيا عند اختيار  ( 52 )تكصمت الدراسة إلى - 
 ثالثة في ىذه المعايير فكانت األساسي،األناشيد كالمحفكظات لتالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ 

الشكؿ - ج      معيارا (30)المضمكف -  ب    معايير (10)المغة كاألسمكب - أ:ىيمجاالت 
. معيارا (12)كاإلخراج 

 تالميذ الحمقة األكلى مف التعميـ يناسبألناشيد كالمحفكظات ؿ محتكل اقتراحتكصمت الدراسة إلى - 
. األساسي، في ضكء معايير اختيار األناشيد كالمحفكظات التي تكصمت إلييا الدراسة الحالية

 

مدل استخداـ كتب القراءة في المراحؿ االبتدائية إلى معرفة دراسة ىدفت ب (2001 ) الجرؼكقامت
كالمتكسطة كالثانكية لميارات تحميؿ السياؽ في تدريس المفردات الجديدة في النصكص المقركءة 
كمدل تركيز أسئمة القراءة التي تمي نصكص القراءة عمى ميارات تحميؿ السياؽ لمتحقؽ مف قدرة 

كتـ بناء قائمة . الطالبات عمى استنباط معاني المفردات الصعبة في النص المقركء مف السياؽ
تعرؼ قرائف الداللة الضمنية في السياؽ، كتعرؼ : اآلتيةبميارات تحميؿ السياؽ تككنت مف المحاكر 

قرائف الداللة الظاىرة في السياؽ، كتعرؼ قرائف التركيب في السياؽ، كميارات استنباط معاني 
المفردات الصعبة مف قرائف الداللة الضمنية، كميارات استنباط معاني المفردات الصعبة مف قرائف 

 استخدمت القائمة كقد. الداللة الظاىرة، كميارات استنباط معاني الكممات الصعبة مف قرائف التركيب
أسئمة المفردات التي تمي كذلؾ  كىافي تحميؿ طريقة تقديـ المفردات الجديدة لمطالبات كتصنيؼ

أظيرت نتائج التحميؿ أف كتب القراءة قد قدمت المفردات الجديدة في دركس القراءة ك. النصكص
بتعريفيا أك شرح معناىا منفردة كلـ تقدميا أك تكضح معناىا في سياؽ أم بربطيا بقرائف الداللة أك 

كأظيرت نتائج التحميؿ أف كتب القراءة لـ تخصص أم .التركيب التي تمييا أك تسبقيا في النص
أسئمة الختبار قدرة الطالبات عمى تعرؼ قرائف الداللة كالتركيب التي تسبؽ أك تمي المفردات الصعبة 

أف كتب القراءة المقررة عمى صفكؼ ىذا  إلى أضؼ. كاستنباط معاني المفردات بربطيا بتمؾ القرائف
المرحمة االبتدائية ك المتكسطة كالثانكية ال تختمؼ في الطريقة التي اتبعتيا في تقديـ المفردات 

الجديدة لمطالبات بغض النظر عف المرحمة العمرية أك المستكل القرائي لمطالبات كاف كتب القراءة 
كأكصت الدراسة . سياؽ تجاىال تامااؿلجميع الصفكؼ قد تجاىمت تقديـ المفردات الجديدة في 

بضركرة كضع خطة شاممة كمكحدة كمتدرجة لتدريس ميارات تحميؿ السياؽ لمطالبات مف الصؼ 
 فييا قكائـ بميارات تحميؿ السياؽ، كتكزيع ىذه تعد الصؼ الثالث الثانكم إلىالرابع االبتدائي ك



 

 

الميارات عمى الصفكؼ كالمراحؿ المختمفة، مع كضع تدريبات إضافية خاصة بميارات تحميؿ 
 .  السياؽ

 
 ػ العناصر الالزمة لمتحضير الجيد 1:  اآلتيتحديدإلى ىدفت فقد  ( 2003 ) الفقيوأما دراسة 

 ػ كاقع اىتماـ معممي مادة اإلمالء في 2. لدركس اإلمالء في الصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية
كاقع  الصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية لمبنيف بالقنفذة بصحة الكتابة كتنسيؽ دفتر التحضير مف

 ػ عناصر تحضير دركس اإلمالء في الصفكؼ العميا مف المرحمة 3. ما كتبكه في دفاتر تحضيرىـ
 ػ األىداؼ التي سعى إلى تحقيقيا معممك مادة اإلمالء في الصفكؼ العميا 4. االبتدائية لمبنيف بالقنفذة

 ػ طرؽ التدريس التي خطط الستخداميا معممك مادة اإلمالء 5. مف المرحمة االبتدائية لمبنيف بالقنفذة
يمية التي خطط لالستعانة ؿ ػ الكسائؿ التع6. يا مف المرحمة االبتدائية لمبنيف بالقنفذةؿفي الصفكؼ الع

 ػ أساليب التقكيـ 7. بيا معممك مادة اإلمالء في الصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية لمبنيف بالقنفذة
 ػ أنكاع الكاجبات 8.  في الصفكؼ العميا لمبنيف بالقنفذةاإلمالءالتي خطط الستخداميا معممك مادة 

 في الصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية لمبنيف بالقنفذة تالميذىـ اإلمالءالتي كمؼ معممك مادة 
 ػ المراجع التي استعاف بيا معممك مادة اإلمالء في الصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية 9. القياـ بيا
 . بالقنفذة

بطاقة تحميؿ تتالءـ مع أىداؼ الدراسة استخدمت  عف تساؤالتيا كاإلجابةكلتحقيؽ أىداؼ الدراسة 
 مادة درس ممف  معمما (96)لتحميؿ مضمكف دفاتر تحضير أفراد عينة الدراسة كالبالغ عددىـ 

ىػ لمصفكؼ العميا مف المرحمة االبتدائية 1421/1422اإلمالء في الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ 
 التربكم بحمي، اإلشراؼ التربكم باإلدارة، أك لمركز اإلشراؼبمدارس محافظة القنفذة التابعة لمركز 

 التكرارات كالنسب المئكية كالمتكسطات الحسابية كاالنحرافات استخدمتكلمعالجة البيانات إحصائيا 
 ػ تحديد العناصر الالزمة 1     :أتيككاف مف أىـ النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة ما م المعيارية،

أ ػ العناصر :  كىي االبتدائية في الصفكؼ العميا مف المرحمة اإلمالءلمتحضير الجيد لدركس 
 لتنفيذ كؿ المتكقع، كالصؼ، كالمادة، كعنكاف الدرس، كالحصة، كالزمف التاريخ): الركتينية كشممت 

مطالب التعمـ ، كاألىداؼ، كالمقدمة، :)ب ػ العناصر الفنية كشممت. (خطكة مف خطكات الدرس
كالعرض، كالكسائؿ التعميمية ،كطرؽ التدريس، كالتدريبات، كالتقكيـ، كالكاجب، كالمراجع، 

 يراع منيـ لـ بعضا ػ أف جميع أفراد عينة الدراسة كتبكا أىدافا لدركسيـ إال أف 2. (كالمالحظات
الصياغة السمككية الصحيحة لميدؼ، كأف الغالبية العظمى لـ يراعكا شمكؿ األىداؼ لمجكانب 

 المعمميف عمى التخطيط الستخداـ الطريقة غالبية ػ تركز اىتماـ 3. (المياريةكالكجدانية، كالمعرفية، )



 

 

المعرفي )كما تركز تقكيميـ عمى الجانبيف ، (الكتاب المدرسيكالسبكرة، ) كالكسائؿ التقميدية اإللقائية
 عنصر ينؿ ػ لـ 4. التقكيـبدكف مراعاة لشمكلية التقكيـ أك لمربط بيف فركع المغة العربية ، (الميارمك

الكاجب المنزلي عناية كافية مف غالبية أفراد عينة الدراسة ، كذلؾ لـ يخطط أحد لمرجكع إلى غير 
كفي ضكء ما تكصمت إليو الدراسة مف نتائج قدمت مجمكعة مف التكصيات إلى . الكتاب المدرسي

فقد أكصت الدراسة  (المعمميف ، المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس، مؤسسات إعداد المعمـ)
 دفتر تحضير مستقؿ يخصصكااراتيـ في تحضير الدركس، كأف ق بأف يسعكا إلى تطكير ـالمعمميف

 لمادة اإلمالء، كأف يعطكا مزيدا مف االىتماـ لصياغة األىداؼ كاستخداـ الطرؽ كالكسائؿ الحديثة في
 كما أكصت الدراسة . كبقية فركع المغة العربيةاإلمالءالتدريس كالتقكيـ، كأف يراعكا الربط بيف تقكيـ 

شراؾ مف  المشرفيف التربكييف كمديرم المدارس بأف يحرصكا عمى عقد دكرات تدريبية لممعمميف كا 
يحتاج منيـ في أساليب إشرافية لرفع  كفاياتيـ في تحضير الدركس، كأف يحرصكا عمى المتابعة 

المعمـ بأف  المستمرة ليـ كتكجيييـ بصكرة فردية أك جماعية، كما أكصت الدراسة مؤسسات إعداد
تكثؼ مف تدريبيا لمطالب المعمميف عمى ميارات التحضير الجيد لمدركس المغكية كعدـ االكتفاء 

 بالتناكؿ النظرم ليا، كالتعاكف مع الجيات الرسمية في التعميـ العاـ لتقديـ برامج تدريبية أثناء الخدمة
 . مستكل أعمى كبأسمكب أرقى لزيادة تأىيؿ المعمميف كتقديـ خدمات عمى (صباحية ػ مسائية)

 
المطالعة  التربية اإلسالمية كالتي ىدفت إلى تحميؿ القيـ في كتابي  (2003 )العيصكفي دراسة 

:   الدراسة لإلجابة عف عدة تساؤالتتسع كالنصكص لمصؼ العاشر في المممكة األردنية الياشمية
ما المكضكع العاـ لمضمكف ىذيف الكتابيف؟  - 1
ما القيـ الدينية التي كردت في ىذيف الكتابيف؟  - 2
 فمسفة معينة في تأليؼ ىذيف الكتابيف؟  اعتمدتىؿ - 3
ىؿ استحضر المؤلفكف المفاىيـ االجتماعية السائدة في المجتمع حيف التأليؼ؟  - 4
ىؿ تمكف ىذاف الكتاباف مف نشر القيـ الدينية بيف الدارسيف مف أجؿ بناء جيؿ فاضؿ؟  - 5
ستخراج ما فييما الدراسة تفصيمية تحميمية ، ىذيف الكتابيف  الباحث درسلإلجابة عف ىذه األسئمة، ك

.  مف قيـ دينية
التأمؿ في القائمة، التي تضمنت القيـ كمكاضع كركدىا، كعدد مرات كتكصمت الدراسة إلى أف 

 العقيدة   مقدمتيا محكر في  عدة محاكر، جاء عمىأف القيـ الدينية قد تكزعت يدؿ عمى كركدىا، 
الذم تتمثؿ فيو أعمى قيمة دينية، كىي اإليماف با تعالى بكؿ مظاىره كما كردت ىذه القيمة في 



 

 

كصاحبت قيمة اإليماف با كؿ أحكاـ اإلسالـ كتكجيياتو، إذ أف تجريد  الكتاب الثاني تسع مرات،
التي تتمثؿ فييا قيمة المراقبة تجعؿ ىذه األكامر كالنكاىي  النكاىي مف قيمة اإليماف باكاألكامر 

التي تحظى بمنزلة  تضمف الكتاب األكؿ قيمة التكبةك. قيكدان يسعى المرء بكؿ إمكاناتو لمتخمص منيا
رفيعة بيف القيـ اإلسالمية، فقد كردت ىذه القيمة إحدل عشرة مرة، كاحتمت بذلؾ المرتبة الرابعة بيف 

عني المنيج كقد . القيـ الكاردة في الكتاب األكؿ، في حيف أف الكتاب الثاني لـ ييشر إلى ىذه القيمة
بالقيـ الدينية التي تسيـ في بناء المجتمع، كعمارة األرض، كبناء المجتمع، كذلؾ عف طريؽ إعداد 
جيؿ جاد في حياتو؛ كليذا كردت قيمة الجدية مرة كاحدة في الكتاب األكؿ، في حيف كردت قيمة 
األخذ باألسباب خمس مرات، كبذلؾ تككف قد أخذت مكانان متميزان بيف القيـ، كىي قيمة في غاية 

أسيـ في تنمية ىذا الشعكر قيمة أخرل كردت ضمف قيـ الكتاب، كىي حب العمؿ، قد ك. األىمية
تضمف الكتاباف مجمكعة مف القيـ الدينية التي تسيـ في ك. التي كردت ست مرات في الكتاب األكؿ

رقي النفس البشرية، كتسمك باألخالؽ، كتؤدم كذلؾ إلى إيجاد انسجاـ بيف أفراد المجتمع، فيصبح 
.  المجتمع ذا منظكمة متناسبة

كىكذا يرل الباحث أف القيـ الكاردة في الكتابيف، تشكؿ بمجمكعيا منظكمة متكاممة، تتصؼ بالشمكؿ 
يجاد المجتمع المتميز في  كاالنسجاـ، كىي مكاصفات كفيمة بإيجاد الفرد المتزف في سمككو، كا 

.  مكاصفاتو
 

إلى تحديد الميارات المغكية األساسية الالزمة لتالميذ  دراستو ىدفت فقد  (2003)أما العزرم  
كمعرفة مدل مراعاتيا في أنشطة كتب المغة العربية الخاصة ، الحمقة األكلى مف التعميـ األساسي

. بيذه الحمقة 

 عمى ثـ عرضت استبانة لتحديد الميارات المغكية الالزمة لتالميذ الحمقة األكلى باحثاستخدـ اؿكقد 
 مف  الباحثتأكد–  بطػاقة تحميؿ باحثكما استخدـ اؿ، مجمكعة مف المحكميف؛ لمتحقؽ مف صدقيا 

كقد اعتبرت الميارة المغكية ، لتحميؿ ىذه األنشطة في ضكء الميارات التي تكصؿ إلييا -   ثباتيا 
 .ك اعتبرت غير مراعاة إذا كانت دكف ذلؾ ، أنشطة فأكثر  ( 7 )الكاحدة مراعاة إذا تضمنت في 

: اآلتيةكبعد التحميؿ تكصمت الدراسة إلى النتائج 

؛ حيث ركعيت  (100٘)جاء فف الكتابة في المركز األكؿ مف حيث مراعاة مياراتو بنسبة  - 1
نقؿ ، التمييز بيف الحركؼ أك الكممات المتشابية في الرسـ  ) :جميع مياراتو الست كىي ميارات



 

 

كتابة جمؿ بسيطة حكؿ ، تركيب كممات مف حركؼ أك جمؿ مف كممات ، المكتكب نقالن صحيحان 
اإلجابة عف بعض األسئمة كتابةن ، تحميؿ الجمؿ إلى كممات كالكممات إلى حركؼ ، مكضكع معيف 

 . (بعد قراءة درس مرتبط بيا 

؛ حيث بقيت ميارة  (86٘ )جاء فف التحدث في المركز الثاني مف حيث مراعاة مياراتو بنسبة  - 2
شرح بعض األبيات في حدكد ما تعممو التمميذ مف  ) كىي ميارة تراعكاحدة مف مياراتو السبع لـ 

كالتمييز بيف ، التمييز بيف الكممات المتشابية في النطؽ ) :بينما ركعيت ميارات،  (مفػردات 
التعبير شفكيان ك، اإلجابة شفكيان عف أسئمة بعد قراءة درس مرتبط بياك، الحركؼ المتشابية في النطؽ

 . (تمخيص قصة قرأىا تمخيصان شفييان ك، كصؼ حيكانات البيئة كنباتاتيا ك، عف صكرة في الكتاب  

؛ حيث ركعيت نصؼ  (50٘)جاء فف القراءة في المركز الثالث مف حيث المراعاة بنسبة  - 3
استخداـ المفردات في جمؿ مفيدة تعبر عف ك، قراءة الكممات المكتكبة قراءةن صحيحةن  ) :مياراتو كىي

بينما لـ ،  (قراءة آيات مف القرآف الكريـ قراءةن صحيحةن ك، إكماؿ الجمؿ الناقصة بالمناسب ، معناىا 
، اقتراح عنكاف لمنص المقركء ك، تحديد المفرد أك الجمع لبعض المفردات  ) : ميػػاراتتراع
  .(إبداء الرأم في المكضكع المقركء ك، استخالص الفكرة العامة لمفقرة القصيرة المقركءة ك

؛ لذا فقد جاء في المرتبة األخيرة (20٘)ركعيت ميارة كاحدة مف ميارات فف االستماع بنسبة - 4
التمييز بيف الكممات ميارة بينما لـ تراع ، (إعادة جمؿ مف النص المسمكع  )حيث ركعيت ميارة 

 .المكتكبة كمطابقتيا مع المسمكعة
 

 

  بالتقويم واالختباراتالدراسات التي اىتمت: المجال الرابع
 

ىدفت إلى فحص أثر كؿ مف ترتيب الفقرات حسب صعكبتيا  (Kleinke,1980)دراسة كمينكي 
إحصائيا كاالستجابات المكانية كجنس المفحكص عمى التحصيؿ ، كذلؾ باستخداـ عينة مككنة مف 

طالبا كطالبة ، حيث استخدـ نمكذجاف مف ترتيب الفقرات كىما نمكذج ترتب فيو الفقرات مف  (484)
السيؿ إلى الصعب كنمكذج عشكائي  فبينت نتائجيا عدـ كجكد أثر لمتفاعالت ما بيف ترتيب الفقرات 

كاالستجابة المكانية كالجنس عمى التحصيؿ ، إال أنو كجد أثر لترتيب الفقرات عمى سرعة األداء 
. لمطالب كعمى تحصيمو كلصالح النمكذج الذم ترتبت فيو الفقرات مف السيؿ إلى الصعب 



 

 

 

دراسة حكؿ أسئمة امتحاف شيادة الدراسة الثانكية العامة لمبحث األحياء  (1985)كأجرل الخطيب 
استخدـ  (1980-1970) بأسئمة الكتاب المدرسي كأسئمة المعمميف في األردف خالؿ الفترة اكمقارنتو

الباحث مستكيات األىداؼ المعرفية عند بمـك معيارا لمتصنيؼ، فأظيرت نتائج التحميؿ أف أسئمة 
المعمميف تركزت في المستكيات الثالثة األكلى مف مستكيات تصنيؼ بمـك ألىداؼ المجاؿ المعرفي، 
في حيف لـ يأت أم مف ىذه األسئمة عمى مستكيات التحميؿ كالتركيب، بينما لكحظ كركد سؤاؿ كاحد 

 .فقط عمى مستكل التقكيـ 
 

دراسة ىدفت إلى فحص أثر ترتيب الفقرات معرفيا  (Lane & Bull,1987)كأعد كؿ مف ليف كبكؿ 
مفحكص، كقد طكر ليذه الغاية اختبار تعتمد  (155)عمى التحصيؿ ، باستخداـ عينة مؤلفة مف 

فقراتو عمى مستكل الصعكبة اإلحصائية كالمعرفية لمفقرة ، حيث استخدـ ثالثة مستكيات معرفية كىي 
كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى أف ىناؾ أثرا لترتيب فقرات . (المعرفية ، كالفيـ ، كالتطبيؽ  )

حصائيا عمى التحصيؿ ، حيث يزيد أداء الطالب في النمكذج الذم ترتبت فيو  االختبار معرفيا كا 
فقراتو مف السيؿ إلى الصعب ، كينخفض في النمكذج الذم ترتبت منو فقراتو مف الصعب إلى 

. السيؿ ، كلـ يكف ىناؾ أثر لمنمكذج العشكائي 
   

دراسة ىدفت إلى فحص الفرضية القائمة ، باف تصميـ االختبار  (Creasy,1989)كأجرل كريزم 
الذم يبدأ باألسئمة السيمة يقمؿ مف قمؽ االمتحاف لدل الطالب ذكم القمؽ المرتفع ، كقد تألفت عينة 

: طالب كطالبة ، حيث استخدـ ثالثة نماذج مف ترتيب الفقرات ىي (300)الدراسة مف 
، كقد أشارت نتائج ىذه الدراسة إلى عدـ كجكد فركؽ ذات (، عشكائيؿسو/صعب، صعب/سيؿ)

. داللة في التحصيؿ، أم أنو لـ يكف ىناؾ أثر لترتيب الفقرات عمى قمؽ الطالب 
 

ىدفت إلى فحص أثر ترتيب الفقرات حسب صعكبتيا إحصائيا  (Nastus,1990)دراسة ناستاس ك
كالقمؽ كالجنس عمى التحصيؿ ، كقد أظيرت نتائج الدراسة عدـ كجكد أثر لترتيب الفقرات العشكائي 

كلترتيب الفقرات مف السيؿ إلى الصعب عمى التحصيؿ، إال أف ىناؾ أثرا لترتيب الفقرات مف 
الصعب إلى السيؿ عمى التحصيؿ، كما أظيرت النتائج كجكد أثر لمقمؽ عمى التحصيؿ، حيث 
. أظيرت اإلناث قدرا مف الثقة أكبر في األداء مف الذككر إال أنيف كف أكثر قمقا في االمتحاف 

 



 

 

إلى بناء اختبار مكضكعي شامؿ يقيس مستكل تحصيؿ تالميذ الصؼ ( 1994)كىدفت دراسة الغانـ 
 مف نتائجو مستكل يعرؼالثالث المتكسط في مقررات قكاعد المغة العربية لممرحمة المتكسطة، 

 كلتحقيؽ تمؾ .تحصيميـ كتعرؼ نقاط الضعؼ كالقكة في المقررات،تحصيؿ ىؤالء التالميذ في تمؾ 
األىداؼ عمد الباحث إلى دراسة مقررات قكاعد المغة العربية لممرحمة المتكسطة كأىداؼ تدريسيا ثـ 

 تبعو إعداد مخطط تحميمي يربط المقررات، قكائـ تحميمية لممفردات األساسية في محتكل تمؾ أعدت
 اختبار أعد كفي ضكء تمؾ الخطكات .بينيمااألىداؼ بمفردات المحتكل كيحقؽ تكازنا نسبيا 

مكضكعي شامؿ يقيس تحصيؿ تالميذ الصؼ الثالث لممرحمة المتكسطة ، كبعد التأكد مف صدقو 
 عمى عينة الدراسة المككنة مف خمس مدراس تمثؿ المراكز التعميمية لمدينة الرياض، طبؽكثباتو 

مف المجتمع الكمي لمدراسة المؤلؼ مف تالميذ الصؼ % 5كيمثؿ تالميذىا أفراد عينة الدراسة بنسبة 
كبعد تطبيؽ االختبار كتصحيحو تـ . الثالث المتكسط في المدارس الحككمية في مدينة الرياض 

 ػ تدني مستكل تحصيؿ الصؼ الثالث المتكسط في مقررات قكاعد المغة 1:  كىي استخمصت نتائجو
 بيف متكسطات 0.01 ػ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 2. العربية لممرحمة المتكسطة 

كتمؾ . إجابات التالميذ عف أسئمة الصؼ األكؿ، كمتكسطات إجاباتيـ عف أسئمة الصؼ الثاني 
 ػ كجكد فركؽ دالة إحصائيان عند مستكل 3. الفركؽ سجمت لصالح إجاباتيـ عف أسئمة الصؼ األكؿ 

 بيف متكسطات إجابات التالميذ عف أسئمة الصؼ األكؿ ، كمتكسطات إجاباتيـ عف أسئمة 0.01
 ػ كجكد فركؽ 4. الصؼ الثالث ، كتمؾ الفركؽ سجمت لصالح إجاباتيـ عف أسئمة الصؼ الثالث 

 الثاني، بيف متكسطات إجابات التالميذ عف أسئمة الصؼ 0.01دالة إحصائيان عند مستكل 
 .الثالث كتمؾ الفركؽ سجمت لصالح إجاباتيـ عف أسئمة الصؼ الثالث،كمتكسطات إجاباتيـ الصؼ 

 ػ مكاطف القكة مف حيث المكضكعات النحكية أربعة، يقابميا اثنا عشر مكطف ضعؼ، أما مف حيث 5
مستكيات المجاؿ المعرفي فإف مكاطف القكة تركزت في مستكل التذكر، في حيف تركزت مكاطف 

كبعد عرض النتائج اجتيد الباحث في تفسيرىا ، كأبرز ذلؾ . الضعؼ في مستكيي التحميؿ كالتركيب 
 لـ يساعد عمى االختيار المكفؽ لممحتكل كلطريقة تكزيعو األمر الذم ػ عمكمية األىداؼ،1: أتيما م

 ػ القصكر الكاضح مف جانب المعمميف في مجاؿ صياغة 2. عمى الصفكؼ الثالثة، كلطريقة تنظيمو
األىداؼ السمككية، حيث االىتماـ بالمستكيات الدنيا منيا كتجاىؿ ما يخدـ الميارات األدائية 

.  ػ التكسع في التفريع النظرم4.  ػ احتكاء تمؾ المقررات عمى مكضكعات ليست كظيفية3. اإلنتاجية
 ػ ضعؼ االستفادة مف تعدد 6.  ػ طغياف الجانب النظرم المعرفي عمى الجانب التطبيقي الميارم5



 

 

 ػ ضعؼ القدرة عمى بناء االختبارات كفؽ الخطكات التي يتطمبيا إعداد االختبار 7. أساليب التقكيـ
 .  ػ ضعؼ االستفادة مف نتائج االختبارات في التشخيص كالعالج 8. الجيد

 

لمكقكؼ عمى نتائج الطمبة في امتحانات الشيادة الثانكية بدراسة  (1995)كقامت الشيخ كالرحاحمة 
المجكء إلى تحميؿ النتائج بطرؽ بـ، كذلؾ 93/1994كـ ، 92/1993العامة في العاميف الدراسييف 

 ىاإحصائية كجداكؿ بيانية كرسكـ تساعد في عرض البيانات عرضان يساىـ في فيـ النتائج كتفسير
 ، باإلضافة إلى اختبار عينة عشكائية مف أكراؽ إجابات الطمبة في بعض المكاد التي يتدنى كازنتياكـ

 : منيالميمةكقد انتيت الدراسة إلى مجمكعة مف التكصيات ا. مستكل الطمبة فييا

 حيث إنيا ذات عالقة بنتيجة الطالب كاإلكماؿ،إعادة النظر في لكائح النجاح كالرسكب  .ُ
 .المدرسية بما يتفؽ مع احتياجات المجتمع القطرم

 حتى تككف االمتحانات ىا مثؿ بنكؾ األسئمة كممفاتلالختبارات،االىتماـ ببناء قاعدة  .ِ
 .مكضكعية كفاعمة

تدريب كاضعي األسئمة عمى بناء االختبارات الجيدة كصياغتيا لتتناسب زمنيان كمعرفيان مع  .ّ
 .محتكل الكتاب المدرسي كقدرات الطالب

 

بدراسة ىدفت إلى معرفة مدل قياس سبعة مف  (1997)في ثابت  ( Hinterlong ) كقاـ ىنترلكنج 
اختبارات التحصيؿ العامة لمصفيف الرابع كالسادس، لميارات مستكيات التفكير العميا، كقد استخدـ 

الباحث أسمكب تحميؿ المحتكل لتحديد مستكل التفكير الذم يقيسو كؿ بند مف بنكد االختبارات السبعة 
. في ضكء المستكيات المعرفية عند بمـك 

كقد تكصمت الدراسة إلى أف االختبارات ال تقيس مستكيات التفكير العميا، كالتعقيد المتزايد لمتطكر 
 . المعرفي عند الطالب، كما أف الرياضيات تقيس مستكيات تفكير عميا أكثر مف باقي المكاد 

 

دراسة ىدفت إلى معرفة مدل تحقيؽ امتحانات الثانكية العامة في الرياضيات  (1998)كأجرت الباقر 
لممعايير المتطمبة لمحتكل ىذه االمتحانات،  (1995-1990)لمقسـ العممي بدكلة قطر في الفترة 

كطكرت الباحثة بطاقة لممعايير المطمكبة . كمعرفة مدل شمكليا بدكلة قطر عمى المستكيات المعرفية
في محتكل ىذه االمتحانات كاعتمدت الباحثة في إعداد ىذه البطاقة كتطكيرىا عمى الدراسات السابقة 



 

 

كأعدت بطاقة لممستكيات المعرفية معتمدة عمى تصنيؼ بمـك حيث . التي تناكلت المكضكع نفسو
حيث يتضمف المستكل  (األدنى، كالمتكسط، كاألعمى  )قسمت ىذه المستكيات إلى ثالثة مستكيات 

األدنى مستكل المعرفة، بينما يتضمف المستكل المتكسط مستكل االستيعاب كمستكل التطبيؽ، 
كقامت بتحديد مجمكعة األفعاؿ . كيتضمف المستكل األعمى مستكيات التحميؿ كالتركيب كالتقكيـ

أظيرت نتائج الدراسة أف مجمكعة . المتكقعة مف الطمبة تحت كؿ مستكل مف ىذه المستكيات الثالثة
: االمتحانات التي ىي مكضكع الدراسة تتفؽ في تحقيؽ المعايير اآلتية

 .ارتباط االمتحاف بيدؼ مف أىداؼ تعميـ المادة الدراسية .ُ

 .كاقعية االمتحاف مف حيث إمكانات إجرائو خالؿ المدة المحددة لو .ِ

 .كضكح صياغة األسئمة المككنة لالمتحاف .ّ

 .قابمية األسئمة المتضمنة في االمتحاف لمتصحيح المكضكعي .ْ

. بساطة األرقاـ كالرمكز الكاردة في االختبار مع البعد عف التعقيد غير اليادؼ .ٓ
: كتتفؽ في عدـ تحقيؽ أربعة معايير مف معايير محتكل ىذه االمتحانات كىي

قدرة االمتحاف عمى التمييز بيف المستكيات المختمفة لمطمبة في ضكء المستكيات المعرفية لألسئمة،  -
 . أظيرت نتائج التحميؿ عدـ تنكع المستكيات المعرفية التي تقيسيا األسئمةثحي

 .قياس أسئمة االمتحاف لمتعميـ القبمي في صفكؼ سابقة -

 .بمعنى التجديد في نكعية األسئمة، شمكؿ االمتحاف لبعض األسئمة غير المألكفة -

 .شمكؿ أسئمة االمتحاف كتمثيميا لمحتكل المنياج -

أما فيما يتعمؽ بالمستكيات المعرفية، فقد أظيرت نتائج الدراسة أف النسبة المئكية لعدد األسئمة في 
مف مجمكع عدد أسئمة االمتحانات مكضكع الدراسة ، في حيف بمغت النسبة  (%9,9)المستكل األدنى 

مف عدد أسئمة االمتحاف كمو ، كبمغت النسبة (%70,7)المئكية لعدد األسئمة في المستكل المتكسط 
مف عدد أسئمة امتحانات الرياضيات لمثانكية العامة  (%19,4)المئكية لعدد األسئمة في المستكل األعمى 

 .لمقسـ العممي 

 

المممكة   فيتحسيف اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة بدراسة ىدفت إلى (2002)الغانـكقاـ 
مستخدما المنيج الكصفي التحميمي لتحميؿ أسئمة اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العربية السعكدية 

 لمعرفة طبيعتيا كمستكاىا مف حيث اشتماليا عمى جميع مستكيات المجاؿ المعرفي حسب ؛العامة
يتمثؿ . (التقكيـكالتركيب، كالتحميؿ، ) العميا تعمى المستكياتصنيؼ بمكـ، كمعرفة مقدار اشتماليا 

كالمعدة مف قبؿ لجنة  المجتمع األصمي لمبحث في أسئمة اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة،



 

 

كقد تككنت عينة البحث مف أسئمة . متخصصة في كزارة المعارؼ كتككف مكحدة عمى مستكل المممكة 
ىػ حتى نياية العاـ 1415/1416اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة، لخمس سنكات ابتداء مف 

 كقد اشتممت عينة البحث عمى خمسة نماذج مف أسئمة اختبارات الكزارة مف .ىػ1419/1420الدراسي 
، تكراريةا في جداكؿ صنفيا الباحث أسئمة تمؾ االختبارات ككحمؿ. (ىػ1419 إلى نياية 1415)عاـ 

 :الباحثكمف أبرز النتائج التي تكصؿ إلييا . كؿ كرسـك بيانيةاكمف ثـ عرضت النتائج في جد
 اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة مف المفردات التي تقيس مستكل التقكيـ إذ بمغت أسئمةخمك -

 . ىػ1419ػ1415 السنكات الخمس الماضية مف أسئمةمف مجمكع  (%0)النسبة 
مف مجمكع  (%6)إذ بمغت  (التقكيـكالتركيب كالتحميؿ )تدني عدد األسئمة التي تقيس الميارات العميا -

 .  السنكات الخمس الماضيةأسئمة
إذ بمغت  (التطبيؽكالفيـ كالتذكر ) التي تقيس المستكيات المعرفية الدنيا ةاألسئؿارتفاع نسبة عدد -
 .  السنكات الخمسأسئمةمف مجمكع  (94%)

ىػ 1419ػ1415كزعت األسئمة كالنسب عمى المستكيات المعرفية خالؿ السنكات الخمس الماضية مف 
 47كالتطبيؽ  (%40) سؤاال، أم بنسبة 54كالفيـ  (%20)سؤاال، أم بنسبة  27 التذكر :كما يأتي

%( 1)كالتركيب سؤاالف أم بنسبة  (%4) أسئمة أم بنسبة 6كالتحميؿ  (%35)سؤاال،أم بنسبة 
   . كالتقكيـ صفر حيث خمت جميع السنكات الخمس مف أسئمة التقكيـ

عدـ استيفاء أسئمة اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة، لجميع مستكيات المعرفة متمثمة في     -
 .  كالتقكيـ كالتركيب كالتحميؿالتذكر كالفيـ كالتطبيؽ 

 اختبارات النحك كالصرؼ لمثانكية العامة عمى جدكؿ مكاصفات أسئمة عممية كضع تعتمد ال - 
 . التقكيـ الشمكؿفيفقداألسئمة 

  .المعيارية خالؿ خمس سنكات مع األكزاف المعرفية باالختبار ال تتفؽ نسب المستكيات - 

 في االستراتيجيات التي يستخدميا طمبة الثاني الثانكم ألداء  (2002)عبيدكف  بحثت دراسة ك
ك تضمنت الدراسة أربعة أسئمة رئيسة  . امتحانات المغة االنجميزية كاتجاىاتيـ نحك ىذه االمتحانات

 :-ىي

 ما استراتيجيات أداء االمتحانات التي يستخدميا طمبة الثاني الثانكم؟ .1

ما اتجاىات الطمبة نحك امتحانات المغة االنجميزية؟ . 2



 

 

 استخداـ ىذه اإلستراتيجيات باختالؼ الجنس ك المقدرة المغكية ك اتجاىات الطمبة  يختمؼىؿ. 3
نحك امتحانات المغة االنجميزية ك الشعبة الدراسية؟ 

  ىؿ تختمؼ اتجاىات طمبة الثاني الثانكم باختالؼ الجنس ك المقدرة المغكية ك الشعبة الدراسية؟. 4

 لتحديد االستراتيجيات التي ةاستبياف ك اشتممت أدكات الدراسة عمى امتحاف تحصيمي،كقد
 لمعرفة اتجاىات الطمبة ل آخرةاستبياف كيستخدميا الطمبة أثناء أداء امتحانات المغة االنجميزية،

عمى ثالثمائة ك ثالثة ك ك اشتممت عينة الدراسة . نحك امتحانات المغة االنجميزية ك مقابالت
. ف طالبا ك طالبة مف الصؼ الثاني الثانكممثالث

: يأتيككاف مف نتائج الدراسة ما 

طمبة الثاني الثانكم يستخدمكف إستراتيجيات ما بعد أداء االمتحانات أكثر مف غيرىا مف  .1
. اإلستراتيجيات

. ة نحك امتحانات المغة االنجميزيةم يحمؿ الطمبة اتجاىات سمب.2

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ استراتيجيات أداء االمتحانات بيف . أ .3
 .الذككر ك اإلناث

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ استراتيجيات أداء االمتحانات بيف . ب   
. المتفكقيف ك المتدنيف لغكيا

يكجد ىناؾ ارتباط قكم بيف استراتيجيات أداء االمتحانات ك اتجاىات الطمبة نحك . ج   
. امتحانات المغة االنجميزية

عدـ كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية في استخداـ استراتيجيات أداء االمتحانات بيف طمبة .د    
. العممي ك األدبي

. اتجاىات الطمبة الذككر نحك امتحانات المغة االنجميزية أفضؿ مف اتجاىات اإلناث. أ .4

. اتجاىات الطمبة المتفكقيف أكثر إيجابية مف اتجاىات الطمبة المتدنيف. ب   



 

 

 .اتجاىات طمبة العممي أكثر إيجابية مف اتجاىات طمبة األدبي. ج       

 
 

: فيما سبق عرض الباحث عددا من الدراسات السابقة التي وقعت إلى أربعة مجاالت
   

  :دراسات اىتمت في مجال تناغم المنياج
 )  كدراستا .بحثت في أثر التناغػـ عمى نتائج االخػتبار (Joanna S. Gorin ،2004)دراسة 
2003،  Donna) ك (Thompson,2000) المتاف ىدفتا إلى تحديد مدل التناغـ في المنياج . 

  
اىتمت بمدى تحقيق األىداف ست دراسات . دراسات (10)دراسات اىتمت باألىداف وعددىا -2

 Khalil) ك،(1996)كالقمدارم  ،(1993)العمي  ك،(1990)نكارة  ك،(1985)السرخي : ىي 

& Kattan,1996)، فقد (2004)، كالمعيقؿ (1991)رضا أما دراستا . (1999)الكثيرم ك ،
 أثر تقديـ األىداؼ السمككيةب (1994)أحمد  :دراسةكاىتمت .  األىداؼ التربكيةاىتمتا بتحميؿ
 .فقد اىتمت بتقييـ األىداؼ (Alsaghier,1999)أما دراسة .في التحصيؿ

 

 :بالمحتوى وعددىا خمس عشرة دراسة قسمانالدراسات التي اىتمت - 3

 

، كدراسة (March,1983)دراسة مارش : دراسات اىتمت بالتحميؿ كعددىا إحدل عشرة دراسة ىي
، كدراسة رمزم كالمصرم (1990)، كدراسة  خكيمة (1990)، كدراسة السكدم (1988)عبد الرحمف 

، (2001 ) الجرؼ، كدراسة (2000 )الشيدم ، كدراسة (1994 )المقكشي، كدراسة (1993) 
.  (2003)العزرم  ، كدراسة ( 2003 ) الفقيو ، كدراسة(2003 )العيصكدراسة 

 ,Al-Jarrah)دراسة الجراح : كمنيا دراسات اىتمت بالتحميؿ كالتقكيـ كعددىا خمس دراسات ىي

، (1998)، كدراسة المال كالسميطي (1995)، كدراسة شطناكم (1991)، كدراسة شاىيف (1987
 .         (2001 )العيسرمكدراسة 

 

 

 :كىي ثالثة أنكاع:  بالتقويم واالختباراتالدراسات التي اىتمت- 4



 

 

، كدراسة كريزم  (Lane & Bull,1987)، كدراسة ليف كبكؿ (Kleinke,1980)دراسة كمينكي 
(Creasy,1989)  كدراسة ناستاس ،(Nastus,1990) ىدفت إلى فحص أثر التصميـ الجيد ،

كدراسة  (1985)أما دراسة الخطيب  . لالختبار مف حيث ترتيب الفقرات كاإلخراج عمى التحصيؿ
كىدفت دراسة الغانـ اىتمت ببحث المستكيات المعرفية لالختبار،   فقد  (Hinterlong )ىنترلكنج 

أما دراسة الشيخ كالرحاحمة . إلى بناء اختبار مكضكعي شامؿ يقيس مستكل تحصيؿ( 1994)
كدراسة الباقر . نتائج الطمبة في امتحانات الشيادة الثانكية العامةفقد اىتمت بتحميؿ  (1995)
ىدفت إلى معرفة مدل تحقيؽ امتحانات الثانكية العامة لممعايير المتطمبة لمحتكل  (1998)

عبيد دراسة أما . االختبارات، كمعرفة مدل شمكؿ امتحانات الثانكية العامة لممستكيات المعرفية
متحانات كاتجاىاتيـ نحك ىذه االطمبة ألداء اؿبحثت في االستراتيجيات التي يستخدميا فقد   (2002)

 .االمتحانات

 
 مف خالؿ العرض السابؽ يستطيع الباحث القكؿ بأف معظـ الدراسات السابقة بحثت كدرست عنصرا 

كأف جميع . كاحدا مف عناصر المنياج، إال ثالث دراسات أجنبية بحثت في التناغـ كما كرد سابقا
الدراسات العربية تناكلت عناصر المنياج دكف البحث في التناغـ بيف ىذه العناصر، ليذا كجد 

الباحث أنو مف المناسب كالضركرم القياـ بيذه الدراسة التي تعتبر الدراسة العربية األكلى في ىذا 
.   الجانب حسب عمـ الباحث

 
 
 
 
 

الفصل الثالث 
جراءاتيا  طريقة  الدراسة وا 

 
يتناكؿ ىذا الفصؿ منيج الدراسة، كمجتمع الدراسة، كعينة الدراسة، كاألدكات المستخدمة، كاإلجراءات 

. المستخدمة في الدراسة كما يتناكؿ اإلجراءات كالطرؽ التي تستخدـ في استخالص النتائج كتحميميا
 



 

 

:  منيج الدراسة1.3
 

استخدـ الباحث المنيج الكصفي التحميمي، كفؽ نمط الدراسات الكصفية التحميمية؛ كذلؾ لمتعرؼ إلى 
ألنو يناسب طبيعة ىذه ك مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف،

 . كيحقؽ أىدافيا،الدراسة
 

:  مجتمع الدراسة2.3
تككف مجتمع الدراسة مف منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف كالمتمثؿ في 
كثيقة الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف لمعاـ الدراسي 

، ككتابي المطالعة كالنصكص، كالعمـك المغكية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف، 2004/2005
إضافة الختبارات المغة العربية المكحدة لمصؼ العاشر األساسي، ك معممي الصؼ العاشر األساسي 

. في فمسطيف
 

:  عينة الدراسة3.3
 
 معمما كمعممة، مف معممي المغة العربية لمصؼ العاشر في محافظات 45تككنت عينة الدراسة مف  

إضافة إلى عينة مف االختبارات . كقد اختيرت العينة اختيارا قصديا. الخميؿ كبيت لحـ كجنكب الخميؿ
المكحدة لمنياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي تمثمت في اختبارات محافظات الخميؿ كبيت 

.  لحـ كجنكب الخميؿ
 
 

:  أدوات الدراسة4.3
: لتحقيؽ أىداؼ الدراسة استخدـ الباحث األدكات اآلتية

 
:  تحميل المحتوى:أكال
 



 

 

المطالعة :  لقد حمؿ محتكل الجزء الثاني مف منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي بشقيو
كالنصكص، كالعمـك المغكية الشتقاؽ األىداؼ السمككية لكؿ درس؛ كمعرفة مدل تحققيا كتناغميا مع 

كقد ساعد في . األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة لممنياج كمع أسئمة االختبارات المكحدة
كقد . التحميؿ، إضافة إلى الباحث، معمـ آخر مف معممي المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي

. اختير ىذا المعمـ لممساعدة في التحميؿ الطالعو كتجربتو تحميؿ المحتكل كخبرتو في مجاؿ التدريس
كقد اعتمدت طريقة تحميؿ المحتكل في كتاب المطالعة كالنصكص مف حيث الشكؿ كالمضمكف بأخذ 
الفكرة العامة، كاألفكار الفرعية، كالحكمة كالمغزل مف النص، كالمفاىيـ كالمبادئ، كالقيـ كاالتجاىات، 

كالمكاقؼ كالحقائؽ، كالمفردات كالتراكيب، كاألساليب المغكية، كالصكر األدبية، كالقضايا النحكية 
أما . كالصرفية، كالقضايا اإلمالئية، إضافة لألىداؼ السمككية التي يتضمنيا كؿ درس مف الدركس

. في كتاب العمـك المغكية فقد اقتصر التحميؿ عمى اشتقاؽ األىداؼ السمككية مف كؿ كحدة دراسية
. كبعد إنياء التحميؿ درس لمعرفة مدل تكافؽ التحميميف كالنقاط المشتركة فييما كنقاط االختالؼ

 
: ثبات تحميل محتوى كتابي المطالعة والنصوص والعموم المغوية

بعد أف حمؿ الباحث كمحمؿ آخر الكحدات الدراسية حسب التكافؤ بيف التحميميف لمعرفة مدل تكافقيما 
: كالنقاط المشتركة فييما بيدؼ تحقيؽ المصداقية كالدقة في التحميؿ

: يبيف حساب التكافؤ بيف التحميميف (1.3)كالجدكؿ 
 

نسبة التكافؽ بيف التحميميف   : ( 1.3)الجدكؿ 
التكافؽ بيف المكضكع الرقـ 

الباحث كالمحمؿ 
 0.94أحاديث نبكية شريفة  1

 0.92بردة كعب بف زىير  2

 0.93شجاعة في الحؽ ... يحيى بف يعمر 3

 0.90سباؽ العقباف كالنسكر  4

 0.91أبصر  5

 0.91التدخيف كأضراره  6

 0.93إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج  7



 

 

 0.91بشر بف عكانة  8

 0.93أمنيات إلى عركس  9

 0.93الميمة األخيرة  10

 0.90البحترم يمدح آؿ ناجية  11

 0.92الكالـ كالصمت  12

 0.93االستثناء  13

 0.94الحاؿ  14

 0.92التمييز  15

 0.92النداء  16

 0.94اإلغراء كالتحذير  17

 0.95االختصاص  18

 0.95أسمكب المدح كالذـ  19

 0.93أسمكب التعجب  20

 0.94أسمكب الشرط الجاـز  21

 0.91أسمكب الشرط غير الجاـز  22

 0.95النعت  23

 0.92التككيد  24

 0.92العطؼ  25

 0.94البدؿ  26

 92.7 النسبة اإلجمالية لمتكافؽ بيف التحميميف  

 
  

تشير البيانات الكاردة في الجدكؿ السابؽ إلى أف نسبة التكافؽ بيف التحميميف كانت عالية كتشير إلى 
(. 92.7 % )درجة عالية مف الثبات بمغت 

  
 :أداة تحميل أوراق االختبارات:ثانيا

 



 

 

صمـ الباحث ىذه األداة بعد اإلطالع عمى دراسات سابقة تناكلت تحميؿ أسئمة االختبارات حيث دمج 
كقد اشتممت ىذه . يكضح ذلؾ ( 2.3)غير غرض في ىذه األداة لتسييؿ عممية التحميؿ كالشكؿ  

: األداة عمى التصنيفات اآلتية
. (المعرفية كالكجدانية كالنفس حركية )تصنيؼ األسئمة حسب مراعاتيا لمستكيات ىـر بمكـ -
 .تصنيؼ األسئمة حسب تحقيقيا لألىداؼ العامة -

. يكضح األسس التي حممت بيا أسئمة االختبارات (  2.3)ك الشكؿ 
 

: يكضح األسس التي حممت بيا أسئمة االختبارات (2.3)الشكؿ 
 

 

 
  

:  ثبات تحميل أوراق االختبارات
 

لضماف مكضكعية تحميؿ األسئمة اعتمد الباحث با الثبات عبر األشخاص فقد أككؿ الباحث ألحد 
المعمميف مف حممة الماجستير في أساليب تدريس المغة العربية تحميؿ األسئمة بناء عمى أدكات 

ثـ أجرل الباحث مكازنة بيف نتائج المعمـ كنتائج الباحث، كذلؾ بحساب معامالت . الدراسة السابقة
بالنسبة لممستكل المعرفي،  ( %88.64 )التكافؽ بيف المعمـ كالباحث فكجد أف نسبة التكافؽ بمغت

بالنسبة لممستكل  ( %86.53)، كبمغت  (83.91)بالنسبة لممستكل الكجداني  ( %82.78)كبمغت 
. كقد اعتبر الباحث ىذه النتائج مؤشرا عمى ثبات التحميؿ. النفس حركي

 
: المقابمة- ثالثا
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اقتضت أسئمة الدراسة إجراء مقابالت مع المعمميف كالمعممات الذيف يقكمكف بتدريس المنياج لمعرفة 
مدل تحقيقيـ لألىداؼ الكاردة في الخطكط العريضة لممنياج بعد تحكيميا ألىداؼ سمككية؛ فكانت 

ة عف األىداؼ التي /المقابمة قائمة باألىداؼ السمككية المشتقة مف التحميؿ، فيسأؿ الباحث المعمـ
يسعى إلى تحقيقيا أثناء التدريس إضافة لالطالع عمى دفاتر التحضير الخاصة بالمعمميف فيضع 

. إشارة بمحاذاة كؿ ىدؼ يسعى المعممكف كالمعممات إلى تحقيقو أثناء تدريسيـ 
 

: مالحظة الدروس داخل غرفة التدريس- رابعا
 

حصة دراسية كذلؾ بعد تحميمو لممنياج  (18)الحظ الباحث الدركس داخؿ غرؼ التدريس فحضر 
كاشتقاقو لألىداؼ السمككية كرجكعو إلى عدد مف الكتب التي تناكلت أىداؼ تدريس المغة العربية في 

كىدؼ مالحظة الدركس كاف التعرؼ إلى مدل التزاـ المعمميف كالمعممات . المرحمة األساسية العميا
بالمنياج، كاألىداؼ التي يعممكف عمى تحقيقيا أثناء التدريس، كمدل تناغـ ىذه األىداؼ مع 

. األىداؼ العامة لممنياج كاالختبارات
 

:  إجراءات تطبيق الدراسة5.3
 

:  تحميل كتابي المغة العربيةإجراءات
 

اشتؽ الباحث في أثناء تحميؿ كتابي المغة العربية األىداؼ السمككية لكؿ درس مف الدركس الكاردة 
في الكتابيف، ثـ قرأ قراءة متأنية كعايف معاينة دقيقة ىذه األىداؼ كنسبة كؿ ىدؼ منيا إلى ما 

( 1005)يتناغـ معو مف األىداؼ العامة،  كقد بمغ عدد األىداؼ السمككية المشتقة مف التحميؿ 
ىدؼ في الكتابيف، كفي أثناء التحميؿ الحظ الباحث أف بعض األىداؼ السمككية يمكف أف تنتمي 
كبنسب متفاكتة إلى غير ىدؼ عاـ نظرا لطبيعة مادة المغة العربية، لذا فقد عمد الباحث إلى نسبة 

اليدؼ السمككي إلى اليدؼ العاـ األكثر قربا، كبعد االنتياء مف التحميؿ عرض عمى اثنيف مف 
. المحكميف لمتأكد مف ثبات التحميؿ فيما بيف الباحث كالمحكميف، كفيما بيف المحكميف أنفسيما

 



 

 

 :المعالجة اإلحصائية 6.3
 
مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر لحصكؿ عمى نتائج الدراسة، كلمتعرؼ إلى ؿ

استخدـ الباحث التكرارات كالنسب المئكية معتمدا معيارا تقكيميا اعتمد سابقا  األساسي في فمسطيف
التي ىدفت إلى البحث في مدل تحقيؽ المناىج الدراسية لألىداؼ التربكية  (1998)في دراسة صالح

: في المرحمة األساسية في منطقة نابمس
. فأعمى نسبة تناغـ كبيرة جدا % 80مف 
. نسبة تناغـ كبيرة % 79.9 %- 70مف 
. نسبة تناغـ متكسطة%  69.9 %- 60مف 
. نسبة تناغـ قميمة %59.9 %- 50مف 

. نسبة تناغـ قميمة جدا % 50أقؿ مف 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

الفصل الرابع 
 

 

نتائج الدراسة ومناقشتيا 
 

ٌصؿ إلييا في أثناء ىذه الدراسة التي تيدؼ إلى معرفة مدل  يتناكؿ ىذا الفصؿ عرضا لمنتائج التي تيكي
التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف، كلإلجابة عف أسئمة الدراسة 
استخدـ الباحث تحميؿ المحتكل لمنياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف لمعاـ 

 كذلؾ الشتقاؽ األىداؼ السمككية التي يتضمنيا المنياج كتشير إلييا األىداؼ 2004/2005الدراسي 
. باإلضافة إلى تحميؿ عينة مف االختبارات المكحدة. العامة المتضمنة في الخطكط العريضة لممنياج

 
 ما األىداف السموكية التي يتضمنيا محتوى كتاب المغة العربية لمصف :إجابة سؤال الدراسة األول

العاشر األساسي في فمسطين؟ وما مجاالتيا ومستوياتيا؟ 
 

لإلجابة عف ىذا السؤاؿ، حمؿ الباحث كتاب المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في فمسطيف 
يبيف  األىداؼ التي  (1)كالممحؽ . الفصؿ الثاني/ المطالعة كالنصكص كالعمـك المغكية : بشقيو

ثـ حمؿ الباحث األىداؼ المشتقة كفقا لتصنيؼ .  اشتقيا الباحث، في أثناء تحميمو لممنياج المقرر
: يكضح ذلؾ (1-4 )كالجدكؿ. بمـك لألىداؼ التربكية في المجاالت المعرفية كالكجدانية كالنفسحركية

 
: يكضح مجاالت األىداؼ السمككية كفقا لتصنيؼ بمـك لألىداؼ التربكية (1-4)الجدكؿ   
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 المجمكع

 عميا تطبيؽ فيـ تذكر المحتكل  



 

 

 1005 144 120 186 129 297 129 مجاؿمجمكع كؿ 

الكزف النسبي لكؿ 
 مجاؿ

%12.835 %29.552 %12.835 %18.507 

%11.94 %14.03 %100 73.729 

نتائج تحميؿ األىداؼ المتضمنة في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر  ( 1-4)يبيف الجدكؿ 
ىدؼ معرفي  (741)ىدؼ، منيا  (1005)حيث بمغ مجمكع األىداؼ . األساسي، الفصؿ الثاني

أم ما نسبتو  (129)مف مجمكع األىداؼ، مكزعة في مستكل التذكر % 73.73بنسبة 
، كفي مستكل التطبيؽ ( 29.552%)أم ما نسبتو  ( 297)، كفي مستكل الفيـ ( %12.835)
أم ما نسبتو  (186)، كفي مستكيات التفكير العميا ( 12.835%)أم ما نسبتو  (129)
 مف مجمكع 11.94%ىدؼ بنسبة  (120)، أما المجاؿ النفسحركي فقد تضمف ( %18.507)

ىدؼ أم ما نسبتو  ( 144 )كأما الكجداني فقد بمغ عدد أىدافو المتضمنة في المنياج . األىداؼ
(14.03% .)
 

يالحظ الباحث مف خالؿ األرقاـ السابقة أف المجاؿ المعرفي حاز عمى النسبة الكبرل مف أىداؼ 
 ( 1996)القمدارم كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسات . المنياج ثـ المجاؿ الكجداني فالمجاؿ النفسحركي

(.  2004)المعيقؿ  ،(1999)الكثيرم  كKhalil & Kattan,1996 .  ك
  

المعرفي كاألىداؼ اإلدراكية المعرفية ما زالت تحكز عمى  كيفسر الباحث ىذه النتيجة بالقكؿ بأف الكـ
كىذا طبعا يتناقض مع مفيـك المنياج الحديث كيبقينا في إطار  االىتماـ األكؿ لدل كاضع المنياج

فاالىتماـ ، يقدس المعرفة كيعتبرىا محكرا لمعممية التعميمية بدال مف المتعمـ المنياج التقميدم الذم
النمك الشامؿ  العقمي مف الشخصية كجعمو الغاية الرئيسية لمعممية التعميمية لـ يؤد بيا لتحقيؽ بالجانب

لممتعمـ لجميع نكاحي شخصيتو فالمتعمـ ىك شخصية مككنة مف جكانب عقمية كنفسية كسمككية 
لف يحقؽ سكل نمك منقكص ليس  كانفعالية كاجتماعية فالتركيز عمى المستكل المعرفي بالدرجة األكلى

  .غير
 

ما األىداف التي يركز المعمم عمييا في أثناء تدريسو لمبحث المغة : إجابة سؤال الدراسة الثاني
العربية لمصف العاشر األساسي؟ وما مجاالتيا ومستوياتيا؟  

 



 

 

بعد أف حضر الباحث ثماني عشرة حصة دراسية في الصؼ العاشر األساسي في مدارس محافظة 
بيت لحـ كالخميؿ كجنكب الخميؿ مستخدما قائمة باألىداؼ السمككية التي اشتقيا خالؿ التحميؿ رصد 

بمحاذاة كؿ  (×  )األىداؼ التي حققيا المدرسكف في أثناء التدريس في الحصة فكضع الباحث إشارة 
ىدؼ تحقؽ، كلعدـ إمكانية مالحظة جميع الدركس عمد الباحث إلى مقابمة المعمميف خارج 

الحصص الدراسية كاالطالع عمى مذكرات تحضيرىـ كسؤاليـ عف األىداؼ التي يسعى كؿ منيـ إلى 
بمحاذاة كؿ ىدؼ يسعى المعمـ إلى تحقيقو  (×  )تحقيقيا في كؿ درس مف الدركس ككضع إشارة 

. ثـ رصد ذلؾ بعد استخراج الباحث لمتكسط المقابمة كالمالحظة كالحضكر. في أثناء التدريس
 

: يبيف نتائج تحميؿ بطاقة المالحظة كالمقابمة كالحضكر (2-4)كالجدكؿ 
 

رقـ 
االدرس 

عدد األىداؼ الدرس 
السمككية 

المشتقة مف 
التحميؿ 

عدد األىداؼ 
المتحققة في 
التدريس 

نسبة األىداؼ 
المتحققة في 
التدريس 

درجة 
التحقؽ 

قميمة جدا % 45.90 28 61أحاديث نبكية شريفة  1
قميمة % 54.71 29 53بردة كعب بف زىير  2
قميمة جدا % 41.90 26 62شجاعة في الحؽ ... يحيى بف يعمر 3
قميمة % 52.30 34 65سباؽ العقباف كالنسكر  4
متكسطة % 62.16 46 74أبصر  5

قميمة جدا % 34.21 32 76التدخيف كأضراره  6
قميمة % 59.37 38 64إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج  7
متكسطة % 61.31 40 65بشر بف عكانة  8
قميمة % 55.40 41 74أمنيات إلى عركس  9

قميمة % 56.60 30 53الميمة األخيرة  10
متكسطة % 66.07 37 56البحترم يمدح آؿ ناجية  11
متكسطة % 60.97 25 41الكالـ كالصمت  12

كبيرة % 73.91 16 23االستثناء  13

متكسطة % 65 13 20الحاؿ  14



 

 

كبيرة % 70 14 20التمييز  15
متكسطة % 69.56 16 23النداء  16
كبيرة جدا % 80 12 15اإلغراء كالتحذير  17
كبيرة % 71.42 10 14االختصاص  18
كبيرة % 72.72 16 22أسمكب المدح كالذـ  19

كبيرة % 76.40 13 17أسمكب التعجب  20
متكسطة % 65 13 20أسمكب الشرط الجاـز  21
كبيرة % 73.33 11 15أسمكب الشرط غير الجاـز  22
متكسطة % 66.66 14 21النعت  23
كبيرة % 70.58 12 17التككيد  24
متكسطة % 61.11 11 18العطؼ  25
متكسطة % 68.75 11 16البدؿ  26

      
متكسطة % 61.29 616 1005المجمكع  
 

 
التي رصد فييا الباحث األىداؼ التي  نتائج تحميؿ بطاقة المالحظة كالمقابمة (2-4 )الجدكؿ  يبيف

ىدؼ مكزعة  (1005)حيث بمغ مجمكع األىداؼ . يسعى المعمـ إلى تحقيقيا في غرفة الصؼ
مف  (%61.29 )ىدؼ بنسبة (616)عمى دركس الفصؿ الثاني، تحقؽ منيا أثناء التدريس 

تحقؽ  (61)كقد بمغ مجمكع األىداؼ المتضمنة في درس أحاديث نبكية شريفة . مجمكع األىداؼ
: كاألىداؼ المتضمنة في درس بردة كعب بف زىير. (%45.90) بنسبة 28منيا في التدريس 

كاألىداؼ المتضمنة في . (%54.71)ىدفا، أم بنسبة  (29)ىدفا تحقؽ منيا في التدريس  (53)
أم بنسبة  (26)تحقؽ منيا في التدريس    (62): شجاعة في الحؽ... درس  يحيى بف يعمر

ىدفا،  تحقؽ منيا  (65: )  كاألىداؼ المتضمنة في درس  سباؽ العقباف كالنسكر. (41.90%)
( 74:)كاألىداؼ المتضمنة في درس  أبصر . (%52.30)ىدفا،  أم بنسبة  (34  )في التدريس 

كاألىداؼ المتضمنة في درس  . (%62.16)ىدفا، أم بنسبة  (46)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس 
%(. 34.21)أم بنسبة  (32)  ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (76  ): التدخيف كأضراره

ىدفا،  تحقؽ منيا في  (64): كاألىداؼ المتضمنة في درس إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج
كاألىداؼ المتضمنة في درس  بشر بف عكانة . (%59.37)ىدفا، أم بنسبة   (38)التدريس 



 

 

كاألىداؼ المتضمنة . (%61.31)ىدفا، أم بنسبة  (40)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (65)
ىدفا، أم بنسبة  (41) ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (74)أمنيات إلى عركس :  في درس

ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (53: )كاألىداؼ المتضمنة في درس الميمة األخيرة. (55.40%)
كاألىداؼ المتضمنة في درس  البحترم يمدح آؿ ناجية .  (%56.60)ىدفا، أم بنسبة  (30)
كاألىداؼ المتضمنة .  (%66.07) ىدفا، أم بنسبة  (37)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (56)

ىدفا،  أم بنسبة  (25)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (41): في درس الكالـ كالصمت
ىدفا، تحقؽ منيا في التدريس  (23: )كاألىداؼ المتضمنة في درس  االستثناء. (60.97%)
ىدفا، تحقؽ  (20: )كاألىداؼ المتضمنة في درس  الحاؿ. (%73.91)ىدفا، أم بنسبة  (16)

( 20:)كاألىداؼ المتضمنة في درس التمييز. (%65)ىدفا، أم بنسبة  (13)منيا في التدريس 
كاألىداؼ المتضمنة في درس . (%70)ىدفا، أم بنسبة  (14)ىدفا، تحقؽ منيا في التدريس 

كاألىداؼ . (%69.56)ىدفا، أم بنسبة  (16)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (23):النداء
ىدفا، أم بنسبة  (12)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (15)المتضمنة في درس اإلغراء كالتحذير 

( 10)ىدفا، تحقؽ منيا في التدريس  (14)االختصاص : كاألىداؼ المتضمنة في درس. (80%)
ىدفا،  (22: )كاألىداؼ المتضمنة في درس أسمكب المدح كالذـ. (%71.42)أىداؼ، أم بنسبة 

كاألىداؼ المتضمنة في درس . (%72.72)ىدفا، أم بنسبة  (16)تحقؽ منيا في التدريس 
كاألىداؼ . (76.40)ىدفا، أم بنسبة  (13)ىدفا، تحقؽ منيا في التدريس  (17): أسمكب التعجب

ىدفا، أم  (13)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (20)أسمكب الشرط الجاـز :المتضمنة في درس
ىدفا،  تحقؽ  (15)أسمكب الشرط غير الجاـز  :كاألىداؼ المتضمنة في درس. (%65)بنسبة 

النعت  : كاألىداؼ المتضمنة في درس. (%73.33)ىدفا، أم بنسبة  (11)منيا في التدريس 
كاألىداؼ المتضمنة . (%66.66)  ىدفا، أم بنسبة  (14)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (21)

%(. 70.58)ىدفا، أم بنسبة  (12) ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (17)التككيد : في درس
ىدفا، أم  (11)ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (18): كاألىداؼ المتضمنة في درس العطؼ

ىدفا،  تحقؽ منيا في التدريس  (16)البدؿ : كاألىداؼ المتضمنة في درس. (%61.11)بنسبة 
%(. 68.75)ىدفا، أم بنسبة  (11)

 
مكازنة األىداؼ التي يسعى المعمـ لتحقيقيا في غرفة الصؼ يبيف نسبة  ( 3-4 )ك الجدكؿ 

 .المحتكل كاألىداؼ العامةب



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مكازنة تحقيقيا في غرفة الصؼ إلى األىداؼ التي يسعى المعمـ يبيف نسبة  (3-4 )الجدكؿ 
 .المحتكل كاألىداؼ العامةب
 

  

األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة لمنياج 
 المغة العربية لممرحمة األساسية العميا
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االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ  1
قميمة  51.72 15 2.885 29 .ككطنيـ

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في  2
 دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت

لـ يتحقؽ  0 0 0.199 2
المشاركة في نشاطات منيجية كال  3

 قميمة جدا 20.96 13 6.169 62 .منيجية، صفية كال صفية

التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب  4
 قميمة جدا 49.09 27 5.472 55 .ما يسمع



 

 

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا  5
 .قراءة جيرية سميمة معبرة

 كبيرة 76.36 42 5.472 55

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب  6
 متكسطة 67.64 69 10.149 102 .مع النص المقركء

التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة  7
 قميمة جدا 49.46 46 9.751 98 .سميمة كاضحة

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة  8
 قميمة جدا 48.27 14 2.885 29 .كمسمكعة بمغة عربية سميمة

زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في  9
 كبيرة جدا 91.11 41 4.776 48 .أحاديثيـ ككتاباتيـ

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية  10
 .كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ

 كبيرة 79.00 158 20.298 204

مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في  11
 .كتاباتيـ

 كبيرة 75.00 6 0.796 8

اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في  12
 .المجاالت المختمفة

 متكسطة 61.90 13 2.089 21

التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص  13
 (....المغة كاألسمكب كالصكر )األدبي 

 متكسطة 63.04 87 13.731 138

 .حفظ نماذج أدبية مختارة 14

 كبيرة جدا 100 5 0.497 5

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات 15

 كبيرة 78.57 11 1.393 14

التدرب عمى جمع المعمكمات التي  16
 .يقكمكف بجمعيا

 قميمة جدا 30 3 0.995 10

17 
 
 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف 
 .مالحظة الخطأ كتصحيحو

 قميمة جدا 42.86 6 1.393 14



 

 

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية 18

 قميمة 51.76 44 9.452 95

كىك غير مكجكد ضمف  (العركض) 19
 .األىداؼ العامة

 كبيرة جدا 100 16 1.592 16

    

 متكسطة 61.29 616 100 1005

 
 

أف األىداؼ العامة التي يعمؿ المعمـ عمى تحقيقيا جاءت مرتبة حسب  (3-4 )يالحظ مف الجدكؿ 
تكرارات كؿ ىدؼ كنسبة األىداؼ السمككية المنتمية إليو مف األكبر تحققا إلى األقؿ عمى النحك 

 :اآلتي
قد تحققت في أثناء " حفظ نماذج أدبية مختارة ": مف األىداؼ المنتمية لميدؼ العاـ%100أف 

. التدريس
 مف األىداؼ المنتمية لفرع العركض الكارد في الكتاب المدرسي كغير الكارد في األىداؼ %100أف 

. العامة لممنياج قد تحققت في أثناء التدريس
زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ "لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية % 91.11أف 

.  قد تحققت في أثناء التدريس"ككتاباتيـ
تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في "لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية % 79.00أف 

.  قد تحققت في أثناء التدريس"أحاديثيـ ككتاباتيـ
قد تحققت " استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية % 78.57 أف 

. في أثناء التدريس
قد " مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية % 75.00أف 

. تحققت في أثناء التدريس
المغة )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي "لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية % 63.04أف 

. قد تحققت في أثناء التدريس" (..كاألسمكب كالصكر
" اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية %61.90أف 

. قد تحققت في أثناء التدريس



 

 

قد تحققت " اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية %51.76أف 
. في أثناء التدريس

قد " االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية %51.72أف 
. تحققت في أثناء التدريس

"  التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية %49.46أف 
. قد تحققت في أثناء التدريس

" التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية 49.09% أف 
. قد تحققت في أثناء التدريس

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة "لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية 48.27%أف 
 . قد تحققت في أثناء التدريس"عربية سميمة

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة "لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية 42.86% أف 
 . . تحققت في أثناء التدريس"الخطأ كتصحيحو

"  التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا"لميدؼ العاـ مف األىداؼ المنتمية %30أف  
. تحققت في أثناء التدريس

المشاركة في نشاطات منيجية كالمنيجية، صفية "لميدؼ العاـ  مف األىداؼ المنتمية 20.9%6أف 
.  تحققت في أثناء التدريس"كالصفية

لـ يتحقؽ ". اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت"أف اليدؼ العاـ 
. في التدريس منو أم ىدؼ

 

 
:  أف ثالثة أىداؼ عامة تحققت بدرجة كبيرة جدا في التدريس كىيأظيرت النتائج

  قد تحققت أثناء التدريسحفظ نماذج أدبية مختارة. 

 فرع العركض الكارد في الكتاب المدرسي كغير الكارد في األىداؼ العامة لممنياج . 

 زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

 
 :كأف ثالثة أىداؼ عامة أخرل تحققت بدرجة كبيرة في التدريس ىي

 تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

 استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات.  



 

 

 مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ. 

 
: كأف ىدفيف تحققا بدرجة متكسطة ىما

  (..المغة كاألسمكب كالصكر)التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  

 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة. 

 

: كأف ىدفيف آخريف تحققا بدرجة قميمة ىما
 اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية.  

 االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ  . 

 

: كستة أىداؼ تحققت بدرجة قميمة جدا ىي
 التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة  . 

  التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع 

  التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة 

 تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو 

   التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا 

 المشاركة في نشاطات منيجية كالمنيجية، صفية كالصفية. 

 
 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت: كلـ يتحقؽ اليدؼ العاـ

. في التدريس
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف األىداؼ المتحققة بدرجة كبيرة تخص المجاؿ المعرفي كىك 
المجاؿ الذم اعتاد المعممكف عمى العمؿ عمى تحقيقو أثناء التدريس كتركز عميو االختبارات، كربما 

مكانات . لعدـ إلماميـ بأىداؼ المجاليف الكجداني كالنفسحركي ف ألمكا بيا فإف زماف الحصة كا  كا 
. المدرسة ربما لف يسمحا بذلؾ

 
 

: يبف تكزيع األىداؼ المتحققة في التدريس عمى مجاالت األىداؼ كمستكياتيا (4-4)الجدكؿ 



 

 

 

 مجاالت األىداؼ

 

 

 المعػػػػػػػػرفية
 
 النسبة الكجدانية النفس 

 المئكية  حركية العميا التطبيؽ الفيـ التذكر

 أىداؼ المنياج

129 297 129 186 

120 144 %100 741 

 الكزف النسبي
 ألىداؼ المنياج

%12.835 %29.552 %12.835 %18.507 

%11.940 %14.03 %100 73.729 

 
 

األىداؼ المتحققة في 
 التدريس

105 241 
 
71 

 
78 

79 42 616 

495 

الكزف النسبي لألىداؼ 
المتحققة في التدريس 

17.045 39.123 11.525 12.662 

80.357 12.824 6.818 100% 

 
مف األىداؼ المتحققة في  ( 80.357)أف نسبة المجاؿ المعرفي كانت  ( 4-4)يالحظ مف الجدكؿ 

كمستكل  (39.123)كمستكل الفيـ بنسبة  (17.045)التدريس مكزعة عمى مستكل التذكر بنسبة 
كالمجاؿ النفسحركي بنسبة  ( 12.662)كالمستكيات العميا بنسبة  ( 11.525)التطبيؽ بنسبة 

 (. 6.818)أما المجاؿ الكجداني فكانت نسبتو  ( 12.824)
 

كىذا يعني أف تحقؽ األىداؼ الكاردة في المجاؿ المعرفي كاف بدرجة أكبر في ميارات التفكير الدنيا 
عنيا في ميارات التفكير العميا، إضافة إلى ارتفاع نسبة تحقؽ أىداؼ المجاؿ المعرفي عنيا في 

ك دراسة المعيقؿ  (1996)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة القمدارم . المجاليف الكجداني كالنفسحركي
(2004 .)



 

 

 
كيعزك الباحث ىذه النتيجة لما يالحظ بشكؿ عاـ، كما يثار بيف الباحثيف كالمسؤكليف التربكييف عمى 
اختالؼ مستكياتيـ مف تركيز المعمميف عمى مستكل تذكر المعارؼ كفيميا في الغالب، دكف االرتقاء 

ىماليـ لممجاليف الكجداني كالنفسحركي .  إلى مستكيات أعمى مف التفكير، كا 
 

 ما األىداف التي ركز االختبار عمييا؟ وما مجاالتيا ومستوياتيا؟:  إجابة سؤال الدراسة الثالث

 
لإلجابة عف سؤاؿ الدراسة الثالث حسب الباحث عدد األىداؼ السمككية التي حققتيا االختبارات 

يبيف األىداؼ العامة  التي تتضمنيا  ( 4.4)الجدكؿ كنسبتيا إلى األىداؼ العامة المنتمية إلييا، ك
 .االختبارات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 : عمييايبيف األىداؼ العامة  التي ركزت االختبارات (5-4)الجدكؿ 
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األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة لمنياج 
 المغة العربية لممرحمة األساسية العميا
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. االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ 1
29 8 2 2  

 2.885 27.586 6.896 6.896  

 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في  2
 دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت

2 0 0 0  

 0.199 0 0 0  

 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية،  3
 .صفية كال صفية

62 0 0 0  

 6.169 0 0 0  

 

التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما  4
 .يسمع

55 0 0 0  

 5.472 0 0 0  

 

قراءة مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة  5
 .جيرية سميمة معبرة بفيـ

55 0 0 0  

 5.472 0 0 0  

 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع  6
  10.5 6 5 102. النص المقركء

 10.149 4.901 5.882 10.294  



 

 

 

التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة  7
  15 15 15 98. كاضحة

9.751 16.853 16.853 16.853  

 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة  8
 .كمسمكعة بمغة عربية سميمة

29 0 0 0  

 2.885 0 0 0  

 

زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ  9
  6 13 5 48. ككتاباتيـ

 4.776 10.416 27.083 12.5  

 

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية  10
  44 43 38 204. في أحاديثيـ ككتاباتيـ

 20.298 18.627 21.078 21.568  

 

. مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ 11
8 2 0 0  

 0.796 25  0 0   

 

اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت  12
  3.5 0 3 21. المختمفة

 2.089 14.285 0 16.666  

 

 )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  13
  11 12 12 138 (....المغة كاألسمكب كالصكر

 13.731 8.695 8.695 7.971  

 

 .حفظ نماذج أدبية مختارة 14
5 3 4 2  

 0.497 60 80 40  

 

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات 15
14 0 0 0  

 1.393 0 0 0  

 

التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف  16
 .بجمعيا

10 0 0 0  

 0.995 0 0 0  

  0 0 5 14تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف  17 



 

 

 . مالحظة الخطأ كتصحيحو 

 1.393 35.714 0 0  

 

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية 18
95 0 0 1  

 9.452 0 0 1.694  

 

  

 وهو غٌر موجود (العروض)

 .ضمف األىداؼ العامة

16 4 5 5  

 

19 
1.592 25 31.25 31.25   

 

 الكمي  
1005 100% 100% 100%  

 100% 13.004 9.459 8.72  

        

 
 

 

: أف ( 5-4)يالحظ مف الجدكؿ 
 .حفظ نماذج أدبية مختارة: اختبار الخميؿ ركز بدرجة متكسطة عمى اليدؼ العاـ

: كبدرجة قميمة جدا عمى األىداؼ
 االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ. 

 قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء. 

 التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة. 

 زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

 تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

 مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ. 

 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة. 

  (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي 

 تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو. 

 (العركض) ضمف األىداؼ العامة كىك غير مكجكد. 

 



 

 

 :كلـ يتحقؽ في االختبار أم ىدؼ ينتمي لألىداؼ العامة اآلتية

 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت 

 المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية. 

 التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع. 

 القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة. 

 التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة. 

 استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات. 

 التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا. 

 اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية. 
 

". حفظ نماذج أدبية مختارة"أما اختبار بيت لحـ فقد ركز بدرجة كبيرة جدا عمى اليدؼ العاـ 
: كبدرجة قميمة جدا عمى األىداؼ

 االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ. 

 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت 

 قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء. 

 التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة. 

 زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

 تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 

  (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي 

 (العركض) ضمف األىداؼ العامة كىك غير مكجكد. 

 
: كلـ يتحقؽ في االختبار أم أىداؼ تنتمي لألىداؼ العامة اآلتية

 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت 

 المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية. 

 التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع. 

 القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة. 

 التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة. 



 

 

 مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ. 

 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة. 

 استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات. 

 التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا. 

 تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو. 

 اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية. 

 
: أما اختبار جنكب الخميؿ فقد ركز بدرجة قميمة جدا عمى األىداؼ

 االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ. 
 قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء. 
 التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة. 
 زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 
 تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ. 
 اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة. 
  رالمغة كاألسمكب كالصك )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي...(. 
 حفظ نماذج أدبية مختارة. 
 اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية. 
 (العركض) ضمف األىداؼ العامة كىك غير مكجكد. 

 

: كلـ يتحقؽ في االختبار أم أىداؼ تنتمي لألىداؼ العامة اآلتية
 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت 

 المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية. 

 التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع. 

 القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة. 

 التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة. 

 مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ. 

 استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات. 

 التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا. 



 

 

 تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو. 

 
 مستكيات التفكير العميا مف يـك لتؽ بدرجة كبيرةيكجد ىناؾ إىماؿأنو  مف خالؿ ما تقدـ يرل الباحث

 الجكانب األخرل مف الشخصية كقياس الجانب المعرفي في االختبارات الثالثة إضافة إلىماؿ
:  كقد اتفقت ىذه النتيجة مع . لممتعمـ الكجدانيةالمختمفة كالجكانب االنفعاليةالنفسحركية الميارات 

في ثابت ( Hinterlong )كدراسة ىنترلكنج  ،(1994)دراسة الغانـ ، و(1985)دراسة الخطيب 
 (.2002)الغانـكدراسة   ،(1998)الباقر كدراسة  ،(1997)

 

إيالء التقكيـ أىمية خاصة في بناء المكتسب المعرفي كالميارم " مبدأ  مف اعتباررغـ  كعمى اؿ
ننا ما زلنا فإ  باعتبار المنياج الفمسطيني منياجا حديثا، كمبدأ في تصميـ المناىج الحديثة،"لممتعمـ

أداة قياس، فما يزاؿ عمى سبيؿ المثاؿ السؤاؿ اإلنشائي كىك  لالختبار اعتدناهنمحظ شكال تقميديا 
. يحظى بالمرتبة األكلى بالمقارنة مع أشكاؿ أخرل ألدكات القياس

 
التزاـ كاضعي االختبارات بالنسب كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى غياب التحميؿ لممنياج، كعدـ 

. الكاردة في جدكؿ المكاصفات إف كجد ىذا الجدكؿ فعال أثناء كضع االختبار
 

ىل تختمف نسبة تحقيق المعمم ونسبة تحقيق االختبار لألىداف : إجابة سؤال الدراسة الرابع
 .  المتضمنة في المنياج باختالف المنطقة

 
: نسبة تحقيؽ المعمـ كنسبة تحقيؽ االختبارات لألىداؼ المتضمنة في المنياجيبيف  (6-4 )الجدكؿ 

األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة 
 لمنياج المغة العربية لممرحمة األساسية العميا
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 .االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ

29 

15 8 2 2 

51.72 27.586 6.896 6.896 



 

 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة 
 كالحاسكب كاإلنترنت

2 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال 
 .صفية

62 

13 0 0 0 

20.96 0 0 0 

 .التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع

55 

27 0 0 0 

49.09 0 0 0 

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية 
 .سميمة معبرة

55 

42 0 0 0 

76.36 0 0 0 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص 
 .المقركء

102 

69 5 6 10.5 

67.64 4.901 5.882 10.294 

 .التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة

98 

46 15 15 15 

49.46 16.853 16.853 16.853 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة 
 .عربية سميمة

29 

14 0 0 0 

48.27 0 0 0 

زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ 
 .ككتاباتيـ

48 

41 5 13 6 

91.11 10.416 27.083 12.5 

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في 
 .أحاديثيـ ككتاباتيـ

204 

158 38 43 44 

79 18.627 21.078 21.568 

 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ

8 

6 2 0 0 

75 25 0 0 



 

 

 .اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة

21 

13 3 0 3.5 

61.9 14.285 0 16.666 

المغة  )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي 
 (....كاألسمكب كالصكر

138 

87 12 12 11 

63.04 8.695 8.695 7.971 

 .حفظ نماذج أدبية مختارة

5 

5 3 4 2 

100 60 80 40 

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات

14 

11 0 0 0 

78.57 0 0 0 

 .التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا

10 

3 0 0 0 

30 0 0 0 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ 
 .كتصحيحو

14 

6 5 0 0 

42.86 35.714 0 0 

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية

95 

44 0 0 1 

51.76 0 0 1.694 

 كىك غير مكجكدضمف األىداؼ العامة (العركض).

16 16 4 5 5 

  

  100 25 31.25 31.25 

 الكمي

1005 

616 1 1 1 

61.29 13.004 9.459 8.72 

 
 



 

 

نسبة تحقيؽ المعمـ كنسبة تحقيؽ االختبار لألىداؼ الذم يبيف  ( 6-4 )مف خالؿ الجدكؿ 
: الحظ الباحث أفالمتضمنة في المنياج 

 
تحققت في " االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ" :األىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. التدريس بنسبة قميمة كفي االختبارات بنسب قميمة جدا
 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 .لـ تتحقؽ في  التدريس كاالختبارات" كالحاسكب كاإلنترنت

 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تحققت في التدريس بنسبة قميمة جدا ك لـ تتحقؽ في االختبارات" صفية

 

تحققت " التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. في التدريس بنسبة قميمة جدا ك لـ تتحقؽ في االختبارات

 

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تحققت في التدريس بنسبة كبيرة  ك لـ تتحقؽ في االختبارات" سميمة معبرة

 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تحققت في التدريس بنسبة متكسطة كفي االختبارات بنسب قميمة جدا" المقركء

 

" التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 .تحققت في التدريس بنسبة قميمة  كفي االختبارات بنسب قميمة جدا

 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية  ":كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تحققت في التدريس بنسبة قميمة  ك لـ تتحقؽ في االختبارات" سميمة

 

" زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تحققت في التدريس بنسبة كبيرة جدا كفي االختبارات بنسبة قميمة جدا

 



 

 

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
.  تحققت في التدريس بنسبة كبيرة كفي االختبارات بنسب قميمة جدا"ك كتاباتيـ أحاديثيـ

 
تحققت في " مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ ":كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

التدريس بنسبة كبيرة ك في اختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا كلـ تتحقؽ في اختبارم بيت لحـ كجنكب 
. الخميؿ

 
" اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

كلـ تتحقؽ .تحققت في التدريس بنسبة متكسطة كفي اختبارم الخميؿ كجنكب الخميؿ بنسب قميمة جدا
. في اختبار بيت لحـ

 
المغة  )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. تحققت في التدريس بنسبة متكسطة كفي االختبارات بنسبة قميمة جدا" (....كاألسمكب كالصكر
 

 تحققت في التدريس بنسبة "حفظ نماذج أدبية مختارة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 جدا كفي اختبار الخميؿ بنسبة متكسطة كفي اختبار بيت لحـ بنسبة كبيرة جدا، أما اختبار كبيرة

. شماؿ الخميؿ فقد تحققت فيو بنسبة قميمة جدا
 

تحققت في " استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
.  كلـ تتحقؽ في االختبارات بنسبة كبيرةالتدريس

 
" التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. كلـ تتحقؽ في االختبارات بنسبة قميمة جدا تحققت في التدريس
 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
كلـ تتحقؽ في اختبارات بيت لحـ  كاختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا، تحققت في التدريس" كتصحيحو

. كجنكب الخميؿ



 

 

 
تحققت في " اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

 كتحققت في اختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا، كلـ تتحقؽ في اختبارات الخميؿ  بنسبة قميمةالتدريس
 .كبيت لحـ

 
كاألىداؼ المشتقة مف محتكل فرع العركض غير الكارد في األىداؼ العامة تحققت في التدريس 

 .بنسبة كبيرة جدا كفي االختبارات بنسب قميمة جدا
 

مف خالؿ ما تقدـ يستطيع الباحث القكؿ أف االختالؼ في تحقيؽ األىداؼ المتضمنة في المنياج لـ 
تحقؽ في اختبار " حفظ نماذج أدبية مختارة: "فاليدؼ العاـ. يحدث إال مف خالؿ عدد مف األىداؼ

بيت لحـ بدرجة كبيرة كبدرجة متكسطة في اختبار الخميؿ في حيف تحقؽ بدرجة قميمة جدا في اختبار 
.  جنكب الخميؿ

 
لـ يتحقؽ إال في " تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو: "كاليدؼ العاـ

 .   اختبار الخميؿ كبنسبة قميمة جدا
 
 
 

لـ يتحقؽ إال في اختبار جنكب الخميؿ " اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية: "كاليدؼ العاـ
.  كبنسبة قميمة جدا

 
 كىذا يعني أنو ال كتساكت بقية األىداؼ في التحقؽ بدرجة قميمة جدا كفي عدـ تحقؽ بقية األىداؼ،

.  يكجد اختالؼ جكىرم في نسبة تحقؽ األىداؼ كنسبة تحقيؽ االختبار باختالؼ المنطقة
 

كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف المعمميف في المحافظات الثالث متفقكف في تركيزىـ عمى المجاؿ 
ىماليـ لممجاليف الكجداني كالنفس حركي كىذا إف دؿ عمى شيء، فإنما يدؿ عمى أف . المعرفي، كا 

. المشرفيف عمى متابعة المنياج مف قبؿ كزارة التربية كالمديريات، يركزكف أيضا عمى المجاؿ المعرفي



 

 

كيظير ذلؾ في االختبارات المكحدة التي ركزت أيضا عمى المجاؿ المعرفي، كلـ يكف فييا أم مكاف 
. لممجاليف الكجداني كالنفس حركي

   
 

مدى التناغم في منياج المغة العربية لمصف العاشر األساسي في ما : إجابة سؤال الدراسة الرئيس
؟ فمسطين

 
: يبيف مدل تناغـ التدريس ك االختبارات مع المحتكل ( 7-4 )الجدكؿ 

 
 األىداؼ العامة
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 .االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ 1

29 

15 8 2 2 

51.72 27.586 6.896 6.896 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة  2
 كالحاسكب كاإلنترنت

2 

0 0 0 0 

0 0 0 0 

 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال  3
 .صفية

62 

13 0 0 0 

20.96 0 0 0 

 .التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع 4

55 

27 0 0 0 

49.09 0 0 0 

قراءة مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة  5
55 42 0 0 0 



 

 

 .معبرة بفيـ

76.36 0 0 0 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص  6
 .المقركء

102 

69 5 6 10.5 

67.64 4.901 5.882 10.294 

 .التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة 7

98 

46 15 15 15 

49.46 16.853 16.853 16.853 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية  8
 .سميمة

29 

14 0 0 0 

48.27 0 0 0 

 .زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ 9

48 

41 5 13 6 

91.11 10.416 27.083 12.5 

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ  10
 .ككتاباتيـ

204 

158 38 43 44 

79 18.627 21.078 21.568 

 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ 11

8 

6 2 0 0 

75 25 0 0 

 .اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة 12

21 

13 3 0 3.5 

61.9 14.285 0 16.666 

المغة  )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  13
 (....كاألسمكب كالصكر

138 

87 12 12 11 

63.04 8.695 8.695 7.971 

 .حفظ نماذج أدبية مختارة 14

5 

5 3 4 2 

100 60 80 40 

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات 15

14 11 0 0 0 



 

 

78.57 0 0 0 

 .التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا 16

10 

3 0 0 0 

30 0 0 0 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ  17
 .كتصحيحو

14 

6 5 0 0 

42.86 35.714 0 0 

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية 18

95 

44 0 0 1 

51.76 0 0 1.694 

19 

  

 . كىك غير مكجكد ضمف األىداؼ العامة (العركض)

16 16 4 5 5 

  

  100 25 31.25 31.25 

 الكمي  

1005 

616 100% 100% 100% 

61.29 13.004 9.459 8.72 

 
 

كالذم يبيف مدل تناغـ التدريس ك االختبارات مع المحتكل الحظ  ( 7-4 )مف خالؿ الجدكؿ 
: الباحث أف

 
تناغمت مع " االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ" :األىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. التدريس بنسبة قميمة كمع االختبارات بنسب قميمة جدا
 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 .لـ تتناغـ مع التدريس كاالختبارات نيائيا" كالحاسكب كاإلنترنت

 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تناغمت مع التدريس بنسبة قميمة جدا ك لـ تتناغـ مع االختبارات نيائيا" صفية



 

 

 

يتناغـ " التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. مع التدريس بنسبة قميمة جدا، ك ال يتناغـ مع االختبارات نيائيا

 

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
تناغمت مع التدريس بنسبة كبيرة، ك لـ تتناغـ مع االختبارات نيائيا مع أنو ال تكجد " سميمة معبرة

. اختبارات شفكية
 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تناغمت مع التدريس بنسبة متكسطة، كمع االختبارات بنسبة قميمة جدا" المقركء

 

" التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 .تناغمت مع التدريس بنسبة قميمة ، كمع االختبارات بنسبة قميمة جدا

 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تناغمت مع التدريس بنسبة قميمة ، ك لـ تتناغـ مع االختبارات نيائيا" سميمة

 

" زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. تناغمت مع التدريس بنسبة كبيرة جدا، كمع االختبارات بنسبة قميمة جدا

 
تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

.  تناغمت مع التدريس بنسبة كبيرة، كمع االختبارات بنسبة قميمة جدا"ك كتاباتيـ أحاديثيـ
 

تناغمت مع " مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
التدريس بنسبة كبيرة ك مع اختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا، كلـ تتناغـ مع اختبارم بيت لحـ كجنكب 

. الخميؿ
 



 

 

" اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
تناغمت مع التدريس بنسبة متكسطة، كمع اختبارم الخميؿ كجنكب الخميؿ بنسبة قميمة جدا، كلـ 

. تتناغـ مع اختبار بيت لحـ
المغة  )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. تناغمت مع التدريس بنسبة متكسطة، كمع االختبارات بنسبة قميمة جدا" (....كاألسمكب كالصكر
 

 تناغمت مع التدريس بنسبة "حفظ نماذج أدبية مختارة" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 جدا، كمع اختبار الخميؿ بنسبة متكسطة، كاختبار بيت لحـ بنسبة كبيرة جدا، أما اختبار شماؿ كبيرة

. الخميؿ فقد تناغمت معو بنسبة قميمة جدا
 

 مع تناغمت" استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات ":كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
. ، كلـ تتناغـ مع االختبارات نيائياالتدريس بنسبة كبيرة

 
" التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ

. كلـ تتناغـ مع االختبارات نيائيا مع التدريس بنسبة قميمة جدا، تناغمت
 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ " :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
كلـ تتناغـ مع اختبارات بيت لحـ  مع التدريس كاختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا، تناغمت" كتصحيحو

. كجنكب الخميؿ نيائيا
 

 مع تناغمت" اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية" :كاألىداؼ المشتقة مف محتكل اليدؼ العاـ
 كلـ تتناغـ مع اختبارات الخميؿ كبيت لحـ، تناغمت مع اختبار الخميؿ بنسبة التدريس بنسبة قميمة

 .قميمة جدا
 

كاألىداؼ المشتقة مف محتكل فرع العركض غير الكارد في األىداؼ العامة، تناغمت مع التدريس 
 .بنسبة كبيرة جدا كمع االختبارات بنسب قميمة جدا

 



 

 

  :مما تقدـ يرل الباحث  أف التدريس تناغـ بنسبة كبيرة جدا مع المحتكل المنتمي لميدفيف العاميف
  . زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ُ
  حفظ نماذج أدبية مختارة .ِ

. كمع المحتكل المنتمي لفرع العركض
 
 

:  كتناغـ بنسبة كبيرة مع المحتكل المنتمي ألربعة أىداؼ عامة ىي
.  القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة .ُ
.  تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ِ
 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ .3
 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات .ْ

 
 : كبنسبة متكسطة تناغـ مع محتكل ثالثة أىداؼ عامة ىي

 .قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء .ُ
. اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة .ِ
. (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  .ّ

 
  :كتناغـ بنسبة قميمة مع محتكل اليدفيف العاميف

. االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ .ُ
  .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية .ِ

 
: كتناغـ بنسبة قميمة جدا مع محتكل خمسة أىداؼ عامة ىي

. المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية .ُ
. التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع .ِ
. التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة .ّ
. التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة .ْ
. التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا .ٓ



 

 

 .تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو .ٔ

 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة : كلـ يتناغـ التدريس نيائيا مع محتكل اليدؼ العاـ
. ؛ لعدـ كجكد أىداؼ سمككية في المحتكل تنتمي ليذا اليدؼالمغة كالحاسكب كاإلنترنت

 
كما تقدـ مف نتائج يشير إلى أف التدريس تناغـ مع المحتكل بنسبة متكسطة أم أف ما درس لمطمبة 

مف محتكل المنياج بمعارفو كاتجاىاتو كقيمو كمياراتو،  ( %61.29 )مف المحتكل لـ يكف سكل 
كىي نسبة غير كافية لتحقيؽ األىداؼ التي . التي تيدؼ لتحقيؽ النمك الشامؿ كالمتكامؿ لممتعمـ

 التي بينت أف (Thompson,2000)كتتفؽ ىذه النتيجة مع دراسة . كضعيا مصممك المنياج
. التعميـ لـ يتناغـ مع محتكل الكتاب المقرر

 
تزكد المعمميف كالمعممات بكثائؽ المناىج كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى أف الجيات الرسمية لـ 

لى عدـ كجكد تنسيؽ بيف الدراسية لتعريفيـ األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا مف خالؿ المنياج ، كا 
كاضعي المنياج كالجيات المشرفة عمى تطبيقو كالمعمميف، كعدـ تكافر الكسائؿ كاألدكات المعينة 

. عمى تحقيؽ األىداؼ
 

 
كإليجاد مدل تناغـ االختبارات مع التدريس أكجد الباحث نسبة األىداؼ المتحققة في االختبارات مف 

: يبيف ذلؾ ( 8-4)األىداؼ المتحققة في التدريس ك الجدكؿ 
 

يبيف مدل تناغـ االختبارات مع التدريس  ( 8-4 )الجدكؿ 
 

  

األىداؼ العامة الكاردة في الخطكط العريضة لمنياج 
 المغة العربية لممرحمة األساسية العميا

 

 

 

 تناغم االختبار مع التدريس
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 .االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ 1

15 51.729 

8 2 2 

53.333 13.333 13.333 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة  2
 0 0 المغة كالحاسكب كاإلنترنت

0 0 0 

0 0 0 

المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية،  3
 .صفية كال صفية

13 20.96 

0 0 0 

0 0 0 

التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما  4
 .يسمع

27 49.09 

0 0 0 

0 0 0 

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة  5
 .جيرية سميمة معبرة

42 76.36 

0 0 0 

0 0 0 

قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع  6
 .النص المقركء

69 67.64 

5 6 10.5 

7.246 8.695 15.217 

التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة  7
 .كاضحة

46 49.46 

15 15 15 

32.608 32.608 32.608 

التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة  8
 .بمغة عربية سميمة

14 48.27 

0 0 0 

0 0 0 

زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ  9
 .ككتاباتيـ

41 91.11 

5 13 6 

12.195 31.707 14.634 

تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية  10
 .في أحاديثيـ ككتاباتيـ

158 79.00 

38 43 44 

24.050 27.215 27.848 

 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ 11

6 75.00 

2 0 0 

33.333   



 

 

اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت  12
. المختمفة

13 61.90 

3 0 3.5 

23.076  26.923 

 )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  13
 (....المغة كاألسمكب كالصكر

87 63.04 

12 12 11 

13.793 13.793 12.643 

 .حفظ نماذج أدبية مختارة 14

5 100 

3 4 2 

60 80 40 

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات 15

11 78.57 

0 0 0 

0 0 0 

التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف  16
 .بجمعيا

3 30 

0 0 0 

0 0 0 

17 
 
 

تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف 
 .مالحظة الخطأ كتصحيحو

6 42.86 

5 0 0 

83.333 0 0 

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية 18

44 51.76 

0 0 1 

0 0 2.272 

كىك غير مكجكد ضمف  (العركض) 19
 .األىداؼ العامة

16 100 

4 5 5 

25 31.25 31.25 

  المجمكع  

616 61.29 

%100 %100 %100 

19.366 12.557 11.406 

 
 

: الذم يبيف مدل تناغـ االختبارات مع التدريس نجد أف ( 8-4 )مف خالؿ الجدكؿ 



 

 

االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ  :اختبار الخميؿ تناغـ بنسبة قميمة مع تدريس  محتكل اليدؼ العاـ
، في حيف أف اختبارم بيت لحـ كجنكب الخميؿ قد تناغما بنسب قميمة جدا مع تدريس محتكل ككطنيـ

. ىذا اليدؼ
 

اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة : "لـ تتناغـ االختبارات مع تدريس محتكل األىداؼ العامة اآلتية
المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال "، ك"في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت

القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك "، ك" التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع"ك"  صفية
، "التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة "، ك" كميا قراءة جيرية سميمة معبرة

 ".التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا" ، ك" استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات "ك

 

 
تناغمت اختبارات الخميؿ كبيت لحـ كجنكب الخميؿ بنسبة قميمة جدا مع تدريس محتكل األىداؼ 

التعبير شفكيا ككتابيا بمغة "ك ،"قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء: "العامة
تكظيؼ "ك ،" زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ"ك ،" فصيحة سميمة كاضحة

التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص "ك ،"القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ
 .، كمع محتكل فرع العركض "(....المغة كاألسمكب كالصكر )األدبي 

 

مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ : تناغـ اختبار الخميؿ بنسبة قميمة جدا مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ
.   كلـ يتناغـ اختبارا بيت لحـ كجنكب الخميؿ مع تدريس محتكل ىذا اليدؼ.في كتاباتيـ

 
 اإلقباؿ عمى :تناغـ اختبارا الخميؿ كجنكب الخميؿ بنسبة قميمة جدا مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ

، كلـ يتناغـ اختبار بيت لحـ مع تدريس محتكل ىذا اليدؼ المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة
 .نيائيا

 
، في حفظ نماذج أدبية مختارة: تناغـ اختبار الخميؿ بنسبة متكسطة مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ

حيف أف اختبار بيت لحـ تناغـ بنسبة كبيرة جدا كبنسبة قميمة جدا كاف تناغـ اختبار جنكب الخميؿ 
. مع تدريس محتكل ىذا اليدؼ

 



 

 

تنمية حس لغكم مرىؼ :  مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ كبيرة جداتناغـ اختبار الخميؿ بنسبة
 كلـ يتناغـ اختبارم بيت لحـ كجنكب الخميؿ مع تدريس يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو،

. محتكل ىذا اليدؼ
 

اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ  :  اليدؼ العاـكلـ يتناغـ اختبارا الخميؿ كبيت لحـ مع تدريس محتكل
. ، كتناغـ اختبار جنكب الخميؿ مع تدريس محتكل ىذا اليدؼ بنسبة قميمة جداإيجابية

 
تنمية حس :  مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ كبيرة جدااختبار الخميؿ تناغـ بنسبةكنستطيع القكؿ إف 

. لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو
 

 . حفظ نماذج أدبية مختارة : مع تدريس محتكل اليدؼ العاـكبنسبة متكسطة
 

. االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ :  مع تدريس محتكل اليدؼ العاـكبنسبة قميمة
 : ة مع تدريس محتكل األىدؼ العاـ جداكبنسب قميمة

  .قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء .ُ
  .التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة .ِ
  .زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ّ
. تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ْ
  (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  .ٓ
  .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ .ٔ
  .اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة .ٕ
. كمع محتكل فرع العركض .ٖ

 
: كلـ يتناغـ اختبار الخميؿ نيائيا مع تدريس محتكل األىداؼ العامة اآلتية

. اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت .ُ
  .المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية .ِ

  .التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع .ّ



 

 

 .القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة .4
  .التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة .ٓ
  .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات .ٔ
  .التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا .ٕ
 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية .ٖ

 
 

حفظ نماذج أدبية  : مع تدريس محتكل اليدؼ العاـ كبيرة جداتناغـ بنسبةبيت لحـ ؼاختبار أما 
 .مختارة

 
 :ة اآلتية العاـىداؼمع تدريس محتكل األكبنسبة قميمة جدا 

  .االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ .ُ
  .قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء .ِ
  .التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة .ّ
  .زيادة ثركتيـ المغكية كتكظيفيا في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ْ
  .تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ٓ
  (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  .ٔ
. مع محتكل فرع العركض .ٕ

 

: كلـ يتناغـ نيائيا مع تدريس محتكل األىداؼ العامة اآلتية
 .اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت .ُ

 .المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية .ِ

 .التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع .ّ

  .القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة .4
 .التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة .ٓ
  .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات .ٔ
 . التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا .ٕ
 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ .ٖ



 

 

 .اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة .ٗ
. تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو .َُ
 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية .ُُ

 

 :ة اآلتيةؼ العاـا مع تدريس محتكل األىد قميمة جداتناغـ بنسبةجنكب الخميؿ اختبار ك
 .االعتزاز بدينيـ كلغتيـ كعركبتيـ ككطنيـ .ُ

 .قراءة مادة قراءة كاعية في زماف يتناسب مع النص المقركء .ِ

 .أحاديثيـ ككتاباتيـ في التعبير شفكيا ككتابيا بمغة فصيحة سميمة كاضحة .ّ

 .تكظيؼ القكاعد الصكتية كالصرفية كالنحكية في أحاديثيـ ككتاباتيـ .ْ

 .اإلقباؿ عمى المطالعة الحرة في المجاالت المختمفة .ٓ

 (....المغة كاألسمكب كالصكر )التعرؼ إلى العناصر الفنية لمنص األدبي  .ٔ

 .حفظ نماذج أدبية مختارة .ٕ

 .اكتساب اتجاىات كعادات كقيـ إيجابية .ٖ

. ضمف األىداؼ العامةالكارد  غير فرع العركض .ٗ
 

 :ة اآلتية العاـكلـ يتناغـ نيائيا مع تدريس محتكل األىداؼ
 اإلفادة مف الكسائؿ التقنية الحديثة في دراسة المغة كالحاسكب كاإلنترنت .ُ

 .المشاركة في نشاطات منيجية كال منيجية، صفية كال صفية .ِ

 .التدرب عمى ميارة االستماع كاستيعاب ما يسمع .ّ

 .القراءة بفيـ مادة مشككلة جزئيا أك كميا قراءة جيرية سميمة معبرة .ْ

 .التدرب عمى تمخيص مادة مقركءة كمسمكعة بمغة عربية سميمة .ٓ

 .مراعاة قكاعد اإلمالء كالترقيـ في كتاباتيـ .ٔ

 .استعماؿ المعاجـ المغكية كالمكسكعات .ٕ

 .التدرب عمى جمع المعمكمات التي يقكمكف بجمعيا .ٖ

. تنمية حس لغكم مرىؼ يمكنيـ مف مالحظة الخطأ كتصحيحو .ٗ
 

مما تقدـ يرل الباحث أف ىناؾ تفاكتا كاضحا في نسبة تناغـ االختبارات مع تدريس المحتكل فيناؾ 
تناغـ بنسبة كبيرة جدا بيف االختبارات كتدريس محتكل بعض األىداؼ العامة في حيف ال تتناغـ إال 



 

 

كتختمؼ ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة . بدرجة قميمة جدا مع تدريس محتكل أىداؼ أخرل
Thompson,2000))  مف أىداؼ االختبار تحققت في التدريس% 79التي أظيرت أف .

 
عمى بناء االختبارات الجيدة كصياغتيا كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى عدـ تدريب كاضعي األسئمة 

لى عدـ التزاـ كاضعي االختبارات بالنسب  كقدرات الطالبالمنياجلكي تتناسب مع محتكل  ، كا 
الكاردة في جدكؿ المكاصفات الكاجب تكفره قدر اإلمكاف؛ ألف الزيادة في درجة قياس أحد األىداؼ 

 .يقابمو بالضركرة نقص في درجة قياس ىدؼ آخر

 
كلكي يسيؿ تحديد مدل تناغـ االختبارات الثالثة مع األىداؼ التي يتضمنيا المنياج مف حيث 
مجاالت األىداؼ كمستكياتيا، كازف الباحث النسب المئكية لألىداؼ السمككية كاألكزاف النسبية 

لمكحدات التي تـ الحصكؿ عمييا مف تحميؿ االختبارات الثالثة بتمؾ الكاردة بمحتكل المنياج كما في 
 (. 9-4)الجدكؿ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األىداؼ السمككية التي يبيف مدل اتساؽ األىداؼ التي تتضمنيا االختبارات مع  (9-4)الجدكؿ 
. يتضمنيا المنياج

 

 مجاالت األىداؼ

  

 المعػػػػػػػػرفية
 
 النسبة الكجدانية النفس 



 

 

 المئكية  حركية العميا التطبيؽ الفيـ التذكر

 أىداؼ المنياج

129 297 129 186 

120 144 %100 741 

 الكزف النسبي
 ألىداؼ المنياج

%12.835 %29.552 %12.835 %18.507 

%11.940 %14.03 %100 73.729 

الكزف النسبي الختبار منطقة 
 الخميؿ

%17 %51 %12 

 
 
%20 

0 0 %100 100% 

 الكزف النسبي
 الختبار منطقة بيت لحـ

%19.5 %49.5 %16 %15 

0 0 %100 100% 

الكزف النسبي الختبار منطقة 
 جنكب الخميؿ

%21.5 %37 %24 %17.5 

0 0 %100 100% 

 
 

: كبمقارنة األكزاف النسبية لممنياج مع األكزاف النسبية لالختبارات الثالثة يالحظ الباحث
، كأف الكزف النسبي ألىداؼ (13.12%)أف الكزف النسبي ألىداؼ المنياج في مستكل التذكر بمغت 

 في مستكل الكزف النسبي الختبار منطقة بيت لحـك. (17%)اختبار الخميؿ في مستكل التذكر بمغ 
 في مستكل التذكر بمغ كأف الكزف النسبي الختبار منطقة جنكب الخميؿ% (. 19.5)التذكر بمغ 

كىذا يعني أف اختبار الخميؿ كاف األكثر تناغما مع المنياج في مستكل التذكر مف . % (21.5)
. اختبارم بيت لحـ كجنكب الخميؿ

 



 

 

كأف الكزف النسبي ألىداؼ اختبار  (30.21%)الكزف النسبي ألىداؼ المنياج في مستكل الفيـ بمغ 
 في مستكل الفيـ بمغ الكزف النسبي الختبار منطقة بيت لحـك (51%)الخميؿ في مستكل الفيـ بمغ 

كىذا . % (37) في مستكل الفيـ بمغ كأف الكزف النسبي الختبار منطقة جنكب الخميؿ% ( 45.5)
يعني أف اختبار جنكب الخميؿ كاف أكثر تناغما مع المنياج في مستكل الفيـ مف اختبارم الخميؿ 

. كجنكب الخميؿ
 

، كأف الكزف النسبي ألىداؼ (12.51%)الكزف النسبي ألىداؼ المنياج في مستكل التطبيؽ بمغت 
 في مستكل الكزف النسبي الختبار منطقة بيت لحـ، ك(12%)اختبار الخميؿ في مستكل التطبيؽ بمغ 

 في مستكل التطبيؽ بمغ كأف الكزف النسبي الختبار منطقة جنكب الخميؿ، (% 16)التطبيؽ بمغ 
 مف التطبيؽكىذا يعني أف اختبار الخميؿ كاف األكثر تناغما مع المنياج في مستكل . % (24)

. اختبارم بيت لحـ كجنكب الخميؿ
 

كأف الكزف النسبي ألىداؼ  (17.89%)الكزف النسبي ألىداؼ المنياج في المستكيات العميا بمغت 
 في كالكزف النسبي الختبار منطقة بيت لحـ( 20%)اختبار الخميؿ في المستكيات العميا بمغ 

 في المستكيات العميا كأف الكزف النسبي الختبار منطقة جنكب الخميؿ% ( 15)المستكيات العميا بمغ 
كىذا يعني أف اختبار بيت لحـ كاف األكثر تناغما مع المنياج في المستكيات . % (17.5)بمغ 
 . مف اختبارم الخميؿ كجنكب الخميؿالعميا

 

 كلـ تتضمف اختبارات مناطؽ الخميؿ  (11.39)الكزف النسبي ألىداؼ المنياج النفس حركية بمغت 
. كبيت لحـ كجنكب الخميؿ أم أىداؼ نفس حركية

 

 كلـ تتضمف اختبارات مناطؽ الخميؿ كبيت (14.03)الكزف النسبي ألىداؼ المنياج الكجدانية بمغت 
 .كجدانيةلحـ كجنكب الخميؿ أم أىداؼ 

 
 بدرجة  التذكر ك التطبيؽييفمستكاؿمما تقدـ يرل الباحث أف اختبار الخميؿ تناغـ مع المنياج في 

تناغـ فقد ف اختبار جنكب الخميؿ إأما في مستكل الفيـ ؼ.  مف اختبارم بيت لحـ كجنكب الخميؿأكبر
 اختبار بيت لحـ كاففي المستكيات العميا ك.  مف اختبارم الخميؿ كبيت لحـ مع المنياجبدرجة أكبر

 عمما أف درجة التناغـ في االختبارات الثالث مع المنياج لـ تتجاكز الدرجة القميمة . األكثر تناغما
. جدا، في الكقت الذم خمت فيو االختبارات الثالث مف المجاالت الكجدانية كالنفسحركية



 

 

 
بيف كاضعي المنياج كالجيات المشرفة عمى تطبيقو كيعزك الباحث ىذه النتيجة إلى عدـ كجكد تنسيؽ 

 .كالمعمميف؛ لتضييؽ الفجكة بيف المنياج الرسمي كالمنياج المدرس كالتقكيـ
 

 االطالع عمى كثيقة الخطكط العريضة بعد ك كمناقشتيا،بعد استخالص النتائج مف ىذه الدراسة
 تؤكد انتماء الفمسطيني إلى كطنو كتاريخو ، كما تشتمؿ عميو مف أسس فكرية،لمنياج المغة العربية

 مف خالؿ األبعاد ،كثقافتو، كأسس تربكية تؤكد أىمية التربية كدكرىا المميز في التعمـ كالتعميـ
 كما تيدؼ إليو مف تحقيؽ منياج متناغـ يجمع في حناياه، بيف ،المعرفية كاالجتماعية كالنفسية

مرتكزا في خطكطو العريضة عمى مبدأ التعميـ النكعي، كليس  أصالة الماضي كحداثة الحاضر،
أيف نحف : تبقى التساؤالت مطركحة– (1999الخطكط العريضة لمنياج المغة العربية).التمقيف الكمي

مف ىذا المنياج؟ كىؿ ما يتـ تدريسو في مدارسنا يحقؽ رؤية المنياج الرسمي؟ كىؿ ينظر 
المسؤكلكف بعيف البحث كالتمحيص كالشمكؿ إلى ما يحدث في الغرؼ الصفية مف تعميـ كأساليب 

مزيد مف إلقاء إلى تقكيـ؟ إنيـ  لك فعمكا ذلؾ سيجدكف كثيرا مف النقاط الغامضة في المنياج تحتاج 
كسيجدكف أف كثيرا مف األىداؼ كالميارات التي تركز كثيقة المنياج عمى تحقيقيا غير . الضكء عمييا

تقيسيا االمتحانات يسعى المعمـ إلى تحقيقيا في أثناء التدريس ككاردة في قائمة األىداؼ التي 
العامة، كسيالحظكف أف كثيرا مف القيـ التي يمتدحيا المنياج كييدؼ إلى تنميتيا ميممة، كالثقة 

بالنفس، كالتعمـ مف خالؿ العمؿ، كالتعمـ المبني عمى االستقصاء، كالتعمـ باالكتشاؼ، كالتفكير الناقد، 
كسيالحظكف أف الجدكؿ المدرسي الذم . في الكقت الذم تتزاحـ فيو المعمكمة في الكتاب المدرسي

يقسـ األياـ الدراسية إلى حصص صغيرة ال يسمح بإجراء األنشطة المبنية عمى العمؿ التعاكني 
ذا كاف مدير المدرسة منفتحا كأجرل  الجماعي التي تحتاج إلى ساعات مف العمؿ المتكاصؿ، كا 

التعديالت الالزمة عمى جدكؿ الدركس اليكمي؛ فإف التجييزات كالمرافؽ المدرسية أك البناء المدرسي 
ذا تجاكزنا كؿ ىذه العقبات سنجد . أك المكارد المالية أك البشرية أك الركتيف اإلدارم ال يسمح بذلؾ كا 

 .أف المعمـ غير معد لتنفيذ ىذه األنشطة كما ينبغي
 

كثيقة يعمـ بكىناؾ حقيقة يمكف أف تعرض في ىذا السياؽ كىي أف المعمـ أك مدير المدرسة ال 
 أك تمؾ األىمية التي  باألىمية الكبيرةالتي تحيطيا الجيات الرسمية صاحبة القرار،تمؾ  ،المنياج

جرد ظيكر ـتراىا بيا قطاعات المجتمع األخرل التي ترصد عممية تطكير المنياج كتظف أنو ب
 .المناىج الجديدة كتداكليا في الميداف؛ فإف مشكالت التعميـ سكؼ تحؿ



 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

الفصل الخامس 
خالصة النتائج والتوصيات 

 
ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مدل التناغـ في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي في 

: كبعد إنياء الدراسة يمكف إجماؿ عناصرىا عمى النحك اآلتي. فمسطيف
 
 ) بمغت    األىداؼ المتضمنة في منياج المغة العربية لمصؼ العاشر األساسي، الفصؿ الثاني- 1

مكزعة في مستكل التذكر ما نسبتو  منيا في المجاؿ المعرفي %73.73ىدؼ  ( 1005
 12.835%) ، كفي مستكل التطبيؽ( 18.507%)كفي مستكل الفيـ ما نسبتو  ، ( %12.835)
 ما نسبتو المجاؿ النفسحركي  كفي ،( 29.552%)، كفي مستكيات التفكير العميا ما نسبتو (

 (.%14.03) ك في المجاؿ الكجداني ما نسبتو  %11.94

 

 

 المشتقة مف تحميؿ مف مجمكع األىداؼ (%61.29 )ىدؼ بنسبة (616) تحقؽ أثناء التدريس -2
 كأظيرت النتائج أف تحقؽ األىداؼ الكاردة في المجاؿ المعرفي كاف أكبر في ميارات .المنياج

التفكير الدنيا عنو في ميارات التفكير العميا، إضافة إلى ارتفاع نسبة تحقؽ أىداؼ المجاؿ المعرفي 
 .عنيا في المجاليف الكجداني كالنفسحركي

 

المجاليف اآلخريف مف مجاالت األىداؼ كىما المجاليف الكجداني يكجد ىناؾ إىماؿ لتقييـ  -3
 .كالنفسحركي

 
 التذكر ك التطبيؽ مف اختبارم بيت لحـ يي اختبار الخميؿ كاف أكثر تناغما مع المنياج في مستك-4

في ك. ف اختبار جنكب الخميؿ كاف أكثر تناغما مع المنياجإأما في مستكل الفيـ ؼ. كجنكب الخميؿ
، في الكقت الذم خمت فيو االختبارات الثالثة مف  اختبار بيت لحـ أكثر تناغماكافالمستكيات العميا 

. المجاالت الكجدانية كالنفسحركية
 
 )تناغـ التدريس مع المحتكل بنسبة متكسطة فما درس لمطمبة مف المحتكل لـ يكف سكل     - 5

. مف محتكل المنياج ( 61.29%



 

 

 
تناغمت االختبارات بنسبة قميمة جدا مع المحتكل المتضمف أىدافا معرفية في حيف لـ تتناغـ - 6

.   نيائيا مع المحتكل المتضمف أىدافا كجدانية كنفسحركية
 
في (%19.366)تناغمت االختبارات مع التدريس بنسبة قميمة جدا فمـ يحقؽ اختبار الخميؿ سكل-7

%( 11.406 )كاختبار جنكب الخميؿ نسبة . (%12.557)حيف حقؽ اختبار بيت لحـ ما نسبتو 
. مف األىداؼ المتحققة في التدريس

 
: التوصيات

 
: في ضكء النتائج التي تكصمت إلييا الدراسة خمص الباحث إلى التكصيات اآلتية

 
. التأكيد عمى ضركرة عقد ندكات تخصصية تبحث ضركرة التناغـ بيف عناصر المنياج .ُ

 
تزكيد المعمميف كالمعممات بكثائؽ المناىج الدراسية لتعريفيـ األىداؼ التي ينبغي تحقيقيا مف  .ِ

. خالؿ المنياج
 

ضركرة التنسيؽ المستمر بيف كاضعي المنياج كالجيات المشرفة عمى تطبيقو كالمعمميف؛  .ّ
. لتضييؽ الفجكة بيف المنياج الرسمي كالمنياج المدرس كالتقكيـ

 
. تكفير ما يحتاج إليو المنياج مف كسائؿ كأدكات معينة تساعد عمى تحقيؽ األىداؼ .ْ

 
 النقص أك الضعؼ الكارد في الكتاب لتجاكزتصميـ مكاد مساندة ك إضافية لممناىج  .ٓ

مدرسي، خاصة كأف ىناؾ أىدافا عامة لـ تتجسد في الكتاب كأىدافا أخرل تجسدت فيو اؿ
. بنسب قميمة

 



 

 

مراعاة التنكيع في أسئمة االختبارات مف حيث المكضكعية كالمقالية؛ لالستفادة مف مميزاتيما،  .ٔ
كتحقيؽ ىدؼ تنمية األداء التعبيرم إلى جانب قدرة المتعمـ العقمية في االختيار كالمزاكجة 

. كالمكازنة كاإلكماؿ كغير ذلؾ مف متطمبات األسئمة المكضكعية
 

حصائيا في ضكء معايير مستمدة مف  .ٕ اعتبار تحميؿ المحتكل إلى األىداؼ السمككية كا 
. أىداؼ المنياج أحد العناصر الميمة عند التدريس  ككضع االختبار

 
ىما كتخصيص درجة ليما ال تقؿ عف تقكيـتنشيط تدريس الجانبيف الكجداني كالنفس حركي ك .ٖ

. مف مجمكع الدرجات% 20
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( 1)الممحؽ 
األىداف السموكية المشتقة من كتابي المطالعة والنصوص والعموم المغوية لمصف العاشر 

: األساسي
 

 :أحاديث نبوية مختارة
. أف يكضح الطالب المقصكد بمصطمح الحديث النبكم الشريؼ.   1
أف يبيف الطالب منزلة الحديث النبكم الشريؼ مف ناحيتي التشريع كاستقاء األحكاـ، كمف حيث .   2

. الفصاحة كالبالغة 
.  دقائؽ5أف يقرأ الطالب النص قراءة صامتة في مدة ال تزيد عف .   3
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية .   4
خبار .   5 أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف تعجب كا 

. كاستخبار 
. أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء.   6
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف األحاديث .   7
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا األحاديث.   8
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف النص المقركء.   9

. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو . 10
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في األحاديث.11
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 12

. الصعبة
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا األحاديث. 13
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في األحاديث. 14
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في األحاديث . 15
. أف يربط الطالب النص باآليات كاألحاديث الكاردة في التحميؿ  .16
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في األحاديث . 17
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في األحاديث. 18
. أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة كجرأة أدبية. 19
. أف يستنتج الطالب خصائص الحديث النبكم الشريؼ. 20



 

 

. أف يميز الطالب بيف الجمؿ الخبرية كالجمؿ اإلنشائية في األحاديث. 21
. أف يستخرج الطالب جممة دعائية مف األحاديث. 22
. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في األحاديث .23
أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة .24

. كالحبسة
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة.25
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 26
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس.27
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب.28
 

: البالغة 
. أف يكضح الطالب مفيـك المجاز المغكم.   1
. أف يبيف الطالب المقصكد مف المجاز المغكم في عدد مف الجمؿ.   2
. أف يكضح الطالب أثر األصكات بعضيا في بعض في عدد مف الكممات.   3
 

 (التمخيص)التعبير
 صور من التسامح الديني

. أف يذكر الطالب العناصر المككنة لمكضكع التعبير مف مقدمة كعرض كخاتمة.   1
. أف يعبر الطالب تعبيرا كتابيا عف كؿ فكرة في المقدمة كالعرض كالخاتمة.   2
. أف يقسـ الطالب مكضكعو إلى فقرات تعبر كؿ فقرة عف فكرة.   3
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض .  4
. أف يتعكد الطالب عمى التفكير المنطقي في ترتيب األفكار.   5
. أف يميز الطالب بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الجزئية.   6
. أف يراعي الطالب في تعبيره الكتابي القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ.   7
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية.   8
. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  .   9

. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف. 10
. أف يمخص الطالب مكضكعا في حدكد صفحة كنصؼ. 11



 

 

. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو. 12
. أف يتعكد الطالب سرعة التدكيف في سيكلة كيسر كدقة كنظاـ. 13
 

 :نشاط
. أف يبحث الطالب عف تعريؼ لمحديث القدسي.   1
. أف يبيف الطالب سبب تسمية الحديث القدسي بيذا االسـ.   2
. أف يفرؽ الطالب في تعريفو بيف الحديث القدسي كالقرآف الكريـ الحديث النبكم.   3
 

 اقرأ واستمتع
. أف يقرأ الطالب النص قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو.   1
. أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي يتضمنيا النص.   2
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا النص.   3
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع الدرس تدؿ عمى فيمو .  4

. كاستيعابو لممقركء 
. أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في النص المقركء.    5
. أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في الدرس بعد سماع الدرس .    6
. أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في النص.    7
.  أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لمدرس بعد سماعو إياه.    8
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث.    9

. (خيبة نماـ)أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نص .  10
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده .11

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا. 12
. أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في النص .13
.  أف يمخص الطالب الدرس تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر .14
 
 

 بردة كعب بن زىير



 

 

. أف يكضح الطالب المقصكد بمفيـك الشعراء المخضرميف.   1
. أف يبيف الطالب المناسبة التي قيمت فييا القصيدة.   2
. أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف زىير قراءة صامتة.   3
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لنص بردة كعب بف زىير.   4
. أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف زىير قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء.   5
أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف زىير قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف .   6

خبار كاستخبار  . تعجب كا 
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف نص بردة كعب بف زىير.   7
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا نص بردة كعب بف زىير.   8
. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة الكاردة في نص بردة كعب بف زىير في جمؿ مف إنشائو .   9

. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في نص بردة كعب بف زىير. 10
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 11

الصعبة 
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف نص بردة كعب بف زىير المقركء مسبقا .12
. أف يشرح الطالب األبيات المختارة مف قصيدة بردة كعب بف زىير شرحا كافيا .13
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نص بردة كعب بف زىير. 14
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في نص بردة كعب بف زىير. 15
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في نص بردة كعب بف زىير.     16
. باآليات كاألحاديث الكاردة في التحميؿ  (بردة كعب بف زىير)أف يربط الطالب نص .     17
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص بردة كعب بف زىير.     18
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص بردة كعب بف زىير.     19
أف يفرؽ الطالب بيف الكممات المتشابية رسما المختمفة معنى نتيجة استعماليا في سياؽ .     20

. الكالـ
. أف يشرح الطالب الصكر األدبية الكاردة في نص بردة كعب بف زىير.     21
. أف يستخرج الطالب المنادل مف نص بردة كعب بف زىير.     22
. أف يكضح الطالب المقصكد بالمنادل في نص بردة كعب بف زىير.     23
. أف يحدد الطالب األبيات التي تتناكؿ أغراض قصيدة بردة كعب بف زىير.     24
. أف يبيف الطالب العكاطؼ التي سادت في نص بردة كعب بف زىير.     25



 

 

. أف يعيف الطالب األبيات التي تدؿ عمى كؿ عاطفة في نص بردة كعب بف زىير.     26
. أف يستخرج الطالب أسماء المفعكليف مف نص بردة كعب بف زىير.     27
. أف يذكر الطالب فعؿ كؿ مف أسماء المفعكليف الكاردة في نص بردة كعب بف زىير.     28
أف يستخرج الطالب الصفات المشبية الكاردة في نص بردة كعب بف زىير عمى كزف أفعؿ .     29

. مؤنثو فعالء
أف يذكر الطالب مذكر الصفة المؤنثة كمؤنث الصفة المذكرة بعد تعييف الصفات المشبية في .    30

. نص بردة كعب بف زىير
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة.     31
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا.     32
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس .    33
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ .     34

. بالكاجب
 

 نشاط
. أف يختار الطالب أجمؿ عشرة أبيات مف بردة البكصيرم.   1
. أف يمقي الطالب أجمؿ عشرة أبيات مف بردة البكصيرم أماـ زمالئو.   2
 

: العروض
. عمـ العركض، البحر ، التفعيمة: أف يكضح الطالب المقصكد بالمفاىيـ اآلتية.   1
. أف يقطع الطالب عددا مف األبيات .   2
. أف يتعرؼ الطالب إلى تفعيالت عدد مف األبيات بعد تقطيعيا.   3
 

 (أقدار الرجال): اقرأ واستمتع
. أف يقرأ الطالب نص أقدار الرجاؿ قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو.   1
. أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي يتضمنيا نص أقدار الرجاؿ.   2
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا نص أقدار الرجاؿ.   3
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع نص أقدار الرجاؿ تدؿ عمى .  4

. فيمو كاستيعابو لممقركء 



 

 

أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في نص أقدار الرجاؿ .    5
. المقركء

. أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في نص أقدار الرجاؿ بعد سماع النص .    6
. أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في نص أقدار الرجاؿ.    7
.  أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لمنص بعد سماعو إياه.    8
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث.    9

. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نص أقدار الرجاؿ. 10
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 11

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا. 12
. أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في نص أقدار الرجاؿ. 13
.  أف يمخص الطالب النص تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر . 14
 

 شجاعة في الحق... يحيى بن يعمر 
. قراءة صامتة ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يقرأ الطالب نص  . 1
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لنص  . 2
قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي  ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يقرأ الطالب نص  . 3

. لممقركء
قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ  ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يقرأ الطالب نص  . 4

خبار كاستخبار  . االنفعالية المختمفة مف تعجب كا 
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف نص  . 5
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا نص  . 6
. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائيـ . 7
. (شجاعة في الحؽ... يحيى بف يعمر )أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في نص  . 8
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 9

. الصعبة
. المقركء ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف نص  . 10
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نص  . 11



 

 

. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في نص  . 12
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في نص  . 13
. أف يربط الطالب النص باآليات كاألحاديث الكاردة في التحميؿ . 14
 شجاعة في ...يحيى بف يعمر )أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص  .     15

. (الحؽ
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص  .     16
  (شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف  يتعرؼ الطالب بعض سمات أسمكب كاتب نص  .     17
 .

شجاعة في ...يحيى بف يعمر )أف يمثؿ الطالب عمى كؿ سمة مف سمات أسمكب كاتب نص  .     18
. بمثاؿ كاحد  (الحؽ
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في نص  .     19
 شجاعة في ...يحيى بف يعمر )أف يعيف الطالب طرفي التشبيو في عدد مف الجمؿ في نص  .     20

. (الحؽ
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يحدد الطالب األفعاؿ المزيدة باليمزة في نص  .     21
شجاعة في ...يحيى بف يعمر )أف يبيف الطالب معاني الزيادة في األفعاؿ الكاردة في نص  .     22

. (الحؽ
شجاعة في ...يحيى بف يعمر )أف يستخرج الطالب األسماء الممنكعة مف الصرؼ مف نص  .     23

. (الحؽ
 ...يحيى بف يعمر )أف يبيف الطالب سبب منع األسماء الممنكعة مف الصرؼ في نص  .     24

. (شجاعة في الحؽ
. ( شجاعة في الحؽ...يحيى بف يعمر )أف يذكر الطالب نكع الحاؿ بعد استخراجو مف نص  .     25
يحيى بف )أف يكضح الطالب المعاني المستفادة مف الزيادات في عدد مف األفعاؿ في نص  .     26

. ( شجاعة في الحؽ...يعمر 
 

 (المقال التاريخي )التعبير  
. أف يعٌرؼ الطالب المقاؿ بشكؿ عاـ كالمقاؿ التاريخي بشكؿ  خاص.   1
. أف يذكر الطالب العناصر المككنة لمكضكع التعبير مف مقدمة كعرض كخاتمة.   2
. أف يقترح الطالب الفكرة المناسبة لمقدمة المكضكع معبرا عنيا تعبيرا شفكيا.   3



 

 

. أف يقترح الطالب األفكار الرئيسة في عرض المكضكع معبرا عف كؿ منيا تعبيرا شفكيا.   4
. أف يقترح الطالب الفكرة المناسبة لخاتمة المكضكع معبرا عنيا تعبيرا شفكيا.   5
. أف يعبر الطالب تعبيرا كتابيا عف كؿ فكرة  في المقدمة كالعرض كالخاتمة.   6
. أف يقسـ الطالب مكضكعو إلى فقرات تعبر كؿ فقرة عف فكرة.   7
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض .   8
. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب األفكار.   9

. أف يميز الطالب بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الجزئية.  10
. أف يراعي الطالب في تعبيره الكتابي القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ.  11
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 12
بألكاف تعبيرية مختمفة مشتممة عمى استفياـ أك تعجب  (شفكية أك كتابية  )أف يركب الطالب جمال . 13

أك حكاية ، أك انفعاؿ ممكنا ليجتو بيذه األساليب في حالة التعبير الشفكم، كمراعيا عالمات الترقيـ في 
. حالة التعبير الكتابي

. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  .   14
.  أف يتدرب الطالب عمى استخداـ الصكت المعبر الذم يتككف حسب المعنى . 15
. أف يتدرب الطالب عمى طالقة المساف في جمؿ تامة دكف تكرار.   16
. أف يختار الطالب األلفاظ المناسبة لمتعبير عف معنى معيف كنمط مف أنماط التعبير اإلبداعي.   17
. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف.   18
.  أف يكاجو الطالب اآلخريف دكف خكؼ أك خجؿ . 19
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو.   20
. أف يتعكد الطالب سرعة التدكيف في سيكلة كيسر كدقة كنظاـ.   21
 .أف يكتب الطالب مقاالن كصفيًّا كفؽ أسسو الفنية.   22
 

" مجنون بني عجل و أطمقوا ىذا لصدقو وىذا لفعمو"أقرأ وأستمتع   
قراءة فاىمة مستكعبة " مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو كىذا لفعمو"أف يقرأ الطالب نصي .   1

. ضمف الزمف المحدد لقراءتو
مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو "أف يستنتج الطالب األفكار الرئيسة التي يتضمنيا نصي .   2

". كىذا لفعمو



 

 

مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو "أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا نصي .   3
". كىذا لفعمو

مجنكف بني عجؿ ك "أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع نصي .  4
". أطمقكا ىذا لصدقو كىذا لفعمو

مجنكف بني عجؿ "أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في نصي .  5
". ك أطمقكا ىذا لصدقو كىذا لفعمو

مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو كىذا "أف يحدد الطالب أىـ األفكار التي يتضمنيا نصي .  6
. بعد سماع النصيف "  لفعمو

مجنكف بني عجؿ ك "أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في نصي .  7
" .  أطمقكا ىذا لصدقو كىذا لفعمو

مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو كىذا "أف يضع الطالب عنكانيف آخريف صحيحيف لنصي .  8
.  بعد سماعو إياىما"  لفعمو

.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث.  9
مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو "أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نصي . 10

". كىذا لفعمو
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 11

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا. 12
مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا "أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في نصي . 13

". لصدقو كىذا لفعمو
تمخيصا صحيحا "   مجنكف بني عجؿ ك أطمقكا ىذا لصدقو كىذا لفعمو"أف يمخص الطالب نصي .  14

.  دكف الرجكع لمكتاب المقرر 
 

 سباق العقبان والنسور
. أف يعرؼ الطالب القصة القصيرة .   1
. أف يعدد الطالب عناصر القصة القصيرة.   2
.  دقائؽ5أف يقرأ الطالب قصة سباؽ العقباف كالنسكر قراءة صامتة في مدة ال تزيد عف .   3
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لقصة سباؽ العقباف كالنسكر.   4



 

 

أف يقرأ الطالب قصة سباؽ العقباف كالنسكر قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف .   5
خبار كاستخبار  . تعجب كا 

. أف يقرأ الطالب قصة سباؽ العقباف كالنسكر قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء.   6
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف قصة سباؽ العقباف كالنسكر.   7
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا قصة سباؽ العقباف كالنسكر.   8
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف قصة سباؽ العقباف كالنسكر المقركء. 9

. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو . 10
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 11
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 12

الصعبة 
. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب كاتب قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 13
. أف يكضح الطالب المنيج المتبع في قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 14
. (العقدة )أف يحدد الطالب لحظة األزمة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر . 15
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 16
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 17
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 18
. أف يربط الطالب القصة باآليات كاألحاديث كاألبيات الشعرية الكاردة في التحميؿ . 19
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر .20
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 21
. أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة كجرأة أدبية. 22
. أف يستخرج الحاؿ مف قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 23
. أف يعرب الحاؿ إعرابا تامابعد استخراجو مف قصة سباؽ العقباف كالنسكر. 24
. أف يتعرؼ حاالت كتابة ىمزة القطع في أكؿ الكممة ككسطيا. 25
أف يقرأ الطالب قصة سباؽ العقباف كالنسكر قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب .26

 .النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
 

 التعبير
. أف يعرؼ الطالب مفيـك المسرحية .   1



 

 

. أف يذكر الطالب أنكاع المسرحيات .   2
. أف يكضح الطالب أثر الزمف كالمكاف كالمكضكع في بناء المسرحية.   3
. الحكار ، خشبة المسرح:أف يكضح الطالب المقصكد ب .   4
. أف يقسـ الطالب المسرحية إلى مشاىد كفصكؿ يعبر كؿ مشيد أك فصؿ عف فكرة.   5
. أف يربط الطالب المشاىد كالفصكؿ بعضيا ببعض .   6
. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب المشاىد كالفصكؿ في المسرحية.   7
. أف يميز الطالب بيف المشاىد كالفصكؿ في المسرحية.   8
. أف يراعي الطالب في تعبيره الكتابي القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ. 9

. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 10
بألكاف تعبيرية مختمفة مشتممة عمى استفياـ أك تعجب  (شفكية أك كتابية  )أف يركب الطالب جمال . 11

أك حكاية ، أك انفعاؿ ممكنا ليجتو بيذه األساليب في حالة التعبير الشفكم، كمراعيا عالمات الترقيـ في 
. حالة التعبير الكتابي

. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 12
. أف يتدرب الطالب عمى استخداـ الصكت المعبر الذم يتككف حسب المعنى. 13
. أف يتدرب الطالب طالقة المساف في جمؿ تامة دكف تكرار. 14
. أف يختار الطالب األلفاظ المناسبة لمتعبير عف معنى معيف كنمط مف أنماط التعبير اإلبداعي. 15
. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف. 16
. أف يكاجو الطالب اآلخريف دكف خكؼ أك خجؿ.  17
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو.  18
. أف يمثؿ الطالب أحداث مسرحية ذات مشيد أك مشيديف .  19
. أف يتمثؿ الطالب ركح العمؿ الجماعي .  20
 

 :نشاط
. (أفعؿ مف)عشرة أمثاؿ عمى كزف  (مجمع األمثاؿ لمميداني  )أف يستخرج الطالب مف كتاب .   1
 .(النمكر في اليـك العاشر )أف يكتب الطالب تعميقا في حدكد صفحة عمى قصة .   2
 

 (" الحرب" قصة قصيرة جدا  )أقرأ وأستمتع  
. أف يعرؼ الطالب القصة القصيرة .   1



 

 

. أف يعدد الطالب عناصر القصة القصيرة.   2
. أف يقرأ الطالب قصة الحرب قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو.   3
. أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا قصة الحرب.   4
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصة الحرب.   5
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع قصة الحرب تدؿ عمى فيمو .  6

. كاستيعابو لممقركء 
. أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف سياقيا في قصة الحرب المقركءة.    7
. أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في قصة الحرب بعد سماع النص .    8
. (العقدة )أف يحدد الطالب لحظة األزمة في قصة سباؽ العقباف كالنسكر . 9

. أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في قصة الحرب . 10
.  أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا قصة الحرب بعد سماعو إياىا. 11
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث. 12
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصة الحرب. 13
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 14

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا. 15
. أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في قصة الحرب. 16
.  أف يمخص الطالب النص تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر . 17
 

  قصيدة أبصر
. أف يبيف الطالب المناسبة التي قيمت فييا قصيدة أبصر.   1
. أف يتعرؼ الطالب بالشاعر حسيف مينا.   2
. أف يقرأ الطالب قصيدة أبصر قراءة صامتة.   3
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لقصيدة أبصر.   4
. أف يقرأ الطالب قصيدة أبصر قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء.   5
أف يقرأ الطالب قصيدة أبصر قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف تعجب .   6

خبار كاستخبار  . كا 
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف قصيدة أبصر.   7



 

 

. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصيدة أبصر.   8
. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة الكاردة في قصيدة أبصر في جمؿ مف إنشائو .   9

. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في قصيدة أبصر. 10
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 11

الصعبة 
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف قصيدة أبصر المقركءة مسبقا. 12
. أف يشرح الطالب لكحات مختارة مف قصيدة أبصر شرحا كافيا. 13
. أف يحفظ الطالب عددا مف لكحات قصيدة أبصر. 14
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة أبصر. 15
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصيدة أبصر. 16
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في قصيدة أبصر. 17
. أف يربط الطالب النص بالكاقع الفمسطيني المعاش . 18
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في قصيدة أبصر. 19
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في قصيدة أبصر. 20
. أف يفرؽ الطالب بيف الكممات المتشابية رسما المختمفة معنى نتيجة استعماليا في سياؽ الكالـ. 21
. أف يشرح الطالب الصكر األدبية الكاردة في قصيدة أبصر. 22
. أف يحدد الطالب المكحات التي تتناكؿ أغراض قصيدة أبصر. 23
. أف يبيف الطالب العكاطؼ التي سادت في قصيدة أبصر. 24
. أف يعيف الطالب المكحات التي تدؿ عمى كؿ عاطفة في قصيدة أبصر. 25
. أف يشرح الطالب التشبييات الكاردة في القصيدة . 26
. أف يبيف الطالب نكع التشبيو فييا. 27
. أف يكضح الطالب القيمة الفنية لتكرار بعض المفردات في قصيدة أبصر. 28
. أف يكضح الطالب النزعة التي سيطرت عمى الشاعر في قصيدة أبصر. 29
. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب الشاعر . 30
. أف يصنؼ الطالب األفعاؿ الكاردة في قصيدة أبصر حسب زمانيا . 31
. أف يبيف الطالب داللة استخداـ المضارع في قصيدة أبصر. 32
. أف يستخرج الطالب المشتقات مف قصيدة أبصر . 33
. أف يبيف الطالب نكع ىذه المشتقات. 34



 

 

. أف  يستخرج الطالب الحاؿ  المفردة كالحاؿ شبو الجممة كالحاؿ الجممة مف قصيدة أبصر. 35
. أف يعمؿ الطالب سبب كتابة األلؼ عمى ما ىي عميو في قصيدة أبصر. 36
أف يبيف الطالب سبب كتابة اليمزة عمى ما ىي عميو في عدد مف الكممات الكاردة في قصيدة . 37

.  أبصر
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 38
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 39
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس. 40
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 41
 
 

البالغة 
 االستعارة 

. أف يكضح الطالب مفيـك االستعارة.   1
. أف يكضح الطالب المقصكد باالستعارة التصريحية كاالستعارة المكنية.   2
. أف يبيف الطالب المشبو كالمشبو بو في االستعارات التصريحية في عدد مف الجمؿ.   3
. أف يبيف الطالب المشبو كالمشبو بو في االستعارات المكنية في عدد مف الجمؿ. 4
. أف يفرؽ الطالب بيف المشبو كالمشبو بو. 5
 

 التمخيص
. أف يذكر الطالب العناصر المككنة لمكضكع التعبير مف مقدمة كعرض كخاتمة. 1
. أف يعبر الطالب تعبيرا كتابيا عف كؿ فكرة في المقدمة كالعرض كالخاتمة. 2
. أف يقسـ الطالب مكضكعو إلى فقرات تعبر كؿ فقرة عف فكرة. 3
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض . 4
. أف يتعكد الطالب عمى التفكير المنطقي في ترتيب األفكار. 5
. أف يميز الطالب بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الجزئية. 6
. أف يراعي الطالب في تعبيره الكتابي القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ. 7
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 8
. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 9



 

 

. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف. 10
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو. 11
. أف يتعكد الطالب سرعة التدكيف في سيكلة كيسر كدقة كنظاـ. 12
فيما ال يزيد عمى عشريف  (األدب الفمسطيني منذ االنتداب حتى النكبة)أف يمخيص الطالب مكضكع . 13

. سطرا
 

 (ذاكرة النمر)أقرأ وأستمتع  
. أف يتعرؼ الطالب بالشاعر مريد البرغكثي .ُ
. قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو" ذاكرة النمر " أف يقرأ الطالب قصيدة  .ِ
". ذاكرة النمر " أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا قصيدة  .ّ
". ذاكرة النمر " أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصيدة  .ْ
"  ذاكرة النمر " أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع قصيدة  .ٓ

. تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء 
ذاكرة " أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في قصيدة  .ٔ

. المقركءة" النمر 
. بعد سماع القصيدة" ذاكرة النمر " أف يحدد الطالب أىـ األفكار في قصيدة  .ٕ
". ذاكرة النمر " أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في قصيدة  .ٖ
.  بعد سماعو إياىا" ذاكرة النمر"أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لقصيدة  .ٗ

.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث .َُ
". ذاكرة النمر " أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة  .ُُ
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده  .ُِ

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا .ُّ
". ذاكرة النمر " أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في قصيدة  .ُْ
.  تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر "  ذاكرة النمر " أف يمخص الطالب قصيدة  .ُٓ
 

 التدخين وأضراره
.  دقائؽ5أف يقرأ الطالب نص التدخيف كأضراره قراءة صامتة في مدة ال تزيد عف . 1



 

 

. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لنص التدخيف كأضراره. 2
أف يقرأ الطالب نص التدخيف كأضراره قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف تعجب . 3

خبار كاستخبار  . كا 
.  أف يقرأ الطالب نص التدخيف كأضراره قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء. 4
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف نص التدخيف كأضراره. 5
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنو نص التدخيف كأضراره ا. 6
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف نص التدخيف كأضراره المقركء. 7
. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو . 8
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 9

أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 10
الصعبة 

. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب كاتب نص التدخيف كأضراره. 11
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنيا نص التدخيف كأضراره. 12
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 13
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 14
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 15
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 16
. أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة كجرأة أدبية. 17
أف يقرأ الطالب نص التدخيف كأضراره قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب . 18

. النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يربط الطالب النص بكاقع المدخنيف المعاش. 19
. أف يعبر الطالب عف مضمكف فقرة في سطريف بأسمكبو الخاص. 20
. أف يضع الطالب عنكانا مناسبا لفقرة مف فقرات الدرس. 21
. أف يبيف الطالب حدكد أجزاء المقالة مف مقدمة كعرض كخاتمة. 22
. أف يعدد الطالب سمات المقالة المكضكعية. 23
. أف يمثؿ الطالب عمى طرؽ العرض المستخدمة في نص التدخيف كأضراره. 24
. أف يستخمص الطالب التحذيرات كالنصائح التي يتضمنيا نص التدخيف كأضراره. 25
. أف يستخرج الطالب األعداد مف نص التدخيف كأضراره. 26



 

 

. أف يعيف الطالب المعدكد في ىذه األعداد. 27
. أف يعمؿ الطالب مجيء األعداد عمى الصكرة التي جاءت بيا في نص التدخيف كأضراره. 28
. أف يستخرج الطالب المنصكبات مف نص التدخيف كأضراره. 29
. أنت يحدد الطالب نكع المنصكبات الكاردة في نص التدخيف كأضراره. 30
. أف يعرب الطالب المنصكبات المستخرجة مف نص التدخيف كأضراره إعرابا تاما. 31
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 32
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 33
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس. 34
 .أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 35
 
 
 

 ميارات دراسية 
. خطكاتو/شركطو/مجاالتو/ أف يكضح الطالب مفيـك البحث .    1
. أف يذكر الطالب شركط البحث.    2
. أف يجمع الطالب معمكمات البحث بدقة متناىية.    3
. أف يسجؿ الطالب معمكمات البحث بدقة.    4
. أف يدقؽ الطالب معمكمات البحث بدقة.    5
. أف يبكب الطالب معمكمات البحث بدقة.    6
. أف يكثؽ الطالب معمكمات البحث بدقة.    7
. أف يتجنب الطالب الخمط بيف آرائو كآراء الدارسيف الذيف يتعيف بدراساتيـ.    8
. أف ينسب الطالب كؿ معمكمة إلى المصدر أك المرجع الذم استقيت منو.    9

. أف يمتـز الطالب األمانة العممية في بحثو. 10
. أف يناقش الطالب كيحمؿ كيكازف بيف اآلراء بمكضكعية كتجرد. 11
. أف يحسف الطالب استخداـ أدكات المالحظة كاالستكشاؼ كالمراقبة. 12
. أف يحسف الطالب استخداـ أدكات االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة كالحاسكب كاإلنترنت. 13
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض . 14
. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب األفكار. 15



 

 

. أف يراعي الطالب في بحثو القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ. 16
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 17
. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 18
. أف يتدرب الطالب عمى طالقة المساف في جمؿ تامة دكف تكرار. 19
. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف. 20
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو. 21
. أف يتعكد الطالب سرعة التدكيف في سيكلة كيسر كدقة كنظاـ. 22
 .أف يعد الطالب بحثا عف أثر التدخيف في االقتصاد المحمي مستعينا بعدد مف العناصر المعطاة. 23
 

 :النشاط
أف يستخمص الطالب العبر كالنتائج مف آثار التدخيف عمى الجياز التنفسي بعد عرض فمـ يتناكؿ . 1

 .المكضكع
 

 (مير عروس)أقرأ وأستمتع  
. أف يعرؼ الطالب القصة القصيرة  .ُ
. أف يعدد الطالب عناصر القصة القصيرة .ِ
. أف يقرأ الطالب قصة مير عركس قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتيا .ّ
أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا قصة مير عركس  .ْ
أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصة مير عركس  .ٓ
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع قصة مير عركس  .ٔ

. تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء 
أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في قصة مير  .ٕ

. عركس المقركءة
. أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في قصة مير عركس بعد سماع النص  .ٖ
. (العقدة )أف يحدد الطالب لحظة األزمة في قصة مير عركس .ٗ

. أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في قصة مير عركس .َُ
.  أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لقصة مير عركس بعد سماعو إياىا .ُُ
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث .ُِ



 

 

. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصة مير عركس .ُّ
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك  .ُْ

. يسكده الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا .ُٓ
. أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في قصة مير عركس .ُٔ
.  أف يمخص الطالب النص تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر  .ُٕ

 
 إلى أخي الذي يطمب العمم في الخارج

. أف يكضح الطالب مفيـك الرسائؿ بشكؿ عاـ كالرسائؿ األخكانية بشكؿ  خاص .ُ
. أف يعدد الطالب أنكاع الرسائؿ .ِ
. أف يتعرؼ الطالب إلى عناصر الرسالة  .ّ
قراءة صامتة في مدة ال تزيد " إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يقرأ الطالب رسالة  .ْ

.  دقائؽ5عف 
". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لرسالة  .ٓ
قراءة جيرية معبرة عف "  إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يقرأ الطالب رسالة  .ٔ

خبار كاستخبار  . المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف تعجب كا 
قراءة جيرية كفؽ الشكؿ "  إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يقرأ الطالب رسالة  .ٕ

.  اإلعرابي لممقركء
". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف رسالة  .ٖ
إلى أخي الذم يطمب العمـ في " أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا رسالة  .ٗ

". الخارج 
". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف رسالة  .َُ
. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو  .ُُ
". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة رسالة  .ُِ
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات  .ُّ

كالتراكيب الصعبة 
إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب كاتب رسالة  .ُْ

 ."



 

 

إلى أخي الذم يطمب العمـ في " أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا رسالة  .ُٓ
". الخارج 

إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في رسالة  .ُٔ
 ."

". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في رسالة  .ُٕ
إلى أخي الذم يطمب العمـ في " أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في رسالة  .ُٖ

". الخارج 
إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في رسالة  .ُٗ

 ."
. أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة كجرأة أدبية .َِ
قراءة جيرية تبيف عف صحة " إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يقرأ الطالب رسالة  .ُِ

. نطقو كسالمتو مف عيكب النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يعبر الطالب عف مضمكف فقرة في سطريف بأسمكبو الخاص .ِِ
". إلى أخي الذم يطمب العمـ في الخارج " أف يضع الطالب عنكانا مناسبا لرسالة  .ِّ
. أف يبيف الطالب حدكد أجزاء الرسالة مف مقدمة كعرض كخاتمة .ِْ
إلى أخي الذم يطمب العمـ في " أف يمثؿ الطالب عمى طرؽ العرض المستخدمة في رسالة  .ِٓ

". الخارج 
. أف يعيف الطالب العبارات المتشابية مف حيث المعنى في النص .ِٔ
. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في النص  .ِٕ
. أف يعدد الطالب السمات التي اتسمت بيا الرسالة .ِٖ
. أف يستخرج الطالب المنصكبات مف النص  .ِٗ
. أف يعمؿ الطالب سبب نصب كؿ كاحد مف ىذه النصكبات .َّ
. أف يستخرج الطالب الكممات المشتممة عمى ىمزة متطرفة في النص .ُّ
أف يعمؿ الطالب مجيء اليمزة المتطرفة عمى الصكرة التي جاءت بيا في الكممات المشتممة  .ِّ

. عمييا في النص
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .ّّ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ّْ
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس .ّٓ



 

 

أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ّٔ
. بالكاجب

 
 رسالة إلى صديق: التعبير 

. أف يقترح الطالب الفكرة المناسبة لمقدمة الرسالة معبرا عنيا تعبيرا شفكيا. 1
. أف يقترح الطالب األفكار الرئيسة في عرض الرسالة معبرا عف كؿ منيا تعبيرا شفكيا. 2
. أف يقترح الطالب الفكرة المناسبة لخاتمة الرسالة معبرا عنيا تعبيرا شفكيا. 3
. أف يعبر الطالب تعبيرا كتابيا عف كؿ فكرة  في المقدمة كالعرض كالخاتمة. 4
. أف يقسـ الطالب الرسالة إلى فقرات تعبر كؿ فقرة عف فكرة. 5
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض . 6
. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب األفكار. 7
. أف يراعي الطالب في كتابة الرسالة القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ. 8
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 9

. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 10
. أف يختار الطالب األلفاظ المناسبة لمتعبير عف معنى معيف كنمط مف أنماط التعبير اإلبداعي. 11
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو. 12
. أف يكتب الطالب الرسالة كفؽ أسسيا الفنية. 13
. أف يكتب الطالب رسالة إلى صديقو مستذكرا ما تعممو عف الرسائؿ األخكانية. 14
 
 

 رسالة من سميح القاسم إلى محمود درويش: أقرأ وأستمتع
. أف يكضح الطالب مفيـك الرسائؿ بشكؿ عاـ كالرسائؿ األخكانية بشكؿ  خاص.   1
. أف يعدد الطالب أنكاع الرسائؿ.   2
. أف يتعرؼ الطالب إلى عناصر الرسالة .   3
 .أف يتعرؼ المتعمـ عمى نمكذج آخر مف الرسائؿ األخكانية.   4
أف يقرأ الطالب رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد دركيش قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف . 5

. المحدد لقراءتيا
. رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد دركيشتتضمنيا أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي .   6



 

 

. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد دركيش.   7
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع رسالة مف سميح القاسـ إلى . 8

. محمكد دركيش تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء 
أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في رسالة مف سميح القاسـ . 9

. إلى محمكد دركيش المقركءة
أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد دركيش بعد سماع .  10

. النص 
أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في رسالة مف سميح القاسـ إلى .  11

. محمكد دركيش
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث.  12
.  رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد دركيشاأف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنو.  13
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 14

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
الطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في رسالة مف سميح القاسـ إلى محمكد  أف يعبر. 15

. دركيش
.  أف يمخص الطالب النص تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر . 16
 

 بشر بن عوانة
. أف يتعرؼ الطالب إلى نمكذج مف شعر المعارضات  .ُ
. أف يكضح الطالب الجك العاـ لقصيدة بشر بف عكانة .ِ
. أف يقرأ الطالب قصيدة بشر بف عكانة قراءة صامتة .ّ
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لقصيدة بشر بف عكانة .ْ
. أف يقرأ الطالب قصيدة بشر بف عكانة قراءة جيرية فاىمة كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء .ٓ
أف يقرأ الطالب قصيدة بشر بف عكانة قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف  .ٔ

خبار كاستخبار  . تعجب كا 
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة التي تتضمنيا قصيدة بشر بف عكانة .ٕ
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصيدة بشر بف عكانة  .ٖ
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف قصيدة بشر بف عكانة المقركء .ٗ



 

 

. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في قصيدة بشر بف عكانة .َُ
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات  .ُُ

 .كالتراكيب الصعبة
. أف يكظؼ الطالب المفردات كالتراكيب الكاردة في قصيدة  بشر بف عكانة في جمؿ مف إنشائو .ُِ
. أف يقرأ الطالب ما ال يقؿ عف عشرة أبيات مف قصيدة بشر بف عكانة غيبا .ُّ
أف يقرأ الطالب قصيدة بشر بف عكانة قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب  .ُْ

. النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصيدة بشر بف عكانة .ُٓ
. أف يبيف الطالب الحكمة كالمغزل مف قصيدة  بشر بف عكانة .ُٔ
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة  بشر بف عكانة .ُٕ
. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في قصيدة  بشر بف عكانة .ُٖ
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في التحميؿ لقصيدة  بشر بف عكانة .ُٗ
. أف يستخرج الطالب صيغة المبالغة مف البيت الرابع في قصيدة بشر بف عكانة .َِ
. أف يكضح الطالب معنى الزيادة في أسماء الفاعميف بعد استخراجيا مف قصيدة بشر بف عكانة .ُِ
. أف يكضح الطالب المعنى البالغي لالستفياـ بعد استخراجو مف قصيدة بشر بف عكانة .ِِ
. أف يحدد الطالب األبيات التي تدؿ عمى الحكار في قصيدة بشر بف عكانة .ِّ
. أف يستخرج الطالب األسماء التي تدؿ عمى السيؼ كاألسد مف قصيدة بشر بف عكانة .ِْ
أف يستخرج الطالب األفعاؿ التي تدؿ عمى النشاط كالحيكية ك سرعة الحدث كالصكت كالحركة  .ِٓ

.  مف قصيدة  بشر بف عكانة
أف يكضح الطالب مالمح الصكرة التي رسميا الشاعر لألسد أثناء المبارزة في قصيدة بشر بف  .ِٔ

. عكانة
أف يبيف الطالب دكر كؿ  مف الشخكص كالشخصيات في صنع الحدث كتحقيؽ اليدؼ في  .ِٕ

. القصيدة في القصة الشعرية
. أف يكضح الطالب العكاطؼ التي سيطرت عمى الشاعر في قصيدة بشر بف عكانة .ِٖ
. أف يستخرج الطالب التمييز مف قصيدة  بشر بف عكانة .ِٗ
.  التمييز ككضحو في قصيدة بشر بف عكانةقأف يبيف الطالب اإلبياـ الذم أزاؿ .َّ
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .ُّ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ِّ



 

 

. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس .ّّ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ّْ

. بالكاجب
 

العروض  
. عمـ العركض، البحر ، التفعيمة: أف يكضح الطالب المقصكد بالمفاىيـ اآلتية .ُ
. أف يقطع الطالب عددا مف األبيات  .ِ
. أف يتعرؼ الطالب إلى تفعيالت عدد مف األبيات بعد تقطيعيا .ّ
. أف يتعرؼ الطالب التفعيالت المككنة لبحر الكافر .ْ
. أف ينشد الطالب مجمكعة مف األبيات حسب إيقاع البحر الكافر .ٓ
. أف يبيف الطالب الصكرة التي تأتي عمييا تفعيمة مفاعمتف .ٔ
. أف يقرأ الطالب مفتاح بحر الكافر غيبا .ٕ
. أف يقطع الطالب أبياتا مف البحر الكافر  .ٖ
. أف يذكر الطالب التفعيالت في أبيات مف البحر الكافر بعد تقطيعيا .ٗ

 
 التعبير 
. أف يذكر الطالب العناصر المككنة لمكضكع التعبير مف مقدمة كعرض كخاتمة .ُ
. أف يعبر الطالب تعبيرا شفكيا عف كؿ فكرة  في المقدمة كالعرض كالخاتمة .ِ
. أف يعبر الطالب تعبيرا كتابيا عف كؿ فكرة  في المقدمة كالعرض كالخاتمة .ّ
. أف يقسـ الطالب مكضكعو إلى فقرات تعبر كؿ فقرة عف فكرة .ْ
. أف يربط الطالب األفكار بعضيا ببعض  .ٓ
. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب األفكار .ٔ
. أف يميز الطالب بيف األفكار الرئيسة كاألفكار الجزئية .ٕ
. أف يراعي الطالب في تعبيره الكتابي القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ .ٖ
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية .ٗ

بألكاف تعبيرية مختمفة مشتممة عمى استفياـ أك  (شفكية أك كتابية  )أف يركب الطالب جمال  .َُ
تعجب أك حكاية ، أك انفعاؿ ممكنا ليجتو بيذه األساليب في حالة التعبير الشفكم، كمراعيا 

. عالمات الترقيـ في حالة التعبير الكتابي



 

 

. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر   .ُُ
. أف يتدرب الطالب عمى استخداـ الصكت المعبر الذم يتككف حسب المعنى .ُِ
. أف يتدرب الطالب عمى طالقة المساف في جمؿ تامة دكف تكرار .ُّ
مف أنماط التعبير باعتباره نمطا أف يختار الطالب األلفاظ المناسبة لمتعبير عف معنى معيف  .ُْ

. اإلبداعي
. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف .ُٓ
. أف يكاجو الطالب اآلخريف دكف خكؼ أك خجؿ .ُٔ
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو .ُٕ
. أف يتعكد الطالب سرعة التدكيف في سيكلة كيسر كدقة كنظاـ .ُٖ
. أف يسرد القصة الخيالية التي تمثميا قصيدة بشر بف عكانة شفكيا أك كتابيا في حدكد صفحة .ُٗ

 
 
 

: نشاط
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمبحث في المصادر كالمراجع في جك يسكده .   1

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يتعرؼ الطالب إلى شخصية الشاعر إلياس أبك شبكة.   2
. أف يسجؿ الطالب عشرة أبيات يراىا جميمة مف ديكاف إلياس أبك شبكة .   3
 

 أمنيات إلى عروس
.  دقائؽ5أف يقرأ الطالب مقالة أمنيات إلى عركس قراءة صامتة في مدة ال تزيد عف . 1
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية مقالة أمنيات إلى عركس. 2
أف يقرأ الطالب مقالة أمنيات إلى عركس قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف . 3

خبار كاستخبار  . تعجب كا 
.  أف يقرأ الطالب مقالة أمنيات إلى عركس قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء. 4
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف مقالة أمنيات إلى عركس. 5
.  مقالة أمنيات إلى عركساأف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنو. 6
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف مقالة أمنيات إلى عركس المقركءة. 7



 

 

. أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة في جمؿ مف إنشائو . 8
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في مقالة أمنيات إلى عركس. 9

أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 10
الصعبة 

. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب كاتب مقالة أمنيات إلى عركس. 11
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا مقالة أمنيات إلى عركس. 12
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في مقالة أمنيات إلى عركس. 13
. أف يستنتج الطالب الحقائؽ الكاردة في مقالة أمنيات إلى عركس. 14
. أف يستخرج الطالب األساليب المغكية الكاردة في مقالة أمنيات إلى عركس. 15
.  أف يفسر الطالب جماؿ التصكير الكارد في مقالة أمنيات إلى عركس. 16
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في مقالة أمنيات إلى عركس. 17
. أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة كجرأة أدبية. 18
أف يقرأ الطالب مقالة أمنيات إلى عركس قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب . 19

. النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يربط الطالب المقالة بكاقع حياة األزكاج في المجتمع العربي . 20
. أف يعبر الطالب عف مضمكف فقرة في سطريف بأسمكبو الخاص. 21
. أف يضع الطالب عنكانا مناسبا لفقرة مف فقرات الدرس. 22
. أف يبيف الطالب حدكد أجزاء المقالة مف مقدمة كعرض كخاتمة. 23
. أف يعدد الطالب سمات المقالة. 24
. أف يمثؿ الطالب عمى طرؽ العرض المستخدمة في مقالة أمنيات إلى عركس. 25
. أف يستخمص الطالب النصائح التي تتضمنيا مقالة أمنيات إلى عركس. 26
. أف يستخرج الطالب األفعاؿ المضارعة المنصكبة مف مقالة أمنيات إلى عركس . 27
تمنيت ليا أف تغدك في عيف شريكيا " أف يبيف الطالب كجو الشبو بيف المشبو كالمشبو بو في عبارة . 28

". كالكتاب السماكم
. أف يستخرج الطالب النعت مف مقالة أمنيات إلى عركس . 29
. أف يبيف الطالب عالمة إعراب النعت بعد استخراجو مف مقالة أمنيات إلى عركس . 30
  
 



 

 

 كتابة خاطرة:التعبير
. أف يذكر الطالب األسس الفنية لمخاطرة. 1
. أف يكضح الطالب المقصكد بالخاطرة. 2
. أف يذكر الطالب المناسبات التي يمكف أف تكتب فييا الخاطرة. 3
. أف يبيف الطالب أكجو االختالؼ بيف المقالة كالخاطرة. 4
. أف يفرؽ الطالب بيف الخاطرة كالمقالة. 5
. أف يبيف الطالب اليدؼ مف كتابة الخاطرة. 6
. أف يذكر الطالب خصائص الخاطرة. 7
. أف يراعي الطالب في كتابة الخاطرة القكاعد النحكية كاإلمالئية كعالمات الترقيـ. 8
. أف يكتب الطالب جمال مترابطة منطقيا كمتسمسمة بمغة فصيحة متجنبا العامية. 9

. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 10
. أف يختار الطالب األلفاظ المناسبة لمتعبير عف معنى معيف كنمط مف أنماط التعبير اإلبداعي. 11
. أف يتعكد الطالب التنظيـ في كتابتو. 12
. أف يكتب الطالب الخاطرة كفؽ أسسيا الفنية. 13
أف يكتب الطالب خاطرة حكؿ أحد العناكيف الكاردة تحت عنكاف التعبير الممحؽ بدرس أمنيات إلى . 14

. عركس
 

 كتابة خاطرة: ميارات دراسية
. أف يكضح الطالب المقصكد بالخاطرة.   1
. أف يذكر الطالب المناسبات التي يمكف أف تكتب فييا الخاطرة.   2
. أف يبيف الطالب أكجو االختالؼ بيف المقالة كالخاطرة.   3
. أف يفرؽ الطالب بيف الخاطرة كالمقالة.   4
. أف يبيف الطالب اليدؼ مف كتابة الخاطرة.   5
. أف يذكر الطالب خصائص الخاطرة.   6
. أف يأتي الطالب بنماذج متعددة مف الخكاطر مف الصحؼ كالمجالت كالكتب.   7
. أف يدكف الطالب عددا مف الخكاطر في دفتره الخاص.   8
 

النشاط 



 

 

أف يبيف الطالب أسباب اشتراط المحاكـ الشرعية إجراء بعض الفحكصات الطبية لمف يرغبكف في . 1
. الزكاج

. أف يتعكد الطالب التفكير المنطقي في ترتيب األفكار. 2
بألكاف تعبيرية مختمفة مشتممة عمى استفياـ أك تعجب أك حكاية ،  (شفكية )أف يركب الطالب جمال . 3

. أك انفعاؿ ممكنا ليجتو بيذه األساليب
. أف يعتاد الطالب الدقة في اختيار المفظ المعبِّلر  . 4
. أف يتدرب الطالب عمى استخداـ الصكت المعبر الذم يتككف حسب المعنى. 5
. أف يتدرب الطالب عمى طالقة المساف في جمؿ تامة دكف تكرار. 6
. أف يدعـ الطالب أفكاره باألدلة كالبراىيف. 7
. أف يكاجو الطالب اآلخريف دكف خكؼ أك خجؿ. 8
 

  قبيل الزواجابنووصية أب إلى : أقرأ وأستمتع
. أف يكضح الطالب مفيـك الكصايا شكؿ عاـ. 1
.  نمكذج آخر مف الكصاياإلىأف يتعرؼ المتعمـ . 2
أف يقرأ الطالب مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد . 3

. لقراءتيا
. أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج. 4
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج. 5
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ . 6

. الزكاج تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء 
أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في مقالة كصية أب إلى إبنو . 7

. قبيؿ الزكاج المقركءة
. أف يحدد الطالب أىـ ثالثة أفكار كردت في مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج بعد سماع النص . 8
أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ . 9

. الزكاج
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث.  10
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج. 11



 

 

أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 12
. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش

. أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج. 13
أف يمخص الطالب مقالة كصية أب إلى إبنو قبيؿ الزكاج تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب . 14

.  المقرر 
 

 الميمة األخيرة
. أف يتعرؼ الطالب إلى نمكذج مف الشعر الحر .ُ
. أف يتعرؼ الطالب جانبا مف حياة بدرر شاكر السياب .ِ
. أف يعدد الطالب دكاكيف الشاعربدر شاكر السياب .ّ
. أف يكضح الطالب الجك العاـ لقصيدة الميمة األخيرة .ْ
. أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة صامتة .ٓ
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لقصيدة الميمة األخيرة  .ٔ
. أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة جيرية فاىمة كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء  .ٕ
أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف  .ٖ

خبار كاستخبار  . تعجب كا 
أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب  .ٗ

. النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة التي تتضمنيا قصيدة الميمة األخيرة .َُ
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصيدة الميمة األخيرة .ُُ
أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف قصيدة الميمة األخيرة المقركءة  .ُِ
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في قصيدة الميمة األخيرة .ُّ
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات  .ُْ

. كالتراكيب الصعبة
. أف يكظؼ الطالب المفردات كالتراكيب الكاردة في قصيدة الميمة األخيرة في جمؿ مف إنشائو .ُٓ
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصيدة الميمة األخيرة .ُٔ
. أف يبيف الطالب الحكمة كالمغزل مف قصيدة الميمة األخيرة .ُٕ
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة الميمة األخيرة .ُٖ



 

 

. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في قصيدة الميمة األخيرة .ُٗ
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في تحميؿ قصيدة الميمة األخيرة .َِ
. أف يستخرج الطالب صيغة التعجب مف قصيدة الميمة األخيرة .ُِ
. أف يستخرج الطالب التراكيب التي تدؿ عمى األلكاف في قصيدة الميمة األخيرة .ِِ
. أف يكضح الطالب داللة األلكاف في التراكيب التي تدؿ عمييا في قصيدة الميمة األخيرة .ِّ
. أف يكضح الطالب التشبيو بعد استخراجو مف قصيدة الميمة األخيرة .ِْ
أف أف يذكر الطالب عددا مف الكممات التي استخدميا الشاعر كتذكرنا داللتيا باأللـ كالحزف  .ِٓ

. المذيف عانى منيما الشاعر في غربتو
أف يحدد الطالب األسطر الشعرية التي تدؿ عمى تكظيؼ الشاعر لمحكار الداخمي في قصيدة  .ِٔ

. الميمة األخيرة
. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب الشاعر في قصيدة الميمة األخيرة .ِٕ
. أف يستخرج الطالب النعت مف قصيدة الميمة األخيرة .ِٖ
 .أف يبيف الطالب عالمة إعراب النعت بعد استخراجو مف قصيدة الميمة األخيرة .ِٗ
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .َّ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ُّ
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس .ِّ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ّّ

. بالكاجب
 

 نشاط
. أف يبيف الطالب نسبة الشعر الحر إلى الشعر العمكدم في المجمكعة الكاممة لمسياب.   1
 

 (حنين)أقرأ وأستمتع  
. أف يتعرؼ الطالب بالشاعر كليد سيؼ .ُ
. قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو" حنيف " أف يقرأ الطالب قصيدة  .ِ
". حنيف " أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا قصيدة  .ّ
". حنيف " أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا قصيدة  .ْ



 

 

"  حنيف " أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع قصيدة  .ٓ
. تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء 

حنيف " أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في قصيدة  .ٔ
. المقركءة" 

. بعد سماع القصيدة" حنيف " أف يحدد الطالب أىـ األفكار في قصيدة  .ٕ
". حنيف " أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في قصيدة  .ٖ
.  بعد سماعو إياىا" حنيف " أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لقصيدة  .ٗ

.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث .َُ
". حنيف " أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة  .ُُ
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك  .ُِ

. يسكده الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
. أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا .ُّ
". حنيف " أف يعبرالطالب تعبيرا شفكيا عف المكاقؼ االنفعالية في قصيدة  .ُْ
 . تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر "  حنيف " أف يمخص الطالب قصيدة  .ُٓ

 
 البحتري يمدح آل ناجية 

. أف يتعرؼ الطالب إلى نمكذج مف الشعر العمكدم.   1
. أف يتعرؼ الطالب جانبا مف حياة البحترم.   2
. أف يذكر الطالب عددا مف األغراض الشعرية التي قاؿ فييا البحترم .   3
. أف يكضح الطالب الجك العاـ لقصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 4
.  أف يقرأ الطالب قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية قراءة صامتة. 5
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لقصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 6
. أف يقرأ الطالب قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء. 7
أف يقرأ الطالب قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية  قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة . 8

خبار كاستخبار  . مف تعجب كا 
أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب النطؽ . 9

. كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 10



 

 

. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 11
. أف يبيف الطالب الغرض الرئيس في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 12
. أف يبيف الطالب األغراض الشعرية في كؿ مجمكعة مف أبيات قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 13
. أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية المقركءة. 14
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 15
أف يكظؼ الطالب المفردات كالتراكيب الكاردة في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية في جمؿ مف . 16

. إنشائو 
. أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 17
. أف يبيف الطالب الحكمة كالمغزل مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 18
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 19
. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 20
أف يكضح الطالب مالمح المكحات الشعرية التي رسميا الشاعر في قصيدة البحترم يمدح آؿ . 21

. ناجية
أف يبيف الطالب عناصر الصكر المركبة التي تظير في بعض أبيات قصيدة البحترم يمدح آؿ . 22

. ناجية
. أف يستخرج الطالب األلفاظ التي تدؿ عمى األلكاف كالحركات مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 23
. أف يبيف الطالب المكف كالحركة في األلفاظ التي تدؿ عمييا في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 24
.  أف يبيف الطالب العكاطؼ التي تظير في عدد مف أبيات قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 25
. أف يحاكي الطالب األساليب المغكية الكاردة في تحميؿ قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية . 26
. أف يستخرج الطالب الجناس مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 27
. أف  يستنتج الطالب بعض سمات أسمكب الشاعر في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 28
أف يبيف الطالب سبب صرؼ الشاعر كممات ممنكعة مف الصرؼ في قصيدة البحترم يمدح آؿ . 29

. ناجية 
. أف يستخرج الطالب حركؼ العطؼ مف قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 30
. أف يبيف الطالب عدد المرات التي تكررت فييا ىذه الحركؼ في قصيدة البحترم يمدح آؿ ناجية. 31
أف يستخدـ الطالب معجـ لساف العرب كالمعجـ الكسيط في البحث عف معاني المفردات كالتراكيب . 32

. الصعبة
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 33



 

 

. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 34
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس. 35
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 36
 

 العروض 
. أف ينشد الطالب مجمكعة مف األبيات حسب إيقاع البحر الكامؿ.   1
. التفعيالت المككنة لبحر الكامؿإلى أف يتعرؼ الطالب .   2
. أف يبيف الطالب الصكرة التي تأتي عمييا تفعيمة متفاعمف.   3
. أف يقرأ الطالب مفتاح بحر الكامؿ غيبا.   4
. أف يقطع الطالب أبياتا مف البحر الكامؿ.   5
.  أف يذكر الطالب التفعيالت في أبيات مف البحر الكامؿ بعد تقطيعيا  .6
 أف يميز الطالب بيف ما جاء مف أبيات عمى بحر الكافر كما جاء منيا عمى بحر الكامؿ بعد   .7

. إنشادىا
 
 

 قالت حمدونو بنت زياد في وصف وادي آش في األندلس: أقرأ وأستمتع  
. أف يتعرؼ الطالب بالشاعرة حمدكنو بنت زياد .ُ
قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد " حمدكنو بنت زياد " أف يقرأ الطالب مقطكعة  .ِ

. لقراءتو
". حمدكنو بنت زياد " أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي تتضمنيا مقطكعة  .ّ
". حمدكنو بنت زياد " أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي تتضمنيا مقطكعة  .ْ
حمدكنو " أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع مقطكعة  .ٓ

. تدؿ عمى فيمو كاستيعابو لممقركء"  بنت زياد 
مقطكعة حمدكنو " أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف سياقيا في  .ٔ

. المقركءة" بنت زياد 
. بعد سماع المقطكعة" حمدكنو بنت زياد " أف يحدد الطالب أىـ األفكار في قصيدة  .ٕ
حمدكنو " أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في مقطكعة  .ٖ

". بنت زياد 



 

 

.  بعد سماعو إياىا" حمدكنو بنت زياد " أف يضع الطالب عنكانا آخر صحيحا لمقطكعة .ٗ
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث .َُ
". حمدكنو بنت زياد " أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا مقطكعة  .ُُ
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك  .ُِ

. يسكده الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش
تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب "  حمدكنو بنت زياد " أف يمخص الطالب مقطكعة  .ُّ

.  المقرر 
 

 
 الكالم والصمت

. أف يتعرؼ الطالب إلى نمكذج مف المقاالت الفكرية االجتماعية. 1
. أف يكضح الطالب الجك العاـ لمقالة الكالـ كالصمت. 2
. أف يتعرؼ الطالب جانبا مف حياة كاتب مقالة الكالـ كالصمت. 3
. أف يقرأ الطالب مقالة الكالـ كالصمت قراءة صامتة. 4
. أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ الجيرية لمقالة الكالـ كالصمت. 5
. أف يقرأ الطالب مقالة الكالـ كالصمت قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي لممقركء. 6
أف يقرأ الطالب مقالة الكالـ كالصمت قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية المختمفة مف تعجب . 7

خبار كاستخبار  . كا 
أف يقرأ الطالب قصيدة الميمة األخيرة قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو مف عيكب النطؽ . 8

. كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة
. أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف مقالة الكالـ كالصمت . 9

. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية مف مقالة الكالـ كالصمت . 10
أف يقدـ الطالب سردا شفكيا لما فيمو مف مقالة الكالـ كالصمت المقركءة . 11
. أف يبيف الطالب الغرض الرئيس في مقالة الكالـ كالصمت. 12
. أف يبيف الطالب داللة المفاىيـ الكاردة في مقالة الكالـ كالصمت. 13
. أف يكظؼ الطالب المفردات كالتراكيب الكاردة في مقالة الكالـ كالصمت في جمؿ مف إنشائيـ . 14
. أف يكضح المقصكد بالترادؼ. 15
. أف يعيف الترادؼ في مقالة الكالـ كالصمت. 16



 

 

. أف يبدم الطالب آراءىـ في المكاقؼ الكاردة في مقالة الكالـ كالصمت. 17
. أف يربط الطالب مقالة الكالـ كالصمت باألمثاؿ الكاردة في التحميؿ. 18
. أف يحدد سمات األسمكب التي برزت في مقالة الكالـ كالصمت. 19
. أف يبيف الطالب الحكمة كالمغزل مف مقالة الكالـ كالصمت. 20
. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي تتضمنيا مقالة الكالـ كالصمت. 21
. أف يفسر الطالب الصكر األدبية الكاردة في مقالة الكالـ كالصمت. 22
. أف يأتي الطالب بأقكؿ مأثكرة كحكـ تكازف بيف الصمت كالكالـ. 23
. أف يستخرج الطالب البدؿ كالمبدؿ منو مف مقالة الكالـ كالصمت. 24
. (شكارد )أف يبحث في المعجـ الكسيط عف معاني لفظة . 25
. أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 26
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 27
. أف يرتب الطالب أىـ األفكار الكاردة في الدرس حسب أىميتيا لديو بعد قراءة الدرس. 28
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 29
 

أقرأ وأستمتع 
. أف يقرأ الطالب النص قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد لقراءتو. 1
. أف يستنتج الطالب الفكرة الرئيسة التي يتضمنيا النص. 2
. أف يستنتج الطالب األفكار الفرعية التي يتضمنيا النص. 3
أف يجيب الطالب عف مجمكعة مف األسئمة إجابة صحيحة بعد سماع النص تدؿ عمى فيمو . 4

.   كاستيعابو لممقركء
. أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ سياقيا في النص المقركء. 5
. أف يحدد الطالب أىـ األفكار في النص بعد سماعو إياه. 6
. أف يحكـ الطالب عمى المكاقؼ السمككية كالقيـ كاالتجاىات الكاردة في النص. 7
.  أف يضع الطالب عنكانا صحيحا لمنص بعد سماعو إياىا. 8
.  أف يسأؿ الطالب أسئمة تدؿ عمى يقظتو كمتابعتو لمحديث. 9

. أف يستنتج الطالب القيـ كاالتجاىات التي يتضمنياالنص. 10
أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى القراءة الصامتة في جك يسكده . 11

. الصمت كيخمك مف اإلزعاج كالتشكيش



 

 

 . أف يمخص الطالب النص تمخيصا صحيحا دكف الرجكع لمكتاب المقرر . 12
 

 االستثناء
. أف يقرأ الطالب جمال تشتمؿ عمى أسمكب االستثناء .ُ
. أف يعرؼ الطالب أسمكب االستثناء .ِ
. أف يذكر الطالب العناصر الرئيسة المككنة ألسمكب االستثناء .ّ
. أف يكضح الطالب المقصكد باالستثناء التاـ المكجب  .ْ
. أف يبيف الطالب حكـ المستثنى في االستثناء التاـ المكجب .ٓ
. أف يكضح الطالب المقصكد باالستثناء التاـ غير المكجب .ٔ
. أف يبيف الطالب حكـ المستثنى في االستثناء التاـ غير المكجب .ٕ
. أف يكضح الطالب المقصكد باالستثناء المفرغ .ٖ
. أف يبيف الطالب حكـ المستثنى في االستثناء المفرغ .ٗ

. أف يأتي الطالب بأمثمة متنكعة عمى أنكاع االستثناء .َُ
. أف يعدد الطالب أدكات االستثناء  .ُُ
. أف يعيف الطالب المستثنى كالمستثنى منو كأداة االستثناء في عدد مف الجمؿ  .ُِ
. أف يميز الطالب بيف أنكاع االستثناء الكاردة في عدد مف الجمؿ .ُّ
. أف يعبر الطالب عف مجمكعة مف المعاني باستخداـ أسمكب االستثناء  .ُْ
.  أف يعرب الطالب جمال تحتكم عمى عناصر االستثناء .ُٓ
.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ  .ُٔ
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف  .ُٕ

.  الزمالء 
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في  .ُٖ

.  تقكيـ المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس .ُٗ
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .َِ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ُِ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ِِ

. بالكاجب



 

 

أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة  .ِّ
. كطريقة اإلعداد

 
 الحال

. أف يعرؼ الطالب الحاؿ.    1
. أف يبيف الطالب حكـ الحاؿ.    2
. أف يبيف الطالب المقصكد بصاحب الحاؿ .    3
. أف يعدد الطالب أنكاع الحاؿ .    4
. أف يكضح الطالب المقصكد بالحاؿ المفردة .    5
. أف يأتي الطالب بأمثمة عمى الحاؿ المفردة .    6
. أف يأتي الطالب بأمثمة عمى الحاؿ الجممة .    7
. أف يذكر الطالب الشركط الكاجب تكافرىا في الجممة الكاقعة حاال .    8
. أف يأتي الطالب بأمثمة عمى الحاؿ شبو الجممة.    9

. أف يحكؿ الطالب الحاؿ المفردة جممة كالحاؿ الجممة مفردة في عدد مف الجمؿ .  10
. أف يعرب الطالب عددا مف الجمؿ تشتمؿ عمى الحاؿ.  11
 .أف يتعرؼ الطالب حركة إعراب  الحاؿ .  12
تميز . أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 13
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 14
  .
 .أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في. 15
. أف يميز الطالب بيف الجمؿ الصحيحة كالجمؿ الخاطئة في مجمكعة مف الجمؿ المعطاة. 16
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 17
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 18
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 19
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 20
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 21

. اإلعداد
 



 

 

 التمييز
. أف يعرؼ الطالب التمييز.    1
. أف يذكر الطالب أنكاع التمييز.    2
. أف يبيف الطالب المقصكد بتمييز المفرد.    3
. أف يمثؿ الطالب عمى التمييز المفرد بعدد مف الجمؿ .    4
.  أف يبيف الطالب المقصكد بتمييز النسبة أك تمييز الجممة.    5
. أف يمثؿ الطالب عمى التمييز النسبة أك الجممة بعدد مف الجمؿ.    6
. أف يتعرؼ الطالب حركة إعراب  التمييز.    7
. أف يستخرج الطالب التمييز مف نص نثرم.    8
. أف يعيف الطالب التمييز كيبيف نكعو في عدد مف الجمؿ.    9

. أف يضع الطالب تمييزا مناسبا في المكاف الخالي كيضبطو بالشكؿ في عدد مف الجمؿ.  10
. أف يكمؿ الطالب الفراغ بكضع مميز مناسب كيبيف مكقعو مف اإلعراب في عدد مف الجمؿ.  11
. أف يعرب الطالب التمييز في عدد مف الجمؿ.  12
.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 13
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 14
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 15

.  المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس.  16
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة.17
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا.18
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب.19
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة .20

 .اإلعداد
 

 :النداء
النكرة / العمـ المفرد/ المنادل: المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرسإلى أف يتعرؼ الطالب .    1

. الشبيو المضاؼ/ النكرة غير المقصكدة/ المضاؼ/ المقصكدة



 

 

. أف يعد الطالب د أحرؼ النداء.    2
. أف يتعرؼ الطالب استعماالت أحرؼ النداء.    3
. أف يذكر الطالب أنكاع المنادل.    4
. أف يتعرؼ الطالب حاالت إعراب المنادل.    5
. أف يبيف الطالب شركط نداء المعرؼ بأؿ كلفظ الجاللة.    6
. أف يكضح الطالب حكـ حذؼ حرؼ النداء.    7
. أف يعيف الطالب المنادل في عدد مف الجمؿ.    8
. أف يبيف الطالب نكع المنادل في عدد مف الجمؿ.    9

. أف يبيف الطالب حكـ  المنادل في عدد مف الجمؿ.  10
. أف يضع الطالب منادل مناسبا في المكاف الخالي في عدد مف الجمؿ كيضبطو ضبطا تاما.  11
. أف يجعؿ الطالب كؿ اسـ مف مجمكعة أسماء معطاة منادل في جممة مفيدة كيبيف حكمو.  12
. أف يثني الطالب المنادل في جمؿ معطاة مع إجراء التغيير حسبما يقتضي الحاؿ.  13
. أف يجمع الطالب المنادل في جمؿ معطاة مع إجراء التغيير حسبما يقتضي الحاؿ.  14
 .أف يعرب الطالب المنادل حسب كركده في السياؽ.  15
. أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 16
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 17
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 18

.  المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 19
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 20
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 21
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 22
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 23

. اإلعداد
 

 اإلغراء والتحذير



 

 

/ المغرم/التحذير/ اإلغراء : المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرسإلى أف يتعرؼ الطالب .    1
. المحذر منو/ المغرل بو/ المحذر/ المغرل / المحذر

. أف يذكر الطالب عناصر أسمكب اإلغراء كالتحذير.    2
. أف يتفيـ الطالب حاالت كصكر اإلغراء كالتحذير.    3
. أف يبيف الطالب حكـ إعراب المغرل بو كالمحذر منو.    4
. أف يميز الطالب بيف المغرل بو كالمحذر منو في عدد مف الجمؿ.    5
.  أف يستخدـ الطالب أسمكب اإلغراء في صكره المختمفة استخداما فصيحا سميما .    6
 .أف يستخدـ الطالب أسمكب التحذير في صكره المختمفة استخداما فصيحا سميما .    7
. أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 8
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 9
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 10

.  المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 11
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 12
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 13
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 14
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 15

. اإلعداد
 

 :االختصاص
. المختص/ االختصاص : المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرسإلى أف يتعرؼ الطالب .    1
. أف يتعرؼ الطالب صكر االختصاص.    2
. أف يفرؽ الطالب بيف صكر االختصاص.    3
. أف يميز الطالب بيف األسماء المنصكبة عمى االختصاص كغيرىا مف المنصكبات.    4
. أف يستعمؿ الطالب أسمكب االختصاص استعماال سميما في ما يكتب كيقرأ كيتحدث.    5
 .أف يعرب الطالب االسـ المختص حسب كركده في السياؽ.    6
تميز . أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 7



 

 

أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 8
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 9

.  المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 10
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 11
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 12
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 13
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 14

 .اإلعداد
 

 أسموب المدح والذم
. أف يقرأ الطالب األمثمة المدكنة عمى السبكرة قراءة جيرية سميمة.    1
. أف يعدد الطالب عناصر أسمكب المدح كالذـ.    2
. أف يأتي الطالب بأمثمة عمى كؿ عنصر مف عناصر المدح كالذـ.    3
. أف يعرب الطالب فعؿ المدح أك الذـ إعرابا تاما.    4
. أف يكضح الطالب المقصكد بالفعؿ الجامد.    5
. أف يعدد الطالب الحاالت التي يأتي عمييا فاعؿ فعؿ المدح أك الذـ.    6
. أف يأتي الطالب بأمثمة مف إنشائو عمى كؿ حالة يأتي عمييا فاعؿ فعؿ المدح أك الذـ.    7
. أف يكضح الطالب المقصكد بالمخصكص بالمدح أك الذـ في عدد مف الجمؿ.    8
. أف يبيف الطالب الحاالت التي يأتي عمييا المخصكص بالمدح أك الذـ.    9

. أف يعيف الطالب أساليب المدح أك الذـ في عدد مف الجمؿ المعطاة.  10
. أف يقدر الطالب المخصكص بالمدح أك الذـ في عدد مف الجمؿ المعطاة.  11
. أف يضع الطالب فاعال مناسبا لفعؿ المدح أك الذـ في عدد مف الجمؿ المعطاة.  12
. أف يحكؿ الطالب االسـ الكاقع بعد نعـ أك بئس إلى نكرة  مع إجراء التعديؿ المناسب .  13
. أف يعرب الطالب االسـ الكاقع بعد نعـ أك بئس بعد تحكيمو إلى نكرة إعرابا تاما.  14
. أف يمدح الطالب سمككات مرغكب فييا مستعمال أفعاؿ المدح في عدد مف الجمؿ.  15
. أف يذـ الطالب سمككات قبيحة مستعمال أفعاؿ الذـ في عدد مف الجمؿ.  16



 

 

. أف يعرب الطالب جمال تشتمؿ عمى أسمكب المدح أك الذـ.  17
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس.  18
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 19
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 20
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 21
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 22

 .اإلعداد
 

 :أسموب التعجب
. أف يتعرؼ الطالب مفيـك التعجب .    1
.  التعجبمأف يتعرؼ الطالب صيغت.    2
.  التعجبمأف يذكر الطالب عناصر صيغت.    3
. أف يبيف الطالب شركط صكغ فعؿ التعجب.    4
. أف يعيف الطالب كؿ أسمكب مف أساليب التعجب في عدد مف الجمؿ.    5
. أف يبيف الطالب المتعجب منو في عدد مف الجمؿ.    6
. أف يستعمؿ الطالب صيغتي التعجب استعماال صحيحا في عدد مف الجمؿ كالتراكيب.    7
. أف يميز الطالب بيف صيغتي التعجب كغيرىا مف الصيغ في المغة العربية .    8
 .أف يعرب الطالب جمال تشتمؿ عمى صيغتي التعجب.    9

تميز . أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 10
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 11
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 12

.  المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 13
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 14
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 15
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 16



 

 

أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 17
. اإلعداد

 
 :أسموب الشرط الجازم

. أف يتعرؼ الطالب مفيـك الشرط.    1
. أف يبيف الطالب أنكاع أدكات الشرط.    2
. أف يتعرؼ الطالب استعماالت أدكات الشرط الجازمة كغير الجازمة.    3
. أف يفرؽ الطالب بيف المعرب كالمبني مف أدكات الشرط الجازمة.    4
. أف يكضح الطالب شركط استعماؿ فعمي الشرط كالجزاء .    5
. أف يكضح الطالب شركط استعماؿ جكاب  الشرط .    6
. أف يعدد الطالب المكاضيع التي يقترف فييا جكاب الشرط بعد أداة الشرط الجازمة بالفاء.    7
.  في كؿ مكاف خاؿ مف مجمكعة جمؿ مكتكبةاأف يضع الطالب جكاب شرط مناسب.    8
. أف يعيف الطالب فعؿ الشرط كجكابو في مجمكعة جمؿ مكتكبة.    9

. أف يجعؿ الطالب جكاب الشرط في مجمكعة جمؿ مكتكبة مقترنا بالفاء مع تغيير ما يمـز .  10
. أف يستخدـ الطالب أدكات الشرط المناسبة لمتعبير عف مجمكعة معاف مكتكبة .  11
 .أف يعرب الطالب فعؿ الشرط كجكابو في جمؿ مكتكبة.  12
.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 13
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 14
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 15

 . المساف 
. أف يميز الطالب بيف الجمؿ الصحيحة كالجمؿ الخاطئة في مجمكعة مف الجمؿ المعطاة. 16
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس. 17
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة. 18
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا. 19
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب. 20
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة . 21

. اإلعداد



 

 

 
 :أسموب الشرط غير الجازم

. أف يذكر الطالب أنكاع أدكات الشرط غير الجازمة .ُ
. أف يتعرؼ الطالب أدكات الشرط غير الجازمة .ِ
. أف يكضح الطالب المعاني التي تفيدىا أدكات الشرط غير الجازمة .ّ
. أف يعيف الطالب أداة الشرط كجممة الشرط كجممة جكابو في جمؿ مكتكبة .ْ
. أف يستخدـ الطالب أسمكب الشرط غير الجاـز استخداما صحيحا كتابة كقراءة .ٓ
. أف يميز الطالب بيف أدكات الشرط الجازمة كأدكات الشرط غير الجازمة .ٔ
. أف يعرب الطالب جمؿ الشرط إعرابا تاما .ٕ
.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ  .ٖ
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف  .ٗ

.  الزمالء 
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في  .َُ

 . تقكيـ المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس .ُُ
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .ُِ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ُّ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ُْ

. بالكاجب
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة  .ُٓ

. كطريقة اإلعداد
 

التوابع 
 :النعت

النعت / النعت الحقيقي / النعت :المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرسإلى أف يتعرؼ الطالب .    1
. السببي

. أف يذكر الطالب أنكاع النعت.    2
. أف يكضح الطالب الصكر التي يأتي عمييا النعت الحقيقي.    3



 

 

. لمنعكتكاأف يبيف الطالب أكجو المطابقة بيف النعت .    4
. أف يعمؿ الطالب الغاية مف النعت.    5
. أف يتعرؼ الطالب جكاز تعدد النعت لممنعكت الكاحد.    6
. أف يعيف الطالب النعت المفرد كالنعت الجممة كشبو الجممة في عدد مف الجمؿ.    7
. أف يميز الطالب النعت الحقيقي مف النعت السببي فيما تحتو خط في جمؿ معطاة.    8
. أف يمأل الطالب الفراغ بالنعت أك المنعكت المناسبيف في جمؿ معطاة.    9

. أف يشكؿ الطالب أكاخر النعكت التي تحتيا خطكط في جمؿ معطاة.  10
. أف يعيف الطالب الخطأ في جمؿ تشتمؿ عمى النعت .  11
. أف يصكب الطالب الخطأ  في جمؿ تشتمؿ عمى النعت مع التعميؿ .  12
. أف يعرب الطالب النعت حسب مكقعو في النص.  13
. أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ . 14
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف الزمالء . 15
  .
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في تقكيـ . 16

. المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس.  17
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة.    18
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا.    19
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب.    20
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة .    21

. كطريقة اإلعداد
 

 التوكيد
/ التككيد المفظي / التككيد :أف يتعرؼ الطالب المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرس .ُ

. التككيد المعنكم
. أف يبيف الطالب أنكاع التككيد .ِ
. أف يذكر الطالب األلفاظ المستخدمة لمتككيد المعنكم .ّ
. أف يعيف الطالب التككيد المفظي في الجمؿ المعطاة مع ذكر نكعو .ْ



 

 

. أف يمأل الطالب الفراغ في جمؿ مكتكبة بالتككيد المعنكم المناسب .ٓ
  .أف يعيف الطالب الخطأ في جمؿ تشتمؿ عمى تككيد .ٔ
. أف يصحح الطالب الخطأ في جمؿ تشتمؿ عمى تككيد مع بياف السبب .ٕ
 في مكضكع ما يشتمؿ عمى تككيد لفظي كآخر أسطرأف يكتب الطالب فقرة مف أربعة  .ٖ

. معنكم
. أف يعرب الطالب جمال تشتمؿ عمى التككيد .ٗ

.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ  .َُ
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف  .ُُ

.  بيف الزمالء 
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك  .ُِ

. في تقكيـ المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس .ُّ
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .ُْ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ُٓ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ُٔ

. بالكاجب
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة  .ُٕ

. كطريقة اإلعداد
 

 العطف
/ المعطكؼ /العطؼ :أف يتعرؼ الطالب المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرس .ُ

. المعطكؼ عميو
. أف يذكر الطالب أركاف العطؼ .ِ
. أف يتعرؼ الطالب اشتراؾ المعطكؼ كالمعطكؼ عميو في اإلعراب .ّ
. أف يعدد الطالب أحرؼ العطؼ .ْ
. أف يكضح الطالب المعاني التي تفيدىا حركؼ العطؼ .ٓ
. أف يبيف الطالب أكجو استعماالت حتى في المغة .ٔ
. أف يعيف الطالب حرؼ العطؼ كالمعطكؼ كالمعطكؼ عميو في عدد مف الجمؿ .ٕ



 

 

. أف يبيف الطالب المقصكد بعدد مف الجمؿ بتكضيح معاني حركؼ العطؼ فييا  .ٖ
. أف يصحح الطالب األخطاء في استعماالت حركؼ العطؼ في عدد مف الجمؿ .ٗ

. أف يعرب الطالب جمال تشتمؿ حركؼ عطؼ كأسماء معطكفة .َُ
.  أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ  .ُُ
أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف  .ُِ

.  بيف الزمالء 
أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك  .ُّ

 .في تقكيـ المساف 
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس .ُْ
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة .ُٓ
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا .ُٔ
أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ  .ُٕ

. بالكاجب
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة  .ُٖ

. كطريقة اإلعداد
 

 البدل
. المبدؿ منو/ البدؿ / التابع :أف يتعرؼ الطالب المفاىيـ كالمصطمحات الكاردة في الدرس.    1
. أف يذكر الطالب أنكاع البدؿ.    2
. أف يتعرؼ الطالب حركات إعراب البدؿ.    3
. أف يعيف الطالب البدؿ كيذكر نكعو في عدد مف الجمؿ.    4
. أف يصكغ الطالب مف جمؿ معطاة جمال أخرل فييا بدؿ كمبدؿ منو.    5
. أف يميز الطالب بدؿ البعض مف الكؿ مف بدؿ االشتماؿ.    6
. أف يستخدـ الطالب أنكاع البدؿ في ما يكتب كيقرأ كيتحدث استخداما فصيحا سميما.    7
. أف يعرب الطالب البدؿ بأنكاعو إعرابا تاما.    8
تميز . أف يتعكد الطالب حسف االستماع بعد تبياف أىمية االستماع في عممية التعمـ .    9

أف يتعاكف الطالب تعاكنا إيجابيا مع زميؿ لو في حؿ مسألة بعد تكضيح أىمية التعاكف بيف .   10
.  الزمالء 



 

 

أف يحب الطالب عمـ النحك حبا يدفعو لمزيد مف المطالعة بعد التعرض ألىمية عمـ النحك في .   11
.  تقكيـ المساف 

12    .
. أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح الدرس.  13
.  أف يقرأ الطالب التدريبات قراءة صحيحة كبسرعة معقكلة.  14
. أف يحؿ الطالب التدريبات حال صحيحا بعد مناقشتيا.  15
. أف يثابر الطالب عمى القياـ بكاجباتو المدرسية بشكؿ مستمر بعد تكضيح أىمية القياـ بالكاجب . 16
أف يصمـ الطالب كسيمة تعميمية ناجحة حكؿ مكضكع الدرس بعد تكضيح المكاد المطمكبة كطريقة .  17

 .اإلعداد

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

( 2)الممحؽ  



 

 

 



 

 

  



 

 
 



 

 

 

 

 

 (3)ممحؽ  



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 
 
 ( 4)الممحؽ 



 

 

 



 

 

 
 

( 5)الممحؽ 
اختبار مقترح أعده الباحث يحقق التناغم بين المحتوى والتقويم 

 المطالعة والنصوص   
:  السؤال األول 

: اقرأ النص اآلتي ثم أجب عن األسئمة التي تميو/    أ
بيرتكـ سمعة النسكر كتناسيتـ قدراتكـ الحقيقية، فممعقباف أيضا مزايا، ال يستياف بيا، : قاؿ العقاب الحكيـ

: فنحف طيكر نبيمة، ال تأكؿ جيفا، أك لحما نتنا، كما تفعؿ النسكر، كنحف تضرب بنا األمثاؿ؛ أال يقكلكف
 عمى حدة البصر؟  عالمةأبصر مف عقاب 

 ىكائية، تياراتكقاؿ قائد العقباف       كيؼ غاب عنكـ أف ىذا جكنا     كطرتـ فيو كثيرا؟ كتعرفكف أم 
.  بيف الجباؿ تساعد عمى الطيراف

. طأطأ فريؽ العقباف رؤكسيـ خجال، فأخذ الحكيـ يربت عمييا بجناحيو
... ىذه أككاركـ فدافعكا عنيا ... ىيا يا عقباف : كقاؿ قائد العقباف

 
 8:                                                      ضع دائرة حكؿ رمز اإلجابة الصحيحة/ أ

عالمات  
: كاتب النص السابؽ ىك .ُ

بدر شاكر / ىبة الكادم               د/  حسيف مينا              ج/ فؤاد حجازم              ب/ أ 
السياب 
: النص السابؽ مأخكذ مف  .ِ

خاطرة / مسرحية                  د/  قصة                    ج/ مقاؿ                      ب/ أ 
: مكضكع النص السابؽ .ّ

جمالي / أخالقي                    د/  اجتماعي                 ج/  سياسي                 ب/ أ 
: يعالج النص السابؽ قضية .ْ

الصراع مع األعداء        / الديمقراطية                                               ب/ أ 
الحفاظ عمى البيئة /  التعددية السياسية                                         د/  ج

: الكاردة في النص السابؽ تعني" نتنا"كممة  .ٓ



 

 

ذك رائحة / نيا                         د/  متناثرا                     ج/ طيبا                  ب/ أ 
كريية 
: عالمتا الترقيـ المناسبتيف في المربعيف في النص عمى التكالي ىما .ٔ

فاصمة كنقطة          /  نقطتاف كفاصمة                                           ب/ أ 
نقطتاف كفاصمة منقكطة / نقطتاف كنقطتاف                                        د/   ج

.  ىذه أككاركـ فدافعكا عنيا: األسمكب المستخدـ في عبارة .ٕ
التعجب  / االستفياـ                  د/  النداء                        ج/ طمب                ب/ أ 

: الكاردة في النص السابؽ عمى ألؼ ألنيا جاءت" طأطأ " رسمت اليمزة في كممة  .ٖ
مفتكحة كما قبميا ساكف   / ساكنة كما قبميا مفتكح                                    ب/ أ 
ساكنة كما قبميا ساكف / مفتكحة كما قبميا مفتكح                                 د/   ج

/      ب
.                              عد إلى النص السابؽ كاضبط أكاخر الكممات التي تحتيا خطكط/: 1

عالمتاف 
في منطقة جبمية تحيط . اختار الكاتب أف تككف األككار في أرض ذات جك معتدؿ ساطعة شمسيا/ 2 

ما داللة ىذا االختيار؟   عالمتاف . بيا السيكؿ
....................................................................................................
....................................................................................................

 ..................
عالمتاف :   ما أضاد الكممات اآلتية الكاردة في النص السابؽ/3 

: ................. طأطأ: .....................                                 نبيمة
.                 في المعجـ الكسيط خطكة خطكة (يربت )بيف خطكات البحث عف معنى كممة /4

عالمة كنصؼ 
 ..................................................................................
 .................................................................................
 ..................................................................................

 8.        أكتب أربعا منيا. يتضمف نص سباؽ العقباف كالنسكر كثير مف القيـ كاالتجاىات اإليجابية
عالمات 



 

 

1          ...........................................  /
2 .........................................../
3          ...........................................  /
4 .........................................../
 

: السؤاؿ الثاني
عالمة :أصؿ بيف الدالالت كاإلشارات المحتممة لبعض العبارات الكاردة في درس سباؽ العقباف كالنسكر

كنصؼ 
داللة عمى أنو ليست لدييـ أدلة عمى أحقيتيـ في ىذه البالد، /1

كلكف منطؽ القكة يقضي بأنو ما داـ القكم قد قرر شيئا، فما عمى 
. الضعيؼ إال أف يقبؿ ذلؾ صاغرا

دليؿ عمى أنو يجب تحديد مكازيف القكل قبؿ اتخاذ قرار بمحاربة /2
العدك، فإف كانت مكازيف القكل في غير صالحنا فكرنا بحمكؿ بديمة 

. شرط عدـ التنازؿ عف الحقكؽ الثابتة
داللة عمى أنيـ يطبقكف الديمقراطية عمى أبناء جنسيـ فقط، أما / 3

. الشعكب األخرل فإف معاممتيا تككف بالقير كالتسمط
 

 
)     ( 

 

 
)     ( 

 
 
 

)     ( 
 

". أثبتـ أنكـ أبناء ىذه الجباؿ: "قاؿ قائد العقباف لفريقو/ 1
ميمة يشاكر فييا باقي - قائد النسكر- كطمب/ " 2

. النسكر
". شمخ قائد النسكر بمنقاره ناحية السماء/ " 3
أدرؾ عقاب حكيـ أف كارثة سكؼ تحدث لمعقباف، إذا / "4

". تقابؿ الفريقاف
استفسرت العقباف عف سبب ذلؾ، فأخبرىـ قائد / "5

".  النسكر أنيـ قرركا االستيطاف في ىذه الجباؿ

 
 
 

: السؤاؿ الثالث
: اقرأ األبيات اآلتية، ثـ أجب عف األسئمة التي تمييا/ أ

بانت سػػػعاد فقمبي اليـك متبكؿ        متيـ إثػػػػرىا لـ يجز مكبكؿ  .ُ
كما سػػػعاد غداة البيف إذ رحمكا        إال أغف غضيض الطرؼ مكحكؿ  .ِ
ىيػػػػػفاء مقبمة عجزاء مدبرة        ال يشػتكى قصر منيا  كال طكؿ  .ّ
تجمكا عكارض ذم ظمـ إذا ابتسمت        كػأنو منيػؿ بالػراح  معمػكؿ  .ْ
يا  كيحيا خمة لك أنيا صػػػدقت        ما كعدت أك لك أف النصح مقبكؿ   .ٓ
 مف ناظـ األبيات السابقة ؟                                                       عالمة .ُ



 

 

................................................................................................
 .
 ما الغرض الشعرم الذم برز في األبيات السابقة ؟                              عالمة .ِ

................................................................................................
 .
 ما صفات المحبكبة الحسية الكاردة في األبيات السابقة؟                           عالمة .ّ

................................................................................................
 .
 كيؼ ترل العالقة التي تربط الشاعر بالمحبكبة كما تبدكا في البيت الخامس؟      عالمة .ْ

................................................................................................
 .

................................................................................................
. 

 .    أنبئت أف رسكؿ ا أكعدني     كالعفك عند رسكؿ ا مأمكؿ: في البيت .ٓ

عالمتاف .                                                   جمع الشاعر بيف مكقفيف، اذكرىما
................................................................................................

 .
عالمة .                        قطع البيتيف األكؿ كالثاني عركضيا مبينا التفعيالت فييما .ٔ

 كنصؼ

................................................................................................
 .

................................................................................................
 .

 

: مف خالؿ قراءتؾ لقصيدة أبصر أجب عف األسئمة اآلتية/   ب
عالمتاف .  اكتب ما تحفظ مف قصيدة أبصر-1

....................................................................................................
 ......



 

 

....................................................................................................
 ......

....................................................................................................
 ......

....................................................................................................
 ......

 
 
:     بيف جماؿ التصكير في قكؿ الشاعر-2

عالمتاف ".   لست مسيحا كي أمسح آالـ البؤساء بكؼ النسياف" 
................................................................................................

 .
اشرح . غربة شعبو بالميؿ (أبصر شيخا مقركرا مف شعبي في ليؿ الغربة ): شبو الشاعر في قكلو-3

عالمتاف .                      ذلؾ
................................................................................................

 .
................................................................................................

  .
عالمتاف .  مف خالؿ مطالعؾ لقصة النمكر في اليـك العاشر كضح عالقتيا بكاقعنا الفمسطيني/ ج

................................................................................................
 ...

................................................................................................
 ...

................................................................................................
 ...
: مف خالؿ قراءتؾ لقصيدة الميمة األخيرة أجب عما يمي–د 
 4.      تكحي األسطر الشعرية في قصيدة الميمة األخيرة بأسمكب الشاعر ، اذكر أربعا منيا/1

عالمات 



 

 

1                                                      -2 -
3                                                      -4 -

!" صديئة تحز عيني إلى السحر! ما أطكؿ الميؿ كأقسى مدية السير : " يقكؿ السياب/ 2    
.                                                                         بـ شبو الشاعر السير-أ

عالمة 
 ................................................................................................

.                         كضح العاطفة التي سيطرت عمى الشاعر في قصيدة  الميمة األخيرة-ب
عالمتاف 

 .................................................................................................
 

السؤال الرابع 
: من خالل قراءتك لنص أمنيات إلى عروس أجب عن األسئمة اآلتية/     أ
 3. كضح ذلؾ. لممرأة في بيتيا دكر عظيـ ال يقؿ أىمية عف دكر الزراع كالصناع كالبنائيف .ُ

عالمات    
تمنيت ليا أف تغدك في عيف شريكيا : " بيف كجو الشبو بيف المشبو كالمشبو بو في قكؿ الكاتبة .ِ

".                                                         كالكتاب السماكم، يقدس في كؿ كقت 
عالمتاف 

                                                      عالمة :صوب األخطاء في النص اآلتي/ب
كنصؼ 

مزارع شعرؾ المنثكر لألطفاؿ  
أحف لقبمة خضراء ما ابتمت بيا شفتيف 
كال فرحت بيا يكما عمى الكفيف قبرتيف 

أحف لمكعد يندل بو جرحاف  
 

 عالمة 18   :القواعد
عالمتاف : عين فيما يأتي األسماء المعربة المنصوبة، وبين سبب نصب كل اسم منيا وعالمة نصبو

 كنصؼ
 



 

 

االسم الجممة 
المنصوب 

سبب 
النصب 

 

عالمة النصب 

جمس الطالب .يا ظالميف عكاقب الظمـ كخيمة/ 1
. صامتيف

.  مكحدكف– المسمميف –نحف / 2
. الشرؼ الشرؼ/ 3
. أثمرت األشجار إال كاحدة/ 4
. حسف محمد أدبا/ 5

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
                                              ثالث :ضع دائرة حول رمز اإلجابة الصحيحة/  أ

عالمات كنصؼ 
أم مف الجمؿ اآلتية تشتمؿ عمى تمييز نسبة؟ - 1
بعت صاعا قمحا       / ب.                                  طاب المكاف ىكاء/ أ
خذ رطال زيتا /  عندم متر جكخا                                   د/ ج
: يعرب المستثنى بإال بحسب مكقعو في الجممة إذا كاف الكالـ- 2
منفيا كلـ يذكر المستثنى منو   / مثبتا كذكر المستثنى منو                            ب/ أ

. مثبتا أك منفيا كذكر المستثنى منو/  منفيا كذكر المستثنى منو                          د/  ج
: كما يمي (طائرةعادت الطائرات ما عدا  )تشكؿ الكممة التي تحتيا خط في جممة - 3
طائرةن أك طائرةو / طائرةو              د/ طائرةه                   ج/  طائرةن                       ب/ أ
: إذا كاف الحاؿ جممة أك شبو جممة فإنو يككف- 4
في محؿ / منصكبا            د/  في محؿ رفع             ج/ مرفكعا                     ب/ أ

نصب 
: يعرب المستثنى بإال بحسب مكقعو في الجممة إذا كاف الكالـ- 5
منفيا كذكر المستثنى منو      / مثبتا كذكر المستثنى منو                              ب/ أ
مثبتا كلـ يذكر المستثنى منو  / منفيا كلـ يذكر المستثنى منو                         د/ ج
: فإننا نقكؿ (يا طالب اجتيدكا )إذا أردنا أف ندخؿ أؿ عمى االسـ الذم تحتو خط في جممة - 6
         أييا الطالب اجتيدكا/ يا الطالب اجتيدكا                                   ب/ أ
يا أييا أك أييا الطالب اجتيدكا / يا أييا الطالب اجتيدكا                             د/  ج



 

 

 
: نعتا  (ذك  )ػ في أٌم الجمؿ التالية جاءت 7

. ب ػ ىذا رجؿ ذك كرامة .                   أ ػ أخكؾ ذك كرامة 
. د ػ ىذا الرجؿ ذك كرامة .               ج ػ إٌف أخاؾ ذك كرامة 

 
  4     :                               امأل المكان الخالي بالتابع المناسب مع ضبط آخره 

 عالمات
 .... .                          ػ يثؽ الناس بالرجؿ 2.                           العمماء..... ػ أكـر الخميفة 1
.   تسري الناظريف..... ػ المناظر4         ..... .                     ػ أعجبت بالشاعر 3
ـٍ 5 . نافع..... ػ ىذا 6               ..... .             ػ ىؿ حضر خالد أ
..... ػ حضر صديقؾ 8           ..... .                      ػ نجح الطالب 7
 

 8:                                                                  أعرب ما تحتو خط 
عالمات 

.  السكء النماـجميسبئس 
. المطرثيابؾ ك

 .  مف قمبو شبـكاحر قمباه

 .مطالبكف بالجد كالمثابرة_  العمـ طمبة_ أنتـ 

.  جميس السكء النماـبئس
.  بمحمدو أعظـ
 ما عاش إنساف  اليكاءي لكال 
 

التعبير 
 10:                                                      اكتب في كاحد مف المكضكعيف اآلتييف

عالمات 
. التدخيف آفة اجتماعية تفتؾ بالفرد كتضر بالمجتمع، فال بد مف محاربتيا .ُ
 .حكؿ قصة سباؽ العقباف كالنسكر إلى نص مسرحي مف خالؿ مشاىد .ِ

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ( 6) الممحؽ 



 

 

 
  
 

 
 
 

      
 تحميل محتوى نص بردة كعب بن زىير 

  
  

 اليدؼ المحتوى النوع الصفحة الرقم
مجاالت 
 مالحظات المستوى األهداف

      

المقصكد بمفيـك الشعراء  
 المخضرميف

أف يكضح الطالب المقصكد بمفيـك 
 تذكر  معرفً   .الشعراء المخضرميف

 المناسبة التً قٌلت فٌها القصٌدة      

أف يبيف الطالب المناسبة التي قيمت 
 تذكر   معرفً   .فييا القصيدة

 نص بردة كعب بف زىير       

أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف 
 فهم  معرفً . زىير قراءة صامتة

  نص بردة كعب بف زىير     

أف يستمع الطالب إلى قراءة المعمـ 
 إدراك  وجدانً   .الجيرية لنص بردة كعب بف زىير

 نص بردة كعب بف زىير       

أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف 
زىير قراءة جيرية كفؽ الشكؿ اإلعرابي 

 تطبٌق  معرفً    .لممقركء

 نص بردة كعب بف زىير      

أف يقرأ الطالب نص بردة كعب بف 
زىير قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ 
خبار  االنفعالية المختمفة مف تعجب كا 

 تطبٌق    معرفً  . كاستخبار 

    

الفكرة  
 :الرئٌسة

  
الشاعر كعب بن زهٌر ٌستعطف 

 .الرسول علٌه السالم وٌعتذر له

أف يستنتج الطالب الفكرة العامة مف 
 فهم   معرفً   .نص بردة كعب بف زىير

    
األفكار 
  الفرعٌة

  
الغزل بالمحبوبة والتغنً .1

 .بمحاسنها
الشاعر ٌتحدث عن الناقة التً .2

 .حملته لمحبوبته
االعتذار للرسول علٌه السالم .3

 .واستعطافه
مدح الشاعر للمهاجرٌن الذٌن .4

 .رغبوا فً أسالمه
 

أن ٌستنتج الطالب األفكار الفرعٌة التً 
 فهم  معرفً .ٌتضمنها نص بردة كعب بن زهٌر

  المفردات     
بانت،   تجلو،  منهل،  وٌح،  :

 .اقتطع،  مدرعا،  زولوا،  أنكاس

أف يكظؼ الطالب المفردات الجديدة 
الكاردة في نص بردة كعب بف زىير في 

  فهم   معرفً   .جمؿ مف إنشائو 



 

 

 

    
األسالٌب 

 اللغوٌة

  :
ٌا ابن أبً :  النداء.1

. سلمى
. ال أبا لكم:  الدعاء.2
ال تأخذنً :  الطلب.3

. بأقوال الوشاة،   خلوا سبٌلً
ولم أذنب،    : النفً. 4

 لٌسوا مجازٌعا إذا نٌلوا

أف يستخرج الطالب األساليب المغكية 
 تحلٌل   معرفً   .الكاردة في نص بردة كعب بف زىير

تدرٌبات        

أف يحاكي الطالب األساليب المغكية 
 تطبٌق   معرفً   .الكاردة في نص بردة كعب بف زىير

 تدرٌبات        

أف يفرؽ الطالب بيف الكممات 
المتشابية رسما المختمفة معنى نتيجة 

  فهم  معرفً   .استعماليا في سياؽ الكالـ

    
الصور 
 األدبٌة

  :
فما تدوم على حال تكـون بها     .1

كما تلون فً أثوابها الغـول 
  وما تمسك بالعهد الذي زعمت     

إال كما ٌمسك الماء الغرابٌل 
إن الرسول لنور ٌستضاء به         .2

مهند من سٌوف هللا مسلول 
  

أف يشرح الطالب الصكر األدبية 
  فهم  معرفً   .الكاردة في نص بردة كعب بف زىير

التدرٌبات        

أف يستخرج الطالب المنادل مف نص 
 فهم  معرفً   .بردة كعب بف زىير

 التدرٌبات       

أف يكضح الطالب المقصكد بالمنادل 
 تذكر   معرفً   .في نص بردة كعب بف زىير

 التدرٌبات       

أف يحدد الطالب األبيات التي تتناكؿ 
 تحلٌل  معرفً   .أغراض قصيدة بردة كعب بف زىير

 التدرٌبات       

أف يبيف الطالب العكاطؼ التي 
  فهم   معرفً   .سادت في نص بردة كعب بف زىير

 التدرٌبات      

أف يعيف الطالب األبيات التي تدؿ 
عمى كؿ عاطفة في نص بردة كعب بف 

 فهم   معرفً   .زىير

    
 أسماء  

 المفعولٌن

متبول، متٌم،  مكبول،  :  
مكحول،  معلول،  مقبول،  
مقتول،  مشغول،  مفعول،  
محمول،  مأمول،  مسبول،  

. مفلول،  مهند،  مسلول

أف يستخرج الطالب أسماء المفعكليف 
 فهم   معرفً   .مف نص بردة كعب بف زىير

        

أف يذكر الطالب فعؿ كؿ مف أسماء 
المفعكليف الكاردة في نص بردة كعب بف 

 تذكر   معرفً   .زىير

    

 الصفات  
على وزن 
أفعل مؤنثه 

 فعالء
أغن،  هٌفاء،  عجزاء،  :   

 .حدباء

أف يستخرج الطالب الصفات المشبية 
الكاردة في نص بردة كعب بف زىير 

 فهم   معرفً   .عمى كزف أفعؿ مؤنثو فعالء



 

 

 
( 7)الممحؽ 

 نمكذج لمصفكفة التناغـ بيف األىداؼ العامة كالمحتكل كالتقكيـ

 أمثلة على األهداف السلوكٌة المشتقة من المنهاج األهداف العامة 

تحقق 
الهدف فً 

 التدرٌس

تحققه فً 
اختبار 
 الخلٌل

تحققه فً 
اختبار 

 بٌت لحم

تحققه فً 
اختبار 
جنوب 
 الخلٌل

االعتزاز بدينيـ كلغتيـ 
 .كعركبتيـ ككطنيـ

  أف يبيف الطالب منزلة الحديث النبكم الشريؼ مف ناحيتي 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق   .التشريع كاستقاء األحكاـ، كمف حيث الفصاحة كالبالغة 

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق . أف يبدم الطالب آراءه في المكاقؼ الكاردة في قصيدة أبصر  

        

اإلفادة مف الكسائؿ 
التقنية الحديثة في 

دراسة المغة كالحاسكب 
 كاإلنترنت

أف يحسف الطالب استخداـ أدكات االتصاؿ كالتكاصؿ الحديثة . 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .كالحاسكب كاإلنترنت

  

 أف يحسف الطالب استخداـ أدكات المالحظة كاالستكشاؼ 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .كالمراقبة

        

المشاركة في نشاطات 
منيجية كال منيجية، 

 .صفية كال صفية

أف يزكر الطمبة المكتبة المدرسية بشكؿ جماعي لمتدرب عمى 
القراءة الصامتة في جك يسكده الصمت كيخمك مف اإلزعاج 

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .كالتشكيش

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .أف يمثؿ الطالب أحداث مسرحية ذات مشيد أك مشيديف   

       

التدرب عمى ميارة 
االستماع كاستيعاب ما 

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق .أف يربط الطالب بيف األفكار التي يستمع الييا .يسمع

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق .أف يحدد الطالب األفكار الكاردة في  النص   

      

القراءة بفيـ مادة 
مشككلة جزئيا أك كميا 
قراءة جيرية سميمة 

 .معبرة

أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية معبرة عف المكاقؼ االنفعالية 
خبار كاستخبار   لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق .المختمفة مف تعجب كا 

 التدرٌبات       

أف يذكر الطالب مذكر الصفة 
المؤنثة كمؤنث الصفة المذكرة بعد تعييف 
الصفات المشبية في نص بردة كعب بف 

 تذكر   معرفً   .زىير



 

 

  

أف يقرأ الطالب النص قراءة جيرية تبيف عف صحة نطقو كسالمتو 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .مف عيكب النطؽ كالتمعثـ كالتأتأة كالحبسة

        

قراءة مادة قراءة كاعية 
في زماف يتناسب مع 

 .النص المقركء

أف يقرأ الطالب النص قراءة فاىمة مستكعبة ضمف الزمف المحدد 
 تحقق تحقق تحقق تحقق .لقراءتو

  لم ٌتحقق   لم ٌتحقق تحقق تحقق أف يستنتج الطمبة األفكار الكاردة في النص  

        

    التعبير شفكيا 
ككتابيا بمغة فصيحة 

 .سميمة كاضحة

أف يخاطب الطالب اآلخريف معبرا عما في نفسو بكؿ طالقة 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .كجرأة أدبية

 تحقق تحقق تحقق تحقق .أف يكتب الطالب مكضكعا مراعيا فيو قكاعد التعبير كالكتابة  

        

التدرب عمى تمخيص 
مادة مقركءة كمسمكعة 

 بمغة عربية سميمة

تمخيصا صحيحا دكف "  ذاكرة النمر " أف يمخص الطالب قصيدة 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق . الرجكع لمكتاب المقرر 

  

األدب الفمسطيني منذ االنتداب حتى )أف يمخص الطالب مكضكع 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق .فيما ال يزيد عمى عشريف سطرا (النكبة

        

زيادة ثركتيـ المغكية 
كتكظيفيا في أحاديثيـ 

 .ككتاباتيـ

أف يفسر الطالب معاني المفردات كالتراكيب الصعبة مف خالؿ 
 تحقق تحقق تحقق تحقق .سياقيا في النص المقركء

  

أف يكظؼ الطالب المفردات كالتراكيب الكاردة في النص في جمؿ 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق مف إنشائيـ 

        

تكظيؼ القكاعد 
الصكتية كالصرفية 

كالنحكية في أحاديثيـ 
 .ككتاباتيـ

أف يصحح الطالب األخطاء في استعماالت حركؼ العطؼ في 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق تحقق .عدد مف الجمؿ

  

أف يشكؿ الطالب الكممات المشار إلييا بكضع خط تحتيا في  
 لم ٌتحقق تحقق تحقق تحقق .النص

        

مراعاة قكاعد اإلمالء 
 .كالترقيـ في كتاباتيـ

أف يعمؿ الطالب سبب كتابة األلؼ عمى ما ىي عميو في عدد مف 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق تحقق .الكممات



 

 

  

أف يستخرج الطالب الكممات المشتممة عمى ىمزة متطرفة في 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق .النص

        

اإلقباؿ عمى المطالعة 
الحرة في المجاالت 

 .المختمفة

أف يبيف الطالب أسباب اشتراط المحاكـ الشرعية إجراء بعض 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .الفحكصات الطبية لمف يرغبكف في الزكاج

  

أف يسجؿ الطالب عشرة أبيات يراىا جميمة مف ديكاف إلياس أبك 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .شبكة 

        

التعرؼ إلى العناصر 
 )الفنية لمنص األدبي 

المغة كاألسمكب 
 تحقق تحقق تحقق تحقق .أف يبيف الطالب العكاطؼ التي ظيرت في األبيات (....كالصكر

  

أف يفسر الطالب جماؿ التصكير الكارد في مقالة أمنيات إلى 
 تحقق تحقق تحقق تحقق . عركس

        

حفظ نماذج أدبية 
 .مختارة

أف يكتب الطالب ما ال يقؿ عف عشرة أبيات يحفظيا مف 
 تحقق تحقق تحقق تحقق .القصيدة

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق أف يقرأ الطالب ما ال يقؿ عف لكحة مف قصيدة أبصر غيبا  

        

استعماؿ المعاجـ 
 .المغكية كالمكسكعات
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تنمية حس لغكم 
مرىؼ يمكنيـ مف 

مالحظة الخطأ 
 .كتصحيحو

أف يتحقؽ الطالب مف تشكيؿ كممات في جمؿ معطاة بعد شرح . 
 لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق لم ٌتحقق .الدرس

 لم ٌتحقق لم ٌتحقق تحقق  ٌتحقق .أف يصكب الطالب الخطأ  في جمؿ مع التعميؿ   
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 تحقق تحقق تحقق تحقق .أن يقطع الطالب أبياتا مبينا تفعيالتها العركض 

 تحقق تحقق تحقق تحقق .أن يقطع الطالب أبياتا مبينا بحىرها   
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