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 ب 
 

 "مستخلص البحح"

المغة العخبية لمرف األوؿ  تزسضؽ مقخراستيجؼ البحث الحالي الكذف عؽ درجة            
. ولتحقضق ذلػ االستساع، التحجث، القخاءة، الكتابةالستسثمة في :  لمسيارات المغؾيةالثانؾي 

السشاسبة لظبلب  السيارات المغؾيةقائسة  السشيج الؾصفي التحمضمي، وأعجتاستخجمت الباحثة 
في بظاقة تحمضل ىحه القائسة تسثمت  و( ميارة، ٕٔاألوؿ الثانؾي، حضث اشتسمت عمى ) الرف

المغة العخبية لمرف  مقخروقج تكَّؾف مجتسع البحث مؽ جسيع أنذظة  كتاب المغة العخبية.
، األوؿ، أما عضشة البحث تسثمت في مجتسعيا في السدتؾى "السدتؾى األوؿ" األوؿ الثانؾي 

ذظة بظخيقة العضشة القرجية.كسا استخجمت الباحثة عجًدا مؽ األسالضب وجخى اختيار األن
والسعالجات االحرائية وصؾاًل إلى نتائج البحث، مثل: التكخارات والشدب السئؾية، ومعادلة 

(Holsti:لحداب ثبات أداة التحمضل. وتؾصل البحث إلى نتائج عجيجة مشيا )  درجة تزسضؽ
أنذظة مقخر المغة العخبية لمسيارات المغؾية في السدتؾى الجراسي األوؿ ضعيفة بالشدبة 
لبلستساع والتحجث، أما ميارة القخاءة فجرجة تزسضشيا متؾسظة، و بضشسا أتت درجة تزسضؽ 

تؾجيو نغخ القائسضؽ عمى  وخخجت الجراسة بعجة تؾصيات مؽ أبخزىا: .ميارة الكتابة مختفعة
تخظيط وتأليف مشاىج المغة العخبية إلصى مخاعاة السيارات المغؾية التي تعكذ طبيعة العسميات 
العقمية العميا برؾرتيا الجؾيقة، السدتشجة عمى ميارات التفكضخ العميا؛ وذلػ كسا ورد في 

 األدبيات التخبؾية، عشج بشاء أنذظة مقخرات المغة العخبية.

. 
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 ى:ــــــــمكدم

تحغى المغة العخبية بسكانة رؼيعة مؽ بضؽ لغات العالؼ, فيي المغة السقجسة التي اختارىا      
ا َلَعمَُّكْؼ  هللا لكتابو السقجس فقج قاؿ_سبحانو وتعالى_ في محكؼ تشديمو: ﴿ِإنَّا َجَعْمَشاُه ُقْخآًنا َعَخِبيًّ

َخْبَشا ِلمشَّاِس ِفي َىَحا اْلُقْخآِف ِمْؽ ﴿َوَلَقْج َض   -تقجست أسسائو  -[, وقاؿ  َٖتْعِقُمؾَف﴾ ] الدخخؼ: 
 ُكلِّ َمَثٍل َلَعمَُّيْؼ َيَتَحكَُّخوَف * ُقْخآًنا َعَخِبيًّا َغْضَخ ِذي ِعَؾٍج َلَعمَُّيْؼ َيتَُّقؾَف﴾

وتعج المغة العخبية مؽ أسسى المغات، وأشخفيا عمى وجو األرض،  ,[ ٕٛ -ٕٚ] الدمخ: 
، وأقجرىا أداًءا، ا، وأجسميا أسمؾبً خضخ كتبو فراحًة، وأوضحيا بياًنا كخميا هللا بأف أندؿ بيا

  وأطؾعيا استيعاًبا
 -جمت قجرتو -بالحفع والخمؾد؛ حفغًا ليحا الجيؽ فقج قاؿ –جل شأنو -وىي لغًة تعيجىا هللا 

ْكَخ َوِإنَّا َلُو َلَحاِفُغؾَف ﴾ ] سؾرة الحجخ:  ﴿ ْلَشا الحِّ ا َنْحُؽ َندَّ  [ ِٜإنَّ
و المغة العخبية وعاء تخاثشا وحزارتشا اإلسبلمية فيي المغة التي عّبخ بيا العخبي عؽ      

نفدو، وعّسا اختمج في صجره، وعّسا دار في عقمو مؽ أفكار ورؤى، وبيا حرل التفاعل 
اإلجتساعي والفكخي والشفدي بضؽ أفخاد السجتسع، وىي المغة التي نعبخ بيا عؽ واقعشا وأحبلمشا 

تشا، وكل ما يترل بحاضخنا وماضضشا، ىحا فزبًل عمى أنيا لغة نعبخ بيا عؽ حزارتشا، وتخيبل 
 بسا تحسمو مؽ عمؾـ وفشؾف وثقافة .                        

و ىي تتستع بقجرة فائقة عمى احتؾاء العمـؾ والسعارؼ السختمفة، واحتؾاء كل ججيج فضيا،      
الخاصة والعامة، والسؤثخة في حاضخه ومدتقبمو  فالمغة وعاء الفكخ، السحجدة لسبلمحو

 (ٕ٘ـ، صٕٚٓٓوالسدتيجؼ مشو. )يؾسف،
التكيف مع  التفكضخ و مؽ العؾامل السيسة التي تداعج اإلنداف عمى والسيارات المغؾية     

السجتسع ورفع استعجاداتو نحؾ بضئات التعمؼ السختمفة، فزبًل عؽ إرتكازه عمى الخبخة الحاتية 
بسيارات االتراؿ المغؾية  واستخجاميا بظخيقة مخنة تؾصمو لحل مذاكمو السختمفة وتشغيسيا
 .الفاعمة

السيارات المغؾية قشاة اتراؿ لغؾية عمى درجة مؽ األىسية لتشسية شخرية الظالب، عج وت     
وتدويجه باألسالضب السبلئسة لمتكيف مع مجتسعو، سؾاء كاف تخررو عمسيا أـ أدبيا، وسؾاء 

ال يخسل  ة واالقتراد أـ غضخ ذلػ، فالظالبرس التخبية أـ الظب أـ اليشجسة أـ اإلدار كاف يج
طؾاؿ حياتو، بل يدتقبل أيزا، ويحتاج في إرسالو واستؿبالو إلى قشاة اتراؿ ذات ميارات 
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لغؾية مشاسبة وجضجة، وإلى رسالة تجعل االتراؿ ذا فائجة. وليذ ىشاؾ بضئة كالبضئة التعميسية 
فخصة التجرب عمى السيارات المغؾية واالتراؿ باآلخخيؽ، والكذف عؽ  تؾفخ لمظالبالتعمسية 

 ( ٛ-ٚ، ص صٕٗٓٓاستعجاداتو ومياراتو المغؾية. )الؽيرل وجسل ، 
تعتبخ الخكضدة األولى في إمكانية الديظخة عمى المغة وأنيا مؽ أىؼ لسيارات المغؾية فا     

أف يتدمح بو الظالب: فكمسا تسكؽ مشيا وامتمكيا سيل عميو استعساؿ المغة دوف عشاء  مايسكؽ
أو مذقة: كسا أنو قجرة الظالب عمى اتقاف العمـؾ األخخى إنسا ىؾ وؾف عمى مجى تسكشو مؽ 
ىحه السيارات التي تجعمو قادرا عمى التسكؽ العمسي بكثضخ مؽ السخونة واليدخ والديؾلة. 

 (ٕٔ، صٕٗٔٓ)الخؾيدكي، 
ليذ عسمية آلّية, بل عسمية ذىشية تحتاج إلى تجريب ومسارسة حتى وتشسية السيارات      

لجى الظبلب إحجى الشتائج  الستختبة  السيارات المغؾيةيرل الفخد إلى نتائج ججيجة, وتشسية 
 (.ٕٙٓـ, صٕٔٔٓعمى مخورىؼ بخبخات محجدة ضسؽ كتب ومؾاد مقخرة ) العياصخة,

تظمب تعميَسا وتؾجضًيا مقرؾًدا ( إف السيارات المغؾية تٙٔـ، صٕٗٔٓ) ؾيدكييقؾؿ الخ     
وأف الكتداب وتشسية السيارات المغؾية طخؽ متعجدة مشيا: أف تسارس مدتسًخا ومسارسة، 

السيارات المغؾية في مجاؿ الشذاط الظبيعي ليا تحت تؾجيو           مذخؼ: فعشج تعمؼ 
خاعاة أف يكؾف تعمسيا والتجريب عمضيا في مجاؿ الحقل الظبيعي السيارات المغؾية ال بج مؽ م

وعؽ طخيق السشاشط الظبيعية مثل: اإلذاعة والرحافة الضؾمية والذيخية، والشجوات، والحفبلت، 
 والسحاضخات....إلى غضخ ذلػ: مسا يعضؽ عمى تقؾية السيارات المغؾية ودعسيا لجى الظبلب.

تسثل إحجى الخكائد األساسية في األنغسة التخبؾية  لمغؾيةإف قزية تشسية السيارات ا      
يسكؽ اكتدابيا مؽ خبلؿ عسمية التعمؼ, فقج  تشسية السيارات المغؾيةالحجيثة, ولسا كانت عسمية 

أصبح مؽ واجب القائسضؽ عمى العسمية التخبؾية تحقضق أىجاؼ األنغسة التخبؾية الستسثمة في 
ئة السؾاؾف التعميسية والتعمسية التي تحفد الظبلب عمى مؽ خبلؿ تيض تمػ السياراتتشسية 

 .السيارات المغؾية السختمفةالؿياـ بالعسميات الشذظة التي تدتشج إلى 
 (ٗ٘ـ،صٕٔٔٓ)السؾسى،

لحلػ حغضت السشاىج الجراسية والسيسا مشاىج المغة العخبية في السخحمة الثانؾية باىتساـ       
وعشاية وزارة التخبية والتعميؼ في السسمكة العخبية الدعؾدية, فقج اىتست بتظؾيخىا وفق ما نادت 
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تعميسية  بو االتجاىات التخبؾية الحجيثة وذلػ وصؾاًل لتحقضق أىجاؼ التخبية مؽ خبلؿ مخخجات
 السيارات المغؾية البلزمة.تستمػ 
إف مشاىج المغة العخبية البج أف ُتبشى حدب اىتسامات الظبلب, فيؼ ال يتعمسؾف المغة       

لغخض, أو ليجؼ, أو لؾعيفة واحجة, بل يتعمسؾنيا ألغخاض عجيجة, ويدتخجمؾنيا في سياقات 
 (ٕٕٔـ، صٕٙٓٓؾاؾف مختمفة )الكخؽ،وم

بسخاعاة التؾازف بضؽ السيارات المغؾية ( ـٕ٘ٓٓ)البذضخلحا أوصت دراسة       
األربع"االستساع، التحجث، القخاءة، الكتابة" عشج بشاء مشيج المغة العخبية بحضث يتؼ التخكضد 

سالؼ  , وأوصت دراسةعمى جسيع السيارات المغؾية بذكل متكافئ يزسؽ اكتداب الظبلب ليا
اب المغة العخبية عمى ميارات الؿياـ بالشقج والتحمضل والتفدضخ بزخورة تزسضؽ كتـ( ٜٕٓٓ)

( ـٕٛٓٓجميـؾ )دراسة  ، كسا أوصتا وأف تتبع مؾضؾعاتو السجخل التكاممي في إعجادىالغؾيً 
، وتؾجيو بزخورة االىتساـ بالجانب العسمي التظبيقي في دروس المغة وربظيا بحياة الستعمسضؽ

العخبية إلى إحجاث التخابط والتكامل بضؽ فخوعيا، وتحجيج القائسضؽ عمى وضع مشاىج المغة 
أىجاؼ تجريديا وأىؼ السشاشط المغؾية السداعجة عمى تحقضق أىجافيا، كسا أوصت بزخورة 
تؾعيف السيارات والخبخات السكتدبة مؽ فخوع المغة العخبية وتؾعيفيا في جسيع فشؾنيا نغخا 

بالتخكضد عمى األسئمة ذات السدتؾيات ـ( ٕٗٔٓ) زكية السالكي، وكحلػ أوصت دراسة لؾحجتيا
 . العميا مؽ التفكضخ، والتقمضل مؽ األسئمة التقمضجية التي تؿيذ التحكخ مؽ السادة السقخوءة

واستجابة لسا سبق تبشت العجيج مؽ السشاىج، ومؽ بضشيا مشاىج المغة العخبية سياسة      
فبشضت السشاىج وفق السجخل  الظبلب: ختمفة لجىالس المغؾيةسيارات التظؾيخية تيجؼ إلى تشسية 

التكاممي بضؽ فشؾف المغة العخبية ووعفت أنذظة: الشرؾص األدبية، والقؾاعج الشحؾية، 
يؿف عشج تشسية السدتؾيات الجنيا  والشرؾص القخائية، وسائخ فخوع المغة العخبية، تؾعيًفا ال

 .مياالع المغؾية اتت، بل يتعجاىا إلى السيار امؽ السيار 
وقج واكب ىحا التظؾيخ لسشاىج المغة العخبية عيؾر عجد غضخ قمضل مؽ الجراسات التقؾيسية      

 .(ـٕٚٔٓ)مجكؾر ودراسة ـ( ٕٛٓٓ) السالكيودراسة  (ـٕ٘ٓٓ) البذضخكجراسة 
 السيارات المغؾيةلعخبية في ضؾء إف جسيع ىحه الجراسات دعت إلى تحمضل كتب المغة ا     

السشاسبة لمظبلب الحيؽ يجرسؾف ىحه الكتب. فعسمية التظؾيخ لؽ تؤتي ثسارىا السخجؾة ما لؼ 
 تؾاكبيا عسمية التقؾيؼ التي تظسئؽ لسا ىؾ واقع وتقجـ رؤى مدتقبمية لسا ىؾ مأمؾؿ.
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وإيساًنا مؽ الباحثة بأف السجخل السياري ىؾ أحج االتجاىات التخبؾية الحجيثة التي تؾلضيا      
ىؾ  السيارات المغؾيةاىتساًما جضًجا، وأف  رة التخبية والتعميؼ في السسمكة العخبية الدعؾديةوزا

ضسؽ األىجاؼ التي تخمي إلى تحؿيقيا. وأف الؾزارة لؼ تظؾر مشيج المغة العخبية  لمرف 
 األوؿ الثانؾي إال مؽ أجل ذلػ. 

ولعل تحمضل  ج بالتحمضل والتقؾيؼ.وؿ ىحا السشيفإف الباحثة تخى أنو مؽ األىسية بسكاف تشا     
ج الحجيث والحي المغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي يمقي الزؾء عمى ىحا السشي مقخرأنذظة 

. فالكتاب السجرسي أحج العشاصخ السيسة التي ُيقجـ السشيج مؽ خبلليا، ُيقجـ في مجارسشاػ
 تظمب األمخ. وأنذظة الكتاب ركؽ رئيدي ججيخ بالتحمضل والتقؾيؼ والتظؾيخ إف

  مشللة البحح:

إف التظؾيخ الذامل الحي حغضت بو مشاىج المغة العخبية في مخاحل التعميؼ العاـ في      
السسمكة العخبية الدعؾدية يتظمب تقؾيسًا مدتسخًا ومتابعة في السضجاف في أثشاء تجخيبو وتظبيقو 

الخاجعة لمقائسضؽ عميو، وتسثل وذلػ بإخزاعو لسديج مؽ الجراسات التقؾيسية, لتقجيؼ التغحية 
أنذظة الكتاب عشرًخا رئيًدا مؽ عشاصخ مشاىج المغة العخبية مسا يجعميا ججيخة بالتحمضل 
والجراسة لمكذف عؽ جؾانب القؾة فضيا وتعديدىا، وتعخؼ جؾانب الزعف والقرؾر لتبلفضيا 

ميارات التفكضخ  سيسا فأنذظة الكتاب تقـؾ بجور كبضخ في تشسية السيارات وال ؛مدتؿببلً 
اإلبجاعي, محققة بحلػ أحج أىؼ األىجاؼ التي تدعى مشاىج المغة العخبية إلى تحؿيقيا لجى 

 الظبلب. 
وانظبلًقا مؽ الخؤى الدابقة واستجابة لتؾصيات العجيج مؽ الجراسات الدابقة التي نادت      

ـ(، ودراسة ٕٚٓٓبزخورة إجخاء دراسات تحمضمية لكتب المغة العخبية، مثل دراسة أبؾ جبضؽ )
الحي ييجؼ ـ(. أعجت الباحثة ىحا البحث ٕٕٔٓ)ـ(، ودراسة بشي عيدى ٕٔٔٓالفضؾمي )

 ىػػ.ٓٗٗٔ -ٜٖٗٔاـ ػػػػػػػػلعالمغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي  مقخرذظة إلى تحمضل أن
 و يسكؽ تحجيج مذكمة البحث في الدؤاؿ الخئيذ اآلتي:     

 "؟لمسيارات المغؾيةالمغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي  مقخرأنذظة  تزسضؽ"ما درجة  -
 ومؽ الدؤاؿ الخئيذ تتفخع األسئمة اآلتية:

 الرف األوؿ الثانؾي؟التي يشبغي تؾافخىا لجى طبلب  المغؾيةالسيارات ما  -ٔ
 ؟باالستساعالستعمقة  لمسيارات المغؾيةالمغة العخبية  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة  -ٕ
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 ؟الستعمقة بالتحجث لمسيارات المغؾيةالمغة العخبية  أنذظة مقخر تزسضؽما درجة  -ٖ
 ؟ الستعمقة بالقخاءة المغؾيةلمسيارات المغة العخبية  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة  -ٗ
  ؟الستعمقة بالكتابة لمسيارات المغؾيةالمغة العخبية  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة  -5

 :ححالب أهداف

 تتسثل أىجاؼ البحث الحالي في اآلتي: 
 الرف األوؿ الثانؾي. السشاسبة لظبلب السيارات المغؾيةتحجيج  -ٔ
( في  الكتابة –القخاءة – التحجث – االستساع)  السيارات المغؾية تزسضؽتحجيج درجة  -ٕ

كتاب المغة العخبية ) السدتؾى األوؿ( لمرف األوؿ الثانؾي في السسمكة أنذظة  محتؾى 
 العخبية الدعؾدية.

 أهمية البحح:

 :يسثل ؽ تفرضل أىسية البحث في أنوكيس 
التخبؾية  استجابة لزخورة تظؾيخ وتجؾيج األنذظة التعمسية بسا يتسذى مع اإلتجاىات -ٔ

 .السيارات المغؾية الحجيثة، وتحقضق الغايات التخبؾية السخجؾة في مجاؿ تشسية
مداعجة القائسضؽ عمى تأليف كتب المغة العخبية في مخاحل التعميؼ العاـ, بتحجيج جؾانب  -ٕ

القؾة في أنذظة الكتب الجراسية, لضتؼ تعديدىا, وجؾانب الزعف, لضتؼ معالجتيا في ضؾء 
 العمسي.نتائج البحث 

، واالستخشاد بيا عشج السيارات المغؾيةمداعجة معمسي المغة العخبية في التعخؼ عمى  -ٖ
 تخظيط وتشفضح دروس المغة العخبية.

السخحمة  البلزمة لظبلب السيارات المغؾيةإمجاد القائسضؽ عمى مشاىج المغة العخبية بقائسة  -ٗ
 ا لتشسضتيا.الثانؾية, بحضث يتؼ تؾجيو السسارسات التجريدية في ضؾئي

 تقجيؼ أداة بحثية يسكؽ االستفادة مشيا في مجاؿ التخظيط والتقؾيؼ. -٘
 :البحح حدود

 تقترخ حجود البحث الحالي في اآلتي:      
وذلػ في كامل ( أنذظة كتاب المغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي ) السدتؾى األوؿ -1

 وحجات الكتاب. 
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ي رأى الستخررؾف مشاسبتيا ( التالكتابة, القخاءة, التحجث, االستساع) السيارات المغؾية -2
 الرف األوؿ الثانؾي. لظبلب

 مصطلحات البحح:

 حتليل احملتوى:-1

ـ( أنو "طخيقة تقجـ وصًفا مؾضؾعُيا مشيجًيا ٕٙٓٓيعج تحمضل السحتؾى كسا عخفو داوود )   
 (.ٕٕكسًيا لمسحتؾى الغاىخ" )ص

ـ( أف تحمضل السحتؾى "أسمؾب بحثي ييجؼ إلى وصف ٕٛٓٓ) ويخى سسارة والعجيمي     
السحتؾى الغاىخ لسادة دراسية وصًفا كسًيا ومؾضؾعًيا ومشتغًسا وفق معايضخ محجدة مدبًقا" 

 (.ٖ٘)ص
استخجـ لتحمضل الغاىخ  : أنو أسمؾب وصفيويقرج بتحمضل السحتؾى في البحث الحالي     

، تحميبًل السيارات المغؾيةمؽ محتؾى أنذظة كتاب المغة العخبية )السدتؾى األوؿ( في ضؾء 
 .يجًيا، مؾضؾعًيا، مشتغًسامشكسًيا 

 األنشطة اللػوية: -0
ـ( أف األنذظة المغؾية " ألؾاف مشؾعة مؽ السسارسة العسمية لمغة، ٕٗٓٓذكخ الخميفة )      

، ويدتخجمؾف المغة استخجاًما مؾجًيا في السؾاؾف التعميسية التعمسية التي يقـؾ بيا الظبلب
 (.ٖٖٚ" )ص تتظمب الحجيث واالستساع والقخاءة والكتابة

ـ( أف األنذظة المغؾية "مؽ الؾسائل الفّعالة التي يدتخجميا السعمؼ ٕ٘ٓٓ) ويخى طعيسة      
وتدتعضؽ بيا السجرسة الحجيثة في تحقضق أىجاؼ تعميؼ المغة العخبية، ويتؼ تعميسيا بالتقمضج 

 (.ٚٔوالسحاكاة والسسارسة الدميسة، في مؾاؾف تذبو مؾاؾف الحياة" )ص
غة العخبية الستزسشة في كتاب الم ارسات المغؾية:  السسويقرج بيا في البحث الحالي    

بيجؼ تشسية  لمرف األوؿ الثانؾي، يقؾـ بيا الظبلب تحت إشخاؼ معمسضيؼ وبتؾجضييؼ
 .(الكتابة، القخاءة، التحجث، االستساع) السيارات المغؾية
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 :املوارات اللػوية -4

 :االستساع -
 ؿلحات السدسؾع، فضيا مؽ االىتساـ، وبحعسمية مقرؾدة ( بأنيا "ـٕٓٔٓ) فيا حدضؽعخّ      

 .(ٓٓٔالجيج ما يجعميا تحتاج إلى إلقاء الدسع، إحزار القمب، والتجبخ ؼيسا يقاؿ")ص
فؽ يذتسل عمى عسميات معقجة، فإنو ليذ مجخد سساع بل عسمية ـ( أنيا " ٕٙٓٓ) مجكؾرويخى  

 (.ٗٛ)ص" تتمقاه أذنو مؽ أصؾاتيعظي فضيا السدتسع اىتساًما خاًصا، وانتباًىا مقرؾًدا لسا 
االستساع الجضج لساتتمقاه أذنو مؽ أصؾات عمى  : قجرة الظالبفي البحث الحالي باالستساع ويقرج

 في فتخة زمشية.السشاسبة لمسثضخ المغؾي ، كعسمية مقرؾدة
 :التحجث -

 ـ( "أنيا ثاني عشاصخ االتراؿ المغؾي، وىي تخجسة المدافٕٗٔٓ) الخؾيدكي عخفيا      
، فالتحجث ىؾ المفع واإلفادة، والمفع عسا تعمسو اإلنداف عؽ طخيق االستساع والقخاءة والكتابة

ىؾ الرؾت السذتسل عمى بعض الحخوؼ، واإلفادة ىي ما دلت عمى معشى مؽ السعاني في 
 (ٔٙذىؽ الستحجث" )ص

الفخد ـ( بأنيا "السغيخ الحؿيقي لتحقضق تؾاصل جضج بضؽ ٕٔٔٓويقرج بيا الباري )     
 (.ٜٛوبأفخاد الجساعة المغؾية التي يشتسي إلضيا" )ص

، وإصجار التؾاصل المفغي الجضجعمى  : قجرة الظالبالحالي البحثفي  بالتحجثويقرج     
 .لغؾي معضؽ لسؾؾف ومشاسبة متشؾعة  استجابات

 :القخاءة -
" والسؾضؾعالخمؾز السظبؾعة، وفيؼ ىحه الخمؾز السكؾنة لمجسمة والفقخة والفكخة "ىي   
 (.ٜٕٔصـ، ٕٙٓٓ،مجكؾر)
نظق الخمؾز وفيسيا وتحمضل السقخوء ونقجه أنيا "بـ( ٕٗٔٓ) الخؾيدكي ويعخفيا     

والتفاعل معو، واإلفادة مشو في حل السذكبلت، واالنتفاع بو في السؾاؾف الحضؾية، والستعة 
 (.ٜٛ" )صالشفدية بالسقخوء

 وفػ الخمؾز السدشؾدة قخاءةعمى  الجضجة الظالب : قجرةفي البحث الحالي بالقخاءة ويقرج    
 .لغؾي  إلى فكخة أو صؾرة أو مؾؾف معضؽ
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 :الكتابة -
" عسمية يقـؾ فضيا الفخد بتخكضب وتحؾيل الخمؾز مؽ خظاب شفؾي إلى نص مظبؾع" ىي       

 (.ٜٛٔصـ، ٕٙٓٓ، طعيسة)
السكتؾبة الجالة عمى مجسؾعة مؽ الخمؾز أنيا " ـ(  ٕٗٓٓالؽيرل وجسل )كسا عخفيا      

 (.ٕٚٔ" )صمعاف محجدة متفق عمضيا
دراؾ العبلقة ؼيو إاالتراؿ السكتؾب و قجرة الظالب عمى  في البحث الحالي: بالكتابة ويقرج     

 مثضخ. لغؾي  ، عشج االستجابة لسؾؾفبضؽ الخمد والسخمؾز
 " الفصل الجاني "

  أوًلا: اإلطار الهظري:

 .االستساع، التحجث، القخاءة، الكتابة: المغؾيةالسيارات  -األوؿالسبحث  -
 املوارات اللػوية:

إف تشسية السيارات المغؾية ال تتؼ بسحض الرجفة، وال بظخؽ غضخ مقرؾدة، فبل بج مؽ     
تحجيج السدار وتحجيج العسميات العقمية التي تشذط ذىؽ الظالب أواًل، وتجربو عمى استخجاـ 

 ؾاؾف المغؾية:الظخؽ العمسية الرحيحة في الس
 :ومؽ أبخز السيارات المغؾية التي يشبغي تشسضتيا لجى الظبلب، ما يمي    
 االستماع:موارة ا: أوًل

االستساع مؽ أىؼ فشؾف المغة: وذلػ ألف الشاس يدتخجمؾف االستساع والكبلـ أكثخ مؽ      
االستخجاـ قائبل: إف استخجاميؼ لمقخاءة والكتابة، وقج صؾر أحج الكتاب ىحه األىسية في 

اإلنداف السثؿف العادي يدتسع ما يؾازي كتابا كل أسبؾع، ويقخأ ما يؾازي كتابا كل شيخ، 
 ويكتب ما يؾازي كتابا كل عاـ.

 .(48ص  ،6002، مدكورطبيعة مفووم االستماع:)
ىشاؾ فخوؽ جؾىخية بضؽ الدساع، واالستساع، واإلنرات: فالدساع ىؾ مجخد استؿباؿ      

، األذف لحبحبات صؾتية مؽ مرجر معضؽ دوف إعارتيا انتباىا مقرؾدا، كدساع صؾت الظائخة
فيؾ عسمية بديظة تعتسج عمى فدضؾلؾجية األذف وقجرتيا عمى التقاط الحبحبات الرؾتية، كسا 

 ج إلى تعمؼ.أنو أمخ اليحتا
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أما االستساع فيؾ عسمية معقجة في طبيعتيا. فيؾ يذتسل أوال عمى إدراؾ الخمؾز المغؾية      
السشظؾقة عؽ طخيق التسضضد الدسعي، وفيؼ مجلؾؿ تمػ الخمؾز، ثؼ إدراؾ الؾعيفة االترالية 

في تمػ أو الخسالة الستزسشة في الخمؾز أو الكبلـ السشظؾؽ، ثؼ تفاعل الخبخات السحسؾلة 
الخسالة مع خبخات السدتسع وؾيسو ومعايضخه، وصؾال إلى نقج ىحه الخبخات وتقؾيسيا والحكؼ 

 –وفيؼ  -عمضيا في ضؾء السعايضخ السؾضؾعية السشاسبة لحلػ. فاالستساع إذف )إدراؾ
 وتقؾيؼ( -ونقج -وتظبضق -وتفدضخ -وتحمضل
فخؽ في الجرجة، وليذ في طبيعة أما بالتدبة لئلنرات، فالفخؽ بضشو وبضؽ االستساع      

األداء: فكسا أف االستساع ىؾ التعخؼ عمى األصؾات، والفيؼ، والتحمضل، والتفدضخ، والتظبضق، 
والشقج، والتقؾيؼ، لمسادة السدسؾعة، فإف اإلنرات ىؾ تخكضد االنتباه عمى ما يشرت إليو 

ستساع قج يكؾف الظالب مؽ أجل تحقضق ىجؼ معضؽ. فاإلنرات استساع مدتسخ، أما اال
متقظعا كاالستساع لخظضب يتابعو بعض الؾقت ثؼ يشرخؼ عشو بحىشو، ثؼ يعاود االستساع.... 

وتعالى:  ، لكؽ اإلنرات يجب أف يكؾف استساعا مدتسخا غضخ متقظع: يقؾؿ الحق تبارؾوىكحا
فالسيارة السظمؾبة لمتعمؼ ىي  ؛( ؾفَ )َوِإَذا ُقِخَئ اْلُقْخآُف َفاْسَتِسُعؾا َلُو َوَأنِرُتؾا َلَعمَُّكْؼ ُتْخَحسُ 

"االستساع" ألنيا عسمية تدسح باالنتباه إلى الستكمؼ، وسؤالو ومشاقذتو ؼيسا يقؾؿ، والحكؼ 
 عميو، واتخاذ قخار بذأنو.

 :األهداف العامة لتعلم موارة االستماع

المغؾي التي يجب التي تعشى بيا السشاىج الجراسية والسيسا  إف مخظظي بخامج التراؿ     
 مشاىج المغة العخبية، يخرؾف بخامج االستساع بحع وافخ مؽ األىجاؼ، مؽ أبخزىا ما يمي:

 (ٜٛ-ٛٛ، صٕٙٓٓ:)مجكؾر، 
 أف يقجر الستعمسؾف  االستساع كفؽ ميؼ مؽ فشؾف المغة واالتراؿ المغؾي. .ٔ
الستساع الدئ، وأف تشسؾ لجييؼ السيارات األساسية أف يتخمص الستعمسؾف مؽ عادات ا .ٕ

 والسفيؾمات واالتجاىات لعادات االستساع الجضج.
أف يتعمسؾا كيف يدتسعؾف بعشاية، مع االحتفاظ بأكبخ قجر مؽ الحقائق والسفاـيؼ و  .ٖ

 الترؾرات مع القجرة عمى تحكخ نغاـ األحجاث في تتابعو الرحيح.
ؿ الحخوؼ الشاقرة في الكمسات في كمسات مشظؾقة، أف تشسؾ لجييؼ القجرة عمى إكسا .ٗ

 والكمسات السفرمة في جسل مفضجة.
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 أف تشسؾ لجييؼ القجرة عمى تؾقع ما سيقؾلو الستكمؼ وإكساؿ الحجيث ؼيسا لؾ سكت. .٘
أف يكؾنؾا قادريؽ عمى التفكضخ االستشتاجي، والؾصؾؿ إلى السعاني الزسشية في الحجيث  .ٙ

 وتسضضدىا.
عمى استخبلص الفكخة الخئيدية والفخؽ بضشيا وبضؽ األفكار العامة  أف يكؾنؾا قادريؽ .ٚ

 وإدراؾ العبلقات السعشؾية بضؽ الكمسات والحقائق والسفاـيؼ واألفكار.
 ( األىجاؼ اآلتية:ٗٓٔ، ص ٕٓٔٓوأورد حدضؽ )

 القجرة عمى الفيؼ. .ٔ
 القجرة عمى االندجاـ واالىتساـ والتفاعل. .ٕ
 والتعمضل.القجرة عمى التفدضخ والتحمضل  .ٖ
 القجرة عمى التقؾيؼ والشقج. .ٗ
 ماع:ــــــارات االستـــــــمو

 ( ؼيسا يمي:ٓٔٔ، صٜٜٛٔ) شعبافأوجدىا 
 ميارات تقظيع سضل الحجيث إلى كمسات وعبارات ذات معشى. .ٔ
 التعخؼ عمى أقداؾ الكمؼ )األسساء واألفعاؿ والحخوؼ وغضخىا(. .ٕ
 الخبط بضؽ السشظؾؽ وخمؽية السدتسع السعخؼية. .ٖ
 التعخؼ عمى السزسؾف الببلغي والؾعيفي لسشظؾؽ ما أو لجدء مؽ نص مشظؾؽ. .ٗ
 تفدضخ دالالت اإليقاع والشبخ والتشػيؼ لتحجيج السعمؾمات السحؾرية في السشظؾؽ. .٘
 استشباط السعمؾمات السحؾرية مؽ نرؾص طؾيمة شفؾية دوف فيؼ كل كمسة فضيا. .ٙ

 اآلتية لمسدتؾى الستقجـ:( السيارات ٕٓٔ، صٕٙٓٓواقتخح طعيسة )          
 التقاط األفكار الخئيدة. .ٔ
 التغضضخ بضؽ الحقائق واآلراء مؽ خبلؿ سياؽ السحادثة العادية. .ٕ
 إدراؾ مجى ما في بعض جؾانب الحجيث مؽ تشاقض. .ٖ
االنتباه لسا يقاؿ وعجـ إثارة مؾضؾعات جانبية تذتت الستحجث وتبعجه عؽ السؾضؾع  .ٗ

 الخئيدي لمحجيث.
في السعاني الشاتجة عؽ تعجيل أو تحؾيل في بشية الكمسة )السعشى  إدراؾ التغضضخات .٘

 االشتقاقي(.
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 التقاط أوجو التذابو واالختبلؼ بضؽ األراء. .ٙ
 تخضل األحجاث التي يتشاوليا الستكمؼ في حجيثو. .ٚ
 إدراؾ نؾع االنفعاؿ الحي يدؾد الحجيث، واالستجابة لو. .ٛ

  ثالًجا: موارة التحدخ:
التحجث ىؾ السغيخ الحؿيقي لمغة، فإذا كانت المغة أصؾات يعبخ بيا كل قؾـ عؽ  يعج    

أغخاضيؼ، فإف الكبلـ ىؾ اإلطار العاـ الحي يؾعف ىحه األصؾات في إنتاج كمسات وجسل ذات 
 معشى. وعميو يسكؽ تؾضيح مفيـؾ التحجث ؼيسا يمي:

 مفووم موارة التحدخ:  

زسؽ نقل السعتقجات، والسذاعخ، واألحاسيذ، والخبخات، أنو عسمية فدضؾلؾجية وعقمية تت    
والسعمؾمات، والسعارؼ، واألفكار، واألراء ووجيات الشغخ مؽ الستحجث إلى اآلخخيؽ، نقبل يقع 
مشيؼ مؾقع القبؾؿ والفيؼ والتفاعل واالستجابة مع طبلقة واندياب في الشظق، وصحة في 

 (.ٜٗ، ص ٕٔٔٓالتعبضخ وسبلمة في األداء. )عبج الباري،
( أف التحجث فؽ لغؾي يتزسؽ أربعة عشاصخ أساسية، ٖٕٚ، ص ٕٙٓٓوأشار الفي )     
 ىي:
  الرؾت: فبليؾجج تحجث دوف صؾت، وإال تحؾلت عسمية االتراؿ إلى إشارات وحخكات

 لئلفياـ.
  المغة: فالرؾت يحسل حخوفا وكمسات وجسبل يتؼ الشظق بيا وفيسيا، وليذ مجخد أصؾات

 ليا.ال مجلؾالت 
  التفكضخ: فبل معشى لمكبلـ ببل تفكضخ يدبقو، يكؾف أثشاءه وإال كاف الكبلـ أصؾاتا ال

 مزسؾف ليا وال ىجؼ.
  األداء: وىؾ عشرخ أساسي مؽ عشاصخ التحجث يذضخ إلى الكيؽية التي يتؼ بيا الكبلـ

السعشى مؽ تسثضل لمسعشى، وحخكات الخأس والضجيؽ، مسا يديؼ في التأثضخ واٌلشاع ويعكذ 
 السخاد.

( أف التحجث ميارة إبجاعية إنتاجية تعتسج عمى ٕٛ، صٕٙٓٓفي حضؽ ذكخ الفخماوي )     
إخخاج األصؾات المغؾية وفيسيا، ويترل بحلػ عجة عسميات فدضؾلؾجية كاتشفذ تحبحب أو 
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سكؾف الثشايا الرؾتية السؾجؾدة بالحشجخة، والشظق في ذلػ يعشي القجرة عمى إصجار األصؾات 
 بذكل صحيح. 

 أهداف تعلم موارة التحدخ: 

تعج ميارة التحجث مؽ أىؼ ميارات االتراؿ الذفؾي: الرتباطيا الؾثضق بالسيارات        
المغؾية األخخى، وعميو، ىجفت مشاىجشا إلى تشسية تمػ السيارة مؽ خبلؿ محتؾى جضج يديؼ في 

قج ذكخت األدبيات التخبؾية أىجافا تشسضتيا، وألف تشسية ميارة التحجث عسمية غضخ عذؾائية، ف
، ص ٕٗٔٓلتعمسيا: ويسكؽ تمخيص جسمة ما ىجفؾا إليو في الشقاط اآلتية: )الخؾيدكي، 

ٜٚ :) 
 تؾسيع دائخة الفكخ. -1
 التعؾد عمى مسارسة األلؾاف السختمفة لمشذاط المغؾي. -2
 التعؾد عمى التفكضخ السشظقي. -3
 القجرة عمى مؾاجية اآلخخيؽ. -4
 لرحيحة والدميسة.إتقاف السبلحغة ا -5
 اتداع دائخة التكيف مع  مؾاؾف الحياة. -6
 تيحيب السذاعخ واألحاسيذ. -7
 التعؾد عمى كيؽية اختيار األلفاظ واألسالضب. -8
 القجرة عمى التعبضخ عؽ الحات. -9

 (131، ص0222موارات التحدخ: )طعيمة، 

 نظق األصؾات العخبية نظقا صحيحا. .ٔ
 الستذابية تسضضدا صحيحا.التسضضد عشج الشظق بضؽ األصؾات  .ٕ
 التسضضد عشج الشظق بضؽ الحخكات القرضخة والظؾيمة. .ٖ
 ث.....ألخ( -ت -نظق األصؾات الستجاورة نظقا صحيحا )ب .ٗ
 تأدية أنؾاع الشبخ والتشػيؼ بظخيقة مقبؾلة مؽ متحجثي العخبية. .٘
 اختيار التعبضخات السشاسبة لمسؾاؾف السختمفة. .ٙ
 الكمسة العخبية عشج الكبلـ.استخجاـ الشغاـ الرحيح لتخكضب  .ٚ
 التكيف مع عخوؼ السدتسعضؽ، مؽ حضث سخعة الحجيث ومدتؾاه. .ٛ



 ................. ة يف مقرر اللغة العربية للصف األول الثانوي ابململكة العربية السعوديةدرجة تضمني املهارات اللغوي

 

( ميارات التحجث السشاسبة لمرف األوؿ الثانؾي ؼيسا ٖٗ٘، ص ٕٓٔٓوذكخ عسخاف )    
 يمي:

 نظق األصؾات والكمسات والجسل نظًقا صحيًحا: -ٔ
 .يشظق أصؾات الحخوؼ مؽ مخارجيا الرحيحة 
  عؽ السؾاؾف السختمفة كاالستفياـ والتعجب.يعبخ برؾتو 
 .يبتعج عؽ تأثضخ العامية في حجيثو 
 .يزبط أواخخ الكمسات ضبًظا صحيًحا في حجود ما تعمؼ مؽ قؾاعج 
 اختيار األفكار وتشغيسيا تشغيًسا مشاسًبا: -ٕ
 .يقجـ وصًفا تفرضمًيا لؤلشياء السحدؾسة السحيظة بو 
  اليخخج خخوًجا الفًتا عشو.يمتـد بالسؾضؾع الحي يتحجث ؼيو، و 
 .يدتغشي عؽ التفريبلت التي ال ؾيسة ليا 
 .يمخص بعض السؾضؾعات 
 اختيار الكمسات والجسل والعبارات السعبخة عؽ مزسؾف السؾاؾف: -ٖ
 .يختب الجسل في تدمدل واضح 
 .يدتخجـ الجسل والعبارات العخبية الدميسة 
 .يعبخ عؽ رأيو بجسل تامة 
  وواضحة عؽ أي مؾضؾع يدسعو أو يقخأه.يظخح أسئمة محجودة 
 تكضيف الحجيث وااللتداـ بآدابو مع جسيؾر السدتسعضؽ: -ٗ
 .يبجأحجيثو بسقجمة تثضخ انتباه الدامعضؽ 
 .يغيخ الؾد واالحتخاـ لآلخخيؽ أثشاء حجيثو 
 .يدتخجـ االيساءات واإلشارات وتعبضخات الؾجو برؾرة مشاسبة 
 .يشيي حجيثو بخاتسة مشاسبة 

 الكراءة:موارة ا: ثانًي

ميارة القخاءة مؽ السيارات المغؾية األساسية التي يدتعاف بيا في وصف السدتؾى      
الثقافي لمفخد، والسدتؾى الحزاري لؤلمة، وىي مؽ السيارات التي تؤثخ إلى حج كبضخ في 

أنيا تعج الؾسضمة  بؿية السيارات المغؾية األخخى، خاصة التحجث والكتابة واالستساع. كسا
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صمى هللا عميو –السيسة في السعخفة، ومؽ ذلػ أنيا كانت أوؿ ما أوحى بو عمى الشبي 
 في قؾلو تعالى: )اقخأ باسؼ ربػ الحي خمق(. -وسمؼ

 (ٜٛـ، ص صٕٗٔٓمخاحل مفيـؾ تعميؼ القخاءة:)الخؾيدكي، 
 مخ مفيـؾ القخاءة بعجة مخاحل يسكششا إيجازىا ؼيسا يمي:

 عتبارىا حخوفا وكمسات يشظق بيا:معخفتيا با .ٔ
فكاف ىحا ىؾ السقرؾد مؽ تعميؼ القخاءة حضث االىتساـ بالشظق فقط بغض الشغخ عؽ الفيؼ، 

 فاإلنداف ما داـ يشظق السكتؾب، فيؾ قارئ، فيؼ أـ لؼ يفيؼ ما ىؾ مكتؾب.
 :التعخؼ عمى الخمؾز ونظقيا .ٕ

حؾؿ األخظاء في قخاءة الستعمسضؽ لمفقخات، حضث  وذلػ نتيجة األبحاث التي قاـ بيا ثؾرنجايػ
لؾحع ىحا التغضخ في مفيـؾ القخاءة والحي تحؾؿ إلى التعخؼ عمى الخمؾز ونظقيا، 
وتخجستيا إلى ما يؤدي إليو مؽ أفكار ومعاف و أفكار، لترضخ القخاءة متزسشة لمشظق 

ج نالت مؽ العشاية والفيؼ، والقارئ يقخأ ليفيؼ، وتختب عل ذلػ أف القخاءة الرستة ق
 واالىتساـ لجى الباحثضؽ في مضجاف البحؾث الستعمقة بالقخاءة القجر الؾفضخ.

 الشظق والفيؼ والشقج والتحمضل:-ٔ
وذلػ نتيجة أبحاث )جج( و)بؾزويل( حضث عيخ أف القخاءة تختمف باختبلؼ غخض      

صبح عمى حالة مؽ القارئ، وباختبلؼ مؾاد القخاءة ذاتيا. ويفيؼ مؽ ذلػ أف القارئ أ
التغضخ التي تتيح لو أف يتفاعل مع ما يقخأ تفاعبل يسكشو مؽ الحكؼ عميو، بالقبؾؿ أو 
الخفض، وعميو، أصبح مفيـؾ القخاءة عمى ذلػ مؾجيا إلى نظق الخمؾز وفيسيا ونقجىا 

 والتبادؿ في رد الفعل بالشدبة ليا. وتحمضميا، والتفاعل معيا
 الختيار:الشظق والفيؼ والتفاعل وا-ٕ
وفضيا أف القخاءة أصبحت واحجة مؽ أسالضب الشذاط الفكخي وقج استعاف بيا القارئ عمى       

ما يؾاجو مؽ مذكبلت تخررو حضؽ تحؾلت لجيو إلى معشى وىجؼ ليربح مفيؾميا، 
نظق الخمؾز وفيسا والتفاعل معيا واستخجلؼ ما يفيسو مشيا في مؾاجية ما يعتخضو مؽ 

  عؽ االنتفاع بيا في مؾاقفو الحياتية.مذاكل وأزمات فزبل
 وسضمة استستاع وتدمية:-ٖ
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ؼبعج عيؾر مذكمة وقت الفخاغ وعيؾر وسائل اإلعبلـ السدسؾعة والسخئية وما رآه      
اإلنداف مؽ ضخورة أف يخفو عؽ نفدو، تغضخ مفيـؾ القخاءة ليربح باإلضافة إلى جسيع 

ع اإلنداف بسا يقخأ، حتى ال تغظي عميو ما سبق أف رصجنا مؽ مفاـيؼ )أداة الستستا
 وسائل اإلمتاع األخمخى السدمية(.

 ، ص(ٕٗٔٓ: )الخؾيدكي، ةتشسية السيارات القخائيأىجاؼ 
تشسية القجرة المفغية والفكخية والسيارات الزخورية الستعساليا، وذلػ لتحقضق غحاء متكامل  .ٔ

 لمفشؾف األخخى لمغة.
 ميارات القخاءة واستغبلؿ القخاءة في تكؾيؽ اىتسامات وأغخاض ججيجة. إتقات .ٕ
تؾسيع الخبخات لجى القخاء،مع تيحيب العادات واألذواؽ والسضؾؿ التي تتكؾف مشيا األنؾاع  .ٖ

 السختمفة لمقخاءة.
تشسية القجرات عمى استخجاـ السرادر والسخاجع والسعاجؼ بكفاءة واقتجار والتعبضخ عؽ ذلػ  .ٗ

 جضج ومقبؾؿ.بأسمؾب 
تشسية القجرة عمى القخاءة في سبلسة وانظبلؽ، مع الفيؼ والتسضضد بضؽ األفكار الجؾىخية  .٘

 والثانؾية ؼيسا يقخأه القارئ وما يؿف عميو مؽ معمؾمات.
 تشسية االستستاع بالقخاءة، وجعميا عادة يؾمية مدمية ومستعة. .ٙ

 ( األىجاؼ التالية:٘ٔٔص  ـ،ٕٓٔٓ) حدضؽ وأضاؼ     
 الذخرية وتخبضتيا وتخسيخ الؿيؼ والفزائل لجييا. صقل .ٔ
 طخيقة ووسضمة أساسية لمعمؼ.اكتداب  .ٕ
 :خاءةيارات القم -ٕ

خ في أذىانشا أف القخاءة ليدت "إف مؽ السفضج أف يدتق :(ٛٓٔص ،ٜٜٛٔ) شعباف ذكخ     
ميارة واحجة ثابتة، فيشاؾ أنساط عجيجة مؽ ميارات القخاءة، يتحجد كل مشيا في ضؾء 

األغخاض السختمفة مؽ القخاءة" وعميو، يسكؽ تحجيج مجسل تمػ السيارات ؼيسا يمي: 
 (ٜٓٔ،ص ٕٗٔٓ)الخؾيدكي، 

 الجقة والعسق في الفيؼ. -ٔ
 الدخعة في القخاءة. -ٕ
 تعخؼ الكمسات وزيادة الثخوة المفغية. -ٖ
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 إدراؾ السعشى السقرؾد مؽ خبلؿ إشارات الشص والدياؽ. -ٗ
 عمى ذلػ في:وتديج القخاءة الجيخية         

 تفدضخ محتؾيات السادة السقخوءة لمسدتسعضؽ. -٘
 معخفة عبلمات التخؾيؼ والتقضج بيا. -ٙ
 الزبط الشحؾي والرخفي لمشص السقخوء. -ٚ
 حدؽ أداء الشظق ومخاعاة إخخاج األصؾات مؽ مخارجيا الرحيح في الجياز الرؾتي. -ٛ
 تسثضل السعشى ومعايذتو بالرؾت والحخكة. -ٜ

 إشارات الظباعة ورمؾزىا وتفدضخىا وفيسيا. تعخؼ -ٓٔ
 موارة اللتابة:رابًعا: 

إذا كانت القخاءة إحجى نؾافح السعخفة، وأداة مؽ أىؾ أدوات  ( ٜٔٛٔيقؾؿ يؾنذ )       
 -في الؾاقع –التثؿيف التي يؿف بيا اإلنداـ عمى نتائج الفكخ البذخي، فإف الكتابة تعتبخ 

مفخخة العقل اإلنداني، بل مؽ إنيا مؽ أعغؼ ما أنتجو العقل، ولقج ذكخ عمساء األنثخبؾلؾجي 
 أ تاريخو الحؿيقي.اختخع الكتابة بأف اإلنداف حضؽ 

 مفيـؾ الكتابة:
االتراؿ السكتؾب في المغة العخبية يسكؽ أف يشرخؼ إلى العبلقة السجازية بضؽ الخمد      

والسخمؾز إليو، كسا يسكؽ أف يشرخؼ إلى العبلقة الحؿيؿية السباشخة والعبلقة االصظبلحية 
 .(ٕٚٔ، ص ٕٗٓٓوالعبلقة الخاصة بضشيسا )الؽيرل وجسل، 

( أف الكتابة عسمية إبجاعية ووعيؽية، وليدت عسمية ٜٔٔ، ص ٕٙٓٓكخ طعيسة )ذ     
آلية بحتة، يكتفى فضيا بخص مجسؾعة مؽ الكمسات لتكؾف جسبل والجسل لتكؾف فقخات والفقخات 
لتكؾف مؾضؾعا، لحا يشبغي أف يدأؿ الظالب نفدو دائسا قبل أف يكتب: لساذا أريج أف أكتب؟ 

 شو؟ ثؼ لسؽ أوجو ىحه الكتابة؟ما الحي أود التعبضخ ع
( إف الكتابة نذاط معخفي ٔ٘ٔ، ص ٕٗٔٓبضشسا أورد بضل وبخنابي في )الخؾيدكي،      

بالغ التعقضج يقتزي مؽ الكاتب أف يغيخ سيظختو عمى عجد مؽ الستغضخات في آف واحج، وىحا 
ة الجسمة، عمى السزسؾف والذكل، وبشي -ؼيسا يتعمق بسدتؾى الجسمة -يتظمب سيظختو عمى

، ورسؼ الحخوؼ. أما ؼيسا فؾؽ مدتؾى الجسمة، فاألمخ والسفخدات، وعبلمات التخؾيؼ واليجاء
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يتظمب أف يديظخ الكاتب عمى بشاء الجسل والخبط بضؽ السعمؾمات في فقخات ونرؾص 
 متزامشة ومتخابظة.

ر ثبلثة ( أف مفيـؾ تعميؼ الكتابة يعشي االىتساـ بأمؾ ٕ٘٘، صٕٙٓٓوأضاؼ مجكؾر)       
 رئيدة، ىي:

الكتابة بذكل يترف باألىسية، واالقتراديية، والجساؿ، ومشاسبتو لسقتزى الحاؿ، وىحا  .ٔ
 ما يدسى بالتعبضخ التحخيخي.

الكتابة الدميسة مؽ حضث اليجاء، وعبلمات التخؾيؼ والسذكبلت الكتابية األخخى،  .ٕ
 الكتابة العخبية.كاليسدات، وغضخ ذلػ، وىحا يترل بآليات الكتابة، أو ميارات 

 الكتابة بذكل واضح وجسضل، زىحا يتص أيزا بآليات الكتابة أو ميارات الكتابة العخبي. .ٖ
 أىجاؼ تعميؼ الكتابة:

تعج الكتابة ىي السيارة األصعب مؽ بضؽ السيارات المغؾية األخخى )االستساع،       
ال تأتي بديؾلة ويدخ: حضث يمـد ليا طؾؿ مخاف وتجريب، مؽ ىشا  انيأل  ( التحجث، القخاءة

مؽ خبلؿ مشاىج المغة العخبية،  سا طبلب السخحمة الثانؾية،، السيأتت أىسية تشسضتيا لمظبلب
وعميو يسكؽ تؾضيح أـ السيارات التي تشسية مخظظة مقرؾدة وفق أىجاؼ محجدة مدبًقا، 

 يمي: انؾي ؼيسايجب تشسضتيا لجى طبلب الرف األوؿ الث
 (ٜٓٔ-ٛٓٔ، ص صٕٙٓٓ)طعيسة،  ميارات الكتابة:

 تمخيص مؾضؾع يقخؤه تمخيرا كتابيا صحيحا ومدتؾفى. .ٔ
 استيفاء العشاصخ األساسية عشج كتابة خظاب. .ٕ
االستخجاـ الجضج لعبارات السجامبلت االجتساعية عشج كتابة الخظابات )تحية، شكخ،  .ٖ

 تيشئة، تخحضب، تعدية، مؾاساة....(
 مدتعسبل السفخدات والتخاكضب السشاسبة. تخجسة أفكاره في فقخات .ٗ
 سخعة الكتابة وسبلمتيا معبخا عؽ نفدو بيدخ. .٘
 صياغة بخؾية يخسميا إلى صجيق في مشاسبة اجتساعية معضشة. .ٙ
 وصف مشغخ مؽ مشاعخ الظبيعة أو مذيج معضؽ وصفا دؾيقا وصحيحا لغؾيا. .ٚ
 .كتابة تقخيخ مبدط حؾؿ مذكمة أو قزية ما .ٛ
 معخفة قؾاعخ اإلمبلء ومخاعاتيا عشج كتابة نص يساى عميو. .ٜ
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تظبضق أصؾؿ الكتابة الرحيحة الدميسة في وضع الشقط واليسدات ومخاعاة حجؼ حجؼ  .ٓٔ
 الحخوؼ.

 تشغيؼ السعمؾمات السظمؾبة بجقة. .ٔٔ
السيارات تشسية األنذظة المغؾية: أىسضتيا، وأسذ بشائيا، ودورىا في  -السبحث الثالث

 .المغؾية
 أىسية األنذظة المغؾية: -ٔ

تعج األنذظة المغؾية مجااًل رحًبا لتؾفضخ العجيج مؽ الخبخات التخبؾية لمظبلب،       
مختمفة تديؼ اسياًما كبضًخا في  مؽ خبلليا عمى مسارسة المغة العخبية في مؾاؾف ؾف يجرب

اآلتية )الخميفة، ثخائيؼ المغؾي، ويسكؽ القؾؿ أف أىسية األنذظة المغؾية تكسؽ في الشقاط إ
 (: ٕٓٙـ، صٕٔٔٓ؛ محسؾد، ٖٖٚ-ٕٖٚصص ـ، ٕٗٓٓ

 تعج األنذظة المغؾية مرجًرا ميًسا لديادة الجافعية والخغبة لمظالب نحؾ التعميؼ والتعمؼ.  .ٔ
تكدب الظبلب الؿيؼ والدسات االيجابية، وتديؼ في تشسضتيا مثل: الشذاط والفاعمية،  .ٕ

والؿيادة، والذعؾر بالسدئؾلية، وتكؾيؽ اتجاىات ايجابية التعاوف، وحب العسل، والسبادأة، 
 نحؾ اإلنجاز التعميسي، وتحرضل السعخفة.

ت لمظبلب مؽ خبلؿ الؿياـ باألنذظة التي تشاسب اتحقق التؾازف الشفدي وتقجيخ الح .ٖ
 مضؾليؼ، ؼيدتستعؾف بيا، ليذعخوا بعج ذلػ بستعة اإلنجاز.

المغؾية لمظبلب، مؽ خبلؿ الخجؾع إلى مرادرىا  تديؼ األنذظة المغؾية في تشسية الثخوة .ٗ
الستعجدة: في السكتبات، والرحافة ،والسدخح، مسا يديؼ في إكداب الظبلب السيارات 

 المغؾية التي تداعج عمى االطبلع الؾاسع مجى الحياة.
تعج األنذظة المغؾية مجااًل خرب لعبلج السذكبلت الرؽية التي يعاني مشيا الظبلب  .٘

 لدخحاف، وعجـ القجرة عمى التخكضد.كالسمل، وا
تداعج األنذظة المغؾية الظبلب عمى التحؾؿ مؽ االعتساد عمى األسالضب التمقضشية إلى  .ٙ

أسالضب اإلبجاع السعتسجة عمى االيجابية الفخدية، والحخية الذخرية في الؿياـ باألنساط 
 ؾف المغة العخبية.المغؾية، ؼيعسل ذلػ عمى اإلبجاع المغؾي والتسضد األدبي في شتى فش

تديؼ في اكتذاؼ القجرات واإلمكانات واالستعجادات لجى الظبلب ورعايتيا وتؾجضييا  .ٚ
 وتشسضتيا.
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تقجـ لمظبلب تغحية راجعة تداعجىؼ في تذخيص األخظاء المغؾية، والتعخؼ عمى أسبابيا  .ٛ
 وأسالضب عبلجيا.

 :أسذ األنذظة المغؾية  -ٕ
عة مؽ األسذ، مضتيا السشذؾدة، البج أف تقـؾ عمى مجسؾ لكي تحقق األنذظة المغؾية فاع     

مخعي والحضمة،  ؛ٕ٘ٚ-ٕٗٚص ص ـ، ٕٗٓٓالخميفة،  )ولخص أىؼ ىحه األسذ 
 :( ؼيسا يأتيٖٕٙ-ٕٕٙصص ـ، ٕٚٓٓ

خحمة نسؾ الظبلب ومدتؾى نزجيؼ، فسا يبلئؼ طفل السخحمة االبتجائية غضخ مشاسبة الشذاط لس .ٔ
 وما يبلئؼ ىحا،  ال يشاسب طالب السخحمة الثانؾية. مبلئؼ لتمسضح السخحمة الستؾسظة

بالرجؽ بحضث يكؾف كل ما ؼيو مؽ عسل الظبلب تفكضخ، وتخظيط، وترسيؼ،  اتداـ الشذاط .ٕ
 وتشفضح، وبتؾجيو متدف مؽ السعمؼ ال تظغى ؼيو شخرضتو عمى شخرياتيؼ.

 ارتباط األنذظة باألىجاؼ ضسؽ امكانات السعمؼ والظبلب ومؾضؾع الجرس. .ٖ
 رتباط األنذظة بفمدفة السجتسع، وأىجافو، ومذكبلتو، وحاجاتو .ا .ٗ
حتى يجج الظبلب الفخص التي تذبع  تشؾع الخبخات التي تقجميا األنذظة المغؾيةتعجد و   .٘

 مضؾليؼ واتجاىاتيؼ، وتداعج عمى تكؾيؽ شخرياتيؼ.
 تفقج فاعمضتيا السظمؾبة.  التخظيط عشج إعجاد األنذظة وعشج تشفضحىا ومتابعتيا، حتى ال  .ٙ
الشاحية التعاونية في إنجاز األعساؿ بذكل تكاممي، وأف تتدع قاعجة السذاركة فضيا حتى  بخوز .ٚ

 تذسل جسيع الظبلب وال تؿف عشج أعجاد قمضمة.
الحخص عمى األسمؾب الجيسقخاطي الرحيح، واالحتخاـ الستبادؿ في التعامل بضؽ الظبلب  .ٛ

 والسعمؼ.
  السابكة: ثانًيا: الدراسات

 يدخخ مجاؿ تحمضل محتؾى كتب المغة العخبية بالعجيج مؽ الجراسات التخبؾية التي     
في الحخكة  المغة العخبية، إسياًما مشيؼالتي قاـ بيا عجًد غضخ قمضل مؽ الباحثضؽ في مجاؿ 

الجراسات التي تشاولت تحمضل كتب المغة العخبية  ىحه التظؾيخية لمعسمية التعميسية التعمسية، ومؽ
تعخؼ الؾزف الشدبي لسيارة االستساع في مشيج ـ( التي ىجفت إلى ٕ٘ٓٓ) البذضخدراسة 

المغة العخبية في األردف، كسا وردت في أدلة السعمسضؽ لمرفؾؼ الخامذ والدادس والدابع 
زة في ة العخبية وخظؾطو العخياألساسضضؽ، باإلضافة إلى األىجاؼ الؾاردة في مشيج المغ
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، وأعج تحمضل السحتؾى  مشيجاستخجـ الباحث  مخحمة التعميؼ األساسي، ولتحقضق ىجؼ الجراسة
يخت قائسة بسيارات االستساع، وبعج التأكج مؽ صجقيا وثباتيا طبقت عمى عضشة الجراسة، وأع

ساع مقارنة مع السيارات الشتائج أف ىشاؾ تبايشا كبضخا في تقجيخ الؾزف الشدبي لسيارة االست
 .المغؾية األخخى: إذ احتمت السختبة األخضخة مؽ االىتساـ

ميارات فت إلى التعخؼ عمى ىج فقج ـ(ٕٛٓٓ) والجىساني السالكيدراسة  أما     
الفيؼ القخائي ومدتؾياتو البلزمة لتبلمضح السخحمة الستؾسظة، والكذف عؽ مجى مخاعاة 

الستزسشة في كتب القخاءة ميارات الفيؼ القخائي ومدتؾياتو  الشذاطات التعمسية والتقؾيسية
البلزمة لمتبلمضح، ولتحقضق ىجؼ الجراسة اتبع الباحث السشيج الؾصفي التحمضمي وأعج قائسة 

( ميارة وبعج التأكج مؽ صجقيا وثباتيا طبقت األداة عمى ٖ٘بسيارات الفيؼ القخائي شسمت )
ليو مؽ نتائج: أف الشذاطات التعمسية والتقؾيسية عضشة الجراسة، ومؽ أبخز ما تؾصمت إ

( ميارة ؾيذ ٖ٘الستزسشة في كتب القخاءة لرفؾؼ السخحمة الستؾسظة بذكل عاـ راعت )
 .بعزيا بشدب مختفعة، وقمضل مشيا بشدب متؾسظة، وكثضخ مشيا بشدب مشخفزة

يا نة وأوزاالسيارات المغؾيـ( إلى التعخؼ عمى ٕ٘ٔٓ) العسارنةكسا ىجفت دراسة      
السظؾرة، ولتحقضق ىجؼ الجراسة استخجـ  لغتي الجسضمة لمسخحمة االبتجائيةالشدبية في كتب 

وبعج تظبضق أداة  سبة،الباحث السشيج الؾصفي التحمضمي، وأعج قائسة بالسيارات المغؾية السشا
ضخا بضؽ الجراسة عمى عضشة البحث، تؾصمت الشتائج إلى نتائج مؽ أبخزىا: أف ىشاؾ تبايشا كب

 .أوزاف السيارات الكسية والشدبية في تمػ الكتب، إضافة إلى أف تؾزيعيا كا ف عذؾائيا
تحجيج  ـ( بجراسة ىجفت إلى الؾقؾؼ عمىٕٓٔٓ)العسخي قاـ في ذات الدياؽ و      

ميارات االتراؿ المغؾي التي يجب تؾفخىا في كتاب المغة العخبية بسعيج تعميؼ المغة العخبية 
لغضخ الشاطقضؽ بيا بالجامعة االسبلمية بالسجيشة السشؾرة، ولتحقضق ىجؼ الجراسة استخجـ 

جؽ الباحث الشيج الؾصفي التحمضمي، وأعج قائسة بسيارات االتراؿ المغؾي، وبيج التأكج مؽ ص
األداة وثباتيا طبقيا عمى عضشة البحث وخخج بالعجيج مؽ الشتائج مؽ أىسيا: أف كتاب المغة 
العخبية بسعيج تعميؼ المغة العخبية لغضخ الشاطقضؽ بيا يفتقخ إلى ميارات االتراؿ المغؾي: حضث 

 %(.ٗ.ٜٕتؾفخت بشدبة )
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 تعكيب عام على الدراسات السابكة:

 لجراسات الدابقة في:أفاد البحث الحالي مؽ ا -ٔ
 كتابة اإلطار الشغخي الخاص بالبحث الحالي. -
 .السيارات المغؾيةقائسة  بشاء  -
 .السيارات المغؾيةبشاء بظاقة تحمضل  -
 السشاسبة لظبلب الرف األوؿ الثانؾي. السيارات المغؾيةاستخبلص  -
والفتخة ىشاؾ اختبلؼ بضؽ البحث الحالي والجراسات الدابقة مؽ حضث عضشة البحث،  -ٕ

 السشظقة التعميسية "السسمكة العخبية الدعؾدية".واألسمؾب اإلحرائي، و  الدمشية،
وبالخغؼ مؽ أف البحث الحالي يختمف عؽ الجراسات الدابقة في اتجاىو نحؾ تحمضل  

في الؾقؾؼ ، إال أنو يمتقي معو في بعض الجؾانب؛ لمرف األوؿ الثانؾي لعخبية كتاب المغة ا
، ودرجة مخاعاتيا، وفي الؾقؾؼ عمى مشيجية الجراسات وأدواتيا، المغؾيةالسيارات عمى 

 وإجخاءات تظبيقيا، ونتائجيا.
 " الفصل الجالح "

، وإجخاءات لسشيج البحث، ومجتسعو، وعضشتو، وأدوات البحث يتزسؽ ىحا الفرل وصًفا     
والسعالجة اإلحرائية التي ، إجخاءات تظبضق البحث تزسؽ أيًزاالتحقق مؽ صجقيا وثباتيا، وي

 .ضل بيانات البحثاستخجمت في تحم
 :البحح : مهوج أوًلا

، "إذ ييدخ ىحا التحمضمي, لسشاسبتو ليجؼ البحث تبشت الباحثة السشيج الؾصفي       
األسمؾب السبلحغة السؾضؾعية الجؾيقة والتي يسكؽ الؾثؾؽ بيا لسجى تكخار صفات معضشة 

كانت فخدية مدتقمة بحاتيا أـ جساعية مذتخكة مع غضخىا، كسا أنو يؾفخ لشا  لمسحتؾى سؾاءً 
البجيل لئلنظباعات الحاتية، والحداب غضخ الجقضق لسجى تكخار الغؾاىخ")طعيسة، 

 (.٘ٛ،صـٕٛٓٓ
 : جمتمع البحح:ثانًيا

مجسؾعة ذات خرائص مذتخكة مؽ األشياء أو السفخدات ذات "  يقرج بسجتسع البحث     
 (.ٓٔـ، ص ٕٗٓٓة خاصة لجراسة عمسية"           )بخي، أىسي
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ـ( بأنو "جسيع األفخاد أو العشاصخ التي تذتخؾ في صفة واحجة أو ٕٚٓٓوعخفو الجادري )     
 .(ٕٓص أكثخ تسضده عؽ بؿية السجتسعات" )

 "السدتؾى األوؿ" المغة العخبية مقخرومجتسع البحث الحالي يتكؾف مؽ جسيع أنذظة      
  .لمرف األوؿ الثانؾي مؽ السخحمة الثانؾية

 : عيهة البحح:ثالًجا

العضشة ىي "جدء مؽ مجتسع الغاىخة، قضج الجراسة وتؤخح بظخيقة معضشة بحضث تكؾف       
ـ، ٕٙٓٓمسثمة تسثيبًل صحيًحا لمسجتسع بقرج التعخؼ عمى خرائص ىحا السجتسع" )صبخي، 

 (.ٕٔص
ـ( بأنيا "جدء مؽ السجتسع تتسثل ؼيو كافة خرائص ٕٚٓٓ) ويقرج بيا الجادري       

السجتسع الؤلصمي وعادة تؤخح لعجـ القجرة في تشاوؿ كافة مفخدات السجتسع العتبارات مادية 
 (.ٕٓوفشية وما تتظمب دراستو وقًتا وجيًجا" )ص

جسيع أنذظة  في قرجية حضث تسثمتال العضشة واختارت الباحثة عضشة البحث بظخيقة      
 .لمرف األوؿ الثانؾي مؽ السخحمة الثانؾية "السدتؾى األوؿ" المغة العخبية مقخر
 أداة البحح:: رابًعا

 :املوارات اللػويةقائمة  -1

السشاسبة لظبلب الرف األوؿ الثانؾي،  السيارات المغؾيةىجؼ البحث الحالي إلى تحجيج      
 العخبية ليحه السيارات، فأعجت الباحثة قائسة المغة مقخرومعخفة درجة مخاعاة أنذظة 

 مخ بشاؤىا بعجة خظؾات عمى الشحؾ اآلتي: وقجلظبلب الرف األوؿ الثانؾي،  بالسيارات المغؾية
السشاسبة  السيارات المغؾيةئسة إلى تحجيج تحجيج اليجؼ مؽ بشاء القائسة: ىجفت القا -أ  

 ت األساس الحي تقؾـ عميو عسمية التحمضل.لظبلب الرف األوؿ الثانؾي، بحضث تكؾف السيارا
حضث اطمعت الباحثة  اختيار مرادر بشاء القائسة: جخى اشتقاؽ القائسة مؽ عجة مرادر، -ب

 :عمى األدبيات ذات الرمة والستسثمة في
 .بالسيارات المغؾيةاألدبيات ذات الرمة 

 .تحميبًل وتشسية السيارات المغؾيةالتي تشاولت  البحؾث والجراسات
أىجاؼ تجريذ المغة العخبية في السخحمة الثانؾية، كسا حجدتيا وزارة التعميؼ في السسمكة العخبية 

 الدعؾدية.
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، وترشيفيا السيارات المغؾيةاسبق، جخى حرخ بشاء محتؾى القائسة: بعج االطبلع عمى م -ج
 ,ٔ) كل محؾر عجًدا مؽ السيارات. ممحق رقؼ في أربعة محاور رئيدة، بحضث يتزسؽ 

 (، كسا ىؾ مؾضح في الججوؿ اآلتي:٘ٙص
 انًهبراد انهغىَخ( لبئًخ 7) رلى  جذول

 ػذد انًهبراد انفرػُخ انًهبرح انرئُسُخ

 8 االستًبع

 7 انتحذث

 7 انمراءح

 7 انكتبثخ

 97 انًجًىع

 :حمتوى كتاب اللػة العربيةبطاقة حتليل  -0

تؼ األداة الخئيدة لمبحث الحالي، حضث  كتاب المغة العخبية محتؾى  تعج بظاقة تحمضل     
مقخر بالسدتؾى األوؿ مؽ  " إلى بظاقة تحمضل محتؾى خاصالسيارات المغؾيةتحؾيل "قائسة 

  .المغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي 
 :صدق أداة البححخامًسا: 

استخجاـ يعج صجؽ السحتؾى مظمًبا أساسًيا ألي أداة بحثية، ويذضخ إلى مجى صبلحية       
(، وعخؼ ٘ٙٗـ، صٕٚٓٓدرجات السؿياس أو األداة في الؿياـ بتفدضخات أخخى ) أبؾ عبلـ، 

 (.ٜٕٗـ( الرجؽ بأنو "قجرة األداة عمى ؾياس ما وضعت لؿياسو" )صٖٕٓٓاؼ )العدّ 
بالشدبة لمبحث الحالي قامت الباحثة بعخضيا عمى  السيارات المغؾيةوإلجخاء صجؽ قائسة       

سضؽ السخترضؽ في مشاىج وطخؽ تجريذ المغة العخبية، والسذخفضؽ  مجسؾعة مؽ السحكَّ
سضؽ إبجاء رأييؼ في اآلتي:  التخبؾيضؽ في تخرص المغة العخبية، وقج طمب مؽ السحكَّ

 انتساء السيارة لسحؾر السيارة الخئيدة التي صشفت ؼيو. *
 مشاسبة السيارات لظبلب الرف األوؿ الثانؾي. *
 لمسيارات المغؾية. ياغة المغؾية وضؾح الر *
 أي مقتخح تؾدوف التقجـ بو سؾاء بالححؼ أو اإلضافة أو التعجيل. *

سضؽ البالفي صؾرتيا األولية  السيارات المغؾيةبعج عخض قائسة و       عجدىؼ  غعمى السحكَّ
سة مؽ قبميؼ، عسمت الباحثة عمى حداب متؾسط بعج و ، ا( محكسً ٛ) استعادة االستبانات السحكَّ

%( وأكثخ مؽ ٓٛالسيارة التي لؼ تحرل عمى ندبة ) استبعجتاستجابات الفئات، حضث 
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متؾسط استجابات السيارات، ومؽ الججيخ بالحكخ أف الباحثة اعتسجت ىحه الشدبة استشاًدا إلى 
ـ(، ودراسة العبضجي ٕٚٓٓبعض الجراسات التي ارتزت ىحه الشدبة مثل دراسة الدىخاني )

 ـ(. ٜٕٓٓ)
 :البححثبات أداة سادًسا: 

ت الستتالية إلجخائو عمى نفذ يقرج بثبات التحمضل أف " يعظى التحمضل نفذ الشتائج فى السخا 
                  .(ٛٚٔـ، صٕٛٓٓ )طعيسة، "لحداب ثبات التحمضل السحتؾى، وىشاؾ طخؽ عجيجة

قامت الباحثة باختيار عضشة عذؾائية  في البحث الحالي لمكذف عؽ ثبات أداة التحمضلو        
المغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي، ثؼ الؿياـ بتحمضميا مؽ قبميا ومؽ قبل  مقخر مؽ أنذظة

محممة أخخى مخترة في مجاؿ المغة العخبية، بعج تؾضيح أىجاؼ التحمضل وضؾابظو، بعج ذلػ 
بضؽ السقجريؽ  االتفاؽ( التي تدسى ندبة Holstiتؼ حداب معامل الثبات حدب معادلة )

 حدب القانؾف اآلتي:
 معادلة ىؾلدتي لثبات التحمضل=   

 ملعاجلة اإلحصائية:ا: سابًعا

 لمتأكج مؽ ثبات األداة:
 (.Holstiاستخجمت الباحثة معادلة ىؾلدتي  )

 لئلجابة عؽ أسئمة البحث:
يارات الفخعية، والسيارات الستؼ استخجاـ التكخارات والشدب السئؾية لحداب درجة مخاعاة    

 المغة العخبية لمرف األوؿ الثانؾي.مقخر في أنذظة  لمسيارات المغؾيةة الخئيد

 عجد مخات االتفاؽ×  ٕ
 عجد وحجات التحمضمضؽ األوؿ والثاني
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 نتائج البحح وتفسريها ومهاقشتوا:

 ؟االستساعالمغة العخبية لسيارات  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة :  لئلجابة عمى الدؤاؿ الثاني 
فٍ أنشطخ  نالستًبعانًهبراد انفرػُخ  تضًُن انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ( 9)رلى جذول 

 انهغخ انؼرثُخ يمرر

في السدتؾى  االستساعيتزح مؽ الججوؿ الدابق أف عجد األنذظة الستزسشة لسيارة      
في  االستساع  أنذظة الكتاب السجرسي لسيارات تزسضؽدرجة وأف  ،نذاًطا (ٕٛاألوؿ )
حضث بمغت درجة  "مخاعاة أداب االستساع."" رة األولىؼيسا عجا السياى األوؿ ضعيفة السدتؾ 
" والسيارة الثانية " فيؼ دالالت االلفاظ والتخاكضب السدسؾعة" أتت بجرجة متؾسظة؛ ،مختفعة

%، ومختفعة إذا ٚٔحضث تعتبخ درجة السخاعاة متؾسظة اذا تجاوزت الشدبة السئؾية ندبة 
  .(ٓٓٔـ، صٕٓٓٓاد، %")مخ ٕ٘تجاوزت الشدبة السئؾية 

  

 

 ًبعــــــــــاالست

 

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 نتضًُنا

 يرتفؼخ %57,1 79 يراػبح أداة االستًبع. -7

 يتىسطخ %97,6 8 االنفبظ وانتراكُت انًسًىػخ.فهى دالالد  -9

انتنجؤ ثبننتبئج انًحتًهخ نتُجخ االستًبع إنً أحذاث  -5

 يتسهسهخ.

 ضؼُفخ 1,7% 9

 ضؼُفخ %79,1 5 انتًُُس سًبًػب ثُن األفكبر انرئُسخ واألفكبر انخبنىَخ. -6

 ضؼُفخ %76,9 6 .انرثط ثُن انًبدح انًسًىػخ وانخجرح انسبثمخ -7

 ضؼُفخ %79,1 5 . تحهُم وتمىَى انًسًىع ثنبء ػهً يؼبَُر يىضىػُخ-8

 %799 96 انًجًىع
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 ؟التحجثرات المغة العخبية لسيا مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة :  لئلجابة عمى الدؤاؿ الثالث
 يمررفٍ أنشطخ  تحذثنهانًهبراد انفرػُخ  تضًُن( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 5) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ 

 

 ذثــــــــــانتح

 "األولانًستىي يمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

ًُب نحذث يب ورثطه ثأفكبر ػبيخ  -7 تمذَى وصًفب تأيه

 .يجردح.

 ضؼُفخ 75,5% 6

 يرتفؼخ %69 79 .انتؼجُر شفهًُب ػن األفكبر ثأسبنُت يتنىػخ -9

 ضؼُفخ %75,5 6 .إدارح اننذواد واالجتًبػبد -5

 ضؼُفخ %75,5 6 .انتمذَى انفؼبلانتحذث ثطاللخ يغ تطجُك لىاػذ  -6

إثذاء انرأٌ شفهًُب فٍ تنظُى األفكبر وػرض انًبدح -7

 .وانهغخ واألسهىة

 ضؼُفخ 75,5% 6

 %799 59 انًجًىع

 التحجثأنذظة الكتاب السجرسي لسيارات  تزسضؽيتزح مؽ الججوؿ الدابق أف درجة       
التعبضخ شفيًيا عؽ األفكار بأسالضب " السيارة الثانيةضعيفة ؼيسا عجا  السدتؾى األوؿفي 

حضث تعتبخ درجة السخاعاة متؾسظة اذا تجاوزت الشدبة السئؾية  ،بمغت درجة مختفعة "متشؾعة.
 .(ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ%")مخاد، ٕ٘%، ومختفعة إذا تجاوزت الشدبة السئؾية ٚٔندبة 

 ؟القخاءةالمغة العخبية لسيارات  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة  : لئلجابة عمى الدؤاؿ الخابع
 يمررفٍ أنشطخ  نهمراءحانًهبراد انفرػُخ تضًُن ( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 6) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ

 

 راءحـــــــــــــــــــــانم

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ  "

 انتضًُندرجخ  اننسجخ انًئىَخ انتكرار

انًؼبنٍ انحمُمُخ وانًجبزَخ انتًُُس ثُن  -7

 .نهًمروء يستخذيب انسُبق نهتذنُم

 ضؼُفخ 75.77% 7

انتًُُس ثُن انًؼبنٍ انصرَحخ وانضًنُخ  -9

 نهًفرداد فٍ انًبدح انًمروءح.

 يتىسطخ 95,86% 2

 ضؼُفخ %9,85 7 .تىنُذ أسئهخ حىل انًمروء ين يىضىػبد -5

 انًمبرنخ ثُن انًمروء وثُن يىضىع آخر ين -6

يصبدر يختهفخ ين حُج انجنبء انؼبو واألفكبر، 

 .وانؼًك فٍ انتنبول

 ضؼُفخ 79,79% 6

لراءح يىضىع يب، حى إػبدح كتبثخ األفكبر  -7

 انؼبيخ يمبرنخ ونمًذا.

 يرتفؼخ 79% 97

 %799 69 ًىعــــــــــــــــــانًج
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 ضعيفةفي السدتؾى األوؿ  كتاب السجرسي لسيارات القخاءةدرجة مخاعاة أنذظة ال أتت    
 قخاءة مؾضؾع ما، ثؼ إعادة كتابة األفكار العامة مقارنة ونقًجا." ضسشتؼيسا عجا ميارة " 

وميارة " التسضضد بضؽ السعاني الرخيحة والزسشية لمسفخدات في السادة  مختفعة،بجرجة 
زت الشدبة حضث تعتبخ درجة السخاعاة متؾسظة اذا تجاو بجرجة متؾسظة؛  ضسشتالسقخوءة " 

 (.ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ%")مخاد، ٕ٘%، ومختفعة إذا تجاوزت الشدبة السئؾية ٚٔالسئؾية ندبة 
 ؟الكتابةالعخبية لسيارات المغة  مقخرأنذظة  تزسضؽما درجة  : لئلجابة عمى الدؤاؿ الخامذ

يمرر فٍ أنشطخ  نهكتبثخانًهبراد انفرػُخ  تضًُنانتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ ( 7) رلى جذول

 انهغخ انؼرثُخ 

الكتابة لسيارات  العخبيةمقخر المغة أنذظة  تزسضؽويتزح مؽ الججوؿ الدابق أف درجة       
تشغيؼ األفكار والحجج في شكل مشظقي " الثانيةة في السدتؾى األوؿ ضعيفة ؼيسا عجا السيار 

الخامدة " كتابة تمخيص  السيارةو أتت درجة تزسضشيا مختفعة،  "ومتساسػ في الشص السكتؾب 
متؾسظة اذا حضث تعتبخ درجة السخاعاة ، مختفعةأتت بجرجة لمسؾضؾعات بظخيقة ججيجة." 

%")مخاد، ٕ٘%، ومختفعة إذا تجاوزت الشدبة السئؾية ٚٔتجاوزت الشدبة السئؾية ندبة 
 (..ٓٓٔـ، صٕٓٓٓ

قامت  ،وؿالسدتؾى األ  مقخر المغة العخبيةفي أنذظة  السيارات المغؾيةبالشدبة لجرجة      
تزسؽ  ذظة التيتكخارات األن لمغة العخبية بقرج معخفةا مقخرأنذظة  الباحثة بتحمضل محتؾى 

 اآلتي( ٙ)رقؼ ويؾضح ججوؿ  مجتسعة في السدتؾى األوؿ كبًل عمى حجة. السيارات المغؾية
 :المغؾيةمسيارات للمغة العخبية ا خرقمأنذظة  تزسضؽجرجة التكخارات والشدب السئؾية ل

 

 

 بثخـــــــــانكت

 "انًستىي األوليمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

كتبثخ رسبئم رسًُخ )يحضر اجتًبع، تمرَر، دػىح  -7

 .حضىر اجتًبع...(

 ضؼُفخ 79،71% 8

تنظُى األفكبر وانحجج فٍ شكم ينطمٍ ويتًبسك فٍ  -9

 .اننص انًكتىة

 يرتفؼخ 52.96% 99

 ضؼُفخ %79.71 8 .كتبثخ نهبَخ يحذدح نمصخ أو يىضىع يؼُن -5

 ضؼُفخ %1,76 6 تىظُف أدواد انرثط انًنبسجخ. -6

 يرتفؼخ %59.76 76 .كتبثخ تهخُص نهًىضىػبد ثطرَمخ جذَذح -7

 %799 78 انًجًىع
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انهغخ  نهًهبراد انهغىَخ فٍ أنشطخ يمرر تضًُن( انتكراراد واننست انًئىَخ نذرجخ 8) رلى جذول 

 انؼرثُخ 

 

 انًهبراد انهغىَخ

 "تىي األولـــــانًسيمرر انهغخ انؼرثُخ "

اننسجخ  انتكرار

 انًئىَخ

درجخ 

 انتضًُن

 ضؼُفخ %76،88 96 االستًبع

 ضؼُفخ %76،88 96 انتحذث

 يتىسطخ %98.88 56 انمراءح

 يرتفؼخ %51,55 78 انكتبثخ

 %799 779 انًجًىع

 مقخر المغة العخبية لمسيارات المغؾيةأنذظة تزسضؽ يتزح مؽ الججوؿ الدابق أف درجة      
فجرجة القخاءة ، أما ميارة لبلستساع والتحجثفي السدتؾى الجراسي األوؿ ضعيفة بالشدبة 

حضث تعتبخ درجة بضشسا أتت درجة تزسضؽ ميارة الكتابة مختفعة،  ، ومتؾسظة تزسضشيا
%، ومختفعة إذا تجاوزت الشدبة ٕ٘تجاوزت الشدبة السئؾية ندبة السخاعاة متؾسظة إذا 

  .(ٖٙـ،صٖٕٓٓ، )الدعضج%"ٖ٘السئؾية 
 مهاقشة نتائج البحح:

بعج االستقخاء الدابق لمشتائج التي تؾصل إلضيا البحث الحالي، اتزح ضعف تزسضؽ      
خرائص نسؾىؼ المغؾي السيارات المغؾية السشاسبة لظبلب الرف األوؿ الثانؾي، التي تخاعي 

اسساعضل، ل )مث في أدبيات ومؤلفات كثضخ مؽ السؤلفضؽ والفكخي واالجتساعي السحكؾرة
وتعدو الباحثة  (ٕٓ٘-ٖٕٚـ، ص صٕٔٔٓالعسخية، )؛ (ٖٔٙ-ٜٓ٘ـ، ص صٕٓٔٓ

 ىحا الزعف العاـ إلى األسباب اآلتية:
مدتؾى الشرؾص المغؾية السزسشة وقمتيا، فاألساس المغؾي السزسؽ ضعيف وال  ضعف .ٔ

فيشاؾ عبلقة تأثخية  يداعج عمى تشسية ميارات لغؾية متقجمة تشاسب السخحمة الثانؾية.
 طخدية بضشيسا. 

ضعف استشاد األنذظة المغؾية عمى العسميات العقمية العميا مؽ تحمضل وتخكضب وتقؾيؼ،  .ٕ
ر األمثل لسيارات التفكضخ العميا لجى الظبلب مثل ميارات التفكضخ الشاقج، وذلػ باالستثسا

وميارات التفكضخ ما وراء السعخفي؛ فاألنذظة المغؾية السبشية وميارات التفكضخ اإلبجاعي، 
( تدتثضخ عقؾؿ الظبلب، ٕٛٔ، صٕٚٓٓعمى العسميات العقمية العميا كسا ذكخ أحسج )
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خ الحخ القائؼ عمى التقري واالستكذاؼ واإلبجاع عشج تشسية وتفتح آفاقيؼ لسديج مؽ التفكض
 السيارات المغؾية.

الخمل  إلى ضعف التؾازف ي درجة تزسضؽ السيارات المغؾية الفخعية واألساسية، مسا أدى .ٖ
السشيجي عشج بشاء األنذظة المغؾية، ال سيسا أف السيارات المغؾية تتدانج وتتكامل ؼيسا 
بضشيا في السؾؾف المغؾي الؾاحج؛ فالزعف والخمل في ميارة يؤدي إلى الزعف والخمل في 

 كامل السيارات المغؾية في أغمب األحياف.
في مقخر المغة العخبية لمرف  في السحتؾى المغؾي السزسؽ الؿّيؼ ضعف الثخاء المغؾي  .ٗ

 األوؿ الثانؾي، في جسيع وحجات المغة العخبية.
 توصيات البحح:

 في ضؾء ما خمص إليو البحث مؽ نتائج فإف الباحثة تؾصي باآلتي:    
السيارات تؾجيو نغخ القائسضؽ عمى تخظيط وتأليف مشاىج المغة العخبية إلصى مخاعاة  -ٔ

، السدتشجة عمى برؾرتيا الجؾيقة العسميات العقمية العمياكذ طبيعة التي تع المغؾية
 مقخراتلػ كسا ورد في األدبيات التخبؾية، عشج بشاء أنذظة وذ ميارات التفكضخ العميا؛

 المغة العخبية.
والذسؾؿ لفت نغخ القائسضؽ عمى تخظيط وتأليف مشاىج المغة العخبية إلى مخاعاة التؾازف  -ٕ

 المغة العخبية. مقخراتعشج بشاء أنذظة  الفخعية،الخئيدة و  لمسيارات المغؾية
 مقخراتالتي تؾصل إلضيا البحث عشج بشاء أنذظة  مؽ قائسة السيارات المغؾيةاإلفادة  -ٖ

 المغة العخبية لمسخحمة الثانؾية برفة عامة، ولمرف األوؿ الثانؾي برفة خاصة.
 مكرتحات البحح:

البحث، وفي ضؾء التؾصيات الدابقة،  امؽ الشتائج التي جخى التؾصل إلضيا في ىح انظبلًقا  
 تقتخح الباحثة عجًدا مؽ البحؾث، والجراسات السدتقبمية وىي:

المغة العخبية  مقخراتفي  السيارات المغؾية تزسضؽدراسة وصؽية تحمضمية لتحجيج درجة  -ٔ
 لمرف الثاني والثالث الثانؾي، وفي السخحمة االبتجائية والستؾسظة.

لمستعمسضؽ في كل مخحمة مؽ مخاحل  السيارات المغؾيةدراسة وصؽية لؿياس وتحجيج  -ٕ
 التعميؼ العاـ.

 في مخاحل التعميؼ العاـ.السيارات المغؾية دراسة وصؽية لؾاقع تجريذ  -ٖ
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 املرادع 

 الكرآن اللريم.

( ٖ-ٔميارات التفكضخ اإلبجاعي في مشاىج  المغة العخبية لمرفؾؼ مؽ )ـ( ٖٕٔٓأبؾ جبضؽ, عظا. )
نؾفسبخ،  ٚٔإلى ٙٔ، ورقة عسل مقجمة لمسجمذ العخبي لمسؾىؾبضؽ والستفؾقضؽ, مؽ في فمدظضؽ

 .ٜٜٖ-ٖ٘ٛجامعة القجس, فمدظضؽ، ص ص
 , متاح عمى الخابط .األنذظة المغؾيةـ(. ٕٔٔٓأبؾ لبؽ، وجيو مخسي. )

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/ٕٜٜٙٚ الترفح .
 ىػ,. ٜٖٗٔ/ٕٓ/ٕ٘بتاريخ: 

 الجماـ: دار عبجهللا صالح لمشذخ. ميارات التفكضخ، تشسيةـ( ٕٚٓٓأحسج, محدؽ دمحم )
، عساف: دار الفكخ ناشخف الظفل مؽ الحسل إلى الخشجـ( ٕٓٔٓإسساعضل، دمحم عساد الجيؽ )

 ومؾزعؾف.
( الخياض: مكتبة ٗ)ط مبادئ اإلحراء واالحتساالت،ـ( ٕٗٓٓبخي، عجناف ماجج عبجالخحسؽ )

 الذقخي.
ة االستساع في مشياج المغة العخبية لرفؾؼ الحمقة الثانية مؽ ميار ( ٕ٘ٓٓالبذضخ، أكـخ عادؿ )

(، ص ص ٚٚ(، عجد )ٕٓ: دراسة تحمضمية، السجمة التخبؾية، مجمج )السخحمة األساسية في األردف
ٜٜ-ٕٔٚ. 

درجة تزسضؽ كتاب المغة العخبية لمرف الدادس ـ( ٕٕٔٓبشي عيدى، دمحم رضا عبجالشبي، ) 
)رسالة ماجدتضخغضخ مشذؾرة( إربج:  إلبجاعية ودرجة اكتداب الظمبة ليااألساسي لسيارات القخاءة ا

 كمية التخبية، جامعة الضخمؾؾ.
األنذظة المغؾية أنؾاعيا ـ( ٕ٘ٓٓجاب هللا، عمي سعج؛ الذضداوي، عبجالغفار دمحم؛ جسل، دمحم جياد )

 العضؽ: دار الكتاب الجامعي. ومعايضخىا واستخجاماتيا،
، عساف: دار السدضخة لمشذخ اإلحراء الؾصفي في العمـؾ التخبؾيةـ( ٕٚٓٓ، عجناف حدضؽ، )الجادري 

 والتؾزيع.
 . الخياض، مكتبة العبيكاف.ميارات االتراؿ المغؾي ( ٕٓٔٓحدضؽ، عبجالخزاؽ )

نذخ  –( الخياض: عالؼ الكتبٙ)ط فرؾؿ في تجريذ المغة العخبيةـ( ٕٗٓٓالخميفة، حدؽ جعفخ )
 .-وتؾزيع وطباعة

 مرخ، دار السعخفة الجامعية. السيارات المغؾية.(. ٕٗٔٓالخؾيدكي، زيؽ كامل )
 ، عساف: دار أسامة لمشذخ والتؾزيع.مشاىج البحث العمسيـ( ٕٙٓٓداوود، عديد )

http://kenanaonline.com/users/wageehelmorssi/posts/26799
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ي الخالجة في ضؾء تقؾيؼ نذاطات التعمؼ في مقخر لغتـ( ٕٗٔٓالحبياني، لضمى جسعة سميساف )
)رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة( مكة ميارات الفيؼ القخائي البلزمة لتمسضحت لمرف األوؿ الستؾسط 

 السكخمة: كمية التخبية، جامعة أـ القخى.
فعالية مجسعات تعميسية في تشسية السيارات المغؾية لجى طبلب ـ( ٕٚٓٓالدىخاني، مخضي غـخ هللا )
 "أطخوحة دكتؾراة". جامعة أـ القخى.  تخبية،السدتؾى األوؿ في كمية ال

تحمضل محتؾى كتاب لغتشا العخبضصة لمرف الدادس في السسمكة األردنية ( ٜٕٓٓسالؼ، دمحم دمحم )
-ٗٚ(، ص صٔ، السؤتسخ العمسي الدادس، الجسعية السرخية لمقخاءة والسعخفة، مجمج )الياشسية

ٔٔٙ. 
لعديد؛ الزخماف، فالح عبجهللا؛ آؿ غالب، لضمى جابخ؛ الدخيحي، حدؽ عؾاد؛ حافع، عبجالخشضج عبجا

ججة: مخكد  االتفكضخ والبحث العمسي، ـ(ٕٛٓٓالدعج، صالح عبجالخحسؽ؛ يؾسف، عؾاطف أمضؽ )
 الشذخ العمسي.

، القاىخة: دار اإلحراء الشفدي و التخبؾي : نساذج وأسالضب حجيثةـ( ٖٕٓٓالدعضج، رضا مدعج )
 الؾثائق الجامعية.

، عساف: دار مفاـيؼ ومرظمحات في العمـؾ التخبؾيةـ( ٕٛٓٓنؾاؼ؛ العجيمي، عبجالدبلـ ) سسارة،
 السدضخة.

 ، القاىخة: السكتب الجامعي الحجيث.تشسية التفكضخ اإلبجاعي لمظبلبـ( ٕٔٔٓصالح، أسساء زكي دمحم )
 لحجيث.عساف: عالؼ الكتب ا ،Spssاإلحراء الؾصفي ونغاـ ـ( ٕٙٓٓصبخي، عداـ عبجالخحسؽ، )

 ( القاىخة: دار الفكخ العخبي. ٘)ط تحمضل السحتؾى في العمـؾ اإلندانيةـ( ٕٛٓٓطعيسة, رشجي أحسج )
. القاىخة، دار مدتؾياتيا وتجريديا وصعؾباتيا -السيارات المغؾية( ٕٙٓٓطعيسة، رشجي أحسج )

 الفكخ العخبي.
عساف، دار السدضخة لمشذخ  واألداء.العسمية  -ميارات التحجث(. ٕٓٔٓعبجالباري، ماىخ شعباف )

 والتؾزيع.
فاعمية نذاطات قائسة عمى عسميات الكتابة في تشسية ميارات القرة ـ( ٜٕٓٓالعبضجي، خالج خاطخ )

)رسالة دكتؾراة غضخ مشذؾرة( مكة السكخمة:كمية التخبية، جامعة أـ  لجى تبلمضح الرف األوؿ الستؾسط
 القخى.

، كامل عمي سميساف، ) مجى تخكضد كتب المغة العخبية ومعمسضيا لمسخحمة الثانؾية في ـ( ٕٗٓٓعتـؾ
، )رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة( كمية الجراسات العميا، األردف عمى ميارات التفكضخ الشاقج واإلبجاعي

 الجامعة األردنية.
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( الخياض: مكتبة ٖ)ط السجخل إلى البحث في العمـؾ الدمؾكيةـ( ٕٙٓٓالعداؼ، صالح حسج )
 بيكاف.الع

، األردف: دار الؿياس والتقؾيؼ التخبؾي في العسمية التجريديةـ( ٕٚٓٓعبلـ، صبلح الجيؽ محسؾد )
 السدضخة لمشذخ والتؾزيع.
تقؾيؼ محتؾى كتاب المغة العخبية بسعيج تعميؼ المغة العخبية لغضخ ( ٕٓٔٓالعسخي، ماجج صالح )

ماجدتضخ(. السجيشة السشؾرة، الجامعة  . )رسالةالشاطقضؽ بيا في ضؾء ميارات االتراؿ المغؾي 
 اإلسبلمية.

 ، عساف: مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ والتؾزيع.عمؼ نفذ الشسؾـ( ٕٔٔٓالعسخية، صبلح الجيؽ )
 ، األردف: دار أسامة لمشذخ والتؾزيع.التفكضخ الدابخ واإلبجاعيـ( ٕٔٔٓالعياصخة, ولضج رفضق )

الشذاطات التقؾيسية في كتاب لغتشا الجسضمة لمرف الخابع  تحمضلـ( ٕٓٔٓالعضج، وساـ حدؽ شيخ، ) 
)رسالة ماجدتضخ غضخ مشذؾرة(  األساسي في ضؾء ميارات التفكضخ اإلبجاعي ومجى اكتداب الظمبة ليا

 غدة:كمية التخبية، الجامعة اإلسبلمية، غدة.
، األردف: العمسية البحث العمسي وفشية الكتابةـ( ٕٔٔٓفارس، عدت محسؾد؛ الرخايخة، خالج أحسج )

 زمـد ناشخوف ومؾزعؾف.
، تقؾيؼ تجريبات المغة الحياتية في كتب لغتشا العخبية لمسخحمة األساسيـ( ٕٔٔٓالفضؾمي, خمضل ) 

-ٗٗ٘(، األردف.ص ص ٕ٘مجمة الشجاح لؤلبحاث، كمية العمـؾ التخبؾية واآلداب الجامعية،  مجمج )
٘ٚٗ . 

الحياتية لمغة في كتب لغتشا العخبية في الحمقة الثانية مؽ مخحمة التظبيقات ـ( ٕٙٓٓالكخؽ, أمضؽ )
 )بحث(كمية التخبية، الجامعة األردنية، األردف. التعميؼ األساسي في األردف،
الخياض، جامعة االماـ دمحم بؽ  قخاءات في عمؼ المغة التظبيقي،( ٜٜ٘ٔشعباف، عمي عمي أحسج، )

  سعؾد.
تقؾيؼ الشذاطات التعمسية والتقؾيسية ( ٕٛٓٓالجىساني، دخضل هللا دمحم )السالكي، حدؽ دمحم راجح؛ 

، رسالة ماجدتضخ، الستزسشة في كتب القخاءة بالسخحمة الستؾسظة في ضؾء ميارات الفيؼ القخائي
 جامعة أـ القخى، كمية التخبية.

ثالث الستؾسط ميارات القخاءة االبجاعية السقخر لظالبات ال( ٕٗٔٓالسالكي، زكية صالح صالح )
 .ٕٕٙ-ٜ٘٘(، ص صٔ(، مجمج )ٚ٘ٔمجمة التخبية، عجد )بالسسمكة العخبية الدعؾدية. 

 . القاىخة، دار الفكخ العخبي.تجريذ فشؾف المغة العخبية( ٕٙٓٓمجكؾر، عمي أحسج )
، القاىخة: األسالضب اإلحرائية في العمـؾ الشفدية والتخبؾية واالجتساعيةـ( ٕٓٓٓمخاد، صبلح أحسج )

 اإلنجمؾ السرخية.
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بشاء السيارات المغؾية في كتب المغة ( ٕٛٓٓالسخاشجة، طبلؿ عبجهللا؛ الفاعؾري، عؾني صبحي )
 . عساف، الجامعة األردنية.العخبية لمشاطقضؽ بغضخىا في الجامعات األردنية الخسسية

السدضخة لمشذخ  عساف: دار طخائق التجيذ العامة،ـ( ٕٚٓٓمخعي، تؾفضق أحسج؛ الحضمة، دمحم محسؾد )
 والتؾزيع والظباعة.

مجى إسياـ الشذاطات التعميسية التقؾيسية في كتب المغة العخبية ـ( ٕٔٓٓمؾسى، دمحم محسؾد )
السقخرة عمى الرفؾؼ العميا بالسخحمة االبتجائية بجولة االمارات العخبية الستحجة في تشسية ميارات 

 .ٖٙ-ٙٔ(، ص ص ٗ) مجمة القخاءة والسعخفة، عجدالتفكضخ اإلبجاعي، 
، اإلسكشجرية: دار الؾفاء المغة العخبية بضؽ األصالة والسعاصخةـ( ٕٚٓٓيؾسف, حدشي عبجالجمضل )

 لجنيا الظباعة والشذخ.
تعميؼ المغة العخبية: أسدو ( ٜٔٛٔيؾنذ، فتحي عمي؛ الشاقة، محسؾد كامل؛ طعيسة، رشجي أحسج. )

 . مرخ، مظابع الظؾبجيوإجخاءاتو
 
 


