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 التربية كمية القادسية/ جامعة
 العربية المغة تدريس طرائق

 الممخص
 والنصوص األدب موضوعات تحميؿ إلى وتيدؼ القادسية، محافظة العراؽ/ في الدراسة ُأجريت      
 الباحثاف أعد   اليدؼ ىذا ولتحقيؽ التنسيقي، التفكير ميارات ضوء في االعدادي الخامس لمصؼ
 الخبراء عمى ُعرضت ثـ ومف ميارة، (ٙٔضمنا)ت مجاليف، مف متكونو التنسيقي التفكير بميارات قائمة

 األدب موضوعات بتحميؿ الباحثاف شرعا ثـ تدريسيا، وطرائؽ العربية المغة بمناىج والمختصيف
 التحميؿ عممية طريؽ ومف التنسيقي، التفكير ميارات ضوء في االعدادي الخامس لمصؼ والنصوص

 : اآلتية النتائج ظيرت
 تحققيا مستوى لكف التنسيقي التفكير ميارات مف اياً  تيمؿ لـ نصوصوال االدب موضوعات إف    
 بواقع تحققت اذ ( السمات تحديد )ميارة مف كؿ ىي تحققاً  الميارات أعمى فكانت متفاوتة، بنسب كاف
 )ميارة تمييا ٝ،ٙ،ٔٔ وبنسبة تكراراً  ٘٘ حققت المعرفة( )وميارة  ٝ،ٚٗ،ٕٔ وبنسبة تكراراً ٕٙ

 األفكار بيف والربط االشياء، بيف العالقات إدراؾ وميارتا) ٝ، ٘ٙ،ٜ وبنسبة تكرارا ٛٗ بواقع الترتيب(
 الى التوصؿ وميارة التقويـ، وميارة اإلدراؾ، ميارة )أما ميارة، لكؿ ٝ،ٕٗ،ٛ وبنسبة تكراراً  ٔٗ (بواقع
 وتحديد ونات،والمك االفكار تحديد وميارتا) ميارة، لكؿ ٕٝٗ،ٚ وبنسبة تكراراً  ٖٙ  حققت جديد( منتج

 ٝ.ٖٕ،ٙ نسبة يعادؿ ما اي تكراراً  ٖٔ حققت فقد الخواص(
 نسبة يعادؿ ما اي  ٖٕ بواقع تحققت اذ المالحظة ميارة ىي مقبوؿ بشكؿ تحققت التي والميارة   

ٗ،ٕٙ.ٝ 
 بواقع تحققت اذ مشكمة( لحؿ وخطة )التتابع، ميارات ىي ضئيؿ بشكؿ تحققت التي لميارات أما    
 ميارة. لكؿ ٝٔ،ٖوبنسبة تكراراً ٘ٔ
 ، التصنيؼ وميارة التقويـ، )ميارة مف كؿ ىي جدا ضئيؿ بشكؿ تحققت التي الميارات وأخيًرا    

 مجموع بذلؾ ليكوف ٝ،ٔٛ،ٔ وبنسبة فقط تكرارات ٜ حققت فقد جديدة( عالقات في التفكير وميارة
 االعدادي. الخامس لمصؼ تكرارًا،ٜٚٗ التكرارات
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 التنسيقي التفكير ميارات إعتماد منيا: عدة بتوصيات الباحثاف اوصى البحث تائجن ضوء وفي     
 بيف الموازنة إلى إلضافةاب اإلعدادي، الخامس الصؼ في والنصوص األدب موضوعات تطوير في

 مقترحات عدة  الباحثاف اقترح البحث ليذا واستكماالً  فقط، الشعر عمى الثقؿ رمي وعدـ األدب فروع
 االعدادية لممرحمة العربية المغة قواعد موضوعات تحميؿ في الحالية لمدراسة مماثمة دراسة اءإجر  منيا:
 التنسيقي. التفكير ميارات ضوء في

 (التنسيقي التفكير مهارات التنسيقي، التفكير والنصوص، االدب الموضوعات، تحميل)المفتاحية: الكممات
 middle of grade fifth the for topics text and literature of Analysis

skills thinking coordination of light the in school 
Inas Youssef Matroud a.                     Dr. Fadel Nahi Abed Aoun 

Al-Qadisiyah University/College of Education 

language Arabic teaching of Methods 

 

Abstract  

The research was carried out in Iraq's Al-Qadisiyah Governorate with the 

goal of analyzing literature and text subjects for the fifth preparatory grade in 

terms of coordinated thinking skills. To do this, the researcher compiled a list 

of coordinated thinking abilities that contained (16) skills in two categories 

and offered them to experts and professionals in Arabic language curriculum 

and teaching techniques. The researcher then went on to study literature and 

text themes for the fifth preparatory grade using coordinated thinking 

abilities, and the following conclusions emerged as a consequence of the 

analysis: 

The literature and text disciplines did not ignore any of the coordinated 

thinking abilities, although the degree to which they were achieved varied. 

The greatest talents were (the skill of detecting qualities), which received 62 

recurrences and a rate of 12.47 percent, and (the knowledge skill), which 

received 55 recurrences and a rate of 11.6%, followed by (arrangement skill), 

which received 48 recurrences and a rate of 9.65 % , and two skills 

(perceiving relationships between things, and linking ideas) achieved 41 

repetitions and an 8.24 percent rate for each skill (as for the skill of 

perception, and the skill of evaluation, and the skill of arriving at a new 

product (it achieved 36 repetitions and a rate of 7.24 percent for each skill), 

and two skills (identifying ideas and components, and determining 

characteristics) achieved 31 iterations, equivalent to a rate of 6.23 percent). 

The talent of observation, which was attained at a rate of 4.62 percent, was 

the skill that was achieved in a satisfactory manner. 

The skills (sequence, and a plan to solve a problem) that were gained in a tiny 

fashion were the skills (sequence, and a plan to solve a problem), which were 

achieved by 15 recurrences and at a rate of 3.1 percent for each skill. 
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Finally, for the fifth grade of middle school, the skills of (assessment skill, 

categorization skill, and thinking about new relationships) were acquired with 

just 9 repetitions and a rate of 1.81 percent, bringing the total repetitions to 

479 repetitions. 

The researcher made numerous recommendations based on the findings of 

the study, including using coordinated thinking skills in producing literature 

and text subjects in the fifth preparatory grade, as well as balancing the 

branches of literature and not putting too much emphasis on poetry. To 

conclude this study, the researcher made numerous recommendations, 

including: doing a study similar to this one in which Arabic grammar themes 

for the preparation stage are analyzed in light of coordinated thinking skills. 

Keywords: (analysis of topics, literature and texts, coordination thinking, 

coordination thinking skills). 

 : البحث مشكمة اوالً 
 تمكيف في ظاىًرا ضعًفا يمحظ مدارسنا في العربية المغة تعميـ لواقع المتتبع ِإف    

فو  بمفاتنيا، واإلحساس وتذوقيا العربية المغة فيـ عممية مف الطمبة  األدب درس ا 
 منو، المطموب اليدؼ إلى يوصمو عّمف يبحث ومازاؿ الطموح بمستوى ليس والنصوص

ف واستيعاب، فيـ دوف مف حفًظا منو حفظوفي فالطمبة  الطرائؽ يساير مازاؿ تدريسو وا 
 فأسيـ وتركيز إمعاف دوف مف األدبي النص قراءة عمى يقبموف الطمبة جعؿ مما التقميدية

 االستكشاؼ، روح فييـ  ِ ُيَنـّ  ولـ لدييـ، والثقافي العممي المستوى خفض في ذلؾ
، والثقافة لمتربية العربية )المنظمة  (.ٕٔٔ :ٖٜٛٔ والعمـو

 مع ينسجـ بما العربية المغة مناىج لتطوير واضحة دولية توجيات لوجود ونظراً    
 اىـ مف يعد الذي المتكاممة المواد منيج الى التوصؿ اجؿ ومف العصر، متطمبات
 بالمعارؼ المتعمميف تزويد الى ييدؼ انو ميزاتو ومف الحديث المنيج تصميمات
 مادة تعدّ  المتعمميف, بحياة ومتصؿ معنى ذي مترابط بشكؿ اراتوالمي والمعمومات

 الدمج عممية لكف اخرى, مواد مع تكاممت التي المواد احدى مف والنصوص االدب
 نقاط بعض فييا تظير اف البد كافة الدراسية المجاالت في التطوير اجؿ مف والتكامؿ
 يجب التي القوة نقاط وتحديد ـوالتقوي والتحميؿ االصالح الى بحاجة تكوف التي الضعؼ
 المؤسسة تسعى عندما وتقويميا الكتب تحميؿ الى الحاجة وتزداد تعزيزىا، عمى العمؿ

 في صعوبات مف الجديدة المناىج ىذه يعتري ما بسبب  المناىج تغيير الى التربوية
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 تكوف اف يجب والتقويـ التحميؿ عممية فاف لذا التعميمية البيئة في وتنفيذىا اعدادىا
 والتقويـ التحميؿ عمميات مف فاعمية اكثر بصورة لممنياج الميداني التنفيذ خالؿ مستمرة
 والوقوؼ اجزائيا، الى المادة لتجزئة االمثؿ الطريؽ التحميؿ عممية ُتعد اذ ليا، السابقة
 تمؾ في المتضمنة المشكالت إلى والتعرؼ االجزاء تمؾ تربط التي العالقات عمى

 الحالية. دراستيما الباحثاف أجرى وحداثتو الموضوع ألىمية اونظرً  المواد،
 اآلتي: بالسؤاؿ البحث مشكمة تحديد فتـ 

 التفكير ميارات اإلعدادية المرحمة في والنصوص االدب موضوعات تضمنت ىؿ   
 التنسيقي؟

 : البحث أهمية ثانًيا
 وتطمعات باتمتطم مف حققو لما العمـ عصر بانو نعيشو الذي القرف ينماز      

فّ  جميعيا، الحياة جوانب في لمعمـ المتسارع العممي التطور أثر وقد لالنساف،  النيضة وا 
 بػالتربية. العناية خالؿ مف إال تػأتِ  لـ اليوـ المتقدـ العالـ في َنشػيُدىا التي العممية

 مف وتقدمو وتطوره المجتمع الستمرارية وسيمة ( لػ)ديوي بالنػسبة التػربية وُتعد
و وأف المتعمميف، لخبرات المناسب التنظيـ طريؽ  النيا مناسب؛ بشكؿ الخبرات ىذه ُتوج 
 أي أراد واذا التربوييف، عاتؽ عمى تقع الميمة وىذه والرغبات المواقؼ عمى تؤثر

 ومحسف، )الياشمي سميمة ُأسس عمى النشئ بتربية يبدأ أف عميو وجب التقدـ مجتمع
ٕٜٓٓ: ٚٚ.) 

 تيذيب عمى تعمؿ فيي الفرد لطاقات ترصيف عممية التربية إفّ  الباحثاف ويرى 
 جيؿ إلعداد والمفكريف المدرسيف بإىتماـ حظيت وقد وتنميتيا االتجاىات وتكويف سموكو
 الصعيد عمى تواجيو التي المشكالت معالجة مف ليتمكف إليو، وَيحتكـ العمـ بقيمة يؤمف
ف واالجتماعي، الفردي  وتنظر المغة، دوف مف أىدافيا تحقيؽ تستطيع ال التربية وا 
 الثقافية النواحي فيـ في الفرد تفيد وسيمة إنيا عمى المغة إلى الحديثة التربية

 معو. والتفاىـ بغيره اإلتصاؿ مف الفرد تمكفّ  فيي واالجتماعية،
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 لما ولوالىا غيره، مع التكيؼ عمى القدرة تمنحو ألنيا لمفرد أساس مطمب والمغة  
 والتقدـ الحضاري الرقي درجات أعمى إلى البشرية المجتمعات وصمت ولما اىـالتف سادَ 

 وأنعكس اإلنتاج وضعؼ الفكر، لضاؽ ولوالىا التفكير، نمو عمى المعيف فيي العممي،
 )مدكور، وتفكير، ومنيج وشخصية وىوية وثقافة انتماء المغة ألف المجتمع، عمى ذلؾ

 الجبار: العزيز قاؿ إذ اإلنساف، عمى تعالى اهلل نعـ مف نعمة والمغة (،٘ٔ :ٜٕٓٓ
ف (،ٗ-ٔ البياف()الرحمف، عم َمو اإلنساَف، خمؽ القرآَف، عم ـ )الرحمف،  مف لغة لكؿ وا 
 بيا يقاس التي المعايير مف تعدّ  فيي غيرىا، عف تميزىا خصائص اإلنسانية المغات
 (.٘ٔ :ٕٖٔٓعوف، )عبد والتآثر والتأثير التقدـ، ميداف في األمـ نشاط

 لغوي قالب في دائًما تصاغ اإلنساف فأفكار إرتباط، أشد بالتفكير المغة وترتبط 
 الواقعي، وجودىا عمى الفكرة تحصؿ فقط خالليا ومف الباطني، تفكيره حالة في حتى
 )الخطيب، صامتة لغة فالتفكير األفكار، تشكؿ بؿ األفكار، عف فقط تعّبر ال فيي

 بعضًا. بعضنا يفيـ وبو لحظة كؿ في تالزمنا التي األداة ىو إذ (،ٜٔ :ٜٕٓٓ

  ومستجداتو العصر متغيرات في تأثيرا العناصر أكثر مف الدراسية المناىج وُتعد 
 التربوي لمنظاـ الفقري العمود بأنيا المناىج وصفت لذا  المجتمع لتقدـ وسيمة وُتعد

 أىداؼ بموغ في التربوية المؤسسات عمييا تعتمد أذ أىدافو، تحقيؽ في الرئيسة ووسيمتو
 دراسية مناىج تبني معرفة مف التربوي النظاـ عمى لمقائميف البد ثـ ومف المجتمع،
 والتنظيـ المنطقي التسمسؿ عمى المناىج محتوى يستند وأف ومبادئو، المجتمع قيـ تعكس

 أىدافيا، تحقيؽ في التربية اداة ألنو (،ٓٔ :ٕ٘ٓٓ)الطنطاوي، اعداده في المنيجي
 والتعميمية التربوية األنشطة جميع يضـ المنيج فإف والتطوير، التجديد عمى قوـوي

 أعطػت وقد لممجتمػع، نافع فرد لتكويف وتقويمو سموكيـ وبناء الطمبة نمػو في المسيمة
 :ٕٕٓٓونواؿ، )ممدوح المدرسية الكتب إلعػداد كبيػرة أىػمية المناىج تطوير مراكز
ٕٕٙ). 
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 ُكتػب في الػواردة المناقشة بأسئمة المتمثمة والتدريبػات األنشطة إف الباحثاف ويرى   
 الضرورية الوسػػػائؿ احػػػدى وُتعػػػد المتعممػػػوف، يقرأهُ  لمػػػا التطبيقػػػي الجانػػػب العربيػة المغة
 ميـ دورو  أىميػػػة مػػػف ليػػػا لمػػػا وجػػػو، أفضؿ عػػػمى بأعماليػػػـ لمقيػػػاـ االفػػػراد نجاح في
 أشػكاؿ أىػـ مػف وُتعد الطمبة، وتطوير التربويػة االىػداؼ وتحقيػؽ التعميميػة العمميػة في

 مستوى عػػػمى سػػػواء التنسيقي التفكير ميارات تثبيػػػت يسػتيدؼ الذي التعميمي النشػاط
 دجيػ وفنػي تربػوي بشػكؿ ُعولجت وكمما الوجداني، المستوى عمى أـ والتفكير االدراؾ

 وتنميةً  يتعممو، لمػا وتثبيتػا وتعزيػزا المتعمػـ لموقػؼ وتقديػًرا لمكتػاب جػوًدة ضمّنػا َ كمما
 لتفكيره.

 لطمبتيا، التفكير فرص توفير ألجؿ بوسعيا مػا تعمؿ أف اليوـ مدارسنا عمى إف    
 غةالم بيف المتبادلة العالقة عف معبراً  اورويؿ( الشيير)جورج والكاتب الروائي يقوؿ

 الصحفي ويقوؿ الفكر، تفسد أف يمكنيا أيضا فالمغة المغة، الفكر أفسد إذا والفكر:
 التفكير عميو يصعب بالكممات عنو التعبير المرء يستطيع ماال نيكوالس: األمريكي
 أكثر التربية يجعؿ التفكير تعميـ أف ىايػس ويفترض (.ٕٛٔ :ٜٕٓٓفيو،)داّود،
 يحّرؾ الذي ىو والتفكير (،ٕٛ :ٕٚٓٓ )خميؿ، قيماً  ثروأك وتنظيماً  وعمقاً  إستراتيجية
 . السابقة الخبرات مف اإلفادة لو ويييء جميعيا المعرفية اإلنساف نشاطات

ف وثيؽ، برباط مًعا يرتبطاف والتفكير المغة إف الباحثاف ويرى      الى يصؿ لف العقؿ وا 
 البد الفرد يكتسبيا التي اىيـالمف أو فالمعاني المغة غير مف األفكار مف العميا المراتب

 التفكير. في استخدميا مف تمكنو برموز ليا يرمز اف

 يستعمميا التي واالستراتيجيات كميا، العقمية العمميات يشكؿ التفكير كاف ولما    
 إصدار عمى قدرتو وتنمية جديدة، لمفاىيـ وتعّممو قراراتو، وصنع مشكالتو لحؿ المتعمـ
 عنيا، غنى ال تربوية ضرورة التنسيقي التفكير يصبح معينو، رمعايي وفؽ عمى األحكاـ
 تمميو أمر المتعمميف عند التفكير قدرة تنمي التي اإلستراتيجيات مف الجديد عف والبحث

 تحريؾ طريؽ مف نشًطا متعمًما ليجعمو المعرفي لممستوى أعمؽ لفيـ العصر روح



 هـ1443-م  2022. لسنة (1الثاني/ ملحق ) العدد /رابع المجلد ال / رابعةمجلة الدراسات المستدامة . . السنة ال

 

 

34 

 الجديدة الخبرات مع وتوظيفيا ابقةالس الخبرات مف واإلفادة جميعيا المعرفية نشاطاتو
 أختار لذا والعممية العممية حياتو في منيا يستفيد جديدة خبرة بيما ليكّوف تعمميا التي

 والنصوص. االدب موضوعات تحميؿ في وتوظيفو التنسيقي التفكير الباحثاف

 المػػػبررات مػػػف ًداعػػػد التنسيقي التفكػػػير بميػػػارات المعنييف مػػػف العديػػػد أظير لقد    
 واتخاذ المشػكالت حػؿ عمى قادريف افراد تنشػػػئة أىميػػػا الميارات ليػذه االفػػػراد تعمػػػـ وراء

ف  (,ٚٔ :ٕٕٔٓالصاحب، وعبد )العفوف القرارات,  مف مياراتػو وتعمػـ التفكير تنميػة وا 
 عػمى المناىػج تمػؾ اعػدتوُ  ُبنيػت مػا إذا وممكنػة ميّػسرة عمميػة يكوف المناىػج طريؽ
 (.ٜ :ٕٛٓٓ، )غبايف المختمفػة ومياراتػو التنسيقي التفكير تنمية عػمى قائػـ أسػاس

 ىذه ومف طبيعية، قوية برابطة ببعضيا ترتبط ومتنوعة متعددة فروع العربية ولمغة   
 ،ذاتيا العربية المغة أىمية مف األدب أىمية تنبع اذ والنصوص، األدب مادة الفروع
 العربية المغة وسيمتوُ  تعبير إال ىو ما والنثرية الشعرية بنصوصو فاألدب

 (.ٕٗ :ٕٗٓٓ)الوائمي،

 صانع بأنو األدب ُعد   وقد معًا، وقموبيـ الطمبة لعقوؿ طريؽ أسيؿ ىو واألدب   
 مف ذلؾ عمى ادؿّ  وال الضمائر، ومحرؾ العقؿ صوت فيو العروش، ويثبت األحداث،

لو( عميو اهلل )صمى الكريـ الرسوؿ إىداء مف نفوسال في األدب تأثير  كعب إلى بردتو وا 
  )البردة(: قصيدة في ندمو وأبدى معتذراً  جاءه عندما زىير بف

 بوِ  يستضاءُ  لنورٌ  الرسوؿَ  إف

 مسموُؿ. اهلل سيوؼ مف ميندٌ 

 والتأثر لمحياة، معيف تصوير عف تعّبر تجربة عف تعبير الخاص بمعناه فاألدب    
 كميا المعرفة مجاالت في أبناؤنا أنتجو ما يشمؿ العاـ بمعناه وىو فيو، ظاىر أثيروالت
 العناصر مف مجموعة مف تتألؼ ونثرىا بشعرىا األدبية األعماؿ وىذه نثرًا، أـ كاف شعراً 
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 والخياؿ، العاطفة، ىي: العناصر وىذه اآلخر في أحدىما ويؤثر ببعض بعضيا يرتبط
 (.ٖٕٛ :ٖٕٔٓوحمزة، )الجبوري والمغة وسيقى،والم واإلسموب، والفكرة،

 وخاصػة المناىج لمحتوى التػحميؿ أىمػية في إلحاحاً  األكثػر ىػو الحالي والػوقت    
 العممػية لمتطورات نظػراً  والنصوص األدب موضوعات ومنػيا العربية المغة منػاىج
 ضرورة والنصوص االدب موضوعات فتحميؿ األصػعدة، مختمؼ عمى والمعرفية والتقنػية
 لممػناىج والتطوير التقويـ عمميات عمى مباشر تأثير مف ليا لما وذلؾ والزمػة ممحة

 الف المناىج لتحميؿ التوجو الضروري مف لذا (،ٜٕٓٓومحسف، التربوية)الياشمي،
 والتنظيـ الدقة مف عالية درجة عمى المدرسية الكتب توفير تستوجب التعميمة العممية

 (.ٕٔٔ :ٜٜٔٔ )المميص،

 ىذا في الطمبة ألف لبحثيما عينة اإلعدادي الخامس الصؼ الباحثاف واختارَ     
 تنمية إلى أحوج اإلعدادية المرحمة في وىـ تفكيرا وأقدر وطموحاً  نضجا أكثر الصؼ
 المختمفة اتجاىاتيـ وتضارب الجديد ميوليـ تحوؿ بسبب التنسيقي التفكير ميارات
 الفترات أىـ مف ىي المرحمة ىذه أف العمماء أكد لذا ،(ٕٚ: ٜٗٚٔ وباولي، )برايمر
 والفسيولوجية، العقمية، التغيرات معظـ واف الفرد حياة في والتطورية النمائية

 (.ٕٚٚ ،ٜٙٛٔ ، الرحيـ )عبد فييا تحدث والنفسية واالجتماعية،

 البحث: هدف ثالثًا:

 لمصؼ نصوصوال االدب مادة موضوعات )تحميؿ إلى الحالي البحث ييدؼ   
 التنسيقي(. التفكير ميارات ضوء في اإلعدادي الخامس

  البحث حدود رابًعا:

 بجزأيو، اإلعدادي الخامس لمصؼ العربية المغة  كتاب عمى الحالي البحث يقتصر     
 الدراسي لمعاـ لممناىج، العامة المديرية التربية، وزارة مف المعتمدة / الجديدة الطبعة

(ٕٕٓٔ/ ٕٕٕٓ.) 
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  المصطمحات تحديد ًسا:خام

 وَنَقَضيا َفَتَحيا : َحاّلً  َيُحمُّيا الُعْقَدةَ  َحؿ   "مف منظور( )أبن عرفه : ( لغةً  التحميل) 
 (.٩٧٢ ل: ل ح مادَّة ، ٢٠٠٥ ،١١ مج منظور، )ابن الُعْقَدِة" حؿُّ  : والحؿُّ  فاْنحم ت،

 التي األساسية العناصر إلى التعرؼ" : بأنَّه   )ألهويدي( عرفه )اصطالحًا( التحميل
 (.١١ :٢٠١٥ )الهويدي، " تحميميا يتـ التي العممية المادة منيا تتكوف

 ٍيَضُعو وَضَعوُ  الرفع، ضدّ  : الَوْضعُ  وضع: : منظور( )أبن عرفه   : لغًة( الموضوع)
 (.٣٩٦ :٢٠٠٥ ع، ض و مادَّة ،٨مج منظور، أبن ) وَمْوُضوعاً  وضْعاً 

 الخبرات مف "مجموعة بأنَّه : ( وآخرون )الجهوية، تها:عرف )اصطالحًا( الموضوعات
 والقيـ االتجاىات وكذلؾ بيا الطالب تزويد يرجى آلتي والمعمومات والحقائؽ التربوية،

 تحقيؽ بيدؼ إياىـ إكسابيا يراد التي الحركية الميارات وأخيًرا عندىـ، تنميتيا يراد التي
 )الجهوية، المنيج" يقررىا التي ؼاألىدا ضوء في ليـ المتكامؿ الشامؿ النمو

 (.٨:٢٠٠٩ وآخرون,

 بيا يقوـ التي اإلجراءات "ىو بأنَّه : وآخرون( )الهاشمي : عرفه الموضوعات تحميل
 الهاشمي ) منو" يتكوف التي العناصر إلى المحتوى مادة لتجزئة المحمؿ

 (.٣١٨:٢٠١٠وآخرون,

  والنصوص األدب 

 المحامِد، إلى الناَس  ُيأدبُّ  ألنو ادبًا، األدبُ " بأنه : منظور( )ابن عرفه (: )لغةً  األدب
 أدب مادَّة ، ١ مج ، منظور ابن ) " عّممو فتأد بَ  وأدّبو ... القبائحِ  عف وينياُىـ

،٢٤٥ : ٢٠٠٥ .) 
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 األديب فيو يّصور الذي المبدع اإلنتاج" بأنَّه : )مجاور( (عرفه )اصطالحاً  األدب 
 مف وبصره حسو تحت يقع وما الطبيعة مظاىر مف اىدهيش ما نحو وأحاسيسو مشاعره
 (. ١٩٦٩ )مجاور، الجماؿ" صور

:" بأنه: منظور( )ابن عرفه :( لغةً  النصوص)  الحديثَ  نص   . الشيءَ  رفُعؾَ  النصُّ
وُ   شيءٍ  عف سَأَلوُ  إذا نّصاً  الرجؿ ونص   .. نص   فقد اظيرَ  ما وكؿُّ  . َرَفَعوُ  نّصًا: ينصُّ
 ،مادَّة٧ مج، منظور، )ابن ُمنتياهُ  شيءٍ  كؿ   ونصُّ  ، ِعْنَده ما يستقصي حتى

 (.١٠٩ :٢٠٠٣نص،

 وحديثة قديمة األدبي التراث وعاء "ىي  بأنَّه ا عطا( ) عرفها اصطالحًا( ) النصوص
 التعمؽ، عمى مبنية تنمية المغوية الطمبة ميارات تنمية خالليا مف يمكف التي ومادتو

 والعاطفة والخياؿ الفكرة في الجماؿ مواطف لمعرفة والتأمؿ ميؿ،والتح والنقد، واإلحاطة،
 (٣٣٥ ،٢٠٠٥ ، عطا ) واألسموب.

 تمثؿ النصوص مف مجموعة" وماهر(: عمي الشيخ عرفها ) : والنصوص االدب
 فييا النثر أو الشعر ويتميز مختمفة، عصور في المبدعيف مف لنخبة األدبية التجارب
 الشيخ) والموجودات لألشياء األصيمة والرؤية الرصينة، راتوالعبا المنتقاة، باأللفاظ

 (. ٧٦ :٢٠١٤، وماهر عمي

 في الثاني الدراسي الصؼ ىو" التربية(: وزارة )عرفته االعدادي: الخامس الصف
 يدرسو لما مكمؿ وىو سنة (ٚٔ -ٙٔ) مف  الطمبة أعمار ويشغؿ اإلعدادية المراحؿ
 الطمبة قابميات مف اكتشافو تـ ما ترسيخ إلى وييدؼ  الرابع، الصؼ في الطالب
 بعض وتعميؽ تنويع مع والميارة، المعرفة مف أعمى مستوى بموغ مف وتمكينيـ وميوليـ
 العممية لمحياة واعدادىـ الحالية، الدراسة لمواصمة تمييدا والتطبيقية، الفكرية المياديف
 (.ٜٚٚٔ:ٛٛالتربية، )وزارة اإلنتاجية"
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 سيقيالتن التفكير مهارات
 بكؿ الحاذؽ والماىر: الشيء، في الحذؽ" منظور(بأنها: )أبن عرفها (: لغةً  المهارة)
 :ٕ٘ٓٓ ر: ىػ ـ ،ماد ة٘ مج  منظور، )أبف ميارة" األمر بيذا َمَيْرتُ  يقاؿ عمؿ،
ٔٛٗ.) 

 بطبيعة ومرتبطة محددة "عمميات بأنيا: الهادي( )عبد اصطالحًا(عرفها: المهارة)
 اليادي عبد ) المواقؼ" بعض معالجة في قصدي بشكؿ رسُتما حينما الموقؼ
 (.ٚ٘ :ٕ٘ٓٓ وآخروف,

 في وىي الظاىرة أو المشكمة حؿ عمى يعتمد تفكير" (:شقير ) عرفه التنسيقي: التفكير
 ىذه بيف المتبادلة العالقة وصؼ مف يتمكف حتى عناصرىا بيف وتفاعؿ ديناميكية حالة

 :ٕٙٓٓ شقير، ) " والمخرجات والعمميات خالتالمد بيف العالقة واستنتاج العناصر
ٗٛ.) 

 العقمية الميارات مف مجموعة التنسيقي التفكير يتضمف : التنسيقي التفكير مهارات
 التنسيقي. التفكير عممية عف مجمميا في تعبر التي المركبة

 لمتفكير المكونة المركبة العقمية المعرفية الميارات مف مجموعة :إجرائًيا الباحثة وت عرفها
 لممرحمة والنصوص اآلدب موضوعات في ايجادىا الباحثة حاولت التي التنسيقي،
 ضمف الفكرة( )وحدة محدد عممي بأسموب لمموضوعات تحميميا طريؽ مف اإلعدادية
 ميارة (ٙٔو) رئيسية مجاالت (ٕب) الباحثة حددتيا التي التنسيقي التفكير وميارات
 .فرعية
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 الثاني صلالف

 background Theoretical نظرية خمفية ألول:ا المحور
 المحتوى تحميؿ اواًل:

 : المحتوى تحميل مفهوم
 مػػػادة فػػػي يبحػػػث الػػػذي الوصػػػفي، العممػػػي البحػػػث منػػػاىج أحػػػد ىػػػو المحتػػػوى تحميػػػؿ   

 البحػػػث ألغػػػراض دراسػػػية موضػػػوعات أنيػػػا عمػػػى والشػػػكمية المفظيػػػة المكتوبػػػة االتصػػػاؿ
 اآلخػػػػر: التحميػػػػؿ، األوؿ: :ىمػػػػا مصػػػػطمحيف مػػػػف يتػػػػألؼ المحتػػػػوى يػػػػؿتحم واف العممػػػػي،
 . المحتوى

 وربطيػا مفرداتػو، و أجزائػو الى الكؿ تفكيؾ او تفصيؿ او تجزئة بأنو التحميؿ ويعرؼ   
 المفظيػػػة المكتوبػػػة االتصػػػاؿ مػػػادة بأنػػػو يعػػػرؼ فانػػػو المحتػػػوى أمػػػا األساسػػػية، بعناصػػػرىا
 جميػػع تعنػػي الدراسػػي تػػوىالمح تحميػػؿ عمميػػة إف (،۱۷ ، ۲۰۱۲ ، )الجػػابري والشػػكمية

 البيئػػة تػػوفير بيػػدؼ جميعيػػا التعميميػػة المػػادة بوضػػع يقػػوـ مػػف بيػػا يقػػوـ التػػي اإلجػػراءات
 محتػػوى تحميػػؿ ويعػػدّ  (،ٔٗ-ٓٗ،۲۰۱۱ والحوامػػدة، لمتعمـ)العػػدواف األفضػػؿ والطريقػػة
 الكتػػػاب محتػػػوى ارتبػػػاط مػػػدى لمعرفػػػة التحميمػػػي البحػػػث فػػػروع أىػػػـ مػػػف المدرسػػػي الكتػػاب
 إلدخػػػاؿ المدرسػػػية الكتػػػب فػػػي والضػػػعؼ القػػػوة أوجػػػو إكتشػػػاؼ كػػػذلؾ و منيػػػاج،ال بوثيقػػػة

 لمػػدرس، التخطػػيط عمميػػة فػػي التحميػػؿ نتػػائج توظيػػؼ مػػف المعمػػـ تمكػػف عمييػػا تحسػػينات
 المالئمػة األنشطة واختيار األفضؿ، التدريس طريقو واختيار السموكية، األىداؼ وتحديد

 (.ٜ٘ٔ  :ٕٓٔٓ، )عمياف المتعمميف لمستويات
 أو سػػػمعية أو لفظيػػػة اتصػػػاؿ مػػػادة لدراسػػػة طريقػػػة المحتػػػوى تحميػػػؿ أف الباحثػػػة وتػػػرى   

 وكمي. وموضوعي منظـ بأسػموب وتحميميا إشارية، أو مرئية
 المحتوى: تحميل خطوات

 اأُلخػرى االتصػاؿ ووسػائؿ المحتػوى تحميػؿ عممية عبرىا تمرُّ  خطوات مجموعة ىناؾ   
 ىي:

 كتاب. مف اكثر او كتابٍ  مف جزء أو كتاباً  يكوف كأف المجتمع: تحديد _١
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 الكممػػػات مػػػف اليائػػػؿ الكػػػـ مػػػف التحميػػػؿ عينػػػة اختيػػػار عمميػػػة وىػػػي العيندددة: تحديدددد   _٢
 تمثيػؿ ذلػؾ فػي وُيراعى اأُلخر، االتصاؿ ووسائؿ الكتب صفحات عمى الموزعة
 المجتمع. في وجودىا بنسبة كّميا العينة فئات

 المحتػػوى، تكػػّوف التػػي الرئيسػػة العناصػػر التحميػػؿ اتفئػ تعنػػي التحميددل: فئددات تحديددد _٣
  .إلييا عادة المحتوى يحمؿ والتي

ُـّ  التكمدديم: أسدداليب تحديددد _٤  قيػػػاس أو التكػػرارات منيػػا متعػػددة أسػػاليب التكمػػيـ ويضػػ
 والزمف. المساحة

 المحتػوى مػف جزء او تقسيـ أصغر بانيا التحميؿ وحدة تعرؼ التحميل: وحدة تحديد _٥
 والوحػػدات والشخصػػية الزمػػاف و والمسػػاحة والفقػػرة والفكػػرة الكممػػة وّتعػػد حميػػؿ،لمت يخضػػع
 اأُلخػر التحميػؿ بوحػدات مقارنػة التحميػؿ وحدات اسيؿ مف الكممة وتعد لمتحميؿ، التقميدية

 ) المحتػػوى تحميػػؿ فػػي اسػػتعماال التحميػػؿ وحػػدات اكثػػر مػػف واحػػدة الفكػػرة تعػػد حػػيف فػػي
 (.ٕٔٓ :ٕٕٔٓ بحري،

 لغػػػرض الباحػػػث يصػػػمميا اسػػػتمارة عػػػف عبػػػارة التحميػػػؿ اداة التحميدددل: اةأد تصدددميم _٦
   ثباتيا. حساب ثـ صدقيا لحساب المحكميف مف مجموعة عمى وعرضيا المحتوى تحميؿ

 أجػػػؿ مػػػف وضػػػعت مػػػا لقيػػػاس صػػػالحيتيا يعنػػػي األداة صػػػدؽ التحميدددل: أداة صددددق _٧
 والمتخصصيف الخبراء مف نخبة عمى األداة تعرض ذلؾ مف الباحث يتحقؽ ولكي قياسو
 حػوؿ آرائيػـ لمعرفػة المحتػوى تحميػؿ فػي الخبػرة اىػؿ وخاصػة الوصػفي البحػث منيج في

 (.ٓٙ: ٜٜٛٔ، عودة ) فئات مف تتضمنو وما وتصميميا األداة صياغة
 العوامػػؿ وضػػبط البحػػث، اداة ثبػػات العممػػي البحػػث ضػػروريات مػػف التحميددل: ثبددات _٨

 يعنػي التحميػؿ اداة وثبػات البحػث، نػواتج في تؤثر أف يمكف التي لمباحث الذاتية
 لممػػادة نفسػػو الباحػػث مػػف التحميػػؿ أعيػػد مػػا اذا نفسػػيا النتػػائج سػػتعطي األداة أف

 اخػريف باحثيف أو باحث مع اعيد او معينة، زمنية مدة بعد نفسيا والعينة نفسيا
 (.ٕٕٓ-ٕٓٓ :ٕٕٔٓ )بحري، نفسيا الظروؼ وتوافر نفسيا بالمواصفات
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 تمثمت التي التحميؿ واىداؼ البحث متطمبات وفؽ عمى وتتـ :التحميل ميةعم إجراء _٩
 والذاتيػة التحيز عف واالبتعاد الموضوعية عمى الباحث يحرص أف عمى التحميؿ اداة في
 اسػػتمارة فػػي ليػػا المخصصػػة الحقػػوؿ فػػي يضػػعيا تكػػرارات إلػػى البيانػػات بتحويػػؿ يقػػوـ ثػػـ

 (.ٕٛ :ٜٚٛٔطعيمة، ) الكمي وصؼوال اإلحصائية المعالجة ألغراض التحميؿ
 ومػػا البحػػث أىػػداؼ ضػػوء فػػي البيانػػات بتبويػػب العمميػػة ىػػذه تػػتـ البيانددات: تبويددب _١٠

 كانػػت إذا الحاسػػوب باسػػتخداـ أو يدويػػة، بطريقػػة بيانػػات مػػف التحميػػؿ اسػػتمارة تتضػػمنو
 متعددة. التحميؿ مستويات كانت اذا أو كبيرة، البيانات

 بمعالجتيػا الباحػث يقػوـ وتكميميػا البيانػات تبويػب بعد ئيًا:احصا البيانات معالجة _١١
 أو لقبوليػػػا صػػػحتيا عػػػدـ أو الفرضػػػيات صػػػحة مػػػف التحقػػػؽ ولغػػػرض إحصػػػائيًا،

  اآلخر، بعضيا ورفض بعضيا قبوؿ او رفضيا
 ُيجػػري كّمّيػػة نتػػائج إلػػى والتوصػػؿ إحصػػائياً  البيانػػات معالجػػة بعػػد النتددائج: _تفسددير١٢

 فػػػي البحػػػث تسػػػاؤالت عػػػف ليجيػػػب كيفّيػػػًا، تفسػػػيراً  الكّمّيػػػة ئجلمنتػػػا تفسػػػيراً  الباحػػػث
 ظػػػواىر عػػػف واضػػػحة صػػػورة فيعطػػػي إلييػػػا توصػػػؿ التػػػي الكّمّيػػػة النتػػػائج ضػػػوء

 .(ٖٕٔ-ٕٙٔ :ٕٔٔٓ ومحسف، )الياشمي المضموف
  والنصوص األدب ثانيًا:
  والنصوص األدب دراسة أهمية

مػػداده مـ،المػػتع مػػدركات زيػػادة فػػي عظيمػػاً  دوراً  لػػألدب إف      الخبػػرة مػػف جديػػدة بػػألواف وا 
 األمػور إلػى نظرتػو وتمتػد فكػره، ويتسػع ذىنػو، فيتفتح لو، الثقافي األفؽ وتوسيع والمعرفة
 شأف ذو والنثر( )الشعر بنوعيو واألدب والمقاصد المعاني إلى األلفاظ وراء فيما ليغوص
 األدبػي، الػذوؽ ينمػي جميػؿ فػف ألنػو وذلػؾ الجمػالي، والتػذوؽ المغػوي اإلدراؾ فػي عظيـ
 األدبيػة القطػع تحتويػو لمػا وارتيػاح، سػرور مف النفس في يبعثو بما المتعمـ، عند والحس

 )الناقػػػة، المثيػػػرة والمتعػػػة الفضػػػفاض، والخيػػػاؿ البميغػػػة، والحكػػػـ والنثػػػر، الشػػػعر جيػػػد مػػػف
ٕٓٔٚ.) 
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 عنػػد األدبػػي الحػػس وزيػػادة التفكيػػر ميػػارات تنميػػة فػػي دور مػػف لػػو مػػا يخفػػى ال كمػػا   
 يعاممػو أي الػدروس مػف كغيػره األدب درس أف يظف مف ويخطئ عنيـ، والترويح الطمبة
 ال األدب فدراسة االمتحاف، إلى يصؿ حتى يدرسيا أف الطالب عمى عممية مادةً  بوصفو
 بالمشػػػاعر مفعمػػا األدب حصػػة مػػف يخػػرج الطالػػب إف بػػؿ األدب حصػػة بانتيػػاء تنتيػػي

 تفعمػػػو مػػػاال وىػػػو وشخصػػػيتو، سػػػموكو عمػػػى يػػػنعكس ممػػػا المرىفػػػة، واألحاسػػػيس الجميمػػػة
 (.ٕٔ٘ :ٜٜٜٔ )إبراىيـ، الجافة العممية المواد حصص

 قػػػيـ مػػػف األدب يمثمػػػو بمػػػا اإلدراؾ مػػػف تنبػػػع األدب تػػػدريس أىميػػػة أف الباحثػػػة وتػػػرى   
 المرىػػؼ، الحػػس عػػالـ إلػػى الماديػػات دنيػػا مػػف بػػو وتسػػمو باإلنسػػاف ترتفػػع وأخػػالؽ ومثػػؿ

 يػػػروي ألنػػو األمػػػة، لحضػػارة تجسػػػيد مػػف يمثمػػو بمػػػا وكػػذلؾ النبيمػػػة، ةاإلنسػػاني والمشػػاعر
 لمتػراث، نقػؿ مػف األدب يمثمػو ولمػا التاريخ، ىذا مف ما لمدة عميقة ورؤية صادقاً  تاريخاً 

،  المتعاقبة األجياؿ تتناقمو التراث وعاء ىو فاألدب أنواعيا اختالؼ عمى والفنوف ولمعمـو
 تغيير. أو تزييؼ دوف مف
 
  األدب: تدريس فأهدا 

 األدب تػػدريس يسػػعى أف المفتػػرض مػػف فػػإف وأىميتػػو، األدب عػػف الحػػديث ضػػوء فػػي   
  التالية: األىداؼ تحقيؽ إلى
 خػػػالؿ والثقػػػافي الحضػػػاري والتػػػراث لمغتػػػِو، األدبػػػي التػػػراث إلػػػى الطالػػػب َيَتعػػػرؼ أف -ٔ

 خػاطر ) وخمقيػة واجتماعيػة جماليػة قيـ مف عميو يشتمؿ بما المختمفة، العصور
 (.ٕٛٔ-ٔٛٔ :ٜٔٛٔ، وآخروف

 الطمبػػة نفػػوس فػػي وسػػموكي ووجػػداني فكػػري تغييػػر إحػػداث إلػػى األدب دراسػػة تسػػعى -ٕ
 والػػػنفس اإلنسػػػانية الطبيعػػػة فيػػػـ طريػػػؽ مػػػف لػػػدييـ، واتجاىػػػات ميػػػارات وتكػػػويف
 والوفػػاء، اإليثػػار، وأيضػػا والغػػدر، واألنانيػػة، والجشػػع، كػػالغيرة، وأخالقيػػا البشػػرية

 فيميػـ وتعميػؽ خبراتيـ توسيعو  البشرية، النفس في مما ذلؾ وغير واإلخالص،
 الحسػػػػػية مػػػػػدركاتيـ وتوسػػػػػيع حػػػػػوليـ، مػػػػػف والطبيعػػػػػة والمجتمػػػػػع والنػػػػػاس لمحيػػػػػاة
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 المقاصػػد مػػف األلفػػاظ وراء لمػػا والغػػوص األمػػور إلػػى نظػػرتيـ وتعميػػؽ والروحيػػة
 (.ٗٗٔ :ٜٜٜٔ )زقوت، والمعاني

 النقػػػد عمػػػى قػػػدرتيـ زيػػػادة وبالتػػػالي واألدبػػػي الفنػػػي التػػػذوؽ عمػػػى الطمبػػػة قػػػدرة تنميػػػة -ٖ
صػدار والتركيب والتحميؿ  )اسػماعيؿ، المختمفػة األدبيػة األعمػاؿ عمػى األحكػاـ وا 
ٕٓٔٔ: ٕٔٗ-ٖٔٗ .) 

 دروس فػي تعممػوه مػا توظيػؼ خالؿ مف الطمبة عند التنسيقي التفكير ميارات تنمية -ٗ
 اإلبداعيػة والصػور الخيػاؿ اسػتخداـ عمػى قػدرتيـ وزيػادة جديػدة أفكار في األدب
 عنػدىـ األدبيػة المواىػب اكتشػاؼ وكػذلؾ وجمػاال رونقػا يزيػدىا ممػا يـكتابػات فػي

 وتنميتيا. صقميا عمى والعمؿ
 الطمبػة تفيد األدب دراسة فإف الميارات تمؾ جانب إلى المغوية، الطمبة ممكات تنمية -٘

 والمشكالت األمور لفيـ الصحيحة الصورة في وتضعيـ الحياة مياديف شتى في
 خػالؿ مػف وذلػؾ معيػا التعامػؿ عمػى القػدرة وتمػنحيـ يـ،مجػتمع فػي تظيػر التي

 فػػػي والحضػػػارات الشػػػعوب بيػػػا مػػػرت التػػػي الكبػػػرى لممشػػػكالت وفيميػػػـ دراسػػػتيـ
 المشػػػػكالت تمػػػػؾ حػػػػوؿ الصػػػػحيحة اآلراء وتكػػػػويف واألزمنػػػػة، العصػػػػور مختمػػػػؼ
 (.ٓٙٔ :ٖٕٔٓ عوف، )عبد معالجتيا وطرائؽ

 فػي والمطالعػة القػراءة إلػى مػيميـ وزيادة األدبية، مواىبيـ تنمية عمى الطمبة مساعدة -ٙ
 والكتػاب األدبػاء عمػى َتعػرفيـ خػالؿ مػف ثقػافتيـ زيػادة وكػذلؾ العمػـ، فػروع شتى

 (.ٜٔٗ-ٛٔٗ :ٕٗٔٓ ، وايماف زاير ) ومؤلفاتيـ
 القصػػػائد بػػػيف أنفسػػػيـ يحصػػػروا أالّ  معممينػػػا عمػػػى ِلزامػػػاً  كػػػاف األىػػػداؼ ىػػػذه ولتحقيػػػؽ   

 بػػؿ الدراسػػية، المقػررات تتضػػمنيا التػي المتواضػػعة النثريػػة والنصػوص المحػػدودة الشػعرية
 والنصػوص القصػائد تمػؾ يثػروا وأف ذلػؾ، مػف أوسػع ىػو مػا إلػى ينطمقوا أف عمييـ يجب
 مػف المرجػوة األىداؼ تحقيؽ شأنو مف ما بكؿ واإللماـ واإلطالع القراءة زيادة خالؿ مف

 والنصوص. األدب تدريس
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 التفكيػػر بتنميػػة االىتمػػاـ االخيػػرة العقػػود فػػي ازداد : هارتددهوم التنسدديقي التفكيددر :ثالثًددا
 التػػػي التفكيػػػر أنػػػواع أحػػػد يمثػػػؿ فيػػػو المتسػػػارعة التكنموجيػػػة التحػػػديات لمواكبػػػة التنسػػػيقي
 التفكيػر يمثػؿ أذ الحيػاة، تحػديات مواجيػة عمػى قػادريف مفكريف ليصبحوا الطمبة يحتاجيا
 ىمػػا لبعضػػيما متممتػػيف عمميتػػيف يفبػػ يجمػػع ألنػػو المشػػكالت لحػػؿ كمػػي مػػدخؿ التنسػػيقي
 ىػو مػا إلػى مركػب ىػو مػا تجزئػة إلػى تػؤدي التحميػؿ عمميػة كانت فإذا والتركيب التحميؿ
 األجزاء تجمع أي العكس إلى تؤدي التركيب عممية فأف بسيط، إلى معقد ىو وما جزئي

 ( تركيبػيوال التحميمػي التفكيػر) مػف النػوعيف كػال فػاف وبالتالي مركب، كؿ لتكوف المشتتة
 كػاف إذا متناغـ بشكؿ معا ممارستيـ إلى ونحتاج كبير حد إلى باآلخر أحدىما يرتبطاف
 بشػكؿ يفكػر الػذي والطالػب تواجينػا، مشػكمة أو موقػؼ بػأي الكاممػة اإلحاطػة ىو اليدؼ
 التنسػيقي التفكيػر عمميػة فػإف وبالتػالي لمتحميػؿ مسػبؽ ىػدؼ وجود ظؿ في يحمؿ تنسيقي
 واضػح ىػدؼ ظؿ في تحميؿ عممية ببساطة فيو التحميمي التفكير مف تعقيداً  أكثر عممية
 يفرضػيا التػي والتفتيػت التجزئػة نتيجػة معنػاه يفقد الموقؼ يجعؿ وال التحميؿ عممية يوجو

 بكػػؿ مػػرتبط شػػيء كػػؿ أف مفادىػػا مسػػممة مػػف التنسػػيقي التفكيػػر وُيبنػػي التحميمػػي التفكيػػر
 (.ٔٔ–ٜ :۲۰۰۷ )عامر، شيء

  التنسيقي التفكير مهارات
   : التحميمي التفكير مجال مهارات أواًل:

 التعميمي. بالمحتوى الجيدة المتعمـ معرفة المعرفة: _١
 واألىمية. واالنتباه الوعي تشمؿ األدراك: _٢
 ومعرفػػػػة لممحتػػػػوى المكونػػػػة األجػػػػزاء تحديػػػػد تعنػػػػي والمكونددددات: األفكددددار تحديددددد _٣

 وصفاتيا. خصائصيا
 واألفكػار المعمومػات بػيف واالخػتالؼ الشػبو اوجػو تحديػد عمى ـالمتعم قدرة المقارنة: _٤

 االفكار. بيف الفروقات وتحديد
 )عطيػػػػػو الظػػػػػاىرة، أو الشػػػػػيء عػػػػف المعمومػػػػػات لجمػػػػػع أساسػػػػػية ميػػػػارة المالحظدددددة: _٥
،ٕٓٔ٘.) 
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 ضػػػمف صػػفاتيا أو خصائصػػػيا أسػػاس عمػػػى وتبويبيػػا األشػػياء تصػػػنيؼ التصددنيف: _٦
 معنى. ذا اً امر  تصبح بحيث فئات او مجموعات

 أىميتيا. حسب ىرمي تسمسؿ أو زمني تسمسؿ في واألحداث البنود وضع الترتيب: _٧
 االشػياء تحػدد التػي الداخميػة بالعالقػات المػتعمـ معرفػة األشياء: بين العالقات إدراك _٨

 (.ٜٕٔٓ،وسييؿ، )رزوقي ونتيجة( )سبب
 ظـ.من بشكؿ المحتويات أو والفقرات الحوادث ترتيب التتابع: _٩

  المواقؼ. لوصؼ اساسية تعتبر االشياء: سمات تحديد _١٠
 المميزة. الصفات االسـ، المقب، تحديد الخواص: تحديد _١١
 (.ٕٕٓٓ، كاظـ رونؽ )خميفة، وأىميتو المحتوى جودة مدى عمى لمحكـ التقويم: _١٢

 :  التركيبي التفكير مجال مهارات ثانًيا:
 الموقؼ. جزاءأ بيف جديدة عالقات في التفكير -ٔ
  جديد. منتج إلى التوصؿ -ٕ
 االىتماـ. محؿ المشكمة لحؿ خطة وضع -ٖ
 جديدة. فكرة إلى لمتوصؿ األفكار بيف الربط -ٗ

 : سابقة دراسات الثاني/ المحور
 (٤۲۰۱) المسعودي: دراسة -١
 اهددداف ضددوء فددي المتوسدط االول لمصددف والنصددوص المطالعدة كتدداب محتددوى تحميدل)

 (. التربية وزارة
 إلػػى وىػػدفت االساسػػية، التربيػػة كميػػة بابػػؿ، جامعػػة العػػراؽ، فػػي الدراسػػة ىػػذه ُأجريػػت   

 األىػػداؼ ضػػوء فػػي المتوسػػط األوؿ لمصػػؼ والنصػػوص المطالعػػة كتػػاب محتػػوى تحميػػؿ
 التربوية األىداؼ عمى الباحث أطمع الدراسة ىدؼ تحقيؽ ولغرض الكتاب، ليذا التربوية
 فػػي لممنػػاىج العامػػة المديريػػة مػػف عمييػػا الحصػػوؿ تػػـ التػػي والنصػػوص المطالعػػة لكتػػاب
 رئيسػػػػػة أىػػػػػداؼ وسػػػػػبعة لممطالعػػػػػة رئيسػػػػػة أىػػػػػداؼ أربعػػػػػة فوجػػػػػد العراقيػػػػػة، التربيػػػػػة وزارة
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 العػاـ بشػكميا التحميػؿ لعمميػة تصػمح ال وواسػعة ومتكػررة متشػابية أىداؼ ىي لمنصوص
 ىػػدؼ كػػؿ مػػف عيػػاً فر  ىػػدفا (ٖٗ) عػػددىا بمػػ  فرعيػػة أىػػدافاً  الباحػػث أشػػتؽ لػػذلؾ الموسػػع
 وطرائػؽ العربيػة المغػة مناىج في المتخصصيف مف مجموعة عمى وعرضيا منيا، رئيس

 الفرعيػػة األىػػداؼ تمػػؾ حػػوؿ وآرائيػػـ مالحظػػاتيـ ألبػػداء وذلػػؾ والتقػػويـ والقيػػاس تدريسػػيا
 وقػد الييػا، واالضػافة وتعػديميا الفرعيػة األىػداؼ بعػض دمج تـ ذلؾ ضوء وفي المشتقة،

 كتاب محتوى بتحميؿ شرع ثـ الدراسة، أداة إلكماؿ والمالحظات اآلراء ذهبي الباحث أخذ
 أمػػا (، البحػػث أداة ) المشػػتقة الفرعيػػة األىػػداؼ بحسػػب وتصػػنيفو والنصػػوص، المطالعػػة

 مػػف ولمتأكػػد المتوسػػط، األوؿ لمصػػؼ والنصػػوص المطالعػػة كتػػاب  فكانػػت البحػػث عينػػة
 محممػػػػيف مػػػػف الكتػػػػاب محتػػػوى حميػػػػؿت األولػػػػى طػػػػريقتيف الباحػػػث أسػػػػتعمؿ التحميػػػػؿ ثبػػػات

 واسػػتعمؿ محػػددة زمنيػػة مػػدة بعػػد ونفسػػو الباحػػث بػػيف التحميػػؿ بإعػػادة واألخػػرى خػػارجييف
 (ٚٚ,ٓو) (ٜٛ,ٓ) األوؿ والمحمػؿ الباحػث بػيف الثبات معامؿ بم  إذ ( Scott ) معادلة
 ثبػات معامػؿ امػا (،ٓ، ۷۷ ) و ( ۰،۸۷ ) الثػاني والمحمػؿ الباحػث بػيف الثبػات ومعامؿ

 اسػػػػتخراج ولغػػػرض ( ۰،۸۹ و) ( ٓ، ۹۲ ) بمػػػ  فقػػػػد الػػػزمف عبػػػر ونفسػػػػو الباحػػػث بػػػيف
 المطالعػة كتػاب فػي التربويػة األىداؼ تحقؽ مدى ما البحث، سؤاؿ عف واإلجابة النتائج

 الحسػػػػػابي بالمتوسػػػػط مقارنػػػػػة لألىػػػػداؼ المئويػػػػػة النسػػػػبة الباحػػػػػث اسػػػػتعمؿ والنصػػػػوص؟
 عف الدراسة وأسفرت تحققيا، مدى ما رفةلمع وذلؾ احصائية کوسائؿ لألىداؼ الفرضي
  : اآلتية النتائج
 لممطالعة، تكراراً  (۱۳۹۷) م ب والنصوص المطالعة كتاب أفكار تكرار مجموع إف.ٔ 
 لمنصوص. تكراراً  (۷۷۲)و
 وذلػػؾ المطالعػػة، لكتػػاب التربويػػة األىػػداؼ مػػف ىػػدفيف تحقػػؽ عػػدـ النتػػائج أظيػػرت.ٕ 

 الفرضػػي الحسػػابي بالمتوسػػط الرئيسػػة التربويػػة األىػػداؼ نسػػب مقارنػػة خػػالؿ مػػف
  %(. ٕ٘) البال  األىداؼ ليذه

 اليػدؼ باستثناء لمنصوص التربوية األىداؼ مف ثالثة تحقؽ عدـ النتائج أظيرت.ٖ 
 بالمتوسػػػػط الرئيسػػػػة التربويػػػػة األىػػػػداؼ نسػػػػب مقارنػػػػة خػػػػالؿ مػػػػف وذلػػػػؾ الػػػػرئيس،
 نتػػػػائجال ضػػػػوء وفػػػػي (، %ٗٔ ،ٕٛ ) البػػػػال  األىػػػػداؼ ليػػػػذه الفرضػػػػي الحسػػػػابي
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 لألىػػداؼ الكتػػاب موضػػوعات تغطيػػة منيػػا التوصػػيات مػػف بعػػدد الباحػػث أوصػػى
 المغػػػة فػػػي والنصػػػوص المطالعػػػة كتػػػب تػػػأليؼ عنػػػد المػػػنيج حػػػددىا التػػػي التربويػػػة
 كػؿ نسػبة وفػؽ عمػى الكتاب أىداؼ ضوء في الكتاب موضوعات وتوزيع العربية،
 وزيػػػػادة ،وأىميتػػػػو المحتػػػػوى فػػػػي موضػػػػوع كػػػػؿ نسػػػػبة وفػػػػؽ وعمػػػػى وأىميتػػػػو ىػػػػدؼ

 المغػػػػة فػػػػي والنصػػػػوص المطالعػػػة كتػػػػب تػػػػأليؼ عنػػػد التربويػػػػة باألىػػػػداؼ االىتمػػػاـ
 ر(. ذ. : ٕٗٔٓ المسعودي، ) العربية

 (٢٠٢١) الجبوري دراسه-٢

 الددتعمم مبدداد  ضددوء فدي المتوسددط الثالددث لمصددف العربيدة المغددة كتدداب محتددوى )تحميدل
 (. النشط

 الػػى وىػػدفت ، االساسػػية التربيػػة ،كميػػة ؿبابػػ جامعػػة العػػراؽ، فػػي الدراسػػة ىػػذه ُأجريػػت   
 فػػػي المتوسػػػط الثالػػػث لمصػػػؼ والثػػػاني االوؿ بجزأيػػػو العربيػػػة المغػػػة كتػػػاب محتػػػوى تحميػػػؿ
 اداة أمػػا لدراسػػتو منيجػػاً  الوصػػفي، المػػنيج الباحػػث واسػػتعمؿ النشػػط، الػػتعمـ مبػػادئ ضػػوء
 (ٖٔ) تنتضػػم مجػػاالت (ٙ) فػػي وضػػعت النشػػط الػػتعمـ بمبػػادىء قائمػػة فكانػػت  البحػػث
 مػف لمتأكد والمحكميف الخبراء مف مجموعو عمى وعرضيا النشط، التعمـ مبادئ مف مبدأ

 المتوسػػط، الثالػػث لمصػػؼ بجزأيػػو العربيػػة المغػػة كتػػاب  فكانػػت البحػػث عينػػة أمػػا صػػدقيا،
 محتػػوى مػػف عينػػة تحميػػؿ األولػػى طػػريقتيف: الباحػػث إسػػتعمؿ التحميػػؿ ثبػػات مػػف ولمتأكػػد
 زمنيػػة مػػدة بعػػد ونفسػػو الباحػػث بػػيف التحميػػؿ إعػػادة األخػػرىو  آخػػريف، محممػػيف مػػع الكتػػاب
 الباحػػث بػػيف الثبػػات معامػػؿ بمػػ  ( ىولسػػتي ) معادلػػة بإسػػتعماؿ يومػػا (ٕٔقػػدرىا) محػػددة

 وبػػػػػػيف (، ۱۲ ٫ ۸۹ ) األخػػػػػػر والمحمػػػػػػؿ الباحػػػػػػث وبػػػػػػيف (،ٔ٘ ٫ ۸۸ ) األوؿ والمحمػػػػػػؿ
 التكػػػػرارات احػػػػثالب أسػػػػتعمؿ النتػػػائج إسػػػػتخراج ولغػػػػرض (، ۷۹ ٫ ۸۹ ) ونفسػػػػو الباحػػػث
 الحسػػػػػابي لممتوسػػػػػط المئويػػػػػة بالنسػػػػػبة ومقارنتيػػػػػا والمبػػػػػادئ لممجػػػػػاالت المئويػػػػػة والنسػػػػػب
 (ٗ) تحقػػػؽ اآلتيػػػة: النتػػػائج عػػػف البحػػػث فأسػػػفر تحققيػػػا، مػػػدى لمعرفػػػة وذلػػػؾ الفرضػػػي،
 متقػػػارب بشػػػكؿ العربيػػػة المغػػػة كتػػػاب موضػػػوعات فػػػي مجػػػاالت (ٙ) أصػػػؿ مػػػف مجػػػاالت
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 تحقػؽ وعػدـ مبػدأ، (ٗٔ) تحقػؽ (، والتفاعػؿ والتعػاوف ة،ىما)الدافعي مجاليف تحقؽ وعدـ
 عمػى الحصػوؿ دوف مبػادئ (٘ و) الفرضػي، الحسابي المتوسط دوف كونيا مبدأ (ٕٔ )

 التوصيات مف بمجموعة الباحث أوصى الحالي البحث نتائج ضوء وفي يذكر تكرار أي
 منيا:

 مبػػادئ عمػػى متوسػػطال الثالػػث لمصػػؼ العربيػػة المغػػة كتػػاب محتػػوى إعتمػػاد ضػػرورة -ٔ
 تعريػػؼ طريػؽ مػف النشػط. الػتعمـ مبػادئ عمػػى الطمبػة تػدريب ضػرورة -ٕ النشػط. الػتعمـ

 ليػػا يكػػّوف اف لنػا ينبغػػي العربيػػة المغػة اف الػػى وتنبػػيييـ النشػط، الػػتعمـ بمبػػادئ المدرسػيف
 (. ،ز .ذٕٕٔٓ، )الجبوري الذىف في ثباتاً  اكثر تكوف لكي الطمبة عند معنى

   الثالث الفصل
  : البحث منهج اواًل:

 لتحميػػؿ المحتػػوى تحميػػؿ إسػػموب مسػػتخدميف الوصػػفي البحػػث مػػنيج الباحثػػاف إعتمػػد    
 ليػذا ُعػدت المحتػوى لتحميػؿ قائمػة ضػوء فػي وصفاً  ووصفو المذكور المقرر موضوعات
 الغرض.

   البحث إجراءات ثانًيا:

  :وعينته البحث مجتمع -١

 فػػػػي اإلعػػػدادي، الخػػػػامس لمصػػػؼ العربيػػػػة ةالمغػػػ  كتػػػػاب الحػػػالي البحػػػػث مجتمػػػع يتمثػػػؿ
 (ٓٗٔ) مػػػف الثػػػاني الجػػػزء صػػػفحة, (ٓٗٔ) مػػػف األوؿ الجػػػزء بجزأيػػػو العػػػراؽ، جميوريػػػة
  التحميػػؿ فػػي الباحثػػة اعتمػػدت ،(ٔ)صػػفحة (ٕٓٛ) كػػاف الكتػػاب ومجمػػوع أيًضػػا, صػػفحة

 صػفحة، (ٖٔ) االوؿ الجزء في صفحاتيا عدد وكاف والنصوص اآلدب موضوعات فقط
                                                 

ٔ
 بدر الباقي عبد .د ,حمود الحسيف عبد كريـ .د ,مطشر ناظـ فاطمة .د :السادة تأليؼ مف الكتاب 

.حمود زبوف الزىرة عبد .د ,ناصر 
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 (ٙٙ) لمتحميػػؿ الخاضػػعة الصػػفحات أصػػبحت وبػػذلؾ صػػفحة، (ٖ٘) الثػػاني ءالجػػز  وفػػي
 ذلؾ. يوضح (ٔوالجدوؿ) صفحة،

  لمتحميؿ الخاضعة اإلعدادي الخامس الصؼ كتاب (صفحاتٔجدوؿ) 
البحث عينة البحث مجتمع 

والنصوص األدب موضوعات الصفحات الكتاب الصؼ ت 

النثر الشعر 

 الخامسٔ 
اإلعدادي 

 المغة
العربية 

 ٕٛٓ ٘ٙ ٔٓ

 
 
 research the of Tool : البحث أداة -٢

 وكانػػػػت التنسػػػيقي، التفكيػػػر بميػػػارات قائمػػػة الباحثػػػػة أعػػػدت البحػػػث ىػػػدؼ لتحقيػػػؽ     
 ميػػػارات، (ٗ) تضػػػمف التركيػػػب ومجػػػاؿ ميػػػارة، (ٕٔ) تضػػػمف التحميػػػؿ مجػػػاؿ كػػػاآلتي،
  االتية: المصادر عمى لمميارات إعدادىا في الباحثة واعتمدت

 ٜٕٔٓوسييؿ، رزوقي وانماطو، التفكير •
 المتفػػػوقيف، الطػػػالب لػػػدى التنسػػػيقي التفكيػػػر لحفػػػز مقتػػػرح نمػػػوذج المسػػػتقمة الدراسػػػات •

 .ٕٕٔٓ وآخروف، بيجات
 .ٕ٘ٔٓ عطيو، اتو،يتراتيجاس ميارتو، انواعو، التفكير•

llMaxwe ) كدراسة الميارات تناولت التي السابقة الدراسات بعض عمى اعتمدت كذلؾ
 teal,2020)زكػػي، ودراسػػة ،ٕٕٓٓخميفػػة، ودراسػػة ،ٕٛٔٓ أمػػاني، زيػػد، ابػػو ودراسػػة 

ٕٓٔٛ. 
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 التحميل وحدة -٣
 حرصػػا وقػػد والنصػػوص، االدب موضػػوعات لتحميػػؿ الفكػػرة وحػػدة الباحثػػاف إعتمػػد       
 لجميػػػػػع شػػػػػاممة تكػػػػػوف واف البحػػػػػث لمتطمبػػػػػات مالئمػػػػػة التحميػػػػػؿ فئػػػػػات تكػػػػػوف أف عمػػػػػى

 الموضوعات.
 الصدق -٤

 مػف لجنػة عمػى البحػث أداة عػرض خػالؿ مػف يتحقػؽ األداة صػدؽ إف الباحثػاف يرى    
 يػـآرائ المحكمػوف أبػدى وقػد تدريسػيا، ؽوطرائػ العربيػة المغػة مناىج خبراء مف المحكميف

 طريؽ: مف األداة حوؿ
 ألجمو. وضعت الذي الميارة لمجاؿ فقرة كؿ انتماء-ٔ 
 المغوية. الصياغة -ٕ
 البحث. ىدؼ تخدـ مناسبة المحكـ يراىا التي التعديالت -ٖ
 نموذج مع األداة وُعرضت المحكميف، آراء ضوء في القائمة هىذ بتعديؿ الباحثاف قاـَ  اذ
 اجمعػوا وقػد الباحثػاف بػو قػاـَ  الذي التحميؿ صدؽ عمى لموقوؼ المحممة الموضوعات مف
 ذلؾ. عمى

 الثبات -٥
 التػتيـ حتػى دراسػاتيـ فػي الباحثوف يوعم يحرص ما أىـ مف التحميؿ ثبات مف التأكد   

 اكػد وقػد البحػث، تػنقص سػمبيات مػف ذلػؾ غيػر او الذاتيػة تغميػب او بالقصور تحميالتيـ
 المحتػػػػوى لتحميػػػػؿ واالجتماعيػػػػة العمميػػػػة القبػػػوؿ وثيقػػػػة باعتبػػػػاره الثبػػػػات أىميػػػػة البػػػاحثوف
 مػا اذا نفسػيا جالنتائ تعطي التي ىي ةالثابت فاألداة العممي، البحث يبأسال مف كأسموب
 :ٜٕٓٓ وابوحمػػو، )الجػػادري نفسػػيا الظػػروؼ وتحػػت نفسػػيا العينػػة عمػػى تطبيقيػػا تكػػرر
 باسػتعماؿ الباحثػاف قػاـَ  اذ المحتػوى، تحميػؿ فػي الثبػات لتقػدير طرؽ عدة وىناؾ (،ٔٙٔ
  طريقة

 مػػػػادة مػػػف مختػػػػارة عشػػػوائية عينػػػػة تحميػػػؿ إلػػػى الباحثػػػػاف عمػػػدا الػػػػزمف: عبػػػر الثبػػػات -أ
 تحميميػػا إلػػى وعمػػدا اإلعػػدادي، الخػامس لمصػػؼ ٝ(ٕٗقػػدرىا) وحميمػػت طمػػوبالم المحتػوى
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 معامػػػؿ وبمػػػ  والثػػػاني األوؿ التحميػػػؿ بػػػيف يػػػوـ (ٕٔ) قػػػدرىا زمنيػػػة فاصػػػمة بينيمػػػا مػػػرتيف
  الثبات. لحساب ىولستي معادلة استعماؿ وتـ (،ٜٔ،ٓ) التحميميف بيف الثبات

 المحمميف: بيف الثبات -ب
 والنصوص االدب موضوعات مف عينة لتحميؿ (ٕ)خارجييف محمميفب الباحثاف استعافَ    

جػػػػراءات قواعػػػػد باتبػػػػاع وذلػػػػؾ الباحثػػػػاف، حمميػػػػا التػػػػي  اسػػػػتعمميا التػػػػي نفسػػػػيا التحميػػػػؿ وا 
  . الثبات معامؿ إليجاد ىولستي معادلة استعماؿ وتـ الباحثاف،

 .(ٛٛ،ٓ) األوؿ والمحمؿ الباحثاف بيف الثبات أو ، االتفاؽ معامؿ بم  إذ- 
 . (ٜٓ،ٓ) اآلخر والمحمؿ الباحثاف بيف الثبات أو االتفاؽ، معامؿ وبم - 
 (،ٜٛ،ٓ) اآلخر والمحمؿ األوؿ المحمؿ بيف الثبات أو االتفاؽ، معامؿ وبم - 

  ذلؾ. يوضح (ٖ) وجدوؿ
 (٣جدول)

 التحميل ثبات نتائج
 الثبات معامل الثبات من التحقق طريقة

 ٜٔ،ٓ الزمف عبر الباحثاف

 ٛٛ،ٓ  األوؿ والمحمؿ الباحثاف

 ٜٓ،ٓ االخر والمحمؿ الباحثاف

 ٜٛ،ٓ اآلخر والمحمؿ األوؿ المحمؿ
 : االحصائية الوسائل -ٙ

 نتػػػائج عمػػػى الحصػػػوؿ فػػػي اآلتيػػػة والحسػػػابية اإلحصػػػائية الوسػػػائؿ الباحثػػػاف اسػػػتعمؿ   
 البحث:

                            ىولستي. معادلة -ٕ المئوية، النسبة-ٔ
                                                 

 (التربية وزارة ) تراؾ جساب حمزة .ـ .ـ ، (التربية وزارة)، عمي كاظـ ىادي سالـ .ـ .ـ ٕ
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 الرابع الفصل
  وتفسيرها: النتائج عرض اواًل:

 المغػػة كتػػاب فػػي والنصػػوص االدب موضػػوعات الباحثػػاف حمػػؿ البحػػث ىػػدؼ لتحقيػػؽ    
 ُحػػػددت التػػػي التنسػػػيقي التفكيػػػر ميػػػارات ضػػػوء فػػػي اإلعػػػدادي، الخػػػامس لمصػػػؼ العربيػػػة
 حػوالن وعمػى التحميػؿ، عمميػة مػف عمييا حصال التي النتائج الباحثاف وسيعرض ، مسبًقا
 : اآلتي

 
 اإلعدادي: الخامس لمصف والنصوص األدب موضوعات

 (٧جدول)
 والنصوص االدب موضوعات في التنسيقي التفكير لمهارات المئوية والنسب التكرارات

 االدنى. إلى األعمى من تنازلًيا ترتيًبا مرتبة اإلعدادي، الخامس لمصف
المئوية النسب كراراتالت  المهارة مجالالتنسيقي التفكير مهارات 

ٝ ٚٗ،ٕٔ ٕٙ التحميؿ االشياء سمات تحديد  ٔ

ٝ ٙ،ٔٔ ٘٘ التحميؿالمعرفة  ٕ

ٝ ٘ٙ،ٜ ٛٗ التحميؿالترتيب  ٖ

ٝ ٕٗ،ٛ ٔٗ التحميؿ االشياء بيف العالقات إدراؾ  ٗ

ٝ ٕٗ،ٛ ٔٗ التركيب االفكار بيف الربط  ٘

ٝ ٕٗ،ٚ ٖٙ التحميؿ  اإلدراؾ  ٙ

ٝ ٕٗ،ٚ ٖٙ حميؿالتالتقويـ  ٚ

ٝ ٕٗ،ٚ ٖٙ التركيب جديد منتج الى التوصؿ  ٛ
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ٝ ٖٕ،ٙ ٖٔ التحميؿ والمكونات االفكار تحديد  ٜ

ٝ ٖٕ،ٙ ٖٔ التحميؿ الخواص تحديد  ٓٔ

ٝ ٕٙ،ٗ ٖٕ التحميؿ المالحظة  ٔٔ

ٝ ٔٓ،ٖ ٘ٔ التحميؿالتتابع  ٕٔ

ٝ ٔٓ،ٖ ٘ٔ التركيب مشكمة لحؿ خطة  ٔ

ٝ ٔٛ،ٔ ٜ التحميؿالمقارنة  ٕ

ٝ ٔٛ،ٔ ٜ التحميؿالتصنيؼ  ٖ

 اجػػػزاء بػػػيف جديػػػدة عالقػػػات فػػػي التفكيػػػر ٗ
 الموقؼ 

ٝ ٔٛ،ٔ ٜ التركيب

 ٝٓٓٔ ٜٚٗالمجموع 
 

 المغػػػة كتػػػاب فػػػي الػػػواردة والنصػػػوص األدب موضػػػوعات اف (ٚ) الجػػػدوؿ مػػػف يتضػػػح   
 متفػاوت، بشػكؿ لكػف التنسػيقي التفكيػر ميارات حققت اإلعدادي الخامس لمصؼ العربية

 تكػػراًرا (ٕٙوىػػي) نسػػبة أعمػػى حققػػت قػػد التحميػػؿ مجػػاؿ فػػي السػػمات تحديػػد ميػػارة اف إذ
 اذ التحميػؿ مجػاؿ فػي المعرفة ميارة حققتيا فقد نسبة أعمى ثاني أما ٝ(،ٚٗ،ٕٔ) بنسبة
 حققػت اذ التحميػؿ مجػاؿ فػي الترتيب ميارة تمييا ٝ(،ٙٓ،ٔٔ) بنسبة تكراًرا (ٙ٘) حققت

 وادراؾ التركيػب، مجػاؿ في االفكار بيف الربط )ميارتا ثـ ٝ(،٘ٙ،ٜ) سبةبن تكراًرا (ٛٗ)
 ميارات ثـ ٝ(،ٕٗ،ٛ) وبنسبة تكراًرا (ٔٗ) عمى حّصمتا اذ التحميؿ( مجاؿ في العالقات
 التركيػػػب( مجػػػاؿ فػػػي جديػػػد منػػػتج الػػى والتوصػػػؿ التحميػػػؿ، مجػػػاؿ فػػػي والتقػػويـ )األدراؾ،
 فػػي الخػػواص وتحديػػد األفكػػار، تحديػػد يارتػػا)م ثػػـ ٝ(،ٕٗ،ٚ) بنسػػبة تكػػراًرا (ٖٙحققػػت)
 في )المالحظة ميارة ثـ ٝ(،ٖٕ،ٙ) بنسبة تكراًرا (ٖٔ) عمى حصمتا فقد التحميؿ( مجاؿ
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 فػي ميارتا)التتػابع تمييػا ثػـ ٝ(،ٕٙ،ٗ) بنسػبة تكػراًرا (ٖٕعمى)  حصمت التحميؿ( مجاؿ
 بنسػبة (تكػراًرا٘ٔعمى) حصمتا اذ التركيب( مجاؿ في مشكمة لحؿ وخطة التحميؿ، مجاؿ

 فػي والتصػنيؼ )المقارنػة ىػي ميػارات ثػالث فييػا اشػتركت فقد نسبة أقؿ أما ٝ(،ٔٓ،ٖ)
 لكؿ تكرارات (ٜ) بواقع  التركيب( مجاؿ في جديدة عالقات في والتفكير التحميؿ، مجاؿ
 تكراًرا. (ٜٚٗ) التكرارات مجموع بذلؾ ليكوف ٝ(،ٔٛ،ٔ) وبنسبة ميارة

 المصادر
 ،الجامعيػة: المعرفػة دار العربيػة، المغػة تدريس طرؽ" (: ٜٜٜٔ ) زكريا إبراىيـ 

  مصر _ القاىرة
 ،المصػرية، االنجمػو مكتبػة ،ٔط الفعػاؿ، التػدريس ميارات عزيز: مجدي إبراىيـ 

ٜٜٔٚ. 
 تحقيػػؽ العػػرب، لسػاف المصػػرّي، محّمػػد الفضػؿ أبػػو الػػديف جمػاؿ منظػػور، ابػف : 

 المعػػارؼ، دار الشػػاذلي، محّمػػد ـىاشػػ اهلل، حسػػب أحمػػد دمحمػػ الكبيػػر، اهلل عبػػد
 (.ٕ٘ٓٓ) د.ت، القاىرة،

 النمذجػػة وفػػؽ معدلػػة وحػػدة (،فاعميػػةٜٕٔٓالحميػػد) عبػػد محمػػد أمػػاني زيػػد، بػػوا 
 والتفكيػػػر البػػػايموجي التعمػػػيـ فػػػي العممػػػي الجػػػداؿ ميػػػارات تنميػػػة فػػػي المفاىيميػػػة
 سشػػم عػػيف جامعػػة التربيػػة كميػػة مجمػػة ،الثانويػػة المرحمػػة طػػالب لػػدى التنسػػيقي
 شمس. عيف جامعة التربية، كمية الثالث، ،الجزء واالربعوف الثالث ،العدد

 ،عمميػػة( وتطبيقػػات نظريػػة )إطػػر العربيػػة المغػػة تػػدريس حمػػدي: بميػػ  إسػػماعيؿ 
 .ٕٔٔٓ عماف، والتوزيع، لمنشر المناىج دار ،ٔط

 ,لمنشػر صػفاء دار ,ٔط , وتحميمػو( )اسسػو التربػوي المػنيج : يػونس منى بحري 
  .ٕٕٔٓ عماف، , عوالتوزي

 صػادؽ ترجمػة ، عالميػة مشػكمة التربويػة األىػداؼ ) 1974 ( :وبػاولي برايمػر 
 عماف. ، والنشر والترجمة لمتعريب األردنية المجنة ، عودة ابراىيـ
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 التباعػػػػدي التفكيػػػػر ميػػػػارات : ( ۲۰۱۲ ) ، حميػػػػدي حسػػػػاف جاسػػػػـ ، الجػػػػابري 
 ، ليػػا الطمبػػة اكتسػػاب مػػدى و المتوسػػطة لممرحمػػة الفيزيػػاء كتػػب فػػي المتضػػمنة

 . منشورة غير ماجستير رسالة
 ،المنيجيػػة األسػػس (،ٜٕٓٓحمػػو) ابػػو عبػػداهلل، يعقػػوب حسػػيف، عػػدناف الجػػادري 

 إثػػػراء ،ٔط واإلنسػػػانية، التربويػػػة العمػػػوـ بحػػػوث فػػػي اإلحصػػػائية واالسػػػتخدامات
 االردف. عماف، والتوزيع، لمنشر

 ،لمصػؼ العربيػة المغػة كتػاب ىمحتػو  تحميؿ ,ٕٕٔٓ عمي, كاظـ سالـ الجبوري 
 األساسػػية التربيػػة كميػػة مجمػػة ,النشػػط الػػتعمـ مبػػادىء ضػػوء فػػي المتوسػػط الثالػػث
 التربيػػة كميػػة بابػػؿ, جامعػػة ,ٖٔمجمػػد ,ٔج ,ٕ٘العػػدد واإلنسػػانية, التربويػػة لمعمػػوـ

 األساسية.

 ،تػػدريس وطرائػػؽ ،المنػػاىج السػػمطاني ىاشػػـ وحمػػزة حمػػد جاسػػـ عمػػراف الجبػػوري 
 .ٖٕٔٓ، عماف ، والتوزيع لمنشر الرضواف دار ،ٔ،ط بيةالعر  المغة

 ،والتربيػػػػة العربيػػػػة المغػػػػة تػػػػدريس طػػػػرؽ " : ( ٜٔٛٔ ) وآخػػػػروف محمػػػػد خػػػػاطر 
 : المعرفػػة دار ، الثانيػػة الطبعػػة ،"الحديثػػة التربويػػة االتجاىػػات ضػػوء فػػي الدينيػػة
 . القاىرة

 ،فػػي دريسػػيات وطرائػػؽ العربيػػة المغػػة منػػاىج (:ٜٕٓٓأبػػراىيـ،) محمػػد الخطيػػب 
 ،عماف. الوراؽ مؤسسة األساسي، التعميـ مرحمة

 ،ع التدريس، وطرائؽ المناىج في دراسات فيمي: الفتاح عبد نواؿ خميؿ ٔ٘ٓ، 
 وطرائػؽ لممنػاىج المصػرية الجمعيػة -التربيػة كميػة -مسشػ عيف جامعة الناشر:

 التدريس.
 .وأسػػػاليب العربيػػػة المغػػػة تػػػدريس طرائػػػؽ (:ٖٕٔٓنػػػاىي،) ضػػػؿفا عػػػوف، عبػػػد د 

 ،عماف. والتوزيع لمنشر صفاء دار ،ٔط تدريسيا،
 ،القاىرة، والنشر، لمطباعة غريب دار والفكر، المغة جدلية محمد، داوود ٕٜٓٓ 

 ـ.

http://www.apple.com/ae-ar
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 ،ٔط وانماطػػػو، التفكيػػػر (:ٜٕٔٓسػػػييؿ) عيػػػداف وجميمػػػة ميػػػدي رعػػػد رزوقػػػي، 
 اف.لبن لمطباعة، اليمامة مكتب

 متوسػػط( الثالػث كتػاب فػػي التحميمػي التفكيػر )ميػػاراتٕٕٓٓخميفػة، كػاظـ رونػؽ 
 .ٜ٘العدد االنسانية، والعموـ واآلداب الفنوف مجمة

 ،يمػاف عمي سعد زاير  ،ٔط تدريسػيا، وطرائػؽ العربيػة المغػة منػاىج إسػماعيؿ: وا 
 .ٕٗٔٓ االردف، عماف، ، والتوزيع لمنشر صفاء دار

 ،الطبعػػػة العربيػػػة، المغػػػة تػػػدريس فػػػي المرشػػػد (: ٜٜٜٔ شػػػحادة) محمػػػد زقػػػوت 
 . غزة اإلسالمية: الجامعة الثانية،

 ،والموىبة لمتفوؽ المتكاممة لمرعاية المبكر اإلكتشاؼ : ( ٕٙٓٓ ) زينب، شقير 
 القاىرة. مصر، المصرية، األنجمو مكتبة ، واإلبداع

 ,٘ط كاء,الػػذ فػػي الفرديػة الفػػروؽ سػػيكولوجية (ٕٗٔٓالخضػري) سػػميماف الشػيخ, 
 عماف. والتوزيع, والنشر لمطباعة المسيرة دار

 ،دار ،ٕط اإلنسػػانية، العمػػوـ فػػي المحتػػوى تحميػػؿ (ٕٗٓٓأحمػػد) رشػػدي طعيمػػة 
 .مصر ، القاىرة العربي, الفكر

 ،المسػػػيرة دار  ،ٔط اإلبػػػداعي، التفكيػػػر قػػػدرات تنميػػػة حمػػػد، محمػػػد الطنطػػػاوي 
 .ٕٓٓٓ عماف، والتوزيع، لمنشر

 ٔط ، واألسػػموب والممارسػػة القػػدرة التحميمػػي التفكيػػر : ( ۰۷۲۰ ) ايمػػف عػػامر، 
 مصػر ، القػاىرة جامعة اليندسة كمية في والبحوث العميا الدراسات تطوير مركز

 . القاىرة ،
 ٖط اإلنسػػػاني، لمنمػػو النفسػػػية األسػػس (: ٜٙٛٔ حسػػف) طمعػػػت الػػرحيـ، عبػػد، 

 الكويت. القمـ دار
 المسػػػيرة دار ،۲ ط والتفكيػػػر، المغػػػة فػػػي ميػػػارات وآخػػػروف، نبيػػػؿ اليػػػادي، عبػػػد 

 .۲۰۰۵ ، عماف ، والتوزيع لمنشر
 المسػيرة دار ,ٔط التدريس, تصميـ الحوامدة: فؤاد ومحمد سميماف زيد , العدواف 

 .ٕٔٔٓ االردف, عماف, , والتوزيع لمنشر
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 ،بػػػراىيـ عطػػػا  الكتػػػاب مركػػػز ،ٖ،ط العربيػػػة المغػػػة تػػػدريس فػػػي :المرجػػػع محمػػػد ا 
 .ٕٓٙٓ ، مصر ، لمنشر

 ،مركػػز ،ٔ،ط العربيػػة المغػػة تػػدريس فػػي المرجػػع (:ٕ٘ٓٓمحمػػد،) إبػػراىيـ عطػػا 
 لمنشر. الكتاب

 ،دار ،ٔط اتو،ياسػتراتيج ميارتػو، انواعػو، التفكيػر (ٕ٘ٔٓ) عمي محسف عطيو 
 والطباعة. لمنشر صفاء

 ،ٔانماطػػػو (التفكيػػػرٕٕٔٓ) الصػػػاحب عبػػػد مطشػػػر ومنتيػػػى حسػػػف ناديػػػة العفػػػوف 
 عمػػػػاف، والتوزيػػػػع لمنشػػػػر صػػػػفاء ،دارٔط وتعممػػػػو، يميػػػػوتعم واسػػػػاليب ونظرياتػػػػو
 االردف.

 ،وطػػرؽ الطبيعيػػة العمػػوـ منػػاىج : ( ۲۰۱۰ ) ، مصػػطفى ربحػػي شػػاىر عميػػاف 
 األردف. ، عماف ، الطباعة و التوزيع و لمنشر المسيرة دار ، ٔ ط ، تدريسيا

 ،منشػػرل األمػػؿ دار التدريسػػية، العمميػػة فػػي والتقػػويـ القيػػاس سػػميماف: احمػػد عػػودة 
 .ٜٜٔٛ االردف: عماف، والتوزيع،

 ،التفكيػػػػر وتعمػػػػـ تعمػػػػيـ فػػػػي حديثػػػػو (اسػػػػتراتيجياتٕٛٓٓ) محمػػػػود عمػػػػر غبػػػػايف 
ثراء ،دارٔ،ط  ،االردف. ،عماف والتوزيع لمنشر ا 

 ،المرحمػػػػة فػػػػي العربيػػػػة المغػػػػة تػػػػدريس (:ٜٜٙٔ) الػػػػديف، صػػػػالح محمػػػػد مجػػػػاور 
 صر.،م المعارؼ دار التربوية، وتطبيقاتو أسسو الثانوية،

 (والتطبيػػػؽ النظريػػة) العربيػػػة المغػػة فنػػػوف تػػدريس (ٜٕٓٓ)أحمػػػد عمػػي كور،مػػد، 
 .عماف والتوزيع لمنشر المسيرة دار

 لعػػػػػةالمطا كتػػػػػاب محتػػػػػوى تحميػػػػػؿ :ٕٗٔٓ،عمػػػػػواف اهلل عبػػػػػد لػػػػػواء ,المسػػػػػعودي 
 رسػػػػػالة ,التربيػػػػػة وزارة اىػػػػػداؼ ضػػػػػوء يفػػػػػ المتوسػػػػػط األوؿ لمصػػػػػؼ والنصػػػػػوص
 األساسية. التربية كمية ؿ,باب جامعة منشورة, غير ماجستير

 مصػػػػػػػػطفى ، شػػػػػػػػناف فريػػػػػػػػدة إثػػػػػػػػراء الجيويػػػػػػػػة، سػػػػػػػػعيدة ممحقػػػػػػػػة التربػػػػػػػػوي المعجػػػػػػػػـ 
 ممحقة. التربوي المعجـ ,(ٜٕٓٓوآخروف،) سعيدة الجيوية، ،ٜٕٓٓىجوسي،
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 ،التعميميػػة مقوماتػو مواصػػفاتو، المدرسػي الكتػػاب (:ٜٜٔٔوآخػروف) سػػعيد، الممػيص 
 قطر. ،ٜٙددالع ، التربية كمية مجمة والجمالية،

 ،مجمػػػػة والتطبيػػػػؽ، النظريػػػػة المنػػػػاىج (:ٕٕٓٓ،) العثمػػػػاني ونػػػػواؿ سػػػػميماف ممػػػػدوح 
 ،الكويت.ٕالعددٖٔ،مجمة األساسية التربية أبحاث

 التربيػػػة لمعممػػػي الميػػػداني التػػػدريب .أدارة والعمػػػوـ والثقافػػػة لمتربيػػػة العربيػػػة المنظمػػػة 
 .ٖٜٛٔ، تونس ، العاـ التعميـ في ومدرسييا العربية والمغة اإلسالمية

 المغػة منػاىج محتػوى تحميػؿ (:ٜٕٓٓ) عطيػة عمػي ومحسف الرحمف عبد لياشمي،ا 
 . األردف عماف، والتوزيع، لمنشر صفاء دار ،ٔط تطبيقية، نظرية رؤية العربية

 ،المنػػػاىج مضػػموف تحميػػؿ (ٕٔٔٓ) عطّيػػػة، عمػػي ومحسػػف الػػػرحمف عبػػد الياشػػمي 
 . األردف عّماف والتوزيع, لمنشر صفاء دار ,ٔط الدراسية,

 ،بيػػػروت الجػػػامعي، الكتػػػاب دار التربػػػوي، والتقػػػويـ القيػػػاس أساسػػػيات زيػػػد: اليويػػػدي 
 (.ٕ٘ٔٓ،لبناف،)

 بػػػػيف والتعبيػػػػر والبالغػػػػة االدب تػػػػديس ؽئػػػػطرا (ٕٗٓٓعبػػػػدالكريـ) سػػػػعاد , ميئالػػػػوا 
 االردف. عماف، الشرؽ, دار  والتطبيؽ, النظرية

 التربيػػػة، وزارة مطبعػػػة ،۱۹۷۷ لسػػػنة ۲ ـرقػػػ الثانويػػػة المػػػدارس نظػػػاـ التربيػػػة، وزارة 
 .۱۹۷۷ ,بغداد
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