
 

 ملخص  
المجتمع  في  الكاملة  بالمشاركة  للمتعلم  تسمح  التمّيز  على  القائمة  القراءة  أنشطة 

 والتعّلم، فهناك أشكال مختلفة من اللغة والنصوص المفيدة يقّدرها المجتمع.
البحث الحالّي يبحث أثر وحدة دراسية في اللغة العربية قائمة على التمّيز في تنمية  

( وتنمية مهارات التمّيز لدى  PISAمهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقات الدولية )
 تالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي.

 من أهم نتائج البحث: 
فعالية الوحدة الدراسية في اللغة العربية القائمة على التمّيز، في تنمية مهارات  •

 اإلعدادّي.التمّيز لدى تالميذ الصف الثاني 
فعالية وحدة دراسية في اللغة العربية قائمة على التمّيز في اللغة العربية، في   •

لدى تالميذ   PISAتنمية مهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقات الدولية  
الصّف الثاني اإلعدادّي؛ في مهارات: التأمل والتقييم والدمج والتفسير والستيعاب  

 واالسترجاع. 
األداء البعدّي لمجموعة البحث التجريبية   فيتباط موجب داّل إحصائيًا يوجد ار  •

المسابقة الدولية    فياللغة العربية واختبار التنّور القرائّي    فيبين اختبار التمّيز  
(PISA .لصالح األداء البعدّي ) 

اللغة العربية  الكلمات المفتاحية: التمّيز في  القائمة على  التنّور    -المناهج  مهارات 
 التمّيز لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي.  -  PISAاختبار المسابقة الدولية    -القرائيّ 
 
 
 
 
 



 

Abstract 
Excellence-based reading activities allow the learner to fully 

participate in society and learning. There are different forms of 
language and useful texts that are valued by society; the current 
research examines the impact of an educanational unit of study 
based on the Arabic language curricula based on excellence in 
developing reading enlightenment skills in the International 
Competition Test (PISA) and developing the skills of excellence 
among among Second grade prep school. 

The important results of the search:  
• Effectiveness of the proposed program in the Arabic 

language, based on excellence in the Arabic language, in 
developing the skills of excellence among among Second 
grade prep school. 

• Effectiveness of the proposed program in the Arabic 
language based on excellence in the Arabic language, in 
developing the reading enlightenment skills in PISA test for 
Second grade prep school. In skills: meditation, evaluation, 
integration, interpretation, comprehension. 

• There is a positive statistically significant correlation in the 
post performance of the experimental research group 
between the Arabic language excellence test and the 



 

reading enlightenment test in the international competition 
(Pisa). 

Key words: Excellence-based curricula in the Arabic language 
- Reading enlightenment skills - PISA International Competition 
test - Excellence for Second grade prep school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 مقدمة البحث 
اللغة العربية من أهّم اللغات التي يمكنها أن تحقق أهداف مناهج التمّيز: من إعداد 

ناجحين، وواثقين، ومبدعين، ومواطنين نشطين، ومطلعين، المتعلمين ليصبحوا متعلمين  
في  المجتمع  في  أكبر  بشكل  ومشاركين  تعليمًيا،  ويتطورون  وهويتهم،  ثقافتهم  ولديهم 
مجموعة متنوعة من المهن والمجاالت المجتمعية؛ بما يخلق إمكانيات لخيارات العمل 

تحقق تعليًما ونمًوا شاماًل لجميع    المستقبلية، ويحقق ذواتهم، كما أّن مناهج اللغة العربية
الطالب، فهي ذات صلة قوية بالحياة اليومية، وتنّمي التفكير, وحّل المشكالت، وترتبط 
بالمناهج األخرى لتقديم الفرص للمتعلمين وإظهار فهمهم للمناهج األخرى القائمة على 

 التمّيز. 
لمعلومات اليوم، بما تتضمنه  فاللغة أهّم مفتاح للتعّلم والتطّور مدى الحياة في عصر ا

من عمليات مثل: القراءة والكتابة والفهم والتساؤل والتفكير وحّل المشكالت والتواصل 
والتعبير عن المشاعر واألفكار والتفاعل والتكامل مع العالم الخارجّي واالنتقال الثقافّي؛ 

ولها القدرة على تطوير حيث إنها األداة األساسية للتطور العقلّي والعاطفّي واالجتماعّي،  
العلمّي،  والتفكير  المعقدة،  المشكالت  وحّل  الطويل،  المدى  على  بالكامل  الفرد  قدرة 
وامتالك قيم متنوعة ولها القدرة على التطوير األوسع لرؤية العالم، بما يؤدي إلى تحسين  

   Ünal, E .2017المهارات اللغوية مدى الحياة بداًل من تقييدها في داخل المدرسة ))
ُتَعّد المشاركة في المسابقات الدولية على اختالفها واحدة من العوامل التي تدّل على  
مدى اإلنجازات التي حققها أّي نظام تعليمّي، وتؤدي المناهج التعليمية دوًرا مهًما في 
تحقيق هذا اإلنجاز، خاّصة المناهج التعليمية القائمة على التمّيز، فالمناهج الدراسية  

زة هي العقل المحرك للرؤى والفلسفات والمسيرات التربوية، ويتّم من خاللها تنفيذ المتمي
تلك الرؤى والفلسفات والمسيرات على أرض الواقع، وإبرازها في أهداف تلك المناهج، 
تدريسها.  واستراتيجيات  أنشطة  خالل  من  وتوظيفها  محتواها،  في  ومعالجتها 

 (  2020)السيد،



 

ا الطالب  تقييم  )برنامج   PISA) (PROGRAM FORلدوليين 
INTERANTIONALSTUDENT ASSESSMENT هو دراسة عالمية من ِقَبل )

( والتنمية  االقتصادّي  التعاون   OECD) ((ORGANIZATION FORمنظمة 
ECONOMIC–COOPERATION AND DEVELOPMENT  األعضاء وغير

( عاًما في الرياضيات 15األعضاء لألداء المدرسّي لتالميذ المدارس البالغين من العمر )
)Sofya,Wallis,2017 والقراءة.والعلوم   تنفذ  دورة،  كّل  تقييم  PISA((،في  مجال   )

رئيس واحد، ومجالين ثانويين من بين القراءة والرياضيات والعلوم. وكانت معرفة القراءة 
ثانوًيا في عامي ) 2000والكتابة مجااًل رئيًسا في عام ) ( 2006( )2003( ومجااًل 

 (. 2018( )2009ااًل رئيًسا في عامي )ومج
والتمّيز في المناهج التعليمية سبيل لتحقيق نتائج جيدة في اختبارات المسابقة الدولية 

(PISA  وهو امتالك النجاح في عملية التعّلم وفي العمل والحياة، حيث يتوفر لدينا ،)
التحصيل الدراسّي المرتفع وتنمية  نموذج حياتّي سليم وفّعال، وتؤكد على قدرة الفرد على  

المتقدمة  الدول  من  الكثير  اهتّمت  لذا  الدراسية؛  األنشطة  من خالل  الفائقة  المهارات 
بتطوير مناهجها من خالل بناء مناهج من أجل التمّيز، وتجيب عن أسئلة مثل: ماذا  

ن يتعلم  يجب أن يكتسب التالميذ من مهارات تلبي متطلبات القرن الحالي؟ وماذا يجب أ
التالميذ من معلومات جديدة؟ وكيف يمكن تحفيزهم؟ وتنشيطهم ذاتًيا من أجل التمّيز؟ 
يمكن   وكيف  والتمّيز؟  التحصيل  مستويات  ألعلى  للوصول  مساعدتهم  يمكن  وكيف 
مساعدتهم على المساهمة فعلًيا في خدمة المجتمع الذي يعيشون فيه؟ وذلك بما تشمله 

العلوم التمّيز:  مجاالت  والدراسات من  والتعبير،  االتصال  وفنون  والرياضيات،   ،
العمل،  دراسات  ومجال  السليمة،  والبنية  العاّمة،  والصحة  والتكنولوجيا،  االجتماعية، 

العمل. ودراسات  واللغات،  واألخالق،   ,The Scottish Government) والدين 
2009, 38) (Australian Curriculum, 2020)  



 

نتائج   دعت  )وقد  الدولية  المسابقة  في  القراءة  اختبار  في  للقيام PISAالتالميذ   )
بإجراءات في المناهج لتطويرها وتحسينها؛ لتكون قائمة على التمّيز من خالل متابعة 
التقّدم الذي يحرزه كّل تلميذ خالل مسيرته التعليمية في المواد الدراسية في المدرسة، 

ة من التالميذ في الفصل، ودمج مهارات القراءة وتحديد معايير أداء التالميذ المتوقع
والكتابة بالكامل في المناهج الدراسية، وتنمية القراءة المحفزة واإلبداعية واللغة المنطوقة 
والمكتوبة والتدقيق والتقويم المستمّر في تنفيذ مناهج التمّيز من العوامل التي تؤدي إلى 

 فية. التغييرات المعيارية والتكنولوجية والثقا
 (MacKinnon, Niall, 2011) (Margaret M Clark OBE, 2017)  

( إلى 2011)  Ayhan,AYDIN,Cokun ERDAaوفي هذا السياق هدفت دراسة
( لنتائج التالميذ في مهارات القراءة 2006( )2003في عامي ) (PISA) تقييم مقارن لـ

لتنمية، كما هدفت إلى وصف والكتابة: في الدول اأُلَول في منظمة التعاون االقتصادّي وا
وكندا   وكوريا  فنلندا  في  البالغين  التالميذ  لدى  وتقييمها  والكتابة  القراءة  امتحان  نتائج 
القراءة، ومعظم التالميذ احتلوا مستوى عالٍيا في  واستراليا ونيوزيلندا، كأمهر دول في 

جزاء لربط بعضها مهارات مثل: تحديد الفكرة الرئيسة للنّص وجعلها تحليلية، وتحليل األ
بعًضا في ضوء المعرفة الواردة في النّص، والتفكير النقدّي والمتعلقة بالتجارب اليومية  
الفكرة  تحديد  في:  القراءة  في  منخفضة  مستويات  وهناك  الجديدة,  والمعرفة  والنتائج، 
الرئيسة، وإجراء بعض التصنيفات األساسية، وتقديم تفسيرات واستنتاجات بسيطة وعقد 

 قارنات بين المعرفة النّصية والخبرات.الم
٪( من مستوى إجادة القراءة على األقّل من المستوى  83وبعض الدول حّقق طالبها ) 

الطول، والتوّصل لمعلومات الثاني، في مهارات: تحديد الفكرة الرئيسة في نّص متوسط 
من  ٪(  77مبنّية على أساس صريح، وتحديد الغرض من النصوص وشكلها، وحّقق )

التالميذ مستوى إجادة في القراءة على األقل من المستوى الثاني، وتفاوتت النسب من  
٪( لدى الطالب؛ مما يعني أّن 19٪( و )11.5إلى )  2018 (PISA٪( في )95)



 

بعض التالميذ وصلوا إلى المستوى الخامس أو السادس في اختبار القراءة في المسابقة  
( التPISAالدولية  لهؤالء  الفكرة (،ويمكن  مع  والتعامل  الطويلة  النصوص  فهم  الميذ 
 (( Cambridge Assessment  ,2019الرئيسة.

ويمكن من خالل اللغة وتطوير مجاالتها تحقيق نتائج جيدة في اختبارات المسابقة  
(، فبعض البلدان حّققت تقّدًما ملحوًظا في االختبار خالل فترة قصيرة PISAالدولية )

بي  استطاعت   د (، فق2006( )2000( عامي )PISAن برنامج )نسبًيا من الوقت ما 
( نقطة، وتمكنت فنلندا من زيادة 31كوريا أن ترفع مستوى األداء في القراءة بنسبة )

(، ويرتفع أداؤها إلى 2006( )2000( نقطة في عامي )17أدائها في القراءة بنسبة )
 (  2009( نقطة. )شليتشر،  508)

دراسة أهمية  Matthew Carroll &Tom Benton  (2018وأشارت  إلى   )
الموضوعات والمهارات القرائية التي نقّدمها للتالميذ في المقررات الدراسية، بحيث تغطي 

 Gerry(، ومن أهّم النتائج التي توّصلت إليها دراسة  PISAجانًبا كبيًرا من اختبار )
Shiel &Eemer Eivers  ((2009   ،تباين الدول في استخدام مواّد القراءة لتنميتها

٪( من التالميذ، وفي فرنسا 78ولكّن المصدر الرئيس هو الكتاب المدرسّي، ففي كندا ) 
(66( إنجلترا  لتعليم  64٪(،وفي  كأساس  الكتب  من  متنوعة  مجموعة  يستخدمون   )٪

٪(، وهي 12ي ألمانيا نسبة )٪(، وف17القراءة، وفي النرويج يستخدمها التالميذ بنسبة )
٪(، وتتقدم عن كثير من  33٪( وهولندا )34تستخدم كمواّد تكميلية، والكويت بنسبة ) 

البلدان األخرى التي تستخدم فيها الكمبيوتر كبرامج أساسّي لتدريس القراءة، أما إنجلترا 
ه البرامج  ٪( من التالميذ يستخدمون مثل هذ 71٪( من التالميذ، وفي اسكتلندا )53فإّن )

كمكمالت للمواد التعليمية، كما تستخدم أوراق العمل في معظم البالد. مع االستخدام 
( من  أكثر  قبل  من  بلغاريا 90األسبوعّي  وفي  مجموعات،  عّدة  في  التالميذ  من   )٪

٪( من التالميذ 66المقابل )   ي(، وف٪92إيطاليا )   ي(، وف٪ 92ألمانيا )  ي(، وف99٪)
٪( منهم يستخدمون مواّد تعليمية إضافية أسبوعًيا 53وسيا فإّن )في إنجلترا، أّما في ر 



 

كمعلى   اختيار   ااألقّل.  في  للمدارس  الحرية  وإتاحة  قرائية  تعليمية  أنشطة  توفير  أّن 
الكتاب المدرسّي للمواّد التعليمية واختيار المعلمين لهذه الكتب وتوظيفها تعليمًيا له آثار 

 (.Fuchs & Woessmann  ,2007سابقات. )إيجابية على الطالب في هذه الم
فاألنشطة القرائية القائمة على التمّيز تسمح للمتعلمين بالمشاركة الكاملة في المجتمع  
والتعّلم، فهناك أشكال مختلفة من اللغة والنصوص المفيدة يقدرها المجتمع، كما يؤثر 

تمتاع التالميذ بالقراءة، تقديم نماذج قرائية ممتعة للتالميذ في المناهج الدراسية على اس
 Jehanzeb(، حيث بحثت دراسة ) PISAويعّد متنبًئا بإنجازهم القرائّي في اختبار )

R. Cheema  ,2018 تأثير االستمتاع بالقراءة على التحصيل القرائّي بين التالميذ )
ُيتنبأ من خالله 65لدى عينة في )  يمكن أن  داّل  بالقراءة مؤشر  ( دولة، فاالستمتاع 

٪( من التباين في معرفة القراءة والكتابة، كما 18ستمتاع بالقراءة بما يصل إلى )باال
نطقهم   ن  فتحسِّ السامعين,  أمام  الصحيحة  التكلم  عادات  على  التالميذ  القراءة  تعين 

( وهي من أهم نوافذ المعرفة 66,2007وتعبيرهم, وتساعدهم على الطالقة والدقة )مدكور
الفرد على الفكر اإلنسانّي طواًل وعرضًا، وعمقًا واتساعًا، وهي اإلنسانية التي يطّل منها  

عند  باإلنسان  تقف  ال  فهي  والغابرة،  المعاصرة  بالثقافات  واالرتباط  التعّرف  في  أداته 
معرفة معاصريه وال ثقافة عصره، ولكّنها تعبر به آفاق الوجود اإلنسانّي في ماضيه  

ء بالتغيُّر في مختلف مجاالت الحياة, بل الحافل بالعبر واألحدث، وفي حاضره الملي
( باإلضافة إلى أّنها 2011تشّق به غمار المستقبل أماًل وإشراقًا وتطلعًا. )عبدالباري،

تؤثر في بناء شخصية الفرد، وتكوينه الفكرّي فتعطيه شخصية متميزة بين أقرانه وزمالئه  
عن يمّيزه  الذي  الثقافّي  والسمو  الفكرّي  بالثراء  ورسالن    إلحساسه  )يونس  اآلخرين 

  رسالن  (2017) انالسمّ (  2016(،وقد أّكدت دراسة كّل من: شحاتة(  2015وعبدهللا،
اراتهم القرائية؛ حيث ال يستطيعون  ( حاجة تالميذ المرحلة اإلعدادية لتنمية مه2019)

تحديد الفكرة العامة للنّص، وال يستطيعون أيضًا تحديد الفكر الرئيسة والفرعية للنّص، 
النّص،  الفكر الضمنية التي لم يصرح بها الكاتب في  أّنهم ال يستطيعون تحديد  كما 

https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86


 

يدة وال يستطيعون باإلضافة إلى أّنهم ال يستطيعون تحديد معاني الكلمات والتراكيب الجد 
 النّص والقيم المستنبطة منه.  إبداء رأيهم في فكر

كما أن هناك حاجة لتطوير استراتيجيات تدريس مناهج اللغة العربية لتكون قائمة  
( إلى ضعف استخدام معلمي اللغة العربية  2020أشارت دراسة جبار )  التميز فقد على  

  التعلم   أساليب   استخدام  في  اضعفً هناك  أن    والمتنوعة كماللطرائق التدريسية الحديثة  
( إلى أن نماذج ر، أكتوب2020دراسة أمين )  ت (، وتوصل2020. )المحمادى،النشط

الطرق التقليدية    ت (، وجاء٪46طالب بنسبة )التدريس الحديثة أكثر تفضياًل ورغبة من ال
 ٪. 16بنسبة 
باإلضافة إلى لتطوير أساليب تقويم مناهج اللغة العربية لتكون قائمة على التميز؛   

فاستخدام أساليب التقويم يساعد معلمي اللغة العربية على تحديد سمات األداء المتميز؛ 
 بلوغ هذا المستوى من األداء.ومن ثم يساعدهم في التخطيط لمساعدة التالميذ على  

( ومن المهارات التي ينبغي أن يمتلكها معلم اللغة العربية مهارة إدارة 2020، القحطانى)
منظومة التقويم، فعلى الرغم من أهمية التقويم في تحقيق جودة التعليم فهو ليس جزءًا 
من عملية التعليم بل هو منفصل عنها حيث إنه يأتي في الغالب بعد عملية التدريس 

ي االختبارات كوسيلة أساسية أو وحيدة لتقويم التحصيل وال يؤثر فيها، بل قد يختزل ف
 (.  2016،33)الطيب، 

وملفات   والمهمات اللغوية،  وتتنوع أساليب التقويم اللغوي ومنها: األسئلة الموضوعية،
األقران، وخرائط  وتقويم  الذاتي،  والتقويم  والمالحظة،  األداء،  تقدير  اإلنجاز، ومقياس 

وتشتمل مجاالت التقويم اللغوي  واالستبانات، ودراسة الحالة، المفاهيم، وتمثيل األدوار،
بالغة..(،وتقويم مهارات -صرف  –أهمها: تقويم مفاهيم اللغة العربية )نحو   عدة أشـكال،

)االستماع  العربية  )الثقافة -القراءة-التحدث   - اللغة  الثقافي  الوعي  الكتابة(،وتقويم 
الثقافة العامة(،وتقويم مهارات -الثقافة العالمية -ة الثقافة اإلسالمي-الثقافة العربية -المحلية

اإلنتاج أو اإلرسال اللغوي(، وتقويم مهارات التفكير -التواصل اللغوي )االستقبال اللغوي 
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)طبيعتها العربية  اللغة  نحو  االتجاه  وتقويم  معلمها(. -تعلمها - أهميتها- اللغوي، 
وعل2016)الحمادي، هذه    ى(،  تنوع  من  فهالرغم  استخدام   ناكاألساليب  في  ضعف 

لها،  دراسة    المعلمين  ذلك  التقويم  2002)  المهداوي وتؤكد  أسلوبي  استخدام  ( ضعف 
 التمهيدي والتقويم التكويني في اللغة العربية. 

( في ضعف تقويم الملكة اللغوية: بإنتاج  2012وتتفق مع ذلك دراسة كل من: زكية )
لملكة عبارات لغوية ذات بنية متنوعة في عدد كبير من المواقف التواصلية المختلفة، وا

المعرفية: مدى اكتساب المتعلم واشتقاقه للعبارات اللغوية، والملكة اإلدراكية: مدى إدراك 
وتأويله، النص  إنتاج  في  واستثمرها  اللغوية  الوظائف  مدى    حقيقة  اإلنتاجية:  والملكة 

تمكن المتعلم من إنتاج األثر الفكري والفني بتطبيق قواعد التعبير السليم، وأكدت ذلك 
 ( في ضعف استخدام ملف اإلنجاز لدى معلمي اللغة العربية.2021)شعيب،دراسة 

اللغة العربية ومنها   وأشارت الدراسات إلى ضعف استخدام التقويم االلكتروني في 
، أغسطس( التي توصلت 2012)  حمادنةو   القضاة(، ودراسة  2005دراسة المهوس )

إلى ضعف كفايات تخطيط وتصميم التعلم اإللكتروني لدى معلمي اللغة العربية، في 
مهارات تقويم كفايات الطلبة الفنية والتكنولوجية قبل بدء التعلم اإللكتروني، وتحديد نقاط 

التقويم استراتيجيات  واستخدام  اإللكتروني،  التعلم  في  الطلبة  لدي  والضعف  في   القوة 
ومتابعة أداء كل طالب في دراسة المقرر اإللكتروني ومدي تقدمه،   التعلم اإللكتروني،

التقويم   نتائج  واستخدام  اإللكتروني،  التعلم  لتقويم  متنوعة  أساليب  وتطبيق  واستخدام 
 لتحسين التعلم اإللكتروني.

العربية القائمة على والبحث الحالّي يبحث أثر وحدة دراسية قائمة على مناهج اللغة 
( وتنمية PISAالتمّيز في تنمية مهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقات الدولية )

 مهارات التمّيز لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي. 
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 اإلحساس بالمشكلة:  
( اختبار  القرائّي، PISAيحتوي  والتنّور  العلمّي  والتنّور  الرياضياتّي  التنّور  على   )

حتى في مكونات اختبار    تي أهمية التنّور القرائّي في كونه جزًءا أساسيًّا من االختبار،وتأ
(، ٪ 15التنّور الرياضياتّي والتنّور العلمّي؛ حيث إّن نسبة األسئلة في كل اختبار منها) 

وفي االختبارات التي يكون فيه التركيز األساسّي على التنّور القرائّي تكون نسبة األسئلة 
(، PISA(، وكذلك ضعف مهارات التنّور القرائّي في اختبار )٪70ة بالقراءة )الخاص

لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية، ويرجع ذلك إلى أّن مناهج اللغة العربية الحالية ال تؤّهل 
وأنشطة القراءة   العربيةالتالميذ الجتياز هذا االختبار؛ مما يتطلب إعادة بناء مناهج اللغة  

المناهج ضوء  للطالب   في  الدولّي  التقييم  برنامج  يرّكز  حيث  التمّيز،  على  القائمة 
(PISA على قياس النواتج التعليمية، وذلك في إطار التحول العالمّي من التركيز على )

المدخالت والعمليات إلى التركيز على النواتج والمخرجات، من منطلق أّن جودة النواتج  
( ويمكن  2018،  ناصفلمدخالت وجودة العمليات. )التعليمية، ُتَعّد دلياًل على جودة ا

 أهداف القراءة. في ضوئها قياس مدى تحقيق نواتج مناهج اللغة العربية و 
( بتحديد أسباب النتائج السيئة في  Milena I. Tsvetkova(  2016وقامت دراسة

(، 2006(، )2000( في أعوام:)PISAالقراءة لدى التالميذ في نتائج الدراسات الدولية )
 (، وتلّخصت األسباب فيما يلي:  2012(، )2009)

األمّية األساسية التي تنبع من االعتقاد بأّن القراءة تكنولوجيا ثقافية، والصورة   ●
٪( من  40.3النمطية للكتاب األدبّي والكتاب الورقّي، واألمّية الوظيفية لدى )

ى مهارات القراءة االبتدائية؛ حيث ال يتفاعل  التالميذ؛ مما يعني أّنهم يفتقرون إل
التالميذ مع النصوص المدمجة والوسائط المختلفة، وال يمكنهم قراءة الصور  
الرسومية، أو ربط نوعين من المعلومات بعضهما مع بعض، وال يمكنهم التحّول  
مكتوبة   بتعليمات  تزويدهم  عند  آخر  نوع  إلى  المعلومات  من  واحد  نوع  من 

 يستطيعون إدارة محتويات النّص من أجل الوصول إلى االستنتاج  واضحة، وال
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وتفسير   معالجة  إلى  يحتاجون  عندما  أكبر  صعوبات  ويواجهون  الصحيح، 
المعلومات المقدمة في تنسيق جدولّي أو رسومّي، واالهتمام األكبر لدى التالميذ  

الكتابة في محو األمّية الحاسوبية بحفظ المعلومات فقط، وقد اقترحت الدراسة  
للوسائط   نحوًيا  الصحيح  المطبوع  النّص  في  واإلبداع  النصوص  معالجات 
المتعددة، وإنشاء ُمنَتج تفاعلّي باالستشهاد بالمواّد الرسومية والفيديو، لمراسالت  
البريد اإللكترونّي والتبادل اإللكترونّي، ومحو األمّية اإلدارية لكتابة المراسالت  

طبيقات والمطالبات والسير الذاتّية، ومحو األمّية القانونية  التجارية والرسائل والت
والقارئ،  والمؤلف  والمواطن  الطالب  األساسية ومعرفة حقوق  القوانين  بمعرفة 
العلوم،   بتصنيف  دراية  على  يكونوا  بأن  والبحثّية،  العلمّية  األمّية  ومحو 

كمحقق،    وخصوصيات كّل علم وطرقه، وأن تكون لديه مهارات البحث والكتابة
مثل: القراءة في وقت    للتالميذ وتحديد الحجج واألدلة، وتنويع القراءة المقدمة  

الفراغ وقراءة الكتب وقراءة القصص الخيالية، والقراءة من أجل المتعة وتطوير  
لدى   القراءة  مهارات  لتنمية  المؤثرة  العوامل  كأحد  المدرسّي  الكتاب 

 (( Milena I. Tsvetkova  ,2016الطالب.
ندرة البحوث التي أجريت في مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز وتطويرها   ●

المسابقات   اختبار  في  اللغوّي  التنّور  مهارات  وتنمية  استراتيجياتها،  وتطوير 
)PISAالدولية اختبار  تناولت  التي  الدراسات  فمعظم   ،PISA  في كانت   )

 الرياضيات والعلوم على النحو التالي:  
( بهدف قياس أثر 2014أجريت دراسة خضر ودسوقي ) ات:في الرياضي .1

برنامج تدريبّي في ماّدة الرياضيات على تحسين مستوى أداء الطلبة في  
( الدولية  لالختبارات  التدريبية  عبيدة PISAاألسئلة  دراسة  وأجريت   ،)

( بهدف تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طلبة  2017)
(، PISAاألول الثانوّي، من خالل نموذج تدريسّي قائم على أنشطة )الصف  



 

 ( محمد  دراسة  التنّور  2019وتوّصلت  مهارات  تضمين  أّن  إلى   )
الرياضيّ في مقررات الرياضيات من خالل الجانب الوظيفّي التطبيقّي لها  
للمستخدمة في   الرياضيات مسائل ومشكالت مشابهة  وتضمين اختبارات 

ينّمي الفاعلية الذاتية للتالميذ؛ حيث تؤثر على تحصيلهم    (PISAاختبار )
( الحربي  دراسة  ورصدت  طلبة  2020الرياضّي،  نتائج  تدني  أسباب   )
لمادة الرياضيات من    2018(  PISAالمملكة العربية السعودية في اختبار )

  وجهة نظر عينة االختبار.
العلوم في   ( بهدف تطوير تدريس2016أجريت دراسة شحاتة )  :في العلوم .2

، ومن أهّم النتائج التي توّصلت  PISAضوء معايير مشروع التقييم الدولّي )
( تنمية الثقافة العلمّية ومهارات حّل المشكالت 2017إليها دراسة خلف ) 

 ( لدى تالميذ المرحلة اإلعدادّية. PISAمن منظور المشروع الدولّي )
،أبريل( إلى  2020توّصلت دراسة آل سفران ومطري )   :وفي اللغة العربية .3

أّن مناهج الدُّول المتقّدمة في الّدراسة الّدولّية للّتقّدم في القراءة كانت متشابهة  
العربّية الّسعودّية مع الدول   المملكة( تقريًبا، وقد اّتفقت مناهج  ٪93بنسبة )

( في  )20المتقدمة  نسبته  ما  أي  معياًرا  تقريًبا،  61٪(  اختالف (  ونسبة 
)  المملكة نحو  ٪39معها  التالميذ  اّتجاهات  بتعديل  الدراسة  وأوصت   ،)

القراءة   أدبية، وجْعل  القراءة، وجْعلها ممتعة؛ مما يجعلهم يعيشون تجربة 
  االبتدائي أما وسيلة لتعّلم الّطالب في بقية الّصفوف الّتالية للّصّف الّرابع  

توصلت إلى األثر اإليجابّي  ( فقد  2018)  Sayed, Zainur,Rosniدراسة
ن أداء التالميذ في اختبار ) ( إلى دمج مهارات التفكير الناقد  PISAلتحسُّ

في مقرر القراءة، وما تحتويه من أنشطة موجهة لتعليم التفكير؛ مما أثار  
دافعية التالميذ، وأتاح لهم الفرصة في االنخراط في تنفيذ األنشطة؛ مما  



 

م بما فيها التحصيل ومهارات التفكير بمختلف  ساهم في تحسين أوجه التعلّ 
 .أنواعها
إلى   سبباإلضافة  استخدام   قما  في  العربية  اللغة  معلمي  لدى  ضعف  فهناك 

 التميز فدرجةإعداد الطالب إلى مستوى    لال يؤهالضعف    التدريس هذااستراتيجيات  
المشرف  دور  وأن  متدنية،  النشط  التعلم  الستراتيجيات  العربية  اللغة  معلمي  استخدام 
النشط متوسط.  التعلم  استراتيجيات  العربية الستخدام  اللغة  تعزيز معلمي  التربوي في 

،يناير( التي طبقت على  2020(، ويؤكد ذلك دراسة مصلح والشبول ) 2020)الثبيتي،
مدرسة الحاجة إللمام المعلمين باستراتيجيات تدريس (  39( معلًما ومعلمة من ) 150)

  الصفية   األنشطة  ( ضعف استخدام2021االستيعاب القرائي، وأكدت دراسة الدريهم )
 .العربية اللغة لمقررات  المصاحبة الصفية وغير

إلى المستوى    لال تؤهأّن أساليب التقويم التي يستخدمها معلمو اللغة العربية    كما
العالمي: فالتقويم يعين على تعرف مستوى المعرفة السابقة للمتعلم، واستعداده للتعلم، 
االحتياجات  يلبي  ما  إلى  استنادًا  والتدريس  التخطيط  فعالية في  عليه من  يترتب  وما 

ويحكم على مدى مالءمة طرائق التدريس واألنشطة التعليمية  المختلفة لكل المتعلمين،  
ألهداف التعلم، ونجاح استراتيجيات المعلم من عدمه من خالل النتائج. )طعيمة، ومناع، 

2000 ) 
هدفت    للتميز فقد   لال يؤهوكذلك أساليب التقويم التي يستخدمها معلمو اللغة العربية  

أساليب تقويم الطلبة في اللغة العربية )الواقع ( إلى الوقوف على  2016دراسة )الحمادي،
( معلم من المعلمين والموجهين والمشرفين  1390والمأمول( ".وتكونت عينة الدراسة من ) 

)االبتدائية، الثالث  التعليمية  المراحل  في  العربية  اللغة  لمادة   واالعدادية،  التربويين 
 العربي لدول الخليج الست وهي: اإلمارات،والثانوية( بالدول األعضاء بمكتب التربية  

بتقويم جوانب التعلم اللغوي )المعارف   وقطر، الكويت،  والبحرين، والسعودية، وعمان،
)االستماع  اللغة  مهارات  وتقويم  والوجدانيات(  والقيم  -القراءة-التحدث -والمهارات 
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وي لدي المتعلمين. الكتابة(، واستخدام أدوات التقويم األصيل، وقياس نواتج التعلم اللغ
وأشارت نتائج الدراسة إلى أن المتوسطات الحسابية الستجابات عينة الدراسة اإلجمالية  
استخدام  إلى ضعف  تشير  الخليج  لدول  العربي  التربية  بمكتب  األعضاء  الدول  في 

 (.  4.09( و )2.14أساليب التقويم؛ حيث تراوحت المتوسطات بين )
الطائي العربية  2019)   وأكد ذلك دراسة كل من:  اللغة  ( ضعف استخدام معلمي 

( والظفيرى  األصيل،  التقويم  استراتيجيات 2021ألساليب  توظيف  ضعف   )
وأدواته التقويم اللغوية، في الحقيقي  الكفايات  )  منهج  األخشمي  التي 2019ودراسة   )

بيّنت ضعف مهارات معلمي اللغة العربية في إعداد األسئلة الموضوعية تعطي صورة  
حة لمستوى المهارة لدى التالميذ ولذلك نجدهم يهتمون بوضع األسئلة الموضوعية واض

 والتنويع بينها لتقويم المهارات اللغوية المختلفة لدى التالميذ.
( في ضعف مهارات صياغة المفردات س، مار 2016وتتفق مع ذلك دراسة الطيب )

اللغة معلمي  لدى  التحصيلية  االختبارات  وإعداد  الرابع    االختبارية  بالصف  العربية 
وأّن هناك حاجة لدى معلمي اللغة العربية إلى برامج تدريبية   االبتدائي في الفهم القرائي،
لالستعداد للدراسة الدولية والمسابقات الدولية ومنها )بيرلز(،   لتنمي لديهم هذه المهارات،

 فهناك تدني في مستوى التالميذ في هذه المهارات.
( معلًما من معلمي اللغة العربية، 33بالمشكلة من خالل مقابلة )  وقد تأّكد اإلحساس

القرائّي في اختبار ) التنّور  التالميذ PISAوبسؤالهم عن  التمّيز لدى  (، وعن مهارات 
تبّين ضعف معرفتهم ووعيهم بمهارات اختبار التنّور القرائّي، فضاًل عن معرفتهم أصاًل 

(، وكذلك عدم معرفتهم بمهارات التمّيز في PISAبالمسابقات الدولية، ومنها اختبار )
 اللغة العربية.

اللغة   اللغة العربية هي الوثيقة لتعليم  ويأتي البحث الحالي انطالًقا من أّن مناهج 
حيث يرجع إليها المعلمون في التخطيط للدروس وتنفيذها، ويرجع إليها التالميذ لفهم  

حاجة لالستفادة من الخبرات العالمية وتطبيق ما تحتويه من معارف ومهارات، وهناك  



 

في التمّيز في إعداد هذه المناهج ومراعاة جودة المنتج؛ حيث إّن توفير مناهج وكتب 
واختيار  التعليمية  للمواد  المدرسّي  الكتاب  اختيار  في  المدرسة  واستقاللية  القراءة  في 

 (PISAتبار القراءة في )المعلمين وتوظيفهم لها يؤّثر إيجابيًّا على نتائج التالميذ في اخ
(Fuchs & Woessmann,2007 توّفر القراءة  لتعليم  الوطنية  المناهج  أّن  كما   .)

لتلبية   الخاّص  تعليمهم  المعلمين تطوير  ُيطلب من  التي من خاللها  األطر األساسية 
فاألطر الوطنية للمناهج الدراسية ومحتوياتها لها تأثير قوّي على   احتياجات طالبهم،

 .(Crahay et al,2006التدريس الفعلية. )ممارسة 
ومشكلة البحث الحالّي هي ضعف المهارات القرائية وعدم كفاية مناهج اللغة العربية   

( PISAلتأهيل تالميذ المرحلة اإلعدادية لمهارات التنّور القرائّي في المسابقة الدولية )
 وتنمية مهارات التمّيز لديهم. 

 مشكلة البحث:  
القرائية، بما يؤهلهم الجتياز  حاجة   • تالميذ المرحلة اإلعدادية لتنمية المهارات 

 (.PISAاختبار التنّور القرائّي في المسابقة الدولية )
• ( الدولية  المسابقات  يشتمل عليه من  PISAضعف مشاركة مصر في  بما   )

 مهارات التنور القرائي.
 أسئلة البحث:  

على السؤال التالي: كيف يمكن بناء وحدة    تتحدد مشكلة البحث الحالّي في اإلجابة
دراسية في اللغة العربية قائمة على التمّيز في تنمية مهارات التنّور القرائّي في اختبار 

 ( وتنمية مهارات التمّيز لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي؟ PISAالمسابقة الدولية )
 ويتفرع عن السؤال الرئيس األسئلة الفرعية التالية: 

 ا مهارات التمّيز في اللغة العربية لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي؟م .1
 (؟PISAما مهارات التنّور القرائّي القائمة على اختبار المسابقات الدولية ) .2



 

 ما استراتيجيات تعليم وتعّلم مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز؟  .3
 القائمة على التمّيز؟ ما أساليب تقويم مناهج اللغة العربية  .4
اللغة العربية في تنمية   .5 التمّيز في  ما فاعلية وحدة دراسية قائمة على مناهج 

 (؟PISAمهارات التنّور اللغوّي في اختبار المسابقات الدولية )
اللغة العربية في تنمية   .6 التمّيز في  ما فاعلية وحدة دراسية قائمة على مناهج 

 العربية لدى تالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي؟ مهارات التمّيز في اللغة 
ما العالقة االرتباطية بين نتائج التالميذ في اختبار مهارات التنّور القرائّي في  .7

( واختبار التمّيز في اللغة العربية لدى تالميذ  PISAاختبار المسابقة الدولّية )
 الصف الثاني اإلعدادّي؟ 

 فروض البحث:  
إحصائ  • داللة  ذو  فرق  ) يوجد  داللة  مستوى  التنّور  0,05ية عند  اختبار  في   )

( الدولية  المسابقة  في  في PISAالقرائّي  والبعدّي  القبلّي  التطبيقين  بين   ،)
التطبيق   لصالح  اإلعدادّي  الثاني  الصف  تالميذ  لدى  التجريبية  المجموعة 

 البعدّي. 
في   ( في مهارات التمّيز0,05يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة ) •

اللغة العربية بين التطبيقين القبلّي والبعدّي في المجموعة التجريبية لدى تالميذ  
 الصّف الثاني اإلعدادّي لصالح التطبيق البعدّي. 

توجد عالقة ارتباطية بين نتائج التالميذ في اختبار مهارات التنّور القرائّي في   •
( الدولية  اللغة  PISAالمسابقة  في  التمّيز  اختبار  وفي  تالميذ (  لدى  العربية 

 الصف الثاني اإلعدادّي لدى المجموعة التجريبية في التطبيق البعدّي. 
 
 



 

 أهداف البحث:  
( لدى تالميذ  PISAتنمية مهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقة الدولّية ) .1

 الصّف الثاني اإلعدادّي.
 الصف الثاني اإلعدادّي.تنمية مهارات التمّيز في اللغة العربية لدى تالميذ  .2

 أهمية البحث:  
  التالية:قد يفيد من البحث الحالّي الفئات 

: بتضمين مناهج اللغة العربية معايير  القائمون على وضع مناهج اللغة العربية •
التمّيز، وعند صناعة الكتاب المدرسّي في تصميم األنشطة التعليمية والوسائل  

 وأساليب التقويم. 
حيث إّنهم حلقة الوصل بين صانعي السياسات التعليمية   العربية:موجهو اللغة   •

القائمة على التمّيز وتدريب المعلمين وتنميتهم مهنًيا على مناهج اللغة العربية  
الرامية للتمّيز، حيث يتعّرفون على معايير المناهج القائمة على التمّيز ومهارات 

( لدى تالميذ الصّف الثاني  PISA)  التنّور اللغوّي في اختبار المسابقات الدولّية 
اإلعدادّي، ويدربون المعلمين عليها، بل يقّيمون أداءهم في ضوء مدى تحقيقهم 

 هذه األهداف. 
العربية: • اللغة  بالمناهج   معلمو  للتالميذ  العربية  اللغة  بتدريس  يقومون  حيث 

يدمجو  كما  المتميز،  التدريس  استراتيجيات  باستخدام  التمّيز  على  ن  القائمة 
( لدى تالميذ الصّف  PISAمهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقة الدولّية )

 الثاني اإلعدادّي.
عند بناء مناهج قائمة على التمّيز، فإّن األثر اإليجابّي يعود عليهم؛   الطالب: •

إذ إّنهم المعنيون بإعداد هذه المناهج لبناء شخصية طالب متميز، كما يكتسبون  
 (.PISAر القرائّي في اختبار المسابقة الدولية )مهارات التنوّ 



 

القائمة   الباحثون: • العربية  اللغة  من خالل إعداد بحوث ودراسات عن مناهج 
على التمّيز، وتقويم المناهج التعليمية في ضوء هذه المعايير، وفي مجال التنّور  

 .(PISAالقرائّي في اختبار المسابقة الدولية )
 منهج البحث:  

اللغة  يعتمد   لـمناهج  التحليلية  والمعالجة  التناول  في  الوصفّي  المنهج  علي  البحث 
(، PISAالعربية القائمة على التمّيز ومهارات التنّور اللغوّي في اختبار المسابقة الدولية )

القرائّي في  التنّور  البحث )اختبار  أدوات  التجريبّي في إعداد  المنهج  تّم استخدام  كما 
واختبار التمّيز في مناهج اللغة العربية لدى تالميذ   –(  PISAلدولية )اختبار المسابقة ا

وحدة دراسية في مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز(،   -الصف الثاني اإلعداديّ 
وتطبيقها قبليًّا وبعديًّا على عينة البحث من تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي، ورصد نتائج  

 بحث ومقترحاته. التطبيق، وتقديم توصيات ال
 أدوات البحث:  

 اختبار التمّيز في اللغة العربية لدى تالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي. .1
2. ( معايير  في ضوء  القرائّي  التنّور  الثاني  PISAاختبار  الصّف  تالميذ  لدى   )

 اإلعدادّي.
 مصطلحات البحث:  

 مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  
تميُّز المناهج يقصد به: مدى استيفاء هذه المناهج لمعايير الجودة بأعلى مستوى 
والتي تراعي أعلى درجات الجودة في المناهج التعليمية من حيث: التمّيز في مناهج  

 العربية. اللغة العربية كمنتج تعليمّي، والتمّيز في تطبيق مناهج اللغة 
 
 



 

 .(PISA) التنّور اللغوّي في اختبار المسابقات الدولّية
   (PISA)اختبار المسابقة الدولية

 مجاالت هي:   ثالث ( عاًما في 15هو اختبار دولّي للتالميذ الذين تبلغ أعمارهم )
( PISAالتنّور القرائّي )في اللغة األّم(، والتنّور في الرياضيات، والتنّور في العلوم، و )

لــ  PROGRAM FOR INTERANTIONAL STUDENTاختصار 
ASSESSMENT والتطوير التعاون  منظمة  إعداده  على  وُتشِرف   ،

 – OECD” ORGANIZATION FOR ECONOMICاالقتصادّي“
COOPERATION AND DEVELOPMENT كل مرة  االختبار  هذا  وُيجرى   ،

ت المعرفة في مجاالت ثالث سنوات، ويهدف إلى فحص مدى اكتساب التالميذ مهارا
 .القراءة والرياضيات والعلوم التي يحتاجونها في حياتهم عندما يصبحون بالغين

   القرائّي:التنّور 
هي دراسة النص المقروء، وتحليله، وتحديد الكلمات، والتراكيب النحوية، القراءة:   -

والتعبيرات اللغوية، والجمل، والِفَكر التي تشّكل هذا النّص؛ لتحقيق أعلى مستويات فهمه 
 ( 2016المتمثلة في نقده، وتذّوقه، والتفاعل معه، وإنتاج نّص جديد مواٍز له )شحاتة،

والتنّور القرائّي يقصد به القدرة على فهم نصوص مكتوبة واستعمالها والتعقيب عليها  
-الدمج والتفسير –ويشمل مهارات: االستيعاب واالسترجاع   مختلفة،في حاالت ومناسبات  

 التأّمل والتقييم. 
 إجراءات البحث:  

 إعداد اإلطار النظرّي للبحث: 
المتصلة بـالتمّيز في مناهج اللغة    االطالع على الدراسات والبحوث واألدبيات  .1

( الدولّية  المسابقة  القرائيّ في  والتنّور  التمّيز،  على  القائمة  وبرامج  PISAالعربية   ،)
 المناهج القائمة على التمّيز. 



 

 تحديد أسس مناهج التنّور القرائّي القائمة على التمّيز.   .2
 إعداد أدوات البحث وتطبيقها: 

 إعداد اختبار التمّيز في اللغة العربية:   •
 إعداد قائمة بمهارات التميز في اللغة العربية باإلفادة من اإلطار النظري للبحث.  .1
 االطالع على اختبارات التمّيز في المناهج الدراسية المختلفة.  .2
وعرضه   .3 العربية،  اللغة  في  التمّيز  اختبار  من  إعداد  والتأّكد  المحّكمين  على 

 صدقه وثباته. وإجراء التعديالت المقترحة، والتوّصل للصورة النهائية لالختبار.
 (. PISAإعداد اختبار التنوّر القرائّي في اختبار المسابقة الدولية ) •

 (.PISAعلى اختبارات التنّور القرائّي في اختبارات المسابقة الدولية )  اإلطالع .1
( في صورته  PISAإعداد اختبار التنّور القرائّي في اختبارات المسابقة الدولية ) .2

األولّية، وعرضه على المحّكمين والتأّكد من صدقه وثباته، والتوّصل للصورة النهائية  
 لالختبار. 

 إعداد وحدة دراسية في مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  •
والوحدات   .1 المختلفة  الدراسية  المواّد  مناهج  في  التمّيز  برامج  على  االطالع 

 الدراسية وتحديد أسسها.  
)األسس .2 حيث:  من  األولّية  صورتها  في  المقترحة  الدراسية  الوحدة  – إعداد 

التد –الموضوعات -األهداف في  - األنشطة -ريس استراتيجيات  التقويم(  أساليب 
ضوء اإلطار المعرفي للبحث، وحاجات المتعلمين واهتماماتهم في هذه السن،  

 وفي ضوء قائمة مهارات التنور القرائي والتميز في اللغة العربية. 
 عرض الوحدة الدراسية المقترحة على المحّكمين، وإجراء التعديالت. .3
 مناهج اللغة العربية.  فيرات التمّيز تّم إعداد دليل للمعلم لتنمية مها .4
قياس مدى فعالية الوحدة المقترحة في تنمية مهارات التمّيز في اللغة العربية، وفي  •

 ( :  PISAتنمية مهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقة الدولية )



 

واختبار  (،  PISAتطبيق اختباري التنّور القرائّي في اختبارات المسابقة الدولية ) .1
 التمّيز في اللغة العربية قبلّيًا على العينة التجريبية.

 تطبيق الوحدة المقترحة في اللغة العربية القائمة على التمّيز. .2
(، واختبار  PISAتطبيق اختباري التنّور القرائّي في اختبارات المسابقة الدولية ) .3

 التمّيز في اللغة العربية بعديًّا على العينة التجريبية.
تحليل اإلحصائّي لنتائج التطبيق القبلّي والبعدّي الختباري التنّور القرائّي في  ال .4

(، واختبار التمّيز في اللغة العربية باستخدام  PISAاختبارات المسابقة الدولية ) 
 ، للعينة التجريبية )عينة البحث(.spssبرنامج 

 تحديد النتائج التي توّصل إليها البحث. .5
 تقديم التوصيات والمقترحات.  .6

 اإلطار النظرّي للبحث 
 والتمّيز مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز وأثرها في التنّور القرائّي  

 في اللغة العربية 
يشهد العصر الحديث تطورات مذهلة في التكنولوجيا الحديثة والذكاء االصطناعّي، 

متنوعة   عمل  ومجاالت  المعلوماتية،  على والثورة  تقوم  المجاالت  جميع  في  ومتجددة 
مهارات، وهذه المتغّيرات تفرض على التعليم أن يطّور من أدواره وإمكانياته ليتواءم معها، 
وأن تكون المناهج متطورة،كما تفرض بناء شخصية التالميذ المتميزين، وتقوم مناهج  

التكنولوجية التطورات  استيعاب  على  التمّيز  أجل  من  العربية  والعقلية    اللغة  والعلمية 
الوفاء  على  قادرة  التقليدية  العربية  اللغة  مناهج  َتُعد  لم  حيث  والوظيفية؛  والتواصلية 

 باحتياجات المتعلمين لمواكبة المتغّيرات العالمية. 
 ويتناول اإلطار النظرّي محورين هما:  

 والمهارات.مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز: األهمية المحور األول:  •



 

 .(PISAمهارات التنّور القرائّي في اختبار المسابقة الدولية )المحور الثاني:  •
 يلي تناول لهذين المحورين:   وفيما

 المحور األول: مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  
تتسم مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز بالصفات التالية: تأكيد فهم دور اللغة 
كتعبير عن الهوية الثقافية والشخصية، وتشكيل وجهات النظر، بما يساهم في توفير 
حياة واقعية مميزة، وإتاحة الفرصة للتالميذ لتوسيع مشاركتهم مع العالم األوسع والتفكير 
للغة،  واستخدامهم  للعالم  رؤيتهم  تدعم  التي  واالجتماعية  الثقافية  االفتراضات  في 

وجهات النظر المختلفة بما يساهم في تنمية التفكير النقدّي   والتواصل الفّعال بعرض 
والقدرة على التكيف مع التغيير والتجهيز، وتنمية إدراك قيمة اللغة العربية ومكانتها، 
وتقوية اإلحساس بالهوية، والثقة بالنفس، وتحقيق مرونة أكبر، وتحسين الصحة العقلية، 

كبر مع اللغات األخرى والمجتمع والثقافة، وتحسين مفهوم الذات، والمشاركة بصورة أ
 Australianوتطوير الفهم والمعرفة والمهارات الحياتية القّيمة عبر المنهج الدراسّي. )

Curriculum  ,2020  ) 
للرغبة في استبدال مناهج    (؛2.0وقّدمت وزارة التربية والتعليم مناهج حديثة إصدار )

للتعليم،  الدولية  بالمناهج الحالّية في ضوء المعايير والمؤشرات  العالية  بالجودة  تتميز 
ويهدف النظام الجديد إلى رفع مستوى المدارس الحكومية لتنافس على المستوى العالمّي 

ف إلى ترسيخ  في التعليم، ولتقليل الطلب المجتمعّي على أنواع التعليم األخرى، كما يهد 
(، وتطلَّب ذلك 5،  2018اللغة العربية األّم وتنمية الشعور باالنتماء والهوية." )غانم،  

إجراء تغييرات جذرية في العملية التعليمية في المراحل التعليمية المختلفة، ويشمل ذلك: 
 المناهج الدراسية، واستراتيجيات التدريس، وأساليب التقويم.

مراحل التعليم المختلفة على: التمسك بالقيم اإليجابية   فيهج وتقوم أهداف هذه المنا
في المجتمع، واكتساب المهارات الحياتية الالزمة لمواجهة التحديات وحّل المشكالت، 

جمع المعلومات ومعالجتها واستخدامها، وتقدير التراث لفهم  واّتباع األسلوب العلمّي في  



 

 واستثمارت لمواكبة متطلبات سوق العمل،  الحاضر وتطويره، واكتساب جدارات وكفاءا
القدرات الخاّصة في تنمية المعارف وجوانب اإلبداع واالبتكار، وروح المبادرة بالعمل، 

لتعرف تعلَّم   : التالية  الحياتية  المهارات  على  اآلخر - والتأكيد  مع  للتعايش  تعلَّم -تعلَّم 
 (  2017تعليمية،تعلَّم لتكون. )مركز تطوير المناهج والمواّد ال -لتعمل

وتتكامل المواّد الدراسية: اللغة العربية والحساب واللغة اإلنجليزية من خالل وحدات  
م معرفة  تتناول: من أنا؟، والعالم من حولي، كيف يعمل العالم؟، والتواصل، فالمعلم يقدِّ
متكاملة للمتعلمين في اللغة والحساب ويوظف التكنولوجيا ويشرح المفاهيم العلمية، وتّم  

ى الُمدخل متعدد التخصصات؛ ألّنه يؤّكد على وحدة العلم األساسية، وُيلغي االعتماد عل 
التكرار واالزدواجية في المفاهيم، وتقديم الحقائق والمعلومات بشكل كلّي مترابط، ويراعي 
التسلسل والترابط بين فروع العلم، ويرّكز على مهارات تتجاوز المواد الدراسية، وشمل 

ليم في مرحلة ما قبل المدرسة )المستوى األول والمستوى الثاني(، ذلك التطوير مناهج التع
والصفوف الثالثة األولى من المرحلة االبتدائية، وحتى اآلن لم يتّم القيام بتطوير مناهج  

 المرحلة اإلعدادية، ومنها مناهج اللغة العربية.  
بتقويم محتوى منهج( اكتشف 2019وقامت دراسة حسن وجمعة )  ك شار -تعّلم–( 

)لرياض األطفال المستوى الثاني، وتوّصلت إلى عدم استيفاء بعض المهارات العلمية 
ومهارات علم النفس اإليجابّي، يرجع ذلك إلى ضعف نواتج التعّلم الالزمة الستيفاء هذه 

 المهارات.
( فقامت بتحليل محتوى كتاب اللغة العربية )تواصل( للصف  2019أما دراسة فرج )

 وتحديد مدى وفائه بمهارات القرن الحادي والعشرين، وتوصّلت إلى أّن األول االبتدائيّ 
المناهج الحديثة بحاجة إلى انتقاء المفردات المقّدمة للتالميذ في هذه السن، بحيث ال 
تتجاوز مائتي مفردة مختلفة، وتكرار المفردة الواحدة في الكتاب المقرر ال يقل عن خمس 

اكن مختلفة، وأن تكون معظمها مفردات حسية، والبعد عشرة مرة إلى عشرين مرة في أم
السن، وأال يتجاوز طول  للتلميذ شيَئا في هذه  المجردة؛ ألنها ال تمثل  المفردات  عن 



 

الكلمة المقدمة في الكتاب المقرر أربعة أحرف قدر اإلمكان، وانتقاء الموضوعات المقّدمة 
وثقافتها، وكل ما يتعلق بها، وغرس لتناسب سن المتعلم وميوله، وتحّثه على فهم بيئته 

القيم المؤثرة في سلوك المتعلم وتعديله )التعاون، والحّب، واإليثار، والعدل، والمساواة، 
وحّب الوطن، والعطاء، وحسن التعامل مع اآلخر( وضرورة االهتمام بالشعر؛ لتنمية  

 لفصحى. الذوق العام، والبعد عن األلفاظ العاّمية، والتركيز على العربية ا
( إلى كثافة محتوى كتاب اللغة العربية في الصف 2019وتوّصلت دراسة محمود )

يزيد عن  ما  وأّن  االبتدائّي،  الكفايات   ٪50األول  تتضمن  الكتاب  محتوى  أنشطة  من 
وحّل  الناقد  التفكير  مهارات  ومنها  والعشرين،  الحادي  للقرن  الشخصية  والمؤهالت 

والتواصل، واإلبداع،  والوعي و   المشكالت،  والمبادرة،  االستطالع،  وحب  التعاون، 
االجتماعّي والثقافّي، وقد تمّثلت المهارات في أنشطة التعبير عن النفس، والحديث عن  
في  والبحث  المختلفة،  اليومية  والخبرات  والرحالت  والهوايات  المفّضلة  األنشطة 

فة لألنشطة التي موضوعات علمية كالزراعة، والحياة في الصحراء وعلى القمر، باإلضا
تناولت مشكالت حياتية مع اقتراح طرق لحلها، كما يالَحظ من نتائج التحليل في حدود 

قصوًرًا واضحًا   هناكأّن  -الذي اقتصر على كتاب الطالب    –المحتوى الذي تّم تحليله 
 ، والقيادة.والمثابرة والتكيففي تضمين مهارات التعاون، والمبادرة، 

دة لجميع الطالب، بنين   م موحَّ باإلضافة إلى أّن الكتب األساسية في اللغة العربية تقدَّ
لجميع   الموضوعات  جميع  فتدرَّس  والبدوية،  والقروية  المدنية  البيئات  ولجميع  وبنات 
الطالب في البيئات، وقد تكون هذه الموضوعات غير مالئمة لميول الطالب أو البيئات 

 ( 309، 2010فيها هؤالء الطالب. )يونس،المختلفة التي يعيش 
 وللتحّول من مناهج اللغة العربية التقليدية إلى مناهج التمّيز ينبغي مراعاة التالي:  

تقديم مهارات جديدة ومتطورة عبر المقررات بهدف توسيع مجال الخبرات التعليمية    -
قييم في المستقبل المتاحة للطالب، ووضع معايير وآليات جديدة لعمليات التدريس والت

بهدف أن يكون التقييم عملية داعمة وحافزة ألنشطة التدريس بجميع المراحل التعليمية، 



 

وتحسين طرق توثيق أعمال التالميذ وتسجيلها؛ لتكون شاملة جميع األعمال األكاديمية 
المنهج   إطار  خارج  الطالب  يجيدها  التي  المهنية  المهارات  ومنها:  األكاديمية  وغير 

اليومية داخل المدرسة، وإعادة بناء المقررات الدراسية بهدف التقل يدّي ومواقف الحياة 
المدرسة   تقدمها  التي  التعليم  خبرات  واتساع  عمق  ممازيادة  على   للطالب  يساعدهم 
 (  2009،79العمل المرّكز؛ لتحقيق مخرجات التعّلم المتوقعة. )عصر،

 مفهوم التمّيز في المناهج:  
تميز بصفات عن غيره تجعله يظهر على اآلخرين ويتفّوق عليهم ينفرد اإلنسان الم

وحّل  االبتكار  على  قدرًة  أكثر  يكون  قد  فالمتميز  المجاالت،  من  أكثر  أو  مجال  في 
المشكالت، وقد يكون أكثر مهارة في أداء أعمال معينة، وقد يكون اجتماعيًّا، ولديه  

معاٍن أخرى ترتبط بميادين وصفات   إلخ، والتمّيز له  اآلخرين،القدرة على التواصل مع  
عديدة، والتمّيز في عصرنا الحالّي ليس عاّما يرتبط بجميع المجاالت، وإنما يرتبط بمجال 
محّدد أو أكثر قلياًل، فهناك التمّيز في مجال محّدد مثل: الطّب، الموسيقى، النحت، 

(، والمناهج القائمة على التمّيز مناهج تحّقق األهداف الكبرى  2014  ،شهدةالشعر. )
م  التعليمية  العملية  نهاية  في  يصبحوا  أن  من  التالميذ  تمكين  ومنها  تعلمين  للتعليم، 

ناجحين، وأفراًدا واثقين، ومواطنين مسئولين، ومشاركين فاعلين، وتعتمد مناهج التمّيز 
هذه  أبرز  ومن  المستمّر،  والتطوير  والتنفيذ  والتصميم  للتخطيط  معاصرة  مبادئ  على 
المبادئ التحدي واالستمتاع، والعمق واالتساع، والتقدمية والتطّور، واإللزامية واالختيار، 

إلى إحداث 2009،77مة والتماسك. )عصر،والمالء التمّيز يهدف  (، وتصميم منهج 
تحّول في التعليم؛ مما يؤّدي إلى نتائج أفضل لجميع األطفال والشباب، وتقوم المناهج  
وعوامل  للمناهج،  كمطّورين  للمعلمين  المهنية  المدخالت  على  وترّكز  االبتكار،  على 

, Priestley, Mيا التي تطرحها هذه المناهج.  للتغيير، وقادرين على التعامل مع القضا
كما تهدف مناهج التمّيز إلى ضمان تحقيق جميع الشباب المعايير العالية    ،((  2010

من اإلنجازات، بما في ذلك التحصيل، والمهارات الالزمة للحياة والعمل في القرن الحادي 

http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF


 

والقدرات التي سيحتاجها األطفال والعشرين، وتنمية المعرفة والفهم والمهارات والسمات  
 ( Curriculum for Excellence ,2011والشباب للمستقبل في بيئة أكثر تحّدًيا. )

 أهمّية المناهج القائمة على التمّيز:  
 يمكن رصد اآلثار اإليجابية للمناهج القائمة على التمّيز في التالي: 

للطالب الت   :بالنسبة  تنمية  إلى  التمّيز  مناهج  والقيم  أّدت  الرياضّي،  حصيل 
(، واكتساب تالميذ المرحلة الثانوية  2015االقتصادية، ومهارات اتخاذ القرار )عباس،

التمّيز   بالمفاهيم األحيائية، وهى تعريف   فيالعاّمة بعض مستويات  األحياء المتعلقة 
اهيم  المفاهيم، وربط المفاهيم بصورة عقلية، وإدراك العالقة بين المفاهيم، وتطبيق المف

المعقدة )غانم،  المفاهيم  التعليم، كما 2016الوظيفية، وتفسير  (، والمتعلمون في قلب 
معالجة  على  قدرة  وأكثر  تعلمهم،  في  ونجاًحا  استقالليًة  أكثر  يصبحوا  أن  إلى  أّدت 
المعلومات الجديدة بسهولة أكبر، وعلى تطبيق المعرفة في سياقات جديدة عن تلك التي 

عرفة، وأكثر ثقة في التعامل مع مهاّم جديدة، وأكثر تحّدًيا في التعامل تّم فيها اكتساب الم
مع المواقف الجديدة، والفهم األفضل لها وللمسؤوليات داخل المجتمع، وبالتالي سيكونون  
أكثر قدرة على التحّكم في حياتهم، وأكثر فاعلية في المجتمع، خاصة في المساهمة في 

في تطوير مهارات التعّلم والحياة والعمل، مع التركيز  االقتصاد، ودعم جميع المتعلمين
أّن مناهج   إلى  باإلضافة  والكتابة والحساب والصّحة والرفاهية،  القراءة  المستمّر على 
التمّيز تشجع التعّلم في العالم الخارجّي، من خالل الخبرة العملية، كما يوّفر للمتعلمين  

واإل  الخبرات  من  واسعة  مجموعة  إلى  ))الوصول   The Scottishنجاز. 
Government  ,2010 كما أّن مناهج التمّيز تقوم على قيم الحكمة والعدالة والرحمة ،

والجماعية   الشخصية  بمسؤوليتهم  والشعور  لآلخرين  واالحترام  والتفاهم  والنزاهة 
(Education Scotland Curriculum for Excellence  ,2016 ن أداء (، وتحسُّ



 

الدراسية في حّل المشكالت واتخاذ القرار وتلبية احتياجات المتعلمين    التالميذ في المواد
 ((Sofya, Wallis, 2017 والعشرين.في القرن الحادي 

فالمعلمون المدربون على مناهج التمّيز كانت لديهم رؤية أكثر  بالنسبة للمعلمين:
تدريسية إبداعية، وكانوا أكثر فعالية، كما كانت لديهم أطر معرفية جديدة، واستراتيجيات  

( التمّيز.  مناهج  بأبعاد  جميع Smith, Joseph  ,2018وعًيا  أّن  إلى  باإلضافة   ،)
المجاالت،  هذه  في  التعّلم  وتوسيع  والتعزيز  التطوير  مسؤولية  يتحّملون  المعلمين 

ة والتخطيط الجّيد للتعّلم متعدد التخصصات، وكذلك التعّلم القائم على المشروع، وإتاح 
 الفرصة للتالميذ للتقّدم في المهارات وتطبيقها في مواقف متعددة.

المدارس: االبتكار على مستوى   أما  التمّيز تضع مسؤولية  القائمة على  فالمناهج 
في  التقدم  لتوفير  مؤهالت  وتصميم  الذاتّي،  الحكم  من  أكبر  بقدر  وتسمح  المدرسة، 

وموثوقة ومناسبة للغرض، ويمكن التخطيط التجارب والنتائج وتقييمها؛ لتكون صالحة  
للبرامج بثقة على هذا األساس، كما تهتم أكثر بتزويد المتعلمين بالخبرات والتوّسط في 

 The Scottish Government ,2010مجموعة من الخبرات في سياقات أخرى. ))
 أهداف مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز: 

إلى تقديم مناهج متماسكة وأكثر مرونة للطالب، بحيث    تهدف مناهج اللغة العربية 
يتضّمن المنهج مجمل الخبرات التي خّطط لها المتعلمون خالل تعّلمهم، أينما يحدث 
في  المبكرة  الطفولة  مرحلة  منذ  التمّيز  تحقيق  نحو  واالرتقاء  النمو  واستمرار  تعّلمهم، 

 التعليم. 
 ة على التمّيز في أن يكون المتعلمون:  وتتلّخص أهداف مناهج اللغة العربية القائم 

لديهم حماس ودافعية للتعّلم، وتصميم على تحقيق مستويات عالية    ناجحين متعلمين
من اإلنجاز، وتفهُّم وتفكير وانفتاح على الِفَكر الجديدة، ويستخدمون المهارات الثقافّية  



 

تقويمية بأسباب   التعّلم  واالتصالّية، ويقومون بإصدار أحكام  واضحة، وتطبيق خبرات 
 اللغوية في مواقف حياتية جديدة.

يمتلكون احترام الذات واآلخرين، وقيًما ومعتقدات سليمة وآمنة، وقادرين  أفراد واثقين
 على تطوير القيم ووجهات النظر وإيصالها للمجتمع المحيط.

يمتلكون قدرة على احترام اآلخرين، وقادرين على تطوير معارفهم    مسؤولين مواطنين
وفهمهم للعالم المحيط، وفهم الثقافات والمعتقدات المختلفة، وتقويم الموضوعات البيئية 

 والعملية والتكنولوجية، وتطوير توجهات أخالقية تجاه القضايا الحياتية المعّقدة. 
فاعلين ثرية  مساهمين  استعدادات  على    يمتلكون  فّعااًل  واعتماًدا  إيجابيًّا،  واتجاًها 

الذات، وقادرين على التواصل مع اآلخرين بطرق جديدة في مواقف مختلفة، وتطبيق 
 قواعد التفكير الناقد في مواقف جديدة، والتطوير واالبتكار، وحّل المشكالت. 

 (A curriculum for excellence, 2006) (Graham Donaldson CB, 
2015)  

 ائص مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  خص
من خالل الدراسات والبحوث التي تناولت المناهج القائمة على التمّيز يمكن التوّصل  

 ,Priestleyإلى خصائص مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز، وتتمّثل في التالي:  
 Education Scotland Curriculum for)(  2015)عصر،    ((2010

Excellence, 2016) (Australian Curriculum, 2020)،    ،2020)السيد  ،
 ( سمار 

تشمل مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز ما يتحدى    :التحدي واالستمتاع •
الطاقات الكامنة لدى التالميذ أثناء عملية التعّلم؛ مما يساعد على دمجهم في  
ذوو   التالميذ  ويستطيع  العربية،  اللغة  تعّلم  على  وحفزهم  التعليمّي،  الموقف 

ا يوفرها  التي  التحديات  تناسب  خبرات  اكتساب  اللغوية  كي  القدرات  لمنهج؛ 



 

يتمكنوا من إنجاز أهدافهم وتنمية قدراتهم اللغوية الخاصة، ويوّفر المنهج للتالميذ  
 بيئة تعّلم نشطة تساعدهم على تنمية وإظهار قدراتهم اإلبداعية اللغوية. 

للتالميذ فرًصا كافية   :االتساع • التمّيز  القائمة على  العربية  اللغة  تتيح مناهج 
ّم من الخبرات التعليمية بتنظيم هذه النوعية من  للتعامل مع مجال واسع ومه

المناهج بشكل يساعد التالميذ على التعّلم والنمو اللغوّي بإتاحة اختيارات متنوعة  
 من المقررات واألنشطة داخل الفصل الدراسّي وخارجه في المنزل أو في الحياة. 

ّيز خبرات متقّدمة  توّفر مناهج اللغة العربية القائمة على التم :التقّدم والتطّور •
رياض   من  بدًءا  العربية،  اللغة  تعلم  عمليات  في  المستمّر  بالتقّدم  ومتطّورة 
ُتبنى   كما  للمنهج،  إطار موّحد ومستمّر  وذلك عبر  الجامعة،  األطفال وحتى 
الخبرات التعليمية التي يتعّرض لها التلميذ في أّي مرحلة دراسية على المعارف  

التي   واإلنجازات  يتقّدم  والخبرات  كما  لها،  السابقة  المرحلة  في  التلميذ  حققها 
في التعّلم بمعدل يتوافق مع استعداداتهم واحتياجاتهم اللغوية، ويحافظون  تالميذ  ال

 دائًما على بدائل منهجية. 
فرًصا متنوعة؛ حيث يطّورون  تالميذ  توّفر المناهج من أجل التمّيز لل :العمق •

المجاالت المختلفة للتفكير والتعّلم، وتجعلهم أكثر  من خاللها قدراتهم الكامنة في  
حرًصا واهتماًما أثناء التقّدم في التعّلم، وتمّكنهم من اشتقاق نواتج جديدة مًعا  

 وإنجاز مستويات أكثر تقدًما في الفهم والتحصيل.
التمّيز   :واالختيار الشخصية • على  القائمة  العربية  اللغة  مناهج  تستجيب 

لالحتياجات الفردية وتراعي االستعدادات والمواهب اللغوية الخاصة، كما يتيح  
المنهج فرًصا لكّل تلميذ الختيار ما يرغب في دراسته بمسئولية واعية، أثناء  

 تقّدمه في اللغة عبر مراحل التعليم؛ لتحقيق مخرجات التعّلم اللغوية المرجّوة.
ا :والتماسك التالصق • اللغة  مناهج  للتالميذ توّفر  التمّيز  على  القائمة  لعربية 

أنشطة تعّلم مترابطة تكون مًعا خبرات متماسكة؛ لوجود صالت واضحة بين  



 

المداخل المختلفة لتعّلم التالميذ بما تتضّمن من فرص كثيرة لألنشطة الممتّدة  
الدراسية  المواّد  العربية وغيرها من  اللغة  بين  يمكن أن تجمع  التي  والمستمّرة 

 لدراسات االجتماعية والعلوم والرياضيات.مثل: ا
التالميذ على فهم    :المالءمة • التمّيز  القائمة على  العربية  اللغة  تساعد مناهج 

أهداف األنشطة التي يمارسونها وإدراك قيمة ما يتعلمون، ومدى مالءمة وأهمية  
المنهج   ويتيح  المستقبل،  وفي  الحاضر  الوقت  في  لحياتهم  المعلومات  هذه 

التي للتالمي اللغوية  والبرامج  المقررات  بين  االختيار  قرارات  اتخاذ  فرص  ذ 
 يحتاجونها في مستقبل حياتهم العملية. 

التمّيز يجب توافر مرونة كافية   القائمة على  اللغة العربية  ولتحقيق أهداف مناهج 
ذ فيما يخّص الطريقة التي يتّم بها تنظيم عمليات التدريس والتعّلم من أجل تعّرف التلمي

على المسار المناسب لدراسته، وتحقيق توازن التلميذ مع المرحلة الدراسية التي يعيشها 
والظروف الحياتية التي يمّر بها، ويجب على المتعّلم النظر إلى مناهج اللغة العربية 
القائمة على التمّيز نظرة أبعد من كونها مجرد مصادر خاّصة بالتعّلم والخبرات التعليمية 

ال  إلى كونها على امتالك فرص أفضل للحصول على عمل    تالميذ محاولة لمساعدة 
في   تالميذ مناسب بعد التخّرج، بإتاحة فرص التعّلم والسماح بالمزيد من التعّلم الذاتّي لل

 اللغة العربية.
 لكي تحّقق القراءة في كتب اللغة العربية التمّيز ينبغي ما يلي:  

تكامل البنى المعرفية، بعدم الفصل بين الجانبين النظرّي والعملّي والجمع بين   •
 المواّد األدبية والعلمية، والبناء المتكامل لشخصية التالميذ. 

للدراسة األكاديمية  اإلعداد للدراسة، واإلعداد للحياة معًا، بإعطاء التالميذ فرصة   •
 العليا، وفرصة الخروج إلى سوق العمل، وامتهان مهنة معّينة. 



 

تنويع مصادر المعرفة والكتب القرائية، باالعتماد على أكثر من مقرر لجميع   •
اختيار  في  والمدارس  التعليمية  وللمناطق  للمعلمين  كاملة  الفرصة  وإعطاء  التالميذ، 

 المراجع والكتب.
وقدراتهم    • اللغوية فردية وجماعية، وزيادة معارفهم  بالمشروعات  التالميذ  قيام 

 العملية.
تنمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في التعليم، وفي تدريب التالميذ؛ إلعدادهم   •

 لعالم متغّير.
 تنمية القيم اإلنسانية والجانب الوجدانّي؛ لدفع التلسئاميذ إلى السلوك القويم. •
 بتاريخ األّمة وتراثها وقيمها؛ فالتاريخ ركيزة أساسية للحاضر والمستقبل.االهتمام   •

 (  2008)يونس، 
 استراتيجيات التعليم والتعّلم لمناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  

يمكن تقسيم االستراتيجيات إلى استراتيجيات تعليم يقوم بها المعلمون، واستراتيجيات  
 .تعّلم يقوم بها الطالب 

 استراتيجيات تعليم يستخدمها المعلمون:  .1
إعطاء التالميذ فرصة لطرح أسئلة حول المهّمة القرائية، وطرح أسئلة حافزة على  •

المشاركة بنشاط، وإشراكهم في القراءة الشفوية، والقراءة في الفصل، ومقارنة نّص  
والخرائط   النصوص  ووصف  بقراءتها،  الطالب  يقوم  أخرى  النصية،  بنصوص 

وإعطاء التالميذ الوقت الكافي للتفكير في إجاباتهم، وتكليفهم بمهاّم قراءة كتاب  
من الكتب، وتشجيعهم على التعبير عن رأيهم حول النّص، وربط القصص التي  
يقوم التالميذ بقراءتها بحياتهم العملية، وتدريب التالميذ على إعداد ملّف معلومات  

ما يعر  بناء على  النصوص  القراءة  في  تقييم  معايير  فونه مسبًقا، وتدريبهم على 
 Lingqi Meng, Marco (Gerry Shiel,2009 &Eemer Eiversمقّدًما. )
Muoz ,2017 )) 



 

تخصيص حصص نظرية وعملية في القراءة وتنمية مهارات البحث؛ لتحسين   •
القراءة. خالل  من  الشخصية  والتنمية  البالغين،  القّراء   .Milena Iثقافة 

Tsvetkova  ,2016 )) 
استخدام األلعاب التعليمية والكتابة التأّملية، حيث استخدمها التالميذ في المرحلة   •

 الثانوية 
في دروس العلوم، وأبدعوا روايات مكتوبة عن التجريب العملّي الذي تّم إجراؤه.   

(O'Donnell ,2015  ) 
لتالميذ مثل:  طرح المشكلة؛ حيث يقّدم مجموعة من الفوائد التعليمية القّيمة ل •

االستمتاع.   وزيادة  المشكالت،  حّل  ومهارات  األعمق،  المفاهيمية  المعرفة 
(McDonald  ,2020  ) 

استراتيجيات التعلم النشط واستخدام تكنولوجيا التعّلم القائم على األلعاب الرقمية  •
(DGBL( .في المدارس االبتدائية )Razak, Aishah Abdul ;2012  ) 

ا وراء المعرفة، والتدريس التبادلّي أساليب فّعالة في تدريس  التعّلم التعاونّي وم •
النقدية واإلقناعية والمحاثات في   القراءة والكتابة  االستماع والتحّدث ومهارات 

 (  McKechan,2014تنمية التفكير والتعّلم " )
القرائية؛   • واالحتياجات  القرائّي  الفهم  مستويات  لتحديد  لغوية  اختبارات  تطبيق 

مهارات   وتقييم  التشخيصية،  والمتابعة  القراءة  صعوبات  عن  المبّكر  للكشف 
القراءة بطريقة مستمّرة وتكوينية تنّمي مهارات القراءة لدى التالميذ بتقييم متعّمق  

القرائية والتقّدم فيها )  IRA, 2000) (Griffin et al,2010)لمدى قدرتهم 
(Garbe et al, 2009) (Akvile Motiejunaite et al ,2014 ) 

فالمعلم ينّوع في طرائق التدريس واالستراتيجيات التدريسية التي يستخدمها، بما يتالءم 
مع طبيعة الدرس وخصائص المتعلمين، وزمن التدريس..؛ لكي يكون التدريس فّعااًل  

( EACEA, Eurydice  ,2011في تحقيق األهداف المرغوبة والتمّيز بين المتعلمين. )



 

تنمية   (،2014)شهده، المتنّوعة  واألساليب  التدريسية  االستراتيجيات  تنفيذ  ويتطلب 
مهارات المعلمين على تصميم المناهج الدراسية، بما يتماشى مع منهج التمّيز، وبالتعاون 

 Educationمع مجتمعهم المدرسّي؛ فالتقييم الذاتّي يمّكن المعلمين من قيادة المناهج. )
Scotland ,2019.) 

 استراتيجيات تعّلم يستخدمها الطالب:   .2
أشارت نتائج الدراسات والبحوث إلى عدد من االستراتيجيات التي يمكن أن يستخدمها  

 التالميذ وهي:  
التقارير الذاتية الستراتيجيات التعلم، التي تنطوي على أساليب تعويضية مثل:   •

ي من التفكير، الحفظ، واستراتيجيات ما وراء المعرفية التي تنطوي على الوع
في سياق ما، كان مرتبًطا بشكل أكبر بإنجاز التالميذ في المسابقات الدولية 

(PISA  اإلنجاز على  مهمًّا  مؤشًرا  ظّلت  المعرفية  وراء  ما  فاستراتيجيات   ،)
خاّصة للتالميذ األقل إنجاًزا في القراءة، فاالستراتيجيات المعرفية واستراتيجيات  

المعرفية   وراء  فهم  ما  من  والتحّقق  التلخيص،  أو  والتفصيل  الحفظ  مثل: 
 ,Callan,G, Marchantالمتعلمين، وزيادة وعي القارئ بمدى فهمه النّص.

2016)) (Gerry Shiel   ,2009  ويقّلل الفجوة في التحصيل بين الذكور ،)
 ((  OECD ,2010 (PISAواإلناث في القراءة في اختبار. )

٪( منهم بإثراء  91راتيجيات الفهم القرائّي، وقام )٪( من التالميذ است90استخدم ) •
( واستخدم  للنّص،  الذاتّي  القرائية،  71الفهم  النصوص  مقارنة  التالميذ  من   )٪

٪( من التالميذ فاستخدموا  53٪( منهم الرسومات االستداللية، أّما )72واستخدم )
 (  Gerry Shiel,2009 &Eemer Eiversأسلوب الهيكلة النّصية. )

القراءة كهواية مفّضلة، والتحّدث عن الكتب وتبادل الكتب مع اآلخرين،    ممارسة •
وقضاء وقت الفراغ في القراءة في المكتبة، والتعبير عن اآلراء حول الكتب التي  

 (  Jehanzeb R. Cheema,2018يقوم بقراءتها، وقراءة القصص المصّورة. )



 

(( بتحليل عوامل التدريس الفّعالة واستراتيجيات  Lingqi Meng,2017وقامت دراسة
، 2009(  PISAالقراءة التي يستخدمها التالميذ كمنبئات إلنجاز التالميذ في القراءة في )

( مؤشرًا تعليمًيا فّعااًل في أربعة عوامل هي: األخالق، 22( عن )EFAكشف تحليل )
يص النّص بدّقة، وقراءة الملّخص عّدة والبيئة، والتحفيز ومن أكثر العوامل تأثيًرا: تلخ

فقراته،  وتحليل  النّص  ومناقشة محتوى  المهّمة،  الحقائق  من  الموجز  والتحّقق  مّرات، 
وتلخيص الكتابة، وتبسيط لغة النّص، وقراءة النّص مرتين، وقراءة النّص بصوت عاٍل، 

 على زمالئهم.    والتفكير في النّص بأنفسهم أواًل، ثّم طرح األسئلة على المعلمين أو
( إلى األثر اإليجابي لألنشطة القائمة على التعلم  2019وتوصلت دراسة عبد القادر )

النشط وفق نظرية جاردنر للذكاءات المتعددة في التميز واإلبداع في الرياضيات، وأوصت 
الدراسة بتوفير توفير العديد من األنشطة متباينة اإلثراء خالل تدريس الرياضيات بشكل 

ح للطلبة االعتماد على أنفسهم في العمل الجماعي والفردي وفقًا لميولهم وقدراتهم  يتي
بتقبل اآلراء واألفكار  بيئة صفية صالحة لإلبداع، تسمح  وذكاءاتهم المختلفة، وتوفير 

 المختلفة. 
 التقويم في مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  

 التقويم في مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز يقوم على:  
استخدام أنواع مختلفة من التقييمات مثل: التقويم التشخيصّي والتكوينّي والنهائّي   -

 في فروع اللغة العربية وفنونها ومهاراتها. 
مستوى   - تحّدد  التي  التقييم  بيانات  ويستخدمون  العربية  اللغة  معلمو  يجمع 

ت الذي حققوه، ويحّددون فجوات التعلم لدى التالميذ، بهدف التخطيط لألنشطة اإلنجازا
الطالبية بطريقة فردية، كما يستخدم معلمو اللغة العربية بشكل روتينّي أدّلة تعّلم اللغة 
وتكييف  العربية  للغة  التالميذ  تعليم  إلثراء  التكوينية  التقييمات  ذلك  في  بما  العربية، 

حتياجاتهم اللغوية، كجزء ال يتجّزأ من األداء التدريسّي اليومّي في ممارساتهم وتلبية ا



 

لجميع   بانتظام  وإجراءاته  للتقييم  العربية  اللغة  معلمو  يخّطط  كما  الدراسية،  الفصول 
 التالميذ، مع جمع البيانات بشكل منهجّي. 

من  ُتحّلل المدرسة تقّدم التلميذ وبيانات األداء، باإلضافة إلى مجموعة متنّوعة   -
المعلومات السياقّية األخرى، ويستجيب المعّلمون التجاهات أداء التالميذ على مستوى  

  الفرد والجماعة والمدرسة. 
يتشارك التالميذ مع معلمي اللغة العربية في تعرف مستواهم اللغوّي، ويتعّرفون  -

مهم؛ حيث متى ولماذا يتّم إجراء التقييم، كما يتشارك المعلمون مع التالميذ معايير تقيي
توّفر التقييمات التكوينّية والختامّية فرصة للتالميذ للحصول على مالحظات حول تعّلمهم  

 للغة العربية.
يتتبع معلمو اللغة العربية مستوى األداء اللغوّي للمتعلمين؛ حيث تطّبق المدرسة   -

 استراتيجية تقييم مدرسية كاملة لمتابعة تعّلم جميع التالميذ بشكل منهجّي. 
تقّدم  تقو  - مدى  لتحديد  العربية؛  للغة  النهائّي  التقييم  بيانات  بتحليل  المدرسة  م 

 التالميذ في التعّلم كأفراد ومجموعات.
 ( ألساليب التقويم القائمة على التميز ومنها: 2020وعرض القحطانى ) 

األداء: - المعتمد على  نقاشهم حول  التقويم  أثناء  التالميذ  تقويم  مهاراته:  ومن 
 ما، وتطبيق المشاريع التعليمية؛ لتقويم أداء التالميذ، واستخدام خرائط المفاهيم،قضية  

وتقويم التالميذ أثناء تقديمهم عروض   واستخدام السجل القصصي في تقويم أداء التالميذ،
واستخدام المهام الكتابية بشروط محددة   عملية لتوضيح مفهوم أو سرد قصة أو فكرة ما،

ابة مقال، تلخيص موضوع، واستخدام التقويم المعتمد على التواصل مثل: كتابة قصة، كت
 اللفظي.
ومن مهاراته: استخدام نتائج المالحظة في تعزيز   أسلوب التقويم بالمالحظة: -

وتقويم االيماءات وتعبيرات الوجه المناسبة ورفع الصوت أثناء قراءة   وتقدم تعلم التالميذ،
النصوص، واستخدام المالحظة التلقائية لسلوك التالميذ أثناء التقويم من خالل )المشاهدة 



 

اللغوي باستخدام السجالت القصصية، وقوائم الشطب،  واالستماع(، ومالحظة األداء 
و تشمل على عينة من أعمال التالميذ في مجاالت وساللم التقدير، واستخدام أشرطة فيدي

 مسرحية أو إذاعية بالمدرسة.
الذاتي: - التقويم  الذاتي  أساليب  التقويم  ممارسة  على  التالميذ  مساعدة  ومنها: 

ووضع خطط لتطوير مستواهم اللغوي بناًء على نقاط الضعف التي تم تحديدها    ألنفسهم،
وية حول الدرس، وإجابتهم عنها، واستخدام أدوات وصياغة التالميذ لألسئلة اللغ  ذاتًيا،

اللغوي، التقويم    تقويم متنوعة لتقويم مستواهم  وتحفيز التالميذ ذوي األداء المرتفع في 
 وتصويب التلميذ ألخطائه في القراءة والكتابة.  الذاتي،
ومن مهاراته: استخدام التقويم المعتمد على المقابلة الجماعية   التقويم باألقران: -

التالميذ، بناًء،  لدى  نقدًا  نقد زمالئهم  على  التالميذ  أخطاء   وتحفيز  التلميذ  وتصويب 
واستخدام التقويم المعتمد على أسلوب التعاون إلنجاز مهمة   زميله في القراءة والكتابة،

واستخدام طريقة المناظرة مع التالميذ حول موضوع معين، ومساعدة التالميذ في   ما،
تق حول  وعيهم  أقرانهم  زيادة  تقويم  عند  ومحددة  واضحة  أحكام  وإصدار  أقرانهم،  ويم 

 باستخدام معايير ومستويات معينة. 
ومن مهاراته: تعريف  أسلوب التقويم المعتمد على ملف اإلنجاز )البورتفوليو(،   -

وشمول   التالميذ بملفات االنجاز وكيفية تنظيم محتواها، وتقويم مستواهم في ضوئها،
لف مجاالت التعلم )مهارات، معارف، واتجاهات(،و إعداد التلميذ ملف األعمال في مخت

واالستماع   والقراءة  )الكتابة  اللغوية  المهارات  يخص  ما  كل  به  متكامل  ملف 
والتحدث(،وضع معايير خاصة لبناء ملف األعمال؛ بحيث تتناسب مع مهارات اللغة 

 العربية المستهدفة.
 اللغة العربية القائمة على التمّيز.  البيئة التعليمية الالزمة لتنفيذ مناهج

يتطّلب تنفيذ مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز توافر عناصر البيئة التعليمية  
الجاذبة، فمن المفترض أن يلتزم مديرو المدارس بتعزيز ثقافة التمّيز في اللغة العربية، 



 

وتحقيق التوّقعات العالية وتحسين أداء التالميذ في اللغة العربية والحفاظ على الهوّية  
العربية،   والثقافة اللغة  تعّلم مناهج  التقّدم في  لتحقيق  للتالميذ  أنشطة  والتراث، وتهيئة 

وجمع وتحليل واستخدام البيانات بما في ذلك استبيانات/مالحظات صحيحة وموثوقة 
للتالميذ لمتابعة مدى التحّسن في اللغة العربية، كما تقوم بالتخطيط للتعّلم من خالل 

ت التعّلم في اللغة العربية لكّل طالب، وتوفير األدوات معلومات شاملة حول احتياجا
واإلمكانات التي تفي بمتطلبات معايير مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز، مما 
يوّفر فرًصا أكاديمية في اللغة العربية متساوية لجميع الطالب، وتهيئة ممارسات التدريس 

تعّلم برامج  ومتابعة  األدلة،  على  التحّدي   القائمة  لضمان  العلمّية  والدرجات  التالميذ 
 (( Brown ,2014المستمّر والتعّلم األقصى في اللغة العربية. 

   المتمّيز:معّلم اللغة العربية 
"منهج التمّيز" يضع جدول أعمال طموًحا، وهناك عدد من الشروط والعمليات التي  

ماتهم، وتوفير المناخ؛ ليكونوا تهدف إلى تعزيز المهارات المهنية للمعلمين ومعارفهم وس
قادرين على األداء على أعلى مستوى، يعتمد التنفيذ الناجح للمعلمين على التوسع في 

جوانب   جميع  في  الفردّية  وتنميالمبادرات  )  ةالتعلم.  التعلم.   Educationقيادة 
Scotland  ,2019  ) 

لدى   تتوافر  أن  يجب  التي  التمّيز  عمليات  أهّم  مسؤوليتهم  ومن  إظهار  المعلمين 
الشخصية لتحسين ممارساتهم التعليمية في اللغة العربية، من أجل تحسين تعّلم الطالب، 
ومن خالل التدريس عالي الجودة، وتنفيذ التدريس بمستويات عالية عالمًيا من االحتراف 

مبنّية على وااللتزام، وتنفيذ الدروس وفرص التعّلم بطريقة جّذابة واستراتيجيات تدريس  
األدلة بشكل فردّي وتعاونّي، وتقييم فعالية ممارسات التدريس الخاّصة بهم، ومشاركة 
المعلمين   وتحمُّل  العربية،  اللغة  في  طالب  لكّل  المستمّر  للتعّلم  والتخطيط  الطالب، 

في اللغة العربية، والمساهمة في تنمية مستواهم    تالميذ المسؤولية المشتركة عن تحسين ال
 داء اللغوّي بتبادل الخبرات والممارسات التدريسية في اللغة العربية. في األ



 

من خالل مراجعة مهارات مناهج اللغات القائمة على التمّيز أمكن التوصل للمهارات 
 التالية: 

 ( مهارات مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز1جدول )
 المهارات الفرعية  المجاالت 

إطار تعّلم 
 العربية.اللغة 

 يستنتج التلميذ الطبيعة المترابطة للغات.
 يمارس التلميذ المواطنة النشطة. 

 يتعرف التلميذ مفهوم الكفاءة التواصلية.

تطوير 
المهارات  
األساسية  
 وتطبيقها. 

 يوظف االستماع والتحدُّث والقراءة والكتابة في التعّلم اليومّي عبر المنهج الدراسّي. 
 المناقشات وشرح الِفَكر.يسهم في 

 يلتزم بآداب الحديث. 
 بستخلص الِفَكر الرئيسة من النصوص التعليمية. 

 يطرح أسئلة فيما يستمع إليه.
 يثق في تعّلم المهارات اللغوية.

القراءة من 
 أجل التعّلم.

وفحصها وتلخيصها  تالمعلومايتعامل مع المعلومات بطريقة علمية )البحث عن 
 وربطها بمصادر متنّوعة(

 يحدد الغرض الرئيس من النصوص.
 يستنتج االختالفات بين الحقيقة والرأي.
 يستخدم استراتيجيات القراءة المناسبة.

 يقيم موثوقية المعلومات ومصداقية المصادر وقيمتها. 
 -خرائط - إعالن-أدبية-أوجه الشبه واالختالف بين النصوص )علميةيناقش 
 إرشادات(-رسائل إلكترونية-جداول

الكتابة من  
 أجل التعّلم.

 يدون التلميذ المالحظات على ما يقرؤه. 
 يّحسن من الِفَكر المعروضة.

 يوثق المصادر في العمل الكتابّي.
 يستخدم مفردات فّعالة. 
 التقديمية التي تسمح بمناقشة الِفَكر واستكشافها.يعّد نصوص العروض 

 يستخدم عالمات الترقيم بشكل صحيح.
 يبني نصوص صحيحة جّذابة للقارئ.



 

التراث  
 والثقافة.

 يطور من قدرته على الفهم اآلمن. 
 يوصل األفكار والمعلومات باللغة المتعلَّمة.

 األسئلة وتطوير فهمهم.يحفز الفضول الفكرّي للتالميذ من خالل طرح 
 يثري التفكير اإلبداعّي والنقدّي لمحتوى الثقافات المختلفة. 

 ينمي مهارات تجميع األفكار والحجج.
 يعّزز االستمتاع وفهم الثقافات األخرى من خالل األدب والنصوص.

 يكتسب التلميذ رؤى حول طرق التفكير األخرى ووجهات النظر المتنوعة.
 ليلية لدى التالميذ لتحسين التعّلم في مجاالت أخرى. يطور المهارات التح

البحث عن 
المعلومات 
 واستخدامها.

 يوظف مهارات القراءة النقدّية أثناء القراءة. 
 يوظف مهارات الكتابة النقدية.

 يحلل العبارات تحلياًل وافًيا.
 المعلومات الواردة في النص. يقيم

 صحيحة. يكتب التجارب والنتائج بطريقة شاملة 
 يكتب تقريًرا علمًيا بطريقة صحيحة.

 التعّلم الفّعال.

 يستخدم التلميذ السياقات الواقعية والممتعة التي تعتمد على تجارب. 
 يستمتع التلميذ بالقصص والقصائد واألغاني والمهاّم المحفزة.

 يمارس التلميذ األنشطة التفاعلّية، واألنشطة المخطَّط لها. 
 التلميذ بطريقة مستقّلة. يفكر

 يعد روابط بين اللغة العربية وغيرها من المواد الدراسية المختلفة. 
 يقّيم تعلمه ومستوى أدائه في اللغة العربية. 

 يستخدم مهارات حّل المشكالت في تعلم اللغة العربية. 
 يستخدم التكنولوجيا وتطبيقات الهواتف الذكية في تعلم اللغة العربية.

 أسئلة في مستويات التفكير العليا لتطوير فهمهم لها. يطرح 
 يستخدم مهارات التفكير اإلبداعّي والنقدّي في معالجة جميع األفكار والحجج.

ينمي حسه األدبي بقراءة النصوص الممتعة المستخدمة في تعّلم اللغات: الروايات 
ة، والرسوم  والقصص القصيرة والمسرحيات والقصائد والنصوص الوثائقية المرجعي 

البيانية، والخرائط، والكاريكاتير، والسير الذاتية، والخطابات، ورسائل البريد 
نات، وصفحات الويب(.  االلكترونّي، والتقارير، والمراجعات، والرسائل الّنّصّية والمدوَّ



 

الدولّية  المسابقات  اختبار  في  القرائّي  التنّور  مهارات  الثاني:   المحور 
(PISA):  

 (PISAاختبار المسابقات الدولية )
( للتالميذ في سّن الخامسة عشرة في ثالثة مجاالت: PISAاختبار المسابقة الدولية )

( PISAالتنّور القرائّي )في اللغة األّم( , والتنّور في الرياضيات, والتنّور في العلوم، )
لــ وتشر Program For interantional Student Assessment اختصار  ف ، 

 Organization For (OECDعلى إعداده منّظمة التعاون والتطوير االقتصادّي )
Economic Cooperation And Development وُيجرى هذا االختبار مّرة كّل ،

ثالث سنوات، ويهدف إلى تحديد: إلى أّي مدى اكتسب التالميذ مهارات المعرفة في 
عندما يصبحون بالغين،   جونها في حياتهم،مجاالت القراءة والرياضيات والعلوم التي يحتا

أّما أنماط االختبار فمنها: االختيار من متعدد مع مجموعة متنّوعة من المهارات الفرعية، 
مثل تمييز كلمة داخل النّص، ربط أجزاء من المعلومات مع بعضها، وإجراء اختيارات 

يجيب   ذلك،  إلى  باإلضافة  المنسدلة،  القوائم  من  استبيان حول متعددة  على  التالميذ 
من حيث طريقة أداء االختبارات الدولية    ا(. أمOECD,2020مواقفهم تجاه التعّلم. )

(PISA  :فقد كانت تتّم بشكل ورقّي في أعوام ،)وورقّي وإلكترونّي 2012، و2009 ،
، ومّدة االختبار سواء أكان  2021، و2018، ثم إلكترونّي في األعوام  2015في عام  

(، مما يتطلب 2018( دقيقة )وزارة التربية والتعليم باإلمارات،  120أو كمبيوترًيا )  ورقًيا
 على استخدام االختبارات اإللكترونية. تالميذ تدريب ال

 مهارات التنّور القرائيّ 
تعّرف القراءة بأّنها: القدرة على الفهم وبناء المعنى واستخدام األشكال اللغوية المكتوبة  

المجتمع أو ذات القيمة من ِقَبل الفرد والمشاركة في مجتمعات القراءة المطلوبة من قبل  
باعتباره   المجتمع  الفّعالة في  المشاركة  الحياة والمتعة، وتمكينه من  المدرسة وفي  في 



 

 ,OECD, 2003) (Scotland, E,2009مواطًنا بّناًء ومهتمًّا ومتأماًل ومتفاعاًل ))
p.108 ( ويهدف اختبار ،PISA إلى تحد ) يد مدى اكتساب الشباب معرفة ومهارات

القراءة ) (، والهدف من اختبار Gerry Shiel,2009 &Eemer Eiversأوسع في 
تطبيق ما تعّلموه خالل   تالميذ ( تقييم إلى أي مدى يمكن للPISAالقراءة في اختبار )

مثل  األخرى  الدولية  األمّية  محو  عن  جزئًيا  يختلف  وهذا  اإللزامية،  الدراسة  سنوات 
(PIRLS( األكاديمية.  األمّية  محو  على  ترّكز  التي   )Patriann Smith, et al  ,

( بالرياضيات ومحو األمّية PISAفي اختبار )  تالميذ (، ويرتبط األداء اللغوّي لل2018
ومستوياتهم    تالميذ ة، حيث أظهرت النتائج أّن هناك تأثيرًا إيجابًيا ومهمًّا على لغة الالعلميّ 

أداء  على  تؤّثر  ذاتها  حّد  في  االختبارات  في  المستخدمة  فاللغة  وكذلك  القراءة،  في 
الجملة،  وبناء  المفردات  تبسيط  أو  وتعقيد  االختبار  لغات  بين  فالتفاوت  الطالب، 

و  العلمية،  المجردة والمصطلحات  الكلمات  فهم  تؤّثر في  والمجاز،  العاطفية  المفردات 
  : (PISA) والجدول التالي يوّضح نسب التنّور القرائّي في اختبارات والعبارات، 

 (PISA( نسب التنّور القرائّي في اختبارات )2جدول )

محتوى اختبار 
(PISA) 

اختبار أساسّي  
 فيها 

التنّور 
 القرائيّ 

التنّور 
 العلميّ 

التنّور 
 الرياضياتيّ 

 المجموع

 %100 %15 %15 --- %70 التنّور القرائيّ 
 %100 %15 --- %15 %70 التنّور العلميّ 

 %100 --- %15 %15 %70 التنّور الرياضياتيّ 
 
 
 
 



 

 وهناك ثالثة أبعاد للتنّور القرائّي:   
 (PISAالدولية )( أبعاد التنّور اللغوّي في االختبارات 3جدول )

 المهارات الفرعية  األبعاد 
بعد 

المضمون 
: 

يتطّلب التعامل مع أنواع مختلفة من النصوص سواء أكانت نصوًصا متتالية مثل: 
الحجاجّي، أو نصوًصا غير   /وإلقناعيوالنظرّي  والوصفّي،   القصصّي،النّص 

 والخرائط والجداول.  البيانية،والرسوم  واالستمارات، النماذج،متتابعة، مثل: 

بعد 
 السيرورة:

 المهارات المختلفة لفهم النصوص مثل:
 استخراج المعلومات وتحديدها في النّص. 

 التفسير واالستنتاج. 
 التقييم والنقد وإبداء الرأي في مضمون النّص ومبناه وأسلوبه.

بعد 
 السياق:
 

يهتّم بالسياق الذي كتب فيه النّص والهدف من قراءته، فهناك نصوص كتبت  
لالستعمال الشخصّي )مثل: الرسالة الشخصية، واليوميات والمذكرات(، ووثائق  

تعليمية )مثل: الكتب  –والمستندات(، نصوص تربوية التقارير،رسمية )مثل: 
 المدرسية وأوراق العمل(. 

القرائّي على توسيع نطاق المعارف والمهارات واالستراتيجيات التي يبنيها ويقوم التنّور  
الطالب خالل حياته في سياقات مختلفة من خالل تفاعله مع زمالئه ومع المجتمع الذي 
يحيط به، ويهتّم بفهم، واستخدام، والتفكير، واالنغماس مع النصوص المكتوبة، بهدف 

 فته وإمكاناته والمشاركة في مجتمعه. وصول الفرد إلى أهدافه، وتطوير معر 
والتنّور القرائّي مجال متعدد األبعاد، وقد تّم بناؤه بناًء على ثالث خصائص رئيسة  

 من شمول أبعاد المجال، وهذه الخصائص هي:  للتأكد للمهّمة االختبارية؛ 
الموقف: يعود إلى مدى عاّم من السياقات أو األغراض التي ألجلها تّم وضع   -

 النّص القرائّي. 
 النّص: الذي يعود لماّدة من مواّد القراءة.   -
 المجال: الذي يعود إلى طريقة التفكير التي تحّدد كيف ينغمس القارئ مع النص.  -



 

 أما نسب توزيع الفقرات بحسب الموقف، فهي كالتالي: 
 ( نسب توزيع فقرات التنّور القرائّي حسب الموقف4جدول )

 المئوية النسبة   السياق 
 %30 شخصيّ 
 %25 تربويّ 
 %15 مهنيّ 
 %30 عامّ 

 %100 المجموع 
 شكل النصوص 

 تتنوع نصوص اختبار التنّور القرائّي إلى:  
تتأّلف من جمل منظَّمة في فقرات، ويمكن أن توضع هذه   نصوص متصّلة: •

والمقاالت،  الصحف،  تقارير  مثل:  كتب  أو  فصول  أو  أجزاء  في  الفقرات 
الكتب   في  المتضمَّنة  والرسائل  والمراجعات،  القصيرة،  والقصص  والروايات، 

 اإللكترونية.
بأشكال مصفوفة، وتتأّلف من عّدة مجموعات   :نصوص غير متصّلة • تتنّظم 

وجداول  واإلعالنات،  والصور،  البيانية،  والرسوم  والجداول،  القوائم،  مثل: 
ع من النصوص إلى طرق قراءة  المواعيد، والكتالوجات، ولذلك يحتاج هذا النو 

 مختلفة عن تلك المستخدَّمة في النصوص المتصّلة. 
العناصر   نصوص مختلطة: • تتآلف من مجموعة من  بنية موّحدة ومتماسكة، 

منها ما هو متصّل ومنها ما هو غير متصّل، مبنّية بشكل جيد، فقد يوجد النثر 
البيانية، ويتم دعم بعضها بعًضا بترابط  جنًبا إلى جنب مع الجداول والرسوم  

منطقّي عبر جميع مكّونات النّص، وهذا النوع من النصوص شائع في المجاّلت 
 والتقارير وبعض الكتب المرجعّية. 



 

متعددة: • فقط   نصوص  متقاربة  وُجعلت  مستقّل،  بشكل  توليدها  يتّم  نصوص 
المختلفة ل بين عناصرها  الترابط  تفقد  التقييم فقط،  لمناسبة معينة، وقد  غرض 

والعالقة بين النصوص قد تكون غير واضحة، إذ من الممكن أن تكون مكّملة  
سياحية   لشركات  اإلنترنت  مواقع  مثل:  تتناقض  قد  أّنها  كما  بعًضا،  بعضها 
مختلفة تقّدم نصائح للمسافرين قد ال تقّدم إرشادات واحدة للسياح، والنصوص 

 ير متصلة أو من كلتيهما. المتعددة قد تكون نصوًصا متصلة أو غ
 خصائص الفقرات 

توجد ثالث مجموعات من العناصر التي تستخدم لوصف خصائص الفقرات هي:  
العمليات التي يتّم على أساسها تحديد مهّمة معّينة للطالب، وأنواع األعمال التي يمكن  

الطريقة  على أساسها تحديد كفاءة الطلبة في أداء المهّمة، وقواعد الترميز التي تحدد  
( على دراسة العمليات الخمس PISAالتي يتّم فيها تقييم إجابات الطلبة، وتعتمد دراسة )

بالفهم الكامل للنّص بغض النظر عن كونه متصاًل أو غير متصل وهي:  المرتبطة 
استرجاع المعلومات، والفهم العاّم والشامل للنصوص، وتطوير التفسير، وتقييم المحتوى، 
واالسترجاع،  التذكر  هي:  عاّمة  مجاالت  ثالثة  في  تندرج  وهي  النّص،  شكل  وتقييم 

النظر عن  والد  بغّض  الطلبة  المتوقع من جميع  والتقييم، ومن  والتفكير  والتفسير،  مج 
مستوى كفاءتهم أن يكونوا قادرين على إظهار بعض من كفاءتهم في كّل عملية من  
المهارات  يتطّلب  منها  فكّل  العمليات،  هذه  بين  متبادلة  فهناك عالقة  العمليات،  هذه 

إنجاز إحداها ال يعني ضرورة النجاح في إنجاز   األساسية نفسها، إال أّن النجاح في
 األخرى.  

 استرجاع المعلومات  
يهتّم القارئ في بعض الحاالت باسترجاع جزء معين من المعلومات، وحتى يتمّكن  
الدقيقة والتحديد الواضح للمعلومة ذات العالقة، ففي   بّد له من المراجعة  من ذلك ال 



 

ة أن تكون في جملة أو جملتين أو في فقرة، بعض الحاالت يمكن لمثل هذه المعلوم
وفي األغراض التقييمية التي تهدف إلى قياس قدرة التالميذ على استرجاع المعلومات 
ومن الواجب على التلميذ المقارنة بين المعلومات المعطاة في السؤال باستخدام الكلمات 

وب، إذ يعتمد استرجاع  المتماثلة أو المعلومات المترادفة في النّص إليجاد ما هو مطل
 المعلومات على النّص نفسه وعلى المعلومات الواضحة الموجودة داخل النّص. 

 الفهم العام للنّص  
على التلميذ أن ينظر إلى النّص بمنظور شامل كوحدة واحدة للحصول على فهم 

للقراءة بت الفهم األولّي  للتلميذ إظهار  حديد عاّم وشامل لما تّمت قراءته، فمن الممكن 
الفكرة الرئيسة أو بتحديد الهدف العاّم من النّص، كأن يطلب من التلميذ وضع عنوان  
لنّص معين، وأن يطابق جزًءا معيًنا من النّص مع السؤال المطلوب، فيما تتطّلب مهاّم  
أخرى التركيز على أكثر من جزء في النّص لغرض االستدالل على الفكرة الرئيسة من  

عّينة. إن اختيار الفكرة الرئيسة يتطّلب تسلسل الِفَكر واختيار الفكرة  خالل تكرار مقولة م
الِفَكر  بين  التمييز  التلميذ  بإمكان  إذا كان  تحديد ما  يمكن  المهاّم  العاّمة، وبمثل هذه 
الرئيسة والتفاصيل الثانوية، وما إذا كان بإمكانه وضع ملّخص للفكرة الرئيسة أو وضع 

 العنوان الرئيس للنّص. 
 وير التفسير تط

يتطّلب تطوير تفسير من الطالب توسيع إدراكه ليتمّكن من تحديد الفهم الكامل لما  
يقرأ، وفي بعض الحاالت قد يحتاج وضع التفسير من القارئ أن يقوم بعملية تسلسل 
بوجود عالمات  أسهل  تكون  التي ربما  بينهما  االتساق  باالعتماد على مدى  لجملتين 

م "أواًل" و"ثانيا" لإلشارة إلى التسلسل. وفي بعض الحاالت تجدر مترابطة، مثل: استخدا
اإلشارة إلى العالقات والنتيجة، حيث ال تكون هناك أّي عالقات صريحة، وتتّم هذه 

 العملية بمقارنة واستخالص المعلومات، وتحديد وتسجيل األدلة المؤّيدة. 



 

 تقييم مضمون النّص 
التلم  بالمعرفة التي يتطّلب تقييم مضمون النّص من  النّص  يذ ربط المعلومات في 

يمتلكها من مصادر أخرى، وغالًبا ما يتّم سؤال الطالب للتعبير عن وجهة نظره والدفاع  
عنها، ولذلك عليه أن يكون قادًرا على تطوير فهم ما يقال والمقصود من النّص، عندئذ 

ومات مسَبقة أو معلومات يكون معيار المقارنة العقلية اتجاه ما يعلم ويؤمن به من معل
َتِرد في نصوص أخرى هو المعيار المعتمد، باإلضافة إلى االعتماد على األدّلة المؤّيدة 

 من داخل النّص. 
 تقييم شكل النّص  

يحتاج ذلك من الطالب الوقوف بعيًدا عن النّص، للنظر بموضوعية وتقييم جودته  
ومالءمته، إن تقييم مدى نجاح المؤّلف في تصوير بعض الخصائص أو محاولة إقناع  
القارئ ال يعتمد فقط على المعرفة الموضوعية، ولكن أيًضا على كشف دقائق اللغة، 

ج إلى تركيز مختلف، إذ إّن تجانس أشكال النّص فالتقييم في الوسائط اإللكترونية يحتا
القارئ أن   يتطّلب من  النصوص، وهذا  أنواع  بين  تقليل الفروق  إلى  يميل  اإللكترونّي 
يكون على وعي بالمؤلف وجودة المعلومات التي يقّدمها ودقتها. )المومني والصبيحات 

 (  2017والمساعفة، 
)التذكر واالسترجاع   الثالثة  والتفسير ال-فالمجاالت  متداخلة  -دمج  والتقييم(  التفكير 

ومترابطة، فالعمليات المعرفية شبه هرمّية، إذ ال يمكن أن يتّم تفسير النّص بدون أن  
يكون هناك استرجاع للمعلومات، وال يمكن أن يتّم تقويم النّص دون أن يكون هناك 

ف الغرض والسياق، تفسير للنّص، فإطار تقييم التنّور القرائّي يمّيز بين طرقه باختال
 والجدول التالي يبّين توزيع الفقرات حسب المجال.  

 
 



 

 ( توزيع الفقرات حسب المجال5جدول )
 نسبة الفقرات %  المجال

 % 25 االسترجاع 
 % 50 تفسير النّص 

 % 25 التفكير والتقويم 
 %100  المجموع
 مستويات التنّور القرائّي  

هذه   يبّين  التالي  والجدول  مستويات،  ستة  إلى  القرائّي  التنّور  مستويات  تقسيم  تّم 
 المستويات: 

 ( مستويات التنّور القرائيّ 6جدول )

مستوى 
 اإلتقان

 يتأّمل ويقّوم يدمج ويفسر  يفهم ويسترجع 
 توصيف المهامّ 

المستوى  
 السادس 
(6) 

تقديم فهم شامل ومفّصل 
 المقروء. عن النّص 

القدرة على استرجاع 
 المعلومات من النّص.

استنتاج المعلومات ذات 
الصلة بمحتوى النّص  

 المقروء ومضمونه.
التمّكن من تنظيم  

المعلومات وفق تتابعها  
 النّص.  في

أكثر من   فيدمج المعلومات 
 نّص.

إجراء العديد من  
االستنتاجات والمقارنات 
التفصيلية بين نصوص  

 متعددة. 
التمّكن من التعامل مع 
  في األفكار غير المألوفة 

النصوص المختلفة من  
 حيث: المحتوى والشكل. 

تأّمل وتقييم األفكار 
النّص   فيالمطروحة 

 المقروء. 
تحديد مدى جودة األفكار  

المطروحة واستنتاج 
  فيالتحديات الموجودة 

المادة المقروءة، التي تفتح 
المجال أمام القارئ 

الكتشاف ما وراء النّص 
  فيمن معاني متضّمنة 

 السياق.



 

الوصول الى المعلومات 
  فيالتي تحوي تحديًّا 

 سياق نّصّي غير مألوف.

إدراك العالقة بين مفردات 
 النّص وعباراته وفقراته. 

القدرة على تحليل النّص  
الرئيسة   المقروء إلى عناصره

وإدراك مضمون النّص  
 وتفاصيله.

قات بين استنتاج العال
نّص واحد، أو   فيالِفَكر 

 في عّدة نصوص. 
القدرة على تقييم اآلراء 

ووجهات النظر المطروحة  
ضمن النّص، مع القدرة 

على تحليل مالمح النّص  
 الرئيسة.

المستوى  
 الخامس
(5) 

استرجاع المعلومات من 
 النّص المقروء. 

استنتاج المعلومات ذات 
الصلة بمحتوى النّص  

 ومضمونه. 
القدرة على تنظيم 

المعلومات وفق تتابعها  
 النّص.  في

الوصول إلى المعلومات 
التي تحوي تحدًيا واضًحا  

 الطرح.  في

االستدالل على المعلومات  
 ذات الصلة بالنّص المقروء. 

التمّكن من التعامل مع 
  في األفكار غير المألوفة 

النصوص المختلفة من  
 حيث: المحتوى والشكل. 

إدراك العالقة بين مفردات 
 النّص وعباراته وفقراته. 
إدراك مضمون النّص  

 وتفاصيله.

تأّمل وتفسير رموز النّص  
التى تعكس فهًما حقيقًيا  

الربط بين   فيله، يتمّثل 
 السياق.  فيمعاني الجمل 

إظهار فهم دقيق ومتعمق  
  لمالمح النصوص الطويلة

 أو المعّقدة.
يكون قادًرا على تحليل  
النصوص تحلياًل نقدًيا 

مبنًيا على المقارنة  
والموازنة بين ِفَكر  

 ونصوص أخرى مختلفة.

المستوى  
 الرابع
(4) 

استرجاع المعلومات من 
 النّص المقروء. 

استنتاج المعلومات ذات 
الصلة بمحتوى النّص  

 ومضمونه. 

االستدالل على المعلومات  
 ذات الصلة بالنّص المقروء. 

التمّكن من التعامل مع الِفَكر 
 غير المألوفة في النصوص. 

إظهار فهم دقيق ومتعّمق  
لمالمح النصوص الطويلة  

 أو المعّقدة.
تحليل النصوص الطويلة  

تحلياًل نقدًيا مبنًيا على  



 

جمع معلومات لفظية أو 
بيانية، والتعامل مع  

المعلومات التى تحوي 
شيًئا من التحّدي الواضح  

 في الطرح. 

تفسير المعني الضمنّي لفقرة  
من نّص محّدد مع مراعاة 

 الفهم العاّم للنّص ذاته. 
التعامل مع الِفَكر الغامضة  

 أو غير المباشرة.

المقارنة والموازنة بين  
 أفكار نّص محّدد. 

 

المستوى  
 الثالث
(3) 

المعلومات من استرجاع 
 النّص المقروء. 

استنتاج المعلومات ذات 
الصلة بمحتوى النّص  

 ومضمونه. 
التعامل مع المعلومات  

التى تحوي شيًئا من 
  فيالتحدي الواضح 

 الطرح.

القيام بمهاّم تفسيرية مثل: 
فّك بعض رموز النّص؛  
لتحديد الفكرة الرئيسة، 

وتفسير العالقات القائمة بين 
عبارات  بعض مفردات أو 

 النّص.
إجراء بعض المقارنات بين 
النصوص واالستدالل على  

المعلومات ذات الصلة  
 بالنّص.

القيام بمهاّم قرائية تأّملّية 
تتضّمن الربط والمقارنة  

بين بعض مالمح  
النصوص ذات المحتوى  

 والشكل المألوفين. 

 
 

المستوى  
 الثاني
(2) 

استرجاع معلومة أو 
معلومتين من النّص  

 المقروء. 
التعامل مع المعلومات  

التى تحوي شيًئا من 
  فيالتحدي الواضح 

 الطرح.

 فيتعرف الفكرة الرئيسة 
النص وفهم بعض عالقات  

النّص سواء على صعيد 
الشكل أو المحتوى )السياق  

 أو المضمون(. 
تفسير معنى السياق ضمن 

جزء محّدد من النص،  
ويكون استدالله على  

الصلة  المعلومات ذات 
 بالنّص منخفًضا جًدا.

القيام ببعض المهام 
القرائية التأملية التى  

تتضمن الربط والمقارنة  
  فيبين ملمح وحيد 

النصوص ذات المحتوى  
والشكل المألوفين، معتمًدا 

ذلك على خبراته   في
 الشخصية. 



 

المستويات الستة السابقة تظهر الكفاءة فيما يتعّلق بكّل مجال على حدة، ومستوى  
(، وما دونه يعني أّن التالميذ يفتقرون إلى المعرفة 1النجاح يشار إليه باسم "المستوى )

 ( والمستوى  المجال،  لهذا  األساسية  المعارف 2والمهارات  امتالك  مستوى  يوّضح   )

 
المستوى  

 االول
 )أ( 

تحديد معلومة واحدة  
)مستقلة( أو أكثر من  

النص   فيمعلومة صريحة 
 المقروء. 

التعامل مع المعلومات  
الواضحة تحوي تحدًيا 

 بسيًطا. 

يمكنه التعامل مع نّص قرائّي 
ه تكرار للمعلومات،  فيبسيط 

وفيه صور ورموز مألوفة  
 بالنسبة له. 

  فيالمعلومات المطروحة 
هذا النّص ال تحمل أي تحدٍّ  

عرفّي أو مهارّي للتلميذ،  م
هذا المستوى   فيلذلك يمكنه 

الربط بين المعلومات 
  فيالواضحة والصريحة 

 النّص المقروء. 

القيام بالمهام القرائية التى  
  فيلها عالقة وثيقة 

النّص، وال تحتاج إلى  
النّص، وال تحتاج إلى  
الكثير من المقارنات  

واالستنتاجات، وتعتمد 
على الربط البسيط بين 

 النّص.  فيالمعلومات 

المستوى  
 األول
 )ب(

تحديد معلومة وحيدة 
 نّص بسيط. فيصريحة 

الربط بين معلومتين 
 النّص.  في واضحتين 

عدم القدرة على الوصول  
.إلى   معلومات فيها تحدٍّ

التعامل مع نّص قرائّي بسيط  
فيه تكرار للمعلومات، وفيه 

صور، ورموز مألوفة بالنسبة  
 له. 

المعلومات المطروحة ال  
تحمل أّي تحدٍّ معرفّي أو 

مهارّي للطالب؛ ويمكنه في 
هذا المستوى أن يقوم بالربط  

بين المعلومات الواضحة  
النّص    فيوالصريحة 

 المقروء. 

نات غير كافية لتحديد البيا
  فيمستوى األداء القرائّي 

 هذا المجال. 



 

والمست  األساسية،  والمهارات والمهارات  المعرفة  استخدام  كفاءة  تشمل  المتبقية  ويات 
 األساسية في الحياة اليومية، والقيام بمستوى متقّدم من التحليل والتساؤل. 

 وقد أفاد البحث الحالّي من اإلطار النظرّي في:  
(، في  PISAتحديد أهّم مهارات التنّور القرائّي ومستوياته في المسابقة الدولية ) •

إعداد وحدات في اللغة العربية قائمة على التمّيز، وفي اختبار التنّور القرائّي، 
 وأهم مهارات التمّيز في اللغة العربية. 

اختيار محتوى مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز واستراتيجيات التدريس  •
م التي يمكن  المناسبة، التي يمكن أن يستخدمها المعلمون، واستراتيجيات التعلّ 

أن يستخدمها المتعلمون، وأهمية التكامل بين استراتيجيات التعليم واستراتيجيات  
 (.PISAالتعلم، بهدف اجتياز اختبار المسابقة الدولية )

حاجة مناهج اللغة العربية إلى دمج مهارات التنّور القرائّي فيها كمحتوى دراسّي،   •
تدريسية   الستراتيجيات  المعلمين  اإلعدادية واستخدام  المرحلة  تالميذ  تؤّهل 

( الدولية  المسابقة  اختبار  في  القرائّي  التنّور  تدريب PISAالختبار  وكذلك   ،)
الدولية   المسابقة  اختبار  الجتياز  الذاتية  التعّلم  استراتيجيات  على  التالميذ 

(PISA  من مهارات عاّمة تتصل بتأّمل األسئلة والدّقة في اإلجابة وسرعة ،)
جابة عن األسئلة قبل انتهاء الوقت المحدد، وتدريبهم على المهارات  اإلنجاز لإل

اللغوية في: فهم المحتوى القرائّي وتحديد المطلوب في كّل سؤال من األسئلة، 
واختيار   القراءة  اختبار  في  البدائل  وتقييم  الصامتة،  القراءة  مهارات  ومراعاة 

التالميذ على نوعي االختبارات  الورقية واإللكترونية  الصواب منها، وتدريب   :
 بطريقة عملية، وتنمية المهارات اإلبداعية واإلنتاجية اللغوية.

الدولية   • المسابقة  في ضوء  العربية  اللغة  لمعلمي  التدريسية  المهارات  تطوير 
(PISA ،وفهم مكّونات األسئلة ومستوياتها، وإدراج نماذج منها في القراءة ،)

لكتابة،إلحداث تكامل في مداخل تعليم اللغة، وفي كّل من: التحّدث واالستماع وا



 

التعّلم وتوظيف   لسرعة  ذلك  أّدى  ومتكاملة  متنوعة  اللغة  كانت مداخل  فكلما 
أكثر من حاّسة في التعّلم وتثبيت المعلومة لدى التالميذ، وتنمية مهارات معلمي  

ولية  اللغة العربية في صياغة أسئلة إبداعية مشابهة ألسئلة اختبار المسابقة الد 
(PISA  البرامج باستخدام  اإللكترونية  االختبارات  إعداد  مهارات  وتنمية   ،)

 المختلفة إلعداد هذا النوع من األسئلة.
 إجراءات البحث وإعداد أدواته وتطبيقها ونتائج التطبيق 

 يختبر البحث الحالّي صّحة الفروض التالية: 
•  ( داللة  مستوى  إحصائية عند  داللة  ذو  فرق  التنّور  0,05يوجد  اختبار  في   )

بين التطبيقين القبلّي والبعدّي في  (PISA)القرائّي في اختبار المسابقة الدولية  
التطبيق   لصالح  اإلعدادّي  الثاني  الصف  تالميذ  لدى  التجريبية  المجموعة 

 البعدّي. 
( في مهارات التمّيز في 0,05اللة )يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى د  •

اللغة العربية، بين التطبيقين القبلّي والبعدّي في المجموعة التجريبية لدى تالميذ  
 الصف الثاني اإلعدادّي لصالح التطبيق البعدّي. 

القرائّي   • التنّور  مهارات  اختبار  في  التالميذ  نتائج  بين  ارتباطية  عالقة  توجد 
الدولية تالميذ وف (PISA) للمسابقة  لدى  العربية  اللغة  في  التمّيز  اختبار  ي 

 الصف الثاني اإلعدادّي في المجموعة التجريبية.  
 
 
 
 
 



 

 وللتأّكد من صّحة الفروض تّم إعداد أدوات البحث وتطبيقها، ورصد نتائج التطبيق.  
 أواًل: إعداد أدوات البحث:  

 الوحدة المقترحة في ضوء مناهج اللغة العربية القائمة على التمّيز:  
 الهدف من الوحدة المقترحة:  .1

بناء وحدة دراسية في اللغة العربية قائمة على التمّيز بهدف تنمية مهارات التنّور   •
التمّيز ( لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي وتنمية مهارات PISAالقرائّي في اختبار )

 في اللغة العربية.
 أسس بناء الوحدة الدراسية:   .2

  الدراسية:تّم مراعاة التالي عند إعداد الوحدة 
أن يكون المحتوى متنوًعا ما بين: نصوص إيضاحية ووصفية ونقاشية وسردية،  •

 ومتنوعة من حيث المواقف: تعليمية، وعاّمة، وشخصية، ومهنية. 
مع وضع    ،(PISA) شتمل عليها اختبار اختيار نصوص من االختبارات التي ا •

درس واحد، حتى تكون هناك وحدة ومظّلة عاّمة للتناول، وأن   في النصوص المتشابهة  
تكون مترَجمة باللغة العربية؛ حتى يتعّود التالميذ على التناول اللغوّي من منظور عالمّي، 
ويربطوا ما بين اللغة العربية واللغات األخرى، ويعتادوا أيًضا على مثل هذه اللغة عند 

اللغة األصلية إلى   دخول واجتياز االختبارات الدولية، فاالختبارات تكون مترَجمة من 
 االختبارات. فيلغة جميع الدول المشاركة 

تتنّوع النصوص ما بين النصوص األدبية والعلمية، فمعظم االختبارات الدولية   •
يكون   (PISA) تراعي اللغة العلمية، وتهتّم بها، مع وجود نصوص أدبية، فاختبارات 

مجالها األساسّي اللغة الوطنية كّل ثالث سنوات، وحتى مع االهتمام بالمجاالت األخرى  
اللغة الوطنية )العربية( ) كّل اختبار من اختبارات الرياضيات   في(  ٪15تكون نسبة 

 والعلوم. 



 

يشتمل كّل درس من الدروس على: العنوان وأهداف الدرس والمحتوى واألنشطة   •
التي يطل مناهج  التعليمية  أهداف  تحقق  متنوعة  أنشطة  تنفيذها، وهي  التالميذ  ب من 

 فيالتمّيز وهي: أن يكون التالميذ متعلمين ناجحين، وواثقين من أنفسهم، ومشاركين  
مجتمعهم، وواعين بثقافته، والجدول التالي يوّضح المهارات القرائية التي تشتمل عليها 

 دروس الوحدة التعليمية. 
اللغوية القائمة على التمّيز ومهارات التنور القرائي في اختبار  ( المهارات 7جدول )

 التي يشتمل عليها كّل درس من الدروس. (PISA) المسابقة الدولية
 (PISAمهارات اختبار ) المهارات اللغوية القائمة على التمّيز الدروس 

 قصة األخوين

يستخلص الِفَكر الرئيسة من النصوص  
 المختلفة.
 المعلومات المعروضة.يصنف 

 يلخص النصوص القرائية.

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

الزراعة  
 العضوية 

 يحدد االختالف بين الرأي والحقيقة. 
يميز بين النصوص األدبية والوظيفية 

 إرشادات(.  –)إعالنات 
يستخلص الِفَكر الرئيسة من النصوص  

 المختلفة.

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

انحسار 
 الغطاء النباتيّ 

مستويات عليا من التفكير  فييطرح أسئلة 
 تقويم(.  –تركيب  –)تحليل

يترجم النصوص القرائّية بتحويلها من  
 اإلنجليزية إلى العربية والعكس.

يحدد أوجه الشبه واالختالف بين 
 النصوص. 

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

عندما تعصف 
 الرياح

يحدد السياق الثقافّي واالجتماعّي للغة  
 النصوص. 

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 



 

  –يحدد خصائص النصوص )رسوم بيانية
 خرائط(. 

  –قصة -يميز بين النصوص )رواية 
 مسرحية(. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

لماذا  
 الرياضة؟ 

 يبدع ِفَكر جديدة لِفَكر وفقرات معطاة.
يميز بين النصوص اإللكترونية على  

 –نّص مسموع  –اختالفها )كتاب إلكترونّي 
 نصوص إلكترونية(.

يحول النصوص اإللكترونية من صيغة 
 ألخرى.

يميز بين مصداقية المصادر اإللكترونية  
 المغالطات.واكتشاف 

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

 اإلنترنت 

 يصنف المعلومات المعروضة.
مستويات عليا من التفكير  فييطرح أسئلة 

 تقويم(.  –تركيب  –)تحليل 
 يحول بين الصيغ اإللكترونية للنصوص. 

 النصوص القرائية.يلخص 

 يستوعب ويسترجع المعلومات. 
 يدمج ويفسر. 

 يعمق الفهم للمحتوى القرائّي.
 محتوى النّص ويقيمه. فييتأّمل 

 مصادر إعداد الوحدة الدراسية:  .3
 إلعداد الوحدة الدراسية تّم الرجوع للمصادر التالية:  

 ( المصادر التي تّم الرجوع إليها ومجاالت اإلفادة منها : 8جدول )
 مجاالت اإلفادة منها  المصادر التي تّم الرجوع إليها

 (OECD) (،2015(، وعصر )2014)  شهدة
(2010)  

 إعداد أسس الوحدة الدراسية.

http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF


 

 ( )2016شحاتة  عبيدة،  نوفمبر(،   ،2017  ،
والصبيحات  2017)  خلففبراير(،   المومني   ،)

والتعليم  (، وزارة  2019(، محمد، ) 2017) التربية 
 (. 2018اإلمارات العربية المتحدة )

الدراسية   الوحدة  أنشطة  إعداد 
الدولية   بالمسابقة   Pisaالخاّصة 

 وأساليب تقويمها. 

 ( 2015، سبتمبر(،عباس )2014غانم )
 The Scottish Government (2011) 

McDonald, Paul, (2020. Sep)  

الخاّصة   الوحدة  أنشطة  إعداد 
على   القائمة  العربية  اللغة  بمناهج 

 التمّيز وأساليب تقويمها. 
 محتوى الوحدة الدراسية:   .4

 تّم اختيار محتوى الوحدة الدراسية بناًء على األسس التالية: 
الوحدات الدراسية؛ حتى    في أن تكون النصوص متحررة وغير مرتبطة بعنوان، كما   •

تتناول موضوعات مختلفة تهّم الطالب، وتتنوع ما بين األدبية والعلمية، وذلك حتى  
 ال يشعر التالميذ بأّنهم يدرسون وحدات دراسية مثل الوحدات المقررة عليهم. 

صورة جاذبة للتالميذ تراعي أسس المناهج   فيتّم مراعاة أن يتّم تقديم المحتوى   •
 القائمة على التمّيز، ومنها:  

 أن تكون على شكل أنشطة.  •
االهتمام بالمنظور البصرّي واستخدام الرسوم واألشكال والصور المعّبرة الجاذبة   •

 للتالميذ.
 استخدام أسئلة ذات مستويات عليا من التفكير الناقد واإلبداعّي.  •
سوق العمل وتنمية مهارات: أن يكون التالميذ متعلمين   ربط المحتوى بمهارات  •

 ناجحين، واثقين من أنفسهم، وداعمين لمجتمعهم ومشاركين فاعلين. 
التالميذ، واستنتاج معلومات جديدة  • الفهم لدى  تعميق  المحتوى على  يقوم  أن 

أشكال أخرى متنوعة تعّمق من فهمهم لها مثل:   فيوإعادة صياغتهم للمحتوى  
 روض تقديمية، وجداول، ورسوم بيانية. رسوم، وع

http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+


 

وقد احتوى كّل درس على: العنوان، وأهداف الدرس، ومّدة تنفيذ الدرس، واألدوات  
والتقويم   الدرس،  وتلخيص  التعليمية،  واألنشطة  الدرس،  والمقدمة، ومحتوى  المطلوبة، 

 واألنشطة المنزلّية. 
 صدق الوحدة الدراسية:  .5

( من المتخصصين  8تّم عرض الوحدة بعد إعدادها على مجموعة من المحكمين ) 
( من المتخصصين في علم النفس التعليمّي 3في المناهج وطرق تدريس اللغة العربية و )

 إلبداء الرأي حول مدى: 
 شمول الوحدة الدراسية ومدى تحقيقها األهداف التعليمية.  •
 وعها وتحقيقها األهداف.مناسبة األنشطة لسّن الطالب، ومدى تن •
التمّيز في   • وتحقيقها  التالميذ، ومدى شمولها  لمستويات  التقويم  أسئلة  مناسبة 

 اللغة العربية.
 إثراء الوحدة الدراسية ببعض االقتراحات واآلراء المفيدة. •
 وكانت آراء السادة المحكمين كالتالي:   •
زيادة عدد األنشطة بحيث  الوحدة الدراسية شاملة ومناسبة للتالميذ مع مراعاة   •

 تنّمي المهارات الخاّصة بالتمّيز، وتؤّهل التالميذ الجتياز اختبار التنّور القرائيّ 
(PISA) وكذلك دعم أنشطة الوحدة الدراسية بأسئلة (PISA)  مع مراعاة أن

 تكون على شكل ممارسات تنّمي مهارات التالميذ ومهارات التمّيز.
 (PISA) في اختبار المسابقة الدولية تنّور القرائيّ وضع أسئلة مماثلة ألسئلة ال  •

 أسئلة التقويم.  فيفي المحتوى التعليمّي القرائّي و 
 
 
 



 

مناهج اللغة العربية لدى تالميذ الصّف    فيإعداد دليل المعلم لتنمية مهارات التمّيز   .6
 الثاني اإلعدادّي.

 َهَدف الدليل إلى: الهدف من الدليل: 
المناهج القائمة على التمّيز    في تقديم نماذج دروس عملّية لمعلمي اللغة العربية   •

والمحتوى،   األهداف،  حيث:  يمكن    واألنشطة،من  التي  التدريس  وأساليب 
 استخدامها، وأساليب التقويم، بحيث يستطيع المعلمون تطبيقها بسهولة. 

اختبار المسابقة    في ائيّ مجال التنّور القر   فيتحديد المهارات اللغوية العالمية   •
اختبار  ،(PISA) الدولّية أسئلة  نماذج من  بحيث  (PISA) وكذلك  المتاحة، 

يقّدمها المعلم للتالميذ بطرائق وممارسات عملية جاذبة لهم، وليس على شكل  
 . تقييمياختبار  

وكيفية   • وبرامجها  اإللكترونية،  االختبارات  على  العربية  اللغة  معلمو  يتعّرف 
يتّم تقديم    ث (، حيWonder share quiz creatorإعدادها، مثل: برنامج )

من خاللها؛ حتى يتدّرب  (PISA)في المسابقة الدولّية   يّ اختبار التنّور القرائ 
كان إلكترونيًّا، وحتى يقوم   (PISA)  فيعليها الطالب؛ ألن االختبار األخير  

 فروع اللغة العربية. فيالمعلمون بإعداد نماذج مشابهة لها 
 تّمت مراعاة األسس التالية:   :أسس إعداد الدليل

 .(PISAاللغة العربية ومهارات اختبار ) فيالدمج بين مهارات التمّيز  •
 عرض األنشطة وأساليب التقويم.  فيالتدّرج  •
نماذج   • إلبداع  للمعلم  فرصة  وإتاحة  لألنشطة  وعملية  تطبيقية  نماذج  عرض 

 مشابهة. 
النظرّي: اشتمال الدليل على جانبين نظرّي وتطبيقّي عملّي للدروس، والجانب   •

ع واألنشطة  يشتمل  والمحتوى  ومهاراتها  العربية  اللغة  مناهج  تمّيز  مفهوم  لى 
المعلم   التي   في والتقويم، ودور  واألساليب  العربية،  اللغة  تمّيز  مناهج  تحقيق 



 

ينبغي تدريب التالميذ عليها، كما يشتمل على: المقصود بالمسابقات الدولّية،  
اختبار القرائيّ  (PISA) وطبيعة  والتنّور   ، (PISA) اختبارات   في  وأهميته، 

ومستوياته، وأساليب تنمية مهارات التنّور   (PISA) اختبار  فيوالمهارات القرائّية  
ومستوياته، وأساليب  (PISA) اختبار  فيالقرائّي، واالستراتيجيات المستخدمة  

 (PISA) اختبار   فيتنمية مهارات ا التنّور القرائّي، واالستراتيجيات المستخدمة  
والمهارات التي ينبغي أن يمتلكها معلم اللغة العربية، والمهارات التي ينبغي أن  
يمتلكها التالميذ، ونموذج عملّي من االختبار، واستخدام االختبارات اإللكترونية  

اللغة العربية  والمهارات   القرائيّ   فيالتكنولوجية لمعلمي  التنّور   إعداد اختبار 
فقد اشتمل على: أهداف الجانب التطبيقّي  باستخدام االختبار اإللكترونّي، وأّما  

الدرس، والتمهيد واألدوات الالزمة، وعرض الدرس واألساليب واالستراتيجيات  
واألنشطة المستخدمة وأساليب  وأساليب التقويم، والجدول التالي يوّضح الدروس  

 التقويم. 
 ( الدروس واألنشطة المستخدمة وأساليب التقويم.9جدول )

 أساليب التقويم األنشطة التعليمية  الدروس 
 مستويات التفكير العليا. في أسئلة  التلخيص. -عصف ذهنّي.  قصة األخوين.

 مستويات التفكير العليا. في أسئلة  خريطة ذهنية. الزراعة العضوّية. 
انحسار الغطاء 

 النباتّي.
 طريقة المشروعات الجماعّية. 

 استبانة تقييم ذاتّي.
 أسئلة في مستويات التفكير العليا.

 تقييم محتوى تعليمّي.  خرائط ذهنّية. -رسوم بيانّية  عندما تعصف الرياح.

 لماذا الرياضة؟ 
تقييم اإلنتاج اللغوّي في األشكال 

 اإللكترونية 
 استبانة تقييم أداء المعلم. 

 مقارنة النصوص الملّخصة  اإلنترنت. 
 تقييم ملّف إنجاز المتعلم. 
 تقييم ملّف إنجاز المعلم. 



 

مناهج تمّيز اللغة العربية على مجموعة من    فيتّم عرض دليل معّلم اللغة العربية  
المناهج وطرق تدريس اللغة العربية، وأشار   في( من المتخصصين  7المحكمين عددهم )

األنشطة   تنّوع  مراعاة  مع  للطالب،  الدليل  مناسبة  إلى  الواحد،   فيالمحكمون  الدرس 
ض نماذج من اختبار وإبراز دور المتعّلم في تنفيذ األنشطة التعليمية وممارسته لها، وعر 

وتدريب المعلمين للتالميذ عليها، وتنويع أساليب التقويم بحيث   ،(PISA)التنّور القرائّي  
 تكون غير تقليدية. 

وبعديًّا   قبليًّا  البحث  أدوات  وتطبيق  المحكمون  اقترحها  التي  التعديالت  إجراء  وتّم 
 وتطبيق الوحدة الدراسية.

 القائمة على التمّيز:   قائمة بمهارات مناهج اللغة العربية 
 الهدف من القائمة:  

اللغة العربية؛بهدف إعداد اختبار التميز في   تحديد أهم مهارات التميز في مناهج 
 اللغة العربية، وإعداد وحدة دراسية في مناهج العربية في ضوئها. 

 مصادر إعداد القائمة:  
القائمة:   إلعداد  التالية  للمصادر  الرجع   The Scottish Governmentتّم 

)عباس،2011, القادر،2015((  )عبد  )محمد،2019(  أكتوبر( 2020(   ،
McDonald, Paul, 2020. Sep))  

 أسس بناء القائمة:  
 تّمت مراعاة: 

البعد العالمي في اللغة    شمول القائمة لمهارات التميز في اللغة العربية،ومراعاة •
العربية،   اللغة  العربية والقدرة على ترجمة النصوص على اختالفها من وإلى 
المرتبطة   االلكترونية  والمهارات  واالبتكار،  النقد  على  القائم  اللغوي  والتفكير 

 بالقراءة، والتوظيف التكنولوجي بتحويل الملفات من صيغة لصيغة أخرى. 



 

 ماع والتحدث والقراءة والكتابة.تنوع مهارات اللغة االست •
تقديمية ورسوم   • بإعداد عروض  الحياة  في  العربية  للغة  اللغوي  التوظيف  مراعاة 

بيانية وتأليف قصة الكترونية، واستخدام اللغة في التواصل االجتماعي، وتوظيف  
 اللغة في االستماع لنص الكتروني، والرّد بالحجج واألدّلة إلثبات الرأي. 

 ( مهارات.  5– 3سق بين المهارات الفرعية بحيث تكون ما بين )مراعاة التنا •
 القائمة في صورتها النهائية:  

( من المحكمين المتخصصين في مناهج وطرق تدريس  8تّم عرض القائمة على )
اللغة العربية،  القائمة لمهارات التميز في  اللغة العربية إلبداء رأيهم في مدى مناسبة 

اللغوّي، وكانت آراء   الفهم واالستنتاج  المحكمين كالتالي: حذف مهارتين من مهارات 
وحذف مهارة من تحديد المصادر وموثوقيتها، وإعادة صياغة بعض المهارات الفرعية،  
وتّم إجراء التعديالت، وتم عرض القائمة على القائمة على المحكمين مرة أخرى لتحديد 

لثاني اإلعدادي، وتّم تحديد نسبة االتفاق على أهم المهارات المناسبة لتالميذ الصف ا
،واشتملت القائمة على: مهارة الفهم  ٪80المهارات بين المحكمين والتي نسبتها أعلى من  

 ( الفرعية  ومهاراتها  اللغوّي،  ومهاراتها 3واالستنتاج  وموثوقيتها،  المصادر  (،وتحديد 
(، والتحويل والمقارنة 4رعية ) (، والتمييز بين أنواع النصوص، ومهاراتها الف 3الفرعية ) 

( الفرعية  ومهاراتها  واإلنجليزية،  العربية  )الناقد 3بين  اللغوّي  االبتكارّي(، –(،والتفكير 
( الفرعية  )4ومهاراتها  الفرعية  ومهاراتها  القرائّية،  اإللكترونّية  عدد 4(،والمهارات   ،)
 مهارة.( 21والمهارات الفرعية ) ( مهارات،6المهارات األساسية )

 اللغة العربية:   فياختبار مهارات التمّيز 
 الهدف من االختبار:  

اللغة  في قياس مستوى أداء تالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي في مهارات التمّيز  ●
 العربية قبل تدريس المهارات وبعده.



 

مناهج اللغة العربية بما يؤّدي إلى تحسين المناهج الدراسية    فيدمج األسئلة   ●
العربية واألنشطة التعليمية، بما يعين معلمي اللغة العربية على إعداد في اللغة  

اللغة العربية لدى تالميذ المراحل التعليمية    فيمهارات التمّيز    فيأسئلة مشابهة  
 المختلفة. 

 أسس بناء االختبار:  
 تّم مراعاة األسس التالية عند إعداد االختبار:  

 توزيع األسئلة على القطع القرائية بطريقة متوازنة.  ●
تنويع النصوص القرائية ما بين نصوص علمية ونصوص أدبية، وجداول ورسوم   ●

 يمكن استنتاج معلومات منها.
يكون لكل  توزيع األسئلة على المهارات التي يتّم قياسها بطريقة متساوية بحيث   ●

 مهارة سؤاالن.
أن تكون النصوص لها صبغة عالمية مثل: أن تكون اختبارات ونصوًصا من   ●

اللغة    فياختبارات دولية، بحيث يمكن الحكم على مدى توافر مهارات التمّيز  
 العربية لدى التالميذ. 

عرض األسئلة، وعدم عرض أسئلة متشابهة متتالية وراء بعضها،    فيالتدّرج   ●
 ي باإلجابة للتالميذ.حتى ال توح

بأن   ● النمط  هذا  يمتاز  متعدد، حيث  من  االختيار  نمط  من  األسئلة  تكون  أن 
 إجابته محددة، ويقيس مستويات مختلفة من المهارات. 

 صدق االختبار:  
من   مجموعة  على  االختبار  عرض  حيث  المحكمين،  صدق  على  االعتماد  تّم 

( محّكمًا، وقد  11لعربية عددهم )اللغة ا  فيالمناهج وطرق التدريس    فيالمتخصصين  
 أشاروا إلى:  



 

أّن االختبار يقيس إلى حّد كبير المهارات التى وضع من أجلها، وأّن النصوص   ●
القرائية مناسبة للتالميذ، مع ضرورة تغيير بعض الكلمات؛ لتكون أكثر مناسبة  

بية  للتالميذ، واختصار بعض القطع القرائية؛ نظرًا لطولها، واستخدام أسماء عر 
 بداًل من األسماء األجنبية لألشخاص.

إعادة ترتيب بعض األسئلة؛ حتى ال توحي باإلجابة للتالميذ واختصار بعض  ●
 البدائل لطولها.

بحيث تكون نمطًا واحدًا وهو   االختيار من متعدد،  في توحيد نمط إجابة األسئلة   ●
 بدياًل واحًدا من البدائل.أربعة بدائل أمام كّل مفردة اختبارية، ويختار التالميذ  

 وتّمت مراجعة آراء السادة المحّكمين، وإجراء التعديالت المقترحة.  
 ثبات االختبار:  

 برنامج،تّم حساب معامل ثبات االختبار باستخدام معامل ألفا كرونباخ باستخدام  
SPSS وتّم من خالله حساب معامل التمييز لكّل سؤال؛ حيث يتّم حذف السؤال الذي ،

 (  0.84معامل تمييزه ضعيف أو سالب، وكان معامل الثبات )
 زمن تطبيق االختبار:  

 ( كالتالي:  االختبار  بتطبيق  الخاّص  الوقت  تحديد  دقائق  5تّم  على    لالطالع( 
ضافة إلى تخصيص دقيقة لكّل سؤال ( دقيقة، باإل15( = )3×  5النصوص القرائية )

( دقائق لقراءة تعليمات االختبار، 5( سؤااًل باإلضافة إلى )30فرعّي، واإلجابة عن )
( دقيقة، تّم تحديد الزمن من المعادلة التالية: 50فالزمن المناسب لالختبار كان )   وبالتالي

االختبار جاهزًا  ، وبذا أصبح  2زمن آخر تلميذ/  +  زمن أول تلميذ ينتهي من اإلجابة
 للتطبيق.

 
 



 

 اللغة العربية في شكله النهائّي:   فياختبار مهارات التمّيز 
 اللغة العربية: المهارات األساسية والمهارات الفرعية  في( مواصفات التمّيز 10جدول )

المهارات 
 األساسية

 أرقام األسئلة  المهارات الفرعية 

مهارة الفهم  
واالستنتاج  

 اللغوّي. 

 2-1 استخالص الِفَكر الرئيسة من النصوص. 
 12-11 تصنيف المعلومات المعروضة. 

 26-25 تلخيص النصوص القرائية. 

تحديد المصادر  
 وموثوقيتها. 

 32-31 ربط المعلومات بمصادرها المتنوعة. 
التمييز بين مصداقية المصادر اإللكترونية واكتشاف 

 34-33 المغالطات بها. 

 36-35 موثوقية المعلومات وتقييم المصادر. تقييم 

التمييز بين أنواع 
 النصوص. 

 4-3 التمييز بين النصوص األدبية والوظيفية. 
 30-29 تحليل النّص التراثّي. 

 20-19 تحديد أوجه الشبه واالختالف بين النصوص. 
 22 ،21 تحديد السياق الثقافّي واالجتماعّي للغة النصوص. 

التحويل 
والمقارنة بين  

العربية 
 واإلنجليزية.

اللغة العربية   فيالمقارنة بين مكّونات النصوص األدبية 
 واللغة اإلنجليزية.

23، 24 

الترجمة القرائية بتحويل النصوص من اإلنجليزية إلى  
 العربية أو العربية إلى إلنجليزية. 

7، 8 

اللغات  فيالمقارنة بين خصائص النصوص وسماتها 
 األخرى.

13-14 

التفكير اللغوّي 
– )الناقد

 االبتكارّي(. 

 38-37 الرّد بالحجج واألدّلة إلثبات الرأي.
– تركيب -مستويات التفكير العليا )تحليل فيطرح أسئلة 

 تقويم(. 
5-6 

 18 ،17 إبداع ِفَكر جديدة لفقرات معطاة. 



 

المهارات 
 األساسية

 أرقام األسئلة  المهارات الفرعية 

 10-9 االختالف بين الرأي والحقيقة.تحديد 

المهارات 
اإللكترونّية 

 القرائّية.

تحديد صيغة وخصائص النصوص القرائّية وسماتها. 
 كاريكاتير(.   –مجالت –خرائط–)رسوم بيانّية

27، 28 

تحويل النصوص القرائّية إلى نصوص وأشكال وصيغ  
 قّصة إلكترونية(–بيانّيةرسوم  –تكنولوجّية )عروض تقديمّية

39-40 

التمييز بين النصوص اإللكترونية على اختالفها. )مواقع  
نّص إلكترونّي   -كتاب إلكترونيّ  –تواصل اجتماعّي 

 مسموع(. 
15، 16 

تحويل الصيغ اإللكترونية من صيغة ألخرى )كتاب  
 PDF .) 41-42وورد إلى  –إلكترونّي 

 ( لتالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي:  PISAاختبار التنّور القرائّي في )
 الهدف من االختبار:  

( PISAقياس مستوى أداء المتعلمين في مهارات التنور القرائي في اختبار ) ●
 باستخدام وحدة دراسية في اللغة العربية قائمة على التميز. 

 ( في التنّور القرائّي.PISAتهيئة التالميذ لدخول اختبار المسابقة الدولية ) ●
المرحلة اإلعدادية في إعداد االختبارات في اللغة   فيإفادة معلمي اللغة العربية   ●

في مقررات اللغة العربية   (PISA) العربية من خالل معايير االختبار الدوليّ 
 كأنشطة تعليمية واختبار يتّم التدريب عليه، وإعداد اختبارات مشابهة الختبار

(PISA)  ّة. في اللغة العربية بنوعيها االختبارات الورقّية وااللكتروني 
 مصادر إعداد االختبار:  

( في التنّور  PISA) ( موضوعًا بأسئلتها في اختبارات 26تّم االطالع على )  ●
( موضوعات  9(، وتّم اختيار ) 2018( )2009( )2000القرائّي في األعوام: )



 

اللغوية، وتّمت ترجمتها إلى   منها؛ حيث إّن هذه االختبارات شاملة للمهارات 
تّم الرجوع لتقرير األداء للدول المشاركة من المنطقة العربية  اللغة العربية، كما 
 ( بباريس.OECDمن خالل منظمة )

 وصف االختبار:  
 أن:  يالتالية. هتّم اختيار األسئلة وإعدادها وفقًا للمعايير 

(، PISAتكون محاكاة ومشابهًة الختبار التنّور القرائّي في المسابقة الدولية ) ●
 وفقًا لمستويات التنّور القرائّي الستة. 

 تنويع األسئلة ما بين أسئلة أدبّية وعلمّية في مجال العلوم والتكنولوجيا.  ●
النسبة األكبر لألسئلة في المستوى األول، ويليها المستوى الثاني والثالث والرابع   ●

،  ٪13.3،  ٪13.3،  ٪30، ٪13.3، ٪36.6والخامس والسادس على التوالي: )
3.4٪،3.4٪ .) 

والسردية   ● والنقاشية  والوصفية  التوضيحية  النصوص  بين  ما  األسئلة  تنويع 
 واإلخبارية، ومن حيث المواقف: )تعليمّية، وشخصّية، ومهنّية، وعاّمة(  

بنسبة  ● متعدد  من  االختيار  بين  ما  األسئلة  المبنّية  ٪53.3تنويع  واإلجابة   ،
 .٪13.3واإلجابة القصيرة  ٪33.4المفتوحة

 تبار:  صدق االخ
تّم عرض االختبار على مجموعة من المحكمين إلبداء الرأي فيه، وكانت آراء السادة  

األسئلة، واستخدام أسماء عربية بداًل من األسماء   فيالمحكمين كالتالي: مراعاة التدّرج  
األجنبية، واختصار بعض النصوص الطويلة، مع إتاحة الوقت الكافي للتالميذ لإلجابة 
عن أسئلة االختبار؛ ألن التالميذ لم يعتادوا مثل هذه األسئلة، ولم يجّربوا االختبارات 

راجعة عند إعداد االختبار اإللكترونّي   اإللكترونّية قبل ذلك، ومراعاة إضافة تعزيز وتغذية
 للتالميذ عند اإلجابة عن كل سؤال. 



 

  (PISA( جدول مواصفات اختبار التنّور القرائّي في )11جدول رقم )
 مستوى الصعوبة بنية السؤال  المهارات القرائّية  نوع النّص  الموقف الموضوعات 

(9  )
 موضوعات

 تعليمّي: 
 ( سؤاالً 13)

(43.3%) 

شرح/ 
إيضاح =  

( أسئلة  8)
(26.6٪ ) 

االستيعاب/ 
( 10االسترجاع: )

 ( ٪33.4أسئلة )

اختيار من 
  16متعدد = 
سؤااًل  

(53.3٪ ) 

(  1المستوى: )
11  (36.6٪ ) 

(  6عاّم: ) 
 ( ٪20أسئلة )

(  6وصف: )
أسئلة  

(20٪ ) 

(  4، 2المستوى: )
13.3 ٪ 

شخصي:  
( أسئلة  6)

20 ٪ 

( 6نقاش: )
 ٪ 20أسئلة 

والتفسير الدمج  
تكوين فهم واسع 

أسئلة   10
(33.4٪ ) 

إجابة قصيرة 
( أسئلة  4)

13.3 ٪ 

(  9،  3المستوى )
30 ٪ 

( 5مهنّي: )
 ٪ 6.7أسئلة 

(  6سردّي: )
 ٪ 20أسئلة 

(  4المستوى )
13.3 ٪ 

 
( 2متنوع )
6.7 ٪ 

 
إجابة مبنية 

(  10مفتوحة )
 ٪ 33.4أسئلة 

(  5المستوى )
3.4 ٪ 

( 2إخبارّي ) 
6.7 ٪ 

محتوى   فيتأّمل 
 10النّص وتقييمه 

 ( ٪33.2أسئلة )

(  6المستوى )
3.4 ٪ 

 %100 %100 %100 %100 %100 النسبة المئوية
  (PISA)و فيما يلي تفصيل لمحتويات اختبار التنّور القرائّي في 

  (PISA)فيالتنّور القرائّي اختبار  ( محتويات 12جدول رقم )
 مستوى الصعوبة بنية السؤال  المهارات القرائية  النّص نوع  الموقف الفقرة /السؤال 

تنظيف أسنانك  
 1بالفرشاة 

 الدمج والتفسير يضاحيّ  تعليميّ 
اختيار من 

 متعدد 
أ(    1المستوى )

(253 ) 



 

 مستوى الصعوبة بنية السؤال  المهارات القرائية  النّص نوع  الموقف الفقرة /السؤال 

اختيار من  االستيعاب واالسترجاع  يضاحيّ  تعليميّ  2
 متعدد 

أ(    1المستوى )
(256 ) 

 واالسترجاع االستيعاب  إيضاحيّ  تعليميّ  3
إجابة  
 قصيرة

ب(   1المستوى )
(258 ) 

 إيضاحيّ  تعليميّ  4
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

اختيار من 
 متعدد 

أ(    1المستوى )
(399 ) 

أمان الهاتف  
 5النقال 

 الدمج والتفسير إيضاحيّ  عامّ 
 

اختيار من 
 متعدد 

(  4المستوى )
(561 ) 

 إيضاحيّ  عامّ  6
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

اختيار من 
 متعدد 

(  5المستوى )
(650 ) 

 إيضاحيّ  عامّ  7
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

إجابة مبنية 
 مفتوحة 

(  3المستوى )
(526 ) 

 الدمج والتفسير إيضاحيّ  عامّ  8
اختيار من 

 متعدد 
(  3المستوى )

(488 ) 
 المنطاد

9 
 الدمج والتفسير وصف تعليميّ 

اختيار من 
 متعدد 

أ(    1المستوى )
(370 ) 

 االستيعاب واالسترجاع  وصف تعليميّ  10
إجابة  
 قصيرة

(  3المستوى )
( عالمة  499)

 جزئية

 وصف تعليميّ  11
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

إجابة مبنية 
 مفتوحة 

(  3المستوى )
(510 ) 



 

 مستوى الصعوبة بنية السؤال  المهارات القرائية  النّص نوع  الموقف الفقرة /السؤال 

 وصف تعليميّ  12
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

اختيار من 
 متعدد 

(  2المستوى )
(411 ) 

إعالن   13
 التبرع بالدم

 الدمج والتفسير نقاش  عامّ 
إجابة مبينة 

 مفتوحة 
المستوى    438

(2 ) 

 نقاش  عامّ  14
التأّمل والتقييم )التأّمل  
في محتوى النّص  

 وتقييمه(

اختيار من 
 متعدد 

368 
 أ(   1المستوى )

 البخيل
15 

 الدمج والتفسير سرديّ  شخصيّ 
إجابة مبينة 

 مغلقة
373 
 أ(   1المستوى )

 االستيعاب واالسترجاع  سرديّ  شخصيّ  16
إجابة  
 قصيرة

210 
 ب(  1المستوى )

 الدمج والتفسير سرديّ  شخصيّ  17
إجابة مبينة 

 مفتوحة 
548 

 ( 3المستوى )
المسرحية هى  

 18الشيء
 الدمج والتفسير سرديّ  شخصيّ 

إجابة  
 قصيرة

730 
 ( 6المستوى )

اختيار من  الدمج والتفسير سرديّ  شخصيّ  19
 متعدد 

474 
 ( 2المستوى )

 الدمج والتفسير سرديّ  شخصيّ  20
اختيار من 

 متعدد 
556 

 ( 4المستوى )
 العمل عن بعد 

21 
 الدمج والتفسير نقاش  مهنيّ 

اختيار من 
 متعدد 

537 
 ( 3المستوى )

 نقاش  مهنيّ  22
التأّمل والتقييم )التأّمل  

محتوى النّص   في
 وتقييمه(

إجابة مبينة 
 مفتوحة 

514 
 ( 3المستوى )



 

 مستوى الصعوبة بنية السؤال  المهارات القرائية  النّص نوع  الموقف الفقرة /السؤال 

 االستيعاب واالسترجاع  وصف مهنيّ  23
 

اختيار من 
 متعدد 

515 
 ( 3المستوى )

 أريد أن أساعد 
24 

 وصف تعليميّ 
 االستيعاب واالسترجاع 

 
اختيار من 

 متعدد 
370 
 أ(   1المستوى )

 الدمج والتفسير نقاش  تعليميّ  25
اختيار من 

 متعدد 
399 

 المستوى )أ( 

 تعليميّ  26
غير محدد  

 متنوع 

التأّمل والتقييم )التأّمل  
محتوى النّص   في

 وتقييمه(
 إجابة مبينة

488 
 ( 3المستوى )

 نقاش  تعليميّ  27
دمج وتفسير تكوين فهم 

 واسع 
اختيار من 

 متعدد 
474 

 ( 2المستوى )

 تعليميّ  28
غير محدد  

 متنوع 

التأّمل والتقييم )التأّمل  
محتوى النّص   في

 وتقييمه(
 إجابة مبينة

556 
 ( 4المستوى )

شئون 
 29الموظفين

 إجابة مبينة االستيعاب واالسترجاع  إخباريّ  مهنيّ 
253 
 أ(   1المستوى )

 مبينةإجابة  االستيعاب واالسترجاع  إخباريّ  مهنيّ  30
253 
 أ(   1المستوى )

على مستوى   (PISA) ( توزيع أسئلة اختبار التنّور القرائّي في13جدول رقم )
 المهارات 

 أرقام األسئلة  المهارات 

االستيعاب 
 واالسترجاع 

س  -( 3( مستوى ) 10س )-(  1( مستوى )3س )-( 1( مستوى ) 2س )
(  29)  -( 1( مستوى ) 24س )-(  3( مستوى )23س )-(  1( مستوى ) 16)

( مستوى  5س ) -( 1( مستوى ) 1س ) -( 1( مستوى ) 30س )-( 1مستوى )
(4 .) 



 

 الدمج والتفسير

س  -( 1( مستوى ) 15س )-( 2( مستوى )13س )-( 3( مستوى ) 8س )
(  9س ) -( 2( مستوى ) 19س )-(  6( مستوى )18س )-(  3( مستوى ) 17)

(  27س )-(  1( مستوى )25س ) -( 3( مستوى ) 21س )-( 1مستوى )
 (. 2ى )مستو 

 التأّمل والتقييم

س  -( 3( مستوى )7س )-(  5( مستوى )6س )-( 1( مستوى ) 4س )
س  -( 1( مستوى ) 14س )-(  2( مستوى )12س )-(  3( مستوى ) 11)
س  -( 3( مستوى ) 26س )-(  3( مستوى )22س )-(  4( مستوى ) 20)

 ( 4( مستوى ) 28)
 وتّم إعداد االختبار إلكترونيًّا لتطبيقه على التالميذ كما يلي: 

 ( إلكترونيًّا:  PISAإعداد اختبار التنّور القرائّي في المسابقة الدولية )
( برنامج  اختيار  االختبار  Wonder share quiz creatorتّم  أسئلة  لتكوين   )

 إلكترونيًّا؛ حيث يمتاز هذا البرنامج بعّدة خصائص، فهو: 
 برنامج سهل االستخدام.  ●
-شامل كّل أنواع األسئلة التى يمكن أن يستخدمها المعلم )االختيار من متعدد  ●

 المقاالت(.–الصواب والخطأ–المزاوجة–لء الفراغات م
كاختب  ● ونشرها:  وتنظيمها  األسئلة  )ترتيب  )flashار  وملّف  فالش،   )Exe ،)

 (.Excel , Wordوقرص مضغوط أو كمستند )
وجود عدد كبير من الخيارات: التهيئة التي تسمح باختيار كّل شيء مثل: عدد  ●

المحاوالت التي يحصل عليها الممتحنون، معدل النجاح، وقت االختبار، التغذية  
 الراجعة والتقويم الجزئّي أو النهائّي.

إدراج الصور، والرسوم والصوت والفيديو، ونسخ ولصق النصوص،    يفالمرونة   ●
 حجم الخطوط واأللوان. فيوالتحكم 

اإللكترونّي   البرنامج  من خالل  تنفيذها  تّم  التي  والخيارات  اإلعدادات  يلي  فيما  و 
 ومبرراتها التي تّم تنفيذها. 



 

 اإللكترونيّ اختبار التنّور القرائّي  ( إعدادات وخيارات 14جدول )
 السبب الخيارات

 حتى يتاح الوقت الكافي لإلجابة  الوقت: دقيقة واحدة لكّل مفردة 

 أسئلة االختيار من متعدد
البدائل، حيث إّن عدد   فيألّنها تشّجع على التفكير 

 ( بدائل 4البدائل أمام كّل مفردة )

الوسائط: عدم استخدام وسائط كالصوت 
 أثناء األسئلة. أو الفيديو أو الحركة  

حتى ال يؤّثر ذلك على تركيز التالميذ، وحتى تكون  
األسئلة محاكاة للموقف االختبارّي في اختبار 

(PISA.) 
التغذية الراجعة: بعد كّل مفردة صوتيًّا 
مع عرض اإلجابة كتابًة على الشاشة  

 نهاية االختبار. فيوالتغذية الراجعة 

لك لمعالجة  حتى يتعرف التلميذ إجابته، ويدفعه ذ
 الخطأ أو زيادة عدد االستجابات الصحيحة 

 الشاشة. فيالعودة والتحرك لألمام  
حتى يستطيع التلميذ تعديل وتصحيح إجابات خطأ 

 وقع فيها.

 عّينة البحث:  
عّينة البحث عّينة واحدة تجريبية تّم اختيارها عشوائيًّا، وتّم تطبيق االختبارين قبليًّا  

اللغة العربية القائمة على التمّيز، وهم عّينة   فيوبعديًّا عليهم، وكذلك الوحدة الدراسية  
( بين  أعمارهم  وتتراوح  اإلعدادّي،  الثاني  الصّف  تالميذ  وعددهم  14-13من  ( سنة، 

ا، من تالميذ الصّف الثاني اإلعدادّي بمدرسة أحمد عرابي اإلعدادية بنين  ( تلميذً 30)
( تالميذ بسبب 5بإدارة شرق الزقازيق التعليمية بمحافظة الشرقية، حيث تّم استبعاد )

عدم حضورهم االختبار البعدّي، ولتغّيبهم أثناء تنفيذ الوحدة الدراسية، وعدم انتظامهم، 
المد  هذه  في  التطبيق  )وتّم  بها  التكنولوجّية  للمصادر  غرفة  لوجود  أجهزة  10رسة   )

(، PISAكمبيوتر، مما يّسر تطبيق االختبار اإللكترونّي في التنّور القرائّي الختبار )
 وتّم اختيار تالميذ فصل كامل.

 



 

 تطبيق أدوات البحث:  
 يوّضح الجدول التالي تطبيق أدوات البحث قبلًيا وبعدًيا 

 أدوات البحث قبليًّا وبعديًّا ( تطبيق 15جدول )
 التطبيق البعدّي لألدوات تطبيق الوحدة الدراسية  التطبيق القبلّي لألدوات 

اختبار التمّيز في اللغة العربية  
أسابيع تّم تطبيق كّل درس  6 2019/ 1/10

  15/10/2019في حصتين 
 28/11/2019إلى 

اختبار التمّيز 
15/12/2019 

القرائّي في المسابقة اختبار التنّور 
 3 /10 /2019( PISAالدولّية )

اختبار التنّور القرائّي 
(PISA )17 /12 /2019 

اختبار التمّيز في اللغة العربية وهو 
(  30اختبار ورقّي تّمت طباعة )

نسخة بعدد التالميذ، مع ورقة  
مخصصة لإلجابة لكّل تلميذ يكتب 
فيها البيانات الخاّصة به واإلجابة 

األسئلة وتّمت قراءة تعليمات عن 
االختبار شفهيًّا مع عرض نموذج 

 تطبيق عملّي.

قام الباحث بتطبيق الوحدة 
الدراسية على التالميذ على  

أسابيع( وفي بعض   6مدار )
األحيان كانت تتّم االستعانة  

بمعلم اللغة العربية لشرح بعض  
العبارات والفقرات صعبة الفهم  

وقام   المعلمين لمستوى التالميذ
الباحث بالتطبيق؛ ألن 

المعلمين لم يمّر عليهم مثل 
التمّيز  في هذه الوحدة الدراسية 

أو التنّور القرائّي في اختبار 
(PISA  وليس لديهم خلفّية )

علمّية عنه، ولم يتدربوا على  
 مثله.

تّم تطبيق االختبارين بعديًّا  
بعد تطبيق الوحدة الدراسية بـ  

 ( يوماً 15)
 ر ورقيًّا.اختبار التنوّ 

اختبار التنّور القرائّي 
 إلكترونيًّا. 

اختبار مهارات التنّور القرائّي في 
(PISA وهو اختبار إلكترونّي ،)

( دقيقة وتّم تطبيقه على 30مّدته )
( مراحل متتالية بين كّل واحدة 3)

( دقائق، حيث كان كل 5وأخرى )
( تالميذ يتّم اختبارهم في نفس 10)

( أجهزة 10التوقيت، لتوافر ) 
 كمبيوتر فقط. 

 

 



 

 نتائج تطبيق البحث 
للتحّقق من فروض البحث تّم رصد درجات التالميذ وتطبيق المعادالت اإلحصائية  

 المناسبة، وجاءت النتائج وفق ما يلي:  
األول: ● الفرض  من صّحة  األداء  للتحّقق  بين  إحصائية  داللة  ذو  فرق  يوجد 

القبلّي واألداء البعدّي في اختبار التمّيز في اللغة العربية في المجموعة التجريبية  
( تّم تطبيق اختبار التمّيز في  0.05لصالح التطبيق البعدّي عند مستوى داللة )

( يومًا، ثّم  15)اللغة العربية في المجموعة التجريبية قبليًّا قبل إجراء التجربة بـ  
المجموعة   الدراسية على  الوحدة  ذلك تطبيق  ثّم أتبع  الدراسية،  الوحدة  تطبيق 

 ( يومًا. 15التجريبية، ثّم تطبيق االختبار بعد االنتهاء من الوجدة الدراسية بعد )
اللغة العربية تّم   التمّيز في  البعدّي فّي اختبار  القبلّي واألداء  وللمقارنة بين األداء 

( V,21) ،(Spssائج التطبيقين وإجراء العمليات اإلحصائّية باستخدام برنامج )رصد نت
 للمجموعة الواحدة قبليًّا وبعديًّا، والجدول التالي يوّضح نتائج التطبيق قبليًّا وبعديًّا. 

المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت "وبالك، حجم األثر للمهارات  (16جدول )
 مّيز في اللغة العربية واالختبار ككّل  الفرعية لمهارات الت

 المهارة 
 التطبيق البعديّ  التطبيق القبليّ 

قيمة 
 "ت" 

 بالك  الداللة 
الدل 
 الداللة  األثر الة 

انحراف   متوسط
 معياريّ 

متوس 
 ط

انحراف  
 معياريّ 

الفهم واالستنتاج  
 عالٍ  0.75 داّلة  3.2 دالة  2.0 0.56 2.45 0.25 0.7 اللغوّي.

تحديد المصادر  
 عالٍ  0.73 داّلة  3.4 دالة  1.97 0.5 2.6 0.45 0.3 القرائية.

التمييز بين أنواع  
النصوص  

 القرائّية.
 عالٍ  0.76 داّلة  2.7 دالة  2.03 0.84 2.3 0,49 0.4



 

 المهارة 
 التطبيق البعديّ  التطبيق القبليّ 

قيمة 
 "ت" 

 بالك  الداللة 
الدل 
 الة 

 الداللة  األثر
انحراف   متوسط

 معياريّ 
متوس 
 ط

انحراف  
 معياريّ 

المقارنة  
والتحويل من  

اللغة العربّية الى  
 اللغة اإلنجليزّية.

 عالٍ  0.74 داّلة  2.9 دالة  1.99 0.5 2.4 0.5 0.2

التفكير اللغوّي  
- )الناقد

 االبتكارّي(.
 دالة  2.08 1.02 2.3 0.7 0.4

2.8
5 

 عالٍ  0.77 داّلة 

القراءة  
 عالٍ  0.73 داّلة  3.1 دالة  1.96 056 2.6 0.6 0.4 اإللكترونّية.

.14 دالة  14.5 1.99 14.7 1.2 1.8 مجـ 
7 

 عالٍ  0.87 داّلة 

في جميع المهارات   0.05بقراءة الجدول السابق يتبّين أّن قيمة" ت"داّلة عند مستوى 
( وهي  2.6  -2.3الفرعّية وفي مجموع المهارات ككّل، فقد تراوحت المتوسطات بين )

كانت  للتالميذ  المقّدمة  األنشطة  مستوى  أّن  يوّضح  مما  كبيرة؛  بدرجة  متقاربة  نسب 
كبير، ومستويا إلى حّد  متوازنة، وجاءت متوازنة  كانت  المهارات  التالميذ في  أداء  ت 

(، فالوحدة الدراسّية 2.6مهارتا: تحديد المصادر القرائّية والقراءة اإللكترونّية بمتوسط )
على التمّيز احتوت على موضوعات علمية تنّمي التفكير والقدرة العلمّية لدى   القائمة

تحديد المصادر القرائية سواء أكانت موقًعا إلكترونيًّا التالميذ، مما كان تأثيره واضًحا في  
البرنامج إيجابيًّا   تأثير  للقراءة اإللكترونّية، فكان  بالنسبة  أّما  أو كتاًبا أو مجلة ورقية، 
نتيجة الهتمام التالميذ باالطالع على مواقع اإلنترنت والبحث عن المعلومات وتحويل 

، أّما متوسط التطبيق الكلّي البعدّي فكان  النصوص من شكل إلكترونّي إلى شكل آخر
 (؛ مّما يوّضح فعالية البرنامج المقترح في تنمية مهارات التمّيز في اللغة العربية.14.7)



 

وترجع فعالية الوحدة المقترحة إلى أّن المحتوى جاذب للتالميذ وغير تقليدّي، حيث  
الموضوعات على: كان متنوًعا ما بين نصوص أدبية ونصوص علمية، حيث احتوت  

قّصة األخوين وهي قّصة أدبّية تهتّم بقيمة التضحية، واشتملت على مهارات استخالص 
الزراعة   وموضوع  القرائّي.  النّص  وتلخيص  المعلومات،  وتصنيف  الرئيسة،  الِفَكر 
العضوّية: وهو موضوع علمّي يتناول الزراعة الحيوية التي ال تستخدم المبيدات الحشرية 

منها، وهو اتجاه حديث، فهو ينّمي لدى التالميذ االتجاهات العلمّية الحديثة،   أو أّي نوع
مجال رّبما يكون أحد مجاالت اهتمام التالميذ أو العمل في المستقبل، كما ينّمي   في

بين   االختالف  تحديد  مهارات  على  واشتمل  الصّحّي،  والغذاء  بالزراعة  التالميذ  وعي 
بين والتمييز  والحقيقة،  والعلمية.    الرأي  األدبية  الغطاء  وموضوع النصوص  انحسار 

: ويتناول التعدي على األراضي الزراعّية وإزالة الغابات، وهو مجال علمّي يهتّم  النباتيّ 
بالبيئة وينّمي وعي التالميذ بخطورة التعدي على األرض الزراعّية، وتّم عرض النّص 

ت من خالل مهارات طرح أسئلة في من خالل رسم بيانّي يستنتج منه التالميذ المعلوما
مستويات عليا من التفكير، وأيًضا تحويل الرسم البيانّي إلى معلومات وترجمة النّص 

وموضوع   الصياغة.  إعادة  على  التالميذ  وتدريب  اإلنجليزية،  إلى  العربية  عندما من 
إلتقان  وهو نّص أدبّي ينّمي في التالميذ الثقة بالنفس وأهمية العمل واتعصف الرياح:  

والتفكير،  العقل  أهمية  على  تؤّكد  شائقة  قّصة  وهي  والتخطيط،  المخاطر  ومواجهة 
التالميذ  خاللها  من  ويحدد  القصيرة،  القّصة  مواصفات  خاللها  من  التالميذ  ويستنتج 
المستخدمة.  األلفاظ  وطبيعة  القّصة،  فيه  تدور  الذي  واالجتماعّي  الثقافّي  السياق 

و نّص علمّي يهتّم بممارسة الرياضة وأهميتها في تنشيط وه   لماذا الرياضة؟وموضوع  
الجسم والحفاظ على الصّحة العاّمة، والقضاء على التوتر والقلق النفسّي، وتقوية عضلة 
الرياضة جزء أساسّي من أنشطة التالميذ اليومّية. وتّم فيه عرض بعض األرقام التي 

( دقيقة، وأنواع  20الرياضة لمدة )  تدّل على السعرات الحرارّية المحروقة عند ممارسة
وتشمل  والسير،  المنزل،  وتنظيف  الدّراجة،  وركوب  الدرج،  ومنها: صعود  الرياضات 



 

األسئلة   المعلومات وطرح  تصنيف  الصيغ   فيمهارات  وتحويل  المختلفة،  المستويات 
اإلنترنت:  اإللكترونّية.   أهّم  وموضوع  من  باعتباره  باإلنترنت  يهتّم  علمّي  نّص  وهو 

وتوظيفه   استخدامه  وأهمية  الحادثة،  التكنولوجّية  التعليمّية    فيالمتغيرات  الناحية 
تصنيف المعلومات وطرح   التالية:والمستقبلّية بالنسبة للتالميذ، وقد اشتمل على المهارات  

ومهارات   فيأسئلة   ألخرى،  صيغة  من  اإللكترونّية  الصيغ  وتحويل  عليا،  مستويات 
 تلخيص النّص القرائّي. 

كما اشتملت الموضوعات على أساليب عرض جاذبة للمتعلمين من خالل: استخدام  
ألوان جاذبة  البيانّية، وصور طبيعية ذات  الذهنية، والرسوم  الرسوم واأللوان والخرائط 
وأسئلة تستثير تفكير التالميذ، وتجذبهم للتفكير وأنشطة تقوم على: المشروعات الفردّية 

نّية وحّل المشكالت واتخاذ القرارات، والعمل التعاونّي والتقرير والجماعّية والخرائط الذه
 الفردّي والجماعّي، وتحليل البيانات. 

( من أّن المناهج  2002وتتفق نتيجة البحث الحالّي مع دراسة كّل من: السبعّي )
إّن مناهج التمّيز   (؛ حيث س، مار 2020التعليمية تؤّثر في بناء الجيل المتمّيز، والسيد )

، سبتمبر( في فعالية 2014ّزز الثقافة وتنّمي مهارات الريادة، وتتفق مع دراسة غانم )تع
والمعلومات،  المعارف  واكتساب  التعّلم  التمّيز في  تحقيق مستويات  التميز في  مناهج 

( في فاعلية المناهج القائمة على التمّيز مدخل لتطوير التعليم  2015ودراسة عصر ) 
العربّي، والوطن  مصر  )  في  شهدة  تدريس2014ودراسة  أّن  في  من   (  المناهج 

 المتعلمين ينّمي التفكير.  تمّيز أجل
الثاني: ● الفرض  األداء  للتحّقق من صّحة  بين  إحصائّية  داللة  ذو  فرق  يوجد 

في   القرائّي  التنّور  اختبار  في  التجريبية  للمجموعة  البعدّي  واألداء  القبلّي 
(PISA  لصالح التطبيق البعدّي عند ،) ( ثّم تطبيق اختبار  0.05مستوى داللة ،)

( القرائّي  التجربة PISAالتنّور  إجراء  قبل  قبليًّا  التجريبية  المجموعة  على   )
( يومًا، وأتبع ذلك تطبيق الوحدة الدراسية )حيث 15وتطبيق الوحدة الدراسية بـ )



 

نّور  قام الباحث بتطبيق الوحدة الدراسية على عّينة البحث، ثّم تطبيق اختبار الت 
(  15( على المجموعة التجريبية بعد انتهاء تطبيق الوحدة بـ ) PISAالقرائّي )

 يومًا.
(، تّم  PISAوللمقارنة بين األداء القبلّي واألداء البعدّي في اختبار التنّور القرائّي )

برنامج   باستخدام  اإلحصائية  العمليات  وإجراء  والبعدّي،  القبلّي  التطبيقين  نتائج  رصد 
(Spss,v,21 للمجموعة التجريبية الواحدة قبليًّا وبعديًّا، وكانت نتائج تطبيق الوحدة )

 الدراسية كالتالي:  
( المتوسطات واالنحرافات المعيارية وقيم "ت " وبالك، حجم األثر  17جدول )

 للمهارات الفرعّية لمهارات التنّور القرائّي واالختبار ككلّ 

 المهارة 

 التطبيق البعديّ  التطبيق القبليّ 
قيمة  
 "ت"

 الداللة  األثر  الداللة  بالك الداللة 
 متوسط 

انحراف  
 معياريّ 

 متوسط 
انحراف  
 معياري 

االستيعاب  
 واالسترجاع.

 عالٍ  0.94 دالة  1.74 دالة  3.57 2.29 3.9 1.31 1.13

الدمج  
 والتفسير.

 عالٍ  0.84 دالة  1.3 دالة  2.27 2.12 2.3 0.86 0.6

التأّمل  
 والتقييم.

 عالٍ  0.74 دالة  1.2 دالة  1.99 1.22 2.2 0.45 0.6

 عالٍ  0.7 دالة  3.61 دالة  7.95 4.45 8.4 2.36 2.0 مجـ

من خالل الجدول السابق يتبّين أّنه يوجد فرق ذو داللة إحصائّية بين األداء القبلّي  
واألداء البعدّي للمجموعة التجريبية لصالح التطبيق البعدّي في اختبار مهارات التنّور 

لدى تالميذ الصف الثاني اإلعدادّي، وجميعها   PISAالقرائّي في اختبار المسابقة الدولّية  
( الدمج والتفسير 2.2) تراوحت قيم المتوسطات للمهارات: التأّمل والتقييم   داّلة، حيث 



 

(2.3( المتوسط  فكان  واالسترجاع  االستيعاب  أّما  منطقّية  3.9(،  النتيجة  وجاءت   ،)
بالنسبة لمستوى تدّرج وصعوبة المهارات، فالمهارات ذات المستويات العليا، تحتاج لجهد 

ارات األقل، فمتوسط التالميذ في المستوى األدنى التأّمل أكبر من المتعلمين مقارنة بالمه
والتفسير )2.2) والتقييم الدمج  المتوسط  المستوى  المستوى األعلى 2.3( وفي  ( وفي 

 .(3.9االستيعاب واالسترجاع )
ويرجع تحّقق الفرض الثاني من فروض البحث إلى أّن مناهج اللغة العربّية القائمة 

  :كونات تنمية التنّور القرائّي وهيعلى التمّيز احتوت على م
 المحتوى القرائّي من خالل الموضوعات التي اشتمل عليها؛ حيث:  .1

كانت متنوعة بين النصوص األدبية والعلمية، وهذان النوعان من األنماط التي   •
( هي موضوعات جاذبة للمتعلمين: قصة PISAيشتمل عليهما اختبار التنّور القرائّي )

األخوين، والزراعة العضوية، وانحسار الغطاء النباتّي، وعندما تعصف الرياح، ولماذا  
الرياضة، واإلنترنت، كما أّنها من الموضوعات المهّمة التي ترتبط بحياة التالميذ من  

وس على مهارات الناحية الصحّية أو بعض المهن المستقبلية، واحتوى كّل درس من الدر 
القرائّي   )  فيالتنّور  والدمج  PISAاختبار  واالسترجاع،  االستيعاب  مهارات  وهي:   )

محتوى النّص وتقييمه، فالمناهج    في والتفسير، وتعميق الفهم للمحتوى القرائّي، والتأّمل  
  القائمة على التمّيز تهتّم بتنمية وإعداد متعلمين ناجحين وواثقين بأنفسهم وواعين ببلدهم 

 والمشاركة فيها.
كما اشتملت المهارات اللغوية القائمة على التمّيز التي اشتمل عليها البرنامج   •

النصوص  وتلخيص  المعلومات  وتصنيف  الرئيسة  الِفَكر  استخالص  مهارات   : على 
أسئلة   وطرح  والحقيقة،  الرأي  بين  االختالف  وتحديد  من    في القرائية،  عليا  مستويات 

)تحليل   اإلنجليزية،    –ب  تركي  –التفكير  إلى  العربية  من  النصوص  وترجمة  تقويم( 
والتحويل من صيغ إلى أخرى مثل: الرسوم البيانّية، واألشكال والصور، والتحويل من  
نّص كتابّي إلى نّص مسموع والعكس، كّل هذه العمليات قد نّمت مهارات التنّور القرائّي 



 

)  في واالستPISAاختبار  االستيعاب  على  القائمة  النصوص (  وتفسير  ودمج  نتاج، 
 والتأّمل فيها وتقييمها.

التعاونّي   • والعمل  الجماعّية،  الفردّية  والمشروعات  المشكالت  حّل  أنشطة 
الجماعّي، والخرائط الذهنية، وأساليب التقويم المختلفة من تقييم المحتوى وتقييم الذات 

اج اللغوّي. فالتالميذ عّينة البحث وتقييم أداء المعلم، وتقييم التالميذ لمستوى أدائهم، واإلنت
أداؤهم   تغّير  وقد  عليهم،  الدراسية  الوحدة  تنفيذ  قبل  األنشطة  هذه  لمثل  يتعرضوا  لم 

اللغة العربية، واختبار   فيّكل من: اختبار التمّيز    فيلألفضل بعد انتهاء الوحدة الدراسية  
 (. PISAالمسابقة الدولية ) فيالتنّور القرائّي 

نتائج   تتفق  من:  و  كّل  دراسة  نتائج  مع  الحالّي  أّن 2014)  شهدةالبحث  في   )
المتعلمين ينّمي مهارات التفكير الذي يعتبر  تمّيز بالتعليم العاّم من أجل المناهج تدريس

 ( الدولية  المسابقة  الجتياز  الالزمة  المهارات  أهّم  )PISAأحد  في 2015(،وعباس   )
أنّ المناهج القائمة على التمّيز تنّمي التحصيل التعليمّي، ومهارات اتخاذ القرار حتى 

اإلجابة عن أسئلة المسابقة الدولية، التي تحتاج إلى تقييم البدائل أمام كّل سؤال،   في
( PISA، فبراير( في أّن أنشطة )2017واتخاذ القرار بشأن اإلجابة المناسبة، عبيدة )

الجتياز  الالزمة  المهارات  أهّم  من  وهي  التالميذ  لدى  والثقة  البراعة  مكونات  تنّمي 
الدولّية،   إلى المسابقات  أدَّت  السابقة قد  الدراسات  نتائج  إليها  التي أشارت  فالمهارات 

 (.PISAاختبارات ) فيتحقيق التالميذ نتائج متقدمة 
يوجد ارتباط داّل إحصائيًا في األداء  للتحقق من الفرض الثالث من فروض البحث:

العربية واختبار التنّور البعدّي لمجموعة البحث التجريبية بين اختبار التمّيز في اللغة  
  (، تّمت مقارنة النتائج باستخدام معامل ارتباط بيرسون.PISAالقرائّي في مسابقة )

 ( االرتباط بين اختبار التمّيز في اللغة العربية واختبار التنّور القرائيّ 18جدول )
  (PISA) في مسابقة 
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مهارات   –مهارات التمّيز في اللغة العربية  
 يّ التنّور القرائ

االستيعاب 
 واالسترجاع. 

الدمج  
 والتفسير.

التأّمل 
 والتقييم.

 مجـ 

    0.51 الفهم واالستنتاج اللغوّي.
   .057 0.55 تحديد المصادر القرائّية والموثوقّية. 
  0.6 0.58 0.6 التمييز بين أنواع النصوص القرائّية.

المقارنة والتحويل من اللغة العربية إلى اللغة  
 .اإلنجليزية

0.57 0.6 0.56 0.51 

 0.52 0.6 0.59 0.61 االبتكارّي(.- التفكير اللغوّي )الناقد
 0.55 0.54 0.55 0.59 القراءة اإللكترونية. 

 0.6 0.53 0.6 0.58 مج
التالميذ في  نتائج  بين  ارتباطية  توجد عالقة  أّنه  يتبّين  السابق  الجدول  من خالل 

مهارات   اختبار اختبار  في  القرائّي  التنّور  مهارات  واختبار  العربية  اللغة  في  التمّيز 
( الدولية  معامالت PISAالمسابقات  وجميع  اإلعدادّي،  الثاني  الصّف  تالميذ  لدى   )

(. وتتفق نتيجة البحث الحالّي 0.61- 0.51االرتباط متوسطة، فقد تراوحت القيم بين )
( في فعالية مناهج التمّيز في 2018)   Smith, Joseph(  2019مع دراسة محمد ) 

 تنمية مهارات المسابقة الدولّية. 
ويرجع تحقُّق الفرض الثالث من فروض البحث إلى أّن مهارات التلخيص، وتحديد  
الِفَكر الرئيسة ومهارات الصياغة والتحويل من اللغة العربية إلى اإلنجليزية، والعكس، 

التقويم(، وتحليل -التركيب –لتفكير )التحليلمستويات ا  فيوتحليل التراث، وسؤال أسئلة  
الحقائق، وتنظيم الِفَكر وعقد المقارنات والتوّصل لالستنتاجات وتقويمها، وحّل المشكالت 
والتفكير الناقد، كّل ذلك ينّمي مهارات االستيعاب واالسترجاع والدمج والتفسير والتأّمل 

 محتوى النّص وتقييمه. في
متوسط بين مهارات التمّيز في اللغة العربية ومهارات التنّور  ورّبما يرجع االرتباط ال

القرائّي إلى أّن األنشطة المقّدمة للتالميذ كانت تحتاج وقًتا أطول للتدريب عليها، وكذلك 



 

( وأسئلة اختبار التمّيز في اللغة العربية PISAأنماط أسئلة اختبار التنّور القرائّي في )
 ذلك.  لم يتدرب عليها التالميذ قبل 

 توصيات البحث:  
 في ضوء النتائج التي تّم التوصل إليها يوصي البحث الحالّي بـــ: 

 المسابقات الدولية في اللغة:  
تحليل المسابقات الدولية في اللغة، واستخالص مهاراتها، وترجمتها إلى اللغة  ●

العربية   اللغة  - أنشطة-أهداف-)محتوى العربية وتعربيها، ودمجها في مناهج 
 أساليب تقويم(. 

الورقّي  ● بمحتواها  العربية  اللغة  في  الدولّية  بالمسابقات  بيانات  قاعدة  إعداد 
والطالب،  ومعّلموها،  العربية  اللغة  موّجهو  بها  يستعين  حتى  واإللكترونّي؛ 

 وإتاحتها في المدارس.
وأوراق عمل    تشجيع موّجهي اللغة العربية ومعلميها على إعداد دراسات وبحوث  ●

ودورات تدريبية وورش تدريبية على تحليل نتائج أداء الدول العربية ومصر على  
المهارات كانت  أّي  اللغة وتحديد  الدولية في  المسابقات  وجه الخصوص في 

 أفضل، وأّي المهارات تحتاج تحسيًنا. 
● ( والرياضيات  العلوم  في  الدولّية  المسابقات  على  (  Timss- pisaاالطالع 

 المهارات واألسئلة فيهما باللغة العربية.  وربط 
في  ● العربّي  القراءة  لتحدي  مشابهة  العربية  اللغة  في  دولّية  اختبارات  إعداد 

 مهارات: االستماع والتحّدث والكتابة، وتقييم التالميذ في ضوئها.  
 مناهج اللغة العربية :  

العربية عبر المراحل   دمج مهارات التمّيز ومهارات التنّور القرائّي في مناهج اللغة  ●
 التعليمية المختلفة مع مراعاة المدى والتتابع لهذه المهارات.



 

إعداد أدّلة لموّجهي اللغة العربية ومعلميها بدمج مهارات التمّيز التنّور القرائّي   ●
 ( من خالل الممارسات التدريسّية. PISAفي المسابقة الدولّية )

د المناهج القائمة على ِفَكر المتعلمين، تدريب التالميذ وتنمية مهاراتهم في إعدا ●
 بمشاركتهم في إعداد محتوى الكتب الدراسية وإبداء آرائهم فيها.

تجريب الكتب الدراسية قبل إقرارها على التالميذ وتحديد مدى حاجتها للتطوير   ●
 والتحسين. 

موّجهو    إجراء ● فيها  يشارك  العربية  اللغة  لمناهج  مستمّرة  تحليلية  اللغة عملّية 
العربية والمعلمون وأولياء األمور، واالهتمام بمقترحات الميدان، وعقد لقاءات  

 لمناقشة هذه المقترحات وتنفيذ المهّم فيها.
عملّية تحليلّية مستمّرة للمناهج اللغوّية الدراسّية على المستوى العالمّي،   إجراء ●

المعايير   في  ضوئها،  في  العربية  اللغة  كتب  وتحسين  فيها،  الجديد  وتحديد 
وأساليب   التعليمية،  واألنشطة  والوسائل  التدريس  وطرق  التعليمية،  واألهداف 

 التعّلم.  التقويم، وأساليب التنمية اللغوّية في التعليم و 
 موّجهو اللغة العربية:  

تدريب موّجهي اللغة العربية على كيفية تنمية مهارات التنّور القرائّي في اللغة   ●
 ومهارات التمّيز في اللغة العربية.   (PISA)العربية في اختبار المسابقة الدولية  

والتقنيات  ● اإللكترونّية  االختبارات  إعداد  على  العربية  اللغة  موّجهي   تدريب 
التعليمية في جميع العمليات اإلشرافية والتوجيهية وعمليات المتابعة وتحسين  

 األداء التدريسّي للمعلمين وتطويره. 
يمكن   ● والذين  المتميزين  التالميذ  اكتشاف  على  العربية  اللغة  موّجهي  تدريب 

تحسين مستواهم وقدراتهم الخاّصة الجتياز المسابقات الدولّية في مجاالت اللغة 
إلقاء، وكتابة، وأداء مسرحّي، وتدريب المعلمين على  العرب ية على اختالفها: 



 

المسابقات   اجتياز  على  والخاّصة  العاّمة  التالميذ  مهارات هؤالء  تنمية  كيفية 
 الدولّية في مجاالت اللغة العربّية. 

 معلمو اللغة العربية:  
والتنّور القرائّي في اختبار  إقامة دورات تدريبية للمعلمين على مهارات التمّيز   ●

من خالل األنشطة التدريسّية باالستفادة من البحث   (PISA) المسابقة الدولّية
 الحالّي.

اختبار   ● في  القرائّي  التنّور  ألسئلة  مشابهة  أسئلة  إبداع  على  المعلمين  تدريب 
وإعداد االختبار بطريقة إلكترونّية عن طريق برامج    ،(PISA)المسابقة الدولّية  

 الختبارات اإللكترونّية.ا
تدريب المعلمين على عمليات صناعة كتاب اللغة العربية المدرسّي القائم على   ●

لغوية   تعليمية  بيئة  وتوفير  التدريسّي،  األداء  التمّيز في  معايير  وفهم  التمّيز، 
 مبدعة، ومعايير التمّيز في تعّلم التالميذ للغة العربية.  

في   ● المعلمين  بين  مسابقة  التالميذ  إقامة  لتأهيل  المعلمين  ممارسات  أفضل 
 للمسابقات الدولّية.

 التالميذ:  
بها   ● تقوم  الدولّية من خالل خطط ممتّدة ومدروسة  للمسابقات  التالميذ  تأهيل 

المدرسة بمشاركة المعلمين، بحيث تنّمى من خاللها المهارات العاّمة واللغوّية  
 . Pirls-Pisaالالزمة للمسابقات الدولّية مثل: 

إعداد ملّف إلكترونّي بمستوى التالميذ في مهارات المسابقات الدولّية ومقارنة   ●
 أداء التالميذ بصفة دورّية. 

اللغوّية في مهارات   ● بين التالميذ لتنمية مهاراتهم   (PISA)تشجيع المسابقات 
 اللغوّية.



 

 أولياء األمور:  
لفهم خصائصها، ومهاراتها،  عقد دورات تدريبية ألولياء األمور في اللغة العربية   •

 وكيفية تنمية مهارات أوالدهم اللغوية في المنزل.
أبنائهم   • مستوى  لتعرُّف  العربية  اللغة  معلمي  مع  األمور  أولياء  تفاعل  تنمية 

اللغوّي، وكيفية تحسينه، واستخدام مواقع التواصل االجتماعّي، وتقارير معلمي  
 اللغة العربية الكتابية. 

ياء األمور اللغة العربية يقترح البحث إجراء مسابقة بين أولياء  لتشجيع تعّلم أول •
اللغة   تطويرّي في  أو مشروع  اللغوية،  الثقافة  األمور من خالل: مسابقة في 
الثقافّية   الُهوّية  على  والحفاظ  العربية  اللغة  لتنمية  تطوعّي  عمل  أو  العربية، 

 اللغوّية.
 مقترحات البحث:  

( في  PISAالعربية في اختبارات المسابقة الدولّية )دراسة مقارنة ألداء الدول   •
 القراءة.

دراسة تحليلية لالستراتيجيات والممارسات اللغوية للدول التي حّققت مستويات  •
 .PISAمرتفعة في القراءة في اختبار المسابقات الدولّية ))

ّية  برنامج مقترح قائم على دمج الممارسات التدريسّية الختبارات المسابقات الدول •
(PISA .في القراءة لتحسين نتائج التالميذ فيها ) 

برنامج مقترح لتنمية أولياء األمور مهارات أبنائهم في التنّور القرائّي في المسابقة   •
 ( Pirls-Pisaالدولّية )

المسابقة   • في  القرائّي  التنّور  مهارات  تنمية  في  الذاتّي  التعلم  استراتيجيات  أثر 
 لتعليم الثانوّي الفّنّي. ( لدى طالب اPISAالدولّية )

 



 

 المراجع 
 المراجع العربية  

(،أساليب التقويم اللغوي المفضلة لدى طالب المرحلة  2019األخشمي، أحمد علي. ) .1
جامعة اإلمام محمد بن  الثانوية ومدى توافقها مع األساليب المستخدمة من معلميهم،  

 .170-105،ص ص 20سعود اإلسالمية، ع 
2. ( علّي.  بن  إدريس  ومطرّي،  حسن  محّمد  سفران،  منهج  2020آل  تقويم  ،أبريل(. 

الّصّف الّرابع االبتدائّي في المملکة العربّية الّسعودّية في ضوء معايير مناهج الّدول  
جامعة   التربية،  كلية  القراءة.مجلة  في  للّتقدم  الّدولّية  الّدراسة  في  المتقّدمة 

 .557-521،ص ص،الجزء الثالث186األزهر،العدد
العربية حسب    ،أكتوبر( المفاضلة بين طرائق تدريس اللغة2020)  أكرم  شيماء،  أمين .3

"عالي  التحصيل    اإلنسانيات  وعلوم  واألدب  الفنون   مجلةمنخفض" - مستوى 
 . 312-296، ص ص59،كلية اإلمارات للعلوم التربوية، ع واالجتماع 

  ، إبريل( واقع استخدام معلمات اللغة العربية في مرحلة 2020الثبيتي، يسرا رجاء ) .4
  التربوية   الدراسات  مجلةالتعليم الثانوي بمدينة الطائف الستراتيجيات التعلم النشط،  

 . 288-270، ص ص 2, ع 14، جامعة السلطان قابوس، مجوالنفسية
مادة  2020)  شاكر  نغم،  جبار .5 المستعملة عند مدرسي  التدريسية  الطرائق  تقويم   )

،جامعة بغداد،  والنفسية  التربوية   البحوث  مجلةاللغة العربية في المرحلة المتوسطة  
 .555-521،ص ص64ع  مركز البحوث التربوية والنفسية،

(.صناعة الكتاب المدرسّي.مركز الحسين لالستشارات  2017الحسين،أحمد محمد. ) .6
 . والبحوث والتدريب

، يوليو(.تقويم محتوى منهج(  2019حسن، أماني عبدالمنعم وجمعة، زينب قرشي. ) .7
شارك )لمرحلة رياض األطفال في ضوء بعض المهارات العلمية    -تعلم  –اكتشف  

وبعض مهارات علم النفس اإليجابّي.المؤتمر الدولّي الثاني بناء طفل الجيل الرابع  

https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D9%83%D8%B1%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1889&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D8%BA%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D8%BA%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D8%BA%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D8%BA%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%AC%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%8C+%D9%86%D8%BA%D9%85+%D8%B4%D8%A7%D9%83%D8%B1
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0111&page=1&from=


 

- 498كلية رياض األطفال، ص ص  -، جامعة أسيوط  2030في ضوء رؤية التعليم
501. 

،نوفمبر(.أسباب تدني نتائج طلبة المملكة العربية  2020الحربّي، محمد بن صنت. ) .8
 ( اختبار  في  عّينة  pisa  )2018السعودية  نظر  وجهة  من  الرياضيات  لمادة   ،

 .618-589، ص ص3، ع  32الملك سعود،م  االختبار.مجلة العلوم التربوّية،جامعة
،ابريل( أساليب تقويم الطلبة في اللغة 2016)  أحمد  يوسف  صالح  عيسى ،الحمادي .9

والمأمولالعربية:   وتنمية  التربية  عالمالواقع  العلمية  لالستشارات  العربية  ،المؤسسة 
 . 228-199،ص54الموارد البشرية، ع 

، يناير(.أثر برنامج تدريبّي في 2014خضر، عادل سعد ودسوقي، شيرين محمد. ) .10
التدريبية لالختبارات  ماّدة الرياضيات على   تحسن مستوى أداء الطلبة في األسئلة 

- 62، ص ص1، ج  15، مجلة كلية التربية،جامعة بورسعيد،ع  Pisaالدولية بيزا  
89. 

(.تطوير مناهج العلوم بالمرحلة اإلعدادية في ضوء  2017. )في مصط  أحمد،خلف .11
( بيزا  الدولّي  المشروع  التربية،  pisaمتطلبات  كلية  (. رسالة دكتوراه غير منشورة، 

 جامعة المنصورة.  
  المصاحبة   الصفية  وغير  الصفية   األنشطة  واقع تقويم(  2021)  عبدهللا  سعد،  الدريهم .12

  للدراسات   اآلداب   مجلة اللغة  قسم   طالبات  نظر   وجهة  من  العربية اللغة  لمقررات 
 . 576-536، جامعة ذمار، كلية اآلداب، ص ص9, ع  واألدبية اللغوية

)   رسالن في مصط ،رسالن .13 الراضي  عبد  أحمد    فاعلية ،أغسطس(  2019والسيد، 
  مرحلة   تالميذ  لدى   القرائية  المهارات   لتنمية   الصوتيّ   الوعي   على   قائمة  استراتيجية

 .70-45، ص ص143. مجلة الثقافة من أجل التنمية، ع سيّ األسا التعليم
المنهج المدرسّي الحديث  2007الرومّي، فهد بن عبد الرحمن. ) .14 (.عملية صناعة 

 http: //midad.com/article/213843عملية بناء وتقييم ال نهائية. 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%85%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%8A%D8%B3%D9%89+%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD+%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%81+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0137&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0137&page=1&from=
https://search.mandumah.com/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0137&page=1&from=
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
http://www.eulc.edu.eg/eulc_v5/Libraries/start.aspx?fn=ApplySearch&ScopeID=1.&ExactSearch=1&criteria1=2.&SearchText1=%d8%ae%d9%84%d9%81%d8%8c+%d8%a3%d8%ad%d9%85%d8%af+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89+%d8%b9%d9%88%d8%b6+%d9%85%d8%b5%d8%b7%d9%81%d9%89.+
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D9%87%D9%85%D8%8C+%D8%B3%D8%B9%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%A8%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1130371
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=2118&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B5%D8%B7%D9%81%D9%89+%D8%B1%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%86
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1079610
http://midad.com/article/213843/


 

  مجلة،العربي   النحو  قواعد  تعليم في  التقويم  إستراتجية (2012) يحياوي ،  زكية .15
 . 137-129، جامعة مولود معمري،ص ص 11,ع  اللغوية الممارسات

هج التعليمية في بناء الجيل  ، أكتوبر(.دور المنا 2002السبعّي،عبد الحّي أحمد. ) .16
والمعلمون   الطالب  يراها  كما  الثانوية  المرحلة  لمناهج  تقويمية  دراسة  المتميز 
والمشرفون التربوّيون. الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة مجلة القراءة والمعرفة، ص  

 . 201 –135ص
المتمايز  2017)  . أحمد  مروان،  انالسمّ  .17 التدريس  مدخل  على  قائم  ،يناير(.برنامج 

 مجلةلتنمية مهارات القراءة المكثفة والكتابة التفسيرية لدى تالميذ المرحلة اإلعدادية.
، جامعة عين شمس،كلية التربية،الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة،  والمعرفة  القراءة

 .70-25، ص ص183ع 
ة  ،مارس(.مناهج التمّيز وتعزيز ثقافة ومهارات رياد20،4السيد، عبدالقادر محمد. ) .18

( عمان  سلطنة  رؤية  وفق  لكلية  2040األعمال  السابع  الدولّي  (.المؤتمر 
كلية   والتحديات،  الفرص  األعمال،  وريادة  قابوس،التعليم  السلطان  التربية،جامعة 

 التربية،جامعة السطان قابوس، مسقط، سلطنة عمان. 
  (.المرجع في فنون القراءة العربية لتشكيل إنسان عربيّ 2016شحاتة. حسن سيد ) .19

 جديد.القاهرة. دار العالم العربّي.
زينب.) .20 والنجار،  سيد  حسن  التربوية  2003شحاتة،  المصطلحات  (.معجم 

 والنفسية.القاهرة الدار المصرية اللبنانية.  
، نوفمبر(.تطوير تدريس العلوم في ضوء معايير  2016شحاتة،عبد الفتاح شيرين.) .21

،  6،عدد  19للتربية العلمية،مجلد  .المجلة المصريةPisaمشروع التقييم الدولّي بيزا  
 . 66–  29ص ص

  تعليم   معهد  معلمي   استخدام  (2021)علي   عبدهللا   بكر   أبو ،  شعيب .22
  . تقويم في  اإلنجاز   لفلم  المنورة  بالمدينة  اإلسالمية  بالجامعة العربية اللغة

https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B2%D9%83%D9%8A%D8%A9%D8%8C+%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D9%88%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/753168
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=1452&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%8C+%D9%85%D8%B1%D9%88%D8%A7%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gpo1z-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D8%B9%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A8%D9%83%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87+%D8%B9%D9%84%D9%8A
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1119629


 

ربية، الجمعية المصرية  ، جامعة عين شمس، كلية التوالمعرفة  القراءة  مجلةن، المتعلمي
 .56-15،ص ص231للقراءة والمعرفة،ع 

(.ضمان الجودة والعدالة في التعليم: دروس مستفادة من  2009شليتشر،أندرياس.) .23
 ( مجPISAبرنامج  مستقبليات،  اليونسكو،  مطبوعات  ع 39(.مركز  ص  3,   ،

 .406 -385ص
)السيدعليّ ،شهدة .24 من   مناهج ،أغسطس(.تدريس2014.  العاّم  بالتعليم  العلوم 

التفكير. تمّيز أجل مهارات  في    التربية :  عشر  السادس  العلميّ   المؤتمرالمتعلمين 
 . 10 –  9، دار الضيافة، جامعة عين شمس، في الفترة منزللتميّ  هات موجِّ -العلمية

فتحي) .25 حسين  محافظة  2019الطائي،  في  العربية  اللغة  مدرسي  استخدام  درجة   )
االنبار ألساليب التقويم األصيل من وجهة نظر المدرسين والمشرفين التربويين.رسالة 

 ردن.ماجستير، جامعة آل البيت، كلية العلوم التربوية،اال 
،مارس( فاعلية برنامج تدريبي في تنمية مهارات  2016)محمد  أحمد   بدوي ،  الطيب .26

إ في  تالميذهم  علي  وتأثيره  القراءة  لمعلمي  التحصيلية  االختبارات  طار  صياغة 
،كلية التربية، جامعة عين  والمعرفة  القراءة  مجلة(  PIRLSاالستعداد للدراسة الدولية )

 .75-21،ص ص173شمس، الجمعية المصرية للقراءة والمعرفة، ع 
  الحقيقي  التقويم  استراتيجيات  توظيف  درجة (2021)دهيم  محمد،الظفيرى  .27

  الدراسات   مجلة ، العربية اللغة   معلمي   نظر  وجهة   من  الكفايات   منهج في  وأدواته
 .48-27، ص ص1, ع 15،جامعة السلطان قابوس مجوالنفسية التربوية

السيد.) .28 االقتصادية  2015عباس، رشا  القيم  التمّيز وتنمية  القائمة على  (.المناهج 
االبتدائية. المرحلة  تالميذ  لدى  الرياضّي  والتحصيل  القرار  اتخاذ   مجلةومهارات 

الرياضيات،  الرياضيات  تربويات لتربويات  المصرية  الجمعية  ع 18مج،  ، ص  8, 
 .77-50ص

https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%B4%D9%87%D8%AF%D8%A9%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF+%D8%B9%D9%84%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=7046&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B7%D9%8A%D8%A8%D8%8C+%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0096&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B8%D9%81%D9%8A%D8%B1%D9%89%D8%8C+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%AF%D9%87%D9%8A%D9%85
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Record/1125058
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
https://0810gzoep-1105-y-https-search-mandumah-com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0523&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=
http://0810g3cxf.1104.y.http.search.mandumah.com.mplbci.ekb.eg/Databasebrowse/Tree?searchfor=&db=&cat=&o=0202&page=1&from=


 

  الطالقة   مهارات  لتنمية  مقترحة  استراتيجية  فاعلية.(2011).شعبان  ماهر،  عبدالباري  .29
الجمعية المصرية للقراءة    والمعرفة  القراءة  مجلة.االبتدائية  المرحلة  تالميذ  لدى  القرائية
 . 184-142، ص ص117رفة، جامعة عين شمس،كلية التربية، ع والمع

( فعالية برنامج لألنشطة قائم على التعلم النشط  2019عبد القادر، عبد القادر محمد)  .30
في تنمية مهارات التميز واإلبداع في الرياضيات لدى طلبة التعليم األساسي بسلطنه  

 عمان 
 .48-16ص ص  ،246.مجلة دراسات في المناهج وطرق التدريس، ع  .31
32. ( السيد.  ناصر  أنشطة  2017عبيدة،  على  قائم  تدريس  نموذج  فاعلية  فبراير(.   ،

(PISA  في تنمية مكونات البراعة الرياضية والثقة الرياضية لدى طلبة الصف األول )
الثانوّي"دراسات في المناهج وطرق التدريس، جامعة عين شمس،كلية التربية،الجمعية  

 .70-16،ص ص219تدريس،ع المصرية للمناهج وطرق ال
رة من أجل التمّيز. الجمعية  2009عصر،رضا مسعد. ) .33 ، يوليو(.نحو مناهج مطوَّ

تطوير   والعشرون،  الحادي  العلمّي  المؤتمر  التدريس،  وطرق  للمناهج  المصرية 
-28المناهج الدراسية بين األصالة والمعاصرة، دار الضيافة، جامعة عين شمس،

 .  104-77، ص ص29
،أغسطس(.المناهج القائمة على التمّيز مدخل  2015مسعد السعيد. )عصر، رضا   .34

معاصر لتطوير التعليم في مصر والوطن العربّي.الجمعية المصرية للمناهج وطرق  
التدريس المؤتمر العلمّي الثالث الرابع والعشرون،برامج إعداد المعلمين في الجامعات  

 .  155 -102،ص ص13 -12من أجل التمّيز، دار الضيافة جامعة عين شمس
 (.طرق تدريس اللغة العربية.عّمان، األردن: دار المسيرة. 2007علّي أحمد مدكور. ) .35
،سبتمبر(.فعالية منهج مقترح في المعلوماتية الحيوية في  2014غانم، تفيدة سيد. ) .36

األحياء.مجّلة   في  التمّيز  مستويات  بعض  العاّمة  الثانوية  المرحلة  اكتساب طالب 
السابع   المجلد  الخامس،  العدد  العلمية،  للتربية  المصرية  الجمعية  العلمّية،  التربية 

 .89-38عشر، ص ص
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،أبريل(.تحليل محتوى كتاب اللغة العربية )تواصل( للصّف  2019د. )فرج،ريهام سعي .37
االبتدائيّ  الدراسيّ -األول  للعام  األول  الدراسّي    القراءة   مجلة.2019–2018الفصل 

والمعرفة،  والمعرفة للقراءة  المصرية  التربية،الجمعية  كلية  شمس،  عين  ،جامعة 
 .83 – 15، ص ص210ع 

( أهمية أساليب التقويم البديل وأدواته في تقويم تعلم  2020)  عبدهللا  عادل ،  القحطانى  .38
  مجلة  اللغة العربية في المرحلة االبتدائية من وجهة نظر المعلمين بمحافظة جدة، 

 .39-16،ص34, ع 4،المركز القومي للبحوث غزة، مجوالنفسية التربوية العلوم
التعلم  2012)  ذياب  أديب،  حمادنةو   يوسف  خالد، القضاة .39 كفايات  أغسطس(   ،

اإللكتروني لدى معلمي اللغة العربية في المرحلة الثانوية في محافظة المفرق في  
,ع  18،جامعة آل البيت،مجوالدراسات  للبحوث  المنارة  مجلة ضوء بعض المتغيرات، 

 .239-203،ص ص3
  بالمرحلة  العربية اللغة  معلمات  تدريس تقويم (  2020)  صالح  أفنان،المحمادى .40

  القراءة   مجلة ،لغتي   مقرر في  نةالمتضم  النشط  التعلم  أساليب  ضوء في   المتوسطة
للقراءة  والمعرفة المصرية  الجمعية  التربية،  كلية  شمس،  عين  ،جامعة 

 .76-45، ص ص228والمعرفة،ع 
(.مقرر دراسّي في الرياضيات وفق برنامج التقييم الدولّي  2019محمد، رشا هاشم. ) .41

((PISA   ّوالفاعلية الذاتية الرياضية لدى طالب الصّف األول    لتنمية التنّور الرياضي
شمس،كلية  التدريس   وطرق   المناهج   في   دراساتالثانوّي.مجلة   ،جامعةعين 

 . 57–16، ص ص243التربية،الجمعية المصرية للمناهج وطرق التدريس، ع 
وبر( تطوير منهج الرياضيات في ضوء رؤية مصر  ، أكت 2020محمد، رشا هاشم ) .42

للتربية من أجل التنمية المستدامة وأثره على تنمية التميز الرياضي والهوية    2030
الثانوية، المرحلة  لدى طالب  المصرية  الرياضيات  تربويات  مجلةالوطنية  ،الجمعية 

 .282-195، ص ص8, ع 23لتربويات الرياضيات،مج
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